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۱ 

  مقدمه
   

 سال در »يدموکراس ي فسانها و انيگرا يمل« کتاب در يکاظم بهزاد ادي زنده      
 يها جنبش و يکارگر جنبش بر يکارگر و يمارکس يمنظر از و کاليراد ينقد ،۱۳۷۸

 ي نهيزم در او يها ادداشتي از يمنتخب جا نيا در .است داشته رانيا معاصر خيتار »يمل«
 و الزم يرانيا جوان نسل يبرا ها آن آموختن که ميآور يم رانيا کارگران يها جنبش
 دام در و بشناسند بهتر را توده حزب يکارگر ضد و يبشر ضد تيماه تا است يضرور

  .ندياين گرفتار کرونا، روسيو همانند آن
 به تلريه حمله و دوم، يجهان جنگ شروع با« که دارد يم انيب يکاظم بهزاد      

 را يتروتسک و نيلن و يکيبلشو انقالب که« او شد خوشحال اريبس ليچرچ ،يشورو
 يرو به را خود آغوش بود، خوانده  يدار سرمايه جهان »تمدن« دشمنان نيتر بزرگ
 از نياستال .گشود يناجه سمياليسوس سنن و يکارگر انقالب گورکنِ ن،ياستال جوزف

 .دينام »جو عمو« را نياستال دوستانه يلحن با بعد به آن از ليچرچ .کرد استقبال ونديپ نيا
 ليتحو بودند، ختهيگر يشورو به يتلريه ميرژ از که را يآلمان يها ستيکمون نياستال ...

  )۱۱۷:يدموکراس ي افسانه و انيگرا يمل:يکاظم بهزاد(».داد گشتاپو مانيدژخ
 جنبش که بود نيا هدفش و بود شده کارگران يطبقات دشمن به ليتبد »جو عمو«      

 احزاب .دينما يسازمانده ه،يروس منافع و مطامع جهت در را جهان سراسر در کارگران
 توده حزب« .بودند ياوامر نيچن ياجرا يپ در "قايدق توده حزب مانند شده ساخته برادر
 بعد چندي اما، .نداشت کشان زحمت و کارگران ازماندهيس به توجهي ترين کم آغاز در
 به کارگران مستقل ي اتحاديه در کشان زحمت و کارگران يابي سازمان ي مشاهده با

 شوروي، هاي کمک با هم آن اتحاديه، آن فروپاشي براي ،افتخاري يوسف رهبري
  )۲۴۱:نيشيپ( ».شد کار به دست ايران، مرکزي حکومت و انگلستان

ر فشار يکه در ز ني، با ايوسف افتخاري يران به رهبريگران اکار ي هياتحاد«      
محابا به مبارزه در قبال مطالبات  يچنان ب يي قرار گرفته بود، هم اقدامات سرکوبگرانه



۲ 

ه به راه ين اتحاديا يکه تحت رهبر ياعتراض يها از جمله حرکت. داد ادامه مي يکارگر
ان يچ آباد، نفتگران کرمانشاه، معدن تسلطن يساز افتاد، اعتصابات کارگران مهمات

حزب توده . د بوديز و راه آهن پل سفينه تبريپشم ي تهران، کارخانه يساز مانيشمشک، س
  .محکوم کرد» يستيفاش يکارشکن«ن اعتصابات را به عنوان يا

و توان خود،  رويکار ننشسته و با تمام نيز بين ينياستال يبوروکراس يغاتيتبل يبلندگوها      
 ي روزنامه«: ران به راه انداخته بودنديا يه جنبش مستقل کارگريجانبه عل  همه يارزارک
نما  را پرووکاتور و چپ يوسف افتخاري، يه کارگران شورويارگان اتحاد» ترود«

 ياز شورو يت نظاميدر حما يک کارگران به کارشکنيبا تحر" خواند که عمال مي
که از  ۱۳۲۲عتصاب کارگران راه آهن را در سال ن روزنامه ايهم ».ده استيمبادرت ورز

 ».خواند يوسف افتخاري يبرا» يگناه نابخشودن«شده بود،  يه رهبرين اتحاديا يسو
  )۳۸۱:نيشيپ(

ي کارگر و مهار آن، از  ب جنبش مستقل طبقهياقدامات حزب توده در جهت تخر«      
 ه کارگران،يحادد که اتيآ به نظر مي«: ز برخوردار شديکنسول انگليس در تبر يبانيپشت

از لحاظ . تر شده است افتهي ر و سازمانيپذ تيش، مسئوليک سال پينسبت به  ]حزب توده[
و در روش و  آهنگ است حزب توده هم يبا عملکردها" ش کاماليها تي، فعالياسيس

شش  ي، ط"مثال. يه کارگريهمانند است تا اتحاد يتر به حکومت محل شيکارکردش ب
س و مقامات يي پل ژهيکار و يگاه هه گاين اتحاديمختلف، ا ياه ماه گذشته، در زمان

، از اختالفات يمختلف ين خود دعواهايو با توسل به قوان را برعهده گرفته است ييقضا
 يکاريب... را حل و فصل کرده است  يابانيخ يان تا زدوخوردهايکارگران و کارفرما

 يت باعث شده تا برخين وضعيال شده است و يه تبدين مشغله اتحاديتر گسترده به مهم
 يرد و حتا اخراج کارگران را، البته نه بدون برخيها به پذ ها را در کارخانه مصالحه

که  يب کند؛ کاريدر آن وجود ندارد، تصو يکاريمه بيکه ب يهات در کشوريتوج
 يدار به پرچم يجنبش مستقل کارگر )۴۱۱:نيشيپ( ».کرد تر به شدت با آن مخالفت مي شيپ
که با حضور او در شرکت  ...)د و يام يم همداد، عليرح(اش و دوستان يوسف افتخاري



۳ 

سران منفور حزب توده قلع و  ي لهيبه وس ۱۳۲۵آغاز و تا سال  ۱۳۰۶نفت جنوب از سال 
  :کرده است يبند گونه جمع نيا يبهزاد کاظمن دوره را يا. شود يم لد را شاميقمع گرد

يي  ران وارد مرحلهيست ايش حزب کمونيدايران با پيا يکارگر] ستقلم[جنبش  .۱«      
الملل  نيران و بيا يستيالي، در بستر جنبش سوسيجنبش کارگر ياصل يکادرها. ن شدينو

و  يران نقش اساسيست جوان ايحزب کمون. ده شدنديدند و آبديست آموزش ديکمون
نفت در اعتصاب کارگران . ردفا کيکارگران ا ي ن دورهيدر مبارزات ا کننده نييتع

ران يا يشگام کارگرير پيگ يجناح پ. يي است ن دورهياوج چن ي نقطه ۱۳۰۸بهشت  يارد
  .است ين مبارزاتيآمد چن يش منسجم و پي، معرف گرايوسف افتخاري يبه رهبر

ران به دست رضاشاه، و قلع و قمع يا يکارگر] مستقل[به خاطر سرکوب جنبش . ۲      
ي کارگر ايران  طبقه يشگامان انقالبين، پيبه دست استال يستين کمونيالفع يها بازمانده
 يکارگر] مستقل[شگامان جنبش يپ يها ن بازماندهيآخر. ر خوردندييي جبران ناپذ ضربه

در زندان قصر، تنها گروه   ييوسف افتخارگروه . يا فراريد بودند يا دربند و تبعيران يا
از خفقان،  يناش ياسيس يگ بِ پراکندهيود را از آسران بود که خيمتشکل از کارگران ا

 يجناح کارگر  ييوسف افتخارگروه « .و انزوا، محفوظ نگه داشته بود يگ سرخورده
 ۱۳۲۰ور ين در شهريران به دست ارتش متفقين دوره تا اشغال ايا ».متحرک نهضت بود

  .افتيادامه 
ليستي نئوليبرالي رضاشاه، امپريا  يدار سرمايه م خودکامهيرژ يپس از فروپاش. ۳      

، اقدام به يبا دست خال" بايد، تقريرها شده از بند و تبع يکارگر] مستقل[شگامان جنبش يپ
از مشکالت را در برابر خود  يکوه يکارگران انقالب. ي کارگر کردند طبقه يسازمانده
وده که و انگلستان، به همراه حزب ت يران، شورويا يها دولت ينظام يرويسه ن. داشتند

حزب . ستاده بودندي، در برابرشان اکرد عمل مي نيستون پنجم متفقبه عنوان 
ن يبا ا. ز نابود شده بوديست نيونمالملل ک نيب. گر وجود نداشتيران ديا يست انقالبيکمون

، با يانقالب» ياسيس«ک سازمان ياب ي، در غيکارگر] مستقل[شگامان جنبش يوصف، پ
 يرا در مراکز بزرگ صنعت يمستقل کارگر يها هياتحاد» يبقاتط«سازمان  ابتکارات خود،



۴ 

را اعتصابات و مبارزات کارگران  يکارگر] مستقل[ن جنبش يفعال. ران به وجود آوردنديا
ناموفق  يها  تالش. نبود ين کافياما ا. افتنديدست  ييها يروزيکردند و به پ يرهبر

ک حزب يجاد يا يران برايمستقل کارگران ا يها هياتحاد يو کادرها  ييوسف افتخار
که با  ينسل...  .ديانجام يارتجاع، به ناکام  ي جانبه  در برابر هجوم همه» ياسيل سيبد«و 

... سازان و  گان، چرم گران، بافنده ان، نفتيچ انقالب اکتبر، مبارزات و اعتصابات چاپ
، سرانجام شکست ده شديآبدو  آموخت، مبارزه کرد، افتيسازمان ، متولد شد

متحده  يشورا«وستن به يمانده بود، با پ يران باقيا يچه از جنبش مستقل کارگر آن. خورد
  )۱۴۷-۱۴۶-۴۵۱:نيشيپ(».ل شديتبد يسازش طبقات ييي برا لهيحزب توده، به وس» يمرکز
جنبش مستقل  يف و نابوديتضع يبرا يز از هر کوششيران نيا يدولت مرکز«      

 ياسيس يها شيهما. کرد نمي يحزب توده کوتاه» يخلق« يت نهادهايوو تق يکارگر
 يه، تاالر بزرگ شهرداريدر شهر رضائ. ران برخوردار بوديت دولت ايحزب توده از حما

از مردم را دولت  ييرايپذ  ي نهيار حزب توده گذاشتند و حتا هزيگان در اختيرا به را
   )۵۲۱:نيشيپ( ».پرداخت يمرکز
بر  يارتش شورو يروزيدوم و پ يبا آغاز شکست آلمان در جنگل جهان زمان هم      
ستاد و حمله به جنبش مستقل يگراد، دم سران حزب توده راست ا نيها در نبرد استال آن

هرچه «دند و در مقابل يرا شدت بخش  ييوسف افتخار يران به رهبريکارگران ا
ات را انجام ين جناياز جنگ اش يپ نياستالزد که  چاره داد مي يب ييوسف افتخار

درباره   ييوسف افتخارها و استدالالت  حرف. ... بدهکار نبود يداده است، گوش کس
يوسف ان ياطراف» .نداشت يريگر در آنان تاثيد يم شوروين و انحراف رژيات استاليجنا

 ۱۱در «سم خوردند و ينيحزب توده و استال يها رنگيها و ن گول دروغ  يافتخار
کارگران وابسته به  يمرکز ياز طرف شورا ي، رضا روستا و محضر۱۳۲۳بهشت  يارد

ر يل انقالب و سايو خل يو نادم انصار يچ قهيد و عتيام يزاده، عل يحزب توده با عل
ه کارگران يران و اتحاديکشان ا ه زحمتيه کارگران و برزگران و اتحاديگان اتحاد ندهينما

مزبور را در هم ادغام کردند و  يها هيرد آمدند و اتحاددر کرج گ يران در باغيراه آهن ا



۵ 

را که همگام ] يمتحده مرکز يشورا[رانيکشان ا متحده کارگران و زحمت يشورا
  )۵۷۱:نيشيپ( ».حزب توده بود، به وجود آوردند

مورد استفاده  يمستقل نباشد، همانند ابزار يزمان يکارگرجا است که جنبش  نيا و در      
در «: ن بوديران فقط هميا يکارگردر جنبش  دهحزب تو يرد که هدف اصليگ يقرار م
متحده و حزب توده راه  ياز طرف شورا ۱۳۲۵بهشت برابر با اول ماه مه  يارد ۱۱روز 

در . ران به راه انداخته شدي، در سراسر ا]قوام[ ياز دولت مرکز يبانيپشتبه  ييها ييمايپ
. کردند يرا سازمانده يمتحده خوزستان و حزب توده تظاهرات بزرگ يشورا زيجنوب ن
زنده ، مرگ بر دشمنان کارگران، زنده باد قوام: ن تظاهرات عبارت بود ازيا يشعارها

  )۶۹۱:نيشيپ(» .رانيه او مرگ بر دشمنان حزب تودباد شاه جوان 
از طرف  ۱۳۲۵ر يت ۲۳کشنبه يدر روز «حزب توده  ميمستق ت و مشارکتيبا هدا      

مسلح وابسته به  يروهاين يو به دستور شخص قوام و با همکار يماموران حکومت نظام
کارگر  ۳۶ک شد و يشل] خوزستان کارگران نفت ياعتصاب[کارگران  يس، به سويانگل

   )۷۷۱:نيشيپ( ».نفر مجروح شدند ۱۷۰مقتول و 
حزب نه با «:نوشت ۱۳۲۵روزنامه رهبر ارگان حزب توده در اول آبان از چند ما بعد       
پرولتاريا  يکتاتوريو مذهب، و از د  يدار دارد و نه با سرمايه يمخالفت يت خصوصيمالک

 يهنيو م يمل يها مانه به دنبال آرمانيکه صم ، بلنکرده يجانبدار يا حکومت کارگري
  )۸۳۱:نيشيپ( ».است
در سرکوب اعتصاب  يقوام، نقش مهم يها استياز س يبانيحزب توده به خاطر پشت«      

ن يدر ب يگر نفوذ چندانين خاطر ديفا کرده، و بديا ۱۳۲۵ر ماه يکارگران نفت جنوب در ت
تا  ۱۳۲۹اسفند  يها ک از اعتصابيچ يه يده سازمان و لذا در. کارگران جنوب نداشت

  )۲۴۲:نيشيپ( ».ادا نکرد يسهم ۱۳۳۰بهشت  يارد
  

  ن.سهراب
  ۱۳۹۹ آبان



۶ 

  ها و حزب توده مائويست
  

، اين امر بديهي شده است که شکست جهاني )۲۰۲۰(ويک و اکنون  در قرن بيست      
هاي مارکس،  کنوني سوسياليسم کارگري مارکس، نه ناشي از غيرواقعي بودن تئوري

ر و د» سوسياليستي«که ناشي از برپاگيري دو جريان ارتجاعي و به ظاهر  انگلس و لنين، بل
مائو در قرن بيست بوده » سوسياليسم دهقاني«استالين و » سوسياليسم بورژوايي«ذات خود 

اکنون براي عروج مجدد، سوسياليسم کارگري مارکس، الزم است با نقد راديکال . است
دو جريان ضدمارکسي فوق، آلترناتيو سوسياليسم کارگري مارکس ظهور مجدد نمايد، تا 

  .اي دقيق لغوکارمزدي فراهم آوردبتواند راه را، براي اجر
، ابتدا نظر کوتاهي به تاريخ معاصر  ها با حزب توده مائويست  ي براي شناخت رابطه      

هاي ايراني معتقدند که کشور روسيه و چين تا زمان مرگ  مائويست. افکنيم چين مي
، بر اين »ها ونيسترويزي«اما بعد از مرگ اين دو تن . اند استالين و مائو، سوسياليستي بوده

روسيه و  ۱۹۱۷دو کشور حاکم شدند و سوسياليسم را از بين بردند و دو انقالب اکتبر 
هاي  ها، واقعيت اين است که بين سال در مورد چيني. اند چين را به شکست کشانده ۱۹۴۹
برده است که خود  ، چين در شرايط اعتالي جنبش کارگري به سر مي۱۹۲۷تا  ۱۹۱۹

از شرايط اعتالي انقالبي جهاني که آن زمان همراه بود با موج انقالب جهاني تابعي بوده 
يعني جنبش کارگري چين موقعيت . در اروپا، که در حال وقوع بوده است" مخصوصا

هاي ضدانقالبي منتج از  اما متاسفانه تئوري. بسيار مناسبي براي اعمال قدرت داشته است
چين به دستور استالين به زير چتر   ي کارگر بقهط. استالينيسم آن را به شکست کشاند

گاه  ي منافع روسيه باشد، و در آخر هم به نطع کننده بورژوازي چين رفت تا تضمين
  .فرستاده شدند

هاي چيني به دست بورژوازي در جريان انقالب چين در سال  کشتار کمونيست      
اما حقيقت اين است که در آن  .است  ، تنها يکي از خدمات استالينيسم به سرمايه۱۹۲۷

زمان حزب کمونيست چين جوان بود و به خواست و فشار استالين به زير چتر بورژوازي 
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با » ضدامپرياليستي«چين رفت، تا سياست استاليني، ايجاد جبهه واحد به اصطالح 
ي حزب  نتيجه آن شد که هزاران کمونيست به وسيله. اجرايي کند» بورژوازي ملي«

از اين زمان حزب کمونيست چين به دستور . ۳۸قتل عام شدند تانگ کومين يبورژواي
اکنون بقاياي استالينيسم و مائويسم اين واقعه تاريخي و . پيوست  استالين به اردوي سرمايه

ي  کنند و کشتار طبقه پايه توجيه مي جهاني، را با داليل بي  ي کارگر آموزنده براي طبقه
نمايند و حاضر نيستند اين  رژوازي را واژگونه و جعل ميکارگر چين را به دست بو

ها در آن مشهود و نمايان  چرا؟ چون دست استالين رهبر آن. نمايند ها را محکوم  جنايت
  .است
، انقالب کارگري چين به سرعت ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۵هاي  در سال«ي توني کليف،  به گفته      

 ۱۹۲۷کانتون آغاز گرديد و در سال  کنگ و اعتصاب عمومي در هنگ. رفت به پيش مي
استالين سياست . کارگران شانگهاي مسلح شدند و کنترل شهرها را به دست گرفتند

هاي چين، چيانکاچک را اتخاذ کرد و از ورود او به  کاري با رهبر ناسيوناليست سازش
بيست ها بين  ساعت بعد، ناسيوناليست ۲۴. شانگهاي براي سرکوبي کارگران پشتيباني کرد

                                                 
بايد با   ها از مارکسيسم، کارگران طبق تفسير چيني«ي حميد شوکت  بر طبق گفته -  ۳۸

داران بزرگ و بورژوازي دالل و  بورژوازي متحد شده و با جلب بورژوازي ملي، زمين خرده
و ايرج کشکولي از حزب رنجبران که همانند حزب » .کردند وابسته به امپرياليسم را منزوي مي

ما متعقد «: گويد به دفاع تمام قد از رژيم جديد پرداخته بود، در پاسخ حميد شوکت مي  هتود
اند و  داران در جريان انقالب ايران شکست خورده بوديم بورژوازي بزرگ و زمين

هاي بيگانه حفظ  کرديم بايد اين نيرو را در مقابل دولت تصور مي. بورژوازي حاکم است خرده
اش را تقويت نمود، چون هر لحظه امکان دارد به خاطر خصلت  ياليستيکرد و گرايش ضدامپر

زد  بر همين اساس، هر جرياني را که به اين هدف صدمه مي. اش با امپرياليسم سازش کند دوگانه
بورژوازي بر ضد خود ما قد علم کرد،  جاست که وقتي اين خرده جالب اين. دانستيم ارتجاعي مي

حميد (».گان پرولتاريا و مرکز ثقل جهان بوديم يعني ما نماينده. يير داديمدرجه تغ ۱۸۰مان را  موضع
 )۲۰۱: نگاهي از درون به جنبش چپ، گفت وگوي حميد شوکت با ايرج کشکولي: شوکت
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سان انقالب کارگران چين با کمک استالين  و بدين. تا سي هزار کارگر را قتل عام کردند
انقالب «چه که به عنوان  آن )۱۸:دولتي در شوروي  داري سرمايه:توني کليف(».کار مدفون شد جنايت

ها به خورد طبقات اجتماعي داده  ، توسط مائويست١٩٤٩چين در سال » کمونيستي
که در آن   ي کارگر چين طبقه  داري ، هيچ ربط و پيوندي با مبارزات ضد سرمايهشود مي

  . سرزمين شکل گرفته بود، ندارد
 ۱۹۲۰استاد ادبيات در دانشگاه پکن نخستين فردي بود که در سال » چن تو سيو«      

د نمود کمينترن مستقل لنيني، بنيا همراه با چند تن ديگر حزب کمونيست چين را با ره
  . هاي مارکسي آشنا کرد بود که مائو را با انديشه» چن تو سيو«. نهادند

حزب کمونيست چين بعد از تشکيل، همانند حزب کمونيست ايران، داراي دو جناح       
. نماينده گرايش مارکسي بود» چن تو سيو«. بود] استاليني[و جناح راست ] مارکسي[چپ 

نمود  کرد و ره انقالبي و ضدامپرياليست معرفي ميچين را » بورژوازي ملي«استالينيسم 
چين و حزب کمونيست آن بايد بدون قيد و شرط تشکيالت   ي کارگر داد که طبقه مي

چک حل کرده و زير چتر و پرچم  کاي خود را در درون تشکيالت بورژوايي چيانگ
  .و هم مجري آن شدهمين تز استالينيسم بود که مائ. بورژوازي با امپرياليسم مبارزه نمايند

در شوروي متولد شده بود توانست کنگره سوم حزب  ۱۹۲۱استالينيسم که در سال       
، ترغيب کند تا با تصويب قراري تمام اعضاي ۱۹۲۳کمونيست چين را در ژوئن سال 

حزب کمونيست چين را بدون قيد و شرط موظف به پيوستن به حزب بورژوايي کومين 
  .هم چنين قراري را تصويب کردکنگره حزب . تانگ کند

- ، مرحله انقالب بورژا۱۹۱۱از طرفي ديگر، بايد گفته شود که چين در سال       
چين براي انجام انقالب خود، لزومي   ي کارگر دموکراتيک را از سر گذرانده بود و طبقه

ه شهري ب  ي کارگر به رفتن به زير چتر حزب بورژوايي کومين تانگ نداشت، زيرا طبقه
توانست به کمک دهقانان که در پي دست  اندازه کافي رشد کرده بود و به آساني مي

برخالف نظر استالين و  .يافتن به زمين زراعي بودند، اهداف خود را به سرانجام به رسانند
من «: ها، چيانگ کاي چک رهبر حزب کومين تانگ به روشني گفته بود استالينيست
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من در عين حال، اين ... توانم همکاري داشته باشم  ها نمي تام که با کمونيس هرگز نگفته
ها بيش  ام که از آن جايي که مخالف ستم کمونيستي هستم، هرگاه که آن را روشن نموده

در چنين » .ها را کوتاه خواهم کرد از اندازه رشد کرده و قدرت بگيرند، دست آن
مونيست چين بايد به حزب کومين تانگ ورزيد که حزب ک شرايطي اما استالين اصرار مي

قدر  به پيوندد تا جبهه متحد عليه امپرياليسم تشکيل دهد، از نظر او مهم نيست که چه
جا رفت که حزب  استالينيسم تا آن. چين قرباني شوند  ي کارگر کمونيست چيني و طبقه

، به ۱۹۲۶کار را در سال  تانگ به رهبري چيانگ کاي چک جنايت بورژوايي کومين
عضويت کومين تانگ به کمينترن توسط دفتر سياسي حزب . عضويت کمينترن در آورد

  !به تصويب رسيد تروتسکيکمونيست شوروي تنها با يک راي مخالف 
، شروع نشده ۱۹۲۷چين به دست چيانکاي چک در سال   ي کارگر هنوز قتل عام طبقه      

راني به کادرهاي حزبي  طي يک سخنبود که در روز پنجم آوريل همين سال، استالين، 
ي متحد حزب کمونيست چين با  بر ضرورت جبهه متحد و بر ضرورت اتحاد جبهه

استالين . بايد حفظ شود! چيانکاي چک تاکيد مجدد کرد و اصرار کرد اين بلوک انقالبي
  :گفت

کومين تانگ يک بلوک است، نوعي . کند چيانکاي چک دارد انضباط اطاعت مي«      
چرا کودتا کنيم؟ چرا جناح راست . ها رلمان انقالبي، با جناح راست، چپ و کمونيستپا

. ... دهد اندازيم، در حالي که اکثريت را داريم و جناح راست به ما گوش مي را بيرون بي
افراد قابلي دارد که هنوز ارتش را هدايت و آن . در حال حاضر به جناح راست نياز داريم

دلي نداشته باشد،  چيانکاي چک شايد با انقالب هم. کنند ها رهبري مي ترا عليه امپرياليس
ها انجام  تواند کاري جز هدايت عليه امپرياليست اما او در حال هدايت ارتش است و نمي

دارند و به خوبي » چنگ تسولين«مضاف بر اين، افراد جناح راست، روابطي با ژنرال . دهد
ها را تضعيف کنند، و بدون اين که حمايتي کرده  ي آن گونه روحيه فهمند که چه مي

ها روابطي  آن. ها را با تمام دار و ندارشان به جهش به جانب انقالب تهييج کنند باشند، آن
ها بايد تا به  از آن  بنابراين. ها پول جمع کنند توانند از آن مند هم دارند و مي با تجار ثروت
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انقالب :آيزاکز.ر.هارولد(».شوند و بعد دور انداخته شوندآخر استفاده شود، مانند ليمو چالنده 

در اين اوضاع و احوال رهبر حزب کمونيست چين  )۱۲ص:۱۹۶۱انتشارات دانشگاه استنفورد،:چين
. بود، خواستار خروج حزب کمونيست چين از حزب کومين تانگ شد» چن تو سيو«که 

ش  که تمام تقصيرها را که خودش عامل لاما استالين نه تنها درخواست او را رد کرد، ب
حزبي که او . بود، به گردن او انداخت و او را از حزب کمونيست چين اخراج کرد

رهبر حزب کمونيست » چوچيوبي«و به جاي او يک گماشته استالين به نام . اش بود خالق
با حمله ها  ، کشتار کمونيست۱۹۲۷راني استالين و در ششم آوريل  بعد از سخن  .چين شد

هاي جناح چپ حزب کمونيست  کمونيست. شود به سفارت روسيه در پکن آغاز مي
گرد  چين، نه تنها توسط نيروهاي حزب کومين تانگ، چيانکاي چک، مورد تعقيب و پي

که توسط رهبري استالينيست حزب کمونيست چين همانند برادران حزب  قرار داشتند، بل
ها را به مقامات  هاي انقالبي بود، آن دادن کمونيستتوده خود که در ايران کارشان لو 

هزاران تن از اعضاي حزب کمونيست چين در مدت کوتاهي . دادند کومين تانگ لو مي
  .قتل عام شدند

هزار نفر کمونيست و کارگر انقالبي اعدام  ۳۸" ، تقريبا۱۹۲۷از آوريل تا دسامبر       
هزار نفر  ۲۷، بيش از ۱۹۲۸از ژانويه تا اوت . دهزار تن نيز زنداني شدن ۳۲شدند و بيش از 

، نزديک ۱۹۳۱به طور کلي تا سال . کمونيست و کارگر انقالبي به مرگ محکوم شدند
نمود  ، هزار نفر کمونيست و کارگر انقالبي توسط فرمان چيانگ کاي چک و با ره۲۰۰

  .اش هم نبود استالين عين خيال. استالين  قتل عام شدند
ي کشت و کشتار که سبب سقوط جنبش اجتماعي و نزول شرايط  ز اين همهبعد ا      

ي استالينيسم بود به  بقاياي حزب کمونيست چين که تحت سيطره  انقالبي در جامعه شد،
تر استالين، در عملي غير علمي و خالي از تحليل  منظور جلوگيري از رسوايي بيش

ماجراجويانه به راه انداختند که نه  مشخص از شرايط مشخص، در شهر کانتون چين قيامي
از اين مقطع است که . تر شد که باز هم سبب سرکوبي بيش آوردي نداشت، بل تنها دست

رسد و جاي آن  عمرش به پايان مي  ي کارگر حزب کمونيست چين به عنوان حزب طبقه
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 .گيرد ود، ميرا استالينيسم و مائويسم که به تدريج با تکيه بر نيروي دهقاني در حال رشد ب
، سالي است که استالينيسم در شوروي و در نهايت و به طور کامل، ميخ خود ۱۹۲۸سال 

رسد و استالينيسم  کوبد و عمر واقعي انقالب اکتبر به پايان مي را بر پيکر انقالب اکتبر مي
شروع شده " شود که ساختن احزاب برادر که قبال دار، روسيه شوروي و کمينترن مي سکان

خورشيدي را براي  ۱۳۲۰يابد و حزب توده را در سال  تري ادامه مي با قاطعيت بيش بود
است که ) ۱۹۲۸(در اين سال. کنند هاي انقالبي در ايران خلق مي منهدم کردن جنبش

و » ميهن کبير سوسياليستي«شود و جاي آن را  انترناسيوناليسم پرولتاريايي کنار زده مي
کنگره ششم حزب کمونيست چين هم در اين . گيرد ، مي»سوسياليسم در يک کشور«

شود و بيماري استالينيسم را در پيکر آن فرو  سال در روسيه و زير نظر استالين برگزار مي
  .کنند مي

شود و خود را به  ، در حزب کمونيست چين ظاهر مي۱۹۳۸ي مائو در سال  سر و کله      
زه درون حزبي را با رقيبان خود را در کند و مبار طور کامل به کمپ استالين منتقل مي

با رهبري گرايش استالينيستي حزب کمونيست  ۱۹۴۳جريان جنگ جهاني دوم، و در سال 
که در جهت منافع  ي کارگر بل کند و آن را نه در جهت منافع  طبقه چين، آغاز مي

 ۷۰ز ، با تصفيه بيش ا۱۹۴۵برد که تا سال  بورژوازي چين در حزب کمونيست به پيش مي
ي  هزار نفر از مخالفان خود در حزب است که در اين سال مائويسم بالغ شده و بر اريکه

، با فتح شهرها آغاز ۱۹۴۹سوسياليسم دهقاني مائو که در سال . يابد قدرت دست مي
گر رژه دهقانان  ترين نقشي در آن نداشتند نظاره ي کارگر چين که کوچک شود، طبقه مي

  .در شهرها بودند
 حتا. نداشت مائو پيروزي در نقشييچ ه صنعتي کارگر طبقه«ي توني کليف  به گفته      

 با حزب در مائو صعود. بود کارگري غير "کامالين چ حزب کمونيست اجتماعي ترکيب
 حزب اعضاي درصد ۶۶، حداقل ۱۹۲۶در اواخر . حزب مصادف شدشدن  کارگري غير

، درصد ۱۹۲۸در نوامبر . صد دهقاندر ۵درصد روشنفکر و تنها  ۲۲ بودند، کارگر
 کرد تأييد حزبي رسمي گزارش يک و کرد سقوط درصد ۵ا ي ۴کارگران عضو تا حدود 
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 حزب» .ندارد صنعتي کارگرانين ب در کارآمد حزبي سلول يک حتا«حزب  که
، و ۱۹۲۹درصد در  ۳، ۱۹۲۸درصد از اعضا در سال  ۱۰کارگران حدود که  پذيرفت مي
 در درصد صفر "تقريبا و سال همان سپتامبر دردرصد  ۶/۱، و ۱۹۳۰س درصد در مار ۵/۲

 کارگر اعضاي حزب مائو نهايي پيروزي تا موقع آن از. اند داده مي تشکيل را، ۱۹۳۰ پايان
ين از چ کمونيست حزب در را خود اهميت چنان آن کارگران. تنداش يي قابل مالحظه

 ملي کنگره برگزاري به نيازي هن سال نوزده مدت به حزبدست داده بودند که 
 خود به نه و ديد مي - بود شده تشکيل، ۱۹۲۹قبل از آن در که – کارگري هاي اتحاديه
 حزب آيد، مي بر ها اعالميه از که گونه آن. داد مي را حمايت کارگران جلب زحمت
ين کوم نفوذ تحت مناطق در که نداشت تمايل، ۱۹۴۵-۱۹۳۷کننده  ينتعي هاي درسال
ين کوم حکومت، ۱۹۳۷ر دسامب در که هنگامي. اندازد بي تشکيالتي راه گونه هيچ تانگ
 جنگ زمان در اعتصاب محرک يا و زدند مي اعتصاب به که دست کارگراني براي تانگ

 که گفت يي مصاحبه در حزب سخنگوي نمود،ين تعي مرگ بودند، مجازات]  ژاپن با[
 آغاز از پس حتا. است »راضي "کامال« تانگين کومسط تو جنگ نحوه هدايت از حزب
ين کوم نفوذ تحت مناطق در تانگ،ين کوم وين چ کمونيست حزبين بي داخل جنگ

 به وابسته تشکيالتي ندرت به گرفت، مي بر در را کشور صنعتي مراکزتانگ که تمام 
 جدايي ديگري هرچيز از بيش مائوفتح شهرها توسط . تداش وجود کمونيست حزب
 نهايت حزب رهبران. ساخت آشکار را صنعتي طبقه کارگر از نيستکمو حزب کامل
 تصرف آستانه در شهرهاي در کارگري هاي خيزش وقوعام دادند تا از انج را خود تالش

   )۱۳۳-۱۳۲:هزاره در مارکسيسم: کليف توني(» .دکنن جلوگيري
گ که استالين تا آخرين لحظه هم از حزب کومين تانگ، چيان با وجود آن      

هايي که با ارتش حزب کومين  کرد، ارتش مائو در جنگ کاي چک حمايت مي
، چيانگ کاي چک با ۱۹۴۹تانگ داشت به پيروزي رسيد و در نهايت در ماه مه 

جا مورد حمايت غرب و سازمان ملل متحد،  همراهانش به تايوان گريخت و در آن
  .ها وجود دارند قرار گرفت که االن هنوز بقاياي آن
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اما پيروزي مائو، پيروزي سوسياليسم و لغو مالکيت خصوصي بر ابزار توليد و       
امپرياليستي کومين   داري دولتي چين بر سرمايه  داري که پيروزي سرمايه کارمزدي نبود، بل
. که از نوع دهقاني آن بود نه از نوع مارکسي آن، بل» سوسياليسم«تانگ با پوشش 

جهاني ادغام شد و با آمريکا و   داري با سرمايه» سوسياليستي«مائويسم به تدريج با ظاهري 
، فرح پهلوي و امير عباس ۱۳۵۱در سال . ديگر کشورهاي پيراموني روابط برقرار کرد

هويدا به چين سفر کردند وهزاران رقصنده چيني از فرح خانم و هويدا استقبال کردند و با 
ر شرايطي که هزاران رقصنده به اصطالح د. يار مائو، عکس يادگاري گرفتند» الي چون«
کردند، در ايران اگر از دست فردي کتاب يا  از فرح پهلوي استقبال مي» کمونيست«

شد، حبس ابد در  گرفتند، اگر توسط ساواک کشته نمي ي ترجمه شده مائو را مي جزوه
  .انتظارش بود

د در کنگره بيستم حزب سه سال بع. ، استالين مرد۱۹۵۳مارس  ۵اما در شوروي، در       
در جريان قرائت . ، خروشچف به کيش شخصيت استالين پرداخت۱۹۵۶کمونيست در 

گزارش به کنگره توسط خروشچف، او دچار احساسات شد و چهار بار گريست، 
نفر از  ۳۰شخصي که خود نقش اساسي در جنايات استالين داشت و نيز حدود 

نگره بيست، سبب تغييراتي در احزاب برادر ک! گان در کنگره، غش کردند کننده شرکت
نصيب نماند، دچار انشعاب شد و مائويسم ايراني هم بعد از کنگره  حزب توده هم بي. شد

  .بيست از درون آن متولد شد
اما جالب است بدانيد پس از کنگره بيستم حزب کمونيست شوروي، کنگره هشتم       

مائو در اين کنگره درباره . ، برگزار شد۱۹۵۶سپتامبر  ۲۷تا  ۱۵حزب کمونيست چين در 
رفقاي ما در شوروي و خلق شوروي بر «: گويد کنگره بيستم حزب کمونيست شوروي مي

حزب کمونيست شوروي در کنگره بيستم خود ... اند  نمود لنين عمل کرده اساس اين ره
رده و از هاي بسياري را طرح ک يي نه چندان دور برگزار گرديد، سياست که در گذشته

هاي  توان مطرح نمود که پيشرفت با اطمينان مي. نقايصي که در حزب يافتند انتقاد نمودند
  » .بزرگ بسياري به دنبال اين عمل ظاهر خواهد شد
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حزب  ۲۱بود، در کنگره   داري خروشچف که مبتکر تز راه رشد غير سرمايه      
رگزار شد، اين پيام را از مائو ، ب۱۹۵۹فوريه  ۵ژانويه تا  ۲۷کمونيست شوروي که از 

از زمان برگزاري کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروي، مردم «: دريافت کرد
ي مرکزي حزب کمونيست و به زعامت رفيق  شوروي تحت رهبري صحيح کميته

  ».اند هاي بزرگي را در جهت ساختمان کمونيسم به دست آورده خروشچف پيروزي
اما در سال . هاي اقتصادي دولت شوروي بود خاطر کمکاين دفاع مائو به       

، در جريان جنگ هند و چين، به دليل حمايت شوروي از هند، چين از ۱۹۶۲
، ۱۹۶۶کرد، و روابط حسنه به تدريج در سال  شوروي به خاطر اين حمايت انتقاد 

هاي شوروي به چين شد، در  تبديل به روابط ناحسنه گرديد و سبب قطع کمک
  !گرديد» سوسيال امپرياليسم«ي اين عمل، شوروي تبديل به  نتيجه
بايد   ها از مارکسيسم، کارگران طبقه تفسير چيني«ي حميد شوکت  بر طبق گفته      

داران بزرگ و  بورژوازي متحد شده و با جلب بورژوازي ملي، زمين با خرده
  ».کردند بورژوازي دالل و وابسته به امپرياليسم را منزوي مي

به دفاع تمام قد از رژيم   ايرج کشکولي از حزب رنجبران که همانند حزب توده      
ما متعقد بوديم «: گويد جديد حاکم بر ايران پرداخته بود، در پاسخ حميد شوکت مي

اند و  داران در جريان انقالب ايران شکست خورده بورژوازي بزرگ و زمين
هاي  ايد اين نيرو را در مقابل دولتکرديم ب تصور مي. بورژوازي حاکم است خرده
اش را تقويت نمود، چون هر لحظه  حفظ کرد و گرايش ضدامپرياليستي بيگانه

بر همين اساس، . اش با امپرياليسم سازش کند امکان دارد به خاطر خصلت دوگانه
جاست  جالب اين. دانستيم زد ارتجاعي مي هر جرياني را که به اين هدف صدمه مي

درجه  ۱۸۰مان را  بورژوازي بر ضد خود ما قد علم کرد، موضع خرده که وقتي اين
: حميد شوکت(».گان پرولتاريا و مرکز ثقل جهان بوديم يعني ما نماينده. تغيير داديم

  )۲۰۱: نگاهي از درون به جنبش چپ، گفت وگوي حميد شوکت با ايرج کشکولي
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در دنياي مجازي ظهور کرده و  بباها به اسم  حاال يکي ديگر از اين نوع مائويست      
گرفته با چاشني  مائوئيسمِ ته«دو منتقد در مطلبي تحت عنوان . مورد نقد قرار گرفته است

و  مارکسنامند که مدعي جانشيني  مي» ۳۹پارانويا و خودشيفته«او را فردي » آواکيان
انگارد  يم» مارکس زمانه«قدر متوهم است که خود را  اين فرد آن. است لنينو  انگلس

اما ! هاي کارل مارکس ها آلترناتيوهايي هستند در مقابل، تئوري بافد که اين مي» تئوري«و 
و آن را  باب آواکيان» سنتز نوين«تبديل شده است به  مائو» سوسياليسم دهقاني«تئوري 

 انگلسو  مارکسيي نه سوسياليسم علمي مائو» سوسياليسم علمي«علَم کرده و به عنوان 
که در جهت تحکيم کارمزدي به دست  ي لغو کارمزدي بنياد گذاشته شده، بل پايهکه بر 
  .کنند هاي خود،  تبليغ و ترويج مي نوکيسه

دولتي استالين و   داري به مدافعان سرمايه» ها با چشم«احمد شاملو در شعري با عنوان       
واقعي مارکس ] ورشيدخ[مائو را خطاب قرار داده که شما سوسياليسم  سوسياليسم دهقاني

استالين و مائو ] خورشيد گونه[و انگلس را رها کرده و به سوسياليسم بورژوايي 
 :ايد چسبيده

....  
  :من با دهانِ  حيرت گفتم

 ــ اي ياوه«

 ياوه             

 ياوه،                      

 !خاليق                                  

                                                 
گي پيدا  هاي آواکيان، رد پاي شگرفي از پارانويا و خودشيفته»فعاليت«در سراسر آثار و « - ۳۹
تر شبيه  کرد که بيش هايي با عناويني برگزار مي آواکيان نشست ۱۹۷۹مثالً در همان سال . شود مي

به «: ها چنين چيزي بود راني سرتيتر اغلب اين سخن! هاي مبلغ مسيحيت بود تا کمونيسم گروه
گرفته با  مائوئيسمِ ته !(»تان را تغيير خواهد داد گي زنده… راني باب آواکيان گوش بسپاريد سخن

 )چاشني آواکيان
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 مستيد و منگ؟

 يا به تظاهر                     

 کنيد؟ تزوير مي

 .از شب هنوز مانده دو دانگي

..... 

 هر گاوگَندچاله دهاني

 :فشانِ  روشنِ  خشمي شد آتش

...  
 توانستند اي کاش مي

 از آفتاب ياد بگيرند

 دريغ باشند که بي

 هاشان در دردها و شادي

 حتا

 ــ. شان با نانِ  خشک

 شان را و کاردهاي

 کردن سمتجز از برايِ  ق

 .بيرون نياورند

 .... 

 آنان به عدل شيفته بودند و

 اکنون

 يي گونه با آفتاب

 آنان را

 گونه اين

 دل          
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 !فريفته بودند            

 توانستم اي کاش مي

 خونِ  رگانِ  خود را

 من 

 قطره     

 قطره     

 قطره     

 بگريم     

 .تا باورم کنند

 توانستم اي کاش مي

 توانستم اي کاش ــ ــ يک لحظه مي                            

 هاي خود بنشانم بر شانه 

 شمار را، اين خلقِ  بي

 گردِ  حبابِ  خاک بگردانم

 تا با دو چشمِ  خويش ببينند که خورشيدشان کجاست

 .و باورم کنند

 اي کاش 

  !توانستم مي
  

 ۱۳۸۷ :نگاه : ۶۵۳شعرها ص :احمد شاملو دفتر يکم :آثار مجموعه      

اند و  يي گرفته ها که خورشيد را رها کرده و خورشيد گونه ها و مائويست استالينيست      
ها سوسياليسم و کمونيسم را  فشارند و اکنون يکي از آن گويي خود پاي مي بر طبل ياوه

ها را  اين شان به شوروي سابق يا کوبا يا ويتنام بود، کساني که نگاه« :کند گونه معني مي اين
آيد  يادم مي. دانستند در حالي که هيچ ربطي به کمونيسم نداشتند الگوي کمونيسم مي
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يي نوشته بود در مخالفت با اين ايده که مائو نماينده جهشي به پيش در   يک نفر مقاله
قدر به مائو توجه کرد؟ چرا به فيدل  چرا بايد اين :اش اين بود که  استدالل. کمونيسم است

) مين رهبر حزب ويتنام بعد از مرگ هوشي(دوان؟ شود يا به له رو در کوبا توجه نميکاست
ها  ؟ خب يک دليل اصلي دارد، آنهاي مائو مهم نيست ايده ي ها به اندازە هاي آن چرا ايده

شان  ها کمونيست نبودند، علم کمونيسم را تکامل نداده بودند و راه گفتند، آن درست نمي
 مائوجا افتاده بود اگر کمونيست هستي يعني با " براي ما کامال. ... درا جدا کرده بودن

تواني از صبح تا  نيستي، اگر مائوئيست نيستي، مي مائواگر با ! هستي، مائوئيست هستي
خواهي اسم خود را کمونيست  گفتيم اگر مي مي. شب بگويي من کمونيستم ولي نيستي

راه کوبا راه . يم در کوبا چه خبر استبگذاري و بحث کوبا را وسط بکشي بيا ببين
. نياز داريم مائوباشي بيا بحث کنيم که چرا به  مائوخواهي با  اگر نمي. کمونيسم نيست

گفتيم کمونيست  مي. کرديم در آن دوره ما با اطمينان علمي در ميدان بوديم و مبارزه مي
خواهي يک  يم اگر ميمشکلي نداشتيم که بگوي. ...بودن، والسالم مائوبودن يعني طرف 

  )۱۱۳-۱۱۱ص: کمونيسم نوين:باب آواکيان( ».کمونيست واقعي باشي بايد يک مائويست باشي
در سال « :گويد اگر مريد من نباشيد، کمونيست نيستي حضرت باب آواکيان مي      

جلو گذاشته بود  مائونبودي و خطي که  مائواين يک حقيقت عيني بود که اگر با  ۱۹۷۵
، اين يک حقيقت ۲۰۱۵در سال . بستي کمونيست نبودي کار نمي  نداشتي و به را قبول

نباشي، ] است[يي که آن را ارائه کرده   عيني است که اگر با سنتز نوين و رهبري
خواهي روي خودت بگذار يعني اگر آن درک  کمونيست نيستي، حاال هر اسمي هم مي

د و بشريت به آن نياز دارند قبول نکني و هاي مردم دنيا براي رهايي خو علمي را که توده
وجود اجتماعي است که شعور اجتماعي را  )۱۱۵ص: پيشين(.به کار نبندي کمونيست نيستي

گونه براي  هاي هندي اين در نقش مرتاض ۴۰باب آواکيانآليسم  سازد، اما ايده مي

                                                 
توانيم از کمونيسم  ، به خودم گفتم اگر چيزي از اقتصاد سياسي ندانيم نمي۱۹۷۰ي اوايل دهه - ۴۰

بنابراين کتاب را . ... مارکس را بخوانمکاپيتال پس به اين فکر افتادم که بروم و  .سر در بياوريم
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م وراي اين تا زماني که مرد«: دهد نمود مي کمونيستي مورد نظرش ره  ي ساختن جامعه
خواهند  تر داشته باشند، فقط به اين علت که مي ايده نروند که نياز دارند از ديگران بيش

يعني انقالبي کردن ... آيد  تر از ديگران داشته باشند، جامعه کمونيستي به دست نمي بيش
  )۱۵۰: پيشين. (خيزند هايي که از آن روابط اجتماعي ستم و استثمار بر مي ايدهتمام 

) ۲۰۲۰(حزب توده که امروزه » همه با هم«يعني در حقيقت فرهنگ ارتجاعي       
ها از جمله  هم هوادار زياد پيدا کرده است در گفتار و نوشتارهاي مائويست

ي  ها نيروي محرکه از نظر آن. ي انقالب است ، نيروي محرکهبابحضرت 
که  ي است، بلي کارگر نيست که خواهان لغوکارمزد هاي معاصر طبقه انقالب

را براي  مردمما بايد « :اند دار آن ها پرچم است که حزب توده و مائويست» مردم«
. نبايد اين جنايات را بي پاسخ گذاشت. مبارزه عليه تمام اين جنايات بسيج کنيم

آورند، بالهايي که همين جا بغل گوش ما بر سر  دنيا مي مردمبالهايي که بر سر 
اند، بايد  ها به جنگ بايد عليه اين مردم. پاسخ بگذاريم د بيآورند را نباي مي مردم

حتا براي انجام يک . نشيني کنند مجبور به عقبحاکمه را ي  مقابله کنند، بايد طبقه
در کوتاه مدت هم در هم  مردمبراي اين که : انقالب اين کارها حياتي است

  )۱۵۳پيشين(».سرد نشوند اين کارها حياتي است شکسته و دل

اند  نمود نداده ي کارگر جهاني ره در آثار مکتوب خود به طبقه انگلسو  مارکس      
. ۴۱ي آينده چه کارهايي را انجام دهيد و چه کارهايي را انجام ندهيد که شما در جامعه

                                                                                                                 
بار  سه چهار. و شروع کردم در مورد کاال و چيزهاي ديگر خواندنکاپيتال جلد اول . باز کردم

 !تر ننوشت اش را ساده چرا اين لعنتي کتاب! ه لعنتياتاق و گفتم ک ي کتاب را پرت کردم گوشه
باب (! حاال فهميدم! اما دوباره برگشتم و با کتاب کلنجار رفتم و بعد از مدتي گفتم آهان

 )۱۵۰: کمونيسم نوين:آواکيان
بيني کنيم  ياي آينده را پيشخواهيم به صورت جزمي دن ما نمي«:گويد مارکس  مي_کارل - ۴۱
تاکنون فيلسوفان براي . خواهيم دنياي جديد را فقط از طريق نقد دنياي کهن فرايابيم که مي بل
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ي فئودالي به  نيست که از درون جامعه  داري ي سرمايه ي سوسياليستي مانند جامعه جامعه
امپرياليستي نئوليبرالي ايجاد   داري ي سرمايه در جامعه. برآورد تدريج رشد کرد و سر

بايد در عمل و   نيروي بالنده جامعه. ي سوسياليستي فراهم نيست روابط توليدي براي جامعه
در آن شرايط زماني و مکاني،   ي طبقاتي ابتکار خودش با توجه به شرايط عيني جامعه

ي ديالکتيک  نظريه«يعني . رمزدي است را بسازدي لغو کا سوسياليسم خودش که بر پايه
ي کارگر قادر به تحقق تئوري  تاريخي مارکس اين است که او معتقد بود که فقط طبقه

ي سوسياليستي  ي بورژوايي به جامعه تئوري تغيير نيز چيزي جز تغيير جامعه. است» تغيير«
يل توليد و استقرار از طريق لغو کارمزدوري و انحالل کامل مالکيت خصوصي بر وسا

  .کار مارکسي است اين راه» .۴۲مالکيت اجتماعي نيست
قانون اساسي جمهوري «، »مردم«براي  باب آواکيانحاال سوسياليسم تخيلي       

  !!!کرده است را هم تدوين » سوسياليستي نوين امريکاي شمالي
سواد فلسفي  مائويم؛ کن هاي متعصب، فکر نکنند که به معبودشان توهين مي مائويست      

دانست و  ديالکتيکي نداشت، او فقط سواد فلسفي دهقاني در حد ماترياليسم مکانيکي مي
گفت که هر سربااليي يک  دانست و مي را مي» باال و پايين«از تضاد مکانيکي هم فقط 

 مائو" اصوال دارند، مي بيان ها مائويست که چه آن برخالفدر حقيقت . سرازيري هم دارد
 در که مطالبي. بود سواد بي" واقعا ديالکتيک اصول ي زمينه در و نداشت مارکسي وادس

 در که است مکانيکي فلسفه که بل ديالکتيکي، فلسفه نه شده منتشر مائو  فلسفه، از مورد

                                                                                                                 
ي خارج اين بود که  حلي در آستين داشتند و تنها کار دنياي بليه ي معماهاي روي ميزشان راه همه

و  اگر ساختمان آينده و حل  پس... ي معرفت مطلق را بخورد شده دهان بگشايد و کبک سرخ
صورت کار ما اکنون بيش از پيش روشن و قطعي است؛  فصل ابدي مسأله کار ما نيست، در آن 

اش و  رحمانه بدين معني که اين نقد هيچ خوفي از نتايج رحمانه از هرچه موجود است، بي نقد بي
دولت و : جلد اول:»انقالب مارکسي  نظريه«:دريپر، هال( ».هاي موجود ندارد نيز از برخورد با قدرت

 .۱۰۴، ص ۱۳۸۲نشر مرکز، چاپ اول  :آوري ي حسن شمس ترجمه :بوروکراسي

 محمد قراگوزلو:بتلهايم از اکونوميسم به انقالب فرهنگي:)۳۳!(دولتي شوروي داري سرمايه - ۴۲
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 فلسفه، زمينه سه در را مارکسيسم تکامل«. فهمد مي» پايين و باال« مفهوم به را تضاد آن
 زمينه سه اين در مائو...  شود مي هم تشکيالت و حزب تئوري شامل که سياست و اقتصاد،

 جانب از فلسفه رشد زمينه در. است نداشته هم چنداني نوآوري و نکرده توجهي قابل کار
 مرغ زير را سنگ اگر که اين آن و بود مرغ تخم و سنگ سر بر تر بيش بحث مائو

 گرماي اما نگذاريم، هم مرغ زير را مرغ تخم اگر ولي شود، نمي جوجه به تبديل بگذاريم
 مسئله اين به آموزي دانش هر. ... شود مي تبديل جوجه به کنيم تامين برايش را مطلوب
 ايران چپ جنبش به درون از نگاهي:شوکت حميد(» .نداشت فلسفه تکامل به ربطي اين و است واقف
  )۱۶۸:تهراني خانبابا مهدي با گفتگو
يي به استالين نوشت  نوشت، نامه مکتوبات فلسفي خود را مي آن زمان که مائو      

و از او درخواست کرد که فيلسوفي مارکسيست را به او معرفي کند که به چين 
ها را  هايش بدهد و آن و سر و صورتي به نوشته. برود و آثار وي را ويراستاري کند

به پکن يودين .اف.پ براي اين کار. پيش از انتشار از سهوهاي فلسفي به پيرايد
  ) ۳۶۶ص:خاطرات خروشچف: خروشچف.(فرستاده شد

يابد و در و  يي مي بعد از انقالب فرهنگي چين، کيش شخصيت رشد فزاينده      
يي نان به نرخ روز خور و چاپلوس شروع به حفظ کردن  و عده مائوديوار عکس 
ايراني راديو پکن در اين شرايط يکي از کارکنان . نمايند را مي مائوآثار مکتوب 

 مائوگان آثاري از  شود از بر کننده توسط خانبابا تهراني معرفي مين .پکه با نام 
يوگون پيرمردي که «، »به خلق خدمت کنيم«[ن هم اين سه اثر .متاسفانه پ«: است

را از بر کرده و هر روز در اداره راديو جلوي ] »دکتر بسيون«، »کوه را از جا کند
يک . خواندند ستاد و ديگران هم پشت سر او اين متون را از بر مياي مي مائوعکس 

اين کارها چيه؟ تو سر . مرتيکه نره خر«: بار حسابي از کوره در رفتم و گفتم
پيري و عمري گوشت خوک خوردن در اروپا، چرا کار اين دهقانان چيني رو 

  )۲۲۱:مهدي خانبابا تهرانينگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با :حميد شوکت( »کني؟ مي
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در «. است هيچ ربطي به کمونيسم مارکس نداشته و ندارد مائوسوسياليسم دهقاني       
هاي سوئدي به چين رفته و با حزب  زمان انقالب فرهنگي چين يک هيئت از کمونيست

وگو مسئول چيني هنگام توضيح  در حين گفت. گو شده بودند کمونيست چين وارد گفت
بايست دهقانان را بسيج کرد،  آموزد، مي به ما مي مائوکه رفيق  چين گفته بود چنانانقالب 

حلقه ضعيف را پيدا کرده و با محاصره شهرها از طريق دهات انقالب را به سرانجام 
به آن معني دهقان وجود " کمونيست سوئدي در پاسخ گفته بود در سوئد اصوال. رساند
مسئول چيني پاسخ داده بود که رفيق شما ما را . باشدچه رسد به اين که فقير . ندارد

يي دهقان نداشته باشد؟ دهقانان اکثريت هر  کنيد؟ مگر ممکن است جامعه مسخره مي
اگر در سوئد دهقان وجود ندارد، پس از کجا غذا . دهند يي را تشکيل مي جامعه

  )۲۲۳:پيشين(» خوريد؟ مي
هوم مارکسي آن وجود نداشته باشد، معني يي که آگاهي طبقاتي به مف در جامعه      

چه  کند، مانند آن سوسياليسم و برابري تا حد داشتن و نداشتن، وسايل شخصي سقوط مي
رئيس تلويزيون پکن «: ، مشهود بود۱۳۵۷در انقالب » خلقي«هاي  در بين سوسياليست

شوروي به مسکو خانمي بود که پس از پيروزي انقالب بر پايه انترناسيوناليسم و دوستي به 
يي به زبان چيني پخش کند تا صداي او در ذهن  اعزام کردند تا از راديو مسکو برنامه

که  گير کردند به جرم اين در جريان انقالب فرهنگي اين خانم را دست... مردم باقي بماند
ها مستعمل بوده و بقيه نيز در  واقعيت اين که برخي از کفش. جفت کفش داشته است ۲۷

  )۲۲۸:پيشين(» .اند گرفته رسمي و غيره مورد استفاده قرار مي مجالس
 رضا« و »فروتن غالمحسين« ،»قاسمي احمد« استالين مرگ از بعد توده حزب      

 از بعد .فرستاد )۱۹۵۶ فوريه( شوروي کمونيست حزب بيستم کنگره به را »رادمنش
 از را خودشان سفره ۴۳ييسقا عباس و فروتن غالمحسين و قاسمي احمد تدريج به کنگره،

                                                 
عباس «: ستسابق خود را بخوانيد بسيار آموزنده ا» رفقاي«در مورد   هاي حزب توده جنايت - ۴۳

خواهد با همسر و فرزندانش که در آلمان شرقي بودند، مالقاتي داشته  سقايي قبل از مرگ مي
اما کيانوري و بقيه سران حزب توده از ] کند گي مي خودش در آلمان غربي تقاضاي پناهنده[باشد
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 ۱۱ پلنوم در .شدند اخراج  توده حزب از حقيقت در که کردند جدا توده حزب
 سه .کرد پيدا عملي صورت انشعاب اين ۱۳۴۳ دي ۳۰ در و مسکو در توده حزب
کردن دردسرهاي فراواني که  با طي ،۱۹۶۷ ژوئيه ۱۳۴۶/۱۶ تير ۲۵ در انشعابي فرد

پيوستند و باز   توده بود به سازمان انقالبي حزب تودهناشي از فشار شوروي و حزب 
، سازمان مائويستي توفان را در ۴۴هم بعد از اخراج از سازمان انقالبي حزب توده

  :گذاري کردند ، بنيان۱۳۴۶تيرماه 
ايران است و با   ي کارگر حزب تراز نوين طبقه) توفان(حزب کار ايران«      
ها دشمنان  ي آن مدعيان دروغين کمونيست که همه گيري و مبارزه سرسختانه با پي

. کند مي!] مجازي[هستند، مبارزه  ي کارگر ديکتاتوري پرولتاريا و حزب لنيني طبقه
خواهد بود که به صورت  استالينپرچم ما در اين مبارزه شخصيت تاريخي رفيق 

، ]ستمانند حزب توده ا" احزاب برادر"منظورش [ها مرز روشن ميان رويزيونيست
استالين پرچم است و وي . ها نمايان است ها و مارکسيست لنينيست ضد کمونيست
  )۱۸۳ص:نقدي بر برنامه مصوب کنگره ششم حزب توده :توفان( ».پرچم ماست

                                                                                                                 
سقايي  بدون ديدار. شوند که خانواده به ديدار سقايي بروند طريق پليس آلمان شرقي مانع مي

 )۱۴۶:نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني:حميد شوکت( ».کند فوت مي
نمايندگان . شود العاده سازمان انقالبي در بلژيك تشكيل مي ، كنفرانس فوق۱۳۴۵در تابستان «-  ۴۴

ائيه اجر به موضوع اختالف در هيئت» هاي پراكنده سازمان«كنفرانس پس از تصويب تز 
اجرائيه بدون  هيئت. كنند پردازند و قاسمي، فروتن و سغايي را از سازمان انقالبي اخراج مي مي

ها گذشته بود بدهد،  گي اين سه نفر، كه سني از آن اينكه كمترين اهميتي به وضع معيشت و زنده
سيار قاسمي، فروتن و سغايي در وضعيت ب.ها را بدون پول و امكانات در پاريس رها کرد آن

عباس سغايي كه . كه براي تهيه خوراك خود به مضيقه افتادند طوري دشواري قرار گرفتند، به
بيماري قلبي داشته تالش کرد به آلمان شرقي بازگردد كه موفق نشد و در آلمان غربي سكته کرد 

 )۱۴۷:نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني:حميد شوکت(» .و مرد



۲۴ 

 دگرگوني توده حزب از رهبراني« :نويسد مي مائويست، فروتن غالمحسين حاال      
 ديدند مي را ]است آن از بعد و چفخروش منظور[ شوروي اتحاد رهبران طبقاتي خصلت

 چنان هم سوسياليسم که کردند مي تلقين خود به و بستند مي آن روي بر را خود چشم اما
 و گذاشت نوخاسته امپرياليسمي خدمت در را خود مهاجرت در توده حزب .دارد ادامه

 شاه، رژيم با سازش ... .کرد تعبير پرولتري گي بسته هم به را امپرياليسم به گي وابسته
 و برد مي سر به بغداد در هنوز او که زماني ايران مذهبي رهبر به شدن نزديک سياست
 از شدن دور مظاهر از  همه ... اسالمي جمهوري نظام قبال در توده حزب مشي باالخره
 طلبانه توسعه مطامع از تبعيت و .]بود آن مدافع مدعي او که[  کارگر ي طبقه انديشه

 که توده حزب دامان بر است ننگي هاي لکه  همه ها اين .بود شوروي ليسمامپريا سوسيال
  ) ۳۲:مهاجرت در توده حزب:فروتن غالمحسين( ».نيست زدودني هرگز
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  ها توبه نامه
  

را در دو مقطع حاکميت   هاي سران حزب توده نامه يي از توبه در اين قسمت گوشه      
کنيم که  ها مرور مي ده از آثار مکتوب خود آنپهلوي دوم و جمهوري اسالمي را با استفا

را بشناسند و راه » مردم«بسيار آموزنده براي نسل جوان اين مرز و بوم است تا اين مدعيان 
  .خود را از فاسدين تاريخ جدا نمايند

نفره رضاخان به  ۵۳ي حزب توده،در دادگاه  دکتر محمد بهرامي دبيرکل هفت ساله      
ا در برابر پسر رضاخان سر تعظيم فرود آورد و براي هميشه حيثيت دفاع برخواست، ام

آقا [«: بهرامي مانند کودک دبستاني در برابر معلم خود نوشت. اجتماعي خود را برباد داد
اگر مورد عفو قرار گيرم از راه طبابت که شغل ] ديگر تکرار نکنم[دهم  قول مي!]اجازه
ي جاسوسي و خيانت به دهان خود و زن و  ر لقمهنثار است ارتزاق خواهم کرد و ديگ جان

ها و  ي خيانت دهم غير از مطالبي که تا به حال درباره قول مي... فرزندانم نخواهم گذاشت 
ام بقيه مطالب  هاي حزب منفور توده عرض کرده پرستي ها و بيگانه کشي ها و آدم جاسوسي

نويات شاهنشاه معظم پيروي و با را نيز فاش کرده و در آتيه تا جان در بدن دارم از م
اش  بهرامي به قول دوستان نزديک )۸۱:راهه بي: عبداهللا برهان(».کاري نمايم دستگاه انتظامي هم

او پس از » .اجرائيه مقيم تهران بود  ترين فرد هيات مايه بي«از حزب توده، او 
نامه خود  توبه بهرامي در. نوشت» بار ي فضيحت تنفرنامه«، ۱۳۳۴اش در بهمن  گيري دست

بالفاصله پس از . باشد  نمونه من سرمشق همه«: نويسد خطاب به بقاياي حزب توده مي
گاه مهندس علوي بود که محل  جا مخفي جا را بلد بودم و آن گير شدن فقط يک دست

به مقامات " جا را شخصا در جيپ نشسته آن" فورا. تشکيل جلسات هيات اجرائيه هم بود
 را  اش هم جان اما باز نوشت نامه توبه که اين ضمن( ده و بالنتيجه مهندس علويانتظامي نشان دا

نظر از : بابک اميرخسروي(» .بدون رهبري شد" هم گرفتار و حزب توده کامال ).داد دست از نيز

دکتر محمد بهرامي «گويد که  مهدي خانبابا تهراني هم مي )۸۶۷: درون به نقش حزب توده ايران
گاه شاه زبان به اعتراف و التماس گشود و مهمالتي را  توده در شکنجه دبير اول حزب



۲۶ 

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران :حميد شوکت(» ...آور است  شرم" بندي کرد که واقعا سرهم

گيري و در هراس از پيامد  ي دست آور او در لحظه رفتار شرم«) ۳۵۹:گفتگو با مهدي خانبابا تهراني
گير  اهللا قريشي را به ماموراني که او را دست مهندس علُوي و امان» منا«هاي  که خانه_ آن

هاي  و بدتر از آن، اعتراف_ ها را به چنگ پليس انداخت کرده بودند نشان داد و آن
که با آن مباينت آشکار  کند، بل را توجيه نمي] گذشته او[ها،  دردناک او را در بازجويي

ندان قزل قلعه با دکتر بهرامي در کنار ديوار بلند زندان به ياد دارم روزي در ز. ... دارد
ها  چه در رسانه آيا آن: گفتيم، از او پرسيدم نشسته بوديم و از رويدادهاي گذشته سخن مي

ايد، راست است؟ پس از  ها گفته و نوشته شود، که در بازجويي به شما نسبت داده مي
: او در اعترافات نوشته بود» !ت استآري راس: لختي تامل با صدايي خفه و لرزان گفت

او پس از ...  .گذارم ام نمي ي جاسوسي به دهان خود و زن و بچه ديگر لقمه«
  ) ۴۳۰:پيشين(».دو سال زندان، آزاد شد

واره هم به فکر  با آن گريه و زاري و عجز و ناتواني که هم ۱احسان طبري      
کردن سنگ  محمدرضاشاهي در توبه هاي رضاخاني و دادگاه اش بوده است، در بي شکم

                                                 
يي از خود نداشت،  احسان طبري کسي بود که اراده«: گويد مورد طبري مي شاهلو در جهان -  ۱

واره آلت دست اين و آن بود و هست و هميشه در پي اين است که نان را به نرخ روز  چون او هم
پرست و  او آدمي است ترسو و شکم. بخورد و نوکري کسي را بپذيرد که نان و آبش بريده نشود

ي چه چيزي و در کجا نوشته است و  شود که چه کسي درباره ي سوادش در اين خالصه مي همه
هاي رياضي و  يا گفته است تا بدان استناد کند و به رخ اين و آن بکشد و گرنه چون از دانش

. هاي فلسفه و اقتصاد و سياست را ندارد طبيعي از بيخ و بن دست تنگ است توان درک دانش
او در فلسفه . ...ها آموخته است هاي آن دون هاي روسي و ميرزا قلم ه از چاخاناين روشي است ک

روزهايي که من او را ديدم هنوز   او تا واپسين. ... گيرش نشد درجا زد و چيزي دست ها سال
گفت از  واره مي مبحث جبر و اختيار را که يکي از مسائل بزرگ فلسفه است، در نيافته بود و هم

 افشار شاهلوي اهللا جهان نصرت(»!پذيرفت دانش اختيار را نمي  ر شگفتم که با آن همهدکتر اراني د
 ) ۱۹۳:بخش دوم: سرگذشت ما و بيگانگان:
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ربط بودن  چنان که در رژيم جديد نيز همين کار را تکرار کرده و بي تمام گذاشت هم
  .به نمايش گذاشت» کمونيست«و » چپ«خود و افکارش را 

  ، توسط سران حزب توده»گي نامه زنده«ها به عنوان  نامه جعل  خسرو روزبه که اين همه      
اند، اما باز هم نتوانستند مانع از انتشار حقايق درباره او  پرداخته کرده براي او ساخته و

روزبه به خدمت رژيم شاهنشاهي در آمد تا جان خود را نجات دهد، اما دير شده . شوند
: او در قسمتي از دفاعيات خود نوشت. ي جالدي ديگر اعدام گرديد بود و به وسيله

چيز را  که همه ام براي آن ي نگويد، من زنده ماندهکه چيز ساالخانيان شهيد شد براي آن«
فريدون  )۹۸:مهاجرت در توده حزب:فروتن غالمحسين( ».چيز را گفت و با طيب خاطر همه» .بگويم

از قول خسرو روزبه » ايران را  ي مرکزي حزب توده کنم کميته من متهم مي«کشاورز در 
ها،  بهرامي. از مکتوبي وجود نداشتگير شدم که ديگر هيچ ر من زماني دست«: نويسد مي

حتا مطالبي . از سير تا پياز گفته بودند] قاتل محمد مسعود[عباسي " ها و مخصوصا قريشي
فقط من و عباسي از آن اطالع داشتيم افشاء شده " مثال. که فقط دو نفر از آن واقف بودند

من اگر . ن بودي اطالعات م حجم اطالعات دستگاه به راستي ده برابر مجموعه. بود
چيز پاسخ نه، بدهم نه تنها از اطالعات  خواستم مثل جلسات اول بازپرسي به همه مي

من امروز وجود خارجي نداشتم و مثل کوچک ... شد  دستگاه تحقيق چيزي کم نمي
   )۱۰۲:کنم من متهم مي: فريدون کشاورز(» ۲.از زندان آزاد شده بودم وارتانشوشتري و 

ي زيادي از  ، عده۱۳۳۲مرداد  ۲۸بي حزب توده در جريان کودتاي بعد از سرکو      
رفته رفته در دستگاه «نامه نوشتند و ثناگوي اعليحضرت شاهنشاه آريامهر شدند،  ها توبه آن

ها تا وزرا کساني وجود داشتند که روزگاري عضو حزب توده  دولتي ايران از مدير کل
 منوچهربود و به مدير کلي تبليغات رسيد تا که جزو سازمان افسري  جعفرياناز . بودند

که وزير دادگستري بود تا  دکتر هدايتياز . که وزير و وزير مشاور شاه شدآزمون 
                                                 

 وارتان و شوشتري کوچک آزادي مورد در را دولتي ماموران حرف روزبه خسرو جا اين در - ۲
 تيرباران رژيم با کاري هم معد و لب نگشودن خاطر به رزمنده دو اين که حالي در. کند مي بيان

 .شدند
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مهندس ، فرخ غفاريبرادر اميرعباس هويدا نخست وزير شاه و  فريدون هويدا
 اعضاي ترين رحم بي از يکي استپانيان سروژ[و ] عمو بيژن جزني[ رحمت جزني

 شاه رژيم با همکاري طريق از عظيمي ثروت که بود، روزبه خسرو کشي آدم شبکه
و صدها تن ديگر از کادرهاي رژيم شاه که روزگاري در حزب توده  ]کرد انباشت

يي  عده. ها، موسسات دولتي و جرايد به مقاماتي رسيدند خانه عضويت داشتند و در وزارت
سازي و ساختماني روي  هاي راه ن شرکتديگر از فعالين حزب توده نيز به راه انداخت

هاي کالني اندوختند و در بخش خصوصي به  آوردند، در پي کسب مال و منال ثروت
 )۶۶-۶۵:نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي خانبابا تهراني:حميد شوکت(» .فعاليت پرداختند

ترديد ضعف دکتر يزدي در  بي«. است دکتر يزديها  نامه نويس توبهيکي ديگر از       
اجرائيه را  او براي نجات جان خود مسئوليت همه تصميمات هيات. زندان نابخشودني است

ضعف . يي تقاضاي فرجام نمود عاقبت نيز طي نامه ملتمسانه. به گردن سايرين انداخت
آور او، در شرايطي که  دکتر بهرامي، دبيرکل حزب و تنفرنامه شرم" دکتر يزدي و بعدا

هاي حيواني مقاومت  کادرهاي حزب و از جمله رهبري سازمان نظامي، عالرغم شکنجه
صفحات سياه کارنامه دار به دفاع برخاستند، از  هاي خود تا زير چوبه کرده و از آرمان

  )۷۶۳: نظر از درون به نقش حزب توده: اميرخسروي .ب(» .ايران است سياسي رهبران حزب توده
کاري بسيار نزديکي که با  ندش، ساواکي بودند، خود عالرغم هميزدي که دو فرز      

ها قرار داد، رژيم شاه حکم  مامورين امنيتي داشت و اطالعات فراوني را در اختيار آن
کند و با تقاضاي عفو از محمدرضاشاه، با يک درجه تخفيف، به  اعدام او را صادر مي
  :دهد نه ارائه ميگو نامه خود را اين او توبه. حبس ابد محکوم شد

، به استحضار ۳۰/۸/۱۳۳۴پيرو تقاضاي مورخه . رياست محترم دادرسي ارتش«      
، تجديدنظر ۲۲/۸/۱۳۳۴رساند، اينجانب دکتر مرتضا يزدي از راي صادره مورخه  مي
گاه اعليحضرت همايون شاهنشاهي با  از پيش" ضمنا. العاده، استدعاي فرجام دارم فوق

يي از رهبران خائن  جانب که مانع از اعمال ماجراجويانه عده ته اينتوجه به خدمات گذش
ام،  ايراني نموده  چنين خدماتي که از لحاظ فن خود به جامعه ام و هم حزب توده شده
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با تقديم احترام فائقه . پايان شاهنشاه را دارم استدعاي هرگونه بذل توجه و عواطف بي
   )۷۶۶ص: پيشين(» دکتر مرتضا يزدي

دکتر «: گويد ، مي۱۳۳۴دادستان ارتش سرلشگر آزموده در مصاحبه مطبوعاتي دي       
بهايي در اختيار فرمانداري نظامي گذاشته و يک  يزدي پس از بازداشت اطالعات گران

کردن حزب منحله  قيمت کسب اطالع جهت مامورين انتظامي به منظور متالشي منبع ذي
استحضار آقايان رسانيدم، از جمله موجباتي بوده است  نکاتي را که به. ... توده بوده است

که مقام شامخ سلطنت مقرر فرمودند، اعدام دکتر مرتضا يزدي تبديل به حبس ابد 
   )۷۶۵ص: پيشين(» .شود مي

جا الزم است يادآوري نماييم که فرهنگ استاليني يا همان استالينيسم حزب  در همين      
خورشيدي تا ) ۱۳۴۰(ي چهل  هاي سياسي ايران از دهه انهاي سازم در تمام ارکان  توده

توانيم  جا مي جا و آن کنون، چنان النه کرده و نهادينه شده است که به طور آشکار اين
ها و احزاب، دست  فرهنگ استالينيسم در اين سازمان. اثرات آن را به وضوح ببينيم

ف اعضاي خود را نبيند و ترين انتقادي، از طر زند تا کوچک عمل ننگيني مي به هر
  کارگران«انترناسيوناليسم پرولتاريايي  دارند که شعار حتا تا جايي خيز بر مي. نشنوند

هاي معاصر وطني،  استالينيت. ندخوان مي» اوراد«را  مارکس »جهان متحد شويد
تالش دارند که همانند استالين مخالفين عقيدتي خود را وادار به اعتراف عليه خود 

پايه،  مايه و بي هاي زشت بي د و يا طوري او را زير بار رگبار اهانت و برچسبنماين
ها را در صورتي که چيزي  گيرند که مجبور شود يا تسليم گردد و يا عطاي آن مي

هنوز «در واقع بايد گفت استالينيسم . شان بسپارد اش باقي مانده باشد، به لقاي براي
ها دست بر دار نخواهد  ست و به اين زوديدر رگ و پوست بسياري از ما جاري ا

که روي  ي اخير به ما آموخته است براي اين صد ساله هاي تاريخي يک تجربه» .بود
  انديشيم، بايد با فرهنگ فاسدي که حزب توده پاي خود به ايستيم و با مغز خود بي

  !اند، مبارزه کرد ها تحت عنوان استالينيسم در ايران رواج داده و مائويست
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نژاد، و طبري براي ماموران دولتي  هاي کامبخش، مکي رقصي و اما بخوانيد از خوش      
المعارف مانند  ي دائره ي پرونده ي سياسي شهرباني که در آغاز شيفته مامورين اداره«: شاه

اهللا طبري شده  نژاد و احسان سر و ته آقاي مکي هاي بي آقاي عبدالصمد کامبخش و ياوه
جاسوس و ماهيانه بگير روس و ] نفر ۵۳[کردند يک گروه ن ميبودند و گما

اند، رفته  ي جهان را به دام انداخته گر بلند آوازه المللي و ويران هاي زبده بين کمونيست
آقاي ابوالقاسم اشتري جواني پر تالش و هنرمند . ... رفته دريافتند که واقعيت جز آن است

رقصي عبدالصمد  چيره دست بود او که با خوشساز بسيار  و يک استاد درودگر فرنگي
ها از گرماي تابستان تا سرماي زمستان را در بند  گير شده بود ماه کامبخش از شيراز دست

نژاد و طبري  پايان آقايان مکي اش از الطاف بي دو گذراند و رنج برد و هر روز پرونده
چاره را  اي اشتري بيبار هم اين آق در صورتي که طبري يک. تر شد سنگين و سنگين

يي  از خامه«: يي که طبري درباره اشتري سر هم بافته بود براي نمونه جمله. نديده بود
اهللا  نصرت(».گفت که اشتري کمونيست با ايماني است شاهلو مي گفت جهان شنيدم که مي

  )۴۴:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي جهان
بر پايه واپسين اظهارات ] زشکي و اهل کرمانشاهجوي دانشکده پ دانش[حسن حبيبي«      

يي ناميد بازداشت شده بود و  ب.گ.کارهاي ک آقاي کامبخش که بايد متمم شاه
 ».هاي آقاي طبري کار او را دشوارتر کرد يي و درافشاني اظهارات آقاي انور خامه

ا چه ب. ب.گ.ي زبردست ک آقاي عبدالصمد کامبخش شياد و گماشته«... )۴۶:پيشين(
يي از  پاره«) ... ۴۸:پيشين(» .داد رحمي هر خاشاکي را در گذرگاه توفان بالها قرار مي بي

 دکتر ارانيافزا دارند و به گفته  هايي عبرت شان نوشته هاي تن، در پرونده ۵۳اين آقايان 
اند و کار  اند و نام کساني را برده چون مطالبي را پيش کشيده. اند ها کرده رقصي خوش
رو مورد پرسش پليس نبوده است و به اصطالح به  اند که به هيچ مي را دشوار کردهمرد

ي اين گروه  سردسته. ي پليس هم خطور نکرده بود تا خواستار افشاي آن باشند متخيله
نژاد و مجتبا  اهللا طبري و تقي مکي آقايان احسان] بعد... [آقاي عبدالصمد کامبخش بود و 

گروه عبدالصمد «هاي  باز هم در مورد خوش رقصي) ۴۹:شينپي(» .سجادي را نام برد
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هاي قبلي خود را  اهللا طبري قرار بود در دادگاه گفته نژاد و احسان کامبخش، تقي مکي
ي دادگستري  انکار کنند، اما درويي کردند و باز همان اباطيل گذشته را در پرونده

و پستي نشان دادند و تا واپسين دم  بازنويس و تاييد کردند و در دادگاه نيز از خود زبوني
که پس از آن زمان نشان داد  چنان. ايستادند گي به پليس باز نه از اظهار ارادت و بنده

ها براي اين بود که در دادگاه دادگستري مورد لطف شهرباني  رقصي ي اين خوش همه
ش که ممکن کامبخ. که از اين دورويي و نامردمي خود سود هم بردند چنان. قرار گيرند

بود به سبب پرونده جاسوسي در دادرسي ارتش اعدام شود تنها به ده سال محکوم شد و 
نژاد  ي چند کيلوگرمي تنها چهار سال کيفر ديد و تقي مکي اهللا طبري با آن پرونده احسان

آزاد   ش ا که به ظاهر به پنج سال زنداني محکوم شده بود دو سال زودتر از پايان زندان
  )۶۱:شينپي(».شد

، نباشد که بر روي پاي خود ايستاد، و از ارانينفر به غير از دکتر  ۵۳در پرونده       
کاري تنگاتنگ داشتند و  حقانيت انديشه و کردارش دفاع کرد، بقيه يا با رژيم پهلوي هم

نفر،  ۵۳در پرونده «: اهللا جهانشاهلو نصرت. يا توبه نامه خدمت اعليحضرت رضاشاه نوشتند
اهللا طبري، نه تنها  نژاد، مجتبا سجادي، احسان يي، تقي مکي لصمد کامبخش، انور خامهعبدا

ترين  را نوشتند و گفتند و از هرکسي که کوچک  که  همه چيزي را فراموش نکردند بل
  ) ۵۵: نظر از درون به نقش حزب توده ايران: بابک اميرخسروي( ».اظهار نظر ساده کرده بود ياد کردند

سير کمونيزم در «کتاب . ها است نامه نويس يکي ديگر از توبه اهللا قريشي انام      
داري نظامي تهران و حومه، با سرآغازي به قلم سرلشکر تيمور  به نام فرمان» ايران

ي  منتشر شده و نام و نشاني از نويسنده)چاپ کيهان( ۱۳۳۶بختيار، در فروردين 
ي مقدمه و متن اين کتاب  که نويسندهدر حالي . واقعي کتاب، به دست نداده است

. استاهللا قريشي  امان، يکي از دوستان بسيار مومن احسان طبري به نام ]نامه توبه[
ي ايالتي تهران و دست راست کيانوري و يکي از رهبران موثر  قريشي دبير کميته

 ».ي فرار جاي نگرفت ، در قافله۱۳۳۲مرداد  ۲۸حزب توده بود، که پس از کودتاي 
  ) ۱۱۲:راهه بي: عبداهللا برهان(
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سران حزب توده به ذات خود بر گشتند، و با خلوص نيت اسالم ، ۱۳۵۷و اما در سال       
ها قبل  آن. خود را نفي کردند  ي گذشته  ي نماز را به جا آوردند، توبه کردند، همه. آوردند
ند که با تهيه گزارش خود را ترغيب کرد  که دستگير شوند، اعضا و هواداران حزب از اين

، و ارسال آن به مقامات نظامي و امنيتي از هيچ کوششي دريغ »ها گروهک«از فعاليت 
چنين براي اثبات حقانيت و صداقت خود نسبت به جمهوري اسالمي،  ها هم آن. ننمايند

مشخصات کامل و آدرس منزل و محل کار سران حزب توده را به وزارت کشور ارسال 
گذاري به هيچ رژيمي هيچ کوتاهي از خود به خرج  نمايند در خدمت کردند تا ثابت

  .دهند نداده و نمي
بهشت  و ديگري در اردي ۱۳۶۱طي دو مرحله؛ يکي در بهمن   سران حزب توده      

  ي و بالفاصله همه. ، همراه با سازمان نظامي و مخفي اين تشکيالت بازداشت شدند۱۳۶۲
، در ۱۳۶۲بهشت  آذين در دهم اردي طوري که کيانوي و به نامه نوشتند، به ها توبه آن

» تئوريسين حزب«طبري که از طرف حزب توده . تلويزيون جمهوري اسالمي ظاهر شدند
، ۱۳۶۲بهشت  اردي ۱۶، دستگير و نه روز بعد در ۱۳۶۲بهشت  اردي ۷نام گرفته است، در 

  .با قيافه گريان در صفحه تلويزيون ظاهر شد
هزار نفر و به قول ايرج مصداقي  ۱۰دو يورش به قول سران فعلي حزب توده،  در اين      

علي و  کيانورييي،  قبل از دستگيري فله. گير شدند ها دست  يي هزار نفر از توده ۲
و ديگر رهبران حزب توده به اعضاي رده پايين حزب توصيه کرده بودند که  عمويي

  .ها نيز چنين کردند خود را به مقرهاي سپاه معرفي کنند، و آن
تخلف من بسيار سنگين است و جمهوري «: ، گفت۱۳۶۲کيانوري شب اول ماه مه       

و » .اسالمي حق دارد که در مورد اين تخلفات مطابق قوانين در موردم تصميم بگيرد
 شده مرتکب که هايي خيانت اعمال با حزب توده«: بار گفت با چشماني اشکآذين  به

 عفونت سرايت از تا شود دفن بايستي که است يي ي گنديده شهال صورت به االن
 توده حزب خيانت در را من خود.... آيد عمل به جلوگيري جوانان ساده اذهان به آن

کيفر  سزاوار که کنم مي عرض يي مسامحه يا تعارف گونه هيچ بدون و دانم مي شريک
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. خوانيم من و هم زنجيرم، هر دو نماز مي«ه افزايد ک به آذين در ادامه مي ».هستم يي شايسته
ي روزهاي دور  در من دري باز شده است به منظره: گويم از خودم مي. دانم او را نمي

يابم و بدو آرام  خدا را باز مي. ام گذشته، به خدا دوستي و خداجويي روزگار نوجواني
. نمايانده است را به من ميها پيش از انقالب، او خود  نه ديروز و امروز، از سال. گيرم مي

    )٤٢ص:بار ديگر و اين بار: به آذين( ».چون مرواريد در صدف، در من نهفته بود ياد او، هم
 حزب رهبران جمعي دست ي ، مصاحبه۱۳۶۲مهر ي ايرج مصداقي در يازده  به گفته      
 ونتريب از را توده حزب انحالل او و شد برگزار يعموي عليي به کارگردان توده
 هر و کرده شرکت توده حزب رهبران تلويزيوني، کليه مصاحبه اين در .کرد اعالم اوين
 .آن پرداختندسوابق  و ايران توده حزب مورد در» افشاگري«ه ب حال، فراخور به يک

 کل مسئول  )جوانشير. ف(يميزان اهللا فرج، توده حزب دبيرکل يکيانور نورالدين
 هيئت و سياسي هيئت عضو و »مردم« ي روزنامه مسئول يبهزادمنوچهر ، تشکيالت

 مسئول يحجر عباسحزب، عمومي  روابط مسئول يعموي علي، حزب دبيران
مسئول  ژگالوي علي، آذربايجان مسئول يابراهيم انوشيروان، تهران ايالتي کميته

 يصدر احمدعلي، مخفي سازمان مسئول يپرتو محمدمهديکردستان، 
 حسين، کارگري ي شعبه مسئولکيهان  مهدي، بازرسي کميسيون عضو
کميته  عضو هرزمديد آصف، مرکزي کميته و سياسي هيئت عضو تجود

 محمد پورهرمزانمسئول تدارکات حزب،  نآوانسيا گاگيگ، مرکزي
 شاهرخ، تهران تشکيالتمسئول  يتفرش فم فريدونمسئول انتشارات، 

 مرکزي کميته عضو پناه غالمحسن قائم، نظامي سازمان مسئوالن از يجهانگير
 در افشاگري به توده حزب دبيران هيأت و سياسي هيأت عضو يشلتوکرضا و 

  )۸۸:نه به زيستن:مصداقي.ا( .پرداختندآن  سوابق و ايران توده حزب مورد
در اروپا، ويدئوي برنامه تلويزيوني سران حزب توده را که از بارگاه امام طلب «اما       

وقتي چشمم به سيماي کيانوري در برنامه تلويزيوني . مودمکردند، مشاهده ن مغفرت مي
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دلم به درد . اهللا اردبيلي است اش مچاله و شبيه عمامه آيت گونه قيافه افتاد، ديدم که چه
برو «] دو بار به من گفته بود[اختيار اين جمله او بر زبانم جاري شد که  آمد و ناگهان و بي

نگاهي از درون به جنبش چپ ايران گفتگو با مهدي :ميد شوکتح(» !آدم بشو نيستي" گم شو تو اصال
  )۱۳۰:خانبابا تهراني

عبدالرحيم طهوري عضو قديمي حزب توده و صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه       
که چند گاهي،  مسئولين درجه يک حزب توده ايران، پس از آن«:نويسد ستاره تبريز مي

، زندان کشيدند، با تسليم شدن به ۳۲مرداد  ۲۸کودتاي يکي دو سالي، کم و بيش، بر اثر 
اين زبونان بزدل . گي آن، از زندان آزاد شدند گي و برده دشمن و به گردن نهادن يوغ بنده

که در زندان جز تضعيف و تخريب روحيه افراد حزبي کار ديگري نداشتند، پس از 
دار و  شان، تبديل به سرمايه فکران روشن. زندان، تغيير شکل و خصلت طبقاتي نيز دادند

کشي از  هاي بزرگ بهره کار ساختماني و مدير عامل شرکت دار و مقاطعه کارخانه
  )۴۴ص : ي حزب توده ساله ي سياه يک نقدي بر کارنامه:عبدالرحيم طهوري(» .کارگران شدند
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  يوسف افتخاري و حزب توده  
  

  
  يوسف افتخاري
  رگري ايرانافتخار جنبش مستقل کا

  
گاه  ي دانش عضو حزب کمونيست ايران و دانش آموخته يوسف افتخاري      
 ۱۳۰۰ي نخست  ، که با شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي ايران در دهه۳کوتيو

يابد که براي  از طرف بخش کارگري کمينترن ماموريت مي هخورشيدي آشنايي داشت
. نفت جنوب، وارد ايران شود  کارگران" اايران، مخصوص  متشکل کردن مستقل کارگران

تومان پول شخصي، با از سر گذراندن مشکالت  ۶۰او دور از چشم ماموران استالين با 
ترين  بزرگ ۱۳۰۸شود و در سال  ، از شمال وارد جنوب ايران مي۱۳۰۶فراواني، در سال 

اما قبل از . کند  دهي مي اعتصاب کارگري را در شرکت نفت ايران و انگليس، سازمان
سال در زندان  ۱۱گير و به مدت  تاريخ شروع اعتصاب، توسط ماموران رضاخان دست

، با بيرون راندن رضاخان توسط روس و انگليس و سقوط ۱۳۲۰ماند، و در شهريور  مي
. شود ي زيادي از زندانيان سياسي از زندان آزاد مي اش، همراه با عده کامل حاکميت

                                                 
براي آموزش  ۱۹۲۱که در سال  KUTIV -دانشگاه کمونيستي کارگران شرق دانشگاه کوتيو - ۳

کارگران و وظيفه تربيت کادرهاي کمونيست براي کشورهاي شرقي در مسکو را به عهده 
، اچارسکيلونمدرسان و آموزگاران اين دانشگاه، شماري از کميسرهاي خلق مانند .داشت

 .و ديگران بودندزاده  سلطان ، بوخارين، تروتسکي، پوکرووسکي، کراسين
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شود، با استفاده از شرايط  ايران محسوب مي  مستقل کارگران افتخاري که افتخار جنبش
باز سياسي آن زمان بود، توانست در " يي که حاصل خالء قدرت و فضاي نسبتا اجتماعي

هاي کارگري مستقلي  ي بيست خورشيدي هم در شمال، غرب و جنوب ايران فعاليت دهه
روبرو   استالينيسم حزب توده تر با مخالفت کند که با شدت هرچه تمام دهي  را سازمان

شده مستقيم مادي و معنوي مسکو  هاي هدايت حزب توده با استفاده  از کمک. شود مي
شود،  ، باالخره موفق مييوسف افتخاريو عليه   در سطح ايران و جهان از حزب توده،

 دهي کرده بودند، اش، سازمان و ياران يوسفهاي مستقل کارگران ايران را که  تشکيالت
ما . شود يي روبرو مي با مشکالت عديده  در مبارزه با حزب توده يوسف. را متالشي کند

  . ، منتشر خواهيم کرد مشروح خاطرات او را بعد از پايان گرفتن نقدمان از حزب توده
هاي کارخانه  جات شوروي کميته ، در صنايع و کارخانه۱۹۱۷پس از انقالب اکتبر       

دل  از که بودند مستقلي و راديکال کارگري هاي تشکل کارخانه هاي کميته. تشکيل شد
 بزرگ صنعتي شهرهاي در را روسيه داري سرمايه و آمده بيرون، ۱۹۱۷ه فوري انقالب
 و دستمزدها رفتن باال سر بر تنها نه کارگري هاي تشکل اين. کرده بودند ضعيف و ناتوان
 سر بر قدرت اعمال و اخراجي انکارگر جهت بازگرداندن در که بل کار، ساعات کاهش
داشتند فعاليت توليد روند .  
ها،  هاي کارگري دخيل در امور توليد و کنترل مديريت کارخانه فعاليت تشکيالت      

رفت دومين تجربه انقالب اجتماعي بعد از کمون پاريس،  بلشويک، مي  توسط کارگران
رفت که در  ه عوض شده بود و ميکه در آن جاي دو طبقه استثمارشده و استثمارکنند

،  اما چنين نشد زيرا اين روند ديالکتيکي. روند تکاملي خود، کار مزدي را نيز لغو نمايد
رقيبان پيروز شده بود   ي ، بر همه۱۹۲۸سبب ناخشنودي استالين و جناح او شد که در سال 

 کميته قرار ، در۱۹۲۹استالين اين مهر را در سال . و مهر استالينيسم را در پيشاني داشت
 کارگري کميته«، تعيين کرد، که ۱۹۲۹ر سپتامب مورخ کمونيست شوروي حزب مرکزي

 در سعي عنواني هيچ تحت يا کرده و دخالت کارخانه ي اداره در "مستقيما نبايد
 باال مديريت فردي، استقرار در قوا تمام با بايد ها آن. نمايند مديريت نمودن گزين جاي
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کنند کوشش کارگر طبقه مادي شرايط بهبود نتيجه در و کارخانه ي توسعه ،توليد بردن.« 
 ي کارگر در انقالب اکتبر، را گورسپاري کرده بود، توانست طبقه ۱۹۲۸استالينيسم که در 

 داري سلطه طبقاتي يا به قول گرامشي هژموني سرمايه تحت "و تماما" عمال شوروي را
  .ردهاي انقالب اکتبر را هم به خاک بسپاردآو دست  ي دولتي قرار دهد و همه

هاي وابسته به خود  يابي به بعد، همراه با ارگان در حقيقت استالينيسم از زمان قدرت      
امپرياليستي حمايت   داري هاي مستقل و ضد سرمايه مانند کمينترن، هرگز از تشکل

ه علي  گري حزب تودهي ضد کار روي همين دليل هم بود که مبارزه  بنابراين. نکردند
 به که يي کينه و افتخاري يوسف رهبري به» و برزگرانکارگران  اتحاديه«

 منبع همين از داشتند امامي باقرمحمد  به رهبري» ها روژکک« کارگري هاي هسته
: چلنگريان.م( .تگرف مي سرچشمهاستالينيسم که سر در مسکو داشت  تشکيالتي و فکري

  )۸۴-۸۳:يکم فرزندان سليمان ميرزا جلد
هاي انترناسيونال اول بيان  طوري که مارکس در بيانيه هر تشکل مستقل کارگري همان       

و نيز به . از نظر مالي" مخصوصا. داشته است، از هر نظر بايد روي پاي خود به ايستد
ها جزء حقوق طبيعي هر تشکل کارگري  اين. قدرت خود که اعتصاب است، متکي باشد

يعني حق حيات . امپرياليستي نئوليبرالي امروز است  داري سرمايه  طبقاتيي  در جامعه
" ي کارگر ايران از طرف حزب توده دقيقا اما سرکوب کردن جنبش مستقل طبقه. اوست

و در جهت حفظ منافع طبقات استثمارگر امپرياليستي   نقطه مقابل حقوق کارگران
  .بوده است ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰انگليس، روسيه و رژيم شاه در مقطع 

  ي طبقاتي جهت رشد مبارزه در نهرفتار و اعمال حزب توده  ،۱۳۳۲ تا ۱۳۲۰ مقطع در      
 به خدمت جهت در که بل امپرياليستي جهاني،  داري با سرمايه مبارزهو   کارگران

و نيز حزب . کارگري ايران بود مستقل جنبشو سرکوبي  افروز جنگ هاي امپرياليست
اين   ي که همه بودجنبش نوپاي مستقل كارگري ايران  در اندازي تفرقه لياص عامل  توده

اما  .گرفت مسکو صورت مي! دريغ هاي بي کمک با استفاده ازاعمال پليد و ضد انساني 
بايد اين را با اطمينان پذيرفت که حزب توده همواره با تبليغات وسيع دروغين هر اقدام 
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. ا.نابر يک گزارش داخلي حزب توده توسط عب. نوشت کارگري را به نام خود مي
، به رادمنش در مسکو، تعداد کارگران عضو سنديکاهاي کارگري ۱۳۳۵شاندرمني در 

. شد هزار نفر بالغ مي ۱۵تر از  حزب توده در سراسر کشور در زمان دولت مصدق به کم
. اي اجتماعيه تر زاييده تبليغات کمينترن استاليني بود تا واقعيت شهرت حزب توده بيش

مرداد گوياي اين  ۲۸ي سنديکاهاي کارگري حزب توده در فرداي  روزه فروپاشي يک
تر کادرهاي حزب توده از ميان معلمان، کادرهاي  به گفته اسکندري بيش. امر است

تر از قشرهاي  شد، که بيش تشکيل مي) و البته سازمان افسري(جويان  اداري، و دانش
  . خاسته بودندمتوسط و متوسط پاييني بر

زماني که در روسيه حضور داشت، همواره تمايل داشته که به  يوسف افتخارياما       
يابي در ميان کارگران  هاي کارگري و تبليغ و ترويج و سازمان ايران برگردد تا به فعاليت

ن به خواهند که به جاي ايرا مي. کند اما استالين با رفتن او به ايران مخالفت مي. به پردازد
شناختند  جا همه او را مي زند زيرا که درآن افتخاري از رفتن به باکو سر باز مي. باکو برود

به ناچار پيشنهاد رفتن به تاجيکستان . بود و براي هميشه رفتن به ايران براي وي ناشدني مي
ود با نام گرفته ب» آباد استالين«شود، در دوشنبه که آن زمان  راهي دوشنبه مي. پذيرد را مي

در تاجيکستان کاري . کند ديدار و دوستي پايداري را آغاز مي ابوالقاسم الهوتي
کند که با استفاده از همين مقدار پول، از شمال به  انداز مي جويد و کمي پول پس مي

رود تا در رشته حقوق درس بخواند، اما  سپس به مسکو مي. رود جنوب ايران مي
 ۴شناخت در تماس با رهبران پروفينترن تر وي را مي ، رئيس کوتيو که پيششومياتسکي

از کمينترن يا  يوسف. پذيرد گذارد و او فوري مي به ايران را در ميان مي افتخاريرفتن 
گويد کمي پول کار، از تاجيکستان  گيرد و مي حزب کمونيست شوروي کمک مالي نمي

                                                 
کارگري سازي جنبش  با هدف هماهنگسازمان کارگري جهاني کمينترن بود که  پروفينترن - ۴

سازمان يافت تا در برابر  ۱۹۲۱انقالبي، در  اين سازمان. يستي ساخته شده بودجهاني با افق سوسيال
برپا شده بود، افق مبارزه  المللي سنديکاهاي سوسيال دمکرات که در آمستردام نفدراسيون بي

 .طبقاتي کارگران را بازگشايد
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به سوي آستارا به کشتي جا  گيرد و از آن او راه باکو را در پيش مي. انداز دارد پس
ي استالينيسم از اعضا کميته مرکزي حزب  »آخوندزاده«نشيند و در کشتي با  مي

پرسد و تهديدش  در باره سفر مي افتخاريوي از . شود کمونيست ايران روبرو مي
، به افتخاري. گذارد کند که با سازمان امنيت شوروي، سفر به ايران او را در ميان مي مي

آورد  فرخويش و ماموريت کارگري از سوي پروفينترن را به زبان ميناچار از س
، و دست به سر آخوندزادهبراي فرار از گزارش . شود راضي نمي آخوندزاده

کند که به باکو برگردد و مجوز خروج را از مقامات امنيتي  اش، به ظاهر قبول مي کردن
به دور از چشم جاسوسان استاليني و رود و  گردد اما دنبال مجوز نمي بگيرد، به باکو بر مي

  .شود شود و بدون خطر به انزلي وارد مي ، راهي ايران ميآخوندزادهافرادي مانند 
 حقيقتو  رضاقليو برادرش  آرش خان عطاهللا رود و با ، به تهران ميافتخاري      

 شود، و شناخته مي» مرام کي«که کارگر کفاشي است که بعدها در حزب توده به نام 
خانه  هاي کارگري که در چاپ شماري از رهبران حزب کمونيست ايران، که در اتحاديه

از هدف و ماهيت خويش با اين يوسف افتخاري . گيرد کردند، پيوند مي کار مي
اما در اين زمان در . آورد هاي کارگري تهران، سخني بر زبان نمي کارگران و اتحاديه

و انگليس، با حضور ارتش انگلستان جاري است و ترين مرکز نفت ايران  خوزستان بزرگ
  .از هيچ تشکيالت کارگري در آن خبري نيست

که  ۵، نفت در مسجد سليمان براي نخستين بار از چاهي۱۹۰۸/ ۱۲۸۷خرداد سال  ۵در       
، ساختن ۱۹۰۹/ ۱۲۸۸متر حفر شده بود، فوران کرد و سپس در سال  ۳۶۰به عمق 

خام آغاز شد و سه سال بعد آماده  يه نفت و انتقال نفتپااليشگاه آبادان براي تصف
از راه . شود راهي خوزستان مي افتخاري، ۱۳۰۶/۱۹۲۷تابستان سال . برداري گرديد بهره

در  علي دلواري رئيسآلماني که به » واسموس«جا با  رود در آن شيراز به بوشهر مي

                                                 
در مرکز شهر مسجدسليمان، در مجاورت منطقه شماره يک، به صورت  اکنون اين چاه هم - ۵

 .قرار دارد موزه تحت نظارت شرکت نفت



۴۰ 

ورزد و اوست که براي  ميها در نقش مشاور دليران تنگستان تالش  نبرد با انگليسي
که از  آن  شود و بي کند، آشنا مي نخستين بار تفنگ واسموسي يا برنو را وارد ايران مي

يي براي رسيدن به خرمشهر  هاي غير پولي، ارزنده خود ردي به دست دهد، کمک
شناساند  فروشي از قم مي شود و خود را دست از بوشهر با لنج راهي خرمشهر مي. گيرد مي
شوند که نگويد از  در همراهي با کارمندان راه، به او يادآور مي. در پي کار آمده استکه 

دهند تا به آساني بدون گذرنامه به خرمشهر که در دست انگليس  اش مي قم آمده و ياري
رود و کارفرمايان انگليسي سرانجام او را  در ميان کارگران جوياي کار مي. بود، وارد شود

شناساند که تنها کمي خواندن و نوشتن  سواد مي خود را بي. گزينند بر ميبراي انجام کار 
  .کاري را در شوروي فراگرفته بود سوهان. کاري داند و کمي سوهان مي

. کند يي کارگري به صورت مخفي بر پا مي پس از شناسايي شرايط محيطي، هسته      
لف به آغاجاري، آبادان و هاي مخت ها و تاکتيک عالرغم کنترل شديد پليسي با پوشش

در اداره فرهنگ آبادان . کند تا از شرايط منطقه و کارگران آگاهي يابد اهواز سفر مي
اين کلوب . شود مانند روبرو مي سازد و با استقبالي بي نخستين باشگاه ورزشي را برپا مي

، نخستين کلوب ورزشي اين استان است که استانداري ۱۳۰۷ورزشي کاوه در سال 
طور مخفيانه و غيرعلني، آموزشگاهي  به. بندد زستان، آن را پس از دوماه و نيم ميخو

» پيک نيک«زير نام . پردازد جا به آموزش سنديکايي مي دهد و در آن شبانه را سازمان مي
هاي  دهد و در پوشش اين گردش  ها را سازمان مي هاي کارگري با خانواده گشت گل

  .پردازد مي  ها به آموزش سياسي و آگاهي طبقاتي کارگران بهاره و زمستاني در نخلستان
، از سوي پروفينترن به ۱۳۰۸گان کوتيو از مسکو در سال  از دانش آموخته رحيم همداد

ها و جنبش سنديکايي و  هاي فعاليت ها گزارش آن. شود فرستاده مي يوسفکمک 
براي اين مسير، . فرستند يشرايط کارگران و جنبش کارگري ايران را به مرکز پروفينترن م

جا به مرکز  از کادرهاي حزب کمونيست ايران در تهران و از آن علي آويني
فرستاده جا به کمينترن  هاي در پيوند با حزب کمونيست ايران، در تهران و از آن اتحاديه

  .شود مي
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  کالس آموزشي
       
وارد شرکت نفت شدم و در دارد که زماني که من  افتخاري در خاطرات خود بيان مي      

نه تنها از حقوق سنديکايي   حين فعاليت، متوجه شدم که اکثريت قريب به اتفاق کارگران
او در اين زمينه به . خود هيچ اطالعي ندارند، حتا سواد خواندن و نوشتن را هم ندارند

د ش هاي سنديکايي و سوادآموزي مي هاي آموزشي که شامل فعاليت مدت دو سال فعاليت
  :شروع کرد

جا اگر کساني سواد فارسي کم  ي سياسي داشتيم که همان يک کالس محرمانه«      
ها  داديم و من خودم يک اطالعات سياسي و سنديکايي به آن داشتند فارسي درس مي

و يکي از اين . يي را به سطح کادر و نيمه کادري رسانده بوديم بنابراين يک عده. دادم مي
هاي مبارز لرستان بود وموقع اعتصاب اولين کسي که جلوي  زهرا از زن. بود زهراکادرها 

گويا . شرکت نفت براي کارگران نطق کرد و گفت دستور اعتصاب صادر شده، او بود
او گفته بود در صورتي که زن مبارزه . چيزي که گفته بود زياد هم موثر واقع شده بود

  » .تواند مبارزه نکند کند، مرد نمي مي
زهرا آمد . البته زنداني نبود. وقتي ما را اسير کردند و به اهواز آوردند، زهرا هم آمد«      

چه  يوسف: مختاري گفت. را ببينم يوسفخواهم  و رفت پيش مختاري و گفت من مي
طور  ري گفت تو لري و او ترک است تو چهمختا. ي توست؟ گفت برادر من است کاره

من هم . ها هستيم که با هم خواهر و برادريم رها و ترکما از آن ل: خواهر او شدي؟ گفت
چنان حکم کرد . زهرا گفت بروکنار. پليس هم وسط ما ايستاد. آمد. او را ببينم" بايد حتما

گفت از خارج . کنم گفت من با برادرم صحبت مي. که پاسبان اطاعت کرد و دور شد
دهيم تا  فروشيم مي طال داريم ميگفتم ما . خواستند پولي به ما برسانند من قبول نکردم

گفتم . من بسيار خوشحال شدم و دستش را بوسيدم. رفقاي ما در زندان مصرف کنند
. مهم اين است که آدم از کسي چيزي نگيرد و مديون کس نشود. خوب کاري کردي

اين زهرا از لحاظ عقيده و از لحاظ  بنابر. مانيم و نياز و احتياجي هم نداريم گرسنه مي
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منتها عيب کار در اين است . شد قهرمان ناميد الق به تمام معني يک زني بود که مياخ
خاطرات يوسف (» .کنند سواد و کم سوادند و تحصيل نمي ها بي که در ايران اغلب زن

  )۴۱:افتخاري
" مدارسي جهت کارگران در محيط ايران مخصوصا«:افزايد  مي يوسف افتخاري      

از طرف ديگر اداره . الخصوص آبادان غير ممکن بود عليدر محيط مخوف خوزستان 
بنابراين با کمک مادي کارگران يک باب . کردن تشکيالت وسيع کارگري عملي نبود

جا را  چند فاميل کارگري را درآن سکونت داده آن" عمارت بزرگي اجاره کرده ظاهرا
يي از  و عصر عده هر روز صبح. براي تعليمات سياسي کارگران از هرحيث آماده کرديم

ي سري مشغول تحصيل زبان مادري و  کارگران طرف اعتماد تشکيالت دراين مدرسه
بهترين معلمين در اين مدرسه . ي سري شش ماه بود ي مدرسه دوره. ي سياسي بودند نظريه

الذکر بسيار جدي و با ايمان  ي فوق شاگردان مدرسه. کردند به طورمجاني تدريس مي
خور  ي  مفت ي صنفي و نبرد با طبقه از آنان اکنون هم مشغول مبارزهيي  عده. بودند
  )خاطرات يوسف افتخاري( ».باشند مي

  

  ي کارگران خوزستان اولين کنفرانس اتحاديه
       
شرکت نفت، به تدريج   با کارگران يوسف افتخاريهاي آموزشي  ي فعاليت نتيجه      

ي  نامه و اساسنامه و ايجاد نخستين اتحاديه امگرديد که نخستين آن تصويب مر نمايان مي
  کارگران خوزستان بود که به طور مخفيانه و با شرکت چهل و هشت تن از کارگران

  :صورت گرفت
شير توي يکي از  در ماه رمضان در يکي از روزهاي تعطيلي در ساحل رود بهمن«      

نفر نماينده کارگران  ۴۸احضور ي کارگران خوزستان ب ها اولين کنفرانس اتحاديه نخلستان
... نامه و نظامنامه و تعيين خط مشي اتحاديه کارگران پس از تصويب مرام. تشکيل گرديد

  ».ي کارگران صورت گرفت ي اتحاديه انتخاب هيئت مديره
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تومان  ۸ه در اين مقطع، در شرکت نفت ايران و انگليس، ماهان افتخاريدستمزد       
 ۵۰باالي " ترين امکانات زيست در تابستان با دماي هواي گاها کماي با  است و در کلبه

ساله  ۳۰، قرارداد ۱۳۰۸در سال . کند گي مي گراد در ميان دود و نفت زنده درجه سانتي
. سال افزايش يابد ۶۰وگو بود تا به  در گفت) بريتيش پتروليوم(شرکت نفت انگليس 

قرارداد باال را بهانه  ۱۳۰۸ماه مه سال  نفت، در آستانه اول  به کمک کارگران افتخاري
گيرند که  تصميم مي. دانند دهند و سازماندهي اعتصابي کارگري را ضروري مي قرار مي

روز  يک. ساله نفت به مجلس، اعتصاب را سازمان دهند ۶۰زمان با بردن اليحه قرارداد  هم
هاي  ها و باشگاه رود و پليس به خانه پيش از اعتصاب، تصميم کميته اعتصاب، لو مي

  .افتد برد و اسناد و مدارکي به دست پليس مي هجوم مي  کارگران
رئيس کل شهرباني خوزستان براي بررسي اوضاع پيش  الدين مختاري رکن      

 يوسف، ۱۳۰۸بشهت  اردي ۱۳رود و به دستور او در  آمده، از اهواز به خرمشهر مي
او با حزب   ي يي را که رابطه نامه يوسف. کنند گير مي اش دست را در منزل افتخاري

دهد در منزل دارد، آن را برداشته و در فرصت مناسب،  کمونيست ايران، را نشان مي
در مسير انتقال به . برد جايي با ماشين شهرباني، مدرک جرم را از بين مي هنگام جابه

رحيم . ير نمايندگ گي را با هم دست برند تا همه مي رحيم همدادزندان، او را به خانه 
هاي تهيه  ها، و تراکت به همراه يکي از کارگران، در حال سوزاندن اسناد، بيانيه همداد

يوسف . برند گير و به زندان مي همه را دست. رو هستند شده براي اول ماه و اعتصاب پيش
عضوگيري شده بود، با " ي پاسباني که قبال ، از سلول شهرباني اهواز به وسيلهافتخاري
رسند  گيرد و با رهبران کارگري زنداني به اين نتيجه مي گان تماس مي گيرشده ديگر دست

ساله، بايد اعالم اعتصاب  ۶۰که به هر صورت براي جلوگيري از بستن قرارداد 
شدت اعتصاب و هراس انگلستان و دولت رضاشاهي . کنند اعالم اعتصاب مي. شود

هاي  هاي توپ کشتي شود و لوله ييي است که حکومت نظامي اعالم م به گونه
   .و ياران او در بند هستند يوسف. گيرند جنگي انگليس به سوي بندر نشانه مي
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خان بهرامي، رئيس کل دادگستري به دستور رضاشاه به اهواز  سه روز بعد عبداهللا      
ست و يارانش درخوا افتخاريکند و از زبان رضاشاه از  رود و با زندانيان ديدار مي مي
آگاهانه و به تاکتيک، هدف اعتصاب را  افتخاري. کند که پايان اعتصاب اعالم شود مي

بهرامي همراه با .  کند ساله با انگليس اعالم مي ۶۰که مبارزه با قرارداد  بل  نه عليه دولت،
من رئيس شهرباني مرحوم خياباني بودم، ...«: دهد که گونه پاداشي را وعده مي تهديد، همه

مرا پيش . زادي خواهم و اعليحضرت هم احساسات عجيبي نسبت به آزادي داردخودم آ
خواهم  فرمايند، ابتداي سلطنت من است، مي گويم اعليحضرت مي اند که به شما فرستاده

يي  هر کاري، حرفه. بيايند و اين نهضت را کنار بگذارند. سر و صدايي بلند نشود
جا برنگردد و اگر کسي اين پيشنهاد را  به آن خواهند در تهران به او بدهيم و ديگر مي

  !»...داني رود و حاال خودت مي پوسد و از بين مي قبول نکند تا ابد در زندان مي
  

  
  گر کارگران شرکت نفت ايران و انگليس نيروهاي سرکوب

  
اين يکي ديگر از دستاورد  .داد بار بود که رخ مي اعتصاب کارگران نفت براي نخستين     

ي اعتصاب هدايت و  اش بود که توسط کميته و دوستان يوسفي  فعاليت دوسالهمهم 



۴۵ 

کميته اعتصاب موظف بود مراحل کمي و کيفي اعتصاب را از ابتدا تا . رهبري گرديد
براي آن که شبانه کارگران زنداني را از آبادان خارج « :يابي و رهبري نمايد انتها، سازمان

ها را  کارگران را مامور جاده اهواز نمود که ماشين ننمايند، کميته اعتصاب جمعي از
، ۱۳۰۸ارديبهشت  ۱۵روز ) چهار روز پس از اعالم اعتصاب اول ماه مه. (تفتيش نمايد

هاي ايران جهت جلوگيري از اعتصاب  هاي جنگي دولت انگليس به آب خبر ورود کشتي
ار سرباز ايران وارد آبادان نفر پاسبان و چند هز ۸۰۰ي  صبح همان روز به اندازه. منتشر شد

هاي کارگران را محاصره کرده و سيصد نفر از کارگران را توقيف  شده، بالفاصله خانه
يي  در همان موقع عده. نمود] پااليشگاه[خانه  ي تصفيه کرد و بقيه را به زور سرنيزه روانه

ل شيرخوار در هاي کارگران را توقيف و روانه اهواز کردند که دو نفر از اطفا زن و بچه
اما دولت از ترس مخالفت مردم به محض ورود زنان . بين راه از شدت گرما جان سپردند

  ».ها را آزاد کرد به اهواز آن
ها به  آن  ي اند که در نهايت همه نزديک به دويست کارگر را سه ماه به زندان کشيده      

نفر را به زندان  ۱۵۰. آزاد شدند) همداد( رحيمو  يوسف افتخاريجز دو نفر 
را که او نيز اردبيلي  رحيم همداديي به آبادان و  عده. برند آباد، نزد اميراحمدي مي خرم

رئيس شهرباني در زندان به ديدارشان . برند ، به زندان خرمشهر مييوسفبود به همراه 
  ! اند تان تخليه شد و اسبابش را به ده تومان فروخته گويد خانه رود و مي مي

سازي  دو ماه بعد رضاشاه در هراس از سراسري شدن اعتصاب و به هدف خاموش      
درصد افزايش دستمزد کارگران،  ۲۵ي باالبردن  رود با وعده اعتصاب، به خوزستان مي

سازي براي کارگران داراي خانواده، و غيره را در ميان  توقف ليست سياه و وعده خانه
  .گذارد مي

ر اهواز و خرمشهر و آبادان نيروهايي از اعضاي خود را حزب کمونيست ايران د      
اين نيروهاي مخفي در آن شرايط سازماندهي . مخفيانه به استخدام شهرباني در آورده بود

گان و انتقال اخبار و  گيرشده مندانه و نقش مهمي در پيوند و هماهنگي دست هوش
  .داشتند ها به درون زندان و بيرون و ايمني حزب و کارگران گزارش
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را ادامه دهيم که بسيار آموزنده است؛  افتخاري  ي طبقاتي اما ماجراي مبارزه      
آنان در زندان قصر زنداني . فرستند به تهران ميرحيم همداد را به همراه  يوسف

اين دو کارگر، نخستين زندانيان سياسي و کارگران کمونيست بودند که . شوند مي
  .ندشد ميهمانان زندان قصر مي

، براي پليس رضاخان شناخته شده نيست، افتخاريدر اين مقطع هنوز هويت واقعي       
رود  گان سرانجام از زبان کسي هويت واقعي او لو مي گير شده اما در پي شکنجه دست 

اما او . گاهي در دانشگاه کوتيو را دارد که سابقه  دانش سواد نيست، بل که بله، او نه تنها بي
او با حزب کمونيست ايران براي   ي که در زندان بود آن را نپذيرفت و حتا رابطهتا زماني 

  .ماند پليس رضاخان مخفي 
نفر، و  ۵۳در مدت يازده سال در زندان، ماجراهاي فراواني از جمله در برخوردش با       

و ماجراي اعتصاب غذا در زندان و غيره از سر  تقي ارانيگوي او با دکتر  گفت
  .راند که ما اين موارد در هنگام نشر خاطرات او خواهيم آوردگذ مي

  

    بر جنبش مستقل کارگران  ضربات حزب توده
  

، که هر دو مخالف حاکميت تقي ارانيدر زندان در کنار  يوسف افتخاري      
چنان  جا هم او در آن. کند استالين در شوروي هستند، تجربيات خوبي در زندان کسب مي

کند که جاسوسان  که استالين مخالف آن بود، پافشاري مي  تقل کارگرانبر جنبش مس
  .تازند شوند و بر وي مي ايراني استالين برآشفته مي

ها دليل  يي ، در برابر توده۱۳۲۰بعد از آزادي از زندان، در شهريور  افتخاري      
ني سرخ ترين سازمان جها ها که کمينترن را منحل کردند و بزرگ آن«آورد که  مي

و ! »خواهند در ايران کارگران را سازمان دهند گونه مي کارگران را از بين بردند، چه
چندي به . کند را رد مي رضا روستادرخواست پيوستن به حزب توده و همکاري با 
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کند و به ارزيابي  ها سفر مي چندي به همراه رفقايي به شهرستان. پردازد کارگري مي
 يوسف. پردازد هاي کارگري مي ام در تبريز به برپايي هستهسرانج. پردازد شرايط مي

اتحاديه کارگران و «رو تهران،  در کنفرانسي با شرکت کارگران پيش ۱۳۲۱درسال 
  .نهد را بنياد مي» برزگران

روانه اهواز  علي اميدبراي بار دوم، همراه با  افتخاري هاي ديگر از فعاليت      
دهي  هاي کارگري در جنوب، کارگران نفت را سازمان نشوند تا با بازسازي سازما مي

و زماني . سپارند و ديگران مي زاده عليو  رحيم همدادکنند، تشکيالت تهران را به 
بيند،  را در دست پليس مي» اتحاديه کارگران و برزگران«شود، دفتر  هم که راهي تبريز مي

  .گيرند ازپس ميها را خلع سالح و دفتر را ب و به ياري کارگران، پليس
هاي حزب توده به کمک نيروهاي شوروي در آذربايجان و تهران،  با گسترش فعاليت      

اش از طرف  و دوستان افتخاريساخته شده توسط   هاي مستقل کارگران فشار بر اتحاديه
يکي پس از ديگري تحت تاثير  يوسفدر نتيجه فعالين همراه . يابد ها افزايش مي يي توده

چرخيد، از او جدا و به  مي» ها نواله«که در آن   ارها، و وعده وعيدهاي حزب تودهاين فش
  .پيوندند مي  حزب توده

، وي را افتخاريبه شکايت رضا روستا و عبدالصمد کامبخش عليه  ۱۳۲۴در سال       
  . گريزد ي بازداشت مي اين بار از توطئه. کشانند به فرمانداري نظامي مي

      توسط ۱۳۰۷هاي سياسي، صنفي کارگران تاسيس شده درسال  ي آموزشمدرسه سر ،
: شود به آتش کشيده مي  داران حزب توده ي چماق به وسيله ۱۳۲۵افتخاري، در سال 

چون اهالي آبادان براي تأسيس اين مدرسه زحماتي کشيده و خساراتي را متحمل «
متأسفانه اين . ددادن ي مخصوصي به حفظ آن نشان مي شده بودند، لذا عالقه

توده در اعتصاب ] حزب[ي تاريخي و مورد عالقه اهالي آبادان را اعضاي  مدرسه
اين آتش قلب . سوزاندند" تير آتش زده کامال ۲۳يعني در روز تاريخي  ۱۳۲۵

  ».ها هرگز آن را فراموش نخواهند کرد آباداني. اهالي آبادان را سوزاند
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السلطنه که به  توسط دولت شاهنشاهي قوام خارييوسف افتاز طرف ديگر فشار بر       
به رهبري خسرو » اسکي«کارگري به نام » اتحاديه زرد«تقويت حزب دمکرات، و تأسيس 

اش  هدايت مشغول شده بود، افزايش يافت که خواستار برچيدن تشکيالت کارگري
ه الت يک عد. در واقع تشکيالت کارگري نبود» شان تشکيالت«، يوسفبه بيان . بودند

ها را هم جمع  از قبيل قزلباش، بيوک صابر و حسن عرب و بعضي افراد شرور کارخانه
کوشش کردند که ما با اسکي . در خيابان پهلوي هم يک جايي را گرفته بودند. کرده بود

خواهي؟  خسرو هدايت به دفعات نزد من آمد و گفت آخر در دنيا چه مي. متحد شويم
اين . ولي ما حاضر نشديم. ما داريم، قدرت هم با ما استخواهي که  اگر تشکيالت مي

دفعه قضيه برعکس شده بود، فشار از طرف قوام و دولت و اسکي و به اصطالح دست 
  »...ها شروع شده راستي

دارد،  بيان ميچلنگريان .مطوري که  آن» اختالفات«ها نه  يکي ديگر از مخالفت      
داشته  باقر اماميو  يوسفمستقل به رهبري هاي کارگري  با تشکيالت  حزب توده

 به مزبور، ي اتحاديه در رزمانش هم و افتخاري. بود اعتصاب آزادي بحث«است که 
 جنگ دوران در کارگران بارِ فالکت وضعيت بهبود براي اعتصاب آزادي از حق شدت
 فعالين درحالي که. دادند مي مانور اصل اين بر و آذربايجان تهران در و داشتند تأکيد

 را و آن کرده نقد را خط اين شدت به ] به دستور سران حزب توده[يي، توده کارگري
: چلنگريان.م(».ددانستن مي ايران در ]در جنگ دوم جهاني[فاشيستي  ضد ي جبهه به يي ضربه

  )۸۸:فرزندان سليمان ميرزا جلد يکم
 يوسفحضور ، عدم  هاي شديد حزب توده و باز هم يکي ديگر از مخالفت      

المللي مانند  به عنوان نماينده تشکيالت مستقل کارگري در مجامع بين افتخاري
به کمک دولت شوروي موانع فراواني براي   حزب توده. بود» سازمان جهاني کار«

. کرد، اما در نهايت موفق نشد ايجاد » سازمان جهاني کار«عدم حضور افتخاري در 
گير و سرسختانه خود با سران حزب  مبارزه پيدر سازمان جهاني کار، به  يوسف

  .دهد ادامه مي  توده
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گي کامل براي سفر به  با وجود آماده يوسف افتخاري،نمود کرملين، به  به ره      
گان حزب توده که  شود تا نماينده پاريس، اجازه سوار شدن به هواپيما به او داده نمي

  .شوند منصوب مسکو بودند، راهي اروپا 
جا نقش مخرب و ضد  رود و در آن ، اما با تالش زياد به فرانسه ميافتخاري      

کند و در بازگشت به تهران پس از دو ماه، تشکيالت  کارگري حزب توده را افشاء مي
ربايند و  او را در خيابان مي. رسد تالشش به جايي نمي. بيند خود را در يغما مي

. شود محبوس مي  ن حزب تودهبدون غذا و آب نه شبانه روز، در زندا
توانست، آب و غذا  جا مي صد رحمت به زندان رضاخان، که در آن«گفته بود،  يوسف
  توسط حزب توده يوسف افتخارياتحاديه کارگري  اعضاي از ديگر سه نفر »!بخورد
  .شدند زنداني و ربوده

شديدتر از هميشه   هاي مستقل کارگري و دهقاني از طرف حزب توده فشار بر سازمان      
لويي سايان رئيس سازمان جهاني کار به تهران ] ۱۳۲۵[در همين روزها،. يابد ادامه مي

يي که در  رود و از شرايط سخت کارگران و اتحاديه به ديدن او مي يوسفو . آيد مي
تشکيالت خوزستان نيز زير . گويد اند مي هراس از حزب توده و دولت زير زميني شده

ضد   ي طبقاتي در ميدان مبارزه  گيرد که در نهايت حزب توده ها قرار مي يي ضربات توده
  ! شود اش پيروز مي کارگري

يي حقايق را اين چنين بيان  تا اندازهيوسف افتخارى اما در رابطه با  ۶محمود طوقي      
] مينه؟چرا دو ز[؟ در دو زمينه اما به راستى حق با كه بود؟ افتخارى يا حزب توده«: دارد مي

                                                 
، »۱۳۵۸-۱۳۲۰ايران   تاريخ مختصر حزب توده«در متني اينترنتي تحت نام  محمود طوقي - ۶

هاي اطالعاتي و امنيتي روسيه شوروي استاليني را از قلم  توسط سازمان  ساخته شدن حزب توده
انجام  خسرو شاکری يي به کارهاي تحقيقي گسترده و مستدلي که گونه اشاره گيرد، و هيچ مي

تشكيل حزب «:داند ربط مي اي استالين بينموده را به ره  و تشکيل حزب توده کند داده است نمي
تاريخ مختصر حزب :محمود طوقي(» .و استالين نـدارد] استاليني[نمودهاى كمينترن توده هيچ ربطى به ره

 )۸ص: ۱۳۵۸-۱۳۲۰ايران   توده
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. ۲بينى ديكتاتورى در شوروى و  پيش. ۱. بود و حزب به خطا بود افتخارىحق با 
  .هاى مستقل كارگرى اتحاديه

 يوسـفهاى محكمى براى  هاى قديمى نشانه محاكمات مسكو و اعدام بلشويک      
و اين درحالى بود كه . بود كه اين سرآغاز ديكتاتورى در شوروى است افتخـارى
مرتضا ، تئوريسين نامدار حزب، زاده سلطانـزب كمونيست ايران مثل رهبـران ح
، به همراه ديگر رهبران حزب كمونيست شـوروى در زيـر حسـابى، ذره، علـوى
ها  به جاسوسى براى امپرياليست استالينخانه  هـاى وحشـيانه بـراي رئيس امنيه شـكنجه

در بين نيروهاى چپ در ايران از . دشدن كردنـد و بـه عنـوان خائن كشته مى اعتراف مـى
با دقتى شگرف توانست از  افتخارىنفر، تنها  ۵۳حزب كمونيست گرفته تا گـروه 

چپ در ايران . اى ديگر است البالى تبليغات جهانى شوروى بفهمـد كه داستان به گونه
بابت اتهام تروتسكيست . بدهكار است يوسـف افتخـارىيک عذرخواهى تاريخى بـه 

  )۴۴: ۱۳۵۸-۱۳۲۰ايران   تاريخ مختصر حزب توده:محمود طوقي( ».او بودن
پرافتخارش در جنبش   گي تا پايان زنده ۱۳۳۰از ابتداي  افتخاري  بنابراين      

در . برد ، در انزوا به سر مي۱۳۶۸کارگري حضور ندارد و در حقيقت تا سال 
. گري اطالع نداريمهاي سياسي و کار ، هم از حضور او در فعاليت۱۳۵۷انقالب 

يابد تا  نشيند و مجال مي وگو با کاوه بيات و مجيد تفرشي مي ، به گفت۱۳۶۸سال 
  .خود را بازگويد خاطرات دوران سپري شدههايي از  تنها گوشه

ي کارگر  ماند و بر دشمنان طبقه ايران وفادار مي  چنان به جنبش مستقل کارگران او هم      
ي آرزوها و  با همه. ورزد با همان نگرش قبلي خود اصرار مي  ايران مانند حزب توده

يي  مصاحبه ۱۳۶۹که به پيروزي و رهايي کارگران وفادار ماند، در سال  اميدها، در حالي
شود  منتشر مي ۱۳۷۰سال دارد و خاطرات او در سال  ۸۸گويد؛  داشته است که مي

  بش مستقل کارگرانافتخار جن يوسف افتخاري. بيند اش را نمي اما وي کتاب
   .يادش گرامي باد. در تهران درگذشت ۱۳۷۰ايران، در اوائل سا ل 
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 يوسف  پردازيم که ببينيم در مورد به خاطرات سران حزب توده مي  اکنون در ادامه      
 زندان در اش دوستان و آوانسيان اردشير پراکني نفرت. اند چه فرمايش کرده افتخاري

 او براي که زندان سخت شرايط آن در اراني دکتر که شد بسب افتخاري يوسف عليه
 موقت زندان از کاغذي تکه روي اراني دکتر«: دهد نشان واکنش بودند، کرده فراهم
» .پرهيزيد به ارمني مرد آن از. ماست خوب بسيار رفيق افتخاري يوسف رفقا: نوشت

   )۸۰:بيگانگان و ما سرگذشت: افشار شاهلوي جهان اهللا نصرت(
و رحيم همداد، خوب درس  يوسف افتخاريگان آقايان  گذرانده» کوتيو«از ميان «      

شان آشنا بودند، از اين گذشته  خوانده بودند، هم سواد سياسي داشتند و هم به وضع ميهن
ها يکي  آن. ي آن را نيز داشتند و اداره] کارگري[کارگر نيز بودند و توان دادن تشکيالت 

که در ميان کارگران  ۷ه در آبادان با آنان آشنا شده بودند به نام علي اميداز کارگران را ک
 )۱۲۷:پيشين(» .شد با اصول مارکسيسم و سياست آشنا کرده بودند و زندان، گاندي ناميده مي

رحيم و  يوسف افتخارينفر فقط  ۵۳از زندانيان قبل از «شاهلو  ي جهان به گفته

                                                 
علي اميد اين بود كه از آغاز ورود به زندان تا پايان دوره زندان و رهائي در  هاي گي از ويژه - ۷

اي وصله و  به اندازه  لباسش. گير شده بود، زندان را بسر آورد با همان لباسي كه دست ۱۳۲۰سال 
  به همين خاطر در زندان او را عباس. قابل تشخيص نبود  اش پينه خورده بود كه ديگر رنگ اصلي

را   اش با وجود اين كه از جيب علي اميد مدرك حزبي  پليس. ناميدند مي ]علي گاندي[ گاندي
او مقاومت شاياني . بود گاه تعلق اين مدرك به خودش را نپذيرفته ت آورده بود اما او هيچبدس

روزي  .اطالعاتي از او بدست آورد گونه چنتوانسته بود هي  ي كرده بود و پليسدر بازجوي
خورد و جناب دكتر مرتضي يزدي  اي از درخت حياط زندان چيده و مي اميد در زندان ميوه علي

ها  ها و خوردن آن گويد كه چرا با چيدن ميوه شرمي مي فرياد كشيده و در كمال بي  با پرخاش
. گويد زند و به او ناسزا مي او سيلي محكمي به علي اميد مي. بري ي درخت را از بين ميزيباي

گفت علي اميد كه  امامي مي .شود شود كه در تمام زندان شنيده مي اي بلند مي صداي او به اندازه
رفت و   ز هوشخورد و ا  شا از خوردن ميوه محروم شده بود روزي بوي خيار نوبر به مشام اه سال

 )خاطرات آلبرت سهرابيان.(دل بسوزاند  كند و يا برايش  شا ي خيار تعارفي كسي پيدا نشد كه حتا تكه
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. ست و باسواد بودند، بقيه سواد سياسي نداشتندو يکي دو نفر ديگر، کموني همداد
ي  کردند که سردسته گانه را بازي مي ها دانسته يا ندانسته نقش جاسوس بي بسياري از آن

ها، اردشير آوانسيان بود که در زندان براي تظاهر، پوشاکي  پرست سوادان و روس اين کم
. ي فوالد برگزيده بود ين کنيهپوشيد و براي خود به تبعيت از استال ها مي همانند روس

پنداشت و به ديگر  گرفت و خود را کمونيست ناب مي گردن مي  آوانسيان با اين همه...
رحيم و  يوسف افتخارياز آن ميان، . داد ها، هر يک نارسايي نسبت مي کمونيست
چون در آن زمان روزهاي داغ . ناميد را تروتسکيست مي عطااهللاو  علي اميدو  همداد

هاي لنيني بود و برچسبي در آن زمان  گي استالين و تار و مار ساختن کمونيست دکامهخو
  )۱۲۸:پيشين(» .تر از تروتسکيست نبود خطرناک

و رحيم همداد و علي اميد که پس از اعتصاب بزرگ و  يوسف افتخاريآقايان «      
شکنجه  که روز نخست هر سه گاني نفت جنوب بازداشت شده بودند پس از اين همه

ترين  سال کوچک ۱۱نزديک ) ۱۳۲۰شهريور(شدند تا واپسين روز که در زندان بودند
ها تکرار  واره در بازپرسي هم. برداري کند، نکردند اظهاري که پليس بتواند از آن بهره

گونه انگيزش ديگري  کردند که کارگران نفت به سبب مزد کم اعتصاب کردند و هيچ
] الدين مختاري رئيس شهرباني وقت رکن[داره سياسي و مختاري رو ا از اين. در کار نبود

ها با زبان نرم و پند و  اند بايد از آن ها کج دنده و لجوج تصميم گرفتند که چون ترک
  )۲۷:پيشين(».اندرز اقرار گرفت

در " قبال يوسف افتخاريوقتي که ما وارد زندان شديم، «: گويد ايرج اسکندري مي      
وري و غيره بود که  ز آن عده زنداني قديمي مانند اردشير آوانسيان و پيشهجا بود، ا آن
او را به اين عنوان که در زمان رضاشاه در نفت جنوب آن اعتصاب . گرفته بودند" قبال

گير و زنداني  شد دست ، را به راه انداخته و در واقع رهبر آن محسوب مي۱۳۰۸معروف 
ليل ولي به اتهام کمونيستي گرفته بودند، وقتي ما وارد البته او را به اين د. کرده بودند

وري و همين  زندان شديم، بر اثر اختالفاتي که بين زندانيان سياسي از جمله اردشير و پيشه
و عده ديگر وجود داشت، سعي هريک بر اين بود که خود را به ما  يوسف افتخاري
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. خويش، به سوي خود جلب کنند نزديک کرده و باب صحبت را باز نموده و ما را به نفع
يوسف البته ما سعي کرديم از اين جريان و کشمکش برکنار بمانيم ولي با وجود اين 

نفر را به دام اندازد که از آن جمله قدوه و حکمي و  ۵۳توانست بعضي از افراد  افتخاري
آدم خيلي جالبي بود و کاراکتر يک  يوسف افتخاري. منو و چند نفر ديگر بودند

اردشير مدعي بود که اين آدم . خودش کارگر نفت بود. ارگر را به تمام معني دارا بودک
با خود . هاست زيرا مخالف استالين و اين. تروتسکيست است و لذا بايد او را بايکوت کرد

. صحبت کرديم، البته احتياط کرد و در اول چيزي عليه استالين نگفت يوسف افتخاري
گفت يک رشته کارهاي ناصحيحي صورت  مي. را آشکار کرد ولي به تدريج عقايد خود

گيرد، تروتسکي خدمت کرده، فالن کرده، او را اخراج کردند، ديگران را يکي يکي  مي
آدم باهوش و کار . انجامد به ديکتاتوري مي" گذارند و به اين ترتيب نهايتا کنار مي

. هايي داشت گي ود و چنين شايستهآن اعتصاب گسترده را او به راه انداخته ب. يي بود کشته
 يوسف افتخاري. قطع مراوده و معاشرت کنيم" خواست ما با او اصال اردشير مي

گي داشت،  دهي و گردآوردن کارگران و غيره تجربه و شايسته هم از نظر سازمان
زاده نامي را  رضا روستا سعي داشت علي. يي را جمع کرد و اتحاديه تشکيل داد عده
که او تروتسکيست  جدا کنند و با تبليغاتي مبني بر اينفتخاري يوسف ااز 
خاطرات (».را به انزوا به کشاننديوسف افتخاري کردند که  باشد و غيره کوشش مي

  )۸۳-۸۲-۸۱:قسمت چهارم: اسکندري
به  يوسف افتخارياز اتهام وابسته بودن   اسکندري هم مانند ديگر سران حزب توده      

هم  يوسف افتخاريجا ديدم که  در اين. من به پاريس آمدم«: اردانگليس ابايي ند
تقاضايي نوشته و اتحاديه خودش را با همان اسمي که حفظ کرده بود، براي عضويت 

ها بود چون  تر به نظر من زير سر انگليس البته اين کار بيش. فدراسيون معرفي کرده است
يوسف ها بود و در آن موقع  وروياز اين طرف، دعوتي که از ما شده بود از طريق ش

جا  توانست به آن ها به ترتيب ديگري نمي به نظر من به غير از طريق انگليس افتخاري
 خالصه در جلسه کنفرانس شرکت کرديم و در. ... ها دعوت کرده بودند آن" برود، حتما
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کرده جا نطق مفصلي ايراد  من در آن. ۸را در مقابل خود ديديم يوسف افتخاريجا  آن
. ... شان را فاش کردم صحبت کرده و وضع] افتخاري و دوستانش[ها  بر عليه آن" و ضمنا

که زبان بلد  يوسف افتخاري. جا پيدا کردم نتيجه آن شد که من موفقيت زيادي در آن
داد ولي نطق مفصل من به  اش گوش نمي زد کسي به گفته روسي هم که حرف مي. نبود

آن سايان مرا خواست و وعده داد که به تهران آمده و اتحاديه پس از . زبان فرانسه بود
کردم تمام آرشيو  بعدها که در فدراسيون در وين کار مي. ... شوراي مرکزي را به پذيرد

را ديدم که بر عليه  يوسف افتخاريجا بود، ضمن سوابق، نامه  راجع به ايران هم در آن
دانم از خون  هاي شکمش نمي و پيهمن نوشته شده بود که اين شخص شاهزاده است 

صالحيت اين را که نماينده کارگران " ها، و اصال کارگران تشکيل شده و از اين حرف
جريان . جا فرستاده شده بود اين نامه به زبان روسي نوشته شده و به آن. باشد، ندارد

ونقي هاي او ر به طور کلي از بين رفت و ديگر نتوانستند به فعاليت يوسف افتخاري
اسکندري در ) ۸۵-۸۴:پيشين( ».بدهند و خود او هم ديگر قادر به انجام کاري نگرديد

 يوسف افتخاريدارن حزب توده به تشکيالت کارگري  خاطرات خود، حمالت چماق
  .۹دارد را بيان نمي

                                                 
 .جا نبوده است راني او، افتخاري در آن گويد در هنگام سخن اسکندري دروغ مي – ۸
تشکيل داده بود، يک باند ] مازندران[اتحاديه کارگري که رضا روستا در شاهي «:کندرياس - ۹

اند که بعد کشف  شخصي را کشته و جسد او را به چاه انداخته] اين باند. ... [درست کرده بودند
ته الب. اند جا بيرون آورده شد و برمبناي اعترافات و اقارير برومند و لنکراني رفته و جسد را از آن

اين موضوع جز به همين باند به هيچ کس ديگري مربوط نيست، باندي که رضا روستا تشکيل 
تير به  پوشيد و هفت زاده و زنش راضيه خانم که معروف بود چکمه مي داده بود، از جمله ابراهيم

» .جا بودند که آرامش را به هم زده بودند در آن! يي از کارگرها بعد هم عده. بست کمرش مي
. خيلي از اين کارها کردند] مازندران[جا در آن] باند رضا روستا[ها  اين« )۹۵:اطرات اسکندريخ(

يک روز که در " مثال. ها را گرفتم جا خيلي جلو آن در اين موضوع ترديدي ندارم که من در آن
 "انقالفي"شاهي و در کلوپ حزب توده بودم ديدم دو نفر کارگر وارد اتاق شدند و گفتند خليل 
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بايد روي پاي خود به ايستند،   که آموخته بود که کارگران يوسف افتخاري      
کند اما  يک ميليون تومان آن زمان، از سوي استاندار آذربايجان را رد ميپيشنهاد دريافت 

رئيس ... جا فهيمي بود،  در آذربايجان استاندار آن«: نويسد شرمانه مي اردشير آوانسيان بي
اين دو نفر، عناصر تحريک کن مانند خليل انقالب و ... شهرباني هم سرهنگ سيف بود 

اين دو اتحاديه کارگراني را به وجود آورده . کردند يرا نيز تقويت م يوسف افتخاري
اينان در . کرد و هر دو دشمن حزب توده بودند بودند که در باطن عليه حزب توده کار مي
اتحاديه   بنابراين. ها و شوروي نشان داده بودند زندان دشمني خود را نسبت به کمونيست

با حزب توده مبارزه کنند و نگذارند  کارگران را با کمک دولت به وجود آورده بودند تا
زميني به  خليل انقالب از دولت سيب. که حزب توده نفوذي در بين کارگران پيدا کند

زميني به  آن روزها نان و سيب. کرد گرفت و بين کارگرها تقسيم مي قيمت ارزان مي
ر براي دولت کاري نداشت که چندين هزار تومان براي اين کا. شد سختي ناياب مي

 کرد و کارش  هاي کارگري نطق مي خليل انقالب در جلسات يا متينگ. مصرف کند

                                                                                                                 
طور  ايم، گفتم چه را آورده.] است يوسف افتخاريمنظورشان خليل انقالب از همکاران [

گفتم آخر . گفتم کجا و چرا؟ گفتند توي ترن بود، او را گرفتيم. ايد؟ گفتند او را گرفتيم آورده
خليل انقالب بين دو کارگر ". دي خليل انقالفي"براي چه؟ با همان لهجه ترکي گفتند خوب 

اش با من در زندان  که ميانه گ از رخسارش پريده بود، چشمش که به من افتاد، با آنمسلح رن
جا هستيد؟ گفتم بله،  گفت آقاي اسکندري شما اين. که دنيا را به او دادند خيلي بد بود، مثل اين

م خواستم به بهشهر رفته و خواهر اند؟ گفت واهللا من با ترن مي آقاي انقالب شما را براي چه گرفته
گفتم شما فقط براي ديدن . جا آوردند ها آمده و مرا از قطار پايين کشيده و به اين بينم، اين را به

جا نداريد؟ کار اتحاديه  گفتم کار ديگري در آن. جا برويد؟ گفت بله خواهيد به آن خواهرتان مي
. خص کنيدگفتم آقا ايشان را مر. دهيد؟ گفت بله گفتم قول مي. انقالبي و غيره؟ گفت نخير

خواهيد او را تيرباران کنيد؟  خليل انقالفي را ولش کنيم؟ گفتم مگر مي! گفتند آخر براي چه؟ ده
افتخاري حق داشته که [».کردند ها از اين کارها زياد مي خواهيد چه کار کنيد؟ به هر حال آن مي
 )۹۶:پيشين(.]ها، را راهزن، چاقوکش و هوچي و غيره مي ناميد آن
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داد  ها فحش مي کرد، به دولت و صاحبان کارخانه رسيد که دهانش کف مي جا مي بدان
زميني  داران سيب زد که من با زور از دولت يا سرمايه گفت و داد مي زنده باد کارگر مي

پر «هاي  در صورتي که آدمي بسيار ترسو ولي نطق. ... ما به قيمت ارزان به دست آورده
يي را بدين ترتيب گول زده بود و دکان خوبي در  کرد و عده به نفع کارگران مي» حرارتي

رفقاي ما در . هدف اصلي اين گروه عليه حزب توده بود. مقابل حزب توده باز کرده بود
عده محسوسي از کارگرها را دور خود  اين قسمت فعاليتي از خود بروز ندادند و نتوانستند

درست است که اينان نيز شش ماه قبل اتحاديه کارگري را داير کرده بودند . جمع کنند
توانسته بودند ] خليل و يوسف[برعکس محرکين. ولي تعداد رفقاي ما بسيار کم بود

   )۱۱۹-۱۱۸:خاطرات اردشير آوانسيان(».زياد کارگر در اتحاديه جمع کنند" يي نسبتا عده
" يوسف افتخاري در تبريز علنا  ي کارگران خورشيدي، اتحاديه ۱۳۲۳در اول پاييز       

که رئيس تشکيالت کارگري حزب  ريا محمد بيبه رهبري   توسط عمال حزب توده
اين قبيل اقدامات تنها به مورد باال محدود نشد و . در تبريز بود، اشغال و غارت شد  توده

شد، تا جايي که در  در مسکو افزوده مي» رفقا«شدت حمالت به دستور مرتب بر تعداد و 
خورشيدي، يوسف افتخاري را در روز روشن توسط عوامل اجير شده  ۱۳۲۴بيستم اسفند 
از طرف ديگر . در تهران ربوده و به زندان شخصي رضا روستا منتقل کردند  حزب توده

ها به يوسف زده  طرف استالينيستاتهام تروتسکيسم که از دوران زندان رضاخان از 
توسط مباشرين استالين ساخته و   هم که حزب توده ۱۳۲۰شد و پس از شهريور  مي

تري ادامه يافت، اما چون اين حربه موثر واقع نشد، اتهام جديد  پرداخته شد، با شدت بيش
  .را توسط رضا روستا و اردشير آوانسيان، عليه او ابداع کردند» جاسوسي شهرباني«

در چندين محل اعتصاب راه انداختند و ما رفتيم و اين  افتخاريهمين گروه يعني «      
از آن جمله در کارخانه پشمينه تبريز که براي جبهه جنگ . اعتصاب را خاموش کرديم

آهن پل سفيد و چند  چنين در راه کرد و هم پارچه براي پالتوي سربازان شوروي تهيه مي
کنند  يي که براي جبهه کار مي کريم که در موسسه ران حالي ميما به کارگ. جاي ديگر

ما ايرج . ... رسانند چرا که بدين وسيله به جبهه شوروي زيان مي. اعتصاب گناه است
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 افتخاريهاي جهاني ثابت کرد  اسکندري را به پاريس فرستاديم و در جلسات اتحاديه
يوسف از " نفر ديگر جدا که نماينده انگليس و چند با اين. جاسوسي بيش نيست

طبيعي ... رانده شد  افتخاري کردند ولي باالخره با اکثريت آراء دفاع مي افتخاري
گان شوروي از اوضاع با خبر بودند و کمک کردند که اتحاديه ما به حق  است که نماينده

را  افتخاريدرست و حسابي  افتخاريدر روز الحاق، کارگران اتحاديه . ... خود برسد
خائن و جاسوس  يوسفها فهميده بودند که  علت آن بد که آن. ک زدندکت

  )۱۳۶-۱۳۵:پيشين(».است
به  يوسفخود «: يابد ادامه مي يوسف افتخاريپراکني اردشير آوانسيان عليه  لجن      

او را به خاطر عمليات . سواد و ماجراجو آدمي بود بي. اصطالح کمونيست شد
آمد به ايران و رفت در . گاه مسکو اخراج کردند انشآميز تروتسکيستي، از د تحريک

در مسائل ايدئولوژيک با هم سخت ... در زندان . ... جنوب چند صباحي کارگري کرد
او شوروي . اختالف شديد ما بخصوص سر حوادث اسپانيا در گرفت. ... اختالف داشتيم

او به دولت . ... دهد کرد که وظايف خود را در اسپانيا انجام نمي را سخت متهم مي
کار . ... بود" صدور انقالب"خالصه پيشنهادش . ... داد کرد و فحش مي شوروي حمله مي

ها  او در زندان شد دشمن سرسخت کمونيست. در زندان به جاهاي باريکي کشيد يوسف
، اما دشمن با  ي کارگر شد دشمن واقعي طبقه افتخاري. ... او را بايکوت کرده بودند... 

شد جاسوس مصطفا فاتح، يعني نوکر  يوسفپس از آزادي از زندان، . و ماجراجوتجربه 
ي کارگران به وجود  به دستور فاتح رفت به جنوب تا اتحاديه. شرکت نفت انگليس

در تهران نيز کارگران . آورد، ولي کارگرهاي آبادان او را کتک زده از خود دور کردند
به اين ترتيب گروهک . ... دور کردندکتک حسابي به او زدند و او را از خود 

تروتسکيست، پس از آزادي از زندان، نتوانست حتا گروه کوچکي تشکيل دهد و به 
  )۴۹-۴۸-۴۷:هاي زندان يادداشت:اردشير آوانسيان(».جاسوسي رسمي پليس اکتفا کرد

و رحيم  يوسف افتخاريهاي گذشته آقايان  از کمونيست... « :گويد جهانشاهلو مي      
همداد پس از رهايي از زندان، شرکت در حزب توده را به همان داليلي که ديگر دوستان 
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که خود کارگري زبده و باسواد بود به حق  يوسف افتخاري. گفتند، صالح ندانستند مي
ي کارگران برجسته را بدان جلب  يک اتحاديه کارگري تشکيل داد و نزديک به همه

يي به  اتحاديه يوسف افتخارياديه کارگران حزب توده نيز در برابر اتح. کرد
نيک نفس " رضا روستا گرچه خود مردي ساده و نسبتا. گي رضاروستا تشکيل داد سردسته

گي خود يک ساعت هم  ي زنده کارگر نبود و در همه" بود، اما چون از يک سو اصال
ت و از سوي يي پي کار نرف ي کار نداشت و از آغاز جواني به نام کمونيست حرفه سابقه

ها هيچ کاري انجام  ديگر از همان آغاز پادوي سفارت روس بود و بدون دستور آن
  .رويي تحصيل کند داد، نتوانست در برابر کارگران آب نمي
رو که به راستي  ي حزب توده به زودي رونق ظاهري بسياري گرفت نه از اين اتحاديه      

ها و شرکت نفت هر  رو که از حمايت روس ينکه از ا ي کارگران ايران بود، بل اتحاديه
يوسف . کردند دو برخوردار بود و در واقع از همان آغاز مخارج آن را تامين مي

ي او  نقي حکمي، فريدون منو، و من دعوت کرد که در اتحاديه از آقايان علي افتخاري
. کرديم ميها به او کمک  راني عضو آن نبوديم اما در سخن" ما گرچه رسما. شرکت کنيم

گردانديم و تا مدتي سرمقاله و مقاالت  يي را که به نام گيتي تاسيس شد، مي و روزنامه
نفر بود و امتياز روزنامه را  ۵۳آقاي خليل انقالب آذر، که از گروه . نوشتيم مهم را ما مي

با ] به تحريک و نفوذ حزب توده[به نام او گرفته بود، رفته رفته يوسف افتخاري
ي آن را مختل کرد تا جايي که ناچار، ما  و روزنامه  ي نارواي خود وضع اتحاديهها دخالت
  .تعادل رواني نداشت" خليل انقالب اصال. کاري با آن سر باز زديم از هم

را سد  يوسف افتخاريي  از همان ابتداي کار، حزب توده و رضاروستا اتحاديه      
ند، با او سخت در افتادند تا جايي که رفت و کاميابي خود ديد بزرگي در برابر پيش

را در خيابان فردوسي يوسف افتخاري  ي رضا روستا روز روشن چاقوکشان اتحاديه
ي خودشان زنداني کردند و چند روزي گرسنه و تشنه او را نگاه  ربودند و در اتاق اتحاديه

ميان ايرج ي مرکزي آن، از آن  که گروهي از اعضاي حزب توده و کميته داشتند تا اين
ي رضاروستا، سخت اعتراض کردند و رضا روستا  ي اتحاديه اسکندري به اين کار قلدرانه
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چال رضاروستا به من  خود پس از رهايي از سياه يوسف. را آزاد کرد افتخاريناچار 
ها به ما نان و آب  ها سال بابا خدا پدر رضاشاه و زندان شهرباني را بيامرزد، آن«: گفت

ين مرد پست و ناکس در اين چند روز مرا گرسنه و تشنه نگاه داشت، بعدها دادند اما ا
دار سفارت شوروي و دستگاه  رضا روستا و اردشير آوانسيان که از پادوهاي نشان

، کاري از پيش افتخاريجاسوسي آن بودند، چون ديدند با انتشار تروتسکيست بودن 
اند که گويا او  ر کنند هو و جنجال راه انداختهکه او را از ميدان مبارزه به د نرفت، براي اين

رضا . يي بيش نبود پيداست که اين يک تهمت ناجوانمردانه. جاسوس شهرباني است
که پادوي رسمي سفارت روس بود، چون مرد ناداني نيز بود،  روستا گذشته از اين

و  جاسوسان و عاملين رنگارنگ و جورواجور شرکت نفت چون اسکندر سرابي و جاهد
که  يوسف افتخاري، اما به ]گرفت يا ناديده مي[شناخت ديد و نمي ها را مي مانند آن

اهللا  نصرت(».چسباند ي بدنامي مي کسوت کارگران ايران بود، لکه کارآمدترين پيش
  )۱۶۶-۱۶۵:سرگذشت ما و بيگانگان: افشار شاهلوي جهان

  

  گويد مي  يوسف افتخاري از حزب توده
  

از خاطرات يوسف " هايي مستقيما  قولامه اين قسمت، نقل اکنون در اد      
در «: گويد چه مي  آوريم که ببينيم در مورد رفتار و کردار سران حزب توده مي افتخاري

، به اعضاء دستور داديم که در اسدآباد شميران ۱۳۲۵بهشت  اول ماه مه، يازدهم اردي
دستور هم داده . جا به منزل برگرديم با تظاهرات تا تجريش و از آن" تجمع کنند که بعدا

خواهيد يک قاشق بياوريد، حتا چنگال  فقط اگر مي. بوديم که هيچ چيزي با خود نياوريد
من پيش رئيس کل شهرباني کشور رفتم و . تان نباشد هم نياوريد و چاقو هم در جيب

بعدازظهر جا از صبح تا  آن. شويم گفتم که ما اول ماه مه در اسدآباد شميران جمع مي
. خوريم و دسته جمعي با تظاهرات تا تجريش خواهيم آمد جا مي ناهار هم آن. هستيم

حتا ما دستور . گفتم نه. رئيس کل شهرباني گفت که من به شما مأمورين انتظامي بدهم
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ما با کسي دعوا نداريم که مأمور انتظامي داشته   بنابراين. داديم که چنگال هم نياورند
رئيس شهرباني به کالنتري تجريش تلفن . هم مأمورين انتظامي نداريم خودمان. باشيم

شوند و من مطمئنم که حرفش  کرد و گفت افتخاري با سنديکايش در شميران جمع مي
ما مطمئن رفتيم و از . بنابراين نگران نباشيد. شان نيست درست است و حتا چاقو هم پهلوي

کارگران با   ي همه. کرديم وي استخر شنا ميبعدازظهر هم ت. صبح تا سه بعدازظهر بوديم
شان  ها بود و براي اولين جشن کارگري آن. شان بودند و خيلي هم خوش گذشت خانواده

توي استخر بوديم که آمدند و گفتند حزب توده به داخل باغ ريخته . بسيار پسنديده بود
يک حياط . گفتم حزب توده به ما چه کار دارد؟ زود لباس پوشيدم و آمدم. است

ها  يي جا و ديدم بله توده رفتم آن. اند يي جمع شده جا يک عده گفتند آن. کوچکي بود
رضا روستا، دکتر هشترودي، علي زاده، خليل انقالب و يک عده از . هستند

ها  از آن. اند جا جمع شده آن. تر از مهاجرين بودند هاي حزب توده که بيش چاقوکش
. ايد؟ گفتند ما آمديم که متحد بشويم براي چي آمده پرسيدم امروز روز جشن است،

گفتم خب اتحادکردن و متحدشدن به تشکيل جلسه، مطالب را روي کاغذ آوردن و 
جا که ما جشن گرفتيم؟  ايد اين طور شما آمده چه. شرايطي دارد. مطالعه احتياج دارد

ين موقع ديدم پشت در ا. ايم با کارگران جشن بگيريم و متحد بشويم نه ما آمده: گفت
برگشتم نگاه کردم، يکي از کارگران . سرم يک صدايي آمد و يکي داخل حوض افتاد

. خواست شما را با چاقو بزند من او را توي حوض انداختم آقا مي: سنديکاي ما گفت
ها  ديدم آن. اند و سوءقصدي هم دارند ها با يک عده چاقوکش آمده معلوم شد اين

به کارگراني که در آن قسمت بودند گفتم بياييد . يي نداريم سيلهاند و ما هيچ و مسلح
ما هم به باغ . کردند ها جر و بحث مي يي يک عده از کارگران ماندند و با توده. برويم

من به کارگران گفتم که . ها را جدا کرده، به يک طرف فرستاديم برگشتيم و زن و بچه
ها در  ها با ما بودند، آذربايجاني آذربايجاني يي از عده. شان کنيد چوب بشکنيد و محاصره

ها را  ها شروع به باال رفتن از درخت کردند و به سرعت چوب اين. جنگ چوب استادند
اگر . شان را نزنيد و آزاد بگذاريد گفتم که کارگران. ها را محاصره کردند شکستند و آن
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شد  ند، زانويش خم ميزد شان يک چوب مي به هر کدام. شان هست بزنيد چاقوکش داخل
مقداري چاقو گرفتيم چند نفري هم فرار کردند و از ديوار . گرفتند و چاقويش را مي

ديوار   اسدآباد ديوار به. (ها گرفتند ها را هم نظامي آن. سعدآباد به آن طرف پريدند
شان خلع سالح شدند، شروع به زدن  هاي که چاقوکش پس از آن.) سعدآباد بود

خليل انقالب شروع به داد کشيدن کرد که اشتباه، اشتباه، ما اشتباه . ديمشان کر رؤساي
يک يا چند چوب به او زدم بعد علي . گفتم اشتباه هم بکنيد بايد چوب بخوريد. کرديم

مرتب . شدند سرازيري بود افتاد و بقيه هم يکي يکي از رويش رد مي. زاده فرار کرد
م شدي بايد چوب بخوري، بيچاره هم نشدي گفتم بيچاره ه. گفت که بيچاره شدم مي

سرش هم طاس بود و يک چوب که خورد . بعد رضا روستا را زدند   !بايد چوب بخوري
طور که دسته جمعي بنا بود بياييم  ما هم همين. ها فرار کردند يي خالصه توده. خون آمد

روند و شکايت  ها به کالنتري تجريش مي يي توده. مان را برقرار کرديم و آمديم هاي صف
. اند گويند که ما را زده روستا سر خون آلود خود را نشان داده و بقيه هم مي. کنند مي

ها مطلع  از آمدن آن. جا رفته بوديد رئيس کالنتري پرسيده بود که شما براي چه به آن
  !ولي شما براي چه رفتيد؟ گفتند ما رفته بوديم متحد بشويم. بوديم

ها از غيبت ما استفاده کرده به دفتر سنديکاي مرکزي ما در  يي دهدر همان روز تو      
دانستند که  ها مي آن. روند و دفاتر و همه وسايل ما را غارت کرده و دزديدند زار مي الله

خودشان جايي تظاهرات نداشتند، سنديکايي هم نداشتند . در آن موقع سنديکا خالي است
ما چيز سري . دفاتر ما را بردند. جر محکم کردندشان را با يک عده مها سنديکاي" بعدا

وقتي که از تجريش متفرق شده و به . آيد ها خيال کردند چيزي گيرشان مي نداشتيم اين
شان به سنديکاي ما بود  اين اولين حمله. اند شهر آمديم ديديم که اتحاديه را غارت کرده

فقط ما نبوديم که حزب . دهم به قصد کشتن و هم براي غارت دفتر سنديکا آمده بودن
که مصمم بود آزادي را  حزب توده مثل اين" اساسا. کرد ها حمله مي توده به آن
حزب توده . کردند کردند به احزاب ديگر هم حمله مي فقط به ما حمله نمي. از بين ببرد

داد که در  ها مي پانصد نفر از مهاجرين را اجير کرده بود و روزي پنج تومان به اين
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کشي و  شان باشند و هر کجا که الزم است اين پانصد نفر را بفرستند غارت و آدم حزب
. اگر به هم زدن نطق و صحبتي هم هست اين کارها را انجام بدهند. زد و خورد بکنند

يي  فقط يک عده. ها مصونيت نداشتند هاي ديگر از دست اين بنابراين احزاب و يا سازمان
زد . دار بودند و چوب به دست داشتند ها هم چماق رانيسم ايناي درست شده بود به نام پان

ها به  يي آباد بود که توده کنم اطراف شاه يک روز فکر مي. کردند و خوردهايي مي
يک ساختمان بود که . تشکيالت حزب عدالت علي دشتي و جمال امامي حمله کردند

دانم روي چه اصلي  نمي. ها پرت کردند ها تمام آجرها را روي آن رويش آجر بود و اين
المللي  حتا به تجمعي که براي جشن بين. کردند  ها را محدود مي ها آزادي يي توده

  )خاطرات يوسف افتخاري(».کارگران تشکيل شده بود حمله کردند

 

  مالقات با کنسول شوروي
  

يک جواني . گري شوروي احضار کردند ز اين قضيه يک روز مرا به کنسولبعد ا      
از موي مشکي و . جا نشسته بودند چند نفر ديگر هم آن. ول بود اسمش يميليانوف بودکنس

چه : گفتم. اين چيزهاشون که روس نبودند، مشخص بود که از ارامنه و غير روس بودند
حزب توده باشد و ممکن است فردا " که نظر استالين اين است که فعال  فرمايشي داريد؟

جا فعاليت  شما بهتر است به حزب توده برويد و در آن. ستاين يک چيز دائمي ني. نباشد
شان خيانت  ها کساني هستند که به رفقاي آن. توانم کار بکنم ها نمي گفتم من با آن. کنيد

شان  شما برويد اصالح: گفت. اين کاره نيستند" ها اصال اين. ديگر را گير دادند هم. کردند
شان بروم و يک عده را بيرون کنم، يک  خلپذيرند که من دا ها نمي گفتم آن. کنيد
دهيم و شما را قبول  ما دستور مي: گفت. ي ديگر را بياورم و يا اصالحاتي بدهم عده
شما دستور بدهيد : گفتم. نظر استالين هم همين است. برو اصالحاتي هم بده. کنند مي

ما اختالف . تاختالف ما سر همين اس: گفتم. کنند بله، قبول مي: کنند؟ گفت قبول مي
ي خودمان بايد يک کاري را شروع بکنيم و به  گوييم که با اراده ما مي. ديگري نداريم
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يي هستند ما  اراده ها اين اراده از خودشان ندارند چون مردمان بي اين. آخر برسانيم
شان تلخ شد و حاال خوب شد مرا  کنسول و ديگران اوقات. ها کار بکنيم توانيم با اين نمي
بلند شدم خوشحال بودم که از آن جا به . نگه دارند که پنهاني به روسيه رد کنند. فتندنگر

  )۹۲:خاطرات افتخاري(» .سالمت بيرون آمدم
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  توده حزب و امامي باقر سيد محمد
  

يي روحاني در تهران بدنيا  خورشيدي در خانواده ۱۲۸۰در سال  امامي باقرسيد محمد       
ساله بود  ۷۰پدرش. العابدين، امام جمعه تهران و داماد ناصرالدين شاه بود پدرش زين. آمد

معلم دوران تحصيل او يک روسي دربار قاجار . ساله امامي را به زني گرفت ۱۴که مادر 
داده است، او تمايالت بلشويکي داشته و امامي را با  بود که در تهران امامي را آموزش مي

سپس به دارالفنون رفت و ادبيات را نزد ملک الشعراي . ۱۰کند تي آشنا ميالفباي سوسياليس
و نيز با نيمايوشيج . شود در همين دوره هم با پروين اعتصامي آشنا مي. بهار خواند

به عنوان محرک قتل دستگير شد و به سه سال  ۱۳۰۶امامي در سال . مکاتباتي داشته است
نمود استالين و در  رود و با ره دان، به مسکو ميبعد از آزادي از زن. زندان محکوم شد

در اثر فشار استالين دست به خودکشي " ديدار با سرگئي ارژنيکيدزه يار استالين که بعدا
رسد که جاسوسي او با جاسوسي سران  شود، اما به نظر مي زد، وارد فاز جاسوسي مي

  . اند حزب توده تفاوت ماهوي با هم داشته
هاي  شود، پست  فرستند و وارد شبکه جاسوسي شوروي در ايران مي يران مياو را به ا      

شبکه جاسوسي . دهد ها مي سال اطالعاتي به روس ۱۰گيرد و در طول مدت  دولتي مي
ها در  هاي جاسوسي روس مسئول شبکه اقابکفچرا که . رود ها در ايران لو مي روس

گذارد و بدنبال آن شبکه  ها مي يار غربيايران به غرب پناهنده شد و اطالعاتش را در اخت
                                                 

جناح بلشويک حزب کارگري . مدرسه وابسته به حزب بلشويک بودند ز معلمان اينبرخي ا«- ۱۰
داد و دولت روسيه  ها ماموريت مي دموکرات روسيه براي تبليغ و ترويج مارکسيسم به آن سوسيال

يکي از اين معلمان، باقر . فرستاد ها را به ايران مي تزاري بدون آگاهي از افکار و عقايدشان آن
کند و پس از پايان  آموزان انتخاب مي ادرزاده او سيد حسن امامي را از بين دانشامامي و بر

دهد و روش آموزش او هم اين  ها آموزش مي هاي مارکسيسم را به آن کالس درس رسمي، پايه
: آلبرت سهرابيان( ».نوشتند گفت و اين دو نفر مي بود که مباحث مارکسيسم را به صورت امالء مي

 )سهرابيانخاطرات آلبرت 
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پنج تن . شوند يي ديگر دستگير مي رود و امامي و عده جاسوسي روس در ايران هم لو مي
اش به  اما امامي با اعمال نفوذ خانواده. گيرند ها از جمله باقر امامي حکم اعدام را مي از آن

دستگير شده حزب  در زندان قصر امامي با اعضا. شود سال حبس محکوم مي ۱۵
، از زندان ۱۳۲۰نفر در شهريور  ۵۳ها و گروه  شود و همراه با آن کمونيست ايران آشنا مي

  .شود آزاد مي
البته تفاوت اساسي . پردازد مي  به مخالفت با حزب توده يوسف افتخارياو همانند       

وقعيت اجتماعي تبيين افتخاري از شرايط و م. بين خط مشي افتخاري و امامي وجود دارد
گيري سرسختانه نسبت به استالين و  ي کارگر ايران و موضع طبقه" و مخصوصا  جامعه

افتخاري از معلمي . دهد قرار مي  استالينيسم، افتخاري را در صف سوسياليسم کارگران
و ديگران در دانشگاه کيوتو آموزش ديده بود و منتقد سرسخت زاده  سلطانمانند 

کرد که خط غيرمارکسي و ضد کارگري  استالين را به درستي متهم مي. استالين نيز بود
اما امامي فاقد اين . فرزند ذاتي اوست  همراه با ديکتاتوري در پيش گرفته که حزب توده

او با نوشتن چند کتاب آموزشي که از طريق آن اعضاي گروه . نظر در مورد استالين بود
هاي اجتماعي آن موقع  مبارزه طبقاتي جنبشداد، و در  را آموزش مي] ها کروژک[خود 

تر  هايي بود که سبب آسيب بيش هاي کارگري افتخاري داراي ضعف در مقايسه با فعاليت
او نتوانست استالين را بشناسد، در نهايت به مائويسم در غلتيد و در اثر . به گروه او شد

، ۱۳۵۷سياسي سال هاي  داشتن نوع نگاه چپ غير کارگري که نمود آن در ميان گروه
ها هم سوسياليسم  تر منظري پوپوليستي داشت و سوسياليسم آن مشهود بود، که بيش

. که سوسياليسمي بود که با نوعي مذهب من درآوردي مخلوط شده بود مارکس نبود، بل
بايد خود . آن زمان رايج بود» چپ«، هم در ميان تمام جريانات ۱۳۵۷همين نگاه در سال 

آورديد، در فرم لباس پوشيدن، کار کردن، نفي  کش در مي د زحمترا شبيه به فر
. کرد مي! دار بهداشت، و غذاي خوب خوردن، حتا پول داشتن که تو را تبديل به سرمايه

ي ديگر رفتار اجتماعي  ها نمونه و ده. دار کند نفي شغلي که ممکن است تو را پول
ناشي از فرهنگ   و همه  شد، همه لمداد ميق» سوسياليستي»  گي پوپوليستي که به عنوان زنده
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بعد  .به اشکال مختلف در جنبش چپ ايران رواج داد بود  يي بود که حزب توده ارتجاعي
هاي اجتماعي خود  شود، باقر امامي براي اجراي فعاليت که حزب توده تشکيل مي از اين

كه مسئول سرپرستي  جزء] شوروي[از افسران  امامي با يكي«جا  رود در آن به شاهرود مي
افسر مزبور كه به . شود مي  شمال را به عهده داشت آشنا شده و با او وارد رابطه  بخش

حزب توده در اين حزب  يابد كه او ضمن ارتباط با شخصيت امامي پي برده بود در مي
شركت  روزي در يك نشست كه اكثر رهبران محلي حزب توده نيز. عضويت ندارد

  :پرسد از امامي مي داشتند افسر مزبور
هستيد چرا به طور مستقيم با حزب  رفيق شما كه فردي كاردان، آزموده و با ايمان«       

   در تاريخ ) ها خلقي( ها نارودنيك امامي به تفصيل درباره تجربه» كنيد؟ توده همكاري نمي
د كه حزب گير ايران نتيجه مي ها با حزب توده انقالب روسيه صحبت كرده و با مقايسه آن

  تجربه جنبش خلقي است كه به جاي كه حزب همه توده يك حزب طبقاتي نيست بل
ره  دمكراسي روسيه الگوي خلقيون روسيه را سرمشق خود قرار داده و بنابراين_سوسيال

گيرد كه حزب توده از بيخ و بن يك حزب  امامي نتيجه مي. به ناكجاآباد خواهد برد
. تواند وظيفه حزب طراز نوين طبقه كارگر را به عهده گيرد است كه نمي بورژوايي خرده

  كند كه پس تحت تاثير توضيحات امامي قرار گرفته بود از او سئوال مي فرد ياد شده كه
گويد در شرايط حاضر بايد از  بايد كرد؟ امامي در پاسخ مي در اين شرايط چه

انا و مومن به طبقه كارگر افراد شايسته، تو  گزينش  كادرهاي حزبي و  طريق آموزش
بر مبناي اصول لنيني حزب كه به   شرايط الزم را براي بناي حزب كمونيست

رسيده است، به وجود  يك گانه به تصويب كنگره دوم كمينترن و بيست صورت شرايط
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(» .آورد
در ايران بود و ديدار با  سرخ  اي كه هنوز ارتش در دوره امامي براي ما نقل كرده بود«      

كنسول شوروي كه با وي سابقه " اف علي"آورد با  نمي مقامات شوروي مشكلي به وجود
گفتار راديو مسكو درباره   به پخش   آشنايي داشت ديدار كرده و ضمن اعتراض

نقطه نظرات خود را درباره ) کروژک در زبان روسي يعني محفل(ها  كروژوك
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: اف دوستانه به من گفت گفت علي امامي مي. طرح كرده بودتوده م  هاي حزب سياست
ها و  و انتقادات شما عليه حزب توده و انتقادات شما از روش ها رفيق تمامي نوشته«

و معتقد به   انديش كه از موضع يك جريان آزاد و پاك هاي اتحاد شوروي را سياست
ها زير  دانم كه آن اما مي. به مسكو فرستادم  هاي طبقه كارگر نوشته شده است آرمان

علت هم بسيار . و خواهند پوسيد  خروارها مدرك و اسناد بايگاني شده، خاك خورده
بنابراين حاضر نيست از هيچ  زيرا شوروي حزب توده را به رسميت شناخته و. روشن است

 حاصلي ندارد و فرياد تو را تو  متاسفانه تالش. گروه و سازمان چپ ديگري چيزي بشنوند
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(».كسي نخواهند شنيد

بنابراين برنامه . مخالف بود» رفقا«ي کار باقر امامي بنا به دستور  حزب توده با شيوه      
گروه امامي رفته رفته گسترش يافتند و به . حذف او را در دستور حزب قرار دادند

ي پيشنهاد کرد به فرقه او به وري به امام پيشه. وتبريز و انزلي و قزوين رسيدند  رشت
وري خواست اجازه دهد تا  او از پيشه. پيوندد و پست وزارت بگيرد، اما امامي نپذيرفت

. وري مخالفت کرد و اجازه چنين فعاليتي را نداد گروه او در منطقه او فعاليت کنند پيشه
گسترش پيدا کرد و اما به دليل موافقت غالم يحيا دانشيان، گروه امامي در تبريز فعاليت و 

افسر از  ۴در هنگام سرکوب فرقه دموکرات توسط شاه، هواداران امامي مقاومت کردند و 
  .اعضاء محفل او جان باختند

ارگان حزب توده، امامي را » مردم«اش روزنامه  هاي امامي و گروه با ادامه فعاليت      
زده و آن توطئه اين است يي خائنانه  جاسوس امپرياليسم دانست که دست به يک توطئه

مبارزه طبقاتي را به طور . رود به راست مي. کند حزب توده خيانت مي«: گويد که مي
و در نهايت افراد اين جريان . دهد و بايد حزب کمونيست را تشکيل داد کامل انجام نمي

اند که  گان يک بنگاه پرووکاسيون در خارج حزب برخي عامل و برخي فريب خورده
  ».ليسي و امپرياليستي دارندماهيت پ

يي به حزب کمونيست شوروي  در ادامه کارزار عليه باقر امامي، حزب توده نامه      
ارگان کارگران نفت » ترود«نامه در نشريه . ها شکايت کرد نوشت و از دست کروژوک
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در اين نامه به قلم رضا روستا بود . باکو منتشر شد و از راديو باکو و مسکو خوانده شد
ي  حزب توده به اين بسنده نکرد و با ترجمه مغرضانه مقاله. حالي که روستا در زندان بود

ها النه  بلوف اعالم کرد که امامي جاسوس و پرووکاتور و سازمان کروژوک.اي
ي حزب کمونيست »رفقا«حزب توده با استفاده از موقعيت و هدايت . جاسوسي است

ايجاد  يوسف افتخاريبرعليه گروه امامي همانند يي  شوروي کارزار تبليغاتي گسترده
  .ها شد کرد که در نهايت منجر به فرو پاشي گروه آن

هاي سياسي اجتماعي خود، نتوانست بند  امامي در طول فعاليت در حقيقت باقر      
 سال از امامي. ولي مخالف حزب توده باقي ماند. ناف خود را از استالينيسم قطع کند

 را الزم ي زمينه کمونيستي، محفل يک تشکيل با که بود صدد در ،۱۳۴۶ سال تا ۱۳۲۰
 او که گويند مي هم االن ها يي توده حتا .سازد فراهم ايران کمونيست حزب تشکيل براي
 و نزديک رفيق سهرابيان آلبرت که حالي در داد، تشکيل را ايران کمونيست حزب
  .است نکرده اشاره يچيز چنين به خود، خاطرات در امامي باقر همکار

 و گرفت مي شکل ايران در که جنبشي هر با و بود شوروي منافع توده حزب قرمز خط      
 قيمتي هر به که بود  توده حزب نهايي و اصلي ي وظيفه اين کرد، مي مخالفت روسيه با

 ها، آن مکتوبات و آثار دزديدن جنبش، آن در نفوذ .کند نابود را جنبش آن شده،
 و زمان هر در شده، اجير داران چماق ي وسيله به مخالفان کردن زنداني و يگير دست
 نکردن، رعايت دليل به امامي گروه که ۱۳۲۸ سال در حتا .بود مجاز ها آن براي مکاني
 اجازه زندان در توده حزب سران برند، مي زندان به و گير دست مخفي، و علني کار تلفيق
   .دهند نمي اش دوستان و يامام به را، زندان بند به ورود
وي سابقه «: نويسد هاي امامي در خاطرات خود مي يي در مورد فعاليت انور خامه      

لذا تني چند از آشنايان خود را . دانست مي كمونيستي داشت و روسي را نيز نسبتا خوب
ها  براي آن  يي به صورت كالس و جلسه ماركسيسم داشتند گرد آورد  كه عالقه به دانش

ابتدايي كمونيسم را به آنان  در اين جلسات به صورت آموزگاري اصول. تشكيل داد
داد و از  ها تمرين مي به آن همان مطالب را  كردند و سپس آموخت و آنان يادداشت مي مي
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اصول   است با آموزش طبيعي. اند پرسيد تا مطمئن شود كه بخوبي فرا گرفته ها مي آن
حزب و جنبه  او اپورتونيسم و پارلمانتاريسم. ب توده نيز همراه بودكمونيستي، انتقاد به حز

كارگران  هاي بورژوازي در ميان ها ايدئولوگ گفت اين كوبيد و مي را مي غيرانقالبي آن
يافت و به عدد   به تدريج آن جلسات افزايش. كنند كارگري را تخدير مي  هستند و جنبش

يك  هر. داد كرد و تعليم مي ود امامي شركت ميها خ انگشتان دست رسيد و در تمام آن
اي روسي و به معني محفل و يا  ناميدند كه كلمه مي" كروژوك"ازاين جلسات را يك 

. امامي روي هم رفته آدمي صميمي بود و به عقايد خود ايمان داشت. ... حوزه است
گي  مخالف بود و  سطح شناخت او چندان باال نبود، با حزب توده تا آخرين دم زنده  منتها
  ) خاطرات آلبرت سهرابيان(».دانست مي  را خائن آن

گونه  زاده قاجار که تمام عمرش جاسوس شوروي بود، عبدالصمد کامبخش، اين شاه      
شماره ( مردم   از جمله در روزنامه در افشاء اين جريان«: تازد شرمانه به باقر امامي مي بي

اخير كه تمايل بسيار شديدي بين  در ايام جنگ... « :خوانيم مي) ۱۴.۳.۱۳۲۶مورخه  ۱۰۰
كتب ماركسيستي پيدا شده  كارگران راجع به مطالعات  خصوص جوانان پرشور ايراني و به

دست به يك توطئه  امپرياليسم قرار داشت  ها يك جاسوس آن  يي كه در راس بود عده
. دادند مونيست تشكيلها يك حزب ك آن. يي زدند كه به زودي دچار شكست شد خائنانه

حزب . كند ها صحبت از اين قرار بود كه حزب توده خيانت مي هاي آن در كروژوك
دهد، بايد  رود، حزب توده مبارزه طبقاتي را به طور كامل انجام نمي به راست مي توده

ي ديگري بنام سوسياليسم  بعد دسته... تشكيل بدهيم و انقالب كنيم يك حزب كمونيست
هاي دولتي مقاالتي به ضرر  سردسته آن امروز در روزنامه  ...نمود اندام  عرض !كمونيستي
هاي ماركسيستي است  جرياني كه هنوز هم ادامه دارد كروژوك  اما... نويسد آزادي مي
يي از جوانان  دنبال عده  اش كرده و اكنون هم ماموريت ها قبل شروع به توسعه كه از مدت

خواهند تزهاي به ظاهر چپ و در باطن راست و  و مي اند تهيي را گرف حزبي و اتحاديه
مبارزه ايدئولوژيك منظم و جدي بر ضد اين ... ها تحميل كنند انحرافي خود را به اين

هاي  در سرمقاله زير عنوان كروژوك» مردم«در شماره بعدي ...دسته كوچك حتمي است
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سيد باقر (ها،  نُورو  كروژوك ي اين ي پرووكاسيون، هويت گرداننده ماركسيستي يا النه
  كرد به عنوان يك پرووكاتور فاش معرفي مي را عضو فرقه كمونيست  كه خودش) امامي

شود  ماركسيستي گفته مي هاي در سند هيئت اجرايي موقت درباره كروژوك. شده است
فراد ا. آشكار است كه ارتباط اين جريان با عناصر فاسد و مرتبط با مقامات امپرياليستي

در  گان يك دستگاه پرووكاسيون ها برخي عامل و برخي فريب خورده اين كروژوك
اند كه ماهيت پليسي و امپرياليستي آن در اين اواخر روشن شده و به  خارج از حزب

پايان ..) و به بعد ۳۲رجوع شود به تحليلي از اوضاع حزب در صفحه  . (رسيده است  ثبوت
كارگري و كمونيستي در ايران نوشته عبدالصمد   بشنظري به جن" نقل قول از كتاب

، انتشارات حزب توده ايران، چاپ آلمان شرقي سال ۱۱۱صفحه  " جلد نخست  كامبخش
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(» .)۱۹۷۲

  

  حزب توده  ي سينما و دزدي ادبياجرما
  

زيان شده بود و ضرر و  سينمايي كه باقر امامي همراه با حزب توده گشوده بود دچار«      
كند  مي  امامي تالش. را تامين كند و بنابراين بسته شده بود  قادر نبود مخارج خودش

را حزب توده  ها شود كه دستگاه فيلم را بفروشد و قرار بر اين مي  هاي نمايش دستگاه
و باالخره  دوانند ولي گردانندگان حزب توده او را سر مي. بردارد و سهم او پرداخت شود

كشند و آب خنكي هم رويش  پرداخت سهم او سرباز زده و پول او را باال مي از
گرفته بود از دست   پولي را كه از مادرش] ۱۳۲۳سال [هزار تومان  ۴۵امامي . خورند مي
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(» .دهد مي

" دوممرد منصف "ها امامي كتابي بنام  در پاسخ به كارزار حزب توده عليه كروژوك«      
در اين كتاب امامي . ها چاپ و منتشر شد به رشته تحرير در آورد كه از سوي كروژوك

خاطرات آلبرت (».دهد شكن مي ها پاسخي دندان حزب توده عليه روژوك هاي پراكني به لجن
  )سهرابيان



۷۱ 

عليه امامي و گروه او را با جزئيات   هاي حزب توده پراکني لجن  ي آلبرت سهرابيان همه
  :در خاطرات خود آورده است تمام
سال حمل  هاي ناپسند را براي ساليان بار اين روش به گواهي تاريخ حزب توده كوله«      

مالي را براي نيروهاي چپ مخالف خود به مقاطع بعدي  كرده و همين شيوه لجن
  )خاطرات آلبرت سهرابيان(» .مورد استفاده قرار داد بارها
] گروه امامي[سازمان شوراها«: گويد مي  زدي ادبي حزب تودهآلبرت سهرابيان از د      

دانست  ها مي آن نخستين گام نبرد خود را بردن آگاهي به ميان مردم و روشن نمودن اذهان
وظايف خود قرار  به آن نهاده شد، در صدر  »به پيش«يي، كه عنوان  و بنابراين انتشار نشريه

كساني امتياز نشريه  شريه بوديم ليكن در آن زمان بهما در پي گرفتن امتياز انتشار ن. داد
چون هيچ . باشند  رديف ليسانس و يا هم   شد كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس داده مي

كه باقر امامي   لذا به اين نتيجه رسيديم. يك از رفقاي ما در آن دوره چنين امكاني نداشت
امتياز چاپ  د تا به اتكاء آن بتوانارزشيابي شود، تهيه كن  رديف ليسانس مدركي كه هم 

، »هگل شرق الدين رومي موالنا جالل«باقر امامي كتابي نوشت بنام . نشريه را دريافت كرد
بيني شاعر و فيلسوف بزرگ موالنا  در اين كتاب او به بررسي انديشه و جهان

اخته انديشمند آلماني پرد) ۱۷۷۰_۱۸۳۱(هگل  و ويلهلم فردريش ) خورشيدي۶۵۲_۷۸۹ ( 
ديالكتيكي   گونه موالنا همان روش دهد كه چه نشان مي ها هاي آن و با مقايسه ديدگاه
آفريند كه از  اين كتاب اثر بسيار با ارزشي را مي امامي با نوشتن. گيرد هگل را به كار مي

كتاب به نادرست از سوي حزب توده در سال  اين (تحقيقي برخوردار بود _تاريخي  ارزش
حقيقت يك سرقت ادبي تمام عيار  به نام احسان طبري چاپ و منتشر شد كه در ۱۳۵۸
كه ديگر تنها شرط الزم براي  زمان بود با تغيير قانون مطبوعات نشر اين كتاب هم). بود

اخذ امتياز انتشار نشريه هم مسئله   بنابراين. اخذ امتياز انتشار نشريه دانستن زبان فارسي بود
  ) خاطرات آلبرت سهرابيان(».با قانون جديد به خودي خود حل شد

به دزدي ادبي واکنش   سران کنوني حزب توده) ۲۰۲۰"(الزم است گفته باشيم اخيرا      
و   ها براي مقابله با حقايق گفته شده توسط آلبرت سهرابيان، شروع به جعل آن. نشان دادند
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همان عنوانش سراپا غلط «: از قول احسان طبري نوشتند. اند ازي حقايق نمودهس وارونه
  ».جانب نشر دادند است و در ايام انقالب، کاسبکاران به نام اين

ها فاقد آن هستند، اين کاسبکاران، فقط سران  يي شرم هم چيز خوبي است اما توده      
ها از جمله نشر کتاب  کاسبکاري که در ايام انقالب انواع مختلف  حزب توده بودند،

  .مذکور، را به نام خود ثبت کردند
ما  ۱۳۲۳طور كه در باال توضيح دادم قبل از سال  همان«  کار ديگر حزب توده شاه      

چنين رفقاي شمالي يعني اتحاد شوروي قرار  و هم زير تاخت و تاز حزب توده" مداوما
رژيم پهلوي ما را هدف   ديم، پليسكر  داشتيم؛ تا به خود آمديم و نفسي تازه

حزب  كرديم، كمر راست مي هر بار كه از زير اين ضربات... تهاجم خود قرار داد
اخالل جدي ايجاد  آمد و در كارمان مالي به سراغ ما مي زني و لجن توده با حربه انگ

  )خاطرات آلبرت سهرابيان(».كرد مي
انوري، دبير اول حزب توده ايران تائيد ، نورالدين کي۱۳۵۷ي انقالب  در آستانه      

با تمام قوا با «گاه که امامي از عضويت در حزب توده سر باز زد، حزب  کرد که آن
اما  )۴۶۸ص:۱۳۷۱: خاطرات نورالدين کيانوري:نورالدين کيانوري( ».گروه او به مبارزه برخاست

ه باقر امامي را مأمور جزني هم به پيروي از حزب تودجا الزم است گفته باشيم بيژن  اين
  . پليس شاه خوانده بود

 اعمال که بود شده استاليني جاسوسي شبکه وارد سال، ده مدت به ابتدا امامي چه اگر      
امامي بعد از « طوقي محمد قول به .نيست حرجي او براي او عمل که داد نشان او بعدي

ه گرفت و نشان داد که از آزادي از زندان از اشتباهاتش درس گرفت و از شوروي فاصل
و اين يکي از نقاط تمايز او با ديگر رهبران   اين پس براي خود استقالل رأي قائل است

اردشير چون امامي با تشکيل حزب توده مخالف  .حزب توده وحتا اردشير آوانسيان بود
الح بود و معتقد بود بايد حزب کمونيست تشکيل شود اما وقتي رفقاي باال به او گفتند ص

انديشيد مشکل جنبش  امامي مي. کار در همين است اردشير پذيرفت اما امامي تن نداد
کادرهايي که پايه در طبقه کارگر داشته باشند . کمونيستي نبود کادرهاي تئوريک است
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به تبعيت [به همين خاطر مصر بود که حزب بايد دوسوم کارگري و يک سوم روشنفکري
 جانبه دو جاسوسي به را اش سياسي عمر تمام خود که کيانوري .باشد] نمود کمينترن از ره

که عين خدمت به سوسياليسم  جاسوسي خيانت نيست بل« بود گفته خود و بود گذرانده
  )محمدباقر امامي؛پوينده راه نو: طوقي محمود(».است
مه  ۵، ۳۲۸شماره (ي مردم ارگان حزب  ها، در روزنامه حزب توده، با ياري شوروي      

شود که اين  گفته مي. است] ايران[کند که عامل پليس  امامي را متهم مي" علنا) ۱۹۴۸
ي ترود ارگان کارگران  بلوف نوشته شده و در نشريه. ن.مقاله توسط فرد روسي به نام آ

امامي در کتاب خود با عنوان مرد منصف . منتشر شده بوده است) ۸۲۶۳شماره (شوروي 
: و نيز بنگريد به. ۷۸۸.۰۰/۴ – ۱۰۵۴: سند آرشيو ملي اياالت متحده شماره( .ها پاسخ داد به اين اتهام

  )۷۸-۷۷سهرابيان، خاطرات، صص
ها حزب توده نفسي به راحتي كشيد و مسلم  از متالشي شدن سازمان كروژوك  پس«      

پاشي  ها كه هم آن. ها دست يافته است بود كه به آرزوي خود براي از بين بردن كروژوك
هاي  مندانه به تحليل ريشه دانستند انديش ها را يك پيروزي براي خود مي وژوككر

خود   ها تالش از انحالل كروژوك  ها حتا پس يي  توده. ها پرداختند اضمحالل كروژوك
دادند و از بين  هاي طبقه كارگر ادامه مي ها در ميان توده را براي بدنام كردن كروژوك

آلبرت ( .نهادند درست بودن خط و مشي حزب توده مي ها را به حساب رفتن كروژوك
  )خاطرات آلبرت سهرابيان: سهرابيان
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  ۱۳۵۷حزب توده و انقالب 
  

گي خودشان به  ، به منظور اثبات دريوزده۱۳۵۷در مقطع انقالب   سران حزب توده      
اسالمى ندارد،  ها مغايرتي با مبانى که استالينيسم آن اثبات ايني حاکمه جديد و  طبقه
اهللا محمود  اقتصاد اسالمى از ديدگاه آيت«يي با عنوان  جوانشيرشان در مقاله. م.ف

دارد،  بيان مي» اقتصاد اسالمى«اهللا طالقاني در مورد  چه آيت دارد که آن بيان مي» طالقانى
خروشچف در شوروي به مرحله » رفيق«است كه » داري راه رشد غير سرمايه«همان " دقيقا

  .جرا در آورده استا
و تا کنون  ۱۳۵۷در مقطع انقالب   در حقيقت عمده کار و فعاليت سران حزب توده      

ها و احزاب و  از سازمان  آوري اطالعات در سطح جامعه اين بوده است که به جمع
ها به قول  و ارسال اين گزارش  هاي مخالف خط مشي حزب توده، به پردازند گروه

ها به حاکميت  و سپس در اختيار قرار دادن آن» ها نواله«براي گرفتن » رفقا«خودشان به 
  .جديد بوده است

هاي فدايي اکثريت، اين دو جريان ضدبشري در مقطع  و چريک  سران حزب توده      
هاي  ، اعضا و هواداران خود را مکلف و موظف کرده بودند، تا در سازمان۱۳۵۷انقالب 

اين » ضد انقالبي«ها  هاي به قول آن ، و از فعاليت۱۱دسياسي آن هنگام، نفوذ کنن
  .گزارش تهيه کرده و به مقامات باالتر ارائه نمايند» ها گروهک«

تحکيم «: ، آمده است۱۳۵۷در يکم بهمن   حزب توده ۱۶نامه پلنوم  در تصويب      
ن وظيفه تري ناپذير ساختن آن به مثابه اولين و مهم پيروزي انقالب و کوشش در بازگشت
ي نيروهاي راستين انقالبي  با همه جانبه  همهکاري  حزب ما در زمينه سياسي، از راه هم

                                                 
در رهبري ]  مامور حزب توده[، سعيدآذرنگ ۱۳۵۸درسال «، ۱۳۷۷حقيقت  به قول کتابچه -  ۱۱

ها  ، ســـــــازمان چريک۱۳۵۸هاي فدايي خلق قبل از انشعاب نفوذ کرد، در بهمن سازمان چريک
 وگوها را به سعيد آذرنگ موفق شد که کليه اسناد پلنوم وگفت. پلنوم مخفي برگزار کردند

 ».کيانوري نيز سازمان مخفي را مسئول چاپ و انتشار آن نمود. کيانوري تحويل دهد
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اهللا خميني قرار دارند و جلوگيري  خلق و در درجه اول با نيروهايي که تحت رهبري آيت
از هرگونه توطئه احتمالي عمال امپرياليسم و ارتجاع از طريق متوجه ساختن مردم از 

اندازان به هر لباس که در آيند و  لي، برداشتن ماسک از چهره تفرقهخطرات احتما
برد گام به گام امر اتحاد نيروهاي ملي و دموکراتيک ضمن تمام کوشش براي  پيش

و پس از آن از دولت ملي که بر  مهندس بازرگانپشتيباني از تصميمات مترقي دولت 
  )۲۴۰ص:قسمت چهارم: سکندريخاطرات ا(».پايه انتخابات آزاد به وجود خواهد آمد

هاي  که وعده کوشش در ايجاد جبهه متحد خلق، براي آن«:افزايد اسکندري سپس مي      
اهللا خميني به عنوان وظايف جمهوري اسالمي مطرح کرده  اجتماعي و اقتصادي که آيت

و ساير   ي کارگر کوشد با اتکا به طبقه حزب بايد به. ها عملي گردد به وسيله دولت
اهللا  کشان شهر و روستا، به ويژه با نيروهاي فعال انقالبي که تحت رهبري آيت حمتز

چنين با ساير نيروهاي انقالبي مانند  خميني هستند، از جمله سازمان مجاهدين خلق و هم
فکران و بخش دموکراتيک  هاي مترقي روشن هاي فدايي خلق و گروه سازمان چريک

نامه مترقي و خلقي زبان مشترک پيدا کند و جبهه متحدي ملي بر پايه يک بر  داري سرمايه
کارانه جناح  هاي سازش به وجود آورد و اين جبهه را به صورت سدي در برابر تالش

  )۲۴۱:پيشين(» .ليبرال ايران قرار دهد  داري سرمايه
اهللا خميني و حزب توده تا  آيت«کيانوري نيز در پاسخ پرسش مجله نيوزويک که       

مدت بسيار طوالني، «: گويد پاسخ مي» توانند مسير مشترکي داشته باشند؟ يکجا م
يي بين سوسياليسم علمي و محتواي  العاده گونه تفاوت فوق کنم هيچ من فکر نمي

فراواني  برعکس جهات مشترک. اجتماعي اسالم از سوي ديگر وجود داشته باشد
   )۱۳۵۷بهمن  ۱۶روزنامه اطالعات (» .هم دارند

، در پاسخ ۱۳۵۸خرداد  ۲۵، ۲۱ايرج اسکندري در مصاحبه با تهران مصور شماره       
پرسشي که چرا حزب توده در برابر اقدامات ضد دموکراتيک نيروهاي انحصارطلب 

در مورد تحريم مطبوعات يا حمله و تهاجم به " گونه موضع انتقادي ندارد، مثال هيچ
اقدامات ضد دموکراتيک سکوت کرده  در برابر اين. هاي سياسي و اجتماعي آزادي
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ي نيروهاي  و اين به معني اتحاد کليه» همه با هم«امام بارها گفته است »  :گويد است، مي
در ايران يک . ... ها است نظر از اعتقادات مسلکي و عقيدتي آن مترقي و مردمي صرف

شاه و سرنگوني مرحله اول آن يعني از بين بردن ديکتاتوري . جريان انقالبي وجود دارد
انقالب به تمام مردم تعلق دارد و امام در موضع . سلطنت به پيروزي رسيده است

: انقالب ايران دو محتوا دارد. ضدامپرياليستي قرار دارد ما بايد از او پشتيباني کنيم
ملي، و ضد ديکتاتوري دموکراتيک اما در هر لحظه بايد ديد که کدام _ضدامپرياليستي

اما جهت عمده مبارزه، مبارزه ضد امپرياليستي است و بر همين ...  .جهت عمده است
ها را  ها ما را قبول ندارند اما ما آن اين درست است که آن. کنيم اساس از امام پشتيباني مي

  )۹۱-۹۰: هاي پراکنده ايرج اسکندري ها و يادداشت يادمانده(» .قبول داريم
رهبري حزب «: ، تصويب شد که۱۳۶۰وردين در فر  و در پلنوم هفدهم حزب توده      

جانبه و با ارزيابي علمي از واقعيت انقالب ايران به اين نتيجه  توده با پيروي دقيق و همه
گانه زير را  کننده پنج ما عناصر عمده و تعيين. رسيد که از خط امام خميني پشتيباني کند

ما در اين تشخيص خود گي دو ساله نشان داد که  در اين خط تشخيص داديم و زنده
  )۲۴۲:قسمت چهارم: خاطرات اسکندري(».ايم اشتباه نکرده

رفيق کيانوري «گفت که  ۱۳۹۸در سال » نامه مردم«يي با  و علي خاوري در مصاحبه      
  » .گفته اگر از روي جسد ما هم رد بشوند ما خط امامي هستيم

 گيري چشم تفاوت اسالم تماعياج محتواي و سوسياليسم بين«: گفته است کيانوري      
 هاي برنامه« که کرد اعالم غربي نگار روزنامه يک با مصاحبه در حتا و» ندارد وجود
  ».دارد مطابقت ايران توده حزب ي برنامه با اهللا آيت

 که کرد اجرا اش حزب براي» جانبه يک اتحاد« تز کيانوري جانشين خاوري علي      
  .بود اسالمي جمهوري جديد حاکمان به رطش و قيد بدون تسليم آن مفهوم

ي اعضاء و  حزب توده ايران از همه«: ، نوشت۱۳۵۸حزب توده در زمستان سال       
تر در رفراندوم قانون  هرچه وسيع... کنند که  هواداران خود و مردم ايران دعوت مي

  » .اساسي شرکت کنند و به اين سند راي مثبت دهند



۷۷ 

کنند که دو جريان استالينيست ضد هم،  ي اين حقايق را انکار نميهاي تاريخ واقعيت      
که در ريشه، با هم يکي هستند؛ در جريان انقالب ] رنجبران[ها  ها و مائويست يي يعني توده

ي جديد حاکم بر ايران،  ، به عنوان بازوي راست بورژوازي عمل کردند و با طبقه۱۳۵۷
سران هر دو جريان حتا به اعضاي و . از کردندقيد و شرطي را خالصانه آغ هم کاري بي

  .هواداران خود دستور دادند که در جنگ ايران و عراق شرکت کنند
دهلران يکي از نقاطي بود که ارتش ايران از ما نيروي متخصص «با شروع جنگ       
در سه راه دهلران پلي وجود داشت که آن سوي پل نيروهاي عراقي ... خواست مي

به همين دليل هم پيشرفت . گرفتند جا دهلران را زير آتش مي ند و از آنمتمرکز بود
آوري محصول دهقانان اختالل ايجاد  نيروهاي ارتش را فلج کرده و هم در کار جمع

تنها راه حمله نيروهاي ارتش ايران به نيروهاي عراق، گذشتن از اين پل . کردند مي
هاي ارتشي از روي  آن را نداشت که تانکتنها پل موجود از لحاظ استحکام قدرت ...بود

فرماندهان ارتش ايران به اين نتيجه رسيده بودند که به هر قيمت بايستي ... آن عبور کنند
بر اين اساس اعالم کردند که به مهندسان . نيروهاي عراق را از آن منطقه بيرون برانند

يکي از ...ارتش پيدا کنندهاي  سازي  نياز فوري دارند تا  امکاني براي عبور تانک راه
فرهومند ... را به ارتش ايران معرفي کرديم ايرج فرهومنداعضاي حزب رنجبران به نام 

اش را در  سازي در آمريکا به پايان رسانده و تخصص تحصيالت خود را در رشته راه
هاي  او در ادامه بررسي. گاه برکلي کاليفرنيا گرفته بود سازي از دانش بخش محاسبه پل

هاي اتمي در فرانسه  علمي، در رشته سنجش زلزله و محاسبه خطرات آن براي نيروگاه
در » سال هفتاد و شش«برخي از تحقيقات علمي او در اين زمينه هنوز . کرد کار مي

ايرج فرهومند موفق شد در ظرف چند روز، با ... شود دانشگاه برکلي کاليفرنيا تدريس مي
هاي اضافي به زير پل، اين امکان را فراهم آورد که  يههاي دقيق براي زدن پا محاسبه
  .از روي پل عبور کنند... هاي ارتش تانک

من شنيدم ... نيروهاي ايراني موفق شدند صدمات سنگيني به ارتش عراق وارد سازند      
اما او سرنوشت تلخي ... که فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران همه شيفته او شده بودند
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طور که  آن... گير کردند او را به عنوان عضو حزب رنجبران شناسايي و دست... داشت
او . شنيديم، فرمانده اصلي منطقه دهلران، يک افسر ارتش عضو حزب توده ايران بود

برد که عضو حزب  پس از مدتي با نظرات سياسي ايرج آشنا شده و پي مي" احتماال
ايرج فرهومند را به عنوان ... زب رنجبرانوي به خاطر جلوگيري از نفوذ ح. رنجبران است

... گيري او خبر دست...کند  عامل نفوذي به کميته انقالب اسالمي منطقه دهلران معرفي مي
  .کنند او را اعدام مي... در منطقه پيچيد

ها پس از  مرگ او  سال. فرهومند نکته قابل توجه ديگري نيز وجود دارد... در مورد      
فرانسه تماس گرفت تا يکي از متخصصان خود را براي ارزيابي از موقعيت ايران با دولت 

. نيروگاه اتمي بوشهر و سنجش زلزله و خطرات آن براي نيروگاه به ايران اعزام کند
دولت فرانسه در پاسخ به اين درخواست اعالم کرده بود که متخصصان در اين رشته در 

اني به نام ايرج فرهومند است که مدتي در ها يک اير يکي از آن. جهان انگشت شماراند
جا که دولت فرانسه اطالع دارد  هاي اتمي فرانسه به کار اشتغال داشته و تا آن نيروگاه

نگاهي از درون به جنبش چپ، گفت وگوي حميد «: حميد شوکت(».مدتي است به ايران بازگشته است

 مورد در ،۱۳۶۰ در آلمان، در توده حزب گي نماينده )۲۲۳تا۲۲۰ص: شوکت با ايرج کشکولي
  :است نوشته مبارزان

 جمهوري و انقالب قبال در که مسئوليتي موجب به دارد مي اعالم حزب توده ايران«      
 فعاليت مورد در که را اطالعي هرگونه کند احساس مي ايران انقالبي مردم و اسالمي
 دستاوردهاي و ايران اسالمي جمهوري براندازي منظور به ضدانقالب ي گرانه توطئه

 و است داده قرار مسئول مقامات اختيار در آورد، دست به ايران مردم بزرگ انقالب
  )۱۹۸۱ژوئن  ۴نآلما در توده حزب سازمان اطالعيه( ».داد خواهد

کم  ي اول اين سازمان، دست در کنگرهاکثريت به اعتراف صريح برخي از رهبران «      
، رئوس کلي سياست اين سازمان توسط هيئت سياسي ۱۳۶۰هاي آغازين سال  از ماه

يعني بين دو سازماني که خواهان يکي شدن . شده است تعيين ميي ايران  حزب توده
و سازمان اکثريت . گي در تحليل و عمل وجود داشته است بودند، يک نوع يگانه
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هاي  رگانجانبه و مهم خود با ا همه کاري در اسناد رسمي خود به همحزب توده ايران 
زماني که سران حزب توده . اند معترف شده» ها ي کمونيست اتحاديه«سرکوب بر عليه 

ها  فکر آن خود را مجاز به جاسوسي و هرگونه اعمال غيرانساني نسبت به کساني که هم
حزب کمونيست روسيه  ۲۵دانند به اين سخن لئونيد برژنف در کنگره  نيستند، مي

اکنون ديگر کافي نيست «: کنند که دارند و به آن عمل مياعتقاد راسخ ) ۱۹۷۶(شوروي
. گفته شود که ايدئولوژي و سياست مائويستي با آموزش مارکسيسم لنينيسم الفتي ندارد

يک کنگره (».ئولوژي و اين سياست به کلي دشمن مارکسيسم لنينيسم است اين ايده

ئت اجرايي حزب توده قرار صادر به دنبال بيانات برژنف هي) ۹:انتشار حزب توده:ب.م:تاريخي
کنند درست در جهت عکس جريان  سياستي که رهبران کنوني چين تعقيب مي«: کرد

هاي امپرياليستي و ارتجاعي در اين  امروز نه تنها آشکارا با توطئه... مائويسم . انقالبي است
که دست در دست زمامداران فاشيست شيلي، آفريقاي  داستان است، بل کشورها هم

داند اين  حزب ما وظيفه خود مي... کند  ها اقدام مي جنوبي، شاه ايران عليه جنبش خلق
روي همين اصل است که اين چنين اعمالي را ) ۱۰ص:پيشين(» ...ها را افشا نموده  سياست

آقايان کيانوري و «: نويسد ، مي"عبور از بحران"هاشمي رفسنجاني در کتاب  :دهد انجام مي
اطالعات . حزب توده آمدند و اطالعاتي آوردند عمويي از رهبران معموال با دادن

کيانوري و عمويي از حزب توده آمدند ... کنند  مسئوالن رابطه برقرار مي با
اتحاديه گزارشي از فعاليت ضدانقالبي يک گروهک کمونيستي به نام 

  )۱۸ص:۱هاي چپ در ايران شماره شناخت سازمان(» .دادندها  کمونيست
يي با تيراژ  چه ، کتاب۱۳۶۰جا گفته باشيم حزب توده در سال  الزم است اين      

» هيجده سال در خط امام«بسيار باال منتشر کرد و در آن مدعي شد که حزب توده 
  . به بعد حزب توده پيرو خط امام بوده است ۱۳۴۲هاي  يعني از سال. بوده است

 ي ريشه به و کرده توبه گيري دست از بعد بالفاصله ،۱۳۶۱ سال در  توده حزب سران      
 .گذاشتند نمايش به را رذالت ويزيوني تله اعترافات در ها آن .فرمودند رجعت خود اصلي

 به و کشيده صف به را ها آن عمويي محمدعلي که مبتذل، غايت به نمايش يک در نيز و
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 در جمله از .اشتندگذ مي نمايش به را خود هاي جهالت نوبت به بود، شده تبديل مبصرشان
هاي  ها کتاب در زندان متوجه شده تمام اين سال«شلتوکي اعالم داشت که  رضا جا آن

  »!خوانده است اشتباهي مي
، بازداشت ۱۳۶۱بهمن  ۱۷در تاريخ ) به آذين(  و نويسنده قلم به مزد حزب توده      
رهرو راه انقالب «: نويسد نامه در بازداشتگاه مي شود و در هنگام پر کردن پرسش مي
و با نظام برخاسته از انقالب، هرچند که با من سر ناسازگاري داشته باشد، . ام و هستم بوده
من خود « )۷:بار ديگر و اين بار: به آذين(» .پرده پوشي بي. نويسم مي. خواهم ناسازگار باشم نمي

. دانستم ک صف ميي آن بود در ي را با اين بازجوي جوان و قدرت انقالبي که او نماينده
ترين دشمني  که سرانجام پيروز گشته بود کم اکنون با صورت اسالمي آن...انقالب را ... 

ي استقالل  ترين بخش آرزوهاي مرا در زمينه انقالب اسالمي ايران بيش. يا ستيز نداشتم
ي تکوين و تدارک انقالب در  گونه که من در آخرين مرحله ها، آن کشور و آزادي توده

ي عمل  در برنامه... نوشتم و منتشر ساختم » باني عقيدتي اتحاد دموکراتيک مردم ايرانم«
بازجو و من، هر دو، سوداي انقالب در سر داشتيم، هر دو سرباز . ... ي خود داشت آينده

اکنون بقاياي اين حزب با همان سبک کار  )۸:بار ديگر و اين بار: به آذين(» .انقالب بوديم
ها خوب  آن. کنند ي مخرب و ضد انساني خود را تبليغ و ترويج مي نديشهگذشته خود، ا

شان براي  بورژوايي» اردوگاه سوسياليسم«استالينيست و » شوروي«دانند که  مي
هميشه به تاريخ پيوست شده است و ديگر تکرار نخواهد شد، مگر به صورت 

ريت بي اعتبار و و فدايي اکث  اما بقاياي دو جريان ارتجاعي حزب توده. کمدي
که اداي دين کرده باشند از پوتين فاشيست حمايت  اند، و براي اين رسوا شده

  .شوند بازتوليد مي. ميرند نمي. اند ها مانند ويروس يي کنند، اما توده مي
شوند  و همواره بازتوليد مي  ميرند، که مانند کرونا ويروس نمي نقدمان از سران حزب توده

با گفتار احمد  ،راها کوشيد  خاصيت کردن آن يدر جهت ب ،تمام يربايد با هوشيا را
رسانيم؛ احمد شاملو در مصاحبه با مجله تهران مصور در چهار خرداد  شاملو به پايان مي

بعد از «: گويد ، ابتدا از تجربه کوتاه مدت خود در پيوستن به حزب توده مي۱۳۵۸
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بندي  توده درآمدم اما پس از جمع به عضويت حزب" کودتاي بيست و هشت مرداد رسما
ي  از قبيل مبارزه) اگر نخواهم بگويم خيانت مسلم(ي مرکزي  هاي کميته روي مجموع کج

ي مبارزات  جاهالنه با حکومت مصدق و تاييد منافع نفتي انگليس در ايران در بحبوحه
 کردن صنايع نفت، و ساکت نشستن در برابر کودتاي شاه، گاني در جهت ملي همه
يي که داشت، و لو دادن اين سازمان که منجر به اعدام  رغم سازمان نظامي گسترده عال

سال غم  ۲۵ام پس از  چنان که من هنوز نتوانسته(ترين مردان اين مملکت شد  شريف
نمايد  تر عمدي مي و خطاهاي متعدد ديگري که بيش) شهادت مرتضا کيوان را کهنه کنم
ها  معتقدم که اين حزب يکي از ده] ۱۳۵۸[فتم، و امروز تا سهوي، از اين حزب کنار گر

ترين اين  اند و شايد يکي از بزرگ تاکنون به ما زده ۱۹۲۱ها از  يي است که روس لطمه
اعتبار کردن  رود، پنداري به عمد در مسير بي ي مرکزي مي راهي که کميته. لطمات است

جمهوري اسالمي آري يا [ندومکارشان شکستن تحريم رفرا آخرين شاه. سوسياليسم است
دين «جان  يي با شعار بي روي بيمارگونه آقايان که پس از شهريور بيست با چپ. بود] نه

به ميدان آمدند و سبب شدند جواناني که براي کار دهقاني به » هاست ترياک توده
دست  ي گدايي به حاال کاسه. رفتند با بادمجان و کدو مورد تجاوز قرار گيرند روستاها مي

  ».اند گي کفي نان، مسلمان شده اند و به دريوزه گرفته
. عضو هيچ يک از احزاب نيستم" به شما گفتم که، من شخصا«: دهد سپس او ادامه مي      

يي که  ـ در هر مقوله" گونه توقع داشتيد اتحاد حزب توده را مثال اما به فرض که بودم، چه
و براي اعتقاد خود داليل متعدد دارم، که  باشد ـ با حزب خود بپذيرم؟ من معتقدم،

که همه چيز را گفته  يي نقض غرض است و براي اين پذيرفتن حزب توده در هر اتحاديه
که حزب توده آن را تحريم کند  ي رفراندوم، از اين باشم اين را هم بگويم که در قضيه

ثابت » رفقا«بود و جا  ي من بي بختانه دلهره تر دلهره داشتم تا تاييدش؛ که خوش بيش
  ».اند اند که بوده محل کردند هميشه همان خروس بي

شاملو در همين مجله در ارتباط با دفاع حزب توده از قانون مطبوعات که حاکمان       
حزب توده «: گويد جديد به تصويب رسانده بودند تا از مطبوعات آزاد خبري نباشد، مي
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و ختنه را براي اعضاي خود اجباري کرده، دنبال  هم که اين اواخر آب توبه به سر ريخته
هم » ضابطه مطبوعات بي«زبان گرفته بود که آره بابا، نغوذباهللا مگر » آقا اسالم«فرمايشات 

و به دنبال آن )۱۳۵۸يکم تير  ۳۲هفته نامه تهران مصور شماره :احمد شاملو(» شود؟  مي
هاي سياهي  کالغ. ي، لغو شده استبرنامه طلوع خورشيد، به کلّ«کند که  گيري مي نتيجه
ها براي  خبرهاي بدي در راه است اما کالغ. اند تا سراسر اين قلمرو را اشغال کنند در راه

  )پيشين(».شما نيز حامل خبر خوشي نخواهند بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پايان
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   ۱پيوست 

  تشکيل حزب توده
  

 ، از طريق۱۹۴۱بعد از تشکيل حزب توده، عبدالحسين نوشين، در اواسط نوامبر       
يي خطاب به مرتضي  كمونيست، گئورگي ديميتروف، نامه الملل دبيركل بين

چون بزرگ » رودهاي زندانيان سياسي ايران،د«ارسال داشت و طي آن  ۱۲علوي
روشن است » .مقيم شوروي ابالغ كرد] رفقاي ايراني[علوي و محمد بهرامي، را به 
و  ۱۹۲۰هاي  هاي ايراني را كه از سال كه كمونيست كه اين كوششي بود براي اين

كه  زيستند به بازگشت به ايران تشويق كند، بدون آن در اتحاد شوروي مي ۱۹۳۰
هاي استاليني از ميان برده شده  وي بداند شمار زيادي از آنان پيشاپيش در تصفيه

  .بودند
هاي ايراني در اتحاد شوروي عنوان شد، بخش امور  همين كه امر حضور كمونيست      

قرارداشتند » .د.وِ.كا.ان«كادرهاي كمينترن اطالعاتي در مورد آناني كه هنوز در اسارت 
، )دهزاد(، عبدالحسين حسابي )پورآفر(اُف  د آخوندزاده، حسن حسنمحم: فراهم آورد

، ۱۳، ابوالقاسم اسدي)الدبن، برادر نيما يوشيج(، رضا اسفندياري )نصراهللا اصالني(كامران 
رئيس بخش كادرهاي كمينترن، گُليايف در . ۱۴)شرقي(كريم نيك بين، و حسين رضايف 

                                                 
شان داده شد موجود  ي بررسي ي كمينترن كه اجازه هاي مربوطه ي نوشين در پرونده اين نامه - ۱۲

 .نبود، پاکسازي شده بود؟ مرتضا علوي عضو حزب کمونيست ايران بود
 .كرد كاري مي ه ايران بازگردد و با سليمان ميرزا اسكندري هماجازه يافته بود ب" او قبال - ۱۳
برخي، . ها از ميان برده شدند هاي ايران كه مقيم شوروي بودند در تصفيه تر كمونيست بيش - ۱۴

هاي  گي نسبتاً راحتي در مسكو يا جمهوري چون شاعر كمونيست ابوالقاسم الهوتي كه از زنده
، سپانگا، ۱۳۶۰خاطرات نوشته در سال . احسان طبري، از ديدار خويشتن(آسيايي شوروي برخوردار بودند 
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» درودهاي زندانيان ايران«كساني كه » اكثريت«كه  ۱۵ي خود به ديميتروف يادآور شد نامه
گُليايف به اين هم » .قرار دشتند» .د.وِ.كا.ان«] اسارت[تحت سركوب «خطاب به آنان بود 
چه «نبود، » انگيز هيچ وجه شگفت به«ي ارسالي درود از زندان تهران  اشاره كرد كه نامه

شان چه آمده  سر رفقاي ند كه بهتوانستند دانسته باش بزرگ علوي و محمد بهرامي نمي
  ».بود

افزون بر اين گُليايف مفيدتر دانست كه در اوضاع و احوال كنوني نيروي       
در _ كه  ي حزب كمونيست ايران، بل هاي ايران متوجه، نه تأسيس دوباره كمونيست

اي با شركت وسيع و  متوجه ايجاد و تقويت يك حزب گسترده و توده_ ي نُخُست  درجه
هاي ايران گردد، كه در چارچوب آن و يك خط مشي واحد مورد توافق  فعال كمونيست

چون  هاي ايران هم در چنين حالتي، كمونيست. الملل كمونيست به فعاليت بپردازند بين
يك فراكسيون در چارچوب حزب توده عمل خواهند كرد، اما آنان بايد تحت پوششي 

  ».ي قانوني عناصر چپ ملي باشد هديگر قرار گيرند، كه مناسب با مجموع
ديميتروف  ۱۳۲۰،۱۶آذر  ۱۸/ ۱۹۴۱دسامبر  ۹ي حزب نهايي شد، در  كه برنامه همين      

مولوتف، بريا، و (ش در آن زمان  كاران ترين هم ي آن به استالين و نزديك درباره
ي  برنامه كه تأييد شخص استالين را در مورد گزارش داد، بدون ترديد براي اين) مالنكُف

ي واحد كمينترن در برابر اقدام كمونيستي برخي افراد، چون اُوانسيان و رضا راوستا،  جبهه
هاي  گروه كمونيست .شود نظر به اهميت تاريخي اين نامه، تمامي آن نقل مي. را بگيرد

ايران، كه پيش از اين زنداني سياسي بودند، اقدام به تأسيس مجدد حزب كمونيست ايران 
اند و يكي از رفقا، آرتاشس اُوانسيان، را  ي موقت ايجاد كرده آنان يك كميته. اند كرده

                                                                                                                 
كاري خود با پليس سياسي شوروي  بدون ترديد اين امر را مديون هم ،)به بعد ۱۱۹، صص ۱۹۹۷سوئد، 

 .تحت تعقيب قرار داشتند. د.وِ.كا.اَن«وطناني بودند كه از سوي  برضد هم
 .).RTsKhIDNI, 495/74/192 ۱۹۴۱نوامبر  ۲۱ي مورخ  نامه – ۱۵
اين تقريبا دو ماه پس از تاريخي است كه حزب توده به عنوان تاريخ رسمي تأسيس خود  - ۱۶

 .اعالم كرده است
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] كمينترن[اند، و از ما  الملل كمونيست تعيين كرده عنوان رابط با هيئت اجرايي بين به
گي خواستار  چنين موافقت ما را براي اعزام نماينده ايشان هم. تقاضاي دستورالعمل دارند

الملل كمونيست، و بر  مدارك بخش امور كادرهاي هيئت اجرايي بينبنا بر . اند شده
با آنان ) تهران(كه در محل » .د.وِ.كا.ان«از جانب كادرهاي ] تهيه شده[اساس اطالعات 

كار و عناصري  درست" ها را انقالبيوني مطلقا توان اين كمونيست در تماس هستند، مي
ي دموكرات سليمان  ده از طرف كوشندهدر عين حال، حزب تو. هوادار شوروي دانست

گروهي از . يي دمكراتيك ايجاد شده است در ايران با برنامه] اسكندري[ميرزا 
با توجه به اوضاع اجتماعي ايران . هاي ايران در اين حزب توده شركت دارند كمونيست

ون و عمال كارانه توسط هيتلري فريبانه و خراب ، فعاليت عوام)اشغال كشور همراه بريتانيا(
ي ايران  ي بخشي از هيئت حاكمه چنين نگرش عاري از اعتماد و دشمنانه آنان، و هم

واره يك  ، به نظر ما تأسيس مجدد حزب كمونيست ايران، كه هم]نسبت به اتحاد شوروي[
" تواند در حال حاضر مفيد باشد و مطمئنا ، به سختي مي۱۷گروه كوچك فرقه باز بود

ظن و ناخشنودي را در  سوء] اقدام[اين . يي را موجب خواهد شدها و دردسرها دشواري
ي ايران تشديد خواهد كرد، و اين امكان را براي عمال آلمان فراهم  ميان محافل حاكمه

هراسانند، و بريتانيا نيز اين  خواهد آورد كه بورژوازي را از امكان شورايي ساختن ايران به
به اين . ي قصد دارد بازهم ايران را شورايي كندظن را خواهد برد كه اتحاد شورو سوء

در وضعيت كنوني من عقيده «ي خود اظهار داشت كه  ي نامه داليل، ديميتروف در ادامه
بايد در ] ي ايران[ها ندارم كه بايستي حزب كمونيست را از نو ايجاد كرد و كمونيست

  :چارچوب حزب توده و مطابق خط مشي زير كار كنند
  براي دموكراتيك كردن ايران؛مبارزه : الف

                                                 
تأسيس شد، و رهبران آن از همان آغاز نسبت به شوروي  ۱۹۲۰حزب كمونيست ايران در - ۱۷

مانند سلطان [ترين آنان  و با تجربهانتقادهاي آنان به بهاي جان داناترين . ديدي انتقادي داشتند
 ”,C. Chaqueri, “Communism, Early Phase, i:نگاه كنيد به. ها تمام شد ي تصفيه در دوره] زاده

Encyclopaedia Iranica VI, New York, 1992; idem, Victims of Faith: Iranian Communists and 
Soviet Russia, 1917-1940, forthcoming 
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  دفاع از منافع کارگران؛:  ب
  تقويت منباسبات دوستانه بين ايران و اتحاد شوروي؛: ج
در [از ميان برداشتن كامل عنصر فاشيسم در ايران و نابودكردن تبليغات ضد شوروي : د

ي ، براي تأسيس سنديكاها]مشي خط[اين  ها بايد، در همراهي با كمونيست ].آن كشور
هاي  دانم كه كمونيست هوده مي چنين بي من هم. هاي دهقاني بكوشند كارگري و سازمان

بر عكس، ما رفيق مناسب خود را تحت . بفرستند] در كمينترن[يي نزد ما  ايران نماينده
او خواهد توانست به رفقاي ايراني كمك . پوشش قانوني مناسب اعزام خواهيم داشت

من قصد دارم همين خط مشي را به رفقاي . را در آورندرا به اج] مشي[كند اين خط 
  ».۱۸كه دستور غير از اين به من داده شود ايراني توصيه كنم، مگر آن

ش، بايد مثبت بوده باشد، چه  كاران ، يا يكي از هم۱۹ترديدي نيست كه پاسخ استالين      
نوشت به او دستور داد  يي كه ديميتروف به آرتاشس اُوانسيان تنها يك هفته بعد، در نامه

يي كه او به  موافق برنامه" گونه بايستي رفتار كنند، يعني دقيقا هاي ايران چه كه كمونيست
الملل  هيئت اجرايي بين :استالين تقديم داشته بود و در چارچوب اوضاع و احوال جاري

نبايستي حزب كمونيست ايران كمونيست بر اين نظر است كه در وضعيت كنوني ما 
ها بايد در چارچوب حزب توده سليمان ميرزا  كمونيست. ا از نو ايجاد كنيمر
كردن يك خط مشي استوار و  ي آنان عبارت است از دنبال وظيفه. عمل كنند] اسكندري[

) دفاع از منافع كارگران ايران؛ ج) مبارزه براي دمكراتيك كردن ايران؛ ب) الف: پايدار
كردن كامل عنصر فاشيسم در  و اتحاد شوروي؛ داغان تقويت مناسبات دوستانه بين ايران

ي نيروهاي  كوشش بايد كرد كه همه. ايران و مانع شدن از تبليغات ضدشوروي
همراه اين كوشش، . اساس اين برنامه متحد شوند دمكراتيك و مترقي ايران بر

 تا به هاي دهقاني كار كنند ها بايد براي تأسيس سنديكاهاي كارگري و سازمان كمونيست
                                                 

 ).RTsKhIDNI, 495/74/192(» به استالين، بريا و مالنكُف،« امهء ديميتروفن - ۱۸
پاسخ استالين در بايگاني كمينترن نيست؛ به من گفته شد كه تمام مكاتبات او در بايگاني  - ۱۹

 ش.خ.يابي به اين بايگاني نيست شناسان را امكان دست رياست جمهوري است و تاريخ
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ي  در مرحله .ي كارگران و دهقانان دفاع كنند هاي روزمره توانند از منافع و خواست 
؛ ما نبايد ما نبايد شعارهاي سوسياليستي يا شورايي را مطرح كنيمكنوني، 

ضروري است كه تبليغات كرد، كار توضيحي . ي دمكراتيك را رها كنيم چارچوب برنامه
ويژه در ميان نسل جوان ايران، اما با دقت  نينيست را انجام داد، بهل_ي ماركسيستي با روحيه

رد شده از صافي [آزمايش شده " كار و كامال چند تن كمونيست فعال درست. و محتاطانه
تا  - " اما نه علنا - ديگر متصل شوند  ، با ورود به حزب توده، بايد به يك]».د.وِ.كا.ان«

ترين مناسبات با  ايجاد دوستانه. ال را به اجرا در آورندي طرح شده در با بتوانند برنامه
دانم كه  در حال حاضر اين را براي شما مفيد نمي. ضروري است" سليمان ميرزا مطلقا

قرار خواهد ] ما[ي دشمنان  چنين سفري مورد استفاده. يي به اتحاد شوروي بفرستيد نماينده
از وضعيت ايران و فعاليت در حزب توده " ما را مداوما. گرفت و به كار ما ضرر خواهد زد

  .۲۰دريافت اين نامه را تأييد كنيد. داريد باخبر نگه
دهند كه اتحاد شوروي از همان آغاز  ايم نشان مي مداركي كه مورد استناد قرار داده      

بررسي . كرد ي ابزاري مي از حزب توده در جهت تأمين منافع ملي خويش استفاده
ي  ي تأييد جزء به جزء برنامه ن تماس با سليمان ميرزا اسكندري تا لحظهمدارك از نخستي

چنين استالين و مشاوران  كه هم حزب، نه تنها توسط كمينترن تحت رهبري ديميترف، بل
كند كه حزب توده تحت هدايت شوروي در خدمت منافع آن  اش، بر ما هويدا مي نزديك

هاي آن  ي گسترش، برنامه پيشاپيش نحوهي تأسيس حزب توده  نحوه. كشور قرار داشت
  .زد در سياست ايران، و سرانجام سرنوشت را نيز رقم مي

نامه نويس كمونيست  ها تقاضاي نمايش اين نيز جالب توجه است كه شوروي      
هاي ايراني، كه  دادن برخي كمونيست نوشين، و ديگران، داير بر بازگشت. ايراني، ع
جان سالم به در برده بودند، را رد كردند و پس از آن، هاي استاليني  از تصفيه

  . اسير بودند به قتل رساندند» .د.وِ.كا.ا«هاي  كساني را كه در اردوگاه

                                                 
 RTsKhIDNI, 495/74/192 ۱۹۴۱دسامبر  ۱۵دشير آوانسيان مورخ ي ديميتروف به ار نامه – ۲۰
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ي اعضاي حزب کمونيست  دليل واقعي اين امر را بايد در استقالل فکري و انديشه      
مونيست دو دهه، خط مشي مستقلي كه حزب كوجو كرد، يعني در  ايران جست
آشكار است . هاي شوروي، به مورد اجرا گذارد رغم توصيه كوشيده بود، به ايران

 گي كه با يي بين مرگ و زنده هاي غربي در مبارزه با توجه به ائتالف با قدرت كه،
انستند اجازه دهند، تو ها به سختي مي جان هيتلري در گير بود، شوروي سختدشمن 

ي سياسي ايران كنند كه در  هايي را وارد پهنه كمونيستكننده،  تعيين ي در اين برهه
تر  هاي شوروي در ايران موضعي انتقادي داشتند؛ و حتا كم گذشته نسبت به سياست

هاي ايراني را آزاد كنند و در ايران پروبال  يي ازكمونيست شان بود كه عده به صرف
شوروي دوران هايي منتقدي كه حضورشان براي تأمين منافع  بدهند، كمونيست

ي  ويژه از سوي آناني كه مزه توانست بود، به پس از جنگ در ايران تهديدآميز مي
  .راستي موجود را چشيده بودند به» بهشت كمونيسم«ي  ميوه
 كاران و شاگردان دكتر تقي اراني ساده لوحي رهبران جوان حزب توده كه از هم      

 ۱۳۱۶بودند و همراه او به سال  )۱۳۸۷:تهران: اريخي ت اراني در آينه: بنگريد به خسرو شاکري(
ي حزب  چهسو، و عدم آگاهي آنان از تاريخ كگير و زنداني شده بودند، از ي دست

ناشي از سركوب حاكم در ايران " ي آنان با شوروي، كه بعضا کمونيست ايران و تجربه
را كه به آن در يي  بود، از ديگر سوي، مانع از آن شد كه ايشان نور واقعيت و تله

داري  افتادند، ببينند، با اين اميد كه آرمان خود را براي نجات ايران از باتالق سرمايه مي
رو بود كه، هنگامي كه رهبران  از همين. استعماري و ديكتاتوري بومي تحقق بخشند

ي تقاضاي شوروي براي نفت  آوردي خود در مسئله حزب توده با نخستين هم
دستي به  كلي خام ، به۲۱روبروشدند) ۱۳۲۳ون كافتارادزه به سال ميسي(شمال ايران 

                                                 
ي  براي شرحي از اين تقاضاي شوروي، نگاه كنيد به مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره - ۲۱

حسين : راني دكتر مصدق، تجديد چاپ در كتاب زير ، و از جمله سخن۱۳۲۳-۱۳۲۵چهاردهم، 
 .۱۵۶-۲۳۴، مجلد يكم، صص ۱۳۲۷ران ي منفي، دو جلد، ته كي استوان، سياست موازنه
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ويژه كه در اين  به_ خرج دادند و محبوبيت روزافزون خود را به مخاطره انداختند 
دمكرات ايران، محمد مصدق، و نه ارتجاع -دوست مسئله رودرروي رهبر ميهن

ان و جمهوري به هنگام تأسيس حكومت خومختار آذريايج. ايران، قرار گرفتند
سهمگين شدند و در چشم ] ؟[!نيز ايشان دچار اشتباهات) ۱۳۲۴-۱۳۲۵(كردستان 

پس از تأسيس حزب  .۲۲شوروي شناخته شدند طلبي عموم مردم ايران حامي توسعه
ي دومي  چه سرنوشت آن حزب را مهر کرد نامه توده به خواست و هدايت شوروي، آن

ي مرکزي حزب توده به حزب کمونيست شوروي  هي نخستين کميت پس از نامه_ بود که 
پس از ديدار برخي از _ شوروي رساند . ک.در مسکو به دفتر ح" که اسکندري شخصا

اُف، دو تن از رهبران حزب  رهبران آن حزب با سفير شوروي ماکسيم اُف و علي علي
در . دشوروي نوشتن. ک.ي مرکزي به مقامات ح به نام کميته ۱۹۴۵توده در سوم اکتبر 

  :اين نامه گفته شد
ي موارد و هميشه از حزب کمونيست  کند که در همه ي ايران اعالن مي حزب توده...       

  .۲۳اتحاد شورروي تابعيت خواهد کرد
به » عروسك آمريكا«ي حزب توده با مصدق و زدن برچسب  رودررويي تندخويانه      
به  - كرد  ه، شوروي، توصيه مييي كه آموزگار، حزب تود بدون ترديد خط مشي -وي

نحوي روزافزون پشتيبان منافع اتحاد  قيمت گزافي براي آن حزب تمام شد، و آن را به
از آن زمان تاكنون اكثريت مردم ايران، از جمله بسياري از . شناساند شوروي مي

دانند كه سهم مهمي در  فكران حزب توده، آن سازمان را از اين بابت مقصر مي روشن
ادعا شده است، " چه معموال برخالف آن. ۲۴داشت ۱۳۳۲مرداد  ۲۸قيت كودتاي موف

                                                 
 L. L’Estrange Fawcett, Iran and the Cold War, The:در مورد اين موضوع، نگاه كنيد به - ۲۲

Azerbaijan Crisis of 1946, Cambridge, 1992; see also its review by this author: MESA Bulletin, 
no. 1, July. 1993. 

 V tsentralnie komitet”:منبع. تأکيد افزوده. ن و نورالدين الموتي استنامه به امضاي نوشي - ۲۳

vsesouiznoye kommonisticheskoi parti,” RTsKhIDNI, 17/128/818-819/55/67. 
   .۱۳۷۵ي ايران، تهران،  به نقش حزب توده. اميرخسروي، نظري از درون: نگاه كنيد به - ۲۴
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شكست حزب توده، و از جمله سازمان نظامي آن، حاصل كار حكومت نظامي مولود 
يي بود كه گريبان كادرها و  ي بحران آييني و خط مشي كه نتيجه كودتاي سيا نبود، بل

ا مصدق گرفته بود و آنان را از اعتماد اعضاي حزب توده را در زمان مخالفت آن حزب ب
گي  به زنده" زيستند و بعضا القيدانه در مسكو مي" به رهبراني محروم داشت كه بعضا

ي مصدق، به كوشش خسرو شاكري، فلورانس،  نگاه كنيد به كارنامه (.دادند مخفيانه در وطن ادامه مي

ي يك سازمان از  شكسته هاي فرمانداري نظامي و سپس ساواك فقط تكه .)۱۹۸۱، ۱۹۷۸
دوستانه و  آوردي ميهن درون از همه پاشيده را رفتند، كه از داخل در مقابله با فرآيند هم

  .۲۵دمكراتيك مصدق پيشاپيش مضمحل شده بود
 ي انگلستان، خارجه وزير ايدن، آنتوني به ،۱۹۴۱در لندن در اکتبر  شوروي سفير      
 : ...اند تركيب شده بخش سه از ايران سياسي ي صحنه در حاضر نيروهاي كه گويد مي

 ستم و جور سابق رژيم در كه از روشنفكراني «متشكل  باشد توده حزب كه سوم بخش
 با كاري هم وجانب كنند مي دفاع غربي هاي دموكراسي آرمان و هدف«از  و »اند كشيده
  )يخسرو شاکر يها پايان نقل قول(»۲۶.اند گرفته را متفقين

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
۲۵ -39497.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 
۲۶ - Azimi, F. Iran: the crisis of democracy 1941-1953   ,London, I.B.Tauris, 1989, p 40-41 آنتوني 

 .كند مي نقل خود ۱۹۴۱اكتبر  ،۲۱ مورخ گزارش در را سخنان اين ايدن

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh
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  ۲پيوست

  »کتاب جمعه«حزب توده و 
  

با احمد شاملو در  يدر مورد همکار ياست از خسرو شاکر ييوگو ر گفتيمتن ز      
        .شود يکشانده م يليحزب توده به تعط  ي لهي، که به وس»کتاب جمعه« يگ ه هفتهينشر

به . م که گرفتارمگفت. دهم از من پرسيد که چرا براي ايرانشهر مقاله نمي شاملو«      
ي شاپور بختيار  کنم، به سندي در باره اما در آرشيوي که اين روزها کار مي: شاملو گفتم

سند عبارت بود از . توان اين سند را چاپ کرد مي. ام که خيلي جالب است برخورد کرده
يي که رييس سابق شرکت نفت ايران وانگليس به سفارت بريتانيا در تهران نوشته و  نامه

ها از نزديک عليه  اعالم کرده بود که دکتر بختيار رييس اداره کار خوزستان با آن
در باره سند تحقيق کرده و ديده بودم اين شخص کسي به . کند ها همکاري ميسنديکا

زيرا او زماني رييس اداره کار خوزستان بود و در زمان مصدق . نيست شاپور بختيارجز 
ترجمه کردم و به شاملو دادم و  سند را. ير کار شده بودهم معاون امير تيمور کاللي وز

ها به من  آيد که خيلي از بختياري يادم مي. روز بعد همراه با اصل سند چاپ شدچند 
  .به هر حال اين سند خيلي جنجال به پا کرد. تاختند که اين فرد، شاپور بختيار نيست

ار در ايران، اين سند را در اختيار مردم ها هم زمان با روي کار آمدن بختي چرا انگليسي      
  ؟؟ آيا اين فقط يک تصادف بودگذاشتند مي

البته همه اسناد را . سال باز شده بود ۳۰سال پيش بود و پس از  ۳۰اين سند مربوط به       
شان هم خواني ندارد، سانسور  اسنادي که با منافع. گذارند در اختيار پژوهشگران نمي

کنيد،  مرداد، شما به طور مستقيم هيچ سندي را پيدا نمي ۲۸باره کودتاي  مثال در. کنند مي
حتا . توانيد از ميان اسناد گوناگون نقش و رابطه انگلستان با کودتا را استنباط کنيد ولي مي

وقتي  ،کنم در هرحال فکر نمي .شود در اين اسناد، يکي دوبار لغت کودتا به کار برده مي
  .ي اسناد بودند، بختيار هنوز نخست وزير نشده بودها در حال بازبين اين

  در ديدار با شاملو در ايران چه گذشت؟      
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آقايان باقر پرهام، جواد مجابي، علي پاشايي و يکي . يي بود جلسه. به ديدن شاملو رفتم      
خود . گي در آورد هشاملو گفت که قرار است يک نشريه هفت. نفرديگر حضور داشتند دو

پيشنهادم اين بود که بايد نامي روي . را انتخاب کرده بود »چراغ«و براي اين نشريه نام شامل
را  »کتاب جمعه«کاري داشته باشد و نام  نشريه گذاشت که معني فروتنانه و غير دست

هاي مختلفي داشته  قرار شد نشريه بخش. قت قرار گرفتپيشنهاد کردم که مورد مواف
گان ادامه  هشدن روزنامه آيند به من واگذار شد و اين تا بستهبخش تاريخ و اسناد . باشد

دادم و عصرها در  ها دانشگاه درس مي صبح .در اين مدت، مرتب با شاملو بودم. داشت
وقتي انتشار  .در واقع دو پاي ثابت اين نشريه شاملو و من بوديم. کردم کتاب جمعه کار مي

جلسات ما در . گذاشتيم ازيار جلسه نميکتاب جمعه خطرناک شد، ديگر در دفتر نشر م
در آن . جا در باره خصوصيات شاملو، يک نکته بگويم در اين. شد خانه شاملو برگزار مي

آمدند و با او جلسات  به ديدن شاملو مي. ها با شاملو مصاحبه داشتند خيلي ]۱۳۵۸[ روزها
زد، سئواالت را  صدا مي وگويي، شاملو ما را قبل از هر گفت. گذاشتند وگو مي گفت
در . داد رفت و جواب مي داشت و بعد مي پرسيد، يادداشت بر مي خواند، نظر ما را مي مي

. اين امر برايم خيلي جالب بود. کرد، نه نظر تنها خود را واقع شاملو نظر جمعي را طرح مي
اين . او آن قدر درايت داشت که نظر چند نفر را بشنود و بعد فکر کند و جواب بدهد

  .ام گي اخالقي را من در هيچ يک از روشنفکران ايراني نديده هويژ
در جريان انتشار کتاب جمعه، شاملو يک جعبه داشت که به : ي بامزه بگويم يک نکته      

گاه . ريخت ، توي آن ميقابل چاپ بودمطالبي که غير. گفت ي خاکروبه مي آن جعبه
ي  در اين هنگام به سراغ جعبه. آمد مي، مطلب کم آمد که براي پر کردن صفحه پيش مي

آن . کرد خواند و مطلبي انتخاب مي کرد، مي دوباره همه را زيرورو مي. رفت خاکروبه مي
گان را  هنويسند ي که شاملو، مطالب همه حقيقت اين. کرد نوشت و چاپ مي را از نو مي

البته . شد تاري ميهاي ساعدي نيز به وسيله شاملو ويراس حتا نوشته. کرد ويراستاري مي
که ساعدي تبريزي بود و به زبان فارسي زياد تسلط  براي اين. ساعدي حرفي نداشت

از . من به اروپا برگشتم. گان پيش آمد هي آيند شد تا قضيه جمعه منتشر مي کتاب .نداشت
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 ۳۰کتاب جمعه دچار مشکل شده و تيراژ آن از . ع کردم و دوباره به ايران برگشتمتزم دفا
ناشر، ديگر . از نظر مالي هم دچار مضيقه بود. هزار نسخه رسيده بود ۵-۶نسخه به ر هزا

شاملو به . کدام از ما هم تعريفي نداشت وضع مالي هيچ. گذاري کند حاضر نبود سرمايه
. همسر شاملو به خارج رفته بود آيدادر همين زمان خانم . دنبال پولي براي ادامه کار بود

يادم نيست فروخت يا گرو گذاشت و خالصه . فروشم آيدا را مي طال هاي: شاملو گفت
زماني که من در خارج بودم، شاملو از فردي دعوت کرده . کتاب جمعه دوباره به راه افتاد

نوشت و با  گان مقاله مي هاين فرد در روزنامه آيند. بود تا با کتاب جمعه همکاري کند
به تدريج هم سرمقاله . کرد با شاملو کار ميگان به کتاب جمعه آمده بود و  هبستن آيند

. قرار نبود کتاب جمعه سر مقاله داشته باشد "نويس کتاب جمعه شد، در حالي که اصال
شماره از  ۳۰تا اين زمان . جريان را به شاملو گفتم. است يي تودهاين فرد : گفتند مي

يي در  ، اين فرد مقالهصدر و بهشتي باال گرفت وقتي دعواي بني. کتاب جمعه در آمده بود
که، به خسرو قشقايي يا  شروع کرد به انگولک کردن، ضمن آناين زمينه نوشت و 

من با چاپ اين مقاله مخالف . ها نسبت داد ابوالفضل قاسمي نيز تاخت و اتهاماتي به آن
بودم و به شاملو گفتم که از روز نخست قرارمان براين بود که روي مسايل سياسي روز 

گي دارد که ما وارد دعواهاي سياسي اين و آن  هحيات مجله به اين بست. نظر نکنيماظهار 
يي تصميم گرفته شد  در جلسه. تشبيه کنيم. ، در قافيه تاريخ بزنيماگر حرفي داريم .نشويم

که مقاله بدون کم و کاست چاپ  روز بعد ديدم. هاي حساس مقاله حذف شود که قسمت
، رعايت راي هيات تحريريهرايش نوشتم و ضمن اعتراض به عدم يي ب نامه. شاملو نبود. شد

شماره بعد  دو. شاملو چيزي نگفت. ليد دفتر را گذاشتم و بيرون آمدمک. استعفا دادم
  .کتاب جمعه را بستند

هرکس مخالف حزب . سياست حزب توده هميشه همين بوده است      
کرد تا ديگر نيروها  ميحزب با رژيم همکاري . شد توده بود، بايد نابود مي

بستن کتاب جمعه، به خاطر . همه را زد تا دست آخر ريشه خودش را هم زدند .را بکوبد
عه را ببندد، منتها چه يعني هدف حزب توده اين بود که کتاب جم. همين مسايل بود
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هايي که در زبان  المثل ضرب. اي دردناک جامعه ايراني استها از چيزه جوري؟ اين
ديگي که : گوييم وقتي مي. شناسانه وضعيت ايران است د دارد، بيان جامعهفارسي وجو

، کله سگ در آن بجوشد يا به خاطر يک دستمال، قيصريه را آتش براي ما نجوشد
کند، اين نشريه در خدمت اهداف او  يعني حزب توده وقتي فکر مي! ، يعني همينزنند مي

  .نيست، پس بايد بسته شود
من در همان سال اول که به ايران آمدم، يک : گفتم، اين را هم بگويم از حزب توده      

س يا اين سند، نامه يا گزارشي بود که سفارت انگلي. سند ديگري هم در آرشيو پيدا کردم
محتواي گزارش مربوط به مالقات اقبال با . اش نوشته بود آمريکا به وزارت امور خارجه

يا در حدود آبان يا  ۱۹۴۸بال در آن زمان، يعني نوامبر اق. ها بود ها يا آمريکايي انگليسي
کند که کابينه ساعد  اقبال در اين مالقات اعالم مي. در کابينه ساعد وزير بود ۱۳۲۷آذر
ها  طرف مقابل يعني آمريکايي. قانوني اعالم کنديم گرفته است تا حزب توده را غيرتصم

دانند و  ب توده را به مصلحت نميحز کنند و غيرقانوني شدن ها مخالفت مي يا انگليسي
گويند که کار شما اين است  مي. شود معتقدند که با غيرقانوني شدن، حزب زيرزميني مي

اسناد ديگري . تا اصالحات الزم را در ايران انجام بدهيد تا حزب توده نتواند رشد کند
...  .شده است وگوها انجام هم که به دست من رسيد، ديدم که در آمريکا نيز همين گفت

: خسرو شاكري زند(».شوند بازتوليد مي. ميرند نمي. اند ها مانند ويروس يي توده

شرم يک حس «: گفت مارکس حق داشت که مي )اسدي رحمت بني:كنفدراسيون و انقالب بهمن
  !»انقالبي است

ها  يي توده» مرا ببوس« خواننده ترانه معروف، يي داشتيم به نام آقاي گل نراقي همسايه«
اند، در حالي که شاعر آن آقاي  گفتند اين ترانه را سرهنگ سيامک يا مبشري سروده مي

هاي جبهه  راستي فروهر و از دست دار ها و طرف او از پان ايرانيست. بود »هاله«حيدر رقابي 
ي کفش  کارخانه. کرد گي مي خواهرم زنده آقاي گل نراقي روبه روي خانه. ملي بود

بعد از انقالب، کارگرها، کارخانه را گرفته و به . ي مدرني بود انهکارخ. سازي داشت
اين ! آقا: گفت ديد، مي آقاي گل نراقي هر وقت مرا مي. ندکرد صورت شورايي اداره مي
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دارهاي  قبول که شما از سرمايه: چه کاري بود که شما کرديد؟ يک روز به او گفتم
ها  آن. شوند يز، کارگران استثمار ميي شما ن بزرگ نيستيد، ولي قبول کنيد که در کارخانه

ها کنار گرآقاي گل نراقي با کار. ها کنار بياييد بهتر است با آن. حق دارند اعتراض کنند
. کرددولت روي کارخانه دست گذاشت و آقاي گل نراقي هم به آمريکا مهاجرت . نيامد

مرد خيلي خوبي . ذشت شد تا در گ »آلزايمر«جا، دچار  شنيدم که چند سال پيش در آن
دارها استثمار  بود، ولي طبق نظر من در آن روزها او کارگران را مانند ديگر سرمايه

دار ملي خواند، ولي کارگر  شد او را يک سرمايه ، مياس نظرات مارکسبر اس. کرد مي
ب كنفدراسيون و انقال: خسرو شاكري زند(.شناسد ملي و غيرملي نمي. شود ها سرش نمي اين حرف

 )اسدي رحمت بني:بهمن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۶ 

  ۳وست يپ

  فيل گسپر
  

زمان با از بين رفتن شوراهاي دموکراتيک، حزب کمونيست هم زير کنترل  هم«      
شخص استالين که . ها از ميان رفت وقت و اپورتونيست بوروکراسي جمعي کارمندان تمام

  .لي حزب باال کشيدهيچ نقش مهمي در جريان انقالب اکتبر نداشت، خودش را تا دبيرک
به لحاظ فيزيکي ديگر  ۱۹۲۳او در اوايل سال . چند بار سکته کرد ۱۹۲۲لنين در سال 

حزب کمونيست . ها براي کنار گذاشتن استالين نيز ناکام ماند ناتوان شده بود و تالش
، ماهيت بسيار متفاوتي در مقايسه با تشکيالت ۱۹۲۴حتي قبل از مرگ لنين در ژانويه 

 .پيدا کرده بود ۱۹۱۷   کارگري

او تا . توانست رقباي سياسي خود را از پاي درآورد ۱۹۲۰ي  استالين در خالل دهه      
واپسين دستاوردهاي انقالب از ميان . ديگر به حاکمي مطلق تبديل شده بود ۱۹۲۸سال 

گي حذف  رفت و آن دسته از اعضاي بلشويک، گارد قديم، نيز که هنوز زنده بودند، همه
ي کارگر روسيه و دهقانان اين کشور صنعتي شد،  ي طبقه  روسيه بر گرده. زيکي شدندفي

رودي از خون ميان . هم جان خود را از دست دادند  ها انسان اما در اين ميان ميليون
کند که  همين ثابت مي. هاي اول انقالب اکتبر فاصله انداخت ديکتاتوري استالين و سال
ها،  پيروزي ضدانقالب دانست و نه تداوم انقالب بلشويک  مثابه ظهور استالين را بايد به

اين مسئله را بررسي کرده از لنين تا استالين  طور که ويکتور سرژ نيز در کتاب خود همان
 ».است

 فيل گسپر:سندهينو

  زاده بهنام دارايي: ي ترجمه
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   ۴وست يپ

  رنست مندلا 
  

کارگر  ي هخودسازماندهي طبق ي هبطپيرامون را«ي زير عنوان ي لهارنست مندل، در مقا      
دهد که يادآوري آن ضروري  ، توضيحي در اين باره مي)۱۹۸۹( »با حزب پيشاهنگ

  :است
حزب سوسيال دموکرات کارگري که کار به جدايي و انشعاب  ي هدر دومين کنگر«      

انجاميد، تروتسکي به جناح ) منشويک(و اقليت ) بلشويک(موقت اکثريت حزب 
 ۱۹۰۴در سال  »وظايف سياسي ما«جدل او با لنين به نشر کتاب . ها پيوست مشنويک
که قبل از هر چيز به خاطر پاراگرافي مشهور شده است که براي تحول بعدي . انجاميد

  :گويانه داشته است حزب کمونيست روسيه و تاريخ روسيه شوروي اهميتي اساسي و پيش
وضعي منتهي خواهد شد که رهبري حزب  اين روش ما در سياست داخلي حزب به«      
شود و  گزين رهبري حزب مي مرکزي جاي ي هگزين حزب و پس از آن کميت جاي

کند و وضعي را به وجود  مرکزي مي ي هگزين کميت سرانجام يک ديکتاتور خود را جاي
هاي خود را  هاي مردم هردم سياست هاي حزبي بدون مشارکت توده آورد که کميته مي

مسير بعدي رويدادها به اين نويسان از  شمار لنين و تاريخ مخالفان بي ».هندتغيير د
ها در عين  آن. اند که تاريخ در اين مورد حق را به تروتسکي داده است گيري رسيده نتيجه

نظر گيري خود تجديد در سمت ۱۹۱۷گيرند که پس از سال  حال به تروتسکي ايراد مي
 :دانيلز. (حزب و پس از آن اشتباه دانسته است ي هنگرنموده و موضع خود را در دومين ک

۱۹۶۰(  
 ها و رزا اما بايد به اين امر توجه داشت که تروتسکي هم درست مثل منشويک      

 ي هرا از زمين »چه بايد کرد«عادالنه داشت؛ زيرا تزهاي لوکزامبورگ، با لنين برخوردي نا
داد  شمول مي ي عام و جهاني ها جنبه کرد و به آن تاريخي مشخص و محدودشان جدا مي

قصد لنين از نوشتن اين اثر اين بود که وظايف اساسي . مورد نظر لنين نبود "که اصوال
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مستقل  ي هي وسيع و گستردي يک حزب غيرعلني را در تدارک يک جنبش سياسي توده
لنين به هيچ وجه قصد . هدفي جز اين نداشت »چه بايد کرد؟«. کارگري مطرح سازد

طبقه ارائه دهد که در آن طبقه  - مناسبات حزب ي هي عام درباري نداشت که نظريه
توانست  جمالت زير را که مي »چه بايد کرد؟«لنين در همين . بايستي تابع حزب باشد مي

  :از قلم رزا لوکزامبورگ يا تروتسکي نيز تراوش کند، نوشته است
انقالبي معني دارد که به  "واقعا ي هط با طبقي تنها در ارتباي سازمان انقالبيون حرفه«      

  ». ...گردد طور خودانگيخته درگير مبارزه مي
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  ۵ پيوست

  تروتسکيسم 
  

همانند تروتسکيسم . ز متفاوت هستنديدو چتروتسکيسم با  يد دانست که تروتسکيبا      
ي  طبقه يبه جنبش مبارزات يها، ربط نيگر مشابه ايد يها سميسم و ايسم و مائوينياستال

ها در جناح چپ  گاه آنين حالت جايها در بهتر نينداشته و ندارند، ا يکارگر جهان
در جريان کنگره دوم حزب سوسيال دموکرات کارگري  تروتسکي. است ييبورژوا

داران ايسکراي لنين قرار داشت و قاطعانه عليه  ، در صف طرف۱۹۰۳روسيه در سال 
ها پيوست  اما در پايان کنگره و در جريان انشعاب به منشويک. رزه کردها مبا اکونوميست

ها همکاري کرد،  با منشويک ۱۹۰۴او تا . خواند» برهم زننده تشکيالت حزب«و لنين را 
  .ها پيوست، نه بلشويک بود و نه منشويک که به بلشويک ۱۹۱۷پس از اين زمان تا ژوئيه 

که در » انقالب مداوم«تشکيالت، در کتاب خود به نام  با ايجاد  ي تروتسکي در رابطه      
گاه براي ايجاد تشکل  من هيچ«: کند نگارش يافت، به اشتباه خود اعتراف مي ۱۹۲۸سال 

موضع درون حزبي من يک موضع . هاي انقالب مداوم تالش ننمودم بر اساس ايده
ست لنين هنوز برايم روشن العاده سيا در آن زمان اهميت تاريخي فوق... . جويانه بود آشتي

ئولوژيک، و در صورت لزوم ايجاد  ناپذير ايده نبود، سياستي که براساس خط کشي سازش
در تمام . انقالبي، قرار داشت" انشعاب به منظور ساختمان و صيقل دادن هسته حزب واقعا

ضع ها در تضاد با موا هاي تشکيالت و تاکتيک ترين مواردي که مواضع من در زمينه مهم
  )۱۷-۱۶:تروتسکيسم، سقط ديالکتيک لنيني: سازمان وحدت کمونيستي(».لنين قرار داشت، حق با لنين بود

ها قبل و در  يکي ديگر از اشتباهات تروتسکي در ارتباط با دهقانان است که براي آن«      
کند، و نقش  تاکيد مي  گيرد، فقط بر نقش کارگران جريان انقالب نقشي در نظر نمي

ها،  ي کارگر مد نظر دارد که با کمک آن قانان را بعد از پيروزي انقالب توسط طبقهده
، به هنگام جنگ ۱۹۱۷تا  ۱۹۱۴هاي  طي سال«تروتسکي . را از بين ببرد  بقاياي فئوداليسم

پلخانف و (ها  ها، عليه سوسيال شووينيست جهاني اول، در دفاع از موضع انترناسيوناليست
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موضع گيري نموده ) دومها و اکثريت انترناسيونال  کائوتسکيست(يون و نيز مرکز) شرکاء
گيري جديد تروتسکي اعتبار سياسي او را در  اين جهت. ها هم صدا شد و با بلشويک

پس از انقالب فوريه تروتسکي از . المللي سوسيال دموکراسي افزايش داد جنبش بين
نين قاطعانه به دفاع برخاست و در آمريکا به روسيه مراجعت نمود و از تزهاي آوريل ل

، به عضويت کميته مرکزي حزب بلشويک که چهارده سال از آن فاصله ۱۹۱۷ژوئيه 
  )۲۳:پيشين(».گرفته و در دورهايي عليه آن مبارزه نموده بود، پذيرفته شد

اشتباه او بعد از انقالب برنامه کمونيسم جنگي بود که در آن تاکيد بر نقش کادرهاي «      
استالين در جريان جنگ . ظامي با سوابق خدمت در ارتش تزاري، در ارتش سرخ بودن

در برنامه . هاي نظامي عصر تزاري را دوباره برقرار ساخت ي سردوشي جهاني دوم کليه
راه حل نظامي و شبه " اساسا  کمونيسم جنگي او براي حل مشکالت اقتصادي جامعه

تنها راه «: نويسد او مي. همين روش را به کار برد کرد که استالين نيز نظامي پيشنهاد مي
تواند  جلب نيروي کار الزم جهت حل مشکالت اقتصادي، از طريق طرح کار اجباري مي

کسي که کار . ها غيرقابل ترديد است اصل کار اجباري براي کمونيست. انجام پذيرد
هاي کم و بيش  ل شيوهطرح کار اجباري بدون اعما... تواند بخورد  کند، غذا هم نمي نمي

اما اشتباه تروتسکي در طرح فوق اين نبود که  )۲۵:پيشين(» .نظامي کار، غيرقابل تصور است
نظامي نمودن کار به معناي واقعي که من طرح کردم، يک «: که آن را موقتي بداند بل

ي  که معرف شيوه مداران و يا اختراع وزارت جنگ نيست، بل اختراع سياست
به   داري دهي و منضبط ساختن نيروي کار در دروان گذار از سرمايه ير سازمانناپذ اجتناب

هاي اقتصادي و  ي فعاليت يعني تروتسکي براي کليه )۲۶ص:پيشين(».سوسياليسم است
  .ديد مي  هاي کارگران اجتماعي، روش نظامي، حتا در تشکل

، ۱۹۲۱ويک در مارس يکي از اشتباهات لنين اين بود که در کنگره دهم حزب بلش«      
ها در حزب بود که به تصويب رسيد  يي مبني بر منع تشکيل جناح نامه پيشنهاد تصويب قطع

و بعدها استالين آن را به عنوان يک اصل مارکسيستي ارتقاء داد و کميته مرکزي حزب 
تصويب کرد، به خوبي از آن براي سرکوبي " ، آن را مجددا۱۹۲۳در پنج دسامبر 
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تاييدکننده موارد موفق بوده " که تروتسکي هم کال. نتقد حزب به کار بردترين م کوچک
  .است
براي برقراري سوسياليسم خود را " هاي اروپا، لنين که قبال بعد از شکست انقالب      

آلمان کرده بود، تغيير موضع داد و بر پيشرفت " متکي به انقالب جهاني و مخصوصا
بعد از مرگ لنين بود که استالين . ورزيد اقتصادي اجتماعي در روسيه اصرار

  .انترناسيوناليسم پرولتاريايي را کنار گذاشت و در خدمت ناسيوناليسم روس در آمد
ي روسيه را در گرو پيروزي  فقط تحول سوسياليستي در جامعه  تروتسکي همانند لنين      

وي را هم به که سرنوشت دولت شور دانست، بل در اروپا مي  انقالب پرولتاريايي
کرد و معتقد بود که بدون کمک دولت  گي انقالب در اروپا وابسته مي گونه چه

  .در اروپا، دولت شوروي نيز پايدار نخواهد ماند  پرولتاريايي
. ديد تروتسکيسم و استالينيسم از سوسياليسم يک ديد اکونوميستي و غيرعلمي است      

. دانند يروهاي مولده و نه مبارزه طبقاتي ميهردو جريان موتور محرکه تاريخ را رشد ن
. دهند آن با طبقه ارائه نمي  ي کدام درک درستي از نقش حزب در جامعه و رابطه هيچ

ي  يک برخورد  گي تحول اقتصادي اجتماعي جامعه هگون هبرخورد هر دو جريان به چ
  )۷۹::پيشين(».نظامي و يا شبه نظامي است

 را دولتي استالينيست، بوروکرات ريشه بي و متزلزل قشر که داشت اعتقاد روتسکيت«      
 جدي بحران يک با مواجهه در استالينيسم و اند کرده غصب است، کارگري "اساسا که

وم د جهاني جنگ جريان درسم استاليني که واقعيت اين. آمد خواهد در پا از جنگ مانند
 خود سيطره در نيز را اروپا شرق مناطق و شد تر قوي مراتب به که بل نيامد، در پا از تنها نه

 .است نياز جديدي تئوري به و است کرده مي اشتباه تروتسکي که بود معنا اين به گرفت،
 بوروکراسي ،۱۹۱۹سال از. داشت خوانايي ها واقعيت با دولتي داري سرمايه تئوري
 به شهرها، در اجباري سازي صنعتي و کشاورزي کردن جمعي خالل از استالينيست دولتي
 ديگري داري سرمايه کشور هر مانند روندين ا. زد دست سرمايه انباشت به يي گسترده نحو
 ممکن تسليحاتي رقابت ويژه به المللي نبي سطح در رقابت و کارگران استثمار وسيله به
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جا  اين در که بود شکلي نکتهين ا در داري سرمايه دول ساير با دولتين ا تفاوت. شد
 همان يعني منفعت هم جمع يک دست به دار سرمايه افراد جاي به رگرانکا استثمار

  .دش ميام انج دولتي بوروکراسي
 انکشاف. بود کالسيکسم مارکسي به بازگشت معناي به تروتسکي، بهنقد من       

 »منحط کارگري دولت«موضع  که داد نشان - تروتسکي مرگ از پس ويژه به_ تاريخي
 خودرهايي مثابه به راسم که سوسيالي نيست مارکسيستي سيککال سنت با انطباق قابل
  )۲۲:مارکسيسم در هزاره: توني کليف(».کند مي تعريف کارگر طبقه
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  ۶ پيوست

  استالين های نايتج
  

 عليه خود انتقادهاي از هرگاه که گفت لنين همسر کروپسکايا بانو به روزي استالين«      
 يلنا که بل نبود، لنين واقعي همسر وا که کرد خواهد اعالم حزب ندارد، بر دست او

 کاري هر به حزب آري،«:گفت چنين کروپسکايا به استالين ... بود لنين همسر استاسوا
   )رضا اهللا عنايت ترجمه :۳۶۲ ص :استالين هاي جنايت سري تاريخ :آرلف الکساندر( ».است توانا و قادر
 متفکر و سرزنده سازماني لنين زگاررو در که بلشويک حزب آرلف الکساندر قول به      
 از شد سبب استالين، توسط مخالفان و معترضان حذف و متعدد هاي تصفيه علت به بود،
 و قلمي جدل و وگو گفت طريق از که لنين دوران همانند حزبي نظرهاي اختالف پس اين
 امنيت سازمان هاي شکنجه و فشار اعمال با که بل نشود، چنين شد، مي فصل حل راي اخذ

 در مخالفان حذف پايان اوج نقطه که نمايند خفه نطفه در را اعتراضي هرگونه استاليني،
 ي بهانه به که بود ۱۹۳۵ سال در شرمانه بي اعمال اين درآمد پيش .بود ۱۹۳۸ -۱۹۳۷سال

 هدف که کرد آغاز را اي تازه سازي پاک حزب عضويت هاي کارت  تعويض و کنترل
 ماه در .بگذراند تيغ دم از را  همه تا بود بلشويک حزب ديميق اعضاي حذف آن آشکار
 مشخصات و درجات  ي همه که خواندند مطبوعات در شوروي مردم ،۱۹۳۵ سپتامبر
 و احيا سرخ ارتش در دوباره بود، شده منسوخ و ملغا اکتبر انقالب در که تزاري نظامي
  .گرديد معمول

 دور سومين در بود، درگذشته طبيعي مرگ با ،۱۹۳۶ سال در گورکي ماکسيم      
 و کامنوف »توطئه« ناشي را او مرگ خواست مي استالين ،۱۹۳۸-۱۹۳۷ محاکمات
 وعده و نيرنگ و حيله با بود، آلمان در ،۱۹۲۸ در که گورکي .نمايد قلمداد زينويف

 يا ۱۹۳۰ سال در .شد برگردانده روسيه به ،۱۹۲۹ سال در او امنيت سازمان و استالين وعيد
 اعدام استالين توسط گي گرسنه و قحطي عامالن عنوان به را نفر، هشت و چهل ،۱۹۳۱
 را خود گناه کوشيد عمل اين با دولت« :گفت و شد مواجه گورکي اعتراض با که شدند
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 او )رضا اهللا عنايت ترجمه :۳۷۴ ص :استالين هاي جنايت سري تاريخ :آرلف الکساندر( ».کند ديگران متوجه
 ياگودا به کامنوف بازداشت از را خود عميق تاثر مراتب گورکي ،۱۹۳۲ سال« همچنين

 تاثر شنيدن از پس استالين .داشت عميق بس احترامي کامنوف به نسبت او .نمود اعالم
  .شد الخروج ممنوع ۱۹۳۴ سال در گورکي ».کرد آزاد را کامنوف گورکي

 نابود و محو بود، شده ياد ها آن از نينل نامه وصيت در که را کساني  ي همه استالين«      
   ) ۳۸۴ص:پيشين(».کرد
 و کرد کرد مقاومت تمام ماه دو و کردند بازداشت ،۱۹۳۷ اوايل در بوخارين      

 .نوشت نامه اعتراف خود عليه و خورد شکست نهايت در اما .نکرد امضاء را نامه اعتراف
  :داشت اظهار چنين دادگاه در بوخارين

 از يکي واقع در که بل رفتم، مي شمار به ضدانقالب دستگاه در يي مهره تنها نه من«      
 از هريک از بيش ضدانقالب سران از يکي عنوان به لذا .بودم ضدانقالب سران

 بوخارين ... ».دارم عفو انتظار رو اين از .شمارم مي گناهکار و مسئول را خود ضدانقالبيون
  ي همه و کشيد بطالن خط خويش سرنوشت بر ر،جنايتکا استالين دست در گرفتار

 نه را خود دادگاه در او .کرد شا خردسال فرزند و همسر نجات مصروف را خود کوشش
 جريان از که بل کرد، معرفي »سوسياليستي ميهن به خائن« و »فاشيست عنصر« عنوان به تنها

 وجود  ي همه خارينبو .برخاست دفاع به خارجي جرايد انتقاد برابر در مسکو محاکمات
 ستايش از گذر ره اين در و کرد فدا شا خردسال فرزند و همسر نجات خاطر به را خويش
  :استاليني دادگاه بي .نگفت دريغ خود دژخيم

 جهانيان اميد و نوآور استالين .کنند مي پيروي استالين از کشور مردم  ي همه راستي به«      
 حاصل يقين کشور امور ي اداره در استالين ي خردمندانه رهبري به گان ههم .است
 .کرد صادر تيرباران دستور و فروننشست هم اين از استالين جنون اما ».اند کرده

 تيرباران را بلشويک برجسته انقالبيون  ي همه که بود کسي جنايتکار استالين )۳۸۹ص:پيشين(
 نجات براي هدايا، با همراه خود رسمي نماينده عنوان به )قراخان( کارخان اما کرد،

  .نيافت توفيقي که فرستاد، رضاخان پيش زندان، از تيمورتاش
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 همسرش دانشگاهي تحصيل از مانع ابتدا مردساالر، مانده عقب افراد همانند استالين      
 او براي عزا باشکوه مجلل مراسم سپس و کشت تپانچه با هنگام شب را او بود، شده

 به روسيه هاي ملکه سپاري خاک مراسم همانند او ي جنازه تشيع مراسم« .کرد برگزار
  ) ۴۲۳ص :پيشين( ».گرديد برگزار باشکوه و مجلل صورتي

 کمونيست حزب مرکزي کميته اعضاي از نفر ۲۵۰ از بيش اش مرگ زمان تا استالين      
 بودند، کرده مبارزه تزار رژيم با که قديمي هاي بلشويک از ها آن تر بيش که را شوروي
   .کرد تيرباران

مارکس، . نوابغين جهان را دريابيد. شود نبوغ و جنايت با هم سازگار نيستند گفته مي«      
ها هم مانند استالين خونخوار بودند؟ هوادران ذوب شده در استالين او  آيا اين... انيشتين و 
کسي ] استالين[که اين مرد البته گفتن اين « .آيا نابغه هم خونخوار است. نامند را نابغه مي

  )۲۸ص:خاطرات خروشچف(» .را دوست داشته سخني ابلهانه و آميخته به احساسات است
لنين بيمار که  يدر هنگامنين کروپسکايا، مدي و آگاهانه استالين به همسر لاهانت ع      

ر د. دانست که خبرش به لنين خواهد رسيد، تا مرگ لنين تسريع شود بود و استالين مي
محتواي نامه با . يي نبود صورتي که در آن شرايط وظيفه استالين چنين عمل احمقانه

  :ووف و زينويف چنين استنرونوشتي به کام
شما به خود اجازه داديد همسرم را به درشتي پاي تلفن بخوانيد و ! رفيق استالين عزيز«      

ا که عليه من شده است به من خيال ندارم اين عملي ر... او را به درشتي سرزنش کنيد 
جا نمي بينم که من رفتاري را که  سهولت فراموش کنم، و نيازي به تاکيد اين نکته در اين

خواهم که به دقت اين  ، از شما مي بنابراين. دانم با همسرم شده است عملي عليه خود مي
واهيد يا ترجيح تان را پس بگيريد و پوزش بخ هاي نکته را بسنجيد و ببينيد آيا مايليد حرف

  )۲۹:خاطرات خروشچف( .»۱۹۲۳ارادتمند، لنين، پنج مارس . دهيد مناسبات بين ما قطع شود مي
 و زينويف که وقت آن. شدند نابود و نيست کشور و حزب ي اوليه رهبران از بسياري«      

 چون کساني کردند، مي اداره را کشور ريکف و بوخارين و تروتسکي و کامنوف
 دفتر اعضاي تمام" تقريبا ،بودند کجا ميکويان يا واراشيلف يا کاگانويچ يا مولوتف
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 به که نظربگيريد، در را کامنوف و زينويف مثال براي. شدند تصفيه لنين زمان سياسي
 اشتباهاتي انقالب جريان در که چرا شدند، برداشته ميان از اوپوزيسيون رهبران عنوان

 از پس. دانند مي هم را ديگر چيز يک  همه اما. دانند مي را اين  همه. بودند شده مرتکب
 و زينويف. کرد وارد رهبري هيات در را ها آن لنين خود بردند، پي شان اشتباه به که اين

 به لنينگراد از دولت وقتي. کردند حزب به يي ارزنده هاي راهنماي لنين، کنار در کامنوف،
 ترين انقالبي کشور، اوليه پايتخت ي اداره. دمان لنينگراد در زينويف کرد، مکان نقل مسکو
 به را مسکو شد، سپرده او به بود، افراشته بر اکتبر انقالب در را قيام پرچم که ما، شهر

 چند يک و بودند متهمين گاه جاي در اشخاص اين  ي همه حاال و. بودند سپرده کامنوف
  )۵۲:خروشچف خاطرات( ».شدند نابود خلق دشمنان عنوان به بعد

نيز اشاره کرديم، تنها دو حزب کمونيست ايران و لهستان بودند " طور که قبال همان      
ها به دست استالين سر به نيست شدند، علت آن بود که اعضاي  تمام اعضاي آن" که تقريبا

مارشال «اين دو حزب در فشار ديکتاتورهاي حاکم بر کشور خود، رضاخان و 
هاي  بسياري از کمونيست. حاد شوروي پناهنده شده بودندگريخته و به ات» پيلسودسکي

در شوروي  ۱۹۳۰ي  هاي خارجي که در دهه آلماني و اسپانيايي و ساير کمونيست
  .زيستند، تيرباران شدند مي

هاي زيادي  استالين به ويژه با رفتاري که با حزب و دستگاه رهبري ارتش کرد، زيان«      
» .يي بود که نسبت به ديگران داشت ظن بيمارگونه ي سوء نتيجه  ها همه به کشور زد، و اين

  )۸۹:خروشچف خاطرات(
هايي را که در جبهه اسير شده بودند، خائن  بنا به دستور استالين بسياري از ژنرال«      

يادم هست اين عمل را با . شان را به سيبري فرستادند هاي اعالم کردند و خانواده
تنها پس از مرگ استالين بود . شان کردند هاي و پوتاپف و خانوادهدلين  موزيچنکو و پانه
  )۱۲۷:خروشچف خاطرات(» .هاشان برگردند ها اجازه يافتند به خانه که اين خانواده

در هنگام تعرض با مقاومت . ، به دستور استالين رخ داد۱۹۴۲فاجعه خارکف در سال       
شوند که در دام محاصره از جناح چپ  مي شوند، بعد از مدتي متوجه چنداني روبرو نمي
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نشيني  از استالين تقاضاي توقف و عقب. شوند در صورت ادامه تعرض نابود مي. اند افتاده
ارتش به . فشارد کند و بر ادامه تعرض پاي مي کنند، استالين موافقت نمي عمليات را مي
کسي موفق به فرار " تقريبا. دستاد ارتش پنجاه و هفتم به کلي نابود ش«. دهد ناچار ادامه مي

ي دشمن پيش رفته بود و وقتي در محاصره افتاد  اين ارتش تا اعماق منطقه. نشد
قدر سوخت نداشتند که فرار کنند، براي برگشتن با پاي پياده هم مسافت  واحدهايش آن

 آمار رسمي. ... بسياري کشته شدند، اما بخش اعظم افراد به اسارت در آمدند. زياد بود
 خاطرات(» .تانک بود ۳۰۰اسير و  ۲۰۰۰۰۰مفقود، و   ۷۰۰۰۰کشته،  ۵۰۰۰عبارت بود از 

  )۱۳۹-۱۳۸:خروشچف
گي  هر چيز بسته. افتد توانست براي هريک از ما اتفاق بي در آن روزها هر چيزي مي«      

گاهي اوقات . گذشت کرد در ذهنش چه مي به اين داشت که وقتي استالين به آدم نگاه مي
کني؟ چرا نگاهت را از  چرا امروز تو چشمم نگاه نمي«: گفت شد و مي ر آدم خيره ميد

شد، آن هم با  خبر و اخطاري با آدم بد مي بي. و مهمالتي از اين دست» دزدي؟ نگاهم مي
کرد که  طور با يک جاني رفتار نمي يک بازپرس معقول هرگز اين. توزي تمام کينه

ها دعوت کرده بود با او بر سر يک سفره غذا  کرد که از آن استالين با دوستاني رفتار مي
به «: بولگانين شبي پس از شام، که از آپارتمان استالين در آمده بوديم، گفت. بخورند

روي  ات مي داني خودت به خانه آيي، اما هرگز نمي ي استالين مي عنوان دوست سر سفره
چه گفت  اظهار را کرد مست بود، اما آن بولگانين موقعي که اين» !برندت به زندان يا مي

» .آميزي بود که از امروز به فردا با آن دست به گريبان بوديم توصيف دقيق وضع مخاطره
  )۱۹۱:خروشچف خاطرات(

که عادت به دزدي ادبي داشتند، اين عادت را از خالق خودشان   سران حزب توده      
  :آموخته بودنديعني استالين 

توانست با ديدي  خودپرست نبود، اگر مي  بيني بود، اگر آن همه اگر آدم واقعاستالين «      
يافت که کتاب  کوشش چنداني در مي هاي خود را تجزيه و تحليل کند، بي انتقادي تئوري

ها پيش از نگارش و نشر اثر استالين، منتشر شده  مدت» ي حزبي پخته پرداز نيم نظريه«اين 
تو اين مطلب را از «: توانست به استالين بگويد ريايي بود که ميدر واقع اين مرد سيب. بود
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افتد که يک  وانگهي، اغلب اتفاق مي» .کتاب من دزدي، چون کتاب مرا در اختيار داشتي
هر مرد بزرگي پيش از برداشتن گامي . کند آدم بالنسبه ناشناخته و گمنام کشف مهمي مي

اما استالين اين امکان را هرگز . عادي است رساند، آدمي ساده و که او را به بزرگي مي
مادام که زنده بود، مادام که رهبر کبير بود، در مسائل تئوريک حرف . داشت منظور نمي

بايد تابع او باشند و   گفت و همه يي را او بايد مي هر چيز تازه و طرفه. اول و آخر با او بود
و حاال . کند، تکرار کنند عالم ميقوانيني را که او براي ساختمان سوسياليسم کشف و ا

يک ابله سيبريايي گمنام پيدايش شده بود و همان چيزهايي را گفته بود که استالين نوشته 
  )۲۰۳ص:هاي تئوريک استالين نوشته: خروشچف خاطرات(» !بود

ي نوزدهم حزب را  ، استالين ما را جمع کرد و پيشنهاد کرد که کنگره۱۹۵۲در سال «      
نيازي به متقاعد کردن ما نبود، زيرا براي هيچ کس از ما جاي . اجالس کنيمدعوت به 

ها بود  مدت. تشکيل نشده باشد] ۱۹۵۲تا ۱۹۳۹از [ي حزب سيزده سال باور نبود که کنگره
ي  ي مرکزي خواه در زمينه ها بود کميته سال. ي مرکزي هم خبري نبود از پلنوم کميته

ي مرکزي خواه در زمينه  ها بود کميته سال. ل نشده بودپردازي يا براي مشورت تشکي رويه
ي مرکزي  و کميته" خالصه، حزب عموما. پردازي يا براي مشورت تشکيل نشده بود رويه

کارها را شخص استالين   ي همه. جمعي ايفا نکرده بودند سهمي در رهبري دسته" خصوصا
دفتر سياسي به مثابه يک مهر کرد و از  ي مرکزي اقدام مي کرد، از باالي سر کميته مي

کرد  داد در مورد کارهايي که مي به ندرت به خود زحمت مي. کرد الستيکي استفاده مي
  ) ۲۰۵ص:پيشين( ».از دفتر سياسي نظر بخواهد

يي نبينند و وقتي  گناهان صدمه برد که بي چه را که در توان داشت به کار مي لنين آن«      
براي اصالح او، نه مجازات او، از هيچ کوششي  ديد کسي خطايي کرده است مي

کرد زير بالش را بگيرد و او را  زد سعي مي اگر لغزشي از کسي سر مي. کرد فروگذار نمي
کم با  نخست با خنثا کردن خصوصيات منفي او و سپس کم: بر موضع مثبتي مستقر کند

لنين را پشت سر گذاشته ولي عصر . جديد سوسياليستي  گي استفاده از او در ساختمان زنده
هاي مردي بيمار،  هاي نامعقول، سياست سياست. بوديم و وارد عصر استالين شده بوديم
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به ] همسر استالين[ناديا « ) ۲۱۱ص:پيشين( ».زده کرد ي وحشت فشرد و بيم را در پنجه  همه
  ) ۲۱۶ص:پيشين(» .علت توهين ناموسي که استالين به او کرد، خودش را کشت

بعد از مرگ استالين به مدت سه سال تمام ما قادر نبوديم از گذشته ببريم، قادر «      
ي  چه را که درباره نبوديم به خود، اين جرات را بدهيم که پرده را باال بزنيم و آن

ها و ساير چيزهايي که در زمان  بخواهي، اعدام دل ها، محاکمات، حکومت بازداشت
چنان بود که گويي به . از نظر ما پنهان داشته شده بود، ببينيمحکومت استالين روي داده و 

مرگ _ توانستيم حتا پس از مرگش       ي خود زنجير شده بوديم و نمي هاي گذشته فعاليت
نتوانستيم خود را از اثرات و عوارض  ۱۹۵۶تا سال . خود را از نفوذ او آزاد کنيم_ استالين

ان شکار دشمنان خلق بر وجود ما چيره شده بود گي و جنوني که در جري رواني شوريده
همچنان به توهمي که استالين در ما برانگيخته بود، داير بر اين که از سوي . خالص کنيم

ها بجنگيم، اعتقاد داشتيم؛ معتقد بوديم که با پيروي  ايم و بايد با آن دشمنان محاصره شده
ي  مستقر کرده بود، مبارزه" ده و عمالتوجيه کر" ها را نظرا هايي که استالين آن از شيوه
هيچ فکر ! بخشيم کنيم و دستاوردهاي انقالب را تحکيم مي را تشديد مي  طبقاتي

ها روي داد، خود از نظر حقوقي  ههايي که در جريان تصفي اعدام  کرديم که آن همه نمي
اده بود که در آميزي انجام د استالين اعمال جنايت! اما اين حقيقت داشت. اند جنايت بوده

هيتلر و موسوليني در خور هاي فاشيستي از نوع حکومت  حکومتهر حکومتي به جز 
برديم، هنوز درک  چه را که در قوه داشتيم براي حفظ استالين به کار مي آن. ... کيفر بود

تا سال ! ايم قصابي را در آغوش خود پناه دادهکش و  آدمنکرده بوديم که چه جاني و 
دوسوم  ) ۲۵۹-۲۵۸ص:پيشين( ».استالين آزاد نکرده بوديم ا از قيد چاکري، خود ر۱۹۵۶

  .اعضاي منتخب کنگره نوزدهم تيرباران شدند
کند زيرا الف و  استالين قبل از جنگ کيم ايل سونگ  را وادار به شروع جنگ مي      

انات کند، و سالح و امک شنود و حتا با مائو هم مشورت مي گذاف کيم ايل سونگ را مي
اما استالين در جريان جنگ دو کره شمالي . دهد نظامي در اختيار کيم ايل سونگ قرار مي

هاي کره  تمام مستشاراني را که در لشکرها و هنگ«و جنوبي، در حين انجام جنگ 
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جا کار بسيار  مان در آن نگه داشتن مستشاران«: استالين گفت» .شمالي داشتيم فراخواند
خواهيم مدرکي موجود باشد که متهمان  ما نمي. ود اسير بشوندممکن ب. خطرناکي بود

جرياني است مربوط به خود کيم ايل . ايم يي در جريان داشته بکنند به اين که مداخله
گويد گناه اين وضع خطرناکي که کره شمالي بدان دچار شده  خروشچف مي» .سونگ

  ) ۲۸۱ص:پيشين( .بود، متوجه استالين بود
 ميـان کـه عيب اين و است خشن درجه منتها به استالين«: اش گفت نامه وصيتلنين در       

 دبير مقام که شخصي براي است تحمل قابل ها کمونيست ما بين تماس و هنگام خودمـان
 که کنم مي پيشنهاد من جهت بدين. است تحملي غيرقابل است عيب نموده احراز را کلي
 ديگري شخص گزينش و کنند مطالعه سمت از اين استالين برکناري امکان باره در رفقا
 و درستي و تر بيش گذشت از لحاظ چيـز هـر از قبـل که فردي. دهند قرار نظر مد را

 متمايز از استالين رفقـا، بـا تر بيش رفتـار حسـن و نزاکـت و تر بيش مهرباني و وفاداري
  ».شود حالي به حالي وي از تر کم و بوده
  ه کامنف در مورد استاليننامه همسر لنين ب      
در پي نامه کوتاهي که با اجازه پزشکان، والديمير ايليچ ) کامنوف(» لئون بوريسويچ«      

اين . لنين به من ديکته نمود استالين ديروز نسبت به من خشم و غضب غيرعادي ابراز نمود
شت وقت يک کلمه در و در تمام مدت سي سال من هيچ اولين روز من در حزب نيست

به همان اندازه که نزد ) لنين(» ايليچ«کارهـاي حـزب و امور . ام يک از رفقا نشنيده از هيچ
. سردي نيازمندم استالين گرامي است نزد من هم عزيز است، من امروز به حد اعالي خون

مطرح کرد و چه ) لنين(شود با ايليچ  دانم که چه چيزهايي را مي من بهتر از هر پزشکي مي
کند و چـه چيزهـايي  دانم چه چيزهاي او را عصباني مي شود، زيرا مي را نمي چيزهايي

  .به هرحال من بهتر از استالين بر اين امور واقفم. کند نمي
که دوستان قديمي والديمير ايليچ لنين هستيد ) زينوويف(من به شما و گريگوري       

ز در زندگي شخصـيم و عليـه آمي مراجعه کـرده و تمنا دارم مرا عليه مداخالت خشونت
استالين مرا با کمسيون نظارت تهديد . ناسـزاهاي زشـت و تهديدگونـه حمايت کنيد
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کند و من نسبت به تصميم واحد آن کمسـيون ترديدي ندارم منتها من نه نيرو و نه  مي
من هـم آدمم و اعصابم بيش . را صرف اين مجادله احمقانه نمايم وقت زيادي دارم که آن

  ».کشد از اين نمي
نوشته بود و دو ماه و نيم بعد لنين نامـه زيـر را  ۱۹۲۳دسامبر  ۲۳همسر لنين اين نامه را       

  :خطـاب بـه استالين نوشت
  رونوشت به کامنف و زينوويف      
  رفيق استالين عزيز      
د اجازه داديد که با گستاخي همسر مرا پاي تلفن خواسته و او را به شکل شما به خو      

که او به شما گفت که حاضر است آن مذاکرات را  با وجود اين. ي مواخـذه کنيدي زننـده
فراموش کند ولي زينوويف و کامنف در جريان قرار گرفتند و من قصد ندارم آنچه را 

چه عليه  يد نمايم آناينيست ت وش کـنم و الزمکه بر عليه من شده، بـه سـهولت فرامـ
لذا تقاضـا دارم دقـت کنيـد و ببينيد آيا . نمايم همسر من شده، عليه خودم تلقي مي

که ترجيح  حاضريد اظهارات خودتان را پس بگيريد و معذرت بخواهيد و يا اين
  .دهيـد کـه روابط بين ما قطع گردد مـي

  ۱۹۲۳مارس  ۵. ارادتمند لنين
ما چون با او کار . استالين آدم بسيار شکاک و بدگماني بود و بيماري سوءظن داشت«      
چرا : توانست به کسي نگاه کند و به او بگويد او مي. کرديم به اين حقيقت پي برديم مي

قدر مشوش است؟ يا چرا امروز هي سرت را بر  هات اين کني و چشم اين جوري نگـاه مي
  کني؟ ـا نگاه نميگرداني و تـوي چشـمان م مي

بيماري سوء ظن يک بدگماني عمومي در وي ايجاد کرده بود به طوري که نسبت به 
همـه جـا و . شـناخت اعتمـاد نداشـت کارکنان برجسته حزب هم که از ساليان دراز مـي

انتهايي  چون قدرت بي. ديد مي» مزدور«و » جاسوس«و » دو رو« و » دشـمن«در همـه چيـز 
کرد و او عالوه بر  پنداشت نابود مي تها درجه لجوج بود و هر که را مخالف ميداشت به من

وضع ناشي از اين جريـان خيلـي . شد محو فيزيکي، به لحاظ شخصيتي هم بايد ترور مي
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گزارش محرمانه خروشچف به کنگره (» .اش را نداشت کس جرأت ابراز عقيده سـاده بود، هيچ
  )بيست
اي و بـه  هاي ناحيه پيامي رمزي به دبيران کل کميته۱۹۳۹انويه ژ ۲۰استالين در «      

ها و به کميسرهاي مردم براي امور  هـاي مرکزي و حزب کمونيست جمهوري کميتـه
  :فرستاد و ضمن آن چنين اظهار داشت»  د. و. ک. ان«هاي  سـازمانداخلي و به رؤساي 

دهـد کـه  ي توضيح مياتحاد شورو )بلشويک(کميته مرکزي حزب کمونيست «     
به موجب اجازه کميته مرکزي  »ديگري. و. ک. ان«اسـتعمال طـرق فشـار جسماني توسط 

به بعد مجاز بوده ۱۹۳۷سراسـري اتحاد شوروي از سال  )بلشـويک(احزاب کمونيسـت 
کشورهاي بورژوازي نيز از  هاي ضدجاسوسي است و بر همه روشن است که دستگاه

گان کـارگري سوسياليسـت اسـتفاده کرده و  هماني عليه نمايندطريق اعمال فشار جس
هاي ضد  بايد دانست که چرا دستگاه. کنند آوري استفاده مي اکنون هم به اشکال شرم

حاسوسي سوسياليستي بايد در مقابل عناصر و عمال خطرناک بورژوازي و در مقابل 
تري اتخاذ نمايند؟  انسانيارکنان مزارع اشتراکي روش دشمنان خوني طبقه کارگر و ک

از فشار جسماني هنوز کميته مرکزي احزاب کمونيست اتحاد شوروي معتقد است که 
اسـتفاده شـود و بـه طـور اسـتثنايي عليـه دشـمنان سرشناس و سرسخت مردم  "بايد اجبارا

  )۴۲ص :خاطرات خروشچف.(به عنوان يک طريقه موجه و مقتضي بايستي از آن استفاده نمود
چرا؟ . بريا با خانواده رفيق اوردجنيکيدزه يا اورژونيکيدزه، هم با بيرحمي رفتار کـرد«      

. آورش مانع شود هاي شرم د بريا را از اجراي نقشهکه اورجنيکيدزه سعي کرده بو براي اين
 .بريا تمام کساني را که ممکن بود مشکلي برايش ايجاد کنند از سر راه خود برداشت

. کـرد ه هميشه مخالف بريا بود و اين موضوع را از استالين هم پنهان نمـياورجنيکيدز
گي کند اجازه از بين بردن اورجنيکيدزه را  که به موضوع رسيده اسـتالين به عـوض اين

  )۶۱:پيشين(».داد و وي وادار به خودکشي شد
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   ۷پيوست 

  ماجراي خودکشي امامي
  

و در آخرين . ، امامي مسئول مالي گروه بود۱۳۴۵در سال « ابيانسهر لبرتآ ي گفته به      
تومان  ۶۰۰۰۰تومان پول پيش او بود و رفته رفته پول به  ۳۷۰۰۰تراز نامه مالي حدود 

  .رسيد
يي کند تا تمام وقت در  در اين زمان گروه تصميم گرفت بخشي از کادرها را حرفه      

يي گروه، امامي بود که با کمک مادرش  رفهتا اين زمان تنها فرد ح. اختيار گروه باشند
اين همان راهي است که «: گفت امامي با اين کار مخالف بود و مي. کرد گي مي زنده

اما گروه براين » .احزاب کمونيست اروپايي رفتند و سرانجام به طبقه کارگر خيانت کردند
يي کند و گروه  ها را حرفهيي از کادر تواند عده نظر بود که با راه انداختن کار انتفاعي مي

خبر  ۱۳۴۶کرد تا اين که در اوايل بهار  الوقت مي امامي در دادن پول دفع. فعال شود
  ؟۲۷داستان چه بود. خودکشي او به گروه رسيد

                                                 
ساله بود روزي از تراس طبقه دوم ساختمان به طبقه اول سقوط  ۹يا  ۸که  پسر ويولت«-  ۲۷
مخارج هنگفت معالجه اين پسر را که . شود کند و در اثر برخورد با نرده به شدت مجروح مي مي

در آن . پرداخت) از پولي که از تشکيالت نزد او بود(در حدود شصت هزار تومان بود، امامي 
متر در اسدآباد شميران به او داده بود و امامي  ۱۵۰۰عه زميني به مساحت موقع مادر امامي يک قط

به چند . به فروشد" اکرد تا آن قطعه زمين را سريع هاي معامالت ملکي مراجعه مي به بنگاه" مرتبا
خواهم اين قطعه زمين را  کارم مي نفر غيرتشکيالتي گفته بود من شصت هزار تومان به کسي بده

بنابراين بايد پول .. مشتري براي قطعه زمين خود پيدا کند) به موقع(نتوانست  امامي. بفروشم
باشد، بگيريم و با آن کار  هزار تومان مي ۸۰الي  ۶۰تشکيالت را که نزد امامي است و در حدود 

امامي با کار انتفاعي مخالف بود و مضرات اين کار را طي چند جلسه براي رفقا توضيح . کنيم
ام ما تصميم  گفت من اين پول را براي نجات پسر ويولت خرج کرده مي به ما مياگر اما. داد

در برابر او . ما سند زمين او را ديده بوديم و به ما گفته بود که بايد به فروشم. گرفتيم ديگري مي
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، خانواده ويولت با ۱۳۳۲پس از آزادي در سال . باخته دختري به نام ويولت بود امامي دل
و . هاي سياسي بکشد که امامي دست از فعاليت ط آنها موافقت کردند به شر ازدواج آن

  .گي کنند گذاشت زنده يي که مادرش در اختيار او مي با خانه
به همين خاطر . و امام جمعه داماد ناصرالدين شاه بود. امامي پسر امام جمعه تهران بود      

واهر ضياءالسلطنه خ. هاي خوبي داشتند اش در حکومت موقعيت برادران و خواهران ناتني
نماينده مجلس و امام جمعه » دکتر امامي«اش همسر دکتر مصدق بود و برادر زاده او  ناتني

  .توانست به موقعيت خوبي از نظر کاري و مالي برسد کرد مي پس اگر اراده مي. تهران بود
حال که براي من انتخاب ميان عشق و آرمانم مطرح «: اما امامي به پدر ويولت گفته بود

  ».کنم ام را فداي آرمانم مي قاست من عش
کودک دچار . ويولت ازدواج کرد و بعداز مدتي با يک بچه از همسرش جدا شد      

  .پس به امامي مراجعه کرد. سانحه شد و براي درمان نياز فوري و مبرم به پول بود
امامي به پشتوانه زميني که مادرش به او داده بود پول گروه را به ويولت داد و سعي       

و در يک بحران . اما موفق نشد. فروش زمين پول را به صندوق گروه باز گرداندکرد با 
اش با خون  امامي قبل از مرگ. گي خود پايان داد هاي خود را بريد و به زنده روحي رگ

  :خود بر ديوار اتاقش نوشت
ام و ديگر  خسته شده. شوم تر به هدفم نزديک مي زنم کم تر سگ دو مي هرچه بيش«      
اتحاد شوروي راه انحراف را در پيش گرفته است و به پرولتارياي . م زنده بمانمخواه نمي

  ».مرگ من به هيچ کس مربوط نيست. کند جهان خيانت مي

                                                                                                                 
امامي در آن شب هرچه  .وژي گذاشته بود، پول ارزشي نداشتکه تمام عمرش را در راه ايدئول

در نتيجه، خود را به دليل اين که شصت هزار تومان پول . برد کند راه به جايي نمي فکر مي
تشکيالت را بدون اطالع رفقا برداشته و هزينه معالجه فرزند، معشوقه خود کرده است، محاکمه 

امامي را ديدم که . کند کند و خودش آن را اجرا مي کند و براي خود حکم اعدام صادر مي مي
اش باز است و با تيغ سلماني، رگ دست چپ خود را  کشيده و چشمان و دهان تخت دراز يرو

 )خاطرات آلبرت سهرابيان: آلبرت سهرابيان(.»بريده بود



۱۱۵ 

در نشست اضطراري توسط آوانس    يي هم به کميته مرکزي يکا نوشت که نامه«      
من تصميم «: گويد امامي در اين نامه خطاب به کميته مرکزي مي. مراديان خوانده شد

خواهند با کار انتفاعي بنيه سازمان را  به رفقايي که مي... ام کنار کشيده و کار نکنم  گرفته
تقويت کنند و به اتکا آن کادرهايي تربيت و حزب کمونيست اصيل و انقالبي را درست 

امانتي را که شما به من سپرديد نتوانستم حفظ کنم و .... گويم  کنند شاد باش مي
  »بميرم خواهم مي

ي  يي براي مراديان به جا گذاشته بود که در نشست بعدي کميته امامي همچنين نامه«      
چنين نسبت به ناتواني خود براي ايجاد دگرگوني  امامي هم. خوانده شد] گروه[مرکزي

زاري کرده و از مشي حزب کمونيست چين در برابر انحراف حزب  احساس بي
چنين نسبت به تأسيس  در اين نامه امامي هم. داري کرده بود کمونيست شوروي جانب

» خيانت«تجارت انتفاعي براي تأمين مالي گروه هشدار داده بود، کاري که از نظر او 
سرانجام او در اين نامه از دين خود نسبت به مادرش ياد کرده بود، زني . شد محسوب مي

در همان . مديونش بودکه امامي انسانيت خود را » کش طبقات بسيار پايين و زحمت«از 
را مربوط به ژن ) ي مالي از گروه سوءاستفاده(ي خود  کارانه کردار خيانت حال، امامي

  )۱۵۲ص: خاطرات آلبرت سهرابيان( .ي تهران بود، دانسته بود پدريش، که زماني امام جمعه
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   ۸ پيوست

  ياز باقر امامانتقاد 
  

 ابياناز خاطرات آلبرت سهر را يي از انتقاد حسن پيروزجو به باقر امامي خالصه      
 »چپ«با افکار حاکم بر  جوانان امروز ييآشنا يار آموزنده است برايم که بسيا دهيبرگز

  :دوم يت پهلويدر مقطع حاکم رانيا
 گي را كه گاه خانواده نخستين انتقاد و ايراد ما به او اين بود كه پناه«      

مان را در يك خانه تيمي  براي ادامه كار پنهاني بود از ما گرفت و همه  پوشش ترين طبيعي
هم در شرايط حكومت نظامي و سانسور و  آن. از جنوب شهر گردآورد يي در نقطه

  ). تيراندازي به شاه توسط حزب توده(۱۳۲۷ بهمن ۱۵از   گرد پليسي، پس پي
نكات باشد ولي امامي  تجربه ما جوانان به آن اندازه نبود كه متوجه اين اگر شعور و«      

كه  كه در آن زمان چهل و هفت يا هشت سال داشت، مدتي درگير كارهاي جاسوسي
سر برده و  ها در زندان رضاشاهي به كند بود، سال كاري را ايجاب مي ترين پنهان سخت

طور  وگو بود چه وري در معاشرت و بحث و گفت يي چون پيشه هاي با تجربه كمونيست با
  ».فهميد را كه از بديهيات است نمي و چرا اين

منتشره از سوي   »مخفي «  يي بود كه دريك بولتن نخستين زنگ خطر عبارت از مقاله«      
آسمان و ريسمان بافتن درباره  از يك مقدار  پس. حزب توده درباره ما نوشته شده بود

و ... باقر امامي، نويسنده با يك تير دو نشان را زده بود  درباره شخص گروه و به ويژه
اگر براستي اين دار و دسته خود : كشيده بود كه  را پيش  سرانجام آشكارا اين پرسش

  كند؟ آنها را دستگير نمي  چرا پليس  پس نيستند  كارگزار پليس
بايستي  زا بود كه مي ب توده يك پرووكاسيون پليسي خطرناك و وحشتاين كار حز      

تند كه عبارت از ترك آن خانه لعنتي، پراكنده   كرد و به يك واكنش ما را فوراً بيدار مي
هاي ما نيز  كرد كه نكرد، پافشاري و هشداردادن شدن و ردپاها را از بين بردن وادار مي
به اين حرفها   را سوار بود و گوشش  و خر خودشكوچكترين اثري در امامي نداشت، ا
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نداشتن آگاهي   ي طبقاتي در مبارزه )خاطرات آلبرت سهرابيان: آلبرت سهرابيان(» .بدهكار نبود
ها قيد و بندهايي را از  در گروه کروژک. شود ديالکتيکي سبب بسياري از انحرافات مي

هاي هندي  د که شباهت به مرتاضان منظري پوپوليستي براي خود تبديل به قانون کرده
بند و آن را به اعتقادات سفت و سخت  است که به قيد و بندهاي خودساخته، به شدت پاي

نمايند به طوري که فردي از اين تيپ خود را محاکمه و خود  تبديل مي» کمونيستي«و حتا 
يعني . ذارندکند، چه رسد به ديگراني که پا را از قانون ابداعي کج گ را نيز مجازات مي

ها در جنبش چپ ايران  و مائويست  همان فرهنگ کاذب و غلطي که از طريق حزب توده
در میان » انتقاد و انتقاد از خود«به عنوان  ۱۳۵۷رواج و گسترش داده بودند که در سال 

ذيرفته و به اين اصل پ"  ۲۸يكا " در تشكيالت« :رايج بود»خط سه«های موسوم به  جریان
باشد نبايد سرمايه و  مي"  يكا "جا افتاده بود كه هر كسي كه عضو   عنوان يك ارزش

ثروت فرد را آزمند  و  ما بر آن بوديم كه اندوختن سرمايه . اندوخته شخصي داشته باشد
تر سرمايه  چه بيش دهد كه براي اندوختن هر ساخته و گام به گام او را به مسيري سوق مي

آمدن از  كند؛ مردابي كه ديگر بيرون و آز غرق مي  ناخودآگاه در مرداب حرص و ثروت
در آن زمان پولي اندوخته و در صدد   احمد بسطامي و همسرش. آن ناممكن است

احمد .  خوانايي نداشت"  يكا "هاي حاكم بر ها با ديدگاه خانه بودند اما اين كار آن خريد
شود و براي پيدا  تسليم او مي" قرار گرفته و نهايتا  اش نبراي خريد خانه زير فشار ز بسطامي
گيري خود را  گي دست داستان ساخته" يكا"مجوزي جهت قطع ارتباط با  كردن

، در ميان جنبش چپ ايران رواج ۱۳۵۷چيزي که در سال  )خاطرات آلبرت سهرابيان(».سازد مي
  !داشت

: شود گروه خودشان ميامامي هم خودش گرفتار اين فرهنگ ساخته و پرداخته       
هايم را سوزانده و يا به  خواهد تمام نوشته دلم مي«:گفته بود  هايش امامي درباره نوشته«

                                                 
سازمان انقالب کمونيستي : ساکا/هاي ايران مخفف گروه انقالبي مارکسيست: گاما - ۲۸

کروژک در زبان روسي يعني /يادرو در زبان روسي يعني هسته/يادور کمونيستي ايران: يکا/ايران
 محفل
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ديگر هيچ نام و نشاني از من باقي نماند زيرا من به شما خيانت  دان ريخته شود تا زباله
اگر ... ام ث بردهبه ار) امام جمعه تهران بود  پدرش (ام هاي پدري اين خيانت را از ژن. كردم

انساني وجود داشت از بركت مادرم است كه زني است از طبقات  در من اندكي روحيه
ديگر ... امانتي را كه شما به من سپرده بوديد نتوانستم حفظ كنم...  بسيار پايين و زحمتكش

  »...خواهم بميرم مي ... توانم با شما روبروشوم نمي
هنگامي كه در . دلباخته دختري ارمني به نام ويولت بود امامي«اصل ماجرا چيست؟       

رفته بوديم   اش شد و ما همراه رفقاي ديگر براي ديدار او به خانه از زندان آزاد ۱۳۳۲سال 
به امامي به خاطر رهايي از   از شادباش  پس. براي ديدار امامي آمدند  پدرومادر ويولت نيز

ها مطرح كردند  آن. وگو پرداختند با امامي به گفتازدواج دخترشان  ها درباره زندان، آن
دخترشان با امامي موافقت كنند كه او دست از مبارزه  در صورتي حاضرند با ازدواج

ها پيشنهاد كردند كه نه دستگاه  آن. برگردد  گي  عادي برداشته و سرشغل و زنده ۲۹سياسي
گي  شغلي  وبي براي آغاز يك زندهخ سرمايه  توانست يي كه به نام مادر امامي بود مي خانه

داده و از اين طريق كسب و كار موفقي را   ها را گسترش تواند خانه موفق باشد و امامي مي
داماد  كه امامي پسر امام جمعه تهران،  دانستند پدرو مادر ويولت مي. ريزي كند پايه

                                                 
خيزد  به مخالفت با طبقات حاکم بر مي  طبقهبه عنوان   ي کارگر در آن طبقه هر جنبشي که«-  ۲۹

 سياسيي خود در آورد، جنبشي  ها را به وسيله فشاري از خارج تحت سلطه کوشد آن و مي
ان منفرد در يک دار ، کوشش براي به چنگ آوردن کاهش زمان کار از سرمايه"مثال. است

" ي اعتصاب و نظاير آن، جنبشي صرفا هاي صنايع به وسيله کارگاه يا فقط در يکي از شاخه
است، در مقابل، جنبش به منظور به دست آوردن قانون هشت ساعت کار و نظاير آن،  اقتصادي

 منفرد کارگران، اقتصاديهاي  ي جنبش و با اين ترتيب است که از همه. است سياسيجنبشي 
به منظور پيروز گرداندن منافع   طبقهآيد، يعني جنبش  پديد مي سياسيجا جنبشي  در همه

اگر چه اين . باشد خويش در شکلي عمومي، و در شکلي که داراي نيروي الزام اجتماعي عام مي
ي خود وسايل انکشاف چنين  ها به وجود يک سازمان قبلي نياز دارند، معهذا به نوبه جنبش

 )۵ص:هاي کارگري اسناد کمينترن درباره سازمان:مبارزات اقتصادي و سياسي: کارل مارکس(».باشند سازماني مي
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  اش ز خواهران ناتنيا كه گفتم يكي  طور همان ،  باشد و همه خواهران ناصرالدين شاه، مي
  اش گان و برادر زاده گان ضياءالسلطنه زن دكتر محمد مصدق بود، برادران، خواهر زاده

توانست با  مي خواست هاي باال در دربار و يا حكومت بودند و اگر او مي داراي مقام
خ به در پاس امامي. گي گسترده به سرعت مدارج ترقي را به پيمايد استفاده از نفوذ خانواده

دست نخواهد شست و عشق خود را   هايش ها گفت كه هرگز از آرمان آن
او اين تعبير شاعرانه را خطاب به پدر و مادر ويولت به . خواهد كرد   هايش آرمان فداي

ها بر گور عشقم  من انتخاب ميان عشق و آرمانم مطرح است شب حال كه براي«: كار برد
يي ساخته، همه يادگارهاي عشق از  چه دوقصن  اشك خواهم ريخت و به جاي ازدواج

ياد خاطرات شيرين گذشته خواهم سوخت و   و با... ام را در آن خواهم نهاد دست داده
. كه آيا اين حرف آخر اوست پدر و مادر ويولت از او سئوال كردند» ...خواهم زيست

خشم و  ويولت با پدر و مادر. باشد امامي پاسخ داد كه اين حرف اول و آخر او مي
را  ديگر ناراحتي خانه را ترك كردند و بدين ترتيب باقر و ويولت در حالي كه يك

ويولت تحت فشار خانواده خود . عاشقانه دوست داشتند، نتوانستند به وصال هم برسند
  اما ازدواج او به سرانجام نرسيد و از شوهر اولش. شد به ازدواجي تحميلي تن دهد ناچار

ويولت براي معالجه فرزند . ند بيمار براي او باقي مانده بود جدا شددر حالي كه يك فرز
امامي به پشتوانه قطعه . كند نياز به پول فوري پيدا كرده و به امامي مراجعه مي  بيمارش

به نام او كرده بود پول مورد نياز ويولت را از حساب تشكيالت   كه مادرش زميني 
 . كند برداشت مي

ما چند . قطعه زمين پول تشكيالت را به جاي خود برگرداند  فروشبا اين تصور كه با       
قطعه زمين بوديم، اما   گي او براي فروش و دونده  قبل از خودكشي امامي شاهد تالش ماه
تواند  كرد كه مي آن قطعه زمين چيست؟ او فكر مي  كه هدف او از فروش دانستيم نمي

اطالعي داشته باشند پول "  يكا "اعضاي  خوبي فروخته و بدون آن كه زمين را به قيمت
شود  بد امامي او موفق نمي  از شانس. تشكيالت برگرداند برداشت شده را به حساب

اين . ماند مي  اش پيدا كند و به اصطالح زمين روي دست مشتري مناسبي براي زمين ارثي
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ان دريافت گي بسطامي ما خواه گيري ساخته دست  از حادثه  يي بود كه پس همان دوره
"  يكا "از طرف ديگر در سازمان . كرديم مي مسئله را پيگيري" بيالن مالي دقيق بوده و مرتبا

هزار  ۵۰چشم همه به آن " داشت كه مسلما اندازي كار انتفاعي جريان بحثي در مورد راه
وامل همه اين ع. كار انتفاعي دوخته شده بود اندازي اوليه براي راه تومان به عنوان سرمايه 

برساند و يا با   را به فروش بود زمين   دست به دست هم داد و امامي را، كه موفق نشده
امامي كسري مربوطه را تامين كند،  گذاشتن سند مالكيت نزد برادرزاده خود مصطفي گرو

چنان تحت فشار قرار داد كه   به سوي يك بحران روحي شديد سوق داده و روان او را
از مال و منال دنيا هيچ  او در هنگام مرگ. ست در خودكشي يافتچاره كار را به نادر

گي چشم از  ساله ۶۴در   امامي... ريال پول پيدا كردند ۱۲تنها   هايش چيز نداشت؛ در جيب
» قبر آقا سر «به   كه معرف  گان خود در خيابان سيروس جهان فروبست و در گورستان بسته

به » نورو«به   امامي متخلص پر ماجراي سيد باقر گي   بدين ترتيب زنده .باشد دفن شد مي
گران براي ارزيابي  سياسي و تاريخ پيكار او عليه زورگويان و ستم ولي پرونده. پايان رسيد

ها،  توان پيرامون خدمات و اشتباهات، نظرگاه نيست كه مي ترديدي. پيوسته باز است
،  او به ارزيابي و داوري نشستگي  و شخصيت  وجوه زنده ساير... خصائل مثبت و منفي و

كارگري و كمونيسيتي ايران تعلق دارد؛ جنبشي   گي  و فعاليت امامي به جنبش زيرا زنده
 .باد يادش گرامي» .را وقف آن ساخت  اش  گي كه او از اوان جواني تا لحظه مرگ، زنده
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