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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ اگست ٢۵

  حزب توده در مھاجرت
  بخش يازدھم

  ۴٢ خرداد ١۵قيام 

تش خشم و کينه و نارضايتی توده ھای مردم نسبت به رژيم شاه و امپرياليسم حامی  آ١٣۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵روز 

 ضد رژيم هده ھا ھزار نفر در تھران و شھرھای بزرگ ديگر ب. آن ناگھان به صورت قيام ھمگانی شعله ور گرديد

ی تا دندان مسلّح ايستادند  تمام با دست خالی در برابر ارتشۀ ستمگر و بيدادگر به قيام برخاستند، يک ھفتۀدست نشاند

  .ولی در نھايت از پای در آمدند

که سخنرانی خمينی و تظاھرات روحانيت در قم  که در روزھای سوگواری ُمَحّرم آغاز شد، با آن قيام خرداد با آن

م اين نخستين جنبش انقالبی توده ھای مرد. را برانگيخت، سرشتی سياسی داشت و جز اين ھم نمی توانست باشد آن

 ضد رژيم برخاسته از رژيم کودتا و امپرياليسم حامی آن، و به يک معنی می توان گفت، تمرين قيام قھرمانانه و هب

وفانی ويرانگر درآمد و رژيم سلطنتی و سلطه گران بيگانه را طصورت ه  بود که اين بار ب١٣۵٧انقالب پيروزمند 

  . ايران بيرون انداختۀبر سر راه خود روبيد و از صحن

وليت آن در آن موقع ؤکه مس» مردم «ۀت تحرير ماھنامأبه مرکز حزب در اليپزيک رسيد، ھيکه خبر حادثه  ھمين

  .با من بود، برای بررسی جريان تشکيل جلسه داد

شدت انتقاد کرد و ه که داستان ھمکاری حسين يزدی را با ساواک مورد بحث قرار داد، از رادمنش ب پلنوم دھم با آن

که رادمنش خود نيز از شدت ناراحتی با پلنوم ھم  وليت ايران ندانست، با آنؤ دبير اّولی حزب و مسۀستاو را شاي

ت اجرائيه و ابقای رادمنش در ھر دو أ مضحکی که از اين پلنوم بيرون آمد تعطيل ھيۀآواز گرديد، معذالک نتيج

  . مقامات شوروی اتّخاذ گرديدۀاين تصميم بنا به توصي. وليت بودؤمس

ت اجرائيه وجود داشت، باالخره جلسات أتا زمانی که ھي.  حزب با يک خالء در رھبری مواجه شد،پس از پلنوم دھم

با . منظمی تشکيل می داد، مسائل سياسی و تشکيالتی مورد بحث قرار می گرفت، تصميماتی نيز اتّخاذ می گرديد

اين رھبری حزب بود که در محاق تعطيل می افتاد و ت اجرائيه که ھيچ دليلی بر آن نمی توان تراشيد، أتعطيل ھي

اين خالء در حدود شش سال ادامه يافت، تا زمانی که وابستگی . البتّه اين بيشتر باب طبع مقامات شوروی بود

  .داشت دربست و بی چون و چرای رھبری به مقامات شوروی، ھر گونه تخطّی از مشی شوروی را از ميان بر می
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را نيز يدک می » موقّت«ت دبيران که در آن ھنگام صفت أ خرداد ھيچ ارگانی جز ھيۀحليل از واقعبنابر اين برای ت

 تحريرمرکب ھيأت. ت نيز غالباً در مسافرت و در فکر انجام وظائف خود بودندأاعضای اين ھي.  وجود نداشت،کشيد

ر بحثی که درگرفت به جز نوروزی د. بود از اسکندری، دبير تبليغات و انتشارات، قاسمی، طبری، نوروزی و من

تصميم گرفته .  ضد رژيم کودتا و امپرياليسم است و بايد به پشتيبانی از آن برخاسته آن بودند که اين جنبش بهھمه ب

  . ارگان به اين موضوع اختصاص يابد و اسکندری داوطلبانه نوشتن سرمقاله را بر عھده گرفتۀشد سرمقال

 خرداد در تعارض کامل با ۀکه موضع دولت و حزب اتحاد شوروی در مورد حادثپس از يکی دو روز معلوم شد 

ھمزيستی «تبعيّت از اصل . اگر جز اين می بود، شگفت می نمود. است» مردم «ۀ تحرير ماھنامھيأتتحليِل 

اين اصل اساسی سياست خارجی شوروی، ايجاب می کرد که مسکو جانب شاه و امپرياليسم را » مسالمت آميز

  .يرد و قيام مردم را ارتجاعی و تحريک شده از جانب فئودالھا و روحانيون بنماياند و محکوم کندبگ

ول ماھنامه ؤعنوان  مسه چند روز بعد، من ب . تحرير در پشتيبانی از قيام بر جای خود باقی ماندھيأتبا اينحال قرار 

بار ديگر به او تذّکر دادم باز . رفت کار طفره میاو از اين . از اسکندری خواستم ھر چه زودتر سرمقاله را بنويسد

ول ؤسرمقاله نوشته شد و از نظر دبير مس. خود تان سرمقاله را بنويسيد: باالخره آخرين بار گفت. ھم تأثيری نبخشيد

. ب. گ. چشم ھا و گوش ھای کا. را به چاپخانه فرستاد عمل آورد و آنه گذشت که در آن اصالحاتی ب) اسکندری(

را به اسکندری  که اصالحاتی را در آن ضروری تشخيص دادند و آن را نپسنديدند و حداقل اين اپخانه، آندر چ

.  گوشه ھای تيز مقاله را سائيدۀاين اصالحات ھم. بازگردانيدند که اصالحات مورد نظر آنھا را در مقاله وارد کرد

  .ع گيری اتحاد شوروی بود ضد موضهبا اين احوال سرمقاله در جھت دفاع از جنبش مردم و ب

عيب بزرگ اسکندری اين بود که بر روی نظريات خود نمی ايستاد و در برابر عقايد مقامات شوروی يا حتی تھديد 

 چاپ دفاعيه ۀمتأسفانه اين روش ھميشگی او بود او در قضي. ر می دادييآنھا عقب می نشست و نظر خود را تغ

 اجرائيه ھيأتدفاعيه روزبه را در دادگاه به » دست غيبی«موقعی که . خسرو روزبه  نيز به ھمين سبک عمل کرد

ود را ابراز داشت و با چنان  آن تصميم به انتشار گرفته شود، اسکندری اولين کسی بود که نظر خۀآورد تا در بار

شور و ھيجانی دفاع از روزبه و انتشار دفاعيه او را رد کرد که وقتی بالفاصله پس از او، نوبت سخن به من رسيد، 

من نه مطالب مفصلی را که روزبه در بازپرسی بيان . د کردمئيچيزی برای گفتن نداشتم و دربست نظريات او را تأ

چگونه می توان .  او را که بسيار ضعيف بود قابل انتشارۀ حزبی می دانستم و نه دفاعيداشته بود، در شأن يک فرد

  روزبه را محکوم نکرد که؛ۀ اين عقيد

  »که ھمه چيز بگويم ساالخانيان شھيد شد برای آنکه چيزی نگويد، من زنده مانده ام برای آن«

اينجا . دفاعيه به ھر شکلی بايد چاپ و منتشر شودبه ھر حال بعداً معلوم شد که . و با طيب خاطر ھمه چيز را گفت

ر می دھد و با انتشار آن موافقت می کند و من در موضعی که داشتم استوار يياست که اسکندری رأی خود را تغ

  .ماندم و ھنوز ھم به آن اعتقاد راسخ دارم

سوی ه نتقاد از مسکو و باکو ببالفاصله سيل ناخشنودی و ا.  انتشار يافت]سرطان[ مردم اول تيرۀباری، ماھنام

ياد دارم برخی افراد که بعداً به مقام رھبری رسيدند اصرار داشتند فوراً با ھواپيما به ه ب. مرکز سازمان سرازير شد

اّما تير از تيرکش رھا شده بود و . راه خطا رفته استه کنند که رھبری ب» ثابت«اليپزيک، مقّر حزب بيايند و 

تعجب آور نيست اگر پشتيبانی از قيام خرداد دنباله ای نداشت و پس از آن ھمه چيز . بازگردانيدرا  امکان نداشت آن

  .پيوسته استوقوع نه در سکوت فرو رفت آنچنان که گوئی قيامی در خرداد ب
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 خرداد که در ۀ مطلب بپردازم ضروری است يکی دو ارزيابی مقامات شوروی را از حادثۀکه به ادام پيش از آن

  .ار دارم در اينجا بياورماختي

  . خرداد١۶رخ ؤم» دستور ارتجاعه ب«ارگان رسمی دولت شوروی تحت عنوان » ايزوستيا «ۀ روزنامۀاز مقال

ديروز در پايتخت ايران، تھران، در مشھد، قم، ری، مراکز بزرگ مذھبی کشور، به تحريک «

شوب طلبان برای مبارزه عليه آ. عده ای از روحانيون مرتجع مسلمان، آشوب و بلوائی بر پا شد

تيراندازی به ھوا به ... استفاده کردند... اصالحات ارضی دولت، از ايام سوگواری مرسوم مذھبی

عده ای از جوانان متعّصب عقب افتاده چند مغازه را غارت ... عنوان اتمام حّجت مؤثر واقع نشد

رضی ضد فئودالی و اتّخاذ تصميم اجرای اصالحات ا.... کردند، چند اتومبيل را واژگون نمودند

 با مخالفت مالکين بزرگ و روحانيون مواجه شد که ء دادن حق رأی به زنان از ھمان ابتداۀدربار

  » عمل شوندۀ تبليغ وارد مرحلۀاکنون مرتجعين سعی دارند از مرحل. از مالّکين پشتيبانی می کنند

  ؛) خرداد١٨ يا ١٧(از راديو مسکو 

گروھی از فئودالھا و . توّجه محافل جھان را به خود جلب کرده استحوادث اخير ايران «

روحانيون ايران با شعار دفاع از رژيم ارباب ـ رعيتی در کشور و لغو قانون اصالحات ارضی 

که چندی پيش اعالن شد و تجديد بردگی زنان خواستند از راه توّسل به زور موجبات ارضاء 

  ».خواست ھای خود را فراھم آورند

قلمداد می » انقالب شاھانه«، مخالف با »ارتجاعی«اتحاد شوروی قيام ده ھا ھزار نفر را در سراسر ايران قيامی 

آيا حزب توده می . مردم جان به لب رسيده را با دست ارتش تبرئه می نمودتن از کرد و در واقع کشتار ھزاران 

  توانست موضعی ديگر اختيار کند؟

. در حالی که چنين نيست. آنست که اسکندری در جريان خرداد موضع مخالف داشتکيانوری در خاطرات خود بر

خاطر آن بود ه ر داد بيياگر نظر خود را تغ. د کرد و بر آن بود که بايد از آن حمايت کردئياسکندری قيام خرداد را تأ

البتّه (ادرھای حزب  مرکزی و بسياری از کۀمن يقين دارم، اعضاء کميت. که موضعی سوای موضع شوروی نگيرد

برای اثبات » مردم «ۀ ماھنامۀاستناد به سر مقال. به مخالفت با موضع دولت شوروی برنخاستند) جز قاسمی و من

اين سرمقاله ھم .  نقض غرض است،اين ادعا که حزب توده در قبال قيام خرداد از ھمان آغاز موضع درستی داشته

که مقامات شوروی بعداً حزب توده را  اين.  ضد آن قيام کردهم حزب بخالف ارزيابی مقامات شوروی بود و ھم تما

 ايران در ۀ ديگری است ولی حزب تودألۀو پشتيبانی از او ترغيب کردند، مس) البتّه نه رسمی(به تماس با خمينی 

  . موضعی جز موضع شوروی نداشت و نمی توانست داشته باشد۴٢ خرداد ١۵قبال قيام 

البتّه به . (در ارتباط با قيام خرداد آمده ترديد دارم» اسناد و ديدگاه ھا«االت و مطالبی که در من در موثق بودن مق

ليکن چون مدارکی در اختيارم نيست تا بتوانم )  که توضيح آن قبالً آمد۴٢ّرخ ؤ م۶٢ شماره ۀ ماھنامۀجز سر مقال

 که ٨٣ ۀ و فقط گذرا توضيح می دھم که اوالً شمار آنھا بنا گذارم از بيان آن خودداری می کنمۀترديد خود را بر پاي

 ساده نشان می ۀيک محاسب. ذکر شده يقيناً قالبی و نادرست است» به ياد خرداد خونين «ۀسال بعد در پايان مقال يک

ً بقي٨٣ باشد و نه ٧٢دھد که اين شماره بايد   ۀشمارکه تاريخ انتشار آنھا قيد شده ولی   مقاالت و مطالب با آنۀ، ثانيا

خالف روشی است که در کتاب اتّخاذ گرديده به اين معنی که ھر کجا مقاله ای از  و اين. ماھنامه ديده نمی شود

  .  آن نيز اضافه شده استۀ ماھنامه که دورۀآمده نه تنھا شمار» مردم «ۀماھنام

  


