
  ميخائيل کروتيخين
  

  های ایرانی شوروی و کمونيستاسنادی از ارتباط 
  

  فرهمند راد. ش:  از روسیبرگردان
  

  :سخنی از مترجم
  

گر و مشاور امور صنایع نفت و   تحليل١٩۴۶ی  ، زادهMikhail Krutikhin (Михаил Крутихин)ميخائيل کروتيخين 
 RusEnergyگران شرکت مشاوران روس انرجی  ان و تحليلاو یکی از بنيادگذار.  و سياست در روسيه استگاز

 Russian Petroleumتر سردبير  وی پيش.  استThe Russian Energyی  نامه واقع در مسکو و سردبير هفته
Investorی  ی ماهنامه  و عضو تحریریهCaspian Investorاست  بوده.  

  
اس در شهرهای مسکو، قاهره، دمشق، تهران، و  او کارمند خبرگزاری ت١٩٩٢ و ١٩٧٢های  ی سال در فاصله

پيش از آن او خدمت در ارتش را به عنوان مترجم فارسی در . بيروت بود و از خبرنگاری تا مقام ریاست دفتر رسيد
  .بود هایران به انجام رسانيد

  
 دولتی های ایرانی از دانشگاه ی زبان ی کارشناسی ارشد در رشته ميخائيل کروتيخين دارای دانشنامه

های   خود، روسی، بر زبانگذشته از زبان مادری. است ی تاریخ نوین دکترا گرفته مسکوست، و سپس در رشته
گذاری  تخصص وی اکنون امور سرمایه. داند تا حدودی می و فارسی تسلط دارد و فرانسه و عربی را نيز انگليسی

  .استی جغرافيایی اتحاد شوروی سابق  در صنایع نفت و گاز محدوده
  

های  کمک"ی  بار دیگر درباره«با عنوان اند که  آشنا شدهتر با یکی از مقاالت وی  زبان پيش خوانندگان فارسی
درج شد و " اخبار مسکو"ی روسی و انگليسی   در نشریه١٩٩٢ نوامبر ١ در تاریخ »"شائبه به احزاب برادر بی

  )١(.منتشر شد) چاپ خارج" (آزادیراه "ی   نشریه٣۴ -٣۵ی  ی آن اندکی بعد در شماره ترجمه
  

 در های ایرانی با کمونيست رهبران اتحاد شوروی ی روابط جستارهایی پيرامون تاریخچه ٢٠٠١کروتيخين در سال 
وجوی مطالبی   در جست٢٠٠٩در ماه مه . ) Иранские очерки عنوان روسی  (منتشر کرد" روس انرجی"سایت 

ه را  همئيل کروتيخين برخوردم و، نخستين بار به جستارهای ميخا)٢(ر وبالگمای د در اینترنت برای تکميل نوشته
  .شود حذف شده و جای دیگری در اینترنت نيز یافت نمی" روس انرجی" از سایت اکنون آن نوشته. کپی کردم

  
ز طریق خط مشی خود را اهای کمونيستی ایران، که مسکو  ی سازمان  را از دیدگاه تاریخچهنویسنده این روابط

اند و  تر سری بوده گيرد که پيش برای این کار او از اسناد و مدارکی کمک می. کند  بررسی میبرد، ها پيش می آن
 گزارش نویسنده از این روابط در سطحی غير پژوهشگرانه و  اما.اند تر هرگز منتشر نشده ها پيش آنهایی از  بخش

جویی حوادث و تعبير و تفسير  ی او از نظر پی زرگی از نوشتهب های بخش .است" جنجالی"و " ای روزنامه"بيشتر 
ها هيچ سند  بخش های فاحش تاریخی و فاکتوگرافيک است و درست در همان آشفته و پر از غلط ها بسيار آن 

 آمد که ام  با این حال دریغ .است استفاده کرده ارائه نشده و نویسنده از منابع دست دوم و سوم فارسی روسی 
اند  ی نویسنده بوده های شوروی که مورد استفاده زبان از محتوای اسناد موجود در بایگانی ندگان فارسیخوان
 که اسناد روسی در آن نقل شده، با تأکيد بر این ی کروتيخين هایی از نوشته بخشتنها از این رو . خبر بمانند بی

  .آید جا می  تفسيرهای او مورد تأیيد من نيست، در اینها  داوریی که همه
  

 که متن اصلی کنم  یادآوری می.ام است و من آن را تغيير داده" ی ایران هایی دربارهجستار"عنوان اصلی نوشته 
 [ی مطالب ميان   همه.است  سال در اینترنت در دسترس جهانيان بوده٨ دست کم به مدت ٢٠٠١نوشته از سال 

های هر بخش در انتهای همان بخش   حاشيه.است  از منگذاری شده های شماره نویسی ی حاشيه  و همه]
  .آمده است

-------------------------------------------------------------  
  htm.ahzabebaradar/shivaf/se.comhem.web://http: این نشانی را ببينيد )١(
   html.15_post-blog/2009/05/com.blogspot.shivaf://http :در این نشانی )٢(
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  آغاز داستان
  

  همه چيز با تروریسم آغاز شد
  یا

  ها برای اشغال آبادان لشویکاسودای ب
  

و این ادعایی پا در هوا . ود را با تروریسم آغاز کردشد، کار خ که از مسکو هدایت میجنبش کمونيستی ایران 
های تروریستی در  شاهد مدعای وجود ریشهها یافت شده   که همين تازگی در بایگانیاسنادی .نيست
اصطالح  ی مسکو یا به ی کتابخانه شده های بسته و حفاظت خزانه. است های مارکسيستی ایران  سازمان

ی مرکزی حزب  المللی کميته ی بين تر از همه بایگانی شعبه ب، و مهم.گ.نی ک، همچنين بایگا"ی ویژه خزانه"
رانی حزب کمونيست در روسيه در  حکم  تنها پس از پایان.]ش.ا.ک.ح. م.از این پس ک [شورویاتحاد کمونيست 

 بسيار ز نينگاران قرار گرفت، اما دیرتر آشکار شد که عمر این دسترسی دسترس پژوهشگران معمولی و روزنامه
  .کوتاه بود

  
های کمونيستی، و از جمله در  های سری تاریخ جنبش توان ادعا کرد که اهل دانش بسياری از واقعيت البته نمی

والدیمير  ١٩٧٩برای نمونه در سال .  امکان فاش کردن اسرار را در آن زمان نداشتند ایناناما. دانستند ایران را نمی
ای برای دریافت  نامه  پایان،ی خاورشناسی فرهنگستان علوم شگر مؤسسه پژوهVladimir Plastunپالستون 

اما و از آن دفاع کرد )" ١٩١٧-١٩٣١(جنبش کمونيستی در ایران "ی دکترای تاریخ نوشت با عنوان  درجه
به . یافتند مینها  در کتابخانهمتخصصانی که ميل داشتند با این اثر آشنا شوند، حتی نشانی از وجود چنين اثری 

به " به امانت"یک نسخه را : بود، آن را پنهان کردند نامه را پذیرفته ای که پایان  مؤسسهتصميم شورای آکادميک
مؤسسه نگهداری شد که آن را تنها در اختيار " یکم"ی سری  ی دیگر در شعبه ب سپردند، و نسخه.گ.ک

نيروهای چپ "با عنوان   نيزرای این سطور  یسندهی نو نامه  پایان)٣(.داد تأیيد شده قرار میاشخاص مورد اعتماد و 
 Rostislavستيسالو اوليانوفسکی به دستور را)" ١٩٧٨-١٩٨٣های  سال(ها  ی وحدت آن در ایران و مسأله

Ulianovsky١٩٨۵ز آن را در سال  دفاع ا،کردند" توقيف" دو بار .ش.ا.ک.ح. م.کالمللی  ی امور بين  معاون شعبه 
طرفانه، و  های ایرانی را از دیدگاه عينی و بی های کمونيست کوشد فعاليت  که میی آن نوشتهرو ممنوع کردند، و

  .ندزد" محرمانه"روایت کند، مهر " بیحز"نه از دیدگاه 
  

روزنامه ای با خبرنگار   در مصاحبهNina Kuznetsova خاورشناسی به نام نينا کوزنتسووا ١٩٩٠در ماه ژوئيه 
اما در این . ی تاریخ جنبش کمونيستی ایران بيان کرد بارهبرخی نظرهای غير رسمی درمولسکایا پراودا مساکا

ی خود را نيز "نامه پاسخ " که شکایت بردند،.ش.ا.ک.ح. م.کهای ایرانی نه تنها به  مورد هم رهبران مارکسيست
  .منتشر کنند" باکينسکی رابوچی"ی کمونيستی  توانستند در روزنامه

  
 فرمان دفتر حزب کمونيستتوان  می رو شد، برای نمونه ها شدن بایگانی که با گشودهی اسنادی  از جمله
دار گرجی و   انقالبی نامMdivani به ابتکار پيوتر مدیوانی ]١٢٩٩[ ١٩٢٠ها در قفقاز را نام برد که در سال  بالشویک

روشنی  مونيست ایران بهی مرکزی حزب ک ی خارجی کميته این فرمان خطاب به شعبه. دوست استالين صادر شد
ی دشمنان انقالب  دولت شاه، همه"های تروریستی تشکيل دهند و  دهد که گروه به ایرانيان دستور می

بنياد مرکزی بایگانی حزبی " (ایران، و نمایندگان حکومت انگليس را به شکل فيزیکی نابود کنند
  ).٣۵، برگ ٢٩ ، پوشه٢، پرونده ۶۴دان   لنينيسم، جزوه–مارکسيسم 

  
ی  ها مارکسيسم متعصب، یعنی ایدئولوژی طبقه که در آنمبارزه در آن دسته از کشورهای غير صنعتی برای 

 کلی بيگانه بود، د و برای مردم بهای برای رشد پيدا کن توانست زمينه ی نوزدهم، نمی کارگر اروپای سده
  .شناختند بهتر از تروریسم نمی های روسی ابزاری کمونيست

  
  

   انقالبيانحکمبه 
  

های  است که کمونيست پرده بيان کرده  حزب کمونيست ایران بییف بنيادگذار وردی خود حيدرخان عمواوغلی تاری
در مسکو و  ]١٢٩٨[ ١٩١٩ حيدرخان در جلساتی که در سال .گونه کار خود را با تروریسم آغاز کردند ایران چه

کرد، با افتخار از  ی خود سربازگيری می ان ایرانی برای حزب آیندهها از ميان مهاجر کرد و در آن پتروگراد برگزار می
به حکم "داد که وظيفه داشتند کارگزاران دولت را  های تروریست به ایران گزارش می سازی و اعزام گروه آماده

  ).١٩١٩ آوریل ١٣" ایزوستيا"ی  روزنامه( به قتل برسانند "انقالبيان
  

 زادگاه خود مشهد فعاليت انقالبی را در شهراو . ينه شایان توجه استشرح حال خود حيدرخان در این زم
و با تالش برای تشکيل یک گروه  ]ی رضائيه بود و مشهد نخستين محل مأموریت او در ایران بود حيدرخان زاده[

ی  کميته"این . اما در آن کار موفقيتی نداشت و نخستين سازمان او در تهران شکل گرفت. رزمنده آغاز کرد
 و عامل ندهده  خود حيدرخان به عنوان سازمان. یک گروه تروریستی ناب بود"]یی انقالب کميته"یا  ["مجازات

به او ) ۴"(چراغ"و  "رجب بمبی "هایی همچون ببود و لق مستقيم چندین حمله و قتل معروفيت بسياری یافته
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های روسی به   دموکراسی داشت، برای بالشویکی زیادی از مارکسيسم و از او گروه خود را که فاصله. بودند داده
و جالب آن که رهبران حزب توده ایران، اگر . (زد جا می" ی مرکزی حزب سوسيال دموکرات ایران کميته"نام 

، "دنيا"نام  ی این حزب به برای نمونه بنگرید به مجله. باليدند حرفشان را باور کنيم، همواره به آن نام و تاریخچه می
  ).١٠٨-١٠٩ص  ، ص١٩۶٢ سال ،٢شماره 

  
های خود را به  کردند که اندیشه ها پيش از تشکيل حزب کمونيست ایران تالش می های روسی مدت بالشویک

نریمان نریمانوف کارگزار نامدار دولت . بزنند" مارکسيستی"این کشور صادر کنند و به جنبش انقالبی ملی آن رنگ 
ناميد،  می" کرات ایرانگذار حزب سوسيال دمو بنيان"ذربایجان خود را شوروی و صدر نخستين دولت شوروی در آ

های  های پراکنده در استان مرکزی را برای راهبرد سازماندر باکو  ]١٢٨۴-١٢٨۵[ ١٩٠۵-١٩٠۶های   در سالزیرا که
  .کرد داره می که منظور همان حزب سوسيال دموکرات بود، ا" عاميون–اجتماعيون "ی  گوناگون ایران زیر نام یگانه

  
گيرانه تالش کرد تا ایرانيان مورد   پی به زبان آذربایجانی ترجمه کرد وهای روس را ی بالشویک این شخص برنامه

البته این برنامه هيچ همخوانی با واقعيت ایران . ی اصيل حزب ایرانی جا بزنند اعتمادش آن را به عنوان برنامه
بودن نداشتند تا بتوان از آنان انتظار " پرولتری"هيچ نشانی از يز های محلی ن نداشت، که هيچ، خود سازمان

گران نا آشنا با  شدند توطئه  کسانی که در صفوف این سازمان وارد می.اجرای اصول مارکسيسم را داشت
. پا، مسکينان شهری، و تنی چند از روحانيان بودند کاران خرده وران، کاسب های فلسفی از ميان پيشه اندیشه

ی آن را  کرد که هسته را نيز در باکو هدایت می" همت"یمانوف در ضمن امور مربوط به سازمان کمونيستی نر
  .دادند مهاجران آذربایجان ایران تشکيل می

  
  

  ماجراجویان وارداتی
  

سنگر نزدیک لنين و استالين  را سرگو اورجونيکيدزه هم ]١٢٨٩ و ١٢٨٨[ ١٩١٠ و ١٩٠٩های  بخش بزرگی از سال
در شهر رشت مشغول فعاليت پنهانی بود و گروهی ماجراجوی مسلح قفقازی، "  عاميون–اجتماعيون "صفوف در 

 بالشویک ٢۵ متشکل از زمان گروه دیگری هم. کردند  او را همراهی می، نفر٢۵٠ تا ٢٠٠باندی متشکل از 
  .را در تبریز تشکيل دهد" حزب سوسيال دموکرات راستين "کوشيد تا می

  
بودند و شاهد این مدعا این واقعيت است که در " وارداتی"های ایران در آن دوران "وسيال دموکراتس"ی  همه
. های مشابه در این کشور وجود ندارد هيچ نشانی از سازمان ]١٢٩٩  تا١٢٩٠[ ١٩٢٠ و ١٩١١های  ی سال فاصله

د بودند تا بتوانند نيروی کافی برای های روس و آذربایجانی در آن دوران خود بيش از آن در گير مسائل خو بالشویک
های  ها در روسيه، اینان نگاه اما پس از پيروزی بالشویک. های خود در کشور همسایه صرف کنند گسترش اندیشه

 خاور های کمونيستی ملل اسری سازماندر نخستين اجالس سر. سوی خاور گرداندند ی خود را به طلبانه توسعه
راه "نام  مفهومی به ]١٢٩٨[ ١٩١٩ها در نوامبر و دسامبر   و نيز در دومين اجالس آن،]١٢٩٧[ ١٩١٨در ماه نوامبر 

نام  شد به ای نهاده ی گسترش این اندیشه و اجرای آن به گردن سازمان تازه  وظيفه.مطرح شد"  از خاورانقالب
  . خاورهای کمونيستی ملل رکزی سازماندفتر م

  
ی نيروی خود، و از جمله   آنان باید همهها و متحدان خارجی ه بالشویکی این رهنمود عبارت از آن بود ک چکيده

های  نهادند که توده  فرض را بر این می. برای گشودن راه انقالب در هند متمرکز کنند، را خودنيروهای مسلح
افکنند، و  ها را به دور می خيزند و یوغ بریتانيایی زحمتکش زیر ستم در هند با دریافت کمک از شمال به پا می

. شود ی خيزش پرولتاریای داخلی خود تبدیل می ی خود، به عرصه ترین مستعمره بریتانيا با از دست دادن بزرگ
ایران و . شود های جهانی آغاز می ی انقالب ، رشته"دژ اصلی امپریاليسم"دنبال سقوط بریتانيا، این  گاه، به آن

 در نزدیکی Povolzhia پاوولژیا حتی یک بار در. راه داشتندبر سر این را افغانستان نقش پل یا مراحل فرعی 
  .سوار را برای لشگرکشی به هند گرد آوردند های اسب سامارا یگان

  
  

  حمله به جنوب
  

المللی ایجاد شد که زیر رهبری کميسيون امور  در ترکستان پایگاه صدور انقالب با عنوان شورای تبليغات بين
یا (تيس ميکائليان  اعضای این شورا آوه. کرد مرکزی سراسر روسيه فعاليت میی اجرائی  ترکستان در کميته

نخستين یف از باکو مأموریت یافتند که  اهللا خانوف و محمد فتح ، و نيز محمدقلی علی)زاده همان سلطان
  .ازماندهی کننديستی را در ميان مهاجران ایرانی سهای فعال کمون هسته

  
بود فراخوانی خطاب  که به دست اینان در ترکستان ایجاد شده" عدالت"سازمان  ]١٢٩٨بهمن [ ١٩٢٠ی  در ژانویه

ی انقالبی بر ضد رژیم شاهی و استعمارگران  تشدید مبارزه" آنان را به زحمتکشان ایران منتشر کرد وبه 
 ژانویه ٣٠ی تاشکند، "ایزوستيا"ی  روزنامه. (خواندفرا "  سازماندهی کمونيستیشتاب دادن به"، و "انگليسی

ارتش "اعالم کرد که در همان مدت کوتاه توانسته " عدالت"گاه در ماه مارس و آوریل همان سال  و آن). ١٩٢٠
  . نفر تشکيل دهد١۶٠٠متشکل از را " کارگران و کشاورزان ایرانی) سرخ(
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 نفر از اعضا را ۵۶٣٠در تاشکند برگزار شد و  ]١٢٩٩فروردین [ ١٩٢٠که در آوریل " عدالت"در نخستين کنفرانس 
شد که این سازمان به عضویت کمينترن در آید و نام حزب کمونيست ایران را بر خود  کرد، رأی داده نمایندگی می

ب برپایی انقالتوان  گونه می چه" موضوع  پيرامونهای خود خانوف در سخنرانی زاده و علی سلطان. نهاد
 ، پوشه۵۴٠٢  دان اکتبر، جزوهمرکزی انقالب دولتی بایگانی (بحث کردند " دکمونيستی را در ایران شتاب بخشي

این . ردنددست آو سرعت به ها به  توان اجرای عمليات گسترده در خاک ایران را کمونيست).۶ تا ۴های  ، برگ۵٠٢
ی نيروی دریایی را در ها واحدها بالشویک ]١٢٩٩ اردیبهشت ٢٨[ ١٩٢٠ که در ماه مه دست آمد امکان هنگامی به

جا در  همين.  ماه بخش شمالی کشور همسایه را به اشغال خود در آوردند١۵ انزلی پياده کردند و به مدت ندرب
 ماه ]٢۵ تا ٢٣ [ی خود را در پایان های روسی نخستين کنگره  سرنيزههای ایرانی در پناه د که کمونيستانزلی بو

  .برگزار کردند ]١٢٩٩ تير ۴ تا ٢[ ١٩٢٠ژوئن 
  

 این حزب نه که مگر نه آن: را غير ایرانيان ایراد کردندهای کنگره   نيست که اکثریت سخنرانیهيچ جای شگفتی
ئيشویلی  والدیمير نانه. بود  کمينترن ایجاد شدهای وابسته به ی، بلکه به شکل شعبههمچون یک حزب مل

Naneyshvili و اولگا شاتونوفسکی Shatunovskyو همچنين آبوکوف های آذربایجان،   نمایندگان کمونيست
Abukovاز دیدگاه امروز عجيب آن که در . بخشيدند زامی به انزلی به فضای این کنگره رنگ می کميسر واحد اع
 رئيس Tomashevskyماشفسکی  کنستانتين تا،ی مرکزی  این کنگره برای عضویت در کميتهی  برگزیدهميان افراد

و تازه این مادام (نيز بودند  همسر کميسر آبوکوف Bulle  مادام بولهی سياسی نيروهای نظامی شوروی و شعبه
در ضمن، در ميان اعضای ). شد ی مرکزی حزب کمونيست ایران نيز برگزیده بوله به عضویت دفتر اجرائی کميته

های  ، که حتی آن دو نيز از کارگران مهاجری بودند که سال ایرانی وجود داشتی مرکزی تنها دو نفر از تبار کميته
  .بودند سر برده النی در امپراتوری روسيه بهطو
  
  

   آبادان بهاندازی ی دست نقشه
  

اعضای ایرانی کمينترن در رویارویی با این واقعيت که در مناطق اشغالی نيروهای شوروی نيازی به دست زدن به 
در " وزی سوسياليسمپير" از قبيل تروریسم وجود ندارد، نيروهای خود را روی نمایانه خودهایی عملياتی به شيوه

سوی مرز و در باکو  که آن) بورو ایران(های کمونيستی ایرانی  این رهنمود را دفتر سازمان. آن منطقه متمرکز کردند
اینده ، دو نم)نریمانوف و مدیوانی(اعضای این دفتر عبارت بودند از دو نماینده از روسيه . بود صادر کرد تشکيل شده
  ).خانوف بنيادزاده و علی(تبار  ی ایرانی ، و دو نماینده)Lominadzeمينادزه وميکویان و ل(از آذربایجان 

  
ها در گيالن به  ی جنگلی گرایانه بورو به این نتيجه رسيد که جنبش ملی ایران ]١٢٩٩تير [ ١٩٢٠در پایان ماه ژوئن 

ليستی را ندارد و های زندگی سوسيا سرعت و قاطعيت الزم برای پياده کردن شيوهرهبری ميرزا کوچک خان 
های  برخی مشاوران با گرایش. پرست را سرنگون کند ی ميهن  این چهرهِ  به سرکردگیتصميم گرفت که دولت

 SR ار  تروریست اسBlumkin  یاکوف بلومکين در پيرامون کوچک خان بودند، از قبيل در آن هنگامافراطی که
  .کردند ها اخالل می ميان کوچک خان و بالشویکخ سفير آلمان در مسکو، در توافق قاتل ميرباپيشين و 

  
نام پيوتر مدیوانی،  بودند، ایرانی نبودند، بلکه یک گرجی به  که برای هدایت عمليات در گيالن اعزام شدهیاشخاص

صدور " کارشناسان  نفری٢٠ميکویان بودند که یک گروه و یک ارمنی و صدر پارلمان شوروی در آینده آناستاس 
، ٢ ، پرونده۶۴دان   لنينيسم، جزوه–بنياد مارکسيسم مرکزی حزبی بایگانی (کردند  ن را همراهی میآنا" انقالب
تسخير صنایع نفت آبادان، : بودند تعيين کرده را های پيش رو برای این گروه هدف). ٣٢-٣٣های  ، برگ٢٩پوشه 

م گسترش انقالب گسستن ارتباط انگلستان با منابع طبيعی مستعمراتی آن در آسيا، و سرانجا
، ٢٣، پوشه ٨ ، پرونده٨۵ دان  لنينيسم، جزوه–مرکزی بنياد مارکسيسم حزبی بایگانی  (کمونيستی در آسيا

مأموریت خود در " سری" هدف ها منتشر کرد، هرگز سخنی ازميکویان در خاطرات گوناگونی که بعد). ١٢٨برگ 
  .ایران نگفت

  
 مرداد ١٣[ ١٩٢٠  اوت ۴از اعالم جمهوری شوروی گيالن در ی کار کارشناسان شوروی عبارت بود  نتيجه
انقالب " ميکویان و مدیوانی اعالم کرد که اهللا خان و زیر نظارت ری احسانبه رهب" کميساریای خلق. ")۵(]١٢٩٩
ها و  ی زمين مصادره.  ایجاد نظم نوین شدکار به سرعت دست سرآغاز انقالب سوساليستی است و به" سرخ
کلی ممنوع شد و  خرید و فروش خصوصی به. پا آغاز شد کاران خرده  افراد و حتی کشاورزان و کاسبهای دارایی

اما سرانجام نارضایی شدید مردم ميزان نفوذ . شد تبليغات شدید ضد اسالمی به راه انداخته. بازار را بستند
ن انجاميد، هر چند که این رژیم در گيال" سوساليستی"ها را کاهش داد، و در پی آن به نابودی رژیم  کمونيست

  .سوی تهران نيز دست بزند فرصت یافت که به یک لشگرکشی نظامی ناموفق به
  

های  اهللا خان، در دوران انقالب مشروطيت ایران در سال باید یادآوری کرد که فرمانده آن لشگرکشی، احسان
یستی بود، اما بعدها های ترور عال گروهعضو فخان نيز از کسانی بود که مانند حيدر ]١٢٨۴-١٢٨٩[ ١٩٠۵-١٩١٠

 به مسيری"  از خاورراه انقالب"که بتوانند از طریق تهران برای  نيروهای او پيش از آن. خود را کمونيست ناميد
  .آبادان بگشایند، در هم شکسته شدند و نيروهای دولتی آنان را تا شهر رشت پایتخت گيالن دنبال کردند
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  خواست ارباب به
  

شده در وجود کسانی که تا همين چندی پيش تروریست بودند، به خود  گرایی نهادینه  اعتراف کرد که افراطباید
توانست هيأت ها  هایی پدیدار شد که یکی از آن در این حزب فراکسيون. حزب کمونيست ایران نيز ضربه زد

بایگانی (کمونيست ایران را منحل کند  خاور در باکو را راضی کند که حزب ی شورای عمليات و تبليغات ملل رئيسه
گوهایی  و از گفت اما پس). ٢٨، برگ ٢٩، پوشه ٢، پرونده ۶۴دان   لنينيسم، جزوه–مرکزی بنياد مارکسيسم حزبی 

 ٢٠[ ١٩٢٠ نوامبر ١١روسيه در ) های لشویکاب(ها، دفتر قفقاز حزب کمونيست  با شرکت نمایندگان فراکسيون
استالين و دیگر در اجالس این دفتر .  حزب کمونيست ایران را از نو سازماندهی کردی مرکزی کميته ]١٢٩٩آبان 

بخش  دهد چه کسی فقط الهام  بار دیگر نشان می یکو این. ی اجرائی کمينترن شرکت داشتند اعضای کميته
  .زد های ایرانی نبود، بلکه در واقع ارباب آنان بود و سرنوشت آنان را رقم می های کمونيست اندیشه

  
ی منافع شخصی خود به دست  نشاندگان خارجی خود را به دلخواه خود و تنها بر پایه این ارباب بارها دست
 ]١٣٠٠شهریور [ ١٩٢١ردند که در سپتامبر  تجربه ک را این موضوعهنگامیایرانيان تازه . سرنوشت رها کرد

ی خاک ایران دو سند  يهروی به پاداش تخلی شو  روسيه.رمان لنين کشور آنان را ترک کردنيروهای شوروی به ف
، در برخی منابع ١٢٩٩ اسفند ٧[ ١٩٢١ فوریه ٢۶ای بود با ایران به تاریخ  نامه ها مقاوله نخستين آن. دست آورد به
ن کشور را تهدید کرد، مسکو حق دارد که ری از جانب ایران آداد که اگر خط که به مسکو حق می ] اسفند٩

  .اک ایران وارد کندنيروهای نظامی به خ
  

ی  ی تجاری ميان بریتانيای کبير و روسيه نامه شود موافقت تر به آن اشاره می سند دوم که در دوران ما کم
نامه طرفين متعهد  در این موافقت. در لندن امضا شد ]١٢٩٩ اسفند ٢۵[ ١٩٢١ مارس ١۶ست که در تاریخ  شوروی

ی هر گونه تبليغات مستقيم یا غير مستقيم بر ضد  عهاشاانه و از هر گونه اقدام خصمشدند که  می
دیگر، یا از ترغيب مردم کشورهای آسيا به اقداماتی خصمانه بر ضد منافع بریتانيا یا امپراتوری  یک

جاری منعقد ميان جمهوری های  ها و کنوانسيون نامه ها، موافقت نامه ی مقاوله مجموعه. (بریتانيا خودداری کنند
با سر فرود ). ۴۵، صفحه ١٩٢١نشر دوم، مسکو . های خارجی ستی فدراتيو روسيه با دولتشوروی سوسيالي

ها جمهوری شوروی گيالن را به  ، بالشویک"دژ امپریاليسم"ی بازرگانی با  آوردن در عمل، و برای برقراری رابطه
  )۶(.ها فروختند شاه، و باقی مردم آسيا را نيز به انگليس

---------------------------------------------------------------  
، سال ٢، شماره "های آسيا و افریقا خلق"ی روسی  تر در مجله بخشی از این پژوهش پالستون پيش )٣(

اسناد تاریخی "ی فرهاد کشاورز گيالنی و ویراستاری خسرو شاکری در   منتشر شد و به ترجمه١٩٧٢
شرکت ایرانيان در انقالب "، با عنوان ٢٠، جلد "یرانجنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ا

 ).١٩٨۴از جمله نشر پادزهر، . (گنجانده شد" اکتبر
در " رجب بمبی" در پتروگراد با نام مستعار ]١٢٩٨[ ١٩١٩حيدرخان در سال : "گوید علی اميرخيزی می )۴(

نشریه دنيا، دوره دوم، سال ." (ی حزب انقالبی ایران سخنرانی کرد المللی به عنوان نماینده ميتينگ بين
را به گمانم ) апмалبه روسی المپا " (چراغ"اما لقب ). ٩٣ ص ،١٣۴١ زمستان ،۴یازدهم، شماره 

ی  ای بود به کار حيدرخان در کارخانه به دست آورده که اشاره" حيدرخان برقی"ی لقب  نویسنده از ترجمه
 .برق مشهد و سپس در تهران

  
وردی برادر حيدرخان در اختيارش گذاشته نقل  مصطفی تاریی او   نوشتهعلی شميده از سندی که به

ی  کميته: "است شاه و دیگر سران دولت نوشته ی ترور محمدعلی ی نقشه کند که حيدرخان درباره می
ی دیگری نداشتيم و باید دست به کاری  انقالبی و شخص من قاطعانه با ترور مخالف بودیم، اما چاره

آزادليق : شميده. ع" (بود ارتجاع هجومی نيرومند را بر ضد نيروهای انقالبی آغاز کردهزدیم، زیرا  می
او همچنين از ). ٣۶ و ٣۵، بی ناشر، باکو، ص )١٩٧٢ (١٣۵٠، )به آذربایجانی(حيدر عمواوغلو قهرمانی 

همان، شميده، . ع(شد  ی قفقاز به حيدرخان داده رهنمود قتل اتابک از کميتهکند که  کسروی نقل می
  )،٢٢۶ و ٢٢۵تاریخ مشروطيت ایران، جلد دوم، ص : ، به نقل از احمد کسروی٣۴ص 

 بوده روز ١٢٩٩ خرداد ١۴در بسياری منابع روز بازگشت ميرزا کوچک خان از جنگل به رشت را که در  )۵(
به " کودتای سرخ"کند شاید تاریخ   تاریخی که کروتيخين ذکر می.شمارند بنيادگزاری جمهوری او می

 . نوشته شده١٢٩٩ مرداد ٩تحریک و رهبری بلومکين است که در منابع دیگر 
ی دکتر عبدالعلی معصومی در این نشانی موجود  ی جنبش جنگل پژوهش جالب و جامعی نوشته درباره )۶(
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  بخش دوم
  

  کمينترن و ایران
  یا

   کردندعام قتل را ی ایرانیها گونه استالين و شاه کمونيست چه
  

د و به لندن قول داد که به منافع باز مان"  از خاور انقالبراه"روی در   شوروی از پيشی که روسيه پس از آن
توانستند  های ایرانی انتظاری بيش از این نمی کمونيستسيا زیانی نرساند، مستعمراتی بریتانيا در آ

بود،  شان، که در این هنگام به اوج خود رسيده حزبی شان تنها برای حل اختالفات درون باشند که حاميان داشته
 باکو اختالف در ]١٢٩٩شهریور [ ١٩٢٠ خاور در سپتامبر ی ملل مان نخستين اجالس کنگرهدر ه. ميانجيگری کنند

  .های ایرانی به درگيری علنی منجر شد  ميان کمونيسترأی
  
ه آنان را بر عهده داشت، ی فهرست نمایندگان ایران و ارسال دعوتنامه ب که تهيه) ميکائليان(زاده  تيس سلطان آوه

عمواوغلی نتوانست گروهی متشکل از همفکران خود را سازماندهی کند و نزدیک صد نفر به ابتکار حيدرخان 
ی ترکستان را داشت، به باکو  یف، که در آن هنگام مقام عضویت در شورای جنگی انقالب در جبهه وردی تاری

منابع  ( به کنگره آمدند نفر١٩٢دعوت حيدرخان، در مجموع   نفر به٩٢زاده و  دعوت سلطان  نفر به١٠٠[آمدند 
  .ترین تعداد نمایندگان را داشت، دچار تفرقه بود يشهيأت نمایندگی ایران که پس از هيأت ترکيه ب]. )گوناگون

  
ی مرکزی حزب   مورد انتقاد به سياست کميته١٢ی فراکسيون خود را برگزار کردند و  خان جلسههواداران حيدر

). ١-١٠های  ، برگ٣۴، پوشه ۵۴٠٢دان  بایگانی دولتی مرکزی انقالب اکتبر، جزوه. (کمونيست ایران مطرح کردند
ی وظایف حزب ما در  درباره" ]١٢٩٩ تير ٣٠[ ١٩٢٠ی   ژوئيه٢١ی مرکزی به تاریخ  ی کميته یژه از قطعنامهو آنان به
خواند که نفوذ پنهانی در صفوف رهبران جنبش  فرا می ها را  کمونيستآن قطعنامه .ناراضی بودند" ایران
های  تودهو نفوذ حزب در ميان شود فلج ها  نفوذ شخصی آن "ها را سازماندهی کنند تا  جنگلیی پرستانه ميهن

نيز ) بورو ایران(های کمونيستی ایران مستقر در باکو  دفتر سازمان".  تقویت گرددکنند خلق که از آنان پيروی می
  .های پيرو ميرزا کوچک خان در یک جبهه بجنگند ها با ناسيوناليست مخالف بود که کمونيست

  
 تن از هواداران خود را در باکو تشکيل دهد ١٢١ اجالسی از ]شهریور ٢٠[  سپتامبر١١حيدرخان موفق شد که در 

کنندگان حيدرخان را به دبير  شرکت. ناميد" ی مرکزی حزب کمونيست ایران نخستين پلنوم وسيع کميته"و آن را 
  .ی مرکزی برگزیدند و هيأتی را برای دیدار لنين به مسکو اعزام کردند اولی کميته

  
) یا همان آخوندوف یا سيروس بهرام(ز جنبش کمونيستی ایران محمد آخوندزاده آستارایی سربا به شهادت کهنه

زاده را شنيد و استالين را مأمور کرد که از  سلطان" ی روانه های سکتاریستی وچپ ماجراجویی"گزاری از  لنين گله
ی  اطرات سيروس بهرام در مجلهخ. (ی اجرائی کمينترن آن را فيصله دهد این اختالف سر در آورد و با کمک کميته

جاست که شرکت لنين در دیدار با هيأت نمایندگی ایرانی   اما جالب این).٧۶، صفحه ١٩٧٣، سال ١شماره " دنيا"
ی این دیدار بسيار دیرتر در ذهن خود  این احتمال وجود دارد که افسانه. است در اسناد شوروی ثبت نشده

  )٧(. این وسيله در خاطراتش خود را پيرو راستين خط لنين وانمود کند تا بههشد هم بافته سيروس بهرام به
  
  

  از هم پاشيدگی کامل
  

یر از مداخله ز خاور ناگ مللی شورای عمليات و تبليغات  که هيأت رئيسهودهنوز هيأت نمایندگی در سفر مسکو ب
 –نبش کمونيستی و ملی ی واحد ج تضعيف جبهه"ی  در اختالفات ایرانيان شد و نظرهای انتقادی درباره

تصميم گرفت که حزب کمونيست  ]١٢٩٩ مهر ٢٢[ ١٩٢٠ اکتبر ١۴را مورد بررسی قرار داد و در " دموکراتيک ایران
یک دفتر تشکيالت موقت به رهبری حيدرخان ی مؤسسان تازه،  منحل کند و تا فراخوانی کنگرهکلی  ایران را به
  ).١-٩های  ، برگ١۶٠، پوشه ۵۴٠٢دان   اکتبر، جزوهبایگانی دولتی مرکزی انقالب. (ایجاد کرد

  
 یا Beltmanیا همان بلتمان (های با نفوذی همچون ميخائيل پاولوویچ  زاده نيز چهره اما در ميان هواداران سلطان

 یکی از سازماندهندگان  بود و در آیندهغاتيشد که عضو شورای عميات و تبل اهده میمش) Volontërلونتيور وا
زاده زیر بار حکم انحالل حزب نرفت، اما در اجالس  ی او سلطان به توصيه. اورشناسی شوروی شدخاصلی 
های ایرانی  با برخی تغييرات در مواضع تاکتيکی کمونيست ] مهر٢٩[ اکتبر ٢١ی مرکزی موازی خود در  کميته

که در شرایط ایران آغاز " دموکراتيک –ی مراحل انقالب بورژوا  عبور از همه"برای نمونه او پذیرفت که . موافقت کرد
  .ند، ضرورت داردهد  و کمونيسم را در این کشور اجازه نمیساختمان سوسياليسم

  
ی شورای  ن، صدر هيأت رئيسهزاده در اجالس مشترک رهبران و اعضای مسئول حزب کمونيست ایرا سلطان

 اکتبر ٢۶ و ٢۵روسيه در تاریخ ) های ویکبالش( خاور، و صدر دفتر قفقاز حزب کمونيست عمليات و تبليغات ملل
در نتيجه هيأت . ی افراطی خود ابراز پيشمانی کرد گرایانه در باکو نيز از اشتباهات چپ ]١٢٩٩ آبان ۴ و ٣[ ١٩٢٠

ها رهبری حزب را  ای از پاکسازی رئيسه در تصميم پيشين خود برای انحالل حزب تجدید نظر کرد و این بار با رشته
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بایگانی دولتی مرکزی انقالب اکتبر، (ی مرکزی گنجانيد  زماندهی کرد و حيدرخان را در ترکيب کميتهبار دیگر سا
  ).١-١٠های  ، برگ٣۴، پوشه ۵۴٠٢دان  جزوه

  
این بار حيدرخان از در مخالفت در آمد و برای قانع کردن او : با این حال تا سازش ميان طرفين راه دوری باقی بود

 ١٩٢٠ نوامبر ١١در اجالس دفتر قفقاز به تاریخ . ها دخالت کنند ی قفقاز بالشویک دفتر کميتهی افراد  الزم شد همه
زاده به ابتکار استالين  تيس سلطان شد، و آوه ی مرکزی حزب کمونيست ایران سازمان داده کميته ]١٢٩٩ آبان ٢٠[

  .ی ایران در کمينترن به مسکو اعزام شد به مقام تشریفاتی نماینده
  
  

  "ی انقالبی کميته"هم باز 
  

بود، اکنون در موضع آشتی  ی تروریستی خود را به فراموشی سپرده ی شواهد گذشته حيدرخان، که بنا به همه
 – جنبش ملی  شرکتی واحد با رهنمود ایجاد جبهه. شد  شاه و ضد انگليس ظاهر میی نيروهای ضد دادن همه

 دی ٢۴[ ١٩٢١  ژانویه١۴این فراخوان در تاریخ . بود  او داده شدهی مرکزی حزب او به  فراخوان کميتهدموکراتيک در
های  ی وضعيت اجتماعی و اقتصادی ایران و تاکتيک تزهایی درباره"و زیر عنوان " حقيقت"ی  در روزنامه ]١٢٩٩

  .ددا همان رهنمود را میدیرتر ی حداقل حزب نيز  برنامه.  منتشر شد"حزب کمونيست ایران
  

 –بار دیگر برقراری جمهوری شوروی گيالن ] بنا بر برخی منابع اول تيرماه[ ]١٣٠٠ اردیبهشت[ ١٩٢١ در ماه مه
گرایان  رهبر چپاهللا خان  احسان، خالو قربان رهبر کردهای آن محالخان،  کوچکی انقالبی اعالم شد که  کميته

دامات صورت گرفت تا گيالن به ای از اق رشته. شرکت داشتنددر آن ها نيز  رهبر کمونيستحيدرخان افراطی، و 
  .ها در آید شکل پایگاهی برای حمله به رژیم شاه و انگليس

  
ی واحد که از سوی حيدرخان اعالم شد از سوی سرگو اورجونيکيدزه صدر دفتر قفقاز حزب  سياست جبهه

گذشته از زاده،  اما متحدان سلطان. شد و همچنين سرگئی کيروف عضو این دفتر پشتيبانی میها  بالشویک
  اززاده به همين دليل سلطان. ينها استال پاولوویچ، عبارت بودند از ميکویان، مدیوانی، لومينادزه، و در برخی زمينه

تالش برای به دست گرفتن رهبری تمامی جنبش کمونيستی در ایران دست بر نداشت و در نتيجه تا سپتامبر 
ی مرکزی و  خان در گيالن، حزب کمونيست ایران دو کميتهشدن حيدر ، یعنی تا کشته]١٣٠٠شهریور [ ١٩٢١سال 

  .دو برنامه داشت
  
زاده و گروه  ی سلطان های دموکرات بود، برنامه گرایان و ليبرال  پالتفورم طرفداران حيدرخان شامل اتحاد با ملیاگر

این سند . ی روسيه بودها ی دوم حزب بالشویک ی برنامه صاف و ساده ترجمه) آقازاده و جوادزاده(او " خراسانی"
کرد که  کرد و اعالم می مخالفت می" انهمسفر"ایران، با هر گونه سازش با با وجود تالش برای انطباق با شرایط 

  .یک راست باید راه ساختمان کمونيسم را در پيش گرفت
  

 تهران و های محلی های حزبی محلی، و از آن جمله تمامی کميته جا رسيد که رهبران سازمان  آنکار به
و از این رو برای ایجاد انضباط حزبی ی مرکزی به رهبری حيدرخان را به رسميت نشناختند  خراسان، اعتبار کميته

  ).١١٢، صفحه ١٩٢٢ی اجرائی کمينترن، سال  بولتن کميته. (د به زندانی کردن انشعابيان الزم آمحتی توسل
  

های ایرانی  گرایان هم وجود داشت که کمونيستطالح مرکزرده، یک گروه سوم به اصبندی نامب گذشته از دو جناح
اغلب اعضای این گروه . آورد و رهبران آن قاسموف، کریموف، و سلطانوف بودند ساکن قفقاز را در خود گرد می
  . نيز بودند شورویهای روسيه یا آذربایجان همزمان عضو حزب بالشویک

  
  تير١ از [ ١٩٢١ی جهانی کمينترن در ماه ژوئن  سومين کنگرهجعفر جوادزاده در سخنرانی خود در شگفت آن که 

، اما نتيجه گرفت "چند حزب کمونيست وجود دارد، مانند کره"ضمن تأیيد انشعاب، اعالم کرد که در ایران  ]١٣٠٠
ی جهانی انترناسيونال کمونيستی،  سومين کنگره(جنبش کمونيستی ایران است " پختگی"که انشعاب نشانگر 

  )٨().١۵٠، صفحه ١٩٢٢ پتروگراد، سال –. شده تندنویسیگزارش 
  
  

  دوست، و رقيب
  

ی کمينترن  هيأت نمایندگی به سرپرستی او در کنگره. حزبی را ادامه داد گزاری از مخالفان درون زاده گله سلطان
بایجان در امور ی مرکزی حزب کمونيست آذر ی دفتر قفقاز و کميته "دخالت پيوسته"برکنار داشتن حزب از خواستار 

تصميم گرفت که حزب واحد کمونيست ایران  ]١٣٠٠تير [ ١٩٢١ی اجرائی کمينترن در ماه ژوئن  آن شد، و کميته
  .تشکيل شود و کميسيونی را مأمور اجرای این کار کرد

  
از . نددست بگيرند، هشيار بود شده به خواستند خود قدرت را در حزب بازسازی زاده، که می اما هواداران سلطان

به ابتکار آنان دفتر قفقاز حزب . ی مرکزی حزب متوسل شدند انحالل کميتهاین رو آنان به تصميم قدیمی 
های ایران  ی جدید کمونيست  کنگره گرفت کهتصميم ]١٣٠٠ خرداد ١۴[ ١٩٢١ ژوئن ۴ها در روز  بالشویک
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 از جمله رهبران فراکسيون  کرد کهاین کار مأمورسازماندهی برای   رایا  دفتر تازه و حتیفراخوانده شود
  .در آن عضویت داشتند" مرکزگرایان"
  

  نماینده١٣٠در باکو  ]١٣٠٠ مرداد ٢٨[ ١٩٢١ اوت ١٩های حزبی تهران و خراسان، در  با وجود اعتراض سازمان
کنند  را نمایندگی می" هر سه فراکسيون"شد که آنان  ادعا می. ی دوم حزب کمونيست ایران گرد آمدند کنگره

برای ریاست ). ٧، برگ ٣٢۵، پوشه ١٨، پرونده ٨۵دان   لنينيسم، جزوه–بایگانی حزبی مرکزی بنياد مارکسيسم (
  .های روسيه، سرگئی کيروف را برگزیدند یک روس، و عضو دفتر قفقاز حزب بالشویکاجالس نه یک ایرانی، که 

  
شرکت کنندگان هم . ی خود به شمار نياورد ا کنگره بود، و حزب کمونيست ایران در آینده آن ری غریباین رویداد

ی مرکزی را برگزیدند که  زاده، و سپس اعضای کميته شاهد اقدامات حيدرخان بودند و هم شاهد کارهای سلطان
بودند و مدت طوالنی عضو حزب  ها پيش ميهن خود را رها کرده ایرانيانی در آن اکثریت داشتند که مدت

های  زاده و جوادزاده در ترکيب ارگان ی اجرائی کمينترن تنها سلطان زیر فشار کميته. ندهای روسيه بود بالشویک
  .حزب ایرانی گنجانده شدنداین رهبری 

  
بار دیگر ناگزیر به بحث پيرامون آن  ]١٣٠٠شهریور [ ١٩٢١ی نگرانی کمينترن بود و در سپتامبر  ایران همچنان مایه

برقراری وحدت "ای را برای  ی اجرائی کمينترن کميسيون ویژه  کميته]١٣٠٠دی [ ی سال بعد در ژانویه. بازگشت
بين، و دو  تشکيل داد که سرگو اورجونيکيدزه، سرگئی کيروف، کریم حسن نيک" درون جنبش کمونيستی ایران

ی  این کميسيون نيز کميته. ی مرکزی حزب کمونيست ایران در ترکيب آن شرکت داشتند تن دیگر از اعضای کميته
بين به  ای برای حزب کمونيست ایران برگزید که نمایندگان هر سه گروه در آن حضور داشتند و نيک مرکزی تازه

گرا در  های ملی  روسيه بود، در جنگ بر ضد گردان عضو حزب کمونيست١٩١٧او از سال . شد رهبری آنان برگمارده
  . در تهران را بر عهده داشتبود، و رهبری سازمان حزب کمونيست ایران ترکستان شرکت کرده

  
  

  خيانت به خائن
  

 پنهانی خود را به های محلی ستاد عمليات د، کمونيستپس از آن که نيروهای روسيه شمال ایران را ترک کردن
در سال . کرد ها حزب را تهدید می های روسی موجی از لو رفتن در نبود پشتيبانی سرنيزه. تهران منتقل کردند

در . تهران و سپس سازمان خراسان را به پليس لو دادند تمامی سازمان  به نزدیک،ل نفوذیعوام ]١٣٠١[ ١٩٢٢
ی تزلزل  ی اجرائی کمينترن این وضع را نه نتيجه ی مرکزی حزب کمونيست ایران خطاب به کميته ی کميته نامه

و نفوذ فرهنگ اروپای ی ایران زیر حاکميت دستگاه فئودالی  فساد اخالقی جامعه"کادرهای حزب، که ناشی از 
ی رهبری حزب  در همان نامه نه تنها از خيانت اعضای عادی، که از خيانت کارکنان رده. کردند قلمداد می" غربی

، ۶، پرونده ٨٠دان   لنينيسم، جزوه–بایگانی حزبی مرکزی بنياد مارکسيسم (است  داده شدههایی  نمونهنيز 
، تنها نزدیک به  برای نجات خود دست به پاکسازی صفوف حزب زدی مرکزی کميته). ١٠-١١های  ، برگ٣٠پوشه 

 در گاماعالم کرد و "  آنو تجدید سازمانانحالل سازمان " دایر بر ميمی مصلحتیهزار عضو را باقی گذاشت، و تص
  . نهادکاری کامل راه مخفی

  
قيضی که از مسکو به ایران های ضد و ن گيری حتی در این دوران دشوار برای حزب، اختالف نظر ناشی از موضع

گرا موافق بود و  بورژوای ملی گاه کمينترن با اتحاد با نيروهای خرده. کرد داد می رسيد، در درون آن بی می
پرداختند، اما سپس  ميرزا اسکندری می  دموکرات سليمان–های ایران به ائتالف با حزب سوسيال  کمونيست

تشکيل "  دهقانی–حزب اصيل کارگری "کوشيدند که در ایران  میها  کرد و همان کمونيست استراتژی تغيير می
یافت و با مخالفت شدید  گرفت، زیرا پایگاهی در ميان مردم نمی ی خود نمی نوبه و این نقشه نيز به. (دهند

  ).شد رو می روحانيت مسلمان روبه
  

. ا شخص استالين بازی کردهای چپ سکتاریستی در کمينترن ر ترین نقش در تحکيم پالتفورم و اما بزرگ
  ژوئيه٣١ به تاریخ Manuilskyی او خطاب به دیميتری مانوئيلسکی  ی این دوران او در بخشی از نامه اندیشه
ها را  ی حمله باید همه: "گوید  میی هند ن او برای نمونه دربارهاست و در آ بازتاب یافته ]١٣٠٣ مرداد ٩[ ١٩٢۴

عنوان شرط اصلی رهایی از امپریاليسم  ز کرد و شعار دیکتاتوری پرولتاریا را بهروی بورژوازی ملی سازشکار متمرک
  ".برجسته کرد

  
  

  ی اربابان به اراده
  

هنگامی که تا . برد  شوروی را در ایران پيش میران بی هيچ استثنایی خط مشی سياسیحزب کمونيست ای
 دارای توانایی  دموکراتيک–نيروی ملی "ا خان رنيادگزار دودمان پهلوی سرهنگ رضا، بهای مدید مسکو، مدت

یرانی نيز همگی های ا دانست، کمونيست می" ها  دموکراتيک بر ضد مالک و فئودال–تحقق انقالب بورژوا 
زاده و باقرزاده،   کسانی از رهبران حزب مانند جليل از جمله.کردند  این دیکتاتوری پشتيبانی میصميمانه از رشد

 داد سخن شاه جدید" مترقی بودن واقعی"مجيد ی ایران را به دنبال خود داشتند، در تها که اکثریت کمونيست
 سپتامبر ١٩به تاریخ " کيهان"ی  ای در روزنامه احسان طبری یکی از رهبران حزب توده ایران در مقاله. دادند می
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های آن به تخت   بر پلهنردبانی شد که رضا شاه"اعتراف کرد که حزب کمونيست ایران  ]١٣۶٣ شهریور ٢٨[ ١٩٨۴
  ".پادشاهی رسيد

  
ی او تا  نامه های استالين که در سراسر زیست ی دیدگاه توان بر پایه موضع مسکو در قبال رضاخان را تا حدودی می

وبيش حيوانی بر ضد هر چيز انگليسی  ای کم رهبر شوروی کينه. بازتاب یافته، توضيح داد ]١٣٢٠[ ١٩۴١سال 
های  گيری های مشابه و موضع  از همين رو رضاخان نيز که دیدگاه.آلمان عالقمند بودداشت، و بر عکس به 

  .ای که آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد همان ميزان استبدادی داشت از نظر استالين رفيق راه او بود، تا لحظه به
  

ستوف کنار دون در جنوب در شهر را ]١٣٠۶شهریور [ ١٩٢٧ی دیگر حزب کمونيست ایران در سپتامبر  یک کنگره
 نفر اعضای حزب را ۴٠٠-۵٠٠ نفر بودند که ٢٠کنندگان تنها  شرکت. "]کنگره اروميه"به نام  [روسيه برگزار شد
 او همان رضایف و –ی مرکزی برگزیدند  این بار حسين شرقی را به عنوان دبير اول کميته. کردند نمایندگی می

نی بود که ایران را فقط های ایرا ی کمونيستها ز یکی دیگر از همان نمونهاین ني. بود) وجوگر جست" (جویا"همان 
ی  ترکستان، نماینده) جوانان کمونيست(های  او یکی از نخستين کامسامول. بود های دور کودکی دیده در سال

از این . بود) KUTVکوتف (ی دانشگاه کمونيستی زحمتکشان خاور  آموخته ها، و دانش ی کامسامول سومين کنگره
راه  او هم. ای مشاهده نشد ی اربابان مسکو، هرگز استقالل رأی و نيروی خالقه  سرسپردهصفترهبر نوکر
 کرد و خواستار رهنمودهای مشخص برای وعجبه کمينترن ر ]١٣٠٧شهریور [ ١٩٢٨ه در سپتامبر زاد سلطان

. رفت، نداشتند های ایران انتظار می ونيستآنان سواد تئوریک الزم را که از رهبران کمعمليات در ایران شد، زیرا 
و " رهنمودهای مبهم کمينترن"های حزب خود را به پای  ها و شکست ی اشتباه زاده همه شرقی و سلطان

  .از سوی همان رهبری کمينترن نوشتند" اطالعات ناکافی"
  

زاده  تيس سلطان ها آوه کانون اختالفحزبی بود، و بار دیگر در  های درون ای از درگيری ی دوم سرآغاز دور تازه کنگره
ی  کمينترن مدارکی ارائه کرد که بر پایهی اجرائی   او سيروس بهرام به کميته سابقپيمان هم. کرد خودنمائی می

زاده به مرکز جنبش جهانی کمونيستی  شد که سلطان ای و به روشنی نتيجه گرفته می ها بی هيچ شبهه آن
رسيدگی به این موضوع به . دهد دادهای ایران و وضعيت حزب خود به عمد اطالعات غلط می ی روی درباره

زاده  کميسيون به سلطان. شد سپرده Otto Kuusinenنن  اوتو کوئوسیی کمينترن به سرپرستی  کميسيون ویژه
  )٩(.هایی محکوم است سخت هشدار داد که چنين روش

  
  

  ها را بزن تا بيگانگان را بترسانی خودی
  

قانون "مجلس ایران . حزب کمونيست ایران در عمل دیگر وجود نداشت ]١٣١٠اردیبهشت [ ١٩٣١در ماه مه 
"  نفر۵٣"، که از جمله دامنگير دکتر ارانی و "قانون سياه"معروف به  ["امنيت و اسقالل کشورمجازات اقدام عليه 

شد،  که مطابق آن هر کسی که به اتهام فعاليت کمونيستی یا ضد سلطنتی دستگير می را تصویب کرد که ]شد
  .شد  سال محکوم می١٠به حبس مجرد تا 

  
تر  اما کم. بود تا حزب بساط خود را در سراسر ایران جمع کند عضو حزب توسط دولت کافی ١۵٠تنها دستگيری 

 که در مهاجرت خود را پنهان کردند، نه رضاشاه،های ایرانی را که  ی کمونيست مانده یاد دارد که باقی کسی به
اش در سياست  یانهگرا های چپ های تاکتيکی و گرایش  برای شکستای یوسف استالين کشت، زیرا شاهد زنده

  .تخواس  نمیجهانی
  

حزب ی  های برجسته در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی چهره ]١٣١٠[ ١٩٣٠ی  ی دوم دهه در نيمه
، )دهزاد(، عبدالحسين حسابی )ميکائليان(زاده  تيس سلطان آوه: کمونيست ایران دستگير و تيرباران شدند

الدبن  [اهللا خان، حسين شرقی، سان، اح)کامران قزوینی(ابوالقاسم ذره، مرتضی علوی، نصراهللا اصالنی 
  . و دیگران]اسفندیاری، برادر نيما یوشيج

  
، و بار دیگر با حضور ]١٣٢٠[ ١٩۴١های کمونيستی در ایران تنها در سال   گسترش اندیشهی بعدی مرحله

  .نيروهای شوروی در این کشور آغاز شد
  

-----------------------------------------------------------  
  نماینده انتخاب شدند تا به دیدار لنين بروند٢٧ی ملل خاور  در اجالس کنگره"گوید که  سيروس بهرام می )٧(

[...] ایرانی بودیم " دره بنفشه"ی سازمان اردبيل و از اهالی روستای  از آن ميان من و عيوض نماینده[...] 
اما ما نمایندگان . بودند ا برای او ممنوع کردهلتی روپزشکان کارهای حزبی و د. لنين در آن هنگام بيمار بود

در منزل لنين . سرانجام ما را پذیرفتند[...] تجربه اصرار داشتيم که هر طور شده او را ببينيم  جوان و بی
ميز بزرگی در ميان اتاق بود و . در کرملين و در اتاقی نه چندان بزرگ در کنار اتاق خواب او جمع شدیم

ما . کمی بعد لنين در اتاق خوابش را گشود و با حالی نزار وارد شد. بودند  آن چيدههایی بر گرد صندلی
لنين سالممان داد، دعوتمان کرد که بنشينيم، و در صندلی خود . همه با شادی و احترام به پا خاستيم

و در سمت چپش نيز ) یاد ندارم که نامش را به(در سمت راستش منشی او . در انتهای ميز نشست
کنار دیوار و ميان دو پنجره . ما نمایندگان ملل خاور نيز بر گرد ميز نشستيم. تالين نشسته بودنداس
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[...] رسيد و پژمرده بود   بيمار به نظر میاو نيز سخت. ی رفيق چيچرین نشستکميسر امور خارج
و به دقت به ها رفيق اورجونيکيدزه نيز وارد شد و پشت سر لنين در کنار پنجره ایستاد  هنگام صحبت

ی مرکزی حزب کمونيست ایران  ی وضع کميته من نفر دوم بودم که درباره. های جمع گوش داد حرف
ی  ، باکو، انتشارات روزنامه)"بهرام سيروس(ميرزه محمد آخوندزاده : "علی شميده[...]" (گزارش دادم 

 .)۴٩ تا ۴٧، ص )به آذربایجانی) (١٩٧۴ (١٣۵٣، "آذربایجان"
  

گمان جان  معتقد بود که داستان دیدار با لنين بی) مترجم(وگوهای خود با من   در گفتاحسان طبری
  .های استالين نجات داد سيروس بهرام را در دوران تصفيه

  
ممکن است به نظر شما : "فرا رویيده، چنين است" سخنرانی"جا تا مقام  ی جوادزاده، که این عين جمله )٨(

مثًال، در ترکيه سه حزب . ی خاور چند حزب کمونيست وجود داردغریب بنماید که در برخی از کشورها
دليل این امر را . و در کره دو حزب کمونيست وجود دارد] حزب کمونيست[کمونيست، در ایران دو 

های کمونيزم برای مقاصد شخصی  خواهد از ایده  هر حاکم که می–توان در این یافت که هرپاشا  می
در خاتمه رفيق جوادزاده اظهار ". کند کمونيست برای خویش بر پا میخویش استفاده کند، یک حزب 

بعد کار  ی اجرائی کمينترن اوضاع و احوال خاورزمين را در نظر بگيرد و از این به اميدواری نمود که کميته
اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسيال دموکراسی و کمونيستی ایران، . ("جا تشدید کند خود را در آن

در این ). ، به کوشش خسرو شاکری٧٨، ص ١٩٧۴ چاپ دوم، انتشارات مزدک، فلورانس، ایتاليا، ،١جلد 
 :شود نشانی یافت می

pdf.3kongreh-ehjavadzad/iran-komonizme/history/farsi/org.marxists.www://http  
ها و اهميت کار و شخصيت او، رجوع کنيد  زاده و اندیشه ی سلطان تر درباره های دقيق برای کسب آگاهی )٩(

به کوشش خسرو شاکری، از جمله به ..." اسناد تاریخی جنبش کارگری"به جلدهای متعدد 
  . ارزشمندی  و جلدهای بعدی این مجموعه۴زاده در جلد  ی سلطان زندگينامه

  
  

ست
ظ ا
حفو
م م
رج
 مت
ای
 بر
تن
ن م
ق اي
حقو

مه 
ه



  بخش سوم
  
  

  زیر پوشش کاذب
  

. بود هيچ توجيه قانونی برای فعاليت در خاک شوروی نداشت و هيچ جا به ثبت نرسيده ی دموکرات آذربایجان فرقه
 را باور کنيم، زیر .ش.ا.ک.ح. م.کالمللی  ی بين شده در شعبه   در واقع زیر زمينی بود و اگر اسناد کشفجا این

برای "شود که  ی دموکرات آذربایجان گفته می ی نهمين کنفرانس فرقه ی ویژه وبهدر مص. کرد کار می" پوشش"
خود را " با نام جمعيت پناهندگان سياسی ایران" باید فرقه"  محلی و نهادهای دولتی ایرانهای ارتباط با سازمان

ی  رای اجرائی کميته و شو شورای مرکزی جمعيت،ی مرکزی فرقه به نام  این منظور کميتهبه"و نيز . معرفی کند
ی  زمان وظيفه ی مرکزی فرقه هم همچنين صدر کميته. شوند ه مید خوانی جمعيت يأت مدیره همرکزی به نام

  ".صدارت جمعيت را نيز بر عهده خواهد داشت
  

هایی در  کرد، کميته های خود را در اتحاد شوروی منتشر می ها و مجله ی حزب توده در آذربایجان روزنامه شاخه
برای جمهوری . س.ش.ج.ی دولتی ا از سهم بودجه. هرها و روستاها داشت، باشگاه، و سازمان جوانان داشتش

بنا (شد   می هزار روبل هزینه٧٠٠ان نزدیک به ی دموکرات آذربایج شوروی آذربایجان هر سال برای گرداندن فرقه
اما این انتشارات ). ١٣٧٨ اردیبهشت – ١٩٩٩در ماه مه . ش.ا.ک. ح.م.کالمللی  ی بين بر گواهی صادره از شعبه

المللی  ی بين  از شعبه١٩٨٨برای نمونه یادداشت زیر که در ماه آوریل سال . های آن نبود ی اصلی فعاليت زمينه
  :دهد های دیگری گواهی می ی در زمينهارسال شده، از فعاليت شدید عمل. ش.ا.ک.ح. م.ک
  

  کلی سری به
  

  .س.ش.ج.ی امنيت دولتی ا کميته
  ]ب گ رئيس ک [کریوچکوف. آ. حضور رفيق و

  
ی اعزام گروهی از فعاالن حزب که در حال  رهبری حزب توده ایران خواهشمند است که در زمينه

، )ها به پيوست است نام(کنند  حاضر به عنوان مهاجر در شهرهای مينسک و باکو زندگی می
  .همکاری صورت گيرد ]١٣۶٨[ ١٩٨٩سال برای فعاليت مخفی حزبی از اتحاد شوروی به ایران در 

  
رفقای ایرانی تقاضا دارند که واحدهای مرزبانی شوروی که در بخش آذربایجان از مرزهای 

با اعالم رفيق ) هر بار یک یا دو نفر(به فعاالن نامبرده مشترک شوروی و ایران مستقر هستند، 
 ساکن دائمی شهر باکو، ی مرکزی حزب توده، اميرعلی الهرودی عضو هيأت سياسی کميته

  .به ایران بدهند" خروج"ی  اجازه
  

با این حال . گيرد آمادگی کلی افراد برای عبور به ایران را رهبری حزب توده خود به عهده می
در صورت عدم " پوشش"ی  تهيهو کاری  برای عمليات پنهانآموزشی مواد حزب تقاضا دارد که 

  .برای آنان تهيه شود ،موفقيت
  

 اکتبر ١٢در تاریخ . ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين  معاون شعبهUrnovالهرودی در دیدار با آندره اورنوف ی اميرعل
 ١٩٨۶ مه ۵ای از شوروی به ایران در تاریخ  اظهار داشت که اعزام منظم فرستادگان توده ]١٣۶٧ مهر ٢٠[ ١٩٨٨

های حزبی در  پيک"آن زمان، به ادعای الهرودی، از . است و با عبور دو نفر از مرز آغاز شده ]١٣۶۵ اردیبهشت ١۵[
صورت ". اند  نفر از اعضای حزب ارتباط برقرار کرده٢٠٠اند و با   نفره سازمان داده٧ تا ۵ی  داخل کشور چند هسته

  .ی این دیدار نگهداری شد جلسه
  
  

  "شفاف"مرزهای 
  

ی  درخواست رهبران حزب توده از شعبهی  مأموران کمونيست از آذربایجان شوروی به ایران بر پایهانتقال 
  :نویس است های دست هایی از آن درخواست ها نمونه این. گرفت صورت می. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک بين

  
  .ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين شعبه

  
  !رفقای گرامی

 ابراهيمی و حسين دنياگرد برای کار حزبی به ایران اعزام ]کذا [ است که رفقا فيریدوندر نظر
خواهشمندیم که همکاری الزم به عمل آید تا رفقای نامبرده برای انجام کار حزبی خود از . شوند

  .مرز اتحاد شوروی عبور کنند
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  با احترام و سپاس

  علی خاوری
  ی ایران حزب توده. م.دبير اول ک

  ]١٣۶۶ بهمن ١٩[ ١٩٨٨ فوریه ٨
  
  

  .ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين شعبه
  

  !رفقای گرامی
صورتی از اسامی رفقایمان را برای اعزام به ایران از طریق مرز شوروی برای کار حزبی به تر  پيش

. اند که در داخل ایران به کار حزبی بپردازند این رفقا داوطلبانه ابراز تمایل کرده. شما ارائه کردیم
. ایم ادهدهد کارهایی برای آماده کردن این افراد صورت د ما تا جایی که امکاناتمان اجازه می

اندازی مجدد  بازسازی و راه در کار  زمينه صورت گرفتهتر از جانب شما در این هایی که پيش  یاری
سازمان حزبی ما در داخل کشور نتایج مثبت و ارزشمندی داشته و برای حزب ما بسيار پر 

  .است اهميت بوده
  

  با احترام و سپاس
  علی خاوری
  ی ایران حزب توده. م.دبير اول ک

  ]١٣۶٧ آذر ٢٢[ ١٩٨٨دسامبر  ١٣
  
  

ضميمه به یکی از اسناد مشابه المللی  ی بين  کارمند شعبهVladislav Baranovیادداشت والدیسالو بارانوف 
  :است شده

  
 احاله شد، که قول داد همکاری الزم را Kostrominکاسترومين . پ. تقاضای دریافتی به رفيق ل

  .عمل آورد به
  

در برخی . بود. ب.گ.ده، یعنی کاسترومين، ژنرال کبر ع باید اضافه کرد که شخص نامتر کردن موضو برای روشن
. ب.گ. جانشين کاسترومين در کGavrilinرا خطاب به والنتين گاوریلين موارد تقاضاهایی از این دست 

ی حزب   افشا شدههای  و بایگانیشد جا آورده می تقاضاهای رهبری حزب توده بدون مخالفت به. ادندفرست می
  .اند ست که به شکل غيرقانونی از مرز ایران عبور داده شده حاوی چند صورت اسامی از افرادی

  
ی  به شعبه ]١٣۶۵ آبان[ ١٩٨۶این هم یک یادداشت شایان توجه که توسط خود اميرعلی الهرودی در اکتبر 

  :است داده شده. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک بين
  

  .ش.ا.ک.ی مرکزی ح حضور کميته
  
، که در مهاجرت هستند، اعالم دانيد تعدادی از رفقا از ميان رزمندگان حزب ما طور که می مانه

اند و  برخی از آنان به کشور اعزام شده. اند که در ایران به کار حزبی بپردازند آمادگی کرده
ام جا اعز تعدادی از رفقا نيز در آینده به آن. کار حزبی هستندبه جا مشغول  اکنون در آن هم

های  های حزبی یکی از گروه ی فعاليتهای جار حاضر و برای تأمين هزینهتا زمان . خواهند شد
 هزار تومان ۵٠٠در حدود ") اتحاد مردم"گروه محمد و حميد با نام (وابسته به حزب توده ایران 

" توشيبا" ماشين چاپ ی ار تومان صرف تهيه هز١٨٠از این مقدار مبلغ . است پرداخت شده
 ١٠٠. است چاپ و تکثير شده" نامه مردم "١٠٨ و ١٠٧های  شده که با آن شمارهت ژاپن ساخ

مانده برای   هزار تومان باقی٢٢٠. است ی خانه به گروه یاد شده داده شده برای کرایههزار تومان 
  .است های جاری به آنان داده شده پوشش هزینه

  
 هزار مارک آلمان ۶زار دالر امریکایی و  ه٣ پول یاد شده همچنين شامل الزم به ذکر است که

  . تومان٣٠ تومان، و هر مارک به قيمت ٧٠غربی است به نرخ هر دالر به قيمت 
  

 هزار مارک ۴ هزار تومان ایرانی و ٢٠مبلغ ) ها  گروهرهبر یکی از(در آخرین دیدار با رفيق جالل 
ی  این پول برای تهيه. ان هزار توم١۵٠شود  شد، که در مجموع می آلمان غربی به وی داده

  .ها الزم است سایر هزینهماشين، خرید خانه و تأمين 
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گمان برای ترتيب کارهای  در پایان ماه نوامبر دیدار با دو رفيق دیگر صورت خواهد گرفت که بی
 به فکر آن بود که  و پس از آن بایدها نيز الزم خواهد بود، پول به آنحزبی پرداخت مقداری 

  .ها را تأمين کنند  به حزب ایجاد شود تا شاید بتوانند بخشی از هزینهقلمتعهایی  شرکت
  

ها، در مينسک و ترکمنستان نيز تعدادی از رفقا هستند که برای کار حزبی به ایران  گذشته از این
  . کردالزامًا باید تأمين است که منابعی مورد نيازی آنان نيز  برای همه. اعزام خواهند شد

  
 در کار آغاز شده، ما در ابتدای این مرحله وقفهه موارد فوق، و همچنين برای پرهيز از با توجه ب

از شما خواهشمندیم که حزب ما را یاری .  هزار دالر امریکایی داریم١٠٠نياز شدیدی به مبلغ 
ی رسمی حاوی این درخواست با امضای رفيق علی  نامه. کنيد تا این مبلغ را دریافت کنيم

جایی که ایشان  از آنحزب توده ایران به دست شما خواهد رسيد، اما . م. اول کخاوری دبير
. دی ایشان کار ما دچار وقفه شو ترسيم که تا رسيدن نامه اکنون در جایی دور از ما هستند، می

گيری در این مورد و  به این دليل از شما خواهشمندیم که اقدامات فوری برای تسریع تصميم
ای به این مناسبت به  رفيق علی خاوری قطعًا نامه. ضاشده به ما صورت گيردپرداخت مبلغ تقا

  .حضور شما خواهد نوشت
  

  پيشاپيش از شما رفقای گرامی سپاسگزارم
  با درودهای کمونيستی

  اميرعلی الهرودی
  ]١٣۶۵ آبان ۴[ ١٩٨۶ اکتبر ٢۶

  
  

  "ی ویژه پوشه"از 
  

های  عبور از مرز شوروی به ایران و فعاليت. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين به گواهی اسناد موجود در شعبه
ای "ی ویژه پوشه"آن کارها با تصميم باالترین رهبران حزبی شوروی که . آغاز شد ]١٣۶١[ ١٩٨٢مشابه از سال 
  :آید ای از محتویات پوشه در زیر می پاره. شد کلی سری داشتند، تنظيم می برای امور به

  
 ، فدراسيون]١٣۶١ اردیبهشت ٢٣[ ١٩٨٢ مه ١٣به تاریخ ) او پ(س  گ٢٠-۶٠-ت مطابق سند شماره س

در "های محلی  مأموریت یافت که در همکاری با دولت. س.ش.ج.الل احمر ا صليب سرخ و ههای جمعيت
های آسيای ميانه و  ها در جمهوری جایی بعدی آن جابهای برای پذیرش فراریان و  ستان مراکز ویژهنآذربایجان و ترکم

  ". ایجاد کنندقازقف
  

نيروهای مرزبانی، "داد که  رهنمود می ]١٣۶٢ خرداد ٢٧[ ١٩٨٣ ژوئن ١٧ به تاریخ ۴٢/١١٠-سند شماره پ
های شوروی سوسياليستی ارمنستان، آذربایجان، و ترکمنستان  های امنيت دولتی جمهوری و کميته. ب.گ.ک

. س.ش.ج.های مترقی ایران را که از مرز به ا ر سازمانو دیگ) اکثریت(، سازمان فدائيان  ایراناعضای حزب توده
ی مرکزی احزاب کمونيست ارمنستان،  جایی در اختيار کميته جابهشوند پس از تدابير امنيتی الزم، برای  وارد می

  ".آذربایجان، و ترکمنستان قرار دهند
  

  :]١٣۶٢تير [ ١٩٨٣به تاریخ ژوئيه ) او پ(س   گ٨١/١١٣-ت سند شماره س
  
شان  جایی ایرانيان به محل سکونت مال نظارت بر اجرای درست تدابير الزم در ورود و جابهاع"

ازبکستان . س.ش.بالروس و ج. س.ش.ج] امور داخله[ی وزارت کشور  بایست به عهده می
ی احتمالی  سازی عمليات خصمانه شود، و عمليات ضد جاسوسی برای کشف و خنثی گذاشته

های امنيت دولتی  ميتهکی  گرفتن مهاجران از ایران نيز بایست بر عهدهکار  از جانب دشمن با به
الل  صليب سرخ و ههای  جمعيتی اجرائی فدراسيون کميته". "هاده شودهای نامبرده ن جمهوری
انتقال مهاجران ایرانی از . س.ش.ج.ا. ب.گ.توجيه شود که در توافق با ک. س.ش.ج.احمر ا

  ".ا به شکل مخفی صورت دهندشان ر مناطق مرزی به محل اسکان
  

  :]١٣۶٢ مهر ٧[ ١٩٨٣ سپتامبر ٢٩ به تاریخ ٢٩/١٢٧سند شماره پ 
  
. کنند وجوی زندگی بهتر از مرز عبور می در حال حاضر شهروندان ایرانی در اغلب موارد در جست"

جا دارد که  ...کند را تأیيد نمی) اکثریت(تدابير امنيتی ارتباط آنان با حزب توده و سازمان فدائيان 
  ".هدفمندانه و با الک کردن بيشتر به فراریان از ایران برخورد شود

  
  :]١٣۶٢دی [ ١٩٨۴ به تاریخ ژانویه ۴١/١۴٣سند شماره پ 

  

ست
ظ ا
حفو
م م
رج
 مت
ای
 بر
تن
ن م
ق اي
حقو

مه 
ه



نامطلوب است، هم به دليل عوارض احتمالی در . س.ش.ج.تداوم پذیرش مهاجران از ایران به ا"
... ست ی مشکالت جدی ن آنان در بر دارندهی سياسی، و هم از این رو که پذیرش و اسکا زمينه

ی مهاجر  پناهندگی و درجه) اکثریت(از این پس فقط به کارکنان کادر حزب توده و سازمان فدائيان 
تعلق . س.ش.ج.ی اقامت در ا تنها اجازهشود و به اعضای عادی این دو سازمان  سياسی داده

  ".گيرد
  

  :]١٣۶٣ فروردین ٢٩[ ١٩٨۴ آوریل ١٨ به تاریخ ١٠٨/١۵۴سند شماره پ 
  
در موارد استثنایی . اعمال شود. س.ش.ج.محدودیت کامل در پذیرش فراریان از ایران به ا"

پذیرش یا رد آنان . را پذیرفت)... اکثریت(توان فقط کارکنان کادر حزب توده، سازمان فدائيان  می
  ".يردتواند با قضاوت رهبری حزب توده و سازمان فدائيان صورت گ تنها می

  
های موقت جای شک و تردید  گونگی عبور ایرانيان ساکن اردوگاه اگر تعلق حزبی و چه"

، و در صورت لزوم با روال رسمی، به ایران بازگردانده  شکل سادهبایست به... باشد داشته
  ".شوند

  
سازمان . م.حزب توده و ک. م.شود که به ک خواسته. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين از شعبه"
اطالع دهند که در آینده طرف شوروی اعضای حزب و فدائيان را که از ایران ) اکثریت(دائيان ف

ها که خطر  گریزند، نخواهد پذیرفت، به استثنای آن عده از کارکنان کادر این سازمان می
کند و رهبری حزب و فدائيان در هر مورد  ی سرکوب از سوی رژیم ایران تهدیدشان می بالواسطه
  .شوند باقی فراریان به ایران بازگردانده می. توانند بر این امر گواهی دهند  میجداگانه

  
 صليب های  جمعيتی اجرائی فدراسيون ، کميته.س.ش.ج. ا، وزارت کشور.س.ش.ج.ا. ب.گ.ک

حزب کمونيست آذربایجان، بالروس، . م.در موافقت با ک. س.ش.ج.الل احمر اسرخ و ه
ی گزارش مستند خروج آن عده از فراریان از  تهيهازماندهی و ازبکستان، و ترکمنستان برای س

  .شود، تدابيری اتخاذ کنند ایران به شوروی که حکم اخراجشان صادر می
  

گونگی عبورشان جای تردید دارد، برای  در مورد آن عده از فراریان ایرانی که تعلق حزبی یا چه
. س.ش.ج.ا. ب.گ.ک، .س.ش.ج.ی ا حدودهاخراج ساده، یا در صورت لزوم اخراج رسمی آنان از م

  .دتدابيری اتخاذ کن
  

. س.ش.ی فراریان از ایران را که در ج شود که همه حزب کمونيست آذربایجان خواسته. م.از ک
  ".اند، در همين جمهوری اسکان دهد ها عبور کرده آذربایجان حضور دارند و از بررسی

  
 ٢[ ١٩٨۶ آوریل ٢٢برای نمونه در . انگيز انجاميد ها به اشتباهاتی غمی فراریان بار این چنين الک کردن سختگيرانه

 دليری ]؟ [.آ.غی لنکران در آذربایجان محمدعلی جعفری،  منطقه ١٣در پاسگاه مرزبانی شماره  ]١٣۶۵اردیبهشت 
وده معرفی کردند آنان خود را عضو حزب ت.  هنگام عبور از مرز بازداشت کردند،ای را همراه با آنان و دختر چهارساله

اما صدر حزب توده در . اند و گفتند که با موافقت رهبران حزب که در اروپای غربی اقامت دارند از مرز عبور کرده
باکو، یعنی همان الهرودی، از تأیيد چنين موافقتی سر باز زد، و دو فراری بزرگسال را به ایران بازگرداندند 

به والدینش که کاشف به دخترک را همه  با این). ع دادن به دولت ایرانشکل غير قانونی، بدون اطال همچنان به(
  . در شهر مينسک هستند، تحویل دادندعمل آمد

  
ی در پاریس سفارت شورو در تهران درگذشت، و ]ی معروف تئاتر و سينما هنرپيشه [پس از چهار ماه جعفری

المللی  ی بين متن عذرخواهی را شعبه. واهی کندی او که در فرانسه سکونت داشت، عذرخ  بيوهناگزیر شد که از
. م.ی ک تهيه کرد و به تصميم او آن را در دبيرخانه. ب.گ. جانشين صدر کMarkelovلوف  همارک. با موافقت ای

، زیرا ندبه ثبت رساند ]١٣۶٧ فروردین ١٧[ ١٩٨٨ آوریل ۶س به تاریخ  گ١٣/٨٢-ت ی س به شماره. ش.ا.ک.ح
  .بود از رفتار مرزبانان را خطاب به شخص ميخائيل گارباچوف نوشتهی جعفری شکایت  بيوه

  
  

  گر پير فتنه
  

. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين فعاليت فراکسيون حزب توده در آذربایجان و کار آن با عواملش در ایران برای شعبه
 همچنان بخش بزرگی از  کهها را و این البته حسادت فارس. یافت بود، و توجه نسبت به آن افزایش می" جالب"

هایی از این  ها و شکایت گزاری  گله،در ميان اسناد. انگيخت  بر میدادند، رهبری مرکزی حزب توده را تشکيل می
  .دست نيز وجود دارد

  
الدین بدیع تبریزی عضو کهنسال حزب  کرد شمس مخالفت می" مافيای آذربایجانی"یکی از کسانی که فعاالنه با 

کرد که  بارها تقاضا می. ش.ا.ک.ح. م.هایش خطاب به ک ی مرکزی حزب بود که در نامه ر کميتهو نامزد عضویت د
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جایشان نشانده  شود و کسان دیگری به" با جراحی جدا"در امور حزب او صورت گيرد، رهبری فعلی آن " مداخله"
و " بازی سياسی"وده را های پيرامون استقالل حزب ت  که حرفنوشت پرده می او بی.  صراحت داشتبدیع. شوند

ها، با اعمال قدرت خود اوضاع  خواند که، همچون گذشته ، و رفقای شوروی را فرا میشمارد می" حرکت تاکتيکی"
  .حزب برادر را اصالح کنند

  
آنان مصمم بودند که بخش ایران را در . نداشت. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين خواهش بدیع تأثيری در رفتار شعبه

  .ده به همان روال سابق ادامه یافتحفظ کنند و کار با حزب توبایگانی 
  
  
  

ست
ظ ا
حفو
م م
رج
 مت
ای
 بر
تن
ن م
ق اي
حقو

مه 
ه



  بخش چهارم
  

 از جانب رهبری حزب توده، بنا به سنت قدیمی از ] های دیگر ها و سازمان با گروه [و اما پيشنهادهای همکاری
حزب  ]١٣۵١[ ١٩٧٢از سال . شد بالمعارض انگاشتن رهبری حزب مطرح میبا موضع حمله، با لحن اندرزگویانه، و 

متهم " گناهان"سره آنان را به مائوئيسم و سایر  و یکتوده انتقاد بسيار تند و خشنی را بر ضد فدائيان آغاز کرد 
  .کرد

  
در سال .  فرستادگان شوروی صورت گرفتفدائيان به سوی همکاری، با شرکتها برای کشاندن   از تالشییک

ست  سرپرPavel Demchenkoنی سلطنت در ایران، پاول دمچنکو درنگ پس از سرنگو وبيش بی کم ]١٣۵٧[ ١٩٧٩
به تهران .) ش.ا.ک.ح. م.ارگان ک" (پراودا"ی  ی روزنامه ی کشورهای در حال توسعه و عضو هيأت تحریریه شعبه

 شان دیدار کرد، و در طول این دیدار در های فدائی خلق در ستاد عملياتی او با نمایندگان سازمان چریک. وارد شد
برای این ". به عضویت جنبش کمونيستی جهانی در آیند"ی این سطور به آنان پيشنهاد کرد که  حضور نویسنده
مسائل صلح و "ی  ای خطاب به هيأت تحریریه بایست اعالميه ی دمچنکو، فدائيان تنها می کار، به گفته
 –ی مارکسيستی  رنامهی ب شد بنویسند و توضيح منسجمی درباره که در پراگ منتشر می" سوسياليسم

  .لنينيستی خود در آن مجله منتشر کنند
  

با این حال دیرتر، هنگامی که . در آن لحظه فدائيان نتوانستند برای برداشتن چنين گامی تصميم بگيرند
طور دربست  تقسيم شد، به" اکثریت"دوست  و بخش کمی شوروی" اقليت"شان به بخش تندروی  سازمان
و در شهر تاشکند . س.ش.ج.شدند و ستاد عملياتی خود را در ا. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين ی شعبه وابسته

  :دهد های مادی عمليات حزب توده و فدائيان گواهی می ی پایه سند زیر درباره. مستقر کردند
  

  سری
  .ش.ا.ک.ح. م.ک
  

  )اکثریت( حزب توده ایران و سازمان فدائيان خلق ایران ی تأمين کمک به درباره
  
. م.طی درخواستی از ک) اکثریت(هبران حزب توده ایران و سازمان فدائيان خلق ایران ر
هایشان در  شان و فعاليت خواستار کمک در سازماندهی سفرهای کارکنان رهبری. ش.ا.ک.ح

  .مدت در هتل هستند های کوتاه ی سفر و اقامت امور حزبی، شامل پرداخت هزینه
  

 فدائيان در شهرهای مسکو، تاشکند، و باکو، و همچنين در اعضای رهبری حزب توده و سازمان
در شهرهای تاشکند، (در اتحاد شوروی . سکونت دارند) در شهرهای کابل، پراگ، و برلين(خارج 

 نفر از اعضای این دو حزب به عنوان مهاجر اسکان ٩٠٠ نزدیک به )باکو، مينسک، و عشق آباد
های آنان در ایران از طریق  و سازمان فدائيان با سازمانارتباط رهبری حزب توده . اند داده شده

جاست که درخواست این رفقا  رود که به گمان می. گيرد اروپای غربی و افغانستان صورت می
شود که،  اجازه داده. ش.ا.ک.ح. م.المللی و امور کارپردازی ک ی بين پذیرفته شود و به شعبه

 هزار ۵ هزار روبل شوروی و ٣۵تا سقف نيز  ]١٣۶٩[ ١٩٩٠، در سال ]١٣۶٨[ ١٩٨٩همچون سال 
  . هزینه شود،ی حزبی برای امور نامبرده روبل معادل ارز خارجی از محل ذخيره در بودجه

  
  .است توافق به عمل آمده. ش.ا.ک.ح. م.با امور کارپردازی ک

  
  .خواهشمندیم موافقت خود را اعالم نمایيد

  .ش.ا.ک. ح.م.المللی ک ی بين جانشين سرپرست شعبه
  Fedorovفيودوروف . ر

  
  :ی سند نوشته شده در حاشيه

  
  .موافقت شد ]١٣۶٨ دی ٢۶[ ١٩٩٠ ژانویه ١۶در تاریخ 

  
اهللا خمينی در ایران حزب توده و فدائيان در شرایط مشابهی قرار  ی پيروزی طرفداران آیت پس از آن که در نتيجه

یگانگی در . شد  برقراری همکاری ميان این دو از سر گرفتهگرفتند، یعنی از مهاجرت سر در آوردند، تالش برای
ی  سوی ایران از یک فرستنده های مشترک رادیویی به پخش برنامه.  اعالم شد آنانهدف و بنيادهای ایدئولوژیک

اما ). ی شوروی، که اسناد گواه بر آن نيز موجود است و البته آن هم به هزینه(رادیویی در افغانستان آغاز شد 
 از همکاران فدائی خود بارها المللی ی بين  در دیدار با نمایندگان شعبهرهبران حزب توده. ختالف نظر ادامه یافتا

دادند و آن عده از اعضایی را که حزب  ی آنان فدائيان انتقاد از تاریخ حزب توده را ادامه می به گفته. گزاری کردند گله
های خود را در  ایرانی مسکو بارها مناظره" مشتری"این دو . تندپذیرف کردند، در سازمان خود می را ترک می

  .نشریات ارگان خود بيرون ریختند
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  زندگی یک انقالبی
  

دهد  ی یکی از این قبيل فعاالن شهادت می نامه ی زیست  زندگی یک عضو مخفی حزب خالصهگونگی  چهی درباره
. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين  کارمند شعبهGudimenkoگودیمنکو  والدیمير گزارش کتبی او توسطی  که بر پایه

جا  نی حزب توده، در اینست از زیر و باالی اوضاع درو  که بازتابی رامتن کامل این سند. تهيه شده است
  :آوریم می

  
شروع کرد به درک  ]١٣۴٨[ ١٩۶٩در سال " کيهان"ی  رضا خدائی هنگام کار در روزنامه علی

های  او با حيدر مهرگان که ارشدتر بود و بعدها از چهرهدوستی . هضرورت مبارزه با رژیم شا
خدائی شروع به  ]١٣۴٩[ ١٩٧٠در سال . ی حزب توده شد، تأثير بزرگی بر او نهاد برجسته

" نيمه مارکسيستی"او آن را شرکت در فعاليت عملی سياسی در صفوف گروهی کرد که 
، اما مدتی طوالنی در زندان نبودند و گير شدندسالی بعد او و دیگر اعضای گروه دست. خواند می

. های سياسی شرکت نخواهد کرد پس از آن آزادشان کردند و تعهد گرفتند که او دیگر در فعاليت
  .بود بعدها او دانست که مهدی پرتوی نيز به عضویت همان گروه در آمده

  
تگاه رادیویی حزب توده های ایس ی دقيق برنامه مطالعه ]١٣۵٢[ ١٩٧٣رضا خدائی از سال  علی

کرد، هر " احساس "ی خودش، خود را عضو حزب توده زودی، به گفته کرد و به را آغاز" پيک ایران"
  . این حزب در گذشته انتقاد داشتهایچند که او نسبت به عملکرد

  
 شرکت کند،" نوید"ی زیرزمينی  در این دوره حيدر مهرگان به او پيشنهاد کرد که در انتشار نشریه

ی نامبرده،  گذشته از دو چهره. ی نشریه پرداخت و خدائی به کار پشتيبانی فنی هيأت تحریریه
های   فعاليت،کنندگان در این کار  هر یک از شرکت. عضو هيأت تحریریه بود نيزمهدی پرتوی

  .ها با هم ارتباطی نداشتند هسته. ندکرد ی مربوط به خود را سرپرستی می هسته
  

  نراارتباط با دیگ
  

افزایش یافت و خدائی " نوید"های گروه  فعاليت" پيک ایران"شدن ایستگاه رادیویی  پس از بسته
های  جریانبا رهبران  ]١٣۵۵-١٣۵۶[ ١٩٧۶-١٩٧٧های  به دستور شخص نورالدین کيانوری در سال

حاج سيد ( نيروهای جنبش انقالبی شرکت داشتند، ارتباط گرفت آوردن گوناگونی که در گردهم
  ).ادی، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، داریوش فروهرجو
  

خطاب به هویدا رئيس دفتر شاه و خود ای را که حاج سيد جوادی  او از جمله امکان یافت که نامه
دادها آشکار شد،  هنگامی که نقش روحانيت در روی. بود، به حزب توده برساند شاه نوشته

ند، و در نتيجه در جریان اختالف ميان طالقانی و وآمد ک ی طالقانی رفت خدائی توانست در خانه
های او برای دفاع از سازمان  ی ملی، و همچنين تالش خمينی، نظر طالقانی نسبت به جبهه

  .مجاهدین خلق قرار گيرد
  

به دستور رهبران حزب کيانوری و ميزانی او ارتباط تنگاتنگی  ]١٣۵٧[ ١٩٧٩پس از پيروزی انقالب 
 مالقات کرد و در سال  مسعود رجوی]رهبر آن[ بار با خلق برقرار کرد، چندبا سازمان مجاهدین 

 روز طول ١٧حتی همراه با گروهی از رهبران مجاهدین سفری به ليبی کرد که  ]١٣۵٨[ ١٩٧٩
  .کشيد

  
که هنوز  بعد از انقالب در ایران، و همچنان" مردم"ی  اندازی انتشار روزنامه رضا خدائی در راه علی

جایی که در آن دوره در ميان نظاميان ارتش ایران  از آن. بود، شرکت کرد" نوید" مخفی عضو گروه
هایی قرار گرفت که در  ی نامه در رأس یکی از هسته یافت، نویسنده گرایش به حزب افزایش می
های مخفی دیگری که زیر سرپرستی مهرگان و  اینان با گروه. آن چند افسر عضویت داشتند

 ]١٣۶٠[ ١٩٨١در بهار . کردند دیگر عمل می رتباطی نداشتند و مستقل از یکپرتوی بودند ا
های نظاميان در یک سازمان زیر سرپرستی پرتوی  ی هسته نورالدین کيانوری دستور داد که همه

ما بعد ی خودش، بر ضد این تصميم اعتراض کرد، ا ی گزارش، به گفته نویسنده. شوند گرد آورده
ی او، شامل عطاریان، به تشکيالت پرتوی  گونه اعضای هسته بدین. د نهمجبور شد به آن گردن

  .شدند تحویل داده
  
  در شرایط مخفی
  

ی مرکزی  به خدائی گفتند که او به عنوان مشاور کميته ]١٣۶٠فروردین [ ١٩٨١در آوریل سال 
 ی مرکزی ی روابط عمومی کميته مسئول شعبهعموئی حزب توده انتخاب شده و به معاونت 

ی او نهاده شد از جمله  یکی از وظایفی که در این مقام بر عهده. است حزب برگمارده شده
 جام کار خود، او رعایت اصول ایمنیزمان با ان هم. ی بولتن مخفی هيأت سياسی حزب بود تهيه
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گذشته از . بود های مخفی را همچنان حفظ کرده ، زیرا که برخی از ارتباطداد دقت ادامه می را به
  .ن یک انبار بزرگ اسلحه متعلق به حزب در اختيار او بودآ

  
ی امنيت تشکيالت تهران حزب توده  خدائی به سرپرستی شعبه ]١٣۶١[ ١٩٨٢در پایان سال 

 ناگزیر شوند که در شرایط کردند که ممکن است بينی می ششد، زیرا رهبران حزب پي برگمارده
کارمند یک کلينيک دندانپزشکی خصوصی در رضا خدائی زیر پوشش  علی. ای کار کنند ویژه

  .رفتند جا به دیدارش می های او در آن جای گرفت و پيکخيابان فاطمی تهران 
  

بازی دادن "یکی از وظایف اصلی عبارت بود از شناسایی مأموران نفوذی رژیم در صفوف حزب و 
 فوریه(ب صورت گرفت حاکميت به حزی   نخستين حمله،در همان آغاز این کار. ها آن" اطالعاتی

  ).١٣۶١ بهمن – ١٩٨٣
  

 او را ١٣:٠٠، که در ساعت که خود در مالکيت آن سهم داشترضا خدائی در رستورانی بود  علی
جا گرفتند و پس از دو ساعت بدون بازخواست چندانی رهایشان  همراه با مشتریان موجود در آن

ت مراقبت بود مرتب به این رستوران توضيح او بر این موضوع آن است که عموئی که تح. کردند
  .بود کرد و همين موضوع توجه مأموران رژیم را جلب کرده وآمد می رفت

  
  ی شوروی خبرچين آتاشه

  
خدائی به خانه نرفت، در ) ١٣۶٢ اردیبهشت – ١٩٨٣ماه مه (تا آغاز دومين حمله به حزب 

ها پيش  ، که از مدت)اداّی(یران جاهای گوناگون بيتوته کرد و از طریق کنسول سفارت سوریه در ا
دوست، هاشمی  رفيق(ی رهبران جمهوری اسالمی  با او در ارتباط بود، اطالعاتی درباره

ی سفارت شوروی از او  دست آورد، و همچنين اطالعاتی را که آتاشه به) رفسنجانی، و دیگران
  .بود توسط اّیاد برایش فرستاد خواسته

  
ها از  ی تدارک حمله ی گزارش اطالعاتی درباره  به حزب، نویسندهی دوم چند روز مانده به حمله

، دریافت ])بود قبًال بود و برکنار شده[که بعدها وزیر کار ایران شد (زاده  سرحدی. دوست خود ا
رضا خدائی تصميم گرفت که  علی. اند گسترده" ی بسيار بزرگی تله"او دریافت که برای حزب . کرد

جا از حمله به آپارتمانش در  سوی گنبد رهسپار شد و دیرتر در آن در زن خود به و با پاز تهران برود
در بازگشت به تهران او اطالع یافت که حاکميت انبار اسلحه را هم که تنها . تهران اطالع یافت

آشکار شد که . ته استاو خدائی از آن اطالع داشتند، یافکيانوری، مهرگان، پرتوی، و خود 
  .اند الن و رهبران حزب دستگير شدهبسياری از مسئو

  
آورد، شب را در سفارت  گفته روی مات سوری پيشوی گزارش برای کمک گرفتن به دیپل نویسنده
" اعترافات"جا او  در آن. سر برد، و سپس همراه با خواهر زن مهرگان پيش دوستی رفت سوریه به

است که در  ای به حزب وارد آمده دکنندهی خر بهرا دید و فهميد که ضرتلویزیونی نورالدین کيانوری 
  .است ی آن حاکميت به اطالعات فراوانی دست یافته نتيجه

  
دانست که در چنين موقعيتی کشور را ترک کند و با این فکر که  آور می خدائی که برای خود شرم

دند بو ش که تنها برای او شناختها ی مخفی مرگ او باعث خواهد شد که چند تن از اعضای شبکه
سالم بمانند، تصميم گرفت که دست به خودکشی بزند و مقدار زیادی داروهایی را که نام 

مهرگان زنده ماند، ] زن[های خواهر  مقاومت بدنش و کمکی  اما در نتيجه. جا خورد است یک برده
طور ناشناس در بيمارستان بستری شد، و سپس به رفقایی از سازمان فدائيان  شش روز به

 "مجيد"لطفی و . ی سازمان ا در مالقات با اعضای رهبر.شد  تحویل داده)اکثریت(
برای ترک ایران پذیرفت و چندی بعد از مرز ایران و افغانستان را ی آنان  توصيه، ]پور عبدالرحيم[

  .عبور کرد
  
  کار در افغانستان
  

در این کشور، های خود در افغانستان، کار تشکيالتی و تبليغاتی حزب  رضا خدائی فعاليت علی
ی خود با سایر اعضای رهبری سازمان حزب در افغانستان، و با نمایندگان ادارات  روابط دوجانبه

  .دهد تفصيل شرح می گوناگون افغانستان را به
  

او گزارش . شد گونه از شرکت در کارهای حزبی کنار گذاشته دهد که چه در پایان او شرح می
 طرح چندین مورد با  دراوو کنفرانس ملی حزب . م.نوزدهم کدهد که در جریان تدارک پلنوم  می
مخالفت کرد، و همچنين از علی خاوری برای انفعال و  بود دی که توسط رهبری ارائه شدهاسنا

  .ی تغيير اوضاع درونی حزب انتقاد کرد نداشتن انگيزه
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ست فروغيان و صفری نگران آن بودند که ممکن ا. م.در جریان کنفرانس علی خاوری و دبير ک
فرد اخير به عضویت هيأت . بودند، با خدائی متحد شوند شاندرمنی که با آنان مخالفت کرده

  .که چند تن از نمایندگان او را برای این مقام نامزد کردند انتخاب نشد، با آن. م.سياسی ک
  

يک آلمان  اعالم کرد که او به جمهوری دموکراتی نامه پس از کنفرانس علی خاوری به نویسنده
ی کارهای افغانستان را  شد که همه به او دستور داده. شود و با صفری کار خواهد کرد اعزام می

  .تحویل دهد و آماده باشد که حداکثر ظرف یک ماه و نيم از این کشور خارج شود
  

ی حزبی کابل که چند روز پس از آن برگزار شد، در ميان اعضای آن تقسيم کار  ی کميته در جلسه
پس از گذشت سه ماه خاوری و . ی نویسنده گذاشته نشد ورت گرفت، اما هيچ کاری به عهدهص

ای برای او  "پرونده"، زیرا توانند هيچ کار حزبی به او رجوع کنند صفری به خدائی گفتند که نمی
گونه، این طور که خود خدائی تعریف  بدین. کنند" بررسی"درست شده که الزم است آن را 

او را محاکمه کردند تا روشن "، و سپس "متهم را اعدام کردند"هبران حزب خود ابتدا کند، ر می
  .یا نه" است کنند که آیا گناهکار بوده

  
کوشيد او را  چه بر سرش آوردند آن بود که صفری می کند که علت آن رضا خدائی تأکيد می علی
ی کسانی را که از نظر   و همه، کار حزب در افغانستان را به حداقل برساندنزوی کند، اهميتم

ی گزارش ابراز نگرانی  نویسنده. خود صفری در فکر و در عمل مخالف او هستند از کار کنار بگذارد
کند که ممکن است اقدامات دیگری نيز بر ضد او انجام دهند، تا جایی که از حزب اخراجش  می
  .کنند

  
  

  گذاری روی همکاری با خمينی سرمایه
  

اهللا خمينی  جمهوری اسالمی حزب توده به سرکردگی کيانوری روی همکاری با اطرافيان آیتپس از برقراری 
حل ها در مبارزه برای  متحد کمونيست"کرد، زیرا او را دموکرات انقالبی و ضد امپریاليست و بالقوه  پافشاری می

  .کرد ارزیابی می" انقالبی مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور
  

تشکيل برگزار شد، خواستار  ]١٣۶٠فروردین [ ١٩٨١ه مارس حزب توده که در ما. م.پلنوم وسيع هفدهم ک
تواند همکاری و اتحاد عمل مبارزان مسلمان هوادار خط امام  گاه اصلی آن می تکيه" شد که" ی متحد خلق جبهه"

 در ردیف ای را حزب توده چنين جبهه" چپ"مخالفان . باشد" خمينی، و هوادارن راستين سوسياليسم علمی
  .ناميد یا به زبان ساده مزدوران امپریاليسم می" های پوک وابسته به پکن تربچه"
  

تعلقات کمونيستی خود را کوشيدند که  در تالش برای همکاری با خمينی، رهبران حزب توده سخت می
، و "دارد وجود نی چشمگيرسم و محتوای اجتماعی اسالم تفاوتبين سوسيالي"کيانوری نوشت که . بپوشانند

ی ایران مطابقت  ی حزب توده اهللا با برنامه های آیت برنامه"نگار غربی اعالم کرد که  حتی در مصاحبه با یک روزنامه
علی خاوری که پس از کيانوری به مقام رهبری حزب رسيد، در تالش برای توضيح تاکتيک حزب در ". دارد

را اختراع کرد، که " جانبه اتحاد یک"انگيز   تعریف شگفتداد، شرایطی که حاکميت پيگرد اعضای آن را ادامه می
روی ترین فشارهای  منظور از آن تسليم کامل حزب توده به حاکميت جمهوری اسالمی از یک سو، و سخت

  .ها از جانب حاکميت بود کمونيست
  
  

  ی حزبی خبرچينی به مثابه وظيفه
  

کنندگان جنبش انقالبی که با سياست خمينی  رکتکردند که از دیگر ش رهبران حزب اعضای خود را موظف می
ناخدا . ها برای حاکميت جمهوری اسالمی مخفيانه جاسوسی کنند موافق نبودند، از جمله حتی از کمونيست

ی کار مخفی در ایران که پس از فرار به اتحاد شوروی  دربارهسوم حميد احمدی عضو حزب توده، در گزارش خود 
های مخالف  گونه او و رفقایش از فعاليت  چهکند تهيه کرد، تعریف می. ش.ا.ک.ح. م. کالمللی ی بين برای شعبه

دادهای نامبرده در آن زمان  ی روی اطالعات پر اهميت درباره: "دهد  و ادامه میکردند ی میورخمينی اطالعات گردآ
بر . ش.ا.ک.ح. م.لمللی کا ی بين کارمند شعبه". (شد های دولتی تحویل داده می توسط رهبران حزب به ارگان

ی شماره  کپی طی نامه: "است  ضميمه کردهنویس افسر نامبرده یک یادداشت و دستگزارش طوالنی این 
  ".)ارسال شد. س.ش.ج.ا. ب.گ.ی کل یکم ک  برای اداره١٩٨٣ اوت ١٢ به تاریخ ٨-١٠-٢١۴١

  
دستيار . (ب.گ. کارمند کKuzichkinطور که والدیمير کوزیچکين  همان. آن یادداشت البته هيچ تصادفی نيست

، که از تهران به انگلستان )در تهران بود. ب.گ. که در آن هنگام رئيس رزیدنسی کShebarshinلئونيد شبارشين 
کردند و اطالعات  هایش تعریف کرد، تنی چند از اعضای حزب توده جاسوسی می گریخت، در برخی از نوشته

در ضمن، سخنان یک افسر ایرانی دیگر نيز شاهد این . دادند ی شوروی مینظامی و سياسی به مأموران اطالعات
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دست  به. ش.ا.ک.ح. م.ی کالملل ی بين  نيز در شعبهآنناخدا دوم محمد حقيقت که گزارش کتبی : مدعاست
  :گوید است، می آمده

  
ها، که در  ی آن گيرانه  تالش پیبودند، و با با استفاده از موقعيتی که اعضای هسته ایجاد کرده"

خواهد شد، ما اخبار و اطالعاتی را که به طور معمول از  طور شفاهی شرح داده دیدار حضوری به
رسيد، مثًال از شورای عالی دفاع، شورای وزیران، ستاد نيروی دریایی، و غيره،  منابع گوناگون می

تب به رفيق طور مر را به") ونهارپ"کتاب راهنمای موشک (و همچنين اسناد و مدارک الزم 
  ".کردیم مان رد می مسئول هسته

  
ی ایجاد انبارهای مخفی  درباره. ش.ا.ک.ح. م.المللی ک ی بين های اعضای حزب توده به شعبه در دیگر گزارش

: جایی یا نصب افراد گوناگون  دخالت پشت پرده در جابهاسلحه در خاک ایران، نفوذ در ادارات نظامی و دولتی،
  .رود ها، و مقامات دولتی، سخن می نظاميان، دیپلومات

  
  

  سناریوی آشنا
  

های  ها، و نه فعاليت ها و دموکرات جنباندن در پيشگاه جمهوری اسالمی، نه لو دادن سایر کمونيست اما نه دم
حاکميت در زمان کوتاهی نزدیک به . جاسوسی نتوانستند به حزب توده کمک کنند که به حيات خود ادامه دهد

  .ی پایان نهاد در داخل کشور نقطه و بر فعاليت آن ضای حزب را دستگير کردرصد از اع د٨٠
  

نورالدین کيانوری دبير اول : ی آن رهبران برجسته. و بار دیگر همان سناریوی آشنا در تاریخ حزب توده تکرار شد
ر کردند و به هایی منتش نامه ی حزب احسان طبری، و سایر دستگير شدگان در جا توبه ، ایدئولوگ عمده.م.ک

های شوروی در تالش برای تخفيف تأثير این  کمونيست. های غيرقانونی حزب خود سخن گفتند تفصيل از فعاليت
  .ی ایرانيان، کوشيدند اعترافات کيانوری و رفقای او را در اثر شکنجه وانمود کنند ضربه در ذهن و روحيه

  
. م.المللی ک ی بين  عبارت بود از جانشين رئيس شعبهها در این زمينه بخش مطالب منتشره در روزنامه الهام
بر ". داری راه رشد غير سرمایه"درآوردی   یکی از پردازندگان تئوری منKaren Brutentsکارن بروتنتس . ش.ا.ک.ح

. ش.ا.ک.ح. م.ی ک ، برای نمونه، دبيرخانه]١٣۶٩ فروردین ١۶[ ١٩٩٠ آوریل ۵ی یادداشت ابتکاری او به تاریخ  پایه
به "الزم تشخيص داد که خواست آزادی نورالدین کيانوری از زندان  ]١٣۶٩ فروردین ٢٨[ ١٩٩٠ آوریل ١٧ر تاریخ د

  .منتشر شد ] فروردین٣٠[ آوریل ١٩این یادداشت در . شود جای داده" پراودا"ی  در روزنامه" گيرانه شکل غير جبهه
  

های ایرانی نه  کمونيست. ان حزب توده در شوروی بودترین کنش حامي خاصيت کلی بی ين و بهاما این دیگر واپس
اهر مطمئن امرار معاش خود ظ بود که منبع قدیمی و به  نمانده چيزی کهناگزیر از فرار از ميهن شدند،تنها بار دیگر 

  .رسيدایان  خود به پحزب کمونيست اتحاد شوروی.  از دست بدهند درست پيش از فراررا
  

  ]١٣٨٠ آذر ١٧[ ٢٠٠١ دسامبر ٨: ]متن اصلی [تاریخ انتشار
  

  )١٣٨٩دی  (٢٠١١ژانویه : تاریخ ترجمه
  .ی حقوق متن فارسی برای مترجم محفوظ است همه

  :یابيد نشانی ارتباط با مرا در وبالگم به نشانی زیر می
com.blogspot.shivaf://http  
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