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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شِمایی کلی از
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"کنفدراسیون "...پس از کودتای  82مرداد  5558و به دنبال سیل مهاجرت دانشجویان ایرانی به اروپا و آمریکا با
اهداف صنفی ،فرهنگی و سیاسی به وجود آمد .اولین کنگره کنفدراسیون در تابستان  5691میالدی ( 5556شمسی)
در لندن تشکیل شد .فعالین کنفدراسیون در کشورها و شهرهای مختلف عبارت بودند از:
ــ در لندن :منوچهر ثابتیان ـ حمید عنایت ـ محامدی ـ ژیال سپاسی ـ حسن رسولی ـ همایون کاتوزیان ـ محسن
رضوانی ـ مهرداد بهار ـ فیروز شیروانلو ـ شیرین مهدوی ـ خسرو شاکری ـ پرویز نیکخواه (در جمهوری اسالمی
تیرباران شد) ـ منصوری ـ منوچهر گنجی (که بعدها رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس وزیر آموزش و
پرورش شد .هماکنون ( )5599رئیس شورای سلطنتطلبان است) ـ امیر طاهری (که بعدها سردبیر روزنامه کیهان
شد) و...
نشریات آنها عبارت بود از :پژوهش (حمید عنایت) ـ پیمان (فیروز شیروانلو)
ــ در پاریس :حسن قاضی ـ پری حاجبی ـ ویدا حاجبی ـ منوچهر هزارخانی ـ هما ناطق ـ ناصر پاکدامن ـ امیر پیشداد
ـ صوراسرافیل ـ حسین نظری ـ شهرآشوب امیرشاهی.
نشریات آنها عبارت بود از :پارسی (ناصر پاکدامن و امیر پیشداد)
ــ در آمریکا :فرجاهلل اردالن ـ فرخ تمامی ـ احمد اشرف ـ محمد نخشب (عضو حزب ایران و رهبر جناح اسالمیـ
سوسیالیستی آن به همراه کاظم سامی ،مهدی عسگری و علی شریعتی) ـ صادق قطبزاده (که بعدها عضو شورای
انقالب ،رئیس رادیو و تلویزیون ،وزیر امورخارجه و دست آخر اعدام شد).
ــ در سوئیس :پرویز چمنی ـ علی شاکری ـ بیژن حکمت ـ فیروز توفیق و...
ــ در اتریش :علی گوشه ـ کامیار خلیلی ـ چنگیز پهلوان ـ کورش محجوب ـ جابر کلیبی ـ ابوالحسن احسانی ـ
همایون قهرمان ـ حسن نظری ـ محمد عطری ـ کیومرث زرشناس ـ عطا حسنآقا کشکولی ـ هوشنگ سمیعی (که
بعدها استاندار مازندران شد) ـ مهدی طالگر ـ سیامک لطفاللهی و...
ــ در آلمان غربی :هوشنگ توکلی ـ منوچهر آشتیانی ـ منوچهر بوذری ـ احمد دانش ـ علی شیرازی ـ منوچهر
حامدی (که در سال  5511در درگیری کشته شد /از بنیانگذاران اتحاد کمونیستی) ـ بهمن نیرومند ـ مجید بیات ـ
مجید زربخش ـ کوروش الشایی ـ شجاع صدری ـ حسن ماسالی ـ سیاوش پارسانژاد ـ محمد جاسمی ـ علی امینی ـ
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محمد فریور ـ امیر فرخزاد ـ جالل شبیری ـ محمود راسخ افشار ـ بهرام راستین ـ ناصر طهماسبی ـ مهدی آریان ـ علی
سعادتی ـ محمود گودرزی ـ بیژن قدیمی ـ علی بلورچی ـ محسن فرجاد و...
نشریه آنها :پیوند (بیژن قدیمی ـ الشایی ـ مهدی خانباباتهرانی)
انجمن مونیخ زیر سلطهی تودهایها بود .انجمن پاریس زیر نفوذ نیروی سوم ،و انجمن لندن ترکیبی از همه اینها .
پانایرانیستها (هم جناح پزشکپور و هم جناح فروهر) نیز در کنفدراسیون فعال بودند .جناح پزشکپور بعدها به
سمت رژیم شاه جلب شد .جناح راستی افراطی هم در مونیخ نشریه سوگند را چاپ میکرد که بقایای حزب
فاشیستی سومکا به رهبری داود منشیزاده بود .داود منشیزاده پس از  51خرداد  5538به جرم همکاری با خمینی و
تیمور بختیار از ایران اخراج شد.
پس از کنگره شانزدهم در سال  5693میالدی ( 5515شمسی)  ،یعنی بعد از چهارده سال حضور فعال در عرصه
جهانی و کشوری ،وحدت و یکپارچهگی کنفدراسیون از هم میپاشد.
مصطفی چمران و ابوالحسن بنیصدر و صادق قطبزاده به عنوان سرشناسترین نمایندگان جریان فکری اسالمی
هوادار خمینی در کنفدراسیون شناخته میشدند.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنفدراسیون و گرایشات مختلف در درون آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به طور کلی چهار جریان چپ از درون کنفدراسیون دانشجویان بیرون آمد که به نوبه خود بر حیات آن تاثیر گذاشت.
این چهار جریان چپ عبارت بودند از:

5ـ سازمان انقالبی حزب توده ایران
8ـ گروه کادرها
5ـ سازمان توفان
3ـ سازمان انقالبیون کمونیست
در کنار این جریانات چپ ،جبههملی حضور داشت که جناحهای سیاسی خود را داشت .جناح سنتی آن نشریه ایران
آزاد را منتشر میکرد ،و جناح دیگر که مدافع مشی مسلحانه بود و جبههملی خاورمیانه نامیده میشد و از شهریور
 5536نشریه باختر امروز را منتشر میکرد .جریان دیگری که از جبههملی جدا شده بود و علیرغم کوچکی آن در
کنفدراسیون دانشجویان اثرگذار بود ،گروه کارگر نام داشت که نشریهای هم به همین نام منتشر میکرد.
کنفدراسیون در ابتدای پیدایی تحت نفوذ جامعه سوسیالیستهای ایرانی در اروپا بود .با تعطیلی این تشکیالت،
حزب توده دست باال را در کنفدراسیون یافت .اما به زودی در پی انشعاب در حزب توده ،نفوذ خود را از دست داد

و جای خود را به جوانانی سپرد که که در پی جدایی از حزب توده ،جریان مستقلی به نام سازمان انقالبی حزب توده
ایران در خارج از کشور را بنیان نهادند .این جوانان که حزب توده را به بیعملی و سازشکاری متهم میکردند،
خطمشی مبارزه مسلحانه و انقالب قهرآمیز را برگزیدند .این سازمان خیلی زود نفوذ فوقالعادهای در کنفدراسیون
یافت .سازمان های سیاسی خارج از کشور ،به رغم نفوذی که در کنفدراسیون داشتند ،هیچگاه قادر نشدند به تنهایی
سیاست واحدی را به آن سازمان تحمیل کنند و رهبری آن را به انحصار خود درآورند .سرانجام نیز اختالفات
رشدیابنده در میان آنان کنفدراسیون را به فروپاشی کشاند.
در آستانه برگزاری کنگره یازدهم کنفدراسیون بود که خبر آزادی پرویز نیکخواه از زندان و مصاحبه او با
مطبوعات در دفاع از "انقالب سفید" و اصالحات شاه ،و اظهار ندامت از گذشته خود ،محافل دانشجویی را غرق در
حیرت و ناباوری ساخت .کنفدراسیون و سازمان انقالبی که نیکخواه را تا سطح یک قهرمان و تجسم زندهی
ایستاده گی و پیکار با حکومت شاه باال برده بودند ،موجب سرخوردهگی دانشجویان انقالبی شدند .اظهارات
نیکخواه که " چشم و چراغ کنفدراسیون و نمونه یک انقالبی از جان گذشته" محسوب میشد ،برای دانشجویان باور
کردنی نبود .کنفدراسیون تغییر نظرات نیکخواه را به "منافع تنگنظرانه" و "بینش ارتجاعی" او نسبت داد .
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دوازدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان در اسفند  5536و در آستانهی مبارزات چریکی در ایران برگزار
شد .آغاز مبارزات مسلحانه در ایران روح تازه ای به کنفدراسیون که در خطر فروپاشی بود ،دمید.
شانزدهمین و آخرین کنگره کنفدراسیون به مثابه تشکلی یکپارچه در دی ماه  5515در شهر فرانکفورت برگزار شد .
اختالف و شکاف میان گرایشهای مختلف درون کنفدراسیون که هرکدام یک سازمان سیاسی را نمایندهگی

میکردند ،به باالترین حد خود رسیده بود .دخالت سازمانهای سیاسی از مجاهدین خلق و چریکهای فدایی
گرفته تا سازمان انقالبی و توفان ،کنفدراسیون را به زائدهی این سازمانها تبدیل کرده بود .اینهمه منجر به انشعاب
در کنفدراسیون و تقسیم آن به دو جریان اصلی شد .اکثریت از هواداران سازمان انقالبیون کمونیست ،گروه کادرها،

جبههملی خاورمیانه و گروه کارگر تشکیل میشد .و اقلیت مدافع سازمان انقالبی و سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی
توفان بود .اما دیری نپایید که در این دو جریان اصلی نیز انشعاباتی صورت گرفت .در نهایت انشعابات کنگره
شانزدهم به شکلگیری  51جریان مختلف انجامید!
برخی از اقدامات و فعالیتهای کنفدراسیون در دوران حیاتاش:
5ـ انتشار نشریات مختلف
8ـ تحصن دانشجویان در سرکنسولگری ایران در ژنو.
5ـ تحصن دانشجویان در سفارت ایران در اشتوتگارت.
3ـ تحصن دانشجویان در سفارت ایران در کلن.
1ـ اعتصاب غذای دانشجویان ایرانی در کارلسروهه.
9ـ برپایی کارزار دفاع از گروه کاظم بجنوردی ،پرویز حکمتجو و علی خاوری.
9ـ سازماندهی تظاهرات گسترده در سفر شاه به آلمان غربی.
2ـ شرکت در اعتراضات ضد جنگ در محکومیت جنگ آمریکا علیه ویتنام.
6ـ سازماندهی گسترده در دفاع از گروه بیژن جزنی و برعلیه دادگاه فرمایشی آنها.
51ـ اشغال کنسولگری ایران در سانفراسیسکو و مونیخ.
55ـ اشغال سفارت ایران در اتریش
58ـ اعتصاب غذای ذانشجویان در رم ،پاریس و لندن.
55ـ تدارک اعتراض به برگزاری جشنهای  8111ساله شاهنشاهی.
53ـ اشغال سفارتخانه های ایران در بروکسل ،استکهلم و الهه در اعتراض به احکام اعدام گلسرخی و دانشیان.
و.....
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توهم کنفدراسیون نسبت به مذهب و آیتاهلل خمینی
یکی از اتفاقات مهم سیزدهمین کنگره کنفدراسیون (دی ماه  )5515پیام کنگره به آیتاهلل خمینی بود .طی این پیام
کنفدراسیون پشتیبانی کامل خود را از مبارزات روحانیت مترقی علیه استعمار و صهیونیسم و ارتجاع داخلی اعالم
میکرد( .البته پیش از این نیز ،بعد از وقایع پانزدهم خرداد  5538پیامهایی به " روحانیون دالور" و آیتاهلل خمینی
فرستاده و از وقایع آن سال با عنوان "انقالب محرم" یاد شده بود).
عالوهبر این پیام ها ،هیئت دبیران کنفدراسیون در دو نوبت در نجف با آیتاهلل خمینی مالقات کرد .اولین بار در 3
تیرماه  5531بود که حسن ماسالی یکی از آن دیدار کنندگان بود .و دومین مالقات در شهریور  5532توسط محمود
رفیع و مجید زربخش انجام گرفت .حتی پیام ارتجاعی و انحصارطلبانهی مصطفی خمینی به دبیر انتشارات
کنفدراسیون ،در شهریور  ، 5539باعث خللی در توهم دانشجویان کنفدراسیون به روحانیت نشد .فرزند ارشد آیتاهلل
خمینی در نامهی خود نوشته بود:
« ....آنچه که نباید مخفی باشد و الزم است که دوستان مستحضر باشید آن است که با نداشتن مقاالت دینی که
معلوم شود آقایان با دوستان همکاری و هدف مشترک اصیل دارید نمیتوان انتظار استقبال فدائیان و مبارزین را
داشت.با به کار نبردن رمزهای اسالمی و با حذف برنامه های مذهبی دوستان عراقی و ایرانی نظر صحیح به هیچیک
از احزاب نمیتواند داشته باشند .اکثریت جمعیت ایران را مسلمین و معتقدین به مذهب تشکیل میدهند در این
صورت از این توده قریب به اتفاق صرف نظر جایز نیست باید بدانید که روحانیت ریشه عمیق در قلوب مردم ایران
دواندهاند ....هنوز ملت ایران به احزاب نظر خوشی ندارند و به این دستههای کمجمعیت اعتنایی نمیکنند ....سعی
کنید به این برنامه عمل کنید تا ما هم بتوانیم جایز بدانیم کمک و رعایت شما را بدانید که در این صورت از بذل
مالی و جانی دوستان ما کوتاهی ندارند و ملت هم خشنود از شما خواهد شد».
حمید شوکت در ارتباط با این نامه ،مینویسد« :شاید آنچه فرزند آیتاهلل خمینی در نامه خود پیرامون باورهای
مذهبی مردم ،خطاب به کنفدراسیون نوشته بود ،مطلب پیشپا افتادهای به نظر می آمد ،اما در همان چند جمله رمز
پُرمعنایی نهفته بود .رمزی که کنفدراسیون هیچگاه به معنای واقعی آن پی نبرد .بیتوجهی کنفدراسیون به نقش
مذهب در جامعه ایران یا آنچه در آن نامه "رمزهای اسالمی" نام میگرفت ،مطلب تازهای نبود ...کنفدراسیون بنا بر
همان معیارهای مرسوم در جنبش چپ ،روحانیون را به دو جریان ارتجاعی و مترقی تقسیم میکرد و با قرار دادن
جریان مترقی در صف نیروهای خلق و سپردن نقشی فرعی بدان ،تصویری از جامعه ایران ارائه میداد که واقعبینانه
نبود ،تصویری که نه برپایه واقعیت های سرسخت اجتماعی ،بلکه براساس تصوراتی خام و ناپخته شکل گرفته
بودند [ »....جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی) ـ حمید شوکت]
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بخش دوم
سازمان انقالبی حزب توده ایران
در خارج از کشور
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«تاریخچه تحلیلی سازمان انقالبی حزبتوده ایران در خارج از کشور»
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سیامک لطفاللهی متولد  5585است .وی دیپلم ریاضی را در سال  5535از دبیرستان
فرخی آبادان اخذ کرد و در فروردین  5538برای ادامه تحصیل عازم اتریش شد .در
همان سال به عضویت کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصالن ایرانی درآمد و
همچنین عضو جبهه ملی سوم شد .در اوایل دهه ( 5531دهه شصت میالدی) شرایط
مبارزات در جهان مانند جنگ ویتنام ،به ثمر رسیدن انقالب کوبا و الجزایر و
موضعگیری آلبانی و چین علیه سلطه شوروی بر بخشی از جهان ،جوانان و نسل
جدید آن روزِ حزب توده را بر آن داشت تا در سال  5538ـ  5535از رهبری حزب
برای تشدید مبارزه علیه شاه انشعاب کنند و به نام «سازمان انقالبی حزبتوده در
خارج از کشور» اعالم موجودیت کرده و بعدها با نام «سازمان انقالبی» شناخته شدند.
لطفاللهی در سال  5535به این سازمان پیوست .در سال  5539ـ  5539با حرکت
خودسرانه عدهای از رهبری و اعضا؛ کادرها و از جمله سیامک لطفاللهی از سازمان
جدا شدند .لطفاللهی در سال  5532در حالی که با هیچ سازمان سیاسی به جز
کنفدراسیون دانشجویان همکاری نداشت در مرز ترکیه ـ ایران دستگیر میشود.
صرفاً به خاطر عدمهمکاری با ساواک و عدمپذیرش مصاحبه تلویزیونی به نفع رژیم
شاه با حکم زندان ابد تا سال  5519در زندان میماند .او که در زندان با جریانهای
مختلف سیاسی ازجمله ملیها مانند داریوش فروهر و مذهبیها مانند حزب ملل
اسالمی و رهبران آنها مانند کاظم بجنوردی ،سرحدیزاده ،حجتی کرمانی و دیگر
شخصیتهای ملی ـ مذهبی آشنا شده بود ،در تمام دوران زندان شخصیت مستقلی
باقی ماند .لطفاللهی پس از تحمل  6ماه سلول دو متری زندان قزلقلعه و سه سال تبعید
انفرادی در زندان همدان ،در نهایت سال  5519آزاد شد و پس از آزادی با هیچیک
از جریانهای سیاسی همکاری نکرد .لطفاللهی در این مقاله به معرفی «سازمان
انقالبی حزبتوده ایران در خارج از کشور» میپردازد.
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پس از کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی (فوریه  )5619و افشاگریهای محدود نیکیتا خروشچف دبیرکل آن
حزب درباره جنایتهایی که در دوره استالین انجام گرفته بود ،به تدریج تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی
دولت شوروی به وجود آمد .چون دولت شوروی ،دولتی ایدئولوژیک بود ،هرگونه تجدیدنظر و تغییر جدی در
عرصه سیاست و مواضع آن باید از نظر تئوریک توجیه میشد .پایه تئوریکِ تغییر در سیاست خارجی دولت شوروی
نظریههایی مانند :همزیستی مسالمتآمیز کشورهای سوسیالیستی با کشورهای سرمایهداری ،گذار مسالمتآمیز از
سرمایهداری به سوسیالیسم و ...بود که در کنگرههای  81و  88حزب کمونیست شوروی (اکتبر  )5695جمعبندی و
تصویب شد .اعالم این نظریهها و محکومکردن «کیش شخصیت استالین» اختالفهای پنهانی را که پیشتر در

جنبش جهانی کمونیستی وجود داشت ،تشدید کرد .ابتدا حزب کار آلبانی به رهبری انورخوجه با حزب کمونیست
شوروی به مخالفت برخاست و از سال  ،5691حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسه دون رهبری مخالفت با
حزب کمونیست شوروی را به دست گرفت .در واقع چینیها از این طریق میخواستند از سلطه شوروی آزاد شوند
و توجیه تئوریک آن را به صورت مخالفت با نظریههای جدید حزب کمونیست شوروی مطرح میکردند .مبارزه
ایدئولوژیک و تبلیغاتی که با شدت و حدت بین حزب کمونیست چین و شوروی جریان داشت موجب شد تا تقریب اً
در درون همهی احزاب کمونیست ،عدهای به طرفداری از چین و گروهی به طرفداری از شوروی موضعگیری کنند
و این احزاب دچار انشعاب شوند .حزب توده ایران هم از این جریان برکنار نماند .چنانکه بعدها مشخص شد در
کمیته مرکزی حزبتوده [در خارج از کشور] احمد قاسمی ،غالمحسین فروتن و عباس سغایی از مواضع و نظرات
حزب کمونیست چین ،و بقیهی اعضای اصلی و مشاور کمیته مرکزی از حزب کمونیست شوروی طرفداری
میکردند .در بدنه تشکیالت حزب ،این نسبت برعکس بود .به جز عده کمی از اعضا که طرفدار شوروی بودند،
اکثر قریب به اتفاق اعضای حزب توده ایران در اروپای غربی و همچنین همه یا بیشتر واحدهای حزبی در پراگ،
در مخالفت با شوروی از حزب کمونیست چین طرفداری میکردند.
بیشتر این مخالفین یا پیش از کودتای  82مرداد  ،5558عضو سازمان جوانان بودند و یا پس از کودتا برای ادامه
تحصیل به اروپا آمده و جذب حزب توده شده بودند .آنها با توجه به عملکرد حزب توده در برابر دولت دکتر
مصدق و کودتای  82مرداد ،چندان اعتباری برای رهبران حزب قائل نبودند .در همان اوایلِ بروز اختالف بین
احزاب کمونیست چین و شوروی ،بدنه تشکیالت حزب توده در اروپا ،کمیته مرکزی را زیر فشار گذاشته و اعالم
داشتند« :نخست باید هرچه زودتر به ایران برگردید یا دستکم گروهی از اعضای مجرب و کاردان کمیته مرکزی
را به ایران بفرستید تا فعالیت حزب توده را در ایران سازماندهی کنند .با نشستن در خارج از کشور و اعالمیه دادن و
روزنامه منتشر کردن ،راه به جایی نخواهیم برد و در مبارزه مردم ایران با رژیم شاه نقشی نخواهیم داشت .دوم ،در
مورد اختالف بین حزب کمونیست چین و شوروی موضعگیری نکنید».
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اغلب واحدهای حزبی بر این نظر بودند که تمام هموغم کمیته مرکزی باید متوجه ایران باشد و دلیل و ضرورتی

ندارد که به جای پرداختن به مسائل ایران ،خود را درگیر این قبیل اختالفها کند .پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب
توده ایران (فروردین  )5535زیر فشار تشکیالت ،به این دو خواسته گردن گذاشت .پلنوم تصویب کرد که در دو
سال باید کمیته مرکزی یا دستکم بخشی از اعضای آن به ایران منتقل شوند .همچنین کمیته مرکزی را موظف کرد
در اختالف احزاب کمونیست چین و شوروی جانب هیچیک از این دو حزب را نگیرد .البته کمیته مرکزی به این
دو مصوبه پلنوم پایبند نماند و نه تنها برای انتقال رهبری حزب توده به ایران اقدامی به عمل نیاورد بلکه هنگامی که
حزب کمونیست چین اختالفهای خود را با حزب کمونیست شوروی آشکار کرد ،کمیته مرکزی حزب توده مانند
دیگر احزاب کمونیست طرفدار شوروی ،علیه حزب کمونیست چین موضع خصمانهای گرفت و در نشریات حزب
توده مانند "مردم" و "دنیا" ،مقالههایی علیه حزب کمونیست چین و رهبر آن ،مائوتسه تونگ منتشر کرد .احسان
طبری که پیشتر از مداحان مائو بود و مقاله مبسوطی مبنیبر این که مائو تکاملدهندهی فلسفه مارکسیسم ـ لنینیسم
است ،نوشته بود به یکباره تغییر عقیده داد و مقالههایی در رد نظرات مائو نوشت .مضمون مقالههای اخیر طبری از
این قرار بود که عقاید و نظرات مائو ،دهقانی و کنفوسیوسی است و نظرات او ربطی به مارکسیسم ـ لنینیسم ندارد.
عدمپایبندی کمیته مرکزی به مصوبات پلنوم دهم موجب شد تا اعتراض اعضای حزب علیه کمیته مرکزی شدت
بگیرد .اعضای معترض حزب توده که در اروپای غربی و مرکزی خارج از چارچوب تشکیالت حزبی و از طریق
انجمنها ،فدراسیونهای دانشجویی و کنفدراسیون با هم مرتبط میشدند و انتقادها و اعتراضهای خود را به دیگر
شعبههای حزب توده در کشورهای اروپایی منتقل میکردند.
اعضای معترض حزب توده واقعاً میخواستند با رژیم شاه و امپریالیسم مبارزه کنند و تحت تأثیر وقایع و تحوالت
ایران و اوضاع جهانی به نتایج تقریباً یکسانی رسیده بودند .از یکسو شکست فضای باز سیاسی در سالهای  5538ـ
 ،5556آنها را به این نتیجه رسانده بود که مبارزه مسالمتآمیز در ایران ثمری ندارد و از سوی دیگر ،انقالبهای
الجزایر و کوبا و مبارزه مسلحانه ویتکنگها سرمشق و الگویی برای آنها شده بود .دیدگاه آنها این بود که در
سه قاره ،افراد مبارز و انقالبی با دیکتاتوری و امپریالیسم میجنگند و پیروز میشوند ولی ما بهجای این که به ایران
برویم و مبارزه کنیم در گوشهای نشستهایم ،فلسفهبافی میکنیم و خود را درگیر اختالفهای سیاسی و تئوریک
اردوگاه سوسیالیسم کردهایم .وقتی میتوانیم مبارزه کنیم نباید منتظر بمانیم و گوش به فرمان شوروی باشیم که به ما
دیکته کند چه کاری را انجام بدهیم و چه کاری را انجام ندهیم.
از نظر تئوریک هم این جوانان پُرشور ،تئوریهای ارائه شده ازسوی خروشچف را که مورد تأیید کمیته مرکزی
حزب توده بود قبول نداشتند ،آنها را انحرافی میدانستند و علیه آن موضع میگرفتند .به جای همزیستی
مسالمتآمیز ،بر مبارزه بین اردوگاه سوسیالسیم و امپریالیسم و قهرآمیز بودن این گذار تاکید میکردند .به این
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ترتیب بیشتر اعضای جوان و پُرشور حزب توده ایران در برابر کمیته مرکزی این حزب قرار گرفتند و عصیان
کردند .ابتدا اراده و سعی جوانان عاصی حزب توده بر این بود که مسائل و اختالفها را بدون این که انعکاسی در
بیرون از حزب داشته باشد و غیر از اعضای حزب کسی از آن خبردار شود با کمیته مرکزی حل کنند اما عملکرد و
مواضع کمیته مرکزی نشان داد که چنین کاری امکانپذیر نیست و باید راه دیگری در پیش گرفت.
در سال  ،5538واحدهای حزبتوده در انگلستان ارتباط خود را با کمیته مرکزی قطع کردند .محسن رضوانی ،پرویز
نیکخواه و احتماالً افراد دیگری ،در رأس مخالفان کمیته مرکزی حزب توده در انگلستان قرار داشتند .در همان سال
بیشتر واحدها و شعبههای حزب توده در اروپایغربی در چنین وضعیتی به سر میبردند و در حال قطع ارتباط خود
با کمیته مرکزی بودند.
در اوایل اردیبهشتماه ( 5535اواخر آوریل  )5698گروهی به نمایندهگی از اعضای معترض و مخالف کمیته
[]5

مرکزی در مونیخ گردهم آمدند و نشست تدارکاتیِ تشکیل «سازمان انقالبی حزبتوده ایران در خارج از کشور»

را برگزار کردند .در این نشست محسن رضوانی از انگلستان ،کورش الشایی ،مهدی خانباباتهرانی و سیاوش
پارسانژاد از آلمان ،بیژن حکمت از فرانسه ،بیژن چهرازی ،دانشور ،همایون قهرمان و عطا کشکولی از اتریش و...
حضور داشتهاند ]8[.آنها تصمیم میگیرند با شعار «مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلقهای ایران است» رسماً از
حزب توده جدا شوند .به گفته آنها کمیته مرکزی حزب توده به ملت ایران پشت کرده است ،ولی بدنه حزب هنوز
انقالبی است و ما باید حزب توده را از این وضعیت ناگواری که به آن تحمیل شده ،خارج کنیم ،یعنی وظیفه ما
«احیای حزب طبقه کارگر ایران» است .به این منظور ما باید بدنه حزب را از کمیته مرکزی که دچار راستروی و
رفرمیسم است جدا کنیم .براساس تئوری انقالب قهرآمیز اعضا را آموزش دهیم و سپس برای مبارزه مسلحانه با
رژیم شاه به ایران برویم .در ارزیابی از وضعیت جنبش جهانی کمونیستی و اختالفهای چین و شوروی ،نظر آنها
این بود که« :حزب کمونیست شوروی ،رویزیونیست و خائن به انقالب پرولتری و منافع طبقه کارگر شده است اما
حزب کمونیست چین همچنان به مارکسیسم ـ لنینیسم ،انقالب پرولتری و منافع طبقه کارگر وفادار است و ما از این
حزب حمایت میکنیم».
شرکتکنندهگان نشست مونیخ به منظور سازماندهی و هماهنگکردن اقدامها و فعالیتها برای تشکیل سازمان
انقالبی ،سه نفر را انتخاب میکنند :محسن رضوانی (مسئول روابط بینالمللی) ،کورش الشایی (مسئول تماس گرفتن
با اعضای معترض حزب توده در اروپا و ساماندهی آنها) و بیژن حکمت (مسئول تبلیغات) .به این ترتیب در نشست
مونیخ هسته اولیه سازمان انقالبی حزبتوده ایران در خارج از کشور شکل گرفت.
در آذر ( 5535نوامبر  )5693اولین کنفرانس سازمان انقالبی در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد .محسن رضوانی که
پس از دستگیری گروه نیکخواه و افشای ارتباط او با این گروه متواری شده بود ،به کمک فریدون کشاورز (عضو
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پیشین کمیته مرکزی حزب توده) که در الجزیره کار و زندگی میکرد ،مدتی در آنجا مستقر شد و از طریق
کشاورز[ ]5با دولت آلبانی تماس گرفت .دولت آلبانی به اعتبار فریدون کشاورز با تشکیل کنفرانس سازمان انقالبی
در تیرانا موافقت کرد و امکانات الزم را در اختیار آنها گذاشت .هیئت منتخبِ نشست مونیخ (رضوانی ،الشایی و
حکمت) به صالحدید خود ،چند نفر از اعضای سازمان انقالبی را برای شرکت در کنفرانس تعیین کرد و از آنها
خواست که در زمان مشخص برای شرکت در جلسه در رم حاضر شوند .از نظر رعایت اکید اصول مخفیکاری به
افراد تعیین شده (خسرو صفایی ،همایون قهرمان ،بیژن چهرازی ،منوچهر بوذری ،علی صادقی و سیروس نهاوندی)
نمیگویند جریان از چه قرار است .آنها در تاریخ مقرر به سر قرار رفته و در آنجا متوجه میشوند که برای شرکت
در کنفرانس سازمان انقالبی انتخاب شدهاند .اگرچه این شیوه موجب شد که افراد بدون آمادهگی الزم تئوریک در
کنفرانس حاضر شوند و در نتیجه کیفیت کنفرانس پایین باشد اما برگزاری آن کامالً مخفی ماند .البته نحوه انتخاب
افراد به هئیت سه نفری امکان داده بود که افراد مورد نظر خودشان را به کنفرانس تیرانا ببرند و اکثر افراد حاضر در
نشست مونیخ را در جریان قرار ندهند .مثالً به مهدی خانباباتهرانی اطالع نداده بودند .حال آن که وی اگر نگوییم
بنیانگذار ،دستکم یکی از بنیانگذاران اصلی سازمان انقالبی بود و قاعدتاً باید در این کنفرانس که شرکت
کنندهگان آن ،انتصابی بودند شرکت میکرد یا دستکم در جریان تشکیل آن قرار میگرفت اما هیئت سه نفری که
خانبابا تهرانی را مانعی بر سر راه خود میدید نه تنها او را در جریان نمیگذارد بلکه وی را به همراه خسرو نراقی به
چین میفرستد تا از سازمانِ در حال تشکیل دور باشد و خودشان آنطور که میخواهند عمل کنند.
در کنفرانس تیرانا به غیر از تعیین نام سازمان و انتخاب اعضای هیئت اجرائیه ،تصمیم خاصی گرفته نشد .در آن
کنفرانس عمدتاً همان تصمیمهای نشست مونیخ تأیید و به آن رسمیت دادند .نام سازمان را حساب شده و سنجیده

انتخاب کرده بودند .نام سازمان از دو بخش تشکیل شده بود یکی «سازمان انقالبی حزب توده ایران» و دیگری «در
خارج از کشور» .علت انتخاب بخش اول این بوده که بنیانگذاران این سازمان و حاضران در کنفرانس ،خود را
تودهایهای اصیل میدانستند و معتقد بودند حزب توده دارای سنتهای انقالبی است که رهبران حزب توده ،آن
سنتها را زیر پا گذاشته ،رفرمیست و سازشکار شدهاند و ما وارث آن سنتهای انقالبی هستیم .افزودن «در خارج از
کشور» به نام سازمان هم برای این بوده که بنیانگذاران و اعضای سازمان در خارج از کشور زندگی میکردند و
محل تشکیل سازمان هم خارج از کشور بود .عالوهبر این میدانستند یا احتمال میدادند که عدهای از اعضای حزب
توده ،بدون این که ارتباطی با کمیته مرکزی داشته باشند ،در ایران فعالیت میکنند ]3[.برای این که تداخلی با کارها
و اقدامهای آنها پیش نیاید و مسئولیت کارهایی را که سازمان انجام خواهد داد به گردن رفقای داخل ایران نیفتد،
عبارت «در خارج از کشور» را به نام سازمان افزوده بودند.
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موضوع مهم کنفرانس تیرانا انتخاب اعضای هیئت اجرائیه سازمان انقالبی بود که از آن به بعد باید سازمان را رهبری
میکرد .تا هنگام انتخاب اعضای هیئت اجرائیه ،کنفرانس بدون این که با مشکلی روبهرو شود به کار خود ادامه داد
اما هنگامیکه نوبت به انتخاب اعضای هیئت اجرائیه رسید با مشکلی به نام «فریدون کشاورز» روبهرو شدند .کشاورز
نه تنها عضو پیشین کمیته مرکزی حزب توده بود بلکه سیاستمدار پُرسابقه و شخصیت شناخته شدهای در جنبش
کمونیستی به شمار میآمد .رضوانی هم از طریق کشاورز و به اعتبار او توانسته بود با دولت آلبانی تماس بگیرد .
پیشینه اعضای سازمان انقالبی قابل مقایسه با کشاورز نبود و شرکتکنندگان در کنفرانس میدانستند که حق
کشاورز است در رهبری سازمان قرار بگیرد .در ضمن اصول سازمانی هم حکم میکرد کسی که عضو کمیته
مرکزی بوده ،وقتی به حزب دیگری میپیوندد باید عضو کمیته مرکزی ـ در اینجا هیئت اجرائیه ـ شود و آن که از
بدنه تشکیالت درآمده در بدنه تشکیالت قرار بگیرد اما شرکتکنندگان در کنفرانس به آن سوابق و این اصول
توجه نداشتند .شب پیش از رأیگیری برای انتخاب اعضای هیئت اجرائیه ،همه بچهها در اتاق الشایی جمع میشوند
تا برای رها شدن از شر فریدون کشاورز راهی پیدا کنند .میگویند کشاورز «از ما نیست» و نیازی به او نداریم و باید
مانعی در برابرش قرار دهیم که خودش کنار برود .سرانجام به این نتیجه میرسند که پیش از رأیگیری مطرح کنند
که تنها کسانی میتوانند عضو هیئتاجرائیه شوند که حداکثر تا یک سال دیگر به ایران بروند و در آنجا فعالیت
کنند و کسی هم که نمیتواند به ایران برود نباید خود را کاندیدای عضویت در هیئت اجرائیه کند .روز بعد پیش از
این که افراد خود را کاندیدای عضویت در هیئت اجرائیه کنند گویا الشایی این پیشنهاد را مطرح میکند و بالفاصله
تصویب میشود .فریدون کشاورز که به طور غیابی در تهران محاکمه و به دو بار اعدام محکوم شده بود ،میگوید
من نیستم و خودش را کنار میکشد .به احتمال قریب به یقین کشاورز دست آنها را خوانده و متوجه شده بود جریان
از چه قرار است .پس از کنارهگیری کشاورز ،انتخابات هیئت اجرائیه انجام شد و محسن رضوانی (مسئول روابط
بینالمللی) ،کورش الشایی (مسئول تشکیالت) ،بیژن حکمت (مسئول مالی) ،بیژن چهرازی و سیروس نهاوندی[ ]1به
عضویت هیئت اجرائیه انتخاب شدند .شعار انتقال رهبری به ایران که از درخواستهای اصلی معترضان به کمیته
مرکزی حزب توده بود به خودی خود شعار و درخواست صحیحی بود اما در کنفرانس تیرانا این شعار را صرفاً به
منظور کنار گذاشتن کشاورز مطرح و تصویب کردند وگرنه طبق این مصوبه باید اعضای هیئت اجرائیه در مدت
مقرر به ایران میرفتند و در غیر این صورت کنفرانس بعدی سازمان ،باید به این موضوع رسیدهگی و آنها را برکنار
میکرد .حال آن که چنین اتفاقی نیفتاد .به غیر از بیژن چهرازی و سیروس نهاوندی بقیه اعضای هیئت اجرائیه منتخب
کنفرانس تیرانا در دهه  31به ایران نرفتند ،حتی محسن رضوانی تا سال  5519به ایرن نیامد و در اروپا ماند و همچنان
هم عضو هیئت اجرائیه بود!
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یکی از مسائل مطرح شده در کنفرانس تیرانا ،موضوع تشکیالت سازمان انقالبی بوده است .در کنفرانس تصویب
شد چون فعالیت اصلی ما در ایران خواهد بود نباید تشکیالت گستردهای در اروپا ایجاد کنیم .ایجاد تشکیالت
گسترده در ایران باید مدنظر ما باشد و تشکیالت محدود سازمان در اروپا ،نقش حمایت کننده از تشکیالت ایران را
خواهد داشت .بر این اساس سازمان انقالبی به طور بسیار محدود در اروپا عضوگیری کرد .من هم یکی از افرادی
بودم که در جریان این عضوگیری محدود عضو سازمان انقالبی شدم .آشنایی من با سازمان انقالبی از طریق جابر
کلیبی صورت گرفت .من و جابر کلیبی با هم بسیار صمیمی بودیم .در آن دوران جابر عضو حزب توده و من عضو
جبههملی بودم .ما درباره مسائل سیاسی مختلف با هم بحث میکردیم و من انتقاداتم به حزب توده را به صراحت به
جابر میگفتم .جابر به عطا کشکولی (از مسئوالن حزب توده در لئوبن) نزدیک بود و هر دو از معترضان به کمیته
مرکزی حزب توده بهشمار میرفتند .پس از کنفرانس تیرانا جابر چگونهگی شکلگیری جریان اعتراضی در حزب
توده و تشکیل سازمان انقالبی و شعارها و هدفهای این سازمان را برای من توضیح داد .من با این که با عدهای از
تودهایها که از نظر ویژهگیهای انسانی و شخصیت فردی ،افراد برجستهای بودند دوست و نزدیک بودم و به آنها
احترام میگذاشتم اما هیچگاه عضو این حزب نشدم و تمایلی به آن نداشتم .ضعفها و اشکاالت اساسی را که در
مواضع و سیاستهای حزب توده سراغ داشتم مانند وابستهگی و دنبالهروی از شوروی ،ترجیح دادن منافع شوروی
بر منافع ایران ،همچنین عملکرد این حزب در برابر دولت دکتر مصدق ،نهضت ملی شدن صنعت نفت ،بیعملی در
مقابل کودتای  82مرداد و ...موجب شده بود از حزب توده فاصله بگیرم .با این حال زیربنای فکری من سوسیالیسم با
دیدگاههای ملی بود .وقتی جابر توضیح داد سازمان انقالبی یک تشکل سوسیالیستی است و به علت همان اشکاالت
و ضعفهایی که من هم به آن معترضام و انتقاد دارم پرچم مخالفت با کمیته مرکزی را بلند کرده و در ضمن به
طور جدی میخواهد با رژیم شاه مبارزه کند ،به این نتیجه رسیدم که سازمان انقالبی همان سازمان مورد نظر من
است و به آن پیوستم.
مسئوالن تشکیالت محدود سازمان انقالبی در اتریش (گراتس) عبارت بودند از :همایون قهرمان ،کورش محجوب،
جابر کلیبی و مهدی طالگر .همایون قهرمان از اعضای باالی حزب توده در اتریش بود .ولی برخالف دیگر مناطق
اروپا ،او بدون روشنگری و تبلیغ در بین اعضای حزب ،به همراه کورش محجوب و محمود حوائجی از حزب توده
جدا شده بودند .جابر کلیبی هم از لئوبن به گراتس آمده و به آنها پیوسته بود.
تشکیالت سازمان انقالبی شبیه تشکیالت حزب توده در اروپا نبود و اصول امنیتی و مخفیکاری به مراتب بیشتر از
حزب توده رعایت میشد .بیشتر اعضا در چارچوب تشکیالت ،فقط سه ـ چهار نفر را میشناختند .با این حال
اعضای سازمان که عمدتاً دانشجو بودند ،از بحثهایی که افراد مطرح میکردند ،از موضعگیری و واکنشهایشان
حدس میزدند چه کسانی احتماالً عضو سازمان انقالبی هستند .مثالً همایون قهرمان ،کورش محجوب و جابر کلیبی
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که به عنوان تودهای شناخته میشدند ،در جلسههای انجمن دانشجویان ایرانی موضع متفاوتی از حزب توده
میگرفتند و فیروز المدنی و محمود حوائجی هم با این که کمتر در مقابل حزب توده موضع علنی میگرفتند ،چنین
وضعیتی داشتند .این موضعگیریها فقط مشخص میکرد که آنها با حزب توده مسئله دارند و دیگر در صف این
حزب نیستند .عالوهبر موضعگیری در محیطهای دانشجویی که بچههای سیاسی کموبیش از عقاید و تعلقات سیاسی
یکدیگر خبردار میشدند ،اعضای سازمان میتوانستند از روابط و رفتوآمدهای بچهها حدس بزنند که این افراد هم
عضو سازمان انقالبی و حتی عضو یک حوزه هستند .مثالً کورش محجوب ،محمود حوائجی و فیروز المدنی دائماً
با هم بودند .وقتی کورش در زمینهای موضعگیری میکرد معلوم بود که آن دو نفر با او همعقیدهاند .من از همین
رفتوآمدها و موضعگیریها متوجه شده بودم که محجوب ،حوائجی و المدنی اعضای سازمان انقالبی و احتما الً
عضو یک حوزهاند و محجوب مسئول این دو نفر است.
وقتی عضو سازمان شدم یکی از دوستانم به نام بهرام فخری را جذب کردم .بعدها وی از سازمان کنارهگیری کرد و
به دنبال زندگی غیرسیاسی رفت .جابر کلیبی ،من و بهرام یک حوزه تشکیل دادیم و جابر مسئول حوزه ما بود .قرار
شد من و بهرام هیجگونه اظهارنظری که موجب مشخص شدن موضع ما بشود نکنیم و ما هم کامالً رعایت
میکردیم .در نتیجه تا مدتها کسی از موضع من اطالعی نداشت و تصور میکردند من تودهای هستم .در حوزه
سازمان انقالبی عالوهبر بحث و بررسی مسائل سیاسی روز ،عمدتاً مطالعه میکردیم .منابع مطالعاتی ما به زبان فارسی
بود و به همین علت ،منابع چندانی در اختیار نداشتیم .منتخب آثار لنین ،جزوههای تئوریک حزب توده و کتابهایی
که این حزب ترجمه و منتشر کرده بود ،همچنین روزنامهها و نشریات حزب توده ،جبههملی و ...منابع مطالعاتی ما
بود .در سال  5533سازمان انقالبی هنوز در ابتدای راه بود و بهجز تعدادی مقاله که رهبران سازمان مینوشتند و
مواضع سازمان انقالبی را توضیح میدادند ،آثار تئوریک از خود نداشت .این مقالهها صرفاً برای اعضای سازمان بود
و به صورت پلیکپی شده به دست ما میرسید .از نظر رعایت مخفیکاری نام سازمان انقالبی در زیر این مقالهها
نبود ،فقط این دو شعار که در حاشیه این مقالهها نوشته میشد« :مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلقهای ایران است»
و «همهچیز در خدمت مبارزه مسلحانه و همه فعالیتها در جهت احیای حزب طبقه کارگر» مشخص میکرد که این
مقالهها به یک جریان تعلق دارد اما به غیر از اعضای سازمان انقالبی کسی نمیدانست این جریان چه نام دارد .ما این
مقالهها ،آن کتابها ،جزوهها و نشریات را میخواندیم و درباره مطالب و مباحث آنها در حوزه با هم بحث
میکردیم .بعدها که آثار مائو و منابع حزب کمونیست چین به فارسی ترجمه شد این آثار هم به منابع مطالعاتی ما
افزوده شد .ابتدا منابع مطالعاتی اعضای سازمان انقالبی نسبت به اعضای حزب توده متنوعتر بود .ما آثار تئوریک و
سیاسی را که با نظرات و دیدگاههای متفاوت و حتی متضاد نوشته شده بود ،میخواندیم و درباره هریک از آنها با
هم بحث میکردیم اما تودهایها یک بُعدی مطالعه میکردند و عمدتاً آثاری را که حزب توده منتشر میکرد و یا
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مورد تأیید آن بود میخواندند .در ضمن نسبت به منابع حزب کمونیست شوروی تعصب داشتند .اعضای سازمان
انقالبی هم پس از مدتی به خصوص پس از انقالب فرهنگی در چین ،به چنین وضعی دچار شدند .آن تنوع منابع
مطالعاتی که ابتدا در سازمان وجود داشت از بین رفت و اعضای سازمان انقالبی فقط آثار مائو و منابع حزب
کمونیست چین را میخواندند و نسبت به آن تعصب داشتند .در بین جریانهای چپ ایران در دهههای  31و 11
اعضای «جامعه سوسیالیستها» دچار این قبیل تعصبها و محدودیتها نبودند ،چون به قطبهای جنبش کمونیستی
وابستهگی نداشتند از همه منابع و آثار مارکسیستی استفاده میکردند.
در ابتدای فعالیت ،همه فکر میکردیم سازمان انقالبی دارای ایدئولوژی منسجمی است .حال آن که نه تنها چنین
نبود بلکه آشفتگی عجیب و غریبی در سازمان وجود داشت .چنانکه بعدها مشخص شد ،حتی در مورد شعارهای
اصلی سازمان هم درک و دریافت واحد و یکسانی نداشتیم .همه میگفتیم «مبارزه مسلحانه تنها راه رهایی خلقهای
ایران است» ولی تلقی عدهای از اعضای سازمان از مبارزه مسلحانه تقلید از چهگوارا بود و کامالً چریکی فکر
میکردند .عدهای هم از این شعار ،مبارزه مسلحانه تودهای را نتیجهگیری میگرفتند و در فکر تکرار تجربه چین در
ایران بودند و رویارویی مردم و رژیم شاه را اجتنابناپذیر میدانستند .تعجبآور این که با وجود این شعار ،بعضی از
اعضای سازمان به سازماندهی کالسیک طبقه کارگر اعتقاد داشتند .در مورد شعار «احیای حزب طبقه کارگر» نیز
چنین پراکندگیای وجود داشت .از این شعار ،عدهای ترمیم و اصالح حزب توده را استنباط میکردند و گروهی
هم تشکیل حزب جدید و متفاوت از حزب توده را میفهمیدند .جدا از این برداشتهای متفاوت خود شعارهای
سازمان انقالبی هم نشاندهنده آشفتهگی فکری رهبران سازمان بود .یک شعار میگفت باید حزب طبقه کارگر را
احیا کنیم و شعار دیگر اعالم میکرد مردم ایران هم اکنون مسلح شوید و کاری هم به احیای حزب طبقه کارگر
نداشته باشید .در واقع سه جریان با سه خطمشی متفاوت ،یعنی جنگ چریکی ،اعتقاد به نظرات مائو (البته ابتدای
فعالیت سازمان کامالً شکل نگرفته بود) و خطمشی حزب توده به طور همزمان در سازمان انقالبی وجود داشت .پس
از گذشت چند سال ،این سه جریان شکل نهایی خود را پیدا کردند و هر یک درصدد برآمدند تا خطمشی خود را
به صورت تمام و کمال در سازمان پیدا کنند که به چند پاره شدن سازمان انقالبی انجامید.
مشکل اساسی سازمان انقالبی در این بود که رهبران و اعضای آن در اروپا به سر میبردند و در محیط واقعی مبارزه
یعنی در جامعه ایران نبودند .در نتیجه نظرات ،خطمشی و شعارهایی که مطرح میکردند از طریق واقعیتهای
ملموس جامعه ایران محک نمیخورد تا بازتاب اجتماعی و عیار واقعی آنها معلوم شود .در فقدان چنین پیوندی با
جامعه ایران ما دچار ذهنگرایی شده و وحدت ما صرفاً روی عقاید و شعارهایی بود که بدون آن که بتوانیم در عمل
آنها را بسنجیم ،تکرارشان میکردیم.
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عوامل رشد سریع سازمان انقالبی
در سالهای  5531ـ  5533درنتیجهی دو واقعهی سوءقصد به شاه و "جنبش جنوب" ،سازمان انقالبی به بزرگترین
تشکل چپ در خارج از ایران تبدیل شد و بیشتر اعضای حزب توده در اروپای غربی ،هوادار و بعدها عضو سازمان
انقالبی شدند .واقعه اول یعنی اقدام سرباز وظیفه رضا شمسآبادی برای ترور شاه در کاخ مرمر ( 85فروردین )5533
ارتباطی با سازمان انقالبی نداشت اما از آنجا که به دنبال این واقعه ،گروه نیکخواه دستگیر و متهم به مشارکت در
اقدام برای ترور شاه شد ،پای سازمان انقالبی هم به میدان آمد.
چنانکه پیشتر اشاره کردم ،پرویز نیکخواه ازجمله افرادی بود که در رأس مخالفان کمیته مرکزی حزب توده در
انگلستان قرار داشت .وی [در اواخر تیرماه  ]5538پیش از نشست مونیخ و تشکیل سازمان انقالبی به ایران بازگشت و
به همراه احمد منصوری ،فیروز شیروانلو ،منصور پورکاشانی و محسن رسولی که آنها هم در انگلستان تحصیل
کرده بودند یک گروه تشکیل داد .این گروه از نظر ایدئولوژی و خطمشی نه تنها تفاوتی با سازمان انقالبی نداشت،
بلکه بخشی از سازمان انقالبی بود .نیکخواه و محسن رضوانی با هم ارتباط داشتند و از این طریق گروه و هیئت
اجرائیه سازمان انقالبی با هم مرتبط میشدند .در آن دوران هیئت اجرائیه سازمان انقالبی به دنبال این بود که دو
بخش سیاسی و نظامی ایجاد کند .بخش نظامی ستون فقرات سازمان باشد و بخش سیاسی از آن پشتیبانی کند .
نیکخواه و دوستانش برای اجرای این طرح فعالیت میکردند .آنها از یکسو تالش کردند تا جامعه ایران را
بشناسند و در این زمینه تا حدودی پیش رفتند .از سوی دیگر ،جنگلهای شمال را در حد یک گروه کوهنوردی
شناسایی کردند .در ضمن با گروهها و محفلهای سیاسی مخفی که در آن زمان در ایران وجود داشت ارتباط برقرار
کردند .گروه نیکخواه نتایج تحقیقات و جمعبندیهای خود را برای رضوانی میفرستاد و رضوانی هم مقالهها و
نظرات سازمان را برای آنها میفرستاد .نیکخواه و دوستانش مشغول چنین فعالیتهایی بودند که به اتهام اقدام برای
ترور شاه دستگیر میشوند .چگونهگی کشف گروه نیکخواه و مرتبطکردن آنها به پرونده سوءقصد به شاه از این
قرار است :رضا شمسآبادی که عضو یا هوادار حزب ایران بود ،در سال  5538به خدمت سربازی رفت و بعد از
دوره آموزشی با اینکه سابقه بازداشت در وقایع  51خرداد داشت او را به گارد شاهنشاهی فرستادند و جزو محافظان
کاخ مرمر شد .در اواسط اسفند  5535شمسآبادی به مغازهی رادیوسازی احمد کامرانی ـ که هر دو اهل کاشان و
با هم دوست بودند میرود .به وی می گوید :من هر روز شاه را میبینم و مسلسل پُر هم دستام است ،بهراحتی
میتوانم شاه را بکشم .چه نظری داری؟ کامرانی میگوید :صبر کن تا با یکی از دوستان که سیاسی است و از خارج
آمده صحبت کنم .کامرانی جریان را به احمد منصوری میگوید و نظر او را میپرسد .منصوری به نیکخواه اطالع
میدهد ،نیکخواه شک میکند و به منصوری میگوید :این دام است ،به کامرانی بگو دست به سرش کند.
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روز  85فروردین  5533شمسآبادی در کاخ مرمر به سوی شاه تیراندازی کرد .آسیبی به شاه نرسید و شمسآبادی
به دست محافظان شاه کشته شد .پس از انتشار خبر تیراندازی در کاخمرمر[ ]9کامرانی میترسد و مخفی میشود و
برای خارجشدن از ایران با منصوری تماس گرفته و از او کمک میخواهد .منصوری به کامرانی کمک نمیکند ،به
او میگوید :ما کاری نکردهایم و این قضیه به ما ربطی ندارد.
رکن دوم ارتش و ساواک در جریان پیگیری پرونده سوءقصد به شاه ،فهرست مالقات سربازان کاخ را بررسی
میکنند و در بین اسامی مالقاتیها به نام کامرانی میرسند که چند روز پیش از واقعه به مالقات شمسآبادی رفته
بود .به دنبال کامرانی میروند ،متوجه میشوند چند روز است که به مغازه نمیآید .به خانهاش رفته و متوجه
میشوند چند روز است به خانه هم نرفته است .شک مأموران به یقین تبدیل میشود .سرانجام کامرانی در اول
اردیبهشت  5533در کاشان بازداشت شد .چون فکر میکردند وی در سوءقصد به شاه دست داشته ،او را به شدت
شکنجه میکنند تا همدستانش را معرفی کند .کامرانی ،احمد منصوری را لو میدهد .منصوری را بازداشت میکنند
و او هم به شدت شکنجه میشود .از منصوری به نیکخواه میرسند[ ]9و گروه لو میرود .با این که ساواک متوجه
شد[ ]2گروه نیکخواه نقشی در سوءقصد به شاه نداشته و برنامه دیگری را دنبال میکردهاند ،از این فرصت استفاده
کرد و هیاهوی تبلیغاتی به راه انداخت و مدعی شد کمونیستها میخواستند شاه را ترور کنند .دستگیری گروه
نیکخواه و هیاهویی که ساواک به راه انداخته بود با واکنش شدید کنفدراسیون و احزاب مخالف رژیم شاه روبهرو
شد .کنفدراسیون به طور یکپارچه برای دفاع از نیکخواه و دوستانش به حرکت درآمد و مبارزه گسترده جهانی علیه
رژیم شاه را به راه انداخت .در شهرهای اروپای غربی و امریکا اقدامهای متعددی از صدور اعالمیه و تحصن تا
اعتصاب غذا ،گفتگوهای مطبوعاتی و ...به عمل آورد .با این فعالیتها ،نه تنها توجه افکارعمومی در اروپا به پرونده
گروه نیکخواه جلب شد بلکه کنفدراسیون توانست پرونده این گروه را در مجلس عوام انگلستان و سازمان ملل
متحد مطرح کند و از طریق این مجامع ،نشریات و حقوقدانان اروپایی ،رژیم شاه را تحت فشار بگذارد.

[]6

در اتریش نیز فدراسیون دانشجویان ایرانی خیلی فعالیت کرد و از جمله به منظور جلب توجه افکارعمومی و دولت
اتریش به نقض حقوقبشر و دفاع از گروه نیکخواه ،اعتصاب غذای سه روزهای را در وین سازماندهی کرد .در این
اعتصاب غذا ما شعار زندهباد و مردهباد ندادیم .خواستهایی را مطرح کردیم که عقل سلیم نمیتوانست با آن
مخالفت کند .اعالم کردیم :متهمان باید طبق اصول و موازین حقوقبشر محاکمه شوند .متهمان غیرنظامی هستند و
طبق قوانین ایران باید در دادگاه غیرنظامی محاکمه شوند نه در دادگاه نظامی .باید دادگاه رسیدهگی به این پرونده
علنی تشکیل شود و هر یک از متهمان باید وکیل مدافع داشته باشند .چون دادگاههای ایران استقالل ندارند و مطابق
خواست و نظر دولت حکم میدهند ،باید حقوقدانان و نمایندگان مجامع صالحیتدار بینالمللی و خبرنگاران
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خارجی در دادگاه حضور داشته باشند و بر جریان محاکمه نظارت کنند .در ضمن تأکید میکردیم ما با ترور
مخالفیم و اعضای گروه نیکخواه در سوءقصد به شاه نقش نداشتهاند.
فعالیت گسترده کنفدراسیون شرایطی را پدید آورد که رژیم شاه مجبور شد به خواستهای کنفدراسیون گردن
بگذارد .هنگام محاکمه گروه نیکخواه ،عدهای از حقوقدانان و نمایندگان مجامع صالحیتدار بینالمللی ،خبرنگاران
نشریات و خبرگزاریهای اروپایی به ایران رفتند و در جلسات دادگاه که علنی برگزار میشد شرکت کردند.

[]51

درنتیجه به علت نظارت بینالمللی ،دادگاه نظامی نتوانست گروه نیکخواه را به واقعه سوءقصد به شاه مرتبط کند.
چون احمد منصوری و احمد کامرانی از قصد شمسآبادی اطالع داشتند ولی به مقامهای امنیتی اطالع نداده بودند
به حبس ابد محکوم شدند و بقیه اعضای گروه بر اساس «قانون مقدمین علیه امنیت کشور و داشتن مرام و رویه
اشتراکی» (مصوب  )5551به چند سال زندان محکوم شدند .بیشترین مدت محکومیت یعنی  51سال به نیکخواه
[]55

تعلق گرفت.

با این که دستگیری گروه نیکخواه ضربهای به سازمان انقالبی بود اما حرکت یکپارچه کنفدراسیون و تأثیر جهانی
اقدامهای آن ،این ضربه را به فرصتی برای رشد سازمان انقالبی تبدیل کرد .رهبری سازمان انقالبی درباره سوءقصد
به شاه اگرچه مطرح میکرد ما در این واقعه نقشی نداشتهایم اما نحوه برخورد به صورتی بود که این تصور را به
وجود میآورد که ما میگوییم نقش نداشتهایم ولی بدانید نقش داشتهایم .در جریان محاکمه گروه نیکخواه و پس
از آن ،سازمان انقالبی تا توانست نیکخواه را بزرگ کرد و در حقیقت ،از این طریق برای خودش تبلیغ کرد .ابراز
ندامت نیکخواه و پیوستن او به رژیم شاه در بهار  ،5536ضربه سنگینی بر سازمان انقالبی وارد کرد و تأثیر بسیار
منفی برجا گذاشت .با این حال سوءقصد به شاه و دادگاه گروه نیکخواه در سال  ،5533عامل مؤثری برای کسب
اعتبار و رشد سازمان انقالبی بود.
دومین واقعهای که موجب رشد و گسترش سریع سازمان انقالبی شد «جنبش جنوب» بود .پس از آغاز اصالحات
ارضی ،از سال  5535جنوب ایران و منطقه فارس ناآرام شد .تداوم این ناآرامیها ،هم توجه خسروخان قشقایی را
برای مبارزه با رژیم شاه جلب کرد و هم توجه رهبران سازمان انقالبی را که به دنبال سازماندهی مبارزه مسلحانه
بودند و شعار آن را میدادند .هیئت اجرائیه سازمان از طریق عطا کشکولی با خسروخان تماس گرفت و از او
خواست تا علیه رژیم اقدام کند .گویا خسروخان سازمان انقالبی را تحویل نگرفته بود و خودش هم اقدامی نکرد.
بهمن قشقایی ،خواهرزاده خسروخان که در انگلیس درس میخواند به ایران میرود و به یاغیهای منطقه فارس
میپیوندد .این یاغیها و افرادی که اطراف بهمن قشقایی جمع شده بودند مبارز سیاسی نبودند .آنها چندین بار با
قوای ژاندارمری و ارتش برخورد میکنند و میجنگند .پس از چند ماه این افراد پراکنده شدند و بهمن قشقایی با 6
نفر باقی ماند و مبارزه را ادامه داد .در چنین شرایطی عطا و ایرج کشکولی از اعضای سازمان انقالبی که از ایل
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قشقایی بودند به ایران رفتند و به بهمن ملحق شدند .آنها چند ماه دیگر هم مبارزه را ادامه دادند ولی کسی به آنها
نپیوست و نتوانستند منطقه آزادشده ایجاد کنند .در تمام مدت هم دائماً در حال حرکت بودند و ارتش هم آنها را
تعقیب میکرد .در جریان این تعقیب و گریزها با ارتش ،آنها یکی ـ دو بار محاصره شدند ولی توانستند فرار کنند.
سرانجام بهمن قشقایی که از این وضعیت خسته شده بود فریب پیغام های دولت را خورد .دولت مکرراً برای او پیغام
می فرستاد که اگر تسلیم شود در امان خواهد بود .بهمن قشقایی با وجود مخالفت ایرج و عطا کشکولی ،به منزل
اسداهلل علم در شیراز رفت و تسلیم شد .برخالف وعدهها و قولهایی که علم داده بود در  52آبان  5533بهمن
قشقایی را در فیروزآباد فارس اعدام کردند .عطا و ایرج کشکولی هم خود را به دوبی رسانده و سه ماه بعد به اروپا
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بازگشتند».

در تابستان  ،5531سازمان انقالبی اعالمیهای با عنوان «نامهای از جنوب» به امضای عطا و ایرج کشکولی در اروپا
منتشر کرد و غوغایی به راه انداخت .این نامه چنان اعتباری برای سازمان انقالبی به وجود آورد که پس از کودتای
 82مرداد  ،5558هیچیک از احزاب چپ ایرانی از آن برخوردار نشده بودند .هیئت اجرائیه سازمان انقالبی تبلیغات
گستردهای پیرامون جنبش جنوب به راه انداخت که آمیخته با دروغ و تزویر بود .اعضای سازمان و ازجمله من ،این
تبلیغات را کامالً باور کرده بودیم و با صداقت تمام و البته با آب و تاب فراوان ،آن را به خورد دیگران میدادیم.
نامه به صورتی نوشته شده بود که این تصور را القا میکرد که آن را از جنوب ایران فرستادهاند و مبارزه ادامه دارد .
حال آن که نامه در اروپا [پاریس] نوشته شده بود و اساساً جنبش در جنوب ایران وجود نداشت و آنچه بود ،مدتها
پیش از انتشار نامه تمام شده بود .تبلیغات و ادعاهای رهبری سازمان انقالبی در مورد جنبش جنوب در بعضی موارد
به حدی اغراقآمیز بود که گاهی در درستی آن شک میکردم .مثالً میگفتند ما در جنوب ایران پنجهزار پارتیزان
داریم .من به خودم میگفتم البد آنها نصف استان فارس را در اختیار دارند .دستکم باید  11ـ  31هزار نفر از
ارتشیها و ژاندارمها را کشته باشند .اما اخبار ایران حاکی از چنین قضایایی نبود .با وجود آن که متوجه میشدم
شواهد موجود برخی ادعاهای رهبری سازمان را تأیید نمیکند ولی اعتماد بیحد و حصری که به رفقا و سازمان
انقالبی داشتم مانع میشد که بپذیرم این قبیل ادعاها و تبلیغات درست نیست .درواقع آنچه واقعیت داشت نمیدیدم
و آنچه رهبری سازمان اعالم میکرد را به عنوان واقعیت میپذیرفتم .جنبش جنوب به سرمایه کالنی برای سازمان
انقالبی تبدیل شد .سالها بود که همه در انتظار حزبی بودند که اقدام قاطعانه انقالبی انجام دهد و مبارزه عملی را در
ایران شروع کند .با دو واقعه دستگیری گروه نیکخواه و جنبش جنوب ،سازمان انقالبی مدعی شد همان حزبی است
که جنبش انقالبی ایران به آن نیاز دارد .حزبی است که وابستهگی ندارد و منفعل نیست .به جرأت میتوانم بگویم
تقریبا  61درصد دانشجویان چپ ایران در خارج از کشور جذب سازمان انقالبی شدند و سازمان انقالبی نفوذ و
اعتبار بسیار زیادی در کنفدراسیون به دست آورد.
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ماجرای آن سه نفر
همزمان با دو واقعهای که توضیح دادم ،ماجرای پیوستن دکتر غالمحسین فروتن ،احمد قاسمی و عباس سغایی به
سازمان انقالبی و سپس اخراج آنها از سازمان ،اتفاق افتاد .فروتن و قاسمی عضو کمیته مرکزی و عباس سغایی
عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده بودند .در جریان اختالف چین و شوروی ،آنها از مواضع حزب کمونیست
چین حمایت کردند .این سه نفر با سازمان انقالبی ارتباط داشتند و میخواستند از حزب توده انشعاب کنند و به
سازمان بپیوندند .در نتیجه هیئت اجرائیه سازمان انقالبی برای خارج کردن آنها از آلمان شرقی اقدام کرد .دو نفر از
اعضای سازمان به نامهای ایرج سمیعی و اسماعیل رهنما به آلمان شرقی رفتند و گذرنامههای خود را به فروتن و
سغایی دادند .آنها نیز عکس گذرنامهها را عوض کرده و در  53و  51آذر  5533به راحتی از آلمان شرقی خارج
شدند[ ]55و در دومین کنفرانس سازمان انقالبی شرکت کردند .مدتی بعد احمد قاسمی به گونهای قانونی از آلمان
شرقی به آلمان غربی و از آنجا به پاریس رفت .سمیعی و رهنما برای خروج از آلمان شرقی تالش کردند با مخفی
شدن در قطار از آلمان شرقی خارج شوند ولی در مرز دستگیر شدند .دولت آلمان شرقی و حزب توده تالش کردند
آنها را به آدمربایی و جاسوسی متهم کنند که به نتیجه نرسید .سمیعی و رهنما  55ماه در زندان آلمان شرقی به سر
بردند و سرانجام با پادرمیانی دولتهای آلبانی و چین از زندان آزاد شدند و به آلمان غربی بازگشتند .چند سال بعد
سمیعی به ایران رفت و در سال  ،5532بازداشت و زندانی شد .سمیعی که از بچههای خوب زندان بود در سال 5515
از زندان آزاد شد.
در آذر  ،5533دومین کنفرانس سازمان انقالبی به کمک حزب کمونیست بلژیک (طرفدار چین) در حومه شهر
لییژ برگزار شد ]53[.در این کنفرانس رضوانی ،الشایی ،حکمت ،محمود مقدم (معروف به خان) ،منوچهر بوذری،
سیاوس پارسانژاد ،م.ع (دری) ]51[،همایون قهرمان ،مجید زربخش ،علی صادقی ،خسرو صفایی ،محمد جاسمی ،اسی
[اسداهلل] طیورچی ،غالمحسین فروتن ،عباس سغایی و ...حضور داشتند .کنفرانس تصویب میکند :روزنامهای به نام
توده بهعنوان ارگان سازمان انقالبی منتشر شود و مواضع و نظرات سازمان را تبلیغ و ترویج کند ،محدودیتی که برای
عضوگیری برقرار بود ،لغو شود و سازمان انقالبی محدودیتی برای عضوگیری در اروپا نداشته باشد .در کنفرانس
دوم ،اعضای اصلی و همچنین برای نخستینبار اعضای مشاور هیئت اجرائیه انتخاب شدند .اعضای اصلی هیئت
اجرائیه منتخب کنفرانس عبارت بودند از :محسن رضوانی ،کورش الشایی ،بیژن حکمت ،محمود مقدم و
غالمحسین فروتن اعضای مشاور نیز عبارت بودند از :عباس سغایی ،منوچهر بوذری ،همایون قهرمان ،سیاوش
پارسانژاد و م.ع (دری) .مدتی پس از کنفرانس که احمد قاسمی به غرب میآید ،مسئولیت انتشارات سازمان انقالبی
را به او میدهند.
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دکتر غالمحسین فروتن که در کنفرانس بلژیک به عنوان عضو سوم هیئت اجرائیه انتخاب شده بود ،از نظر تئوریک
و سیاسی ،توانا و باسواد و از نظر اخالقی خیلی سالم بود .دو سال بعد (تابستان  ،)5539در جلسه کادرها معلوم شد
اعضای قدیمی هیئت اجرائیه ـ رضوانی ،الشایی و حکمت ـ که از نظر تئوریک و سیاسی باسواد و توانا نبودند،
محمود مقدم (معروف به خان) را در ترکیب اصلی هیئت اجرائیه قرار میدهند تا عرصه تئوریک را یکسره به
فروتن واگذار نکنند .طوری که شنیدهام محمود مقدم از نظر تئوریک قوی و باسواد بوده است .همکاری فروتن،
قاسمی و سغایی با سازمان انقالبی مدت زیادی طول نکشید .فروتن و قاسمی میخواستند در جریان همه امور
سازمان قرار داشته باشند ولی سه عضو قدیمی هیئت اجرائیه میخواستند از فروتن و قاسمی استفاده کنند و در عین
حال اجازه مداخله در امور سازمان انقالبی را به آنها ندهند .در سال  5531بهتدریج اختالفها تشدید میشود و سه
عضو قدیمی هیئت اجرائیه ،قاسمی ،فروتن و سغایی را به شکلهای مختلف زیر فشار میگذارند تا آنها را وادار به
تمکین کنند .این سه نفر پس از خروج از آلمان شرقی در پاریس به صورت غیرقانونی و با پاسپورت جعلی زندگی
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میکردند و مخارج زندگی آنها را سازمان انقالبی میپرداخت.

وقتی اختالف باال میگیرد سه عضو قدیمی هیئت اجرائیه به آن جنبه تئوریک میدهند .برای شکستن قاسمی و
فروتن ،از آنها میخواهند در سطح سازمان از خود انتقاد کنند و مواضع و عملکرد حزب توده را از ابتدای تشکیل
شدن آن مورد انتقاد قرار دهند .قاسمی و فروتن میگویند انتقاد از خود باید در سطح رهبری سازمان باشد .در مورد
انتقاد از حزب توده هم بر این نظر بودند که حزب توده با وجود تمام اشکاالت و انتقادهایی که به آن وارد است ،تا
زمانی که آنها در این حزب فعالیت میکردهاند ،حزب طبقه کارگر بوده است .در مقابل این ادعاهای فروتن و
قاسمی ،آنها معتقد بودند که حزب یک شبه تغییر ماهیت نمیدهد باید انحرافها را در گذشته آن پیدا کرد و...
برخالف دکتر کشاورز که در کنفرانس تیرانا به سرعت متوجه جریان شد و خود را کنار کشید ،رفت و پشت سرش
را هم نگاه نکرد ،قاسمی ،فروتن و سغایی چنین قصدی نداشتند .آنها از نظر سیاسی و تئوریک میخواستند فعالیت
کنند و در سازمان انقالبی حضور فعال داشته باشند .وقتی رضوانی ،الشایی و حکمت متوجه میشوند آنها حاضر به
تمکین نیستند ،توطئهای تدارک میبینند و به عنوان تصویب تز «سازمانهای پراکنده» و انتقاد از خود فروتن و قاسمی،
کنفرانس فوقالعاده سازمان انقالبی را تشکیل میدهند .قاسمی که انسان باتجربه و کارکشتهای در مبارزات درون
حزبی بود متوجه توطئه میشود و در کنفرانس شرکت نمیکند و میگوید :انتقاد از خود و تصویب یک تز که نیاز
به تشکیل کنفرانس ندارد .حتما میخواهید ما را دست به سر کنید .آنها هم به قاسمی میگویند :نه ،ما چنین قصدی
نداریم و ...اما هدف همان بود که قاسمی حدس زده بود .هیئت اجرائیه که از سروصدای انشعاب قاسمی ،فروتن و
سغایی از حزب توده ،و فرار و پیوستن آنها به سازمان انقالبی استفاده الزم و کافی را برده بود ،دیگر نیازی به آنها
نداشت و ادامه عضویتشان در سازمان را مضر و زائد میدانست .در تابستان  ،5531کنفرانس فوقالعاده سازمان
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انقالبی در بلژیک تشکیل میشود .نمایندگان کنفرانس پس از تصویب تز «سازمانهای پراکنده» به موضوع اختالف
در هیئت اجرائیه میپردازند و قاسمی ،فروتن و سغایی را از سازمان انقالبی اخراج میکنند .هیئت اجرائیه بدون این
که کمترین اهمیتی به وضع معیشت و زندگی این سه نفر ،که سنی از آنها گذشته بود ،بدهد ،آنها را بدون پول و
امکانات در پاریس رها کرد.
قاسمی ،فروتن و سغایی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفتند ،به طوری که برای تهیه خوراک خود به مضیقه
افتادند .عباس سغایی که بیماری قلبی داشت تالش کرد به آلمان شرقی بازگردد که موفق نشد و در آلمان غربی
سکته کرد و مُرد .قاسمی و فروتن سرنوشت دیگری پیدا کردند .بچههایی که روزنامه توفان را در اروپا منتشر
میکردند به آنها کمک کردند .افزون بر این حقالترجمهای که چینیها برای ترجمه آثار مائوتسه دون به زبان
فارسی به قاسمی و فروتن میپرداختند در تأمین زندگی محقرانه این دو نفر مؤثر بود .این کار را ـ با وجود مخالفت
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هیئت اجرائیه سازمان انقالبی ـ خانباباتهرانی برای آنها فراهم کرده بود.

قاسمی و فروتن پس از اخراج از سازمان انقالبی به بچههایی که روزنامه توفان را منتشر میکردند ،پیوستند .این
بچهها از معترضان به کمیته مرکزی حزب توده بودند .در همان ابتدای جمع شدن اعضای معترض و تصمیم به جدا
شدن از حزب توده ،بچههای توفان هم در این اقدام شرکت داشتند اما آنها برخالف بنیانگذاران سازمان انقالبی با
تشکیل سازمان و حزب جدید در آن دوران موافق نبودند و بر ضرورت فعالیت تئوریک و فرهنگی تأکید میکردند .
بر این اساس آنها یعنی هوشنگ ثریاثریاپور ،علی سعادتی ،جهانگیر عضدی ،طاهری ،مهرداد آدرم ،هادی
جفرودی و ...روزنامه توفان را منتشر کردند .نام روزنامه را با الهام از روزنامه توفانِ محمد فرخی یزدی که در اوایل
سلطنت رضاشاه در تهران منتشر میشد و روزنامهای انقالبی بود ،انتخاب کرده بودند و در روزنامه توفان به این
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موضوع اشاره میشد.

دیدگاهها و مواضع تئوریک روزنامه توفان تا آنجا به مواضع فکری سازمان انقالبی نزدیک بود که ما از هیئت
اجرائیه سازمان پرسیدیم :روزنامه توفان متعلق به سازمان ماست یا خیر؟ پاسخ دادند :نه ،ارتباطی با سازمان ما
ندارد ]56[.این روزنامه را عدهای منتشر میکنند که سازمان و تشکیالت ندارند ولی از نظر فکری به ما نزدیک هستند.

وقتی قاسمی و فروتن به بچههای توفان پیوستند آنها را به صورت یک سازمان سیاسی سازماندهی کردند و سازمان
مارکسیستی ـ لنینیستی توفان را تشکیل دادند .روزنامه قانون هم ارگان این سازمان شد .در دهه  ،31سازمان توفان
برای ایجاد تشکیالت در ایران اقدام کرد .علی سعادتی ،هادی جفرودی و ...به ایران رفتند و تشکیالت توفان را در
ایران ایجاد کردند .در اواخر آذرماه  ،5536ساواک اعضای این تشکیالت را در تهران و بجنورد بازداشت کرد.
در آن زمان اعضای سازمان انقالبی از رفتار توطئهگرانه و ناجوانمردانه هیئت اجرائیه با این سه نفر اطالعی نداشتند .
در بهار  ،5531پیش از کنفرانس فوقالعاده ،هیئت اجرائیه از اعضای سازمان نظرخواهی کرد ،گفتند :این سه نفر
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میخواهند رهبری سازمان را به دست بگیرند و ضدرهبری فعالیت میکنند به طور غیرتشکیالتی تماسهایی
میگیرند و ...به نظر شما ما با این سه نفر چکار کنیم؟ در رهبری سازمان بمانند یا به عضو ساده تبدیل شوند؟
این پرسش با رندی هرچه تمامتر تنظیم شده بود و پاسخ آن هم در خود پرسش بود .در حقیقت ،پاسخ پرسش را در
دهان ما گذاشتند که بگوییم آنها به عضو ساده تبدیل شوند ،خودشان را بازسازی کنند و در صورتی که صالحیت
داشتند به مقام رهبری برسند .پس از کنفرانس فوقالعاده هیئت اجرائیه سازمان انقالبی طی اطالعیهای اخراج احمد
قاسمی ،غالمحسین فروتن و عباس سغایی را از سازمان اعالم کرد.

[]81

در «جلسه کادرها» که واقعیت خیلی از قضایا و ازجمله برخوردها و رفتارهای ناجوانمردانه و غیرانسانی هیئت اجرائیه
سازمان انقالبی با قاسمی ،فروتن و سغایی آشکار شد ،تازه متوجه شدیم جریان از چه قرار بوده است.
آغاز انتقال اعضا به ایران
سال  5535پس از گذشت سه سال از تاسیس سازمان ،با معرفی و وساطت ویدا حاجبی ،گروهی برای آموزش
مبارزات نظامی و مطالعه تاریخچه انقالب کوبا به آن جزیره فرستاده شدند .من یکی از افراد این گروه بودم .پس
از بازگشت گروه از کوبا و هم زمان گروه مشابهی از چین  ،افرادی شروع به مسافرت به ایران نمودند .از گروه
کوبا ،گودرز و گرسیوز برومند ،من ،محمود جالیر و احتماال علی چهارمحالی [تکمیلی :علی کائیدی چهارمحالی پس

از انقالب  5519به اتحادیه کمونیستها پیوست و در  55اردیبهشت  5595در زندان اوین اعدام شد] به ایران بازگشتیم .اوضاع
اجتماعی ایران به وضوح نشان میداد که افکار و خطمشی سیاسی سازمان انقالبی در ایران غیرقابل اجرا است و
خطمشی «محاصره شهرها از طریق روستا» ـ تز چینیها ـ مربوط به عصر حاکمیت فئودالیسم در چین بوده و از
طرف دیگر حرکتهای چریک شهری ،هم ناممکن به نظر میرسید و هم از توان ما خارج بود.
سال  5531یکی از اعضای سازمان به نام نوذر هاشمی در شیراز دستگیر شده بود و دوران سه سال محکومیتا ش
را میکشید .بیژن چهرازی به طور علنی در ایران زندگی میکرد و عالوهبر تهران در قصرشیرین هم اقدام به ایجاد
یک مغازه عکاسی کرده بود تا در کنار مرز ایران و عراق امکانی جهت ترددهای احتمالی داشته باشد .او با
گروههای مختلف هم تماس برقرار کرده بود و در سال  5536با گروه «ستاره سرخ» دستگیر شد ولی اطالعات
خود از سازمان انقالبی را پنهان نگه داشت .روی پای او گوشتهای زیادی از زخم شالق مانده بود .بیژن عضو
هیئت اجرائیه سازمان انقالبی بود[ .تکمیلی :چهرازی آبان سال  19از زندان آزاد شد و چون حمایت "سازمان انقالبی"
(رنجبران) از ج  .ا را دید به کومله پیوست .در کومله گروه آرمان طبقه کارگر هواداران کومله ـ شاخهی فعال کومله در تهران،
گیالن و چند نقطه دیگر ـ را پیریزی کرد .در سال  5591به طرح ایجاد حزب کمونیست پیوست .چهرازی در آذر  5595دستگیر

شد و در مرداد یا شهریور (یا به روایتی  88تیر)  5598در اوین اعدام شد ].سال  5532عالوهبر موسی رادمنش ،ایرج سمیعی
هم دستگیر شد .موسی دستگیری خود را طبق توصیه ساواک (پرویز ثابتی) مخفی نگه داشت ،در نتیجه هیچکدام
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از ما از دستگیری و اطالعات داده شدهی احتمالی او به ساواک باخبر نبودیم .پس از این دو نفر من هم دستگیر
شدم .الزم به توضیح است که تغییراتی از سال  5539در سازمان به وجود آمد که علت آن یکی برخورد و
مخالفت کادرها با حرکت چریکی مدل کوبا و دوم تا ثیر انقالب فرهنگی چین بود که از طریق گروهی که
هم زمان با مسافرت ما به کوبا ،به چین سفرکرده بودند« ،اندیشه مائو تسهدون» را با خود به سازمان منتقل کردند.
افراد برجسته این گروه عبارت بودند از محمود عبادیان که در گذشته از او به عنوان (م  .ع) با اسم مستعار دری نام
بردهام .نفر دیگر شخصی به نام مستعار زارع بود که بعدها شنیدم نام اصلی او علی شمس است .معصومه طوافچیان
(شکوه) نیز جزو همین گروه بود.
همزمان با انتقال تفکراتِ به صحنه آمده در چین« ،اندیشه مائو» حرکتی را که کادرهای سازمان به خصوص مهدی
خانباباتهرانی ،مجید زربخش و کادرهای درگیر علیه محسن رضوانی و کورش الشائی و گروه کوبا به راه
میاندازند ،تشدید میکند و مانع از هر نوع اقدامی از طرف گروه میشود .این برخورد در سال  5539باعث توقف
سازمان میشود و حاصل آن مشخص شدن این امر بود که در سازمان وحدتنظر و توافق ایدئولوژی وجود ندارد.
در حقیقت سه جریان تفکر روسی (بلشویکی و لنینی ـ استالینی) در کنار تفکر چهگوارایی ـ کاستروئیستی و موج
جدید مائوئیستی که به آن «اندیشه مائو» میگفتند در سازمان وجود داشت.
در هر صورت حرکت و تفکر "کانون شورشی روستایی" از سال  5539در جلسه کادرها کنار گذاشته شد و جای
آن را «اندیشه مائو» و کتاب سرخ گرفت .مدتی بعد حکمت از سازمان جدا میشود .این تاریخ همزمان است با
ایجاد "کانون شورشی" مسلحانه در کردستان به رهبری معینی ،شریفزاده و مالآواره که از روشنفکران کُرد بودند.
الشائی به گروه جالل طالبانی که با دولت ایران در نزاع و مقابله بودند ،رجوع میکند و از طریق جالل طالبانی
ترتیب استقرار عده ای از افراد سازمان را در کردستان میدهد که هسته اصلی این گروه ،افراد گروه کوبا بودند.
(عطا و ایرج کشکولی ،پرویز واعظزاده ،محسن رضوانی ،پارسانژاد و علی صادقی جزو این گروه بودند) سال 5539
جنبش مسلحانه کردستان با شکست روبهرو و رهبران آن کشته میشوند و دوستان ما هم در کردستان عراق متوقف
میشوند.
سال  5532من در حالی که ارتباط سازمانی با سازمانهای سیاسی نداشتم و تنها در کنفدراسیون و حرکتهای علنی
دانشجویان ایرانی شرکت داشتم به ایران سفر کردم و در مرز بازرگان (ترکیه ـ ایران) بازداشت شدم .چون اطالعاتم
از افراد با اسم مستعار آنها بود نگران طعمه شدن برای لو رفتن دیگران نبودم .اما در کمال تعجب متوجه شدم که
سربازجویام از جریان سفرم همراه با موسی رادمنش (ارسام) و احمد به پکن و حتی شامی که شب کریسمس همراه
با بیژن حکمت ،موسی رادمنش و احمد خورده بودیم و سفارشی که من داده بودم ،دقیقاً اطالع دارد .بعدها فهمیدم
که موسی رادمنش از طرف سازمان ( رهبری قدیم که بخشی از آن در کردستان بود) به ایران آمده و باعث لو رفتن
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پارسانژاد و چهار نفر دیگر شده .پارسانژاد توانست همه اطالعات را نگه دارد و حتی اکبر ایزدپناه از رهبران سازمان
رهاییبخش را که با او دستگیر کرده بودند ،از زیر تیغ ساواک نجات دهد .پارسانژاد ساواکیها را قانع کرده بود که
ایزدپناه اصالً اهل خوشگذرانی و عیاشی است .پس از حدود  51روز که اکبر آزاد شد ،سازمان رهاییبخش او را
مخفی کرد و این سرنخ ساواک از افراد فعال سازمان انقالبی به انتها رسید .اگرچه پارسانژاد با قبول مصاحبه
تلویزیونی ،نوعی «خودکشی سیاسی» کرد ولی تمام ارتباطات باقیمانده خود را حفظ کرد ،اطالعاتی که بعدها در
سال  5518توسط سیروس نهاوندی در اختیار ساواک قرار گرفت...
خالصه کنیم :سازمان انقالبی در سال  5539متالشی شد .تعدادی از رهبران و کادرهای قدیم آن به کردستان رفتند.
سایر کادرها دور هم جمع شدند و به عنوان کادرهای سازمان انقالبی اعالم موجودیت کردند ،گروههای محفلی
کوچکی هم تشکیل شد .رهبری قدیم سازمان انقالبی هم پس از انقالب به نام «رنجبران» تشکیل گروه داد.
" رنجبران" در عملیات مسلحانه علیه مخالفین جمهوری اسالمی به خصوص در کردستان ،با کمیتههای انقالب
اسالمی همکاری کرد و در اعتقاد مشترک با حزب توده که از حکومت ایران حمایت میکرد و «فدائیان اکثریت»
که جهت شناسایی و لو دادن مخالفین با کمیتهها همکاری داشتند ،قرار گرفت.
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* یادداشتهای بخش دوم
[ ]5از این پس ،هرجا از سازمان انقالبی نام برده شود ،منظور "سازمان انقالبی حزبتوده ایران در خارج از کشور"
است.
[ ]8درباره این که چه کسانی در نشست مونیخ حضور داشتند ،اتفاق نظر وجود ندارد .به گفته محسن رضوانی ،افراد
خاص در این نشست عبارت بودند از :مهدی خانباباتهرانی ،کورش الشایی ،بیژن حکمت ،هوشنگ ثریاثریاپور ،عطا
حسن آقایی کشکولی ،منوچهر بوذری ،خسرو صفایی ،حسن قاضی ،حمید مدنی ،پرویز نعمان حسنزاده و محسن
رضوانی( .بنگرید به :نگاهی از درون به جنبش چپ ایران ،گفتگوی حمید شوکت با محسن رضوانی ،تهران،5529 ،
ص  ).93مهدی خانبابا تهرانی درباره شرکتکنندگان در نشست مونیخ میگوید« :قرار بر این بود که از پایههای
حزبی ،رفقایی که از رهبری حزب بریده و خط انقالب ،مبارزه مسلحانه و تشکیل حزب طبقه کارگر ایران را
سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده بودند به کنفرانس دعوت شوند از پاریس پ.ن و حسن قاضی شرکت داشتند،
محسن رضوانی از لندن شرکت کرده بود .از شهر آخن در آلمانغربی حسنزاده [ ]...از توئینگز ،حمید مدنی آمده
بود [ ]...از اتریش ه ـ .ق و از ایتالیا خسرو صفایی در آن جلسه شرکت کرده بودند .خود من از مونیخ شرکت داشتم
و کورش الشایی را هم با وجود این که منتخب هیچیک از واحدهای حزبی نبود به آن نشست بردم( ».نگاهی از
درون به جنبش چپ ایران ،گفتگوی حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی ،تهران ،شرکت سهامی انتشار ،5521 ،ص
).551
[ ]5به گفته مهدی خانباباتهرانی ،فریدون کشاورز از هنگام تحصیل در مدرسه حزبی مسکو با رامیز آلیا عضو دفتر
سیاسی حزب کار آلبانی و عدهای از رهبران آن حزب دوستی و آشنایی داشته است.
[ ]3در سال  5581عدهای از اعضای حزب توده ایران در تهران دکتر ذوالقدری ،دکتر عشقی ،گاگیگ آوانسیان،
ابوالفضل سلیمی ،آقاجان شرقی و ...کمیته انقالبی حزب توده ایران را تشکیل دادند .این کمیته نه تنها ارتباطی با
کمیته مرکزی حزب توده نداشت بلکه کمیته مرکزی را به رسمیت نمیشناخت و خود را وارث سنتهای انقالبی
حزب توده میدانست ،از این رو تشکیالت رسمی حزب توده در ایران معروف به «تشکیالت تهران» را به رسمیت
نمیشناخت و با آن همکاری نکرد .کمیته انقالبی حزب توده تا پاییز  5538به فعالیت ادامه داد و ارگان آن نشریه
روزبه بود .هنگام تشکیل کنفرانس تیرانا یک سال از کشف کمیته انقالبی و دستگیری اعضای نسبتاً پرشمار آن
میگذشت و به احتمال زیاد بنیانگذاران سازمان انقالبی و شرکتکنندگان در کنفرانس تیرانا از دستگیری و
زندانیشدن اعضای کمیته انقالبی اطالع داشتهاند و چهبسا نام خود را با الهام از نام کمیته انقالبی حزب توده ایران
انتخاب کرده باشند.
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[ ]1در خاطرات منتشر شده رهبران سازمان انقالبی ،به عضویت نهاوندی در هیئت اجرائیه منتخب کنفرانس تیرانا
اشاره نشده است .در جریان تنظیم این خاطرات و پاسخ به پرسشهای تکمیلی ،این پرسش مطرح شد که معموالً
تعداد اعضای هیئتهای سیاسی ،اجرائیه و ...فرد است تا رأیگیری دچار بنبست نشود و احتماالً یک نفر از اعضای
هیئت اجرائیه منتسب به کنفرانس تیرانا به دلیلی از قلم افتاده است.
[ ]9عصر روز  85فروردین  ،5533خبر واقعه کاخ مرمر به عنوان نزاع چند سرباز وظیفه و تیراندازی آنها که به کشته
شدن سه نفر انجامید ،در روزنامههای کیهان و اطالعات به چاپ رسید .روز بعد روزنامهها نوشتند :سرباز وظیفهای
دچار جنون آنی شد و به سوی شاه تیراندازی کرد .آسیبی به شاه نرسید و باغبان کاخ مرمر و دو نفر از محافظان شاه
کشته شدهاند.
[ ]9براساس اسناد منتشر شده ساواک ،دستگیری نیکخواه نتیجه اعترافهای منصوری نبوده بلکه روز دوم اردیبهشت
 ،5533زمانی که مأموران مشغول بازرسی از منزل مهندس منصوری بودهاند ،پرویز نیکخواه غافل از بازداشت احمد
منصوری به منزل نامبرده وارد و در نتیجه ازسوی مأموران مربوط دستگیر میشود( .گزارش پرونده نیکخواه
 :5533/8/85پرویز نیکخواه به روایت اسناد ساواک ،مرکز بررسی تاریخی وزارت اطالعات ،5521 ،ص )859
[ ]2ابتدا رکن دو ارتش مأمور رسیدهگی به پرونده واقعه کاخ مرمر بود و ساواک و شهربانی با آن همکاری
میکردند .در هشت یا  6اردیبهشت  ،5533پیگیری این پرونده به ساواک محول شد .در توضیح علت این امر ،بیژن
جزنی نوشته است« :رکن دو میخواست به هر قیمتی شده دستهای پشتپرده را بشناسد .روابط این گروه ،ترور
شاه را توجیه نمیکرد .منصوری و کامرانی و اغلبِ افراد هراسان شده از پیامد ترور شاه ،روحیه خود را باخته بودند.
منصوری در این لحظات سخت ،که دیگر اطالعاتی برای افشا نداشت ولی مأموران بههیچوجه دست از سر او
برنمیداشتند ،حیله متهم ساختن مأموران را ابداع کرد .با شاه مالقات کرد و در آنجا اعتراف کرد که این حیله برای
رهایی از شکنجه بوده وگرنه دیگر اطالعاتی ندارد و هیچ دستی پشتپرده وجود ندارد .پس از این مالقات بود که
پرونده کاخ مرمر به سازمان امنیت ارجاع شد( ».تاریخ سیساله سیاسی ،تهران ،مازیار ،5519 ،ص  )519گویا
منصوری به شاه میگوید ما نه شمسآبادی را میشناختیم و نه چنین برنامهای داشتیم .کسانیکه شمسآبادی را
مأمور کشتن شما کرده بودند ،میخواهند با قربانیکردن ما ،خودشان را نجات دهند و...
[ ]6برای اطالع بیشتر بنگرید به" :حمید شوکت ،کنفدراسیون جهانی محصالن و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)
از آغاز تا انشعاب" ،تهران عطایی ،5592 ،ص 565ـ ،596افشین متین" ،کنفدراسیون :تاریخ جنبش دانشجویی ایران
در خارج از کشور  19ـ  ،5538ترجمه ارسطو آذری ،تهران ،شیراز ،5592 ،ص 881ـ.852
[ ]51دادگاه بدوی گروه نیکخواه از  53تا  59مهر  ،5533در دادگاه عادی شماره یک دادرسی ارتش به ریاست
سرتیپ محمدتقی تاجالدینی و دادگاه تجدیدنظر آنان از اول تا  83آذر همان سال به ریاست سرلشگر صالحی عرب
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برگزار شد .در دادگاه بدوی دکتر اشنایدر (نماینده سازمان عفو بینالملل) و البری (حقوقدان ایتالیایی) حضور
داشتند .آنها در گزارش خود که پس از بازگشت به اروپا منتشر کردند به صراحت از محدودیتی که ساواک برای
آنها ایجاد کرده بود اعتراض داشتند .در دادگاه تجدیدنظر تنی چند از خبرنگاران خارجی مانند اریک رولو دبیر
سیاسی روزنامه لوموند و عدهای از حقوقدانان مانند دکتر هلدمن نماینده سازمان عفو بینالملل در جلسات د ادگاه
حاضر شدند .گزارشهای آنان که در اروپا منتشرشد حاکی از نقض اصول و موازین حقوق بشر در مورد زندانیان
سیاسی در ایران و از جمله متهمان این پرونده و بیگناهی آنان بود...
[ ]55در دادگاه بدوی احمد کامرانی و احمد منصوری به اعدام ،پرویز نیکخواه به حبس ابد ،منصور پورکاشانی به
هشت سال ،بهمن فرهوشی و حسن شریف به سه سال ،فیروز شیروانلو ،محسن رسولی و منوچهر مقدم سلیمی به یک
سال ،تهرانی ،جواد شیخزینالدین و اسفندیار نوابی به شش ماه زندان محکوم و پرویز وکیل و محمد کیانزاد تبرئه
شدند .دادگاه تجدیدنظر محکومیت نیکخواه را به  51سال زندان کاهش داد و محکومیت شیروانلو را به پنج سال،
مقدم سلیمی و رسولی را به سه سال زندان افزایش داد و احکام پورکاشانی ،بهمن فرهوشی ،منصوری و کامرانی را
تأیید کرد .منصوری و کامرانی مورد عفو شاه قرار گرفتند و محکومیت آنها به حبس ابد تبدیل شد.
[ ]58برای مشروح وقایع «جنبش جنوب» بنگرید به" :نگاهی از درون به جنبش چپ ایران ،گفتگوی حمید شوکت با
ایرج کشکولی ،ص 99ـ)85
[ ]55این توضیح روایت سازمان انقالبی از شیوه خارج شدن فروتن و سغایی از آلمان شرقی است و روایت دکتر
غالمحسین فروتن با آن تفاوت دارد .فروتن مینویسد :سغایی به طور قانونی و با گذرنامه خود از برلین شرقی خارج
شد و فروتن از گذرنامه جعلی استفاده کرد( .بنگرید به" :یادهایی از گذشته" ،بخش دوم ،حزب توده در مهاجرت،
بیجا ،بیتا ،5598 ،ص 569ـ)563
[ ]53محل برگزاری کنفرانس را حزب کمونیست بلژیک (طرفدار چین) در اختیار سازمان انقالبی گذاشته بود.
[ ]51اسم مستعار.
[ ]59فروتن در اینباره نوشته است« :اقامت ما [سه نفر] در فرانسه ،قانونی و علنی بود و برای تمدید اجازه اقامت ،سر
موقع به پلیس مراجعه میکردیم ...سازمان انقالبی از ماه مارس  5693به هریک از ما (فروتن و سغایی) و پس از
آمدن قاسمی ،به او ماهانه  911فرانک میپرداخت که پس از شش ماه آن را قطع کرد( ».یادهایی از گذشته ،بخش
دوم ،ص 818ـ)815
[ ]59در آن دوران ،خانباباتهرانی در بخش فارسی رادیو پکن کار میکرد .وی از دستاندرکاران انتشار آثار مائو به
زبان فارسی بود.
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[ ]52در سرلوحه دوره اول روزنامه توفان در زیر نام روزنامه ،نوشته شده« :بنیانگذار ،شادروان فرخی یزدی شهید راه
آزادی»
[ ]56روزنامه توفان پیش از پیوستن قاسمی و فروتن به سازمان انقالبی و پیش از انتشار روزنامه توده (ارگان سازمان
انقالبی) منتشر میشد .بعدها که قاسمی و فروتن به انتشاردهندهگان آن پیوستند دوره جدید روزنامه توفان از مرداد
 5539به بعد به عنوان ارگان سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی توفان منتشر شد.
[ ]81متن آن اطالعیه چنین است« :غالمحسین فروتن ،احمد قاسمی و عباس سغایی از سازمان انقالبی حزب توده
ایران در خارج از کشور اخراج گردیدهاند .هیئت اجرائیه سازمان( .روزنامه توده ،شماره پنج ،آذر )5531
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بخش سوم
سیروس نهاوندی
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
«سیروس نهاوندی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشکیل سازمان رهاییبخش خلقهای ایران
سیروس نهاوندی از خانوادهای مرفه بود .پدرش ،ابوالحسن نهاوندی یکی از روشنفکران عصر خود بود و در خیابان
شاه داروخانهای داشت با نام سیمین .که البته سیمین اسم دخترش ،یعنی خواهر سیروس هم بود .سیروس نهاوندی در
سازمان جوانان حزب توده فعالیت داشت .بسیار درسخوان ،اهل مطالعه و عالقمند به مسائل سیاسی بود .بسیار
گوشهگیر بود و عالقه بسیار به کتاب و مطالعه داشت .طبق نوشته خودش در دبیرستان شرف در تهران درس
میخواند .میگوید که آن زمان علیه رژیم شاه در تظاهرات دانشآموزی حزب توده شرکت میکرد .احساس
کمک به دیگران به ویژه قشر فقیر جامعه در او قوی بود .سال  5552برای ادامه تحصیل به آلمان میرود .در آلمان

خیلی زود جذب کنفدراسیون میشود و فعالیت سیاسی را آغاز میکند .سپس به اتفاق عدهای دیگر از حزب توده
انشعاب میکند.
در کنفرانس تیرانا پایتخت آلبانی شرکت میکند و به عضویت در هیئت اجرائیه کنفرانس تیرانا (آذر  )5535انتخاب
میشود .برای آموزش سیاسی ـ نظامی به چین میرود ( )5533و در تأسیس سازمانی جدید نقشی فعال برعهده
میگیرد .نهاوندی در شمار نخستین کسانی است که برای ایجاد گروههای پراکنده ،در سال  5531به ایران میآید.
ماجرا از این قرار بود که سازمان انقالبی اطالع یافته بود عدهای از اعضای حزب توده و جبههملی به اندیشهها ی
مائوتسه دون گرایش پیدا کردهاند .سیروس نهاوندی به ایران میآید تا با این افراد تماس برقرار کند .پس از او عده
دیگری از جمله کورش یکتایی ،اکبر ایزدپناه و محمود جالیر که در هامبورگ عضو سازمان انقالبی بودند نیز به

ایران میآیند .سیروس همه این افراد و همچنین عیوض محمدی ،مسعود موالزاده و رحیم بنانی از اعضای سازمان
جوانان جبههملی و تنی چند از خانوادهاش را دور خود جمع میکند و به این شکل در ایران سازمان جدیدی تحت
نام سازمان رهاییبخش خلقهای ایران شکل میگیرد .رهبران این سازمان عبارت بودند از :سیروس نهاوندی ،اکبر
ایزدپناه ،محمود جالیر ،رحیم بنانی ،نعمت عیوض محمدی ،منوچهر (هوشمند) نهاوندی و سیمین نهاوندی.
در تابستان  5539کنفرانس کادرهای سازمان انقالبی برگزار میشود .در این کنفرانس تصمیم گرفته میشود که
الشایی برای فعالیت به کردستان برود و مجید زربخش برای توجیه خطمشی جدید سازمان برای دوستان داخل ،به
ایران سفر کند .سیروس نهاوندی با تز مبارزه مسلحانه و تشکیل سازمانهای پراکنده به ایران آمده بود .گروه
نیکخواه نیز با همین تز به ایران آمده بودند .قرار بر این بود که این رفقا در داخل کشور ،در گروههایی مستقل
فعالیت آغاز کنند و سپس از طریق تشکیالت خارج به هم وصل گردند تا حزب کمونیست را به وجود آورند.
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نهاوندی در ایران گروه خویش را با نام سازمان رهاییبخش خلقهای ایران تشکیل میدهد و با اینکه با رفقای
سازمان انقالبی تماس دارد ولی خط آنها را پس از کنفرانس کادرها برنمیتابد.
پس از کنفرانس ،مجید زربخش در دیماه  5539مخفیانه به ایران میآید و به مدت چهار ماه با گروه نهاوندی
مذاکره میکند .به دنبال ماهها بحث و تبادل نظر ،سیروس نهاوندی و گروه او خط جدید سازمان را نمیپذیرند.
میگویند مبارزه مسلحانه و گروههای پراکنده را قبول دارند و تأکید میکنند که در این رابطه سازمانی بنیان
گذاشتهاند که در حال فعالیت است و حاضر نیستند این سازمان را در اختیار سازمان انقالبی بگذارند ،ولی قبول
میکنند که در ارتباط با هم فعالیت را پیش برده و روی وحدت و در تشکیل حزب کمونیست ایران همکاری کنند.
نخستین اقدامات چریکی در ایران
پس از اینکه مجید زربخش در اردیبهشت  5539از ایران بازمیگردد ،اکبر ایزدپناه از طرف گروه خودشان به
خارج از کشور میرود و با سیاوش پارسانژاد که در بلژیک زندگی مخفی داشت ،مذاکره میکند ،ولی باز هم به
نتیجهای نمیرسند .سازمان رهاییبخش خلقهای ایران در نخستین اقدام مسلحانه خویش در تیرماه  ،5532سرقت از
"بانک ایران و انگلیس" را با موفقیت سازمان میدهد (تیرماه  )5532و مبلغی بالغ بر  563111تومان به سرقت میبرد.
در دومین اقدام میخواستند سفیر آمریکا در ایران" ،مک آرتور دوم" را گروگان بگیرند تا از این طریق آزادی
زندانیان سیاسی را طلب کنند که موفق نمیشوند ( 6آذرماه  .)5536رژیم نتوانست هیچ نشانی از آنان بیابد .ولی پس
از گذشت بیش از یک سال وقتی که به تصادف لو میروند ،تازه آنگاه است که معلوم میشود این عملیات از
سوی آنان صورت گرفته است .گروه تصمیم داشت که پس از این عملیات ،اعالم موجودیت کند ولی عدمموفقیت
در آن باعث شد تا آن را به تعویق بیندازند....
سال  5539گروه بیژن قدیمی ( 5522ـ  )5551به ایران میآیند .آنان نیز به شکل همان گروههای پراکنده به مطالعه و
بررسی اوضاع ایران مشغول میشوند .این گروه پنج نفر بودند که پس از درگیریهای خارج از کشور ،ناامید از
فعالیتهای خارج ،به شکل مستقل به ایران میآیند .از این عده فقط بیژن قدیمی تحصیل را به پایان رسانده و
پزشک بود .بقیه تحصیل را ناتمام میگذارند و به ایران میآیند .در میان این گروه شخصی با نام موسی رادمنش
[تکمیلی :برادرزاده دکتر رضا رادمنش ـ با نام مستعار "آرسام" ـ ظاهرا موسی رادمنش تا سال  5565در ایران و در شرکت زیمنس

مشغول به کار بوده است] بود که از همان زمانِ فعالیت در سازمان جوانان حزب توده با ساواک در رابطه بود .این
موضوع را نه اعضای گروه و نه سازمان انقالبی ،نمیدانستند .وقتی پارسانژاد در سال  5532به ایران میآید ،از آنجا
که با بیژن قدیمی از زمان دانشجویی در مونیخ دوست بود ،او را که در یکی از روستاهای گرگان به کار پزشکی
اشتغال داشت ،مییابد .بیژن قدیمی آمدن پارسانژاد ،یکی از رهبران سازمان انقالبی ،را در جلسه هفتهگی خودشان
به گروه اطالع میدهد .از این طریق خبر به گوش موسی رادمنش و به وسیله او نیز به گوش ساواک رسانده میشود.
41

پارسانژاد خالف نظر گروه که همه میخواستند با او گفتگو کنند ،میپذیرد که فقط با یک نفر از گروه تماس داشته
باشد .گروه نیز عباس اردیبهشت را نماینده خود انتخاب میکنند .قرار مالقات در پارک شهر تهران تعیین میشود .
آن دو میبینند که دور و بر آنها حرکتهایی مشکوک در جریان است ،تصمیم میگیرند آنجا را ترک کنند .در
این فاصله پارسانژاد با رحیم بنانی از اعضای گروه نهاوندی تماس میگیرد .نتیجه این که پس از چند هفته از
بازگشت پارسانژاد به ایران ،نخست او و سپس رحیم بنانی بازداشت میشوند .رحیم بنانی زرنگی میکند و به توصی ه
پارسانژاد بر سابقه دوستی با پارسانژاد در خارج از کشور اصرار میورزد .نتیجه آنکه رحیم بنانی را آزاد میکنند،
بدون این که تعلق سازمانی او لو برود .البته میدانیم که چند هفته پیش از دستگیری ،پارسانژاد ،پرویز واعظزاده را
میبیند .واعظزاده خود چند هفتهای بیشتر نبود که به ایران آمده بود .او مسئول سازمان انقالبی در داخل کشور بود.
واعظزاده هفته بعد ،بدون اینکه پارسانژاد بداند ،سیروس نهاوندی را نیز با خود به قرار مالقات میبرد .البته نهاوندی
تا این مقطع هنوز همکار ساواک نشده بود .پارسانژاد در زندان تسلیم میشود و پس از مدتی آزاد میگردد ولی
کسی را لو نمیدهد.
سال  5511به طور اتفاقی گروه نهاوندی لو رفته و بازداشت میشوند .در زندان نهاوندی میشکند و قول همکاری

با ساواک را میدهد .سناریوی فرار او از زندان به اجرا درمیآید و پس از آن است که نهاوندی گروه سازمان
آزادیبخش خلقهای ایران را به کمک ساواک به وجود میآورد و در تور ساواک فعالیت سیاسی گستردهای را
آغاز میکند .سیروس نهاوندی پس از فرار از زندان ،شرح فرار خود را برای محسن رضوانی از کانال پروی ز
واعظزاده میفرستد .رضوانی آن را با دستکاری و بازنویسی با عنوان "تجاربی چند از مبارزه در اسارت" در خارج
از کشور از سوی سازمان انقالبی حزب توده ،در نشریه "توده" ،شماره  85منتشر میکند .و این آغاز فعالیت
سیروس نهاوندی است در پناه سازمان انقالبی و تحتنظر ساواک.
نهاوندی با افراد مبارز تماس میگیرد ،عدهای را دور خودش سازمان میدهد که البته در این تشکیالت افراد
ساواکی نیز فعال هستند .او اندکی بعد به واعظزاده رجوع میکند و از او برای کالسهای تئوریک خودشان کمک
میطلبد و بدینوسیله ،هم سازمان انقالبی را با خود همراه میکند و هم از آن در تور ساواک ،سوءاستفاده میکند.
تعجب اینجاست که تنی چند از افراد سازمان انقالبی به واعظزاده اعتراض میکنند ،میگویند چرا نهاوندی همهی
ما را میشناسد ولی ما حتا نمیدانیم او کجا زندگی میکند .اگر راست میگوید پس چرا وحدت بین دو سازمان
صورت نمیگیرد .متأسفانه واعظزاده به موضوع مشکوک نیست و از نهاوندی با تمام نیروی سازمانی پشتیبانی
میکند .در همین موقع است که الشایی نیز به ایران میآید .وقتی نهاوندی از زندان فرار میکند ،الشایی تازه به
ایران آمده بود .به روایتی ساواک از آمدن الشایی اطالع داشت .الشایی حتا یکبار زخم نهاوندی را هم پانسمان
میکند ولی با اینهمه به واعظ زاده معترض است که چرا او را با خود بر سر قرار آورده است .میبینیم که الشایی
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پس از این دیدار ،چند هفته بعد بازداشت میشود .ساواک ولی ترجیح میدهد واعظزاده را هنوز بازداشت نکند .از
این تاریخ تشکیالت سازمان انقالبی در تهران از طریق نهاوندی در تور ساواک بود و ساواک از فعالیتهای سازمان
اطالع داشت .با این حساب ساواک دامنه فعالیتهای خود را از طریق نهاوندی گستردهتر میکند.
تشکیل سازمان آزادیبخش خلقهای ایران
ساواک با استفاده از نهاوندی سازمانی بنیان میگذارد که بر آن نام "سازمان آزادیبخش خلقهای ایران" میگذارد.
برنامه ساواک ابتدا با نقشه فرار ساختهگی او از زندان آغاز میشود تا بدینترتیب کسی در توطئه فرار شک نکند.
آنگاه که این برنامه با موفقیت اجرا شد ،تماس با سازمان انقالبی برقرار میشود .نخستین کسی که از این طریق به
دام میافتد ،کورش الشایی است که هنوز چند ماهی از آمدن او به ایران نمیگذرد .واعظزاده در قراری که با
الشایی داشت ،سیروس نهاوندی را نیز با خود برده بود .کورش الشایی مدتی پس از این دیدار بازداشت میشود و
تنها با تقاضای عفو است که از زندان آزاد میشود .سیروس نهاوندی از این پس با همکاری ساواک عرصه
گستردهای از فعالیت را در سراسر ایران آغاز میکند ،کسان بسیاری را به مبارزه میکشاند و در تور ساواک مبارزه
علیه شاه را سازمان میدهد .در این راه حتا سازمان انقالبی و مسئول آن محسن رضوانی را نیز میفریبد .هدف نهایی
او این است که مرکزیت سازمان را نیز به داخل کشور و به این دام بکشاند .انتشار جزوه "تجاربی چند از مبارزه در
اسارت" تنها گوشهای کوچک از اینگونه فعالیتهاست که طی آن سیروس نهاوندی "یک انقالبی بزرگ" نامیده
میشود.
ساواک از طریق سازمان آزادیبخش میکوشد تا در کنار و کمک "سازمان انقالبی" در ایران دامی بگستراند تا با
شعار پیش به سوی "تشکیل حزب کمونیست" در ایران ،دیگر سازمانهای چپ را شناسایی و نابود گرداند .سازمان
انقالبی در همین رابطه اعزام کادرهایش را به ایران آغاز کرد .خسرو صفایی و گرسیوز برومند در شمار نخستین
کسانی بودند که راهی ایران شدند .در این راه عدهای از کادرهای برجسته سازمان گرفتار آمده به زندان میافتند .از
آن جمله میتوان از افراد زیر نام برد :عباس صابری [تکمیلی :عباس صابری از بازماندهگان گروه فلسطین بود که به سازمان

انقالبی و سپس سازمان رنجبران پیوست .عباس صابری در  53مرداد  5591در دزفول اعدام شد ].که در رادیو عراق کار میکرد،
عباس تمبرچی [تکمیلی :آبان یا آذر ( 5595و به روایتی  )5595اعدام شد] که در سال  5531به ایران گسیل شده بود و علی
صادقی که در همین سال حین گذر غیرقانونی از مرز افغانستان به ایران بازداشت شد .با لو رفتن رابطهها ،سازمان
اعزام نیرو به داخل کشور را به حال تعلیق در میآورد.
بازداشتها که گسترش مییابند ،دو سازمان در سال  5513برای نخستینبار جلسهای مشترک به منظور وحدت در
تهران در منزل کنعانی برگزار میکنند .در این جلسه سه نفر از سازمان انقالبی و سه نفر از سازمان آزادیبخش
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شرکت داشتند و جالب اینکه پنج تن از این عده با چشم بسته در جلسه شرکت داشتند .کنعانی که جلسه در خانه او
برگزار شد میگوید :سیروس نهاوندی تنها شخصی بود که با چشم باز جلسه را هدایت میکرد .هم او تنها عضو از
مسلح در جلسه بود .کنعانی از آن جلسه حتا از میان سه نمایندهی سازمان انقالبی تنها خود و پرویز را میشناسد و نفر
سوم برای او هنوز ناشناخته است .این جریان ادامه دارد تا درگیری مشهور سازمان آزادیبخش در تهران به تاریخ
شب یلدای  5511و دستگیری وسیع اعضای آن.
ضربهی شب یلدای 5511
سازمان آزادیبخش بین سیصد تا چهارصد عضو در سراسر ایران به خود جذب کرده بود .از میان همین اعضا
کسانی یافت میشوند که به سیروس نهاوندی شک میکنند .میخواهند جلسهای تشکیل بدهند تا در این مورد بحث
کنند .یکی از این افراد به نام جالل دهقان که از طرفداران سیروس نهاوندی بود ،موضوع را با او در میان میگذارد.
عکسالعمل نهاوندی این بوده که اسلحه کمری خود را تقدیم او کرده ،میگوید؛ اگر این حرف را باور میکنی،
مرا بکش .نتیجه اینکه قرار میشود در آن جلسه نهاوندی نیز حضور یابد .این جلسه در تاریخ سهشنبه  51آذر 5511
در تهران در خیابان شهرآرا تشکیل میگردد .در روز موعود یعنی سهشنبه  51آذر  ،5511با یورش ساواک به خانه ی
شهرآرا  55نفر از اعضای سازمان آزادیبخش کشته میشوند ..در نشریات میخوانیم که ساواک به خانه تیمی
خرابکاران یورش برده و طی یک درگیری  2نفر کشته شدهاند .اسامی کشتهشدگان نیز چنین اعالم میشود :پرویز
واعظزاده ،رحیم تشکری ،ماهرخ فیال ،مینا رشیدی ،جالل دهقان ،حسن زکیزاده ،مسعود صارمی و محمدعلی
پاریا .همزمان با این یورش ،دستگیری افراد سازمان انقالبی نیز آغاز میشود و  55نفر دستگیر میشوند .واقعیت اما
چیز دیگری بود .شرکت کنندگان در آن جلسه مسلح نبودند و تیراندازی به آن صورت که روزنامهها نوشته بودند،
صورت نگرفته بود .با یورش ساواک و بازداشتها و کشتار عدهای ،متأسفانه دامنه اطالعات نیز محدود میماند.
برخالف گزارش ساواک و آنچه در روزنامهها منتشر شد ،کادرها و اعضای سازمان آزادیبخش مسلح نبودند.
پرویز واعظزاده و مهوش جاسمی و معصومه طوافچیان هم مسلح نبودهاند .پس آنچه درباره درگیری مسلحانه در
خیابان وثوق و شهرآرا منتشر شد ،صحت نداشت .در اعالمیهی سازمان مجاهدین خلق (بخش م.ل) به تاریخ 85
دیماه  5511به این موضوع اشاره شده است« :بر طبق اطالعاتی که به دست ما رسیده رفقای شهید و مبارزین اسیر،
مسلح نبوده و رژیم آنها را زیر شکنجه و یا در درگیری ساختهگی و برنامه ریزی شده از پیش به رگبار مسلسل بسته
است».
به احتمال زیاد ماموران ساواک نه ساعت  6صبح روز  51آذر (که در روزنامهها عنوان شد) بلکه شب قبل از آن
بدو ن سروصدا به خانه ی خیابان وثوق یورش میبرند ،عدهای را میکشند و عدهای را مانند جمالالدین سعیدی،
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بهرام نوروزی و ...که به نهاوندی مشکوک شده بودند ،دستگیر میکنند و بعد از بازجویی آنها را میکشند.
همینطور مهوش جاسمی و طوافچیان که موفق به فرار شده بودند ،با نهاوندی تماس میگیرند و از او میخواهند تا
مخفیگاه جدیدی برایشان مهیا کند .اندکی بعد آنان که محل اختفایشان توسط نهاوندی به اطالع ساواک رسیده
بود ،دستگیر (اول دیماه) و زیر شکنجه کشته میشوند .اما روزنامهها در هشتم اسفندماه اعالم میکنند که این دو در
یک برخورد مسلحانه کشته شدهاند.
ساواک برای آنکه سیروس نهاوندی را از مظان اتهام دور کند ،در اسفند ماه  5511در کتابی با عنوان "کنفدراسیون
دانشجویان ایرانی" مدعی شد از مدارک به جای مانده از گرسیو برومند و خسرو صفایی موفق به شناسایی شبکه 81
نفری سازمان انقالبی به رهبری واعظزاده شده است .در تکمیل همین سناریو در فروردین  5519که یازده نفر از
اعضای کمیتهی داخل کشور سازمان انقالبی و سازمان آزادیبخش محاکمه شدند ،در جراید به عنوان پرونده ی
اعضای سازمان انقالبی مطرح شد ،و نامی از سازمان آزادیبخش به میان نیامد .احتماال ساواک در نظر داشت در
آینده باز هم از نهاوندی استفاده کند ،به همین دلیل او را همراه با دیگر اعضای سازمان آزادیبخش دستگیر کرد تا

ماهیت واقعی او افشا نشود .عجیب آنکه به رغم واقعه ی شب یلدا و متعاقب آن انتشار اعالمیه افشاگرانه سازمان
مجاهدین (م.ل) درباره ماهیت سیروس نهاوندی و سازمان ساواک ساختهی آزادیبخش ،باز هم زمینهی استفاده ی
ساواک از نهاوندی فراهم بود ،زیرا سازمان انقالبی حداقل تا خرداد  ،5519حاضر به پذیرفتن واقعیت نبود و همچنان
از نهاوندی و سازمان آزادیبخش حمایت میکرد...
اما در این میان مشخص نیست چرا و در چه شرایطی سازمان انقالبی گامبهگام از پرنسیپهای رایج جنبش مخفی و
انقالبی فاصله میگیرد و در عمل به اراده سیروس نهاوندی گام به پیش میگذارد .سیروس نهاوندی حتا برای
پیشگیری از فعالیتهای مستقل سازمان انقالبی در ایران ،کارهای سازمانی خودش را بر عهده آنان میگذارد و از
طریق آنان است که کالسهای تئوریک برگزار میکند ،چیزی که سازمان بدون کوچکترین شک به آن تن در

میدهد .در این راستاست که معصومه طوافچیان و شکوه جاسمی مسئولیت تمامی جلسات تعلیماتی سازمان
آزادیبخش را بر عهده میگیرند .به قول عباس تمبرچی حتا کارهای تحقیقاتی سازمان آزادیبخش را ،مثالً در مورد
جنبش دانشجویی ،سازمان انقالبی به انجام میرساند .در واقع همهی نیرو و توان سازمان انقالبی ،در عمل در خدمت
سازمان آزادیبخش و در واقعیت امر به خدمت ساواک درآمده بود .مختصر اینکه؛ سیروس نهاوندی عالوه بر
کنترل تشکیالتی سازمان انقالبی ،تالش ویژهای هم به کار میگرفت تا همه توان این سازمان را به کارهایی پیش پا
افتاده معطوف دارد تا بدینوسیله سازمان را از اهداف اصلی و کارهای پیش رو باز دارد و امر "وظایف سازمانی" را
محدود و ناچیز و خنثا گرداند.
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در دوران انقالب کوچکترین خبری از سیروس نهاوندی نیست .پس از آن نیز از نهاوندی هیچ نشانی نمیبینیم .در
واقع پیش از انقالب رد پای نهاوندی گُم میشود .میدانیم که پیش از ضربه شب یلدا با محبوبه مسیبی ازدواج کرده
بود .در خبرها آمده است که پیش از انقالب او را با همسر باردارش دیدهاند .اما پس از انقالب هیچ ردّ پایی از او
وجود ندارد .گویا آخرینبار در سال  5595در حالی که آزادانه در تهران رفتوآمد میکرده است ،در مقابل
داروخانهی پدرش در خیابان جمهوری دیده شده است!
سیامک لطفالهی در خاطرات خود روایت دیگری از سرانجام سیرو س نهاوندی به دست میدهد« :بیشتر اعضای
سازمان آزادیبخش پس از آنکه دریافتند از ابتدا در تور ساواک بوده اند ،ابراز ندامت کردند و با دادن تعهد آزاد
شدند .سیروس نهاوندی نیز پس از مدتی کوتاه از کمیته مشترک بیرون میآید و به شیراز میرود .در شیراز به طور
نیمهمخفی زندگی میکرده و مسلح بوده است .او که همچنان داعیهی انقالبی گری داشته از طریق تنی چند از
اعضای پیشین سازمان آزادیبخش "شرکت ویدشت" را اداره میکند .او در اواخر پاییز  5519به آمریکا میرود».
محمود نادری نیز در کتاب "مائوئیسم در ایران" ،از انتشارات موسسهی اطالعاتی ـ امنیتیِ "مطالعات و پژوهشهای
سیاسی" با استناد به مدارک ساواک ،سرانجامِ نهاوندی را اینگونه روایت میکند« :سیروس نهاوندی در اوایل سال
 5519با توسل به سرتیپ جالل سجده ای ،رئیس کمیته مشترک ،تقاضای سالح کمری مینماید" :اینجانب سیروس
نهاوندی فرزند ابوالحسن دارای شناسنامه شماره  5صادره از تهران متولد  5552به لحاظ عالقمندی به شکار و امر
حفاظت شخصی نیاز به یک قبضه تفنگ ساچمهزنی ....و یک قبضه سالح کمری ...داشته که از خارج خریداری و
به کشور شاهنشاهی وارد نمایم"...
کمی بعد ( 51آبان  )5519ناصر نوذری در برگهای که عکس سیروس نهاوندی هم به آن ملصق بود مینویسد" :با
توجه به این که نامبرده از کشور خارج گردیده مراتب برای پرداخت مقرریاش به عرض تیمسار ریاست کمیته
رسید .مقرر فرمودند چون خارج شده مقرریاش در لیست قطع گردید .ضمنا یاد شده در حال حاضر در انگلستان
میباشد و حفاظت وی مورد نظر کامل است".
نگارنده این سطور برای پیدا کردن ردی از سیروس نهاوندی با سیمین و منوچهر نهاوندی گفتگو کرد .آنها اظهار
داشتندکه تماس سیروس با آنها یک طرفه است؛ یعنی سیروس گهگاه با آنان تماس میگیرد .آنان شماره تلفن
سهراب نهاوندی مقیم سوئد را در اختیار گذاشتند .سهراب نیز مدعی شد سالهاست از سیروس بیاطالع است».
جمهوری اسالمی مسئوالن ساواک را بازداشت میکند ولی نهاوندی بین آنان دیده نمیشود .سازمان اطالعات
جمهوری اسالمی بخشی از اسناد ساواک را انتشار میدهد و در مورد بعضی از نفرات کتابی مستقل انتشار میدهد.
در هیچ مورد نه اسنادی از سیروس نهاوندی منتشر میشود و نه چیزی در مورد او گفته میشود .میتوان این پرسش
را طرح کرد؛ چه نفعی برای جمهوری اسالمی در عدمانتشار این اسناد وجود دارد؟ نقطه کور این داستان
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همینجاست .میدانیم که جمهوری اسالمی افرادی از بازماندگان ساواک را به کار گماشت .آیا سیروس نهاوندی
نیز میتواند از جمله همین افراد باشد .برخی میگویند در اسرائیل است و یا به آمریکای جنوبی رفته و با شناسنامهای
جعلی زندگی میکند .کسانی دیگر میگویند در آمریکاست .آیا نمیتوان به این "میگویند"ها یک مورد را نیز
اضافه کرد و گفت :او در ایران است و در پناه جمهوری اسالمی؟!
اما چرا با آنهمه شور و شوق و دانش و تجربه از گذشته و دوره در چین و کوبا ،باالخره ساواک توانست چنین
فاجعهای را رقم بزند؟ چرا سازمان انقالبی نتوانست اوال از تراژدی نهاوندی جلوگیری کند و در ثانی چرا این اتفاق
را در سطح جنبش به بررسی عمومی نگذاشت؟
در یک کشور توتالیتر و استبدادزدهای که تمام ماشین دولتی آن در خدمت خفه کردن هر صدای معترضی قرار
دارد که امکان هرگونه نفس کشیدن را از مردم سلب کرده ،تشکیل گروهی کوچک و مخفی ،بدون کوچکترین
و یا کمترین رابطهای با توده مردم ،نقطه ضعف جنبش بود .برای یک لحظه نیت و خوبی و صداقت انسانها را به
کنار بگذاریم .در سازمانی کوچک و مخفی که یک نفر در رهبری است و همهی تصمیمات از کانال او گرفته
میشود ،آن یک نفر حتا اگر هم بخواهد ،جوّ جامعه این اجازه را به او نمیداد که با توده مردم تبادل نظر کند .لذا
بدون اینکه بداند در اطرافش چه میگذرد ،به دامی پلید میافتد .وقتی نهاوندی به اصطالح از زندان فرار میکند،
در آن شرایط چنانچه خودم قادر نیستم این موضوع را درک کنم و دریابم ،اگر امکان تماس با دیگران موجود
باشد ،حداقل از طریق آنها اطالع کسب میکردم .در صورتی که در یک تشکیالت کوچک و کامال مخفی ،یک
نفر در رأس سازمان قرار میگیرد که همهی اعضا "دوستش" دارند و از همه بیشتر تئوری میداند ،و خب حتا
جانش را هم در این راه میگذارد .چرا وقتی نهاوندی از زندان فراری داده شد ،واعظزاده کوچکترین شکی به
این موضوع نکرد؟ حتا اگر فرار واقعی هم بود ،عقلسلیم در شرایط استبدادی حکم میکرد که آدم حداقل
کنجکاو باشد ،ولی واعظزاده کنجکاو هم نشد .واعظزاده به خطا رفت ،دیگران چه؟ اگر سلسله مراتب تشکیالتی
گسترده بود و دیگران امکان مییافتند شک کرده ،طرح مطلب کنند ،به احتمال زیاد ماجرا چنین تراژیک پایان
نمییافت .حتا موقعی که نهاوندی فرار میکند عدهای به این موضوع در زندان مشکوک هستند و این درست موقعی
است که گرسیوز برومند از زندان آزاد شده و میداند که دو نظر متفاوت در این زمینه موجود است و حتماً این
مسئله را با واعظزاده در میان میگذارد .باز هم واعظزاده کوچکترین شکی به نهاوندی ندارد .کشته شدن گرسیوز
برومند ،خسرو صفائی و تقی سلیمانی نیز به علت آگاهی آنها از پلیس بودن نهاوندی بوده است.
با توجه به اسناد موجود ،سازمان مجاهدین ،بخش مارکسیست ـ لنینیست ،موضوع پلیس بودن نهاوندی را قبل از
همه ،در دیماه سال  5511طی اعالمیهای بیان کرده بود .ولی مناسبات آن قدر برآشفته بود که هیچ اعتمادی بین این
دو گروه نبود.
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سیروس نهاوندی همیشه شخصیتی حقیقی و حقوقی نبود .او از آن سالی که برای مبارزه به داخل کشور بازگشت تا
هماکنون مخفی زیسته است .در این سالها نه عکسی از او در دست است و نه نوشته و مدرکی .سیروس نهاوندی تا
آنجا که بر ما معلوم است ،دو دوره فعالیت شش ساله در داخل کشور در پرونده خویش دارد:
دوره نخست ( )5531 - 5515در جامهی یک انقالبی با کولهباری از دانش مبارزه ،تحصیل را ترک میگوید و از
آلمان به قصد مبارزه علیه دیکتاتوری شاه ،به ایران بازمیگردد .او در این سالها با نام مستعار فرهاد ،از زندگیِ
شخصی خویش به نفع انقالب و مبارزه و آزادی و آسایشِ مردم ،میگذرد .سرانجام به زندان گرفتار میآید و در
زندان ،زیر شکنجه میشکند و تن به همکاری با رژیم میدهد.
دوره دوم ( )5515 - 5519دوره خیانت و جنایت است .نهاوندی شخصیتیست که با همکاری ساواک ،در لباس
یک انقالبی با نام جعلی سعید افشار ،برای انقالبیون دام میگستراند ،آنان را در تشکیالتی ساواکساخته متشکل
میکند و در شکار و شناسایی مبارزین دیگر گروهها فعال است.
نهاوندی در هر دو دوره فاقد شخصیتِ حقیقی و حقوقیست .در دور نخست ،در قاموس یک انقالبی ،به سان دیگر
انقالبیون ،مجبور است با نام و مشخصاتی غیرواقعی با رژیم شاه مبارزه کند؛ و در دوره دوم به مثابه پلیس مخفی
ساواک .اسناد و گزارشات مربوط به فعالیتهای نهاوندی در دوره دوم طبیعی است که در اختیار ساواک بوده باشد.
این اسناد هماکنون در اختیار جمهوری اسالمی است و آنها حاضر به نشر این اسناد نیستند .آیا سیروس نهاوندی
دور سومی از فعالیت ،و اینبار با سازمان امنیت جمهوری اسالمی دارد؟ این را نمیدانیم ،ولی میدانیم که در هر
صورت ،پس از انقالب هم ،او با نام حقیقی خویش زندگی نمیکند .در هر حال نهاوندی یک پدیده بود و این
پدیده هنوز هم وجود دارد ،اگرچه نه با نام نهاوندی.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جریان دادگاه و محاکمهی دستگیر شدهگان یلدای 5511
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 81فروردین ماه  5519دادگاه رسیدهگی به پرونده  55نفر از متهمین وابسته به سازمان انقالبی حزب توده برگزار
شد.
* مشخصات متهمین:
5ـ ایرج ابراهیمی ـ متهم ردیف اول ـ متولد ارسنجان  5559ـ مدیرعامل شرکت سهامی زراعی جیرفت ،لیسانسی ه
کشاورزی ـ تاریخ بازداشت  3دی ماه .5511
8ـ بهمن رضانیا ـ متهم ردیف دوم ـ متولد شیراز  5559ـ رئیس اداره دامپروری سازمان عمران کهکیلویه و بویراحمد
ـ لیسانسیه کشاورزی ـ تاریخ بازداشت  3دی ماه .5511
5ـ عباس ملکزاده میالنی ـ متهم ردیف سوم ـ متولد تهران  5589ـ استادیار دانشگاه ملی ایران ـ دکتر در علوم سیاسی
از امریکا ـ تاریخ بازداشت  53دی ماه .5511
3ـ سعید شفیق گیالن ـ متهم ردیف چهارم ـ متولد تهران  5581ـ مهندس کامپیوتر در شرکت نیویورک ـ دارای
همسر گروهی به نام مستعار طاهره تبعه ایران ـ لیسانسیه الکترونیک از سیتیکالج نیویورک ـ تاریخ بازداشت  2دی
ماه .5515
1ـ کیهان برزویی ـ متهم ردیف پنجم ـ متولد ساری  5581ـ مربی دانشکده علم و صنعت ـ فوقلیسانس ریاضی از
دانشگاه ایالتی کالیفرنیا.
9ـ غالمرضا بهاردوست ـ متهم ردیف ششم ـ متولد اراک  5582ـ مدیرعامل شرکت مهندسی سیچال ـ لیسانسی ه
مهندسی برق از دانشگاه صنعتی آریامهر ـ تاریخ بازداشت  3دی ماه .5511
9ـ لیال نوربخش ـ متهم ردیف هفتم ـ متولد تهران  5589ـ کارشناس اعتباری بانک بینالمللی ایران ـ فوقلیسانس
حسابداری ـ تاریخ بازداشت  3دی ماه .5511
2ـ محمدحسین عباسی ـ متهم ردیف هشتم ـ متولد تهران  5581ـ کارشناس سازمان مدیریت صنعتی ـ حسابداری ـ
تاریخ بازداشت  3دی ماه .5511
6ـ عزیزاهلل شامبیاتی ـ متهم ردیف نهم ـ متولد گرگان  5581ـ کارمند وزارت مسکن و شهرسازی ـ لیسانسیه اقتصاد ـ
تاریخ بازداشت  6بهمن ماه .5511
51ـ حسین آریایی ـ متهم ردیف دهم ـ متولد تبریز  5586ـ دانشجوی ساختمان ـ تاریخ بازداشت  58دی ماه .5511
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55ـ یوسف اسدی ـ متهم ردیف یازدهم ـ متولد قزوین  5555ـ برقکار ـ پنجم ابتدایی ـ تاریخ بازداشت  3دی ماه
.5511
* نتیجه تحقیقات و دالیل اتهام:
برابر محتویات پرونده در سال  5535شمسی برابر با  5695میالدی ،عدهای از افراد حزب منحله توده که در خارج از
کشور اقامت داشتند ،انشعابی در حزب مزبور پدید آورده و افراد انشعابی ،گروه کمونیستی دیگری به نام سازمان به
اصطالح انقالبی حزب توده به وجود آوردند و شروع به تبلیغات علیه کشور نموده و تحت پوشش کنفدراسیون
دانشجویان ،شماری از دانشجویان و افراد تحصیلکرده ایرانی را به طرف خود جلب و چون از حمایت بعضی از
کشورهای کمونیستی برخوردار بودند ،از ابتدای سال  5538عدهای از اعضای سازمان را پس از آموزشهای
چریکی و ایدئولوژیکی به طور مخفیانه به منظور ایجاد هستهها و شبکههای کمونیستی به کشور وارد کردند .پس از
سرقت مسلحانه بانک ایران و انگلیس و حمله به اتومبیل سفیر ایالت متحده امریکا در دربار شاهنشاهی ،اقدامات
الزم به منظور شناسایی آنان معمول و اکثر افراد گروه مزبور به تدریج دستگیر شدند ولی باقیمانده اعضای سازما ن
فوقالذکر موفق شدند به تدریج ضمن عضوگیری و فریب عدهای از دختران جوان در پوشش همسر سازمانی یا
گروهی و ارضای امیال شهوانی به عنوان زن و شوهر ،خانه های تیمی فراهم و به تدریج جوانان دیگری را شخصا یا
توسط همین دختران به دام انداخته و در همین منازل مخفیانه تحت آموزش و مغزشویی قرار و آنها را مامور نمودند
که در مراکز آموزشی و صنعتی کشور نفوذ و اماکن مزبور و محل کار خود را شناسایی نموده تا در آینده پس از
تدارک کافی ،شروع به خرابکاری و به اصطالح مبارزه مسلحانه با هدف ایجاد یک حزب کمونیست و نتیجتا ایجاد
یک حکومت کمونیستی بنمایند.
متهم ردیف یکم ایرج ابراهیمی ،در تحقیقات به عمل آمده اظهار میدارد :هنگام تحصیل در خارج از کشور به
عضویت جبهه ملی درآمدم و سپس با ایرج کشکولی آشنا شدم و او مرا قانع کرد که جبهه به اصطالح ملی کاری
نمیتواند انجام دهد و حزب توده هم آلت دست کشور روسیه است ولی تشکیالت کمونیستی جدیدی بوجود آمده
که عدهای از افراد فعال در آن جمع شدهاند و برای ورزیده شدن ،آنها را به دورههای آموزش چریکی به چین
کمونیست میفرستند و چون من هم اعالم آمادهگی برای طی دوره نمودم اسم و آدرس مرا گرفت و عالمت رمز ی
هم در اختیارم گذاشت تا این که یک روز بعد از ظهر شخصی به نام حسن (نام مستعار کورش الشایی رهبر سازمان
به اصطالح انقالبی که در سال  5515دستگیر و پس از مصاحبه ،آزاد شده است) به منزلام مراجعه و جمله رمز را
گفت و تاریخ حرکت را معین نمود .در ساعت تعیین شده بهمن رضانیا را در ایستگاه راه آهن دیدم .بعد حسن
(کورش الشایی) آمد و هر چهار نفر را با نام مستعار معرفی نمود و سپس به طرف سوئیس حرکت نموده و ....پس
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از چند روز با یک هواپیمای پاکستانی و گذرنامه جعلی از رم به سوی چین کمونیست پروار کردیم .پس از پایان
دوره آموزش برای تماس با بهمن قشقایی به ایران آمدم .پس از ورود به ایران برای تماس با بهمن قشقایی تالش
نمودم که به علت دستگیری وی موفق نشدم تا آن که به بیگ [تکمیلی :نام مستعار نهاوندی]که با هم در چین دوره
چریکی میدیدیم برخورد کردم و او را به عدهای دیگر از جمله بنانی (عضو گروه به اصطالح رهاییبخش خلقهای
ایران که دستگیر شده است) معرفی که وی قراری برای دو روز بعد تعیین و در ساعت مقرر به محل قرار رفتم و وی
چشم بسته مرا به خانهای برد که بیگ هم در آنجا بود و از من خواست اعضای جدیدی را به گروه معرفی کنم که
من هم در مالقاتهای بعدی انسیه افدرنیا و محمد نعمتالهی را که قبال آماده همکاری نموده بودم معرفی و
مقداری هم پول در اختیار بیگ گذاشتم.
متهم ردیف دوم بهمن رضانیا که در سال  5551نیز به اتهام پخش اعالمیهی مضره به شش ماه زندان محکوم گردیده
است در تحقیقات معموله اظهار میدارد :ابتدا وارد سازمان منحرف ایرانی در خارج از کشور گردیده و در
دمونستراسیون آنان شرکت و با ایرج کشکولی دوست شدم و توسط وی به کورش الشایی معرفی و عضو سازمان به
اصطالح انقالبی حزب توده شدم .بعد از طی یک دوره آموزشی در چین ،در سال  5533به ایران مراجعت کردم .
برنامه این بود که بعد از یکسری مطالعات ،کار را از دهات شروع کنیم و در ضمن کشکولی را مالقات و قرارهایی
در شیراز و آبادان با بیگ گذاشتم و مبلغ بیست هزار تومان به وی دادم.
متهم ردیف سوم غیرنظامی عباس ملکزاده میالنی در تحقیقات معموله اعتراف مینماید با نام مستعار "کالنی" در
خارج از کشور عضو سازمان به اصطالح انقالبی حزب توده شده و جزوات و اعالمیههای سازمان را دریافت و
مطالعه و به درخواست غیرنظامی پاکزاد تعدادی از جزوات مزبور را به انگلیسی ترجمه و در اختیار سازمان برا ی
بهرهبرداری قرار داده است .سپس متهم ردیف هفتم لیلی نوربخش را عضوگیری و به سازمان معرفی میکند .پس از
مراجعت به کشور با اعضای سازمان ازجمله اسد حاجباقری تماس گرفته و به دستور گروه ماموریت پیدا میکند با
گروهی در کرمانشاه تماس برقرار کند.
متهم ردیف چهارم غیرنظامی سعید شفقگیالنی در تحقیقات معموله اظهار میدارد :فعالیتهای ضدامنیتی خود را از
ایران آغاز تا آن که در سال  5535به آمریکا عزیمت و به کنفدراسیون دانشجویان پیوسته و شروع به فعالت برای
کنفدراسیون نموده و ضمن مطالعه کتب و جزوات مضره در تظاهرات علیه ایران شرکت و با محمد فیاض در
دبیرخانه ایران آشنا و در تهیه مطالب سخنرانی در جلسات خانه ایران و تنظیم متن نامه برای ارسال به سازمانهای
اعراب و فلسطینیها و بعضی گروههای چریکی بینالمللی فعاالنه همکاری و در کنگرههای کنفدراسیون دانشجویان
خارج از کشور شرکت مینمودم .از سال  5693فعالیت خود را تشدید و افرادی چون فاطمه نصریقجری و کاظم
آذین و امر قری را به سازمان به اصطالح انقالبی حزب توده معرفی کردم .سپس بنا شد به طور علنی به ایران وارد
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شوم .در زمان ورود به کشور یک چمدان جاسازی شده حاوی نشریات "نبرد خلق" و "ستاره سرخ"" ،کلیات
استالین" و  8111دالر پول با خود آوردم و در موعد مقرر در محلی حاضر و با دختری به نام پروین تماس و نام
مستعار من "سیروس" تعیین شد و توسط پروین با شخصی به نام حمید (نام مستعار پرویز واعظزاده مرجانی معدوم )
آشنا و به فعالیت پرداختم .به دستور سازمان با طاهره تحت پوشش زن و شوهر منزلی در خیابان امیرآباد به عنوان
خانه تیمی اجاره کردم .در این منزل مدارک سازمان مخفی گردیده بود و دستگاه پلیکپی و ماشینتحریر نیز به آن
خانه آورده شد و شروع به تکثیر و چاپ اخبار سازمان ،جزوات مائو و غیره نمودیم و به اتفاق سودابه (نام مستعار
متهمه ردیف هفتم لیلی نوربخش) در کوههای شمیران اقدام به پخش آنها کردیم و به دستور سازمان یک شرکت
انتفاعی ،با سرمایه سازمان ،به نام شرکت مهندسی سیچال افتتاح و با کیوان و سودابه در این شرکت مشغول کار
شدیم و به فعالیت پرداختیم و چون از طرف شرکت یونیورک (محل کارم ) ماموریت یافتم به سوئیس مسافرت
نمایم مراتب را با سازمان در میان گذاشتم و مقداری اخبار و اطالعات در اختیارم گذاردند که در سوئیس با
شخصی به نام "حمیدی" تماس و با او در میان بگذارم .متقابال پیغامهای حمیدی را به ایران آوردم و به سازمان دادم.
متهم ردیف پنجم کیهان برزویی ضمن اعتراف به عضویت در سازمان به اصطالح انقالبی حزب منحله توده اظهار
میدارد :از سال  5511به "خانه ایران" در شهر برکلی رفتم و توسط "علی حجت" به عضویت سازمان مزبور
درآمدم و در سال  5518به ایران مراجعت و تعدادی نشریه مضره از قبیل "ستاره سرخ" همراه آوردم .در ایران با
دختری تماس برقرار و نشریات مزبور را در اختیار وی گذاردم .مجددا به آمریکا مسافرت و در مراجعت مقداری
اعالمیه و نشریات "ستاره سرخ"و غیره همراه آوردم و مطابق قراری که سازمان در اختیارم گزارده بود ،در تقاطع
خیابان شاهپور ـ علیرضا مکرر سر قرار حاضر شدم .خرداد  5515حمید سر قرار آمد و من نشریات مضره مزبور را در
اختبار وی گذاشتم و وی به اتفاق دو دختر به نامهای پری و طاهره چند شب در منزل من بودند و جلساتی به طور
مرتب تشکیل میدادیم تا از طرف سازمان به من ماموریت داده شد به گرگان رفته و با شخصی به نام محمد تابان
(دستگیر شده است) تماس گرفتم و به اتفاق دوستاش غالمرضا گالسیان یک شاخه از سازمان را در گرگان
تشکیل شد .در تهران نیز در منزل زهره فاریان (دستگیر شده است) به اتفاق عده زیادی از اعضای گروه ،جلساتی
تشکیل و به آموزش و فراگیری مسایل تئوریک میپرداختم.
متهم ردیف ششم غالمرضا بهاردوست (معروف به فرهاد) در تحقیقات معموله اظهار میدارد :فعالیتهای ضدامنیت ی
خود را از سال  5511با شرکت در اعتصابات اتوبوسرانی شروع و توسط شخصی به نام خضرایی با دختری به نام
فرشته داوران آشنا و با وی بحثهایی درباره حزب توده و کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور داشتم تا آنکه
فرشته را به توکلی (نام مستعار پرویز واعظ زادهمرجانی معدوم) معرفی و جزوه "درباره عمل" اثر مائو و جزوه
"تضاد" و تعداد دیگری کتب مضره را مخفیانه با وی مطالعه و بحث کردیم .در اواخر سال  5515توسط خواهرم
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مینا بهاردوست با فردی به نام آموزگار (دستگیر شده است) آشنا و با وی به مبادله کتب مضره پرداختم ضمنا با مینا
نیز فعالیت مشترک خود را آغاز کردم که چون سازمان صالح ندانست به لیلی نوربخش با نام مستعار سودابه معرفی
و خواهرم را برای فعالیت مشترک به وی معرفی کردم و برای نزدیک شدن به توده کارگر در شرکت ایران ناسیونال
استخدام و دو نفر به اسامی خداداد و رجبی را عضوگیری و به اتفاق آموزگار و خداداد به "درود" زادگاه خداداد
مسافرت و گزارشی از وضع کارخانه سیمان تهیه و به سازمان دادم .در شهریور سال  5513با لیال نوربخش ازدواج
کردم و از آن پس در منزل ،به اتفاق وی به فعالیت پرداخته و مخفیگاهی برای کتب و جزوات مضره تعبیه و از این
پس جلسات تعدادی از اعضای سازمان در منزل ما تشکیل میشد.
متهم ردیف هفتم لیال نوربخش اعتراف به عضویت در سازمان کمونیستی مزبور اظهار میدارد :پس از متارکه با
همسرش به علت ناراحتی عصبی به امریکا رفتم و از ابتدای ورودم به برکلی به مطالعه کتب کمونیستی پرداخته و در
جلسات "خانه ایران" شرکت و توسط عباس ملکزاده میالنی عضو سازمان شدم .در آبان  5511به ایران مراجعت و
با نام مستعار سودابه با دختری با نام مستعار طاهره مالقات و مشترکا به فعالیت پرداختیم و سپس با غالمرضا
بهاردوست ازدواج نمودم و مینا بهاردوست توسط شوهرش جهت آموزش کمونیستی به من معرفی و از آن پس در
منزل ،جلساتی تشکیل و از طرف سازمان مسئول تایپ و تکثیر نشریات مضره سازمان شدم و به اتفاق مینا و طاهره
جزوات مزبور را آماده مینمودیم .در دی ماه  5513از طرف سازمان به من ماموریت داده شد در میدان باغشاه با
شخصی که با نام مستعار فرهنگ از خارج به کشور آمده است مالقات و ارتباط برقرار کنم .چمدانی را که داخل
آن کتب و جزوات مضره بوده از وی تحویل و در اختیار سازمان قرار دادم و در شرکت سیچال نیز به نفع سازمان
فعالیت و به اتفاق سعید و مینا در ارتفاعات پسقلعه و خیابانهای تهران اقدام به پخش اعالمیههای مضره مینماید.
متهم ردیف هشتم محمدحسین عباسی به عمل آمده اظهار میدارد :قبل از مسافرت به آمریکا هیچگونه فعالیت
مضره نداشتم تا این که در سال  5511به امریکا عزیمت و توسط عدهای از دانشجویان به "خانه ایران" راه پیداکردم
و به طور مرتب در جلسات آنان حاضر و در یکی از تظاهرات شرکت و چون عازم ایران بودم به شخصی به نام
پاکزاد معرفی و وی از من تقاضای کمک به سازمان را به صورت جذب افراد ،کمک مالی و پخش اعالمیه و
نشریات مضره نمود که قبول کردم .با یک قرار مالقات برای ارتباط و سه قطعه عکس که صاحبان آن را
نمیشناختم به ایران آمدم و با اسم مستعار آذر با شخصی به نام پروین مالقات کردم.
متهم ردیف نهم عزیزاله شامبیاتی که با نام مستعار کاغذچی عضو سازمان به اصطالح انقالبی حزب منحله توده بوده
اعتراف مینماید :برای ادامه تحصیل به کشور ترکیه عزیمت و به تشویق جوادی به مطالعه کتب کمونیستی پرداخته
و به اتفاق عدهای دیگر از دوستانش صندوق مالی تاسیس و هنگام مسافرت به ایران مقداری نشریات کمونیستی
همراه خود آوردم و در گرگان به محمد تابان (نادر که دستگیر شده است) تحویل دادم .پس از مراجعت مجدد به
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ترکیه با بهرام میهن که از گردانندگان سازمان به اصطالح انقالبی حزب منحله توده در ترکیه بود آشنا و به اتفاق
دوستانش با این سازمان همکاری و صندوق مالی را در اختیار سازمان قرار دادم.
متهم ردیف دهم حسین آریایی (با نام مستعار کرملو) به عمل آمده اظهار میدارد :در آلمان با هوشنگ رضایی و
مرتضوی آشنا و تحت تبلیغ آنان در انجمن دانشجویان وابسته به کنفدراسیون دانشجویان فعالیت خود را آغاز و در
تظاهرات پخش اعالمیه مضره علیه کشور اقدام و با شخصی با نام مستعار غالم (خسرو سجادی) که عضو سازمان به
اصطالح انقالبی حزب منحله توده بوده ،آشنا و او مرا تشویق مینمود که به ایران آمده و مبارزه کنم و سعی داشت
شناخته نشوم و میگفت نباید در تظاهرات شرکت کرده و در انجمن حرفی بزنم .بار آخری که وی را مالقات کردم
پاکتی که حاوی رمز قرار مالقات در ایران بود به اضافه دو عدد چمدان و سیصد مارک به من داد که در ایران به
اعضای سازمان تحویل نمایم و در تهران توانستم تا با رابط سازمان کیهان برزویی (نام مستعار خسرو) تماس گرفته و
چمدانها را به وی بدهم و با قرارهایی که تعیین کردیم ارتباط خود را با وی حفظ و نشریات مضرهای را که در
اختیار من میگذاشت پخش میکردم.
متهم ردیف یازدهم یوسف اسدی در تحقیقات معموله اعتراف مینماید :از سال  5539توسط محمدی (عضو گروه
به اصطالح رهاییبخش خلقهای ایران ،محکوم به حبس دایم) در قریه ابراهیمآباد تحت تبلیغ واقع و به دستور و ی
برای شروع "مبارزه از روستاها" در قریهای مغازه تعمیرات رادیو اجاره کردم تا با اهالی رابطه نزدیک برقرار کنم
ولی چون موفق نشدم ،به دستور وی برای تبلیغ کارگران به یک معدن زغال رفتم و به عنوان کارگر مشغول کار
شدم و عیسی موسوی را به گروه وارد کردم و او منزلی اجاره و جلسات گروه را هفتهای دو بار در همان منزل
تشکیل میدادیم .یک یا دو سال به همین وضع گذشت تا آن که توسط محمدی به رحیم بنانی معرفی شدم و او مرا
به منزلی در شمیران برد و گفت نقش تو در اینجا باغبانی است و شبانه مقداری اثاثه آوردند و عدهای به نامهای
سیمین ،منوچهر و فاطمه به منزل مزبور آمدند و در جلسه کوتاهی مسئله گروگان گرفتن سفیر امریکا مطرح شد و
اکبر ایزدپناه و منوچهر و سیمین نهاوندی و محمدی مسئول عملیات بودند که به علت اشتباه موفق نشدند و مدتی نی ز
دنبال ربودن سفیر آلمان بودند که چون موفق نشدند مسئله منتفی شد .پس از چندی مجددا مسئله کار بین کارگران
مطرح شد و گروه یک کوره آجرپزی اجاره و چون پیشرفتی حاصل نشد به دستور گروه ،کوره تعطیل شد .باالخره
گروه تصمیم گرفت به اعضا تعلیمات نظامی بدهد که مدتی در کوه به تمرین تیراندازی پرداختیم و چون اعضای
گروه دستگیر شدند ،من بدون گذرنامه به راسالخیمه متواری شدم که از آنجا اخراج گردیدم و به دبی رفتم و با
عدهای که در دبی فعالیت داشتند تماس گرفتم و یکبار به ایران مراجعت و گروه مرا چشمبسته به خانهای برد و سه
ماه در آن خانه مخفی بودم و مجددا به دبی عزیمت و چون وضع فعالیت در دبی نامساعد بود به کشور بازگشتم و با
سایر اعضای گروه به فعالیت و تمرین در کوه پرداختم .تا آنکه تغییراتی در سازمان ایجاد و دوایری تشکیل شد و
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مسئولیت دایره اطالعات به من واگذار شد و چون عمال گروه ،کاری از پیش نبرد ،انشعاباتی در آن به وجود آمد و
قرار بود در مورد انشعابیون تصمیم گرفته شود که دستگیر شدیم.
* اظهارات دادستان
«متهمینی که در این دادگاه محاکمه میشوند ،همانطوری که در کیفرخواست ذکر شده ،اعضای یک گروه
کمونیستی تحت عنوان سازمان انقالبی حزب توده هستند ...تعدادی از افراد این گروه ،مسلح و مخفی بوده و هشت
نفر از آنان ضمن مقاومت مسلحانه در برابر مأمورین معدوم شدهاند که  6قبضه اسلحه کمری با  521تیر فشنگ55 ،
عدد نارنجک جنگی و دستساز و مقادیر قابلتوجهی مواد منفجره از آنان به دست آمده است .گروه مزبور دارای
هفت خانه تیمی در نقاط مختلف ،از جمله تهران ،کرج ،تبریز و شیراز بوده و برای چاپ و انتشار جزوات و
اعالمیههای مضره و تحریکآمیز ،تعدادی ماشینتحریر و دستگاه پلیکپی تهیه کرده بودند .با بیان مقدمه فوق که
گویای شخصیت و انگیزههای متهمین در ارتکاب جرم بود ،تقاضای حداکثر مجازات را دارم».
با پایان سخنان دادستان ،دادگاه در ساعت دوازده و پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل شد و نشست بعد به ساعت 6
بامداد  88فروردین ماه موکول گردید.
* رای دادگاه عادی شماره  1دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی ( 85فروردین ماه )5519
ردیف یک :ایرج ابراهیمی ــــــــــــ زندان ابد ــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 51 :سال
ردیف دو :بهمن رضانیا ــــــــــــــــ زندان ابد ـــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 51 :سال
ردیف شش :غالمرضا بهاردوست ـــ زندان ابد ــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر  51سال
ردیف پنج :کیهان برزویی ـــــــــــــ  51سال ـــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 51 :سال
ردیف هفت :لیلی نوربخش ـــــــــــ  51سال ـــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 1 :سال
ردیف سه :عباس ملکزاده میالنی ـــ  58سال ـــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 1 :سال
ردیف چهار :سعید شفقگیالنی ـــــ  58سال ــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 1 :سال
ردیف نه :عزیزاله شامبیاتی ـــــــــــ  2سال ــــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 5 :سال
ردیف ده :حسین آریایی ـــــــــــــ  2سال ــــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 5 :سال
ردیف هشت :محمدحسین عباسی ـ  1سال ـــــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 5 :سال
ردیف یازده :یوسف اسدی ـــــــــ  5سال ـــــــــــــــــــــــ دادگاه تجدیدنظر 8 :سال
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* این تروریستهای آموزشدیده که شاهنشاه ایران را دیکتار خونخوار مینامیدند ،در روز  3آبان ماه  5519در
فرخنده زادروز شاهنشاه آریامهر از زندان آزاد شدند.
[منبع :روزنامه اطالعات  ،مورخ  81فروردین الی  83فروردین ]5519
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بخش چهارم
پیوستها
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«پیوست یک»
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[اطالعیه رسمی دولت 2 ،اردیبهشت  ،5533پیرامون حادثه کاخ مرمر و سوءقصد به شاه]
«پس از وقوع حادثه  85فروردین کاخ مرمر ،تحقیقات دامنه داری برای تشخیص ماهیت موضوع و تعیین محرکین از
طرف مقامات انتظامی و امنیتی و قضایی ارتش معمول گردید و بر اثر اطالعاتی که از بستگان و نزدیکان سرباز
وظیفه ،رضا شمسآبادی به دست آمد ،روابط مزبور با احمد کامرانی ،فارغالتحصیل کالس پنجم دبیرستان
محمودیه کاشان ،متولد  ، 5552رادیوساز کشف شد و از بازجویی که در اطراف شخص اخیر به عمل آمد و
اعترافات خود او ،معلوم شد که نامبرده با اطالعات فنی خود در کارخانه ارج مشغول کار بوده و در آن کارخانه به
علت استعدادی که در امور فنی از خود نشان میداده ،مورد توجه یکی از مهندسین کارخانه به اسم احمد منصوری
تهرانی مقدم قرار گرفته و این توجه ،ارتباط عمیقی بین آن دو به وجود آورده است ،تا حدی که پس از اخراج
احمد کامرانی از کارخانه ارج در زمانی که مشارالیه یک م غازه تعمیر رادیو در جوادیه باز کرده ،ارتباط مهندس
منصوری با مشارالیه قطع نشده است .مهندس منصوری فارغ التحصیل رشته برق از دانشگاه منچستر ،در موقع تحصیل
در انگلستان مثل برخی از دانشجویان در جریان کمونیستی واقع شده و معتقد به یک ایدئولوژی افراطی گردیده که
دارندگان عقیده مزبور به قدری در این راه پیش رفته اند که افکار حزب منحله توده و کمونیسم شوروی را نیز قبول
ندارند ...مهندس منصوری با افراد زیر رابطه داشته است:
5ـ پرویز نیکخواه :رئیس آزمایشگاه دانشکده صنعتی ،فارغالتحصیل فیزیک از دانشگاه منچستر.
8ـ منصو پورکاشانی :استاد دانشکده صنعتی ،فارغالتحصیل رشته نساجی از دانشگاه منچستر( .دو نفر مزبور به ترتیب
رئیس فدراسیون انجمن های دانشجویان ایرانی مقیم انگلستان و رئیس انجمن دانشجویان ایرانی مفیم لندن بودهاند).
5ـ فیروز شیروانلو :کارمند موسسه فرانکلین ،فارغالتحصیل از منچستر.
3ـ محسن رسولی :مهندس برق در شرکت شبرنگ ،فارغالتحصیل از دانشگاه ویلز در انگلستان.
مهندس منصوری از ارتباطی که با احمد کامرانی داشته و آشنایی سابق احمد کامرانی با سرباز وظیفه ،رضا
شمسآبادی که متاسفانه دارای زمینه تلقینپذیری و روحیه ماجراجویی بوده ،استفاده کرده .احمد کامرانی با
مالقاتهای مکرر ،سرباز وظیفه مزبور را برای ارتکاب سوءقصد خائنانه  85فروردین آماده ساخته است».
[به نقل از جزوه کنفدراسیون درباره محاکمه پرویز نیکخواه]
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پیوست دو
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[نشریه باختر امروز]
«باختر امروز» ابتدا به صورت روزنامه ی عصر تهران ،از  2مرداد  5582شروع به انتشار کرد .حسین فاطمی از اعضای
جبههملی ایران ،مؤسس ،سردبیر و ناشر آن بود .تعداد صفحات آن بین چهار تا هشت صفحه بود و به اخبار داخلی و
خارجی همراه با تفسیر سیاسی بود .نام «باختر امروز» ترکیبی از نام دو روزنامه قدیمیتر «باختر» و «مرد امروز» بود
که حسین فاطمی با آنها همکاری داشت« .باختر امروز» به عنوان سخنگوی غیررسمی جبهه ملی ،مبارزه افکار
عمومی را برای ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس ـ که اندیشه و پیشنهاد اصلی آن را مصدق پس از مرگ
فاطمی به وی نسبت داد ـ حمایت و رهبری میکرد« .باختر امروز» که تیراژ آن به  51111نسخه میرسید ،تا پیش از
به نخستوزیری رسیدن مصدق ( 9اردیبهشت  )5551چندبار توقیف شد .در  89بهمن  ،5586هنگامی که فاطمی بر
مزار محمد مسعود ،مدیر مسئول و سردبیر مقتول مرد امروز ،خطابهی یادبود ایراد میکرد ،یکی از اعضای جوان
فدائیان اسالم به او تیراندازی کرد .فاطمی که به زحمت از مرگ رهیده بود ،چندماهی بستری شد .فاطمی در  2مهر
 5555به وزارت خارجه منصوب شد و تا  82مرداد  5558که حکومت مصدق با "کودتا" ساقط شد ،در این سمت
باقی بود .در روز کودتا ،دفتر و چاپخانه باختر امروز غارت شد.
تقریبا هشت سال پس از آن تاریخ ،گروهی از هواداران جبهه ملی در آمریکا و اروپا ،نام «باختر امروز» را موقتا احیا
کردند .از فروردین  5531هفتهنامه منظمی با عنوان «باخترامروز ،دوره جدید» زیر نظر خسرو قشقایی و به سردبیری
محمد عاصمی شرنگ (شاعر مشهور حزب توده و سردبیر مجله امید ایران پس از کودتای  82مرداد) در مونیخ
انتشار یافت .در این نشریه زیر نام «باختر امروز» ،عبارت «ارگان جبهه ملّی ایرانیان مقیم خارجه» به چشم میخورد
این دوره انتشار پس از دوسال به پایان رسید[ .خانباباتهرانی در مصاحبه با حمید شوکت ،عاصمی را همکار ساواک
و پلیس امنیت ایران معرفی میکند و معتقد است مقاالت باختر امروز هنوز چاپ نشده روی میز ساواک بوده است.
عاصمی بعدها مدتی وابسته فرهنگی کنسولگری رژیم شاه در مونیخ شد و تا پیش از انقالب نشریه کاوه را منتشر
میکرد .عاصمی پس از انقالب مدیر نشریه ایران و جهان و چندی نیز برای برنامه رادیویی نجات ایران ،که همچون
نشریه ایران و جهان وابسته به جریانات سلطنتطلب بود ،مقاله مینوشت]
سومین نشریه فارسی با نام «باختر امروز» ،میان سالهای  5538تا  5533با نظارت سیّدعلی شایگان ،از همکاران
نزدیک محمد مصدق ،در ده شمارهی نامنظم از سوی هواداران جبهه ملی ایران در امریکا منتشر شد.
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چهارمین نشریه فارسی با نام «باختر امروز» ماهنامهای بود که به عنوان «نشریه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج
از کشور ،بخش خاورمیانه» پس از  5532در خارج از کشور انتشار یافت .این نشریه موضع چپ داشت و اخبار
گروههایی را که در ایران با حکومت محمدرضا پهلوی مبارزه مسلحانه میکردند ،منعکس میکرد .از مواضع و
شعارهای این نشریه پیدا بود که ظاهراً با سازمان و رهبران جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشور پیوند
تشکیالتی نداشته است.
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بخش پنجم
حزب رنجبران
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تشکیل "حزب رنجبران" از بقایای سازمان انقالبی حزب توده ایران
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به طور کلی جریانات چپ در دهه  91میالدی ،و جنبشهای اعتراضی دانشجویان و جوانان عصیانگر در همان دهه،
تحت تاثیر اندیشههای مائو و انقالب فرهنگی چین بودند .در ایران یکی از اولین سازمانهایی که با خطمشی
مائوئیستی به مبارزه سیاسی وارد شد ،سازمان انقالبی حزب توده ایران بود .سازمان انقالبی که به دلیل عدمسازماندهی
اصولی و ریشهدار ،و همینطور به دلیل دستگیریها و انشعابات متعدد ،در آستانه انقالب  19تقریبا چیزی از آن باقی
نمانده بود ،پس از انقالب تحت نام حزب رنجبران تجدید حیات یافت و در کنار اتحادیه کمونیستهای ایران یکی
از دو جریان اصلیِ مائویستی را شکل داد.
پس از انقالب ناکام  5519در اردیبهشت سال  12کنفرانس چهارم سازمان انقالبی با حضور  31ـ 11نفر ،در تهران
برگزار شد .در این کنفرانس ،کمیته مرکزی جدیدی انتخاب شد با این هد ف که از طریق وحدت با دیگر گروههای
همنظر (حول تز سهجهانی( )5چین) ،برای تشکیل حزب مشترکی اقدام نماید .اعضای این کمیته مرکزی عبارت
بودند از :ایرج کشکولی ،محسن رضوانی ،علی صادقی ،عطا کشکولی ،هوشنگ امیرپور.
کنگرهی تاسیس حزب جدید 1 ،دی ماه  5512با حضور اندکی بیشتر از صد نفر برگزار شد .جریانها و گروههایی
که هسته اولیهی حزب رنجبران را شکل دادند ،عبارت بودند از:
( )5سازمان انقالبی حزب توده ایران که نیروی اصلی و بدنه حزب جدید را تشکیل میداد.
( )8سازمان اتحاد مبارزه برای رهایی طبقه کارگر ایران که ادامهی گروه کادرها بود( .مجید زربخش،محمود
بزرگمهر و شیدان وثیق از رهبران این سازمان بودند).
( )5سازمان کمونارها (از جریانات داخل کشور و درون زندان بود ،به رهبری بهروز راد که از اعضایش به ناصر
اکباتانی میتوان اشاره کرد).
( )3گروه آذر (آذر ،نام مستعار اورانوس مهاجر پدیدآورنده گروه بود ).بیشترِ اعضای این گروه را زنان تشکیل
میدادند و در منطقهای نزدیک کرمانشاه نفوذ داشتند.
و پنج گروه کوچک دیگر.
در این کنگره اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند :عباس برخوردار ،محمود بزرگمهر ،شیدان وثیق ،بهروز راد ،خسرو
سجادی ،مجید زربخش ،محسن رضوانی ،علی صادقی ،هوشنگ امیرپور ،عطا کشکولی ،بهرام راد ،عباس صابری،
ناصر اکباتانی ،ایرج کشکولی ،و دو نفر با نامهای مستعار دانایی و جالل.

63

همچنین کنگره انتشار نشریه رنجبر و روزنامه عدالت را در دستور کار قرار داد .در ابتدا فرامرز وزیری [در خرداد
 5593اعدام شد] مسئول نشریه رنجبر بود که بعدها مسئولیت شاخه گیالن را به عهده گرفت .سپس محمود بزرگمهر
تا هنگام دستگیری و اعدام مسئول آن بود .روزنامهی عدالت ،روزنامهی جبههی واحد بود و قرار بود کار جبههای و
دموکراتیک بکند .خط این روزنامه همکاری با بنیصدر و دفتر ریاست جمهوری بود .فریده گرمان (همسر محسن
رضوانی) مسئول جمعیت زنان حزب رنجبران بود( .که بعد از دستگیری تواب و آزاد میشود).
گفته میشود انتخاب نامِ "حزب رنجبران" برای تشکیالت جدید ،بنابر مالحظات مذهبی بوده است! محسن رضوانی،
رهبرِ بالمنازع سازمان انقالبی حزب توده و سپس "حزبِ رنجبران" در مصاحبه با حمید شوکت در این مورد
توضیح میدهد« :در شرایطی که انقالب به رهبریِ روحانیت صورت گرفته بود ،عنوانِ کمونیسم مورد قبول قرار
نمیگرفت ...ما میگفتیم جامعه مذهبی است و مردم ارزشهای دینی دارند»...
تحت نفوذ همین رهبرِ همیشه خارجنشین (محسن رضوانی) بود که نشریه رنجبر در اولین شماره خود ،طی پیامی به
امام خمینی ،تشکیل حزب رنجبران را بشارت داد.
اگر بخواهیم برخی مواضع حزب رنجبران را در مواجهه با رویدادهای عمده پس از انقالب فهرست کنیم ،میتوانیم
به موارد زیر اشاره کنیم:
5ـ شرکت در رفراندوم جمهوری اسالمی تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی.
8ـ دادن رای مثبت و تایید قانون اساسی و اصل والیتفقیه.
5ـ حنایت از گروگانگیری و تاکید بر شعار "نه شرقی ،نه غربی" ،با این توضیح که لبه ی تیز مبارزه باید به جانب
"سوسیال امپریالیسم" شوروی باشد.
3ـ حمایت از بنیصدر در انتخابات ریاست جمهوری ،در حالی که حزب کاندیدای مستقل (ایرج کشکولی) نیز
معرفی کرده بود!!
1ـ دادن لیستی از جناحهای مختلف حکومتی برای انتخابات مجلس .در این لیست خامنهای ،ناطق نوری و
سرحدیزاده از حزب جمهوری اسالمی نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته بودند.
9ـ حمایت از جناح به اصطالح لیبرال آن زمان یعنی مهندس بازرگان و بنیصدر( .بر اساس آموزههای مائو این
تشکل ،وضعیت ایران را نیمهفئودالی ـ نیمهسرمایهداری ارزیابی میکرد و در نتیجه انقالب ایران را در مرحله انقالب
دموکراتیک می دانست و در این راه نیروهای لیبرال را از متحدان خود برمیشمرد).
9ـ همراهی با انقالب فرهنگی و سرکوب دانشجویان انقالبی ،و حمایت از خواست برچیده شدن بساط گروههای
چپنما ،مسلماننما و گروههای وابسته به حزب توده.
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 6ـ حمایت از حاکمیت و قرار گرفتن در اردوی ارتجاع در جریان سرکوب کُردها در کردستان و ترکمنها در
گنبد.
51ـ حمایت و شرکت فعاالنه در جنگ ارتجاعی ایران و عراق.
اما آنچه در مورد حزب رنجبران جالب و در عین حال عجیب است ،قرار گرفتن کامل این حزب در آغوش
حاکمیت ارتجاع از یکسو و مخالفت شدید با حزب توده از سوی دیگر است!
پس از آغاز جنگ ایران و عراق ،حزب تجاوز عراق را محکوم میکند و تصمیم میگیرد هم در زمینه تبلیغات و هم
از لحاظ اعزام نیرو در جنگ شرکت کند .در دو جبههی سهراه دهلران و منطقه خرمشهر شرکت میکنند .در سهراه
دهلران پلی وجود داشت (دارد!) که آن سوی پل ،نیروهای عراق متمرکز بودند و از آنجا دهلران را زیر آتش
میگرفتند .تنها راه برای مقابله با دشمن ،گذشتن از پل و عبور تانکها از روی آن بود؛ اما پل از استحکام کافی
برخوردار نبود .ارتش به مهندسین راهسازی نیاز پیدا میکند .سازمان رفیق ایرج فرهومند (مهندس رشته راهسازی از
امریکا و متخصص محاسبه پلسازی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا) را معرفی میکند .فرهومند در زمینه سنجش زلزله و
محاسبه خطرات آن برای نیروگاههای اتمی در فرانسه کار کرده و برخی از تحقیقات علمی او در این زمینه در
دانشگاه برکلی تدریس میشد .ایرج فرهومند دست به کار میشود و مسئله ارتش را با محاسبات علمی خود حل
میکند .خبر آن در تمام منطقه میپیچد و فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران شیفته او میشوند .به روایتی یک
افسرتودهای (که بعدها اعدام شد) از عقاید و تعلق سیاسی ایرج فرهومند مطلع میشود ،او را لو میدهد و ایرج
فرهومند جلو جوخه سپاه پاسداران قرار میگیرد و تیرباران میشود .حتی اعدام ایرج فرهومند نیز تاثیری در مشی و
سیاست حزب نسبت به حمایت از رژیم نمیگذارد .حزب در این جنگ عالوهبر فرهومند یک کشته و چندین
زخمی میدهد.
از اواخر سال  5516کمکم آشکار شده بود که رژیم قصد حمله به سازمانهای سیاسیِ مخالف و حذف آنان را
دارد .حزب رنجبران نیز ،برخالف انتظارش از این سرکوبها بینصیب نماند .حمله به دفاتر حزب از سوی
چماقداران سازماندهی شده ی حکومتی امری عادی شده بود .ولی هنوز هم رنجبرانیها این حمالت را به "مُشتی
اوباش افغانی تحت عنوان مجاهدان مسلمان" نسبت میدادند.
از اسفندماه  5516حزب با چرخشی در مواضع خود ،جناح روحانیت را انحصارطلب و ارتجاعی اعالم کرد و به
سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد و پس از خلع بنیصدر از ریاست جمهوری ،حزب به فاز نظامی وارد شد .جلسه
کمیته مرکزی در اواخر تابستان  5591با شرکت همه اعضای سیاسی حزب تشکیل میشود .دستور جلسه تغییر
اوضاع و عکسالعمل حزب در برابر آن است" .رفقا" تصمیم میگیرند از کار علنی دست بکشند و مبارزه مسلحانه
را تدارک ببینند« .بررسی فعالیت گذشته حزب و ارزیابی اشتباهات به خاطر کمی وقت مطرح نشد!»
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شروع سرکوبها باعث دو دستهگی در حزب میشود .اختالف و جدایی بر سر موضوع خروج یا عدمخروج
رهبران ،شکل میگیرد .محسن رضوانی و علی صادقی "طبیعتا" طرفدار خروج از کشور بودند ولی دیگران با مثال
آوردن از عملکرد رهبران حزب توده در سال  58معتقد بودند باید به هر قیمتی در ایران ماند .کسانی مثل فرامرز
وزیری و عباس تمبرچی که تا به آخر در ایران ماندند و اعدام شدند.
محسن رضوانی از اولین کسانی بود که از مرکز خطر گریخت و به کردستان رفت .او درباره عزیمت خود به
کردستان ،در گفتگو با حمید شوکت حرف بامزهای میزند« :تا آن روز همیشه من میماندم و بقیه میرفتند و اینبار
ماجرا برعکس بود .بقیه مانده بودند و من بودم که میرفتم».
اما این دو حالت ،در ماهیت یک چیز بودند .همیشه اعضای سازمان با رفتن به ایران خطر میکردند و آقای رضوانی
در محل امن خود در اروپا باقی میماند ،و اینبار ،همه در کانون خطر در تهران مانده بودند و باز او بود که به
کردستان ،به محلی امن ،میگریخت.
در جلسهای که در اسفند  91توسط کمیته دائمی حزب در تهران و در غیبت محسن رضوانی ترتیب داده شد ،مقرر
گردید که مجید زربخش و بهروز راد از کشور خارج شده و از آنجا به کردستان بروند .محسن رضوانی با خروج
ز ربخش و راد از کشور مخالفت کرد! اما علیرغم این مخالفت ،مجید زربخش در اوایل سال  5595از کشور خارج
شد و هرگز به کردستان هم نرفت .محسن رضوانی نیز که برای جلب کمک به چین رفته بود ،پس از پاسخ نگرفتن
از دولت چین ،در برگشت از چین به ترکیه رفت و از آنجا نامه ای برای رفقایش در کردستان فرستاد و در آن
توضیح داد که« :ماندنمان در کردستان جز انتظار بیهوده و وابستهگی بیشتر به عراقیها نتیجهای به بار نخواهد آورد .
پس بهتر است که همهگی به اروپا برویم ».رفقای کردستان در جواب گفتند« :اگر حرفی داری باید بیایی کردستان! »
رضوانی هم نمیرود .در عوض در همان ترکیه تقاضای پناهندگی برای فرانسه میدهد.
*** ***
در پایان تدوین این پرونده ،پرسشی رهامان نمیکند :آیا محسن رضوانی حتی بیش از سیروس نهاوندی به جنبش
چپ ضربه نزده است و بیش از آدمفروشیهای نهاوندی ،تع داد بسیار بیشتری را به مسلخ نفرستاده است؟

66

یادداشت
( )5تز سهجهان ـ چین که در ابتدا عصر حاضر را عصر امپریالیسم و انقالبهای پرولتری میدانست ،به تدریج با
گسترش رابطه با جهان غرب نظریه فوق را کنار گذاشت و در دهه  ،5691در تقابل با "تئوری گذار مسالمتآمیز"
خروشچف ،تز "سهجهان" مائو را پیش کشید .مطابق این تئوری تغییرات عظیم در عرصه بینالمللی ،تقسیمبندی
نوینی را در زمینه نیروهای سیاسی ـ اقتصادی ایجاب کرده است .در این تقسیمبندی اروپای غربی و ژاپن جزء جهان
دوم محسوب میشدند که در تضاد با دو ابرقدرت امریکا و شوروی ("جهان اول") بوده و متحدان کشورهای
"جهان سوم" به شمار میآمدند .بر این پایه مبارزه آزادیبخش ملی جای خود را به ضرورت حمایت مردم
کشورهای جهان سوم از رژیمهای ارتجاعی و وابسته میسپرد .چین اساس سیاست خارجه خود را نه بر زمینه انقالب
پرولتاریا و خلقهای ستمدیده در عصر امپریالیسم ،بلکه بر پایه مبارزه کشورهای جهان سوم و دو ابرقدرت توجیه و
استوار میکرد .در این تئوری بیان شده است که کشورها "استقالل میخواهند ،خلقها انقالب و پرولتاریا
سوسیالیسم".
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