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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شِمایی کلی از

 (اتحادیه ملی)کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و به دنبال سیل مهاجرت دانشجویان ایرانی به اروپا و آمریکا با  5558مرداد  82پس از کودتای  "...کنفدراسیون"

( شمسی 5556)میالدی  5691ولین کنگره کنفدراسیون در تابستان ا .اهداف صنفی، فرهنگی و سیاسی به وجود آمد

 :عبارت بودند ازدر کشورها و شهرهای مختلف فعالین کنفدراسیون  .در لندن تشکیل شد

محسن  ـ همایون کاتوزیانـ  حسن رسولیـ اسی ژیال سپـ  محامدیـ حمید عنایت ـ  منوچهر ثابتیان: در لندنــ 

در جمهوری اسالمی )پرویز نیکخواه ـ خسرو شاکری ـ شیرین مهدوی  ـفیروز شیروانلو ـ مهرداد بهار ـ  رضوانی

بعدها رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سپس وزیر آموزش و که ) منوچهر گنجیـ  منصوریـ  (تیرباران شد

روزنامه کیهان  بعدها سردبیرکه ) امیر طاهریـ  (طلبان است رئیس شورای سلطنت( 5599)اکنون هم. پرورش شد

 ...و (شد

    (فیروز شیروانلو) پیمانـ ( حمید عنایت)پژوهش  :عبارت بود از ها نشریات آن

 امیر پیشدادـ  ناصر پاکدامنـ  هما ناطقـ  منوچهر هزارخانیـ  ویدا حاجبی ـ پری حاجبیـ  حسن قاضی: در پاریســ 

 . آشوب امیرشاهیشهرـ  حسین نظریـ  صوراسرافیلـ 

 ( امیر پیشدادو  ناصر پاکدامن) پارسی :عبارت بود از ها آن نشریات

ـ  و رهبر جناح اسالمی عضو حزب ایران) محمد نخشبـ  احمد اشرفـ  فرخ تمامیـ  اهلل اردالن فرج: در آمریکاــ 

بعدها عضو شورای که ) زاده صادق قطبـ ( علی شریعتیو  مهدی عسگری، کاظم سامیسوسیالیستی آن به همراه 

 ( .و دست آخر اعدام شد الب، رئیس رادیو و تلویزیون، وزیر امورخارجهانق

 ...و فیروز توفیقـ  بیژن حکمتـ  علی شاکریـ  پرویز چمنی: در سوئیســ 

ـ  ابوالحسن احسانی ـ کلیبی جابر ـ محجوب کورش ـ چنگیز پهلوانـ  کامیار خلیلیـ  علی گوشه: در اتریشــ 

 که) هوشنگ سمیعیـ  آقا کشکولی عطا حسنـ  کیومرث زرشناسـ  محمد عطری ـ حسن نظریـ  قهرمان همایون

 ...و اللهی سیامک لطف ـ طالگر مهدیـ ( بعدها استاندار مازندران شد

منوچهر ـ  علی شیرازیـ  احمد دانش ـ منوچهر بوذریـ  منوچهر آشتیانیـ  هوشنگ توکلی: در آلمان غربیــ 

ـ  بیاتمجید ـ  بهمن نیرومندـ  (اتحاد کمونیستیگذاران  از بنیان/ ی کشته شددر درگیر 5511در سال که ) حامدی

ـ  علی امینیـ  محمد جاسمیـ  وش پارسانژاداسیـ  حسن ماسالیـ  شجاع صدریـ  کوروش الشاییـ  زربخشمجید 
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علی ـ  مهدی آریانـ  ناصر طهماسبی ـ بهرام راستینـ  افشار  محمود راسخـ  جالل شبیریـ  امیر فرخزاد ـ محمد فریور

 ...و محسن فرجادـ  علی بلورچیـ  بیژن قدیمی ـ محمود گودرزیـ  سعادتی

  (تهرانیخانبابا مهدیـ  الشاییـ  بیژن قدیمی) پیوند: ها نشریه آن

 

. ها اینهمه از  ترکیبی انجمن لندنو  ،نیروی سومزیر نفوذ  انجمن پاریس. بود ها ای تودهی  زیر سلطه انجمن مونیخ

بعدها به  پزشکپورجناح . در کنفدراسیون فعال بودندنیز  (فروهر و هم جناح پزشکپورهم جناح ) ها ایرانیست انپ

حزب کرد که بقایای  را چاپ می سوگندجناح راستی افراطی هم در مونیخ نشریه  .سمت رژیم شاه جلب شد

و  خمینیبه جرم همکاری با  5538خرداد  51زاده پس از  داود منشی. بود زاده داود منشیبه رهبری  سومکافاشیستی 

 .از ایران اخراج شد تیمور بختیار

، یعنی بعد از چهارده سال حضور فعال در عرصه (شمسی 5515)میالدی  5693در سال  کنگره شانزدهماز پس 

 .دپاش میگی کنفدراسیون از هم هوحدت و یکپارچ جهانی و کشوری،

 اسالمی فکری جریان نمایندگان ترین سرشناس عنوان به زاده قطب صادق و صدر بنی ابوالحسن و چمران مصطفی

 .شدند می شناخته کنفدراسیون در خمینی هوادار
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنفدراسیون و گرایشات مختلف در درون آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. حیات آن تاثیر گذاشت که به نوبه خود بر مدبیرون آ کنفدراسیون دانشجویانچپ از درون  چهار جریان کلی رطو به

 :این چهار جریان چپ عبارت بودند از

 سازمان انقالبی حزب توده ایرانـ 5
 گروه کادرهاـ 8
 سازمان توفانـ 5
 سازمان انقالبیون کمونیستـ 3

ایران  شریهجناح سنتی آن ن. های سیاسی خود را داشت حضور داشت که جناح ملی جبههدر کنار این جریانات چپ، 

شد و از شهریور  نامیده می ملی خاورمیانه جبههکه مدافع مشی مسلحانه بود و دیگر  و جناح کرد، را منتشر می آزاد

جدا شده بود و علیرغم کوچکی آن در  ملی جبههجریان دیگری که از . کرد را منتشر می باختر امروزنشریه  5536

 .  کرد ای هم به همین نام منتشر می نام داشت که نشریه ارگرگروه کاثرگذار بود،  کنفدراسیون دانشجویان

با تعطیلی این تشکیالت، . بود های ایرانی در اروپا جامعه سوسیالیستکنفدراسیون در ابتدای پیدایی تحت نفوذ 

داد نفوذ خود را از دست در حزب توده،  اما به زودی در پی انشعاب. یافت دست باال را در کنفدراسیون حزب توده

سازمان انقالبی حزب توده و جای خود را به جوانانی سپرد که که در پی جدایی از حزب توده، جریان مستقلی به نام 
کردند،  کاری متهم می عملی و سازش این جوانان که حزب توده را به بی. را بنیان نهادند ایران در خارج از کشور

ای در کنفدراسیون  العاده این سازمان خیلی زود نفوذ فوق. زیدندمشی مبارزه مسلحانه و انقالب قهرآمیز را برگ خط

گاه قادر نشدند به تنهایی  های سیاسی خارج از کشور، به رغم نفوذی که در کنفدراسیون داشتند، هیچ سازمان .یافت

فات سرانجام نیز اختال. سیاست واحدی را به آن سازمان تحمیل کنند و رهبری آن را به انحصار خود درآورند

 .رشدیابنده در میان آنان کنفدراسیون را به فروپاشی کشاند

از زندان و مصاحبه او با  پرویز نیکخواهدر آستانه برگزاری کنگره یازدهم کنفدراسیون بود که خبر آزادی 

ر و اصالحات شاه، و اظهار ندامت از گذشته خود، محافل دانشجویی را غرق د "انقالب سفید"مطبوعات در دفاع از 

ی  را تا سطح یک قهرمان و تجسم زنده نیکخواهکه  سازمان انقالبیو  کنفدراسیون. حیرت و ناباوری ساخت

اظهارات . گی دانشجویان انقالبی شدند گی و پیکار با حکومت شاه باال برده بودند، موجب سرخورده ایستاده

شد، برای دانشجویان باور  محسوب می "تهچشم و چراغ کنفدراسیون و نمونه یک انقالبی از جان گذش"نیکخواه که 

 .داد او نسبت  "بینش ارتجاعی"و  "نظرانه منافع تنگ"را به  نیکخواهنظرات تغییر کنفدراسیون . کردنی نبود
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مبارزات چریکی در ایران برگزار  ی و در آستانه 5536دوازدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان در اسفند 

 .ای به کنفدراسیون که در خطر فروپاشی بود، دمید لحانه در ایران روح تازهآغاز مبارزات مس. شد

. در شهر فرانکفورت برگزار شد 5515شانزدهمین و آخرین کنگره کنفدراسیون به مثابه تشکلی یکپارچه در دی ماه 

گی  هدکه هرکدام یک سازمان سیاسی را نماین کنفدراسیونهای مختلف درون  اختالف و شکاف میان گرایش

 های فدایی چریکو  مجاهدین خلقهای سیاسی از  دخالت سازمان. کردند، به باالترین حد خود رسیده بود می

همه منجر به انشعاب  این. ها تبدیل کرده بود ی این سازمان ، کنفدراسیون را به زائدهتوفانو  سازمان انقالبیگرفته تا 

، گروه کادرها، سازمان انقالبیون کمونیستاکثریت از هواداران . در کنفدراسیون و تقسیم آن به دو جریان اصلی شد

سازمان مارکسیستی ـ لنینیستی و  سازمان انقالبیمدافع  و اقلیت. شد تشکیل می گروه کارگرو  ملی خاورمیانه جبهه
کنگره  تاانشعاب در نهایت. اما دیری نپایید که در این دو جریان اصلی نیز انشعاباتی صورت گرفت. بود توفان

 !جریان مختلف انجامید 51گیری  شانزدهم به شکل

 

 :اش کنفدراسیون در دوران حیات های فعالیت و اقدامات از برخی

 ـ انتشار نشریات مختلف5

 .گری ایران در ژنو ـ تحصن دانشجویان در سرکنسول8

 .ـ تحصن دانشجویان در سفارت ایران در اشتوتگارت5

 .یران در کلنـ تحصن دانشجویان در سفارت ا3

 .ـ اعتصاب غذای دانشجویان ایرانی در کارلسروهه1

 . علی خاوریو  جو پرویز حکمت، کاظم بجنوردیـ برپایی کارزار دفاع از گروه 9

 .ـ سازماندهی تظاهرات گسترده در سفر شاه به آلمان غربی9

 .ـ شرکت در اعتراضات ضد جنگ در محکومیت جنگ آمریکا علیه ویتنام2

 .ها و برعلیه دادگاه فرمایشی آنبیژن جزنی  گسترده در دفاع از گروه  دهیـ سازمان6

 .گری ایران در سانفراسیسکو و مونیخ ـ اشغال کنسول51

 ـ اشغال سفارت ایران در اتریش55

 .ـ اعتصاب غذای ذانشجویان در رم، پاریس و لندن58

 .ساله شاهنشاهی 8111های  ـ تدارک اعتراض به برگزاری جشن55

 .دانشیانو  گلسرخیهای ایران در بروکسل، استکهلم و الهه در اعتراض به احکام اعدام  اشغال سفارتخانه ـ53

 .....و
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  اهلل خمینی آیتتوهم کنفدراسیون نسبت به مذهب و 

طی این پیام . بود اهلل خمینی آیتپیام کنگره به ( 5515دی ماه )سیزدهمین کنگره کنفدراسیون  یکی از اتفاقات مهم

اع داخلی اعالم ی علیه استعمار و صهیونیسم و ارتجپشتیبانی کامل خود را از مبارزات روحانیت مترق نفدراسیونک

اهلل خمینی  و آیت "روحانیون دالور"هایی به  پیام 5538بعد از وقایع پانزدهم خرداد نیز، البته پیش از این . )کرد می

 .(  یاد شده بود "رمانقالب مح"و از وقایع آن سال با عنوان اده فرست

 3در اولین بار . مالقات کرد اهلل خمینی آیتها، هیئت دبیران کنفدراسیون در دو نوبت در نجف با  بر این پیام عالوه

محمود توسط  5532شهریور در و دومین مالقات . دیدار کنندگان بودآن یکی از  حسن ماسالیبود که  5531تیرماه 

به دبیر انتشارات  مصطفی خمینیی  پیام ارتجاعی و انحصارطلبانهحتی  .انجام گرفت مجید زربخشو  رفیع

اهلل  فرزند ارشد آیت. ، باعث خللی در توهم دانشجویان کنفدراسیون به روحانیت نشد5539کنفدراسیون، در شهریور 

 :ی خود نوشته بود خمینی در نامه

باشید آن است که با نداشتن مقاالت دینی که  آنچه که نباید مخفی باشد و الزم است که دوستان مستحضر.... »

توان انتظار استقبال فدائیان و مبارزین را  معلوم شود آقایان با دوستان همکاری و هدف مشترک اصیل دارید نمی

های مذهبی دوستان عراقی و ایرانی نظر صحیح به هیچیک  با به کار نبردن رمزهای اسالمی و با حذف برنامه.داشت

دهند در این  اکثریت جمعیت ایران را مسلمین و معتقدین به مذهب تشکیل می. تواند داشته باشند یاز احزاب نم

نظر جایز نیست باید بدانید که روحانیت ریشه عمیق در قلوب مردم ایران  صورت از این توده قریب به اتفاق صرف

سعی .... کنند جمعیت اعتنایی نمی های کم تههنوز ملت ایران به احزاب نظر خوشی ندارند و به این دس.... اند دوانده

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

در نامه خود پیرامون باورهای  اهلل خمینی آیتشاید آنچه فرزند »: دنویس این نامه، می در ارتباط با حمید شوکت

آمد، اما در همان چند جمله رمز  ای به نظر می پا افتاده مذهبی مردم، خطاب به کنفدراسیون نوشته بود، مطلب پیش

سیون به نقش توجهی کنفدرا بی. پی نبرد هیچگاه به معنای واقعی آن کنفدراسیونرمزی که . پُرمعنایی نهفته بود

کنفدراسیون بنا بر ... ای نبود گرفت، مطلب تازه نام می "رمزهای اسالمی"مذهب در جامعه ایران یا آنچه در آن نامه 

و با قرار دادن  کرد به دو جریان ارتجاعی و مترقی تقسیم می رسوم در جنبش چپ، روحانیون راهمان معیارهای م

بینانه  داد که واقع رائه مینقشی فرعی بدان، تصویری از جامعه ایران ا جریان مترقی در صف نیروهای خلق و سپردن

های سرسخت اجتماعی، بلکه براساس تصوراتی خام و ناپخته شکل گرفته  تصویری که نه برپایه واقعیت نبود،

    [ حمید شوکتـ ( اتحاد ملی)جنبش دانشجویی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ]« ....بودند
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 بخش دوم

 سازمان انقالبی حزب توده ایران 

 در خارج از کشور
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 دبیرستان از 5535 سال در را ریاضی دیپلم وی. است 5585 متولد اللهی لطف سیامک
 در. شد اتریش عازم تحصیل ادامه برای 5538 فروردین در و کرد اخذ آبادان فرخی

 و درآمد ایرانی محصالن و دانشجویان جهانی کنفدراسیون عضویت به سال همان
 شرایط( دهه شصت میالدی) 5531 دهه اوایل در. شد سوم ملی  جبهه عضو همچنین
 و الجزایر و کوبا انقالب ثمر رسیدن به ویتنام، جنگ مانند جهان در مبارزات

 نسل و جوانان جهان، از بخشی بر شوروی سلطه علیه چین و آلبانی یریگ موضع

 حزب رهبری از 5535ـ  5538 سال در تا داشت آن بر را توده حزب  روزِ آن جدید
 در توده حزب انقالبی سازمان» نام به  و کنند انشعاب شاه علیه مبارزه تشدید برای

. شناخته شدند «انقالبی سازمان» نام با  بعدها و کرده موجودیت اعالم «کشور از خارج

 حرکت با 5539ـ  5539 سال در. پیوست سازمان این به 5535 سال در اللهی لطف
 سازمان از اللهی لطف سیامک از جمله و کادرها اعضا؛ و رهبری از ای عده خودسرانه

 جز به  سیاسی سازمان هیچ با که در حالی  5532 سال اللهی در لطف .شدند جدا
. شود می دستگیر ایران ـ ترکیه مرز در نداشت همکاری دانشجویان راسیونکنفد

 رژیم نفع به تلویزیونی مصاحبه پذیرش عدم و ساواک با همکاری عدم خاطر به  صرفاً
 های جریان که در زندان با او. ماند زندان می در 5519 سال تا ابد زندان حکم با شاه

 ملل حزب مانند ها مذهبی و فروهر یوشدار مانند ها ملی ازجمله سیاسی مختلف
 دیگر و کرمانی حجتی ،زاده سرحدی ،بجنوردی کاظم مانند ها آن رهبران و اسالمی

 مستقلی شخصیت زندان دوران تمام در بود، شده آشنا مذهبی ـ ملی های شخصیت
 تبعید سال سه و قلعه قزل زندان متری دو سلول ماه 6 تحمل از لطفاللهی پس. باقی ماند
 هیچیک با آزادی از پس و شد آزاد 5519 سال در نهایت همدان، زندان در انفرادی

 سازمان» معرفی به مقاله این در اللهی لطف. نکرد همکاری سیاسی های جریان از
 .پردازد می «کشور از خارج در ایران توده حزب انقالبی

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «کشور از خارج در ایران توده حزب انقالبی سازمانتاریخچه تحلیلی »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نآ دبیرکل خروشچف نیکیتا محدود های افشاگری و( 5619 فوریه) شوروی کمونیست حزب بیستم کنگره از پس

 خارجی و داخلی سیاست در تغییراتی تدریج  به ،بود گرفته انجام استالین دوره در که هایی جنایت درباره حزب

 در جدی رتغیی و تجدیدنظر هرگونه بود، ایدئولوژیک دولتی شوروی، دولت چون. آمد وجود به  شوروی دولت

 شوروی دولت خارجی سیاست در تغییر تئوریکِ پایه. شد می توجیه تئوریک نظر از باید آن مواضع و سیاست عرصه

 از آمیز مسالمت گذار داری، سرمایه کشورهای با کشورهای سوسیالیستی آمیز مسالمت همزیستی :مانند هایی نظریه

 و بندی جمع( 5695 اکتبر) شوروی کمونیست حزب 88 و 81 ایه کنگره در که بود... و سوسیالیسم به داری سرمایه

 در تر پیش که را پنهانی های اختالف «استالین شخصیت کیش» کردن محکوم و ها نظریه این اعالم. شد تصویب

 کمونیست حزب با انورخوجه رهبری به آلبانی کار حزب ابتدا. کرد تشدید داشت، وجود کمونیستی جهانی جنبش
 با مخالفت رهبری دون مائوتسه رهبری به چین کمونیست حزب ،5691 سال از و برخاست الفتمخ به شوروی

 شوند آزاد شوروی سلطه از خواستند می طریق این از ها چینی در واقع. گرفت دست  به را شوروی کمونیست حزب

 مبارزه. کردند یم مطرح شوروی کمونیست حزب جدید های نظریه با مخالفت صورت به را آن تئوریک توجیه و

 تقریباً تا شد موجب داشت جریان شوروی و چین کمونیست حزب بین حدت و شدت با که تبلیغاتی و ایدئولوژیک

 کنند گیری موضع شوروی از طرفداری به گروهی و چین از طرفداری به ای عده کمونیست، احزاب ی همه درون در

 در شد مشخص بعدها که چنان. نماند برکنار جریان این از مه ایران توده حزب . شوند انشعاب دچار احزاب این و

 نظرات و مواضع از سغایی عباس و فروتن غالمحسین ،قاسمی احمد[ کشور از خارج در] توده حزب مرکزی کمیته

 طرفداری شوروی کمونیست حزب از مرکزی کمیته مشاور و اصلی اعضای ی بقیه و ،چین کمونیست حزب

 بودند، شوروی طرفدار که اعضا از کمی عده جز به . بود برعکس نسبت این حزب، کیالتتش بدنه در. کردند می

 پراگ، در  یحزب واحدهای تر بیش یا همه همچنین و غربی اروپای در ایران توده حزب  اعضای اتفاق به قریب اکثر

 . کردند می طرفداری چین کمونیست حزب از شوروی با مخالفت در

 ادامه برای کودتا از پس یا و بودند جوانان سازمان عضو  ،5558 مرداد 82 کودتای از پیش ایاین مخالفین  تر بیش

 دکتر دولت برابر در توده حزب  عملکرد به توجه با ها آن. بودند شده توده  حزب جذب و آمده اروپا به تحصیل

 بین اختالف بروز اوایلِ انهم در. نبودند قائل حزب رهبران برای اعتباری چندان مرداد، 82 کودتای و مصدق

 اعالم و گذاشته فشار زیر را مرکزی کمیته اروپا، در توده حزب  تشکیالت بدنه شوروی، و چین کمونیست احزاب

 مرکزی کمیته کاردان و مجرب اعضای از گروهی کم دست یا برگردید ایران به زودتر هرچه باید نخست»: داشتند

 و دادن اعالمیه  و کشور از خارج در نشستن با. کنند سازماندهی ایران در را توده  حزب فعالیت تا بفرستید ایران به را

 در دوم،. داشت نخواهیم نقشی شاه رژیم با ایران مردم مبارزه در و برد نخواهیم جایی به  راه منتشر کردن، روزنامه

 « .نکنید گیری موضع شوروی و چین کمونیست حزب بین اختالف مورد
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 ضرورتی و دلیل و باشد ایران متوجه باید مرکزی کمیته وغم هم تمام که بودند نظر این بر حزبی واحدهای اغلب

 حزب مرکزی کمیته دهم پلنوم. کند ها اختالف قبیل این درگیر را خود ایران، مسائل به پرداختن جای به  که ندارد
 دو در که کرد تصویب پلنوم. گذاشت نگرد خواسته دو این به تشکیالت، فشار زیر( 5535 فروردین) ایران توده

 کرد موظف را مرکزی کمیته همچنین .شوند منتقل ایران به آن اعضای از بخشی کم دست یا مرکزی کمیته باید سال

 این به مرکزی کمیته البته. نگیرد را حزب دو این از هیچیک جانب شوروی و چین کمونیست احزاب اختالف در

 که  هنگامی بلکه نیاورد عمل به اقدامی ایران به توده حزب  رهبری انتقال برای تنها نه  و ندنما بند پای پلنوم مصوبه دو

 مانند توده  حزب مرکزی کرد، کمیته آشکار شوروی کمونیست حزب با را خود های اختالف چین کمونیست حزب

حزب  نشریات در و گرفت ای خصمانه موضع چین کمونیست حزب علیه ،شوروی طرفدار کمونیست احزاب دیگر

 احسان .کرد منتشر تونگ  مائوتسه آن، رهبر و چین کمونیست حزب علیه هایی مقاله ،"دنیا" و "مردم" مانند توده 

 لنینیسم ـ مارکسیسم فلسفه ی دهنده تکامل مائو این که بر مبنی مبسوطی مقاله و بود مائو مداحان از تر پیش که طبری

 از طبری اخیر های مقاله مضمون. نوشت مائو نظرات رد در هایی مقاله و داد عقیده یرتغی باره یک به بود نوشته است،

. ندارد لنینیسم ـ مارکسیسم به ربطی او نظرات و است کنفوسیوسی و دهقانی مائو، نظرات و عقاید که بود قرار این

 شدت مرکزی کمیته یهعل حزب اعضای اعتراض تا شد موجب دهم پلنوم مصوبات به مرکزی کمیته پایبندی عدم

 طریق از و حزبی تشکیالت چارچوب از خارج مرکزی و غربی اروپای درکه  توده  حزب معترض اعضای .بگیرد

 دیگر به را خود های اعتراض و انتقادها و شدند می مرتبط هم با  کنفدراسیون و دانشجویی های فدراسیون ها، انجمن

 .کردند می نتقلم اروپایی کشورهای در توده حزب  های شعبه

 تحوالت و وقایع تأثیر  تحت و کنند مبارزه امپریالیسم و شاه رژیم با خواستند می واقعاً توده  حزب معترض اعضای

ـ  5538 های سال در سیاسی باز فضای شکست سو یک از. بودند رسیده یکسانی تقریباً نتایج به جهانی اوضاع و ایران

 های انقالب دیگر، سوی از و ندارد ثمری ایران در آمیز مسالمت مبارزه که بود دهرسان نتیجه این به را ها آن ،5556

 در که بود این ها آن دیدگاه. بود شده ها آن برای الگویی و سرمشق ها کنگ ویت مسلحانه مبارزه و کوبا و الجزایر

 ایران به این که جای به ما ولی شوند می پیروز و جنگند می امپریالیسم و دیکتاتوری با انقالبی و مبارز افراد قاره، سه

 تئوریک و سیاسی های اختالف درگیر را خود و کنیم می بافی فلسفه ایم، نشسته ای گوشه در کنیم مبارزه و برویم

 ما به که باشیم شوروی فرمان به گوش و بمانیم منتظر نباید کنیم مبارزه توانیم می وقتی. ایم  کرده سوسیالیسم اردوگاه

 .ندهیم انجام را کاری چه و بدهیم انجام را کاری چه ندک دیکته

 مرکزی کمیته تأیید مورد که را خروشچف ازسوی شده ارائه های تئوری پُرشور، جوانان این هم تئوریک نظر از

 همزیستی جای به . گرفتند می موضع آن علیه و دانستند می انحرافی را ها آن نداشتند، قبول بود توده حزب 

 این به. کردند می تاکید گذار این قهرآمیز بودن و امپریالیسم و سوسیالسیم اردوگاه بین مبارزه بر میز،آ مسالمت
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 عصیان و گرفتند قرار حزب این مرکزی کمیته برابر در ایران توده حزب  پُرشور و جوان اعضای تر بیش ترتیب

 در انعکاسی این که بدون را ها اختالف و مسائل که بود این بر توده حزب  عاصی جوانان سعی و اراده ابتدا. کردند

 و عملکرد اما کنند حل مرکزی کمیته با شود خبردار آن از کسی حزب اعضای از غیر و باشد داشته حزب از بیرون

 .گرفت پیش در دیگری راه باید و نیست پذیر امکان کاری چنین که داد نشان مرکزی کمیته مواضع

 پرویز ،رضوانی محسن. کردند قطع مرکزی کمیته با را خود ارتباط انگلستان در ودهت حزب واحدهای ،5538 سال در

 سال همان در. داشتند قرار انگلستان در توده حزب  مرکزی کمیته مخالفان رأس در دیگری، افراد احتماالً و نیکخواه

 خود ارتباط قطع حال در و بردند می سر به  وضعیتی چنین در غربی اروپای در توده حزب  های شعبه و واحدها تر بیش

 . بودند مرکزی کمیته با

 کمیته مخالف و معترض اعضای از گینماینده به گروهی (5698 آوریل اواخر) 5535 ماه اردیبهشت اوایل در

 [5]«کشور از خارج در ایران توده حزب انقالبی سازمان» تشکیل تدارکاتیِ نشست و آمدند گردهم مونیخ در مرکزی

 سیاوش و خانباباتهرانی مهدی ،الشایی کورش انگلستان، از رضوانی محسن نشست این در. کردند اربرگز را

... و اتریش از کشکولی عطا و قهرمان همایون ،دانشور ،چهرازی بیژن فرانسه، از حکمت بیژن آلمان، از پارسانژاد

 از رسماً «است ایران های خلق رهایی راه نهات مسلحانه مبارزه» شعار با گیرند می تصمیم ها آن [8].اند  داشته حضور

 هنوز حزب بدنه ولی کرده است، پشت ایران ملت به توده حزب  مرکزی کمیته ها آن گفته به. شوند جدا توده  حزب

 ما وظیفه یعنی کنیم، خارج شده، تحمیل آن به که ناگواری وضعیت این از را توده حزب  باید ما و است انقالبی

 و روی راست دچار که مرکزی کمیته از را حزب بدنه باید ما منظور این به. است «ایران کارگر بقهط حزب احیای»

 با مسلحانه مبارزه برای سپس و دهیم آموزش را اعضا قهرآمیز انقالب تئوری براساس. کنیم جدا است رفرمیسم

 ها آن نظر شوروی، و چین های تالفاخ و کمونیستی جهانی جنبش وضعیت از ارزیابی در. برویم ایران به شاه رژیم

 اما است شده کارگر طبقه منافع و پرولتری انقالب به خائن و رویزیونیست ،شوروی کمونیست حزب»: که بود این

 این از ما و است وفادار کارگر طبقه منافع و پرولتری انقالب لنینیسم، ـ مارکسیسم به همچنان چین کمونیست حزب

 « .کنیم می حمایت حزب

 سازمان تشکیل برای ها فعالیت و ها اقدام کردن هماهنگ و سازماندهی منظور به مونیخ نشست گانکننده رکتش

 گرفتن تماس مسئول) الشایی کورش ،(المللی بین روابط مسئول) رضوانی محسن: کنند می انتخاب را نفر سه انقالبی،

 نشست در ترتیب این به(. تبلیغات مسئول) حکمت ژنبی و( ها آن ساماندهی و اروپا در توده  حزب معترض اعضای با

 .گرفت شکل کشور از خارج در ایران توده حزب انقالبی سازمان اولیه هسته مونیخ

 که رضوانی محسن. شد برگزار آلبانی پایتخت تیرانا در انقالبی سازمان کنفرانس اولین (5693 نوامبر) 5355 آذر در

 عضو) کشاورز فریدون کمک به بود، شده متواری گروه این با او ارتباط ایافش و نیکخواه گروه دستگیری از پس
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 طریق از و شد مستقر جا آن در مدتی کرد، می زندگی و کار الجزیره در که( توده حزب  مرکزی کمیته پیشین

 انقالبی انسازم کنفرانس تشکیل با کشاورز فریدون اعتبار به آلبانی دولت. گرفت تماس آلبانی دولت با [5]کشاورز

 و الشایی ،رضوانی) مونیخ نشست منتخبِ هیئت. گذاشت ها آن اختیار در را الزم امکانات و کرد موافقت تیرانا در

 ها آن از و کرد تعیین کنفرانس در شرکت برای را انقالبی سازمان اعضای از نفر چند خود، صالحدید به( حکمت

 به کاری مخفی اصول اکید رعایت نظر از. شوند حاضر رم در در جلسه شرکت برای مشخص زمان در که خواست

( نهاوندی سیروس و صادقی علی ،بوذری منوچهر ،چهرازی بیژن ،قهرمان همایون ،صفایی خسرو) شده تعیین افراد

 شرکت برای شوند که می متوجه جا آن در و رفته قرار سر به مقرر تاریخ در ها آن. است قرار چه از جریان گویند نمی

 در تئوریک الزم گیآماده بدون افراد شد که موجب شیوه این اگرچه. اند شده انتخاب انقالبی سازمان کنفرانس در

 انتخاب نحوه البته. ماند  مخفی کامالً آن برگزاری اما باشد پایین کنفرانس کیفیت در نتیجه و شوند حاضر کنفرانس

 در حاضر افراد اکثر و ببرند تیرانا کنفرانس به را خودشان نظر دمور افراد که بود داده امکان نفری سه هئیت به افراد

 یمینگو اگر وی که آن حال. بودند نداده اطالع خانباباتهرانی مهدی به مثالً. ندهند قرار جریان در را مونیخ نشست

  شرکت که سکنفران این در باید قاعدتاً و بود انقالبی سازمان اصلی بنیانگذاران از یکی کم دست بنیانگذار،

 که نفری سه هیئت اما گرفت می قرار آن تشکیل جریان در کم دست یا کرد می شرکت بودند انتصابی آن، گان کننده

 به نراقی خسرو همراه به را وی بلکه دگذار نمی جریان در را او تنها نه  دید می خود راه سر بر مانعی را خانبابا تهرانی

 .کنند عمل خواهند می که طور آن خودشان و باشد دور تشکیل الح در سازمانِ از تا فرستدمی چین

 آن در. نشد گرفته خاصی تصمیم اجرائیه، هیئت اعضای انتخاب و سازمان نام تعیین از غیر به تیرانا کنفرانس در

 دهسنجی و شده حساب را سازمان نام. دادند رسمیت آن به و تأیید مونیخ نشست های تصمیم همان عمدتاً کنفرانس

 در» دیگری و  «ایران توده حزب  انقالبی سازمان» بود یکی شده تشکیل بخش دو از سازمان نام. بودند کرده انتخاب
 را خود کنفرانس، در حاضران و سازمان این بنیانگذاران که بوده این اول بخش انتخاب علت. «کشور از خارج

 آن توده، حزب  رهبران که است انقالبی های سنت دارای توده  حزب بودند معتقد و دانستند می اصیل های ای توده

 از خارج در» افزودن. هستیم انقالبی های سنت آن وارث ما و اند شده سازشکار و رفرمیست گذاشته، پا زیر را ها سنت

 و کردند می زندگی کشور از خارج در سازمان اعضای و بنیانگذاران که بوده این برای هم سازمان نام به  «کشور

  حزب اعضای از ای عده که دادند می احتمال یا دانستند می این بر عالوه. بود کشور از خارج هم سازمان تشکیل محل

 کارها با تداخلی که این برای [3].کنند می فعالیت ایران در باشند، داشته مرکزی کمیته با ارتباطی این که بدون توده،

 نیفتد، ایران داخل رفقای گردن به داد خواهد انجام سازمان که را رهاییکا مسئولیت و نیاید پیش هاآن های اقدام و

 .بودند افزوده سازمان نام  به را «کشور از خارج در» عبارت
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 رهبری را سازمان باید بعد به آن از که بود انقالبی سازمان اجرائیه  هیئت اعضای انتخاب تیرانا کنفرانس مهم موضوع

 داد ادامه خود کار به شود رو روبه مشکلی با این که بدون کنفرانس  اجرائیه، هیئت  عضایا انتخاب هنگام تا. کرد می

 کشاورز. شدند رو روبه «کشاورز فریدون» نام به  مشکلی با رسید اجرائیه هیئت  اعضای انتخاب به نوبت که هنگامی اما

 جنبش در ای شده شناخته  شخصیت و ابقهپُرس مدار سیاست بلکه بود توده حزب  مرکزی کمیته پیشین عضو تنها  نه

. بگیرد تماس آلبانی دولت با بود توانسته او اعتبار به و کشاورز طریق از هم رضوانی. آمد می شمار به  کمونیستی

 حق که دانستند می کنفرانس در کنندگان شرکت و نبود کشاورز با مقایسه قابل انقالبی سازمان اعضای پیشینه

 کمیته عضو که  کسی کرد می حکم هم سازمانی اصول ضمن در. بگیرد قرار سازمان ریرهب در است کشاورز

 از آن که و شود ـ اجرائیه هیئت  جا این در ـ مرکزی کمیته عضو باید پیوندد می دیگری حزب به وقتی بوده، مرکزی

 اصول این و سوابق آن به کنفرانس در کنندگان شرکت اما بگیرد قرار تشکیالت بدنه در درآمده تشکیالت بدنه

 شوند می جمع الشایی اتاق در ها بچه همه ،اجرائیه هیئت  اعضای انتخاب برای گیری رأی از پیش شب. نداشتند توجه

 باید و نداریم او به نیازی و «نیست ما از» کشاورز گویند می. کنند پیدا راهی کشاورز فریدون شر از رها شدن برای تا

کنند  مطرح گیری رأی از پیش که رسند می نتیجه این به سرانجام. برود کنار خودش که یمده قرار برابرش در مانعی

 فعالیت آنجا در و بروند ایران به دیگر سال یک  تا حداکثر که شوند اجرائیه هیئت عضو توانند می کسانی تنها که

 از پیش بعد روز. کند اجرائیه  هیئت در عضویت کاندیدای را خود نباید برود ایران به تواند نمی که هم کسی و کنند

 بالفاصله و کند می مطرح را پیشنهاد این الشایی گویا کنند اجرائیه هیئت  در عضویت کاندیدای را خود افراد این که

 گوید می بود، شده محکوم اعدام بار دو به و محاکمه تهران در غیابی طور به  که کشاورز فریدون. شود می تصویب

 جریان بود شده متوجه و خوانده را آنها دست کشاورز یقین به قریب احتمال به. کشد می کنار را دشخو و نیستم من

 روابط مسئول) رضوانی محسن و شد انجام اجرائیه هیئت  انتخابات کشاورز، گیری کناره از پس. است قرار چه از

 به [1]نهاوندی سیروس و چهرازی بیژن ،(مالی مسئول) حکمت بیژن ،(تشکیالت مسئول) الشایی کورش ،(المللی بین

 کمیته به معترضان اصلی های درخواست از که ایران به رهبری انتقال شعار. شدند انتخاب اجرائیه هیئت  عضویت

 به  صرفاً را شعار این تیرانا کنفرانس در اما بود صحیحی درخواست و شعار خود خودی به بود توده  حزب مرکزی

 مدت در اجرائیه  هیئت اعضای باید مصوبه این طبق وگرنه کردند تصویب و مطرح ورزکشا کنار گذاشتن منظور

 برکنار را ها آن و گیرسیده موضوع این به باید سازمان، بعدی کنفرانس صورت این غیر در و رفتند می ایران به مقرر

 منتخب اجرائیه هیئت  اعضای بقیه ینهاوند سیروس و چهرازی بیژن از غیر به. نیفتاد اتفاقی چنین که آن حال. کرد می

 همچنان و ماند اروپا در و نیامد ایرن به 5519 سال تا رضوانی محسن حتی نرفتند، ایران به 31 دهه در تیرانا کنفرانس

 !بود اجرائیه هیئت  عضو هم
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 تصویب انسکنفر در. است بوده انقالبی سازمان تشکیالت موضوع تیرانا، کنفرانس در شده مطرح  مسائل از یکی

 تشکیالت ایجاد. کنیم ایجاد اروپا در ای گسترده تشکیالت نباید بود خواهد ایران در ما اصلی فعالیت چون شد

 را ایران تشکیالت از کننده حمایت  نقش اروپا، در سازمان محدود تشکیالت و باشد ما مدنظر باید ایران در گسترده

 افرادی از یکی هم من. کرد عضوگیری اروپا در محدود بسیار طور  به انقالبی سازمان اساس این بر. داشت خواهد

جابر  طریق از انقالبی سازمان با من آشنایی. شدم انقالبی سازمان عضو محدود عضوگیری این جریان در که بودم

 وعض من و توده حزب  عضو جابر دوران آن در. بودیم صمیمی بسیار هم با کلیبی جابر و من. گرفت صورت کلیبی

 به صراحت به را توده  حزب به انتقاداتم من و کردیم می بحث هم با مختلف سیاسی مسائل درباره ما. بودم ملی  جبهه

 کمیته به معترضان از دو هر و بود نزدیک( لئوبن در توده  حزب مسئوالن از) کشکولی عطا به جابر. گفتم می جابر

حزب  در اعتراضی جریان گیری شکل گیچگونه جابر تیرانا نسکنفرا از پس. رفتند می شمار به توده حزب  مرکزی

 از ای  عده با این که با من. داد توضیح من برای را سازمان این های هدف و شعارها و انقالبی سازمان تشکیل و توده 

 ها آن به و بودم نزدیک و دوست بودند ای برجسته افراد فردی، شخصیت و انسانی های گیویژه نظر از که ها ای توده

 در که را اساسی اشکاالت و ها ضعف. نداشتم آن به تمایلی و نشدم حزب این عضو گاه هیچ اما گذاشتم می احترام

 شوروی منافع دادن ترجیح  شوروی، از روی دنباله و گیوابسته مانند داشتم سراغ توده   حزب های  سیاست و مواضع

 در عملی بی نفت، صنعت شدن  ملی  نهضت ،مصدق دکتر دولت برابر در حزب این عملکرد همچنین ایران، منافع بر

 با سوسیالیسم من فکری زیربنای حال این با. بگیرم فاصله توده حزب  از بود شده موجب... و مرداد 82 کودتای مقابل

 اشکاالت همان علت به و است سوسیالیستی تشکل یک انقالبی سازمان داد توضیح جابر وقتی. بود ملی های دیدگاه

به  ضمن در و کرده بلند را مرکزی کمیته با مخالفت پرچم دارم انتقاد و ما معترض آن به هم من که هایی ضعف و

 من نظر مورد سازمان همان انقالبی سازمان که رسیدم نتیجه این به کند، مبارزه شاه رژیم با خواهد می جدی طور 

 .پیوستم آن به و است

 ،محجوب کورش ،قهرمان همایون: از بودند عبارت( گراتس) اتریش در انقالبی ازمانس محدود تشکیالت مسئوالن

 مناطق دیگر برخالف ولی. بود اتریش در توده حزب  باالی اعضای از قهرمان همایون. طالگر مهدی و کلیبی جابر

 توده حزب  از یحوائج محمود و محجوب کورش همراه به حزب، اعضای بین در تبلیغ و روشنگری بدون او اروپا،

 .بود پیوسته ها آن به و آمده گراتس به لئوبن از هم کلیبی جابر. بودند شده جدا

 از تر بیش مراتب به کاری مخفی و امنیتی اصول و نبود اروپا در توده حزب  تشکیالت شبیه انقالبی سازمان تشکیالت

 حال این با. شناختند می را نفر چهار ـ سه فقط تشکیالت، چارچوب در اعضا تر بیش. شد می رعایت توده  حزب

شان  یها واکنش و گیری موضع از کردند، می مطرح افراد که هایی بحث از ،بودند دانشجو عمدتاً که سازمان اعضای

 کلیبی جابر و محجوب کورش ،قهرمان همایون مثالً. هستند انقالبی سازمان عضو احتماالً کسانی چه زدند می حدس
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 حزب توده از متفاوتی موضع ایرانی دانشجویان انجمن های جلسه در شدند، می شناخته ای هتود عنوان به  که

 چنین گرفتند، می علنی موضع حزب توده مقابل در تر کم این که با هم حوائجی محمود و المدنی فیروز و گرفتند می

 این  صف در دیگر و دارند لهمسئ توده حزب  با آنها که کرد می مشخص فقط ها گیری موضع این. داشتند وضعیتی

 سیاسی تعلقات و عقاید از وبیش کم سیاسی های بچه که دانشجویی های محیط در گیری موضع بر عالوه. نیستند حزب

 هم افراد این که بزنند حدس ها بچه وآمدهای رفت و روابط از توانستند می سازمان اعضای شدند، می خبردار یکدیگر

 دائماً المدنی فیروز و حوائجی محمود ،محجوب کورش  مثالً. هستند حوزه یک عضو حتی و انقالبی سازمان عضو

 همین از من. اند عقیده هم او با نفر دو آن که بود معلوم کرد می گیری موضع ای زمینه در کورش وقتی. بودند هم با

 احتماالً و انقالبی مانساز اعضای المدنی و حوائجی محجوب، که بودم شده متوجه ها گیری موضع و وآمدها رفت

 . است نفر دو این مسئول محجوب و اند حوزه یک عضو

 و کرد گیری کناره سازمان از وی بعدها. کردم جذب را فخری بهرام نام به  دوستانم از یکی شدم سازمان عضو وقتی

 قرار. بود ما حوزه ولمسئ جابر و دادیم تشکیل حوزه یک بهرام و من ،کلیبی جابر. رفت غیرسیاسی زندگی دنبال  به

 رعایت کامالً هم ما و نکنیم بشود ما موضع شدن  مشخص موجب که اظهارنظری گونه هیج بهرام و من شد

 حوزه در .هستم ای توده من کردند می تصور و نداشت اطالعی من موضع از کسی ها مدت تا در نتیجه. کردیم  می

 فارسی زبان به ما مطالعاتی منابع. کردیم می مطالعه عمدتاً روز، سیسیا مسائل بررسی و بحث بر عالوه انقالبی سازمان

 هایی کتاب و توده  حزب تئوریک های جزوه لنین، آثار منتخب. نداشتیم اختیار در چندانی منابع علت، همین به و بود

 ما مطالعاتی منابع ...و ملی جبهه توده،  حزب نشریات و ها روزنامه همچنین بود، کرده منتشر و ترجمه حزب این که

 و نوشتند می سازمان رهبران که مقاله تعدادی جز به و بود راه ابتدای در هنوز انقالبی سازمان 5533 سال در. بود

 بود سازمان اعضای برای صرفاً ها مقاله این. نداشت خود از تئوریک آثار دادند، می توضیح را انقالبی سازمان مواضع

 ها مقاله این زیر در انقالبی سازمان نام کاری مخفی رعایت نظر از. رسید می ما دست به شده کپی پلی صورت به و

 «است ایران های خلق رهایی راه تنها مسلحانه مبارزه»: شد می نوشته ها مقاله این حاشیه در که شعار دو این فقط نبود،

 این که کرد می مشخص «کارگر بقهط حزب احیای جهت در ها فعالیت همه و مسلحانه مبارزه خدمت در چیز همه» و

 این ما. دارد نام چه جریان این دانست نمی کسی انقالبی سازمان اعضای از غیر به اما دارد تعلق جریان یک به ها مقاله

 بحث هم با حوزه در آنها مباحث و مطالب درباره و خواندیم می را نشریات و ها جزوه ها، کتاب آن ها، مقاله

 ما مطالعاتی منابع به هم آثار این شد ترجمه فارسی به چین کمونیست حزب منابع و مائو آثار هک بعدها. کردیم می

 و تئوریک آثار ما. بود تر متنوع توده حزب  اعضای به نسبت انقالبی سازمان اعضای مطالعاتی منابع ابتدا. شد افزوده

 با ها آن از هریک درباره و خواندیم می بود، هشد نوشته متضاد حتی و متفاوت های دیدگاه و نظرات با که را سیاسی

 یا و کرد می منتشر توده  حزب که را آثاری عمدتاً و کردند  می مطالعه بُعدی یک ها ای توده اما کردیم می بحث هم
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 سازمان اعضای. داشتند تعصب شوروی کمونیست حزب منابع به نسبت ضمن در. خواندند می بود آن تأیید مورد

 منابع تنوع آن. شدند دچار وضعی چنین به چین، در فرهنگی انقالب از پس خصوص به  مدتی از پس هم انقالبی

 حزب منابع و مائو آثار فقط انقالبی سازمان اعضای و رفت بین از داشت وجود سازمان در ابتدا که مطالعاتی

 11 و 31 های دهه در ایران چپ های جریان بین در. داشتند تعصب آن به نسبت و خواندند می را چین کمونیست

 کمونیستی جنبش های قطب به چون نبودند، ها  محدودیت و ها تعصب قبیل این دچار «ها سوسیالیست جامعه» اعضای

 .کردند می استفاده مارکسیستی آثار و منابع همه از نداشتند گیوابسته

 چنین تنها  نه آن که حال. است منسجمی ایدئولوژی دارای انقالبی سازمان کردیم می فکر همه فعالیت، ابتدای در

 شعارهای مورد در حتی شد، مشخص بعدها که چنان. داشت وجود سازمان در غریبی و عجیب آشفتگی بلکه نبود

 های خلق رهایی راه تنها مسلحانه مبارزه» گفتیم می همه. نداشتیم یکسانی و واحد دریافت و درک هم سازمان اصلی

 فکر چریکی کامالً و بود گوارا چه از تقلید مسلحانه مبارزه از سازمان اعضای از ای هعد تلقی ولی «است ایران

 در چین تجربه تکرار فکر در و گرفتند می گیری نتیجه را ای توده مسلحانه مبارزه شعار، این از هم ای عده. کردند می

 از بعضی شعار، این با وجود این که آور تعجب. دانستند می ناپذیر اجتناب را شاه رژیم و مردم رویارویی و بودند ایران

 نیز «کارگر طبقه حزب احیای» شعار مورد در. داشتند اعتقاد کارگر طبقه کالسیک سازماندهی به سازمان اعضای

 گروهی و کردند می استنباط را توده  حزب اصالح و ترمیم ای عده شعار، این از. داشت وجود ای پراکندگی چنین

 شعارهای خود متفاوت های  برداشت این از جدا. فهمیدند می را توده حزب  از متفاوت و یدجد حزب تشکیل هم

 را کارگر طبقه حزب باید گفت می شعار یک. بود سازمان رهبران فکری گیآشفته دهنده نشان هم انقالبی سازمان

 کارگر طبقه حزب احیای به مه کاری و شوید مسلح اکنون  هم ایران مردم کرد می اعالم دیگر شعار و کنیم احیا

 ابتدای البته) مائو نظرات به اعتقاد چریکی، جنگ یعنی متفاوت، مشی خط سه با جریان سه در واقع. باشید نداشته

 پس. داشت وجود انقالبی سازمان در همزمان طور به  توده  حزب  مشی خط و( بود نگرفته شکل کامالً سازمان فعالیت

 را خود مشی خط تا برآمدند درصدد یک هر و کردند پیدا را خود نهایی شکل جریان سه این چند سال، گذشت از

 .انجامید انقالبی سازمان شدن پاره  چند به که کنند پیدا سازمان در کمال و تمام صورت به

 مبارزه واقعی محیط در و بردند می سر  به اروپا در آن اعضای و رهبران که بود این در انقالبی سازمان اساسی مشکل

 های واقعیت طریق از کردند می مطرح که شعارهایی و مشی خط نظرات، نتیجه در. نبودند ایران جامعه در یعنی

 با پیوندی چنین فقدان در. شود معلوم آنها واقعی عیار و اجتماعی بازتاب تا خورد نمی محک ایران جامعه ملموس

 عمل در بتوانیم آن که بدون که بود شعارهایی و عقاید روی صرفاً ما وحدت و شده گرایی ذهن دچار ما ایران جامعه

 .کردیم می تکرارشان بسنجیم، را ها آن
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 انقالبی سازمان سریع رشد عوامل

 ترین بزرگ به انقالبی سازمان ،"جنوب جنبش" و شاه به سوءقصد ی واقعه دو ی درنتیجه 5533ـ  5531 های سال در

 سازمان عضو بعدها و هوادار غربی، اروپای در توده حزب  اعضای تر بیش و شد تبدیل ایران از خارج در چپ تشکل

( 5533 فروردین 85) مرمر کاخ در شاه ترور برای آبادی شمس رضا وظیفه سرباز اقدام یعنی اول واقعه. شدند انقالبی

 در مشارکت به متهم و دستگیر نیکخواه گروه واقعه، این دنبال به  که جاآن از اما نداشت انقالبی سازمان با ارتباطی

 .آمد میدان به هم انقالبی سازمان پای شد، شاه ترور برای اقدام

 در توده  حزب مرکزی کمیته مخالفان رأس در که بود افرادی ازجمله نیکخواه پرویز کردم، اشاره تر پیش که چنان

 و بازگشت ایران به انقالبی سازمان تشکیل و مونیخ نشست از پیش[ 5538 تیرماه اواخر در] وی. داشت قرار انگلستان

 تحصیل انگلستان در هم ها آن که رسولی محسن و پورکاشانی منصور ،شیروانلو فیروز ،منصوری احمد همراه به

 نداشت، انقالبی سازمان با تفاوتی تنها نه  مشی خط و ایدئولوژی نظر از گروه این. داد تشکیل گروه یک بودند کرده

  هیئت و گروه طریق این از و داشتند ارتباط هم با رضوانی محسن و نیکخواه. بود انقالبی ازمانس از بخشی بلکه

 دو که بود این دنبال به  انقالبی سازمان اجرائیه  هیئت دوران آن در. شدند می مرتبط هم با انقالبی سازمان اجرائیه

 .کند پشتیبانی آن از سیاسی بخش و شدبا سازمان فقرات ستون نظامی بخش. کند ایجاد نظامی و سیاسی بخش

 را ایران جامعه تا کردند تالش سو یک از ها آن. کردند می فعالیت طرح این اجرای برای دوستانش و نیکخواه

 کوهنوردی گروه یک حد در را شمال های جنگل دیگر، از سوی. رفتند پیش حدودی تا زمینه این در و بشناسند

 برقرار ارتباط داشت وجود ایران در زمان آن در که مخفی سیاسی های محفل و ها وهگر با ضمن در. کردند شناسایی

 و ها مقاله هم رضوانی و فرستاد می رضوانی برای را خود های بندی جمع و تحقیقات نتایج نیکخواه گروه. کردند

 برای اقدام اتهام به که ودندب هایی فعالیت چنین مشغول دوستانش و نیکخواه. فرستاد می ها آن برای را سازمان نظرات

 این از شاه به سوءقصد پرونده به ها آن کردن مرتبط و نیکخواه گروه کشف گیچگونه .شوند می دستگیر شاه ترور

 از بعد و رفت سربازی خدمت به 5538 سال در بود، ایران حزب هوادار یا عضو که آبادی شمس رضا: است قرار

 محافظان جزو و فرستادند  شاهنشاهی گارد به را او داشت خرداد 51 وقایع در اشتبازد سابقه اینکه با آموزشی دوره

 و کاشان اهل دو هر که ـ کامرانی احمد رادیوسازی ی مغازه به آبادی شمس 5535 اسفند اواسط در. شد مرمر کاخ

 راحتی به است، ما تدس هم پُر مسلسل و بینم می را شاه روز هر من: گوید می وی به. رود می بودند دوست هم با

 خارج از و است سیاسی که دوستان از یکی با تا کن صبر: گوید می کامرانی داری؟ نظری چه. بکشم را شاه توانم می

 اطالع نیکخواه به منصوری. پرسد می را او نظر و گوید می منصوری احمد به را جریان کامرانی. کنم صحبت آمده

 .کند سرش به دست بگو کامرانی به است، دام این: گوید می وریمنص به و کند می شک نیکخواه دهد، می
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 آبادی شمس و نرسید شاه به آسیبی. کرد  تیراندازی شاه سوی به  مرمر کاخ در آبادی شمس 5533 فروردین 85 روز

 و ودش می مخفی و ترسد می کامرانی [9]مرمر کاخ در تیراندازی خبر انتشار از پس. شد کشته شاه محافظان دست به 

 به کند، نمی کمک کامرانی به منصوری. خواهد می کمک او از و گرفته تماس منصوری با ایران از شدن خارج برای

 .ندارد ربطی ما به قضیه این و ایم نکرده کاری ما: گوید می او

 بررسی را کاخ سربازان مالقات فهرست شاه، به سوءقصد پرونده پیگیری جریان در ساواک و ارتش دوم رکن

 رفته آبادی شمس مالقات به واقعه از پیش روز چند که رسند می کامرانی نام  به ها مالقاتی اسامی بین در و کنند می

 متوجه و رفته اش خانه به .آید نمی مغازه به که است روز چند شوند می متوجه روند، می کامرانی دنبال به . بود

 اول در کامرانی سرانجام. شود می تبدیل یقین به مأموران شک. است نرفته هم خانه به است روز چند شوند می

 شدت به را او داشته، دست شاه به سوءقصد در وی کردند می فکر چون. شد بازداشت کاشان در 5533 اردیبهشت

 کنند می بازداشت را منصوری. دهد می لو را منصوری احمد کامرانی،. کند معرفی را همدستانش تا کنند می شکنجه

 متوجه ساواک این که با. رود می لو گروه و [9]رسند می نیکخواه به منصوری از. شود می شکنجه شدت به  مه او و

 استفاده فرصت این از اند، کرده می دنبال را دیگری برنامه و نداشته شاه به سوءقصد در نقشی نیکخواه گروه [2]شد

 گروه دستگیری. کنند ترور را شاه خواستند می اه کمونیست شد مدعی و انداخت راه به تبلیغاتی هیاهوی و کرد

 رو روبه شاه رژیم مخالف احزاب و کنفدراسیون شدید واکنش با بود  انداخته راه به ساواک که هیاهویی و نیکخواه

 علیه جهانی گسترده مبارزه و درآمد حرکت به دوستانش و نیکخواه از دفاع برای یکپارچه طور به  کنفدراسیون. شد

 تا تحصن و اعالمیه صدور از متعددی های اقدام امریکا و غربی اروپای شهرهای در. انداخت راه به را اهش رژیم

 پرونده به اروپا در افکارعمومی توجه تنها  نه ها، فعالیت این با. آورد عمل به... و مطبوعاتی گفتگوهای غذا، اعتصاب

 ملل سازمان و انگلستان عوام مجلس در را گروه ینا پرونده توانست کنفدراسیون بلکه شد جلب نیکخواه گروه

 [6].بگذارد فشار تحت را شاه اروپایی، رژیم حقوقدانان و نشریات مجامع، این طریق از و کند مطرح متحد

 دولت و افکارعمومی توجه جلب منظور به  جمله از و کرد فعالیت خیلی ایرانی دانشجویان فدراسیون نیز اتریش در

 این در. کرد سازماندهی وین در را ای روزه سه غذای اعتصاب ،نیکخواه گروه از دفاع و بشر حقوق نقض به اتریش

 آن با توانست نمی سلیم عقل که کردیم مطرح را هایی خواست. ندادیم باد مرده و باد زنده شعار ما غذا اعتصاب

 و هستند  غیرنظامی متهمان. شوند کمهمحا بشر حقوق موازین و اصول طبق باید متهمان: کردیم اعالم. کند مخالفت

 پرونده این به گیرسیده دادگاه باید. نظامی دادگاه در نه شوند محاکمه غیرنظامی دادگاه در باید ایران قوانین طبق

 مطابق و ندارند استقالل ایران های دادگاه چون. باشند داشته مدافع وکیل باید متهمان از هر یک و شود تشکیل علنی

 خبرنگاران و المللی بین دار صالحیت مجامع نمایندگان و حقوقدانان باید دهند، می حکم دولت نظر و خواست
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 ترور با ما کردیم می تأکید ضمن در. کنند نظارت محاکمه جریان بر و باشند داشته حضور دادگاه در خارجی

 .اند نداشته نقش شاه به سوءقصد در نیکخواه گروه اعضای و مخالفیم

 گردن کنفدراسیون های خواست به شد مجبور شاه رژیم که آورد پدید را شرایطی کنفدراسیون ستردهگ فعالیت

 خبرنگاران المللی، بین دار صالحیت مجامع نمایندگان و حقوقدانان از ای عده ،نیکخواه گروه محاکمه هنگام. بگذارد

 [51].کردند شرکت شد می برگزار علنی که دادگاه جلسات در و رفتند ایران به اروپایی های خبرگزاری و نشریات

. کند مرتبط شاه به سوءقصد واقعه به را نیکخواه گروه نتوانست نظامی دادگاه ،المللی بین نظارت علت به درنتیجه

 بودند نداده اطالع امنیتی های مقام به ولی داشتند اطالع آبادی شمس قصد از کامرانی احمد و منصوری احمد چون

 رویه و مرام داشتن و کشور امنیت علیه مقدمین قانون» اساس بر گروه اعضای بقیه و شدند کوممح ابد حبس به

 نیکخواه به سال 51 یعنی محکومیت مدت ترین بیش. شدند محکوم زندان سال چند به( 5551 مصوب) «اشتراکی

 [55].گرفت تعلق

 جهانی تأثیر و کنفدراسیون یکپارچه حرکت ماا بود انقالبی سازمان به ای ضربه نیکخواه گروه دستگیری این که با

 سوءقصد درباره انقالبی سازمان رهبری. کرد تبدیل انقالبی سازمان رشد برای فرصتی به را ضربه این آن، های اقدام

  به را تصور این که بود صورتی به برخورد نحوه اما ایم نداشته نقشی واقعه این در ما کرد می مطرح اگرچه شاه به

 پس و نیکخواه گروه محاکمه جریان در. ایم داشته نقش بدانید ولی ایم نداشته نقش گوییم می ما که آورد می وجود

 ابراز. کرد تبلیغ خودش برای طریق این از حقیقت، در و کرد بزرگ را نیکخواه توانست تا انقالبی سازمان آن، از

 بسیار تأثیر و کرد وارد انقالبی سازمان بر سنگینی هضرب ،5536 بهار در شاه رژیم به او پیوستن و نیکخواه ندامت

 کسب برای مؤثری عامل ،5533 سال در نیکخواه گروه دادگاه و شاه به سوءقصد حال این با. گذاشت برجا منفی

 .بود انقالبی سازمان رشد و اعتبار

 اصالحات آغاز از سپ. بود «جنوب جنبش» شد انقالبی سازمان سریع گسترش و رشد موجب که ای واقعه دومین

 را قشقایی خسروخان توجه هم ها، ناآرامی این تداوم. شد ناآرام فارس منطقه و ایران جنوب 5535 سال از ارضی،

 مسلحانه مبارزه سازماندهی دنبال  به که را انقالبی سازمان رهبران توجه هم و کرد جلب شاه رژیم با مبارزه برای

 او از و گرفت تماس خسروخان با کشکولی عطا طریق از سازمان اجرائیه ت هیئ. دادند می را آن شعار و بودند

. نکرد اقدامی هم خودش و بود نگرفته تحویل را انقالبی سازمان خسروخان گویا. کند اقدام رژیم تا علیه خواست

 فارس طقهمن های یاغی به و رود می ایران به خواند می درس انگلیس در که خسروخان خواهرزاده ،قشقایی بهمن

 با بار چندین ها آن. نبودند سیاسی مبارز بودند شده جمع قشقایی بهمن اطراف که افرادی و ها یاغی این. پیوندد می

 6 با قشقایی بهمن و شدند پراکنده افراد این ماه چند از پس. جنگند می و کنند می برخورد ارتش و ژاندارمری قوای

 ایل از که انقالبی سازمان اعضای از کشکولی ایرج و عطا شرایطی چنین در. داد ادامه را مبارزه و ماند  باقی نفر
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 آنها به کسی ولی دادند ادامه را مبارزه هم دیگر ماه چند ها آن. شدند ملحق بهمن به و رفتند ایران به بودند قشقایی

 را ها آن هم ارتش و بودند حرکت حال در دائماً هم مدت تمام در. کنند ایجاد آزادشده منطقه نتوانستند و نپیوست

. کنند   فرار توانستند ولی شدند محاصره بار دو ـ یکی ها ارتش، آن با و گریزها تعقیب این جریان در. کرد می تعقیب

 پیغام او برای مکرراً دولت. خورد را دولت های پیغام فریب بود شده خسته وضعیت این از که قشقایی بهمن سرانجام

 منزل به کشکولی، عطا و ایرج مخالفت با وجود قشقایی بهمن. بود خواهد امان در شود سلیمت اگر که فرستاد می

 بهمن 5533 آبان 52 در بود داده علم که هایی قول و ها وعده برخالف. شد تسلیم و رفت شیراز در علم اسداهلل

 اروپا به بعد ماه سه و رسانده بیدو به را خود هم کشکولی ایرج و عطا. کردند اعدام فارس فیروزآباد در را قشقایی

 [58]«.بازگشتند

 اروپا در کشکولی ایرج و عطا امضای به «جنوب از ای نامه» با عنوان ای اعالمیه انقالبی سازمان ،5531 تابستان در

 ایکودت از پس که آورد وجود به  انقالبی سازمان برای اعتباری چنان نامه این. انداخت راه به غوغایی و کرد منتشر

 تبلیغات انقالبی سازمان اجرائیه هیئت . بودند نشده برخوردار آن از ایرانی چپ احزاب از یک هیچ ،5558 مرداد 82

 این من، ازجمله و سازمان اعضای. بود تزویر و دروغ با آمیخته که انداخت راه به جنوب جنبش پیرامون ای گسترده

. دادیم می دیگران خورد به را آن فراوان، تاب و آب با البته و تمام صداقت با و بودیم کرده باور کامالً را تبلیغات

. دارد ادامه مبارزه و اند فرستاده ایران جنوب از را آن که کرد می القا را تصور این که بود شده نوشته صورتی به نامه

 ها مدت بود، آنچه و اشتند وجود ایران جنوب در جنبش اساساً و بود شده نوشته[ پاریس] اروپا در نامه آن که حال

 موارد بعضی در جنوب جنبش مورد در انقالبی سازمان رهبری ادعاهای و تبلیغات. بود شده تمام نامه انتشار از پیش

 پارتیزان هزار پنج ایران جنوب در ما گفتند می مثالً. کردم می شک آن درستی در گاهی که بود آمیز اغراق حدی به

 از نفر هزار 31ـ  11 باید کم دست. دارند اختیار در را فارس استان نصف ها آن البد گفتم می خودم به من. داریم

 شدم می متوجه آن که با وجود. نبود قضایایی چنین از حاکی ایران اخبار اما. باشند کشته را ها ژاندارم و ها ارتشی

 سازمان و رفقا به که حصری و دح بی اعتماد ولی کند نمی تأیید را سازمان رهبری ادعاهای برخی موجود شواهد

 دیدم نمی داشت واقعیت آنچه درواقع. نیست درست تبلیغات و ادعاها قبیل این بپذیرم که شد می مانع داشتم انقالبی

 سازمان برای کالنی سرمایه به جنوب جنبش. پذیرفتم می واقعیت عنوان  به را کرد می اعالم سازمان رهبری آنچه و

 در را عملی مبارزه و دهد انجام انقالبی قاطعانه اقدام که بودند حزبی انتظار در همه که بود ها ل  اس. شد تبدیل انقالبی

 است حزبی همان شد مدعی انقالبی سازمان جنوب، جنبش و نیکخواه گروه دستگیری واقعه دو با. کند شروع ایران

 بگویم توانم می جرأت به. نیست منفعل و داردن گیوابسته که است حزبی .دارد نیاز آن به ایران انقالبی جنبش که

 و نفوذ انقالبی سازمان و شدند انقالبی سازمان جذب کشور از خارج در ایران چپ دانشجویان درصد 61 تقریبا

 .آورد دست به کنفدراسیون در زیادی بسیار اعتبار
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 نفر سه آن ماجرای

 به سغایی عباس و قاسمی احمد ،فروتن غالمحسین کترد پیوستن ماجرای دادم، توضیح که ای واقعه دو با همزمان

 سغایی عباس و مرکزی کمیته عضو قاسمی و فروتن. افتاد اتفاق سازمان، از ها آن اخراج سپس و انقالبی سازمان

 کمونیست حزب مواضع از ها آن شوروی، و چین اختالف جریان در. بودند توده  حزب مرکزی کمیته مشاور عضو

 به و کنند انشعاب توده  حزب از خواستند می و داشتند ارتباط انقالبی سازمان با نفر سه این. دکردن حمایت چین

 از نفر دو. کرد اقدام شرقی آلمان از ها آن کردن  خارج  برای انقالبی سازمان اجرائیه هیئت  نتیجه در .بپیوندند سازمان

 و فروتن به را خود های گذرنامه و رفتند شرقی آلمان به رهنما اسماعیل و سمیعی ایرج های نام به سازمان اعضای

 خارج شرقی  آلمان از راحتی  به 5533 آذر 51 و 53 در و کرده عوض را ها گذرنامه عکس نیز ها آن. دادند سغایی

  آلمان از قانونی ای گونه به  قاسمی احمد بعد مدتی. کردند شرکت انقالبی سازمان کنفرانس دومین در و [55]شدند

مخفی  با کردند تالش شرقی آلمان از خروج برای رهنما و سمیعی. رفت پاریس به آنجا از و غربی آلمان به رقیش

 کردند تالش توده حزب  و شرقی آلمان دولت. شدند دستگیر مرز در ولی شوند خارج شرقی  آلمان از قطار در شدن 

 سر به  شرقی آلمان زندان در ماه 55 رهنما و سمیعی. یدنرس نتیجه به که کنند متهم جاسوسی و ربایی آدم به را ها آن

 بعد سال چند. بازگشتند غربی آلمان به و شدند آزاد زندان از چین و آلبانی های دولت پادرمیانی با سرانجام و بردند 

 5515 سال در بود زندان خوب های بچه از که سمیعی. شد زندانی و بازداشت ،5532 سال در و رفت ایران به سمیعی

 .شد آزاد زندان از

 شهر حومه در( چین طرفدار) بلژیک کمونیست حزب کمک به انقالبی سازمان کنفرانس دومین ،5533 آذر در

 ،بوذری منوچهر ،(خان به معروف) مقدم محمود ،حکمت ،الشایی ،رضوانی کنفرانس این در [53].شد برگزار یژ لی

 اسی ،جاسمی محمد ،صفایی خسرو ،صادقی علی  ،زربخش مجید ،رمانقه همایون [51]،(دری) ع.م ،پارسانژاد سیاوس

 نام به  ای روزنامه: کند می تصویب کنفرانس .داشتند حضور ...و سغایی عباس ،فروتن غالمحسین ،طیورچی[ اسداهلل]

 برای که دیتیمحدو کند، ترویج و تبلیغ را سازمان نظرات و مواضع و شود منتشر انقالبی سازمان ارگان عنوان به توده

 کنفرانس در. باشد نداشته اروپا در عضوگیری برای محدودیتی انقالبی سازمان و شود لغو بود، برقرار عضوگیری

هیئت  اصلی اعضای. شدند انتخاب اجرائیه هیئت  مشاور اعضای بار نخستین برای همچنین و اصلی اعضای دوم،

 و مقدم محمود ،حکمت بیژن ،الشایی کورش ،انیرضو محسن :از بودند عبارت کنفرانس منتخب اجرائیه 

 سیاوش ،قهرمان همایون ،بوذری منوچهر ،سغایی عباس: از بودند عبارت نیز مشاور اعضای فروتن غالمحسین

 انقالبی سازمان انتشارات مسئولیت آید، می غرب به قاسمی احمد که کنفرانس از پس مدتی(. دری) ع.م و پارسانژاد

 .دهند می او به را
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 تئوریک نظر از بود، شده انتخاب اجرائیه هیئت  سوم عضو عنوان  به بلژیک کنفرانس در که فروتن غالمحسین دکتر

 شد معلوم کادرها جلسه در ،(5539 تابستان) بعد سال دو. بود سالم خیلی اخالقی نظر از و باسواد و توانا سیاسی، و

 نبودند، توانا و باسواد سیاسی و تئوریک نظر از که ـ متحک و الشایی رضوانی، ـ اجرائیه هیئت  قدیمی اعضای

 به سره یک را تئوریک عرصه تا دهند می قرار اجرائیه هیئت  اصلی ترکیب در را( خان به معروف) مقدم محمود

 فروتن، همکاری. است بوده باسواد و قوی تئوریک نظر از مقدم محمود ام شنیده که  طوری .نکنند واگذار فروتن

 امور همه جریان در خواستند می قاسمی و فروتن. نکشید طول زیادی مدت انقالبی سازمان با سغایی و قاسمی

 عین در و کنند استفاده قاسمی و فروتن از خواستند می اجرائیه هیئت  قدیمی عضو سه ولی باشند داشته قرار سازمان

 سه و شود می تشدید ها اختالف تدریج به 5531 سال رد. ندهند ها آن به را انقالبی سازمان امور در مداخله اجازه حال

 به وادار را ها آن تا گذارند می فشار زیر مختلف های شکل به را سغایی و فروتن ،قاسمی  اجرائیه، هیئت  قدیمی عضو

 زندگی جعلی پاسپورت با و غیرقانونی صورت به پاریس در شرقی آلمان از خروج از پس نفر سه این. کنند تمکین

 [59].پرداخت می انقالبی سازمان را ها آن زندگی مخارج و کردند می

 و قاسمی شکستن برای. دهند می تئوریک جنبه آن به اجرائیه هیئت  قدیمی عضو سه گیرد می باال اختالف وقتی

  تشکیل یابتدا از را توده  حزب عملکرد و مواضع و کنند انتقاد خود از سازمان سطح در خواهند می ها ن آ از فروتن،

 مورد در. باشد سازمان رهبری سطح در باید خود از انتقاد گویند می فروتن و قاسمی. دهند قرار انتقاد مورد آن شدن

 تا است، وارد آن به که انتقادهایی و اشکاالت تمام با وجود توده  حزب که بودند نظر این بر هم توده حزب  از انتقاد

 و فروتن ادعاهای این مقابل در. است بوده کارگر طبقه حزب اند، کرده می تفعالی حزب این در ها آن که زمانی 

... و کرد پیدا آن گذشته در را ها انحراف باید دهد نمی ماهیت تغییر شبه یک حزب بودند که ها معتقد قاسمی، آن

 سرش پشت و فتر کشید، کنار را خود و شد جریان متوجه سرعت به تیرانا کنفرانس در که کشاورز دکتر برخالف

 فعالیت خواستند می تئوریک و سیاسی نظر از ها آن. نداشتند قصدی چنین سغایی و فروتن قاسمی، نکرد، نگاه هم را

 به حاضر ها آن شوند می متوجه حکمت و الشایی ،رضوانی وقتی. باشند داشته فعال حضور انقالبی سازمان در و کنند

 قاسمی، و فروتن خود از انتقاد و «پراکنده های سازمان» تز تصویب عنوان  به و بینند می تدارک ای توطئه نیستند، تمکین

 درون مبارزات در ای کارکشته و باتجربه انسان که قاسمی. دهند می تشکیل را انقالبی سازمان العاده فوق کنفرانس

 نیاز که تز یک تصویب و خود از انتقاد: گوید می و کند نمی شرکت کنفرانس در و شود می توطئه متوجه بود حزبی

 قصدی چنین ما نه،: گویند می قاسمی به هم ها آن. کنید سر به دست را ما خواهید می حتما. ندارد کنفرانس تشکیل به

 و فروتن قاسمی، انشعاب سروصدای از اجرائیه که هیئت . بود زده حدس قاسمی که بود همان هدف اما... و نداریم

 ها آن به نیازی دیگر بود، برده را کافی و الزم استفاده انقالبی سازمان به ها آن پیوستن و فرار از حزب توده، و سغایی

 سازمان العاده فوق کنفرانس ،5531 تابستان در. دانست می زائد و مضر را سازمان در شان عضویت ادامه و نداشت
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 اختالف موضوع به «پراکنده های انسازم» تز تصویب از پس کنفرانس نمایندگان. شود می تشکیل بلژیک در انقالبی

این  بدون اجرائیه هیئت . کنند می اخراج انقالبی سازمان از را سغایی و فروتن ،قاسمی و پردازند می اجرائیه هیئت  در

 و پول بدون را ها آن بدهد، بود، گذشته ها آن از سنی که نفر، سه این زندگی و معیشت وضع به اهمیتی ترین کم که

 .کرد رها پاریس در امکانات

 مضیقه به خود خوراک تهیه برای که طوری  به  گرفتند، قرار دشواری بسیار وضعیت در سغایی و فروتن قاسمی،

 غربی آلمان در و نشد موفق که بازگردد شرقی آلمان به کرد داشت تالش قلبی بیماری که سغایی عباس. افتادند

 منتشر اروپا در را توفان روزنامه که هایی بچه. کردند پیدا دیگری سرنوشت فروتن و قاسمی. مُرد و کرد سکته

 زبان به دون مائوتسه آثار ترجمه برای ها چینی که ای الترجمه حق این بر افزون. کردند کمک ها آن به کردند می

 مخالفت جودبا و ـ را کار این. بود مؤثر نفر دو این محقرانه زندگی تأمین در پرداختند می فروتن و قاسمی به فارسی

 [59].بود کرده فراهم ها آن برای خانباباتهرانی ـ انقالبی سازمان اجرائیه هیئت 

 این. پیوستند کردند، می منتشر را توفان روزنامه که هایی بچه به انقالبی سازمان از اخراج از پس فروتن و قاسمی

جدا  به تصمیم و معترض اعضای شدن  جمع ابتدای همان در. بودند توده حزب  مرکزی کمیته به معترضان از ها بچه

 با انقالبی سازمان بنیانگذاران برخالف ها آن اما داشتند شرکت اقدام این در هم توفان های بچه توده، حزب  از شدن

. کردند می تأکید فرهنگی و تئوریک فعالیت ضرورت بر و نبودند موافق دوران آن در جدید حزب و سازمان تشکیل

 هادی ،آدرم مهرداد  ،طاهری ،عضدی جهانگیر ،سعادتی علی ،ثریاپورثریا هوشنگ یعنی ها نآ اساس این بر

 اوایل در که یزدی فرخی محمد توفانِ روزنامه از الهام با را روزنامه نام. کردند منتشر را توفان روزنامه... و جفرودی

 این به توفان روزنامه در و بودند کرده ابانتخ بود، انقالبی ای روزنامه و شد می منتشر تهران در رضاشاه سلطنت

 [52].شد می اشاره موضوع

  هیئت از ما که بود نزدیک انقالبی سازمان فکری مواضع به جا آن تا توفان روزنامه تئوریک مواضع و ها دیدگاه

 ما سازمان با ارتباطی نه،: دادند پاسخ خیر؟ یا ماست سازمان به متعلق توفان روزنامه: پرسیدیم سازمان اجرائیه

 . هستند نزدیک ما به فکری نظر از ولی ندارند تشکیالت و سازمان که کنند می منتشر ای عده را روزنامه این [56].ندارد

 سازمان و کردند سازماندهی سیاسی سازمان یک صورت به را ها آن پیوستند توفان های بچه به فروتن و قاسمی وقتی
 توفان سازمان ،31 دهه در. شد سازمان این ارگان هم قانون روزنامه. دادند شکیلت را توفان لنینیستی ـ مارکسیستی

 در را توفان تشکیالت و رفتند ایران به... و جفرودی هادی ،سعادتی علی. کرد اقدام ایران در تشکیالت ایجاد برای

 .کرد بازداشت بجنورد و تهران در را تشکیالت این اعضای ساواک ،5536 آذرماه در اواخر. کردند ایجاد ایران

. نداشتند اطالعی نفر سه این با اجرائیه هیئت  ناجوانمردانه و گرانه توطئه رفتار از انقالبی سازمان اعضای زمان آن در

 نفر سه این: گفتند کرد، نظرخواهی سازمان اعضای از اجرائیه هیئت  العاده، فوق کنفرانس از پیش ،5531 بهار در
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 هایی تماس غیرتشکیالتی طور به  کنند می فعالیت ضدرهبری و بگیرند دست  به را مانساز رهبری خواهند می

 شوند؟ تبدیل ساده عضو به یا بمانند سازمان رهبری در کنیم؟ چکار نفر سه این با ما شما نظر به... و گیرند می

 در را پرسش پاسخ حقیقت، در. بود پرسش خود در هم آن پاسخ و بود شده تنظیم تر تمام هرچه رندی با پرسش این

 صالحیت که صورتی  در و کنند بازسازی را خودشان شوند، تبدیل ساده عضو به ها آن بگوییم که گذاشتند ما دهان

 احمد اخراج ای اطالعیه طی انقالبی سازمان اجرائیه هیئت  العاده فوق کنفرانس از پس. برسند رهبری مقام به داشتند

  [81].کرد اعالم سازمان از را سغایی عباس و فروتن غالمحسین ،قاسمی

 اجرائیه هیئت  غیرانسانی و ناجوانمردانه رفتارهای و برخوردها ازجمله و قضایا از خیلی واقعیت که «کادرها جلسه» در

 .است بوده قرار چه از جریان شدیم متوجه تازه ،شد آشکار سغایی و فروتن قاسمی، با انقالبی سازمان

 

 به ایران ضاآغاز انتقال اع

آموزش  ، گروهی برایویدا حاجبیبا معرفی و وساطت  ،سیس سازماناتاز سه سال گذشت پس از  5535سال 

پس  .ین گروه بودما افراد از یکی من. تاریخچه انقالب کوبا به آن جزیره فرستاده شدندمطالعه مبارزات نظامی و 

از گروه . ، افرادی شروع به مسافرت به ایران نمودندزمان گروه مشابهی از چین از بازگشت گروه از کوبا و هم

 پس چهارمحالی کائیدی علی :تکمیلی] علی چهارمحالیو احتماال  محمود جالیر، من، گرسیوز برومندو  گودرز ،کوبا

اوضاع  .مبه ایران بازگشتی [شد اعدام اوین زندان در 5595 اردیبهشت 55 در و پیوست ها کمونیست اتحادیه به 5519 انقالب از

ست و ا اجرا رقابلیغ رانیدر ا سازمان انقالبی یاسیس یمش که افکار و خط داد یوضوح نشان م  به رانیا یاجتماع

بوده و از  نیدر چ سمیفئودال تیـ مربوط به عصر حاکم ها ینیـ تز چ« روستا قیمحاصره شهرها از طر»مشی  خط

 .هم از توان ما خارج بود و دیرس یهم ناممکن به نظر م ی،شهر کیچر یها حرکت گریطرف د

ش ا در شیراز دستگیر شده بود و دوران سه سال محکومیت نوذر هاشمینام   یکی از اعضای سازمان به 5531سال 

شیرین هم اقدام به ایجاد بر تهران در قصر کرد و عالوه طور علنی در ایران زندگی می  به بیژن چهرازی. کشید را می

او با . بود تا در کنار مرز ایران و عراق امکانی جهت ترددهای احتمالی داشته باشد یک مغازه عکاسی کرده

اطالعات  لیدستگیر شد و« ستاره سرخ»با گروه  5536های مختلف هم تماس برقرار کرده بود و در سال  گروه

بیژن عضو . ه بودهای زیادی از زخم شالق ماند روی پای او گوشت. پنهان نگه داشترا خود از سازمان انقالبی 

 "سازمان انقالبی"از زندان آزاد شد و چون حمایت   19چهرازی آبان سال  :تکمیلی] .بود سازمان انقالبیاجرائیه   هیئت

ی فعال کومله در تهران،  ـ شاخه گروه آرمان طبقه کارگر هواداران کوملهدر کومله . پیوست کوملها را دید به . ج  از( رنجبران)
دستگیر  5595چهرازی در آذر . پیوست حزب کمونیستبه طرح ایجاد  5591در سال . ریزی کرد قطه دیگر ـ را پیگیالن و چند ن

 ایرج سمیعی، موسی رادمنشبر  عالوه 5532سال  [.در اوین اعدام شد 5598( تیر 88یا به روایتی )شد و در مرداد یا شهریور 

کدام  مخفی نگه داشت، در نتیجه هیچ( پرویز ثابتی)اک موسی دستگیری خود را طبق توصیه ساو. هم دستگیر شد
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 دستگیر هم من نفر دو این از پس .احتمالی او به ساواک باخبر نبودیم ی شده  از ما از دستگیری و اطالعات داده

وجود آمد که علت آن یکی برخورد و   در سازمان به 5539الزم به توضیح است که تغییراتی از سال  .شدم

ثیر انقالب فرهنگی چین بود که از طریق گروهی که ابا حرکت چریکی مدل کوبا و دوم ت رهاکادمخالفت 

 .ندرا با خود به سازمان منتقل کرد« دون اندیشه مائو تسه» ،ندزمان با مسافرت ما به کوبا، به چین سفرکرده بود هم

نام  دریاسم مستعار با ( ع.  م)به عنوان  که در گذشته از او محمود عبادیانافراد برجسته این گروه عبارت بودند از 

 معصومه طوافچیان. است علی شمساصلی او که بعدها شنیدم نام بود  زارعنام مستعار   نفر دیگر شخصی به .ام برده

 .جزو همین گروه بودنیز ( شکوه)

مهدی خصوص   به مانکادرهای سازحرکتی را که « اندیشه مائو» ،به صحنه آمده در چین همزمان با انتقال تفکراتِ

و گروه کوبا به راه  کورش الشائیو  محسن رضوانیدرگیر علیه  کادرهایو  مجید زربخش، خانباباتهرانی

باعث توقف  5539برخورد در سال  نیا .شود طرف گروه می نوع اقدامی از هراز کند و مانع  اندازند، تشدید می می

 .وجود ندارد یدئولوژیتوافق انظر و  د که در سازمان وحدتامر بو نیشدن ا  و حاصل آن مشخص شود یسازمان م

و موج  یستیـ کاستروئ یگوارای در کنار تفکر چه( ینیاستال ـ ینیو لن یکیبلشو) یتفکر روس انیسه جر قتیدر حق

 . در سازمان وجود داشت گفتند یم« مائو شهیندا»که به آن  یستیمائوئ دیجد

در جلسه کادرها کنار گذاشته شد و جای  5539از سال  "رشی روستاییکانون شو"در هر صورت حرکت و تفکر 

 بااست  همزمان تاریخ این .شود از سازمان جدا می حکمتمدتی بعد  .و کتاب سرخ گرفت« اندیشه مائو»آن را 

 .ودندرد بکه از روشنفکران کُ مالآوارهو  زاده شریف، نیمعی رهبری به کردستان در مسلحانه "شورشی کانون" ایجاد

کند و از طریق جالل طالبانی  که با دولت ایران در نزاع و مقابله بودند، رجوع می جالل طالبانیبه گروه  الشائی

 .افراد گروه کوبا بودند ،دهد که هسته اصلی این گروه ای از افراد سازمان را در کردستان می ترتیب استقرار عده

 5539سال  (جزو این گروه بودند علی صادقیو  پارسانژاد ،رضوانیمحسن ، زاده پرویز واعظ، کشکولیایرج  وعطا )

ند و دوستان ما هم در کردستان عراق متوقف وش میو رهبران آن کشته  روهجنبش مسلحانه کردستان با شکست روب

  .شوند می

علنی  های حرکتو تنها در کنفدراسیون و های سیاسی نداشتم  من در حالی که ارتباط سازمانی با سازمان 5532سال 

چون اطالعاتم . بازداشت شدم( ایران ـترکیه )دانشجویان ایرانی شرکت داشتم به ایران سفر کردم و در مرز بازرگان 

اما در کمال تعجب متوجه شدم که . رفتن دیگران نبودم شدن برای لو  ها بود نگران طعمه از افراد با اسم مستعار آن

حتی شامی که شب کریسمس همراه  به پکن وو احمد  (ارسام)موسی رادمنش با  همراه مجریان سفراز  ما یسربازجو

بعدها فهمیدم  .اطالع دارددقیقاً  ،بودم که من داده یسفارش وخورده بودیم  احمدو  منش موسی راد، بیژن حکمتبا 

رفتن  و باعث لو به ایران آمده( رهبری قدیم که بخشی از آن در کردستان بود)از طرف سازمان  موسی رادمنشکه 
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سازمان از رهبران  اکبر ایزدپناهتوانست همه اطالعات را نگه دارد و حتی  پارسانژاد. هو چهار نفر دیگر شد پارسانژاد
ها را قانع کرده بود که  ساواکی پارسانژاد. از زیر تیغ ساواک نجات دهد ،را که با او دستگیر کرده بودند بخش رهایی

او را  بخش سازمان رهایی ،روز که اکبر آزاد شد 51پس از حدود . ذرانی و عیاشی استاصالً اهل خوشگ ایزدپناه

مصاحبه قبول با  پارسانژاد اگرچه. مخفی کرد و این سرنخ ساواک از افراد فعال سازمان انقالبی به انتها رسید

در بعدها که اطالعاتی  ،مانده خود را حفظ کرد کرد ولی تمام ارتباطات باقی« خودکشی سیاسی»نوعی  ،تلویزیونی

 ...در اختیار ساواک قرار گرفت سیروس نهاوندیتوسط  5518سال 

. رفتند کردستان بهآن  قدیم کادرهای و رهبران از تعدادی. شد متالشی 5539 سال در انقالبی سازمان  :خالصه کنیم

 محفلی های گروه ،کردند دیتموجو اعالم انقالبی سازمان کادرهای عنوان به و شدند جمع هم دور کادرها سایر

. داد گروه تشکیل «رنجبران» نام به انقالب از پس هم انقالبی سازمان قدیم رهبری. شد تشکیل هم کوچکی

 انقالب های کمیته با کردستان، در خصوص  به اسالمی جمهوری مخالفین علیه مسلحانه عملیات در "رنجبران"

 «اکثریت فدائیان» و کرد می حمایت ایران حکومت از که توده  زبح با مشترک اعتقاد در و کرد همکاری اسالمی

 .گرفت قرار داشتند، همکاری ها کمیته با مخالفین دادن لو و شناسایی جهت که
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  ی بخش دوماه یادداشت* 

 

 "کشور از خارج در یرانا توده حزب انقالبی سازمان" منظور شود، برده نام انقالبی سازمان از هرجا پس، این از[ 5]

 .است

 افراد ،رضوانی محسن گفته به. ندارد وجود نظر اتفاق داشتند، حضور مونیخ نشست در کسانی چه این که درباره [8]

 عطا ،ثریاپورثریا هوشنگ ،حکمت بیژن ،الشایی کورش ،خانباباتهرانی مهدی: از بودند عبارت نشست این در خاص

 محسن و زاده حسن نعمان پرویز ،مدنی حمید ،قاضی حسن ،صفایی خسرو ،ذریبو منوچهر ،کشکولی آقایی حسن

 ،5529 تهران، رضوانی، محسن با شوکت حمید گفتگوی ایران، چپ جنبش به درون از نگاهی: به بنگرید). رضوانی

 های پایه از که بود این بر قرار»: گوید می مونیخ نشست در کنندگان شرکت درباره تهرانی خانبابا مهدی (.93 ص

 را ایران کارگر طبقه حزب تشکیل و مسلحانه مبارزه انقالب، خط و بریده حزب رهبری از که رفقایی حزبی،

 داشتند، شرکت قاضی حسن و ن.پ پاریس از شوند دعوت کنفرانس به بودند داده قرار خود های فعالیت سرلوحه

 آمده مدنی حمید توئینگز، از]...[  زاده حسن غربی آلمان در آخن شهر از. بود کرده شرکت لندن از رضوانی محسن

 داشتم شرکت مونیخ از من خود. بودند کرده شرکت جلسه آن در صفایی خسرو ایتالیا از و ق.ه ـ  اتریش از]...[  بود

 از نگاهی)« .بردم نشست آن به نبود حزبی واحدهای از هیچیک منتخب این که وجود با هم را الشایی کورش و

 ص ،5521 انتشار، سهامی شرکت تهران، خانبابا تهرانی، مهدی با شوکت حمید گفتگوی ایران، چپ جنبش به درون

551.) 

 دفتر عضو آلیا رامیز با مسکو حزبی مدرسه در تحصیل هنگام از کشاورز فریدون خانباباتهرانی، مهدی گفته به [5]

 .است داشته ناییآش و دوستی حزب آن رهبران از ای عده و آلبانی کار حزب سیاسی

 ،آوانسیان گاگیگ، عشقی دکتر ،ذوالقدری دکتر تهران در ایران توده  حزب اعضای از ای عده 5581 سال در[ 3]

 با ارتباطی تنها نه  کمیته این. دادند تشکیل را ایران توده حزب  انقالبی کمیته... و شرقی آقاجان ،سلیمی ابوالفضل

 انقالبی های سنت وارث را خود و شناخت نمی رسمیت به را مرکزی کمیته بلکه نداشت توده حزب  مرکزی کمیته

 رسمیت به را  «تهران تشکیالت» به معروف ایران در توده حزب  رسمی تشکیالت رو  این از دانست، می توده حزب 

 نشریه آن ارگان و داد ادامه فعالیت به 5538 پاییز تا توده  حزب انقالبی کمیته. نکرد همکاری آن با و شناختنمی

 آن پرشمار  نسبتاً اعضای دستگیری و انقالبی کمیته کشف از سال یک تیرانا کنفرانس تشکیل هنگام. بود روزبه

 و دستگیری از تیرانا کنفرانس در کنندگان شرکت و انقالبی سازمان بنیانگذاران زیاد احتمال به و گذشت می

 ایران توده  حزب انقالبی کمیته نام از الهام با را خود نام بسا چه و اند داشته اطالع انقالبی کمیته اعضای شدن زندانی

  .باشند کرده انتخاب
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 تیرانا کنفرانس منتخب اجرائیه هیئت  در نهاوندی عضویت به انقالبی، سازمان رهبران منتشر شده خاطرات در[ 1]

  معموالً که شد مطرح پرسش این میلی،تک های پرسش به پاسخ و خاطرات این تنظیم جریان در. است نشده اشاره

 اعضای از نفر یک احتماالً و نشود بست بن دچار گیری رأی تا است فرد... و اجرائیه سیاسی، های هیئت اعضای تعداد

 .است افتاده قلم از دلیلی به تیرانا کنفرانس به منتسب اجرائیه هیئت 

کشته  به که ها آن تیراندازی و وظیفه سرباز چند نزاع عنوان  به مرمر کاخ واقعه خبر ،5533 فروردین 85 روز عصر [9]

 ای وظیفه سرباز: نوشتند ها روزنامه بعد روز. رسید چاپ به اطالعات و کیهان های روزنامه در انجامید، نفر سه شدن 

 شاه محافظان از نفر دو و مرمر کاخ باغبان و نرسید شاه به آسیبی. کرد تیراندازی شاه سوی به  و شد آنی جنون دچار

 .اند شده کشته

 اردیبهشت دوم روز بلکه نبوده منصوری های اعتراف نتیجه نیکخواه دستگیری ساواک، منتشر شده اسناد براساس [9]

 احمد بازداشت از غافل نیکخواه پرویز اند، بوده منصوری مهندس منزل از بازرسی مشغول مأموران که زمانی  ،5533

 نیکخواه پرونده گزارش). شود می دستگیر مربوط مأموران ازسوی و در نتیجه وارد نامبرده منزل به منصوری

 (859 ص ،5521 اطالعات، وزارت تاریخی بررسی مرکز ساواک، اسناد روایت به نیکخواه پرویز: 85/8/5533

 همکاری آن با یشهربان و ساواک و بود مرمر کاخ واقعه پرونده به گیرسیده مأمور ارتش دو رکن ابتدا[ 2]

 بیژن امر، این علت توضیح در. شد محول ساواک به پرونده این پیگیری ،5533 اردیبهشت 6 یا هشت در. کردند می

 ترور گروه، این روابط. بشناسد را پرده پشت های دست شده قیمتی هر به خواست می دو رکن»: است نوشته جزنی

. بودند باخته را خود روحیه شاه، ترور پیامد از شده هراسان افراد لبِاغ و کامرانی و منصوری. کرد نمی توجیه را شاه

 او سر از دست وجه هیچ به مأموران ولی نداشت افشا برای اطالعاتی دیگر که سخت، لحظات این در منصوری

 برای حیله ینا که کرد اعتراف آنجا در و کرد مالقات شاه با. کرد ابداع را مأموران ساختن متهم  حیله داشتند، برنمی

 که بود مالقات این از پس. ندارد وجود پرده پشت دستی هیچ و ندارد اطالعاتی دیگر وگرنه بوده شکنجه از رهایی

 گویا( 519 ص ،5519 مازیار، تهران، سیاسی، ساله سی تاریخ)« .شد ارجاع امنیت سازمان به مرمر کاخ پرونده

 را آبادی شمس که کسانی. داشتیم ای برنامه چنین نه و شناختیم می را آبادی شمس نه ما گوید می شاه به منصوری

 ...دهند و نجات را خودشان ما، کردن قربانی با خواهند می بودند، کرده شما کشتن مأمور

( ملی اتحادیه) ایرانی دانشجویان و محصالن جهانی کنفدراسیون ،شوکت حمید": به بنگرید تر بیش اطالع برای[ 6]

 ایران دانشجویی جنبش تاریخ: کنفدراسیون" ،متین افشین ،596ـ565 ص ،5592 عطایی، تهران ،"عابانش تا آغاز از

   .852ـ881 ص ،5592 شیراز، تهران، ،آذری ارسطو  ترجمه ،5538ـ  19 کشور از در خارج

 ریاست هب ارتش دادرسی یک شماره عادی  دادگاه در ،5533 مهر 59 تا 53 از نیکخواه گروه بدوی دادگاه[ 51]

 عرب صالحی سرلشگر ریاست به سال همان آذر 83 تا اول از آنان تجدیدنظر دادگاه و الدینی تاج محمدتقی سرتیپ
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 حضور( ایتالیایی حقوقدان) البری و( الملل بین عفو سازمان نماینده) دکتر اشنایدر بدوی دادگاه در. شد برگزار

 برای ساواک که محدودیتی از صراحت به کردند منتشر اروپا به بازگشت از پس که خود گزارش در ها آن. داشتند

 دبیر رولو اریک مانند خارجی خبرنگاران از چند تنی تجدیدنظر دادگاه در. داشتند اعتراض بود کرده ایجاد ها آن

 ادگاه د جلسات در الملل بین عفو سازمان نماینده هلدمن دکتر مانند حقوقدانان از ای عده و لوموند روزنامه سیاسی

 زندانیان مورد در بشر  حقوق موازین و اصول نقض از حاکی منتشرشد اروپا در که آنان های گزارش. شدند حاضر

 ...بود آنان گناهی بی و پرونده این متهمان از جمله و ایران در سیاسی

 به پورکاشانی نصورم ابد، حبس به نیکخواه پرویز اعدام، به منصوری احمد و کامرانی احمد بدوی دادگاه در[ 55]

یک  به سلیمی مقدم  منوچهر و رسولی محسن ،شیروانلو فیروز سال، سه به شریف حسن و وشی فره بهمن سال، هشت

 تبرئه کیانزاد محمد و وکیل پرویز و محکوم زندان ماه شش به نوابی اسفندیار و الدین زین شیخ جواد ،تهرانی سال، 

 سال، پنج به را شیروانلو محکومیت و داد کاهش زندان سال 51 به را واهنیکخ محکومیت تجدیدنظر دادگاه. شدند

 را کامرانی و منصوری وشی، ه فر بهمن پورکاشانی، احکام و داد افزایش زندان سال سه به را رسولی و سلیمی مقدم

 .دش تبدیل ابد حبس به ها آن محکومیت و گرفتند قرار شاه عفو مورد کامرانی و منصوری. کرد تأیید

 با شوکت حمید گفتگوی ایران، چپ جنبش به درون از نگاهی": به بنگرید  «جنوب جنبش» وقایع مشروح برای[ 58]

 (85ـ99 ص ،کشکولی ایرج

 دکتر روایت و است شرقی آلمان از سغایی و فروتن شدن خارج  شیوه از انقالبی سازمان روایت توضیح این[ 55]

 خارج شرقی برلین از خود گذرنامه با و قانونی طور به  سغایی: نویسد می فروتن. دارد تفاوت آن با فروتن غالمحسین

 مهاجرت، در توده حزب  دوم، بخش ،"گذشته از یادهایی": به بنگرید). کرد استفاده جعلی گذرنامه از فروتن و شد

 (563ـ569 ص ،5598 تا، بی جا، بی

 .بود گذاشته انقالبی سازمان اختیار در( چین دارطرف) بلژیک کمونیست حزب را کنفرانس برگزاری محل[ 53]

 .مستعار اسم[ 51]

 سر اقامت، اجازه تمدید برای و بود علنی و قانونی فرانسه، در [نفر سه] ما اقامت»: است نوشته باره این در فروتن[ 59]

 از پس و( سغایی و تنفرو) ما از هریک به 5693 مارس ماه از انقالبی سازمان.. .کردیم می مراجعه پلیس به موقع

 بخش گذشته، از یادهایی)« .کرد قطع را آن ماه شش از پس که پرداخت می فرانک 911 ماهانه او به قاسمی، آمدن

 (815ـ818 ص دوم،

 به مائو آثار انتشار اندرکاران دست از وی. کرد می کار پکن رادیو فارسی بخش در خانباباتهرانی دوران، آن در[ 59]

 .دبو فارسی زبان
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 راه شهید یزدی فرخی شادروان بنیانگذار،»: شده نوشته روزنامه، نام زیر در توفان روزنامه اول دوره سرلوحه در[ 52]

 «آزادی

 سازمان ارگان) توده روزنامه انتشار از پیش و انقالبی سازمان به فروتن و قاسمی پیوستن از پیش توفان روزنامه[ 56]

 مرداد از توفان روزنامه جدید دوره پیوستند آن گانانتشاردهنده به فروتن و قاسمی که بعدها. شد می منتشر( انقالبی

 .شد منتشر توفان لنینیستی ـ مارکسیستی سازمان ارگان عنوان به  بعد به 5539

 توده حزب  انقالبی سازمان از سغایی عباس و قاسمی احمد فروتن، غالمحسین»: است چنین اطالعیه آن متن[ 81]

 (5531 آذر پنج، شماره ،توده روزنامه) .سازمان اجرائیه هیئت . اند گردیده اخراج کشور از خارج رد ایران
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 بخش سوم

 سیروس نهاوندی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «سیروس نهاوندی»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی ایرانها بخش خلق تشکیل سازمان رهایی

 ابانیبود و در خ عصر خود از روشنفکران  یکی یابوالحسن نهاوندپدرش، . مرفه بود یا از خانواده ینهاوند روسیس

در  ینهاوند روسیس. هم بود روسیخواهر س یعنیاسم دخترش،  نیمیسکه البته . نیمیس مداشت با نا یا شاه داروخانه

 بسیار. بود یاسیخوان، اهل مطالعه و عالقمند به مسائل س درس اریبس. داشت تیفعال سازمان جوانان حزب توده

شرف در تهران درس  رستانیطبق نوشته خودش در دب .داشت مطالعه و کتاب به بسیار عالقه و بود گیر گوشه

احساس  .کرد یحزب توده شرکت م آموزی شاه در تظاهرات دانش میرژ هیکه آن زمان عل دیگو یم. خواند یم

آلمان  در. رود برای ادامه تحصیل به آلمان می 5552سال . بود یجامعه در او قو ریقشر فق ژهیبه و نگرایکمک به د

 حزب تودهاز دیگر  یا به اتفاق عدهسپس . کند یرا آغاز م یاسیس تیو فعال شود یم ونیکنفدراسزود جذب  یلیخ

  .کند یانشعاب م

انتخاب  (5535آذر ) تیرانا کنفرانس اجرائیه  هیئتدر  عضویتو به  کند یشرکت م یآلبان تختیپا رانایدر کنفرانس ت

فعال برعهده  ینقش دیجد یسازمان سیو در تأس( 5533) رود یم نیبه چ ینظامی ـ اسیآموزش س یبرا .شود می

. آید می ایران به 5531در سال  پراکنده، های گروه ایجاد برای که است کسانی نخستین شمار در نهاوندی. ردیگ یم

 یها شهیبه اند یمل جبههو   حزب توده یاز اعضا یا عده بود افتهیاطالع  یسازمان انقالبجرا از این قرار بود که ما

پس از او عده . تماس برقرار کندافراد  نیتا با ا آید می رانیبه ا ینهاوند روسیس. اند کرده دایپ شیگرا مائوتسه دون

به  زیبودند ن یکه در هامبورگ عضو سازمان انقالب ریمحمود جال و زدپناهیاکبر ا ،ییکتای کورشاز جمله  یگرید

سازمان  یاز اعضا یبنان میرحو  مسعود موالزاده ،یمحمد عیوض نیافراد و همچن نیهمه ا روسیس. آیند یم رانیا
تحت  یدیجد سازمان رانین شکل در ایو به ا کند یاش را دور خود جمع م چند از خانواده یو تن یمل جوانان جبهه

اکبر  ،ینهاوند روسیس: سازمان عبارت بودند از نیرهبران ا. ردیگ یشکل م رانیا های خلق بخش ییرهانام سازمان 

 .ینهاوند نیمیسو  ینهاوند( هوشمند)منوچهر  ،یمحمد ضوعینعمت  ،یبنان میرح ر،یمحمود جال ،زدپناهیا

که  شود یگرفته م میکنفرانس تصم نیدر ا. شود یبرگزار م یسازمان انقالب یکادرهاکنفرانس  5539تابستان  در

دوستان داخل، به  یسازمان برا دیجد یمش خط هیتوج یبرا زربخش دیمجبه کردستان برود و  تیفعال یبرا ییالشا

گروه . بود آمده رانیپراکنده به ا یها سازمان لیو تشک انهبا تز مبارزه مسلح ینهاوند روسیس. سفر کند رانیا

مستقل  ییها در گروه ،در داخل کشور این رفقابود که بر این قرار . آمده بودند رانیتز به ا نیهم با زین کخواهین

 .را به وجود آورند ستیخارج به هم وصل گردند تا حزب کمون التیتشک قیآغاز کنند و سپس از طر تیفعال
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 رفقای با که این با و دهد می لتشکی ایران های خلق بخش رهایی سازمان نام با را خویش گروه ایران در نهاوندی

 .تابد برنمی کادرها کنفرانس از پس را ها آن خط ولی دارد تماس انقالبی سازمان

 گروه نهاوندیو به مدت چهار ماه با  دآی یم رانیبه ا انهیمخف 5539 ماه یدر دزربخش  دیمج ،کنفرانس پس از

. رندیپذ یسازمان را نم دیو گروه او خط جد ینهاوند روسیسها بحث و تبادل نظر،  به دنبال ماه. کند یمذاکره م

 انیبن یرابطه سازمان نیدر ا که دنکن یم دید و تأکنرا قبول دار راکندهپ یها مبارزه مسلحانه و گروه دنیگو یم

قبول  یول ،بگذارند یسازمان انقالب اریسازمان را در اخت نیا ستندیاست و حاضر ن تیاند که در حال فعال گذاشته

 .کنند یمکاره رانیا ستیحزب کمون لیوحدت و در تشک یبرده و رو شیرا پ تیکه در ارتباط با هم فعال کنند یم

 

 رانیدر ا یکیاقدامات چر نینخست

از طرف گروه خودشان به  پناهزدیاکبر ا گردد، یبازم رانیاز ا 5539 اردیبهشتدر  زربخش دیمج که نیاز ا پس

به هم باز  یول ،کند یمذاکره م ،داشت یمخف یزندگ کیکه در بلژ پارسانژاد شاویسو با  رود یخارج از کشور م

سرقت از ، 5532در تیرماه  شیاقدام مسلحانه خو نیدر نخست رانیا یها خلق بخش ییرها سازمان. رسند ینم یا جهینت

. دبر یتومان به سرقت م 563111بالغ بر  یو مبلغ( 5532 رماهیت) دهد یسازمان م تیرا با موفق "سیو انگل رانیبانک ا"

 یآزاد قیطر نیاز ا تا رندیرا گروگان بگ "مک آرتور دوم" ران،یدر ا کایآمر ریسف خواستند یاقدام م نیدر دوم

پس  ولی .ابدیاز آنان ب ینشان چینتوانست ه میرژ(. 5536آذرماه  6) شوند یرا طلب کنند که موفق نم یاسیس انیزندان

از  اتیعمل نیا شود یگاه است که معلوم م تازه آن روند، یکه به تصادف لو م یقتسال و  کیاز  شیاز گذشت ب

 تیموفق عدم یکند ول تیاعالم موجود ،اتیعمل نیداشت که پس از ا میتصمگروه . آنان صورت گرفته است یسو

 ....ندازندیب قیدر آن باعث شد تا آن را به تعو

پراکنده به مطالعه و  یها به شکل همان گروه زیآنان ن. آیند یم رانیابه ( 5551 ـ 5522) یمیقد ژنیبگروه  5539 سال

از  دیخارج از کشور، ناام یها یریپس از درگ کهگروه پنج نفر بودند  نیا. شوند یمشغول م رانیاوضاع ا یبررس

رسانده و  انیرا به پا لیتحص یمیقد ژنیب فقطعده  نیاز ا. دآین یم رانیبه شکل مستقل به ا ،خارج یها تیفعال

 رادمنش یموسبا نام  یگروه شخص نیا انیدر م. دآین یم رانیو به ا گذارند یرا ناتمام م لیتحص هیبق. پزشک بود

در ایران و در شرکت زیمنس  5565ـ ظاهرا موسی رادمنش تا سال  "آرسام"برادرزاده دکتر رضا رادمنش ـ با نام مستعار  :تکمیلی]

 نیا. با ساواک در رابطه بود سازمان جوانان حزب تودهدر  تیفعال ه از همان زمانِبود ک [مشغول به کار بوده است

جا  از آن ،آید یم رانیبه ا 5532در سال  پارسانژاد یوقت. دانستند یمن ،یانقالب انسازمگروه و نه  یموضوع را نه اعضا

 یگرگان به کار پزشک یز روستاهاا یکیدوست بود، او را که در  خیدر مون ییاز زمان دانشجو یمیقدبیژن با  که

خودشان  یگ هرا در جلسه هفت ،یسازمان انقالباز رهبران  یکیآمدن پارسانژاد،  یمیقد ژنیب. ابدی یاشتغال داشت، م

. شود یبه گوش ساواک رسانده م زیاو ن لهیو به وس رادمنشموسی خبر به گوش  قیطر نیاز ا. دهد یاطالع م گروهبه 
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نفر از گروه تماس داشته  کیکه فقط با  ردیپذ یبا او گفتگو کنند، م خواستند یگروه که همه م خالف نظر پارسانژاد

. شود یم نییقرار مالقات در پارک شهر تهران تع. دنکن یمخود انتخاب  ندهیرا نما بهشتیعباس ارد زیگروه ن .باشد

در . کنندجا را ترک  آن رندیگ یم میماست، تص انیمشکوک در جر ییها ها حرکت که دور و بر آن نندیب یآن دو م

پس از چند هفته از  که نیا جهینت. ردیگ یتماس م ینهاوندگروه  یاز اعضا یبنان میرحفاصله پارسانژاد با  نیا

 هیو به توص کند یم یزرنگ یبنان میرح. شوند یبازداشت می بنان مینخست او و سپس رح ران،یپارسانژاد به ا ازگشتب

 کنند، یرا آزاد م یبنان میکه رح آن جهینت. ورزد یبا پارسانژاد در خارج از کشور اصرار م یقه دوستپارسانژاد بر ساب

را زاده  واعظ زیپرو ،پارسانژاد ،یریاز دستگ شیکه چند هفته پ میدان یم البته. او لو برود یتعلق سازمان که  نیبدون ا

. در داخل کشور بود یسازمان انقالباو مسئول  .آمده بود رانیانبود که به  ترشیب یا زاده خود چند هفته واعظ. ندیب یم

 ینهاوند البته .برد یقرار مالقات م بهبا خود  زیرا ن ینهاوند روسیسپارسانژاد بداند،  که نای بدون بعد، هفته زاده واعظ

 یول گردد یآزاد م یو پس از مدت شود یم میدر زندان تسل پارسانژاد. مقطع هنوز همکار ساواک نشده بود نیتا ا

 .دهد یرا لو نم یکس

 یو قول همکار شکند یم یدر زندان نهاوند. شوند یلو رفته و بازداشت م ینهاوندگروه  به طور اتفاقی 5511 سال

سازمان گروه نهاوندی که  استو پس از آن  دیآ یفرار او از زندان به اجرا درم یویسنار. دهد یبا ساواک را م
را  یا گسترده یاسیس تیو در تور ساواک فعال آورد یوجود م بهرا به کمک ساواک  رانیا یها خلق بخش یآزاد

 زیپرواز کانال  یمحسن رضوان یرا برا دپس از فرار از زندان، شرح فرار خو ینهاوند روسیس. کند یآغاز م

در خارج  "رزه در اسارتچند از مبا یتجارب"با عنوان  یسیو بازنو یآن را با دستکار یرضوان. فرستد می زاده واعظ

 تیآغاز فعال نیو ا. کند یم شرمنت 85ماره ، ش"توده" هینشرحزب توده، در  یسازمان انقالب یاز کشور از سو

 .نظر ساواک و تحت یسازمان انقالباست در پناه  ینهاوند روسیس

افراد  التیتشک نیدر ا که البته دهد یسازمان م دشرا دور خو یا عده رد،یگ یبا افراد مبارز تماس م ینهاوند

خودشان کمک  کیتئور یها کالس یو از او برا کند یزاده رجوع م بعد به واعظ یاو اندک. فعال هستند زین یساواک

 .کند یاستفاده م و هم از آن در تور ساواک، سوء کند یرا با خود همراه م یهم سازمان انقالب ،لهیوس نیو بد طلبد یم

 ی همه ینهاوندچرا  ندیگو یم کنند، یزاده اعتراض م به واعظ یاز افراد سازمان انقالبچند  یکه تن جاست نیتعجب ا

دو سازمان  نیپس چرا وحدت ب دیگو یاگر راست م. کند یم یاو کجا زندگ میدان یما حتا نم یول شناسد یما را م

 یبانیپشت یسازمان یرویبا تمام ن یست و از نهاوندیبه موضوع مشکوک ن زاده واعظمتأسفانه . ردیگ یصورت نم

تازه به  ییالشا کند، یاز زندان فرار م ینهاوند یوقت. آید یم رانیبه ا زین ییالشاموقع است که  نیهم در. کند یم

را هم پانسمان  ینهاوند بار زخمکیحتا  ییالشا. اطالع داشت ییساواک از آمدن الشا یتیبه روا .بود آمده رانیا

 ییالشاکه  مینیب یم. زاده معترض است که چرا او را با خود بر سر قرار آورده است اعظبه و همه نیبا ا یول کند یم
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از . زاده را هنوز بازداشت نکند واعظ دهد یم حیترج یساواک ول. شود یچند هفته بعد بازداشت م دار،ید نیپس از ا

سازمان  یها تیود و ساواک از فعالدر تور ساواک ب ینهاوند قیردر تهران از ط یسازمان انقالب التیتشک خیتار نیا

 .کند یتر م گسترده ینهاوند قیخود را از طر یها تیحساب ساواک دامنه فعال نیا با. اطالع داشت

 

 های ایران بخش خلق تشکیل سازمان آزادی

. گذارد یم "رانیا یها خلق بخشیسازمان آزاد"که بر آن نام  گذارد یم انیبن یسازمان ینهاوندساواک با استفاده از 

. در توطئه فرار شک نکند یکس ترتیب نیتا بد شود یاو از زندان آغاز م یگهبرنامه ساواک ابتدا با نقشه فرار ساخت

به  قیطر نیکه از ا یکس نینخست. ودش یبرقرار م یسازمان انقالب بااجرا شد، تماس  تیبرنامه با موفق نیگاه که ا آن

که با  یدر قرار زاده واعظ. گذرد ینم رانیاز آمدن او به ا یز چند ماهاست که هنو ییکورش الشا افتد، یدام م

و  شود یبازداشت م دارید نیپس از ا یمدت ییالشا کورش. با خود برده بود زیرا ن ینهاوند روسیداشت، س ییالشا

رصه ساواک ع یپس با همکار نیاز ا ینهاوند روسیس. شود یعفو است که از زندان آزاد م یتنها با تقاضا

و در تور ساواک مبارزه  کشاند یرا به مبارزه م یاریکسان بس کند، یآغاز م رانیرا در سراسر ا تیاز فعال یا گسترده

 ییهدف نها. بدفری یم زیرا ن یمحسن رضوانو مسئول آن  یراه حتا سازمان انقالب نیدر ا. دهد یرا سازمان م اهش هیعل

چند از مبارزه در  یتجارب"انتشار جزوه . دام بکشاند نیداخل کشور و به ابه  زیسازمان را ن تیاست که مرکز نیاو ا

 دهینام "بزرگ یانقالب کی" ینهاوند روسیآن س یط که هاست تیگونه فعال نیکوچک از ا یا تنها گوشه "اسارت

 .شود یم

بگستراند تا با  یمدا رانیدر ا "یسازمان انقالب"تا در کنار و کمک  کوشد یم بخشیسازمان آزاد قیاز طر ساواک

سازمان . و نابود گرداند ییچپ را شناسا یها سازمان گرید ران،یدر ا "ستیحزب کمون لیتشک" یبه سو شیشعار پ

 نیدر شمار نخست برومند وزیگرسو  ییخسرو صفا. ردآغاز ک رانیرا به ا شیرابطه اعزام کادرها نیهمدر  یانقالب

از . افتند یبرجسته سازمان گرفتار آمده به زندان م یاز کادرها یا راه عده نیدر ا. شدند رانیا یبودند که راه یکسان

 سازمان به که بود فلسطین گروه گان بازمانده از صابری عباس :تکمیلی] یعباس صابر :نام برد ریاز افراد ز توان یآن جمله م

 کرد، یعراق کار م ویکه در راد [.شد اعدام لدزفو در 5591 مرداد 53 در صابری عباس. پیوست رنجبران سازمان سپس و انقالبی

 یعلشده بود و  لیگس رانیبه ا 5531که در سال  [شد اعدام (5595و به روایتی ) 5595 آذر یا آبان :تکمیلی] یتمبرچعباس 

 سازمان ،ها با لو رفتن رابطه. بازداشت شد رانیاز مرز افغانستان به ا یرقانونیگذر غ نیسال ح نیکه در هم یصادق

 .آورد یدر م قیبه داخل کشور را به حال تعل رویاعزام ن

مشترک به منظور وحدت در  یا جلسه بار نینخست یبرا 5513دو سازمان در سال  ابند،ی یکه گسترش م ها بازداشت

 بخشیو سه نفر از سازمان آزاد یجلسه سه نفر از سازمان انقالب نیدر ا. کنند یبرگزار م یکنعانتهران در منزل 
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که جلسه در خانه او  یکنعان. عده با چشم بسته در جلسه شرکت داشتند نیپنج تن از ا که نیکت داشتند و جالب اشر

هم او تنها عضو از . کرد یم تیبود که با چشم باز جلسه را هدا یتنها شخص ینهاوند روسیس :دگوی یبرگزار شد م

و نفر  شناسد یرا م زیتنها خود و پرو یسازمان انقالب ی ندهیسه نما انیاز آن جلسه حتا از م یکنعان. بودجلسه مسلح در 

 خیبه تار در تهران بخشیسازمان آزادمشهور  یریادامه دارد تا درگ انیجر نیا .او هنوز ناشناخته است یسوم برا

 . نآ یاعضا عیوس یریدستگو  5511 یلدایشب 

 

 5511ی شب یلدای   ضربه

 اعضا نیهم انیاز م. به خود جذب کرده بود رانید عضو در سراسر اتا چهارص صدیس نیب بخش یازمان آزادس

مورد بحث  نیبدهند تا در ا لیتشک یا جلسه خواهند یم. کنند یشک م ینهاوند روسیکه به س شوند یم افتی یکسان

. گذارد یم نایبود، موضوع را با او در م ینهاوند روسیکه از طرفداران س جالل دهقانافراد به نام  نیاز ا یکی. کنند

 ،یکن یحرف را باور م نیاگر ا د؛یگو یاو کرده، م میرا تقد دخو یبوده که اسلحه کمر نیا ینهاوندالعمل  عکس

 5511آذر  51شنبه  سه خیجلسه در تار نیا. ابدیحضور  زین یدر آن جلسه نهاوند شود یقرار م که نیا جهینت. مرا بکش

ی  به خانه ساواکبا یورش  ،5511آذر  51 شنبه سه یعنیروز موعود  در .دگرد یم لیشهرآرا تشک ابانیخ دردر تهران 

 یمیکه ساواک به خانه ت میخوان یم اتیدر نشر. .شوند بخش کشته می نفر از اعضای سازمان آزادی 55شهرآرا 

 زیپرو: شود یاعالم م نیچن زیشدگان ن کشته یاسام. ندا هنفر کشته شد 2 یریدرگ کی یبرده و ط ورشیخرابکاران 

 یمحمدعلو  یمسعود صارم زاده، یحسن زک، جالل دهقان ،یدیرش نایم ال،یماهرخ ف ،یتشکر میرح، زاده واعظ

اما  تیواقع .شوند نفر دستگیر می 55و  شود یآغاز م زین یافراد سازمان انقالب یریدستگ ،ورشی نیزمان با ا هم .ایپار

ها نوشته بودند،  به آن صورت که روزنامه یراندازینبودند و تشرکت کنندگان در آن جلسه مسلح . بود یگرید زیچ

  .ماند می محدود نیز اطالعات دامنه متأسفانه ای، عده کشتار و ها بازداشت و ساواک یورش با .صورت نگرفته بود

. مسلح نبودند بخش سازمان آزادیها منتشر شد، کادرها و اعضای  برخالف گزارش ساواک و آنچه در روزنامه

پس آنچه درباره درگیری مسلحانه در . اند هم مسلح نبوده معصومه طوافچیانو  مهوش جاسمیو  زاده رویز واعظپ

 85به تاریخ  (ل.بخش م)سازمان مجاهدین خلق ی  در اعالمیه .خیابان وثوق و شهرآرا منتشر شد، صحت نداشت

و مبارزین اسیر،  دست ما رسیده رفقای شهید بر طبق اطالعاتی که به»: به این موضوع اشاره شده است 5511ماه  دی

ریزی شده از پیش به رگبار مسلسل بسته  گی و برنامه ها را زیر شکنجه و یا در درگیری ساخته مسلح نبوده و رژیم آن

 «.است

از آن  لبلکه شب قب( ها عنوان شد که در روزنامه)آذر  51صبح روز  6به احتمال زیاد ماموران ساواک نه ساعت 

، الدین سعیدی جمالای را مانند  کشند و عده ای را می برند، عده ی خیابان وثوق یورش می ن سروصدا به خانهبدو
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. کشند ها را می کنند و بعد از بازجویی آن مشکوک شده بودند، دستگیر می نهاوندیکه به ... و بهرام نوروزی

خواهند تا  گیرند و از او می با نهاوندی تماس میکه موفق به فرار شده بودند،  طوافچیانو  مهوش جاسمیطور  همین

 به اطالع ساواک رسیدهنهاوندی توسط شان  محل اختفایآنان که  اندکی بعد. شان مهیا کند گاه جدیدی برای مخفی

 کنند که این دو در ها در هشتم اسفندماه اعالم می اما روزنامه. شوند زیر شکنجه کشته میو  (ماه اول دی)بود، دستگیر 

  .اند یک برخورد مسلحانه کشته شده

 کنفدراسیون" عنوان با کتابی در 5511 ماه اسفند در کند، دور اتهام مظان از را نهاوندی سیروس آنکه برای ساواک

 81 شبکه شناسایی به موفق صفایی خسرو و برومند گرسیو از مانده جای به مدارک از شد مدعی "ایرانی دانشجویان

 از نفر یازده که 5519 فروردین در سناریو همین تکمیل در. است شده زاده واعظ رهبری به بیانقال سازمان نفری

 ی پرونده عنوان به جراید در شدند، محاکمه بخش آزادی سازمان و انقالبی سازمان کشور داخل ی کمیته اعضای

در  داشت نظر در ساواکتماال اح. نیامد میان به بخش آزادی سازمان از نامی و شد، مطرح انقالبی سازمان اعضای

تا  کرد دستگیر بخش آزادی سازمان اعضای دیگر با همراه را او دلیل همین به کند، استفاده نهاوندی از هم بازآینده 

سازمان ی شب یلدا و متعاقب آن انتشار اعالمیه افشاگرانه  عجیب آنکه به رغم واقعه .ماهیت واقعی او افشا نشود
ی  ی استفاده بخش، باز هم زمینه ی آزادی ه ماهیت سیروس نهاوندی و سازمان ساواک ساختهدربار (ل.م)مجاهدین 

، حاضر به پذیرفتن واقعیت نبود و همچنان 5519حداقل تا خرداد  سازمان انقالبی، زیرا فراهم بودساواک از نهاوندی 

       ...کرد حمایت می بخش سازمان آزادیو  نهاوندیاز 

و  یجنبش مخف جیرا یها پیگام از پرنس به گام یسازمان انقالب یطیچرا و در چه شرا ستینشخص ماما در این میان 

 یحتا برا ینهاوند روسیس. گذارد یم شیگام به پ ینهاوند روسیسو در عمل به اراده  ردگی یفاصله م یانقالب

و از  گذارد یرا بر عهده آنان مخودش  یسازمان یکارها ران،یدر ا یمستقل سازمان انقالب یها تیاز فعال یریشگیپ

شک به آن تن در  نیتر که سازمان بدون کوچک یزیکند، چ یبرگزار م کیتئور یها آنان است که کالس قیطر

سازمان  یماتیجلسات تعل یتمام تیمسئول یشکوه جاسمو  انیمعصومه طوافچراستاست که  نیدر ا. دهد یم
را، مثالً در مورد  بخش یآزاد سازمان یقاتیتحق یکارها حتا یتمبرچعباس  به قول .رندگی یعهده م را بر بخشیآزاد

 در خدمتدر عمل ، یسازمان انقالبو توان  روین ی در واقع همه. رساند یبه انجام م یسازمان انقالب ،ییجنبش دانشجو

الوه بر ع ینهاوند روسیس که؛ نیا مختصر .امر به خدمت ساواک درآمده بود تیو در واقع بخش یآزاد سازمان

پا  شیپ ییسازمان را به کارها نیتا همه توان ا گرفت یهم به کار م یا ژهیتالش و ،یسازمان انقالب یالتیکنترل تشک

را  "یسازمان فیوظا"دارد و امر  باز رو  شیپ یو کارها یسازمان را از اهداف اصل لهیوس نیافتاده معطوف دارد تا بد

 .دو خنثا گردان زیناچمحدود و 
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در . مینیب ینم ینشان چیه یاز نهاوند زیپس از آن ن. ستین ینهاوند روسیساز  یخبرترین  کوچک انقالب اندر دور

 کرده ازدواجپیش از ضربه شب یلدا با محبوبه مسیبی  که دانیم می .شود یگُم م ینهاوند یاز انقالب رد پا شیپواقع 

از او  هیچ ردّ پاییپس از انقالب اما  .اند دیده باردارش همسر با را او انقالب از پیش که است آمده خبرها در. بود

 مقابل در است، کرده می وآمد رفت تهران در آزادانه که حالی در 5595 سال در بار آخرین گویا. وجود ندارد

  !است شده دیده جمهوری خیابان در پدرش ی داروخانه

بیشتر اعضای »: دهد س نهاوندی به دست میدر خاطرات خود روایت دیگری از سرانجام سیرو الهی سیامک لطف

اند، ابراز ندامت کردند و با دادن تعهد آزاد  پس از آنکه دریافتند از ابتدا در تور ساواک بوده بخش سازمان آزادی

در شیراز به طور . رود آید و به شیراز می نیز پس از مدتی کوتاه از کمیته مشترک بیرون می سیروس نهاوندی. شدند

گری داشته از طریق تنی چند از  ی انقالبی او که همچنان داعیه. کرده و مسلح بوده است فی زندگی میمخ نیمه

 «.رود به آمریکا می 5519او در اواخر پاییز . کند را اداره می "شرکت ویدشت"بخش  اعضای پیشین سازمان آزادی

های  مطالعات و پژوهش" امنیتیِاطالعاتی ـ  ی ، از انتشارات موسسه"مائوئیسم در ایران"در کتاب نیز  محمود نادری

سیروس نهاوندی در اوایل سال »: کند گونه روایت می را این نهاوندی با استناد به مدارک ساواک، سرانجامِ "سیاسی

اینجانب سیروس ": نماید ای، رئیس کمیته مشترک، تقاضای سالح کمری می با توسل به سرتیپ جالل سجده 5519

به لحاظ عالقمندی به شکار و امر  5552تهران متولد از صادره  5ابوالحسن دارای شناسنامه شماره فرزند نهاوندی 

داشته که از خارج خریداری و ... و یک قبضه سالح کمری.... زنی حفاظت شخصی نیاز به یک قبضه تفنگ ساچمه

  "...به کشور شاهنشاهی وارد نمایم

با ": نویسد هم به آن ملصق بود می سیروس نهاوندیای که عکس  رگهدر ب ناصر نوذری( 5519آبان  51)کمی بعد 

به عرض تیمسار ریاست کمیته اش  مراتب برای پرداخت مقرری نامبرده از کشور خارج گردیده توجه به این که

ضمنا یاد شده در حال حاضر در انگلستان . در لیست قطع گردیداش  مقرر فرمودند چون خارج شده مقرری. رسید

 ".کامل است باشد و حفاظت وی مورد نظر می

آنها اظهار . گفتگو کرد منوچهر نهاوندیو  سیمیننگارنده این سطور برای پیدا کردن ردی از سیروس نهاوندی با 

آنان شماره تلفن . گیرد طرفه است؛ یعنی سیروس گهگاه با آنان تماس می ها یک داشتندکه تماس سیروس با آن

 «.اطالع است هاست از سیروس بی سهراب نیز مدعی شد سال. د را در اختیار گذاشتندمقیم سوئ سهراب نهاوندی

سازمان اطالعات . شود ینم دهیآنان د نیب ینهاوند یول کند یمسئوالن ساواک را بازداشت م یاسالم یجمهور

 .دهد یانتشار م لقمست یاز نفرات کتاب یو در مورد بعض دهد یاز اسناد ساواک را انتشار م یبخش یاسالم یجمهور

پرسش  نیا توان یم. شود یدر مورد او گفته م یزیو نه چ شود یمنتشر م ینهاوند روسیاز س یمورد نه اسناد چیدر ه

داستان  نیاسناد وجود دارد؟ نقطه کور ا نیانتشار ا در عدم یاسالم یجمهور یبرا یرا طرح کرد؛ چه نفع
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 ینهاوند روسیس ایآ. از بازماندگان ساواک را به کار گماشت یافراد یاسالم یکه جمهور میدان یم .جاست نیهم

 یا رفته و با شناسنامه یجنوب یکایبه آمر ایاست و  لیدر اسرائ ندیگو یمبرخی . افراد باشد نیاز جمله هم تواند یم زین

 زیمورد را ن کیها "ندیگو یم" نیبه ا توان ینم ایآ. کاستیدر آمر ندیگو یم گرید یکسان. کند یم یزندگ یجعل

 !ی؟اسالم یاست و در پناه جمهور رانیاو در ا :اضافه کرد و گفت

 نچنیو کوبا، باالخره ساواک توانست  نیشور و شوق و دانش و تجربه از گذشته و دوره در چ همه آنبا  چرااما 

اتفاق  نیاچرا  یدر ثان و جلوگیری کند ینهاوند یتراژدنتوانست اوال از  چرا سازمان انقالبیرقم بزند؟ را  ای فاجعه

  نگذاشت؟ یعموم یجنبش به بررس حدر سطرا 

قرار  یمعترض یآن در خدمت خفه کردن هر صدا یدولت نیکه تمام ماش یا ادزدهو استبد تریکشور توتال کیدر 

 نیتر بدون کوچک ،یمخفو کوچک  یگروه لیرا از مردم سلب کرده، تشک دنیامکان هرگونه نفس کش کهدارد 

را به  ها و صداقت انسان یو خوب تین لحظه کیبرای  .نقطه ضعف جنبش بودبا توده مردم،  یا رابطه نیتر مک ایو 

ی تصمیمات از کانال او گرفته  همهاست و  یرهبر دردر سازمانی کوچک و مخفی که یک نفر . میکنار بگذار

لذا . که با توده مردم تبادل نظر کند داد ینماجازه را به او  نیجامعه ا جوّ، بخواهدحتا اگر هم شود، آن یک نفر  می

 کند، یفرار م ندانبه اصطالح از ز ینهاوند یوقت .افتد یم دیپل یبه دام ،گذرد یبداند در اطرافش چه م که نیبدون ا

موجود  گرانیاگر امکان تماس با د ابم،یموضوع را درک کنم و در نیا ستمیچنانچه خودم قادر ن طیشرا آندر 

 کی ی،کوچک و کامال مخف التیتشک کیکه در  یدر صورت. کردم یها اطالع کسب م آن قیقل از طر، حدااشدب

 حتا خبو  ،داند یم یتئور ترشیدارند و از همه ب "دوستش" ااعض ی همهکه  ردیگ یقرار م سازماننفر در رأس 

به  یشک نیترکوچک زاده واعظداده شد،  یاز زندان فرار ینهاوند یچرا وقت. گذارد یراه م نای در هم را جانش

که آدم حداقل  کرد یحکم م یاستبداد طیدر شرا میسل هم بود، عقل یموضوع نکرد؟ حتا اگر فرار واقع نیا

 یالتیه؟ اگر سلسله مراتب تشکچ گرانیزاده به خطا رفت، د واعظ. زاده کنجکاو هم نشد واعظ یکنجکاو باشد، ول

 انیپا کیتراژ نیماجرا چن به احتمال زیادمطلب کنند،  طرحشک کرده،  افتندی یامکان م گرانیگسترده بود و د

 یدرست موقع نیهستند و ا  موضوع در زندان مشکوک نیبه ا یا عده کند یفرار م یکه نهاوند یحتا موقع. افتی یمن

 نیحتماً ا موجود است و نهیزم نیکه دو نظر متفاوت در ا داند یاز زندان آزاد شده و م برومند وزیگرساست که 

 وزیگرسشدن  کشته . ندارد یبه نهاوند یشک نیتر زاده کوچک واعظ باز هم. گذارد یم انیزاده در م را با واعظ لهئمس

 .بوده است ینهاوندبودن  سیها از پل آن یبه علت آگاه زین یمانیسل یتقو  یخسرو صفائ، برومند

قبل از را  نهاوندیپلیس بودن موضوع   ،ستینیلنـ  ستیبخش مارکس ن،یسازمان مجاهدتوجه به اسناد موجود،  با

 نیا نیب یاعتماد چیقدر برآشفته بود که ه مناسبات آن یول. کرده بود انیب یا هیاعالم یط 5511سال  ماه یدهمه، در 

 .دو گروه نبود
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بازگشت تا  رمبارزه به داخل کشو یکه برا یاو از آن سال. نبود یو حقوق یقیحق یتیشخص شهیهم ینهاوند روسیس

تا  ینهاوند روسیس. یاز او در دست است و نه نوشته و مدرک یها نه عکس سال نیدر ا. است ستهیز یاکنون مخف هم

 :دارد شیساله در داخل کشور در پرونده خو شش تیجا که بر ما معلوم است، دو دوره فعال آن

و از  دگوی یرا ترک م لیدانش مبارزه، تحصاز  یبار با کوله یانقالب کی ی در جامه (5531 - 5515)نخست  دوره

  یِ، از زندگفرهادها با نام مستعار  سال نیاو در ا. گردد یمباز رانیشاه، به ا یکتاتورید هیآلمان به قصد مبارزه عل

و در  دآی یسرانجام به زندان گرفتار م. گذرد یشِ مردم، میو آسا یبه نفع انقالب و مبارزه و آزاد شیخو یشخص

 .دهد یم میبا رژ یو تن به همکار شکند یشکنجه م ریز زندان،

ساواک، در لباس  یکه با همکار ست یتیشخص ینهاوند. است تیو جنا انتیدوره خ (5515 - 5519)دوم  دوره

ساخته متشکل  ساواک یالتیآنان را در تشک گستراند، یدام م ونیانقالب ی، براافشار دیسع یبا نام جعل یانقالب کی

 .ها فعال است گروه گرید نیمبارز ییدر شکار و شناساو  کند یم

 گریبه سان د ،یانقالب کیدر دور نخست، در قاموس . ست یو حقوق یقیحق تِیدر هر دو دوره فاقد شخص نهاوندی

 مخفی پلیس مثابه به دوم دوره در؛ و شاه مبارزه کند میبا رژ یرواقعیغ یمجبور است با نام و مشخصات ون،یانقالب

. باشدساواک بوده  اریدر اختکه  ست ی اعیطب های نهاوندی در دوره دوم اسناد و گزارشات مربوط به فعالیت .ساواک

 ینهاوند روسیس ایآ .ستندیاسناد ن نیها حاضر به نشر ا و آن ستا  یاسالم یجمهور اریاکنون در اخت اسناد هم نیا

م که در هر یدان یم یول م،یدان یرا نم نیدارد؟ ا یاسالم یجمهور تیبا سازمان امن بار نیو ا ت،یاز فعال یدور سوم

 این وبود  پدیده یک نهاوندیدر هر حال  .کند ینم یزندگ شیخو یقیصورت، پس از انقالب هم، او با نام حق

 .نهاوندی نام با نه اگرچه دارد، وجود هم هنوز پدیده
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5511گان یلدای  ی دستگیر شده جریان دادگاه و محاکمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگزار  سازمان انقالبی حزب توده نفر از متهمین وابسته به 55گی به پرونده  دادگاه رسیده 5519فروردین ماه  81

 .شد

 

 :مشخصات متهمین* 

 هیسانسیل رفت،یج یزراع یعامل شرکت سهامریمدـ  5559 ـ متولد ارسنجاناول  فیمتهم رد ـ ابراهیمی رجیاـ 5

 .5511ماه  ید 3بازداشت ی ـ تاریخ کشاورز

احمد ریو بو هیلویسازمان عمران کهک یاداره دامپرور سئیر ـ 5559شیراز متولد  ـدوم  فیمتهم ردـ  رضانیابهمن  ـ8

 .5511ماه  ید 3بازداشت ی ـ تاریخ کشاورز هیسانسیلـ 

 یاسیدکتر در علوم سـ  رانیا یدانشگاه مل اریاستاد ـ 5589 متولد تهران ـسوم  فیمتهم رد ـ عباس ملکزاده میالنیـ 5

 .5511ماه  ید 53 بازداشتتاریخ ـ  کایاز امر

ی دارا ـ ورکیویدر شرکت ن وتریمهندس کامپـ  5581تهران متولد ـ چهارم  فیمتهم رد ـ النیگ قیشفسعید ـ 3

 ید 2بازداشت  خیتارـ  ورکیویکالج ن یتیاز س کیالکترون هیسانسیل ـ رانیتبعه ا طاهرهبه نام مستعار  یهمسر گروه

 .5515ماه 

از  یاضیر سانسیل فوق ـ دانشکده علم و صنعت یمرب ـ 5581ساری متولد ـ پنجم  فیمتهم ردـ  ییبرزوکیهان ـ 1

 .ایفرنیکال یالتیدانشگاه ا

 هیسانسیلـ  چال یس یعامل شرکت مهندسریمد ـ 5582اراک متولد  ـ ششم فیمتهم ردـ  بهاردوستغالمرضا ـ 9

 .5511ه ما  ید 3 بازداشتـ تاریخ  امهریآر یبرق از دانشگاه صنعت یمهندس

 سانسیل فوقـ  رانیا یالملل نیبانک ب یکارشناس اعتبار ـ 5589تهران متولد  ـهفتم  فیمتهم ردـ  نوربخشلیال ـ 9

 .5511ماه  ید 3بازداشت ـ تاریخ  یحسابدار

حسابداری ـ  ی ـصنعت تیریکارشناس سازمان مد ـ 5581تهران ـ متولد هشتم  فیمتهم ردـ  یعباسمحمدحسین ـ 2

 .5511ماه  ید 3 بازداشتتاریخ 

ـ  اقتصاد هیسانسیل ی ـکارمند وزارت مسکن و شهرساز ـ 5581گرگان متولد  ـنهم  فیتهم ردـ م یاتیشامبعزیزاهلل ـ 6

 .5511بهمن ماه  6بازداشت تاریخ 

 .5511ماه  ید 58بازداشت ـ تاریخ ساختمان  یدانشجو ـ 5586تبریز  دمتولـ دهم  فیم ردتهـ م ییایآرحسین ـ 51
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 ماه ید 3بازداشت یی ـ تاریخ پنجم ابتداـ برقکار ـ  5555قزوین متولد  ـ ازدهمی فیمتهم ردـ  یاسد وسفیـ 55

5511. 

 

 :اتهام لیو دال قاتیتحق جهینت* 

از افراد حزب منحله توده که در خارج از  یا عده ی،الدیم 5695برابر با  شمسی 5535پرونده در سال  اتیمحتو برابر

به نام سازمان به  یگرید یستیگروه کمون ،یو افراد انشعاب آورده دیدر حزب مزبور پد بیانشعا ،کشور اقامت داشتند

 ونیکنفدراس کشور نموده و تحت پوشش هیعل غاتیوجود آوردند و شروع به تبله حزب توده ب یاصطالح انقالب

از  یبعض تیرا به طرف خود جلب و چون از حما یرانیا هدکرلیو افراد تحص انیاز دانشجو یشمار ،انیدانشجو

های  پس از آموزشسازمان را  یاز اعضا یا عده 5538سال  یاز ابتدا ،برخوردار بودند یستیکمون یکشورها

پس از  .کردندبه کشور وارد  یستیکمون یها ها و شبکه ههست جادیبه منظور ا انهیبه طور مخفچریکی و ایدئولوژیکی 

اقدامات  ی،شاهنشاه ردر دربا کایمتحده امر التیا ریسف لیو حمله به اتومب سیو انگل رانیسرقت مسلحانه بانک ا

ن سازما یاعضا ماندهیباق یشدند ول ریدستگ جیآنان معمول و اکثر افراد گروه مزبور به تدر ییالزم به منظور شناسا

 ای یاز دختران جوان در پوشش همسر سازمان یا عده بیو فر یریضمن عضوگ جیالذکر موفق شدند به تدر فوق

 ایرا شخصا  یگریجوانان د جیفراهم و به تدر یمیت یها به عنوان زن و شوهر، خانه یشهوان الیام یو ارضا یگروه

ها را مامور نمودند  قرار و آن ییت آموزش و مغزشوتح انهیمنازل مخف نیدختران به دام انداخته و در هم نیتوسط هم

پس از  ندهیآنموده تا در  ییکشور نفوذ و اماکن مزبور و محل کار خود را شناسا یو صنعت یکه در مراکز آموزش

 جادیا جتایو نت ستیحزب کمون کی جادیو به اصطالح مبارزه مسلحانه با هدف ا یشروع به خرابکار ی،تدارک کاف

 .ندیبنما یستیمونحکومت ک کی

در خارج از کشور به  لیهنگام تحص :دارد یاظهار م ، در تحقیقات به عمل آمدهیمیابراه رجیا کمی فیمتهم رد

 یکار یآشنا شدم و او مرا قانع کرد که جبهه به اصطالح مل یرج کشکولیادرآمدم و سپس با  یجبهه مل تیعضو

بوجود آمده  یدیجد یستیکمون التیتشک یاست ول هیور روسانجام دهد و حزب توده هم آلت دست کش تواند ینم

 نیبه چ یکیآموزش چر یها ها را به دوره آن ،شدن دهیورز یاند و برا آن جمع شده راز افراد فعال د یا که عده

 یدوره نمودم اسم و آدرس مرا گرفت و عالمت رمز یط یبرا یگههم اعالم آماد و چون من فرستند یم ستیکمون

رهبر سازمان  ییکورش الشانام مستعار )به نام حسن  یاز ظهر شخص بعدروز  کی که نیگذاشت تا ا ارمیختهم در ا

م مراجعه و جمله رمز را ا به منزل (آزاد شده است ،و پس از مصاحبه ریدستگ 5515 الکه در س یبه اصطالح انقالب

 نحس بعد .دمیراه آهن د ستگاهیرا در ا ایبهمن رضانشده  نییدر ساعت تع .نمود نیحرکت را مع خیگفت و تار

پس .... حرکت نموده و سیئنمود و سپس به طرف سو یمعرف ستعارآمد و هر چهار نفر را با نام م( ییکورش الشا)
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پس از پایان  .میکرد ارپرو ستیکمون نیچ یبه سواز رم  یو گذرنامه جعل یپاکستان یمایهواپ کیبا از چند روز 

تالش  ییتماس با بهمن قشقا یبرا رانیپس از ورود به ا .به ایران آمدم بهمن قشقاییبا دوره آموزش برای تماس 

دوره  نیکه با هم در چ[نام مستعار نهاوندی: تکمیلی] یگبکه به  موفق نشدم تا آن یو یرینمودم که به علت دستگ

 یها بخش خلق ییبه اصطالح رهاعضو گروه ) ینبنااز جمله  گرید یا برخورد کردم و او را به عده میدید یم یکیچر

 یو در ساعت مقرر به محل قرار رفتم و و نییدو روز بعد تع یبرا یقرار یکه و یمعرف( استشده  ریکه دستگ رانیا

کنم که  یرا به گروه معرف یدیجد یهم در آنجا بود و از من خواست اعضا گیببرد که  یا چشم بسته مرا به خانه

و  ینموده بودم معرف یرا که قبال آماده همکار یاله محمد نعمتو  ایافدرن هینسا یبعد یها تمن هم در مالقا

 .گذاشتم گیب اریهم پول در اخت یمقدار

 دهیمضره به شش ماه زندان محکوم گرد یهیبه اتهام پخش اعالم زین 5551 الکه در س ایبهمن رضان دوم فیرد متهم

و در  دهیدر خارج از کشور گرد یرانیرد سازمان منحرف اابتدا وا :دارد یمعموله اظهار م قاتیاست در تحق

و عضو سازمان به  یمعرف ییکورش الشابه  یو توسطدوست شدم و  یکشکول رجیاآنان شرکت و با  ونیدمونستراس

. کردممراجعت  رانیبه ا 5533 در سال بعد از طی یک دوره آموزشی در چین،. حزب توده شدم یاصطالح انقالب

 ییرا مالقات و قرارها یو در ضمن کشکول میکار را از دهات شروع کن ،لعاتمطا یسر کید که بعد از بو نیبرنامه ا

 .دادم یهزار تومان به و ستیگذاشتم و مبلغ ب گیبو آبادان با  رازیدر ش

در  "یکالن"با نام مستعار  دینما یمعموله اعتراف م قاتیدر تحق یالنیعباس ملکزاده م یرنظامیغ سوم فیرد متهم

و  افتیسازمان را در یها هیحزب توده شده و جزوات و اعالم یخارج از کشور عضو سازمان به اصطالح انقالب

 یسازمان برا اریترجمه و در اخت یسیرا به انگل راز جزوات مزبو یتعداد پاکزاد یرنظامیمطالعه و به درخواست غ

پس از  .کند میفی و به سازمان معر یریرا عضوگ خشنورب یلیلهفتم  فیمتهم ردسپس  .قرار داده است یبردار بهره

با  کند می دایپ تیمامور گروهتماس گرفته و به دستور  یباقر اسد حاجسازمان ازجمله  یمراجعت به کشور با اعضا

 .کند در کرمانشاه تماس برقرار یگروه

خود را از  یتیضدامن یها تیفعال :دارد یمعموله اظهار م قاتیدر تحق یالنیگ شفق دیسع یرنظامیغ چهارم فیرد متهم

 یو شروع به فعالت برا وستهیپ انیدانشجو ونیو به کنفدراس متیعز کایبه آمر 5535که در سال  آغاز تا آن رانیا

در  اضیمحمد فشرکت و با  رانیا هیعل ظاهراتنموده و ضمن مطالعه کتب و جزوات مضره در ت ونیکنفدراس

 یها ارسال به سازمان یمتن نامه برا میو تنظ رانیدر جلسات خانه ا یطالب سخنرانم هیآشنا و در ته رانیا رخانهیدب

ان یدانشجو ونیکنفدراس یها و در کنگره یفعاالنه همکار یالملل نیب یکیچر یها گروه یو بعض ها ینیاعراب و فلسط

کاظم و  یقجر ینصر فاطمهچون  یافرادو  دیخود را تشد تیفعال 5693از سال . نمودم یخارج از کشور شرکت م

وارد  رانیبه ا یشد به طور علن بناسپس . کردم یحزب توده معرف یرا به سازمان به اصطالح انقالب یامر قرو  نیآذ
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 اتیکل"، "ستاره سرخ"و  "نبرد خلق" اتینشر یشده حاو یچمدان جاساز کیدر زمان ورود به کشور  .شوم

تماس و نام  نیپروبه نام  یحاضر و با دختر یموعد مقرر در محلدالر پول با خود آوردم و در  8111و  "نیلاستا

( معدوم  یزاده مرجان واعظ زیپرونام مستعار ) دیبه نام حم یبا شخص نیشد و توسط پرو نییتع "روسیس"مستعار من 

به عنوان  رآبادیام ابانیدر خ یتحت پوشش زن و شوهر منزل طاهره با مانبه دستور ساز .پرداختم تیآشنا و به فعال

به آن  زین ریتحر نیو ماش یکپ یبود و دستگاه پل دهیگرد یمنزل مدارک سازمان مخف نیدر ا. کردم ی اجاره میخانه ت

نام مستعار )و به اتفاق سودابه  مینمود رهیو چاپ اخبار سازمان، جزوات مائو و غ ریتکث هخانه آورده شد و شروع ب

شرکت  کیو به دستور سازمان  میها کرد اقدام به پخش آن رانیشم یاه در کوه( نوربخش یلیلهفتم  فیمتهمه رد

شرکت مشغول کار  نیدر ا بهو سودا وانیچال افتتاح و با ک یس یبه نام شرکت مهندس ،سازمان هیبا سرما ی،انتفاع

 مسافرت سیئبه سو افتمی تیمامور( محل کارم ) ورکیونیو چون از طرف شرکت  میپرداخت تیو به فعال میشد

با  سیئگذاردند که در سو ارمیاخبار و اطالعات در اخت یگذاشتم و مقدار انیمراتب را با سازمان در م مینما

 .آوردم و به سازمان دادم رانیرا به ا یدیحم یها غامیپ متقابال .بگذارم انیمتماس و با او در  "یدیحم"به نام  یشخص

حزب منحله توده اظهار  یدر سازمان به اصطالح انقالب تیضمن اعتراف به عضو ییبرزو هانیک پنجم فیمتهم رد

سازمان مزبور  تیبه عضو "حجت یعل"رفتم و توسط  یدر شهر برکل "رانیخانه ا"به  5511از سال  :ددار یم

با  رانیدر ا .همراه آوردم "ستاره سرخ" لیمضره از قب هینشر یو تعداد جعتمرا رانیبه ا 5518درآمدم و در سال 

 یمسافرت و در مراجعت مقدار کایمجددا به آمر .گذاردم یو اریمزبور را در اخت اتیبرقرار و نشر تماس یدختر

در تقاطع  ،گزارده بود ارمیکه سازمان در اخت یقرارمطابق همراه آوردم و  رهیو غ"ستاره سرخ" اتیو نشر هیاعالم

مضره مزبور را در  اتیقرار آمد و من نشر سر دیحم 5515خرداد  .سر قرار حاضر شدم مکرر رضایعلـ  شاهپور ابانیخ

به طور  یو طاهره چند شب در منزل من بودند و جلسات یپر های به اتفاق دو دختر به نام یگذاشتم و و یاختبار و

 محمد تابانبه نام  یداده شد به گرگان رفته و با شخص تیتا از طرف سازمان به من مامور میداد یم لیمرتب تشک

شاخه از سازمان را در گرگان  کی انیغالمرضا گالسش ا و به اتفاق دوست گرفتم تماس( تشده اس ریدستگ)

 یجلسات ،گروه یاز اعضا یادیبه اتفاق عده ز( شده است ریدستگ) انیدر منزل زهره فار زیدر تهران ن .شد لیتشک

 .پرداختم یم کیتئور لیمسا یریو به آموزش و فراگ لیتشک

 یتیضدامن یها تیفعال :دارد یمعموله اظهار م قاتیدر تحق( معروف به فرهاد)اردوست غالمرضا به ششم فیرد متهم

به نام  یبا دختر ییخضرابه نام  یشروع و توسط شخص یبا شرکت در اعتصابات اتوبوسران 5511خود را از سال 

کشور داشتم تا آنکه خارج از  انیدانشجو ونینفدراسدرباره حزب توده و ک ییها بحث یآشنا و با و فرشته داوران

اثر مائو و جزوه  "درباره عمل"و جزوه  یمعرف( معدوم یمرجان واعظ زاده زیپرونام مستعار ) یتوکلفرشته را به 

توسط خواهرم  5515در اواخر سال  .میمطالعه و بحث کرد یبا و انهیکتب مضره را مخف یگریو تعداد د "تضاد"
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 نایبه مبادله کتب مضره پرداختم ضمنا با م یآشنا و با و( شده است ریدستگ) آموزگاربه نام  یبا فرد بهاردوست نایم

 یبا نام مستعار سودابه معرف نوربخش یلیل صالح ندانست به زمانمشترک خود را آغاز کردم که چون سا تیفعال زین

 ونالیناس رانیا شدن به توده کارگر در شرکت کینزد یکردم و برا یمعرف یمشترک به و تیفعال یو خواهرم را برا

خداداد  ادگاهز "درود"و به اتفاق آموزگار و خداداد به  یریرا عضوگ یرجبو  خداداد یاستخدام و دو نفر به اسام

ازدواج  نوربخش الیلبا  5513سال  شهریوردر  .و به سازمان دادم هیته مانیاز وضع کارخانه س یمسافرت و گزارش

 نیو از ا هیکتب و جزوات مضره تعب یبرا یگاهیپرداخته و مخف تیبه فعال یوبه اتفاق  ،کردم و از آن پس در منزل

 .شد یم لیسازمان در منزل ما تشک یاز اعضا یپس جلسات تعداد

پس از متارکه با  :دارد یمزبور اظهار م یستیدر سازمان کمون تیاعتراف به عضو نوربخش الیل هفتم فیرد متهم

پرداخته و در  یستیبه مطالعه کتب کمون یبه برکل مورود یو از ابتدا فتمر اکیبه امر یعصب یهمسرش به علت ناراحت

مراجعت و  رانیبه ا 5511در آبان . مدش عضو سازمان  یالنیعباس ملکزاده مشرکت و توسط  "رانیخانه ا"جلسات 

غالمرضا سپس با و  پرداختیم تیمالقات و مشترکا به فعال طاهرهبا نام مستعار  یبا نام مستعار سودابه با دختر

پس در  آنو از  یمعرف منبه  یستیجهت آموزش کمون هرشتوسط شو بهاردوست نایمو  ودمنم ازدواج  بهاردوست

و طاهره  نایو به اتفاق م مدش مضره سازمان  اتینشر ریو تکث پیو از طرف سازمان مسئول تا لیتشک یجلسات ،منزل

باغشاه با  دانیدر م دش داده  تیمامور مناز طرف سازمان به  5513ماه  یدر د. یمنمود یجزوات مزبور را آماده م

را که داخل  یچمدان .کنماز خارج به کشور آمده است مالقات و ارتباط برقرار  فرهنگکه با نام مستعار  یشخص

ان به نفع سازم زیچال ن یو در شرکت س دادمزمان قرار سا اریو در اخت لیوتح یآن کتب و جزوات مضره بوده از و

 .دینما یمضره م یها هیتهران اقدام به پخش اعالم یها ابانیقلعه و خ در ارتفاعات پس نایمو  دیسعو به اتفاق  تیفعال

 تیفعال چگونهیه کایقبل از مسافرت به آمر :دارد یبه عمل آمده اظهار م یعباس نیمحمدحس هشتم فیمتهم رد

 داکردمیراه پ "رانیخانه ا"به  انیاز دانشجو یا و توسط عده تمیعز کایبه امر 5511در سال  که نیمضره نداشتم تا ا

به نام  یبودم به شخص رانیاز تظاهرات شرکت و چون عازم ا یکیو به طور مرتب در جلسات آنان حاضر و در 

و  هیو پخش اعالم یکمک مال ،کمک به سازمان را به صورت جذب افراد یاز من تقاضا یو و یمعرف پاکزاد

ارتباط و سه قطعه عکس که صاحبان آن را  یقرار مالقات برا کیبا  .نمود که قبول کردم مضره اتینشر

 .کردممالقات  نیبه نام پرو یآمدم و با اسم مستعار آذر با شخص رانیبه ا شناختم ینم

ه بوده حزب منحله تود یعضو سازمان به اصطالح انقالب یکاغذچکه با نام مستعار  یاتیشامب زالهیعز نهم فیرد متهم

پرداخته  یستیبه مطالعه کتب کمون یجواد قیو به تشو متیعز هیبه کشور ترک لیادامه تحص یبرا :دینما یاعتراف م

 یستیکمون اتینشر یمقدار رانیهنگام مسافرت به ا و سیتاس یاز دوستانش صندوق مال گرید یا و به اتفاق عده

پس از مراجعت مجدد به  .دادم لیتحو( شده است ریه دستگنادر ک) محمد تابانو در گرگان به  مآورد همراه خود 
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آشنا و به اتفاق  بود هیحزب منحله توده در ترک یاصطالح انقالب بهکه از گردانندگان سازمان  هنیبهرام مبا  هیترک

 . مداد سازمان قرار  اریرا در اخت یو صندوق مال یسازمان همکار نیدوستانش با ا

و  ییهوشنگ رضادر آلمان با  :دارد یبه عمل آمده اظهار م( لو با نام مستعار کرم) ییایآر نیحس دهم فیمتهم رد

را آغاز و در  خود تیفعال انیدانشجو ونیوابسته به کنفدراس انیآنان در انجمن دانشجو غیآشنا و تحت تبل یمرتضو

که عضو سازمان به  (یسجاد خسرو)با نام مستعار غالم  یکشور اقدام و با شخص هیمضره عل هیتظاهرات پخش اعالم

داشت  یآمده و مبارزه کنم و سع رانیا هکه ب نمود یم قیآشنا و او مرا تشو ه،حزب منحله توده بود یاصطالح انقالب

را مالقات کردم  یکه و یبار آخر .بزنم یدر تظاهرات شرکت کرده و در انجمن حرف دینبا گفت یشناخته نشوم و م

به  رانیکه در ا مارک به من داد صدیبود به اضافه دو عدد چمدان و س رانیقات در ارمز قرار مال یکه حاو یپاکت

تماس گرفته و ( نام مستعار خسرو) ییبرزو هانیکرابط سازمان با و در تهران توانستم تا  مینما لیسازمان تحو یاعضا

را که در  یا مضره اتیظ و نشرحف یخود را با و ارتباط میکرد نییکه تع ییبدهم و با قرارها یبه و راها  چمدان

 .کردم یپخش م گذاشت یمن م اریاخت

عضو گروه ) یمحمدتوسط  5539از سال  :دینما یمعموله اعتراف م قاتیدر تحق یاسد وسفی ازدهمی فیرد متهم

 یوواقع و به دستور  غیآباد تحت تبل میابراه هیدر قر( میمحکوم به حبس دا ،رانیا یها بخش خلق ییرهابه اصطالح 

برقرار کنم  کیرابطه نزد یاجاره کردم تا با اهال ویراد راتیتعممغازه  یا هیدر قر "مبارزه از روستاها"شروع  یبرا

معدن زغال رفتم و به عنوان کارگر مشغول کار  کیکارگران به  غیتبل یبرا یبه دستور و ،چون موفق نشدم یول

 زلبار در همان من دو یا اجاره و جلسات گروه را هفته یرا به گروه وارد کردم و او منزل یموسو یسیعشدم و 

شدم و او مرا  یمعرف نیبنا میرحبه  یکه توسط محمد وضع گذشت تا آن نیدو سال به هم ای کی .دادیم می لیتشک

 یها به نام یا اثاثه آوردند و عده یاست و شبانه مقدار یبانغبا جانیبرد و گفت نقش تو در ا رانیدر شم یبه منزل

مطرح شد و  کایامر ریمسئله گروگان گرفتن سف یتاهبه منزل مزبور آمدند و در جلسه کو فاطمهو  منوچهر ،نیمیس

 زین یبودند که به علت اشتباه موفق نشدند و مدت اتیمسئول عمل یمحمدو  ینهاوند نیمیسو  منوچهرو  زدپناهیاکبر ا

 گرانکار نیمجددا مسئله کار ب یپس از چند. شد یه منتفآلمان بودند که چون موفق نشدند مسئل ریدنبال ربودن سف

باالخره  .شد لیکوره تعط ،حاصل نشد به دستور گروه یشرفتیه و چون پراجا یکوره آجرپز کیمطرح شد و گروه 

 یو چون اعضا میپرداخت یراندازیت نیدر کوه به تمر یبدهد که مدت ینظام ماتیگرفت به اعضا تعل میگروه تصم

رفتم و با  یو به دب دمیشدم که از آنجا اخراج گرد یمتوار مهیالخ من بدون گذرنامه به راس ،شدند ریگروه دستگ

برد و سه  یا بسته به خانه مراجعت و گروه مرا چشم رانیبار به اکیداشتند تماس گرفتم و  تیفعال یکه در دب یا عده

نامساعد بود به کشور بازگشتم و با  یدر دب تیالو چون وضع فع متیعز یبودم و مجددا به دب یماه در آن خانه مخف

شد و  لیتشک یریو دوا جادیدر سازمان ا یراتییتا آنکه تغ .در کوه پرداختم نیو تمر تیگروه به فعال یاعضا ریسا
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وجود آمد و ه در آن ب یانشعابات ،نبرد شیاز پ یکار ،اطالعات به من واگذار شد و چون عمال گروه رهیدا تیمسئول

 .میشد ریگرفته شود که دستگ میتصم ونیبود در مورد انشعاب قرار

 

 اظهارات دادستان* 

گروه  کی یذکر شده، اعضا فرخواستیکه در ک یهمانطور شوند، یدادگاه محاکمه م نیکه در ا ینیمتهم»

ه و هشت بود یمسلح و مخف ،گروه نیاز افراد ا یتعداد... هستند حزب توده یسازمان انقالبتحت عنوان  یستیکمون

 55فشنگ،  ریت 521با  یقبضه اسلحه کمر 6اند که  معدوم شده نینفر از آنان ضمن مقاومت مسلحانه در برابر مأمور

 یمزبور دارا گروه. است  مواد منفجره از آنان به دست آمده یتوجه قابل ریساز و مقاد و دست یعدد نارنجک جنگ

چاپ و انتشار جزوات و  یبوده و برا رازیو ش زیکرج، تبردر نقاط مختلف، از جمله تهران،  یمیهفت خانه ت

مقدمه فوق که  انیب با. بودند  کرده هیته یکپ یو دستگاه پل ریتحر نیماش یتعداد ز،یآم کیمضره و تحر یها هیاعالم

  «.، تقاضای حداکثر مجازات را دارمدر ارتکاب جرم بود نیمتهم یها زهیو انگ تیشخص یایگو

 6شد و نشست بعد به ساعت  لیبه عنوان تنفس تعط قهیدادستان، دادگاه در ساعت دوازده و پانزده دقسخنان  انیپا با

 .دیماه موکول گرد نیفرورد 88بامداد 

 

 (5519 ماه نیفرورد 85) یمسلح شاهنشاه یروهاین یدادرس 1شماره  یدادگاه عاد یرا* 

 سال 51: ـــــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــ زندان ابدـ ـــــــــــ یمیابراه رجیا :کی فیرد

 سال 51: ــــــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــ زندان ابد ــــــــــــــــ ایبهمن رضان :دو فیرد

 سال 51ـــــــــــ دادگاه تجدیدنظر ـــــ زندان ابد ـــ غالمرضا بهاردوست: شش فیرد

 سال 51: ـــــ دادگاه تجدیدنظرــــــــــــ سال 51ـ ــــــــــــ ییبرزو هانیک :پنج فیرد

 سال 1: ــــــــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــــ سال 51 ـــــــــــ نوربخش یلیل :هفت فیرد

 سال 1: ـــــــــــ دادگاه تجدیدنظرــــــــــ سال 58 ـــ یالنیعباس ملکزاده م :هس فیرد

 سال 1: دادگاه تجدیدنظر ــــــــــــــــــــ سال 58 ـــــ یالنیگ شفق دیسع :چهار فیرد

 سال 5: دادگاه تجدیدنظر ــــــــــــــــــــــ سال 2 ـــــــــــ یاتیشامب زالهیعز :نه فیرد

 سال 5: ـــــــــــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــــ سال 2 ـــــــــــــ ییایآر نیحس :ده فیرد

 سال  5: ــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــــــــــــــ سال 1 ـ یعباس نیمحمدحس :هشت فیرد

 سال 8: ــــــــــــ دادگاه تجدیدنظرـــــــــــ سال 5 ـــــــــ یاسد وسفی :ازدهی فیرد
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در  5519آبان ماه  3در روز  ،دندینام یخونخوار م کتاریرا د رانیکه شاهنشاه ا دهید آموزش یها این تروریست* 

 .زاد شدنداز زندان آ امهریفرخنده زادروز شاهنشاه آر

 

 [5519فروردین  83فروردین الی  81ه اطالعات ، مورخ روزنام: منبع]
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 چهارم بخش

 ها پیوست
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «پیوست یک»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [کاخ مرمر و سوءقصد به شاه ، پیرامون حادثه5533اردیبهشت  2اطالعیه رسمی دولت، ]

داری برای تشخیص ماهیت موضوع و تعیین محرکین از  فروردین کاخ مرمر، تحقیقات دامنه 85پس از وقوع حادثه »

طرف مقامات انتظامی و امنیتی و قضایی ارتش معمول گردید و بر اثر اطالعاتی که از بستگان و نزدیکان سرباز 

التحصیل کالس پنجم دبیرستان  ، فارغاحمد کامرانید، روابط مزبور با به دست آم آبادی رضا شمسوظیفه، 

، رادیوساز کشف شد و از بازجویی که در اطراف شخص اخیر به عمل آمد و 5552محمودیه کاشان، متولد 

به اعترافات خود او، معلوم شد که نامبرده با اطالعات فنی خود در کارخانه ارج مشغول کار بوده و در آن کارخانه 

احمد منصوری داده، مورد توجه یکی از مهندسین کارخانه به اسم  علت استعدادی که در امور فنی از خود نشان می

قرار گرفته و این توجه، ارتباط عمیقی بین آن دو به وجود آورده است، تا حدی که پس از اخراج  تهرانی مقدم

غازه تعمیر رادیو در جوادیه باز کرده، ارتباط مهندس احمد کامرانی از کارخانه ارج در زمانی که مشارالیه یک م

التحصیل رشته برق از دانشگاه منچستر، در موقع تحصیل  فارغ مهندس منصوری. منصوری با مشارالیه قطع نشده است

در انگلستان مثل برخی از دانشجویان در جریان کمونیستی واقع شده و معتقد به یک ایدئولوژی افراطی گردیده که 

اند که افکار حزب منحله توده و کمونیسم شوروی را نیز قبول  ندگان عقیده مزبور به قدری در این راه پیش رفتهدار

 :مهندس منصوری با افراد زیر رابطه داشته است... ندارند

 .التحصیل فیزیک از دانشگاه منچستر رئیس آزمایشگاه دانشکده صنعتی، فارغ: پرویز نیکخواهـ 5

دو نفر مزبور به ترتیب . )التحصیل رشته نساجی از دانشگاه منچستر استاد دانشکده صنعتی، فارغ: نیمنصو پورکاشاـ 8

 .( اند های دانشجویان ایرانی مقیم انگلستان و رئیس انجمن دانشجویان ایرانی مفیم لندن بوده رئیس فدراسیون انجمن

 .منچسترالتحصیل از  کارمند موسسه فرانکلین، فارغ: فیروز شیروانلوـ 5

 . التحصیل از دانشگاه ویلز در انگلستان مهندس برق در شرکت شبرنگ، فارغ: محسن رسولیـ 3

 

ا رضداشته و آشنایی سابق احمد کامرانی با سرباز وظیفه،  احمد کامرانیاز ارتباطی که با  مهندس منصوری

احمد کامرانی با . ، استفاده کردهپذیری و روحیه ماجراجویی بوده که متاسفانه دارای زمینه تلقین آبادی شمس

 «  .فروردین آماده ساخته است 85های مکرر، سرباز وظیفه مزبور را برای ارتکاب سوءقصد خائنانه  مالقات

 

 [نیکخواهپرویز به نقل از جزوه کنفدراسیون درباره محاکمه ]
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پیوست دو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [نشریه باختر امروز]

اعضای  از فاطمی حسین .شروع به انتشار کرد 5582مرداد  2ی عصر تهران، از  روزنامه ابتدا به صورت« امروز ختربا»

 و داخلی اخبار به و بود صفحه هشتتا  چهار آن بین صفحات تعداد. بود آن ناشر و سردبیر مؤسس، ،ملی ایران جبهه

 بود« امروز مرد» و «باختر» تر یقدیم روزنامه دو نام از رکیبیت« امروز باختر» نام .همراه با تفسیر سیاسی بود خارجی

 افکار مبارزه ملی، جبهه غیررسمی سخنگوی عنوان به «امروز باختر» .داشت همکاری ها آن با فاطمی حسین که

 مرگ از پس مصدق را آن اصلی پیشنهاد و اندیشه که ـ انگلیس و ایران نفت شرکت شدن ملی برای را عمومی

تا پیش از رسید،  نسخه می 51111که تیراژ آن به  «امروز باختر» .کرد می رهبری و حمایت ـ داد نسبت وی به فاطمی

 بر فاطمی که هنگامی ،5586 بهمن 89 در .شد توقیف چندبار( 5551اردیبهشت  9) مصدقوزیری رسیدن  به نخست

 جوان اعضای از یکی کرد، می ایراد یادبود ی خطابه، امروز مرد مقتول سردبیر و مسئول مدیر ،مسعود محمد مزار

 مهر 2 در فاطمی. شد بستری چندماهی بود، رهیده مرگ از زحمته ب که فاطمی. کرد تیراندازی او به اسالم فدائیان

 سمت این در شد، ساقط "کودتا" با مصدق حکومت که 5558 مرداد 82 تا و شد منصوب خارجه وزارت به 5555

 .شد غارت امروز باختر چاپخانه و دفترا، کودت روز در. بود باقی

 احیا را موقتا «امروز باختر» نام ،اروپا و آمریکا در ملی جبهه هواداران از گروهی تاریخ، آن از پس سال هشت تقریبا

 سردبیری به و قشقایی خسرو نظر زیر «جدید دوره باخترامروز،» عنوان با منظمی نامه هفته 5531 فروردین از. کردند

 مونیخ در( مرداد 82 کودتای از پس ایران امید مجله سردبیر و توده حزب مشهور شاعر) شرنگ عاصمی دمحم

 خورد می چشم به« خارجه مقیم ایرانیان ملّی جبهه ارگان» عبارت ،«امروز باختر» نام زیردر این نشریه . یافت انتشار

همکار ساواک  را عاصمی صاحبه با حمید شوکت،در م خانباباتهرانی]. رسید پایان به دوسال از پس انتشار دوره این

. بوده است ساواک میز روی نشده چاپ هنوز امروز باختر مقاالتکند و معتقد است  معرفی می و پلیس امنیت ایران

را منتشر  نشریه کاوهو تا پیش از انقالب شد مدتی وابسته فرهنگی کنسولگری رژیم شاه در مونیخ  بعدها عاصمی

چون همکه  ،و چندی نیز برای برنامه رادیویی نجات ایران نشریه ایران و جهاناصمی پس از انقالب مدیر ع .کرد می

 [نوشت ه می، مقالطلب بود وابسته به جریانات سلطنت نشریه ایران و جهان

 مکارانه از ،شایگان سیّدعلی نظارت با 5533 تا 5538 های سال میان ،«امروز باختر» نام با فارسی نشریه سومین

 .شد منتشر امریکا در ایران ملی جبهه هواداران سوی از نامنظم ی شماره ده در ،مصدق محمد نزدیک
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 خارج در ایران ملی جبهه های سازمان نشریه» عنوان به که بود ای ماهنامه «امروز باختر» نام با فارسی نشریه چهارمین
 اخبار و داشت چپ موضع نشریه این. یافت انتشار کشور از خارج در 5532 از پس« خاورمیانه بخش کشور، از

 و مواضع از. کرد می منعکس ،کردند می مسلحانه مبارزه پهلوی محمدرضا حکومت با ایران در که را هایی گروه

 پیوند کشور از خارج و داخل در ایران ملی جبهه رهبران و سازمان با ظاهراً کهبود  پیدا نشریه این شعارهای

 .است هنداشت تشکیالتی
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  پنجم بخش

 حزب رنجبران
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از بقایای سازمان انقالبی حزب توده ایران "حزب رنجبران"تشکیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهه، همان در گر عصیان جوانان و دانشجویان اعتراضی های جنبش و میالدی، 91 دهه در چپ جریانات کلی طور به

 مشی خط با که هایی سازمان اولین از یکی رانای در. بودند چین فرهنگی انقالب و مائو های اندیشه تاثیر تحت

 سازماندهی عدم دلیل به که انقالبی سازمان. بود ایران توده حزب انقالبی سازمان شد، وارد سیاسی مبارزه به مائوئیستی

 باقی آن از چیزی تقریبا 19 انقالب آستانه در متعدد، انشعابات و ها دستگیری دلیل به طور همین و دار، ریشه و اصولی

 یکی ایران های کمونیست اتحادیه کنار در و یافت حیات تجدید رنجبران حزب نام تحت انقالب از پس بود، نمانده

 .داد شکل را مائویستی اصلیِ جریان دو از

نفر، در تهران  11ـ 31با حضور  سازمان انقالبیکنفرانس چهارم  12در اردیبهشت سال  5519پس از انقالب ناکام 

های   ف که از طریق وحدت با دیگر گروههدانتخاب شد با این  یمرکزی جدید  کمیته، در این کنفرانس .برگزار شد

اعضای این کمیته مرکزی عبارت . اقدام نماید، برای تشکیل حزب مشترکی (چین (5)یجهان حول تز سه) نظر هم

 .هوشنگ امیرپور، عطا کشکولی، علی صادقی، محسن رضوانی، ایرج کشکولی: بودند از

هایی  ها و گروه ریانج. برگزار شد نفر صد از تر بیش اندکی حضور با 5512 ماه دی 1حزب جدید،  تاسیس ی کنگره

 :عبارت بودند از، دادندل شکرا  حزب رنجبرانی  هسته اولیهکه 

 .داد جدید را تشکیل میلی و بدنه حزب نیروی اصکه  سازمان انقالبی حزب توده ایران( 5)

محمود ،مجید زربخش). بود گروه کادرها ی ادامهکه  سازمان اتحاد مبارزه برای رهایی طبقه کارگر ایران( 8)

 (.از رهبران این سازمان بودندشیدان وثیق و  بزرگمهر

ناصر به اعضایش  که از بهروز رادبه رهبری بود، زندان  درون از جریانات داخل کشور و) سازمان کمونارها( 5)

  (.توان اشاره کرد می اکباتانی

اعضای این گروه را زنان تشکیل  ترِبیش (.پدیدآورنده گروه بود مهاجر اورانوسآذر، نام مستعار  ) گروه آذر( 3)

 .ای نزدیک کرمانشاه نفوذ داشتند طقهو در من دادند می

 .و پنج گروه کوچک دیگر

 خسرو، بهروز راد ،شیدان وثیق، محمود بزرگمهر، عباس برخوردار :انتخاب شدند در این کنگره اعضای دفتر سیاسی

، عباس صابری، بهرام راد، عطا کشکولی، هوشنگ امیرپور، علی صادقی، محسن رضوانی، مجید زربخش ،سجادی

 .جاللو  داناییهای مستعار  ، و دو نفر با نامایرج کشکولی، ناصر اکباتانی
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در خرداد ] فرامرز وزیریدر ابتدا  .را در دستور کار قرار داد روزنامه عدالتو  نشریه رنجبرکنگره انتشار همچنین 

 محمود بزرگمهرسپس . مسئول نشریه رنجبر بود که بعدها مسئولیت شاخه گیالن را به عهده گرفت[ اعدام شد 5593

ای و  بود و قرار بود کار جبهه ی واحد ی جبهه وزنامهعدالت، ر ی روزنامه. آن بودتا هنگام دستگیری و اعدام مسئول 

محسن همسر ) فریده گرمان .و دفتر ریاست جمهوری بود صدر بنیخط این روزنامه همکاری با . دموکراتیک بکند

  (.شود که بعد از دستگیری تواب و آزاد می) .بود حزب رنجبرانسئول جمعیت زنان م( رضوانی

 ،رضوانی محسن !برای تشکیالت جدید، بنابر مالحظات مذهبی بوده است "رنجبرانب حز" نامِ شود انتخاب می گفته

 مورد این در شوکت حمید با مصاحبهدر  "رنجبران حزبِ" سپس و توده حزب انقالبی سازمان بالمنازع رهبرِ

 قرار قبول مورد کمونیسم عنوانِ بود، گرفته صورت روحانیت رهبریِ به انقالب که شرایطیدر »: دهد توضیح می

 «...های دینی دارند ارزش مردم و است مذهبی جامعه گفتیم می ما... گرفت نمی

در اولین شماره خود، طی پیامی به  نشریه رنجبربود که ( محسن رضوانی)نشین  تحت نفوذ همین رهبرِ همیشه خارج

 .را بشارت داد حزب رنجبران، تشکیل امام خمینی

توانیم  را در مواجهه با رویدادهای عمده پس از انقالب فهرست کنیم، می نجبرانحزب رمواضع اگر بخواهیم برخی 

 :به موارد زیر اشاره کنیم

  .کنفدراسیون دانشجویان ایرانیـ شرکت در رفراندوم جمهوری اسالمی تحت عنوان 5

 .فقیه دادن رای مثبت و تایید قانون اساسی و اصل والیتـ 8

ی تیز مبارزه باید به جانب  ، با این توضیح که لبه"نه شرقی، نه غربی"بر شعار و تاکید گیری  گانحنایت از گروـ 5

 .شوروی باشد "سوسیال امپریالیسم"

نیز ( ایرج کشکولی)در انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که حزب کاندیدای مستقل  صدر بنیـ حمایت از 3

 !!معرفی کرده بود

و  ناطق نوری، ای خامنهدر این لیست . مختلف حکومتی برای انتخابات مجلس های دن لیستی از جناحـ دا1

 .نیز مورد پشتیبانی قرار گرفته بودند حزب جمهوری اسالمیاز  زاده سرحدی

این  مائوهای  اساس آموزه بر) .صدر بنیو  بازرگانحمایت از جناح به اصطالح لیبرال آن زمان یعنی مهندس ـ 9

انقالب  مرحلهانقالب ایران را در در نتیجه کرد و  می ارزیابیداری  سرمایه نیمهـ فئودالی  وضعیت ایران را نیمه ،شکلت

 (.شمرد دانست و در این راه نیروهای لیبرال را از متحدان خود برمی میدموکراتیک 

های  شدن بساط گروه برچیده تخواسحمایت از و  ،ـ همراهی با انقالب فرهنگی و سرکوب دانشجویان انقالبی9

 .حزب تودههای وابسته به  نما و گروه نما، مسلمان چپ
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ها در  ـ حمایت از حاکمیت و قرار گرفتن در اردوی ارتجاع در جریان سرکوب کُردها در کردستان و ترکمن6

 .گنبد

 .در جنگ ارتجاعی ایران و عراقفعاالنه حمایت و شرکت ـ 51

در عین حال عجیب است، قرار گرفتن کامل این حزب در آغوش  جالب و حزب رنجبرانآنچه در مورد اما 

 ! استاز سوی دیگر  حزب تودهحاکمیت ارتجاع از یکسو و مخالفت شدید با 

 هم و تبلیغات زمینه در هم دگیر می تصمیم و ندک می محکوم را عراق تجاوز حزب پس از آغاز جنگ ایران و عراق،

 راه سه در. کنند می شرکت خرمشهر منطقه و دهلران راه سه ی جبهه دو در. دکن شرکت جنگ در نیرو اعزام لحاظ از

 آتش زیر را دهلران جا آن ازو  بودند متمرکز عراق نیروهای پل، سوی آن که (!دارد)شت دا وجود پلی دهلران

 کافی استحکام از پل اما ؛بود آنروی  از ها تانک عبور و پل از گذشتن برای مقابله با دشمن، راه تنها. فتندرگ می

 از سازی راه رشته مهندس) فرهومند ایرج رفیق سازمان. کند می پیدا نیاز سازی راه مهندسین به ارتش. بودن برخوردار

 و زلزله سنجش زمینه در فرهومند .کند را معرفی می (کالیفرنیا برکلی دانشگاه از سازی پل محاسبه متخصص و امریکا

 در زمینه این در او علمی تحقیقات از برخی و کرده کار فرانسه در اتمی های نیروگاه برای آن خطرات محاسبه

 حل خود علمی محاسبات با را ارتش مسئله و شود می کار به دست فرهومند ایرج. شد می تدریس برکلی دانشگاه

 یکبه روایتی . شوند می او شیفته پاسداران سپاه و ارتش فرماندهان و پیچد می منطقه تمام در آن خبر. کند می

 ایرج و دهد می لو را او ،شود می مطلع فرهومند ایرج سیاسی علقت و عقاید از( شد اعدام بعدها که) ای افسرتوده

 و مشی در تاثیرینیز  فرهومند ایرج اعدامحتی  .شود می تیرباران و گیرد می قرار پاسداران سپاه جوخه جلو فرهومند

 چندین و کشته یک فرهومند بر عالوه جنگ این در حزب. گذارد نمی رژیمحمایت از  به نسبت حزب سیاست

 .هدد می زخمی

را  و حذف آنان مخالف های سیاسیِ سازمان به حمله قصد رژیم که شده بود آشکار کم کم 5516سال  واخرااز 

به دفاتر حزب از سوی حمله  .نصیب نماند بی اه از این سرکوبارش ظنیز، برخالف انت حزب رنجبران .دارد

شتی مُ"ها این حمالت را به  ولی هنوز هم رنجبرانی. دی حکومتی امری عادی شده بو داران سازماندهی شده چماق

 .دادند نسبت می "ن مسلمانامجاهد عنوانتحت وباش افغانی ا

جناح روحانیت را انحصارطلب و ارتجاعی اعالم کرد و به  ،حزب با چرخشی در مواضع خود 5516ماه از اسفند 

 جلسه .از ریاست جمهوری، حزب به فاز نظامی وارد شد صدر بنینزدیک شد و پس از خلع  سازمان مجاهدین خلق

 تغییر جلسه دستور. شود می تشکیل حزب سیاسی اعضای همه شرکت با 5591 تابستان اواخر در مرکزی کمیته

 مسلحانه مبارزه و بکشند دست علنی کار از گیرند می تصمیم "رفقا". است آن برابر در حزب العمل عکس و اوضاع

 «!نشد مطرح وقت کمی خاطر به اشتباهات ارزیابی و حزب گذشته فعالیت بررسی». ببینند تدارک را
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 خروج  خروج یا عدم موضوعبر سر و جدایی اختالف . دوش میگی در حزب  ها باعث دو دسته شروع سرکوب

با مثال  لی دیگرانوطرفدار خروج از کشور بودند  "طبیعتا" علی صادقیو  محسن رضوانی .دریگ میرهبران، شکل 

فرامرز مثل کسانی  .ید به هر قیمتی در ایران ماندبا معتقد بودند 58در سال  حزب تودهعملکرد رهبران از آوردن 

 .ند و اعدام شدنددکه تا به آخر در ایران مان عباس تمبرچیو  وزیری

او درباره عزیمت خود به  .از اولین کسانی بود که از مرکز خطر گریخت و به کردستان رفت محسن رضوانی

بار  رفتند و این ماندم و بقیه می ا آن روز همیشه من میت»: زند ای می حرف بامزه حمید شوکتبا  در گفتگو کردستان،

 «.رفتم بقیه مانده بودند و من بودم که می. ماجرا برعکس بود

 رضوانی کردند و آقای فتن به ایران خطر میهمیشه اعضای سازمان با ر. در ماهیت یک چیز بودند ،اما این دو حالت

همه در کانون خطر در تهران مانده بودند و باز او بود که به  ،بار ، و اینماند در محل امن خود در اروپا باقی می

 .گریخت می ،کردستان، به محلی امن

ترتیب داده شد، مقرر  محسن رضوانیو در غیبت توسط کمیته دائمی حزب در تهران  91ای که در اسفند  در جلسه

 محسن رضوانی با خروج. ستان بروندجا به کرد از کشور خارج شده و از آن بهروز رادو  مجید زربخشگردید که 

از کشور خارج  5595در اوایل سال  مجید زربخشاما علیرغم این مخالفت،  !ربخش و راد از کشور مخالفت کردز

نیز که برای جلب کمک به چین رفته بود، پس از پاسخ نگرفتن  محسن رضوانی .شد و هرگز به کردستان هم نرفت

ای برای رفقایش در کردستان فرستاد و در آن  جا نامه ه ترکیه رفت و از آناز دولت چین، در برگشت از چین ب

. ای به بار نخواهد آورد ها نتیجه گی بیشتر به عراقی مان در کردستان جز انتظار بیهوده و وابسته ماندن»: توضیح داد که

« !فی داری باید بیایی کردستاناگر حر»: در جواب گفتندرفقای کردستان « .گی به اروپا برویم پس بهتر است که همه

  .دهد در عوض در همان ترکیه تقاضای پناهندگی برای فرانسه می. رود رضوانی هم نمی

***   *** 

به جنبش  سیروس نهاوندیحتی بیش از  محسن رضوانیآیا  :کند نمی مان، پرسشی رهااین پروندهتدوین در پایان 

  داد بسیار بیشتری را به مسلخ نفرستاده است؟ های نهاوندی، تع فروشی چپ ضربه نزده است و بیش از آدم
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 یادداشت

 

 با تدریج به دانست، می پرولتری های انقالب و امپریالیسم عصر را حاضر عصر ابتدا در که چینـ  جهان تز سه (5)

 "آمیز مسالمت گذار تئوری" با تقابل در ،5691 دهه در و گذاشت کنار را فوق نظریه غرب جهان با رابطه گسترش

 بندی تقسیم المللی، بین عرصه در عظیم تغییرات تئوری این مطابق. کشید پیش را مائو "جهان سه" تز ،خروشچف

 جهان جزء ژاپن و غربی اروپای بندی تقسیم این در. است کرده ایجاب اقتصادی ـ سیاسی نیروهای زمینه در را نوینی

 کشورهای متحدان و بوده( "اول جهان") شوروی و امریکا ابرقدرت دو با  تضاد در که شدند می محسوب دوم

 مردم حمایت ضرورت به را خود جای ملی بخش آزادی مبارزه پایه این بر. آمدند می شمار به "سوم جهان"

 انقالب زمینه بر نه را خود خارجه سیاست اساس چین. سپرد می وابسته و ارتجاعی های رژیم از سوم جهان کشورهای

 و توجیه ابرقدرت دو و سوم جهان کشورهای مبارزه پایه بر بلکه امپریالیسم، عصر در ستمدیده های خلق و پرولتاریا

 پرولتاریا و انقالب ها خلق خواهند، می استقالل" کشورها که است شده بیان تئوری این در. کرد می استوار

 ."سوسیالیسم

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

S_Or_S: Socialism Or Socialism 

 

5562 ـ مهر  
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 :منابع

  
 الهی خاطرات سیامک لطف

 خاطرات باقر مرتضوی

 خاطرات خانباباتهرانی

 خاطرات ایرج کشکولی

 خاطرات محسن رضوانی

 تحقیقات محمدحسین خسروپناه

 جنبش دانشجویی ـ حمید شوکت

 مائوئیسم در ایران ـ محمود نادری

 طویله اوژیاس ـ جابر کلیبیالیروبی 

 شمس فواد ـ ایران در چپ شناسی جریان

 (5519تا  5533از سال )عات روزنامه اطال
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 ششم بخش

 تصاویر و اسناد
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 های ایران بخش خلق سازمان آزادی

 نهاوندی  به رهبری سیروس

 و با هدایت ساواک
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 دستگیری و محاکمه اعضای 

 های ایران بخش خلق سازمان رهایی

 ماجرای ربودن سفیر آمریکا در
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یکی از گزارشات سیروس نهاوندی 

 زاده درباره پزویز واعظ به ساواک
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 محسن رضوانی

 دیروز ـ امروز
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 5511 یلدای شب در شده کشته مبارز ترین جوان رفیعی، مینا

 بود، زندان در زمان آن در که سلطانپور سعید

 دسرو رفیق این یاد به را" جوان مینای گل" شعر
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