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  سر سخن

حجم وسيعی از مطالب مختلف در مورد حزب توده  امسال ناگهان

تحت عنوان هفتادمين سالگرد تأسيس آن حزب منتشر شدند که 

در صفحه ویژه سایت فارسی ای از آنها هم اکنون  مجموعه

دسترس  در" بررسی کارنامه حزب توده ایران"یر نام سی ز بی بی

ای که امروز به نام حزب توده  هر چند که جریان سياسی .است

شود در شرایط کنونی کمترین وزنه سياسی را داراست،  شناخته می

اما از آنجا که نام حزب توده اساسًا با یک دوره از تاریخ مبارزاتی مردم 

هه سی در ایران گره خورده است ایران در دهه بيست و اوایل د

های  همواره در ارتباط با این نام، چه در جهت تحریف و قلب واقعيت

مبارزاتی آن دوره و چه به منظور تجربه اندوزی از گذشته برا ی 

این امر مسلمًا در مورد . گيرد هائی صورت می ساختن آینده، تالش

در باره آن  .تسی نيز صادق اس بی مطالب اخيرًا منتشر شده در بی

توان گفت که در حالی که کم و بيش اطالعات  ای می مطالب از زاویه

درستی در ميان آنها وجود دارد ولی تا جائی که به موضوع نقد و 

بررسی و تحليل واقعيت حزب توده در گذشته یا در حال حاضر بر 

ها در مجموع سطحی و ژورناليستی  گردد، برخورد در این نوشته می

. از حد موضع گيری بر له و عليه حزب توده فراتر نرفته استاست و 

شود که در طی مطالب منتشر شده دست به  همچنين دیده می

به طور برجسته قبل از (تالش مجددی زده شده تا همچون گذشته 

ها در ایران  کمونيسم و کمونيست) آغاز مبارزه چریکهای فدائی خلق

های حزب توده مورد تبليغات  يانتها و خ ها و ننگ با توسل به رسوائی



  

 ١١

عالوه بر اینها، یک ایراد اصلی در . منفی قرار گرفته و کوبيده شوند

مطالب مورد بحث، قاطی کردن مرز بين حزب توده دهه بيست و 

های اول دهه سی با حزب توده تغيير ماهيت داده بعدی  سال

مردمی جا ای که آن حزب توده که در ميان نيروهای  باشد؛ به گونه می

داشت با حزب توده کنونی که دارای ماهيت ارتجاعی و ضد خلقی 

. است صرفًا به خاطر داشتن یک اسم واحد یکی گرفته شده است

مسلم است که این نوع برخورد با وقایع تاریخی و عدم تفکيک 

هر چند  -های متفاوت و متضاد از یکدیگر های مشخص با ماهيت پدیده

های  در فهم درست واقعيت -حد بوده باشندآنها دارای یک اسم وا

تاریخی اخالل ایجاد نموده و مانع از درک درست و علمی وقایع و 

تجزیه و تحليل آنها و اخذ تجربه برای پيشبرد مبارزات کنونی و آینده 

اهميت این امر به خصوص در آنجاست که در سالهای اخير . گردد می

بارز امروز ایران به کنکاش های روشنی از گرایش نسل جوان م نشانه

در تاریخ مبارزاتی نسل پيش از خود به منظور تجربه اندوزی از آن بروز 

لذا بسيار ضروری است  یافته و به سرعت در حال گسترش است و

که هم اطالعات درست از گذشته در اختيار این نسل قرار داده شود و 

ایل هم کوشش شود با تجزیه وتحليل علمی و مارکسيستی مس

تاریخی، نسل جوان مبارز ایران را در پيشبرد مبارزات خود در جهت 

ها و رژیم  امپریاليست( رهائی مردم ایران از زیر سلطه دشمنانشان 

  . یاری رساند) جمهوری اسالمی

خيانت و  ت مخرباثيراشاهد تنگارنده این سطور که در دهه چهل خود 

همچنين بر زمينه های حزب توده در ميان مردم بوده و  رسوائی

هائی که منجر به تشکيل چریکهای فدائی خلق شد در جریان  تالش

در (های فدائی  برخورد انتقادی به گذشته حزب توده توسط کمونيست
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قرار ) جهت از ميان برداشتن بختک حزب توده از سر راه جنبش

داشته، وظيفه بازگوئی مهمترین مسایل و نکات برجسته تاریخی در 

حزب توده، شکل گيری جنبش نوین کمونيستی و  ارتباط با

 -های فدائی و تجزیه و تحليل آنها را درمقابل خود می بيند کمونيست

که اميد است نوشته زیر ضمن انجام این وظيفه در خدمت روشن 

های عمده مطالب اخيرًا منتشر شده در مورد حزب توده  کردن نقص

  . نيز قرار گيرد

  



  حزب توده در آغاز

  

ای هم نتوانسته بود نمونه  زب توده که در حيات خود حتی لحظهح"

فقط کاریکاتوری بود از یک حزب " و " یک حزب کمونيست باشد

 ٢٨کودتای امپریاليستی " ، در شرایطی که "لنينيست -مارکسيست

مرداد موجب از هم پاشيدن تمام سازمانهای سياسی، ملی و ضد 

ها توانست عناصر فداکار و مبارز تن" ، رهبری آن "امپریاليستی گردید

". حزب را به زیر تيغ جالدان بياندازد و خود راه فرار را در پيش بگيرد

کتاب مبارزه  -نقل از چریک فدائی خلق، رفيق کبير مسعود احمدزاده (

  )مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک

ساله  ١٢سخنان فوق به دوره اول حضور حزب توده در ایران و فعاليت 

مربوط است،  ١٣٣٢مرداد  ٢٨تا  ١٣٢٠ن از زمان تأسيس در سال آ

ها و بروز جنگ  ای که در اثر رشد شدید تضاد در ميان امپریاليست دوره

جهانی دوم، حکومت رضا شاه به مثابه نمای اولين دیکتاتوری 

امپریاليستی در جامعه ایران ساقط شده و شرایط نسبتًا آزادی برای 

پسر او، محمد رضا شاه که . وجود آمده بوده های سياسی ب فعاليت

ها به جای پدر به تخت سلطنت نشانده شده بود، در  توسط انگليسی

شرایط رشد روز افزون مبارزه در جامعه فاقد آن قدرتی بود که بتواند 

های سياسی بسته و مانع از رشد مبارزات  فضا را کامًال بر فعاليت

عدی بود که جمعی از روشنفکران در چنين شرایط مسا. ها گردد توده

که اغلب متعلق به طبقات مرفه یا نسبتًا مرفه جامعه بوده و عليرغم 

منش آن طبقات را هم با خود داشتن افکار مترقی، جهان بينی و 

این حزب درمقابل دربار . ، حزب توده را بنيان گذاشتندکردند حمل می

امپریاليسم انگليس،  که محل تمرکز نيروهای ارتجاعی بود که از منافع
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های  کرد، به دفاع از آزادی ها دفاع می بورژوازی کمپرادور و فئودال

ای  دموکراتيک پرداخت و توانست در مدت کوتاهی شناسائی توده

مرکب از کارگران، دهقانان، (یافته و حمایت توده وسيعی از مردم 

ز و حتی بعضی ا )١(اقشار مختلف خرده بورژوازی و بورژوازی ملی

  . اشراف را به سوی خود جلب کند

پس از  ١٣۵٧همانطور که می دانيم حزب توده یک بار دیگر در سال 

ایران که دیگر در ميان  ساله غيبت از جامعه ٢۵یک دوره طوالنی 

شناخته " کميته مرکزی" مبارزین و فعالين سياسی جامعه با نام 

البی، رژیم های انق شد، در شرایطی که با خيزش قدرتمند توده می

های مختلف و  مرکب از امپریاليست(شاه ساقط شده و جبهه ارتجاع 

دچار ضعف و ) در رأس آنها امپریاليسم آمریکا، و بورژوازی وابسته ایران

پریشانی گشته و حاکميت امپریاليستی جدیدی توسط خمينی در 

جامعه شکل گرفته بود، در شرایطی که این حاکميت، به دليل حضور 

ای انقالبی و در مناطقی حتی مسلح در صحنه مبارزاتی ه توده

جامعه، هنوز قادر به اعمال دیکتاتوری کامل بر مردم نبود، و در نتيجه 

فضای نسبتًا باز و شبه دموکراسی در جامعه وجود داشت، در ایران 

ای که پس از خيانت رهبران حزب توده و فرار  اما با پروسه. حضور یافت

به شوروی و کشورهای اروپای شرقی طی شده بقایای آن رهبری 

شد نه یک حزب بلکه  خوانده می" حزب توده"بود، آنچه اکنون به نام 

تشکل کوچکی بود که با دنباله روی مطلق از سياست خارجی 

های حزب توده در حدود سه  ها و رسوائی ها و خيانت شوروی، ننگ

در این مقطع با  .کرد دهه بعد از کودتا را نيز بر دوش خود حمل می

  های رژیم  توجه به نقش بسيار رسوائی که این تشکل در تحکيم پایه
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یا " کميته مرکزی" جمهوری اسالمی ایفاء نمود ماهيت ارتجاعی 

شود، با عریانی  ای که امروز هم به همين نام خوانده می"حزب توده"

  . هر چه بيشتر در مقابل دید همگان قرار گرفت

این طور بوده است که اسامی و حتی کلمات در در تاریخ همواره 

در دستور زبان هم . اند مقاطع مختلف تاریخ معانی مختلفی پيدا کرده

رود، گاه  برای ناميدن اشخاص، حيوانات و اشياء به کار می" اسم"که 

ممکن است یک اسم واحد برای ناميدن دو پدیده متفاوت بکار گرفته 

از این رو نباید . هم صادق است" توده حزب"این امر در مورد نام . شود

است و ضد خلقی و ارتجاعی که دارای ماهيت  -حزب توده کنونی 

را با حزب توده دوران قبل  - بساطش امروز در خارج از کشور قرار دارد

در ایران، صرفًا به خاطر هم اسم بودن،  ٣٢مرداد سال  ٢٨از کودتای 

دارای ماهيت خرده بورژوائی  حزب توده مورد بحث ما،. یکی تصور نمود

بود و با هر عيب و ایرادی که داشت به هر حال در درون صف خلق و 

در حالی که حزب توده . گرفت در ردیف نيروهای مردمی قرار می

هر (کنونی در صف دشمنان مردم جای دارد و یک جریان سياسی 

نيروهای ضد خلقی و " غيبی"های  چند مرده که تنها به زور و کمک

اش جلوگيری شده و زنده  های امپریاليستی از تدفين تبليغات رسانه

باشد و در  مدافع منافع بورژوازی وابسته ایران می) شود جلوه داده می

  . همين رابطه هم قابل برخورد و بررسی است

مرداد، به مدت طوالنی در جنبش خلق  ٢٨حزب توده قبل از کودتای 

اما این حقيقت که . شد تصور می ما به نادرست حزب کارگران تلقی و

حزب توده هيچوقت یک حزب کمونيست و حزب طبقه کارگر نبود را با 

توان با رجوع به برنامه مبارزاتی و عملکردهای آن اثبات  قاطعيت می

، ١٣٢٠به خصوص که این حزب خود در آغاز تشکيل در مهر ماه . کرد
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د فاشيست ما یک سازمان ملی، دموکراتيک و ض"اعالم کرد که 

) ١٣٢٠نقل از جزوه اصول تشکيالتی حزب توده ایران سال " (هستيم

و نه تنها ادعای کمونيست بودن و حزب طبقه کارگر بودن را نکرد بلکه 

بدون این که به نقش تاریخی طبقه کارگر در ایران در بسيج و متشکل 

کردن همه اقشار و طبقات تحت ستم برای مبارزه عليه امپریاليسم و 

مه نيروهای ارتجاعی اشراف داشته باشد با قاطی کردن مرز بين ه

سازمان زحمتکشان، کارگران، دهقانان، روشنفکران "طبقات، خود را 

). ١٣٢٣کنگره اول حزب توده، خرداد (ناميد " مترقی و خرده بورژوازی

اکثر افراد حزب "از جنبه اعتقادات ایدئولوژیکی نيز بارها اعالم کرد که 

ن و مسلمان زاده هستند و نسبت به شریعت محمدی ما مسلما

عالقه و حرمت خاصی دارند و هرگز راهی را که منافی با این دین 

پيمایند و مواضعی را که با آن تضادی داشته باشند  باشد نمی

و یا ) ٢٠/١٢/١٣٢٢به تاریخ  ٢۵٧نشریه رهبر شماره " (پذیرند نمی

فقط مخالف مذهب نيست حزب توده ایران نه "کردند که  تأکيد می

بلکه به مذهب به طور کلی و به مذهب اسالم خصوصًا احترام 

گذارد و روش حزبی خود را با تعليمات عاليه مذهب محمدی  می

داند بلکه معتقد است که در راه هدفهای مذهب اسالم  منافی نمی

). ١۵/١٠/١٣٢۵مردم شماره یک دوره پنجم به تاریخ . "(کوشد می

از . د با صراحت بر کمونيست نبودن حزب توده تأکيد کردبارها نيز خو

صراحتًا مطرح  ١٧/٢/١٣٢٣نشریه رهبر به تاریخ  ٢٨جمله در شماره 

نسبت کمونيستی به حزب توده ایران، نسبتی که دسته سيد : "نمود

  کوشند به ما وارد سازند  ضياءالدین می

را از ما و بدین وسيله سعی دارند سرمایه داران و تجار ایرانی 

حزب توده ایران حزبی . بترسانند، نسبتی است غلط و دور از حقيقت
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چرا؟ زیرا ما معتقدیم . است مشروطه خواه و طرفدار قانون اساسی

که افکار کمونيستی و سوسياليسم زائيده شرایط اجتماعی خاصی 

ه است که در ایران وجود ندارد و اگر روزی حزب کمونيست در ایران ب

تکه آخر اعتراف صادقانه ."(آن حزب قطعنًا توده نخواهد بودوجود آید، 

  !!)ای بود

در طی تمام دوره فعاليت علنی، حزب توده در کنار انجام بعضی 

های سازشکارانه و ننگ آلودی  کارهای دموکراتيک، اعمال و سياست

های رنجدیده ایران منجر شد  که به تقویت ارتجاع وتضعيف جنبش توده

شرکت در دولت قوام السلطنه و مماشات . خود داراسترا در پرونده 

با حکومت مرکزی و در همين چهارچوب ارتکاب به اعمال فاجعه آميزی 

نظير ایفای نقش اعتصاب شکن در جریان مبارزات پرشور و گسترده 

در این زمان رهبران حزب ( ١٣٢۵کارگران نفت جنوب در تيرماه سال 

، قوام السطنه به خوزستان رفته و توده در تبانی با نخست وزیر وقت

ای را که کارگران پيشرو به ابتکار  با شگردهای مختلف آتش مبارزه

عليه شرکت ایران و انگليس و دولت حاکم سازماندهی کرده  ،دخو

پس از آن، شرکت نفت . بودند را خاموش و مانع از تداوم آن شدند

ا پشتيبانی و انگليس با بسيج مزدورانی از ميان عشایر خوزستان ب

همراه با نيروهای نظامی دولتی، به کارگران یورش برده و به درگيری 

کشته و در آبادان نفر  ۴٧خونين با کارگران پرداختند که طی آن حدود 

 -، همچنين جلوگيری از رشد جنبش ملی)شماری نيز زخمی گشتند

ی ها دموکراتيک مردم آذربایجان و کردستان، از نمونه اعمال و سياست

قوام . سازشکارانه و خيانت آميز حزب توده در یک دوره معين بود

اش به نفع امپریاليسم انگليس، در تاریخ  السطنه با اعمال ضد خلقی

اما حزب توده بدون در . شود ایران به عنوان نوکر انگليس شناخته می
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نظر گرفتن ماهيت ضد خلقی این فرد، در شرایط اوج گيری مبارزات 

ضد امپریاليستی مردم ایران، سياست سازش با قوام را  دموکراتيک و

در پيش گرفت و همه نيروی خود را در جهت تقویت او و کابينه اش 

از طرف شورای  ١٣٢۵تيرماه  ۴مثًال در نشریه ظفر به تاریخ . قرار داد

سازمان وسيع صنفی کارگران ایران تحت (متحده مرکزی کارگران 

آقای قوام السلطنه عمًال مورد : " که، اعالم شد )رهبری حزب توده

حزب توده حتی در اواخر ". باشد تأئيد کارگران و زحمتکشان ایران می

. تظاهراتی به نفع قوام در ميدان بهارستان برپا نمود ١٣٢۴سال 

از روز تظاهرات به نفع : "  سپس، در مقابل منتقدین مطرح ساخت

. نامند می" سازشکاری"ه ای دور قوام تا سقوط کابينه ائتالفی را عده

هایمان  در این مدت ما توانستيم خود را بشناسانيم و سازمان...ولی 

کميته مرکزی با کمک عاجل و مؤثر در روی کار . را استحکام بخشيم

آمدن دولت آقای قوام السلطنه، ایران را از تجزیه و جنگ داخلی نجات 

  ).١/٨/١٣٢۵نشریه رهبر به تاریخ ." (داد

ط با جنبش خلق آذربایجان حتی وقتی نيروهای مرتجع و در ارتبا

مسلح شاه تنها در جریان یورش به مردم این دیار، بر اساس برخی 

هزار نفر از آنان را یکجا کشتند، حزب توده  ٢۵تا  ٢٠اسناد تاريخی بين 

در  بوجود آمدهفاجعه بزرگ گوئی که اتفاقی نيافتاده است، چنان 

به خاطر صلح در داخل ایران که برای حفظ " ن را آذربایجان را تأئيد و آ

ماه  سال اول دی ۴نشریه مردم شماره " (صلح جهان مفيد است

جا زد؛ و یکی از رهبران حزب توده که در کابينه قوام به وی ) ١٣٢۵

پست وزارت اعطاء شده بود به نام فریدون کشاورز در روزنامه ارس 

سأله آذربایجان، چنانچه در خاتمه م: " نوشت) ١١/١٠/٢۵به تاریخ (

اطالعيه کميته مرکزی حزب توده ایران ذکر شده است، به نحوی که 
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زیرا هيچ ایرانی وطن پرستی ميل . انجام شد، بهتر از عکس آن بوده

نداشته و ندارد که ایران صحنه یک جنگ داخلی و یا احيانًا وسيله و 

دنبال اعالم چنين به ". بهانه ایجاد اختالف بين دول بزرگ جهان گردد

مواضعی، رهبری حزب توده برای اطمينان دادن به رژیم شاه مبنی بر 

: اش با حکومت مرکزی، اعالم کرد های مماشات گرانه تداوم سياست

اتهامات دشمنان ما در این که ما مخالف رژیم سلطنتی هستيم جدًا "

د اعليحضرت شاه جوان همه گونه امکانی را دارن. مورد تکذیب ماست

که با حمایت از آزادی و قانون اساسی، مورد اعتماد کامل همه 

خواهيم در اینجا رژیم  ما نمی......شيفتگان دموکراسی قرار گيرند

ای  برعکس چنين مطالبه. کارگری و دموکراسی رنجبری بر قرار کنيم

نشریه مردم به تاریخ " (برای ایران ابلهانه و بی معنی خواهد بود

قابل ) . عالميه خطاب به اعضای حزب و مردم ایرانا - ١٣٢۵/ ١٠/١۵

روز از  ٢۴تأکيد است که در تاریخ ذکر شده در زیر این اعالميه تنها 

گذشت و هنوز خونهای  لشکر کشی خونين شاه به آذربایجان می

های  ریخته شده در آذربایجان بر زمين جاری بود و حتی پوکه

روی زحمتکشان و مردم بی های بسيار کثيری که بی محابا به  گلوله

های تبریز پخش بود و به  پناه شليک شده بودند، در کوچه پس کوچه

گفته شاهدان عينی در آن زمان، کودکان آنها را وسيله بازی خود قرار 

  . داده و به بازی با آنها مشغول بودند

، حزب توده به ١٣٢٧پس از کنگره دوم این جریان در اردیبهشت سال 

لنينيست به خود و اعالم آن حزب به  -ان مارکسيستفکر بستن عنو

اما این اعالم لفظی هم هرگز حزب . مثابه حزب طبقه کارگر ایران افتاد

توده را به یک حزب کمونيست تبدیل نکرد و باعث نشد که این حزب 

های تحت ستم ایران،  واقعًا به نفع طبقه کارگر و دیگر توده
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در جهت برپائی یک حکومت واقعًا درعملکردهای خود تغييری داده و 

، "رژیم کارگری و دموکراسی رنجبری" مردمی و یا به قول خود وی

ها که بر  با اوج گيری مبارزات ضد امپریاليستی توده. گامی بردارد

محور ملی کردن نفت برجستگی هر چه بيشتری یافت، این حزب نه 

صدق به مثابه فقط در پيشاپيش این مبارزه قرار نگرفت، نه تنها به م

نماینده بورژوازی ملی ایران که خواهان کوتاه کردن دست 

ها از منابع نفتی ایران بود کمکی نکرد بلکه وقتی وی  امپریاليست

به کارشکنی در مقابل اقدامات  تا آنجا که توانستنخست وزیر شد، 

در این زمينه به حد کافی اسناد  -مصدق و تضعيف حکومت او پرداخت

ود دارد که از به راه انداختن تظاهرات عليه مصدق و او را و مدارک وج

عامل امپریاليسم آمریکا خواندن گرفته تا اقدامات دیگر را در بر 

با توجه به این که یکی از مختصات بارز حزب توده از آغاز . گيرد می

های خارجی اتحاد جماهير شوروی بود، در این  دنباله روی از سياست

مقابل خواست ملی کردن نفت در سراسر ایران که  دوره حزب توده در

شد با رسوائی هر چه تمامتر خواهان  از طرف مصدق مطرح می

این نمونه نيز که آشکارا . اعطای امتياز نفت شمال به شوروی شد

نشانگر برخورد غيرملی و غيرکمونيستی بود، بی اعتنائی کامل حزب 

ده های ضد امپریاليست توده نسبت به منافع طبقه کارگر و منافع تو

  .  مردم ما را درمقابل دید همگان قرار داد

انگليس و (های امپریاليستی  در چنان اوضاع و احوالی بود که قدرت

در جهت حفظ منافع غارتگرانه  خود در ایران، از طریق ارتجاع ) امریکا

مرداد را عليه منافع مردم ایران سازمان دادند و  ٢٨دربار شاه، کودتای 

ر شرایطی که نه مصدق خود را برای مقابله مسلحانه با دشمنان د

" آشوب" آماده کرده بود و نه حزب توده اساسًا خواهان به قول خود 
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های مردم آماج حمالت خونين نيروهای مسلح شاه، قمه به  بود، توده

در . هائی نظير شعبان بی مخ قرار گرفتند دستان کودتاچيان و لمپن

های مبارز مرتبط با حزب توده که با از  ال هنوز تودهاین اوضاع و احو

جان گذشتگی آماده مقابله با کودتاچيان، دفاع از خود و پيشبرد 

مبارزاتشان تا رسيدن به پيروزی بودند، انتظار داشتند که این حزب 

آنها را برای مقابله با کودتای امپریاليستی سازماندهی کرده و رهبری 

ولی حزب توده عليرغم برخورداری از  )٢( .ه گيردمبارزاتشان را به عهد

، به )تشکل افسران حزب توده در ارتش(یک نيروی متشکل نظامی 

کمترین اقدامی در دفاع از مردم دست نزد و آنها را در مقابل 

بخشی از رهبران خائن . های خونين رژیم شاه تنها گذاشت سرکوب

نهائی هم که مدتی حزب برای حفظ جان خویش به خارج گریختند و آ

بعد دستگير و به زندان افتادند در آنجا، عليرغم همه ادعاهای قبلی 

خود، با نوشتن ندامت نامه و تأئيد رژیم کودتا به مردم پشت کرده و 

های خدمت گزار در دستگاه سرکوب شاه  حتی بعضی از آنها به مهره

رفرميستی و  های به این ترتيب تداوم سياست. تبدیل شدند

زشکارانه حزب توده و مماشات دوازده ساله آن با حکومت مرکزی، سا

از آن زمان به بعد لفظ . های خلق انجاميد به خيانت آشکار به توده

خيانت با نام حزب توده عجين شد و صفت خائن در پشت 

حزب خائن " ، یا "حزب توده خائن: "اسم حزب توده قرار گرفت

  ) ٣(".توده
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  !حزبی که کمونيست نبودعقب ماندگی جامعه یا 

  

این واقعيت که حزب توده در طی فعاليت دوازده ساله خود تا کودتای 

مرداد، نه تنها قادر به پيشبرد مبارزات انقالبی مردم ایران نشده  ٢٨

های تاریخی به جنبش مردم در راه رهائی خود  بلکه حتی سر بزنگاه

حزب توده نه یک توانست نشانگر آن باشد که  ضربه زده بود، خود می

اما این، موضوعی . حزب کمونيست بلکه کاریکاتوری از آن بوده است

جنبش کمونيستی ایران بتواند بالفاصله بعد از کودتای نبود که 

در  .مرداد، آن را به صورت یک جمعبندی تئوریک ارائه دهد ٢٨

آن زمان حزب توده مورد پشتيبانی کامل شوروی قرار داشت که خود 

عنوان یک دولت کارگری و مهد سوسياليسم شناخته هنوز به 

و  کشور شوراها که اتفاقًا در همان مقطع، جنگ دالورانه -شد می

عظيمی را بر ضد فاشيسم در سطح جهان پيروزمندانه رهبری کرده 

پشتيبانی حزب توده از شوروی و تأئيد متقابل شوروی از آن، . بود

به خودی خود و به نادرست، برای اذهان عموم و خيلی از روشنفکران 

های کارگری و  کمونيستی بودن حزب توده و داشتن هدف

در واقع برای . کرد سوسياليستی از طرف آن حزب را متبادر می

نيروهای جنبش مشکل بود که در حالی که شوروی را به مثابه یک 

شناسند، حزب  دولت سوسياليستی و مدافع منافع طبقه کارگر می

. کمونيست و متعلق به طبقه کارگر تلقی نکنند توده را یک حزب

بنابراین، برای این که یک فهم درست از ماهيت واقعی حزب 

، مورد پذیرش قرار وجه غالبتوده در ميان نيروهای چپ، در 
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ای نسبتًا طوالنی  در تاریخ مردم ما طی شده  گيرد، پروسه

    .      است

م یک نيروی خرده در دهه سی با این که حزب توده حتی در مقا

بورژوای دموکرات هم نتوانسته بود در طول فعاليت خود و در جریان 

رفت پاسخ دهد، ولی  مرداد به انتظاراتی که از آن می ٢٨کودتای 

ه هنوز بسياری از وابستگان به این حزب با استناد به مواردی چون ب

که خود محصول رشد  -"شورای متحده مرکزی کارگران"وجود آمدن 

زافزون مبارزات کارگری در آن دوره بود، و یا ایجاد تشکيالتی برای رو

با توجه به حضور زنان مبارز و تحصيل کرده در  -زنان در درون حزب 

صفوف حزب توده، رشد ادبيات انقالبی با وجود شاعران و نویسندگان 

های  آزادیخواهی که پشتيبان حزب توده بودند و غيره، از وجود جنبه

های آن حزب صحبت کرده و بر این اساس آن را یک  فعاليتمثبت در 

شکی نيست که چنين مواردی . پنداشتند حزب طبقه کارگر می

هائی از دست آوردهای مبارزاتی مردم ما در آن مقطع بودند که  جلوه

. البته با نام حزب توده در یک دوره از تاریخ جامعه ما رقم خورده است

يه بر چنين مواردی حکم به حزب طبقه اما، حاملين نظری که با تک

کارگر بودن حزب توده می دادند نه فقط به این امر آگاهی نداشتند که 

تواند دال بر ماهيت کارگری یک حزب  چنان اموری به خودی خود نمی

باشد، بلکه آنها به واقعيت شرایط مبارزاتی بسيار مساعدی که حزب 

های  آنها غليان جنبش .توده در آن رشد کرد نيز توجهی نداشتند

ای و رشد بی سابقه مبارزات مردم دراین دوره که مسلمًا دست  توده

آورد را در نظر نگرفته و قادر به  آوردهای مبارزاتی با خود به همراه می

 تشخيص این امر نبودند که در دهه بيست در شرایط تضعيف

لمللی، ا دیکتاتوری رژیم حاکم در داخل ایران و در فضای مساعد بين
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های ستمدیده ایران عليه دشمنانشان، هم  های مبارزاتی توده حرکت

وسعت چشم گيری داشت و هم شدیدًا رو به رشد بود؛ و نيروهای 

آزادیخواه و مترقی جامعه به این دليل دور حزب توده جمع شده و به 

رساندند که انتظار رهبری مبارزات خود را از آن حزب  آن یاری می

درست به خاطر این که  -واقعيت این است که این حزب ولی. داشتند

در طول فعاليت های  -یک حزب کمونيست و پيشرو طبقه کارگر نبود

دوازده ساله خود هرگز نتوانست مبارزات مردم ما را در جهت تحقق 

شان رهبری کرده و جنبش را قدمی به جلو  های اساسی خواست

  . ببرد

های  در دهه" ای توده"یک تفکر رایج  توان گفت و یا می(ها  "ای توده"

، ضمن تأکيد بر این که حزب توده در )پيشين که هنوز هم از بين نرفته

، حزب طبقه کارگر ایران بوده است، از به ١٣٢٠-١٣٣٢های بين  سال

ها صحبت  حزب توده در این سال" سنگين"اصطالح اشتباهات 

حزب " خدمات" کنند که گویا کنند و در حالی که حتی ادعا می می

آن بوده، آن به اصطالح اشتباهات را هم " اشتباهات"توده بيشتر از 

به گردن عقب ماندگی جامعه ایران در دوره مورد بحث "(!!) بزرگوارانه"

کرده که رهبران حزب توده عمل  اندازند که گویا همانطور ایجاب می می

ی از از جمله احسان طبری یک. کردند و گریزی از آن نبوده است

 رهبران خائن حزب توده و تئوریسين این حزب، در مقدمه کتابی با نام

، با تأکيد بر حزب طبقه "کارگری و کمونيستی ایران نظری به جنبش"

روشن است که حزب و : "کند کارگر بودن حزب توده، مطرح می

های طبقه کارگر در کشورهای آسيایی، عقب مانده، کم  سازمان

  . بایست راه دراز تکامل ارگانيک را طی کنند رشد مانند ایران می
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روشن است که این احزاب در مراحل مختلف زندگی خود از جهت 

شعارها و شيوۀ مبارزه و عمل پيوسته در سطح و اوج الزم یک حزب 

این مشکالت و نقائص . اند لنينيستی طراز نوین نبوده -مارکسيستی

، یازده ٣٣۵از راه توده نقل ." (ویژۀ جنبش انقالبی در کشور ما نيست

نمونه دیگر از توجيه کاری برای اثبات این که حزب توده ). ١٣٩٠مهر 

حزب " ای تحت عنوان  گویا حزب طبقه کارگر ایران بوده است، نوشته

، "به مناسبت هفتاد سالگی حزب توده ایران -توده ایران و توفان

: خوانيم نجا میدر آ. باشد می) توفان(حزب کار ایران "منتشره از طرف 

آید که حزب توده ایران گویا  ها چنين بر می ها و گفته ای نوشته از پاره" 

حزب طبقه کارگر ایران نبوده است به این علت که در کار خود نواقص 

و معایب بسياری داشته، اشتباهات بزرگی مرتکب شده، به راست و 

پرده دست فراموشی سه ای مسایل مهم را ب به چپ دویده و پاره

اما دارندگان این نظریات، محيطی را که در آن . است و از این قبيل

آنها . .... حزب توده پدید آمده و رشد کرده از دیده فرو می گذارند

کنند که حزب مانند انسان پس از پيدایش و پيش از آنکه  فراموش می

حزب توده ایران . به مرحله بلوغ برسد دوران کودکی خود را می گذراند

يز با توجه به وضع کشور پس از بيست سال دیکتاتوری فاشيستی ن

در طول این دوران . توانست چنين دورانی را نپيماید رضا خان، نمی

حزب هنوز مارکسيسم لنينيسم را بدرستی فرا نگرفته بود، محيط و 

شناخت، از انطباق صحيح  ساختمان اجتماعی خود را بدرستی نمی

ط ایران ناتوان بود، در پراتيک مبارزه مارکسيسم لنينيسم بر شرای

در چنين شرایطی حزب نمی . سياسی و اجتماعی تجربه نداشت

نواقص و اشتباهات حزب در . توانست از خطا و اشتباه مصون بماند

مائوتسه دون دوران . دوران کودکی اختصاص به حزب توده ایران ندارد
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حزب در آن : کودکی حزب کمونيست چين را این گونه توصيف می کند

در پایان این دوره نيز بر اثر ... دوران هنوز کودکی خود را طی می کرد

راست روی حزب به رهبری چن دو سيو انقالب با شکست مواجه 

در ميان خدمات و اشتباهات حزب توده ایران آنچه عمده  ...گردید

  ". است خدمات آنست

، ضروری است به بدون این که در اینجا الزم به نقد نظرات فوق باشد 

" های حزب توده نام  طور کلی گفته شود که حتی اگر به خيانت

 و یا" اشتباهات"بودن بدهيم، با معيار کمتر یا بيشتر " اشتباه

باید دید در علم . توان ماهيت یک حزب را تعيين کرد نمی" خدمات"

جامعه شناسی، معيار علمی برای تعيين ماهيت یک حزب  یا به طور 

تا جائی که به بحث ما مربوط ! جریان سياسی چيستکلی یک 

دهد  که نشان مییکی از معيارهای علمی مارکسيستی است، 

این  که حزب توده یک حزب کمونيست نبوده، این واقعيت  است که

 -حزب اساسًا هيچوقت تغيير بنيادی در مناسبات اقتصادی

اجتماعی موجود و مبارزه برای کسب قدرت سياسی به 

اجتماعی نوین که  -برقراری یک سيستم اقتصادیمنظور 

های وسيع  الزمه تأمين منافع طبقه کارگر، تحقق خواسته

  . های مردم بود را در دستور کار خود قرار نداده بود ترین توده

کرد که هر گامی  تبليغ می صراحتًا این حزب در آغاز فعاليت خویش، 

ول دموکراسی حفظ حکومت مشروطه و اص"دارد برای  که بر می

و ) ١٣٢٠به تاریخ سوم اسفند  ١روزنامه سياست شماره " (است

یک دموکراسی از نوع دموکراسی " برنامه مبارزاتی خود را ایجاد 

به تاریخ  ٢٣رزم شماره ( نمود  اعالم می" آمریکا و انگلستان

حزب ما برای این که مرام خود را : " کرد که و مطرح می) ١٣٢٢/٢۵/۵
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داند موفقيت پارلمانی و  ای  را که صحيح می نها وسيلهاجرا کند، ت

خواهد با ایجاد یک جمعيت قوی و  حزب می. پيروزی در انتخابات است

وجود آورد که آن قدرت ه های نيرومند، قدرتی ب متشکل و اتحادیه

البته با اتکاء به مقررات ( بتواند دولت را به گذراندن قوانين مورد نظر

پس تهمت . وادارد) امل از اصول قانون اساسیقانونی و متابعت ک

کسانی که حزب توده ایران را آشوب طلب و مسلح می نامند، صرفًا 

 ٢٣همان شماره ".(یا از روی بی خبری یا از روی غرض ورزی است

این اعالم مواضع و نظر که مبين معرفی حزب توده به ). نشریه رزم

که این حزب صرفًا مثابه یک حزب رفرميست بود و نشان می داد 

اجتماعی ظالمانه  -خواستار انجام اصالحاتی در سيستم اقتصادی

حاکم آنهم از طریق مبارزه پارلمانی بود، بعد از این که حزب مذکور 

وجود آورد نيز تغيير ه توهم حزب طبقه کارگر بودن را در مورد خود ب

یجاد ، هيچگاه نه در صدد ا"کمونيست"نکرد؛ و این به اصطالح  حزب 

و انقالب در نظام حاکم به نفع طبقه کارگر و زحمتکشان بر " آشوب"

آمد و نه خواستار جایگزین کردن یک قانون اساسی مدافع منافع 

بورژوائی  -فئودال" قانون اساسی"های مردم به جای  اکثریت توده

موجود در زمان خود شد، بلکه با هر ادعائی، درعمل به همانگونه 

ر همان شماره نشریه رزم یاد شده خاطرنشان کرده رفتار نمود که د

  . بود
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  های تاریخی های تاریخ ساز در دل شکست تجربه

  

های حزب توده که متأسفانه با نام  ها و خيانت رسوائی

کمونيسم همراه گشته بود از اوایل دهه سی تأثيرات بسيار 

 منفی و مخرب در ميان مردم ایران بجا گذاشت، تأثيراتی که

این . های دهه چهل نيز همچنان پا برجا بود در سراسر سال

توانست  تأثيرات چنان بود که جنبش کمونيستی ایران نمی

های طبقه  گامی به جلو گذاشته و در جهت تحقق خواسته

ای را  های ستمدیده ایران حرکت آگاهانه کارگر و دیگر توده

 سازمان دهد مگر این که بختک حزب توده که به مثابه

را بر پيشرفت جنبش انقالبی مردم ما  راه ،جدیپارامتری 

متحقق ساختن این . داشت بسته بود را از سر راه خود بر می

امر مهم تاریخی، رسالتی بود که در نيمه دوم دهه چهل، بر 

عهده نيروی کمونيستی در جامعه ما قرار گرفت که توانست 

و کامًال با ترسيم خطی قاطع  هم در تئوری و هم در عمل،

شفاف بين کمونيسم راستين با به اصطالح کمونيسمی که با 

این . شد، به آن رسالت پاسخ گوید نام حزب توده شناخته می

. نيروی اصيل کمونيستی همانا چریکهای فدائی خلق بودند

دست آید، روندهائی ه مسلمًا برای این که چنين موفقيتی ب

برای به ثمر های الزمی  در جامعه ما طی شده و زمينه

رساندن چنان رسالت بزرگی، شکل گرفته و تکوین یافته 

شرح و توضيح این موضوع در ادامه نوشته حاضر . بودند

همچنين در این نوشته به یک موضوع اساسی . خواهد آمد
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دیگر نيز پرداخته خواهد شد و آن این است که بعد از قيام 

دائی خلق ، سازمانی که دیگر سازمان چریکهای ف١٣۵٧بهمن 

های هوادار  ایران نبود ولی با توهم پراکنی در ميان سيل توده

چریکهای فدائی خلق، با توسل به ریا و تزویر آن نام  را با خود 

های فدائی  حمل کرد، چگونه مرز ترسيم شده بين کمونيست

و در این مورد نقش ! با حزب توده را در هم شکست

سال  اواخرمدتًا در های رفيق جزنی در زندان که ع نوشته

به درون سازمان چریکهای فدائی خلق راه یافت، چه  ١٣۵٣

  بود؟

برای پيشبرد بحث فوق الزم است در ابتدا به مرور آن پروسه 

تا حضور  ١٣٣٢ای بپردازیم که از مقطع بعد از کودتای سال  تاریخی

  .کمونيست های فدائی در جامعه ایران طی شد

های مردم و از  ائی شاه و حمله به تودهپس از قدرت گيری رژیم کودت

بين بردن هر گونه تشکل سياسی آزادیخواه و ملی و ضد امپریاليست 

در اوایل دهه سی، تا آخر این دهه مبارزه متشکل عليه رژیم اساسًا 

های باقی مانده از حزب توده نيز پراکنده و یا یکی  متوقف شد و تشکل

دراین دوره در ميان . دندپس از دیگری طعمه سرکوب رژیم شاه ش

افراد صادق و مبارزحزب توده انتقاد شدید به آن حزب جریان داشت، 

کل اعمال جهت این انتقاد، عمدتًا  قبل از این که متوجه  ولی

باشد که به شناسائی ماهيت آن منجر  های حزب و برنامه

آن متمرکز بود، آنهم به خصوص به  رهبرانشود، روی عملکرد 

مرداد و عدم  ٢٨رخورد آن رهبران با کودتای خاطر عدم ب

 !استفاده از نيروی نظامی و مقابله مسلحانه با رژیم شاه

خود، حزب دید غير مارکسيستی انتقاد کنندگان اغلب حزب توده را با 
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طبقه کارگر که دچار انحراف بوده و اپورتونيسم بر آن غالب شده بوده 

دند که حزب توده یک نيروی کردند و متوجه نبو ارزیابی می(!!) است

به جای مبارزه (خرده بورژوای رفرميست و مدافع سازش طبقاتی 

مرداد و  ٢٨با این حال خيانت حزب توده در . بود )طبقاتی

در ميان مردم  های مشمئز کننده رهبرانش تنفر نامههائی که  رسوائی

سی  اواخر دههببار آورده بود، این نتيجه را داشت که همانطور که در 

حتی -در شرایط کار علنی نشان داده شد، هيچ روشنفکر انقالبی 

 در عمل -اگر هنوز به خطا برای حزب توده ماهيت کارگری قائل بود

درواقع، روشنفکران انقالبی ایران در . حاضر به کار با آن حزب نگردد

ولی عمًال با حزب توده خط  نه در اندیشه و تئوریاواخر دهه سی اگر 

  .  ندکشی داشت

های اول دهه چهل، پس از  تا سال ١٣٣٩در جامعه ایران، از سال  

سالها بگير و ببند و اعمال دیکتاتوری، در اثر رشد تضادها در درون 

های متعدد در دستگاه حاکمه، مجددًا فضائی برای  جامعه و بروز بحران

وجود آمد؛ و در این فضای علنی، بی ه های سياسی علنی ب فعاليت

حزب توده کامًال عيان و بيش از پيش در مقابل دید همه قرار  حيثيتی

در چنان شرایطی حزب توده در صحنه حضور نداشت و هيچ . گرفت

های  کس هم پرچم حزب توده را بلند نکرد، در حالی که سازمان

سياسی بورژوائی و خرده بورژوائی متعلق به جبهه ملی با استفاده 

ر این شرایط بود که خيلی از مبارزین د. از فضای موجود، فعال گشتند

چپ برای مبارزه با رژیم و پيشبرد اهداف سياسی خود وارد آن 

از رفقا بيژن  از جمله این روشنفکران چپ می توان. ها شدند سازمان

  . جزنی، حسن ضياء ظریفی، احمد جليل افشار نام برد
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صالحات ا"شاه بود " انقالب سفيد"در مقطع مورد بحث که همزمان با  

شاهانه در ایران صورت گرفت،  اقدامی که طی آن در ساختار " ارضی

اجتماعی جامعه در جهت تحکيم سلطه امپریاليسم در  -اقتصادی

وجود آمده و سيستم سرمایه داری وابسته در ه ایران، تحولی ب

در این پروسه در حاکميت سياسی هم که . شد مسلطجامعه 

اسًا در جهت تأمين منافع ماهيت امپریاليستی داشته و اس

وجود آمد؛ به این نحو که ه کرد، تغييراتی ب ها عمل می امپریاليست

بورژواهای وابسته جای نمایندگان فئوداليسم وابسته را در این 

حاکميت اشغال کردند و حاکميت امپریاليستی موجود از طریق 

پس . اردکه تا به امروز هم ادامه د -بورژوازی وابسته ایران ِاعمال شد

از این تحول بود که بورژوازی وابسته در قدرت، بالفاصله  مبارزات تازه 

را با خشونت تمام  ١٣۴٢تا  ١٣٣٩ها در فاصله بين  شکل گرفته توده

به . وجود آمده را از بين برده های مبارزاتی ب سرکوب و همه تشکل

ای ها و ناکامی نيروه این ترتيب دوره مزبور با شکست مبارزات توده

های این  اما، درس. سياسی درگير در مبارزات علنی، رقم خورد

ای فراهم  مبارزات و عواملی که در زیر توضيح داده خواهد شد زمينه

ساختند که به نيروهای کمونيست جامعه، امکان داد تا آگاهی خود را 

نسبت به برنامه و خط مشی رفرميستی حزب توده در دوران فعاليت 

و پس از آن ارتقاء دهند؛ و در شرایطی که عليرغم  دوازده ساله خود

وجود شناختی عمومی رسوائی این حزب، از ماهيت واقعی آن 

نداشت، به ماهيت آن پی برده و سپس با اهميتی به مراتب برجسته 

  . تر، از آن برای پيشبرد مبارزه خود نتایج عملی اخذ کنند

ر طی د(های غير کمونيستی یاد شده پيشين  شکست تشکل

ها و  شيوه، در عين حال به معنی شکست )١٣٣٩ - ١٣۴٢سالهای
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در شرایط  سلطه دیکتاتوری بورژوازی وابسته  اشکال سازمانی آنها

های سياسی دوره پيش، به مبارزات اصالح  اساس فعاليت. هم بود

ای محدود بود که در شعارهای انتخابات آزاد، استقرار حکومت  طلبانه

. و غيره انعکاس داشت" د سلطنت کند، نه حکومتشاه بای" قانونی، 

اما در مقابل رژیم تا بن . این همان راهی بود که حزب توده رفته بود

دندان مسلح که هيچگونه مبارزه قانونی و اصالح طلبانه را بر نمی 

تنها با زبان زور با مردم سخن گفته و  تابيد، در مقابل رژیمی که

، روش اصلی برخورد او با مردم بود، ها سرکوب خونين مبارزات توده

اميد بستن به مبارزات پارلمانتاریستی و تکرار شعارهای سترون 

های مسالمت آميز مبارزه و غيره  گذشته مربوط به انتخابات و شيوه

. ها بيانجامد توانست جز به سرکوب بيشتر مبارزین و مبارزه توده نمی

بارزات یاد شده بيرون این تجربه پر اهميتی بود که از دل شکست م

ای که در ميان مردم هر گونه اميد به اصالحات و توسل به  آمد، تجربه

اما این تجربه چه تأثيری . های مسالمت آميز مبارزه را از بين برد شيوه

در مبارزات دموکراتيک و ضد امپریاليستی مردم ما بجا گذاشت؟ پاسخ 

رایط بعد از کودتا شرایط جدید، یک فرق اساسی با ش: "این است که

های  توانست به شعارهای گذشته، به شيوه دیگر کسی نمی: داشت

رفيق مسعود " (کهنه مبارزه و اشکال مهجور سازمانی اعتماد کند

قطع  ٢۶احمد زاده، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک صفحه 

  ). جيبی

انونی موضوع مهم دیگر در رابطه با شکست مبارزات اصالح طلبانه و ق

های حاکم بر  دوره مورد بحث، این است که با آن شکست، ایدئولوژی

های غير  که رسمًا ایدئولوژی -مبارزات ایندرگير در های  سازمان

از طرف دیگر، پيشاپيش به . نيز بی اعتبار شدند -کمونيستی بودند
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چرا که این  -لنينيسم هم ضربه وارد شده بود –مارکسيسم 

در وجود حزب رسوائی تجلی یافته بود که خود را ایدئولوژی، ظاهرًا 

در شرایط یاد شده، . خواند حزب توده، حزب طبقه کارگر ایران می

لنينيسم از جهت دیگری نيز مورد ضرب قرار گرفت و آن  -مارکسيسم

موقعی بود که رویزیونيسمی که خروشچف در شوروی معرف آن بود 

های  ارد بند و بستبه نام سوسياليسم، در سطح جهان آشکارا و

امپریاليستی شده و به ایجاد رابطه دوستانه با رژیم شاه نيز دست 

های آن کشور و از  با گسترش رابطه بين ایران و شوروی، رسانه. زد

تا آنجا که در  -نمودند جمله رادیو مسکو، به نفع رژیم شاه تبليغ می

 )۴(.قبيح کردندخرداد را نيز ت ١۵ها در  این راستا آنها حتی قيام توده

توانست حتی به بی اعتباری  واضح است که چنين امری می

داد،  ای که شوروی ظاهرًا خود را پایبند به آن نشان می ایدئولوژی

این واقعيت نيز . لنينيسم نيز بيانجامد –یعنی ایدئولوژی مارکسيسم 

در کنار مجموعه شرایط توصيف شده در باال، از عوامل منفی و 

ای شد که بر عملکرد همه مبارزین و جوانان انقالبی که  بازدارنده

ها و رژیم دست  خواهان مبارزه با دشمنان مردم یعنی امپریاليست

  . نشانده آنها در ایران بودند، تأثير گذاشت

بنابراین نسل جدید مبارز آن دوره با یکی از بدترین شرایط سياسی 

رزات مردم، های پی در پی مبا اثرات منفی شکست. مواجه بود

سلطه یک دیکتاتوری بسيار خشن تر و عنان گسيخته تر از پيش که 

اختناقی که  -اختناق سياه و رعب آوری را بر فراز جامعه گسترده بود

کرد و سنگينی آن حتی در چهار چوب  ها را در سينه حبس می نفس

های  شد؛ و در چنين شرایطی قدرت نمائی ها نيز احساس می خانه

ها را به  ای که به طور شبانه روزی شکست غات گستردهشاه و تبلي
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های آنها را  "تنفرنامه" خيانت سران حزب توده و کشيد و  رخ مردم می

دستمایه کوبيدن کمونيسم قرار داده و با قدر قدرتی، از بی ثمری هر 

؛ و در این اوضاع و داد ای سخن گفته و آن  را اشاعه می گونه مبارزه

يروی سياسی انقالبی در صحنه جامعه، همه اینها احوال فقدان یک ن

ساخت و آنها را از  به تدریج یأس و نا اميدی را بر مردم مستولی می

نسل جوان مبارز اوایل دهه چهل . داشت دست زدن به مبارزه باز می

در چنين شرایط سياه و ظاهرًا بی چشم انداز، آن هم بدون داشتن 

  .زد پا میاتکاء ایدئولوژیکی شفاف، دست و 
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در پرتو تجارب خونينی که تا اوایل دهه چهل به دست آمده بود، در 

انقالب "پس از  -همانطور که اشاره شد-شرایطی که دیکتاتوری 

با قدرتی به مراتب شدیدتر و وحشيانه تر از گذشته اعمال " سفيد

کرد، نيروهای  خفه می شد و هر نوع حرکت مبارزاتی را در نطفه می

بایست در جستجوی راه جدیدی برای پيشبرد مبارزه  مبارز جامعه می

کار مبارزاتی به شيوه بنابراین، . ها و غلبه بر دشمن باشند توده

متفاوت از گذشته از نو شروع شد و دوره جدیدی در جنبش 

در چنين شرایطی بود که جنبش نوین . خلق ما آغاز شد

ان پا گرفت و مبارزین چپ بدون حتی در کمونيستی در ایر

دست داشتن سابقه تئوریک از حزب توده، کار خود را بررسی 

رفيق مسعود  .شرایط و یافتن راه نوین مبارزه قرار دادند

دوره تولد جنبش نوین (احمدزاده خصلت اساسی این دوره 

تجمع ساده نيروها، رشد خودبخودی " را به درستی در ) کمونيستی

در ضمن، در چنين . کند ، عنوان می"ها  دا ماندنش از تودهآن و ج

دو عامل به رشد جنبش کمونيستی در ایران کمک شرایطی 

آن دو عامل، یکی افشای رویزیونيسم شوروی درسطح جهان . نمود

های چين بود که رفيق احمدزاده از آن به عنوان  توسط کمونيست

و رویزیونيسم و  لنينيسم از یک طرف -مرزبندی بين مارکسيسم"

. برد نام می" اپورتونيسم از طرف دیگر در یک مقياس بين المللی 

مشخص شدن این امر که . عامل دیگر انشعاب در حزب توده بود

رویزیونيسم بر شوروی حاکم گشته و دست اندرکاران در حزب و دولت 
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لنينيسم پشت کرده اند، نه فقط به روشن  -شوروی، به مارکسيسم

های ایران کمک نمود تا دریابند که وارد شدن  مونيستشدن دید ک

دولت حاکم بر شوروی به نام ظاهرًا یک دولت سوسياليستی در زد و 

خورد بلکه حزب توده را نيز به  بندهای امپریاليستی، از کجا آب می

های  های آن دولت و آلت دست رویزیونيست گر سياست عنوان توجيه

همين امر خود موجب . ناساندشوروی هر چه بيشتر افشاء و ش

وجود آمدن دو انشعاب در آن شد که به ایجاد ه بحران در حزب توده و ب

و دیگری تحت " سازمان انقالبی حزب توده"دو سازمان یکی به نام 

که اولی  -انجاميد" لنينيستی توفان -سازمان مارکسيستی "عنوان 

م موجودیت و دومی مدتی بعد در خارج از کشور اعال ١٣۴٣در سال 

، ضمن رد گذشته حزب توده به "سازمان انقالبی حزب توده. "کردند

حزب طبقه کارگر در " ایجاد"عنوان حزب طبقه کارگر، وظيفه خود را 

که معتقد بود حزب توده دوره قبل از کودتا، " توفان"ایران قرار داد و 

 مسایل. حزب توده برآمد" احياء"حزب طبقه کارگر بوده است در صدد 

مطرح شده در این انشعابات در طی مشاجرات و اختالفات 

طرفين انشعاب، از جمله آشکار شدن هر چه بيشتر 

های کار، برنامه و عملکردهای حزب توده و رو شدن  روش

عمق فساد حاکم بر روابط درونی این حزب، باعث آن شد که 

های جوان جستجوگر ایران به دیدی هر چه عينی  کمونيست

این امر نه فقط واقعيت  .ه حزب توده دست یابندتر نسبت ب

را بهتر شناساند بلکه امکان تجزیه و تحليل حزب توده " کميته مرکزی"

با معيارهای در دوره قبل از کودتا و تشخيص ماهيت غير پرولتری آن 

های ایران و به طور مشخص برای  را نيز برای کمونيستمارکسيستی 

کيل چریکهای فدائی خلق که آن رفقای اوليه دست اندر کار تش
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های دربند ایران  مسایل را با دقت و با احساس مسئوليت در قبال توده

نکته مهم دیگر آن بود که مسایل و . کردند، تسهيل نمود تعقيب می

الذکر، به خصوص مرزبندی بين  رویدادهای پيش آمده فوق

س لنينيسم و رویزیونيسم و اپورتونيسم در یک مقيا -مارکسيسم

های انقالبی در سطح جهان با  در شرایط رشد جنبشالمللی   بين

به . موجب تقویت ایدئولوژی مارکسيستی شد ها، رهبری کمونيست

تا آخر دهه چهل روشنفکران انقالبی در سطحی طوری که 

لنينيسم  -وسيع و به طور چشم گير به سوی مارکسيسم

  . روی آوردند

است به صحنه مبارزه در ایران پس اگر با اطالعاتی که امروز در دست 

تا شکل گيری چریکهای فدائی خلق نظری بيافکنيم،  ١٣۴٢از سال 

ها در  که توده ١٣٣٢مرداد  ٢٨بينيم که برخالف سالهای قبل از  می

وجود داشت و ای  تشکالت تودهصحنه مبارزه حضور یافته و 

بودند، هائی چون حزب توده و جبهه ملی با آنها در ارتباط  تشکيالت

های صنفی خود خبری بود و نه از  دیگر نه از توده متشکل در سازمان

واضح . ای حزب و سازمان و گروه سياسی متشکل و در مقياس توده

هائی از جوانان مبارز که  است که در چنين شرایطی تجمعات یا محفل

توانستند در ارتباط  آمدند نمی در این یا آن گوشه از کشور به وجود می

قرار بگيرند و در نتيجه بدون  وجود نداشتای که  تشکالت تودهبا 

به این  -کردند به طور خودبخودی رشد می ها ارتباط مستقيم با توده

در اینجا . معنا که رشد آنها بر اساس یک برنامه مبارزاتی معين نبود

در مقابل تشکل " تجمع ساده"الزم است به این نکته توجه شود که 

مبارزاتی بر  دليل در پيش گرفتن حرکتیرار دارد که به سازمان يافته ق

و  طای از قبل مشخص شده، ضرورتًا نوعی انضبا اساس برنامه
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" تجمع ساده"هائی از  ما حتی نمونه. سازماندهی بر آن حاکم است

 -١٣۵٠های  های پيشرفته آن را در فاصله سال نيروها هر چند نمونه

ا آن تجمعات در زندان مشاهده با دستگيری مبارزین مرتبط ب ١٣۴٨

کنيم که البته زندانيان سياسی به منظور متمایز کردن محفل یا  می

فالن و " گروه"ای از آن جوانان از دسته دیگر، به اشتباه نام  دسته

مثًال محفلی از مبارزینی که در زندان . بهمان روی آنها گذاشتند" گروه"

واقع گروه به مفهوم یک  به آنها داده شد، در" گروه فلسطين"نام 

از تشکل منضبط نبود بلکه روابطی در ميان جوانان مبارزی بود که 

 برای تجربه اندوزی از مبارزات انقالبيون فلسطين،ميان آنها برخی 

که البته موفق نشده و دستگير  قصد رفتن به فلسطين را داشتند

ق شد که ای اطال به روابط گسترده" گروه ستاره سرخ" یا نام . شدند

تعدادی از جوانان مبارز را به طور عمده در شيراز و تهران به هم وصل 

به این گونه تجمعات ساده نيروها، امروز " گروه"نام گذاری . کرد می

باعث شده که تفاوت بين یک گروه متشکل که افراد آن در جهت انجام 

کاری معين و مشخص در ارتباط با هم قرار گرفته و وظایفی را به 

که در واقع افراد " گروه هائی"دادند، با چنين  عهده داشته و انجام می

مبارزی در ارتباط با هم بوده و گروه به آن مفهوم نبودند، دچار خلط 

   .وجود بيایده شده و از این بابت گمراهی ب

، رفيق پویان وضع "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"در رساله 

تجمع : " چهل را این گونه توصيف می کند گروه های نيمه دوم دهه

در حقيقت به  -ساده عناصری که هيچگونه کميت چشمگيری ندارند

و سپس اشتغال این  -زحمت از تعداد انگشتان دست تجاوز می کنند

. عناصر به مطالعه متون مارکسيستی و تاریخ با رعایت پنهانکاری

های کامًال  تماسحوزه فعاليت این عناصر در دورترین مرز خویش به 
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منفعل و پراکنده با مردمی از هر طبقه و قشر زیر سلطه محدود 

در چنين فعاليتی، هر عنصر تشکيالتی به زندگی عادی . شود می

کوششی نيز برای تغيير آن  دهد، و طبيعتًا هيچگونه خود ادامه می

واقعيت این است که در شرایط دهه چهل، در ." ضرورت ندارد

يس همه نيروی خود را بسيج کرده و شب و روز در پل" شرایطی که 

بود " های زیرزمينی مبارزه و شناسائی مبارزین پی کشف شبکه

، و تحت شرایطی که باز رفيق پویان آن را این گونه  )همان منبع(

روشنفکران انقالبی خلق فاقد هرگونه رابطه مستقيم " :تشریح نمود

ن ماهی در دریای حمایت اند، ما نه همچو و استوار با توده خویش

ها  های کوچک و پراکنده در محاصره تمساح مردم بلکه همچون ماهی

، در چنين شرایطی، برای کار "و مرغان ماهی خوار بسر می بریم

رعایت پنهانکاری، امکان رشد و  صرفگروهی متشکل در پناه 

گسترش وجود نداشت؛ و در صورتی که جوانان مبارزی به هر ترتيب 

شدند، به محض کوشش جهت گسترش نيرو و افزایش  یمتشکل م

رفتند و یا آن  امکانات خود، یا با یورش ساواک روبرو شده و از بين می

تشکل به محلی برای نفوذ پليس و شناخته شدن و دستگيری عناصر 

در این دوره از تاریخ، ما تنها دو تشکيالت . شد صادق و مبارز تبدیل می

و " ساکا: "داریم که عمری طوالنی داشتندسراغ  به طور برجستهرا 

که برنامه  ای بود ساکا گروه متشکل و مخفی". تشکيالت تهران"

مبارزاتی خود را ارتباط با کارگران، آگاهی دادن به آنها از طریق مطالعه 

این گروه که . و در این پروسه تشکيل حزب طبقه کارگر قرار داده بود

و کامًال تحت کنترل ساواک قرار عناصر پليس در آن نفوذ  داشته 

داد و گاه گاهی هم عناصر  داشت، سالها به کار خود ادامه می

تأثير مبارزاتی در ميان " ساکا"اما کار . شدند صادقی از آن دستگير می
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کارگران نداشت تا آنجا که طبقه کارگر و به طور کلی مردم ایران حتی 

آن هيچوقت مطلع نشدند و " کار آرام سياسی" از وجود این گروه و از 

بردند که ساواک،  روشنفکران مبارز هم عمدتًا زمانی به وجود آن پی

در وحشت از گسترش جنبش مسلحانه بعد از  ١٣۵٠در سال 

رستاخيز سياهکل، به دليل گرایشی که در بين بعضی از عناصر 

وجود آمده بود،  صالح ه صادق این گروه نسبت به مبارزه مسلحانه ب

در آن دید که این گروه را هم با توجه به نفوذی که در آن داشت،  کار را

تشکيالت . جمع کرده و همه افراد مرتبط با آن گروه را به زندان افکند

اش مطلع  که البته مردم ایران از وجود آن هم بعد از تالشی(دیگر 

حزب توده نام " تشکيالت تهران" که در این دوره به وجود آمد، ) شدند

" که بر اساس برخورد غير مسئوالنه  حزب توده یا همان داشت 

این . مستقر در اروپای شرقی، در ایران ایجاد شد" کميته مرکزی

که ) عباس شهریاری نژاد(تشکيالت با کمک یکی از عناصر حزب توده 

قرار داشت و خود را به ساواک فروخته " کميته مرکزی" در ارتباط با 

برای حزب توده خائن در  ک رژیم شاهساوابود، در واقع به دست 

. خوزستان هم شاخه زد که بعدًا در آذربایجان و -تهران ساخته شد

در تماس دائم قرار " کميته مرکزی"تشکيالت تهران حزب توده که با 

جمع (داشت، هر کار ظاهرًا مبارزاتی هم که جلوی خود گذاشته بود 

کار ) ن و روشنفکران و غيرهآوری نيرو، به اصطالح  تبليغ در ميان کارگرا

اصلی اش به مثابه یک تشکيالت کامًال پليسی، در واقع شناسائی 

از برجسته ترین انقالبيونی که . عناصر مبارز و به دام انداختن آنها بود

تشکيالت تهران حزب توده یا همان تشکيالت پليسی عباس 

 را ١٣۴۶شهریاری، موجبات دستگيری آنها توسط ساواک در سال 
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گروه سورکی، جزنی، " یا کامل تر" گروه جزنی"فراهم نمود، رفقای 

  .بودند"ظریفی
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  "شرایط عينی انقالب"رفرم های شاهانه، حزب توده  و 

  

" حزب توده از طریق رادیوئی به نام " کميته مرکزی"، ١٣٣۶از سال 

که در اروپای شرقی قرار داشت به کار تبليغی و ایده " پيک ایران 

رای جامعه ایران با جهت گيری ممانعت از رشد جنبش پراکنی ب

حزب توده بر اساس تحليل خود از . انقالبی در ایران، مشغول بود

کرد که  ، مطرح می)شاهانه(شاه و از اصالحات ارضی " انقالب سفيد"

ها را به صحنه  وظيفه روشنفکران انقالبی دیگر آن نيست که توده

 –با تغييراتی که در ساختار اقتصادی  بکشانند، چرا کهمبارزه انقالبی 

اجتماعی ایران در اثر اصالحات ارضی به وجود آمده، شرایط مادی 

شرایط عينی برای ها به نفع آنها تغيير یافته و در نتيجه   زندگی توده

به قول رفيق مسعود " (بالقوه"و توده ها دیگر  انقالب از بين رفته

نقالب ضد امپریاليستی را حمل بار ا"، حاضر نيستند که  )احمدزاده

صفحه ( در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتيک ". کنند

، رفيق احمدزاده جمعبندی آنچه که حزب توده در این )قطع جيبی٣٩

با " حزب توده : کرد را به این صورت بيان کرده است زمينه تبليغ می

ا حدود زیادی از بين اقرار به این که به هر حال شيوه توليد فئودالی ت

داری آغاز شده، تضادها و تقسيمات طبقاتی  رفته و گذار به سرمایه

جدیدی در جامعه به وجود آمده، پرولتاریا رشد خود را آغاز کرده و 

خواست بی عملی خود و خط مشی رفرميستی خود را  غيره، می

این استدالل مضحک حزب توده که کمک به اصطالح . توجيه کند

سوسياليسم به رژیم مزدور، به قول آنها به ملت ایران، موجب  اردوگاه

رشد صنایع، تسریع رشد پرولتاریا و تقليل وابستگی رژیم به 
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شود، نه اشتباه تئوریک بلکه توجيه تمایالت عملی  امپریاليسم می

اگر تحوالتی روی داده، اگر تضادهای جدیدی به وجود . آنها است

فرا برسد؛ آنچه " مبارزه قطعی" ا لحظه آمده، پس هنوز خيلی مانده ت

توان انجام داد این است که با اتخاذ یک رشته اقدامات رفرميستی  می

تسریع اقدامات  بپردازیم و، از رژیمو اصالح طلبانه، به تجمع نيروها 

را بخواهيم و بکوشيم که رژیم را به یک رشته عقب " مثبت"

ی مبارزه در شرایط کنونی حلقه اصل. های تاکتيکی وادار کنيم نشينی

نيست، بلکه " حاکميت خلق" شاه و استقرار " دیکتاتوری"سرنگونی 

". را طلب کنيم" دموکراسی شاه"به " دیکتاتوری شاه"باید تغيير 

همانطور که در این متن آشکار است، حزب توده با این عنوان که دیگر 

 انقالبیزه در ایران وجود ندارد، ضرورت مبار" شرایط عينی انقالب"

 –برای سرنگونی رژیم شاه و دگرگون ساختن بنياد سيستم اقتصادی 

اجتماعی حاکم بر ایران یعنی سيستم سرمایه داری وابسته را نفی 

نمود و خواهان آن بود که نيروهای مبارز در جامعه کوشش خود را  می

داد که در  محدود به مبارزات رفرميستی نمایند؛ و این اميدواری را می

این مسير رژیم شاه دست از دیکتاتوری برداشته و مجبور خواهد شد 

قابل توجه . (حت ستم ایران، دموکراسی اعطا کندهای ت توده هبکه 

در ایران، بعدها با " شرایط عينی انقالب"است که اصرار بر عدم وجود 

در سازمان چریکهای فدائی خلق، به شکل " ای توده"نفوذ افکار 

و به يکی از مباحثات مهم ايدئولوژيک درون اين دیگری تکرار شد 

اصالح "اما به رغم همه آن تبليغات مخرب ). تشکيالت بدل گشت

که حزب توده، آگاهانه برای مشوب کردن ذهن توده ها و " طلبانه

روشنفکران مبارز و گمراه ساختن آنها اشاعه می داد، و عليرغم همه 

شتن نيروهای مبارز از حرکت تالشی که از طرف حزب توده برای باز دا
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جامعه ایران، درست در گرفت، در  در جهت مبارزه انقالبی صورت می

این دوره، گرایش به مبارزه انقالبی برای سرنگونی رژیم وابسته به 

امپریاليسم شاه، آن هم با روی آوری به عالی ترین شکل مبارزه 

  . یعنی مبارزه مسلحانه در حال گسترش بود

ها در اوایل دهه  يات مبارزاتی بعد از سرکوب مبارزات تودهاگر به تجرب

چهل برگردیم، خواهيم دید که عدم اعتماد عمومی به نتيجه بخش 

، ١٣۴٢های مسالمت آميز مبارزه با رژیم شاه بعد از سال  بودن شيوه

با قبول این . الزامًا به معنی مقبوليت مبارزه مسلحانه در جامعه بود

ای و حتی مبارزات صنفی  خونين هر نوع مبارزهکه رژیم با سرکوب 

ها و  کارگران، هيچ راهی جز مبارزه مسلحانه در مقابل توده

اش باقی نگذاشته، گرایش به مبارزه مسلحانه را  روشنفکران انقالبی

در این مقطع، بر چنين . در جامعه هر چه بيشتر گسترش داد

 ان نيز از الجزایر وای، اوج گيری مبارزات مسلحانه در سطح جه زمينه

کنگو گرفته تا ویتنام و کوبا و غيره چنان گرایشی را تقویت کرده و 

نيروهای سياسی را به طرف دست زدن به مبارزه مسلحانه عليه 

تا رستاخيز سياهکل به مثابه مبدأ  ١٣۴٢از سال . داد رژیم سوق می

شنفکران هائی از رو ، گروه١٣۴٩آغاز مبارزه مسلحانه در ایران در سال 

جامعه چه در بخش جنبش کمونيستی و چه غير آن برای به راه 

هائی زدند؛ و بعضی از  انداختن جریان مبارزه مسلحانه دست به تالش

که از آن ميان می توان  -آنها به اقدامات مسلحانه هم مبادرت کردند

هائی چون اقدام به ترور شاه توسط سربازی به نام شمس  به نمونه

سازمان "ای که بهمن قشقائی در ارتباط با  مسلحانه آبادی، جنگ

ميان عشایر قشقائی با نيروهای مسلح رژیم  در" انقالبی حزب توده

شاه سازمان داد و مدتی به پيش برد، تدارک برای شروع مبارزه 
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مسلحانه در روستا به تقليد از انقالب چين توسط گروه راد و دامغانی 

" سورکی، جزنی، ظریفی"شش گروه کو در تربت حيدریه، و همچنين

برای مسلح شدن و انجام عمليات نظامی با الگو قرار دادن مبارزه 

در این مورد خود رفيق ( ای که در کوبا جریان یافته بود  مسلحانه

طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش " جزنی در کتاب 

گروه ، در ارتباط با معرفی "٢٠١قطع جيبی صفحه -انقالبی ایران

تجارب کوبا از نظر نقش پيشاهنگ و " خودشان تصریح نموده که 

کرد و مورد قبول آنها  مسأله حزب با تجارب قبلی گروه مطابقت می

در اذهان، این گروه با تمایل " و اضافه شده که ." قرار گرفته بود

صرفنظر از این که هر کدام از . اشاره کرد") شد دیده می" کاستروئی"

ت سياسی، دارای چه ماهيتی بودند و یا پس از دستگيری این جریانا

مثًال اعضای ( نيروهای وابسته به آنها، چه برخوردی در زندان داشتند 

دامغانی در زندان به اظهار ندامت پرداخته و رفتارهای  -گروه راد

ناپسند از خود نشان دادند، در حالی که در نقطه مقابل آنها، مبارزین 

قرار داشتند که با برخوردهای " نی، ظریفیسورکی، جز"گروه 

انقالبی و پایداری خود در مقابل رژیم در زندان، تأثيرات مثبتی چه در 

های فوق بيانگر  ، نمونه)خود زندان و چه در بيرون از آن بجا گذاشتند

این پذیرش در . باشد جو عمومی در پذیرش مبارزه  مسلحانه می

حتی در یک مقطع، حزب توده هم سالهای چهل تا به آن حد بود که 

برای عقب نماندن از غافله با دیپلماسی خاص خود، با اذعان به این 

که رژیم، راه را بر هرگونه مبارزه قانونی و مسالمت آميز بسته است، 

با اما و اگرهائی به هر حال به طور کلی راه  قهر آميز را مورد تأئيد 

فعًال شرایط عينی انقالب آماده کرد  درعين حال که تأکيد می -قرار داد

بيهوده . نيست و فعًال وقت دست بردن به اسلحه فرا نرسيده است
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نوشته چه " پيک ایران" نبود که این حزب در یک دوره، از رادیوی خود، 

تر از این، " جالب"اما  حتی . کرد را پخش می" جنگ گریالئی" گوارا، 

، اقدام عملی حزب در جو گرایش عمومی به طرف مبارزه مسلحانه

 ۴٠توده برای انجام عمليات مسلحانه در ایران در اواخر دهه 

، گوئی که  تبليغ خود مبنی ١٣۴٩بلی، حزب توده در سال ! باشد می

بر عدم آمادگی شرایط عينی برای آغاز مبارزه مسلحانه را فراموش 

لين کرده بود، در اتحاد با یک نيروی ارتجاعی یعنی با تيمور بختيار، او

رئيس ساواک رژیم شاه که به خاطراختالفات درونی دستگاه شاه در 

بالطبع به سبک  -برد، در صدد انجام عمليات مسلحانه عراق بسر می

های  در این مورد در یکی از کتاب. در ایران بر آمد -"حزب توده"

که " کارنامه سه سال کار آرام سياسی"چریکهای فدائی خلق به نام 

کميته مرکزی که در سال : " خوانيم نتشر شد، میم ١٣۶١در سال 

چریکهای فدائی خلق را به این دليل که مبارزه مسلحانه را آغاز  ۵٠

آنان چنان خط مشی و "گوید  دهد و می اند، مورد انتقاد قرار می کرده

کشند که حاکی از عدم درک  هائی از مبارزه را پيش می چنان شيوه

ها  بوده و به جدائی کامل از تودهها، انکار این نقش  نقش توده

نقل قول فوق از کيانوری، یکی از رهبران خائن حزب توده " (انجامد می

" جوان.م.ف"با نام مستعار " چریکهای خلق چه می گویند" در جزوه 

خود حدود یک سال پيش از این تاریخ در بغداد همراه "، )باشد می

او . ه عليه رژیم شاه بودتيمور بختيار در صدد آغاز یک مبارزه مسلحان

که اکنون د ر مقابل چریکهای فدائی خلق با دو دست روی کتاب لنين 

شود  ها نمی خورد که بدون توده زند و به تعليمات وی قسم می می

مبارزه مسلحانه را آغاز کرد، آیا آن زمان آثار لنين را نخوانده بود و یا 

چند نظامی مزدور دیگر و  این که در وجود مزدوری چون بختيار و احيانًا
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مورد نظر خود را " توده"تعدادی خان خود فروخته حامی وی در ایران، 

به علت " دید و یا  متجلی و شرایط عينی مبارزه مسلحانه را آماده می

باید دانست که !". شده بود" بيماری کودکی چپ روی"دچار " جوانی

ود که از اروپای در زمان یاد شده، رضا رادمنش دبير کل حزب توده ب

شرقی به عراق رفته و با رئيس جالدان ساواک یعنی تيمور بختيار 

. مالقات و در طرح ریزی اقدامات مسلحانه در ایران با او مشارکت نمود

البته از آنجا که عباس شهریاری، عضو حزب توده و مأمور ساواک، در 

واک که جریان همه این امور قرار داشت، طرح آنها ناکام ماند و سا

 -ظاهرًا موضوع را کشف و مانع از انجام حرکت مسلحانه حزب توده

تيمور بختيار شده بود، در یک شوی تلویزیونی با نشان دادن 

های ضبط شده و تبليغات زهر آگين پرسر و صدا، از این امر باز  اسلحه

هم برای قدر قدرت نشان دادن رژیم شاه و القای ضعف و ناتوانی به 

این هم یکی دیگر از عملکردهای ننگ . مبارزین استفاده کردها و  توده

آن شوی  . نشان داده شد ۴٠آلود حزب توده بود که در دهه 

توسط پرویز ثابتی، رئيس دایره  ١٣۴٩تلویزیونی در دوم دی ماه سال 

نام برده " امنيتیمقام "سوم ساواک اجرا گردید که از وی به عنوان 

  . شد می

 ۴٠شویم که در دهه  متوجه می جنبش کمونيستیفقط روی با تمرکز 

نيروهائی از این جنبش که به مبارزه مسلحانه گرایش و یا به آن 

اعتقاد پيدا کرده بودند، از ضرورت مبارزه مسلحانه درکی حسی 

این مبارزه  از ضرورت" درک حسی"داشتند؛ به زبانی دیگر، آن نيروها 

يچ کدام از آنها، از گروه چرا که ه. در جامعه را نمایندگی کردند

سازمان انقالبی "هائی از  گرفته تا گروه" سورکی، جزنی، ظریفی"

که حتی عمًال هم به مبارزه مسلحانه دست زدند، قادر " حزب توده
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مبارزه مسلحانه را با درکی عميق، درکی که حاصل  ضرورتنشدند 

به تحليل همه جانبه از شرایط جامعه ایران باشد در خطوطی شفاف 

دیگران توضيح دهند؛ و نتوانستند با پشتوانه آگاهی کامل بر ضرورت 

مبارزه مسلحانه، این ضرورت را به صورت یک جمعبندی تئوریک ارائه 

هم از این رو، هيچ یک از آن . داده و به مثابه یک تئوری تدوین کنند

ای که چریکهای فدائی خلق امکان آن را یافتند، قادر  نيروها به گونه

ای را در جامعه بنيان بگذارند که در تداوم خود به قول  دند مبارزهنش

رفيق پویان به جدائی غم انگيز بين توده و پيشاهنگ پایان دهد؛ و 

نتوانستند همچون چریکهای فدائی خلق پشتيبانی وسيع ترین 

واقعيت این است که . نيروهای جنبش را به طرف خود جلب کنند

ون پشتوانه تئوریک برای آن صرف انجام عمل مسلحانه بد

مبارزه (مبارزه، و بدون این که ضرورت و چشم انداز آن 

 -با اتکاء به تحليلی علمی از شرایط اقتصادی) مسلحانه

اجتماعی جامعه ایران تشریح شده و توضيح داده شود، 

وجود ه توانست یک جنبش انقالبی در جامعه ایران ب نمی

جنبشی که نافی به اصطالح (اما جنبش نوین کمونيستی . آورد

، جنبشی که از )شد کمونيسمی بود که با نام حزب توده شناخته می

در جامعه ایران شکل گرفته بود، به تدریج رشد یافت و به  ١٣۴٢سال 

رهنمود مشخصی برای عمل تعيين " ای رسيد که قادر شد مرحله

 تجمع ساده را به تجمع متشکل و رشد خود بخودی را به رشد. کند

ها،  اش با توده ها و مبارزات توده برای پيوند یافتن....آگاهانه مبدل کند

مبارزه مسلحانه هم  "،رفيق مسعود احمدزاده." (راهگشائی کند

تشکل چریکهای ). ١۵٠قطع جيبی صفحه " استراتژی هم تاکتيک

فدائی خلق، در این مرحله، یعنی در اوج تکامل جنبش نوین 
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درست به همين خاطر . بلور این جنبش شدکمونيستی تولد یافته و ت

هم تنها چریکهای فدائی خلق موفق به تدوین یک تئوری انقالبی 

ای که در پرتو آن  منطبق با شرایط جامعه ایران شدند، تئوری

ای را برای رشد جنبش  توانستند، برنامه و خط مشی انقالبی آگاهانه

در .  کنندکمونيستی تنظيم و رهنمود مشخصی برای عمل تعيين 

حقيقت برخورداری چریکهای فدائی خلق از یک تئوری 

انقالبی بود که به آنها امکان داد تا ضرورت مبارزه مسلحانه 

در شرایط حاکميت بورژوازی وابسته به امپریاليسم در جامعه 

ایران را به طور علمی تشریح  و درکی کامًال آگاهانه و عميق 

  .  بی ایران نمایندگی کننداز چنين ضرورتی را در جنبش انقال
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از ميان نيروهائی که در دهه چهل با هر چشم اندازی، برای آغاز 

گروه سورکی، جزنی، " مبارزه مسلحانه در ایران تالش کردند، 

با این که حتی درک حسی خود را هم از ضرورت مبارزه " ظریفی

به دالیلی از برجستگی  )۵(ه مکتوب و تئوریزه نکرده بود،مسلحان

که یکی از " گروه جنگل"یک دليل مهم این است که . برخوردار است

های تشکيل دهنده چریکهای فدائی خلق بود، اندیشه تدارک  گروه

عملی برای انجام مبارزه مسلحانه و همچنين برخی از تجارب 

و اعضای اصلی  مؤسسين. باشد ارزشمند خود را مدیون این گروه می

دستگير  ۴۶اگر چه در اواخر سال  "سورکی، جزنی، ظریفی"گروه 

شدند، و اگر چه این گروه خود هيچوقت قادر به انجام عمل 

رفقائی چون غفور حسن پور و حميد ای نشد، ولی  مسلحانه

های محمد مجيد کيان زاد به  اشرف که خود به مثابه سمپات

سورکی، "در ارتباط با گروه  ١٣۴۶ یل سالاواتازگی یعنی در 

قرار گرفته بودند و همچنين رفقائی چون " جزنی، ظریفی

اسکندر صادقی نژاد که با رفقای باقيمانده از آن گروه در 

وارد یک رابطه سياسی شدند، موفق به تشکيل  ١٣۴٧سال 

گروه جدیدی گردیدند که  اساسًا برای تحقق همان اندیشه 

سورکی، "انجام مبارزه مسلحانه در گروه مطرح در مورد 

، به وجود آمده و حرکت خود را به پيش "جزنی، ظریفی

گروه "مؤسس اصلی این گروه جدید که از آن با نام . برد می

  . شود، رفيق رزمنده کبير، غفور حسن پور بود یاد می" جنگل
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در ارتباط با گروه   ١٣۴٨ -١٣۴٩های  لگروه جنگل در سا

تئوری تدوین شده انقالب رار گرفت و از آنجا که احمدزاده ق

مورد تأئيد و پذیرش رفقای این  ایران توسط گروه احمدزاده 

های عملی بين دو گروه به  گروه قرار گرفت، امکان همکاری

ها در هم و تشکيل چریکهای  وجود آمده و شرایط ادغام آن

    .فدائی خلق حاصل گشت

س از تشکيل چریکهای فدائی خلق دليل برجسته دیگر این است که پ

نظراتی که رفيق  ١٣۵٣اواخر سال ، از ۵٠و تداوم مبارزه آنها در دهه 

جزنی در زندان مکتوب کرده بود، به درون این سازمان راه یافته و 

گروه "بر این اساس در اینجا الزم است اندکی روی . نقش ایفاء نمود

" ی، جزنی، ظریفیسورک"تر است گفته شود گروه  یا درست" جزنی

  .در ارتباط با حزب توده، تأمل کنيم

طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی " رفيق جزنی در کتاب 

نفر تا رستاخيز  ١۴از محاکمه " در بخِش  "جنبش انقالبی ایران

موسسين گروه از "در مورد گروه خودشان نوشته است، " سياهکل

به  ١٣٣۴که از سال اعضای سابق سازمان جوانان حزب توده بودند 

واقعيت مطرح شده در ". بعد فعاليت مستقل از حزب توده داشتند

اول این که این رفقا از . تواند مورد توجه قرار گيرد اینجا از دو نظر می

نبودند " ای توده"به بعد دیگر به حزب توده تعلق نداشته و ١٣٣۴سال 

یم وابسته به بلکه به مثابه انقالبيون فعال به طور مستقل عليه رژ

دهد،  امپریاليسم شاه مبارزه کرده و همانطور که تاریخ گواهی می

. آنها در این مبارزه تا لحظه شهادت شان پایدار و استوار باقی ماندند

ثانيًا، درست به خاطر این که این رفقا از همان دوره نو جوانی و آغاز 
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حتی  جوانی خود در درون حزب توده تربيت سياسی یافته بودند،

زمانی که سالها به مثابه مبارزین انقالبی مستقل از حزب توده 

های رفيق جزنی در زندان مبين  آن طور که نوشته -کردند فعاليت می

. کردند هنوز برخی از افکار حزب توده را با خود حمل می -آن است

سورکی، جزنی، "اتفاقًا درست به همين خاطر هم رفقای گروه 

نستند ماهيت حزب توده را به درستی هيچوقت نتوا "ظریفی

بشناسند؛ و همين هم موجب آن شده بود که آنها رابطه بين خود و 

که چگونگی دستگيری رفيق  -را همواره حفظ کردند" ای توده"عناصر 

همانطور که . جزنی و رفقای همراهش نشانگر این واقعيت است

شان را در های دهه چهل که اعضای آنها کار گروهی  گفته شد، گروه

بردند، به طور  کنار زندگی عادی خود با رعایت پنهانکاری پيش می

خطر آن بود که . عموم با یک خطر معين از طرف ساواک مواجه بودند

ها یا با اولين اقدامات برای بيرون آمدن از خود و انجام یک کار  آن گروه

 مبارزاتی جدی در جامعه، به نحوی لو رفته و اعضای شان دستگير

کرد و به شکلی دیگر  شدند و یا  پليس در ميان آنها نفوذ پيدا می می

گروه سورکی، جزنی، . "گشت مانع از فعاليت مؤثر آن گروه می

این . نمونه بارزی برای به تصویر کشيدن چنين واقعيتی است" ظریفی

. از سه جهت مورد حمله پليس قرار گرفت ١٣۴۶گروه از دی ماه سال 

از یکی از و سورکی به هنگام تحویل گرفتن اسلحه  ابتدا رفقا جزنی

آن به اصطالح رفيق، ناصر . دستگير شدند ظاهرًا رفقای هم گروه خود،

در درون حزب توده فعاليت  ١٣٣٠آقایان نام داشت که از سال 

در تقسيم . وارد گروه این رفقا شده بود ١٣۴۵کرده و در سال  می

ان در کتاب طرح جامعه بندی که رفيق جزنی از تشکيالت خودش

به " نفر تا رستاخيز سياهکل ١۴از محاکمه "در بخش  -شناسی
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در قسمت دوم " کند که  ناصر آقایان  دهد، خاطرنشان می دست می

اما ناصر آقایان در "). سياسی–مخفی "قسمت " (گروه سرشاخه بود

نفوذ   "سورکی، جزنی، ظریفی"واقع عضو ساواک بود که در گروه 

ای  قرار گرفتن رفقا سورکی و جزنی در دام پليس با اسلحه. کرده بود

که از ناصر آقایان تحویل گرفته بودند، از یک طرف مبين آن است که آن 

اند  انجام کاری مسلحانه بوده رفقا در صدد به دست آوردن سالح برای

که خود نشانگر رادیکاليسم و برخورد انقالبی آنها بود؛ و از طرف دیگر 

کند که عليرغم رزمجوئی و رادیکاليسم آن  عيت را اثبات میاین واق

که پليس در آن رخنه  "سورکی، جزنی، ظریفی"رفقا، تشکيالت گروه 

کرده بود، اساسًا درشرایطی قرار نداشت که قادر به پيشبرد یک 

ضربه دوم و سوم در ارتباط گيری . حرکت انقالبی مسلحانه بوده باشد

که با تشکيالت تهران حزب " ای توده"عناصر اعضائی از گروه مزبور با

در ارتباط بودند، به این گروه وارد ) یعنی همان تشکيالت پليسی(توده 

ای به نام واحدی  رفيق ظریفی با مراجعه به خانه یک فرد توده. شد

بود، در ارتباط با " تشکيالت تهران حزب توده"پور که یکی از رهبران 

) ر رأس تشکيالت تهران حزب تودهعامل ساواک د(عباس شهریاری 

رفقای دیگری از این گروه هم که پس از . قرار گرفت و دستگير شد

دیدند و در  های صورت گرفته، خود را در معرض خطر می دستگيری

صدد خروج از کشور بودند یعنی رفقا، محمد صفاری آشتيانی، علی 

زاده و  کالنتری، محمد چوپان) مشعوف(اکبر صفائی فراهانی، سعيد 

محمد مجيد کيان زاد در ارتباط با تشکيالت تهران حزب توده قرار 

گرفتند که از آن بين دو تن اول موفق شدند از مرز بگذرند که بعدًا به 

فلسطين رفتند و سه تن دیگر طعمه پليس شده و به اسارت در 

  .آمدند
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سورکی، جزنی، "نکته قابل تأکيد در اینجا، مراوده اعضای گروه 

مسلم است که این مراوده . باشد می" ای توده"با عناصر " فیظری

حاصل ارتباطاتی بود که با توجه به سابقه مبارزاتی آن رفقا و حتی 

وجود آمده ه هایشان در حزب توده، به طور طبيعی حول آنها ب خانواده

اما تداوم این ارتباطات در دهه چهل در شرایطی که حزب توده . بود

ط با مسایل مبارزاتی مردم ایران، مواضع ارتجاعی آشکارا در ارتبا

کرد که این رفقا قادر به تجزیه و  داشت، از این امر هم حکایت می

تحليل واقعيت حزب توده حتی در مقطع مورد نظر نبودند و بيانگر 

  . بود" ای توده"خوش بينی و اعتماد اعضای این گروه نسبت به فعالين 

هادت رفيق جزنی با نام وی منتشر هائی که بعد از ش اگر نوشته

اند را مالک قرار دهيم، رفيق جزنی، حزب توده را از شروع  شده

، واقعًا حزب طبقه کارگر ایران ١٣٣۴تا سال  ١٣٢٠فعاليت آن در سال 

در کتاب طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی . کرد تلقی می

حزب " :، وی می نویسد٨۴قطع جيبی صفحه  -جنبش انقالبی ایران

ها و کمبودهایش، رهبری  عليرغم انحراف ٣۴تا  ٢٠توده طی سالهای 

طبقه کارگر ایران و نمایندگی ایدئولوژی طبقه کارگر ایران را به عهده 

رفيق جزنی در مقابل نظری  ١١٧در همين کتاب در صفحه  ".داشت

که ماهيت حزب توده را قبل از کودتا، خرده بورژوائی ارزیابی کرده بود، 

های  زمينهنقص عمده این تحليل عدم توجه به " ا این استدالل که ب

و پروسه رشد آن و نادیده  اجتماعی و موقعيت تاریخی حزب توده

  . کند ، آن ارزیابی را رد می"گرفتن علل انحراف رهبری حزب توده بود

صرفنظر از این که ارزیابی مورد اشاره به چه کسانی تعلق داشت، 

علل انحراف رهبری "کند رجوع دادن  ب توجه میآنچه در اینجا جل

های اجتماعی و موقعيت  زمينه"ای چون  به عوامل عينی" حزب توده
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و نتيجه گيری از آن به نفع کارگری خواندن ماهيت حزب توده " تاریخی

آن کتاب نيز رفيق جزنی،  ۵در صفحه . باشد از طرف این رفيق می

در آغاز : "کند که توجيه میرهبری را به این صورت " علل انحراف"

تشکيل حزب توده مهمترین کمبود، کم تجربگی رهبران و مؤسسان 

این حزب بود که خود ناشی از نداشتن گذشته مبارزاتی و فقدان 

های  های سياسی طبقه کارگر و محدودیت محفل جنبش

این کمبودها پایه واساس بسياری . مارکسيستی در دوره اختناق بود

مؤسسان حزب توده در اگر . و کمبودهای دیگر است ها از کج روی

های قبل در جریان مبارزه پرورش یافته و در جریان عمل تصفيه  سال

 آنها در جریان مبارزه اگرشده و تجربه انقالبی آموخته بودند، 

مقابله  اگرشناختند و  های جامعه خود را به درستی می ویژگی

نان شخصيت انقالبی دائمی با دشمن طبقاتی و استعمار به آ

توانستند عليرغم عوامل خارجی یک  بخشيده بود، از همان آغاز می

این کمبود که خود ناشی از رشد . خط مشی صحيح در پيش گيرند

، پایه و نيافتگی طبقه کارگر و بی تجربگی روشنفکران انقالبی بود

اساس تحليلی است که از خصوصيات رهبری حزب توده به عمل می 

وقتی  گوید که و دیگر نمی) ها از نویسنده این سطور است کيدتأ" (آید

ها به واقعيت نپيوسته و آن رهبران فاقد چنان خصوصياتی بودند "اگر"

؟ همچنين !به چه دليل باید آنها را پيشاهنگان طبقه کارگر ایران ناميد

رشد نيافتگی طبقه "، "های اجتماعی و موقعيت تاریخی زمينه"اگر 

در ایران طوری بوده که فقط " جربگی روشنفکران انقالبیکارگر و بی ت

) یک جریان خرده بورژوائی(توانسته است جریانی چون حزب توده  می

وجود آورد، باز به چه دليل آن موجود را باید حزب طبقه کارگر ایران ه ب

؟ آخر حزب طبقه کارگر بودن به خصوصياتی نياز دارد که حزب !ناميد
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که اتفاقًا خود رفيق جزنی  -! مند نبوده است  بهره توده هيچگاه از آن

  .هم به فقدان چنين خصوصياتی در اين حزب  اذعان دارد

یکی، . کند اما، در این برخورد دو موضوع با برجستگی جلب توجه می

توجيه کاری شدیدًا غير علمی رفيق جزنی در مورد برخوردها و 

باشد که  ر شده میرفتارهای حزب توده و رهبران آن در دوره ذک

ها عنوان  "ای توده"متأسفانه عينًا به همان صورتی است که خود 

به این صورت که همه برخوردها و رفتارهای زشت و خيانت . کنند می

عقب ماندگی جامعه ایران و (آميز حزب توده را به گردن شرایط عينی 

حزب اندازند در عين حال که  می) و غيره" رشد نيافتگی طبقه کارگر"

موضوع دیگر در . خوانند توده را هم همچنان حزب طبقه کارگر می

ی است که او برای معياربرخورد رفيق جزنی نسبت به حزب توده، 

سنجش یک حزب طبقه کارگر یا به طور کلی یک نيروی سياسی 

از نظر او همين . دهد دست میه مدعی پيشاهنگی طبقه کارگر، ب

سيست ناميد و به ظاهر از پذیرش که یک نيروی سياسی خود را مارک

ایدئولوژی طبقه کارگر دم زد، همين که به هر دليلی توانست با 

توان  های مردم ارتباط برقرار کند، آن نيرو را می کارگران و دیگر توده

نقش "پيشاهنگ طبقه کارگر خواند و یا به عبارت خود رفيق جزنی، 

ای که خود وی در  حتی اگر به گونه -برای او قایل شد" پيشاهنگ

حتی در آخرین مرحله تکاملش فاقد "گوید  مورد حزب توده می

حقيقت ! باشد" لنينيستی -خصوصيات یک حزب انقالبی مارکسيست

الذکر، معياری به غایت نادرست برای  این است که معيار فوق

تشخيص ماهيت یک حزب یا یک گروه و سازمان سياسی مدعی 

اعث گمراهی و حتی برخوردهای لنينيست است که ب -مارکسيست

خود رفيق جزنی درست با همين معيار، حزب . گردد غير انقالبی می
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ضربات : " نویسد مثًال او می. ناميد توده را حزب طبقه کارگر ایران می

از ....تشکيالت این حزب را در هم شکست ٣٢-٣۴سالهای  رژیم طی

ز کشوری آن پس حزب توده تبدیل به یک سازمان اساسًا خارج ا

این دگرگونی عمده موجب شد که جنبش طبقه کارگر از آن ...شد

پس یکپارچگی خود را از دست بدهد و جای پيشاهنگ طبقه، یعنی 

سازمانی که از عناصر پيشرو طبقه کارگر و دیگر عناصر پيشرو که 

وجود آمده و با توده ارتباط ه اند ب ایدئولوژی طبقه کارگر را پذیرفته

در  ".ا را رهبری کند، در جامعه ما تا به امروز خالی بماندداشته و آن ه

حالی که معيار سنجش ماهيت یک نيروی سياسی در درجه اول باید 

یک حزب طبقه کارگر لزومًا باید رزم . آن نيرو باشد پراتيکبر اساس 

خود را برای تحقق آرمانهای طبقه کارگر سازمان داده، از منافع آنی و 

تسخير قدرت های عملی برای  اع نموده و قدمآتی این طبقه دف

. بر دارد تا چنان عنوانی به آن تعلق گيرد سياسی به نفع طبقه کارگر

توان متوجه شد که پذیرش ایدئولوژی طبقه کارگر  از این طریق هم می

نه این که چون خود  -از طرف آن نيرو تا چه حد واقعی و جدی است

ای هم پشت سر او قرار گرفته،  تودهچنان ادعائی دارد و به هر دليلی 

این رفيق در ! طبقه کارگر را داد" نقش پيشاهنگ"توان به آن  می

، در معرفی گروه ٢٠٢کتابی که در باال از آن نام برده شد، در صفحه 

سياست گروه در قبال حزب توده مبتنی بر به : " نویسد خودشان می

کارگر بود و  رسميت شناختن این حزب به عنوان پيشاهنگ طبقه

اش  های این حزب و رهبری آن طی حيات سياسی ها و اشتباه انحراف

معذالک این شناخت به این معنی . گرفته است مورد انتقاد قرار می

نبود که به جای مبارزه با دشمن، مبارزه با رهبری حزب توده در برنامه 

ر دادگاه د: " کند که أکيد میموضعی تو با چنين  ."کار گروه قرار بگيرد
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گروه از کشيده شدن به موضع گيری ایدئولوژیک نسبت به چين یا به 

اگر به مفهوم این جمالت   ".شوروی و حزب توده آگاهانه خودداری کرد

، "سورکی، جزنی، ظریفی" بينيم که رفقای گروه  توجه کنيم می

 به حتی در نيمه دوم دهه چهل، عليرغم همه مواضع ارتجاعی این

قادر به تشخيص ماهيت آن نبودند؛ و حزب توده را  اصطالح حزب،

که البته اپورتونيسم بر آن حاکم شده ارزیابی " پيشاهنگ طبقه کارگر"

لنينيست بوده  -گوئی که حزب توده یک حزب مارکسيست -کردند می

 ١٣۵٣های رفيق جزنی در سال  در نوشته. که دچار انحراف شده بود

نبرد با " مثًال  در کتاب . ده کردتوان مشاه نيز چنين موضعی را می

از انتشارات سازمان چریکهای فدائی (  ٨٨در صفحه " دیکتاتوری

، رفيق جزنی نظر و موضع خود در مورد حزب )١٣۵٧شهریور ماه  -خلق

حزب توده به مثابه مهم ترین پروسه : "توده را این گونه بيان می کند

یک دوره دوازده  مارکسيستی در تاریخ جنبش رهایی بخش ایران طی

تا چهارده ساله نقش و مسئوليت پيشاهنگی طبقه کارگر را به عهده 

   ".داشت

در مورد موضع گيری نسبت به شوروی هم هر چند دنباله روی حزب 

ها در دهه  های شوروی در ایران و خود آن سياست توده از سياست

داشت، چهل، از نظر رفيق جزنی کامًال محکوم بود و مورد تقبيح قرار 

های  مختلف این رفيق در زندان  با این حال، همانطور که در نوشته

روشن است، او هنوز عليرغم سلطه رويزيونيسم بر حزب کمونيست 

های ضد مردمی دولت آن کشور، دولت حاکم بر  شوروی و سياست

جمعبندی "مثًال در . ناميد یک دولت سوسياليستی می شوروی را،

تضاد کشورهای "او در بررسی " ر ایرانمبارزات سی ساله اخير د

یعنی زمان نوشته شدن کتاب  ١٣۵٣در سال " سوسياليستی با هم
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شوروی و چين نام برده و " کشورهای سوسياليستی"مذکور، از 

بنابراین اولين زمينه تضاد بين کشورهای : "کند مطرح می

سوسياليستی، تفاوت شرایط ساختمان سوسياليسم، تفاوت 

های متفاوت آنها در  ای این کشورها و نقش ی و منطقهموقعيت جهان

در حالی که شوروی با شرایط اجتماعی و اقتصادی ..... جهان است

کند و  خود مکانيزه کردن هر چه بيشتر صنایع و کشاورزی را دنبال می

های غول آسای صنعتی یا کشاورزی  های عظيم صنعتی، پروژه مجتمع

روی کار انسانی به مقياس ميلياردها کند، چين با اضافه ني اجرا می

خواهد مسير خاص خود را در  ساعت در سال روبروست و می

شود در  همانطور که مالحظه می....". ساختمان سوسياليسم بپيماید

اینجا نيز رفيق جزنی عليرغم رویزیونيسم افشاء شده دولت شوروی و 

موضع  های خارجی شوروی عليرغم این که خود کامًال عليه سياست

داشت، ولی باز دولت آن کشور و همين طور دولت چين را 

سوسياليستی خوانده و تصور می کرد که مسئوالن مربوطه، دست 

  .   اندر کار ساختمان سوسياليسم در شوروی و چين می باشند

دست ه با مشخصات و مختصاتی که رفيق جزنی از گروه خودشان ب

انه رفقای انقالبی این گروه های صادق که البته باید تالش -دهد می

انجام مبارزه مسلحانه در آن سالها مورد تأکيد قرار گيرد،  جهت

در اثر  ١٣۴۶، در سال با چنان مشخصاتیبينيم که این گروه  می

يورش ساواک به آن از فعاليت باز ماند و نتوانست به مثابه یک گروه 

   )۶(.به حرکت خود ادامه دهد

 



  ای از تجربه و دانش زمان خود بودند هائی که عصاره کمونيست

  

ای از تجربه و دانش زمان خود  ههائی که عصار کمونيست

  بودند

  

اکنون به این بحث بپردازیم که در تداوم روندهای طی شده که با 

های ارزشمند  مبارزات توده ها و نيروهای روشنفکر جامعه و تجربه

وجود ه هائی در جامعه ب حاصل از مبارزات آنان همراه بود، چه زمينه

تی، چگونه در تقابل با آنچه که آمد و با بهره مندی از آن تجارب مبارزا

حزب توده خائن معرفش بود جنبش نوین کمونيستی امکان رشد 

یافت و به آنجا رسيد که در نهایت مرحله جدیدی در جنبش انقالبی 

  !های ایران آغاز شد خلق

تقریبًا از نيمه دوم دهه چهل واقعيت این است که جامعه ایران 

از درون بر آن حاکم کرده بود،  عليرغم سکوت قبرستانی که رژیم شاه

و در دل خود نيروهای انقالبی جدید و متکامل تری را  جوشيد می

برای شکل گيری  ای زمينهچنين وضعی که خود . داد پرورش می

جنبش انقالبی مسلحانه بعدی در ایران بود هميشه وجود نداشت؛ و 

نبش عدم پاگيری ج یکی از دالیلفقدان آن در نيمه اول دهه چهل، 

انقالبی مسلحانه در جامعه در آن مقطع، عليرغم خواست و 

یکی از .  باشد های صادقانه انقالبيون برای این منظور می تالش

شد گروه جنگل  دهردوره پروبرجسته ترین نيروهای انقالبی که دراین 

. بود که پيشتر اشاره وار درمورد چگونگی شکل گيری آن صحبت شد

پيوند روندهای مبارزاتی ، از ١٣۴۶ال از طرف دیگر درست در س

 -، گروه برجسته انقالبی دیگر شکل گيری خود را آغاز نمودمختلف

  های انقالبی صدیق  گروهی که از ترکيب و به هم پيوستن کمونيست
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که هر یک از آنها دارای (و پيگيری در تبریز، تهران، مشهد و ساری 

این گروه را . وجود آمد هب) سابقه مبارزاتی متفاوت از یکدیگر بودند

ای از همه دست آوردهای جنبش در یک دوره  توان نماینده عصاره می

ها و  های ارزشمند مبارزات توده تجربهمعين به حساب آورد که 

های صادقانه و رزمجویانه روشنفکران مبارز ایران در طی  تالش

. داد ، پشتوانه آن را تشکيل می١٣۴٩سالهای بعد از کودتا تا سال 

خورداری اعضای تشکيل  این همان گروهی بود که با اتکاء به بر

، تا لنينيسم -درکی درست و واقعی از مارکسيسماش از  دهنده

جائی که به موضوع حزب توده مربوط است برای ترسيم خطی قاطع 

با این حزب مبتنی بر درک علمی از مسایل جامعه، شرایط و امکان 

جارب و دانش مبارزاتی موجود در جامعه در الزم را داشت؛ و از برآیند ت

مند شده بود که افتخار تدوین تئوری انقالب  زمان خود تا به آن حد بهره

های  ای که راه را بر پيشروی تئوری انقالبی -دست آورده ایران را ب

امکان یافت جنبشی  در اتحاد با گروه جنگلآینده گشود؛ گروهی که 

تفاوت با جنبشی که با نام حزب توده با مشخصات و مختصات کامًال م

وجود آورده و کمونيسم را با نام فدائی به ميان ه شد ب شناخته می

به رسم دهه چهل، این . روبرو  گرددمردم برده و با اقبال وسيع آنان 

اسم و  "سورکی، جزنی، ظریفی"گروه نيز مثل گروه جنگل و یا گروه 

تحليل " رف بود که در جزوه عنوانی نداشت و اولين بار رفيق حميد اش

گروه "از آن به عنوان  )٧("یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه

 )٨(.نام برد" احمدزاده 

های مهم  به مثابه یکی از ستون" گروه احمدزاده"پرسابقه ترین بخش 

شاخه "از این بخش به اشتباه به عنوان . آن، در تبریز قرار داشت

واند این تصور نادرست را به وجود آورد که ت نام برده شده که می" تبریز
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گویا گروهی ابتدا در تهران به وجود آمده و بعد در تبریز شاخه زده 

در حالی که این طور نيست و همانطور که اشاره شد گروهی . است

شود که خود من نيز در آن  که به نام گروه احمدزاده شناخته می

مختلف ایران تشکيل  عضویت داشتم، از ترکيب رفقائی در شهرهای

از طریق  ١٣۴۶شد و ارتباط رفقای تبریز با تهران هم از زمستان سال 

در ارتباط با حزب توده و شوروی در . رفيق صمد بهرنگی بر قرار شد

، موضع کل گروه احمدزاده همان موضعی بود که رفقای تبریز ۴٠دهه 

رفقائی داشتند، همان  رفقای آذربایجانیا درست تر است گفته شود 

عمدتًا توسط رفيق بهروز دهقانی سازماندهی  ١٣۴٧که از سال 

بينم به چگونگی نگرش  از این روست که در اینجا غيرالزم نمی. شدند

و برخورد رفيق بهروز دهقانی و همچنين رفقا صمد بهرنگی و کاظم 

سعادتی به مثابه سرمنشاء رفقای آذربایجان، نسبت به حزب توده 

  .اشاره کنم

فيق نامبرده، جوانان آگاه و پویائی بودند که در اوایل دهه چهل سه ر

ای برقرار کرده بود و حزب  که دولت شوروی با رژیم شاه رابطه حسنه

توده نيز به مداحی آن رابطه مشغول بود، در جریان این امر قرار 

داشته و بر عليه آنها موضع داشتند، موضعی که هرگز از خالل بحث 

بی ارتباط با مسایل واقعی جامعه حاصل نشده   های روشنفکرانه

بلکه خود واقعيت و خود جریان عمل، بزرگترین آموزگار برای آنان در 

دیدند که چگونه حزب توده ضمن تأئيد  آنها می. تشخيص حقيقت بود

های  انقالب سفيد شاه، بی اعتناء نسبت به رنج و مصائب توده

  . زد ت و ترقی جامعه دم میرنجدیده تحت سلطه رژیم شاه، از پيشرف

اما این رفقا به مثابه نيروئی از جنبش کمونيستی، جائی که هر سه 

های کارگر و زحمتکش برخاسته بودند و از سنين  از ميان خانواده
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های زحمتکش  نوجوانی هم زندگی آنها به طور مستمر با زندگی توده

د در ميان فقر در روستاهای آذربایجان درهم آميخته بود، نمی توانستن

و محروميتی که زندگی خود آنها و محيط اطرافشان را مملو ساخته 

بود، چشمان خود را به روی حقایق  بسته و تبليغاتی را قبول کنند که 

با زبان سياسی خاص خود بر آنها " پيک ایران"رادیو مسکو یا رادیو 

که  دادند، یعنی بر تبليغاتی از طرف رژیم صحه گذاشته و اشاعه می

شاه را ناجی مردم ایران و اصالحات ارضی او را به نفع روستائيان، 

زدند که این رفقا خود از نزدیک شاهد  های محرومی جا می همان توده

توانستند در شرایطی که  آنها نمی. هایشان بودند رنج و بدبختی

های بسيار، در زیر  کارگران و زحمتکشان ضمن تحمل فقر و محروميت

افسارگسيخته رژیم وابسته به امپریاليسم شاه دست و پا دیکتاتوری 

در شرایطی که اصالحات ارضی رژیم را به  -زدند، حزب توده  را می

حزبی  -زد نفع دهقانان و در جهت پيشرفت و ترقی جامعه جا می

ایران قرار داشته و دارای " ترقی خواهانه"ارزیابی کنند که در جنبش 

  .باشد های تحت ستم ایران میموضعی مترقی در قبال توده 

تکيه بر خود واقعيت با برای رفيق بهروز دهقانی و رفقای همراهش،  

مالک قرار دادن منافع کارگران و زحمتکشان، اصلی ترین معيار برخورد 

به شوروی و حزب توده بود؛ و همين معيار بود که این جوانان صدیق و 

چ در پيچ  روشنفکرانه مبارز را بدون آن که خود را در بحث های پي

سردر گم سازند، به موضع گيری در قبال شوروی و حزب توده رهنمون 

دیدند  می آنها با حرکت از منافع کارگران و زحمتکشان به عينه  .شد

گوید و با تبليغات رادیوئی خود  که حزب توده خالف حقيقت سخن می

آنها  درک همين واقعيت کافی بود تا. پاشد خاک بر چشم مردم می
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مواضع حزب توده را در جهت مغایر با خواست و منافع زحمتکشان و 

  . مردمی ارزیابی کنند طبقات محروم جامعه دانسته و آن را غير

 واضح است که وقتی بين رفقای تبریز با رفيق پویان و دیگر رفقای

تهران ارتباط برقرار شد، همين موضع گيری و تفکر در مورد حزب توده 

. هران که خود نيز با حزب توده مرزبندی داشتند، منتقل شدبه رفقای ت

" آن رفقا در هنگام صحبت از شوروی با طنز خاص خود از آن به عنوان 

نگارنده به خصوص . کردند یاد می" به اصطالح کشور سوسياليستی

در . های رفيق بهروز دهقانی را در این رابطه بياد دارد فضای صحبت

یاد کرد که  در نيمه اول دهه چهل ای را  نمونه توان این مورد حتی می

رفيق بهروز عليرغم عشق به حقی که به زبان : به قرار زیر است

مادری و ادبيات و هنر مردمی خلق آذربایجان داشت، و به موسيقی و 

آوازهائی که در آذربایجان شوروی اجرا شده بود هم بسيار عالقمند 

های  ها و سمفونی یز بود که ماهنیبهروز از جمله افرادی در تبر(بود 

آذربایجان را به صورت صفحات گرام خریداری کرده بود و فضای خانه ما 

، موقعی که )ها  آکنده بود همواره از طنين دلنشين آن موسيقی

های معروف آن خطه به ایران آمده و  رشيد بهبودُاف، یکی از خواننده

روز به لوس بازی و مزه هایش به قول خوِد رفيق به در یکی از کنسرت

ای را به زبان آورد که دقيقًا ناشی از  پراکنی هم دست زده بود، جمله

برای ما دلقک هم  حاال دیگه: "دید او نسبت به شوروی آن زمان بود

" مشکل"بهبودُاف  البته رفيق بهروز با خود رشيد!!". فرستند می

به شوروی نداشت بلکه او با این حرف در واقع خشم خود را نسبت 

آن زمان ابراز " به اصطالح سوسياليست "به قول خود رفيق بهروز 

موضع انقالبی و روحی که در این جمله برعليه شوروی آن . کرد می

زمان نهفته است را من بعدها هنگامی که در تهران با رفيق گرامی 
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رفيق . امير پرویز پویان دریک پایگاه بودم عينًا در برخوردهای او دیدم

یان حتی در ارتباط با رادیو مسکو و تمجيدش از به اصطالح پو

سوسياليسم ادعائی آن کشور، طنزهای جالب و دلنشينی ساخته 

  .شد بود که با بازگوئی آنها در آن پایگاه باعث گشایش خاطر ما می

هائی که به رفيق بهروز دهقانی و رفقای دیگری از تبریز  یکی از زمينه

ن موضع گيری درست در مورد حزب توده و چون عليرضا نابدل امکا

شوروی رویزیونيست شده آن زمان را داد، انجام یک کار تحقيقاتی بود 

که پيشتر توسط رفقا بهروز دهقانی و صمد بهرنگی در مورد فرقه 

این دو یار و یاور زحمتکشان، دو . دموکرات آذربایجان صورت گرفته بود

ها پای  ندن منظور فوق ساعترفيق پویا و پرکار، برای به ثمر رسا

نشستند که در جریان مسایل آن دوره یعنی  صحبت افراد مسنی می

یا (یکی از آن افراد پدر خود بهروز . قرار داشتند ١٣٢۴-٢۵سال های 

بود که صمد و بهروز با او به گفتگو نشسته و در مورد مسایل ) پدر من

از او سئوال مختلف مربوط به فرقه دموکرات و همچنين حزب توده 

من شخصًا در همان زمان در جریان تحسينی که صمد از . کردند می

هيچ کس را ندیدم که : " او گفته بود. این پدر کرده بود، قرار داشتم

او . باشد همچون این مرد وقایع مختلف را در حافظه خود نگاه داشته

در نيمه دوم دهه چهل که دیگر صمد گرامی ". اش تاریخ است سينه

ن باخته بود، رفيق بهروز دهقانی امکان آن را یافت که بر اساس جا

تحقيقات شفاهی که خود وی و رفيق صمد بهرنگی در مورد فرقه 

 شد انجام داده بودند، دموکرات که تا حدی شامل حزب توده هم می

ای در رابطه با وقایع آذربایجان در دوره مورد نظر نوشته و در  جزوه

  . روه احمدزاده قرار دهداختيار رفقای دیگر گ
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به مثابه جوانانی با صداقت " گروه احمدزاده"اساسًا، اکثر رفقای 

بيکران و ایستاده در موضع کارگران و زحمتکشان به مسایل تئوریک 

این رفقا در حالی که مطالعه . داشتند توجه الزمی را مبذول می

بودند، با لنينيسم را در دستور کار خود قرار داده  -عميق مارکسيسم

مسلط بودن بعضی . کردند حرارت مسایل سياسی روز را تعقيب می

از رفقای این گروه به زبان انگليسی در عين حال که آنها را در جریان 

مهمترین مسایل سياسی و ایدئولوژیکی روز در سطح جهان قرار 

داد، دسترسی آنها به منابع معتبر را هم هر چه بيشتر مهيا  می

های رفقای این  ها و ترجمه چند که بسياری از نوشتههر . ساخت می

به دست ساواک افتاد، اما از خالل بعضی نمونه  ١٣۵٠گروه در سال 

توان به چگونگی توجه این رفقا به مسایل مختلف  های بجا مانده می

از جمله از طریق (سطح جهان  چه در سطح جامعه ایران و چه در 

در این پروسه از سطح آگاهی این پی برد و ) مطالعه نشریات خارجی

رفقا نسبت به شوروی دوره خود و عملکردهای آن و همچنين نسبت 

هاست که  در اینجا یادآوری کنم که سال. به حزب توده نيز مطلع گردید

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی از طریق قلم به دستانی این 

ه گویا آنها تبليغات را عليه چریکهای فدائی خلق راه انداخته است ک

افراد بی سواد، بی توجه به مسائل جامعه خود و آنچه در جهان 

. گذشت بوده و صرفًا عاشق اسلحه و مبارزه مسلحانه بوده اند می

رساند؛  های زیادی به اثبات می غير واقعی بودن این تبليغات را واقعيت

چریکهای فدائی خلق " (کتاب دشمن"مثًال کافی بود به هنگام انتشار 

، دست اندر کاران وزارت اطالعات )١٣۵٧از نخستين کنش ها تا بهمن 

 "های داخلی نشریه"، ها جزوهجمهوری اسالمی جرأت به خرج داده و 

چریکهای فدائی خلق که توسط  های ترجمهو  ها دست نوشتهو 
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ضبط شده و نام بعضی از آن آثار در همان  ١٣۵٠ساواک در سال 

دادند تا معلوم شود  را نيز انتشار میهم ذکر گردیده " کتاب دشمن"

که رفقای ما تا چه حد در جریان مسایل جامعه ایران و مهمترین 

من شخصًا شاهد  . مسایل اجتماعی و سياسی جهان قرار داشتند

دیدم  های بی دریغ رفيق بهروز دهقانی در این زمينه بودم و می تالش

کار نوشتن یک  ماند و به می شب بيدار يمه هایچطور تا نکه او 

رفيق بهروز مطالب را با نظم و . پرداخت مطلب یا کار ترجمه می

پاکيزگی تمام که یکی از خصوصيات بارز او بود روی کاغذهائی که به 

نوشت و در کشوهای ميز تحریری که  معروف بود می" پوست پيازی"

داد و آن ها را در موقع مناسب به دست رفقای گروه  داشت جا می

برای این که بتوان به حد توجه این رفيق به مسایلی که . درسان می

به جا مانده از او  علنیهای  گذشت پی برد به نوشته در جهان می

در فاصله سالهای : ای از آن چنين است توان استناد کرد که نمونه می

عده ای از دانشجویان دانشگاه تبریز به انتشار  ١٣۴۶و  ١٣۴۵

در این نشریه از . شماره از آن منتشر شدای دست زدند که دو  نشریه

رفقا کاظم سعادتی، بهروز دهقانی و صمد بهرنگی نيز مطالبی درج 

های او از  شده بود که مطالب مربوط به رفيق بهروز دهقانی ترجمه

من هنوز صدا و لحن ( باشد شاعر سياه پوست، لنگستون هيوز می

هيوز که خود آن را  بهروز در هنگام خواندن یکی از شعرهای لنگستون

بهروز آن . خواند را در گوش خود دارم ترجمه کرده بود و در خانه می

کرد به لهجه ترکی خود لحن فارسی  شعر را در حالی که سعی می

بدهد با شوری که در انسان حس عدالت خواهی و مبارزه انقالبی را 

من یه سيام، سيا مث شب که سياس، : "خواند انگيخت می بر می

کامًال بياد دارم که در این شعر ..."مث اعماق افریقای خودم سيا
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" ينچل"دانستم، کلمه  ای وجود داشت که من معنی آن را نمی کلمه

را، که از بهروز پرسيدم و او آن را برای من معنی کرد و در مورد وضع 

در شماره دوم نشریه یاد ). سياهان در آمریکا توضيحات بيشتری داد

ای از رفيق بهروز دهقانی اختصاص  ب به نوشتهشده، آخرین مطل

داشت که در گزارشی که شخصی به نام حميد تبریزی از آن دو 

: " شماره تهيه کرده است مطلب مذکور به این صورت درج شده است

اولين مجموعه ... مد به دنيا آ ١٩٠٢هيوز در : »خبر آمد آه هيوز مرد«

منتشر شد  ١٩٣٣در » يدهای سف راه و رسم آدم«هایش به نام  قصه

آه از » دورك«اپرای  .١٩۶٣آخرین مجموعه، در » وجه مشترك«و 

به قلم خودش اقتباس شده دو سال » پدر و پسر«داستانی به نام 

. زبان ترجمه شده است ٢٠شعرهایش به بيشتر از . روی صحنه ماند

پوستان   خصوص سياه شعر و قصه هيوز تصویر زندگی مردم سياه به

شدت متنفر بود و بيشتر از آن از  از تعصب نژادی به . یی استآمریكا

 ..."فروشند سياهانی آه خود را و مردم خود را به سفيدپوستان می

شود رفيق بهروز تا به آن حد به طور  همانطور که در اینجا مالحظه می

روزمره در جریان مطالب نشریات خارجی قرار داشت که درست همان 

يوز زندگی را بدرود گفته، بالفاصله از آن مطلع زمان که لنگستون ه

واضح است که چنين فرد آگاه و . گشته و در مورد آن نوشته است

در مقام یک انقالبی فدائی حتی با جدیت بيشتری مسایل  ،هشياری

  )٩( .سياسی و مبارزاتی روز درسطح جهان را تعقيب کند

حوزه نظر در در شرایطی که خيلی از نيروهای روشنفکر چپ ایران 

حاضر در عمل اگر چه آنها  -قادر به طرد کامل حزب توده نبودند

شدند که وارد تشکيالت حزب توده شده و با آن به همکاری  نمی

بپردازند؛ در شرایطی که خيلی از آنها حزب توده را قبل از کودتا حزب 
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ی کردند و یا عليرغم همه ایرادات و انتقادات طبقه کارگر ایران تلقی می

های آن داشتند ولی به  حزب توده و سياست" کميته مرکزی"که به 

هرچند وارث ناخلف،  -آن به چشم وارث جنبش کمونيستی

نگریستند، و در شرایطی که این تلقی و ارزیابی غلط، بر ذهن  می

هائی  کرد تا جائی که ایده خيلی از روشنفکران ایران سنگينی می

در ميان آنان بی جاذبه نبود، در " احيای حزب توده"نظير تالش برای 

رفقائی چون اميرپرویز پویان،  -چنين شرایطی رفقای گروه احمدزاده

مسعود احمدزاده، بهمن آژنگ، عليرضا نابدل، بهروز دهقانی، عباس 

که با آگاهی کامل در جریان مبارزه ایدئولوژیک .....جمشيدی رودباری و

خود با شور و شوق و  بر سر مهمترین مسایل جنبش قرار داشته و

های نظری الزم و مهم  حرارت تمام در آن مبارزه ایدئولوژیک و در بحث

کردند، با نوشتن مقاالتی به روشنگری درميان  در جنبش شرکت می

باید تأکيد کرد که بعضی از آن . پرداختند نيروهای مبارز جامعه می

شدند  ها که به صورت درونی و در بين رفقای گروه پخش می نوشته

بعدًا به دست ساواک افتاده و خيلی از روشنفکران مبارز و نيروهای 

ها که به زمينه  یکی از آن نوشته. مردمی از مطالعه آنها محروم شدند

ای از مصطفی رحيمی در نشریه  مورد بحث ما ربط دارد نقد مقاله

جهان نو بود که در ارتباط با حمله شوروی آن زمان به چکسلواکی 

ده و در آن با تجزیه و تحليل سخنان فرد نامبرده به مثابه نوشته ش

روشنفکری در خدمت بورژوازی، و افشای آن نظرات که با مستمسک 

قرار دادن حمله یاد شده، عليه کمونيسم قلم فرسائی کرده بود، به 

نوشته دیگر . دفاع از کمونيسم و سوسياليسم پرداخته شده بود

این نوشته با چنان . را داشت" ودهنقد دو سند از حزب ت" عنوان 

ها و نظرات سازشکارانه حزب توده  ادبيات قشنگی پرده از سياست
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ادبی  -شد به عنوان یک نوشته سياسی برداشته بود که از آن می

به یاد دارم که این جزوه را در پایگاهی . عميق مارکسيستی نام برد

نده من هائی باعث خ خواندم و طنز آن در قسمت در تهران می

سرگرم خواندن بودم که رفيق پویان که در آنجا حضور داشت . شد می

خوانم که  پيش من آمد و با صميميت خاص خودش پرسيد که چه می

خنده مرا باعث شده است؟ جزوه را نشانش داده و درباره یک 

در آن صحبت یک جمله از رفيق پویان . قسمت از آن با او صحبت کردم

همواره در ذهن من باقی " دو سند از حزب توده نقد" در مورد جزوه 

ها رفقای  بعضی وقت"رفيق پویان با اشاره به این جزوه گفت که . ماند

پردازند  نویسند و طوری به تجزیه و تحليل مسایل می ما مطالبی می

و واقعًا این ". های لنين را در آنها می بيند که انسان عمق نوشته

های آن دوره در گروه  ی دیگر از نوشتهحرف در مورد آن نوشته و بعض

های داخلی گروه نيز مطالب پربار و بسيار  در نشریه. ما صادق بود

چنين بود که رفقای گروه احمد زاده به مثابه . شد آموزنده درج می

باسواد ترین و آگاه ترین جوانان ایران امکان شناخت علمی و دقيق از 

يت واقعی حزب توده را کسب مسایل مختلف جامعه و از جمله از ماه

کرده و امکان برداشتن این بختک از سر راه پيشرفت جنبش کارگران و 

  . توده های تحت ستم ایران را به وجود آوردند

لنينيسم، در برخورد به حزب توده،  -رفقای ما با اتکاء به مارکسيسم

شد اگر اعتقاد بر این با: موضوع را این گونه برای خود مطرح نمودند که

که حزب توده، حزب طبقه کارگر و یک حزب کمونيست بوده است که 

در حال  حاضر دچار اپورتونيسم شده و از مسير خود منحرف گشته 

ها کار در درون این حزب و مبارزه با انحرافات  است، وظيفه کمونيست

چرا که به فرض کمونيست بودن یک حزب، نفی و مرزبندی  .آن است
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دچار شدن به  عاليت مستقل از آن به معنیبا آن و اقدام به ف

اما رفقای گروه . سکتاریسم و برخورد سکتاریستی خواهد بود

احمدزاده برخالف خيلی از روشنفکران آن زمان، چنان اعتقادی در 

رفقای ما با رجوع به واقعيت و مشاهده . مورد حزب مزبور نداشتند

اش، به این  و مواضعاعمال آن به اصطالح حزب و تجزیه و تحليل نظرات 

تواند حزب طبقه  توانسته و نمی امر واقف بودند که حزب توده نمی

اما تبيين تئوریک این . کارگر و یک حزب راستين کمونيست بوده باشد

واقعيت از دیدگاه مارکسيستی چگونه بود؟ رفقای کمونيست و پویای 

آموزگاران  که با جدیت و پشتکار تمام بسياری از آثار" گروه احمدزاده"

های  پرولتاریا را مطالعه کرده و ضمن ترجمه برخی از آن آثار از آموزش

درکی واقعًا عميق داشتند، به این سخن مارکس و  ها نهفته در آن

مطرح شده واقف بودند که  ١٨۴٨انگلس که در اوایل سال 

ها عمًال با عزمترین بخش احزاب کارگری همه کشورها و  کمونيست"

اند؛ و اما از لحاظ تئوری، مزیت  جنبش به پيشهميشه محرک 

ها نسبت به بقيه توده پرولتاریا در این است که آنان به  کمونيست

نزدیک ترین . اند برده  شرایط و جریان و نتایج کلی جنبش پرولتاری پی

: ها همان است که دیگر احزاب پرولتاری در پی آنند هدف کمونيست

ه صورت یک طبقه، سرنگون ساختن یعنی متشکل ساختن پرولتاریا ب

کارل " (سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاریا

 ٨٠صفحه  -مارکس، فردریک انگلس، مانيفست حزب کمونيست

در نتيجه ). ١٩۵١اداره نشریات به زبان های خارجی، مسکو سال (

یکی از اصلی ترین رفقای ما به سئوال فوق این گونه پاسخ دادند که 

مشخصه یک حزب کمونيست آن است که با متشکل کردن پرولتاریا 

برای دگرگون کردن سيستم طبقاتی موجود، مبارزه خود را در جهت 
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و اگر حزب توده یک حزب  برپائی حکومت کارگری پيش ببرد؛

ای معين و مشخص کردن راه  بایست با ارائه برنامه کمونيست بود می

سياسی یا به عبارت دیگر برای تحقق آن برنامه، برای کسب قدرت 

آگاهی و ولی . کرد حرکت می" احراز قدرت حاکمه سياسی پرولتاریا"

اطالعات رفقای گروه احمدزاده در مورد حزب توده، بر این واقعيت مهر 

زد که حزب توده هيچوقت در همه حيات خود در چنين جهتی  تأئيد می

ای  توده نه برنامهقبل از کودتا در دهه سی، حزب  .حرکت نکرده است

اجتماعی حاکم بر جامعه و سرنگونی  -برای نابودی سيستم اقتصادی

رژیم شاه به مثابه حافظ این سيستم داشت و نه کمترین عملی که 

اعمال حزب توده در بهترین حالت . مبين این امر باشد از او سر زد

صرفًا خواهان انجام  در دوره مورد بحثداد که این حزب  نشان می

" گروه احمد زاده" رفقای . صالحاتی در نظم ظالمانه حاکم بوده استا

با تکيه بر این حقایق و با معيار قرار دادن این امر که حزب توده 

اجتماعی موجود نبوده  -هيچوقت در صدد دگرگونی سيستم اقتصادی

و در جهت کسب قدرت سياسی به نفع طبقه کارگر حرکت نکرده، 

حزب توده در حيات خود حتی "دادند که این جمعبندی را ارائه 

" ای از یک حزب کمونيست باشد ای هم نتوانسته بود نمونه لحظه

). رفيق مسعود احمدزاده، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک(

تکليف حزب توده در دهه چهل نيز که دنباله رو و توجيه گر 

ع نه فقط های رویزیونيسم شوروی بود و در خالف جهت مناف سياست

  .کارگران بلکه کل خلق ایران حرکت می کرد، واضح بود

رفقای گروه احمدزاده همچنين سعی کردند این درس را به نيروهای 

جنبش بياموزند که هرگز نباید به صرف این که یک نيروی سياسی، 

لنينيست خواند، ادعای او را پذیرفته و خود را  -خود را مارکسيست
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نباید به صرف این که در . و متوهم ساختنسبت به ماهيت آن نير

شرایطی به هر دليلی کارگران و زحمتکشان به آن نيرو گرویدند و 

) حزب یا سازمان(حتی افراد انقالبی از ميان آنان در درون آن نيرو 

اند، آن را یک  مبارزه کرده و حتی به دست مرتجعين حاکم شهيد شده

تأسفانه در دوره مورد بحث اما، م. نيروی مارکسيستی به حساب آورد

 -، همانطور که گفته شد خيلی از نيروهائی که خود را مارکسيست

ناميدند، با معيار کمونيستی برای شناخت ماهيت حزب  لنينيست می

از این رو، در این دوره حتی خيلی از صادق ترین . توده بيگانه بودند

اهيت حزب روشنفکران ایران هم با تلقی نادرست و غير واقعی از م

عقاید و نظرات حزب توده خواهی نخواهی . توده، دچار گمراهی بودند

در ميان آنان نفوذ داشت و مانع از آن می شد که آنها بتوانند 

های موجود در جامعه را به درستی شناخته و تحليلی علمی  واقعيت

توانستند خود را  و منطبق بر واقعيت از شرایط جامعه ارائه دهند؛ نمی

نان دیدگاه علمی مجهز کنند که بتوانند وظایف کمونيستی خود به چ

توانستند خود را از  را به درستی بشناسند و به آن عمل کنند؛ نمی

دور نگاه داشته و نسبت به آنها خوش بين " ای توده"ارتباط  با فعالين 

در نتيجه همه این عوارض، انرژی مبارزاتی آنها به هرز رفته نباشند؛ و 

  .وانست تمامًا در اختيار رشد جنبش کمونيستی قرار گيردو نمی ت

انقالبيون کمونيست متشکل در گروه احمدزاده از طرف دیگر، با توجه  

به این که به خيلی از رویدادها و تجارب مبارزاتی قبل و بعد از سال 

واقف بودند و در واقع وارث تجارب و دست آوردهای جنبش تا زمان  ۴۶

سورکی، جزنی، "ًا نه تنها از لو رفتن رفقای گروه خود بودند، مسلم

مطلع بودند بلکه از موارد " ای توده"توسط به اصطالح فعالين " ظریفی

هم " تشکيالت تهران حزب توده"مشابه دیگری به خصوص در ارتباط با 
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در نتيجه، مجموعه این تجارب عملی و در دست داشتن . خبر داشتند

وده، سبب شد که رفقای این گروه نه تحليل علمی از ماهيت حزب ت

تنها هيچگونه توهمی در مورد ماهيت حزب توده نداشته باشند بلکه 

ها و " یەاتود"آگاهی مزبور موجب دوری جستن رفقای این گروه از 

بی دليل نبود که این . رعایت حداکثر احتياط در برخورد با آنها گردید

پليس است مگر  "ای توده"هر ": شعار در ميان ما رواج داشت که

شد که برخورد  توصيه می در گروه و؛ "اش ثابت شود این که عکس

  .به افراد حزب توده، بر اساس این شعار صورت گيرد



  بختک حزب توده  و ضرورت الیروبی طویله اوژیاس

  

  ضرورت الیروبی طویله اوژیاس بختک حزب توده  و

  

در دهه چهل، حزب توده از دو نظر سد راه پيشرفت جنبش 

طرف  از یک .دکمونيستی ایران و خطر بزرگی برای آن بو

همانطور که اشاره شد، افکار و عقاید حزب توده حتی در ميان 

کسانی که با آن حزب در عمل مرزبندی کرده بودند، نفوذ داشت و 

از طرف . کرد شان را تلف می باعث گمراهی آنان شده و انرژی انقالبی

دیگر با توجه به این واقعيت که خيانت حزب توده به مردم ایران، تحت 

م کمونيسم صورت گرفته بود، این امر در دست مبلغين رژیم شاه به نا

یک سوژه تبليغاتی عليه کمونيسم و عليه هرگونه حرکت مبارزاتی 

رژیم شاه سالهای متمادی با  .مترقی و آزادیخواهانه تبدیل شده بود

تکيه بر خيانت ها و اعمال شرم آور رهبران آن حزب، عليه کمونيسم 

ها هر گونه مبارزه  ها و رسوائی ا یاد آوری آن خيانتتبليغ نموده و ب

. کرد آزادیخواهانه مردم ما را تحت نام حرکت کمونيستی سرکوب می

" به زبانی دیگر، این رژیم به هر حرکت مبارزاتی مترقی، برچسب 

زد و از بی اعتباری این نام در ميان مردم برای کوبيدن  می" ای توده

تبليغات زهر آگين و . نمود تفاده میها اس کمونيسم و کمونيست

های تبليغاتی رژیم شاه به طور مدام این طور به  ارتجاعی دستگاه

. هستند" ها ای توده" ها همان  کردند که کمونيست ها القاء می توده

آنگاه با یکسان جلوه دادن این دو پدیده متضاد و مغایر هم، همه 

دادند، مثًال  ا نسبت میه ها را به کمونيست"ای توده"اعمال ننگين 

ها کسانی هستند که ظاهرًا و در حرف خود را  گفتند کمونيست می

دهند ولی در عمل آنها را تنها گذاشته و به  ها نشان می طرفدار توده
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این زهرهای تبليغاتی که مبتنی بر یک پایه مادی . کنند آنها پشت می

ختناق و های حزب توده بود، در شرایط ا یعنی خيانت و رسوائی

دیکتاتوری از یک سو  و عدم حضور هيچ تشکل انقالبی در صحنه 

ها  مبارزه با رژیم شاه از سوی دیگر، ماحصلی جز بی اعتمادی توده

نسبت به روشنفکران انقالبی و گسترش شکاف و جدائی ميان توده 

در این مقطع، بدون برداشتن بنابراین، . و پيشروان جنبش نداشت

شد به  قابل جنبش کمونيستی نه میسد حزب توده از م

ها در ميان روشنفکران چپ پایان داده و  خطاها و سردرگمی

با  -از به هرز رفتن انرژی مبارزاتی آنها جلوگيری نمود و

نه امکان داشت با وجود این سد نکبت،  -اهميت کامًال حياتی

ها نسبت به نيروهای روشنفکر را به  اعتماد از بين رفته توده

رگرداند و جدائی غم انگيز بين توده و پيشاهنگان آنها ب

تا از این طریق  -انقالبيش را به پيوند مبارزاتی تبدیل نمود

های در بند ایران و به حرکت  بتوان به پيشرفت مبارزات توده

در دهه چهل پاسخگوئی به چنين . تاریخ به جلو یاری رساند

اخته بود معضلی، تنها از عهده جوانان واقعًا کمونيستی س

که از هر نظر برای انجام چنان وظيفه سنگين و خطيری 

  .آمادگی داشتند

های متشکل در گروه احمدزاده که در جهت تحقق  برای کمونيست

لنينيستی  -های پرولتاریا، در پرتو تحليل تئوریک مارکسيست آرمان

خود از ماهيت واقعی حزب توده، راهی کامًال مستقل از حزب توده در 

رفته بودند، مسأله اساسی یافتن درست ترین و مؤثرترین راه پيش گ

  ها به آن راه جهت نابودی نظم  مبارزه با دشمنان مردم و کشاندن توده
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در این مسير بود که این مبارزین، با کوشش در . ظالمانه حاکم بود

ایجاد ارتباط با کارگران و زحمتکشان شهر و روستا ضمن تالش جهت 

های کارگر و زحمتکش، و با  و روانشناسی توده درک فرهنگ حاکم

اجتماعی  –بذل توجه الزم به شرایط عينی و تحليل شرایط اقتصادی 

های بی دریغ و شبانه روزی خود برای  جامعه، و به طور کلی با تالش

که توسط رفقا،  یافتن راه انقالب، به تئوری انقالب ایران دست یافتند

این تئوری با ماهيت . مدزاده تدوین شداميرپرویز پویان و مسعود اح

انقالبی خود مسلمًا ترسيم گر مرز قاطع بين جنبش اصيل 

کمونيستی با به اصطالح کمونيسمی بود که با نام حزب توده 

اما این حقيقت که حزب توده ی رسوا و خائن  .شناخته می شد

هرگز کمونيست نبود و کمونيسم هيچوقت ربطی به اين حزب 

ها نشان داده شده و به  به توده در عمل ، می بایستنداشته است

در " گروه احمدزاده"اثبات برسد که تئوری انقالبی تدوین شده توسط 

هنگامی که سازمان خدمت این امر مهم هم قرار گرفت؛ و 

پا به ميدان مبارزه " چریکهای فدائی خلق"کمونيستی 

بقه گذاشت، توانست با پاسخگوئی به رسالتی که در قبال ط

کارگر و همه مردم ایران داشت، هم در تئوری و هم در عمل، 

لنينيسم راستين را پر کرده و مفهوم  -مقام مارکسيسم

ها  واقعی کمونيست بودن را درعمل ثابت و به  توده

در این مسير، چریکهای فدائی خلق با خون خویش . بشناساند

شستند و با کثافات برجای مانده از حزب توده در جامعه ایران را 

های بی  اعمال انقالبی شان که توأم با از جان گذشتگی و فداکاری

نظير و تحسين برانگيز بود، موجب آن شدند که کمونيسم با اعتبار 

ها و رهنمون آن به  عظيم و انکار ناپذیر خود، در جهت رشد مبارزه توده
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ود بيهوده نب. پيروزی، با شفافيت هر چه تمامتر به خدمت گرفته شود

های انقالبی چریکهای فدائی خلق در سال  که درست با آغاز فعاليت

، حزب توده کامًال احساس خطر کرد و در حالی که به دليل ١٣۴٩

مقبوليت چریکها در ميان مردم مجبور بود سالوسانه و با حيله گری از 

ها را بی تجربه و گویا  آنها به مثابه جوانان پاکباز و فداکار نام ببرد، آن

لنينيسم خوانده، شروع به سم پاشی بر  -غير مطلع از مارکسيسم

در واقع، حزب توده آشکارا . شان نمود تئوری انقالبی ها و آنعليه 

های  کمونيست عليههائی بر  سعی کرد در حوزه تبليغات با ترویج ایده

از جمله با چسباندن مارک جدا از توده به آنها که بعدًا (فدائی 

در عمل به رژیم شاه که )١٠()ف دیگران هم تکرار شدفانه از طرمتأس

این آگاه ترین، باسوادترین، صادق ترین و انقالبی ترین فرزندان مردم 

کشت، یاری  ایران را با خطاب نام تروریست و خرابکار به آنها می

اما تاریخ گواه آن است که چریکهای فدائی خلق توانستند با . برساند

تنی بر تئوری انقالبی خویش، بختک حزب توده های انقالبی مب فعاليت

را از سر راه جنبش برداشته و ضمن الیروبی این طویله اوژیاس، با به 

عهده گرفتن وظایف تاریخی سترگی در جنبش کمونيستی ایران دوره 

اگر پيش . درخشانی را برای خلقهای تحت ستم ایران به ارمغان آورند

های خود نام کمونيسم را  خيانت ها و از این، حزب توده با رسوائی

آلوده کرده بود و این امر در جنبش خلق ما می بایست مرتفع شود، 

اگر با توجه به تأثيرات بسيار منفی این حزب در ميان مردم، شرایطی 

وجود آمده بود که از ميان برداشتن سد حزب توده از مقابل ه در ایران ب

ش در جهت تحقق رشد جنبش کمونيستی، شرط پيشروی این جنب

خواسته های طبقه کارگر و دیگر توده های ستمدیده ایران بود، اگر 

می بایست هم در تئوری و هم در عمل ثابت شود که حزب توده، تازه 
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در بهترین دوران فعاليت دوازده ساله اش، جز یک حزب خرده بورژوای 

رفرميست و سازشکار نبود و نباید آن را یک حزب کمونيست و حزب 

بقه کارگر ایران ناميد، همه اینها با شکل گيری چریکهای فدائی ط

. خلق و رزم دالورانه آنان، به مثابه امور مهم تاریخی متحقق گشتند

از آن به بعد نام کمونيسم با نام چریک فدائی عجين شد و 

تفاوت کمونيسم راستين با به اصطالح کمونيسمی که با نام 

های تحت  يع برای تودهحزب توده مطرح بود در سطحی وس

  .ستم ایران شناخته شد
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اکنون به آخرین بحث در ارتباط با سازمانی بپردازیم که بعد از قيام 

با غصب نام چریکهای فدائی خلق، مرز ترسيم شده  ١٣۵٧بهمن 

در ای،  های فدائی با حزب توده را در یک سطح وسيع توده کمونيست

های رفيق جزنی که  نين باید دید که که نوشتههم شکست، و همچ

  .در زندان نوشته شده بود چه نقشی در این رابطه داشت

هائی که منجر به تشکيل چریکهای  کسانی که از گذشت پروسه

به خصوص با توجه به تحریفاتی (فدائی خلق گشت غيرمطلع هستند 

يت این امر را ، اهم)که از دیرباز در مورد تاریخ این سازمان صورت گرفته

مرزبندی قاطع با حزب توده، خود یکی از کنند که  درک نمی

پارامترهای اساسی در شکل گيری چریکهای فدائی خلق 

چنين افرادی معموًال چریکها را صرفًا با مبارزه مسلحانه آنها  .بود

شناسند و تصورشان این است که گویا آنها به صرف دست زدن  می

لحانه قادر به ایفای نقش تاریخی در به سالح و انجام عمل مس

ولی این تصور با واقعيت انطباق ندارد، کما این که . جامعه ایران شدند

تقریبًا هم زمان با شروع مبارزه چریکهای فدائی خلق که مبداء آن 

باشد، در ایران چند عمل مسلحانه صورت  رستاخيز سياهکل می

ايران و انگليس و تالش  توان به عمليات مصادره بانک مثًال می. گرفت

برای گروگان گيری سفير آمريکا در ايران از طرف سازمان رهائی بخش 

 ١٣۴۶دانيم که قبًال  در سال  حتی می. اشاره کرد )١١(خلقهای ایران

 تحت رهبری مبارزین فراموش نشدنی، شریف زاده و مال آواره و

 .ریان یافتای در کردستان ج سليمان معينی، مبارزه مسلحانه دليرانه
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پيشين مبارزات قهرآميز آنها و ت که هيچ یک از ولی واقعيت این اس

همچون چریکهای هيچ یک نتوانستند . قادر به تداوم کار خود نشدند

های تحت ستم ایران بجا  فدائی خلق چنان تأثيراتی روی توده

گذاشته و نقشی در پيشبرد مبارزات آنها ایفاء کنند که بتوانند 

دليل . ن تاریخی برجسته در ایران تبدیل شوندبه یک جریا

موفقيت در ایفای چنين نقش تاریخی از طرف چریکهای فدائی خلق 

جنبش در جامعه و راز این ماندگاری چه بود؟ پاسخ این است که 

 .فدائی به مثابه یک جنبش کمونيستی دارای یک تئوری انقالبی بود

وسط رفقا احمدزاده و تدوین شده ت(درست تحت راهنمائی این تئوری 

بود که چریکهای فدائی خلق توانستند مبارزه مسلحانه در ) پویان

سياهکل را تداوم داده و تاریخ پرشکوهی را در جنبش کمونيستی 

نکته قابل تأکيد در اینجا این است که تئوری راهنمای . ایران رقم بزنند

ًال با ترسيم خطی قاطع و کام الزامًاعمل چریکهای فدائی خلق 

، تکوین "حزب"های برخورد آن  ها و شيوه شفاف با حزب توده و روش

در نتيجه، توان با قطعيت مطرح کرد که  از همين جا نيز می. یافته بود

ها و فساد در روابط  نظری که حزب توده را با همه سازشکاریها، خيانت

اش هنوز حزب طبقه کارگر که گویا دچار انحراف شده بوده  درونی

توانست هيچگونه سنخيتی با چریکهای فدائی  کرد، نمی د میقلمدا

  .   خلق و تئوری ظفرنمون آنها داشته باشد

دانيم که سازمان چریکهای فدائی خلق در مسير رشد خود با  می

 اتفاقًا،. نفوذ نظرات نادرست و غير پرولتری به درون خود مواجه شد

ن به چریکهای فدائی های علنی تهاجم ایدئولوژیک از درو اولين نشانه

  ، درست در ارتباط با حزب توده و با خدشه ١٣۵٣در اواخر سال خلق، 
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ای صورت گرفت که پيشتر با قاطعيت تمام با این  دار کردن مرزبندی

  .حزب ترسيم شده بود

، سازمان چریکهای فدائی خلق به دنبال اعدام ١٣۵٣در اسفند ماه 

" مرد هزارچهره"که به  انقالبی یکی از مزدوران کارکشته ساواک

منظور عباس شهریاری نژاد یعنی همان کسی است که (معروف بود 

قرار  "تشکيالت تهران حزب توده"به نام در رأس یک تشکيالت پليسی 

شرح زندگی و جنایت عباس "ای منتشر کرد و ضمن  کتابچه) داشت

پيام به چریکهای فدائی "، به آنچه حزب توده تحت عنوان "شهریاری

، حزب توده با روش "پيام"در آن . منتشر کرده بود پاسخ داد" لقخ

در ميان " یک روند تجدید اندیشه " شيادانه خاص خود، به 

ها در ایران اشاره کرده و از آن ابراز  "لنينيست–مارکسيست "

هرچند این یک اشاره کامًال نامعلوم و . خوشحالی کرده بود

کتابچه یاد شده، هم در  نامشخصی بود، اما در پاسخ به آن در

، با کمال تأسف مطالب "پاسخ"و هم در ...." شرح زندگی"قسمت 

اما، این مطالب درج . کامًال خوشحال کننده برای حزب توده درج شد

شياد و خائن، " کميته مرکزی"شده در آن پاسخ، هر چقدر که برای 

ه واقع هایشان ب بود، برای افراد آگاه کمونيستی که دل" شادی انگيز"

تپيد،  های ستمدیده ایران می برای رهائی طبقه کارگر و آزادی توده

 در" یک روند تجدید اندیشه"آغاز متأسفانه خبر از به راستی 

داد که  سازمان چریکهای فدائی خلق یعنی در سازمانی می

 توانسته بود به مثابه یک نيروی واقعًا کمونيستی به اميد

رمبارزه برعليه دشمنانشان کارگران و زحمتکشان ایران د

نگرش و روش برخورد این کتابچه با حزب توده با آنچه  .بدیل شود

چریکهای فدائی خلق تا آن زمان مبين آن بودند کامًال متضاد بود تا 
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مرداد با نگرش و  ٢٨جائی که در اینجا حزب توده قبل از کودتای 

فی شده معيارهای غيرمارکسيستی، به عنوان حزب طبقه کارگر معر

ای از رهبران آن صحبت  و آنگاه در مورد انحرافات و پرولتری نبودن عده

  .      به ميان آمده بود

زمانی است که سازمان چریکهای فدائی خلق، هم  ١٣۵٣اواخر سال 

ای به درون خود مواجه است که  با ورود مبارزین از زندان آزاد شده

ئی با امضای رفيق ها حامل نظرات رفيق جزنی بودند و هم نوشته

البته، آنچه در کتابچه . جزنی از زندان به درون سازمان راه یافته بود

الذکر نيز در رابطه با حزب توده نوشته شده بود، روح، فضا و  فوق

در . نگرشی را منعکس کرده که در آثار رفيق جزنی دیده می شود

مطالبی که  اینجا یک پاراگراف از مطلب درج شده در کتابچه مزبور را با

رفيق جزنی در رابطه با حزب توده نوشته است را جهت نشان دادن 

یکسانی آنها با هم مقایسه و قضاوت را به خود خواننده واگذار 

  : کنم می

، حزب توده، حزب طبقه کارگر ایران ٣٢مرداد  ٢٨تا قبل از کودتای " 

یخ المللی آن دوره از تار بود که به علت شرایط خاص داخلی و بين

ای از روشنفکران خرده بورژوازی، بدون این که در  ایران همواره عده

ی کارگر، پاالیش پرولتری یافته باشند،  ی انقالبی طبقه جریان مبارزه

رهبری آن را به تصرف خود در آورده بودند و خط مشی آن را به 

البته این . انحرافات اپورتونيستی و دنباله روی و غيره کشانده بودند

مانند . اند عيت را کمابيش احزاب کمونيستی دیگر جهان نيز داشتهموق

در (و غيره " وان مين"و " چين دوسيو"حزب کمونيست چين در زمان 

اینجا این توهم ایجاد شده که گویا حزب توده هم یک حزب کمونيست 

البته ( نظير حزب کمونيست چين بوده است، هرچند این حزب 
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این . بوده است" انحرافات اپورتونيستی"دچار ) !!به طور دائمو  همواره

 کنم مقایسه شود، ای که در زیر نقل می سخنان وقتی با خاطره

مغایرت آن با نظرات رفقای اوليه سازمان چریکهای فدائی خلق آشکار 

که من با رفيق بهروز دهقانی به طور منظم  ١٣۴٨در سال . گردد می

کردم در  سه دون را مطالعه میآثار مارکسيستی و از جمله آثار مائو ت

هنگام مطالعه یکی از آثار مائو در مورد جنگ انقالبی چين صحبت 

حزب توده به ميان آمد و این جمله از رفيق بهروز در یاد من مانده 

ببين فرق حزب توده در ایران که خود را حزب طبقه : " است که گفت

جامعه ایران ! ستناميد با یک حزب واقعی طبقه کارگر در چي کارگر می

اجتماعی در آن زمان همچون چين يک  -به لحاظ شرایط اقتصادی

ولی ببين که حزب . نيمه مستعمره  بود -جامعه نيمه فئودال

ها را رهبری کرد و جامعه را  کمونيست چين در آنجا چطور انقالب توده

اگر ! به جلو برد و حزب توده با ادعاهای غلط اندازش در ایران چه کرد

ب توده هم یک حزب کمونيست بود، شرایط آن را داشت که همان حز

کاری را در ایران انجام دهد که حزب کمونيست چين انجام داد، یا مائو 

اما در آن "). ای در چين انجام داد با راهپيمائی طوالنی و جنگ توده

المللی ایران فرصت آن را نداد که این حزب  زمان اوضاع داخلی و بين

ها، مورد تصفيه  مبارزات انقالبی خلق و رشد سياسی تودهدر جریان 

ها و خط  قرار گيرد و حرکت امواج مبارزات پرولتری، ایدئولوژی

ای اصالح ناپذیر از  را نابود کرده و عده ژوائیرخرده بوهای  مشی

اعدام انقالبی "نقل از ." (روشنفکران خرده بورژوا را از حزب بيرون بریزد

د هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی عباس شهریاری، مر

سازمان امنيت ایران به وسيله سازمان چریکهای فدائی خلق و پاسخ 

  ).به پيام بقایای رهبران حزب توده 



 تسخير قلعه از درون

 ٨٥

حال نظر مطرح شده در فوق را با نوشته رفيق جزنی مقايسه کنيد 

" طرح جامعه شناسی و مبانی استراتژی جنبش انقالبی ایران"که در 

  :  بيان شده است ۴۶و  ۵صفحات در 

در آغاز تشکيل حزب توده مهمترین کمبود، کم تجربگی رهبران و " 

مؤسسان این حزب بود که خود ناشی از نداشتن گذشته مبارزاتی و 

های  های سياسی طبقه کارگر و محدودیت محفل فقدان جنبش

د این کمبود که خود ناشی از رش....مارکسيستی در دوره اختناق بود

نيافتگی طبقه کارگر و بی تجربگی روشنفکران انقالبی بود، پایه و 

اساس تحليلی است که از خصوصيات رهبری حزب توده به عمل 

حزب توده از همان اوان تأسيس خود جانشين یک جریان "یا ". آید می

یعنی عليرغم تمام انحرافات و اشتباهات، رهبری جنبش . کارگری شد

گرفت یعنی عمًال نقش پيشاهنگ را به عهده  طبقه کارگر را به دست

در واقع به همين دليل است که پروسه حياتی و مبارزات حزب . گرفت

توده از دیدگاه مارکسيستی مورد بررسی قرار گرفته و اپورتونيزم 

ثانيًا حزب توده در . گيرد درونی این حزب مورد مطالعه و انتقاد قرار می

کراتيک به یک حزب طبقه کارگر طول دوازده سال از یک حزب دمو

ولی این حزب طبقه کارگر فاقد خصوصيات انقالبی الزم . تکامل یافت

  ". بود و اپورتونيسم در رهبری و صفوف حزب ریشه عميق داشت

ها، حزب طبقه  شود در هر دوی آن نوشته همانطور که مالحظه می

ر جهت کارگر بودن حزب توده بدون توجه به عملکردهای این حزب که د

خالف منافع طبقه کارگر بوده است، به عنوان امری مسلم در نظر 

سپس همه اعمال و رفتارهای غير پرولتری، رفرميستی، . گرفته شده

سازشکارانه و خيانتکارانه آن حزب به مثابه غلبه اپورتونيسم بر آن 

هایی  حزب جلوه داده شده است؛ که آن هم گویا به خاطر واقعيت
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المللی، اجتناب  گی طبقه کارگر و اوضاع داخلی و بينچون رشد نيافت

ناپذیر بوده و اگر شرایط زیربنائی و عينی در جامعه و خالصه اوضاع 

) فاجعه(داد فالن کار و بهمان کار  المللی فرصت می داخلی و بين

  !!  صورت نمی گرفت

در مورد این که نفوذ نظرات رفيق جزنی به درون سازمان چریکهای 

توان در جائی به طور همه  اشت میلق چه اثراتی به جا گذفدائی خ

اما واقعيت این است که در مقطعی، کسانی در . جانبه به آن پرداخت

درون این سازمان از نام انقالبی رفيق جزنی برای حمله به خط 

پرولتری سازمان استفاده کرده و نظرات اوليه سازمان را با سپر قرار 

ها، البته به  همين. دادن آن نام در مقابل خود مردود اعالم نمودند

برخی از نظرات درستی که رفيق جزنی در رابطه با پيشبرد مبارزه 

کرد کاری نداشتند و گویا تنها  مسلحانه در جامعه مطرح می

شان  هائی از نظرات انحرافی و نادرست آن رفيق که به مذاق بخش

شان منطبق بود را پذیرا  خوش آمده بود و با تمایالت اپورتونيستی

مثًال در مورد خط مشی مبارزاتی سازمان چریکهای . بودندشده 

فدائی خلق ادعا کردند که گویا رفيق احمدزاده فقط انجام مبارزه 

دانسته است و رفيق جزنی عالوه بر مبارزه  مسلحانه را الزم می

در . کرده است مسلحانه، انجام کارهای سياسی را هم توصيه می

انطباق ندارد و با رجوع به کتاب حالی که چنين ادعائی با واقعيت 

رفيق مسعود و ادبيات انقالبی و عملکرد سازمان چریکهای فدائی 

توان به حقيقت امر پی برد و بر نادرستی چنان ادعائی  خلق می

وقوف حاصل کرد، اما کامًال آشکار است که اگر این مدعيان طرفداری 

تباط با خط مشی از نظرات رفيق جزنی واقعًا به نظرات آن رفيق در ار

شان،  بایست در زمان سکانداری مبارزه مسلحانه اعتقاد داشتند، می
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ای  های سازمان را بر اساس نظر مشخصی که او درمورد توده فعاليت

بردند؛ در این صورت قبل از هر  کردن مبارزه مسلحانه داشت پيش می

 چيز الزم بود که به نظر کامًال مشخص رفيق جزنی مبنی بر این که

ولی . کردند ، عمل می"شود ای می مبارزه مسلحانه در روستا توده"

دانيم که این طور نبود و آنها در حالی که تئوری و نظرات انقالبی  می

هم تاکتيک را با  ژیتسترادرج شده در کتاب مبارزه مسلحانه هم ا

که از (دادند، به چنين تأکيدی  توسل به رفيق جزنی باطل جلوه می

ای در  د کامًال درست و انقالبی بود و مبارزه مسلحانه تودهنظر من تأکي

همه این . عمل نکردند) کردستان هم بعدها صحت آن را نشان داد

دهد که اپورتونيسم نفوذ کرده در سازمان  ها نشان می واقعيت

چریکهای فدائی خلق از نام رفيق جزنی برای حمله به خط پرولتری 

هم واقعيتی است که کوشش خود  اما، این. سازمان استفاده کرد

رفيق جزنی برای جایگزین کردن نظراتی که خود در زندان آنها را 

مکتوب و تدوین کرده بود به جای نظرات و تئوری چریکهای فدائی 

های رفقا مسعود احمدزاده و اميرپرویز پویان  خلق که در نوشته

بی را آنهم به روش کامًال غير پرولتری، زمينه مناس -منعکس شده

این مورد . وجود آورده برای رشد نيروهای اپورتونيست در سازمان ما ب

رفيق جزنی ضمن تأئيد مبارزه چریکهای : دهم را بيشتر توضيح می

توان از آنها به عنوان  هائی که متأسفانه نمی فدائی خلق، با شيوه

های پرولتری نام برد، سعی کرد نظرات تدوین شده خود در  شيوه

توان فکر  می. همان نظرات چریکهای فدائی خلق جلوه دهدزندان را 

کرد که او این کار را در دفاع از مبارزه مسلحانه چریکها در مقابل 

منتقدینی که اساس فعاليت مبارزین مسلح فدائی را مورد حمله قرار 

دادند، انجام داده، ولی نيت او هر چه بود، شيوه برخورد و  می
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دادن اعتبار و محبوبيت چریکهای فدائی قرار (اش  چگونگی عملکرد

توانست در خدمت تقویت و رشد نيروی  نمی) خلق در پشت نظر خود

رفيق جزنی عليرغم آگاهی .  کمونيستی چریکهای فدائی قرار گيرد

به  این امر که نظرات وی مغایر با تئوری و نظراتی است که چریکهای 

دند، این موضوع  را نه فدائی خلق مبارزه خود را بر آن اساس آغاز کر

اپورتونيسم "تنها هيچوقت علنًا مطرح نکرد بلکه در پوشش مبارزه  با 

کوشيد، بی آن که حساسيت رفقای صادق معتقد به نظرات " چپ

بنيانگذاران سازمان چریکهای فدائی خلق را بر انگيزد، به طور غير 

او در کتاب از جمله . محسوس عليه آن نظرات تبليغ و آنها را طرد نماید

نبرد با دیکتاتوری، به مثابه عمده ترین دشمن خلق و ژاندارم "

، جمالتی از کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم "امپریاليسم

بی آن که نامی از کتاب مذکور و یا اسم رفيق  -کند تاکتيک را نقل می

مسعود احمدزاده ببرد؛  و سپس ضمن تفسير نادرست و تحریف آميز 

اهی از نظر نهفته در آن جمالت، آن نظر را به عنوان و دلبخو

و ) آوانتوریستی(گرایش ماجراجویانه "، "اپورتونيسم چپ"

دهد  کوبد و باز، صميمانه به خواننده اطالع نمی ، می"آوانگاردیستی

را به نظرات " گرایش ماجراجویانه"و " اپورتونيسم چپ"که عبارت

لم است که اگر کتاب رفيق مس. کند چریکهای فدائی خلق اطالق می

مسعود احمد زاده با صراحت و شفافيت الزم از طرف رفيق جزنی 

شد که خواننده با هشياری  گرفت، این امر باعث می مورد نقد قرار می

و حساسيت الزم به مورد ذکر شده در باال و همين طور به دیگر 

نظرات که در مغایرت با " نبرد با دیکتاتوری فردی شاه"مطالب کتاب 

بنيادی چریکهای فدائی قرار دارد، برخورد کرده و یک مبارزه ایدئولوژیک 

پس از ورود آن (واقعًا پرولتری چه در زندان و چه در بيرون از زندان 
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شکی نيست . ، جریان یابد)١٣۵٣ها به سازمان در اواخر سال  نوشته

 ها با غنای هر چه بيشتری در ميان نيروهای که در این صورت بحث

سياسی مطرح و یک مبارزه ایدئولوژیک سالم در جنبش جریان 

یافت؛ نتيجه این کار هم مطمئنًا به نفع جنبش کمونيستی و  می

  )١٢(.شد طبقه کارگر تمام می

ها، اما بحث اصلی در ارتباط با تأثير  با در نظر گرفتن همه این واقعيت

ی عملکرد نظرات رفيق جزنی در سازمان چریکهای فدائی خلق باید رو

متمرکز شود  -قبل و بعد از قيام بهمن -نيروی اپورتونيستی در سازمان

که از نام رفيق جزنی در جهت ایزوله کردن تئوری و نظرات پرولتری 

در واقع، بحث اصلی این . سازمان چریکهای فدائی خلق سود برد

های  ، افراد باقيمانده بعد از ضربه١٣۵۶آذر سال  ١۶است که وقتی در 

به سازمان، تئوری و نظرات سازمان  ١٣۵۵گين سراسر سال سن

چریکهای فدائی خلق را با استفاده از نام  ُپر افتخار خود آن سازمان 

مردود اعالم کردند و آن را پيرو نظرات رفيق جزنی معرفی نمودند؛ و 

سپس در حساس ترین شرایط جنبش، تابلوی سازمان چریکهای 

کسانی کردند که برای رسيدن به  فدائی خلق را دو دستی تقدیم

جاه و مقامی، خود را در پشت نام انقالبی رفيق جزنی پنهان کرده 

بودند، با این کارها ضربه بسيار سنگينی به طبقه کارگر و جنبش 

دانيم در طول سال  همانطور که می. کمونيستی ایران وارد شد

واک ، سازمان چریکهای فدائی خلق به دفعات مورد حمله سا١٣۵۵

واقع شد که به شهادت رهبری و غالب رفقای باتجربه سازمان منجر 

رفقای با تجربه دیگری چون صبا بيژن زاده، حسن جان حتی . گشت

فرجودی، بهنام اميری دوان و کيومرث سنجری نيز که پس از 

زنده مانده بودند، در  ١٣۵۵های بزرگ بهار و تابستان سال  ضربه
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 ١٣۵۶در سال در نتيجه  .ادت رسيدندهای آخر آن سال به شه ماه

تعداد محدودی در سازمان باقی ماندند که از آنجا که قریب به 

های بعد به  و یا در سال ١٣۵٣اتفاق آنها یا در اواخر سال 

تجربه سازمان چریکهای فدائی خلق پيوسته بودند، نه تنها از 

که ، بلمبارزاتی و دانش انقالبی الزم و کافی برخوردار نبودند

نسبت به کار عظيم تئوریک رفقای اوليه چریکهای فدائی 

خلق هم غير مطلع بوده و به مضمون واقعی کتاب رفيق 

ها بودند که در  همين. مسعود احمدزاده نيز اشراف نداشتند

آن هم خطاب به  اعالميهطی یک  ١٣۵۶آذر سال  ١۶

و نه حتی خطاب به  کارگران و زحمتکشان و (دانشجویان 

 های بررسی"، اعالم کردند که )مبارز ایران های خلق

اجتماعی و سياسی رفقای آغازگر را که اساس -اقتصادی

قرار داده و " مورد انتقاد"، "حرکت سازمان بر آن استوار بود

" اند؛ و حاال  را به جای آنها نشانده نظرات رفيق جزنی

های رفيق جزنی به عنوان رکن اساسی و رهنمون  تئوری

، ارگان "پيام دانشجو"نقل از ( شود می" ما شناخته  های فعاليت

به این  ).٣شماره  -دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

ترتيب آن افراد به پشتوانه اعتبار عظيم و مقبوليت و محبوبيت بی 

ی مردم و روشنفکران  ها نظير چریکهای فدائی خلق در ميان توده

دليل درستی تئوری انقالبی  که خود درست به -انقالبی جامعه 

ها و برخوردهای  چریکها و با تالش برای تحقق آن تئوری با فداکاری

 -صادقانه و با خونهای پاک ریخته شده بر زمين، حاصل گشته بود

با یک چرخش قلم، خط بطالن بر خط مشی و  خيلی راحت

؛ و سپس تفکرات تئوری سازمان چریکهای فدائی خلق کشيدند
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پورتونيستی خود را جایگزین  سيستم فکری منسجم نا متجانس ا

در اقدام به . کمونيستی شناخته شده چریکهای فدائی خلق نمودند

چنين کاری این مرکزیت اپورتونيست حتی خود را موظف ندید که 

شخص من و یا رفيق محمد حرمتی پور به عنوان یکی از رفقای 

به زندگی  ١٣۵٢های اول سال  این رفيق در ماه(قدیمی سازمان 

که در آن زمان در خارج از ) مخفی روی آورده و به سازمان پيوسته بود

کشور بودیم و یا رفقائی که در ارتباط با ما بودند را در جریان چگونگی 

مواضع خود قرار داده و قبل از زیر پا گذاشتن کامل همه آنچه که با نام 

آن مطلع  شد، حداقل ما را از چریکهای فدائی خلق شناخته می

البته طبيعی است که آن کار غير اصولی و اپورتونيستی،  -سازند

در . چنين برخورد غير دموکراتيک را هم به همراه خود داشته باشد

اینجا، بعضی از نکات برجسته اعالميه یاد شده که مواضع نيروی 

اپورتونيست حاکم بر سازمان چریکهای فدائی خلق قبل از قيام بهمن 

  : س است را عينًا نقل می کنمدر آن منعک

که " (عينی انقالب"تحليل سازمان مبتنی بود بر فراهم بودن شرایط " 

از سوی رفيق مسعود احمدزاده در جزوه تئوریک سازمانی یعنی 

یعنی ) مطرح گردیده بود" مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک"

ح پاسخ مثبت ها آمادگی این را دارند که به ندای پيشتاز مسل توده

ما به خاطر این که شجاعانه دست به انتقاد از خود نزدیم، ....دهند

نتوانستيم تئوری خود را تکامل بخشيم و بر اساس واقعيت گام 

رفقای رهبری نخستين رفقائی بودند که به این نارسائی پی . برداریم

منتها اقدام قاطعی جهت طرح و تبيين این موضوع به عمل . بردند

های رفيق جزنی را به  ولی این مسأله، راه نفوذ اندیشه! ندنياورد

های رفيق جزنی مبين این حقيقت  چرا که تحليل(سازمان بازتر کرد 
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و از آنجا که در عمل صحت ) بود که شرایط عينی انقالب فراهم نيست

های رفيق جزنی مشخص گردیده بود، توانست در  و اهميت تئوری

باالخره در مبارزه پيگير .....ا کندسازمان نقش کاتاليزوری پيد

های رفيق جزنی به عنوان رکن  ایدئولوژیک درون سازمانی تئوری

ما به خوبی ....های ما شناخته شد اساسی و رهنمون فعاليت

ایم و این مرض تا حد  بوده" چپ روی"دریافتيم که در گذشته دچار 

نه در حال مبارزه مسلحا...زیادی به جنبش مسلحانه آسيب وارد آورده

مطالب فوق در زمانی نوشته ...."حاضر جنبشی است ضد دیکتاتوری

های قربانعلی عبدالرحيم پور، منصور غبرائی و  شد که سه تن به نام

احمد غالمی لنگرودی، در رأس سازمان چریکهای فدائی خلق قرار 

گرفته بودند؛ کسانی که بعد از استحاله آن سازمان به قول خودشان 

در اثر (، در مقطع تسهيل شرایط مبارزه در ایران "بيژن"به " مسعود"از 

، پای "عضوگيری ویژه"، طی یک )های مردم اوج گيری مبارزات توده

افراد خائن بعدی چون فرخ نگهدار و مهدی فتاپور را به سازمان باز 

  .دست آنها سپردنده کرده و حتی سکان سازمانشان را هم عمًال ب
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  "فدائی"ن و نفوذ حزب توده در سازمان های جوا "ای توده"

  

در شرایط شبه دموکراسی بعد از قيام بهمن، کارگران و زحمتکشان و 

توده وسيعی از اقشار مختلف مردم با عشق به چریکهای فدائی 

منتها آنها متأسفانه ندانسته . خلق به سوی این سازمان روی آوردند

تئوری و فرهنگ و به سوی سازمانی روی آورده بودند که از همه 

اخالق و منش کمونيستی آن، تنها نام گرامی چریکهای فدائی خلق 

در چنين شرایطی، . را به عنوان تابلو بر باالی سرخود آویزان کرده بود

که امروز به منفورترین چهره (عناصر جدید در رهبری یعنی فرخ نگهدار 

، در ارانشمؤیدین و همکو ) در تاریخ سياسی معاصر ایران تبدیل شده

جهت منافع و مصالح خاص خود، با نسبت بنيان گذار و تئوریسين 

چریکهای فدائی خلق دادن به رفيق جزنی، تبليغات غير واقعی و 

گزاف در مورد او به راه انداختند؛ و این در شرایطی بود که در عين  

های وسيع  در پرتو قدرت عظيم توده(حال با احساس قدرت شدید 

، توانستند از فعاليت طرفداران آگاه و )ای فدائی خلقهوادار چریکه

بنيان  معتقدین به نظرات راستين سازمان چریکهای فدائی خلق و

های واقعی آن سازمان، در درون سازمانی که حاال  گذاران و تئوریسين

این اعمال و . دیگر با همان اسم، سازمان آنها بود جلوگيری کنند

ه نيروی وسيعی از مبارزینی که در برخوردها مانع از آن شدند ک

به سوی چریکهای فدائی خلق  ۵۶-۵٧شرایط انقالبی سال های 

های  روی آورده بودند بتوانند با تکيه بر نظرات کمونيستی تئوریسين

واقعی سازمان محبوب خود، تربيت پرولتری بيابند و انرژی انقالبی 

در . گيرند شان را در جهت پيشبرد یک خط واقعَا کمونيستی بکار
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ای که با  نتيجه نيروی انقالبی این ذخيره ارزشمند، نيروی انقالبی

آموزش از رزم چریکهای فدائی خلق در دهه پنجاه حاضر به هر نوع 

های طبقه کارگر بود، در دست رهبران  فداکاری در جهت تحقق آرمان

از طرف دیگر . رفرميست و سازشکار حاکم بر آن سازمان به هرز رفت

و تکفير نظرات عميقًا مارکسيستی بنيانگذاران واقعی و اصيل طرد 

تحت پوشش دفاع از  چریکهای فدائی خلق و تاختن به آن نظرات

هائی چون  و اشاعه نظرات غير پرولتری و انحرافی او در نوشتهجزنی 

جمعبندی مبارزات سی ساله اخير "، "نبرد با دیکتاتوری فردی شاه، "

و غيره، راه را برای اشاعه افکار و ..." شناسی طرح جامعه"، "در ایران

به این " ای توده"در جنبش و حتی ورود عناصر " ای توده"نظرات 

" ای توده"وجود آمد که هر عنصر ه شرایطی ب. سازمان کامًال باز نمود

امکان یافت به نام دفاع از " ای توده"های  یا دارای افکار و اندیشه

 -لبته با تابلوی چریکهای فدائی خلق ایرانا -جزنی و از سازمان آنها 

در این )١٣(.عليه نظرات واقعًا کمونيستی در جنبش قلم فرسائی کند

ای از فریدون کشاورز  توان به نوشته مورد به عنوان یک نمونه بارز می

فریدون کشاورز که در صفحات اول . اشاره کرد" چریک"تحت عنوان 

یکی از رهبران رسوای حزب توده  این نوشته نيز از او نام برده شد،

مرداد بود، کسی که در دهه بيست در  ٢٨قبل و بعد از کودتای 

های مردم در اقصی نقاط  شرایط رشد مبارزات کارگران و دیگر توده

ایران به جای کمک به پيشبرد آن مبارزات، با قبول پست وزارت 

رژیم در  فرهنگ در دستگاه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه ، به آن

های ایران و از جمله در سرکوب کارگران نفت در جنوب و  سرکوب توده

کمک کرد؛ کسی که  ١٣٢۵مردم مبارز کردستان و آذربایجان در سال 

کميته "ها یکی از سرکردگان  ها و طبری ها و اسکندری درکنار کيانوری
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حزب خائن توده بود و در همه اعمال ننگين این کميته مرکزی " مرکزی

شکی نيست که خيلی از جوانان و نوجوانانی که . شرکت داشت

چریکهای " نوشته او عليه خط و نظرات انقالبی رفيق مسعود و کًال 

و البته ظاهرًا در دفاع از رفيق جزنی و با مهر تأئيد آن " فدائی خلق

 سازمان غصب شده را می خواندند، در آن زمان شناختی از فریدون

ما در تشکل چریکهای  .نداشتند!! نامدار" ای دهتو"کشاورز، این فرد 

فدائی خلق نه فقط شاهد این مورد بلکه موارد مشابه دیگری نيز بوده 

ها در تقویت اپورتونيسم در درون آن "ای توده"و با نگرانی، تالش 

سازمان غصب شده و آینده تاریکی که اینها با سوء استفاده از نام 

یکهای فدائی خلق برای مردم تحت ستم ما واقعًا ُپر افتخار سازمان چر

بر این اساس، در همان زمان در .  کردیم رقم می زدند را تعقيب می

به نام " چریکهای فدائی خلق"یکی از کتابهای منتشر شده از طرف 

ضمن تأکيد بر قاطعيت رفقای بنيانگذار " درباره تئوری مبارزه مسلحانه"

که بی  مطلبی نوشته شدسازمان ما در برخورد به حزب توده، 

  :مناسبت نيست در اینجا عينًا نقل شود

های تشکيل دهنده سازمان نشان داد که این حزب  تحليل گروه"  

. لنينيست -هيچگاه نه حزب پرولتاریا بوده و نه حزب مارکسيست

نتيجه این تحقيقات در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 

نه برخورد ناپيگير رفيق جزنی با ولی متأسفا...تاکتيک منعکس شده

حزب توده در آثاری که بعدًا از زندان بيرون آمد، تا حدی این قاطعيت را 

جزنی ضمن همه انتقاداتی که به حزب توده و روش . خدشه دار کرد

  حزب توده " کند، باز گاهی با بيان جمالتی از قبيل این که  آن وارد می

ک به یک حزب طبقه کارگر سال از یک حزب دموکراتي ١٢در طول 

داند، و نه از  می" حزب طبقه کارگر ایران"، این حزب را "تکامل یافت
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آن سخن به " انحرافات" غير مارکسيستی بودن این حزب بلکه از 

این پراکندگی و نا استواری در برخورد، راه رخنه . آورد ميان می

ه درون های حزب توده را ب هائی از قماش اپورتونيست اپورتونيست

 -جنبش مبارزین مسلح باز کرده و تصادفی نيست که فریدون کشاورز

آید هنوز تا مغز استخوان در  که چنانکه از مصاحبه مدونش بر می

غرق است و آنچنان با گذشته خود " کميته مرکزی"پندارهای 

خواهد حتی شرکتش را در کابينه  کند که می ليبراليستی برخورد می

سرکوب خلق بود، توجيه کند و آن را غير از  قوام که پوششی برای

پس از آن که در واقع به دالیل  -شرکت اسکندری و دیگران بداند

شخصی از حزب توده کناره گيری کرد، ناگهان با همان قد و قواره، 

سازمان ُپر افتخار چریکهای "بدون هيچ انتقاد از خود به هواداری از 

گيرد و  يت تئوریک آن را برعهده میخيزد و تول بر می" فدائی خلق ایران

به پاسخگوئی گروه منشعب از چریکهای فدائی خلق و و سایر 

بر " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"انتقادات حزب توده از 

یکی . خيزد و در این دفاع تئوریک دو نکته ظریف جالب توجه است می

که در آثار " سازمان"آن که آقای کشاورز با فرض آن که نظرات اوليه 

باشد، خام و ناپخته  رفيق مسعود احمدزاده و رفيق پویان منعکس می

را " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" و احيانًا غلط است، مخالفين 

نظرات جزنی را مورد انتقاد  بيایند و ميدانندخواند تا اگر مرد  میفرا 

ای کشاورز به نکته دیگر این است که در کار این انتقاد، آق. قرار دهند

کند یعنی رونویسی از نظرات جزنی، بدون  سبک دیرین خود عمل می

ای از راه  این نمونه. آن که به تحليل و بسط هيچ یک از آنها بپردازد

های  ها بدان وسيله به داخل سازمان های نفوذ است که اپورتونيست

رد تهدید کنند و آن را از درون مو پرولتاریا و تئوری انقالبی وی رخنه می
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در باره تئوری مبارزه "کتاب  ١١٠و  ۵صفحات (دهند  قرار می

توان این حکم را به طور  براساس چنين واقعياتی، می"). مسلحانه

کلی مطرح کرد که هر ایراد و انتقادی هم که به برخورد و نظرات رفيق 

جزنی وارد باشد، مسئوليت تبدیل سازمان کمونيستی چریکهای 

به یک سازمان خرده بورژوای رفرميست و سازشکار  فدائی خلق ایران

به عهده کسانی است که با سوء  ،١٣۵٧-١٣۵٩در فاصله سالهای 

استفاده از نام انقالبی رفيق جزنی و احساسات به جا و به حقی که 

شهادت بسيار جانگداز وی و رفقای همراهش در یک توطئه توسط 

سازمان قرار گرفتند؛ انگيخت، در رأس این  ساواک جنایتکار بر می

کسانی که به واقع فدائی نبودند چرا که تهی از خصوصيات 

تازه بعضی از آنها چون بهروز خليق و بهزاد . کمونيستی فدائی بودند

ای بودند، یا کسانی چون  کریمی که قبًال جزء گروهی با تفکرات توده

 ارتباطحتی سابقه  )١۵(رو فرخ نگهدا )١۴(علی رضا اکبری شاندیز

 . هم با چریکهای فدائی خلق نداشتند هواداری

این افراد تازه در رأس قرار گرفته به همراه  دیگر به اصطالح مسئولين 

و دست اندر کاران آن سازمان بودند که حتی حاضر نشدند به خود 

ای که افکار و نظراتمان مخالف آنها بود، امکان  من و رفقای فدائی

ن افکار و نظرات را به گوش هواداران ، آ"سازمان"دهند که از طریق 

من چگونگی این موضوع را تاحدی در (صدیق و مبارز برسانيم 

" فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران"ای به نام  نوشته

از ميان آن به اصطالح مسئولين کسانی پس از محکم ). ام توضيح داده

های غير  باطکردن جای پای خود در آن سازمان غصب شده، در ارت

است و  وارد کردند که به نظرات جزنی انتقادات زیادی علنی مطرح می

  ) ١۶(.هم اعتقاد نداریم" بيژن"گفتند که ما ديگر به  با صراحت می
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برای تمام افراد صادق مرتبط با سازمان در دوره بعد از قيام بهمن، با 

امر واضحی توجه به تجربياتی که از سر گذرانده اند، امروز دیگر این 

است که سازمان غصب شده چریکهای فدائی خلق بعد از قيام بهمن 

در ) ١٣۵٩سازمان قبل از انشعاب به اقليت و اکثریت در سال (

در فاصله بين سالهای  رهبری و دست اندرکارانششرایطی که 

آن  را قدم به قدم در مسير سازش و مماشات با رژیم  ١٣۵٧-١٣۵٩

دادند، عليرغم نامی که با خود  قرار میضد خلقی جمهوری اسالمی 

چریکهای فدائی خلق  کمونيستیکشيد همان سازمان  یدک می

بررسی اعمال و رفتار این سازمان غصب شده در . سابق نبود

دهد که سازمان مورد بحث، در واقع از  دوره مذکور نشان می

لحاظ ماهيت طبقاتی، یک تشکل سياسی خرده بورژوائی 

مرداد البته در  ٢٨در دوره قبل از کودتای نظير حزب توده 

با این . شرایط کامًال متمایز با دوره فعاليت حزب توده بود

اگر حزب توده در طی فعاليت  انگيز و دردناک که تفاوت غم

هایش و عليرغم  دوازده ساله خود عليرغم همه سازشکاری

همه ضربات سنگينی که به جنبش خلق ما وارد نمود، به 

حزب خرده بورژوا به هر حال نکات مثبتی هم در  مثابه یک

   پرونده خود دارد و امروز می توان از دست آوردهای مبارزاتی

مردم آن دوره ایران تحت رهبری حزب توده مواردی را هم ذکر 

نمود، اما چنين چيزی در مورد سازمان به اصطالح چریکهای 

فرصت  با رهبری شدیدًا ١٣۵٧-١٣۵٩فدائی خلق در فاصله بين 

سازمان غصب شده  .طلب و رفرميست آن صادق نيست

، "اکثریت"نام ای از آن به  قبل از این که شاخه( چریکهای فدائی خلق 

د و مستقيمًا به استحاله طبقاتی یافته و ماهيت بورژوائی پيدا کن
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نه تنها حتی به ) خدمت گزار بورژوازی جنایتکار وابسته ایران در آید

رده بورژوا دارای پرونده مثبتی نيست بلکه با اعمال عنوان یک جریان خ

ارزشمند چریکهای فدائی خلق  از دست آوردهایخویش بسياری 

واقعی که با رنج و خون آگاه ترین، با تدبيرترین و فداکارترین 

دست آمده بود را بر باد داد و با اعمال ه های ایران ب کمونيست

ت بزرگی به جنبش انقالبی سازشکارانه و مماشات طلبانه خود، ضربا

این سازمان درحالی . ها و جنبش کمونيستی ایران وارد ساخت توده

که خود را وارث سازمان کمونيستی چریکهای فدائی خلق جلوه 

داد، اما درست مثل حزب توده در دوره مورد بحث، نه تنها خود در  می

مين اجتماعی حاکم بر جامعه برای تأ -جهت تغيير مناسبات اقتصادی

های تحت ستم ایران قدمی بر  های واقعی کارگران و توده خواست

نداشت، و نه تنها درست به همان گونه که حزب توده در برخورد به 

 حرکت در جهترژیم شاه عمل کرده بود، این سازمان هم حتی فکر 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی به مثابه حافظ مناسبات 

ا به خود راه نداد، بلکه در شرایطی که داری وابسته در ایران ر سرمایه

مردم مبارز ایران در اقصی نقاط کشور بپا خاسته و مبارزه 

پيش  خود را درست در جهت بنای مناسبات نوینی به نفع خود

از جمله، این سازمان، . ، در مقابل رشد آن مبارزات ایستادبردند می

یگر نقاط در شرایطی که بسياری از مردم مبارز کردستان همچون د

ایران به هواداری از سازمان چریکهای فدائی خلق برخاسته و در 

مقابل حمالت وحشيانه جمهوری اسالمی به خلق کرد خواهان دفاع 

در پيش گرفت،  " ئاش به تال"و مبارزه برعليه آن رژیم بودند، سياست 

به این معنی که در کردستان از هواداران خواست که به مقابله با 

یتکار جمهوری اسالمی برنخاسته و اسلحه بر زمين بگذارند؛ رژیم جنا
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و با این اقدام سعی در تضعيف جنبش خلق کرد در راه تحقق 

های زنده یاد  در یکی از اعالميه. های برحق خویش نمود خواست

ماموستا عزالدین حسينی، ضمن توضيح عبارت فوق به این صورت که 

است به معنای تسليم  ئاش به تال، یک اصطالح سياسی کردی" 

به چگونگی  )١٧("شدن و سالح بر زمين گذاشتن و انحالل جنبش

 قبل از انشعاب به اقليت و اکثریتبرخورد به اصطالح سازمان چریکها 

اشاره شده که به عنوان یک سند، قسمت مربوطه را در اینجا نقل 

  :می کنم 

ور اول جنبش برای خلق کرد مطرح بود که چرا سازمان چریکها در د"...

مقاومت فعال نبود و در حالی که پيشمرگان نيروهای ملی و انقالبی 

کردستان و همچنين مردم مسلح شهرها و روستاها در مقابل یورش 

قهرمانانه ایستادگی  ۵٨مرداد سال  ٢٨وحشيانه هيأت حاکمه در 

کردند و با تعرض متقابل خود ظرف دو ماه اشغالگران را با شکست 

ساختند، چرا سازمان چریکها خود را از مقابله و درگيری  فاحش روبرو

ها بيش از  کشيد؟ در آن وقت این پرسش با هيأت حاکمه کنار می

همه ذهن هواداران و پيشمرگان سازمان را که سردرگم شده بودند، 

ای از هواداران و پيشمرگان  حتی عده. به خود مشغول کرده بود

مرکزیت و با نام دیگری به جنگ  انقالبی آنها ناگزیر بدون اجازه

شتافتند و در این راه مقدس شهيد  اشغالگران ضد خلقی می

با وجود این موضع انفعالی، بنا به سابقه مبارزاتی و نقش . دادند می

" مثبتی که در سطح ایران داشتند، هنگام کوشش برای تشکيل

، از شاخه ۵٨در شهریور ماه " شورای همکاری مقاومت کردستان

دستان سازمان چریکها نيز مانند حزب دمکرات و سازمان انقالبی کر

دعوت به عمل آوردم تا بدین ) کومله(زحمتکشان کردستان ایران
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وسيله آنها هم به شرکت فعاالنه در جنبش مقاومت وادار و تشویق 

بارها نيز در طول دوران اول مقاومت عواقب سوء بکار نبردن . شوند

تقویت جنبش مقاومت را به مسئوالن  تمام امکاناتشان در جهت

گفتند که با مرکزیت خود در  شاخه کردستان یادآور شدم و آنها می

در جریان تحصن یک ماهه مردم .....این باره دچار مشکالتی شده اند

سنندج و ضرورت پشتيبانی از آن و گسترش مضمون اعتراضی آن به 

ی جنبش سراسر کردستان که در آن موقع گام مهمی در اعتال

رفت، سازمان چریکها به بهانه هم زمانی آن با  مقاومت بشمار می

این نقطه چين ها به جای کلمه ای است که در نسخه {...جریان

به دليل موضع گيری و  } چاپی در دسترس من قابل خواندن نبود

پشتيبانی از به اصطالح جناح ضد امپریاليست هيأت حاکمه عليه 

فعاالنه از مردم سنندج سر باز زدند و حتی ليبرالها، از پشتيبانی 

اصرار داشتند که من دعوت اعتصاب عمومی و تظاهرات سرتاسری 

در آن موقع برایشان توضيح . دی در شهرهای کردستان را لغو کنم ١۶

  دادم که پشتيبانی از مبارزه مردم سنندج و اعتال بخشيدن به جنبش 

به تقویت  مقاومت در جهت کسب حقوق عادالنه خلق کرد

اعالميه سيد " نقل از ..." ( کند دموکراسی در سراسر ایران کمک می

گام به گام سازمان " ئاش به تال"عزالدین حسينی در باره سياست 

  ).١٨/۵/١٣۵٩به تاریخ " در کردستان) اکثریت(چریکهای فدائی خلق 

دهقانان ترکمن صحرا که  به شکست کشاندن مبارزات انقالبی 

داری و جایگزین کردن  م زدن مناسبات سرمایهدر جهت بر ه

های عملی برداشته  آن با مناسبات نوینی در منطقه خود، گام

" انقالب فرهنگی"، برخورد مماشات طلبانه در ارتباط با بودند

جمهوری اسالمی که به خصوص در اهواز فاجعه بزرگی آفرید و اعمال 
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که در پرونده آن غير انقالبی دیگر، از عملکردهای سياهی هستند 

سازمان غصب شده قبل از انشعاب به اقليت و اکثریت ثبت گردیده، 

های مبارز ایران در مقابل  اعمالی که مانع از رشد جنبش انقالبی توده

به . رژیم جنایتکار و ارتجاعی جمهوری اسالمی شده و به آن ضربه زد

این ترتيب سازمان مذکور با رهبری سازشکار و رفرميست خود 

عليرغم هر ادعائی که داشت نيروی مبارز و انقالبی وسيع حول این 

سازمان را به هرز برد و در عمل به تحکيم رژیم جمهوری اسالمی که 

های وسيعی از مردم  ماهيت وابسته به امپریاليسم آن برای توده

واضح است که تا جائی که به موضع گيری در . آشکار شد یاری رساند

شود، سازمانی  دوره جمهوری اسالمی مربوط میمورد حزب توده در 

را به دست داشت و از " سازمان چریکهای فدائی خلق"که تابلوی 

افتخارات و دست آوردهای کمونيسم فدائی برای پيشبرد خط خرده 

بورژوائی سازشکارانه خود با رژیم جمهوری اسالمی سوء استفاده 

نه خود که نام نمود، با دید غير مارکسيستی و مصلحت گرایا می

توانست مرزی قاطع و  کرد نمی هم به آن اطالق می" دیپلماسی"

شفاف بين خود و حزب توده در دوره جمهوری اسالمی که رهبرانش 

در شرایط شبه دموکراسی بعد از قيام در ایران حضور یافته بودند 

توانست بلکه با توجه به این که  در حققت، نه تنها نمی. ترسيم نماید

داشتن با حزب توده برای آنها قبحی  نداشت، آن سازمان در  رابطه

توانست در دامی بيافتد که حزب توده  وضعيتی بود که به راحتی می

بنابراین جای هيچگونه تعجبی . بر سر راه آن سازمان گسترده بود

خوریم که از مالقات دست  ای بر می نيست که امروز به نوشته

وری و خاوری در همان اوایل روی آوری اندرکاران آن سازمان با کيان

به طرف چریکهای ) به خيال خود( نيروی عظيم هواداران سازمان 
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دو کلمه با "نوشته مذکور، تحت عنوان . دهد فدائی خلق، خبر می

از امير ممبينی است که دراینجا بخش مربوطه را " فدائيان و مجاهدین

  : کنم از آن نقل می

برای گفتگو با رهبری حزب توده ایران،  ریبرنامه ریزی فوق سدر یک "

فتاپور  با هدف ساکت کردن تهاجمات انتقادی حزب به سازمان، من و

و بهمن و شادروان جواد با کيانوری و دکتر ) حيدر(و محمد دبيری فرد 

روی ما با یک ماشين سفيد گل آلود که . خاوری قراری اجرا کردیم

قرار در خيابان شميران  در محل شماره آن هم گل مالی شده بود

راند و محل قرار هم در خانه پدری  فتاپور ماشين را می. حاضر شدیم

شناختند من و خاوری بودیم که هم  کسانی که همدیگر را می. او بود

پس من و او . در زندان اصفهان و هم در زندان قصر مدتی با هم بودیم

 ما مدت زیادی. شودکردیم تا قرار برقرار  باید همدیگر را شناسائی می

کم برخی از  کم. ای را ندیدیم معطل شدیم اما ماشين دوستان توده

یاران انتظار را زیادی دانستند و در عين حال نسبت به ماشين پونتياک 

. متر آن سوتر ایستاده بود مشکوک شدند ٣٠بسيار بزرگی که 

اندکی . شد های دودی داشت و داخل آن دیده نمی ماشين شيشه

ن برای آن که وضعيت آن ماشين را ارزیابی کنم کمی به آن بعد م

همين که خواستم . احساس کردم کسی در آن نيست. نزدیک شدم

برگردم شيشه عقب پونتياک عظيم پائين رفت و دکتر خاوری از داخل 

ها  من و خاوری به هم اشاره کردیم و من گفتم که آن. آن مرا صدا کرد

قرار ما آن بود که . تاپور جلسه برگزار شددر خانه ف. دنبال ما بيایند

اما . ای مثل عموئی در جلسه باشند خاوری و کسانی از زندانيان توده

رفقای ما، جواد و بهمن به . به جای آن کيانوری به همراه خاوری آمد

خاوری . حضور کيانوری معترض بودند و جواد این را صریحًا بيان داشت
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قبل . هبر حزب و مورد اعتماد همه استدفاع کرد و گفت که کيانوری ر

از این که صحبت را شروع کنيم برخی رفقا با اشاره به من رساندند 

که کيف دستی سامسونيت کيانوری باید از وسط جلسه به جای 

شادروان جواد، اکبری شاندیز پا را دراز کرد و از زیر . دوری منتقل شود

تا حد زیادی از این  من. ميز کيف دستی را تا حدی به کناری راند

برخوردهای هيأت نمایندگی سازمان ما ناراحت شدم و آن را توهين 

به هر گونه در برخی از دوستان شک قوی وجود . دانستم آميز می

دو هيأت نمایندگی . داشت که مبادا در آن کيف دستی ميکروفن باشد

اخله ها را انجام دادند و ما پيام خود را مبنی بر ضرورت عدم مد صحبت

جلسه که تمام شد راننده . ها رساندیم آن حزب در امور سازمان به

ما پنج . آنها آمد و آنان را به سوی پونتياک هدایت کرد و به راه افتادند

، براه نفر که در آن زمان چهل در صد اصل مرکزیت سازمان بودیم

من  شان متفاوت بود رفتند و دو تا از دوستان که گویا راه خانه. افتادیم

دانم حيدر یا جواد، دعوت به موتور سواری  و یکی دیگر از رفقا، نمی

در بازگشت من به فتاپور گفتم . شدیم و با سرعت برق به راه افتادیم

کرد چه بالئی سر سازمان  که فکر کن اگر این موتور تصادف می

شدیم و تدارکات الزم را  ما باید سریع شرایط را متوجه می...آید می

... آوردیم ظ کارکرد و امنيت رهبری و سازمان به وجود میبرای حف

انتقاد به سازمان و بی تجربگی آن و عدم انطباق دستگاه رهبری با 

در آن زمان از هر طرف خبر . تنه عظيم سازمان همانجا طرح شد

رسيد که تشکيالت عظيم جدیدی به نام سازمان در حال فعاليت  می

در ضمن از . تأکيد ها از من است..." ( و درگيری و تبليغ و ترویج است

و " بهمن"، نام )کيانوری و خاوری( ایها  ميان پنج نفر دیدار کننده با توده

اسم مستعار هستند؛ که اولی متعلق به هادی ميرمؤید " جواد"
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است که در زندان در باند فرخ نگهدار قرار داشت و بعدًا از طرف آن 

دومين نام یعنی جواد، . ها شد سازمان غصب شده، مسئول تبریز آن

نام مستعار علی رضا اکبری شاندیز، همان پرو چينی مخالف 

این . چریکهای فدائی خلق در دوره نبردهای حماسه آفرین چریکها بود

شخص که در زندان خود را در مقابل رفقای معتقد به نظرات اصلی 

اند خو سازمان چریکهای فدائی خلق، طرفدار نظرات رفيق جزنی می

نيز یکی از افراد باند فرخ نگهدار بود که بعدًا مسئول شاخه کردستان 

. در بعد از قيام بهمن سازمان غصب شده چریکهای فدائی خلق شد

هم در مورد این شخص مطالبی بيان شده  ١۴در پاورقی شماره 

  ).  است

امروز آشکار گشته است که در مقطع  یاد شده، بين سران سازمان 

جمله فرخ نگهدار با رهبران شناخته شده کثيف و خائن  مذکور و از

حزب توده تماس دایمی برقرار بود؛ و آن کهنه کاران ضد انقالبی به 

مقابله با نيروهای انقالبی " سياست"های جوان آموزش  "ای توده"این 

جامعه و چگونگی راه آمدن با رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی را 

دانيم بخشی از آن سازمان  نطور که میدراین مسير هما. دادند می

، در ضمن. قرار گرفت) حزب توده" (پدر"، درآغوش "اکثریت"تحت نام 

در شرایط حاکميت رژیم تازه استقرار یافته جمهوری 

اسالمی، همگان شاهد بودند که حزب توده از یک جریان 

به یک جریان  مرداد ٢٨در دوره قبل از کودتای خرده بورژوائی 

تعلق به طبقه حاکم و مدافع مناسبات سياسی م

داری وابسته ایران تغيير ماهيت داده و الجرم به یک  سرمایه

این همان . جریان ارتجاعی و ضد خلقی تبدیل شده است

به مثابه بخشی از آن سازمان " اکثریت" ای بود که سازمان پروسه
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رهبران . از سر گذراند در دوره کوتاهیغصب شده خرده بورژوائی، 

این بخش که قبًال دارای ماهيت خرده بورژوائی بودند با شدت 

گيری مبارزه طبقاتی در جامعه و با هر چه بيشتر قدرتمند 

شدن جبهه ارتجاع، به تدریج استحاله طبقاتی یافته و به 

نيروئی از بورژوازی وابسته ایران تبدیل شدند؛ و به همين 

با همه توان  خاطر سازمان خود، سازمان ضد خلقی اکثریت را

اسالمی که   در خدمت رژیم وابسته به امپریاليسم جمهموری

های  دست اندر کار سرکوب جنایتکارانه و شدیدًا خونين توده

وابسته در ایران مردم در جهت حفظ مناسبات سرمایه داری 

وقتی  ١٣۶٠آذر ماه سال  در از این رو بود که .بود، قرار دادند

مرتجع برای وحدت با حزب توده " کثریتا"نيروهای جنبش از گرایش 

کسی را بر " حيرت"به هيچوجه  مرتجع مطلع شدند، این امر

چرا که با چنان کاری، رونوشت با اصل انطباق پيدا می . نيانگيخت

  !همچنان که می بایست -کرد



 

  

  چریکهای فدائی خلق زير تهاجم دشمن و اپورتونيسم 

                       

تأکيد است که مسلمًا همانطور که حساب مبارزین  این نکته قابل

صدیق و انقالبی مرتبط با حزب توده نظيرانقالبيون فراموش نشدنی 

چون خسرو روزبه، محمود کوچک شوشتری، سرهنگ عزت اهللا 

وارطان ساالخانيان، جعفر وکيلی، محمد  سيامک، مرتضی کيوان،

فدائی  عموی رفيق(علی مبشری و سرهنگ کاظم بزرگ جمشيدی 

گرفته تا خيلی از مبارزین صادق و ) عباس جمشيدی رودباری

انقالبيون گمنامی که برای خدمت به مردم در راه رسيدن به آزادی 

نمودند با رهبری سازشکار و خائن حزب توده  صادقانه تالش می

مردم ایران عليرغم هر نظری هم که در مورد  جداست، در این مورد نيز

ائی غصب شده چریکهای فدائی خلق و رهبری آن سازمان خرده بورژو

های اول حکومت جمهوری اسالمی داشته باشند، همواره  در سال

یاد مبارزینی را گرامی خواهند داشت که جدا از همه 

های رهبری و دست اندر کاران آن سازمان، صادقانه و با  سازشکاری

ی ها هر چند بدون آگاهی به سياست -همه توان مبارزاتی خود

در درون آن سازمان به فعاليت  -اش رهبری و دست اندر کاران

واقعيت این است که سيل نيروی صدیقی که در ارتباط با آن . پرداختند

ها و کمک به آنان  کردند در جهت خدمت به توده سازمان فعاليت می

رسيد و در توانشان بود اقدام  به هر کار مثبتی که به ذهنشان می

های بهائی در شيراز و کمک به  ه دفاع از خانوادهاز جمل -کردند می

آنها در مقابل مرتجعين وابسته به حکومت، و یا به اشکال مختلف 

 بدون این که رهبری حتی -های زحمتکش شهر و روستا کمک به توده
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واضح است که آن کارها مثبت بوده و قابل . از آنها اطالع داشته باشد

  . ارج گذاری هستند

زم است این موضوع را هم یاد آوری کنم که شخص من و در پایان ال

های  رفقای دیگر متعلق به چریکهای فدائی خلق که مؤمن به آرمان

کمونيستی باقی مانده و از جمله، پرنسيب داشتن موضع قاطع در 

ها و افکار آن را همچنان حفظ کرده بودیم، در  مقابل حزب توده و روش

شد با یکی از دشوارترین و شکننده اوضاع واحوالی که توضيح داده 

اگر کمترین امکانی برای پيشبرد فعاليت . ترین شرایط روبرو بودیم

های تحت ستم ایران در درون آن  راستين به نفع طبقه کارگر و توده

سازمان وجود داشت، وظيفه ما آن بود که فعاليت خود را در درون 

. ه چنين نبودهمان سازمان غصب شده دنبال کنيم، ولی متأسفان

بعدها هم همگان دیدند که آن سازمان با هر قدمی که برداشت 

سازشکاری با ارتجاع و عدم توجه به منافع کارگران و مردم ستمدیده 

ما، اگر چه تشکل چریکهای . ایران را هرچه بيشتر آشکار ساخت

فدائی خلق را مجددًا شکل دادیم ولی در مقابل قدرتی که آن 

يام بهمن پيدا کرده بود، نيروی اندکی در اختيار سازمان بعد از ق

  . داشتيم

ها و  تازه این در شرایطی بود که نيروی ما نه فقط مورد تهمت زنی

تبليغات منفی شدید از طرف ارتجاع و دشمنان مردم قرار داشت بلکه 

نمود؛ و شرایطی  همان سازمان هم عليه این نيرو شدیدًا تبليغ می

سم فدائی تجسم یافته در نيروی چریکهای بود که اساسًا کموني

فدائی خلق، در مجموع از طرف قریب به اتفاق نيروهای سياسی که 

 به خصوص در شرایط شبه دموکراسی پس از قيام بهمن شکل گرفته

بودند، مورد انکار قرار گرفته، وجودش نادیده انگاشته شده و از این 
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در چنين فضائی و با  .شد طریق سعی در ایزوله و منفرد کردن آن می

توان موجود، تشکل چریکهای فدائی خلق حتی اگر کار خود را به 

، باز قادر به انجام )که البته این طور نبود(برد  بهترین وجه نيز پيش می

وظایفی نبود که انتظار انجامش از آن سازمان غصب شده با توجه به 

ه به نظرات البته به شرط این ک -نيروی بزرگی که در اختيار داشت

در این . رفت می -بود کمونيستی چریکهای فدائی خلق وفادار می

توانست با پاسخ گوئی درست " چریکهای فدائی خلق"دوره تشکل 

که عبارت بود از تعيين  -به مبرمترین مسأله جنبش در آن زمان 

آشکارا اعالم کند که بورژوازی وابسته  -ماهيت رژیم تازه روی کار آمده

ليسم به مثابه طبقه حاکم در ایران همچنان پایگاه طبقاتی به امپریا

دهد؛ و به عبارت دیگر دولت  دولت تازه استقرار یافته را تشکيل می

ابزاری برای اعمال (جدید نيز همچون دولت قبلی به مثابه یک ابزار 

دولت . "در دست بورژوازی وابسته ایران قرار دارد) سيادت طبقاتی

ست و چون در ایران بورژوازی وابسته همچنان در ابزار طبقه حاکمه ا

کند در جهت  توليد نقش مسلط را دارد و دولت فعلی هر چه می

تثبيت این موقعيت است، خود به خود دولت نيز ابزاری در دست 

 ٨ -مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"نقل از ." (بورژوازی وابسته است

، ماهيت رژیم "خلقچریکهای فدائی "بر این اساس ). ١٣۵٨خرداد 

جدید را همچون رژیم شاه، وابسته به امپریاليسم ارزیابی کرده و 

از این رو این . جمهوری اسالمی را یک رژیم ضد خلقی خواندند

تشکل، با کوشش در سازماندهی و بسيج نيرو بر عليه رژیم 

   جمهوری اسالمی، شرکت فعاالنه در جنبش خلق کرد، اتخاذ موضع

مواردی چون (بی در قبال حوادث تأثير گذار تاریخی های انقال گيری

و انجام ) برخورد به مجلس خبرگان، اشغال سفارت آمریکا و غيره
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اقداماتی در آن جهت که در شرایط آن زمان با توجه به رواج شدید 

سازشکاری در جنبش، درست به معنی شنا در خالف جریان و موج 

راستين را به طبقه کارگر  جاری همه گير بود، قادر شد که کمونيسم

های تحت ستم ایران نشان داده، از حقانيت آن دفاع کرده  و دیگر توده

و به این ترتيب ترسيم گر خط فاصل قاطع بين کمونيسم چریک فدائی 

این واقعيت برای رشد . خلق با جریانات خرده بورژوائی در جنبش گردد

اهميت تاریخی  کمونيسم و پيشروی تاریخ در جامعه ما از ارزش و

بينيم که تا چه حد کار  در حال حاضر هم می. برخوردار است

در کنار حزب " اکثریت" کوشند با توسل به سازمان  مرتجعينی که می

به جنگ کمونيسم در ایران بروند، درست ) ولی دفن نشده(توده مرده 

. به دليل وجود این نيرو با دشواری مواجه است
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اکنون برای یادآوری و مرور مطالب گفته شده، آنچه در سطور فوق آمد 

  .کنم را به طور خالصه در زیر بيان می

 ٢٨تأسيس شد تا کودتای امپریاليستی  ١٣٢٠حزب توده که در سال 

یک جریان سياسی با ماهيت خرده بورژوائی بود که  ١٣٣٢مرداد سال 

ژیم شاه، نيروئی عليرغم همه سازشکاری ها و مماشاتش با ر

مخالف ارتجاع حاکم یعنی دربار شاه و امپریاليسم انگليس بود و به 

این حزب اساسًا به دليل . کرد شيوه خود عليه آنها مبارزه می

پشتيبانی اتحاد جماهير شوروی از آن، به نادرست و به خطا به مثابه 

معه ما حزب طبقه کارگر ایران ناميده شده و به مدت زیادی در تاریخ جا

با در نظر گرفتن این واقعيت که . شد نام کمونيسم با آن شناخته می

اش به رشد جنبش خلق ضربه  حزب توده در طی فعاليت دوازده ساله

وارد ساخته بود، و به طور بارز در جریان کودتای یاد شده، بر خالف 

انتظار مردم از آن حزب در مقابل سرکوبگران رژیم شاه، مقاومت 

و به طور برجسته مقاومت مسلحانه آنها را سازمان نداد و به ها  توده

دفاع از مردم نپرداخت بلکه به جای انجام چنين وظيفه خطيری، 

ميدان مبارزه را خالی گذاشته و راه فرار در پيش گرفت، همچنين با 

توجه به این که رهبران حزب توده در زندان عجز و توبه از خود نشان 

های مشمئز کننده، آشکارا  ها و تنفر نامه امت نامهداده و با نوشتن ند

به مردم ایران خيانت کردند، به خاطر همه این واقعيات، حزب توده در 

های مردم به عنوان یک حزب خائن شناخته  ميان وسيع ترین توده
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الجرم، نام کمونيسم هم آلوده نام حزب توده شده و در سطحی . شد

  .   لق ما از دست دادوسيع اعتبار خود را در ميان خ

های ایران، رژیم شاه  های پی در پی مبارزات خلق در شرایط شکست

در تمام دهه سی و چهل، به منظور بی ثمر نشان دادن هر گونه 

مبارزه، ضمن اعمال دیکتاتوری و سرکوب شدید هر نوع مبارزه و همه 

یه های آنها را دستما"تنفر نامه"مبارزین، خيانت سران حزب توده و 

در چنين شرایطی برای . کوبيدن کمونيسم در جامعه ما قرار داده بود

های  به جریان انداختن یک مبارزه انقالبی در جامعه، یکی از پارامتر

در واقع، حزب توده . مهم اثبات عدم تعلق حزب توده به کمونيسم بود

به صورت بختکی در سر راه جنبش انقالبی خلق ما قرار گرفته بود و 

ها را به صحنه مبارزه کشاند و  این که بتوان نيروی انقالبی توده برای

های  جنبش را در یک مسير انقالبی در خدمت طبقه کارگر و دیگر توده

مردم قرار داد، از ميان برداشتن این بختک از سر راه جنبش امری 

بایست به مثابه علم شرایط  کمونيسم می.  کامًال ضروری بود

در جامعه ما اعتبار خود را باز یافته و برای رهائی طبقه کارگر 

بر پائی یک مبارزه اصيل به نفع طبقه کارگر ایران و پيشرفت 

روندهائی در دهه سی و چهل به  .تاریخ به خدمت گرفته شود

این امر در جامعه ما کمک نمود؛ و عاقبت چریکهای فدائی خلق که به 

ه نهاده و با رزم تئوری کمونيستی مجهز بودند پا به عرصه مبارز

انقالبی و دالورانه خود برگی نوین و دوره درخشانی را در تاریخ جامعه 

ایران گشودند؛ و سازمان چریکهای فدائی خلق به مثابه یک نيروی 

اصيل کمونيستی با پيکارهای مسلحانه خود در دل کارگران و 

  .های تحت ستم ایران جای گرفت زحمتکشان و دیگر توده
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ای از  رفيق جزنی پس از شکل گيری و گذشت دورهنظراتی که 

های چریکهای فدائی خلق در زندان نوشته بود وقتی در اواخر  فعاليت

به درون سازمان نفوذ کرد، به طور مشخص این تأثير  ١٣۵٣سال 

منفی را در سازمان به جای گذاشت که راه را برای ورود مبارزینی با 

طبيعی است که این نيرو . ودبه سازمان باز نم" ای توده" نظرات

کوشيد به جای نظر قاطع و انقالبی رفقای بينان گذار و اوليه چریکهای 

که تا جائی که به موضع  -فدائی خلق، برخورد و نظر خود را قرار دهد

شود، برخورد انحرافی و مماشات  گيری در مورد حزب توده مربوط می

و پاسخ به نامه .." .اعدام انقالبی عباس شهریاری"طلبانه کتابچه 

رسوای حزب توده با امضای سازمان " کميته مرکزی"ئوطئه گرانه 

، بيانگر آن ١٣۵٣چریکهای فدائی خلق ایران در اواخر اسفندماه سال 

رفيق جزنی عليرغم هر برخورد نادرست و نظرات انحرافی هم . است

که داشت، اما مبارز انقالبی بزرگی بود که در طول تمام زندگی 

ارزاتيش همواره در مقابل رژیم جنایتکار وابسته به امپریاليسم رژیم مب

بنابراین کسانی . شاه ایستاد و مبارزه کرد و در این راه هم جان سپرد

دست گرفته و ه که بعدًا سکان سازمان چریکهای فدائی خلق را ب

تحت نام انقالبی رفيق جزنی و با سپر قرار دادن آن نام در مقابل 

و تئوری مبارزه مسلحانه هم " احمدزاده"دیت با رفيق خود، به ض

استراتژی هم تاکتيک پرداخته و سعی نمودند تا افکار انحرافی با 

خود را در جنبش اشاعه دهند، کسانی که بعد از " ای توده"ریشه 

قيام بهمن دست اندر کار و گرداننده سازمانی شدند که هر چند نام 

کرد ولی  لق را با خود حمل میگرامی سازمان چریکهای فدائی خ

بورژوائی  بوئی از کمونيسم فدائی نبرده بود و در کل ماهيت خرده

بخشی از آن سازمان . داشت، خود مسئول اعمال خویش هستند
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به سرنوشت حزب " اکثریت" طی یک استحاله طبقاتی، تحت نام 

توده دچار شد و در جرگه بورژوازی وابسته مرتجع و سرکوبگر و 

در شرایط بعد از قيام بهمن، نيروی ما، . کار ایران قرار گرفتجنایت

هائی که با آن مواجه  چریکهای فدائی خلق، عليرغم همه دشواری

بود، توانست چه با ارائه تحليل کمونيستی از ماهيت رژیم تازه روی 

های انقالبی  کار آمده جمهوری اسالمی و چه با اعمال و موضع گيری

هر یک تاریخی را در جامعه ما رقم زدند و چه با در قبال حوادثی که 

دیگر عملکردهای انقالبی خود، کمونيسم فدائی را در جامعه ایران 

  . نمایندگی کرده و آن را زنده نگه دارد

این نکته را هم در آخر اضافه کنم که امروز از طرف نيروهای مرتجع 

ده بورژوائی گيرد تا اوًال جریان خر ای صورت می تالش سازمان یافته

بعد از قيام بهمن را همان سازمان " سازمان چریکهای فدائی خلق"

" اکثریت"متعلق به بورژوازی وابسته ایران بنامند و بعد خود " اکثریت"

به . را هم ادامه سازمان چریکهای فدائی خلق دهه پنجاه جلوه دهند

این ترتيب ارتجاع ضمن تأکيد بر همسانی حزب توده با جریان ضد 

کوشد که کمونيسم را در ایران با  ، یک بار دیگر می"اکثریت"خلقی 

های این دو،  ها و خيانت این دو جریان خائن شناسانده و آن را با ننگ

مسلم است که آگاهی به این امر باید بر هشياری . آلوده سازد

نيروهای کمونيست افزوده و آنها را موظف کند که هر چه مؤثرتر به 

  .های مرتجعين در این زمينه برخيزند شمقابله با کوش
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  تتوضيحا

  

 تتوضيحا

 
همراه با ورود امپریاليسم به کشورهائی که آنها را تحت   ١

اش  سلطه خود قرار داد، در آن کشورها بورژوازی جدیدی که فعاليت

در آغاز عمدتًا در بخش خرید کاالهای امپریاليستی و فروش آنها در 

مه جای دنيا از این بورژوازی به در ه. وجود آمده داخل کشور بود، ب

اما در بسياری از کشورهای تحت . یاد شد" بورژوازی کمپرادور"عنوان 

سلطه نظير ایران، قبل از ورود امپریاليسم، بورژوازی خود آن کشورها 

این بورژوازی که در مقابل امپریاليسم و بورژوازی . در حال رشد بود

ما در جامعه . ی به خود گرفتکمپرادور قرار داشت، نام بورژوازی مل

خود شاهد وجود این بورژوازی بودیم که رشد آن نسبت معکوس با 

یعنی هر چه مناسبات . رشد مناسبات امپریاليستی در ایران داشت

امپریاليستی بيشتر در ایران رشد کرد این بورژوازی بيشتر تضعيف 

  .شد و باالخره از بين رفت

 

تی که ااب خود در قبال انتظاررفيق مسعود احمدزاده در کت   ٢

مرداد از  ٢٨های تحت ستم ایران در جریان کودتای  کارگران و دیگر توده

حزب توده داشتند، مطرح کرده است که آن حزب عناصر فداکار و مبارز 

این . حزب را به زیر تيغ جالدان انداخته و خود راه فرار در پيش گرفت

به تاریخ معاصر " وه احمدزادهگر"سخن با توجه به احاطه اغلب رفقای 

آن رفقا با توجه به . ایران از پشتوانه واقعی و تاریخی برخوردار است

برخورد پویا و جستجوگر خویش که از گفتگوهای شفاهی با مردمی 

که خود آن دوره را تجربه کرده بودند نيز بهره مند بودند، به تاریخ حزب 
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واقف بودند، تا آنجا که  توده و دیگر مسایل گذشته در جامعه ایران

رفيق پویان در صدد نوشتن کتابی در مورد تاریخ معاصر ایران بود و من 

برای یادآوری . را هم در جریان این امر قرار داد) نویسنده این سطور(

مرداد دو نمونه را در  ٢٨ها جهت مقابله با کودتاچيان  حد آمادگی توده

پدر مبارز رفيق کارگر  نمونه اول مربوط به. کنم اینجا ذکر می

کبير،چریک فدائی خلق، حسن نوروزی است که مطلب مربوط به آن 

را از شماره چهار نشریه نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدائی 

ساله  ٩حسن : " کنم در اینجا نقل می ١٣۵٣خلق به تاریخ مرداد ماه 

ی در شرایط ١٣٣۴بود که پدرش با جمعی از یاران همراهش در سال 

که کميته مرکزی فاسد حزب توده کادرهای فداکار حزبی را رها 

ساخته و ميدان مبارزه را خالی کرده بود، در جریان یک عمل فدائی 

دست به یک اقدام معترضانه برعليه رژیم کودتا زدند و با خارج ساختن 

ای سخت بر  یک قطار محموالت نظامی از خط آهن و انفجار آن ضربه

اگر چه این قهرمانان آشتی ناپذیر خلق در . رد ساختندحکومت کودتا وا

جریان این عمليات به شهادت رسيدند، ولی نامشان در سينه تاریخ 

این عمل . مبارزات خلقی ما ثبت گردیده و تا ابد زنده خواهد ماند

نشان دهنده آن بود که سنگر مبارزه در شرایطی از طرف رهبران 

آمادگی جانبازی و نبرد و های حزبی  حزب خالی شد که توده

ولی عدم مرکزیت سالم و . جلوگيری از پيروزی ارتجاع را داشتند

انقالبی باعث شد که نيروهای آماده خلق به هدر رود و روحيه مصمم 

  ".ها به یأس و نوميدی تبدیل شود و پرشور توده

ای از نویسنده مردمی ایران، زنده یاد دکتر  مورد دوم مربوط به خاطره

حسين ساعدی است که بيانگر روحيه مبارزاتی در ميان جوانان و غالم

نوجوانان آن دوره برای رزم با نيروهای مسلح کودتاچی شاه 
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مرداد اتفاق افتاد  ٢٨که  ١٣٣٢در سال : " نویسد او می. باشد می

دو روز یا سه روز، تمام ماها، یک جائی بود به . سالم بود ١٨تقریبًا 

ما . ، آنجا منتظر بودیم که به ما اسلحه بدهندنام پل سنگی در تبریز

در ادامه مطلب، دکتر ." خواستيم در مقابل کلتها بایستيم می

بدون ذکر این موضوع که اگر حزب جنگجوئی وجود داشت و  -ساعدی 

داد حتمًا چگونگی بکار بردن آن و این که در چه  به آنها اسلحه می

ن از خود دفاع کنند و چه موقع مواقعی باید با آن در مقابل کودتا گرا

دست به تعرض زده  و به سوی دشمن شليک کنند را هم به آنها یاد 

دادند من  بچه بودیم اصًال، اگر اسلحه را می: " نوشته است -داد می

دانستم  اش کجاست، نمی دانستم باید با آن بازی کنم یا لوله نمی

ما اسلحه "گفتيم  کرد ولی می فرقی نمی. َگلن ِگدنش کجاست

نخير آرام بنشينيد، خفه شوید، ساکت "گفتند  می" خواهيم می

که دیدیم " کند این قضيه ادامه پيدا نمی. بنشينيد، بچه بازی در نياورید

باقر  -"ساعدی، از او و در باره او"نقل از کتاب .(چقدر ادامه پيدا کرد

  )٢٠مرتضوی، صفحه 

 

ر حالی که رهبران های قدر شناس ایران د در دهه سی، توده   ٣

های آنان مورد نفرت  حزب توده را به خاطر پشت کردن به مردم و آرمان

خود قرار دادند، درهمان حال از مبارزین صدیق این حزب که برخالف 

رهبران خائن، دالورانه در مقابل   رژیم مرتجع و خون آشام شاه 

کرده و های انقالبی خویش دفاع نمودند، ستایش  ایستاده و از آرمان

در این بين خسرو روزبه به دليل . مهر آنها را در قلب خود حک نمودند

خود در مقابل نيروهای سرکوبگر شاه ، با  مقاومت مسلحانه

اش در زندان در مقابل شکنجه گران ساواک تازه  تأسيس  ایستادگی
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های  اش از توده یافته با ریاست تيمور بختيار، و با دفاع جانانه

در دادگاه، به چهره بسيار محبوب در ميان مردم تبدیل زحمتکش مردم 

  . گشت و به عنوان یکی از قهرمانان مردم ایران شناخته شد

  

در زمان کنونی مبلغين رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری    ۴

های ضد امپریاليست و مخالف  اسالمی سعی دارند که خيزش توده

ضت اسالمی خوانده و آن را یک نه ١٣۴٢خرداد سال  ١۵رژیم شاه در 

رژیم این امر باعث شده است که تبليغات . را به خود اختصاص دهند

در همان زمان که رادیو مسکو نيز به واقع آن مفهوم را با جمالت  شاه

که  -دیگری تکرار کرد امروز برای مردم مخالف رژیم جمهوری اسالمی 

باور  شود به حق به هيچ سخنی که از طرف این رژیم مطرح می

آن تبليغات حاکی از آن بود که خيزش مردم . حقيقت جلوه کند -ندارند

ها و مخالفت با حق رأی  خرداد گویا به خاطر طرفداری از فئودال ١۵در 

 ١۵اما واقعيت چنان نبود، بلکه قيام !! برای زنان صورت گرفته بود

هائی برپا کردند که از وطن فروشی رژیم شاه و از  خرداد را توده

مظالم بيشمار، اختناق و دیکتاتوری سياه آن رژیم به ستوه آمده 

ها مشخصًا عليه ظلم و ستم و دیکتاتوری رژیم شاه و  این توده. بودند

عليه اعطای حق کاپيتوالسيون به اتباع امریکائی از طرف آن رژیم 

با هر (این امر که خمينی نيز . وابسته به امپریاليسم بپا خاسته بودند

ر آن زمان به پشتيبانی از این قيام برخاست و مورد استقبال د) نيتی

اما این که شخص خمينی دارای . مردم قرار گرفت یک واقعيت است

تابيد،  افکار ارتجاعی مذهبی بود و حق رأی بر زنان را هم بر نمی

های امپریاليست ها از ایران و به  ربطی به قيام مردم عاصی از غارت

حزب توده و . و دیکتاتوری رژیم شاه نداردفغان آمده از مظالم 
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های قيام  های شوروی وقتی به نفع شاه و عليه توده رویزیونيست

ای نيز به کشتار خونين مردم در  گفتند، حتی اشاره کننده سخن می

این روز توسط نيروهای مسلح شاه نکردند، عليه همان نيروهای 

ثًال در تهران بی های خود م قسی القلب و جنایتکاری که با مسلسل

محابا روی مردم و حتی رهگذران آتش گشوده و خونشان را بر زمين 

  .ریختند

  

هائی با نام رفيق جزنی به طور  نوشته ۵٧بعد از قيام بهمن    ۵

نام داشت " تز گروه جزنی"وسيع در جنبش پخش شد که یکی از آنها 

يم شده تنظ: "که در زیر آن از طرف انتشار دهندگان نوشته شده بود

صرفنظر از این که آن تاریخ واقعی بود یا نه و ". ١٣۴۶در پائيز سال 

جزوه مزبور در واقعيت امر در چه تاریخی نوشته شده بود، در دهه 

ای مطلع نبوده و آن را  چهل نيروهای جنبش از وجود چنان نوشته

در هر حال، در آن جزوه، گرایش به انجام مبارزه . نخوانده بودند

سلحانه کامًال آشکار است بدون این که ضرورت مبارزه مسلحانه بر م

اساس تحليلی علمی و همه جانبه از شرایط جامعه ایران توضيح داده 

   .شده و خط اصولی استراتژیکی برای پيروزی آن ترسيم شده باشد

  

پس از آن که سه سال در زندان بود، یعنی در  رفيق جزنی   ۶

که بعضی از رفقای مرتبط با رستاخيز  وقتی متوجه شد ١٣۴٩سال 

در ارتباط بودند،  "سورکی، جزنی، ظریفی"سياهکل، قبًال با گروه 

در جامعه طی  .بدون در نظر گرفتن روندهائی که در طی سه سال

شده بود، و بدون اطالع از این که رفقای مرتبط با آن گروه در طی سه 

ه در مسير حرکت خود سال چه پروسه ای را از سر گذرانده و چه گون
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ایجاد کرده بودند، به  گروه جدیدی با مشخصات و مختصات جدیدی

به خصوص رفيق علی  -صرف وجود رفقای آشنا در حرکت سياهکل

که اتفاقًا خود این  -اکبر صفائی فراهانی به مثابه فرمانده دسته جنگل

عضویت داشت  "سورکی، جزنی، ظریفی"رفيق هم که قبًال در گروه 

دیگر هيچ شکی به خود  -به آن پيوسته بود ز تشکيل گروه جنگلپس ا

راه نداد که وجود گروه جنگل را نادیده گرفته و گروه خود را به جای آن 

وجود آورنده چریکهای فدائی خلق ه گروه، در اتحاد با گروه احمدزاده، ب

این اولين برخورد غير واقعی در تاریخ نویسی مربوط به سازمان . بنامد

و در  ١٣۵٧یکهای فدائی خلق است که پس از قيام بهمن چر

شرایطی که دسته فرخ نگهدار به نام ظاهرًا طرفداری از رفيق جزنی 

در سطح قرار گرفتند، " سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"در رأس 

از آن زمان . مطرح و به نادرست در جامعه برای خود جا باز کرد توده ای

و یا به زبانی دیگر تحریف در مورد چگونگی  همين برخورد غيرواقعی

شکل گيری چریکهای فدائی خلق، درکتب و نوشته های مختلف 

 . تکرار می شود

بوط به به موضوع دیگری هم در این زمينه باید اشاره شود که مر

است که در جنبش " بداند باید یک انقالبیآنچه "نوشته ای با عنوان 

بر اساس . راهانی شناخته می شودبا نام رفيق علی اکبر صفائی ف

، این ۵٠گفته های زندانيان سياسی مرد در دوره رژیم شاه در دهه 

موضوع که نویسنده واقعی آن نوشته کيست در زندان جدالی را دامن 

 بعضی از زندانيان سياسی مطرح می نمودند که آن جزوه را. زده بود

گروه "در مقابل " اول وهگر"شته و برای اعتبار دادن به بيژن در زندان نو

، نام نویسنده )که دارای آثار تئوریک معتبر و مشخصی بودند" (دوم

گروه "منظور از . اش را علی اکبر صفائی فراهانی عنوان کرده است
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گروهی است که در  -از نظر رفيق بيژن جزنی و طرفدارانش -"اول

 -يل دادندتشک  ارتباط با گروه رفيق احمدزاده، چریکهای فدائی خلق را

سورکی، جزنی، "گویا همان گروه " گروه اول"که البته به زعم آنها 

را نيز آنها به گروه رفيق " گروه دوم"نام .  بوده است" ظریفی

  .احمدزاده اطالق کردند

نگی در باره ُج"در باره نوشته مورد بحث، همسر رفيق بيژن جزنی در 

شر شده، مطرح کرده منت ١٣٧٨که در بهار " زندگی و آثار بيژن جزنی

یکی دیگر از نوشته های بيژن که از زندان قم بيرون آمد، : " است

بيژن این جزوه . آنچه یک انقالبی  باید بداند جزوه ای است به نام 

ابو عباس اسم . رمص به بيرون فرستاد -را به امضای ابو عباس

مستعار صفائی فراهانی بود در دوره ای که او در اردوگاه های 

سطين تعليمات نظامی می دید و در آنجا به دليل قابليت های فل

بيژن تاریخ نوشتن این جزوه را . نظامی به درجه سرگردی رسيده بود

بيژن زیر آنچه که در . هم یک سال پيش از تاریخ واقعی اش گذاشت

او  . زندان قم می نوشت، عامدًا، تاریخ یک سال قبل را می گذاشت

به این جزوه ها دست یافتند، بهتر است  اگر تصادفًا: " می گفت

نفهمند که هم اکنون ميان بيرون و درون زندان قم رابطه حضوری 

  ). ۶٧صفحه ". (برقرار است

این ها مسایلی هستند که نيروهای جنبش انقالبی برای فهم روندها 

در هر حال تا آنجا که به . باید از آن ها مطلع باشند ۵٠و مسایل دهه 

من هم مربوط می شود، به طور مسلم می توانم  اطالعات خود

در هنگام ارتباط بين رفقای جنگل با  ١٣۴٩بگویم که در اوایل سال 

رفقای گروه احمد زاده  اساسًا نامی هم از چنين نوشته ای مطرح 

نبود و با اطمينان و یقين می شود گفت که اگر غير از این بود رفقای 
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اتفاقًا خود رفيق . مطلع می شدنداوليه سازمان از وجود آن نوشته 

صفائی فراهانی در ابتدا یک پای ارتباط بود و اگر  او چنين نوشته ای 

داشت حتمًا آن را در اختيار ماها در گروه رفيق احمدزاده قرار می داد 

یا حداقل اشاره ای به آن نوشته می نمود که در این صورت هم 

از پاسخ " در مقاله . نبودکه چنين  -موضوع در بين رفقا مطرح می شد

نيز این موضوع از طرف من به " به ضرورت زمان تا گسست از تئوری

که من از زندان فرار  ٥٢در فروردین سال : "این صورت بيان شده است

کرده و دوباره به فعاليت در درون سازمان چریکهای فدائی خلق 

نچه یک آ"پرداختم، در اولين پایگاه یا خانه تيمی که بودم جزوه 

را دیدم که با نام رفيق علی اکبر صفائی شناخته " انقالبی باید بداند

این جزوه نيز البته قبًال در سازمان وجود نداشت و در این . می شود

مورد هم با اطمينان می توانم بگویم که رفقای اوليه سازمان که من 

 ." آنها را می شناختم اطالعی هم از وجود چنان جزوه ای نداشتند

 

. در مورد این جزوه در جائی دیگر به طور مفصل خواهم نوشت   ٨و ٧

رفيق حميد اشرف درست به خاطر درک عظمت رفيق مسعود 

احمدزاده به مثابه تئوریسين کبير چریکهای فدائی خلق، نام احمدزاده 

او که مدتها با رفيق مسعود در ارتباط . را بر گروه مورد بحث گذاشت

ونيستی و درک عميق او از مسایل جنبش بود و به خصوصيات کم

وقوف داشت، ضمن ابراز عالقه شدید خود نسبت به رفيق احمدزاده، 

برد و به طور جدی به  اسم می نابغههمواره از این رفيق به عنوان 

مسلم است که رفيق مسعود به خاطر صداقت . نبوغ وی باور داشت

واقعًا کمونيستی و بی کران، برخورداری از روحيه انقالبی و دیدگاه 

با این حال . نبوغش موفق به تئوریزه کردن مسایل انقالب ایران شد
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اگر روند شکل گيری این گروه در نظر گرفته شود خواهيم دید که 

رفيق مسعود احمدزاده بعد از رفقائی چون امير پرویز پویان، عباس 

 ١٣۴۶زمستان سال  -این رفيق که در پائيز( مفتاحی و صمد بهرنگی 

به خاطر چاپ کتاب الفباء اش، در تهران بسر می برد با رفيق پویان در 

ای که اطالعات خود من و شواهدی که از  ارتباط قرار داشته و به گونه

دهند، از همان  ام گواهی می یاد کرده" راز مرگ صمد"آنها در کتاب 

ای که به شکل  در پروسه) گروه شرکت داشت زمان در شکل گيری

  . گروه منجر شد قرار گرفته بود گيری این

  

بهروز بی مناسبت نيست این موضوع را هم یادآوری کنم که    ٩

دهقانی اولين کسی است که لنگستون هيوز، این مردمی 

ترین شاعر و نویسنده سياه پوست را به جامعه روشنفکری 

بعدها شاعر گرامی شاملو نيز اشعاری از او را  .ایران معرفی نمود

با توجه به رابطه کامًال . با صدای گرم خود آن ها را خواندترجمه و 

های بهروز  نزدیک شاملو با بهروز، شاملو به طور حتم از ترجمه

به خصوص که بهروز در طی سال . دهقانی در این مورد اطالع داشت

هائی از لنگستون هيوز را به  موفق شد ترجمه داستان ٤٦-٤٧های 

سلمًا شاملو از وجود آن کتاب هم صورت یک کتاب منتشر کند و م

به هرحال شرایط اختناق و دیکتاتوری در جامعه ما واقعيتی . مطلع بود

توان فکر کرد که شاملو به خاطر شرایط بگير و ببند حاکم  است و می

کند هنگام انتشار  بر جامعه نتوانسته بود همچنان که رسم ایجاب می

از بهروز دهقانی یاد  ترجمه اشعار لنگستون هيوز توسط خود وی،

کرده و از او به مثابه کسی که اولين بار در ایران به ترجمه اشعار و 

کتاب یاد شده از هيوز با . های هيوز مبادرت کرده، قدردانی کند قصه
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تجدید چاپ شده  ١٣٥٧ترجمه بهروز دهقانی، در فضای انقالبی سال 

نيز  ١٣٨٤سال در . و به طور وسيع در اختيار خوانندگان قرار گرفت

" من مرگ را سرودی کردم، زندگی و آثار بهروز دهقانی"کتابی با نام 

شاعر و قصه گوی سياه، لنگستون "در تهران چاپ شد که 

دهد و  بخشی از آن را تشکيل می "بهروز دهقانی: ترجمه -هيوز

  . امروز هم در جامعه ایران موجود است

  

ئی خلق، حزب توده با آغاز مبارزه مسلحانه چریکهای فدا   ١٠

البته در پوشش (شدیدًا احساس خطر کرد و شروع به سم پاشی 

عليه چریکها و شيوه ) ظاهرًا دلسوزی برای جوانان انقالبی ایران

، اتهام و برچسبی بود "مبارزه مسلحانه جدا از توده. "مبارزه آنان نمود

که این حزب خائن از همان آغاز به شيوه اصلی مبارزه کمونيست 

ای فدائی زد که بعدها از طرف بعضی دیگر از نيروهای سياسی ه

همانطور که در متن این نوشته . عليه چریکهای فدائی خلق تکرار شد

هم نشان داده شده، با خيانت حزب توده و شکست مبارزات توده ها 

در دهه سی و عوامل دیگری که پيش از این به تفصيل توضيح داده 

استقرار دیکتاتوری شدیدًا قهر آميز در شده، و به طور اساسی با 

رفيق . ایران، ارتباط بين روشنفکران انقالبی با توده ها گسسته شد

امير پرویز پویان اولين کمونيستی بود که با تکيه بر شناخت عينی 

خود و رفقای هم گروهش از واقعيت های جامعه، این معضل اساسی 

يد بر ضرورت ارتباط به خصوص با تأک(روشنفکران انقالبی ایران 

را یاد آوری ) روشنفکران کمونيست با طبقه خویش یعنی طبقه کارگر

نموده و درست در جهت حل این معضل در رساله عميق 

رابطه با پرولتاریا که " مارکسيستی خود ضمن تأکيد بر این که 
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، ..."هدفش کشاندن این طبقه به شرکت در مبارزه سياسی است

که روشنفکران انقالبی خلق فاقد هر گونه تحت شرایطی : " نوشت

رابطه مستقيم و استوار با توده خویشند، ما نه همچون ماهی در 

دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های کوچک و پراکنده در 

وحشت و . محاصره تمساح ها و مرغان ماهيخوار به سر می بریم

با مردم خویش خفقان، فقدان هر نوع شرایط دموکراتيک، رابطه ما را 

حتی استفاده از غير مستقيم ترین و در . بسيار دشوار ساخته است

همه کوشش . نتيجه کم ثمرترین شيوه های ارتباط نيز آسان نيست

تا با توده خویش بی ارتباطيم، . دشمن برای حفظ همين وضع است

برای این که پایدار بمانيم، رشد . کشف و سرکوبی ما آسان است

سياسی طبقه کارگر را به وجود آوریم، باید طلسم  کنيم و سازمان

ضعف خود را بشکنيم، باید با توده خویش رابطه ای مستقيم و استوار 

او،  آنگاه با دید عميق مارکسيستی خود و با تکيه بر ." به وجود آوریم

دیالکتيک، برای حل این معضل اساسی،  -تسلط اش به ماتریاليسم

واقعيات عينی با گذشت زمان و در . راه حلی انقالبی مطرح نمود

حقيقت تاریخ، درستی نظر رفيق پویان را تأئيد کرد و در عين حال 

مغرضانه بودن اتهام و برچسب حزب توده به چریکهای فدائی خلق را 

روشنفکران انقالبی " طلسم ضعف" تاریخ نشان داد که . ثابت نمود

ی انقالبی خود ایران را تنها کمونيست های فدائی در پرتو تئور

همچنين معلوم شد که نه تنها هيچ نيروی . توانستند در هم بشکنند

سياسی که مخالف راه و نظر پویان ها و احمد زاده ها بودند امکان 

ارتباط با توده ها و در رأس آنها طبقه کارگر را پيدا نکردند و در واقع 

ا پيوند مبارزاتی نتوانستند بر جدائی خود از توده ها پایان داده و با آنه
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برقرار کنند بلکه قادر نشدند که حتی جامعه را از وجود خود مطلع و 

  .خود را به مردم بشناسانند

  

این سازمان هرچند بعد از دستگيری اعضای آن از بين رفت    ١١

اما یکی از دست اندرکاران آن به نام سيروس نهاوندی که بعد از 

فرار ظاهری و ساواک دستگيری به خدمت پليس درآمد، پس از 

در . احيا نمود ١٣۵٢ساخته از زندان، ظاهرًا آن سازمان را در سال 

به یک سازمان پليسی " سازمان آزادیخش خلق های ایران"نتيجه، 

  .برای شکار نيروهای مبارز تبدیل شد

  

های یاد شده  برای آشنائی خوانندگانی که ممکن است کتاب   ١٢

اشند، مطالبی از آنها را در اینجا نقل در فوق را در دسترس نداشته ب

رفيق مسعود احمدزاده در رد نظر حزب توده که مدعی بود . کنم می

اصالحات ارضی شاه باعث تخفيف تضادهای طبقاتی شده و شرایط 

عينی انقالب را از بين برده؛ و رکود وخمود مبارزاتی حاکم بر جامعه 

ندگی خود و از رژیم شاه ها از شرایط ز دهه چهل را بدليل رضایت توده

ها برای ورود به صحنه مبارزه انقالبی دم  جا زده و از عدم آمادگی توده

بررسی شرایط "پس از اختصاص بخشی از کتاب خود به زد،  می

و در همين رابطه  "اجتماعی و مسأله مرحله انقالب -کنونی اقتصادی

کتاب  ٧٢ تحليل دقيق اصالحات ارضی و نتایج آن در جامعه، در صفحه

، با دید دیالکتيک -ماتریاليسمبا اتکاء به ) قطع جيبی(خود 

توان عدم  در شرایط کنونی ایران نمی: "مارکسيستی خود نوشت

ای خودبخودی وسيع را به معنی عدم وجود  های توده وجود جنبش

 ما در بررسی شرایط عينی ميهن خود. شرایط عينی انقالب دانست
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وسل به آماده نبودن شرایط عينی انقالب نشان دادیم که هر گونه ت

مبين اپورتونيسم و سازشکاری و رفورميسم و نشانه فقدان شهامت 

کنم که علت عدم  من فکر می. سياسی و توجيه بی عملی است

هائی را اساسًا باید از یک طرف در سرکوب قهر  وجود چنين جنبش

یاليستی به آميز و اختناق مداوم و طوالنی ناشی از دیکتاتوری امپر

مثابه عامل اساسی ابقاء سلطه امپریاليستی همراه با تبليغات 

وسيع سياسی و ایدئولوژیک ارتجاعی دانست و از طرف دیگر 

های  ها و رهبری ای را که عامل انقالبی، سازمان های عمده ضعف

ها هيچ گاه  این رهبری. مبارزه دچار آن بودند باید در نظر داشت

ها آماده بودند، آنها را در مقياس وسيع به  که تودهنتوانستند در حالی 

ها را دچار شکست  های غلط، توده مبارزه بکشانند، و در اثر رهبری

مجموعه این شرایط یک نوع سکون، سرخوردگی، یأس و . کردند

اما دالیل ما برای این که شرایط عينی .....تسليم ایجاد کرده است

این امر را  تحليل شرایط عينی باانقالب وجود دارد چيست؟ آیا ما 

ها به علت شرایط مادی  تودهنشان ندادیم؟ و نشان ندادیم که 

شان بالقوه حاضرند که بار انقالب ضد امپریاليستی را حمل  زندگی

؟ آیا این شور و شوق انقالبيون، این جستجوهای خستگی ناپذیر کنند

ن راه انقالب، نيروهای روشنفکری طبقات انقالبی و مترقی در پيدا کرد

ها، این  ها، این شکنجه های پی در پی پليس، این زندان این یورش

ها، انعکاس ذهنی آماده بودن شرایط عينی انقالبی نيستند؟  آیا  قتل

طرح مسأله انقالب در این مقياس وسيع، آیا این همه محافل و 

توانستند وجود  همه طبقات ستمدیده می  های مبارز متعلق به گروه

ته باشند بدون آن که شرایط عينی، حل مسأله انقالب را در داش

های جرقه وار و  دستور قرار داده باشد؟ و باالخره آیا این جنبش
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تأکيد ها از " (ها دال بر وجود شرایط عينی انقالب نيست؟ پراکنده توده

  ).من

با کوشش در جهت طرد نظر فوق از رفيق مسعود احمدزاد و یا در 

ورد پذیرش چریکهای فدائی خلق بود، رفيق جزنی واقع نظری که م

های درونی جنبش مسلحانه بنا بر ماهيت ایدئولوژیک  انحراف: "نوشت

هائی که در  اول انحراف: های مختلف آن از دو گونه است جریان

های  لنينيست به صورت گرایش -های مارکسيست جریان

های  ناپورتونيستی چپ ظهور کرده است و دوم انحراف در جریا

ها را زیر نام اپورتونيسم گنجاند ولی با  توان آن ناسيوناليست که نمی

. گيرد های دسته اول به طور کلی از یک منشاء سرچشمه می انحراف

ها را به طور کلی  توان آن ها می به سبب خصوصيات عمده این گرایش

و آوانگاردیستی ) آوانتوریستی(های ماجرا جویانه  گرایش

به عنوان پاسخ به این نظریه تسليم طلبانه  رخی رفقای ماب......ناميد

برای آغاز یک "که " اپورتونيسم راست"از نظر رفيق جزنی یعنی (

مبارزه قاطع با رژیم منتظر فراهم شدن شرایط عينی و ذهنی انقالب 

 ۴٢اند که در دوره قبل یعنی فاصله سال های  ،مدعی شده")می ماند

نيز عليرغم  ای عده. فراهم بوده استشرایط عينی انقالب  ۴٩تا 

های غير قابل انکار سال های اخير همچنان اصرار می ورزند  واقعيت

که شرایط عينی و ذهنی انقالب فراهم است و توسل به قهر را با این 

در مواردی با این استدالل روبرو ما . شمارند استدالل مجاز می

خود بخودی در  ای و حرکات های توده که فقدان جنبش ایم شده

ها، کمبود حرکات اعتراضی  و نبود حالت اعتراضی و تهاجم در  توده

های  فقدان جنبش. ها دليل بر کمبود شرایط عينی انقالب نيست توده

ای از یک سو ناشی از اختناق رژیم وابسته به امپریاليسم و  توده
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تبليغات سياسی و ایدئولوژیک آن و از سوی دیگر ناشی از ضعف 

های مخالف رژیم می  ها و جریان نی پيشاهنگ یعنی سازمانطوال

های پراکنده  ها، وجود جنبش ها و مقاومت وجود شکنجه......باشد

به دنبال این . جرقه وار دال  بر وجود شرایط عينی انقالب است

های خود بخودی نه  شود که عدم وجود جنبش استدالل گفته می

تيجه سرکوب مداوم پليس و ناشی از وجود ناکافی تضادها بلکه ن

 نتيجه نهائی این استدالل این است که. ضعف عمل پيشاهنگ است

یعنی شرایط عينی انقالب اساسًا فراهم  موقعيت انقالبیاوًال، 

، ٩٩و  ٩٨، صفحه "نبرد با دیکتاتوری). (" تأکيد ها از من...". (است

، )١٣۵٧شهریور ماه  -انتشارات سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

مطرح " موقعيت انقالبی"عبارت  به یک بارهصرفنظر از این که در اینجا 

دانسته شده، " شرایط عينی انقالب"گشته و مفهوم آن مساوی با 

شود بخشی از عبارات و  رفيق جزنی، همانطور که مالحظه می

جمالت رفيق مسعود را در نوشته خود عينًا نقل کرده و بدون توجه به 

ُکنه و در نظر گرفتن  اجتماعی جامعه –رایط اقتصادی تحليل او از ش

ها را انحرافی از نوع  مطرح شده در کتاب رفيق مسعود، آن استدالالت

اپورتونيسم چپ، آوانتوریستی و آوانگاردیستی ناميده و مطرح کننده و 

، "برخی رفقای ما" صاحب آن نظر یعنی رفيق مسعود را هم 

  .و غيره خوانده است" ای عده"

    

از این که می بينم از سازمان اسکندر صادقی نژادها، پویان ها     ١٣

و مفتاحی ها و در ميان بسياری از یاران صدیق آنها که هم اکنون در 

". سازمان هستند، ناله اپورتونيست ها به گوش می رسد، متأسفم

یعنی درست همان زمانی  ١٣۵٨این سخنی است که در خرداد سال 
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نيست در به اصطالح سازمان چریکهای فدائی خلق که افراد اپورتو

شروع به تبليغ عليه خط مشی انقالبی کمونيست های فدائی کرده 

چنين تبليغاتی و  یا به واقع حمله به نظرات . بودند، بيان شده است

مرتبط " توده ای های جوان"چریکهای فد ائی خلق به تدریج از طرف 

ام انقالبی رفيق جزنی و پایداری با آن سازمان، با سوء استفاده از ن

گرفت که در نشریاتی چون   های او در مبارزه عليه رژیم شاه، شدت

مرتبط با آن سازمان با آشکاری بيشتری " ریگای گل"یا " سرخه رجا"

در زمينه سوء استفاده از نام رفيق جزنی، در مورد یک .  نمود داشت

تی او در همان اوایل آذربایجانی هم الزم است بگویم که وق" عاشيق"

بعد از قيام بهمن، در مراسمی برای رفيق صمد بهرنگی یک 

، جمعيت )آن مراسم را گوش دادممن شخصًا نوار (خواند " عاشيقی"

معلوم بود  یاد صمد بهرنگی را همواره با یاد رفيق بهروز دهقانی  که

گره زده بود، از او خواستند که در وصف رفيق بهروز دهقانی هم یک 

اما او به جای اجابت خواست حضار، شعری خواند . عاشيقی بخواند

آمده بودم خواهر بهروز، اشرف را : " که نکته برجسته اش این بود

می خواستم به او بگویم که بيژن جزنی هم  همرزم . ببينم ولی نشد

پس از پخش نوار آن مراسم،  این پاسخ به او ". بود با بهروز دهقانی

اشرف هم می داند که بيژن جزنی هم رزم بود با : " ... داده شد

بهروز دهقانی، ولی نگرانی اشرف از آن است که کسانی سعی می 

کنند با نام بيژن جزنی راه بهروز دهقانی را کم رنگ کنند و یا آن را از 

آن فرد ترانه خوان و نوازنده البته ". نگرانی من از این است. بين ببرند

در همان مقطع نشان داد که رو به چه با دست زدن به اعمالی 

گندابی دارد کما این که اکنون در گنداب جمهوری اسالمی به خدمت 
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مصاحبه با رفيق اشرف "سخنان در گيومه از . (گزاری مشغول است

  .)نقل شده است ١٣۵٨حرداد  ٨به تاريخ " دهقانی

  

علی رضا اکبری شاندیز قبًال متعلق به یک گروه پروچينی    ١۴

او بعدًا در رهبری سازمان غصب . ف چریکهای فدائی خلق بودمخال

در " جواد"شده چریکهای فدائی خلق قرار گرفته و با نام مستعار 

های  پست مسئول شاخه کردستان عهده دار پيشبرد سياست

جا دارد در اینجا از . سازشکارانه آن سازمان در کردستان انقالبی شد

ير انقالبی اين فرد در کردستان متن یک خاطره مکتوب که به نقش غ

  . اشاره می کند  پاراگرافی را نقل کنم

چند دقيقه به سخنرانی مانده بود که من به همراه دوستان دیگر "... 

از فضای محل و حرفها متوجه . به نزدیک محل سخنرانی رسيدم

فکر . ای قصد دارند تا مانع انجام سخنرانی شوند شدم که گویا عده

ها باشند که در تبریز و تهران دیده بودم که هر  زب الهیکردم شاید ح

ای اجرا کنند سر  خواستند برنامه جا نيروهای انقالبی جمع شده و می

ولی . خواستند آن برنامه را بهم بزنند شد که می و کله آنها پيدا می

وجود حزب الهی با توجه به شرایط آنروزها در کردستان و مهاباد 

از ميان جمعيت گذشتم و جلوتر رفتم که . رم آمدعجيب و بعيد به نظ

رفيق   ها قصد بر هم زدن مراسم سخنرانی ببينم آیا واقعًا حزب الهی

همانطور که گفتم . اشرف را دارند؟ اما با صحنه دیگری مواجه شدم

طبق اطالع قبلی قرار بود که سخنرانی رفيق اشرف در مقابل 

-چهار نفر مسلح به ژ–سه شهرداری انجام شود، در بغل شهرداری، 

آن شخص را از زندان . ایستاده بودند که یکی از آنها را شناختم ٣

شناختم، یعنی از زندان زمان شاه که من در ارتباط با چریکهای  می
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فدائی خلق دستگير شده بودم و او متعلق به یک گروه پروچينی 

شخص نام این . ها یعنی مبارزه مسلحانه بود مخالف مبارزه فدائی

او از طرف همان سازمان غصب شده یعنی . عليرضا اکبری شاندیز بود

سازمان چریکهای فدائی خلق به کردستان آمده بود و در آن زمان 

بعدها شنيدم که این (مسئول تشکيالت کل کردستان آن سازمان بود 

با دیدن ). شخص در آن سازمان با رقيه دانشگری ازدواج کرده است

گذارید  فته و از عليرضا پرسيدم که چرا نمیها جلو ر آن صحنه

سخنرانی انجام شود؟ او که لباس کردی پوشيده بود گفت که ما 

گفتم خوب فعًال به این . ایم اشرف دهقانی را از سازمان اخراج کرده

گوید که من از طرف سازمان سخنرانی  کاری ندارم ولی او که نمی

گذارید او سخنرانی  می کنم، پس به شما چه ربطی دارد که نمی

تونه در اینجا سخنرانی کند، شهرداری مال  جواب داد نه او نمی. بکند

اشرف ! این فرد پروچينی قبلی چه می گفت! عجب! ماست

ها و صدها رفيق مبارز و از جان گذشته  ها و بهروز دهقانی دهقانی

فدائی   فدائی دیگر در شرایط اختناق دوره شاه، سازمان چریکهای

ران را ساخته بودند و حاال اینها بعد از سقوط رژیم شاه، خود را خلق ای

خواستند جلوی  دانستند و به هر ترتيب می صاحب آن سازمان می

ای از یک ميتينگ  خاطره"نقل از .."(سخنرانی اشرف دهقانی را بگيرند

 -، مراد تبریزی)سخنرانی رفيق اشرف دهقانی در مهاباد(تاریخی 

  ١٣٩٠شهریور 

  

فرخ نگهدار که در حساس ترين دوره جنبش در رأس  امروز،"   ١۵

سازمان چريکهای فدائی خلق ايران قرار گرفت، به عنوان يک عنصر 

سازمان " هايش در  وی وهمپالگی. شود ها شناخته می خائن به توده
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همدست رژيم جمهوری اسالمی  ۶٠، در سال "اکثريت -فدائيان خلق 

 . مردم سراسر ايران شدند اش بر عليه در جنايات وحشيانه

های  سابقه سياسی فرخ نگهدار پيش از ورود به سازمان چريک

به  ۴۶وی در سال : فدائی خلق ايران، مختصرا به شرح زير است 

) آبان(عنوان يک دانشجوی مرتبط با گروه جزنی دستگير شد و در 

اهی هنوز مدت کوت. با اظهار توبه و ندامت از زندان آزاد گرديد ۴٩سال 

های  در خارج از زندان نگذشته بود که شليک گلوله" آسايش"از دوره 

رزمندگان چريک فدائی در سياهکل و انتشار نام رفقائی که پيشتر در 

شناخت، رعب و هراس  را می گروه جزنی فعال بوده و وی آنها

دانست ساواک برای  چرا که می. وجود آورده شديدی در دل او ب

ندگان فدائی به هرکسی رجوع خواهد کرد و در کسب اطالعات از رزم

بنابراين با عجله از ايران خارج و خود . نتيجه به سراغ او هم خواهد آمد

اما اين عمل حساسيت ساواک را بيشتر . را به افغانستان رساند

در نتيجه ساواک از طريق قاچاقچيانی که با . نسبت به او برانگيخت

. ن کشور دستگير کرده و به ايران برگرداندآنها در ارتباط بود، او را درآ

در بازجوئی در زندان ساواک متوجه واقعيت قضيه و بيهودگی اقدامات 

با اينحال با اوج گيری جنبش مسلحانه در ايران او نيز در کنار . خود شد

تنها آشنائی و يا حداکثر هم فکری با رزمندگان " جرمشان"افرادی که 

نقل ."(آزاد شد ۵۶تا اينکه در سال . دان ماندانقالبی بود، سالها در زن

 -فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق، اشرف دهقانی"از 

  ) ١٣٨٠اردیبهشت 

  

به طور مشخص وقتی از ميان آخرین دسته از زندانيان    ١۶

، رفقای ١٣۵٧های شاه در دی ماه سال  سياسی رها شده از زندان
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رفقائی چون فریبرز سنجری و ( وفادار به تئوری چریکهای فدائی خلق

آن سازمان رفتند تا به طور " مسئولين"، به دیدار )عبدالرحيم صبوری

کامًال روشن از موضع آنها نسبت به فعاليت خود و رفقای همراهشان 

یا به صورتی  -به مثابه طرفداران تئوری سازمان چریکهای فدائی خلق

در درون آن  -"خط مسعود احمدزاده"شد  که آن موقع مطرح می

سازمان مطلع شوند، آن به اصطالح مسئولين که عبارت بودند از فرخ 

" قاطعانه"، )مجيد(نگهدار، مهدی فتاپور و قربان علی عبدالرحيم پور

در آن سازمان را رد " خط احمدزاده"امکان فعاليت رفقای طرفدار 

ای که اين رفقا با شخص فرخ نگهدار داشتند وی  در جلسه. نمودند

مسعود که جای خود دارد، ما دیگه به " کارا اظهار داشته بود که آش

بعد از  ۵٧سال ) در دو نوبت(تاریخ این دیدارها . بيژن هم اعتقاد نداریم

دانند که در این زمان و مدتها  قيام بهمن بود، در حالی که همگان می

هایش نه تنها از آشکار کردن موضع  بعد هم شخص مزبور و همپالگی

خود اجتناب می نمودند بلکه در ميان هواداران سازمان، خود را  واقعی

  .کردند طرفدار دو آتشه رفيق جزنی معرفی می

  

در مورد اصطالح ئاش به تال، یکی از رفقای کرد، ریشه و    ١٧

مبداء این اصالح و این که از چه زمانی در کردستان به اصطالح 

اطالع خوانندگان  سياسی تبدیل شد را تشریح کرده است که برا ی

ئاش بەتاڵ، کلمە آش در اصطالح : عينًا آن را در اینجا نقل می کنم

زمان قدیم آسياب آبی گاهی بە دو علت از کار . یعنی آسياب

یا کسی کە گندمش را آرد کند نبود، کە آسياب از کار . افتادە است می

افتادە است و یا آب آسياب کم بودە و نيروی چرخاندن سنگ  می

در هر دو مورد آسيابان وظيفە داشتە است . اب را نداشتە استآسي
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مردم آگاە بودەاند کە از . کند کە بە اهالی جار بدهد کە آسياب کار نمی

در صورت اول . مشتری یا بی آبی است کار افتادگی آسياب نبودن

قبل از این که آسياب کامًال از کار بيافتد شخص با عجلە برای اینکە 

در . نشود با گندمش بە سمت آسياب می دویدە استنوبتش گرفتە 

هم یک ) آسياب بە نوبت. (کردە کە آب زیاد شود مورد دوم هم صبر می

  .اصالح کوردی است

اما کلمە ئاش بەتاڵ زمانی بە یک اصطالح سياسی مبدل گشت کە 

مال مصطفی بارزانی ناگهان از رادیو و با صدای خود اعالم کرد کە 

عدەای فرصت طلب و . اید اسلحە را زمين بگذاردنيروی پيش مرگە ب

هواداران او همين کار را بال فاصلە کردند، و عدەای گویا خود کشی و 

این اصطالح در آن زمان . عدەای زیادی هم مسلحانە در کوەها ماندند

او بود کە اعالم کرد آسياب . جهت تحقير مال مصطفی بە کار رفت

بنا بە دستور آمریکا از کار افتادە اش بە نفع سرمایەداری و  سياست

   .است
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  منابع

  

  :منابع

  

رفيق مسعود (مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتيک  -١

 )احمد زاده

صدای (های حزب توده  ها و خيانت کارنامه سياه فرصت طلبی -٢

 )١٣۶٠مهر ماه  -دانشجو، انجمن دانشجویان ایرانی در بریتانيا

رفيق امير پرویز ( اء ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بق -٣

 )پویان

 )چاپ اول ُکلن آلمان -باقر مرتضوی(ساعدی، از او و در باره او  -۴

و شماره   ١٣٩٠، یازده مهر  ٣٣۵شماره " راه توده"نشریه  -۵

                  ٢٨/٠۵/٢٠٠٧به تاریخ   ١٣۴

حزب توده ایران و توفان، به مناسبت هفتاد سالگی حزب توده  -۶

 )١٣٩٠، پانزده بهمن ماه )توفان(ان حزب کار ایر(ایران 

اعدام انقالبی عباس شهریاری، مرد هزار چهره، بزرگترین  -٧

جاسوس و مشاور عالی سازمان امنيت ایران به وسيله 

سازمان چریکهای فدائی خلق و پاسخ به پيام بقایای رهبران 

 )١٣۵٣اسفند  -سازمان چریکهای فدائی خلق(حزب توده 

نی استراتژی جنبش انقالبی ایران طرح جامعه شناسی و مبا -٨

 )١٣۵٧چاپ دوم  -رفيق بيژن جزنی( 

مسایل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش  -تز گروه جزنی -٩

های ایران در  خلق ایران و عمده ترین وظایف کمونيست

چاپ دوم فروردین ماه  -بهمن ١٩از انتشارات (شرایط کنونی 

١٣۵۵( 



 منابع

 ١٤١

رفيق بيژن (ان جمعبندی مبارزات سی ساله اخير در ایر  -١٠

  )١٣۵۴دی ماه  - ۶بهمن تئوریک شماره  ١٩جزنی، 

 سی بی صفحه ویژه بی –کارنامه حزب توده  -١١

" ئاش به تال"اعالميه سيد عزالدین حسينی در باره سياست  -١٢

در ) اکثریت(گام به گام سازمان چریکهای فدائی خلق 

 )١٨/۵/۵٩(کردستان 

مسلحانه و مبارزه  -" کار آرام سياسی"کارنامه سه سال  -١٣

 )١٣۶١آبان  –چریکهای فدائی خلق " (جلد دوم"اپورتونيستها 

مرداد  –چریکهای فدائی خلق (در باره تئوری مبارزه مسلحانه  -١۴

 )خورشيدی ١٣۵٨

از انتشارات چریکهای (مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی  -١۵

: سایت سياهکل -)١٣۵٨خرداد  ٨ -فدائی خلق ایران
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بهروز : شاعر و قصه گوی سياه، لنگستون هيوز، ترجمه" -١۶

من مرگ را سرودی کردم، زندگی و آثار "، در کتاِب "دهقانی

گرد آورنده اورنگ خدیوی، چاپ اول  تهران " (بهروز دهقانی

١٣٨۴( 

 -نشریه هفتم -نقد و بررسی نشریاتی که متوقف شدند -١٧

سایت فرهيختگان ( شجویان تبریز انتشارات سازمان هنری دان

 )١٣٨٩فروردین  ٢٨-آنالین، حميد تبریزی 

 -فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق، اشرف دهقانی -١٨

: سایت سياهکل -١٣٨٠اردیبهشت 
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شمائی از پروسه تکوین نظرات چریکهای فدائی خلق ایران  -١٩

 -، از انتشارات چریکهای فدائی خلق)١٣۴۶-١٣۵٠(

١٩/١١/١٣۶١ 

از ......(اسنادی از استمرار خيانت در عرصه تاریخ از دیروز تا به -٢٠

 -انتشارات هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

 ١٣۶٧اسفند ماه  -سوئد

سخنرانی رفيق اشرف (ای از یک ميتينگ تاریخی  خاطره -٢١

پيام فدائی شماره ( ١٣٩٠شهریور، -، مراد تبریزی)دهقانی
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  ها ميمهض

  
  : ميمه هاض
  

  گوشه ای از برخورد چریکهای فدائی خلق 

  ١٣۵٨در سال  "فدائيان خلق"به حزب توده و  

  

اند،  اکنون رهبران حزب توده که گویا زمينه را مساعد دیده"... 

اند و  رها کرده و به ایران آمدهرا " برادر"موطن خود یعنی کشورهای 

به دنبال . مشعولند" قدیمی"به سرعت به جمع آوری نيروهای 

هائی که مدت ها بود زندگی سياسی را، حداقل " توده ای"همه 

مقاطعه کاران، . ند ا به کناری گذاشته بودند، رفته" خلق"در وجه 

 تاجران، بوروکراتها، هنرمندانی که سال ها مبلغ یأس بودند،

ولی آیا . سازند حزب را می" بدنه"اکنون ... واخوردگان سياسی و 

هيچ یک از اینان قادرند که ذره ای به حيثيت به حق برباد رفته حزب 

چيزی بيافزایند؟ پس الزم است تا نيروهای دیگری را یافت، شاید 

که به کمک آنان بتوانند ذره ای بر ورشکستگی سياسی خود فائق 

کند و  یر زمانی است که در این راه کوشش میحزب توده د. آیند

مشابه خود  های  هر کجا که در درون سازمانی یا گروهی سياست

فی المثل در زمانی که . دید، فی الفور کوشيد تا از آن سود ببرد

سازمان ما، تمامی اميدهای این حزب را به یأس تبدیل کرده بود، 

ظاهرًا ادعای اعتقاد  حزب توده در باره یک محفل خارج از کشور که

به مبارزه مسلحانه را می نمود اما گرایشاتی انحرافی از خود 

 ١٩" نشریه  ٣و  ٢در شماره های : " نشان می داد، چنين نوشت

شود، دو مقاله  که به نام چریکهای فدائی خلق منتشر می" بهمن

های یکی از جناح های  که در آن ها به طور جامع موضع گيری
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بازتاب یافته، به چاپ رسيده  ۵٢ئی خلق تا پائيز سال چریکهای فدا

های چریکهای  ما از آن نظر این مقاالت را نظر یکی از  جناح. است

نبرد "دانيم که محتوای آن ها با آنچه که در نشریه  فدائی خلق می

که به عنوان ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق منتشر " خلق

الی که در مقاالت منتشره در در ح. شود، تفاوت محسوس دارد می

لنينيستی خط  -شود از موضع مارکسيستی سعی می" بهمن ١٩"

اساسی اقدامات چریکی مورد دفاع و آنارشيسم به عنوان یک 

جریان ضد مارکسيستی و ضد انقالبی مورد حمله قرار گيرد و از 

چپ روانه در داخل جنبش چریکی به عنوان خطر جدی  گرایش های

باز هم گفتگوئی با ." ( بش چریکی یادآوری شودبرای تمام جن

ولی اکنون ). ١٣۵۴خرداد  -٣دنيا، شماره  -چریکهای فدائی خلق

سياسی با غاصبين نام سازمان ما  که می خواهد وارد معامله ای

حزب توده . را مورد تهاجم قرار داده است  ها"بهمنی ١٩"شود، 

ای فدائی خلق سپس این بازی را با منشعبين از سازمان چریکه

و اکنون نيز که سياست . ایران دنبال نمود، که آنچنان مفتضح شد

بيند که بيهوده به  های کسانی می های مشابه خود را در سياست 

اند، از شادمانی در پوست نمی گنجد، چرا که  خود نام فدائی داده

خواهد از حيثيت تمامی تاریخ سازمان ما، تمامی  این بار می

جوانان " ها،  یعنی از خون همان  ها، صداقت رزمندگی ها، قهرمانی

در جهت اهداف کثيف و ضد خلقی خود " ماجراجوی جدا از توده

گرچه : ندا می دهد" توده ای های جوان" پس به این . بهره جوید

واقعًا چه چيزی اتفاق افتاده است که . دیر آمدید، اما خوش آمدید

برای فهم این نکته بايد به  حزب توده را چنين شادمان کرده است؟
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کنه سياست های حزب توده پی برد و آن را درک کرد تا بتوان دليل 

  .همگونی ها و دليل شادمانی این حزب را درک نمود

. حزب توده یکی از منسجم ترین سازمان ها در نظر و عمل است

انسجام در انحطاط، انسجام در تعقيب اهداف غير پرولتری درلباس 

سياست حزب منطبق با مشی حزب و مشی حزب . پرولتری

منطبق با گرایشات عملی آن و گرایشات عملی آن منطبق با منافع 

به حق باید گفت که حزب توده هيچ گاه خط . طبقاتی حزب است

حرکت خود را رها ننموده  و هر گام که بر می دارد، دقيقًا همان 

اگر امروز . داهداف، همان سياست ها وهمان منافع را دنبال می کن

در آمده، اگر به قانون " والیت فقيه"حزب توده در کسوت مبلغين 

می دهد و هيزم کش جریان ارتجاعی حاکم " آری"اساسی رأی 

گردیده است، در واقع ادامه همان سياستی است که رفرم محمد 

خرداد را ارتجاعی ناميد و مردم  ١۵رضا شاهی را تأئيد کرد، حرکت 

، اوباش و ۵۶در جریان حرکت انقالبی شان در سال قهرمان تبریز را 

  .چاقو کش خواند

هيچ ما همواره بر این نکته پای فشرده ایم که حرکات حزب توده 

ناشی از خطای تئوریک آنان نبوده است و تمامی کنش و  گاه

های حزب توده، دقيقًا بيانگر گرایشات عملی این حزب  واکنش

یش یک پدیده، رشد بعدی آن را اگر بپذیریم که شرایط پيدا. است

مشروط می کند، بسياری از نکات در باره حزب توده آشکار می 

حزب . حزب توده حاصل یک جوشش درونی توده ای نبود. شود

توده در کنف حمایت ارتش سرخ به وجود آمد و رشد خود را نه در 

های خارجی شوروی  بطن جنبش توده ها بلکه با تغذیه از سياست

کنند تا حامی  سازمان های انقالبی همواره کوشش می. آغاز کرد
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منافع خلق و در رأس آن پرولتاریا باشند؛ حزب توده همواره کوشش 

یک سازمان انقالبی . کرده است تا حافظ منافع شوروی باشد

کند تا در جریان مبارزه طبقاتی و با پيوند و تکيه  همواره کوشش می

ين نماید؛ حزب توده همواره بر نيروی توده ای رشد خود را تضم

کوشيده است تا از طریق زد و بند با طبقه حاکمه، بقای خود را 

تضمين نماید و برای این حزب مهم نيست که چه نيروئی بر اریکه 

ت تکيه زده است، این مهم است که حاکميت تا چه حد حاضر رقد

به زد و بند سياسی با او  و دارای چه نقشی در رابطه با سياست 

  . جهانی است

نبرد با دیکتاتوری فردی شاه و "تزهای مشعشعی از قبيل ...

آنها با تبليغ و . را عرضه نمودند" تشکيل جبهه واحد ضد دیکتاتوری 

ترویج این تزها، از طرفی سمت مبارزه خلق را از سوی امپریاليسم 

صرفًا به سوی دیکتاتوری شاه می کشاندند تا بتوانند از طرف دیگر 

و همکاری و وحدت " وت جناح های دور اندیش هيأت حاکمهدع"با 

با آن ها، از این نمد برای خود کالهی بدوزند و به اتفاق سرمایه 

راه رشد غير " رفيقانه"بوروکرات، دوشادوش و  -داران کمپرادور

  !!  سرمایه داری را طی کنند

اکنون در حاکميت دگرگونی هائی صورت گرفته است و کسانی 

زد و . برنامه حزب توده نيز مشخص است. اند تخت نشستهدیگر بر 

دگرگونی در حاکميت، . بند با حاکميت و امکان رشد از این طریق

و عجيب و غریب را در حزب توده به دنبال ظاهری دگرگونی های 

بر مذهب منطبق می گردد و  " سوسياليسم توده ای. "می آورد

حاکميت به سرکوب . دشون رهبران حزب توده خود یک پا آخوند می

پردازد، حزب توده تبليغ عليه نهادهای  نهادهای دموکراتيک می
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گوئيم تبليغ؟ چون توان عملی  چرا می. کند دموکراتيک را آغاز می

هيأت حاکمه مطبوعات مترقی را مورد ناروا ترین تهمت ها . ندارد

 قرار می دهد، حزب توده نيز به تبليغ بر عليه مطبوعات بر می خيزد

را در کنار روزنامه جمهوری " مردم"تا بتواند روزنامه نامردمی 

حاکميت بازی انتخاب کذائی مجلس . اسالمی انتشار دهد

اندازد، حزب توده در آن شرکت می کند و  را به راه می" خبرگان"

. کند آیت اهللا خلخالی را نيز جزو کاندیداهای خود معرفی می

دستان به دليل نفوذ شود که یورش به کر حاکميت مدعی می

عوامل صهيونيسم و امپریاليسم در ميان خلق کرد است، حزب 

توده نيز با صدور اعالميه هائی که در آن کلمه صهيونيسم صد ها 

بار غليظ تر از امپریاليسم ادا شده، چنين برچسبی را تأئيد می 

حاکميت ناگهان . کند تا بتواند در مذاکرات خلق کرد شرکت کند

می شود و در گرماگرم آن قانون اساسی را " اليستضد امپری"

کند،  حزب توده نيز با کمال افتخار به سند قتل عام  تصویب می

  ....می دهد" آری"انقالبيون و خلقهای ایران رأی 

اکنون چه شده است که حزب توده شادمانه به استقبال کسانی 

ضد که از فرصت استفاده کرده و از نام سازمان ما درجهت مشی 

می " خوش آمد"انقالبی خود بهره می گيرند، رفته و به آنها 

ماه است که حکام جدید بر سر کار  ١٠اکنون حدود ...گوید؟

تا کنون هيچ گونه تحليلی از ماهيت "فدائيان خلق"اند، اما  آمده

صریح و موضع گيری طبقاتی دولت به دست نداده اند و هرگز یک 

گر بپذیریم که برای مبارزه طبقاتی، ا. روشن در مورد آن ننموده اند

تشخيص ماهيت طبقاتی دولت امری اساسی است، در این ميان 

چگونه و بر طبق چه " فدائيان خلق"این : باید از خود بپرسيم که
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" برنامه مبارزاتی"برنامه ای مبارزه می کنند؟ حقيقت آن است که 

رایط، آن ها در هر ش. ها را سنجش شرایط روز تعيين می کند آن

بسته به تمایالت درونی خود، مطلبی مبهم در مورد دولت و جناح 

بندی های آن ابراز می کنند و فایده ای که از این کار می برند، 

فدائيان "ایجاد دامنه و امکان الزم برای نوسان است که احتماًال 

فدائيان "اکنون ......به آن انعطاف در تاکتيک خواهند گفت" خلق

ها شروع به تشخيص " توده ای"ت به شيوه نيز درس" خلق

آن . تضادهای درونی حاکميت جدید و جناح بندی های آن نموده اند

های هيأت حاکمه تأکيد دارند و به  ها به حدی به کار در باره جناح

و " قشریون مرتجع"و " بورژوازی ليبرال"قدری برای تغيين مرز بين 

تالش "  ر سه سياستدرگيری درونی هيأت حاکمه بر محو"تعيين 

اند که بگویند باالخره و دست آخر،  نمايند که پاک فراموش کرده می

در جهت منافع   یک سيستمچرخ های اقتصاد مملکت به عنوان 

آيد و آیا قدرت سياسی، اقتصاد  کدام طبقه به گردش در می

کند یا در مقابل چنين  وابسته به امپریاليسم ایران را تقویت می

یعنی آن که باالخره قدرت سياسی . نمايد ادگی میگردشی ایست

اما اين قشريون دارای چه ... در دست چه طبقه یا قشری است؟

فدائيان "پايگاه طبقاتی هستند که ضد امپرياليست اند؟به نظر 

گرائی که هنوز از  بورژوازی واپس پایگاه طبقاتی آن ها خرده" : "خلق

، می "کنده نشده است داری اشکال توليدی دوران طلوع سرمایه

اگر این خرده . ولی کار این تحليل در یک جا سخت می لنگد. باشد

روحانيت تنها بر اساس تأثيرات "بورژوازی ضدامپرياليست است و 

حرکات و "به " متقابل حرکات ضد امپریاليستی خرده بورژوازی

دست می زند، پس چگونه خلق های " تبليغات ضد امپریاليستی



 ها ميمهض

 ١٥١

مله خلق کرد را سرکوب می کند؟ منافع یک نيروی ضد ایران و منج

  امپریاليست چگونه در سرکوبی خلق تأمين می شود؟ 

روحانيت ضد : به این پرسش جواب می دهند که" فدائيان خلق"

نجات "را داده و به " فرمان سرکوب توده ها"امپریاليست، از آن رو 

ای سرمایه می پردازد، از آن رو در جهت احيای ارگان ه" سيستم

داری از جمله ارگان های سرکوب در جهت منافع انحصارات بزرگ 

رجوع شود ( نمايد که انحصارات بزرگ فریب اش داده اند حرکت می

و کامًال " طبقاتی"یعنی در تحليل ). ٣۵شماره  -به ضميمه کار

ها،  یک نيروی ضد امپریاليست، به جای آن که  آن" مارکسيستی"

، "ساده لوحی"ی خویش حرکت کند، به علت در جهت منافع طبقات

گول انحصارات امپریاليستی را خورده و با تمام قوا به امپریاليسم 

با این حال از نظر آن ها عمل مالک حقيقت . خدمت می کند

نيست، بلکه نيروئی که جهت حاکميت را تعيين می کند و در رأس 

خلق  هرم قدرت نشسته است؛ نيروئی که برای تدارک قتل عام

کرد، از آمریکا قطعات یدکی اسلحه خریداری نمود و برای سرکوب 

مبارزات عادالنه خلق کرد فتوای جهاد داد؛ نيروئی که تمام وسایل 

ارتباط جمعی را به طور سيستماتيک عليه خلق کرد به کار گرفت، 

از انحصارات بزرگ به چنين " فریب"و " ساده لوحی"فقط به دليل 

بنابراین همچنان ضد امپریاليست می !!   ستاعمالی دست زده ا

  ....باشد

دارد، قابل " توده ای"بررسی یک حرکت دیگر اینان نيز که جوهری 

حزب توده همواره به دليل ضعف در مقابله با سازمان . توجه است

های مخالف خود، کوشش می نماید تا حاکميت را به طرف آنان 

ای مخالف خود را تضعيف کيش دهد تا بدین ترتيب از یک سو نيروه
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. کند و از سوی دیگر، خوش رقصی خود را به معرض نمایش بگذارد

در این باره می توان مثال های متعددی آورد و منجمله آخرین 

حرکت آنان در باره این که ادعا کرده اند که سازمان انقالبی 

زحمتکشان کردستان در گرفتن رادیو و تلویزیون تبریز دست داشته 

ما تا . از افراد آن را با پاسپورت فرانسوی دستگير کرده اند و یکی

. چنين شيوه برخوردی را ندیده بودیم" فدائيان خلق"کنون از سوی 

. اند اینان نيز این شيوه برخورد را در پيش گرفته". مبارک است"اما  

اکونوميسم و آنارشيسم در حرف با هم دشمن اند، ولی در "مقاله 

، ٣٧شماره " کار"در نشریه " را می فشارندعمل دست همدیگر 

  . را در پيش گرفته است" توده ای"دقيقًا چنين روش 

با توجه به تمامی آنچه که اتفاق افتاده و می رود که اتفاق بيافتد، 

حزب توده خوب می بيند که . شادمانی حزب توده بی دليل نيست

پنهان  چه کسانی چهره زرد خود را در پشت پرچم سرخ سازمان ما

  ...کرده اند

آنها هر روز نغمه جدیدی در توجيه حاکميت ارتجاعی سر می دهند 

و حکام کنونی را با وجود آن همه جنایت، ترور و سرکوب کارگران، 

دهقانان و خلق ها و آنتی کمونيسم لجام گسيخته شان، ضد 

صدور قطع نامه و . ...امپریاليست و مترقی و قابل دفاع می خوانند

، درست "روحانيت مبارز و در رأس آن آیت اهللا خمينی"نی از پشتيبا

در زمانی صورت می گيرد که جناح های ارتجاعی به توطئه ای 

این به . ننگين بر عليه جنبش کمونيستی مبادرت ورزیده اند

به جای پاسخگوئی و مبارزه جدی با " فدائيان خلق"اصطالح 

چریکهای فدائی اتهامات سنگين خمينی عليه خلق کرد و عليه 

" بينانه امام خمينی به خلق ستمدیده کرد پيام واقع"خلق ایران، از 
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کند و تمام  استقبال می..." اعالميه دیروز حوزه علميه قم" و 

جنایات، فجایع، خودسری ها و به خاک و خون کشيدن کارگران، 

دهقانان، نيروهای انقالبی و دیگر توده های زحمتکش کرد را 

  ....مایندفراموش می ن

ما یک بار دیگر به همه انقالبيون راستين خلق و به مبارزین طبقه 

کارگر اعالم می کنيم چنين سازمانی با چنين مشی و سياستی 

به کلی با سازمان پر افتخار چریکهای فدائی خلق ایران بيگانه 

های این فرصت طلبان تنها می  است و تالس ها و موضعع گيری

ش و تکرار شکست های دردناک و در نتيجه، تواند به انحراف جنب

کسانی که : "نقل از جزوه. (اعتبار کردن نام فدائی بيانجامد بی

اند، چریکهای  مورد خطاب کميته مرکزی خائن حزب توده قرار گرفته

  !") فدائی خلق نيستند
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اعترافات نشریات خود حزب توده در مورد به قول خود 

 "ان نفت خوزستانتاریخی ترین اعتصاب کارگر"

  

  ١٣٢٥اخبار نيمه اول و پرحادثه 

  

 ها تن کشته شدند تا زمينه ملی شدن نفت فراهم شود ده

جنبش پر  تاریخی ترین اعتصاب کارگران نفت در خوزستان 

مهر خود را بر هر  ١٣٢٥ -١٣٣٢قدرت و متشکل کارگری در فاصله 

  .....رویداد مترقی در ایران می زد

     

  :مرور کنيد" ١٣٢٥کليات مطبوعات نيمه اول "از مجله حال اخبار را 

  

   "جشن اول ماه مه"

و نيم روز سه شنبه سوم اردیبهشت جلسه مطبوعاتی  ١١ساعت 

با حضور آقای نخست وزیر و آقای مظفرفيروز و آقای بهار وزیر فرهنگ و 

 ای از مدیران جراید تشکيل و در موضوع عيد اول ماه مه مذاکرات عده

  .عمل آمد و نيم ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شدمفصلی ب

  

  تيرماه دوشنبه سوم

امروز عده ای از زن و مرد به شهرداری حمله نموده و یک  ١١ساعت 

قسمت از شيشه ها و در و پنجره عمارت شهرداری را با سنگ و آجر 

از قرار معلوم این عده برای درخواست کار در جلو . شکستند
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بودند که در نتيجه تحریکات بعضی عناصر هرداری اجتماع نموده ش

  .آشوب طلب این اقدام از ایشان سر زده بود

درجلسه ای که بعد از ظهر همين روز در شهرداری تشکيل گردید 

آقای وزیر جنگ اظهار داشتند که از طرف دولت ماموریت دارند از هر 

نوع آشوب و هرج و مرج جلوگيری نمایند و کسانيکه بخواهند بنام 

  .خواهند شد ببرای مردم ایجاد کنند شدیدا تعقيادی مزاحمت آز

اعضای اتحادیه کارگران که دراین جلسه حضور داشتند اظهار  نآقایا

نمودند کسانيکه به شهرداری حمله و پنجره و شيشه ها را شکسته 

  .اند از اعضای اتحادیه نبوده و اشخاص متفرقه بوده اند

  

  تيرماه ٢٣یکشنبه 

حدود صد هزار نفر از کارگران شرکت نفت ایران  صبح امروز در

و انگليس در شهرهای آبادان، اهواز، مسجد سليمان و 

آقاجاری و دیگر مراکز نفتی اعتصاب نموده و دست از کار 

کشيدند و در باشگاه های اتحادیه اجتماعی و درخواست 

  :نمودند

  

شرکت نفت ایران و انگليس از مداخله در امور سياسی  -١

داری کند و عشایر عرب را بر ضد کارگران اتحادیه  خود

  .برنيانگيزد

آقای مصباح فاطمی استاندار خوزستان به تهران احضار  -٢

  .گردد

  این اعتصاب و اجتماع آرامش را در شهرهای مزبور بر هم زد 
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و آقای مصباح فاطمی برابر اختياراتی که هيات وزیران به 

می در آن نقاط اعالم ایشان داده بودند فرمانداری نظا

  .داشتند

در آبادان اعتصاب جدی تر بود و در نتيجه زد وخوردی رخ داد 

تعداد مقتولين . که جمعی مقتول و تعدادی هم زخمی شدند

  .نفر بودند ١٥٠و زخمی ها  ٤٤تا  ١٧از 

  

  تيرماه ٢٤دوشنبه 

امروز هياتی به ریاست آقای مظفر فيروز معاون سياسی آقای 

عضویت آقای آرامش کفيل وزارت بازرگانی و پيشه و نخست وزیر و 

هنر و آقای ورزی بازرس مخصوص آقای نخست وزیر و آقای ثقفی 

مدیرکل وزارت بازرگانی و پيشه و هنر و آقای حميد رضوی رئيس اداره 

اطالعات و خبرگزاری پاری و آقای فرشيد مدیر روزنامه دنيای امروز به 

برای رسيدگی به قضایای اعتصاب  نمایندگی از طرف جراید تهران

پس از ورود هيات مربوط . کارگران شرکت نفت به اهواز عزیمت نمودند

و توصيه آقای مظفر فيروز کارگران و رسيدگی به تقاضاها 

مشغول کار شدند بشرط آن که به تقاضاهای آنها رسيدگی 

  .شود

  

  تير ٢٦چهارشنبه 

 حزب توده و دسته فدائی امروز صبح در نتيجه زدوخوردی که بين افراد

نفر کشته و  ٢در سمنان روی داد ) وابسته به فئودال های منطقه(

   .تن زخمی شدند ٢١
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  مرداد ١٤دوشنبه

امروز به مناسبت چهل و یکمين سال مشروطيت ایران از طرف احزاب 

متاسفانه پس از پایان . هائی داده شد تينگيهائی برپا شد و م جشن

ران در ميدان سپه بعلت نامعلومی بين تينگ حزب دمکرات ایيم

طرفداران حزب دمکرات ایران و حزب توده در خيابان فردوسی مقابل 

کلوپ اتحادیه کارگران نزاعی بوقوع پيوست که در نتيجه آن بيش از 

  .نفر مجروح شدند ٤٠

  

  مرداد ١٤دوشنبه 

از طرف رادیو بيروت خبری منتشر گردید مبنی بر اینکه روسای عشایر 

زستان یادداشتی به مدیرکل اتحادیه اعراب فرستاده و تقاضا کرده خو

  .اند آنها را از فشار دولت ایران حفظ کند

  

  مرداد ٢٣چهارشنبه 

پس از تشکيل دولت ائتالفی با  -امروز اولين جلسه شورای عالی کار

در کاخ جدید وزارت کار با حضور آقای  -حضور سه وزیر توده ای

ان وزارت کشاورزی و وزارت پيشه و هنر و شرکت مظفرفيروز و نمایندگ

نفت انگليس و ایران و نمایندگان کارفرمایان و کارگران تشکيل گردید و 

آقای مظفر فيروز بياناتی راجع به وضع قانون کار و حمایت از کارگران 

ایراد فرمودند و قرار شد شورای عالی کار مرتبا هفته ای دو مرتبه 

  ." شود   تشکيل

  )٢٨٫٠٥٫٢٠٠٧ ١٣٤وده راه ت(
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  مواضع حزب توده از البالی نشريات خودش

  
  

  ٢٠حزب توده در در دهه 
  

  ١٣٢۵روزنامه رهبر شهریور ماه 

بدبختی کشور ما در این بود که ميان ملت و دولت فاصله عظيم وجود 

آمدن آقای قوام السلطنه به حزب توده ایران، در عين حال . داشت

نضج . ت دولت و ملت برداشته می شودگامی است که در راه وحد

آقای . دموکراسی در کشور ما جگر امپریاليسم را کباب می کند

  .نخست وزیر امروز در محل مقدم چنين صف مبارزی قرار دارند

  

نوشته شده پس از کشتار " حرف حسابی ما چيست"جزوه 

  ١٣٢۵مردم آذربایجان توسط رژیم شاه در آذر ماه 

همه چيز بدون  و فاقد) کارگر و دهقان(حروم آری اگر این طبقات م

ممکن بود که به یک نيروی ...ماندند سرپرست دلسوزی باقی می

حزب توده به عکس آنچه می خواهند ...مخربه سيل آسا تبدیل شوند

حرکت و طغيان ها نيست بلکه تنظيم ....وانمود کنند ایجاد کننده

  .کننده آنهاست

  

  ١٣٢٣سال  ١٢ران، شماره مردم برای روشنفک -احسان طبری

باید برای اولين و آخرین بار به این حقيقت پی برد که نواحی شمال 

ای که من  عقيده دسته....ایران در حکم حریم امنيت شوروی است

شخصًا در آن دسته قرار دارم، این است که دولت به فوریت برای 

ئی و های آمریکا امتياز نفت شمال به شوروی و نفت جنوب به کمپانی
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به همان ترتيب که ما برای انگلستان ... انگليسی وارد مذاکره بشود

  کنيم باید  در ایران منافعی قائليم و برعليه آن صحبتی نمی

معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ایران، 

  .منافعی جدی دارد

  

   ١۴از سخنرانی کامبخش، نماینده حزب توده در مجلس دوره 

ای را به غير از مبارزه در صفحات جراید و یا در  هز چگونه مبارما هي

  .دهيم های منظم، به خودمان اجازه نمی های نطق و ميتينگ سالن

  

  مجلس ١۴از نطق کشاورز، وزیر حزب توده در دوره 

ساله خود، طریق  ۵حزب توده ایران مطابق مرامنامه و ازمایش 

طلبانه خویش برگزیده پارلمانی را برای پيشبرد مقاصد اطالح 

ولی اکنون در نتيجه اعمال نفوذ نيروی دولتی از حق انتخاباتی .است

  .محروم گردیده است

  

  "حرف حسابی ما چيست"جزوه 

حزب توده ایران برای سرمایه دار و مالک، ازدیاد ثروت و راحتی وجدان 

  .کند را فراهم می

  

  ١٣٢٩به سوی آینده سوم آبان ماه 

ن تير ترکش استعمارند و دکتر مصدق نماینده عوام فریبان آخری

  .آنهاست

  

  ١٣٢٩آذر ماه  ٧به تاریخ  ١٧٣به سوی آینده شماره 
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مردم به خوبی می دانند که جبهه ملی چه معجونی است و چگونه 

وجود آورده ه دست استعمار برای فریب توده های ملت ایران آن را ب

این جبهه،  مردم هيچوقت فراموش نمی کنند که پيشوای. است

پيرمرد مکاری که نيم قرن است به اغفال و فریب خلق مشغول است، 

  .در عمر دراز خود چه شعبده های رنگارنگی به قالب زده است

  

  ١٣٢٩هشتم آذر ماه  ١٧۴به سوی آینده شماره 

امپریاليسم در ایران به ایجاد یک بند و بست مبتذل مرکب از عوامل 

  . نام گذارد خود پرداخت و آن را جبهه ملی

  

مرداد،  ٢٨جزوه در مورد  –نشریه کميته مرکزی حزب توده 

  ١٣٣٢بهمن 

در این مرحله به علت ضعف نسبی پرولتاریا و عدم شرکت دهقانان در 

انقالب ضد امپریاليستی، رهبری نهضت در دست بورژوازی است که 

لزل تمایالت سازشکارانه دارد و در مبارزه عليه امپریاليسم مردد و متز

است و ما مسئوليتی نداشتيم و باید شکست می خوردیم و 

  .مسئوليت شکست به عهده بورژوازی است
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خدمت به تحکيم رابطه بين دولت ایران با حزب تودە و 

)٤٠دهە ( رویزیونيست های شوروی  

 

               )خرداد ١۵در مورد قيام ( ١٣۴٢وزنامه مردم اول تير ماه ر

ل ارتجاع کوشيدند در ایام عزاداری از احساسات در این که محاف

مذهبی عده ای سوء استفاده کرده و گروهی از افراد عقب افتاده و 

متعصب را با اعمال و رفتاری جاهالنه ضد ترقی و برخالف انسانيت 

حتی شعارهائی عليه اصالحات ارضی و آزادی زنان در  برانگيزاند،

  .يستميان تظاهرات مردم پخش کنند، شکی ن

  

 ١۵در مورد قيام (روزنامه ایزوستيا ارگان دولت شوروی 

 )خرداد

دیروز در پایتخت ایران، تهران و در مشهد، قم و ری مراکز بزرگ 

 شوبآای از روحانيون مرتجع مسلمان،  مذهبی کشور به تحریک عده

آشوب طلبان برای مبارزه عليه اصالحات ارضی . و بلوائی برپا شد

واری مرسوم مذهبی که هر سال در روز شهادت دولت از ایام سوگ

آید استفاده  امام حسين، پيشوای مسلمانان به عمل می

ای از جوانان متعصب عقب افتاده چند مغازه را غارت کردند  عده...کرده

اجرای اصالحات ارضی ضدفئودالی ...ساختند  و چند اتومبيل را واژگون

ان از همان ابتدا با مخالفت و اتخاذ تصميم در باره دادن حق رأی به زن

شدید مالکين بزرگ و روحانيون مواجه شد که از مالکين پشتيبانی 

اکنون مرتجعين سعی دارند از مرحله تبليغ وارد عمل . می کنند

  .شوند
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  ١٣۴۵ مجله دنيا سال

  

اصالحات ارضی با افزایش نسبی عالقه دهقانان به ثمرات کار خود و 

در ده، امکانات بيشتری برای رفاه  با تسریع رسوخ سرمایه داری

  .دهقانان و رشد اقتصاد روستائی فراهم می آورد

  

  ١٣۴۵روزنام مردم، مهر ماه 

عنصر تازه در سياست خارجی ایران، بهبود نسبی روابط ایران با " 

اتحاد جماهير شوروی کشورهای سوسياليستی و در درجه اول با 

م از لحاظ رشد و تکامل ه....ما بسط مناسبات مزبور را .....است

سریع اقتصادی و هم از جهت تحکيم استقالل سياسی و کسب 

  ."استقالل اقتصادی برای ميهن خود ضروری می دانيم

  

  ١٣۴٧مجله دنيا شماره سه سال 

اگر آن طور که مخالفان می گویند بهبود مناسبات، کمک به مردم ایران 

ردم نيست، نيست بلکه کمک به رژیم است پس غارت هم غارت م

و اگر کمک به مردم ایران است پس غارت مردم ... غارت رژیم است

  .ایران بی معنی است

  

  ٢مجله دنيا سال پنجم شماره 

بسط مناسبات بازرگانی ایران با کشورهای سوسياليستی به ویژه 

این مناسبات . همسایه بزرگ ما اتحاد شوروی، مزایای انکار ناپذیر دارد

موجب رونق و تحکيم اقتصاد ایران می شود،  نه فقط به خودی خود
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ه بلکه امکان مقاومت در برابر سياست غارتگرانه امپریاليستی را ب

  .وجود می آورد

  

  ١٣۴٧تابستان  ٢مجله دنيا سال نهم شماره 

تغييرات مزبور در سياست خارجی ایران، عدم رضایت برخی از اقشار 

ن اقشار بهبود نسبی ای. را در اپوزیسيون ضد رژیم برانگيخته است

روابط، آغاز یک سلسله همکاری های اقتصادی را با کشورهای 

سوسياليستی در جهت تحکيم رژیم شاه و نوعی کمک به این رژیم 

بعالوه برخی گروه های . ضد ملی و ضد دموکراتيک تلقی می نمایند

افراطی از این هم پا فراتر گذاشته بهبود نسبی را نتيجه سازش 

د شوروی با امپریاليست های آمریکا و انگليس می دانند، مابين اتحا

تردیدی نيست که بهبود . چيزی که از بيخ و بن نادرست است

مناسبات ایران با اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسياليستی، در 

تضعيف مواضع امپریاليسم در کشور ما مؤثر است و این نيز به نوبه 

  .ادی کشور ماستخود به سود استقالل سياسی و اقتص

  

  ۵٠در شرایط رشد جنبش انقالبی در ایران در دهه 

  

حزب سوسياليست متحد "ایرج اسکندری به کنگره هشتم 

  ١٣۵٠روزنامه مردم " آلمان

انداختن مناسبات راخير در زمينه بتغييرات مثبتی طی ده سال 

 .فئودالی و صنعتی شدن کشور روی داده است

  



 ضميمه ها

 ١٦٥

کميته مرکزی به دهمين کنگره  پيام ایرج اسکندری دبير اول

  ۶٩مردم شماره . حزب کمونيست بلغارستان

حزب توده ایران از اقدامات ترقی خواهانه که به منظور از بين بردن 

مناسبات فئودالی توليد و نيز اقداماتی که در جهت صنعتی کردن و 

  ."کشور می شود، پشتيبانی می کند نيزه کردنرمد

  

  ١٣۵٢ردین طرح برنامه حزب توده فرو

حزب ما در جریان مبارزات مشخص خود از نظر دور نمی دارد که به 

از این یا آن موضع ترقی  ایط می توانندرتحول شاوضاع و احوال و 

خواهانه، از این یا آن شعار ضد امپریاليستی، از این یا آن خواست 

به همين جهت ما استفاده از تضادها و . دموکراتيک پشتيبانی نمایند

ف های داخل پایگاه اجتماعی رژیم را نيز مورد توجه قرار می شکا

  . دهيم

  

  ١٣۵٢از طرح برنامه حزب توده فروردین 

یک جریان خواستار آن . در امر صنعتی کردن کشور دو جریان وجود دارد

است که توجه اساسی صرف ایحاد صنایع سبک و مونتاژ در همکاری 

ت خواست مردم ایران با امپریاليسم شود و جریان دیگر در جه

در سال های اخير دولت در مقابل خواست مردم عقب .....است

نشينی کرده و به ویژه با کمک کشورهای سوسياليستی برای ایجاد 

  . برخی مؤسسات صنایع سنگين، گام برداشته است

  

  ١٣۵٢دنيا شماره اول سال 
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همين  اینان نمی خواهند این واقعيت را ببينند که همين اصالح ارضی،

خود در ...صنعتی کردن کشور، همين شناسائی حقوق زنان  کوس

  .آخرین تحليل بخشی از خواست های مبرم مردم ایران است

  

  ١٣۵۴دنيا اسفند 

در باره نيروهائی که می توانند در چنين جبهه واحد ضد دیکتاتوری 

شرکت نمایند، ما بر آنيم که طيف این نيروها از لحاظ کمی و کيفی 

ر از آن نيروهائی است که بالقوه جبهه متحد ملی برای انجام وسيع ت

در جبهه واحد ضد ....انقالب دموکراتيک ملی را تشکيل می دهند

طبقات و اقشار (دیکتاتوری نه تنها همه این طبقات واقشار اجتماعی 

بلکه عناصر، گروه ها و در شرایط مشخصی قشرهائی از ) خلقی

به کلی گوناگون نيز می توانند شرکت طبقات حاکمه با انگيزه هائی 

این نيروها حتی می توانند در شرایط مشخص تاریخی . جویند

اجتماعی، نقش مؤثری هم در برانداختن رژیم استبداد سياه ایفاء 

  .نمایند

  

   ١٣۵۴سال  ٧دنيا شماره 

می توان و باید در یک برخورد تاکتيکی حساب این حکومت " 

ی معينی از سرمایه داران ایران جدا استبدادی را از حساب قشرها

مبارزه با این استبداد و آثار آن را به چنان شعار وسيعی بدل . کرد

نمود که بخش بزرگی از سرمایه داران را نيز به حرکت آورد و نظر 

  "مساعد گروهی از هيأت حاکمه را نيز جلب نماید
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   های حزب توده اسنادی ديگر از انحرافات و خيانت

  
دی ماه  ١٦به تاريخ  ٨٥شماره (اتوری از نشريه چلنگر حزب توده کاريک
  .، که مصدق را در کنار آمريکا نشان می دهد)١٣٣٠
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  کاريکاتوری ديگر از نشريه چلنگر
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جلوەای از مواضع رهبری اپورتونيست حاکم بر سازمان قبل 

  از انشعاب بە اکثریت و اقليت
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  سالمتی آيت اهللا خمينی را آرزو می کنيم

  
خبر بيماری آيت اهللا خمينی مردم ميهن ما را در اندوه و تأثری عميق 

عناصر وابسته به امپرياليسم و طبقه سرمايه دار ايران . فرو برده است

که اکنون در شورای انقالب، ارتش، و دستجات ليبرال گرد آمده اند، 

ده و برای قبضه کامل قدرت و تحکيم اين فرصت را نيز غنيمت شمر

  .سلطه امپرياليسم آمريکا آماده ميشوند

امپرياليسم آمريکا، دوستان و جاسوسان آن و همه احزاب و محافل 

، که حکومت را در دست دارند کسانيسرمايه داران ليبرال در ميان 

از همين رو است که . قبل از همه با آيت اهللا خمينی، دشمن اند

شان بويژه در شرايطی که مبارزات ضد امپرياليستی توده بيماری اي

های مردم ميهن ما اوج تازه ای گرفته است، موجب شادمانی 

دشمنان خلق ايران و نگرانی مردم ميهن ما و کليه انقالبيون 

  .کمونيست و ديگر نيرو های مبارز و ضد امپرياليست گرديده است

يد بر ضرورت وحدت همه سازمان چريکهای فدائی خلق ايران ضمن تاک

نيروهای مبارز و ضد امپرياليست با انقالبيون کمونيست که تمام توان 

خود را برای در هم شکستن جبهه ضد خلقی سرمايه داران و 

هر چه سريع تر  امپرياليستهای حامی آن به کار گرفته اند، بهبودی

  .کند آيت اهللا خمينی را آرزو مي

  رانسازمان چريکهای فدائی خلق اي

  ١٣۵٨بهمن  ۵جمعه 

  ٧۵.الف
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  از مواضع جانيان چکمه ليس تشکيالت اکثريت یبرخ

  
در سازمان غصب شده چریکهای فدائی  ١٣٥٩در خرداد ماه سال 

. خلق انشعابی رخ داد که سازمان اکثریت یک طرف آن انشعاب بود

این سازمان در تداوم سياست های سازشکارانه پيشين، کار را به 

که نه تنها بر جنایات رژیم وابسته به امپریاليسم  جائی رساند

جمهوری اسالمی صحه گذاشت بلکه برای تحکيم پایه های این رژیم 

در عمل نيز از هيچ کوششی فرو گذاری نکرده و با رژیم جمهوری 

اسالمی در سرکوب مردم ایران و اعمال جنایات وحشيانه در حق آنان 

  .همدست شد
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 ضميمه ها

 ١٧٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   
  
  

 نامه اکثریت به سازمان مجاهدین
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 آئينه سکندر جام می است بنگر

بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا تا  

سکندرآئينه   

 یاعضا نیتر یمیاز قد انیاسد امکيکه س دیميهفته گذشته شن 

 تيلکه پس از انشعاب به اق رانیخلق ا ییفدا یها کیسازمان چر

مسلحانه  نیمازندران با مامور یاز شهرها یکی یبود در حوال وستهيپ

که او را از  یهمه کسان یخبر برا نیا. است ه شدهتو کش ريدرگ

که در  انیاسد امکيس. داشت یگرید یمعنا شناختند یم کینزد

در  ٥٧تا  ٥٢بود که از سال  یکس زدند یسازمان او را اسکندر صدا م

 انهیمبارزه جو هيروح نیپرشورتر یمخف یزندگ یها سال نیسخت تر

که او در  یمهارت و تهور. ديکش یدر وجودش زبانه م یانقالب ثاریو ا

در تمام  داديم نشانشاه از خود  میمزدوران رژ یترور انقالب اتيعمل

شاه اسکندر شجاعانه در  یکتاتورید میدر دوران رژ. سازمان نمونه بود

 اتيدر مشهد و عمل یسرهنگ زمان یاعدام انقالب یطرح و رهبر

مسلحانه  اتياز عمل گرید یاريتهران و بس ٢حمله به قرارگاه شماره 

 نيسنگ ریو در ز یسيپل طیشرا نیاو در سخت تر. شرکت داشت

و زنده  ختیگر مانيساواک بارها و بارها از چنگ دژخ یگردهاين پیتر

بود که  یسرکش لرستان بود و عاشق سالح یاو زاده کوهها. ماند

با  یلر نیرياسکندر به لهجه ش ازيراز و ن. بر دوش انداخته بود 

. اشرف مانده بود هنوز در گوش ماست ديحم قيکه از رف یمسلسل

 نيو در ع یاسيس یو سادگ کرانيب تيمياسکندر، صم ژهیکاراکتر و

متعدد و دشوار  اتيعمل یاو در اجرا یتهور و خونسرد ت،يحال قاطع

  در ذهن همه یا ەژیکامال و ریتصو ٥٧تا  ٥٢ یها سال یمسلحانه ط
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انقالب اسکندر را که در . گذاشته است یسازمان باق یمیقد ارانی

شاه نقش  ییکایآمر میمزدوران رژ هيمسلحانه سازمان عل اتيعمل

خشک  یصدا یا توده زشيبا آغاز خ. فعال داشت، منگ کرده بود

اختناق  یاساکت سال ه یها مسلسل اسکندر که در دل شب

که سکوت  یها مردم ونيليخشم م یایداشت در در نيسنگ ینيطن

مالل  نیبزرگتر نیو ا. خود شکستند مدفون شد یخود را با مشت ها

سابق  نيآن طن گریرگبار مسلسل او د گریاو بود که چگونه است که د

 نيقیبه  د؟يبا حکومت جنگ دیبعد از انقالب نبا گریرا ندارد و چرا د

لحظه مرگش هرگز موفق نشد بفهمد که  نیفت که او تا آخرگ توانيم

طبقه  ییراه رها یانقالب ريگيمبارز پ کیبا  یحرفه ا ستیترور کی

در جلسات پلنوم مهر .  باشدداشته  دیدارد و با ییکارگر چه تفاوت ها

در سازمان  یکیچر یمش رامونيمباحثات پ نیکه حادتر یزمان ٥٨ماه 

ها را  یتیبود اسکندر گفت من اکثر انیر جرد تیو اکثر تياقل انيم

با  ليدل نیهستند فقط به ا یخوب یدوست دارم چونکه آنها آدم ها

.  سترد کرده ا یرا بکل یکیچر یمش تیروم که اکثر یم تياقل

مازندران  یريکار از کشته شدن اسکندر در درگ هیریکه در تحر یزمان

قرار داده بود ، آن  ريتاثاز همه رفقا را تحت  شيآنچه ب میبا خبر شد

و  نیگر با پاکتر ثاریو ا یميانسان ساده و صم کیبود که چگونه 

آنکه خود  یواالست ، ب شیکه در خور ستا یانسان یها دهیا نیبکرتر

 فيکرده است که کث یو وجود خود را وقف راه یهمه زندگ کنددرک 

گونه که چ. زنند یرکاب م ريدر همان مس زيموجودات جهان ن نیتر

را  یهم امروز نقشه همان اقدامات تکاران،یجنا نیو رذلتر نیپست تر

برخاسته از دل  جوان پر شور و آزاده نیپرورند که ا یدر سر م

آنچه همه ما را در خود فرو برد آن . تآن اس یلرستان در پ یکوهها
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 اتيچگونه ن یکنون دهيچيبغرنج و پ اريدر عرصه بس میدید یبود که م

ها در قالب عمل  یها ، ساواک یريکشم یها یر با پلشتپاک اسکند

و به حق خشم ونفرت مردم را متوجه  ختهيدر هم آم یواحد ضد انقالب

شفاف  یا شهيچون ش یسازد که همچون اسکندر درون یم یکس

است که از عمال مزدور آن  یزيهمان چ کپارچهیدارند، الکن در عمل 

قضاوت هر  اريروست که مع نیهم از ا. زند یزشت جهانخوار سر م

 نييچپ روها آنچه تع یبر انداز اتيدر برخورد با عمل قیصد یانقالب

شفاف اسکندرها ، که آن گنداب  یا شهيکننده است نه آن درون ش

 یتناقص دردناک زندگ. شوديم یجار نياست که بر زم یبضد انقال

 .دیآنان را کتمان نما یتواند نقش عمل ضد انقالب یآنان هرگز نم

نمونه  گانهیگروه اشرف اسکندر  زيو ن تياقل انيمتاسفانه در م

که  ارنديگم کرده راهان بس انيباز هم بسان او هستند در م. ستين

و  روديبه خطا م اياند که تمام دن هچون اسکندر معصومانه باور کرد

 رغميکه عل یکسان. ندیگو یآنچه حق است همان است که آنها م

به  یهرگز به فکر کردن و به قول سعادت یباز صداقت انقال یحد

 یبار برا کیکه  یدهند کسان یتن نم" دنیعمق صحنه را د"

ها و  یدگيچيبا پ ستنديگرفته اند و هر گز حاضر ن ميتصم شهيهم

است خو کنند و  یانقالب یگسترش روندها یکه ذات ییها یبغرنج

راه است  که در ییها یبا دشوار دیکه با ابنديب یخود را در مقام

آن دارد  یجا. نو آموز، دست و پنجه نرم کنند کیتر از حد توان  یجد

 شتريو باز هم ب شتريباسکندر  یزندگ انیبر نقطه پا" چپ روها"که 

 .مکث کنند

  

  



 ضميمه ها

 ١٨٧

 نشريه کار

 ) تیاکثر( رانیخلق ا انيسازمان فدائ یارگان سراسر

 ١٣٦٠مهر ٢٩ چهارشنبه

 ١٣٢شماره   -سوم سال

٥صفحه



 چریکهای فدائی خلق و بختک حزب تودە خائن

 ١٨٨

  

  سکندر و آئينە خيانت اکثریترفيق ا

  

که ئی  ها یتیاکثرمتعلق به و مشمئز کننده  نيسند ننگ نیدر مورد ا

مبارزه  طیشرا نیو خون بارتر نیاز حساس تر یکی، در ٦٠در دهه 

 تیجنا نیو رذل تر نیاز پست تر یکیدر جامعه، با  یجار یطبقات

 یهمکار به یاسالم یدار و شکنجه جمهور میرژ یعنی خیکاران تار

که فرصت برخورد به  نجایدر ا یول. توان نوشت یم اريپرداختند، بس

سند جلوه  نیگفت که متن ا دیتنها با ستيسند فوق ن یتمام محتوا

و گنداب ضد  تیسازمان اکثر یها یها و زشت یدياز پل یگرید

  .گذاشته است شیرا به نما انیجر نیتهوع آور ا یانقالب

که از شرافت  یهمه کسان یبرا که متن فوق ستين یدیترد 

آن و  سندهینسبت به نو دیبرخوردارند، جز خشم و نفرت شد یانسان

متن که به مناسبت جان  نیدر ا. کند ینم جادیا شیها یهمپالگ

 یعنی اش یدشمنان طبقات ینوشته شده است که حت یقيباختن رف

و خصلت  شیآال یو ب پاکتوانند درون  یها هم نم یتیاکثر نيهم

در کنار ) اسکندر( انیاسد امکيس قياو را انکار کنند، رف یفدائ یاه

 نیدر ا بيترت نیبه ا. قرار داده شده است تکارانیها و جنا یساواک

گذاشته شده؛ اوج رذالت  شیها به نما یتیسند اوج رذالت اکثر

گسترش  یکه ذات ییها یها و بغرنج یدگيچيپ"که در  یکسان

افتاده و دست بسته و خوار  ريرا چنان گ خود" است یانقالب یوندهار

کردند  یاحساس م یاسالم یجمهور تکاریجنا میو زبون در مقابل رژ

در حق  میرژ نیا یها یزیو خونر اتیکه حاضر شدند نه فقط به جنا

 یبزنند، بلکه با اقدامات عمل ديمهر تأئ رانیمردم ا عيوس یتوده ها



 ضميمه ها

 ١٨٩

زدوران دست اندر کار و م یاریکه توانستند به  اتا آنج زيخود ن

 یحکومت ها نیاز درنده خوتر یکی نیا ،یاسالم یپاسداران جمهور

راه  نیآنها در ا. شتافتند رانیدر سرکوب خونبار مردم ا خیتار یضد خلق

چون  یاسالم یجمهور تکارانیجنا نیو رذل تر نیبا پست تر

ن مت ها یتیاکثر ،یآر. دنددست ز یعمل یبه همکار زين ها یالجورد

با حمله  یاسالم یجمهور مینوشته اند که رژ یطیفوق را در شرا

و  نیآگاه تر انياز م -و کودک ريجنون آسا و کشتار زن و مرد و جوان و پ

از خون در کشور به وجود  یائیدر -رانیمردم ا یتوده ها نیتر فیشر

و  تکارانیبا جنا یبه همکار یطیشرا نيکه در چن نهایآورده بود؛ و ا

 قياست که رف یعيمشغول بودند، طب" موجودات جهان نیتر فيکث"

که با پاسداران خون  ليدل نیرا به ا) اسکندر( انیاسد امکيس یگرام

مسلحانه پرداخته بود، محکوم و  یريبه درگ یاسالم یآشام جمهور

    .مجرم نشان دهند

که  زیاسکندر عز قيمتن، رف نیشود در ا یم دهیکه د همانطور

بود و  رانیا دهیستم د یزحمتکشان و توده ها یآزادو  یعاشق رهائ

گرفت، عاشق  یهدف به کار م نیسالح اش را درست در خدمت به ا

 یهم کرده اند وقت یاما، اعتراف به جائ. صرف سالح جا زده شده

بعد از  گریچرا د"ن موضوع مطرح بود که یاسکندر ا ینوشته اند که برا

 یبه واقع برا یسئوال نيچن یآر". د؟يبا حکومت جنگ دیانقالب نبا

به  وستهيتازه پ یاز جوانان انقالب یليو خ یواقعًا فدائ یرفقا

 یستيالیکه هنوز سلطه امپر یطیمطرح بود که چرا در شرا" سازمان"

 یبوده و خواست ها اوابسته در کشور پا برج یو مناسبات بورژواز

 دهيبه ثمر نرسها متحقق نشده، و انقالب هنوز  توده یبرحق و انقالب

 یجمهور میدر مقابل حمالت رژ رانیا یانقالب یها از توده دیاست، نبا
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و  تیاش دفاع کرد و مبارزه مسلحانه آنها را تقو مانيو دژخ یاسالم

در  یمقطع کسان آناما، متأسفانه در ! رساند یاریراه به آنها  نیدر ا

 گانهيب یالتسئوا نيرأس آن سازمان قرار گرفته بودند که با منطق چن

 یشده هم که بر موج خون شهدا یتیبودند و مسلمًا عناصر بعدًا اکثر

 یکهایارزشمند مبارزه مسلحانه چر یو دست آوردها یگرانقدر فدائ

 هادر بازداشتن اسکندر  یخلق سوار شده بودند، نقش بزرگ یفدائ

 تيکرده و در جهت تثب فاءیا یانقالبجهت  نیگام برداشتن در ا یبرا

  .حرکت کردند یاسالم یجمهور تکاریجنا میرژ

پزشک  ،یدکتر هوشنگ اعظم ارانیاز  یکی انیاسد امکيس قيرف

 یکهایبه سازمان چر ١٣٥٣معروف بود که در سال  یو انقالب یمردم

کرد همه وجود خود را در راه تحقق  یو سع وستيخلق پ یفدائ

  .   سازمان قرار دهد نیا یانقالب یآرمان ها


