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 ...چریک بازمصلوب

های درخشان شهید )نکاتی در رابطه با جایگاه مغفول و اندیشه
 گذار، چریک فدایی خلق، حسن ضیاء ظریفی(بنیان

  
 یک؛

در حق فدایی شهید خلق، حسن ضیاء ظریفی، در تمام چهل سال 
گذشته ستم مضاعفی اعمال شده است؛ نام و تصویر این شهید، مانند 

بخش دکور و ویترین جریانات گذاران و پیشگامان، زینتسایر بنیان
ها و بوده و بدون توجه به آموزه« فدایی»گوناگون و رنگارنگ مدعی 

های به شدت انحرافی موجود، خدمت توجیه رویهرهنمودهای آنان، در 
قرار گرفته است؛ زمانی برای « اکثریت»تا « اقلیت»از چپ تا راست و از 

دادن به الجوردی، توجیه همکاری با دژخیمان خط امامی و مشاوره 
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زمانی برای رد مبارزۀ مسلحانه، زمانی برای ایفای نقش مترسک بر سر 
 کُشی در گاپیلون. زمانی دیگر برای برادرجالیز شورای ملی مقاومت و 

ترین تالشررری از جانب هید کدام از در سرررراسرررر این چهار دهه، کوچک
ا، هآوری نوشتهبیش از یک دوجین جریاناتِ مدعی، برای تدوین و جمع

ها، خاطرات و ... مربوط به این رفقا، صرررورت نگرفته اسرررت. آموزش
رنگی از این عکس و سررایۀ کمدلیل، واضررو و مبرهن اسررته تنها اسررم و 

های انحرافی و کَژدار و مَریزِ جاری کافی رفقا برای رتق و فتق سرریاسررت
هررا و میراف فکری و عملی آنرران، برره اسررررت؛ غور و تدمق در آموزه

ترین مدنی، بازی با آتش است و شکستن الک و مُهر ترین و واقدیدقیق
نی؛ پروژۀ خطرناکی اسرررت که زَرّادخانه و انبار باروتی در ابداد باورنکرد

یار کوچکی از ظرفیت خود می با بخش بسررر ند جدل و کژی هر آینه  توا
را افشررا و برمال سررازد و کل « فدایی»های موجود تحت عنوان سرریاسررت

طلب را با تکان سرررانگشررتی بر مغاک های فرصررتگروهموجودیت خرده
 بین هستی و نیستی مدلق سازد. 
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 کاران اکثریتی و بخش مهمیاع عملی بین تبهاین توافقِ نانوشررته و اجم
« الیتِ»شرررود، در چهار دهۀ اخیر از جانب خوانده می« اقلیت»چه از آن

خوار به دقت رعایت شده است؛ پیرمردها و میراف-دارشدۀ دُکّانفُسیل 
نظری که حاضررررند نام و افتخارات سرررازمان، های حریص و تنگپیرزن
شتازانِ بنیان شان و گلگونجانگذاران و پی  اش را با خود تا اعماقکفنف

لَجَن و لُجررۀ تبرراهی و منجالب تدفن بکشرررراننررد و حتی در گورهررای 
 بویناکشان، در کنار خود دراز کنند. 

فرخ نگهدار، ساکن غرفۀ شمارۀ یکِ اصطبل اوژیاس، در واکنش به مقاله 
یات و دروغ ای طهپردازیدر مورد جدل با بیژن اش های او در مورد راب

بک گذارد؛ به سشهید و فرمانده حمید، دقیقاً بر همین نکته انگشت می
به باهیِ»کاران، ت نهو کاله« سررروداگران ت که پس از برداران دا درشرررت 

کنند شررررکایِ اتوکشررریدۀ هایشررران سررردی میگرفتاری، در مصررراحبه
شارهپارلمانترها و دولت ضمنی و مدنادار و همراه بمرد خود را با ا ا های 

خنررد برره توافقررات و قرار و مرردارهررای پنهررانی قبلی، برره کررابوس نیش
کورلئونه با خونسررردی تمام به سررناتورِ طور که دون سررازند؛ هماندچار 
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یادآوری کرده  یک نظم ما، من و تو، هر دو، بخش»برآشرررفته  هایی از 
به خانوادۀ من توهین  که  ندارد  کثیف هسرررتیم؛ پس هید دلیلی وجود 

سران ار نیز از ؛ نگهد«کنی سم کوچک « اقلیت»برخی  صمیمیت و به ا با 
گذاران و شررران بر سرررر این مطلب که بنیان«توافق همه»برد و از نام می

شان محبوس کردقفس تنگ نگرش»پیشگامان را نباید در  س«های خن ، 
اگر بیژن و حسررن در »گوید و سرر س از دغدغۀ همیشررگی خودش که می

 «. ردندکاین شرایط بودند، چه می
ِه مِز از مُردار گوزنکَن حد ترکیدن ها نیز نمیهای سرررِ تا سرررر  ند و  گذر
آکننررد؛ فرخ نگهرردار و مهرردی فترراپور، این دو ر س مکنررد و میمی

ای، حتماً چنین دغدغه و پرسشی در ذهن داشتند، هنگامی که افسانه
خانۀ الجوردی فرسرررتادند؛ رضرررا غبرایی را کادو پید کرده و به قصررراب

به هنگ که اعضرررا و هواداران را  مل « مدرفی»امی  به « انقالبضرررد»عوا
های انقالبی» هاد مل، « ن یات آ که در عمل گامی  ند؛ هن ند با »فراخوا

، دوش به دوش س اه پاسداران و در مقابل سربداران ایستادند؛ «افتخار
ای نامه نوشررتند و هنگامی ، به خامنه«امر به مدروف»هنگامی که از باب 
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، این بار شرررراکت با «های سرررنگینسرررال »بدد از فاجدۀ  که سررری سرررال
سنگین» سون»س اه را در ونزوئال، با پااندازی « صنایع  ، «دایی جان کی

 تجربه کردند.
پور احتماالً چنین پرسشی در ذهن داشت، هنگامی که جمشید طاهری

تۀ  ند و دسررر با با او،  بل  قا ندان و در ت یات خود بیژن، در ز مان ح در ز
با تیتر درشرررت، « کار اکثریت»راه انداخت؛ هنگامی که در زنی سرررینه

های سنگین شد و هنگامی که بیست سال خواهان تسلیو س اه با سال 
 . ها شدپیالۀ داریوش همایون و ساواکی، هم«آریایی»بدد، به عنوان یک 

با همین دغدغه، در عرض چند های ترقهعلی فرخنده، مرد ترقی وار، 
و مترجم دسته چندم به مشاور و س س عضو مرکزیت ماه از یک سم ات 

به راه با  انداختن جریان و دفتر و دسرررتکی تحت عنوان تبدیل شرررد و 
تراژدی هم، یک شرربه ره صررد -ی، در زمینۀ طنز تلخ و کمدی«کشررتگر»

 ساله پیمود.
پور، بهروز خلیق، بهزاد علی عبرردالرحیمت رره، قربررانپرویز نویرردی قره

مدنی، با همین  کریمی، مصرررطفی  هاشرررمی و ... هم احتماالً  عباس 
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های زیبایی مطابق مد روز و کوشررند تا با جراحیدغدغه و پرسررش، می
 «دموکرات مسررتقل»باب طبع اهالی ونک به باال، بیژن شررهید را به یک 

 های ننگین محمدنامهتبدیل کنند و از او تصرررویری قابل درر در رنگین
 ارائه دهند.« شکالتیچریکی با عبای »قوچانی و از سنخ 

زاده و حمید ندمتی نیز ای مانند پیمان وهابهای حرفهآکادمیسرررین
صنف خود می سب و  شهوفق منافع ک شند بیژن، آثار و اندی را  هایشکو

های دیویی، جایی در کنار اتوکش کنند و در قفسرررۀ تاریخ مداصرررر و رده
از های نجنبش و« پودموس»و « سرریریزا»اوالند و تونی بلر و دسررت باال، 

 ، برایش دست و پا کنند.«کمانیرنگین»
چیزان همهو بی« سرررفیدیقه »چه دورانی، دوران بد، دوران باد! اراذل 

سی، با کارنامه شهسیا ست، اندی سته ا ها و ای که از ننگ و نکبت کَبَره ب
های خوانند و الشررهمی« قفس تنگ»گذار سررازمان را های بنیانتئوری

سیاسی صادر میگندیدۀ  شه و عملی را  ی کنند که مبنا، حکم فوت اندی
ترین سررازمان انقالبی خاورمیانه بود. البد دسررتمال گیری بزرگشررکل

های پاسرررداران انداختن بر پوتینحریر بردن به آسرررتان خمینی، برق
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ای و رِنگ زنگ زدن برای خامنهمیل فرسررتادن و تکجهل و جنون و ای
سرری، مصررداق بیعطااهلل مهاجرانی در بی گرفتن برای مسرردود بهنود و

 است. « همسر شدن با مهر فلک»و « رهایی از قفس»
که  داندکس که کوچکترین اطالعی از تاریخ سازمان داشته باشد، میهر

ستراتژی و نیز تاکتیک  سلحانه، به عنوان ا جدا از باور عمیق به مبارزۀ م
ش و سست قطدی از بینمحوری در مبارزه با دیکتاتوری ام ریالیستی، گ

مام  مت هر دو گروه م سرررس و ت طۀ عزی مشررری و منش حزب توده، نق
گذاران و سرررتون اصرررلی هویت سرررازمان بود. آیا تبدیل سرررازمان بنیان

 نوکر و زنگولۀ دُمِهای فدایی خلق ایران به قرهافتخار و محبوب چریکپر
فتش، حزب توده و غالمِ غالمان جمهوری اسرررالمی و باندهای طاق و ج

 است؟  « پویندگی و تکامل»و « رهایی از قفس تنگ»مصداق 
ندیشررره ما ا مانا یانها و آر یان های بن گذاران، چون آبی زالل، از م

 شود و اذهانگریزد و جاری میانگشتان مفسرین و متولیانِ عُدوانی می
های تفتیده در برهوت مداصر را با های جدید و لبهای تشنۀ نسلو رو 
شرررود و بر سرررینۀ خواند؛ مُشرررتی محکم مین آواز به خود میتریخوش
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کان با حنجرهخواران رسرررمی میداران و میرافد بد و  ای خونین و کو
 دهد.حُلقومی کبود، شورانگیزترین نواها را از عمق جان سر می

گذاران، قابل های بنیانها و آرمانهویت چریک فدایی خلق و اندیشررره
دارای  «آشنایانِ»های خی نیست تا بر روی شانهگنجاندن در تابوتی تاری

و به خواست و تصمیم و توافق آنان، روانۀ گورستان « حق صحبت قدیم»
ست که بر  شود تا متولیان مَدفَن شود؛ کالبدی نی ساخته  ضریحی  آن، 

صمیم صاری ت َشیّاد، حق انح شته خودخوانده و  گیری در مورد آن را دا
شند. این هویت و این آرمان شادابی و توان، قابل مومیایی با ، این همه 

های های لَحَدِ تحمیلی و منارهسررر اری نیسرررت؛ سرررنگکردن و خاک
های سرررازد و از تمامی منافذ دوران و روزنهطلبی را منهدم میفرصرررت

ندگی فوران می فان اسرررت و از ز قه و طو عد و صررراع ند؛ از جنس ر ک
جوشررد. در میها، خون واقدی های سررتبرش برای همۀ نسررلشرراهرگ

های زایش آن را در دیلمان سرررر ندره« ببرهای عاشرررق»همان حال که 
های تهران و تبریز و مشهد، در نبردهای ها و خیاباندهند و در کوچهمی

بخشرررند، نوای آن در طنین های انقالبی، پژواک میخیابانی و عملیات
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سلطانگام سدید  شدارهای  سی و یک خرداد ها و غرش  ، 1360پور، در 
شررود؛ از لولۀ های اسررالمی تکرار میدر مقابل جوخۀ اعدام فاشرریسررت

پور و صررربوری و سررریامک اسررردیان رو به فاالنژها آتش سرررال  حرمتی
شکوفه می صری به  سۀ نا شرف بهکیش و نفی سکوتِ لِهیدۀ ا شاید؛ در  گ
کند؛ در نشرریند؛ دوشررادوش احمد غالمیان و داوود مدائن خطر میمی

؛ افروزدتن تومار و جهانگیر قلده و یحیی رحیمی میهای چشم و شدله
سایهای بدون تردید خیراهلل حسنوند فشرده میدر بین دندان ه شود و 

چون کبوتری ، بر فراز دار، هم67به سرررایۀ جالل فتاحی، در شرررهریور 
 آید؛ درمیاسالمشهر به تب و تاب در گشاید... در شورشطوقی پر می

باد گلولهخاتون دارد؛ در میجراحت بر 78تیر  18شرررود؛ در ان میبارآ
زند؛ در بلوچسررتان اشررغال شررده ترور خرداد خونین خلق عرب پرپر می

 خروشد...می 88شود و در عاشورای می
طلبان، این، یک روند تناسررخ مادی و ملموس اسررت. خائنین و فرصررت
مع جسرسازمان و جنبش راستین فدایی را اشغال و نابود کردند و امروز 

«  جنبش فرردایی»برداری، دنیررا، بررا کالهمجررامع حقیر خود را در ینگرره
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نیتی غنی پابرجاسررت که قامت جوان و رعنایش، سررقف می نامند؛ اما سررُ
ها و صررردها شرررکند و توانایی زایش و رویاندن دهگذشرررته را در هم می

گل و گندم بر با تفنگ و  خیزد؛ میهسرررته و جمع و سرررازمان را دارد؛ 
گذارد و با نجوای ها را با شادی و امید مرهم میزند؛ افسردگید میلبخن

بخشرررد؛ مبد ش آغوش خلق ، جسرررارت و اسرررتقامت می«کارانآفتاب»
است و مقصد، آرمان خلق؛ در گذشته تمام نشده است و در آینده تکرار 

 خواهد شد. 
 دو؛

فروردین و به ویژه  30دومین ظلم در حق هشررت فدایی خلق شررهید در 
رفیق حسرررن، محو کردن چهرۀ یگررانرره و تشرررخص هر کرردام، در پرتو 

ناً خود رفیق کنندۀ رفیق بیژن اسرررت؛ هردرخشرررش خیره چند مطمئ
شته و ندارد؛ امروز کینه شکایتی ندا شکوه و  سن از این باب  رین توزتح

 اند،دشمنانی که روزهایی را در دوران حبس با رفیق حسن به سر آورده
عاطفۀ شرردید حسررن »دهنده حسررن به بیژن می« عشررق عرفانی»خبر از 
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ود؛ انگیز بضرریاء ظریفی به بیژن جزنی برایم عجیب و در عین حال شررور
 « زد.ای که تن به عرفان میعاطفه

صداقت بی ضیاء نظیر زندهامروز ما به لطف همت و  سن  یاد دکتر ابوالح
اسرررناد کاملی در رابطه با نامه و مجموعۀ ظریفی، برادر حسرررن، زندگی

زندگی رفیق حسن در اختیار داریم. او برخالف بسیاری رفقای دیگر، از 
این بخت بلند برخوردار بوده است که برادر ساعی و منصفی چونان دکتر 

شد؛ و شته با سن دا ست گرابوالح «  رفقا»نه اگر کار در این زمینه نیز به د
ما این افتاد، امروز هید چیز از حسرررن در اخمی نداشرررتیم. البته  تیار 

گارش در می به ن کار  تأسرررفی آشررر با  که جمالت را  تأسرررفیم  آوریم؛ م
تر از رفرراقررت و جررا م ثرهررای خونی در اینچنرران اخوت و رابطررههم

 کند. پیوندهای عقیدتی عمل می
انگیزی اسرررت؛ رابطۀ رفیق حسرررن با دکتر ابوالحسرررن، رابطۀ شرررگفت

سن در صیتی ح شخ سیاری از وجوه  ها و مجادالتش با نگاریپرتو نامه ب
گیرد. کسرررانی که با این مسررریر و فراز و شرررود و رنگ میاو آشرررکار می

هایش آشنایی دارند، این مباحثات و حال و هوای آن را با گوشت نشیب
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سن در  شنا خواهند یافت. دکتر ابوالح ستخوان حس خواهند کرد و آ و ا
های مادی و عادی مام وسوسهگوی تهایش به برادر، در مقام سخننامه

آخرین »در « فرشرررتۀ سررررنوشرررت»شرررود؛ مانند همان زندگی ظاهر می
سیوِ سۀ م سو صلیب به « و سیو را از رنز بردن بر فراز  کازانتزاکیس که م

خواند؛ اما این وکالت، نه از محاسبات ادامۀ حیات در فرود زندگی فرا می
سررره از دلشررورۀ عاطفی و منشررانه یا خبیثانه، که یکمآبانه و بقالدالل

 گیرد. غریزی و خالص برادرانه نشأت می
له به هر وسررری نگ میابوالحسرررن  تا برادر را از آنای چ ند  چه خود ز

فهمد، رهایی داند و میمی« مدنی و ناالزمگرفتاری بی»و « مخمصررره»
بخشد؛ از واسطه کردن دوست و آشنا برای ارتباط با مقامات تا گفتگوی 

تا  «عفو نوشررتن»رؤسررای سرراواک، از التماس به حسررن برای مسررتقیم با 
تالش برای ایجاد تزلزل در او از طریق اشررراره به وضررردیت پدر و مادر، 
ترغیب او برای خالصی و ادامۀ تحصیل در مقطع دکترا در خارر از کشور 

به مردم و مملکت»و  از این طریق )با چاشرررنی این پرسرررشِ « خدمت 
، «(شرررود به خلق خدمت کرد؟ن یک راه میمگر فقط از همی»آشرررنایِ 
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شرفت شاره به پی شاه و مردم»های مملکتِ گل و بلبل پس از ا ، «انقالب 
سن به مالیات صیل او را دادهیادآوری تدهد ح د اندهندگانی که خرر تح

خوردن و ظاهراً غسرررل تدمید یافتن ها با وجود غوطهو...؛ اما همۀ این
به سد سکندر اصولیتِ یک چریک فدایی  در عطوفت برادرانۀ ابوالحسن،

تری در هیبت خورد و با شرررتاب به مراتب بیشخلق، رفیق حسرررن، می
این »خورده خراش این نهیررب برره صرررورت دکتر ابوالحسرررن میگوش

ست صولیت ما سرخ« ا ها برای یک فدایی خلق مجاز و و گذر از این خط 
هر احساسی  خواهد در هر صورتی و با توسل بهممکن نیست؛ حال می
 ترین احساسات تغذیه کند. ترین و پاکبیان شود و از خالصانه

سیاری صحنه ساختن رفیق حسن در ب ها، نهایت نرمش را برای ممکن 
به امر انقالب انجام های بیشفرصرررت تر و بهتر برای اختصررراق وقت 

مۀ اینمی ما ه هد؛ ا خت هویتی و د تۀ سررر مان هسررر به ه کاء  با ات ها 
پوالدین عقیدتی و رعایت اکید و دقیق مرز و مدیارها و بندی اسرررتخوان
سرخ ضروری دقیقاً از شود؛ تا نرمشپذیر میها امکانخط  های الزم و 

 سازش، منفک و متمایز شود.
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رفیق حسرررن در تبیین اصرررولیت خود و رفقایش، در عتاب و خطاب به 
رود و سررربررک زنرردگی منحط و مبتررذل برادر از شرررخص او فراتر می

ها، را زیر رگبار تازیانۀ نقد وشنفکران آن دوران، و البته همۀ دورانرشبه
سایی، آنمی شنی و ر شنفکران لم ن»ها را گیرد. او به رو  نامد ومی« رو

فلسفی و مواضع سیاسی آنان را پوشش و -تظاهرات و تشبثات تئوریک
سبک زندگی منحط آنان می سن به یاد توجیهی برای  داند؛ دکتر ابوالح

قۀ تودهمی که عمدتاً سررراب تانش را  که وی مدموالً او و دوسررر ای و آورد 
خوانررد و در یکی از بورژوا و ترسرررو میداشرررتنررد، خرده« سررریرراسررری»

ای تند و سرررنگین که احتماالً با های دوسرررتانه، پس از مجادلهمهمانی
های او و انتسررراب آن به باوری به حرفخند حاضرررران و بیانکار و نیش

و سررابقۀ خودشرران در این زمینه همراه بوده، در « وانیشررور و جنون ج»
شارت خوفناک را داد که  صبانیت این ب صدای انفجار را »اور ع به زودی 

 «.خواهید شنید
اش به برادر، به روشرررنی بیان های طوفانیرفیق حسرررن در یکی از نامه

مانیمی چه زجری را در آن مه که  ند  با لم نها، از همک -صرررحبتی 
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شاد، تحصیل«موفق»شده است؛ افراد ها متحمل میانتلکتوئل ده، کر، 
ها در آن زمان و افراد بسررریار بسررریار ای که خیلیدغدغهثروتمند و بی

خورند؛ خوردند و میتری در زمان ما، حسررررت زندگی آنان را میبیش
صیف  اما این نوع زندگی از دریچۀ نگاه یک فدایی خلق به گونۀ دیگری تو

 شود. می
ی نارفیق بددی، این اسرررت که «رفقا»شررررف دیگر دکتر ابوالحسرررن بر 

ترین عبارات حسرررن، در مورد خود او و دوسرررتانش را ترین و گزندهتند
 کنده سانسور نمی

 
زنی؟ با مغز چه من حرف می "شررردۀتباه"شرررما از زندگی به اصرررطال  »

یم واندیشی دوست من؟ آیا این انگشت اتهام توست که به سکسی    می
تم، واقداً افبلند شده؟ من وقتی به یاد زندگی تباه نشدۀ تو و امثال تو می

تذال بهخواهم اسرررتفراغ کنم؛ درمی با اب بال پول گشرررتن، همراه  در دن
با آن بگو و مگورو  خانوادگی  ندگی  با آن های بیشرررکن ز هایش،  انت

های اش، با آن میهمانیهای مسخرهچشمیها و چشم و همسازیظاهر
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ها جانشررین ها و خوشررمزگیترین جوکموقدی که رکیکمحبت و بیبی
های دروغین، آن زندگی ها و اظهار عشقباشد؛ آن اظهار دوستیآن می

فکری جریان ای مدنویت و تهی از هر گونه وجدان روشرررنکه بدون ذره
پرسرررتی آن را نمایی و خالصررره تجملخواهی و خوددارد و تقلید و خود

شما زندگی دیگر هم دارید؟ آه که دکتر بویناک  ست؛ آیا  و چرکین کرده ا
جان بهتر اسرررت به کار خودتان ای؛ شرررما آقاظریفی دلم را به درد آورده

با همان گروه روشرررن ید و  بدب رداز که من اسرررمشررران را فکران  بختی 
ام، خوش باشرری و برای این مردمی که من فکران لم ن گذاشررتهروشررن
هایشان کنم و شما قادر به فهم و درک روحیه و آرزومی ها زندگیبین آن

ام دهید، به نهایی را که به من میها و فحشنیستی، یقه ندرانی و ناسزا
خوشیم که "ها ارزانی من نکنی. در تراژدی هملت خوب آمده استه آن

شود چه می "زیاده از حد خوش نیستیم و دکمه روی کاله بخت نیستیم.
خورده برود و مویه سررر دهد و بگذار آهوی زخم"ی عزیز؛ کرد دکتر ظریف

ندیده بازی و نشاط کند، زیرا هنگامی که برخی در خوابند، گوزن آسیب
 .«"گرددبرخی دیگر باید بیدار بمانند، چرخ روزگار بر این نمط می
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ناپذیر، در برخورد با تئوری و استراتژی این اصولیتِ مستحکم و سازش

 زنجیران حسرررن بهنمایاند؛ یکی از همن خلق نیز رخ میانقالبی فداییا
که در یکی از رفت و برگشرررتیاد می به کمیتۀ آورد  های مکرر حسرررن 

، او را دیده که چهار دسررت و پا از دسررتشررویی 1353مشررترک در سررال 
دهد، اتهام گشرررته اسرررت؛ در گفتگویی که با حسرررن دسرررت میمیباز

شخدژخیمان و در ر س آن شما تخم چریک »شوده ص میها تهرانی م
هایی که زیر رگبار شالق بر کف و درخواست« را در این مملکت پاشیدید

مبارزۀ مسررلحانه را رد کنید و »شررده و پا و بدن نحیف حسررن، تکرار می
؛ و البته که پاسخ حسن، به مثابه یکی از «این را در تلویزیون اعالم کنید

شی فدایی، چیزیچهار بنیان صلی م سدت همۀ « نه»جز یک  گذار ا به و
 تاریخ نبود. 

بردار دانسرررت که چهل سرررال بدد، یک مشرررت کالهبیچاره تهرانی! نمی
سیاسی، نشان به نشان سالم و علیکشان در فالن تاریخ با بیژن و حسن 

نۀ  ها به ب لت از این طریق و  کا دل و نگ »و ج نان از قفس ت ها کردن آ ر
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سررری و صررردای بییوهای بی، همین کار را در اسرررتود«هایشررراندیدگاه
خوردۀ ساواک و واواک را دهند و پروژۀ ناتمام و شکستآمریکا انجام می

ساند؛ آن سرانجام خواهند ر شهید بنیانبه  گذار ما را دوباره ها یهوداوار 
 آویزند. و چندباره به صلیب آزار و خیانت می

ای هپیکر نحیف رفیق حسررن در زیر زجر و آزار دوران حبس و شررکنجه
شد؛ اما هر ستخوان تبدیل  ست و ا شتی پو شت، کوپیاپی، به م ه چه گذ

تر شررد. قدرت حسررن در تر و اقیانوس ایمانش، عمیقمقاومتش، مهیب
به دشرررمنان خلق و کرانش در نفرت بیضررردف او بود؛ عشرررق بی انتها 

خائنان؛ رفیق حسرررن ایسرررتاده مرد. ما نیز به احترامش زانوان از خاک 
 بوسه زنیم و قدم در مسیر بنهیم.  بکنیم، بر رویش

 سه؛
«  گفتم؟چه می»های رفیق حسن، دو مقالۀ ها و ترجمهاز مجموعۀ نوشته

ست. این « مرداد 28حزب توده و کودتای »و  شده ا شر  باقی مانده و منت
ها که از درون زندان به بیرون فرستاده شده است، بیش و پیش از نوشته

کار؛ چرا که در خواران تبهگوش میرافهر چیز، کشیدۀ محکمی است بر 
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ها، رفیق حسررن به نحوی مسررتحکم بر صررحت و موضرروعیت این نوشررته
ا کند و اصرار دارد تهای فدایی خلق تأکید میتئوری و استراتژی چریک

 های خود باقی بماند. دیدگاه« قفس تنگ»در 
شرررود؛ انگیز آغاز میبه نحوی شرررگفت« گفتم؟چه می»سرررطورِ آغازین 

به نحوی در کنار هم چیده می که گویی او از آنکلمات  چه قرار شررروند 
د، نظراتشان بیای« تفسیر»هایشان و ها و دیدگاهاست در آینده بر سر آن

گام خود را  نابهن گام و  یا مرگ زودهن که گو باخبر بوده اسررررت. رفیق 
سدی میبینی میپیش سیاسی و راهبردی کرده،  کند باورهای بنیادین 

 ا برای آیندگان بیان کرده و توضیو دهدهخود ر
 
جا کشررانید؟ آیا یک عده جوان مخبط گفتم؟ چه تزی مرا به اینچه می»

 انجام در درون زندانبرنامه و تئوری بودیم که جویای نام بودیم و سررربی
 باید روزگار بگذرانیم؟

که بماند و شررراید روزی نیاز به آن باشرررد که این مختصرررر را من برای آن
نویسرررم؛ زیرا همیشررره این احتمال گفتم، میای بدانند من چه میعده
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سرررره روانۀ گورسرررتان شررروم. پایۀ تئوریک ها یکوجود دارد که از زندان
نظریررات من دربررارۀ وظررایف کنونی مبررارزین، چنین بود کرره در زیر 

 «آورم...می
 

نه یل زمی به تحل و  1332مرداد  28های کودتای رفیق حسرررن سررر س 
چه »پردازد. در این بخش، خلق میآن بر صرررفوف خلق و ضرررد تأثیرات

شتراکات زیادی با « گفتم؟می دارد که « مرداد 28حزب توده و کودتای »ا
ای از این باشررد. بخش عمدهحاکی از اهمیت این نکات در نزد رفیق می

مطالب و نکات، به بررسررری جایگاه و عملکرد حزب توده و خطاهای آن 
و به همین خاطر و به ویژه در بررسررری ادعاهای  اختصررراق یافته اسرررت

ای برخوردار اسررت. رفیق حسررن در الدادهخواران از اهمیت فوقمیراف
این قسررمت، به دالیل گسررسررت قطدی و نهایی خود و سررایر رفقای گروه 

پردازد. متأسرررفانه ضررریاء ظریفی، از حزب توده می-موسررروم به جزنی
ای از مه و ن چهار دهه، در هالهمباحث مربوط به این موضوع، در طی ای
های چپ و راست پوشیده سازیدود ناشی از مباحثات گروهی و افسانه
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شده است. برای کنار زدن این ابهامات و آگاهی از مطلب، ناچار از مکث 
 تر بر این نکته هستیم. طوالنی

فدایی خلق و  قای چریک  یاری از رف نه در این عرصررره، بسررر فا متأسررر
یانهواداران خط رف ثات -قا پو باح لۀ م به ت تادن  با دراف مدزاده،  اح

اکثریتی قرار -کرراران تودهای، فرصررررت مهمی را در اختیررار تبررهفرقرره
های کودتای باند اکثریت در اند؛ بحث در واقع بر سررر دالیل و زمینهداده

نظام حزب توده اسرررت؛ رفقایی مانند اشررررف سرررازمان، به عنوان پیاده
با خطایی آشرررکار، ریشرررۀ این انحراف را به دهقانی و بسررریاری دیگر، 

تر، گردانند و سررر س با اشرررتباهی هولناکهای رفیق بیژن باز میدیدگاه
سأله را نیز در  ستجو میآن« ایسابقۀ توده»دلیل این م  کنند. اینها ج

تر، در واقع گذاشتن یکی خطاهای پشت سر هم و یکی از دیگری مهلک
شکل سااز دو پارۀ اصلی  سینی زمان چریکدهندۀ  های فدایی خلق در 

شیادان توده-کاران تودهو تقدیم آن به تبه ای اکثریتی است. در مقابل، 
شرران نیز، با کمال میل و نهایت افتخار، این هدیه را و شرراگردان اکثریتی

به این کنند و بر سرررر میدریافت می که اعترافی آشرررکار   گذارند؛ چرا 
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، حمید اشررررف و ... در صرررورت مسرررأله اسرررت که رفقا بیژن، حسرررن
آغوش »و « خانۀ پدری»آمدند و به ماندن و گذر سرررن، سرررر عقل میزنده
 گشتند. میای باززدۀ تودهخانوادۀ نکبت« گرم

اما واقدیت امر چیسررت و دیدگاه رفقا بیژن و حسررن در مورد حزب توده 
با بررسررری آثار موجود در این زمینه و از جمله همین دو مت ن چه بود؟ 

یاران رفیق حسرررن، می قا و  که این رف به روشرررنی و وضرررو  دید  توان 
شان به یک جمع ستی قطدی و نهایی از دیگر س بندی  دقیق و جامع و گ

توان اعتباری حزب توده و میراف آن رسیده بودند و در هید حالتی نمی
حزب، به شرریوۀ باند اکثریت، « آغوش»بازگشررت آنان به « فرضرریه»برای 

 قائل بود. 
به توضررریو و تشرررریو دقیق چرایی این  قا  ثار این رف بخش مهمی از آ
گسرررسرررت تاریخی که در حقیقت، نقطۀ عزیمت و مبنای اصرررلی هویت 
سرریاسرری خاق و متمایز و به عبارت دیگر فلسررفۀ وجودی آنان را شررکل 

ورز و مزدوری دهد، اختصررراق یافته اسرررت. حتی نویسرررندۀ غرضمی
 «بسررریار شررربیه»دو گروه در این رابطه را مانند مازیار بهروز، دیدگاه هر 
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داند. در واقع، اختالف نه در مورد ضرررورت گسررسررت از حزب توده و می
سر ارزیابی تاریخی از حزب و عملکرد آن در  سی آن، که بر  سیا فرهنگ 

 بود.  1320-32های فاصلۀ سال
های رفیق ها و نوشررتهجا که موضرروع بحث ما در این متن، اندیشررهاز آن

ضیاء ظریفی است، صرفاً بر دو نوشتۀ او متمرکز خواهیم شد؛ بر حسن 
خالف رفقا پویان و احمدزاده، رفقا جزنی و ضررریاء ظریفی مدتقد بودند 

توده در فرراصرررلرره  نقالبی»، 1332تررا  1320کرره حزب  ، «کررارگری»، «ا
ا بوده است؛ این رفق« حزب کمونیست»و یک « لنینیست-مارکسیست»

توده را با حاکمیت اپورتونیسرررم بر رهبری و عملکردهای انحرافی حزب 
ید پرکمیتۀ مرکزی حزب توضررریو می تأک به ویژه  ا رنگی بر جددادند و 
پایین حزب و رهبری آن داشررتند. در بودن حسرراب بدنه و اعضررای رده

تأثیر سرررابقۀ فدالیت رفقا بیژن و حسرررن در سرررازمان جا میاین توان 
 پذیرفت. ها آموزی حزب را بر ارزیابی آندانش

های تر یک جبهۀ ائتالفی از گرایشواقدیت این است که حزب توده بیش
گوناگون بود تا حزب به مدنای دقیق کلمه. مطمئناً یک گرایش انقالبی 
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های جوان و سررازمان افسررران های پایینی، الیهقدرتمند به ویژه در رده
نظر  حزب وجود داشررت که از عملکرد رهبری ناراضرری بود؛ از این حیث

رفیق حسررن دقیق اسررت؛ اما ارزیابی از ماهیت و عملکرد یک حزب، بر 
صورت می شده و یا عملی آن  شی اعالن  سط مبنای خط و م گیرد که تو

شرررود. در جریانی مانند حزب توده، که بدنه و رهبری حزب تدیین می
های گذاریپایین امکان و توانایی تأثیرگذاری بر سرریاسررتاعضررای رده
ست. رهبری کالن حزبی  شمگیرتر ا سیار چ شتند، نقش رهبری ب را ندا

ای حتی به حزب توده و به تبع آن خط مشرری حاکم بر آن، در هید دوره
و « کمونیسررررت»و برردین ترتیررب « انقالبی»انرردازۀ یررک یررا چنررد مرراه، 

در مدنای دقیق و راسررتین کلمه نبود. البته « لنینیسررت-مارکسرریسررت»
یت را نمی بود؛ « کارگری»که حزب توده، حزبی توان رد کرد این واقد

به نحوی خیره که  آور، بخش بزرگی از طبقۀ کننده و اعجاببدین مدنا 
های خود متشررکل سرراخته بود؛ اما اعتراف به کارگر ایران را در سررازمان

تأثیر  نۀ  گاه و دام پای ها توصررریفی از بخش مهمی از  یت، تن این واقد
ن. بخش بزرگی از احزاب اجتماعی حزب است و نه خط مشی حاکم بر آ
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رفرمیسرررت در طول تاریخ، به پایگاه کارگری بسررریار وسررریع خود فخر 
اند؛ اما این امر کمی هید تأثیری بر قضررراوت در مورد ماهیت و فروخته

 مشی آنان نگذاشته است. 
تا  1320بدین شکل رفیق حسن مدتقد بود که حزب توده در فاصلۀ سال 

بوده اسرررت، با بدنۀ حزبی صرررادق و ، حزبی کمونیسرررت و کارگری 1332
دار در رهبری، که سرررانجام کل حزب را در انقالبی و اپورتونیسررم ریشرره

سی  ست که رفیق به برر ضی ا سیطرۀ خود گرفت. بر مبنای چنین مفرو
 پردازد.ها میعملکرد حزب در آن سال

رفیق اعتقاد دارد که در پیروزی کودتاچیان، هم مصدق و هم حزب توده 
هایی که باور دارند لنینیسررت-ر عهده دارند؛ اما مارکسرریسررتسررهمی ب

حزب توده در آن دوران، حزبی کمونیست بوده است، موظف هستند که 
مسرررئولیت عمده را متوجه این حزب کنند و او را به خاطر انجام ندادن 

-هید مارکسررریسرررت»اش، زیر رگبار نقد بگیرند؛ چرا که وظایف انقالبی
سیاسی  لنینیست راستینی، در نهایت، از مصدق به مثابه یک نمایندۀ 

برایسرررتی انتظرار چنران عمرل قراطدی را بورژوازی ملی، نبرایرد و نمی
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حالت عکس این قضیه هم البته صادق است؛ بدین مدنا که «. داشتمی
افرادی کرره حزب توده را در آن دوره، حزبی کمونیسرررتی و انقالبی 

«  در نهایت»داند( هم آنان می دانند )و نگارنده هم خود را از جملۀنمی
توانند مسررئولیت عمدۀ شررکسررت را متوجه آن حزب سررازند؛ چه از نمی

هررای انقالبی توان انتظررار ابتکررارات و واکنشحزبی رفرمیسررررت نمی
، در حقیقت اشررراره به نکاتی دارد که «در نهایت»که گفتیم داشرررت. این

اما بسرریار مهم آموزی، از همین برخورد کوچک توان به عنوان درسمی
 رفیق حسن، اخذ و استخرار کرد؛

هررای درونی خودمرران، برره عنوان مبنررای کرره در تحلیررلنخسررررت این
صمیم شخص گیریت سیل و ها و م سی، هر نیرو، پتان سیا کردن وظایف 

-توان آن و انتظارات از آن را باید در کادر و چارچوب ماهیت سررریاسررری
اب پایه اجتنبینی بیو خوشطبقاتی آن بررسررری کرد و از هر گونه توهم 

کرد؛ ارزیابی ما از مصدق، خمینی، موسوی و هر رهبر و نیروی سیاسی 
ظایف  قابالً و ته صرررورت گیرد. مت حاظ کردن این نک با ل ید  با دیگر، 
نیروهای انقالبی و کمونیست نیز باید به همین طریق، تدیین و مشخص 
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سئولیت شود؛ به عبارت دهای آنو دایرۀ م های یگر در تحلیلها تدیین 
های هر نیرو را بر مبنای ها و محدودیتبایسرررت مسرررئولیتدرونی می

 گذاری قرار داد.ماهیت طبقاتی آن محاسبه کرد و مبنای سیاست
شود که در سطو تبلیغات در بین که رعایت نکتۀ اول، باعث نمیدوم این

ر مقابل تودۀ مردم و مجادالت عمومی، از آوردن فشار و طر  انتظارات د
رهبران و نیروهای سرریاسرری دارای اختیارات و ابزارها خودداری کنیم؛ 
باید ادعاهای افراد و نیروهای سررریاسررری و  در این سرررطو از فدالیت، 

های دسررت نیازهای جنبش عمومی را مالک گرفت و بر اشررخاق و گروه
 اندر کار فشار آورد؛ 

صندت نفت، به عنوان مثال، در همان مورد مصدق و نهضت ملی شدن 
ست به این خیال دلحزب توده نمی صدق به عنوان توان خوش کند که م

جاعی یات ارت بل جر قا یان بورژوایی، در م یک جر ماری -رهبر  اسرررتد
به اقدامات رادیکال خواهد زد؛  قاطدیت نشررران خواهد داد و دسرررت 

های مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهدۀ جریانی است که دارای داعیه
توان مصررردق و و انقالبی اسرررت؛ اما در همان زمان، نمیکمونیسرررتی 
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حامیان او را به عنوان رهبرانِ دارای اختیارات و امکانات گسرررترده، به 
ت بنا بایسهستند، به حال خود وانهاد؛ بلکه می« بورژوایی»این بهانه که 

بات جنبش و داعیه یازها و مطال ها و امکانات افراد و جریانات، بر بر ن
 گویی طلبشناسی تاریخی و پاسخها مسئولیتشار آورد و از آنها فآن

کرد. تنها بدین طریق و با در نظر داشتن این امر است که امکان پیروزی 
هررا و در نبردهررای هژمونیررک در پهنررۀ اجتمرراع و در عرصررررۀ جنبش

 آید. های عمومی حاصل مینهضت
ونه گلنینیسررتی چ-گیری صررحیو مارکسرریسررتمکانیزم دقیق این جهت

 دهده است؟ رفیق حسن به روشنی توضیو می
 
لنینیسررتی، این اسررت که -شررکل صررحیو عمل یک حزب مارکسرریسررت»

ست به درآورده و خود ابتکار عمل را  ست افراد نادر ست را از د شدار در
در دسرررت گیرد؛ تا هم مانع از افتادن رهبری به دسرررت افراد ناصرررالو و 

راه تحقق شررردار حرکت کند و صرررداقت شرررود و هم بدون انحراف در بی
 ها نشان دهد؛ ولیبودن سیاست خویش را به تودهبدین وسیله، اصولی
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رهبری حزب به این شررکل عمل نکرد و به همین جهت گفتیم که شررکل 
لنینیسررتی به دور بوده -های مارکسرریسررتعمل حزب توده از پرنسرریب

 «است.
 

 زدگیهای سیاسی خود، به طور کامل، از هیجانرفیق حسن در تحلیل
ه دانند، بمی« رادیکالیسررم»و برخورد شررداری، که بسرریاری آن را نشررانۀ 

خدشرررۀ انقالبی، اما کامالً دور اسرررت و همۀ مسرررائل را از یک موضرررع بی
با  یک انقالبی بررسررری « مغز سررررد»مندطف و  ئال پولیت و مبتنی بر ر

 رفیق حسن استفادۀ مصدق از تضاد بین آمریکا و انگلیس کند؛ مثالًمی
ضت می ضاد و در یک مقطع را مفید به حال نه صوالً وجود این ت داند و ا

کند. در برخورد با برداری از آن را، زمینۀ پیروزی نهضت مدرفی میبهره
 دلیل،مصدق و دوران او هم، نگرش رفیق از هر گونه توهم و تحسین بی

 نویسدهاو می خالی است؛
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که بورژوازی می» فت در شررررایطی  ند حرکتش تسرررریدی در پیشرررر بی
شد. در  ساس خطر کند و مردد با ست، باید که اح سی طبقۀ کارگر ا سیا

-جا، در چنین شرایط حساس و خطیری، هید انقالبی مارکسیستاین
لنینیسرررتی نباید از آن متوقع تحرک بوده و انتظار نشررران دادن ابتکار 

ضدعمل انق شد. چنین انتظاری، به البی در کوبیدن  شته با انقالب را دا
لنینیسرررم و -های مارکسررریسرررممدنای عدم درک و فهم عمیق آموزش

انطباق آن در زمینۀ موضع طبقاتی و سیاسی بورژوازی ملی خواهد بود؛ 
به جنگ داخلی  نه چندان دور،  یا  به احتمال قوی  که  آن هم در امری 

د. نمواز نظر بورژوازی، پیچیده و خطرناک می شود که پایانشمنجر می
لنینیسررم، وظیفۀ انقالبی -های مارکسرریسررمعکس، منطبق با آموزشبر

جاب می به عکسحزب توده ای که سررررنوشررررت انقالب را  مل کرد  الد
بورژوازی، وابسرررته نسرررازد و رهبری انقالب را به عهده بگیرد و ابتکار و 

از خود نشررران دهد و از شررررایط انقالب تحرک انقالبی در کوبیدن ضرررد
 «برداری را بنماید.اکثر بهرهانقالبی برای دفاع از امر انقالب، حد
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تاریخی، بیش ثال  با همان م ید این روش صرررحیو برخورد را  گذار تر ب
 توضیو دهیم و بحث را ببندیم؛

، جنبشرری 1330و دو سررال نخسررت دهۀ  1320های پایانی دهۀ در سررال
ات مختلف با مطالبۀ ملی شدن صندت نفت و با عمومی، متشکل از طبق

گیرد. در این میان، حزبی استدماری شکل می-ارتجاعیگیری ضدجهت
های انقالبی و کمونیسرررتی در صرررحنه حضرررور دارد؛ نحوۀ عمل با داعیه

که، چنین حزبی باید دستور صحیو این حزب چگونه است؟ نخست این
شده  عینی و عمومی تدیین کار و مطالبات محوری جنبش را که به شکل

روی خود را از کانال این اسررت، به رسررمیت بشررناسررد و بکوشررد که پیش
های مطالبات دنبال کند و از این مسرریر به سررمت تحقق اهداف و آرمان

تواند اعتماد عمومی را خود حرکت کند؛ در غیر این صررورت، حزب نمی
با تودبه خود جلب کند و هم ۀ مردم به منصرررۀ گرایی و همراهی خود را 

 ظهور رسانده و اثبات کند. 
های نخستین نهضت ملی شدن صندت نفت تا مقطع حزب توده در سال

شتباه کشنده1331خیزش سی تیر  شد؛ البته ، دچار ا ای در این زمینه 
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ناشررری از  بداً  که رفیق نبود؛ همان« رویچپ»خطای حزب توده ا طور 
یل حزب توده در مقابل دهد، مطالبۀ بدحسرررن به روشرررنی توضررریو می

شدار  صندت نفت جنوب»نهضت،  شدن  شتباه به « ملی  بود که از فرط ا
زد و در واقع در سرررمت راسرررت مطالبۀ مصررردق و بالهت و جنون تن می

گرفت که خواهان ملی شررردن کلی صرررندت نفت بودند. نهضرررت قرار می
ه بتداعی این مطالبه با حمایت حزب توده از واگذاری امتیاز نفت شمال 

ست  سیا شوروی با توجیه  سال« موازنۀ مثبت»اتحاد  ، 1325-6های در 
اعتمادی گسررترده نسرربت به حزب در بین تودۀ باعث ایجاد بدبینی و بی

 مردم شد.
به اصرررال   حال، حزب در مقطع خیزش سررری تیر و پس از آن،  به هر 
اسرراسرری رویکرد خود پرداخت و با نهضررت عمومی همگام شررد. در این 

بایست از افتادن از آن سوی بام خودداری کند و هید گونه میمقطع نیز 
که رفیق حسررن نیز توهمی را نسرربت به مصرردق در ذهن ن رورد؛ چنان

 «رهبر بورژوایی»کند و با دقیقاً از چنین موضررردی با مصررردق برخورد می
یط  تش بررا شرررررا یف دوران صرررردار توصرررر خوانرردن او و  یر  گ ی پ نررا
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آلیزه کردن او و ، از ایررده«اتیررکدموکرنیمرره»و « دموکراتیررکشررربرره»
کند. مصررردق یک رهبر پراکنی نسررربت به او، اکیداً خودداری میتوهم

طبقاتی خود، فاقد قاطدیت و -بورژوایی است و به سبب ماهیت سیاسی
بار با ائتالف در له  قاب بات نهضرررت و م طال -پیگیری الزم در پیگیری م

به ابتکارات و نشان  استدمار است و مطمئناً در این مسیر، از دست زدن
 های قاطع، رادیکال و انقالبی خودداری خواهد کرد. دادن واکنش

تالش برای کسررب »بدین ترتیب احتجاجات بددی حزب توده، در مورد 
جازه از مصررردق یدن برای واکنش نشررران دادن او»، «ا ظار کشررر ، «انت

 دهد، مطلقاًطور که رفیق توضیو میو ... همان« درخواست سال  از او»
قابل پذیرش اسرررت. چطور یک حزب انقالبی بی پایه، احمقانه و غیر 
تواند انجام وظایف خاق خود را، از یک رهبر بورژوایی انتظار داشته می

 باشد و ملتمسانه از او انجام آن را بخواهد؟ پس راه و چاره چه بود؟ 
بایسررت ضررمن هماهنگی عمومی با نهضررت، به تدریز اقدام به حزب می

پایین، ایجاد رادیکا لیزه نمودن فضرررا، بسررریز نیرو و سرررازماندهی از 
تر در جنبش در ضمن تالش تر و انقالبیچه رادیکالهای هرگیریجهت
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صدق و  شار از پایین به م صفوف، ف ستردگی  ستگی و گ برای حفظ همب
ها و شررردارهای خود، سرررایر رهبران برای پایبندی به تدهدات، داعیه

ید و خود را در موقد ما یت کسرررب رهبری جنبش عمومی قرار دهد. ن
مرداد که اسرررتیصرررال و انفدال مصررردق بر همۀ سرررطو   28تا  25مقطع 

جنبش آشکار شده بود و اوضاع و احوال، یک برخورد انقالبی و قاطع را 
لب می بهط یت رهبری دسررررتکرد، موقدیتی طالیی برای  گیری و تثب

رای مقابله با نیروهای انقالبی و سرررازماندهی عمل و ابتکارات رادیکال ب
ستدماری بود. وظیفه شانه زیر ارتجاعی و ا ای تاریخی که حزب توده از 

آن دادن، در موقدیتی طالیی، خودداری کرد و برای همیشرره موقدیت و 
 جایگاه سیاسی و اجتماعی خود را از دست داد.

تا این با مفروض رفیق حسرررن مبتنی بر کمونیسررررت و انقالبی ما  جا 
، برای حفظ انسرررجام و نیز پیگیری 1332ب توده تا سرررال دانسرررتن حز

توان این سرر ال جا میمنظم بحث، عمالً توافق نشرران دادیم؛ اما در این
را از رفیق حسررن پرسررید که، آیا حزبی با خصرروصرریاتی که وی به دقت 

 دار و گسترده در رهبری، آمادهکند؛ یدنی اپورتونیسم ریشهتوصیف می
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ب هررای توجرره برره پرنسررریرربحران و انقالب، بینبودن برای روزهررای 
لنینیسرررتی و ... را، به صررررف داشرررتن پایگاه کارگری و -مارکسررریسرررت

های جدی انقالبی در سررطو  پایینی و اجتماعی بسرریار وسرریع، گرایش
توان در کلیت خود یک حزب میانی حزب و بدنۀ صررادق و فداکار آن، می

 کمونیست و پرولتری محسوب داشت.
ستدالالت فریبپس از آن، ر سن ا کارانۀ حزب توده در مورد عدم فیق ح

کند و طی این مبحث، به طر  دو کودتا را بررسی میامکان پیروزی ضد
یک می لۀ مهم و اسرررتراتژ با مقو ثه  باح کارا در م که سرررالحی  پردازد 

ست ست می-های تودهاپورتونی ست؛ رفیق عواملی را فهر کند اکثریتی ا
 سررراخت.کودتا فراهم میالیی برای پیروزی ضررردکه به نظر او، امکان با

البته باید به یاد داشرررت که در هر موقدیت سررریاسررری، حتی برترین و 
ماند و حتمیتی ها، پیروزی همواره یک امکان باقی میبهترین موقدیت

که به مدر هد بود؛ تن زدن از ورود  کار نخوا ناک در  یب و خطر های مه
، همان قدراشتباه است «ان شکستامک»سیاسی در زمان خود، به بهانۀ 

که بدون محاسررربۀ دقیق و در زمان و شررررایط نامناسرررب، تن به خطر 
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کند، از ها اشرراره میای که رفیق در تحلیل خود به آنسرر ردن. دو مقوله
 این قرار استه

که پیش از سررنجش احتمال پیروزی یا شررکسررت، باید این دو را اول این
هوشررریاری بسررریار قابل توجه، با امکان جا رفیق با تدریف کرد. در این

، مدت و ضربتیای شهری کوتاهپیروزی سیاسی از طریق یک قیام توده
کند. ، وداع می1332مرداد  28حتی در شکل مسلحانه و حتی در مقطع 

دقت و ظرافت نظر رفیق از این جهت قابل توجه اسرررت که بسررریاری از 
ص سم، هنوز رویای ت سی مدعی کمونی سیا  یک»رف قدرت در نیروهای 

د پروراننرا در سر می« یورش به کاخ زمستانی تزار»و از طریق « روز بزرگ
های بلشرررویک»ها، در حد همان و به همین خاطر در تمام این سرررال

سن اند. رفیق حباقی مانده« های الکترونیکیبلشویک»و اخیراً « کاغذی
فرصررت بزرگ یک »مرداد را  28تا  25از این جهت، به درسررتی روزهای 

شروع انقالب س س می« تاریخی برای  صتی برای انقالب و  نامد و نه فر
 «انقالب به مثابه یک روند»انداز جنگ داخلی و درازمدت و دیدگاه چشم
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های کند که در واقع، یکی از تزهای بنیادین سازمان چریکرا ترسیم می
 فدایی خلق استه

 
ی انقالب پس از شرررروع، گویم شرررروع؛ زیرا پیروزی قطدی و یقینمی»

الدمل بسرررتگی به فدل و انفداالت و تناسرررب قوای انقالبی و نحوۀ عکس
مۀ پیروزمند آن دارد؛ ولی... احتمال پیروزی در  رهبری انقالب در ادا

شمالی که تهران را مرداد، حد 28 شور به ویژه بخش  شی از ک اقل در بخ
مرداد آن  28ل، شررد، وجود داشررت و عالوه بر این احتمانیز شررامل می

دی، ترین تردیلحظۀ تاریخی بود که وظیفۀ شروع انقالب را بدون کوچک
 «بر عهدۀ حزب گذاشته بود...

 
اسررت؛  «طلبی انقالبیشررکسررت»دومین نکتۀ مورد تأکید رفیق، مفهوم 

شررد که احزاب انقالبی این مفهوم پیش از این، در مواردی اسررتفاده می
داری و ام ریالیسرررتی و از منظر ایههای بین دول سررررمدر جریان جنگ

هان  ناسررریونالیسرررتی، خوا با رد توهمات و تبلیغات  مصرررالو انقالب، 
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شرردند؛ شررکسررت دولت مسررلط بر کشررور خودشرران در جریان جنگ می
ها و سوسیال دموکراسی انقالبی آلمان در جریان جنگ موضع بلشویک

 جنگ گونه بود؛ موضع درست کمونیستی در جریانجهانی اول، همین
رژیم اسرررالمی ایران و رژیم بدث عراق نیز همین بود؛ اما رفیق حسرررن 
که در  قصرررد طر  مطلب مهم دیگری را دارد؛ منظور رفیق این اسرررت 

جه می با موقدیتی موا یک حزب انقالبی  مام برخی موارد،  که ت شرررود 
، اما کنندها بر شکست او در جریان تدرض و ابتکار عمل داللت مینشانه

سوی د صم طبقاتی برای قلع و قمع و نابود کردن نیروهای از  یگر عزم خ
ای اسرت که شرکسرت باافتخار در میدان مقاومت و نبرد انقالبی، به گونه

ای کامالً مرجو بر شرررکسرررت ذلیالنه و در حال انفدال و فرار را به گزینه
به عنوان مثال همان حزب توده در تبدیل می از  1332مرداد  28کند؛ 
جام وظی نۀ محتوم بودن ان ها با ب تا،  با کود له  قاب تاریخی خود در م فۀ 

شرررکسرررت، سرررر باز زد؛ اما عالوه بر یک بدنامی غیر قابل پاک شررردن 
بدون کوچکتاریخی، یک سرررال بدد تمام سرررازمان حزبی ترین اش، 

مقاومت و کنشری، توسرط دسرتگاه امنیتی پهلوی ویران و نابود شرد؛ به 
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یک نبرد، نیروهای حزب »تدبیر رفیق حسرررن،  نه در  و تمام مبارزان، 
ۀ ها و چوبنقشه و هدف، گروه گروه به زندانبلکه در یک هزیمت و فرار بی

 ؛ در حالی کهه«دار س رده شدند
 
داد و برره نظر مررا، اگر رهبری حزب وظیفررۀ انقالبی خود را انجررام می»

خورد، حتی در آن صررورت نیز، احتماالً در میدان نبرد هم شررکسررت می
سرررری آثار و عوارض یا به وجود یل صرررحت اصرررولی راه حزب، یکبه دل
ه تر قابل غلبتری که زودتر و آسررانآمد و یا در شررکل بسرریار ضرردیفنمی

کرد. این آثار و عوارض، ناشرری از نفس شررکسررت نیسررت، بود، بروز می
بلکه ناشی از عدم اقدام و ناشی از شکست در میدان هزیمت است و نه 

واردی در تاریخ وجود دارد که شرررکسرررت در میدان میدان نبرد؛ زیرا م
حاظ  ته از ل مل ارزش دارد )الب کا یک پیروزی  ندازۀ  به ا نبرد، چیزی 

 «مدنوی و در مراحل بددی مبارزه(...
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کاران دانسرررت؛ تبه 1360خرداد  30توان مقطع یکی از این موارد را می
ملرره اکثریتی در توجیرره مواضرررع ننگین خود در آن دوره، از ج-توده
کننررد کرره مقررابلرره در مقررابررل خمینی و رژیم چنین اسرررترردالل میاین

ای جز شررکسررت نداشررت. جمهوری اسررالمی، به دالیل گوناگون، نتیجه
ستداللی کامالً فریب ست؛ در واقع دلیل حمایت آنالبته این ا ها کارانه ا

سأله باز می شاز رژیم خمینی، نه به این دلیل، که دقیقاً به این م ت که گ
دانسررتند؛ ورنه محتوم به شررکسررت می« انقالبی»ها رژیم خمینی را آن

های اسرررالمی، نباید منجر به دانسرررتن مقاومت در مقابل فاشررریسرررت
به  ها شود.حمایت تام و تمام از دیکتاتوری فاشیستی در تمامی صحنه

مشررخص بود که رژیم اسررالمی قصررد یک  1360خرداد   30هر روی، در 
ی را دارد و حتی اگر تمام عالئم بر شررکسررت انقالبتدرض گسررترده ضررد

ضدگواهی می فاشیستی، بهتر از جارو داد، شکست در میدان مقاومت 
اکثریت در بهمن -شرردن در اور ذلت و خواری، به مانند سرررنوشررت توده

عیار، دو بار جاسررت که حزب توده با حماقتی تمامبود. جالب این 1361
نیز هررا و تخیالت ، رویررابررافیاز یررک سررروراخ گزیررده شررررد و هر بررار 
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اش، بیش از یک سرررال دوام نیاورد. اما مجاهدین خلق، «اسرررتراتژیک»
سرنوشت فالکت سال این درس تاریخی از  را به  1332بار حزب توده در 

با در دسرررت گرفتن ابتکار عمل تدرض و مقاومت  خوبی اخذ کردند و 
 انفاشرریسررتی و با وجود شررکسررت نهایی، موقدیت خود را، به عنوضررد
های مهم نه نیرو فا تأسررر ند. م یت کرد ترین نیرو در این عرصرررره، تثب

سر می شتگی به  سرگ شتت و  ست در آن دوران، در اور ت و  بردندکمونی
سیاری از اعضا در زندان و زیر  شکست آنان با وجود مقاومت قهرمانانۀ ب
شررکنجه، از حیث سرریاسرری، شررکسررتی در حال هزیمت و در بهترین 

شررد و این واقدیت، بر سرررنوشررت دی تلقی میحالت، بدون جنگیدن ج
 طیف کمونیست تا به امروز سایه انداخته است.

ضی، به  صالحات ار شرایط پس از کودتا و ا ضیو  سن پس از تو رفیق ح
انداز اسرررتراتژیکی که پیشررراروی مبارزین قرار داد، ترسررریم دو چشرررم

 پردازد؛می
عینی برای های اندازی که مبتنی بر عدم وجود زمینهنخسرررت، چشرررم

کافی تضرررادهای اجتماعی برای چنین  عدم حِدّت  مات انقالبی و  قدا ا
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منظوری است. رفیق حسن به سه نکتۀ بسیار جالب در مورد این فرضیۀ 
که برای اثبات انفدال خود، به مراجع کند؛ اول ایناستراتژیک اشاره می

به تدبیر لنین تئوریک انقالبی ارجاع می مار بین جم»دهد و  ت المثل 
سوخ می سخ و من که علناً و یا عمالً، کند؛ دوم اینو دفع وقت می« لغزدنا

ان نهد؛ این بدمیشدارهای استراتژیک را به بهای شدارهای تاکتیکی وا
مدناسررت که سررازماندهی امر انقالب و سرررنگونی وضررع موجود را به بوتۀ 

کل سرر ارد و مشررغلۀ اصررلی او را اموری مانند آزادی تشررفراموشرری می
 دهد؛ رفیقکارگری، افزایش حقوق، مطالبات صررنفی و ... تشررکیل می

ستراتژی را  شک»حسن این نحوۀ عملکرد را، که ا پندارد، از روی می« کَ
که جوهر اصرررلی این نامد؛ سررروم اینمی« شررراهکار»تمسرررخر و طدنه، 

و « شودکنیم ببینیم چه میصبر می»سیاست، صبر و انتظار با چاشنی 
اسررت؛ این خط مشرری « بهتر شرردن شرررایط»و « آوری نیروجمع»توجیه 

سیون؛  ستِ اپوزی صلی طیف کمونی ستر ا حزب توده در آن دوران و نیز ب
های خطوط موسررروم به سررره و چهار، در شررررایط کنونی یدنی باقیمانده

اسررت؛ درسررت اسررت که بر مبنای سررنت هر جریان، ممکن اسررت نحوۀ 
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ستدالل تفاوت دا شد، اما جوهر راهبردی تبیین، ادبیات و نوع ا شته با
 همۀ این موارد در عمل یکی است.

که رفیق حسرررن چشرررم به نحوی  بل خط حزب توده،  نداز دوم در مقا ا
که عدم وجود تحرک و جنبش کند، چشرررمتشرررریو می ندازی اسرررت  ا

سرریاسرری و اجتماعی در سررطو جامده را، نه به عدم وجود زمینۀ عینی و 
شار دیکتاتوری مرتبط می ضادها، که به ف شدن ت بیر داند و یا به تدحاد ن

رحمانه، به زور، ین خفقان و اسررتبداد بیسرررپوش سررنگ»رفیق حسررن، 
ست شده ا شرایط را از دید «. مانع تبلور علنی و تظاهر آن  سن  رفیق ح

 دهدهاین جریان، بدین شکل توضیو می
 
ستبداد خشن و بی ]عدم وجود جنبش[» ست که بر سابقهبه خاطر ا ای ا

مانع از فوران تضرررادهاسرررت. توده در طی جامده حکومت می ند و  ک
های اخیر آموخته اسررت که از تظاهرات خیابانی و اعتصرراب هید سررال
گاهی ندارد تا مخالفتش را بروز شرررود؛ توده تکیهای عایدش نمینتیجه

دهد؛ توده، امیدش را از دسررت داده اسررت؛ توده امروز آماده اسررت که 
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پاسرررخ  له  با گلو له را  که گلو ند  ثار افرادی ک یت اخالقی خود را ن ما ح
 «دهند...می

 
 در مورد شرایط عینی و ذهنی انقالب، نظر رفیق حسن چنین استه

 
از نظر من،  ]عالوه بر تأثیر عامل دیکتاتوری در ظاهر نشرردن تضررادها[»

انقالبیون نقش بزرگی در تکمیل شرردن و جهش دادن به شرررایط عینی 
انقالب دارند؛ شررررایط عینی چیزی نیسرررت که یک دیوار چین آن را از 

اه جدا کرده باشرررد و باید منتظر باشرررند تا خود درسرررت افراد انقالبی آگ
دهد که به گاه را میشرررود؛ انتخاب راه قهرآمیز به توده این امید و تکیه

 «راه انقالب کشیده شود.
 

دهد که از تصور انقالب، به اما در ادامه، رفیق بار دیگر این هشدار را می
ی کرد؛ که در عین مدت و ضرررربتی، باید خوددارعنوان یک فرایند کوتاه

کنند که گونه تبلیغ میشکن به کسانی است که اینحال، پاسخی دندان
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بودند که انتظار داشتند با آغاز « مشتی جوان ماجراجو»ها ظاهراً چریک
شروع تحرکات آن شود و مردم به مبارزۀ و  شرایط انقالبی  صله  ها، بالفا

 ها ب یوندندهآن
 
میز، به مدنای انجام انقالب نیسررت... اشررتباه نکنیم؛ شررروع راه قهرآ»

نتکاریخراب ظامی، ترور خیا کاران و افراد م ثر رژیم، انقالب های ن
گشررایی از طریق قهرآمیز به سرروی انقالب عمومی خلق نیسررت بلکه راه

 «است...
 

به آن متدلق از منظر این چشرررم یت خود را  قاطد با  که رفیق  نداز،  ا
ستراتژیک حزبمی ضیۀ ا ست داند، فر های امروز ایران را توده و کمونی

 بردهبدین گونه زیر تیغ نقد می
 
تواند چند سررالی صرربر کند تا سررازمان کند که میحزب توده خیال می»

گاه دسررت به عمل بزند. بزرگی تشررکیل دهد، وحدت به وجود آورد و آن
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که در شررررایط کنونی ایران، فقط در جریان مبارزه، از دیگر نمی فهمد 
که صرررحیوطریق  ترین راه؛ یدنی در جریان اعمال راه قهرآمیز اسرررت 

توان شرررایط ذهنی را تقویت کرد، سررازمان حزبی را گسررترش داد و می
 «تشکل طبقۀ کارگر را افزون ساخت...

 
انداز مبارزۀ قهرآمیز از نظر رفیق، به مدنای گشرررودن یک جبهۀ چشرررم

و احسرراسررات نظامی علیه رژیم اسررت. رفیق حسررن بدون رودربایسررتی 
حقوق بشرررری، با روشرررنی و قاطدیت تمام -مانتال دموکراتیکسرررانتی

 گوید کههمی
 
پس از شروع، همۀ کارها مجاز است؛ از تخریب تا ترور خائنین؛ از آتش »

 «زدن تا ربودن مخالفین نهضت...
 

ما هم داده کلیدی توجه میبه این نکتۀ فوق چنانا که موفقیت ال دهد 
شررروع مبارزه و زدن جرقۀ اولیه و تأسرریس یک گروه،  مبارزه نه منوط به
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در شرایطی است که رژیم همۀ نیروی « ادامۀ کار»که در گرو عامل حیاتی 
های جریان بسررریز خود را برای سررررکوب تحرکات و نابودی کامل نطفه

 کندهمی
 
شروع» کنندگان شروع، آسان ولی ادامه، مشکل است... پیروزی اولیۀ 

ست که پس ا شش این ا شروع مبارزه، بتوانند آن را ادامه دهند... کو ز 
کننده باید این باشد که با انجام یک سلسله عملیات نمایشی گروه شروع

کند، در همان اولین سرراعاتی که در خارر از شررهر شررروع به عملیات می
تودۀ شررهرهای بزرگ، به ویژه تهران، را از ایجاد جنبش آگاه سررازد و در 

ه دسررت به عمل تبلیغی وسرریع بزند تا برای دسررتگاه، خارر نیز بالفاصررل
کار در  امکان ایزوله کردن و خفه کردن آن وجود نداشرررته باشرررد. نوع 
شهرها باید به نحوی باشد که دستگاه نتواند آن را از چشم مردم مخفی 

 «سازد و یا وارونه جلوه دهد.
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با وجود این ترفیق  کار در داخل شرررهر و خارر آن  أکید که بر تناسرررب 
ضررریاء ظریفی و گروه جنگل -کند، اما مانند سرررایر رفقای گروه جزنیمی

بددی، به نظرش نوعی تقسیم کار باید وجود داشته باشد و کار سیاسی 
شهر تمرکز  شور و کار نظامی در خارر از  شهر، کار تبلیغی در خارر ک در 

 چند کههیابد؛ هر
چرا که نیروهای شهری گاه اولیۀ این راه، نیروهای شهری هستند؛ تکیه»

 « ترند.تر و آمادهتر، مقدمتر، روشنآگاه
  

به نظر رفیق حسرررن، مبارزۀ قهرآمیز هم جنبۀ اسرررتراتژیک دارد و هم 
جنبۀ تاکتیکی؛ بدین مدنا که به مثابه تاکتیک اصرررلی و محوری مبارزه 

 شود. کار قهرآمیز باعث خواهد شد کههتلقی می
 
به م» باز گردد؛ تودهیان تودهمبارزۀ سررریاسررری دوباره  گاه و ها تکیهها 

های خود و تسرررریع آن پیدا کنند و امید به ملجایی برای تبلور مخالفت
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باز یا بزرگ، آینده را  ند. آن وقت هر اعتصررراب، هر جنبش کوچک  یاب
 «گیرد.صنفی یا غیر صنفی، در کادر مصالو عمومی نهضت قرار می

 
نررار گررذاشرررتن تدررارفررات و رفیق حسرررن همرران طور کرره گفتیم، بررا ک

حقوق بشررری، همان گونه که هر انقالبی -های دموکراتیکرودربایسررتی
کند که آغاز مبارزۀ قهرآمیز در کوتاه مدت، باعث باید باشررد، پنهان نمی

شود، اما در عین حال همین را هم شدیدتر شدن شرایط دیکتاتوری می
 ورها و تبلیغات آن واثر شررردن مانکند؛ چرا که باعث بیمفید ارزیابی می

 نشان دادن چهرۀ واقدی آن استه
 
یک» به  که رژیم  هد شرررد  باعث خوا قاب از چهره چنین اعمالی  باره ن

شان دهد، گناهکار و بی شونت ن شهرها خ ستگیر فروافکند، در  گناه را د
سرررازد، مانورها را کنار بگذارد، چهرۀ واقدی خود را نشررران دهد و این 

موفقیت این راه، کمال مطلوب به شرررمار  همان چیزی اسرررت که برای
 «رود.می
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شررود و تنها راه در چنین شرررایطی، دسررتگاه از امکان مانور محروم می

هررای کوترراه و محرردود، برای او، نرمش در مقررابررل مردم و همرران رفرم
نشررینی آشررکار و اعطای امتیازهای واقدی اسررت؛ جنبش انقالبی عقب

ه کارانای زیبایی و مانورهای فریبهگری، جراحیمسلحانه مانع مشاطه
نی نشیگذارد، عقبشود و تنها راهی که برای او باقی میتوسط رژیم می

مدت اسرررت. این یک تببین آشرررکار و انجام بهبودهای واقدی در کوتاه
 های واقدی است.درخشان از رابطۀ جنبش انقالبی مسلحانه و رفرم

ترین ی اصررل بسرریز بیشانتخاب اهداف سرریاسرری و نظامی باید بر مبنا
جامده صرررورت گیرد و عالوه بر این، بیشبخش ترین تالش برای های 

المللی کردن مسأله باید انجام شود. در آن دوران، تضاد بین چین و بین
المللی، در مقابل نیروهای ترین مسائل در بدد بینشوروی، یکی از مهم

ت گیری حزب کمونیسعانقالبی بود؛ رفیق در این زمینه با ارجاع به موض
مین، بر مصرررالو جنبش انقالبی داخلی به مثابه نقطۀ ویتنام و هوشررری

 کند؛ به نظر رفیقها و مبنای مواضررع آنان تأکید میعزیمت کمونیسررت
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اشت، د« نظر»المللی بین دو قطب، باید در مورد مسائل و اختالفات بین
عدم دچار شرردن به » نگرفت. با این وجود، با تأکید بر« موضررع»اما لزوماً 

ی به فرمان ، وابسررتگی و گوش«شرروروی )آنتی سرروویتیسررتی(هاریِ ضررد
خواند و سررریاسرررت خارجی می« آورشرررخصررریتی گریهبی»حزب توده را 

شوروی و کمکضد سلطنتی را محکوم میانقالبی  د و کنهای او به رژیم 
اسررتدماری های ضرردضررربه ای به نهضررت»هر نوع کمک به این رژیم را 

 داند.می« نطقهم
یب  بدین ترت بارزۀ قهرآمیز را  غاز م تایز دیگر آ ثار و ن رفیق حسرررن آ

 کندهفهرست می
های ایران، حول و وحدت کمونیسرررت« جامدیت»احیاء مجدد  -

محور جنبش انقالبی مسررلحانه و حرکت به سررمت تشررکیل حزب 
طبقۀ کارگر از این مسررریر؛ به عبارت دیگر عمل انقالبی باید زمینۀ 

ایی و وحرردت و محور حرکررت برره سرررمررت تشرررکیررل حزب گرهم
نه افق دیگری غیر از این، اگر  باشررررد؛ هر گو کمونیسررررت واقدی 

 ای بیش نیست.انحرافی نباشد، رویا و افسانه
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یک و ترقی - های دموکرات یۀ نیرو حدت بین کل کان و جاد ام خواه ای
حول این مبررارزه، برره مثررابرره سرررطو بدرردی وحرردت و برره جررای 

 نامه.و صوری در این و آن سمینار و توافقهای پوشالی وحدت
ایجرراد زمینررۀ منرراسررررب برای رشررررد و تقویررت ترردریجی عوامررل  -

کت سرررریع یالیسرررتی انقالب و حر تداوم از انقالب سررروسررر تر و م
 ام ریالیستی به سمت انقالب سوسیالیستی. دموکراتیک و ضد
 کندهرفیق حسن تأکید می

 
 کمونیستی و یا غیر کمونیستی ای است که هر گروهامروز شرایط به گونه»

که موفق به شررروع راه قهرآمیز و ادامۀ آن شررود، رهبری اپوزیسرریون را 
 «پس از مدت کوتاهی به دست خواهد گرفت.
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 تولد در دیار چای و ابریشم
 

 10خورشرریدی ) 1318دم بیسررت و یکمین روز فروردین ماه در سرر یده
های کوی گابَنۀ الهیجان، جنب و جوش (، در یکی از کوچه1939آوریل 

اوالد، همه منتظر خورد. در یک خانوادۀ پُرای به چشرررم میسرررابقهبی
چهتازه چههای بزرگوارد دیگری بودند؛ ب مادر و ب حال  های تر نگران 

ای، تر کنجکاو. در شرررهر ما مرسررروم بود که موقع زایمان م منهکوچک
ید  ند. م ذن اذان بگو عا ک دالی د گاه ایزد ت به در مت زائو  و برای سرررال

بند بود؛ حار عیسی های دینی پایخانوادۀ ما سخت مذهبی و به سنت
شناسان الهیجان، که عاشقانه به امام ضیاء ظریفی، پدر ما، یکی از سر

 هایحسین مدتقد بود و مادرم رخساره خانم نیز یکی از اعضای خانواده
هل علم  خانوادهبود« منجمی»ا نابراین در چنین  مام رسررروم ؛ ب ای، ت

« آمُلّا»مذهبی باید بدون کم و کسررری رعایت شررود. در حالی که صرردای 
صدای محلۀ ما بلند شد، مامای پیر که شش بچۀ قبل از این م ذن خوش

نوزاد هم به وسررریلۀ او به دنیا آمده بودند، با چاالکی وسرررایل زایمان را 
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ای، مژدۀ صررربو  بود که صررردای گریه 10 کرد. نزدیک سررراعتفراهم می
بزرگ، برای ها به دنبال مادرتولد نوزاد را داد و همه شادمان شدند. بچه

شده بود، به « قیقناق»خوردن  شربت که برای تقویت زائو تهیه  و حلوا و 
شش که یک سر و کول هم می شب  سم  سر بود. در مرا پریدند. نوزاد پ

سنتی خانواده بود، بزرگ سم  سبی برای او رتر شدند تا نام منا ها جمع 
 انتخاب کنند؛ نام او را حسن گذاشتند.

 
 کودکی در آغوش ارتش سرخ

 
شررهر الهیجان را تمام من کالس دوم دبیرسررتان ایران 1320تابسررتان 

المللی دوم به شررردت ادامه داشرررت. خانوادۀ ما کرده بودم؛ جنگ بین
ن، تصمیم گرفتند که از ترس های مرفه الهیجامانند بسیاری از خانواده

شایع کرده بودند که « کشهای آدمروس» به ده بروند، زیرا عُمّال دولتی 
ها را برای برند و مردها را میکشند، پستان زنها را میها همۀ بچهروس

 کنند....بیگاری به سیبری اعزام می
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؛ ولی میدان شررهر اردو زدندبه الهیجان آمدند و در سرربزه« هاتاواریش»
احترامی به زنان. خانوادۀ ما پس ها خبری شد و نه از بینه ازکشتن بچه

های ما این بود که از چند روز، از ده به شرررهر بازگشرررتند. یکی از تفریو
میدان ها به سبزهتر را برای تماشای اردوی روسهای کوچکها بچهروز

سرباز سن هم تقریباً هر روز با ما همراه بود و  سی غالباً ببریم؛ ح های رو
چک که کو غل میاو را  ما بود، ب ند و میترین  یاد کرد به  ند و  ید بوسررر

تر، در کشرررور پهناور خود، بر جای متر دورهای خود که هزاران کیلوبچه
گفتند و گاهی هم یک می« خراشو، خراشو»افتادند و گذاشته بودند، می

 دادند.تکه نان سیاه سربازی به دست او می
ضاسقوط دی سی مقارن بود و در کتاتوری ر سیا شکیل احزاب  شاه، با ت

شدبۀ حزب تودۀ ایران در شهر ما تشکیل شد و کلوپ حزب  1324سال 
 هم در خانۀ کوچکی در اول کوی گابنه و نزدیک منزل ما بود.

در چنین محیط خانوادگی، که پدر و مادر مذهبی داشررتیم و هر سررال، 
آقا برپا بود و حتی در دوران خفقان خوانی در منزل حارسررره بار روضررره

شررد، گرایش به حزب توده ها مخفیانه برگزار میشرراهی هم روضررهرضررا
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سترده سی گ سیا سران بزرگ خانواده فدالیت  ای قابل قبول نبود؛ ولی پ
سی بی سیا شتند. پدرم از دخالت ما در امور  شت، دا شت دا اندازه وح

سر ست را قبالً درزیرا  سیا شت دخالت در  خانواده آزموده بود؛ بزرگ  نو
فارغخانواده، مرحوم ضررریاء ما،  التحصررریل دارالفنون و االطبا، عموی 

خرداد  14خواهان بود؛ در طبیبی حاذق و در دوران خود یکی از آزادی
بارۀ پس از سرررخن 1305 جان در جامع الهی جد  بل مسررر قا رانی در م

ازی سرررجمهوری و مخالفت با سرررلطنت مطلقه، به وسررریلۀ کمک دارو
بزرگ عکس او را در های طوالنی مادرمسموم و به هالکت رسید. تا سال

قدر در مرگ پسر کرد؛ آنشاه نفرین میگذاشت و به رضامقابل خود می
گریست تا کور شد. چنین سابقۀ سیاسی، پدر را از دخالت فرزندانش در 

 کرد و به شدت نگران و ناراحت بود.زده میامور سیاسی وحشت
ان به علت موقدیت خاق خود، مرکز فدالیت سرریاسرری شرردیدی الهیج

های دیگر از یک طرف و دکتر السلطنه و دار و دستۀ او و فئودالبود؛ قوام
رضرررا رادمنش )از رهبران حزب تودۀ ایران که الهیجانی بود( و عناصرررر 

مکش شررردیدی را آغاز کردند که بالطبع خواه از طرف دیگر، کشآزادی
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بارزات در خانواده این م لب  نان غا تأثیر مسرررتقیم داشررررت. جوا ها 
گرفتند و عناصررر فکر جانب دکتر رادمنش را میکرده و روشررنتحصرریل

ستۀ قوامبورژوا و زمین سلطنه؛ خردهداران بزرگ جانب دار و د مالکان ال
هم، که از یک طرف از دسررت عوامل قوام به سررتوه آمده بودند و از طرف 

وحشررت داشررتند، در این میان متزلزل « حکومت کمونیسررتی»دیگر از 
 بودند.

گشرررتند، های خود باز میها از دانشرررگاه به شرررهرها که جوانتابسرررتان
مبارزات  1325و  1324تر بود. در تابسررتان گیرفدالیت سرریاسرری چشررم

سرریاسرری در شررهر کوچک ما، الهیجان، به حدت و شرردت خود رسررید؛ 
السررلطنه و سررایر مالکین ک قوامدر دفاع از دهقانان به امال« هاایتوده»

االجرراره و عوارض عرردم پرداخررت مررال»هررا را برره رفتنررد و آنبزرگ می
داران، کردند؛ مأمورین دولت در دفاع از زمینتشرررویق می« قانونیغیر

سته دهقانان را به زندان می سته د شور و انقالبی را بردند و جوانان پرد
تابستان، حسن کوچولو غالباً با دادند. در دو به حبس و کتک نوازش می
شرررنید و وقتی به ها را میرانیآمد و سرررخنمن به مبارزات دهقانی می
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مان می نۀ خود باً ادای بزرگخا غال مدیم،  یک میها را درترآ آورد؛ 
سخنصندلی زیر پای خود می شت و با لحن کودکانه  و  کردرانی میگذا

رد و طبداً کتک پدر را هم که کها دکلمه میقطدات شررردری را از روزنامه
شرررد، نوش مالکان بود و زندگی او باید از این راه اداره میخود از خرده

 کرد.جان می
برای ادامۀ تحصیل دانشگاهی به تهران آمدم و در  1324من در شهریور 

 1327های دانشجویی و حزبی شرکت فدال داشتم. بدد از بهمن فدالیت
خواهانه های آزادیو همۀ فدالیت تر شررردکه خفقان حکومت شررردید

شار شد. در منکوب گردید، خانوادۀ ما نیز گرفتار ف سی فراوان  سیا های 
صورت فدالیتتر فدالیتبیش 1328سال  سی به  سیا صنفهای  ی های 

آغاز شرررد و به خصررروق دانشرررگاه تهران در این میان نقش فدالی بازی 
ت فراوانی به کرد. جنبش دانشرررجویی در این سرررال با شررردت و حدمی

شگاه تهران، محصول این مبارزات  سازمان دانشجویان دان وجود آمد و 
سیاسی صنفی بود. من به عنوان نخستین دبیر کل سازمان دانشجویان 
دانشررگاه تهران انتخاب شرردم و طبداً در طی مبارزات سرریاسرری، گرفتار 
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زل و زندان و اخرار از دانشررگاه گشررتم و حتی با تهدید پدر؛ اخرار از من
 محرومیت از ارف، مواجه بودم.

 
 نخستین بذرهای آگاهی در خاک حاصلخیز گیالن

 
حسن به شدت تحت تأثیر مسائل سیاسی حاد کشور و وضع حاد داخل 

به خواندن کتاب های سررریاسررری و خانواده قرار گرفت و عالقۀ مفرطی 
های ماکسررریم گورکی و دیگر نویسرررندگان مترقی پیدا کرد. ده داسرررتان

ه مانندی بخواند؛ عشق بیهای سیاسی را میساله بود که غالب روزنامه
کشان داشت و غالباً مضمون انشای خود را از زندگی تمردم فقیر و زحم

کرد. در دورۀ دبیرستان، انشا، علوم اجتماعی و تاریخ، ها انتخاب میآن
که نهضت  1331تا  1328های های مورد عالقۀ او بود. در طی سالدرس

صندت نفت و آزادی سی به اور خود رسید، ملی کردن  سیا سبی  های ن
تان میتی نایینگحسرررن در دبیرسررر اش در زمینۀ هایی تشرررکیل و توا
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دکتر ن. یکی از دوسررتان  داد.سررازماندهی را از همان زمان نشرران می
 نویسده حسن در این باره می

در صحنۀ امتحان ششم ابتدایی با او آشنا شدم؛ در دورانی که دبستان »
کردند. حسرررن با بانان عمل میچون زندان و آموزگاران همانند زندان

برابری یک آموزگار، زبان به اعتراض و شرررماتت ر برابر ایجاد ناقدرت د
سانیت  ستۀ او که همراه با ان شای شجاعت  ستاخی و  شیفتۀ گ شود. من  گ

 «بود، گشتم...
گذراند، به ، حسرررن که کالس اول متوسرررطه را می1332در اوایل سرررال 

حرارت و عالقه، »آمد و با عضررویت سررازمان جوانان حزب تودۀ ایران در
سانیدشریات حزب را در دبیرستان به فروش مین در جریان یکی از «. ر

، حسررن به اتفاق سررید جلیل اخباری، 1335اعتصررابات صررنفی سررال 
داشررت داری نظامی بازاهلل اسرردی و پدرام آموزگار از طرف فرمانسرریف

التأدیب شررد و به رشررت اعزام گردید؛ چون هفده سرراله بود، او را در دار
 زندانی کردند.
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 سازمانده و رهبر کمونیست در جنبش دانشجویی
 

ترین در کنکور سررراسررری شرررکت کرد و در ردیف باال 1338در شررهریور 
شدگان کنکور بود؛ مجذوب ورود به دانشکدۀ حقوق بود و به همین قبول

اش راه یافت و در رشتۀ سیاسی به تحصیل جهت به دانشکدۀ مورد عالقه
 التحصیل شد. فارغ 1341-42پرداخت و در سال تحصیلی 

صادف با آغاز دور تازۀ مبارزات ملی به رهبری  شگاه م سن به دان ورود ح
جبهۀ ملی ایران بود. در جریان انتخابات دورۀ بیسرررتم مجلس شرررورای 

ماه  تازه1339ملی در بهمن  ای را آغاز کرد؛ ، دانشرررگاه تهران فدالیت 
رد با پلیس و دانشرررجویان به تظاهرات وسررریدی دسرررت زدند و زد و خو

 نیروی نظامی شاه هر روز ادامه داشت. 
سال سن در  شگاه، با دوستان و همح صیل در دان فکران های ورود و تح

ها بالفاصله به تشکیل سازمان دانشجویان وابسته ای آشنا شد؛ آنتازه
به جبهۀ ملی مبادرت کردند و برای رسررراندن پیام خود به مردم، روزنامۀ 
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های صررنفی و سرریاسرری انتشررار دادند و رهبری فدالیترا پیام دانشررجو 
 دانشگاه را به عهده گرفتند.

حسررن خود از فداالن سررازمان دانشررجویان وابسررته به جبهۀ ملی بود. از 
های ورود به دانشگاه، فدالیت او در جبهۀ ملی آغاز شد. بر نخستین روز

سن در  ساواک، ح سناد  ساس ا سازمان اطالعات و 9/11/39ا  از طرف 
ضار و اتهام او آن بود که  ضار گردید؛ دلیل اح ساواک( اح شور ) امنیت ک

شگاه، دانشجویان را تحریک به اعتصاب و اخالل » در جریانات اخیر دان
 کردهها را اغوا و به خرور از دانشگاه تشویق مینظم دانشگاه نموده و آن

 «. است
ستان او را در تمام مدت فدالیت در دانشگاه، عوامل ساواک، حسن و دو

کردنررد و گزارش منظم فدررالیررت آنرران را برره رؤسررررای خود تدقیررب می
له میمی ند؛ از جم مارۀ داد به گزارش شررر  ط س ت مورخ 7557توان 

 اشاره کرده 5/12/40
 موضوعه فدالیت حسن ضیاء ظریفی، مدروف به هوشنگ»
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حسن ضیاء ظریفی، مدروف به هوشنگ، دانشجوی سال سوم سیاسی، 
در حزب منحلۀ توده فدالیت را آغاز کرده و چون برادرانش  1331از سال 

شناس حزب در شهر الهیجان بودند، در نتیجه، او در از افراد فدال و سر
سرررایۀ نفوذ برادرانش با وجود کمی سرررن و خردی قیافه، فدالیت زیادی 

شته و همیشه توزیع ست و آن وقت که در دا شریات حزبی بوده ا کنندۀ ن
ت و نموده اسبوده، تبلیغ زیادی بین دانشجویان می سال اول متوسطه

سال ساط ها چند بار به زندان رفته؛ اما پس از بردر همان  شدن ب چیده 
ندگی می نه ز یا مدتی مخف لۀ توده،  تۀ خود، حزب منح به گف نا  کرد و ب

که جبهۀ ملی، که همیشرره مترصررد فرصررتی مناسررب بوده اسررت؛ تا این
برده بوده اسررت، شررروع به فدالیت نمود و مبهترین محل برای فدالیت نا

های باشد و کوشششناس جبهۀ ملی میاکنون یکی از اعضای فدال و سر
برده در دانشرررگاه مسرررئول دانشرررجویان سرررال اول نماید. نامزیادی می

باشررد؛ لیکن در جریان اخیر دانشررگاه، حقوق وابسررته به جبهۀ ملی می
ۀ ا بسررتری شررده و بنا به گفتمضررروب گشررته و مدتی در بیمارسررتان سررین

دانشررجوی حقوق، موسرری محقق، یکی دیگر از اعضررای جبهۀ ملی، به 
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وسررریلۀ پزشرررکی، پس از مدالجات مقدماتی، فراری داده شرررده اسرررت. 
ها به برده اکنون مرتباً در جلسات جبهه شرکت نموده و بدضی از شبنام

به  30/11/40که در شرررب دوشرررنبه اینپردازد؛ کماپخش اعالمیه می
موسی محقق، دانشجوی حقوق، اظهار داشته که امشب )شب دوشنبه( 

راه پهلوی پایین مالقات نمایند و پس دیگر را در چهارهم 30/20ساعت 
که می یده  قات مدلوم گرد هۀ ملی را پخش از تحقی یۀ جب ند اعالم خواه

چنین بیان داشررته اسررت که به محا گشررایش دانشررگاه، نمایند و هم
نشررجویان وابسررته به جبهۀ ملی دسررت به تظاهر خواهند زد تا مجدداً دا

 «که موفق شوند.این
موفقیت حسررن در دانشررگاه تا جایی بود که دانشررجویان او را به عنوان 
شکدۀ حقوق انتخاب کرده بودند. گزارش  شجویی دان سئول کمیتۀ دان م

 ساواک به شر  زیر در این باره حکایت دارده 28/7/41مورخ   شمارۀ 
 انتخاب مسئول کمیتۀ دانشکدۀ حقوق»

ای از دانشررجویان وابسررته به جبهۀ عده 27/7/41بدد از ظهر روز جمده 
ملی دانشرررکرردۀ حقوق برای حررل اختالف و انتخرراب مسرررئول کمیتررۀ 
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دانشررکدۀ حقوق در منزل اللهیار صررالو حضررور یافته و دانشررجو حسررن 
نتخاب و ضررریاء ظریفی به عنوان مسرررئول کمیته از طرف دانشرررجویان ا

شجویان محمد صالو قرار گرفت و دان ضا بروجردی و مورد تأیید آقای  ر
 البدل انتخاب گردیدند.منصور رسولی نیز به عنوان اعضای علی

داشت، دکتر شاپور بختیار، ضمناً به طوری که منصور رسولی اظهار می
مسئول دانشجویان وابسته به جبهۀ ملی، از انتخاب حسن ضیاء ظریفی 

نامناراضررر که چون  برده دارای افکار و فدالیت ی بوده و اظهار داشرررته 
 «  باشد، لذا انتخاب وی به صال  دانشگاه نبوده است.افراطی می

 
 حسن ضیاء ظریفی و شاپور بختیار؛ یک دوراهۀ تاریخی

 
مخالفت آقای دکتر شررراپور بختیار با انتخاب حسرررن به عنوان نمایندۀ 

 هایآرامیرۀ جبهۀ ملی، سرربب بروز نادانشررجویان حقوق در اولین کنگ
شرردید در بین دانشررجویان گردید؛ ولی حسررن به خاطر حفظ وحدت و 
آرامش از نمایندگی استدفا کرد. دانشجویان دانشکدۀ حقوق در انتخاب 
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با  بار نیز  که این  به نمایندگی خود انتخاب کردند  مجددی، حسرررن را 
زیر را به شرررورای  های دکتر بختیار مواجه شرررد. حسرررن نامۀمخالفت

 مرکزی جبهۀ ملی ایران ارسال داشته
 اعضای محترم شورای مرکزی جبهۀ ملی ایران»

های در این هنگام که گروهی کثیر از رهبران جبهۀ ملی ایران در زندان
سیاسی که  سیرند و در این لحظات حساس و خطیر  ستبداد ا حکومت ا

بسرررتگی وحدت و هم جبهۀ ملی ایران بیش از هر موقع دیگر احتیار به
اطالعی که جریان دارد، عناصررری دانسررته و گروهی ندانسررته از روی بی

افکنانه آنان را به وضرررو  و روشرررنی ثابت درسرررتی روش تفرقهوقایع، نا
کنند که با طر  مجدد بدضررری مسرررائل دوباره کرده اسرررت، کوشرررش می

آب جنجال و هیاهویی به راه اندازند و بدین ترتیب در آسررریاب دشرررمن 
بات ریزند. توضررریو اینمی که پس از انتخا که البد مسررربوق هسرررتید 

شگاه  ستانۀ انتخابات کنگره، مسئول وقت دان شگاه و در آ شکیالتی دان ت
عده ئۀ هید گونه دلیلی عضرررویت  ای از دانشرررجویان از جمله بدون ارا

جانب، حسررن ضرریاء ظریفی را که برای اعضررای دانشررکدۀ حقوق به این
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کیالتی و یکی از نمایندگان حقوق در کنگره انتخاب عنوان مسررئول تشرر
ضات شده بودم، مدلق کردند و این رویۀ نا درست در همان موقع با اعترا

های شرردید اعضررای جبهۀ ملی ایران مخصرروصرراً در دانشررگاه و مقاومت
مواجه شرررد و چون این خطر بود که نمایندگان دانشرررجویان در اولین 

به خاط به حق در این مورد اقدامات کنگرۀ جبهۀ ملی ایران  ر مقاومت 
شررردیدی به عمل آورند، به خاطر حفظ آرامش و وحدت اولین کنگرۀ 

جانب از نمایندگی کنگره اسررتدفا دادم و در ضررمن جبهۀ ملی ایران، این
به طور موقت از قبول مسرررئولیت دانشرررکدۀ حقوق که طبق ر ی افراد 

مربوط به رفراندوم و  داری کردم. در جریاناتانتخاب شرررده بودم، خود
سازمان های جبهۀ ملی ایران افزون هنگامی که دستگاه فشار خود را بر 

کرد و گروه کثیری را دسرررتگیر نمود، بنا به تصرررویب کمیتۀ دانشرررجویان 
دانشکدۀ حقوق و تصویب کمیتۀ دانشجویان، دوباره مشغول کار شدم و 

ترین در سررختدر کمیتۀ دانشررگاه شرررکت کردم. در طی چهار ماه اخیر 
رد بچه را که در راه پیششرایط و در دوران خطر و فشار شدید پلیس، آن

جام میهدف هۀ ملی ایران در قوه داشرررتم، ان ظایف های جب دادم و و
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کردم و به اتفاق سرررایر اعضرررا  سررردی  محوله را به نحو احسرررن اجرا می
ان های نهضرررت در تنها دژ آن؛ یدنی دانشرررگاه، فروزکردم که شررردلهمی

ترین وظیفۀ چه را که انجام دادم به عنوان حتمیبماند. بدیهی اسررت آن
ق گذارم و نه انتظار تشویدانم و از این بابت نه منتی بر کسی میخود می

 و مدالی دارم.
یاری در  که بسررر گذشرررتن دوران خطر و دوران دشرررواری  امروز پس از 

کار بزرگ انتخاخانه نۀ  تا بات مجلس، های خود خزیده بودند، در آسررر
شگاه،  شجویان دان دوباره پس از چندین ماه فدالیت مداوم در کمیتۀ دان
مسررئلۀ عضررویت یا عدم عضررویت مرا در جبهۀ ملی ایران و بالنتیجه در 

افکن انررد. از طرف دیگر بررانررد تفرقررهکمیتررۀ دانشرررگرراه پیش کشررریررده
شگاای نیز با بزرگ کردن این مسئله میشدهشناخته ه خواهد کمیتۀ دان

ای را که در اوضررراع و احوال دشررروار را به اصرررطال  بکوبد؛ همان کمیته
با فداکاری مشررردل های اخیر تحرکی کمماه نظیر از خود نشررران داد و 

شت؛ کمیته سنگین جبهه جبهه را فروزان نگه دا ای که تنها و منفرد بار 
صویبرا بدون ذره شید و با ای انحراف از مسیر ت شدۀ رهبری بر دوش ک
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شناختهکه تحت تلقینات باند خراباین وجود ستکار  ان شده که کمیتۀ ا
شت، حتی از چاپ اعالمیه سلط دا شگاه تهران را تحت ت های کمیتۀ دان

داری کردند و در جریان اعتصررراب غذای دلیران دانشرررگاه حتی از خود
 گیریدادن یک ورقه اعالمیه که خبر این اعتصاب را به مردم بدهد، جلو

با همۀ این احوال افراد کمیتۀ دانشررگاه با فداکاری کار جبهه  کردند، ولی
 را به پیش بردند. 

باال، از آن تب  به مرا با بودن من در با توجه  که  که بیم آن دارم  جایی 
با بحران  جه  خل موا ما را از دا یاهویی برخیزد و  جال و ه ته، جن کمی

که بهانۀ نسررازد، به خاطر حفظ وحدت در جبهۀ ملی ایران و به خاطر ای
ان افکنقصررد نسرربت به موجودیت کمیتۀ دانشررگاه از دسررت تفرقهسرروء

رسررانم که موقتاً از عضررویت کمیتۀ دانشررگاه و خارر شررود، به اطالع می
گیرم تا پس از آزادی همۀ رهبران مسررئولیت دانشررکدۀ حقوق کناره می

گرامی، به آن مسررئله رسرریدگی شررود و برای همیشرره به آن خاتمه داده 
 .شود
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ه ای را کایمان دارم که اکثریت قریب به اتفاق شرررورای مرکزی، توصررریه
پیشرروای زندانی ملت، دکتر مصرردق، در پیام خود به اولین کنگرۀ جبهۀ 

کنند که سرررفارش کرده اند و نمیملی ایران کرده اسرررت، فراموش نکرده
ست در ستبداد هایی که میهای جبهه را بر روی همۀ آنا خواهند علیه ا

شایید. امیدو  ستدمار مبارزه کنند، بگ وارم در عمل ثابت کنیم که واقداً ا
شایستۀ آنیم که ما را مصدقی بنامند. ادامه دهندۀ راه مصدق هستیم و 

که رهبران اررآرزو می ما هرکنم  ند  تا تکلیف چه زودم ند  تر آزاد شرررو
مصرردقی را که متأسررفانه در صررفوف جبهۀ ملی افکن و ضرردعناصررر تفرقه

سازند. در این موقع، به خاطر عالقهایران النه کرده  ای که بهاند، روشن 
های خود موقتاً کناره نوشررت و وحدت جبهۀ ملی دارم، از مسررئولیتسررر
گیرم؛ ولی همیشررره خود را سررررباز فداکار برای نهضرررت ملی ایران می
های خطر و فشررار، به خاطر مبارزه ام که در روزدانم و همیشرره آمادهمی

هررای بزرگ ملی، برره فرمرران جبهررۀ ملی ایران، در راه پیروزی آرمرران
 بازی کنم.جان

 ناپذیر و پیروزی با آرزوی وحدت تزلزل
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 «حسن ضیاء ظریفی
های آقای دکتر در جریان انتخابات نمایندۀ دانشرررکدۀ حقوق و مخالفت

بختیار با انتخاب حسرررن به بهانۀ واهی که ممکن اسرررت سررراواک از این 
اسررتفاده کند؛ آقای دکتر خسرررو سرردیدی که در آن زمان سرروءموضرروع 

دانشجوی حقوق و رقیب انتخاباتی حسن بود، اینک پس از چهل سال، 
جا به اطالع خوانندگان جریان آن انتخابات را نوشرررته اسرررت که در این

 رسدهمی
 1339-40های شور و انقالبی دانشکدۀ حقوق در سالیکی از جوانان پر»

سن ضیاء ظریفی، دانشجوی سال دوم دانشکده، بود. او که روان حشاد
های ملیون در زمان حکومت دکتر مصررردق و از سرررنین نوجوانی فدالیت

ند و تیزی و  مان ت با ه یاد داشررررت، همواره  به  نظرات حزب توده را 
صرردایی عالقه وسررررغم جثۀ ظریفش، به اقدامات علنی و شرردید پرعلی

های روز ما نبود و دکتر بختیار، مسرررئول داد که جزو برنامهنشررران می
که سرراواک با ارائۀ دانشررگاه در هیأت اجرایی جبهۀ ملی، با آگاهی از این

ها را گرفته و به همه لطمه بزند، اصرررار خواهد جلوی فدالیتمدارک می
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های درجه اول مانند ورزید که او و دوسرررتانش داوطلب مسرررئولیتمی
های شررکده نشرروند تا برای انجام نقشررهعضررویت کمیته یا نمایندگی دان

ای فراهم نگردد و طبداً شرررور انقالبی آن جوانان مانع از سررراواک بهانه
ست شگاه بود. من با این جوان دو سئول دان صیۀ م شتنپذیرش تو ی، دا

های تحرک در هر فرصرررت، در دو قطب مخالف، بحثاهل مطالده و پر
سال  شتیم. اتفاقاً اوایل  صل دا سانس  )که آن 40مف سال من از دورۀ لی

ای از دانشررکدۀ حقوق تدیین شرردم( قرار بود نمایندهالتحصرریل میفارغ
گردد؛ دوسرررتان جبهۀ ملی با وجود امتناع من، مرا کاندیدا کرده بودند؛ 

ای که دانشرررجویان برای بحث و بررسررری و اطالع از اما در چند جلسررره
روان حسن شد شادهای دانشکده تشکیل دادند، مدلوم نظرات در اتاق

نیز به شررردت تمایل به انتخاب دارد و رقیب من اسرررت؛ لذا بالطبع ارائۀ 
توانسررت مورد انتظار باشررد. در پسررند میگیر و جوانهای چشررمبرنامه

مت قاد از روش مسررررال با انت آمیز و یکی از جلسررررات، مرحوم ظریفی 
قد بود از آن که مدت هۀ ملی،  ماشرررات رهبران جب ها چراغی روشرررن م

 نخواهد شد و رژیم به این قبیل مبارزات اعتنایی نخواهد کرد، گفته
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رو با رژیم جنگید و مبارزۀ جدی را به تمام درمحابا و روباید قاطع، بی"
شور برویم، حتی به توده سترش داد؛ ما باید به تمام نقاط ک های مردم گ

باید در میان دهقانان اسرررلحه پخش کنیم و آنان را برروسرررتا ای ها و 
 "انقالب آماده نماییم و اال...

ای در موقدیت حساس مقدمهمن که به هید وجه انتظار چنان بیانات بی
های دانشررکده را نداشررتم و مطمئن آن روز، باالخص از پشررت صررندلی

یت دال مۀ ف نا به تمرکز بر جه  با تو تا بودم  باتی  خا جام انت ها در حول ان
اکثریت دانشرررجویان وجود حدودی آزاد، چنین اعتقادی در رهبران و 

های او پریدم به وسررط صررحبت -شرراید بدون اجازۀ رئیس جلسرره-ندارد 
 کهه
ای نداشررتیم و نداریم و این دوسررت عزیز، ما هرگز چنین قرار و وظیفه"

کند؛ های احسرراسرراتی و محرک، ما را از اهدافمان به کلی دور میحرف
 "تواند تلقی گردد؟...زنیم که فقط یک ادعا و آرزو میهایی میچرا حرف

شاد ضمن اظهار اینآن  ستی اعتقاد خود،  که جز از روان برای اثبات در
 توان کرد، گفته این طریق، کاری نمی
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مذکور را فراموش " نه مورد  فا تأسررر دکتر مصررردق هم در فالن مورد  م
 من گفتمه  "ام!  با مردم این چنین سخن گفت...کرده

وضرروع سررخن مصرردق اطالعی ندارم؛ ثانیاً اوالً من از چگونگی مورد و م"
مدار ما که مصرردق نیسررتیم؛ به عالوه شرراید مصرردق در مقام سرریاسررت

شده از مردم را تشویق ای مظلوم واقعخواست در مورد خاصی، عدهمی
  "به کاری بکند یا هیأت حاکمه را به نحوی بترساند!

ی هرراوعررده"یررا  "مررردم عرروام"او هررم حرررف مرررا، کرره گررویررا عرربررارات 
پس شررما "را به کار برده بودم، مسررتمسررک قرار داد کهه  "پسررندانهعوام
 "فریب بود! بلی؟...فرمایید مصدق یک عواممی

به هر حال این جلسرررۀ تبلیغاتی متشرررنز تمام شرررد و در جلسرررۀ بددی 
سهل ستان من در اثر غفلت یا  سه نیامدند و تددادی از دو انگاری به جل

ا یک ر ی اضررافی برنده شررد... به فاصررلۀ در نتیجه آن مرحوم به نظرم ب
داشررتگاه شررهربانی که سررران جبهۀ ملی کوتاهی، من که بار دیگر در باز

ماه آن بازداشرررت شررردم و در آذر  از طرف دکتر کریم  1340جا بودند، 
سنجابی به مأموریت مهمی به تبریز رفتم  شر  موضوع را باید جداگانه 
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خبر تحرک و شجاع بین دوست پرنوشت نمایندگی اینوشت ، لذا از سر
دد )فروردین  هارده سرررال ب نه او چ فا تأسررر ندم. م بال 1354ما به دن  )

فکرانی که مشررغول تدارک مبارزات مسررلحانه های بسرریار با همفدالیت
ها و مصرررائب آن، به وسررریلۀ سررراواک از بین بودند و پس از تحمل زندان

 روانه افکار شرررادرفت. در آن جلسرررۀ انتخاباتی، با وجود آشرررنایی که ب
کردم او به مناسبت حال و هذا تصور میحسن ضیاء ظریفی داشتم، مع

هوای جلسرره، احسرراسرراتی شررده و بدون تدمق کافی صررحبت از مبارزۀ 
مسلحانه آن هم به وسیلۀ دهقانان کرده است، ولی او واقداً به این روش 

 عقیده پیدا کرده بود. یادش بخیر باد.
 «سرو سدیدی، تهران، خ1379نوروز 

 
 سرباز درستکار وطن

 
شهریور  سن در  سی به پایان  1342ح سیا شتۀ  شکدۀ حقوق را در ر دان

رساند و بالفاصله به خدمت نظام فراخوانده شد و مدت دو سال به جای 
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داری خدمت رشررتهکه افسررر شررود، با درجۀ سررربازی در قسررمت سرررآن
سربازی، دقیقهمی سن در جریان خدمت  سی ای از وکرد. ح سیا ظایف 

حت  به شررردت از طرف پلیس امنیتی ت فل نبود و  غا ماعی خود  و اجت
ی از رفت و پاسررپیمایی میها به کوهشررنبه و جمدهکنترل بود. غالباً پنز

کرد. مبارزۀ حسن فقط در جهت کلی شب گذشته به منزل مراجدت می
 المال به مبارزهو سررریاسررری نبود، بلکه در محیط کار نیز با دزدان بیت

برخاسررت؛ یک روز درخواسررت کرد که با اسررتفاده از رابطۀ من و مرحوم 
زادۀ تیمسار فرسیو بود(، ترتیب مالقاتی دکتر مسدود مهرانفر )که خواهر

با او را بدهم و این کار انجام شد و با س هبد فرسیو که در آن زمان رئیس 
اموال رسررری ارتش بود، مالقات کرد و او را از جریانات حیف و میل داد

عمومی در ارتش آگاه ساخت؛ ولی نتیجۀ این مالقات به پرخاش و بیرون 
ساخت؛  سن از اتاق او انجامید و روابط مرا با دکتر مهرانفر تیره  کردن ح

جا که اطالع داشررت، نظیر، تا آنزیرا حسررن با شررجاعت و صررراحتی بی
 ندآیهای سررران ارتش را بازگو کرده بود و این برای فرسرریو خوشدزدی
 نبود.
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سته به  صندتی بهشهر واب سازمان  حسن پس از پایان خدمت نظام، در 
ریال به کار  16000پسرررند با حقوق ماهیانه سرررازمان روغن نباتی شررراه

مشرررغول شرررد، ولی در تمام لحظات تحت تدقیب سررراواک بود؛ گزارش 
شان می 21/9/44الف مورخ  23686/20شمارۀ  دهد که هنگام ساواک ن

باط کار در شررررکت ب با او ارت که  تانی  قب او و دوسررر هشرررهر، پلیس مرا
 داشتند، بوده است. 

شکیالت  سم در ت سارت ام ریالی شقانه برای رهایی ملتش از ا سن عا ح
به علت همین گذاران آن بود، خدمت میسررریاسررری که از بنیان کرد و 
که عاشررق دختری بود که صررمیمانه او را دوسررت اشررتغاالت، با وجود آن

 ه راضی به تشکیل زندگی خانوادگی نشد. داشت، هید گا
کانون وکالی  مان صرررندتی بهشرررهر، از طرف  کار در سرررراز گام  در هن

آموزی به آقای دکتر جواد شرررهیدی مدرفی گردید دادگسرررتری برای کار
 کانون وکالی دادگستری(. 4/4/46مورخ  1113نامۀ شمارۀ )مدرفی
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 بنددطوفان، نطفه می
 

ز طریق منوچهر کالنتری با بیژن جزنی و حسرررن ا 1345در اوایل سرررال 
 نویسدهمحفل او مرتبط شد. بیژن جزنی در این مورد می

بان آمل بود، سررره نفری »... که در خیا نۀ ظریفی  من و کالنتری در خا
دیدیم. ظریفی شررخصرری بود از نظر فکری مارکسرریسررت دیگر را مییک

ها، عباس سرررورکی و ها و گفتگودر نتیجۀ این دیدار« )مثل بقیۀ ما(...
تر پیوندند و فدالیت آنان منظمضرار زاهدیان از طریق حسن به آنان می

شته باشیم؛ یکی من  جزنی ، ظریفی، » شود؛می سه دا شد دو جل قرار 
سرررورکی و کالنتری و دیگری کالنتری، زاهدی و فرد دیگری که به اسرررم 
به افراد مدرفی شرررد و این کفایی آقای شرررهرزاد بود؛  مسرررتدار کفایی 

های سرریاسرری از قبیل دیدن افراد و تر کارمسررئولیت سرره نفر اول بیش
شبکۀ  صطال   سی بودایجاد به ا سه نفر دوم به تدارک امکانات « سیا و 

  کردمالی برای خرید اسرررلحه و شرررناسرررایی در مناطقی که گروه فکر می
ماعی بیش» نۀ طبیدی و اجت ندزمی پارتیزانی دار یات  ، «تری برای عمل
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های طوالنی که غالباً در اتاق حسن در طبقۀ پرداختند. در طی بحثمی
 آباد شمالی اجاره کردهیابان جمشیدپنجم ساختمانی که به تازگی در خ

ها با هم مباحثه و مذاکره شررد، بیژن و حسررن سرراعتبود، تشررکیل می
داشرررتند و این مباحثات و مذاکرات طوالنی به تشرررکیل گروه پیشرررتاز 

این گروه از نظر فرم  46تررا  45انجررامیررد. از سررررال « ظریفی-جزنی»
بکه در سرررطو های مجزا از هم بود که هر شرررتشرررکیالتی دارای شررربکه

مدینی کار کرده و وظایف مخصررروق به خود داشرررت؛ یک شررربکه برای 
های سرریاسرری و قانونی و جریانهای نیمهدهی فدالیتاداره و سررازمان

 اقتصادی و عمومی تشکیل شد و افراد نسبتاً زیادی را متشکل کرد.
سال من کم و بیش در جریان فدالیت سن بودم.  تا خرداد  1341های ح

برای ادامۀ تحصیل در انگلستان بودیم و وقتی بازگشتیم، درست  1342
و کشررتار وحشرریانۀ شرراه بود.  1342خرداد سررال  15مصررادف با حوادف 

کرد؛ اتاقی در تر با ما زندگی میحسرررن که دانشرررجوی حقوق بود، بیش
آباد داشت. بسیاری از ای ما در خیابان امیرن اجارهطبقۀ سوم ساختما

آمدند شب دوستان او، به خصوق جزنی، به آن خانه میها تا نیمهشب
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کردند. واقدیت این اسررت که من هید گاه فکر صرردا مذاکره میوسرررو بی
بارزۀ قهرنمی به فکر م نان  که این جوا نه کردم  حا قدام مسرررل آمیز و ا

رضرررایتی عمومی از حوادثی که در کشرررور ما نا هسرررتند؛ ولی به خاطر
تأیید همۀ ما بود. در می گذشرررت، تشررردید مبارزات سررریاسررری مورد 

شت، مباحثات پرمهمانی ضور دا سن هم ح ستانه که ح شوری های دو
فکران دهۀ بیست و سی که اکنون مسئولیت گرفت. طبداً ما روشنمیدر

م با توانستیهده داشتیم، نمیخانه و زن و فرزندان و کار و تحقیق را به ع
گر حسن و یارانش در آن حد موافق باشیم که جز دست به روحیۀ عصیان

توان کرد. غالباً با دوسرررتانم به مشررراجره اسرررلحه بردن کار دیگری نمی
ما را می خت و  طاب می« بورژواخرده»و « ترسرررو»پردا کرد؛ وقتی در خ

ت با یکی از دوستانم، های دوستانه پس از مشاجرۀ سخیکی از مهمانی
گفت که به زودی صدای انفجار را خواهید شنید، من آن را شوخی فرض 

که با آن جثۀ کوچکش بخواهد در عملیات چریکی شرکت کردم و فکر این
 کند، برایم غیر قابل تصور بود. 
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حسررن بدد از اسررتخدام در شرررکت بهشررهر، زندگی مسررتقلی برای خود 
 های خودتر فدالیتان آمل اجاره نمود و بیشفراهم کرد و اتاقی در خیاب

 جا متمرکز کرده بود. را در آن
 

 شدن از سوراخ حزب تودهگَزیده
 

داشرررت شرررده حسرررن در طی مدتی که بیژن جزنی و عباس سرررورکی باز
های اوایل بهمن، حسن به کرد. در یکی از شببودند، مخفی زندگی می

شرررک تلفن منزل ما ببیند )بیخواهد مرا منزل ما زنگ زد و گفت که می
ساواک بود(؛ من و همسرم، خانم دکتر توران زیرک زاده که تحت کنترل 

چند ماهه آبسرررتن بود، با فولکس واگن خود به محل مالقات در خیابان 
وزرا رفتیم؛ حسن را که کاپشنی بر تن داشت، عقب ماشین سوار کردیم 

رفتیم و راجع به مسرررائل ها راه و تقریباً در حدود دو سررراعت در خیابان
تان او مختلف صرررحبت کردیم؛ حسرررن متوحش بود و از این که دوسررر

کرد؛ من به او گفتم که سررردی داشرررت شررردند، خطر را احسررراس میباز
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ها از آسررریاب بیفتد و او را خواهم کرد محل امنی برای او پیدا کنم تا آب
ه میدان ژال به خارر از کشور برای ادامۀ تحصیل بفرستم؛ او را در حوالی

 شب به خانه برگشتیم. 10ای پیاده کردیم و تقریباً ساعت در کوچه
حسرررن جریان لو رفتن خود را به وسررریلۀ عباس شرررهریاری، مدروف به 

دانست( به طور کامل اسالمی )که تا زمان لو رفتن، اسم واقدی او را نمی
 شودهجا نقل مینوشته است که عیناً در این

ری و لو رفتن گروه انجامید، در حوصرررلۀ این مقال چه که به دسرررتگیآن»
نیست؛ ولی شروع کار پلیس، ناشی از فروخته شدن یکی از افراد بود که 

ها را در اختیار پلیس گذاشت و منجر به این شد نخبرخی اطالعات و سر
خواست دو تا اسلحه را که که در روزی که یکی از رفقای کمیتۀ اصلی می

محل مالقات را  -چون مورد احتیار فوری بود-بگیرد  پیش او بود، از او
کند و پلیس با تدقیب این رفیق، که چند دقیقه بدد به پلیس گزارش می

ستگیر  شت، هر دو را د سلحه با رفیق دیگری از کمیته قرار دا از گرفتن ا
ضایا، مورد تدقیب پلیس در می سازد. رفیق دومی بدون ارتباط با این ق
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شته بود و به   کرد،هایی را که رفت و آمد میهمین جهت یکی از خانهگذ
 دانست.پلیس کشف کرده بود؛ این همۀ چیزی بود که پلیس می

رند؛ گیای نمیکنند، ولی نتیجهمدت یک ماه این دو رفیق را شکنجه می
اصرر ن"داد؛ یدنی تا پلیس دوباره به سرراغ کسری که اطالعات را به او می

ماه پیش از این وقایع، با یکی  8-7اصرررر در حدود رود. این نمی "آقایان
دانسررت؛ ولی دیگر از اعضررا ارتباط داشررت، ولی اسررم واقدی او را نمی

محتمل است که در همان هنگام که ناصر زیر نظر بود، پلیس هویت این 
شررخص را هم کشررف کرده باشررد و ناصررر با گفتن اسررم مسررتدار او کمک 

ضوی که با ن شت؛ یدنی آقای دکتربزرگی به پلیس کرد. ع صر ارتباط دا  ا
شت، پس از چندی در اثر اختالف نظر  که اطالعات زیادی هم از گروه دا

که ناصررر اسررم مسررتدار دکتر را گفت، از سررازمان کناره گرفت؛ پس از آن
ن اسم که ایپلیس دکتر را دستگیر ساخت و با بیان اسم مستدار او و این

اند و با مقدار کمی شکنجه و ا برد( گفتهرا رفقای تو )اسم آن دو نفر اول ر
ها و اسرررامی تهدید، همۀ آن چیزی را که در مورد افراد و برخی از برنامه
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دانست، افشا کرد. روزی که دکتر اسامی مستدار و واقدی را مستدار می
 بود.  46بهمن ماه  18دانست )از جمله اسم مرا( گفت، که می

چه که مربوط به دسررتگیری ؛ اما آناین جریان کلی دسررتگیری گروه بود
ند، وضرررع من می که دو رفیق اولی را گرفت شرررود؛ من از فردای روزی 

رفتم و در خانۀ یکی از دوستان مخفی به خود گرفتم؛ به اداره و خانه نمی
دی ماه من زندگی مخفی را شررروع  21موقتاً مخفی شرردم؛ یدنی از روز 

 کردم.
عضو کمیتۀ اصلی بودند، من تصمیم پس از دستگیری دو رفیق اولی که 

با قبول ریسرررک بیش به نظر من گرفتم برنامه را  تری انجام دهم؛ زیرا 
متالشرری شرردن در میدان نبرد خیلی خیلی بهتر از متالشرری شرردن در 

صبر  47خانۀ سازمان امنیت بود؛ منتها تصمیم داشتم که تا نوروز سالخ
ی سرگرما و جبران فوری یککنم که با استفاده از هوای مناسب و رو به 

 های مهم، اقدام را شروع کنم.کمبود
تاریخ جمده  که  30در  دی یکی از رفقای تشرررکیالت تهران حزب توده 

سی من آن را آقای دکتر الف می سیا صی و  شخ نامم و کامالً به او از نظر 
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خواهد مرا ببیند و همان روز اعتماد داشتم و دارم، پیغام فرستاد که می
صحبتمرا د ضای من که اگر ید؛ پس از  هایی در زمینۀ کار آیندۀ ما و تقا

کار تبلیغاتی در شرررهرمی نۀ  ید کمکی در زمی با من قرارتوان ید،   ها بکن
گذاشرررت که در صرررورت لزوم با یکی از رفقای باالی تشرررکیالت تماس 

بهمن  3نامم. روز بگیرم؛ قرار گذاشرررت و واسرررطۀ کار را من خانم ب می
کنم وضرردم ب تماس گرفتم و خواسررتم )چون احسرراس می من با خانم

خراب شده( جایی برای من تهیه کند و در ضمن خواستم که به آن رفیق 
خواهم او را ببینم. من از همان باالی تشرررکیالت هم اطالع دهد که می

 بهمن در منزل خانم ب مسکن گزیدم.  3روز 
ی تشرررکیالت تهران بهمن اولین مالقات بین من و رفیق باال 11در روز 

که با اسررم مسررتدار مهندس به من مدرفی شررد، انجام گرفت؛ نظراتم را 
برایش تشریو کردم و او هم در مجموع گفت که با نظریاتم موافق است و 
حاضررر اسررت از نظر برخی وسررایل و کار تبلیغاتی به ما کمک کند و حتی 

دداً که ب با هم تشرررکیل دهیم  تۀ مشرررترکی  که کمی هاد کرد  ن ای پیشرررن
بار هم ندین  ما چ فت.  هاد را پس گر یدیم و من از او پیشرررن دیگر را د
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شما کمکی که می ستم که  صدای ما خوا ست که  توانید به ما بکنید این ا
ها توزیع هایی را برای ما در شرررهررا از پیک ایران پخش کنید و اعالمیه

 هها، بهای تخریب نمایشررری در شرررهرکنید؛ یدنی من به جای ایجاد کار
هد؛ این  جام د کار را ان که این  فا کردم و او قول داد  غاتی اکت کار تبلی

بهمن بود و او پیشنهاد کرد که فردا  24شنبه آخرین مذاکرات در روز سه
شش را از  ستور پخ بیاید و متن اعالمیه را بگیرد و برود تا موقدی که ما د

دا قرار دارم و ها بدهیم؛ من به او اطالع دادم که فرپیک ایران و در شررهر
بهمن ماه  25شنبه فردا این قرار را بگذارد؛ فردا که چهارتوانم و پسنمی

 جا دستگیر شدم. بود، محل قرارم در محاصرۀ پلیس بود و آن
یل این نهکه رفیق مالقاتبه دل خا با من، از  نده  که پنز ای میکن مد  آ

ندگی مخفی د ما در آن مخفی بودند و همه هم ز اشرررتند و رفیق دیگر 
با مکرد، رفیق مالقاتپلیس برای دسرررتگیریشررران تالش می ن کننده 

توانسرررت تحت تدقیب باشرررد؛ پس من تحت تدقیب بودم و قطداً از نمی
آمد، منزلی که در آن سرررکونت داشرررتم )و مهندس نیز به همان جا می
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با خانم ب و آقای الف روابط نزدیک داشرررت( تحت تدقیب قرار  چون 
 ستگیری متوجه حقایق زیر شدمهگرفتم. پس از د

بهمن، من دقیقرراً تحررت تدقیررب بودم؛ اکثر  11درسررررت از روز  .1
که من از قرار نداشرررت  که دلیلی  حالی  ته بود؛ در  های من لو رف

که فقط در روز چنین روزی تحت تدقیب باشرررم؛ مخصررروصررراً این
شد؛ بنابراین چنین تدقیبی از 18 سم من مطر   بهمن ماه بود که ا

باید مبنی بر اطالعی باشررد که پلیس از مخفی شرردن طرف پلیس 
 من و وابستگی من داشته است. 

بهمن، در همان سرراعاتی که من از منزل خانم ب  25پلیس در روز  .2
برای رفتن به سرررر قرارم خارر شررردم، تمام منازلی را که در طی 

تا  11های روز که  25بهمن  بهمن در طی تدقیب من فهمیده بود 
اشغال کرده بود و منتظر ورود من به یکی از این  ممکن است بروم،

 ها بود.خانه
هایی که اشغال کرده بود، یک پس از دستگیری من، پلیس از خانه .3

طا طا  برادرم ع یاء یا دو نفر را توقیف کرد )غیر از منزل ع اهلل ضررر
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ترین سررر الی و ظریفی  که روابطش با من مدلوم بود(؛ ولی کوچک
قامت من که همان خانۀ خانم ب باشرررد، اصرررراری در مورد محل ا

که ممکن است فرض آیده یکی اینجا دو فرض پیش مینکرد؛ این
ها و منازل لو رفته اسرررت؛ احتیاطی من این قرارکنیم که در اثر بی

خوب بدیهی اسررت که خانۀ خانم ب هم باید لو برود و قطداً لو رفته 
و پرسشی از او  گیرداست؛ پس چرا پلیس کسی را از آن خانه نمی

 خواسرررتکند؟ واقدیت این اسرررت که به نظر من اگر پلیس مینمی
اصررراری روی خانۀ خانم ب بکند، این مسررتلزم رو شرردن دسررت 

قای مهندس بود و اگر خیلی خوش باشررریم و عاملش یدنی آ بین 
بخواهیم خودمان را گول بزنیم، باید این فرض را بکنیم که پلیس 

و آقای مهندس هید گونه ارتباطی با  دانسرررت که خانۀ خانم بمی
شته شرایطی که پلیس از هر ما ندا ست در آن  اند؛ وگرنه مدقول نی

ها خواست از آنکرد و میآشنای قدیمی دربارۀ وضع ما س ال می
 کردم وای که در آن زندگی میعضوی برای گروه ما بتراشد، از خانه
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ت، سررر الی شرررخصررری که چندین بار در آن خانه با من تماس گرف
 نکند.

بدین سرررران هم چیز  باشررررد و  ید قبلی  با نابراین  این اطالع هم ب
های روشررن از نفوذ پلیس در تشررکیالت بخشرری نیسررت و نشررانهامید

تهران حزب توده اسرررت. این آقای مهندس از قرار اهل خوزسرررتان 
پشررت که در جلوی سرررش های کمای نسرربتاً سرریاه، مواسررت؛ چهره

قطور و دیدی مورب دارد و بدد فهمیدم که  طاس است و عینک نسبتاً
یکی از چهار نفری است که حزب از خارر برای ادارۀ تشکیالت تهران 

که سررره نفر آن تاد  خل فرسررر خاوری، حکمتبه دا جو و ها؛ یدنی 
ای هر کدام لو رفتند؛ مهندس نصررریری در زندانند و به نحو مسرررخره

پهلوی، در حالی  -راجو در نزدیکی مرز، در راه آسررتاخاوری و حکمت
خواستند به آن طرف مرز بروند تا در پلنوم حزب شرکت کنند، که می

دسررتگیر شرردند؛ در حالی که کادر مخفی بودند، شررناسررنامۀ عوضرری 
سامی حقیقی آن شین ا شتند ولی پلیس در همان ما ها ها را به آندا

ا لو ر هاکه افراد نزدیکی آنتوانسررت باشررد مگر اینگوید و این نمیمی
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صادفی در  شتند؛ هید ت شان اطالع دا شند که از برنامۀ خروج داده با
کار نیسرررت، مگر آن یا یک احمق چنین چیزی را این  که یک خائن 

تلقین کند. مهندس نصرریری را هم که اسررم حقیقی او حکیمی اسررت 
تری دسررتگیر کردند که )پسررر صررمد حکیمی(، به شررکل وحشررتناک

د؛ گیرنست که او را با چند نفر میاش این امفصل است؛ ولی خالصه
خواسرررت به کنند؛ چند روز بدد که او میبدد از چند روز او را آزاد می

جا به جنوب برود، به ایستگاه قصد خرور از کشور به اصفهان و از آن
جا غیر از مهندس نصیری، چهار رود؛ در آنهای شهر ری میسواری

ری که ماشرررین در جادۀ شررروند؛ پس از مقدانفر دیگر هم سررروار می
نشرین به راننده دسرتور رود، یکی از چهار سررعبدالدظیم راه میشراه
 شوددهد به شهر برگردد و به ادارۀ سازمان امنیت برود؛ مدلوم میمی

 که هر پنز نفر عضو سازمان امنیت بودند!
هم موارد  45خانۀ تشرررکیالت تهران در سرررال در قضررریۀ کشرررف چاپ

جا جای بحث خورد که در ایناست، به چشم می زیادی که قابل تأمل
آن نیست. از این قضایا بگذریم؛ پس از دستگیری من و گذشت چند 
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نفر از دوستان ما که اسمشان لو  5ماهی، چون فشار برای دستگیری 
ها خواسرررتند از راه مرز جنوب خارر رفته بود، زیاد شرررده بود، آن

تند و او دوباره آقای شررروند؛ به وسررریلۀ آقای دکتر الف کمک خواسررر
مهندس را به دوسررتان ما که طبداً از جریاناتی که بر من گذشررته بود، 
اطالع نداشتند، مدرفی کرد؛ کار ندارم به جزئیات کار؛ نتیجه این شد 

خانه بین ایران و عراق فاصررله که درسررت در سررر مرز که فقط یک رود
ت پلیس با تجهیزاها منتظر بلم بودند تا به آن طرف بروند، بود و آن
سه نفر بودند، محاصره و دستگیر میکامل آن سازد؛ در طی ها را که 

شررد، جریان تدارک را تمام مدتی که جریان رفتن این رفقا تدارک می
یت می هدا قای مهندس  ما هید گونه دخالتی در آن آ قای  کرد و رف

نداشرررتند؛ بدیهی اسرررت که باز هم تصرررادفی در این کار نبود. آقای 
کام مه به  ما را  کاردانی، سررره نفر دیگر از بهترین دوسرررتان  با  ندس 

پلیس داد و این بار هید فرضی قادر به تبرئۀ این شخص نیست و حاال 
کند! و تشررکیالت حزب توده را در این شررخص البد زندگی مخفی می

کند! تا موقدی برسرررد که رژیم به قربانی احتیار دارد. تهران اداره می
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اهلل دیگران چنین قضایایی را شاءا که گذشته است؛ انبه هر حال از م
ضا و خوش صادف و از ق سالم با عناوین ت بینی خرانه حمل نکنند. وال

 «و نامه تمام.
 

 کوهی از پوالد و عصب
 

سن در طی  شدید 48ح شکنجهساعت تحت  گیرد و ها قرار میترین 
بهمن،  28ها به نحوی بود که به ناچار از تاریخ شررردت این شرررکنجه

 1020کنند )صفحۀ ارتش بستری می 1حسن را در بیمارستان شمارۀ 
داشررت، پروندۀ حسررن(. حسررن که وکیل بود، از همان دقیقۀ اول باز

مبارزه را از نظر قضررایی و حقوقی با دسررتگاه جهنمی سرراواک شررروع 
ارتش به او ابالغ  1داشت خود که در بیمارستان شمارۀ کند و به بازمی

 داشت عیناً نوشته شدهه کند؛ در زیر قرار بازاعتراض میشده بود، 
داشرررت و رفتار در بازجویی رؤیت شرررد. به قرار صرررادره و نحوۀ باز»

 پرونده( 954)صفحۀ « کنم.اعتراض می
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جثۀ کوچک و اندام نحیف او که غالباً به علت ناراحتی کیسرررۀ صرررفرا 
کوشرررش پلیس  آورد وبیمار بود، در رو  بزرگ او خللی به وجود نمی

چک عاتی از او بیبرای گرفتن کو جه میترین اطال ند. پلیسنتی  ما
کنند؛ امنیتی و دژخیمان سررراواک از هر راهی که ممکن بود اقدام می

خواهند که او را کنند و زمانی از پدر پیر ما میجویی میگاهی مرا باز
های روانی و جسررمی را در حق او مرعی نصرریحت کند؛ انواع شررکنجه

بند ق انی و نشررراندن روی اجاق برقی مخصررروق دارند؛ دسرررتیم
 ایها بود. حسن در طی نامهشکنجه و نظایر آن از جملۀ این شکنجه

داشت به فرسیو یدنی تقریباً چهار ماه بدد از باز 22/2/47که در تاریخ 
سان ساواک در حق ان شته، جنایاتی که  ستان وقت ارتش نو های داد

 کندهرا فاش می آزاده مرتکب شده است
جویی در یک جریان باز 18/2/47شررنبه اخیراً نیز در شررب چهار»...

ساعت مرا روی  5/2شناسم هدایت شد، که به وسیلۀ شخصی که نمی
شده بود،  شته  سیلۀ اجاق برقی که در زیرش گذا صندلی که به و یک 
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داغ کرده بودند، نشررراندند و شرررکنجه و آزار دادند. به اطالع شرررما 
 «نم که این وضع در مورد سایر دوستان من نیز اجرا شد...رسامی

 26جویی اول از جویی قرار گرفته بازحسرررن در سررره دوره تحت باز
شکنجه انجام گردید  46بهمن  ساواک همراه با  سیلۀ مأمورین  که به و

که در  1/7/47پرسررری دوم در تاریخ و چندین روز ادامه داشرررت؛ باز
گ پرس سرررهنی بود، به وسرریلۀ بازجویی رسررمحقیقت نخسررتین باز

کالمی انجام شرررد که عیناً به خط حسرررن در پروندۀ او موجود جواهر
 .   10/8/47پرسی سوم از است و باز

سن  شار قرار گرفته بودم که با ح ساواک تحت ف شدت از طرف  من به 
خاذ  به ات بت کنم و او را  یۀ منطقی»صرررح مایم. « تریرو تشرررویق ن

های من تأثیری در که حرفام و اطمینان از اینقلبیخالف تمایل بر
او نخواهد داشت، در روز قبل از پایان جلسات دادگاه، در یک فرصت 
کوتاه تنفسی با او صحبت کردم؛ او چنان برآشفته شد و پرخاش کرد 

ها حسررن نامۀ زیر را به که من با گریه از سررالن دادگاه بیرون رفتم. بدد
 من نوشته
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 و گرامی من دکتر عزیز»
دانم بین دو برادر، آن کس که نسررربت به حیثیت و شررررف خود نمی

حساسیت دارد و آن کس که وجود عاطفۀ نیرومند برادرانه موجب آن 
شررود که موقدیت اولی را به خوبی درک نکند و احسرراسرراتش را و می

تر حق دارند آزرده تفکراتش را احیاناً خوب هضرررم نکند، کدام بیش
 شوند؟
 مبرادر

ترین خواهم برایم وضررردی ایجاد شرررود که آزادی من کوچکمن نمی
ای به شررررف سررریاسررری من وارد آورد. یحتمل که این زندان، لطمه

مل خواهم کرد، ولی نمی که تح باشررررد  ندانی  خواهم این آخرین ز
مت آن به قی ندان را  نه آخرین ز با که انسرررانی و شرررریف و نجی چه 

 دانم، کوتاه سازم.می
چه که بین نویسررم تا هم عذری باشررد بر آنسررطر را میمن این چند 

که به تو ندا بدهم که من و شما گذشت و هم خواهشی باشد برای این
دکتر سررردی کن مرا درک کنی، موقدیررت و وضرررع مرا بفهمی؛ من 
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به خود می که این احسررراسرررات تو را نسررربت  بدیهی اسرررت  دانم و 
سات تو برای من موجب آن سا س اساح ست که  گزاریچنان  قلبی ا
 ای بکنم. هرگز الزم ندیدم در این باره اشاره

چه را که با درایتی که در تو سررراغ دارم، امیدوارم با این مختصررر، آن
 خواهم بگویم درک کنی.می

بوسرررم. راضررری نشرررو فردا مورد لدن قرار تو را با همۀ وجودم دکتر می
 گیرم.

 «ظریفی - 
 

 نوردددر میگردباد سیاهکل دیوارهای زندان را 
 

در جریان تبدید حسررن در زندان رشررت، یکی از رفقای حسررن به نام 
ها مدلوم شرررد، طور که بددقرار کرد. آنپور با او تماس برغفور حسرررن

یک از شرررکنجه بازهید  طایی در طی دوران  جویی های قرون وسررر
نتوانسررته بود حسررن را وادار به اقرار و یا مدرفی گروهی کند که تحت 
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مان آنکار می نظر او قت بخش بزرگی از سرررراز ند؛ در حقی ها کرد
پور در جریان نخورده باقی ماند؛ به همین جهت آقای حسرررندسرررت

هرا حسرررن در یکی از گیرد. بدردمرانردۀ گروه قرار میفدرالیرت براقی
که در این مالقات حسرررنمالقات به من گفت  پور های خصررروصررری 

های عملی نیز برای هد و راهکند که او را از زندان فراری دپیشنهاد می
 کند. بدد ازنماید که حسررن این نظریه را رد میاین کار پیشررنهاد می

های بود، تحت شررکنجه 1349پور که در اواخر آذر دسررتگیری حسررن
ناکی های خطرانسرررانی که این جوان متحمل شرررده بود، اعترافغیر
با حسرررن در زندانمی که  فاتش این بود  ند و یکی از اعترا رشرررت  ک

مالقات کرده اسرررت؛ متداقب این اعترافات، رسرررتاخیز سررریاهکل در 
گردد؛ این حوادف و همین اعتراف شرررروع می 1349نوزدهم بهمن 

 کافی بود که پلیس وحشیانه حسن را تحت فشار و شکنجه قرار دهد. 
کوپتر از در پی این حوادف، بدون هید گونه خبری، حسرررن را با هلی

به تهران م ندان رشرررت  چکز ماه کو ند. بیش از دو  قل کرد ترین نت
اطالعی از محل اسرررارت او به دسرررت نیامد و همۀ کوشرررش ما برای 
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ور، پحاصررل بود. پلیس بنا به اقرار حسررننوشررتش بیدانسررتن سررر
حسررن را مسررتقیماً مسررئول مبارزات مسررلحانه و جریان سرریاهکل 

را  هاترین شررکنجهبرند؛ سررختگاه میدانسررت و او را به شررکنجهمی
کند؛ مسررئول مسررتقیم شررکنجۀ او حسررن در زندان کمیته تحمل می

ترین ، یکی از رذل«زادهدکتر حسررین»پور مجرد مدروف به رضررا عطار
اوباشررران رژیم بود. خانوادۀ حسرررن وقتی از ماجرا و وضرررع او مطلع 

از طرف حسن به من  1350خرداد  2داشتی در تاریخ شوند که یادمی
 هرسد که نوشته بودمی

حالم بد نیسررت. با جناب سرررهنگ بهادری هزار تومان برای هر »... 
 دو دادگاه قرار گذاشتم.....

 رسانم. امروز اولین روز دادگاه بود. به همه سالم فراوان می
2/3/50    » 

سیل  شد.  حسن در دادگاه بدوی و بدد تجدید نظر، محکوم به اعدام 
و دانشجویان آزاده به  اعتراض از طرف بسیاری از مجامع دموکراتیک

تهران سررررازیر گردید. از هر راهی که ممکن بود، برای نجات جان او 



 چریکِ باز مصلوب
 

103 

نایی  پدرم آشررر با  که  جان و رشرررت  مای قم، الهی ند؛ عل قدام کرد ا
شتند، نامه شتند و دردا شاه نو ست ای به  ستگاه « عفو»خوا کردند. د

دانسرررت که کشرررتن حسرررن که در زندان بود، برای او گران تمام می
سن را های مختلف میشود و به همین جهت از راهیم ست که ح خوا

از شررراه کند؛ « خواهیفرجام»خواسرررت تحت فشرررار قرار دهد تا در
ام انجنتیجه بود؛ سرخواهی بیمالقات مکرر من با حسن برای فرجام

خواست به شاه نوشتم و در 1350خرداد  15ای در تاریخ من خود نامه
 برای او کردم. « عفو»

باالخره در اثر فشرررار افکار عمومی جهان، اقدامات بسررریار شررردید 
شجویان و اعتراضات وسیع مجامع عفو بین سیون دان لی، الملکنفدرا

شود و حکم اعدام حسن با یک درجه نشینی میرژیم مجبور به عقب
بدیل می بد ت به حبس ا باً ظهر آخرین مهلت ده تخفیف  گردد. تقری

سن بوروزۀ فرجام تبدیل اعدام به حبس »د که نامۀ مبنی بر خواهی ح
حسررن به دسررتم رسررید؛ در آن گرمای اوایل تیر با چه سرررعتی « ابد

ام مرا به ادارۀ کل شررهربانی رسرراند؛ به دفتر تیمسررار جدفریان راننده
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ل پور رئیس کجا به دفتر تیمسار س هبد صمدیانهدایت شدم و از آن
شده را به او ستور داد  شهربانی؛ نامۀ الک و مهر  صله د دادم و او بالفا

ه های شهربانی را ببود، ببرم؛ پله« کمیته»که به زندان موقت که محل 
سئوالن  سرعت طی کردم و به حیاط دوم رفتم تا نامه را به موقع به م

جا بود؛ زاده، آنپور مجرد، مدروف به حسرررینکمیته برسرررانم؛ عطار
زی توعصررربانی بود؛ با کینهنهایت زاده بینامه را به او دادم؛ حسرررین

حضررررت به همۀ ما توهین کردند، زیرا اعلی»نظیری به من گفته بی
در  توزی را بایدشدت رذالت و کینه« حق نبود که ظریفی را ببخشند.

شررک از همان زمان سررازمان امنیت و دسررتگاه این جمالت دید. بی
را جهنمی شررراه که از طریق محاکمه نتوانسرررته بود حسرررن و یارانش 

به وجود آوردن توطئه با  تل او را  ند، کمر ق عدام ک به ا های محکوم 
 گوناگون بسته بود. 

بدد از این محکومیت، دوران جدیدی از زندان حسررن شررروع شررد و 
حسرررن را به زندان کرمان منتقل  18/8/50پس از چند ماه در تاریخ 

 کردند.
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 های جواد حجتی کرمانیجهنم زندان کرمان و رذالت

 
به اتاقی که حجت جواد االسرررالم محمددر زندان کرمان، حسرررن را 

حجتی کرمانی، آقای اصغر قریشی و حار ایوب ربیدی زندانی بودند، 
 فرستادند. 

اتاق بود و بدد گویا به دلیل مدتی حسن با آقایان حجتی و قریشی هم
ک که با یکه آقایان مذهبی و عضو گروه ملل اسالمی بودند، از ایناین

به عمل آوردند که چریک هم ناراحت بودند؛ اقدامی  باشرررند،  اتاق 
ی که هایالتأدیب بفرستند. تمام نامهحسن را از زندان سیاسی به دار

به من و برادرانم و سرررایر اقوام  حسرررن در این مدت از زندان کرمان 
نوشته، شکایت از این محیط زندان دارد؛ به خصوق او برای دریافت 

خانۀ زندان، چندین نامه به های موجود در کتابتابکتاب، حتی از ک
اداره کل سرروم سرراواک نوشررته و تهدید به –مقامات دادسررتانی کرمان

فطروس که در آن دوران در زندان اعتصرراب غذا کرده اسررت. علی میر



 نسترن ناصری

106 

ها و حسررن ضرریاء ای دربارۀ آن سررالکرمان بوده اسررت، در مصرراحبه
 ر زیر آمده استه هایی از آن دگوید، که بخشظریفی می

...« 
االسررالم واقدیت این اسررت که در بخش زندانیان سرریاسرری، حجت-

سالمی محمد شبکۀ جمدیت م تلفۀ ا جواد حجتی کرمانی )از اعضای 
ای( روزگار را بر حسرررن اهلل خامنهو رئیس فدلی دفتر هماهنگی آیت

ضرریاء ظریفی سرریاه کرده بود؛ باید بگویم که ضرریاء ظریفی، انسررانی 
سیار  مردمی  های عمومیر برخوردفرهنگ بود؛ دفرهیخته و با اش ب
popul ai re  قۀ تار و منش، او را محبوب و مورد عال بود؛ همین رف

مارکسررریسررررت( کرده بود؛ این  چه  مذهبی و  چه  یان ) ندان مۀ ز ه
محبوبیت، باعث کینه و حسرررادت حجتی کرمانی شرررده بود؛ کرمانی 

که  ه بودبانان باعث شرردبودن حجتی و آشررنایی او با زندانیان و زندان
گل"او برای خودش  با آزار "حق آب و  نابراین او  ئل شرررود؛ ب ها و قا

انسرانی کوشرید تا از حضرور ضریاء سریاسری و حتی غیرهای غیراذیت
 ظریفی در بند سیاسی خالق شود.
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ضیاء ظریفی و با توجه به تالش نا گروه  موفقبا توجه به منش مردمی 
به تبدید جزنی و ضیاء ظریفی  جزنی در فرار از زندان تهران )که منجر

به زندان قم و کرمان شده بود(، ساواک کرمان از انتقال ظریفی به بند 
های حجتی کرمانی و در نتیجه ها هراس داشرررت؛ اما ادامۀ آزارعادی

اعتصاب غذای شدید ضیاء ظریفی باعث شد که ساواک او را به سلول 
 مجردی در بند عادی کرمان منتقل کند...

چه که در وهلۀ اول در حسرررن ضررریاء ظریفی به چشرررم حال آنبه هر 
صمیمیت و فرهیختگی او بود و بدد می خورد، ادب، اخالق، نجابت، 

های تئوریک و سرریاسرری او. همین منش ضرریاء ظریفی باعث دانسررته
شده بود که پس از انتقال به بند عادی زندان هم مورد توجه و احترام 

شد؛ با توج ضایی(، او زندانیان مدمولی با صیالت او )حقوق ق ه به تح
سانی بود که به خاطر فقر، بی "الرعایایوکیل"در این زمان  ادی سوک

و عدم امکانات تدلیم و تربیت، مرتکب دزدی، قتل و جنایت شرررده 
 بودند...
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عاطفۀ شرردید حسررن ضرریاء ظریفی به بیژن جزنی برایم عجیب و در 
 زد... ه عرفان میای که تن بانگیز بود؛ عاطفهعین حال شور

همان طور که گفتم، ضررریاء ظریفی درک روشرررنی از شررردر و ادبیات 
هایم را در دفتر کالسور بزرگش نوشته بود داشت؛ او تقریباً تمام شدر

 خواندهتنگی میو در لحظات غربت و دل
 "لیالکوه"های ساکت بر صخره

 روزی اگر شقایق سرخی روید
 قلب من است
 قلب جوان من

 ق همیشه تبدیدیاین عاش
 دربهاین در

 پریشان
 "لیالکوه"های خونین، بر صخره

طۀ شررردر و  لۀ مفصرررلی در راب قا قۀ شررردری، او م فه و عال عاط با این 
سم سی شته بود؛ تحت عنوان  -مارک سم نو سنامه"لنینی ی ای از محبو
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و خصرررروصرررراً بررر روی ظرررایررف هررنررری )واژگرران و  "برره شرررراعررری
 چنین کتابوان داشررت؛ او همهای شرردری( تأکید فراسررازیتصررویر

شی آن نظراتش  سوسیالیسم آفریقایی را ترجمه کرده بود که در حوا
را دربارۀ رفرم ارضررری و اجتماعی شررراه بیان کرده بود. حسرررن عالقۀ 
فراوانی به حفظ و انتشار این دو متن داشت و با هم آن مقاله و ترجمه 

 را از زندان به بیرون فرستادیم.
نویس ترجمۀ سوسیالیسم آفریقایی و ها، من دستدر یکی از مالقات

شتم و به  شدر و مارکسیسم را در پاکتی گذا نامۀ مفصل حسن دربارۀ 
فروشرری به آدرس کتاب "سرریمین بامداد"وسرریلۀ این شررخص با نام 

روی دانشررگاه تهران پسررت سررفارشرری کردم؛ در مالقات بهنمونه، رو
 "پوشرد شرریکم"بددی وقتی قبا رسررید، پسررت سررفارشرری را از 

گرفتم و به حسررن نشرران دادم؛ او گویی به یکی از آرزوهایش رسرریده 
 بود...
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کردند، او بسرریار روزی که حسررن را از کرمان به زندان اوین منتقل می
سیر یزد به تهران "نگران بود و در جملۀ کوتاهی به من گفته  مرا در م

 روس(های میرفط)پایان گفته« ؛ یدنی خواهند کشت."خواهند زد
حسن از محیط زندان کرمان نفرت داشت و بارها برای دریافت کتاب، 

تاب تب موجود در ک به حتی ک گاه را  ندان، سررراواک و دسرررت نۀ ز خا
اعتصاب غذا تهدید کرد؛ تنها نیاز او به کتاب بود که آن را هم مقامات 

ندان از او دریغ می مهز نا مام  ند؛ در ت به من کرد که حسرررن  هایی 
خواست داشت. وضع این زندان و اطفال ع به کتاب درنوشت، راجمی

 شدند، شر داری میمدصوم ولی آلوده به گناهی که در این مکان نگه
ها، مبارزۀ بسررریاری از ماجراهایی اسرررت که حسرررن برای اصرررال  آن

 سختی را با مقامات زندان کرمان شروع کرد.
 نویسدهمی ای دربارۀ این زنداندر نامه 51حسن در چهارم تیر ماه 

دهم در برازجان باشم، ولی این وضع من بدون تدارف ترجیو می»...
 «مسخره و کثیف فدلی را تحمل نکنم.
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یان بود؛ برای بی ندان مۀ ز سررروادان کالس درس حسرررن محبوب ه
درست کرد؛ وکالت بسیاری از متهمان را به عهده گرفت و همان شور 

 ا داشت.و نشاط دائمی برای سازماندهی داخل زندان ر
 

 ؛ سال سرنوشت1353
 

ای با ها درگیری مسررلحانههر روز مبارزان چپ و مذهبی 53در سررال 
پلیس داشررتند. رژیم برای تزلزل روحیۀ مبارزان کوشررش داشررت که 

ند ها را به پشت تلویزیون بکشاظریفی را تسلیم کند و آن -گروه جزنی
ساختگی،  ها را هم داده بود و وقتی همۀ آن« قول آزادی»و با نمایش 

چینی را شررروع کرد؛ دوباره نگ خورد، مجدداً توطئههایش به سررتیر
کار و منوچهری زادۀ جنایتحسررن را به زندان کمیته بردند و حسررین

جالد شررکار خود را در دسررت داشررتند. وضررع مزاجی حسررن در این 
قدر بد بود که قابل توصیف نیست؛ گرسنگی زندان در اثر شکنجه آن

ده بود؛ کوشررش خانواده و نداشررتن دارو وضررع او را بسرریار سررخت کر
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از  ترین تأثیری نکرد، بلکه بدضیتنها کوچک برای تغییر این وضع نه
به ها خود نیز تهدید شررردند. در یکی از روزآن که من  های مالقات 

شاهی )زیرک شهین دولت ستگان نزدیک، خانم  ده(، زااتفاق یکی از ب
ه این بسته بدر زندان کمیته به دیدن او رفته بودیم، حسن را با چشم 

سنگی، چنان ولدی در خوردن زولبیا  سن به علت گر اتاق آوردند و ح
انگیزی بود. یکی از داد که منظرۀ واقداً رقتو چای از خود نشررران می

بار این ای، وضرررع رقتدر نامه« پ-صرررابر»زنجیران حسرررن به نام هم
کنده را چنین توصررریف می«!! کاریخرابکمیتۀ ضرررد»گاه شرررکنجه

 یی از نامه با همان انشای آقای صابر(ها)بخش
جویی حسن ضیاء ظریفی در اتاق باز 53های شهریور در یکی از روز»

یدم؛ تهرانی، شرررکنجه با او صرررحبت میرا د کرد و از او گر مدروف، 
خواسررت که روابط خود را در مورد لرسررتان بنویسررد؛ حسررن در می

 گفتهبود، میحالی که جای پاهای خونینش بر زمین نقش بسرررته 
چیزی من به یاد ندارم، این قضیه مربوط به هفت سال پیش است و "

 "جوی قبلی گفتم.دانستم به بازهرچه می
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صررفحه کاغذ و یک عدد خودکار به او داد و گفته  30تهرانی در حدود 
صت داری تا همه ات میهات به درد ننهاون گفته" شنبه فر خورد، تا 

  "کنم.ت میچیز را بگویی وگرنه شهید
جویی بردند تا پاهایم را پانسمان کنند؛ وقتی این موقع مرا از اتاق باز

که به سررلول برگشررتم، حسررن ظریفی را در آنجا دیدم؛ وقتی که در را 
ر را دیگکه یکدیگر را بغل کردیم بدون آناختیار همبسرررتند، ما بی

ود( مان ببشرررناسررریم؛ بدد من با بلوز زندان )تنها چیزی که در اختیار
کف پاهای او را مالیدم تا کمی تسرررکین پیدا کند؛ چند سررراعت بدد 

که او نمی یدم  ند، د باز کرد لت در سرررلول را  که برای توا ندوقتی   توا
توانسرررتم روی پاهایش را روی زمین بگذارد؛ من نیز به سرررختی می

شررویی بردم؛ پاهایم بایسررتم؛ با وجود این او را بغل کرده و به دسررت
برگشتن نتوانستم او را بغل کنم و او ناچار شد چهار دست و  ولی موقع

 گردد. پا به سلول باز
یادی رخ داد؛  27مدت  قات ز فا مدت ات با هم بودیم. در این  ما  روز 

ستن روحیۀ گروه جزنی، افراد این گروه را به جوباز شک ها برای در هم 
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میتۀ ر به کدادند؛ مثالً وقتی که ظریفی از زندان قصدیگر پاس مییک
جویی از او توسررط رسررولی انجام کاری آورده شررده بود، بازضرردخراب

گرفته بود؛ بدد از چند روز تهرانی او را به بند تحت اختیار خود آورده 
باز مام  تاق شرررکنجه جوییبود و ت به ا پاره کرده و او را  های قبلی را 

چون جویی پس بدهد ولی فرسرررتاده بود و خواسرررته بود که از نو باز
ای عایدش نشرررده بود، مجدداً او را به رسرررولی پاس داده بود. نتیجه

 -کار سدی داشت به هر صورتی که هست افراد گروه جزنیرژیم جنایت
ظریفی را وادار به سرررازش کند؛ یک بار حسرررینی، جالد کمیته، در 

شرررما تخم "داده اسرررت، گفته بوده حالی که ظریفی را شرررکنجه می
ران گذاچون افراد این گروه بنیان "ت پاشیدید.چریک را در این مملک

تا شررراید  مبارزۀ مسرررلحانه در ایران بودند، رژیم تالش زیادی کرد 
اقل یکی از افراد این گروه، مبارزۀ مسرررلحانه را رد کند و در این حد

 تالش بود که تمام اعضای این گروه را از بین برد. 
سرررلول آمد؛ علت  جویی مضرررطرب و نگران بهیک روز ظریفی از باز

کاری خواهند ما را وادار به همها میاین"نگرانی او را پرسیدم؛ گفته 
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خواهند ما مبارزۀ ما را پشرررت تلویزیون ببرند؛ میخواهند کنند؛ می
 ...« "مسلحانه را رد کنیم

به زندان اوین بردند. مالقات با  53های آخر سرررال حسرررن را در ماه
شده بود؛ آخر شکل  سیار م سن ب برادرم  1353بهمن  25ین بار در ح

طا قات در ع حل مال قات کردیم؛ م ندان اوین مال اهلل و من او را در ز
ر گر دچادری بود که در کنار زندان تدبیه شررده بود؛ رسررولی شررکنجه

مالقات حضور داشت؛ حسن از وضع خود و یارانش  به شدت نگران 
سربود و می ست که  ستدان شان ا شت دیگری در انتظار . حتی در نو

شرررد، کوشرررش تر میایام نوروز که مدموالً مالقات با زندانیان عادی
نتیجه مانده بود. دسررتگاه قصررد کشررتن خانواده برای مالقات با او بی

ها را داشت، زیرا سرتیپ ودیدی مداون ساواک به یکی از دوستان آن
سردبیر وقت کیهان، که برای مالقات  سار  سم عزیز من، دکتر مهدی 

بدد از یک »خواسرررت و خواهش کرده بود، گفته و پدرم از او درمادر 
صی « تکانی، اجازۀ مالقات خواهیم داد.خانه صو شمارۀ تلفن خ من 

ودیدی را از سررمسررار گرفتم و به او تلفن کردم؛ با وجودی که برادر او، 
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دکتر کاظم ودیدی دوسرررت دوران دانشرررگاه ما بود، اصررررار من برای 
 نتیجه بود؛ اینر ایام عید برای پدر و مادرم بیگرفتن اجازۀ مالقات د

که نقشرررۀ قتل آنمدلوم می به وسررریلۀ شررراه، دارد  ها از خیلی قبل 
انی و زاده و تهرنصیری، ثابتی و ودیدی کشیده شده بود و بدد حسین

 بقیۀ اوباش مأمور اجرای آن شدند. 
بدین سرران زندگی سررراپا مبارزۀ جوانی که از سرری و شررش سررال عمر 

های رژیم شررراه گذرانده و برای آزادی ود، ده سرررال آن را در زندانخ
 ملت و میهنش جان خود را فدا کرده بود، پایان یافت.

 30/1/1354تاریخه »
 پزشک قانونیه دکتر قربانی

تشررخیص پزشررک قانونیه شررکسررتن جمجمه و آسرریب مغزی در اثر 
 برخورد با جسم سخت 

 پرسه آقای سرگرد حسن آتشیباز
 

 تمشخصا
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 نامه حسن
 -نام پدره 

 شهرته ضیاء ظریفی
 ساله 32سنه حدود 

 30/1/54تاریخ مداینهه 
 بدد از ظهر 5/1ساعت مداینهه 

 ارتش 501محل مداینهه بیمارستان 
 6279شمارۀ پروانه دفنه 

 -شمارۀ فتوگرافیه
 اعالم فوت )نوع حادثه(ه درگیری با مأمورین در موقع فرار از زندان 

 -محل حادثهه 
 -محل فوته 

 کنندهه دادستانی ارتشاعالم
 29/1/54تاریخ فوته 
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ست در حدود  سده متدلق به مردی ا سن که  32شر  مداینۀ ج سال 
سوراخ ورود گلوله،  سمومیت ندارد؛  در مداینۀ کامل عالئم خفگی و م

چنین محل متر، در پهلوی راسرررت و همبه قطر حدود یک سرررانتی
متر در پشت خرور آن به صورت سوراخی به قطر در حدود سه سانتی

سرراییدگی در سررمت چپ نیز شررود؛ سررمت راسررت کمر مشرراهده می
وجود دارد که در اثر برخورد با جسم سخت، برخورد در زمان حیات، 

شده، خون سر باز  ست  ست؛ از ... پو شده ا سیع زیر ایجاد  مردگی و
گردد که مربوط به جلدی در عمق و سررمت راسررت سررر مشرراهده می

زمان حیات بوده و در اثر برخورد با جسم سخت به وجود آمده است؛ 
متر سررانتی 15شررکسررتگی جمجمه در حدود اسررتخوان سررر سررر روی

شکاف بین مخ همراه خونابه خارر میمشاهده می شود؛ گردد که در 
شکستگی جمجمه و آسیب مغزی  با توجه به مراتب فوق، علت فوت 
در سررمت راسررت در اثر برخورد با جسررم سررخت تدیین و جواز دفن 

مقرر در فوق صرررادر  طبق اعالم دادسرررتانی ارتش و نمایندۀ سررراواک
 گردید. 
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 «30/1/54سرگرد حسن آتشی  -نمایندۀ دادستان ارتش
 

 بینش و منش یک فدایی خلق
 
با برادرش، آینۀ تمامنگارینامه[ نمایی های رفیق حسرررن از زندان 

ها را هایی از آنبینی یک چریک فدایی خلق که گزیدهاسررت از جهان
 ]کنیم.جا نقل میدر این

 
 ۀ ابوالحسن ضیاء ظریفی به حسن ضیاء ظریفیهبخشی از نام

اتفاقاً در هفتۀ گذشرررته موقدیتی دسرررت داد که با تیمسرررار مقدم »...
مالقاتی بکنم. با احسرراس محبت یک پدر نسرربت به فرزندش، به تو 

، پرستشور و وطنکه تو و امثال تو، جوانان پرسالم رساندند و از این
قرار گرفتید، عمیقاً  "نطینهقر"به دالیل سررریاسررری خاق خودتان در 

های مختلف کار تو را با تیمسررار در کردند. من جنبهاظهار تأسررف می
شررما به عنوان یک جوان "میان گذاشررتم؛ عقیدۀ ایشرران این بود که 
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فکر باید مسرررائل مهم و مختلف مملکتی را تجزیه و فهمیده و روشرررن
به آن با توجه  چه غرب،  چه که در دنیا، چه شررررق وتحلیل بکنی و 

چه که در مملکت ما جریان دارد، به عنوان گذرد و مقایسۀ آن با آنمی
دوست با خودت درمیان بگذاری و کاله خودت را قاضی یک فرد ایران

کنی، ببینی اگر مقصرررود تو خدمت به مردم این مرز و بوم اسرررت، در 
ضع شرایط فدلی مملکت ما، این خدمت چگونه انجام می گیرد؟ آیا و

اصررالً قابل مقایسرره با گذشررته و یا قابل مقایسرره با بسرریاری از  فدلی
یا آنکشرررور نه؟ آ یا  به عنوان تحوالت های مختلف هسرررت  که  چه 

ها در کشرررور ما جریان پیدا کرده و ثمرۀ آن 41اجتماعی بدد از بهمن 
را اکنون مردم کشررور ما با احسرراس باال رفتن وضررع اقتصررادی خود، 

ندگی خود  لت در سرررربهبود شررررایط ز نوشرررت خود از طریق و دخا
ستان و ایالتی درک میانجمن شهر ضوعی های ده، محلی،  کنند، مو

ار چه که درگذشته بوده فرق بسینیست که تو را قانع کند که وضع با آن
شوری مثل تو این است که با تأیید کامل کرده و وظیفۀ همۀ جوانان پر

ن یل این اوضررراع و رفع نواقص آن بکوشررر د؟ هید کس از تو در تکم
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له بنویسررری و در نمی که بوق و کرنا برداری و در روزنامه مقا خواهد 
ردی، کچه که در گذشته فکر میرادیو و تلویزیون مصاحبه کنی که آن

؛ به "ناشرری از اشررتباه در اسررتنباط سرریاسرری و اجتماعی بوده اسررت
 کافی"آوری کردند که خصروق این مطلب را تیمسرار مقدم به من یاد

سررت که خودت فقط این درک صررحیو را به خود ایشرران بنویسرری و ا
مان که بهترین دوران جوانی دسرررت از قهر بازی برداری و فکر کنی 

ست یا مانند یک فرد زنده  سر بری بهتر ا شۀ زندان به  خودت را در گو
یده کار و کوشرررش در آلو اکتیو و فدال، ا با  های انسرررانی خودت را 

 "نیاز فراوان دارد، جامۀ عمل ب وشانی؟اجتماع کشور ما که بدان 
دانش و عمیق است و محاط به مسائل کشور قدر زیرک، بااین مرد آن

بینی خود قرار داده ما و اوضررراع جهان که واقداً مرا تحت تأثیر جهان
تر بخوانی و ارقررام بیش"اسررررت. اعتقرراد او دربررارۀ تو این بود کرره 

شرفت صادی مملکت را تجزیه وپی سائل و  های اقت تحلیل کنی و با م
های سایر نقاط دنیا، چه دنیای غرب و چه شرق و چه دنیای گرفتاری
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هررا بسرررنجی و برای خودت متدهرردهررا و برره اصرررطال  غیرطرفبی
 ؛ آیا این کار عیبی دارد؟..."گیری کنینتیجه

دانی که برای پدر پیرت که در سنین کهولت است و مادر تو خودت می
سم  ستی و به عالوه در مقابل آخرین آرزومهربانت، تج های زندگی ه

مردمی که مالیات دادند و تو را به دانشررگاه فرسررتادند، باید احسرراس 
مسررئولیت صررحیو بکنی؛ کمی فکر کن؛ هید گاه برای جبران خطای 

واد سرردانش و باگذشررته دیر نیسررت؛ تو انسررانی و انسرران ولو هر قدر با
خواهد و من اشررتباه شررهامت می کند؛ اعتراف بهباشررد، اشررتباه می

یقین دارم که تو این شهامت را داری که اگر واقداً درک کنی که اشتباه 
ند و کنکردی، صمیمانه در جبران آن بکوشی؛ باور کن از تو قبول می

شررردۀ خود را نجات خواهی داد. شررراید امکان این را پیدا زندگی تباه
ق خودت را بگیری و در کنم که تو را به خارر بفرسرررتم؛ دکترای حقو

هایی که همۀ فامیل به کمک تو نیازمند خواهند بود، به همه کمک روز
 «   کنی...
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 اما جواب نامه از طرف رفیق حسنه
 

دهند، زیرا مصرررلحت یک هایی جواب نمیقاعدتاً به چنین نامه»... 
 تان مطر زندانی در آن نیسررت که به چنین مسررائلی که شررما در نامه

 های خود اضافه کنداسخ صریو بدهد و برگی بر اوراق پروندهکردید، پ
و اگر در دل امیدی برای رهایی قبل از پایان محکومیت داشته باشد، 

سی حکم می سوزاند و کند که جواب دودی لما سیخ را ب پهلویی که نه 
نه کباب را و هم خدا را بطلبد و هم خرما را بدهد؛ ولی من در این کار 

خورد و تو شرراید بینم که دلم از آن به هم میقاحتی میو این شرریوه و
دانی که من چقدر از وقاحت به دورم. به همین جهت برای خوب می

توانم سررکوت کنم و تفاهمی ایجاد نشررود، در حالی که میکه سرروءاین
کنم نویسررم و سرردی میجواب نامه را ندهم، جواب مطالب نامه را می

برای رسیدن آن به دست تو ایجاد نشود  "ماندی"چنان بنویسم که آن
ای خوشررایند تو نخواهد بود و من از و نگفته پیداسررت که چنین نامه

 طلبم...های آن از تو پوزش میقبل برای نیش
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برادرم این اصرررولیررت تفکر مرراسررررت؛ در این اصرررولیررت هید گونرره 
که همبازی نهفته نیسرررت. این کلمهقهرمان ثارم ای  ناسرررزا ن چون 

نیافته و نیز درک شررناسررایی نشررانۀ قضرراوت خام و پرورشکنی، می
ناتوان و ضدیف از روحیه و تفکر برادری است که در اعماق وجود خود 

اندیشرررد. اگر قرار بود بختی و سررررفرازی این ملت نمیجز به خوش
بچرره "بررازیقهرمرران" یر  لکرره سررررا ب تنهررا من،  هررای درآوریم، نرره 

در دادگاه، مخصرروصرراً در دادگاه توانسررتند ام، هر کدام میپروندههم
که دیگر روشرررن بود حد اکثر محکومیت را خواهند داد، تجدید نظر 

مند هرچه دلشررران بخواهد بگویند و دیگران را نیز از فیا آن! بهره
سازند؛ ولی چون اصولیت در کار بود، پانزده سال و ده سال حبس ما 

صولیت را فراموش کنیم و بدیهی  ست که انترا تحریک نکرد که ا ظار ا
 پاداشی هم از بابت اصولیت خود از احدی نداریم.

دوست من، من دچار خفقان نادانی نیستم؛ من از امکانات دستگاه، 
که که من زندانی آن هسررتم و از اینهایش، از اینها و ضرردفاز قدرت

 تواند به راحتیاگر اسررکاندال سرریاسرری قضرریه را قبول کند، حتی می
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 تربکند، فشررار وارد آورد، شرررایط زندگی را دشرروار کلکم را در زندان
مۀ این به ه ید،  ما لب و چیزن طا گاه ها و خیلی م که تو آ های دیگر 

نویسرررم و نیسرررتی، آگاهم و با درک و آگاهی عمیق این مطالب را می
دهد، این خوشحالی و چه که به من نیرو میواقداً بیمی هم ندارم. آن

 خواهیاز جادۀ پاکی و صداقت و خیر شادمانی بزرگ است که تاکنون
ام و احسرراس شررفقت و در نسرربت به جامده و میهن خود خارر نشررده

توانم فراموش کنم عین حال وظیفۀ عظیم نسرربت به این مردم را نمی
به درد می بدبختی این مردم دلم را از غصرررره  ندوه و و  آورد و این ا

دهد ، هشدار میدهدهمیشه بیداری است که دائماً به من هشدار می
 که خوب و پاک باشم...

نکردۀ من  "خطای"با توجه به این مالحظات اسررت که اگر امروز تو از 
کنم کنی، آن را به منزلۀ توهین سررختی به خود تلقی میصررحبت می

که حتی عذر اجبار تو به نوشتن این کلمه نیز مرا به بخشیدنت راضی 
شته نمی سربلندی  -م در آیندهو قطداً ه-کند؛ زیرا هرگز در گذ به جز 

یت دال مای من در ف ماعی وطن و مردم آن هید چیز راهن های اجت
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ام، به عنوان خطا و اشتباه نسبت به نبوده است. سنجش تو از گذشته
اند، افشا شده اند و امکان ترقی مرا فراهم کردهمردمی که مالیات داده

به مت کنیم،  هار بخش قسررر به چ قول  اسرررت؛ این سرررنجش را اگر 
ست و تنها یک بخش خردمندی"شکس یر  ر د "سه بخش آن ترس ا

شررود و آن خردمندی هم از وضررع خاق خودتان نشررأت آن دیده می
 گیرد. می

زنی؟ با مغز چه من حرف می "شرردۀتباه"شررما از زندگی به اصررطال  
اندیشی دوست من؟ آیا این انگشت اتهام توست که به سویم کسی می

افتم، به یاد زندگی تباه نشرردۀ تو و امثال تو می بلند شررده؟ من وقتی
در دنبال پول گشرررتن، همراه با بهخواهم اسرررتفراغ کنم؛ درواقداً می

، انتهایشهای بیشرررکن زندگی خانوادگی با آن بگو و مگوابتذال رو 
اش، با آن های مسرررخرهچشرررمیها و چشرررم و همسرررازیبا آن ظاهر
هررا و ترین جوکی کرره رکیررکموقدمحبررت و بیهررای بیمیهمررانی

ها و اظهار باشررد؛ آن اظهار دوسررتیها جانشررین آن میخوشررمزگی
ای مدنویت و تهی از هر های دروغین، آن زندگی که بدون ذرهعشرررق
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خواهی و فکری جریرران دارد و تقلیررد و خودگونرره وجرردان روشرررن
پرستی آن را بویناک و چرکین کرده است؛ نمایی و خالصه تجملخود
یا به درد  آ که دکتر ظریفی دلم را  ید؟ آه  ندگی دیگر هم دار ما ز شررر

جان بهتر اسررت به کار خودتان ب ردازید و با همان ای؛ شررما آقاآورده
فکران لم ن بختی که من اسررمشرران را روشررنفکران بدگروه روشررن

ها زندگی ام، خوش باشرری و برای این مردمی که من بین آنگذاشررته
شما قادر بهمی ستی، یقه فهم و درک روحیه و آرزو کنم و  شان نی های

ناسرررزا به من میها و فحشندرانی و  نام آنهایی را که  به  ها دهید، 
خوشررریم که "ارزانی من نکنی. در تراژدی هملت خوب آمده اسرررته 

چه  "زیاده از حد خوش نیسرررتیم و دکمه روی کاله بخت نیسرررتیم.
خورده برود و مویه خمبگذار آهوی ز"شود کرد دکتر ظریفی عزیز؛ می

ندیده بازی و نشررراط کند، زیرا هنگامی که سرررر دهد و گوزن آسررریب
باید بیدار بمانند، چرخ روزگار بر این  برخی در خوابند، برخی دیگر 

 "گردد.نمط می
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کنید؛ در جریان دادگاه تجدید نظرمان شررما از آیندۀ من صررحبت می
وقع به شررما گفتم نیز یک بار چنین صررحبتی را مطر  کردی؛ همان م

سیاسی است، برنامه ای از این نظر برای آینده که اگر منظور از آینده 
های دیگر هم با من ندارم و حتی به تو گفتم در این نداشرررتن برنامه

شرررریکند؛ به من گفتی پس این را به نحوی در دادگاه مطر  کن؛ به 
سئله شرایطی، عالوه بر ایشما گفتم طر  چنین م که نای در چنین 

پندارند برای فرار ای میکند و آن را حیلهکسی به صحت آن باور نمی
که من  حال شرررکلی تمنا برای ترحم اسرررت  از محکومیت، در عین 

پسررندم؛ اکنون نیز جواب من در ای را به هید وجه نمیچنین شرریوه
ندۀ  ظات؛ ولی از نظر آی مان مالح با ه مان اسرررت و  نده ه مورد آی

سررال زندان قرار دارم که باید از آن  7ل دهلیز شررخصرری، فدالً در مقاب
بگذرم؛ پس از این مدت، اگر آزاد شررروم، من به چهل سرررالگی خود 

ها ما را های تو آن موقع همه بزرگند و دیگر جوانخواهم رسررید؛ بچه
چه قدری اندوهگنانه است، ولی قبول نخواهند داشت؛ این وضع اگر

ز پدرجان و مادرجان بهتر به هر حال چنین اسررت و گریزی نیسررت. ا
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ها را احسررراس اسرررت حرف نزنید؛ من خیلی بیش از شرررما اندوه آن
توان به جای اصرررولیت نشررراند و به کنم؛ ولی عاطفه را عزیزم نمیمی

ای بر شما سر ریز های گزندههمین جهت در این نامه متأسفانه حرف
 بت به منات نسررای که در نامهکردم؛ از بابت محبت و عاطفه برادرانه

خواهم دیگر شررروم که نمیآور میکنم، ولی یادبود، واقداً تشرررکر می
ای از شرررما دریافت کنم؛ بهتر اسرررت که شرررما سررررود یاد چنین نامه

 مستان ندهید...
دکتر عزیزم، من برخالف همۀ مصالو شخصی، در این نامه با صراحت 

د شررما با طدمۀ دروغتان، ماهی حقیقت را صررید خواهی"حرف زدم؛ 
جا مصررداق پیدا کرده اسررت؛ ؛ این مثل انگلیسرری خوب در این"کرد

ای. ولی به خاطر داشته باش که این صراحت را تو به من تحمیل کرده
الدین فرغانی، شاعر ام را با چند بیت از شدر سیفخوش دارم که نامه

 مداصر سددی، که روانش شاد باد به پایان رسانمه
 ردهم مرگ بر جهان شما نیز بگذ
 هم رونق زمان شما نیز بگذرد
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 باد خزان نکبت ایام ناگهان 
 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

 آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
 گرد سم خران شما نیز بگذرد

 بر تیر جورتان به تحمل س ر کنم
 «  تا سختی کمان شما نیز بگذرد

 
 زندان(هایی از نوشتۀ رفیق حسن از گفتم؟ )بخشچه می   

 
جا کشانید؟ آیا یک عده جوان مخبط گفتم؟ چه تزی مرا به اینچه می

نام بودیم و سرررربی که جویای  انجام در درون برنامه و تئوری بودیم 
 زندان باید روزگار بگذرانیم؟
صر را من برای آن شد که این مخت شاید روزی نیاز به آن با که بماند و 

شه این احتمال گفتم، میای بدانند من چه میعده سم؛ زیرا همی نوی
شوم. پایۀ تئوریک ها یکوجود دارد که از زندان ستان  سره روانۀ گور
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نظریرات من دربرارۀ وظرایف کنونی مبرارزین، چنین بود کره در زیر 
آورم و بدیهی است که این بسیار مختصر و فهرست مسائل است و می

وانندۀ شررر  هر قسررمت، خود نیاز به بحث و فحص مفصررل دارد و خ
 هوشیار باید متوجه این مسئله باشد...

آمیز رسیم که اعمال قهربا توجه به مطالب باال، به این مسئلۀ مهم می
آمیز مبارزه های مسررالمتدر شرررایط کنونی جامدۀ ایرانی که همۀ راه

ترین راه ممکن اسررت و اعمال این راه بسررته اسررت، تنها راه و صررحیو
تاکتیک جد ارزش بزرگ فقط برای نهضررررت ارزش  که وا ندارد، بل ی 
ست؛ زیرا امکان می ستراتژی ا شکالتی را که در ا سائل و م دهد که م

مقابل نهضرررت قرار دارد و مقداری از آن ناشررری از عدم انجام وظایف 
شمردم، حل  28انقالبی رهبری حزب توده در  ست که قبالً بر مرداد ا

که مبآمیز امکان میکند؛ یدنی اعمال راه قهر یاسررری دهد  ارزۀ سررر
گاه و ملجایی برای تبلور ها تکیهها برگردد؛ تودهدوباره به میان توده

های خود و تسرررریع آن پیدا کنند و امید به آینده را بازیابند. مخالفت
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یا غیر  یا بزرگ، صرررنفی  آن وقت هر اعتصررراب، هر جنبش کوچک 
 گیرد...صنفی، در کادر مصالو عمومی نهضت قرار می

مال راه قهر کان میاع یت آمیز ام جامد مل،  یان ع که در جر هد  د
های ایران و حزب طبقۀ کارگر ایران دوباره به وجود آید و کمونیسرررت

احیا شررود؛ این همه نیروی پراکندۀ کمونیسررتی در ایران که هر کدام 
زنند، فقط در جریان عمل انقالبی مشخص است سازی برای خود می

 که وحدت را باز خواهند یافت.
وضرررع طوری اسررررت کرره هر گروه کمونیسرررتی یررا حتی غیر  اکنون

به شرررروع راه قهر مۀ آن شرررود، رهبری کمونیسرررتی موفق  آمیز و ادا
 اپوزیسیون را پس از مدت کوتاهی به عهده خواهد گرفت...

دهد که در جریان عمل خیلی زود هدف آمیز امکان میاعمال راه قهر
اشد که احتیار باین و سوسیالیسم را برای نهضت انتخاب کرد، بدون

وقررت و انرژی دیگری برای این کررار تلف کرد. در شررررایط کنونی 
به سررروی بین المللی، مبارزۀ واقدی بر ضرررد ام ریالیسرررم از حرکت 

پذیر شررده اسررت؛ چنین اسررت اهمیت بزرگ ناسرروسرریالیسررم جدایی
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آمیز. بدیهی اسررت که اعمال و اجرای این اسررتراتژیک اعمال راه قهر
کاری بزرگی را میراه، مشرررکال فدا بل دارد؛  قا بد؛ ت بزرگی در م طل

کند. دقت و فراسرررت و گذشرررت و هوشررریاری عظیمی را اقتضرررا می
چگونگی پیاده کردن این راه، مسئلۀ فنی و نظامی دقیقی است؛ ولی 

صلی اعمال راه قهر صه باید گفت که هدف ا شودن به طور خال آمیز، گ
یه رژیم اسرررت؛ وقتی م ظامی عل هۀ ن ظامی، ییک جب هۀ ن گویم جب

که منظور  یک آن نیسرررت، بل به مفهوم کالسررر ظامی  هۀ ن منظور جب
کند، برداری میداشتن نیروی مسلو است که از مسائل سیاسی بهره

م دهد و ککند و نیروی اهرمی جنگ پارتیزانی را تشکیل میحمله می
شد می شروع، دیگر همۀ کارکم خود را ر ست؛ دهد. پس از  ها مجاز ا

خریب تا ترور خائنین؛ از آتش زدن تا ربودن مخالفین نهضرررت. از ت
شروع شروع راه قهرپیروزی  ست که بتوانند با  ز، آن آمیکنندگان این ا

ست و  شکل ا ست ولی ادامه یافتن، م سان ا شروع، آ را ادامه دهند؛ 
نه پیروزی به مدنی در دسررت گرفتن حکومت، بلکه –پیروزی این راه 

بات به مدنی اث یت و صرررحت این راه در بین توده پیروزی   –هاحقان
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ها از نظر مربوط و منوط به ایجاد تناسررربی اسرررت بین کار در شرررهر
شهر.  شور و کار نظامی خارر از  سی و کار تبلیغاتی در خارر از ک سیا

 های شرررهریگاه اولیۀ این راه، نیروبدیهی اسرررت که به نظر من، تکیه
 . ترندتر و آمادهتر، مقدموشنتر، رهای شهری آگاههستند؛ زیرا نیرو

های درسرررت فقط در طی زمان طوالنی و با کار دشررروار و ارائۀ شررردار
توان تودۀ دهقان را به نهضررت جلب کرد؛ ها میطبقاتی اسررت که بدد

کار کرد، همۀ شرررهر راه  به  تا گروهی شرررروع  ید خیال کرد  با ته ن الب
ست که در می ژه ها، به ویشهرافتند دنبالش، خیر، بلکه منظور این ا

های بزرگ، چنین گروهی از حمایت اخالقی عظیمی که مقدمۀ شرررهر
حمایت عملی بددی اسرررت، برخوردار خواهد شرررد. کوشرررش گروه 

سری عملیات نمایشی در شروع کننده باید این باشد که با انجام یک 
کند، همان اولین سرراعاتی که در خارر از شررهر شررروع به عملیات می

شهر سازد و زرگ، حدهای بتودۀ  اقل تهران را، از ایجاد جنبشی آگاه 
در خارر نیز بالفاصرررله دسرررت به عمل تبلیغاتی وسررریع بزند تا برای 

iدستگاه، امکان منزوی کردن ) sol e و خفه کردن آن وجود نداشته )
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شهر شد؛ نوع کاری که در  شود، باید طوری باشد که دستگاه ها میبا
 ی سازد و یا وارونه جلوه دهد.نتواند آن را از چشم مردم مخف

کند، باید طوری باشررد که اهداف سرریاسرری که این جریان انتخاب می
نشرررینی ها، بدون عقببرای دسرررتگاه امکان مانور دادن روی شررردار

ی هااکثر ممکن نیروآشررکار، ممکن نباشررد و باید طوری باشررد که حد
 ژیم سلطنتیجا که در شرایط حاضر، رجامده را به دنبال بکشد؛ از آن

تواند و شرراه در مرکز سرریاسررت کشررور قرار دارند، شرردار جمهوری می
های جامده باشرررد؛ از نظر طبقاتی اکثر نیروکنندۀ حدمجتمع و متحد

شدار سب وجود دارد و باید با آگاهی از همان و اجتماعی نیز  های منا
های گروه لحظۀ اول اقدام، آن را مطر  کرد که دسرررتگاه نتواند هدف

کننده را با تبلیغات وسررریدی که راه خواهد انداخت، وارونه جلوه جراا
به یک که رژیم  باعث خواهد شرررد  باره نقاب از دهد. چنین اعمالی 

گناه را گناه و بیها خشررونت نشرران دهد، باچهره فرو افکند، در شررهر
ها را کنار بگذارد، چهرۀ واقدی خود را نشررران دسرررتگیر سرررازد، مانور
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مان چیزی است که برای موفقیت این راه، کمال مطلوب دهد و این ه
 رود. به شمار می

عمررده مقررابررل چنین اسررررت  من، در  ظر  ن یفی کرره برره  ترین وظررا
های های ایران قرار دارد. به همین جهت، به نظر من، گروهکمونیست

بینی نشررران دهند؛ الداده از خود واقعمختلف کمونیسرررتی باید فوق
ها باشرررد، ی نقطۀ شرررروع حرکت تفکر آنکه مسرررائل جهانعوض این

شروع قرار گیرد؛ عوض این سائل داخلی باید نقطۀ  صحت راهی م که 
المللی و با تکیه بر چین و شررروروی مورد بحث قرار را در عرصرررۀ بین

که دهیم، صرررحت راه را در ایران مورد بررسررری قرار دهیم؛ بدون این
شته باشیم؛ زیرا رسیدن  کاری به هوادار جهانی آن و یا مخالف آن دا

گوید، پس باید در ایران انقالب به این نتیجه که چون چین راست می
گویررد، نبررایررد انقالب کنیم، عکس چون چین دروغ میکنیم و یررا بر

ضایا برای ماست. به همین جهت پیشنهاد ما بد ترین نحوۀ بررسی ق
ست که موضع شود؛ زیرا این ا شرایط کنونی موقوف  گیری جهانی در 

کند که ما هم با شرروروی و هم با چین مصررالو آیندۀ جنبش حکم می
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ا گیری، باید ببهترین روابط را داشرررته باشررریم و در زمینۀ این موضرررع
احسرراس مسررئولیت عظیمی برای آینده و سرررنوشررت نهضررت اقدام 

یای جهانی نظر کنیم؛ مگر جبهۀ آزادی نام در مورد قضرررا بخش ویت
ندارد، زیرا این برای مصرررالو ندارد؟ حتماً دارد؛ ولی موضرررع گیری 

جنبش خلق ویتنام مضرررر اسرررت؛ ما نیز باید چنین کنیم؛ منظور از 
ضع شتن مو ست که ندا ست، بلکه منظور این ا شتن نظر نی گیری، ندا

گیری در مقابل چین و شرروروی نقطۀ شررروع حرکت و وحدت، موضررع
نباشررد؛ وگرنه من مدتقدم حتی در یک سررری قضررایایی که یک طرف 

ست، حتماً باید آ ستی ا سیالی سو شورهای  ن رژیم و طرف دیگرش ک
 گیری داشته باشیم.اظهار نظر کنیم و موضع

شور سایر ک شوروی و  ست خارجی اتحاد  سیا های به همین جهت از 
با  ناراضررری و آن را مغایر  به رژیم ایران،  سررروسررریالیسرررتی نسررربت 

قیقی که یل ددانم؛ زیرا با توجه به تحلانترناسرریونالیسررم پرولتری می
از ماهیت و وظایف رژیم ایران در منطقۀ خاورمیانه کردم، هر کمکی 
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اسرررتدماری در های ضررردای اسرررت به نهضرررتبه رژیم ایران، ضرررربه
 خاورمیانه.

دۀ آن کننفقط و فقط یک سرریاسررت اپورتونیسررتی که اصررول، تدیین
ها، در تنظیم خط نیسررت و بررسرری ماهیت و نقش سرریاسرری دولت

المثل هم به جمهوری مصرررر و تواند فیمشررری آن دخالتی ندارد، می
سرروریه اسررلحه بدهد و هم به ایران )در این زمینه بحث و دالیل زیاد 

را که اتحاد شرروروی در پیش  اسررت(؛ بنابراین من چنین سرریاسررتی
ترین شرکل حمایت سریاسری خود را از گرفته و با دادن اسرلحه، عالی

ئله دانم و این مسرژیم ایران نشان داده، سیاست سوسیالیستی نمی
بدون این هاری را هم  چار  antکه د i sovi et i sme  ید با شرررویم، 

مطر  سررررازیم؛ بگررذریم از این مسرررئلرره کرره رهبری حزب توده بررا 
رغم همۀ واقدیات، حتی خالف و علیآوری، برخصررریتی گریهشررربی

 فروش اسلحۀ شوروی به ایران را هم توجیه کرد.
جا که بماند، در ایناندیشررریدم، برای اینچه را که میمن رئوس آن

سائلی که در این ست که م شتم. مدلوم ا ست، آن چنان نو جا مطر  ا
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ست که به خوبی می صار در مهم ا ست فهمیدن آندانم این اخت ها در
 ای نیست؛ شاید کاچی به از هیچی باشد.کند، ولی چارهاخالل می
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 32 مرداد ۲۸حزب توده و کودتای 

ه مسئلۀ تاریخ از تاریخ مسئل»دهد که گذار فلسفۀ علمی آموزش میبنیان
ها ؛ بنابراین مسررائل تاریخ جامدۀ ایرانی که حل آن«ناپذیر اسررتجدایی

های تاریخی این خواهان ایران است، از ریشهوظایف ترقیاکنون از اَهَمِّ 
مسررائل غیر قابل تفکیک اسررت. درک عمیق و صررحیو مسررائل تاریخی 
سته است و تنها از  کنونی، به درک عمیق و صحیو تاریخ این مسائل واب

توانند بدون انحراف و خواهان میطریق چنین برخوردی اسررت که ترقی
ی و حرکت برای انجام رسررالتی که به عهده گشررایاشررتباه، به جریان راه

سری های تاریخی یکجانبه، مدد رسانند. به نظر ما، ریشهدارند، همه
با آن رو جامدۀ ایرانی  که اکنون  ئل مهمی  دۀ بهاز مسرررا روسرررت، از واق

گیرد؛ بنابراین تحلیل درسررت این مرداد نشررأت می 28ملی کودتای ضررد
ش سیار زیادی واقده، علل پیروزی کودتا وعلل  ضت، اهمیت ب ست نه ک

 برای برخورد صحیو با مسائل کنونی دارد.
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گر وحدت عمل کامل ارتجاع مرداد، نمایش 28ملی کودتای واقدۀ ضرررد
هانی  یالیسرررم ج یالیسرررم انگلیس و -داخلی و ام ر مه، ام ر بل از ه ق

بر ضد حکومت دکتر مصدق و در مجموع بر ضد جنبش انقالبی  -آمریکا
ی ملت ایران بود. ام ریالیسم انگلیس و آمریکا در ابتدای استدمارو ضد

اسرررتدماری ملت ایران برای ملی شررردن نفت، تضرررادهای مبارزۀ ضرررد
شرردیدی با هم داشررتند. این تضرراد ام ریالیسررتی، پس از پایان جنگ 
جهانی دوم که ام ریالیسررم آمریکا به عنوان ام ریالیسررم مسررلط جهانی 

اورمیانه که منطقۀ نفوذ سنتی ام ریالیسم گر شد، در تمام منطقۀ خجلوه
صدق  ضاد بود که به دکتر م ستفاده از همین ت انگلیس بود، نمایان بود. ا

المللی نسرربتاً نامناسررب، به امر ملی شرردن امکان داد تا در شرررایط بین
 ها را از کشور اخرار کند.نفت ب ردازد و بر این اساس انگلیسی

ای از مبررارزات جررا، ترراریخچررهمررا در صرررردد آن نیسرررتیم کرره در این
که مسرررئلۀ نفت، عامل تشررردیدضرررد کننده و اسرررتدماری ملت ایران 
دهندۀ آن بود، ارائه دهیم و نیز در صررردد آن نیسرررتیم که تحلیل حِدیت
گیری ام ریالیسررم آمریکا در جریان ملی شرردن ای از موضررعجانبههمه
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که از همان  شرررویمنفت به عمل آوریم؛ ولی به طور خالصررره یادآور می
ابتدای شررروع نهضررت ملی شرردن نفت، اسررتراتژی سرریاسرری آمریکا بر 
مبنای کوشش برای جانشینی ام ریالیسم انگلیس استوار بود؛ ولی این 
استراتژی در طی زمان با دو تاکتیک متفاوت از طرف آمریکا اعمال شد؛ 

ضد ضت  ستدماری ایران متوجه بیرون راندندر وهلۀ اول که لبۀ تیز نه  ا
ها از ایران بود، به دو دلیل آمریکا و عوامل سیاسی آن، به طور انگلیسی

 کردندهتاکتیکی از نهضت ملی شدن نفت حمایت می
که به وسررریلۀ نهضرررت ملی ایران، جاده را برای نفوذ به خاطر این  -1

 خود هموار کرده و میدان را از رقیب خالی نمایند.
که با اتکا به این حمایت، بتوانند جای پای سرریاسرری به خاطر این  -2

خود را مسرررتحکم کرده، نقش خود را در جریان وقایع سررریاسررری 
مسجل نموده، تا بددها بتوانند به کمک عوامل خود، با تأثیرگذاری 

 الزم، مسئلۀ نفت را به سود خود فیصله دهند.
تضادهای سیاسی جهانی  که دولت دکتر مصدق، با استفاده ازپس از آن

به طور کلی و تضادهای ام ریالیستی و با اتکا به حمایت مردم، موفق به 
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ها شد، مرحلۀ دوم تاکتیک سیاسی آمریکا شروع گشت اخرار انگلیسی
که کوشرررش آن برای مسرررتقر شررردن به جای ام ریالیسرررم انگلیس بود. 

لی یان مهای سرریاسرری دکتر مصرردق در جرآمریکا که با توجه به تاکتیک
شررردن نفت و با امید به عوامل خود در درون نهضرررت، امیدوار به حل 
شد که دکتر  سئله به نفع خود بود، در این مرحله مواجه با این واقدیت  م

کند و حاضررر به مصرردق از موضررع ملی شرردن نفت سرررسررختانه دفاع می
به عالوه حزب توده نیز  به نفع آمریکا نیسرررت؛  مصرررالحه و کنار آمدن 

به پردهسررررسرررختا هایش دری از چهرۀ ام ریالیسرررم آمریکا و هدفنه 
هایی که امکان رویسررری چپنظر از یکصرررف-پرداخت و این مسررئله 

شکل  صدق م سم را برای دولت دکتر م ضاد بین دو ام ریالی ستفاده از ت ا
آمریکایی از طرف که محتوای اصلی مبارزۀ ضدساخت و با وجود اینمی

اد ناشرری از تبدیت از اسررتراتژی سرریاسرری اتحاد حزب توده به مقدار زی
به هر حال دارای  -گرفتشوروی بود و در کادر این استراتژی صورت می

شناخته بود و  سم آمریکا در ایران نا صلت مثبتی بود، زیرا که ام ریالی خ
سم  صادقی نیز در رهبری جنبش ملی بودند که به ام ریالی صر  حتی عنا
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سن شتند )و حآمریکا ح صدق نیز تا حدی چنین ظن دا تی خود دکتر م
که میبود( و کالً فکر می ته کردند  به کمک آمریکا چشرررم داشررر ند  توان

مل  عا کا، خود  به آمری یاسررری حزب توده  نابراین حملۀ سررر ند؛ ب باشررر
 شد.ای برای سازش با آمریکا محسوب میترمزکننده

ست د با توجه به این واقدیات بود که پس از ملی شدن نفت و کوتاه شدن
ام ریالیسرررم انگلیس از منافع نفت، ام ریالیسرررم آمریکا که قبالً در طی 

با ام ریالیسررم انگلیس قرار و  -1330در فروردین ماه -توافق واشررنگتن 
مدارهای الزم برای شررررکت در غارت نفت ایران را گذاشرررته بود، بدین 
نتیجه رسررید که باید حکومت دکتر مصرردق را سرراقط کند. بدین ترتیب 

با ام ریالیسرررم انگلیس در برکناری حکومت دکتر ام  ریالیسرررم آمریکا 
مصررردق به عنوان سرررمبل نهضرررت ملی ایران و در هم کوبیدن نهضرررت، 

ها وحدت منافع پیدا کرد. از طرف دیگر، ارتجاع داخلی و در ر س آن
سی نیروهای ارتجاعی جامدهاین عمده-دربار  سیا  -ترین مظهر و پایگاه 

تگی بر وابسررر گلیس و عالوه  ن لیسرررم ا م ریررا خود بررا ا هررای دیرینررۀ 
 توانسررت با شرریوۀهای جدیدش با ام ریالیسررم آمریکا، نمیوابسررتگی
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با دخالتنیمه به مبارزه  که  های دربار و دمکراتیک حکومت مصررردق 
عناصر درباری مانند برادران و خواهران شاه، در امور سیاسی و نظامی، 

ها داشرررت، موافق اقدامات آن کننده بر ضررردپرداخته بود و نقش ترمز
توانسررتند به این مسررئله توجه نکنند که باشررد. عوامل ارتجاعی نیز نمی

ای کره حزب توده، برا اسرررتفراده از امکرانرات نسررربتراً مبرارزۀ طبقراتی
-دهررد دمکراتیکی کرره حکومررت مصرررردق ایجرراد کرده بود، انجررام می

ین مبارزه وارد نظر از انتقادات و ایراداتی که به شرریوه و محتوای اصرررف
ها را مورد های اجتماعی حاکمیت و قدرت آنمسرررتقیماً پایه -اسرررت

 داد.تهدید جدی قرار می
سم آمریکا و  شن وحدت ام ریالی از نظر اندکاس بیرونی، نمود اولیه و رو

السلطنه، این انگلیس و ارتجاع داخلی، در روی کار آوردن حکومت قوام
، 1331تیر سرررال  26یالیسرررم، در روز گزار ام رکار و خدمتعنصرررر کهنه

 تجلی کرد.
بهانۀ ظاهری روی کار آمدن قوام این بود که دکتر مصدق برای جلوگیری 

قانونی و نامشروع دربار در امور نظامی، تقاضا داشت که از مداخالت غیر
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وزارت جنگ را خود شرررخصررراً به عهده بگیرد؛ ولی دربار با این تقاضرررا 
فت کرد و دکتر مصرررردق خال قاضررررایش، از  م با ت فت  خال یل م به دل

وزیری اسرررتدفا داد. چند سررراعت بدد، مجلس هفدهم که دکتر نخسرررت
درصرررد نمایندگانش را ملی اعالم کرده بود، در غیاب  80مصررردق قبالً 

ر ی عدۀ حاضررر  40نمایندگان فراکسرریون نهضررت ملی ایران، با اکثریت 
روز بدد سرررنا با  وزیری برگزید والسرررلطنه را به نخسرررتدر جلسررره، قوام

کار  تأیید کرد. روی  به اتفاق آرا، ر ی مجلس شرررورا را  اکثریت نزدیک 
های رهبری حزب توده را باز کرد. تذکر این باره چشمآمدن قوام، به یک

حزب توده در جریان ملی شرردن   مطلب مهم الزم اسررت که سرریاسررت
شکل، از پرنسیب ک حزب های ینفت، خواه از نظر محتوا و خواه از نظر 

که  1329الداده دور بود؛ در سررال لنینیسررتی فوق-آزمودۀ مارکسرریسررت
جبهۀ ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، شدار ملی شدن صندت نفت در 
سراسر کشور را ارائه داد و مورد استقبال شدید نیروهای سیاسی جامدۀ 

اسررتدماری منطقه قرار گرفت، رهبری حزب ایران و تمام نیروهای ضررد
محتوا حمایت نکرد، بلکه خود به ارائۀ شرردار ه تنها از این شرردار پرتوده ن
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«  الغای قرارداد نفت جنوب»دیگری پرداخت؛ رهبری حزب ابتدا شررردار 
را مطر  کرد که نسبت به شدار مترقی دکتر مصدق، اصوالً ارتجاعی بود؛ 
صب نفت به  شرکت غا شدار بود که جمدیت مبارزه با  تحت تأثیر همین 

جمدیت » زمان علنی حزب توده تشررکیل شررد و سرر س به نامعنوان سررا
تغییر نام داد که روزنامۀ شرررهباز ارگان آن بود؛ « ملی مبارزه با اسرررتدمار

شدار اعالم داشت،  الغای »همان طور که خود دکتر مصدق در مورد این 
شرررد؛ در المللی با مشرررکالت زیادی مواجه میدر مجامع بین« قرارداد

ی المللیک عمل حاکمیت است و هید سازمان بین« ملی کردن»حالی که 
توانسرررت با اعمال حاکمیت یک دولت مخالفت کند؛ پس از مدت نمی

ملی شررردن »کوتاهی، رهبری حزب شررردار خود را عوض کرد و شررردار 
را مطر  کرد که باز از نظر محتوا، در مقابل شرردار « صررندت نفت جنوب

ای بود و به عالوه، قضای ، بسیار ضدیف«ملی شدن نفت در سراسر کشور»
آورد و را به یاد می 1325تا  1323های مربوط به نفت شرررمال در سرررال

ست مخالفین، برای کوبیدن حزب توده  شدیدی به د بدین ترتیب بهانۀ 
شد؛ فقط پس از آن شدار داده  شور»که  سر ک سرا شدن نفت در  ا ب« ملی 
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قهشررردت بی ت و حتی های مردم قرار گرفای مورد حمایت تودهسررراب
مقدمات تصررویب آن نیز در مجلس شررانزدهم مهیا شررد، رهبری حزب 
بدون اعالم و انتقاد مواضرررع قبلی خود، به این شررردار روی آورد. بدین 

یب می که بورژوازی ملی مطر  میترت داری  ند، محتوای بینیم شررر ک
سوسیالیستی دارد؛ ولی شدارهای حزب مدعی و حامی سوسیالیسم از 

گرفته اسرت و این اسرت محتوای نادرسرت شردارهای  این محتوا فاصرله
که می به همین جهت اسرررت  گوییم محتوای حزب توده در مورد نفت؛ 

سیب ست حزب در مورد نفت، از پرن ستسیا سی -های یک حزب مارک
ست. توجیه سیاست از لنینیستی به دور بوده ا هایی که اغلب برای این 

جا که تلقی حزب توده از شود، این است کهه از آنطرف رهبری بیان می
ها به مثابه عوامل ام ریالیسررم دکتر مصرردق و جبهۀ ملی، این بود که آن

کا، کوشرررش می تا آمری یالیسرررم انگلیس را بیرون کرده  که ام ر ند  کن
ام ریالیسرررم آمریکا را جانشرررین آن سرررازند، به همین دلیل، عالوه بر 

ش دت و با تمام قوا، مخالفت با شدار ارائه شده از طرف دکتر مصدق، به 
جبهۀ ملی و شررخص دکتر مصرردق مورد تهاجم تبلیغاتی حزب توده قرار 
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چه بددها حزب توده متوجه شررد که تا چه اندازه، بدون آگاهی گرفت. گر
داده است؛ ولی انصافانه دکتر مصدق را مورد حمله قرار میو تدمق و بی

دق عررامررل اگر حتی این فرض را هم قبول کنیم کرره واقدرراً دکتر مصرررر
-ام ریالیسررم آمریکا بود، شررکل صررحیو عمل یک حزب مارکسرریسررت

لنینیستی همیشه این است که شدار درست را از دست افراد نادرست به 
تادن در مانع از اف تا هم  مل را در دسرررت گیرد؛  کار ع آورده و خود ابت

صالو و بی ست افراد نا شود و هم بدون انحراف در رهبری به د صداقت 
دار حرکت کند و بدین وسیله اصولی بودن سیاست خویش راه تحقق ش

ها نشرران دهد؛ ولی رهبری حزب به این شررکل عمل نکرد و به را به توده
های همین جهت، در باال گفتیم که شرررکل عمل حزب توده از پرنسررریب

 لنینیستی به دور بوده است.-مارکسیست
 ختی، حزبالسلطنه به مثابه شکست سبه هر حال، روی کار آمدن قوام

کت  فا کا از قوام،  یالیسرررم آمری یت فوری ام ر ما کان داد. ح توده را ت
های رهبری حزب توده علیه داد همۀ جنجالروشرررنی بود که نشررران می

ست تا روز  صدق که در شت، ادامه تیر ۲۵دکتر م صحیو دا ش و نا ی از نا
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های داخلی کشرررور و کوربینی سررریاسررری بوده جریان  عدم درک عمیق
لی که گذشرررتۀ شرررخص دکتر مصررردق، از زمان برخورد با اسرررت. در حا

سفند  ضیاءالدین در ا سید  نفت،  شدن ملی جریانات تا ۱۲۹۹کودتای 
 داد.های دقیق و روشنی از ماهیتش به دست میفاکت

سرررکوت  یک از پس توده حزب ،۱۳۳۱ تیر ۲۶با روی کار آمدن قوام در 
کوتاه، شررردیداً علیه حکومت قوام موضرررع گرفت. کمیتۀ مرکزی حزب 

ای تقاضرررای تشرررکیل جبهۀ واحد ملی تیر ماه، طی اعالمیه 28درتاریخ 
برای مبارزه با ام ریالیسم و ارتجاع را مطر  کرد. تصحیو سریع موضع 

ترین عمل سیاسی رهبری حزب نسبت به دکتر مصدق، شاید درخشان
شود. اگرحزب در تمام  سوب  شکیل جبهۀ مدت حیاتش مح شدار ت چه 

به این با توجه  تاریخ، دکتر مصررردق و واحد،  تا روزهای قبل از این  که 
توانسررت به سررادگی جبهۀ ملی شرردیداً مورد حملۀ حزب توده بود، نمی

های پایین مورد قبول و حمایت رهبری جبهۀ ملی قرار گیرد؛ ولی توده
سازمان ستقبال گرمی به دار دهای طرفبدنۀ  شدار ا صدق، از این  کتر م

مدن قوام، نیروهای طرف کار آ دار مصررردق عمل آوردند. در روز روی 
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به مبارزه و اعتراض غیر بانی و منظم کردند؛ میتینگشرررروع  های خیا
دار های طرفشررد و از طرف رهبران سررازمانتظاهرات دائمی برقرار می

اعالم اعتصراب عمومی شرد.  ،۱۳۳۱ ماه تیر ۳۰دکتر مصردق، برای روز 
دار دکتر مصرردق خواسررتار برگزاری اعتصرراب آرام و های طرفسررازمان
 30جویانه بودند و حتی با کمال تدجب مشاهده شد که در شب مسالمت

 که ضررمن-تیر ماه، رادیو تهران اعالمیۀ نمایندگان جبهۀ ملی در مجلس 
به قوام، مردم را در تظاهرات و اعتصررراب فردا د به آرامش حمله  عوت 

تیر ماه، با وجودی که حتی صرررحبتی  30را پخش نمود. در روز  -کردمی
برای تشرررکیل جبهۀ واحد پیشرررنهادی حزب توده به عمل نیامده بود، 

های تهران و شرررهرهای بزرگی چون آبادان، اصرررفهان و عمالً در خیابان
غیره، این جبهۀ واحد تشرررکیل شرررد. حزب توده ابتکار عملیات بر ضرررد 

ند. حک ما هۀ ملی ن به دسرررت گرفت و منتظر توافق رهبری جب ومت را 
دربار قوام به صورت شدارهای ضدشدارها کم کم از صورت شدارهای ضد

درآمد. مردم به شررکل خونین و خشررنی با نیروی ارتش و پلیس برخورد 
ای هکردند. ارتجاع و ام ریالیسم که به شدت از وحدتی که در میدانمی
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به وجود آمده بود و رهبری آن عمالً در دست حزب توده  مبارزۀ خیابانی
بود و نیز رشرررد شررردارهای مبارزه و حدت و اشرررکال مبارزۀ حاد دچار 

نشینی کردند. قوام ناچار به استدفا وحشت شده بودند، خیلی زود عقب
. وزیری برگشتشد و دکتر مصدق با حفظ پست وزارت جنگ، به نخست

 به پیروزی رسید. 31تیر  30بدین ترتیب قیام خونین 
از این زمان به بدد، خط مشررری اسررراسررری وحدت نیروهای ارتجاعی و 

ند و ناپذیر مااستوار گشته و نسبتاً تغییر 1332مرداد  28ام ریالیستی تا 
های سرریاسرری آنان دسررتخوش تنها با توجه به اوضرراع و احوال، تاکتیک

 شد.تغییراتی می
، چندین توطئه علیه حکومت دکتر 1332مرداد  28تا  1331تیر  30از 

ها، این بود که احتسررراب مصررردق چیده شرررد. نکتۀ جالب در این توطئه
شد که ام ریالیسم و ارتجاع دست الدمل حزب توده، مانع آن میعکس

ند؛ دشرررمن حسررراب میبه ریسرررک عمده که حزب منتظر ای بزن کرد 
سبهانه شود و به طور کلی، حاکمیت  ست تا وارد میدان  سی را بهای ا  یا

دسررت گیرد؛ تبلیغات وسرریع حزب نیز چنین حسررابی را، حتی در بین 
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جاع و توده هت، ارت به همین ج به وجود آورده بود.  عادی  های مردم 
مرداد،  28ام ریالیسررم تمام کوشررش خود را، مخصرروصرراً در ماه قبل از 

برای سرنگون کردن دولت مصدق از طریق قانونی و بدون شدت عمل به 
ست که در جریان قیام کار برد ضوع قابل توجه ا تیر و پس  30ند. این مو

ای سررابقهدرباری رشررد بیاز آن، به کوشررش حزب توده، شرردارهای ضررد
داران دکتر مصرررردق کره هررای مردم و مخصررروصرررراً طرفیررافررت؛ توده

تردیدهایی در مورد دربار داشرررتند، بیش از پیش به ماهیت این پایگاه 
 30پی بردند. خود دکتر مصرردق نیز پس از  عمدۀ ارتجاع و ام ریالیسررم

تیر ماه که جبهۀ مبارزۀ نفت عمالً تبدیل به جبهۀ مبارزه بین نیروهای 
شده بود، تالش وسیدی برای مهار کردن دربار به کار برد  ملی و ضدملی 
و برای اولین بار پس از مشروطیت، به طور علنی و رسماً، اقداماتی برای 

و عناصرررر وابسرررته به آن به عمل آورد. دکتر  محدود کردن قدرت دربار
که برای اولین بار  32مصررردق در نطق رادیویی مدروف خود در فروردین 

ضع و موقع در روزنامه شد، و شر  های علنی حزب توده تمام و کمال منت
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دربار و اختالفات موجود بین خود و شرراه را تشررریو کرد و نظر خود را در 
 «شاه باید سلطنت کند، نه حکومت.»ه کرده باره در این شدار فرمولاین

نفری را مأمور کرد که برای رسرریدگی به  8پس از آن، مجلس یک هیئت 
نفری،  8اختالف موجود بین دکتر مصرردق و دربار اقدام کند. این هیئت 

ای به شاه، برای رعایت حدود خود گزارشی تنظیم کرد که در آن توصیه
مدروف شرررده « نفری 8گزارش هیئت »کرد. این گزارش که به عنوان می

بود، موجب برخوردهای شررردیدی بین نیروهای ارتجاعی و مترقی در 
داران او اصرار به تصویب این گزارش جامده گردید. دکتر مصدق و طرف

سیله کنترل و نظارت بیش شتند، تا بدین و بار به تری بر دردر مجلس دا
این گزارش به شرردت  دسررت آورند و آن را محدود سررازند. حزب توده از

کرد و طر  این گزارش در جامده، به حزب فرصررت داد که پشررتیبانی می
 به طور شدید و علنی، مبارزۀ خود را با دربار گسترش دهد. 

داران دربار و همۀ عوامل ارتجاعی و ام ریالیسرررتی که محدودیت طرف
کردند، مبارزۀ سختی دربار به ضررشان بود و به شدت احساس خطر می

را برای جلوگیری از تصرررویررب این گزارش آغرراز کردنررد و دسررررت برره 
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کاری و به هم زدن پارلمان با خرور مخالفین )خراب« آبسرررتراکسررریون»
  شدند.یک طر ( دائمی زدند و بدین ترتیب مانع از تشکیل جلسه 

، دکتر مصررردق خبر یافت که 1332پس از مدتی، حدوداً در اوایل مرداد 
به او و سررراقط کردن ای در مجلس برتوطئه عدم اعتماد  ای دادن ر ی 

دولتش در جریان است. از همین زمان، سرلشگر زاهدی اقدامات خود 
ای، را با تحصن در مجلس شروع کرد. لذا برای جلوگیری از چنین توطئه

دار دکتر مصررردق از نمایندگی مجلس اسرررتدفا دادند و نمایندگان طرف
مجلس دسررت به رفراندوم زد.  دکتر مصرردق پس از چندی برای انحالل

دار مصررردق در مجلس و متداقب آن، اعالم اسرررتدفای نمایندگان طرف
که شررراه از انحالل آن انجام رفراندوم برای انحالل مجلس، به دلیل این

خودداری ورزیررده بود، آخرین امیررد ارتجرراع و ام ریررالیسرررم را برای 
 ونت، مبدلسرنگون کردن حکومت مصدق، از طریق قانونی و بدون خش

به یأس کرد و بدین ترتیب کودتایی علیه دکتر مصررردق و جنبش ملی و 
 انقالبی ایران در دستور کار محافل مربوطه قرار گرفت. 
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باید توجه داشرررت که از همان زمان که کودتا وارد عملیات اجرایی خود 
که در ارتش داشرررت، از نقشرررۀ  با امکانات وسررریدی  شرررد، حزب توده 

 25الوقوع کودتا در رداشرررت و حتی خبر توطئۀ قریبکودتاچیان پرده ب
«  شرررهباز»و « به سررروی آینده»های مرداد در روزنامه 22مرداد را از روز 

شدیداً هشدار می شر کرد و در عین حال  ست کودتا را منت داد که آماده ا
- «به سررروی آینده»کودتا تبدیل کند. تیتر صرررفحۀ اول روزنامۀ به ضرررد

تودهر پرروزنررامررۀ علنی و بسررریررا مرداد، کرره بررا  24در  -فروش حزب 
هزار کارگر صررد»ترین حروف ممکن چاپ شررده بود، چنین بوده درشررت

 « کودتا تبدیل کنند.اند تا کودتا را به ضدآبادانی آماده
ست توطئۀ کودتا در نیمه شاه و ثریا به بغداد و  25شب شک مرداد و فرار 

ق در زمینۀ کودتا، انتشرررار جا به رم، اعالمیۀ رسرررمی دولت مصرررداز آن
اعالمیۀ انحالل مجلس به اتکای رفراندوم با امضای دکتر مصدق و بدون 

ای به وضع سیاسی جامده بخشید. سابقهامضای شاه و غیره، شدت بی
چپ با  تۀ مرکزی حزب توده،  بل فهم و توجیهی، طی کمی قا روی غیر 

را مطر  کرد؛ « جمهوری دمکراتیک ایران»ای، شررردار برقراری اعالمیه
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چنین شرردار تشررکیل  مجلس  م سررسرران از طرف حزب مطر  شررد. هم
دار برقراری  یک»شررر به 1«)جمهوری دمکرات که  (، یکی از عواملی بود 

وحدت فوری همۀ عوامل ارتجاعی و ام ریالیستی و تسریع در عمل آنان 
شد و به جای های شاه کنده میکمک کرد. از طرف اعضای حزب، عکس

، ارگان «روزنامۀ مردم»گشررت؛ ی دکتر رادمنش الصرراق میهاآن، عکس
های تهران مرداد به طور علنی در خیابان 26حزب که مخفی بود، از روز 

مرداد نیز با کمک  25شرررد. حزب توده در عین حال، پس از فروخته می
داد که نظریۀ اجرای شرربکۀ اطالعاتی خود، به دکتر مصرردق هشرردار می

ست شده ا شگر زاهدی را نیز مرتباً ؛ حتی مخفیکودتا منتفی ن سرل گاه 
مرداد، ضربتی به  25ساخت. ام ریالیسم و ارتجاع که شکست فاش می

بل توجهی،  قا با تحرک  قدرت نیروهایش وارد نسررراخته بود،  محتوا و 
مرداد، ابتدا آشکارا و محتاطانه، در تهران شروع  28نقشۀ خود را در روز 

باش و فواحش با چاقو و شررروشرررکه در های اوکرد؛ از صررربو زود دسرررته
بان جدیخیا قاومت  با م ند و چون  تاد به راه اف رو بهای روهای تهران 

کم کم وارد  10های ارتشرری در حدود سرراعت نشرردند، پس از آن دسررته
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مدرکه شرردند و از همان سرراعت، تقریباً در سررطو تمام کشررور، عملیات 
ان و سایر نقاط کشور کودتا شروع شد. در همان روز، کنترل عمومی تهر

تا کودکه مقاومتی از طرف ضرردبه دسررت نیروهای کودتا افتاد؛ بدون این
دار دکتر مصدق و نه نیروهای حزب توده، به عمل آید؛ نه نیروهای طرف

هید کرردام مقرراومتی نکردنررد و در مقررابررل شرررروع عملیررات کودتررا، 
سرررلو الدملی نشررران ندادند. تنها مقاومت به وسررریلۀ نیروهای معکس

حافظ خانۀ دکتر مصرردق به فرماندهی سرررهنگ ممتاز به عمل آمد که تا 
آخرین لحظه که دکتر مصدق در آن خانه بود، جنگیدند و س س تسلیم 

شده بود. بدین ترتیب  10شدند. کودتا با قریب  ساعت عملیات، پیروز 
ترین ترین و دردنرراکنهضررررت ملی و انقالبی ایران، بررا یکی از بزرگ

 تاریخی خود مواجه شد.های شکست
اسررتدماری، نه در یک نبرد و نه حتی در پس از آن، نیروهای ملی و ضررد

 بسته و در پهنۀ هزیمتشده، بلکه دستنشینی منظم و حسابیک عقب
های حزب توده که برای چنین افتادند. سرررازمانبه چنگ دشرررمن می

بدون این ند، یکی پس از دیگری،  ته نشررررده بود هایی سرررراخ که روز
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ها علیه دشررمن به عمل آمده باشررد، متالشرری شررده و ای از آناسررتفاده
ها گسرریل شرردند و گاهها و شررکنجهگشررتند. صرردها نفر به زنداننابود می

به چوبهده ته شررردند. ها نفر از بهترین فرزندان خلق  عدام بسررر های ا
خفقان فاشیستی با همۀ مشخصات خود، بر سراسر جامدۀ ایران حاکم 

 شد.
دید و توقع مسرراوی نسرربت به حزب توده و دکتر مصرردق نگریسررته اگر با 

شرررود؛ به عبارت دیگر، اگر رسرررالت و نقش تاریخی این دو نیرو، در امر 
طرفانه نگریسته شود و ارجحیتی برای استدماری، بیمبارزۀ ملی و ضد

هید کدام نسبت به دیگری در نهضت قائل نباشیم، مسئولیت شکست 
مرداد، به همان اندازه که متوجه حزب توده است،  28نهضت انقالبی در 

باشد؛ زیرا اگر حزب از دار او نیز میمتوجه دکتر مصدق و نیروهای طرف
امکانات سررازمانی و سرریاسرری خود برای مقابله با کودتا اسررتفاده نکرد، 

دارانش نیز از امکانات دولتی که در اختیار داشتند؛ دکتر مصدق و طرف
ای به عمل ای ارتشرری حامی خویش و غیره اسررتفادهمثل رادیو و نیروه

یک حزب  به  ثا به م که حزب توده  باشرررد  یاوردند. ولی اگر دید، این  ن
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مارکسررریسرررت به عنوان حزب کمونیسرررت -انقالبی  لنینیسرررتی بوده و 
موجودیت داشته است، آن گاه ارزیابی به جا و به حق این خواهد بود که 

بی ارجحیت داشررته و در این رسررالت و نقش حزب توده در جنبش انقال
صورت، مسئولیت اساسی شکست جنبش، به عهدۀ حزب توده خواهد 

 بود.
، این اسرررت که حزب 1332مرداد  28تلقی ما از حزب توده، در آسرررتانۀ 

توده به عنوان یک حزب کمونیست موجودیت داشته و به همین جهت، 
ناشی از عدم  مرداد را اساساً و عمدتاً و به طور مستقیم، 28ما شکست 

دانیم که در موضع و موقع انجام وظیفۀ انقالبی از طرف رهبری حزب می
کمونیسرررت بودن، انجام عمل انقالبی به موقع و دسرررت به عمل زدن بر 

-اش قرار داشررته اسررت؛ چرا که هید مارکسرریسررتضررد کودتا، به عهده
سیاسی  لنینیست راستینی، در نهایت، از مصدق به مثابه یک نمایندۀ 

بایسررتی انتظار چنان عمل قاطدی را داشررته ورژوازی ملی، نباید و نمیب
 باشد.
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بیند حرکتش تسریدی در پیشرفت سیاسی در شرایطی که بورژوازی می
 جا، هیدطبقۀ کارگر است، باید احساس خطر کند و مردد باشد. در این

ست سی ساس و خطیری، -انقالبی مارک شرایط ح ستی، در چنین  لنینی
ن متوقع تحرک بوده و انتظار نشررران دادن ابتکار عمل انقالبی نباید از آ

انقالب را داشررته باشررد. چنین انتظاری، به مدنی عدم در کوبیدن ضررد
لنینیسررم و انطباق آن در -های مارکسرریسررمدرک و فهم عمیق آموزش

زمینۀ موضررع طبقاتی و سرریاسرری بورژوازی ملی خواهد بود؛ آن هم در 
به احتمال قوی ) که  به جنگ داخلی منتهی امری  نه چندان دور(،  یا 

ناک میمی یده و خطر یانش از نظر بورژوازی، پیچ پا که  نمود. شررررد 
لنینیسررم، وظیفۀ انقالبی -های مارکسرریسررمبرعکس، منطبق با آموزش

جاب می به عکسحزب توده ای که سررررنوشررررت انقالب را  مل کرد  الد
 عهده بگیرد و ابتکار وبورژوازی، وابسته نسازد و رهبری امر انقالب را به 

انقالب از خود نشررران دهد و از شررررایط تحرک انقالبی در کوبیدن ضرررد
بنمررایررد. انقالبی برای دفرراع از امر انقالب، حررداکثر بهره برداری را 

مرداد، بر  28هاسررت آن وظایف انقالبی و مشررخصرری که در آسررتانۀ این
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به همین جهت، می  28گویم شرررکسرررت عهدۀ رهبری حزب توده بود. 
مرداد به طور مسررتقیم و اسرراسرراً، ناشرری از عدم انجام وظیفۀ انقالبی از 

جا تکیۀ طرف رهبری حزب توده بود. ما روی رهبری حزب توده، در این
می قش خرراق  ن کور،  بی مررذ قال ن یف ا عمررال وظررا یرا در ا یم، ز ن ک

ای بر عهدۀ رهبری حزب بود؛ به عالوه بسرریاری از کادرها و کنندهتدیین
یین حزب و برخی از کادرهای سرشناس و درجه اول حزب؛ مثل افراد پا

یاد روزبه، مدتقد به انجام وظیفۀ انقالبی از طرف حزب بودند، ولی زنده
در حقیقت این رهبری حزب بود که شرررانه از زیر بار وظایف خطیری که 

که از فردای   28به عهده داشرررت، خالی کرد. مور مخالفت شررردیدی 
سلیممرداد، در درون حزب  ست ت سیا سبت به  طلبانۀ رهبری به وجود ن
مان مۀ سررراز مد و ه فت، گواه این امر اسرررت. این مور آ ها را در بر گر

دربارۀ »های حزبی بود که منجر به انتشار کتاب مخالفت و نارضایی توده
 کنندۀاز طرف کمیتۀ مرکزی حزب شد که توجیه 32در آذر ماه « مرداد 28

سلیم سکوت و ت ست  چه بددها مرداد بود. )اگر 28رهبری در  طلبیسیا
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، حزب تودۀ مقیم خارر، بخشی از محتویات این کتاب را رد 36در سال 
 کرد.(

شررود که مرداد، در این خالصرره می 28محتوای انجام وظیفۀ انقالبی در 
بایسررت، همان طور که بارها اعالم کرده بود و اوضرراع و احوال حزب می

یروهای سریاسری جامده نیز انتظار داشرتند، نیز مقتضری آن بود و همۀ ن
ۀ کودتا اقدام کند و به مقابلۀ مسلحانه علیه توطئبرای تبدیل کودتا به ضد

برخیزد؛ ولی رهبری حزب در  مسرررلحررانررۀ ارتجرراع و ام ریررالیسرررم 
لحظررات حسرررراس یدنی در  نقالبی؛  لحظررات ترراریخ جنبش ا ترین 

نهتدیین جام وظیفه شرررا جامده، از ان خالی کرد و  کنندۀ سررررنوشرررت 
 نتوانست موضع صحیو و انقالبی اتخاذ کند.

نۀ  تا جامدۀ ایران در آسررر ما، موقدیت عینی و ذهنی  مرداد،  28به نظر 
یه توطئۀ  نه عل لۀ مسرررلحا قاب به مثل حزب؛ یدنی م له  قاب ماده برای م آ
مسرررلحانۀ ارتجاع و ام ریالیسرررم بود. در این زمینه، به طور فشررررده و 

یاد نۀ شررروآور میخالصررره،  تا که در آسررر مامی  28یم  باً ت مرداد، تقری
سی و اجتماعی جامدۀ ایران با حدت بی سیا ضادهای عمدۀ  ای سابقهت
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های ملت و ام ریالیسرررم در اور خود مطر  بود؛ تضررراد بین تمامی توده
سازمانی بود و توده سم ازنظر اخالقی و  سیع مردم، علیه ام ریالی های و

مبارزه با دربار، به عنوان مظهر و  بسرریز شررده بودند. از نظر سرریاسرری،
چنین به عنوان پایگاه ترین نیروها و همپایگاه مهم سررریاسررری ارتجاعی
تیر  30ای داشت؛ به عالوه پس از سابقهسیاسی ام ریالیسم، شدت بی

بت جنبش انقالبی قرار 1331 جاعی در زیر ضرررر های ارت مامی نیرو ، ت
صدق نیگرفته بودند. ملیون طرف سیاری از جنبهدار دکتر م ها، از ز در ب

کردند. طبقۀ کارگر در سررطو شرردارهای سرریاسرری حزب توده حمایت می
درک   بسرریار وسرریدی در زیر رهبری حزب توده متشررکل شررده بود و با

کاری -طبقاتی فدا ماده برای  یدا کرده بود، آ که کم و بیش پ یاسررری  سررر
که در آن حزب توده موقدی کارگری نبود  ت برتر فراوان بود؛ هید شرررهر 

نداشررته باشررد و اکثریت قاطع کارگران زیر پرچم حزب توده قرار نگرفته 
چه موضرررع حاد و انقالبی نداشرررتند، ولی موضررع باشرررند. دهقانان، اگر

توانسررتند داشررته باشررند؛ بلکه نیروی انقالبی نیز نداشررتند و نمیضررد
شان را به انقالب به آساای بودند که پایگاه طبقاتیذخیره ی نشان، جذب
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ساخت؛ زیرا با توجه به وضع فئودالیسم و ستم شدید فئودالی میسر می
ئۀ مرداد، بسررریار زود و بیش از آن 28در آسرررتانۀ  با ارا چه تصرررور رود، 

صیل و درست و به جای ضد فئودالی، امکان جذب دهقانان شدارهای ا
به صفوف انقالب وجود داشت؛ به عالوه در مناطق مهمی از کشور مانند 

نان گیال قا جان، اراک و غیره، نفوذ حزب توده در بین ده ن، قزوین، زن
قابل توجه بود. در شهرها آن چنان اتمسفر سیاسی حاد و داغی به سود 

مانندی وجود داشت که شاید در تمام تاریخ جامدۀ نهضت و با وسدت بی
 ایران دیده نشده است. 

مصررردق حمایت بورژوازی شرررهرها که عمدتاً از دکتر بورژوازی و خرده
سیاری از چنین نیمهکردند و هممی شهرها که ب شان  پرولترها و زحمتک
ها جذب حزب توده شرررده بودند، آماده بودند تا از هر حرکتی که به آن

حمایت جنبش انقالبی و دکتر مصدق برخیزد، پشتیبانی جدی به عمل 
ود. تیر این مسرررئله را به خوبی نشررران داده ب 30که تجربۀ آورند؛ چنان

فکران نیز که اکثریت آنان در صررفوف حزب توده متشررکل شررده روشررن
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بودند، مانند همۀ نیروهای سررریاسررری شرررهر، اخالقاً و عمالً در اختیار 
 جنبش ملی قرار داشتند. 

در همین حال، حزب امکانات سرررازمانی و سررریاسررری مسررراعدی برای 
سرررری مسرررائل ملی، در داخل ایران، نیز داشرررت که اسرررتفاده از یک

های کمکی نهضررت تلقی شررود و به موقع از توانسررت به عنوان جبههیم
تان، آن ئل ملی موجود در کردسررر یل مسررررا فاده گردد، از قب ها اسرررت

، به انقالبیآذربایجان و غیره. به عالوه مقابلۀ مسرررلحانه با کودتای ضرررد
 شررد و مسررئولیتانقالب تلقی میالدمل حزب در مقابل ضرردمثابه عکس

المللی، بر عهدۀ نیروهای ارتجاع از نظر ملی و بین شرررروع جنگ داخلی
ید آن را می با که نیروهای انقالبی هرگز ن تاد و این امر مهمی اسرررت  اف

فراموش کنند؛ زیرا از نظر سرریاسرری، تأثیر مهمی در اثبات حقانیت امر 
انقالب و منزوی سرراختن اخالقی دشررمن دارد. این موضرروع مهم را نیز 

ای که شرردهنظر از تشررکیالت منظم و حسررابفراموش نکنیم که صرررف
نظر از حزب توده در میان تمام طبقات و قشرهای جامده داشت، صرف

ای، سررازمان نظامی های تودهها و سررایر سررازمانسررندیکاها و اتحادیه
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حزب توده، با استددادهای شگرف و امکانات ویژۀ خود، دارای موقدیت 
لحظررات شرررروع کودتررا، ای بود کرره حتی در همرران اولین برجسرررترره

توانست ضربت سختی به رهبری نظامی کودتا وارد آورد و آن را فلز می
سازد؛ ولی این نیروهای عظیم و فداکار نیز، که اکثر قربانیان حزب توده 

 ها بود، بدون استفاده ماندند و متالشی شدند.از درون آن
نۀ  تا یت عینی و ذهنی در آسررر که 28این چنین بود موقد ما بر  مرداد، 

اسرراس آن، عدم مقابلۀ مسررلحانۀ حزب را در مقابل کودتا، به عنوان عدم 
کنیم. رهبری حزب از چنین موقدیررت انجررام وظیفررۀ انقالبی تلقی می

برجسررته و عالی اسررتفاده نکرد. روحیۀ اپورتونیسررتی، فقدان جسررارت 
چنان بر رهبری حزب انقالبی، ضررردف سررریاسررری و تردید و تذبذب، آن

د. نشررینی تنظیم کنه نتوانسررت خط مشرری دقیق برای عقبحاکم بود ک
رهبری حزب فاقد این جسررارت انقالبی بود که در شرررایطی که دشررمن 
دست به اسلحه برده است، با وجود امکانات فنی، تغییر تاکتیک داده و 

های قبلی خود و ادعای سرررابق، دسرررت به اسرررلحه ببرد و طبق آموزش
به ضرررد» به امکانات حزب توده و «. ندکودتا تبدیل ککودتا را  با توجه 
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الدمل فوری حزب بود که رهبری کودتا، شررروع کودتا را احتسرراب عکس
ها شرررروع کرد؛ الدملدر تهران، با احتیاط و محک زدن ابتدایی عکس

کرد که ممکن است در اثر مقاومت حزب توده حتی رهبری کودتا فکر می
شود؛ سخیر تهران ن به همین جهت، هنگی را  و دکتر مصدق، موفق به ت

که در آن موقع سررررهنگ بود، در بین راه  یار  ندهی تیمور بخت ما به فر
همدان و کرمانشررراه و تیپ دیگری را در نزدیکی زنجان، برای عملیات 

الدملی که دوسرررتان و دشرررمنان آماده کرده بود؛ ولی مقاومت و عکس
 انتظار داشررتند، به وقوع ن یوسررت و نهضررت متحمل شررکسررت سررخت و

 آمیزی شد.فاجده
*** 

سال اخیر، در مورد شکست جنبش در  هایی از مرداد، تحلیل 28در ده 
طرف کمیتۀ مرکزی )در پیک ایران( مقیم خارر منتشرررر شرررده اسرررت. 

 1332دهد که اپورتونیسمی که در سال ها، نشان میبررسی این تحلیل
ن یاقل علل واقدی انهضت را به شکست کشانید، حتی حاضر نیست حد

ا های که این شررکسررت از آنشررکسررت را تحلیل کند و به مسررائل واقدی
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 «کمیتۀ مرکزی»های ریشرره گرفته اسررت، نزدیک شررود. محتوای تحلیل
های رادیویی و مطبوعاتی مربوطه دائماً که در اسرررناد رسرررمی و گفتار

 کندهشود، بر روی دو مسئله تأکید میمنتشر می
لت  -1 تۀ مرکزی ع لل شرررکسررررت کمی حدت  28الد عدم و مرداد را 

داند. به نظر کمیتۀ مرکزی، اگر اسررتدماری مینیروهای ملی و ضررد
که  یل بود  به این دل مد،  یا مل ن به ع تا  بل کود قا قاومتی در م م

کودتا در تفرقه بودند و امکان توحید مساعی و وحدت نیروهای ضد
اسررتدماری با ای ملی و ضرردعمل نداشررتند؛ در حالی که اگر نیروه

تشرررکیل جبهۀ واحد پیشرررنهادی حزب توده موافقت کرده بودند، 
توانسررتند خیلی زود با اقدام مشررترک علیه ارتجاع، کودتا را در می

 نطفه خفه کنند.
یه   -2 نه عل قدام مسرررلحا ما برای ا که  بارها اعالم کرد  کمیتۀ مرکزی 

مرداد به دکتر مصررردق مراجده کردیم و از او  28کودتا، چند بار در 
تقاضرررای اسرررلحه نمودیم؛ ولی او روی موافق نشررران نداد و هر بار 

کرد که بر اوضرراع مسررلط اسررت و بدد هم که اعالم کرد که اعالم می
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دیگر خیلی دیر شررده »سرراخته نیسررت، دیگر کاری از دسررت من 
 «.بود

مرداد، یحیی خدابنده، دبیر  28شرررویم که در روز آور میتوضررریحاً یاد
سه بار  جمدیت ملی مبارزه با استدمار )سازمان علنی حزب توده(، طی 

خواهد که برای کند و میتماس با دکتر مصدق، تقاضای اسلحه از او می
 ب ردازند. مصدق بنا به موقع سیاسی و مقابله با توطئه به اقدام مشترک

طبقاتی خود که به شرردت از جنگ داخلی وحشررت داشررت، زیر بار این 
 2کند که بر اوضاع مسلط است. در ساعت تقاضا نرفته و هر بار اعالم می

بدد از ظهر که آخرین مراجدۀ خدابنده به دکتر مصدق بود، مصدق اعالم 
گوید هر کار که یسرررت و تلویحاً میکند که دیگر کاری از او سررراخته نمی
ید. در اینمی ید بکن هار خواه لب اظ تۀ مرکزی، اغ که کمی جا اسررررت 
که درآن موقع دیگر کاری از ما ؛ یدنی این«و این خیلی دیر بود»کنده می

 ساخته نبود. 
خورد، این اسررت چه که در این دو مسررئله، قبل از همه، به چشررم میآن

تا مسرررئولیت خود را در شرررکسرررت، با دکتر کوشرررد که کمیتۀ مرکزی می
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مصررردق تقسررریم کند. به عالوه این دو مسرررئله حاوی انتظاری جدی از 
برراشررررد کرره درسررررت خالف دار او میدکتر مصرررردق و نیروهررای طرف

لنینیستی در مورد مواضع سیاسی و طبقاتی -های مارکسیستآموزش
 بورژوازی است.

شکست، عدم وحدت اگوید، علتچه کمیتۀ مرکزی میخالف آنبر لدلل 
اسرررتدمرراری نبود؛ بلکرره خود عرردم وحرردت نیروهررای نیروهررای ضررررد

اسرررتدماری، مدلول عدم انجام وظیفۀ انقالبی از طرف حزب بود و ضرررد
ها هر گونه عدم وحدت، علت نیسرررت، بلکه مدلول اسرررت. کمونیسرررت

وحدت را، به عنوان وحدت از باال و امضرررای اعالمیۀ وحدت در سرررر میز 
ها، وحدت در میان کنند؛ وحدت برای کمونیسرررتتلقی نمی کنفرانس

کوچه و بازار و در پراتیک انقالبی اسرررت. رهبری بورژوازی ملی فقط در 
دهد؛ حوادف اسرررت که میهاسرررت که به وحدت تن درزیر فشرررار توده

یل می به بورژوازی تحم مل در وحدت را  کار ع ند. اگر حزب توده ابت ک
سالتگرفت و منتظر دیگران نمیست میمبارزه با کودتا را در د  ماند و ر

شناخت و با ارائۀ شدارهای متناسب اصلی خود را در مبارزۀ انقالبی می
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با موقدیت سیاسی و اجتماعی کشور، با اتکا به نیروهای خود، دست به 
تا می با کود دال  لۀ ف قاب قت بیم های خلق در زد، آن و ید همۀ نیرو ترد

شدند و جبهۀ واحد عمالً در کوچه  متحد میتحت لوای حزب توده، عمالً
شد و اگر بر فرض، گروهی از رهبران مردد و متزلزل و خیابان تشکیل می

به مخالفت برمی خاسرررتند، مور انقالبی این افراد را با چنین وحدتی 
شد کرد و این خود موقدیتی برای نیروهای انقالبی محسوب میجارو می

 30که در کرد. چنانتر میهضررت باز هم کمو نقش عناصررر راسررت را در ن
 خالفجا که حزب ابتکار عمل را به دست گرفت و بردیدیم، از آن 31تیر 

دار دکتر مصدق که مردم را به اعتراضات آرام دعوت توصیۀ رهبران طرف
سمی جبهۀ واحد از می شدت عمل زد و منتظر قبول ر ست به  کردند، د

سایر رهبران  جبهۀ ملی ننشست، بلکه جبهۀ واحد طرف دکتر مصدق و 
های مبارزه علیه نیروهای حکومت قوام تشرررکیل شرررد و عمالً در میدان

صبو ضت در طی یک مبارزه از  سی نه سیا شامشدارهای   30گاه گاه تا 
 نشینی ارتجاع فراهم شد. تیر رشدی کیفی یافت، موجبات عقب
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مرداد قابل  28تری، در تر و در عمق بیشاین تاکتیک در سرررطو وسررریع
تیر ماه از همۀ امکاناتش اسرررتفاده نکرده  30اعمال بود. اگر ارتجاع در 

ستفاده نکرده بودند؛ و اگر  شان ا بود، نیروهای مترقی نیز از همۀ امکانات
مرداد از همۀ امکانات خود برای سررررکوب جنبش و حفظ  28ارتجاع در 

بود  فرض مسلم کرد، بر نیروهای انقالبی نیزموجودیت خود استفاده می
انقالب و دفاع از موجودیت که از تمام امکانات خود برای سررررکوب ضرررد

، تازه چند روز 31تیر  30اگر در روز   کهخود اسررتفاده کنند. مضررافاً این
صدق عوض کرده بود،  سبت به دکتر م ضع خود را ن بود که حزب توده مو

ه بود؛ ، بیش از یک سرررال از این تغییر موضرررع گذشرررت32مرداد  28در 
تیر، در اثر تبلیغات حزب  30ای که تا چند روز قبل از اتمسررفر دشررمنانه

مرداد  28توده علیه دکتر مصدق، بین دو جنا  وجود داشت، در آستانۀ 
به مقدار قابل توجهی تخفیف یافته بود و زمینۀ بسررریار مسررراعدی در 

یک هواداران دکتر مصدق برای ایجاد وحدت به وجود آمده بود. بیش از 
چه در موارد شرررد و اگرسرررال بود که روی شررردار جبهۀ واحد تبلیغ می

شدار بود، ولی  متدددی دیده شد که پراتیک روزمرۀ حزب، مغایر با این 
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این شررردار تأثیر مثبت خود را در جامده به جا گذاشرررته بود؛ حتی این 
دار دکتر مصدق نیز به تأثیر مثبت در تددادی از رهبران درجه یک طرف

دیدند که تا چه د آمده بود. نیروهای سررریاسررری مترقی جامده میوجو
تیر، در مورد نشرررران دادن  30انرردازه اخطررارهررای حزب توده پس از 

ست.  صحیو بوده ا ستی،  سبت به عوامل ارتجاعی و ام ریالی قاطدیت ن
صد منطبق با انتظارات همۀ توده صد در  های آگاه بود که حزب بنابراین 

یت نشررران دهد و دسرررت به عمل بزند. اوضررراع و توده اکنون خود قاطد
ستاناحوال آن ضی از ا شن بود که حتی در بد ها، مثل گیالن و چنان رو

شاهان، کمیته که از همۀ امکانات حزب های ایالتی حزب بدون اینکرمان
مثل سرررازمان نظامی اطالع داشرررته باشرررند، ر سررراً دسرررتور مقابله و به 

ادند؛ ولی به زودی این دسرررتور لغو د« فرمان انقالب»اصرررطال  آن روز 
 مرداد و نه بدد از آن، هرگز کاری نکرد.  28شد. رهبری حزب توده نه در 

مرداد، حزب برای اقدام مشرررترک به دکتر  28راسرررت اسرررت که در روز 
قاضرررای اسرررلحه نمود، ولی این مراجدۀ  مصررردق مراجده کرد و از او ت

کند و نه سررربک حاصرررل، بار مسرررئولیت شرررکسرررت را نه تقسررریم میبی
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 کند که اصلسازد؛ زیرا محتوای این مراجده، این مسئله را اثبات میمی
اقدام و مقابلۀ مسلحانه از طرف حزب، ظاهراً مورد قبول بوده است؛ زیرا 

شرررد، مراجده به دکتر صرررحیو ارزیابی میاگر اصرررل مقابلۀ مسرررلحانه نا
یدا نمی یافت اسرررلحه، موردی پ قدام و ا واالکرد مصررردق برای در ین ا

 نمود. اما کداممقابله را موکول به نظر و شرکت رهبری بورژوازی ملی می
دهد که اقدام مسررلحانۀ اجازه می« حزب انقالبی کارگری»منطق، به یک 

انقالب را موکول به نظر و شرررکت انقالبی علیه یک توطئۀ مسررلحانۀ ضررد
اسررت که ها همیشرره در میدان عمل رهبری بورژوازی نماید؟ کمونیسررت

روی کننررد؛ دنبررالررهرهبری بورژوازی را نرراچررار برره پیروی از خود می
ها از بورژوازی در تاریخ مبارزات احزاب کمونیسررت، به حق، کمونیسررت

 شناخته شده است.« اپورتونیسم راست»به عنوان 
سال پس از  ضربتی، تا حدود یک  سی و  سا  28با وجودی که نیروهای ا

ان دانیم سازمکه میباقی مانده بودند )چنان نخوردهمرداد، تقریباً دست
ظامی حزب از روز  فت(، رهبری  1333مرداد  16ن بت قرار گر زیر ضرررر

مرداد نیز، برای سرررازمان دادن  28های بددی پس از حزب از فرصرررت
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مقاومت جدی اسررتفاده نکرد و نیروها را بدون تحرک و عمل، در مدرض 
متدددی، خود رهبری، ضررربت دشررمن باقی گذاشررت و حتی در موارد 

داد؛ زیرا که برای پذیری را، دانسرررته و آگاهانه، افزایش میاین ضرررربت
حزبی و برای الداده نیرومند درونخاموش کردن صررداهای اعتراض فوق

 های خیابانیکند، اقدام به ترتیب میتینگکه نشررران دهد کار! میاین
نمود، ادامرره یمرداد عملی م 28کرد و عملیرراتی را کرره در پیش از می
شرایط قبل از داد؛ درحالی که میمی مرداد، تغییر کیفی کرده و  28دید 

دشرررمن آمادۀ قلع و قمع قطدی حزب اسرررت و این از نظر سرررازمانی، 
مخصررروصررراً یک اپورتونیسرررم چپ به مدنی واقدی کلمه بود؛ زیرا در آن 

سیب شد که آ ستی این با سازمانی بای صحیو  ست  سیا ذیری پشرایط، 
نشرررینی منظم کم شرررود؛ در حالی که های حزبی در طی یک عقبواحد

های هایی که دشررمن، برای سرررکوب کردن سررازمانبسرریاری از سرررنخ
ها و واحدهای حزبی به دسرررت آورد و موجب نفوذ پلیس در سرررازمان

بانی  یا ظاهرات خ یان ت که در  م حزبی شرررد، از  طریق اعضرررایی بود 
 شد.ها گرفته میعات آنشدند و در زیر شکنجه، اطالدستگیر می
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که، حتی تا یک سررال بدد هم، نیروهای اسرراسرری بنابراین با توجه به این
باقی مانده بودند، اینحزب دسرررت  گوید؛که کمیتۀ مرکزی مینخورده 

دیگر خیلی »مرداد  28بدد از ظهر  2پس از جواب دکتر مصدق در ساعت 
 چه چیز دیر شده بود؟ ، نه قابل فهم است و نه قابل قبول.«دیر شده بود

باره طلسررم شررده بودند؟ مگر مگر نیروهای حزب از آن سرراعت، به یک
باره شور و حرارت انقالبی خود را از دست اتمسفر سیاسی ایران به یک

های مردم از حکومت کودتا با رضایت خاطر استقبال داده بود؟ مگر توده
ند؟ چرا در روز مادی پس از کرده بود های مردا 28های مت که نیرو د، 

سی حزب و امکانات فنی آن سا سلحه و مواد منفجره و غیره ا ها از نظر ا
نخورده باقی مانده بودند و دائماً نیز برای انجام عمل فشررار تقریباً دسررت

شدند تا باالخره به دست دشمن، در می شته  آوردند، عاطل و باطل گذا
 بین بروند؟ پشت میز کار، در اداره و در خانه اسیر شوند و از 

ست، نه عدم وحدت نیروها بود بینیم که علتبدین ترتیب می شک الدلل 
قدام مشرررترک و دادن  عدم همکاری و توافق دکتر مصررردق برای ا نه  و 
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الدلل شرررکسرررت، عدم انجام وظیفۀ انقالبی از طرف اسرررلحه؛ بلکه علت
 (2انقالب بوده است. )رهبری حزب، یدنی عدم مقابلۀ مسلحانه با ضد

، ایم که عدم مقابله با کودتاجا، به این مسئله اصوالً توجه نکردهدر اینما 
تا چه اندازه به روابط خارجی رهبری حزب، مخصوصاً با اتحاد شوروی، 

اد المللی اتحکه آیا به دلیل مناسررربات بینبارۀ اینشرررود. درمربوط می
شرروروی و وضررع خاق بحرانی در رهبری اتحاد شرروروی، پس از مرگ 

هایی به حزب توده مبنی بر عدم اقدام شرده بود یا نه، تالین، توصریهاسر
های چه اسرررتنباطای در دسرررت نداریم؛ اگرفاکت روشرررن و قابل تکیه

روشنی، با توجه به موقدیت آن روز )و حتی وضع کمیتۀ مرکزی تا امروز، 
حامی بی یاسرررت اتحاد شررروروی بوده و ونچوکه همیشررره  چرای سررر

که وابسرررتگی رهبری را از نظر اسرررتراتژیک و باشرررد(، وجود می دارد 
سررازد و بنابراین به سرریاسررت عمومی اتحاد شرروروی، غیر قابل انکار می

شوروی در  سی  سیا ضیات  ست که مقت مرداد،  28طور کلی قابل قبول ا
؛ نهادکرد و رهبری به این امر گردن میعدم مقابله با کودتا را ایجاب می

با کودتا که مالحظولی بر فرض این له  ات خارجی هم رهبری را از مقاب
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رهبری کم   مانع شرررده باشرررد، این فرض نه تنها چیزی از مسرررئولیت
 دهد.کند، بلکه آن را افزایش هم مینمی
*** 

عرردم انجررام وظیفررۀ انقالبی از طرف رهبری حزب؛ یدنی عرردم مقررابلررۀ 
یران ا انقالب، آثار و عوارضی برای جنبش ملی و انقالبیمسلحانه با ضد

که هم بار آورد  به نحوی به  ثار و عوارض  مۀ این آ با ه اکنون، عمالً، 
ما، اگر رهبری حزب وظیفۀ انقالبی خود را 3روهسرررتیم.)بهرو به نظر   )

خورد، حتی در داد و احتماالً در میدان نبرد هم شررکسررت میانجام می
 سری آثار و عوارضآن صورت نیز، به دلیل صحت اصولی راه حزب، یک

ر تتری که زودتر و آسررانآمد یا در شررکل بسرریار ضرردیفیا به وجود نمی
ست غلبه بود، بروز می  قابل شک شی از نفس  کرد. این آثار و عوارض، نا

نیسررت، بلکه ناشرری از عدم اقدام و ناشرری از شررکسررت در میدان هزیمت 
ست  شک ست و نه در میدان نبرد؛ زیرا مواردی در تاریخ وجود دارد که  ا

ان نبرد، چیزی به اندازۀ یک پیروزی کامل ارزش دارد )البته از در مید
 لحاظ مدنوی و در مراحل بددی مبارزه(.
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 توان به شر  زیر خالصه کردهترین آثار و عوارض مورد اشاره را میمهم
انقالب عدم انجام وظیفۀ انقالبی؛ یدنی عدم مقابلۀ مسلحانه با ضد  -1

ب توده به عنوان حزب طبقۀ ، موجب شد که حز1332مرداد  28در 
کارگر ایران، نه تنها موجودیت سررازمانی خود را، که با اسررتفاده از 

های مناسررب تاریخی غیر قابل تکرار سرراخته شررده بود، از فرصررت
دسررت بدهد، بلکه از نظر اخالقی و سرریاسرری نیز، موجودیت حزب 

چنان ضررربتی قرار گرفت که اکثریت عظیم کادرهای خود را زیر آن
تر از نظر ، بیش«از دسرررت دادن»جا، این دسرررت داد؛ در این از

سازمانی. به عالوه،  ست، نه از نظر  سی و ایمانی مورد نظر ما سیا
های خاق خود و نفوذ و سندیٌتی که تالشی حزب با سوابق و سنت

داشت، در عین حال، موجب پراکندگی و عدم جامدیت سازمانی و 
اکنون هم که این وضع هم های ایران شده استسیاسی کمونیست

تا حدی ادامه دارد و به نظر ما، جامدیت سررریاسررری و سرررازمانی 
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ها از این پس، فقط در جریان طوالنی پراتیک و عمل کمونیسرررت
 مشخص انقالبی صورت خواهد پذیرفت.

ضد  -2 سلحانه با  شد که از  28انقالب در عدم مقابلۀ م مرداد، موجب 
ادهای سیاسی و اجتماعی که اتمسفر انقالبی موجود، از حدت تض

بر جامدۀ ایران حاکم بود و در طی تمام تاریخ سرریاسرری ایران نظیر 
ستفاده به عمل نیاید.  شده(، ا شت )و هنوز هم نظیرش دیده ن ندا

های حزب و شرررور و شررروق انقالبی توده کادر های انرژی انقالبی 
مرداد، فروکش کرد. سیاست، که در آستانۀ  28وسیع خلق، پس از 

ترین افتادهها شرررده بود و حتی در دورمرداد، کار روزمرۀ توده 28
گیری سیاسی داشت شهرها هم، هر کسی بنا به وضع خود، جهت

رفررت کرره چنین وضررردی برره خود بگیرد، پس از و دهررات نیز می
هررا و ارتبرراط بررا تودههررای کوچررک بیچنرردی، برره درون محفررل

کاس در بین تودهبی کان کرد. یاند قل م ظن و های سررروءخها، ن
ساخت. به نظر ما، در مرحلۀ فدلی،  سکوت تمام جامده را منجمد 
به وسررردت و شررردت خفقان پلیسررری و اسرررتبداد حاد،  با توجه 
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ها و برگرداندن سرریاسررت به انگیختن شررور و شرروق انقالبی تودهبر
نۀ آن ها، تنها در جریان عمل و پراتیک انقالبی درون زندگی روزا

لۀ فدلی میسرررر اسرررت و این یک ظایف مهم انقالبی در مرح ی از و
 است.

مرداد، موجب شد که امر  28انقالب در عدم مقابلۀ مسلحانه با ضد  -3
مرداد  28رهبری جنبش انقالبی و دمکراتیک ایران که در آسرررتانۀ 

رفت که به وسررریلۀ طبقۀ کارگر تدیین شرررود، دوباره زیر عالمت می
سی طبقۀ س ال قرار گیرد. اگر حزب توده، به عنوا سیا سازمان  ن 
داد و ابتکار عمل اقدام بر کارگر، وظایف انقالبی خود را انجام می

گرفت، این امر به طور انقالب را به دسرررت میضرررد نیروهای ضرررد
تأمین می مام جنبش  کرد؛ زیرا در ناگزیری، رهبری حزب را بر ت

که ظرفیت  28جریان کودتای  ها و تنها حزب توده بود  مرداد، تن
ضدسیاس سازمانی اداره و هدایت اقدام علیه نیروهای  انقالب ی و 

که چه را داشررت. این مسررئله، امروز نیز برای ما مطر  اسررت؛ این
سب  سته به کدام طبقه، رهبری جنبش را ک سی، واب سیا سازمان 
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کند، مربوط به این است که کدام سازمان سیاسی نیازهای جامده 
اعمال اسرررتراتژی مناسرررب با را بهتر و زودتر درک کند و در جهت 

موقدیت اجتماعی و سرریاسرری کشررور قدم بردارد و در طی پراتیک 
انقالبی، عمالً رهبری خود را در جنبش ملی و دمکراتیررک، در 

 میان سایر نیروها مسجل سازد.
انقالب عدم انجام وظیفۀ انقالبی؛ یدنی عدم مقابلۀ مسلحانه با ضد  -4

ه، موجب شد که امر وحدت مرداد از طرف رهبری حزب تود 28در 
اسرررتدماری ایران باز هم به تدویق بیافتد. اگر نیروهای ملی و ضرررد

انقالب انجام پذیرفته بود، با مرداد مقابله با نیروهای ضرررد 28در 
ی بندتوجه به شرایط و اوضاع و احوال آن روز که تشریو شد؛ قطب

 دار مصرردق، نیروهایسرریاسرری جامده به سرره گروه نیروهای طرف
که دار ارتجاع و با توجه به ایندار حزب توده و نیروهای طرفطرف

صدق  28کودتای  ضد حکومت دکتر م مرداد ظاهراً قبل از همه، بر 
های ترین تردید، اقشرررار و سرررازمانبود، قطداً و یقیناً و بدون کم

ماعی طرف با اجت تا، همراه  با کود له  قاب دار دکتر مصرررردق در م
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های مستحکمی گرفتند و پایهقرار می نیروهای حزب در یک صف
ضد ستدماری در جریان عمل برای وحدت واقدی نیروهای ملی و  ا

و تشررکیل عملی جبهۀ واحد و تدیین شرردارهای مشررترک و منزوی 
. گرفتاندازانی چون خلیل ملکی و امثال او شررکل میشرردن تفرقه

 مرداد، جنبش انقالبی را از اسرررتفرراده از 28ولی عرردم اقرردام در 
الداده مناسررب برای تأمین امر وحدت، محروم کرد و موقدیتی فوق

قاط ضررردف جنبش این مهم، امروز، هم به عنوان یکی از ن چنان 
مایی میخود که فقط مین ند  به ک مل بر آن غل یان ع توان در جر

 «.وحدت وحدت»کرد، نه با گفتن 
تأثیر   -5 عدم انجام وظیفۀ انقالبی از طرف حزب، در عین حال این 

منفی را نیز داشرررت که امکان تکامل، رشرررد و جهش شررردارهای 
لب کرد. اگر در  مرداد حزب توده  28جنبش را از نظر محتوا سررر

، که پیروزی قطدی در نبرددست به اسلحه برده بود، با توجه به این
سررری از تضررادهای در عین حال مسررتلزم وحدت بخشرریدن به یک

قدر نقش طبقۀ کارگر در جریان عمل  طبقاتی مدین نیز بود و هر 
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صورت ملی به جنبهشد، انقالب بیشافزون می ی های طبقاتتر از 
به مجموعۀ جنبش امکان و فرصرررت نزدیک می گشرررت، این امر 

تر به محتوای شررردارهای تر و سرررریعداد که زودتاریخی آن را می
خود جهش دهد. این امر زمینۀ عالی و مناسررربی، از نظر عینی و 

یک شرردن به محتوای شرردارهای سرروسرریالیسررتی ذهنی، برای نزد
جاد می مان بزرگای به وجود جذبهتر و پرکرد و آر تری برای خلق 

آورد و به عالوه تربیت سررریاسررری و طبقاتی توده را در جریان می
ر انقالب دکرد. ولی مقابله به مثل نکردن با ضررردعمل تسرررریع می

حال مرداد، موجب شرررد که شررردارهای نهضرررت، در  28کودتای 
حرراضرررر، هنوز در مجموع خود، در سرررطو شررردررارهررای انقالب 
مشرررروطیت باقی بماند. در شرررکل کار آیندۀ نهضرررت، باید جای 

 واقدی این مسئله مورد توجه قرار گیرد.
ای که مسائل تاریخی عظیمی به چنین است شمایی از تاریخ مسئله

 وجود آورده است.
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 پانوشته
به عمل آورد،   (1 که از خود  ددها حزب در طی برخی از انتقاداتی  ب

اعالم داشررت که منظور حزب از شرردار مزبور، برقراری جمهوری و 
هررای دمکراتیررک بوده اسررررت و نرره برقراری رژیمی مثررل آزادی

که واقداً چنین بوده یا نه، برای ما کشرررورهای اروپای شررررقی. این
دار د ئۀ این شررر چپمشرررخص نیسرررت؛ ولی ارا مان،  روی ر آن ز

انقالب کمک ای بود که به وحدت فوری صررفوف ضرردطلبانهفرصررت
تأثیر منفی خود را بر روی برخی از رهبران  حال،  کرد و در عین 

 ایدار دکتر مصدق به جا گذاشت و عامل رماننده و ترسانندهطرف
 ها بود.برای آن

یستیم تا ای از حزب توده نجا، درصدد نگارش تاریخچهما در این  (2
دربارۀ مسرررائل درونی و روابط متقابل بین حزب و جامده، شرررکل 

یل   تحوالت، خط یاسررری، دال مل سررر یک و ع یدئولوژ کت ا حر
 ایجانبهاپورتونیسم در حزب و تسلط آن در رهبری، بررسی همه

یت حزب توده،  ماه که در مورد  جه داریم  مل آوریم. کالً تو به ع
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ت متدددی وجود دارد و با شررود و سرر االهای زیادی زده میحرف
وجود همۀ گفتارهای مخالف و موافق و مطالبی که نوشرررته شرررده، 

جانبه و دقیق و با صرررحت و امانت علمی و جای یک بررسررری همه
 اصولیت سیاسی خالی است.

که ما در این  (3 ثار و عوارضررری توجه داریم  به آن سرررری آ جا، فقط 
 یز دیگر کودتایمربوط به وضررع نیروهای انقالب اسررت؛ وگرنه نتا

ستحکام 28 شدید نفوذ ام ریالیسم جهانی به ویژه ا مرداد، مانند ت
و تسررلط ام ریالیسررم آمریکا در ایران، افزایش قدرت شرراه، رشررد 
بورژوازی کم رادور در ایران، استفاده از موقدیت سیاسی و نظامی 

جا مورد پل ام ریالیسررم جهانی وغیره، در اینایران به عنوان سررر
 ا نیست.توجه م
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