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 تشكيل حزب و رهنمود استالين

 اند. تشكيل حزب و رهنمود استالين اشاره كردهرابطه  دو نفر به
 . كيانورى2. كامبخش، 1

در سال »گويد:  جنبش كارگرى در مورد تشكيل حزب مى كامبخش دركتاب نظرى به
كمونيست تشكيل يافت. خود نام حـزب   جاى حزب ( حزب توده ايران به1021) 1911

م كمينترن بوده است. درنظـر  هاى كنگره هفت يدهاحاكى از آنست كه تشكيل آن بر مبناى 
 «روى عناصر مترقى باز كند. تر به شده بود كه حزب بايستى درهاى خود را وسيع گرفته

كه نـام حـزب تـوده را گتاشـتند يـ        علت اين»گويد:  و كيانورى در خاطراتش مى
گفت كـه در كشـورهاى    كرد. او مى استالين مطرح 1901مسئله قديمى است كه در سال 

نام حزب كمونيست فعاليت بكنند بلكـه بايـد در جبهـه     ها نبايد به كمونيستمانده  عقب
 «كنند. تشرك
 

 گويند اسناد كمينترن چه مى
ايـن  اره مسائل ملى و مسـتعمرات، كـه در  . دركنگره دوم تزهاى لنين مطرح شده و درب1

مرحلـه جنينـى باشـد    حتى اگـر در  «خصلت مستقل جنبش پرولترى»كنگره لنين بر 
 كند. مىتأكيد 
شـود جهـت    پرولتارياى جوان مستعمرات توصيه مـى  . در كنگره چهارم كمينترن به2

 ضدامپرياليستى گام بر دارند. كننده جبهه متحد نيروى رهبرى تبديل خود به
شـود بـر موضـع مسـتقل      . در كنگره ششم كمينترن كه تزهاى استالين مطـرح مـى  0

 شود. احزاب طبقه كارگر تأكيد مى
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برگزار شد، مسئله جبهه متحد پرولتـرى مطـرح    1901ه هفتم كه در سال . در كنگر1
ضدفاشيسـم را در اروپـا    ۀديگـر جبهـ   شود تا احزاب كمونيست با ائتالف با احزاب مى
كـه  »شـود:   وجود آوردند و در مورد كشورهاى مستعمره و نيمـه فئـودال توصـيه مـى     به

 «تى است.اى ضدامپرياليس توده ۀايجاد جبه ها وظيفه كمونيست
هـاى   كمونيسـت  در پلنوم وسيع هيئت اجرايـى كمينتـرن بـه    1901. تنها در مارس 1

تشـكيل احـزاب انقالبـى خلـق، حـزب       شود با مستعمرات توصيه مى مستعمرات و نيمه
ــه  ــان ايــن احــزاب را ب ســازمان سياســى جبهــه متحــد  خلــق، حــزب كــارگران، دهقان

 ضدامپرياليستى تبديل كنند.
مسـئله احـزاب خلقـى مطـرح      1011اسناد كمينترن تنها در سـال   بررسى با توجه به

مسئله حـزب كمونيسـت مطـرح     بعد )كنگره هفتم كمينترن( به 1011شود. و از سال  مى
رهنمودهاى كمينترن و استالين نـدارد و اسـناد    است. و تشكيل حزب توده هيچ ربطى به

 كند. ابت نمىنظر كامبخش و كيانورى ادعاى آن دو را ث كمينترن بر خالف
 

 تشكيل حزب توده:
 تدارك حزب جلسه. 1

 ايده حزب توده از كجا آمد

هاى سوسيال ـ دمكرات در انقالب مشـروطه شـروع     جنبش كمونيستى در ايران از هسته
ايرانى مقيم بـاكو بودنـد. و در مسـير     شد كه خاستگاه فكرى آن، كارگران و روشنفكران

 1299زب عدالت و حزب كمونيست در سال تشكيل حزب همت، ح رشديابنده خود به
كه اوج قـدرت رضـاخانى بـود     1011هاى  سركوب حزب كمونيست از سال منجر شد.

مـرام اشـتراكى جـرم     كـه داشـتن و تبليـي ايـده و     1011شروع شد و با تصويب قانون 
 اوج خود رسيد. شد و تا ده سال زندان در پى داشت به محسوب مى
ياء حزب كمونيست انجام شد. رهبران ايـن جريـان   كوششى براى اح 1010در سال 

هـاى سـال    بودند. كه اين تالش بـا دسـتگيرى  ران مكادكتر ارانى، عبدالصمد كامبخش و 
 نفر، دستگير و زندانى و محاكمه و محكوم شدند. 10نافرجام ماند. و گروه  1011

گيرد. و  مىفكر تشكيل حزب درميان زندانيان سياسى زندان رضاشاه موردبحث قرار 
 گردد. شود. كه موردقبول واقع مى مى نام حزب توده از سوى ايرج اسكندرى مطرح
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اى از زنـدانيان سياسـى كـه     پس از سقوط رضاشاه و اشغال ايران توسط متفقين، عده
سـه دليـل از تشـكيل حـزب      عده بـه  شوند. و اين ساله داشتند آزاد مى 1هاى  محكوميت

 زنند: كمونيست سر باز مى
براى تشكيل حزب كمونيست، موافقت كمينترن الزم بود. و در آن شرايط جنگى  .1

توانسـت   حزب كمونيسـت نمـى   1011 . طبق قانون سال2امكان گرفتن اين مجوز نبود. 
. هـدف تشـكيل   0قوت خـود بـاقى مانـد.     ي  حزب قانونى باشد. و اين قانون هنوز به

 و ضداستعمار بود. حزبى دمكرات
 

 ورد تشكيل حزب تودهدو روايت در م

 درمورد تشكيل حزب توده، نام و اهداف آن دو روايت وجود دارد:
. طبق روايت اسـكندرى ايـده تشـكيل حـزب تـوده، نـام و اهـداف آن، از سـوى         1

ت. ـوروى نداشـ ـش و ربطى به وجود آمد اه بهـده از زندان رضاشـزندانيان سياسى رها ش
ــرى )در  2 ــت احســان طب ــق رواي ــه ژراهــه(،ك. طب ــانورى  انورخام اى )خــاطرات( و كي

 توده، با دستور كمينترن و سفارت شوروى انجام گرفت. )خاطرات( تشكيل حزب
 دو نكته در مورد اين روايت باقى است.

 

 نكته اول

 اند، روايـت اسـكندرى   اى، كيانورى، طبرى، جزء مؤسسين حزب نبوده كه انورخامهيىجا آناز 
 تر است. حقيقت نزدي  بوده است، به ال تشكيل حزبعنوان كسى كه از ابتدا دنب به

 

 نكته دوم

درآن زمان تشكيل حزب كمونيست، بدون اجازه كمينترن، آن حزب را فاقد مشـروعيت  
هـاى ايرانـى يـ      از سوى كمونيست كرد. و اين امر از نظر جنبش جهانى كمونيستى مى

 شد. اى بود. و امرى متموم تلقى نمى امر پتيرفته شده
اسكندرى يكى از داليل تشكيل ندادن حزب كمونيست را ممكن نبـودن ارتبـاط بـا    
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شوروى و تماس با دفتر كمينتـرن   به جنگ دوم جهانى رفتن ۀكمينترن دانست در بحبوح
 امرى مشكل بود.

ن كـه بـا كمينتـرن ارتبـاط داشـت.      اردشير آوانسيان از رهبران حزب كمونيست ايـرا 
گيرد. رابـط   كمونيست با كمينترن تماس مى كيل حزبمورد تشكيل حزب توده و تشدر

 گيرد. ( با او تماس مى1021) 1912اى از ديميتريف رهبر كمينترن در ژانويه  كمينترن با نامه
با اين همه سفارت شوروى در ايران توسط رضا روستا از كم و كيف مـاجرا اطـالع   

 داشته است.
 

 نكته سوم

هاى  خانه حضور متفقين در تهران، تماس با سفارتبعد از سقوط ديكتاتورى رضاشاه، و 
 شد. يا گرفتن دستور تلقى نمى عنوان جاسوس خارجى امرى متموم نبود. و به

روند. با بالچـاپكين مسـئول بخـش     سفارت شوروى مى همراه نوشين به اسكندرى به
هـاى   تكنند تا براى آزادى كمونيسـ  مى كنند. و از او تقاضا بازرگانى سفارت مالقات مى

گويد: تا ي  هفته صبر كنيد. اگر تا يـ  هفتـه    اى بينديشد. بالچاپكين مى زندانى، چاره
نشدند بياييد با ي  افسر و دو سرباز برويد و رفقايتان را آزاد كنيد. كه با عفو  ديگر آزاد

 آيد. سفارت پيش نمى دخالت شوند. و نيازى به عمومى تمامى زندانيان آزاد مى
 

 بهيئت مؤسس حز

نفـر برگـزار شـد.     27ــ 28با حضـور   1021جلسه هيئت مؤسس در تاريخ هفتم مهرماه 
هـاى ملـى م ـل دكتـر مصـدق را       شخصـيت  تدارك اين جلسه اسكندرى سـعى كـرد  در
هاى ملى نپتيرفتند. امـا   اى ديگر از شخصيت حزب دعوت كند. اما دكتر مصدق و عده به

 ئت مؤسس افراد زير بودند:ميرزا اسكندرى اين دعوت را پتيرفت. هي سليمان
. رضا روستا، 1. ابوالقاسم موسوى، 0. ايرج اسكندرى، 2. سليمان ميرزا اسكندرى، 1
. دكتـر محمـد بهرامـى،    8عبدالحسين نوشين،  .7. بزرگ علوى، 1. دكتر رضا رادمنش، 1
ر آزاد، ـديـ ـدالغـ. عب12ورى،  هـ. پيشـ 11رى، ـان طبـ. احس11زدى، ـد يـيخ محمـ. ش9
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 . دكتر مرتضى يـزدى، 11. عباس اسكندرى، 11. على اميرخيزى، 11اميرخيزى،  اسماعيل .10
 . كُبارى17

عنوان صدر حـزب انتخـاب كردنـد. و     دراين جلسه با رأى مخفى سليمان ميرزا را به
 تعيين شدند:« كميته موقت»عنوان  نفر ديگر به پنج
 . رضـا روسـتا،  1ورى،  فر پيشـه . سيدجع0. ايرج اسكندرى، 2. سليمان ميرزا اسكندرى، 1
 . عبدالغدير آزاد1

 نفر سه نفر مأمور تهيه اساسنامه شدند. پنجكنند. از بين اين  دهی سازمانتا حزب را 
 . عبدالغدير آزاد0. ايرج اسكندرى، 2ورى،  . سيدجعفر پيشه1

ورى و ايـرج   ورى تهيه كـرد. و طـرح مرامنامـه توسـط پيشـه      طرح اساسنامه را پيشه
 اساسى گنجانده شد. رى تدوين شد كه در اين مرامنامه پنج اصلاسكند
تقالل، ـارزه درراه اسـ. مب0تعمار، ـارزه برضد اسـ. مب2ارزه برضد ديكتاتورى، ـ. مب1
 خاطر صلح به . مبارزه1هاى دمكراتي ،  خاطر آزادى . مبارزه به1

 

 اعالم موجوديت حزب

ى صـادر شـد. و درآن قيـد شـد كـه بـراى       ضاءِ سـليمان ميـرزا اسـكندر   ما اى به اعالميه
اسـتعمار بايـد متحـد شـد. و ايـن       جلوگيرى از بازگشت دوباره ديكتاتورى و مبارزه با

 اعالميه نخستين اعالميه حزب توده و اعالم موجوديت حزب توده بود.
 

 دهنده حزب توده هاى تشكيل ها و گرايش محفل

 چهار محفل عمده در تشكيل حزب توده مؤثر بودند.
ها ايـرج اسـكندرى از مؤسسـين و بانيـان      ترين آن نفر، كه برجسته 10. بازماندگان 1

 تشكيل حزب بود.
 نفر بعد از آزادى از زندان چهار گروه شدند: 10
اى در كنـار حـزب ماندنـدل ملكـى،      . عده2اى از مؤسسين حزب توده شدند.  . عده1
اى حـزب   . عـده 1رفتنـد، اللـه و    دنبـال تجـارت و زنـدگى    اى به . عده0اى، قدوه،  خامه

 وجود آوردندل عباس نراقى سوسياليست را به
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 ترين شخصيت آن سليمان ميرزا اسكندرى بود. . عناصر و جريان ملى، كه برجسته2
 ورى . بازماندگان حزب كمونيستل پيشه0
 هاى قديمىل رضا روستا . سنديكاليست1
 

 پيشينه سليمان ميرزا اسكندرى

الدوله پسر محمد طاهر ميرزا پسر اسكندر ميـرزا، پسـر ششـم     كفيلپدرش محسن ميرزا 
 عباس ميرزا وليعهد فتحعلى شاه قاجار بود.

همراه برادرش يحيى ميرزا )پـدر ايـرج    دنيا آمد. به شمسى در تهران به 1211در سال 
همراه يحيى ميرزا نشـريه حقـوق ارگـان     انقالب مشروطه پيوست. و مدتى به (اسكندرى
 وق را منتشر كرد.انجمن حق

در كودتاى لياخوف و سركوب و بمباران مجلس يحيى ميرزا دسـتگير و در باششـاه   
 شكنجه شد سليمان ميرزا نيز تحت پيگرد قرار گرفت.

پس از پيروزى انقالب مشروطه يحيى ميرزا نماينده مجلس شـد. كـه بعـد از مـدتى     
نماينده مجلس دوم شد. در اين ميرزا  جاى او سليمان علت جراحات باغ شاه مُرد و به به

زاده از رهبـران نامـدار    ليـدر آن تقـى  مجلس عضو فراكسيون دمكرات مجلس بـود كـه   
 انقالب مشروطه بود.

زاده در  با ترور عبداهلل بهبهانى، يكى از دو روحـانى بـزرگ انقـالب مشـروطه، تقـى     
و رئيس فراكسيون جاى ا سليمان ميرزا به مظان اتهام قرار گرفت و ايران را ترك گفت. و

قم تبعيد  السلطنه( به توسط ناصرالمل  قراگوزلو )نايب 1291دمكرات شد. در فروردين 
مجلس سوم از اصفهان راه پيدا كرد. و ليدر فراكسيون دمكـرات   به 1290در سال  شد. و

همزمان بـا حركـت    1291آبان  اول گرايشات آلمانى پيدا كرد و در یشد در جنگ جهان
اى ديگـر   همراه عده را تشكيل داد و به« كميته دفاع ملى»سمت تهران  يه بهنيروهاى روس
قم( از قم راهى كرمانشاه شد و با دولت در تبعيـد   مهاجرت رفت )به به خواهان از آزادي
همــراه گــروه  بــه الســلطنه مــافى همكــارى كــرد. ســليمان ميــرزا تصــميم داشــت نظــام
وجود بيـاورد و در عمليـات    ا ارتش ملى را بهه ها و ع مانى خواهان با كم  آلمانآزادي

 ضدانگليسى شركت كند.
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ايـل سـنجابى رفـت. تـا      ميـرزا بـه  دولت ع مانى همكارى جدى نكرد پس سـليمان  
 انگليس دستگير و زندانى شد. توسط نيروهاى جا آنجا امكاناتى فراهم كند. در  آندر

تبعيد هندوسـتان( و پـس از   ايران آمد )از  سيدضياء مخفيانه به 1299پس از كودتاى 
نماينده مردم تهران در مجلـس چهـارم    1011عزل سيدضياء راهى تهران شد. و در سال 

شــد. در ايــن ســال همــراه سيدمحمدصــادق طباطبــايى حــزب سوسياليســت )حــزب  
 تشكيل داد. اجتماعيون( را
رضـاخان نزديـ  شـد. و در     مخالفت با دولت قوام برخاست. و بـه  به 1011در سال 

شد. )وزارتى كه بعدها سـليمان ميـرزا    وزير معارف در اولين كابينه رضاخان 1012ان آب
 آن تن داده بود(. ها به كرد كه با توصيه روس عنوان ي  اشتباه ياد مى از آن به

خلع سلسله قاجار كه خود يكى از شاهزادگان آن بـود رأى داد. امـا    به 1011در آبان 
سلسله پهلوى رأى ممتنـع داد.   سلطنت به انتقال ل بهدر مجلس مؤسسان در آذر همان سا

ها همراه با ميرزا شهاب كرمانى و پدر دكتر مظفـر بقـايى رهبـرى حـزب      او در اين سال
 عهده داشت. را به سوسياليست

خانه او رفـت   نشين شد. رضاشاه به با تحكيم ديكتاتورى رضاشاه، سليمان ميرزا خانه
هـاى آسـمان    كـنم كـه سـتاره    كارى مى بيايد.صدايت در شازده. اگر»هزاده گفت: شا و به
 «.حالت گريه كنند به

اش او را بـراى تشـكيل حـزب تـوده      با سقوط ديكتاتورى ايرج اسكندرى برادرزاده
مؤسسان حزب در خانه او تشـكيل يافـت.    دعوت كرد. سليمان ميرزا پتيرفت. و جلسه

 ه بود.دى ماه( كه مُرد ليدر حزب تود 11) 1022او تا سال 
 

 گيرى جناح كمونيستى در حزب شكل

با آمدن اردشير آوانسيان از رهبران دستگير شـده حـزب كمونيسـت از تبعيـد، جريـانى      
تشـكيل حـزب    جريان معتقـد بـه   شكل گرفت كه اردشير آوانسيان در رأس آن بود. اين

 دانست. كمونيست بود. و حزب توده را ادامه حزب كمونيست ايران مى
اى  كمينتـرن نامـه   كه توسط اردشير آوانسيان با كمينترن ارتباط داشـت بـه  اين جريان 

كـرد. امـا كمينتـرن تشـكيل حـزب       نوشت و در مورد تشكيل حزب كمونيست استعالم
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كـه   1021كمونيست را مورد تأييد قرار نداد. ارتباط حزب تـوده بـا كمينتـرن تـا سـال      
 با او بود. اردشير از ايران خارج شد

هـاى   تشـكيل حـزب تـوده رضـايت داد امـا درون حـزب كـرژوك        اين جريـان بـه  
ها تا كنفرانس اول حزب  هسته هاى ماركسيستى( درست كرد. كه اين ماركسيستى )هسته

 فعال بود.
 

 كنفرانس ايالتى تهران

نفـر در آن شـركت داشـتند كـه      121برگزار شد. حدود  1021مهر  17اين كنفرانس در 

0  حدود 
1
ايـن كنفـرانس   ها بودنـد. در  شهرستان ه از فعالين حزب درآن از تهران و بقي  

 اقدامات زير انجام شد:
زب را ـزى حـ ـركـ ـش كميتـه م ـره كـه نقـ  ـنفـ  پانزدهوقت ـ. انتخاب ي  كميته م1
. تأسـيس يـ    1حـزب،   . تعيـين شـعارهاى  0. تصويب برنامه موقت حزب، 2ت. ـداش

عليه ديكتاتورى و حفـ  دمكراسـى،   . مبارزه بر عليه فاشيسم، بر 1روزنامه ضدفاشيسم، 
 . انتخاب كميته مركزى موقت7حزب و  . تدارك كنگره نخست1

. اردشـير  1. دكتـر رضـا رادمـنش،    0. ايرج اسكندرى، 2. سليمان ميرزا اسكندرى، 1
ورى،  هـر پيشـيدجعفـ. س8رامى، ـبه . دكتر7زدى، ـ. دكتر ي1تا، ـ. رضا روس1 يان،ـآوانس
. نورالدين الموتى، 12. فريدون كشاورز، 11. محمود بقراطى، 11 . عبدالحسين نوشين،9
 . محمدعلى شريفى11. مهدى كيمرام، 11. على اميرخيزى، 11عبدالحسين كامبخش،  .10
 

 نكات مهم كنفرانس تهران
حـزب   اى بـه  كنفرانس تهران نتيجه انتقاداتى بود كه از بدو تشـكيل حـزب توسـط عـده    

 گشت: محور مىبرحول دو  هاشود انتقاد مى
 تركيب رهبرى حزب . انتقاد به2مرامنامه و  . انتقاد به1
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 گروه منتقدين

در رأس منتقدين حزب اردشـير آوانسـيان، نوشـين، دكتـر بهرامـى، اميرخيـزى بودنـد.        
بقراطى، فرجامى، اعزازى، بـرادران   ديگران م ل طبرى، قريشى، فتحى، خيرخواه، خاشع،

 داشتند. حزب الموتى نيز انتقاداتى به
 

 تغيير در مرامنامه

 . روشن شدن وضع طبقاتى حزب.1
 وران و روشنفكران است. اعالم شد، حزب توده، حزب كارگران، دهقانان، پيشه

 . گنجاندن مطالبات كارگران، دهقانان و زنان در مرامنامه2
 ساعت كار براى كارگران 8. قانون 0
 هاى كارگرى رسميت شناختن اتحاديه . به1
 تقسيم بالعوض امالك خالصه و امالك اختصاصى رضاشاه بين دهقانان. 1
 ها ميان دهقانان . بازخريد امالك اربابى و تقسيم بالعوض آن1
 زنان . اصالح قانون انتخابات و دادن حقوق سياسى به7
 1011. لغو قوانين ضددمكراتي  زمان رضاشاه، از جمله قانون مرداد 8
 

 زى موقتاختالف در ليست كميته مرك

ورى، بقراطـى،   درليست اسكندرى، الموتى، كبـارى، اعـزازى، عضـو نيسـتند. امـا پيشـه      
 كامبخش، كيمرام، محمدعلى شريفى هستند.

 

 مرامنامه موقت حزب

مؤسسان حزب، كميته مركزى موقـت انتخـاب شـد. تـا مرامنامـه و اساسـنامه        ۀدر جلس
 موقت حزب را تدوين كنند.
اى  صورت جـزوه  مه و اساسنامه موقت حزب را تهيه و بهكميته مركزى موقت، مرامنا

 ماده بود. در مقدمه مرامنامـه صـريحا    چاپ كرد. مرامنامه حزب شامل ي  مقدمه و چند
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هـاى اساسـى حـزب     حمايت از سلطنت مشروطه و قانون اساسـى ذكـر شـده و هـدف    
 عبارت بود از:

اى ملـت ايـران شـناخته    موجب قانون اساسى بـر  هايى كه به دست آوردن آزادى . به1
 شده است.
 قدرت جمعى توده ايران . جلوگيرى از ارتجاع و استبداد با اتكاء به2
 

 اصول اساسى مرامنامه

. برقرار كردن رژيم دمكراسى و تأمين حقوق فـردى  2. حف  استقالل و تماميت ايران، 1
بر عليـه هرگونـه   . مبارزه 0اجتماعات،  و اجتماعى از قبيل آزادى زبان و قلم و عقيده و

. اصالحات الزمه در طرز استفاده از زمـين و زراعـت و   1رژيم ديكتاتورى و استبدادى، 
. اصالحات اساسـى  1زحمتكش ايران،  ۀوضع زارعين و دهقانان و تود بخشيدن به بهبود

و مجـانى عمـومى و تـأمين     در امور فرهنگى و بهدارى و برقـرارى تعليمـات اجبـارى   
نظـر  هـا بـا در   . تعـديل ماليـات  1هداشـت،  ز كليه مراحل فرهنگى و بتوده ملت ا ۀاستفاد

امور اقتصـادى و بازرگـانى و توسـعه صـنايع و معـادن و       . اصالح7گرفتن منافع توده، 
آهن و  راه هاى شوسه و تكميل خطوط وسايل حمل و نقل از قبيل ايجاد و نگهدارى راه

 راننفع ملت اي . ضبط اموال و دارايى پادشاه سابق به8
 

 مرامنامه حزب توده

 است.« وران كارگران، دهقانان، و روشنفكران، پيشه»حزب توده حزب طبقات زحمتكش 
 

 «سياسى»

حف  استقالل و تماميت ايران و مبارزه برعليه هرگونه سياست استعمارى نسبت  :1 ۀماد
 «.خويشها درتعيين سرنوشت  اختيار ملت آزادى و»كشور ايران برطبق اصل معروف  به

مبارزه در راه استقرار رژيم دمكراسى و تأمين كليه حقوق فردى و اجتمـاعى   :2 ۀماد
 اجتماعات از قبيل آزادى زبان، نطق، قلم، عقيده و

 مبارزه بر عليه رژيم ديكتاتورى و استبداد :3 ۀماد
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 اعمال خودسرانه مأمورين شهربانى و ساير عمال دولت خاتمه دادن به :4 ۀماد
مالكيـت و   تشكيل دادگاه عالى ملى براى محاكمه و مجازات اشخاصى كه بـه  :5ۀ ماد

و  شرح داده شـده اسـت(   2 ۀماداجتماعى )كه در حقوق فردى و آزادى خيانت كرده نسبت به
 دست آمده است. اند و پس گرفتن ثروتى كه از اين راه به اجحاف و تعدى نموده

قوه قضائيه از قوه مجريه. الغاء كليـه  تأمين استقالل قضايى و تفكي  حقيقى  :6 ۀماد
 توده وضع گرديده است. ضرر قوانين و نظاماتى كه در دوره شاه سابق به

نفـع تـوده، جلـوگيرى از     تجديد نظر در قوانين و دستورات نظـام وظيفـه بـه    :7 ۀماد
 اجحافات و هرج و مرج آن

 

 «دهقانان»

ـ ـاع دهقـود اوضـت و بهبـزراعن و ـتفاده از زميـرز اسـات الزم در طـ. اصالح1 ان، ـان
ز، ـاچيـان نـدهقان به ىـالصجات دولتـابق و خـاه سـالك شـوض امـالعـتارى بـ. واگ2
هـاى   . كمـ  1اقسـاط،   زارعين به ها به وسيله دولت و واگتارى آن . خريدارى امالك به0

بـود زنـدگى   بان  كشاورزى براى توسـعه زراعـت و به   وسيله چيز به دهقانان بى مالى به
و  محصول بين اربـاب و رعيـت   ۀ. اصالحات اساسى در مورد تقسيم شيرعادالن1آنان و 

 آن )مانند تقسيم بر طبق عوامل پنجگانه( حتف عادات و قوانين مربوط به
 عوامل پنجگانه: زمين، آب، تخم، كار، رعيت

سـالمت  منظور تعميم فرهنگ و  ها و شعب بهدارى در هر ده به . تأسيس آموزشگاه1
هــاى آرتــزين و اســتفاده كامــل از  چــاه . اقــدام در حفــر قنــوات، احــدا 7نشــينان،  ده

هـاى   منظور توسعه آبيارى مطابق اصول علمـى و مشـروب سـاختن زمـين     ها به رودخانه
. مبارزه بر عليه بيگارى، اجحاف مأمورين دولت، 8هاى باير و  از زمين زراعتى و استفاده

 هاى اربابى ماليات
 

 «گرانكار»

سـاعت و دسـتمزد اضـافه     8. تقليل كار روزانـه بـه   2. گتراندن قانون كار از مجلس، 1
 . بيمه پيرى و مرخصى و بيكارى0كارى، 
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. استفاده از تعطيالت 1. تأديه خسارت معالجه و نقض اعضاء در نتيجه حادثه كار، 1
 11تـر از   پـايين . منـع كـار اطفـال    1حقوق،  جمعه و اعياد و مرخصى ساليانه با دريافت

. اسـتفاده زنـان كـارگر و مسـتخدم از     8. تساوى دستمزد كارگران زن و مـرد و  7سال، 
 ماه( 2دريافت حقوق در دوره وضع حمل )اقال   مرخصى با
 

 «وران پيشه»

شـرايط معـاش و زنـدگانى     مخصوصـا  نحـوى كـه    . تجديدنظر در قانون اسـتخدام بـه  1
كارهاى بزرگ دولتى، فنى، علمى،  راى واگتارى. كوشش ب2كارمندان جزء تأمين گردد. 

. كوشـش در ترقـى اجتمـاعى افـراد بـر اصـل       0جوانان تحصيل كرده،  صنعتى و شيره به
 . تأسيس اتحاديه كارمندان1 استعداد و تحصيل و

 

 «زنان»

 ها . كوشش در توسعه حقوق اجتماعى و برقرارى حقوق سياسى زن1
 ـ تساوى حقوق زوجين

 مادى زنان . بهبود اوضاع2
 ـ تجديدنظر در قوانين زناشويى و طالق

 بضاعت . تأسيس و افزايش مؤسسات حمايت مادران و كودكان بى0
 

 «اقتصاد»

هاى تصاعدى و تعـديل   . وضع ماليات2ها با در نظر گرفتن منافع توده،  . تعديل ماليات1
ى و بازرگـانى و  در كارهـاى اقتصـاد   هاى نامشـروع  . مبارزه بر عليه استفاده0نرخ سود، 

هاى تعاونى مصرف و توليد براى دهقانـان   . تأسيس شركت1تقويت انحصارهاى دولتى، 
. كوشش در فراوانى و ارزانـى خواروبـار و مبـارزه    1وران،  كارمندان و پيشه و كارگران،

چپـاول امـوال دولتـى     . مبـارزه بـر عليـه اخـتالس و    1شديد بر عليه احتكار و گرانـى،  
. كم كردن ميران اجـاره  7رگونه استفاده شيرقانونى از مقامات دولتى. و خوارى و ه رشوه

 هاى مخصوص براى كارگران و كارمندان جزء خانه بها و افزايش و ساختن
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 اصالحات عمومى در فرهنگ و بهداشت فرهنگ عمومى و بهداشت:
 زندگى فالحتى عشاير وارد شده، تشويق عشاير به جبران خسارت مادى به عشاير:
 

 نخستين اقدامات كميته مركزى موقت

 سه كار در دستور كار كميته مركزى بود:
يد. ـتصويب رس ر اليحه عفو عمومى بهـمه 21ازى زندانيان سياسى: كه در ـ. آزادس1
امتياز عباس اسكندرى تعيين شد. امـا   به . تهيه ارگانى براى حزب: كه روزنامه سياست2

نخسـتين شـماره    1021اسـفند   0داد. و باالخره در  را نمى دولت فروشى اجازه انتشار آن
. تهيه كلوبى براى حزب كه عالوه بر مخالفت و كارشكنى دولت فروشى و 0 بيرون آمد.

داشـتند. و بـاالخره اوايـل     افرادى بود كه سابقه كمونيستى ترس مالكان از دادن اجازه به
 ممكن شد. 21سال 
 

 روزنامه مردم ضدفاشيسم

همكارى فاتح منتشر شد. براى باز كردن جبهه فرهنگى بر عليـه فاشيسـم   اين روزنامه با 
سردبيرى عباس نراقـى منتشـر    به 1021 بهمن 11نام صفر نوعى گرفته شد. و از  امتياز به

 نوشتند. اى مى ها را ايرج اسكندرى، عباس نراقى، بزرگ علوى يا انورخامه شد. سرمقاله
 كردند. كار مى جا آننيان سياسى( نيز در اهلل قريشى )از زندا على تقى و امان

صـبحى مهتـدى، علـى جـواهركالم،      صادق هدايت، نيما، دكتر حسن شهيد نورايى،
 بان و محمدعلى افراشته با روزنامه همكار داشتند. باشچه

 روزنامه از دو مرحله گتشت.
 . مرحله نخست، همكارى با فاتح و انگليس1
شـوروى،   پيش گرفتن سياستى چپ و متمايل بـه . مرحله دوم: دورى از فاتح و در 2

 گرداننده اين جريان اردشير آوانسيان بود.
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 پايان كار روزنامه مردم ضدفاشيسم

 آذر روزنامه توقيف شد. و صفر نوعى صاحب امتياز آن نيز درگتشت. 17دراثر بلواى 

 

 رشد حزب توده

ـ    اى خودكشـى نمـى   گويند هيچ جامعه معروف است كه مى راى بقـاء خـود   كنـد. پـس ب
ديكتاتورى حزب توده عليرشم  كند در نخستين روزهاى گردد و چپ خود را پيدا مى مى

 برد. وجود آن پى مى هاى دولت فروشى چپ ايران بود. و جامعه ديريازود به تمامى كارشكنى
 

 ها نخستين گام

د سوى حزب از نظر كمى و كيفى بطئى بود. اين مرحلـه چيـزى حـدو    ها به نخستين گام
شـد ارگـان خـود را منتشـر كنـد       ي  سال طول كشيد حزب در اين يـ  سـال موفـق   

 )روزنامه سياست( و كلوپ خود را در اوايل خيابان فردوسى داير كند.
تـاريخ حـزب    حـزب پيوسـتند. كـه در    هم بهمعضو  پنجبا اين همه دراين ي  سال 

 نامدار شدند:
ريفى، ـ. مهندس شـ 1تر كيانورى، . دك0اورز، ـ. دكتر فريدون كش2مى، ـ. احمد قاس1
 . برادران عُلّوى1

 

 هاى درخشان گام دوم: رشد سريع و پيروزى

 اين رشد كم  كردند. رشد كمى قابل توجهى رسيد. عوامل چندى به دراين مرحله حزب به
و چند  21. ظلم و اجحاف 2سال ديكتاتورى،  21. فقر و فاقه مردم در اثر جنگ و 1

. 1. تالش و فداكارى كادرهاى حزبـى،  1 هاى ادارى، در دستگاه . فساد0ساله حكومت، 
(. ايـن  1021بهمـن   10. پيروزى ارتش سـرخ در اسـتالينگراد )  1هاى ماركسيسم،  جاذبه
پيروزى حتمـى آلمـان    نقطه عطفى در جنگ دوم بود. و مردم ايران كه نسبت به پيروزى

مردم و رژيم شوروى پى بردند.  حقانيت اميدوار بودند. ناگهان با شكست ارتش آلمان به
 . شركت حزب در مبارزات سياسى و اقتصادى جامعه7
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 دو جريان سياسى در گسترش و شهرت حزب نقش مهمى داشت:
آشـاز شـد. درايـن     11/2/1022هـا. كـه از    . اعتصاب مهندسان و اسـتادان دانشـگاه  1

ده طـب( دكتـر   )اسـتاد دانشـك   حركت دكتر رادمنش )استاد دانشكده فنى( دكتر كشاورز
پيروزى رسـاندن   كيانورى )استاد هنرسراى عالى( توانستند با تأثيرگتارى در آن ضمن به

اين حركت ب نيز درحساب حزب بگتارند. روزنامه رهبر ارگان حز به آن اين حركت را
حـزب بـاز    بسيارى را بـه  نقش مؤثرى داشت و باعث شد كه پاى استادان و روشنفكران

 را گرفت. امتياز دكتر كشاورز جاى آن شد. و رزم بهكنند. هرچند توقيف 
ايران و برپا كـردن ديكتـاتورى    . حركت دوم، توطئه آوردن سيدضياء از فلسطين به2
عنـوان محلـل كودتـا را انجـام داد. و بعـد       به بود كه 1299د. سيدضياء عامل كودتاى بو

ى بازگشـت او و  هـا  خواسـتند زمينـه   توسط رضاخان سردار سپه تبعيد شد. و حـال مـى  
 كردند سيدضياء مخالفين زيادى داشت رسيدن او را فراهم مى قدرت به

 ـ شاه، ـ قوام، ـ دكتر مصدق
درنخسـتين متينـگ    1022مهر  21اما حزب كارزارى وسيع برعليه او برپا كرد. و در 

 انبـوه  یفراوانى را گرد آورد. اين جمعيتـ  حزب برعليه سيدضياء درميدان سنگلج، جميعت
 افزود. برحي يت حزب همگى هوادار حزب نبودند بلكه مخالفين سيدضياء بودند كه
 

 سه پيروزى بزرگ

پيروزى اعتصاب مهندسين و استادان شكست سيدضياء با پيـروزى اسـتالينگراد همـه و    
مردم كوچه و بازار در حـزب نقطـه    همه بر حي يت و اعتبار حزب افزود. و روشنفكران

هاى خود برسند. پس اقبال عمومى  خواسته توانند در آن به د كه مىاتكاء و اميدى را يافتن
 اقبال در سه حركت بزرگ خود را نشان داد: آشاز شد و اين

. سليمان ميرزا رهبر حزب و ليدر نامدار حزب سوسياليست و انقالب مشروطه در 1
كننـده در امـامزاده    تشـيع  11111باشـكوهى، بـا    درگتشت و طى مراسـم  1022دى  17

 خاك سپرده شد. عبداهلل پهلوى دكتر ارانى به
نفـر صـحن    11،111بهمن سالگرد شهادت دكتر ارانى، جمعيتـى متجـاوز از    11 . 2

شخصـيت ارانـى و سـليمان ميـرزا      امامزاده عبداهلل را پر كرد. و سخنرانان در تجليـل از 
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عيـت،  سنگ تمام گتاشته. و اين در حالى بود كه در نخستين بزرگداشت حزب اين جم
 رسيد كه توسط پليس پراكنده شدند. نمى به دويست نفر هم

 .11مجلس  كانديد حزبى به هفت. راه يافتن 0
 

 حزب و نخستين دخالت شوروى ورود كامبخش به

حزب تـوده   عبدالصمد كامبخش با عفو عمومى زندانيان سياسى از زندان آزاد شد. اما به
خـاطر   ايرج اسكندرى داشت كـه بـه   م لنپيوست. چرا كه در حزب مخالفين سرسختى 

 او بودند. ۀنفر خواستار محاكم 10خيانت و لو دادن گروه 
نفر بود. بعـد از دسـتگيرى بـا پلـيس      10 دهی سازمانكامبخش مسئول تشكيالت و 

دسـت پلـيس داد.    تأليف كرد و بـه  قول دكتر ارانى در ي  روز كتابى همكارى كرد و به
 همكارى داليلى نيز داشت.هرچند كه كامبخش براى اين 

شـوروى رفـت. چـرا كـه شـرايط بـراى مانـدن او         كامبخش بعد از مدت كوتاهى به
مسـئله انتخابـات مجلـس     كـه  كار شـد. تـا ايـن    مناسب نبود. و در راديو باكو مشغول به

ايران دعوت شـد تـا از    چهاردهم پيش آمد. و بنابر پيشنهاد اردشير آوانسيان كامبخش به
 بود، كانديدا شود. ه زادگاه اوحوزه قزوين ك
نفر را بررسى  10ايران بازگشت. و مدعى شد كه رفقاى شوروى پرونده  كامبخش به

مسئولين سفارت توسـط دكتـر بهرامـى خبـر      اوف از اند و او تبرئه شده است. على كرده
 حزب ابالغ كرد. تبرئه كامبخش را به

 

 حزب ورود كامبخش به

 حزب مخالف بود. با ورود كامبخش بهدو دليل  ايرج اسكندرى به
. احساس خطر 2نفر و همكارى با پليس و  10. خيانت كامبخش در لو دادن گروه 1

 از حضور كامبخش در رهبرى حزب
دانست كامبخش فردى است  شناخت و مى اسكندرى، كامبخش را از درون زندان مى

شـود. و حـزب را    ب مـى قدرتمند در حز زودى با باندبازى جريانى فراكسيونيست. و به
 كشاند كه موافق نظر اسكندرى نيست. سمت و سويى مى به
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درمقابل اسكندرى، اردشير آوانسيان بود كه فردى پراگماتيسم بود. براى او مهم حال 
نفر را لو داده  21ـ1گويد كه بيش از  مى او كادر حزبى است. وقتى كامبخش در زندان به

هاى زندان فعال باشد، اردشـير از گتشـته    ند. در حركتك بعد سعى مى است اما از اين به
كند كه كامبخش  ، اردشير احساس مى11كند. با شروع انتخابات مجلس  مى نظر او صرف

كنـد.   حمايـت مـى   حـزب  ايـران و ورود او بـه   تواند مفيد باشد. پـس از آمـدن او بـه    مى
ضويت حزب درآمد. و ع ايران آمد. نماينده حزب از شهرستان قزوين شد. به كامبخش به

عضـويت كميتـه مركـزى حـزب نيـز درآمـد. ورود        بـه  در كنگره حزب شركت كـرد و 
 حزب از اين جهت حائز اهميت تاريخى است كه او توانست خط و خطوط كامبخش به
چنان در حزب نهادينه كند كه جزء سرشت حزب توده بشود. اين خـط بعـد    خود را آن

 )برادر همسرش( ادامه يافت. كيانورى از خروجش از ايران توسط نورالدين
حزب عضويت ساده در كرد، كامبخش به مىبينى  درستى پيش گونه كه اسكندرى به آن

 اكتفا نكرد.
هاى اطالعاتى شوروى و مقدم دانستن عناصر امنيتى بر عناصر حزبى  ارتباط با بخش

 وده ماند.كامبخش بود كه تا آخر در حزب ت در شوروى يكى از ابداعات و باورهاى
اگـر اشـتباه   »گويد:  كند و مى اشتباه بودن كار خود اعتراف مى اردشير در خاطراتش به

 «.1شده گناه من است
 

 انتخابات مجلس چهاردهم

 21اين تحليل رسيد كـه بايـد درآن شـركت كنـد. پـس       حزب براى انتخابات مجلس به
حزب ايـن بـود كـه     او بهتوصيه  كانديد آماده كرد اسميرنف سفير شوروى در ايران بود،

الاقل نصف نمايندگان مجلس بايد از حزب باشد. اما با آمدن ماكسيموف سـفير جديـد،   
خـواه   تغيير كرد. سفير جديد مسئله ائتالف حزب با نامزدهاى ترقى سياست شوروى نيز
شوروى تعيـين   ها با خواه بودن اين افراد را هم نوع رابطه تجارى آن را مطرح كرد. ترقى

كرد. در گيالن ابوالقاسم امينى )يعنى برادر دكتر امينى( و در تبريز فرشچى و خـويى   مى
زمان دو امـر   خواه سفارت شوروى بودند. در آن ترقى و جمال امامى در ليست نامزدهاى

 براى شوروى در درجه اول اهميت بود:
                                                           

 اردشیر آوانسیان ـ خاطرات به کوشش دهباشی .1
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 . تأمين وضع نيروها و سربازانشان2. تأمين آذوقه براى جنگ و 1
 

 شوروى و سياست مستقل حزبمصلحت 

جنـگ بـود. پـس فرسـتادن      ۀبراى شوروى مسئله عمده جنگ و تداركات پشـت جبهـ  
 مجلس امرى قابل قبول بود. به ها و اشراف كه با او رابطه تجارى داشتند فئودال

كه امريكا و انگلـيس در انتخـاب شـدن افـراد اعمـال نفـوذ        درمناطق اشغال همچنان
 اعمال نفوذ بكند. انتخاب افرادتوانست در كردند. شوروى هم مى مى

توانست مصلحت حزب تـوده هـم باشـد. حـزب      نمى ضرورتا اما مصلحت شوروى 
گرفـت.  اگـر تصـميم داشـت      پيش مـى  بايد در انتخابات سياست مستقل خودش را در

حزب بودنـد،   ترين نيروها در جامعه به كرد كه نزدي  ى ائتالف مىيائتالف كند، با نيروها
خواه. و اين نخستين انتخاب بين مصـلحت شـوروى و مصـلحت     ترقى وهاى ملى ونير

 حزب توده ايران بود.
 

 كانديداهاى حزب

شـد(،   مرد حتمـا از تهـران انتخـاب مـى     سليمان ميرزا، اسكندرى )كه اگر نمى . تهران:1
يزدى، رضا روستا، مهـدى كيمـرام،    نورالدين الموتى، دكتر محمد بهرامى، دكتر مرتضى

 ابراهيم محضرى
قزوين: عبدالصمد كامبخش، مازندران: ايـرج اسـكندرى، اصـفهان:      ها: . شهرستان2

ورى، الهيجان: دكتـر رادمـنش، ارامنـه     پيشه فداكار، گيالن: دكتر فريدون كشاورز، تبريز:
 شمال: اردشير آوانسيان، مازندران: رحمان قلى خلعتبرى

وسط شوروى كانديد شـدند. ايـن دو   پروين گنابادى و شهاب فردوس در خراسان ت
دانسـتند. پـس از انتخـاب     كمونيست مـى  از اعضاء حزب توده نبودند. اما چون خود را

فراكسيون حزب در مجلس پيوستند. تقى فداكار نيز از اعضاء حـزب نبـود. از فعـالين     به
 اصفهان بود كه از سوى حزب كانديد شد. كارگرى در
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 كانديداهاى انتخاب شده حزب

. دكتر رضـا رادمـنش ـ    0. ايرج اسكندرى ـ سارى، 2اردشير آوانسيان ـ از ارامنه شمال،  .1
 . تقـى فـداكار  1. عبدالصمد كامبخش ـ قزوين،  1 . فريدون كشاورز ـ بندر انزلى،  1الهيجان، 
 اهلل شهاب فردوس ـ فردوس . ولى8. محمدپروين گنابادى، سبزوار، 7ـ اصفهان، 
علت فرستادن پيام تسـليت از حـزب اخـراج شـد. او در      هقلى خلعتبرى كه ب رحمان

 ورى نيز توسط مجلس رد شد. پيشه مجلس، از فراكسيون حزب كناره گرفت. اعتبارنامه
 

 مخالفت فراكسيون توده در مجلس

دكتـر مصـدق نيـز     وجود آورد. به حزب دروهله نخست فراكسيون خود را در مجلس به
 دو دليل نپتيرفت: مصدق به اما دكتر پيشنهاد تشكيل فراكسيون مشترك شد.

عنـوان   كه سليمان ميرزا را به . بورژوازى ملى از شعارهاى حزب راضى نبود. با اين1
اش از حـزب فاصـله    ملى با شم طبقاتى رأس حزب بود، اما بورژوازى د ملى دري  فر

ــت. در ــه اول حــزب:   گرف ــان، پيشــه»شــعارهاى مصــوب برنام ــارگران، دهقان وران،  ك
را  ، بورژوازى ملـى حـتف شـده بـود. و ايـن     «ديكتاتورى متحد شويد نفكران، عليهروش

 فهميد. بورژوازى مى
 . دكتر مصدق حاضر نبود هژمونى حزب توده را بپتيرد.2

 گرفـت.  هايش بهره مى همه حزب از بلندگوى مجلس براى تبليي خود و برنامه با اين
 زب:و اما اقدامات مهم انجام شده توسط فراكسيون ح

همراه دكتر مصدق و فراكسيون ملـى بـراى    . اوبستر كسيون برعليه صدراالشراف به1
. مخالفت با تعطيل 2باششاه معروف بود(،  ساقط كردن دولت او )صدراالشراف به جالد

. مخالفت دكتر رادمنش با اعطـاء هرگونـه امتيـاز    0خاطر فوت رضاشاه،  كردن مجلس به
. پـس  1هـاى نفتـى امريكـايى،     اكره دولت ساعد با هيئتخارجيان، همزمان با مت به نفت

. رأى 1مصدق برعليه سيدضـياء و   خاطر دكتر گرفتن حق صحبت كردن دكتر رادمنش به
 مترقى داشت. نسبتا اى  دولت بيات كه برنامه م بت به
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 كنگره اول حزب

حـزب  نماينده از تهران و ديگـر ايـاالت كنگـره اول     118با حضور  1020مرداد  11در 
آمد: رزبان نماينـده قـزوين رئـيس     عمل گيرى به برگزار شد. ابتدا براى هيئت رئيسه رأى

 سنى جلسه شد:
 111. دكتـر بهرامـى   0رأى،  112. على اميرخيزى 2رأى،  111. اردشير آوانسيان ـ  1
 رأى 17الموتى  . نورالدين1رأى،  71. دكتر حسن جودت 1رأى، 

 عمل آمد: گيرى به حزب رأىبعد براى انتخاب كميته مركزى 
 119. پـروين گنابـادى   0رأى،  112. محمد بهرامى 2رأى،  102. نورالدين الموتى 1
 91. علـى اميرخيـزى   1رأى،  91اسـكندرى   . ايرج1رأى،  91. اردشير آوانسيان 1رأى، 
 79. محمـود بقراطـى   9رأى،  92. دكتر رضا رادمـنش  8رأى،  92. احسان طبرى 7رأى، 
 رأى 19. فريدون كشاورز 11رأى،  72بدالصمد كامبخش ع .11رأى، 
 

 بندى در كنگره اول دسته

دركنگره اول رهبران، كادرها و نمايندگان حزبى در سه گروه مهم جمع شدند. كـه ايـن   
 حزب شد: اى در تاريخ بندى سرآشاز اختالف عمده دسته
 وستا ـ بقراطى. دسته ر0. دسته اردشير ـ نوشين، 2. دسته رادمنش ـ اسكندرى، 1

 بعد از انتخاب كميته مركزى، كميسيون تفتيش انتخاب شد:
 . عبدالحسـين 1. احمـد قاسـمى،   1. نورالـدين كيـانورى،   0. رضا روستا، 2. دكتر يزدى، 1

 . مهندس عُلّوى9خليل ملكى،  .8. دكتر جودت، 7. ضياء اماراتى، 1نوشين، 
 

 اهداف كنگره اول

 قرار داشت:سه موضوع در دستور كار كنگره 
 . انتخاب كميسيون تفتيش0. انتخاب كميته مركزى حزب و 2. تصويب برنامه حزب، 1
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 هاى كنگره بحث

 گشت: هاى كنگره حول سه محور مى بحث
. جانشـين  0. شركت حزب در انتخابات مجلس و 2روى در برنامه حزب،  . راست1

 جاى انگليس شدن امريكا به
مـه بـود. امـا جنـاح كـامبخش برنامـه را دچـار        ايرج اسكندرى مخبر كميسـيون برنا 

عنـوان نماينـده جنـاح معتـرض      بـه  دانست. پس خليـل ملكـى   روانه مى انحرافات راست
انتخاب شد و وارد كميسيون برنامه شد تا برنامـه اصـالح شـود. برنامـه بـا اصـالحاتى       

 تصويب شد.
ــركت حــزب را     ــل ملكــى ش ــس، خلي ــات مجل ــركت حــزب درانتخاب ــورد ش درم

شيردمكراتي  شركت حزب جـز اشـواى    لبانه خواند و گفت: در ي  انتخاباتط فرصت
 ها حاصلى ندارد. مردم و تضعيف جنبش انقالبى توده

اما كنگره شركت حزب در انتخابات مجلس را تأييد كرد. و اعالم داشـت بايـد ايـن    
نقاطى كه حزب زمينه انتخاب شدن  شركت بر اساس اصول و موازين حزبى باشد. و در

 ندارد. از اشخاص صالح حمايت كند.
درمورد امريكا هم تحليل شد كه امريكا در ايران در حال كنار زدن و جانشين شـدن  

 امپرياليسم انگليس است.
خالل كنگره مريم فيروز از طرف زنـان حـزب پيـامى خوانـد. از طـرف سـازمان       در

 جوانان نيز پيامى خوانده شد.
 

 ها اخراجى

 سه نفر گرفت:اخراج  كنگره تصميم به
 . ابونصر عُضد0قلى خلعتبرى،  . رحمان2ورى،  . سيدجعفر پيشه1
 

 هيئت سياسى كنگره

. اردشير آوانسـيان،  1. دكتر محمد بهرامى، 0. ايرج اسكندرى، 2. نورالدين الموتى، 1
 . على اميرخيزى1
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 دبيران حزب

 . بهرامى0. الموتى، 2. اسكندرى، 1
 خشعبدالصمد كامب مسئول تشكيالت:

 پروين گنابادى مسئول تبليغات:
 

 گيرى منتقدين درون حزب شكل

از ابتداى تشكيل حزب ي  جريان مخالف شكل و شـمايل حـزب بـود. از نـام حـزب      
روشن بود: مؤسسـين حـزب درپـى     آن علت همكننده در تا برنامه و افراد شركتگرفته 

دنبال ي  حزب ملى بودند با گرايشاتى سوسيال  ايجاد حزب كمونيست نبودند، بيشتر به
 كننده نيز از همين نگرش بيرون آمده بود. نام حزب، مرامنامه و عناصر دعوت دمكراتي ،
ها اردشير آوانسـيان بـود. معتقـد بودنـد كـه بايـد حـزب         اى كه در رأس آن اما عده

ها حـزب   كمينترن تماس گرفتند. آن شد نه حزب توده، اما وقتى با مونيست تشكيل مىك
هـاى ماركسيسـتى ايجـاد     توده را تأييد كردند. پس تصميم گرفتند درون حزب كـروژك 

ماركسيست درون حزب براى گرفتن رهبرى حزب و هدايت حـزب. امـا    كنند. محافلى
 بعد از مدتى اين محافل منحل شد.

س تهران منتقدين حزب در رهبرى و مرامنامه تغييراتى ايجـاد كردنـد. امـا    در كنفران
 حزب داشتند: سه انتقاد مهم به ها هنوز ها را راضى نكرد. آن اين تغييرات كامال  آن

. حـزب تـوده فاقـد    2. حزب توده ي  حزب رفرميست و پارلمانتاريسـت اسـت.   1
 ر اپورتونيست وجود دارد.عناص . در رهبرى حزب0تئورى عملى و انقالبى است. 

 

 طلبان حزبى اصالح

 طلبان حزبى بر مبناى اين سه انتقاد درون حزب شكل گرفتند. اصالح
اردشير آوانسيان هنوز در رأس اين جريان بود. و در كنار او نوشين، طبـرى، متقـى،   

 قريشى، كيانورى، قاسمى قرار داشتند.
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نوشت عضو حزب نبود. اما خـود را جـزء    مىاى كه در روزنامه رهبر مقاله  انورخامه
 دانست. طلب حزبى مى جناح اصالح
عنـوان   دنبال فردى براى رهبرى و هدايت اين جريان بودند. كه خليل ملكى به پس به
ويت ـعضـ  هـب 20ل اـاى در اوايل س انورخامه س ملكى وـد. پـرد مطرح شـترين ف موجه

 آمدند.حزب در
 

 زبنگاهى درمورد كنگره اول ح

نخستين كنگره حزب در سالن باشـگاه حـزب برگـزار شـد. بـراى       20مرداد  11در 
نفـر يـا شـركت نكردنـد يـا      پنج نفر شركت كردند.  118نفر دعوت شدند كه  70كنگره 

 ها رد شد. ورى اعتبارنامه آن چون پيشه
 

 بررسى آراء

پـى   با بررسى آراء خليل ملكـى از جنـاح منتقـد حـزب و روسـتا از جنـاح اسـكندرى       
 توان برد. وضعيت نيروها مى به

 نفر بود. 18رأى آورد. پس نمايندگان منتقد  18. ملكى 1
 رأى آورد. اين تعداد نيز از آن نيروهاى طرفدار جناح اسكندرى بود. 10. روستا 2
 نفر. 07طرف  . بى0
 كننده بودند. نفر در كنگره تعيين 07اين 
 

 طلبان كامبخش و اصالح

طلبـان كـه جنـاح مقابـل اسـكندرى ـ        صف اصالح بازگشت از تبعيد بهكامبخش بعد از 
 وحدت تاكتيكى بود. روستا بود پيوست. اما وحدت او با اين دسته ي 

 

 كميته مركزى ورود ملكى به

طلبـان تصـميم    كميته مركزى بازماند. پـس اصـالح   ملكى با اختالف ي  رأى از رفتن به
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كميته مركزى راه يابد. اردشـير   به عد كه ملكى باشدگرفتند كه طبرى استعفا دهد. تا نفر ب
پيشنهاد كرد ملكى بيايد اما اسكندرى گفت در اساسـنامه گفتـه اسـت از ميـان حـائزين      

 دكتر يـزدى رأى آورد. و ملكـى بـاز    شود. پس رأى مخفى گرفتند. اك ريت بعدى تعيين
 گرفت. كميته مركزى واماند. پس طبرى استعفاى خود را پس هم از رفتن به

 

 طلبان پراكنده شدن اصالح

گرگان رفت، ملكـى و   گيالن رفت، قاسمى به مازندران رفت، قريشى به طبرى به 1020پاييز 
 تهران ماندند.اى و نوشين و كيانورى در نورخامها شيراز رفت، تبريز رفتند، متقى به جودت به
 

 دو گرايش مهم در كنگره

هـاى   هاى كـه تـا سـال    را نشان داد. گرايش دراين كنگره دو گرايش مهم در حزب خود
 حيات خود ادامه داد. به هايى وجود داشت و بسيار در حزب با فراز و نشيب

اى ديگر بودند. معتقـد   . گرايش دمكراتي  در حزب. كه عامل آن اسكندرى و عده1
بودنـد. و نظـرات چـپ و كمونيسـتى را      گام و دمكراتي  براى حزب اى گام به برنامه به
 دانستند. اى جامعه ايران و حزب زود مىبر

. گرايش كمونيستى. كه سردمدار آن كامبخش و اردشير آوانسيان بودنـد. و معتقـد   2
 حزب كمونيست بودند. به هاى كمونيستى و تبديل حزب تصويب برنامه به

 

 ورى و زمينه و انگيزه آن اخراج پيشه

نفرى بود كه براى تـدوين   پنجورى در هيئت مؤسس حزب حضور داشت. و جزء  پيشه
قلـم اوسـت. مرامنامـه     حزب تـوده بـه   برنامه و اساسنامه حزب شركت داشت. اساسنامه

حزب نيز كار مشترك او و اسكندرى است. اما با آمدن اردشير و ديگر زندانيان سياسـى  
 با حزب سست شد. با اين همه براى كنگره انتخاب شد. ورى رابطه پيشه
مناسـبت مـرگ رضاشـاه پيـام      ورى به مديريت پيشه امه آژير بههمين اوان در روزندر

ورى از حزب بود. كـارى   اخراج پيشه اى براى تسليتى چاپ شد. چاپ اين تسليت بهانه
 شايت شلط و دور از دورانديشى سياسى. علت اين اخراج، اختالفات درون زندان بود. به
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 1312ـ22هاى  اختالفات درون زندان در سال

اى از كادرهـاى   علت دادن امكانـات مـالى بـراى رفـتن عـده      به 1019در سال ورى  پيشه
ورى دراين زمان دبير حزب كمونيست در  شوروى دستگير شد. پيشه حزب كمونيست به

هاى كمونيستى پـاى   هايش بر فعال نبودنش در فعاليت تهران بود. اما در تمامى بازجويى
تراف تمامى دستگيرشدگان بر حرف خـود  تمام مراحل بازجويى، عليرشم اع فشرد. و در

در زنـدان رضاشـاه مانـد.     بالتكليـف  1019مدت ده سـال تـا    به 1019ايستاد. و از سال 
 1ده سال زندان محكوم شد. دادگاه رفت و در آن زمان به به

توانسـت موضـع چـپ و فعـالى در      ادعاهايش در بازجويى نمى ورى با توجه به پيشه
طبيعت چپ و ماجراجويانـه اسـت.    بيعت زندگى در زندان ي زندان داشته باشد. اما ط

الظـاهر   طلبد. و اين برخوردها علـى  زندگى در زندان برخوردهاى تندوتيز را با پليس مى
روى  اصوليت دارد. برخورد آرام و توأم با احتياط با زنـدانبان انـگ راسـت    مشروعيت و

 تر. تر و انقالبى تر، موجه خورد. پس هرچه چپ مى
شير آوانسيان كه خود يكى از رهبران حـزب كمونيسـت در سـازمان آذربايجـان     ارد

حركت فعال در زندان باور  است. به است. و در رابطه با آن ناحيه دستگير و زندانى شده
كرد او را در زندان بايكوت كنـد.   دانست. و سعى مى رو مى ورى را راست داشت و پيشه

ورى در زنـدان فريـاد    شـود كـه روزى پيشـه    اد مىورى زي فشار روى پيشه قدر اين و آن
و بـا ايـن    «.هـا را بيـرون بريـزم    كارى نكنيد كـه صـندوق را بـاز كـنم و پنبـه     »زند:  مى

ها اطالع دارد. امـا تـا كنـون     دهد كه او از پرونده تمامى آن الم ل تركى هشدار مى ضرب
 نكنند تا حرفى بزند. حرفى نزده است. پس بهتر است او را وادار

ورى وارد كنـد.   بندى و بايكوت پيشـه  نفر را در اين دسته 10كند تا  اردشير سعى مى
ورى شركت نكردند. و درنزد او تاريخ حزب كمونيست شـوروى   ها بايكوت پيشه اما آن

 آموختند. و ايران را مى
ورى در كنگره نخست حزب توده از نظر سابقه فعاليت، دانش تئوري ، قدرت  پيشه
كننـدگان برتـر    كمونيست ايران، از تمامى شركت و موقعيت ممتاز در حزب دهی سازمان

 بود. و اخراج او جدا از اختالفات درون زندان، باز شدن جا براى ديگران نيز بود.

                                                           
 کوشش کاوه بیات ورى ـ به سیدجعفر پیشه هاى کمونیستى در زمان رضاشاه پرونده فعالیت .1



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          02
 

 

 هاى كارگرى اتحاديه

 ها ها: حسينيه نخستين تشكل

 هـاى اولـين   پايههاى او  تماس بودند. با الهام از آموزهفرادى كه با حيدرخان عمواوشلى درا
 تهران بود(ده سوسيال دمكراسى درسازمان ها را ريختند. )حيدرخان نخستين تشكل

 ها كار خود را آشاز كردند: ها با نام حسينيه اين تشكل
 حسينيه كفاشان، حسينيه نانواها و حسينيه بافندگان

 ۀشد. در ايـن جلسـات از واقعـ    مناسبت روزهاى متهبى تشكيل مى جلسات اوليه به
 شد. كربال و سخنان امام على، برداشتى راديكال داده مى

طلبانـه و   هـاى اسـتقالل   ها، صـحبت دربـاره قيـام    جلسات حسينيه روزهاى ديگر در
 قيام مزدكيان، حسن صباح، سربداران( خواهانه ايرانيان بود. )قيام ابومسلم خراسانى، عدالت
 

 جلسات شعرخوانى

شـدند ايـن محافـل، جلسـات      چـين مـى   باالتر دسـت  ها، افرادى براى محافل از حسينيه
 دستور كار اين جلسات بود. خوانى و شعرهاى انقالبى در شعرخوانى بود. شاهنامه

 ها كشيده شد. خانه قهوه جلسات شعرخوانى كم كم به
سـواد ترتيـب    هاى سوادآموزى براى كارگران بى در جنب جلسات شعرخوانى كالس

 داده شد.
 

 ها ريشه اتحاديه

ايـن جلسـات   كت درربين كـارگران بـراى شـ    رنقالب مشروطه شور و شوق خاصى دا
هـا بـود كـه از نظـر ميـزان       چاپخانـه  ايجاد كرد. رهبرى اين جلسات در دست كارگران

 تحصيالت و دانش سياسى باالتر از بقيه كارگران بودند.
كارفرمايـان بـا   هاى كارگرى، در اختالفات كـارگران و   هاى آشازين تشكل اين هسته
 كرد. حل اختالفات كم  مى كدخدامنشى به
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 هاى چپ در ايران ريشه دراين جلسات داشتند. هاى سازمان اولين تشكل
 

 هاى كارگرى اولين اتحاديه

گتار  ها شكل گرفت: بنيان ها اتحاديه با استفاده از افراد تربيت شده در تشكيالت حسينيه
 دهگان بود. محمدتشكيالت رسمى سنديكايى در ايران 

 

 دهگان كه بود

خورشـيدى اولـين    1298دهگان كارگر چاپخانه بود. در قفقاز تحصيل كرده بـود. و در  
 اتحاديه كارگران چاپ )مطابع( را تشكيل داد.

را برعهـده داشـت.    سيدضـياء، مـديريت چـاپ آن    دهگان در روزنامه رعد متعلق بـه 
 داد. رعد تشكيل مى نامههمين خاطر جلسات اتحاديه را در دفتر روز به

بهانـه فشـار سـفارت انگلـيس،      سيدضياء متوجه تشكيل جلسـات اتحاديـه شـد، بـه    
 جلسات را تعطيل و دهگان را از كار بركنار كرد.

 

 هاى بعدى تشكيل اتحاديه

رهبـرى   . اتحاديه كارگران كفاش ـ بـه  2رهبرى سيدمحمد دهگان،  . اتحاديه مطابع ـ به 1
. اتحاديـه  0مؤسسين حـزب تـوده شـد.     مرام(. بعدها كيمرام ازميرزا مهدى حقيقت )كي

. اتحاديـه  1. اتحاديـه كـارگران داروسـاز،    1. اتحاديه كـارگران نـانوا،   1كارگران بافنده، 
. اتحاديـه  9. اتحاديـه كـارگران بلديـه،    8كارگران پست و تلگـراف،   . اتحاديه7معلمان، 

كـارگران   . اتحاديـه 11)دخانيـات(،   . اتحاديـه كـارگران سـيگارى   11كارگران بناخانـه،  
 . اتحاديه كارگران نجار.12بزازخانه، 
 

 اتحاديه مركزى كارگران ايران

هـاى مختلـف اتحاديـه مركـزى      خورشيدى نماينـدگان منتخـب اتحاديـه    1011در سال 
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رهبرى اتحاديه مركزى  دهگان به اين جلسه سيدمحمدارگران ايران را تشكيل دادند. درك

 انتخاب شد.
 نفر شركت كرده بود. ي اين جلسه از اتحاديه باربران بندر انزلى نيز در
 

 ارگان اتحاديه

ارگان اتحاديه شـد كـه مـديريت و    « رنجبران روى زمين اتحاد»روزنامه حقيقت با شعار 
 عهده دهگان بود. امتياز آن به

 كرد. ها استفاده مى خانه اتحاديه براى تبليي و عضوگيرى از قهوه
 

 كارگران نفتاتحاديه 

 اين اتحاديه بدون ارتباط با اتحاديه مركزى كارگران شكل گرفت.
 

 فعاليت اتحاديه مركزى كارگران

. تالش بـراى  0. تالش براى اضافه دستمزد كارگران، 2. دفاع از منافع صنفى كارگران، 1
راه انـداختن   . بـه 1كارفرمايـان،   . حـل اخـتالف بـين كـارگران و    1بهبود شـرايط كـار،   

 هاى كارگران مدت براى تحقق خواست هاى كوتاه تصاباع
 

 متحدين اتحاديه مركزى كارگران

 اتحاديه متحدين و موافقينى در سطح جامع داشت.
 . ليـدر 0. مدير روزنامه اقتصاد ايران ابوالفضل لسانى، 2. مدير روزنامه طوفانل فرضى، 1

 ميرزا اسكندرىنماينده مجلس، سليمان  حزب دمكرات و حزب سوسياليست و
 

 مبارزات اتحاديه مركزى كارگران

كـار شـدن    روزنامه مخالف دولت و بـى  11بهانه توقيف  . اعتصاب عمومى كارگران به1
 عده زيادى از كارگران روزنامه و چاپخانه
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الممالـ  صـورت    خـان مسـتوفى   در كابينه ميرزا حسـن  1011اين اعتصاب در سال 
 كارگران توقيف شدند. ر داخله، نمايندهالسلطنه، وزي دستور اديب گرفت به

اتحاديه مركـزى كـارگران بـراى آزادى نماينـدگان اعـالم اعتصـاب عمـومى نمـود.         
 نشينى دولت اعتصاب پايان يافت. عقب المل  رئيس مجلس وساطت كرد و با مؤتمن

مجلـس بـرد. و مجلـس     فرضى مدير روزنامه طوفان نمايندگان اتحاديه مركزى را بـه 
ها رفع توقيف شدند.  آزاد و روزنامه استيضاح كرد. نمايندگان كارگران هديد بهدولت را ت
سـوى اتحاديـه    خاطر اين پيروزى جشن گرفت. و هجوم اعضاءِ جديـد بـه   و اتحاديه به
 سرازير شد.

 . اعتصاب دوم در دوران دولت سردار سپه )رضاخان( صورت گرفت.2
كشته شـدند. ميـرزا مهـدى حقيقـت     نفر از كارگران عضو اتحاديه توسط اوباش  دو

دراين اعتصاب كارگران خواسـتار   نماينده اتحاديه كارگران كفاش اعالم اعتصاب كرد. و
 مجازات فورى قاتالن شدند.

نظميه در صدد سركوب بر آمد. اتحاديـه مركـزى پشـتيبانى كـرد و اعـالم اعتصـاب       
خـود   نگ سياسى بـه ها ر درگيرى عمومى نمود. زدوخوردهاى خيابانى گسترش يافت. و

هـا   آن اى ديگـر بـه   طرف سردار سپه برگشت. كارگران چاپ و عـده  گرفت و شعارها به
نشينى كرد. دولت پتيرفت كه قـاتالن را   تر شد. نظميه عقب گسترده پيوستند و تظاهرات

 محاكمه و مجازات كند. قاتالن پس از محاكمه اعدام شدند.

 

 هاى كارگرى روى در اتحاديه چپ

هاى مصوب كنگره اول حـزب كمونيسـت را    سيدضياء ـ رضاخان برنامه  1299 كودتاى
علت فضاى نسـبى آزادى   به 1011ـ1010 هاى يكن كرد. با اين همه در فاصله سال لم كان

هاى ماركسيستى و انقالبى آشـنا   هاى كارگرى رشد كردند. و تا حدودى با نظريه اتحاديه
موضع ضدمتهبى كشـاند. دولـت    ها را به اتحاديهها سطحى بود. و  اما اين آشنايى شدند.

هـا را مـورد حملـه     و اتحاديه ها استفاده كرد نيز از اين محافل متهبى و مخالفان اتحاديه
 قرار داد.

 شد: اتحاديه بايد مرتكب دو اشتباه نمى
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. نفـوذ مـتهب را در ميـان    2گتاشـت.   . از حدود مبارزات صـنفى پـا بيـرون نمـى    1
 گرفت. ىكم نم كارگران دست

 

 بهانه سركوب نه علت سركوب

 1كند. روى رهبران اتحاديه ذكر مى ها را چپ اى علت سركوب اتحاديه عده
ها را بايد در پروسه ت بيت ديكتاتورى رضاشاه ديد. طرح اين مسئله  سركوب اتحاديه

ها م ل ديگر  نديدن اين پروسه است. اتحاديه ها بود روى اتحاديه كه علت سركوب، چپ
شـدند. ديكتـاتورى دنبـال بهانـه      دهاى مدنى براى ت بيت ديكتاتورى بايد سركوب مىنها

آيد. پس طرح درست مسئله بهانـه سـركوب اسـت، نـه      وجود مى بهانه هميشه به بود. و
 علت سركوب.

 

 رسميت شناخته شدن اتحاديه مركزى كارگران به

ساالنه ملل شرق دعوت شـد.  كنفرانس  اتحاديه مركزى كارگران به 1010در اواسط سال 
نماينده انتخاب و راهى مسكو شـد. دهگـان    عنوان سيدمحمد دهگان از طرف اتحاديه به

عنوان نماينـده واقعـى كـارگران ايـران      در اين كنفرانس شركت كرد و اتحاديه مركزى به
 شناخته شد.

 گرفت. مسكو دور از چشم نظميه بود. وگرنه نظميه جلو اين سفر را مى سفر دهگان به
 

 درگيرى اتحاديه با مدرس

در مجلس مدرس سليمان ميرزا را تكفير كرد. جرايد مخالف سليمان ميـرزا او را مـورد   
 ترك كرد. اعتراض مجلس را حمله قرار دادند سليمان ميرزا به

 موضوع در اتحاديه مطرح شد. دو نظر وجود داشت.
 طرفى كند. اتحاديه اعالم بى. 2گيرى كند.  نفع سليمان ميرزا موضع . اتحاديه به1

خاطر تعصـبات مـتهبى كـارگران و شـاهزاده بـودن       طرفى اتحاديه را به نظر دوم بى

                                                           
 رفقاى باال ـکیمرام  1.
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تصويب رسيد. چرا كه سـليمان   به اسكندرى دانست با اين حال حمايت از سليمان ميرزا
 ميرزا يكى از متحدين و حاميان اتحاديه در مجلس بود.

سـليمان ميـرزا برخاسـت. و در روزنامـه حقيقـت       حمايت از اى به اتحاديه طى بيانيه
 مقاالتى منتشر شد.
 مجلس بازگشت اما درگيرى اتحاديه با محافل متهبى ادامه يافت. سليمان ميرزا به

 

 روى اتحاديه دومين چپ

خوارى  دولت رضاخان اعالميه شديدالحنى براى جلوگيرى از روزه 1010در ماه رمضان 
 ها را داد. پزى خوراك ها و خانه قهوهصادر كرد و دستور تعطيل 
اى مفصل نوشت كه طبـق قـانون مشـروطه روزه خـوردن      روزنامه حقيقت طى مقاله
گشت. بهانـه   تصفيه حساب با اتحاديه مى اى براى دنبال بهانه جرم نيست. رضاخان كه به

 دست آورد. خوبى به
تكفيـر   يـن محافـل بـه   و در محافل متهبى اين موضع اتحاديه را دامن زد. و كار در ا

هـا را   ها حمله كردند و روزنامـه  فروشى روزنامه به روزنامه حقيقت كشيد. محافل متهبى
 آتش زدند. و در مسجد شاه تجمع كردند.

مسجد شاه تجمع مخالفان را پراكنـده كردنـد.    اى متقابل به كارگران چاپخانه در حمله
 اين آخرين مبارزه ثبت شده در تاريخ اتحاديه است.

 

 نكته مهم

كرد  متهبى بودن تظاهر مى رضاخان در آن دوران و نه در روزگار بعد متهبى نبود. اما به
سركوب مخالفانش داشته باشد. اما اتحاديه  فريبى بود. تا بهانه الزم را براى قصدش عوام

كه اك ريت اعضاء آن متهبى بودند براى مقابله با ديكتاتورى موضعى را انتخاب كرد كه 
 خودش تبديل شد. رضاخان شد حاف  دين و اتحاديه شد كافر و منكر دين. ضد به
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 جشن اول ماه مه و پيامدهاى دنباله آن

عنـوان   ابتدا اتحاديه كارگران چاپ و سپس اتحاديه مركزى كارگران روز اول ماه مه را به
 تعطيل عمومى نشدند: به دليل موفق دورسميت شناختند. اما به  روز كارگر به

. ناآشـنا بـودن   2قـدرت رسـيدن رضاشـاه و     پـى بـه  . فشار روزافزون حكومـت در 1
 كارگران با مسائل جهانى كارگران

اتحاديه مطابع با پخش اعالميه و تشـكيل مجلـس جشـن،     1012ـ1011هاى  در سال
 كرد. روز كارگر را در سطحى محدود برگزار مى

 كرد: مقابله مىحكومت رضاشاه به دو شكل با برگزارى جشن اول ماه مه 
. با دستگيرى )دسـتگيرى اعضـاء   2. با تبليغات )روز اول ماه مه عيد كفار است( و 1

 فعال اتحاديه مطابع(
كـارى توانسـت    اتحاديه مركزى كارگران با رعايت كامل اصول مخفى 1011در سال 

 باشكوهى برگزار كند. شكل وسيع و جشن اول ماه مه را براى اولين بار به
از اتمام مراسم نظميه رضاشاه متوجه برگزارى ايـن مراسـم شـد. روز بعـد     تنها بعد 

دستگيرشدگان در زيـر شـكنجه باعـث     دستگيرى فعالين اتحاديه شروع شد. اما مقاومت
 چيز زيادى پى نبرد و بعد از مدتى دستگيرشدگان را آزاد كرد. شد كه پليس به

 

 سركوب اتحاديه و استقرار كامل ديكتاتورى

علت فشار و سركوب نظميه رضاشاه فعاليت اتحاديـه محـدود بـود. و     به 1017در سال 
وسيع برگزار نشد. يا برگزار شد و  شكل علنى و علت همين فشار جشن اول ماه مه به به

 در جاهايى هم كه برگزار شد، محدود بود.
طور كلى منفعل شده است. پـس م ـل    كرد اتحاديه به نظميه تصور مى 1018در سال 

درحـالى بـود كـه فعـالين اتحاديـه در       عمل نياورد. و اين گتشته اقدام پيشگيرانه به سال
 شد تدارك جشنى بزرگ را طراحى كرده بودند. هاى مخفى كه مرتب تشكيل مى حوزه

نفر در اين مراسـم   2،111مراسم در نزدي  اماميه در باشى بزرگ برگزار شد. حدود 
 كارگران سرودهاى انقالبى خواندند. كردند وشركت كردند. رهبران اتحاديه سخنرانى 

جمعى باز گشتند و نظميـه متوجـه مراسـم اول     صورت دسته در بازگشت كارگران به
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شبانه دستور دسـتگيرى وسـيع فعـاالن     ماه مه شد. سران نظميه از ترس مؤاخته رضاشاه
ـ    نفر دستگير شدند. عده 11اتحاديه را دادند.  ه مخفـى  اى از جمله دهگـان رهبـر اتحادي
 بندى اتحاديه در هم شكست. ها استخوان دستگيرى شدند. با اين

 

 اتحاديه كارگرى جنوب و يوسف افتخارى

فـت و در شـركت نفـت اسـتخدام شـد.      خوزسـتان ر  عنوان كارگر به يوسف افتخارى به
كند. و در سال  دهی سازماننفت را  مدت كوتاهى افتخارى توانست، اتحاديه كارگراندر

دهى كند. اين اعتصاب براى شد اعتصاب سراسرى كارگران نفت را سازمانموفق  1018
 كار و اضافه دستمزد بود. بهبود وضع

هاى مـردم توسـط پلـيس رضاشـاه بـا خشـونت و        اين اعتصاب م ل تمامى خواسته
اى ديگر از فعاالن  همراه عده افتخارى به تر سركوب شد. و يوسف توجهى هرچه تمام بى

هـا در   و زندانى شدند. اتحاديه كارگران نفت جنوب م ل تمامى اتحاديهاتحاديه دستگير 
 كشور درهم كوبيده شد. سراسر
 

 يوسف افتخارى كه بود

يوسف افتخارى عضو حزب كمونيست نبود. با كمينترن نيز ارتباط نداشت. امـا مدرسـه   
 حزبى كوتو در شوروى را گترانده بود.
هـاى كـارگرى    شده حزب كمونيست و اتحاديهدر زندان رضاشاه، با اعضاءِ دستگير 

 آنان نزدي  بشود. به حزب وابسته بودند آشنا شد. اما نتوانست كه به
دانسـتند.   داشـتن گرايشـات تروتسكيسـتى مـى     ها يوسف افتخارى را متهم بـه  حزبى
هـا   اعدام شده بود. افتخارى نيز حزبى خاطر آن صدها كمونيست درشوروى اتهامى كه به
حـال اسـتقرار   قد بود كه در شوروى ديكتـاتورى در كرد. و معت استالينيست مى هرا متهم ب

 طبقه كارگر ندارد و استالين همان تزار است. ديكتاتورى هيچ ربطى به است. و اين
جنـوب   با سقوط ديكتاتورى رضاشاه، يوسف افتخارى نيـز از زنـدان آزاد شـد و بـه    

نتوانست در مقابل سنديكاهاى كارگرى  مارفت. و اتحاديه كارگرى مستقل را برپا كرد. ا
 حزب توده دوام بياورد.
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 زاده گروه ابراهيم

همـراه   آهن كارگر بود. راننده لكوموتيو قطار مخصوص )سـلطنتى(. او بـه   عليزاده در راه
 تشكيل داد. آهن آهن بود. محفلى در راه زاده كه كارگر راه ابراهيم

 استفاده كرد. ها براى عضوگيرى خانه عليزاده از قهوه
اين محفل تمايالت آنارشيستى داشت و دو بار طرح ترور رضاشاه را ريخت كـه بـا   

 موفقيت همراه نبود:
. ترور رضاشاه با پرت كـردن  2. ترور رضاشاه هنگام افتتاح مجلس شوراى ملى و 1

 قطار از روى پل ورس 
بزند توسط نظميه اقدامى  كه دست به اين محفل وسعت چندانى نداشت. و قبل از آن

 رضاشاه شناسايى و دستگير شد.
 

 1322هاى كارگرى بعد از شهريور  اتحاديه

هـاى   تشـكل  بعد از سقوط ديكتاتورى و آزادى زندانيان سياسـى چهـار گـروه اقـدام بـه     
 كارگرى كردند:

 جنوب رفت و اتحاديه كارگران و برزگران را درست كرد. . يوسف افتخارى به1
حـزب تـوده نپيوسـت. و در     نفر بود كه بعد از آزادى بـه  10ر از . خليل انقالب آذ2

 هاى كارگرى زد. تشكيل اتحاديه تهران دست به
خـاطر تـرور    آهن بودنـد. بـه   زاده كه هر دو از محفل كارگرى راه . عليزاده و ابراهيم0

آهـن تبريـز و مازنـدران دسـت      راه زنـدان افتـاده بودنـد. و بعـد از آزادى در     رضاشاه به
 هاى كارگرى زدند. تشكيل اتحاديه به

 . رضا روستا از حزب توده1
 

 هاى كارگرى حزب توده و اتحاديه

هـاى   هاى كارگرى نكـرد. چـرا كـه فعاليـت     اتحاديه حزب توده در ابتدا توجه چندانى به
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دستمزد كارگران بود. و اين با سياست  سنديكايى مستلزم مبارزه براى بهبود وضع كار و
براى متفقين ضدفاشيسم )شوروى، امريكا و انگليس( مغايرت داشـت.   پشت جبهه آرام

 اين نظر تغيير كرد. به دو دليل: زودى اما به
اتحاديه بزرگ كارگرى توسط  0. از دست دادن رهبرى در ميان كارگران و تشكيل 1

انقالب آذر. و ترس از اخالل اين عوامل  زاده ـ عليزاده و خليل  يوسف افتخارى، ابراهيم
 هاى كارگرى در محيط
. قبضه شدن قدرت در حزب توسـط جنـاح اسـكندرى و بركنـار مانـدن اردشـير       2

با فعاليت در بخش كارگرى،  دشدن آوانسيان و رضا روستا از قدرت. پس اين دو مصمم
 رقيبى براى حزب برپا كنند.

 

 مبارزه روستا با سه رقيب بزرگ

هاى قديمى بـود. كـه تـا     سنديكاليست رضا روستا از اعضاءِ حزب كمونيست ايران و از
اسـكندرى و نوشـين بـراى آزادى     كـه ايـرج   سقوط رضاشاه در زندان بـود. و هنگـامى  

ها فهمانـد كـه    آن زندانيان سياسى از سفارت شوروى كم  خواستند. كنسول شوروى به
از اى  او اعتماد دارند. و بـراى عـده   شناسند و به ها او را مى است كه آن رضا روستا كسى
 ايران بود.شوروى در ها رضا روستا نماينده صالح حزب كمونيست و دولت سنديكاليست

هـاى كـارگرى آمـد امـا      سمت تشـكل  رضا روستا هرچند ديرتر از سه رقيب خود به
 او كم  كرد تا بر رقيبانش پيروز شود. چهار عامل به

 «.اتحاديه مركزى كارگران ايران»دست آوردن اسناد و مدارك  . به1
گيـرى   اين اتحاديه كه مؤسس آن سيدمحمد دهگان كارگر چاپخانه بود. در زمان اوج

اتحاديـه در نـزد حسـن مسـگرزاده، منشـى       ديكتاتورى رضاشاه سركوب شد. اما اسـناد 
اتحاديه كارگران كفاش باقى مانده بود. كه اين اسناد با مُهر اتحاديه توسط ميـرزا مهـدى   

هاى قديمى و رئيس اتحاديه كـارگران كفـاش بـود     ت)كيمرام( كه از سنديكاليس حقيقت
كردند اين اسـناد را از ميـرزا    رضا روستا داده شد. يوسف افتخارى و ديگران نيز سعى به

ترين فردى بـود كـه    ترين و موجه مهدى حقيقت بگيرند. اما در نظر او رضا روستا صالح
 شوروى بود. مورد تأييد رفقاى
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مداخله نشد. اما در آن روزگـار   ى در آشاز حاضر به. تأييد شوروى، هر چند شورو2
روسـتا كسـى نبـود. در مالقـات      شـوروى و كمينتـرن از رضـا    تـر بـه   تر و نزدي  موجه

بهتـر  »گويـد:   اسكندرى و نوشين با چاپاكين مسئول اداره بازرگانى شوروى چاپاكين مى
 «.است كه رضا روستا بيايد

ام م ل دكتر ناصحى، دكتر مسـنن، حسـن   ن هاى قديمى و به . حمايت سنديكاليست0
اى ديگر از رضا روسـتا و   )كيمرام( و عده مسگرزاده، نوايى، باقرى، ميرزا مهدى حقيقت

 «شوراى مركزى»
عنـوان   . امكانات مالى و نيروى انسانى، رضا روسـتا توانسـت روزنامـه ظفـر را بـه     1

ـ   اتحاديـه رقيـب   سهكه  ارگان اتحاديه منتشر كند در حالى واى مـالى و انسـانى را   ايـن ق
نداشتند. در پشت سر رضا روستا جدا از حمايت شوروى حزب توده با كليه امكانات و 

 نفراتش بود.
 

 هاى كارگران و زحمتكشان ايران شوراى متحد اتحاديه

رقيـب   سـه راه حـزب تـوده،   رهـاى كـارگرى در سـ    براى يكپارچگى و وحدت اتحاديه
 شد: مانع از سر راه برداشته مى سهقدرتمند بود كه بايد اين 

 . خليل انقالب آذر0زاده،  . عليزاده و ابراهيم2. يوسف افتخارى، 1
 

 خليل انقالب آذر

حـزب تـوده    زندان رفت. اما بعد از آزادى بـه  نفر به 10خليل از ياران دكتر ارانى بود. با 
رهبـران   كوشـش فعـاالن و   نپيوست. خليل معتقد بود كه حـزب طبقـه كـارگر بايـد بـا     

بـورژوازى در سـطح رهبـرى     گتارى شود تا مانع نفـوذ خـرده   هاى كارگرى پايه اتحاديه
هـاى كـارگرى    همين خـاطر كـار را از اتحاديـه    حزب شود. به راست حزب و انحراف به

و  وحـدت مبـارزه كـارگرى اعتقـاد داشـت.      شروع كرد نه از حزب توده. با اين همه بـه 
وحدت و سازمان واحد براى حاكميت طبقـه كـارگر را    برابر استدالل روستا كه شعاردر
 داد مجاب شد. و با روستا كنار آمد. مى
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 زاده عليزاده ـ ابراهيم

اين دو نفر موافق وحدت سازمانى كارگران بودند. پـس از روسـتا تضـمين گرفتنـد كـه      
بورژوايى و رويه سازشكارانه حـاكم بـر    خرده هاى مبارزات طبقه كارگرى دچار آلودگى

 ها نيز كنار آمدند. حزب توده نشود. روستا هم پتيرفت. آن
 

 و اما يوسف افتخارى

جنوب رفت. تـا اتحاديـه كـارگرى جنـوب را      يوسف افتخارى بعد از آزادى از زندان به
اى آرام بـراى   پشت جبهـه  معتقد به دهى بكند افتخارى نظر حزب و روستا را كهسازمان
دانست و معتقـد بـود كـه     را ضدماركسيستى مى آنضدفاشيسم بود باور نداشت و  ۀجبه

 بردار نيست. با هيچ توجيهى تعطيل مبارزه طبقه كارگر
شناخت. از ي  سـو آنـان را استالينيسـت     رسميت نمى افتخارى روستا و حزب را به

فـرد بـراى رهبـرى طبقـه كـارگر       تـرين  دانست و از سويى ديگر خـودش را موجـه   مى
هـاى قـديمى را م ـل ميـرزا مهـدى حقيقـت        يكاليسـت دانست. پس تالش كرد سند مى

رأى كند. موفق نشـد.   عقيده و هم كارگران كفاش را با خود هم )كيمرام( نماينده اتحاديه
استنكاف كـرد.   او بدهد. و او از دادن اسناد و از ميرزا مهدى خواست اسناد اتحاديه را به

ضـمن نشـان دادن قـدرت     دهى ي  اعتصـاب سراسـرى   آبادان رفت تا با سازمان پس به
 سوى خود جلب كند. ها را به اتحاديه خودش. كادرهاى فعال ديگر

 1020مناسبت جشن اول ماه مه سـال   رضا روستا از شيبت افتخارى استفاده كرد و به
يوسف افتخـارى را در بـاغ هـدايت، كـه      هاى كارگرى، منجمله اتحاديه رهبران اتحاديه

هـا را   ى بـود، دعـوت كـرد. تـا آن    سـاز  گران اسـلحه محل برگزارى جلسات اتحاديه كار
 وحدت بگتارد. جريان اعالميهدر

اى از كـارگران   تهران رسانيد. و بـا عـده   به فورا يوسف افتخارى مطلع شد. و خود را 
 كشيد. و روستا و كيمرام مجروح شدند. درگيرى باغ هدايت آمد. و كار به طرفدار خودش به

رى يوســف افتخــارى بــراى عيــادت رضــا روســتا هــاى كــارگ نماينــدگان اتحاديــه
اين اعالميه در روزنامه ظفـر   بيمارستان رفتند. و همانجا اعالميه اتحاد را امضاء كرد و به

 چاپ رسيد. ارگان اتحاديه به
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 پايان كار يوسف افتخارى

. محكـوم  2روسـتا و   . پيوستن على اميد يكى از رهبران نامدار كارگران شركت نفت به1
آرمـان كـارگرى توسـط راديـو      خيانتكار بـه  افكن و عنوان نفاق وسف افتخارى بهكردن ي

 معناى پايان كار يوسف افتخارى بود. مسكو. و اين به
 

 حق با كه بود

يوسف افتخارى ي  بار ديگر در مقابل حـزب تـوده قـرار گرفـت. و آن در فدراسـيون      
 جهانى سنديكاهاى كارگرى بود.

روستا و يوسف افتخارى براى جلسه ساالنه دعوت شـدند.  دعوت فدراسيون رضا  به
پس حزب ايرج اسكندرى را كه پاسـپورت   رضا روستا توسط دولت بازداشت شده بود.

عنـوان نماينـده    جلسه فرستاد. كنگره سـاالنه شـوراى متحـده را بـه     ديپلماتي  داشت به
ئى سايان، كمونيسـتى  رسميت شناخت. و در اين انتخاب نفوذ لو كارگران ايران به قانونى

 طرفدار شوروى مؤثر بود. هاى كه در رأس اين فدراسيون بود و كم  اتحاديه
 راستى حق با كه بود. افتخارى يا حزب. اما به

 خطا بود. در دو زمينه حق با افتخارى بود و حزب به
 هاى مستقل كارگرى . اتحاديه2بينى ديكتاتورى در شوروى و  . پيش1

 هاى محكمى براى يوسـف افتخـارى   هاى قديمى نشانه اعدام بلشوي محاكمات مسكو و 
است. و اين درحالى بود كه رهبـران حـزب    بود كه اين سرآشاز ديكتاتورى در شوروى

 زاده، تئوريسين نامدار حزب، مرتضى علـوى، ذره، حسـابى،   كمونيست ايران م ل سلطان
ي اهـاى وحشـيانه بـر    همراه ديگر رهبران حزب كمونيست شـوروى در زيـر شـكنجه    به

عنـوان   كردنـد و بـه   ها اعتراف مـى  امپرياليست جاسوسى براى رئيس امنيه خانه استالين به
 شدند. در بين نيروهاى چپ در ايران از حزب كمونيست گرفته تا گـروه  خائن كشته مى

تنها افتخارى با دقتى شگرف توانست از البالى تبليغات جهانى شوروى بفهمـد   نفر، 10
 يوسـف افتخـارى   ي  عترخواهى تاريخى بـه اى ديگر است. چپ در ايران  هگون تان بهكه داس
 است. بابت اتهام تروتسكيست بودن او.بدهكار 
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يتى حزبـى،  هاى كارگرى درك رضا روستا از فعاليت سنديكايى، فعال درزمينه اتحاديه
 بقه نداشت.جز نهاد متهب و ديكتاتورى سا كشورى كه هيچ نهادىهم در كمونيستى بود آن

هاى حزب )چه حزب كمونيست، چه حزب تـوده( جـدا از    زائده تبديل سنديكاها به
زد. و  را با سرنوشت حـزب گـره مـى    آن كرد، سرنوشت را كم مى كه شعاع كارگرى آن آن

هـم   دارد. آن یكم دوامـ  ر عمت سياسى يخوردگى در ي  كشور توتاليتر كه فعال اين گره
كنـد   هـاى كـارگرى را بسـى كوتـاه مـى      هاست عمر اتحاديه حكومتسستى  در روزگار

 همچنان كه كرد.
ـ     هاى كارگرى بايد به اتحاديه د. امـا فعـالين   عنوان ي  نهاد مسـتقل صـنفى عمـل كنن
 وسوى درست بدهند. صنفى اتحاديه سمت هاى حركت آن فعال باشند و بهتوانند در حزبى مى

اديه باشد. هرچند ديكتاتورى تحمل هيچ نهـاد  بود و نبود حزب نبايد بود و نبود اتح
اتحاديه از حزب، هم از شدت سركوب  مستقل مدنى را نخواهد داشت. اما مستقل بودن

 كند و هم زمان سركوب يكسانى نخواهد داشت. كم مى
ها از حزب  حزب كمونيست و حزب توده نتوانستند بفهمند كه مستقل بودن اتحاديه

 بى ندارد.هاى حز ضررى براى فعاليت
توانستند از ميان نيروهاى سنديكاها  سنديكاها پشت جبهه احزاب هستند. احزاب مى

يوسـف افتخـارى بـود. سـنديكاها مسـتقل       عضوگيرى كنند. در مسئله سنديكاها حق با
 برابـر د. و با حضور خود سدّ مسـتحكمى در پروسه دمكراسى درايران كم  كنن توانستند به مى

 حزب توده، خود و سنديكاها را با هم دم تيي ديكتاتورى داد. ديكتاتورى باشند. اما
 

 شوراى متحده كارگرى و قضيه نفت شمال

هـاى تئوريـ  و اقتصـادى بـراى نفـت شـمال        دنبال توجيـه  كه رهبران حزبى به درحالى
ديـد كـه    تـرى داشـت. و نيـاز نمـى     صريح گشتند. رضا روستا در بخش كارگرى نظر مى
 ب متوسل شود:نظرات مختلف در حز به

جـاى   بـه  11ــ 19هـا   قرارداد با انگلـيس  صرفه بودن از نظر سهم شركا نسبت به . به1
هـا در   . بستن دست انگليسى1ايران،  . رشد دمكراسى در0. رشد طبقه كارگر، 2، 81ـ21

 . حريم امنيت. )تئورى كه از آن احسان طبرى بود(1سياست ايران و 
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براى طبقه كارگر هدف در »گونه حل كرد:  بدين روستا در شورا مسئله نفت شمال را
نفـت مسـئله دوم اسـت. هـر عملـى كـه        درجه اول قبضه كردن قدرت حاكميت است.

شـود پيـروزى طبقـه كـارگر در      موجب ت بيت قدرت پرولتاريا شوروى شود. باعث مـى 
پرولتاريـا شـوروى و كمـ      شوروى كم  بـه  پس دادن نفت شمال به ايران جلو بيفتد.

آورد تا پيشنهاد نفت  دولت ساعد فشار روزى طبقه كارگر در ايران است. پس بايد بهپي به
 شمال را قبول كند.

هاى ارتش سرخ در انتهاى راهپيمايى حاضر شد توسـط   تظاهرات معروف كه كاميون
 آن پشتيبانى كرد. شوراى متحد كارگرى برگزار شد. و حزب هم از

 نيز گنجانده شد.« با شوروىعقد قرارداد نفت »در قطعنامه پايان 
 

 جنگ قدرت بين روستا و حزب

اى كه بعد از كنگره اول بين حزب و روستا شروع شده بود. بعـد از قضـيه نفـت     مبارزه
 شمال شدت گرفت.

 موقعيت خود را مستحكم كرد. جا آنهاى كارگرى رفت. و در طرف اتحاديه روستا به
هاى زمان جنگ را نداشت. پس ميدان  محدوديتجنگ تمام شده بود و روستا ديگر 

 وسيعى براى حركت پيدا كرد.
 اند. هايى فاقد جسارت روستا عقيده داشت كه رهبران حزب تكنوكرات

سرعت گسـترش داد. و در منـاطقى كـه زمينـه اعتصـاب بـود        روستا سنديكاها را به
ارتـش سـرخ بـود،    تحـت نفـوذ    دهى كرد. و در مناطق شمالى كه ها را سازمان اعتصاب

 تدريج در كارهاى حكومتى دخالت كرد. به
هـايى بـراى    صورت ارگان سنديكاها در اين مناطق از حالت صنفى خارج شدند و به

 قبضه كردن قدرت در آمدند.
ديدند در پى آن بر آمدنـد   رهبران حزب كه روستا را در حال قبضه كردن قدرت مى

 تا روستا را مهار كنند.
هاى سنديكاها مرتـب شـكايت داشـتند. روسـتا هـم در       روى ز چپمسئوالن حزبى ا

 كرد. پتيرفت. اما اجراء نمى مى كرد. انتقادات را كميسيون حزبى شركت مى



 11         تاریخ مختصر حزب توده ایران

 

ها اعزام كند تا بر كار سـنديكاها   استان حزبى را به نپس حزب تصميم گرفت مسئوال
 اشراف يابد.
خراسان. امـا در   رود و نوشين بهشاه سمنان، ملكى به مازندران رفت. يزدى به طبرى به

 مجموع كارى نكردند و باز گشتند.
 

 هاى كارگرى دفاتر اتحاديه حمله به

 طرفداران سيدضياء و نيروهايى از عشاير با كمـ  سـيد و دولـت مسـلح     1021دراوايل سال 
اصفهان حمله كردند. و ضمن ضرب و شـتم   دفاتر حزب و شوراى متحده در ند و بهدش

 آتش كشيدند. شارت بردند و مدارك را به ل حزب و اتحاديه را بهمسئولين اموا
دارى را  حملـه متقابـل زد و تظـاهرات و اعتصـابات دامنـه      شوراى متحد، دسـت بـه  

آمـده بـود. سـقوط كـرد و دولـت       جاى دولت ساعد دهى كرد دولت بيات كه بهسازمان
الد باششاه آمـد. و  المل  رفت و صدراالشراف ج المل  آمد. اواسط خرداد حكيم حكيم

 رأس ستاد ارتش قرار گرفت. سرلشكر ارفع در
حزب اراده ملى سيدضياء گسترش پيدا كرد. عشاير توسط ارتش مسلح شدند. قادى 

ها در دامغان و سمنان مسـلح   سنگسرى ها در زنجان و ها در مازندران، ذوالفقارى كالهى
اى  ن زير آب كشيده شـد كـه عـده   زدوخورد مسلحانه با كارگرا شدند. درمازندران كار به

 كشته شدند.
هاى حزب و دفاتر اتحاديه توسط ارتش شـروع شـد و    كلوب حمله به 1021در مهر 

 سران شوراى متحده مخفى شدند.
 

 هاى دولتى تأسيس اتحاديه

جويانـه زد.   اقـدامات آشـتى   المل  رفت و قوام آمد. قـوام دسـت بـه    حكيم 1021بهمن 
سرسـخت شـوروى دسـتگير شـدند. و      اى از مخالفـان  و عـده سرلشكر ارفع بركنار شد 

هاى توقيف شده آزاد شدند. و متاكره با شوروى براى نفت شمال آشاز شد. امـا   روزنامه
هـاى   سياست. رويه ديگر سياست قوام تأسيس حـزب دمكـرات و اتحاديـه    در كنار اين
 هاى حزب توده و شوراى متحد بود. عنوان رقيب كارگرى به



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          18
 

هاى كـارگرى، سياسـت خـود را در ايـن زمينـه       اى بر عليه اتحاديه اطالعيهقوام طى 
 روشن كرد.

 

 اعتصاب نفت جنوب

درهمين زمان در تأسيسات نفتى، اعتصاب صنفى شكل گرفت. دولت سـركوب كـرد و   
 على اميد رهبر اعتصاب دستگير شد.

و  قوام از طريق حزب و معاون خود سعى كرد اعتصاب را خـاموش كنـد. رادمـنش   
 و اعتصاب خاتمه يافت. جنوب رفتند جودت و مظفر فيروز )معاون قوام( به

 

 در پشت اعتصاب چه بود

 قوام همان دركى نبود كه رهبران حزب داشتند. درك روستا نسبت به
دانست و معتقد بـود كـه قـوام     حزب قوام را شخصيتى ضدپهلوى و ضدانگليسى مى

فراموش نكرده است. )قوام در ابتداى  ه است.اى را كه از رضاشاه و انگليس خورد ضربه
روى كار آمدن رضاخان تصميم داشت طى كودتايى او را از كـار بركنـار كـرد. تصـميم     

 اروپا تبعيد شد.( گوش رضاخان رسد. و قوام به ها به انگليسى قوام توسط
از سويى ديگـر سياسـت مـتاكره بـا شـوروى و دسـتگيرى عناصـر ضدشـوروى و         

توانـد متحـد خـوبى بـراى      مـى  اى باقى نگتاشت كه قـوام  ارفع مسئله بركنارى سرلشكر
 حزب توده باشد.

 

 درك درست روستا

اما روستا نظرى ديگـر داشـت. روسـتا قـوام را نماينـده فئـودال ـ بورژواهـاى شـهرى          
اش در باطن درپى قلع  ظاهرى دانست. كه دشمن طبقه كارگر است. و برخالف اقدام مى

 هاى كارگرى است. و قمع حزب و اتحاديه
تشكيل سنديكاهاى دولتـى بـراى روسـتا شـكى بـاقى نگتاشـت كـه قـوام درحـال          

 دهى حمله و نابود كردن مراكز كارگرى است. سازمان
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اعالميه تهديدكننده قوام بر عليه سنديكاهاى كارگرى در نظـر روسـتا اعـالم جنـگ     
كشيده اتحاديـه كـارگران   و زندان  اشاره روستا، على اميد رهبر محبوب قوام بود. پس به

 نفت براى بهبود شرايط كار و اضافه دستمزد اعالم اعتصابى محدود كرد.
خـاك و   اما دولت با استفاده از عشاير و نيروهاى انتظامى، اعتصـاب كـارگران را بـه   

شوراى متحده بدون معطلـى اعـالم    اى زخمى و على اميد دستگير شد. خون كشيد عده
 اعتصاب عمومى كرد.

حـزب   اى كه داشت به رو شد. با تجربه كه با اعتصاب عمومى در خوزستان روبه قوام
 متوسل شد.

رو شـده   رهبرى حزب در ابتدا بالتكليف بود. با اقدامى سريع از سوى روسـتا روبـه  
كـرد. پـس    خود قوام را نيـز راضـى مـى    توانست دخالت بكند. اما بايد متحد بود. و نمى

 ستا نپتيرفت تا على اميد آزاد بشود.روستا را تحت فشار گتاشت. رو
بـا   خوزسـتان فرسـتاد.   همراه مظفر فيروز به حزب دكتر رادمنش و دكتر جودت را به

 آزادى على اميد و افزايش دستمزد اعتصاب پايان يافت.
اعتصاب نفت، جنگ پنهان قوام و روستا بود كـه بـا پيـروزى روسـتا و اتحاديـه      

 پايان رسيد. به
 

 هاى كارگرى اتحاديهمسلح شدن 

رضا روستا با استفاده از حضور ارتش سرخ در شمال كشور، از مهاجرين )ايرانيـانى كـه   
 وجود آورد. سنديكا نيرويى مسلح به كردند( و كادرهاى در باكو و قفقاز زندگى مى

 اين كار با انتقاد بخشى از رهبرى حزب مواجه شد. اين انتقاد به دو علت بود:
عث وحشت بورژوازى و خرده بورژوازى شـمال كشـور و دور شـدن    . اين كار با1
 شود. ها از اطراف حزب مى آن
 قدرت رسيدن روستا . نگرانى از به2

هاى مسلح را منحل كند. روستا مقاومـت   روستا فشار آورد تا اين گروه پس حزب به
ه طبقـه  فرض كـ  جامعه دمكراتي  به در ي »كرد. مقاومت او متكى بر گفته لنين بود كه 

قدرت برسد. بـراى حفـ  قـدرت شـاخه مسـلح حـزب الزم        كارگر از طريق پارلمان به
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دانست.  مخالف روستا، شاخه مسلح حزب را سازمان نظامى حزب مى اما جريان«. است
اردشـير و كـامبخش نيـز     شـد. پـس   كه در آن زمان زير نظر اردشير و كامبخش اداره مى

 انصراف از تسليح كارگران شد. ا مجبور بهطرف مقابل روستا را گرفتند. و روست
 

 همكارى با فاتح

استالينگراد رسـيده بودنـد. حـزب تصـميم      ها به جنگ جهانى دوم درجريان بود. و آلمان
اى داير كند. اما دولت فروشـى قـانونى    روزنامه ها گرفت براى مقابله با تبليغات فاشيست
شـود. تنهـا روزنامـه     نگاران قديمى داده مى روزنامه بهگترانده بود كه امتياز روزنامه فقط 

 عباس اسكندرى بود. دراين زمان. روزنامه سياست بود كه متعلق به حزب
 اين اوضاع مصطفى فاتح رئيس شركت نفت از طريق بزرگ علوى و احسان طبـرى در

ن عنـوا  نويس معروف( به انگليس و تاريخ كه درنزد ميس لمبتون )رئيس تبليغات سفارت
عليه فاشيسـم  اى بر و پيشنهاد انتشار روزنامه كردند. با حزب تماس گرفت مترجم كار مى

 حزب داد. به را
نـام صـفر نـوعى از اعضـاءِ      حزب همكارى با فاتح را پتيرفت. و مجوز روزنامه بـه 

 قديمى حزب كمونيست گرفته شد.
 نفره در نظر گرفته شد: پنجاى  براى روزنامه هيئت تحريريه

 . مصطفى فاتح1. دكتر يزدى، 1. عباس نراقى، 0. بزرگ علوى، 2ج اسكندرى، . اير1
 منتشر شد، با نام مردم ضد فاشيسم. 1021اين روزنامه از بهمن 

 

 صفر نوعى كه بود

آستارا، منشـى   ميرزا صفر آقازاده )نوعى( از اهالى آستارا بود. پس از ورود ارتش سرخ به
بـا ارتـش سـرخ و حـزب كمونيسـت       رشت و انزلى كميته انقالب آستارا شد. مدتى در

كرد. نوعى در آستارا معلم شد. و عضـو فرقـه اجتمـاعيون ـ عـاميون       ايران همكارى مى
 رضاشاه دستگير و زندانى شد. آستارا شد. در زمان
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 مخالفين همكارى با فاتح

 هـا معتقـد بودنـد كـه     اردشير آوانسيان و رضا روستا مخالف اين نزديكى بودنـد. آن 
بـار اسـت.    ها زيـان  در نزد توده ها براى حي يت حزب انعكاس نزديكى حزب با انگليسى

 كار را پسنديدند. ها اين اما با مشورتى كه با سفارت شوروى كردند آن
خـاطر   كمى بعد نماينده تبليغات شوروى در سفارت با حزب تمـاس گرفـت. و بـه   

 داد. كاشت حزب مقدارى انتشار روزنامه مردم ضدفاشيسم به
 

 كمك شوروى، مقدمه دخالت عملى در حزب

آن جنـگ كاشـت گـران بـود. و در     ۀكاشت داشت. و در بحبوح راه انداختن روزنامه نياز به
 شرايط گرفتن كاشت از سفارت تنها راه چاپ روزنامه بود.

تا انتشار روزنامه مردم ضدفاشيسم كم  شوروى ادامه داشت بعد كـه رهبـر منتشـر    
شد. مقدارى از اين كاشت  روستا داده مى رضا نماينده تجارى شوروى بهشد. كاشت توسط 

دسـت آمـده صـرف     شد و پول بـه  صرف چاپ روزنامه و بقيه در بازار آزاد فروخته مى
 شد. اين كم  مقدمه دخالت عملى شوروى در امور حزب شد. مى مخارج حزب

 

 قطع همكارى با فاتح

هـا از ايـن همكـارى     كشيد. امـا انگليسـى   ماه طول 1همكارى مشترك با مصطفى فاتح 
هاى انگليس  را برجسته و پيروزى هاى شوروى راضى نبودند. نويسندگان حزبى پيروزى

 هم خورد. دادند. پس اين همكارى به را كمرنگ جلوه مى
 

 حزب همرهان

همراه شهيدزاده و عبـاس   مصطفى فاتح بعد از جدا شدن از روزنامه مردم ضدفاشيسم به
 سوسياليستى بود ايجاد كرد. حزب همرهان را كه ي  حزب كارگرى ـنراقى، 
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 هاى حزب روزنامه

 1021امتياز عباس اسكندرى اولين ارگان حزب بود كه در اسـفند   . روزنامه سياست: به1
امتياز ايرج اسـكندرى كـه    . روزنامه رهبر: به0 . روزنامه مردم ضدفاشيست.2منتشر شد. 

امتياز دكتر رادمنش، كه بعد از وفـات   . روزنامه مردم: به1شد. در زمان قوام ارگان حزب 
 . مجله مردم7. روزنامه اتحاديه، 1. ظفر، 1نوعى امتياز آن گرفته شد.  صفر
 

 هاى حزب ديگر سازمان

هـاى نخسـت    هاى اقشار مختلف قرار داشت. حزب در گـام  دردستور كار حزب، تشكل
 هاى ديگر كرد: ايجاد سازمان اقدام به
 

 . سازمان دمكراتيك زنان1

 دهـى زنـان در  نتشـكيل شـد. و وظيفـه آن شـكل و سـازما      1021اين سازمان در سال 
 تشكيالتى دمكراتي  بود. در رأس اين سازمان افراد زير بودند:

. شـاه  0. زهرا اسكندرى )خواهر سليمان ميـرزا(،  2. مريم فيروز )همسر كيانورى(، 1
. عاليه شرمينى )مـادر نـادر   1اسكندرى،  . مهرانگيز1ى، . بدرالملوك علو1زنان وزيرى، 

 شرمينى، رهبر سازمان جوانان حزب(
 

 . سازمان جوانان2

 

 . شوراى متحده مركزى كارگران3

 

 . سازمان افسران4

اهلل سيام ، خسـرو روزبـه و كـامبخش تشـكيل      توسط عزت 1020اين سازمان در سال 
 خش بود.شد اولين مسئول آن در كميته مركزى كامب



 51         تاریخ مختصر حزب توده ایران

 

 

 ها فعاليت كارگرى حزب ـ نخستين گام

 جز رضا روسـتا  هاى كارگرى از جانب اردشير آوانسيان مطرح شد. اما همه به طرح اتحاديه
 با آن به دو دليل مخالفت كردند:

 . وحشت دولت2. مغايرت داشتن با جبهه متحد ضدفاشيسم و 1
 

 هسته كارگرى اولين

 بود:اين هسته از سه نفر تشكيل شده 
. پرويز )مـادر او بـا سـيروس آخونـدزاده از رهبـران حـزب       2. ابراهيم محضرى، 1

 . ي  كارگر آذربايجانى0كمونيست همكارى داشت(، 
 

 گروه مشاور

 . على عُلّوى1. ضياء الموتى، 1. فرجامى، 1. كبارى، 0. رضا روستا، 2. اردشير آوانسيان، 1
 

 اولين اعتصاب كارگرى

نظـر يـ    كـه در سـاختمان وزارت دارايـى زير    نفـر كـارگر   1،111اين اعتصاب توسط 
 كردند، صورت گرفت. شركت ايتاليايى كار مى

عنـوان رهبـر ايـن     دولت سهيلى براى سركوب اين اعتصاب، اردشير آوانسـيان را بـه  
 جنوب تبعيد كرد. حركت دستگير و به

 

 مسئله نفت شمال

اى نفتى امريكايى در حـال مـتاكره   ه معلوم شد كه دولت ساعد با كمپانى 1020در سال 
 احتماال  شمال ايران است. براى كشف و استخراج نفت در بلوچستان و
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رايزنى پرداختند. و دكتر  متعاقب اين مسئله در مجلس نمايندگان بر سر اين مسئله به
 «.دول بيگانه ممنوع است امتياز به اعطاى هرگونه»رادمنش در مجلس اعالم كرد. 

رياسـت   محـض اطـالع از مـتاكرات پنهـانى دولـت، هيئتـى را بـه        بهدولت شوروى 
شـد. ايـن درخواسـت بـا پاسـخ       ايران فرستاد و خواهان امتياز نفت شـمال  كافتارادزه به

 رو شد. و باعث رنجش دولت شوروى شد. نامناسب و شير ديپلماتي  دولت ساعد روبه
ترتيـب داده شـد. و    متعاقب اين امر بر عليه دولت ساعد تظاهراتى از سـوى حـزب  

هـاى ارتـش سـرخ در كنـار صـف       كـاميون  كه هماهنگى صورت گرفته باشـد.  بدون آن
 تظاهركنندگان ظاهر شدند.
سياسى انعكاس بدى داشت. و چنين برداشت شد. كه حزب  ۀاين همزمانى در جامع

شـوروى بـر عليـه دولـت      نفت شمال به خاطر در زير حمايت شوروى و ارتش سرخ به
اى  كند. متعاقب اين امر دكتر مصدق از طرف فراكسيون ملـى اليحـه   رات مىساعد تظاه

كشـورهاى بيگانـه را ممنـوع و عامـل آن      تقديم كرد كه هرگونه امتياز نفت بـه  مجلس به
تصـويب رسـد. امـا     بـه  شود. اين اليحـه از سـوى اك ريـت مجلـس     حبس محكوم مى به

 ددارى كرد.اين اليحه خو فراكسيون توده از دادن رأى م بت به
هاى گوناگون در مجامع حزبى و نشـريات حـزب از امتيـاز     شكل حزب سعى كرد به

را مطـرح كـرد.   « موازنـه م بـت  »تز  شوروى دفاع كند. حتى احسان طبرى نفت شمال به
هـا داده   انگليسـى  هاست، پس بايـد بـه   طبق اين تز نفت جنوب در حريم امنيتى انگليسى

يم امريكاست. شمال نيز در حريم امنيتى شورويسـت.  نفت آن در حر شود. بلوچستان و
رسـميت   ها بـه  حريم پس بايد با هر سه كشور قرارداد بست و با حف  موازنه نسبت اين

 شناخته شود.
جانبه حزب و تهديـدهاى ديپلماتيـ  شـوروى امتيـاز      با اين همه عليرشم دفاع همه

 جايى نرسيد. نفت شمال به
 

 دفاع حزب از پيشنهاد شوروى

 دفاع حزب چند علت داشت
قـرارداد نفـت جنـوب بـا انگلـيس، پيشـنهاد        21ــ 81نسـبت بـه    11ـ11. پيشنهاد 1
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اثرات اقتصادى و سياسى م بتـى   . شركت نفت مختلط ايران و شوروى2اى بود.  منصفانه
. حزب نگاهى ايـدئولوژي   0توانست در دمكراتيزه كردن ايران مؤثر باشد.  داشت. و مى

مـادر و مهـد    عنوان كشور زسازى صنايع شوروى بهداشت. نفت شمال در با مسئله هم به
 سوسياليسم براى حزب اهميتى بسزا داشت.

 

 طرح حريم امنيت از سوى طبرى

همان ترتيـب   ما به»نويسد:  مى 1020آبان  19طبرى درروزنامه مردم براى روشنفكران در 
گـوييم بايـد معتـرف     آن سـخن نمـى  كه براى انگلستان در ايران منافعى قائليم و برعليه 

باشيم كه دولت شوروى در ايران منافع جدى دارد. بايد براى اولـين بـار و آخـرين بـار     
پى برد كه نواحى شمال ايران در حكم حريم امنيت شوروى است. عقيده  اين حقيقت به

دادن امتيـاز نفـت شـمال     فوريت براى اى كه من درآن هستم اين است كه دولت به دسته
 «هاى انگليسى و امريكايى وارد متاكره شود. كمپانى شوروى، نفت جنوب به هب

 

 اى دكتر مصدق طرح سه ماده

مجلـس بـرد. امـا قبـل از      اى خود را به ماده 0دكتر مصدق طرح  1020آذر  11در تاريخ 
شـوروى تمـاس گرفـت. و نظـر      طرح آن در مجلس، توسط ايرج اسكندرى با سـفارت 

جاى امتياز نفت جويا شد. سفارت از طريـق اسـكندرى    وش نفت بهها را در مورد فر آن
 موافقت خود را اعالم داشت.

وزير يا وزيرى يا مقام مسئول حق متاكره يـا امضـاء قـرارداد راجـع      . هيچ نخست1
 امتياز نفت را ندارد. به

 توانند متاكره كنند و مجلس را در جريان بگتارند. . تنها در مورد فروش نفت مى2
سال حبس مجرد و انفعال دائـم از خـدمت دولتـى و محكـوم      0ـ8متخلفين بين . 0

 خواهند شد.
ايرج اسكندرى از طرف فراكسيون توده در مجلس صحبت كـرد و گفـت: چـون در    

ضرورتى ندارد. اما مخالفت صريح نكـرد.   مجلس اعطاء امتياز منع شده است. اين طرح
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ايـن   راء تصويب شد. فراكسـيون تـوده بـه   گيرى شد. با اك ريت آ اين طرح رأى نسبت به
 ها را جزء مخالفين طرح حساب كردند. نداد. ولى آن طرح رأى
 

 مصدق حمله پراودا به

اين طرح و دكتـر مصـدق حملـه كـرد. دكتـر       اى به ده روز بعد روزنامه پراوارا طى مقاله
را توسـط شخصـى )منظـور     سفارت گفت كه قـبال  نظـر سـفارت    اى به مصدق طى نامه

 مورد است. اسكندرى( پرسيده است پس اعتراض مسكو بى
 

 انگيزه طرح نفت شمال از سوى شوروى

هاى بزرگ شوروى بود. در آن زمان هنوز  پس از جنگ جهانى دوم، نفت يكى از معضل
بود. تنها منبع نفتى شوروى، منابع نفتى  منابع نفتى در باشقيرستان و سيبرى كشف نشده

كه استالين در مصاحبه با مخبـر امريكـايى    بشكه در روز. در حالى ميليون 12باكو بود با 
 ميليون تن براى صنايع شوروى اشاره كرده بود. 11 نياز ساليانه به

در همين زمان دولت ساعد در حال متاكره با كمپانى نفتى سينكلر اويل امريكـايى و  
 انى شل )انگليسى ـ هلندى( در بلوچستان بود.كمپ
 

 ر رادمنشگيرى دكت موضع

ها بر سر نفت بلوچستان. دكتر رادمنش از  ها و انگليسى با افشاى خبر متاكرات امريكايى
كشورهاى بيگانه مخالفت كرد. و دكتـر   به فراكسيون حزب توده با اعطاى هر گونه امتياز

 مجلس بيايد. مصدق از دولت ساعد خواست تا براى اداى توضيحات به
 

 انتخاب زمانى نامساعد

هـاى امريكـايى ـ انگليسـى، دولـت       شاى متاكرات پنهانى دولت سـاعد بـا شـركت   با اف
شـمال راهـى ايـران كنـد. دولـت       شوروى تصميم گرفت هيئتى براى گرفتن امتياز نفت

هـا    محـض اطـالع از آمـدن هيئـت شـوروى، مـتاكرات خـود را بـا امريكـايى          ساعد به
 ها قطع كرد. انگليسى
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ايران آمد. و انتخـاب زمـانى از سـوى دولـت شـوروى،       بهكافتارادزه در رأس هيئتى 
نسبت  مختلط نفت ايران ـ شوورى را به  انتخابى نامناسب بود. كافتارادزه پيشنهاد شركت

 ايران داد. به 11ـ11
 

 رد طرح شوروى

ليـدرى دكتـر    اين پيشنهاد از سوى دولت ساعد رد شد. در مجلس نيز اك ريت مجلس به
بود. هـر دو جنـاح نيـز مخـالف ايـن       جلس دكتر مصدق ليدر آنطاهرى بود. و اقليت م

 پيشنهاد بودند. پس شانس اين طرح در حد صفر بود.
 

 حزب نخستين واكنش منفى به

 هاى انگليسى تقاضاى نفت كرمان و بلوچستان از سوى شركت 1022آبان  22
 هاى امريكايى تقاضاى امتياز نفت در شرق ايران توسط شركت 22اسفند سال 

 پيشنهاد دكتر ميلسپو استخدام مستشاران نفتى امريكا به 22سال 
 تشكيل كميسيون نفتى ايران و امريكا 22سال 
خاطر استخدام مستشـار   سؤال طوسى نماينده مجلس از دولت ساعد به 20مرداد  19

 نفتى و متاكرات نفت
 خارجىسخنرانى رادمنش درمجلس و مخالفت حزب توده با هرگونه امتياز  20مرداد 
آمدن كافتارادزه معاون وزير امورخارجه شـوروى و تقاضـاى امتيـاز     20شهريور  21

 نفت شمال
 مخالفت دولت ساعد با پيشنهاد شوروى 20شهريور 

 دولت ساعد مصاحبه مطبوعاتى كافتارادزه در تهران و حمله به 20آبان  2
 تظاهرات شوراى متحده و حزب توده بر عليه ساعد 20آبان  1

ظاهرات كه بر عليه دولـت سـاعد بـود توسـط نيروهـاى انتظـامى و نيروهـاى        اين ت
بـدون اطـالع حـزب در مسـير      سيدضياء در معرض سـركوب بـود. مقامـات شـوروى    

 آباد و ميدان بهارستان نيروهاى خود را مستقر كرده بودند. هاى شاه خيابان
نفـع نفـت    بهحضور سربازان ارتش سرخ و تظاهراتى كه بر عليه ساعد و در حقيقت 
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حـزب پيوسـته بودنـد     جديـدى كـه بـه    براى شوروى بود، در عده زيـادى از نيروهـاى  
 گيرى كنند. ها از حزب كناره العملى منفى ايجاد كرد. و باعث شد آن عكس
 

 (1322ـ25هاى  حضور شوروى در ايران )سال

 بايدها و نبايدها

 هـاى شلـط   خاطر سياسـت  رى( بهاشغال ايران توسط نيروهاى متفقين )انگليس، امريكا و شوو
خواست متفقين مبنى براخراج نيروهـاى   به ها و گردن ننهادن رضا شاه، همكارى با آلمان
كاتى بـين متفقـين امريسـت قابـل فهـم. ديكتـاتور و       ين خط تدارآلمانى از ايران و تضم

فردى رضاشاه عاجز بود از درك شرايط جديد جهانى. رضا شاه پيروزى هيتلر  حكومت
رضاشاه، نبود مجلـس ملـى، و    اثر كورفهمى دانست. پس در الوقوع مى ممكن و قريبرا 

از صحنه خارج شدن رجل سياسى از صحنه سياست جامعه ايران اشغال شد. جنـوب و  
 نيروهاى انگليسى و امريكايى و شمال توسط نيروهاى شوروى. مركز توسط

شـد از حضـور    امور بودند، مىاگر در ايران مجلسى ملى بود و رهبران ملى در رأس 
بركت دو  هاى شايانى كرد. اما به استفاده نيروهاى متفقين در جهت بهبود اقتصادى كشور
 امور خالى بود. دهه ديكتاتورى صحنه از رجل ملى و آگاه به

 

 نبايدها

نيروهـاى   تر ارتش سرخ با مردم نسبت به حضور ارتش سرخ در ايران و برخورد مناسب
كـرده بـود تـا شـوروى در تقويـت       و امريكا زمينـه مسـاعدى را فـراهم    نظامى انگليس

 هايى را بر دارد. اما ببينيم شوروى چه كرد: نيروهاى ملى و انقالبى گام
تشكيل فرقه دمكرات آذربايجـان و كردسـتان،    . كم  به2. طرح قضيه نفت شمال، 1
افـق بـا قـوام و    . تو1حاكميـت سياسـى،    سوى كسـب  . حمايت از فرقه و راندن او به0

. ممانعـت از حركـت   1. خروج ناگهانى ارتش سـرخ،  1هاى دروشين قوام،  پتيرفتن قول
هـاى سـنگين از فرقـه     . گـرفتن سـالح  7دمكـرات آذربايجـان و كردسـتان،     نظامى فرقه

حمايـت از تقاضـاى    بـه  . تشـويق حـزب تـوده   8دمكرات و خروج مستشاران روسى و 
 شوروى از نفت شمال
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 بايدها

هـاى ملـى و    شوروى بايد از حضور ارتش سرخ در جهت روى كار آمدن حكومـت . 1
تبليغـاتى  كـارزارى   نفت شمال را بـه  بايد مسئله . شوروى مى2جست.  دمكرات سود مى

كرد كه ايـن قـرارداد نسـبت     كرد و استدالل مى هاى وابسته ايران تبديل مى عليه دولتبر
دم ايـران اسـت. و در همـين حـد قضـيه نفـت       نفع مر انگليس و امريكا به قراردادهاى به

حزب )توده، فرقـه   هاى سه . شوروى بايد از مداخله در سياست0كرد.  شمال را تمام مى
كـرد. و ايـن سـه حـزب را      دمكرات آذربايجان و فرقه دمكرات كردستان( اجتنـاب مـى  

. شـوروى بايـد از حضـور و قـدرت     1كرد.  هدايت مى سوى استقالل فكرى و عملى به
كـه   فهماند رهبران فرقه مى كرد. و به د در جهت حمايت از فرقه دمكرات استفاده مىخو

امكانـات   ها بايد روى پاى خود بايستند و به ها موقتى است. و آن حمايت شوروى از آن
هـاى آذرى در امـور    باقراوف و ناسيوناليست . شوروى بايد از دخالت1خود تكيه كنند. 
 طلبانه فرقـه دمكـرات از   داد با طرح شعارهاى تجزيه زه نمىكرد و اجا فرقه جلوگيرى مى

. شوروى بايد پس از خروج ارتش سـرخ  1حمايت نيروهاى دمكرات و ملى دور شود. 
. شـوروى بايـد در مـتاكرات بـا قـوام،      7 گتاشت. دست فرقه را در دفاع از خود باز مى

توان با نفـت   دارد. و نمىماجراى آذربايجان ن كرد كه مسئله نفت شمال ربطى به تأكيد مى
. شوروى بايد حزب توده را از اتخاذ شـعارهايى   8المصالحه كرد.  را وجه فرقه دمكرات

فهمانـد   رهبران حزب مـى  به داشت. و ساخت پرهيز مى وجه ملى او خدشه وارد مى كه به
 كه منافع ملى حزب مغايرتى با انترناسيوناليسم پرولترى ندارد.

گتاران شـوروى   توان شمرد. اما رهبران و سياست يدها بسيارى مىاز اين بايدها و نبا
وجـه خـود،    نظرانه ملى خود به منافع تنگ فاقد درايت الزم بودند. و با افتادن در مرداب

 وجه حزب توده و فرقه دمكرات آذربايجان و كردسـتان ضـرباتى   وجه سوسياليسم، به به
 ناپتير زدند. جبران
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 هاى شوروى سياست از روى حزب توده دنباله

كه در بررسى تـاريخ امريسـت خطـا، يـ       گتشته نگريستن، جدا از آن از موضع حال به
 داورى شيرمنصفانه نيز در پى دارد.
بعد قرار گرفت تا فهميـد چـرا حـزب     به 1021هاى  بايد درحال و هواى فكرى سال
نست خـودش را  شوروى ماند. و نتوا هاى رو سياست توده عليرشم تمامى مصائب، دنباله

 اى شلط برهاند. از رابطه
 

 ها ها و علت زمينه

حزب توده درحالى تشكيل شد كه ديكتاتورى رضـاخانى سـقوط كـرده بـود. امـا ايـن       
نبـود. بلكـه حاصـل يـ  بحـران       امان و پيگير حزب كمونيست سقوط نتيجه مبارزه بى

 نام ظهور فاشيسم و جنگ جهانى دوم. جهانى بود به
جريـان عمـده را    ودتـاج و تخـت،    ركنارى احمدشـاه و تصـاحب  رضاشاه بعد از ب

هاى ديكتاتورى فردى خود  پايه كرد. تا بتواند مقابل داشت كه بايد از صحنه خارج مىدر
هاى ملى كشته، تبعيد، زنـدانى   را مستقر سازد. نخست مليون را سركوب كرد. شخصيت

 نشين شدند. و خانه
هاى كارگرى و فعالين سنديكاها رفت. و اين  اتحاديهبعد سروقت حزب كمونيست، 

اش، از حـزب كمونيسـت و    حكومـت  حـدى بـود كـه بـا شـروع دهـه دوم       سركوب به
 اى در تبعيد چيزى باقى نمانده بود. سنديكاهاى كارگرى جز عده

هاى مردمى بود. دو دهه  دوم حكومت رضاشاه، دوره خفقان و سركوب حركت ۀده
كـه رضاشـاه    آبديده محروم كـرد. و زمـانى   را از داشتن رهبران سركوب، جنبش انقالبى

س رفت، جنبش انقالبى فاقد رهبرانى يتبعيد جزيره مور توسط متفقين سرنگون شد و به
 در كاليبرى ملى و جهانى بود. كارآزموده

. حزب 2نفر،  10. 1با اين همه حزب توده از بازماندگان چهار محفل شكل گرفت )
گونـه كـه اسـكندرى، كيـانورى،      همـان  . مليـون(. و 1هـا و   يكاليسـت . سند0كمونيست 
نويسـند تمـامى رهبـران و بنيانگـتاران حـزب       اى و طبرى در خاطراتشان مـى  انورخامه
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بدون اجازه حزب كمونيست شـوروى و كمينتـرن، تشـكيل حـزب      القول بودند كه متفق
 كمونيست در ايران ممكن نيست.

د مطمع نظر داشت، تأييد حـزب كمونيسـت شـوروى    اى است كه باي اين اولين نكته
عنوان ي  معيار مورد پتيرش تمامى  به آن روزگارن تفكر شلط دريعنى اصالت حزب. اي
 احزاب كمونيست بود.

هاست. ي  حزب بـزرگ بـا كليـه     نكته دوم: وضعيت احزاب كمونيست در آن سال
  و سركوب شده و فاقـد  احزابى كوچ مقابلمالى و تبليغى ي  امپراتورى، در امكانات
 ترين امكانات مالى، تبليغى و تئوري . كوچ 

رهبران حـزب كمونيسـت    هاى ديگر كشورها به نكته سوم: نگاهى بود كه كمونيست
ناپتير. پـس   ناب و بدون خطا و اشتباه هايى شوروى و دولت شوروى داشتند، كمونيست

 حزب و كالم آنان يعنى سخنان ماركس و انگلس.
چهارم: دركى بود كه ايرانيان مقيم قفقـاز و مـاوراء قفقـاز از رابطـه دو حـزب      نكته 

 كشور مادر بود. كمونيست به شوروى، نگاه ي  كمونيست داشتند. نگاه اينان به
 الوقوع كمونيسم درجهان بود. پيروزى قريب هاى ايرانى به نكته پنجم: درك كمونيست

ـ   انترناسيوناليسـم پرولتـرى بـود.    ا نكته ششم: يكى دانستن مواضع دولت شـوروى ب
هـاى واقعـى    شـوروى انترناسيوناليسـت   هاى ايرانى رهبران حكومـت  نگاه كمونيستدر

 كه بر اين فرمول استالين باور داشتند كه دفاع از شوروى يعنـى دفـاع از   بودند. ضمن آن
 انترناسيوناليسم پرولترى.

 روى.نكته هفتم: يكى دانستن حزب كمونيست شوروى و دولت شو
رو  جاى درپـيش گـرفتن سياسـتى ملـى، دنبالـه      برچنين بسترى بود كه حزب توده به

 هاى شوروى يعنى وفـادارى  روى از سياست دنباله انديشيد كه هاى شوروى شده و مى سياست
 ايران.نى و درنهايت پيروزى كمونيسم درانقالب جها انترناسيوناليسم، كم  به به
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 1111مرداد قيام افسران خراسان ـ 

 براى بررسى علل قيام افسران خراسان بايد محورهاى زير مورد بررسى قرار گيرد:
و  هـا  . انگيزه0. رهبران و عوامل قيام چه كسانى بودند، 2هاى عينى و ذهنى قيام،  . زمينه1

تاكتيكى و اسـتراتژيكى قيـام، نقـش حـزب و      . خطاها،1. روزشمار قيام، 1اهداف قيام، 
 . پايان قيام7ثرات م بت و منفى قيام، . ا1شوروى، 

 

 هاى عينى و ذهنى قيام . زمينه1

، و فرار فرماندهان ارتش رضاشاه از مقابـل  1021بار ارتش در شهريور  شكست فضاحت
حاكميـت ملـى، درارتـش واكنشـى      ارتش متفقين، استعفا و تبعيد رضاشاه و نقـض 

 ناگهانى داشت.
 

 نخستين واكنش

رهبرى سروان احمد وثيق. ايـن   مرشى به در پادگان هوايى قلعه 1021شهريور  8شورش 
 شورش در هم شكسته شد.

 

 دومين واكنش

 حزب كبود بود. روى آوردن افسران به
اهلل نوبخـت   رهبرى فرانتس ماير و روسن گاموتاى آلمانى با همكارى حبيـب  اين حزب به

متفقـين   ۀشت جبهـ هدف آن خرابكارى در پ نماينده مجلس شوراى ملى تشكيل شد. و
اش براى شورشى در ايل قشـقايى تحـت تعقيـب قـرار      بود. اين حزب در تالش ناموفق

 اى ديگر متوارى شدند. اى از رهبران آن دستگير و عده عده گرفت. و
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 سومين واكنش: حزب نهضت ملى

با فروپاشى حزب كبود و شكست نيروهاى فاشيسم در استالينگراد، حزب نهضـت ملـى   
 داراى دو بخش بود: ر ارفع شكل گرفت. اين حزبتوسط سرلشك

رهبرى احمد  . بخش سياسى آن به2رهبرى سرلشكر ارفع بود.  . بخش نظامى آن به1
 شد. محيط و حسين رامتين اداره مى

 هاى سابق بودند. حزب نهضت ملى همان حزب كبودى
 

 آرا چهارمين واكنش: سرلشكر رزم

 آرا شدند. رزماى از افسران نيز جتب سرلشكر  عده
كوشى، و نداشتن آلودگى مـالى در بـين افسـران معـروف بـود. و از       سخت آرا به رزم

 محبوبيتى خاص برخوردار بود.
 

 پنجمين واكنش: حزب توده

تشـكيل شـد. و پيـروزى ارتـش سـرخ در اسـتالينگراد و        1021مهـر   7حزب تـوده در  
 شعارهاى حزب باعث جتب افسران شد.

 

 سه عامل مهم

سـه   كبود آلمانوفيل تا حزب توده، افسران ناسيوناليست ارتش در پى پاسـخ بـه   از حزب
 عامل مهم بودند:

خواهانـه و   ات عدالتـ. گرايش2، 1021هريور ـش ده درـم تحقير شـاليسـيونـاسـ. ن1
 . گرايشات ضداستعمارى0

 

 . سرگرد اسكندانى كه بود2

سرگرد على اسكندانى در دوران اقامت و تحصيل در اروپا با ماركسيسم آشنا شـد. بعـد   
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اى ديگر از افسران ناسيوناليسم  چون عده از سقوط رضاشاه و تشكيل حزب توده، او نيز
 حزب روى آورد. به

جايى افسـران ارشـد را    آرا، رئيس ستاد ارتش طرح جابه سرلشكر رزم 1020در سال 
در مناطق مختلف بـود. امـا هـدف آن     گتاشت. بهانه طرح خدمت افسران مورد اجراء به

 درهم شكستن حزب نهضت ملى سرلشكر ارفع، رقيب خود در ارتش بود.
 خراسان منتقل شد. 8لشكر  به 1020سرگرد اسكندانى مشمول اين طرح شد و درمهر 

 

 تشكيالت سازمان نظامى در خراسان

تبليـي و جـتب افسـران همـت گماشـت.       اسان بهخر محض ورود به سرگرد اسكندانى به
اش را  لشـكر و دوسـت ديرينـه    سـتاد  2نخست سرگرد احمـد قشـقايى، رئـيس ركـن     

پرونده پرسنلى افسران دست يافت و افسـران مناسـب را    عضوگيرى كرد. و توسط او به
 مدت كوتاهى افسران ديگر را عضوگيرى كرد: شناسايى كرد و در

يان، ـن تفرشـ ـتوان يكم ابوالحسـ. س2، 0س ركن ـده رئيرگرد محمدعلى پيرزاـ. س1
 ستوان يكم اصغر احسانى .1. ستوان يكم فاضلى، 1. سروان بهرام دانش، 0

 

 انتخابات در سازمان نظامى شاخه خراسان

نفر رسيد سرگرد اسكندانى درحضور بـاقر عـاملى )دبيـر     چهاردهوقتى مقدار افسران به 
 كميته ايالتى حزب توده( انتخاباتى برگزار كرد:

. پيرزاده عضو هيئت 0. تفرشيان عضو هيئت اجرائيه، 2. سرگرد اسكندانى مسئول، 1
 فاضلى عضو هيئت اجرائيه .1. شفايى عضو هيئت اجرائيه، 1اجرائيه، 
 

 ها و اهداف . انگيزه3

ها سرهنگ عبدالرضا آذر  بخشى از سازمان نظامى حزب و در رأس آن 1020ر سال . د1
شـرايط نيمـه دمكراتيـ  حـاكم بـر كشـور        اين نتيجه رسيدند كه و سرگرد اسكندانى به
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ايـران و سـقوط ديكتـاتورى     نتيجه مبارزه مردم نيست بلكـه ناشـى از ورود متفقـين بـه    
يـان جنـگ، نظـام حـاكم در پـى ت بيـت       پس با خروج ارتش متفقين و پا رضاشاه است.

 خواهان بر خواهد آمد.ديكتاتورى و سركوب آزادي
 

 پايگاه انقالبى

ست بايد با ايجاد ي  پايگاه انقالبى، در يكى از مناطق شمالى ايران،  پس تا فرصت باقى
با گسترش ايـن پايگـاه و ايجـاد يـ       هاى اوليه ي  حكومت خلقى را ايجاد كرد و پايه

 را فراهم كرد. ايجاد اين پايگاه دو حُسن دارد: هاى گسترش آن دارى زمينهسازمان ا
. متفقين در تصميماتشان براى فرداى ايران مجبورند اپوزيسيون مسلح حكومـت را  1

 در نظر بگيرند.
 آسانى ديكتاتورى گتشته را ت بيت كند. . حكومت قادر نخواهد بود به2
 

 فرض مهم . پيش4

 فرض مهم بود: انقالبى مبتنى بر چهار پيشايجاد پايگاه 
پايگاه انقالبـى،   هاى رشت و گرگان به . پيوستن دهقانان و تركمن2. آمادگى مردم، 1
 خن ى نيروهاى شوروى . حمايت و يا موضع1. حمايت حزب توده، 0

 

 . روزشمار قيام5

 قيام شروع شد. 1021مرداد  21. 1
 

 عناصر شركت كنده در قيام:

 . سـرگرد 1. سرگرد محمدعلى پيـرزاده،  0نوايى،  2. سرهنگ 2اكبر اسكندانى،  على. سرگرد 1
 1. ســتوان 7ســروان عبــدالرحيم قــديمى،  .1. ســروان بهــرام دانــش، 1احمــد شــفايى، 
 1. سـتوان  11حسين فاضلى،  1. ستوان 9اصغر احسانى،  على 1. ستوان 8ابوالحسن تفرشيان، 
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 1. سـتوان  10حسين سـليمى،   1. ستوان 12يفى، رحيم شر 1. ستوان 11حسين قمصريان، 
مهدى كيهـان،   2. ستوان 11اهلل نجفى،  فضل 2. ستوان 11شهبازى،  1. ستوان 11نجدى، 
. سـرجوخه  19ثنـايى، مينـايى،    على عـالى  2. ستوان 18دانا،  نقى رئيس على 2. ستوان 17

ى، ـوشـ  رهـاكبر ف علىرباز ـ. س21يان، ـعود تفرشـرباز مسـ. س21ول قزوينى، ـبهل منصور
 موسى رفيعى . سرباز21. سرباز على وثوقى، 20. سرباز حسين سامى، 22
 

 شروع قيام

وى قوچـان،  ـس رداد حركت بهـم 21. 2ان، ـكر خراسـروج از لشـخ 1021رداد ـم 21. 1
. پخش اعالميه خطـاب  1گنبدكاوس،  سوى . حركت به1سالح پادگان مراده تپه،  . خلع0
. تماس با بهلكه مسئول حزب توده در گنبـد  7گنبدكاوس،  مرداد ورود به 27. 1ملت،  به

. تمـاس  11هاى اطراف گرگان و  . اتراق در جنگل9سوى گرگان،  . حركت به 8 كاوس،
 با احمد قاسمى مسئول كميته ايالتى حزب در گرگان

تـوانيم   قاسمى اين حركت را ي  پرووكاسيون بر عليه حزب دانست و گفت ما نمى
 ا شما همكارى كنيم.ب

 . تماس با فرمانده پادگان ارتش شوروى در گرگان.11
طرف منطقه اشغال نشده يعنى گنبد  ها روى خوش نشان ندادند. و آنان را به شوروى
 تپه هدايت كردند. و مراده
 . ملحق شدن افسران اعزامى از تهران.12

كيان، سـتوان يكـم   پور، سروان پزش ـ سرهنگ آذر، سروان رصدى، ستوان يكم وطن
 آگاهى، ستوان يكم، پورهرمزان

مـرداد اعالميـه    28. 11تپـه،   سوى منطقه اشغال نشده بين گنبد و مراده . حركت به10
كننـدگان،   ريالى براى زنده يا مـرده قيـام   11،111ابراهيم زند وزير جنگ و تعيين جايزه 

كننـدگان توسـط    ردن قيام. متوقف ك11گنبدكاوس،  كنندگان به مرداد رسيدن قيام 29. 11
. تماس كامبخش و اسـكندرى بـا مقامـات شـوروى بـراى      17ارتش شوروى،  نيروهاى

بـاغ كشـاورزى گنبـد،     كنندگان در . توقف و اتراق قيام18كنندگان،  حمايت از جان قيام
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كـه   كننـدگان و اعـالم ايـن    . تماس فرمانده ژاندارمرى گنبد، ستوان يكم حسين با قيام19
توانيـد از شـهر خـارج     هم با شما كارى نـداريم. و مـى   ا ما نداشته باشيد. مااگر كارى ب
 . تماس سرگرد اسـكندانى بـا مقامـات شـوروى و    21. وضعيت متشنج گنبد، 21شويد. 

انـد   ها هم توافق كـرده  اعالم اين امر كه در شهر نبايد با نيروهاى دولتى درگير شويد. آن
. حملـه نيروهـاى   20تركمن صحرا و  سوى كت بهمرداد حر 29. 22شما شلي  نكنند.  به

 ستون نظامى و شهادت: دولتى به
مينـايى،   2. سـتوان  1نجدى،  1. ستوان 0شهبازى،  1. ستوان 2. سرگرد اسكندانى، 1
 . سرباز موسى رفيعى7 . سرجوخه بهلول قزوينى،1نجفى،  2. ستوان 1

 و زخمى شدن
 . ستوان يكم شريفى2. ستوان يكم احسانى، 1
. مراجعـه سـروان دانـش و    21هاى گنبـد،   جنگل نشينى بخشى از نيروها به . عقب21

هـا را نپتيرفتنـد و    پادگان شوروى. آن به زخمى )احسانى و شريفى( 2سرباز تفرشيان با 
مرداد دستگيرى ستوان يكم احسـانى و   01. 21زار مقابل پادگان هدايت كردند.  توتون به

قريـه   افسر به 11. رسيدن سرهنگ آذر و 27دگان شوروى، زار مقابل پا توتون شريفى در
رهنگ آذر، ـروه با سـ ـگ ه و مخالفتـالح پادگان منطقـع سـخل م بهـند و تصميـپس اهـش
مـرداد   01. 29هـا،   . تماس گروه سرهنگ آذر با مقامـات حزبـى و مخفـى شـدن آن    28

گنبد و شـاهرود، سـروان   دختران و بين  در منطقه چهل كنندگان دستگيرى گروه دوم قيام
 وشـى، سـرباز تفرشـبان،    على عـالى ثنـابى، سـرباز فـره     2دانش، سروان فاضلى، ستوان 
 91111. توزيـع  01تهـران،   . شهريور انتقال زندانيان به01سربازى سارى، سرباز وثوقى، 

ريال  01111. توزيع 02توسط سروان ارم،  هاى گنبد ها و پاسبان ريال جايزه بين ژاندارم
رهنگ آذر ـران گـروه سـ  ـ. انتقال افس00ر، ـدخت ازان چهلـربـران و سـن افسـزه بيـيجا
تپه( در پناه يكى از طوايف هوادار حـزب تـوده،    اى بين گنبد و مراده )منطقه سفيان به اُبه
دامى، ـر اقـه هـب زدنـت نـراى دسـرهنگ آذر بـگروه س هـمى بـد قاسـتور احمـ. دس01
سالح پاسـگاه ژانـدارمرى    . خلع01رياست سرهنگ آذر،  تش ملى به. تشكيل كميته ار01

شـهريور   2. 07گـروه سـرهنگ آذر،    فرمانده پاسگاه به و پيوستن استوار ابوالقاسم كيانى
 گنبدكاوس . تدارك حمله به08نوايى،  1امضاء سرهنگ  كنندگان به توزيع اعالميه قيام
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هـا در   ان و متوقـف شـدن آن  كننـدگ  ژانـدارم بـراى سـركوب قيـام     211. حركت 09
اوالن  دهكـده شـاه   كننده بـه  قيام . انتقال شبانه افسران11فيروزكوه توسط ارتش شوروى، 

 . پايان قيام.11در آذربايجان شوروى توسط ارتش شوروى و 
 

 نقش حزب توده در قيام خراسان

در واقـع  اى بر اين باورند كه اين قيام با موافقت حزب توده صورت گرفته است. و  عده
صورت گرفت. تا امكان پيروزى چنين  ي  تستى بوده است كه توسط حزب و شوروى

 كنند: موارد زير استناد مى قيامى بررسى شود. اين عده براى دخالت حزب در اين امر به
 

 دخالت كامبخش

كند كه سروان دانش در جلسه هيئت اجرائيه سازمان در مشهد  . سرگرد شفايى نقل مى1
كامبخش نقشـه را در  ». ابوالحسن تفرشيان: 2 خش با قيام موافقت كرده است.گفت: كامب

هاى الزم  دهم كم  قاسمى دستور مى گرگان برويد. من به تهران ديده بود. و گفته بود به
 . اسكندرى: نظر كامبخش با نظر ك.گ.ب بوده است0شما بكند.  به را

داليلى وجود دارد كه اين دخالـت  سه دليل بر له دخالت كامبخش در قيام است. اما 
 كند: را نفى مى
كـه سـروان بهـرام دانـش      . طبق شهادت اسكندرى و اردشـير آوانسـيان در زمـانى   1

را بـا رهبـران حـزب و سـازمان      تهران آمده بود تا زمان قيام نماينده سرگرد اسكندانى به
قزوين  ى حزبى بهنظامى در تهران هماهنگ كند، كامبخش در تهران نبود. و براى مأموريت

 رفته بود.
 كند كه وقتى درحوزه نيروى هوايى حزب مسئله قيام مسـلحانه  . حسن نظرى روايت مى2

 دهيد. شما باالخره كار دست حزب مى مطرح شد. كامبخش مخالفت كرد. و گفتل
گويد: گرفتن اتوبوس و اعزام افسران از تهران بـدون اطـالع كـامبخش     . روزبه مى0

او  كـار مخالفـت كـرد. و بـه     با ايـن  سختى روز كه كامبخش مطلع شد به بود و فرداى آن
 سركار خود برگردد. دستور داد به
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توان قضاوت كرد كه كامبخش مخـالف ايـن حركـت بـوده اسـت. و       در مجموع مى
 اند. دانش و اسكندانى از قول او جعل موافقت كرده

 

 موافقت اسكندرى با قيام

 با قيام موافقت كرده است: داليلى برعليه اسكندرى است كه
. پورهرمزان از اعضاء هيئت اجرائيه سازمان نظامى سـرهنگ آذر گفـت اسـكندرى    1

دكتر رادمـنش، بهرامـى و اسـكندرى     . بهرام دانش: سرهنگ آذر با2موافقت كرده است. 
. كيـانورى: اسـكندرى بـا قيـام     0مالقات كرد و گفت اسكندرى موافقـت كـرده اسـت.    

 .موافقت كرده بود
 داليلى نيز وجود دارد كه اسكندرى با قيام موافق نبوده است.

. مصاحبه اسـكندرى بـا   2، 1002كميته مركزى حزب در آذر  . گزارش اسكندرى به1
 . مصاحبه اسكندرى با باب  امير خسروى0باقر مؤمنى و 

 كند. ها شركت و موافقت خودش را با قيام انكار مى اسكندرى در كليه زمان
توان قضاوت كرد كه او نيز با قيام موافـق نبـوده اسـت. و     اسكندرى نيز مىدر مورد 

 اند. جعل كرده ها را سرهنگ آذر و سرگرد اسكندانى اين موافقت
 

 رهبران حزب نظر رهبران قيام نسبت به

دانست. كه رهبـرى آن در دسـت    سرگرد اسكندانى حزب توده را ي  حزب انقالبى مى
هـاى پشـت ميزنشـين خطـاب      كمونيسـت  ها را سكندانى آنعناصرى شيرانقالبى است. ا

كرد. در نظر اسكندانى رهبر يعنى وار  مارشال تيتو كسى كه گروه پارتيزانى تشكيل  مى
 دهد. ها با ايجاد پايگاه انقالبى ملت خود را نجات مى در كوه دهد. و مى

حـزب هسـتند.   ترين قشر حزب افسران  اسكندانى و آذر براين باور بودند كه انقالبى
 ها بـا حركتـى   دارند. پس معتقد بودند كه آن ها كسانى هستند كه لياقت رهبرى حزب را و آن

انـد، حـزب را    گـردن حـزب انداختـه    كنند و م ل طنابى كه بـه  ناگهانى قيام را شروع مى
 ها بيايد. دنبال آن ها را حمايت كند و به كشند و حزب مجبور است آن مى دنبال خود به
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ها كارى برخالف حزب نيست بلكـه   كرد كه عمل آن ها تبليي مى ى در حوزهاسكندان
رهبرى حزب اسـت. قيـام    نظام خلقى به هدف قيام برانداختن نظام سلطنتى و ايجاد ي 

 در واقع حامى و پشتيبان حزب است.
 

 اشتباهات قيام

 اشتباهات قيام را بايد در دو مقوله بررسى كرد.
 اشتباهات استراتژي  .2. اشتباهات تاكتيكى و 1
 

 اشتباهات تاكتيكى

. توقف و اتراق در باغ كشاورزى گنبد. اين باغ در انتهاى خيابانى بود كه در دو طرف 1
حكـم يـ  تلـه نظـامى را داشـت. و       آن شهربانى و ژاندارمرى گنبد بود. از نظر نظامى

وروى و حضـور ارتـش شـ    خيالى بـه  . خوش2شد انتخاب كرد.  بدترين جايى بود كه مى
. اعتمـاد  0كننـد.   هـا حملـه نمـى    دولتى در حضور ارتش شوروى بـه آن  كه نيروهاى اين
توانيد از شـهر   مى پيغام ستوان يكم حسين فرمانده ژاندارمرى گنبد كه ما كارى نداريم. به

وضع متشنج گنبـد. و احتـرام نگتاشـتن نيروهـاى دولتـى       اعتنايى به . بى1خارج شويد. 
هـا   به آن»حرف فرمانده ارتش شوروى كه  اسكندانى به . اعتماد سرگرد1افسران گروه،  به

حركـت از   موقعهاى سرگرد شفايى در گرفتن توصيه . ناديده1«. شود در شهر حمله نمى
هـا بـين گـروه تقسـيم شـود تـا        نجـ  كنـد نار  باغ كشاورزى. سرگرد شفايى توصيه مى

متـر از هـم حركـت كننـد تـا       11له فاصـ  بـه  هـا  صورت حمله استفاده كنند و ماشـين در
 پتيرد. صورت حمله همه آسيب نبينند. اما سرگرد اسكندانى نمىدر
 

 خطاهاى استراتژيك

 قيام برچهار محور استراتژي  استوار بود:
. حمايت و يـا  1. حمايت حزب، 0ها،  . حمايت و پيوستن تركمن2. آمادگى مردم، 1
 طرفى شوروى بى
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تشكيل پايگاه انقالبـى منجـر    ها چون قيام به كمندر مورد آمادگى مردم و پيوستن تر
طرفى  حزب و حمايت شوروى و يا بى توان قضاوت كرد. اما در مورد حمايت نشد نمى

 ارتش شوروى، قيام دچار اشتباهى جدى بود.
هـا   حمايـت از آن  لكه مسئول حزب در گنبد و نه قاسمى در گرگان، حاضـر بـه  هنه ب
 حزب دانست. عليهوكاسيونى برسمى اين حركت را پرونشدند. قا

ها حمايت كند. حتى با حضور خود و وساطت خـود   ارتش شوروى نيز حاضر نشد از آن
ها را بپـتيرد. و   اشتباهاتى تاكتيكى انداخت. و درآخر حتى حاضر نشد زحمى گروه را به

 ند.ها دستگير شو زار مقابل پادگان هدايت كرد تا فردا توسط ژاندارم توتون ها را به آن
كيانورى عدم حمايت از قيام را توسط ارتـش شـوروى، درگيـر بـودن شـوروى در      

 اساسى است. بى داند. كه اين ي  توجيه تدارك نهضت آذربايجان مى
 

 اثرات قيام

. برقرار كامل حكومت نظامى در 2هاى سياسى در كشور،  . محدود شدن مقطعى آزادى1
. توقيف روزنامـه  1شيراز، يزد، شاهى،  تهران،. حمله و اشغال كلوب حزب در 0تهران، 

ها و تبعيـد   . موج دستگيرى1نمايندگان حزب در مجلس،  . فشار به1رهبر ارگان حزب، 
سـازمان   عضـو سـازمان نظـامى حـزب، بـه      11. ضربه اساسى با دسـتگيرى  7 در ارتش،

 ارتـش و پيوسـتن   اى از افسـران سـازمان نظـامى از    . گـريختن عـده  8افسران حـزب و  
 سفيان يا باكو افسران خراسان در اُبه به

 

 پايان كار

اى كـه دادگـاه نسـبت     گونه سود قيام چرخش كرد. به جو سنگين ايجاد شده رفته رفته به
مـاه   8سـربازان   سـال و بـه   1افسـران   بـه  خـرج داد.  دستگيرشدگان نرمش عجيبـى بـه   به

 محكوميت داد.
بـاكو ماندنـد و بـا شـروع نهضـت      گروه سرهنگ آذر و گـروه فـرارى از تهـران در    

 ارتش فرقه پيوستند. دمكراتي  آذربايجان به
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 صف بلند شهيدان پيوستند. يار شهيدش به 1سرگرد اسكندانى و 
 

 پيامدهاى قيام افسران خراسان

اى در  دنبال چاپ مقالـه  . دستور توقيف روزنامه رهبر و بازداشت هيئت تحريريه آن، به1
و شميده نمايندگان شوراى متحـده كـه    . بازداشت روستا2سان، دفاع از قيام افسران خرا

قرار بود بـراى شـركت در گردهمـايى فدراسـيون جهـانى سـنديكاها و اجـالس دفتـر         
. 1كرمان،  اى از افسران حزبى به . دستگيرى و تبعيد عده0پاريس بروند.  به المللى كار بين

حزب و شـوراى متحـده    كلوپ . اشغال1هاى مرگبار در شاهى، سارى، بابل و  درگيرى
 توسط سرهنگ حجازى فرماندار نظامى( 21/1/21)
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 حزب توده و فرقه دمكرات آذربايجان

ورى، شبسـترى، و دكتـر    رهبـرى پيشـه   به 1021آذر  21فرقه دمكرات آذربايجان در 
 ظاهر شد. اى در عرصه سياسى ايران ماده 12اى  جاويد با اعالميه

اطالع بود. ناگهان اطالع پيدا كرد كـه فرقـه دمكـرات     ه بىحزب توده از تشكيل فرق
آذربايجان بدون اطـالع و موافقـت كميتـه     تشكيل شده است. و سازمان ايالتى حزب در

 فرقه پيوسته است. رهبرى صادق پادگان به مركزى حزب، به
 

 رهبران شوروى آميز حزب به نامه اعتراض

ورى  كارى است خودسـرانه از سـوى پيشـه   رهبران حزب تصور كردند كه تشكيل فرقه 
 سه مورد اشاره كردند: نوشتند و درآن به رهبرى حزب كمونيست شوروى اى به پس نامه
توانـد وظـايف آن    . حزب تـوده مـى  2. براى آذربايجان حزب خاصى لزوم ندارد. 1

حزبـى بـا اك ريـت اعضـاء حـزب       تشكيل . حزب توده نسبت به0حزب را انجام بدهد. 
 ست.معترض ا
 جز كامبخش و الموتى، بقيه رهبرى حزب با تشكيل فرقه مخالف بودند. به

خط و امضاء ايرج اسـكندرى كـه راهـى كنگـره فدراسـيون سـنديكاهاى        اين نامه به
شد. )رضا روسـتا نماينـده شـوراى     رهبرى حزب كمونيست شوروى داده جهانى بود به

شـت شـده بـود. و حـزب     متحده مركـزى كـارگران در ايـن زمـان توسـط دولـت بازدا      
 اسكندرى را اعزام كرد(.

 

 سفارت احضار به

گويـد: رفيـق    شوند. و سـفير مـى   سفارت شوروى در تهران احضار مى مسئولين حزبى به
پرسد آيا نامه اعتراضى را حزب نوشـته   مى اش بر حمايت از فرقه است. و استالين عقيده
 .كميته مركزى حزب مربوط نيست گويند نه، به است. مى

هاى كـارگرى( در مسـكو    اسكندرى در بازگشت از فرانسه )كنگره جهانى فدراسيون
گويند براى خرج سـفر و گـرفتن    مى شود. و به او مهرى رهبران شوروى مواجه مى با بى
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 سفارت ايران مراجعه كند. بليط هواپيما بايد به
العـى نداشـته   اروپـا اط  كه الزم بود دولت ايران از سـفر او بـه   اسكندرى عليرشم اين

مراجعـه كنـد. مجيـد آهـى سـفير ايـران        سفارت ايران در مسكو شود به باشد مجبور مى
 دهد. او مى ايران را به روبل و بليط بازگشت به 1،111پتيرد. و مبلي  گرمى او را مى به

اسكندرى با الهوتى شاعر معروف كه در بـين رهبـران شـوروى از احتـرام خاصـى      
علت برخورد سرد مسئوالن حزبـى   گيرد و ن شوروى تماس مىبرخوردار است، با رهبرا

شود. رفقاى حزبى در ايران نامه اعتراضـى را   ست كه متوجه مىا جا آنشود.  را جويا مى
 اند. حساب او نوشته ها اين نامه را به و روس اند. گردن نگرفته

 

 كار اصولى چه بود

دمكرات كارى درست بـوده اسـت.   تشكيل فرقه  جدا از آن كه نوشتن نامه و اعتراض به
خطا  است كه در مواردى كه عملى را به اما اين از حقوق اوليه رهبرى ي  حزب مستقل

 بيند، اعتراض كند و نظراتش را بيان كند. مى
اين نظر ممكن است اشتباه هم باشد. اشتباه بـودن دليلـى بـر محـق نبـودن بيـان آن       

شـدند تـا نظـرات رفيـق      مـى  خوانـده  سفارت فـرا  نظرات نيست وقتى رهبران حزب به
ها ابالغ شود برخورد اصول رهبران حزبى اين بود كه ابتدا اعالم كنند نامـه   آن استالين به

كميته مركزى حزب است. در مرحلـه بعـد بـا شـنيدن نظـرات       ارسال شده نظر اك ريت
 سفير و رفيق استالين از سه حال خارج نبود:

فيق استالين در مورد تشكيل فرقـه درسـت اسـت.    شدند كه نظر سفير و ر . قانع مى1
 كرد. گرفت و اعالم حمايت مى مى اش را پس اى نظرات قبلى پس حزب طى نامه

 پتيرفت. نظرات رفيق استالين، حمايت از فرقه را نمى شد، و با احترام بسيار به . قانع نمى2
اش  حف  نظريات قبلـى نظرات رفيق استالين، با  خاطر احترام به شد. اما به . قانع نمى0
 رهبران شـوروى  كرد. تا درعمل درستى نظرياتش به حمايت مشروط از فرقه مى اقدام به

و رفيق استالين معلوم گردد. امـا رهبـرى حـزب چـه كـردص براصـوليت نظـر خـود         
گـردن   نظر سفير و رفيق استالين را دربست پتيرفت و گناه آن نامه را بـه  پافشارى نكرد.
 داخت.ايرج اسكندرى ان
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 ورى كه بود پيشه

ورى را شـناخت. كارنامـه او را    براى شناخت فرقه دمكرات آذربايجان ابتـدا بايـد پيشـه   
 درك درستى از فرقه دمكرات رسيد. بررسى كرد تا به

 

 ورى روزشمار زندگى پيشه

در روستاى زاويه  1272ورى در سال  سيدجعفر پيشه پرويز جوادزاده خلخالى معروف به
 دنيا آمد. خلخال بهاز توابع 

تحصـيل و   باكو رفت. و به همراه پدر و مادرش به در دوازده سالگى به 1281در سال 
 كار مشغول شد.
 كمونيسم گرائيد. به 1917همزمان با انقالب اكتبر  1291و در سال 

عضويت كميته مركزى حزب عدالت در آمد )حزب كارگران ايـران   سالگى به 21در 
 مقيم باكو(
 الگى سردبير روزنامه حريت شد.س 21در 
نهضـت انقالبـى جنگـل     همراه تعدادى از رهبران حزب عـدالت بـه   سالگى به 27در 
 رهبرى ميرزا كوچ  خان پيوست. به

رهبـر   چهـار در تشكيل حزب كمونيست ايران شركت كرد و يكى از  1299در سال 
پـس از  حكومـت جنگـل شـد. و     اصلى حزب شد. و در همين سال مدتى وزير كشـور 

 باكو رفت و سردبير روزنامه اكينجى شد. شكست جنبش جنگل به
تهـران   عنوان دبير مسئول تشكيالت تهران، حزب كمونيست ايران، بـه  بعد از مدتى به

 كارگرى بود، شد. آمد و سردبير روزنامه حقيقت كه ي  روزنامه
ارتبـاطى  رابط حزب كمونيست ايران و كمينترن شد. )كمينتـرن دفتـر    1011در سال 

 احزاب كمونيست مستقر در مسكو بود(.
در كنگره دوم حزب كمونيست ايران، دبير كميتـه مركـزى و مسـئول     1011در سال 

 تشكيالت حزب در تهران شد.
دستگير شد. و در تمام دوران بازداشت، بازجويى و زنـدان منكـر    1018دى  1و در 
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 عضويت در حزب كمونيست ايران شد.
ده سـال زنـدان    جرم داشتن مرام اشتراكى و تبليي بـه  ه شد. و بهمحاكم 1018در سال 
 محكوم شد.
 كاشان تبعيد شد. به 1019در سال 
 همزمان با سقوط ديكتاتورى رضاخان توسط متفقين آزاد شد. 1021در سال 
 جزء مؤسسان حزب توده بود. 1021در مهر 
 روزنامه آژير را منتشر كرد. 1022در خرداد 

 انتخابات مجلس چهاردهم از تبريز وكيل شد. اما اعتبارنامه او رد شد.در  1020تير در
در خـاطر چـاپ تسـليت     در كنگره اول حزب اعتبار نامـه او بـه   1020مرداد  11در 

 خاطر فوت رضاشاه او از حزب اخراج شد. روزنامه آژير به
 روزنامه آژير توقيف شد. 1021در مرداد 
 تشكيل داد.فرقه دمكرات را  1021در شهريور 

 حكومت خودمختار فرقه را ايجاد كرد. 1021آذر  21در 
 

 ورى كارنامه پيشه

رود. مهاجرت خانواده او م ل هـزاران خـانواده ديگـر     باكو مى سالگى به 12ورى از  پيشه
در ميـان كـارگران مهـاجر ايرانـى      وضعيت بد اقتصادى آن روزگار بـود. و زنـدگيش را  

 كند. ع مىشاشل در معادن نفت باكو شرو
هـاى   هاى سوسيال دمكـرات  كند و با انديشه كند. كار مى در همان سامان تحصيل مى

دهى، تشكل و رهبـرى كـارگران ايرانـى    سازمان كند در شود. و سعى مى روسى آشنا مى
شـود در محلـه    مقيم باكو نقش داشته باشـد. مـدتى معلـم در مدرسـه ايرانـى بـاكو مـى       

رشـت و   كنـد. بعـد بـه    تأسيس حزب عدالت شركت مىدر همين زمان در  صابونچى، و
هـا در تأسـيس حـزب     سال همينكند. و در در نهضت جنگل شركت مى رود و انزلى مى

آيـد. و در روزنامـه    تهران مى كند. و بعد از شكست جنگل به كمونيست ايران شركت مى
تهـران  شـود. و در سـازمان حـزب در     هاى كارگرى سردبير مـى  اتحاديه حقيقت، ارگان

 شود. مشغول فعاليت مى
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تـا سـقوط ديكتـاتور،     1019شـود. و از سـال    توسط پليس رضـاخانى دسـتگير مـى   
 ماند. بالتكليف در زندان مى

 نويسـد. و  حزب را مىكند. اساسنامه  بعد از آزادى در تأسيس حزب توده شركت مى
 در نوشتن مرامنامه حزب همره ايرج اسكندرى است.

ر روشـنگرى جامعـه شـركت    كنـد. و د  ه آژيـر را منتشـر مـى   ها روزنام درهمين سال
 شود. كند. و از حوزه تبريز انتخاب مى مى انتخابات دوره چهاردهم تبريز شركتكند. در مى

قـوانين بـازى متعهـد بـود.      بـه و داد  اگر جناح انگلوفيل و مرتجع مجلس اجازه مـى 
تـرين رجـل    امـا خـائن   مانـد.  مى ورى ي  فعال سياسى در چارچوب پارلمان باقى پيشه

 سياسى آن روزگار، سيدضياء اعتبارنامه او را رد كرد.
 ورى ي  تريبون ديگر باقى بود، حزب توده. اما براى پيشه

 اش بود. كننده و نويسنده اساسنامه و مرامنامه حزبى كه خود مؤسس، تنظيم
 حزب توده با او چه كرد.
تـرين رهبـر    اى شـد تـا بـزرگ    بهانـه مناسبت فوت رضاشاه  مقاله در روزنامه آژير به

اى كـه   تهحزب اخراج شود. نوشـ  بازمانده حزب كمونيست ايران از حزب توده و كنگره
 «تعريف نبود، مقاله خوبى بود.»كتاب خاطراتش، قول ايرج اسكندرى در به

ورى  توقيف شد. براى پيشـه  1021ماند ي  روزنامه، روزنامه آژير. آن هم در مرداد 
 راى سخن گفتن باقى نبود.ديگر جايى ب

 

 حرفى تاريخى

اش سخنى گفت كه مرتجعين و نوكران انگليسى معناى  ورى در هنگام رد اعتبارنامه پيشه
 «آيم. كنيد، از پنجره مى بيرون مى مرا از در»ورى گفت:  را نفهميدند. پيشه واقعى آن

 ورى فرقه دمكرات آذربايجان بود. پنجره پيشه
 

 ذهنى تشكيل فرقه دمكراتهاى عينى و  زمينه

 براى تشكيل فرقه دمكرات چند مؤلفه الزم بود:
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 انقـالب مشـروطه  زمينه تاريخى آماده بـود. شـركت در  اى مناسب و تاريخى، اين  . زمينه1
 آن سامان.و فعاليت حزب كمونيست در رهبرى ستارخان، قيام شيخ محمد خيابانى، به

 پسرشساله  1ساله رضاخان و  21. ستم قومى 2
 . وضعيت نظامى منطقه ـ حضور ارتش سرخ در آن سامان0
 ورى دهى بزرگ ـ پيشه. سازمان1
 

 نظر مساعد باقراوف و استالين

ها قبل  اش را كه از سال ورى در ابتدا سعى كرد نظر مساعد باقراوف دوست قديمى پيشه
ـ    ها با او آشنا بود جلـب كنـد. و   در حكومت مساوات د رهبـران  از طريـق بـاقراوف تأيي

 مسكو را هم داشته باشد.
گرفتن تأييد از حزب كمونيسـت آذربايجـان و رهبـران مسـكو در آن زمـان داليـل       

 مشخصى داشت:
 ها امكان نداشت. . تشكيل حزب در منطقه تحت اشغال شوروى بدون موافقت آن1
. در آن زمان فعالين چپ بر اين باور بودند كه هر حزبى بـا گرايشـات كمونيسـتى    2
گويـد يكـى    حزب توده اسكندرى مى يد پيشاپيش از كمينترن اجازه بگيرد. در تأسيسبا

از داليلى كه حزب كمونيست تشكيل نشد، گرفتن مجوز از كمينترن بود كـه در شـرايط   
 آن نبود. جنگى امكان

 . گرفتن كم  نظامى و مالى0
 رهبران حزب كمونيست آذربايجان و شوروى . توهم نسبت به1
 

 يمونوحدتى نام

ورى از تشكيل فرقه نه جدا كردن آذربايجان از ايران و وحدت با آذربايجـان   هدف پيشه
گونه كه كيانورى باور دارد(  شوروى )آن اى براى حكومت شوروى بود و نه ايجاد منطقه

ورى در آن  كسب حقوق ملى آذربايجان در چارچوب تماميت ارضى ايران، بـراى پيشـه  
 روها در داخل و خارج، امرى شدنى بود.وضع ني توجه به زمان، با

ورى با توهمى كـه نسـبت    تشكيل فرقه با تأييد باقراوف و استالين انجام شد. و پيشه
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آذربايجـان و حـزب كمونيسـت شـوروى      دو جريان قدرتمنـد در حـزب كمونيسـت    به
 عنوان وحدتى ميمون تلفى كرد. داشت، اين تأييد را به

هاى ايرانى و ديگر كشـورها، حـزب كمونيسـت     كمونيستدر آن روزگار براى اك ر 
سخنان رهبران حـزب كمونيسـت    شوروى مظهر ماركسيسم ناب بود. و عمل و كردار و
 شد. شوروى، عمل، كردار و سخنان ماركس تلقى مى

ورى باور نداشت كه اين وحدت نه ثمره انترناسيوناليسم پرولترى و حمايت از  پيشه
خـاطر منـافع و مصـالح دو حـزب      بـه  بخـش بلكـه وحـدتى    هاى ملـى و رهـايى   جنبش

 آذربايجان و شوروى است
تند. ـت آذربايجان، رؤياى اتحاد دو آذربايجان را داشـزب كمونيسـراوف و حـ. باق1
مولوتف، فرقه را محل مناسبى بـراى فشـار    . حزب كمونيست شوروى و كافتارادزه و2

 ديدند. مىبر دولت ايران و تصفيه حساب براى نفت شمال 
 

 سازمان ايالتى حزب در آذربايجان

بعد از سقوط ديكتاتورى، آذربايجان يكى از نخستين اياالتى بود كه حزب سازمان خود 
 دائر كرد: جا آنرا در 
هاى سوسيال دمكرات در انقالب مشروطه از تبريز برخاسته بودند.  . نخستين هسته1
رفتنـد و اينـان شـديدا     نفت باكو مى كار به ى. كارگران زيادى هر ساله از آذربايجان برا2

كـه   1011. حزب كمونيسـت تـا سـال    0هاى قفقاز بودند.  تحت تأثير سوسيال دمكرات
. بعد از قضيه تابعيت 1قرار گرفت سازمان قدرتمندى در آذربايجان داشت.  مورد هجوم
يجان مهـاجرت  آذربا باكو به در شوروى( عده زيادى از ايرانيان مقيم 1901هاى ) در سال

 كرده بودند كه گرايشات چپ داشتند.
 

 تركيب سازمان ايالتى

 شد: سازمان ايالتى حزب از سه دسته نيرو تشكيل مى
زاده،  ىـ  تقـب . داداش1اه كه آذربايجانى بودند: ـى زمان رضاشـياسـدانيان سـ. زن1
ن در آسـتارا دكـان   دهقان بود. دهقـا  اهلل . ممى نونگرانى، كه خواهرزاده فضل0. شكيبا، 2
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با دهقان و صـادق خـان آسـتارايى و     1019كرد در سال  جا كار مى داشت. و ممى درآن
. داوود ارمنـى )داوود گورگيـان( از اعضـاء    1. فرضـى،  1دستگير شـد.   زاده شنى ابراهيم
اهين، ـشـ  ىـ. تق1د. ـتگير شـدس 1019ال ـود. در سـازمان تبريز بـت سـحزب كمونيس

ت، ـزب كمونيسـ ـه با حـد در رابطـى شـتگير و زندانـدى، او نيز دسـم اسـوالقاسـ. اب7
 . احمد اسپهانى او نيز دستگير و زندانى شد. 8

زى، ـرخيـميا ىـ. عل1د: ـودنـده بـور شـآذربايجان مأم هـه بـاء فعال حزب كـ. اعض2
 . خليـل ملكـى  1. اردشير آوانسيان، 1 . زاون )با اسم مستعار حسين نورى(،0. حسين مل ، 2

. قيامى 7ودت، ـر جـ. دكت1ى ـهمراه ملك هـت(، بـآذربايجان رف هـب 1020ر ـ)كه در اواخ
 راهى شدند. اى ديگر . عده 8و 
دنيـا آمـده    . دسته سوم مهاجرين، مهاجرين ايرانيانى بودند كه يا در باكو و قفقاز به0

ستالين، با مطرح شدن تابعيت اينـان  ا قفقاز رفته بودند اما در زمان بودند و يا براى كار به
كردنـد   تمامى خارجيانى كه در شوروى زندگى مى ايران بازگشتند. )در زمان استالين به به

 تابعيت شوروى در آيند يا خاك شوروى را ترك كنند( به پيشنهاد شد يا
گشت توسط پليس رضاخانى، دستگير و زندانى شدند. و بعـد از سـقوط   اينان در باز

 آذربايجان بازگشتند. اينان دو ويژگى داشتند: بهرضاشاه 
. طرفـداران افراطـى   2هـا ناسيوناليسـت بودنـد.     آن. عليرشم گرايشات چـپ در 1

 شوروى بودند.
 

 ها ترين آن سرشناس

ايران آمد. و توسط نظميه رضاخانى دسـتگير   ساله بود كه به 11ـ17آذر  . ميرقاسم چشم1
. ميررحيم واليى در باكو دانشجو بـود  1 شالم يحيى،. 0. صادق پادگان، 2و زندانى شد. 

چرخانـد و   ريا در باغ گلستان تبريز چرخ و فل  مى . بى1ايران آمد و زندانى شد.  كه به
 گفت. شعر مى
 

 حزب توده انتقادات كميته ايالتى حزب به

مرامنامه خود حزبى است پارلمانتاريست. و بـراى انجـام انقـالب و     . حزب توده بنا به1
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كه فرقه دمكـرات آذربايجـان وظيفـه     آن تحول اجتماعى از آن كارى ساخته نيست. حال
 عهده دارد. انجام انقالب ملى ـ دمكراتي  را به

ود جمع كند. حال تمام اهالى را در خد توان می. حزب توده زير شعارهاى طبقاتى ن2
ملى لزوم جلب عموم طبقـات را تحـت    منظور ايجاد ي  نهضت كه مؤسسين فرقه به آن

 ند.ا هدرك كرده بود شعارهاى معين ملى عميقا 
 

 تشكيل فرقه دمكرات

ورى در اين زمان مدير روزنامـه   تبريز رفت. پيشه به 1021ورى در اول شهريور ماه  پيشه
 آژير بود.

 متاكرات و مكاتبات طوالنى بود كه او با شبسترى داشت. دنبال اين سفر به
اين نتيجه رسيد كه صـادق پادگـان،    ورى و شبسترى در متاكراتشان در تبريز به پيشه

 خود دعوت كنند. جمع مسئول سازمان ايالتى حزب توده را نيز به
نفـره مـدت سـه روز طـول كشـيد.       سهجمع آن دو ملحق شد. و متاكرات  پادگان به

نـام فرقـه دمكـرات آذربايجـان      به ورى و شبسترى ل اين متاكرات اين بود كه پيشهحاص
شـهريور كـه توسـط     12اى فرقـه دمكـرات در    ماده 12اعالم موجوديت كنند. پس سند 

 امضاء منتشر شد. 18بود منتشر شد. اين بيانيه با  ورى نوشته شده پيشه
 

 فرقه دمكرات الحاق سازمان ايالتى حزب توده به

اين ده در آذربايجان برگزار شد. و درشهريور كنفرانس وسيع ايالتى سازمان حزب تو 12
آذربايجان، از نظـر رهبـرى و تشـكيالتى     كنفرانس تصميم گرفته شد، سازمان حزب در

فرقه ملحق شود. تمامى اين اتفاقات و تصـميمات بـدون اطـالع و اجـازه از رهبـرى       به
 حزب در تهران بود.

 

 دستور باقراوف

شهريور و تالش  12ورى و شبسترى و توافق روى بيانيه  متاكرات صادق پادگان با پيشه
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بعدى صادق پادگان براى جمع كـردن امضـاء درزيـر ايـن بيانيـه و در آخـر برگـزارى        
فرقه، كه از ابتدا تـا انتهـا، بـدون اطـالع رهبـرى       كنفرانس وسيع ايالتى و ملحق شدن به
اگـر بـا حمايـت و چـراغ سـبز مقامـات حـزب        شـد،   حزب، عملى ضدحزبى تلقى مى

آذربايجـان جـرأت    كمونيست آذربايجان شوروى نبود. پادگان و ديگر رهبران حزبى در
 چنين اقداماتى بزنند. كردند دست به نمى
 

 ورى، باقراوف، سادچيكف پيشه

بعد از نااميد شدن از تهران )رد صالحيت در مجلس و رد صالحيت در كنگره  ورى پيشه
اى جـدا از   بـراى او فرقـه دمكـرات پروسـه     آذربايجان روى آورد. و زب توده( بهاول ح
 اش نبود. هاى گتشته فعاليت

 ابتدا حزب عدالت بعد حزب كمونيست ايران، و حاال فرقه دمكرات آذربايجان.
احقاق حقوق مردم آذربايجان در چارچوب ايران واحد و اگر موفق نشد احقاق اين 

 ايجانى مستقل.حقوق در چارچوب آذرب
تشـكيل فرقـه و    صدر حزب كمونيست آذربايجان جنوبى بود. نگـاهش بـه   باقراوف

تركيسـم بـود. و او بـود كـه      بـر پـان   خودمختارى براى مردم آذربايجان، نگـاهى مبتنـى  
 كرد. زد و از آن حمايت مى طلبانه در فرقه را دامن مى گرايشات تجزيه
فرقـه و آذربايجـان اهرمـى     و وزارت امور خارجه شوروى نگاهشان بـه  سادچيكف

 براى حل مسئله امتياز نفت شمال بود.
همين خاطر ما بين مواضع سفارت شوروى و رهبران حزب كمونيست آذربايجـان   به

 شوروى اختالف مواضع داريم:
ا بـا  . كنسول تبريز در مالقات با رهبران حزب توده در تبريـز مخالفـت خـودش ر   1

 اين الحاق است. داد. اما باقراوف موافق فرقه ابراز مى الحاق حزب به
رود.  نزد شاه مى اطالع است. سادچيكف به نشينى فرقه نيز، سادچيكف بى . در عقب2

خواهد عمليـات نظـامى    كند. و مى شكايت مى آذربايجان و كشتار مردم از ورود ارتش به
 اند. بران فرقه تبريز را ترك كردهگويد ره او مى متوقف شود اما شاه به

تشـكيل فرقـه اعتـراض     . اسكندرى در مالقات با باقراوف در سفارت شـوروى بـه  0
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مطرح نيست، بلكه مسـئله تمـامى    گويد: براى ما مسئله آذربايجان كند. و باقراوف مى مى
 ايران است.

سئول حـزب در  دكتر جهانشاهلو م العابدين قيامى از رهبران حزبى در تبريز به . زين1
فرقـه ملحـق كنـد.     در زنجـان را بـه   خواهد سـازمان حـزب   كند و مى زنجان مراجعه مى

داند. و در مالقاتى كه با كنسول شوروى  دستور حزب مى جهانشاهلو اين كار را منوط به
فرقـه   كنيد كه كميتـه خـود را بـه    شما كار خوبى مى»گويد:  كنسول مى كند. در قزوين مى
 «1كنيد. ملحق نمى
 

 اى از سفارت شوروى حزب توده ايران يا شعبه

 بنيانگتاران اوليه حزب دو هدف عمده داشتند:
 . حزب توده ي  حزب دمكرات است.2. حزب توده ي  حزب ملى است. 1

رهبرى حزب و دعوت دكتـر مصـدق بـراى     ها به انتخاب سليمان ميرزا ليدر دمكرات
 درراستاى اين دو هدف عمده حزب بود.حزب و تصويب برنامه اول حزب  آمدن به
دستور سليمان ميرزا نمازخانه كوچكى در كلوب حزب دائر شده بود تـا كـارگران    به

 عمده در حزب صورت گرفت: نماز بخوانند. اما رفته رفته دو تغيير جا آنبتوانند در 
 . تبليغات كمونيستى در حزب عمده شد.1
د عموم مردم حزب از متعلقات شـوروى  دار شد. و در نز . چهره ملى حزب خدشه2
 حساب آمد. به

 

 سه نمونه مهم

هـاى   . دكتر مصدق ليدر فراكسيون ملى با افشاى مـتاكرات پنهـانى سـاعد بـا كمپـانى     1
 سهگيرد طرح  شمال تصميم مى امريكايى و آمدن هيئت شوروى براى گرفتن امتياز نفت

شـوروى   پيشـنهاد فـروش نفـت بـه     مجلس ببرد و ضمن رد هر گونه امتيـاز از  اى به ماده
كـه در مجلـس از ايـن طـرح صـحبت كنـد نظـر         خواهد قبـل از آن  مى حمايت كند. اما

خواهـد   مـى  كنـد و از او  اش دعوت مـى  خانه ها را بداند. پس ايرج اسكندرى را به روس

                                                           
 . جهانشاهلو ـ ما و بیگانگان1
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كـار  نظرش براى رهبران شوروى ببرد و جواب بيـاورد. ايـرج اسـكندرى از قبـول ايـن     
پتيرد. و باالخره  سفارت ندارد. اما مصدق نمى گويد او تماسى با رهبران ىزند و م مىسر

 گيرد. دهد و جواب مى سفارت مى كند و نامه دكتر مصدق را به اسكندرى قبول مى
دكتر فريدون كشـاورز، وزارت پسـت و تلگـراف را پيشـنهاد      . در كابينه ائتالفى به2
گويد:  خواهم. قوام مى فرهنگ را مى وزارتگويد: من  پتيرد. و مى كنند. كشاورز نمى مى

قبول ايـن   توانند كشاورز را به بينند نمى كند. وقتى مى پتيرد و كشاورز اصرار مى شاه نمى
مجاب كنند، مظفر فيـروز معـاون قـوام بـا سـفير شـوروى سـادچيكف تمـاس          وزارت
 ا قبول كند.و تلگراف ر كشاورز دستور بدهد وزارت پست خواهد به گيرد. و از او مى مى
سناتور امريكـايى بـراى مصـاحبه     0. در زمان وزارت پيشه و هنر ايرج اسكندرى، 0
شوروى چه ميزان اسـت. و   حزب توده به خواهند بدانند ميزان وابستگى آيند. مى با او مى

 ايران موضع توده چيستص پرسند كه در صورت حمله شوروى به از اسكندرى مى
متاكرات سناتورهاى امريكـاى و ايـرج اسـكندرى از راديـو     فرداى آن روز مشروح 

سـفارت   )اين گزارش را كامبخش به. گويند ها ناسزا مى امريكايى شود و به باكو پخش مى
 داده بود(
 

 شركت حزب در كابينه قوام

علـل و   براى بررسى درستى و يا خطـا بـودن شـركت حـزب در كابينـه قـوام بايـد بـه        
 ن ائتالف پى برد:هاى دو طرف از اي انگيزه
 . انگيزه قوام از كابينه ائتالفى چه بودص1
 . انگيزه حزب براى شركت در كابينه قوام چه بودص2
 

 انگيزه قوام

 قدرت رسيد: قوام براى حل و فصل دو معضل اساسى به
 . سركوب فرقه دمكرات آذربايجان2. خروج ارتش شوروى از ايران و 1

 داشت:براى حل اين دو معضل قوام نياز 
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هـاى   . حزب را در داخل منفعل يا هوادار سياسـت 2. اعتماد شوروى را جلب كند. 1
 خود كند.

اى در كابينـه در راسـتاى    وزير تـوده  سهپس براى او تشكيل كابينه ائتالف و شركت 
 يافت. هايى معنا مى چنين اهداف و انگيزه

 

 دالل مظلمه

ارتباطـاتش بـا سـفارت شـوروى سـفير را      مظفر فيروز دالل مظلمه بود. همو بود كه در 
اتحاد شوروى است. كابينه ائتالفـى   متقاعد كرد، حضرت اشرف خواهان روابط حسنه با

يق او اين كابينه تشكيل شـد.  شوداند. كه در اثر ت را نيز مظفر فيروز از افتخارات خود مى
شـاهكارهاى  معاون قوام در حزب دمكرات كابينـه ائتالفـى را يكـى از     اما احمد آرامش

 حزب توده.« اعتبار كردن بى» يداند برا قوام مى
وزارت امور  اهداف قوام براى سفير امريكا نيز روشن است. سفير در گزارش خود به

اى از  اطمينان دارم كه انتصـاب وزيـران تـوده    من»دهد:  خارجه امريكا چنين گزارش مى
توان بر حزب توده نظارت  ر مىگيرد كه از داخل دولت بهت اين اعتقاد قوام سرچشمه مى

 «تا از خارج. داشت
 

 حزب و كابينه ائتالفى

الرأى بودند. و معتقد بودند كه زمينه مناسبى  شركت در كابينه متفق هر دو جناح حزب به
 است كه بايد از آن استفاده كرد. ها آماده شده ميان توده براى تبليي و بردن حزب به

مبارزه پارلمانى بودند شركت در كابينه منع اصولى  هبراى جناح اسكندرى كه معتقد ب
قوام نگاهى م بت بود. و از سويى ديگر  به طلب حزب هم نگاهش نداشت. جناح اصالح

اين حركت شروع قبضه كردن حكومت بود. )دكتر يزدى گفتـه بـود فعـال  سـر شـتر را      
 كرديم داخل چادر(

 

 تنها مخالف

الف شركت در كابينه ائتالفى بود. اين شركت را و در رهبرى حزب اردشير آوانسيان مخ
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نقد كشيد. )ميلـران   يسم بهنتحت عنوان ميلرا (1001اردشير در پلنوم چهارم حزب )سال 
در كابينه ارتجـاعى بـورژوايى شـركت     1899نام سوسياليست فرانسوى بود كه در سال 

ير شـوروى منجـر   مشاجره معروف او با ماكسيموف سف همين مخالفت او با قوام به كرد(
« اين مرتجع مكار ميدان ندهيـد.  به» گفت: سفير شوروى ( و اردشير به1021شد )در آبان 

رهبرى حـزب   یميانحترمامه او منجر شد. كه با پا درتبعيد و دستگيرى مؤدبانه و م كه به
 اردشير از تبعيد بازگشت.

 

 دولت قوام و حزب توده

قـوام رسـيد. قـوام     اى، صدراالشراف نوبت به المل ، ساعد مراشه با شكست كابينه حكيم
هـا مطلـع شـدند و     بود كـه انگليسـى   در زمان رضاشاه بر عليه او تدارك كودتايى چيده

رضاشاه اطالع دادند. كودتا خن ى شد. اما چون محظوراتى در مورد دستگير قوام بـود.   به
 اروپا تبعيد كرد. به رضاخان او را

آذربايجـان و خـروج ارتـش سـرخ از ايـران قـوام       با ايـن همـه بـراى حـل مسـئله      
 آن تن داد. با او، به ترين فرد هيئت حاكمه بود كه شاه عليرشم مخالفتش مناسب

رأى  11ــ 11مجلس هم توافق چندانى با قوام نداشت و قـوام بـا اك ريـت شـكننده     
 اعتماد گرفت.

 

 قوام ظن حزب توده به حسن

 داشت:قوام حُسن ظن  دو دليل به حزب توده به
. برنامه قوام. قوام اعالم كرده بود در صورت گرفتن رأى اعتماد مسـئله آذربايجـان   1

. سـابقه  2مسكو خواهد رفـت.   هم به كند و در مورد نفت شمال آميز حل مى را مسالمت
 ضديت با رضاشاه و مغضوب شدن او.

اف پس حزب دكتر رادمنش نماينده فراكسيون توده را كـه در گـيالن بـود بـا تلگـر     
ليـدرى   بدهد. فراكسيون ملى به نفع قوام رأى گيرى به تهران فرا خواند. كه در روز رأى به

 قوام رأى دادند. دكتر مصدق هم به
كـه پيـدا    ذشـال آقا، كاش كاميون »قوام چنين ياد كرد:  بعدها رادمنش از رأى خود به
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من شكسـته بـود و    افتاده بود. گردن تاخت آمدم تهران، توى راه كردم و سوار شدم و به
 1او نداده بودم. من اين رأى را به

 انديشيد. گونه نمى قوام اين اما درآن روز حزب توده به
 

 كابينه قوام

 توان تقسيم كرد: دو بخش مى كابينه قوام را از نظر سير حواد  به
شوروى و امضاءِ قـرارداد،   روزه به 21بخش اول: تأسيس حزب دمكرات ايران، سفر 

 خروج ارتش شوروى از ايران اى فراهم شدن وزير توده 0ينه با معرفى كاب
ايالت مستقل و  بخش دوم: مطابق قرارداد مسكو تبديل آذربايجان از بخش مستقل به

ورى از صحنه، شيرممكن ساختن ماندن  پيشه استاندار و حتف تبديل رئيس اين ايالت به
اى از  وزيـر تـوده   0خـراج  حضور شوروى در شمال ايران از نظر داخلـى و خـارجى، ا  

 آذربايجان، رد قرارداد شركت مختلط نفت ايران و شوروى هجوم ارتش به كابينه،
 

 ماه عسل قوام و حزب توده

 و دراين زمان مظفر فيروز پسر برادر مريم فيروز معاون قوام بود. از سويى ديگـر مشـير  
 يانى او شكل گرفت.با پادرم شار سفارت شوروى در تهران هم بود. كابينه ائتالفىم

 . دكتر يزدى وزير بهدارى0. فريدون كشاورز، وزير فرهنگ، 2. اسكندرى وزير اقتصاد، 1
 

 ورى هشيارى پيشه

مسكو آگاه شد. پس پيامى  ورى از قصد او براى سفر به دولت قوام روى كار آمد و پيشه
 استالين ببرد: شوروى فرستاد تا براى رفيق براى باقراوف صدر حزب كمونيست آذربايجان

او بگوييد، آنچه  استالين را ندارم. ولى از قول من به واهلل، من جسارت نصيحت كردن به»
السلطنه كه پيش شـما   الم ل تركى است( قوام داند )ي  ضرب داند سرما نمى شما مى پاى
 «گتارد. تركى يعنى كاله( سرآدم مى )به آيد مواظبش باشيد. روباه پيرى است كه قاپاق مى

                                                           
1 .   
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 ها زيركى قوام و حماقت روس

عنـوان   مسكو رفت. حتى قرار بود ايرج اسكندرى را هم از حزب توده به قوام با هيئتى به
بينـى   ورى پـيش  گونـه كـه پيشـه    همان نيت با خود ببرد. شاه مخالفت كرد. و سفير حسن

 كرده بود سر رفيق كبير استالين قاپاق گتاشت.
 

 قرارداد قوام ـ سادچيكف

 ارداد در سه ماده تنظيم شد:اين قر
 ماده اول: مسئله آذربايجان مسئله ملت ايران است و ي  مسئله داخلى است.

 ماده دوم: قواى شوروى ظرف مدت معينى خاك ايران را تخليه كنند.
مـاه پـس از امضـاء     7كند موضوع نفت را در مـدت   ماده سوم: دولت ايران تعهد مى

ها بود. قوام با ايـن   ترين حماقت روس بزرگ اين قراردادمجلس ببرد امضاء  نامه به توافق
 خاطر نفت شمال است. قرارداد نشان داد كه قضيه آذربايجان و تخليه نكردن ايران به

 

 ورى در تهران پيشه

آميـز   تهران آمد تا با قوام متاكره كند. چرا كه شوروى در پى حـل مسـالمت   ورى به پيشه
دنبـال   شمال( رسـيده اسـت. قـوام بـه     اش )نفت مختارىخود كرد به قضيه بود. و فكر مى

داد. شاه مخالف اصل و اساس  كرد. و متاكرات را كش مى وقت بود. پس وقت تلف مى
جويى كرد. قوام در پى آن بود كه حكومـت   روى ژنرال شالم يحيى بهانه متاكره بود. اما

ــه ــد. نخســت ملــى آذربايجــان را ب ملــى را حكومــت  وزيــرى خودمختــارى تبــديل كن
ادشام در ارتش شاهنشـاهى   انجمن ايالتى، ارتش ملى را به استاندارى، مجلس ملى را به به

 انجمن و استاندارى را برچيند. هاى بعد بساط فرقه و و در گام
ورى پس از سه روز متاكره عليـرشم فشـار سـفارت شـوروى و حـزب تـوده        پيشه

ماندن او در تهران بـا او مـتاكراتى    ورى و )اسكندرى و رادمنش براى متقاعد كردن پيشه
 كردند( تهران را ترك كرد.
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دانـد. امـا    ورى را از دستگيرى، دليل تـرك تهـران او مـى    ايرج اسكندرى ترس پيشه
قـوام و نـه شـاه درپـى حـل       قـوام، او را متقاعـد كـرد كـه نـه      درك درست او نسبت به

 آميز حقوق حقه مردم آذربايجان نيستند. مسالمت
 

 ت قوامتغيير سياس

انگليس،  پشت به»كار بست  قوام توصيه محمود محمود رجل برجسته روزگار خود را به
 «سوى امريكا. شوروى، دست به رو به

با تغيير روزولت رئيس جمهور امريكا كه سياسـت دوسـتى و مـدارا را بـا شـوروى      
 با شوروى بود. یترومن دشمن كاخ سفيد رفت. سياست برد. ترومن به پيش مى
سياسـت حملـه تبـديل     لن سفير جديد امريكا در ايران شد و سياست مدارا بهجرج آ

 فرقه دمكرات. عليهجهانى بر هم خوردن توازن شد. و اين يعنى به
آميـز آذربايجـان و حقـوق     قوام نيز سياست خـود را تغييـر داد. و از حـل مسـالمت    

 سرباز زد. ورى تحت فشار شوروى پتيرفته بود، حداقلى كه پيشه
آذربايجـان دانسـت. اعـزام ارتـش را منـوط       اعزام ارتش بـه  ابات آزاد را منوط بهانتخ
مجلس موكـول   قرارداد نفت شمال را به تخليه ايران از ارتش سرخ قلمداد كرد. و بردن به

 ها. شرط انجام اين پيش كرد به
توسط دكتر جاويد اسـتاندار   بعدا ايرج اسكندرى در متاكراتش با سفير شوروى )كه 

آن داده شد( سفير و رهبران شوروى را  قوام گزارش آذربايجان و يكى از رهبران فرقه به
اسـكندرى گفتـه بـود:     بينانه بـه  از ترفندهاى قوام برحتر داشت. اما سفير شوروى خوش

 مجلس بود. قول قوام بردن قرارداد نفت شمال به« كند. قولش عمل مى به قوام»
دانسـت كـه ايـن قـرارداد در      فكر انجام تعهداتش نبـود. مـى   قوام از همان ابتدا به اما

وزيـر   ها از ي  نخسـت  و روس دهد. كند و استعفا مى شود او نيز بهانه مى مجلس رد مى
 آيد. مستعفى چيز زيادى گيرشان نمى
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 پايان ماه عسل قوام و حزب توده

 اى در كابينه، بيشتر خريـد وقـت   وزراى تودهورى و شركت دادن  براى قوام متاكره با پيشه
 بود. تغيير سياست امريكا را فهميد. هاى سياسى او كه بسيار قوى زودى گيرنده بود. به

امـر   مسكو فهميد كه باقراوف مـأمور رسـيدگى بـه    فراموش نكنيم كه قوام در سفر به
اطالعـى   ار بىكيست. اسكندرى اظه ايران است. و وقتى از اسكندرى پرسيد كه باقراوف

امور ايران است. و اسـكندرى در كميتـه مركـزى     كرد. و قوام گفت او مأمور رسيدگى به
 ادعاى قوام را مطرح كرد. رهبران حرف قوام را باور نكردند. حزب وقتى

ميـدان   روزولت رفت و ترومن آمد. و سفير جديد امريكا جرج آلن تـوپ را بـه  
 قوام انداخت.

 داشت: قوام براى بازى سه مهره
 هـا  دفاتر حزب در شهرسـتان  . حمله به2هاى كارگرى دولتى،  . حزب دمكرات و اتحاديه1

 و تصرف شيراز و ادعاى خودمختارى ها . شائله قشقايى0توسط عشاير و اوباش و 
ايـن كـار   دهى كند. و درقوام در ابتدا سعى كرد تشكيالتى موازى حزب توده سازمان

 هاى حزب آماده كرد. كلوب حمله به ار آن زمينه را براىهم تا حدودى موفق بود. در كن
ها را وا داشت تا با تصرف شيراز  همين كار را براى فرقه دمكرات انجام داد. قشقايى
اى را از  از او بخواهنـد وزراى تـوده   و ناامنى در آن منطقه، اعالم خودمختـارى كننـد. و  
قوام براى سـركوب عشـاير قشـقايى     كابينه بيرون براند. وزراى حزبى وقتى فهميدند كه

كند. و اين حركت زير سر خود اوست. جملگـى اسـتعفا دادنـد. و مـاه      مى دست دست
 پايان رسيد. عسل قوام ـ حزب توده به

 

 قوام، حزب توده و شوروى

اى قـوام ـ سـادچيكف     اى از جمله ايرج اسكندرى بر اين باورند كه قرارداد سه ماده عده
گتاشت. و آن مرتبط كردن نفت شمال بـا   بر سر ديپلماسى شوروىكالهى بود كه قوام 

 فرقه دمكرات و حضور ارتش سرخ در ايران بود.
ها آگاهانه  شود كه روس وقايع قبل و بعد از تشكيل فرقه، مشخص مى اما با نگاهى به

خواستند به دولتمردان ايرانى بگوينـد فرقـه    مى ها اى قوام دادند. آن ماده سهقرارداد  تن به
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 گونه كه قوام اصرار دارد در رابطه ارگاني  با نفـت  دمكرات و خروج ارتش سرخ همان
 شود. سادگى حل مى اند. اگر نفت را بدهيد آن دو به شمال

ها رفت. در اين قرارداد نبود. در اهداف پنهـانى   ورى سر روس قول پيشه قاپاقى كه به
از همان ابتـدا تصـميمى بـراى دادن     ورى، روباه پيرى بود كه قول پيشه ود. قوام بهقوام ب
مـاه ديگـر قـرارداد نفـت شـمال را       7قوام كه  ها به ها نداشت. اعتماد روس روس نفت به

 برد، شلط بود. مجلس مى به براى تصويب نهايى
 رود. ها كاله مى اين فاز سر روسدر

كند. امـا او پـى حـل مسـئله فرقـه و       س موافقت نمىدانست كه مجل قوام از ابتدا مى
انتخابات در آذربايجـان، امنيـت    گفت: قبل از همين خاطر مى حضور ارتش سرخ بود. به

آذربايجـان يعنـى    در آذربايجان. امنيت در آذربايجان يعنى حضور ارتش، وقتى ارتش بـه 
 زد. پس با ي  تير سه هدف را مى خروج ارتش سرخ.

 مجلـس،  . بردن قرارداد نفت شمال بـه 0. سركوب فرقه دمكرات، 2رخ، . خروج ارتش س1
 خورد. درد سطل زباله مجلس مى كه به ارزش. اى بى ورق پاره رد آن و تبديل آن به

 

 قوام و حزب توده

 قوام آمده بود تا با تمامى اختالفاتش با شاه سه مشكل را از جلو پاى حكومت بردارد:
 . خودمختارى آذربايجان.0شمال، . نفت 2. حضور ارتش سرخ، 1

 هايش برسد. خواسته كرد تا به پس با زيركى از ابزارى كه در صحنه بود استفاده مى
هـا را   مسكو رفت و اسـتالين را فريـب داد. و چـون از ابتـدا دسـت روس      نخست به

 قضيه آذربايجان كرد. آميز حل مسالمت خوانده بود، نفت شمال را منوط به
هـا را   كابينه خود برد، تا با كسـب وجهـه بـراى خـود روس     اى را به بعد وزراى توده

خن ى كند. تـا فرصـت الزم را بـراى     عليه خودب بدهد و نيروهاى حزب توده را برفري
اش را از حزب توده كرد. عـتر وزراى   ستفادهدهى نيروهايش داشته باشد. وقتى اسازمان
 اى را خواست. توده

حزب كانالى براى تبليغات حزبى بود. امـا بـراى    حزب مدعى است كه وزارت براى
حزب اهميـت چنـدانى نداشـت. قـوام      نفع اى در محل كارشان به قوام تبليي وزراى توده
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بعد گتاشته بـود. حـزب   مرد برخوردهاى تاكتيكى بود او سركوب حزب را براى مقطع 
و در كلـوپ  ظن داشت. از سفر مسكو كه قـوام بازگشـت از ا   قوام حسن مورداز ابتدا در

 حزب استقبال شاهانه كرد.
تمام ملى سـاخت. حـزب زمـانى     اى به اى در كابينه نيز از او چهره شركت وزرا توده

حـزب ـ شـوروى نداشـت هرچنـد در       بازى دست قوام را خواند كه قوام ديگر نيازى به
 شود. اما در تحليل نهـايى در بـازى   كنگره اول حزب شركت در كابينه م بت ارزيابى مى

توده، شوروى، قوام برنده نهايى بود. دكتر رادمنش نماينده حزب در مجلس  قوام، حزب
درسـتى گفـت:    دهـد بـه   قـوام رأى  تهران آمده بود تا بـه  سرعت به به ذشالكه با كاميونى 

 «دادم. قوام رأى نمى شكست و به ايكاش كاميون از دره پرت شده بود. من گردنم مى»
 

 پيروزى براى حزب سه

دولـت در كنفدراسـيون    هاى كارگرى وابسته بـه  رد اعتبارنامه هيئت نمايندگى اتحاديه. 1
 نمايندگى شوراى متحده رسميت شناختن هيئت جهانى سنديكاها و به

. مصاحبه خليل ملكى با بوين وزير خارجه انگليس در ميهمانى سـفارت ايـران در   2
لندن رفته بـود(.   ت دولت انگليس بهدعو به نگار ديگر همراه چند روزنامه لندن. )ملكى به

 اين مصاحبه در مطبوعت داخلى و خارجى انعكاس وسيعى داشت.
 . اعتصاب دى ماه دانشگاه.0

 اعتصاب عمومى اعتصاب از دانشكده علوم و ادبيات و دانشسراى عالى شروع شد و به
 . دخالـت 2هـا،   دانشكده . آزادى بيان در1داشتند:  درخواست چهاردانشگاه رسيد. دانشجويان 

گاه، ـدانشـ  كنندگان به . برخورد با توهين0ها،  كدهـجويان در اداره امور دانشـنظرات دانش
 ها درخواست رسيدگى فورى به .1

ها بـا   بهمن و سقوط دولت حكيمى ادامه يافت. و شوراى دانشگاه 1اين اعتصاب تا 
ت رهبـرى حـزب،   اين اعتصـاب تحـ   تمام تقاضاهاى دانشجويان موافقت كرد. پيروزى

 اعتبار حزب افزود.بر
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 گسترش حزب در سراسر ايران

ثبـات كـه فاقـد برنامـه      هاى بى كابينه تغيير كرد. دولت 11 1021ـ21هاى  در فاصله سال
 روشنى براى حل معضالت جامعه بودند:

. كابينـه قـوام سـقوط    0، 21مرداد  21. كابينه سهيلى 2، 21. كابينه فروشى سقوط اسفند 1
. كابينه بيـات سـقوط   1، 20آذر  8سقوط  . كابينه ساعد1. كابينه سهيلى، 1، 21من به 21
 . كابينه قوام11. كابينه حكيمى، 9. كابينه صدراالشراف، 8. كابينه حكيمى، 7، 29/1/1021

اش را  فروشى خشن و ضدكمونيست بود. تا لحظه آخـر اجـازه نـداد حـزب كلـوپ     
 عنوان ارگان حزب منتشر شود. به روزنامه سياست برقرار كند. و روزهاى آخر اجازه داد

 اما وضع فعاليت حزب در دوران سهيلى و قوام بهتر شد.
هاى بعد وضع حزب خوب بود. سركوب گسترده و علنى وجـود نداشـت.    دردوران

 آن دست داشتند.طرفداران سيدضياء و شاه در الاقل دولتى نبود بيشتر تحريكاتى بود كه
دوران بيـات و حكيمـى دوبـاره    تا حدودى محدود شد. اما درساعد  حزب دردوران

 امكانات علنى خود دست يافت. به
هـا   اما در حكومت صدراالشراف و رئيس ستاد آن سرلشكر ارفع، با توقيف روزنامـه 

اى از رهبـران   تعقيب قرار گـرفتن عـده   و اشغال كلوپ حزب و شوراى متحده و تحت
حكيمـى و   دراالشراف را پشت سر گتاشت و بههمه حكومت ص خود مواجه شد. با اين

 قوام رسيد.
جامعه نشـان   جانى و قدرت خود را به در مجموع در تمامى اين دوران حزب سخت
آن اتكـاء كـرد و    توان بـه  است كه مى داد. و اك ر اقشار احساس كردند كه حزب، كانونى

 يافت: هاى خود رسيد. پس رشد و گسترش و اقبال حزب سير صعودى خواست به
هاى دبيـران و   . اتحاديه0هاى استادان دانشگاه،  . اتحاديه2هاى دانشجويى،  . اتحاديه1

 هاى كارگرى . اتحاديه1وران،  هاى پيشه اتحاديه .1هاى محصلين،  . اتحاديه1آموزگاران، 
برابر شد و حزب موفـق   دوتعداد اعضاء حزب  1021تا خرداد  21در فاصله اسفند 
 خود متشكل كند. هاى وابسته به اتحاديه روشنفكران و كارگران را در شد بخش عظيمى از
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 فعاليت حزب در بخش دهقانى

گيـر بـود. امـا در قشـر گسـترده       در اك ر اقشار اجتماعى چشم 1021رشد حزب تا سال 
كميسيون تشـكيالت بـراى دهقانـان     كناركه حزب در شدى ناچيز داشت. با آندهقانان ر
روستا، كادرها و مبلغينى را  ده بود. و براى باز كردن راه خود بهاى درست كر بخش ويژه

دست نياورده بـود. تنهـا موفـق شـده بـود در       فرستاده بود. اما توفيق چندانى به روستا به
 حزب جتب كنند. مالكان را به گرمسار و كرج بعضى از خرده

 كه: خاطر اين بهگرگان و مازندران و گيالن وضع حزب با بقيه كشور متفاوت بود. در
. نواحى شـمال در زمـان رضاشـاه بـيش از ديگـر منـاطق مـورد تعـدى و تجـاوز          1

. سابقه جنبش انقالبى 0مردم،  . باال بودن سطح نسبى فرهنگ2حكومت قرار گرفته بود. 
هاى صنعتى در بهشهر، شاهى، چالوس، زيرآب و شـاهى   . وجود قطب1چپ در شمال، 

اهـل آذربايجـان شـوروى بودنـد. اينـان       عمدتا گسترده كارگران مهاجر كه  . حضور1و 
 كردند. گرايشات چپ داشتند و در جهت تشكل كارگران فعاليت مى

 

 نكته مهم تاريخى

م ابه متحـدين اسـتراتژي  طبقـه كـارگر در      شكست حزب براى كار در ميان دهقانان به
ناكافى از خلق و خوى روستاييان  و حتى بعد، جدا از شناخت 1021ـ21هاى  طول سال

نكتـه تـاريخى    دوها دليل ريـز و درشـت ديگـر در     و نبود كادرهاى ورزيده بومى و ده
 نهفته است:

 گرايى بر آگاهى طبقاتى . شلبه قوم1
كننـد علـت ايـن امـر      ى را ذكـر مـى  مورد شـورش روسـتاي   0منابع سده نوزده فقط 

عليـرشم ظلـم و سـتم خـوانين      ران. دهقانانموقعيت تاريخى دهقانان در اي گردد به مىبر
دهند در تحت اين سيستم باشند تـا گرفتـار قبايـل مسـلح، راهزنـان، هجـوم        ترجيح مى

گرايى تاريخى باعـث شـد كـه     بگيران دولتى بشوند اين قوم ماليات روستاهاى مجاور، و
 آگاهى تاريخى خود دست نيابد. دهقان ايرانى به

 د. شكل نگرفتن طبقات قدرتمن2
هاى عمومى  اى، متهبى، فاميل، محلى( موجب تقويت گروه پيوندهاى گروهى )قبيله
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ترتيـب از تبـديل منـافع اقتصـادى      كنـد. بـدين   شود و طبقات افقى را تضـعيف مـى   مى
 كند. نيروهاى سياسى جلوگيرى مى به

از سويى ديگر پيوندهاى قومى و گروهى در شلبه بر موانـع محلـى موفـق نيسـت و     
هـا طبقـات سياسـى و اجتمـاعى      گروه نتيجه اينآيد در مىنوجود  اليق ملى بهع و عمناف

دهند. نبود طبقات قدرتمند در برابـر دولـت مركـزى باعـث ادامـه سيسـتم        تشكيل نمى
 شود. استبدادى حاكم مى

شـود دهقانـان نقـش چنـدانى در تحـوالت       اين ويژگى تاريخى است كه باعث مـى 
 ه باشند.بعد نداشت انقالبى از مشروطه به

 

 اعتصاب دوو  1325جشن اول ماه مه 

هاى نيروى انتظامى  براى نخستين بار حزب توانست جشن اول ماه مه را بدون مزاحمت
 نيز برخوردار شود. برگزار كند. و تا حدودى از تسهيالت دولت قوام

ورى و نماينـدگان فرقـه دمكـرات     شد كه پيشه ميتينگ اول ماه مه هنگامى برگزار مى
 تهران مشغول متاكره با دولت قوام بودند.در 

حالـت تعطيـل در آمـد و از جمعيـت      بـه  ارديبهشت، تهران تقريبـا   11در آن روز و 
متينگ و راهپيمايى شركت كردنـد. و   ايننفر در 111،111نفرى تهران بيش از  111،111

مراسـم در  رهبران حزبى از ساختمان شهردارى در ميدان سپه با مردم سخن گفتند. ايـن  
 زمان برگزار شد: هم شهرهاى ديگر

 شـيراز، . در1نفـر،   21،111. دريزد، 0نفر،  11،111. دراصفهان 2نفر،  81،111. درآبادان 1
 كرمانشـاه در. 1اى برگزار شـد.   تظاهرات گسترده مشهد، قم، شهرضا، رفسنجان، دامغان نيز

نفـر مجـروح    دوازدهو  نفر كشته ششزدوخورد با نيروهاى مخالف كشيده شد و  كار به
 گتاشته شد. برجا
 

 دو اعتصاب

. اعتصاب كارگران پااليشگاه آبادان، كه چند روز بعد از جشن اول ماه مه برگزار شـد.  1
 آنان موافقت كرد. هاى موفقيت رسيد و شركت نفت با خواست كه به
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خـاطر آنـان    نفرى كـارگران نفـت آشاجـارى بـه     11،111ارديبهشت  21. اعتصاب 2
 پيروزى رسيد. متينگ بزرگى برپا كردند. و باالخره به

 

 1325تير  23اعتصابى بزرگ و خونين 

 رو بود. دولت قوام زمانى روى كار آمد كه حكومت با سه مشكل بزرگ روبه
 . خودمختارى آذربايجان0. مسئله نفت شمال، 2. حضور ارتش شوروى در ايران، 1

عنوان سياستمدارى  رضايت داد چون تنها قوام بهكابينه قوام  شاه عليرشم مخالفتش به
 پس از ابتدا مأموريت او مشخص بود. توانست مشكل حكومت را حل كند. زيرك مى

قوام از ابتدا طبق اسناد وزارت امور خارجه امريكا درپى آن بود كه ارتـش شـوروى   
نيـز   نـد. و تقاضـاى نفـت شـمال را    ك را از ايران خارج كند. فرقه دمكرات را سـركوب 

 پيش گرفت.زد اما براى اين كار دو مرحله درسطل زباله مجلس بيندادر
 

 مرحله نخست

. پيشـبرد  0. جلـب اعتمـاد رهبـران حـزب تـوده،      2. جلب اعتماد رهبـران شـوروى،   1
 دادن نفت شمال . در زمين و هوا قرار1آميز مسئله آذربايجان،  مسالمت

 

 مرحله دوم

رهبران كـارگرى،   ر و اخطار بهـتي 2ى و اعالميه ـدولترى ـهاى كارگ هـكيل اتحاديـ. تش1
. تشـكيل  1انجمن ايـالتى خوزسـتان،    . خلق0(، 1021تير  8. تشكيل حزب دمكرات )2

 . خلق كميته ايالتى دمكرات فارس1اتحاديه عشاير خوزستان، 
اين تشكيالت موازى حزب توده شوراى متحده و تشكيالت موازى فرقـه دمكـرات   

 سركوب فرقه، حزب توده شوراى متحده بود. تى آذربايجان، مرحله نخستينو انجمن ايال
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 قوام دو ديدگاه نسبت به

قـوام   . ديـدگاه راسـت: كـه نسـبت بـه     2قـوام بـدبين بـود.     . ديدگاه چپ: كه نسبت به1
 بين بود. خوش

قـوام و حـزب دولتـى     نسبت بـه  1021تير  17احسان طبرى در جلسه بحث و انتقاد 
نيـت خـود    است كه در عمل حسن وزيرى گويد: آقاى قوام نخست چنين مىدمكرات او 

ثبوت رسانده است و براى خالصـى ملـت ايـران از يـ  دخالـت سياسـى تـالش         را به
بـين   ايشان خوش خواهان نسبت بهاين شيوه صحيح ادامه دارد آزادي كه نمودند. تا زمانى

دمكراسـى تشـكيل    د حزبى براسـاس اند. ايشان خواستن بقاء حكومت ايشان ذيعالقه و به
ست و ما ي  كلمه ايراد نـداريم... اسـتعمار و   ا ها صحيح و منطقى و بجا دهند همه اين

خواهان و شخص آقاى قوام جـدايى بينـدازد. از    آزادي ارتجاع كوشش دارد بين صفوف
انگيـز   نفـاق  هاى رفقاى حزبى تمنا دارم كه متوجه تجربيات باشند و آلت دست سياست

 (19/1/1021)رهبر  .نشوند
 

 هاى مساعد زمينه

. وجـود  1. محروميـت از بيمـه و تـأمين اجتمـاعى،     0. كار بيش از حد، 2. مزد ناچيز، 1
اروپايى حتى براى كـارگران هنـدى و    تنها براى كارمندان انگليسى و امتيازات طبقاتى نه

 هاى مأمورين انتظامى و ادارى . زورگويى1عرب، 
 

 آميز يكاى تحر اطالعيه

اى شـروع شـد:    هاى كـارگرى طـى اطالعيـه    اتحاديه حمله قوام به 1021تير  2در تاريخ 
نام كارگر اسـتفاده نمـوده قـوانين     به هاى مختلف بيش از اين اجازه نخواهم داد سازمان»

مملكتى را پايمال و مردم را نگران و مضطرب سازند و از تـاريخ صـدور ايـن اعالميـه     
ارگرى از حدود وظايف خود تجاوز نمايند و در امورى كه مربـوط  ك هاى هرگاه سازمان

و تحـت تعقيـب    قوه مجريه است مداخله كنند با نهايت شدت آمر و مباشر را دستگير به
 (0/1/21)روزنامه ايران،  .قرار خواهم داد
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 على گاندى مردى معروف به

 در رأس تشكيالت كارگرى حزب در خوزستان سه تن بودند:
 . هاشم نجفى0. حسين تربيت، 2ميد، . على ا1

ايـران تبعيـد شـده بـود. و بـا حـزب        هاى عراقى بود كه به هاشم نجفى از كمونيست
ارانى بود كه آبـادانى بـود. و بـه     نفر و دكتر 10كرد. حسين تربيت از گروه  همكارى مى

 بـود كـه   1018سال زندان محكوم شده بود. على اميد از رهبران اعتصاب معروف  چهار
دهى كرده بود. اعتصاب بزرگ نفت را در زمان رضاشاه سازمان همراه يوسف افتخارى به

 و بعد دستگير و زندانى شده بود.
هـاى كـارگرى    شوراى متحده كارگرى پيوست و از اتحاديه على اميد بعد از آزادى به
 يوسف افتخارى جدا شد.

 ابـدا  رفـاه جسـمانى خـود     زندگى مادى و تمام معنا بود. به على اميد ي  مرتاض به»
گاه كمكـى   نمود. و هيچ زندان اكتفا مى همان شتاى توجهى نداشت. در زندان قصر نيز به

از كسى قبول نداشت. مناعت نفس، زندگى بسـيار سـاده و فقيرانـه، قـدرت فعاليـت و      
 على گاندى معروف كرد. باكى و جسارت و شكل و شمايل او، او را به بى دوندگى زايد
تحريـ  دولـت بـا     هاى حـزب و اتحاديـه توسـط عشـاير عـرب بـه       كلوب هحمله ب

 باروت را منفجر كرد. بار كارگران، بشكه دستگيرى على اميد و زندگى فالكت
 

 رهبرى اعتصاب دو ديدگاه نسبت به

اعتصـاب بـدون موافقـت دسـتگاه     »گويد:  اى در كتاب خاطرات سياسى مى . انورخامه1
 صورت گرفت. رهبران محلىرهبرى حزب و بنابر صالحديد 

جنگ روسـتا و قـوام مربـوط     اعتصاب را به« رفقاى باال». منوچهر كيمرام در كتاب 2
روستا جزء جناح چـپ حـزب بـود. و     كند آنچه كه مشخص است اين امر است كه مى
دانست كـه درصـدد    بين نبود بلكه قوام را نماينده بورژوا ـ مالك مى  قوام خوش تنها به نه

دهـى  و شوراى متحده كارگرى است. تشكيل حزب دمكـرات و سـازمان   بنابودى حز
شوراى متحده و شـخص   به اش تير قوام كه روى سخن 2هاى كارگرى و اعالميه  اتحاديه
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او بود براى روستا شكى باقى نگتاشت كه قوام در پى سركوب حزب و شوراست. پس 
 اقدامات بعدى بزند. هآشاز شد. تا قوام فرصت نيابد دست ب اشاره او اعتصاب به

تمـام   اعتصاب نخست در كارخانه ريسندگى اهواز شروع شد. سپس به 1021تير  21
هـا، نفـت،    كردند. كارخانـه  ضرورى كار مى خوزستان گسترش يافت تنها مراكز خدمات

 نفر دراين اعتصاب شركت داشتند. 111،111بندر، بازار چيزى نزدي  به 
 

 مطالبات اعتصاب كارگران

. عـدم دخالـت   0. خلع سـالح عشـاير،   2بركنارى مصباح فاطمى استاندار خوزستان، . 1
كارگران،  حقوق روزهاى جمعه به . پرداخت1ى ايران، ـياسـركت درامور داخلى و سـش
 . جلوگيرى از تضييقات نظامى در سوسنگرد، و دارخوين، بندر معشور1

 

 هاى جنگى انگليس آمدن كشتى

مراكـز   سواحل خوزسـتان حملـه عشـاير مسـلح بـه      انگليس بههاى جنگى  با آمدن كشتى
تيراندازى آشاز شد. و مقامات نظـامى   مقاومت زدند. كارگرى آشاز شد. كارگران دست به

بهانه كردند و اعالم حكومت نظامى كردند. و اعالم كردنـد اعتصـاب مخـالف مقـررات     
ـ  دوهـاى حـزب و اتحاديـه     نظامى است. پس با اشغال كلـوب  حكومت ن از رهبـران  ت

نفـر   11زدوخورد كشـيد و   به اتحاديه، حسين تربيت، و هاشم نجفى دستگير شدند. كار
همـه اعتصـاب ادامـه يافـت. و كشـتار كـارگران        نفر زخمى شدند. با ايـن  171كشته و 

 جهانى يافت. انعكاسى وسيع در مطبوعات
 

 مكر دوباره قوام

د تغيير تاكتي  داد سـركوب حـزب و   رو ش هاى كارگرى روبه قوام كه با قدرت اتحاديه
متوسـل شـد و هيئتـى متشـكل از      حـزب  وقت ديگر موكول كرد. پس به ها را به اتحاديه

 آبادان رفتند. مظفر فيروز معاون قوام و دكتر رادمنش و دكتر جودت از سوى حزب توده به
اعتصاب با آزاد شدن رهبران كارگرى و تعهدهايى توسط قوام پايـان يافـت. دولـت    
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صدد گرى او خطرناك است. پس در شارت انگليس نيز فهميد كه وضع بد كارگران براى
 تسهيالتى براى كارگران برآمد.

 

 ايران آمدن لوئى سايان به

در نخستين كنفرانس فدراسيون سنديكايى جهان در پاريس اعتبارنامه نمايندگان شوراى 
 دولت رد شدند. وابسته به هاى متحده تصويب شد. و اعتبارنامه اتحاديه

برعليه شوراى متحده شكايت كرد. و اعالم داشت نماينـده   جا آنيوسف افتخارى در
 ست.ا او واقعى كارگران او و اتحاديه وابسته به

ايـران آمـد    مصطفى العريس رهبر اتحاديه كارگرى سوريه و لبنان به 1021در خرداد 
 او شوراى متحده را تأييد كرد. كيست. و تا بررسى كند نماينده واقعى كارگران در ايران

مسـكو   رهبران اتحاديه توسط العريس از لوئى سايان دعـوت كردنـد تـا در سـفر بـه     
 ايران بيايد و خود وضعيت را از نزدي  ببيند: به

خاطر اعتصـاب   ايران آمد. قوام به تير لوئى سايان دبير كل فدراسيون سنديكاها به 29
 استقبال لوئى سايان رفت. نفر به 81،111 حزب باخوزستان دست حزب را باز گتاشت. و 

سايان از تأسيسات صنعتى و كارگرى در آذربايجان، مازندران، اصـفهان نيـز بازديـد    
ايـن  خوزستان نرفت. دو نظر در به كرد. و همه با استقبال پرشور كارگران مواجه شد. اما

 مورد وجود دارد:
خوزستان و اظهار همدردى با كـارگران   ه. رفتن سايان ب2. اجازه ندادن دولت قوام، 1

هاى  شد. كه در فدراسيون اتحاديه انگلستان مى سركوب شده باعث رنجش حزب كارگر
 اش عضويت داشتند. و ممكن بود باعث جدايى در فدراسيون جهانى بشود. كارگرى
 

 

 بندى حزب درمورد شركت در كابينه قوام جمع

حزب در كابينه قوام داشتند كه بهتر اسـت  رهبران حزب دو تحليل در مورد شركت 
 نام تحليل اسكندرى و كيانورى نام بريم. از آن به
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 تحليل ايرج اسكندرى

كند و معتقـد اسـت كـه حـزب در ايـن       اسكندرى شركت در كابينه را م بت ارزيابى مى
عنـوان يـ  حـزب     خـود را بـه   مدت توانست در سطحى وسيع با مردم تماس بگيرد و

كند. از سويى ديگر بورژوازى ملـى و تجـار بـازار حـزب را در عمـل و       مردمى معرفى
شان از حزب فـرو ريخـت. و فهميدنـد كـه بـرخالف       وحشت وزارت ديدند و ترس و

ــدارد تمــامى ســرمايه   ــوده تصــميم ن  داران را تبليغــات زهــرآگين امپرياليســم حــزب ت
 اعدام كند.
 

 تحليل كيانورى

اى از  گويد از ابتدا عده داند. و مى ا امرى شلط مىكيانورى شركت حزب در كابينه قوام ر
بهرامى، نورالدين الموتى، نوشين، كيانورى،  كار مخالف بودند )دكتر رهبران حزبى با اين

 قاسمى، ضياء الموتى، كامبخش و اردشير آوانسيان(
ماركسيسـم معتقـد    طلبان حزبى )اسكندرى، كشاورز و دكتر يزدى( كه بـه  اما وزارت

هـا گفتنـد: قـوام     روس كردند. و بـه  شوروى معرفى با قوام سازش كردند. او را بهنبودند 
فردى قابل اعتماد است. و در اين پروژه امريكايى ـ انگليسـى، قـوام باعـث شـدند كـه       

فريب قوام را بخورند. هرچند در رهبـرى شـوروى هـم دو نظـر      حزب توده و شوروى
 وجود داشت:

 با قوام بود.. نظر حاكم، موافق كنار آمدن 1
 تهران(بارويان رئيس بيمارستان شوروى در. نظر ضعيف ـ مخالف قوام بود. )دكتر 2
 

 بندى حزب توده از شكست فرقه دمكرات جمع

 تشكيل فرقه نظرات مختلفى بود. از ابتدا نسبت به
. خليل ملكى از ابتـدا بـدبين بـود. ملكـى قبـل از تشـكيل فرقـه از سـوى حـزب          1
برخـورد شـديدى كـرد. و     هـاى سـازمان حـزب    روى چپ و نسبت بهآذربايجان رفت  به

هاى اسـتالين را از دفـاتر حزبـى پـايين بياورنـد. كـه ايـن امـر          دستور داد تمامى عكس
 حزب دستور داد ملكى را از آذربايجان خارج كند. به سفارت شوروى گران آمد. و به
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او و حزبش مخالف بـود  با  ورى، . اردشير آوانسيان، براساس اختالفات زندان با پيشه2
آذربايجان و شوروى را ديد سكوت كـرد.   ورى حزب كمونيست پشت پيشهاما وقتى در

 دانست. هاى فرقه را درست مى ها فرقه شكايت داشت. اما خواست روى سكوتى كه از چپ
رو  اى م ل اسكندرى و جودت مخالف بودند. اما وقتى با تأييد شوروى روبـه  . عده0

 ه كنار آمدند.شدند با فرق
ارزيابى حزب بر اين بود كه حمايت شوروى از تشـكيل فرقـه، براسـاس اسـتراتژى     

 مرزهاى خود. شوروى بعد از جنگ است و آن ايجاد مناطق امن در
هايى در پشـت سـر فرقـه قـرار گرفـت. و اثـرات م بـت         حزب بعد از فراز و نشيب

 فرقه تقويت كرد. را از چون و چراى حزب قدرت رسيدن فرقه، حمايت بى به
 

 دو اثر مثبت براى حزب

 قدرت رسيدن فرقه و حمايت حزب براى حزب دو دستاورد داشت: به
 ها براى همكارى با حزب . تمايل بيشتر ملى2. افزايش تقاضا براى عضويت درحزب و 1

هـاى   رفته رفته فشار امريكا و انگليس بيشتر شد. و شوروى بعـد از انـداختن بمـب   
نشينى كند تا خطر تهديـد اتمـى را از    عقب هيروشيما و ناكازاكى مجبور شد كهاتمى در 

خود دور كند. پس دست از حمايت فرقه كشيد. اين امـر در رهبـران فرقـه كـه از نظـر      
 رهبرى ضعيفى بود ايجاد پاني  )وحشت( كرد. سياسى

نشينى وسيع  ها آگاه بودند. عقب ها، ارتش و فئودال و چون از خونخوار بودن ژاندارم
صـورت   جزئيات خبر نداشتند مسـئله را بـه   شروع شد. كه اين امر نزد مردمى كه از اين
 ي  هزيمت و ي  عدم مقاومت نشان داد.

د. كـر  نشينى فرقه مقاومت مـى  جاى عقب نظر ديگرى كه مطرح است اين است كه به
شوروى پـيش  بعد محاصره اقتصادى  عليه شوروى بود.نتيجه آن تشكيل جبهه جهانى بر

آمد. و شوروى در آن زمان از نظر تاريخى در بـدترين شـرايط اقتصـادى بـود. پـس       مى
توانست كم  بكنـد. و بـدون كمـ  شـوروى مقاومـت ممكـن نبـود. و         نمى شوروى

امريكا و انگليس مداخله  هاى يونانى مقاومت كردند. شد يونان. كمونيست آذربايجان مى
 عام كردند. ها را قتل آن كردند. شوروى نتوانست كم  بكند.
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ماندن نداشت. حمايـت او از فرقـه تنهـا اعمـال      شوروى در آذربايجان هرگز اميد به
رژيم دمكراتي  و شيـر دشـمن در    فشار براى ي  امتياز كوچ  بود، يعنى استقرار ي 

سـاير نقـاط ايـران     ايران. سياست شوروى عدم گسترش جريان آذربايجان و كردستان به
رهبـرى حـزب    اطالع گتاشتند. چون به نشينى نيز رهبرى حزب توده را بى بعق بود. در

 ترسيدند خبر درز پيدا كند. اعتماد نداشتند. و مى
 

 چرا فرقه شكست خورد

 هاى چندى دخالت داشتند. در شكست فرقه عامل
هـايى شـبيه    هـاى ارتـش سـرخ و دادن درجـه     هاى فرقه )پوشيدن لباس روى . چپ1
خاطر اصالحات ارضـى فرقـه(،    )به ها و بورژواهاى آذربايجان فئودال. وحشت 2ها(،  آن
داد،  طلبـى مـى   خاطر شعارها و اقداماتى كه بوى تجزيه . ترس بورژوازى ملى از فرقه به0
. بـودن بمـب اتمـى در دسـت     1سود ارتجـاع حـاكم،    توازن جهانى به هم خوردن . به1

ملـل از شـوروى    ايران در سـازمان . شكايت 7. وضعيت بد اقتصادى شوروى، 1امريكا، 
. وحشت سران فرقه 8خاطر تخليه نكردن خاك ايران و دخالت در امور داخلى ايران،  به

. ضـعف سياسـى در رهبـرى فرقـه و وحشـت      9يونان،  ها در از تكرار كشتار كمونيست
هـاى عميـق در بـين مـردم تـا       . ايجاد نكـردن پايـه  11خاطر كم  نكردن شوروى و  به

هاى شوروى بتوانند روى پاى خـود بايسـتد و از دسـتاوردهاى     ع حمايتدرصورت قط
 حكومت ملى دفاع كند.

تـوان   تـى مـى  ح اند. و ميزانى در شكست فرقه دخيل بوده همه اين عوامل هر كدام به
ماهه، مسلم است كه خطاهـا و  يازده امل ديگرى را شمرد. آن هم براى ي  حكومت وع

 ت گرفته است.هاى بسيارى صور افراط و تفريط
 

 خيانت شوروى

هـا   اما شكست فرقه در وهله نخست ناشى از سازش شوروى با دولت قوام بـود. روس 
ماهه حضرت اشرف فروختند.  هفت قول ي  ورق پاره به نهضت مردمى آذربايجان را به
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هاى سـنگين را از فرقـه گرفتنـد. و بـا عـزل و تبعيـد        فرقه دستور تسليم دادند. سالح به
 فرقه را دچار پاني  كردند. ى، رهبرىور پيشه
 

 گويد برويد كه گفت بياييد حاال مى آن

نزد كنسول شوروى  ها به ورى، دكتر جهانشاهلو و صادق پادگان، آن با عزل و تبعيد پيشه
شـما گفـت بياييـد     كه به گويد: آن مى او كند. و كنسول به ورى اعتراض مى روند. پيشه مى

 گويد برويد. حاال مى
مـرگ هسـت ـ    »گفـت:   ورى مى ورى، اگر پيشه ف تصور منتقدين فرقه و پيشهبرخال

ندادند تا فرقه بمانـد مقاومـت كنـد و     ها اجازه گفت. اما روس دروغ نمى« تسليم نيست
سرنوشت اين نبرد تاريخى را در ميدان رزم تعيين شود. فرقه توسط شاه و ارتش از هـم  

 كم  اين عامل اصلى آمدند. ند. بقيه عوامل بهها متالشى كرد فرقه را روس فرو نپاشيد.
 

 اشتباهات حزب در جريانات فرقه چه بود

 شد.نبازى گرفته  دو دليل در جريان تشكيل فرقه و حواد  بعدى به حزب توده به
 . اختالف نظر باقراوف با وزارت امور خارجه شوروى در مورد قضيه آذربايجان1
 ورى و سران حزب پيشهدار  . اختالف و خصومت سابقه2

ن زنـدان در  دورا ورى بـه  خصومت سران حـزب )م ـل اردشـير آوانسـيان( بـا پيشـه      
 گشت. مىبر 1019ـ1021هاى  سال

اى در روزنامه آژير را بهانـه كردنـد. و    ورى، مقاله در كنگره اول حزب مخالفين پيشه
 ورى را از حزب و كنگره اخراج كردند. پيشه

ورى را داشـته   توانست توقع رفاقت با پيشه گر حزب نمىبا اين گتشته پرعداوت دي
خارجه شوروى اختالف بود. بـاقراوف   باشد از سويى ديگر بين باقراوف و وزارت امور

 در پى وحدت دو آذربايجان بود. و وزارت امور خارجه در پى نفت شمال.
ورى و بـاقراوف حـزب تـوده را     پس در نخستين دور بازى و تشـكيل فرقـه، پيشـه   

كـه سـازمان ايـالتى حـزب      بازى نگرفتند و حزب زمانى از وقـايع تبريـز مطلـع شـد     به
 فرقه ملحق شده بود. رهبرى صادق پادگان به به
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 نخستين اشتباه

 حزب كمونيست شوروى نوشت. اما سـفارت رهبـران   اى اعتراض به حزب مطلع شد. و نامه
 ها ابـالغ كـرد. رهبـران    آن از فرقه بهبرحمايت  حزبى را فرا خواند پيام رفيق استالين را مبنى

 «.و طاعتا  سمعا »گردن اسكندرى انداختند. و همگى گفتند:  حزب فرستادن پيام را به
 

 دومين اشتباه

 جانبه حزب از فرقه شروع شد:و دفاع همه
ــاتى، 1 ــت تبليغ ــامى   2. حماي ــازمان نظ ــتادن افســران س ــت لجســتي ، فرس . حماي
( از حـزب تـوده،   1021تيـر   9ى: تشـكيل جبهـه متحـد )   . حمايت سياس0آذربايجان،  به

حزب دمكرات كردستان، حزب ايران، حزب سوسياليست، فرقه دمكـرات آذربايجـان     
 حزب دمكرات ايران

حـزب   داد. و بعد به رابط حزب با فرقه كامبخش بود. كه تمامى اقدامات را انجام مى
كرد مهـار كـار از دسـتش خـارج      نمى ورى تصور داد در ابتدا كار شايد پيشه گزارش مى

شود. از ابتدا هم قرار بر اين نبود. اما مداخله دو جريان قدرتمند باقراوف از ي  سـو و  
 خارجه شوروى از سويى ديگر كنترل اوضاع را از دست او گرفت. وزارت امور

كردنـد. وزارت امـور خارجـه     هر كدام در جهت اهداف خـود قضـيه را دنبـال مـى    
گرفتن امتياز نفت شمال و باقراوف  خواست براى يجان اهرم فشارى مىشوروى از آذربا
 آذربايجان واحد براى رسيدن به

 

 سومين اشتباه حزب

ها داشـت و نـه از بـاقراوف و ناسيوناليسـم      حزب توده نه درك درستى از اهداف روس
يد مسكو برگشت و از اسـكندرى پرسـ   كه وقتى قوام از سفر تركى او مطلع بود. طُرفه آن

اطالعى كـرده   اند دست او، اسكندرى اظهار بى اين باقراوف كيست كه امور ايران را داده
هـا گفتـه    جريان باقراوف را در كميته مركزى حزب مطـرح كـرده بـود. آن    بود. و وقتى
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كمونيسـت شـوروى    گويد. مسائل ايران در كميتـه مركـزى حـزب    بودند قوام چرند مى
 كنند. مى جا آنم را گيرى الز شود و تصميم بررسى مى

اطالعى رهبرى حزب از وقايع آذربايجان بود. دراين ميان تنها كامبخش  اين عمق بى
 شناخت. باقراوف را مى

حزب با اين تحليل كه جريان آذربايجان از سوى شوروى امرى است جدى با تمـام  
 قوا فرقه و اقدامات او حمايت كرد.

 

 چهارمين اشتباه

اى قوام ـ سادچيكف نيز حـزب چيـزى ملتفـت نشـد. و       ماده سهاز سفر قوام و قرارداد 
يعنى در عرف ديپلماتي  « است مسئله آذربايجان ي  امر داخلى»كار بردن  نفهميد كه به

 خواهيد بكنيد. ما مربوط نيست هر كارى مى از امروز ديگر به
دولت ملى آذربايجان پيشاپيش آذربايجان رفت. و  و در اوج ناباورى حزب، ارتش به

 فرو ريخت.
 

 پنجمين اشتباه

ها فرقه دمكـرات را بـراى امتيـاز     حزب توده تا آخر نفهميد و يا نخواست بفهمد، روس
اتمـى و جنـگ جهـانى سـوم و      نفت شمال فروختند. و سعى كردند ماجرا را بـا بمـب  

 شكايت عالء در سازمان ملل از شوروى جمع و جور كنند.
دولت خودمختار  كردند كه خروج ارتش سرخ چه ارتباطى دارد به فراموشعمد  و به

هاى سـنگين و   ايران بودند. گرفتن سالح تخليه خاك ها مجبور به آذربايجان و اگر روس
نيمه سنگين از فرقه چه معنايى داشت. بردن مستشاران نظامى چه معنايى داشت. عزل و 

ديگـر رهبـران فرقـه     م مقاومت بـه رمان عدجناح چپ فرقه چه معنايى داشت. و ف تبعيد
 گنجيد. نشينى ارتش سرخ مى كجاى اين عقبدر

هـا ديگـر محمـل     شوروى مجبور بود خاك ايران را تخليه كند. چـرا كـه مانـدن آن   
توانست  توانست دست فرقه را درمقاومت باز بگتارد، مى قانونى و جهانى نداشت اما مى

 شت خود را تعيين كنند.اجازه بدهند رهبران فرقه خود، سرنو
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 ششمين اشتباه حزب

دانسـت،   هاى حزب شلط بود. و حمايت شوروى از فرقه را ي  امر جدى مى چون داده
نشـينى   بالنتيجه حزب آماده شكست و عقـب  بينى حواد  آينده برايش ممكن نبود. پيش

نبود. و وقتى بين باقراوف و وزارت امور خارجـه جنـگ كـه بـر كـه جريـان داشـت و        
خبـر بـود. و او را    پيروزى وزارت امور خارجه انجاميد. حزب از اين جنگ بى به عاقبت

حكومـت و پاسـخگويى    نـد. خـود را آمـاده تهـاجم    ددر تصميم گرفتـه شـده قـرار ندا   
مخالفين حزبى بكند. علت آن نيز روشن بود. رهبران مسكو، رهبـران حـزب تـوده را     به

 ي  حزب قدرتمند در جريان قرار بدهند. عنوان به ها را گرفتند. تا آن جدى نمى
 

 سه حركت ناموفق بر عليه قوام

چنـين نوشـت:    1021آبـان   11اش در روزنامه رهبـر   گيرى علنى ين موضعاولحزب در 
آذر نبـود كـه او را برسـر     17زمـان   وزير قدرت شخصى آقاى قوام و محبوبيت نخست»

نـام   ست كه بـه ا ما و سكوت ماداشت و از او تقويت كرد بلكه وضعيت قدرت  كار نگه
 «.قدرت كابينه تجلى كرد
خانه قوام ريختند و خانه او را آتـش   آذر شورشى بود كه مردم به 17اشاره حزب به 

زدند پس حزب تصميم گرفت شترى را كه خود برباالى پشت بام بود پـايين بيـاورد. و   
 حركت زد: سهدست به 
آهن برخوردى بين كارگران  ده، از راهاعتصاب عمومى شوراى متح 1021آبان  21. 1

اى ديگـر منجـر    زخمى شـدن عـده   فوت ي  كارگر و و نيروى انتظامى ايجاد شد كه به
آهن و  شد. و شوراى متحده كه طى اعتصابى خواستار بركنارى خسرو هدايت رئيس راه

 جايى نرسيد. مقصرين شد. اين اعتصاب به مجازات
 اهاى خدماتى، حزب تالش كرد مدارس تهـران را بـه  التحصيالن دانشسر . اعتصاب فارغ2

 مدارس بفرستد. فرهنگ توانست آموزگاران را به تعطيلى بكشاند اما دكتر شايگان وزير
نـوامبر و مبـارزه دانشـجويان     17مناسـبت   آبان اعتصاب دانشكده حقـوق، بـه   21. 0

 موفق نبود. چكسلواكى عليه فاشيسم هيتلرى كه اين حركت نيز
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 بودعلت چه 

اين مسـئله   گشت به اش بر عليه قوام ناموفق بود. و علت آن بر مى نمايى حزب در قدرت
تشـكيالتى حـزب و شـوراى متحـده بـا       كه قوام در اين مدت توانسته بود. با سـركوب 

تشكيل جريانات موازى حزب دمكرات و سنديكاهاى دولتى و بـا جمـع كـردن تمـامى     
 ينى بر عليه حزب ايجاد كند.مخالف در حزب دمكرات جو سنگ نيروهاى
 

 بافت اصلى حزب دمكرات

 ها تشكيل شد: عنوان ي  حزب دولتى با امكاناتى وسيع از اين گروه حزب دمكرات به
حـزب دمكـرات    . كارگران و كارمندان كه با فشار دولتى از حزب توده و شورا بـه 1
ن و سياسـيون م ـل:   نگـارا  . روزنامـه 0 . ناراضيان حـزب تـوده،  2نويسى كرده بودند.  نام
 الشعراى بهار، حسين مكى، حسن ارسنجانى، عميدى نورى )مدير داد( احمـد ملكـى   مل 
ستاره، فروزش )مدير نجات ايران( شاهنده )مدير فرمان(، سردار فـاخر حكمـت،    )مدير
شــايگان، دكتــر حســين پيرنيــا،  زاده، ســيد هاشــم وكيــل، دكتــر زاده، موســوى حــائرى
. مـراجعين ناراضـى   1اى بيكـار كـرده بودنـد.     انى كه وزراى توده. كارمند1بخش،  يزدان
ها و مالكين كه از نفوذ حـزب در ميـان كشـاورزان     . فئودال1و  اى هاى توده خانهوزارت

 بيم داشتند.
 

 هاى زير آب مازندران درگيرى

بين كارگران ي  معدن در زير آب مازندران و نيروهاى نظـامى   1021آذر  12در تاريخ 
 فـورا  نفـر دسـتگير شـدند. كـه      118 اى حدود اى كشته و عده رى روى داد كه عدهدرگي

 اعدام محكوم شدند. ها به نفر آن سهمحاكمه صحرايى شدند. و 
جرم نشر اكاذيب دسـتگير   يوسف لنكرانى همافر سابق ارتش كه در زمان رضاشاه به

 ر اين گروه معروف شد.عنوان رهب به حزب توده پيوسته بود شده بود و بعد از آزادى به
 



 109         تاریخ مختصر حزب توده ایران

 

 جنگ چريكى در مازندران

اش درگيرى زير آب را نه ي  برخـورد محلـى بـين    «خاطرات سياسى»اى در  خامه انور
بـراى بـاز كـردن جبهـه دوم توسـط       كارگران و ارتش بلكه حركتى از پيش تعين شده

 داند. حزب مى
دو  نيروهاى خود را بهگويد: با شكست ائتالف حزب و قوام. حزب تمام  اى مى خامه

 جبهه متمركز كرد:
. حركت ارتش براى سركوب فرقه دمكرات. و باز شدن نخستين جبهه جنگ بـين  1

. باز كردن جبهه دوم براى 2اين حركت.  جانبه حزب ازحكومت و فرقه. و حمايت همه
حمايت از جبهه اول، و ي  جنگ چريكى گسترده در شمال ايران. و پيوستن نيروهـاى  

اين جبهه مسئول اجراى ايـن عمليـات: كـامبخش، اردشـير      شيرنظامى حزب به مى ونظا
 آوانسيان، ايرج اسكندرى، طبرى و قاسمى بودند.

 

 اى اشتباه خامه

باز كـردن جبهـه دوم و جنـگ     درگيرى زير آب ي  حركت محلى بود. و هيچ ربطى به
كـه در تـاريخ    اسكندرى طى تلگرافى گسترده چريكى توسط حزب توده نداشت. ايرج

روز اسـت   21متجـاوز از  »نويسـد:   شود چنين مـى  در روزنامه ظفر چاپ مى 1/9/1021
برعليه حـزب تـوده و تشـكيالت كـارگرى سراسـر مازنـدران شـروع         تحريكات شديد

اعضاء حزب تـوده  . گناه شده است.. قتل كارگران بى گرديده كه در چندين مورد منجر به
باران و تحت حمايـت   هاى ما در تمام نقاط سنگ ند، كلوپدر تمام مازندران امنيت ندار
 «شود. شهربانى و نگهبانى شارت مى

زدوخوردهاى مسلحانه، و مسلح شدن كارگران براى دفاع از خود از ابتداى تشـكيل  
اولـين  نفـر كـارگر مسـلح، كـه در    بيسـت  حزب در مازندران، امرى عادى بوده است. با 
شـد جنـگ چريكـى گسـترده      شـدند نمـى  درگيرى با سربازان پادگان زير آب متالشـى  

 شمال ايران كرد.در
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 «تئورى آوانگارد»تزهاى اسحق اپريم: 

بپردازيم. الزم اسـت  « چه بايد كرد»تزهاى اسحق اپريم در جزوه معروف  كه به قبل از آن
 بدانيم اپريم كه بود.

 

 اپريم كه بود

كنار دكتـر ارانـى بودنـد رابطـه داشـت.      بود. و با گروه روشنفكرانى كه درنامش اسحق 
دكتـراى اقتصـاد    جا آنرفت. و در انگلستان عنوان دانشجوى بان  ملى براى تحصيل به به

همـين خـاطر پلـيس     گرفت. در انگلستان با حزب كمونيست انگليس رابطه داشـت. بـه  
تا بورسـيه  « تمايالت شديد چپى دارد.اسحق »كارگزينى بان  نوشت:  به سياسى رضاشاه

 1/8دكتراى اقتصاد بعـد از   او را قطع كنند. اما بان  توجهى نكرد. و او فرصت يافت با
 ايران باز گردد. سال به

 را نوشت.« چه بايد كرد»حزب توده پيوست و جزوه  بعد از بازگشت به
اتحاديـه  »ردجـو  اى ديگـر مهـدى سـميعى و ابوالقاسـم خ     همراه دو توده در بان  به

ابتهاج رئيس بان  ملـى دسـتور    را درست كرد. اما ابوالحسن« كارمندان بان  ملى ايران
زاهـدان   تبعيد زاهدان فرستاد. اما اسحق از رفتن به انحالل اتحاديه را داد و اسحق را به به

 دستور اخراج او را داد. سرباز زد. و ابتهاج
انگلسـتان رفـت.    ون نرفت. و بعد از مدتى بهاپريم در انشعاب خليل ملكى با انشعابي

ملكى و ديگران. درجريان شكست فرقه  طلب حزب بود. همراه اپريم جزء جناح اصالح
 اى دمكرات او نيز جزء جناح معترض حزب بود. اما با انشعابيون نرفت. و حتى طى نامه

 سفارت شوروى اعالم كرد كه مواضع انشعابيون مورد تأييد او نيست. به
 

 تاريخچه چه بايد كرد

طور خصوصى بـين رهبـران حـزب پخـش      نوشته شد. و به 1021. اين جزوه در آبان 1
. اپـريم در ارديبهشـت   2نديدنـد.   را در آن روز صـالح  شد. اما رهبران حزب انتشـار آن 

كنـد. از   قسمت اول جزوه اصالحاتى مـى  شود. در جزوه مى بعد از انتقاداتى كه به 1021
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گـتارد.   ى مىـكل باقـهمان ش وم را بهـمت سـكند. اما قس حتف مى اى همت دوم پارـقس
حزبى دستور منـع   كند. كه مقامات انتشار جزوه مى اپريم اقدامات به 1021. در شهريور 0

. اپـريم در  1آيـد و   دهند. و حتى بحث محاكمه حزبى اپريم پيش مى فورش جزوه را مى
 .نويسد جزوه مى اى به تكلمه 1021آذر  21
 

 چرا از انتشار جزوه جلوگيرى شد

 شمرد: اپريم پنج علت براى مخالفت رهبران حزب با انتشار جزوه مى
دانند اال خودشـان.   . مسئوالن حزبى همه چيز را تابع شرايط متغير زمان و مكان مى1

 دست بگيرند. را به توانند زمام امور و معتقدند با همين تشكيالت مى
 دهند. تعداد افراد و گسترش تشكيالت اهميت مى به. مسئوالن حزبى 2
داننـد.   ها و مبارزات سياسى حزبى را نمـى  . اختالف بين مبارزات اقتصادى اتحاديه0

تشـكيالت مـنظم    اسـت، و احتيـاجى بـه    خودى ها، صنفى است، خودبه مبارزات اتحاديه
بـر شـعور سياسـى     كه مبارزه حزبى عالوه بر منافع اقتصادى مبتنى است ندارد، در حالى
 خودى هم نيست. نقشه منظم و طوالنى است و خود به است. و نيازمند

المللى، رهبران حزب معتقدند كه اگـر حـزب نواقصـى هـم      جريانات بين. تكيه بر1
كننـد و   ها خالص مى را از اين بحران خواه باالخره حزب المللى ترقى دارد جريانات بين

نيروهـاى تشـكيالتى خـود     كه حزب براى موفقيت بايد به حالىرسانند. در  پيروزى مى به
 متكى باشد.

. در انتظار موقع عادى، رهبران حزب اصالح حزب را در گروه عادى شدن اوضاع 1
 عادى معنايى ندارد.  فل كه در امور اجتماعى سياسى، حالىد. دردانن مى
 

 ويژگى اين رساله

 شمرد: مىاپريم سه ويژگى براى رساله چه بايد كرد 
. گرفتن يـ  نتيجـه م بـت و عملـى از     2بندى و متمايز كردن نواقص مهم،  . دسته1

. لـزوم شـروع و اقـدام    0آوانگارد مترقى.  وضعيت موجود كشور و پيشنهاد تشكيل ي 
 چنين عملى به
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 «چه بايد كرد»

 مراحل مبارزه
 اپريم براى مبارزه سه مرحله قائل است:

. 2ت. ـده اسـ ـى انجام شـ ـخوب ط حزب بهـجا توس تا اين. تبليغات و تعليمات، كه 1
. 0افراد در يـ  تشـكيالت مـنظم،     تشكيالت، متشكل كردن با اعتمادترين و مبارزترين

 كسب قدرت سياسى
 

 راه پيروزى

 داند: اپريم براى پيروزى سه عامل را مهم مى
 . تشكيالت منظم0. نقشه صريح و عملى، 2. تئورى صحيح، 1
 

 سه بخش مهم

 رساله چه بايد كرد داراى سه بخش اصلى است:
. نقشـه عملـى   0. بررسى وضعيت حزب توده، 2. توصيف وضعيت سياسى ايران، 1

 طور خاص توده به طور عام و حزب براى فعاليت عناصر مترقى به
 

 دو نكته مهم

. ديكتاتورى در حال ت بيت است. پس قبل از ت بيـت آن بايـد صـفوف خـود را مـنظم      1
. بـراى  2روى كـار بيـاوريم،    . نخست رژيمـى دمكـرات  1خود را آماده كنيم تا  كنيم و

 .برپايى رژيمى سوسياليستى آماده شويم
 آن داده شود.عيف است و بايد تغييرات اساسى در. تشكيالت كنونى حزب توده ض2
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 بخش اول: شرايط كنونى

 دو محور توجه كرد: در بررسى شرايط كنونى بايد به
 . يأسى و نوميدى مردم2اع اقتصادى و سياسى جامعه، وخامت اوض. 1
 

 علل و بحران اجتماعى

 بحران اقتصادى ـ اجتماعى كشور را فرا گرفته است. علل آن:
. كـاهش  2. ازدياد اجناس امريكايى ـ انگليسى در بازار و كـاهش اجنـاس ايرانـى،     1

خصـوص،   مال ايران، بهرفتن بازار ش . از بين0خاطر كاهش درآمد مردم،  تقاضاى كاال به
هـاى خـود را    . تيرگى اوضاع سياسى كه تجار را وادار كـرده اسـت جـنس   1آذربايجان، 
بـرآورد   . كاهش درآمد زحمتكشان كـه قـادر بـه   1خارجى تبديل كنند،  ارز بفروشند و به

 كردن احتياجات ضرورى خود نيستند.
 

 جنبه سياسى شرايط فعلى

اى بعد نه قادرند و نه مايلند كه اوضاع را بهبـود  ه با سقوط ديكتاتورى رضاشاه حكومت
است. و جامعه هر روز دچـار بحـران    بخشند. فساد ادارى سراسر حكومت را فرا گرفته

 سياسى است م ل:
ها، بحران آذربايجان، حادثـه ليقـوان، قيـام افسـران      ـ سلب آزادى و توقيف روزنامه

 ها هىخراسان، سركوب احزاب در مازندران توسط قادى كال
با روى كار آمـدن قـوام و بهبـود روابـط دولـت بـا شـوروى و تـالش بـراى حـل           

طرفـى   شد كه قوام سياست بى دل روشنفكران ايجاد آميز آذربايجان اين اميد در مسالمت
خود را حف  كند. اما اصالحات اگر قوام بهترين فرد كشور هم باشد نيازمند ي  حزب 

 متشكل است.
 . يأس عمومى جامعه2

اسى از بين بردن يأس عمـومى در جامعـه اسـت. و    ترين وظيفه ي  حزب سي بزرگ
 استفاده از نارضايتى عمومى در جهت مرام حزبى خود.
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آهنين، يـ  سـازمان سياسـى     یبراى تبديل اين نارضايتى عمومى به ي  اراده سياس
 محكم با ليدرهايى متفكر و مصمم الزم است.

 

 بخش دوم: بررسى وضعيت حزب توده

رسد كه شرايط كنـونى تشـكيل يـ  حـزب      اين نتيجه مى اپريم در بررسى بخش اول به
همـان سـازمانى اسـت كـه بايـد       پرسد: آيا حزب تـوده  كند و مى قدرتمند را ايجاب مى
قسمت مرامنامـه حـزب    نُهكند. و با بررسى  مرامنامه حزب مراجعه مى تشكيل شود. و به
كارمنـدى، زنـان، فرهنـگ عمـومى و بهداشـت،      ورى،  دهقانى، پيشه )سياسى، كارگرى،
دمكـرات   رسد كه حـزب تـوده يـ  حـزب ليبـرال ـ       اين نتيجه مى اقتصاد، و عشاير( به

 است. كه خواهان اصالحات اقتصادى ـ اجتماعى سياسى است.
 

 دو اشكال عمده حزب توده

ه حـزب  كه ليدرهاى حزب از بهترين روشنفكران جامعـه و مرامنامـ   گويد با اين اپريم مى
 مشكل اساسى دارد:دو منطبق بر شرايط فعلى كشور است. اما حزب 

 . سازمان و تشكيالت حزب ضعيف است.2. برنامه روشن ندارد. 1
 

 نبود يك برنامه روشن

مرتجعين  ۀدنبال حواد  است. و كار او دفاع در برابر حمل حزب برنامه روشن ندارد. به
 دهد. هاى بيهوده مى كند و قول مورد مى بى اىاست. و چون برنامه روشن ندارد. تهديده

 

 تشكيالت ضعيف

شوند. وظايف خاصى درداخل و خـارج   هاى حزبى تربيت نمى اعضاء حزب براى نقشه
 هر ي  براى منظـور و درست شده است كه  هاى شيرمتجانس حزب ندارند حزب از گروه

 است تا ي  حزب. كنند حزب بيشتر ي  جبهه دمكراتي  حزب فعاليت مىمقصود خود در
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سـواد، يعنـى    پـول، باسـواد، بـى    خواه، سوسياليست، كمونيسـت، پولـدار، بـى   آزادي
 هاى شيرمتجانس و يعنى ي  جبهه. گروه
 

 دو نكته مهم

دهـد. كـه سـازمان     هاى شيرمتجانس در حزب( اجازه نمى . ماهيت حزب )وجود گروه1
 ديگرى شير از سازمان فعلى در حزب شكل بگيرد.

 شود. اجراى اهداف خود نمى اين سازمان ضعيف حزب موفق به. با 2
 

 دو اشكال ديگر حزب

 جويد: اپريم در مجموع چهار اشكال در حزب مى
 . وجـود اشـخاص ناشايسـته در   0يالت، . ضعف تشك2. فقدان ي  برنامه روشن، 1

 مقامات خارجى . انتساب حزب به1حزب و 
 

 راه اصالح حزب

بل رفع است، تصفيه عناصر ناسالم اآسانى ق به 1و  0موارد از چهار اشكال عمده حزب، 
شوروى از بين بـرود. و   وابستگى حزب به از حزب، و سياست مستقل در عمل تا مسئله

 اما در مورد اشكال نخست حزب، نداشتن برنامه.
اى  مدت و بلندمدت باشـد. و چـون داراى برنامـه    هاى كوتاه حزب بايد داراى برنامه

كند. بـدون يـ     حواد  را ايجاد مى تكار عمل را در دست دارد. و خودروشن است اب
 وجود آورد. توان ي  حزب علمى و منظم به فلسفه سياسى علمى و منظم، نمى

 

 ضرورت تشكيالت

عدالت اجتماعى زمانى قابل تحقق است كه حكومتى طرفدار زحمتكشان برسركار بيايد. 
متمولين، ارتجاع داخلى( به هيچ قيمتى اجـازه   ،و طبقه حاكم )مالكين فئودال، بازرگانان
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قدرت برسد. پس حزب بايد حاضر و آماده باشد كـه هنگـام احتيـاج     دهد حزب به نمى
 كار ببرد. به زور
 

 دو عامل مهم

 براى اعمال هژمونى حزب نيازمند دو ابزار است:
نى فعـال  . پشـتيبا 2. سازمانى متشكل از افرادى باهوش، تربيت شده و با انضـباط.  1

 اك ريت نيروهاى مترقى و نظر مساعد مردم.
 

 قراول( هاى تشكيل سازمان آوانگارد. )پيش راه

 اى دمكراتي  از اعضاى حزب توده و ديگر نيروهاى مترقى. . تشكيل جبهه1
كنـد و   شكل يـ  حـزب فعاليـت مـى     قراول( در اين جبهه به سازمان آوانگارد )پيش

 دمكراتي  ناميد.ۀ سوسياليست يا جبهرا حزب  توان تمام آن مى
 پس بايد حزب توده منحل شود. و تشكيل جبهه دهد.

 

 دو حسن

 اين كار دو حسن دارد:
هاى مترقـى بـا آذربايجـان     . ديگر سازمان2شود.  . فعاليت علنى آوانگارد ممكن مى1
 شود. صدا مى هم
 

 شعارهاى جبهه

 تواند شعارهايى كلى باشد: . و مىشعارهاى اين جبهه تفاوتى با شعارهاى حزب ندارد
. ايجاد سازمانى مسـتقل درون حـزب   2. عدالت اجتماعى، رفاه، خوشبختى عموم، 1
. تشـكيل  1محـدود بـودن فعاليـت آن و     . ايجاد ي  سازمانى مخفـى: عيـب آن  0توده، 

 شود. حزبى جدا از حزب توده: باعث تجزيه نيروهاى مترقى مى
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 قراول خصايص پيش

 تماعى قابل اعتماد است.ـ از نظر اج
 شود. وران و روشنفكران انتخاب مى ـ از ميان كارگران، دهقانان، پيشه

 توانند در سازمان آوانگارد عضو بشوند. ـ طبقات متمول نمى
 ـ باهوش و بافهمند.
 اند. ـ آموزش ديده

 مسائل اقتصادى، سياسى، اجتماعى، تاريخى است ـ آگاه به
 و درستى نمونه است.ـ در اخالق، شجاعت، پاكى 

 ـ با انضباط است.
 

 قراول وظايف پيش

ى در حزب يا جبهـه،  ـياسـهاى س تـغال پسـ. اش2ت كميته مركزى، ـياسـراى سـ. اج1
پ و ـهاى چـ  روهـهاى گ فعاليت . رهبرى1هاى مترقى در جامعه،  . رهبرى كليه حركت0
 . كسب حمايت مردم:1

. نشـان  2. با كار توضيحى، كه يگانه راه ي  زندگى خوب پيروزى حـزب اسـت.   1
 دادن اين امر در عمل كه حزب ي  حزب مردمى است.

 

 قراول روش كار پيش

هـاى   . تالش براى يكـى كـردن سياسـت   2مدت و بلندمدت،  هاى كوتاه . طرح سياست1
 شود. دار نمى دشهاصول خ هايى كه . مصالحه با جبهه در زمينه0حزب و جبهه و 

 

 قراول با حزب توده مقايسه سازمان پيش

. داراى برنامـه  2سـت.  ا . داراى نقشه م بت و عملى است. پس ابتكار عمل دردست او1
 . اظهـاراتش 1. مصمم است. 0شود.  نمى بلندمدت است. پس در كارها از مقصد نهايى دور

 ب را از عناصر ناصـالح تصـفيه  . حز1دهد.  هاى بيهوده نمى . وعده1صريح و روشن است. 
 دهد. كار خود ادامه مى قراول به . در صورت شيرقانونى شدن حزب، پيش7 كند. مى
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 نتيجه

قراول هم ممكـن اسـت. و هـم الزم و     مسائل طرح شده تشكيل سازمان پيش با توجه به
 فورى است.

 

 اپريم« چه بايد كرد»نقدى بر 

توده بود كه متأسفانه حـزب او را از دسـت   فكر حزب  هاى خوش اسحق اپريم از جوان
خـاطر   ملى زمان شاه كه اپريم را بـه  داد، اين تأسف را ابوالحسن ابتهاج رئيس كل بان 

خـاطر هـوش    تشكيل اتحاديه كارمندان بان  ملى از كار اخـراج كـرد در خـاطراتش بـه    
تفكـرات   كند. اما بافت استالينى حزب توده اجـازه جـتب و دفـع    مى سرشار اپريم، ذكر
كمونيسـت شـوروى    داد. ي  نسخه كپى شـده از حـزب   اعضاء حزب نمى مختلف را به

براى رهبران حزب كافى بود. ديگر جاى هيچ چون و چرايى نبود. بـا ايـن همـه اپـريم     
 حزب وارد كرد: انتقاد اساسى به چهار
. حضور عناصر ناصـالح در حـزب،   0. ضعف تشكيالت، 2. نداشتن برنامه روشن، 1
 شوروى وابستگى حزب به. 1

دادنـد تـا نظـر اپـريم در      رهبران حزب توده اگر درايت الزم را داشـتند. اجـازه مـى   
تـوان يـ     بگيرند. كـه چگونـه مـى    ها بحث شود. و بعد خود از تزهاى اپريم ياد حوزه

اى روشـن،   حزب ملى شد. عناصر ناصالح را از حزب تصفيه كـرد. و بـا داشـتن برنامـه    
كـرد   بينـى مـى   گونه كه اپريم پيش قوى داشت. اما نياموخت. و همان تشكيالتى محكم و

 حزب در گترگاه حساس ناكارآيى خود را نشان داد.
 

 كيانورى و اپريم

از همان ابتـدا كـه نـزد مـا آمـد. درسـت م ـل        »گويد:  كيانورى در مورد اپريم چنين مى
بارها با او دربـاره نادرسـتى ايـن     هاى معروف، شلوغ كردن را شروع كرد... من طلب جاه

نظر، كه انشعابيون را از خود بيخود كرده بـود. يـ  هسـته مركـزى كمونيسـت محكـم       
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عقايد خود وابسته بـود. و   وسيع از توده، صبحت كردم. ولى او به )آوانگارد( و ي  هاله
حاكمـه  نبود. البته م كنندگان )گروه ملكى( سنگ فرو نرفت. او جزء انشعاب ميخ آهنين به

 و از حزب اخراج شد.
قـراول فاقـد    با اين همه مسائل زيادى در اين جزوه در ابهام قرار دارد سازمان پـيش 

كند يا سوسياليسـم   دمكراسى مبارزه مى ي  برنامه روشن است. و معلوم نيست كه براى
هاى عمومى و دمكراتي  مطرح باشـد. امـا    ش  بايد خواست اما مبارزه در ي  جبهه بى

كند. كه قبال  توسط اسكندرى و اردشير آوانسيان در حـزب   مسئله را مطرح مى م دواپري
 اى گرفته نشده بود. آزمايش شده بود و نتيجه

طـور كـه    . نخست اسكندرى سعى كرد حزبى ليبرال دمكرات تشكيل دهد. و همان1
كـه   حزب مؤيد اين امر اسـت. عناصـرى   كند نخستين مرامنامه درستى اشاره مى اپريم به

كنـد. سـليمان ميـرزا از دكتـر      شوند اين انگيزه را بيان مى براى تأسيس حزب دعوت مى
پـتيرد، امـا    كند كه مصدق نمى براى جلسه هيئت مؤسسان حزب دعوت مى مصدق هم

 دمكرات باقى بماند. چپ گرايش پيدا كرد. و نتوانست ي  حزب حزب رفته رفته به
كارات اردشير آوانسيان است. اردشير وقتى هاى ماركسيستى از ابت . تشكيل كروژك2

است نه حزب كمونيست برآشفت. اما  از زندان آزاد شد. و ديد حزب توده تشكيل شده
ها نيز حزب توده را تأييد كردند. او و روسـتا و   وقتى با رفقاى باالتر تماس گرفت و آن

حـزب را   اى كمونيسـت در درون حـزب،   تصميم گرفتند با تشكيل هسـته  اى ديگر عده
كمونيسـت در درون يـ     اى كند. هسته هدايت كنند. درست چيزى كه اپريم توصيه مى

 اى دمكراتي . اما اين هسته كمونيستى نيز ماندنى نشد. حزب يا جبهه
آساى تشكيالت حـزب.   بزرگى برق واكنشى است به« چه بايد كرد»با اين همه رساله 

كند. كه در اولين كارزار جـدى   بينى مى پيش درستى شولى با ي  مغز قورباشه. و اپريم به
اهـدافش نخواهـد    شـكند. كـه شكسـت. و حـزب را بـه      اين چاقوى بزرگ و ظريف مى

 كه نرساند. رسانيد
 

 اثرات شكست فرقه دمكرات در حزب توده

هاى حزب توسط  . اشغال كلوب2هاى حزب و شوراى متحده در تهران،  كلوب . حمله به1
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 . فرار كامبخش، اردشير، ايرج اسـكندرى، 1حزبى،  هاى توقيف ارگان. 0فرماندارى نظامى، 
 . اسـتعفاهاى وسـيع  1گنبدكاوس، ى و دستياران او در. دستگيرى قاسم1طبرى از ايران، 

 هاى باالى حزب . انتقادهاى وسيع دررده7درحزب و در شوراى متحده درصفوف پايين و 
وجودآورنده آن نبود. حـزب   بهشد كه خود عامل مستقيم  حزب متحمل صدماتى مى

روى  مخالف بود. گناه حزب تنها دنباله ورى از همان ابتدا با تشكيل فرقه و شخص پيشه
 كوركورانه از دستورات شوروى بود.

 

 از پيامدهاى شكست فرقه ـ خروج رهبران از كشور

دنبال سركوب فرقه، سركوب حزب در دستور كار حكومـت قـرار گرفـت. و رهبـران      به
 تحت تعقيب قرار گرفتند: حزب
خـاطر قضـيه زيـرآب مازنـدران، در زيـرآب بـين كـارگران و         . ايرج اسكندرى به1

طـرف كشـته شـدند دولـت      اى از دو نيروهاى نظـامى درگيـرى مسـلحانه شـد. و عـده     
 دانست. اسكندرى را سبب اين درگيرى مى

اى از  همراه عـده  ر بهخاطر قضيه ليقوان، در حادثه ليقوان اردشي . اردشير آوانسيان به2
هـاى آن منطقـه چـرا     احتشام از فئودال روند تا ببينند حاجى ليقوان مى نيروهاى حزب به

دهـد. بـا نزديـ  شـدن نيروهـاى حـزب        هواداران حزبى را مورد آزار و اذيت قرار مى
ها تيرانـدازى كردنـد. و    سوى حزبى هاى او به چى احتشام، پسران و تفنگ خانه حاجى به
كشته شدند. اردشير حاجى احتشام را دستگير كرد. اما دربين راه حـاجى توسـط    اى عده

 دانست. قتل رسيد. دولت اردشير را مسبب اين حادثه مى ها به يكى از حزبى
 خاطر سازمان افسران حزب تحت تعقيب بود . كامبخش نيز به0

 شوروى فرا خوانده شد. احسان طبرى نيز بدون دليل روشنى به
 

 شكست فرقه در حزب توده پيامدهاى

 كنند: رهبران حزب توده از دو نقطه عطف بزرگ در تاريخ حزب ياد مى
. پيروزى استالينگراد، كه وجه و اُبهت حزب تـوده را بـاال بـرد. و سـبب گـرايش      1
 حزب شد. اى زياد به عده
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 اى زياد از حزب شد. ( كه باعث بريدن عده1021. شكست فرقه دمكرات )سال 2
ه ضربه مهلكى بر حزب بود. حـزب را وارد بـازى كـرده بودنـد كـه از      شكست فرق

 سياهى لشكر اين بازى بود. اش شروع تا انتهاى آن هيچ نقشى نداشت. و تنها نقش
اش را در آذربايجان از او گرفته بودند. و بعـد   تمامى اعضاء و امكانات سازمان ايالتى

هـايش بكنـد.    ه و اقدامات و خواسـته فرق او را مجاب كرده بودند تا ي  سال حمايت از
نفع فرقـه وارد معركـه بكنـد. و     در اين فاصله بخشى از افسران سازمان نظامى خود را به

نشـينى كـرده بودنـد و او را     ترين اطالعى داشته باشد عقب كه كوچ  اين در آخر بدون
 دفاع در جبهه دشمن باقى گتاشته بودند. بى
 

 دو پيامد مهم

العـاده   هاى حزبى بـود. در حـزب حالـت فـوق     دفاتر و كلوب حمله به . نخستين پيامد1
درايـن حملـه بخـش زيـادى از      اعالم شد و رهبران حزبى مجبور شدند مخفـى شـوند.  

 امكانات علنى حزب از دست رفت.
نفـر از   11. دومين پيامد زير سؤال رفتن مشـروعيت رهبـرى حـزب بـود. حـدود      2

 محاكمه رهبرى حزب شدند. ى خواستاررهبرى خليل ملك روشنفكران حزبى به
 

 تكانى در حزب خانه

تشـكيل   رهبران حزب براى رهايى از بحرانى كه در درون حزب ايجاد شده بود تـن بـه  
 اى دادند، متشكل از: جلسه
 دو. 1نماينده از كميتـه ايـالتى تهـران،     سه. 0. كميسيون تفتيش، 2. كميته مركزى، 1

 نماينده از كميسيون تفتيش ايالتى تهران
 

 تصميمات اين جلسه

. پتيرش اشـتباهات  0. انتخاب هيئت اجرائيه موقت، 2. استعفاى كميته مركزى حزب، 1
 انجام شده و انتقاد از خود
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 هفت عضو هيئت اجرائيه انتخاب شده

ابق، ـزى سـ ـركـاورز ـ كميته م ـ. دكتر كش2زى سابق، ـركـش ـ كميته م ـر رادمنـ. دكت1
. دكتـر  1كميسـيون تفتـيش،    . خليـل ملكـى ـ   1. احسان طبرى ـ كميته مركزى سابق،  0

. دكتر فـروتن ـ كميتـه ايـالتى     7. نوشين ـ كميسيون تفتيش،  1يزدى ـ كميسيون تفتيش،  
 . بقراطى11. قاسمى، 11. دكتر كيانورى، 9ايالتى تهران،  . دكتر بهرامى كميته8تهران، 

عنـوان   عنوان عضو اصـلى و قاسـمى و بقراطـى بـه     رامى و كيانورى بهبعدها دكتر به
 هيئت اضافه شدند. نامزد به
 

 هيئت تصفيه

 . روستا1. دكتر كشاورز، 1. مهندس زنجانى، 0. نوشين، 2. دكتر يزدى، 1
 دكتر جودت و شهاب فردوس دادند. روستا و كشاورز جاى خود را به بعدا 
 

 (1325مواضع حزب پس از بحران )سال 

نخستين روزنامه مـردم ارگـان حـزب مواضـع     در 1021دى  11رهبرى جديد حزب در 
 گونه ترسيم كرد. جديد حزب را اين

 

 . انتقاد از گذشته1

حـزب و   طلـب و فاسـد بـه    جـاى كيفيـت و ورود عناصـر فرصـت     كميت به . توجه به1
زده كـردن   شتو شيرالزم و وح ي  مبارزه طبقاتى وسيع . دست زدن به2رنجاندن مردم، 
ت داخلى و خارجى، ـياسـرفه در سـط ت ي ـياسـرفتن سـش گـپي . در0طبقات مرفه، 

. رعايت نكردن انضباط حزبى و تصـفيه  1جنبش آذربايجان و  . جانبدارى متعصبانه از1
 نكردن حزب توسط كميته مركزى سابق
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 . ترسيم سياست آينده حزب2

. موافقـت بـا رژيـم    2اهداف سياست داخلى حـزب،  عنوان  . استقالل، آزادى، ترقى، به1
. رابطـه بـا   0رنجبرى بـراى ايـران،    مشروطه سلطنتى و نفى شديد كارگرى و دمكراسى

استقالل و تماميت كشور احترام بگتارند و مخالفت با هرگونه دخالـت   كشورهايى كه به
كيـت خصوصـى،   . مخالف نبودن با مال1كيفيت،  حزب و بها دادن به . تصفيه1در ايران، 

تعاليم مقـدس   به . احترام7. وضع قوانين عادالنه براى بهبود وضع كارگران و دهقانان، 1
هاى حـزب از طريـق    هاى مسلحانه و شورش و پيشبرد هدف . مخالفت با قيام 8اسالم، 

. مخالفـت بـا طـرح    9صـحيح. و مبـارزات پارلمـانى و     آميـز و تبليـي   تحوالت مسالمت
 شعارهاى سوسياليستى

 

 چرا انشعاب صورت نگرفت

 كردند: كه فعاليت سياسى مىبودند درآن زمان جز حزب دو حزب ديگر 
 . حزب دمكرات2. حزب ايران و 1

قـدر رسـوا و    حزب دمكرات قوام كه بيشتر ي  تشكيالت دولتى بود تا حـزب و آن 
د و نيز خود گرفتار مشكالت بسيار بو بدنام بود كه محلى از اعراب نداشت. حزب ايران

 هاى قدرتمند روشنفكرى بود. فاقد جاذبه
 

 پيشنهاد طبرى

ذهن ي  نفر رسيد كه بايد انشعاب كرد. و حزب ديگرى را  دربحبوحه آن روزها تنها به
 طلبان صورت گرفت. مخالفت اصالح دهى كرد و آن احسان طبرى بود كه باسازمان

قابل اصالح است. بايـد  در آن روز هنوز منتقدين حزبى بر اين باور بودند كه حزب 
 طبرى روى خوش نشان ندادند. پيشنهاد ايستاد و حزب را اصالح كرد. پس به

طبرى هرچند در انشعابى كه در مدت كمى بعد صـورت گرفـت. بـر حـرف خـود      
ترين پيشنهاد را او داد. امـرى كـه    درست كنندگان نرفت. اما آن روز نايستاد و با انشعاب
آن رسيد. و آن هم در بدترين شرايط بـا   نى سه سال بعد بهيع 1029خليل ملكى در سال 

 يعنى با مظفر بقايى در حزب زحمتكشان. بدترين آدم



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          121
 

 

 پيش پس دو گام به يك گام به

دى ماه از سوى سفارت شوروى قابل تحمـل نبـود. پـس رهبـران      21و  11دو اعالميه 
رهبران حزبى قول دادند كـه  شدند.  رو حزبى احضار شدند. و با انتقاد كوبنده سفير روبه

هاى بعد هيئت اجرائيه بـا انتشـار    دست آورند. در هفته مواضع از دست رفته را دوباره به
ها سر خليل ملكى شكسـت.   مواضع سابق خود بازگشت. و تمامى كاسه كوزه به اى بيانيه

مواضع هرچنـد خليـل ملكـى     كه نويسنده دو بيانيه حزب احسان طبرى بود. و در حالى
 آن نقش مؤثرى داشت اما مورد قبل تمامى هيئت اجرائيه موقت قرار گرفته بود.رد

 كند: بيانيه را نقد مى دوگونه  جنبش كارگرى در ايران اين كامبخش در كتاب نظرى به
. انتقـاد از موضـع انترناسيوناليسـتى حـزب و     2. مطلق كـردن مبـارزات پارلمـانى،    1
مبـارزات ضدامپرياليسـتى،    بـه  . كم بها دادن0از جنبش آذربايجان و كردستان،  يطرفدار

حتف شعار مبارزه بر عليه هرگونه استعمار و جـايگزين آن بـا شـعار اسـتقالل، آزادى،     
هيئت اجرائيه تحميل شد كه قـبال  حـزب را    سوى كسانى كه به . اين مواضع از1ترقى و 

حـزب(،   دادند )خليـل ملكـى در كنگـره اول    ار مىاز موضع افراطى چپ مورد انتقاد قر
 كرد. هاى پارلمانى مى عدول از مبارزه طبقاتى و تعقيب راه حزب را متهم به

 

 يك نكته مهم

راست در مواضع حزب بـود. و   قدر مسلم آن است كه مواضع اتخاذ شده ي  گرايش به
رچوب خواسـت در چـا   دمكـرات كـه مـى    ي  حزب سوسـيال  آن تبديل حزب توده به
نـد. تفكـرى كـه بعـدها خليـل ملكـى       خاطر رفاه اجتماعى مبـارزه ك  رژيمى پادشاهى به

آن رسيد و جناح راست جبهه ملى را تشكيل داد. و حتـى بـا    ملى دوم بهۀ دوران جبهدر
محكـوم كـرد. شـايد اگـر      توان اين مواضـع را  ( نمى11ـ11هاى  شاه مالقات كرد. )سال

ي  حزب سوسيال دمكرات ايرانـى   شوروى، به حزب، از ي  حزب كمونيست طرفدار
 اى ديگرى بود. گونه جامعه ايران به شد وضعيت تبديل مى
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 نخستين انشعاب

ي  جنبش اعتراضى شديد در ميان دانشجويان ايجاد شد. و عده زيـادى از دانشـجويان   
 تشكيالت جديدى نشد. حزب بود. و منجر به از حزب جدا شدند. اين ي  انشعاب دربدنه

 

 مبارزه در داخل حزب

با فشار سفارت حزب بار ديگر تغيير موضع داد. ملكى از رهبرى كناره گرفت. و مبارزه 
 در درون حزب شدت گرفت.

كنگـره دوم و پيـروزى در آن    كنگره دوم در پيش بود و ملكى و معترضين چشم بـه 
لبان دور آن گـرد  ط بود. و اصالح ردهمنتشر ك« چه بايد كرد»داشتند اپريم نظرياتش را از 
ضرورت متشكل شـدن پيشـاهنگ )آوانگـارد( طبقـه كـارگر       آمده بودند. اپريم معتقد به

 عنوان هسته مركزى حزب بود. به
بحث بين رهبرى حزب و ملكى باال گرفت. ملكى كـم كـم    1021نيمه اول سال  در

لـق  همين امر باعث شـد كـه اك ريـت مط    آميزش را با شوروى بيان كرد. مواضع مخالفت
 رهبرى برعليه ملكى موضع بگيرند. با شوروى بودن براى حزب توده ي  نكته كليدى بود.

 

 پيروزى ملكى در كميته ايالتى

انتخابات ايالتى در تهران انجام شد و گـروه ملكـى اك ريـت كميتـه را      1021در تابستان 
هـا   شهرسـتان هاى ايالتى ديگـر   كميته به دست آورد. اما ملكى نتوانست نظرات خود را به
ـ ـجز اك ريت رهبرى، س هـبرابر ملكى ب ترش بدهد. درـگس ان و در رأس آن ـازمان جوان

 ايستاده بود. نادر شرمينى
 

 اعالميه انشعاب

هـا   اخراج آن جلسات انتقاد از رهبرى تبديل شده بود. حزب تصميم به جلسات حزبى به
بهمـن   12را نوشـتند و در  انشـعاب   اى مطلع شدند و اعالميـه  گرفت ملكى و انورخامه

 منتشر كردند. 1021
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 علل انشعاب

سركوب فرقه دمكرات با اسـتعفاى كميتـه مركـزى و     21. پس از تحوالت سياسى آذر 1
 تعيين شد: تشكيل هيئت اجرائيه موقت سه هدف براى حزب

اتخـاذ  . 0مـاه آينـده و    0. برگـزارى كنگـره تـا    2. تصفيه حزب از عناصـر فاسـد،   1
 راى روشن شدت ماهيت مترقى و ملى حزبهايى ب روش

 ها گردن ننهاد. اين آماج اما رهبرى حزب به
 تعويق افتاد. اند به طلبان در صدد تسخير حزب اين بهانه كه اصالح كنگره به
اى تحت فشار قـرار گرفتنـد و روشـن شـد كـه       هاى شيرنظامنامه طلبان از راه اصالح

 شيرممكن است.اصالحات با وجود رهبرى فعلى حزب 
 

 فتح مواضع از دست رفته

بـود بحـران را پشـت سـر بگـتارد.       رهبرى حزب كه خود را باز يافته بـود. و توانسـته  
 صدد بر آمد مواضع از دست رفته را فتح كند.در
 

 دو شانس مهم

 كم  رهبرى حزب آمد. تا حزب را از فروپاشى نجات دهد: دو عامل مهم به
 مون ارتجاع با قوام.هم خوردن ائتالف نامي . به1

الرأى بودند )شاه، دربار، طرفـداران   تمامى نيروهايى كه در سركوب فرقه با قوام متفق
سركوب جنبش آذربايجـان از قـدرت    سيدضياء، مالكين فرارى آذربايجان(. اينان بعد از

توسط قوام وحشت داشتند. پس ائـتالف نـاميمون از    11گرفتن قوام و تصاحب مجلس 
 د. و فشار از روى حزب برداشته شد.ش هم گسسته
. نبود آلترناتيوى در مقابل حزب كه باعث انشعاب در حزب شود. پس منتقـدين و  2

 حزب را از فروپاشى نجات دهند. رهبران حزب سعى كردند با توافق و سازش
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 سه موضع از دسته رفته

فيه كه مسـئول  . كميسيون تص2. دبيرى هيئت اجرائيه كه توسط ملكى اشغال شده بود، 1
 مسئول آن دكتر عقيلى بود. . نشريه هفتگى كه0آن مهندس زنجانى بود، 

 

 فتح مواضع

. كميسيون تصفيه بعد از مـدتى  2. ملكى از كار بركنار شد. و طبرى جاى او را گرفت، 1
 كيانورى فتح شد. . ارگان هفتگى كمى بعد توسط1منحل شد، 

 

 مبارزه درون حزبى

 حوزه كشيده شد:سه  ها به درگيرى
. در حـوزه  2طلبـان بـين ملكـى بـا جنـاح قاسـمى ـ كيـانورى،          . در حوزه اصالح1

جـتب حسـين ملـ ، ناصـحى،      هاى مخفى و آوانگاردهاى دكتر اپريم. با تشكيل حوزه
. در حوزه جلسات بحث و انتقاد، بين 0نجى، خامين محمدى، قلى محمدى، محمدعلى 

ح مواضع رهبرى حـزب )كيـانورى، قاسـمى، طبـرى و     رهبرى اپريم و جنا به آوانگاردها
 حتى ملكى(

 

 حزب توده بر سر دو راه

كتـاب حـزب تـوده بـر سـر دو راه شـد. كـه در         ها در جناح آوانگارد منجر به اين بحث
شد. با امضـاء آمـاتور. كـامبخش     احمد و دكتر اپريم منتشر توسط جالل آل 21فروردين 

ــه  ــاب نظــرى ب ــر  در كت ــارگرى اي ــبش  ك ــرم دســته جن ــاب را پالتف ــن كت ــى  ان اي جمع
 داند. مى« رهبرى خليل ملكى طلبان به اصالح» ها و يا آوانگارديست

خطاسـت. ملكـى در    طلبـان بـه   ها و اصـالح  كامبخش در يكى دانستن آوانگارديست
ايستاد و آنان  ها مى جلسات بحث و انتقاد يكى از كسانى است كه درمقابل آونگارديست

توانست نقشى  نيز نمى« ه بر سر دو راهحزب تود»طبيعتا در چاپ كتاب  كرد و را نقد مى
 داشته باشد.
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 ها آوانگارديست سه پاسخ به

. در راه يـ   0قلم قاسمى،  . راه حزب توده به2قلم طبرى،  . تحليلى از اوضاع حزب به1
 قلم زاخاريان )با نام مستعار يلدا( انحراف به

آن زمان اجرائيه منتشر شد. و ملكى نيز درم هيئت نا كتاب تحليلى از اوضاع حزب به
مواضـع موافـق باشـد. و ايـن نيـز نشـان        عضو هيئت اجرائيه بود كه طبيعتا بايد با ايـن 

 ها يكى نبود. دهد كه مواضع ملكى با آوانگارديست مى
 

 كنفرانس ايالتى حزب

تشـكيل شـد.    طلبـان  سومين كنفرانس ايالتى تهران بر اثر فشار اصـالح  1021تير  11در 
 1021دوم حـزب را در فـروردين    علت آن بود كه هيئت اجرائيه موقت قرار بود كنگره

فشـار   ماهه كرد. پـس ايـن كنفـرانس پاسـخى بـه      0برگزار كند كه مكرر تقاضاى تمديد 
 كنگره راه يابد. اپريم نتوانست به طلبان بود. دكتر اصالح
 

 منتخبين كميته ايالتى

احمد،  . جالل آل1. مهندس ناصحى، 0ل ، ـين مـ. حس2رى، ـى جواهـ. محمدعل1
. مهنــدس 9. محبــوب عظيمــى،  8 . قريشــى،7. محمــد ســال ، 1. امــين محمــدى، 1

 . جهانگير افكارى11، مهندس اماموردى 11انصارى، 
 

 نكات مهم كنفرانس ايالتى

اپريم يكـى  كه  كنفرانس جلوگيرى كردند. در حالى . با ترفندهايى از ورود دكتر اپريم به1
 از رهبران فكرى حزب بود.

حزب قبـل از   هاى مالى و ورود اشخاص مخرب به نظمى . كنفرانس بيشتر روى بى2
م ل شركت در كابينه قوام و حمايـت از   بحث كرد. و مسائل عمده و قابل بحث 21آذر 

 ميان نياورد. قوام، پشتيبانى از فرقه دمكرات، را به
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طلبان باشد )محبـوب   نفر جزء اصالح نُهنفر انتخاب شده  يازدهرسيد از  نظر مى . به0
هـاى بعـدى معلـوم     نبودند(. اما در حركت طلبان عظيمى و جهانگير افكارى جزء اصالح

 طلبان نيستند. وردى نيز جزء اصالح شد قريشى، انصارى، امام
ــراى كنگــره دوم،   01. از 1 ــر جــزء اصــالح 17عضــو منتخــب ب ــد.  نف ــان بودن طلب

 نفر بودند. 01كيانورى جزء اين  اى و اختر كيانورى همسر كامبخش و خواهر انورخامه
 

 كنفرانس ايالتى حزب

عنـوان نماينـده    اى بـه  برگزار شد. متقى و انورخامـه  21شهريور  17ـ18اين كنفرانس از 
 آرايى كرده بودند. حزب شركت داشتند. در اين كنفرانس دو گروه درمقابل هم صف

ــه   1 ــرمينى ك ــروه ش ــدآوانگارد و     . گ ــع ض ــا موض ــد، ب ــرانس بودن ــت كنف اك ري
منصور باقرى، احمد سـميعى،   طلبان، ديگر اعضاء اين گروه مهندس تسليمى، ضداصالح

سيام  جاللى، ارسالن پوريـا، ارشـاك طهماسـبى، خسـرو اسـدى، رسـولى، اويسـى،        
 باجلوندى و سروژ بودند.

بـاس بـاقرى بودنـد كـه بـا      احمـد، سـاعدلو، ع   . دسته دوم: نادر نادرپور، شمس آل2
 ها ارتباط داشتند. آوانگارديست
عنوان نماينـده بـراى كنگـره اول     نفر به 11عضويت كميته ايالتى و  نفر به 01باالخره 

 شرمينى بودند. سازمان انتخاب شدند. كه همگى از گروه
 

 ها با كنگره مخالفت روس

مـاه بعـد كنگـره     سهكه درنخستين اطالعيه هيئت اجرائيه موقت رهبرى حزب پتيرفت 
تمامى اشتباهات حزب، وضعيت حزب روشن شود.  حزب برگزار شود تا ضمن بررسى

 ماهـه كـار را   سههاى  اما رهبرى حزب از برگزارى كنگره سرباز زد و با خواستن مهلت
رفقـاى شـوروى   »رساند. كيانورى، در جلسه منتخبين كنگـره اعـالم كـرد كـه      21آذر  به
 «كنگره نبايد تشكيل شود. ه اختالف نظر در حزب باقى استاند تا وقتى ك گفته
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 شمارش معكوس براى انشعاب

اختالفات درون حزب پايـان دهـد.    ترين مرجع حزب موظف بود به عنوان عالى كنگره به
كند. نقاط ضـعف و قـوت را بيابـد. و     سال گتشته بررسى 1كار حزب و رهبرى را در 

ترين افراد براى رهبرى حزب رأى دهنـد.   ط و موجهترين خ درست وقت نمايندگان به آن
القاعـده يـ  سـال ديگـر برگـزار       اقليت حزبى بپتيرد تا كنگره بعدى كه على وقت و آن
 شود. از نظرياتش دفاع كند. مى

ها و مخالفت و ترس اك ريت رهبرى حزب با كنگره نشـان داد كـه    اما دخالت روس
طلبـان   نيستند. آنان از اك ريـت اصـالح   بند پاى «قوانين بازى به»رهبران بوروكرات حزبى 

ترسـيدند ايـن اك ريـت آراء     در انتخابات اخير كنفرانس ايالتى تهران آگـاه بودنـد. و مـى   
اى ديگـر   گونـه  ند تا كار را بـه واستشود. پس نظر رفقاى باال را نيز خ كنگره نيز تكراررد

 حل كنند.
 

 سه راه حل

 طلبان بود: راه در جلو اصالح 0گويد  در انشعاب مىاى يكى از عوامل مؤثر  خامه انور
 . انشعاب كنند.0. از مبارزه كناره بگيرند، 2. تسليم نظريات باند شالب شوند، 1
 

 كنندگان چه كسانى بودند انشعاب

 ست، اما پرچم انشعاب خليل ملكى است.ا اى فكر انشعاب از آن او خامه طبق روايت انور
 

 نشعابمخالفت اوليه ملكى با ا

كه از وضعيت اصالح حزب نااميد بود. امـا بـه دو دليـل بـا انشـعاب       خليل ملكى با اين
 مخالف بود:

نام حزب توده برافراشته شـده اسـت. و    پرچمى كه به هاى حزبى به . دلبستگى توده1
. مخالفت شوروى 2برافراشته رها كنند.  خاطر پرچمى نو را به سختى حاضرند آن اينان به
 با انشعاب
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پنداشت شوروى با انشعاب مخالفت خواهد كـرد. و مخالفـت آنهـا يعنـى      ملكى مى
 مخالف بود. ها نيز كه با اجازه گرفتن از آن مرگ انشعاب. ضمن آن

 

 حق با ملكى بود

پرچم حـزب و   ها به مورد دلبستگى متهبى توده دوحواد  بعدى نشان داد كه ملكى در 
هـا او را متقاعـد    طلبـان و آوانگارديسـت   اصالح ها، محق بود. اما مخالفت شوروى با آن

برنـد و   هـا پـى مـى    حقانيـت و درسـتى راه آن   هاى حزبى دير يـا زود بـه   كردند كه توده
طرفـى   هـا دارنـد. موضـع بـى     آن اى بـه  ها نظر دوسـتانه  وقتى متوجه شود آن شوروى نيز

 خواهند گرفت.
 دسته بودند: سهبا اين همه نيروهاى انشعاب 

 . افراد مرجع و كادرهاى حزبى0ها،  . آوانگارديست2طلبان،  . اصالح1
هـا بـا    احمد، حسين مل ، مهندس ناصرى، صحبت شد. آن ها با آل از آوانگارديست

اى و ملكـى از   خامـه  شد. تحليل انـور  انشعاب موافق بودند. اما دكتر اپريم كنار گتاشته
دهـد   بلكـه بيشـتر تـرجيح مـى    پتيرش نظر ديگران نيست.  اپريم آن بود كه او حاضر به

عقايد خود جلب كند. او درتحليل نهـايى ممكـن اسـت بـا انشـعاب       سوى ديگران را به
 همراه نيست( سفارت شوروى نوشت كه او با انشعابيون اى به )كه نيامد و در نامه .نيايد
 

 اعالميه انشعاب

فتح مواضع تدارك آخر خود رسيده بود. رهبرى حزب درمراحل  انشعاب از دو سوى به
حزب بـود تـا مستمسـ  قـانونى      در از دست رفته و تهيه مداركى دال بر فراكسيونيسم

 نفع نظريات خود بودند. براى اخراج بيابد. انشعابيون نيز در حال يارگيرى و تبليي به
خاطر تشويق كميته ايالتى گيالن بـراى تحـت فشـار قـرار      احمد به محاكمه جالل آل
خـاطر چـاپ    نجى بـه خمحمدعلى  ى كنفرانس ايالتى و تحقيق ازدادن رهبرى براى برپاي

زاده دبيـر سـازمان    طلبان و انتقال بايگانى حزب از خانه مهندس ناصـحى  مطالب اصالح
ها شـكى بـاقى نگتاشـت كـه اگـر ديـر        طلبان و آوانگارديست اصالح ايالتى تهران براى

 بجنبند از حزب اخراج خواهند شد.
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 اخراج منتقدين

گويد: ابوالفضل ناصحى كسى است كـه از جريـان تصـميم كميتـه مركـزى       مى كيانورى
ايالتى را از دفتر حـزب برداشـت و    درباره اخراج گروه انشعابيون مطلع شد. اسناد كميته

 همان شب انشعابيون را خبر كرد و جريان انشعاب ترتيب داده شد.
گويـد:   دهد. و مـى  خبر مى اى تنها از بردن اسناد حزبى از خانه ناصحى خامه اما انور

جريان انشعاب آگاه شـده اسـت و    گرفت كه هيئت اجرائيه از مهندس ناصحى نتيجه مى
 اگر دير بجنبيم ما را اخراج خواهد كرد.

 نوشته شد. 1021دى  10اى  خامه قلم انور اعالميه انشعاب به
 

 قاصدان انشعاب

اورز رفتنـد و خبـر انشـعاب را    نزد دكتـر كشـ   اى، جواهرى، زنجانى به خامه نفر انور سه
استعفا دهنـد. و هيئـت جديـدى بـا      كشاورز دادند. كشاورز پتيرفت كه هيئت اجرائيه به

اى گفت: متأسفانه خيلى دير شـده اسـت. و ديـر شـده      ها انتخاب شود. اما خامه نظر آن
 اعالميه در سراسر تهران پخش شده بود. بود. در همان زمان

 

 ودپالتفرم انشعابيون چه ب

 بيانيه اعالم كردند: سههاى خود را در  تمامى خواست انشعابيون تقريبا 
قلـم   . رساله دو روش بـراى يـ  هـدف بـه    2اى،  قلم انورخامه . اعالميه انشعاب به1

امضـاء   به« گويند حزب توده سخن مى سال انشعابيون 11پس از ». رساله 0خليل ملكى، 
 اى ملكى و خامه

چـون و چـرا از    ولـت شـوروى و تبعيـت كوركورانـه و بـى     د . وابستگى بنيادى به1
اى و وابسته كردن پيروزى مردم  توده نيروى ملت و اعتمادى به . بى2سياست اين دولت، 

. فسـاد بعضـى از رهبـران و    1. پايمال ساختن دمكراسـى حزبـى،   0پيروزى شوروى،  به
ترديد و تزلزل رهبـرى  روى، دودلى و  . عدم قاطعيت، دنباله1اى ديگر،  عده صالحيتى بى
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كردن منافع مـردم جهـت    . اپورتونيسم و سازشكارى رهبرى و فدا1در مواضع حساس، 
 نيروهاى حزب بها كردن به . كم7هاى سياسى و  بندوبست
 

 برخورد حزب با انشعابيون

انشعاب را محكوم كـرد   1021دى ماه  10رهبرى حزب در اعالميه شديدالحنى در شب 
افشاگرى  قاسمى و كيانورى دست به جلسه پرسش و پاسخى با حضورو فرداى آن روز 

 برعليه انشعابيون زد.
هـا   اعتماد آن»در ماهنامه مردم نوشت: « در سراشيب انشعاب»احمد قاسمى در مقاله 

 «آنچه پايه اعتماد ماست متزلزل شده است به
 

 گيرى راديو مسكو موضع

 انشعاب را عملى خائنانه دانست.فاصله ي  روز راديو مسكو موضع گرفت. و  به
 

 نخستين اعالميه انشعاب

منشعبين مانيفست خود را منتشر كردنـد. تـا بـا فعاليـت در      1021دى ماه  10در تاريخ 
منهـاى اشـتباهات و انتقـاداتى كـه      حزب توده باشند« جمعيت سوسياليست توده ايران»
 آن داشتند. به

در شـرايط اخيـر ايـران اسـت ولـى      ترين حزب موجـود   . حزب توده ايران مترقى1
 نيست.« ممكن»ترين حزب  مترقى
بســتن كامــل ايــدئولوژى حزبــى نتوانســت حــزب را نكــار  خــاطر بــه . حــزب بــه2
 ترين حزب ممكن در آورد. مترقى به

 . در كنگره اول بر دو نكته تأكيد شد0
 اى و تشكيالتى حزب باشد گاه اصلى حزب بايد نيروى توده ـ تكيه

اش را بر دوش طبقـات زحمـتكش بگـتارد و از جمـع      پايه تشكيالتى ـ حزب بايد
 كردن عناصر متضادالمنافع خوددارى كند.
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 اما رهبرى حزب اين دو رهنمود اساسى را اجراء نكرد.
هاى خود برندگى و قاطعيت الزم را ندارد و مدام دچـار   . رهبرى حزب در تاكتي 1

 ترديد و دودلى است
، هنگـام  1021كودتاى صـدر ـ ارفـع، فشـار دولـت در آذر       1021ها: شهريور  نمونه

 تأسيس حزب دمكرات
هـاى شيرحزبـى    . اشتباه حزب در تشخيص نوع و روش همكارى با عناصر و دسته1
 هاى طبقه حاكم خصوص با عناصر و دسته به

 همكارى با قوام، شركت در كابينه قوام
 دمكراسى درون حزبى توجهى به . بى1

هاى تشـكيالتى،   هاى ايالتى، ارثى شدن پست ره ساليانه و كنفرانسبرگزار نكردن كنگ
تشكيالت، نبود و كنترل صحيح و مرتـب   ممنوعيت انتقاد در حزب، نبود تقسيم كار در

 بازى، سانتراليسم مطلق در تشكيالت، بوروكراسى و كميسيون
 

 اشتباه انشعابيون چه بود

دانستند كـه   اى مى د. شايد ملكى و خامهشوروى نداشتن دستى نسبت به . درك روشن و ي 1
 حزب ـ شوروى است. اما توده اصـلى انشـعاب    هاى حزب از رابطه شلط علت تمامى بدبختى

 اند. دانستند كه مقامات شوروى را گمراه كرده گناهكار اصلى را رهبران حزب مى
پنداشـتند   مـى هـا   . انشعابيون فاقد ي  برنامه روشن براى فرداى انشعاب بودند. آن2

 خشت اول. كه انشعاب يعنى انشعاب يعنى همه چيز. در حالى
گيـرى راديـو    شوروى بعد از موضع شان نسبت به علت توهمات شلط . انشعابيون به0

سـتون فقـرات،    تـرين ضـربه بـه    بـزرگ  نشينى كردند و ايـن  مسكو اعالم انحالل و عقب
 ها بود. حقانيت آن

ايستادند. و بر درستى انشعاب، درستى تشـكيالت   مىها بايد در مقابل شوروى  . آن1
 كردند. پافشارى مى مستقل، درستى موضع مستقل از شوروى
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 حق با كه بود: داليل حزب

هـا   در يكى از دشوارترين موقـع »رهبران حزب در كنگره دوم اعالم كردند كه انشعابيون 
 «ما خنجر زدند. ل بهبود از داخ ما حمله كرده و در هنگامى كه دشمن از هر طرف به

دانـد   ، انشعاب را زمانى مـى «جنبش كارگرى در ايران نظرى به»و كامبخش در كتاب 
 برد. حقانيت انشعاب را زيرسؤال مى ور شده بود. و حزب حمله جانبه بهكه ارتجاع همه

 

 داليل انشعابيون

 انشعابيون نيز داليل خاص خود را داشتند:
طلبـان   سـازى برعليـه اصـالح    . پرونـده 2ها،  آناخراج  . تصميم رهبرى حزب به1

 ناپتيرى حزب . اصالح0نجى(، خاحمد و دكتر  )جالل آل
 

 حق با كه بود

استدالل حزب، با واقعيات تاريخى و روى كار آمدن دولت حكيمى، كـه دولتـى ليبـرال    
 كرد: ناپتير مى اجتناب امر انشعاب را دوبود مطابقت ندارد. اما 

 كشت. حزب كه هر نوع اصالح و تفكر انتقادى را در حزب مى. بافت استالينى 1
« در سراشـيب انشـعاب  »گونـه قاسـمى در مقالـه     شـوروى كـه همـان    . وابستگى به2
 هاى اعتقادى حزب توده بود. گويد: يكى از پايه مى

حزب توده قابل اصالح نبـود و امكـان نداشـت از چسـبندگى بيمارگونـه خـود بـا        
 شوروى دست بردارد.

 گفتند: ادكنندگان چه مىانتق
تشكيل فرقه و حمايت كامل  . اعتراض نكردن به2روى از سياست شوروى،  . دنباله1

نيروهـاى   بها دادن به . كم1المللى،  شرايط بين مساعدت . اتكاء بيش از اندازه به0از فرقه، 
 امـه روى از حواد  و نداشتن برن . دنباله1ها براى عوامل خارجى،  حزب و فدا كردن آن

. شــركت در كابينـه قــوام و ســكوت در برابــر ســركوب  7قــوام،  . اعتمــاد بــه1روشـن،  
. تشـكيل  9دمكـرات قـوام،    تشكيل حزب . واكنش ندادن نسبت به 8تشكيالت جنوب، 

روى در شـمال و   . چـپ 11هـاى كنگـره اول،    قطعنامـه  توجهى به ندادن كنگره دوم و بى
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. نبود انتقاد و انتقاد از خـود و دمكراسـى   12هاى حزب،  درب . باز بودن11مركز ايران، 
 در درون حزب

 

 گوش شنوا

حزب ضرباتى جدى زده بود. و وقت آن رسـيده   مطالبى بود كه به رئوس اصلى انتقادها
 خود را احياء كند. تكانى اساسى حزب بار ديگر بود تا با ي  خانه

 

 انشعاب از ديد حزب

كه كيانورى درانشعاب يكى از مخالفين فعال انشعاب بود. تحليل او از انشعاب  جا آناز 
 شود. تحليل حزب تلقى مى

 

 تحليل كيانورى از انشعاب

پيروزى استالينگراد و باال رفتن نفوذ كمونيسم در جهـان باعـث روى آوردن تعـدادى از    
ـ     حزب شد. روشنفكرانى كه بنابر روشنفكران به ا جريـان پيـروز   ماهيـت طبقـاتى خـود ب
گردند. ايـن نخسـتين نقطـه عطـف در تـاريخ       شوند و دردوران شكست برمى همراه مى
 حزب بود.

بود. انعكاسى اين شكسـت   1021دومين نطفه عطف، شكست فرقه دمكرات در آذر 
 شكل بود: سهدر حزب به 

را از اى اعتقادشـان   . عده0اى اميدشان را از دست دادند،  . عده2سيدند، اى تر . عده1
 دست دادند. پس دو انشعاب در حزب صورت گرفت:

 . ي  انشعاب در رهبرى حزب2. ي  انشعاب در بدنه حزب، 1
 

 انشعاب در بدنه حزب

 وجود نيامد. ي  انشعاب دانشجويى بود. و تشكيالت خاصى به
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 انشعاب در مغز حزب

 اى در پايين انشعاب دوم در رهبرى حزب بود. ملكى در رأس و خامه
 

 ونگى انشعابچگ

يى كـه در كنفـرانس ايـالتى تهـران     جـا  آنانشـعاب نداشـتند. از    منشعبين ابتدا تصميم به
دست بگيرنـد و   حزب رهبرى را به اك ريت را داشتند درپى آن بودند تا در كنگره بعدى

رمقـى، قابـل تحمـل بـراى امپرياليسـم و       ي  حزب سوسيال ـ دمكرات بـى   حزب را به
ر شرمينى در رأس سازمان جوانان در برابر ايـن عـده ايسـتاد و    ناد حكومت تبديل كنند

منشـعبين از   ها گرفـت. ابوالفضـل ناصـحى از    اخراج آن باالخره رهبرى حزب تصميم به
ها شبانه اعالميه را نوشـتند و منتشـر    تصميم اخراج مطلع شد. منشعبين را آگاه كرد و آن

 (1021بهمن  12) .كردند
 

 دخالت مسكو

مناسبات حزب با  ناميدند. ايراد شخصى هم به طلب مى ود را در آشاز اصالحانشعابيون خ
 رهبرى حزب بود. ها قبضه كردن شوروى نداشتند. هدف آن

را ي  جريان خائنانه ناميد.  راديو مسكو فرداى آن شب انشعاب را محكوم كرد و آن
حـزب   بـه باعـث شـد عـده زيـادى      انشـعابيون بـود. و   گيرى ضربه سختى به اين موضع

 نفر بيشتر اطراف ملكى نماندند. 71ـ81برگشتند. و حدود 
 

 علت انشعاب

ديگـر آن ملكـى سـابق نبـود. اصـال        جـا  آن انگلستان و رفـتن بـه   ملكى پس از دعوت به
 اسرائيل رفت. دگرگون شده بود بعد هم به

جنبش كمونيستى بود.  برخورد حزب با انشعابيون ناشى از مقايسه حركات مشابه در
 روى شـده  اما اگر دراين يا آن مقاله زيـاده  وظيفه حزب بود كه ماهيت ملكى را افشاء كند.

 است. اين ي  مسئله فرعى است در ي  كارنامه جدى، امكان اشتباه كوچ  هم هست.
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 هاى انشعاب ريشه

درهر شكستى ترس، نااميدى، از دست دادن اعتقاد وجود دارد. در انشـعاب ملكـى نيـز    
 اند. اند، اما عامل اصلى نبوده خيل بودهاين عوامل د

 

 شكست فرقه، آشكار شدن بحران

ها قبل ريشه دوانده  شكست فرقه، بحران ايدئولوژيكى را كه دربخشى از حزب از مدت
دولت و حزب كمونيست شوروى. ايـن   رابطه شلط حزب با بود آشكار كرد، اعتراض به

زمان بخشى از بدنـه حـزب نتوانسـت     اعتراض از داستان نفت شمال آشاز شد. از همان
امتياز نفت را از سوى شوروى بـراى خـود توجيـه كنـد. امتيـاز در فرهنـگ        درخواست

سوسياليسـتى مغـايرت    سياسى ايران برابر استعمار بود. و عمل استعمارى بـا حكومـت  
هـاى   ها را مجاب كنـد. آمـدن كـاميون    داشت. توجيهات تئوري  بعدى هم نتوانست آن

 تر كرد. تظاهركنندگان برعليه دولت ساعد، قضيه را پيچيده هم در پشت سرارتش سرخ 
حـريم  »معنـاى   ميدان آمد. و خواست بـا طـرح بـى    احسان طبرى ايدئولوگ حزب به

را ايرج اسـكندرى در برابـر دكتـر     توجيهى منطقى بتراشد. اما وقتى همين حرف« امنيت
انـدازه پسـرم دوسـت دارم اگـر      بهكه ترا  اسكندرى گفت، با اين مصدق گفت. مصدق به

گويـد:   برم. اسكندرى مى حرف را بزنى با همين قلمتراش زبانت را مى ي  بار ديگر اين
انشـعاب اعتـراض    هاى اصلى يكى از پايه 1.معنايست گويد چه حرف بى ديدم راست مى

 اين رابطه شلط بود. به
 

 شوروى توهم نسبت به

« 2ع ضدشـوروى نداشـت. امـا صـادقانه نبـود.     اعالميـه اول مواضـ  »گويـد:   كيانورى مـى 
مواضـع   بود. گروه منشعب بـه  گويد، اعالميه اول صادقانه برخالف آنچه كه كيانورى مى
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دانست. و اشكال  شوروى انتقاداتى داشت. اما هنوز شوروى را كشورى سوسياليست مى
 دانست تا طرف شوروى. ايرانى )حزب توده( مى را بيشتر در طرف

 پـرداز  ذهن نظريـه خائنانه دانستن انشعاب الاقل در گيرى خصمانه راديو مسكو و موضعاما 
كه اشكال درطرف شوروى است. اوست كه  انشعاب، خليل ملكى، اين ظن را قوى كرد

 خواهد. كند و مى حزب كوچ  تحميل مى اين سياست و اين نوع رابطه را به
دانـد و   ر دوسـت مـى  شوروى را كشويى كه جا آنكرد كه از  ملكى در ابتدا تصور مى

طرفانه شوروى را داشـته باشـد.    بى تواند مواضع پتيرد. مى اش مى كليتحزب توده را در
هـا درپـى اصـالح حـزب      دهند تا حزب را اصالح كنند. امـا روس  ها فرصت مى آن و به

 طرف هم نبودند. انتظار ملكى بى نبودند. برخالف
اش را نسـبت   هـاى بعـدى   شـعاب درك سـال  اشكال ملكى اين بود كـه در مقطـع ان  

انترناسيوناليسـم پرولتـرى    نسـبت بـه   ترى شوروى نداشت ملكى رفته رفته درك عميق به
پرولتـرى. امـا   اسالميسم است نه انترناسيوناليسم  پيدا كرد. و فهميد كه تمامى داستان پان

 ها كارى بزرگ و پرخطر بود. نخستين كار ملكى در آن سال همان پرسشدر
 

 ها و عواقب آن دخالت روس

اى مرگبار بر انشعاب وارد شد. عده زياد برگشـتند و از حـزب    ها ضربه با دخالت روس
شدند اعالميه خـود را پـس بگيرنـد. و     خواهى كردند. و ملكى و ديگران مجبور معترت

گيرى ملكى را دليل راه حقانيت خود گرفت. كارى كه موذيانـه   رهبرى حزب اين موضع
هـاى بعـد نسـبت     هـا و سـال   هاى بعد كرد. و با توهمى كـه در آن سـال   سال در تمامى

 عنوان مهد سوسياليسم بود، خطاهاى خود را پنهان كرد. شوروى به به
نتيجه اين دخالت، فراموش شدن مشكل اصلى بودص رابطـه زورمدارانـه شـوروى بـا     

 حزب توده.
 

 ملكى و يك كار بزرگ

هاى تفكر حـزب را تحليـل و    سعى كرد يكى از بنيانهاى بعد  ها و سال ملكى درآن سال
هاى حزبى حالى كند كـه   توده كرد تا به نقد كند و آن وابستگى حزب توده بود. و تالش
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هويتى و شيرايرانى بودن  همبستگى جهانى احزاب ندارد. ريشه در بى اين رابطه، ربطى به
د تـاريخى ملكـى بسـتند و    حزب توده دارد. اما رهبران حزبى گوش براين انتقـا  رهبران
سوسـيال دمكـرات انگلـيس     قول طبرى سعى كردند، مالقات ملكى را با دبير و حزب به

 مال كنند. بهانه كنند و و او را لجن
گويد چراص  اما نمى 1انگليس كامال  عوض شد. گويد: ملكى بعد از سفر به كيانورى مى

جاسـوس بـودن انشـعابيون را     كيانورى ها او را چيزخور كردند يا جاسوس شد. انگليس
بـا ايـن همـه توضـيح     «. 2اش هم بايد منصف باشد آدم با دشمن»گويد:  كند و مى رد مى
انگلستان براى ملكى چه اتفاقى افتاد. ملكى تنها كسى بود كه در آن روزگار  دهد در نمى

سـوى ايرانـى ريشـه در     فهميد اين رابطه با حزب كمونيست شـوروى شلـط اسـت. از   
ى دارد. و از سـوى شـوروى ريشـه در ناسيوناليسـم روسـى. و ايـن درك درآن       هويت بى
 ها درك بزرگى بود. سال
 

 اثرات انشعاب

انشعاب . در2ه و كادرهاى حزب جدا شدند. از بدندرصد  01ـ01. در دو انشعاب بين 1
هاى خاص خود  ها و برجستگى ويژگى دوم حزب كادرهايى را از دست داد كه هر كدام

. در مقابـل حـزب نيرويـى منتقـد     0را جبران كنـد.   د و ديگر حزب نتوانست آنرا داشتن
 ايجاد شد.
 

 نقاط ضعف انشعاب

. بيشـتر افـراد   2. انشعاب نتوانست در مقابل برنامه حزب، برنامه صحيحى ارائه دهـد.  1
شـوروى   . نسـبت بـه  0ايدئولوژي  حـزب.   هاى مورد حمله و انتقاد قرار گرفتند نه پايه

همين خاطر دربرابـر حملـه راديـو     مات سنگينى در نزد انشعابيون باقى بود. بههنوز توه
اى انصـراف خـود را از انشـعاب اعـالم      نتوانستند پايدارى كنند. و طـى اعالميـه   مسكو
 . نتوانستند تشكيالتى اصولى در برابر حزب ايجاد كنند.1كردند. 
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 درس بزرگ انشعاب چه بود

نبود. اين شكست زمينه مساعدى براى هويدا شـدن   انشعاب ملكى معلول شكست فرقه
 ي  اختالف ايدئولوژي  در حزب بود.

اش كـه در نامـه اعتراضـى     حزب توده اگر حزب مستقلى بود بر همان نظر نخسـت 
حق فرقه، و جنـبش   هاى به خواسته ماند. اما از حزب كمونيست شوروى نوشته بود مى به

تبعات چندانى دچار  كه فرقه شكست خورد به ىكرد. و هنگام ملى آذربايجان حمايت مى
ايـن وادى   حزب نه بر مبناى تحليل خود كه بر مبناى دستور رفيق استالين به شد. اما نمى

 ها را داشت. آذرى ها و كشانده شده بود و تا آخر بازى نقش سياهى لشكر روس
از زرادخانـه  منشـعبين شـدند.    بعدا حق معترضين كه  رهبران حزب در برابر انتقاد به

خواه، روشنفكر را بيـرون   طلب، وزارت فرصت هاى جاسوس انگليس، نفوذى، خود انگ
 لعن و نفرين ملكى پرداخت. آورد و انشعاب را عملى خائنانه خواند و به

 ملكى در قاموس حزب توده  مترادف نام مرتد شد.
يـن مرتـد   آخر از اين درس بزرگ انشـعاب شافـل مانـد. كـه ا     اما رهبرى حزب تا به

 باشيد. اما مستقل باشيد. اى باشيد. كمونيست هم گويد: توده حرف درستى مى
 

 نشينى يا شكست عقب

 1/11/1021تقبيح راديو مسكو و خائنانه دانستن انشعاب حـزب كـار خـود را كـرد در     
منشـعب حزبـى    111اى عمومى در منزل ملكى تشكيل شـد و ملكـى درحضـور     جلسه

راز داشت. ملكى گفت: بعد از موضع راديو مسكو فعاليـت بـار   داليل انصراف خود را اب
 بست خواهد كشاند. بن ما را به ديگر، صالح نيست و

 

 يك ديد درست

ايـم   خاطر شوروى وارد مبارزه نشـده  ما به»عنوان مخالف صحبت كرد:  تنها احمد آرام به
 «خواهد بگويد. هرچه مىبگتار راديو مسكو  داريم.خاطر مخالفت او دست از مبارزه بر تا به
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 گيرى رأى

نفر، احمد آرام، رسـول پرويـزى    چهارانصراف دادند جز  نفر رأى به 111نفر  111از آن 
 نفر ديگر دوو 

 

 علل انصراف چه بود

 گويد: احمد يكى از عناصر فعال انشعاب در مورد علل انصراف چنين مى جالل آل
مـان را صـريح نـزديم     . حرف2نبودند.  قدم جز ملكى در مبارزه ثابت . انشعابيون به1

توانسـتيم كـرد.    گتارى نمى هنوز اسم يعنى كه درد را و علت را احساس كرده بوديم اما
اش پشت سر كسانى بايستد كه درنظر مـا   . هرگز گمان نكرديم شوروى با همه عظمت0

را رهبـران  . اشتباه اصلى در اين بود كه ما گناهكار اصـلى  1را برده بودند.  آبروى حزبى
آن حمايـت احتيـاجى    شناختيم. نه سياست استالينى را، و ناچار براى مقابله با حزب مى

جانبـه بـود شـافلگير    ديديم اين بود كه با آن حمله بعدى كـه همـه   تهيه و تداركى نمى به
 1حمالت حزب ارگان براى پاسخگويى به . نداشتن1شديم و رها كرديم. 

 

 اى خامه ارزيابى انور

 كند: بندى مى گونه جمع انشعاب است. علل انصراف را اين دواى كه خود فرد شماره  خامه
شـوروى اينـان    ها( بـه  خصوص آوانگارديست . ايمان كوركورانه بافت اصلى انشعاب )به1

حـزب   بـه گسترش و سـريع كمونيسـم دراروپـا     كسانى بودند كه بعد از پيروزى استالينگراد و
 ضـعف  تـرين  . مهـم 2آل و خطاناپتير بود.  ى آنان شوروى نظامى ايدهروى آورده بودند و برا

 انشعاب حملـه  به اين اميد انشعاب كردند كه شوروى ها به ترين آن اين بود كه فعالانشعاب در
تن كلوپ حزبى براى تجمع افـراد و  ـ. نداش0 دند.ـكند وقتى كه كرد دچار بحران ش نمى
 2تا درجريان مواضع انشعاب قرار بگيرند.. توجيه نكردن ديگر جريانات سياسى 1
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 درستى انصراف

فعاليـت در جمعيـت سوسياليسـت تـوده ادامـه       مانديم و بـه  گويد اگر ما مى اى مى خامه
شكست پس انصـراف   كمر انشعاب مى گشتند و حزب باز مى داديم فعالين انشعاب به مى

آن انصـراف را در دى بود. مـن هنـوز هـم    نشينى موقت براى تدارك حمله بع ي  عقب
 1دانم. نابجا و شلط نمى شرايط عملى

 

 اشكال انشعاب چه بود

 دو دليل درست بود: انشعاب به
در سراشـيب  »طـور كـه قاسـمى در مقالـه      . نفى پايه بنيادى اعتقـادى حـزب و آن  1
 شوروى گويد. يعنى نفى وابستگى حزب به مى« انشعاب
ايـدئولوژيكى را نفـوذ عناصـر مخـرب     . بافت استالينى حزب. كه هر نـوع مبـارزه   2

امنيتــى بــود تــا ايــدئولوژي   كــرد. و برخــوردش اطالعــاتى ـ   امپرياليســم تلقــى مــى
 هاى بعد نيز هيچ مبارزه ايدئولوژيكى درون حزب جريان پيدا نكرد. دوراندر
 

 انشعاب گام نخستين بود

ز. پس تـدارك  يعنى همه چي« شجره خبي ه»كردند كه جدا شدن از آن  منشعبين تصور مى
 جانبه را نكرده بودند.ي  حمله وسيع و همه

انشعاب نخستين گام براى تشكيل ي  حزب سياسى بود اما تشكيل حـزب سياسـى   
 طرح و برنامه و ارگان و كلوپ حزبى داشت. نياز به

 كار نداشتند. گونه تداركى براى اين انشعابيون هيچ
 

 وحدت ايدئولوژيك

نشعاب مـا نيازمنـد وحـدت ايـدئولوژي  انشـعاب هسـتيم       سامان رساندن ي  ا براى به

                                                           
 ای ـ کتاب خاطرات انور خامه. 1



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          111
 

اخـتالف داشـتند. تنهـا نقطـه اتحادشـان       هاى مختلفى با رهبرى حزب منشعبين با زاويه
آينده ي  فعاليت سياسى نداشتند  اختالف با رهبرى حزب بود. نگرش واحدى نسبت به

 كار نشده بود. روى آن يا الاقل
 

 بت اعظم

عنـوان مهـد سوسياليسـم     شوروى بـه ايدئولوژي  شوروى بود. نكته دوم اعمال هژمونى 
 كرد. شكل ايدئولوژي  اعمال هژمونى مى به روى چپ در ايران و در ساير نقاط جهانبر

كننـد   تاريخ حزب از همان ابتدا تشكيل حزب كمونيسـت را منـوط مـى    نگاه كنيم به
اى بـود در   پتيرفته شـده  شوروى. اين امر موافقت كمينترن و كمينترن و كمينفرم يعنى به

 بين تمامى فعالين سياسى آن زمان.
 

 فروشى حزب وطن درك غلط منتقدين حزب نسبت به

رونـد. و   خطـا مـى   منتقدين حزب از همان ابتدا تا امروز در تحليل ناسيوناليسم حزب به
ها. اين تحليـل   روس ايران را بدهد به خواست فروش بود. مى گويند حزب توده، وطن مى
توان كـرد. اينـان روشـنفكرانى     دوستى رهبران حزب شكى نمى فانه نيست. در ميهنمنص

ها از ماهيـت نظـام    و كشورشان را دوست داشتند. خطا در درك شلط آن بودند كه مردم
 حاكم برشوروى بود.

سـفارت شـوروى    اى به كند كه دكتر اپريم بعد از انشعاب نامه احمد نقل مى جالل آل
است. اپـريم كـه در آن روزگـار جـزء      تقصير بوده انشعاب او بى نوشت. و گفت كه در

تمام وزراى دارايى »قول جالل  شماران متفكر حزبى بود. و كسى كه در كارش به انگشت
 «.ديگر بيايند شاگردى او را بكنند سال 21بايد تا 

آل، خطاناپـتير، و   درك آن روز مبتنى بر اين تصور بود كه شوروى نظامى است ايده
 زحمتكشان جهان. الب انقالبى جهانى و بهروزى ملل تحت ستم وط

دى م بـت بـراى   با اين نگاه مسئله نفت شمال نه ي  پيشنهاد استعمارى بلكه پيشنها
 د.ش ايران ارزيابى مى
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شوروى شكست خورد. ملكـى   انشعاب درست از همين باور شلط و ايمان متهبى به
كـار  د كه انترناسيوناليسـم پرولتـرى در  بو قف شدهاين امر وا درآن روز اگر خود كامال  به

كرد اين امـر را   نيست بلكه هرچه وجود دارد. ناسيوناليسم روس است. اما نه جرئت مى
 شد. نه كسى باورش مى بازگو كند و

 ضرر انشعاب بود. زمان داشت. و اين زمان به شكستن بت اعظم نياز به
 

 ملكى وارد بود چه انتقاداتى به

زودرس بود، انشعابيون همچنان كه بعدها خود اعتراف كردنـد. تـدارك الزم    . انشعاب1
هـا تحميـل شـد و درخطـر      آن انشعاب بـه  را براى انشعاب نديده بودند علت آن بود كه

 ناپتير بود. اخراج قرار گرفتند كه انشعاب اجتناب
كـه   اين حقيقت رسـيده بودنـد   شوروى شلط بود. انشعابيون به شان نسبت به . درك2

ديدنـد.   رابطه حزب با شوروى شلط اسـت امـا اشـكال را درطـرف ايرانـى داسـتان مـى       
هويت. و هنوز در نزد اينان شوروى در رأس انقالب جهانى بـود. و انقـالب    رهبرانى بى
 شوروى در هيچ جاى جهان ممكن نبود. بدون كم 

و شـوروى  خانه فرهنگـى ايـران    همين خاطر و با همين توهم ملكى و جواهرى به به
كننـد رابطـه    نامه اظهار اميـدوارى مـى   آندهند كه در اى مى روند و نامه مى)خانه وُكس( 

كند. عقب  ها را محكوم مى انشعابيون با شوروى ادامه يابد. و وقتى راديو مسكو عمل آن
 كنند. حزب مى اعالم انصراف و بازگشت به نشينند و مى

شـود   تر مـى  شوروى روشن اى نسبت به هخام احمد و انور بعدها كه درك ملكى و آل
 بوده است. شايت نادرست ها، كارى به برند كه عمل آن پى مى
قوت خود باقى  هاى چندى به . در تشكيل حزب زحمتكشان و شركت ملكى سؤال0

فعاليـت سياسـى درك خـاص خـودش را      است تكليف بقايى روشـن اسـت. بقـايى از   
يست كه هر عملى را براى پيشبرد اهداف خـود  طلب نبود فردى بود پراگمات داشت. منزه

در توطئه قتل افشار طـوس و  ديد. از استفاده از اراذل و اوباش گرفته تا شركت  مى مجاز
 ها. ي  كاسه كردن با كودتاچىدست در



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          111
 

ابتدا و انتهـاى همـه   ديد. مبارزه با حزب توده در ه مىاما ملكى درپس اين وحدت چ
اش  تمامى زنـدگى ديده بود. بقايى در وجه اشتراكى با خودكارها. وگرنه او در بقايى چه 

هيچ وجه اشتراكى با كمونيسم و سوسياليسم و سوسيال دمكراسـى نداشـت. امـا ملكـى     
تئوريسين سوسيال دمكرات حزب و بقايى ليدر حزب. ليـدرى كـه هـيچ بـاور      شود مى

جـا هـيچ   رايـن كند. د شروع مى سوسيال دمكراسى ندارد. پس ملكى كار را با نقد حزب
ملكى وارد نيست و بايد حزب تـوده و باورهـاى شلـط حـزب چـه درعرصـه        ايرادى به

كنـد. و   شد. اما بقايى كار خود را مى چه درعرصه جنبش نقد مى انترناسيونال پرولترى و
هـم   را بـه  هـاى حـزب   هـايش متينـگ   گوشش بدهكار نقدهاى ملكى نيست با چاقوكش

با نقد علمى ملكى درتنـاقض اسـت. و از همـين زاويـه      اى است كه اين نكته زند. و مى
 هاى احمد موبور و عشـقى  ملكى حمله دارودسته كرد. آيا حزب نقدهاى ملكى را خن ى مى

نقد  ديد. آيا معترض بود. نبود. ملكى از ديد. مى هاى حزب نمى متينگ و ديگر اراذل را به
جامعه بود. كريم سـنجابى   نفرت رسيده بود و خواستار حتف فيزيكى حزب از حزب به

ها، ملكـى و   اى و تظاهرات توده 1001تير  01كند كه بعد از واقعه  در خاطراتش نقل مى
دهـد   نزد مصدق آمدند ملكـى معتـرض بـود كـه چـرا اجـازه مـى        شمشيرى و فروهر به

هـا هـم    خيابان تظاهرات كنند. مصدق گفت، چه كارشان بكـنم. حـزب آن   ها در اى توده
 زندان است. ها در خيابان نيست توى كنند ملكى گفت جاى آن مىتظاهرات 
. موضع ملكى در جنبش ملى، موضعى است درست و قابل دفاع، چيزى كه حزب 1
 آخر نتوانست از ملكى بياموزد. تا به
تـرين   . درمورد شوروى، موضع ملكى موضعى است درسـت. و يكـى از درخشـان   1

افتـد. از   خطا مى است. اما در آخر ملكى به روىدوران زندگى ملكى فاصله گرفتن از شو
تـر از امريكـا    رسد. و در آخر شوروى را خطرنـاك  دشمنى با شوروى مى نقد شوروى به

 بيند. تر از شاه مى همچنان كه حزب توده را خطرناك بيند. مى
اى در زنـدگى سياسـى    كند. صرف اين ديدار هيچ نكتـه  . ملكى دو ديدار با شاه مى1

كه شاه درگيـر امـور اصـالحات     1011 ت. اما ملكى در ديدار دوم با شاه سالملكى نيس
شود با شاه همكارى كرد. و اين پيغـام   رسد كه مى اين نتيجه مى ارضى امريكايى است، به
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پتيرد. در واقـع ملكـى    رساند. و جبهه ملى نمى ملى مى ۀگوش جبه شاه را به همكارى با
ملى دوم. و  ۀترين جناح جبه راست رسد. مى موضع راست راست از موضع چپ چپ به

 ملى دوم را برچيد. ۀتوافق رسيد و بساط جبه ها به ديرى نپاييد كه شاه با امريكايى
گونه وجاهـت قـانونى نـدارد. رژيمـى اسـت      و اين درزمانى است كه شاه ديگر هيچ
 ديكتاتورى كودتايى، امريكايى ـ انگليسى.

سوسياليسم ملى باشد. تئورى نيروى سـوم او نيـز    گتار ي  توانست پايه . ملكى مى7
گرفت و اگر حـزب   انشعاب نمى نسبت به . اگر شوروى موضع شلطىددرهمين راستا بو
رسـيد. شـرايط    پيـروزى مـى   كـرد و اگـر حكومـت ملـى بـه      مال نمى توده ملكى را لجن

وروى توانست بستر مناسبى براى رشد سوسياليسم ملى ملكى باشد. اما شـ  مى دمكراتي 
نگريسـت. ملكـى را    مـى  جنـبش چـپ در ايـران    كه از زاويه منافع ناسيوناليستى خود به

ملكـى دور شـد. و اجـازه     لگدكوب كرد. حزب توده از جاده انصاف و عدالت نسبت به
حزب و يسم پروبال بگيرد. پس ملكى از ضدديگرى از سوسيال عنوان درك نداد ملكى به
ملـى نيـز مزيـد     وسياليسم رسيد. شكسـت جنـبش  دشمنى با حزب توده و س شوروى به

از حـزب تـوده تـا مصـدق سـنگ بـزرگ       اين نتيجه رسـيد كـه    علت شد. و ملكى بهبر
هيچ وقت پرتاب نشد. )سنگ بزرگ عالمت  قدر بزرگ بود كه داشتند. و اين سنگ آنبر

 مخاطبى هوادار( ي  نامه ملكى به الم لى عاميانه و تيتر نزدن است. ضرب
فكـر   بـه  1011ته از مواضع سوسيال دمكرات خود نزول كرد. و در سال پس رفته رف

خـود رسـيد. موضـعى كـه حتـى       همكارى با شاه در آستانه رفرم و تحكيم ديكتـاتورى 
حزب توده و جنبش نوينى كه از بستر آن  قبول جبهه ملى دوم نيز نبود. چه برسد بهمورد

لكى بنيانگتار چپ ملـى اسـت.   فدايى خلق برخاست. با اين همه م هاى سازمان چري 
 هر چند در نيمه راه در تدوين اصول آن از حركت باز ماند.
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 ترور محمد مسعود
 اى ناشناس كشته شد. دراوايل شب توسط عده 1021بهمن  20محمد مسعود در تاريخ 

 

 محمد مسعود كه بود

يكى از دو داستان با  1011محمد مسعود كار خود را با نوشتن داستان آشاز كرد. درسال 
شـكل   اما داستان تفريحات شبانه كه بـه  هاى هفته معروف شد. كوتاه در مجموعه داستان

معروفيتى وسـيع رسـانيد    شد او را به پاورقى در روزنامه شفق سرخ على دشتى چاپ مى
 «.رويد هايى كه درجهنم مى درتالش معاش و گل»كتاب ديگر نوشت  بعد از آن دو
ور وزير دادگسترى براى تحصـيل بـورس بلژيـ  گرفـت و در     كوشش دا مسعود به

هفتگى مـرد امـروز را منتشـر كـرد.      ايران بازگشت و بعد از مدتى روزنامه به 1018سال 
عليـه  ت تندوتيزى بود كـه مسـعود بر  زودى معروف شد. و علت آن مقاال اين روزنامه به
 نوشت. ديگر مى دربار يا كسانى

 

 علت ترور

افتـاد و   گـردن دربـار مـى    سود سياست انگليس بود چون بـه  آرا و به رزمنفع  اين ترور به
 شد. باعث تضعيف دربار و شاه مى

شـوروى يكـى    ها و حملـه بـه   نزديكى مسعود با دربار و تماس احتمالى با امريكايى
شود و  ريزى مى دركميته ترور برنامه دستور كيانورى ترور به»ديگر از داليل ترور اوست 

شـكى نيسـت كـه تـرور بـا اطـالع و       « شود به و اعوان و انصار او اجراء مىدست روز به
 1شوروى انجام گرفته است. دستور مقامات

 

 ترور مسعود و حزب توده

 اى است در مورد ترور محمد مسعود خامه هاى انور اين تمامى حدس و گمان

                                                           
 ای ـ کتاب خاطرات انور خامه. 1
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ضـيح  را تو هايش ترور مسـعود و علـل و انگيـزه آن    خسرو روزبه درجريان بازجويى
توسـط ابوالحسـن عباسـى صـورت      رهبـرى او و  دهد. ترور توسط كميتـه تـرور بـه    مى
حـزب تـوده و    آن زمان روزبه عضو حزب نبوده است. پس ترور ربطى بهو در 1گيرد مى

 ست.ا اى برخطا ندارد و خامه مقامات شوروى
 

 كنگره دوم حزب

قضـيه   چهـار نفر دركلوب حزب برگزار شد. كنگره  118با شركت  1/2/1021در تاريخ 
 دستور كار خود قرار داد:را در
. تغييـر اساسـنامه   0. گزارش در مورد انشـعاب،  2. گزارش عمومى هيئت اجرائيه، 1
 نفره 19مركزى  . انتخاب ي  كميته1. تصويب قطعنامه، 1حزب، 
 

 نكات مهم اين كنگره

طلبـان(   شد كه منتقدين رهبرى حزب، )آوانگاردها و اصـالح  اين كنگره درحالى برگزار
حاكم بود كه هر نوع انتقـادى برچسـب    در بيرون حزب بودند. و در درون حزب جوى

 شد. شدند خورده مى عنوان خائن و مرتد شناخته مى حمايت از انشعابيون كه ديگر به
 

 كنگره تن داد چرا رهبرى به

الاقل بهانه معترضين برگزار نشدن كنگره بود. اما چـرا   يكى از داليل اصلى انشعاب و يا
در بيان كيانورى و دكتـر بهرامـى    را بايد كنگره داد. علت آن تن به 1027رهبرى در سال 
 جستجو كرد:

شود.  حزب مىكه برگزارى كنگره باعث انشعاب در. استدالل دكتر بهرامى اين بود 1
ها كيـانورى نيـز همـين امـر را      نسخنگوى آ همين استدالل را رفقاى شوروى داشتند. و

 آخرين جلسه منتخبين پلنوم اعالم كرد.در
شـود.   . وقتى نوشين استدالل كرد كه برگـزار نكـردن كنگـره باعـث انشـعاب مـى      2

                                                           
 کتاب سیاه ـ سرهنگ زیبایی. 1
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شـود اهميـت و خطـر آن بـراى      مـى  كيانورى استدالل كرد چون قبل از كنگره انشـعاب 
نگـره داد كـه معترضـين حـزب     برگـزارى ك  حزب كمتر است پس رهبرى وقتى تـن بـه  

 مالى كند. هاى خود را ماست كنگره رفت تا كرده آسوده به انشعاب كردند. و رهبرى
هاى چند  كميسيون نكته دوم بردن بحث و انتقاد گزارش عمومى مسئوالن حزبى به 2

گرفت. براى سر هم كـردن كارهـاى    مى نفره كه قبال  در جلسه عمومى مورد نقادى قرار
 ه.انجام شد
 

 مصوبات كنگره

چـه   ترين اقدامات خود به اما ببينيم كه كنگره دوم در شياب منتقدين اصلى حزب در مهم
 نتايجى رسيد:

. تأكيد موضع 2. تأكيد موضع حزب در دفاع از فرقه دمكرات و جنبش آذربايجان، 1
حـزب در دفـاع از شـركت وزراء     . تأكيـد موضـع  0حزب در دفاع و همكارى با قـوام،  

. تأكيد موضع حزب در دفـاع از شـركت حـزب در ائـتالف بـا      1اى دركابينه قوام،  توده
 احزاب ديگر

 

 در مورد انشعاب

كنـد   شود از گتشته ملكى شروع مـى  گزارش انشعاب كه گويا توسط كيانورى تنظيم مى
همـين خـاطر بعـد از آزادى و     بـه  نفر با ديگران اختالف داشـته اسـت.   10كه از دوران 
 خطاى عمده شد: دوحزب آمد. دچار  عضو حزب نشد. و وقتى كه بهتشكيل حزب، 

. درك شلـط  2هـاى جهـانى،    . درنظر گرفتن نهضت ايران خـارج از كـادر نهضـت   1
توان كنـار آمـد بـا     خصوص انگلستان مى به هاى امپرياليستى اين امر كه با دولت نسبت به

م در داخل حزب تلقـى شـد   عنوان فعاليت مخفى و مرموز امپرياليس اين همه انشعاب به
 «ها استفاده كرد. نظرى ها و تنگ انحرافات فكرى خودپسندى كليه»كه از 
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 كميته مركزى منتخب كنگره دوم

. دكتر 1. رضا روستا، 1. دكتر حسين جودت، 0. احسان طبرى، 2. دكتر رضا رادمنش، 1
دكتـر  .  8. عبدالصـمد كـامبخش،   7 . دكتر شالمحسـين فـروتن،  1فريدون كشاورز، 
. دكتر 12. محمود بقراطى، 11. احمد قاسمى، 11. دكتر مرتضى يزدى، 9 محمد بهرامى،

ـ ـ. علـ 11رمينى، ـادر شـ. ن11وى، ـ. مهندس عُل10ّورى، ـكيان نـورالديـن زى، ـى اميرخي
 . صمد حكيمى19 . ايرج بابازاده،18. ايرج اسكندرى، 17. عبدالحسين نوشين، 11
 

 دوم اعضاء مشاور منتخب كنگره

دن، ـن تمـ. محمدحس1دى، ـرتضى راونـ. م0ر افكارى، ـ. جهانگي2ى، ـاهلل قريش . امان1
برنگ، ـ. ش9صادق انصارى،  . مهندس8رفى، ـيداشــ. س7اندرمن، ـ. ش1ى متقى، ـ. عل1
وردى،  . مهنـدس امـام  11. فرهى، 10. محضرى، 12. محمد قاضى، 11. بزرگ علوى، 11
 يروزمريم ف .11. صيادنژاد، 11
 

 اعضاء هيئت اجرائيه منتخب كنگره دوم

. قاسـمى،  8. يـزدى،  7. بهرامى، 1. فروتن، 1. كشاورز، 1. جودت، 0. طبرى، 2. رادمنش، 1
 . عُلّوى11. كيانورى، 11. بقراطى، 9

 

 كميسيون تفتيش منتخب كنگره دوم

 . بابازاده1. نوشين، 1. اميرخيزى، 0. حكيمى، 2. شرمينى، 1
جديد كميسيون تفتيش منتخـب كنگـره نبـود. بايـد از اعضـاء كميتـه       طبق اساسنامه 

 شدند. مركزى بودند و توسط پلنوم كميته مركزى انتخاب مى
 

 مسئولين منتخب كنگره دوم

 . طبـرى ـ مسـئول شـعبه    2ها(،  . دكتر كيانورى ـ مسئول شعبه تشكيالت )تهران و شهرستان 1
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عبه تبليغات، ـئول شـ. كشاورز ـ مس 1 ،عبه تعليماتـئول شـمى ـ مس ـ. قاس0مطبوعات، 
. يـزدى ـ   7. بهرامـى ـ مسـئول شـعبه دهقانـان،      1. فروتن ـ مسئول شـعبه اطالعـات،    1

. بقراطـى ـ   9. عُلّوى ـ مسئول شـعبه مـالى،    8هاى خارج از حزب،  فعاليت مسئول شعبه
 مسئول شعبه كارگران

 

 هيئت دبيران منتخب كنگره دوم

 . كشاورز ـ دبير تشكيالت0طبرى ـ دبير سياسى،  .2. رادمنش ـ دبير كل، 1
 

 مشاورين منتخب كنگره دوم حزب

ر افكارى، ـ. جهانگي1دن، ـين تمـ. محمدحس0ى، ـى متقـ. عل2ى، ـاهلل قريش انـ. ام1
ارى، ـادق انصـ ـ. صـ  8 رفى،ـيد اشـ ـامير سـ. آق7. محمد قاضى، 1رتضى راوندى، ـ. م1
. ابـراهيم صـيادنژاد،   12. ابوالفضل زهـى،  11محضرى، . ابراهيم 11. اسماعيل شبرنگ، 9
 وردى حسن امام . مهندس11. مريم فيروز، 10

وردى  در اولين پلنوم كميته مركزى عضو مشـاور بـودن مـريم فيـروز و حسـن امـام      
 مورد پتيرش قرار نگرفت. ها نگتشته بود سال از عضويت آن 1كه  خاطر آن به

 

 عواقب آناثرات و  1327ترور شاه بهمن 

اى كـه   در دانشگاه تهران توسط ناصر فخرآرايى با هـر انگيـزه   1027ترور شاه در بهمن 
اثـر   سـه چـه كسـانى بودنـد.     كـه عـاملين يـا محـركين آن     صورت گرفت و جـدا از آن 

 بخش براى جامعه ايران داشت: زيان
و  تتعويق افتادن جنبش ملـى نفـ   . به2هايى در جهت ت بيت ديكتاتورى شاه،  . گام1
 اهلل كاشانى . شيرقانونى شدن حزب توده و تبعيد آيت0

 

 وضعيت نيروها قبل از ترور شاه

براسـاس مـاده واحـدهاى كـه از      1021. مبارزه براى استيفاى حقوق ملى درسـى تيـر   1
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گيرى كند. حكومت قوام  امر را پى تصويب مجلس گتشت دولت را موظف كرد كه اين
عنـوان نخسـت وزيـر     ديگرى آمدند و رفتنـد. سـاعد بـه   و حكيمى و ساعد يكى بعد از 

اى از  پـاره  مجله رويتر مصاحبه كرد و اعالم كرد دولت او نسـبت بـه   با 1027اواخر دى 
اين درحـالى بـود    مواد امتيازنامه شركت نفت و ايران و انگليس پافشارى خواهد كرد. و

مصـاحبه باعـث تحريـ      دانستند. ايـن  كه مردم كل قرارداد را تحميلى و استعمارى مى
 افكار عمومى شد.
مجلس دادنـد و   نماينده طرحى در جهت لغو امتياز نفت جنوب به دهدراواخر بهمن 

زاده عاقـد قـرارداد    استيضاح كـرد و از تقـى   متعاقب آن عباس اسكندرى دولت ساعد را
زاده اعـالم كـرد كـه بـا ايـن       مجلس و مردم توضيح بدهـد و تقـى   خواست كه به 1900
هـا را آلـت فعـل قـرار داده اسـت.       بوده است اما ديكتاتور )رضاشاه( آن رداد مخالفقرا

خواست كه نظـرش   درهمين حيص و بيص حسين مكى نماينده مجلس از دكتر مصدق
را در مورد استيضاح دولت اعالم كند. دكتر مصدق در اين دوره نماينـده مجلـس نبـود.    

مقاومت  لس قرائت شد. نمايندگان را بهدر مج 1027بهمن  11اى كه در  مصدق طى نامه
خواسـتار   بهمن دانشجويان دانشگاه تهران طى تظـاهراتى گسـترده   11دعوت كرد و در 

 الغاء امتياز نفت جنوب و تعطيل شدن بان  شاهى كه ي  بان  انگليسى بود، شدند.
 

 غيرقانونى كردن حزب توده

ها را از  اى ر فرهنگ خواست تودهاكبر سياسى وزي شاه از دكتر على 1027فروردين  7در 
امنيـت كشـور، متشـكل از حكيمـى      دانشگاه بيرون بريزد. و متعاقب اين دسـتور كميتـه  

پناه، وزير جنگ، سپهبد احمدى وزير كشور، و سُرورى وزيـر   وزير، سپهبد يزدان نخست
 تشكيل شد. دادگسترى

عدم فعاليـت سياسـى    و در دانشگاه از استادان و دانشجويان خواسته شد تا تعهدنامه
 را امضاء كنند.

خبر داد كه دولـت هژيـر درصـدد شيرقـانونى اعـالم      « داد»روزنامه  1027آبان  1در 
 كردن حزب توده و تعطيل نشريات است.

وزارت جنگ اعالم  بعدا انفجاراتى حوالى دانشگاه انجام گرفت كه  1027آذر  28در 
 ي  برنامه آزمايشى بوده است. كرد مربوط به
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اى خبر داد كـه   سيدمحمدباقر حجازى مدير روزنامه وظيفه از توطئه 1027دى  1ر د
نگـاران و نماينـدگان مجلـس     روزنامه اى از ترور عده نام حزب توده دست به قرار بود به

 زده شود و با اعالم حكومت نظامى حزب توده را شيرقانونى اعالم كنند.
جله تهـران مصـور از دولـت سـاعد     بهمن احمد دهقان نماينده مجلس و مدير م 11

چراكه طبق قانون اشاعه مرام كمونيسم » خواست كه حزب توده را شيرقانونى اعالم كند:
 «ممنوع است.

 

 مشغله ذهنى شاه

 سه موضوع مهم مشغله ذهنى شاه بود كه ترور اتفاق افتاد:
 . استقرار سلطنت مطلقه0. انحالل حزب توده و 2. حل مسئله نفت، 1
 

 بعد از ترور اتفاقات

 . دسـتگيرى 0تهـران،  . اعـالم حكومـت نظـامى در   2ه ترور، . كشتن ناصر فخرآرايى درصحن1
اهلل  . تبعيـد آيـت  1انحـالل حـزب تـوده،     .1رهبران حزب توده و اشغال مراكـز حزبـى،   

. بردن اليحه مطبوعات و مجازات و مرتكبين 7. دستگيرى مديران مطبوعات، 1كاشانى، 
. آمـدن گـس نماينـده     8بهمـن(،   19سط وزير فرهنگ دكتر زنگنه )مطبوعاتى تو جرائم

دربـار و حملـه شـاه     بـه  . رفـتن نماينـدگان مجلـس   8بهمن(،  21تهران ) شركت نفت به
مـتمم   18. جريان تشكيل مجلس مؤسسـان بـراى تفسـير اصـل     9اسفند(،  1مجلس ) به

. تصـويب  11ده، نفر از سـران حـزب تـو    چهاردهمحاكمه  .11اسفند(،  9قانون اساسى )
 اسفند( 12اليحه اختناق مطبوعات )

 

 نفع كه بود ترور به

آرا، رئيس ستاد مقتدر شاه بـود كـه    سوى رزم از همان آشاز و انجام ترور انگشت اتهام به
 ترور در كنار شاه نبود. ۀدر لحظ تصادفا 

وزيـر مطـرح شـد. و بعـد سـپهبد       هـا توسـط سـاعد نخسـت     نخستين ش  و گمان
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آرا را  و حتى ترور بعدى رزم ها بودند. سپهبد مبصر بر همين حدس و گمانفردوست و 
ن ابتدا بر ايـن بـاور بودنـد كـه     اى از هما هر حال عده دانند به اين توطئه مى پاسخ شاه به

انگليس دست دارنـد. چـرا كـه شـاه در حـال تغييـر جهـت دادن         آرا و اين ترور رزمدر
 سوى امريكا بود. به

ديدند كـه مصـمم بـود عليرضـا      اين ترور دست امريكا را دخيل مىاى ديگر در  عده
 برادر شاه را روى كار بياورند.

 

 حزب توده و ترور

هـاى حزبـى و انحـالل حـزب دولـت       پعليرشم دستگيرى رهبران حزب و اشغال كلـو 
 اى نكرد: اشاره هيچ موردى دخالت حزب در اين ترور صريحا در
مناسبت حكومـت نظـامى،    . اعالميه دولت به2شاه، مناسبت ترور  . اعالميه دولت به1
 اتهـام  نفر از سـران حـزب )بـه    چهاردهمحاكمه  .1مناسبت انحالل حزب،  . اعالميه دولت به0

وزير و شاه هـر   ضديت با سلطنت مشروطه و ترويج مرام اشتراكى، چراكه ساعد نخست
 برد. ن ترور نفعى نمىآراست. و حزب دراي سود رزم باور بودند ترور تنها به دو براين
 

 دخالت كيانورى چگونگى آگاه شدن رهبرى حزب به

خاطر دوستى با ناصر فخرآرايـى دسـتگير و ابتـدا     اى كه به عبداهلل ارگانى دانشجوى توده
گويـد كـه    بقراطـى مـى   زندان شيراز، به شود. در حبس ابد محكوم مى اعدام و سپس به به

 .كيانورى در جريان ترور شاه بوده است
 

 پلنوم چهارم و ترور شاه

در پلنوم چهارم مسئله ترور شاه و نقش كيانورى در آن از ابتدا در دستور كار پلنوم قرار 
كرد. و  آن رسيدگى مى كميسيونى به شد. داده نشد چراكه اگر در دستور كار قرار داده مى

پلنـوم مسـئله    شد اما دكتر كشاورز در پالتفرم ارائه شـده خـود بـه    اى تدوين مى قطعنامه
پرونـده  »نويسـد:   كيانورى را مطرح كرد دكتر فروتن در خاطراتش مـى  ترور شاه و نقش
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توصـيه كردنـد كـه     هيئت رئيسه پلنوم ها هم به مقامات شوروى ارجاع داده شد. آن امر به
 «بحث پايان داده شود. به

عنـوان   كه افشاى نقش كيانورى در اين ترور كه در جامعـه سياسـى بـه    . نخست آن1
 صالح شوروى به صالح حزب بود. نه شد نه به حزب توده تلقى مى

اين زمان در زندان بود و ممكن بود براى او مشكالت جديـدى  . عبداهلل ارگانى در2
 ايجاد شود.

در جريـان پلنـوم از دادن شـهادت    . سروان سخايى كه بازپرس عبداهلل ارگانى بود 0
 پرونده بر عليه كيانورى گم شد. ارش او درعليه كيانورى خوددارى كرد و حتى گزبر

هـاى   شـرض  . احساس پلنوم بر اين بود كه دكتر كشـاورز از طـرح ايـن مسـئله بـه     1
 كند نه مصالح حزب شخصى فكر مى

گـرى ناشـى از    بندى سياسى و تشكيالتى براى سلطه بر رهبرى و حسـاب  جبهه. »1
 رنگ كرد. اين مسئله را كم« آن
 

 ترور شاه و حزب توده

شاه حين بازديد از دانشگاه تهران مـورد سوءقصـد قـرار گرفـت. و      1027بهمن  11در 
قتل رسيد.  صفارى رئيس شهربانى به ضارب كه ي  خبرنگار عكاس بود توسط سرتيپ

 نام ضارب ناصر فخرآرايى بود.
اى  مجلس رفت و اظهاريه سالمت برد. و متعاقب آن دكتر اقبال به شاه از ترور جان به

متعاقب آن دستگيرى رهبران حزب شـروع   داد. و حزب توده شيرقانونى اعالم شد. ارائه
 شاه اعالم اى رهبران حزب توده را مسئول تيراندازى به شد. حكومت نظامى طى اطالعيه

 دهكردند. و حكم اعدام شيابى براى دكتر فريدون كشاورز و احسان طبـرى صـادر شـد.    
 گ محكوم شدند.مر به تن از رهبران حزب نيز شيابا 

 تن از رهبران حزب از ايران خارج شوند: سههيئت اجرائيه تصميم گرفت 
 . احسان طبرى0. دكتر فريدون كشاورز، 2. دكتر رضا رادمنش، 1

دكتر بهرامى جانشين رادمنش شد. و دكتر فروتن، قريشى مسئول كميته ايالتى تهـران  
 قرار گرفتند. حزب و نادر شرمينى مسئول سازمان جوانان در رهبرى
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 ديكتاتورى و نفت

 گيرى بود توجه كرد: دو مؤلفه مهم كه در حال شكل براى درك حواد  بعد از ترور بايد به
را جنبه قانونى بدهد. و اين كار مسـتلزم يـ     1900. انگليس قصد داشت قرارداد 1

 .شد پس بايد در سه زمينه اقدام مى مجلس انگلوفيل و ي  جامعه سركوب شده بود.
 او . حتف كاشانى و جريانات وابسته به0. حتف حزب توده، 2. مجلس، 1
 

 15مجلس 

 شد: سه فراكسيون تقسيم مى مجلس پانزده به
. فراكسيون طرفـدار امريكـا: بقـايى،    2. فراكسيون انگلوفيل كه اك ريت مجلس بود، 1

 فراكسيون ملى .0زاده، عبدالقدير آزاد  مكى، ابوالحسن حائرى
 مجلس راه يابد. علت سركوب به يگر موفق نشد بهحزب توده د

 

 حذف حزب توده

ر درپى يافتن راهـى بـراى شيرقـانونى    ير انجام شد. هژي. دراين تالش توسط دولت هژ1
 استعفا داد. 1027آبان  11كفاف نداد و در  اش اعالم كردن حزب توده بود. اما عمر دولت

اعالم كـردن حـزب تـوده را كـه      محمد دهقان طرح شيرقانونى 1027آذر  17. در 2
 سؤال كرد. ر دنبال شده بود از دولت ساعديتوسط دولت هژ

 محمد دهقان اعالم كرد حزب توده ي  حزب كمونيست اسـت  1027بهمن  11. در 0
 اشتراكى جرم است بايد شيرقانونى اعالم شود. كه داشتن مرام 1011و طبق قانون سال 

ديكتاتورى شاه بود. شاه از سفر انگلسـتان برگشـته   . مؤلفه دوم تحكيم و گسترش 1
خطر ديكتاتورى حزب را بـا گـروه    آورد اين سفر تمركز قوا در نزد دربار بود. بود. و ره

 مطبوعاتى سيدضياء نزدي  كرد.
 عامل بود: سهتحكيم ديكتاتورى نيز مستلزم 

 . حتف كاشانى0. حتف حزب توده، 2. قبضه كردن مجلس، 1
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 الزمترور بهانه 

نيروهاى طرفدار انگلـيس و اسـتبداد شـاه داد و كـارت خبرنگـارى       ترور بهانه الزم را به
كارت شوراى متحده و دوسـتى بـا    اى براى تبعيد كاشانى شد. و يافتن پرچم اسالم بهانه
 اى براى شيرقانونى كردن حزب و دستگيرى سران حزب شد. عبداله ارگانى بهانه

 

 آمران اصلى ترور

فخرآرايى اجازه نداد كه آمران اصلى ترور شناخته شوند. امـا چهـار تئـورى     مرگ ناصر
 داليلى داشت: براى اين ترور مطرح شد. كه هر كدام براى خود

روز  دهنـد كـه در   آرا رئيس قدرتمند ستاد ارتش نسبت مـى  رزم اى ترور را به . عده1
. كاشـانى  2بـود.  قدرتمندترين فرد موجود  صورت مرگ شاه ترور حضور نداشت. و در

ود. ـر داده بـاصـن هـالم را بـم اسـرچـرنگارى پـادش كه كارت خبـريق فقيهى دامـاز ط
اطالعاتى شرب كه ترور را محمل مناسبى براى سركوب نهضت انقالبى  هاى . سرويس0

 . حزب توده از طرق عبداهلل ارگانى1ديدند.  مردم مى
 

 ارگانى رسيد پليس چگونه به

ترور سراغ دكتر فقيهى مدير مسئول روزنامه پرچم اسالم رفت كـه كـارت   پليس بعد از 
گويـد   كند. اما مى اطالعى مى اظهار بى ناصر فخرآرايى داده بود. دكتر فقيهى خبرنگارى به

فخرآرايى امروز صبح مشغول صحبت با هادى ارگانى بـوده اسـت. منـزل دكتـر فقيهـى      
كنـدل   دوستان ناصـر فخرآرايـى را دسـتگير مـى    ارگانى بود. پليس تمامى  روى خانه روبه

شـهربانى   دستگيرشـدگان بـه   زاده، محبى، و اشترى. عبداهلل ارگـانى نيـز بـا    حداد، حسن
سـت نـه   ا كه ناصر فخرآرايى با او صحبت كرده است او گويد آن مى جا آنرود. و در  مى

 هادى ارگانى.
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 شتاى دا عبداهلل ارگانى كه بود و با فخرآرايى چه رابطه

 هـاى دكتـر كشـاورز، طبـرى     حوزه عبداهلل ارگانى دانشجوى هوادار حزب بود. و در
كيانورى بود. عبـداهلل ارگـانى و    ها نورالدين كرد. اما مسئول مستقيم حوزه آن شركت مى

كالسى و همبازى بودند. پدر ارگانى وكيل مجلس بود. و ناصر فخرآرايـى   ناصر فخرآرايى هم
 .ارگانى بود نوه باشبان

فخرآرايى نتوانست تحصيلش را ادامه بدهد. مدتى در روزنامه اطالعـات كـار كـرد.    
 زار گراورسازى داير كرد. مدتى در خيابان الله

دانشـكده شـيمى رفـت. امـا دوسـتى او و       عبداهلل ارگانى تحصيلش را ادامه داد و بـه 
 فخرآرايى ادامه يافت.

 

 تررو شاه تصميم به

تصميم خود براى ترور شاه با ارگانى صحبت كرد و پرسـيد  فخرآرايى از  1027در سال 
 كند يا نه. آيا حزب كار او را تأييد مى

درآن زمان كيانورى مسئول حوزه دانشگاه بود. در اولين جلسه ارگـانى كيـانورى را   
او فرصت خواست. و در جلسه بعد  در جريان تصميم فخرآرايى گتاشت. و كيانورى از

 «دام بكند.رفيقت بگو اق به»گفت 
نام موسـى يـ  تپانچـه برونينـگ      اتفاق فخرآرايى از ي  يهودى به عبداهلل ارگانى به

هاى شهر رى متوجه شدند فشـنگ   بيابان تومان. در تمرينات تيراندازى در 011خريد به 
 دهد. ارگانى براى خريد اسلحه مى تومان به 011كند. كيانورى  در لوله گير مى

امجديـه   شود. بار ديگـر بـه   رود كه موفق نمى اصفهان مى ه بهفخرآرايى براى ترور شا
امجديـه   كيانورى نيز خودشـان را بـه   شود. ارگانى و حاضر نمى جا آنرود كه شاه در  مى
رود امـا قبـل از    دانشـگاه مـى   رسانند. بار سوم در روز جمعه فخرآرايى براى ترور به مى

گيرد و جلـد اسـلحه خـود را     ول از او مىرود. مقدارى پ عبداهلل ارگانى مى ديدن رفتن به
 دهد. ارگانى مى به

اش آورده بـود   روز قبل از ترور عبداهلل ارگانى مقدارى سيانور كه فخرآرايى از مغازه
شـد و نتوانسـت شـكنجه را تـاب      كند تـا چنانچـه دسـتگير    را در لباس او جاسازى مى
 بياورد، خودكشى كند.
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 ارگانى چيزى نگفت

حـبس   اعدام و بعد بـه  آخر ايستاد و از اين راز مهم چيزى نگفت ابتدا به ارگانى تا لحظه
نـام   سـال بـه   1021مركـزى كـه در    ابد محكوم شد. پليس هم جز كارت شوراى متحده

 فخرآرايى صادر شده بود. چيزى دال بر دخالت حزب در ترور نداشت.
 

 رهبران حزب و اطالع از ترور شاه

تصميم فخرآرايى در يكى از جلسـات رهبـرى، تـرور شـاه را     كيانورى بعد از اطالع از 
طور اصولى با ترور مخـالفيم.   به گويد: ما كند. دكتر رادمنش دبير كل حزب مى مطرح مى

دانيم. ولى اگر كسى بخواهد شاه را بكشد مـا   اى برا پيشبرد انقالب نمى و ترور را وسيله
 شاه اطالع بدهيم. برويم به توانيم كه نمى
اطـالع اسـت تـا     كل از مـاوقع بـى   ن برخورد ضمنى كيانورى، رهبرى حزب بهجز اي
 شنود. ارگانى داستان ترور را مى كه در زندان شيراز بقراطى از رهبرى حزب از اين
 

 پيامدهاى ترور

. حكـم اعـدام بـراى    0اى از رهبران حزب،  . دستگيرى عده2. شيرقانونى شدن حزب، 1
 اى از رهبران حزبى عده
 

 موقع حزب به تصميم

 اى سه نفره تشكيل داد: ر براى شيرقانونى كردن كميتهيحزب پس از تصميم كابينه هژ
 . كيانورى0. محمود بقراطى، 2. دكتر فروتن، 1

دهـى كنـد. تـا درصـورت     نفـره را سـازمان   1111اى  اين كميته مأمور شد تـا شـبكه  
ى حزب باشد. اين شبكه ها فعاليتي اى برا شيرقانونى شدن حزب، اين شبكه مخفى پايه

 بهمن حزب را حف  كرد. 11بعد از 
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 دستگيرى و محاكمه رهبران حزب

نفـر از رهبـران حـزب     پـنج دكتر رادمنش و دكتر كشاورز گريختند و مخفى شدند. امـا  
 دستگير شدند:

 . عبدالحسـين نوشـين،  1. دكتر مرتضى يزدى، 0. دكتر حسين جودت، 2. احمد قاسمى، 1
 نورى. نورالدين كيا1

 نفر ديگر از رهبران و كادرهاى حزبى دستگير شدند: نُهها  جز اين
 مهدى حكيمى، اكبر شهابى، محمدعلى شريفى
 احكام زير محكوم شدند: محاكمه خيلى سريع آشاز شد. و رهبران حزب به

 7. دكتـر يـزدى   1سال،  7. جودت 0سال،  11. كيانورى 2سال،  11. احمد قاسمى 1
صادق هدايت پرونده نوشين را از ديگـران   كم  سال )به 0نوشين  . عبدالحسين1سال، 

 جدا كردند(
 

 و عواقب آن براى حزب توده 1327بهمن  15ترور شاه 

هاى مختلف دستگير شدند. كه سى و چنـد   نفر از گروه 111بالفاصله پس از تيراندازى 
 هاى مختلف حزب بودند. نفر آن از رده

 سال زندان محكوم شد. چهارنگار حزبى به  ه. در اول اسفند دژكام روزنام1
 نفر از سران حزب محاكمه شدند: چهاردهاسفند  1. 2

 سـال،  1پـور   سال، يزدى، جودت عبدالمل  7سال، اكبر شهابى  11كيانورى و قاسمى 
سال، صمد حكيمى  1سال، شريفى  0جواهرى  بقراطى، نوشين، مهندس عُلّوى، الموتى،

 تبرئه شد.
 محاكمه شدند: شيابا نفر  18. 0

دكتر كشاورز، دكتر رادمنش، كامبخش، طبرى، بيرجندى، اسكندرى، روستا، اردشـير  
سـال،   8سـال، شـرمينى    11بابـازاده   اعدام و حبس ابد. دكتر بهرامى، فروتنى، قريشى،

 سال 1مريم فيروز 
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 وضعيت حزب پس از ترور شاه

هـاى   ترك ايران شدند. كلوب مجبور بهاى ديگر  اى از رهبران حزب بازداشت و عده عده
حزب شيرقـانونى اعـالم گرديـد. ايـن      حزب اشغال و مطبوعات حزب توقيف شدند. و

حزب  هاى علنى حزب وارد كرد. اما عوامل چندى به هاى بزرگى بر فعاليت ضربات زيان
 حزب خود را باز يابد و از زير اين ضربه سنگين با سربلند بيرون بيايد: كم  كرد كه

 د. و آماده مخفى شدن بود. چـون . حزب تدارك ي  مرحله بحرانى را پيشاپيش ديده بو1
 گشتند. هاى الزم مى حزب مطرح بود. دنبال بهانه هاى قبلى طرح شيرقانونى شدن دولتدر
. مظلوميت حزب، حزب در نظر مردم مظلوم واقع شده بود در افواه انتساب تـرور  2
 حزب مورد پتيرش نبود. شاه به
اسفند شروع شد. و حزب فرصـت يافـت صـحنه     1. محاكمه رهبران حزب كه از 0

 تريبونى علنى در دفاع از خود بدل كند. دادگاه را به
ـ  نفـع رزم  آرا، سركوب تمام عيـار حـزب بـه    . جنگ قدرت بين شاه و رزم1   ود.آرا نب

 كرد. چون شاه را از ي  رقيب و مخالف بزرگ راحت مى
 نفع حزب تمام شد. رقيب و خالء سياسى كه به . از بين رفتن احزاب1
نفره )بهرامى، فروتن، شرمينى، قريشـى و   پنج. متمركز شدن رهبرى در ي  هيئت 1

تشـكيالت قـدرت و    حـزب كـه بـه    متقى( و برقرارى ي  سيستم منضبط و متمركـز در 
 داد. اى مى العاده متحرك فوق

 

 تشكيالت تهران

اســنامه حــزب تمــامى تشــكيالت در شــعبه  ( و طبــق اس1027دركنگــره دوم حــزب )
 اعضاء هيئت اجرائيه حزب بود. تشكيالت كلى متمركز بود كه مسئوليت آن با يكى از

و  1027در زمانى كه حزب علنى بود مسئوليت آن با كيانورى بود. اما بعد از بهمـن  
 تقسيم شد. دو بخش مخفى شدن حزب اين وضع تغيير كرد و به

 ها )تكش( تشكيالت شهرستان .2. تشكيالت تهران، 1
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 كميته ايالتى

شد كه اين كميته بايـد در كنفـرانس ايـالتى     تشكيالت تهران توسط كميته ايالتى اداره مى
 شد. تعيين مى شد، كه از منتخبين سازمان حزبى تهران تشكيل مى

آخرين كنفرانس ايالتى تهران ي  سال قبل از شيرقانونى شدن حـزب تشـكيل شـد.    
 تشكيل كنفرانس نشدند. به ته ايالتى انتخاب شدند. و ديگر موفقاعضاء كمي
 

 اعضاء كميته ايالتى تهران

. مهندس صادق 0اهلل قريشى دبير كميته،  . امان2. كيانورى رابط كميته با كميته مركزى، 1
. جهانگير افكارى، 1)عموى بيژن جزنى(،  اهلل جزنى، . رحمت1. اكبر شهابى، 1انصارى، 

 . محسن عُلّوى9. سيد اشرفى، 8ين ميررمضانى، . فخرالد7
 

 اعضاء ديگر:

 تركيب ايالتى تهران افزوده شدند: افرادى ديگر به بعدا 
 زاده، مهندس وكيلى، ازگمى، شاندرمن، محبوب عظيمى زاخاريان، عباس

 

 هيئت دبيران

 هيئت دبيران، سه دبير برگزيد: بعدا 
. محبوب عظيمـى نماينـده شـوراى    1شاندرمنى، . 0. زاخاريان، 2اهلل قريشى،  . امان1

 متحده مركزى در كميته ايالتى بود.
 

 هاى محلى تهران كميته

 شد: تهران برحسب نواحى مختلف به شش ناحيه تقسيم مى
. كميته ربع شمال شربـى تهـران   2. كميته ربع شمال شرقى تهران مسئول زاخاريان، 1

. كميتـه ربـع   1اهلل جزنـى،   تهران رحمت . كميته ربع جنوب شرب0مسئول ميررمضانى، 
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ته حومه تهران مسئول مهنـدس انصـارى،   ي. كم1زاده،  جنوب شرقى تهران مسئول عباس
 شهر رى مسئول ازگمى . كميته1

 

 سلسله مراتب تشكيالتى كميته ايالتى تهران

عضو داشـتند كـه هـر كـدام      1ـ7تا بودند. هر كدام  1. كميته محلى ـ  2. كميته ايالتى، 1
عضـو داشـت. كـه هـر كـدام يـ         0ـ7. كميته بخش 0مسئول ي  كميته بخش بودند. 

. شاخه شامل سه سرشاخه بودند. كـه مسـئول حـوزه مسـئولين     1كرد.  شاخه را اداره مى
 . حوزه1مسئولين،  . حوزه1بودند. 
 

 مسئولين كميته ايالتى تهران

قاسمى و ضـعيف شـدن بانـد     رابط كميته تا كودتا و مدتى بعد كيانورى بود، اما با رفتن
جاى او را گرفت. با دستگيرى افـراد،   كيانورى، او از اين سمت عزل شد و دكتر جودت

 تركيب كميته ايالتى تغيير كرد:
. مهنـدس خـدام   1. وكيلى دبير كميتـه،  0. متقى دبير كميته، 2. قريشى دبير كميته، 1
، 0ئول كميتـه  ـ. بهزاد بهزادى مس1 ،2ئول كميته ـاهلل ميزانى مس . فرج1، 1ئول كميته ـمس
 1. باقر مؤمنى مسئول كميته  8، 1. ارسالن پوريا مسئول كميته 7

 

 ها تشكيالت حزب در شهرستان

هـا نداشـت. بـا     حزب از همان ابتدا كادر ورزيده و با تجربه الزم را براى اداره شهرستان
ى حزبى برپا شد. بعـد از  ها كلوپ ها همه با همان نيروهاى موجود در اك ر شهرستان اين

ها توجـه بيشـترى شـد. در ايـن زمـان كيـانورى مسـئول شـعبه          شهرستان كنگره دوم به
شد. با مخفى شدن حـزب، مسـئول    ها مى شامل تهران و شهرستان تشكيالت كل بود كه

امـور   در هـا بقراطـى شـد. حسـين نظـرى و كـاظم شـفقى دسـتياران او         امور شهرستان
 ها بودند. شهرستان
ها شد. علـى   دكتر فروتن مسئول امور شهرستان 28از دستگيرى بقراطى در سال  بعد

 دستياران او بودند. متقى، كاظم شفقى و منوچهر هوشمندراد
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 على متقى مسئول مستقيم تكش شد. 29در سال 
بـا فـرار رهبـران حـزب از زنـدان احمـد قاسـمى مسـئول تشـكيالت           29در اواخر 
هوشمند راد، كاظم شفقى، بهزاد  حسين نظرى، على متقى، ها شد. دستياران او: شهرستان

 بهزادى، روحى و وثوق بودند.
قاسمى از ايران خارج شد. و مهندس عُلّوى جاى او را گرفت. معاون  1001در سال 

 ها بود. شهرستان او نادر شرمينى بود كه در واقع همه كاره امور
 ،مازنـدران  هوشمندراد به ،صفهانا خارج رفت. مهندس نظرى به در اين زمان شفقى به

 اصفهان رفت. نيز به افكارى و آذربايجان بهزادى به
 ها: متقى، شرمينى، آقا فخر مير رمضانى بودند. مسئولين جديد شهرستان

 

 سازمان حزب در آذربايجان

حزب تصميم گرفت سازمان آذربايجان را كه در جريـان سـركوب سـال     1001در سال 
تـدريج مهنـدس    آذربايجان رفت و بـه  به احياء كند. پس سيداشرفىمتالشى شده بود  21

 آذربايجان اعزام شدند. ايرانشهر، امير خسروى، ميزانى، آقايى، بهزادى، به
 

 العاده كميسيون فوق

حمـد  اى متشكل از: دكتر جودت، ا العاده جداگانه اهميت آذربايجان كميسيون فوق نظر به
 كردند. ه رسيدگى مىكار اين منطق قاسمى، بهزادى، به

 

 كردستان

 در كردستان فرقه دمكرات كردستان از سوى حزب احياء شد.
 

 خوزستان

بـود كـه كـار     21در خوزستان نيز حزب فعال بود. و مظهـر آن اعتصـاب معـروف تيـر     
خوزستان فرهى بـود در جريـان    درگيرى و كشتار كارگران كشيد. در رأس تشكيالت به
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خوزسـتان رفـت. در همـين زمـان مهنـدس گرمـان        نى بهاهلل جز ملى شدن نفت رحمت
 حزب در آبادان بود. مسئول تشكيالت

 

 اصفهان

اصفهان از ديرباز مورد توجه حزب بود. حزب توانست سـازمان رسـمى از كـارگران را    
رأى  01111درحزب و شوراى متحده مركزى گرد آورد. و درانتخابات دوره چهـاردهم  

 ترتيب دراصفهان مسئوليت داشتند: جمع كند. افراد زير به براى تقى فداكار كانديد حزب
 . افكارى1. سهرابيان، 0. نظرى، 2. محجوبيان، 1
 

 فارس

در فارس حزب تشكيالت وسيعى داشت. مسئول آن على متقى بـود. روزنامـه سـروش    
 مدتى در فارس مسئول بود.ب ارگان كميته ايالتى فارس بود. شاهرخ مسكو

 

 شمال كشور

 بود. مسئول شاهى، يزدانى، مسئول بابلاشرفى 
زاده مسئول شـوراى متحـده    با تشكيل كميته ايالتى هوشمندراد مسئول سارى، قاضى

كاظم مشيرى مسـئول گـيالن، صـدرى     مركزى گرمان مسئول شاهى، سيف مسئول بابل،
 شدند. مسئول بندر پهلوى، عمادى مسئول گرگان

نشاه قاضى سـپس دكتـر فيضـى قـزوين     خراسان مهندس مظاهرى، ربانى، آمل، كرما
 از مسئولين بودند. پرويز خلعتبرى

 

 ضربه وارد شده بعد از ترور شاه به رهبرى حزب

ه، ـرائيـت اجـمى هيئـ. قاس0ه، ـرائيـت اجـ. كيانورى هيئ2رائيه، ـت اجـودت هيئـ. ج1
. مهنـدس عُلّـوى هيئـت    1 . يـزدى هيئـت اجرائيـه،   1. محمود بقراطى هيئت اجرائيه، 1
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ش، ـيون تفتيـ. صمد حكيمى كميس8ش، ـيون تفتيـ. عبدالحسين نوشين كميس7اجرائيه، 
 نفر از ايران خارج شدند: سهاين افراد دستگير شدند. و  عضو مشاور، ی. شاندرمن9

. دكتـر فريـدون كشـاورز دبيـر تشـكيالت      2. دكتر رضا رادمنش دبير كل حـزب،  1
 دبير سياسى حزب . احسان طبرى0حزب، 
 

 سازمان اطالعات حزب

دكتـر يـزدى    مسئول آن دكتر فروتن بود. و بعد از آن مسـئوليت آن بـه   27قبل از بهمن 
شاندرمنى بود. اما بـا آمـدن روزبـه     اكبر 1029سپرده شد. معاون اجرائى سازمان تا سال 

 ليل داشت:د دوروزبه  خسرو روزبه سپرده شد. سپردن اين پست به معاونت اجرائى به
. بـا  2. روزبه از مسئولين سازمان افسران و مسئول شـعبه اطالعـات سـازمان بـود،     1

افسـران مسـئله همـاهنگى كارهـا و      شعبه اطالعـات حـزب و سـازمان    2نزدي  شدن 
 شد. اطالعات بيشتر مى

 

 معاونين روزبه

وى از  . آشوت شهبازيان با نام مستعار پرويز. آشوت از ارامنـه جلفـاى اصـفهان بـود.    1
عضـويت كميتـه مركـزى     بـه  1027 نخستين اعضاء سازمان جوانان حزب بود. در سـال 

سازمان جوانان در آمد. و مسئول كميسيون تفتيش آن سازمان شد. وى با دسته شـرمينى  
حزب منتقل شد. وى بعد از فرار رهبران حزب از زندان قصر، بـا   به اختالف پيدا كرد و

 ريزى كرد. جديد شعبه اطالعات را پى كم  اكبر شاندرمنى، تشكيالت
كـار   آهن مشغول به كاظم نديم. او نيز از اعضاء سازمان جوانان بود. در راه . مهندس2

آهن اخـراج شـد. و    فعال بود. از راه حزب سهحزب منتقل شد در كميته محلى  شد. و به
شـعبه   بـه دبير قراردادى شد. اما تحت تعقيب قرار گرفت و دسـت از تـدريس كشـيد و    

 اطالعات آمد.
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 پنج شاخه در سازمان اطالعات حزب

 سه شاخه زير نظر آشوت شهبازيان بود:
. شاخه كسب خبـر از منـابع انتظـامى    2مسئوليت سروژ استپانيان،  . شاخه تعقيب به1
مسـئوليت   شـهربانى و ژانـدارمرى بـه    . شاخه كسب خبـر از 0مسئوليت اكبر انصارى،  به

 اسحق محجوبى
 شد: ديگر زير نظر كاظم نديم اداره مىدو شاخه 

. شــاخه ادارات، 1مســئوليت حســين مهــرداد،  هــا بــه . شــاخه احــزاب و جمعيــت1
 دكتر اسماعيل بيگى مسئوليت ها، كليساها به خانه ( سفارت1مطبوعات، )اصل 

 

 هاى عملياتى شاخه تعقيب تيم

هـا شـامل    . تيم رضوانى، هر كـدام از ايـن تـيم   0. تيم نورايى، 2. تيم حاج ابوالفتحى، 1
 افراد درون حزبى بودند. از سازمان جوانان حزب يا عمدتا شدند كه  اعضايى مى

 
 وظايف شاخه تعقيب

. تحـت  0. تعقيب افراد مؤثر ادارات و احزاب، 2، 2داران ركن  . تعقيب افسران و درجه1
تحقيق درباره افـرادى كـه مـورد نظـر      .1هايى كه مورد نظر حزب بود،  ن محلنظر گرفت
. تحت نظر گرفتن منـازل  1. تحقيق در مورد افرادى كه عامل پليس بودند. 1حزب بود. 

 ها . سرقت از بان 8. ترور افرادى كه مورد نظر حزب بود. 7بودن،  حزبى از نظر امن
 

 وظايف شاخه كسب خبر

. كسـب اسـناد و اخبـار مهـم بـراى اسـتفاده       2، 2نفوذى و خبر ركن  . شناسايى منابع1
 هاى محرمانه ارتش . كسب خبر از پروژه0تبليغاتى در حزب و 
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 چهار تيم شاخه كسب خبر

مسئوليت سروان پوالددژ، تـيم سـوم    مسئوليت آواريس سركيسيان، تيم دوم به تيم اول به
 اهلل كاظمى عضو وزارت فرهنگ نصرت مسئوليت مسئوليت سروان شفا، تيم چهارم به به

 

 وظايف شاخه كسب خبر شهربانى و ژاندارمرى

اين شاخه تعدادى افسر و كارگاه پليس در اختيار داشت و كليه اخبار محرمانه و عـادى  
جلسـه  بـرد از صـورت   پـى مـى   هـا  وضـعيت زنـدان   كرد از همين طريق بـه  را كسب مى
 شد. ور تعقيب افراد مطلع مىها و از دست هاى امنيت شهرستان كميسيون
 

 چهار تيم اين شاخه

. گـروه مربـوط   2. گروه آگاهى و كارآگاهى شهربانى مسئول دكتـر امـانى لنگـرودى،    1
آهـن مسـئول    پلـيس راه  بـه  . گـروه مربـوط  0زاده،  ها مسـئول جمشـيد سـعدى    پاسبان به

 ژاندارمرى مسئول پرويز بهادر . گروه مربوط به1اميرهوشنگ سالح، 
 

 وظايف شاخه احزاب

. نفوذ دراحزاب و كسب نقاط حساس دراحزاب براى كسب خبر و تأثيرگـتارى روى  1
 جريانات داخلى احزاب

احزاب ايران، حزب زحمتكشان، نيروى سوم، جمعيت انديشه و كار، گـروه تضـاد،   
جمعيت عنكبوت، حزب ذوالفقار از جملـه   ايرانيسم، مجاهدين اسالم، فدائيان اسالم، پان
 شد. ها دنبال مى هايى بود كه توسط حزب مسائل آن حزاب و حمعيتا

 

 چهار تيم در شاخه احزاب

ئوليت اسكندرى بود، ـمس اخه دوم بهـ. ش2ئوليت صالح والئى، ـمس اخه اول بهـ. ش1
 مسئوليت خليل خويى به . شاخه چهارم1يگ، ئمسئوليت گا . شاخه سوم به0
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 شعبه بايگانى كل سازمان

 دست آمده بود. آورى و تنظيم اخبار به شعبه عظيم عسگرى بود. و كار آن جمع مسئول اين
 

 ها سرقت از بانك

. سرقت از بان  ملى دماوند. اين سرقت تحت نظر كيـانورى، دكتـر فـروتن و روزبـه     1
هـاى بانـ  را    بود. در ي  روز پـول  انجام شد. اردو بادى رئيس بان  از اعضاى حزب

ها صادر شد كه توسط افـراد   حواله شهرستان هايى به مان چ برداشت و گريخت. و همز
 حزبى وصول شد.

. سرقت از بان  ملى مركز، اين سرقت زير نظر روزبـه، آشـوت شـهبازيان، كـاظم     2
كارمندان بان  كه عضو حـزب بودنـد.    نديم، دكتر اسماعيل بيگى انجام شد با دستيارى

و توسط چاپخانـه حـزب، چـاپ شـد.     هاى چ  بيرون آورده شد. كليشه آن تهيه  الشه
 حساب ژاندارمرى و دخانيات و دواير دولتى مبالغى برداشت شد. بدين شكل از

 كار زيرنظر روزبه و دكتر اسماعيل بيگى انجام شد.. سرقت از بان  بازرگانى، اين0
 

 ترورهاى حزبى

ى، . قتل حسام لنكرانى، احمد قاسمى، دكتر جودت، سـرهنگ مبشـرى، روزبـه، عباسـ    1
مشـروب و مـرفين مبـتال شـده بـود. و       ترياك، آرسن از عاملين اين كار بودند. حسام به

 توانست براى حزب خطرساز باشد. مى
زاده، كاظم  . قتل محسن صالحى، روزبه، سروژ استپانيان، محمودى، منوچهر گرگين2

 عاملين اين ترور بودند. نديم، آشوت شهبازيان و هوشنگ رضوانى
ش شفارى، عاملين ترور، روزبه، هوشنگ رضـوانى، سـروژ اسـتپانيان،    . ترور داريو0

 آرش بودند. عباسى، آشوت شهبازيان، اسالمى، محمودى،
. ترور فاطرى، عاملين اين ترور، روزبـه، شـهبازيان، اسـتپانيان، رضـوانى، سـروان      1

 مدنى، كاظم نديم بودند.
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هبازيان، اسـتپانيان، سـروان   . ترور پرويز نوايى، عاملين اين ترور، روزبه، آشوت شـ 1
 صارمى بودند. كاللى، سروان پوالددژ، نديم، رضوان و ناصر

 

 هاى انجام نشده طرح

. تـرور  1. ترور سرهنگ مبصـر،  0. ترور ضرابى، 2، 0. ترور نيكنام عضو كميته محلى 1
ى، ـ. ترور زنجان7توان زمانى، ـس ترور .1ياحتگر، ـرگرد سـ. ترور س1رهنگ زيبايى، ـس
. تـرور  11. ترور عظيم عسـكرى،  9ها،  كشف نارنج  . ترور مصطفى نظرى مربوط به8

 . ترور عباسى11رضا آهى، 
 

 اصوليت قضايا

 . ترور عوامل نفوذى2ها،  . سرقت از بان 1
 

 ها سرقت از بانك

ها يا مصادره انقالبى منابع مالى حكومتى كـه ضـدانقالب تلقـى     درمورد سرقت از بان 
اى نـدارد. توجيـه خـاص     گسـترده  ورهاى توتاليتر كه احزاب منابع مالىشود. در كش مى

منابع مالى دارد.  خودش را دارد. از نظر اصوليت قضيه ايرادى بر آن نيست. مبارزه نياز به
مصـادره   انقالبى منابع مالى الزم را نداشته باشـد. مجـاز اسـت دسـت بـه      و اگر سازمان
 ها بزند. انقالبى بان 

 

 ها ترور نفوذى

 درمورد ترور عوامل نفوذى )خودى يا شيرخودى(:
شوند و  شوند. دردستگيرى همكار پليس مى هايى هستند كه دستگير مى . خودى آن1

 گردند. تشكيالت بر مى دوباره به
 اند. هايى هستند كه از ابتدا عامل پليس بوده . شيرخودى، آن2
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شناسـايى افـراد    حكم كلى ترور نيست. و وظيفه شـعبه اطالعـات حـزب كشـف و    
 كار بايد انجام شود: دونفوذى است و بعد 

 ها . اخراج از تشكيالت و پاك كردن اطالعات آن1
 اى از تشكيالت، مواظبت از او و دادن اطالعات شلط . گتاشتن در گوشه2

اى شايد بتوان روى ترور  رد ويژهااست. اما در مو شلط اصل اگر بر ترور باشد. امرى
توانـد   حساسى نفـوذ كـرده اسـت. و مـى     هاى كه در رده يشيد. هنگامىعوامل نفوذى اند
جايى نيروها  خطر بيندازد. و حزب فرصت پاك كردن اطالعات و جابه بخش مهمى را به

مورد آن عوامل پليس بودند. تـرور حسـام    چهارترور انجام شده كه  پنجدر  را ندارد اما
رهبـرى حـزب را    توانست اعتياد او مى لنكرانى جاى ديگرى دارد. حسام پليس نبود. اما

خاطر موقعيت حسـام و بـرادران لنكرانـى كـه      خطر بيندازد. پس حزب موظف بود به به
 كرد دو راه را برگزيند: تالش مى حزب كرده بودند خدمات بزرگى به

 . خارج كردن او از كشور2. درمان حسام، 1
گويـد   كنـد. و مـى   زمينه نخست ياد مى دوكيانورى در خاطراتش از تالش حزب در 

بـراى خـروج او نشـد. حتـى طـرح       درمان و متقاعد كـردن حسـام   وقتى حزب موفق به
 بيهوش كردن و از مرز خارج كردن او پيش آمد. ترور او راه حل نهايى حزب بود.

 

 مطبوعات حزب

 منتشر شـد، در ايـن روزنامـه احسـان طبـرى، ايـرج       1021. مردم ضدفاشيست: بهمن 1
 نوشتند. اهلل قريشى مقاله مى اسكندرى، اردشير آوانسيان، امان

عنـوان ارگـان    مديريت عباس اسكندرى به به 1021. روزنامه سياست در اوايل سال 2
اسـكندرى و عبـاس اسـكندرى و ديگـر      حزب منتشر شد در اين روزنامه سليمان ميرزا

ل بـود. و بـا اخـراج عبـاس     نوشتند شيوه اين روزنامـه معتـد   نويسندگان حزبى مقاله مى
 حزب روزنامه تعطيل شد. اسكندرى از

مديريت ايرج اسكندرى. ارگان رسمى حزب شد. هيئت تحريريه  . روزنامه رهبر به0
اى، خليـل ملكـى، پـروين     قاسـمى، انورخامـه   آن ايرج اسكندرى، احسان طبرى ،احمـد 

 گنابادى و علينقى حكمى بودند.
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مجله هفتگـى   روزنامه مردم به 1020فكران. از سال . مجله هفتگى مردم براى روشن1
اى، مهنـدس   آن: رادمـنش، انورخامـه   مردم براى روشنفكران تبديل شد. هيئت تحريريـه 

 نژاد و ديگر نويسندگان حزب بودند. ملكى
 مديريت رضا روستا بود. . روزنامه ظفر، ارگان شوراى متحده كارگرى به1
و خـروج   1021آذربايجـان در سـال    ز حمله بـه . روزنامه مردم ارگان حزب، بعد ا1

احسـان طبـرى سـردبير روزنامـه،      رهبر منتشر شـد.  ،عنوان سردبير اسكندرى از ايران به
ملكى، قريشى و ابراهيم گلستان از نويسندگان آن بودند. بعد از انشعاب ملكى، و رفـتن  

 نوروزى تركيب هيئت تحريريه اضافه شد. او گلستان، داوود
 28دوره ركود فعاليت مطبوعاتى حزب بود. از مهر  28تا مهر  27له بهمن . در فاص7

حسـين تمـدن و داوود نـوروزى از     قطـع كوچـ  منتشـر شـد. محمـد      مردم هفتگى به
 نمايندگان مطرح آن بودند.

 1021ـ1020. مردم قطع بزرگ از مهر  8
 . روزنامه ظفر قطع كوچ  ارگان شوراى متحده مركزى9
 شد. خفى سازمان جوانان( هفتگى منتشر مى. رزم )ارگان م11
شـد. و   مديريت محمـود زنـدى در قطـع كوچـ  چـاپ مـى       . به سوى آينده، به11
 اى علنى بود مسئول آن داوود نوروزى بود. روزنامه
 شد. مديريت رحيم نامور، ابتدا هفتگى و بعد روزانه منتشر مى . روزنامه شهباز به12
 شد. ى ايالتى چاپ و منتشر مىها . در اياالت نيز، روزنامه10
 

 سازمان جوانان

 سياسى آن افراد ذيل بودند: انسازمان جوانان تأسيس شد. رهبر 1022در فروردين سال 
 و خـروج  1027. دكتر بهرامـى )بعـد از بهمـن    0. دكتر رادمنش، 2. عبدالحسين نوشين، 1

 . دكتر بهرامى1، (رهبران از زندان . دكتر جودت )بعد از فرار1رادمنش از كشور.(، 
 

 ترتيب: دبير اول سازمان جوانان به

 . احمد سميعى0، . متقى2. نادر شرمينى، 1
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 سلسله مراتب در سازمان جوانان

. 1. كميتـه بخـش،   1. كميتـه محلـى،   1. كميته شهرسـتان،  0. كميته مركزى، 2. كنگره، 1
 . حوزه ساده8. حوزه مسئولين، 7واحد سازمانى، 

 

 ساخت سازمانى

. شعبه 1. شعبه مطبوعات، 0. شعبه روابط خارجى، 2دبير،  0هيئت اجرائيه، مركب از  .1
. مسـئول  8. مسـئول كميتـه فنـى،    7معاضـدت،   . مسـئول 1. مسـئول نشـريات،   1مالى، 

 ها . مسئول شهرستان9كميسيون تعليمات تبليغات، 
 

 تشكيالت تهران

. كميته واحد ـ هـر   0داشت،  بخش 0. بخش ـ هر كميته محلى  2تا،  9. كميته محلى ـ  1
 0ــ 1. مسئول حـوزه ـ هـر كميتـه واحـد از      1 شد، كميته واحد تقسيم مى 0ـ1بخش به 

 نفر( 0ـ1. حوزه ـ )بين 1شد،  مسئول حوزه تشكيل مى
 عضو داشت. 1111تشكيالت تهران  1000در سال 

 

 ويژگى سازمان جوانان

وى ذخيـره و يـا رد پشـتيبان    تهـران نيـر   سازمان جوانان تشكيالتى در جنب حزب و بـه 
 رفت. شمار مى حزب به

حـزب آمـاده بشـوند     كار سازمان جوانان تربيت سياسى جوانان بود تا براى ورود بـه 
تعيين شده بود. و بعـد از ايـن سـن     سال 10ـ20طبقه اساسنامه سازمان سن اعضاء بين 

ر حـزب را  آمدند. و اگر صالحيت عضويت د عضويت حزب در مى خود به افراد خود به
سـال   20شـان از   سـمت شدند. رهبـران سـازمان نيـز كـه      سازمان بركنار مى نداشتند. از
 آمدند. عضويت حزب در مى گتشت به
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 كميته مركزى سازمان جوانان

عضو داشت )شرمينى، پوريا، آقايى، مرندى، نظرى( از  21كميته مركزى سازمان جوانان 
 سازمان جوانان رفته بودند.

ى، ـين عالمـ. حس1ى، ـيام  جاللـ. س0بى، ـاك طهماسـ. ارش2يعى، مـد سـ. احم1
. عبدالـه   8. محمـود باجلونـدى   7 . احمـد كوچـ  شوشـترى،   1. جهانگير باشدانيان، 1
ت، ـز فراسـ. پروي11دى، ـود باجلونـ. محم11وى، ـ. عبداهلل نيكخ9زاده،  مندرىـس
. محمـود  11. ناظم رسـولى،  11. رضا ضيايى، 11. خسرو اسدى، 10 . ناصر كالنترى،12

 . تقـى بهرامـى،  21بـاقرى،   . منصـور 19. ناصر طهورى، 18. بهروز رضاخانلو، 17معصوميان، 
 . مهندس سهيل20. على پهلوان، 22. سيروس وثوق، 21
 

 ها مسئولين شهرستان

. سـياوش اسـكندرى،   1، . محمود باجلوندى0. محمود مدرسى، 2. احمد كوچ  شوشترى، 1
 ن،ـرو بهديـ. خس8ت، ـالمدوسـاحمد اس .7وط، ـ. محمد مرب1. هامور باشدانيان، 1
 . حسـين هلـى،  10. احمد عربان، 12. حسين اشجع، 11. محسن تربيتى، 11. حبيب تركمن، 9
 . انور بلورى11اكبر محمدزاده چرتابيان،  .11

 
 نادر شرمينى

 1001ترين پست سازمانى بود. كه تـا سـال    جوانان، مهمدبير اول كميته مركزى سازمان 
 در تيول نادر شرمينى بود.

مهندس شرمينى موفق شده بود موفقيتى ويـژه بـراى خـود احـراز كنـد. تشـكيالتى       
سازمان القاء بكند كـه كمونيسـت    منضبط و مريد و مجتوب شرمينى موفق شده بود در
كردنـد. و   عنوان رفيق كبير يـاد مـى   و بهواقعى درحزب تنها خود اوست و درسازمان از ا

 كردند. سالمتى كاوه كبير )اسم مستعار شرمينى( بلند مى هاى خود را به جام ها همه درميهمانى
بلشـوي  و منشـوي ، توانسـت هـواداران خـود را       بندى حزب بـه  شرمينى با تقسيم
د. و در سـازمان جوانـان، شـكل بدهـ     ها در فراكسيون قدرتمندى در تحت نام بلشوي 
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انشـعاب و تشـكيل حزبـى     عهشـاي  وجود بياورند. حتى واقع حزبى درون حزب توده به
 جديد نيز در افواه بود.

 

 بركنارى شرمينى

رهبرى حزب، بيشتر جناح كيانورى، قاسمى تالش كرد شرمينى را  1001در اواخر سال 
اين اقدام انجـام   جاى او منصوب كند. به متقى رااز رهبرى سازمان جوانان بركنار و على 

حزب آمد. اما اين پايان كار نبود. على متقى توسط فراكسـيون شـرمينى    شد و شرمينى به
شد. حتى  تصميمات مهم حزب در جلساتى با حضور شرمينى گرفته مى بايكوت شد. و
 گرفت. امضاى شرمينى يا جعل امضاء او صورت مى اسناد سازمان به
دهـى  اقداماتى بود كه شرمينى مخفيانه سـازمان از جمله  1001فروردين  8تظاهرات 
متينـگ در ميـدان فوزيـه آزاد بـود. امـا       كه طبق اعالميه دولت برگزارى كرد. و در حالى

زدوخـورد و كشـتار    اشاره شـرمينى كـار بـه    هاى ديگر ممنوع بود. به تظاهرات در خيابان
دولـت دكتـر    رسيد و اين درحالى بود كه حزب در حال تصحيح مواضع خود نسبت بـه 

 مصدق بود. و شرمينى با اين موضع موافق نبود.
 

 قدرت گرفتن دوباره شرمينى

مسكو، باند كيانورى در حـزب تضـعيف شـد. و جنـاح رقيـب دكتـر        با رفتن قاسمى به
خود را قوى كنند. متقـى بركنـار و    بهرامى ـ يزدى با تقويت شرمينى سعى كردند جناح 

 أس سازمان جوانان قرار گرفت.احمد سميعى از باند شرمينى در ر
 

 شرمينى كه بود

عضـويت   حزب پيوست و با تشكيل سازمان جوانـان بـه   شرمينى پس از تشكيل حزب به
 كميته مركزى آن منصوب شد.

شيوه رهبرى او در سازمان مورد انتقاد حـزب بـود، و بيشـتر از سـوى جريـانى كـه       
هـا شـرمينى را    )ملكى( بـود آن منشعبين  انشعاب كرد. شرمينى نيز از مخالفين سرسخت

 كردند. برقرارى سيستمى فاشيستى در سازمان جوانان متهم مى به
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عنوان منحرفين و عوامل امپرياليسم، شـرمينى   بعد از انشعاب و محكوم كردن آنان به
مخالفـت او بـا منشـعبين را دليـل     و  قدرت بيشترى گرفت. و دشمنى منشعبين را بـا او 

عضويت كميته مركزى حزب انتخـاب شـد. ايـن     كنگره دوم بهحقانيت خود دانست. در 
شرورى فراوان كرد. با مخفى شدن حزب شرمينى فرصـت اسـتقالل    موفقيت او را دچار

 ضدمصدق بود. شايت چپ و بيشترى يافت. در جريان ملى دشمن نفت، موضع او، به
معاونــت تشــكيالت كــل  حــزب، بــه پــس از بركنــارى و آمــدن بــه 1001در ســال 

مستقر كند و تـا حـدود    جاها منصوب شد و سعى كرد همان سيستم را در اين رستانشه
 دستگير شد. 1000زيادى هم موفق بود. شرمينى در اواخر سال 

 

 پايان كار

بعد از كودتا، سازمان جوانان زير ضرب پليس قرار گرفت. و رهبران و كادرهاى درجـه  
 اول آن دستگير شدند. و سازمان متالشى شد.

هـا   نادر شرمينى ـ بعد از مدتى تواب شد. و با شركت در مراسم و امضاء اعالميـه   .1
 شاه از حزب اخراج شد. ها به و نامه
 شاهين سازمان معروف بود، تواب شد. سازمان كه به 2. ارسالن پوريا ـ فرد شماره 2
. سيام  جاللى ـ عضو هيئت اجرائيـه سـازمان جوانـان و مسـئول روزنامـه رزم،       0
 ب شد.توا
 . ارشاك طهماسبى ـ عضو هيئت اجرائيه سازمان تواب شد.1
 . احمد سميعى ـ دبير اول سازمان، تواب شد.1

نامه، تنفرنامه  ها، در مجله عبرت، با چاپ توبه هاى راديويى، در روزنامه اينان در نطق
 حزب زدند. عليهوسيع برافشاگرى  و خاطرات دست به

 

 علت چه بود كيش شخصيت در سازمان جوانان،

گونه نيست كـه ارسـالن    هاى شرمينى آن شرمينى، ي  شبه رفيق كبير نشد تمامى ويژگى
هاى  اى ندامت در مجله عبرت )ارگان توده سازمان جوانان، در اوج ي پوريا فرد شماره 
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نهايت خودخواه و مغرور بـود، احـدى را    شرمينى فردى بى»نويسد:  زندانى و تواب( مى
 «خواست همه در برابر او كرنش و تعظيم كنند. كرد دلش مى نمىآدم حساب  داخل

همـين خـاطر    شرمينى جوانى با استعداد بود. زرنگ، باهوش و با پشتكار فـراوان بـه  
در رأس سـازمان جوانـان قـرار     سرعت در سازمان جوانان مراحل ترقـى را پيمـود. و   به

سوى شـوراى   روستا را بهطور كه رضا  هاى درون رهبرى حزب، همان بندى گرفت. دسته
برج و باروى خـود را بـر عليـه حـزب برپـا كنـد. زمينـه         جا آنراند. تا  متحده كارگران

افـراد زيـادى    هايى كه طلبى و تعصب، ويژگى مستعدى شد تا شرور، خودخواهى، و جاه
دهنـد، نشـو و نمـا يابنـد و او رفتـه رفتـه اسـتالين حـزب بشـود.           شرمينى نسبت مى به

رهبـرى و   دمكراسـى حزبـى ورود او بـه    دن حزب، و از بين رفتن حـداقل شيرقانونى ش
جناح دكتـر بهرامـى ـ يـزدى و خـروج قاسـمى از ايـران و تضـعيف جنـاح           پيوستن به
 طلبى و فراكسيون بازى او مجال بيشترى دارد. قدرت به كيانورى

فرزند ناخلف روابـط ناسـالم درون حـزب تـوده بـود.      « رفيق كبير»مهندس شرمينى 
حـزب ضـربات    روى او كـه بـه   چـپ  شرمينى از حزب اخراج شـد. فراكسيونيسـم او و  

مكـارى و ضـعف او درزنـدان    ناپتيرى زد و درپلنوم چهارم حزب محكوم شد. ه جبران
 درون حزب توده وارد كرد.ت روحى بزرگى بر اخالق مبارزه درشد. و ضربا علتمزيد بر
 

 شعبه دهقانان

 يران بود.نام سازمان دهقانان توده ا به
 

 هاى آن بخش

. بخـش  1. بخـش مـالى،   1. بخش مطبوعاتى، 0. بخش تبليغاتى، 2. بخش تشكيالتى، 1
 . بخش مطالعات دهقانى1معاضدت قضايى، 

 

 شوراى مركزى

 عضو حزب شش. 2. ي  عضو هيئت اجرائيه و 1
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 دهقانان انجمن كمك به

دهقانان درسـت شـد. كـه     بهانجمن كم   1027بعد از شيرقانونى شدن حزب در بهمن 
 بخش علنى سازمان دهقانان بود. اعضاء كميته دهقانان:

اتكال، مهنـدس   دكتر بهرامى، مهندس صادق انصارى )مسئول كميته(، مهندس خوش
 زاده العابدين عابدى، مهندس عالم قريب، مؤمنى، زين

 ارگان: مجله هفتگى دهقانان ايران بود
 

 جمعيت ملى مبارزه با استعمار

هـايى علنـى و قـانونى بـار ديگـر       حزب در دوران شيرقانونى بودن الزم ديد در سازمان
شـركت نفـت ـ انگلـيس و ايـران را       صحنه بيايد پس در ابتدا جمعيت ملى مبارزه بـا  به

را  درست كرد در اين زمان شعار حزب ابتدا الغاء امتيازنامه نفـت جنـوب بـود. بعـد آن    
 و ملى شدن صنعت نفت جنوب تغيير داد. امتيازنامه نفت اعالم بطالن به

كمى بعد با تصويب قانون ملى شدن صنعت نفـت شـركت نفـت ايـران و انگلـيس      
همـين خـاطر طـى     مطـرح شـد. بـه    شركت سابق موسوم شد و مسئله نفت بحرين نيز به

د و هـاى اسـتعمارى نفـت تغييـر دا     شركت جمعيت ملى مبارزه با اى نام خود را به كنگره
 نفت بحرين نيز شد. ملى شدنخواستار 

جمعيـت  هاى گسترده آن بود. پس نام  اما اين نام نيز، نامى محدودكننده براى فعاليت
 جمعيت ملى مبارزه با استعمار. بار ديگر تغيير كرد به

 مديريت رحيم نامور ارگان اين جمعيت شهباز بود به
ر مرتضى يـزدى مسـئول   كيانورى ابتدا مسئول اين جمعيت بود. اما بعد از كودتا دكت

جمهـورى دمكراتيـ  را مطـرح كـرد.      مـرداد،  21آن شد. اين جمعيت بعد از كودتـاى  
 خدابنده رئيس جمعيت و صادق وزيرى معاون او بود.
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 جمعيت ايرانى هوادار صلح

اين جمعيت تحت تأثير جمعيت جهانى هواداران صلح در ايران شكل گرفت. جمعيـت  
هـاى   كمونيسـتى بـود و از سياسـت    ير جنـبش جهـانى  جهانى هواداران صلح تحت تـأث 

 كرد. طلبانه بلوك شرق حمايت مى صلح
كـه افـراد   « شوراى جهانى صـلح »نام  سال نشستى در اروپا داشت به اين جمعيت هر

هاى اتمـى منحـل شـدن     استفاده از سالح كردند و درزمينه منع مختلفى در آن شركت مى
كرد.  هاى صلح بين دول بزرگ فعاليت مى اد پيمانهاى نظامى، خلع سالح و انعق اتحاديه
الشـعراى بهـار ـ     مديره اين جمعيت متشكل از افراد شير حزبى و حزبى بود. مل  هيئت

 صلح بودند. زاده از اعضاء هيئت مديره جمعيت دكتر شايگان، حائرى
اعضـا را در   111111هاى اتمى طومـارى بـا    حاين جمعيت براى منع استفاده از سال

 اعضاء جمع كرد. 2111111بزرگ،  كشور 1نفع پيمان صلح بين  ران تهيه كرد و بهاي
مديريت احمد لنكرانى، مسئول جمعيت  ارگان اين جمعيت، روزنامه مصلحت بود به
هـا نيـز    يزدى بود. اين جمعيت در شهرستان صلح در هيئت اجرائيه حزب، دكتر مرتضى

 شعباتى داير كرده بود.
 

 كودكانجمعيت حمايت 

 گرفت. ارگان اين جمعيت مجله كودك بود. هرساله اين جمعيت روز كودك را جشن مى
 

 جمعيت آزادى ايران

اى هفتگـى   عهـده داشـت. روزنامـه    وران را بـه  جمعيت آزادى وظيفه متشكل كردن پيشه
وران  اين جمعيت درباره اتحاد پيشه مديريت مصطفى لنكرانى ارگان اين جمعيت بود. به

 كرد. گو مىوهاى اقتصادى دولت بحث و گفت ورود اجناس خارجى و سياستخطرات 
 

 سازمان زنان ايران

ترور شـاه، حـزب سـازمان زنـان ايـران را       1027بعد از شيرقانونى شدن حزب در سال 
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دهـى زنـان را   زنان، وظيفه سازمان تشكيالت دمكراتي  1027تشكيل داد. قبل از بهمن 
 شيرقانونى شدن ارگان سازمان زنان مجله ماهيانه بيدارى بود.عهده داشت. كه  به

فدراسيون دمكراتي  زنان جهـان  سازمان زنان همچون تشكيالت دمكراتي  زنان با 
 فرستاد. رابطه داشت. و در جلسات آن نمايندگانى مى

 

 ترور دهقان و حزب توده

توسـط حسـن    1029خـرداد   1نگار و نماينده مجلـس در تـاريخ    احمد دهقان، روزنامه
تـرور شـد. در مـورد تـرور دهقـان       ساله اهل مالير، دانشجوى مدرسه نفت 20جعفرى 

 نظرات مختلفى ابراز شد.
 

 . مظفر بقايى1

ل تـ عهـده گرفـت. و مـدعى بـود و قا     بقايى در دادگاه جنجالى جعفرى وكالت او را بـه 
 آرا است. دهقان رزم
 

 . رحيم نامور2

اى ادعـا كـرد كـه قاتـل دهقـان       زب طى تحقيق چاپ نشـده نگار و از رهبران ح روزنامه
 آرا است. رزم
 

 . كشاورز3

فريدون كشاورز از رهبران حزب مدعى است كه قاتل دهقان كيـانورى اسـت. و اسـتناد    
جريان اعـدام جعفـرى گفتـه اسـت. و      هاى سروان قبادى كه در مسكو از گفته كند به مى
 دهد. سازمان نظامى حزب او را نجات مىكه او تا لحظه آخر منتظر بوده است  اين
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 اى خامه . انور4

 آرا بود با همكارى حزب و موافقت شوروى. ترور كار رزم
 اى بر چند اصل استوار است: استدالل خامه

آرا  آرا سعى كرد ترور مسـعود را كـه مـدعى بـود كـار رزم      . شاه براى مقابله با رزم1
 آرا را بگيرد. وزيرى رزم نخست جلو گيرى كند تا است توسط دهقان در مجلس پى

مصـور  . دهقان دشمن خونى شوروى و حزب توده بود. و در مجله جنجالى تهران 2
 داد. مدام حزب توده و شوروى را مورد حمله قرار مى

 

 . كيانورى5

 كند: ترور را رد مى دركيانورى در مرحله نخست نقش خود 
 استصورت گرفته  1/0/29. ترور دهقان در تاريخ 1
زندان قصر منتقـل   به 21. در اين تاريخ او در زندان يزد بوده است و در تاريخ مهر 2

 شده است.
رهبر حزبـى از زنـدان    نُهاتفاق كيانورى و  به 1029آذر  21. ستوان قبادى در تاريخ 0

 فرار و مخفى شد.
اعدام شد. سروان قبـادى در آن تـاريخ متـوارى و     21/1/1001. حسن جعفرى در 1
زندان نـاظر اعـدام جعفـرى و ارتبـاط بـا       عنوان افسر توانست به فى بود. و ديگر نمىمخ

گويد: حسن جعفرى دانشجوى مدرسه نفـت در خوزسـتان    باشد. كيانورى مى حزب مى
فرسـتند از زنـدگى نااميـد شـده      انگلسـتان نمـى   او را براى ادامه تحصيل به بود. و چون

 بگيرد. و لتا احمد دهقان را كشته است.تهران آمده و تصميم گرفته انتقام  به
 

 . روزنامه مردم ارگان حزب6

داند كه در وهله نخست توسط  اى مى ترور دهقان را توطئه 1029روزنامه مرم در خرداد 
ريزى شده بـود. امـا منجـر     زاهدى طرح آرا و دهقان براى ترور دكتر بقايى و سپهبد رزم
دانـد كـه    هاى آبـادان مـى   اى جعفرى را از تودهقتل خود دهقان شد اين روزنامه حسن  به
 در آمده بود. 2 خدمت ركن به
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 عامل اصلى ترور كه بود

 سه نظريه در مورد ترور مطرح است:
همين خاطر شاه  زبان شاه بود به . دهقان مدير مجله تهران مصور از عوامل گوش به1
ـ  قتل آرا را وادار به خواستند توسط او رزم مى آرا در قتـل او   د. پـس رزم محمد مسعود كن

 ذينفع بود.
نگار هتاك، درو شزن، ضدشوروى و ضدحزب توده بـود. پـس در    . دهقان روزنامه2

 ترور او حزب نيز ذينفع بود.
. فردى بيمار از همه جا رانده كه در امتحان ورودى مدرسه نفت قبول شده اسـت.  0

گيـرد از عوامـل بـدبختى خـود      مـى تصميم  زنند. پس انگليس سرباز مى اما از اعزام او به
 انتقام بگيرد.

 

 حزب و ميزان نقش او در ترور

 واقعيت نيست. تبعيد او در زندان يزد نزدي  به . نقش كيانورى با توجه به1
زمان فرارى  . نقش رابط سروان قبادى بين كيانورى و حسن جعفرى نيز با توجه به2

 بودن سروان قبادى قابل اثبات نيست.
ن ترور دهقان روزبه رهبر گروه ترور در زندان بود. و گروه ترور بـرخالف  .در زما0

نظـر  ي  سازمانى مستقل از حزب و زير حزب توده ندارد بلكه اى ربطى به نظر انورخامه
 شخص روزبه بود. و بعد از عمليات ترور مسعود گروه ترور منحل شد.

ضاع و هدايت او توسـط  رسد سرخوردگى جعفرى از او نظر مى تر به . آنچه محتمل1
 شيرمستقيم يا مستقيم بوده باشد. آراست. كه ممكن است اين هدايت و رزم 2ركن 
 

 فرار رهبران حزبى از زندان

شاه دستگير و محاكمه و زندانى شدند و پـس از   1027رهبران حزب بعد از ترور بهمن 
امـا براثـر فشـار     كاشان تبعيد شـدند.  مناطق بد آب و هوا در بندرعباس و يزد و مدت به

 زندان قصر منتقل شدند. ها به خانواده زندانيان بار ديگر همه آن
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ها  وزير شد، و طى مالقاتى با زندانيان قول آزادى آن نخست 1029آرا در تير ماه  رزم
 جايى نرسيد. را داد. اما به
دادگسترى ارجاع شـد   ها به طى شكايتى از سوى متهمين پرونده آن 1029مهر  12در 
ايـن پرونـده را    نظامى حق رسيدگى به دادگسترى حكم داد كه دادگاه 1029آذر  1و در 

 مرجع صالح بايد احاله شود. نداشته است و اقدام صادره ملغى و پرونده براى رسيدگى به
كه هيئت دبيران سازمان افسـران و مسـئول    جايى نرسيد. تا اين ها نيز به اما اين تالش

بدهند. در اين زمان دكتر فروتن مسـئول   فتند رهبران را فرارىها در حزب تصميم گر آن
 سازمان نظامى بود. و هيئت دبيران سازمان افراد زير بودند:

زاده،  توان محققـ. س1رگرد وكيلى، ـ. س0رهنگ سيام ، ـ. س2رهنگ مبشرى، ـ. س1
 . ستوان مرزبان1

 

 مخالفت قاسمى

علـت   و عضو مركزيت حزب نبود. و قاسمى بهدراين زمان روزبه نيز در زندان  بود. اما ا
اسـتدالل او ايـن بـود كـه روزبـه عضـويت        اختالفاتش با روزبه مخالف فرار او بود. و

فـرار روزبـه كـرد.     مركزيت حزب را ندارد. اما سازمان افسران فرار رهبرى را منـوط بـه  
ران و حـزب  اين شرط كه بعد از فرار روزبه در سازمان افسـ  پتيرفت. به باالخره قاسمى

 مسئوليت اساسى داده نشود.
 

 افسران زندان

هـاى نگهبـانى درون و    دراين زمان دو نفر از اعضاء سازمان نظامى حزب، مسئول پست
 . ستوان حسين قبادى2محمدزاده،  . ستوان رفعت1بيرون زندان قصر بودند: 

زنـدان   بـه آرا  امضـاء رزم  پس افراد حزب با ي  كاميون و ي  حكم ستاد ارتـش بـه  
رهبـران حـزب    1029آذر  21تاريخ  مراجعه كردند. و با كم  افسران سازمان نظامى در

 را از زندان بيرون آوردند.
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 بازگشت و اعدام حسين قبادى

ستوان قبادى مسئول فرار زندانيان در مهاجرت دچـار افسـردگى شـديد شـد. شكسـت      
الكل معتاد شد.  ل كشاند. و بهسوى الك به حزب، و تماس نزدي  با واقعيات حزبى او را

زنـدانى   كرد. و حتى ي  بار به زد كه او را دچار مشكل مى هايى مى در حال مستى حرف
ايـران بازگشـت    ايران باز گـردد. قبـادى بـه    انجاميد. و باالخره تصميم گرفت به شدن او

 اعدام شد. 22/1/1010 اى شكنجه شد. و در طرز وحشيانه دستگير شد و به
 

 جديد رهبرى حزبتركيب 

 بعد از فرار رهبران حزبى از زندان رهبرى تركيبى جديد گرفت:
 . دكتـر مرتضـى يـزدى   2. دكتر محمد بهرامى ـ دبير اول و مسئول بخش دهقانى حزب،  1

. دكتـر حسـن جـودت ـ     0جمعيـت صـلح،    هاى خارج از حـزب و  ـ مسئوليت فعاليت
دكتر كيانورى ـ مسـئول تشـكيالت     .1مسئول سازمان جوانان و مسئول سازمان افسران، 

ها،  مى ـ مسئول تشكيالت شهرستان ـ. احمد قاس1تعمار، ـجمعيت مبارزه با اس ران وـته
مسـئول شـوراى متحـده     . محمـود بقراطـى ـ   7. مهندس على عُلّوى ـ مسـئول مـالى،    1

 . دكتر شالمحسين فروتن ـ مسئول شعبه اطالعات و مطبوعات حزب8مركزى، 
 

 ايران در آستانه ملى شدن نفتوضع اقتصادى 

بخـش   . سـرازير شـدن سـرمايه بـه    2علت بحران اقتصادى و سياسى،  . ركود سرمايه به1
ميليـارد   0/9بـه   1021شـهريور   ميليارد ريـال در  1. واردات ايران از 0بازرگانى، شرب، 
 7/1( بـه  1021ميليـارد )سـال    1/0. صـادرات شيرنفتـى از   1رسيد.  1028ريال در سال 

فـاحش صـادرات و واردات نيازمنـد ارز خـارجى      . كسر1رسيد.  1028ليارد در سال مي
ميليون تن در سـال   9/1. توليد گندم از 7. تنها منبع درآمد پول خارجى نفت بود. 1بود. 
 رسيد. 1028ميليون تن در سال  1/1به  1021
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 وضعيت سياسى در آستانه طرح ملى شدن نفت

شركت نفت  دن دولت هژير، دولت حكيمى نتوانست به. سقوط حكيمى و روى كار آم1
 فشارى بياورد.

. هدف دولت هژير يافتن راهى براى حل مسئله نفت و رفع بحران اقتصـادى بـود   2
انگليس( صحبت هژيـر در مـورد عوامـل     به مورد تخلف انگليس و سفر شاه 21)تنظيم 

 موضوع قرارداد بود.
اى از مـواد   خواسـت روى پـاره   عد مـى . سقوط هژير و روى كار آمدن ساعد، سـا 0

 پافشارى كند.
 . استيضاح عباس اسكندرى1
 زاده بر عليه شركت نفت . افشاگرى تقى1
 (1027آذر  22ايران ) . سفر جرج آلن معاون وزير امور خارجه امريكا به1
 1027بهمن  11. ترور شاه 7
 

 گيرى حزب برعليه جبهه ملى اولين موضع

مراحل حساس خـود نزديـ     رفت به مسئله نفت را كه مى 1027بهمن  11ترور شاه در 
در مجلـس سـعى كـرد قـرارداد      عقب انداخت. انگليس بـا اسـتفاده از عـواملش    شود به

تصويب  تصويب برساند. اما مخالفت سه جريان باعث شد كه اين قرارداد به الحاقى را به
 سر آمد: به 11 نرسد و عمر مجلس

 روهاى ملى. ني0. شاه، 2. امريكا، 1
 

 مجلس شانزدهم

ان فرمـ  مصمم بود بـا تشـكيل مجلـس گـوش بـه      نخست وزيرى رسيده بود و آرا به رزم
لندن تعهداتى  يى كه در سفر بهجا آن تصويب برساند. اما شاه از قرارداد الحاقى نفت را به

وضعيت انتخابات  كرد تا به سپرده بود نه علنى بلكه مخفى نيروهاى سياسى را دعوت مى
 هاى حكومت بدين شكل بود: در اين زمان پست اعتراض كنند.
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آرا رئـيس سـتاد، سـرتيپ صـفارى      وزير، دكتر اقبال وزير كشـور، رزم  ساعد نخست
 رئيس شهربانى

 

 دو روزنامه و دو شخص

شـد.   هاى علنى ضرورت ي  حزب سياسى احساس مـى  در نبود حزب توده در فعاليت
 دند:روزنامه وارد ميدان ش دوپس ابتدا 
 . روزنامه شاهد دكتر بقايى2. روزنامه باختر امروز دكتر فاطمى، 1

 شهرت رسيدند و دو شخصيت مهم در اين عرصه به
وجـود آورد. و بـاختر امـروز     دكتر بقايى، سازمان نظارت براى آزادى انتخابات را به

 نبود آزادى در انتخابات شد. ارگان معترضين به
 حركتى سازمان يافته بزنند. تر مصدق جمع شدند. تا دست بهدور دكرفته به معترضين رفته

مصاحبه دكتر اقبال وزير كشـور   شهريور دكتر مصدق به 20نخستين حركت اعتراض 
انتخابات مجلـس سـنا را مخـدوش و باطـل      بود كه انتخابات را آزاد اعالم كرد. مصدق

 اعالم كرد.
دنبـال او ديگـران    ستعفا داد و بهاهلل شروى عضو انجمن انتخابات تهران ا مهر آيت 10

شـد. نماينـدگان اقليـت مجلـس،      مهـر  18اى بـراى حركـت    استعفا دادند. و اين زمينـه 
هـاى ديگـر در    نگاران، اعضاء سازمان نظارت، اعضاى حـزب ايـران و جمعيـت    روزنامه

جمع شدند و دكتر مصدق از مردم خواست روز جمعـه جلـو دربـار     منزل دكتر مصدق
 حاضر باشند.

تهديد معترضين زد. اما مصـدق بـا جمعيتـى     دولت طى اعالميه شديدالحنى دست به
معترضين با احترام بسيار در كـاخ پتيرفتـه    كاخ مرمر رسانيد و نمايندگان زياد خود را به

 شدند. و اين يعنى چراغ سبز شاه. معترضين سه خواسته داشتند:
 ها انتخابات در شهرستان . ابطال0. بركنارى وزير كشور، 2. بركنارى ساعد، 1
 

 چراغ سبز شاه

شكايات رسيدگى خواهـد شـد و تحصـن مـانعى      شاه اعالم كرد انتخابات آزاد است. به
 نفر متحصن شدند. 21ندارد. و 
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 تحصن خاتمه دادند. اى به متحصنين بعد از تحصن و اعتصاب شتا طى اطالعيه
مبارزه شـد. كـه ايـن كـار منجـر      ادامه  موضع شاه و دربار باعث تشويق متحصنين به

 تشكيل جبهه ملى شد. به
متحصنين را مزدور دربار و امپرياليسم خواند. و اعالم كـرد   1/8/1028روزنامه مردم 

 كند. را تحريم مى كه انتخابات آزاد نيست و آن
 

 1342حركت اشتباه و انتقاد سال 

دچـار اشـتباه شـد: در آزادى     11حزب در ارزيابى نيروها در آستانه انتخابـات مجلـس   
 نيرو ذينفع بودند: سهانتخابات 
 . مليون0. شاه، 2. امريكا، 1

هـم خـوردن    مجلـس، بـه   نفع شاه و امريكا در آمدن نيروهاى هوادار خود و ملى بـه 
نفـع انگلـيس    رداد نفت را بهنتواند قرا توازن قوا در مجلس بود تا جناح انگليسى مجلس

داد. و حزب نتوانست اين موضـع   تصويب كند. پس شعار دفاع از آزادى انتخابات را مى
و با شركت در انتخابات و معرفى كانديدا و حمايـت از كانديـداهاى ملـى     را درك كند.
 تر كند. را راديكال 11تركيب مجلس 

 

 1342انتقاد سال 

عدم شركت حزب و نيروهاى تحـت  »كند:  انتقاد مىاز خود چنين  1011حزب در سال 
مبـارزه جبهـه ملـى عليـه      ما نسبت بـه  اشتباه مهمى بود. 11اختيار آن در انتخابات دوره 

عمال استعمار انگليس بر پايه اين حساب شلط كـه ايـن ائـتالف دو جنـاح امپرياليسـتى      
ابـات و فعاليـت   طرف و در كنار مانديم از شـركت فعـال در انتخ   بى هيئت حاكمه است

ايـن مبـارزه   در در صورت لزوم تقويت جبهه ملـى  براى ايجاد جبهه مشترك انتخاباتى و
 «امتناع كرديم
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 تحرك مجدد حزب

پس از سقوط دولت ساعد و آمدن منصور براى حـل مسـئله نفـت فضـاى مسـاعدترى      
ـ  براى فعاليت حزب باز شد. مبارزه جبهه ملى شرايطى ادر پديد آورده بود كه حكومت ق

 هاى عميق در درون خود بود. سركوب تام و تمام نبود. چرا كه دچار شكاف به
سازمان حزب كه مخفى بود فعاليـت خـود را در همـه     1028از اواسط زمستان سال 

 هاى گسترش داد: زمينه
 هـاى  . فعاليـت 2. چاپ و پخش روزنامه مردم كه مخفى بود در تيتراژ و وسعتى وسـيع.  1

. فعاليـت در بخـش علنـى بـا     0اعالميـه(،   نويسى، پخش تراكت وتبليغى شهرى )شعار
. اعتصـاب كـارگران شـاهى در سـال     1سوى آينـده،   نامه نيسان و روزنامه به انتشار هفته
 در دانشكده پزشكى . اعتصاب1، 1029
 

 جمعيت هواداران صلح

شـت  آرا چون تمايـل دا  آرا بر سركار آمد. و رزم دولت منصور سقوط كرد. و دولت رزم
حزب فشـارى وارد نيـاورد.    نسبت به حمايت شوروى را در پشت سر خود داشته باشد.

آرا و حزب معتقدند بـا ايـن همـه     همكارى پنهان رزم اى به هر چند بعضى م ل انورخامه
 ديد. در كادر حمايت شوروى از خود مى آرا حزب را رزم

 د.چند حركت سياسى ز حزب با باز شدن نسبى فضاى سياسى دست به
تهران كه در تبعيد  . تحرك سياسى، و تبليغاتى براى باز گرداندن زندانيان سياسى به1
رهبران حزب كه در تـرور شـاه دسـتگير     عليههاى نظامى بر لزوم احكام دادگاه .2بودند. 

 . تشكيل جميعت هواداران صلح1. فرار رهبران حزب از زندان و 0شده بودند. 
 

 جمعيت هواداران صلح

 «سازمان جهانى هـواداران صـلح  »اى از  تشكيل شده و شعبه 1029اين جمعيت در اوايل سال 
تـرين   وخامت بين امريكا و شوروى( بزرگ بود. اين سازمان در زمان جنگ سرد )دوران

 از سالح تبليغاتى شوروى بر عليه امريكا بود. هدف اين سازمان گسترش صـلح و جلـوگيرى  
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توده جمعيت صلح كاركرد ديگـرى جـز تبليـي بـراى سـالح      جنگ بود. اما براى حزب 
 هاى ي  حزب علنى: بخش داشت. اين جمعيت بخش علنى حزب بود. با تمامى

 پيمـايى،  . متينـگ و راه 1هاى هفتگى،  . سخنرانى0. روزنامه و مجله، 2. كلوپ، 1
 . معرفى كانديدا براى مجلس1

عاليـت علنـى بـود. و    تشكيل جمعيت صلح يكى از كارهاى درسـت حـزب بـراى ف   
 شاه شيرقانونى اعالم شده بود. اى ديگر جز اين نبود. چرا كه حزب بعد از ترور چاره
 

 آرا فرار رهبران حزبى و رزم

اى(  دانند )انورخامـه  آرا ـ حزب توده مى  اى فرار رهبران حزبى را توطئه مشترك رزم عده
اى )قبادى و محمدزاده(  توده دو افسر شود. م ل تقارن كشي  داليل مختلفى نيز ذكر مى

 در ي  شب.
 

 آرا دخالتى نداشت رزم

دادگسـترى   د احكام دادگاه نظامى و بردن اين احكـام بـه  ر. حزب در ابتدا سعى كرد با 1
لغو احكام دادگاه نظامى شـد. امـا    به رهبران خود را از زندان بيرون بياورد. هرچند موفق

ى بكشـاند. و رهبـران حـزب را از زنـدان     يكى از شعب دادگستر نتوانست كار را به
 بيرون بياورد.

ــود. رزم ضــرر دولــت رزم هــم در پايتخــت بــه رهبــر حزبــى آن ده. فــرار 2 آرا  آرا ب
يكـى از شـعب    بـردن احكـام بـه    تر م ل طريقى كم هزينه توانست رهبران حزبى را به مى

 دادگسترى و اعمال نظر رهبران حزبى را آزاد كند. وابسته به
بــه يكــى از رهبــران ســازمان افســران و ديگــر افســران رهبــرى ســازمان در . روز0

 آرا با حزب بر زبان نياوردند. رزم دستگيرى، بازجويى و دادگاه سخنى دال بر همكارى
انصافى است كه يكى از شاهكارهاى سازمان نظامى را درايـن فـرار بـزرگ بـا      . بى1

 مال كنيم. آرا لجن انگ بند و بست با رزم
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 ته مهم دراين فراريك نك

( مدعى شدند گويـا  1001حزب ) 1طبق آنچه كه كشاورز و ديگران در مسكو در پلنوم 
زنـدان   حسام لنكرانى رابط اين فرد به اين فرار قرار بود ي  نفره باشد. فقط كيانورى. و

كيـانورى بگوييـد روز    گويد كـه بـه   نوشين مى كند. به آيد و چون كيانورى را پيدا نمى مى
كرد هيأت اجرائيه در زندان با اين فرار موافقـت   بود. لنكرانى تصور مى ر فردا خواهدفرا

رهبران حزب در دسـتور   نفر از دهكرده است و در جريان است. پس فرار او لغو و فرار 
 گيرد. كار قرار مى

 

 آرا تحليل غلط نه همكارى با رزم

سياسـت حمايـت شـوروى از    جبهه ملـى را در چـارچوب    اى حمله حزب به خامه انور
آرا و شـركت نفـت    تـوده بـا رزم   سويى حـزب  كند. هم آرا توسط حزب ارزيابى مى رزم

 آرا ندارد. سوى شوروى با انگليس و يا حمايت شوروى از رزم ربطى به هم
اين حركت بدبين بود. و علت داشت. علت آن بـود كـه سـه     حزب از ابتدا نسبت به

 كردند. مخالفت مى الحاقى جريان با شركت نفت و قرارداد
 . مصدق0شاه،  2. امريكا، 1

خواسـت بـا شـرايط     امريكا خواهان سهمى در شارت نفتى بود. و از سويى ديگر مى
 11ــ 11عربستان سـعودى قـرارداد    برابر در بازار جهانى با انگليس رقابت كند. امريكا با

 بود. 81ـ21كه انگليسى با ايران قراردادش  داشت. در حالى
ارز خارجى داشـت و تنهـا راه وصـول آن از     اه براى شلبه بربحران اقتصادى نياز بهش

 فكر استيفاى واقعى منافع ملت بودند. نفت بود. تنها مليون به
 

 ملى ۀسه گرايش در جبه

 شكل جريان چپ، راست و ميانه بود: انعكاس اين سه جريان، در جبهه ملى به
دادند كه خواهان تغييراتى  ر بقايى تشكيل مى. جريان راست جبهه، افرادى م ل مظف1

 درقرارداد بودند
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 . جناح ميانه كه خواهان الغاء قرارداد بودند دكتر شايگان و دكتر نريمان2
 . جناح چپ كه خواهان ملى شدن نفت بودند، دكتر فاطمى0

جريان ملى شـدن نفـت را بايـد در درك شلـط حـزب از       نقد موضع حزب نسبت به
ـ  دهنده جبهه ملى و نقش ائتالفى كيلهاى تش جريان ورژوازى ملـى در ايـران ديـد. نـه     ب
 آرا. راستاى زدوبندهاى شوروى با انگليس يا حزب يا رزمدر
 

 شعار ملى شدن نفت از آن كه بود

 عباس اسكندرى درجريان استيضاح هژير درخواست كرد نفت ملى شود: 1027بهمن 
زبان آورد. ( نام ملى شدن را بر1029تير  11). نخستين بار حسين مكى در مجلس 1
آرا مسئله ملـى شـدن    درجريان استيضاح رزم 1029مهر  21زاده در  . دومين بار حائرى2

دكتر فاطمى در سرمقاله روزنامه باختر امروز  1029مهر  21. و در 0نفت را مطرح كرد. 
دق او را شكلى كه بعدها دكتر مصـ  ملى شدن نفت را مطرح كرد. و پى گرفت. به مسئله

تصـميم   1029آبـان   11 . جبهـه ملـى در جلسـه   1مبتكر ملى كردن صنعت نفت ناميـد.  
آبان با شعار ملى شدن مخالف بـود. و اجـازه    22. بقايى تا 1گيرد.  ملى شدن نفت مى به

 آبان پتيرفت. 22روزنامه شاهد چاپ شود و از  نداد مقاله خليل ملكى در
 

 غلط بود چرا شعار الغاء قرارداد نفت جنوب

حكميت كنـد.   تقاضاى ارجاع به 1900قرارداد  21ماده  توانست با استناد به . انگليس مى1
. الغـاء يـ    0حقوق طـرف مقابـل بـود.     به . الغاء امتياز از نظر حقوقى ي  نوع تجاوز2

ه بايد كرد. پـس بُـرد ملـى نداشـت. بـرد      شعار سلبى بود. معلوم نبود كه بعد از الغاء چ
 داشت.روشنفكرى 

 

 چرا شعار ملى شدن نفت درست بود

. ملـى شـدن يـ     2ملى كردن صنايع در انگلستان بـود.   . از نظر حقوقى قابل استناد به1
شـد.   كرد. چون شرامت پرداخت مـى  نمى حق انگليس تجاوز حق مشروع ملى بود. كه به

ود المللى داشت. مكزي  همين گونه نفت خـ  . ملى كردن صنعت نفت ي  پيشينه بين0
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. راه را بر هر گونه قرارداد استعمارى ديگر براى هر كشورى )امريكا 1كرده بود.  را ملى
 ملى و همه فهم بود. . ي  شعار م بت، برانگيزاننده،1بست.  يا شوروى( مى

 
 حزب توده و مسئله ملى شدن صنعت نفت

نفتـى  هـاى   . حزب توده نخستين بار در برمال شدن متاكره دولت ساعد بر سـر حـوزه  1
توسط رادمنش در مجلس موضع خـود   هاى نفت امريكايى( بلوچستان با امريكا )كمپانى

 «دول بيگانه. مخالفت حزب با دادن هر گونه امتياز به»نفت اعالم كرد  را نسبت به
ايـران و   . اما با آمدن كافتارادزه معاون وزير امور خارجه شوروى و هيئت همراه به2

عقب نشست. و مسئله حريم سه دولـت   حزب از موضع خود پيشنهاد امتياز نفت شمال
 بزرگ جهانى و مسائل ديگر را مطرح كرد.

جريان طرح ممنوعيت هر نوع متاكره براى دادن امتياز با هـر كشـور خـارجى    . در0
شـوروى   براى ندادن امتياز نفـت بـه   اى توسط دكتر مصدق حزب كه اين قانون را توطئه

آن خوددارى كرد. و درمقابل آن طرح الغاء امتيـاز نفـت    به دانست از دادن رأى م بت مى
شالمحسين رحيميان كه نماينده درگز بود. و در فراكسيون حـزب هـم    جنوب را توسط

 اين طرح رأى نداد. و براى خودش داليلى داشت. نبود، داد. دكتر مصدق به
ديـدنظر  ( مسـئله تج 11/2/1029نامـه نيسـان )  گيرى جنبش نفـت در هفتـه   . با اوج1
 را مطرح كرد. 1900قرارداد 
 ( را مطرح كرد.1021مهر  20)مردم « الغاء امتياز نفت جنوب». و در مرحله بعد 1
شعار ملى كردن نفت جنوب رسيد. با اين استدالل كه درشمال ديگر مناطق  . بعد به1

ـ    ايران صنعت نفتى ندارد. كه شعار ملى شدن د نفت را در سرتاسر ايران بدهـد. پـس باي
 ي  نقطه استراتژي  )جنوب( حمله كرد. به

 . پتيرش شعار ملى شدن صنعت نفت7
 

 نفت ريشه و مبانى درك حزب نسبت به

گونـه امتيـاز   توسط دكتر رادمـنش و مخالفـت بـا هر   . نخستين موضع حزب درمجلس 1
 .است موضع ملى و مستقل حزب درمورد نفت
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 نشيند: اين موضع ملى و مستقل عقب مىدو دليل از  . اما با آمدن كافتارادزه حزب به2
باعـث  دانـد. حضـور شـوروى درشـمال      نفع ايران مـى  ( به11ـ11. اين قرارداد را )1

 .شد گسترش طبقه كارگر و گسترش دمكراسى در ايران مى
 انقالب جهانى بود. عنوان مهد سوسياليسم و كم  به نفع شوروى به . اين قرارداد به2
ايـن پيشـنهاد و    بـه  11رأى مجلـس  ه منافع ملى بـود. امـا   . پيشنهاد مصدق از زاوي0
بود نـه از زاويـه منـافع ملـى كـه       كه جناح اك ريت مجلس )سيدضياء( آنگلوفيل حالىدر

ـ   ن پيشـنهاد دكتـر مصـدق را حركتـى برعليـه      بستن راه تقاضاى شوروى بود. حـزب اي
 ها بود. نفت جنوب تماما در دست انگليس كه حالىديد. در شوروى مى

و مخالفت شاه و جنـاحى از مجلـس بـا     21ـ27هاى  . طرح قرارداد الحاقى در سال1
آن از سوى حزب نه ي  حركت ملى كـه حركتـى درجهـت شـري  كـردن امريكـا در       

 كرد. سردى با آن برخورد مى صنايع نفت بود. پس حزب به
ايـران و   1900اين درك حزب درست بود. كه امريكـا و شـاه از مخـالفين قـرارداد     

ها و م بت بودن اين حركت  مخالفت اينستند اما حزب نقش عنصر ملى را درنگليس ها
 ديد. شكل تجديدنظر در قرارداد نمى را حتى به

شـود   از سويى ديگر حزب معتقد بود كه تنها ي  حاكميت ملى است كه موفـق مـى  
قـدرت رسـيدن حـزب     تنها بـا بـه   صنايع نفت را ملى كند و از نظر حزب حاكميت ملى

ديد. و بيشـتر   مكن بود. پس حركت جنبش ملى شدن صنعت نفت را امرى ناممكن مىم
 كرد. هاى امريكا و انگليس برسر سهم بيشتر، بيشتر ارزيابى مى درگيرى را در آن
 

 گسترش فعاليت حزب

گيرى جنبش ملى شدن صنعت نفت فضاى بيشترى براى فعاليت حـزب بـاز شـد     با اوج
 علنى ديگر تشكيل داد: سازمان دوحزب در اين زمان 

 . كانون جوانان دمكرات2. جمعيت ملى مبارزه با شركت نفت جنوب، 1
 

 آرا هاى كارگرى و دانشجويى حزب پس از ترور رزم حركت

كه چه كسانى در آن دست داشتند )شاه و كاشانى(، توازن قـوا را   آرا جدا از آن ترور رزم
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ملى كـردن صـنعت نفـت درسراسـر      قانونهم زد. و  نفع جنبش ضداستعمارى نفت به به
 تصويب رسيد. كشور به
 

 حكومت عالء

وزير شد. عالء هم مورد تأييـد شـاه بـود. و هـم      عالء نخست 1029اسفند  21در تاريخ 
مخالفـت نكنـد. و جبهـه ملـى نيـز       ملى. عالء پتيرفت كه با رأى كميسيون نفـت  ۀجبه

چند حركـت كـارگرى ـ     حزب دست بهپتيرفت با او مخالفتى نداشته باشد در اين زمان 
 دانشجويى زد.

 01دنبال كـاهش   اعتصاب گسترده كارگران نفت. اين اعتصاب به 1029اسفند  21. 1
خشونت كشيده شد و  اعتصاب به درحقوق كارگران توسط شركت نفت بود. ايندرصد 
لـت  آبـادان فرسـتاد و دو   هاى جنگى خود را به انگليسى كشته شدند. انگليسى كشتى سه

 حكومت نظامى در خوزستان و تهران كرد. عالء اعالم
. اعتصاب دانشجويان دانشكده فنى آبادان. اين اعتصاب قبل از اعتصـاب كـارگران   2

 خاطر مطالبات دانشجويى بود. صورت گرفت. و به
عنوان همـدردى بـا كـارگران     اعتصاب كارگران در اصفهان به 1001فروردين  21. 0

 كشته و زخمى شدند. اى خشونت كشيد و عده بهنفت اين اعتصاب نيز 
 تظاهرات دانشجويان و هواداران حزب درتهران 1001. اواخر فروردين 1
 

 ها اصوليت اين حركت

دانـد كـه بـا پيـام      مى« توطئه عليه جنبش ملى كردن نفت»ها را  اى اين حركت خامه انور
سويى حزب و انگلـيس   همتبانى و  ها جايى نرسيد. و در اين حركت كاشانى و مصدق به

هـاى   بينيد. اگر بپتيريم كه در اين زمان تصويب قانون خلـع يـد در رأس حركـت    را مى
روانه و نادرست  هر حركتى كه باعث تضعيف آن بشود. حركتى چپ ضداستعمارى بود.

بـود. و حـزب    هـاى الزم  هـا فاقـد اصـوليت    شود. از اين زاويه ايـن حركـت   ارزيابى مى
هاى صنفى و سياسى خود را با در نظر گرفتن حساسـيت شـرايط    تبايست درخواس مى
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ملى شدن صنعت نفت ي  حركت ملى باشد. پـس   پيش برد. اما حزب باور نداشت كه
 داد. ها را سمت و سوى مى كرد و آن با اين تحليل در مطالبات مردم شركت مى

هاى  كتانگليس و عمال انگليس كه مخالف ملى شدن صنعت نفت بودند از اين حر
ايـن شـكل قابـل قبـول      سويى بـه  كردند. هم مى روانه جهت تضعيف جنبش استفاده چپ

معنـاى   ها براى جنـبش ضداسـتعمارى نفـت زيانمنـد بـود. امـا بـه        است. و اين حركت
 همكارى آگاهانه با انگليس نبود. همدستى و
 

 هاى حزب در زمان حكومت مصدق فعاليت

فت و تصويب قـانون خلـع يـد در كميسـيون عـالء      با رد قرارداد الحاقى در كميسيون ن
جمال امـامى انگلوفيـل تمـام عيـار      پيشنهاد وزير استعفا داد. و دكتر مصدق بنا به نخست
 وزير شد. نخست
 

 وزير شدن دكتر مصدق داليل نخست

 شود: سه احتمال توسط اهل فن مطرح مى
انگلوفيل مجلـس  وزيرى از سوى جمال امامى عضو شناخته شده  . پيشنهاد نخست1

مخالف بود. در واقع پيشـنهادى بـود از    كه عضو كميسيون نفت بود. و با قانون خلع يد
 دو دليل: سوى انگليس به

تـرين فـرد بـراى     هـا مطـرح   پتيرفت. كه سيدضـياء كانديـد انگلـيس    . مصدق نمى1
 كرد. در مجلس مخالفت مى آمد و با طرح قانون خلع يد وزيرى بود. و او مى نخست
توانست شعار ملى شدن را متحقق كند. شكسـت   عمل نمىپتيرفت. در مصدق مى .2
 رفت. خورد و كنار مى مى

مصدق تحت فشار جامعه بـود. جامعـه شـديدا تحـت تـأثير       رأى اك ريت مجلس به
 جنبش ملى شدن صنعت نفت بود.

ضـياء و قـوام. كـه شـاه از     داد مصـدق بيايـد تـا سيد    . رضايت شاه. شاه ترجيح مى0
وزيـر   احمدشـاه و سـردار سـپه نخسـت     ترسيد داستان ها واهمه داشت و مى دوى آنهر

 تكرار شود.
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 ملى ۀتشكيل جبه

كه اك ريت آن انگلوفيل )طرفدار انگلـيس( بودنـد    پايان رسيد. و عليرشم آن به 11مجلس 
حائرزاده، عبدالقدير آزاد( مسئله نفت الينحـل   علت مخالفت سرسختانه )بقايى، مكى، به
 جايى نرسيد. با آشاز انتخابـات  به 1900ند. و تالش انگليس براى قانونى كردن قرارداد ما

خـاطر   بـه  21/7/1028اى دور مصدق جمع شدند. و در تاريخ  دور شانزدهم مجلس عده
جبهه ملى را  1028همين عده در آبان  آزاد نبودن انتخابات در جلو دربار تحصن كردند.

 تأسيس كردند.
 

 جبهه ملى بنيانگذاران

 نفر بنيانگتار جبهه ملى بودند: نوزده
. ابوالحسن عميدى )مـدير  0. احمد ملكى )مدير روزنامه ستاره( 2. دكتر محمد مصدق، 1

 . دكتـر حسـين فـاطمى )مـدير روزنامـه     1اقدام(  . عباس خليلى )مدير روزنامه1روزنامه دار( 
. دكتر سـيدعلى شـايگان،    8بى، . دكتر كريم سنجا7. دكتر رضا كاويانى، 1باختر امروز(، 

ريمان، ـحمود نـ. م11رعاليى، ـالدين امي سـ. شم11زاده،  ركـا زيـدس شالمرضـمهن .9
 . دكتـر مظفـر بقـايى،   11حسين مكـى،   .11زاده،  . ابوالحسن حائرى10. ارسالن خلعتبرى، 12
اهلل  آيـت . 19. يوسف مشار اعظـم،  18. محمدرضا جاللى نائينى، 17. عبدالقدير آزاد، 11

 سيدجعفر شروى
 

 آرا وزيرى و ترور رزم نخست

دولت ساعد نتوانست مسئله نفت را حل كنـد. و ديگـر الزم بـود كـه فـرد قدرتمنـدى       
نفـع   بزند و مسئله نفـت را بـه   كنار صحنه بيايد و جبهه ملى را كه قدرتمند شده بود به به

 انگليس حل كند.
وزير شد. و اين انتخاب عليرشم  نخست 1029آرا رئيس ستاد ارتش در پنجم تير  رزم

حسـاب   و جانشين احتمـالى خـود بـه    عنوان رقيب آرا را به ميل شاه بود. چون شاه، رزم
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رو شـد. پـس    مجلس برد. اما با مخالفت مجلـس روبـه   آرا اليحه نفت را به آورد. رزم مى

كارشـكنى  قرارداد تجارى مسكوت مانده با شوروى را مطرح كند. اما بـا   سعى كرد ي 
 رو شد. نمايندگان روبه

انداخت و چـوب الى چـرخ    تعويق مى اش را به دالرى 111،111امريكا نيز مدام وام 
فـدائيان اسـالم تـرور شـد. دولـت       آرا توسـط  گتاشت. و بـاالخره رزم  آرا مى دولت رزم

 تبـديل كنـد. امـا مـرگ     11ـ11توافق رسيده بود كه قرارداد نفت را  آرا به انگليس با رزم
 اين توافق انجام شده را اعالم كند. آرا مهلت نداد تا رزم
 

 وزيرى دكتر مصدق نخست

دانسـت   عـالء رأى داد. چـون مـى    وزير شد. مصدق به آرا، عالء نخست بعد از ترور رزم
كنـد. امـا عـالء     شركت نفت تبعيت نمى آرا از عالء مانند ساعد و صدر و حكيمى و رزم

زمان دكتر مصدق مسئله ملى شدن صنعت نفت را مطرح  هم كارى از پيش نبرد. در اين
وزير شـود   دكتر مصدق پيشنهاد كرد خود نخست امامى، انگلوفيل معروف به كرد. جمال

 و مسئله نفت را حل كند. در پشت اين پيشنهاد دو هدف نهفته بود:
 شد. شد و مسئله ملى شدن نفت منتفى مى پتيرفت. پس خلع سالح مى . مصدق نمى1
شـد و از صـحنه    توانست كارى از پيش ببرد. مفتضح مى پتيرفت. درعمل نمى مى. 2

كردنـد مصـدق و    راشب بود. چون فكر مى وزيرى مصدق نخست شد امريكا به خارج مى
 امريكا بدهد. توانند انگليس را وادار كنند سهمى به امريكا هستند و مى اطرافيان او متمايل به

 

 حزب توده و دكتر مصدق

 نادرست حزب از ماهيت ملى شـدن نفـت و  كيانورى در كتاب خاطراتش علت ارزيابى 
 كند: بندى مى شكل زير جمع حكومت دكتر مصدق را به

اى كه افراد هيئـت اجرائيـه كـه در جريـان شيرقـانونى شـدن        . شرور بيش از اندازه1
 زندان افتاده بودند. بدان دچار بودند. به 1027حزب در بهمن 

ى نادرست از شركت نيروهاى ملى در مبارزات ضدامپرياليستى و اين تعبيـر  . ارزياب2
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انـد. ايـن    و كارگران و دهقانان انقالبى اى كه در كشورهايى نظير ايران تنها نيروهاى توده
 كه بخشى از واقعيت است و شلط نيست، اما جامع نيست. ارزيابى ضمن آن

 

 علت ارزيابى غلط

جنبش ملى شدن صنعت نفت، جبهه ملى و مشخص دكتر ارزيابى شلط حزب از تمامى 
 بندى كرد. محور دسته دومصدق را بايد در 

 . پايه معرفتى2. پايه ايدئولوژي ، 1
 

 هاى ايدئولوژيك ريشه

گشـت   كننده آن و رهبرى انقالب بر مى درك حزب از مرحله انقالب و نيروهاى شركت
 نظريه حاكم در جنبش جهانى كمونيستى. به

 كرد: مرحله تقسيم مى سهحاكم انقالبات در كشورهايى م ل ايران را به نظريه 
. مرحله انقالبات بـورژوا ـ دمكراتيـ ،    2. مرحله انقالبات ملى ـ ضداستعمارى،  1
 . مرحله انقالبات سوسياليستى0

 

 مرحله انقالب چه بود

لنين در رابطـه  طور كه  ارزيابى حزب از مرحله انقالب، بورژوا ـ دمكراتي  بود. و همان 
انقالب بايد در دست طبقه كارگر باشد.  روسيه مطرح كرده بود. رهبرى 1911با انقالب 

در كنگره چهارم كمينترن )لنين هنوز زنده بود( بر رهبرى و موضع مستقل پرولتاريـا در  
 شبيه ايران تأكيد شد. كشورهايى
 

 نظريه مائو

مـين نظريـه كسـب هژمـونى پرولتاريـا در      ه پردازان چينى )مائو و ليو شائوچى( به نظريه
كـه بـراى بـورژوازى ملـى نقـش       انقالب بورژوا ـ دمكراتي  باور داشتند با اين تفاوت 

 انقالبى قائل بودند.
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كسـب هژمـونى پرولتاريـا از     ديدگاه شالب بر حزب، ديدگاه لنين و استالين نسبت به
حزب كمونيسـت   19ر كنگره استالين د . با اين توضيح كهبودانقالب بورژوا دمكراتي  

هـاى   بـورژوازى پـرچم آزادى  »( نظريه مخربى را مطـرح كـرد كـه    1912شوروى )سال 
ايـن  ر هـيچ نقشـى بـراى بـورژوازى ملـى در     و ديگ« دمكراتي  را برزمين افكنده است

 مرحله انقالب قائل نبود.
 

 . ارزيابى غلط از نيروها2

كننـده   ت و اهـداف نيروهـاى شـركت   ماهيـ  گشت بـه  پايه دوم تحليل اشتباه حزب بر مى
 ملى و جنبش ملى شدن نفت. ۀجبهدر
 

 شروع بحران

بحران نفت از زمان رضاشاه شـروع شـد. صـدور هرچـه بيشـتر نفـت و درآمـد كمتـر.         
شكلى كه بـا افـزايش صـدور     به زدند. سهم ايران مىدرصد  21ها مدام از سروته  انگليس

د ايران كـاهش يافـت. پـس رضاشـاه از     هاى پايانى حكومت رضاشاه درآم نفت در سال
هـاى انجـام شـده حتـى از سـوى       خواست بررسـى كننـد. بـا بررسـى     دولت و مجلس

 شمارى صورت گرفته بود: كارشناسان انگليسى، تخلفات بى
دولـت   . دادن ماليـات بـه  2نيـروى دريـايى انگلـيس،     . فروش نفت ارزان قيمت بـه 1

شد. و اگـر   دولت ايران داده مى به اليات بايدكه اين م حالىانگليس از كل مبلي فروش، در
شد. اما اين  دولت انگليس داده شود. اين ماليات شامل سهم ايران نمى قرار بود مالياتى به

جايى نبرد. رضاشاه مدارك را در بخارى انداخت. و ايران در پروسه حـل   به ها راه تالش
 هاى ي  ديكتاتور بازنده شد. خاطر حماقت نفت به
 

 دومين بحران نفت شروع

كـه   حالىا فروكش كرد. دربارى در زمان رضاشاه بسته شد. و بحران موقت قرارداد اسارت
مخالف بود. اما امضاء كرد تا بعد از سـقوط   زاده، با امضاء اين قرارداد عاقد قرارداد، تقى

. و ديكتاتور در مجلس بگويد: او با اين قرارداد مخالف بود. اما او آلت فعل بـوده اسـت  
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بـار را امضـاء كـرده اسـت بـا سـقوط ديكتـاتورى         ديكتاتور اين قرارداد اسارت از ترس
گرفـت. و از دولـت    رضاشاه و جنگ جهانى دوم، دولت در مضـيقه شـديد مـالى قـرار    

گـرفتن وام   ايران گفت: شما نيـازى بـه   امريكا تقاضاى وام كرد. امريكا مخالفت كرد. و به
 دولت انگليس بگيريد. پس مرحله دوم بحران آشاز شد. زتان را ا نداريد. كافى است حق

 

 ا شريكنَاحاجى َ

قـرارداد  لى شدن نفت يـا الاقـل تجديـدنظر در   سوى م دو انگيزه ايران را به امريكا به
 نفت هل داد:

هاى امريكـايى،   ركتـدن شـهيم شـس در نفت ايران و سـكستن انحصار انگليـ. ش1
دراين زمان بـا عربسـتان قـرارداد     بازار جهانى نفت. امريكا. رقابت برابر با انگليس در 2

 بود.درصد  11نفتى داشت و سهم عربستان 
 

 شاه و دربار

شاه و دربار نيز از افزايش درآمد نفت سهيم بودند. با افزايش سـهم ايـران بحـران مـالى     
بردنـد. پـس    هاى نفتـى سـهمى مـى   ردال يافت. و شاه و دربار نيز از حكومت كاهش مى

 كننده دراين جريان، شاه و نيروهاى هوادار دربار بودند. ومين نيروى شركتد
 

 احساسات ملى

 سه نيرو در ماجرا سهيم بودند:
 . امريكـا 0. شاه، دربار )با نمايندگان و ارباب جرايد طرفدار خود(، 2. نيروهاى ملى، 1

 طرفدار خود( )با سفارت، نمايندگان مجلس ارباب جرايد
 

 ها جنگ گرگ

حزب تمامى اين ماجرا را در اخـتالف امريكـا و انگلـيس بـراى  سـهم بيشـتر و كمتـر        
 ديد. دفاع در اين ماجرا نمى ديد. و هيچ نكته م بت، ملى، و قابل درشارت نفت مى
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 سطح نازل كيفى در رهبرى

بر اين دو پايه اساسى )ايدئولوژي  و تحليل نيروها( شرور و تكبر رهبران حزب باعـث  
چهارم حزب مورد انتقاد قرار گرفـت و   تباهات حزب شد. همين امر در پلنومتشديد اش
 عنوان سطح نازل كيفى در رهبرى )كارآكتر انقالبى و ضعف تئوري ( ياد شد. از آن به
 

 حمايت حزب از جنبش ملى و دولت دكتر مصدق

جديد تير را تاكتي   01اى و ديگر منتقدين حزب، حمايت حزب بعد از قيام  خامه انور
دانند. روى سكه ديگر ايـن حمايـت    مى حزب براى اخالل و خرابكارى در نهضت ملى

هاى حزبى بود كه معتقد بودند دكتر مصدق نوكر امپرياليسم امريكـا   خاموش كردن توده
دولت دكتر مصدق  تير همچنان به 01انتقادهايى كه بعد از قيام  كنند به اشاره مى نيست. و
 كنند: وارد مى
اعالميه جمعيت ملى مبارزه بـا اسـتعمار، دعـوت از دكتـر مصـدق       11/12/1001. 1

 براى تشكيل جبهه واحد ضد استعمار.
، دولت مصدق و دربار پسر رضاخان يكـى  171روزنامه مردم شماره  1/12/1001. 2

 از ديگرى بدترند.
 شود. روز رسواتر مى سوى آينده، دولت مصدق روزبه روزنامه به 27/11/1001. 0
شـود. شـركت عناصـر وابسـته      ب از ابتدا در ارزيابى كلى جنبش دچار اشتباه مىحز
گيـرد. و در ارزيـابى    امپرياليست مـى  عنوان جنگ دو شاه و امريكا را در قضيه نفت به به

شـود. امـا ايـن تمـامى نظـر حـزب نيسـت.         ماهيت جناح ملى اين جبهه دچار خطا مى
 ان ابتدا بر ملى بودن مصدق تأكيد دارند.تمدن در ايران از هم اسكندرى در فرانسه،
برد. و در مقطع قيام نظر شالب رهبـرى،   خطاى خود پى مى رفته بهرهبرى حزب رفته

يابد. بـا شـ  و ترديـدهايى امـا نظـر       مى سوى حمايت از دولت دكتر مصدق گرايش به
كـه رهبـرى حـزب     ار دارد. ضـمن آن مغلوب همچنان بر امريكايى بودن كل ماجرا اصر

قوت خود باقى اسـت. پـس مواضـع     دولت مصدق انتقادهايى دارد كه به عملكردهاىبر
 و انتقادها دارد. حزب ريشه در اين اختالفات نظرها هاى وابسته به متضاد در نشريه
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 اى و ديگران اشكال ملكى و خامه

دشـمنى بـا حـزب تـوده      اى در اين است كه از نقد حزب توده بـه  اشكال ملكى و خامه
كنند. ايـن دشـمنى    بندند. و تخطئه مى مى ها چشم ند و ي  باره بر تمامى واقعيترس مى

هـاى   راه بيراهه كشاند. آن دو را به اى به كور همچنان كه حزب را در انتقاد ملكى و خامه
كنـد   مصدق اعتراض مى رسد كه به جايى مى فرستاد. ملكى در دشمنى با حزب به تاري 

 زندان است. ها در ها آزاد باشند. جاى آن اى دهد توده كه چرا اجازه مى
جايى كه حتى حاضر نيست حزب توده  رسد. به دشمنى و فاشيسم مى ملكى از نقد به

شاه حـزب را در حالـت منحـل و نيمـه      كه حالىعنوان مخالف خود تحمل كند. در بهرا 
كند. ملكى حاضر نيست در حكومت دكتر مصدق حزب توده را تحمـل   علنى تحمل مى

هـاى حـزب زحمتكشـان جنـاح بقـايى       خاطر است كه ملكى بر چاقوكش همين كند. به
است كه بدنه حزب  وپار كند. و آن وقت متوقع هاى حزبى را لت بندند. تا توده چشم مى

كـه توسـط چماقـداران     بخواند و بپتيرد. درحالى« ابرخورد عقايد و آر»نظرات او را در 
 دست و پايش شكسته است.بقايی حزب 
 

 حزب توده و جنبش ملى شدن نفت: شعارها و اقدامات

 هاى حزب را در دو عرصه بررسى كرد: براى بررسى كارنامه حزب بايد تاكتي 
 ها . عرصه تظاهرات و متينگ2. عرصه شعارها، 1
 

 عرصه شعارها

ثمـرى ايـن    . در زمان بحث درباره قرارداد تكميلى و استيفاى حقوق ملت، حـزب بـى  1
حـاكم شـدن ملـت بـر سرنوشـت       به رح كرد و حل ماجراى نفت را منوطها را مط بحث

 خويش دانست.
كه دكتر مصدق رئيس كميسيون مجلس اعالم كـرد. جبهـه ملـى قـرارداد      . هنگامى2

حـزب اعـالم كـرد از اقـدامات طبقـه       شناسد. رسميت نمى را به 1900دارسى و قرارداد 
 د شد.حاكم كنونى ايران چيزى جز زيان عايد ملت نخواه
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كميسيون نفت، طـرح ملـى كـردن     1029آذر  1كه دكتر مصدق در جلسه  . هنگامى0
توان صـنعتى را   اصوال  چگونه مى» نفت در سراسر كشور را اعالم كرد. حزب اعالم كرد

 باشد ملى كرد. كه در دست امپرياليسم مى
 را 1900. با طرح ملى شدن نفت توسط جبهه ملـى، حـزب شـعار الغـاء قـرارداد      1

قيمت براى كارگران توسط شركت  ارزان هاى دنبال آن شعار ساخت خانه مطرح كرد و به
 نفت و افزايش دستمزد را پيش كشيد.

 جنوب را مطرح كرد.دن نفت، حزب شعار ملى شدن نفت در. با گسترش شعار ملى ش1
 . و باالخره حزب شعار ملى شدن نفت را پتيرفت.1
 

 ها عرصه تظاهرات و اعتصاب

خـون كشـيده شـد. و     حركت مهم زد. كه به 1حزب دست به  1001تير  01يام ملى تا ق
 اثرات مخربى بر جنبش ملى شدن نفت گتاشت.

هاى استعمارى نفت )يكـى   دعوت جمعيت ملى مبارزه با شركت ، به1001تير  20. 1
 20بزرگداشت اعتصاب خونين كارگران نفت در  هاى علنى حزب توده( براى از سازمان

 تظاهراتى برگزار شد اين تظـاهرات همزمـان بـا ورود اورل هـريمن نماينـده      1021تير 
 جمهور امريكا شد. كه قرار بود بين دولت دكتر مصدق و انگليس پادرميانى كند. رئيس

ي  تظاهرات بـزرگ ضـدامريكايى منجـر شـد كـه توسـط نيروهـاى         اين نمايش به
ايرانيسـت   حـزب سـومكا و پـان    ى،آبـاد  انتظامى، و چاقوكشان مظفر بقايى، شمس قنات

 خون كشيده شد. به
ابتكـار سـازمان دانشـجويان دانشـگاه تهـران )كـه        ، اين تظاهرات به1001آذر  11. 2

آمـوز   اخراج چند دانش اعتراض به خاطر اى بود( برگزار شد. به حزب در آن نيروى عمده
اى برگـزارى هـر    عيـه دانشجويان. شهربانى طبق اطال عليه فشار اساتيد دانشگاه نسبت به

 ممنوع اعالم كرد. گونه متينگ را
دكتر بقـايى، شـمس    اما حزب توجهى نكرد. اين حركت توسط چاقوكشان وابسته به

 خون كشيده شد. انتظامى به ها و نيروهاى ايرانيست آبادى، سومكا پان قنات
، اين متينگ و راهپيمايى توسط سـازمان دانشـجويان برگـزار شـد.     1001آبان  11. 0
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درهمين زمان دكتر مصدق در سازمان  بخش مردم مصر. براى همبستگى با جنبش رهايى
 ملل بود تا از حقوق مردم ايران در برابر انگليس دفاع كند.

بـاال   خاطر اعتراض بـه  تهران بهابتكار سازمان دانشجويان دانشگاه  ، به1001آبان  8. 1
صـنفى ديگـر تجمعـى درمحـل نشسـت       رفتن شهريه دانشجويان پزشكى و چند مطالبه

زنـدانى   هفتگى استادان دانشگاه در ساختمان دانشسراى عالى برگزار شد. كـه منجـر بـه   
دنبـال ايـن حركـت اسـتادان دانشـگاه       ساعته اساتيد توسط دانشجويان شد. به شدن چند

 روز دانشگاه را تعطيل كردند. 11عتراض عنوان ا به
 ميليون تومانى اوراق قرضه 211، حزب دربرابر فروش 1001. فروش قرضه ملى آذر 1

فريبانه براى نشـان دادن   حركتى است عوام ملى توسط دولت دكتر مصدق اعالم كرد اين
 رد.هاى ملت و از آن استقبال نك خواسته خالى بودن خزانه دولت و پاسخ ندادن به

 

 تير 32بندى حركات حزب تا قيام  جمع

تحليل شالب در حزب بر همان دو پايه )هژمـونى طبقـه كـارگر در انقالبـات بـورژوا ـ       
ها( مورد قبـول اك ريـت    بين گرگ دمكراتي  و شيرانقالبى بودن بورژوازى ملى و جنگ
 رهبرى و كادرها و اعضاء و هواداران حزب بود.

 

 تفكر صحيح

هاى مختلف حزب  ى صحيحى در ردهها بر اين عقيده نبود هسته و رگهاما تمامى حزب 
 ملى شدن نفت تأكيد داشت ملى بودن دكتر مصدق و اصولى بودن حركتبر

كادرهـا،  . در2و ايرج اسكندرى در فرانسه، . دررهبرى حزب دكتر فروتن در ايران 1
اعضاء و هـواداران   . در0تبليغات و ديگران،  افرادى م ل حسين تمدن از مسئولين شعبه

 تفكر قوت و قدرت بيشترى داشت.اين 
 

 موانع تصحيح حزب

علـت شـرايط مخفـى و     . نبـود دمكراسـى حزبـى بـه    2. سطح نازل كيفى در رهبـرى،  1
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حـزب. و   كنفرانس و كنگـره در  شيرقانونى حزب و نبود امكانات براى برگزارى پلنوم و
ملـى توسـط عوامـل و     ۀن جبهـ شـد . پر0حـزب،   انيسم آزمون و خطا دربسته شدن مك
 ها هاى فشار و باز بودن دست آن . برخورد گروه1، عناصر ماركدار

 

 هاى فشار گروه

 ها و تظاهرات حزبى چند دسته دخيل بودند: خون كشاندن متينگ در به
. ارتش و نيروهاى انتظامى كه فرماندهان و رهبران آن عوامل ماركدار امريكـايى و  1

 انگليسى بودند.
 هاى ارتش و اراذل و اوباش بودند. شاه و دربار و ارتجاع كه حامى اصلى سركوب. 2
 . اراذل و اوباش0

 اراذل و اوباش نيروهاى سازمان يافته چهار حزب سياسى بودند:
 . گـروه 1. حزب سـومكا،  0ها،  ايرانيست . حزب پان2. حزب زحمتكشان ـ مظفر بقايى،  1

 آبادى شمس قنات
 عرب، احمد موبور، احمد عشقى، از شهرت بيشـترى برخوردارنـد   دربين اين افراد حسن

كردند و زمينـه   هاى حزبى حمله مى و متينگ اين اراذل تحت عنوان دفاع از دكتر مصدق
 روى مردم آتش بگشايد. كردند تا ارتش و نيروهاى انتظامى به را آماده مى
 

 خليل ملكى و مبارزه ايدئولوژيك

كى جناح منتقد حزب توده، در روزنامه شاهد ارگان حزب اين درحالى بود كه خليل مل
خواست با حزب مبارزه ايدئولوژي  كنـد.   مى زحمتكشان در ستون برخورد عقايد و آرا

جايى نبرد. و نفهميد كه در پناه چاقوى حسن عرب هـيچ نقـدى، حتـى     كه تا آخر راه به
 جانب ماركس هم باشد ي  شاهى خريدار ندارد. اگر از
 

 ، ملى بود نه چپ، چپنه ملى

هاى ما هـم ملـى    عنوان سمبل چپ، هزار نقيصه و اشكال داشت، ملى اگر حزب توده به
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هـاى جامعـه. در يكـى از     سـتوه اليـت   همهي  ناپختگى و ي  نارشديافتگى در نبودند.
گوينـد: چـرا    روند. و با اعتراض مـى  نزد دكتر مصدق مى همين روزها ملكى و ديگران به

هـا هـم    كننـد. ايـن   گويد: همه تظاهرات مى كنند. دكتر مصدق مى ظاهرات مىت ها اى توده
پرسـد: كجاسـت.    مـى  ها در خيابان نيسـت. و مصـدق   گويد، جاى آن كنند. ملكى مى مى

 گويد: زندان. ملكى مى
اسـى اسـت. برخـورد عقايـد و آراء     اين ميزان تحمل جناح چپ جبهه ملى از دمكر

 جايى نبرد. كه هيچ كس راه به رب. بيهوده نستهاى حسن ع پناه دشنه و عربدهدر
 

 حزب توده و جبهه ملى

ملى ي  جريان امريكـايى اسـت    ۀاين نتيجه رسيد كه جبه حزب درارزيابى جبهه ملى به
 اند. ها هم داخل آن شده كه انگليس

 ارزيابى شلطها  گتاران آن سال كيانورى دبير اول سابق حزب توده و يكى از سياست
 كند: بندى مى مصدق چنين جمع بت بهحزب را نس

. تعدادى از عناصـر  2هاى مشكوك داشتند.  . تعدادى از عناصر جبهه ملى وابستگى1
 . حمايت امريكا از ملـى شـدن  0)م ل نريمان(،  جبهه ملى كه براى حزب شناخته شده نبودند

 مخالفـت . 1. حمايت از جناح امريكايى مجلس از ملى شدن صـنعت نفـت و   1صنعت نفت، 
 نفع تجارتشان بود. شوروى كه به ملى با قرارداد فروش برنج به ۀجبه
 

 دو نظر در رهبرى حزب

 شود، مقيم مسكو و مقيم ايران دو بخش تقسيم مى رهبرى حزب دراين زمان به
. نظر رهبرى مقيم مسكو و مقيم داخل كه نظر حاكم بر حزب است. و جبهه ملـى  1

 دانست. يان امريكايى مىو قضيه ملى شدن نفت را ي  جر
 . نظر ضعيف و درست حزب كه درخارج ايرج اسكندرى مقيم فرانسه حامل آن بود.2

 و حسين تمدن از اعضاء كميسـيون تبليغـات   و درداخل دكتر فروتن مسئول شعبه تبليغات
 دانست. بود. اين نظر نفت را ي  حركت ملى و دكتر مصدق را نماينده بورژوازى ملى مى
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 1332تير  23حادثه 

 1021خون كشيده شود اعتصابات كارگران نفـت خوزسـتان در سـال     تير سالگرد به 20
اجازه گرفته بود. اما ايـن تظـاهرات    بود. حزب براى برپايى اين مراسم از دولت مصدق

 ايران. تير( به 22همزمان شد با آمدن هريمن )
ران فرستاد تا بـين مصـدق   اي دولت دمكرات ترومن، نماينده ويژه خود، هريمن، را به

ل انگلـيس از ايـن سـفر و ايـن پـا      عوامـ  حه برقرار كند. امالو شركت نفت انگليس مصا
ميان ناخشنود بودند. و در پـى آن بودنـد تـا امريكـا از خطـر كمونيسـم بترسـانند. و        در

درخواست جمعيـت مبـارزه بـا     مصدق سلب كنند. اين تظاهرات به حمايت امريكا را از
 هاى علنى حزب بود برگزار شد. يكى از سازمان استعمار كه

اى داشت حزب كـه   علت آمدن هريمن براى دو طرف وضعيت ويژه اين تظاهرات به
اين د تا با مصالحه سهم امريكا را درآي مى ست. و هريمن انديشيد جبهه ملى امريكايى مى

 شده بودند:هاى مختلف وارد ميدان  جنگ تعيين كند. و نيروهاى راست كه با انگيزه
. دار و دسـته دكتـر بقـايى در    2. دار و دسته سرلشكر ارفع در حزب نهضت ملى، 1

 . حزب ايران1ايرانيسم،  . حزب پان0حزب زحمتكشان، 
 رياست سرلشكر بقايى، رئيس شهربانى و ارتشبد زاهـدى، وزيـر   نيروهاى انتظامى به

شـهربانى روشـن كـرد از    محاكمـه رئـيس    جريـان طور كه دكتر مصدق در كشور، همان
 سوى تظاهركنندگان را داشتند. شخص شاه دستور تيراندازى به

هر قيمتى انجـام دهـد. و جريانـات راسـت مصـمم       حزب مصمم بود تظاهرات را به
 جلوگيرى كنند. هر قيمتى شده است. از برگزارى تظاهرات بودند به

 خمى شدند.خاك و خون كشيده شد و عده زيادى كشته و ز اين تظاهرات به
 

 اعالميه اشتباه حزب

تير صادر كرد و دولت مصدق و شخص  20مناسبت كشتار  اى به حزب بالفاصله اعالميه
حـزب، دكتـر فـروتن، دكتـر بهرامـى، دكتـر        او را مسئول اين كشتار دانست. در رهبرى

 دانستند. هاى انگليسى مى كيانورى، مخالف اين موضع بودند. و كشتار را كار گروه
مصدق بالفاصله تيمسار زاهدى را از وزارت كشور، بركنـار كـرد. و سرلشـكر     دكتر
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گفت فرمان تيراندازى را شـخص   دادگاه فرستاد. اما سرلشكر بقايى در دادگاه بقايى را به
 شاه داده است. و تبرئه شد.

 

 تصحيح مواضع حزب

هـاى   ه. نامـ 2. پراتي  اجتماعى و مبارزه جدى مصدق براى ملى شدن صـنعت نفـت،   1
 اسكندرى از فرانسه و ملى دانستن دكتر مصدق.

حزب  19رهبران حزبى بفهماند كه آنچه استالين در كنگره  كرد به اسكندرى سعى مى
گويد. منظور بورژوازى ملـى كشـورهاى    مى كمونيست شوروى در مورد بورژوازى ملى

 دارى است. مستعمره نيست. و خطاب او بورژوازى كشورهاى سرمايه
بورژوازى پرچم دمكراسى را زمين انداختـه و هـيچ   »گويد:  مى 19ين در كنگره استال

رادمنش نيز دراين كنگره سخنرانى « كس جز طبقه كارگر نيست كه اين پرچم را بردارد.
 كرد و اين تز را تأييد كرد.

ملى بـودن دكتـر مصـدق. از طريـق بـزرگ      ام بعضى از رهبران شوروى مبنى بر. پي0
سه بار پيغام داده شد كـه مصـدق    ميته مركز حزب با خانه فرهنگ بودعلوى كه رابط ك

 نظر در مورد مصدق وجود دارد. دوملى است. در اين زمان در بين رهبران شوروى نيز 
 هايى از مائو و ليوشائوچى مبنى بر انقالبى بودن نقش بورژوازى ملى . انتشار مقاله1
 

 دو اقدام خطا

شايت اشتباه از  روانه خود بود كه دو اقدام به ضع چپرهبرى حزب در حال تصحيح موا
 گيرد: سوى رهبرى حزب مقيم مسكو صورت مى

روانه حزب درداخل،  كو و تأييد مواضع چپـم مسـرى مقيـه رهبـار قطعنامـ. انتش1
در مجله كمينفرم. رهبرى درداخـل   قلم طبرى و با اسم مستعار توده اى به . انتشار مقاله2

 مقاله موضع رسمى رهبران شوروى است. گمان كرد اين
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 تالش مجدد براى حفظ مواضع

اى در مـورد ملـى شـدن     )ارگان سنديكاهاى جهانى( از اسكندرى مقالـه  F.S.M. مجله 1
اى نوشـت.   بـودن ايـن حركـت مقالـه     نفت در ايران خواست. اسكندرى با ارزيابى ملى

انگلسـتان شـد. در حـزب    چاپ اين مقالـه باعـث تصـحيح موضـع حـزب كمونيسـت       
همين بحث بود. اما تولياتى رهبر حزب كمونيسـت ايتاليـا بـا نظـر      كمونيست ايتاليا نيز

 حزب مخالف بود و معتقد بود بايد از جنبش ملى كردن مصدق حمايت كرد.
رهبرى داخل نوشت كه مقاله چاپ شده در مجلـه صـلح    اى به . اسكندرى طى نامه2

حـزب كمونيسـت    اسـت. و ربطـى بـه    كمينفـرم كـار طبـرى    پايدار و سوسياليسم ارگان
اى از اسكندرى خواست تا منبع خـود را   شوروى و رفيق استالين ندارد قاسمى طى نامه

توانست بگويد اين خبـر را   قلم طبرى است. اما اسكندرى نمى اين مقاله به افشاء كند كه
 او داده است. رادمنش به
جنـاح فـروتن و حسـين     شده بود و او نيز به داخل نيز موضع كيانورى تصحيح. در0

 تمدن پيوسته بود.
 

 1331تير  32حزب توده و قيام 

قوت  ايران به متحد نفت تا هنگام خلع يد از انگليس و آمدن هريمن و استوكس به ۀجبه
 خود باقى بود. اين جبهه متشكل بود از:

 . نماينـدگان 1فسـران ارشـد،   . ا0. دربار )اشرف، ملكه مادر، شاهپور، عليرضـا(،  2. شاه، 1
. ثروتمندان محل و بورژواهـا،  7داران بزرگ،  زمين . مالكان1نگاران،  . روزنامه1مجلس، 

 رهبرى دكتر مصدق ملى به ۀ. جبه8
 ۀملى )جناح راست جبه ۀها جز جبه اى شكننده بود. تمامى آن متحد. جبهه ۀاما آن جبه

 هى بود كـه دكتر مصدق درست نگا شان به هنگا آيد( حساب مى ملى نيز جزو همين جناح به
جا مسئله خلـع  اينب جنبش بابيه مطرح بود و درمسئله سركو جا آناميركبير داشتند در به
 سهيم كردن امريكا در نفت و گرفتن سهمى بيشتر براى حل بحران مالى حكومت. يد،

سـركوب  كـه ديگـر بعـد از    مصـدق نيسـت )همچنـان    بعد ديگر نيازى به جا بهاز اين
 اميركبير و رفرم اشرافى او نبود( جنبش باب نيازى به
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 انتخابات مجلس

در پيش بود و اولين اقدام مخـالفين آشـكار و پنهـان مصـدق فـتح       17انتخابات مجلس 
اى شاه  استعفاى مصدق و دستور بخشنامه به بود. جناح راست عليرشم تهديد 17مجلس 

 دسـت  هاى مجلس را بـه  نست اك ريت كرسىبراى دخالت نكردن ارتش در انتخابات توا
 رياست مجلس انتخاب كند. بياورد. و حسن امامى مخالف دكتر مصدق را به

تير طبق سنن پارلمانى اسـتعفا   11از الهه برگشت. در  1001تير  11دكتر مصدق در 
توانسـت   اشاره شاه نبود مصدق نمـى  داد تا مجلس جديد به او رأى اعتماد بدهد. و اگر

 دست بگيرد. چرا كه هنوز دو كار باقى بود: امور را بهزمام 
. حمايـت مـردم و   2دست مصدق انجام شود،  . حل نهايى نفت كه شاه مايل بود به1

 ترس از شورش گسترده
مـاه اختيـارات تـام     شـش مجلس داد و تقاضاى  تير مصدق اليحه اختيارات را به 22
وزراى كابينه بگيرد. شاه  نسبت به اه راتير مصدق به دربار رفت تا نظر موافق ش 21كرد. 

دسـت بگيـرد.    با كليه وزرا موافقت كرد جز وزارت جنگ كه مصدق مايل بود خـود بـه  
فرماندهان ارتش و نيروهاى انتظامى در انتخابات و ديگر امور بـود.   دليل مصدق دخالت

 دق استعفا داد.و مص دهند. شاه نپتيرفت وزير ترتيب اثر نمى هاى نخست فرمان كه به و اين
 

 وزيرى قوام نخست

علـى منصـور پيشـنهاد كـرد نپـتيرفت. از       وزيرى قوام مخالف بود. پس به شاه با نخست
مشار، كاظمى از جبهه ملى رضـايت   نخست وزيرى صالح، كاشانى خواست كه نسبت به

 تيـر  27وزير شد. ) مجلس سپرده شد. و قوام نخست بدهد كاشانى نيز نپتيرفت. پس كار به
 اطالع مردم رسيد. تير از طريق راديو به 21استعفاى مصدق بدون هيچ توضيحى در  (1001
 

 شروع قيام

تيـر   27اطـالع مـردم رسـاند. و بعـد      روزنامه باختر امروز اسرار پشت پرده استعفا را به
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تير شروع  27ها از جمعه  درگيرى مخالفت با قوام فرا خواند. و روزنامه شاهد مردم را به
منتشـر كـرد. )يكـى از    « بان را سياست دگر آمد كشتى»تير قوام اعالميه معروف  27شد. 
ور كـرد. و تعطيلـى بـازار و     اشتباهات سياسى قـوام( و آتـش قيـام را شـعله     ترين بزرگ

 ديگر شهرها كشيده شد. ها به تحصن در تلگراف خانه
صدق منتشـر شـد   طرفدارى از م نفر( به 29تير )شنبه( اعالميه نمايندگان مجلس ) 28
 دنبال آن اعالميه كاشانى و حزب زحمتكشان. و به
آرايى پرداختند. جمعيت تظاهركننـده در   صف حكومت و مردم در برابر هم بهتير  29

 ها و افراد مسلح نيروهاى نظامى و انتظامى. برابر تان 
 

 اصل ماجرا چه بود

ون و سرلشكر علـوى  اى برگزار شد. مهندس رضوى از جانب ملي تير جلسه 01در شب 
 روى ي  مسئله متفق شدند كـه ممكـن اسـت    فرماندار نظامى از جانب حكومت و دو جناح

 ملـى را(  ۀتير شركت كند و با استفاده از موقعيت دو جناح )شاه و جبهـ  01حزب توده در 
صادر نفر  28اى با امضاء  دست گيرد. پس اعالميه قدرت بركنار و خود زمام امور را به از

 تعطيلـى فـردا سوءاسـتفاده نكننـد(.     و مرتب از راديو پخش شد. تـا دشـمنان ايـران از   شد. 
زاده، مشار، دكتـر شـايگان، نريمـان، مهنـدس      درميان امضاءكنندگان بقايى، مكى، حائرى

حبيبى بودند. پس ارزيابى حكومت و اپوزيسيون قانونى )جبهـه ملـى(    رضوى، مهندس
 كشاند. خشونت مى به كند. و كار را شركت مىتير  01آن بود كه حزب در اعتصاب 

شـكل سـازمانى    شكل خودجوش و چه به آنچه مسلم است توده هوادار حزبى چه به
 اند. گويد در قيام شركت داشته طور كه كيانورى مى آن

 سختى برش  و ترديدهاى خود در لحظات آخـر  مشكل اصلى رهبرى حزب بود كه به
 قرار بگيرد. هر چند هنوز با اگر و مگرهايى. ملى ۀجبه فائق آمد و تصميم گرفت در كنار

 

 كميته تمركز مبارزات ملى

تير نمايندگان نهضت ملى، كميته تمركز مبارزات ملى را درسـت كردنـد. و تصـميم     29
 انجام شود. تير اعتصاب عمومى در سراسر كشور 01گرفتند 
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 تير و پيامدهاى آن 32

 اى استعفا داد. متاكره با شاه طى نامهمصدق پس از سه ساعت  1001تير  21
هاى درون ارتش درخواست نظارت مستقيم خود پسـت   مصدق براى مقابله با توطئه

على منصـور پيشـنهاد    وزيرى را به نخست وزارت جنگ را داشت. اما شاه نپتيرفت. پس
رود تـا رضـايت او را    نـزد كاشـانى مـى    پتيرد. عـالء وزيـر دربـار بـه     كنند. ولى نمى مى
يكى ديگر از سران جبهه ملى م ل صالح، مُشار يا كـاظمى جلـب كنـد.     وزيرى نخست به

 فرستد تا براى قـوام رأى  مى مجلس اى به دهد. پس شاه عالء را با نامه كاشانى جواب منفى مى
 دهند. قوام رأى مى نفر به 11نماينده عضو فراكسيون ملى  02تمايل بگيرند. در شيبت 
تير اعالميه معـروفش را   27شود. و قوام  زيرى قوام صادر مىو شامگاه فرمان نخست

 «كند كشتيان را سياستى دگر آمد صادر مى»
 خواند. اعتراض فرا مى اى مردم را به اهلل كاشانى طى اطالعيه آيت
 

 چهار روايت

 تير چهار روايت وجود دارد. 01در مورد نقش حزب در قيام ملى 
 ارسنجانىروايت . 1. روايت مير رمضانى، 0اى،  . روايت انورخامه2. روايت كيانورى، 1
 

 . روايت كيانورى1

تير از اعالميه كاشانى مطلـع شـديم جلسـه     29گويد: تا شب  كيانورى در خاطراتش مى
صـبح   11نوشته شد. و تا سـاعت   تير 01هيئت اجرائيه برگزار شد. اعالميه در سحرگاه 

حركـت مردمـى    ش شد. اما زودتر شبكه حزب را مطلـع كـرديم. و بعـد بـه    در شهر پخ
كند. كـه در بـاالى تانـ  بـراى مـردم       هاى سب  اشاره مى تان  سرهنگ پرمان فرمانده

 پيوندند. مردم مى كند و به سخنرانى مى
 روايت كيانورى دو خدشه دارد:

هـاى حزبـى(    بكه در كليه اسناد حزبى )كتاب جوانشـير و ديگـر كتـا    . نخست آن1
 ياد ندارند. اطالعيه را به اثرى از اين اعالميه نيست. و كادرهاى حزب نيز چنين
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سازمان نظامى حـزب تـوده ملحـق     تير به 01اهلل پرمان بعد از قيام  . سرهنگ حبيب2
 مرتضى زربخت( سرهنگ پرمان به اى نبوده است. )طبق نامه شود در آن زمان توده مى
 

 ىا . روايت انورخامه2

تأييـد   كند. كـه حاضـر بـه    اى اشاره مى درگيرى لفظى خود با كارگران توده به 1 خامه انور
تير نبودند. و از سخنرانى يكـى از كادرهـاى حـزب در ميـدان      01مردم در روز  حركت

اى شـركت حـزب    است. خامه آورد كه در عصر پيروزى قيام بوده مخبرالدوله فاكت مى
 داند. نه مىطلبا در پيروزى مردم را فرصت

 

 . روايت حسن ارسنجانى3

نويسـد: كـارگردان    اش مـى  هاى سياسى ارسنجانى معاون سياسى احمد قوام در يادداشت
در تهـران بـا نظـم و قـدرت و تحـرك       تيـر  01و  29هايى كه در روزهـاى   اصل صحنه

 ۀوجود آمد فقط حزب توده بود. و عوامل حزب ايران يا حزب زحمتكشـان يـا جبهـ    به
 كردند. سورى تجاوز نمى از عده قعا واملى 
 

 . روايت مصطفى فاتح4

تير، حزب تـوده   21نويسد: صبح روز  مى« پنجاه سال نفت»رئيس شركت نفت دركتاب 
هواخواهى او برخاست  به علنا نكرده بود،  وقت هواخواهى آشكار از مصدق هم كه تا آن

 اعاده حكومت دكتر مصدق كنند.عموم اعضاء خود دستور داد كه خود را مجهز براى  و به
 

 . روايت آقافخر ميررمضانى5

تهران كـه كميتـه حزبـى     2آقافخر عضو كميته ايالتى تهران و مسئول حزبى كميته محل 
گويـد:   جمعى او قـرار داشـت مـى    دانشگاه، كارخانه دخانيات شبكه كارمندان در ابواب

راه  يته ايالتى تهران بـود. سـه  تير كه مصادف با روز كالس تعليماتى كم 01صبح  تصادفا 

                                                           
 هاى از کف رفته فرصتای ـ  انور خامه. 1
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سـوى   وضع شهر شيرعادى است از همه سو دسته دسـته مـردم بـه    مشاهده كردم كهشاه 
اند. موضوع را بالفاصـله درميـان گتاشـتم     ميدان بهارستان و مراكز مهم ديگر در حركت

درجا تصميم گرفتيم كالس را تعطيل كنيم و سراغ رفقاى حزبى برويم و هرچـه بيشـتر   
كـل  درصـد   01كننده حزب را  مجموع نيروهاى شركت ميدان بكشانيم. آقافخر را بهآنان 

 كند. نيروهاى كميته ايالتى ارزيابى مى
 

 واقعيت ماجرا چه بود

طرف بود. و تنها درگيـرى مـردم بـا     )سه روز اول( بى 21ـ28حزب در فاصله روزهاى 
و جمعيت ملى مبارزه  مواضع حزب پيش آمد. تير چرخش در 29پليس بود. اما در روز 
 اى ضمن برشمردن تمامى انتقادات گتشته حـزب بـا   صفحه 8اى  با استعمار طى اطالعيه

 ارائه سه پيشنهاد خواستار جبهه متحد با مصدق و كاشانى شد:
 . اخراج كارشناسان امريكايى0هاى دمكراتي ،  . تأمين آزادى2. بركنارى قوام، 1
شار نيروهاى پايين حزب صادر شده بود. بـا ايـن   رسد اين اعالميه تحت ف نظر مى به

 براى شركت در قيام تلقى كردند. م ابه چراغ سبز حزب را به هاى حزبى آن همه توده
مسئله مكتوب ديگرى در دست نيست. تا نشان بدهد رهبرى حزب در تحليل خـود  

مصـدق دچـار تحـوالت بنيـادى شـده       جنبش ملى شدن نفت و حكومت دكتر نسبت به
تيـر وارد   01صبح  9شكل سازمان يافته از ساعت  اما طبق روايت آقافخر حزب به است.

تيـر اسـت كـه     01با تمامى ظرفيت. از فرداى پيروزى قيام يعنـى از روز   قيام شد. اما نه
 گيرد. عهده مى شود و انتظامات شهر را به حزب با تمامى نيرو وارد عمل مى

 

 حساب چه كسى به

ملـى يـ  حركـت ملـى و      ۀهـاى احـزاب و رهبـران جبهـ     عالميـه تير عليرشم ا 01قيام 
تأثير بود. اما  اهلل كاشانى بى آيت ملى و شخص ۀكه فراخوان جبه خودانگيخته بود. نه اين

آرامـش دعـوت    ها مـردم را بـه   ها روشن نبود. حتى تا آخرين لحظه آن ابعاد آن براى آن
 ۀاين همه اين پيـروزى در كيسـه جبهـ   حزب توده سوءاستفاده كند. با  كردند. تا مبادا مى

 ها واريز شد. حساب آن ملى و به
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 سدها و موانع

 هاى م بت و نگرش حزب تأثير داشت. عوامل چند در رشد هسته
ايرج اسكندرى مبنى بر ملى بودن جنبش ملى و  يها . نامه2. واقعيات جنبش ملى، 1

تر فروتن و حسين تمدن، رهبرانى م ل دك هاى كادرها و . ديدگاه0شخص دكتر مصدق، 
 پردازان چينى )مائو و ليو شائوچى( مبنى بر انقالبـى بـودن   هاى نظريه . پتيرفتن ديدگاه1

 بورژوازى در انقالبات بورژوا ـ دمكراتي 
 

 موانع چه بود

داد تا رهبرى حزب بتوانـد   . سكتاريسم و دگماتيسم حاكم بر رهبرى حزب اجازه نمى1
رهبـرى فرصـت    دمكراسى حزبـى بـه   كه نبود . اضافه بر آنزودى تصحيح كند خود را به
 هاى حزبى مطلع شود و خود را تصحيح كند. داد تا از نظرات توده نمى
. مشكل بعدى مسئله هژمونى حزب طبقه كارگر در انقالبات بـورژوا ـ دمكراتيـ     2

حـزب   دانست اما رهبـرى را از آن  مى بود. نظريه مائو هرچند بورژوازى ملى را انقالبى
هم  دانست و براى حزب راحت نبود كه در ميانه راه وارد بازى بشود و آن كمونيست مى
 بورژوازى ملى زير پرچم
توان عوض كرد. تشكيالتى كه در اين زمـان   سال تحليل را ي  شبه نمى 0. زمان. 0

است. و مصدق هيچ فرقى بـا قـوام و    ملى امريكايى ۀطوالنى تئوريزه شده است كه جبه
ياء ندارد از نظر روانى آماده نيست كه ي  شبه مصـدق را رهبـر جنـبش ملـى و     سيدض

 ميدان برود و كشته بشود. خاطر او به به انقالبى بداند. و
 

 تير 32حزب توده و قيام 

قـوت خـود بـاقى     . اما هنوز ترديدها بهبودموضع درست نزدي  شده  كه حزب به با اين
مصـدق هنـوز در رگ و پوسـت حـزب      دكتـر  بـه هاى گتشته نسبت  پاشى . زهر سمبود

شوند  جلسه فرا خوانده مى تير هيئت اجرائيه به 29همين خاطر در شب  . بهشتجريان دا
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اهلل كاشانى نظر خود را اعالم كننـد. رهبـرى    تير و فراخوان آيت 01تظاهرات  به تا نسبت
و منتشـر شـود،   اعالميه تا چاپ  گيرد در تظاهرات شركت كند. اما اين حزب تصميم مى

 صبح اعالميه منتشر شد. 11هاى ظهر رسيده بود و ساعت  نزديكى تير به 01
 

 تير و عقالنيت حزب توده 32چهلم شهداى 

تيـر در   01تمامى نيروهاى سياسى خود را براى برگـزارى بزرگداشـت چهلـم شـهداى     
كنـد.   شركت مى كرد در اين مراسم اى اعالم بابويه آماده كردند. حزب نيز طى اعالميه ابن

ولـو بـا   »روز قبل از مراسم اعالم كرد كه حزب توده نبايد شركت كند  دواما دكتر بقايى 
تير شروع شـده بـود. عيسـى     01)نقش مخرب بقايى از قبل از قيام  «.ريختن خون باشد

انشـعاب در   تير با قوام مالقات كرد. كه همين مالقـات سـبب   29سپهبدى معاون او در 
 و اخراج ملكى و ديگران از حزب شد(حزب زحمتكشان 

بقايى مراجعه كردند. و از او خواستند كه چون ايـن   از سوى مجلس، هيئت دولت به
 بگيرد. اما او نپتيرفت. اش را پس قيام، ي  قيام ملى بوده است اعالميه

اى اعالم كرد كه حزب اين مراسم را مستقال  در ميدان فوزيه  حزب با صدور اطالعيه
 شود. بابويه حاضر نمى كند و در ابن مىبرگزار 
 

 قوام و مصدق در برابر تاريخ

 عنوان دو سياستمدار بزرگ دربرابر هم قرار داد. باالخره دست حواد  قوام و مصدق را به
شـان   پشت انقالب مشروطه شخصيت سياسى اند كه درپس نسلى قوام و مصدق متعلق به

 آن داد ما بعد از اين فرصت رشد و نمو را بهها  بند آن سال شكل گرفت. و دمكراسى نيم
هـاى   را بايد در سازوكار رژيـم  رو نيستيم. چراى آن نسل ديگر با سياستمدار بزرگى روبه

 ها جُست. در قبرستان ترين سياستمداران را بايد توتاليتر جست. كه بزرگ
 

 كارنامه قوام

 ما قوام را در كشتن كلنل پسيان داريم.
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سيدضياء فرمان دستگيرى قوام حاكم خراسـان را داد. و كلنـل    1299بعد از كودتاى 
اما سيد دولت مستعجل داشت و قوام  محمدتقى خان قوام را دستگير و روانه مركز كرد.

وزارت رسيد. و اولين كار او عزل كلنل از واليت خراسـان بـود. كلنـل كـه احسـاس       به
ر شد قيام كند. كلنـل در يكـى   كرد قوام درپى تالفى دستگيرى زمان كودتاست مجبو مى

است كه در مـدت دو   السلطنه اين همان قوام»كند  هايش از قوام اين گونه ياد مى از بيانيه
در همـين زمـان قـوام    « هـاى خارجـه فرسـتاد    سال، دو كرور ثروت خراسان را به بان 

داد. و مقـدمات آمـدن مستشـاران    « اسـتندارد اويـل  » كمپـانى  استخراج نفت شمال را بـه 
 ايران فراهم آورد. امريكايى را به

 

 متن امتيازنامه قوام ـ امريكا

 شود )آذربايجان، استرآباد، مازندران، گـيالن، خراسـان(،   . اين امتياز شامل شمال ايران مى1
 شير ندارد. . حق واگتارى به1 ،درصد 11. سهم ايران 0سال،  11. مدت امتياز 2

اش بــاز او دنبــال آوردن مستشــاران  دوم كنــد. و در كابينــه كابينـه قــوام ســقوط مــى 
ها. اما  امريكايى شمال ايران به شود و دادن نفت امريكايى است كه دكتر ميلسيو آورده مى

درصـد   11هـا   شود امريكايى كنند. مجلس متوجه مى هاى خراب مى كار قوام را امريكايى
تـراض مليـون و   انگلـيس داده اسـت. اع   نفت جنوب متعلـق بـه   شركت اين قرارداد را به

 چنـدان  مخالفين در مجلـس و اعتـراض شـديدالحن شـوروى قـوام را در ايـن كـار نـه        
 گتارد. اش ناكام مى ميمون

قوام با سردار سپه آن روز بـر سـر ادشـام ژانـدارمرى در تيـپ قـزاق اخـتالف پيـدا         
عليـه  توطئـه بر  هـاى بعـد بـه    زمـان  كـه در  شـود تـا آن   بركنارى او منجر مى كنند كه به مى
 شود. اروپا مى تبعيد او به شود و منجر به ضاخان كشيده مىر

بعد از سقوط ديكتاتورى رضاشاه مـا قـوام را در جريـان فرقـه دمكـرات داريـم. و       
كمـ    عليرشم اختالفاتش با قـوام، بـه   حضرت اشرف عليرشم اختالفاتش با شاه، و شاه

گتارد. و بـا   ا كاله مىها ر آيد. و با زيركى ي  سياستمدار بزرگ سر روس طبقه خود مى
 كند. ايرانى را فراهم مى 81111زمينه كشتار مردم و مهاجرت تا ابد  سركوب فرقه،

آيد. باز هم عليرشم ميل شاه، تا طبقه خود را  صحنه مى قوام به 1001بار ديگر در تير 
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دهد. قوام پـيش از ايـن مـورد شضـب      از شر ملى شدن نفت و استقرار دمكراسى نجات
خاطر مخالفتى كه با تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير قانون اساسـى   گرفت و به شاه قرار
خطر افتادن منافع كل طبقـه، شـاه لقـب     حضرت اشرف از او گرفته شد. اما به كرد. لقب

پوشد. چرا كـه شريـزه    مى دهد. و قوام از اختالف سابق چشم او مى حضرت اشرف را به
منافع طبقه اختالفات خانوادگى را بايد گتاشـت  خاطر حف   گويد: به او مى اش به طبقاتى
 براى بعد.

گويـد:   اش چنـين مـى   تير در نخستين بيانيه 27قوام بعد از گرفتن فرمان صدارت در 
بيـزارم در مسـائل مـتهبى از ريـا و      فريبـى در امـور سياسـى    همان اندازه كه از عوام به»

سـرخ ارتجـاع سـياه را تقويـت     بهانه مبارزه بـا افراطيـون    سالوس منزجرم. كسانى كه به
هـدر   اند و زحمـات بانيـان مشـروطه را بـه     آزادى وارد ساخته شديدى به اند، لطمه نموده
سياست دور نگه خـواهم   تعاليم مقدسه اسالم، ديانت را از اند. من در عين احترام به داده

نى حـال كسـا   داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايى جلوگيرى خواهم كرد و واى به
من اخالل نمايند و در راهى كه در پيش دارم، مانع بتراشـند يـا    كه در اقدامات مصلحانه

طرف مـن   العمل از نظم عمومى را بر هم بزنند. اين گونه آشوبگران با شديدترين عكس
ام بدون مالحظه از احدى و بـدون   رو خواهند شد و چنان كه در گتشته نشان داده روبه

گتارم. حتى ممكن است  اعمالشان را كنارشان مى م مخالفين، كيفرموقعيت و مقا توجه به
 تشكيل محـاكم انقالبـى زده روزى   تا جايى بروم كه با تصويب اك ريت پارلمان دست به

روزى  شفقت قانون قـرين تيـره   موجب حكم خش  و بى صدها تبهكار را از هر طبقه به
و روز اطاعت از اوامر و نـواهى   شد. كنم كه دوره عصيان سپرى عموم اخطار مى سازم به

 حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستى دگر آمد.
 كه بدانيم اين تبهكارانى كه قرار است روزانه صدها نفر از آنان تسـليم محـاكم   براى آن

 استعفانامه دكتر مصدق را نگاه كنيم: انقالبى آقاى قوام شوند جرمشان چيست. متن
 «همايون شاهنشاهىپيشگاه مبارك اعليحضرت »

دست آمده، پيشرفت كار در اين موقع  چون در نتيجه تجربياتى كه در دولت سابق به
كـار  دار شود و ايـن  عهده شخصا خود من  كند پست وزارت جنگ را حساس ايجاب مى

مورد تصويب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است كه دولت آينده را كسى تشكيل دهد 
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تماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجراء كند و با وضع فعلى ممكـن  مورد اع كه كامال 
 .پيروزمندانه خاتمه داد اى را كه ملت ايران شروع كرده است، نيست، مبارزه

 «فدوى ـ دكتر مصدق»

خواهـد بـراى    بينيم اين تبهكـاران كـه در رأس آن دكتـر مصـدق قـرار دارد. مـى       مى
 كتر مصدق بدهد.د پيروزى ملت پست وزارت جنگ را به

هـاى   ميدان آمد تا طبق نامه دكتر مصدق منويات شاهانه را با تشـكيل دادگـاه   قوام به
سـه روز   عمـر كابينـه شـوم قـوام بـه      انقالبى و كشتن صدها نفر از مردم متحقق كند. اما

هـاى انقالبـى مـردم را كشـتار      قوام زحمت نداد تا با برپايى دادگاه تير به 01نكشيد. قيام 
كند. يـ  اشـتباه    ورى او را با روباه پير مقايسه مى اش كه پيشه زيركى قوام با تمامى كند.

خـود اراده ملـى    كه در برابر او بود دكتر محمد مصدق بود كه در پشـت  تاريخى كرد آن
 مردم ايران را داشت.

 

 تير 32مواضع حزب پس از قيام 

هـاى   د. و حزب با طـرح نامـه  تر ش تير لحن حزب تا حدود زيادى ماليم 01بعد از قيام 
هـاى   ضداستعمار تـالش كـرد بـر زخـم     دكتر مصدق و تشكيل جبهه متحد سرگشاده به

 ها، عالج كار نبود. سابق مرهمى بگتارد. اما اين گام
تكانى جدى در باورهاى خود بـود. حـزب    حزب در وهله نخست نيازمند ي  خانه

ل مسـئله حاكميـت ملـى    اساسى حـ  ئلهرسيد كه در اين مرحله، مس اين نتيجه مى بايد به
هاى صنفى و سياسى خود را با اين مسئله اساسى  صنعت نفت است و تمامى خواستبر

 تنظيم كند.
دومين مشكل حزب مسئله استقالل و هژمـونى حـزب طبقـه كـارگر بـود. هژمـونى       

تاريخى نيست. رهبرى گرفتنـى اسـت    اى الهى يا حزب )كارگرى و شيركارگرى( وديعه
هـا، هـدايت    موقـع و درسـت در بزنگـاه    ها، حضور بـه  نى. انتخاب بهترين تاكتي نه داد
حقانيـت يـ     ها را بـه  پيروزى و پيشاپيش همه جريانات، رفته رفته توده سوى ها به توده

 كند. جريان سياسى معتقد مى
 



 111         تاریخ مختصر حزب توده ایران

 

 تير 32بايدها و نبايدها بعد از قيام 

ملـى و   ۀگشودن باب متاكره با جبهـ النفسه راهى درست براى  هاى سرگشاده فى . نامه1
ناپيگيرى و ترديدهاى دكتـر مصـدق را    شخص دكتر مصدق بود. و حزب وظيفه داشت

 راهى درست هدايت كند. او نشان دهد و با طرح پيشنهادات عملى جناح ملى را به به
دسـت محكمـه    دستگير كنيد و در كنار شـاه بـه   فورا پيشنهاداتى شبيه سران كودتا را 

 راست حاصلى نداشت. ملى بسپاريد، جز تحري  دربار و نيروهاىآشكار 
 11جنـگ بـا كودتاچيـان مبـدل سـاخت )نامـه سرگشـاده         . شعار كودتا را بايد بـه 2

بوده است. بايد بـه يـ  دسـتور     مرداد معلوم شد ي  شعار توخالى 28شهريور( كه در 
 شد كه نشد. كار عملى و خالى از هياهو تبديل مى

صدا نشـدن بـا دكتـر     و هم 1001تمديد اختيارات دكتر مصدق در دى . حمايت از 0
اهلل كاشـانى. روزنامـه شـهباز     آيـت  آبـادى و  زاده، شمس قنات بقايى على زهرى، حائرى

ديكتـاتورى  »نوشـت:   1001دى ماه  21ارگان جمعيت ملى مبارزه با استعمار در شماره 
ت رسواترين اشكال ديكتـاتورى  ندارد. بساطى كه دكتر مصدق گسترده اس كه شاخ و دم
 «فاشيستى است

 . سكوت حزب درمورد انحالل شركت شيالت ايران و شوروى1
مصدق در مالقاتش با سادچيكف سفير شوروى در ايران كه خواستار ادامـه قـرارداد   

دولتى كـه امتيـاز نفـت جنـوب را قبـل از      » گويد: اتمام رسيده شركت شيالت بود مى به
و كارمندان انگليس شركت نفت را از ايران خارج نمـود چطـور    انقضاى مدت ملى كرد

نامـه  در 1001بهمـن   20حـزب در  « قرارداد منتفى شده شـيالت را ابقـاء كنـد    تواند مى
و در راسـتاى اجـراى    برخالف منافع مردم»هفتگى مردم تمديد كردن قرارداد شيالت را 

 .اعالم كرد« قوانين اربابان خارجى توسط دولت دكتر مصدق
 كرد: . حزب بايد از اقدامات دولت مصدق حمايت مى1

 (1001مرداد  22ـ اليحه الغاء عوارض دهات )
 ـ اليحه ازدياد سهم كشاورزان و سازمان عمران كشاورزى

 (1001مرداد  8فعاليت بان  شاهى انگليس ) ـ پايان دادن به
 (1001تومان( )مرداد  11111ـ اليحه ماليات بر درآمد )درآمدهاى باالى 
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 هاى ارزان ـ قانون تعديل اجازه بها و احدا  خانه
 ـ قانون براى حمايت از كارگران و كارمندان

 امير ارتش 101ـ تصفيه در ارتش و بازنشسته كردن 
. دعوت حزب از دكتر مصدق و يارانش براى تشكيل جبهه واحد ضدامپرياليسـتى،  1

مـردم ارگـان كميتـه مركـزى نوشـت       نامه هفته 1001اسفند  9و اين در حالى بود كه در 
ــار پســر رضــاخان يكــى از  ــد. زدوخــورد آن دولــت مصــدق و درب هــا  ديگــرى بدترن

تواند حكومت دربـار   هاست. فقط مبارزات متحد خلق مى امپرياليست چارچوب منافعدر
 و دولت را واژگون كند.

توسط براى افزايش حقوق  1001مهر  12آهن، اين اعتصاب  . اعتصاب كارگران راه7
بودند انجام شد. اين اعتصـاب عليـرشم    اى سنديكاى كارگران كه اك ريت آن فعاالن توده

نبود پول در خزانه دولت با توافقاتى پايان يافت اما حزب اين توافقات را كافى ندانست 
 فعال سنديكايى شد. 21اخراج  مهر دوباره آشاز شد. كه منجر به 19 و اعتصاب
 21راى امنيت رفت تـا در مـورد نفـت صـحبت كنـد. در      شو مهر دكتر مصدق به 11

 برادران رشيديان كشف شد. مهرماه كودتاى سرلشكر حجازى و سرگرد زاهدى و
ايـن اعتصـاب بـراى افـزايش      1002ارديبهشـت   11. اعتصاب كارگران دخانيات،  8

حاصـل خاتمـه    كـارگرى و بـى   تـن از فعـالين   11حقوق شروع شد. كه با زندانى شدن 
دنبال قتل افشار طوس رئيس شهربانى دكتر مصدق انجام گرفـت.   اين اعتصاب بهيافت. 

تـرين سـتون درآمـد دولـت      و ضربه بزرگى برپيكر دولت مصدق بود. دخانيـات بـزرگ  
 مصدق بود.

 21111بـا حضـور    1002تيـر   1پزخانه، اين اعتصـاب در   . اعتصاب كارگران كوره9
كارگران و حمايت دولت پايـان   هر با موفقيتم 11پزخانه برگزار شد. و در  كارگر كوره

خاطر اسـت مار   يافت. اين اعتصاب برخالف قبل جنبه سياسى و ضدمصدقى نداشت و به
نظير عباس مسعودى مدير مؤسسه اطالعـات و وابسـتگان دربـار بـود.      وحشيانه افرادى
سياست حزب تا حـدودى   اين زماناعتصاب دردست حزب بود. و چون دررهبرى اين 

 الح شده بود. سمت و سوى ضدحكومتى پيدا نكرد.اص
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 روزشمار كودتا

 توافق رسيدند. تير امريكا و انگليس براى سرنگونى دولت مصدق به 01پس از 
 جاى دولت حزب كارگرى كلمنت اتلى ـ روى كار آمدن دولت چرچيل ايدن به

 1001ى ماه جاى دولت ترومن دمكرات د آمدن دولت آيزنهاور درامريكا به ـ روى كار
بـريتيش پتروليـوم   درصـد   11ـ توافق امريكا و انگليس بر كنسرسيوم نفتى )انگليس 

 درصــد 1، فرانســوى درصــد 11هــاى امريكــايى  شــركت درصــد 11شــل درصــد  11
 (درصد 1هلندى 

مصـدق گفتـه    (، در ايـن نامـه بـه   11/1/1001مصدق ) ـ نامه سرگشاده حزب توده به
سرلشكر ارفع، سرلشكر حجـازى،   در حال توطئه هستند. شود كه افراد زير در ارتش مى

 سرهنگ بختيار، سرهنگ اخوى
دشـمن قـرآن باشـم اگـر     »ـ فرستادن قرآن براى شاه، مصدق در پشت قرآن نوشت: 

را تغيير دهم و رياسـت جمهـور را    بخواهم قانون اساسى را عوض كنم و رژيم مملكت
 «قبول كنم.

 ملى ۀـ تشكيل سازمان افسران جبه
بهانه مانور، ايـن توطئـه توسـط سـرهنگ      تهران به حمله لشكر گارد به 1001مهر  21

ايـن  تيـپ تقسـيم كـرد. در    سـه به  اطالع مصدق رسيد. مصدق لشكر گارد را مبشرى به
 توطئه اين افراد دست داشتند:

 پـنج نماينده )از جمله دكتر بقـايى(،   چهارسناتور )از جمله سرلشكر زاهدى(،  هفت
شـاه(، چنـد تـن از خانـدان      افسر ارتش )از جمله سرلشكر حجازى آجودان مخصوص

 سلطنتى، برادران رشيديان
مصـدق در مـورد كودتـا و كودتـاگران، حـزب از مصـدق        ـ نامه سرگشاده حزب به

 خواست موضع خود را در برابر كودتاگران مشخص كند.
افسـر ارشـد    101اين طـرح  گران در  اى از توطئه ـ دستگيرى و بازنشسته كردن عده

 بازنشسته شدند.
انشعاب در حزب زحمتكشان و جدا شدن ملكـى از بقـايى، اولـين     1001مهر  21ـ 

 ملى ۀنفاق در جبه
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 ـ تبعيد اشرف و ملكه مادر از ايران
 اى ديگر ـ آماده شدن وسايل تبعيد شاهپور عليرضا و عده

سال. پس مجلـس   2به  ـ تصويب ماده واحدى در مجلس و كوتاه كردن مجلس سنا
 (1001گران تعطيل شد )اول آبان  سنا كانون توطئه

ـ مالقات تيمسار زاهدى و عالء وزير دربار با كاشانى و تالش براى جدا كـردن  
 او از مصدق

 آبادى در دور كردن كاشانى از مصدق ـ تالش مظفر بقايى و شمس قنات
 ـ حمايت كاشانى از تحصن تيمسار زاهدى

سفند و ترور مصدق، كاشـانى از گرداننـدگان ايـن توطئـه بـود. در ايـن       ا 9ـ توطئه 
خانه مصدق حمله كرد. و قـرار   به بهانه جلوگيرى از خروج شاه شعبان جعفرى توطئه به

بود مصدق هنگام خروج از كاخ توسط اوباش و اراذل )امير احمدى، شاه بختـى، عزيـز   
اى  ميد خيرخـواه از افسـران تـوده   شود. اين توطئه توسط سرگرد عبدالح رحيمى( كشته

 اطالع مصدق رسيد. به
 طرفدارى از شاه ـ صدور سه نامه و اطالعيه از كاشانى به

قتل افشار طوس رئيس شهربانى دولـت مصـدق، افشـار طـوس      1002ـ ارديبهشت 
اش  خانه بقايى و از نزديكان بقايى به نويسان روزنامه شاهد توسط حسين خطيبى از مقاله

خارج شـهر بردنـد در ايـن توطئـه )سـرتيپ       او را بيهوش كردند و به جا آن دعوت شد.
اكبر منزه، سرتيپ نصراهلل بايندر( دست داشتند. زاهـدى و   سرتيپ على اصغر مزينى، على

 بقايى در رأس اين توطئه بودند.
 ـ دستور بازداشت زاهدى و بقايى

 ـ متحصن شدن زاهدى و بقايى در مجلس
 زاهدى و بقايىـ حمايت كاشانى از 

 ـ سرتيپ نصراهلل مدير از طرف مصدق رئيس شهربانى شد )از كودتاچيان بود(
 ـ سرتيپ محمد دفترى از طرف مصدق رئيس شهربانى شد )از كودتاچيان بود(

او  مـن بـه  »مصدق اطالع داد دفترى جزء كودتاچيان است. اما مصدق گفت:  حزب به
 من خيانت نخواهد كرد( اعتماد دارم به

مرداد نخستين اطالع از كودتا، اين كودتا توسط حزب گزارش شد و خبـر آن در   17
 هاى حزبى آمد. روزنامه
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 ها قصد كودتا دارند. خبر جعلى است. اى ـ بقايى اعالم كرد توده
 ـ مصدق اقدام جدى نكرد

 مرداد خبر قطعى كودتا 20
متين دفترى اطالع حزب و مصدق رسيد. سرتيپ  اين خبر توسط سرهنگ مبشرى به

 هم جزء كودتاچيان بود )برادرزاده مصدق بود(
ـ لو رفتن كودتا، كودتاگران با موش  سفيد كـه شـلي  كردنـد خبـر لغـو كودتـا را       

 اطالع دادند.
 1002مرداد  21شب  12ـ شروع مجدد كودتا در 

 مصدق توسط حزب ـ خبر كودتا به
 نبود.ـ در شب كودتا رئيس ستاد ارتش مصدق در محل كارش 

اى كه جزو كودتاچيان و مأمور سركوب گـارد مصـدق    ـ ستوان شجاعيان افسر توده
 را دستگير كرد. كم  گارد مصدق شتافت و سرهنگ نصيرى بود. به

 ـ شكست كودتا و فرار شاه
 پور فرمانده نيروى هوايى مصدق از فرار شاه ـ اطالع سرتيپ سپه

فـرود كنـد. يـا در هـوا      ما را مجبور بهپور از مصدق خواست اجازه دهد يا هواپي سپه
 بگتار برود. بزند مصدق گفت: نه

 ـ طرح جمهورى توسط فاطمى
 ـ طرح جمهورى دمكراتي  توسط حزب توده

 ـ دستور مصدق براى سركوب تظاهرات حزب توده
 .ارتباط حزب بودز كادرهاى حزبى كه ضربه بزرگى برنفر ا 111مرداد دستگيرى  27
 و مرج توسط كودتاچيان براى ترسانيدن مردم مرداد هرج 21و  21
 .مرداد دكتر فاطمى خواستار انحالل سلطنت شد 21
 .رسند قدرت مى ها دارند به مرداد مالقات سفير امريكا وترساندن مصدق كه كمونيست 27
مرداد و مخفى شدن سـتاد كودتـا، كودتاچيـان تصـميم گرفتنـد مركـز كودتـا را         21
 ل كنند.اصفهان يا جنوب منتق به

مرداد مالقات زاهدى با سرتيپ زنگنه فرمانده دانشكده افسرى، مالقات زاهـدى   21
اصفهان، مالقـات بـا سـرهنگ محمـد زاهـدى،       لشكر ۀبا سرتيپ اميرقلى ضرشام فرماند

 مالقات سرهنگ فرزانگان با فرمانده تيپ كرمانشاه
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 ـ سركوب هواداران حزب در رشت توسط فرمانده تيپ رشت
 هواداران حزب در انزلى توسط دريادار زندـ سركوب 

 روزنامه عميدى نورىوزيرى او در اهدى و چاپ حكم نخستـ مصاحبه جعلى با ز
خـروج  بـا مصـدق و تهديـد مصـدق مبنـى بر     ـ مالقـات هندرسـون سـفير امريكـا     

 امريكاييان از ايران
ـ   روى ـ دستور مصدق براى جلوگيرى از حركت مردم ـ )اشتباهى بزرگ(، اين كار ني

 پليس طرفدار شاه را گستاخ كرد.
مرداد خبردار شدن حزب از شروع كودتا، ارزيابى حزب ايـن بـود كـه كودتـا از      28

 شود. اصفهان شروع مى
 ـ كودتا توسط حركت اوباش شروع شد.

 27ـ حزب با مصدق تماس گرفت چون مصدق دسـتور سـركوب تظـاهرات را در    
 مرداد داده بود.

 اقدام نكند.ـ مصدق از حزب خواست 
 مقابله با كودتا فرا بخواند. ـ حزب از مصدق خواست با پيامى راديويى مردم را به

ـ محمدرضا قدوه )مركزيت حزب( رئيس جمعيت مبـارزه بـا اسـتعمار بـا مصـدق      
كمـ  فـرا بخوانـد و     كوتاه مردم را بـه  اى ديدار كرد، و از مصدق خواست طى اطالعيه

 را مسلح كند. مصدق گفته بود امكان ندارد. توسط يكى از مراكز نظامى مردم
اند  من اطمينان داده ها پاني  است. به ـ تماس دوم حزب با مصدق. مصدق گفت اين

 و از ناحيه هيچ كس هيچ خطرى نيست.
ـ سرهنگ زندكريمى، و سرهنگ خسرو پناه )رئـيس سـتاد و فرمانـده هنـگ گـارد      

 مصدق( جزء كودتاچيان بودند.
 زرهى جزء كودتاچيان بود. 2فرمانده تيپ ـ سرهنگ شاهرخى 

من خيانـت شـده اسـت.     بعد از ظهر مصدق گفت به دوـ تماس سوم حزب ساعت 
 اقدام كنيد.

آورى افسران مصدقى كرد تـا   جمع ـ سرهنگ طاهر قنبر از افسران مصدقى تصميم به
 جمع كرد. نفر از افسران مصدقى را چهاربعد از ظهر  سهساعت 

 با كودتا از دست رفت. ـ امكان مقابله
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كه زخمى شده  اى حماسه آفريد. در حالى ـ در روز كودتا ستوان شجاعيان افسر توده
 حبس ابد محكوم شد. به بعدا بود تا آخرين گلوله جنگيد. شجاعيان 

است. ممكـن اسـت روزشـمارهاى ديگـرى بـا      توده روايت حزب  روزشمار فوق به
 حواد  است. مهم تحليلشكل و شمايل ديگرى هم باشد، كه هست 

 

 علل كودتا

 بعد از روزشمار كودتا بايد ديد كه ارزيابى حزب از علل كودتا چيست.
 

 ارزيابى حزب از علل كودتا

پايه اقتصادى  2گرفت كه اين دو علل، هر كدام  كودتا از علل داخلى و خارجى منشأ مى
 و سياسى داشتند:

 

 علل داخلى

 داران وابسته ها و سرمايه اه، دربار، اشراف، فئودالتأمين منافع ش . پايه اقتصادى1
 برقرارى ديكتاتورى فردى . پايه سياسى2
 

 علل خارجى

 شارت منابع عظيم نفتى و تصاحب بازار داخلى توسط امپرياليسم جهانى . پايه اقتصادى1
 . تحكيم محاصره شوروى2نشانده شرب  . استقرار ي  رژيم دست1 . پايه سياسى2
 

 كودتاعوامل 

. بـزرگ  0. دربار )اشـرف، ملكـه مـادر، بـرادران شـاه(،      2. شاه، 1 . عوامل داخلى1
ش، ـهاى ارت . ژنرال1دولت،  . كارمندان رده باالى1رادور، ـداران كمپ رمايهـ. س1مالكين، 

 ىزى، پرى آژدان قـ دمخ، ملكه اعتضا . اوباش: شعبان بى 8ها،  ها و تكنوكرات . بوروكرات7
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و نمايندگان مجلس: مظفر بقايى، سـپهبد زاهـدى و پسـرش، بـرادران      ناگارن . روزنامه9
بكه بـدامن،  ـش . اعضاء11ته قوام، ـيدضياء، از دسـته سـيدى، عميدى نورى، از دسـرش
 . مستشاران نظامى در ارتش12. كارمندان اصل چهار ترومن، 11
 

 عوامل مؤثر در پيروزى كودتا

 سى كرد:اين عوامل را بايد در دو سطح برر
 . علل درونى2. علل بيرونى، 1
 

 علل بيرونى

. توافق امريكـا و  2لى، ضرر حكومت م هم خوردن توازن نيروهاى درسطح جهان به . به1
 شوروىمرگ استالين و جنگ قدرت در .0شارت منابع، رسر سهم هر ي  دانگليس بر
 

 علل درونى

و بعدها نقاط قوت  ضدانقالب را ديد.براى بررسى علل درونى بايد ابتدا قوا و امكانات 
 را بررسى كرد. و ضعف نيروهاى ملى و طرفداران آن

 

 . جبهه متحد ضدانقالب1

شـاه، نماينـدگان    یـ شاه، دربار، خانواده سلطنت، با تمام امكانات مالى، سياسى و قـانون 
ى، نگـاران، عميـدى نـور    مكى(، روزنامه مجلس ملى و سنا )سپهبد زاهدى، مظفر بقايى،

ها و سران عشاير، بورژواها و بورژوا كمپرادورها، كارمندان رده  هاى ارتش، فئودال ژنرال
مـخ، فـواحش ـ     رهبرى شعبان بى ها، اوباش ـ به  ها و تكنوكرات دولت، بوروكرات باالى
 رهبرى ملكه اعتضادى، روحانيت، مردم ناآگاه به
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 جبهه انقالب

 . نيروهاى ملى1

دولـت، در دسـتگاه    اش، امكانـات دولـت در ارتـش، در    لـى مدكتر مصدق، و محبوبيت 
ارتش، پايگاه جبهـه ملـى )در بـازار و دربـين مـردم(،       تبليغات، سازمان افسران ملى در

 اعضاء و هواداران احزاب طرفدار مصدق )حزب ايران(
 

 . حزب توده2

 سازمان حزب، نيروهاى هوادار حزب، سازمان افسران حزب، سنديكاهاى كارگرى،
 

 اى . نيروى سوم و جريان هوادار خامه3

هـر حـال افـراد و     اى نبودنـد. امـا بـه    كننـده  اى نيروى تعيين هرچند ملكى و انورخامه
 امكاناتى داشتند.

 

 اشتباهات جبهه ملى

. ارزيـابى شلـط از   0. ارزيابى اشتباه از امريكـا،  2. شروع كار با افراد مشكوك و بدنام، 1
. تزلـزل و  1انتخـاب بـد همكـاران،     .1ودرأيى مصـدق،  . خـ 1تناسب نيروهاى داخلى، 

 ارادگى در مقابل كودتا بى
 

 اشتباهات حزب توده

. شـرور و  2، 1001تـا نيمـه اول سـال     29. ارزيابى نادرست از دكتر مصـدق از سـال   1
 . آشنا1اى،  انقالبى نبودن اقشار شير توده به . درك شلط نسبت0خودخواهى رهبران حزب، 

 . عدم توجه1دمكراسى درون حزب،  توجهى به . بى1واقعيات جامعه ايران،  بهنبودن نسبت 
ور، ـ. درك شلط رهبران حزب درخارج از كش7وروى، ـت شـتتكرات حزب كمونيس به
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. ارزيـابى  11از نيروهـاى انقـالب،    . ارزيابى شلـط 9. ارزيابى شلط از نيروهاى حزب، 8

 . ارزيابى شلط از امكانات دكتر مصدق11، شلط از نيروهاى امپرياليسم و ارتجاع داخلى
 

 اراده استفاده از امكانات

پيـروزى كودتـا شـد،     بدون بررسى اراده و عزم راسخ در استفاده از امكاناتى كه منجر به
بينـيم نيروهـاى    از ابتدا تا انتها مـى  بررسى كودتا ناقص است. با بررسى روزشمار كودتا

نحـو   انـد. و از تمـامى امكانـات خـود بـه      راسخ كودتا )داخلى و خارجى( در عزم خود
 انقالب چنين نيست. ۀاما در جبه كنند. احسن استفاده مى

 مصدق و تيم سياسى ـ نظامى او مرد چنين ميدانى نيستند. قاتلين افشار طوس، رئـيس   
اند.  اى از آنان نيز بازداشت كنند. و عده مى وآمدشهربانى كل كشور، با خيال راحت رفت

هاى كودتاسـت. زاهـدى    آيد، و حامل دستورات و پيغام رود و مى خواهر شاه مىاشرف، 
كنـد   ها را براى شركت در كودتـا قـانع مـى    كند و ت  ت  آن رهبران مالقات مى مدام با

 كنند. و مدام درحال رفت و آمدند. عوامل امريكا و انگليس مدام يارگيرى مى
اش )اشـراف   پايگـاه طبقـاتى  مصدق امـا در سـركوب ضـدانقالب مـردد اسـت. نـه       

دهد.  اجازه حركتى قاطع را نمى او آن وفادار است به هايى كه او به قاجارى( و نه پرنسيب
مصدق و تـيم او از درك تغييـر اوضـاع عاجزنـد. تنهـا دكتـر فـاطمى اسـت كـه درك          

بايد بدون فوت وقت قـاتلين و عوامـل دخيـل در قتـل افشـار       ترى دارد. مصدق صحيح
محاكمـه   هاى وابسته را دستگير، نويس كرد. زاهدى، بقايى، روزنامه وب مىطوس را سرك
كـرد   كرد. با حركتى قاطع در ارتش، فرماندهان طرفدار كودتا را خلع يد مى و زندانى مى

گماشت. مصدق بايد طى پيامى مردم  ها مى آن جاى و افسران طرفدار حكومت ملى را به
كرد. مصدق بايـد در آن مقطـع حسـاس دسـت      مسلح مىها را  آورد آن ها مى خيابان را به
كـرد. مصـدق بايـد     ده استفاده مىفشرد. و از نيرو و امكانات حزب تو حزب را مى اتحاد
شـد.   بلـوك شـرق نزديـ  مـى     به آمد. و ترس خود در نزديكى با بلوك شرق فائق مىبر

نحـل و اعـالم   مرداد و فرار شاه، سلطنت را م 21مصدق بايد بعد از خن ى شدن كودتاى 
 مصدق در تمامى اين مراحل مردد بود و تمامى اين كارها را نكرد. كرد اما جمهورى مى

كودتـا را  »حزب توده در گيرودار جنگ قدرت در درون خود بود. و عليرشم شـعار  
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كودتا نتوانست مستقال  تصميم بگيرد  كارى نكرد. و در روز«. كنيم ضد كودتا تبديل مى به
حاصل با مصـدق گترانـد. و گتاشـت تـا      هاى بى د. وقت را در تماسو وارد عمل بشو
 نفع انقالب استفاده كند. بشود و نتوانست از امكاناتى كه داشت به كودتا پيروز

نيروهايش دستور داد تا از شـهر خـارج بشـوند.     نيروى سوم در روز قبل از كودتا به
مرداد فهميـد   01نويسد كه  مىخاطراتش  احمد مسئول تبليغات نيروى سوم در جالل آل

 اش بود. كودتا شده است. در روز كودتا جالل مشغول بنايى و ساخت و ساز خانه
 عليه كودتا بود.ناتش برانقالب فاقد عزمى جزم در استفاده از امكا ۀدر مجموع جبه

 

 كفايت رهبران بى

 اعضاء كميته مركزى ـ نامه لنين به 1117اكتبر  24

مويى بسـته اسـت    در قيام برابر با مرگ است. اكنون ديگر همه چيز بهاكنون ديگر تأخير 
را حـل كـرد و نـه بـا      تـوان آن  مشـاوره مـى   و مسائلى در دستور روز قرار دارد كه نه با

هـاى مسـلح    ها و مبارزه با تـوده  ها، توده ها منحصرا از عهده خلق ها، بلكه حل آن كنگره
مكن است همه چيز از دسـت بـرود. تصـرف    توان در انتظار نشست م نمى ساخته است.

 فورى قدرت برابر است با دفاع از مردم.
تصرف در آورد. اين موضوع اكنـون مهـم نيسـت. تـاريخ      چه كسى بايد قدرت را به

پيروز خواهند شـد( ولـى چنانچـه     توانند امروز پيروز شوند )و يقينا  انقالبيونى را كه مى
رود بسى چيزها را از دست بدهند در تقابل تأخيرى كه  آن مى بيمفردا بيندازند  كار را به

ها ثابت كرده اسـت و هـر    بخشيد. اين موضوع را تاريخ كليه انقالب روا دارند نخواهند
لحظـه را از دسـت    ها وابسته اسـت  آن كه نجات انقالب به اين آينه افراد انقالبى با علم به

د. تـأخير در اقـدام برابـر مـرگ     حد و حصرى خواهد بو ها خيانت بى بدهند. جنايت آن
 است.
 

 كفايت كفايت رهبرى و رهبران بى

كميته مركـزى حـزب    اى به سه سال قبل از كودتاى سيدضياء در نامه 1291لنين در سال 
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اين نامـه  دهد. لنين در اى مى دهاى داهيانهرهنمو كمونيست شوروى در مورد لحظه قيام،
 موارد زير تأكيد دارد: به

د حل بكننـد.  ـلح بايـهاى مس ئله قيام را تودهـ. حل مس2ت. ـر مرگ اس. تأخير براب1
 . از دست دادن اين لحظه برابر است با خيانت0

دانـد و   را برابر بـا مـرگ و خيانـت مـى     اى كه لنين تأخير در آن حاال ببينيم درلحظه
 جنبش )جبهه ملـى و حـزب تـوده(    مويى بسته است. رهبران كند كه هرچيز به تأكيد مى
 كردند. چه مى

كنـد. و بـا    وزيـرى زاهـدى را نانوشـته صـادر مـى      شاه فرمان عزل مصدق و نخست
رساند و منتظر جـواب   رامسر مى به اى سفيد و امضاء شده در دست زاهدى خود را برگه

 شود. تا در صورت شكست كودتا از كشور خارج شود. كودتا مى
 دهد. مصدق خبر مى هپرستى، شروع كودتا را ب حزب توده يا هر فرد وطن

ست. تيمسـار ريـاحى   ا حاال ببينيم رئيس ستاد ارتش كه بايد با كودتا مقابله كند كجا
خبرهاى  مصدق در زير پتو دلخوش به گترانى است. در ي  ميهمانى شام مشغول خوش

اميدواركننده رئيس شهربانى است، آقاى سرتيپ متين دفترى خواهرزاده مصـدق، كسـى   
 ن است.كودتاگرا كه جزء
 مرداد تـا بيسـت و هشـتم    21فاصله خورد. اما در مرداد شكست مى 21ى همه كودتابا اين
هـا   روال گتشته با همـان تاكتيـ    كارها را به كند گترد. مصدق سعى مى بطالت مى كار به

ريزد و شعار مـرگ بـر شـاه و زنـده بـاد جمهـورى        خيابان مى پيش ببرد. حزب توده به
 كنند. ها را سركوب مى اى جبهه ملى و نيروهاى نظامى تودهدهد  مى دمكراتي  را

خيابـان نياينـد. و اعـالم حكومـت      خواهد كـه بـه   مصدق از نيروهاى حزب توده مى
بار با مصـدق   سهشود. حزب  مى مرداد تحركات كودتا شروع 28كند از صبح  نظامى مى
گويـد صـبر    مـى  گيرد. از طريق مريم فيروز با اندرونى دكتر مصـدق. مصـدق   تماس مى

همه چيز از دست بـرود. اوضـاع تحـت كنتـرل اسـت. نيروهـاى        كنيد، كارى نكنيد، كه
حـزب از   رود. حزب توده و سازمان افسران حزب در خيابان سرگردانند. كودتا جلو مى

ها بريـزد. و توسـط واحـدهاى     خيابان خواهد تا طى پيامى راديويى مردم را به مصدق مى
خبرهاى خـوش   مصدق گيج و مردد است. و دل به ا مسلح كند.نظامى هوادارش مردم ر

 متين دفترى از عوامل كودتا دارد.
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آورند. حزب منتظـر فرمـان مصـدق اسـت. مصـدق فرمـان        نيروهاى حزب فشار مى
 اند. سرگردان دهد. مردم و حزب و هواداران جبهه ملى منتظر و نمى

گويد كار  دق هنگام فرار مىگيرد. مص رسد. حزب تماس مى خانه مصدق مى كودتا به
كنيـد. رهبـرى حـزب دسـتور تعطيـل       وظايف ميهنى خود عمـل  از كار گتشته است. به

 شود. دهد تا ببيند چه مى ها را مى كميته
كـه وقـت    موئى بسته است و انتظار يعنى مرگ جنـبش. زمـانى   زمانى كه همه چيز به

ها گره ناگشـودنى نفـت،    خياباندر  ها بايد مشاوره و رايزنى و تعلل گتشته است و توده
بسـت   هـاى توطئـه بـن    ديكتاتورى، امريكا و انگليس را باز كننـد. و بـا تصـرف كـانون    

دهنـد. و   كفايـت وقـت را از دسـت مـى     باز كنند رهبـران بـى   هاى جبهه ملى را تاكتي 
لحظـات   كنند كـه از دسـت دادن ايـن    فراموش مى 1917رهنمودهاى داهيانه لنين را در 

 حدوحصر است. جنايتى بىتاريخى، 
 

 كودتا بحران در رهبرى حزب توده، در آستانِ

اختالف دو جناح كيـانورى ـ قاسـمى بـا جنـاح بهرامـى ـ يـزدى          1001در اسفند سال 
شود. و جـاى او را دكتـر    بركنار مى رسد. كيانورى از سازمان ايالتى تهران اوج خود مى به

شـود.   تبليغات و تعليمـات حـزب مـى    گيرد. و كيانورى مسئول شعبه حسين جودت مى
شـود و جـاى او را    كيانورى از رهبـرى سـازمان زنـان برداشـته مـى      مريم فيروز همسر
 شود: زير مى هاى گيرد. جودت بدون سابقه كار تشكيالتى مسئول بخش هوشمندراد مى

. مسـئول  0. مسـئول شـوراى متحـده مركـزى،     2. مسئول سازمان افسـران حـزب،   1
 . مسئول سازمان ايالتى تهران1جان، تشكيالت آذرباي
هاى مخفـى حـزب بـود( از     ت مبارزه با استعمار )كه يكى از سازمانمعيمسئوليت ج

 شود. دكتر يزدى واگتار مى شود و به كيانورى گرفته مى
 

 سه نامه مهم

رهبران مقيم مسكوى حزب فرسـتاده   نامه از رهبرى داخل كشور به چهار، 1002درسال 
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 وضعيت بحرانى رهبرى حزب نامه حاوى نكات مهمى از چهارنامه از اين  سهشود كه  مى

بنـدى درون رهبـرى حـزب، حـزب را      دهد كـه دسـته   ست. و نشان مىا كودتا ۀدرآستان
مرگبارى ضعيف كرده بود. و ناكارآيى رهبرى حزب )اگر نگوينـد   حد كودتا به ۀآستاندر

 بوده است. يكى از داليل مهم آنبندى بوده است، الاقل  خيانت( ناشى از اين دسته
نامه از نشريه راه آزادى )جناح منشعب از حـزب تـوده( توسـط فريـدون      چهاراين 

 آذرنور سپرده بود. خود به ها را اسكندرى قبل از مرگ آذرنور چاپ شد اين نامه
نامه نخست توسـط بهرامـى، يـزدى، جـودت نوشـته شـده اسـت. و سـبب تمـامى          

قاسمى دانسته است. و از رهبران  بندى كيانورى، مريم فيروز، هاى حزب را دسته بدبختى
 ها را از ايران خارج كند. مقيم مسكو خواسته است آن

نويسـد، مسـئول مـالى حـزب و علـت بحـران درون        نامه دوم را مهندس عُلّوى مـى 
 داند. طلبى سازمان جوانان مى رهبرى حزب را استقالل

كفـايتى جنـاح    طلبـى و بـى   بحـران را قـدرت  نامه سوم از كيانورى است. و او علت 
 داند. بهرامى ـ يزدى مى

 

 نامه مشترك بهرامى، يزدى، جودت

دكتر بهرامى دبير اول حزب و يزدى و جودت هر دو از رهبران طراز اول حزب هستند. 
 و اما رئوسى و مطالب مهم اين نامه:

همكارى با بهرامى  يل بهتن از رهبران حزبى( ما دواهلل قريشى ) . دكتر فروتن و امان1
. مـريم فيـروز و   2ند. دشيراصـولى متوسـل شـ    هاى شيوه نبودند. پس براى بركنارى او به

 . باند كيانورى، مريم فيروز،0هاى حزبى برآمدند.  حسام لنكرانى درصدد قبضه كردن پست
قريشـى   و . باند فـروتن، مـريم  1انحالل سازمان مخفى حزب داشتند.  قاسمى، تصميم به

. مريم فيروز و فروتن از كيانورى خـط  1. كنند توطئه میقبضه كردن تمامى حزب اي بر
فقـط   رهبرى حزب بود. و . فرار كيانورى از زندان توسط اين باند بدون نظر1گيرند.  مى

 ها . بعد از فرار كيانورى و ديگر رهبران از زندان، برسر پست7قرار بود او را فرارى دهند. 
كيـانورى مسـئوليت تشـكيالت حـزب      . خواسـت  8اختالف پيش آمـد.   ها و مسئوليت
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داد رهبــرى  نمــى . كيــانورى اجـازه 9هـا و ســازمان نظــامى بـود.    تهـران و شهرســتان در
شوروى از شدت ايـن   . سفر بقراطى، فروتن و قاسمى به11هاى محلى سر بزند.  كميته به

 ر روش، بوركراسى و اپورتونيسـم كيانورى و باند او سكتاريسم د . كار11ها نكاست.  درگيرى
انتقادكننـدگان و   هـا: خفـه كـردن منتقـدين، تعقيـب      . شيوه كار آن12درتشكيالت بود. 

گيــرى، پرونــده ســازى، بوروكراســى و كاشــتبازى، كــار شيــرخالق و مكــانيكى،  انتقــام
باندبازى، پر كردن وقت كادرها با اعمال بيهوده.  بازى، وفادارى خصوصى تبعيض، رفيق
 كميته ايالتى تهـران،  صاب روشنفكران خودى در مناصب حزبى، راه ندادن كارگران بهانت

تشـكيالت  ب دربـردارى از حـز   . كپـى 10آميز بود.  هاى تحكيم ديكتاتور در كار و روش
. تبديل كميتـه ايـالتى   11بوروكراسى عجيب.  سازمان توسط مريم فيروز، انضباط شديد،

 ترين پا گتاشتن ابتدايىزير. كيانورى با 11ائيه حزب، سنگرى بر عليه هيئت اجر تهران به
تهديـد و تـوهين و تشـنج از     اصول اساسنامه، نفى انضباط و تمركز سازمانى با توسل به

 اعضاء هيئت اجرائيه: كيانورى به . ناسزاهاى11كند.  اجراى اصالحات جلوگيرى مى
ـ   ت جاسـوس  اگر خودت جاسوس نباشى برادرت جاسوس است. )دكتر يـزدى(، زن

شـرمينى(، خالصـه كسـى از تـو      است )دكتر جودت(، مـادرت جاسـوس اسـت )نـادر    
 جاسوس است.

. عدم هماهنگى و اختالف درهيئت اجرائيه سبب اصلى اشتباهات و تناقضات در 17
. اعـالم  1پيشنهاد بـود:   دو. در كودتا 18 مرداد بود. 28تصميمات و دستورات مربوط به 
 . انتظار و خواستن نظر مصدق از كيانورى2لّوى، اعتصاب عمومى از مهندس عُ

. اين عدم تحرك و نداشتن سرعت كـافى بـراى اقـدام از عـوارض قبضـه شـدن       19
اطالعـى مـا از قـدرت واقعـى و      بـى  تشكيالت براى مدت طوالنى دردست كيـانورى و 

هاى ذهنى و  مرداد براساس قضاوت 28. پس از 21امكانات عملى تشكيالت تهران بود. 
نادرسـت كيـانورى تصـميماتى گرفتـه شـد كـه جنبـه بالنكيسـتى داشـت           هاى رزيابىا

م. ـتباه كرديـاش علت اطالعات شلط كيانورى هـارزيابى نيروها ب . در21ه(، ـ)ماجراجويان
مـرداد   28خيانـت در   تأثير جنجالى بود كه هيئت اجرائيـه را بـه   . اين اشتباهات تحت22

. كيانورى تهـاجم  21ها را درست ارزيابى نكرد.  قشقايى . كيانورى نقش20كرد.  متهم مى
زد كه دراشـتباهات   اين امر دامن مى . كيانورى به21برعليه كميته مركزى را تشويق كرد. 
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 علت عدم همكارى كيانورى كارها متوقف شـده اسـت.   . به21گتشته او مبرى بوده است. 
كنـد   . كيـانورى سـعى مـى   28 افراد را بيشتر كنـد.  كند سروصداى . كيانورى سعى مى27

. روش 29عهـده كميتـه مركـزى اسـت.      نشان دهد كه مسئوليت كارهاى مطبوعـاتى بـه  
 سلب اعتماد و حي يت از كميته مركزى است. كيانورى
 

 رهبرى حزب در مسكو نامه دوم: نامه كيانورى به

مخالفين يا . از نظر باند بهرامى، 2. پلنوم كميته مركزى و مشورت فعالين وجود ندارد. 1
زور، مرعـوب كـردن از راه    اجرائيه: تحكم به . روش هيئت0اند يا تحري  شده،  منحرف

ف رهبرى ناشى است از: ضع. 1مال كردن است.  سلب مسئوليت، خفه كردن از راه لجن
تحصيل و مطالعه، شركت نداشـتن در كـار عملـى، مجـزا      تئوري ، عدم عالقه به ضعف

كارى، خودخـواهى، تكبـر    كم رجعى براى حساب پس دادن،بودن از توده، نبودن هيچ م
 ها عبارت است از: . انعكاسى خارجى اين ضعف1شديد، 
. توسـل  0. ارزيـابى نادرسـت از نيروهـاى اجتمـاعى،     2. اشتباهات مكرر سياسى، 1
 مال كردن بندى، لجن هاى نادرست، دسته شيوه به

 مالى كنند. ماست 1002مرداد  28 تا 1001تير  01خواهند مسئوليت حزب را بين  . مى1
ا ارزيابى اشتباه در مورد مصدق نبـود. و  ه م. گنا 8 دانند. ناپتير مى . شكست را اجتناب7

 دو خاطر است: . پتيرش خطا از جانب رهبرى به9اين اشتباه بود.  پس پى بردن به
 . پوشاندن اشتباهات امروز2. فشار افراد حزبى، 1
تـرين بيمـارى رهبـرى     زب ريشه دوانيده است. اين بزرگ. روح عدم انتقاد در ح11

رحمانه با آن مبارزه نشود درآينده هم صدمات ديگـرى خواهـد    حزب ماست كه اگر بى
 . چه بايد كرد:11زد. 
. كـار توضـيحى   2قيـق راه آينـده،   . انتقاد علنى و شرافتمندانه از گتشته و تنظـيم د 1
 مورد كودتا در ميان مردمدر

. ما بايد نيروهـاى حزبـى را   10مرداد باور نداشتيم.  21كان كودتا پس از ام . ما به12
ميدان آمـد، و بـا    تير حزب دير به 01 . در11كرديم.  براى برخوردهاى خيابانى آماده مى
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. كودتـا  11نيروى متشـكل و سـازمان يافتـه داشـتيم.      21111كه ما  نيروى كم. در حالى
آماده هرگونه اقـدام از سـوى    11صدق از ساعت . م11جلوگيرى بود.  بدون ترديد قابل
. اگـر  18وجود نداشت.  آمديم امكان پيروزى براى كودتا ميدان مى . اگر به17حزب بود. 

. مـن  19آمدنـد.   يرانـه بيـرون مـى   آمـديم نيروهـاى مصـدق از حالـت شافلگ     ميدان مى به
 ام. ر مشتركى داشتهكودتا و لزوم انتقاد از خود با بقيه نظ جز تحليل تمامى موارد بهدر
 

 رهبرى حزب در مسكو . نامه سوم: نامه مهندس عُلّوى به3

. تمـام اختالفـات   2. نامه شما نتوانست اختالفات درون رهبرى حزب را از بين ببـرد.  1
 درون حزب سياسى است اما علت آن:

 بـى، طل . استقالل1طلبى،  . جاه0. خودخواهى، 2بندى براى احراز مقامات حساس،  . دسته1
 . اختالفات سابق1

 طور انفـرادى  . شعب حزب به1. درايجاد اختالف كيانورى و قاسمى سهم بزرگى دارند. 0
. كيـانورى  1كاردانى و اعتماد و سياسى نيسـت.   . ارتقاء كادرها برمبناى1شوند.  اداره مى
. اختالفـات  7شـود.   او واگـتار مـى   كرد در تقسيم مجدد قدرت، كميته تهران بـه  فكر مى
گاه بر بدنه سازمان جوانان تسلط سياسى  . حزب هيچ 8حزب رسوخ كرده است.  بدنه به

. خودسـرى،  11گيرد.  صورت نمى . كار اقناعى و توضيحى در تشكيالت9نداشته است. 
 . مبـارزه 11طلبى، عدم اجراى دستورات حزب درسازمان جوانان توسعه يافته اسـت.   استقالل
 شكل: هاست كه خارج شده و به انه و اصولى مدتحزب از چارچوب شرافتمند داخل
. ديكتاتورمنشـى،  1هم زنـى،   . تفتيش و دو به0جويى،  . انتقام2توزى ناسالم،  . كينه1
 . متهم كردن در آمده است7. فحش، 1 . توهين،1

. علت بحران خودخواهى 10شمارند.  هدف و وسيله را مجاز مى . براى رسيدن به12
علــت پوشـاندن اشـتباهات سياســى و    را تشــديد كـرده اسـت.   آننيسـت. خودخـواهى   
هـاى جامـد مصـالح افـراد را بـاالتر از       ها و قضاوت . حب و بغض11تشكيالتى است. 
وقـت هيئـت   درصد  91مرداد  28تير تا  01. در فاصله 11داده است.  مصالح حزب قرار

بـراى سـلب    مينـه جويى، تصفيه حساب، تهيه ز اجرائيه صرف مسائل كوچ  م ل: انتقام
. جناح رقيـب، كيـانورى را خيانتكـار و عامـل     11مسئوليت و انتقال مقامات صرف شد. 
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كنـد. تمـامى    نقش بريا ـ اسالنسكى را بازى مـى   گويند كيانورى داند و مى امپرياليسم مى
هاى كيانورى  . سلب تمامى مسئوليت17هاى حزب محصول خرابكارى اوست.  شكست

 ات در قبل از كودتا به او.واگتارى شعبه مطبوع و
 

 بندى اين سه نامه جمع

زاويـه   سهاگر نامه بهرامى، جودت، يزدى را دركنار نامه عُلّوى و كيانورى بگتاريم. و از 
بريم كه حـزب در مقطـع كودتـا چـرا      مى رهبرى حزب در مقطع كودتا نگاه كنيم، پى به

 پيروز شود. سادگى سهم خود( كودتا به شافلگير شد. و اجازه داد )به
گويد ارزيابى او از پيروز نشـدن كودتـا درصـورت     هرچند كيانورى درخاطراتش مى

شويم كه حـزب قبـل    نامه متوجه مىسه اين  اقدام حزب خطا بوده است. اما با نگاهى به
ــا بــه ــا و در آســتانه كودت علــت ســرطان كشــنده فراكسيونيســم، خودخــواهى،   از كودت

متالشى شده بود. و امكان هر اقدامى از او سـلب شـده    از درون اخالقى طلبى، بى قدرت
و ديگـر   بود. تير خالص حزب قبل از كودتا توسط كيانورى، بهرامـى، يـزدى، جـودت   

 مغز حزب شلي  شده بود. شركاء به
 

 هاى حزب پس از كودتا فعاليت

 سازى كودتا ستاد خنثى

. نورالدين كيـانورى،  1: مرداد تشكيل شد. اعضا آن عبارت بودند از 28اين ستاد پس از 
 . سـرگرد جعفـر وكيلـى،   1مبشرى،  . سرهنگ1. مهندس عُلّوى، 0. حسين جودت، 2
 . گالوست زاخاريان8اهلل قريشى،  . امان7. سروان روزبه، 1

 

 اقدامات ستاد ضدكودتا

 . تمـاس 0. مخفى كردن دكتر حسين فاطمى، 2. تالش براى برگزارى تظاهرات موضعى، 1
 هاى پارتيزانى . ايجاد پايگاه1 قايى براى ي  عمليات مشترك،با سران ايل قش
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 لو رفتن عمليات پارتيزانى

هاى شمال شناسايى شـد. عمليـات از نظـر     هايى در جنگل براى عمليات پارتيزانى مكان
واحد نظامى كه  سهتصميم گرفته شد  فرمانده، اسلحه و مهمات و نفرات بررسى شد. و

. گردانى 2. گروهانى در چالوس، 1ند: وها از افسران حزبى بود خلع سالح ش فرمانده آن
 . گروهانى در طالش0 در همدان،
نفر از فرماندهان واحدهايى كه قرار بود خلـع   دوروز قبل از شروع عمليات،  دواما 

ه دكتـر يـزدى در لـو    رسد ك نظر مى به سالح شوند دستگير شدند. و عمليات منتفى شد.
دادن اين فرماندهان نقش داشته است چـرا كـه در توضـيحى كـه سرلشـكر آزمـوده در       

دكتر يـزدى در موقـع   »براى عفو دكتر يزدى نوشت چنين آمده است:  روزنامه اطالعات
 «اعليحضرت كردند. بسيار حساس خدمت بزرگى به

 

 نتيجه با سران قشقايى تماس بى

ى متقى براى تماس با سران ايل قشقايى و ارزيابى توان نظامى سرهنگ چليپا، عل ،روزبه
ملى با هر گونـه عمليـات نظـامى     رهبر جبهه ايل قشقايى رفتند. اما دكتر معظمى ها به آن
 عليه كودتا مخالفت كرد.بر

گازيوروسكى در كتاب سياست خارجى امريكا و شاه علـت منتفـى شـدن عمليـات     
. تـرس سـران جبهـه ملـى از     1دانـد:   مـى  ا دو علتها ر نظامى مشترك حزب و قشقايى

. سـفر رئـيس شـعبه سـيا در تهـران      2نفع حزب توده تمام شود.  كه نبرد مسلحانه به اين
 ها از هر گونه عمليات نظامى. متاكره با سران ايل و منصرف كردن آن ايل قشقايى و به

 

 مخفى كردن دكتر فاطمى

هـاى حزبـى منتقـل     يكى از خانـه  تر فاطمى بهحزب، دك با مراجعه خواهر دكتر فاطمى به
مخفيگاه او پـى بـرد. و او    پليس به احتياطى دكتر فاطمى، علت بى شد. اما بعد از مدتى به
 را دستگير و اعدام كرد.
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 تظاهرات موضعى

تظاهرات موضعى در مناطقى انجام شـد. امـا از جانـب مـردم حمايـت نشـد. و بعـد از        
 ادامه آن منصرف شد.هاى مكرر حزب از  دستگيرى
 

 ارزيابى حزب از اقدامات ستاد ضدكودتا

هـاى   هايى كه براى رهبرى مسكو فرستادند. و چه در ارزيـابى  رهبران حزب چه در نامه
دليـل   پايـه و بـه   سـتاد ضـدكودتا را بـى    (، اقدامات1001پلنوم چهارم حزب در مسكو )

 زيابى كردند.عصبانيت و فقدان امكانات ماجراجويانه )بالنكيستى( ار
 

 اختالف در رهبرى حزب بر سر تحليل كودتا

دان اك ريـت هيئـت اجرائيـه     گالوست زاخاريان مغز متفكر و تئورى 1002دراواخر سال 
 محور استوار بود: سهكرد. اين جزوه بر را با امضاء هيئت اجرائيه منتشر« مرداد 28جزوه »

رهبرى آن بـا بـورژوازى ملـى     . انقالب ايران در مرحله ملى و دمكراتي  است. و1
از انقالب با بورژوازى ملى اسـت.   . مسئوليت پيروزى و شكست در اين مرحله2است. 
 . حزب عليرشم داشتن اشتباهاتى، مسئوليتى در قبال اين شكست ندارد.0

مــرداد  28كيـانورى برعليـه جـزوه     11در نشـريه تعليمـاتى شـماره     18/1/1000در 
 محور استوار بود: سهاله بر اى نوشت كه اين مق مقاله
. حـزب  2. حزب طبقه كارگر درانقالب ملى و دمكراتي  وظايف بسيار سـنگين دارد،  1

روى از مصـدق و جبهـه    اصلى حزب دنباله . اشتباه0دچار اشتباهات بزرگى شده است. 
 ملى بوده است.

سـئول  همـراه دكتـر فـروتن م    از ابتدا به مسئول نشريه تعليماتى حسين تمدن بود كه
 دكتر مصدق داشت. شعبه تعليمات و تبليغات نظر م بتى به
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 رهبرى حزب در مسكو

داليلـى ايـران را تـرك     نفر بود. كه بـه  دهدراين زمان رهبرى حزب در مسكو متشكل از 
 كرده بودند:

 . فريدون كشاورز،1. محمود بقراطى، 1. رضا روستا، 0. ايرج اسكندرى، 2. دكتر رادمنش، 1
 . دكتر فروتن11. احمد قاسمى، 9كامبخش،  .8. اردشير آوانسيان، 7برى، . احسان ط1

رهبرى حزب در مسكو  اى به ها دكتر يزدى، بهرامى، جودت نامه دنبال اين درگيرى به
 خارج كنند. ها خواستند كيانورى را از ايران نوشتند. و از آن

 

 كشف سازمان نظامى حزب توده

شـروع شـد. سـروان اخراجـى      1000مـرداد   21 همه چيز از يـ  دسـتگيرى سـاده در   
 نشريات حزبى دسـتگير شـد. در   جايى ي  چمدان كتاب و ابوالحسن عباسى حين جابه

فرماندارى نظامى شناخته شد و تحـت شـكنجه شـديد قـرار گرفـت. و پـس از مـدتى        
هاى مخفى سازمان افسران سوخته شـده اسـت.    كه دراين مدت خانه خيال آن مقاومت به
 را لو داد. دو خانه

زاده از مسـئولين سـازمان افسـران     سرهنگ مبشرى، سروان مختارى، سـروان محقـق  
زيـر شـديدترين   سـرهنگ مبشـرى    دسـت آمـد. و   دستگير شدند. كتابچه رمز اسامى بـه 

هـا بدهـد. سـرهنگ مبشـرى از شـدت       آن رمز اسامى را به دكلي تا ها قرار گرفت شكنجه
( و 1000شـهريور   11باالخره رمز كشف شـد )  خودكشى زد. اما نمرد. به شكنجه دست
 طور كلى متالشى شد. سازمان نظامى به

 

 سروان ابوالحسن عباسى كه بود

شـكل   خاطر فعاليت سياسى در ارتش اخراج شـد. و بـه   عباسى سروان ارتشى بود. اما به
نظامى معـاون روزبـه بـود. عباسـى      فعاليت پرداخت. در بدو تشكيل سازمان اى به حرفه

هـاى   تر و فرمانبرى مطيع را داشت. مدتى رابط شهرستان براى روزبه حكم برادر كوچ 
كه  زمانىزمان نظامى با ديگر اعضاء شد. دربود. بعد رابط هيئت دبيران سا سازمان نظامى
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شـعبه اطالعـاتى حـزب     معاونـت  روزبه از مسئوليت سازمان افسران بر داشته شد. و بـه 
نفـرى افسـران حـزب، حـدود      111. و در مجموع از سازمان منتقل شد. با او مرتبط بود

 شناخت. نفر را با نام و نشان مى 211
 

 علل فروپاشى سازمان نظامى حزب

تراتژي ، ـ. در بُعد اسـ 1ت: ـى اسـزاويه قابل بررسدوى از ـازمان نظامـى سـفروپاش
 . دربُعد تاكتيكى2

خورد با ي  حكومت كودتا كـه  در بُعد استراتژي ، حزبى فروپاشيده از درون، در بر
و خود نيـز بـراى سـركوب حـزب از      شود. توسط سيا و انتليجنت سرويس حمايت مى

تواند تاب بياورد دير يا زود، امروز يـا   هيچ جنايتى روى گردان نيست مدت زيادى نمى
 طور تاكتيكى مسائل زير قابل طرح است: ضربات اساسى خواهد شد اما به فردا دچار
ارتـش )سـاواك    2خراجى عباسى فـردى شـناخته شـده از طـرف ركـن      . سروان ا1

شـناخت. پـس حضـور او     مـى  نفر از اعضاء سـازمان نظـامى را   211ارتش( بود. حدود 
 ايران كارى بس خطرناك بود.در
مقاومـت عباسـى    . رهبران سازمان نظامى و شخص خسرو روزبه اعتماد شلطـى بـه  2

 فرماندارى نظامى اطالعات دقيقى نداشتند. كه از شدت شكنجه در خاطر آن داشتند. به
هـا را گـول زد. و پنداشـتند كـه ايـن مقاومـت        روزه عباسـى آن  11ـ12. مقاومت 0
جا كـرده بودنـد    نظامى را كه جابه تواند تا ابد ادامه داشته باشد. پس دبيرخانه سازمان مى

وال سـابق از  ر هـا بـه   شـكيل حـوزه  همان خانـه و مكـان قبلـى برگرداندنـد و ت     دو بار به
 گرفته شد.سر
 

 شد و نشد چه بايد انجام مى

هايى كـه   . بايد دبيرخانه سازمان و كليه خانه2شد.  . بايد كليه ارتباطات عباسى قطع مى1
خـارج از ايـران انتقـال     نظـامى بـه   . اسـناد سـازمان  0شـد.   شناخت تخليه مى عباسى مى

تمـامى كسـانى را كـه عباسـى     جانبـه  بـاش همـه   . بايد حزب در يـ  آمـاده  1يافت.  مى
 كارى كه در قدرت سازمان نظامى نبود. كرد. شناخت مخفى مى مى
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 مقصرين چه كسانى بودند

سـت، از  ا مقطعـى كـرد( و مقصـر اصـلى او    گوييم كه عباسى خيانت كـرد )كـه در  اگر ب
روز مردانـه ايسـتاد. از    11ـ12 ايم. عباسى مقاومت كرد. حداقل حقيقت ماجرا دور افتاده

گونـه كـه    همـان هاى فرماندارى نظامى كه پدر ساواك بعـدى بـود.    د نبريم كه شكنجهيا
توان انسانى هر مبارزى خارج بود. اما با اين همه مقاومت كرد.  دادگاه گفت ازدرروزبه 

كـار انجـام    ايـن  تا سازمان نظامى فرصت داشته باشد تمامى اطالعات او را بسوزاند. امـا 
روال  هـا بـه   هاى اسامى اعضـاء. و حـوزه   لش برگست با دفترچهجاى او نشد. دبيرخانه به

عادى خود برگشت. باالخره عباسى درزير شكنجه تاب نياورد و مجبور شد دو خانـه را  
 عباسى هيچ انتقاد تشكيالتى وارد نيست. دردوران بعد كه مبـارزات  جا بهلو بدهد. تا اين

سـاعت بـود.    21ن خانـه تيمـى   چريكى اوج گرفت. ابتدا فاصـله دسـتگيرى تـا لـو داد    
توان انسانى ي  چري  خـارج   ساعت زير شكنجه از 21تجربه فهميدند كه  ها به چري 

ساعت تقليل  1ساعت و دراواخر عمر رژيم ديكتاتورى شاه به  12است. اين زمان را به 
خانـه تيمـى بـاز     ساعت بعد از اجراى قرار بـه  1ـ8اگر ي  چري  بين  داده بودند. پس

چريـ  حـق    شـد. و آن  شت. از نظر سازمانى آن خانه سوخته بـود و تخليـه مـى   گ نمى
دقيقـه اول   11طـور اتوماتيـ  اگـر     اش به داشت آن خانه را لو بدهد. و حتى قرار بعدى

عباسى وارد است. همكـارى بعـدى او بـا پلـيس      به شد سوخته بود. ايرادى كه اجرا نمى
 توانسـت اطالعـات محـدودى را    است. او مـى  بعد عباسى مورد انتقاد جا بهاست. از اين

نفـر را لـو داد. بـا     211حدود »پليس بدهد. اطالعاتى كه پليس از او انتظار داشت. اما  به
است كه چنين تشكيالت معيـوبى را   همه مقصر اصلى او نيست. مقصر اصلى حزبى اين

 آيد. اندازد و درصدد اصالح آن برنمى راه مى
زاده و وكيلـى و   افسران سرهنگ مبشرى، مختارى و محقـق . هيئت اجرائيه سازمان 2
م ابـه يـ  فرمانـده هوشـيار عمـل       به عباسى نتوانستند دليل به اينان با اعتماد بى . سيام
جانبـه از زيـر بمبـاران     نشينى همـه  ي  عقبو واحدهاى تحت فرمانده خود را دركنند. 

 پليس نجات دهند.
دت، ساير اعضـاء كميتـه   جو»گويد:  مىدادگاهش . شخص خسرو روزبه، روزبه در0
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رهبـرى  آن زمـان در روزبـه در « هسـتيم  درجه اول شخص من مقصر اصلىمركزى و در
روزبـه   زاويه به دوبخش اطالعات حزب منتقل شده بود. اما از  سازمان نظامى نبود. او به

 عباسـى، عباسـى بـراى روزبـه ماننـد بـرادر       حدوحصر بـه  . اعتماد بى1است:  انتقاد وارد
عباسـى، سـروان    توانسـت باعـث شـود كـه     ترش بود اما اين رابطه عاطفى نمـى  كوچ 

نفر را با نام و  211چنان در همه كارها وارد بشود كه  آن 2اخراجى و شناخته شده ركن 
 «.عباسى گرگ باران ديده است»گويد:  دستگيرى عباسى مى . روزبه بعد از2نشان بشناسد. 

 حـد توان ريس  كرد. آن هم ريسكى در ىآخر نم تا بهدركار تشكيالتى روى هيچ كس 
 شوند. نفر نابود مى 211عباسى دهان باز كند  دانست كه اگر اطالعات عباسى. روزبه مى

توانسـت   گويد: فقط كميته مركزى حـزب مـى   دادگاه مى. مركزيت حزب، روزبه در1
افسران نبـود. و   امكان در اختيار سازمان نفر را حل كنند و اين 211مشكل مخفى كردن 

عباسى اعتماد نكنند. امـا جـودت و ديگـر رهبرانـى      داد كه به سازمان دستور صريح مى به
اتخاذ چنين تصميمى عاجز بودند. سازمان افسران، سپر دفاعى حزب بود و بـا   حزب از

موقع حزب را  ارتش داشت، به ارتش، فرماندارى نظامى و دادرسى 2نفوذى كه در ركن 
كرد. با فروپاشى آن، حزب در معرض نابودى قرار گرفـت. و بعـد از ايـن    از خطر آگاه 

 فرو پاشيد. ضربه بود كه حزب
 

 فروپاشى سازمان حزب

مرداد براى حزب توده شكستى مرگبار بود بـا ايـن همـه توانسـت خـود را       28كودتاى 
 بـا دسـتگيرى ابوالحسـن    1000 حف  بكند. اما با فروپاشى سازمان نظامى كـه از مـرداد  

 عباسى شروع شد، شمارش معكوس فروپاشى سازمان حزب زده شد.
توانـد در برابـر    اش، مـدت زيـادى نمـى    ديگر روشن بود كه حزب بدون سپر دفاعى

ديد، مقاومت كند. كودتايى  حزب مى حكومت كودتا كه ت بيت خود را در گرو فروپاشى
 كه كنسرسيوم جهانى نفت در پشت آن بود.

توانسـت   شد مـى  اى خردمند و دورانديش رهبرى مى موعهاگر حزب توده توسط مج
نيروها بود با كمتـرين تلفـات پشـت سـر      نشينى اين مرحله از مبارزه را كه دوران عقب

بگتارد. رهبرى حزب را از زير ضربات پليس خارج كند. و تشكيالتى جمـع و جـور و   
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رهبرى حزب فاقـد  منضبط و مخفى بسازد. سازمانى منطبق بر شرايط جديد. اما  فشرده،
 هاى الزم بود. درايت

 اوجدهد كه اينان در درمسكو نشان مىرهبرى حزب  چهار نامه رهبرى حزب خطاب به
 ها، طلبى جاهدولت دكتر مصدق حاضر نبودند از  بحران اجتماعى، و لحظات آخر سرنگونى

 منافع جنبش بينديشند. هاى شخصى دست بكشند و به هينها، و ك خودخواهى
رهبران حـزب در مسـكو    اى به هلل قريشى از رهبران حزب بعد از كودتا طى نامها امان
نفر از مسئوالن حزبى درخطر است بايد خارج شوند. امـا رادمـنش    111نويسد: جان  مى
دسـت كيـانورى    تمـامى بـه   انديشد اگر جناح خود را از ايران خارج كنـد، حـزب بـه    مى
او، سپردن حزب در دست يزدى اسـت. و   كند خروج جناح كامبخش فكر مى افتد. و مى

 تمامى از دست رفت. به منافع فردى و گروهى خود انديشيدند. تا حزب آنقدر به
 

 هاى حزب كشف چاپخانه

نام حسن سبزوارى دسـتگير   ها به درجريان دستگيرى سازمان افسران حزب يكى از پي 
بـود. در ايـن زمـان    هـاى تهـران    كميتـه  به شد. سبزوارى مسئول رساندن نشريات حزبى

كـرد.   طور مستمر چاپ مى چاپخانه مخفى داشت. كه نشريه هفتگى مردم را به سهحزب 
نخسـتين چاپخانـه حـزب را لـو داد. در جريـان       1000سبزوارى درزير شكنجه در مهر 

عنـوان مسـئول    بـه  كشف اين چاپخانه صمد رزندى كه از افسـران فرقـه دمكـرات بـود    
 خدمت پليس در آمد. در زير بازجويى به چاپخانه دستگير شد. رزندى

سازمان محلى تقسيم شده بود كـه در رأس   ششسازمان ايالتى حزب دراين زمان به 
ها  ها و كميته دادن نشريات افراد محل جريانمان ي  كميته محلى بود. رزندى درهر ساز
ا هـ  هاى جديد شروع شد. رزندى شـب  شناخت پس با كم  او دستگيرى خوبى مى را به

پرداخت. در يكـى از ايـن    ها مى اى شكار توده نشست و به فرماندارى نظامى مى در جيب
شناسايى كرد اما كيـانورى بـا    تن داشت ها رزندى كيانورى را كه لباس سرهنگى به شب

حزب رسـاند. و از   تيراندازى گريخت. بعدها رزندى از دست پليس گريخت. خود را به
 شوروى فرستاد. ج بفرستند. حزب او را بهخار به ها خواست كه او را آن
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 هاى رهبران حزب دستگيرى

درهمين سال دكتر يزدى، شرمينى، زاخاريان دستگير شدند. هر سه از رهبران درجه اول 
د. و بالفاصـله بعـد از دسـتگيرى    شـ  حزب بودند. يزدى در ي  دندانپزشـكى دسـتگير  

ؤثرى در الغـاء روحيـه تسـليم    ش مـ صدد همكارى با پليس برآمد. يزدى در زندان نقدر
« رفيق كبير»اول حزب داشت نادر شرمينى رهبر سابق سازمان جوانان  كادرهاى درجهدر

 شهادت رسيد. به زير شكنجهدرآمد. اما گالوست زاخاريان در خدمت پليس نيز به
 

 1334ضربات سال 

نظـامى  دار دكتر بهرامى دبير اول حزب دستگير شد. بهرامى درماشين فرمان 1001درسال 
 اهلل قريشـى،  . خانـه امـان  1شـناخت لـو داد:    مى خدمت پليس درآمد و دو خانه حزب را كه به

. خانه مهندس عُلّوى، مسئول مالى حـزب و عضـو هيئـت    2مسئول كميته ايالتى تهران، 
 اجرائيه حزب

 

 دكتر بهرامى كه بود

ارانى قرار گرفـت.   دكتر بهرامى در آلمان تحصيل كرد و پزش  شد. درآلمان تحت تأثير
در زنـدان   1021دستگير شـد تـا شـهريور     نفر 10محفل ارانى پيوست. و با  و درايران به

عنـوان هيئـت دبيـران     زودى به عضويت حزب در آمد. و به بود. پس از تشكيل حزب به
انتخاب شد دركنگره دوم حزب نيز دبير كميته مركزى حزب شد. پـس از   كميته مركزى

شد. دبير اول حـزب شـد.    اى از رهبران حزبى دستگير ر شاه، كه عدهو ترو 1027بهمن 
تمام و شايسته و مناسب حزبى مخفـى و زيـر ضـرب يـ  حكومـت       بهرامى رهبرى به

درد هدايت ي  درمانگاه و نهايت مـديريت يـ  بيمارسـتان     به كودتايى و پليس نبود او
 مطالـب نبــود. و  خـورد. امـا در حـزب تـوده، مكانيســمى بـراى درك و فهـم ايـن        مـى 
زمـان  دست كسى دادند كه در ه حزب را بهزد ترين شرايط هدايت كشتى طوفان بحرانىدر

انفرادى باشد. و دو تـا سـيلى   در دو روز  بازداشتگاه برسد. دستگيرى حتى صبر نكرد به
 بخورد در جيپ فرماندارى فرو ريخت و از همان جا دو خانه مهم حزب را لو داد.
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 مجله عبرت

اى از رهبران حزبى م ل دكتر بهرامى، دكتر يزدى، نادر شرمينى تصـميم گرفتنـد تـا     عده
همـين خـاطر مجلـه     تكميل كننـد. بـه   اى ايدئولوژي  ضربه تشكيالتى پليس را با ضربه

منتشـر شـد. ايـن مجلـه نقـش مخربـى       اى  توسط زنـدانيان تـوده   1001عبرت در سال 
نـام   اهلل قريشـى بـه   دنبال مجله عبرت امـان  بههواداران حزب داشت.  مقاومت اعضاء ودر

تيمور بختيار فرمانده فرماندارى نظامى تهران، كتاب سيركمونيسم درايران و كتاب سـياه  
 نوشت. 1001ـ01هاى  را در سال
 

 بقاياى حزب

 1001سـال  هبرى حزب از ايران خـارج شـدند. در  دو عضو باقيمانده از ر 1001درسال 
 رهبرى خسـرو روزبـه،   چند صد نفر بهشد در خارج شد. و حزب خالصهايران  مريم فيروز از

 على متقى  حبيب ثابت. و كميته ايالتى تهران شامل اين افراد بودند:
ى، ـؤمنـ ـر مـ. محمدباق0صارى، ـ. صادق ان2عدى(، ـير بـيزانى )جوانشماهلل  رجـ. ف1
 اهلل جزنى رحمت .1. پرويز شهريارى، 1. منوچهر هوشمندراد، 1

 از ايران خارج شد. و بقيه دستگير شدند. 1001زانى در سال مي
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 سازمان نظامى حزب توده

 پيشينه سياسى ارتش

اى بـراى حفاظـت از    جامعه تغييـر كـرد. و از وسـيله    بعد رويكرد ارتش به از مشروطه به
اى بـود   شدن ارتش تيـي دو لبـه  ی مرزها به ابزارى براى سركوب مردم تبديل شد. سياس

 له مردم بود.ن برعليه مردم و لبه ديگر آن بره ي  لبه آك
. قيـام كلنـل   1روييم:  قيام مهم در ارتش روبه دوما در ظهور رضاخان، سردار سپه با 

 . قيام ماژور الهوتى2پسيان، 
جـايى نرسـيد. امـا گرايشـات      هر چند اين دو قيام با مرگ پسيان و تبعيد الهوتى بـه 

 يانه همچنان در ارتش بود.جو خواهانه و عدالتآزادي
 

 حزب كمونيست ايران و ارتش

خواهانه در ارتش از چشم حزب كمونيست ايـران، كـه    گرايشات ناسيوناليستى و عدالت
 1011نماند. و دركنگره دوم حزب درسال  دركنگره انزلى شكل گرفت، دور 1299درسال 

شود تا پرچم انقالب را برافرازند و سالح خـود   و از نيروهاى انقالبى ارتش خواسته مى
شـود كـه پيـروزى     همين كنگره تأكيد مىكار برند و در ماركنندگان ملت بهبرضد است  را

 طرفدارى قشون از مردم ميسر نيست. انقالب بدون انتشار افكار انقالبى درارتش و
ارتش بپيوندند. و  ست افراد حزبى را تشويق كرد تا بهپس از كنگره دوم حزب كموني

شود. اردشير آوانسيان از رهبـران حـزب    اى براى ارتش تعيين در حزب مسئول جداگانه
كند كه حزب ارتباطى با افسران انقالبى داشـت. و   كمونيست ايران در خاطراتش نقل مى

 اين ارتباطات او و حسين شرقى بودند. مسئول
اهلل سيام  است )سرهنگ سيام  بعـدى( كـه    فراد ستوان امنيه عزتيكى از همين ا

اعتصاب معروف كارگران اصـفهان دسـتگير    كامران( را كه در نصراهلل مردانى )معروف به
 شده بود را فرارى داد.

 شود. تا احيـاء  درنيمه راه رها مى 1019ـ1011هاى  اين ارتباطات با سركوب حزب درسال
 هـاى  نفر. كه كـامبخش دركنـار فعاليـت    10گروه  ايران، درقالبمجدد حزب كمونيست 
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 احيـاء حـزب  شـود در  كند. و گفته مى برقرار مىاش ارتباطاتى با افسران ارتش  تشكيالتى
 اهلل سيام  . عزت0. كامبخش، 2. ارانى، 1شوند:  كمونيست ازسوى كمينترن سه نفر تعيين مى

 1011و كـامبخش در دسـتگيرى سـال    كه سيام  و ديگر نظاميان در ارتبـاط بـا او   
 شود. ارتباطات بار ديگر درنيمه راه رها مى نفر اين 10مانند. اما با سركوب گروه  محفوظ مى
 

 هاى سياسى در ارتش بعد از سقوط ديكتاتورى فعاليت

ايـران   1021با فروپاشى ارتش شاهنشاهى و شونيسم كاذب رضاشاهى در سوم شهريور 
تمـامى تبليغـات رضاشـاهى     بـاور بـه   بى هاى رضاشاهى د. و ژنرالاشغال متفقين در آم به

پيش از رسيدن ارتش متفقين گريختند. و شـيرازه ارتـش از هـم پاشـيد. ايـن شكسـت       
مفتضحانه در ارتش ي  احساس تحقير شده ناسيوناليستى شديد ايجـاد كـرد.    ناگهانى و

بـود. رهبـر ايـن     1021 شـهريور  8مرشـى در   اولين واكنش شورش پادگان هوايى قلعـه 
 شورش سروان احمد وثيق بود كه سركوب شد.

اين احساس در گام بعدى خود را در حزب كبود كه ي  حزب ژرمانوفيل بود، پيدا 
)فـرانتس مـاير( و سـوى ديگـر آن      كرد ي  سوى اين حزب جاسوسان آلمـانى بودنـد  

آن نبود بلكه  معناى درست اهلل نوبخت نماينده مجلس بود اما اين حزب، حزب به حبيب
متفقـين   ۀپنجم آلمان را داشت و وظيفه خود را خرابكارى در پشـت جبهـ   حالت ستون

جايى نرسـيد. و سـران    به ديد. اما اين خرابكارى با تالش براى شوراندن ايل قشقايى مى
 اين حزب دستگير و بقيه متوارى شدند.

ل گرفـت. و  سردمدارى سرلشكر ارفع شـك  بعد از حزب كبود، حزب نهضت ملى به
شكست آلمان و پيروزى شوروى در  توانست بخشى از افسران ملى را جتب كند. اما با

استالينگراد، سمت و سوى ژرمانوفيلى اين حزب تغيير كرد. و بر عليـه نيروهـاى ديگـر    
آرا و حزب توده در ارتش. بخشى ديگر از  نيروهاى هوادار سرلشكر رزم وارد عمل شد.

پشـتكار و پاكـدامنى    صـداقت،  آرا شـدند. كـه بـه    رلشـكر رزم اين افسران ملى جتب س
 سوى حزب توده آوردند. هايى ديگر از اين افسران رو به معروف بود. و اليه
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 حزب توده و ارتش

خواسـت   سـه تأسـيس شـد. و مرامنامـه و شـعارهايش بـه       1021مهر  7حزب توده در 
 داد: ميان نيروهاى نظامى پاسخ مىسركوب شده در

ى و عدالت اجتماعى، . اصالحات اجتماع2ى كشور، ـياسـتقالل اقتصادى و سـ. اس1
 عليه هر گونه استعمار.. مبارزه بر0

 سوى حزب توده شروع شد. پس حركت افسران به
 

 هاى ماركسيستى در ارتش ل نفوذ انديشهاكان

با آوردند هنگام تحصيل در شوروى يا در ارتباط  حزب رو مى دربرخى از افسرانى كه به
بودندل سروان هـوايى محمـد آگهـى و     حزب كمونيست ايران، گرايشات چپ پيدا كرده

 ابوالحسن رحمانى.
. برخى ديگر هنگام تحصيل در اروپا بـا ماركسيسـم آشـنا شـده بودنـد، سـرهنگ       2

 اكبر اسكندانى عبدالرضا آذر و سرگرد على
ده بودنـد، سـروان   هايشان تمايالت چپ پيدا كـر  . برخى ديگر در رابطه با خانواده0

حزب كمونيست( و بـزرگ علـوى    آرا، شوهر خواهر مرتضى علوى )از اعضاء مراد رزم
 نفر( بود. 10)از اعضاء 
 

 جلسات دوستانه

عليه حزب توده زب، باعث حساسيت مقامات كشورى بركلوب ح رفت و آمد نظاميان به
يـ  حـوزه    رهـا را د  نظاميان، كلوب حزب آن شد پس حزب ضمن منع رفت و آمد مى

دهى كـرد. تحـت عنـوان جلسـات دوسـتانه، درايـن جلسـات مطالعـه و         حزبى سازمان
 حزبى شروع شد. هاى بحث
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 نخستين كانون

دانشكده افسرى با حضور سرهنگ آذر و سـرگرد اسـكندانى نخسـتين كـانون فعاليـت      
 حزب در ارتش بود.

 

 گروه روزبه

 .ه را جتب تشـكيالت كنـد  هايش موفق شد گروه روزب سرهنگ آذر درنخستين گام
 (1020)سال 
. سـتوان احمـدعلى   0. سـروان يوسـف مرتضـوى،    2. ستوان ابوالحسـن عباسـى،   1

. سـروان  1ابوالحسن رحمـانى،   . سروان1. ستوان عبدالحسين آگاهى، 1رصدى اعتماد، 
 خلبان محمدباقر آگهى

اثر تبليغـات  تمامى اين گروه كسانى بودند كه با حزب كبود همكارى داشتند. اما در 
 حزب روى آوردند. و به ماهيت فاشيسم پى بردند، حزب و سرهنگ آذر به

 . سـرگرد عظيمـى،  2. سرگرد شـكى،  1نظاميان ديگرى جتب حزب شدند:  1020تا سال 
 . سروان مرتضـى زربخـت،  1ستوان پرويز اكتشافى،  .1. سروان طغرايى، 1. سروان حاتمى، 0
 . سـتوان 11اهلل رضـا،   . سـتوان عنايـت  9نظـرى،  . ستوان حسن 8. ستوان على جودى، 7

. ستوان 10. ستوان محمدپور هرمزان، 12الدين بديع تبريزى،  . ستوان شمس11شامسار، 
. سـتوان  11. ستوان ناظم نادسـا،  11فشنگچى،  . ستوان سيدتقى موسوى11رحيم بهزاد، 

 . سـتوان 19، . سـتوان نصـراهلل پزشـكيان   18. ستوان عباس سقايى، 17محمدعلى بهمينه، 
 . قربانعلى آرين ثانى21. ستوان شالمحسين بيگدلى، 21شالمرضا پيرنيا، 

 

 سازمان نظاميان حزب

 آمـدن عبدالصـمد كـامبخش    عهده اردشير آوانسيان بود. اما با درابتدا مسئوليت شاخه نظامى به
هـاى   )كـامبخش در شـوروى دوره آمـوزش    او واگـتار شـد.   مسئوليت سازمان نظامى به
 جـرم  با درجه ستوان دوى وارد نيروى هوايى شد. اما به 1012هوانوردى ديد و در سال 
 ماه از زندان آزاد و از ارتش اخراج شد( 9جاسوسى دستگير و پس از 
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 انتخابات در شاخه نظامى حزب

رهنگ عبدالرضـا آذر،  ـ. س1رفت: ـش نظاميان انتخاباتى صورت گـبا افزاي 1020بهار  در
. سروان يوسف مرتضوى، 1رصدى اعتماد  . ستوان احمدعلى0رو روزبه، . سروان خس2
. سـروان محمـدباقر آگهـى،    7. ستوان هوشنگ طغرايى، 1. ستوان عبدالحسين آگاهى، 1
 هيئت اجرائيه انتخاب شدند. عنوان به

 از سوى هيئت اجرائيه انتخابات زير صورت گرفت:
: سـروان رحمـانى و سـروان    هـا  . كميسيون تشكيالت: ستوان سرهنگ آذر، كمـ  1
دى اعتمـاد  ـروان رصـها: س كم  روان آگهى،ـسئول سـيون تبليغات: مـ. كميس2روزبه، 
. كميسيون مالى: مسئول سروان طغرايى، كم ، سروان آگهى، رابـط هيئـت اجرائيـه    0و 

 مركزى حزب، عبدالصمد كامبخش تعيين شد. با كميته
 

 تشكيالت نيروى هوايى

 دودى استقالل داشت و حوزه مركزى آن:نيروى هوايى تا ح
 . ستوان يكم عبـاس سـخايى،  0. سروان محمدباقر آگهى، 2. سروان ابوالحسن رحمانى، 1
حسن نظرى، رابط هيئـت اجرائيـه سـازمان:     . ستوان دوم1. ستوان يكم تقى موسوى، 1

 سروان آگهى
 

 داران فنى هوايى بخش درجه

تشكيالت هوايى، سـتوان خلبـان محمـدعلى    مسئول و رابط اين بخش با حوزه مركزى 
 بهمنيه بود.
 

 وظايف اعضاء

هاى نظامى،  آورى اخبار و اطالعات از محيط معـ. ج2ديد، ـتب اعضاء جـ. تبليي و ج1
 فعاليت حزب . يارى به0
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 كارى عدم رعايت اصول مخفى

اصـول   چند سازمان نظـامى مخفـى بـود. امـا از سـوى حـزب توجـه چنـدانى بـه          هر
 .شد ارى نمىك مخفى
عنـوان   هاى سازمان نظامى )در اين زمان كامبخش به حوزه . رفت و آمد كامبخش به1

. انتشـار  2جامعـه شـناخته شـده بـود(،      نماينده مجلس و يكى از رهبران حزب توده در
نامـه   . قرائـت بخـش  0هاى محرمانه ارتش در نشريات حزب،  نامه رويه اسناد و بخش بى

 بخش در مجلس شوراتوسط كام محرمانه ارتش
 

 هوشيار شدن پليس

ارتـش و   2گرفت. باعث فعـال شـدن ركـن     اين اقدامات كه براى منافع آنى صورت مى
گويـد كـه    فردوسـت در خـاطراتش مـى    شناسايى عناصر حزبى در ارتش شـد. تيمسـار  

 داده است. سرلشكر ارفع اين كار را با كم  مأمورين اطالعاتى انگليس انجام مى
 

 افسران خراسانقيام 

اى را كـه سـتاد ارتـش     سازى افسران توده ، كار پاك1021قيام افسران خراسان در مرداد 
گرچه خبر دستگيرى و تبعيـد افسـران    تأخير انداخت. خود را براى آن آماده كرده بود به

خود كاتاليزورى براى شروع قيام بود. با اين همه قيام ريشه در تحليل رهبـران سـازمان   
ى كشـور داشـت. تحليلـى كـه بـا ماهيـت شيردمكراتيـ         تـ تحـوالت آ  به نسبت افسران

 حاكميت همخوانى داشت.
براى رهبران سازمان افسران حزب شكى نبود كه شرايط نيمه دمكراتي  جامعـه نـه   

داشته باشد. بلكه هرج و مرجـى اسـت    ي  دمكراسى واقعى كه ريشه در مبارزات مردم
غال ايران توسط متفقين ايجاد شده اسـت. و بـا پايـان    كه در اثر سقوط ديكتاتورى و اش

هاى اشـغالگر حاكميـت در جهـت تحكـيم ديكتـاتورى حركـت        ارتش جنگ و خروج
كـه حاكميـت    آن خواهد كرد. و سركوب حزب شروع خواهد شـد. پـس بايـد پـيش از    

 فرصت بيابد بايد اقدام كرد.
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 خورد. مىگيرد. و شكست  قيام عليرشم مخالفت رهبران حزب صورت مى
 

 سازى ارتش پاك

دستگيرى وسيع عناصـر مشـكوك    شود. دست به ستاد ارتش كه از سركوب قيام فارغ مى
نفر از اعضاء سـازمان   11ها حدود  دستگيرى اينزند. و در آرا( مى و هوادار رزم اى )توده

يـام  بازماندگان ق شوند خود را به گريزند. و مجبور مى اى مى شوند. عده نظامى دستگير مى
 . سرهنگ ابوالقاسـم عظيمـى،  1درتركمن صحرا )اوبه سفيان( و يا شاه اوالن باكو برسانند: 

روان خلعتبـرى،  ـ. س1دالهى، ـقاضى اس روان محمودـ. س0اهلل حاتمى،  . سرگرد هدايت2
روان يوسف مرتضوى، ـ. س7روان محمدباقر آگهى، ـ. س1نگ طغرايى، ـروان هوشـ. س1
 . ستوان يكم حسن نظرى9وسوى فشنگچى، سيدتقى م . ستوان يكم8

 

 مخفى شدن روزبه

رشـم تأكيـد عبدالصـمد     هـاى سـتاد ارتـش بـود. و بـه      روزبه نيز جزء اسامى دسـتگيرى 
تـا ندانـد   »تهران نشد و گفته بـود:   ترك كامبخش مسئول سازمان نظامى حزب حاضر به

 و در تهران مخفى شد.« رود. نخواهد آمد كجا مى به
 

 د سازمان نظامى با خودمختارى آذربايجانچگونگى برخور

روز بعد از آخرين اعالميـه بازمانـدگان قيـام     11يعنى درست  1021شهريور  12در 
اى اعـالم موجوديـت كـرد.     مـاده  12 اى خراسان فرقه دمكرات آذربايجان با صدور بيانيه

 شعار ابتدايى فرقه خودمختارى براى آذربايجان و دمكراسى براى ايران بود.
تشكيل فرقه درسازمان نظامى حزب برخالف نظر نخستين رهبرى حزب كه مخالف 

 وجود آمد: ورى بودند دو ديدگاه به پيشه شخصا و 
سـرگرد  « پايگـاه انقالبـى  ». ديدگاه شالب در نهضت دمكراتي  آذربايجـان، همـان   1

 وجود آمده بود. به ديدند كه توسط فرقه دمكرات اسكندانى را مى
 كردند. قضيه فرقه نگاه مى طلبانه به ضعيف، با گامى مشكوك و تجزيه. ديدگاه 2
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رهبرى فرقه اعالم كرد: از امروز راه كسب قدرت سياسـى مبـارزه    1021آبان  17در 
دهـى نيروهـاى فـدايى بـود )شـبيه      سـازمان  خواهد كرد. كسب قدرت سياسى، نيازمنـد 

هـاى حكـومتى بـود. پـس      گاههـا و پاسـ   نظاميان فرقه(. و گام بعدى خلع سالح پادگـان 
 اوالن باكو بود. وظيفه اين عده عبارت بود از: مستقر در شاه وجود نظاميان به

 . رهبرى شبه نظاميان فرقه0. آموزش، 2دهى، . سازمان1
ها ادامه داشت. و بـا فـتح پادگـان اروميـه      ها و پاسگاه تا نيمه دوم آذر تسخير پادگان

ارتـش  ورى اعـالم   خودمختـار پيشـه   افتـاد و دولـت  دسـت فرقـه    تمامى آذربايجـان بـه  
رياست سـتاد ارتـش آذربايجـان منصـوب شـد. سـرگرد        سرهنگ آذر بهدمكراتي  كرد 

 شفايى رئيس اداره نظام وظيفه.
 

 حمايت سازمان نظامى از فرقه دمكرات

ديد و آذربايجان را پايگـاهى انقالبـى بـراى آزادى     سازمان نظامى پيروزى را نزدي  مى
 قرار گرفت. ديد پس با تمامى نيرو در پشت فرقه ى ايران مىتمام
. تـأمين  2هـاى سـتاد ارتـش،     . آگاه ساختن رهبران حـزب از تصـميمات و نقشـه   1

. تبليي و حمايت 0ارتش آذربايجان،  نيازهاى نظامى و قطعات يدك درخواستى از سوى
جنگـى هاينـد    . پيوسـتن يـ  فرونـد هواپيمـاى    1از خودمختارى آذربايجان در ارتش، 

. فرارى 1(، 19/12/1021جواد زرينه و استوار مكاني  محمدعلى پيدا ) خلبانى ستوان به
كمـ  سـرگرد    بـه  دادن سروان بهرام دانش، ستوان يكم فاضل، ستوان دوم عالى ثنـايى، 

آذربايجـان )افسـران قيـام     هـا بـه   حميدى ستوان يكم احسانى از زندان دژبان و اعزام آن
خلبانى ستوان يكم مرتضى زربخـت و   هواپيماى جنگى به فروند 2يوستن . پ1خراسان(، 

آذربايجـان   ارتـش  افسر بـه  18. پيوستن 7(، 21/1/101ارتش آذربايجان ) على جودت به
)اين افسران در جريان قيـام خراسـان توسـط سـتاد ارتـش زنـدانى شـدند و در تـاريخ         

 آزاد شدند. 21/2/1021
 

 سازمان نظامى اختالفات بين فرقه و افسران

هاى فدايى آشاز شد. سـرهنگ   سركرده هاى نخستين بر سر دادن درجه به اختالف در گام
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هاى سفارشى توسط رفقـاى شـوروى    درجه عنوان رئيس ستاد ارتش مخالف دادن آذر به
انـدازى و مصـادره امـوال     روى در دسـت  و يا سران فرقه بود. و از سويى ديگر با زيـاده 

رده افسران فرقه  فرقه، موافق نبود. اين اختالف از رده رهبران فرقه به مخالفين فراريان و
افسـران فـارس باشـند. در     تافتنـد كـه رهبـران ارتـش از     نيز كشيده شد. و آنان بر نمـى 

دست يكى از دانشـجويان   سرهنگ صفوت فرمانده دانشكده افسرى به 1021ارديبهشت 
دى جدى قرار نگرفت. سـتوان ديانـت   شد. و قاتل نيز تحت پيگر دانشكده افسرى كشته

تهـران   بـه  د و كار اختالف باال گرفت و سـتوان محمـدپور هرمـزان   راى كت  خو بهانه به
 گيرى كند. اعزام شد. تا از طريق رهبرى سازمان نظامى مسائل را پى

آيند عضويت فرقه در خواست به فسران مىيكى از موارد اختالف آن بود كه فرقه از ا
توانند از حزب استعفا دهند.  اند و نمى حزب ها عضو كردند كه آن ستدالل مىاما افسران ا

عضـويت فرقـه    رهبرى حزب پتيرفت كه افسران در عين حال كه عضو حزب هستند به
يى كه رهبران فرقه براى رهبران حزب توده ارزش چنـدانى قائـل   جا آننيز درآيند اما از 

 نداشت.ها نتيجه چندانى  نبودند. اين وساطت
با اين همه اين اختالفات رويه بيرونى اخـتالف بـود. رويـه درونـى اخـتالف، يـ        

فرقه پيوسته بودند. رهبران  بود كه به اختالف نظرى بين رهبران فرقه دمكرات و افسرانى
كردند.  مسئله ملى فكر مى ها به فرقه در پى كسب حقوقى براى مردم آذربايجان بودند. آن

عنوان پايگاه انقالبى بـراى نجـات    آذربايجان به آذربايجان رفته بودند. به كه به اما افسرانى
 زياد راضى نبودند. كردند و از ناسيوناليسم محلى فرقه تمامى مردم ايران نگاه مى

 

 شكست فرقه و فرجام كار

 20اى تهـران ـ تبريـز )    ماده 11نامه  ( و موافقت11/1/1021توافقنامه قوام ـ سادچيكف ) 
ورى در  ماجرا آن بـود كـه پيشـه    هاى ديپلماتيكى بيش نبود. حقيقت ( بازى1021خرداد 
عمق پرتگاه رها  عرش اعالء برده، پس به در آشاز شما ما را به»استالين نوشت:  اش به نامه

 «آبرويى ما شديد. بى ساخته و باعث
 دستور مقامـات شـوروى   عمليات ارتش آشاز شد. اما فرقه به 1021آذر  19سحرگاه 
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نشـينى مرگبـار شـروع شـد. درايـن       عقـب  نيروهـايش فرمـان تـرك مخاصـمه داده و     به
 سرنوشت شدند: سهنشينى افسران سازمان نظامى دچار  عقب
. برخـى از افسـران بـا    2شـوروى پناهنـده شـدند،     هايشـان بـه   اى با خـانواده  . عده1

يار، اين افسران زربخت، احسانى، ارتش مهاباد عقب نشستند. تفرشيان، تجهيزات نظامى به
سـال در زنـدان    2عراق پناهنـده شـدند. در عـراق مـدت      بعد از مدتى جنگ با ارتش به

المـدت محكـوم    هاى طويل زندان ايران تحويل داده شدند و به به 1029سال  بودند. و در
 اى ديگر دستگير و اعدام شدند: . عده0شدند. 
اكبر حبشـى،   . سرگرد على0 . سرگرد جعفر سلطانى،2. سرهنگ ابوالقاسم عظيمى، 1
روان محمدباقر آگهـى،  ـ. س1مى، ـقاس نـروان حسـ. س1ف مرتضوى، ـروان يوسـ. س1
. ستوان يكم حسـين شفـارى،   9. سروان احمد جودت، 8. سروان شالمحسين ناصرى، 7
. سـتوان يكـم   12. سـتوان يكـم افتخـار هـريس،     11يكم شالمرضـا دبيرنيـا،    . ستوان11
ين كوپـال،  ـدوم حس توانـ. س11توان دوم قربانعلى آدينى تاش، ـ. س10اكبر ثمرى،  على
. ستوان دوم عظـيم  17. ستوان دوم عبداهلل ستارزاده، 11. ستوان دوم على عالى ثنايى، 11

. سـتوان يكـم   21اهلل خـاكزارى،   . سروان حبيب19نژاد،  . ستوان شيرين18بلندى جاويد، 
يكـم   اسـتوار . 20زنـديان،   عطـاءاهلل . 22 . سـتوان يكـم احمـد وفـا،    21شاهپور شرقى، 
 اعدام شدند. 11/11/1021پرست در  ابوالقاسم حق

تن از اعضـاء سـازمان افسـرى دسـتگير و در دادگـاه       دودر سقوط جمهورى مهاباد 
 آرا اعدام شدند. رزم زندان محكوم شدند اما با اصرار سرلشكر صحرايى به

دار ارتـش كـه    . ده درجه1سروان سقايى، . 0. سروان خاكزارى، 2. سروان ظهيرى، 1
 اعدام شدند. 21/11/1021نفر در سيزده  نيروى انتظامى مهاباد پيوسته بودند. مجموعا  به

 

 انحالل سازمان نظامى حزب

شكست نهضت دمكراتي  آذربايجان، همچنان كه ضربه سختى بر جسم و روح حـزب  
شمار اعضاء آن ناگهان كاهش يافت ساخت.  وارد كرد سازمان نظامى را نيز دچار بحران

جواب فرو رفت. خليل ملكى كه بعـد از شكسـت فرقـه در هيئـت      هاى بى و در پرسش
موقت سردمدار اوضاع بود تز هرگونه كارى برخالف اساسنامه و مرامنامه حزب  اجرائيه
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اساسنامه و مرامنامه حـزب اسـت و    را پيش كشيد. و اعالم كرد سازمان نظامى برخالف
 اين پيشنهاد تن دادند و سازمان نظامى حزب منحل شد. منحل شود. ساير اعضاء به بايد

كيانورى كه پس از خروج كامبخش رابط سازمان افسران بود، تصميم هيئت اجرائيـه  
سازمان رسانيد. روزبه اين عمل حزب  اطالع خسرو روزبه مسئول تشكيالت موقت را به
كيانورى، فروتن و قاسمى با انحـالل سـازمان    حزب و جنبش ارزيابى كرد. را خيانت به

 مخالف بودند. نظامى
 

 هاى سازمان نظامى تا انحالل بندى فعاليت جمع

آيـد. و در دانشـكده افسـرى     سـوى حـزب مـى    . سرهنگ آذر نخستين كسى بود كه به1
زند. و از جتب عناصـر و   خواه مى عدالت تبليي و جتب افسران ناسيوناليست و دست به
هـا   رسد. و رفته رفته در اثـر گسـترش ايـن حـوزه     هاى حزبى مى نخستين حوزه هتبليي ب
گيرد. اين كار در ارتش و شرايط آن روزگـار، كـارى بـزرگ و     افسران شكل مى سازمان

رو بـوده   شرايط آن روز، روبـه  هايى ناشى از احتياطى بس خطير بوده است. هرچند با بى
 ند.ك ها كم نمى است. اما از اهميت كار آن

 

 . قيام خراسان2

قيام خراسان نخستين اختالف نظرى سازمان نظامى با حزب توده است. هرچند اين قيام 
نيمـه  ماند. اما عامـل اصـلى شكسـت و در    در اثر اشتباهات تاكتيكى و استراتژيكى ناكام

خواسـتند. در منطقـه تحـت نفـوذ      داليلى نمى ها بود كه به رها شدن كار دخالت شوروى
اى صورت بگيرد. شايد يكى از داليل آن، )آن گونه كـه كيـانورى    مسلحانه كتها حر آن

يافتند  شانس اين را مى مدعى است( تدارك كار در آذربايجان بوده است. اما اگر افسران
مرحله اجراء بگتارند شايد روند اوضاع سياسى در ايران  خود را به« پايگاه انقالبى»تا تز 
 اى ديگر بود. گونه به
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 شركت در قيام آذربايجان .3

قضـايا   اى نبـود كـه حـزب بـه     شركت سازمان افسران در قضـاياى آذربايجـان از زاويـه   
كـرد. امـا سـازمان در فرقـه      تبعيت از شـوروى از فرقـه حمايـت    نگريست. حزب به مى
« پايگاه انقالبـى »تواند  انديشيد، آذربايجان مى دنبال تحقق تزهاى خود بود. سازمان مى به

ايران بود. اما ناسيوناليسم كور فرقـه و سـازش شـوروى ـ قـوام       آزاد كردن تمامىبراى 
 دارد.جهت تحقق تزهايش قدم برسازمان اجازه نداد تا در به

 

 خواهسازمان افسران آزادي

يـ  عمـل عجوالنـه و ناشـى از     »اعضاء هيئت اجرائيه سازمان نظامى دستور انحالل را 
كنـد.   ارزيابى مى« ي  عمل شيرانقالبى جان و خالصهآذرباي 1021پاني  )هراس( حادثه 

گيرنـد از متالشـى شـدن     دانند. پـس تصـميم مـى    و اين عمل رهبرى حزب را اشتباه مى
 سازمان ممانعت كنند.

گيرنـد.   هاى سازمان را از كيانورى رابط حزب و سـازمان مـى   در نخستين قدم آنكت
ويژه خسـرو روزبـه،    هيئت اجرائيه به كنند. و مدت ي  سال تعطيل مى ها را به بعد حوزه

تـدريج سـازمان مسـتقل افسـران را      مسئول تشكيالت سازمان، با گزينش افراد جديد، به
شود. و هيئـت اجرائيـه    ماه پس از انحالل تشكيل مى هسنخستين جلسات  آورد پديد مى

 جديد يـ  نيـروى ملـى و    دارد كه تشكيالت مسئولين سازمان اعالم مى طى گزارشى به
نـام   هـا بـه   بعـد آن  تواند با كليه احزاب همكارى نمايد. و از ايـن بـه   انقالبى است. و مى

 فعاليت خواهند كرد. «خواه سازمان افسران آزادي»
 

 گروه ترور

 . حسام لنكرانـى، 1برگزيد: را هفت نفر از دوستان قديمى خود  1021روزبه درنيمه دوم سال 
رمان، ـراهيم پـ. اب1ر رزمخواه، ـمنوچه .1رخ، ـف اهلل همايون يفـ. س0ى، ـ. ناصر صارم2
هاى اوليه يـ  حـزب سياسـى را ايجـاد      . ابوالحسن عباسى، تا هسته7. صفيه حاتمى، 1

 گروه ترور معروف شد بر اين باور بود كه: بعدها به كند. اين گروه كه
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كارنـد.   محافظهو و ـرسـكار يا الاقل رهبران آن ت ت محافظهـ. حزب توده، حزبى اس1
. درمراحل بعد و 0اجتماعى رسيد.  هاى هدف توان به تر مى . با ترورهاى سياسى، سريع2

 دهد. ه خود را گسترش مىوبا توسعه كار گر
 

 نخستين ترور

نويس جنجالى توسط گـروه تـرور    محمد مسعود روزنامه 1021بهمن  22شنبه  شب پنج
 كند: بندى مى جمع ونهگ كشته شد. روزبه داليل ترور مسعود را اين

كرديم كه دشمنان بسيارى داشته باشـد و   . نخستين ترور را بايد از كسى شروع مى1
آل ما بـود.   سردبير روزنامه مرد امروز ايده وجود گروه ما نبرد. محمد مسعود پليس پى به

خـاطر خواننـدگان    نوشـت و بـه   . مسعود مقاالتى برعليه نهضت جهانى طبقه كارگر مى2
 اثراتى منفى داشت. زيادش
 

 ارزيابى ترور

اش ترور را م بت و موفق ارزيابى كرد. اما با دسـتگيرى حسـام    گروه درنخستين ارزيابى
 دستور كار گروه ترور حتف شد. لنكرانى و موضع مخالف حزب توده با ترور، از

 

 ائتالف با حزب توده

رو  انداز فعاليت روبه چشمبحران »خواه پس از ي  سال فعاليت با سازمان افسران آزادي
نشد. پس تصميم گرفته شد بـا اعضـاء    تشكيل ي  حزب جديد روزبه نيز موفق به« شد.

مؤسس سازمان نظامى كه در شوروى بودند تماس گرفته شود و مشكل را مطرح كننـد.  
تماس سازمان با سرهنگ آذر مطلـع شـد. و مسـئله وحـدت بـا سـازمان        حزب توده از

سـازمان افسـران    ائيه حزب مطرح شد. و كيـانورى مـأمور شـد بـا    نظامى در هيئت اجر
تماس بگيرد. كيانورى در نخستين تماس با روزبه ضمن اظهار تأسف رهبرى حـزب از  

حزب شد. روزبه مخالف بود. امـا   الحاق مجدد سازمان به تقاضاى 1021انحالل در سال 
 اء رد شـد. بـدين ترتيـب   اتفـاق آر  اين نظر را در رهبرى سازمان نظامى مطرح كـرد. بـه  
 حزب شكست خورد. نخستين تالش حزب توده براى الحاق سازمان نظامى به
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 دستگيرى روزبه

خسرو روزبه دستگير شد. و سازمان براى تقويت خود سه نفـر را   21/1/1027در تاريخ 
 هيئت اجرائيه افزود: به

 . ستوان يكم على موسوى0. ابوالحسن عباسى، 2. سرهنگ مبشرى، 1
 

 كنگره دوم حزب و تالش مجدد حزب براى وحدت

كنگره دوم حزب برگزار شد و مجددا مسئله الحاق سازمان را  1027در ارديبهشت سال 
را رد كرد. امـا ائـتالف را پـتيرفت.     حزب مطرح كردند. رهبرى سازمان مسئله الحاق به

ن را حـل  پتيرش رهبرى سياسى حزب، نه ادشام تشكيالتى مسئله بحران سياسى سـازما 
 111شالمحسين فروتن رابط حزب و سـازمان شـد. سـازمان درايـن زمـان       كرد. و دكتر
 عضو داشت.

 

 ساختار تشكيالتى سازمان افسران

وزه ـ. حـ 1مى، ـ. حوزه رسـ 0ئولين، ـوزه مسـ. ح2ت، ـو داشـعض 7رائيه: ـ. هيئت اج1
 آزمايش و هوادار

 

 هيئت اجرائيه و شعبات آن

 شعبه داشت:هيئت اجرائيه پنج 
 . شعبه اطالعات1. شعبه مالى، 1. شعبه تعليمات، 0. شعبه تبليغات، 2. شعبه تشكيالت، 1
 

 شعبه تشكيالت

. شـاخه پزشـكى ـ فنـى ـ      2. شاخه دانشكده افسرى ـ مسئول سرگرد جعفـر وكيلـى،    1
شاخه افسران صنف ـ مسئول سـتوان    .0مسئول ستوان يكم منوچهر مختارى گلپايگانى، 
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. شـاخه هـوايى ـ مسـئول سـتوان يكـم منـوچهر مختـارى         1ابوالحسـن عباسـى،   يكـم  
. شاخه 1زاده دودنى،  افسران ادارى ـ مسئول سروان اسماعيل محقق  . شاخه1گلپايگانى، 

افسـران ژانـدارمرى ـ     . شاخه7افسران ـ شهربانى ـ مسئول سرهنگ محمدعلى مبشرى،   
 اهلل سيام  مسئول سرهنگ عزت

 

 در سازمانمراحل عضوگيرى 

 شد. . شناسايى،: فرد معرفى شده، توسط اعضاء سازمان شناسايى مى1
شود. به ي  نفر وصـل   . مرحله هوادارى: فردى كه از سوى هيئت اجرائيه تأييد مى2
مـاه   شـش و پـس از مـدتى محـدود     هاى تئوري  قـرار بگيـرد.   شد تا تحت آموزش مى
 يافت. مرحله سوم راه مى به

وزه، ـركت درحـ ـ. ش1وظيفه داشت:  شـشى ـي  عضو آزمايش :ىـ. عضو آزمايش0
. اجراى برنامـه متناسـب   1. خودآموزى، 1 . رعايت انضباط،0. پرداخت حق عضويت، 2

عضويت رسمى، بعـد از گترانـدن مرحلـه     . به7. دادن گزارش و كسب اطالع، 1حوزه، 
 شد. عضو رسمى مى آزمايش،
 

 گيرى روزبه كناره

عنـوان مؤتلـف حـزب تـوده عمـل       با حف  استقالل به 1029ـ01ل سازمان افسران تا سا
مخـالف الحـاق    بود روزبـه شـديدا    كرد. اما هدف حزب كنترل كامل سازمان افسران مى

حزب بود. در جريان انتخاب مسئول تبليغات احمد قاسمى اظهار داشت. نظـر   سازمان به
ب شود. ايـن اظهـارنظر   كه ستوان يكم منوچهر مختارى گلپايگانى انتخا حزب آن است

كـه   بـا اسـتدالل ايـن    معناى سلب آزادى انتخابات درون سازمان افسران بود. و روزبـه  به
 گيرى كرد. كناره 1002است. از سازمان تا اول تير  1027دخالت حزب مغاير با توافق سال 

 

 حزب الحاق رسمى سازمان به

اعضاء قديمى سازمان از حزب خواسـتند بـراى مشـخص شـدن روابـط       1001در سال 
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ابتدا با مخالفت رهبرى حزب مواجـه   حزب و سازمان اساسنامه سازمان تدوين شود كه
تصـويب   1002شد. اما باالخره رهبرى حزب پتيرفت و اساسنامه سازمان در فـروردين  

منتشـر شـده   « نامه سازمان حزبى فرهنگيان آيين»اول اين اساسنامه كه با عنوان  شد. ماده
شـمار   حزب تـوده ايـران بـه    عنوان يكى از واحدهاى سازمان است. سازمان افسران را به

 آورده است.
عنوان سـازمان   ، از سازمان به1007اش در دادگاه نظامى سال  خسرو روزبه در دفاعيه

رسـد روزبـه    نظـر مـى   توده. بهحزب  خواه ايران نام برد. نه سازمان افسرانافسران آزادي
 آخر نپتيرفت. اين الحاق را تا به

 

 هاى سازمان تشكيالت شهرستان

 گسترش نهاد. ها روبه گيرى نهضت ملى، سازمان در شهرستان با اوج
 ترين شعبه سازمان بعد از تهران بود. اين تشكيالت توسط افسران شـكل  . كرمان: مهم1

رضـائيه،   1كر ـ. لش0تبريز،  0كر ـ. لش2 دند.ـد شكرمان تبعي به 1021ال ـگرفت كه درس
خوزستان،  11كر ـ. لش7اصفهان،  19كر ـ. لش1هد، ـمش 8كر ـ. لش1فارس،  1كر ـ. لش1
 . تيپ گرگان11. تيپ رشت، 11كرمانشاه،  12. لشكر 9كردستان،  11. لشكر 8

 

 ها مسئولين شهرستان

هده ستوان يكم منوچهر مختـارى  ع ها به مسئوليت تشكيالت شهرستان 1029پس از سال 
 گلپايگانى بود. و اما ديگر مسئولين:

تشــكيالت  ئولســم. 2تشــكيالت كرمــان: ســرگرد ارســطو سروشــيان،  ئولســم. 1
روان شالمحسين بقيعـى،  ـس هد:ـتشكيالت مش ـئولسم. 0گوزلو،  روان قرهـخوزستان: س

آبـاد:   تشكيالت خـرم  ئولسم. 1تشكيالت گرگان: سروان حسينعلى حشمتى،  لوئسم. 1
 تشكيالت تبريز: ستوان كريم زندوانى ئولسم. 1 سروان عبداهلل پروين،
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 شعبه تعليمات

مسئول اين شعبه سرگرد جعفر وكيلى بود. كه جزء چند نفرى بود كه در سازمان از نظر 
آموزش سياسى اعضـاء بـود. ايـن شـعبه      تئوري  وضع خوبى داشتند. وظيفه اين شعبه

بخانه درون سازمانى براى اعضاء بود. و براى پيشـبرد برنامـه مطالعـاتى و    داراى ي  كتا
زد. حتى ي  بار از اعضاء سازمان امتحان كتبـى   تمهيدات گوناگونى مى به آموزش دست

 2دسـت ركـن    ها به ورقه گرفته شد. كه در تشكيالت كرمان پي  سازمان دستگير شد و
جـا شـد در مجمـوع     ا در فرصتى مقتضى جابهه افتاد. اما با تالش اعضاء تشكيالت ورقه

 شان از دانش سياسى چندانى برخوردار نبودند. موقعيت شغلى حسب اعضاء سازمان به
 

 شعبه تبليغات

 11تبريز،  آذر روز ورود ارتش به 21هاى مختلف )سالروز تشكيل حزب توده،  مناسب به
رهايى بـا هـدف افشـاء رژيـم     و بروشو ها ها و اعالميه بهمن ترور شاه( سازمان با تراكت

حضـور گسـترده حـزب     به 2زد اين اقدامات باعث حساسيت ركن  تبليغات مى دست به
 شد. درارتش مى

 

 شعبه اطالعات

 اين شعبه دو وظيفه داشت:
نفـع   هاى اطالعاتى و كسب اخبار به ، نفوذ در بخش2ها عناصر نفوذى ركن  . مقابله1

 حزب و جنبش.
مديون اين بخش از شعبه اطالعات بود. اخبـار   1002مرداد  21خن ى كردن كودتاى 

رهبرى حزب  تنظيم توسط خسرو روزبه به آورى شده پس از بررسى و و اطالعات جمع
جسـت.   هاى خود از اين اطالعـات سـود مـى    شد. رهبرى حزب نيز از افشاگرى داده مى
حسـاب   هاى بى عوامل مؤثر در شناسايى فعاليت حزب در ارتش همين افشاگرى يكى از

 و كتاب حزب بود.
گيرى ملى شدن نفـت بـراى تبـادل سـريع اطالعـات       شعبه اطالعات سازمان در اوج
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مـرداد   28گرفـت. و بعـد از كودتـا     درتماس مستقيم بـا شـعبه اطالعـات حـزب قـرار     
 دريكديگر ادشام شدند. كه مسئوليت آن با دكتر يزدى بود. اما همه كاره اين شعبه كـه معـاون  

. اكبر انصـارى  1خسرو روزبه بود. دراين شعبه افراد ديگرى نيز فعال بودند:  ود،يزدى ب
كسب خبر از شـهربانى و   . اسحق محبوبى ـ مسئول 2ـ مسئول كسب خبر از ارتش بود. 

. فاطمـه جنيـدى رابـط    1. آشوت شـهبازيان ـ معـاون اول شـعبه بـود.      0ژاندارمى بود. 
 رساند. روزبه مى بهاطالعات را  شهبازيان با روزبه بود كه

 

 شعبه مالى

اهلل سيام  بود. اين شـعبه از نظـر مـالى مسـتقل بـود و       مسئول اين شعبه سرهنگ عزت
هـاى مـالى    حـق عضـويت و كمـ     هاى سازمان از طريق حزب نبود. و هزينه وابسته به

هـاى دستگيرشـدگان، تـأمين منـزل بـراى       شد. اين شعبه هزينه خانواده اعضاء تأمين مى
 عهده داشت.رف كردن مشكالت مالى اعضاء را بربرط فرارى و يا افسران
 

 تشكيالت زنان سازمان افسران

پس از كودتا تشكيل بخش زنان در دستور كار رهبرى سازمان قرار گرفت. علت آن بود 
تشكيالتى بودند. و از سوى زنانشـان كـه در    هاى كه بعد از كودتا اعضا سازمان درگيرى

زاده تصـميم گرفتنـد بـا     گرفتند. روزبه و محقق تحت فشار قرار مى جريان كارها نبودند
اين بخش زنان اعضاء را توجيه كنند. نحوه عضويت زنـان تـابع همـان شـرايط      تشكيل

ايجاد شد. اما از  1002سال  تر بود. اين تشكيالت در ديگر اعضاء سازمان و كمى مشكل
 1000ديگـر از اوايـل تابسـتان     سوى هيئت دبيران سازمان فعاليتش متوقف شـد. و بـار  

سـامى  ادفترچـه   1002شـهريور   21دبيرخانـه سـازمان در    فعال شد. در جريـان كشـف  
اسنادى  همراه دست فرماندارى نظمى افتاد كه توسط سروان پوالددژ به تشكيالت زنان به

 ديگر برداشته شد. و سروان پوالددژ كه از اعضاء سازمان بود گريخت.
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 تصميمى غلط

ويت در آوردن زنان اعضـاء سـازمان افسـران تصـميمى شلـط از سـوى روزبـه و        عض به
شيرتشكيالتى حل كرد و اما چرا اين  زاده بود. مشكل توجيه زنان را بايد از كانالى محقق

 تصميم و تصميماتى مشابه آن در حزب شلط بودص
خفـى  هاى شيردمكراتي  و در مقاطعى كه ي  حزب با هر عقيده و مرامى، م در نظام

زندان و يا فرار و مهاجرت. امروز يـا   و تحت تعقيب است. كار سياسى يعنى دستگيرى،
فردايش مهم نيست. اما اين سرنوشت ي  امر مقدر و از پيش تعيين شـده اسـت. بنيـان    

اصل استوار است. پدر و مادر. با دستگيرى پدر خانواده ستون اصـلى كـه   دو خانواده بر 
ديگر باقى اسـت كـه    ريزد. اما ي  ستون ر دوش دارد فرو مىبار اقتصادى و معنوى را ب

 تواند اين بناى نيمه ريخته را نجات دهد، مادر. مى
ديروز و  داند دري  نبرد تاريخى و نابرابر كه به عنوان ي  فرمانده ارتش مى روزبه به

بري  تقسيم وظـايف، از صـف مقـدم     شود. جنگ مبتنى است امروز و فردا محدود نمى
يابد درخطـوط پشـت جبهـه، و     طور گسترش مى شود و همين بندى شروع مى تقسيماين 

هـم   نصـحنه عمليـات، آ   ستادى و آشپزخانه لشكر وارد كردن تمامى نيروها بـه  نيروهاى
درايـت يـ  فرمانـده     نبردى كه تا حدود زيادى پايان و انجـام كـار معلـوم اسـت از    در

موقـع سـروان    كار شلط با حركـت بـه  ايندور است. با اين همه  هاى استراتژي  به جنگ
 داران را برداشت و گريخت. اسامى تشكيالتى زنان و درجه پوالددژ تصحيح شد. پوالددژ

 

 آن فرار بزرگ

 هاى كارگرى حـزب، و رفيـق شـفيق    ناصر فخرآرايى، از اعضاء سابق اتحاديه 1027بهمن  11
شاه شلي  كرد. ناموفق بود. و كشته شـد. و   به عبداهلل ارگانى از اعضاء دانشجويى حزب

 دنبال آن با مستمس  قرار دادن كارت عضويت فخرآرايـى و تمـاس او بـا عبـداهلل ارگـانى      به
هـايى   اى از رهبران حزبى دستگير شدند. اين عده با محكوميـت  حزب شيرقانونى و عده

هـا   با تـالش خـانواده   و بعد از مدتى مناطق بد آب و هوا تبعيد شدند. سال به 0ـ11بين 
دادگـاه جنـايى    1شعبه  پرونده آنان به 1029آبان  12تهران منتقل شدند. و در  زندانيان به

 11شد. و آن دادگاه قرار عدم صالحيت رسيدگى را صـادر كـرد و در    دادگسترى احاله
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حكـم را نداشـته    دادگاه نظـامى حـق رسـيدگى و صـدور    »دادگاه اعالم كرد:  1021آذر 
دادسراى تهران  11رهبران حزب خواستار آزادى خود شدند. اما بازپرس شعبه است، و 
تشكل و اداره كردن جمعيتى كه رويه و مـرام اشـتراكى    اتهام كه متهمين به اين با استناد به

دادرسـى   اند، مرجع صـالح را  دارد و بر ضد سلطنت مشروطه ـ تحت تعقيب قرار گرفته 
دادستانى ارتش ارجـاع داد. و آزادى رهبـران حـزب     ارتش تشخيص داد. و پرونده را به

 منتفى شد.
 

 كميسيون فرار

با منتفى شدن آزادى رهبران حزب، فرار رهبران در دستور، كـار سـازمان افسـران قـرار     
 گرفت و كميسيونى تشكيل شد:

. سـرهنگ مبشـرى ـ مسـئول تشـكيالت      2. دكتر فروتن ـ رابط حزب با سـازمان،   1
 كم قبادى ـ افسر زندان قصر. ستوان ي0سازمان، 
 

 طرح قبادى

. انتقال دو افسـر عضـويت سـازمان    1اين فرار براساس طرح ستوان قبادى طراحى شد: 
. يـ  كـاميون نظـامى،    0زنـدانيان،   . تهيه حكم ستاد ارتش براى انتقالى2زندان قصر،  به

 ي  افسر ارشد و چند سرباز
 

 افرادى كه دراين فرار شركت داشتند

. سـتوان يكـم حسـين قبـادى ـ      2يكم رفعت محمدزاده ـ افسر زندانى قصـر،    . ستوان1
 8ارشـد )واثـق از رهبـران شـورش      . فريدون واثق ـ در نقش افسـر  0افسر زندان قصر، 

. ستوان يكم 1. ستوان يكم منوچهر مختارى، 1مرشى بود(  در پادگان قلعه 1021شهريور 
. سـتوان يكـم عبـدالكريم    7دى، . ستوان يكم محمدحسـين خيرمحمـ  1 حسين مرزوان،

. يـ  حزبـى   11 . آوسـن آوانسـيان ـ تـداركات،    9. ستوان يكم خسرو پوريا، 8انوارى، 
 نفره روزبه ـ تهيه و تأمين مخفيگاه مناسب هشت. گروه 11راننده، 
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 يك اختالف

رهبرى حزب درنظر داشت. كسانى در ليست فرار باشند. كه جزء اعضاى رهبرى حزب 
نبود. پس هيئت اجرائيه حـزب بـا فـرار     زبه جزء اعضاى رهبرى حزبباشند خسرو رو

هـا   يى كه روزبه جزء رهبران سـازمان افسـران بـود آن   جا آنروزبه مخالفت كردند اما از 
اين شرط موافقت كرد كـه   بودن روزبه كردند. قاسمى از رهبرى حزب به به فرار را منوط

 روزبه سپرده نشود. بعد از فرار پست مهمى به
 

 علت چه بود

جريــان آينــد رهبــرى حــزب نبــود. روزبــه در شمواضــع مســتقل خســرو روزبــه خــو
هـا بـود. حاضـر نشـد      دستگيرى كه جزء ليست هاى بعد از قيام خراسان با اين دستگيرى

رود.  كامبخش گفت: تا نداند كـه كجـا مـى    فرمان حزب را بپتيرد و راهى باكو شود و به
مخفى شد. در جريان انحالل سازمان نظـامى حـزب در   در تهران  رود. پس نرفت و نمى
سـازمان نظـامى را    و تصميم انحالل رهبرى را ي  عمل خائنانـه دانسـت و   1021سال 

كه حزب مسئله وحدت را مطرح كرد با وحدت مخالفـت   1027منحل نكرد. و در سال 
ب سازمانى با حزب نه، ائتالف و پتيرش رهبرى سياسـى حـز   كرد و معتقد بود وحدت

 در مجموع روزبه شخصيت محبوبى در رهبرى حزب نبود.
 

 شروع عمليات

نفـر از   دهعمليات فرار با طراحى ستوان قبادى شـروع شـد و    1029آذر  11روز جمعه 
. نوشـين،  1. احمد قاسمى، 0كيانورى،  . دكتر2. دكتر يزدى، 1رهبران حزب آزاد شدند: 

. خسرو روزبه، اين طـرح  11. حكمى، 9. جودت، 8. بقراطى، 7. شاندرمن، 1. علوى، 1
 تا اجرا يكى از شاهكارهاى سازمان افسران بود. از طراحى
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 يك ضربه مهم: كشف دبيرخانه سازمان

وجوى ي  فرش دزديده شده كه مأموران اداره آگاهى در جست 1001بهمن  21درروز 
هاى  ده عكسخانه او رفتند و با مشاه بود به توسط ستوان حسين مرزوان خريدارى شده

ارتش را مطلع كردنـد. و عـالوه بـر اسـناد و مـدارك       2لنين، استالين و دكتر ارانى ركن 
دستگاه ماشين چاپ و تعدادى نامـه   دورمز بود  و دفترچه اسامى اعضاء كه به تشكيالتى
دادرسى ارتش انتقـال   و به ت كشفسهاى هوايى محمد هنريار و آقاخان پوردو از ستوان
ت، ـوردوسـروان آقاخان پـ. س2روان مرزوان، ـ. س1د: ـروع شـتگيرى شـد. دسـداده ش
بويـه،   . ستوان يكم حسن آل1ن يكم محمد هنريار، استو .1. ستوان يكم خسرو پوريا، 0
زاده ـ   محقـق  . سـروان اسـماعيل  8زاده،  . استوار زمانى7زاده،  . ستوان يكم يداهلل عبيش1

 هر مختارى ـ فرارى و مخفى شد.. ستوان يكم منوچ9فرارى و مخفى شد، 
خصـوص مطبوعـات    اى در مطبوعـات بـه   كشف دبيرخانه سازمان، بازتاب گسـترده 

سـمت و سـوى جاسوسـى بدهنـد.      ايـن جريـان   جناح راست داشت. و سعى كردند بـه 
ايـن شـبكه يكـى از    »گيرى شد. و اعالم كـرد كـه    موضع مجبور به 2باالخره رئيس ركن 

 ان حزب توده بوده است.جوان هاى سازمان بايگانى
 

 آثار اين ضربه

. محمد هنريـار  0سال زندان،  دو. خسرو پوريا به 2سال زندان،  سه. حسين مرزوان به 1
 سال زندان محكوم شدند. دوبه 

دادگاه رفتند حسـين مـرزوان    اما در كشف سازمان افسران حزب بار ديگر اين سه به
 آثار سوء مهم براى حزب داشت:دو اعدام و دو ديگر حبس ابد گرفتند اما اين ضربه 

. دستگيرى و متـوارى  2فعاليت حزب در ارتش، . كشف مدارك انكارپتيرى دال بر1
 اى از اعضاء سازمان شدن عده
 

 ضربه دوم

هاى امتحانى اعضاء بـود دسـتگير شـد و     ي  تشكيالت كرمان كه حامل ورقه مزمان بهه
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كرمـان مطابقـت داده    7افسـران لشـكر    هاى كرمان باز گردانده شد تا با خط كليـه  برگه
 ها تعويض شد و خطر برطرف شد. اثر هوشيارى افسران تشكيالت برگهشود. اما در

 

 دو ضربه و يك درس

هاى لنين و استالين و ارانـى در   سروان مرزوان و نصب عكس خريد فرش دزدى توسط
سازمان افسران از ي  سو و گرفتن امتحـان   اى كه نه ي  خانه مخفى بلكه بايگانى خانه

هـا   ها و لو رفتن آن براى باال بردن سطح دانش سياسى تشكيالت و جمع كردن اين برگه
 ها داشت. التى تشكيالتى آنمبا درك شلط رهبران سازمان از اوضاع و بى نشان از
 

 يك نكته مهم

هم در نيروهاى مسلح كه هرگونـه كـار سياسـى ممنـوع      ايجاد ي  تشكيالت مخفى، آن
دارد. مستلزم رعايت مسـائل بسـيارى    هاى بسيارى را درپى است و افشاى آن خطر جان

 كار برده شده: هاى به ترم است اما نگاه كنيم به
. مكاتبات درون 1. دفترچه اسامى، 1. اوراق كتبى امتحان، 0. بايگانى، 2. دبيرخانه، 1

 آدرس و محل كار هاى مشخصات فردى با عكس و . فرم1سازمان، 
از آن دارد كه رهبران سازمان نظامى ي  درك بوروكراتي  از كـار خـود    هاننشهمه 

ها و ملزومات يـ    دمكرات با تمام بخش دارند. ايجاد ي  شركت قانونى دري  كشور
هـم توسـط    هم در نيروهاى مسلح، آن داره. چيزى دال بر ي  كار صددرصد مخفى، آنا

 شود. حزب منحله و شيرقانونى ديده نمى ي 
 

 شد درسى كه بايد گرفته مى

وروكراتيـ  خـود را از كـار مخفـى     از اين دو ضربه رهبران سازمان نظامى بايـد درك ب 
زدند. و تشـكيالتى   هم مى اتي  را بهبوروكر كردند. و تمامى اين سيستم ارتش رها مىدر

 ها از اين درس بزرگ شافل شدند. دادند. اما آن متناسب، كارى صددرصد مخفى سازمان مى
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 تير 32سازمان افسران و قيام 

وزيـرى   نخسـت  دكتر مصدق به 1001نفت ملى شد. و در هفتم ارديبهشت  1029اسفند 
خود نيز شـعارهاى شلـط مطـرح كـرد.      رسيد حزب از ابتدا حركت نفت را شلط ديد. و

حزب ملى بودن دكتر مصدق را نديد. و مسئله ملى شدن نفـت را در چـارچوب جنـگ    
امپرياليسم )امريكا و انگليس( بر سر سهم نفـت ديـد. و مصـدق را جـزء جبهـه       بين دو

حاكميت ملى مطـرح بـود    امريكا ارزيابى كرد. در برابر ملى شدن صنعت نفت كه مسئله
مع جهانى پتيرفته شده بود ابتدا الغاء قرارداد نفت جنوب را مطرح كرد. وقتـى  و در مجا

ملى شدن صـنعت نفـت در جنـوب را مطـرح كـرد تـا سـهم         خبط اين شعار پى برد. به
داده  شوروى را در شمال ملحوظ دارد. و چون در آخر ديد رهبرى حركت را از دسـت 

يز هنوز دچار شـ  و  تير ن 01در قيام  تير. 01خطاى خود پى برد تا قيام  است كم كم به
راهپيمـايى كـرده    روز قبـل دعـوت بـه    كه كاشانى و ديگران از چنـد  حالىترديد بود. در

در تهران توزيع شد. هر چند كيانورى مدعى است قـبال    11بودند. اعالميه حزب ساعت 
از  دستور حركت داده شده بود. و از حركـت سـازمان نظـامى در آن روز    شبكه حزبى به

بيـرون آمـد    آورد كـه از تانـ    اهلل پرمـان شـاهد مـى    حركت متهورانه سـرهنگ حبيـب  
 مردم پيوست. هايش را كند و به سردوش

دهد كه سازمان نظامى نظرى جز نظر حزب نسبت  مجموعه شواهد و اسناد نشان مى
ديـده اسـت يـا نـه، اطالعـى       لـى مـى  م كه جناحى مصـدق را  مصدق نداشته است اين به
تير نيز شـواهدى دال بـر حمايـت سـازمان از حركـت       01يست. در روز قيام دست ندر

مرتضى زربخـت و اشـاره    اهلل پرمان كه طبق نامه او به سرهنگ حبيب ماند نيست. تنها مى
سازمان افسران نبـوده   رحيم نامور در يادنامه شهيدان، سرهنگ پرمان در آن تاريخ عضو

 پيوندد. ن مىسازمان افسرا است. بعد از آن تاريخ به
 

 مرداد 22تير تا  32سازمان افسران در فاصله 

تير سرنگونى دكتر مصدق در دستور كار امريكا و انگليس قـرار گرفـت.    01پس از قيام 
بودن مصدق پى برد. پـس سـازمان    ملى حزب توده نيز بر ترديدهاى خود فائق آمد و به
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يكـايى ـ انگليسـى در ارتـش     ى امرهـا  تبعيت از حزب در پى كشف توطئـه  نظامى نيز به
 مصدق برآمد. عليه دولت دكتربر

 

 نخستين كودتا

ان بـا همكـارى   يرهبرى شاهپور عليرضا، سرلشكر زاهدى و برادران رشيد گروه توطئه به
 ديپلماتي  زدند. تحريكاتى زاده دست به مكى، بقايى حائرى
اده شد تا بـراى  افكن دستور د هاى شكارى بمب گردان به 1001شهريور  12در تاريخ 

ها پرواز كردند. مأموريت ايـن   شهرستان سوى يكى از مأموريت آماده شود و از تهران به
 گردان شكارى بمباران مردم در روز كودتا بود.

شهريور نقل و انتقال در  سطح فرماندهى ارتش صورت گرفت. هـدف گـتاردن    17
ارتشى آماده شـد تـا بـا     كاميون 11ديگر  هاى حساس بود. از سوى كودتاگران در پست

هـاى   مراكـز رهبـران و گـروه    اند به تن كرده هايى كه لباس مردم عادى را به كم  ژاندارم
 21ايـن اطالعـات در    هـا را دسـتگير نماينـد. حـزب تـوده بـه       كنند. و آن سياسى حمله
تكـوين اسـت    حـال ت و از كودتايى كه درمصدق نوش اى به نامه سرگشاده سهشهريور، 
 خبر داد.
اين كودتا سرلشـكر  دولت مصدق از كشف كودتا خبر داد و گفت: در 1001مهر  21

 اند. از نمايندگان مجلس دست داشته اى ان و عدهيجازى، برادران رشيدحزاهدى، سرلشكر 
 

 كودتاى دوم

شود. اما مصدق از كودتا مطلـع شـد. سـرهنگ نصـيرى      مرداد كودتا آشاز مى 21درشب 
. سرگرد مهدى همـايونى  1گريخت. عوامل مؤثر دركشف كودتا: دستگير و شاه از ايران 
. سـروان  2نفـره كودتاچيـان.    21هنـگ پهلـوى و جـزء تشـكيالت      2فرمانده گروهـان  
ـ افسر گارد جاويـدان كـه خبـر حركـت نصـيرى را بـراى دسـتگيرى         اسماعيل فياضى
سـتوان   . دسـتگيرى سـرهنگ نصـيرى توسـط    0سـرهنگ مبشـرى خبـر داد.     مصدق بـه 

 عيان كه جزو كودتاچيان بود. و قرار بود گارد خانه مصدق را سركوب كند.شجا
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 سومين كودتا

مرداد با حركت اوباش و فواحش شروع شـد. و حـزب و    28مرداد از صبح  28كودتاى 
بيهوده كيانورى فرصت طاليى را از دست  هاى تبع آن سازمان افسران در انتظار تماس به

مورد از افسران سـازمان افسـران    چهارد. درروز كودتا درپيروزى رسي بهداد تا كودتا 
 شود. ياد مى
مـرداد بـا دسـتگيرى     21اشرف شـجاعيان كسـى كـه دركودتـاى      . ستوان دوم على1

مرداد طبق روايـت سـرهنگ    28 روزكودتاگران زد. در اى قاطع به ربهسرهنگ نصيرى ض
كه زخمـى   ان جنگيد درحالىممتاز فرمانده گارد خانه مصدق تا آخرين گلوله با كودتاگر

راه ى، فرمانـده گروهـان مسـتقر درچهـار    سروان رمضـان شـرفيان دهكـرد    .2شده بود. 
هـا را پراكنـده    آن سوى اوباش و ولگردان كودتـاگر تيرانـدازى كـرد و    مخبرالدوله كه به

 . ستوان يكم ايـرج ايروانـى  0ساخت. اما عصر آن روز مورد هجوم قرار گرفت و زخمى شد. 
 هـا سـرگردان بودنـد و    هايشـان در خيابـان   نژاد كه با تانـ   قربان ن دوم هوشنگو ستوا
)سـتوان يكـم    . افسر محاف  راديـو 1هايشان مورد استفاده كودتاچيان قرار گرفت.  تان 
آورد. و راديو از پـاى در ـدى را درجلـبد زاهـست ارتشـتوان نژاد( كه مى ربانـنگ قـهوش
 جلسه هيئت اجرائيه حزب حضور داشت. در روز كودتا. سرهنگ مبشرى كه در1

موقع مطلـع شـود هـيچ     كه سازمان افسران موفق نشد شروع كودتاى سوم را به از اين
ميرخسروى معتقـد اسـت كودتـاى سـوم يـ       ا ها وارد نيست. گرچه باب  آن انتقادى به

ريزى شده نبود بلكه بـا حركـت اوبـاش شـروع شـد وقتـى جلـو رفـت          كودتاى برنامه
پيروزى رساندند. با اين همـه بعـد از    را به كودتا بر موج آن سوار شدند و آن هان فرمانده

 دوخـارج شـد. امـا     ، مركز كودتا از دسترسى سازمان نظـامى مرداد 21شكست كودتاى 
 سازمان افسران وارد است: انتقاد به
افسران تدابيرى تير شواهد و قرائنى دال بر كودتا بود. چرا سازمان  01كه از  . با اين1

مـرداد سـازمان افسـران كـه      28صـبح   . چـرا در 2براى مقابله بر عليه كودتا نينديشـيد.  
 راسـا  دانسـتند. نتوانسـتند خـود     كـار و ترسـو مـى    رهبران حزب را شيرانقالبى، محافظـه 

كمـ    خـود بيايـد و بـه    برسند. و دستور مقابله بدهند تا حزب نيز بـه  تحليل شخصى به
 سازمان بشتابد.
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 مرداد 22امكانات سازمان افسران حزب در روز 

هـا و   و روشـن شـدن موقعيـت    1000بعد از لو رفتن سازمان افسـران حـزب در سـال    
رهبرى حزب از اين امكانـات بـراى    هاى نظامى افسران اين سؤال پيش آمد كه چرا رده

شد كـه   ويژه كيانورى در خاطراتش مدعى مقابله با كودتا سود نجست. رهبران حزبى به
آن ند و براى حزب امكان نداشت كـه در هاى عملياتى نبود افسرى در رده اعضاء سازمان
 ها بهره بگيرد. روز از آن
 

 گويد واقعيات چه مى

تـرين نقـاط    . فرماندهى گروهان پياده مستقر در چهار راه مخبرالدوله يكى از حسـاس 1
كـردى از اعضـاء سـازمان    شـرقيان ده  عهده سروان رمضان مرداد به 28پايتخت در روز 

مرداد گروه اوباش را تـار و مـار كـرد امـا در عصـر آن روز       28افسرى بود كه در صبح 
. اطراف ستاد ارتـش )بـاغ ملـى، خيابـان سـوم      2گرفت و زخمى شد.  مورد هجوم قرار
مـرداد توسـط    28 السلطنه، جنوب خيابان فردوسى تا چهار راه عزيزخان( در اسفند، قوام
شود. او از اعضاء سازمان افسران حزب  فرمانده گروهان تان  حفاظت مى سروان كاللى

فرماندهى ستوان  عهده گروهان تان  به سيم به تهران و بى . حفاظت فرستنده راديو0بود. 
تـوجهى از   . درصـد قابـل  1نژاد از اعضاء سازمان نظامى حزب بود.  يكم هوشنگ قربان

اضافه برخـى از فرمانـدهان رده بـاال     شوتس بههاى  افسران جوان رزمى فرماندهان تان 
هـاى مسـتقر در    . فرمانـدهى تانـ   1افسـرى بودنـد.    هاى جنگى از اعضاء سازمان ارابه

 هاى . فرماندهى بخشى از تان 1عهده ستوان شجاعيان بود.  وزير به اطراف منزل نخست
عضـو سـازمان    210. مجموعـا  7مستقر در تهران بر عهده ستوان يكم ايرج ايروانى بود. 

. رئيس كالنترى ميدان شـاپور و سـبزه    8 نظامى در تهران آماده دستور و حركت بودند.
ركت اوباش. ـز و حـان بود يكى از مراكز مهم تمركـروان جواد درميشـعهده س ميدان به

عهده سروان جـواد صـادقى بـود. يكـى از مراكـز مهـم        به 11كالنترى منطقه  . رياست9
. سـروان  11كودتاچيـان بـود.    . سروان مهدى همايونى جزء سـتاد 11 تمركز اوباش بود.
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. ستوان يكم عبداهلل مهاجرانى مسـئول واحـد   12بود.  2پوالددژ از افسران برجسته ركن 
 زاهدى بود. محافظت از سرلشكر

 

 شطرنج انقالب

عضو حزب در تهران، طبق نامه كيـانورى   21111اين فرماندهان حاضر در كارزار بايد  به
دكتر مصـدق در ارتـش و نيروهـاى     رهبرى حزب در مسكو، هواداران به 1000در سال 

ها با امكانات ي  دولت  هاى مردم را اضافه كرد. جز اين نظامى، احزاب جبهه ملى، توده
ها را در شـطرنج جنـبش    روييم. اگر تمامى اين مهره گرفته تا راديو روبه قانونى از ارتش

كوبيدن حركـت اوبـاش    بينيم كه شكستن و در هم چينيم مىملى در برابر صف اشقياء ب
 سختى نبود. كار بسيار
 

 اشكال كار در كجا بود

دهد پس با اين همه امكانـات اشـكال كـار دركجـا بـود       سؤالى كه مدام آدمى را آزار مى
توانستند بر موج حركت اوبـاش سـوار    چگونه كودتاگران شكست خورده در حال فرار

ي  شورش پيـروز بـدل كننـد. امـا نيروهـاى       شكست خورده را به شوند و ي  كودتاى
 تمامى امكانات از ي  دست برنده، ي  بازنده زبون ساختند. انقالب با
 

 اراده استفاده از امكانات

بررسـى سـياهه    شلـط بـه   مشكل جبهه ملى و حزب توده نبود امكانات نبود. كيانورى بـه 
درست بررسى اين بحران، بررسـى اراده   اويهپردازد. ز امكانات انقالب و ضدانقالب مى

 استفاده از امكانات است.
وزيرى قانون بود با قدرت استفاده از تمامى امكانات ي  دولت  دكتر مصدق نخست

انتظامى، از فراخوان مردم گرفته تا استفاده از  قانونى، از راديو گرفته تا ارتش و نيروهاى
قـدر از فـرا    الوقت كـرد. آن  قدر دفع اما چه كرد. آن هاى توطئه قهر انقالبى بر عليه كانون

 اش در آتش سوخت. مردم و مسلح كردن مردم سر پيچيد تا خانه خواندن
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كه كودتا با حركت چندصد نفر اوباش شـروع شـد. و    حزب توده چه كردص در حالى
الوقـت   عقـدر دفـ   ها را بدهد. آن سركوب آن توانست دستور حزب با امكانات موجود مى

عليه تصرف كودتاگران در آمد و بر د بهاى بو د فرماندهان تودهنزهايى كه در  رد تا تان ك
مصدق استفاده شد. مشكل حزب توده بـرخالف ادعـاى كيـانورى نبـود امكانـات       دكتر

هـزار عضـو حزبـى و يـ       21111نبود، نبود اراده و استفاده از امكانات بود. در پشت 
و آماده فداكارى اراده و عزمى انقالبى براى رهبرى اين سازمان نظامى منضبط و انقالبى 

 نيرو نبود.
 

 لو رفتن سازمان نظامى

 ستا مرز شكستن آدمى كجا

مـرداد   21سروان سابق ابوالحسن عباسى از مسئولين سازمان افسـران حـزب در تـاريخ    
زيـر شـكنجه    نظامى شناخته شد. و به شكل تصادفى دستگير شد. در فرماندارى به 1000

اهلل افخمـى از افسـران    روز وحشيانه شكنجه شد. سروان حبيب دوازدهبرده شد. و مدت 
عباسـى  »كنـد:   فرماندارى نظامى مأمور بود از شكنجه عباسى چنين ياد مـى  حزب كه در
گـاز  هـاى خـود را    دسـت  شـد مـچ   او زده مى هاى فراوانى كه هر روز به در برابر تازيانه

رحمانـه   هـاى بـى   گرفت تا آوخ و فريادى از دهانش بيرون نيايد. در زير اين تازيانـه  مى
پشـت   توانست بنشيند و نه به طورى زخم شده بود كه نه مى پشت تا كمر و نشيمنگاه او

 «يا پهلو دراز بكشد.
رود و از مقاومـت عباسـى    مالقات شاه مى تيمور بختيار به 1000مرداد  21در تاريخ 

عباسى كروكى كاخ سعدآباد همـراه بـا    گويد، يا حرف بزند يا بميرد. از گويد: شاه مى ىم
 ديگر مدارك گرفته شده بود.

 

 مرز شكستن آدمى

ش  ايـن رابطـه    تر و فرمانده و مقتدا را داشت. بى روزبه براى عباسى حكم بردار بزرگ
كـه بـود   « ان ديده استاو گرگ بار» مورد عباسى گفته بود:دوسويه بوده است. روزبه در
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ناپتيرى عباسى بود. اگر بپتيريم كـه   كرد. اما خطاى روزبه بر شكست و روزبه خطا نمى
سـاعت   18هـاى تيمـى    ندگى و خانـه مقاومت براى لو ندان آدرس محل ز حد متعارف

روز زيـر شـكنجه   دوازده آن زمان بوده است. عباسى قهرمانانه مقاومت كـرده اسـت.   در
كه سـاواك   11هاى  گترد كار كمى نيست. در سال ثانيه آن عمرى مى تاب آوردن كه هر

. دتمامى وسايل امريكايى و اسرائيلى شكنجه مجهز شده بو به در اوج قدرت خود بود. و
چري   ساعت رسيده بود. اگر ي  ششحد مقاومت براى لو دادن قرار و خانه تيمى به 

شـد.   خته بـود و بايـد تخليـه مـى    گشت. آن خانه سـو  پايگاه خود بر نمى ساعت به شش
هـا و   آموزد كه است ناءها مالك ارزيابى مى هاى توتاليتر به ما تجربيات مبارزه در حكومت

هـاى پيچيـده پلـيس     ها در زير شكنجه ها نيست. بايد بر حد متعارف مقاومت آدم داورى
آليسـم نـاب اسـت كـه باعـث       حسـاب بـاز كـرد. جـز ايـن هرچـه باشـد ايـده         سياسى
 ناپتير بر تشكيالت است. هاى جبران خسارت
 

 بايدها و نبايدها در لو رفتن سازمان نظامى حزب

هاى رمزدار از دبيرخانـه سـازمان افسـران     . با دستگيرى عباسى، حزب اسناد و دفترچه1
كـرد. اسـناد    تمدتى كه عباسى مقاوم خارج كرد. و جلسات موقتا تعطيل شد. اما بعد از

گرفته شد اين تمامى اقداماتى بود جلسات از سر ز گردانده شد. ودبيرخانه با و مدارك به
 مقاومت عباسى صورت گرفت. روز دوازدهكه در 
. عباسى درزير شكنجه شكست. و حرف زد اما باز براى احتياط كـردن آدرسـى را   2

را ترك  جا آنكند. هشيار شود و  مى عوضى داد تا اگر كسى در دبيرخانه سازمان زندگى
 آدرس صحيح مراجعه كردند و همه چيز لو رفت. ورين فردا بهكند. مأم
 

 شد چه بايد مى

عهده دكتر حسين جودت مسـئول سـازمان نظـامى حـزب بـود.       . مسئوليت مستقيم به1
نظـامى حـزب و سـازمان نظـامى را      جودت بايد با توضيح موقعيت عباسى در سـازمان 

محـل   هاى سازمان افسران را بـه  ايگانى. تمامى اسناد و ب2آورد.  باش در مى حالت آماده به
. بـا كمـ    1كرد.  محل امنى منتقل مى . رهبرى سازمان افسران را به0كرد.  مى امنى منتقل
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كليه اطالعـات عباسـى را    كرد تا جايى كه امكان داشت رهبران سازمان نظامى تالش مى
شـناخت. و   را مـى  نفـر  211ياد داشته باشيم كه عباسى  ند. بهاسوز روز مى دوازدهدر اين 
خود گفت. مخفى كردن اين تعداد در توان سازمان نظامى  طور كه روزبه در دادگاه همان

 داد. ها پوشش مى آن نبود. بلكه حزب بايد به
 

 چرايى ماجرا

هاى الزم براى كنترل و هدايت سازمان نظـامى بـود. گمـاردن او     . جودت فاقد توانايى1
و چنـان كـه در جنـگ قـدرت      و خـالق او نبـود.   اين پست حاصل پراتيـ  انقالبـى   به

جـودت سـپردند. سـپردن     كيانورى را از مسئوليت كميته ايالتى خلع و آن پست را نيز به
چون جودت، حاصل جنـگ قـدرت و فراكسيونسـيم حزبـى      فرد نااليقى ها به اين پست

 ترين فرد ممكن قرار داشت. بود. پس در رأس هرم رهبرى سازمان نظامى نااليق
خيالى مرگبار هيئت اجرائيه سازمان افسـران )سـرهنگ مبشـرى، سـيام ،      . خوش2

مشـكل و بغـرنج اسـت از سـرهنگ      اش زاده و سرگرد وكيلى(، كه توضيح سروان محقق
 بعيد بود. یخيال سيام  اين همه خوش

عباسى هر چند در آن روزها روزبه در رهبرى سـازمان   . اعتماد شيرواقعى روزبه به0
 .نظامى نبود
ــى  1 ــا م ــانورى در آن روزه ــرى حــزب كي ــرى در رهب ــاس   . درگي ــا تم توانســت ب
اش در رهبـرى حـزب،    موقعيـت  اى كه با رهبران سـازمان افسـران داشـت. و    جانبههمه

رسد كه او از اين مسئله خـود را   نظر مى اقدامى عاجل براى اين بحران انجام دهد. اما به
 هاى او ثابت شود. يند. و حرفعرضگى جودت فاجعه بيافر بى كنار كشيد. تا

دهى افسران. از زمان احمد قاسمى با . بوروكراتيسم و سانتراليسم مطلق در سازمان1
عريض و طويلى درست شد كه بـدون آن و   هايى كه خاص او بود. تشكيالت كاشتبازى

 بدون دفترچه رمز اسامى هدايت سازمان شيرممكن بود.
 عينه خود را نشان داد. ب كه در كودتا بهكفايتى ذاتى رهبرى حز . ضعف و بى1
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 نكاتى ديگر پيرامون كودتا

نام آژاكس بـود.   وارد تهران شد. عمليات كودتا به 1002. كرميت روزولت اوايل مرداد 1
و نـام مسـتعار سرلشـكر زاهـدى      و شاه در اين عمليـات نـام مسـتعار وگ.گ.سـاروى    

شاه بود. آمـدن اشـرف از پـاريس بـا     . شروع عمليات نيازمند حمايت 2ر.ن.زميگر بود. 
بـراى   1021ــ 27هـاى   ژنرال شوارتسكف فرمانده ژاندارمرى در سال پاسپورت جعلى و
 چند دليل الزم بود. . حمايت شاه به0جايى نرسيد،  متقاعد كردن شاه به

زاده،  نگـاران )حسـين عـالء، بقـايى، حـائرى      اصرار نمايندگان مجلس و روزنامه
 ها( افىميراشر عميدى نورى،

 شركت در كودتا هستند. شرط موافقت شاه حاضر به اصرار فرماندهى ارتش كه به
 مشروعيت مردمى كودتا

 طرف موافقت با كودتا كشاند. . چند عامل شاه را به1
نفره در مجلس بـراى بررسـى اختيـارات شـاه و مناسـبات       هشتتشكيل كميسيون 
 حكومت و سلطنت

 دكتر مصدقرفراندم و انحالل مجلس توسط 
 روانه حزب توده مبنى بر محاكمه شاه و دربار شعارهاى چپ

 مرداد شروع شد، اما چند عامل باعث شكست آن شد: 21مرداد از عصر  21. كودتاى 1
دكتر مصدق )كه طبق بررسى باب  اميرخسروى، اين خـود   . تلفن فردى ناشناس به1

سران حزبى در داخـل سـتاد   همايونى از اف سرهنگ مبشرى بوده است كه توسط سرگرد
 رسد( اطالع دكتر مصدق مى شود. و ساعت و افراد كودتاگر به كودتاچيان مطلع مى
 موقع سرتيپ رياحى از ستاد ارتش و دستگير نشدن او خارج شدن به

هشيارى افسران محاف  خانه دكتر مصدق )سرهنگ ممتاز، سروان فشاركى، سـروان  
 داورپناه و ستوان شجاعيان(

برد، حـدس و   كننده ناشناس كه دكتر مصدق در دادگاه از آن نام مى مورد تلفن. در 1
الدولـه، سـرگرد    محمدحسـين آشـتيانى و نظـام    ها و ادعاهايى از سوى، كيـانورى،  گمان
 اصغر فوالدوند، سرگرد خيرخواه، سروان اسمعيل قبادى، سرگرد مهـدى همـايونى،   على

اى امير خسروى در كتاب حـزب تـوده از   ه سرگرد امير شفابخش شده است. اما بررسى
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رسـد   سرهنگ مبشرى مى همايونى به كند كه خبر كودتا از طريق سرگرد درون معلوم مى
 دهد. دكتر مصدق اطالع مى و او به
، 01كنـد )شـماره    اى كه سرگرد امير شفابخش با نشريه راه آزادى مـى  . در مصاحبه7
دكتـر مصـدق    سرهنگ مبشـرى بـه   تلفنمرداد بعد از  21گويد در شب  ( مى11/8/1072

مبشرى آشفته بود چند بار گفت چه خوبست دكتر مصدق ايـن پيرمـرد دسـتگير نشـود     
هاى پيشتاز بايد هر چه زودتر آمـاده شـوند. ابوالحسـن     گفتم گروه محمدعلى مبشرى به

اجرائيـه   عباسى پوزخند زد. محمدعلى مبشرى گفت اما چنـد مـاه پـيش از ايـن هيئـت     
 «زى حزب از برنامه رويارويى چشم پوشيده است.كميته مرك

مـدام شـعار   اش  نشينى درحالى است كه حزب در مطبوعـات علنـى   اين فرمان عقب
 كفايتى داشته باشد(. ملتى كه رهبران بى كنيم. )بيچاره كودتا بدل مىضد داد كودتا را به مى
احى، ستاد ارتش و ها دستگيرى سرتيپ ري مرداد( اولين گام 21. در ابتداى كودتا ) 8

دسـتگيرى دكتـر فـاطمى، مهنـدس      دكتر فاطمى و ديگران بوده است. كـه ايـن گـام بـا    
شود. گام بعد بايد بـا دسـتگيرى دكتـر     شناس در منزل رياحى انجام مى زاده، و حق پيرك

شد. كه با تلفن فرد ناشناس و آگاه شـدن دكتـر مصـدق بـا دسـتگيرى       مى مصدق انجام
حساس رئيس ستاد ارتـش   ها و روزهاى رد. در اين ساعتسرهنگ نصيرى شكست خو

خبرى( سـتاد ارتـش    ست. در خانه دخترش براى صرف شام. )اوج بىا انقالب ملى كجا
 صددرصد اما اين سوى داستان در موقعيت ادارى. باش ضدانقالب در آماده

ى و سرتيپ رياحى، فرمانده مناسبى براى اين نبرد تاريخى نبود. رياحى فاقد هشـيار 
كوبيـدن سـتاد ضـدانقالب عـارى بـود.       درايتى انقالبى بود. او از پتانسيل انقالبى بـراى 

 كفايتى رياحى است. خبرى و بى هاى ضدانقالب نشان از بى صرف شام در اوج فعاليت
. دكتر مصدق بايد در همان زمان رياحى را عزل و بـا اعـالم موقعيـت اضـطرارى     9

كوبيد. سران دسـتگير شـده    را با قهر انقالبى درهم مىوسيع همه نيروها قهر ضدانقالبى 
كرد. اما دريغا دريي كـه بـورژوازى    ساعت روانه دادگاه انقالب مى 21كودتا را در مدت 
 پتانسيل تاريخى براى حل اين گره كور جنبش بود. ملى فاقد اين

رهبرى دكتر مصـدق،   مرداد در دستور كار نهضت ملى به 21. با شكست كودتاى 11
خأل رهبرى پُر شود. و بعـد تصـميم    تشكيل شوراى سلطنت قرار گرفت تا در فرار شاه

 گرفته شود كه چه كسى شاه باشد.
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. دردستور كار حزب توده پس از فرار شاه، ابتدا شعار تشكيل مجلس مؤسسان و 11
روهاى حزب براى بـردن ايـن شـعار    ني سپس جمهورى دمكراتي  قرار گرفت. و تمامى

 مردم بسيج شدند.ميان در
طـور   . در ميان نيروهاى ملى تنها دكتر فـاطمى، حـزب ايـران و نيـروى سـوم بـه      12
نهضـت ملـى خواسـتار اعـالم      بركنارى شاه اشاراتى داشـتند. امـا در مجمـوع    ضمنى به

 جمهورى نبود.
. توده عادى مردم از دهقانان گرفته تا كارگران و كسبه و كارمندان و نظاميـان رده  10
حزب و ديگر احـزاب سياسـى( شـعار     ارتش و نيروهاى انتظامى )منهاى هوادارانپايين 

فهميدند. و شاه  مرگ بر شاه برايشان قابل فهم و قابل هضم نبود. شعار جمهورى را نمى
گتشـت تـا    سال بايـد مـى   21شد. ) ها شناخته مى نمادى مقدس و ملى براى آن عنوان به
 ربع قرن فاصله درازى بود( رگ بر شاه برسند. و اين ي شعار م به

. شعار جمهورى دمكراتي  حزب توده نتيجه طبيعى اعمال هژمونى طبقه كـارگر  11
بـا   1001اسـفند   9سوى حزبى كـه از   بر جنبش ملى است منتهى با بدترين شكل آن از

رسـميت شـناخته    جنبش ملى همراه شده بود. و اين همراهى هنوز از سـوى جنـبش بـه   
اى كـه تمـامى    همراهى حزب توده باور نداشتند. در مجموعـه  ن آن بهرهبرا نشده بود. و

تـر از ايـن شـعار كـه      مضح  كند. عنوان شري  خود حساب نمى اعضاء آن حزب را به
 بياييد مرا رهبر خود كنيد شعار ديگرى نيست.

. اعالم جمهورى دمكراتي  از ي  سو تقابـل بـا جنـبش ملـى و رهبـر آن دكتـر       11
 اساسا ديگر تقابل با مردمى بود كه  طلبى اصولى بود و از سويى روطهمصدق بود، كه مش

 شناختند. درك روشنى از جمهورى نداشتند. و تنها شاه و رژيم پادشاهى را مى
هاى شـاه و   براى پايين كشيدن مجسمه 27و  21، 21. حركت حزب در روزهاى 11

روانـه بـود. و نقـش     چپ ضدسلطنت، حركتى ها با شعار ها و راهپيمايى رضاشاه، متينگ
 طرف داشت. هايى از بازار و ارتشيان بى مخربى در ترساندن بخش

. زندگى مخفى رهبران حزبى، مهاجرت افراد با تجربـه و تئوريـ  حـزب، نبـود     17
سكتاريسم حزبـى و   حزبى منجر به ي  رابطه مستقيم و زنده ميان رهبرى حزب و توده

 ده بود.طرح شعارهايى مغاير با روانشناسى تو
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 28روانه حزب توده و مقابله گروهـاى مـزدور و مخـالف درشـب      . حركت چپ18
 مرداد آماده كرد. 28حركت اوباش در  آشوب كشيده شدن شهر زمينه را براى مرداد و به
. كميسيون امنيت ملى )دكتر صديقى وزير كشور، سرتيپ رياحى ستاد ارتـش سـرتيپ   19

حضـور دكتـر مصـدق    رماندار نظـامى تهـران( در  ف مدبر رئيس شهربانى، سرهنگ دفترى
 ها برخورد شود. اى مرداد تصميم گرفت هرگونه تظاهرات منع و با توده 27تاريخ در

مرداد در ابتدا حركتى طراحى شده نبود بلكه حركتى بود كه با پـول   28. كودتاى 21
 انداخته شد. هاى بدامن و برادران رشيديان راه سيا و شبكه
گيـرد كـه    ترين اشتباهات از سوى رهبران اصـلى صـورت مـى    بزرگ . دراين روز21

كنـد. آن   سـرنگونى تبـديل مـى    حركتى سـازمان يافتـه بـراى    حركت مشتى اوباش را به
 اشتباهات چه بود:

مرداد بـود.   21سرتيپ دفترى كه جزء متهمين كودتاى  . سپردن رياست شهربانى به1
در اعتراض سـرتيپ ريـاحى و دكتـر     صدق)متين دفترى برادرزاده دكتر مصدق بود. و م

كفايتى سرتيپ كيانى معاون ستاد  . بى2كند.(  عمويش خيانت نمى صديقى گفت كه او به
سركوب اوباش رفته بـود. امـا گـول سـرتيپ متـين دفتـرى را خـورد و         ارتش كه براى

تان (،    گروهانـردان و يـ  گـپرد. )يـى سـران اخراجـاوباش و افس هـها را ب  ـتان
. ترس دكتر مصدق و ديگر رهبران از ي  جنگ داخلى در زمانى كه اوباش و افسـران  0

صديقى گفت: اين كار مستلزم خـونريزى بـود.    تان  شده بودند. دكتر اخراجى مسلح به
)ضعف تاريخى بورژوازى ملى براى حل دمكراسـى در ايـران   « خواست نه ما نه آقا مى»
ستور دكتر مصدق به داريوش فروهـر و خليـل ملكـى بـراى     . د1آخر(،  مشروطه تا به از

. دستور حتف نام شـاه از  1برسد.  آرامش ها تا شهر به خارج كردن نيروهايشان از خيابان
موقـع بـود.    ها توسط نيروهاى ملى نيز عملى بـى  صبحگاه ارتش و پايين كشيدن مجسمه

ها با شعار جاويد  اى توده مرداد مبنى بر تظاهرات 28سرتيپ رياحى در روز  . بخشنامه1
عينـه روشـن بـود ايـن      بـه  ضد خود تبديل شد. چرا كه ها در عمل به شاه و سركوب آن

داد. تظـاهرات   تظـاهراتى را مـى   اى نيستند. رياحى بايد دستور اكيد هر نوع ها توده دسته
كفـايتى سـرتيپ    . بـى 1واحد توجيه شده قابل سركوب بـود.   ابتداى كار با اعزام ي در
اساسى بـازوى   هاى دبر )رئيس شهربانى( و سرهنگ اشرفى )فرماندار نظامى( از ضعفم
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نظامى دولت بود. اما بركنارى آن و گماردن سرتيپ محمود دفتـرى از خطاهـاى بـزرگ    
حكومت ملـى از لحظـه سـپردن رياسـت شـهربانى و       . ناقوس مرگ7دكتر مصدق بود. 
 سرتيپ كيانى توسط سـرتيپ دفتـرى   سرتيپ دفترى و فريب واحد فرماندارى نظامى به

تان  و زرهپوش و واحدهاى نظامى شـدند.   بعد اوباش مسلح به زده شد. از اين لحظه به
يـ  جنـگ داخلـى     براى وارد شـدن بـه   . جنبش ملى و رهبرى آن فاقد پتانسيل الزم 8

. شد بعد ضدانقالب را بايد در ي  جنگ خونين در هم كوبيده مى بودند. از اين لحظه به
 مصدق، صديقى، رياحى و ديگران مردان اين مرحله از مبارزه نبودند. اما دكتر

بخشى از رهبرى كودتا زد امـا   اى جدى به مرداد ضربه 21ـ درست است كه كودتاى 
 بدنه اصلى كودتا مراكز توطئه سالم ماند.

موقـع، اقـدام سـريع،     ـ با تصرف واحد سرتيپ كيانى، نيروهاى كودتا با تشخيص به
حركتى كودتايى بـدل كننـد. و كردنـد.     به جسورانه وارد عمل شوند تا حركت اوباش را

ها اراده استفاده از امكانات را داشتند در حالى كه در جبهه مقابل امكانـاتى بـود اراده    آن
 استفاده از آن نبود.
نيروهـاى انقـالب نـدارد.     موقـع بـراى لحظـه بحـران اختصـاص بـه       ـ تشخيص بـه 
بـراى خـود اسـتفاده كنـد.      تواند اين لحظه را تشخيص دهـد و از آن  مى ضدانقالب نيز

موقـع لحظـه    ضدانقالب موفق شد اين لحظه را بيابد اما نيروهاى ملـى از تشـخيص بـه   
 بحران شافل بودند.

تمامى در اشتباهات  مرداد به 28ـ پيروزى سهل الوصول و شيرمنتظره و باور نكردنى 
زيركـى و كـاردانى ضـدانقالب خالصـه      زب تـوده و تاكتيكى رهبران نهضت ملى و حـ 

سال توطئـه انگلـيس، امريكـا، شـاه، دربـار، و       دوشود. اين شكست تاريخى نتيجه  نمى
زاده، مكـى، كاشـانى(، و    خودخـواهى و تبـانى مـردان سياسـى )بقـايى، حـائرى       خيانت
ر كـه  كشيده شد تا آجر آخـ  آجر هايى از نهضت ملى بود. بناى نهضت ملى آجر به جناح
 مرداد كشيده شد و بناء فرو ريخت. 28در 

معنـاى   ناپتير بود. الاقل در آن روز. اما ايـن بـه   مرداد اجتناب 28ـ شكست كودتا در 
دادنـد. امـا اگـر آن روز     رضايت مـى  حكومت مصدق اين نيست كه امريكا و انگليس به

ورد آ رسـيد. و دولـت مصـدق تـاب مـى      آخـر مـى   پيـروزى جنـبش ملـى بـه     تاريخى به
 هايى براى ماندن داشت. شانس
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 17ـ روى كار آمدن مالنكوف در شوروى و نطق او براى حل مشـكالت بـا ايـران )   
 (1002مرداد 

 ـ تصحيح بيشتر سياست حزب توده و حمايت واقعى از جنبش ملى
 طور موقت نشينى امريكا و انگليس و پتيرش دومين طرح پيشنهادى به ـ عقب

شـكل   اقتصادى در ايران و حمايـت بـازار و مـردم بـه     ـ حل بحران نفت و گشايش
 ترى از حكومت ملى وسيع
 

 مرداد 22حزب توده در 

سـال گتشـته    11ساز مردم در ايران در  مرداد بدون ترديد يكى از روزهاى سرنوشت 28
گيرنـد تـا    ضدانقالب در مقابـل هـم قـرار مـى     بوده است در اين روز تاريخى انقالب و

 بعدى ي  ملت را تعيين كنند.هاى  سرنوشت دهه
ترين سازمان سياسـى آن روز   ترين و متشكل عنوان مهم اما بايد ديد كه حزب توده به

 كارگر عمل كرد يا نه. عنوان حزب طبقه وظيفه تاريخى خود به آيا به
 

 روايت كيانورى

مرداد كـه   28عضو هيئت اجرائيه حزب توده روز  1عنوان يكى از  ابتدا ببينيم كيانورى به
آن روز سرنوشت را چگونه روايت  كند كننده را در آن روز ايفاء مى نقش اصلى و تعيين

گويد هيئت اجرائيه از حركت اوبـاش مطلـع شـد. مهنـدس عُلّـوى       كند. كيانورى مى مى
فراخوان بدهد و در ي  اعتصاب عمومى كارگران و نيروهاى حزبى  پيشنهاد كرد حزب

بگيـرد. كيـانورى    ها بريزد و جلو حركـت اوبـاش را   خيابان به را با شعار دفاع از مصدق
كار با موافقت دكتر مصدق باشد. با مصـدق تمـاس    گويد بايد اين كند. و مى مخالفت مى

اى  كننده تحت كنترل است و نياز نيست. خبرهاى نگران گويد همه چيز گيرد. و او مى مى
كنـد   كنيد تا دولت اوضـاع را كنتـرل   گويد: صبر گيرد. مى رسد و او دوباره تماس مى مى

گويد: كار از كار گتشـته   گيرند و او مى بعد از ظهر دوباره با مصدق تماس مى 2حوالى 
 وظيفه ملى خود عمل كنيد. است و به

كيانورى جز اين از مالقات قدوه مسئول جمعيـت مبـارزه بـا اسـتعمار كـه يكـى از       
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خواهـد طـى    كه او از مصـدق مـى   دده هاى علنى حزب است با مصدق خبر مى سازمان
پـتيرد. از   خيابان بياورد و كارگران را مسلح كند. امـا مصـدق نمـى    اى مردم را به اطالعيه
 دهد. هاى حزبى را مى سازى خانه كند. دستور پاك چه مى بعد حزب به 2ساعت 
 

 وظيفه ملى

ميته حزبـى  دهد: روابط ك كند. كيانورى توضيح مى اش عمل نمى وظيفه ملى حزب چرا به
فرمانـدار نظـامى مصـدق گسـيخته بـود. و       مرداد( پلـيس و  27خاطر ضربات ديروز ) به

دستور مصـدق زيـر حكومـت نظـامى      ها قبل به ها از مدت حالت عادى نداشت. كارخانه
سـازى و سـيلوى    ها نفـوذ داشـتيم، ماننـد چيـت     هايى كه ما در آن كارخانه بود و تمامى

دسـت افـراد حزبـى     بـه  اى هم نداشتيم كه شده بود. اسلحهتهران، توسط نظاميان اشغال 
نفـر از افـراد شـبكه     111مرداد كه بر طبق حساب ما حـدود   27علت ضربات  بدهيد. به

 «.شدت مختل شده بود با بدنه حزب به حزبى دستگير شده بودند ارتباط
 

 گويند واقعيات چه مى

 مرداد، بابازاده كارگر و عضـو كميتـه   28گزارشات اكبر شاندرمنى منشى هيئت اجرائيه از روز 
 مبارزه با استعمار، آرشاك طهماسـبى از رهبـران   مركزى مكرى از اعضاء رهبرى جمعيت ملى

 دقت تمام در حزب توده از درون، نوشته باب  اميرخسـروى آمـده   سازمان جوانان كه به
ش بـوده  مرداد در جريـان تظـاهرات اوبـا    28. حزب از صبح 1دهد كه:  است، نشان مى

دهـد كـه بـا مخالفـت كيـانورى       مى . مهندس عُلّوى پيشنهاد اعتصاب عمومى را2است. 
گيـرد.   زديكان او تماس مىـا نـر مصدق يـا دكتـار بـورى دو بـ. كيان0ود. ـش واجه مىـم
ود. ـركت بـراى حـر و آماده بـاضـرداد حـم 27ه ـضرب مـرشـزب عليـكيالت حـ. تش1
. مالقـات  1بودند بـا دسـتور حـزب هـر حركتـى را شـروع بكننـد.        ها قادر  . كارخانه1

گيرد. و تماس قدوه با دكتـر مصـدق    از سوى حزب با دكتر مصدق انجام نمى مستقيمى
 از طريق تلفن و منشى او بوده است.
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 چند سؤال اساسى

. آيا كودتـا و پيـروزى آن   2. آيا حزب از حركت اوباش و وسعت آن نيز خبردار شد. 1
 شدند. هاى حزبى قتل عام مى توده ميدان آمدن حزب، . آيا با به0ل اجتناب بود. شيرقاب
 

 هژمونى وارث پدرى

اعمال هژمونى بر جنبش انقالبى توسط هر جريان سياسى از بورژوازى گرفته تا حـزب  
رسـد.   كسـى ار  نمـى   رهبرى از كسـى بـه   كمونيست، ار  پدرى هيچ جريانى نيست.

ستالين يا مائو گفته است كه در انقالبات ملى ـ دمكراتي  براى  چون ماركس يا لنين يا ا
آينـد   هـا و احـزاب نمـى    بايد هژمونى طبقه كارگر حزب در اعمال شـود، تـوده   پيروزى

اعمـال هژمـونى فرآينـد     حزبى را با سالم و صلوات ببرند بنشانند در صـندلى رهبـرى،  
تجربـه   هـا بـه   است تـوده فراست، سرعت عمل، كاردانى و درك درست لحظات انقالبى 

 سياسى لياقت و شايستگى رهبرى جنبش انقالبى را دارد. آموزند كه كدام جريان مى
 

 روز مبادا

آن همه حوزه و ناحيه و بخش و شهر و شهرستان و ايالـت و كميتـه مركـزى و هيئـت     
از سـازمان نظـامى گرفتـه تـا      ها سازمان ريـز و درشـت علنـى و شيرعلنـى     اجرائيه و ده
هـاى   مرداد بود. گـردان  28اهاى و شوراها براى آن بود كه در روز مبادا كه همين سنديك

شرف و حي يت تاريخى ي  ملـت در برابـر مشـتى اوبـاش و      ميدان بيايند. از رزمنده به
شـيارى و  ه مزدور و خائن و عامل سيا و انتليجنت سرويس دفاع كننـد. و بـا درايـت و   

تقالل و عدالت را در جامعـه خـود بگشـايند.    شجاعت و خون خود راه دمكراسى، و اس
حـزب طبقـه كـارگر يعنـى چـه. تشـكيالت،        ها در عمل ببيند و تجربه كنند كـه  تا توده

هـا متشـكل شـوند و در زيـر پـرچم       خورد و چرا بايد آن چه درد مى اتحاديه و شورا به
 حزب توده گرد آيند.
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 كفايت رهبران بى

تـرين   جودت، بهرامـى، يـزدى، عُلّـوى( حسـاس     كفايت حزب )كيانورى، اما رهبران بى
حركتـى   گترانند. تـا حركـت اوبـاش بـه     مى الوقت مورد و دفع هاى بى بحث لحظات را به

سازمان يافته، مسلح تبديل شود. و از دستى سوخته، دستى برنده بسازند. رهبرى حـزب  
مـه آنـان فاقـد    ساز بود. ه اى تاريخى و سرنوشت مرحله پتانسيل الزم براى ورود به فاقد

سرنوشـت، و گـتر دادن پيروزمندانـه     درايت، جسارت و فراست الزم بـراى درك روز 
درد احـزاب سوسـيال دمكـرات     حزب از اين تند پيچ تاريخى بودنـد. اينـان همگـى بـه    

كه كارشان تشكيل حوزه و برگزارى متينگ و اعتصاب است. اينـان   خوردند اروپايى مى
 ر كشورهاى توتاليتر نبودند.در قد و قواره رهبرى احزاب د

 

 حزب پس از كودتا، بايدها و نبايدهايش

 اقداماتى زد: مرداد دست به 28حزب از فرداى 
هاى پارتيزانى در شمال،  . جنگ2تير كه قبل از برگزارى لغو شد.  01. قيام عمومى 1

. خرابكـارى در  1نارنجـ .   1111. ساختن 1 . تعليمات نظامى اعضاء حزب.0لغو شد. 
 هاى سياسى . متينگ1مرشى.  پادگان قعله

 

 اقدامات ماجراجويانه و بالنكيستى

عنوان اقدامات ماجراجويانه و بالنكيسـتى   ( از اين اقدامات به1001اما در پلنوم چهارم )
 را محكوم كردند. ياد شد و آن

 

 چرايى اقدامات

خُسـران و صـرف    كه چرا اين اقدامات شروع شد و چرا در نيمه رها شد. و چرا جز اين
 ي  سؤال اساسى پاسخ داد. به نيرو حاصلى براى حزب و جنبش نداشت. بايد
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 يك سؤال كليدى

مرداد در كمال ناباورى كيش و مـات شـده بـود. كودتـاگران      28رهبرى حزب توده در 
سرويس بر موج حركـت اوبـاش سـوار     شكست خورده با كم  عوامل سيا و انتليجنت

تايى يـ  شـورش ضـدانقالبى سـاختند و حكومـت ملـى را       شدند. و از ي  حركت اي
 سرنگون كردند.

 

 چه بايد كرد

 داد اين بود كه چه بايد كرد. امـا بـراى   اش بايد پاسخ مى كليتنخستين سؤالى كه حزب در
 زد. مغز خود مىي  جراحى وسيع در به پاسخ اين سؤال حزب بايد دست رسيدن به

 

 كودتا در حزب

 پرسيد چـرا  هر اقدامى بزند. بايد از خود مى كه دست به قبل از آن اش بايد حزب درتماميت
 روز واقعه منجر شد.بار در انفعالى و خفت حركتى دهى بهسال سازمان 12فرآيند نهايى 

 

 كفايتى رهبران بى

هاى مسكينانه و حب  يشان درگير كفايت كه تمامى هم و شم برسر كار بودن رهبرانى بى
شـد.   از مغز حزب بيرون انداخته مى ود. پس بايد اين سرطانشان ب هاى شخصى و بغض

و اين نيازمند ي  كودتا در درون تشكيالت حزبى بود. اما ساخت استالينى حزب اجازه 
داد. پس آنان كه مسبب بدبختى حزب بودند وظيفه يافتنـد   چنين كارى را نمى و فرصت

 تا حزب را از چاهى كه انداخته بودند بيرون بياورند.
 

 رهبران با درايت

اگر حزب داراى رهبرانى با كفايت و درايت بود )كه نبود( بايد دروهله نخسـت متوجـه   
سياست تغييرات اساسى در جديد دست به شرايط شد. و با توجه به تغيير كيفى شرايط مى
 كرد. زد. و حزب را براى دورانى سخت و مرگبار آماده مى و تشكيالت حزب مى
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نشست. و با انتقادى جـدى از گتشـته خـود     گام عقب مى گام به از جلو رژيم كودتا
 داد. مقاومت ملى را با نيروهاى ملى تشكيل مى ۀجبه
 

 يك جو صداقت

اگر پنج عضو رهبرى حزب )كيانورى، جودت، يزدى، عُلّوى، بهرامى( داراى يـ  جـو   
يـد در فـرداى   ها بـود. با  گرى تنها سلولى بربدن و روح آن صداقت بودند. اگر از انقالبى

ـ كادرهاى انقالبـى و   رهبرى را به مرداد در ي  فراخوان عمومى 28 ت حزبـى  را جسـا ب
ها چيزى  كردند. اگر آن و دوران بازنشستگى سياسى خود را شروع مى كردند. واگتار مى

زدنـد.   )خودكشى( مـى  هاراگيرى ها شنيده بودند، بايد همگى دست به از سنت سامورايى
مرداد ي  آن از ذهن حاضران در  28خشودنى نبود. همچنان كه درروز ها ب كه اشتباه آن

خودكشى بزنند. اما رهبر جنبش ملـى   جمعى دست به تا دسته خانه دكتر مصدق گتشت.
بايد ماهيـت   رسد. و پايان نمى پنداشت رسالت او با مرگ او به در فكر ديگرى بود. و مى

 د.مرداد را در فرصتى مناسب برمال كن 28كودتاى 
اما رهبران حاضر نه استعفا دادند. نه خودكشى كردند. و نـه گـامى از صـندلى خـود     

 دور شدند.
 

 راز اقدامات بالنكيستى

پس راز اقدامات ماجراجويانه و بالنكيستى را بايد در ماهيت سراپا اپورتونيستى رهبرى 
ميـان  ى دردهد. كيـانور  حزبى نشان مى گونه كه تمامى اسناد حزب توده جستجو كرد. آن

ترين وقت مقابله بـا   تر بود. همو بود كه طاليى تر و باهوش نفر از همگى زرنگ چهارآن 
محـض درك وخـيم    اش با مصدق هدر داد. امـا بـه   هاى راست و دروغ تلفن كودتا را در

خيانـت شـده اسـت.     من . اعالم كرد. دكتر مصدق گفته است به2شدن اوضاع از ساعت 
نيد. هرچند مجموعـه اسـناد و مـدارك خـالف ايـن ادعـاى       وظايف ملى خود عمل ك به

هـا ريخـت. و بـا     خيابان اعالم كرد بايد نيروها را به كند. با اين همه كيانورى را ثابت مى
طلبانـه از ديگـران    شـود. فرصـت   رو مـى  نفر ديگر روبـه  چهاراين موضع كه با مخالفت 
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مـرداد و نيـز    28بعـد از   كنـد.  ي  موضع چپ خود را متمـايز مـى  گيرد. و در مى فاصله
 كشاند. هاى سياسى مى ماجراجويى به كند. و حزب را موضع چپ خود را حف  مى

خواهند توده معترض حزبى  دهند. چرا كه مى ها تن مى اين ماجراجويى ديگران نيز به
كنـيم،   ضد كودتـا تبـديل مـى    كودتا را به را خاموش كنند. و نشان بدهند كه دارند. شعار

 رسد: جايى نمى خشند. اما اين نمايشات، نه اقدامات اصولى، بر چند پايه بهب تحقق مى
كل از آنچه كه اتفاق افتـاده بـود شلـط بـود. و هنـوز       كه درك حزب به . نخست آن1
پنداشـت سرلشـكر زاهـدى     مـى  هم خوردن توازن نيروها درجامعه را نفهميده بـود. و  به

. پايـه  2ه كشاند و استعفا داد. ولق او را بهتير  01همان احمد قوام است كه ي  تظاهرات 
هـا بسـتن    رهبرى حزب، نه براى كارى استراتژي  بود، بلكـه تـالش آن   تمامى مقدمات

از بحـران خـارج    خواستند حـزب و جنـبش را   . كسانى مى0دهان معترضين حزبى بود. 
قـدرت   مرداد نه تنها جنگ 28. كودتاى 1كنند. كه خود مسبب اصلى اين بحران بودند. 

ورتر كرده بود. كه نامه رهبران حزبـى   بود بلكه شعله در رهبرى حزب را خاموش نكرده
 رهبران حزب در مسكو مؤيد اين امر است. به

 

 مرداد 22چرايى نفاق و چند دستگى در رهبرى حزب تا 

 تشكيل حزب از ادشام چهار محفل صورت گرفت:
 . محفل مليون1ها،  سنديكاليست . محفل0. محفل حزب كمونيست، 2نفر،  10. محفل 1

اين محافل از درون و بيرون زندان با هـم اختالفـاتى داشـتند كـه الينحـل بـا خـود        
 نشوونما پرداختند. درون حزب آوردند. و در زمينه مساعد حزبى به به

 

 نخستين اختالف

نخستين اختالف بين محفل حزب كمونيست بود. اردشير آوانسـيان از مركزيـت حـزب    
تشـكيالت آذربايجـان دسـتگير شـده      علت ضربه خوردن به 1011ت كه از سال كمونيس

روى مـتهم   راسـت  ورى از رهبران طراز اول حزب كمونيسـت را بـه   بود. سيدجعفر پيشه
دسـتگير شـده بـود. و از     1019ورى نيز از سـال   شان شكرآب بود. پيشه رابطه كرد و مى
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كمونيست را انكار كـرد.   ر حزبعضويت خود د 1021همان لحظه دستگيرى تا آزادى 
 ورى انجاميد. اخراج پيشه اين اختالف در درون كنگره اول به

 

 ورى اخراج پيشه

ورى از اعضاء مؤسس حزب بود. كسى بود كه اساسنامه حزب را نوشته بود. مـدير   پيشه
وشـت. و آوانسـيان ايـن مقالـه را     ن اى مناسبت مرگ رضاشـاه مقالـه   روزنامه آژير بود. به

 ورى از حزب شد. نگره اول حزب پيراهن ع مان كرد و باعث اخراج پيشهكدر
 

 دومين اختالف

نفر بود. بين اسكندرى و كامبخش. اسكندرى در جريان لـو دادن   10اختالف بين محفل 
همان ابتدا معتقد بود او خائن اسـت و   دانست. و از نفر كامبخش را مقصر اصلى مى 10

همراه ديگـران تشـكيل    شياب كامبخش حزب توده را به بايد محاكمه شود. اسكندرى در
 آمدن كامبخش از زندان مسئله محاكمه او را مطرح كرد. داد و بعد از

باكو رفت و مدتى درراديو باكو كار كرد. بعد درجريان انتخابات مجلـس   كامبخش به
ت شـوروى درحـزب پتيرفتـه شـد. و     سفار ايران بازگشت و با توصيه دور چهاردهم به

حـزب   عضويت كميته مركزى درآمد. كـامبخش از همـان بـدو ورود بـه     كنگره اول بهرد
حـزب  بندى مهمى در ين گرايش باعث دستهدرون حزب آورد. كه ا اى را به ويژه گرايش

 آن كامبخش ـ كيانورى بودند. آخر ادامه يافت و نماينده برجسته بندى تا به شد. اين دسته
اخـتالف اسـكندرى ـ     د از مـرگ كـامبخش بـه   اختالف اسكندرى ـ كامبخش كه بعـ  

نفـر از   21درزندان و لـو دادن   كيانورى تبديل شد تنها بر سر برخورد ضعيف كامبخش
رابطه حزب و شـوروى بـود. نگرشـى كـه      نفر نبود. كامبخش حامل نگرشى ويژه به 10

هـاى اطالعـاتى و جاسوسـى شـوروى      هـاى تابعـه سـازمان    ارگـان  يكـى از  حزب را به
عنـوان كشـورى    بـه  كه اسكندرى ضمن احترام فراوان براى شـوروى  ورد. درحالىآ مىدر

هـاى   تر با حزب كمونيست شوروى بود. نه ارگـان  سوسياليستى خواستار ارتباطى مستقل
هـا   نگـاه آن  نـوع  اختالف ديگر اسكندرى ـ كامبخش بـه   اطالعاتى و جاسوسى شوروى.

داشـت.   سوسياليسم وسيال دمكرات بهگشت. اسكندرى نگاهى س مىسوسياليسم نيز بر به
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حزبى ملـى و   كه نگاه كامبخش، نگاهى بلشويكى بود. اسكندرى از همان ابتدا به درحالى
 از حزب توده حزب كمونيست بود. اى باور داشت. اما كامبخش مرادش توده
 

 سومين اختالف

ايـن  در طلبان در حزب شكل گرفت. كه حنام اصال از همان بدو تشكيل حزب جريانى به
اى، اردشـير، نوشـين، كيـانورى و     خامـه  انـور  جريان عناصر و افرادى م ل خليل ملكى،

ديگران بودند. اين جريان معتقد بودند حزب توده بايد اصالح شود. حزبى كه در شياب 
اى ديگر تشكيل شده بود. و از نظر برنامه و رهبـرى مـورد    توسط اسكندرى و عده ها آن

 ها بود. اعتراض آن
عنوان اردشير نـام مشـهور او يـاد     اى م ل آرداشز آوانسيان )كه ما هميشه از او به هعد
كـه بـا    بعـدا  كمونيست برپا كـرد. امـا    كنيم( از همان ابتدا معتقد بودند كه بايد حزب مى

ها تشـكيل حـزب تـوده را تأييـد كردنـد تصـميم        كمينترن ارتباط برقرار كرد و گويا آن
هـاى ماركسيسـتى(    قول خـودش كـروژوك   كمونيستى )يا بههاى  هسته گرفت با تشكيل
برسـر برنامـه و    اى اى ديگـر م ـل ملكـى و خامـه     رفته كمونيست كند عدهحزب را رفته

جريـان  جريان رفتـه رفتـه صـيقل يافـت. و در    برنامه رهبرى حزب ايراداتى داشتند. اين 
ب يـل ملكـى و تشـكيل حـز    لخ 21انشـعاب سـال    بـه  شكست فرقـه دمكـرات و بعـد   
 سوسياليست توده ايران منجر شد.

هاى كـور ايـدئولوژى حـزب     ترين بُعد ايدئولوژي  اين انشعاب كه يكى از گره مهم
روح و جسـم حـزب تـوده ريشـه      آخر چون سرطانى كشـنده در درون  توده بود و تا به

 انترناسيوناليسم پرولترى بود. ها نسبت به دوانيد نوع رابطه حزب با شوروى و درك آن
روشنى براين شده چركين حزب انگشت گتاشت. امـا نتوانسـت ايـن     ل ملكى بهخلي

و ايـن شـده چـركين حـزب را      شده را از درون حزب خـارج كنـد. خـود خـارج شـد.     
 نابودى كشاند. به

 

 چهارمين اختالف

بندى رادمنش ـ اسكندرى   با خروج كامبخش ـ رادمنش، اسكندرى، طبرى از ايران دسته 
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د. ايـن  قاسـمى ـ كيـانورى تبـديل شـ      بنـدى بهرامـى ـ يـزدى.     دسته بهعليه كامبخش. بر
ترين پلنوم حزب تـوده درتمـامى    پلنوم چهارم حزب كه مهمطور كه در بندى همان دسته

اختالفـات  بندى ايدئولوژي  نبـود. ريشـه در   هحزب توده است. ي  دست دوران زندگى
 ا تا حد مرگ فلج كرد.حزب ر كودتا ۀشخصى و جنگ قدرت درحزب داشت. كه درآستان

 

 پنجمين اختالف

بندى بزرگ ديگر درحزب درسازمان جوانـان حـزب بـود. نـادر شـرمينى دررأس       دسته
تيـول خـود تبـديل     سازمان جوانان را بـه  سازمان جوانان با تشكيل فراكسيونى قدرتمند.

درون حـزب كشـيده شـد و     حـزب، ايـن اخـتالف بـه     كرده بود. و با آمدن شـرمينى بـه  
كـار حـزب )بهرامـى، يـزدى،      رهبرى حزب دامن زد. جناح محافظـه  اختالفات درون به

قاسـمى را كـه بـا     جودت( سعى كردند با تأييد و نزديكى با شرمينى جنـاح كيـانورى ـ   
 تر شده بود در اقليت سازمانى قرار بدهند. مسكو ضعيف رفتن قاسمى به

 

 ها در آستانه كودتا بندى دسته

طور كه در چهار نامه معـروف رهبـرى    ـ يزدى برعليه كيانورى، همانبندى بهرامى   دسته
 مرز فروپاشى كشاند. حزب را به خارج از كشور منعكس است و داخل كشور به
سر عقـل نيـاورد و همچنـان تـا      را به« ازخودخواه، لجب»مرداد اين گروه  28كودتاى 

 هاى شخصى خود پاى فشردند. مرحله فروپاشى بر دنائت
 

 قابله با كودتاستاد م

پرپايى تظاهرات گسـترده   مرداد تصميم به 28اش در  عملى رهبرى حزب براى جبران بى
كشـيد.  مداخله نظامى  طلبيد. تا آخر كار به كم  مرداد گرفت. و سازمان افسران را به 01

دو دليـل ايـن    دست بگيـرد. امـا بـه    تير، سازمان افسران رهبرى رابه 01چيزى شبيه قيام 
 لغو شد:تظاهرت 
. تلقـى قيـام مسـلحانه از ايـن حركـت      2. كنترل سخت و سفت نيروهاى انتظامى، 1

 توسط اعضاء حزب
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لغو اين حركت موجب نارضايتى گسترده تشكيالت شد. و رهبرى براى پاسخگويى 
با اعضـاء   1002دهى كرد. و در شهريور سازمان اين اعتراضات ستاد مقابله با كودتا را به

 زير تشكيل شد:
. مهنـدس  0. دكتـر كيـانورى از هيئـت اجرائيـه،     2. دكتر جودت از هيئت اجرائيه، 1

. سروان خسـرو روزبـه   1افسران،  . سرهنگ مبشرى از سازمان1عُلّوى از هيئت اجرائيه، 
. گالوسـت زاخاريـان از   7اهلل قريش از كميتـه ايـالتى تهـران،     . امان1از سازمان افسران، 
عنوان عضو مشاور بـدون حـق رأى، ايـن     رد جعفر وكيلى بهسرگ .8كميته ايالتى تهران، 

 جلسه تشكيل داد. 11ستاد عمر كوتاهى داشت و در مجموع 
 

 اقدامات اين ستاد

ها اين كار جز  هاى اصلى و بعد در كوچه . برگزارى تظاهرات موضعى: ابتدا در خيابان1
 اى نداشت. دادن تلفات و خسته كردن نفرات نتيجه

اقـداماتى   ى براى انجام عمليات پارتيزانى در شمال و جنوب نيـاز بـه  . آموزش نظام2
عهده سرگرد جعفر  مسئوليت اين كار به اوليه بود كه نخستين كار آن آموزش نظامى بود.

را فعـال كـرد. و يـ      2هاى حساس ركـن   زودى شاخ  وكيلى گتاشته شد. اين كار به
بر عليه حزب ايجاد شد. و بعد از مـدتى  هاى دولتى  تبليغاتى گسترده در روزنامه كارزار

 اين كار متوقف شد.
. ستاد كميسيونى مركب از سرهنگ مبشرى، سرگرد وكيلى، سرگرد امير شـفابخش  0

امـر  براى خلـع سـالح سـتون تحـت     اى و سرگرد رستمى گوران را مأمور طراحى نقشه
دسـتگير شـد. و   داليل نـامعلومى   رستمى گوران كرد اما ناگهان سرگرد رستمى گوران به

 اين طرح معوق ماند.
دسـت حـزب    براسـاس اخبـارى كـه بـه     1001سـازى: درتابسـتان سـال     . نارنج 1
تسليح خود برآمـد. فكـر سـاخت     شد حزب درصدد رسيد. و امكان كودتا مطرح مى مى

عهـده كيـانورى، سـروان     كـار بـه  جا در حزب شكل گفت مسئوليت ايـن نارنج  از اين
تلفـاتى شـد. نارنجـ      كار منجر به دى ابوالفتحى گتاشته شد اينمه زاده و سروان محقق

ي  چشـم او از   بدون ضامن دردست سرگرد على مظفرى منفجر شد و دست راست و
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منـزل تبريـزى در خيابـان روزولـت     نارنج  سـاخته شـد در   211مدتى بعد بين رفت. 
 ساخت نارنج  توسط حزب با خبر شد. كشف شد. و فرماندارى نظامى از

مـيخ پـنج    0111بمب آتشزا،  911نارنج ،  12111ساخت  آخر موفق به ب تا بهحز
نظامى افتاد. و حزب فرصت نيافت از يـ    دست فرماندار به 1000پر شد كه در دى ماه 
 عدد آن استفاده كند.

. اتحاد با ايل قشقايى و باز كردن ي  جبهه در جنوب كشور، ناصرخان قشقايى از 1
از همكارى با شاه و انگليس منع كرد  مرداد زاهدى را 29بود. در هواداران دكتر مصدق 

جنگـد   پرستان مى اى اعالم كرد تا آخرين قطره خون با اجنبى مرداد طى اطالعيه 01و در 
بـا ناصـرخان مالقـات كردنـد و امكانـات       1002شـهريور   11ستاد در تاريخ  نمايندگان
هـزار   111ــ 211ناصـرخان   شتند امـا ميان گتاا درصورت قيام ناصرخان با او درحزب ر

سيم خواست و نمايندگان حزب و على متقـى و سـرهنگ دوم    فشنگ و چند دستگاه بى
آنان فرصت بررسى دهد. ستاد بعـد از بررسـى    ناصرخان خواستند تا به اكبر چليپا از على
صورت گرفت امـا   اين مالقات 1002مهر  21نزد ناصرخان فرستاد.  اى به نفره سههيئت 

 دو دليل با حركت مشترك مخالفت كرد: اصرخان بهن
انـدازى   . چشـم 2. ناصرخان زير فشار مأمورين دولت و فرستادگان امريكايى بـود.  1

 ديد. براى اين حركت نمى
. لغو مبارزه مسلحانه در شمال و جنوب، با پتيرش رژيم كودتا از سوى سران ايـل  1

راء بـودن آن، مبـارزه مسـلحانه از    اجـ  قشقايى و بررسى عمليـات در شـمال و شيرقابـل   
دستور كار ستاد مقابله با كودتا حتف شد. حركتى بـا صـرف هزينـه و تلفـات بسـيار و      

 حاصل پايانى بى
. خرابكارى در پادگان قلعه مرشى، همزمان با متاكره فرستادگان حزب با سران ايل 7

ايى را دارد. سـتاد  قصد بمباران ايـل قشـق   حزب اطالع رسيد كه چند هواپيما قشقايى، به
ناصـرخان دسـتور    مقابله با كودتا براى نشان دادن حسن نيت خود و قـدرت حـزب بـه   

صـورت گرفـت. كـه     01/1/1002هواپيماها را صادر كرد. اين عمليات درتـاريخ   انهدام
 ناموفق بود و افراد زير در آن شركت داشتند:

. ستوان دوم جواد 0جى، . ستوان يكم مهدى رستمى ميان2. سرگرد پرويز اكتشافى، 1
 . ستوان دوم سيدنصراهلل سعيدى1 . ستوان يكم مهدى سميعى،1روحانى وزيرى، 
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داشـت و كـارزار   اى در مطبوعـات و محافـل سياسـى     اين عمليات بازتاب گسـترده 
 راه انداخت. عليه حزب بهتبليغاتى وسيعى بر

 

 رب. آتش زدن ناوب2

نفـر از افـراد نيـروى     سـه بر نيـز توسـط   بمرشى، ناو قلعهدنبال آتش زدن هواپيماها در  به
 آتش كشيده شد: دريايى به
. مهنـاوى وظيفـه   0. مهناوى وظيفه هوشنگ انوشـه،  2. مهناوى دوم احمد خيرى، 1

 جهانگير كهربار
صورت گرفت. عاملين اين حادثـه دسـتگير و در    1002مهر  11اين عمليات درروز 

 اران شدند.روز بعد( تيرب 18) 1002مهر  28
طوركه خسرو روزبه دردادگاه گفت ارتباطى بـا حـزب نداشـت و     اين عمليات همان

 مرشى صورت گرفته باشد. رسيد تحت تأثير عمليات قلعه نظر مى بيشتر به
 

 وظايف سازمان افسران پس از كودتا

 چرخيد: محور عمده مى دوبر  وبعد از كودتا وظايف سازمان سنگين شد. 
سـازى   . خن ـى 2ب در برابر يورش مـأمورين فرمانـدارى نظـامى،    . حفاظت از حز1

 كار حزب اقدامات فرماندارى نظامى و كم  به
 دراين زمان افراد زير در فرماندارى نظامى بودند:

روان ـ. سـ 1والددژ، ـروان پـ. س0ش، ـرگرد بهمنـ. س2ى، ـرافـدراالشـرگرد صـ. س1
 افخمى اردكانى

 

 اقدامات سازمان

 1000يا نيمـه سـال    1001در كميته ايالتى تهران در سال  2ل نفوذى ركن . كشف عام1
را ساخته و پرداختـه جنـاح    اما رهبرى حزب اين اقدام را جدى نگرفت. و اين گزارش

 رقيب دانست.
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هنگـام ابـالغ دسـتور     28/1/1002دادن خسرو روزبه از زندان، روزبـه در   ي. فرار2
آمـوزش نظـامى در جلسـه كميتـه      هـاى ضـربت و   در مورد گروه« ستاد مقابله با كودتا»

 شهر رى دستگير شد. 1محلى 
 گريزد: كم  افراد زير مى روزبه خود را با نام جعلى معرفى كرد و روزبه به

. سـرگرد صدراالشـرافى از   2ان فرماندارى نظـامى بـود،   . سرگرد بهمنش از بازپرس1
. سـروان  1آرا،  . سـتوان گـل  1 . سـروان منصـور عـدن،   0بازپرسان فرمانـدارى نظـامى،   

 الدين مدنى نظام
. طرح فرار دكتر مصدق، اين طرح توسط سرگرد همـايونى نگهبـان دكتـر مصـدق     0
 دليل نپتيرفت: سهاو ابالغ شد. اما مصدق به  به

 عليـه روم تا اليحه دفاعيه خـود را بر  ىدادگاه م . من به2حزب توده اعتماد ندارم،  به. من 1
 اى مخفى باشم. تا آخر عمر دري  خانه . حاضر نيستم0گوش جهانيان برسانم.  شاه به
مصـدق بـراى دفـاع، ايـن اسـناد توسـط سـرهنگ         . دادن اسناد و مداركى مهم بـه 1
كردنـد و   دادرسى ارتش خـدمت مـى   دررى كه اهلل فضل اعال و سرهنگ على مبش حبيب

شد. و او  سرگرد همايونى داده مى مرداد بودند. به 28و  21هاى  پرونده مأمور رسيدگى به
 رساند. دكتر مصدق مى به

خانه دكتر محمود محسنى مخفى شـد.   . مخفى كردن دكتر فاطمى، دكتر فاطمى در1
 او بردند و فاطمى دستگير شد. ضورح احتياطى خود او مأمورين پى به اما بر اثر بى

وآمـد  هاى حزبى و مراسم حزبـى، افسـران سـازمان بـا رفـت      خانه . پوشش دادن به1
ها مربوط  كه اين مراسم و اين خانه كردند. نشان دهند ها و مراسم حزبى سعى مى خانه به
ر نفـر از اعضـاء سـازمان دسـتگي     دوازدهافسران ارتش است. در يكى از همين مراسـم   به

. سـتوان يكـم   1قلعه جشـن گرفتـه بودنـد:     جشن مهرگان را در پس شدند. افراد حزب
 زاد اهلل فرخ . استوار نصرت2پزش  ايرج، 

و فرمانـدارى   2. ترور عناصر خائن، حزب تصميم گرفـت عناصـر نفـوذى ركـن     7
روزبه و اعضاى شعبه اطالعـات   عهده خسرو نظامى را شناسايى و تصفيه كند اين كار به

 قتل رسيدند: تن از اعضاى سازمان افسران سپرده شد و افراد زير به ششب و حز
 . محسن صالحى1. آقابرار خاطرى، 0. داريوش شفارى، 2. پرويز نوايى، 1
نهضت مقاومت، اين نهضـت توسـط يـاران وفـادار مصـدق       . تالش براى ورود به 8
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داشت كـه وارد ايـن هسـته    تالش  براى مقابله با كودتا تشكيل شده بود. سازمان افسران
 شود. اما گويا موفق نبودند.

 

 ها بعد از كودتا دستگيرى

مـرداد شناسـايى    28مـرداد و كودتـاى    21خاطر عملكردشـان در كودتـاى    اى به . عده1
عامـل دسـتگيرى سـرهنگ     هـا شـد. سـتوان شـجاعيان،     دستگيرى آن شوند. كه منجر به

مـرداد   28مشـرفيان دهكـردى، در روز   نصيرى و گارد بعدى خانه دكتر مصدق، سروان 
 اوباش تيراندازى كرد. به

 نفر بنابر گزارش ي  عضو نفوذى در كميته ايالتى تهران 00. دستگيرى 2
 كردند. عنوان پوشش شركت مى ها و مراسم حزب به . گروهى كه در جشن0
 

 . يك ضربه هشداردهنده4

ضربه خورد. علت آن اعتراف يكـى از دانشـجويان    يحوزه دانشكده افسر 1000در تير 
دنبـال ايـن ضـربه     هوشنگ سلطانى بود. به مسئوليت ستوان دوم عضو حوزه دانشكده به

سرهنگ اخراجى نيو و محل كار ستوان سـلطانى مـورد هجـوم     متعلق به« آبياب»شركت 
ايـدارى و  اى از افسـران دسـتگير شـدند. پ    فرماندارى نظامى قرار گرفت و عده مأمورين

 مقاومت ستوان سلطانى باعث گسترش اين ضربه نشد.
 

 خفتگان را قصد بيدارى نيست

سـتايش مقاومـت    صدا در آمده بود. اما رهبران سازمان افسـران كـار را بـه    زنگ خطر به
عمـل   دهـى و تشـكيالت بـه   سازمان جهت تغييرسلطانى تمام كردند. و اقدامى در ستوان

شـيوه  . با تغييـر شـرايط سياسـى، بايـد در    اساسى شافل ماندندنياوردند آنان از ي  اصل 
نحوى كـه تشـكيالت متناسـب     وجود آورد. به تشكيالت تغييرات اساسى به دهىسازمان

جـاى تغييـر روابـط     بـه  شرايط ترور و خفقان باشد. اما خفتگان را قصـد بيـدارى نبـود.   
ش، ژاندارمرى و شـهربانى چـه   ارت»اى ماهانه كردند  انتشار نشريه دستور حزب اقدام به به
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خبـرى رهبـران حـزب و رهبـران سـازمان       اين عمق بى تا افشاگرى كنند. و« خبر است
 هـاى  چرخـد. و داشـتند در سـال    اى مى دانستند كه در بر چه پاشنه نظامى بود. هنوز نمى

 كردند. سير مى 21ـ27
 

 آخرين ضربه

ا چمدانى پر از اسناد حزبـى  سروان اخراجى ابوالحسن عباسى ب 1000مرداد  21صبح  9
اى كـه او   كرد. اما شناسايى شد. و خانه دستگير شد ابتدا خود را يوسف رحمتيان معرفى

از آن خارج شده بود بازرسى شـد و احمـد روزبـه )بـرادر خسـرو روزبـه( و خليـل و        
اى با شركت دكتر جودت )رابـط   دستگير شدند. حزب مطلع شد و جلسه ابراهيم عباسى
جلسـه سـرهنگ مبشـرى     ايـن ائيه سازمان افسران تشـكيل شـد. در  يئت اجرحزب( و ه

آنان اطمينان داد كه عباسـى   پيشنهاد ي  سرى اقدامات پيشگيرانه را داد. خسرو روزبه به
جودت دو دفترچه رمز سـازمان افسـران   « مقاومت خواهد كرد. فوالد است و چون كوه»

خـواهش   بـه  باورانه منتظر مانـد تـا   شو تشكيالت زنان را از هيئت دبيران گرفت. و خو
 دكتر مرتضى يزدى، سيدضياءالدين طباطبايى وساطت كند و عباسى آزاد شود.

ران و بـازپرس فرمانـدارى نظـامى    سروان افخمـى اردكـانى از اعضـاء سـازمان افسـ     
هاى فراوان كه هر روز  برابر تازيانه عباسى در»گويد:  سازمان چنين مى گزارش خود بهدر
گرفت. تا آخ و فريادى از دهـانش بيـرون    هاى خود را گاز مى شد مچ دست ده مىاو ز به

هاى بيرحمانه، پشت تا كمر و نشيمنگاه او طورى زخم شده بود كه  تازيانه نيايد. در زير
 «پشت و پهلو دراز بكشد. توانست بنشيند و نه به نه مى

ست. محل سكونت ا نخستين سؤال پاسخ بدهد: محل سكونت او كجا عباسى بايد به
 برگزارى جلسات، اسناد و اسامى. او دبيرخانه سازمان افسران بود. اين محل

سـاعت محـل    18توانسـت بعـد از    طبق رهنمود حزب هر عضو دستگير شـده مـى  
سـازى كنـد.    ساعت خانه را پاك 18اين ب موظف بود درزندگى خود را لو بدهد. و حز

كـه دفترچـه    روز حـرف زد. درحـالى   دوازدهروز مقاومت كرد. و بعد از  دوازدهعباسى 
 سازمان برگرداند. دبيرخانه اسامى را جودت به
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 چرا دفترچه برگردانده شد

آمـد. بـا يـ      ها براى رهبر سازمان مـى  شد و از حوزه گزارشى كه توسط اعضاء داده مى
فهميـد فـرد    د شـده اسـامى مـى   كـ  آمد. رهبرى سازمان از دفترچه عنوان كد مى شماره به
كند. از سوى ديگـر تمـاس بـا اعضـاء يـا       دهنده كيست و در كدام واحد كار مى گزارش

معنـاى   دفترچه اسامى بود. و نبـود دفترچـه بـه    نيازمند مراجعه به اعضاء دادن مأموريت به
رهبـرى سـازمان    تعطيل ساختن سازمان افسران بود. و تغيير آن در مدت كوتاه نيز براى

 ممكن نبود.
 

 طرح نجات عباسى

كنـد. تيمـور بختيـار درمالقـات بـا شـاه از مقاومـت عباسـى          عباسى مردانه مقاومت مى
سروان عميـد از سـرتيپ بختيـار     دهد: يا حرف بزند يا بميرد. گويد و شاه دستور مى مى
حـرف بيـاورد. بختيـار موافقـت      سـاعت او را بـه   21او بسپارد تا  خواهد عباسى را به مى
 كند. منتقل مى 01گران دهه  ترين شكنجه خانه معروف به كند. و عباسى را مى

جمشــيدى هيئــت دبيــران ســازمان را ســروان افخمــى اردكــانى از طريــق ســرهنگ 
خانـه حملـه شـود.     عباسى شبانه به شود براى نجات جان گتارد پيشنهاد مى جريان مىدر

توان براى نجات ي   نفر را نمى چهلگويد زندگى  كند. و مى اما دكتر يزدى مخالفت مى
نفر بود. تمـامى سـازمان    111كه عباسى ي  نفر نبود  انداخت... )شافل از آن خطر نفر به

 افسران بود(
 

 1333دوم شهريور 

 حرف آمد. و نشان دبيرخانه و نام هيئت اجرائيه را داد. عباسى به
 

 1333سوم شهريور 

. مرتضى كيـوان  1. سرگرد وكيلى، 0. سرهنگ مبشرى، 2. سرهنگ سيام ، 1دستگيرى: 
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. سـروان  7. سروان اكبر دادخواه، 1مختارى،  . همسر منوچهر1و همسرش و خواهرش، 
 . ستوان تضيرى9. ستوان مختارى، 8زاده:  محقق

ت دسـ  زاده از رمز خـارج كـرده بـود بـه     افسر كه سروان محقق 01درگام نخست نام 
 ها افتاد. آن
 

 يك عمل متهورانه و يك بدشانسى تاريخى

 سـروان افخمـى اردكـانى    اى از اسناد را داشت به پاره سروان پوالددژ كه مسئوليت رسيدگى به
هـاى رمـز را بردارنـد و بگريزنـد.      دفترچـه  كند كـه  پيشنهاد مى 2افسر كشف رمز ركن 
كنـد و   افسـران اسـت. اعتمـاد نمـى    دانست پوالددژ عضو سازمان  سروان افخمى كه نمى

او  گويـد بـه   گردانـد و مـى   دهد پوالددژ با زرنگى ضـربه را بـر مـى    گزارش مى بختيار به
را برداشـت و   مشكوك بودم. كه خوشـبختانه روسـفيد از آب در آمـد. و بعـد مـدارك     

هاى افسران در نـزد   داران و اسنادى ديگر( اما دفترچه گريخت. )تشكيالت زنان و درجه
 وان افخمى ماند.سر

كننده رمز م ل اتى درزير شكنجه وحشتناك مرگبار دست خـود   سرهنگ مبشرى ابداع
چنـان   زاده، مسئول كشف رمز سازمان، آن محقق را قطع كرد اما نمرد. و سروان اسماعيل

 جـا  آنگران خود را برانگيخت. امـا از   خرج داد كه تحسين و شگفتى شكنجه پايدارى به
مُهـر   نجه يا مرگ است يا حرف زدن. مبشـرى حـرف زد و راز سـر بـه    پايان هر شك كه

ابتكار خـود مخفـى شـدند و از     به نفر كه 07جز  1000گشوده شد. تا نيمه نخست مهر 
 ايران گريختند. تمامى سازمان افسران دستگير شدند.

 

 اعدام افسران

درايـن جـو   اى برعليـه آنـان ايجـاد شـد. و      با فروپاشى سازمان جـو تبليغـات گسـترده   
هـا   ايـن دادگـاه   1001تـا سـال    1000 مهـر  12العاده نظامى برپا شـد. از   هاى فوق دادگاه
بدترين شرايط، پشت درهاى بسته با توهين و تهديد از سوى رئيس دادگاه، قضات و در

 مدافع برگزار شد. و احكام زير صادر شد: حتى وكالى
د با كار، ـر ابـنف 12. 0تخفيف ابد، ر اعدام با ي  درجه ـنف 12. 2ر اعدام، ـنف 27. 1
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سـال حـبس    8نفـر   7. 1مجـرد،   سال حـبس  11نفر  79. 1سال با كار،  11نفر  119. 1

سـال   0نفـر   01. 9سال حبس مجرد،  1نفر  01.  8سال حبس مجرد،  7نفر  1. 7مجرد، 
 ماه 18نفر  0. 11حبس مجرد، 

 

 1333مهر  27

 اران شدند.دراين تاريخ نخستين گروه افسران تيرب
اهلل  . سـرهنگ نعمـت  0. سـرهنگ محمـدعلى بيژنـى،    2اهلل سيام ،  . سرهنگ عزت1

. سـروان  1سـرگرد نصـراهلل عطـارد،     .1. سـرگرد هوشـنگ وزيريـان،    1عزيزى ثمينـى،  
. سـتوان  9. سـروان نـوراهلل شـفا،    8الدين مدنى،  . سروان نظام7محمدعلى واع  قائمى، 

 ضى كيوان ـ شاعر. مهندس مرت11افراخته  يكم عباس
 

 1333آبان  2

 دراين تاريخ گروه دوم تيرباران شدند.
. سروان حسـين كاللـى،   10. سروان مصطفى بياتى، 12. سرگرد محمدرضا بهنيا، 11
 . سرگرد شالمحسين محبى11مهديان،  . سروان احمد11. سروان منور كلهرى، 11
 

 1334مرداد  26

 سپرده شدند:جوخه اعدام  دراين تاريخ افراد زير به
زاده  . سروان اسـماعيل محقـق  0. سرگرد رحيم بهزاد، 2. سرگرد ارسطو سروشيان، 1
ى، ـر مختارى گلپايگانـم منوچهـيك توانـ. س1ين مرزوان، ـتوان يكم حسـ. س1ى، ـدوان
 . ستوان سوم اسداهلل نصيرى1

 

 ها دخالت ويتنام و قطع اعدام

اعـدام افسـران   اوت و بيرحمى دولت كودتا درد. قسها بودن نفر ديگر در ليست اعدام 12
 دو علت داشت:
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. مرعوب كردن جامعه براى تحكـيم دولـت   2حزب توده،  ها نسبت به . كينه كور آن1
 منابع نفت. كودتا و باز كردن دست كنسرسيوم براى شارت

دكتر رضا رادمنش دبير اول حزب از شوروى خواست تا بـراى قطـع اعـدام واسـطه     
خـاطر اعـدام افسـران     دولـت كودتـا بـه    ها حاضر نبودند رابطه خود را با شود. اما روس
 تى از ويتنـام در يـ  جلسـه حزبـى در    خطر بيندازند. در همين زمان هيئ سوخته شده به
شـوند. و   هـا از نـاراحتى رادمـنش جويـا مـى      دارند. در آن جلسه ويتنامى مسكو حضور
كند. رئـيس هيئـت    مى حزبى گلهتحركى شوروى براى جلوگيرى افسران  رادمنش از بى
گـردد. و دربازگشـت    مـى رود و بر ويتنام مى رصت بدهيد بهساعت ف 21گويد  ويتنام مى

ارباب شاه گفتم كه اگر افسـران ايرانـى از    يابند. به خاتمه مى ها گويد اعدام رادمنش مى به
 خواهند شد. عدامها افسران امريكايى اسير در ويتنام ا ازاى آن بعد اعدام شوند. به اين به
 

 علل فروپاشى چه بود

 دو محور توجه كرد: براى بررسى علل فروپاشى بايد به
 . اشتباهات تاكتيكى2. اشتباهات استراتژي ، 1
 

 اشتباهات تاكتيكى

آيد اين است كه بعد از دستگيرى ابوالحسن عباسـى چـه بايـد     اولين سؤالى كه پيش مى
 شد و نشد: انجام مى
. از ميان بردن اسـناد و مـداركى كـه ضـرورتى     2نه بايگانى سازمان، . انتقال دبيرخا1

. مخفى كردن اعضاء هيئت دبيـران و  1 جاى امن، . انتقال مدارك به0براى حف  آن نبود، 
سـازى   هـا بـراى پـاك    . دادن خبر دستگيرى عباسـى مسـئولين حـوزه   1اجرائيه سازمان، 

خانـه اصـغر زمـانى     . حملـه بـه  7شدن سازمان بـراى نجـات عباسـى،     . فعال1ها،  خانه
 گر معروف براى نجات عباسى شكنجه
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 ناپذير بود آيا فروپاشى اجتناب

اين پرسش مهم پاسخ آرى است. دير يا زود، امروز يا فردا عباسى يـا عمـر و    درپاسخ به
در جـدال داغ و درفـش فـرد دسـتگير      خورد. و زيد درجايى از اين تشكيالت ضربه مى

هـايى كـه از حمـام خرابـه      آمد. سرگرد جعفر وكيلى در مورد شـكنجه  مىحرف  شده به
نويسـد: اعضـا را در صـورت انكـار شـكنجه       دادند چنين مـى  افسران مى به لشكر زرهى

هايشان را از ته بيـرون   ناخن كشند را مى بيضه زدنند كردند. شالق و دستبند قپانى مى مى
 روز بسترى شدم. دهرى زدند كه آوردند. مرا با شالق سيمى در چند بار طو مى
 

 هاى سازمان اما ضعف

دهى و رهبرى بوروكراتيـ   ترين ضعف و نقص سازمان افسران، شيوه سازمان . بنيادى1
نفـر،   هفـت تصميمات قبل از كودتـا توسـط    . كليه2شدت متمركز اين سازمان بود.  و به

ان نقشــى در شـد و ديگــر  فتـه مــى رنفـر )هيئــت دبيــران( گ  ســهبعـد از كودتــا توسـط   
 گيرى نداشتند. تصميم

 اعضاء هيئت اجرائيه هم ندادند. خبر دستگيرى عباسى را حتى به
 هـا  گيرى اعضـاء و وابسـته بـودن، آن    . كاهش روزافزون حس ابتكار، خالقيت و تصميم0
. بوروكراسى و تنظيم آرشـيو،  1تشكيالت،  . نبود دمكراسى درون1دستورات رهبرى،  به
 تـرين  . مهـم 7روزه رهبـرى حـزب و سـازمان،     دوازدهآور  لى اعجابعم . كاهلى و بى1

خاص سازمان افسران نبود، بلكه گريبانگير حزب بود. تحليل شلطى از اوضـاع   علت كه
استراتژي  حزب، جنبش ملـى و   فهميدند كه كودتا شكست بعد از كودتا داشتند. و نمى

 ها را برگزيد.  دهى كرد. و تاكتيمردم. و با اين تحليل بايد سازمان
 

 دستگيرى روزبه

روزبه واگتار شـد. مـدعيان    با خروج آخرين بازمانده از رهبران حزبى، رهبرى حزب به
خدمت پليس درآمده بودند. قاسمى هم ديگـر نبـود تـا     رهبرى يا گريخته بودند، و يا به

مـه  هشرط فرار دادن روزبه از زندان را ندادن پست مهم در حزب قـرار بدهـد. بـا ايـن    
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زمـانى بـود كـه پلـيس     بقاياى حزب را حف  كند. و اين درچنگ و دندان  روزبه سعى كرد با
 گـر معـروف( بـا واسـطه     )شـكنجه  چند قدمى او رسيده بود. در همين اوان سرهنگ زيبايى به

مالقات ميزانى رفت و از او خواست تـا در دسـتگيرى روزبـه همكـارى      برادر ميزانى به
 (1001خارج گريخت )سال  از فرصت استفاده كرد و به)جوانشير(  كند. ميزانى

روزبه دستور خروج از ايران را دادند. امـا روزبـه نپـتيرفت او     رهبران مقيم مسكو به
كـار  رهبران حزبى را جبران كنـد. امـا ايـن    خواست ي  تنه، اشتباهات و افتضاحات مى

 دنى نبود.شدنى نبود. الاقل در آن شرايط كه همه چيز از كف رفته بود، ش
كه  كرد. اشكال روزبه در آن بود كه، زمانى ايران را ترك مى 1001روزبه بايد در سال 

اى  عهده بگيرد پتيرفت كه سرباز ساده به بايست ژنرال باشد و فرماندهى لشكر حزب را
كفايتى م ل دكتر يزدى در شعبه اطالعات حزب كار كنـد. و   باشد و درزير دست فرد بى

ژنرالى رسيد و پتيرفت كه رداى رهبرى را بـر دوش او بيندازنـد كـه بـا      درجه به زمانى
اين لشكر بـزرگ حاصـلى    . و فرماندهىدرو بو لشكرى منهدم شده و در حال فرار روبه

ى متقى و حبيب ثابت لـو رفـت. و   قرار او با عل 1007ارديبهشت  21نداشت. در تاريخ 
تيراندازى كشـيده شـد. و    رفت. كار بهتشكيل شده بود قرار گ محاصره ساواك كه تازهدر

 كه روزبه زخمى شده بود او را دستگير كند. ساواك توانست در حالى
شد على متقى روزبه را لو داده است روزبه خود نيز براين باور بود. امـا   گفته مى
گويد او روزبه را لو نـداده اسـت.    مى كند و كيانورى مراجعه مى به 18درسال  على متقى
ب ثابت بوده است. كه بعد از دستگيرى، سـاواك شـرط آزاديـش را دسـتگيرى     كار حبي

 روزبه گتاشته بود.
 

 هاى ايالتى حزب هتفروپاشى كمي

هـاى ايـالتى    بعد كادرهاى باقيمانده سـعى كردنـد بـا احيـاء كميتـه      به 1001هاى  در سال
 فعاليت خود ادامه بدهند. به

 

 كميته كردستان

 . اسماعيل قاسملو1. حسن شريعت، 0بلوريان، . شنى 2. عزيز يوسفى، 1
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 كميته آذربايجان

. علـى  1. ايـوب كالنتـرى،   1. حسـن زهتـاب،   0. على شناسايى، 2. مهندس ايرانشهر، 1
 . حسن مغفورى7. جواد زرعى، 1زاده جوادى،  عظيم
 

 كميته فارس

 . مسيحا1. والى محمودى، 0. محمود جليلى، 2. سيدمحمد صغايت، 1
 

 اصفهانكميته 

نعلى ربـانى،  ـ. حس1ماعيل خيابانى، ـ. اس0ى انصارى، ـ. حاج عل2صدر عاملى،  ىـ. عل1
 . رحيم تاكى1

علت نفوذ ساواك دستگير و متالشى شدند. بيژن جزنى در تاريخ سى  ها به اين كميته
 برد: بودند چنين نام مى ها فعال اش از عوامل ساواك كه در اين گروه ساله
. عبـدالرحيم  1. عظـيم عسـكرى،   1. قدرت نـادرى،  0حبيب ثابت،  2. على متقى، 1

 . اسماعيل قاسملو7طهورى، 
 

 حاصل تالشى بى

ها از درون از ي   ها جدا از نفوذ ساواك و فروپاشى آن نتيجه بودن فعاليت اين كميته بى
سـب  و سـياق    شرايط جديـد، مبـارزه بـه    امر ديگر حكايت داشت. و آن اين بود كه با

گتشت تا بازماندگان حزب تـوده   برد. اما بايد چند سالى مى جايى نمى ده راه بهحزب تو
هـاى جزنـى، سـوركى،     جديد از شرايط و مشى جديد در مبارزه برسـند. محفـل   درك به

دركى جديـد و مشـى جديـد     به 1012ظريفى، بازماندگان حزب توده بودند كه در سال 
 مبارزه رسيدند.در
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 ن حزب توده در ايرانسرنوشت آخرين بازماندگا

ت. ـد. درگتشـ ـد. همكارى كرد. آزاد شـتگير شـزب، دسـى، دبير اول حـ. دكتر بهرام1
 . نـادر شـرمينى،  0همكـارى كـرد. آزاد شـد.     . دكتر يزدى عضو هيئت اجرائيه، دستگير شد،2

. مهندس 1مسئول سازمان جوانان، مركزيت حزب دستگير شد، همكارى كرد. آزاد شد. 
 وى، عضو هيئت اجرائيه، مسئول شعبه مالى حزب دستگير شد. همكـارى نكـرد  عُلّ على

دستگير شد همكارى كرد آزاد شد. و  . على متقى، عضو كميته ايالتى تهران،1اعدام شد. 
. اكبر شهابى، مسئول حزب در گيالن، 1هاى قالبى زير نظر ساواك ساخت.  مدتى شبكه
رمضانى، عضو كميته ايـالتى تهـران، دسـتگير    . مير 7همكارى كرد آزاد شد.  دستگير شد

ايالتى تهران )عموى بيـژن   اهلل جزنى، عضو كميته . رحمت8شد. همكارى كرد آزاد شد. 
. محمدحسين تمدن، مسئول نشـريه تبليغـاتى حـزب،    9جزنى( همكارى كرد. آزاد شد. 

 ايـالتى تهـران،  . جهـانگير افكـارى، از كميتـه    11نشان داد آزاد شد.  دستگير شد، ضعف كمى
از مدتى آزاد  . پرويز شهريارى، دستگير شد، بعد11دستگير شد همكارى كرد. آزاد شد. 

. صـادق انصـارى،   10. محمد باقر مؤمنى، دستگير شد بعـد از مـدتى آزاد شـد.    12شد. 
محمود مجريان، دسـتگير شـد همكـارى كـرد و      .11دستگير شد بعد از مدتى آزاد شد. 

 راوندى، محمد قاضى، شاهرخ مسكوب، محمـد يـزدى گنابـادى،   . مرتضى 11آزاد شد. 
تحقيق و كارهاى ادبـى روى آوردنـد. و آثـارى     دستگير شدند از حزب كناره گرفتند. به

 جاى گتاشتند. ماندگار به
 

 فروپاشى حزب

 استاد شديم يك چند زكودكى به
 يك چند زاستادى خود شاد شديم

 پايان سخن شنو، كه بر ما چه رسيد
 خاك بر آمديم و بر باد شديماز 

 لو رفتن سازمان افسران دو ضربه اساسى بر حزب وارد ساخت
روحيـه مبـارزه و   اى سـنگين بر  . ضـربه 2. از بين رفـتن حفـاظ امنيتـى حـزب،     1

 حزبمقاومت در
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 روزشمار فروپاشى

ــه ســازمان نظــامى، )شــهريور  1 (، 1000. دســتگيرى سيدحســن ســبزوارى در دبيرخان
 حزب با چاپخانه بود. ه كميته ايالتى تهران و رابط كميته مركزىسبزوارى رانند

 (1002مهر  0. كشف چاپخانه اصلى حزب در داووديه )2
 . دستگيرى صمد رزندى مسئول چاپخانه حزب0
 دنبال خيانت رزندى . دستگيرى بخش زيادى از رهبران و كادرهاى حزب به1
 1001هاى وسيع در سال  نامه . نوشتن توبه1
پلـيس )آرشـاك    طـور داوطلبانـه بـه    رهبران سازمان جوانـان بـه  . معرفى بخشى از 1

 طهماسبى، هاموباشدانيان، سيام  جاللى، نظرى و ديگران(
 . كشف چاپخانه سازمان جوانان7
 (1000مهر  27نفر از افسران ) ده. اعدام  8
 (1000آبان  17نفر افسران ) پنج. اعدام 9
 . كشف انبار مهمات حزب11
 (1000نفر از كادرهاى سازمان جوانان )دى  71. دستگيرى 11
. دستگيرى دكتر مرتضى يزدى، مهندس نادر شـرمينى، محسـن علـوى، محبـوب     12

 عظيمى، آقا فخر، مير رمضانى، عباسى زادگان
 اهلل ميزانى جز على متقى و فرج . دستگيرى تمامى اعضاى كميته ايالتى به10
 هندس عُلّوى. دستگيرى دكتر بهرامى و م11
 (1001. خروج كيانورى و جودت از ايران )بهمن 11
 (1001. دستگيرى باقر مؤمنى و منوچهر هوشمندراد )آبان 11
 (1001. دستگيرى مهندس انصارى )آذر 17
 (1001. دستگيرى پرويز شهريارى )آذر 18
 . دستگيرى على متقى19
 (1001تير  11. دستگيرى روزبه )21
 (11/2/1007). اعدام روزبه 22
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 پايان سخن
سـاله( از كشـاكش جنـبش     17اى بـزرگ )  ، دوره1007ارديبهشت  11با مرگ روزبه در 

 چپ براى تحقق عدالت اجتماعى درايران پايان يافت.
نيروهاى اهريمنى همراه با لجستي  آشكار و پنهان )امپرياليسم جهانى( توانسـتند در  

ها )ملى، مـتهبى، چـپ(    درتمامى جبهه م رانبردى بزرگ و خونين، فرزندان راستين مرد
سـاله آرزوهـاى بـزرگ، شـريف و انسـانى، دركنـار        17از پاى دربياورند. در اين نبـرد  

حقير و مسكينانه بروز و ظهور يافتند. رهبران بزرگ سر برآوردنـد و چـون    هاى آزمندى
ـ   ستاره درخشانى آسمان تاري  ميهن را روشن كردند. و خائنانى ل مـردم  بـزرگ درمقاب

سال  17گتشته خود پشت كردند. دراين  خود در صف اهريمنان، با شمشيرهاى آخته به
هـا و   زبونى هم بود. اگر گتشت و اي ـار بـود خودخـواهى    اگر جانفشانى بود، سستى و

 هـاى زشـت و زيبـا برپـا     واقـع جنـبش را همـين آميـزه     هاى فردى هم بود. به پرستى نفع
هـا تعيـين    ها و مبشرى ها و سيام  ش را راه و روش روزبهدارند. اما جوهره اين جنب مى
 بقايى و زاهدى و شاه. شود نه كنند. نماد مظهر ملى اين مردم مصدق مى مى

شود. اما آنچه كه تاريخ قومى ايـن   بند كشيده مى ميرد و مصدق در تبعيد به روزبه مى
احمـدآباد  هايش در استخوانمصدق است كه  هايش نيست. سازد. شاه و ژنرال مردم را مى
بخش روزهاى آمده و نيامده است. و خون منتشر روزبه و سيام  اسـت كـه    هنوز الهام
ايـن  وشد تا روزى كـه آزادى و عـدالت در  خر جوشد و مى ى اين مردم مىمدرخاطره قو

 خاك متحقق شود.
 

 حزب در روزهاى واپسين

ها  حماقتآخر بر عُلّوى( تا به ودت، يزدى،كفايت حزب )بهرامى، كيانورى، ج رهبران بى
هاى رياست را رها كننـد تـا    نشدند صندلى هاى خود پاى فشردند. و حاضر كفايتى و بى

فكرتر حزب را از بحران نجات بدهند. اگر حزب توده، حزبـى   كادرهاى جوان و خوش
پويا بود و ساختارى داشـت كـه دمكراسـى حزبـى در آن حـاكم بـود شكسـت         زنده و

هميشـه راهـى    كفايـت حزبـى را بـراى    مرداد كافى بـود كـه رهبـران بـى     28مفتضحانه 
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ها كنند. و شايد حـزب در نبـود ايـن جماعـت      هاى بازنشستگى در حاشيه پارك صندلى
نشينى حساب شده از نابودى سـازمان افسـران،    عقب ت دري نساتو خِنگ و خرفت مى

كـه   حزبى جلوگيرى كنند. هاى سازمان جوانان، سازمان كارگرى، و زنان و ديگر سازمان
ن كودتـا را بـا تلفـاتى سـب  پشـت      اگر حزب داراى رهبرانى با درايت بود. آتش سنگي

 گتاشت. اما اين چنين نبود. مىسر
 

 دكتر بهرامى يك اتفاق يا يك روند طبيعى

گـتارد. كـه از ابتـدا تـا      نامه دكتر بهرامى انگشت مى درستى بر توبه باب  اميرخسروى به
گويد بعد از مـرگ   است. بهرامى مى خواهد بگويد. رهبر واقعى حزب او بوده آخر مى به

بنـدى   كنگره اول با دستهالموتى رهبران حزب بودند. اما درسليمان ميرزا اسكندرى او و 
كـه او   1001دار رسـيد. تـا سـال     حـق  اول شد. و بعد از رفتن او، حـق بـه   رادمنش دبير
مخلوقات( كه مـدعى   مخلوقات كه نه از عجايبشود. اما همين آدم )اشرف  دستگير مى

محض دستگيرى، بـا پلـيس    است پيراهن و رداى دبير كلى براى او دوخته شده است. به
دهـد. حتـى    ها نشان مـى  آن و مخفيگاه رهبرى حزب را به رود. خانه مهندس عُلّوى مى به

عنصـر   كه چرادهد.  كند. اميرخسروى توضيح نمى فرماندارى نرسيده خيانت مى پايش به
شود. آيا درآن حزب چهار تـا آدم   زبون و سست نهادى چون بهرامى دبير اول حزب مى

شـود. آيـا ايـن     بهرامى برآيند همه توان حزب مـى  شد پس چرا شد. كه مى حسابى يافت نمى
 گيرد. است اتفاقى يا ذاتى حزب و درپروسه طبيعى حزب اين انتخاب صورت مى امرى
 

 اه راز ماندگارى آدم

هـيچ كـس اعتمـاد     . اگر من امروز استغفار بكنم، براى مدت زيادى، جوانان مملكت به1
گرفتند چطـور تسـليم شـد. ايـن      نخواهند كرد. خواهند گفت ديديد كه وقتى فاطمى را

 «.نهم آن نمى ملت ايران است كه هرگز گردن به خيانت به
 دكتر فاطمى

دهم كه اگـر   نمايم و قول مى . با كمال شرمسارى از خاكپاى همايونى طلب عفو مى2
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ارتـزاق خـواهم كـرد و ديگـر      ن ار است مورد عفو قرار گيرم از راه طبابت كه شغل جان
دهان خود و فرزندانم نخواهم گتاشت. از مقامات دولتـى و   لقمه جاسوسى و خيانت به
ها  حال درباره خيانت دهم شير از مطالبى كه تا به مى قول كنم و انتظامى هم طلب عفو مى

ام بقيـه   ها حـزب منفـور تـوده عـرض كـرده      پرستى ها و بيگانه ها و آدمكشى و جاسوسى
نيز فاش كرده در آتيه تا جان در بدن دارم از منويات شاهنشاه معظم پيروى و  مطالب را

ما، مرگ بـر حـزب    بخت ، جواننمايم. زنده باد شاهنشاه با دستگاه انتظامى همكارى مى
 پرستان. پرست توده. مرگ بر اجنبى بيگانه

 )دكتر بهرامى ـ دبير اول حزب توده(

سالگى با همكارى در روزنامـه سـتاره    21اش را از سن  دكتر فاطمى زندگى سياسى
جبهـه ملـى    كنـد. بـه   را دايـر مـى   روزنامـه بـاختر امـروز    1028كنـد در سـال    شروع مى

وزارت خارجـه   كنـد. بـه   شعار ملى شدن نفت را از همه رساتر مطرح مـى پيوندند. و  مى
شـود. در جلـو جشـم پلـيس      مرداد دستگير مى 28از كودتاى  رسد. بعد دكتر مصدق مى

از فاطمى  شود. جوخه اعدام سپرده مى شد. و باالخره به توسط اوباش با چاقو زخمى مى
مـردم   نپتيرفت و اين كار را خيانـت بـه  سالمت برد. اما  خواسته شد توبه كند. تا جان به

 دانست. و جان باخت.
هاى  سالپيدا كرد. در دوران دانشجويى در و اما دكتر بهرامى در آلمان تمايالت چپ

نفـر را تشـكيل داد و در سـال     10اوليـه   ايران آمد و همراه با دكتر ارانى هسـته  به 1011
حـزب تـوده پيوسـت. و از     به 1021دستگير و زندانى شد. بعد از آزادى در سال  1011

كـه   1001حزب بود. و بعد از خروج رادمنش دبير اول حزب شد تا سال  رهبران اصلى
كـه دكتـر فـاطمى در     ساله قابل دفاع دارد. درحـالى  21دستگير شد. بهرامى ي  زندگى 

نكته قابل دفاعى در پرونده سياسى او نيست. هـر چـه هسـت از     1028هاى قبل از  سال
ملى شدن نفت تا اعدام. دكتر بهرامى كمى بعد از آزادى مُرد.  ه باختر امروز استروزنام

 نامه معروفش مرده بود(. )هرچند او با توبه
هاى محرومين دفـاع كـرد    سال از آرمان 21اما چه شد كه دكتر بهرامى كمونيستى كه 

سـال   چهـار ارتدكس بـا   يگرا ي  ملى امروز در خاطره قومى ما نيست. اما دكتر فاطمى
عنوان ي  شهيد حى و حاضر نشسـته اسـت. و خـون     مبارزه ملى در خاطره قومى ما به
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خروشـد.   جوشـد و مـى   گراى راديكال و كمونيست دو آتشه مى ملى هاى تازه او در رگ
 مردم. آخر به راستى راز ماندگارى آدميان در چيست. وفادارى تا به به

 

 جبهه دوم عليه حزب توده

ونيسم در ايران، فرماندار نظامى پس از سركوب تشكيالتى حزب از بـاز  دركتاب سير كم
حزب را از نظر معنـوى نيـز شكسـت     كند تا كردن جبهه دوم بر عليه حزب صحبت مى

 سازى بود. دهد. جبهه دوم، پديده تواب
. ارسـال  0. امضـاء تنفرنامـه،   2هـا،   . همكارى با فرمانـدارى نظـامى در دسـتگيرى   1

افكارى، صـيادنژاد، سيداشـرفى،    ابراز تنفر از حزب )شرمينى، جهانگير شاه و تلگراف به
. اجـراى  1زاده(،  اهلل جزنى، عباس عباس محبوب عظيمى، فخرالدين ميررمضانى، رحمت

ط سازمان افسران در تاالر بزرگ فرماندارى نظـامى(،  ـنامه پيمان توسـ)نمايش نامهـنمايش
چهارشنبه برنامه راديـويى داشـتند.    هاى شنبه وهاى راديويى، افسران روز . اجراى نطق1
اى ناميـده شـد. از    ابتدا ارگـان زنـدانيان تـوده    1001بهمن  11. انتشار مجله عبرت در 1

اى از پشت آن برداشته شـد. و   دو سالگى مجله ارگان زندانيان توده شماره ششم، جشن
 شد ناشر افكار اعضاء سابق حزب توده

 

 شكست معنوى حزب

شكستى، مرگ، اسارت، از رفتن واماندن، تـرس، نااميـدى، و نفـى باورهـاى      طبيعت هر
نيسـت. نيروهـاى مختلفـى بـا      حـزب وارد  گتشته است. از اين نظـر هـيچ انتقـادى بـه    

حزب روى  هاى متفاوت به هاى متفاوت، با شخصيت هاى متفاوت، با سطح آگاهى انگيزه
توان از تمـامى   متفاوت است. نمىها  نشينى و شكست واكنش آورند. و دردوران عقب مى
هـاى   در مجمـوع از رده  هاى حزبى انتظار داشت همه قهرمان باشند. اما يـ  حـزب   رده

هـاى خـود    هـايى بـر سـر آرمـان     نسبت نخستين رهبرى گرفته تا ي  عضو ساده، بايد به
شكسـت معنـوى تبـديل نشـود. حـزب در دو       سياسى بـه  اى كه شكست گونه بايستد. به

 خورد: مىعرصه شكست 
 . عرصه معنوى2. عرصه سياسى، 1
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مـددكار   براى پليس ابتدا شكست سياسى ـ تشكيالتى حزب مهم است. و اين كار به 
در تشكيالت، دسـتگيرى، شـكنجه و    پليسى تعقيب و مراقبت، شنود، نفوذ عناصر پليس

هاى ديگر تشكيالت شدنى است. وقتـى عمودهـاى    بخش گرفتن اطالعات و گسترش به
شود. درهم شكسـتن   تشكيالت فرو ريخت. براى پليس مرحله دوم كار شروع مى خيمه

 مقاومت معنوى حزب در دو عرصه:
 . درون جامعه2. درون زندان، 1

براى پليس زندانى كردن ي  كادر حزبى پايان كار نيسـت. درسـت اسـت كـه او را     
بـاور او را بگيـرد.    است. پس بايد خطر كرده است. اما انديشه و باور و ايمان او باقى بى

هـاى   و اين كار شدنى نيست مگر با كـار فرهنگـى روى عناصـر ضـعيف و دادن وعـده     
كـه رهبـران طـراز اول حـزب      شود. مگر زمانى كار موفق نمى آزادى و مقام. پليس دراين

 هاى رهبرى در زندان: رده خاك بيفتند. و اظهار ندامت كنند. نگاه كنيم به به
. 0 . دكتر يزدى ـ فرد شماره دوم حزب تـواب،  2دبير اول حزب تواب، . دكتر بهرامى ـ  1

سـازمان   1شـماره   . احمد سـميعى فـرد  1تواب،  سازمان جوانان 1نادر شرمينى ـ فرد شماره  
 از رهبـران  . حسـن نظـرى  1. سيام  جاللـى از رهبـران سـازمان جوانـان،     1جوانان تواب، 
. هاموباشداشـيان از  7سـازمان جوانـان،    . آرشاك طهماسبى از رهبـران 1سازمان جوانان، 

. جهـانگير فكـارى   9رهبران سازمان تهران،  اهلل قريشى از . امان8رهبران سازمان جوانان، 
 . محبوب عظيمـى 11اهلل جزنى از رهبران سازمان تهران،  . رحمت11از رهبران سازمان تهران، 
. صـيادنژاد از  10هـران،  . سيداشـرفى از رهبـران سـازمان ت   12از رهبران سازمان تهـران،  
 سازمان تهران . ميررمضانى از رهبران11رهبران سازمان تهران، 
 صدها نفر گسترش داد. و اين يعنى شكست اخالقى حزب توان به اين سياهه را مى

 

 تنفرنامه دكتر محمد بهرامى دبير كل حزب

اتهـام سـنگينى    بهاينجانب دكتر محمد بهرامى دبير كل سابق حزب منحله توده كه اين  
بيـنم كـه شيـر از شرمسـارى      كنم مـى  مى گتشته سياه خود نگاه در كنج زندان افتاده و به

 شود: وندامت حاصلى از عمرم ندارم. دفتر سياه اعمال گتشته من اين طور خالصه مى
( 1011الملل افتادم ) دام كمونيسم بين در آلمان بودم از روى سادگى اشفال شدم. و به
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نفر زندانى شـده و   10نكشيده، و با دسته  هاى كمونيستى آمدم دست از فعاليت به ايران
آزاد گرديده و يكى از بانيـان اوليـه    1021سال در زندان ماندم در شهريور منحوس  1/1

مـان روز تأسـيس حـزب مسـئله تـوده      (. از ه1021پرست توده شدم )مهر  بيگانه حزب
مهمى بودم. بعد از مرگ سـليمان   هاى وليتكميته مركزى آن حزب داراى مقام و مسئدر

ميرزا اسكندرى با نورالدين الموتى هر دو دبير كميته مركزى بودم و كسـى بـاالتر از مـا    
بندى كرد و او دبير كل شد و من دبيـر هيئـت اجرائيـه     رادمنش دسته كنگره دومنبود. در

تر رادمـنش و  دك پيش آمد و دولت حزب توده را منحل كرد 1027شدم وقتى كه بهمن 
اعدام شيابى محكوم شده بودند فرار كردند. و ما را با يـ  دنيـا مشـكالت     هايى كه به آن
بنده بودم تا روزى كه دستگير شـدم. در تمـام    حزب بعد دبير كل جا گتشته از آن بهاين

 تـرين  نظـر مـن بـزرگ    ام و اينـ  بـه   جريانات حزب خائن توده بنده دخيل و ناظر بوده
آبروى توده در طـول زنـدگانى خـودش مرتكـب شـده اسـت        كه حزب بى ها را خيانت

 كنم( نظر مى صرف تر كنم )البته از جزئيات و اقدامات كوچ  يادآورى مى
دستور بيگانگـان و بـر عليـه منـافع ملـى       . جنجال و هياهو براى نفت شمال، كه به1

طلبان آذربايجـان   تجزيه حمايت از .2نتيجه نرسيد.  انداختيم و خوشبختانه به ايران راه مى
. توطئـه خائنانـه برعليـه جـان اعليحضـرت      0م ابه ستون پـنجم بيگانگـان در ايـران،     به

. اخالل عمومى در مبارزه ملـت ايـران   1نتيجه نرسيد.  خوشبختانه اين هم به همايونى كه
قـواى تأمينـه كشـور كـه      . توطئـه خائنانـه در ارتـش و   1درراه ملى كردن صنايع نفـت،  

اى و حـبس   قيمت جان عده انه اين توطئه هم كشف شد ولى با كمال تأسف بهخوشبخت
. اقدام براى بر هم زدن اساس سلطنت مشـروطه و  1گرديد.  درى هزاران نفر تمام و دربه

كشـانيد   مـى  پشت پرده آهنين روى كار آمدن جمهورى دمكراتي  كه در واقع ايران را به
هـا جـوان    . تـرور فجيـع ده  7ثمر نرسـيد.   ه هم بهكه با كمال خوشوقتى اين توطئه خائنان

جا خدا را گواه بگيرم كه بنده كردند. در اين مى تقصير حزبى كه از رهبران خود انتقاد بى
ام. درست است كه اسما دبير كل بـودم ولـى    تقصيرترين فرد عضو كميته مركزى بوده كم
هـاى   حرف ند هيچ كدام بهكرد اى كه در حزب تشكيل شده بود و باهم دعوا مى دسته دو

نى بـود و يـ  دسـته تحـت     يشرم دادند. ي  دسته تحت رهبرى مهندس من گوش نمى
كردنـد و بـراى خودشـان در حـزب دور      ها آشتى نمـى  رهبرى دكتر كيانورى. اصال  اين

مايشاء بودند. اما بايد عرض كنم كه تقصيرها بيشـتر متوجـه دسـته     سازمان جوانان فعال
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را شصـب   هـاى مهـم   خواست تمام مسـئوليت  كتر كيانورى بود. كه مىكيانورى و خود د
كرده بنده را از دبير كلى بيندازد. و خودش دبير كل حزب توده بشود. او بود كه اسـلحه  

نمـود و   كـرد. روزنامـه منتشـر مـى     دايـر مـى   هاى مخفـى  ساخت. چاپخانه و مهمات مى
پشـت پـرده    د. افسران خـائن را بـه  ز نمود. هواپيما آتش مى مقدسات ملى ما توهين مى به

كـرد. و هـر روز    ها سازمان جاسوسى اطالعات حزب را اداره مى فرستاد. مدت مى آهنين
را در چنته داشت. و بـا اصـرار    پيشنهاد قتل افراد حزبى و يا افسران و افراد متنفت دولتى

 او بود.تصويب برساند. و عمل كند. خالصه تمام كارهاى مضره زير سر  خواست به مى
خوشبختانه كمى قبل از دستگيرى مـن و مهنـدس عُلّـوى، دكتـر كيـانورى و دكتـر       

اسـم   كردند اولـى بـه   نزدي  حس مى جودت كه اوضاع حزب را خراب ديده و خطر را
اسـتراحت دارد. از   كه كسـل اسـت و احتيـاج بـه     اسم اين كه مريض است و دومى به اين

بعد از گرفتارى دكتر يزدى چهـار نفـر بـوديم. آن     در هيئت اجرائيه ايران فرار كردند. ما
منحلـه و   دو كه گريختند، بنده و مهندس عُلّوى هـم كـه دسـتگير شـديم حـاال حـزب      

اتفاق تمـام اعضـاء كميتـه     متالشى شده توده ديگر كميته مركزى ندارد. اك ريت قريب به
طـورى كـه    اند. بـه  ها هم كه گرفتار شده شهرستان هاى حزبى ايالتى تهران و تمام سازمان

 اند. ديگر قسمت بسيار كمى از حزب مقامات محترم فرماندارى نظامى تهران اعالم كرده
اند. اين اسـت   باقى مانده است. سازمان جوانان و شورا و شيره هم كه از هم پاشيده شده

بقاياى افراد معدود و دسـتگير نشـده    به نام دبير كل سابق حزب منحله توده خطاب كه به
 كنم: اعالم مى
اين كه اند صالح كارشان در دستگير نشده ها كه هنوز . آن چند نفر معدود از مخفى1
هرچـه در اختيـار دارنـد تحويـل داده و      مقامات انتظامى معرفى كرده خودشان را به فورا 

خسرو روزبه و على متقى. شما بايد بدانيـد   مخصوصا اطالعات خودشان را تسليم كنند 
شويد. نمونه كار من بايد سرمشق همه باشد. بالفاصله بعـد از   دستگير مى ودكه دير يا ز

عُلّـوى بـود كـه محـل      گاه مهندس مخفى جا آندستگير شدن فقط ي  جا را بلد بودم و 
مقامـات   بـه  شخصا را  جا آندر جيب نشسته  فورا تشكيل جلسات هيئت اجرائيه هم بود 

لّوى هم گرفتار و حزب كامال  بدون رهبرى شـد.  مهندس عُ انتظامى نشان داده و با نتيجه
جريان را  ها اطالع دارند فورى گاه هاى باقيمانده و كسانى كه از بقيه مخفى . تمام كوپل2
و  دو. كادرهـاى درجـه   0اطالع فرماندارى نظامى تهران برسانند. با عـرض تنفرنامـه.    به
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. اربـاب سـازمان   1د برونـد.  دنبـال كـار خـو    افراد ساده الاقل تماس خود را قطع كرده،
نام رابط سياسى  جوانان توصيه احمد سميعى دبير اول سازمان جوانان را تأييد كرده و به

كميته مركزى سازمان جوانان توصيه انحالل كامل بقايـاى آن سـازمان متالشـى را     سابق
نمـايم و قـول    طلـب عفـو مـى    نمايم. در خاتمه با كمال شرمسارى خاكپاى همايونى مى
دهم كه اگر مورد عفو قرار گيرم از راه طبابت كه شغل جان ن ار است ارتزاق خواهم  ىم

دهـان خـود و فرزنـدانم نخـواهم گتاشـت. از       جاسوسى و خيانت بـه  كرد و ديگر لقمه
مطـالبى كـه تـا     دهـم شيـر از   كنم. و قول مـى  مقامات دولتى و انتظامى هم طلب عفو مى

هـاى حـزب منفـور     پرسـتى  ها و بيگانه كشى ها و آدم ها و جاسوسى حال درباره خيانت به
فاش كرده در آتيه تا جان در بدن دارم از منويـات   ام بقيه مطالب را نيز توده عرض كرده

 شاهنشاهى معظم پيروى و با دستگاه انتظامى همكارى نمايم.
 تانپرس اجنبىپرست توده، مرگ بر حزب بيگانهبخت، مرگ بر زنده باد شاهنشاه جوان

 تر م. بهرامىدك
 

 1322ـ32بررسى حزب از 

 نفى حكمت مكن از بهردل عامى چند       جمله بگفتى هنرش را نيز بگوى یعيب م

. حـوزه عملكردهـا،   1حوزه بررسى كرد:  دوسال در  12حزب را بايد درفاصله اين 
 ها . حوزه آرمان2

 

 حوزه عملكردها

 يافت:توفيقات بسيارى دست  سال به 12حزب در فاصله اين 
. آشنا كردن مردم با 0. آشنا كردن مردم با كمونيسم، 2. آشنا كردن مردم با فاشيسم، 1

هـاى   كـردن مـردم بـا حكومـت     . آشـنا 1. آشنا كـردن مـردم بـا اسـتعمار،     1امپرياليسم، 
. آشنا كـردن دهقانـان   7. آشنا كردن كارگران با تشكل و حقوق كارگرى، 1دارى،  سرمايه

. آشـنا كـردن   9. آشنا كردن زنان بـا تشـكل و حقـوق خـود،     8 با تشكل و حقوق خود،
آموزان با  دانش . آشنا كردن معلمين، دانشجويان و11وران با تشكل و حقوق خود،  پيشه
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. آشـنا كـردن نظاميـان بـا فاشيسـم،      11حقوق خود و تالش براى بهروزى جامعه خود، 
. مبارزه با اسـتقرار و  10فاسد،  هاى وابسته و دولت . مبارزه با12امپرياليسم و كمونيسم، 

 سال سـه  12حساب آورد. اما در فاصله  توان به ت بيت ديكتاتورى و موارد ديگرى كه مى
 اشتباه استراتژي  داشت:

. ارزيابى شلط از ماهيت ملى شدن نفت و دكتـر مصـدق،   2شوروى،  . چسبندگى به1
 مرداد 28عملى در كودتاى  . بى0

 

 ها حوزه آرمان

سـال بخـش عظيمـى از بهتـرين و      12وان داشت كه حزب در فاصـله ايـن   ت شكى نمى
وران را در خـود   معلمـين و پيشـه   ترين روشنفكران، كارگران، دهقانان، دانشجويان، پاك

 حزب روى آورده بودند. آرمان به سهجمع كرد كسانى كه با 
 . عدالت اجتماعى0. آزادى، 2. استقالل، 1

كه از حزب جدا شـدند و راه ديگـرى    د. و چه زمانىكه درحزب بودن اينان چه زمانى
ند دشـ  خود بودند. و اگر حاضر مـى  را برگزيدند از بهترين و سرآمدترين نيروها در كار

 با ديكتاتورى كنار بيايند از بهترين امكانات رفاهى برخـوردار بودنـد. فرامـوش نكنـيم    
انسـه، وكيـل دوره   كـرده فر  شاهزاده قاجـار، دكتـراى حقـوق، تحصـيل     ايرج اسكندرى،

برود. تا بـراى   آلمان شرقى چهاردهم مجلس، وزير كابينه قوام وقتى كه تصميم گرفت به
فرانسه مهاجرت كند. طبق روايت مرتضى زربخـت كرايـه قطـار تـا آلمـان را       هميشه به

مرگش تـالش كـرد در بهـروزى مـردمش نقشـى       تا روز 1010كه از سال  نداشت. كسى
 داشته باشد.
سـوى   روييم كه در پى نوسازى جامعه به با سه نحله فكرى روبه 19خر قرن ما در اوا

 استقالل، دمكراسى و عدالت اجتماعى است.
داليل مشـخص خـود    ها در تحقق اين اهداف به ترين انقالب عنوان بزرگ مشروطه به

خواسـت ايـران را    فكـرى اسـت كـه مـى     ناكام ماند. حزب توده دنباله يكى از سه نحله
انديشد كه مدرنيزه كردن ايـران از كانـال كمونيسـم و انديشـه چـپ       كند. و مى مدرنيزه
 مورد ديد: دوحزب در حوزه عملكردهايش و چرايى آن را بايد در  گترد. شكست مى
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 . ساخت فكرى، فرهنگى جامعه2. ساخت اقتصادى، 1
 افتاده و نيمه مستعمره، با ي  حكومت توتاليتر و دسپوت، بـدون  دري  كشور عقب

فرسـاى كـار    و متهبى، دشوارى جـان  حضور ي  طبقه كارگر قدرتمند، با ساختى سنتى
كارى رهبـران   هاى حزب از ندانم شود. اين گونه نبود كه تمامى بدبختى حزب روشن مى

شست، بايد ايـن در هـم شكسـتن را    گل ن ها بود. كشتى حزب اگر به قدرت آن و جنگ
ـ    در كمپرادورهـا، روحـانيون و    هـا،  ار، فئـودال ارتجاع حاكم بر ايـران جسـت. شـاه، درب
زودى  ب نايافته، كشتى هر حزبـى بـه  حزهاى تاريخى ديد. در ي  جامعه ت ماندگى عقب

كرد. اشتباهات رهبران حزبى مزيد بر علت شـد. تمـامى    برخورد مى هاى عظيم با صخره
ديشـه  كـه هـر ان   هاى حزب و تمامى جامعه در حاكم بودن رژيمى توتاليتر بـود  بدبختى
را تحمـل   كرد. و حزب چيزى نبود كه ي  رژيم توتاليتر آن وجوگرى را نابود مى جست

اش را كـه   طلبانـه  ترين شعارهاى اصالح ملكى با رقيق كند. از ياد نبريم حتى سوسياليسم
 پتيرش سلطنت نيز رسيد. ديكتاتورى تحمل نكرد. و ملكـى يـا در حـبس بـود و يـا      به

 تبعيد خانگى.
هـايش: اسـتقالل، دمكراسـى و عـدالت اجتمـاعى       حزب در حوزه آرمانبا اين همه 

. خلـط ايـن دو حـوزه    كـرد ى سـيار ب هاى ى تحقق نايافته انقالب مشروطه تالشهارؤيا
 عرصـه عملكردها و زير سؤال بـردن حـزب در  ها( و نقد حزب در حوزه  )عملكردها و آرمان

اى كه  پرست و هزاران توده طنافسر و 111انصافى است به  انصافى است. بى بى ها آرمان
 .انگ خائن بزنيم كم  كنند بهروزى مردم خود در سنگرهاى حزب رزميدند تا به

 

 پلنوم چهارم وسيع حزب توده

وم: ـن پلنـ ـهاى اي ژگىـاما وي ت.ـژه اسـوي هیزب داراى جايگاـوم درتاريخ حـن پلنـاي
ت. ـته اسـجناح وجود نداش ن دوـديدى بيـى حزبى چنين برخورد شـهيچ اجالس. در1
عضـو كميتـه مركـزى يـ  سـال بحـث        پانزدهسال طول كشيد.  1. تدارك اين پلنوم 2

عضو كميته مركزى نظـر   پانزدهاين شد كه هر . قرار بر0 هيچ توافق نرسيدند. كردند. و به
عملكـرد   . دستور كار پلنوم، بررسى1پلنوم عرضه كنند.  پالتفورم به 11خود را در قالب 

پلنـوم  كننـده در  . كادرهـاى شـركت  1بـود.   1002مـرداد   28تا  1027بهمن  11ب از حز
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ايـران  بودنـد كـه اك ريـت كميتـه مركـزى در      خواستار رأى قطعى بودند. چرا كه معتقـد 
. اك ريت كميته مركـزى بـا رأى   1تواند نظر قطعى بدهند.  حضور نداشته است. پس نمى

ها بودند اما بـاالخره پتيرفتنـد.    مشورتى آن كادرها مخالف بودند. و خواستار رأى قطعى
ز و . فريدون كشاور8، 1001تير  21تير تا  1روز برگزار شد از  21مدت  . اين پلنوم به7

عليه كيانورى مطـرح كـردن )شـركت درتـرور شـاه، قتـل       ايرج اسكندرى اتهاماتى را بر
. هيئت اجرائيـه  9 اين اتهامات توجه زيادى نشد. احمد دهقان( كه به محمد مسعود، قتل

نظـر خـود را    كميته مركزى در اقليت باشد و نتواند نفر تقليل يافت. تا نسبت به هفتبه 
عنـوان دبيـر حـزب انتخـاب      نفر بـه  سه. 11. سمت دبيركلى حتف شد. 11اعمال كند. 

د. ـ. انتخابات با رأى مخفى انجام ش12 د.ـر اول حزب باشـها دبي دند. كه يكى از آنـش
 نفر براى هيئت اجرائيه انتخابت شدند: هفت. 10
 . كيانورى7. قاسمى، 1. فروتن، 1. طبرى، 1. كامبخش، 0. اسكندرى، 2. رادمنش، 1
 . كامبخش0. اسكندرى، 2. رادمنش، 1. سه نفر براى هيئت دبيران انتخاب شدند: 11
نبود . نتايج انتخابات مورد قبول اك ريت كميته مركزى 11. رادمنش دبير اول شد. 11

همكارى با كيانورى، قاسمى،  حاضر به پس رادمنش و اسكندرى استعفا دادند و گفتند ما
ها اك ريت كميته مركزى را  . مشكل با رفقاى شوروى مطرح شد. و آن17فروتن نيستيم. 

 اى تصـويب كـرد كـه مـدتى بـه      . پلنوم قطعنامـه 18رأى پلنوم مجاب كردند.  پتيرش به
خارجى حزب منصـوب   رياست شعبه ى داده نشود. كيانورى بهكيانورى مسئوليت تشكيالت
عنوان ناظر درپلنوم بعدى تعيين شـدند. از   نفر به دوازده. 19شد كه كارى تشريفاتى بود. 

جز مريم فيروز، بزرگ علوى، اكبـر شـاندرمنى    كنگره دوم به عضو مشاور منتخب نوزده
 بقيه دستگير شدند.

. باب  اميرخسـروى،  1ير( ـاهلل ميزانى )جوانش . فرج0 . قدوه،2يان، ـير آوانسـ. اردش1
وى، ـ. رض9ى، ـاندرمنـر شـ. اكب 8 ا،ـ. چليپ7ور، ـدون آذرنـريـ. ف1وروزى، ـ. داوود ن1
 . بزرگ علوى11. آقاجان هوشنگى، 11

. قرار شد در صورت اختالف شيرقابل حل بين كميته مركزى پلنوم وسـيع كميتـه   21
كنگـره دوم  سـيان در . اردشـير آوان 21 پلنومى درحضور كادرها(شود ) مركزى تشكيل مى

اوف از كانديدا شدن براى مركزيـت   خاطر مخالفت با فرقه دمكرات توسط على حزب به
اوف گفت كه وجـود اردشـير    شد. اردشير آن زمان در شوروى بود. و على حزب حتف
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جلسـات  شـد كـه در  توافـق   مركزيت حزب انتخاب نشد. اما جا الزم است. پس بهدراين
. مـريم فيـروز در كنگـره دوم    22عنوان عضو فعال مركزيت شركت داشته باشد.  پلنوم به
سـال از   چهـار مشاور در كميتـه مركـزى انتخـاب شـد. امـا چـون        عنوان عضو حزب به

بـا   عضويت رسمى او نگتشته بود مورد پتيرش رادمنش قـرار نگرفـت. سـليمان ميـرزا    
د. پس زنانى كه وارد حزب شدند. رسما بعد از مرگ عضويت زنان در حزب مخالف بو

 شان پتيرفته شد. سليمان ميرزا عضويت
 

 عنوان كميته مركزى حزب در پلنوم شركت كردند افرادى كه به

ى، ـ. محمود بقراط1ورى، ـ. كيان1تا، ـ. روس1ش، ـ. كامبخ0كندرى، ـ. اس2ش، ـ. رادمن1
. نوشين، 11. احسان طبرى، 11قاسمى،  . احمد9. حسين جودت، 8. شالمحسين فروتن، 7
 . على اميرخيزى11. صمد حكيمى، 11. شالمعلى بابازاده، 10. فريدون كشاورز، 12
 

 كننده در پلنوم اسامى كادرهاى شركت

اهلل  . فـرج 1. بزرگ علـوى،  1. اكبر شاندرمنى، 0. محمدرضا قدوه، 2. اردشير آوانسيان، 1
. داوود نـوروزى،  9. احمد رصدى، 8   اميرخسروى،. باب7. منوچهر بهزادى، 1ميزانى، 
. آشوت شـهبازيان،  10. محمدعلى جوهرى، 12اكبر چليپا،  . على11. فريدون آذرنور، 11
رخ، ـالدين همايون فـ  يفـ. س17غايى، ـ. عباس س11ى كبارى، ـ. عل11م، ـندي . كاظم11
 اهلل جهانشـاهلو،  . نصـرت 21خاتمى،  اهلل . هدايت21. حسين قبادى، 19. رفعت محمدزاده، 18
. محسـن ميالنيـان،   21. محمود پناهيـان،  21العابدين قيامى،  . زين20. عبدالرضا آذر، 22
الـدين تبريـزى،    . شمس29اهلل رضا،  . عنايت28. محمد پورهرمزان، 27آور،  رزم . مراد21
افى، ـاكتشرويز ـ. پ00ى، ـصارم رـ. ناص02ور، ـم نامـ. رحي01روشيان، ـاهلل ف بـ. حبي01
 . همـا هوشـمندراد،  08. مريم فيـروز،  07. اختر كامبخش، 01. مولوى، 01. محمد پوالددژ، 01
 . شهناز اعالمى11. اعظم صارمى، 11صديقى،  . جميله09
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 نكاتى درحاشيه پلنوم

اش برعليه كيانورى عتر خواسـت و   . در آستانه پلنوم احمد قاسمى از شكايت افشاگرانه1
گرفتند.  ها رهنمود مى مخفيانه از شوروى اى از كادرها . عده2گرفت. اش را پس  شكايت

خـود  را . سروان سغايى دادرس نظامى كه در مجارستان گفته بود پرونـده تـرور شـاه    0
 رباز زد.ـپلنوم س هادت درـت از شـترور محرز اس ركت كيانورى درـاست و ش خوانده
زد. ـى نـود حرفـخ دهـوم از عقيـدر پلنود. ـورى بـه كيانـتار محاكمـ. طبرى كه خواس1
پلنوم توسط سـغايى   . پيام روزبه به1. پرونده كيانورى كه در دست سغايى بود گم شد. 1

 پلنوم بيايم. دهد كه به من اجازه نمى شرفم به خوانده شد. روزبه گفته بود:
 

 وسيعبررسى اسناد و مدارك مربوط به پلنوم چهارم كميته مركزى حزب توده پلنوم 

قطعنامـه   7. اين اسناد شامل: ي  مقدمه، ي  اطالعيه هيئت اجرائيه كميته مركزى، 1
 .بودو ي  گزارش عمومى كميته مركزى حزب توده ايران 

عنـوان   دهـد كـه از حـزب تـوده بـه      اين پلنوم تن مى . رهبرى حزب در شرايطى به2
 10كمونيست ايران و عدالت و حزب  ترين سازمان چپ ايران )از حزب همت و بزرگ

شمار زندانى و عناصرى منفعـل در جامعـه،    اى بى نفر( چيزى بر جاى نمانده است. عده
 سياسى، تشكيالتى، اخالقى و ايدئولوژي  شكستى
. بايـد عملكـرد از حـزب از    بـود . نخستين اشكال اين پلنوم دردستور كـار پلنـوم   0
 بپردازد. 1027ـ02هاى  حزب بين سال عملكرد كه تنها به شد. نه اين بررسى مى 1021ـ1002
كه چـرا ايـن    گيرد. اما اين هاى درستى صورت مى . با اين همه در اين پلنوم ارزيابى1
تواند زنـدگى حـزب    گيرد. و نمى نمى ها در دستور كار كميته مركزى حزب قرار ارزيابى

و آنچـه را كـه   ها وفادار نمانـد   اين ارزيابى توده را دگرگون كند. و چرا رهبرى حزب به
جريان در نياورد. و حزب را در سه عرصه:  پتيرفته بود درذهن و جسم و روح حزب به

 جانبهاست همه ايدئولوژى، تشكيالت، برنامه، دگرگون نساخت. نيازمند پاسخى
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 پرسشى مهم پاسخ به

 دليل:دو ها تن داد. به  پتيرش اين قطعنامه شكل تاكتيكى به صادقانه بلكه به رهبرى حزب نه
 . حف  موقعيت سازمانى2. خاموش كردن كادرهاى معترض، 1
همين خاطر پس از پلنوم، هيئت اجرائيه تصميم گرفـت كـه اسـناد پلنـوم، منتشـر       به

نفـر اقـدام    دوقـرار نگيـرد. بعـدها     هـا  نشود. و جنبش چپ در جريان مفاد اين قطعنامه
 انتشار اين اسناد كردند: به

ناصـر بناكننـده )ناديـا(     .2مايـه جنـبش كمونيسـتى،    . خسرو شاكرى، محقـق گران 1
 اى معترض توده
هايى آن قطعنامه را توجيـه كنـد و يـا از     بهانه . بعدها نيز رهبرى حزب سعى كرد به1

 شدت انتقادات بكاهد:
 بش ملى و كودتـا، مورد نفت، مصدق، جندر 1018ـ12هاى  سال ى كيانورى درها نوشته

بـا بابـ  اميرخسـروى     اسكندريمتاكرات شفاهى  مرداد، 28مورد كودتاى كتاب جوانشير در
. ها كـار درسـتى نبـوده اسـت     ما تحميل كرد. شدت قطعنامه ها را نوروزى به قطعنامه»كه 

 )خاطرات ايرج اسكندرى(
هـاى   موقعيـت  انـد. بـه   هـاى حـزب بـوده    . بازگشت كسانى كه مسبب تمام بدبختى1

 شود: رهبرى حزب شمرده مى ها براى گىگتشته سازمانى در قطعنامه پلنوم اين ويژ
. ضـعف  1. ضعف كـارآكتر انقالبـى،   0. ضعف كيفى، 2بورژوازى،  . تفكرات خرده1

ران، ـديگـ  هـت زدن بـ. تهم8روى،  پـچ .7رك، ـدان تحـ. فق1ت، ـ. شفل1م، ـدمكراتيس
 ،. خشـونت 10روى،  . تـ  12. ناسـازگارى بـا جمـع،    11. سوءظن بيجا، 11سازى،  . پرونده9
 توزى . كينه11لجاجت،  .11

بيمـارى العـالج    11پرسد. اين  گيرد يكى از خود نمى اما وقتى انتخابات صورت مى
عنوان )لجوج،  كيانورى در قطعنامه از او به هايى م ل چگونه ي  شبه شفا پيدا كرد و آدم

ز رو، ناسازگار با جمع( ياد شده است چگونه ي  شبه انسـانى طـرا   توز، ت  خشن، كينه
 نوين شد.
هاى انقالبى، پرهيـز از   . پلنوم رعايت اصول دمكراتيسم تشكيالتى، رعايت پرنسيب7
گتارد كه خـود   عهده كسانى مى ديگرى را به شمار بندى، رهبرى جمعى و موارد بى دسته
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اين حقيقت پى بـرد و   اند. تنها عبدالحسين نوشين به بانيان و از بين بردن اين اصول بوده
هاى حزبند، بهتـر   از رهبران حزب خواست كه چون مسبب تمامى بدبختى استعفا ضمن

 گيرى كنند. است از حزب كناره
دو جناح منجر شد. نه اسكندرى  پشتوانه و آشتى شش قطعنامه بى آخر به. پلنوم در 8
 اى بحرن حزب نبودند. حل ريشه فكر اين جناح و نه كيانورى در آن جناح بهدر
احى داشت. بايد تيي جراحى بر دُمـل چـركين حـزب فـرود     ي  جر . حزب نياز به9
هـا از   ريخت. اما سـازش جنـاح   مى آمد و تمامى گند و ك افت درون حزب را بيرون مى

 پلنوم ي  مرحمى بر زخم چركين حزب نهاد بيمارى العالج حزب را درمان نكرد.
ايد شفلـت  . پلنوم از ي  نكته اساسى شافل ماند. شوروى و رابطه آن با حزب. ش11

بلوغ فكرى نرسيده بودند كه بتواننـد   آن كنندگان پلنوم هنوز به واژه درستى نباشد شركت
گتشـت   سال مى 01هاى كشنده حزب رابطه شلط با شوروى است. بايد  يكى از بيمارى
درك شلط حزب از انترناسيوناليسم پرولتـرى پـى ببـرد.     حزب نه تمام آن به تا بخشى از

 م ايران ـ باب  خسروى()حزب دمكراتي  مرد
 

 اطالعيه هيئت اجرائيه

كـادر   19عضو كميته مركزى و  پانزدهشود كه پلنوم با حضور  دراين اطالعيه گزارش مى
كميته مركـزى و آراء مشـورتى در    شود كه بين آراء حزبى برگزار شد. و قرار بر اين مى

مركزى بايد در آراء  ها اجماع همگانى صورت بگيرد وگرنه كميته مورد تصويب قطعنامه
 رسد. وظايف اساسى پلنوم مى بعد به تجديدنظر كند.

. تعيـين ماهيـت اختالفـات    0. تحليل نقائص رهبرى، 2. تحليل اشتباهات رهبرى، 1
هـايى   بحران كه در تمامى مـوارد قطعنامـه   . تعيين راه خروج حزب از1دستگاه رهبرى، 

 صادر شد.
 روى جويى، دنباله روى، حادثه نتقاد قرار داد: چپزمينه رهبرى را مورد ا سهپلنوم در 

اى صـادر شـد.    درمورد تعيـين ماهيـت اختالفـات رهبـرى نيـز بررسـى و قطعنامـه       
سـال ديگـر كنگـره را برگـزار     دو هاى رهبرى ايجاد شد. و رهبرى موظف شد تا  ارگان

رگـزار  پلنوم عـادى ب  ي ماه ي  بار  چهارنمايد و همچنين سالى ي  پلنوم وسيع و هر 
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عنـوان   نفر در پلنوم( را به دهنفر از فعالين در ايران،  پنجنفر ) پانزدهشود. پلنوم همچنين 
 نفـر  سهعنوان هيئت اجرائيه و  نفر به هفتاعضاء ناظر وارد كميته مركزى كرد. همچنين 

ترين وظيفه رهبرى و حزب  دت را مهمحعنوان دبير حزب تعيين شوند. پلنوم حف  و به
 وحدت حزب را محكوم شمرد. الف درتهر گونه تالش براى اخدانست. و 
 

 دو نكته مهم در اطالعيه هيئت اجرائيه

پـتيرد كـه در صـدور رأى، رأى كادرهـا را در نظـر بگيـرد. و اگـر         . كميته مركزى مى1
همـين  كادرهـا را قـانع كننـد. و در    اجماع نرسيدند يا در رأى خود تجديدنظر كنند يـا  به

روى رهبرى جمعى، رعايت مقررات سازمانى، كنتـرل از پـايين، انتقـاد و    بار  2اطالعيه 
پيوند دائمى با توده حزبى تأكيد شـده اسـت. نخسـتين سـؤالى كـه       انتقاد از خود، حف 

ي   رسد يا به مى اين نرمش حزبى مطرح است اين است كه آيا رهبرى حزب صادقانه به
دهـد. زنـدگى بعـدى حـزب      تن مىنشينى تاكتيكى براى خاموش كردن معترضين،  عقب
 كند. كيانورى( عكس اين واقعيت را ثابت مى صراحت خاطرات اسكندرى و )به
دار كنـد.   . تأكيد بر حف  وحدت و محكوم كردن هر حركتى كه وحدت را خدشـه 2

سازش دو جناح، آنچه در ميانـه ايـن    كند. اسكندرى در خاطراتش از سازش صحبت مى
هايى است كه بـا وحـدت حزبـى مغـايرت دارد. از نظـر       تشود حقيق سازش قربانى مى
فراكسيون و ي   دو)طبق خاطرات اسكندرى( وحدت يعنى حف  حقوق  رهبران حزبى

هـا رهبـرى در آسـتانه     قطعنامه شود كه اگر طبق اعتراف صريح نكته اساسى فراموش مى
دو فراكسيون شود اين  علت اختالفات شديد حزب را فلج كرده بود. چگونه مى كودتا به

هاى رهبرى باقى بمانند و حـزب همچنـان وحـدتش را     خود در ارگان قوت و قدرت به
رهبـران حزبـى    نـزد كنـد. در  طراتش روى سازش تأكيد مـى حف  كند. اسكندرى در خا

 گرفتند. وحدت و سازش در ي  كفه قرار مى
 

 بورژوازى ملى قطعنامه نخست: روش حزب نسبت به

خـاطر عـدم درك    دكتـر مصـدق بـه    وانه حزب را نسـبت بـه  ر دراين قطعنامه روش چپ
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كنـد. و   ضدامپرياليسـتى آن ارزيـابى مـى    صحيح از ماهيت بـورژوازى ملـى و خصـلت   
 افزايد كه حزب بين دو قشر مهم بورژوازى )ملى و كمپرادور( فرقى قائل نبود. مى

هـاى   همالكيت ارضـى و سـرماي   هايش به خاطر وابستگى با اين همه بورژوازى ملى به
ضـعيف و نـاپيگير    بعضا ضدامپرياليستى  هاى خارجى در تمايالت دمكراتي  و خصلت

جنبـه ضدامپرياليسـتى    است. و از توسعه جنبش انقالبـى نيـز وحشـت دارد. حـزب بـه     
خصلت سازشكارى او بهاى بسيارى داد. همين امر باعـث   بها داد و به كم بورژوازى ملى

دفاع از شعار ملى شدن  ع حزب شد. حزب براىبروز انحرافات چپ و راست در مواض
شعار ملى شدن نفت جنوب را داد كه هم از  بعدا نفت، شعار لغو قرارداد نفت جنوب و 

الملـل   تاكتيكى شلـط و ايـران را دچـار مشـكالت حقـوق بـين       نظر منطقى و هم از نظر
نگلـيس  ا اشتباه ملى شدن صنعت نفـت را نتيجـه تضـاد بـين امريكـا و      كرد. حزب به مى
خواهد نفت را از انگليس بگيـرد و   كه مى خاطر اين همين خاطر مصدق را به ديد و به مى
عدم حمايت از قرضه ملى دكتر مصدق و ازديـاد   داد. امريكا بدهد مورد حمله قرار مى به

 سهم دهقانان و تشكيل شـوراى ده از جملـه اشـتباهات تـاكتيكى حـزب بـود. نفـاق و       
 ترين موجبات شكست بود. واحد ضداستعمارى يكى از عمدهپراكندگى و فقدان جبهه 

 

 يك نكته اساسى: ملى شدن نفت منهاى نفت شمال

پلنوم ضمن انتقاد صحيح از شعار حزب در مورد نفت كه ابتدا لغو قرارداد و بعد از ملى 
 شدن داده شد:

ال ايـن سـؤ   . ملى شدن نفت جنوب، از پاسخ دادن بـه 2. الغاء قرارداد نفت جنوب، 1
شـود و   مرحله شامل نفـت جنـوب مـى    هر دوزند كه چرا شعارهاى حزب در از مىسرب
 شود. سراسر ايران تسرى داده نمى به

ايران آمـد. و پيشـنهاد امتيـاز     رياست كافتارادزه به هيئتى از شوروى به 1021در سال 
ت با هـر  از مخالف»آمدن كافتارادزه  دولت ساعد داد. حزب كه تا قبل از نفت شمال را به
زد از موضع قبلى خود عقب نشست و تز حريم  دم مى« هر كشور خارجى گونه امتياز به

كشورهاى بزرگ را مطرح كرد. تا شمال براى شوروى، جنـوب بـراى انگلـيس و     امنيت
 شرق حريم امريكا باشد.
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وقتى هم كه مسئله ملى شدن نفت مطرح شد. حزب از الغاء نفـت جنـوب صـحبت    
خبط خود پى برد. ملى شدن  كه به قوقى ايران را دچار مشكل كرد. بعدكرد كه از نظر ح

اش منـافع   عارهاى نفتـى را پتيرفت. اما باز ملى شدن منهاى نفت شـمال. حـزب در شـ   
نگاه حزب در مسـئله وظـايف    بايست از اين شعار به . پلنوم مىشتدارا درنظر شوروى 

برد كه  ضربت مى ك شلط حزب را زيررسيد. و اين در ملى و روابط انترناسيوناليستى مى
شـوروى و انترناسيوناليسـم    نبرد. و اين امر ريشه در درك شلط تمامى حزب نسـبت بـه  

 پرولترى داشت.
 

 مرداد 22قطعنامه: خطاى رهبرى در كودتاى 

 . عوامل ذهنى2. عوامل عينى، 1عوامل مؤثر درپيروزى كودتا دو دسته بودند: 
اراده حزب بودنـد. سـازش امريكـا و انگلـيس و ارتجـاع      عوامل عينى: كه خارج از 

 تفرقه نيروهاى ضدامپرياليست داخلى، ترديدهاى دولت مصدق در قبال كودتاگران،
مـورد  اده حزب بودند: سياسـت شلـط حـزب در   . علل ذهنى: عللى كه در حيطه ار2

مـرداد، عـدم تـدارك و     21ــ 28فاصـله   روانه حـزب در  بورژوازى ملى و اقدامات چپ
مـرداد،   21آمادگى حزب براى كودتا، شفلت و سرگيجه رهبرى بعد از شكست كودتاى 

 روى از مصدق ماهيت كودتا و دنباله عدم تشخيص
 

 ارزيابى غلط

 خطاى فاحش رهبرى حزب در موارد زير بود:
 روى . دنباله1. فقدان تحرك، 0. شفلت، 2. عدم آمادگى، 1
 

 علل ضعف رهبرى

. اختالف شـديد در دسـتگاه رهبـرى    2وازى در رهبرى حزب، بورژ . رخنه تفكر خرده1
ارتباط رهبرى حزب با توده حزبى و  ستىس. 1. ضعف دمكراتيسم تشكيالتى، 0حزب، 
. ضعف كيفى رهبـرى: سـطح نـازل تئوريـ  ـ ضـعف       1. ضعف كمى رهبرى، 1مردم، 

 كارآكتر انقالبى
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 مسئوليت خطا

 شود. امى هيئت اجرائيه مىاين مسئوليت، مسئوليتى است جمعى و شامل تم
 

 (44مرداد و نشريه شماره  22قطعنامه سوم: مرحله انقالب و خطاهاى دو جزوه )

. مرحله انقالب ايران بورژوا ـ دمكراتي  طـراز نـوين اسـت. و وظيفـه حـزب طبقـه        1
 سوى هژمونى طبقه كارگر است. كارگر حركت به

 

 مرداد 22. جزوه 2

گويد در مرحله اول رهبـرى   كند. و مى دو مرحله تقسيم مى اين جزوه انقالب ايران را به
درمرحله دوم رهبرى با حزب طبقـه   دست بورژوازى است لتا مسئوليت با اوست. اما به

 كارگر است و مسئوليت با حزب است.
 

 مرداد 22. خطاهاى جزوه 3

كنـد. و   مـى اين جزوه مرحله ضدامپرياليستى انقالب را از مرحله دمكراتي  انقالب جدا 
 داند. مرحله دوم را با حزب طبقه كارگر مى رهبرى مرحله اول را با بورژوازى و رهبرى

كه ايران در مرحله انقالب دمكراتي  نـوين اسـت. يعنـى ضدامپرياليسـتى و      درحالى
 ضدفئودالى است.

 درمرحله ضدامپرياليستى انقالب هم رهبرى با حزب طبقه كارگر است.
فات اپورتونيستى راسـت اسـت كـه در جهـت تبرئـه رهبـرى       اين جزوه دچار انحرا

 نوشته شده است.
 

 44. نشريه تعليماتى شماره 4

مرداد را كـه در مرحلـه    28قلم كيانورى چاپ شد و جزوه  به 18/1/1000اين نشريه در 
ملى است رد كرد. و رهبرى حزب را  دست بورژوازى ضدامپرياليستى انقالب رهبرى به
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مقايسـه كـرد. كـه     1921ــ 27هـاى   حزب كمونيست چين در سـال  با چن دوسيو رهبر
 طلبانه از حزب اخراج شد. تسليم علت نظرات به

 

 خطاهاى اين نشريه

رفقاى رهبرى  اتهام چن دوسيو به  11پلنوم ضمن تأييد بخشى از نظريات نشريه شماره 
هيئت اجرائيه  انتشار نشريه بدون اجازه داند. و از را از لحاظ اخالقى عملى نادرست مى

 كند. انتقاد مى
 

 قطعنامه چهارم: در مورد تصميمات ماجراجويانه حزب بعد از كودتا

عملـى در كودتـا ناشـى از تحليـل نادرسـت و       . اقدامات بعدى حزب براى جبران بـى 1
 خودى توده حزبى بود. روى از تمايالت خود به دنباله
 برخوردار نباشد. عملى است بالنكيستى. اعمال قهر اگر از پشتيبانى توده وسيع 2
اى وسيع و فقط با اتكـاء   تأمين پايه توده . پلنوم از اقدامات حزب كه بدون توجه به0
 كند. حزب اتخاذ كرد انتقاد مى به

مرشى اشتباه  . اقدامات پارتيزانى، تماس با سران قشقايى، خرابكارى در پادگان قلعه1
 بوده است.
 

 مبارزه قهرآميز آرى يا نهيك نكته در قطعنامه: 

آمد، م ـل تمـاس بـا سـران      پلنوم ضمن انتقاد از اقدماتى كه بوى شيوه قهرآميز از آن مى
كودتا و يا نقشه اعمال ضـربت در   قشقايى براى گشودن ي  جبهه نظامى بر عليه دولت

 مرداد براى برانگيختن مردم و يا نقشه اجراى دستبردهاى پارتيزانى و محكوم كـردن  01
 گويد: جويان مى اقدمات بالنكيستى و حادثه عنوان ها به آن
هـاى   . حزب توده ايران بر آن است وظيفه اساسى و دائمى وى متشكل كردن توده1

سـير ايـن وظيفـه اساسـى     مقهـر در   وسيع بر ضدامپرياليسم و ارتجـاع اسـت. و اعمـال   
 تواند تنها در موارد عينى ضرورى شود. مى
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صـورت  است و بر آن است كه اعمال قهر در. حزب توده ايران ي  حزب انقالبى 2
ضـرورت   تواند بـه  بخش مى جنبش رهايى تدارك دقيق در مواقع معينى از نبرد طبقاتى و

 مبرم تبديل شود.
كننـد و درصـورت    هاى وسيعى كه از آن پشتيبانى مى . اعمال قهر تنها با اتكاء توده0

است. و امكان پيروزى را بـا خـود دارد.    ساعد اجتماعى معقولوجود شرايط ضرورى م
اعمال قهرى كه از پشتيبانى وسيع توده و مردم برخوردار نباشد و تنها با اتكاء پيشاهنگ 

جـويى اسـت. پلنـوم     كيسـم و حادثـه  يعنى حزب انجام گيرد در حكـم بالن  طبقه كارگر
ماجراجويانـه و بالنكيسـتى رد    قداماتعنوان ا دهد را به ابتدا اقداماتى كه بوى قهر مىدر
كند كه اعمـال قهرآميـز را بـا     رفرميسم متهم نشود، اعالم مى كه به كند و بعد براى اين مى

 گتارد: شرط مى هفت پتيرد و مى شرايط زير فقط
. در مواقع معينى 0. تدارك دقيق داشته باشد، 2. در مسير متشكل كردن توده باشد، 1
. امكـان  1اجتمـاعى مسـاعد باشـد،     . شـرايط 1ايـت مـردم باشـد،    حم . متكى به1باشد، 

 حزب نباشد. . تنها متكى به7پيروزى داشته باشد، 
 كه اين شروط هميشه در ي  زمان، همگى با هم، ممكن است فراهم نباشد.

گويد: وظيفه اساسى و دائمى حزب توده كه ي  حـزب انقالبـى اسـت نـه      پلنوم مى
هاى مـردم   متشكل كردن وسيع توده هاى وسيع مردم است رفرميسم، متشكل كردن توده

تواند درست باشد. چه كسى  يعنى چهص ي  شعار كلى... با ي  شعار كلى كه هميشه مى
ها را نبايد متشكل كرد. مگر در مقطع كودتـا يـا    چه كسى گفته است توده مخالف است

 بود.نها مطرح  روزهاى بعد از آن مسئله متشكل كردن توده
ود. مسئله اصلى ها را متشكل كند وقت كمى نب سال فرصت داشت تا توده 12حزب 

 وظايف مبرم حزب در زمان كودتا و بعد از آن بود.
هـا،   امريكا دست در دست انگليس و ارتجاع حاكم )شاه، دربار، امراى ارتش، فئودال

يخى،  )ملكه اعتضادى( اراذل )طيب رمضان مخ( فواحش كمپرادورها، اوباش )شعبان بى
انـد تـا جنـبش     ميـدان آمـده   گركى اكبر موبور، احمد عشقى( بـا تمـام نيـرو بـه    جناصر 
 مردم را سركوب كنند. طلبانه حق

سرنگونى دولت مصدق اولين گام است. اما آخرين گام سركوب مردم است. مصدق 
عنوان ي  مهره در صـحنه بـازى نيسـت     به و امكانات قانونى او از بين رفته است. ديگر
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اند  ترين جريان سياسى و مردمى كه يا هوادار مصدق عنوان متشكل ماند حزب توده به مى
 حزب توده دارند. هايى به سمپاتى يا

 سؤال اساسى كه از فرداى كودتا در پيش پاى جنبش بود اين بود چه بايد كردص
تواند صحيح باشد پاسـخ   ها كه هر زمان و هر مكان مى شعار كلى متشكل كردن توده

ميدان آمده است تا نيروهاى  سنگين به سؤال مبرم جنبش نيست. ضدانقالب با توپخانه به
 سنگر سركوب كند. چه بايد كردص انقالب را سنگر به

خـودى   با زدن انگ اقدامات ماجراجويانه و بالنكيستى و تبعيـت از حركـت خودبـه   
شـود.   ل نمـى مشكل اساسـى جنـبش حـ    اقدامات حزب بعد از كودتا، هاى حزبى به توده

برنامـه،   هدف، بى كه اقداماتى بى خاطر آن سازى كودتا به گرچه تمامى اقدامات ستاد خن ى
آينده بود قابل نقد است. اما مشكل اساسى حزب نداشتن تحليل مشـخص   بى تحليل، بى

براى هدايت جنبش در شـرايط   از شرايط مشخص بود. رهبرى حزب فاقد پتانسيل الزم
م ل سلف ملى خود دكتر مصدق مـرد روزگـار صـلح بودنـد. حركـات      كودتا بود. اينان 
ميتينگ، سخنرانى، فشار از پـايين، مـتاكره از بـاال، امـا بـراى دوران       نمايشى، تظاهرات،

كـه بتواننـد    ملى و حزب توده( فاقد رهبرانـى بودنـد   ۀبحران، اينان در هر دو سو )جبه
 لحظات تاريخى تصميمات تاريخى بگيرند.در

سـازند.   آيـد كـه در آن دقيقـه و ثانيـه سرنوشـت      انقالبى لحظاتى پيش مى در جنبش
فـردا نيسـت. امـا دكتـر      كردن به اقدامى را كه بايد در همين لحظه انجام داد قابل موكول

مصدق آن رهبر نامدار جنبش ملى تا لحظه آخـر از دادن يـ  پيـام راديـويى و دعـوت      
لو دبيـر انجمـن ضداسـتعمار كـه از او      بندهكرد و در پاسخ خدا خيابان خوددارى مردم به
و دارد  گـترد.  وقتى كه وقت مـى «  امكان ندارد»گويد:  خواهد مردم را مسلح كند. مى مى

 صكدام وظـايف « وظايف ملى خود عمل كنيد. به»گويد:  گريزد مى اش مى بام خانه از پشت
تا وقـت از دسـت   مريم فيروز تماس گرفتيم.  بار از طريق سهگويند  و رهبران حزب مى

 مسئولين نداشتيم. خواستيم عمل بكنيم. ديگر دسترسى به رفت مى
ساز نبودند. مردان روزگار بحران نبودند. اينان هزار  اين رهبران، مردان لحظات تاريخ

بگيرند. با اين همه از نگـرفتن آن تصـميم    توانستند تصميمى تاريخى سال ديگر هم نمى
ها  متشكل كردن توده ضد كودتا، پلنوم به تبديل كودتا به تاريخى، عمل در شروع كودتا و

كنـد كـه    رسد. و ي  نكته مهم و تاريخى را فراموش مـى  وظيفه مبرم حزب مى عنوان به
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 اى سرنوشت است. بـراى لحظـه   ها براى لحظه ها و متشكل كردن دهىتمامى اين سازمان
هـا و   هـا و كنگـره   لنين مشاوره قول ميدان بيايند و آنچه به هاى متشكل به است كه گردان

 عاجزند اينان با حضور خود در صحنه حل كنند. ها از حل آن پلنوم
گريـزد كـه در روز كودتـا يـا فـرداى       اين سؤال اساسـى مـى   پلنوم از پاسخ روشن به

هـا حـزب بايـد     بندى همان صف كودتا با همان مردم و همان امكانات و همان نيروها و
 هفـت شد يا نه. بحث كلى با هزاران اگـر و مگـر و گتاشـتن     مى شيوه قهرآميز متوسل به

اين سؤال اسـت پلنـوم از پاسـخ صـريح و روشـن       پاسخ ندادن به شرط اساسى، درواقع
 زند. سرباز مى
 

 قطعنامه پنجم: متالشى شدن سازمان نظامى

 ازمان نظامى معلول دو دسته بود:سكشف 
هاى شيرانسـانى،   . شكنجه2مان حزبى، ساز . عوامل عينى: هجوم وحشيانه ارتجاع به1
 . نفوذ و جاسوسى0

نـام و   ها، خطاها، عـدم تحـرك حـزب، ثبـت     احتياطى . عوامل ذهنى: اشتباهات، بى2
مكـان، لـو رفـتن دبيرخانـه سـازمان       نشان افسران در ي  دفتر و نگهـدارى آن در يـ   

اسـناد نظـامى، بازداشـت    احتياطى در انتشـار   در خانه مرزوان، بى 1001افسران در پاييز 
مرشـى، دسـتگيرى عباسـى، بـاز گردانـدن اسـناد        هوادار، حادثه قلعه دار افسر درجه 111
 افسران فرارى انگارى در مخفى كردن شناخت. سهل اى كه عباسى مى خانه دبيرخانه به به

 رفيق جودت مسئول سازمان نظامى مقصر اصلى است.
 

 كشف سازمان نظامى حزب

كنـد. لـو رفـتن     قبل اطالع داشت كه حزب در ميان نظاميان فعاليت مى ها پليس از مدت
سروان مرزوان، بايد زنـگ خطـرى بـود     در خانه 1001اتفاقى دبيرخانه سازمان در سال 

براى رهبرى حزب و رهبرى سازمان نظامى. اما طبق گزارش پلنـوم اقـدامات احتيـاطى    
روز كـار بـا    12روز دسـتگيرى تـا   آيد. تا دستگيرى ابوالحسـن عباسـى. از    نمى عمل به

آيد. سازمان نظامى توسط  مى حرف گترد. تا عباسى به باورى مى حدس و گمان و خوش
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افراد خود مطلع شده بود عباسى زير شكنجه است و ممكن اسـت تـاب نيـاورد. حتـى     
نيز مطرح شد. چون فرار دادن او در قدرت سازمان نظـامى نبـود.    پيشنهاد كشتن عباسى

روز  دوازده رى حزب نپتيرفت. روزبه گفت: عباسـى گـرگ بـاران ديـده اسـت.     اما رهب
اى از افسران حزبى مخفـى   ها شروع شد. و عده وقت طاليى از دست رفت تا دستگيرى

گويـد:   اما طبق شهادت اعضاء پلنوم كيانورى مى رسانند. حزب مى شوند. و خود را به مى
 شـد.  تـر مـى   ر باشـد جرمشـان سـب    بگتار دستگير شوند. تعدادشان هـر چقـدر بيشـت   

تـر نشـد. و    شـان سـب    نفر رسيد. اما برخالف تصور كيانورى جرم 111ها به  دستگيرى
موقـع حـزب كمونيسـت     حركت بـه  هاى سنگين صادر شد. و اگر احكام اعدام و زندان
 رسيد. نفر هم مى 111ها به  ويتنام نبود. تعداد اعدام

 

 از كجا بايد شروع كرد

تحليلى منطقى و گم نشدن در عوامل عينى و ذهنى كه در قطعنامه آمـده   بهبراى رسيدن 
شـمارش معكـوس فروپاشـى سـازمان      واقـع يد نقطه مبدأ را كودتا گتاشت. دراست. با

مرداد جنگ آشاز شد. در ي  سو ارتجـاع   28شود. در  مرداد شروع مى 28نظامى از روز 
مـالى و اطالعـاتى سـيا، انتلجنـت      همدستى ارتجاع جهـانى بـا كليـه امكانـات     به داخلى

مواضع تمـامى جنـبش    ميدان آمده بودند. و با آتش سنگين ارتش كه به 2سرويس، ركن 
فرمانـده مـات و    انقالبى مردم را زير آتش گرفته بودند و در سـويى ديگـر لشـكرى بـى    

 اش در هم بپاشد. شيراژه نظام رفت تا متحير و سرگردان كه مى
ر همان نخستين روزهاى كودتا تار و مار شدند. براى دولت نيروهاى جبهه ملى كه د

هـاى حـزب،    وظيفه سـركوب فعاليـت   ترين اش مبرم كودتا الاقل در بُعد نظامى و امنيتى
 كشف و نابود كردن تشكيالت سياسى و نظامى حزب توده بود.

 

 كرد روزبه چه بايد مى

خطـا. وقتـى رهبـرى    تفكي  سازمان نظامى حزب از سازمان سياسى حزب كارى است 
توانـد تحليـل    آن سازمان نظامى نمـى  تبع سياسى حزب تحليل روشنى از كودتا ندارد. به

 رفـت. آنـان نظـامى    روشنى از وقايع داشته باشد. اما از روزبه، سيام ، مبشرى ي  انتظار مى
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دانستند وقتـى دشـمن    درس نظام خوانده بودند. با قوانين جنگ آشنا بودند. و مى بودند.
 روى مواضع مقابل است. ي  فرمانـده  به حال ريختن آتشدان آمده است و درمي ا تمام قوا بهب

دهد تا با كمترين تلفات از مواضـع بهتـرى    نشينى حساب شده مى ي  عقب خوب تن به
 داشتند مىگام اساسى بر چهاريابد. روزبه و ديگر رهبران سازمان نظامى بايد  استقرار
ده از ايران، ـناخته شـران شـ. خروج افس2نظامى از ايران،  ازمانـناد سـ. خروج اس1
نظامى جديد، با معيارهاى ي  سازمان  . تشكيل ي  سازمان1. انحالل سازمان نظامى، 0

ايـن سـؤال اساسـى     نشـينى حسـاب شـده بـه     مخفى در شرايط كودتا و بعد از اين عقب
 در اين شرايط جديد چه بايد كردص رسيدند. كه مى

 سى حزب توده و سازمان نظامى در دو مسئله بود:مشكل اسا
 هاى حزبى بودند. . اسير دگم2. درتحليل موقعيت بعد از كودتا دچار اشكال بودند. 1
 

 هاى جزمى آموزش

هاى جزمى كه از مبارزه تشكيل حوزه و بخش و ناحيه و شهر و ايالت و كميتـه   آموزش
هـا و   ميـد. بـرايش انتخـاب تاكتيـ     فه مـى  مركزى و هيئت اجرائيه و هيئت دبير كل را

هـا شـكل مبـارزه     هاى جديد مبارزه در عمل و تشكيالت، مشـكل بـود. بـراى آن    روش
هـا چيـزى    آيد. شكل مبارزه براى آن از درون جنبش انقالبى بيرون مى ضرورتى نبود كه

 بود كه پيشاپيش معين شده بود.
گرانى كـه يـا دسـتگير شـده     كردند. دي كرد كه ديگران مى پس روزبه همان كار را مى

 خارج فرار كرده بودند. بودند و يا به
روزبه از درك اين واقعيت كليدى عاجز بود كه شرايط تغيير كرده است. پس شـكل  

سـازمان حـزب تـوده تفنـگ      بايـد تغييـر كنـد.    ضـرورتا  و شيوه و سازمان مبـارزه هـم   
كمـ  بيايـد. دسـت و پـاگير      كه به مصرفى بود كه در اين مرحله از مبارزه پيش از آن بى

ميدان رفت كه پيش از او ديگران آزمـوده بودنـد و كارآمـد     به بود. پس روزبه با سالحى
بزرگ باشد  خواست ي  فرمانده نبود. اشكال ديگر روزبه در آن بود كه جنبش از او مى

اى كه توسط  نه ي  سرباز حزب. روزبه سرباز بودن را انتخاب كرد. سربازى كه در نامه
شـود. و بـراى حفـ      از كشـور خـارج نمـى    سغايى در پلنوم خوانده شـد نوشـت: كـه   

دهد بميرد. اما مشكل جنبش مقاومت قهرمانانه ي  سـرباز نبـود.    اش ترجيح مى شرافت
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دسـت   نيازمند ي  سردار بزرگ بود. سردارى كه رهبرى حـزب و جنـبش را بـه    جنبش
سـازمان حـزب تـوده و بـا      جز زمانى بهجز نگاه حزب توده و با سا بگيرد. و با نگاهى به

 جنبش بدهد. هاى حزب توده سمت و سوى جديدى به جز تاكتي  هايى به تاكتي 
 

 قطعنامه ششم: اختالفات در دستگاه رهبرى

نحوى از  . اختالفات به2. در داخل كميته مركزى مرزبندى ايدئولوژي  وجود نداشت. 1
ـ  يون قانعـداليل هر دو فراكس .0 ت.ـغال مواضع مهم ارتباط داشـانحاء با اش ود. ـكننده نب

 . بعد از كنگره دوم فراكسـيون شـرمينى  1كار برده شد.  هاى شيراصولى به . از دو طرف شيوه1
. علل اختالف، بروز 1حزب ضربات سختى زد.  روى به درحزب شكل گرفت كه با چپ

. ضـعف كيفـى   7بـود.  مبارزات درون حزبى  بورژوايى در اسلوب نفوذ ايدئولوژى خرده
هاى حزبى فرصت نداد  توده . نبود دمكراسى حزبى به8رهبرى اختالفات را تشديد كرد. 

 اختالفات را در نطفه خفه كنند. اين
 

 اى اخالق توده

دو جناح در برخورد بـا يكـديگر    كند كه هاى شيراصولى و ناسالمى ياد مى پلنوم از شيوه
 اند. چه بوده ها ينيم اين شيوهاند. حال بب عليه هم استفاده كردهبر

. عـدم رعايـت اصـوليت    1. سوءظن بيجـا،  0سازى كردن،  . پرونده2. تهمت زدن، 1
 توزى . كينه9. لجاج، 8. خشونت، 7 روى، . ت 1. ناسازگارى با جمع، 1تشكيالتى، 
بورژوازى در رهبرى  را نشانه اخالقيات خرده كند و آن ها كه پلنوم تقبيح مى اين شيوه

هـاى   كند بـراى مبـارزه بـا ايـن روش     نمى ماند. و تعيين داند. در هوا معلق مى مى حزب
هاى موذى واكسينه بشود.  بيمارگونه حزب چه بايد بكند. و چگونه بر عليه اين ويروس

كند. اين اخالقيات خرده بورژوازى تا چه ميزان در حزب نفـوذ كـرده    نمى و باز روشن
اسـت يـا نـه. زنـدگى      ه آيا جزء اخالقيات حزبـى شـده  است. آيا نهادينه شده است يا ن

بعدى حزب نشان داد كه اين شيوه شيراصولى و ناسالم جزء اخالقيات حزبى شده است 
هـاى تبليغـى ـ سياسـى روزنامـه       پاسخ كيانورى و نوشته جلسات پرسش و نگاه كنيم به

 كتاب خاطرات كيانورى. و در آخر به 1018ـ11 سال مردم ارگان حزب از
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 قطعنامه هفتم: راه خروج از بحران

 بحران بزرگى حزب را فرا گرفته است. بحرانى كه نتيجه:
. عـدم رعايـت اصـل    0. اختالفـات شيراصـولى،   2. ضعف دستگاه رهبرى اسـت،  1

 بورژوازى بر حزب است.هاى خرده . تسلط اسلوب1مركزيت ـ دمكراتي ، 
 

 راه حل

. رعايـت كامـل   0مبـارزه بـا فراكسيونيسـم،    . 2. رعايت دقيق اصول لنينى تشـكيالت،  1
هـاى   . مختومه كردن پرونـده 1حزبى،  شكايات  تخلفات . رسيدگى به1دمكراسى حزبى، 

. اضـافه كـردن   7. پتيرش هيئت اجرائيه توسط كميته مركـزى،  1گتشته تا كنگره سوم، 
دبير كلـى،   . حتف مقام9ماهه،  چهارهاى  . برگزارى پلنوم8مركزى،  كميته ناظر به پانزده
 . پلنوم ساالنه11
 

 درمان بيمارى توسط بيمار

اگر بپتيريم كه تحليل پلنوم از بحران درست باشد )الاقل بخشى از بحران حزب عامـل  
راه حـل ارائـه شـده توسـط      دهبپتيريم كه  چهارگانه ذكر شده در قطعنامه است(. و اگر

پلنوم صددرصد صحيح است اما بايد ديد كه چـرا بيمـار شـفا نيافـت و همـان بيمـارى       
 د.را گرفت و رها نكرهاى بعد گريبان حزب  سال گتشته در
 1011تا  1001پلنوم معمولى از سال  سوم یي  پلنوم و سال یگويد سال . پلنوم مى1
معمولى برگزار كرده باشد. امـا چنـين    پلنوم 11پلنوم وسيع و  21سال( بايد حزب  21)

سـت  پلنـوم وسـيع، از كنگـره خبـرى ني     دوپلنـوم و   يازدهشود  جلساتى برگزار نمى
 سال. 21اين در

خاطرات طبرى، اسكندرى، كيـانورى   راه حل ديگر كافى است به هشتبراى بررسى 
 عمل شده است. رهنمودهاى پلنوم نگاهى شود تا ببينيم تا چه حد به
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 اشكال كار در كجا بود

اند دسـت   اى سرطانى در تمامى وجود بيمار ريشه دوانده است. آن وقت تيي را داده شده
 تيي جراحى. بيمار كه بفرماييد اين سرطان، اين شما و اين هم

دمكراسى حزبـى وفـادار    روايت خودشان به ها به از كسانى كه در تمام طول اين سال
و حـزب را در آسـتانه كودتـا فلـج      انـد.  آوردهم پدر حزب را درد. با فراكسيونيسان نبوده
هاى خـرده   بعد لنينى رفتار كنند. اسلوب خواهد از امروز به اند. پلنوم از اين افراد مى كرده

دمكراتيسـم سـازمانى    اختالفات شيراصولى پايان دهند. و به بگتارند. به بورژوازى را كنار
 احترام بگتارند.

 

 ته مركزى پلنومگزارش عمومى كمي

سيستمى جهـانى   . خصوصيت عصر ما خروج سوسياليسم از ي  كشور و تبديل آن به1
شـروع شـده و ايـن انقالبـات جزئـى از       . عصر انقالب در كشورهاى مستعمره2است، 

 1/8. تشكيل نشدن كنگره و پلنـوم، بعـد از گتشـت    0انقالب پرولتارياى جهانى است. 
تـرين عامـل    . عمـده 1اصول دمكراسـى حزبـى اسـت.     سوم، نقض آشكار سال از پلنوم

نقض اصـولى از خـود    خاطر اين . كميته مركزى به1بحران حزب در نقض اصول است. 
. ضـعف  7وظايف خود عمل نكرد.  . مركزيت خارج از كشور تا كودتا به1كند.  انتقاد مى

نفــره نتوانســت  پــنج. هيئــت 8اختالفــات موجــود فــائق بيايــد.  رهبــرى نتوانســت بــر
موجود  نفره بعدى نتوانست بر اختالفات هشت. هيئت 9اختالفات موجود فائق بيايد. بر

مسكو براى حل اختالف و بـاز نگشـتن    . آمدن قاسمى، فروتن، بقراطى به11فائق بيايد. 
در اوج اخـتالف رهبـرى )بهرامـى، يـزدى،      .11تـر كـرد.    ها رهبرى حزب را ضعيف آن

جريـانى   . پديـده ارتـداد اكنـون بـه    12رى( كودتا صورت گرفـت.  علوى، جودت، كيانو
 كشور بدل شده است. ضدانقالبى در

 

 سؤالى مهم از بابك اميرخسروى

هـر كسـى آن    واقعـا  اگر »گويد:  اش با ايرج اسكندرى مى باب  اميرخسروى در مصاحبه
 كند كه: مى ها را بخواند اين سؤال منطقى را مطرح قطعنامه
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. اصـال  چگونـه   2توانند عضو كميته مركزى حـزب باشـندص    ا چگونه مىه . اين آدم1
اين صفاتى كه ذكر شده واقعيت دارد  . اگر0دستگاه رهبرى حزب راه يابندص  توانند به مى

جمع آن نى در حقيقت خط بطالنى است كه برها را دوباره انتخاب كرديدص يع چگونه آن
 رهبرى حزب را در دست داشتند.نام كميته مركزى تا آن روز  به افرادى كه
 

 تراژدى

 21هاى حزب ي  سال بحث و  يابى و درمان بيمارى شود براى ريشه پلنومى تشكيل مى
شـود   راه حلى كه در پيش گرفته مى قطعنامه و دو گزارش. اما هفتروز گفت و شنود. 

 ها. ها و قطعنامه مغاير با تمامى اين تداركات و بحث و فحص
سال( ايـن   سیكند )بعد از گتشت  ميرخسروى خيلى دير مطرح مىسؤالى كه باب  ا

كـادر   پنجاه و نُـه كميته مركزى و  عضو دهزپانها مورد تصويب  است كه اگر اين قطعنامه
هـا   توان افرادى را كه پلنوم آن گونـه از آن  مشورتى قرار گرفت درست باشد چگونه مى

هـاى   ز افرادى كه مسببين اصلى بحـران رهبرى حزب برگزيد. و ا به كند، بار ديگر ياد مى
 هايى لنينى باشند. ريز و درشت حزبند خواست كه فردا صبح كمونيست

 

 عمه قزى بيا برويم كمى صحبت كنيم

پلنوم كه تمام شد. ايرج اسكندرى دست مريم فيروز را گرفت و گفت عمه قزى )دختـر  
 عمو( بيا برويم كمى صحبت كنيم.

تشكيل حزب شروع شده بود و در آستانه كودتـا حـزب    ها كه از ابتداى جنگ جناح
گونـه كـه كيـانورى در خـاطراتش      را فلج كرده بود تا پلنـوم چهـارم كشـيده شـد. و آن    

كنـد   حزب كمونيست شوروى استدالل مى اى به صفحه 01اى  گويد اسكندرى در نامه مى
 اند. بكارى آمدهحزب براى خرا اند كه به هاى انگليس مريم فيروز جاسوس كه كيانورى و

روز پلنـوم نيـز ايـن     21ها ادامه داشت. و در  در ي  سال تدارك پلنوم اين درگيرى
هـاى   سـازش رسـيدند. پسـت    بـه  بس شد. هر دو جنـاح  ها بود اما ناگهان آتش كشمكش

 .د. و مريم فيروز جاسوس انگليس عمه قزى ايرج اسكندرى شدحزبى تقسيم ش
 بس دادند. كردند دستور آتش ه پلنوم را هدايت مىهايى ك اى بر اين باورند آن عده
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 يك فرصت تاريخى

نـه بعـد   پلنوم چهارم حزب توده، ي  واقعه تكرار ناشدنى درتاريخ حزب بود. نه قبل و 
دقـت   هاى خود را بـه  ها و كاستى كمى مقابل آينه نايستاداز اين پلنوم حزب ديگر در

 نگاه نكرد.
شـما  »نگهدار ليدر جناحى از سـازمان فـدايى گفـت:    فرخ  به 1018كيانورى در سال 

اش را روى طنـاب پهـن    چـرك  هـاى  كنيـد. آدم رخـت   ها چقدر از خود انتقاد مى فدايى
 «.ها ببينند كند تا همسايه نمى

هـاى حزبـى پنهـان كـرد و      هاى چـركش را در گنجـه   حزب بعد از اين پلنوم رخت
كـه پلنـوم    همـه عليـرشم ايـن    با اينگتاشت تا گند و ك افت تمام حزب را تسخير كند. 

هـا در   شـوروى و دخالـت روس   ترين مشكالت حـزب، چسـبندگى بـه    يكى از بزرگ به
پلنوم آمده بود. و  جدّ در پى اصالح خود بود. اگر صادقانه به به حزب، نپرداخت، اما اگر

حـزب   هـاى  هـا و كاسـتى   پتيرفت و در پى اصـالح كمـى   انتقادات تصويب شده را مى
 بازسازى خود بپردازد. مد. فرصت آن را داشت تا بهآ مىبر

هاى خـود سـازش    پلنوم نيامدند. براى حف  موقعيت اما كارگزاران حزبى صادقانه به
سـپردند و فرصـت اصـالح حـزب از      كردند. و بعد مصوبات پلنوم را در بايگانى حزب

 كف رفت.
 

 آلمان انتقال رهبرى حزب به

سـنين از دبيـران كميتـه مركـزى حـزب كمونيسـت       در پايان پلنوم چهـارم حـزب كوئو  
آلمـان شـرقى    اروپـا و ايـران بـه    شوروى، پيشنهاد كرد كه حزب براى ارتباط بيشترى با

برود. و پتيرفت كه اين مسـئله را در كنگـره ششـم حـزب كمونيسـت چـين بـا والتـر         
 سوسياليست آلمان شرقى در ميان بگتارد. اولبريشت دبيركل حزب

رماه( سـه نفـر از حـزب در كنگـره هفـتم چـين شـركت كردنـد         )مه 1001در سال 
آلمان شرقى مطـرح شـد    حزب به )رادمنش، جودت، كيانورى( درخواست انتقال رهبرى

هـا تمـاس گرفتنـد و كيـانورى و      كند. چند روز بعـد آلمـان   اولبريشت گفت بررسى مى
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تقـال حـزب   آلمان شرقى رفتند بدين طريـق مقـدمات ان   متاكرات فنى به اسكندرى براى
 در البيزي  مستقر شد. 1001آلمان شرقى آماده شد. و حزب در پاييز  به

ها ي  دليل مهـم داشـت و آن بهبـود     آلمان براى روس نكته: انتقال رهبرى حزب به
 مانعى براى بهبود اين رابطه بود. روابط مسكو ـ شاه بود. و حضور حزب در شوروى

 

 راديو پيك

دى هاى آن توسط منوچهر بهـزا  كار كرد. برنامه برلين آشاز بهراديو پي  در  1001در آذر 
آن بـود كـه راديـو پيـ  يـ       حزب بر ابتدا نظر رهبرىشد. در و داود نوروزى تهيه مى

راديوى مستقل باشد. اما با پيشنهاد كيانورى راديو پي  ارگان تبليغاتى حـزب شـد. امـا    
توصـيه   خوبى برخوردار نبود. پـس بـه  ايران از كيفيت  بُعد مسافت در علت اين راديو به

صـوفيه   راديو پي  به حزب كمونيست شوروى، حزب كمونيست بلغارستان پتيرفت كه
در صوفيه آشاز كرد. اين راديـو   1009هاى خود را از سال  منتقل شود. راديو پي  برنامه
از: كـرد. و كاركنـان آن عبـارت بودنـد      كردى برنامه اجرا مى به سه زبان فارسى، تركى،

 رحيم نـامور،  آيين، بهرام دانش، على گالويژ، حميد صفرى )سرپرست(، هوشنگ ناظمى ني 
 حسن قزلچى، محمدپور هرمزان و ملكه محمدى

هـاى اقتصـاد    پس از مدتى جوانشير )ميزانى( مسئول راديو شد. در اين راديـو درس 
سـفى  هـاى فل  توسـط جوانشـير و درس   هايى از تاريخ جنـبش كـارگرى   سياسى و درس
 شد. آيين تدريس مى توسط ني 
 

 نشريه صبح اميد

پيشنهاد قاسـمى قـرار    نام صبح اميد منتشر شد. به نشريه هفتگى حزب به 1001در بهمن 
پيشـنهاد   بـه  1008امـا از فـروردين    آيـد. نام جبهـه متحـد در   ه اين نشريه بهبر اين بود ك

حـزب شـد. ايـن نشـريه تـا      ارگان كميته مركزى « نامه مردم»كيانورى، نام نشريه حزب 
عنـوان نشـريه    نامه، بـه  شكل فصل مجله دنيا، به 1009شد. از سال  مى منتشر 1017بهمن 

 آمد.صورت ماهنامه در به 1010از سال  تئوري  حزب منتشر شد. دنيا
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 پلنوم پنجم كميته مركزى حزب توده

زيـر را در دسـتور   در مسكو برگزار شد. پلنوم مـوارد   1001اسفند  11تا  7اين پلنوم از 
 كار خود قرار داد:

و انطباق  1917. بررسى اسناد جلسه مشاوره احزاب كمونيستى و كارگرى در سال 1
مشى حزب در مرحلـه   . تعيين خط2ايران.  خالق تصميمات گرفته شده در آن با شرايط

. بررسى فعاليـت هيئـت   1مشى حزب در امر تأمين وحدت با فرقه،  .تعيين خط0كنونى، 
فعاليـت هيئـت اجرائيـه آن را در مجمـوع م بـت       پلنوم ضمن انتقادات جدى به رائيه.اج

. بررسى اقدامات 1حزب،  هيئت اجرائيه براى اصالح برنامه . مأموريت به1ارزيابى كرد. 
هيئت نمايندگى حزب و فرقه دمكرات پلنوم اقدام را تأكيد كرد و ادامه مـتاكرات را تـا   

. پلنوم خطمشى اساسى حـزب را تحكـيم همكـارى در    7كرد.  وحدت سازمانى توصيه
مركـزى و   هاى موجود، بسط همكارى در شعبات كميته هيئت اجرائيه، شلبه بر ناپيگيرى

راست در حزب پلنوم هيئت اجرائيه را موظف  . خطر گرايش به8سراسر حزب دانست، 
ظم و سـنجيده  مبارزه ايدئولوژي  مـن  در حزب به دانست براى مقابله با گرايشات راست

 دست بزند.
 

 ايران ۀتشكيل شعب

پس از پلنوم پنجم، رادمنش از دكتر فروتن و دكتر كيانورى دعوت كرد تا در امور ايـران  
 نفر تشكيل شد. شه او كم  كنند. بدين ترتيب شعبه ايران متشكل از به

 

 پلنوم ششم و اخراج فريدون كشاورز

شـد. پلنـوم مـوارد زيـر را بررسـى و       تشـكيل  1008شـهريور   21تـا   12اين پلنـوم از  
 تصميمات الزم گرفته شد.

. برگـزارى  2هاى عمل وحدت رهبـرى و سـازمانى حـزب و فرقـه،      . تصويب راه1
. تصويب مقررات تشـكيل پلنـوم   0 كنفرانس وحدت براى تأمين وحدت حزب و فرقه،
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ر فريـدون  . اخراج دكتـ 1بقاياى بحران درون حزب و رهبرى،  وسيع براى خاتمه دادن به
 نقض انضباط و مقررات حزبى و تمرد از قبول تصميم پلنوم. علت كشاورز به
 

 اخراج فريدون كشاورز

شـكل برخـورد او    ( خود را بـه 1001اختالف كشاورز با رهبرى حزب در پلنوم چهارم )
سعى كرد با طرح اتهاماتى م ـل تـرور    با جناح كامبخش ـ كيانورى نشان داد. كشاورزى 

محمد مسعود، احمد دهقان، و ترورهاى درون حزب، حزب را از دست ايـن  شاه، ترور 
گرانـه ايـن بانـد     طئـه هـاى حـزب از اقـدامات تو    كرد تمـامى بـدبختى   مى باند كه تصور

 خيزد نجات دهد. مىبر
بعد از اصـالح حـزب    سازش دو جناح منجر شد. كشاورز از اين مقطع به اما پلنوم به

ارج بشـود. چـرا كـه نگـران توطئـه      خ اى از قلمرو حزب هگون نااميد شد. و سعى كرد به
از حزب، خود را نشـان   1007عليه خود بود. اين نگرانى حتى در استعفاى او در سال بر

زنـد.   منافع حـزب و شـوروى لطمـه مـى     او گفت، اين استعفا به كامبخش به داد. و وقتى
خـروج از   تصـميم بـه   بعد كشاورز كشاورز استعفاى خود را پس گرفت. از اين مقطع به

اصرار تصميم گرفـت   شوروى را داشت. كودتاى قاسم در عراق بهانه خوبى بود. پس به
 اخراج او در پلنوم ششم بود. عراق برود. و همين امر بهانه به

 

 فريدون كشاورز كه بود

وارد حزب شد. پـدرش از   1021فريدون كشاورز، دكتر اطفال و استاد دانشگاه در سال 
نماينـده بـود. و در مجلـس درگتشـت      قالب مشروطه بود. و در مجلس سومرهبران ان

 برادر او كريم كشاورز از رهبران حزب كمونيست ايران بود.
عضويت كميته مركزى در آمد. و اين عضويت در كنگـره   در كنفرانس ايالتى تهران به

ز سـوى  مخفى شـد. و ا  1027در سال  اول و دوم حزب نيز تأييد شد. پس از ترور شاه
ناچار بـا ديگـر رهبـران محكـوم شـده حـزب        بار اعدام محكوم شد. پس به دورژيم به 

دنبال آن مـدت   ساله عالى حزبى را گتراند. و به دوشوروى مدرسه  شوروى رفت. در به
حـزب   سال در آكادمى علـوم اجتمـاعى شـوروى تحصـيل كـرد. در پلنـوم چهـارم        سه



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          012
 
يته مركزى شركت داشت. و نظـراتش را نسـبت   عضو كم پانزدهعنوان يكى از  ( به1001)
ابراز داشت. امـا رفتـه رفتـه اخـتالف او بـا       جناح كامبخش ـ كيانورى و ديگر مسائل  به

استعفاى او از مركزيـت حـزب شـد. امـا بـا واسـطه        رهبرى حزب اوج گرفت. منجر به
عبـدالكريم قاسـم در    1007كامبخش استعفايش را پـس گرفـت. در سـال     اسكندرى و

اجرائيـه حـزب    عـراق دعـوت كـرد هيئـت     ق كودتا كرد. و از كشاورز براى سفر بـه عرا
عراق او را از كميتـه مركـزى حـزب اخـراج كـرد. در       خاطر اصرار كشاورز در سفر به به

 با قاسم مالقات كرد. رعراق چند با
آلبـانى   چين دعوت شد. و با رهبران حزب كمونيست چين مالقات كـرد. بعـد بـه    به

سـال   11الجزايـر رفـت و    بـه  1910 با انور خوجه مالقات كـرد. در سـال  دعوت شد و 
با شاهرخ وزيرى دانشـجوى   1011كار كرد. در سال  جا آنعنوان استاد طب اطفال در  به

كـنم   من متهم مـى »اى كرد كه اين مصاحبه به  )سوئيس( مصاحبه ندانشگاه لوزا دكترا در
 معروف شد.« كميته مركزى حزب توده را

 

 گويد كشاورز چه مى

تند. ـواد تئوري  و تجربه مبارزاتى نداشـ ـنفر بقيه س 1ـ1س جز ـدو تأسيـ. حزب در ب1
داخـل حـزب تـوده     بنـدى بـه   دسـته  وجود آمد. كه اين . در زندان رضاشاه دو دسته به2

 كشيده شد: جناح رادمنش ـ اسكندرى، جناح اردشير ـ كامبخش
خاطر همين  ورى به . پيشه1ها بود.  بندى ته. يكى از داليل شكست حزب همين دس0
الموتى، بهرامى، يزدى، اعـزازى، مظهـرى از    . نورالدين1بندى از حزب خارج شد.  دسته

 شد. فرقـه شـكل   ورى از حزب خارج نمى . اگر پيشه1سواد بودند.  نظر دانش سياسى بى
اعتبارنامـه  . اك ريـت مرتجـع مجلـس    7شكل ديگرى بود.  گرفت به گرفت. و اگر مى نمى
. كـامبخش ـ   8او رأى نداد.  آوانسيان نيز به شود. اردشير ورى را رد كردند. گفته مى پيشه

 شد. كيانورى درحزب ي  فراكسيون مخفى ايجاد كردند كه با مشورت باقراوف اداره مى
. اقدامات زير توسط باند كامبخش ـ كيانورى انجام شد: قتل محمـد مسـعود، قتـل     9

شـاه، قتـل چنـد نفـر از افـراد سـال        كيل كميته ترور، شركت در تروراحمد دهقان، تش
 مرشى حزبى، قتل حسام لنكرانى، قيام افسران خراسان، انفجار در ناوبر، انفجار در قلعه
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. صـادق پادگـان   11. تشكيل فرقه بدون اطالع و اجازه حـزب صـورت گرفـت.    11
بـود كـه روى الينفـ  بـودن      ايـن  . اشتباه فرقه12فرقه ملحق شد.  بدون اجازه حزب به

ورى مـردى پاكـدامن، آزاده و شـيفته آزادى     . پيشه10كرد.  آذربايجان از ايران تأكيد نمى
 . مردم آذربايجانى قربانى ي  سياست شلط رژيم استالينى شـدند. 11 زحمتكشان ايران بود.

د شـود.  ها انتقـا  شوروى . در رهبرى حزب استقالل رأى نبود تا از برخوردهاى اشتباه11
هـا   روس باورانـه بـه   اعتمادى، تصورات خـوش  . ضعف تئوري ، ضعف شخصى، بى11
. اولتيمـاتوم امريكـا   17ماركس سبب برخورد نكردن حزب بود.  عنوان فرزندان لنين و به

هم خـوردن   به .18و عقد قرارداد نفت با قوام باعث خروج ارتش شوروى از ايران شد. 
ـ   توازن قوا باعث بى اى و  اى و تسـليم شـدن عـده    ران فرقـه و فـرار عـده   تصـميمى رهب

تـا بـود: نخسـت الحـاق      دودر مورد فرقـه   . اشتباه حزب19اى ديگر شد.  مقاومت عده
 دو اى در كابينـه قـوام    . شـركت دادن وزراى تـوده  21كميته ايالتى دوم حمايت از فرقه، 

 وجود ارتش سرخ در ايران، و نهضت آذربايجان علت داشت:
اكسيون حزب توده تنها كامبخش و اردشير مخـالف اليحـه دكتـر مصـدق     . از فر21
. فراكسيون توده، حضـور  22خارجى(،  هاى مجلس بودند. )اليحه منع متاكره با دولت به

شوروى را در نفت شـمال باعـث گسـترش آزادى در ايـران و محـدود شـدن انگلـيس        
. كيـانورى توسـط   21. صـالح حـزب نبـود    دفاع از امتياز نفت شمال بـه  .20دانست.  مى

مصدق دو جناح در  . در زمان21اركانى در جريان ترور شاه توسط ناصر فخرآرايى بود. 
 حزب بودند.

  ضـعيف و از  ـر تئوريـودت، بقراطى، عُلّوى، از نظـزدى )جـاح بهرامى ـ ي ـ. جن1
ا ـروز( بـريم فيـى، مـ)فروتن، قريش مىـورى ـ قاس ـاح كيانـ. جن2عملى ضعيف( ر ـنظ

 تر سوادتر و زرنگ
. جناح بهرامى ـ يزدى موافـق مصـدق بودنـد. ولـى توانـايى نوشـتن مطالـب را         21
. درروز كودتا كيـانورى  28بودند.  . جناح كيانورى ـ قاسمى مخالف مصدق 27نداشتند. 

. سندى دردست نيست كه 29مصدق از بين برد.  هاى مشكوك به وقت طاليى را با تلفن
. كيـانورى  01ر آيا با مصدق صحبت كرده اسـت يـا بـا اربابـانش،     با سه كيانورى دراين

. قتـل  01تـر،   سـب   هـا  ها هرچه بيشـتر جـرم   دردستگيرى افسران معتقد بود، دستگيرى
مسـكو بـرود زيرسـر     عنوان نماينده اك ريـت هيئـت اجرائيـه بـه     زاخاريان كه قرار بود به
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 كند. كيانورى ي  بار ا تهديد مىنهضت آزادى مردم ايران ر . خطر مهلكى02كيانورى بود. 
دربـاره   .00ديگر مردم ايران را دست و پا بسته تحويل دشمنان مردم ايران خواهـد داد.  

. در پلنـوم چهـارم   01كيانورى بايد گفت: توبه گرگ مرگ است. او قابل اصالح نيست. 
دند. ـطه شـها واس وروىـاخراج كنند اما ش ش راـودن كيانورى كامبخـاى مصمم ب دهـع
ــى 01 ــت شكســت حــزب، جــوانى و ب ــى،   . عل ــش سياس ــودن دان ــايين ب ــى، پ تجربگ

 گيرند. عناصرى كه دستورات خود را از خارج مى فراكسيونيسم، رخنه
. برخورد صادقانه با گتشته، 2ود، ـ. انتقاد و انتقاد از خ1زب، ـرط حمايت حـ. ش01
 . اخراج خرابكاران حزب0

 سازش رسيده است. ، و اپورتونيسم با باند كيانورى بهحالى خاطر بى . باند رقيب به07
 

 وحدت فرقه دمكرات و حزب توده

 وحدت فرقه و حزب را بايد در دو بخش بررسى كرد:
 . پيامدهاى م بت و منفى وحدت2. پروسه وحدت، 1
 

 پروسه وحدت

هـاى   فكر وحدت حزب و فرقه نخستين بار توسط احسان طبرى مطـرح شـد. امـا گـام    
اتريش، كامبخش از بـاكو، قاسـمى،    هنگامى برداشته شد كه ايرج اسكندرى ازعملى آن 

 مسكو آمدند. فروتن و بقراطى از ايران به
 

 نامه اول

« احتياط تمـام »صفحه با  شانزدهقلم ايرج اسكندرى در  اى به ( نامه1001) 1911در سال 
ي  صول لنينى درنوشته شد كه مطابق ا رفيق استالين، رهبر حزب كمونيستى شوروى، به

شـاه   1001كشور ك يرالمله بودن چند حـزب طبقـه كـارگر ضـرورتى نـدارد. در سـال       
مسافرت كرد و خروشچف كه بعد از مرگ استالين دبير اول حـزب كمونيسـت    شوروى به
 آذربايجان اشتباه بوده است. مسئلهروى شده بود گفت: سياست شوروى درشو
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 اى از فرقه اخراج افسران توده

آذربايجـان   قدرت رسـيدن فرقـه، بـه    اى كه در جريان به مين زمان بين نظاميان تودهدر ه
رهبران فرقه اختالفـاتى بـروز كـرد.     عضويت فرقه در آمده بودند، با رفته بودند و بعد به
 مسكو شد. ها به ها از فرقه و حركت آن كه باعث اخراج آن

معترضـين در فرقـه بودنـد    اهلل رضا، شاهين جودى، فروشيان، بيجـارى جـزء    عنايت
مسكو و اجازه  ها به است. پتيرش آن اشاره كامبخش بوده آيد كه اين حركت به نظر مى به

 كند. تر مى كار و مسكن اين ظن را قوى
 

 نامه دوم

مقامات حزب كمونيست شوروى فرسـتاده شـد.    دنبال صحبت خروشچف به نامه دوم به
رسيد كه فرقه ديگر در دستور كار  مى رنظ صحبت خروشچف نوعى چراغ سبز بود. و به

ايـن نامـه واكـنش مناسـب      مقامات شوروى نيست. رهبران حزب كمونيست شوروى به
 ترتيب مالقات داده شد. نشان دادند و

 

 دور اول مذاكرات

هيئتى مركب از اسكندرى، رادمنش، طبـرى، قاسـمى از حـزب تـوده و هيئتـى از فرقـه       
)عبدالحسين( مشاور و تئوريسين فرقـه   فرقه(، آگاهى آذر )رهبر رهبرى چشم دمكرات به

آذر، ليدر فرقه، متوجه سياست جديد شـوروى نبـود. و    متاكرات را شروع كردند. چشم
وحدت با حزب نبـود. پـس مـتاكرات     كرد و حاضر به ناسيوناليسم فرقه پافشارى مى بر
 نتيجه پايان يافت. بى
 

 دور دوم مذاكرات

آذر در اين فاصله بركنار شد  آذر برگزار شد. چشم ضور چشمدور دوم متاكرات بدون ح
متاكرات با حضـور رادمـنش و اسـكندرى از     و شالم يحيى دانشيان رهبر فرقه شد. اين



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          011
 

آذر  سوى حزب توده و شالم يحيى از سوى فرقه برگزار شد. شالم يحيى برخالف چشم
اما روى نام فرقه تأكيـد  رهبران شوروى را متوجه شده بود. پس موافق وحدت بود.  پيام

 ايالتى حزب توده باشد. داشت. و مصر بود كه فرقه دمكرات آذربايجان، كميته
هايى با شرط وحدت بود. امـا حـزب كمونيسـت آذربايجـان      در حزب توده مخالف

حزب كمونيست شوروى، رهبرى  شوروى پشت سر اين خواست فرقه بود. و با توصيه
عضـويت   نفـر از فرقـه بـه    پـنج اين شرط فرقه تن داد. وحدت با پـتيرش   حزب توده به

عضويت هيئت اجرائيه حزب و ي  مشـاور )الهـرودى(    يحيى به كميته مركزى، و شالم
 انجام شد.
 

 پيامدهاى وحدت حزب با فرقه

داشـت. شـوروى   خـوانى   اين وحدت از ي  سو سياست جديد حكومت شـوروى هـم  
راه بود. وحدت حزب با فرقـه مـانع    شاه نزدي  شده بود. و بودن فرقه سدى در ميان به

مهمى را در راه بهبود و مناسبات شاه و شوروى برداشت. از سويى ديگر رهبرى حـزب  
اسـم فرقـه    كرد چـرا كـه از دسـت رقيـب مزاحمـى بـه       وحدت استقبال مى توده از اين

از فرقـه بـاز پـس     يافت كميته ايالتى خـود را  باره اجازه مىشد. و دو دمكرات راحت مى
گيرد و بتواند در آذربايجان فعاليت سياسى ـ تشكيالتى داشته باشد. اين وحـدت مـورد    

هـاى آذرى فرقـه دمكـرات     آذربايجان شوروى و ناسيوناليست استقبال حزب كمونيست
 .نيز قرار گرفت. اين وحدت ي  كاله شرعى بود براى حف  فرقه

 از نظر حقوقى فرقه وجود خارجى نداشت. اما از نظر عملى و واقعى وجود داشت.
 

 هاى غلط ارزيابى

خصوص طبرى، ايدئولوگ حزب، در مقابل مخالفين وحـدت صـورى    رهبران حزبى، به
 اى قـرار  تـوده  پانزدهفرقوى در مقابل  1 كرد كه در كميته مركزى حزب و فرقه استدالل مى

 باشـد. ايـرج اسـكندرى    ئيه شالم يحيى درمقابل اك ريت هيئت اجرائيه مـى دارند درهيئت اجرا
شود كه نام  با ايجاد كميته مركزى واحد، روزى تصميم گرفته مى»باور بود كه  نيز بر اين
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باورى بـود و   حزب دچار خوش كنند. توانند كار مى ها نيز نمى فرقه دمكرات نباشد، و آن
 كرد. نمى قدرت طرف مقابل را درست ارزيابى

كردنـد. قـدرت    عاملى را كه طبرى، اسكندرى و ديگران در محاسباتشـان وارد نمـى  
هـا   فرقـه پنهـان شـده بـود. آن     حزب كمونيست آذربايجان شوروى بـود كـه در پشـت   

بـه   111كه نسبت واقعـى   گرفتند درحالى را در نظر مى 11به  1هايشان نسبت  ارزيابىدر
 سهم از آن حزب كمونيست آذربايجان شوروى 111فرقه،  سهم از آن 1بود.  11
 

 وحدت نه، ائتالف

هاى خودشان را ادامه دادند. بعد آمدنـد تحـت پوشـش سـازمان مهـاجرت       ها حوزه آن»
وجـود آمـد و هرگـز     ائـتالف بـه   همان سازمان را نگه داشتند. در حقيقت از ابتدا نوعى

 «1وحدتى نشد.
اسـت. دو تـن از حاضـرين و     اين نظرات ايرج اسـكندرى و اميـر بابـ  خسـروى    

دهنـد چـرا    اساسى پاسـخ نمـى   ي  سؤال اندركاران جلسات وحدت. اما اين دو به دست
 وجود نيامد. وحدت به

حزب توده از احسان طبرى ايدئولوگ حزب تا اسـكندرى و رادمـنش و كـامبخش،    
 نفهميدند. دبيران حزب از ابتدا تا انتها مسئله وحدت را

اى  ديـد. مبـارزه   ه مبارزه ايدئولوژي  بين دو حزب نمىرهبرى حزب وحدت را ثمر
گرفت. تمـامى فعـاالن سياسـى را در     كه در ي  پروسه طوالنى تمامى حزب را در برمى

رسـيد.  خانـه آخـر وحـدت      وحدت ايدئولوژي  مى داد و در انتها به ها شركت مى بحث
 وحدت سازمانى و تشكيالتى بود. ايدئولوژي 

 

 هوحدت از كانال توطئ

 1د گرانه در پى وحدت با فرقه بود تا با حساب طبرى و اسـكندرى در نبـر   حزب توطئه
قدرتمند وارد حزب شد و تا آخر  شكل فراكسيونى فرقه را منحل كنند. اما فرقه به 11به 

 جاى گتاشت. اى به ماند و اثرات سوء كشنده

                                                           
 خاطرات. ایرج اسکندری ـ 1
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 اثرات منفى وحدت فرقه در حزب

هاى درون حزب شديد شـد و تعـادل ايجـاد شـده در      بندى دسته»حزب  با ورود فرقه به
 «1هم خورد. پلنوم چهارم به

هـا   دسـت آورد. و نظريـاتش در تمـام پلنـوم     شالم يحيى رفته رفته حـق وتـو را بـه   
 كننده شد. تعيين
 

 غالم يحيى كه بود

وف شـالم يحيـى معـر    همين مناسبت بـه  دنيا آمد. به نام پدرش يحيى بود. و در سراب به
او  جا آنباكو رفت. در  همراه پدرش به به شد. و نام خانوادگى او دانشيان بود. در كودكى

عضويت سازمان جوانان حزب كمونيست در آمـد. در ميـان كـارگران فعـال و مـورد       به
خيـز   ترين منـاطق نفـت   مقام شهردارى صابونچى يكى از مهم اى كه به گونه به اعتماد بود.

ايـران آمـد.    بـه  1011ــ 17 هـاى  ان ايرانى بود منصوب شد. در سالباكو، كه مركز كارگر
 1018ايـران بـاز گردانـد. در سـال      ها، دولت آذربايجان كارگران ايرانى را بـه  اين سالدر

آتش زدن قورخانه ارتش بود. اما نتوانسـتند ارتبـاط او را    دستگير شد. علت بازداشت او
 سـراب و ميانـه   ه از زنـدان آزاد شـد. و بـه   با عاملين حادثه ثابت كنند. با سقوط رضاشـا 

ها منطقه معـروف شـد.    فعاليت پرداخت. و در مبارزه با خان رفت. و در ميان كارگران به
آهـن داد تـا بـا     او چنـد واگـن راه   به دراين زمان كه ايران در اشغال متفقين بود. شوروى

سازمان حزب تـوده  هاى  حمل بار تجار در آمدى داشته باشد. و اين درآمد صرف هزينه
هايش  سخنرانىدانست. و در ها را مى زبان توده شد. شالم يحيى دانشيان مى در آذربايجان

گتاشـت. بـا تشـكيل فرقـه      مـى  گرفـت و روى مـردم تـأثير    ها ارتباط مـى  آسانى با آن به
فرماندهى فدائيان فرقه كه ي  نيـروى نظـامى محلـى بـود.      عضويت فرقه در آمد. و به به

صدارت فرقـه   ورى، رفته رفته به شوروى و مرگ پيشه مهاجرت به شد. و بعد ازمنصوب 
كم كم وضعش  تدريج اهميت اصلى خود را از دست داد. كميته مركزى حزب به»رسيد. 

                                                           
 . ایرج اسکندری ـ مصاحبه با بابک امیرخسروی ـ کتاب خاطرات1
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جايى رسيد كه حالت استقالل نسبى كه اعضاء آن داشتند. و شخصيتى كـه دارا بودنـد    به
 «1ها گرفته شد. از آن
« ويژه اخـراج قاسـمى و فـروتن.    ايا پلنوم دهم و يازدهم بود. بهنقطه عطف اين قض»
اعتبار معنوى آن وارد آمد كه ديگـر   به اى جوهر كميته مركزى را كشيدند و چنان ضربه»

 «2نتوانست قد علم كند.
ها كردند. در حقيقـت ضـربه شـديدى     در پلنوم اوبستركسيون كه شالم يحيى و اين»

 «0تواند مستقال  عمل كند. نمى كه ديگر كميته مركزىبود از همان موقع آشكار شد 
يسـم خشـ  رفـت.    لطـرف يـ  سانترا   دمكراسى را هم از بين بردند. و حـزب بـه  »

 «1سيستمى كه در خود فرقه حاكم بود.
 

 علت شكست وحدت

نظر من جريان وحدت با فرقه ي  نمونـه ديگـر از ايـن     به»گويد:  باب  اميرخسروى مى
شكسـتن تمـام كاسـه    »كند:  اضافه مى شوروى درامور حزب(. وهاست )دخالت  دخالت
را بـاز كـرده و بشـكافيم     هيم آندانـم. اگـر بخـوا    ها سر فرقه را هـم درسـت نمـى    كوزه
هـا ابـزار يـ  سياسـت و      اى است. آن هستند. واال فرقه چه صيغه ها حقيقت شوروىدر

 اند. درك شلط
رسيد. ي  مبـارزه نامسـاوى    نمى ما مخالف بوديم. ولى زورمان»گويد:  اسكندرى مى

 «آذربايجان شوروى بود. و نابرابر بود. در مقابل ما حزب كمونيست
 

 بررسى علت شكست

 علت شكست وحدت فرقه و حزب را بايد در دو محور بررسى كرد:
 وحدت . درك شلط حزب توده نسبت به2ها،  . اختالف در انگيزه1

                                                           
 . ایرج اسکندری ـ مصاحبه با بابک امیرخسروی ـ کتاب خاطرات1
 . ایرج اسکندری ـ مصاحبه با بابک امیرخسروی ـ کتاب خاطرات2
 . ایرج اسکندری ـ مصاحبه با بابک امیرخسروی ـ کتاب خاطرات3
 حبه با بابک امیرخسروی ـ کتاب خاطرات. ایرج اسکندری ـ مصا4
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 ها اختالف در انگيزه

هـاى   ار نيرو دخيل بودند كه اين چهار نيرو هـر كـدام بـا انگيـزه    در داستان وحدت چه
 متفاوتى وارد آن شده بودند.

. حكومت شوروى و حزب كمونيست آن. دولت شوروى براى رابطه با حكومـت  1
اى كه در آينـده فرصـت    گونه بشود. اما به شكلى از دست فرقه راحت خواست به شاه مى

باشد. پس با وحدت حزب با فرقه موافقت كرد. اما فرقه استفاده مجدد از فرقه را داشته 
. در وهله 1حزب توصيه كرد كه  وحدت كامل با حزب زير فشار نگتاشت. و به را براى

 بودن تشكيل آن( صحبتى كنند. گتشته فرقه )درست يا شلط اول صالح نيست راجع به
ى حـزب در آذربايجـان   عنوان كميته ايـالت  كه بپتيرد كه فرقه با نام خودش و به . آن2

 عمل كنند.
. حزب و دولت آذربايجان شوروى، دومـين قـدرت ايـن مـاجرا حـزب و دولـت       2

كم  كرد كه فرقه موفـق شـود از    فرقه آذربايجان شوروى بود. كه از ابتدا با اين ايده به
ايران جدا شود و با آذربايجان جنوبى وحدت كند. حتى معروف است كـه در ميهمـانى   

حزب كمونيست آذربايجان شـوروى پـس از شكسـت فرقـه برگـزار       صدر كه باقراوف
آذربايجـان جنـوبى    ورى اين بود كه روى وحدت بـا  اشتباه رفيق پيشه»كرده بود. گفت: 

اشتباه مـا آن بـود كـه روى وحـدت بـا      »ورى در جواب او گفته بود:  و پيشه« كار نكرد.
 «.بنشين، مردك»او گفته بود:  بهو باقراوف  «ساير نيروها در ايران كم تأكيد كرديم.

عنـوان تـاكتيكى سياسـى     پس حـزب و دولـت آذربايجـان شـوروى وحـدت را بـه      
 كرده بودند. هايى باز ديدند. و براى فرقه در آينده تحوالت حساب مى
و قتـل عـام    1021. فرقه دمكرات، فرقه دمكرات آذربايجـان بعـد از شكسـت آذر    0

ورى، بـيش از پـيش    مشـكوك پيشـه   هنگـام و  نابـه اش در ايران و مـرگ   نيروهاى كيفى
عنوان ابزارى در دست حـزب كمونيسـت    ناسيوناليسم آذرى گرفتار شد و رفته رفته به به

شوروى كه شديدا گرايشات ناسيوناليستى آذرى داشت در آمد. رهبران فرقـه   آذربايجان
فشـار حـزب    بودنـد. امـا بـا    آذر، از همان ابتدا مخالف وحدت با حزب توده م ل چشم

آذر و باال آوردن شالم يحيى دانشيان كه فـردى   كمونيست شوروى و كنار گتاشتن چشم
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وحدت داد. اما براى رهبران فرقه ايـن وحـدت يـ  حركـت      به فرمان بود، تن گوش به
 تاكتيكى بود.

. حزب توده، رهبران حزب از وحدت با فرقه در پى انسجام بيشـتر طبقـه كـارگر،    1
تبعيـد، وحـدت بـا فرقـه از ميـان       مدعى بود، نبودند. براى حـزب در  گونه كه طبرى آن

طور كـل   برداشتن ي  رقيب سياسى بود. و باز شدن دست حزب در امور آذربايجان. به
ها، توافـق بـا    رهبران حزب ي  بده بستان سياسى بود. نظر مساعد روس وحدت از نظر
اجرائيـه. و كمـى    هيئـت  صـندلى در  يـ  صندلى در كميتـه مركـزى    پنجرهبران فرقه، 

حزب در ي  كشور و يا بودن و نبـودن نـام    دوهاى فرماليته در مورد لنينى نبودن  بحث
و يا ماركسيسم لنينيسم. آن هم در حد چند عضـو   كار بردن سوسياليسم علمى فرقه. و به

 سوادى كه از نظر دانش ماركسيسـتى فـردى   رهبرى، آن هم با شالم يحيى آپاراتچي  بى
بود. براى حزب توده، وحدت با فرقه ي  ادشام سازمانى بـود. نـه يـ  وحـدت     عامى 

فرقه باز نكرد. و وقتـى كادرهـايى    بدنه حزب و ايدئولوژي  پس بحث وحدت راهى به
اى بودن اين وحـدت، احسـان طبـرى تئوريسـين      باسمه كنند به م ل آذر نور اعتراض مى

عضـو   پـانزده عضـو فرقـه دربرابـر     جپـن زند.  براى او حرف مى 11 به 1حزب از قانون 
 مركزيت حزب. و نتيجه بازى پيشاپيش معلوم است. پيروزى حزب.

نكته عجيب در اين ماجرا برخورد احسـان طبـرى ايـدئولوگ حـزب اسـت. او نيـز       
شـكل   گويد كه اگر قرار است فرقه به نمى اين شكل وحدت ندارد. و اعتراض تئوري  به

ه ديگر وحدت سازمانى در حزب طبقه كارگر نيسـت.  ك فراكسيون وارد حزب شود. اين
هاى ماركسيسم جاى دارد. و اگر قرار اسـت وحـدت    وحدت در كجاى آموزه اين گونه

خارجى ندارند. همـه اعضـاء    صورت بگيرد ديگر افراد فرقه و اعضاء حزب توده وجود
فرمول طبرى ازاء خارجى ندارد. اما اين  اند. و ديگر جنگ فرقه و حزب ما به حزب توده

وحـدت   خوبى درك شلط رهبرى حـزب را نسـبت بـه    فرد حزب به عنوان باسوادترين به
 دهد: نشان مى

اى شـده   نيز تكرار شـد. جنـاحى پيشـاپيش تـوده     1011هاى  اين درك شلط در سال
با حزب توده گرفت. حزب نيـز بـا    وحدتى از نوع فرقوى آن درسازمان فدايى تصميم به

اح نزدي  شد. و سعى كرد با مـتاكرات پنهـانى سـروته وحـدت را     اين جن همان نگاه به
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 كـتايی  دسـته ن داروآ بـه  11هـاى   الاوضاع و احوال متحول سياسى سـ  م بياورد. اماه به

 شكل فراكسيونى اك ريت را وارد حزب توده كند. اجازه نداد. به
 

 فرقه دمكرات: حزبى ملى يا حزب طبقه كارگر

كردنـد: كـه در    هاى لنين اسـتناد مـى   گفته وحدت با فرقه بهرهبران حزب توده در بحث 
موجود، حـزب نـدارد. بلكـه جـدا از      هاى تعداد خلق كشورهاى ك يرالمله طبقه كارگر به

 آيند. هاى قومى همه در ي  حزب واحد گرد مى مرزبندى
پس ضرورت وحدت را شقه شقه نبودن پيشاهنگ طبقـه كـارگر، كـه حـزب طبقـه      

كـه آيـا فرقـه     دهنـد و آن ايـن   نمـى  ي  سؤال پيشين جـواب  انند. اما بهد كارگر باشد مى
هايى براى اثبات اين ادعا  دمكرات ي  حزب طبقه كارگر است. اگر هست چه مشخصه

 وجود دارد.
 

 نام فرقه

روييم كـه   كننده اين امر است كه ما با حزبى قومى روبه نام فرقه دمكرات آذربايجان بيان
 آذربايجان است. راتي  براى مردمخواهان اصالحاتى دمك

هـا و مـتاكرات بـا دولـت مطـرح كردنـد، نيـز         هايى كـه فرقـه در روزنامـه    خواسته
 هايى در چارچوب حقوق خلقى مردم آذربايجان است. خواسته

هـاى   هاى ايالتى، هزينه كردن ماليات رسميت يافتن زبان تركى، مجلس ملى يا انجمن
 و پليس محلى والخ. آذربايجان براى آذربايجان، ارتش

شود. در اساسنامه و برنامـه فرقـه هـم     ها هم چيز طبقاتى ديده نمى دراين درخواست
 ها ملى و خلقى است. خواسته
 

 مؤسسين فرقه

ايـن  فرقـه اشـاره كـرد. در    يالتى حـزب بـه  مؤسسين آن و پيوستن شاخه ا توان به تنها مى
تـوان كـرد. در پيوسـتن     شـكى نمـى   ورى كمونيستى مؤمن و معتقد بود حقيقت كه پيشه
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فرقه نيز كه بح ى نيست. اما ديگر مؤسسين و عناصر مؤثر در فرقـه   اعضاء حزب توده به
كنـد. برنامـه، و    ها ماهيت ي  حزب سياسى را افـراد تعيـين نمـى    اين ملى بودند. و جز

چيست. و آن حزب  كند. ماهيت آن حزب اساسنامه و مرامنامه حزب است كه تعيين مى
ر پى تحقق چه اهدافى است فرقه دمكرات در پى خودمختارى براى مـردم آذربايجـان   د

خواست. در پـى حكومـت كـارگرى هـم نبـود.       كارگر نمى بود. چيز خاصى براى طبقه
از  توانست. براى تمامى مـردم آذربايجـان   خودمختارى را هم براى طبقه كارگر تنها نمى

كـارگران گرفتـه تـا دهقانـان و روشـنفكران و       ها گرفته تـا بورژواهـاى آذرى. از   فئودال
بـودن فرقـه دمكـرات در اسـناد      بورژواهاى آذرى. براى اثبات حزب طبقه كـارگر  خرده

 توان يافت. اى نمى كننده حزبى بحث قانع
 

 پلنوم هفتم

نفـر از اعضـاء، كادرهـا دررهبـران      77با شركت  1009مرداد  7تير تا  01پلنوم هفتم از 
 دستور كار پلنوم قرار گرفت:زير در پلنوم وسيع برگزار شد. و موارد عنوان ي  حزب به
در بخارسـت.   1911. بررسى مسائل مطرح شده در جلسه احزاب برادر در ژوئـن  1
. بررسـى مسـئله وحـدت    0حـزب،   مشى سازمانى، تبليغاتى و تعليمـاتى  . بررسى خط2

انتخـاب اعضـاء اصـلى و     .1. بررسى درباره برنامه و اساسنامه حـزب،  1حزب با فرقه، 
 مشاور كميته مركزى

 عضويت كميته مركزى در آمدند. اردشير آوانسيان، قدوه و نوروزى به
عضـويت مشـاور كميتـه     ميزانى، شاندرمنى، رصدى، آذرنور، باب  اميرخسـروى، بـه  

 مركزى در آمدند.
ورى  هدست داشتن در قتـل پيشـ   اى از افسران شالم يحيى را متهم به دراين پلنوم عده

 كردند كه اين امر از سوى مقامات شوروى رد شد.
 

 متشهكنفرانس وحدت و پلنوم 

 برگزار شد و مسائل زير مورد بررسى و تصويب قرار گرفت: 1009مرداد  11ـ11. تاريخ 1
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نامه و برنامه حـزب واحـد،    . تصويب طرح آيين2. تصويب وحدت حزب و فرقه، 1
 تشكيالتى و سياسى حزب وظايف. تعيين 1. انتخاب كميته مركزى، 0

 

 كميته مركزى جديد حزب

. جـودت،  7. فروتن، 1مى، ـ. قاس1. طبرى، 1ش، ـ. كامبخ0كندرى، ـ. اس2ش، ـ. رادمن1
ازاده، ـابـى بـالمعلـ. ش12زى، ـرخيـامي ىـ. عل11ى، ـراطـ. بق11ين، ـ. نوش9تا، ـ. روس8
. شالم يحيـى ـ دانشـيان    17يانورى، . ك11. نوروزى، 11. قدوه، 11. اردشير آوانسيان، 10

. آذر اوشلـى از فرقـه   21. اميرعلـى الهـرودى از فرقـه دمكـرات،     19دمكـرات،   از فرقه
 عافيت از فرقه دمكرات . صمد22. اسماعيل پيشنمازى از فرقه دمكرات، 21دمكرات، 
 

 اعضاء مشاور كميته مركزى

ــوى،  1 ــزرگ عل ــاندرمنى، 2. ب ــير(  0. ش ــى )جوانش ــوى، . 1. ميزان ــى 1رض . ابراهيم
 . شفار كندلى7. حميد صفرى، 1)انوشيروان(، 
عنوان نماينده خـود در هيئـت اجرائيـه در     باكو بازگشت و الهرودى را به دانشيان به

باكو بازگشـت   زيادى در آلمان بماند و به اليپزي  گتاشت. اما الهرودى نتوانست مدت
امـا بيشـتر در زمينـه اقتصـادى      اما صفرى ماندگار شد. صفرى مهندس كشاورزى بـود. 

مقـام دومـى حـزب رسـيد. و دبيـر دوم       صفرى به 11نوشت. بعدها در پلنوم  مى مقاالتى
كـه در تأسـيس فرقـه     كيانورى شد. اسماعيل پيشنمازى از اعضـاء قـديمى حـزب بـود    

علـت مخالفـت بـا شـيوه مسـتبدانه       دمكرات شركت كرد. او و آذر اوشلو شاعر آذرى به
 بعد از مدتى بركنار شدند. رهبرى حزب و فرقه شالم يحيى از

 

 چند نكته در مورد فرقه دمكرات و وحدت با حزب

ايـن نامـه    . نامه اول حزب براى وحدت در زمان استالين نوشته شـد. امـا اسـتالين بـه    1
حـزب كمونيسـت آذربايجـان     باقراوف رأس جوابى نداد. بعد از مرگ استالين نامه را به

بـاكو بيايـد تـا مسـئله را      نش بـه راوف گفت: بهتر است رفيـق رادمـ  شوروى دادند و باق
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نگتشت كه بـاقراوف و بريـا )وزيـر كشـور دولـت اسـتالين(        حل كنيم. چيزى جا آندر
باكو از سر  به شمار دستگير و اعدام شدند. و خطر احضار رادمنش هاى بى جرم جنايت به

 حزب گتشت.
اى بودند، خواستار وحـدت بـا    افسران توده عمدتا . در داخل فرقه، افسران فرقه كه 2

اين افسـران بـا كـامبخش در ارتبـاط      ها احمدعلى رصدى بود. حزب بودند در رأس آن
بودند. و كامبخش نيز خود با جناحى از حزب كمونيست شـوروى در ارتبـاط بـود كـه     

 ها حزب و فرقه بودند. پس درگيرى افسران با شالم يحيى و اخراج آن خواستار وحدت
ناشى از ايـن ارتبـاط    ها و گرفتن اجازه كار و مسكن مسكو و پتيرش آن ها به و آمدن آن
 پنهان بود.
آذر متولد آذربايجـان بـود. امـا     آذر ليدر فرقه مخالف وحدت بود. پدر چشم . چشم0

همـراه ديگـر ايرانيـان از شـوروى      1011دنيا آمد. در سـال   آذر در باكو به ميرقاسم چشم
آذر پـس از   ايران دستگير و در زندان قصر محبـوس شـد. چشـم    ا ورود بهرانده شد. و ب
حـزب تـوده پيوسـت. و پـس از تشـكيل       رضاشاه آزاد شد و به و سقوط 1021شهريور 

محافـل   علـت نزديكـى بـا    ورى بـه  فرقه پيوست. بعد از مرگ پيشه به 1021فرقه در آذر 
 ت فرقه رسيد.رياس ناسيوناليست در حزب كمونيست آذربايجان شوروى به

يف دبير اول حزب كمونيست آذربايجان شـوروى   . بعد از اعدام باقراوف، مصطفى1
 قوت خود باقى بود. آذربايجان به شد اما ناسيوناليسم باقراوف و وحدت دو

المللـى حـزب    . در برخورد اعتراضى افسران فرقه با رهبرى فرقه معاون شعبه بـين 1
 نفع افسران تا حدى رأى داد. شد. و به رسيدگىكمونيست شوروى )بوزديناك( مأمور 

 يف بركنار شد و آخونداوف آمد. در فرقه نيز تغييراتى مـوازى صـورت   . بعد مصطفى1
 دانشيان آمد. و راه براى وحدت باز شد. آذر بركنار شد و شالم يحيى گرفت. چشم

يوناليسـتى  اوف نويسنده و سياستمدار آذربايجانى كـه گرايشـات ناس   . ميرزا ابراهيم7
ت موافقـت كنيـد. ولـى مبـارزه را     وحد با»داشت در مورد وحدت فرقه و حزب گفت: 

آن سوى وحدت ادامه دهيد. اين رهنمود كه در پشت آن تصرف حزب توسـط فرقـه   در
 آخر در روح فرقه جارى بود. به نهفته بود تا

و  جنـاح رادمـنش پيوسـت.    هيئـت اجرائيـه حـزب بـه     محض ورود به . دانشيان به 8
 مبارزات درون حزب را تشديد كرد.
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 پلنوم نهم و محروميت قاسمى

نفر از رهبران حزب تشكيل شد  سی و سهبا حضور  1011شهريور  19ـ21اين پلنوم از 
 و مسائل زير در اين پلنوم بررسى شد:

اى در مورد جلسات احزاب بـرادر در   . تصويب قطعنامه2. گزارش هيئت اجرائيه، 1
. محكوم كـردن  1مبرم سياسى حزب،  اى درباره وظايف صويب قطعنامه. ت0، 1911سال 

 توطئه ارتجاع داخلى و امپرياليسم براى طرح منطقه مرگ در شمال ايران
قطعنامـه حـزب كـه رفتـار آلبـانى را تقبـيح        در اين پلنوم قاسمى از رهبران حزب به

تبـع آن   آلبانى و بـه  حزب كمونيست معناى دفاع از موضع كرد رأى نداد و اين كار به مى
 دفاع از موضع حزب كمونيست چين بود.

اين شكاف ايدئولوژي  كـه ناگهـانى و شيرمنتظـره بـود. تمـام مقـدماتى كـه بـراى         
 بركنارى رادمنش توسط اسكندرى شده بود بر هم زد.

قـول طبـرى((    پيشنهاد كيانورى )بـه  روايت كيانورى و يا بنا به پيشنهاد طبرى )به بنا به
سابق هيئت اجرائيه واگتار شد. تا  نفر از دبيران سهپلنوم تعطيل شد. و رهبرى حزب به 

در مدت ي  سال پلنوم وسيع را تدارك ببيند و راه برون رفت از بحران ايدئولوژي  را 
امبخش، اسكندرى هيئت دبيران حزب شدند. و رادمنش پس از مـدتى  ك بيابند. رادمنش،

 صدر بوروى موقت انتخاب شد. به
 

 تركيب هيئت اجرائيه پلنوم نهم

ـ ـ. ف1وم، ـش دبير سـ. كامبخ0ر دوم، ـكندرى دبيـ. اس2ر اول، ـش دبيـ. رادمن1 ن، ـروت
 . طبرى9. جودت، 8. الهرودى، 7. دانشيان، 1. كيانورى، 1

 

 در خانه دبير اول حزبساواك 

رود. پسران  شوروى مى دكتر رادمنش دبير اول حزب توده براى شركت در كنگره اول به
باشـند و صـبح    جا آنروند. تا شب در  مى خانه عمه خود )همسر رادمنش( دكتر يزدى به
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آلمان شربى برگردند. دكتر يزدى بعد از كودتا دستگير شد. در زندان با پليس همكارى  به
هاى حزبى و مجله عبرت و تضعيف روحيه كادرهـاى حزبـى    نامه نوشتن توبه د. و دركر

بخشش كرد. و بعـد از مـدتى    اى از شاه طلب عفو و نقش مؤثرى داشت. يزدى طى نامه
 از زندان آزاد شد.
كردند. بـا   پسر داشت. حسين و فريدون كه در آلمان شربى زندگى مى دودكتر يزدى 

 مختلفى در حزب داشت: هاى سين يزدى مسئوليتحزب ارتباط داشتند. ح
. معاون و منشى رضا روستا در دبيرخانه شوراى متحده مركـزى  2. منشى رادمنش، 1

 اروپايى رهبران حزب . مسئول تهيه پاسپورت و سفرهاى0كارگران، 
آيـد تـا ببينـد ميهمانـان چيـزى       پايين مى هاى شب مهين رادمنش از طبقه باال به نيمه
 بينند گاو صندوق حزب باز است و درآن هم چيزى نيست. با ايـرج اسـكندرى   د مىخواهن مى

شـود پسـران دكتـر يـزدى      گيرد كه دبير دوم حزب بود. اسكندرى متوجه مـى  تماس مى
گويد برادران يـزدى   گيرد. مى حسين خيرخواه از اعضاء حزب تماس مى بودند. با جا آن

پليس آلمان شـرقى اطـالع    به گردند اسكندرى بر مىاند و  آلمان شربى رفته با ماشين او به
شود و در بازجويى اعتـراف   دهد. و حسين يزدى هنگام بازگشت در مرز دستگير مى مى
 كرده است. و سازمان اطالعات و امنيت آلمان شربى كار مى كند كه براى ساواك مى
 

 شرح ماوقع

دبيـر حـزب رفـت و آمـد      خانـه دكتـر رادمـنش    خاطر نسبت فاميلى به برادران يزدى به
رادمـنش كليـد گـاو صـندوق را در      شود كـه  كردند. در اين رفت و آمدها متوجه مى مى

برد. پس در نبـود   كند. و كليد كشو را با خود مى گتارد. و كشو را قفل مى كشوى ميز مى
آورنـد اسـناد و    كنند كليد گاوصـندوق را در مـى   آيند. كشو را باز مى مى خانه رادمنش به

 كنند در گاو صندوق را ببندند. برند. اما فراموش مى هاى حزب را با خود مى پول
 

 سرقت پول از گاو صندوق حزب

كند كه چند بـارى از گـاو صـندوق حـزب      هايش اعتراف مى حسين يزدى در بازجويى
دقت رادمـنش را تسـت كنـد. امـا      خواسته است ميزان سرقت برده است. مى مبالغى را به
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خـاطر   قـول اسـكندرى بـه    شـود. شـايد بـه    هاى حزب نمى م شدن پولرادمنش متوجه ك
 داد. رهبرى حزب مى كتابى بود كه شوروى به حساب و هاى بى پول
 

 سرقت پول از دفتر اتحاديه

هاى كارگرى حـزب بـود.    حسين يزدى منشى و مترجم رضا روستا در دبيرخانه اتحاديه
دالر از  2111كـرد. يـ  بـار     رجمه مىت دانست و يزدى براى او روستا زبان آلمانى نمى

كند كار يـزدى   رود. روستا فكر مى سرقت مى دفتر اتحاديه به كم  سنديكاهاى جهانى به
 شود. گتارد. اما اسكندرى باورش نمى اسكندرى در ميان مى است. با
 

 لو رفتن رابط آذرنور

ى حـزب بـود.   پست ديگر يزدى مسئول امور سفرها و گرفتن ويزا براى خانواده و رهبر
پست چهارم يزدى، پـل ارتبـاطى حـزب     درجريان نقل و انتقاالت حزب بود. پس دقيقا 

با آلمان شربى بود. دريكى از سفرهايى كه آذرنـور )از افسـران حزبـى( تصـميم داشـت      
آلمان شربـى   كرد. از ايران به آلمان شربى زندگى مى توسط دوستى تاجر كه در مادرش را
شوروى كند. تا برادرش را  روانه دستوف در جا آنشرقى بياورد. و از  آلمان به جا آنو از 

شود تا مادر آذرنور را از تاجر ايرانى درآلمان شربى تحويل بگيرد.  ببيند. يزدى مأمور مى
شـوروى   بـه  جـا  آنآيـد و از   آلمان شرقى مـى  شربى توسط يزدى به مادر آذرنور از آلمان

او عكسـى را   به شود. ايران توسط ساواك دستگير مى هرود. مادر آذرنور در بازگشت ب مى
شود. تـاجر   همراه تاجر ايرانى و سگ همراهش ديده مى دهند كه در آلمان او به نشان مى

شـود. پـس از آزادى    ماه زندانى مى سهايران دستگير و  به ايرانى مقيم آلمان در بازگشت
 هـا جاسـوس سـاواك اسـت     نويسد كه ديگر با او تماس نگيرد. در بـين آن  آذرنور مى به

 شود. نويسد. اما رادمنش باورش نمى آذرنور عين نامه و ماوقع را براى رادمنش مى
 

 لو رفتن رابط در ايتاليا

كند. تا توسط برادر او كـه   عه مىبديع از افسران حزبى مراج ها كامبخش به در همين زمان
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اروپا و آلمان شـرقى برقـرار كنـد. در     كند. پل ارتباطى حزب را بين در ايتاليا زندگى مى
شـود.   او گفته مى شود و ريز مطالب به ايران برادر بديع توسط ساواك دستگير مى سفر به
رهبـرى   خواهـد ايـن قضـيه در جلسـات     كند و از وى مى اسكندرى مراجعه مى به بديع
 آدم حقه و كلكى است. گويد: اين بديع كند و مى گيرى شود. كيانورى مخالفت مى پى
 

 ورى پناهنده شدن پسر پيشه

 دعـوت رضـا روسـتا    كرد. به باكو زندگى مىاش در ي  پسر داشت كه با خانوادهورى  پيشه
مـأمورين  شربى برده شـد. در آلمـان بـا     آلمان آلمان شرقى آمد. توسط حسين يزدى به به

ماندن و تقاضاى پناهنـدگى   چنانى او را تشويق به هاى آن ساواك مالقات كرد. و با وعده
آلمـان شـرقى آمـد تـا او را بـاز       شالم يحيى دانشيان با شنيدن اين خبر به گرفتن كردند.

ايرج اسـكندرى   كند. ورى گفت: تنها با ايرج اسكندرى مالقات مى گرداند. اما پسر پيشه
خواهـد تـا    آلمان شربى رفت. در مالقات او از حسين يـزدى مـى   يزدى بهتوسط حسين 

آورد. او را تهديد كرده بودند اگر حرفى بزند كشته  مى اش بيرون هايش را از جيب دست
بـاز   آلمان شرقى گويد: او به ورى تحت تأثير تلقينات حسين يزدى مى شود. پسر پيشه مى
بـاكو بفرسـتد تـا او را     . او را در گونى كند. بهگردد چرا كه رضا روستا تصميم دارد نمى

دارد. او يـ  شـب    در آلمان نگه مى دهد كه او را او تأمين مى تيرباران كنند. اسكندرى به
در ازاى مقـدارى   جـا  آنرود. و در  اتريش مـى  كند. به خواهد. فرداى آن فرار مى وقت مى
 فروشد. ساواك مى اطالعاتش را به پول تمام
 

 رادمنشهاى  نامه

خانه رادمنش صندوق پستى او را كـه بـدون قفـل     حسين يزدى در رفت و آمدهايش به
فرستاد و يكـى   را براى ساواك مى آن گرفت. ي  نسخه ها كپى مى كرد از نامه بود باز مى

از كسانى كه از همين طريق دستگير شد برادر هرمز از فعالين حزبى بـود. كـه از ايـران    
 بود. نوشته رادمنش نامه به
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 گزارش سازمان اصفهان

گزارش سازمان اصـفهان نيـز توسـط حسـين يـزدى از خانـه رادمـنش دزديـده شـد و          
 ساواك داده شد. كه طى آن سازمان حزب در اصفهان لو رفت. به

 

 اعترافات حسين يزدى

آلمان شربى همراه  هايش اعتراف كرد كه كليه اسناد شربى را به حسين يزدى در بازجويى
گتاشته است. هوشـنگ گرمـان مـأمور شـد      اش دالر پول حزب در خانه عمه 21111با 
نفـر   111خانه عمه يزدى برود و كيف را برگرداند. در اين اسناد نام و نشان و عكـس   به

 حزبى بود. از فعاالن
 

 دارو نامه كامبخش نوش

گويـد:   نويسـد و مـى   رهبرى حزب مى اى به بعد از دستگيرى حسين يزدى كامبخش نامه
جاسوس است. امـا چـون بـراى درمـان در      زده است حسين يزدى اين اواخر حدس مى

 هيئت اجرائيه خبر بدهد. تواند به شود نمى بيمارستان كرمل )شوروى( بسترى مى
 

 پلنوم نهم و آذرنور

خواهد جريان جاسوسى در حزب را افشاء كند اما بـا مخالفـت    در پلنوم نهم آذرنور مى
 اين مسئله در پلنوم مطرح شود. دهد ود. كيانورى اجازه نمىش رو مى كيانورى روبه

 

 حسين يزدى ۀچند نكته در مورد پروند

. حسين يزدى توسط سرهنگ آيرملـو مسـئول سـاواك در كشـورهاى شربـى جـتب       1
مهين يزدى، حسين خيرخـواه و   . در جريان اين جاسوسى فريدون يزدى،2ساواك شد. 

سـال زنـدان    8سال و فريدون يـزدى بـه    21به  . حسين يزدى0زاهدى دستگير شدند. 
حضـور شـاه    بعدها با رژيم ايران معاوضه شدند. و پـس از آزادى بـه   محكوم شدند. كه
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مترجم در اتحاديـه   عنوان كه حسين يزدى را به خاطر آن . در پلنوم دهم روستا به1رفت. 
 خ نشد.مشغول كرده بود توبيخ شد. اما رادمنش كه عامل اصلى نفوذ بود توبي

 

 كردند چه كسانى بر حزب حكومت مى

دهـد.   همكارى با ساواك مـى  روشنى معلوم نيست كه حسين يزدى از كى و چرا تن به به
باعـث دسـتگير شـدن پـدرم شـد       گويـد: چـون كيـانورى    هـايش مـى   گويا در بازجويى

خواستم انتقام بگيرم. اما آنچه كه معلـوم اسـت قبـل از دسـتبرد بـزرگ گاوصـندوق        مى
اى بـود.   هايى بود كه اگر در حزب سيسـتم زنـده   عالئم و نشانه حزب در خانه رادمنش

 برد. جاسوس بودن حسين يزدى پى مى شد و به هشيار مى
 

 آثار و عالئم

. لو رفـتن  0. لو رفتن رابط آذرنور در آلمان، 2دالر از صندوق اتحاديه،  2111. سرقت 1
ر حزب، ـرر پول از دفتـهاى مك رقتـس .1ز، ـهرم .لو رفتن برادر1برادر بديع در ايتاليا، 

 ورى . پناهنده شدن پسر پيشه1
كرد. كليـدش را در كشـوى ميـز     گويد: رادمنش گاوصندوق را قفل مى اسكندرى مى

بازى  خل»عنوان  برد. و از اين كار به مى وقت كليد كشوى ميز را با خود گتاشت و آن مى
كـارى مخصـوص    بازى و نـدانم  كند. اما اين خل ىرادمنش ياد م« كارى هميشگى و ندانم

 رادمنش تنها نيست:
علـت بيمـارى هيئـت     دانسته است كه يزدى جاسوس اسـت. امـا بـه    . كامبخش مى1

ورى، داليـل   پناهنـده شـدن پسـر پيشـه     . اسكندرى در قضيه2كند.  اجرائيه را مطلع نمى
بينـد امـا راه    لـى روشـن مـى   . آذرنـور دالي 0شـود.   بيند. اما متوجه قضايا نمى آشكار مى

 برد. جايى نمى به
خوردنـد. اينـان درواقـع     درد رهبرى حزب نمى واقعيت قضايا آن بود كه اين افراد به

نيروهاى جوان واگـتار كننـد.    ها را به پست بازنشستگان سياسى بودند. اما حاضر نبودند.
نشـد داوطلبانـه از   روشنى ثابت شد كه رادمنش عليرشم ايـن افتضـاح حاضـر     اين امر به
 گيرى كند. كلى كناره پست دبير
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 ها پلنوم دهم و دخالت روس

 برگزار شد. 1011فروردين  29اين پلنوم در 
. نخست گزارش هيئت دبيران درباره وضع تشكيالتى، وحدت سازمانى و رهبـرى  1

اى  پلنوم وحدت حزب و فرقـه را حادثـه   .2سمع پلنوم رسيد.  حزب و بحران رهبرى به
رزيـابى نمـود و از رهبـرى خواسـت     م و م بت در تـاريخ نهضـت كـارگرى ايـران ا    مه
بـوروى موقـت    . پلنـوم بـه  0وحدت ارگاني  حزب و فرقه تالش كنـد.   جهت تأميندر

كاردان تالش كنـد.   مأموريت داد براى تحول در رهبرى حزب و جلب نيروهاى فعال و
حزب كمونيست شـوروى   221نگره اى درباره تصميمات ك ماده 12اى  . پلنوم، قطعنامه1

ساخت كه در اين كنگره بـراى نخسـتين بـار برنامـه سـاختارى       صادر كرد و خاطرنشان
بـوده اسـت.    تصويب رسيده است. و اين كنگره ي  كنگره تاريخى جامعه كمونيستى به

 نتايج زير رسيد: . پلنوم در مورد بحران رهبرى به1
يــت جاسوســى حســين يــزدى و مكشــوف شــدن ســازمان حزبــى اصــفهان و فعال»

روشن ساخت. بدون داشتن ي   همدستانش معايب عميق كار ما را در زمينه پنهانكارى
درستى مراعات كند. فن پيكار با پلـيس را   سازمان حزبى منظم كه اصول پنهانكارى را به

تواند نقش  بداند و بتواند درزير آتش وى مقاومت مردم ايران را بسيج نمايد. حزب نمى
اساسـى نقـائص كـار     ايـن جهـت  نمايد. پلنوم بر آنست كه بايد دريفاء ايسته خود را شا

 «حزب و رهبرى برطرف شود.
 

 شرح واقعى پلنوم دهم

دبيـر اول حـزب   كفـايتى رادمـنش    پلنوم دهم در اوضاع و احوالى برگـزار شـد كـه بـى    
يـزدى  اسناد حزبى توسط حسين  سرقت رفتن جريان لو رفتن تشكيالت اصفهان و بهدر

و همكارى او با ساواك و سازمان امنيت آلمان شربى بر همگان معلوم شده بـود. و هـر   
 القول بودند. بركنارى رادمنش متفق دو جناح بر سر

حزب است و رهبرانى دارد كه خود را رهبران  واقعا پروسه طبيعى در ي  حزبى كه 
ايتى دبير اول حزب و كف بحث در مورد بى دانند، شركت در پلنوم و حزب كمونيست مى
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گيرى براى عزل يا ابقاء و يا انتخاب دبير اولى ديگر. اين شيوه تنها روشى است كـه   رأى
كفايت و نااليق را با افراد كـاردان و   تواند مدام خود را بازسازى كند و افراد بى مى حزب

 .شود پروسه چگونه طى مى باكفايت عوض كند. اما ببينيم طبق روايت اسكندرى اين
 

 ها با اسكندرى مخالفت روس

گويد: رفيق ايرج مـا متقضـى    رود و مى ديدن اسكندرى مى قبل از پلنوم رابط شوروى به
بگيريد و براى اين مقـام كانديـد نباشـيد.     دانيم كه شما كانديداتورى خودتان را پس مى

 ها مطلع شده بودند. كامبخش و شالم يحيى دانشيان قبل از پلنوم از نظر روس
 

 ابقاء توصيف سوسلف به

پرداز بزرگ حزب و نماينده حزب كمونيست شوروى در كمينترن و  بعد سوسلف نظريه
كمونيسم جهانى، رادمـنش، اسـكندرى و    هاى دهى فعاليتيكى از افراد مؤثر در سازمان

اشتباه رادمنش در ايـن قضـيه )جاسوسـى حسـين     »گويد:  خواند و مى دانشيان را فرا مى
رفيـق   بزرگ بوده است. اما براى ما فعال  مورد نظـر نيسـت. اگـر پلنـوم بـه      يزدى( كارى

اسـكندرى تمـامى    كنـيم.  رادمنش تمايل داشته باشد ما حرفى نداريم با او همكارى مـى 
خوانـد.   كند. و عينا در پلنـوم سـخنان سوسـلف را مـى     سخنان سوسلف را يادداشت مى

اش اين بـود كـه رفيـق رادمـنش      دهرفيق سوسلف عقي پرسد: آيا صفرى از اسكندرى مى
 گويد: نه. بايد برداشته شود. و اسكندرى مى

بعد اسكندرى عليرشم اصرار كيانورى براى دبير اولى حزب كانديد نشـد. و   از اين به
. رادمـنش  1پيشـنهاد كـامبخش:    كه بـه  نفره انتخاب شد، سهعصويت بوروى  رادمنش به
 بخش دبير سوم. كام0. اسكندرى دبير دوم، 2دبير اول، 
 

 فاجعه

تـاريخ هـر جريـان سياسـى فـراز و      ه نيست. پتيرش ذلت فاجعـه اسـت. در  ذلت فاجع
 توانـد  سياسى فاجعه نيست. هر شكستى مـى  فرودهاى بسيار هست. شكست براى ي  حزب
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 نقطه شروع براى پيروزى باشد. مهم اين است كه با شكست چگونه برخورد كنيم.
كردنــد در دوران مهــاجرت ايــن  يى در حــزب مــىهــا از ابتــدا اعمــال نظرهــا روس
از آن ياد كنيم. فاجعه پـتيرش   اى نيست كه ما ها فاجعه ها بيشتر شد. اين دخالت دخالت

هاست. حزبى پلنـوم   دخالت هاست. مشروعيت دادن به نوكرى است. پتيرش اين دخالت
شـوند.   زب مـى اى كانديد رهبرى حـ  كفايتى دبير اولى، عده علت بى به دهد. و تشكيل مى

بشـويد بهتـر اسـت     دانيم شما كانديد گويد ما صالح نمى آيد و مى ي  مأمور روسى مى
گيرد. بعد رهبران حزب  رود و پس مى كانديداتورى خودتان را پس بگيريد. و او هم مى

كفايـت نيسـت.    تعويض دبيـر اول بـى   گويند: نيازى به مى خوانند. و اى فرا مى جلسه را به
 شـود  خوانند. و ي  نفـر بلنـد نمـى    روند در پلنوم و همين دستورات را مى ها هم مى آن

اعتراض كند كه اگر قرار است رفيق سوسلف دستور بدهد كه رادمـنش بمانـد يـا بـرود     
 چه خاطر است. مسخره به شود. و اين نمايش پس اين پلنوم براى چه برگزار مى

دهد تا با تدابير و  مأموريت مىبوروى موقت  برانگيز آن است كه پلنوم به نكته تعجب
جلب نيروهاى فعال و كارآمد باز كند  ابتكارات ضرورى راه را براى تحول در رهبرى و

 پلنوم بعدى ارائه دهد. و نقشه خود را به
 

 يك سؤال

پرسد نظر رفيق سوسلف بركنارى رادمـنش بـود    صفرى دو بار از اسكندرى در پلنوم مى
قـدر   چيست. صفرى چرا برايش اين از نظر رفيق سوسلف تان يا نه. و خود شما برداشت

نظر رفيق سوسلف مهم است. نظر رفيق سوسلف در پلنوم دهم حزب توده چـه جـايى   
خـاطر   نظر اين قدر براى او و ديگران مهم است. چـرا نبايـد رادمـنش بـه     دارد چرا اين

و حزب تـوده   نكشد (1019پلنوم چهاردهم )دى ماه  اش عوض شود تا كار به كفايتى بى
را النه ساواك نكند. و شهريارى عامل ساواك و مسئول تشيكالت سراسـرى حـزب در   

خـورده شـود.    اى فريب ها توده فدايى )ضياء ظريفى( و ده ايران باعث دستگيرى رهبران
بايـد   ى رهبران حزب توده را جنبش انقالبـى مـردم ايـران بدهنـد. چـرا     نوزبچرا تاوان 

فاجعه تن بدهند. كه سوسلف بگويد رادمنش بماند و رابط روسـى  اين  رهبران حزب به
شـدن نداريـد. اسـكندرى و ديگـر رهبـران       اسكندرى بگويد، شما حق كانديد بيايد و به

 حزبى تن بدهند. و اين يعنى فاجعه. مشروعيت يافتن ذلت و زبونى.
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 ابقاء رادمنش ها به علل تمايل روس

حسين يزدى( در خانه رادمنش و سـرقت اسـناد   مقامات شوروى عليرشم نفوذ ساواك )
 ابقاء رادمنش رأى داد. داليل زير به حزبى به
. براى شوروى سرنوشت حزب توده در درجه دوم اهميت بـود. بـراى آنـان مهـم     1

گرفت رادمنش فـردى قابـل اعتمـاد و     مى كسى بود كه سكان رهبرى حزب را در دست
يم كه تا لحظه مرگ و حتى بعد از مـرگ حاضـر   ها بود. و از ياد نبر فرمان روس به گوش

هـا و   اش نيـز همسـرش كليـه نامـه     هـا بگويـد. بعـد از مـرگ     نشد كالمى برعليـه روس 
 هاى او را در آتش سوزاند. نوشته
. آلترنــاتيو رادمــنش در آن زمــان ايــرج اســكندرى بــود. و پرونــده اســكندرى در 2
 هاى زير زياد قابل دفاع نبود: زمينه
شـوروى را   فروش برنج، اسكندرى در زمان وزارتش فـروش بـرنج بـه    . در مسئله1
هـا حاضـر نشـدند ايـن      بـود. روس  ايران كرد. كه كمياب و گـران  فروش قند به منوط به

. امتيـاز فرودگـاه در شـمال، اسـكندرى بـا امتيـاز       2معامله را با اسكندرى انجام بدهند. 
هـا و   ش اين بود كه فـردا امريكـايى  ها مخالفت كرد و استدالل روس به فرودگاه در شمال

از سـفر ملكـى    . دفاع از ملكى، كنسول شـوروى 0خواهند.  ها همين امتياز را مى انگليس
هـاى   هـا بـا عكـس    تبريز و پايين آوردن عكس استالين از دفاتر حزب و جـايگزين آن  به

شـود و اسـكندرى    حـزب مـى   ج او ازراخـ ا كنـد. و خواسـتار   ارانى و ستارخان گله مى
. نوشـتن و  1تقصير اسـت.   او مأموريت داده است. و ملكى بى گويد، كميته مركزى به ىم

رهبران شـوروى رهبـرى حـزب وقتـى      خاطر تشكيل فرقه به حزب به دادن نامه اعتراض
كند. كه بايـد   ابالغ مى ها آن شوند. و سفير دستور رفيق استالين را به سفارت احضار مى به

گوينـد   هـا مـى   پرسد ارسال نامه كار چه كسى بوده است. آن از فرقه حمايت كنند. و مى
 كه اسكندرى قاصد اين نامه بود. كار اسكندرى بوده است. درحالى

هـا   ( بود. و اين انتخاب بـراى شـوروى  1027. رادمنش منتخب كنگره دوم حزب )0
 1مهم بود )نظر اسكندرى است(
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 تقسيم كار بعد از پلنوم دهم

 ترتيب زير تقسيم شد: رسيد. كارها به پايان پلنوم دهم كه به
. ايـرج اسـكندرى، دبيـر دوم حـزب،     2. رادمنش صدر بورو و مسئول شعبه ايران، 1

كامبخش مسئول اروپاى شربى و مهاجرت،  .0مسئول بخش سياسى و مطبوعات حزب، 
شد. حـوزه بـرلين    دبير سوم حزب، حوزه برلين شربى، زير نظر منوچهر بهزادى اداره مى

اش،  زير نظر كيانورى بود و اعضاء آن: ناصر صارمى، مريم فيروز، ابرى و خـانم  ،شرقى
 جو، دكتر پرويز خلعتبرى بودند. پرويز حكمت

 
 

 11دو روايت از پلنوم 

 1. روايت ملكه محمدى1

 كند: گونه روايت مى را اين 11خانم ملكه محمدى عضو مشاور كميته مركزى حزب پلنوم 
موضـوع در دسـتور كـار قـرار      سـه شكيل شد. دراين پلنـوم  ت 1010دى ماه  01در »

در جنبش جهانى كمونيستى و  گيرى حزب ما در مسائل مورد اختالف . موضع1گرفت: 
. وضع سياسـى ايـران و فعاليـت بـوروى موقـت كميتـه مركـزى در اجـراء         2كارگرى، 

 . درباره مسئله رهبرى0تصميمات پلنوم دهم درمورد مسائل تشكيالتى، 
 مه مصوب پلنوم در مورد مسئله اول تصريح نمود كه:قطعنا

حزب در زمينه مسائل استراتژى و تاكتي  جنبش جهـانى كمونيسـتى و كـارگرى و    
گيـرى مشـخص داشـته اسـت.      موضع مسائل مورد اختالف در داخل اين جنبش پيوسته
شركت داشـته و ايـن    1911و  1917هاى  حزب ما در تنظيم اسناد جلسات مشاوره سال

حـزب   22و  21هـاى   كرده است و نيز آن احكام و نتايجى را كه كنگـره  اسناد را امضاء
كمونيستى داراى اهميت  كمونيست اتحاد شوروى تصويب نموده و براى سراسر جنبش

موقع خود تأييد كرده اسـت. نماينـدگان حـزب مـا در جوامـع مختلـف        اصولى است به

                                                           
 ـ انتشارات حزب توده چهل سال در سنگر مبارزه. 1
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روشـنى   جنبش جهانى موضع حـزب را بـه   گوناگون اختالف در المللى و در مراحل بين
تزهـايى را كـه    اند. پلنوم گزارش سياسى بـوروى موقـت را اسـتماع نمـود و     بيان داشته

هـاى   درباره وضع كشور و وظايف در توضيح ماهيت كودتا، عيار اصالحات رژيم، شيوه
هـاى   مسئله جبهه واحد و هدف تـاكتيكى و خواسـت   تازه عمل رژيم، وضع اپوزسيون،

 و راه تحول در كشور از طرف بوروى موقت تنظيم شده بود مورد بررسـى قـرار   حزب
 رهبرى آينده تصحيح و تكميل تزها را توصيه نمود. داد و به

بوروى دائم تبديل كرد. و مسئله چگونگى تحـول رهبـرى    پلنوم، بوروى موقت را به
 را در دستور كار رهبرى آينده قرار داد.

 

 111رى از پلنوم روايت دوم: روايت اسكند

مرزهاى ايدئولوژي  رسيد. و حزب كمونيست چين  اختالف سياسى چين و شوروى به
ديد نتوانستند كنگـره   رشد ماركسيسم مى هاى صدر مائو را گام سوم در كه اكنون انديشه

، اسـتالين مـرده بـود. و    21حزب كمونيسـت شـوروى را تـاب بياورنـد. در كنگـره       21
هاى استالين سـخن   اكنون او از كيش شخصيت و جنايت صدر حزب بود. و خروشچف

هـا جلـو بـرد.     امپرياليسـت  آميـز را بـا   گفت. و معتقد بود بايد تز همزيستى مسالمت مى
اخــتالف بــين دو حــزب بــزرگ شــوروى و چــين شــكافى بــزرگ در جنــبش جهــانى 

چينـى  نفر تمايالت  سهاحزاب راه يافت. در حزب توده  درون كمونيستى ايجاد كرد و به
 مائوئيسم شهرت يافت. به بعدا پيدا كردند. اين تمايالت 

. سـغايى از  0. دكتر فـروتن از رهبـرى حـزب،    2. احمد قاسمى از رهبرى حزب، 1
 افسران نيروى هوايى

اخـتالف درون   رهبرى حزب قبل از پلنوم از رهبران، و كادرهـاى حـزب نسـبت بـه    
حـزب   نفر، نظر خودشان را بـه  سه اين جنبش كمونيستى نظرخواهى كرده بود. و طبيعتا 
هـاى سـقوط    مسكو رسـانده بـود. تـا زمينـه     داده بودند ايرج اسكندرى زودتر خود را به

 رادمنش را فراهم كند.
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 ها اولين برخورد روس

تى در حزب مطلع شده بودنـد.  شان در حزب از گرايشات مائوئيس ها توسط عوامل روس
هـا را تفتـيش    مسكو، در فرودگاه وسايل آن به حين ورود قاسمى، فروتن و طبرىپس در

هاى آنان را ضبط كردند. اين اولين اقـدام علنـى و عملـى     كردند، اسناد، مدارك و نوشته
كردنـد كـه ايـن     هـا تصـور مـى    ها بـود. شـايد روس   براى برخورد با مائوئيست ها روس

هـا بفهمنـد. امـا     مائوئيست به ها را نسبت برخورد نشانه خوبى است تا اهل فن موضع آن
قدر گويـا نبـود. اسـكندرى مطلـع شـد. و بـه        ها آن آميز براى بعضى اين برخورد توهين

مسـئولين   دوسيموننكو او را بـه ميلوانـف ارجـاع داد. )ايـن      سيموننكو اعتراض كرد. و
 سياسى و امنيتى حزب در حزب كمونيسـت شـوروى بودنـد( ميلوانـف گفـت: رفقـاى      

 اند. اسكندرى متوجه جريانات پشت پرده نشد. ديدهامنيتى حتما نكته مشكوكى 
گيـرى   اخـراج قاسـمى، فـروتن، و سـغايى رأى     پس از تشكيل جلسه پلنوم نسبت به

 ند.اداخراج ند ها، رأى به آن خاطر گرايشات مائوئيستى شود اما اك ريت به مى
 

 اوبستركسيون غالم يحيى دانشيان

پارلمانى است. براى از اك ريت انداختن مجلـس، نـوعى اعتـراض     یاوبستركسيون اقدام
گونـه  نشـدن يـ  اليحـه. در ايـن     اك ريت پارلمان براى تصويب اقليت پارلمان است به

كننـد.   گيرى، صحن علنى مجلس را ترك مى موارد طبق سنت پارلمانى اقليت هنگام رأى
 گيرى كند. اك ريت بيفتد. و نتواند رأى تا مجلس از

اين سنت در احزاب كمونيست جـايى نـدارد. در احـزاب كمونيسـت از حـوزه،       اما
نهاد حزب در پلنـوم تـا كنگـره،     ترين ترين مجمع حزب تا كميته مركزى، بزرگ كوچ 
ترين نشست حزب، بعـد از توضـيح مسـائل توسـط منتخبـين و رهبـرى حـزب،         بزرگ
كنـد. و اگـر مسـير     مـى  مخالف از نظر اك ريت موافـق تبعيـت   شود. اقليت گيرى مى رأى

 بعـدى حــواد  نظــر اقليــت را تأييـد كــرد در پلنــوم يــا كنگـره بعــدى اقليــت تبــديل   
 شود. شود. و ضمن انتخاب از نظر اك ريت قبلى، مواضع تصحيح مى اك ريت مى به

حضور كامبخش، كيانورى و طبرى، كسانى كه از نظر مواضـع حزبـى و دانـش    اما چرا در
 زند. اعتراض و اوبستركسيون مى دست به ند، شالم يحيىسياسى دررده باالترى بود
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 اشتباه كامبخش

هـا   مقامات روسى شـايد از كـامبخش جلـوتر نبـود. روس     شالم يحيى از نظر نزديكى به
كه شـالم يحيـى رتبـه     كردند. در حالى مى كامال  با كامبخش م ل ي  ژنرال خود برخورد

حتيـاط دوره سـربازيش را در ارتـش    گروهبانى داشت. )شالم يحيى بـا درجـه سـتوان ا   
هـا   بود( اما شالم يحيى اين زيركى را داشت كه پيشاپيش از نظـر روس  شوروى گترانده

 هاى ارتباطى كامبخش و شالم يحيى يكى نبود. كامال  آگاه شود. گرچه كانال
شـوند.   تبع او كيانورى در اين پلنوم دچار ي  اشتباه سياسى بزرگ مى كامبخش و به

قـدر مهـم نبـود كـه      مواضع مائوئيستى قاسمى و فروتن شايد درنظر كـامبخش آن اتخاذ 
پيشاپيش از نظر رفقاى باال آگاه شود. شايد هم از كانال ارتباطى خود پرسشى كرده بود. 

عهده حزب واگتار كرده بود. پس براى اولين بـار كـامبخش بـا     تصميم را به و آن كانال
دسـت   كيانورى كه بـه  مراه اك ريت كميته مركزى او ونظر خود وارد پلنوم شده بود. و ه

اى  عدم اخراج اين دو رأى دادند. شـالم يحيـى، جـودت و عـده     كرد به كامبخش نگاه مى
شـود. بابـ     كامبخش متوجه اشتباه خود و كيانورى مى ديگر كه از جلسه خارج شدند.

امـا   كند ت مىاميرخسروى از درگيرى لفظى كيانورى و كامبخش در بعد از جلسه صحب
 كند. كيانورى در خاطراتش تكتيب مى

كند. در اين فاصله طبق روايت اسـكندرى بـا    هر حال كامبخش تقاضاى تنفس مى به
قطعـى مقامـات بـاالى حـزب      گيـرد و از نظـر   كانال و مرجع ارتباطى خود تمـاس مـى  

د آيد. و طى نطقى رأى خـو  شود. بعد از تنفس كامبخش مى كمونيست شوروى مطلع مى
دهنـد. امـا آراء    اخراج مى گيرد. و رأى به دنبال او كيانورى هم پس مى به گيرد. را پس مى

 حد نصاب  هنوز به
2
0
 شود. مجدد داده مى رسد تا اخراج قطعى شود. پس تنفس نمى  

 

 انشعاب در حزب ها به تهديد روس

 كنـد. از موضـع او نسـبت    در فاصله تـنفس دوم ميليوانـف بـا اسـكندرى صـحبت مـى      
گيرى كنـد. و وقتـى    اش نتيجه سخنرانى خواهد كه از كند. و از او مى ها تشكر مى چينى به

اخـراج   گويـد: رأى بـه   اى بايـد بگيـرد. ميليوانـف مـى     پرسـد چـه نتيجـه    اسكندرى مـى 
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چه دليل. مـا از تمـامى مسـئولين     پرسد، به اسكندرى با تعجب مى هاى حزب. مائوئيست
نظرشـان را   انـد و دارنـد   هـا هـم آمـده    را بيان كننـد. آن  ايم تا نظرياتشان حزبى خواسته

هـا را   اند كه ما طبق مقـررات حـزب بتـوانيم آن    گويند. عمل ضدحزبى مرتكب نشده مى
 تركيب موافقان اخراج نگاه كند: خواهد به مى اخراج كنيم. و ميليوانف از اسكندرى

. شـالم  0كـارگرى،  هـاى   . رضا روستا رئـيس اتحاديـه  2. رادمنش دبير اول حزب، 1
 يحيى رهبر فرقه و عضو هيئت اجرائيه حزب

 شقه شدن حزب: و اين يعنى دو شقه شدن و بعد سه
 . بازماندگان حزبى0. انشعاب مائوئيستى، 2. انشعاب رهبران درجه اول حزب، 1

عـدم اخـراج داده    نفر از اعضاء فرقه كه رأى به سهخواهد و با  اسكندرى فرصت مى
عبدالحسـين آگـاهى، آذر اوشلـو و     گويـد:  ها را مـى  كند و نظر روس بودند. صحبت مى
 عدم اخراج داده بودند. هايى بودند كه رأى به پيشنمازى از فرقوى

دهنـد. بـاز    اخراج مى اى ديگر رأى به شود. اسكندرى و عده جلسه مجددا تشكيل مى

 حد نصاب  هم به
2
0
شود رأى  ده مجبور مىگيرند. اين بار بابازا مى رسد. باز هم رأى نمى  

 حد نصاب  خود را پس بگيرد تا به
2
0
رسد. و فروتن و قاسمى و سـغايى از   برسد. و مى  

گيرى مجدد: اردشير آوانسيان، اميرخيزى و احسان طبرى  شوند. در رأى اخراج مى حزب
 اخراج رأى ندادند. به

 

 دو روايت از يك واقعه: خاك در چشم حقيقت

هـايى فـرا راه    چـراغ »كننـده مقالـه    شاور كميته مركزى تنظيمخانم ملكه محمدى عضو م
كند كه اسـكندرى يكـى از عناصـر     مى روايتى رونويس شده از گزارشات حزبى« حزب

 كند: اصلى اين پلنوم سرسوزنى از آن را در خاطراتش ذكر نمى
مواضع روشن در مورد اختالف در جنبش جهـانى كمونيسـتى و كـارگرى، تزهـايى     

هاى تـازه عمـل رژيـم،     اصالحات، شيوه كشور، توضيح ماهيت كودتا، عيار درباره وضع
 وضع اپوزيسيون، مسئله جبهه واحد، مسئله چگونگى تحول رهبرى

شود. با توهين و خوارى و خفت از ابتـدا درفرودگـاه و ضـبط و     پلنومى تشكيل مى
ميليوانـف   اوبستركسيون شالم يحيى و تهديـد  هاى قاسمى، فروتن و طبرى تفتيش نوشته
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هـا را پـس    هاى داده شده پس گرفته شود. با خفـت و خـوارى يكـى يكـى رأى     تا رأى
 «.گيرم ام را پس مى حاال كه زور است. من رأى»گويد:  شكلى كه كيانورى مى به گيرند. مى

شـان   رود. كميتـه مركـزى عليـرشم ميـل     بند حزب از بـين مـى   حي يت و استقالل نيم
شود تا  رادمنش فعال مايشاء حزب مى كفايتى م ل كنند. و فرد بى مىنشينى  تهديد عقب به

 هاى بعد حزب را النه ساواك كند. در سال
خواهـد   شود. در ايـن بـورو رادمـنش تـا دلـش مـى       نفره تشكيل مى سهي  بوروى 

وقت ايـن افتضـاح    گويد. و آن مى اش فحش و ناسزا خاطر توطئه بركنارى اسكندرى به به
شود. در قالب روايتـى زيبـا و    مى« چراشى فرا راه حزب»ملكه محمدى  در روايت خانم
شـود. ايـن چـراغ     داده است. هيچ دروشى چراشى فرا راه كسى نمـى  تزهايى كه رهبرى

 تاريخ گرفت. كند اين درسى است كه بايد از روايت اعماق جهنم هدايت مى رهرو را به
 

 پلنوم يازدهم در چه جوى برگزار شد

م تحت شعاع اختالف شوروى و چين قرار گرفت. چين قبل از كنگره بيستم . اين پلنو1
كمونيست شوروى خارج شود. پس كتـاب   تالش داشت از زير اتوريته و رهبرى حزب

جـاى   هاى ماركس و لنين قرار گرفت. و رفته رفته به ف كتابيسرخ مائو در چين در رد
و حملـه   21شـد. كنگـره    هـاى صـدر مـائو    ماركس و لنين صـحبت از انديشـه   انديشه

شـد بـراى چـين بـراى      آميز بهانه خـوبى  استالين و تز همزيستى مسالمت خروشچف به
اى از تمـامى اعضـاء و    استقالل و داعيه رهبرى انقالب جهـانى. حـزب طـى پرسشـنامه    

كرده بود. و فروتن و قاسمى و سغايى هم نظـر خـود را    كادرها قبل از پلنوم نظرخواهى
 داده بودند.
 ها قبل از پلنوم از نظرات مائوليستى در حزب خبردار شده بودند. روس. 2
ها مرتبط بود دسـتور صـريح داشـت. امـا مراجـع       . شالم يحيى از مراجعى كه با آن0

دسـت كـامبخش را بـراى     كامبخش اين امـر را يـ  مسـئله داخلـى دانسـته بودنـد. و      
 گيرى باز گتاشته بودند. موضع
اخـراج باعـث    رى براى بركنارى او مطلع بود. رأى او بـه . رادمنش از توطئه اسكند1

 شد. اش مى تضعيف جناح مخالف
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. رادمنش در حين پلنوم با مقامات حزب كمونيست شوروى مالقات كرد. و همراه 1
 پلنوم بازگشت. سيموننكو به

ها، ريشه در اختالفات شخصى او بـا   . اوبستركسيون شالم يحيى جدا از نظر روس1
 اشت.قاسمى هم د

شيـر از كشـورهاى عربـى( درحـزب      . ميليوانف مسئول كشورهاى خاور ميانه )بـه 7
 معاون داشت: سهكمونيست شوروى بود او 

. ماكرياك كـه  0. چرنوف معاون امور مهاجرتى، 2. سيموننكو معاون امور سياسى، 1
 در واقع معاون چرنوف بود.

 

 نتايج پلنوم يازده

هـا را   اش كه زودتـر از مخـالفينش مواضـع روس    هاى حساس پاس گيرنده . رادمنش به1
 اش را تحكيم ببخشد. و بـا اتهـام   تضعيف شده فهميد توانست مخالفينش را پس بزند. مواضع

 هـاى  سـال  ايـن موقعيـت در  مخالفينش فعال مايشاء درحزب بشود. و  گرايشات مائوئيستى به
 و اعتبار حزب در جامعه زد. )درقضيه عباس شهريارى(حي يت  اى جدى به بعد ضربه
 اش فعال مايشاء فرقه شد. آيند و زودفهمى خاطر اين حركت خوش . شالم يحيى نيز به2
. قاسمى، فروتن و سغايى از حزب اخـراج شـدند. و مواضـع كـامال  مائوئيسـتى و      0

 توفان را درست كردند. ضدشوروى گرفتند و حزب كمونيست كارگرى
بند حزب ناديده گرفته  اساس حزب وارد شد. استقالل نيم . ضربه روانى سنگينى به1

 كاره شدند. عمال  همه و علنا شان در حزب  ها و عوامل شد و روس
 

 11چند نكته در مورد پلنوم 

. قبل از تشكيل پلنوم اسكندرى سعى كرد زمينه بركنارى رادمنش را آمـاده كنـد ابتـدا    1
بـاكو   را با خود همراه كند. پس بـه  حل قهرآميز قاسمى و فروتن راه سعى كرد با پتيرش

طـرف خـود    سفر كرد و سعى كرد جناح مخالف دانشيان، پيشنمازى و آذر اوشلـو را بـه  
اسكندرى اميدوار بود كامبخش و جودت كه با رادمـنش مخـالف بودنـد     بكشاند. ضمنا 

 كم  او بيايند. به
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 استالين بود كه پلنوم كامال  تحت كنترل باشد.. محل تشكيل پلنوم ويالى سابق 2
هـا بـود    المللى حزب كـه مـورد قبـول شـوروى     مشى بين . اسكندرى در مورد خط0

 فروتن و سغايى رأى منفى دادند. رأى گتاشت. قاسمى، اسنادى را كه تنظيم كرده بود به
ـ   . طبرى پيشنهاد كرد افرادى كه با خط1 فنـد  المللـى حـزب مخالفنـد موظ    ينمشـى ب
توانند عضـو كميتـه مركـزى باشـند.      مى عمل حزبى خود اطاعت كنند. دراين صورتدر

توانند شركت كنند. اگر نپتيرنـد از كميتـه مركـزى اخـراج      ولى در كارهاى رهبران نمى
 آن رأى داد: رأى گتاشته شد. اك ريت به به شوند. اين پيشنهاد

. پيشنمازى، 1. نوشين، 1ر، يـ. اردش1ورى، ـ. كيان0ش، ـ. كامبخ2كندرى، ـ. اس1
 . طبرى10. اميرخيزى، 12فروتن،  .11. قاسمى، 11. حكيمى، 9. بابازاده، 8. آذر اوشلو، 7

 اقليت رأى نداد:
. نـوروزى،  7. الهرودى، 1. بقراطى، 1. روستا، 1. جودت، 0. دانشيان، 2. رادمنش، 1
 . اميرآقا آذرى )عضو فرقه(8

 را با پيشنهاد طبرى اعالم كردند.. قاسمى و فروتن موافقت خود 1
. دانشيان، جودت، الهرودى، آذرى جلسه را ترك كردند. دانشيان گفـت دريـ  حـزب    1
 )براى دانشيان شوروى يعنى تمام ايدئولوژى( تواند وجود داشته باشد ايدئولوژى نمى دو
 

 انشعاب در تشكيالت خارج از كشور حزب توده

هـاى حـزب    و شوروى شكاف بزرگى در سازمانپس از آشكار شدن اختالف بين چين 
رسمى داد اما اين انشعاب شـايد تـا    انشعاب جنبه به 11مستقر در اروپا ايجاد شد. پلنوم 

هـا نبـود انشـعاب ابعـادى      پتير بود. و اگـر برخـورد زورمدارانـه روس    حدودى اجتناب
ي  حزب مستقل، عنوان  اما حزب توده در موقعيتى نبود كه بتواند به يافت. گسترده نمى
 اى اصولى حل كند. شيوه اش را به مشكالت

سردمدارى شالم يحيى ماركسيسم را همـان دفـاع از شـوروى     ي  جناح از حزب به
پس دورى از شـوروى يعنـى يـ      دانست و براى او شوروى يعنى تمام ايدئولوژى. مى

جنـاح  ايدئولوژى در حزب ممكن نبـود. امـا    دوايدئولوژى ديگر در حزب پس حضور 
ديگرى داشت. فروتن و قاسمى عملى شيرحزبى انجام نداده بودند. پس جا  اك ريت نظر
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كـه   حزب بماننـد. مگـر ايـن    داشت كه با حف  مواضع خود و تبعيت از نظر اك ريت در
بندى بزنند. قاسمى دراين زمان مدير نشريه  فراكسيونسيم يا دسته تصميم بگيرند دست به
 «.مجله دنيا»مدير  مردم بود و فروتن

 

 تشكيالت حزب در اروپا

 دراين زمان حزب در اك ر كشورهاى اروپايى اعضاء و هوادارانى داشت.
آلمان مسـئول تشـكيالت   كيالت حزب پرويز نيكخواه بود. دردرانگلستان مسئول تش

 ايتاليا نيز حزب نيروهاى قابل توجهى داشت. حزب مهدى خانبابا تهرانى بود. در فرانسه و

 

 انشعاب چه بودعلت 

 سه عامل عمده در اين انشعاب مؤثر بودند:
. ابقـاء رادمـنش در رهبـرى حـزب و     2. نفوذ ساواك در تشكيالت رهبرى حزب، 1

 21كنگره  . مواضع شوروى در0او،  سپردن فعاليت ايران به
 

 رهبران انشعاب

از مالقـات و   اليپزي  رفتند و پس رهبرى مهدى خانبابا تهرانى به اى از معترضين به عده
ند و نام خود را سازمان انقالبـى  دجدا ش اى از حزب بحث با رهبرى حزب، طى اعالميه

 )حزب توده( گتاشتند. رهبران انشعاب:
 . كورش الشايى1. فيروز فوالدى، 0. مهدى خانبابا تهرانى، پرويز نيكخواه، 1
 

 خروج از آلمان شرقى

از آلمان شرقى خارج شـدند. كـه آن دو نفـر    ابتدا فروتن و سغايى با گترنامه دو ايرانى 
فرانسـه از آلمـان    ويـزاى سـفر بـه    توسط پليس آلمان شرقى دستگير شدند و قاسمى بـا 

علـت بيمـارى قلبـى و نداشـتن امكانـات درمـان در آلمـان شربـى          خارج شد سغايى به
 سازمان انقالبى پيوستند. و فريدون كشاورز به درگتشت فروتن، قاسمى
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 سازمان انقالبى كنفرانس اول

 اين كنفرانس در آلمان برگزار شد. در اين كنفرانس فريدون كشاورز اخراج شد.
 

 كنفرانس دوم سازمان انقالبى

اين كنفرانس در ايتاليا برگزار شد و طى آن احمد قاسـمى اخـراج شـد.و علـت اخـراج      
خـود نيـز از   فرسـتاد. دكتـر فـروتن     اى بود كه روزبه بر عليه قاسمى از درون زندان نامه

 سازمان انقالبى جدا شد.
 

 سازمان ماركسيستى لنينيستى توفان

پس از اخراج از سازمان انقالبى، قاسمى و فروتن سازمان توفان را درسـت كردنـد كـه    
 ها توفان بود. نشريه آن
 

 انشعاب در توفان

 با شروع اختالف بين چين و آلبانى، قاسمى طرفـدار آلبـانى شـد. و بـين او بـا فـروتن      
از مدتى با وضع بسيار بـدى در   اختالف افتاد. قاسمى گروه توفان را درست كرد. و بعد

 اروپاى شربى درگتشت.
 

 نظرات چين در حزب توده علت گرايش به

نظرات مائوئيسـتى را در سـه محـور     كيانورى دبير اول سابق حزب توده علت گرايش به
 كنند: خالصه مى

راد اك را از طبقات مرفه و متوسط جامعه بودند و . خصلت طبقاتى اين افراد، اين اف2
گيرى و دور شدن از جنـبش در دوران   بهانه بافى، از ويژگى اين افراد دمدمى بودن، منفى

. اشـتباهات  0هاى انقالب چين، شعارهاى تند و تيز و انقالبـى،   . جاذبه2شكست است، 
 حزب توده.
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 هاى حزب پس از انشعاب وضع سازمان

از  نـود درصـد  ترين انشعاب در تاريخ حزب بود. حـدود   انشعاب سازمان انقالبى بزرگ
هـاى   اين انشعاب ديگر سـازمان  نيروهاى حزب در شرب با اين انشعاب رفتند. و پس از
 عناصرى منفرد دراين يا آن كشور: حزب درشرب گسترش نيافت. و حزب تبديل شد به

كـل   ل. دكتـر پنـاهى  1. باب  اميرخسـروى،  0. كيومر  زرشناس، 2. فرهاد فرجاد، 1
 ى،ـ. دكتر فريبرز بقايـ 1حسين نظرى،  . مهندس1نفر بودند.  پانزدهنيروهاى حزب در انگليس 

 . مهندس رستمى8. دكتر فرهاد عاصمى، 7
 

 كنفدراسيون دانشجويى

ترين جريان در ميان )دانشـجويان( امريكـا و    در دهه چهل كنفدراسيون دانشجويى فعال
و بيشتر سازمان انقالبى در آن نقـش   ا بود. اما حزب در تشكيل آن دخالتى نداشت.اروپ

هـا از پــتيرش   اى، ضــد شـوروى داشــت. آن  داشـت. كنفدراســيون مواضـع ضــد تـوده   
 داخل كنفدراسيون جلوگيرى كردند. فعالين كنفدراسيون: به اى دانشجويان توده

الشـعرا بهـار، سـياوش     ر ملـ  مولود خانلرى، شهرآشوب اميرشاهى، مهرداد بهار پس
 پرويز نيكخواه، منوچهر ثابتيان پارسانژاد، مهدى خانبابا تهرانى، مجيد زربخش،

 

 نفوذ مجدد ساواك در حزب توده

گـردد. در پلنـوم دهـم پـس از دسـتگيرى       پلنوم دهم و يازدهم بر مـى  اين نفوذ به ۀريش
در رهبرى حزب نبود. اما رادمنش  برادران يزدى و سرقت اسناد حزب ديگر جايى براى

دست قدرتمند سوسلف رادمنش را نجات داد. در پلنـوم يـازدهم نيـز اك ريـت رهبـرى      
رادمنش متقاعد شده بود اما مشخص شدن مواضع قاسـمى و فـروتن    كفايتى بى حزب به

در دسـتور كـار    كم  رادمنش آمد. و مبارزه بـا مائوئيسـم   در رهبرى حزب، بار ديگر به
تـرى موكـول شـد. بـوروى      فرصـت مناسـب   فت. و بركنارى رادمنش بهها قرار گر روس

شد. و مسئوليت شعبه ايران را رادمـنش از آن   موقت تشكيل شد. و رادمنش صدر بورو
 خود كرد.
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 سوى عراق حركت به

در همين زمان در عراق كودتا شد. رژيم سلطنتى سقوط كرد. و ژنرال عبدالكريم قاسـم  
آماده شـد. حـزب بـا كمـ  حـزب       اليت بر عليه رژيم شاهقدرت رسيد. و شرايط فع به

 هاى كار را در عراق فراهم كند. كمونيست عراق توانست زمينه
 

 حوزه بغداد

 عراق منتقل شدند: اى از كادرهاى حزب به كم عده رادمنش مسئول كار دربغداد شد. و كم
 جو پرويز حكمت .1. مهندس گوهريان، 1. ناصر صارمى، 0. حسن نظرى، 2. رادمنش، 1
 

 عباسعلى شهريارى كه بود

از ايل دوانى. كارگر شركت نفت بود. در يكى از اعتصابات از  ،شهريارى خوزستانى بود
 مازندران رفت. سازمان كار اخراج شد. و مدتى از سوى حزب به

 

 حوزه كويت

اج از كـارگران حزبـى اخـر    جا آنبعد از مدتى شهريارى سر از كويت بيرون آورد. و در 
شده از شركت نفت ي  حوزه حزبى درست كرد. دراين زمان شهريار براى ايرانيانى كه 

گرفت. رادمنش در اين زمان با عباس شهريارى  آمدند اجازه كار و اقامت مى كويت مى به
من معرفـى كردنـد.    رفقاى شوروى اين پسره را به»و طبق روايت رادمنش  شود. آشنا مى

 «1كرد. ىها كار م او قبال  با آن
اى از رهبـران درجـه دوم    شهريارى در زمان اقامتش در كويـت  توانسـته بـود عـده    

هـا   كار موفق شده بود اعتماد روس شوروى بفرستد. و با اين حزب كمونيست عراق را به
 رادمنش در اين رابطه بوده است. را جلب كند. احتماال  معرفى شهريارى به

                                                           
 . اسکندری ـ خاطرات1
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فرسـتاد تـا بـراى     رت براى رهبران حـزب مـى  شهريارى در اين زمان مقدارى پاسپو
شـود. و   رادمنش نزدي  مـى  رفته به ها استفاده كنند. شهريارى رفته اروپا از آن مسافرت به

هاى عراقى، نسبت فاميلى با دكتر پرويز خلعتبـرى   با بزرگ كردن فرارى دادن كمونيست
و شـركت در  شوهر دختر خوانـده مـادر خلعتبـرى بـود( از فعـالين حزبـى        )شهريارى

كند. شـهريارى   جلب مى عنوان نماينده، اعتماد رادمنش را فدراسيون جهانى سنديكاها به
دهد كـه او   رادمنش نشان مى آيد. تا با رهبرى از نزدي  آشنا شود. و به آلمان شرقى مى به

مخالف است. و اين همـان چيـزى بـود كـه رادمـنش دنبـال آن        با كامبخش و كيانورى
 يافتن رابط فعالى در ايران. براى بيرون آوردن كار در ايران از دست كيانورىگرديد.  مى
 

 اولين هشدار

مـرداد از طريـق كويـت راهـى      28نگار حزبى كه پـس از كودتـاى    رحيم نامور، روزنامه
شهريارى عامـل سـاواك اسـت. پـس      شنود كه شوروى است. از ايرانيان مقيم كويت مى

 بهتر است از او برحتر باشد.
 

 دومين هشدار

پس از پلنوم دهم و افتضاح نفوذ ساواك در خانه رادمنش توسط بـرادران يـزدى، دكتـر    
ايـران كـه در دسـت رادمـنش بـود       هاى شـعبه  فروتن و كيانورى مسئول بررسى پرونده

خواهنـد او را   شـوند. و از اسـكندرى مـى    شهريارى مشكوك مـى  شوند. در بررسى به مى
آيد. و كيانورى و فـروتن   اليپزي  مى دعوت كند. شهريارى به)اليپزي (  آلمان شرقى به

آلمـان بيـاورد. چـون     بـه  اش را گويند. بهتر است خانواده او مى براى امتحان شهريارى به
مدرسه عالى حزبـى در   مراتب باالى حزب، او را به او به ءِحزب تصميم دارد. براى ارتقا
گويد او عـالوه بـر عضـويت در     و مىشود.  دست و پاچه مى مسكو بفرستند. شهريارى

بدهنـد.   هـا نيـز اجـازه    حزب توده عضو حزب كمونيست عراق هـم هسـت و بايـد آن   
او اجازه بازگشت ندهند. تا مسائل روشن شود امـا   كنند. به كيانورى و فروتن پيشنهاد مى

د هيچ وجه قابـل اعتمـا   اين مرد به»نويسد:  مى كند و در پرونده او اسكندرى مخالفت مى
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امـا رادمـنش   « او خـوددارى شـود.   نيست. و بايد از هر گونه رابطه و دادن مأموريت بـه 
 د.نك میهشدار توجهى ن اين به

 

 تشكيالت خوزستان

شـعله  »نام  اى به د. و نشريهنك میدراين زمان شهريارى در جنوب سازمان حزب را احياء 
 .دنك میمنتشر « جنوب
 

 ايران كادرهاى حزبى به فرستادن

 فرستد: میايران  اى از كاردهاى حزب را به شهريارى عده منش براى كم  بهراد
كـرد. سـرگرد    . سرگرد رزمى، فرمانده گردان همدان كه در چكسلواكى زندگى مـى 1

زاده از  . مهنـدس معصـوم  2نيافـت.   رزمى در ايران گم شـد. و حـزب هـيچ اثـرى از او    
ى شد. او نيز در ايـران گـم   كادرهاى حزب در خراسان كه در شوروى مهندس كشاورز

ق نيروى هوايى، باـر سـجو، افس . پرويز حكمت0رى از او نيافت. ـاث د. و حزب هيچـش
 . على خاورى1

جو و سـرگرد آگـنج )از    جو، ي  بار حكمت شهريارى براى فريب حزب و حكمت
 برد. میشوروى  جو( را به اقوام حكمت

 

 فراهم شدن شرايط انقالبى

د كه در ايران شرايط انقالبى آماده است نك میجو و خاورى را متقاعد  شهريارى حكمت
ايـران   الزم اسـت تمـامى رهبـرى بـه     و بايد با مبارزه مسلحانه رژيم را سرنگون كـرد. و 

شـوند.   جو و خاورى براى متقاعد كردن رهبرى حزب راهى شوروى مـى  بيايند. حكمت
ند. ماشـينى كـه شـهريارى در اختيـار     وش میدستگير  اتهام سرقت ماشينى به اما در رشت
شود كه اين دو  مشخص مى جو و خاورى قرار داده بود دزدى بود. در بازجويى حكمت

حبس  روند و هر دو به دادگاه نظامى مى جو و خاورى به اند حكمت از فعاالن حزب توده
 سد.ر قتل مى سال در زندان به 11جو پس از  حكمت شوند. ابد محكوم مى
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شوند. و  ها مفقود مى زاده در همين زمان دو كادر ديگر حزب سرگرد رزمى و معصوم
. يـا توسـط شـهريارى    اند هساواك كشته شد شود. كه در زير شكنجه آخر معلوم نمى تا به
 ند.ا هنيست شد سر به
 

 توطئه براى ربودن رادمنش

بـرى حـزب در   كادرهـا ره با دسـتگيرى  »گويد:  فرستد و مى آلمان مى شهريارى پيكى به
كيـانورى، آشـوت شـهبازيان و منـوچهر      اسـت و الزم اسـت  داخل كشور ضعيف شده 

 ايران بيايند. بهزادى به
گـتارد   شهريارى از سويى ديگر با رادمنش در مرز قصـر شـيرين قـرار مالقـات مـى     

 ايران بياورند. كنند و به نفر رادمنش را بيهوش دوساواك تصميم داشت توسط 
 

 در عراقكودتا 

شـود. و حـزب    عراق براى مالقات با شهريارى در عراق كودتا مى مقارن سفر رادمنش به
بحرانى شـدن اوضـاع، رادمـنش نيـز در      شود مخفى شود. با كمونيست عراق مجبور مى

توانـد بـراى ديـدن شـهريارى      شود. و نمى هاى حزب كمونيست مخفى مى يكى از خانه
 ماه بعد توانست از عراق خارج بشود. ششبرود. رادمنش  قصرشيرين به

 

 اقدامات شهريارى

حـزب كمونيسـت    دواى از كادرهـاى درجـه    . شهريارى توانست با فرارى دادن عـده 1
كند. اما رهبـران رده نخسـت را    شوروى اعتماد حزب كمونيست عراق را جلب عراق به

در زنـدان   1011ال داد. يكى از اين افراد رفيق عادل بود كـه تـا سـ    ساواك تحويل مى به
 ايران بود.
شكل شيرمستقيم، على حكيمـى، پسـر صـمد حكيمـى از      ساواك به . جلب افراد به2

با شهريارى تماس گرفت. ساواك  ايران آمد. و مركزيت حزب توده، با گترنامه جعلى به
دانست در صـدد جـتب او برآمـد.     رادمنش مى كه مهندس حكيمى را از افراد نزدي  به
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را مسئول پخش نشريات حزب كـرد. امـا در يـ  اقـدام سـاختگى،       يمىشهريارى حك
دوبلـه نگـه    حكيمى دستگير شد. شهريارى ماشين پـر از نشـريات را جلـو بانـ  ملـى     

كند. و  جرم دوبله نگه داشتن مؤاخته مى بان  رفت پليس حكيمى را به داشت. و خود به
پـتيرد   شكنجه مـى  شود حكيمى در زير كشف مى در جستجوى ماشين، نشريات حزب

بـا ســاواك همكــارى كنــد. و قــرار بـود در طــرح ســاواك بــراى دزديــدن رادمــنش از   
نفر باشد. نفر دوم علينقى منزوى بود. كه بـرادرش از افسـران    دويكى از آن  قصرشيرين

شهريارى بود. شهريارى  خانه حزبى بود و در زير شكنجه كشته شد. منزوى در ايران هم
رادمـنش   بيروت فرستاد. با اين بهانه كه جاى او در خطر اسـت. بـه   هپس از مدتى او را ب

فرسـتاد. پـس از    داد. تا مدتى رادمنش بـراى منـزوى پـول مـى     هم سفر منزوى را اطالع
متـرجم   عنـوان  كشف ماجرا ارسال پول قطع شد. و منـزوى از سـفارت شاهنشـاهى بـه    

 كار شد. مشغول به
عنوان ي  انقالبى بزرگ دفاع كرد. امـا   ارى بهآلمان رفت و از شهري منزوى دو بار به

 از حزب اخراج كرد. علت اشتغال از سفارت شاهنشاهى او را حزب به
هـاى   حـزب وفـادار بودنـد. زمينـه     . لو دادن افراد حزبى، شهريارى افرادى را كه به0

 كرد. شان را فراهم مى دستگيرى
ديــده، صــابر  آصــف رزماهلل معلــم،  يــگ آوانســيان، مرتضــى باباخــانى، هــدايتاگگ

 شهريارى دستگير شدند. هاى سرشناسى بودند كه در رابطه با محمدزاده، چهره
. فريب صدام، در فرار ژنرال ناراضى عبدالغنى الرواى از عراق و پناهنـده شـدن او   1
پـول زيـادى از او گرفـت. و پـس از      ايران، صدام در صدد كشتن او بر آمد. شهريارى به

د كه او را كشته است صحنه ترور توسط ساواك فـراهم شـد. و خبـر    ي  هفته اطالع دا
اين مناسبت جشن گرفتـه شـد. امـا چنـد      نيز پخش شد. در عراق به ترور از راديو ايران

 روز بعد ژنرال عراقى در تلويزيون ايران ظاهر شد و آبروى صدام را برد.
چند بارى با تيمور  . آماده كردن مقدمات ترور بختيار، شهريارى بدون اجازه حزب1

بعد در سركوب و قتل عـام مجموعـه    به 1002هاى  بختيار ژنرال آدمكش شاه كه در سال
عنوان ناراضـى در عـراق زنـدگى     حزب و نيروهاى ملى نقش اساسى داشت، و اكنون به

تماس گرفت. رادمنش از او خواست با بختيار تماس نداشته باشد. امـا او اعتنـا    كرد، مى
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ترور بختيـار را توسـط سـاواك     ها شهريارى توانست مقدمات همين تماس كرد. در نمى

 فراهم كند.
اى سـاواكى   دنبال خيانت ناصـر آقايـان، تـوده    . لو دادن بخشى از رهبران فدايى، به1

ظريفى مخفى شد. و رهبرى سـازمان را   شده و دستگيرى جزنى و سوركى، حسن ضياء
 زمينـه شهريارى قول داد كه در رى قرار گرفت. وعهده گرفت. ظريفى درارتباط با شهريا به

 ظريفى كم  كند. اما دراولين فرصت زمينه دستگيرى او را فراهم كرد. تبليغات به
 

 لو رفتن عباس شهريارى

سالمت  گويد: به شنوند كه مى شان صداى سرهنگى را مى ها در استراق سمع مرزى روس
ها  مرز گتشته است. گارد مرزى روس فهمند كه جاسوسى از ها مى از مرز گتشت. و آن

كننـد. فـرد دسـتگير شـده خـودش را ماليـرى        ي  ايرانى را در خاك خود دستگير مى
عضو حزب توده و پي  عباس شهريارى مسئول تشكيالت داخل كشور  كند. معرفى مى

كـه شـنود ضـبط شـده      ها رادمنش. اما روس حزب، با نامه و مداركى دال بر معرفى او به
د. و مكالمه جناب سرهنگ را براى او نكن هاى ماليرى را باور نمى دارند. حرف مرزى را
ها )چنـان كـه افتـد و دانـى( ماليـرى اعتـراف        ادامه بازجويى كنند. باالخره در پخش مى

 كند. كه او و عباس شهريارى عاملين ساواك هستند. مى
 

 بيمارى اسپيونيت

دهنـد. پـس او را بـا     را اطـالع نمـى   رادمنش موضوع دستگيرى عامل ساواك ها به روس
گويد. و نامه شـهريارى را   ايران مى كنند. ماليرى از فعاليت حزب در رو مى ماليرى روبه

هـا   شـود. روس  دهد. و رادمنش از فعاليت خوب حزب در ايران خوشـحال مـى   او مى به
سـت.  گويند كه ماليرى، شهريارى و تمامى تشكيالت ايران سـاواك زده ا  مى رادمنش به

بيمــارى اســپيونيت  بـه  گويـد: رفقــاى شــوروى  شــود و مــى امـا رادمــنش بــاورش نمـى  
آورند تا اعتراف كند كه  گيرند. فشار مى اند. و هر كس را مى سازى( دچار شده )جاسوس

 جاسوس است.
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 چگونگى نفوذ ساواك در حزب

 شـود. رادمـنش خـود معتـرف     رادمنش نزدي  مـى  شهريارى در جريان كار در كويت به
در اين زمان رادمنش مسئول شـعبه   «او معرفى كردند ها به اين پسره را شوروى»است كه 

هـاى حـزب در ايـران     هـاى سـازمان   تشكيالت در ايران است. و كليه ارتباطات و سرپل
شـكل   شود. هيئت دبيران حزب )اسكندرى و كامبخش( بـه  اداره مى زير نظر او مستقيما 

هـا   ها و نشان نام گرفتند. از جزئيات، جريان امور قرار مى شكلى كلى در پراكنده آن هم به
هـا   اطالع بودند. سياست حزب از نظر كار تشكيالتى در طى اين سال و ميزان فعاليت بى

جو و خاورى از سـوى حـزب    شيرمتمركز استوار بود. حكمت ( بر فعاليت1011ـ1011)
بگيرند. اما هر دو  عهده ان را بهتهران بروند. و مسئوليت تشكيالت تهر شوند به مأمور مى

مسـئول   شـوند. و شـهريارى خـود    سازى شهريارى در رشت دسـتگير مـى   ها با زمينه آن
زاده و سرگرد رزمى و حسـن رزمـى )بـا     دوران معصوم اينشود. در تشكيالت تهران مى
درايـن   شوند. نيست مى طرز نامعلومى سربه آيند. اينان نيز به ايران مى نام( مستعار دايى، به

خـورد. بـا ضـربه خـوردن سـازمان اصـفهان        فاصله سازمان حزب در اصفهان ضربه مى
گيـرد. و   عهده مـى  سازمان را در اصفهان به رود و مسئوليت احياء اصفهان مى شهريارى به

رفتـه   شـود. و شـهريارى رفتـه    هاى حـزب تكـرار مـى    اين داستان در مورد ديگر سازمان
 شود. ان مىتشكيالت حزب در اير مسئول كل
 

 نفوذ ساواك در عراق

رود  بغداد مـى  كنند. با رادمنش به دراين مدت شهريارى اعتماد رادمنش را كامال  جلب مى
كند. صدام حسين معاون شـوراى انقـالب    مى بررسى جا آنتا امكان فعاليت حزب را در 

پـتيرد.   نمـى كند با تيمـور بختيـار مالقـات كننـد. رادمـنش       رادمنش پيشنهاد مى عراق به
اش انتقـاد كنـد.    اى اسـت. بايـد از گتشـته    سرتيپ بختيار جالد رفقـاى تـوده   گويد: مى

بـدون اطـالع و اجـازه از     مالقات با او بعد از اين انتقاد قابل بررسى است. اما شهريارى
كند. تيمسار بختيار فرمانده فرماندار نظامى تهـران از   رادمنش با تيمور بختيار مالقات مى

 عهده داشت.وقمع تشكيالت حزب توده بر رقلعنقش اساسى د بعد، مرداد به 28ى كودتا
كنـد و   شود. از او انتقـاد مـى   رادمنش از مالقات شهريارى با تيمسار بختيار مطلع مى
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شهريارى ارتباطش را با تيمسار ادامـه   خواهد ديگر با بختيار مالقاتى نداشته باشد. اما مى
هـا   آن ۀگيرد. كه هم اسلحه براى عمليات نظامى در ايران مى دهد. و از تيمسار پول و مى
ها را در نمايش قدرت خود در معرض  دهد. و ساواك اين سالح تحويل مى ساواك را به

 شود. جا ريخته مى ساواك از همين هاى ترور بختيار توسط دهد. زمينه ديد همگان قرار مى
 

 در اليپزيك و بلغارستان يشهريار

رود. و همـراه رادمـنش در    اليپزي  )آلمان شـرقى( مـى   ديدن رادمنش به براى يشهريار
بلغارســتان از كــامبخش  كنــد. شــهريارى در كنگــره كــارگران بلغارســتان شــركت مــى 

گويـد، راديـو در    او نشان دهد. وقتى كامبخش مى خواهد، تشكيالت راديو پي  را به مى
دانم راديو در بلغارستان است. و  ىگويد: من م كند و مى مى بلغارستان نيست. او اعتراض

نـدارد.   او اعتمـاد  كنـد. كـه كـامبخش بـه     در مالقات با رادمنش از كامبخش شكايت مى
دهد از او و بقيه رهبرى اگـر   او قول مى كند. و به ايران دعوت مى شهريارى رادمنش را به

 كند. ايران بيايند، حمايت مى به
 

 ها شروع سوءظن

شهريارى براى گرفتن پـول و سـوختن مـداوم امكانـات، ايـن      هاى مداوم  . درخواست1
شـهريارى دارد حـزب را سركيسـه     كند كـه  ش  را بين اسكندرى و كامبخش ايجاد مى

 كند، نوعى سوءاستفاده مالى. مى
 ايران اعزام شدند: . دستگيرى تمامى كسانى كه از خارج براى فعاليت به2

 حسن رزمى زاده، سرگرد رزمى، جو، خاورى، معصوم حكمت
. دستگيرى دوباره پسر حكيمى، مهندس حكيمى، دسـتگير شـد و قـول همكـارى     0
نوشت و از او خواست ترتيبى بدهد كه  رادمنش اى به ساواك داد. اما پس از مدتى نامه به
شـهريارى وصـل كـرد تـا ترتيـب       اش برود. رادمنش او را به شوروى نزد زن و بچه او به

 حكيمى دوباره دستگير شد.بدهد. مهندس  خروجش را
 ها هاى مكرر فعالين شهرستان . لو رفتن1
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تشكيالت بيرون  . لو رفتن حسن ضياء ظريفى توسط شهريارى، ظريفى در زندان به1
 پيغام فرستاد كه شهريارى ساواكى است.

 او بلغارستان و اصرار او براى ديدن راديو و ش  كامبخش به . سفر شهريارى به1
و  مشابه در مورد سوختن امكانات )خانه و ماشـين(، لـو رفـتن افـراد    . استدالالت 7
اين قبيل اسـتدالالت، كـامبخش و    ، بدشانسى، و ازيساحتياطى خود فرد، سوءظن پل بى

گتارنـد. امـا رادمـنش بـا اطمينـان كامـل        اسكندرى ش  خود را با رادمنش در ميان مى
 كند: هاد مىپيشن دواعتماد دارد. اسكندرى  شهريارى گويد به مى
تن او در آلمـان،  ـداشـو و نگهاو از ـرس و جـآلمان و پ هـهريارى بـتن شـواسـ. خ1
مجـدد سـازمان حـزب، امـا      دهـى . حتف تشكيالت فعلى حزب در ايـران و سـازمان  2

 رادمنش پيشنهادهاى اسكندرى را رد كرد.
 

 شمارش معكوس براى سقوط رادمنش

هاى رفقـاى   رو كردن او با رادمنش و توصيه روبهرادمنش از دستگيرى ماليرى در مرز و 
حـزب، كميتـه مركـزى، هيئـت اجرائيـه و       شوروى مبنى بر جاسوس بودن شهريارى با

گوينـد دمكراسـى حزبـى و تحقـق كامـل       گويـد )ايـن را مـى    هيئت دبيران سخنى نمـى 
 شـود.  هاى ارتباطى خود مطلع مى چهارم حزب( اما كامبخش از كانال رهنمودهاى پلنوم

سـاواك را در تشـكيالت    عنوان هيئت دبيران مسئله نفوذ شود. به اسكندرى نيز مطلع مى
يى كه از نقش كليدى شهريارى در تشكيالت جا آنگتارند. اما از  حزب با او در ميان مى
توانند رادمنش را قانع كنند. كه جانب احتياط را بگيرد. و كل  نمى ايران اطالعى نداشتند.
عليـرشم نظـر    دهى مجدد كند. رادمـنش نيـز  يران را تعطيل و سازمانسازمان حزب در ا

فشـارد. در   رفقاى شوروى و شواهد آشكار و فراوان بر اعتماد خود بر شهريارى پاى مى
سـال زنـدان    سـه شيرمجاز در زندان اسـت. ماليـرى بـه     جرم عبور اين مدت ماليرى به

 ها منتظرنـد تـا رادمـنش تكليـف شـهريارى را روشـن كنـد. امـا         شود. روس محكوم مى
را  دانـد. و آن  رادمنش اعترافات ماليرى را ناشى از شكنجه و سيستم فشار شـوروى مـى  

 داند. مبرا مى كند و شهريارى را بيمارى اسپيوتني  منتسب مى به
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 شيپون، اون شيپون چسنويه سلوا

افتند تا مشـكل شـهريارى را    صرافت مى ها به شدن زمان آزادى ماليرى، روسبا نزدي  
كفايـت قـدرت    معلوم شد كه رهبران بى ها روس طريق خود حل كنند. در اين مدت به به

آلمان  ها اجازه بدهند رادمنش پاى ساواك را به حل مشكل شهريارى را ندارند. و اگر آن
 كنند. و كرملين باز مى و شوروى
 

 ال كار در كجا بوداشك

هـاى   اعتمـادى  . بـى 0. نبود دمكراسى حزبـى،  2. بالهتى تاريخى در حزب و رادمنش، 1
. نبـود  1عنوان اهرم قدرت،  حزبى به خانمان سوز بين عناصر رهبرى حزب، حف  اسرار

 رابطه زنده بين رهبرى و هيئت اجرائيه، كميته مركزى و توده حزبى
هـا تشـكيالت    بودند، تا شهريارى بـا پـول روس   دست هم داده همه و همه دست به

سالمت  پول حزب عياشى كنند و به ها با درست كند فعاليتى سياسى راه بيندازند. و شب
ايـن بالهـت    كار شدند تا بـه  ها دست به رفيق رادمنش ودكاى روسى بخورند. پس روس

او گفـت:   مسـكو احضـار شـد. و ميليوانـف بـه      پايان دهند. اسكندرى بـه  كران حزب بى
جاسـوس اسـت(. ايـن     وجدانم قسـم شـهريارى   شيپون، اون شيپون، چسنويه سلوا، )به

مسـكو احضـار    رفيق رادمنش حالى كنيد. بعد كيـانورى از كانـال ديگـر بـه     موضوع را به
گـردد و در   اليپزيـ  بـر مـى    كننـد. كيـانورى بـه    مـى  شود. و حل اين قضيه را تأكيد مى
اكى بـودن تشـكيالت ايـران را توسـط رفقـاى شـوروى       العاده مسئله ساو اى فوق جلسه
او جاسوس بودن شـهريارى و   شود و به دهد. اردشير آوانسيان نيز احضار مى مى گزارش

شـود تـا    شود و مأمور مـى  مى شود در آخر شالم يحيى دانشيان احضار حل آن تأكيد مى
 رفقاى پايين ابالغ كند. دستور رفقاى باال را به

 

 پلنوم سيزدهم

 برگزار شد. دربرابر اين پلنوم وظايف مهمى قرار داشت: 1018آذر  1ـ11اين پلنوم از 
. تـدارك  2المللـى احـزاب كمونيسـتى و كـارگرى،      . تصويب اسناد كنفرانس بـين 1
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از وضع كشور و وظـايف مبـرم    سند تحليلى». تأييد 0برگزارى صدمين سال تولد لنين، 
 رائيه و دادن رهنمودهاى مشخص تشكيالتى. بررسى گزارش سازمانى هيئت اج1، «ما

 
 اقدامات انجام شده توسط پلنوم

اى بـزرگ در   المللـى را حادثـه   اى تصويب اسناد كنفرانس بين . پلنوم با صدور قطعنامه1
اى بـراى جشـن    . تصويب قطعنامه2 تاريخ جنبش جهانى كارگرى و كمونيستى دانست.

. تصـويب  0ان براى برگـزارى ايـن جشـن،    مردم اير سالگى لنين و صدور پيامى به 111
. پلنوم تأكيد كرد كه هيئت اجرائيـه  1وضع كشور و وظايف مبرم حزب،  سند تحليلى از

ــوم    ــب پلنــ ــوم از جانــ ــايف معلــ ــت.   12وظــ ــام داده اســ ــت1را انجــ  . هيئــ
 اجرائيه سابق با همان تركيب ابقاء كرد.

 

 خبرى پلنوم سيزده اوج بى

اى از كادرهـاى   تصـرف سـاواك در آمـده عـده     بـه  تمامى تشكيالت داخل كشور حزب
بسيارى آلـت دسـت سـاواك و     اى ديگر در زندان، و بخش اند. و عده حزبى مفقود شده

شـود. آن وقـت جمـاعتى دور هـم      هاى مـزدوران سـاواك مـى    پول حزب خرج عياشى
كنفرانس جهانى احزاب نظر بدهند. از حل مشكالت روزمره خـود   به نشينند. تا راجع مى

اين جماعت صـدمين   خواهند انقالب جهانى را مديريت كنند. مشكل بعدى عاجزند مى
ملت ايران كـه مراسـم تولـد را بـا شـكوه       سال تولد لنين است. و بعد صدور ي  پيام به

اينان در ايـن كـره    1018از اعراب دارد، در ايران سال  جشن بگيريد. اين پيام چه محلى
 انـد. و بعـد   يـ  سـياره ناشـناخته آمـده     اند كه بـه  خىكنند. مشتى مري خاكى زندگى نمى

سند تحليلى وظايف مبرم حزب. كدام حزب. حزبى كه از ابتدا تـا انتهـاى آن    رسند به مى
و وظايف مبرم اين تشكيالت ساواك  در دست ساواك است. اين چه سند تحليلى دارد.

ظايف تحميـل شـده   كفايت كه و زده چيست. و در آخر كلى به به و چه چه از مشتى بى
خاطر  اند. و جا دارد. كه به درستى انجام داده امكانات موجود به با توجه به را 12در پلنوم 

 شوند. هاى خود ابقاء مى پست اين حسن مديريت و اين همه درايت و هوشمندى در
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 بركنارى رادمنش

ايـن   بـه اى تشكيل شد. و شـالم يحيـى، آپاراتچيـ  بـزرگ،      بعد از پلنوم سيزدهم جلسه
كـنم رفيـق رادمـنش     پيشنهاد مى جلسه آمد. و ضمن مطرح كردن قضيه شهريارى گفت:

 كنار گتاشته شود و رفيق ايرج جانشين او شود.
 

 جدال بر سر جانشينى رادمنش

قبل از بركنارى رادمنش، كامبخش و جريانى كه او با آن مرتبط بود روى كيـانورى نظـر   
مـرتبط بـود )حـزب كمونيسـت      الم يحيـى بـا آن  م بت داشت. اما جريانى ديگر كه شـ 

كردند.  كيانورى نداشت. و اسكندرى را تأييد مى آذربايجان شوروى( نظر م بتى نسبت به
قدوه كه جزء جناح كامبخش ـ كيانورى بود اعتـراض كـرد و گفـت      در جلسه بركنارى

ايـن ترتيـب    گفـت. كـامبخش نيـز از    اين برخالف اساسنامه حزب است و درسـت مـى  
دانستند كه شالم يحيى نظر صريح و روشـن   ركنارى ناراحت شد. با اين همه تمامى مىب

هـا بايـد تأييـد كننـد.      ابـالغ كـرده اسـت و آن    هـا  آن رفقاى باال را بدون رودربايستى به
بركنارى رادمنش و  11مقام دبير اول حزب تعيين شد و در پلنوم  عنوان قائم اسكندرى به
 تصويب قرار گرفت. اسكندرى مورد دبير اولى
 

 اخراج رادمنش از كميته مركزى

بعد از بركنارى رادمنش مسئله اخراج او از كميته مركزى حزب مطرح شـد. كميسـيونى   
اخراج بود. گويـا زمينـه مسـاعدى بـراى      كار تعيين شد. كيانورى دنبال اين هم براى اين
رادمـنش بودنـد.   هـا مخـالف اخـراج     هاى قديمى پيش آمده بود. آلمـانى  تصفيه حساب
اسـكندرى گفـت:    المللى حزب كمونيست آلمان شرقى به مسئول شعبه بين ماركوفسكى

خـوب رادمـنش اشـتباه     آيـد  نظر ما درست نمى اخراج رفيق رادمنش از كميته مركزى به
خواهيـد از كميتـه مركـزى     كرده او را برداشتيد و مجازات كرديد. ديگر بـراى چـه مـى   

 بيرونش كنيد.
المللى حزب كمونيست شوروى نيز در مسـكو   دين از مسئولين شعبه بينواديم زاگال
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كرد. اسـكندرى نظـر رفقـاى آلمـانى و      اسكندرى مخالفتش را با اخراج رادمنش ابالغ به
 شوروى را به هيئت اجرائيه ابالغ كرد و اخراج رادمنش منتفى شد.

 

 هايى از قضيه عباس شهريارى درس

 . رادمنش كه بود1

همراه خـالو قربـان در نهضـت جنگـل      مالك الهيجانى بود. كه در نوجوانى بهپسر ي  
رفت و دكتراى فيزي  مدرن گرفت.  فرانسه شركت داشت. و پس از اتمام تحصيالت به
هايش نـامى   ها دستگير شد. و چون در بازجويى پس از بازگشت در رابطه با گروه رشتى

سال زندان محكوم شد. رادمـنش   پنجد. و به نفر محاكمه ش 10برده بود با  از دكتر ارانى
ديگـران در تأسـيس    بعد از سقوط رضاشاه از زندان آزاد شد و همـراه بـا اسـكندرى و   

حزب توده شركت كـرد. در كنفـرانس تهـران و كنگـره اول در مركزيـت حـزب جـاى        
سـال تـا    22مـدت   اول حزب شد. و اين پست به ( دبير1027گرفت. و در كنگره دوم )

( از آن او بود. رادمنش در دوره چهاردهم مجلس نماينـده بـود. و جـز    1019) 11پلنوم 
اى از او در مجلـس   دول خارجى، نطق برجسته نطق در مورد واگتار نكردن امتياز به ي 
و تقاضاى شوروى براى گـرفتن   خورد. هر چند اين نطق با آمدن كافتارادزه چشم نمى به

سياسى در پرونده او ضبط شد. با اين همه رادمـنش  عنوان ي  خبط  امتياز نفت شمال به
خـورد. در   چشم نمـى  اى از او به اش، ويژگى برجسته ا مرگتسياست  هب از ابتداى ورود

شـده اسـت.   ننقـل   نداشته است. داستانى از پايـدارى او  چنان آنزندان رضاشاه مقاومت 
سـازمان ده بزرگـى بـوده    بعد نـه   اى تاريخى نداشته است. از آزادى به چون ارانى دفاعيه
ماركسيستى. تا روز آخر هم چيـزى از اسـرار پنهـان     پردازى در ادبيات است و نه نظريه
 اى كرد. بـا ايـن همـه سـؤالى كـه متبـادر ذهـن        اى نوشت، نه مصاحبه نگفت. نه خاطره

عنـوان يـ  فعـال     شود اين است كه چگونه فردى معمولى در قد و قواره متوسط بـه  مى
هايش دست و پـاى   گيرد. با بالهت مى ى طوالنى در رأس حزب توده قرارمدت حزبى، به
آخـر   كند. )حسين يـزدى و عبـاس شـهريارى( و تـا بـه      اسرار حزبى باز مى ساواك را به

دانـد.   المللى مـى  فشارد. و شهريارى را كادرى حزبى در مقياس بين مى اشتباه خود پاى به



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          091
 

رهبرى حـزب تـوده    مدتى چنين طوالنى در كفايتى چرا فردى با اين درجه بالهت و بى
 راستى علت چه بود: آورد. به دوام مى
هـا، نظـر م بـت رفقـاى شـوروى،       شنوى از روس الرجال در حزب توده، حرف قحط

 خن ى بودن، و نقطه وحدت دو فراكسيون
سياسـت، ايـدئولوژى    نكات، او تبلور حزب توده بود. دريا چيزى باالتر از اين 

 و تشكيالت.
 

 ها . دخالت روس2

 ها از چند زاويه قابل بررسى است. دخالت روس
ديدنـد كـه    پنداشتند. و خود را مجاز مى   مطلق خود مىمل. آنان احزاب برادر را 1

 ها دخل و تصرف كنند. در امور داخلى آن
 ديدند. ها را ابزارى براى پيشبرد مقاصد جهانى خود مى . آن2
داشت. چه در قضيه برادران  دخالت وا مى ها را به آن كفايتى رهبران اين احزاب . بى0

 يزدى و چه در قضيه عباس شهريارى
. رابطه بين حـزب كمونيسـت شـوروى و حـزب تـوده را بايـد ديـالكتيكى ديـد.         1

 كفايتى رهبران حزبى. ناسيوناليسم روسى و بى
 

 . نقش غالم يحيى3

 روى وجود داشت:شو شان به مواضع در حزب توده سه جريان الاقل نسبت به
 . جريان شالم يحيى0. جريان كامبخش ـ كيانورى، 2. جريان رادمنش ـ اسكندرى، 1

جريان نخست: كه در رأس آن رادمـنش و اسـكندرى بودنـد. شـوروى را كشـورى      
عهـده دارد. و   امپرياليسـم بـه   دانستند كه نقـش اصـلى را در مبـارزه بـا     سوسياليستى مى

كنـد. ايـن جريـان معتقـد بـود بايـد بـا حـزب          جهانى مىانقالب  ترين كم  را به بزرگ
 برادرانه داشت و نظر آن را محترم شمرد. كمونيست شوروى و روابط

دانسـت.   جريان دوم: كه كامبخش سردمداران آن بود. شوروى را مهد سوسياليسم مى
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دانسـت. و   پيـروزى آن مـى   كمـ  بـه   هاى جهـانى را  و وظيفه نخست تمامى كمونيست
كه پيروزى حزب توده در گرو پيروزى شوروى و انقالب جهانى است. آنچه  معتقد بود

شكست يا پيروزى آن، بلكه پيروزى انقـالب جهـانى   جز نه حزب توده  كه اهميت دارد
شوروى تبعيـت   هاى دولت در درجه اول اهميت است. پس در سياست بايد از سياست

هـاى شـوروى را    نـان سياسـت  هاى ملى حزب مغـاير باشـد. اي   كرد. حتى اگر با سياست
بينـيم. دليـل آن ايـن     اگر مغايرتى مـى »كيانورى  قول دانستند و به خدشه مى درست و بى

 هاى حكومتى شوروى، بيشتر تمايل با اينان در ارتباط با سازمان« ايم. است كه ما نفهميده
 بود.هاى اطالعاتى داشتند. چون درنظر اينان ك.گ.ب باالتر از حزب كمونيست  سازمان

جريان سوم: جريان كـارگزاران اسـت. بـراى اينـان حـزب تـوده و فرقـه دمكـرات         
كـارگزاران و   . اينان خـود را بود اى از حزب مادر شعبه. حزب توده هايى بيش نبود بهانه

دانستند. در سه واقعه مهم اين دانشيان اسـت   هاى حزب و دولت شوروى مى آپاراتچي 
 كند: كه دستور را ابالغ مى

 . بركنارى اسكندرى0. بركنارى رادمنش، 2اخراج قاسمى و فروتن از حزب، . 1
گويد: نظر صريح رفقاى باالست و در واقـع   فهمند كه آنچه شالم يحيى مى و همه مى

زنـد. شـالم    آذربايجان است كه حرف مـى  از دهان و زبان شالم يحيى، حزب كمونيست
رفقا من يكى پيشنهاد دارم براى « يف وارم بير تكلينرفقا، م»اى تاريخى دارد  يى جملهيح

اى اسـت آشـنا و معنـا و مفهـومى جـز ابـالغ دسـتور رفقـاى          حزب توده جمله رهبرى
 شوروى را ندارد.

 

 . كيانورى و اخالق حزبى4

باب  اميرخسـروى در مـورد برخـورد كيـانورى در داسـتان بركنـارى رادمـنش چنـين         
طورى كـه مـن بـا او     خوشحال بود. به هم واقعا گويد: كيانورى خيلى خوشحال بود.  مى

هم خورده و  برخورد پيدا كردم. خالصه گفت كه سازمان ايران تماما ساواكى است. و به
هـا را   ها، موقعى كه اين حرف افتضاحش را در آورده و از اين قبيل حرف رادمنش ديگر

ـ  واقعا من  طورى كه زد. به زد چنان خوشحال بود كه چشمانش برق مى مى او پرخـاش   هب
افتد. ايـن در واقـع    كردم و گفتم: آخر اين چه رفتارى است. رادمنش با اين وضع كه مى
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ـ  شود. گفت: مهم نيست. از ايـن چيزهـا   مى حزب توده است كه متالشى آيـد.   يش مـى پ
 1سازيم. مهم آن است كه با اين افتضاح برود. حزب را دو مرتبه مى
تـرين   دانى امـروز بـزرگ   رادمنش گفت: مى بهگويد: كيانورى، در پلنوم  اسكندرى مى

كردند و از كميتـه مركـزى هـم اخـراج      جشن براى من است. كه ترا از دبير اولى بركنار
فـت: بيچـاره و   گاو گفت: برو پسـر دنبـال كـارت. و كيـانورى      خواهى شد. رادمنش به

 2بيچاره خودتى رادمنش گفت:
 

 نكاتى ديگر در باره عباس شهريارى

 كرد. نفره را توسط ي  ساواكى اداره مى 0ـ1هر حوزه  ي. شهريار1
تعـداد محـدود چـاپ     را بـه « شـعبه جنـوب  »و نشـريه  « ضميمه مردم». شهريارى 2
 فرستاد. براى رهبرى حزب مى آلمان داد و چند تايى به عدد مى 1هر حوزه  كرد. به مى
« د حـزب رهبر بزرگ و خردمن»عنوان  . شهريارى در ضميمه مردم از رادمنش به0
 كرد. ياد مى
شود و مسئله جاسوسى بودن شـهريار   مسكو احضار مى كيانورى به 1018. در سال 1
 رسد. اطالع او مى به

( رادمنش پلنـوم را در جريـان فعاليـت حـزب در ايـران      1018)آذر  10. در پلنوم 1
عضـو دارد.   111حزب در ايران  عدد تيراژ دارد و 1111گتاشت و گفت روزنامه مردم 

ر پلنوم براى او دست زدند و هورا كشيدند. كيانورى گفت: سـازمان حـزب در دسـت    د
 شود. روزنامه توسط ساواك چاپ مى ساواك است. و

اى مركب از اسكندرى، رادمنش، دانشيان، كيانورى بـراى بررسـى سـاواكى     . جلسه1
كـرد و  متاكرات خود با ميليوانف صحبت  بودن تشكيالت ايران تشكيل شد. كيانورى از

 هاى او را تأييد كرد. دانشيان گفته
 ساواكى بودن تشكيالت حزب تشكيل شـد. رادمـنش،   . كميسيون براى رسيدگى به7

 اسكندرى، كامبخش، دانشيان، طبرى، قدوه، جودت

                                                           
 . بابک امیرخسروی ـ خاطرات1
 ی ـ خاطرات. اسکندر2
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 از رادمنش سلب مسئوليت كرد. 11. كميسيون تا پلنوم 8
 . هيئت دبيران جديد: اسكندرى، كامبخش، كيانورى9
رى بعد از بركنارى رادمنش هيئتى مركب از دكتر سليمانى، دكتر واحـدى،  . شهريا11

فرستاد تا بـا رهبـرى حـزب مـتاكره      آلمان پوروي  قاضى دادگسترى كه ساواكى بود به
كنند. هيئت اجرائيه افراد اعزامى را در جريان سـاواكى بـودن تشـكيالت گتاشـت. امـا      

مامى ايـن داسـتان دروغ اسـت. و كـار     محرمانه با آن هيئت گفت: ت رادمنش در ديدارى
 دانشيان است.

كرد كه داستان ساواكى بـودن عبـاس شـهريار، توطئـه      . رادمنش تا آخر تصور مى11
 مال كند. لجن هاى درخشان او را شالم يحيى است تا فعاليت

نـام   اين بازى خاتمه دهد. شـهريارى بـه   ساواك تصميم گرفت به 1019. در سال 12
پشت توسط پرويز ثابتى معاون ساواك  و عنصر خطرناك از« زار چهرهاسالمى ـ مرد ه »

 نشان داده شد و تشكيالت ساواك ساخته شده حزب توده تعطيل شد.
هاى فدايى خلق ايـران   بود كه چري « عمليات شهيد روزبه». پايان كار شهريارى 10

 ساواك تصفيه كردند. طى عملياتى حساب خود را با عباس شهريارى و
 

 حزب 14پلنوم 

 برگزار شد. و سه موضوع را دردستور كار خود قرار داد: 1019اين پلنوم در دى ماه 
 . بررسى گزارش سياسى هيئت2. بررسى وضعيت سند تحليلى وضع سازمان حزبى، 1
 . انتخاب هيئت اجرائيه دبيران حزب0زمينه،  اينرائيه و تعيين وظايف مبرم حزب دراج

پلنوم سيزده و هيئت اجرائيه در مورد نفوذ سـاواك چنـين   كميسيون وارسى منتخب 
شواهد عديده و اطالعات مكفـى دربـاره    ها پيش قرائن و كه از مدت با اين»گزارش داد. 

عنـوان مسـئول    هاى حزب بود. رفيق رادمنش بـه  رفته عمال ساواك در بخشى از سازمان
د سـوءظن قـرار داد. و بـدون    حزب در ايران كار سازمانى را بر پايه افراد مـور  سازمانى

هاى حزبى را تحـت كنتـرل    سازمان موافقت و تأييد رهبرى حزب آن شخص بخشى از
علت اختيارات وسيعى كه داشت. امـور سـازمانى را بنـا     خود در آورد. رفيق رادمنش به

كرد. وى نتوانسـت از عهـده مأموريـت     شخصى و تشخيص انفرادى اداره مى تمايالت به
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هاى پلنوم دهم حـزب   بيدارباش د. وى فاقد هشيارى سياسى بود. وى ازخطير خود برآم
هاى گرانبهـايى   دست نياورد. اين فقدان هشيار و آسودگى خاطر فرصت تجربه الزم را به
فردى كه كنترل خود را عمـال  بـر واحـدهاى حزبـى مسـتقر نمـوده بـود.         را فوت كرد.

ننهاد و بـا ادعـاى    عدم تمركز وقعى دستورهاى مكرر رهبرى درباره رعايت اكيد اصل به
كه وضع عينى انقالبى در ايران فراهم است و سرنگون ساختن رژيم در دسـتور كـار    اين

ماجراجويانه بكشاند. و بدون اطالع رهبرى با تيمور بختيار وارد  راهى است. حزب را به
 «تماس شد.

ابقاء يـا عـدم ابقـاء    لتا پلنوم با سلب مسئوليت از رفيق رادمنش پس از بررسى الزم 
علـت ايـن وضـع را ضـعف رهبـرى       نمايد. پلنوم رادمنش را در كميته مركزى اعالم مى

عـدم هشـيارى ارزيـابى    گرى،  كارى، تصميمات انفرادى ذهنى جمعى، اشماض، مالحظه
زمينه نه تنها مسئوليت دو عضو ديگر بلكه مسئوليت خويش را متـتكر   اينكند. و در مى
تنهـا يـ  كـادر     نـه  رادمنش در پلنوم از عباس شهريارى دفاع كرد و او راشود. دكتر  مى

المللـى دانسـت. پلنـوم     حزبى درجه اول، بلكه ي  شخصـيت سياسـى در مقيـاس بـين    
را مورد تأييد قرار داد. پلنوم تنظيم ي  سياسـت   همچنين خطوط عمده گزارش سياسى

ــپ  ــرا از چ ــوي  صــحيح مب ــاجراجويى از س ــم و م ــتروى و سكتاريس  روى و ى و راس
 طلبى از سوى ديگر را وظيفه مبرم در درجه اول حزب دانست. تسليم
 

 هيئت دبيران منتخب پلنوم

. اسكندرى: دبير اول، مسئول كليه كارهاى ايدئولوژي ، تبليغاتى، تعليماتى و رابطه بـا  1
 احزاب برادر

 . كامبخش: دبير اول و مسئول كليه كارهاى تشكيالتى2
 

 منتخب پلنوم هيئت اجرائيه

ـ ـ. ن1ان طبرى، ـ. احس0ش، ـ. عبدالصمد كامبخ2. ايرج اسكندرى، 1 ورى، ـورالدين كيان
 اهلل ميزانى . فرج9. رضوى، 8 . قدوه،7. حسين جودت، 1. شالم يحيى دانشيان، 1
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 شعبه تشكيالت كل

 گانه زير شد. دهى در مناطق سهمسئول اين شعبه كيانورى شد. و مسئول سازمان
 . كشورهاى سوسياليستى0. كشورهاى شربى، 2ران، . اي1

بنابر پيشنهاد كيانورى محل كار شعبه تشكيالت از دبيرخانه حزب در اليپزي  جـدا  
 اين شعبه منتقل شدند. نفر به سهشد و 
ـ ـربـاى شـزب دراروپـهاى ح ازمانـئول سـزادى ـ قبال  مس ـر بهـوچهـ. من1 ود. ـى ب
ته كشـ  1021فرقه دمكرات كـه درآذر   فريدون ابراهيمى، دادستان . انوشيروان ابراهيمى برادر2

 كرد. ه اطالعات معاون روزبه بود. و درراديو پي  كار مىعب. كاظم نديم. قبال  درش0شد. 
 

 تقسيم كار در شعبه تشكيالت

بهزادى مسئول تشكيالت خارج از ايران شد. ابراهيمى مسئول تشكيالت در آذربايجـان  
 ها شد. شهرستان مسئول تشكيالت تهران وشد. كيانورى 

جز منوچهر بهزادى از دبيرخانـه   كيانورى توصيه كردند به رفقاى آلمانى و شوروى به
اسـكندرى و   اعتمادى بـه  علت بى كيانورى به حزب كسى را وارد شعبه تشكيالت نكنند.

 كاركنان دبيرخانه حزب، محل شعبه تشكيالت را از آن منطقه دور كرد.
 

 14نكته در مورد پلنوم چند 

هاى مهمـى   تفاوت 11با گزارش ملكه محمدى از پلنوم  11. گزارش كيانورى از پلنوم 1
اى باشد. خـانم ملكـه    ي  سنت حسنه دارد. گويا در حزب توده كم و زياد كردن تاريخ

محمدى در گزارش خود از ضـعف رهبـرى و سـلب مسـئوليت از رادمـنش در قضـيه       
از »گويـد. امـا در گـزارش ارائـه شـده از سـوى كيـانورى         سـخن مـى   عباس شهريارى

سياسى، تجربه  هاى انفرادى، نداشتن هشيارى اختيارات وسيع تمايالت شخصى، تصميم
برد. و ضـمن بركنـارى    رادمنش نام مى»، آسودگى خاطر 11نگرفتن از هشدارهاى پلنوم 

بعد از اشكاالت ديگر نيـز  كند و  را نيز يادآورى مى او، مسئله اخراج او از كميته مركزى
 برد. نام مى
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گـرى،   كارى، تصميمات انفرادى، ذهنـى  ضعف رهبرى جمعى، اشماض، مالحظه
 عدم هشيارى

. در دو گزارش )كيانورى و ملكه محمدى( از خائن بزرگ عباس شـهريارى نـامى   2
هنـوز   11شـود. پلنـوم    بـرده مـى   عنوان شخص نام جا از او به چهارشود و در  برده نمى

همگان افشاء كند. و گويـا مالحظـه آبـروى خـانوادگى عبـاس       اضر نيست نام او را بهح
 )شهريارى داماد خلعتبرى از فعالين حزب توده بود( شهريارى را دارد.

شـود. و   ملكـه محمـدى حـتف مـى     معضـو ديگـر در گـزارش خـان     دو. خطاى 0
 دوگترند. دراين افتضاح ايـن   مى اشماض از گناه اسكندرى و كامبخش در اين جريان به

ابلهـى م ـل رادمـنش، تـا بـا       وظايف خود و فرصت دادن بـه  خاطر متعهد نبودن به نيز به
در حزب، با جان و آبروى عده زيادى بازى كند، نيز مقصر بودنـد.   حكومت فردى خود

شـدند.   مـى  نشسـتند و محاكمـه و اخـراج    و در صندلى دوم متهمين اين ماجرا بايد مـى 
شـود و معـاونين او ارتقـاء درجـه      شود كه رئيس معـزول مـى   تان زمانى مضح  مىداس
مخـالف بودنـد. و بـا شـاه و ديكتـاتورى       يابنـد. همـين افـراد بـا سـلطنت مـوروثى       مى
 هاى حزبى باور داشتند. موروثى بودن پست جنگيدند. اما به مى
رقى مواجـه  . اخراج رادمنش از كميته مركزى با مخالفت حزب كمونيست آلمان ش1
اى در تمامى كشـورهاى بلـوك    حسنه شود گويا دخالت در احزاب ميزبان ي  سنت مى

 شرق بوده است.
عنـوان سياسـتمدارى    . رادمنش در پلنوم عباس شهريارى كارمند ارشد ساواك را به1

تعجب و تأسف اسـت كـه فـردى بـا چنـين       برد. جاى بسى المللى نام مى در مقياس بين
گل نشسـت   ل سكاندار حزب توده بوده است. پس اگر اين كشتى بهسا 22درايتى مدت 

 نبوده است. بيهوده
 

 16و  15حزب توده در فاصله بين پلنوم 
 دوبرگزار شد. درفاصله ايـن   1017در اسفند  11و پلنوم  10111در تاريخ تير  11پلنوم 
 اتفاق مهم قابل بررسى است. پنجپلنوم 
چينـى بـراى    . زمينـه 0گمـارى در كميتـه مركـزى،    . بر2. شروع تحوالت در ايران، 1

 1017. بهمن 1. كودتاى كيانورى، 1براندازى اسكندرى، 
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 شروع تحوالت در ايران

شـان متوجـه شـدند كـه      هاى حساس گران شوروى با شاخ  بعد تحليل به 1011از سال 
عنوان  بهنخستين گام بايد حزب توده را  تحوالتى در ايران در شُرف وقوع است. پس در

 1002اش در مـرداد   كردند. حزب توده بعد از شكست تاريخى شان آماده مى عامل ايرانى
ها زندگى در زير چتر سياسى و  ها و سال نفوذهاى مكرر ساواك و جنگ قدرت جناح و

 از آن چيزى باقى نمانده است. عنوان حزب كمونيست ايران ها، ديگر به مالى روس
هاى سياسى در ايران، كه زندگى روزمـره   رگاني  با پايگاهمشتى مهاجر بدون رابطه ا

ديدند. و هـر كـدام خـود را     شوروى مى و آينده سياسى خود را در گرو حمايت رفقاى
ها و جريانات سياسى و امنيتى شـوروى وصـل كـرده بودنـد      يكى از سازمان شكلى به به

 خاطرات كيانورى در اين زمينه(. به )نگاه كنيد
حـزب طبقـه   مـدعی  هـايش   بزرگى كه روزگارى عليرشم تمامى عيبو از آن حزب 

 اى برجاى مانده بود. كارگر ايران بود. تنها جنازه
 

 برگمارى در كميته مركزى

روايت ملكـه محمـدى در كتـاب     مسئله كئوپتاسيون يا برگمارى در كميته مركزى و يا به
كه در سرنوشت بعـدى  مهمى است  مسئله« تقويت رهبرى»مبارزه،  انروچهل سال در ك

حزب نقش كليدى دارد. پس بايد در ابتدا ديد چـه اتفاقـاتى در شُـرف وقـوع بـود كـه       
فكر تقويـت رهبـرى حـزب     حزب )جناح كيانورى و شالم يحيى( به هاى قدرتمند جناح
 ها ندارد. برگمارى اينحزب ايرج اسكندرى نقش چندانى در كه رهبر افتند. در حالى مى

 يحيى هايى بين واديم زاگالدين، كيانورى و شالم ، مالقات1010ـ11هاى  درفاصله سال
المللى حزب كمونيست شوروى بـود( هـدف    بين شود )زاگالدين مسئول شعبه انجام مى

 ها نزدي  كردن كيانورى و شالم يحيى بود. كـه دشـمن خـونى    زاگالدين از اين مالقات
نست. او را فـردى آنارشيسـت و   دا يكديگر بودند شالم يحيى كيانورى را كمونيست نمى

گرفـت. امـا    هـا قـرار مـى    مالقـات  دانست. اسكندرى كم و بيش در جريـان ايـن   بد مى
گويـد:   فورماليته بود. هدف زاگالدين ي  دست كردن كميته مركزى بود. اسكندرى مـى 
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مركزى را طورى درست كنند كه مطيع باشد. كميته مركزى در مـوارد   كه كميته براى آن»

شـد. كيـانورى    هايى آشـاز  از همان موقع حركت 1«داد از خود استقالل نشان مىمختلفى 
دادند. رفته رفته اسكندرى در اقليـت   آن رأى مى كرد. شالم يحيى و جناح او به مطرح مى

 گتاشتند. قرار گرفت. و مسائل مهم را با او درميان نمى
 

 كميته برگمارى

ورى و شالم يحيى و براى برگمارى كيان كميسيونى براى برگمارى تعيين شد: اسكندرى،
 مالك تعيين شد.سه 
 . سن0. توانايى كار تشكيالتى، 2. توانايى كار سياسى، 1

ها توجه نشد. اساسنامه زير پا گتاشـته شـد. طبـق اساسـنامه      اين مالك اما در عمل به
ى كادرهـا  شـود بعـد نوبـت بـه     مى جاى خالى در كميته مركزى ابتدا از اعضاء مشاور پر

 ها مورد تأييد نبودند كنار گتاشته شدند رسد. در ابتدا كسانى كه از سوى روس فعال مى
 . اكبر شاندرمنى2. باب  اميرخيزى، 1

پشت در پلنوم كشـيده شـد و    وع شد. بهزنى بين شالم يحيى و كيانورى شر بعد چانه
 باالخره شالم يحيى روى تخت بيمارستان رضايت داد.

اين ترتيب آن مقدار آبى كه توى آن كردنـد كـم كـم ماهيـت      هب»گويد:  اسكندرى مى
كلـى تغييـر    ديگر شـد. اصـال  بـه    كلى عوض شود. ي  چيز كاراكترش به« كميته مركزى

 وجود آوردند. شكل داد. و باالخره كميته مركزى كه الزم داشتند به
 

 افراد جديد كميته مركزى

 مركزى حزب اضافه شدند:كميته  اين افراد در طى اين كئوپتاسيون به
هبازيان، ـوت شـ. آش1ديم، ـ. كاظم ن0زادى، ـ. منوچهر به2يروان ابراهيمى، ـ. انوش1
 . رفعت محمدزاده9. ملكه محمدى، 8پورهرمزان،  . محمد7. مهدى كيهان، 1. صفيه حاتمى، 1
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 15پلنوم 

 گيرى شد. تصميمبرگزار شد و مسائل زير در آن بحث و  1011اين پلنوم در تير 
. بررسـى تحـوالت ايـران در    2. تصويب نهايى برنامه و اساسـنامه جديـد حـزب،    1

فعاليـت هيئـت    . رسيدگى به0حزب،  مشى و وظايف فردى فاصله دو پلنوم و تعيين خط
. اتخاذ تصـميماتى در جهـت تقويـت    1ويژه در مورد امور سازمانى در ايران،  اجرائيه به
م بـت از فعاليـت هيئـت اجرائيـه      . ارزيـابى 1هيئت سياسـى،  گزارش  . تأكيد1رهبرى، 

 زندانيان سياسى...( ها )به . تصويب ي  سلسله پيام7امور سازمانى، در
 

 شمارش معكوس براى بركنارى اسكندرى

فكـر   ها مسجل شد كه شاه رفتنى است بـه  گيرى تحوالت ايران، وقتى براى روس با اوج
 راستاى اهداف آنان باشد. تمامى در به احياء سريع حزب افتادند. حزبى كه

 

 ساز مالقاتى سرنوشت

 . مالقات در آلمان1

در آلمان مالقاتى بين سيموننكو )مسئول حزب تـوده در حـزب كمونيسـت شـوروى(،     
حـزب كمونيسـت آلمـان شـرقى(      المللـى  اسكندرى واترود ولفگانگ )مسئول شعبه بين

چه بايـد كـرد. و اسـكندرى گفـت:     صورت گرفت در اين جلسه از اسكندرى پرسيدند 
 حركت خمينى در جهت سرنگونى شاه حمايت كرد. ايران رفت و از بايد به

كيانورى چيست و اسكندرى هرگونـه همكـارى    پرسد: نظرت راجع به سيموننكو مى
 كند. با كيانورى را رد مى
بـرى،  . ط0. صـفرى،  2. كيانورى، 1هايى با افراد ديگر انجام داد:  سيموننكو مالقات

 . جودت1
هايشان با ت  ت  افراد كميته مركزى دنبـال فـردى    ها در متاكرات و مصاحبه روس

اسكندرى مرد دوران جديـد، شـرايط    ها ي  چيز مسلم شده بود، دلخواه بودند. براى آن
 ها نيست. هاى جديد از سوى آن جديد و درخواست
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 . مالقات در صوفيه2

اى در مجله صلح و سوسياليسم بـين اسـكندرى    جلسهدر صوفيه )بلغارستان( در حاشيه 
گـتاران مهـم    شـوروى و از سياسـت   و پاناماريف )تئوريسين برجسته حزب كمونيسـت 

ها يكى از احتمـاالت تحـوالت ايـران را     ( روس1017گيرد ) حزب( مالقاتى صورت مى
رسد. و پ بينند. پاناماريف از اسكندرى ميزان احتمال جنگ داخلى را مى مى جنگ داخلى
نيسـت. امـا وضـع شـاه      گويد: با حمايت امريكا از ارتـش حالـت بعيـدى    اسكندرى مى

 متزلزل است. امكان استعفا يا تغيير رژيم نيز محتمل است.
 

 دروغگويان بزرگ

شـود و او   داده نمـى  11پرسـد چـرا اجـازه برگـزارى پلنـوم       اسكندرى از پاناماريف مى
ودايـم زاگالديـن معـاون خـود      سـت. و از گويد: مدتهاست كه مجوز صـادر شـده ا   مى
گويـد: ابـالغ    سفارت برگزارى پلنوم ابالغ نشده است. و زاگالديـن مـى   پرسد چرا به مى

شود كـه هـر    مراجعه به آبرا سيموف مسئول سفارت متوجه مى شده است. اسكندرى در
 سفارت ابالغ نشده است. اند. و دستورى به ها دروغ گفته دو تاى آن
 

 شد اجازه پلنوم داده نمى چرا

كادرهـا و   برگزار كند. بايد بـه  11توانست بدون اجازه مقامات شوروى پلنوم  حزب نمى
ها درخواست  شد. اما روس داده مى آلمان باكو و شوروى اجازه سفر به رهبران حزب در
 شود.هاى روى كار آمدن كيانورى آماده  ماه بدون جواب گتاشتند. تا زمينه سهاسكندرى را 

 

 اوف دستور بركنارى توسط على

اوف از رهبران حزب كمونيست آذربايجـان شـوروى مسـئول همـاهنگى در درون      على
اوف  از نزديكان شالم يحيى، علـى  حزب توده بود. طبق گفته الهرودى و صفرى، دو تن

او دستور بركنارى اسكندرى و روى كـار آوردن كيـانورى    خواهد و به شالم يحيى را مى
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كند كه اسكندرى صدر حـزب   كند. و توصيه مى شالم يحيى مخالفت مى كند. بالغ مىرا ا
 اين قضايا فكر كنيد. گويد: برويد روى اوف مى باشد. و كيانورى دبير اول حزب. على

گـتارد. امـا    اوف نظر شالم يحيى را با مقامات مسكو در ميـان مـى   در اين مدت على
خواهـد و   اوف مـى  يحيـى را علـى   . پس شـالم دهد بركنارى اسكندرى مى مسكو رأى به

 «اى ديگر نداريد. بايد همين را ببريد اجراء كنيد. و چاره»گويد  مى
 

 صدور مجوز پلنوم

مسـكو رفـت. در    اسكندرى ابالغ شد. و شالم يحيى از باكو به خبر صدور مجوز پلنوم به
كند. كيانورى كمونيست شوروى را متقاعد  مسكو شالم يحيى سعى كرد مسئولين حزب

فرد مناسبى براى رهبرى حزب در شرايط بحرانى كشور نيست. ي  هفته مانـدن شـالم   
رفت. بعد م ل ايـن   شالم يحيى زير بار آمدن كيانورى نمى»در مسكو طول كشيد.  يحيى

 1«او گفته بودند فضولى موقوف بود كه به
 اليپزي  آمد و جلسه هيئت اجرائيه برگزار شد. شالم يحيى به

 

 «يم بير تكليف وارنم»

جلسه هيئت سياسـى تشـكيل شـد. اسـكندرى قبـل از تشـكيل جلسـه در هتـل محـل          
برسـر بـودن يـا نبـودنش مطلـع       شان از كشمكش سخت شالم يحيى با كيـانورى  اقامت
عنـوان   كند. اسـكندرى بـه   شود. اسكندرى جلسه را با گزارش هيئت سياسى آشاز مى مى

 كرد. مىقرائت  دبير اول بايد گزارش را
م ينـ رفقـا م »گويـد:   كند و مى ا قطع مىخيزد و صحبت اسكندرى ر شالم يحيى بر مى

آورد و قرائـت   كاشـتى بيـرون مـى    )رفقا پيشنهادى دارم(. و از جيـبش « بير تكليف وار
جـاى او دبيـر اول    رفيق اسكندرى از دبير اولى حزب معاف و رفيق كيانورى به»كند:  مى

اهلل ميزانـى،   . دبيرهـاى ديگـر انوشـيروان ابراهيمـى، فـرج     صفرى باشـد  حزب. دبير دوم
 منوچهر بهزادى، الهرودى هم عضو هيئت اجرائيه باشد و الى آخر.

                                                           
 . اسکندری ـ خاطرات1
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 تكليف به چه معناست

عهـده شـخص    اى و امـرى كـه بـه    معناى پيشنهاد. اما در فارسى وظيفه تركى به تكليف به
 كـارى  ى گتاشتن است و يا فرمان بهكس عهده است و بايد انجام بدهد. و يا كارى دشوار به

 زيركى معناى فارسى را مدنظر دارد. شالم يحيى به 1سخت و پرمشقت دادن است
 

 چه معناست فاجعه به

پايـان برسـد. و جلسـه سـير طبيعـى       كند گزارش سياسى بـه  شالم يحيى حتى تأمل نمى
وسط جلسه خودش را بدهد. درست  خودش را طى كند. و او در انتهاى جلسه پيشنهاد

خواهـد   رسـد مـى   ر مـى ظـ ن هنگام خواندن گزارش سياسى توسط دبيـر اول حـزب. بـه   
بفهماند. اين جلسات و گزارشات يعنى كش  بگتاريد در كـوزه آبـش    اعضاى حاضر به

 كند. آورد و ابالغ مى اش حكم را بيرون مى را بخوريد. و از جيب
 

 واكنش چه بود

عنوان ايدئولوگ حزب بهتـر از   موافقم. طبرى بهگويد: من صددرصد  طبرى بالفاصله مى
دسـتور كـار ايـن جلسـه اسـت و نـه در        داند كه بركنارى اسكندرى نـه در  هر كس مى

داند كـه در وسـط گـزارش سياسـى كسـى حـق نـدارد         صالحيت آن. طبرى باز هم مى
 داند كه كسى حق نـدارد برخيـزد   اول حزب را بدهد. و باز هم مى پيشنهاد بركنارى دبير

اساسنامه حـزب   و از صدر تا ذيل ي  حزب را عوض كند. اين كار با موازين سازمان و
و ديگر احزاب كمونيست، چگونه قابل توجيه است و اگر نيست طبرى بـا چـه چيـزى    

هاى حزب توده نيست كـه الاقـل ظـاهر     خونى در رگ صددرصد موافق است. اما ديگر
 انـد. از  دارنـد. همـه وا داده   سرخ نگه مىقضيه را حف  كنند. و با سيلى صورت خود را 

 ايدئولوگ حزب بگير تا دبير اول كه اين كودتا بر عليه اوست.
خواهد اجازه بدهد خواندن  واكنش بعدى از آن اسكندرى است. از رفيق دانشيان مى

                                                           
 فرهنگ فارسى عمید. 1
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شـما در بركنـارى اينجانـب اسـت مـن       گويد: اگر صـالح  گزارش تمام بشود. و بعد مى
گويـد، هـيچ ايـراد سياسـى و      بگوييد جرم من چيسـت. طبـرى مـى    حرفى ندارم. الاقل

گويد پس درصـورت جلسـه ذكـر شـود.      وارد نيست. و اسكندرى مى شما تشكيالتى به
رفيـق   تشـكيالتى بـه   نويسد: هيچ ايراد سياسى و خط خود در صورت جلسه مى طبرى به

 اسكندرى وارد نيست.
 

 سازمان نويد

گردد. تيزابى دانشـجوى پزشـكى بـود كـه      تيزابى برمىهوشنگ  تاريخچه سازمان نويد به
كـه   حـالى از زنـدان آزاد شـد. در   1019 سـال ت فعاليت دانشجويى دستگير شد. درعل به
نشـريه  »كپى  اى پيدا كرده بود. بعد آزادى با تهيه ي  دستگاه پلى زندان گرايشات تودهدر
تعداد محدودى منتشر  درشماره موفق شد نشريه را  سهرا منتشر كرد. تا « حزب سوى به

 شد. و درزير شكنجه كشته شد. شناسايى و توسط ساواك دستگير 1010سال كند. و در
رحمان هاتفى و مهدى پرتوى در رابطه محفلى دستگير و زندانى شـدند. و بـه يـ     

اى از زنـدان   شدند. و م ل تيزابى توده سال زندان محكوم شدند. در زندان با تيزابى آشنا
گيرنـد كـار او را ادامـه دهنـد.      ند. پس از دستگيرى و مرگ تيزانى تصميم مىبيرون آمد

همـراه   معاون امير طاهرى سر دبير روزنامـه كيهـان بـود. پـس هـاتفى بـه       رحمان هاتفى
كيهان بـود( و چنـد    پرتوى، و فاطمه مدرسى و هوشنگ اسدى )كه او نيز جزء تحريريه

منتشر كنند اينان مؤسسـان اوليـه سـازمان    را « سوى حزب به»گيرند  نفر ديگر تصميم مى
 نويد هستند.

اليپزيـ  رفـت و بـا مـريم فيـروز       عنوان نماينده نويد به مدتى بعد فاطمه مدرسى به
پيشنهاد حـزب   كه در زندان بود. به مالقات كرد شوهر فاطمه مدرسى سعيد آذرنگ بود.

نويد با امكانات محدودى  1011گيرند نشريه نويد را منتشر كنند از دى  ها تصميم مى آن
 1017نسخه رسيد. هاتفى و پرتوى در سال  711ـ1111اوج فعاليت به  منتشر شد. و در

عنـوان   و پرتوى بـه  ، هاتفى11آلمان رفتند و با رهبران حزب مالقات كردند. در پلنوم  به
عضـويت هيئـت    بـه  1011فروردين  17مشاور كميته مركزى انتخاب شدند. و در پلنوم 

 در آمدند. سياسى
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 1357دى  23برنامه حزب در جلسه 

قدرت رسيد. و او گزارش هيئت اجرائيـه   دراين جلسه اسكندرى عزل شد. و كيانورى به
 اين گزارش عبارت بود از: ارائه را داد كه مورد تأييد قرار گرفت. خط اساسى

. تالش بـراى توسـعه هرچـه بيشـتر     2اهلل خمينى،  جانبه از خط آيت . پشتيبانى همه1
 . تـدارك 1نيروهاى حزب براى بازگشت.  . آماده كردن0هاى حزبى در ايران،  فعاليت گروه

عنـوان دبيـر دوم،    . انتخاب صـفرى بـه  1، 11. تدارك پلنوم 1براى فعاليت علنى حزب، 
 هيئت دبيرانعنوان  سوم، بهزادى و ابراهيمى به ميزانى دبير
 

  16پلنوم 

در اليپزي  برگزار شد. در اين پلنوم همـه نيروهـاى رهبـرى     1017اين پلنوم در اسفند 
 تا عازم ايران شود و مـريم فيـروز   پاريس رفته بود جز ميزانى كه به حزب شركت داشتند به

 :محور در دستور كار پلنوم بود سهكه در برلين بود و مسئول ارتباط با ايران بود. 
نيروهــاى ملــى و  . پيشــنهاد پلنــوم بــه2. بحــث دربــاره گــزارش هيئــت اجرائيــه، 1
 . تكميل رهبرى حزب0خواه،  ترقى

 و اما نكات مهم پلنوم:
. پلنوم روحانيت را مترقى ارزيابى كرد و احكام اجتماعى اسالم داراى گرايشات مترقـى  1

 ريـزى سـازمان   . پايه2حساب آمد.  خمينى مترقى به اهلل رهبرى آيت ارزيابى شد. و روحانيت به
 . پلنوم دبير اولـى 0مخفى و نظامى حزب براى شرايط نامساعد و شافلگير نشدن حزب، 
. انتخـاب اعضـاء   1كيانورى و دبيرى صفرى، ميزانى، بهزادى، و ابراهيمى را تأييد نمود. 

 هيئت اجرائيه:
 . قدوه8. ابراهيمى، 7بهزادى، . 1. ميزانى، 1. صفرى، 1. جودت، 0. طبرى، 2. كيانورى، 1
 عضويت كميته مركزى در آمدند: . افراد زير به1
 . رصدى1. شاندرمنى، 0. باب  اميرخسروى، 2. مريم فيروز، 1
 سمت عضويت مشاور كميته مركزى انتخاب شدند: . افراد زير به1
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 . ملكه محمدى0. آشوت شهبازيان، 2. مهندس كاظم نديم، 1
 عضويت كميته مركزى در آمدند: ان به. چهار نفر از افسر7
 . رضا شلتوكى1. عباس حجرى، 0منش،  . تقى كى2. محمدعلى عمويى، 1
عضـويت مشـاور كميتـه     ( بـه . رحمان هاتفى و مهدى پرتوى )با نـام مسـتعار   8

 آمدند.مركزى در
 ايران تر رهبرى و كادرها به . انتقال هرچه سريع9
علـت كهولـت سـن     سيان، رادمـنش بـه  آوان . دانشيان، على اميرخيزى، اردشير11
 آلمان ماندند.در

عنوان  عنوان مسئول دبيرخانه شعبه تشكيالت و آشوت شهبازيان به . كاظم نديم به11
 مسئول نگهدارى دبيرخانه در اليپزي  ماندند.

 

 تجديد سازمان حزب در ايران

كم  افراد زير تجديـد   بهايران آمد و  اهلل ميزانى )جوانشير( به فرج 1017در اوايل اسفند 
 سازمان حزب را شروع كرد:

ى، ـلتوكـ. رضا ش1رى، ـاس حجـ. عب0ى، ـى عمويـدعلـ. محم2اورى، ـى خـ. عل1
ده، ـدي . آصف رزم8ذوالقدر،  ماعيلـ. محمداس7ش، ـمن . تقى كى1رزاده، ـ. ابوتراب باق1
 گيگ آوانسيانگا. 11اهلل معلم،  . هدايت11. صابر محمدزاده، 9

 و روزنامه مردم منتشر شد.
عنـوان در سـازمان    كمى بعد سازمان جوانان حزب و تشكيالت دمكراتي  زنـان بـه  

 كار كردند. جنبى حزب شروع به
 

 ها فعاليت حزب در شهرستان

فرار شاه در زندان بود، مسـئول   1002افسر حزبى كه از سال شش منش يكى از  تقى كى
 اياالت. سئول ديگرها شد. و افراد زير م شعبه شهرستان

 خسـروى .بابـ  امير 2ى حزب در آذربايجـان،  . انوشيروان ابراهيمى مسئول سازمان ايالت1
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. فرهاد فرجاد مسئول سازمان ايالتى حـزب  0 مسئول سازمان ايالتى حزب در خوزستان،
 . مهندس محمد اسمنى مسئول سازمان ايالتى حزب در شيراز1در اصفهان، 

 

 سازمان مخفى حزب

كنـد.   دهى مىمدتى رهبرى حزب تصميم گرفت. سازمان مخفى حزب را سازمان پس از
عنوان تنهـا سـازمان هـوادار     به 1017تا  1011پس از مسئولين سازمان نويد )كه از سال 
عنـوان   مسئولين آن علنـى شـده بودنـد( بـه     17حزب در ايران فعال بود. و بعد از بهمن 

را  رفته رفته با ديگـر هـواداران حـزب آن    كرد و دهحزب استفا هسته اصلى بخش مخفى
 گسترش داد.

 

 نخستين اختالف در حزب: مصاحبه اسكندرى با تهران مصور

 دوگردد. و اين اخـتالف حـول    حزب بر مى 11قبل از پلنوم  اختالف در درون حزب به
ايـن دو نظرگـاه اسـكندرى و     نظرگاه صددرصد مخـالف هـم متمركـز بـود. و حـاملين     

. ديدگاه اسكندرى از همان ابتدا بر نزديكى و اتحاد حـزب بـا جريانـات    كيانورى بودند
هاى دمكراتي  استوار بود. ديدگاه كيـانورى   و تأكيد بر خواسته دمكرات و ليبرال جامعه

حـزب را   اهلل خمينـى، اسـتوار بـود. و خـط     بر مترقى دانستن اسـالم، روحانيـت، آيـت   
له با ديگر جريانات ليبرال و دمكـرات و  حمايت و نزديكى با جريان روحانيت و مقابدر

 مخالف جامعه استوار بود.
اين ديدگاه بر اين باور بود كه در عصر حاضر كـه عصـر انقالبـات سوسياليسـتى و     

جـدا از مبـارزه بـراى سوسياليسـم      بخش است مبـارزه بـا امپرياليسـم    هاى رهايى جنبش
شـود   دمكرات ـ انقالبى يـاد مـى   عنوان  ها به نيست. و نيروهاى ضد امپرياليست كه از آن

 سوسياليسم برسند. به« دارى راه رشد شيرسرمايه»نام  بر به ميان تواند با راهى مى
خـورده در حـزب بـود. عـزل اسـكندرى توسـط        ديدگاه نخست، ديدگاهى شكست

اى بـاقى نگتاشـته بـود. كـه      شـبهه  رفقاى باال براى مركزيت حزب جاى هـيچ شـ  و  
در قبـال دولـت    1018يدگاهى است مغضـوب شـده. در سـال    اسكندرى و ديدگاه او د
سياسى حزب اخـتالف پـيش آمـد. خـط كيـانورى مخـالف        مهندس بازرگان در هيئت
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دانسـت.   مى صاف كن امپرياليسم ها و در رأس آن بازرگان را جاده ها بود. و ليبرال ليبرال
 نفر مخالف بودند. سهاما در مقابل اين نظر حاكم 

 . جودت0صفرى، . 2. اسكندرى، 1
 

 مصاحبه با تهران مصور

هـاى خـود    طرح ديدگاه اى كرد. و درآن مجله به اسكندرى با مجله تهران مصور مصاحبه
 پا كرد. اين مصاحبه درحزب جنجالى به پرداخت و از مناسبات درون حزب انتقاد كرد. و

 

 واكنش حزب چه بود

 كارى هاى او دست اعالم كند حرف اى بنويسد. و حزب اسكندرى را مجبور كرد تا تكتيبيه
بكند و از مواضـعى كـه قبـول نداشـت دفـاع       شده است. اسكندرى مجبور شد مصاحبه

تنها تحريف نشـد بلكـه نيمـى از     بكند. تهران مصور، اعالم كرد كه مطالب چاپ شده نه
مسـائل داخلـى حـزب     است كه در مصاحبه بوده است. و نيم ديگر آن مربوط به مطالبى
مصاحبه چاپ و نوار آن پخش  كه اگر حزب توده همچنان جنجال بكند تمامى شود. مى
 شود. در حزب شايعه شد كه اسكندرى هنگام مصاحبه مست بوده است. مى
 

 تهديد و تبعيد

او پيغـام داده شـد. كـه اگـر      تهديدهاى لفظى و عملى بر عليه اسكندرى شروع شـد. بـه  
نزد اسكندرى فرستاد  صفرى را به عمويى و خورد. كيانورى، دفتر حزب بيايد كت  مى به

 تبعيدى ناخواسته تن داد. و از او خواست كه از ايران خارج بشود. و اسكندرى به
 

 فرار صفرى از ايران

آذربايجـان رفـت. و در آذربايجـان بـا حـزب خلـق        صفرى دبير دوم حزب بود. ابتدا به
اهلل خمينـى بـود،    مخـالف خـط آيـت    اهلل شريعتمدارى و سلمان كه جريانى طرفدار آيت

تهـران احضـار شـد. صـفرى      نزدي  شد و چون با خط حاكم بر حزب مخالف بـود بـه  
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گـتارد. پـس    حاكم بر حزب جايى براى مانـدن او در حـزب نمـى    احساس كرد كه جو
مقامـات   مسـكو رفـت و نـزد    آلمان رفت. از آلمان خود را به اش به بهانه ديدن خانواده به

هـا   شوروى از سياست حاكم بر حزب و كيانورى شكايت كرد. امـا آن حزب كمونيست 
بهانـه   براى او در ايـران كـارى نبـود. پـس بـه      گشت.نايران باز توجهى نكردند صفرى به

 ايران باز گردد. و صفرى اعـالم كـرد   كيانورى از او خواست كه به .آلمان رفت معالجه به
 د با كيانورى همكارى كند.توان با سياست حاكم بر حزب مخالف است. و نمى

 

 اى مهم نكته

خروج صفرى بعد از اخراج اسكندرى از ايران، نشان داد كـه سـاخت اسـتالينى حـزب     
نظرات خودش را بيان كند. و اظهارنظر  تواند اى است كه دبير دوم حزب هم نمى گونه به

 يا با انشعاب ممكن است يا با فرار.
 
 17پلنوم 
در تهران برگزار شد. اولين تصميم پلنوم اخراج حميد صفرى  1011در نوروز  17پلنوم 

سياسى بـود. سـپس تغييراتـى در هيئـت      از كميته مركزى و بركنارى اسكندرى از هيئت
 دبيران و هيئت سياسى داده شد.

 

 هيئت دبيران منتخب پلنوم

سـوم ـ   . بهـزادى دبيـر   0. ميزانى دبير دوم ـ مسئول تشكيالت كل،  2. كيانورى دبير اول، 1
. عمـويى  1شـعبه كـل ايـدئولوژي ،     . طبرى مسئول1سياسى و مسئول نامه مردم،  دبير
زب، ـعبه اطالعات حـلتوكى شـ. رضا ش1ى، ـالملل ى و روابط بينـئول روابط عمومـمس
. انوشيروان ابراهيمى مسئول شـعبه ايـالتى   8مسئول شعبه ايالتى تهران،  . عباس حجرى7

 . على خاورى9آذربايجان، 
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 هيئت سياسى

. ابـوتراب بـاقرزاده،   10. مـريم فيـروز،   12. حسين جودت، 11. تمامى هيئت دبيران، 11
ـ ـپ دىـدمهـ. محم11در، ـل ذوالقـماعيـداسـ. محم11 ى، ـاتفـ ـان هـ. رحمـ 11وى، ـرت
 منش . تقى كى19آيين(،  . هوشنگ ناظمى )ني 18 . رفعت محمدزاده،17
 

 كميته مركزى منتخب پلنوم

. بابـ  اميرخسـروى،   22. بهرام رادمـنش،  21تمامى اعضاء دبيران و هيئت سياسى، . 21
 . كيـومر  زرشـناس،  21صـابر محمـدزاده،    .21ديده،  . آصف رزم21. احمدعلى رصدى، 20
دى، ـحمـه مـلكـ. م01ان، ـدى كيهـ. مه29ژ، ـالويـى گـ. عل28ى، ـزلچـين قـ. حس27
اهلل فروشيـان،   . حبيب01اهلل خاتمى،  . هدايت00پناه،  ئم. شالمحسين قا02پورهرمزان،  . محمد01
اهلل زارع،  . عـزت 08اردشـير آوانسـيان،    .07. صفر انصـارى،  01. عبدالحسين آگاهى، 01
يان، ـگيگ آوانسگا. 12ش، ـ. دكتر احمد دان11ور، ـ. رحيم نام11اندرمنى، ـر شـ. اكب09
ـ ـ. كاظ11ان، ـهبازيـوت شـ. آش11كندرى، ـرج اسـ. اي11 ش،ـا رادمنـ. رض10 م، ـم ندي
نـژاد،   قربـان  . هوشـنگ 11. محسن علـوى،  19. داوود نوروزى، 18اهلل معلم،  . هدايت17
 . جواد ارتشيار11
 

 اعضاء مشاور منتخب پلنوم

زدى، ـ. فاطمه اي1سن خطيب، ـ. ابوالح0ى، ـتفرش ريدون فمـ. ف2ر فريبرز بقايى، ـ. دكت1
 . محمـد كـاظمى،  9. فرهاد فرجـادآزاد،  8 . ژيال سياسى،7قلمبر، . حسين 1. فريبرز صالحى، 1
 . سـعيد آذرنـگ  10. فاطمه مدرسى سازمان مخفى، 12. محمد اسمنى، 11. فرهاد عاصمى، 11

. شاهرخ جهانگيرى سازمان مخفـى،  11. هادى پرتوى سازمان مخفى، 11سازمان مخفى، 
 . حسن راسخ قاضيانى سازمان مخفى11
 

 ارج از كشورفعاليت حزب در خ

ز كشـور رفـت. و ديگـر    خـارج ا  جهت معالجه چشـم بـه   17على خاورى پس از پلنوم 
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هـاى   و مسئوليت فعاليـت گـروه   دبيرخانه حزب در اليپزي  مستقر شد. برنگشت. و در
حال نماينده حزب در مجلـه  عهده گرفت. خاورى درعين حزبى در خارج از كشور را به

 )نشريه احزاب كمونيست جهان ـ مستقر در پراگ(بود. « سوسياليسم مسائل صلح و»
 

 ديگر كشورها

ود. ـروى بـا هـه ئول آنـسه مـودند كـابق بـاى سـه وروى: فرقوىـايجان شـآذرب . در1
 اروپـاى شربـى:   . در1كوچكى بود. آلمان شرقى: گروه . در0مسكو: گروه كوچكى بود.  . در2
انگلسـتان:  . در1فرانسه: گـروه كـوچكى بـود.    ر . د1هاى سابق بودند.  اى اى از توده عده

 گروه كوچكى بود.
جـز كشـورهاى    هاى حزب در خـارج از كشـور بـود بـه     دكتر فريبرز مسئول سازمان

 دستگير شد. 1011سوسياليستى كه در سال 
 كرد. دكتر ژيال سياسى در اروپا بولتن توده نيوز را منتشر مى

 

 17پلنوم 

ب تـوده بـا حضـور رهبـران، مسـئوالن و كادرهـاى       پلنوم وسيع حز 1011در فروردين 
 قرار داد: حزبى برگزار شد و مسائلى را مورد بحث و تصويب

اطـالع پلنـوم رسـيد و     پلنوم توسـط كيـانورى بـه    . گزارش هيئت سياسى حزب به1
اصـالحاتى در اساسـنامه حـزب     .0. طرح برنامه حـزب تصـويب شـد.    2تصويب شد. 
. پيام به نيروهـاى  1هواداران و دوستان حزب تصويب شد. رفقا،  . پيام به1تصويب شد. 

. انتخـاب  7. انتخاب اعضاء اصلى و مشاور، 1نهادهاى انقالبى تصويب شد.  ها و سازمان
 . تصويب قطعنامه عمومى8عنوان دبير اول،  كيانورى به
 

 سابقه وحدت بى

ـ  « چهل سال در سنگر حزب»خانم ملكه محمدى در كتاب  از  17وم در ذيل گـزارش پلن
در رهبرى حزب در سراسر حزب يـاد   سابقه ايدئولوژي ، سياسى و سازمانى وحدت بى
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سـابقه   دهد كه ايـن وحـدت بـى    اما توضيح نمى« كند كه داراى اهميت تاريخى است مى
 دست آمده است. به چگونه
 

 دو حادثه مهم

تـوده  ( دو حادثـه مهـم در حـزب    1011ــ 1017هـاى )  بين سال 11ـ11در فاصله پلنوم 
 گيرد صورت مى

كننـد. كـه    اى را تحت عنوان برگمارى يا كئوپتاسيون وارد مركزيت حزب مى . عده1
قـدر آب   آن»كنـد   گونه يـاد مـى   اين ايرج اسكندرى دبير اول آن روز حزب از اين واقعه
 دست آيد. شان به توى كميته مركزى زدند. تا كميته مركزى دلخواه

 بر عليه اسكندرىاوف ـ كيانورى  . كودتاى على2
حريف قدر خود را راهى تبعيـد كنـد:    دوشود  كيانورى موفق مى 1017بعد از بهمن 

سابقه او نيسـت. پـس بـا ايجـاد      . صفرى و ديگر كسى در قد و قواره و2. اسكندرى، 1
شكلى كه حسين جـودت   بندند. به جوى خشن و استالينى فضاى اعتراض و انتقاد را مى

ما جرئت ابراز ندارد. گفته خود كيانورى مخالف خط اوست، ا بهحزب  از اعضاء رهبرى
بـرد.   را نيز با خود مى مويىكند. كه ي  بار ع مسكو مى سفر به دواين فاصله كيانورى در

كند. و آنـان   سفر با پاناماريف، اوليانفسكى، سيموننكو، زاگالدين مالقات مى دواين و در
نـد. پـس ايـن وحـدت تـاريخى در سياسـت،       كن تأييد مى در مجموع كار حزب و او را

 تشكيالت و رهبرى حاصل چند مؤلفه مهم است.
. 0. تأييـد رهبـران شـوروى،    2. برقرارى ي  سيستم خش  و استالينى در حزب، 1

 سطح نازل رهبران كيفى در حزب
ها حزب رفته رفتـه رهبـران درجـه اول خـود را از دسـت داد. بـا        در طول اين سال

مركزى و اعضـاء مشـاور حـزب     يئت سياسى و هيئت دبيران و كميتهتركيب ه نگاهى به
پـرداز   نفـر، )عضـو رهبـرى و مشـاور( يـ  نظريـه       19شويم. كه در بين اين  متوجه مى

 خورد. چشم نمى قوى به دهقدرتمند ي  سازمان
 

 بندى اول تقسيم

 كند: كيانورى در خاطراتش رهبرى حزب را به سه دسته تقسيم مى



 حزب توده ایران تاریخ مختصر          112
 

 ها . خوب0. متوسطها، 2سوادها،  و كمسوادها  . بى1
برد كه ماركسيسم را كتابى بلد است اما  ها فقط از احسان طبرى نام مى در رده خوب

سـوادند. كيـانورى خـود را در رده     بى در گوشت و خون او نرفته است. باقى متوسط و
 دهد. ها قرار مى متوسط
 

 بندى دوم تقسيم

 توان تقسيم كرد: مىشكل ديگرى نيز  رهبر حزبى را به 19
. هـواداران داخـل   0. هواداران حزب در خارج از كشـور،  2ها،  . از زندان آزاد شده1
 . رهبران قديمى1كشور، 
 

 هاى قديمى زندانى

ى، ـلتوكـ. رضا ش1اس حجرى، ـ. عب0ى، ـى عمويـدعلـ. محم2اورى، ـلى خـ. ع1
ده، ـدي . آصف رزم8در، ـذوالق ماعيلـ. محمداس7منش،  . تقى كى1 . ابوتراب باقرزاده،1
 گيگ آوانسيانگا. 11اهلل معلم،  هدايت 11. صابر محمدزاده، 9

 

 على خاورى

دوشـنبه )تاجيكسـتان( رفـت و در     از اعضاء سازمان ايالتى خراسان بود. بعد از كودتا بـه 
انـداختن تشـكيالتى سـاواكى. خـاورى      معلم شد. در زمان عباس شهريارى و راه جا آن
ايران آمد. تا در تشكيالت ساواك ساخته عبـاس شـهريارى    جو به پرويز حكمت همراه به

جو منتر عباس شهريارى بودند. و حتى  شهريارى باشد. مدتى او و حكمت كم  عباس
ايـران   است. و رهبرى بايد به تحليل عباس شهريارى را پتيرفتند كه شرايط انقالبى آماده

هـا را راهـى رشـت كـرد. تـا       سرقت شـده آن بيايد. پس عباس شهريارى با ي  ماشين 
ايران باز گردند. در رشت دستگير شـدند و   را متقاعد كنند به شوروى بروند. و رهبرى به
معمـولى   ها در قـد و قـواره يـ  كـادر     ابد محكوم شدند. خاورى در تمامى اين سال به

 حزب بوده است.
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 افسر شش

اعضـاء   1000در زمان دسـتگيرى سـال   در زندان بودند،  1011گروه افسران كه تا سال 
ها چيزى ديگـر   سال زندان از آن 01ساده سازمان نظامى بودند. و سواد چندانى نداشتند 

آن مـدت كوتـاه   در حزب تأثيرگتار باشـند هرچنـد در  باقى نگتاشت. تا در روز آزادى 
ماركسيسـم.  ها را با اصول و الفباى  كالس ماركسيسم گتاشته بود تا آن ها طبرى براى آن
يـ    يـ  سـرباز بـه    كيانورى نگاه سالگى آشنا كند. اينان نگاهشان به 11آن هم در مرز 
 ژنرال بود.

نـد. و  مانده كه در زمان شهريارى دستگير شدند. كارگر يـا كارمنـد بود   چند نفر باقی
 اى از خود نشان ندادند. قبل و بعد از زندان ويژگى برجسته

 

 ورهواداران حزب در خارج از كش

. فرهـاد  1. ژيـال سياسـى،   1. فرهـاد فرجـاد،   0. كيـومر  زرشـناس،   2. دكتر بقـايى،  1
هـا يـ  جـزوه     طول اين سال القمر اينان در تمام . محمد اسمنى بودند و شق1عاصمى، 

اى كـارى اساسـى نـه در ترجمـه نـه در تحليـل        بود و در هيچ زمينه« ما و كنفدراسيون»
 ها ديده نشد. آنمشروطه از  تاريخ ايران و حزب و

 

 هواداران حزب در داخل

 . گروه منشعب2. گروه نويد، 1اينان دو دسته بودند: 
 

 گروه نويد

 . رحمان هـاتفى، 1كردند:  قلم بود كه در هيئت تحريريه كيهان كار مى درگروه نويد دو دست به
 . هوشنگ اسدى2

قى مانـد. و  رحمان هاتفى قلم گيرايى داشت. اما در حد ي  ژورناليسـت حزبـى بـا   
آورى اسـناد و   كه جمع« حزب است هاى اسناد و ديدگاه»تمامى شاهكار او فراهم كردن 
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 نفع جناح كيانورى و حتف ايـرج اسـكندرى   هايى به مدارك حزبى است با دخل و تصرف
ده بزرگ اين گروه مهـدى پرتـوى بـود. كـه نيـازى      طول زندگى حزب. سازمان در تمام
 دو صد گفته چون نيم كردار نيست. هيچ گونه توضيحى نيست. به
 

 گروه منشعب

نفـر  نـد  چ . فريبرز صـالحى و 1. حسين قلمبر، 0. فاطمه ايزدى، 2. ابوالحسن خطيب، 1
هـا از   سازمان نويد پيوستند. و درتمام طـول ايـن سـال    شدند و به ها جدا از چري ديگر 
ها  انشعاب آن ديده نشد.ها  زمينه نقد چري  ته هيچ تحليل و نقد اساسى حتى دراين دس
ولى هايى معمـ  نشان داد. اينان آدمها ماهيت انشعاب را  ها و زندگى بعدى آن از چري 
 نيز رشد چندانى نكردند. حزبهاى معمولى بودند. در دررده

 

 هاى قديمى اى توده

شدند. در اين مصاحبه اسكندرى، رادمنش، كـاظم نـديم، آشـوت     نفر مى 07در مجموع 
كه در واقـع در ايـران نبودنـد. بـا ايـن       اند. حساب آمده اردشير آوانسيان نيز بهشهبازيان، 

اند.  اند بقيه سياهى لشكرهاى كيانورى بوده نفر مطرح بوده دونفر،  01حال از تمامى اين 
 كادرهايى كه درآن برنامه كئوپتاسيون در كميته مركزى حزب جا داده بودند. 

 . طبرى2. كيانورى، 1
 

 كيانورى

. بـا  بـود گويد: از نظر دانش ماركسيستى در حد متوسـط   طور كه خود مى يانورى همانك
رهبـر بالمنـازع    1017ــ 11هـاى   سـال  د كه در فاصلهمكم  او آ اين همه فاكتورهايى به
 حزب توده باشد.

شـود. پـس شـعارهاى     . كيانورى شروع تحوالت را بهتر از اسـكندرى متوجـه مـى   1
د. ـياب ه مقبولى مىـور حزب وجـكش نيروهاى خارج و داخلن ـدهد و در بي تيز مىوتند
. حمايت رفقاى شوروى، كيانورى در پشت خود ايـن حمايـت را دارد. و در فرمـول    2
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. از ميـدان خـارج شـدن    0شوروى يعنى انطباق درست با ماركسيسم،  حزب توده، تأييد
مرده بود. فـروتن   عزل شده بود. كامبخش كه 1011رقباى قدرتمند. رادمنش كه در سال 

رفتـه بـود. اردشـير كـه در      21و قاسمى انشعاب كرده بودند. خليل ملكى كه با انشعاب 
دانشيان كـه پيـر و در حـال مـرگ بـود. اسـكندرى و        ايروان بود و بازنشسته شده بود.
. جعـل تـاريخ و مبـرا كـردن كيـانورى از اشـتباهات       1صفرى نيز كه تبعيد شده بودند. 

. كيش شخصيت و رواج رابطه مـراد و  1هاى گتشته،  تمامى سال حزب در طول رهبرى
 مريدى در حزب توده.

 

 احسان طبرى

طور كـه   اعتراف تمامى موافقان و مخالفانش. اما همان به بودتنها فرد باسواد حزب طبرى 
. شـت در گوشت و پوستش جريان ندا بود گويد. دانش او سطحى درستى مى كيانورى به

، اما از عرصـه  داشت اى قوى، قلم شيوا و فلسفى خوبى بود. حافظهطبرى مبلي و مروج 
تمـامى تـاريخ    ود. نگاه كنـيم بـه  گش مىسوي حقيقت ن بهدري شد  خارج مى مجردات كه

داد به نكاتی بديع و نو  تحليل مشخصی از شرايط مشخص میحزب كه طبرى هر زمان 
د اما خود قدرت تحليل هاى حاكم بر حزب بو در توضيح ديدگاه . تخصص اورسيد مین

 د.رب جايی نمی به هراهاى مستقل و عينى او  مسائل را مستقل نداشت. تحليل
 

 ختم كالم

شلـط از   سازد كه ملكه محمـدى بـه   تمامى اين فاكتورها ي  آرامش مرگبار مردابى را مى
 كند. آن وحدت تاريخى در حزب ياد مى

 

 خط كيانورى و يك مخالف

ى، ـلطنتـ ـسدـ. ض2تبدادى، ـداسـ. ض1ائل بود: ـاهيت قـه مـسراى انقالب ـورى بـكيان
 مشخصه زير: 1امام با  خط امپرياليستى و معتقد بود كه نيروهاى موسوم به. ضد0

 دمكراتي  .1داري و  ضدسرمايه. 1ضدفئودالی، . 0 ضدسلطنتی،. 2 ضداستبدادي،. 1
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شـوروى راه رشـد   قادرند همراه با هـواداران سوسياليسـم علمـى بـا كمـ  اتحـاد       
اين مسير وظيفه حـزب طبقـه    سوسياليسم برسند. و در دارى را طى كنند. و به شيرسرمايه

 كارگر، اتحاد ـ انتقاد با اين نيروهاست.
 . نيروهـاى 2. نيروهاى انقـالب و هـوادارانش،   1كيانورى براى انقالب دو جبهه قائل بود: 

 ضدانقالب و هوادارانش
 

 نيروهاى انقالب

 . اك ريت جناح نگهدار0. حزب توده، 2نيروهاى خط امام و دررأس آن امام خمينى، . 1
 

 نيروهاى ضدانقالب

. هـواداران  2سركردگى امريكـا،   داران فرارى، و امپرياليسم جهانى به ها، سرمايه . فئودال1
كومله، مجاهدين خلـق، اقليـت، اشـرف،     . حزب دمكرات،0ها،  رژيم سلطنتى و ساواكى

 اه كارگر و رنجبران، ر0خط 
 دانست: قرار زير مى كيانورى وظايف حزب را به

هـاى   . مبارزه با توطئه0. افشاى ضدانقالب، 2. اتحاد و انتقاد با نيروهاى خط امام، 1
 براندازى ضدانقالب

قبول  رسيد مورد 17پلنوم  روع شد. و بهش 11خود كه از پلنوم  ۀاين خط در مجموع
طـور كـه كيـانورى مـدعى اسـت.       آن و اگر مخالفتى هم بـود تمامى رهبران حزب بود. 

 جرئت ابراز آن نبود م ل جودت.
رفعت محمـدزاده، عضـو هيئـت سياسـى و مسـئول شـعبه        1011اما در اواخر سال 

در آن نامه متتكر شد كه انقـالب   كميته مركزى نوشت و اى به پژوهش و مجله دنيا، نامه
مـردم كـرده اسـت. و شـعار دفـاع از       پشـت بـه  از آماج خود دور شده است. روحانيت 

دارى در عمل است. و روحانيت ديگر جنبه مردمـى   رواج سرمايه محرومين در حرف و
كردنـد و نظـر    را رد اتفـاق آراء آن  ندارد. اين نامه در هيئت سياسى مطرح شد. و همه به

همـراه   بـه  كيانورى را تأييد كردند. رفعت محمدزاده از اعضاء سازمان افسـران بـود كـه   
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شوروى رفت. در رشـته اقتصـاد    فرار داد. بعد به سروان قبادى رهبران حزب را از زندان
كرد و مسئوليت مجله دنيا را زير  تحصيل كرد. و در مهاجرت در دبيرخانه حزب كار مى

 نام مسعود اخگر مقاالت اقتصادى نوشت. طبرى داشت. خود نيز به نظر
عضو اصلى كميته مركزى شـد. پـس    11ر در پلنوم عنوان عضو مشاو به 11در پلنوم 

شد. او مدرسـه عـالى حـزب را نيـز      از خروج باب  اميرخسروى مسئول شعبه پژوهش
 تمام كرده بود.

 
 

 


