
ا��شارات �ب �وده ا�ان

»واقعیت این است که، حزب ما در سال های دهۀ ۱۳۲۰ به  این دلیل توانست آن چنان 
نیروی اجتماعی وسیعی را در جامعه سازمان دهی کند که مبّشر اندیشه های مترقی و 
دانشجویان  و  جوانان،  زنان،  زحمتکشان،  و  کارگران  نیازهای  پاسخ گوی  که  بود  نویی 
کشور بود. امروز هم وظیفۀ ما همین است. بردن اندیشه های مترقی و راهکارهای عملی 
برای مبارزه با رژیم والیت فقیه و درعین حال تالش برای تدارک، تجهیز، و سازمان دهی 
نیروهای اجتماعی برای فرداِی به چالش کشیدن قطعی حاکمیت استبداد در میهن ما 
که دیر یا زود فرا خواهد رسید. من به این فردا و تحقق خواست های اکثریت قاطع مردم 
میهن ما برای رهایی از زنجیرهای استبداد و ظلم و استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت 

اجتماعی عمیقًا اعتقاد دارم.«
]رفیق علی خاوری، در مصاحبه  با »نامٔه مردم« شمارٔه ۱۱۰۴، ۵ خردادماه ۱۳۹۹[.

رفیق  دربارٔه  مردم،  انقالبی  خیزش  آستانٔه  در  )حیدرمهرگان(  هاتفی  رحمان  رفیق 
حقانیت حزب  خاوری صدای  "علی  عنوان:  زیر  بود،  شاه  رژیم  زندانی  که  خاوری  علی 
از سرمایه های معنوی  او یکی  نیست،  زندانی  تنها یک  ما"  ، می نویسد : »رفیق خاوری 
پرولتاریای رزمندۀ ماست. رفیق هوشنگ تیزابی- قهرمان شهید توده ای- در خاطرات 
خود او را با این کلمات تصویر می کند:  من در وجود او مارکسیسم واقعی را شناختم. او 
گران بهایی  امانت  او  کند.  بدل  مائدۀ جهان  گرامی ترین  به  را  بودن  توده ای  می توانست 
است. ... هیچ دیواری نمی تواند او را از مردم که آن همه دوستشان دارد، جدا کند. چه 
عشق جنون آمیزی! او در وجود همۀ توده ای ها، همٔه رزمندگان خلق، همٔه شاگردان و 

منادیان ارانی، همۀ کارگران و رنجبران وطنش آزاد است. ...«
]نشریٔه زیرزمینی »نوید«، شمارۀ ۱۷، ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۶[. 

و  زندان هم اتاقم  بند ٦  در  با خاوری  ُنه روزی است که   - »سه شنبه دوازدهم دی ۵۷ 
همه گونه محبت و یاری از او می بینم. در خواب و خوراک، مراقب آسایش من و تقویت 
و  و در سخن سنجیده  مقاوم، درست اندیش،  حال من است. مردی است دردآزموده، 
روشن و بردبار. چندباری که تا کنون او را در بحث با جوانان دیده ام، براستی شیفتۀ گفتار 
به ظاهر ساده ولی پرمایه اش شده ام. در قیاس با او، می بینم که خودم در بحث بیشتر 
مفاهیم کلی را به میان می کشم و می خواهم زود، راست و بی انحراف، به نتیجه برسم. 
ناچار سخنم دشوار و گاه بد فهمیده می شود. آیا هرگز خواهم توانست به سادگی و روشنی 

او در گفتار برسم؟
]م.ا. به آذین، »از هر دری«، جلد ۲، صفحه ۲۰۵[.
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کتاب بزرگ داشت رفیق علی خاوری



کتاب    زبرگ داشت    رفیق   علی خاوری

ی  حقانّیت  حزب صدا

هب مناسبت   هشـتاد   سالگی   حزب   تود ۀ   اریان

زمستان   ۱۴۰۰



کتاب بزرگ داشت رفیق علی خاوری 

صدای حقانّیت حزب

چاپ نخست، زمستان ۱۴۰۰ خورشیدی

به مناسبت هشتادسالگی حزب تودٔه ایران

همٔه حقوق چاپ و نشر برای انتشارات حزب تودٔه ایران محفوظ است.

www.tudehpartyiran.org
dabirkhaneh_hti@yahoo.de



فهرست

بخش اول
معنوی  سرمایٔه  و  خستگی ناپذیر،  مبارز  حزب،  حقانّیت  صدای  سوگ  در 

کارگران و زحمتکشان میهن ما!

* بیانیٔه کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران.................................... ۱۱

گزارش مراسم تدفین رفیق علی خاوری

* وداع با رفیق علی خاوری، صدای حقانیت حزب توده ایران.......... ۲۳

۲۷ ......... * سخنرانی نمایندۀ حزب در مراسم تدفین رفیق خاوری در برلین

گردهمایی گرامی داشت خاطرٔه  رفیق علی خاوری

* مختصری دربارٔه گردهمایی گرامی داشت خاطرۀ رفیق علی خاوری در فضای 
۳۳ ......................................................... مجازی 

متن سخنان و شعرخوانی ها، در گردهمایی بزرگ داشت خاطرٔه رفیق علی 
خاوری

مانند  خلل ناپذیر  و  نیک اندیش  پیکارگرانی  به  ما  تاریک  و  سرد  دوران  این  در   *
رفیق زنده یاد علی خاوری می اندیشیم.

۳۹ ............. محمد امیدوار، سخنگوی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 



۴۴    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

درهم  را  خاوری  رفیق  ارادۀ  نتوانست  وحشیانه  شکنجه های  آن همه  با  ساواک   *
بشکند.

۴۷ ......... عادله چرنیک بلند، صدر کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان 

* او به نمادی از »روشنفکری« که رهبر کمونیست های ایتالیا، آنتونیو گرامشی، آن 
را »روشنفکر ارگانیک” تعريف کرده بود، تبدیل شد.

عادل حبه، چهرٔه برجسته و نامدار حزب کمونیست عراق ................ ۵۳

* تقریبًا هرباری که رفیق خاوری به افغانستان سفر می کرد، ما زمینه دیدار ایشان با 
رهبر حزب ما رفیق کارمل و بعدها رفیق دکتر نجیب را فراهم می ساختیم.

خلق  دموکراتیک  حزب  مبارز  عضو  و  سیاسی  شخصیت  کشتمند،  اسدالله 
۵۷ ......................................................... افغانستان 

* رفقا با شادی و سروصدای بلند رفیق خاوری را آن روز در دفتر حزب در خیابان 
۱۶ آذر که به همت او بازگشایی شده بود دوره کرده بودند؛ او اولین شمارٔه »مردم« 

را هم با خود آورده بود.

۶۳ ....................................................... رفیق شهین 

آن نسل نِو پی جوی راه برون شد از دیکتاتوری کودتایی شاه، بعدًا در کنار این   *
رفقا- علی خاوری، پرویز حکمت جو، صابر محمدزاده، و آصف رزم دیده- در زندان 

شاه قرار گرفتند و تا انقالب ۵۷ گواه زنده و بالواسطٔه این تأثیر دامنه دار شدند.

رفیق ناصر مؤذن ................................................... ۶۷

مهاجر  رفقای  وضع  به  رسیدگی  برای  رفیق  تالش  بودم...  شاهد  جا  این  من   *
و کم کردن آثار مخرب هجوم ارتجاع به حزب را. چند سال بعد دوباره و این بار 
فروریزی اردوگاه سوسیالیسم. این جا هم رفیق خاوری لحظه ای تردید نکرد که راه 

ما درسته، راه ما حقه، و باید با صبوری و بردباری و مبارزه جویی این راه را ادامه داد.

۷۱ ...................................................... رفیق علیرضا 

* دیدار با رفیق "علی آقا" و تقدیم شعر "چشم انداز دور" به او

۷۷ ....................................................... رفیق محمد 

* اختر تابان، در سوگ رفیق علی خاوری

۸۵ ........................................... سروده ای از رفیق شاهرخ 



فهرست    فهرست    ۵۵        ۵۵

* رفیق علی خاوری در زندان قصر.

۹۱ ........................................... رفیق فدایی حسین صفا 

پیام های تسلیت حزب ها و سازمان های ایرانی به مناسبت درگذشت رفیق 
علی خاوری

رفیق  درگذشت  به مناسبت  آذربایجان  دمکرات  فرقۀ  مرکزی  کمیتۀ  *اعالمیٔه 
۹۷ ................... علی خاوری، صدر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 

*پیام تشکیالت دموکراتیک زنان ایران: در سوگ انسانی واال و مبارزی پرشور 
۱۰۱ ............................ و ثابت قدم در طریق آرمان های مردمش 

خاوری،  علی  رفیق  یاد  گرامی داشت  در  خلق(:  )فدائیان  ایران  چپ  *حزب 
شخصیت سرشناس چپ ایران! .................................... ۱۰۵

*سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(: درگذشت رفیق علی خاوری را به حزب 
۱۰۷ ................ تودٔه ایران و عدالت خواهان ایرانی تسلیت می گوییم! 

به مناسبت  جهان  کمونیستی  و  کارگری  حزب های  تسلیت  پیام  های 
درگذشت رفیق علی خاوری

کمونیست  حزب  یونان/  کمونیست  حزب  روسیه/  فدراسیون  کمونیست  حزب 
حزب  ترکیه/  کمونیست  حزب  جنوبی/  آفریقای  کمونیست  حزب  فرانسه/ 
کمونیست هند/ کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست هند )مارکسیست(/ کمیتٔه مرکزی 
افغانستان/  مردم  نوین  حزب  قبرس/  زحمتکشان  مترقی  حزب   )AKEL( آکل 
سودان/  کمونیست  حزب  عراق/  کمونیست  حزب  شیلی/  کمونیست  حزب 
حزب کمونیست بریتانیا/ حزب مردم فلسطین/ حزب کمونیست اتریش/ حزب 
حزب  افغانستان/  آبادی  حزب  اوکراین/  کمونیست  حزب  آلمان/  کمونیست 
کمونیست پرتغال/ حزب کمونیست فیلیپین -۱۹۳۰/ حزب کمونیست ارمنستان/ 
حزب کمونیست پاکستان/ حزب کمونیست در دانمارک/حزب کمونیست آمریکا/ 
حزب کمونیست کانادا/ حزب کمونیست اردن/ حزب کمونیست بوهم و موراوی/ 
حزب کمونیست نروژ/حزب کمونیست های کاتالونیا/حزب کمونیست خلق های 
۱۱۱ .................................. اسپانیا/حزب کمونیست صربستان 

ابراز همدردی ها در رسانه های مترقی پس از اعالم درگذشت رفیق علی 
خاوری

* برای رفیق علی خاوری، اسطورٔه حماسه و مقاومت

۱۴۵ ....................................................... رحمان ا. 



۶۶    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

* به یاد بزرگ مردی که مدتی کوتاه با او افتخار ھم بندی را داشتم

بدون نام ........................................................ ۱۴۹

* در سوگ انسانی واال و کم نظیر 

۱۵۵ .................................................. نسرین بدیع پور 

* شعله نامیرای امید و پیکار

۱۶۱ ........................................................ مهرداد 

بخش دوم
از سخن و قلم رفیق علی خاوری

۱۶۵ .................................................... * پیش درآمد

* به علی خاوری و یارانش

۱۶۹ .................................................. احسان طبری 

۱۷۱ ............ * متن دفاع رفیق علی خاوری در دادگاه بدوی نظامی 

* در رثای رفیق خاوری

۱۹۹ ..................................................... م. د. پویا 

مصاحبه ها، نامه  ها، پیام ها

دبیر کمیتۀ  و  نامۀ سرگشادۀ رفیق علی خاوری، عضو هیئت سیاسی   *
مرکزی حزب تودۀ ایران، به آقای منتظری

۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۱ )نشریٔه هواداران حزب تودٔه ایران در خارج از کشور به نام »راه 

توده«، ُدور اول، شماره ۲۹، ۱۸ فوریه ۱۹۸۳/ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۱( ......... ۲۰۱

غالی  پطرس  به  ایران،  تودۀ  حزب  اول  دبیر  خاوری،  علی  رفیق  نامه   *
دبیرکل ]وقت[ سازمان ملل متحد

۲۹ دی ماه ۱۳۷۱ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۳۹۳( ............................ ۲۰۷



فهرست    فهرست    ۷۷        ۷۷

حزب  مرکزی  کمیتۀ  صدر  خاوری،  علی  رفیق  با  مردم"  "نامۀ  مصاحبه   *
تودۀ ایران

۲۰۹ ............................. ۱۵ تیرماه ۱۳۷۲ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۴۰۵( 

به مناسبت پنجاه وششمین  با رفیق علی خاوری،  "نامۀ مردم"  * مصاحبه 
سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران

۲۲۵ ............................ اول مهرماه ۱۳۷۶ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۵۱۵( 

* مصاحبٔه رفیق علی خاوری در مصاحبه با نشریٔه »دنیای جوان« )یونگه 
ِولت( آلمان: این آغاز پایان رژیم است!

۲۶مردادماه ۱۳۸۸ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۸۲۳( ............................ ۲۴۱

جشن  به  ایران،  تودٔه  حزب  هفتادسالٔه  عضو  خاوری،  رفیق  پیام   *
هفتادسالگی حزب تودٔه ایران

۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۸۷۹( ............................. ۲۵۱

تأسیس  سالروز  هفتادوچهارمین  به مناسبت  مردم"  "نامۀ  با  مصاحبه   *
حزب تودۀ ایران 

۲۵۵ ............................ ۲۷  مهرماه  ۱۳۹۴ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۹۸۴( 

حزب  بنیادگذاری  سالگرد  صدمین  به مناسبت  مردم"  "نامۀ  با  گفت وگو   *
کمونیست ایران

۵ خردادماه ۱۳۹۹ )»نامٔه مردم«، شمارٔه ۱۱۰۴( ........................... ۲۷۵

هفت مقاله

۲۹۳ ......................................................... توضیح

* انقالب درخطر است 

۲۹۵ ......... مهر- آبان ماه ۱۳۶۲ / ۱۹۸۳ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۴( 

* حزب را به صالبه کشیده اند تا انقالب را متالشی کنند

۳۰۱ ... فروردین-اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ / ۱۹۸۴ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۱( 



۸۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

* آتش پرومته را نمی توان خاموش کرد

۳۱۱ ...... مرداد- شهریورماه  ۱۳۶۳ / ۱۹۸۴ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۳( 

* بیدادگری خون بار آنتی کمونیسم

۳۲۳ ........... مهر- آبان ماه ۱۳۶۴ / ۱۹۸۵ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۴( 

* مردم از جنگ بیزارند

۳۳۷ ............ آذر- دی ماه ۱۳۶۶ / ۱۹۸۷ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۵( 

* آن که از صلح بیش از زهر می ترسد

۳۴۷ ............ آذر- دی ماه ۱۳۶۷ / ۱۹۸۸ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۵( 

* کمونیست ها و مسائل منطقٔه آسیا- اقیانوس آرام )مجموعه مقاله (

آذر- دی ماه ۱۳۶۷/ ۱۹۸۸ )مجلٔه »مسائل بین المللی«، شمارٔه ۵(. در این مجموعه، 
۳۵۷ ..................... مقالٔه فقط در حریم صلح به قلم رفیق علی خاوری است



در سوگ صدای حقانّیت حزب،

مبارز خستگی ناپذیر، و سرمایٔه معنوی 
کارگران و زحمتکشان میهن ما!





بیانیٔه کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

در سوگ صدای حقانّیت حزب، مبارز خستگی ناپذیر، و 

سرمایٔه معنوی کارگران و زحمتکشان میهن ما!

اعضا، هواداران، و دوستان حزب!

مبارزان راه طبقٔه کارگر و زحمتکشان!

علی  رفیق  درگذشت  عمیق  تأسف  با  ایران  تودۀ  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
ایران را اعالم می کند. رفیق علی خاوری مبارزی  خاوری، صدر حزب تودۀ 
تحقق  راه  در  پیکار  سال  هشتاد  به  نزدیک  طول  در  که  بود  خستگی ناپذیر 
و  زندان  سال ها  تحّمل  به رغم  ما،  میهن  زحمتکشان  و  کارگران  حقوق 
شکنجه های رژیم شاهنشاهی و سال های طوالنی مهاجرت و کارزار تبلیغاتی 
رژیم و وابستگان آن علیه او و حزب، تا آخرین لحظه های زندگی ُپربارش و 
باوجود بیماری، دمی از وظیفٔه خود- همان طور که خودش همیشه می گفت- 
به عنوان سرباز حزبی، کوتاهی نکرد و در یکی از دشوارترین و حساس ترین 
دوره های تاریخ فعالیت حزب ما، نقشی قطعی و ویژه در تداوم کار و مبارزٔه 

حزب تودۀ ایران ایفا کرد.
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”نوید"،  زیرزمینی  نشریۀ  در  رفیق شهید رحمان هاتفی )حیدر مهرگان( 
وابسته به حزب تودۀ ایران، شمارۀ ۱۷، ۲۲ بهمن ۱۳۵۶، در مطلب ُپرشوری 

با عنوان ”علی خاوری، صدای حقانیت حزب ما” ازجمله نوشت:

معنوی  سرمایه های  از  یکی  او  نیست،  زندانی  یک  تنها  خاوری  ”رفیق 
تیزابی که در  از قول رفیق قهرمان هوشنگ  او  پرولتاریای رزمندٔه ماست.” 
بود،  آورده  روی  ایران  تودهٔ   حزب  به  خاوری  رفیق  با  دیدار  از  پس  و  زندان 
نوشت: ”من در وجود او مارکسیسم واقعی را شناختم. او می توانست توده ای 
بودن را به گرامی ترین مائدٔه جهان بدل کند. او امانت گران بهایی است... 
هیچ دیواری نمی تواند او را از مردم که آن همه دوستشان دارد، جدا کند. چه 
عشق جنون آمیزی! او در وجود همۀ توده ای ها، همٔه رزمندگان خلق، همۀ 
شاگردان و منادیان راه ارانی، همٔه کارگران و رنجبران وطنش، آزاد است ...”

رفیق علی خاوری در اّول فروردین سال ۱۳۰۲ در مشهد متولد شد. پدر 
رفیق، متخلص به ”ادیب خاوری”، شاعر بود و به زبان های عربی و فارسی 
شعر می سرود و به همین جهت غالبًا اهل علم و فضل و ادب در منزل او به 
شعرخوانی می پرداختند. رفیق خاوری از آغاز جوانی به اندیشه های کمونیستی 
جذب شد. همان طور که خودش می گفت: ”به  هنگام تولد حزب، جوانی بودم 
عمیقًا تحت تأثیر اندیشه های مترقی، و در مشهد فعالیت می کردم... برادر 
من عبدالرسول خاوری هم از فعاالن و کادرهای حزب کمونیست بود و بعدًا 
عضو کمیتٔه ایالتی خراسان شد و از این طریق من توانستم به دیدار بقراطی 
بروم و در مورد فعالیت های خودم در عرصٔه جوانان با او صحبت کنم “]به نقل 

از: ”نامٔه مردم”، شمارٔه ۱۱۰۴، ۵ خردادماه ۱۳۹۹[.

آغازین  ایران در سال های  رفیق علی خاوری در دوران رشد حزب تودهٔ  
و  ننگین  کودتای  از  پیش  و  بود،  فعال  حزب  جوانان  سازمان  در  فعالیتش، 
مّدتی  از  پس  وی  شد.  وادار  ناخواسته  مهاجرتی  به  مرداد،   ۲۸ سیاساختٔه 
نوایی،  بهرام دانش، رصدی، سرهنگ  رفقا  با  از طرف رهبری حزب همراه 
تدریس  و  پکن  دانشگاه  در  کار  برای  چلیپا  سرهنگ  و  خلعتبری،  العطایی، 
زبان فارسی و به راه انداختن برنامه ای رادیویی به زبان فارسی به چین اعزام 
شد. رفیق خاوری پس از بازگشت از چین و بنا به تصمیم رهبری وقت حزب، 
برای سازمان دهی مبارزه در درون کشور همراه با رفیق شهید پرویز حکمت جو 
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آنجا  از  شد.  فرستاده  ایران  به  معصوم زاده  مهندس  و  رزمی  سرگرد  رفقا  و 
که ساواک در تشکیالت تهران حزب از طریق عباس شهریاری نفوذ کرده 
به  افتادند و  به دام ساواک  از مّدتی کوتاه  یارانش پس  بود، رفیق خاوری و 
شکنجه گاه های رژیم شاهنشاهی کشیده شدند. رفقا خاوری و حکمت جو در 
بیدادگاه های نظامی شاه به اعدام محکوم شدند. دفاع درخشان رفقا خاوری 
و حکمت جو در بیداگاه های رژیم ستم شاهی و در دورانی که سایٔه نومیدی و 
شکست بر سر جنبش مردمی گسترده شده بود، جانی تازه  به مبارزٔه فعاالن 

 حزب ما در درون و بیرون زندان دمید.

دادستان رژیم شاه که رفیق خاوری را به جاسوسی و توطئه علیه امنیت 
کشور متهم کرده بود، در کیفرخواست خود در تشریح شخصیت رفیق خاوری 
ازجمله گفت: ”با توجه به مسئولیت های وی در شوروی و مأموریت وی از 
طرف حزب ]تودٔه ایران[ به چین کمونیست، محرز و مسّلم است که نام برده 
مورد  که  می باشد  کمونیستی  ورزیدٔه  و  باتجربه  انقالبی  کادرهای  از  یکی 
اعتماد صد درصد رهبری حزب منحلٔه توده و حزب کمونیست شوروی است، 
و به احتمال قوی مقام های حّساسی در کشورهای کمونیستی داشته و ازنظر 

نویسندگی و احاطه به تئوری مارکسیستی بسیار قوی است...”

رفیق خاوری در دفاعیه ای که توسط زنده یاد رفیق بیژن جزنی به بیرون 
از زندان منتقل شد و یادآور دفاعیٔه شورانگیز خسرو روزبه در دادگاه نظامی 
چون  جاویدانی  قهرمانان  حزب  ایران  تودٔه  ”حزب  گفت:  ازجمله  بود،  شاه 
ارانی، روزبه، سیامک، ُمبشری، و صدها قهرمان بنام و گمنام دیگری است 
انسان دوستی  و  عدالت  به خاطر  روشنایی،  و  نور  عاشق  پروانه ای  چون  که 
سوختند و بانام مّلت ایران بر زبان، از میان مّلت ما رفتند. آن ها سوختند و راه 
را برای دیگران روشن تر ساختند. حزب تودٔه ایران حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی میهن، اصالحات عمیق و انقالبی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و 
بهداشتی را سرلوحٔه مرام نامٔه خود قرار داده است و معتقد است که تنها راه 
رشد غیرسرمایه داری است که می تواند حاّلل مشکالت اجتماعی ما باشد. 
حزب تودٔه ایران با درس های تلخ و شیرینی که از تاریخ مبارزات مّلت ما به 
دست آورده به خوبی می داند که قسمتی است از مّلت زحمتکش ما، قسمت 
پیشرو و مطلع و آگاه و متشکل آن. حزب تودٔه ایران از توده ها و برای توده ها 
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و با توده های زحمتکش میهن ماست. حزب تودٔه ایران بنا به معتقدات فلسفی 
و سیاسی و اجتماعی خود مخالف روش های بالنکیسم، تروریسم، و هرگونه 
ماکیاولیسم است.ما معتقدیم در نتیجٔه رشد سرمایه داری اجتماع، بین 
خصلت اجتماعی کار و تولید و بهره وری خصوصی از حاصل آن، تضاد 
عمیق پیش می آید و این تضادها و تضادهای دیگر اقتصادی و اجتماعی 
هر اجتماع، قسمتی از همان علل و شرایط عینی است که به تغییرات 
تضادهای  این  آوردن  وجود  به  در  نه  ما  می شود.  منجر  انقالبی  بزرگ 
نه در آشتی ناپذیر شدن آن ها، سهمی نداریم. آن ها  عمیق اجتماعی 
بدون توجه به خواست ما به وجود می آیند و عمیق می شوند... درست 
است که ما آیندٔه وسیع تر و مترقی تری برای اجتماعمان آرزو می کنیم، 
آینده ای بر پایٔه عدم استثمار فرد از فرد؛ و یا به عبارت دیگر، ساختمان 
سوسیالیسم را برای کشورمان آرزو می کنیم. ولی باید به این اصول توجه 
داشت که در شرایط کنونی، هدف ما تأمین استقالل کامل سیاسی و 
اقتصادی کشورمان، نابود کردن تمام بقایا و عواقب مناسبات فئودالی، 
دموکراسی  و  آزادی  کامل  استقرار  ایران،  مشروطٔه  انقالب  تکمیل  و 
هدف های  به  نیل  برای  بایستی  که  است  قدمی  نخستین  این  است. 

بزرگ تر و مترقی تر جامعٔه ایرانی برداشته شود.”

رفیق خاوری در بخش دیگری از دفاع تاریخی خود، دفاعیه ای که در آن 
رژیم وابستٔه شاه را به محاکمه ای تاریخی کشاند، و آنگاه که دادستان رژیم 
با غرور و شجاعت گفت: ”آقای دادستان  او حکم اعدام تقاضا کرد،  برای 
به نام قانون و به نام عدالت برای من و دوستم از دادگاه تقاضای صدور حکم 
اعدام نموده اند. باور کنید همان قدر که شما، چه در موقع درخواست این گونه 
احکام و چه در موقع صدور آن ها، آرام و بی تفاوت هستید، من نیز به همان 

اندازه آرام و بی اعتنا هستم. آنگاه دل من می توانست 

بلرزد که خود را مقّصر بدانم. زندگی برای من مّدت هاست که دیگر دور من 
و آنچه تنها مربوط به شخص من است دور نمی زند؛ وجود من، خواست های 
من، آرمان ها و امیدهای من، دلُهره ها و دلخوشی های من، همه و همه در 
وجود مّلتم، خواست های مّلتم، آرمان ها و امیدها، دلُهره ها و دلخوشی های 
مّلت رنج دیده ام حل شده است... ژاندارک ها، ابرت ها، فوچیک ها، تلمن ها،



بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران    بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران    ۱۵۱۵        ۱۵۱۵

 لومومباها، ارانی ها، و روزبه ها همه را به نام قانون و به اتهام خیانت به مّلت 
و میهن محکوم به مرگ ساختند. ما هم به همین اتهام محکوم می شویم. 
شما ممکن است ما را محکوم کنید، ولی حقیقت را کسی نمی تواند محکوم 

کند، آن هم محکوم به مرگ. حقیقت زنده است و زنده خواهد بود.”

به پاس مقاومت  رفیق خاوری و رفیق شهید حکمت جو در دوران زندان 
رژیم  بیدادگاه های  در  حزب  حقانیت  از  تاریخی شان  دفاعیات  و  دلیرانه 
انتخاب شدند.  ایران  ستم شاهی غیابًا به عضویت کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ 
رفیق خاوری در زندان سمبل مقاومت، انسانیت، و دلیری بود، و ازاین روی، 
در  خاوری  رفیق  بود.  مختلف  دیدگاه های  با  سیاسی  زندانیان  مورداحترام 
روابط  دربارٔه   ،۱۳۹۴ مهرماه   ۲۷  ،۹۸۴ شمارٔه  ”نامٔه  مردم”،  با  مصاحبه اش 
صمیمانه اش با زنده یاد آیت الله منتظری می گوید: ”روابط دوستانه و اعتماد 
متقابل با آیت الله منتظری شایان یادآوری است. ایشان و دکتر پیمان و من تنها 
ساکنان روزهای گرم تابستان ۱۳۴۵ زندان قزل قلعه بودیم. دادگاه تجدیدنظر 
ما در جریان بود و من با حکم اعدام از دادگاه آمدم. پس از تقسیم غذا )من 
گفتم  شد؟  چی  دادگاهتان  پرسید  منتظری  آقای  بودم(  کشیک  روز  آن  در 
تمام شد. پرسید چی دادند؟ گفتم اعدام. گفت عجب مردمانی هستید شما! 
یک ساعت است اینجا به غذا می رسید، تقسیم کردید، و تقسیم می کنید، 
هیچ نگفتید. گفتم چی می گفتم؟ مگر انتظار دیگری داشتیم؟ گفت ما مردم 
اعتقاد به آخرت داریم و برای کار ثواب هم معتقد به اجر ُاخروی هستیم. آخر 
شما که به آن دنیا اعتقاد ندارید. این هم این دنیایتان! منتظری پس از آزادی 
از زندان قصر،  در دیداری که از زندان داشت، قرآنی را که پشت نویسی کرده 
بود برای من هدیه آورد. به دلیل همین ُحسن روابط سالم انسانی بود که پس 
از یورش رژیم به حزب مان، نامٔه سرگشاده ای نوشتم و داوری او را خواستم.”

رفیق علی خاوری پس از گذراندن پانزده سال در زندان های رژیم شاه، در 
آستانٔه پیروزی انقالب بهمن ۱۳۵۷ همراه با آخرین گروه زندانیان سیاسی از 
زندان قصر آزاد شد و به درخواست رهبری حزب، کار سازمان دهی دفتر حزب 
و انتشار نخستین شمارٔه "نامٔه مردم” را با همکاری زنده یاد محمدعلی مهمید 

آغاز کرد.

رفیق خاوری پس از انقالب به هیئت سیاسی و عضویت دبیرخانۀ کمیتۀ 
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مرکزی حزب تودۀ ایران انتخاب شد و نقش مهمی در پیشُبرد مبارزۀ دشوار و 
بغرنج حزب بعد از انقالب داشت. رفیق خاوری در مصاحبه با "نامۀ مردم"، 
دربارۀ برخوردهایش با رهبران رژیم، ازجمله به این نکته اشاره کرد: ”در مورد 
هواداران خمینی، من یادم هست که در اوایل انقالب از طرف حزب به دیدار 
هاشمی رفسنجانی رفتم و او آن وقت سرپرست وزارت کشور بود. بعد از ورود 
من به اتاقش، افسرنگهبان را که در اتاق ایستاده بود مرخص کرد و از پشت 
میزش بلند شد و آمد نشست روبروی من. در آنجا به من گفت که کشور ما به 
یک حزب چپ معتقد به انقالب نیازمند است، و ما فکر می کنیم که توده ای ها 
دارند خوب از انقالب دفاع می کنند. به هرصورت، صحبت طوالنی بود. من 
گزارش آن را در هیئت سیاسی مطرح کردم و رفیق کیانوری از آن استقبال 
کرد. من در پاسخ به این استقبال اضافه کردم که من برق چشم افعی را در 
چشم او دیدم، که رفیق کیانوری با اعتراض گفت: رفیق خاوری، اینجاش 
دیگه ایده آلیستی است. ... با تشدید فشارهای رژیم و همچنین شکاف هایی 
بیشتر  حزب  رهبری  در  روز  حوادث  با  برخورد  چگونگی  مورد  در  کم کم  که 
می شد، رفیق کیانوری تصمیم به اعزام رفیق طبری و من به خارج گرفت. 
و از این طریق بود که باوجود مخالفت شدید من و برخورد تندی که در این 
مورد با هم داشتیم، مأموریت رفتن به دفتر مجلٔه ”صلح و سوسیالیسم “در 
پراگ به من ُمحّول شد و به هر صورت من هم خودم را ُملزم به اجرای تصمیم 
رهبری حزب دانستم و به پراگ رفتم. رژیم در مورد رفتن رفیق طبری به خارج 
مخالفت کرد و برای او اجازٔه خروج صادر نکرد" ]نگاه کنید به: ”نامۀ مردم”، 

شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ خردادماه ۱۳۹۹[.

مّدت نسبتًا کوتاهی پس از خروج رفیق خاوری از ایران، رژیم جنایتکار 
والیت فقیه در حمله ای گسترده به حزب نخست در بهمن ماه ۱۳۶۱ و سپس 
در اردیبهشت ماه ۱۳۶۲،  هزاران عضو و هوادار حزب تودۀ ایران را دستگیر 
کرد، به بند کشید، و زیر شکنجه برد. رژیم پس از دستگیر کردن اکثر اعضای 
نمایش هایی  برگزاری  آن  پی  در  و  آنان  بردن  شکنجه  زیر  و  حزب  رهبری 
تلویزیونی با قربانیان شکنجه و اعالم انحالل حزب از این طریق، دشواری ای 
بی سابقه  برای ادامهٔ  حیات و فعالیت حزب پدید آورد. رفیق علی خاوری در 
مقام یگانه دبیر بازمانده از کمیتٔه مرکزی حزب، در کنار شمار اندکی از رفقای 
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بازمانده از رهبری حزب که توانسته بودند از دست گزمگان رژیم نجات پیدا 
کنند، مسئولیت تاریخی بازسازی و احیای رهبری و تشکیالت حزب، بازبینی 
حیاتی  امر  پیشُبرد  انقالب،  پیروزی  از  پس  نخست  سال های  سیاست های 
مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و مبارزه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی 
را، نخست در مقام مسئول کمیتۀ برون مرزی حزب، و در پی برگزاری موفق 
هجدهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب، در مقام دبیر اّول کمیتۀ مرکزی حزب 

تودۀ ایران، عهده دار بود.

گسست ها،  بزرگ،  دشواری های  دوران  دّوم،  مهاجرت  سخت  دوران 

توطئه های امنیتی-تبلیغاتی قطع ناشدنی دستگاه های امنیتی رژیم به قصد 

نفوذ در صفوف حزب، و دوران حرکت های ُمخّرب معدودی رفیقان نیمه راه 

و جاه طلبانی بود که فکر می کردند در نبود رهبری اسیر حزب، می توانند برای 

خود اعتباری دست وپا کنند.

طرح  انتشار  حزب،  کلی  سیاست  و  خط مشی  آگاهانۀ  و  درست  تغییر 

نوین برنامٔه حزب و تدوین سند مهمی در ارزیابی سیاست های حزب پس 

از انقالب، برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس مّلی حزب در سال ۱۳۶۵، انتشار 

هشتمین دورۀ ”نامۀ مردم “ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران، در کنار تالش 

برای ادامۀ همکاری ها با رفقای فدایی و اتخاذ مواضع مشترک باوجود همٔه 

دشواری هایی که در روند کار اتحاد عمل پیش آمده بود، و همچنین آغاز به 

کار رادیو زحمتکشان در افغانستان، که نمونٔه درخشانی از فعالیت و اتحاد 

عمل نیروهای چپ بود، همگی از دستاوردهای مهم دوران بازسازی حزب 

آن ها نقشی  در  رژیم والیی اند که رفیق خاوری  از یورش های خونین  پس 

اساسی داشت.

یکی دیگر از چالش های بزرگ در دوران مهاجرت دّوم، فروپاشی اتحاد 
تمام  که  بود  سوسیالیسم  اردوگاه  در  سوسیالیستی  دولت های  و  شوروی 
بنیان های نظری حزب ما و جنبش کارگری و کمونیستی جهان را به چالشی 
مشکالت  ازجمله  دشواری ها،  این  به  اشاره  در  خاوری  رفیق  کشاند.  جدی 

دوران گارباچف، گفت:

”حزب ما همواره روابطی بسیار گرم و بر پایٔه احترام متقابل با حزب های 
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کارگری و کمونیستی جهان داشته و امروز هم دارد. در دوران پس از حمله 
با رفقای شوروی و کشورهای  ما  از سوی رژیم والیی[ روابط  ما  ]به حزب 
دیگر سوسیالیستی خصوصًا چکسلواکی و آلمان دموکراتیک روابط رفیقانه 
آخر  سال های  در  خصوصًا  و  گارباچف  آمدن  کار  روی  با  البته  بود.  گرمی  و 
تالش  آنان  و  شد  روبرو  جدی  دشواری های  با  روابط  این  او،  حکومت 
اعمال نفوذ  حزب  تعیین رهبری  در  ما،  امور حزب  در  دخالت  با  تا  می کردند 
کنند، و حّتٰی در آن دوران که یلتسین مسئول حزب کمونیست شوروی در 
مسکو بود، قول دادن دفتر رسمی حزب ما را به کسانی داده بود، که این امر، 
با مخالفت شدید حزب ما در دیدار من با رهبران شعبٔه روابط بین الملل حزب 
کمونیست اتحاد شوروی، مسکوت گذاشته شد “]به نقل از: ”نامٔه مردم”، 

شمارٔه ۱۱۰۴، ۵ خردادماه ۱۳۹۹[.

فروپاشی  دورٔه  در    ،۱۳۶۹ فروردین ماه  در  مرکزی  کمیتۀ  پلنوم  برگزاری 
پدید  آن  رهبری  و  حزب  درون  در  را  بسیاری  دشواری های  شوروی،  اتحاد 
به  گارباچف  اندیشه های  تأثیر  تحت  که  کسانی  فعالیت  به خصوص  آورد. 
دنبال راه دیگری بودند، حزب ما را، مانند بسیاری از دیگر حزب های کارگری 
این  باوجود همۀ  با چالش های بزرگ و خطرناکی روبرو کرد.  و کمونیستی، 
”طرد  شعار  خاوری  رفیق  پیشنهاد  به  که  بود  نشست  همین  در  دشواری ها، 
رژیم والیت فقیه “به عنوان شعار اساسی حزب پذیرفته شد. در پی انشعاب 
در کمیتۀ مرکزی، و باوجود همٔه دشواری هایی که این انشعاب به وجود آورد، 
حزب توانست به سوی برگزاری سومین کنگرٔه خود برود و آن را بعد از گذشت 
با موفقیت برگزار کند. روند بازسازی حزب  ۴۷ سال از دومین کنگرٔه  حزب، 
و برگزاری کنگره های سوم، چهارم،  پنجم، و ششم، و تدارک صورت گرفته 
برای برگزاری هفتمین کنگرٔه حزب، بخشی از کارنامٔه درخشان توده ای ها در 
تأثیرگذار  و رهبری  بدون حضور فعال  دّوم است که  دوران دشوار مهاجرت 

رفیق خاوری ممکن نمی بود.

رفیق علی خاوری مبارزی تیزهوش، متفکری انقالبی، و انسانی واال بود 
کنار  در  توانست  ما  حزب  معاصر  تاریخ  مقاطع  حساس ترین  از  یکی  در  که 
رفقای خودش، سیاست اصولی و بنیان های نظری حزب تودٔه ایران متکی 
مبارزٔه  پرچم  و  دارد  پاس  چشم  مردمک  همچون  را  مارکسیسم-لنینیسم  بر 
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حزب ُپرافتخار طبقٔه کارگر و زحمتکشان میهن ما را همچنان در اهتزاز نگاه 
دارد. این مبارز آگاه و معتقد راه ُپرافتخار حزب توده ها، همچون قهرمانانی 
و  هاتفی ها،  رحمان  وارطان ها،  کیوان ها،  سیامک ها،  روزبه ها،  چون 
سیمین فردین ها با خوش بینی بی انتهایی به آیندٔه میهن و مبارزٔه طبقٔه کارگر 
در  ما  حزب  که  است  این  ”واقعیت  می گفت:  و  می اندیشید  زحمتکشان  و 
سال های دهٔه ۱۳۲۰ به این دلیل توانست آن چنان نیروی اجتماعی وسیعی 
که  بود  نویی  و  مترقی  اندیشه های  ُمبّشر  که  کند  سازمان دهی  جامعه  در  را 
دانشجویان  و  جوانان،  زنان،  زحمتکشان،  و  کارگران  نیازهای  پاسخ گوی 
و  مترقی  اندیشه های  بردن  است:  همین  ما  وظیفٔه  هم  امروز  بود.  کشور 
راهکارهای عملی برای مبارزه با رژیم والیت فقیه و درعین حال تالش برای 
چالش  به  فردای  برای  اجتماعی  نیروهای  سازمان دهی  و  تجهیز،  تدارک، 
کشیدن قطعی حاکمیت استبداد در میهن ما، که دیر یا زود فرا خواهد رسید. 
برای  ما  میهن  مردم  قاطع  اکثریت  خواست های  تحقق  و  فردا  این  به  من 
عدالت  و  دموکراسی  آزادی،  استقرار  و  ظلم  و  استبداد  زنجیرهای  از  رهایی 
اجتماعی عمیقًا اعتقاد دارم" ]نگاه کنید به: ”نامۀ مردم”، شمارۀ ۱۱۰۴، ۵ 

خردادماه ۱۳۹۹[.

رفیق علی خاوری، روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹، بر اثر ایست قلبی، رفقا 
و مّلتش را ترک کرد. ولی اندیشه های پاک، انسانی، و خلل ناپذیر او در زمینۀ 
پیکار حزب  و ضرورت  و زحمتکشان میهن  تاریخی کارگران  مبارزۀ  حقانیت 
تودۀ ایران برای تحقق آزادی، استقالل، صلح و عدالت اجتماعی و رسیدن 
به سوسیالیسم، ارثیٔه معنوی گران قدر و ماندگاری است که توده ای ها در راه 

تحقق آن، به پیکار خود تا پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درگذشت رفیق علی خاوری، صدر حزب 
تودۀ ایران، ”صدای حقانیت “حزب، مبارز خستگی ناپذیر، و ”سرمایٔه معنوی 
هواداران  و  اعضا  همٔه  او،  بازماندگان  به  را  میهن  زحمتکشان  و  “کارگران 
حزب، و همٔه مبارزان راستین راه طبقٔه کارگر و زحمتکشان تسلیت می گوید. 

راهش ُپررهرو و یادش گرامی و ماندگار باد!
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

اّول فروردین ماه ۱۴۰۰





گزارش مراسم تدفین رفیق علی خاوری





وداع با رفیق علی خاوری، صدای حقانیت حزب تودهٔ ایران

با  او  با  وداع  مراسم  برگزاری  با  همراه  خاوری  علی  رفیق  خاک سپاری 
حضور جمع کوچکی از نزدیکان و هم رزمانش و تنی چند از اعضا و هواداران 
حزب تودٔه ایران و نمایندگان برخی حزب ها و گروه های سیاسی در روز ۲۵ 
فروردین ماه ۱۴۰۰/ ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ برگزار شد. باوجود مقررات سخت گیرانه 
در ایام همه گیری ویروس کرونا در آلمان که امکان برگزاری مراسمی عمومی 
را ممنوع می کرد، مراسم وداع و سپس خاک سپاری رفیق خاوری با شکوهی 

خاص برگزار شد.

مرکزی  “مزارستان  اصلی  ساختمان  در  دوازده  ساعت  مراسم 
فریدریش فلدٔه” برلین در کنار تابوت غرق در گل رفیق خاوری با یک دقیقه 
سکوت در ابراز احترام به رفیق و سپس پخش سرود چهارم حزب تودٔه ایران 
آغاز شد و با پیام پراحساس خانواده رفیق خاوری در بیان زندگینامه و شرح 
روحیات و خصوصیات فردی این بزرگ مرد تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر 
ایران و تأثیر آشکار این پیام بر حضار ادامه یافت. سپس شرح تالش های 
خستگی ناپذیر رفیق علی خاوری در راه سوسیالیسم جهانی و در جهت مبارزه 
با دیکتاتوری شاه، بازگشت پرخطر او به ایران در راستای احیای سازمان های 
حزبی، دستگیری، شکنجه، برپایی دادگاه نظامی، صدور حکم اعدام، تبدیل 
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این حکم به حبس ابد بر اثر کارزارهایی جهانی، رهایی از زندان پس از پیروزی 
انقالب بهمن، و پرداختن بی درنگ به فعالیت های حزبی را یکی از رفقای 
حزب تودٔه ایران در این مراسم با سخنانی پرشور بیان داشت. در این سخنان، 
به ویژه نقش تعیین کنندٔه رفیق خاوری در حفظ و تحکیم صفوف حزب تودٔه 
ایران در سال های پس از هجوم خشونت بار و خونین جمهوری اسالمی به 
و  سازمانی،  فعالیت های  همه جانبه  ازسرگیری  به منظور  تجدیدقوا  حزب، 
انجام اقدام هایی مناسب در مقابله با ترفندهای رژیم اسالمی که هدف شان 
تخریب نام و وجهٔه حزب در ایران و جهان بود، برجسته دانسته شد و ستایش 
گردید. خواندن شعری از زنده یاد احسان طبری از مجموعه شعر “توده ای ها 
در دادگاه نظامی” که در ستایش از رفتار و خصائل رفیق خاوری و رفقا بود 
تصویری هنرمندانه از فضای مبارزات ضد دیکتاتوری زمان شاه که توده ای ها 
در پیش از انقالب ۱۳۵۷ در آن سهمی روشنگرانه و هدایت کننده داشتند از نو 

ارائه کرد. در پاره ای از این شعر و در وصف رفیق خاوری آمده است:

”در پس یک چهرٔه محبوب و خاُمش، روح سرکش

در نگاهی چون زالل آسمان، جانی چو آتش

جنبش کشتی ایمان را در این بحر مشوش

ناخدایی بی خلل بودی، متین، خونسرد، بی غش …”

آذربایجان”  دموکرات  “فرقه  و  زنان”  دموکراتیک  “تشکیالت  پیام های 
دربارٔه زندگی سراسر رزم رفیق علی خاوری در راه مبارزه با دیکتاتوری هر دو 
رژیم سلطنتی و مذهبی حاکم بر سرزمین ایران، در کارزار مبارزٔه سوسیالیسم 
در جهان، برای برقراری صلح و عدالت اجتماعی، از سوی نمایندگان این دو 

تشکل خوانده شد.

مراسم با نوای دلنشین پیانوی بانوی هنرمند، سارا، در اجرای چند ترانه 
خاطره انگیز در فواصل مختلف همراهی می شد.

فیلمی زیبا و پراحساس همراه با ترانه زیبای “ایران خورشیدی تابان دارد”، 
با صدای جاودانه محمدرضا  بود  احسان طبری  زنده یاد  آن سرودٔه  که شعر 
شجریان به نمایش گذاشته شد. این در رابطه با زندگی پربار اجتماعی و بیش 
از هشتاد سال مبارزه بی وقفه سیاسی رفیق خاوری در صف حزب تودٔه ایران 
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حزب  مرکزی  پیام های“شورای  از  بخش هایی  به  ازجمله  فیلم  این  در  بود. 
ایران  و “شورای مرکزی سازمان فداییان خلق  ایران )فداییان خلق(”  چپ 
)اکثریت(” و حزب ها و سازمان های دیگر به مناسبت درگذشت رفیق خاوری و 
در بزرگداشت خاطرٔه او پرداخته می شود. این فیلم کوتاه همچنین با سخنی از 
رفیق خاوری در کنگرٔه ششم حزب تودٔه ایران به پایان می رسد. او می گوید: 
“حزب تودٔه ایران با خون دل توده ها ساخته شده است… همٔه زنگ ها باید 

به صدا دربیاید!”

مراسم وداع با نمایش فیلمی از سروده ای قدیمی به نام “چشم انداز دور” 
که حدود بیست وپنج سال پیش به پاس قدردانی از تالش های ارزشمند رفیق 

خاوری از سوی یکی از رفقا به او تقدیم شده بود، به پایان رسید.

رفیق علی خاوری در تابوتی غرق در گل همراه با ترنم “سرود انترناسیونال” 
بدرقه کنندگان به آرامگاهش در “مزارستان مرکزی فریدریش فلده” مشایعت 
و  سوسیالیستی  جنبش  میعادگاه  فریدریش فلده”،  مرکزی  “مزارستان  شد. 
کمونیستی، آرامگاه تنی چند از برجسته ترین شخصیت های سوسیالیست و 
کمونیست جهان، چون رزا لوکزامبورگ، کارل لیبکنشت، و همچنین تنی چند 
از رهبران حزب تودٔه ایران است. رفیق علی خاوری در این آخرین دیدار با 
گروه کوچکی از یاران و دوستدارانش، در آرامگاه ابدی اش و در کنار بسیاری 

از هم رزمان جهانی اش جای گرفت.

حاضران با افشاندن گل های سرخ، آرامگاه رفیق علی خاوری را غرق در 
گل ساختند و در سکوتی غرورآمیز با او وداع کردند.





سخنرانی نمایندۀ حزب در مراسم تدفین رفیق خاوری در برلین

بدرود رفیق!

عاشقان چون زندگی زاینده اند / عاشقان در عاشقان پاینده اند

عشق از جانی به جانی می رود / داستان از جاودانی می رود

مردن عاشق نمی میراندش / در چراغی  تازه می گیراندش

سرنوشت اوست این خود سوختن / شعله گرداندن چراغ افروختن

]برگرفته از مثنوی بانِگ نی، سرودٔه ه.ا. سایه[.

و ما امروز برای بزرگ داشت خاطرۀ انسانی مبارز و واال جمع شده ایم که 
زندگی اش نمونٔه زیبایی از عشق به میهن و حزب کارگران و زحمتکشان، 
حزب تودۀ ایران، بود و در تمامی نودوهشت سال که در این جهان زیست 
دمی از تالش و کار برای تحقق آرمان های واالی آزادی، استقالل، و 

عدالت اجتماعی نیاسود.

رفیق در خانواده ای فرهنگی بزرگ شد و در مهاجرت ناخواسته هم 
به تحصیل در ادبیات و تاریخ پرداخت. تسلط به ادبیات فارسی و تاریخ 
ضرب المثل  یا  تاریخی  شواهد  آوردن  با  را  پاسخ ها  از  بسیاری  که  بود 
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و  آموزنده  بسیار  برای شنونده هم  پرمایه  بیان  این شیوه  بیان می کرد. 
دلچسب بود. اعتقاد عمیقش به مارکسیسم-لنینیسم و رهایی انسان ها از 
بی عدالتی، همراه با شیوایی بیان، آمیزه ای بود که او آن را به زیباترین 
رفیق  که  ازاین روست  و  کند  منتقل  شنونده اش  به  می توانست  شکلی 
قهرمان هوشنگ تیزابی که پس از دیدار با رفیق خاوری به حزب تودهٔ  
ایران روی آورد، نوشت: “من در وجود او مارکسیسم واقعی را شناختم. 
کند.  بدل  جهان  مائدٔه  گرامی ترین  به  را  بودن  توده ای  می توانست  او 
از مردم که  را  او  امانت گران بهایی است… هیچ دیواری نمی تواند  او 
آن همه دوستشان دارد، جدا کند. چه عشق جنون آمیزی! او در وجود 
همۀ توده ای ها، همٔه رزمندگان خلق، همۀ شاگردان و منادیان راه ارانی، 

همٔه کارگران و رنجبران وطنش، آزاد است. ... “

در شکنجه گاه های رژیم منفور و وابسته شاهنشاهی دلیرانه ایستاد و 
در بیدادگاه های آن صدای حقانیت حزبش شد و به افکار عمومی ایران 
و جهان این نکته را یادآوری کرد که “حزب تودۀ ایران حزب قهرمانان 
جاویدانی چون ارانی، روزبه، سیامک، مبشری و صدها قهرمان بنام و 
گمنام دیگریست که چون پروانه ای عاشق نور و روشنایی به خاطر عدالت 
و انسان دوستی سوختند و با نام ملت ایران بر زبان از میان ملت ما رفتند. 
آن ها سوختند و راه را برای دیگران روشن تر ساختند. حزب تودۀ ایران 
و  انقالبی  عمیق  اصالحات  میهن،  ارضی  تمامیت  و  استقالل  حفظ 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی را سرلوحٔه مرامنامٔه خود قرار 

داده است. ... “

و  او  خفقانی،  شرایط  و  سرکوب  دوران  در  ایستادگی  و  مقاومت 
هم رزمش رفیق قهرمان پرویز حکمت جو را به سمبل ایستادگی و مقاومت 
در شکنجه گاه ها بدل کرده بود. و آنگاه که پس از گذشت پانزده سال از 
بندهای استبداد ستم شاهی رهایی یافت، بدون کم ترین تأمل و شرط 
و شروطی به صفوف حزبش پیوست و همان طور که خودش می گفت 
به فرمان رهبری حزب پرچم ظفرنمون حزب کارگران و زحمتکشان میهن 
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با نهیب »خلق پیروز است« نخستین شمارۀ »مردم«، ارگان  را برافراشت و 
مرکزی حزب را منتشر کرد.

 او انقالبی ای تیزهوش، متفکر،  و انسانی واال بود که بیش از آنکه به فکر 
خود و خانواده اش باشد در فکر و نگرانی مبارزۀ حزب و زحمتکشان بود، از تملق 
و چاپلوسی منزجر بود و انسانیت را در تعهد و یاری رساندن بی چشمداشت به 
پیشبرد امر مبارزه می دانست و از همین رو بود که دوست و دشمن به او احترام 

عمیقی می گذاشتند.

او نمونه یک انسان وارسته و متواضع و یک کمونیست واقعی بود. باید 
او را در زندگی و از نزدیک می شناختی تا رفتار متواضعانه و شیوه ساده زیستی 
و کمک به دیگران را می دیدی. او آمیزه ای از لطافت و استقامت و ایمان و 
پایداری بود. از دیگر ویژگی های برجسته رفیق انعطاف و درک شرایط بغرنج و 
پیچیده و تیزبینی و هشیاری او بود. و همین تیزبینی و هشیاری بود که بسیاری 
از توطئه های رژیم را در سال های پس از یورش به حزب خنثی کرد. رفیق پس 
از یورش رژیم به حزب با اعتقاد عمیق به همه یادآوری می کرد که واقعیت 
این است که دشمن نتوانسته است آن طور که دلش می خواست حزب را نابود 
سازد و باید با تالش و هوشیاری کار بازسازی و مبارزه حزب را آغاز کرد و به پیش 
برد. و حزب ما چه دراز راه پرپیچ وخم و دشواری را پشت سر گذاشته است و 
سی وهفت سال مبارزۀ توده ای ها و در کنار رفیق تجربۀ گران بهایی است که 
بزرگ ترین درسش بردباری و تحمل همۀ توطئه های دشمن، همه تهاجمات 
تبلیغاتی و شخصی بدون کم ترین خللی در امر پیشبرد مبارزه حزب. رفیق، 
به رغم موقعیتی استثنایی که در حزب داشت، هرگز برای خود جایگاهی ویژه  در 
حزب قائل نبود و همیشه بر خرد و رهبری جمعی تکیه  داشت و تأکید می کرد.

انسان ها، سرنوشت  از  اندکی  بودند که سرگذشت شمار  از دیرباز گفته  و 
شگرفی است که در روند آن انسان تاریخ را می آفریند و در حرکت تاریخ به 
سمت تکامل، انسانی نو متولد می شود، انسانی که به رغم پلیدی ها، مالمت ها 
و دردها و آنگاه که در آوردگاه مبارزه به آزمون فراخوانده می شود، بی باک و 
به سمت »آرمان شهر«  توده ها  پیکار  راهنمای  راه  تا چراغ  استوار می ایستد 
ما  استبدادزدۀ  میهن  در  انسانیت  سوزان  کویر  این  در  و  باشد  انسان  رهایی 

همچون چشمه زاللی نویدبخش آینده ای بهتر.
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و سخن امروز ما در گرامی داشت زندگی سراسر پیکار انسانی ازاین دست 
زندگی  این  ابعاد  به تمامی  نمی توان  مختصر  این  در  که  افسوس  و  است 
ایثارگرایانه پرداخت، ولی این تاریخ و این رزم هشتادساله ارثیه ای معنوی است 
که برای ما و نسل های آینده می ماند و آموزه ای است برای اعتقاد خلل ناپذیر 
به ادامۀ مبارزه و آینده رهایی میهن از چنگال استبداد و استثمار. مارکس چه 

زیبا گفته بود:

اگر انسان در جسم خویش فانی است در عمل تاریخی خود باقی است!

یاد رفیق علی خاوری گرامی و ماندگار و راهش پررهرو باد!



گردهمایی گرامی داشِت خاطرٔه رفیق علی خاوری





مختصری دربارٔه گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ 
رفیق علی خاوری در فضای مجازی

مراسم گرامی داشت خاطرۀ رفیق علی خاوری در روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰ در تاالری مجازی به دلیل همه گیری کرونا برگزار شد. این مراسم که 
نفر  از ۱۶۰  بیش  زنده پخش می  شد،  به طور  از صفحه ”فیس بوک” حزب 

شرکت کننده و بیش از ۶ هزار بازدید کننده داشت.

مراسم که با سخنرانی ها، بیان خاطره ها، و خواندن شعر و ترانه، ترجمٔه 
بود  همراه  جهان  کمونیستی  و  کارگری  حزب های  پیام های  متن  فارسی 
جنبش  جان باختگان  جاویدان  خاطرٔه  به پاس  سکوت  دقیقه  یک  اعالم  با 
ایران  تودٔه  آزادی میهن و پخش سرود چهارم حزب  راه  مبارزان  و  توده ای 

آغاز گردید.

بود.  حزب،  سخنگوی  امیدوار،  محمد  رفیق  مراسم  سخنران  نخستین 
ادامۀ استبداد، دورانی که ریشه های  تاریک  و  این دوران سرد  او گفت در 
عمیق باور ما را به چالش هایی دشوار طلبیده اند، ما به پیکارگران نیک اندیش 
و خلل ناپذیری مانند رفیق زنده یاد علی خاوری می اندیشیم، و درادامه ضمن 
او  بی بدیل  نقش  از  خاوری،  رفیق  سالۀ  هشتاد  قهرمانانه  مبارزات  به  اشاره 
ایران  تودٔه  حزب  بازسازی  و  اسالمی  جمهوری  توطئه های  کردن  در خنثی 
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رفیق  بعدی  سخنران  گفت.  سخن  تاریخش  دوران  دشوارترین  از  یکی  در 
عادله چرنیک بلند، صدر فرقه دموکرات آذربایجان، در سخنانی پرشور گفت 

همان طور که در اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان به مناسبت 
تودۀ  حزب  زندگی  دورۀ  دشوارترین  در  او  گفته ایم،  خاوری  رفیق  درگذشت 
باتجربه  اعضای  همۀ  تقریبًا  وقت،  آن  پذیرفت.  را  حزب  رهبری  ایران، 
کادر  صدها  بودند؛  شده  دستگیر  ایران  در  حزب  فعال  رهبری  دانشمند  و 
ورزیده که در میدان عمل آبدیده و باتجربه شده بودند، در اسارت دژخیمان 
دوره های  در  حزب  پیشین  رهبران  که  امکاناتی  همچنین،  می بردند؛  به سر 
رفت؛  بین  از  کاماًل  شوروی،  فروپاشی  با  به زودی،  داشتند،  مهاجرت  قبلی 
پروسترویکای  بود؛  شده  ایجاد  مهاجرین  میان  در  کم سابقه ای  اختالفات 
ایدئولوژیک و سازمانی حزب در مهاجرت  به ریشه های  نیز تیشه  گارباچف 

حزب  ایدئولوژی  شعبۀ  مسئول  به  شهامت  با  که  خاوری  رفیق  ولی  می زد.  
گارباچف گفته بود ”اگر شاهرگ گردن مرا هم بزنید، حزب ما از مارکسیسم- 
شبانه روزی  فعالیت  و  نظیر  کم  فداکاری  با  کشید“  نخواهد  دست  لنینیسم 
بازسازی  توانستند  بودند،  او  کنار  در  که  رفقایی  همیاری  با  البته،  صد  و 
ایدئولوژیک حزب را سازمان دهی کنند. رفیق عادله در پایان  تشکیالتی و 
سخنان خود اشاره کرد من نیز افتخار می کنم که چند سالی از فعالیت های 
سیاسی و تشکیالتی خود را در حزبی گذراندم که رهبری آن با رفیق خاوری 
بود. توده ای ها و فرقه چی های راستین هیچ گاه رفیق خاوری و نقش سازندۀ 
او را در ادامۀ مبارزات پر فراز و نشیب حزب فراموش نخواهند کرد و با ادامۀ 

راه او، شخصیت او را گرامی خواهند داشت.

از هم رزمان رفیق  و  از رهبران حزب کمونیست عراق  عادل حبه،  رفیق 
خاوری که هم زمان با رفیق در زندان قصر در رژیم سلطنتی پهلوی زندانی 
رفيق  گفت  ازجمله  زندان  دوران  این  به  اشاره  با  و  گرم  سخنانی  طی  بود، 
آسمان  در  و ستاره هایی که  مبارزه  از  نمادهایی  مانند  ما علی خاوری،  فقید 
مبارزات ایران می درخشند یعنی چهره هایی همچون ارانی، روزبه، مبشرى، 
جنبش  ديگر  ناشناس  سرباز  هزاران  و  صدها  و  حجری،  عباس  حکمت جو، 
كمونيستى و توده اى ايران است. رفیق عادل حبه ضمن اشاره به تالش های 
تاریخ حزب  مداوم رفیق خاوری برای روشن کردن جوانان زندانی در مورد 



گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    ۳۵۳۵        ۳۵۳۵

تودٔه ایران، گفت او و من ترجمه كتاب "اقتصاد سیاسی” )نوشته نويسنده 
را  این دو کتاب  او  را شروع کردیم.  و "فرهنگ فلسفی”  نيكی تين(  روسى 
افزود  پایان سخن  به عربی ترجمه کرديم. رفیق عادل در  به فارسی و من 
استبدادی  بر ضد رژيم  مبارزه  او در مسیر  اما  را ترک کرد،  ما  رفیق خاوری 
تأثیر  اکنون حاکم است  دینی ای که  استبداد  و  افراط گرایی مذهبى،  شاه، 
خود را برجای گذاشت. همچنین برای بسیاری از کسان که سال ها حبس در 
کنار او در زندان های ایران را سپری کردند خاطراتی خوب  به یادگار مانده و 
می ماند و یاد على خاورى را در وجدان و ضمیر هواداران آزادی و دموکراسی 

در ایران معطر نگه می دارد.

دموکراتیک  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  از  کشتمند،  اسدالله  رفیق 
افغانستان، در سخنانی مبسوط، ضمن اشاره به دوران حضور رفیق خاوری 
در افغانستان خاطراتی شنیدنی از این دوران بیان کرد. رفیق کشتمند گفت 
دیدار  زمینه  ما  سفرمی کرد،  افغانستان  به  خاوری  رفیق  که  هرباری  تقریبًا 
فراهم  را  نجیب  دکتر  رفیق  بعدها  و  کارمل  رفیق  ما  حزب  رهبر  با  ایشان 
هر  میان  همبستگی  احساس  و  صمیمیت  اوج  دیدارها  این  می ساختیم. 
دو حزب را تداعی می کرد. شوق دیدار رفیق خاوری در وجود همه رفقای 
بسیار  سطح  در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب  رهبری  رفقای  به ویژه  ما 

باالئی قرار داشت. او رفیق خاوری را دوست و یار مردم افغانستان نامید.

مراسم بزرگ داشت رفیق خاوری در فضای مجازی با نمایش تصویرهایی 
از زندگی رفیق در زمان های مختلف و پخش صدای او همراه بود.

رفیق شهین از حال و هوای گشایش دفتر حزب به همت رفیق خاوری 
مردم توسط رفیق خاوری سخن  و هم زمان انتشار نخستین شمارۀ روزنامه 
گفت و نامۀ پرمهر او که بعد از فاجعه ملی و در مهاجرت دربارۀ اعدام همسر 
قهرمان رفیق شهین به او نوشته بود را قرائت کرد. رفیق ناصر مؤذن دربارٔه 
رفیق  ملی  قهرمان  اعدام  و  مرداد   ۲۸ کودتا  از  پس  سرنوشت ساز  برهٔه  دو 
در  که  والیی  رژیم  سوی  از  انقالب  از  پس  حزب  به  یورش  از  پس  و  روزبه 
آن  احیای  و  حزب  تشکل  و  تحزب  در  خاوری  رفیق  دوره  دو  این  دوی  هر 
اساسی داشت صحبت کرد. او گفت باوجود کارشکنی ها و توطئه ها  نقشی 
بر ضد ادامه فعالیت حزب و به رغم تبلیغات ضد رفیق خاوری که رهبری این 
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فعالیت ها را به دست داشت، در تالش هایش او پیروز شد و ما را ترک کرد. 
علیرضا در سخنانی پراحساس از زیست سادۀ رفیق خاوری در پراگ  رفیق 
و اینکه شاهد تالش رفیق برای رسیدگی به وضع رفقای مهاجر و کم کردن 
آثار مخرب هجوم ارتجاع به حزب بوده و همچنین پس از فروریزی اردوگاه 
سوسیالیسم رفیق خاوری لحظه ای تردید نکرد که راه ما درسته، راه ما حقه، 
خاطره هایی  داد  ادامه  را  راه  این  مبارزه جویی  و  بردباری  و  صبوری  با  باید  و 
شنیدنی گفت. محمد سیاح زاده از سلوک صمیمانه رفیق خاوری در دیدار 
به نام  کلیب  یک  با  همراه  خود  سرودٔه  شعری  و  کرد  نقل  خاطراتی  او  با 
گذاشت.  به نمایش  بود  کرده  تقدیم  خاوری  رفیق  به  که  دور”  ”چشم انداز 
رفیق شاهرخ شعر پراحساس سرودٔه خود به نام ”اختر تابان“ را همراه با یک 
کلیپ به نمایش گذاشت. رفیق حسین صفا، عضو حزب چپ ایران )فدائیان 
با رفیق خاوری در زندان قصر و  خلق(، خاطره ای از دوران هم بند بودنش 
دژخیمان  ترفند  مقابل  در  رفیق  شهامت  ابراز  و  قهرمانانه  ایستادگی  صحنٔه 
رژیم پهلوی بیان کرد. مراسم با اجرای دو قطعۀ زیبا با پیانو به وسیلٔه هنرمند 
جوان سارا و پخش ویدئویی از گوشه هایی از مراسم تدفین رفیق خاوری در 

برلین همراه با نوای جاودانٔه سرود انترناسیونال پایان یافت.

متن سخنرانی ها، بیان خاطره ها و شعرهای خوانده شده در این مراسم 
)با ویرایشی به لحاظ انتقال از متن گفتاری به متن نوشتاری( در پی می آید.



متن سخنان و شعرخوانی ها، در گردهمایی 
بزرگ داشِت خاطرٔه رفیق علی خاوری





محمد امیدوار، سخنگوی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

ریشه های  که  دورانی  استبداد،  ادامۀ  تاریک  و  سرد  دوران  این  »در 
عمیق باور ما را به چالش هایی دشوار طلبیده اند، ما به انسان ها و پیکارگران 
می اندیشیم  خاوری  علی  زنده یاد  رفیق  مانند  خلل ناپذیری  و  نیک اندیش 
که زندگی خود را وقف نسل های آینده کردند و شعله های اندیشه ها و باور 
آنان است که وجود ما پویندگان این راه را گرم می کند و به ما نوید آینده را 

می دهد.«

با سالم گرم به همۀ رفقا، هواداران، و همه دوستانی که ما را در جلسه 
بزرگداشت رفیق عزیزمان خاوری همراهی می کنند.

زنده یاد  رفیق  توده ای،  شاعر  از  شعری  با  را  صحبت هایم  بدهید  اجازه 
محمد زهری آغاز کنم:

به گل گشت جوانان،

یاد ما را زنده دارید، ای رفیقان!

که ما در ظلمت شب،

زیر بال وحشی خفاش خون آشام،
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نشاندیم این نگین صبح روشن را،

به روی پایۀ انگشتر فردا.

]برگرفته از شعر”به فردا”، سروده محمد رَُهری[.

نشست امروز برای گرامی داشت زندگی و پیکار انسانی واال و فرهیخته 
زندگی  بسیار.  و مردمش  برای حزب  و  برای خود کم می خواست  است که 
رزم جویانه ای که هشتاد سال آن در صف مبارزه برای بهروزی طبقه کارگر و 
محرومان و تحقق آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی میهنش سپری شد. 
زندگی را نبردی دائمی می دانست و همان طور که خود گفته بود: »زندگی 
شخص  به  مربوط  تنها  چه  آن  و  من  دور  دیگر  که  مدت هاست  من  برای 
امیدهای  و  آرمان ها  من،  خواست های  من،  وجود  نمی زند،  دور  است  من 
من، دلهره ها و دلخوشی های من همه وهمه در وجود ملتم، خواست های 
ملتم، آرمان ها و امیدها، دلهره ها ودلخوشی های ملت رنج دیده ام حل شده 
است.« و این گفتۀ نغز، انسان را به اندیشه مارکس می رساند که در نامه به 
و  دیده ای که فکر می کنند  رنج  انسان های  بود: »وجود  نوشته  روگه  آرنولد 
انسان های متفکری که رنج می برند با دنیای ددمنش و بی اثری که مایۀ لذت 

افراد مبتذل و محدود الفکر است ناچار وارد مرحلۀ خصومت می شود...«

از  و  شد،  متولد  مشهد  در  فرهنگ،  با  خانواده ای  در  خاوری  علی  رفیق 
کودکی و نوجوانی با ادبیات و فرهنگ غنی کشورش در کنار پدرش که او را 
»ادیب خاوری” می خواندند، آشنا شد و هنوز جوانی بود که با اندیشه های 
 ،۱۳۲۰ مهرماه  در  توده ها  حزب  تولد  با  و  گرفت  خو  کمونیستی  دوران ساز 
عاشق وار به حزب کارگران و زحمتکشان ایران پیوست و تا آخرین نفس های 
زندگیش مبارزه در صفوف آن را برای بنا کردن سوسیالیسم و دنیایی نو و رها 

از استثمار فرد از فرد ادامه داد.

با فراز و نشیب های زندگی حزبش داشت.  او نزدیکی تنگاتنگی  زندگی 
از  و  ارتجاعی  نیروهای  توطئه های  تشدید  با  و  مرداد   ۲۸ کودتای  از  پیش 
آنجاکه جانش به خاطر فعالیت های حزبیش در مشهد با خطر رو به رو بود به 
مهاجرتی ناخواسته کشانده شد و از آنجا برای تدریس زبان فارسی به چین 
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رفت. از آن دوران به نیکی می گفت و همیشه با احترام خاصی از خلق چین 
برای مبارزه و پایداریش در مقابل امپریالیسم یاد می کرد و می گفت حتی با تیره 
شدن روابط با اتحادشوروی رفقای چینی همواره با احترام عمیق با ما برخورد 
کردند و هیچگاه از ما نخواستند که کشورشان را ترک کنیم. دوران زندگیش 
پس از بازگشت از چین، و سپس اعزام به ایران برای بازسازی سازمان های 
حزبی مصادف با آزمونی بزرگ و دشوار در سیاهچال های رژیم ستم شاهی 
بود. آنگاه که گزمگان و شکنجه گران ساواک برای درهم شکستن آرمان ها 
وحشیانه  شکنجه های  زیر  را  بدنش  و  کردند  توانستند  هرچه  اعتقادشان  و 
درهم شکستند، درد و رنج را به جان خرید و در گوشش این سخنان رفیق 

قهرمان مرتضی کیوان زنگ می زد که گفته بود:

»درد و زخم تازیانه چند روزی بیش نیست

راز دار خلق اگر باشی همیشه زنده ای!«

شاهنشاهی  ساواک  انسان نمای  جانواران  و  پلید،  شکنجه گران  این  و   
بودند که سرافکنده در مقابل عظمت روان سرکش و استواری خلل ناپذیر او 
و  او  آنجاکه نظامیان مزدور شاه می خواستند  و در  تسلیم شدند. در دادگاه 
حزب پرافتخارش را به خیانت متهم کنند، خروشید که من »با صداقت تمام 
و عشق مفرط به نجات طبقات زحمتکش وطنم در صف حزب تودۀ ایران 

قرار گرفته ام.«

و  کارگران  حزب  تاریخی  حقانیت  از  قهرمانانه  دفاعیه  این  طنین 
زحمتکشان میهن ما، با وجود همه تالش های ساواک، دیوارهای پوشالی 
محکومیت  در  محکمی  سند  به  جهان  و  ایران  در  و  نوردید  درهم  را  زندان 
رزم  خاوری  علی  رفیق  اعتراض  بلند  بانگ  در  شد.  بدل  پهلوی ها  حکومت 
است،  پیکار  و  رنج  و  شهید  از  پر  تاریخ اش  سراپای  که  کبیر  حزب  یک 
انعکاس یافته بود و رفیق قهرمان شهید هوشنگ تیزابی چه زیبا و نغز گفته 
بود که: "او یکی از شاه میوه های باغ مردم ماست. حتی در زندان آزاد است. 
هیچ دیواری نمی تواند او را از مردم که آنهمه دوستشان دارد جدا کند. چه 
عشق جنون آمیزی! او در وجود همه توده ای ها، همه رزمندگان خلق، همه 

شاگردان و منادیان راه ارانی، همه کارگران و رنجبران وطتنش آزاد است."



۴۲۴۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

رفیق علی خاوری همراه با آخرین گروه زندانیان سیاسی، از زندان های 
انداختن  راه  به  برای  حزب  رهبری  اشارٔه  با  و  شد  رها  ستم شاهی  حکومت 
یاد  زنده  همراه  به  و  شد  مشغول  کار  به  فورًا  مرکزی  ارگان  انتشار  و  دفتر 
محمد علی مهمید به دنبال کار انتشار روزنامٔه حزب رفت و نخستین شمارٔه 
با تیتر بزرگ »سالم بر انقالب مردم« در روز چهارشنبه  روزنامۀ »مردم« را 
۲۳ اسفندماه ۱۳۵۷ در شرایطی که بسیاری از رفقای رهبری حزب هنوز در 

تالش برای بازگشت از مهاجرت سیاسی به میهن بودند، منتشر کرد.

به عنوان عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیتٔه مرکزی حزب  رفیق خاوری 
تودۀ ایران، پس از انقالب نقش مهمی در بازسازی حزب و باال رفتن اعتبار 
نیروهای  همه  میان  عمیقی  احترام  از  خاوری  رفیق  داشت.  جامعه  در  آن 
و  زندان  غنی  تجربه های  بود.  برخوردار  حزب  مخالفان  حتی  سیاسی، 
اندیشه های جستجوگر او پس از گذشت مدت نسبتًا کوتاهی پس از پیروزی 
انقالب، او را با طوفانی از نگرانی دربارۀ حزب و سیاست روز آن رو به رو کرد 
و همانطور که خود می گفت پس از یورش حکومت به کردستان در فروردین 
از سوی حزب: »این مواضع  به راست حاکمیت  سال ۵۸ و اعالم چرخش 
خیلی  عدٔه  فقط  کرد.  تغییر  بعدًا  و  نیافت  ادامه  پیگیرانه  متاسفانه  درست 
محدودی در رهبری حزب ازجمله رفقا: رفعت محمدزاده )اخگر(، صفری، 
طبری، و من، از روند موضع گیری حزب راضی نبودیم. البته زنده یاد رفیق 
طبری انسان بسیار آرام و متواضعی بود و از درگیری رودررو  پرهیز می کرد. 
و   ۱۳۶۰ دهه  سال های  آغاز  با  حزب  موضع گیری های  از  برخی  قبول  ولی 

تشدید فشارها و استیالی جو سرکوب، دشوارتر شد.«

رفیق خاوری با وجود مخالفت با تصمیم حزب برای اعزامش به خارج، در 
سال ۶۰ به چکسلواکی و دفتر مجله صلح و سوسیالیسم رفت و به کار حزبی 
خود ادامه داد. سرنوشت این چنین بود که رفیق علی خاوری پس از گذران 
آن دوران پرافتخار و سراسر مقاومت پانزده ساله در زندان های شاه باردیگر 
گستردۀ  سرکوب  پی  در  ایران  تودۀ  حزب  بازسازی  دشوار  و  بزرگ  آزمون  با 
رو  اکثریت رهبری وقت حزب  از جمله  توده ای،  حزب و دستگیری هزاران 

به رو شود.

حزب،  به  فقیه  والیت  رژیم  امنیتی  دستگاه های  گستردۀ  یورش 
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قربانیان  تلویزیونی  شوهای  انداختن  به راه  و  توده ای  هزاران  دستگیری 

شکنجه و اعالم انحالل حزب در جریان این نمایشات تأثرانگیز، فشارهای 

داخلی و بین المللی، از جمله از سوی شماری از احزاب کارگری و کمونیستی 

کنار  در  نمایشات،  این  در  کنندگان  برضد شرکت  قاطع  برای موضع گیری 

به  )اکثریت(  خلق  فدائیان  و  توده ای ها  از  بسیاری  گستردۀ  مهاجرت  موج 

خارج از کشور و سردرگمی های سیاسی فلج کننده در رابطه با سیاست های 

گذشته حزب و چگونگی بیرون آمدن از این بحران، در حالی که رژیم تمام 

تالش خود را به کار گرفته بود تا حزب نتواند دوباره جانی بگیرد، از جمله 

باقی  عضو  تنها  عنوان  به  خاوری  رفیق  مقابل  در  بود که  عظیمی  معضالت 

مانده از هیئت دبیران کمیتۀ مرکزی و همچنین بقیه کادرها و اعضای حزب 

تودۀ ایران که از سرکوب رژیم نجات یافته بودند، قرار داشت. انشعاب ها 

از  حزب  شکستن  درهم  و  نفوذ  برای  تالش  سازمان یافته،  گسست های  و 

هرگونه  کردن  بی اعتبار  برای  تبلیغاتی  هماهنگ  و  سنگین  کارزار  درون، 

آن  با  مقابله  به  از جمهوری اسالمی  از دفاع  را  خط مشی جدیدی که حزب 

بکشاند، از جمله آزمون هایی بود که نه تنها در حزب ما بلکه در تاریخ احزاب 

کارگری و کمونیستی جهان کم تر نمونه ای مثل آن را می توان سراغ گرفت.

رفیق علی خاوری این دوران دشوار را با وجود آنکه بیشترین یورش های 
تبلیغاتی متوجه بی اعتبار کردن شخص او بود با بردباری تحسین برانگیزی 
تحمل کرد و اجازه نداد دشمنان حزب، جاه طلبان و رفیقان نیمه راه، تالش 
او و انبوه اعضاء، هواداران و کادرهای صدیق را برای بازسازی حزب مختل 
و متوقف نمایند. رفیق خاوری منادی راستین وحدت در صفوف حزب بود و 
بررغم همه تبلیغات مخالفان و دشمنان حزب در تمام این دوران طوالنی، 
تالش کرد تا در دشوارترین مقاطع تا آنجا که در توان داشت جلوی گسست ها 
تالششان  مخالفان  و  دشمنان  که  آنجا  در  ولی  بگیرد  را  حزب  صفوف  در 
منحرف کردن حزب از خط مبارزاتی روشن آن بر ضد رژیم دیکتاتوری حاکم 
نفی  همچون  فریبکارانه  شعارهای  زیر  ارتجاع  برابر  در  تسلیم  و  سازش  و 
وجود "حکومت دیکتاتوری در ایران"، و ادامه "مبارزۀ که بر که” بود، رفیق 
بر ضد  مبارزه  راه  ایران در  تودۀ  تاریخی حزب  از رسالت  با قاطعیت  خاوری 
رژیم دیکتاتوری حاکم بر میهن ما و برای تحقق آزادی، استقالل و عدالت 
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میهن مان  زحمتکشان  و  کارگر  طبقه  واالی  آرمان های  تحقق  و  اجتماعی 
دفاع کرد و اجازه نداد تا حزب از مسیر مبارزۀ تاریخی اش منحرف شود.

چپ  نیروهای  همکاری  استوار  مدافع  و  منادی  همچنین  خاوری  رفیق 
با  افغانستان  در  رادیو زحمتکشان  انداختن  راه  به  بود.  آزادی خواه کشور  و 
همکاری رفقای سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(، تالش در راه تحکیم 
بازسازی  برای  تالش  دشواری ها،  همه  وجود  با  فدایی  رفقای  با  همکاری 
روابط با حزب دموکرات کردستان و همچنین گفتگو با دیگر نیروهای چپ و 
رهبری آن ها برای رسیدن به توافق از جمله تالش هایی بود که رفیق خاوری 

تا پایان بر آن تأکید داشت.

رفیق خاوری با اعتقاد عمیق به پیکار و حقانیت تاریخی حزب ما همواره 
به رفقای توده ای یادآوری می کرد که: »تاریخ حزب توده ایران از هر نظر 
و زوایه ای که بخواهید به آن نگاه کنید تاریخ منحصر به فرد و یگانه ای در 
کشورماست. در تاریخ معاصر ایران هیچ حزب سیاسی ای را پیدا نخواهید 
کرد که تأسیس آن به دست زندانیان سیاسی بنام و عناصر پیشرو و مترقی 
طرفدار منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان صورت گرفته باشد و این حزب 
بدون هیچ  و خونین همچنان  با وجود دهه ها سرکوب خشن  باشد  توانسته 
تزلزلی در راه رهایی کشورش از بندهای استعمار، استثمار و استبداد به مبارزه 

ادامه دهد...«

رفیق علی خاوری، همانطور که رفیق فرزانه و فرهیخته، احسان طبری، 
محزون  اشباح  آن  در  که  بود  کشوری  مردم  از  بود:  گفته  پیش  زمانی  دور 
انسانی بر فراز ویرانه های یک نظام منحط و منفور زندگی می کنند و در پیشگاه 
قدرت های مجهولی که باید رزق روزانه ای برساند سجود می کنند و در اینجا 
و  ما  دانست که  ما روزی خواهند  آیندگان  و  به عذاب است  انسان محکوم 
گذشتگان برای چه شکنجه دیدیم و به چه چیز امید داشتیم. و در این دوران 
سرد و تاریک ادامۀ استبداد و در این دوران که ریشه های عمیق باور ما را 
به چالش های دشواری کشانده اند، ما به انسان ها و پیکارگران نیک اندیش 
و خلل ناپذیری مانند رفیق زنده یاد علی خاوری می اندیشیم که زندگی خود را 
وقف نسل های آینده کردند و شعله گرم اندیشه ها و باور آنهاست که وجود ما 
ماندگان این راه را گرم می کند، و به ما نوید آینده را می دهد. آینده ای که در 
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آن انسان ها از زنجیرهای استثمار، فقر، بی عدالتی، ظلم، و تاریک اندیشی 
رها هستند و دنیای نوینی را بنا خواهند کرد.

یادش گرامی و ماندگار باد و راهش پررهرو!





عادله چرنیک بلند، صدر کمیتۀ مرکزی 
فرقۀ دمکرات آذربایجان

ارادۀ رفیق خاوری  با آن همه شکنجه های وحشیانه نتوانست  »ساواک 
را درهم بشکند.«

به  رژیم  ضربات  همه  آن  از  پس  خاوری  رفیق  که  می دانید  شما  »همۀ 
حزب و در دشوارترین شرایط، مسئولیت بازسازی حزب را به عهده گرفته 
با آن همه شکنجه های  با تمام توان خود مشغول این کار است. ساواک  و 
وحشیانه نتوانست ارادۀ رفیق خاوری را درهم بشکند. آن وقت شما تصور 
با این هیاهوها می توانید او را بشکنید و از مسیر خود منحرف  می کنید که 

کنید؟!«

شرکت  دیگر  و  ایران  تودۀ  حزب  هواداران  و  اعضاء  خدمت  سالم  با 
کنندگان محترم در مراسم گرامی داشت رفیق بزرگ و فراموش نشدنی همۀ 
ما، رفیق علی خاوری. از رفقای رهبری حزب تودۀ ایران نیز تشکر می کنم 
که مرا به این مراسم دعوت کردند و من توانستم افتخار حضور در مراسم 

زنده یاد رفیق علی خاوری را داشته باشم.



۴۸۴۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

را در صفوف حزب  از عمر ۹۸ سالۀ خود  تقریبًا ۸۰ سال   رفیق خاوری 
ایران  و زحمتکشان  کارگران  زندگی  بهبودی  راه  در  مبارزه  برای  ایران  تودۀ 
صرف کرده است. مبارزۀ درخشان و قهرمانانۀ رفیق خاوری مراحل گوناگونی 
داشته است. من هم سن و سالم کم نیست. ولی تا جایی که حافظه ام اجازه 
مراحل  در  خاوری  رفیق  با  رابطه  در  خاطره  چند  به  می کنم  سعی  می دهد، 

گوناگون اشاره کنم.

 من اولین بار در سال های دهۀ ۱۹۶۵ میالدی مطابق با سال های دهۀ 
۱۳۴۰ شمسی در ایران نام رفیق خاوری را شنیدم. آن سال ها همسر مرا در 
ایران دستگیر کرده بودند. من هم به ایران بازگشتم و مدتی را نیز در زندانی 

به نام »باغ مهران« گذراندم. پس از زندان در تهران مشغول طبابت بودم.

پرویز  شهید  رفیق  همراه  به  خاوری  علی  رفیق  سال ها،  همان  در   
حکمت جو به جرم فعالیت در تشکیالت مخفی حزب در ایران محاکمه و به 
اعتراضات  دنیا،  بودند. در آن زمان، در تمام  اعدام محکوم شده  مجازات 
در  بود.  شده  شروع  حکمت جو  و  خاوری  رفقا  اعدام  حکم  علیه  بر  زیادی 
به  و روشنفکران صاحب نام  و دکترها  از هواداران حزب  تهران هم عده ای 
شده  دادگاه  حکم  در  تخفیف  خواستار  و  نوشته  نامه ای  دسته جمعی  شکل 
بودند و در حال جمع آوری امضاء بودند. من توسط این افراد با سرگذشت و 
مبارزات رفقا خاوری و حکمت جو آشنا شدم و همراه دیگران آن نامه را امضاء 

کردم.

یادم می آید سال های آخر دهۀ ۱۹۸۰ میالدی ]سال های دهٔه ۱۳۶۰[ 
بود. آن هنگام چند سالی می شد که پس از یورش رژیم جمهوری اسالمی 
و  کنند  مهاجرت  باکو  به  بودند  توانسته  حزبی  رفقای  از  تعدادی  حزب،  به 
وقت  آن  در  مهاجرین  این  از  عده ای  می کردند.  فعالیت  و  زندگی  اینجا  در 
نسبت به بعضی مسائل و مشکالت زندگی و تشکیالتی اعتراضاتی داشتند. 
فرقۀ  سالن  در  بزرگی  جلسۀ  یکبار  مهاجرین،  این  شکایت های  با  ارتباط  در 
دمکرات آذربایجان تشکیل شد. به دعوت رفیق الهرودی، رفیق خاوری نیز 
علی رغم کارهای زیادی که داشت، از راه دور برای شرکت در این جلسه به 
باکو آمده بود. سالن پر بود. برخی از مهاجرین شکایت های خود را مطرح 
کردند. ولی کمی که گذشت، بعضی ها که معلوم بود تحریک شده اند و از 
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قبل تصمیم خود را گرفته اند، با لحن نامناسبی وارد گفتگوها شدند. رفیق 
خاوری با تواضع و خونسردی گوش می داد. ولی من که از تهران با تاریخچۀ 
مبارزات رفیق خاوری آشنا بودم، نتوانستم تحمل کنم. برخاستم و خطاب به 

کسانی که هیاهو می کردند، گفتم:

با  می کنید؟!  صحبت  چنین  شخصیتی  چه  با  می دانید  شما  »اصاًل 
رفیقی که حکم اعدام گرفته بود. با رفیقی که بر اثر اعتراضات مردم دنیا، 
حکم اعدام او لغو شد. همۀ شما می دانید که رفیق خاوری پس از آن همه 
ضربات رژیم به حزب و در دشوارترین شرایط، مسئولیت بازسازی حزب را به 
عهده گرفته و با تمام توان خود مشغول این کار است. ساواک با آن همه 
آنوقت  را درهم بشکند.  ارادۀ رفیق خاوری  نتوانست  شکنجه های وحشیانه 
شما تصور می کنید که با این هیاهوها می توانید او را بشکنید و از مسیر خود 

منحرف کنید؟!«

پس از آن نمی دانم چرا همه ساکت شدند و جلسه ادامه یافت.

در سال ۱۹۹۰/ ۱۳۶۹ ُنهمین کنفرانس فرقۀ دمکرات آذربایجان که هنوز 
تحت عنوان سازمان ایالتی حزب تودۀ ایران در آذربایجان فعالیت می کرد، 
برگزار گردید. یادم می آید به علت حوادثی که آن موقع در مرزهای ایران و 
نبود. به همین  امنیتی خوب  افتاده بود، وضعیت  اتفاق  آذربایجان شوروی 
علت، کنفرانس نه در سالن فرقه دمکرات، بلکه در باغ بزرگی که استراحتگاه 
قرار  باکو  مرکز  کیلومتری   ۳۰ در  و  بود  کمونیست  حزب  جوانان  سازمان 
آذربایجان  دمکرات  فرقۀ  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  همۀ  گردید.  برگزار  دارد، 
کنفرانس  این  در  شهرستان ها  در  فرقه  سازمان های  منتخب  نمایندگان  و 
تودۀ  حزب  رهبری  از  دمکرات  فرقۀ  رهبری  داشتند.  شرکت  صالحیت دار 
ایران نیز دعوت کرده بود تا نمایندگانی برای شرکت در این کنفرانس اعزام 
شوند. ولی علی رغم حساسیت های امنیتی، رفیق خاوری خودش شخصًا به 

باکو آمده و در کنفرانس شرکت کرد.

یادم می آید در یکی از این روزها، عدۀ کمی از نمایندگان کنفرانس که در 
میان آنان یکی دونفر از اعضای کمیتۀ مرکزی فرقه هم بودند، موضوع جدا 
شدن فرقه از حزب را مطرح کردند و از رفیق خاوری درخواست کردند که با 
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این پیشنهاد آنان موافقت کند.

رفیق خاوری با آرامش، این سخنان را شنید و در جواب آن ها با فروتنی 
گفت: »من کی هستم که برای شما تعیین تکلیف کنم؟! اکنون نمایندگان 
صالحیت دار  کنفرانس  این  در  فرقه  رهبری  و  فرقه  سازمان های  منتخب 
شرکت دارند. این ها حق و صالحیت دارند که این موضوع را بررسی کرده و 

طبق نظر اکثریت، تصمیم گیری کنند.«

پیشنهاد این چند نفر نه تنها از طرف دیگر نمایندگان پذیرفته نشد، بلکه 
مرکزی  کمیتۀ  افتخاری  صدر  عنوان  به  خاوری  رفیق  کنفرانس،  همین  در 

فرقۀ دمکرات آذربایجان انتخاب شد.

آخرین بار صدای رفیق خاوری را پارسال شنیدم. او علی رغم بار سنگینی 
که در رهبری حزب تودۀ ایران بر دوش داشت، فراموش نکرده بود که روز ۸ 
مارس به من زنگ بزند و تبریک بگوید. هنوز هم صدای گرم و مهربان او را 
در گوش خود می شنوم که گفت: »رفیق عادله خانم، روز همبستگی جهانی 
مبارزات زنان را به شما تبریک می گویم و در این مبارزات، برای شما آرزوی 

موفقیت می کنم.«

رفقا و حضار محترم!

آذربایجان  دمکرات  فرقۀ  مرکزی  کمیتۀ  اعالمیۀ  در  که  همان طور 
به مناسبت درگذشت رفیق خاوری گفته ایم، او در دشوارترین دورۀ زندگی حزب 
تودۀ ایران، رهبری حزب را پذیرفت. آن وقت، تقریبًا همۀ اعضای باتجربه و 
دانشمند رهبری فعال حزب در ایران دستگیر شده بودند؛ صدها کادر ورزیده 
که در میدان عمل آبدیده و باتجربه شده بودند، در اسارت دژخیمان به سر 
قبلی  دوره های  در  حزب  پیشین  رهبران  که  امکاناتی  همچنین،  می بردند؛ 
مهاجرت داشتند، به زودی، با فروپاشی شوروی کاماًل از بین رفت؛ اختالفات 
کم سابقه ای در میان مهاجرین ایجاد شده بود؛ پروسترویکای گارباچف نیز 
ولی  می زد.  مهاجرت  در  حزب  سازمانی  و  ایدئولوژیک  ریشه های  به  تیشه 
رفیق خاوری که با شهامت به مسئول شعبۀ ایدئولوژی حزب گارباچف گفته 
مارکسیسم-لنینیسم  از  ما  حزب  بزنید،  هم  مرا  گردن  شاهرگ  »اگر  بود 
دست نخواهد کشید«، با فداکاری ای کم نظیر و فعالیت شبانه روزی و صد 
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البته با همیاری رفقایی که در کنار او بودند، توانستند بازسازی تشکیالتی و 

ایدئولوژیک حزب را سازمان دهی کنند.

رفقا!

خودمختاری  نهضت  به  پیش  سال   ۷۵ که  کسانی  به اتفاق  قریب   اکثر 

پیشه وری  جعفر  سید  به رهبری  آذربایجان  دمکرات  فرقۀ  به  و  آذربایجان 

ایالتی حزب تودۀ ایران در آذربایجان  پیوستند، اعضاء و کادرهای سازمان 

بودند. مادر من هم آن زمان عضو حزب در تشکیالت اردبیل بود و گاهی 

مرا هم که دوازد سیزده ساله بودم، همراه خود به تظاهرات می برد. بعدها در 

مهاجرت، حزب و فرقه با هم وحدت کردند. این بار من رسمًا عضو سازمان 

ایالتی حزب تودۀ ایران در آذربایجان با نام تاریخی فرقۀ دمکرات آذربایجان 

شدم. در سالیان اخیر، همراه با قطع شدن رفت و آمدها و دیدارها، وضعیت 

دور  هم  از  »ما  جملۀ  با  را  آن  بارها  الهرودی  رفیق  که  آمد  پیش  جدیدی 

افتاده ایم« توصیف می کرد. ولی به گواهی صدها سند تاریخی، حزب تودۀ 

دمکرات  فرقۀ  و  آذربایجان  خودمختاری  نهضت  پیدایش  ابتدای  از  ایران 

آذربایجان تا کنون، با تمام امکانات ممکن، از این نهضت پشتیبانی کرده 

آذربایجان  دمکرات  فرقۀ  مرکزی  کمیتۀ  اعالمیۀ  در  که  همان طور  است. 

تاکید کرده ایم، توده ای ها و فرقه ای ها چه در سال های طوالنی که در یک 

تشکیالت بوده اند و چه در سال های دیگر، با عقیده و آرمان واحد، هم در 

راه منافع کارگران و زحمتکشان و هم در راه حقوق خلق های ایران، دوش 

به دوش هم مبارزه کرده اند.

من نیز افتخار می کنم که چند سالی از فعالیت های سیاسی و تشکیالتی 

خود را در حزبی گذراندم که رهبری آن با رفیق خاوری بود.

توده ای ها و فرقه ای های راستین هیچ گاه رفیق خاوری و نقش سازندۀ او 

را در ادامۀ مبارزات پرفراز و نشیب حزب فراموش نخواهند کرد و با ادامۀ راه 

او، شخصیت او را گرامی خواهند داشت.

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.





عادل حبه، چهرٔه برجسته و نامدار حزب کمونیست عراق

رهبر  که  از »روشنفکری«  نمادی  به  واقعاً  خاوری[  ]رفیق  »او 
کمونیست های ایتالیا، آنتونیو گرامشی، در کتاب »نامه ها”یش كه در زندان 
کرده  تعريف  ارگانیک”  »روشنفکر  را  آن  بود  نوشته  ایتالیا  فاشیست هاى 

بود، تبدیل شد.«

صفحه های  و  طوفانی  تاریخ  وارثان  از  یکی  بزرگداشت  برای  »امروز 
ایران،  کمونیست  حزب  ایران،  سوسیال دموکرات های  تاریخ  باشکوه 
روشنگری،  مدرنیته،  ارزش های  از  سرشار  تاریخی  ایران  تودٔه  حزب  و 
عدالت جویی اجتماعی، و برادری و همچنین ماالمال از فداکاری ها و تالش 
و  عقب ماندگی  باتالق  از  آن  کشاندن  بیرون  و  کشور  اعتالی  برای  پیگیر 
رکود اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و پیگیری وتالش در احياى فرهنگ، 

ادبيات، و دانش مردم همسايه مان ايران گردهم آمده ایم.«

علی خاوری با روی کردن به این گنجینٔه غنی جذب حزب تودٔه ایران شد، 
حزبی که در روندی شرافتمندانه اما طاقت فرسا نه تنها با وحشیگری نیروهای 
ارتداد، محافظه کاری، و ارتجاع در داخل کشور روبرو شد، بلکه با توطئه ها 
خرابکاری  دستگاه های  هدایت  با  عمدتًا  که  خارجی  نیروهای  برنامه های  و 
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بهترین  از  نفر  اجرا می شوند، هزاران  انگلیس  و  ایاالت متحده  در  و کودتا 
اعضایش و فرزندان مردم ایران در طيفی متنوع از خلق ها و قومیت های این 

سرزمین جان باختند.

ایران وحزب  از دشواری ها، میان حزب تودٔه  پر  تاریخ شریف و  این  در 
داخل  در  ارتداد  نیروهای  جانب  از  که  کمونیستی  حزب  عراق-  کمونیست 
عراق مورد ستمگری قرار گرفت و با چپاول و قلدری كشورهاى امبرياليستى 

در سطح جهانی نيز مواجه شد- همسویی وجود دارد.

در  که  ستاره هایی  و  مبارزه  از  نمادهایی  با  خاوری  علی  ما  فقید  رفيق 
آوتيس  همچون  چهره هایی  یعنی  می درخشند  ایران  مردم  مبارزات  آسمان 
سلطان زاده، تقى ارانی، خسرو روزبه، مبشرى، حکمت جو، عباس حجری، 
رضا  ميزانى،  فرج اله  باقرزاده،  تراب  ابو  افضلى،  بهرام  بهزادی،  منوچهر 
شلتوكى، صابر محمدزاده، و صدها و هزاران قهرمان ناشناس ديگر جنش 
به حزب تودٔه  اوایل جوانی  او در  ايران همانند است.  كمونيستى وتوده اى 
ایران جذب شد. او آن ارزش های روشنگری، ترقی خواهی، و عدالت جویانه 
را پی گرفت و تحت تأثیر امواج آزادی خواهانه و دموکراتیکی قرار گرفت که 
به ویژه در خالل جنگ جهانى دوم و در مبارزه بر ضد فاشیسم و دیکتاتوری 
در سراسر جهان گسترش یافت. او بعدًا و پس از پناهندگی اجبارى در اتحاد 
روسی  و  فرانسوی  زبان های  دانستن  و  چین،  در  سپس  و  شوروی  جماهیر 
و  با تجارب  او  و  تعمیق بخشد.  را  و فرهنگ خود  دانش  توانست  و عربی، 
از روشنفکری که  نمادی  به  واقعًا  او  بنابراین  آشنا شد،  دیگر  مبارزات مردم 
در  كه  »نامه ها”یش  کتاب  در  گرامشی  آنتونیو  ایتالیا  کمونیست های  رهبر 
تعريف  ارگانیک”  »روشنفکر  را  آن  بود  نوشته  ایتالیا  فاشیست هاى  زندان 

کرده بود، تبدیل شد.

من در سال ۱۳۴۴ تصادفی و به طوری غیرمنتظره  با او و رفیقش پرویز 
در زندان قصر آشنا شدم. این دو رفیق به اعدام محکوم شدند ليكن پس از 
اعتراض های احزاب کمونیست و نیروهای مترقی جهان، محکومیتشان به 
حبس ابد تبدیل شد و از اعدام و چنگال مرگ نجات يافتند. این تصادف برای 
بود که در طول سال های  رفاقتی  پیوندهای  براى قوى كردن  من فرصتی 
باز هم  او  تا آخرین روزهای قبل از عزیمت  او ادامه داشت و بعدًا  با  زندان 
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تقویت شد. دفاع شجاعانه علی خاوری و حکمت جو در دادگاه، واکنش هایی 
مثبت را بين زندانیان برانگیخت. زیرا این دفاع به یک برنامه سیاسی برای 
نجات مردم ایران از شر رژیم شاه مبدل شد و دادگاه آنان به دادگاه محاکمٔه 
سران رژيم و نخبگان مسلط بر ایرانیان تبديل شد. رفيق خاورى با كلمات 
پر معنایى در دفاع از خود گفت »منظور من در اين جا بيان يك مطلب ساده 
است و آن اين كه من و امثال من ساختٔه محيط خودمان هستيم يا به زعم 
بعضى، ميوه هاى تلخ اين محيط و به نظر اكثريتى نتائج رشد يافتٔه محيط پر 
از تضاد، پر از بى عدالتى پر از نابرابرى وطنمان مى باشيم كه خواسته ايم و 
كوشش كرده ايم اين تضادها را تشخيص بدهيم و راه حلى براى آن ها بياييم 

و به حل آن كمك كنيم.”

از  برخى  خود سرانه  واتهامات  حساسيت ها  کاهش  در  رفقا  اين  دفاع 
زندانيان علیه حزب تودٔه ایران و کاهش اختالف بین زندانیان چپ و جنبش 
زندان سیاسی عمیق ترین  بر  ناامیدی حاکم  ایران و همچنین کاهش  ملی 
تأثیر را به جا گذاشت وفضاى زندان را عوض کرد. در سال ۱۳۴۴ زندانيان 
جنوب  در  واقع  برازجان-  زندان  از  ایران  تودٔه  حزب  نظامی  سازمان  عضو 
ایران- دوباره به زندان قصر در تهران منتقل شدند. پس از مدتی، اداره زندان 
مجبور شد دعاى روزانه )شامگاه( برای شاه و دولت او را لغو کند، و سپس 
زندانيان  برای   ،۴ شماره  بند  یعنی  دیگری،  جدید  بند  ایجاد  به  زندان  اداره 
افسران  سازمان  اعضاى  ازجمله  و  زندان  نخبگان  که  شد  متوسل  سياسى 
حزب توده ایران و نهضت آزادی به رهبری آیت الله سید محمود طالقانی و 

اضافه بر آنان زندانيان عضو حزب كمونيست عراق را نیز شامل می شد.

ساختن  روشن  برای  زندانى  رفقاى  با  خود  بحث  در  خاوری  علی  رفیق 
آرام و استداللی  به تاریخ حزب تودٔه ایران، رفتاری  از امور مربوط  بسیاری 
قانع کننده داشت و با بسیاری از رفقا، به ویژه اعضای سازمان افسران حزب 
توده ایران همکاری فعال داشت. برای جلب دوستی و احترام در بین طیف 
گسترده ای از جوانان که با احیای جنبش مردمی مخالفت با رژیم ایران كه 
به زندان سرازیر شده بودند، از طریق گفت وگوها کوشش می شد. خاوری و 
رفقاى ديگر با رشوه دادن به برخی از زندانبانان سعى كردند برخی كتاب ها 
را به زندان بیاورند. او و من ترجمه كتاب »اقتصاد سیاسی” )نوشته نويسنده 
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را  کتاب  دو  این  او  کردیم.  شروع  را  فلسفی”  »فرهنگ  و  نيكيتين(  روسى 
به فارسی و من به عربی ترجمه کرديم.

رفیق خاوری ما را ترک کرد، اما او در مسیر مبارزه بر ضد رژيم استبدادی 
تأثیر  اکنون حاکم است  دینی ای که  استبداد  و  افراط گرایی مذهبى،  شاه، 
خود را برجای گذاشت. همچنین خاطرات خوبی  برای بسیاری از کسان که 
زندان های ایران را سپری کردند از او به یادگار می ماند و یاد على خاورى را 
در وجدان و ضمیر هواداران آزادی و دموکراسی در ایران معطر نگه می دارد.



اسدالله کشتمند، شخصیت سیاسی برجسته سیاسی 
و عضو مبارز حزب دموکراتیک خلق افغانستان

زمینه  ما  می کرد،  سفر  افغانستان  به  خاوری  رفیق  که  هرباری  »تقریبًا 
دیدار ایشان با رهبر حزب ما رفیق کارمل و بعدها رفیق دکتر نجیب را فراهم 
می ساختیم. این دیدارها اوج صمیمیت و احساس همبستگی میان هر دو 

حزب را تداعی می کرد.«

تاریخ  بنام  ازبزرگ مردان  از رفیق علی خاوری یکی  این لحظه که  »در 
یکی  یادآوری کنم که  می  دانم  بجا  می کنیم،  یاد  ایران  تودٔه  و حزب  ایران 
از افتخارات بزرگ در زندگی من داشتن ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه با 

حزب تودٔه ایران درمقاطع مختلف بوده است.«

در فرانسه هنگامی که دانشجو بودم با حزب تودٔه ایران و سازمان جوانان 
در  داشتم.  وتناتنگ  نزدیک  بسیار  رابطه ای  ایران  دموکرات  دانشجویان  و 
به  که  خورشیدی  چهل  دهه  نیمه  از  یعنی  دور  سال های  آن  از  افغانستان 
حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوستم، به بعد که رادیوی پیک ایران و 
نشرات حزب تودٔه ایران عمده ترین و یگانه منبع بزرگ تغذیه معنوی حزب 
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ما بوده است، برای من بزرگ ترین جلوه انقالبی بودن و انسان بودن بوده 
است. در نتیجه ما اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان باحزب تودٔه 

ایران و با اندیشه های آن آشنائی خوبی داشتیم.

هنگامی که رفیق خاوری برای اولین بار به افغانستان آمد، ما همه او را 
به طور غیابی از طریق نشریات رادیوی پیک ایران، خیلی خوب می شناختیم. 
او در کشوری گام می گذاشت که نیروهای انقالبی که به قدرت رسیده بودند 
او را دوست داشتند و مورد احترام عمیق آنان بود. قبل از رفیق خاوری رفقای 
رهبری وقت حزب نیز به نمایندگی از رهبری حزب تودٔه ایران به کابل سفر 

کرده بودند.

تقریبًا هرباری که رفیق خاوری به افغانستان سفرمی کرد، ما زمینه دیدار 
فراهم  را  نجیب  دکتر  رفیق  بعدها  و  کارمل  رفیق  ما  حزب  رهبر  با  ایشان 
می ساختیم. این دیدارها اوج صمیمیت و احساس همبستگی میان هر دو 

حزب را تداعی می کرد.

شوق دیدار رفیق خاوری در وجود همه رفقای ما به ویژه رفقای رهبری 
از  داشت.  قرار  باالئی  بسیار  سطح  در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب 
این رو ما همیشه هنگام اقامت رفیق خاوری در افغانستان تقریبًا هر روز، یکی 
از اعضای رهبری حزب مان را در اقامتگاه ایشان هنگام صرف شام دعوت 
می کردیم. به این ترتیب رفیق خاوری در جریان وضع عمومی افغانستان قرار 
می گرفت و رفقا هم از تجارب و خاطرات باا رزش ایشان لذت می بردند. او از 
مداخالت خارجی در افغانستان و جنگ اعالم ناشده ارتجاع و امپریالیسم بر 
علیه کشورمان نگران بود و از آن نفرت فراوان داشت. و هیچگاهی از اعالم 
پشتیبانی حزب تودٔه ایران از مبارزٔه برحق خلق ما در جهت ساختمان یک 

جامعٔه مبتنی بر عدالت اجتماعی آزادی و پیشرفت دریغ نکرد.

در  معمول،  تشریفات  رعایت  لحاظ  از  همیشه  خاوری  رفیق  آر  پذیرائی 
مهمانخانه های  در  همیشه  ایشان  می یافت.  انجام  کشور  یک  رهبر  سطح 
دولتی که عمدتًا خانه های اعیان نشین دوران شاهی بود و در تحت تأمین 
دولت انقالبی قرار گرفته بود، مورد استقبال قرار می گرفتند. تأمین امنیت 
رفیق  بود.  مدنظر  همیشه  و  ما  عدول ناپذیر  اولویت های  از  یکی  ایشان 
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خاوری با تواضع و متانت و مناعتی باال همیشه از ما می خواست سطح این 
تشریفات را پائین آوریم، ولی برای ما استقبال شایسته از ایشان از اولویت 

برخوردار بود.

سفر  بار  هر  داشت.  افغانستان  به  کاری  متعدد  سفرهای  خاوری  رفیق 
ایشان با کاری متراکم و پی هم با رفقای توده ای مقیم کابل همراه بود. یکی 
تودٔه  حزب  تشکیالت  ایجاد  از  بعد  افغانستان  در  ایشان  اقدامات  اولین  از 

ایران در کابل و یکی دو شهر

ص ۳۸

بود. من  ایران  رادیوی زحمتکشان  ایجاد  ایران، کار در جهت  با  مرزی 
شاهد صحنه هائی بودم که رفیق خاوری با چه عشق و عالقه ای در این راه 

اقدام نمود.

رفیق خاوری افغانستان را محل مناسبی برای تدویر کنفرانس ملی حزب 
ملی  کنفرانس  کرد.  برگزار  مناسبی  درشرایط  آن را  و  می دانست  ابران  تودٔه 
حزب تودٔه ایران در یکی از کاخ های قدیمی افغانستان به نام قصر چهلستون 
تدویر یافت. من در دهلیزهای کنفرانس به چشم سر دیدم که رفیق خاوری 
به سان جوانی پرشور و پر انرژی چگونه کارهای کنفرانس را باعشق و کاردانی 
بودند  آمده  کنفرانس  کار  در  شرکت  برای  ایران  از  که  رفقائی  کرد.  رهبری 

گوئی نور دیدگان رفیق خاوری بودند.

 این انرژی و توان کاری رفیق خاوری را در جریان سفرهای متعددش به 
کابل و به ویژه هنگام تدویر پلنوم کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران که در هتل 
انترکانتیننتال کابل برگذار شد نیز دیدم. ما هنگام تدویر این پلنوم تمام این 
هتل را که بزرگ ترین و مجلل ترین هتل آن وقت افغانستان بود، قرق کرده 
بودیم و خوشوقتم که پلنوم در شرایط مناسب به ویژه از لحاظ امنیتی تدویر 

یافت.

رفیق  با  همکاری  مدت  در  که  شناختی  از  را  خود  احساس  می خواهم 
خاوری داشته ام، در اینجا بیان کنم:

را  مخاطب  که  بود  طوری  خاوری  رفیق  اخالقی  خصوصیات  و  کاراکتر 
با  به طور طبیعی به احترام وامی داشت. صحبت آرام و پر از متانت وی که 
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طرف  وجود  در  و  بود  کننده  مجاب  همیشه  بود،  همراه  نیرومند  استداللی 
مقابل احترام را برمی انگیخت.

روابط رفیق خاوری با رفقای افغان همیشه بسیار صمیمانه و پر از مهر 
بوده است. او همیشه کوشش می کرد از وضع افغانستان مطلع باشد و اگر 
الزم می شد از مشوره های همیشه مفید و سنجیده شده خود دریغ نمی ورزید.

تا آنجائی که من دیده ام برخورد و روابطش با رفقای توده ای مقیم کابل در 
اوج صمیمیت و احترام و توجه به حال و زندگی آنان بوده است. هرباری که 
کابل می آمد با حداکثر رفقای توده ای دیدارمی کرد و به نظرات آن ها توجه 
با  را  باچه توجه و حوصله مندی جلسات طوالنی  او  داشت. من شاهدم که 
رفقا به پیش می برد. او در برابر رفقا گوش بسیار شنوا داشت. من معتقدم که 
احترام عمیقی که نسبت به او وجود داشت ناشی از احترام بسیارمتمدنانه ای 

است که او نسبت به دیگران داشت.

در برخورد با رفقای فدائی اکثریت بسیار صمیمانه و برادروار و آکنده از 
احترام و محبت بود.

تنگ  نظری  بدون  و  فراخ  دیدی  با  ایرانی  چپ  نیروهای  سایر  درباره  او 
از  قابل مالحظه ای  عده  بود.  ایران  تودٔه  حزب  مواضع  قاطع  حفظ  با  ولی 
شخصیت ها و رهبران احزاب و گروه های چپ ایرانی به افغانستان مسافرت 
کردند. ما همواره ازمشوره های رفیق خاوری در مورد آنان استفاده می کردیم. 

هیچگاهی او را در قبال سایر نیروهای چپ بی مدارا ندیدیم.

گوئی  که  بود  سیاسی  فعالیت های  انجام  غرق  چنان  خاوری  رفیق 
خانواده ای نداشت. گرچه او خانواده خود را بسیار دوست داشت ولی دیده 

می شد که همه هم و غم او حزب تودٔه ایران بود.

اینکه  مگر  نمی آورد  به میان  حرفی  خود  از  هیچگاهی  خاوری  رفیق 
کشد.  میان  به  را  ایران  تودٔه  حزب  پای  خودش  از  تذکری  یا  و  خاطره ای 
منتظری  حسین علی  آیت الله  با  خود  بسیارصمیمانه  روابط  خاطرات  از  مثاًل 
یک  چگونه  که  می کرد  یاد  برده اند،  به سر  زندان  یک  در  هم  با  مدتی  که 
مرجع تقلید مذهبی با یک کمونیست توده ای روابطی در حد صمیمیت باال 
برقرار می کند. می گفت زمانی که محمد منتظری شلوغ می کرد منتظری از 
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او خواسته بود که: »علی، این محمد را قدری نصیحت کن«. از رفیق پرویز 
از شباهتی که یک  به من  دارم که دوبار  بیاد  یاد می کرد.  باربار  حکمت جو 
یادآوری می کرد.  با محبت  با دکتر نجیب داشت  چشم زوایه دار حکمت جو 
وقتی از شرایط زندان می گفت بیشترین مثال هایش رفقای زندانی توده ای 

به ویژه آن گروه شریف اعضای سازمان نظامی حزب تودٔه ایران بود.

بجا  افغانستان  در  خاوری  رفیق  تأثیر  از  پر  گذر  از  آنچه  اینکه  خالصه 
ماند، نمونه بسیار زیبا و گویائی از یک انسان دارای فضایل اخالقی متعالی 
و یک توده ای به تمام معنی بود. من در ذهنم از او خاطرات بسیار با ارزش 
با او به خود می بالم و آن را یکی از  و دل انگیزی دارم. از دوستی و رفاقت 

دستاوردهای زندگی مبارزاتی بیشتر از نیم قرنٔه خود می دانم.

بخواب آرام رفیق خاوری عزیز؛ ای فرزند خلف و نامدار ایران زمین و 
رفیق یارویاور زحمتکشان همٔه جهان و به ویژه افغانستان.





رفیق شهین

»رفقا با شادی و سروصدای بلند رفیق خاوری را آن روز در دفتر حزب 
در خیابان ۱۶ آذر- ساختمان ۴ طبقه ای که هنوز تکمیل نشده بود و به همت او 
اجاره و سپس بازگشایی شده بود- دوره کرده بودند؛ او اولین شمارٔه »مردم« 

را هم با خود آورده بود و به رفقا نشان می داد.«

»در روزهای آغازین فاجعه ملی، روزی دلنوشته ای، از سرزمینی دور، از 
طرف رفیق خاوری به دست من، و تا جایی که به یاد می آورم، به تنی چند از 
همسران رفقای شهید رسید که همراه با کودکان خردسال مان در مهاجرتی 
ناخواسته بسر می بردیم. آن روزهای سیاه، چه بر ما گذشت، شرح آن بماند، 
اما نامه رفیق، دلنوشته ای زیبا و عاطفی با کلماتی محبت آمیز و درعین حال با 
صالبتی بی نظیر بود که مرا دعوت می کرد تا همه ذرات خشم و نفرت خود را 

به امید و نیروی رزم مبدل کنم.«

با درود به همه رفقا و دوستان حاضر در اتاق و با سپاس از وقتی که رفقا 
در اختیار من گذاشتند

رفقای گرامی!

سخن گفتن از زنده یاد رفیق خاوری که رفیق شهید ما رحمان هاتفی او را 
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به درستی صدای حقانیت حزب نامید، برای من کار آسانی نیست. امروز رفقا 
را در قالب سخنرانی،  انسان واال و مبارز برجسته  این  از زندگی  گوشه هایی 
خاطره، شعر، و فیلم بیان کرده و می کنند. من نیز با توجه به محدودیت وقت، 

فقط به ذکر دو خاطره که برایم بسیار عزیز و ماندگار است، بسنده می کنم:

خاطره اول من از روزهای پرهیجان پس از پیروزی انقالب بهمن سال 
۵۷ است. روزهای پر شوری که دفتر حزب در خیابان ۱۶ آذر، در ساختمان 
۴ طبقه ای که هنوز تکمیل نشده بود، به همت رفیق خاوری و تالش رفقا، 
به میهن ما  آزادی می رفت که قدم  بهار  بود.  بازگشایی شده  اجاره و سپس 
بگذارد. در دفتر تازه باز شدٔه حزب، از پیر تا جوان، از قشر کارگر و زحمتکش 
تا نخبگان علمی و دانشگاهی و آزادشدگان از زندان های ستم شاهی، همه و 
همه در کنار هم، سخت در تالش و تکاپو و سازمان دهی مبارزه پیش رو بودند 
زندگی  به  توده ها،  انقالب  به همت  که  نیز  منشعب  گروه  جوان  رفقای  ما  و 
علنی بازگشته بودیم، برای ادامه مبارزه سر از پا نمی شناختیم. تالش بی وقفه 
و هر کدام  بود  زیاد  کار  دفتر حزب جریان داشت.  در  بود که  و شبانه روزی 
گوشه ای از کار را گرفته بودند. رفقای خارج نیز کم کم به ایران باز می گشتند.

در همان اوایل انقالب، در یکی از روزهای اسفندماه ۵۷ که در دفتر حزب 
با آمدن رفیق خاوری به دفتر حزب، صدای شادی  مشغول به کاری بودم، 
و سر و صدای بلند رفقا از یکی از اتاق های دفتر به گوش رسید. کنجکاوانه 
رفتم که ببینم موضوع از چه قرار است! صحنه ای پر شور دیدم که هیچ گاه 
آن را فراموش نمی کنم: رفقای حاضر در دفتر، رفیق خاوری را چون نگینی در 
بر گرفته بودند که با خود اولین شمارٔه »مردم« را از چاپخانه آورده و به رفقا، 
با خوشحالی، نشان می داد. دقیق تر بگویم: مردم شماره ۱ - سال هفتم - ۲۳ 
اسفندماه ۱۳۵۷ که پس از سال های سیاه استبداد پهلوی، همان روز از چاپ 
در آمده بود و سیل شادباش و خوشحالی رفقا بود که جریان داشت و فضا را 
تحت تأثیر قرار داده بود. این یکی از خاطرات شیرین من از آن روزهای پس 

از پیروزی انقالب است.

همین جا باید اضافه کنم که عمر انتشار علنی “نامه مردم” پس از انقالب 
بسیار کوتاه بود. آخرین شمارهٔ  آن شماره ۵۲۸، در تاریخ ۱۴ خردادماه ۱۳۶۰ 
منتشر شد. با تیتر بزرگ “پیروزی قطعی و نهایی انقالب در گرو اتحاد همهٔ  



گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    ۶۵۶۵        ۶۵۶۵

نیروهای خلق است”. بعد از آن "نامه مردم" به گناه دفاع خستگی ناپذیر از 
منافع کارگران و مردم محروم، دیگر هرگز اجازه انتشار نگرفت.

از باز شدن دفتر و شادی آن روزها گفتم. اما متأسفانه آن روزهای شاد و 
سال های پرشور چندان طوالنی نبود و به زودی جایش را به سرکوب و بگیروببند 
از طرف استبداد این بار در شکل مذهبی اش داد. و این شرح خاطره دوم من 

است که می شنوید:

از رفقای  نفر  از آن، هزاران  در طی سال های دهه ۱۳۶۰ و حتی پیش 
رزمنده ما و سایر سازمان ها به دستور خمینی و دیگر دست اندرکاران رژیم والیی 
دستگیر، اعدام و یا روانه شکنجه گاه های مخوف شدند. برخی نیز مجبور به 

ترک وطن و مهاجرت اجباری گردیدند.

در پاییز سیاه سال ۱۳۶۷، ماه ها بود که ما خانواده های زندانیان سیاسی 
تالش  با  هم زمان  نداشتیم.  اطالعی  کوچک ترین  عزیزان مان  وضعیت  از 
تا  می زدند  سر  دری  هر  به  ایران  در  خانواده ها  بین المللی،  مراجع  در  حزب 
بود و خفقان، و  اما سکوت  بگیرند.  از عزیزان خود  یا خبری  اجازه مالقات 
تهدید و آزار خانواده ها، که بیداد می کرد. در اثر پافشاری خانواده ها به ویژه 
مادران و همسران زندانیان سیاسی، خبر فاجعه باالخره به بیرون درز کرد. 
بود.  داده  رخ  قرن  انسانی  ضد  فاجعه  بزرگ ترین  خبری،  مطلق  سکوت  در 
به جای مالقات، به هزاران خانواده زندانیان سیاسی ساک های به جامانده از 

عزیزان شان را تحویل دادند و دیگر هیچ.

در روزهای آغازین فاجعه، و در غیاب اینترنت و همه امکانات پیشرفته 
از  دلنوشته ای،  روزی  نبود،  پیش  سال   ۳۳ و  دارد  وجود  امروز  که  ارتباطی 
سرزمینی دور، از طرف رفیق خاوری به دست من، و تا جایی که به یاد می آورم، 
به تنی چند از همسران رفقای شهید مانند رؤیای عزیز همسر رفیق پرشور ما 
رفیق شهید حسین قلمبر )سیامک( رسید که همراه با کودکان خردسال مان 
بر ما گذشت،  ناخواسته بسر می بردیم. آن روزهای سیاه، چه  در مهاجرتی 
شرح آن بماند، اما نامه رفیق، دلنوشته ای زیبا و عاطفی با کلماتی محبت آمیز 
و درعین حال با صالبتی بی نظیر بود که مرا دعوت می کرد تا همه ذرات خشم 
و نفرت خود را به امید و نیروی رزم مبدل کنم. رفقا! من با اجازه شما می خواهم 
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متن کامل این نامه را بخوانم، که با نثری بسیار شیوا و کوبنده و قلمی توانا و 
مبارزه جویانه به رشته تحریر در آمده است.

از  خطیب  ابوالحسن  رفیق  مستعار  اسم  »رحمت«  که  این  توضیح  با 
کادرهای برجسته و عضو مشاور کمیته مرکزی حزب تودٔه ایران است که در 

فاجعه ملی به شهادت رسید. نامه رفیق خاوری چنین شروع می شود:

دختر عزیزم شهین!

بیان شرکتم در اندوه بزرگ و جانکاهی که بر دل داری، برایم دشوارتر از 
هر دشواریست.

واقعی  معنای  و  مفهوم  او  ولی  گرفتند.  مردمش  و  ما  و  تو  از  را  رحمت 
حیاتش را در قلوب مردم زحمتکش وطن مان برای همیشه ادامه خواهد داد.

او جاودانه شد. ستاره تازه ای بر پرچم خونین حزبش نصب شد. پرچمی، 
که سال هاست از درخشش ستاره های قهرمانان به خون خفته اش، خورشیدوار 

می درخشد.

رفیق شهین!

از ضامن های  او،  به  عشق و محبت و احترام تو و رفقای حزبی رحمت 
معتبر پایان بخشیدن به آن ظلم و جهالت افسار گسیخته ایست که بسیاری از 
رحمت ها را از ما و مردمشان گرفته و باز در بند گرفتن رحمت های دیگریست 

که از میان مردمی ترین انسان های وطن ما دست چین می شوند.

برای پیروزی راه رحمت ها و همراهان او همه ذرات خشم و نفرت خودمان 
را به امید و نیروی رزم مبدل کنیم.

کلمات تسلیت به قلمم نمی آید. چگونه می توان آتش فشان خشم و نفرتی 
فرو  با قطرات آب تسلیت  تو می خروشد  امثال  و  تو  در دل های مهربان  که 

نشاند.

برپائی  تا  وطن!  آزادی  تا  استبداد.  و  ظلم  نابودی  تا  رفیق!  می رزمیم 
عدالت واقعی برای مردم محروم مان!

امضا: خاوری

یاد عزیز رفیق خاوری مانا و گرامی باد!



رفیق ناصر مؤذن

رفیق خاوری پیروزمندانه ما را ترک کرد!

»خبر روی آوردن خلبانی به نام پرویز حکمت جو، آموزگار و فرهیخته ای 
رزم دیده،  آصف  محمدزاده،  صابر  به نام های  کارگر  دو  خاوری،  علی  به نام 
مبارزه  داشتن  ادامه  خویش  َنفس  در  حزبی،  فعالیت  به  دیگر  گروندگان  و 

حزبی در آن خفقان معنا می داد.«

رفیق خاوری دو بار در حیات حزبی که آرمان و فعالیتش عمده ترین تعلق 
خاطر همه هستی اش بود نقشی دامنه دار و احیاکننده داشت. بار اول سال 
۱۳۴۳ و آمدنش از مهاجرت به میهن ۱۱ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و 
۷ سال پس از اعدام قهرمان ملی خسرو روزبه بود. پس از تیرباران روزبه، 
امنیتی  غلظت  بر  کودتا،  از  پس  کشور  داخل  در  حزب  حرکت  نماد  آخرین 
به  کودتاچیان  تبلیغاتی  سیل آسای  تهاجم  شد.  افزوده  اجتماعی  فضای 
سیاسی،  و  اجتماعی  روشنگرانه  فعالیت  دهه  دو  از  بیش  درخشان  گنجینٔه 
سندیکایی، هنری و ادبی حزب، و تالش جنون آسا در کشیدن پردٔه استتاری 
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از جعلیات و داستان پردازی های سر تا پا دروغ بر ذهن نسل نو- یعنی نسل 
ما- جزو امور روزمره رژیم شد. نسل نو پی جوی راه برون رفت از دیکتاتوری 
لجام گسیخته شاهی با ناباوری به امکان فعالیت حزبی و بی اعتمادی به آن 
و  حکمت جو  خاوری،  رفقا  دستگیری  گزارش های  و  خبر  بود.  کشاکش  در 
دیگر رفقا در نقشه دستگاه امنیتی رژیم قرار بود پایان بخش فعالیت حزب 
تودٔه ایران و اصواًل تحزب بوده باشد- یا به قول ولی فقیه بیهوده بودن دمیدن 
دیکتاتوری  رژیم  بودن  ابدمدت   معنای دیگرش  باشد- که  در کورٔه خاموش 
آوردن  روی  خبر  شد.  برعکس  نتیجه  اما  باشد،  سیاست هایش  و  کودتایی 
خاوری،  علی  به نام  فرهیخته ای  و  آموزگار  حکمت جو،  پرویز  به نام  خلبانی 
دو کارگر به نام های صابر محمدزاده، آصف رزم دیده، و گروندگانی دیگر به 
فعالیت در حزبی سرکوب شده، در َنفس خویش امکان ادامه مبارزه حزبی در 
آن خفقان معنا می داد. درز کردن دفاعیات سیاسی این رفقا در دادگاه به ویژه 
دفاع سیاسی و اجتماعی مفصل رفیق خاوری که در واقع کیفرخواستی علیه 
را داشت. آن  تأثیر یک شوک  بود، زیر پوست جامعه  رژیم کودتایی حاکم 
نسل نِو پی جوِی راه برون شد از دیکتاتوری کودتایی شاه، بعدًا در کنار این 
رفقا- علی خاوری، پرویز حکمت جو، صابر محمدزاده، و آصف رزم دیده- در 
زندان شاه قرار گرفتند و گواه زنده و بالواسطٔه این تأثیر دامنه دار تا انقالب 

۵۷ شدند.

از  مرداد   ۲۸ کودتای  مشابه  چیزی  از  پس  خاوری  رفیق  نقش  دوم  بار 
این  اما  بود،  سوی یک دیکتاتوری دیگر و عوامل یاری دهندٔه خارجی اش 
سوی  از  بلکه  مصدق  دمکراتیک  و  ملی  دولت  سرنگونی  برای  نه  کودتا 
حکومتی برآمده از انقالب مردم و بر ضد نیروهای مترقی مردمی بود. رفیق 
خاوری در ادامٔه محول شدن مأموریت حزبی به او برای کار در مجله صلح 
و سوسیالیسم، به سازمان دهی حزب با کمک هواداران و اعضای پایبند به 
مارکسیستی لنینیستی  حزبی  مقام  در  ایران  تودٔه  حزب  پایه ای  اصول  حفظ 
رفیق  سازمان دهی،  این  ناهموار  و  دشوار  بسیار  طریق  در  گماشت.  همت 
خاوری در کنار هواداران و رفقای وفادار به آرمان حزب طبقه کارگر، حزب 
تودٔه ایران را دوباره بر پا داشت، آن هم پس از هجومی به آن که در تاریخ 
سرکوب حزب های کارگری و کمونیستی در جهان بی سابقه بوده است. رفیق 
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خاوری با تحمل رنج بسیار حزب را احیا کرد و درحالی ما را ترک کرد که در 
کارزار احیای حزب پیروز میدان این پیکار بزرگ بود.





رفیق علیرضا

»من این جا شاهد بودم... تالش رفیق برای رسیدگی به وضع رفقای 
آثار مخرب هجوم ارتجاع به حزب را... همین مسائل  مهاجر و کم کردن 
اردوگاه سوسیالیسم...  بار فروریزی  این  و  از چند سال دوباره...  بعد   ...
خیلی  ایدئولوژی  و  اعتقادی  پایه های  ریختن  درهم   ... و  شدن  سست 
شوم  اثرات  هم  ما  حزب  در  که  داشتند...  هم  ادعا  که  کمونیست هایی  از 
راه  که  نکرد  تردید  لحظه ای  خاوری  رفیق  هم  جا  این  گذاشت.  را  خودش 
ما درسته، راه ما حقه، و باید با صبوری و بردباری و مبارزه جویی این راه را 

ادامه داد.«

»رفقای سابق، رفقای نیمه راهی پیدا شدند که از این فرصت خواستند 
استفاده کنند. تمام هجوم تبلیغاتی خودشان را علیه رفیق ما به کار گرفتند. 
آنان  باندبازی های  و  بندبازی ها  دروغ گویی ها،  تهمت ها،  تمام  آماج  رفیق 
و  بیاورد  به ابرو  خم  رفیق  که  ندیدم  لحظه  یک  هم  بار  این  گرفت.  قرار 
لحظه ای تردید بکند در حقانیت ]حزب[. این هم برای من خیلی عجیبه! در 
همین دوران که من اسمش را می گذارم "روزی افتاد فتنه ای در شام"، تمام 
آنانی که آمده بودند به قول خودشان حزب را دوباره به عرش اعال برسانند، 

هر یک از گوشه ای فرا رفتند. رفیق ما ماند. تنها!«
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با سالم به همٔه رفقا و دوستان عزیز. من خودم را شایسته نمی دانم که 
در مورد رفیق بزرگی مثل خاوری صحبت بکنم.

با وام گرفتن از عنوان کتاب »چگونه فوالد آبدیده شد؟”، همیشه این 
نگاهی  با  میشه؟  آبدیده  فوالد  چگونه  خودم مطرح می کنم:  برای  را  سؤال 
این  جواب  بتوانیم  شاید  پربارش،  و  دشوار  زندگی  خاوری-  رفیق  زندگی  به 
داشته  دور  نظر  از  نباید  هم  را  نکته  یک  کنیم.  پیدا  راحت تر  را  سؤال ها 
تاریخی  شرایط  انسانی،  و  انقالبی  واالی  برخصلت های  عالوه  که  باشیم 
یک  تا  بگیره  شکل  که  الزمه  خیلی  هم  دیگری  فاکتورهای  و  اجتماعی  و 
بیاد. من به خاطر عدم دانش کافی  به وجود  تاریخ گذار و ماندنی  شخصیت 
وارد این مقوله ها نمی شوم و تنها سعی می کنم به زبان ساده چند خاطره در 

مورد رفتار و منش و اندیشه رفیق خاوری با شما در میان بگذارم.

رفیق ما حامل تفکر انقالبی با باور به این بود که: یا تفکر انتقادی است 
انتقاد  از حربه  او  او یک ویژگی مهمی داشت،  اما  یا اصأل تفکر نیست.  و 
برای خودنمایی استفاده نمی کرد. ویژگی مخصوصش این بود که انتقاد را 
استفاده کند.  تأثیرگذاری  و  برای اصالح، تصحیح،  در جا و مکان مناسب 
خیلی ها که پرمدعا هم هستند، چنین خصلتی ندارند. یک چیز دیگری که 
در رفیق خاوری دیدم و گاه شگفت زده می شدم این بود که چگونه این همه 
خستگی ناپذیر و مداوم کار می کند برای حزب، برای رفقای حزبی، و بدون 

منت.

که  امتیازاتی  و  امکانات  از  که  بود  این  دیگرش  انسانی  خصلت های  از 
شایسته اش بود به هیچ وجه استفاده نمی کرد. تا جایی که ممکن بود آن ها 
را برای رفقای دیگر اختصاص می داد و درنظر می گرفت و خودش بی بهره. 
رفیق خاوری یک انترناسیونالیست واقعی بود. از رمز و راز سیاست جهانی 
آگاه، با شرایط اردوگاه سوسیالیسم آشنا و دیدی روشن و کافی داشت. اگر 
هم انتقادی می کرد با خود رفقای کمونیست در میان می گذاشت. یک جمله 
معروفش همیشه در ذهن من هست. به رفقای ما در احزاب دیگر به خصوص 
در دورانی که اوضاع مساعد نبود و فروپاشی در راه بود می گفت: چه کار باید 
در  برگردید.  خیابان  به  و  بیایید  بیرون  کنفرانس  مجلل  تاالرهای  از  بکنید؟ 
روزهای تاریک بعد از فروپاشی هم )چقدر جالبه که هم زمان با روز اول ماه 
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مه، هم در ایران شاهد این موضوع بودیم و هم در کشورهای سوسیالیستی( 
من  می کنیم.  غیرقانونی  را  کمونیست  حزب  که  می کند  اعالم  کشور  وزیر 
شده  وحشت زده  شرایط  این  از  کمونیست  برجسته  رفقای  که  بودم  شاهد 
باالی  کرد:  تکرار  را  جمله  همان  هم  باز  شجاعت  با  خاوری  رفیق  بودند. 
سیاهی رنگی نیست. از اتاق های کنفرانس بیرون بیایید. به خیابان برگردید. 

با مردم و در کنار مردم.

خیلی جالبه یک خصلت انسانی دیگرش را این جا یادآوری کنم. انسانی 
بود.  ناچیز  بسیار  برق  و  آب  قیمت  چکسلواکی  در  مصرف.  در  صرفه جو 
اصأل به حساب نمی آمد. تازه رفیق در محل سکونتش از این بابت پرداخت 
نمی کرد. با این حال، بارها و بارها شاهد بودم هر قطره آبی را سعی می کرد 
صرفه جویی کند. هر المپ اضافی را سعی می کرد صرفه جویی کند و روشن 
نکند. وقتی می پرسیدم می گفت باالٔخره این را باید این دولت سوسیالیستی 
و این مردم پرداخت کنند. اگرچه به نظر نمی آید ولی عادت درستی هست که 

ما باید رعایت کنیم.

و  دم  آن  با  بود،  کارش  محل  که  سوسیالیسم"  و  "صلح  مجله  دفتر  در 
دستگاه با آن وسعت و گسترش )نمایندگان تقریبأ تمام احزاب کمونیست و 
کارگری آنجا دفتر داشتند و کار می کردند، کاری سخت و دشوار ولی بسیار 
پرثمر( مطابق معمول چند دستگاه اتوموبیل با راننده در خدمت کارکنان قرار 
داشت. رفیق خاوری هیچ گاه از این اتوموبیل و راننده استفاده نمی کرد. زنده 
یاد رفیق بهرامی که او هم در دفتر مجله صلح و سوسیالیسم کار می کرد، 
شهر  مرکز  از  دور  بیمارستانی  در  بیماری  به علت  که  کرد  تعریف  من  برای 
اتوموبیل  از  بیمارستان مجبور شد  به  برای رفتن  بود. رفیق خاوری  بستری 
مجله استفاده کند. بهرامی تعریف می کرد رفیق خاوری در را باز کرد و بعد از 
احوال پرسی گفت آیا مشکلی هست که باید برطرف کند؟ و بعد اظهار داشت 
که راننده جلوی در بیمارستان منتظر است و او خجالت می کشد وی را در 
انتظار نگه دارد و بدون آن که بنشیند، بازگشت. این چیزها را که آدم می شنود 
باشد.  مراعات  اهل  اندازه  این  تا  کسی  است  ممکن  مگر  می کند.  تعحب 
کسی که می توانست از مزایا و امتیازات فراوانی بهره مند باشد )مرخصی در 
از مجتمع های درمانی و  اقامت در هتل های لوکس، استفاده  ساحل دریا، 



۷۴۷۴    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

آسایشگاه های مجهز، و جزاین ها( از خود دریغ و به دیگر رفقا می داد.

 دربارٔه دوران پس از یورش به حزب احتیاجی نبست من صحبت بکنم. 
تمام رفقا یا شاهد بودند یا درگیرش بودند و یا این جا و آن جا شنیده ایم و 
آوار  بار  زیر  آدم  کمر  چگونه  و  بود  ودشواری  سخت  دوران  چه  می دانیم. 
یورش رژیم جنایتکار اسالمی خم می شد. رفیق خاوری استوار و پابرجا بدون 
کوچک ترین شکی در حقانیت راه به همه رفقا روحیه می داد و تالش می کرد 

به زندگی آنان سامان دهد.

وضع  به  رسیدگی  برای  رفیق  تالش  شاهد  بودم،  شاهد  جا  این  من 
رفقای مهاجر و کم کردن آثار مخرب هجوم ارتجاع. درست همین مسائل 
و مشکالت بعد از چند سال دوباره گریبانگیر شد. این بار فروریزی اردوگاه 
درهم  یا  و  شدن  سست  شد.  پیدا  نیز  دیگری  مشکل  بار  این  سوسیالیسم. 
ریختن پایه های اعتقادی و ایدئولوژی خیلی از کمونیست هایی که ادعا هم 
داشتند. این امر در حزب ما هم اثرات شوم خودش را گذاشت. این جا هم 
با  باید  و  حقه،  ما  راه  درسته،  ما  راه  که  نکرد  تردید  لحظه ای  خاوری  رفیق 

صبوری و بردباری و مبارزه جویی این راه را ادامه داد.

خواستند  فرصت  این  از  که  شدند  پیدا  نیمه راهی  رفقای  سابق،  رفقای 
استفاده کنند. تمام هجوم تبلیغاتی خودشان را علیه رفیق ما به کار گرفتند. 
رفیق آماج تمام تهمت ها، دروغ گویی ها، بندبازی ها و باندبازی های آنان قرار 
گرفت. این بار هم یک لحظه ندیدم که رفیق خم به ابرو بیاورد و لحظه ای 

تردید بکند در حقانیت ]حزب[. این هم برای من خیلی عجیبه! در همین

دوران که من اسمش را می گذارم "روزی افتاد فتنه ای در شام"، تمام 
آنانی که آمده بودند به قول خودشان حزب را دوباره به عرش اعال برسانند، 

هر یک از گوشه ای فرا رفتند. رفیق ما ماند. تنها!

یک موردی اآلن به ذهن من آمد که می خواهم برایتان بگویم. رفیقی با 
روز  رفقای مهمان دار  منتقل شد.  به چکسلواکی  افغانستان  از  خانواده اش 
قبل  ساعت  چند  برویم.  به استقبال شان  که  خواستند  من  از  تلفنی  ورودش 
مناسب،  بسیار  بردند.  بودند  آماده کرده  که  خانه ای  به  مرا  فرود هواپیما  از 
یخچال،  خریده اند.  تازه  و  نو  را  خانه  وسایل  تمام  دیدم  تروتمیز.  و  شیک 
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با  مرا  مهمان دار  خانم  جزاین ها.  و  ظروف  لباس شویی،  ماشین  گاز،  اجاق 
برد و مواد الزم غذایی، شیرینی، میوه، و نوشیدنی خرید  به فروشگاه  خود 
و گفت: خانواده- زن و بچه، از راه می رسند و بالفاصله که نمی توانند برای 
خرید بروند. یخچال پر شد. قفسه ها پر شد و ما به فرودگاه رفتیم. از بخش 
دیپلماتیک تا پای پلکان هواپیما و پس از استقبال باز هم از همان قسمت 
از فرودگاه خارج و به سوی منزل روانه شدیم. از دیگر برنامه های پزشکی، 
همین  نمی کنم.  صحبت  جزاین ها  و  ماساژ  ورزشی،  تحصیلی،  بهداشتی، 
به  بود که چگونه  این تالش  اولی که وارد چکسلواکی شد در  از روز  رفیق 

آلمان غربی برود!

و  »صلح  مجله  دفتر  به  اول  روز  از  چکسلواکی  دست راستی  دولت 
این  چشم  در  بود  خاری  مجله  دفتر  می کرد.  نگاه  وحشت  با  سوسیالیسم« 
رفیق  که  زمانی  دادند.  را  تخلیه اش  و  تعطیلی  دستور  هم  باالٔخره  و  دولت 
می بایست  مجله  دفتر  که  ]است[  آخری  روزهای  جاست،  آن  تنها  خاوری 
تخلیه می شد، و رفیق از صبح تا شب آن جا بود برای طبقه بندی، بسته بندی، 
را  یادداشت ها  و  کاغذها  تمام  وسواس  و  دقت  با  اسناد.  و  کتاب ها  انتقال 
کنترل می کرد تا چیزی به دست دشمن نیفتد. همه مدعیانی که از بهترین 
امکانات کشورهای سوسیالیستی استفاده می کردند آن موقع در مکان های 
کرده  عوض  ]جا  بودند  گرفته  جای  فرانسه  و  سوئد،  غربی،  آلمان  در  امن 
را  مسکونی اش  محل  که  وقتی  ماند.  لحظه  آخرین  تا  ما  رفیق  بودند[. 
می بایست ترک می کرد باز من شانس داشتم- شانس که چه عرض کنم- آن 
جا باشم و ببینم. تمام دارایی این رفیق مجرب آزمودٔه صدر حزب و دبیر اول 

حزب چه بود؟ یک پتو و یک یخچال!

پتو را به من هدیه داد. گفت یخچال را بفروش و بعد پولش را حساب 
می کنیم. من یخچال را فروختم و خواستم که پولش را به رفیق بدهم، گفت 

از این پول برای دخترت »شیرین« که تازه به دنیا آمده هدیه ای بخر.

رژیم  دخمه های  -در  می ریزند  پر  عقاب ها  که  جایی  آن  خاوری!  رفیق 
شاه، تو بال پرواز گشودی و بر فراز سر دشمن فریاد زدی: »بکشیدباال!”

نیست-  دور  که  روزی  رسید-  فراخواهد  که  فردایی  در  خاوری!  رفیق 
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ایران  سراسر  شهرهای  میدان های  در  را  یادت  ایرانی  پسرهای  و  دخترها 
گرامی می دارند.

 سپاس.



رفیق محمد

بیانی شیوا  با سخنانی پربار،  این گفت وگوها  آقا« در تمام مدت  »علی 
خود  انسانی  خصائل  و  روحیه  مجذوب  مرا  عارفانه  و  ادیبانه  درعین حال  و 
کاماًل  فردی  با  گویی  تو  که  بود  راحت  آنقدر  دیدارها  این  در  او  می نمود. 
معمولی همصحبت شده ای، همان هایی که همه روزه در کوچه و خیابان، در 

اتوبوس و تاکسی، در مغازه و صف نانوایی با آن ها برخورد می کنی.

به او گفتم: »می خواستم این شعر را به شما تقدیم کنم، به یاد یارانی که 
در جریان فاجعه ملی از دست دادید. این را از صمیم قلب می گویم.«

با لبخندی از روی فروتنی پاسخ داد: »سپاسگزارم. ولی تو این شعر را 
به یاد کسانی نوشته ای که در راه آرمان های انسان دوستانه خودشان جان 
سپرده اند. بهتر است، برای همان ها هم باقی بماند. ارزش این کار بیشتر 

خواهد بود.«

گفتم: »آخر شما یکی از تنها بازماندگان نسلی هستید که همه هستی 
خود را در راه توده مردم ایران اهدا کردند.«

گفت: »حاال بیا، یک چایی بخور. بعد صحبت می کنیم.«
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با درود فراوان،

به خانواده محترم  را  رفیق علی خاوری  به نوبه خود، درگذشت  آغاز،  در 
تسلیت  او  دوستداران  همه  و  ایران  تودٔه  حزب  هواداران  و  اعضا  ایشان، 

عرض کرده و مراتب همدردی خود را با آنان اعالم می نمایم.

از برگزارکنندگان این برنامه، به دلیل افتخاری که به من برای سخن گفتن 
در این مراسم داده شده است، بی نهایت سپاسگزارم.

با  دیدار  افتخار  بار  چندین  ولی  نبوده ام،  سازمانی  و  تشکیالتی  آنکه  با 
»علی آقا« را یافتم. به همین خاطر نیز گفتگوهای ما، بیشتر به صورت گپ 
با کالمی ادیبانه و درعین حال  سیاسی بود، سرشار از خاطرات گذشته که 

بسیار ساده از سوی ایشان بیان می گشت.

زمستان  سخت  سرمای  در  چگونه  که  می گفت،  خود  کودکی  دوران  از 
به  طوالنی  مسافتی  طی  با  ساده  تن پوشی  با  یخبندان  و  برف  و  خراسان 
به میان دست های گره  از سرما  فرار  برای  راه  در  اینکه  و  مدرسه می رفت. 
کرده خود »ها” می کرد. آن هم تنها تاثیری کوتاه داشت و لحظه ای بعد اثر 
سرما در دستان کوچکش دو چندان می شد. و یا از دوران زندان می گفت، از 
زندان برازجان، که به همراه تنی چند از یارانش مدتی را در آنجا سپری نموده 
بود. می گفت زندانبانان برای شکستن روحیه شان، عده ای از اوباش، دزد، 
و چاقوکش را تحریک کرده و به جان شان می افکندند. تعریف می کرد که 
این خالفکاران حرفه ای، تنها پس از چند برخورد کوتاه، به شدت تحت تأثیر 
آنان ]یاران زندانی سیاسی[ قرار گرفته و تسلیم رفتار انسانی شان می شدند 
او ]»علی  برای مثال وقتی که  از آن ها ]خالفکاران[  به طوری که چند تن 
بلند فریاد می زدند: »ّکرتیم!”  آقا«[ و یارانش را از دور می دیدند با صدای 
مأمور  را  آقا«  »علی  رفقا  که  یافت  ادامه  آنقدر  کار  این  »نوکرتیم.«  یعنی 
کردند که به آن ها بگوید در بیان احساسات و ابراز عالقه خود مراعات حال 
که  نمایند،  استفاده  کمتر  جاهل مآبانه  الفاظ  از  و  بکنند  را  سیاسی  زندانیان 
البته آن هم چندان کارساز نمی شد. تعریف می کرد که یکی از خالفکارها به 

او گفته بود: »اگر خواستند شما را اعدام کنند،

من داوطلب می شوم و از زندانبان ها می خواهم که من را به جای شما 
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آموزگار هستی.  بی خاصیتی هستم. شما  و  بدکار  آدم  آخر من  کنند.  اعدام 
شما می توانید به این مملکت خدمت کنید. من به چه دردی می خورم، جز 

ایجاد مزاحمت برای مردم.«

او در آن دوران ]زندان برازجان[ از جمله از فرصت استفاده کرده و به 
در  به سزایی  تأثیر  نیز  هم  آن  که  می آموخت  نوشتن  و  خواندن  خالفکاران 
داشتند[  عالقه  سوادآموزی  به  که  ]آن هایی  آن ها  آموزشی  وضعیت  بهبود 

می گذاشت.

جنبه  بیشتر  آقا«[  »علی  ]با  ما  گفتگوهای  گفتم،  که  همان طور  بله، 
حماسی داشت و آن هم بیشتر بیان خاطرات تلخ و شیرین گذشته ایشان بود، 
از دوران کودکی و نوجوانی، مهاجرت اول، بازگشت به ایران، دستگیری، 
زندان، شکنجه، حکم اعدام، آزادی از زندان، فعالیت های پس از انقالب. 

البته صحبت سیاسی هم داشتیم، ولی بیشتر همان بود که گفتم.

می کرد.  همراهی  را  من  ملکی  مسعود  زنده یاد  دیدارها،  این  بیشتر  در 
بودن در کنار این دو مبارز خستگی ناپذیر برایم افتخار بزرگی به شمار می آمد. 
جوان تر  که  من  بود.  ما  از  کردن  پذیرایی  درحال  پیوسته  مسعود  رفیقمان 
بودم در مقابل رفتار پر از مهر این دو بزرگوار و آن همه محبت گرم و رفیقانه 

شرمسار بودم.

و  بیانی شیوا  پربار،  با سخنانی  این گفتگوها  تمام مدت  در  آقا«  »علی 
خود  انسانی  خصائل  و  روحیه  مجذوب  مرا  عارفانه  و  ادیبانه  درعین حال 
کاماًل  فردی  با  گویی  تو  که  بود  راحت  آنقدر  دیدارها  این  در  او  می نمود. 
خیابان،  و  کوچه  در  همه روزه  که  همان هایی  شده ای،  همصحبت  معمولی 
می کنی.  برخورد  آن ها  با  نانوایی  صف  و  مغازه  در  تاکسی،  و  اتوبوس  در 
این  هیچ گاه  گفتگوها  این  در  و  دیدارها  این  در  که  می گویم  قاطعیت  با 
با  احساس در من به وجود نیامد که در مقابل شخصیت واالیی نشسته ام و 
فردی همصحبت شده ام که مقام و موضعی باال دارد. انسانی آرام، ادیب، 
خوش روی و درعین حال پایدار در اصولی که در زندگی و در کارزار مبارزات 
سیاسی که همه زندگی خود را وقف آن نموده بود و به آن ها ایمان داشت. 

در این گفتگوها بسیار از او آموختم.
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 ۱۳۷۴ سال  می رسانم.  به عرض تان  که  بزرگوار  آن  با  دارم  خاطره ای 
بود. در سفری به ایران، به همراه پدرم به مزارستان »بهشت زهرا« رفتیم. 
تعدادی گل سرخ )گل ُرز( در دست داشتیم، برخالف اکثر بازدید کنندگان 
که »گالیول« به همراه می برند. از مزار دوستان، اقوام، و آشنایان دیدار و 
با آنان تجدید خاطره کردیم. از آن جمله بود دیدار از آرامگاه زنده یاد احسان 
طبری که بر سنگ مزارش چندین گل سرخ نهادیم. در بازگشت، از گورستان 
خاوران نیز دیداری کردیم و چند شاخه گل بر خاکی گمنام نهادیم. فضای 
آن همیشه  به یاد  در سکوت  ما  و  بارانی می بارید  نم نم  بود.  سنگینی حاکم 
زندگان بودیم. در همان جا مصرع شعری در ذهنم نقش بست: »نم نم باران 
و چشم انداز دور«. در خانه مصرع دوم آن را نوشتم:«راه ناهموار و بی پایان 
نور«. در روزهای بعد، در هوای خاوران، بیت های دیگری را به آن اضافه 
نمودم که پس از تصحیح و تکمیل به یک مثنوی بدل شد، سروده ای با ۲۶ 

بیت.

»چیستا«،  سردبیر  شهریاری،  پرویز  استاد  زنده یاد  دوران،  آن  در 
مجله زرتشتیان ایران، که به من لطف بسیار داشت، نوشته های من را در 
بر  این مثنوی در شرایط حاکم  از بیت های  انتشار می داد. یکی  مجله شان 
ایران قابل چاپ نبود و می توانست باعث اخالل در انتشار این مجله معتبر 
ادبی، هنری، سیاسی، و اجتماعی گردد. این بیت چنین بود: »راه می جستیم 

سوی خاوران در پی گور شما، آزادگان«.

پس با هماهنگی با استاد شهریاری آن بیت را تغییر دادم و به این صورت 
به این  آزادگان«.  شما،  راه  پی  در  ساربان  با  ما  می جستیم  »راه  درآوردم: 
ترتیب سرودٔه »چشم انداز« و یا »چشم انداز دور« در مهرماه سال ۱۳۷۴، در 
شماره یک، سال سیزدهم »چیستا« به چاپ رسید و مورد استقبال جمعی از 

عالقه مندان و خوانندگان قرار گرفت.

در بازگشت از ایران، یک نسخه از آن مجله را برای »علی آقا« بردم. هنوز 
لب به سخن نگشوده بودم که با لبخندی پاسخ داد: »شعرت را خوانده ام!«

قرار  مورد مهر خود  را هم  ویژه ای داشت. من  ادبیات عالقه  و  به شعر 
می داد و تشویقم می کرد. ولی فکر نمی کردم که آن مجله به آن سرعت به 



گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    گردهمایی گرامی داشِت خاطرۀ رفیق علی خاوری    ۸۱۸۱        ۸۱۸۱

دچار  که  بیتی  همچنین  و  شعر  آن  شکل گیری  نحؤه  باشد.  رسیده  دستش 
خودسانسوری شده بود را برایش توضیح دادم. در نگاهش رضایتی مملو از 

درِد دوری یاران احساس می شد.

به او گفتم: »می خواستم این شعر را به شما تقدیم کنم، به یاد یارانی که 
در جریان فاجعه ملی از دست دادید. این را از صمیم قلب می گویم.«

از روی فروتنی پاسخ داد: »سپاسگزارم. ولی تو این شعر را  با لبخندی 
انسان دوستانه خودشان جان  آرمان های  راه  در  نوشته ای که  به یاد کسانی 
سپرده اند. بهتر است، برای همان ها هم باقی بماند. ارزش این کار بیشتر 

خواهد بود.«

گفتم: »آخر شما یکی از تنها بازماندگان نسلی هستید که همه هستی 
خود را در راه توده مردم ایران اهدا کردند.«

گفت: »حاال بیا، یک چایی بخور. بعد صحبت می کنیم.«

ولی دیگر در موردش صحبت نکردیم. پیشنهاد من را از سر تواضع و آن 
هم به طوری که دلگیر نشوم، با بیانی رفیقانه، رد کرد. و من هم پذیرفتم.

می کردیم.  صحبت  این باره  در  ملکی  مسعود  رفیق مان  با  بازگشت  در 
از من  قبلش  اگر  نمی کند!  قبول  بود  نکرد«! گفت: »معلوم  گفتم: »قبول 
می پرسیدی، با تو شرط می بستم که قبول نمی کند.« و پس از مکثی کوتاه 
ادامه داد: »ببین، او هیچ چیز در این دنیا از خود ندارد. همه زندگی اش را 
در این راه گذاشته، و همین اصول آرمانی اوست که او را سر پا نگاه داشته 
است. این شعر هم به یاد از دست رفتگان ماست و او نمی خواهد و نمی تواند 

آن را برای خود تصرف کند«!

سکوت کردیم. ولی دقایقی بعد بی هوا گفت: »کار خوبی کردی. درست 
است که از روی فروتنی نپذیرفت. ولی از آن شعر خیلی خوشش آمده بود.«

 قرار شده بود که از آن سروده در »نامه مردم« استفاده شود با ذکر بیتی 
که دچار خودسانسوری شده بود. ولی دو نشریه در خارج از کشور پیش دستی 
کرده، بدون هماهنگی با من، برگرفته از مجله »چیستا«، دست به انتشار 
این سروده زدند. به این ترتیب انتشار آن هم در »نامه مردم« به زمانی بعد 

موکول شد که البته هیچ گاه هم به تحقق نپیوست.
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بیش از ۲۵ سال بود که این شعر را در هیچ جای رسمی نخواندم. سال 
گذشته ویدئویی از آن در جمع بخشی از خانواده های شهدای فاجعه ملی در 

ایران پخش شد.

این  خاوری،  رفیق  سوگ  در  سال،   ۲۵ از  بیش  گذشت  از  پس  امروز 
جسارت را به خود می دهم که این شعر را به طور رسمی به او تقدیم نمایم.

یادش گرامی و همیشه پایدار.

چشم انداز دور

برای: علی خاوری

نم نم باران و چشم انداِز دور

راِه ناهموار و بی پایان نور

راه جاری گشتن و بالندگی

راه دریایی به نام زندگی

راه با هم رُستن و یکتا شدن

راه همنوعان بی همتا شدن

چشم بر احوال دنیا دوختن

از گذشت هر گذشت آموختن

بار دیگر از زمین برخاستن

بار دیگر ساحتی نو خواستن

َپر زدن از پیل ابریشم ُبرون

َپر کشیدن از جهان سرنگون

َپر به شمع عاشقان آمیختن

حلقه ی دستان بر او آویختن

جمله خرمن های دل اندوختن
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آتش عشقش به جان افروختن

باز هم بر پیکر شب کوفتن

در میان شعله ی خود سوختن

آتشی باید به جان های خموش

تا که در رگ ها برآید خون به جوش

خوِن جوشان دل به دریا می زند

موج در شریان پویا می زند

موِج خون چون پرده ها را می َدرَد

سرخ ُگل در دامنش می پرورد

سرخ ُگل عطری دگر آرد به باغ

از بهاران باز گیرد او سراغ

باغ کم کم مسِت بوی او شود

همدم و همراِه خوی او شود

بانِگ مستانه از آن پیمانه ها

بلبالن بیرون کشد از النه ها

بلبالِن خسته از درد فراق

کام می جویند در آغوش باغ

با نوایی از تن گرم زمین

نغمه ها سازند با نسل نوین

نغمه ها این باره با نام شماست

 از شما و گام ناکام شماست

ای شما، بر خاک و خون افتادگان

ای شما، اما همیشه زندگان

در زمستان، از دل سرمای کور

نوبهاری می رسد از راه دور
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نوبهاری، چون دِل غمگین ما

با هزاران خوشه از یاد شما

راه می ُجستیم سوی خاوران

در پِی گور شما، آزادگان

راه می ُجستیم با فانوِس ماه

نور می پویید در ابر سیاه

نور می پویید، ُگل ها روی دست

شاخه ای بر خاِک گمنامی نشست

شاخه ِی ُگل در نسیِم عطر دوست

باد در باران و باران یاِد اوست

نم نم باران و چشِم اشکبار

قلب پاِک عاشقان در انتظار



رفیق شاهرخ

»اختر تابان«

در سوگ رفیق علی خاوری

من

برخاسته در پای زمان

دیده بر اوج و فرودش دارم.

پیش چشمم،

هر آن،

اختری می شکفد،

اختری می گذرد،

اختری می میرد.

دل من نیست گرو

در تک و پوی همه شان.
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ُوسع من نیست

که با تک تک شان

رازی از دل گویم

یا ُپلی افرازم

از دل شان تا دل خویش.

در میاِن همه این اخترها

دِل من

لرزش نور دو سه صد را تنها،

نگران و بی تاب،

تنگ در ُکنج نهانش

به تماشا مانده است.

آه از این دلبندی.

آه و افسوس که باز

اختری از کف من

شعله ای زد و گریخت.

او که در اوج تالطم

در این دورٔه خوف

بدرخشید چو لعل.

سخت کوشید،

با جان و تنش،

به نگهداری راز و پیمان،
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تا که معنا بدهد بار دگر

پایبندی بر عهد،

سخت کوشی در کار.

او که با توشه ای از صدق و تالش

برفروزاند دگرباره

یکی شعلٔه پاک

در اجاقی که اهریمن دون

سخت برکوفته بود.

او ندا داد بلند:

»سخت گشته ست زمان.

نور از میهن ما پر بسته ست.

جغد بر مأمن ما بنشسته ست.

اهرمن، مست از این پیروزیست.«

»لیک ای مردم من،

راه خورشید

به دود و تزویر

نتواند بست این موبد شب

تا به ابد.«

»دست باید که درهم گره کرد

و بیفشرد قدم در پیکار.«

»بازگرداندن آن نور بدین مهد کهن
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کار ُپر درد و گرانیست

و سخت.«

»لیک یادآر، رفیق،

با به پا کردن یک صف،

به همبستگی و همدستی،

حل این ُمشکل سخت

از َید توده برآید به ثمر.«

»دل قوی دار و بکوش.«

»نیست جای دودلی،

شک و هراس.«

»ما در این شط بزرگ

موج های همه در طوفانیم.

گاه آن نیست که در ساحل امن،

با لجن پیوسته،

نوشخوار قضا و قدری بنشینیم

که نهاده ست اهریمن پست

بر سر راه.«

پرتو افشاند چنین اختر من

و فرو رفت ز خاور به ابد.

مادر پیر زمان

همچنان می پوید:
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اختری می شکفد،

اختری می گذرد،

اخترانی،

به وادی ابد ره سُپرند.

در میان همه این آمدن و رفتن ها،

اخترانی هست،

در این شب تار،

که تو گوئی

که با ُمردن شان

گوشه ای از دل من می میرد.





رفیق فدایی حسین صفا

 رفیق علی خاوری در زندان قصر

با  بودم  ندیده  را  او  وقت  آن  تا  که  زندانیان  از  یکی  هنگام  این  »...در 
و  پهلوی  رژیم  محکومیت  جهت  در  و  به سخنرانی  کرد  شروع  غرا  صدایی 
اینکه این رژیم قابل اصالح نیست و "من این فرم ها را ُپر نمی کنم" و این 

فرم را در دست گرفت، پاره کرد، و پرت کرد.«

با درود به رفقای گرامی. حسین صفا هستم از حزب چپ )فدائیان خلق(. 
یادواره  این  در  دیدم  الزم  که  دارم  خاوری  علی  رفیق  زنده یاد  از  خاطره ای 
 ،۱۳۵۲ سال  در  رستاخیز  حزب  ایجاد  از  بعد  برسانم.  رفقا  شما  به اطالع 
تیرباران بیژن ]جزنی[ و یارانش در ۱۳۵۴، درگیری های خیابانی و محاصره 
حمید اشرف و یارانش در سال ۱۳۵۵، جو خفقان و سرکوب حاکم بر ایران 
و به ویژه در زندان های سیاسی، آمدن صلیب سرخ در سال ۱۳۵۶ به ایران 
و بازدید از زندان ها و معامله با شاه برای حفظ او، و ایجاد رفرم در زندان ها 
که معروف به "جیموکراسی" شد، یک روز ناگهان همه زندانیان را به سالن 
ازجمله  قصر  زندان  و  ساواک  سران  آنجا  در  بردند.  قصر  زندان  عمومی 



۹۲۹۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

آنجا  در  همه  ایران،  زندان های  رئیس  محرری،  سرتیپ  و  زمانی  سرهنگ 
]در سالن عمومی زندان[ حضور داشتند. در این سالن صندلی هایی گذاشته 
بودند و بر روی دسته آن ها یک دسته پلی کپی بود. بعد زندانی ها را راهنمایی 
کردند که هر کدام بر صندلی بشینند. یکی از سران ساواک و رئیس زندان 
قصر )سرهنگ زمانی( شروع کردند به صحبت در رابطه با عواطف ملوکانه 
و اینکه ایشان قصد دارند تعدادی از زندانیان سیاسی را که به اصطالح آنان 
"خرابکار" نیستند به زودی از زندان آزاد نمایند. ]پس از آن گفتند[ ورقه هایی 
که روی صندلی ها هست شما زندانیان مجازید که پر بکنید یا نکنید، امضا 
بکنید یا نکنید. و بعد از دستاوردهای رژیم پهلوی سخن ها گفتند و نوبت به 
پرکردن پرسشنامه ها رسید. در این هنگام یکی از زندانیان که تا آن وقت او را 
ندیده بودم با صدایی غرا شروع کرد به سخنرانی و در جهت محکومیت رژیم 
پهلوی و اینکه این رژیم قابل اصالح نیست و "من این فرم ها را ُپر نمی کنم" 
و این فرم را در دست گرفت، پاره کرد، و پرت کرد. ایشان را به زندان )به 
سلول( روانه کردند. بعد از این واقعه که تقویت روحیه همه زندانیان که بیش 
کردند،  عمل  شیوه  به همین  تعدادی هم  و  شد  باعث  را  بودند  نفر   ۵۰۰ از 
ولی اکثریت زندانی ها تا آخر وقت نشستند ]که[ ازجمله خود من هم یکی از 
آن ها بودم. نود درصد از زندانیان این فرم را سفید تحویل دادند ولی تعداد 
معدودی آن را پر کردند، امضاء کردند و تحویل پلیس زندان دادند. بعد از 
یک هفته آن هایی که فرم را پر کرده بودند و آدرس داده بودند، یکی یکی 
از  گروهی  شد  معلوم  بعد  می کردند.  صحبت  باهاشون  ]و[  می کردند  صدا 
این افراد، چه مذهبی ]و[ چه غیرمذهبی فرم را پر کرده بودند و چراغ سبز 
داده بودند در همان سال در مراسمی با نام "سپاس شاهنشاها” و با رهبری 
عسگر اوالدی که معرف حضور همه هست، آن بازاری تاجر و خود فروخته 
می خواستند  هم  باز  شیوه  به این  که  شدند  حاضر  تلویزیون  در  شاه،  نوکر  و 
درواقع روحیه زندانیان را تضعیف نمایند که خوشبختانه موفق نشدند و رژیم 
نتوانست به اهدافی که داشت در این شوی تلویزیونی برسد. این خاطره ای 
بود از رفیق بزرگوار خاوری که ]به[ این شیوه در مقابل ساواک قیام کرد و 

علیه رژیم

شاه صحبت کرد و آن اوراق را پاره نمود. بعدًا در اواخر سال ۱۳۵۶ من 
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یک بار دیگر موفق شدم که آقای خاوری را در بند ابدی ها مالقات کنم و از 
حضور ایشان استفاده کنم.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

۴ آوریل ۲۰۲۱/ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰

هلسینگبوری





پیام های تسلیت و همدردی از سوی

حزب ها و سازمان های ایرانی





اعالمیٔه کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری، 
صدر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 

هموطنان گرامی!

رفیق  که  شدیم  مطلع  ایران،  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیتٔه  بیانیٔه  براساس 
جمعه  روز  کشورمان،  برجستٔه  انقالبی  و  خستگی ناپذیر  مبارز  خاوری،  علی 
قلبی درگذشتند. درگذشت رفیق خاوری  ایست  اثر  بر  اسفندماه ۱۳۹۹،   ۲۹
ضایعٔه جبران ناپذیری برای جنبش انقالبی ایران به ویژه مبارزات طبقه کارگر 
و زحمتکشان کشور به حساب می آید. او از نسل مبارزان و آزادیخواهانی بود 
که قریب به هشتاد سال در سنگر مبارزه علیه استبداد، بی عدالتی، و استثمار 
جنگید و لحظه ای از آرمان های انسانی و عدالت خواهانه خود پا پس نکشید.

خاوری  علی  ”رفیق  است:  آمده  به درستی  ایران  تودٔه  حزب  بیانیٔه  در 
راه  پیکار در  به هشتاد سال  نزدیک  بود که در طول  مبارزی خستگی ناپذیر 
تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما، به رغم تحّمل سال ها زندان و 
شکنجه های رژیم شاهنشاهی و سال های طوالنی مهاجرت و کارزار تبلیغاتی 
رژیم و وابستگان آن علیه او و حزب، تا آخرین لحظه های زندگی ُپربارش و با 
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وجود بیماری، دمی از وظیفٔه خود- همان طور که خودش همیشه می گفت- 
به عنوان سرباز حزبی، کوتاهی نکرد و در یکی از دشوارترین و حّساس ترین 
دوره های تاریخ فعالیت حزب ما، نقشی قطعی و ویژه در تداوم کار و مبارزٔه 

حزب تودۀ ایران ایفا کرد”.

رفیق خاوری فقط در زندان نبود که به عنوان یک چهره مقاوم در مقابل 
رژیم استبدادی شاه ایستاد و تا پای جان از سیمای حزب تودٔه ایران دفاع 
کرد. او در مهاجرت پس از سرکوب جنایتکارانه و خونین حزب تودٔه ایران کار 

بس دشواری را به دوش کشید.

رهبری حزب تودۀ ایران در دشوارترین مقطع و دوران فعالیت حزب، با 
کم ترین امکانات و در نبود شمار زیادی از کادرها و اعضای ورزیده و مجرب 
بودند،  درآمده  فقها  جمهوری  رژیم  به اسارت  که  حزب  رهبری  دانشمند  و 
در  خود  فداکارانه  فعالیت  با  او  و  شد.  گذاشته  خاوری  علی  رفیق  به عهدۀ 
طول سی وهشت سال که نزدیک به نیمی از دوران زندگی هشتاد ساله حزب 

است، این وظیفه را با شایسته ترین شکل ممکن به انجام رساند.

 سر و سامان دادن به خیل مهاجرین توده ای، فدایی، و دیگر سازمان های 
سیاسی که از چنگال خون چکان حکومت جمهوری اسالمی جان سالم به در 
حزب،  ارگان  مردم«  »نامه  انتشار  حزب،  تشکیالت  بازسازی  بودند،  برده 
تشکیل جلسه صالحیت دار کنفرانس ملی با شرکت نمایندگانی از سراسر دنیا 
و از آن جمله از ایران، راه اندازی رادیو زحمتکشان ایران با همکاری رفقای 
از جمله  بازسازی و سازمان دهی تشکیالت داخل و خارج کشور  و  اکثریت 
ممکن  خاوری  رفیق  شبانه روزی  تالش  و  اتوریته  با  که  بود  بزرگی  کارهای 
بود. این همه در شرایطی انجام گرفت که سرمایه داری جهانی و ضد انقالب 
در پوست خود  و  بودند  را گرفته  ایران  تودٔه  پایان عمر حزب  داخلی جشن 

نمی گنجیدند.

فروپاشی  سال های  شامل  جمله  از  خاوری  علی  رفیق  رهبری  دوران   
اردوگاه سوسیالیسم واقعًا موجود بود. عواقب مخرب این فروپاشی و تأثیرات 
و  برادر  احزاب  و  جهان  کارگری  و  کمونیستی  جنبش  بر  آن  منفی  و  عمیق 
تودۀ  بر حزب  آن جمله  از  احزاب،  و  این جنبش  ایدئولوژیک  بنیان های  بر 
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ایران، کم از یورش خائنانه و جنایت کارانه رژیم جمهوری اسالمی بر حزب 
نبود. رفیق علی خاوری نقش بی بدیلی برای حفظ ایدئولوژی حزب بر اساس 

جهان بینی مارکسیستی- لنینیستی ایفا کرد. تعداد اندک

و  طوالنی  بسیار  دورۀ  با  تناسبی  هیچ  خاوری  علی  رفیق  مصاحبه های 
اخالقی  به لحاظ  این  ندارد.  حزب  بر  او  رهبری  سالۀ  هشت  و  سی  دشوار 
نشان از گریز او از »نقش شخصیت« داشت. رفیق خاوری به شکل پیگیر 
کوشید تا حزب طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران، حزب تودٔه ایران، پس از آن 
ضربات هولناک رژیم و آوار فروپاشی اردوگاه جنبش کارگری جهان، یک بار 

دیگر جایگاه واقعی خود را در داخل و خارج از کشور پیدا کند و چنین کرد.

حزب  از  بخشی  به عنوان  طوالنی  سالیان  که  آذربایجان  دمکرات  فرقه 
تودۀ ایران و در سال های دیگر نیز دوشادوش رفقای توده ای برای تحقق 
قومی  اقلیت های  و  خلق ها  حقوق  و  اجتماعی  عدالت  آزادی،  استقالل، 
رزمیده است، فقدان رفیق خاوری را در این لحظه حساس کشورمان بیش 
از پیش حس می کند. کمیتٔه مرکزی فرقه دمکرات درگذشت رفیق خاوری، 
فرقه  مرکزی  کمیتٔه  افتخاری  عضو  و  ایران  تودٔه  حزب  مرکزی  کمیته  صدر 
و  ایران  تودۀ  حزب  هواداران  و  اعضاء  همه  به  را  آذربایجان،  دمکرات 
ساکن  خلق های  همه  و  زحمتکشان  و  کارگران  آذربایجان،  دمکرات  فرقۀ 

میهن مان ایران تسلیت می گوید.

گرامی باد خاطرٔه رفیق علی خاوری و راهش ماندگار و پر رهرو باد!

کمیتۀ مرکزی فرقۀ دمکرات آذربایجان

دوم فروردین ماه ۱۴۰۰





پیام تشکیالت دموکراتیک زنان ایران
در سوگ انسانی واال و مبارزی پرشور و 

ثابت قدم در طریق آرمان های مردمش

"ارغوان!

این چه رازیست که هر بار بهار

با عزای دل ما می آید" 
]برگرفته از شعر ارغوان، سرودٔه ه. ا. سایه[.

علی  رفیق  قلب  بهار،  آغاز  به  مانده  روز  یک   ،۱۳۹۹ اسفندماه   ۲۹ در 
خاوری، مبارز خستگی ناپذیر و گرانقدر ما از طپش باز ایستاد و پس از ۸ دهه 
آزادی خواه،  مردم  والیی،  و  پادشاهی  استبدادی  رژیم های  با  پیگیر  مبارزٔه 

هواداران حزب، رفقا، و یارانش را ترک کرد.

رفیق خاوری، رفیقی پایبند به اصول دستیابی به حقوق زحمتکشان و ضد 
رژیم والیت فقیه بود- یعنی رژیمی که پایٔه ستم کنونی بر مردم ما، بی قانونی 
نسبت به زحمتکشان زن و مرد به طورعموم، و ددمنشی ها به ویژه با زنان مبارز 

و زنان زحمتکش است.
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با این ضایعه دردناک زحمتکشان ایران معلمی بزرگ را از دست دادند 
که نقشی تاریخی و ویژه در حیات و رهبری حزب توده ایران، در شرایطی که 
رژیم والیت فقیه کمر به نابودی حزب توده ایران بسته بود، ایفا کرد و نقشه 

دشمنان حزب را ناکام گذاشت.

رفیق خاوری در خانواده ای با فرهنگ به دنیا آمد. پدر او مردی فرهیخته 
نیز به ارث رسید  از خطٔه ادیب پرور خراسان بود و این فرهیختگی در فرزند 
بیان  و  ساده  کالم  زحمتکشان،  و  مردم  به  بی پایان  عشق  شجاعت،  با  که 
منسجم در طرح مسائل عمده و کلیدی همراه بود چنان که همواره بر دل 
دوست می نشست و دشمن را نومید می ساخت؛ به عنوان نمونه، در بیدادگاه 
رژیم پادشاهی پهلوی پس از درخواست صدور حکم اعدام برای او و رفیق 
حکمت جو از سوی دادستان، رفیق خاوری با غرور و اعتمادبه نفسی کم  نظیر 

خطاب به دادستان گفت:

از  دوستم  و  من  برای  عدالت  به نام  و  قانون  به نام  دادستان  "آقای 
دادگاه تقاضای صدور حکم اعدام نموده اند. باور کنید همان قدر که شما، 
چه در موقع درخواست این گونه احکام و چه در موقع صدور آن ها، آرام و 
بی تفاوت هستید، من نیز به همان اندازه آرام و بی اعتنا هستم. آنگاه دل من 
بدانم. زندگی برای من مدت هاست که  بلرزد که خود را مقصر  می توانست 
دیگر دور من و آنچه تنها مربوط به شخص من است دور نمی زند؛ وجود من، 
خواست های من، آرمان ها و امیدهای من، دلُهره ها و دلخوشی های من، 
همه و همه در وجود ملتم، خواست های ملتم، آرمان ها و امیدها، دلُهره ها و 

دلخوشی های ملت رنج دیده ام حل شده است."

اندیشه های  به  گرایشش  با  جوانی  آغاز  از  خاوری  رفیق  پربار  زندگی 
کمونیستی و سوسیالیسم در واقعیت امر در وجود مردم و عشق بی پایان او به 
آنان و بهروزی شان در زندگی و مبارزه خستگی ناپذیر در این راه تبلور یافت. او 
به نیروی توده ها برای دگرگونی ها و ساختن فردایی روشن برای زحمتکشان 
کشور و دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی، باوری عمیق داشت و آن را 
عظیم و الیزال می دانست. درعین حال او از آموزگاران زحمتکشان، مارکس 
و لنین، و همچنین حضور فعال در مکتب حزبش آموخته بود که بدون آزاد 
سازی نیمی از جامعه یعنی زنان، جامعه روی آزادی را به خود نخواهد دید. 



پیام های تسلیِت حزب ها و سازمان های ایرانی    پیام های تسلیِت حزب ها و سازمان های ایرانی    ۱۰۳۱۰۳        ۱۰۳۱۰۳

نابرابری، تبعیض جنسیتی، و انواع خشونت نسبت به زنان در جامعٔه زن ستیز 
رفیق خاوری  تیزبین  نگاه  از  رهبریش می کند  رژیم والیی  واپسگرایی که  و 
پنهان نبود و برخی نوشتارهای او در مطبوعات حزبی نشانگر دغدغه او در 
این زمینه بود. رفیق خاوری پیکار جسورانٔه زنان ایران و همه برابری خواهان 
به منظور دگرگون سازی روابط مردساالرانه و زن ستیزانه را تحسین می کرد، 
هر  وظیفٔه  را  زنان  مبارزات  از  پشتیبانی  و  می گرفت،  پی  را  تحول هایشان 
پیکارگر آزادی خواه می دانست. رفیق خاوری اعتقاد عمیق داشت که حضور 
با جنبش های  پیوندشان  مبارزٔه جنبش مردمی  و  زنان در صف های  پرتوان 
مردمی ای دیگر، راه پیروزی را هموار می سازد. رفیق خاوری اعتقاد عمیق 
داشت و بر آن تأکید می کرد که تنها با تحقق تغییرهایی بنیادی، دستیابی به 
خواست  های برابری خواهانه و رفع ستم جنسیتی و  محو هرگونه خشونت بر 

ضد زنان می تواند امکان پذیر شود.

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران درگذشت رفیق خاوری، صدر حزب تودٔه 
ایران را به خانوادٔه او، هواداران و اعضای حزب تودٔه ایران، و همچنین به 
همٔه مبارزان راستین راه بهروزی طبقٔه کارگر و زحمتکشان تسلیت می گوید.

یاد عزیزش مانا و گرامی باد!

تشکیالت دموکراتیک زنان ایران





حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

در گرامی داشت یاد رفیق علی خاوری، 
شخصیت سرشناس چپ ایران!

عمر  یک  پی  در  ایران  چپ  سرشناس  شخصیت  خاوری  علی  رفیق 
یاران  و  گفت  وداع  را  زندگی  اسفند ماه   ٢۹ جمعه  روز  فداکارانه،  مبارزه ی 
خود را در دریغ و اندوه نشاند. او نیاز به معرفی ندارد، اما شایسته است که 
تأکید و تصریح شود هشتاد سال از هستی یک سده ای این انسان پایبند به 
آرمان های انسانی، در تالش های پیگیر توأم با مایه گذاری ها گذشت. او از 
اوان نو جوانی و در پی تأسیس حزب تودهٔ  ایران به آن پیوست و همٔه عمر 

خود را در صفوف این حزب گذراند.

رفیق خاوری بعد از هفده سال مهاجرت اجباری، اوایل دهٔه چهل برای 
انجام وظیفهٔ  حزبی به کشور برگشت. ولی با گرفتار آمدن در شبکهٔ  نفوذی 
زیر  در  بعدها  که  حکمت جو،  پرویز  رفیق  همراه  معروف،  شهریاری  عباس 
شکنجه جان باخت، بازداشت و پس از زجر و شکنجهٔ  بسیار و نیز ایستادگی 
تخفیف  درجه  یک  با  که  گرفت  اعدام  حکم  نظامی،  دادگاه  در  سرافرازانه  
به حبس ابد کاهش یافت. هفده سال از میان سالگی این مبارز نام آشنا در 
زندان طی شد و در واپسین ماه قبل از ٢٢ بهمن ۱۳٥٧ بود که آزادی اش را 
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بازیافت.

رفیق خاوری در پی دستگیری رهبری حزب تودهٔ  ایران در سال ۱۳۶۲، 
این حزب  اول، رسمًا عهده دار مدیریت  دبیر  مقام  در  و سپس  ابتدا عماًل، 
شد. او بیش از سی سال در این سمت بود و در سال های پایانی عمرش، 
ایران معرفی شد. فراز و فرودهای این حزب در  به عنوان صدر حزب تودهٔ  
قرار  با  او  و  است  خورده  گره  خاوری  نام  با  گذشته  دههٔ   چهار  حدودًا  طول 
گرفتن  در مرکز مسائل تشکیالتی و مباحث سیاسی و ایدئولوژیک این حزب، 

نقش برجسته ای در حیات آن داشت.

رفیق  درگذشت  از  عمیق  تأثر  ابراز  با  خلق(  )فدائیان  ایران  چپ  حزب 
برای تحقق عدالت  او در مبارزه  به یاد ماندنی  ایستادگی های  علی خاوری، 
اجتماعی در ایران را ارج  می گذارد و ایستادگی او در زندان را می ستاید. ما 
درگذشت رفیق خاوری را به همهٔ  یاران او، به ویژه کمیتهٔ  مرکزی حزب تودٔه 
ایران و از این طریق تمامی اعضاء و هواداران آن تسلیت گفته و با این یاران 

ابراز هم دلی می کنیم.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران )فدائیان خلق(



سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

درگذشت رفیق علی خاوری را به حزب تودٔه ایران 
و عدالت خواهان ایرانی تسلیت می گوییم!

روز آدینه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ )۱۹ مارس ۲۰۲۱ میالدی( رفیق علی خاوری، 
صدر حزب تودٔه ایران پس از قریب ۸۰ سال مبارزٔه پی گیر در راه آرمان های 
انسانی چپ دیده بر جهان فروبست و حزب خود و رفقا، یاران و دوستانش را 

در سوگ فقدان خود نشاند.

از دوران  و  بود  زادٔه فروردین ۱۳۰۲ در شهر مشهد  رفیق علی خاوری، 
جوانی به فعالیت در حزب تودٔه ایران پرداخت. وی که پیش از وقوع کودتای 
ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به مهاجرت اجباری تن داده بود، پس از چندین سال 
به دستور حزب با مأموریت بازسازی تشکیالت داخل کشور به هم راه رفیق 
دستگیر  ساواک  توسط  و  بازگشت  ایران  به  حکمت جو  پرویز  جان باخته، 
بی دادگاه های  در  خاوری  رفیق  گرفت.  قرار  شدید  شکنجه های  تحت  و 
بین المللی  فشارهای  اعمال  تنها  و  شد  محکوم  اعدام  به  محمدرضاشاهی 

باعث لغو این حکم گشت.

در  و  گذارند  شاه  زندان های  در  را  خود  عمر  از  سال   ۱۴ خاوری  رفیق 
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تمام آن دوران از باورهای انسانی خود که همانا آزادی، عدالت اجتمایی و 
بهروزی مردم ایران بود، دفاع کرد. او با وقوع انقالب بهمن ۱۳۵۷ از زندان 
را پی گرفت.  ایران  تودٔه  بار دیگر فعالیت خود در صفوف حزب  و  آزاد شد 
خروج وی از کشور برای درمان، سبب آن شد تا گذر او در دو موج دستگیری 
رهبران حزب در اواخر سال ۱۳۶۱ و اوایل سال ۱۳۶۲ به هم راه دیگر یاران 

و هم رزمان خود به زندان مخوف جمهوری اسالمی نیفتد.

پس از یورش و ضربات هولناک جمهوری اسالمی به حزب تودٔه ایران، 
بازماندگان  معدود  از  یکی  به عنوان  کشور  از  خارج  در  خاوری  رفیق  حضور 
کمیتٔه مرکزی حزب در دوران پس از انقالب موجب آن شد که مسئولیت های 
تعیین کننده ای در سامان دهی به نیروهای متشکل حزب تودٔه ایران بر دوش 
رفیق خاوری بیفتد. علی خاوری که دبیراول حزب تودٔه ایران شده بود، در 
پی جدایی های متعدد صورت گرفته در صفوف حزب نیز هم چنان در حزب 
صدر  به عنوان  ایران  تودٔه  حزب  سوی  از  عمر  پایانی  سال های  در  و  ماند 

کمیتٔه مرکزی حزب انتخاب شد.

او  داشت.  خلق  فداییان  ما  با  رفیقانه  رابطه ای  همواره  خاوری  رفیق 
ازجمله در دوران هم بندی خود با فدایی جان باختٔه خلق، رفیق بیژن جزنی، 
به آن  ارتباطی که منجر  بیژن داشت،  با رفیق  ارتباط دوستانه و رفیقانه ای 
شد که دفاعیات رفیق خاوری با سازمان دهی رفیق جزنی به خارج از زندان 
از   ۶۲ سال  از  بعد  سازمان  و  حزب  همکاری  در  خاوری  رفيق  شود.  منتقل 
جمله در راه اندازی راديو زحمتکشان نقش مؤثر داشت. علی رغم اختالفات 
نظری، سیاسی و تشکیالتی که در پی آمد خود منجر به فاصله گیری حزب 
با  خاوری  رفیق  دوستانٔه  رابطٔه  شد،  یک دیگر  از  ما  سازمان  و  ایران  تودٔه 
بزرگ داشت ۵۰  در چارچوب  ما  نیز که  و هنگامی  ماند  پابرجای  ما  سازمان 
سال جنبش فداییان خلق ایران رفیق علی خاوری را به ارسال پیامی برای 
مراسم مان در روز ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ دعوت نمودیم، این حضور تنها به دلیل 

کسالت رفیق خاوری میسر نشد.

را  خود  عمر  که  است  داده  دست  از  را  مبارزی  ایران  چپ  جنبش  امروز 
شورای  بود.  کرده  سرمایه  چپ  انسانی  آرمان های  راه   در  و  مبارزه  راه  در 
رفیق علی خاوری  )اکثریت( درگذشت  ایران  فداییان خلق  مرکزی سازمان 
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را به خانوادٔه او، به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران و به همٔه اعضای آن و 
نیز به همٔه کسانی که به ارزش های انسانی و آرمانی چپ باورمنداند تسلیت 

می گوید.

دبیرخانٔه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت(

سه شنبه، ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰





پیام های  تسلیت حزب های کارگری 
و کمونیستی جهان،

 به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری





به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
رفقای عزیز!

پیش کسوتان  از  یکی  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  از  فراوان  اندوه  با 
حزب شما، سیاستمداری فرزانه و میهن دوستی واقعی که تمام عمر خود را 

وقف مبارزه در راه حقوق زحمتکشان کشورش کرد، باخبر شدیم.

گرفتن  حّتٰی  و  سرکوب ها  متعدد،  پیگردهای  به رغم  خاوری  علی  رفیق 
نکشید.  دست  خود  آرمان های  از  هرگز  حاکم،  مقام های  از  اعدام  حکم 
حزبی  کار  درگیر  فّعاالنه  همواره  او  مهاجرت،  و  تبعید  دوره های  در  حّتٰی، 
و  اعتبار  دلیل  به  فقط  بود،  روبرو  جّدی  بحرانی  با  حزب  که  هنگامی  بود. 
نفوذ عظیم و پافشاری او بود که حزب از انشعاب مصون ماند و شالوده های 

نظری مارکسیسم-لنینیسم حفظ شد.

کمونیستی  بلکه  بود،  انقالبی  اندیشمندی  نه فقط  خاوری  علی  رفیق 
راستین و انسانی واال بود و به حق نه فقط در حزب تودٔه ایران بلکه در جنبش 

بین المللی کمونیستی نیز از اعتبار و نفوذ ویژه ای برخوردار بود.

رفیق خاوری تا واپسین روز عمر خود مبارزی وفادار در راه تحّقق بهروزی 
مردم میهن خود باقی ماند.
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ما به خانواده و دوستان این رفیق فقید صمیمانه تسلیت می گوییم.

با درودهای رفیقانه،

شعبٔه روابط بین المللی

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست فدراسیون روسیه

²

کارآزمودٔه  و  ُپرسابقه  کمونیست  رهبر  درگذشت  یونان  کمونیست  حزب 
حزب تودٔه ایران، علی خاورى را به مردم ایران، طبقٔه کارگر، و کمیتٔه مرکزی 

حزب تودٔه ایران صمیمانه تسلیت می گوید.

رفیق علی خاوری از زمان جوانی پیگیرانه در راه تحّقق حقوق طبقٔه کارگر 
وظیفٔه  شما  حزب  تاریخ  دورٔه  سخت ترین  در  او  کرد.  مبارزه  کشورش  در 
پیچیدٔه رهبری حزب را به عهده داشت. تمام زندگی او ارتباط تنگاتنگی با 

فعالّیت حزب تودٔه ایران داشت.

لطفًا تسلیت صمیمانٔه ما را به خانواده، به اعضا و کادرهای حزب تودٔه 

ایران، و به طبقٔه کارگر و مردم ایران ابالغ کنید.

شعبٔه روابط بین المللی،

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست یونان

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای عزیز،

با اندوه فراوان، از درگذشت رفیقمان علی خاوری، رهبر تاریخی حزب 
تودٔه ایران، باخبر شدیم. وی با پایبندی همیشگی خود، یکی از چهره های 
مراحل  تمام  در  و  تأسیس  زمان  از  که  بود  ایران  کمونیستی  جنبش  اصلی 

تاریخ درخشان حزب تودٔه ایران با آن همراه بود.
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به  وی  وفاداری  بر  است  گواهی  خاوری  علی  رفیق  زندگی  سراسر 

آرمان های رهایی مردم خود. وی در مبارزه با رژیم دیکتاتوری شاه و رژیم 

مذهبی که توسط آیت الله خمینی بنیان گذاری شد، با تبعید، شکنجه، حکم 

اعدام، و زندان طوالنی روبرو شد. او هرگز در برابر مشکالت تسلیم نشد 

بازسازی  کار  پایان  تا  را در سازمان دهی ضروری حزب  انرژی خود  و همٔه 

آن صرف نمود. هم زمان و به موازات این اقدام ها، رفیق خاوری بحث های 

نظری در باالترین رده های حزب تودٔه ایران را به پیش برد.

نوین  آینده ای  پایه های  که  است  گران بهایی  سرمایٔه  او  اندیشه های 
سلطٔه  و  استثمار  از  فارغ  آینده ای  می کند؛  فراهم  ایران  مردم  برای  را 
سرمایه داری و برپایٔه مردساالری، که خواست آن را در خروش و جنبش های 

اجتماعی اخیر شاهد بوده ایم.

برابری،  رهایی،  برای  خود  زندگی  در همٔه  که  خاوری  ما  رفیق  از  تاریخ 
عدالت، و صلح مبارزه کرد، به نیکی یاد خواهد کرد. نسل های آیندٔه توده ای 
با افتخار مبارزٔه او را ادامه خواهند داد. من از طرف خود و حزب کمونیست 
فرانسه، به شما، خانواده، و همٔه رفقای وی تسلیت می گویم. ما یاد رفیق 
علی خاوری را به نام پیوندهای ناگسستنی بین دو حزبمان گرامی خواهیم 

داشت.

رفقای عزیز، خواهش می کنم گرم ترین درودهای من را بپذیرید.

فابین روسل- حزب کمونیست فرانسه

²

به حزب تودٔه ایران

به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری- مبارز دیرینه، کادر و رهبر حزب 

تودٔه ایران

همدردی  و  تسلیت  جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  از  نمایندگی  به 
به  خاوری،  علی  بنام،  و  مبارز  رفیق  درگذشت  مناسبت  به  را  خود  صمیمانٔه 



۱۱۶۱۱۶    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

خانواده، دوستان، و حزب تودٔه ایران ابراز می داریم.

رفیق خاوری از نسل کادرها و فّعاالن مبارزات ترقی خواهانٔه ایران پیش و 
پس از انقالب ایران بود؛ انقالبی که نشانگر امکانی برای حرکت در مسیری 
متفاوت بود. فّعالیت و مبارزٔه او در شرایط بسیار دشوار دستگیری ها، شکنجه، 
زندگی  در  واقعی  تهدیدهایی  با  همواره  دیگر  دشواری های  و  بازداشت ها 

روزمرٔه او همراه بود. آزار و اذّیت و زندانی کردن رفیق خاوری در برهه های 

گوناگون زندگی اش، نه فقط وی را از مبارزه باز نداشت، بلکه او را به درگیر 

شدن بیشتر در مبارزه در راه تحّقق جایگزینی برای حکومت دین ساالر و نیز 

استثمار سرمایه داری در ایران برانگیخت. به عالوه، او انترناسیونالیستی بود 

که سهم زیادی در مبارزٔه جهانی استثمارشدگان و ستم دیدگان داشت.

در مّدتی که او همراه با تیمی از نمایندگان بین المللی حزب های کمونیست 
و کارگری، که شامل حزب ما نیز بود، در مجلٔه مسائل صلح و سوسیالیسم 

فّعالیت می کرد، ما از آرمان ها و اندیشه های او بهره مند شدیم.

ما از درگذشت او بسیار اندوهگین هستیم. تسلیت و همدردی صمیمانٔه ما 
به حزب تودٔه ایران و خانواده اش را بپذیرید.

پاینده باد جان نامیرای رفیق خاوری!

ُپرتوان باد حزب تودٔه ایران!

پیروزی از آن ماست!

چه ماتلهاکو، 

معاون دّوم دبیرکل، 

حزب کمونیست آفریقای جنوبی

²

رفقای عزیز،

ما به خاطر از دست دادن رفیق علی خاوری بسیار اندوهگین هستیم.

»صدای  ایران  تودٔه  حزب  در  را  خاوری  علی  رفیق  که  نبود  بیهوده 



پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    ۱۱۷۱۱۷        ۱۱۷۱۱۷

حقانّیت« و »سرمایٔه معنوی« طبقٔه کارگر ایران می دانستید. وی در زندگی 
او شد،  به  تبعید و همٔه ظلم و ستمی که  با وجود سال ها  و  ۹۸ سالٔه خود، 
نزدیک به ۸۰ سال به طور خستگی ناپذیر و فعاالنه در راه سوسیالیسم مبارزه 

کرد.

طبقٔه  به  نه فقط  را  مبارزه  راه  که  بود  مقاوم  رهبری  خاوری  علی  رفیق 
کارگر ایران، بلکه به کارگران همٔه جهان نشان داد. او در فعالیت سیاسی 

حزب تودهٔ  ایران علیه رژیم شاه نقشی مهم داشت.

امید  جهان  کمونیستی  جنبش  به  خود  مبارزٔه  با  که  بود  انقالبی ای  او 
می بخشید. ما درگذشت رفیق خاوری را به خانوادٔه او و همٔه رفقای ایرانی مان 

تسلیت می گوییم.

حزب کمونیست ترکیه، روابط بین المللی

۲۴ مارس ۲۰۲۱/ ۴ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای عزیز،

و  ُپرسابقه  رهبر  خاورى،  علی  رفیق  درگذشت  خبر  هند  کمونیست  حزب 
بزرگ  رهبران  از  خاوری  رفیق  کرد.  دریافت  را  ایران  تودٔه  حزب  کارآزمودٔه 
و  شاه،  رژیم  در  شکنجه  و  زندان  سال ها  وجود  با  که  بود  ایران  تودٔه  حزب 
به رغم همهٔ  دشواری های دیگر، به طور خستگی ناپذیری در سراسر عمرش 

مبارزه کرد.

تعّهد او به زحمتکشان ایران، و اعتقاد او به حقوق دموکراتیک و انسانی، 
او را یکی از محبوب ترین رهبران مردم ایران کرد.

سراسر زندگی او سرشار از فعالّیت و پیکار بود، چه در تبعید و چه در داخل 
ایران، و چه به مثابه نمایندٔه حزب تودٔه ایران در نشریٔه صلح و سوسیالیسم 
انترناسیونالیست  واقعی  معنای  به  و  راستین  میهن دوستی  او  پراگ.  در 



۱۱۸۱۱۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

از  ایران، پس  او را در تثبیت و تقویت حزب تودٔه  بود. ما سهم قابل توجه 
فروریزی اّتحاد جماهیر شوروی و دیگر دولت های سوسیالیستی در اواخر 
دهٔه ۱۹۸۰ و اوایل دهٔه ۱۹۹۰ که پایه های نظری حزب تودٔه ایران و دیگر 
جنبش های کمونیستی و کارگری را در سراسر جهان به چالش کشید، به 

یاد داریم.

را  خاوری  رفیق  غم انگیز  درگذشت  هند  کمونیست  حزب  مّلی  شورای 
صمیمانه تسلیت می گوید و امیدوار است که رهبری و اعضای حزب تودٔه 
ایران بر این سوگ بزرگ غلبه کنند و آرمان های او را برای تقویت هرچه بیشتر 
مبارزه در راه تحّقق دموکراسی و سوسیالیسم در ایران همچنان به پیش برند.

با درود،

شورای اجرایی مّلی

حزب کمونیست هند

²

حزب کمونیست هند )مارکسیست( اندوه عمیق خود را نسبت به درگذشت 
رفیق علی خاورى رهبر ُپرسابقه و پیش کسوت حزب تودٔه ایران ابراز می دارد. 
حزب کمونیست هند )مارکسیست( درگذشت رفیق خاوری را به حزب تودٔه 

ایران و به اعضای خانوادٔه ایشان تسلیت می گوید.

رفیق خاوری بیش از ۸۰ سال از عمر خود را صرف مبارزه در راه تحّقق 
برابر  در  او  کرد.  جامعه  محروم  بخش های  دیگر  و  کارگر  طبقٔه  حقوق 
از  بیش  سیاسی اش  فعالیت های  به خاطر  و  کرد  مقاومت  شاه  خودکامگی 
۱۵ سال را در زندان گذراند. رفیق خاوری به مّلت ایران در سراسر کشورش 
حّتٰی  احترام  مورد  صادقانه اش  رفتار  و  حقانّیت  دلیل  به  و  می ورزید  عشق 
مخالفان سیاسی خود بود. رفیق خاوری در شروع به انتشار روزنامٔه حزب 
تودٔه ایران ]پس از انقالب[، و در بازسازی تشکیالت حزب به عنوان دبیر 
ایران  دین ساالر  و  خودکامه  رژیم  که  شدیدی  سرکوب  پی  در  حزب،  اّول 
از  پس  ُپرتالطم  دورٔه  در  داشت.  مرکزی  و  مؤثر  نقشی  انداخت،  راه  به 
فروریزی اّتحاد جماهیر شوروی و عقب نشینی سوسیالیسم، رفیق خاورى 
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در  قاطع  ایستادگی  و  مارکسیسم-لنینیسم  درستی  بر  تأکید  و  تصریح  در 
دفاع از آرمان های سوسیالیسم علمی نقشی برجسته داشت.

شما  به  را  خاوری  رفیق  درگذشت  )مارکسیست(  هند  کمونیست  حزب 
تسلیت می گوید و به خاطرٔه این رفیق از دست رفته درود می فرستد.

مبارزه،  مسیر  در  حرکت  ادامٔه  و  مارکسیسم-لنینیسم  اصول  به  پایبندی 
بهترین راه ادای احترام واقعی به رفیق خاوری است.

کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست هند )مارکسیست(

دهلی نو، ۳۰ مارس ۲۰۲۱/ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

به مناسبت درگذشت رفیق علی خاوری، رهبر تاریخی ُپرسابقه 
و کارآزمودٔه حزب تودٔه ایران

رفقای عزیز،

دبیر  و  کارآزموده  و  ُپرسابقه  تاریخی  رهبر  درگذشت  خبر  اعالم  پی  در 
شما  با  را  خود  آکل  مرکزی  کمیتٔه  خاوری،  علی  ایران،  تودٔه  حزب  پیشین 
از دست دادن این  اندوه عمیق  ایران، در سوگ و  برادر، حزب تودٔه  حزب 

رفیق شریک می داند.

به  البته  و  او  خانوادٔه  به  را  خود  تسلیت  صمیمانه ترین  و  قلبی ترین  ما 
خانوادٔه بزرگ تر او- حزب تودٔه ایران، رهبری و اعضای آن، و زحمتکشان 
ایران- تقدیم می کنیم. آکل در سوگ شما شریک است و به رفیقی برجسته 
و نمونه که تمام عمر خود را وقف آرمان زحمتکشان ایران کرد، ادای احترام 
می کند. زندگی و مبارزات رفیق علی خاوری با تاریخ، زندگی، و مبارزات حزب 
شما در طول مسیری طوالنی، قهرمانانه، و پیکارجویانه در دهه های طوالنی 

پیوندی جدانشدنی دارد.

زندگی نامٔه رفیق علی خاوری آینٔه تمام نما و بازتاب موجودّیت و مبارزٔه 
ویژگی های  و  الگو  او،  الهام بخش  رهبری  است.  ایران  تودهٔ   حزب  خود 



۱۲۰۱۲۰    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

و  آن،  از  دفاع  و  مارکسیسم-لنینیسم  به  او  تعّهد  وی،  انسانی  عمیقًا 

ایستادگی شجاعانه، بی خدشه، و اصولی وی در برابر سختی های فراوان، 

شکنجه های وحشیانه، و حبس های طوالنی، الهام بخش نسل های جدید در 

از صلح، دموکراسی،  دنیایی دیگر سرشار  راه تحّقق چشم انداز  مبارزه در 

استقالل، حاکمّیت مّلی، و سوسیالیسم است که رفیق علی خاوری زندگی 

خود را وقف آن کرد.

رفیق علی خاوری پس از یورش های وحشیانه ای که به حزب شما شد و 

به اعدام، قتل، و شکنجٔه هزاران رزمندٔه توده ای منجر شد، نقشی حّساس 

دبیر  تنها  مقام  در  خاورى  علی  رفیق  داشت.  حزب  مجّدد  سازمان دهی  در 

بازماندٔه حزب، در شرایطی بسیار دشوار، همراه با دیگر رفقای پیشرو، که 

جان   ۱۹۸۰ دهٔه  در  به ویژه  ایران  رژیم  هماهنگ  و  گسترده  یورش های  از 

سالم به در برده بودند، مسئولیت تاریخی احیا و بازسازی سازمان و رهبری 

حزب شما را بر عهده گرفت.

ناشی  چالش های  به  توانست  نه فقط  او  رهبری  تحت  ایران  تودٔه  حزب 
از فروریزی اّتحاد شوروی و دولت های سوسیالیستی بپردازد و از خصلت و 
هوّیت مارکسیستی-لنینیستی حزب، که عاملی بنیادی در مبارزٔه حزب تودٔه 
ایران با کارزار هماهنگ و بی رحمانه علیه آن بود، دفاع کند، بلکه توانست به 
راه رزم جویانٔه خود ادامه دهد و نقشی برجسته در مبارزات مردم ایران در راه 
صلح، دموکراسی، و سوسیالیسم ایفا کند. یاد رفیق علی خاوری نه فقط در 
قلب و ذهن همٔه مبارزان و اعضای حزب تودٔه ایران و جنبش ترقی خواهانٔه 
کشور شما، بلکه در قلب و ذهن همٔه کمونیست ها و مبارزان راه آزادی زنده 

خواهد ماند.

هنگامی که جاّده های آزادی و دموکراسی باز شود، زمانی که زحمتکشان 
زمانی که جامعٔه  بگیرند،  پیش  در  را  اجتماعی  رفاه  و  پیشرفت  ایران مسیر 
دیگری بر شالودٔه همان چشم اندازی ساخته شود که راهنمای زندگی و مبارزٔه 
رفیق علی خاوری بود، الگو و مبارزٔه او الهام بخش نسل های جدید در ادامه 

دادن به مبارزٔه وی خواهد بود.

آکل به مناسبت درگذشت رفیق خاوری بار دیگر بر همبستگی ثابت قدم 
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و  دموکراسی،  آزادی،  راه  در  ایران  تودٔه  حزب  مبارزات  با  خود  اصولی  و 
استقالل- آرمان های شریف مشترک ما- تأکید می کند.

یاد رفیق علی خاوری جاودان!

کمیتٔه مرکزی آکل )AKEL(، حزب مترقی زحمتکشان قبرس

نیکوزیا، ۲۶ مارس ۲۰۲۱/ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای گرامی،

ما  میان  در  دیگر  خاوری  علی  رفیق  که  یافتیم  آگهی  فراوان  اندوه  با 
زنده گی  تمام  که  بود  خستگی ناپذیری  مبارز  خاوری  علی  رفیق  نیست. 
ُپربارش را در راه تحقق آرمانهای کارگران و زحمتکشان ایران و جهان سپری 
کرد. وی در دشوارترین لحظه های تاریخ نقش با اهمیتی را در تداوم کار و 
مبارزٔه حزب تودۀ ایران ایفا کرد. اندیشه های انسانی او همراه با پیگیری در 

مبارزۀ رهایی بخش دنیای کار ارثیٔه معنوی گرانقدر و ماندگاراست. حزب 

نوین مردم افغانستان درگذشت رفیق علی خاوری را به اعضای خانوادۀ او، 
به رفقای حزب تودۀ ایران و همٔه هواداران وی تسلیت می گوید.

مبارزه در راه تحقق اهداف بلند انسانی اش را ادامه می دهیم.

عبدالله نایبی، رئیس حزب نوین مردم افغانستان

²

رفقای عزیز حزب تودٔه ایران

سراسر  و  ایران  در  کمونیست  هزاران  با  همراه  شیلی  کمونیست  حزب 
شما  به  را  جاری  سال  مارس   ۱۹ در  خاورى  علی  رفیق  درگذشت  جهان، 



۱۲۲۱۲۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

تسلیت می گوید.

برای  نه فقط  خاوری  رفیق  قامت  در  کمونیستی  دادن  دست  از 
زیانی  بین المللی  کمونیستی  جنبش  کل  برای  بلکه  ایران  کمونیست های 
عظیم است. پرچم های سرخ ما به افتخار زندگی و مبارزٔه رفیق خاوری که 
به حق ”صدای حقانّیت حزب” نامیده می شد، در برابر او تعظیم می کنند. ما 
مطمئن هستیم که الگوی مبارزٔه او در راه آزادی، استقالل، صلح، عدالت 
اجتماعی، و سوسیالیسم را نسل های آیندٔه مبارزان ایرانی دنبال خواهند کرد.

رفیق علی خاوری حضور دارد، حاال و برای همیشه!

زنده باد حزب تودٔه ایران!

کمیتٔه مرکزی، حزب کمونیست شیلی

سانتیاگو د شیلی، ۲۵ مارس ۲۰۲۱/ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای عزیز،

من به نمایندگی از کمیتٔه مرکزی حزبمان، درگذشت رفیق علی خاوری، 
صدر و رهبر پیش کسوت و کارآزمودٔه حزب برادر، حزب تودٔه ایران را تسلیت 

می گویم.

که  می کنیم  یاد  نقشی  از  افتخار  با  ما  غم انگیز،  رخداد  این  مناسبت  به 
رفیق خاوری از آغاز جوانی در مبارزات میهنی و دموکراتیک و در راه تحّقق 
ایران علیه رژیم  تودٔه  به رهبری حزب  آزادی، دموکراسی، و استقالل مّلی 
پای  به  بی باکانه  که  حزب  شهید  رهبران  قهرمانی  کنار  در  کرد.  ایفا  شاه 
برابر شکنجه و گرفتن  چوبه دار رفتند، رشادت و استقامت رفیق خاوری در 
حکم اعدام نیز نمونٔه درخشان دیگری از مبارزه و مقاومت بود. وی پس از 
گذراندن ۱۵ سال در زندان های رژیم شاه، بالفاصله پس از آزادی از زندان 



پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    ۱۲۳۱۲۳        ۱۲۳۱۲۳

در آستانٔه انقالب ۱۳۵۷، بار دیگر در پی پیروزی انقالب، در زیر پرچم حزب، 
دشوارترین  از  یکی  در  او  که  نپایید  دیری  کرد.  مبارزه  وقف  را  خود  زندگی 
ُپرافتخار  مسئولیت  قبول  با  حزب  تاریخ  دوره های  چالش برانگیزترین  و 

و  کمونیسم  واالی  آرمان های  به  وفاداری اش  حزب،  بازسازی  و  هدایت 

تعّهد خلل ناپذیرش به آرمان های حزب و مردم را نشان داد.

در  بحرانی  مقطعی  در  ایران  تودٔه  حزب  وحدت  تحکیم  در  او  موفقّیت 
زندگی حزب و تالش برای اینکه حزب همچنان به نقش بایسته و ضروری 
گواه  دهد،  ادامه  دموکراسی  و  آزادی  تحّقق  راه  در  بی وقفه  مبارزٔه  در  خود 

شخصّیت بصیر و انقالبی رفیق خاوری است.

دو  میان  تاریخی  روابط  تحکیم  در  را  خاوری  رفیق  سهم  همچنین  ما 
حزبمان در دهه های گذشته، در مبارزٔه مشترک برضد جنگ و سرکوب و در 

راه صلح و دموکراسی، با احترام زیاد به یاد می آوریم.

وی،  انقالبی  خوش بینی  و  خودگذشتگی  از  خاوری،  رفیق  زندگی 

همچنان الهام بخش نسل جوان تر اعضای حزب و کمونیست ها در سراسر 

جهان خواهد بود.ما به خانوادٔه رفیق علی خاوری و همٔه رفقا و دوستانش 

صمیمانه تسلیت می گوییم.

یادش همیشه گرامی خواهد ماند.

رائد فهمی، دبیرکل کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست عراق

۲۸ مارس ۲۰۲۱ /۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای عزیز،

به نمایندگی از دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست سودان، تسلیت 
تاریخی  رهبر  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  مناسبت  به  را  خود  صمیمانٔه 
ایران،  تودهٔ   حزب  رهبری  به  ایران،  کارگر  طبقٔه  برجستٔه  و  مبارز  فرزند  و 

اعضای حزب، و تمام زحمتکشان ایران تقدیم می کنیم.



۱۲۴۱۲۴    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

رفیق خاوری در تمام عمرش که وقف خدمت به مّلت و کشورش بود، 
و  صلح،  دموکراسی،  راه  در  پیگیر  مبارزی  و  بود  بین المللی  ارجی  دارای 

سوسیالیسم شناخته می شد.

ما با شور و غرور زیاد پیوندهای پیکارجویانٔه خود را که دو حزب ما را در 
مبارزه با امپریالیسم و ارتجاع، و در راه رهایی مّلی و اجتماعی مّتحد می کند، 
بین المللی  عرصٔه  در  ما  برادرانٔه  همکاری  داشت.  خواهیم  و  داریم  یاد  به 
بر شالودٔه پیوندهایی محکم و باورهای عمیق به انترناسیونالیسم، و تعهد 
روشن به آرمان ها و مبارزات طبقٔه کارگر و مّتحدانش در دو کشور ما استوار 

است.

عبدالخالق  فقید  رفیق  صحرایی  دادگاه  جریان  در  نظامی  قاضی 
داده  مردم سودان  به  پرسید که چه چیزی  او  از   ۱۹۷۱ در سال  محجوب 
مبارزات  از  یادگیری  وقف  را  عمرم  تمام  “من  گفت:  پاسخ  در  وی  است؟ 
بر  تا  می رسانیم  یاری  مبارزه  این  به  رفقایم  با  همراه  و  کرده ام  کارگر  طبقٔه 
آگاهی آن بیفزاییم تا این مبارزه بتواند با موفقیت به هدف های شریف خود 
برسد.” این همان اصلی بود که راهنمای زندگی و فعالّیت ایثارگرانٔه رفیق 

خاوری بود.

و  خاوری  رفیق  ما،  فقید  رفیق  دو  هر  با  معاصر  کمونیست  نسل های 
بلوغ هر دو حزب ما در  را برای رشد و  پایه های محکمی  رفیق محجوب، 
به  افتخار  با  رهبر  دو  هر  کرده اند.  بنا  شرایط  سخت ترین  در  مبارزه  روند 
کمونیست هایی از خود گذشته نگاه می کنند که رهبری را بر عهده گرفتند 
ادامه دادند، و پرچم های همبستگی بین المللی، برادری طبقٔه  و به مبارزه 

کارگر، و آرمان های کمونیستی را در سطحی باالتر و واالتر برافراشتند.

در  آرزوی موفقیت  ایران  نیروهای دموکراتیک در  و تمام  برای شما  ما 
سوسیالیسم  و  صلح،  دموکراسی،  تحّقق  راه  در  دین ساالر  رژیم  با  مبارزه 

داریم.

دبیرخانٔه کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست سودان

۲۶ مارس ۲۰۲۱/ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۰

²
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به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران،

علی  رفیق  ایران،  تودٔه  حزب  صدر  درگذشت  بریتانیا  کمونیست  حزب 
خاوری را صمیمانه به شما تسلیت می گوید.

بین المللی  کمونیستی  جنبش  در  الهام بخش  شخصّیتی  خاوری  رفیق 
بود. او در سراسر زندگی حزبی خود در مخالفت با استعمار نو بریتانیایی، با 
استبداد شاهنشاهی، و با دیکتاتوری فرقه گرایانهٔ  رژیم دین ساالر ایران که 

در پی رژیم شاهنشاهی برقرار شد، پیشگام بود.

او انترناسیونالیستی واقعی بود. پس از تبعید اجباری اش در سال ۱۹۵۳ 
از  حمایت  در  چین  در  فارسی  رادیویی  برنامٔه  راه اندازی  برای   ،]۱۳۳۲[
نیروهای دموکرات در ایران فعاالنه کوشید. وی پس از بازگشت مخفیانه اش 
به ایران برای یاری رسانی به سازمان مخفی حزب تودٔه ایران، دستگیر شد و 
پس از دفاعی تاریخی از مارکسیسم-لنینیسم در دادگاه و محکوم کردن رژیم 
شاه، به اعدام محکوم شد. او سرانجام- پانزده سال بعد- در آستانٔه انقالب 

۱۹۷۹ ]۱۳۵۷[ از زندان آزاد شد.

وی در مقام یکی از دبیران حزبی، در بازسازی تشکیالت حزب تودٔه ایران 
پس از پیروزی انقالب مشارکت داشت. وی در اوایل دهٔه ۱۹۸۰ ]۱۳۶۰[ 
برای کار در هیئت تحریریٔه مجلٔه ”صلح و سوسیالیسم”به شهر پراگ اعزام 
شد و در زمانی که رژیم دین ساالر ایران در اوایل سال ۱۹۸۳ ]اواخر ۱۳۶۱[ 
به حزب تودٔه ایران یورش برد و هزاران عضو حزب را بازداشت کرد- بسیاری 
از بازداشت شدگان در این یورش بعدًا اعدام شدند- در خارج از ایران بود. 
رفیق خاوری در مقام تنها عضو دبیرخانٔه حزب که زنده مانده بود و در زندان 
نبود، وظیفٔه بازسازی ساختارهای حزبی در درون و بیرون از ایران، و ادامٔه 
کار حزب در تالش برای اّتحاد زحمتکشان در مبارزه در راه دموکراسی و آیندٔه 

سوسیالیستی، را عهده دار شد.

رفقای گرامی،

و  جهان  سراسر  در  کمونیست ها  برای  الگویی  خاوری  علی  زندگی 
الهام بخش آنهاست. ما خود را در سوگ شما به خاطر از دست دادن وی، و 



۱۲۶۱۲۶    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

در مباهات شما به دستاوردهای زندگی او، شریک می دانیم.

با همدردی و همبستگی،

رابرت گریفیتز، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا

²

رفقای گرامی کمیته مرکزی حزب توده ایران

با درودهای رفیقانه

ما در حزب مردم فلسطین، خبر دردناک درگذشت رفیق علی خاوری رهبر 
تاریخی حزب شما را با اندوه فراوان دریافت نمودیم.

ما بخوبی تاریخ طوالنی مبارزات رفیق درگذشته را از اواسط قرن گذشته 
شرایط  در  کمونیستی،  آرمان های  به  را  او  فاداری  و  اسطوره ای  پایداری  و 
تحمل ستم و زندان و شکنجه و تبعید را در دوره دیکتاتوری، به خاطر داریم.

پس از انقالب نیز نقش سترگ ایشان را در بازسازی حزب پس از کشتار 
خلق  نابودی به یاد داریم.  رهبران و کادرها و قرار گرفتن حزب در معرض 
فلسطین و به ویژه حزب ما موضع گیری های اصولی و آرمان خواهانه حزب 

برادر )توده( و رفیق درگذشته را در پشتیبانی از مبارزه عادالنه خلق ما علیه 

اشغال و به فراموشی سپردن مسئله آن را هرگز فراموش نخواهد کرد.

رفقای گرامی

گرم ترین احساس های همدردی ما را بپذیرید. ما اطمینان داریم رفقای 

رفیق فقید و حزب او بر سر پیمانشان باقی و راه او را که برای پیمودنش 

جان خویش را در طبق اخالص گذاشت، ادامه خواهند داد.

رفیق شما

بسام الصالحی

دبیر کل حزب مردم فلسطین

²
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رفقای عزیز

ما از سوی هیئت رئیسه حزب کمونیست اتریش مراتب همدردی و تأثر 
خود را از درگذشت رهبر حزب توده ایران، رفیق علی خاوری بیان می کنیم. 

او حزب شما را در دشوارترین شرایط رهبری کرد و نقشی مؤثر در تثبیت 
حزب توده ایران ایفا کرد.

با دوستی و همبستگی

دکتر میرکو مسنر، سخنگوی مرکزی حزب کمونیست اتریش

میشائیل گرابر، مسئول روابط بین الملل حزب کمونیست اتریش

²

رفقای عزیز،

 ۲۹ روز  در  خاوری  علی  رفیق  درگذشت  خبر  از  عمیق  اندوهی  و  غم  با 
اسفندماه ۱۳۹۹ مطّلع شدیم.

رفیق خاوری، پرچمدار ثابت قدم مبارزه در راه آزادی نیروی کار و صلح، 
به مّدت هشت دهه در صف مقّدم جنبش انقالبی ایران و حزبش، حزب تودٔه 
ایران، ایستاد. سال ها فعالّیت »غیرقانونی«، زندانی شدن، شکنجه دیدن، 
در هم  را  او  و رشادت  اراده  و  نتوانست عزم  تبعید  و  به مرگ،  تهدید شدن 
آمریکا،  و  بریتانیا  امپریالیسم  دو  هر  با  پیکار  در  بی باک  مبارزی  او  بشکند. 
مبارزه با مزدوران شاه، و نبرد با سرسپرده های رژیم دین ساالر کنونی ایران 

بود.

رفیق خاورى الهام بخش مبارزه و گنجینه ای غنی از دانش برای جنبش 
کمونیستی در سراسر جهان، بسیار فراتر از مرزهای ایران بود. این روزها 
ما یاد شهیدان کمون پاریس را گرامی می داریم که ۱۵۰ سال پیش توسط 
آنان  به خون کشیده شدند. کارل مارکس دربارٔه  بورژوازی  سربازان وحشی 



۱۲۸۱۲۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

نوشت که آنان »در قلب بزرگ طبقٔه کارگر جاودانی اند«، این گزاره در مورد 
علی خاوری نیز صدق می کند.

حزب کمونیست آلمان- که حافظ سّنت های حزب پیشین کمونیست 
آلمان و حزب اّتحاد سوسیالیستی آلمان دموکراتیک پیشین است- و 
حزب تودٔه ایران دهه هاست که پیوندهای نزدیک همبستگی و هدف 
مشترک با یکدیگر دارند. ما در سوگ درگذشت رفیق خاوری، شخصّیتی 
که حّتٰی در زمان زندگی اش به چهره ای با عظمت تاریخی تبدیل شد، با 

شما رفقای حزب تودٔه ایران شریک هستیم.

زنده باد حزب تودٔه ایران، حزب طبقٔه کارگر و زحمتکشان ایران!

پاینده باد همبستگی ما!

با درودهای کمونیستی،

رناته کوپه، دبیر کمیسیون روابط بین المللی

مانفرد ایدلر، عضو کمیسیون روابط بین المللی

اسن، ۲۸ مارس ۸/۲۰۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

عزیز! رفقای 

رهبر  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  تکان دهندٔه  خبر  شنیدن  ما از 
هستیم.  اندوهگین  بسیار  ایران،  تودٔه  حزب  ُپرتجربٔه  و  ُپرسابقه 
دل  بپذیرید.  را  اوکراین  کمونیست های  همٔه  صمیمانٔه  تسلیت  لطفًا 

شماست. با  اندوه  و  غم  زمان  این  در  ما 

زندانی شدن  علی رغم  که  بود  خستگی ناپذیر  مبارزی  خاوری  رفیق 
تبلیغاتی  کارزارهای  ایران،  از  تبعید  طوالنی  سال های  دیدن،  شکنجه  و 
زیادی که علیه او و حزب شما به راه انداختند، و ناخوشی در چند سال آخر 
زندگی اش، در راه تحّقق حقوق کارگران و زحمتکشان ایران رزمید و هرگز 

از وظیفٔه خود در حکم سرباز حزب دست نکشید.



پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    ۱۲۹۱۲۹        ۱۲۹۱۲۹

در  ایران  تودٔه  حزب  مبارزٔه  و  فعالیت ها  تداوم  در  خاوری  رفیق 
نقشی  حزب،  تاریخ  دوره های  حّساس ترین  و  دشوارترین  از  یکی 

داشت. ویژه  و  روشن 

کمونیست ها  همٔه  با  همراه  اوکراین  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتٔه 
تودٔه  حزب  رهبر  خاوری  علی  رفیق  درگذشت  جهان  ترقی خواهان  و 
”سرمایٔه  و  خستگی ناپذیر،  مبارزی  “حزب،  حقانّیت  ”صدای  ایران، 
خانواده اش،  به  دیگر  بار  را  ایران  زحمتکشان  و  “کارگران  معنوی 
همٔه اعضا و هواداران حزب تودهٔ  ایران، و همٔه مبارزان واقعی حقوق طبقٔه 

کارگر و زحمتکشان تسلیت می گوید.

یادش گرامی و جاودان!

پترو سیموننکو، 

دبیر اّول کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست اوکراین

²

توده ای  صدرحزب  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  خبر  فراوان  اندوه  با 
ایران را بدست آوردیم.

ایران،  معاصر  تاریخ  انقالبی  و  سیاسی  برجسته  شخصیت  خاوری  علی 
از شمار مبارزان آگاه، پرتالش، مبتکر و سازمانده برازنده سیاسی درایران، 
منطقه و جهان ما بود. شناخت و پیوند او با رهروان جنبش چپ درافغانستان 
صمیمانه وعمیق بوده، رفیق خاوری همیشه درکنار مردم و دادخواهان افغان 
قرارگرفته و به همین مناسبت او مورد احترام و ستایش نیروهای دادخواه و 

تجدد پسند افغانستان قرارداشت.

با شناخت از کار و پیکار شجاعانه حزب برادر، حزب توده ایران به نیکویی 
میدانیم که او قریب به هشتاد سال عمراگاهانه و پرتالش خود را در مبارزه 
علیه استبداد، بی عدالتی، استثمار و امپریالیزم وقف نموده، برای لحظه ایی 
از آرمان های انسانی و عدالتخواهانه حزبش پا پس نکشیده، و فراز و  هم 
را شجاعانه همراهی کرده  ایران  و جنبش چپ  ایران  توده  فرودهای حزب 



۱۳۰۱۳۰    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

است.

ایران،  توده  حزب  تشکیالت  دربازسازی  او  خدمات  و  سهم  ما  دید  از 

راه اندازی مباحث سیاسی و ایدیولوژیک، فعالیت های رسانه ایی، گشایش 

ایران،  چپ  وسازمان های  احزاب  با  همکاری  ایران،  زحمتکشان  رادیو 

منطقه و جهان فرموش ناشدنی می باشد.

رفقای گرانقدر،

گرانقدر  رفقای  شما  درکنار  بزرگ  اندوه  دراین  افغانستان  آبادی  حزب 
قرارداشته، همبستگی و همدردی عمیق خود را با حزب توده ایران و نیروهای 
دادخواه و ترقی پسند آن کشور ابراز می  کند. آنچه از رفیق خاوری به یادگار 
مانده است، میراث گرانبهایی برای همه دادخواهان منطقه در مبارزه در راه 
صلح، عدالت، و دموکراسی، و رهایی انسان از یوغ ستم و استبداد می باشد.

درگذشت رفیق خاوری را به هم رزمان او، به  ویژه کمیته  مرکزی حزب 

خواهان  وعدالت   مردم  حزب،  هواداران  و  اعضا  ایران،  توده  حزب  برادر، 

ایران تسلیت گفته، یاد او را گرامی داشته و راهش را پر رهرو می خواهیم.

زنده باد دوستی میان حزب آبادی افغانستان و حزب تودٔه ایران!

داکتر محمد داوود رواش، رییس حزب آبادی افغانستان

کابل-افغانستان

²

رفقای گرامی،

تودٔه  حزب  تاریخی  رهبر  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  خبر  شنیدن  از 
ایران، بسیار متأثر و غمگین شدیم.

و همبستگی  و همدردی  تأسف عمیق خود  اندوه،  و  لحظٔه غم  این  در 
کمونیست های پرتغالی را با حزب تودٔه ایران، با همٔه مبارزان آن، و با خانوادٔه 

رفیق علی خاوری ابراز می کنیم.
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میراث نزدیک به هشتاد سال مبارزٔه انقالبی پیگیر رفیق خاوری، ُعمری 

که وقف خدمت به کارگران و مردم ایران و میهنش شد، سهمی ُپراهمّیت 

در تداوم پیکار در راه آرمان رهایی کارگران و زحمتکشان داشت.

درودهای برادرانٔه ما را بپذیرید.

شعبٔه بین المللی حزب کمونیست پرتغال

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای گرامی،

خاوری،  علی  رفیق  درگذشت   )۱۹۳۰-  PKP( فیلیپین  کمونیست  حزب 
رهبر ُپرسابقه و کارآزمودٔه حزب شما و شخصّیتی بزرگ در تاریخ جنبش چپ 
تسلیت  ایران  تودٔه  حزب  به  صمیمانه  را  فارسی زبان  کشورهای  و  ایران  در 

می گوید.

ما به مبارزٔه نزدیک به هشتاد سالٔه رفیق خاوری از زمان پایه گذاری حزب 
ایران  در  اّولیه  فعالّیت های  از  می کنیم:  احترام  ادای   ۱۹۴۱ سال  در  شما 
مصّدق،  محّمد  دکتر  کوتاه مّدت  ولی  ترقی خواه  دولت  رسیدن  قدرت  به  تا 
که  آمریکایی-بریتانیایی   ]۱۳۳۲[  ۱۹۵۳ کودتای  پی  در  تبعید  سال های  و 
دولت مصّدق را سرنگون کرد و دیکتاتوری دودمانی شاه پهلوی را مجددًا بر 
کشور تحمیل کرد، تا بازگشت مخفیانٔه وی به ایران به منظور بازسازی مجدد 
فعالّیت حزب شما در ایران، و سپس بازداشت و شکنجه و محکوم شدن او 
به اعدام، و سپس آزاد شدن او از زندان در آستانٔه انقالب ۱۹۷۹ ]۱۳۵۷[ 
پس از ۱۵ سال حبس، و بار دیگر تبعید اجباری مّدت کوتاهی پیش از آغاز 
کارزار دهشتناک شکنجه و اعدامی که رژیم دین ساالر ایران ]در اوایل دهٔه 
سرانجام  و  انداخت،  راه  به  شما  حزب  کامل  بردن  بین  از  قصد  به   ]۱۳۶۰
خطرهایی که او همیشه در وظیفٔه سترگ بازسازی و تقوّیت حزب شما ]پس 

از آن کارزار[ با آنها روبرو بود. 



۱۳۲۱۳۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

در این زمان اندوه و سوگواری، آنچه بی تردید برای حزب تودٔه ایران 
مایٔه تسّلی است این واقعّیت است که نسل های جوان تر کادرهای تربیت 
یافته زیر رهبری رفیق خاوری از زمان کنگرٔه سّوم تا کنگرٔه ششم حزب، 
هدایت مبارزه در راه صلح، آزادی، و سوسیالیسم در ایران را ادامه می دهند. 
او  پیگیرانٔه  و  مصّممانه  رهبری  و  خاوری  رفیق  تزلزل ناپذیر  و  راسخ  تعّهد 
بی تردید همچنان الهام بخش رفقای شما و کمونیست ها در همه جای دنیا 
خواهد بود. خواهشمندیم تسلیت ما را به خانواده و دوستان رفیق خاوری 

ابالغ کنید.

با گرم ترین درودهای کمونیستی،

آنتونیوای. پاریس، دبیرکل

حزب کمونیست فیلیپین- ۱۹۳۰

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران،

به همٔه هواداران و اعضای آن، و به مردم و طبقٔه کارگر ایران،

با غم و اندوهی عمیق از درگذشت رفیق علی خاوری، یکی از پیگیرترین 
و پایمردترین مبارزان و پیکارگران نه فقط در میان مردم و طبقٔه کارگر ایران، 
رفیق  شدیم.  باخبر  جهان،  سراسر  در  و  همسایه  کشورهای  میان  در  بلکه 
خاوری با مبارزٔه خستگی ناپذیرش در راه صلح، حاکمّیت کشور، حقوق بشر 
و حقوق دموکراتیک، و عدالت اجتماعی در ایران- و تالش مداومش برای 
مردم  برای  سرمایه ای  و  خودش  مّلت  قهرمان  ایران-  تودٔه  حزب  موفقّیت 

کشور و حزب خود بود.

رفقای عزیز،

یاد رفیق خاوری، به مثابه صدای حقانّیت حزب شما، همیشه در ذهن 



ابراز همدردی ها در رسانه های مترقی    ابراز همدردی ها در رسانه های مترقی    ۱۳۳۱۳۳        ۱۳۳۱۳۳

نه فقط مردم ایران و حزب تودٔه ایران، بلکه در سطح بین المللی هم ماندگار 
خواهد بود. 

هم میهنان ارمنی ما، هم آنها که در ایران هستند و هم آنها که به اجبار 
از ایران و در تبعید به سر می برند، گواه نفوذ گستردٔه حزب در  در بیرون 
میان همٔه مردم ایران و همچنین توّجه آن به سّنت های بین المللی اند. این 
نیست!  تصادف  فقط  و  دارد  تاریخی  واقعّیت  در  ریشه  که  است  پدیده ای 
طبقٔه کارگر ایران یکی از فرزندان بزرگ خود را از دست داده است. یاد و 

خاطرٔه او، و سرمشق و مبارزه اش برای همیشه در تاریخ زنده خواهد ماند.

حزب کمونیست ارمنستان

²

تودٔه  به حزب  را  پاکستان درگذشت رفیق علی خاوری  حزب کمونیست 
ایران و خانوادٔه رفیق علی خاوری، و دوستان و رفقای او در سراسر جهان 

تسلیت می گوید.

مبارزه ای  که  نبود  ایران  تودٔه  حزب  رهبران  از  یکی  فقط  خاوری  رفیق 
بلکه  ُبرد،  پیش  به  کارگر  طبقٔه  حقوق  راه  در  ایران  در  را  خستگی ناپذیر 
مبارزه  نماد  او  بود.  نیز  جهان  کمونیستی  جنبش  و  منطقه  کل  الهام بخش 
کمونیستی  جنبش  تاریخ  دورٔه  سخت ترین  در  حّتٰی  که  است،  شجاعت  و 
و  کارگر  طبقٔه  به  نسبت  تعّهدش  و  خود  ایدئولوژی  از  دست  هرگز  ایران 
حزبش برنداشت. صدای او حّتٰی در اتاق های شکنجه و سپس سلول های 
مرگ زندان رژیم شاه در ایران خاموش نشد. او تا آخرین نفس در دفاع از 
ایدئولوژی و حزب خود به کار در داخل ایران و سپس در تبعید ادامه داد. او 
الگویی برای نسل های زیادی از رفقای ما در پاکستان بود، جایی که شرایط 
کار و مبارزٔه ما همیشه دشوار و تقریبًا مشابه با شرایطی بود که در ایران وجود 

داشت.

حزب  در  رفقایمان  با  همراه  ما  افغانستان،  در  انقالب  وقوع  از  پس 
کمونیست پاکستان این فرصت و بخت را داشتیم که در کنار رفقای ایرانی 



۱۳۴۱۳۴    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

برای حمایت از رفقای افغان و نهادهای انقالبی افغانستان فعالّیت کنیم.

رهبری  و  تعّهد،  مبارزه،  که  است  معتقد  پاکستان  کمونیست  حزب 
شجاعانٔه رفیق خاوری برای مّدت های طوالنی در تمام جهان الهام بخش ما 

و کل جنبش کمونیستی خواهد بود.

یاد رفیق خاوری گرامی!

زنده باد دوستی و همبستگی ما!

شعبٔه بین المللی حزب کمونیست پاکستان

²

رفقای عزیز،

ما خبر غم انگیز درگذشت رفیق سرشناس شما علی خاوری را شنیدیم. ما 
می دانیم که علی ]خاوری[ سال ها نقش بزرگی در فعالّیت حزب تودٔه ایران و 

در راه مبارزٔه طبقٔه کارگر در کشور شما ایفا کرد.

و  مردم،  همٔه  برای  بهتر  ایرانی  ایجاد  برای  او  خستگی ناپذیر  مبارزٔه 
برای صلح در منطقه، فراموش نخواهد شد.

با درودهای رفیقانه،

)KpiD( از طرف کمیتٔه مرکزی حزب کمونیست در دانمارک

بو مولر

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران
رفقای عزیز،

حزب کمونیست آمریکا درگذشت رفیق علی خاوری را به حزب تودٔه ایران 



پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    پیام های تسلیِت حزب های کارگری و کمونیستی جهان    ۱۳۵۱۳۵        ۱۳۵۱۳۵

و خانوادٔه ایشان تسلیت می گوید.

در  مبارزه  در  ازخودگذشته  و  متعّهد  کمونیستی  قامت  در  خاورى  رفیق 

او برای تحّقق سوسیالیسم در  راه سوسیالیسم، زندگی نمونه ای داشت. 

میهنش مبارزه کرد و در تمام عمرش یک انترناسیونالیست بود. تالش او 

در حفظ و بازسازی حزب تودٔه ایران بی سابقه است. او به خاطر تعّهدش به 

طبقٔه کارگر ایران و جهان متحّمل رنج هایی شد. همان طور که رفیق فقید 

ما هنری وینستون گفت، نشانٔه واقعی یک کمونیست تعّهد مادام الُعمر او به 

مبارزٔه در راه آرمان کمونیستی است. در مورد رفیق علی خاوری همین امر 

صادق است.

لطفًا تسلیت ما را به خانوادٔه ایشان و رفقای حزب تودٔه ایران ابالغ کنید.

کسانی که زندگی خود را وقف طبقٔه کارگر بین المللی و جنبش کمونیستی 
بین المللی این طبقه می کنند، همیشه در یادها می مانند.

با ابراز همبستگی،

آلوارو رودریگز، دبیر بین المللی حزب کمونیست آمریکا

²

به کمیتٔه مرکزی حزب تودٔه ایران

رفقای عزیز،

رفیق  درگذشت  کانادا  کمونیست  حزب  مرکزی  کمیتٔه  از  نمایندگی  به 
از رهبران  ایران، و  علی خاوری، رهبر پیش کسوت و کارآزمودٔه حزب تودٔه 
شما  به  را  جهان  سراسر  در  کارگری  و  کمونیست  حزب های  به  الهام بخش 

تسلیت می گوییم.

ایران  تودٔه  حزب  تاریخ  از  جدانشدنی  جزئی  خاوری  رفیق  زندگی  تاریخ 
ارتجاعی  رژیم  فاشیستی،  دیکتاتوری  شاه،  با  ایران  مردم  مبارزات  تاریخ  و 
دین ساالر، و مبارزه علیه سلطه و جنگ امپریالیستی است. سرکوب وحشیانه 
و ترور دولتی علیه حزب شما به قتل هزاران کادر حزب و تالش های بسیاری 



۱۳۶۱۳۶    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

برای از بین بردن رفیق خاوری، از طریق شکنجه، دوره های طوالنی حبس 
در شرایط غیرانسانی، و نیز به تالش برای خاموش کردن حزب تودٔه ایران 
و شعلٔه رهایی اجتماعی و سیاسی مردم ایران منجر شد که حزب شما آن را 

نمایندگی می کند.

ایستادگی و مبارزٔه رفیق خاورى علیه تالش های جهانی برای از میان 

 ۱۹۹۰ سال های  در  علمی  سوسیالیسم  و  مارکسیسم-لنینیسم  برداشتن 

و  ایران  تودٔه  حزب  کردن  نابود  برای  که  تالش هایی  با  وی،  مبارزٔه  نیز  و 

رهبر  مثابه  به  او  نمونٔه  شخصّیت  و  رهبری  گواه  است،  شده  آن  کادرهای 

کمونیست های ایران است. حزب تودٔه ایران و مردم ایران رهبر و مبارزی 

سرمایه داری،  استثمار  از  زحمتکشان  رهایی  سوسیالیسم،  راه  در  بزرگ 

جهانی  جنبش  داده اند.  دست  از  را  ارتجاع  و  جنگ،  سرکوب،  علیه  و 

کمونیستی و کارگری نیز رهبری را از دست داده است که ازخودگذشتگی و 

وفاداری قهرمانانه اش به آزادی زحمتکشان ایران هرگز فراموش نخواهد 

شد.

و  به کمیتٔه مرکزی  و  این رفیق  به خانوادٔه  را  ما درگذشت رفیق خاوری 
اعضای حزب تودٔه ایران صمیمانه تسلیت می گوییم و با شما ابراز همدردی 

می کنیم.

با احترام و درودهای مبارزاتی،

الیزابت رولی

کمیتٔه اجرایی مرکزی حزب کمونیست کانادا

۳۱ مارس ۲۰۲۱ / ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای عزیز،

انقالبی  رهبر  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  اردن  کمونیست  حزب 
ُپرسابقه و کارآزمودٔه حزب تودٔه ایران و شخصّیتی برجسته در تاریخ جنبش 
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و  می گوید  تسلیت  ایران  تودٔه  حزب  رفقای  به  صمیمانه  را  چپ  بین المللی 
حزب  تأسیس  زمان  از  سال،   ۸۰ از  بیش  وی  می کند.  همدردی  شما  با 
تودٔه ایران در سال ۱۹۴۱ ]۱۳۲۰[ و تا روز جمعه ۱۹ مارس ۲۰۲۱، زندگی 
از ارزش ها و اصول  از خودگذشتگی و دفاع  با  حماسی باشکوهی را همراه 
واالی جنبش سوسیالیستی انترناسیونالیستی زیست. او زندگی خود را وقف 
تحکیم و تثبیت سیاستی پیشرو و ساختن حزب طبقٔه کارگری منضبط کرد 
که در مقابل تالش هایی که برای از بین بردن آن می شود ایستادگی کرده 

و با قاطعیت در برابر ترور سازمان یافتٔه رژیم دین ساالر ایران ایستاده است.

هیچ اظهار تأسف و دریغی نمی تواند احساسات قدردانی از رفیق و رهبر 
علی خاورى، و احترام به او را بیان کند؛ رفیقی که بزرگ ترین فداکاری ها را 
در زندگی اش کرد و مورد انواع ظلم و ستم قرار گرفت، بدون اینکه در برابر 

شکنجه گران تسلیم شود. 

فجیعی  کودتای  از  پس  ]میالدی[،  گذشته  قرن  پنجاه  دهٔه  اوایل  در 
که سازمان های اطالعات و جاسوسی بریتانیا و آمریکا با نام های »عملیات 
منتخب،  نخست وزیر  تا  کردند  سازمان دهی  چکمه«  »عملیات  و  آژاکس« 
را  شاه  دست نشانده  رژیم  و  کنند  سرنگون  سال۱۹۵۳  در  را  مصّدق  محّمد 
»سیا«  آمریکایی  سازمان  بود.  تبعید  در  خاوری  رفیق  بازگردانند،  قدرت  به 

در سال ۲۰۱۳ اعتراف کرد که در انجام آن کودتا دست داشته است. 

برای  بود،  اجباری  تبعید  در  که  سال   ۱۰ حدود  از  پس  خاوری  رفیق 
سازمان دهی حزب مخفیانه به ایران بازگشت. ولی او دستگیر و شکنجه، و در 
دادگاه های رژیم استبدادی شاه محاکمه شد. او با رشادت در برابر بیدادگاه 
انترناسیونالیستی اش  سوسیالیستی  اصول  و  حزب  از  قاطعیت  با  و  ایستاد 

دفاع کرد. او به اعدام محکوم شد، که پس از یک کارزار بزرگ اعتراضی

خاوری  رفیق  با  را  خود  همبستگی  و  تقبیح  را  حکم  این  که  بین المللی 
اعالم کرد، حکم او به حبس ابد تخفیف یافت. او پس از ۱۵ سال حبس، در 

آستانٔه انقالب ۱۳۵۷ آزاد شد.

رفیق خاوری ]مّدتی بعد[ به درخواست حزب برای ملحق شدن به هیئت 

سوسیالیسم«  و  »صلح  نام  به  بین المللی  کمونیستی  جنبش  نشریٔه  مدیرٔه 



۱۳۸۱۳۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

فوریه  در  ایران  تودٔه  حزب  او،  عزیمت  از  پس  اندکی  رفت.  پراگ  به 

ایران  دین ساالر  رژیم  توسط  سرکوب  گستردٔه  یورش  مورد   ۱۳۶۱/۱۹۸۲

قرار گرفت که در آن رهبران حزب و ۱۰ هزار عضو آن دستگیر شدند و مورد 

او سپس وظیفٔه بسیار دشوار سازمان دهی  شکنجه و اعدام قرار گرفتند. 

مجدد حزب در آن شرایط را به دوش گرفت و در طول ۳۸ سال گذشته حزب 

کمونیست مبارزی را بازسازی کرد تا پرچم پیکار در راه آینده ای مترقی و 

سوسیالیستی را برافراشته نگه دارد.

ما بار دیگر صمیمانه ترین تسلیت و همدردی خود را به خانوادٔه رفیق، 

دوستان، و همٔه رفقای جنبش کمونیستی بین المللی تقدیم می کنیم.

با درودهای رفیقانه،

فرج محّمد اطمیزة

دبیرکل حزب کمونیست اردن

امان، ۲۸ مارس ۲۰۲۱/ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای گرامی،

رهبر  خاوری،  علی  رفیق  درگذشت  ناگوار  خبر  عمیق،  اندوهی  و  غم  با 
پیش کسوت و کارآزمودٔه حزب شما، عضو تاریخی حزب تودٔه ایران به مّدت 
در  چپ  جنبش  تاریخ  در  تأثیرگذار  و  برجسته  شخصیتی  و  سال،   ۸۰ تقریبًا 
ایران و کشورهای فارسی زبان را دریافت کردیم. ارزش ها و شایستگی های 
او، هم برای حزب تودٔه ایران و هم برای مردم ایران، بسیار زیاد است. رفیق 
علی خاوری نماد مبارزه ای دالورانه در راه سوسیالیسم در ایران باقی خواهد 

ماند و نام او در جایگاه ُپرافتخاری در تاریخ کشور ثبت خواهد شد.

حزب کمونیست بوهم و موراوی به یاد و خاطرٔه او ادای احترام می کند 

می گوید.  تسلیت  همکارانش  تمام  و  هم حزبی هایش،  خانواده اش،  به  و 

کمونیست  حزب  از  نمایندگی  به  من  بپذیرید.  را  من  صمیمانٔه  همدردی 
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ایران بدرود  بوهم و موراوی و کمونیست های چک، به فرزند بزرگ مردم 

می گویم.

بار دیگر صمیمانه ترین تسلیت و همدردی من را بپذیرید.

با درود و احترام به یاد او!

از طرف حزب کمونیست بوهم و موراوی

وویتک فیلیپ، صدر حزب

پراگ، ۲۹ مارس ۲۰۲۱/ ۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،

رفیق  درگذشت  مناسبت  به  را  خود  تسلیت  پیام  نروژ  کمونیست  حزب 
تقدیم  شما  به   ]۱۳۹۹ ]اسفند   ۲۰۲۱ مارس  در  خاوری  علی  شما  ارجمند 
ایران در سال ۱۹۴۱ ]۱۳۲۰[  بنیادگذاری حزب تودٔه  از زمان  می کند. وی 

عضو حزب بود.

در  آمریکا  و  بریتانیا  توسط  شاه  دیکتاتوری  مجّدد  تحمیل  دلیل  به  او 
کودتای سال ۱۹۵۳ ]۱۳۳۲[ مجبور به زندگی در تبعید شد. او در پی ورود 
مجّدد ۱۰ سال بعدش به ایران به منظور سازمان دهی حزب، دستگیر و در 
دادگاه نظامی شاه محاکمه شد. در دادگاه، او از حزب، مارکسیسم-لنینیسم، 
و سوسیالیسم دفاع کرد. وی را به اعدام محکوم کردند، ولی در پی کارزار 
اعتراضی بین المللی، حکم اعدام او به حبس ابد کاهش یافت. او پس از ۱۵ 

سال حبس آزاد شد.

»مسائل  مجلٔه  در  ایران  تودٔه  حزب  نمایندٔه   ]۱۳۶۱[  ۱۹۸۲ سال  از  او 
صلح و سوسیالیسم« بود. اندکی پس از آنکه او ]برای انجام این مأموریت[ 
به پراگ رفت، رژیم والیی ایران به حزب تودٔه ایران حمله کرد. تمام رهبری 
و ده هزار عضو حزب دستگیر شدند. هدف کارزار هولناک شکنجه و اعدام 

رژیم والیی، از هم پاشاندن و از بین بردن حزب بود.



۱۴۰۱۴۰    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

وظیفٔه  خطرناکی،  و  دشوار،  پیچیده،  شرایط  چنین  در  خاوری  رفیق 
او حزب  در ۳۸ سال گذشته،  به عهده گرفت.  را  بازسازی تشکیالت حزب 
ایران  تحّول های  و  رویدادها  بر  که  کرد  بازسازی  را  مبارزی  کمونیست 

در  را  سوسیالیستی  آینده ای  برای  پیکار  پرچم  و  است،  بوده  تأثیرگذار 

جنبش طبقٔه کارگر کشور با افتخار برافراشته نگه داشته است. حزب شما 

سّوم،  است، کنگره های  بوده  مواجه  آن  با  که  عظیمی  چالش های  وجود  با 

چهارم، پنجم، و ششم را زیر رهبری او با موفقّیت برگزار کرده است.

رفیق علی خاوری نقش برجسته ای در پیشگامی راسخ حزب تودٔه ایران 
در تاریک ترین لحظات حیات خود داشته است. این مبارزه همچنان زنده و 

پابرجاست، و روز به روز توانمندتر می شود!

رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،

حزب کمونیست نروژ ضایعٔه بزرگ شما را درک می کند، اّما درعین حال 

بر توان حزب شما و آیندٔه روشنی که طبقٔه کارگر و مردم در ایران در پیش 

رو دارند، واقف است. ما برای شما در کار خود در تدارک کنگرٔه هفتم آرزوی 

با شما در ۲۲ مین نشست  موفقّیت داریم، و مشتاقانه منتظر دیدار دوباره 

کووید-۱۹  همه گیری  از  پس  کارگری  و  کمونیست  حزب های  بین المللی 

هستیم.

رونا اونسن، سخنگوی هیئت سیاسی 

کمیتهٔ  مرکزی حزب کمونیست نروژ

اسلو، ۶ آوریل ۲۰۲۱/ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

²

رفقای عزیز حزب تودٔه ایران،

ما کمونیست های کاتالونیا درگذشت رفیق علی خاوری را به خانوادٔه او، 
دوستان وی، و رفقای حزب تودٔه ایران تسلیت می گوییم.
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جنبش  در  بی عدالتی  و  استثمار  از  فارغ  دنیایی  تحّقق  برای  او  رؤیای 
بین المللی کمونیستی و مترقی زنده خواهد ماند.

پیروزی ما بهترین تجلیل از او خواهد بود!

با تقدیم احترام،

بخش روابط بین المللی

حزب کمونیست های کاتالونیا

²

رفقای عزیز و همٔه مبارزان توده ای،

در شرایط مبارزٔه طبقاتی که همه گیری کووید-۱۹ آن را شدیدتر هم کرده 
است، متأسفانه رفقای ارزشمندی را هم از دست می دهیم.

جایگزین کردن رفقای نمونه ای که جان خود را برای حزب و برای طبقٔه 
کارگر داده اند، غیرممکن است.

حزب کمونیست خلق های اسپانیا )CPPS( با احترام از رفیق علی خاوری 
وی  مبارزاتی  و  ایدئولوژیک،  سیاسی،  تعّهد  میراث  که  می کند  قدردانی 

بخشی از میراث بین المللی ما است.

با درودهای قلبی رفیقانه،

ویکتورم. لوکاس،

 دبیر بین المللی حزب کمونیست خلق های اسپانیا

²

رفقای گرامی،

خاوری  رفیق  بپذیرید.  خاوری  رفیق  درگذشت  خاطر  به  را  ما  همدردی 
سال   ۸۰ بود.  برجسته  کمونیستی  و  اجتماعی  عدالت  راه  در  بزرگ  مبارزی 



۱۴۲۱۴۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

مبارزٔه وی در راه تحّقق حقوق زحمتکشان و در راه سوسیالیسم مورد تحسین 
همٔه اعضای حزب کمونیست صربستان است.

لطفًا تسلیت و همدردی صمیمانٔه ما را به خانوادٔه رفیق خاوری و همچنین 
به همٔه اعضای حزب برادر، حزب تودٔه ایران، ابالغ کنید.

ما مطمئن هستیم که شما راه او در مبارزه برای پیروزی طبقٔه کارگر و 
سوسیالیسم در ایران را ادامه خواهید داد.

با درودهای رفیقانه،

دیان یووانوویچ

دبیر بین المللی حزب کمونیست صربستان

²



ابراز همدردی ها در رسانه های مترقی

پس از اعالم درگذشت رفیق علی خاوری





رحمان- ا.
برای رفیق علی خاوری، جاودان استورۀ حماسه و مقاومت

تندیس تو را کدامین دستان آرزومند

 می تراشند، و درکجا؟

کدامین قلب هاِی تپندِه عاشق 

برپا خواهند کرد!

این میادین صبورند

تو را در آغوش خواهند گرفت

این خیابان سحرگاهان،

نگاِه پرمهر،

و صدای گام های تو را

به یاد می آورد از سال های دور،

به انتظار تو نشستن،

سخت و جانکاه بود
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آن گاه که بی صبرانه

با تبسمی بر لب رفتی...

تالش کردم صبور باشم

از درخت آموختم

و از خاک،

و باران که بی دریغ

بر زمین خشک و تشنه می بارید

بر این خاک مقدس،

قدمگاه تو

ُمتبرک باد.

جانت آینۀ سحر است

نور می بارد بر شب

نگاه کن،

آخر تو چه کردی؟

با این همه جان های زخمی

با سروهای سرافراشته

محبوس در حصارها،

این درِد جانکاه که سر برآورده

چنگ می زند

بر جان هاِی شیفتِه هزاران 

شقایِق عاشق

بسیاری از یاران،

پیش از تو رفتند ُو می خواندند،

نغمه هایی که از لبان تو می ترواد

و اکنون آنان که بر درگاه شب
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ایستاده اند ُو

دلتنگ می خوانند،

سالم ما را برسان،

به چشماِن بیدار دریا،

به ترنِم همیشۀ جنگل

سالم ما را برسان به باغ گل سرخ.

۶ فروردین ماه ۱۴۰۰





بدون نام

در  و  داشتم  را  هم بندی  افتخار  او  با  کوتاه  مدتی  که  بزرگ مردی  به یاد 
افتخار  شدم،   دستگیر  که   ۱۳۵۳ سال  در  کوتاه  صحبتی  خاص  وضعیتی 
هم بند بودن با مردی داشتم، که بعد از آشنایی فهمیدم او علی خاوری یکی 
زندان  حیاط  در  که  کوتاهی  دقایق  من  است.  ایران  تودۀ  حزب  رهبران  از 
فرصت گپ و گفت وگو با ایشان را داشتم و اکنون که مدت زمان طوالنی از 
آن دیدار  گذشته به یکی از خاطره های فراموش نشدنی در آمده است که از 

پس سال های طوالنی از یادم نرفته.

بند ۲ منتقل شدم.  به  زندان قصر،  به  زندان جمشیدیه  از  انتقال  از  بعد 
سرهنگ زمانی به منظور اهدافی که در سر داشت، اول به بند ۴ و مدتی بعد 

به بند ۶ و اتاق ۱ مرا انتقال داد.

فیاضی  بهرام  خیابانی،  موسی  رجوی،  مسعود  جزنی،  بیژن   ۱ اتاق  در 
بهرام جای  و  بیژن  پای  درزیر  زندگی می کردند. من  و دکتر عباس شیبانی 
گرفتم، کنار دستم دکترشیبانی جا گرفته بود. بیژن اغلب در اتاق نبود. توی 
بود. شب ها هم  با کسی درحال صحبت سیاسی  و  قدم می زد  حیاط مرتب 
نوشتن  یا مالفه اش سرگرم  و  پتو  در پشِت سپِر  اتاق و سرجایش  در گوشۀ 
می شد. موسی خیابانی کم تر مطالعه می کرد، کم حرف بود و گاهی هم در 
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صحبت هایش به طنز می زد و خنده ای بر لب ها می نشاند.

دکتر شیبانی پیش از ظهرها را اغلب با مواد غذایی تازه ای که در ۲ روز 
مالقاتی به  دستش می رساندند، آشپزی می کرد ۰ هنگام ظهر عطر و بویی 
راه می انداخت که معدۀ خالی همه را تحریک می کرد؛ به خصوص برای من 

که مشکل معده داشتم ۰ ایشان حتا تعارف هم نمی کرد.

مجلس  نمایندۀ  دوره  چند  و  کشاورزی  وزیر  مدتی  دکتر  انقالب  از  بعد 
شدند. چون جایمان کنار هم بود، به کتاب های انتخابی من برای مطالعه، 
خود  به سمت  مرا  می کرد  استفاده  فرصتی  هر  از  و  می داد  نشان  حساسیت 
بکشاند و مسیر فکر و مطالعه ام را به دلخواه خود تغییر دهد، آن هم به قولی 
من  به  حکمت جو  پرویز  لذیذش.  غذاهای  از  لقمه ای  بدون تعارف  و  مفتی 
و هم پرونده ام نزدیک می شد. هروقت اتاق تلویزیون می رفتیم، ندا می داد 
برویم و در کنارش بنشینیم. ما دو تا بعد از افسر شدن و طی دورۀ دانشکدۀ 
آموزش  مشغول  سسنا  آموزشی  هلیکوپتر  با  خلبانی  دورۀ  برای  مقدماتی 
قباًل  پرویز هم  بودیم.  بودیم که دستگیر شده  و هوایی  زمینی  کالس های 
افسر خلبان بود. به غیر از این وجه اشتراکمان، خوش رویی و بی ادعای اش 
کارخانۀ  بنشینیم.  درکنارش  و  برویم  حتمًا  که  می کشاند  خود  به سمت  را  ما 
شراب سازی ارومیه تازه به بهره برداری رسیده بود و شاید برای اولین بار بود، 
بدون اسم بردن تلویزیون در آگهی تبلیغات میان برنامه اش شراب پاکدیس 
را گنجانده و تبلیغ می کرد. در تبلیغ این نوشابه مردی در بتری را باز می کرد 
و  می شد  بلند  شراب  صدای  قل قل  و  گیالس  در  می کرد  خالی  را  شراب  و 
چه  می گفت،  آهسته  پرویز  پاکدیس.  پاکدیس،  می گفت:  بار  چند  مجری 
می شد اگر هلیکوپترتان بود و چند تا از این بتری ها برمی داشتیم و می رفتیم 

کنار رودخانه و یا باغی می نشستیم و می نوشیدیم.

یکی  داشت  که  خوش رویی  رفتار  و  شاد  روحیه ای  با  حکمت جو،  پرویر 
و  باهم دستگیر شده  با علی خاوری  او  به شمار می رفت  اززندانیان شاخص 
هم پرونده بودند. درهنگام صرف غذا درب بین سه بند، )۴ و ۵ و ۶( باز می ماند 
و بعد از صرف غذا دوباره بسته می شد. درهمان فرصت کوتاه من می دیدم 
که هم پرویز و هم آقای خاوری با خیلی ها مشغول به گپ وگفت هستند، من 
یکی دو بار هم این دو بزرگمرد را درحال گفت وگو با آقای حجتی کرمانی که 
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تنها روحانی در بند ۵ بود، دیده بودم که در آن فضای تند و چپ روی حاکم بر 
زندان ها برای من تعجب آور بود. حجتی کرمانی بعدها جذب حکومت نشد و 

با نوشتن مقاله در روزنامه اطالعات، به کار مطبوعاتی بسنده کرد.

خرداد ۵۳ بود که حکمت جو را به کمیتۀ مشترک بردند. مدتی بعد جزنی 
طرح  به  و  افتادند  به شک  خیلی ها  جزنی  بردن  با  بردند.  ما  اتاق  از  هم  را 
سؤال که چه شده؟ و چرا او را بردند؟ حدود دو هفته بعد بیژن را برگرداندند. 
فدایی شد: حسن ضیا ظریفی، عزیز  از سران  پر  ما  اتاق  در همین هنگام 

سرمدی، سعید کالنتری و…

بازجوها  داد،  توضیح  و  بردند  حکمت جو  به خاطر  صرفًا  مرا  گفت:  بیژن 
تا آن موقع  را  مرا نزد حکمت جو بردند که معلوم بود شکنجه و فشار زیادی 
تحمل کرده بود. او اضافه کرد، آن ها از من می خواستند که با پرویز صحبت 
ایشان  بیاید. من هم گفتم،  کنار  آن ها  با  و  بردارد  از سرسختی  کنم دست 
همۀ  از  مبارزاتی  سابقۀ  ازنظر  هم  و  است  بزرگ تر  من  از  سنی  به لحاظ  هم 
ماها قدیمی تر است و من خودم را در حد و اندازه ای نمی بینم که به ایشان 
نصحیت کنم. حدود دو هفته بعد خبر شهادت حکمت جو به بند رسید. من 
می آورم،  به یاد  که  زمان  هر  آن  توصیف  که  کردم  پیدا  عجیبی  احساس 

ناراحتم می کند.

به مناسبت مسابقات جهانی فوتبال ۱۹۷۴، شب مسابقه تیم های آلمان 
شرقی و غربی اتاق تلویزیون غلغله بود. حتی مجاهدین هم برای تیم آلمان 
شرقی ابراز احساسات می کردند. من نگاه کردم دیدم آقای خاوری در بین 

تماشاچی ها نیست. بلند شدم از اتاق زدم بیرون.

رفتم روی پله های مشرف به حیاط ایستادم. دیدم خاوری تک وتنها در 
تسلیت  و  رفتم  به سویش  می کشد.  سیگار  و  می زند  قدم  نیمه تاریک  حیاط 

گفتم و احساس خودم را بیان کردم.

در محوطۀ حیاط دوری باهم زدیم که رو کرد به من گفت؛ چرا نمی روی 
برای تماشای فوتبال. من فهمیدم که ایشان به حیاطی که پر از سکوت و 
تنهائی است، نیاز دارد. هنگام دور شدن با خودم می گفتم: لحظه ای در کنار 
مردی قرار داشتم که درد سنگیِن از دست دادن رفیق و هم رزمش را چون 
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کوه بر دوش می کشد و این جملۀ کوتاه که بارها شنیدم به  ذهنم آمد- مرد 
وقتی غم داره، انگار یک کوه درد داره. بازی ۱ بر صفر به نفع آلمان شرقی 
بیرون رفتن  را ترک کردند. هنگام  اتاق  تمام شد و اغلب بچه ها خوشحال 
من نتوانستم به جای همیشگی، اما خالِی پرویز نگاه کنم. شهادت و فراغ 
او غم سنگینی بر دل من و دیگر هم بندان و هم رزم دیرینش آقای خاوری 

نشانده بود.

دوسه هفته بعد، چون سرهنگ زمانی در ارتباط با من به هدفش نرسید، 
مرا انتقال داد بر روِی تختی درکنار توالت ها. منوچهر مقدم سلیمی از پروندۀ 
گلسرخی )مقدم سلیمی در زندان تواب شده بود( را در جای من قرار داد. 
جابه جایی  این  به  و  رفتند  به تنهایی  یک  هر  شیبانی  دکتر  و  رجوی  و  بیژن 

اعتراض کردند و )زمانی( مجبور شد مرا بازگرداند بر سرجایم.

چند روز بعد باز مرا انتقال دادند به ته بند ۳، بعد از مدتی به زندان شماره 
۴ که به سه گوش معروف بود. جای من روی تختی درست روبه روی توالت ها 
در داخل راهرو که به اتاق مالقات ختم می شد تعیین شد که یقین داشتم 
خود سرهنگ زمانی جایم را تعیین کرده. توالت ها در تمام ۲۴ ساعت بدون 
مشتری نبود، البته همراه با سروصدا. تا مدتی شب ها نمی توانستم بخوابم 
که ناچار عادت کردم و فهمیدم که انسان به هر شرایطی می تواند عادت کند 

و خود را با آن منطبق سازد.

بدون  و  روزه  هر  موعد  از  زودتر  را  روزنامه ها   ۵۴ فروردین   ۲۹ روز  عصر 
شدن  کشته  و  فرار  به  مربوط  تیتر  اول  صفحۀ  در  آوردند.  به داخل  سانسور 
بیژن جزنی و یارانش همچنین جمال خوشدل و کاظم ذوالنوار از مجاهدین 

بند را دیدیم که زندانیان را در سکوتی مرگبار فروبرد.

نفس از هیچ کس که چند صد نفر بودیم، در نمی آمد. بر تعداد پاسبان های 
بند اضافه شده بود. ماموران همه جا را بو می کشیدند و مواظب هر حرکتی 
کاری  هرطورشده  شد  قرار  داشت.  ادامه  بعد  روز  عصر  تا  وضع  این  بودند. 

بکنیم.

هنگام ورزش عصرانه توافق شد، ۹ دقیقه دو باشد، ۹ حرکت برای بعد 
از دو تعیین شد و هرکدام با ۹ شماره. به خاطر هم اتاقی بودن با بیژن حرکت 
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نهم به یاد او به من محول شد.

بعد از این حرکت سمبلیک ورزشی، به یاد ۹ تن از هم بندان که در تپه های 
بهتر  هم بندان  روحیۀ  اندکی  شدند،  کشته  ساواک  دژخیمان  گلولۀ  با  اوین 
شد. اما من بعدها بیژن و پرویز حکمت جو را به یاد آوردم، آن روزی که بیژن 
با حکمت جو و آن جملۀ بیژن در جواب درخواست  را بردند و روبه رو کردن 
بیژن،  بردن  آیا  می پرسیدم،  خود  از  نمی شود.  دور  ذهنم  از  او،  از  بازجوها 
نه به خاطر حکمت جو، بلکه هشداری برای خود او و یارانش نبوده؟ و رژیم 
ازپیش چه تدارکی برای زندانیان شاخص و مطرح و تاثیرگذار در زندان دیده 
بود که گمان آن می رفت تأثیر آنان را در آینده که شرایط بحران و انقالبی 

پیش می آید از بین ببرد…





نسرین بدیع پور
در سوگ انسانی واال و کم نظیر

رفیق خاوری در مقام رهبر کهن سال ترین حزب میهنمان، به همراه دیگر 
مبارزان حزب در انسجام و یکپارچگی حزب چنان تالش هایی به یاد ماندنی 
انجام داده اند که برای همیشه در ادوار تاریخ، این جان فشانی ها در خاطره ها 
و  بحرانی  مقطع  این  در  خاوری  رفیق  جان نثارانۀ  تالش های  ماند.  خواهد 
تیره وتار تاریخ ایران که در آن دشمنان مردم از هرسو به محاصرۀ حزب ما 
برخاسته بودند، هرگز از دید تاریخ مبارزات کارگری و کمونیستی ایران پنهان 

نخواهد ماند.

این چه رازی است که هر بار بهار

با عزای دل ما می آید؟

که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است

وین چنین بر جگر سوختگان

داغ بر داغ می افزاید

هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سایه(
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رفیق علی خاوری صدر حزب تودۀ ایران و شخصیت سترگ و استوره ای 
جنبش کمونیستی میهن مان در روز ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ به علت ایست 
در  را  تأثیر  بیش ترین  که  انسانی  از  نوشتن  فروبست.  جهان  بر  چشم  قلبی 
است،  گذاشته  کشورمان  نوزیستی  و  نوخواهی  روند  بر  اخیر  سال  یک صد 
کاری چندان سهل و آسان نیست. انسان بزرگی که در فراز و فرود هشتاد 
حزب  فعالیت  بر  را  تاثیرها  بزرگ ترین  ایران  تودۀ  حزب  پرافتخار  عمر  سال 
گذاشته و در بزنگاه های تاریخی از جان و جهان خویش مایه گذاشته است. 
او در کسب اعتبار و احترام برای حزب توده های کار و زحمت نقش بی بدیلی 
را ایفا می کرد. رفیق خاوری هم تراز با شخصیت های بزرگ و نامدار جنبش 
و  مارشه  ژرژ  کونیال،  آلوارو  هال،  گس  رفقا  همچون  کمونیستی  جهانی 
لوئیس کورواالن بود. چند صباحی از تأسیس حزب تودۀ ایران نگذشته بود 
که رفیق خاوری به واسطه ی معرفی رفیق محمود بقراطی مسؤول حزب در 
توانمندی اش  و  دانایی  همۀ  با  و  شد.  پذیرفته  حزب  عضویت  به  خراسان، 
را  خود  حزبی  فعالیت  مشهد،  در  حزب  جوانان  سازمان  مسؤول  به عنوان 
ناچار  خاوری  رفیق   ،۱۳۳۲ مردادماه   ۲۸ ننگین  کودتای  از  قبل  کرد.  آغاز 
شهید  رفیق  به همراه  خاوری  علی  رفیق  داد.  ناخواسته  مهاجرتی  به  تن 
پرویز حکمت جو، در اوایل دهۀ چهل به صالحدید رهبری وقت حزب برای 
فعالیت حزبی به ایران برگشته و از سوی عباس علی شهریاری به دام پلیس 
افتاده و دستگیر شدند. رژیم ستم شاهی آنان را در دادگاه نمایشی به اعدام 
تبلیغاتی حزب و فشار بین المللی موجب گردید که  محکوم کرد. اما کارزار 
حکم اعدام این رفقا به حبس ابد تقلیل یابد. سخنان آتشین رفیق خاوری 
که  ارتش  نظامی  دادگاه  در  ایران  تودۀ  حزب  تاریخی  حقانیت  از  دفاع  در 
نشانگر شوریدگی انسانی عاشق در عمق معنای واژگان است، از سوی رفیق 
شهید بیژن جزنی به بیرون از زندان انتقال یافته و بازتابی جهانی پیدا کرد 
فراگرفته  را  جا  همه  مبارزه  از  ناامیدی  و  یاس  و  ارتداد  جو  که  شرایطی  در 
بود، ایستادگی و مقاومت حماسی رفیق خاوری و دفاع روزبه وارش از حزب 
تحسین  مایۀ  و  گردیده  زبان ها  ورد  ستم شاهی،  زندان  در  آن  آرمان های  و 
بزرگانی چون آیت الله منتظری قرار گرفت. رفیق جان باخته رحمان هاتفی در 
وصف پایمردی بی تزلزل و دفاع سرسختانه او از عقایدش چنین می نویسد: 
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»در حال وهوای آن سال ها این ایمان بی خدشه به حزب باورنکردنی بود.« 
یک ماه مانده به پیروزی انقالب، رفیق خاوری به همراه آخرین گروه زندانیان 
سیاسی از زندان آزاد شد و بالفاصله دفتر حزب در تهران را راه اندازی کرد و 
انتشار علنی روزنامۀ مردم ارگان مرکزی حزب را پایه ریزی نمود. رفیق خاوری 
در سال ۱۳۶۰ به دستور رهبری وقت حزب برای سامان دهی سازمان حزب و 
نمایندۀ حزب ما در مجلۀ صلح و سوسیالیسم به پراگ اعزام شد. در یورش 
سفاکانۀ رژیم به حزب که ۸۵ درصد رهبری حزب و اکثریت کادرها و اعضای 
حزب به دست اوباشان والیی راهی شکنجه گاه های قرون وسطایی شدند. 
چنان  ضربه  این  شدند.  متحمل  را  هولناکی  ضربه های  حزب  تشکیالت 
بود،  دیگری  یا حزب  و  به جرات می توان گفت هر سازمان  بود که  سنگین 
نمی توانست کمر راست کند. رفیق خاوری به همراه رفقای جان به دربرده از 
توطئۀ امپریالیسم انگلیس، سرویس های امنیتی کشورهای ارتجاعی منطقه 
و »سربازان گمنام امام زمان« با تالش شبانه روزی و فداکاری بی نظیری به 
بازسازی سازمان های حزبی پرداختند. کار بس دشواری که اراده و پشتکاری 
فوالدین می طلبید. در این کار عظیم رفیق خاوری و یارانش از هر سو تحت 
وازدگان،  طرف  از  تخریب  و  توطئه  افترا،  و  تهمت  باران  و  بودند.  فشار 
راه گم کرده ها، منحرفین و عمال ارتجاع به سویشان سرازیر می شد. جنگی 
بعد  به کین توزانه ترین طرق اعمال می گردید.  تمام عیار روحی و روانی که 
نامۀ مردم ارگان مرکزی حزب، توطئه و  انتشار اولین شمارۀ دورۀ هشتم  از 
خاوری  رفیق  شخص  و  حزبی  صالحیت دار  ارگان های  و  حزب  تخطئه ی 
ابعاد و دامنۀ پیچیده و آزاردهنده ای یافت. توهین و اهانت به رفیق خاوری و 
یاران صدیق و دانش بنیان او با کلماتی سخیف توسط افراد خودفروخته ای 
چون علی خدایی و دیگر منحرفان و مفتریان شیاد، همراه با ارتجاع حاکم 
بر میهن، رهبری کنونی حزب را به علت برافراشتن پرچم پرافتخار حزب تودۀ 
ایران بی وقفه مورد هتاکی قرار داده بودند. که هنوز هم ادامه دارد. رفیق 
انقالب  تاریخ که  از  برهه ای  علی خاوری در تدوین مشی اصولی حزب در 
داشت.  تعیین کننده ای  نقش  شد،  برده  به تاراج  پی روانش  و  خمینی  توسط 
در زمانه ای که هرازچندی عده ای از افراد به علت سختی های مبارزه سنگر 

حزب را رها کرده و به صف دشمنان حزب می پیوستند.
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رفیق خاوری در مقام رهبر کهن سال ترین حزب میهنمان، به همراه دیگر 
مبارزان حزب در انسجام و یکپارچگی حزب چنان تالش هایی به یادماندنی 
در  جان فشانی ها  این  تاریخ،  ادوار  در  همیشه  برای  که  داده اند  انجام 
مقطع  این  در  خاوری  رفیق  جان نثارانۀ  تالش های  ماند.  خواهد  خاطره ها 
بحرانی و تیره وتار تاریخ ایران که در آن دشمنان مردم از هرسو به محاصرۀ 
کمونیستی  و  کارگری  مبارزات  تاریخ  دید  از  هرگز  بودند،  برخاسته  ما  حزب 
ایران پنهان نخواهد ماند. تالش سترگ رهبری موجود حزب تودۀ ایران در 
وجدان کارگران و زحمتکشان و آگاهان ایران باقی  می ماند و نسل های آتی 
توده ای و مردم ایران به یاد خواهند آورد روزهای هجوم دشمن به حزب تودۀ 
ایران و تالش به منظور نابود کردن آن رفقایی چون علی خاوری و یاران او 
حزب زحمتکشان و خون چکان ما را از چنگال دشمنان و دژخیمان داخلی و 
خارجی آن به در آورده و آن را دوباره بر مسیر زندگی و پیکار خود برگرداندند. 
نامیدند.  رفقای رهبری حزب، رفیق خاوری را به حق صدای حقانیت حزب 
فقدان  آموخت.  باید  و  می توان  فراوانی  مطالب  خاوری  رفیق  زندگی  از 
همۀ  و  ما  میهن  کمونیستی  جنبش  پیکرۀ  بر  اسفناکی  ضایعۀ  خاوری  رفیق 
جویندگان عدالت و آزادی، صلح و سوسیالیسم، علم و حقیقت، میهن پرستی 
و بشردوستی است. این انقالبی پرشور و  انترناسیونالیست بزرگ آموزه های 
فراوانی از خود برجای نهاد که همواره طنین انداز گوش مبارزان ایدئولوژی 
و  تواضع  انسانی،  واالی  منش  بود.  خواهد  علمی  سوسیالیسم  دوران ساز 
فروتنی، شهامت علمی و اخالقی رفیق خاوری آموختنی های فراوانی برای ما 
داشته و خواهد داشت. بی تردید در هر گام، این آموزه ها آویزۀ گوش هایمان 
خواهد بود. بعد از فوت رفیق خاوری مسلمًا توطئه و دسیسه ها علیه حزب 
با  ضدتوده ای  رنگارنگ  سایت های  ازجمله  یافت.  خواهد  بیش تری  فزونی 
ماسک های چپ، جری تر خواهند شد. به رغم این که تشت رسوایی آن ها از 
پشت بام بر زمین افتاده و رسوای خاص و عام شده اند، باز زبان به تهمت و 
افترا خواهند گشود تا شاید اربابان شان راضی بمانند. زیرا مامورند و معذور! 
پرولتاریایی  هوشمندی  و  درایت  با  ایران  تودۀ  حزب  مرکزی  کمیتۀ  ولی 
به اتکای اعضا و هواداران حزب ترفندهای دشمنان حزب را خنثی و نقش بر 
آب خواهد کرد. و درفش ظفرنمون حزب را باسربلندی افراشته نگه خواهد 
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به  خدمت  در  درخشان  کارنامۀ  آن  با  هشتادساله  حزبی  از  انتظار  داشت. 
زحمتکشان  هم همین است و بس!

جاودان باد یاد و خاطرۀ رفیق علی خاوری

در اهتزاز باد پرچم پرافتخار حزب تودۀ ایران

۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰





مهرداد
شعلۀ نامیرای امید و پیکار

»هنگامی که در شکست، به قول مارکس اره برای تیشه ُکری می خواند 
دوستان  هم  هرلحظه  و  نیست  تو  کنار  در  اندیشمند  آن همه  دیگر  و 
ازراه برگشته سنگ پاره ای نثارت کنند، باید آدم قوی و قوی ترین آدم باشی 
که کمر به همت بازسازی حزبت ببندی و مهم تر از همه سعی کنی که دیده 
عظمت  این  از  که  می شناسیم  و  می شناسی  زندگی  در  را  نفر  چند  نشوی! 

روحی برخوردار باشد؟«

عزیز بزرگوار!

در سوگ کم تر عزیزی این چنین متأثر شدم. حتا در سوگ برادر قهرمان 
و یگانه ام که هر روز و به هر بهانه ای در سوگش می نشینم. هیچ کس برای 
شهادت  برای  که  من  آن هم  نمی گرید،  ساله   ۹۸ یا   ۹۷ انسانی  درگذشت 
برادرم نگریستم. حاال چه شد که سخت دل آزرده شدم و بسیار گریستم تا 
آن حد که دوستان که زنگ می زدند و تسلیت می گفتند مرا چنین دل آشفته 

دیدند و باورشان نمی شد.
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رفیق خاوری مرد بزرگ یا به عبارت بهتر انسان بزرگی بود! چند شب پیش به 
تو گفتم که هر کجا که بحثی پیش می آید، باصراحت و قاطعیت می گویم که 
او اگر بزرگ ترین کمونیست ایران نباشد، از زمرۀ انگشت شماران آنان است: 
ستارگان  آن  از  حتا  کسی  چه  که  کنیم  تصور  این طور  بیا  ارانی.  حیدرخان، 
پرفروغ در نبود همۀ ستارگان دیگر و در نبود بزرگ ترین حامی انترناسیونایستی 

می توانست این چنین کشتی توفان زدۀ ما را به پیش راند؛ جز او؟

هنگامی که در شکست، به قول مارکس اره برای تیشه ُکری می خواند و 
دیگر آن همه اندیشمند در کنار تو نیست و هرلحظه هم دوستان ازراه برگشته 
سنگ پاره ای نثارت کنند، باید آدم قوی و قوی ترین آدم باشی که کمر به همت 
بازسازی حزبت ببندی و مهم تر از همه سعی کنی که دیده نشوی! چند نفر را 
در زندگی می شناسی و می شناسیم که از این عظمت روحی برخوردار باشد؟ 
او نه درپی نشان دادن خود که درپی نشان دادن حزبش بود؛ او می خواست 
حزبش حرف بزند تا خودش. او می خواست که حزبش بار دیگر جایگاه خود 
را بازیابد که چنین کرد! نازک دلی من است یا هرچه که تو فکر کنی، برای 
این انسان کهن سال سخت و درازمدت گریستم. نه ازآن رو که این وارستگان 
نیازمند ستایش و درودگویی ما باشند؛ ازآن رو که خود را در آینۀ او می بینم که: 

چه کرده ام و چه کرده ایم!

حزب تبلور همگی ماست و چه سخت است مردی یا به عبارت بهتر انسانی 
رو  و  پشت  یعنی  گنجوی(  )به تعبیر  آبگون  و  بود  آینه  که  دهی  دست  از  را 
نداشت! هم دردیم و ماندن شما و همه مان را در سنگر اندیشه های انسانی و 

دوران ساز و در راه پرمخاطره اما به شکوه او خواستارم!

از طرف من به همۀ سوگوراران درگذشت او بگو که ما هم اززمره سوگواران 
اوییم! باشد که در نتیجۀ این همه عشق )به تعبیر مهرگان: عشق جنون آمیز( 
مردم ما )همان عشق جنون آمیز او( از سیطرۀ سرمایه رهایی یابند! باید هشیار 
بود و نگذاشت کسانی که منتظر خاموشی او بودند و مترصد آن که با خاموشی 
او یورش همه جانبه ای را به ما یا به عبارت بهتر به سمت حزب ما سازمان دهند، 

ناکام بگذاریم.

۱ فروردین ماه ۱۴۰۰



از سخن و قلم رفیق علی خاوری





پیش درآمد

در  حزبی  فعالیت های  گسترده  و  فعال  حضور  به  حزب  تصمیم  به دنبال 
و  از کودتا، رفقا حکمت جو  امنیتی پس  و  پلیسی  به شدت  کشور در اوضاع 
فعالیت ها  این  سازمان دهی  مأموریت   انجام  برای   ۱۳۴۳ سال  در  خاوری 
مخفیانه به ایران  وارد شدند و پس از مدت زمانی در همین سال از سوی 
ساواک دستگیر شدند. پیش از این،  رفقا  سرگرد رزمی و مهندس معصوم زاده 
ناپدید  که  بودند  کشور   آمده  به  حزبی  فعالیت های  به منظور  مخفیانه  نیز 
امنیتی  نیروهای  به وسیله  و  دستگیر  نیز  آنان  که  شد  مشخص  بعدًا  شدند. 
همچون  را  جنایت  این  ساواک  باخته اند.  جان  شکنجه  زیر  ساواک-  رژیم- 
و خاوری پس  رفقا حکمت جو  بود.   جنایت های دیگرش مسکوت گذاشته 
از  اهریمنی  دستگاه  این  ماندن  بی نصیب  و  ساواک  بسیار  شکنجه های  از 
اطالعات مورد نظرش، آنان را همراه با دیگر رفقا به دادگاه مرسوم نظامی در 

دوران شاه برای فعالیت سیاسی محاکمه کرد.

دانشیان،  رفقا سلیمان  مانند  یاران شان  و  و خاوری  مقاومت حکمت جو 
رزم دیده  آصف  و  محمدزاده  صابر  رفقا  مقاومت  نیز  دیگران،  و  معتمدی، 
جریان  در  بازجویی،  دوران  در  پلیس  دسیسه های  و  فشارها  انواع  قبال  در 
عمیق  احترام  زندان،  در  آن  از  پس  و  نظامی،  دربستۀ  دادگاه  در  دادرسی 
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جلب  آنان  به سوی  را  میهن پرستان  و  آزادی خواهان،  همۀ  حزب،  اعضای 
کرده است. دادرسی رفقا خاوری و حکمت جو و یاران شان در دادگاه نظامی 
مردان  از  دفاع  به  دموکراتیک  احزاب  و  مطبوعات  یافت.  جهانی  انعکاس 
بود.  آویخته  آنان  سر  فراز  بر  دژخیم  ساطور  که  برخاستند  صدیقی  انقالبی 
و  ایران  دیگر  دموکراتیک  و  ملی  نیروهای  و  سازمان ها  و  ما  حزب  مبارزات 
جنبش کارگری و انقالبی جهان بی نتیجه نماند: حکم اعدام رفقا خاوری و 

حکمت جو به حبس ابد تبدیل گردید. 

رفقا در زندان نیز به مبارزه  خود ادامه دادند و نامه ای که از زندان نگاشتند 
و متن آن در همین جزوه درج است، موجب برانگیختن مجدد خشم ارتجاع  
به  معتمدی  و  پیروزی،  آوانسیان،  گاکیک  مانند  دیگر  رفقایی  و  رفقا  شد.  

نقاط بدآب وهوای جنوب تبعید شدند. 

در  خانواده  آغوش  در  امن  و  آرام  زندگی  که  خاوری  و  حکمت جو  رفقا 
مهاجرت را رها کردند و با پاسخ دادن به صالی حزب شان برای کار انقالبی 
قاطعیت،  با  و  گرفتند  ناچیز  را  راه  این  خطرهای  تمام  و  بازگشتند  میهن  به 
صداقت، و پی گیر از راه حزب خود دفاع کردند، نمونه ای شایسته  از قهرمانی 
از خود نشان داده اند. احترام و محبت همۀ رفقای حزبی ما و همۀ ایرانیان 
شیفتۀ آزادی و رهایی به این دو رفیق ژرف و پایدار است و آنان را به تمام 

معنی شایستۀ چنین احترام و محبتی می دانند. 

رفقای کارگر ما صابر محمدزاده و آصف رزم دیده پس از کشف دستگاه 
چاپ مخفی »ضمیمۀ مردم« و »شعلۀ جنوب« در اردیبهشت ماه ١٣۴۶ در 
تهران توقیف شدند و پس از هشت ماه بالتکلیفی در ١٨ دی ماه ١٣۴۶ در 
دادگاه بدوی دربستۀ نظامی محاکمه و به ترتیب به ۶ و ۵ سال حبس و سپس 
در ١٨ بهمن ماه ١٣۴۶ در دادگاه تجدید نظر به ترتیب به ۷ و ۶ سال حبس 
محکوم شدند.  پس از محکومیت نهایی رفقا آصف و صابر از زندان تهران 
به زندان شهرستان ها تبعید گردیدند. دفاعیات رفقا آصف و صابر نمونه ای 
درخشان از دفاعیات دو کارگر انقالبی است که در شرایط ترور و اختناق با 
کالمی منطقی و محکم و با سربلندی از آرمان های حزب طبقۀ کارگر ایران 

دفاع کرده اند.
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رفقا حکمت جو، خاوری، صابر و آصف زندگی و امنیت خویش را بی هیچ 
حسابگری، بدون چانه زدن، بدون شک، بدون یأس، و بی تزلزل در اختیار 
حزب پرورندۀ خود قرار دادند و از این بابت درس آموزنده ای به همۀ مبارزان 
به  قصر  زندان  از   ۱۳۵۳ سال  در  را  حکمت جو  پرویز  قهرمان  رفیق  دادند. 
کمیته مشترک بردند و در یک سلسله بازجویی ها در اثر مقاومتش در برابر 
صابر  رفقا  باخت.  جان  شکنجه  زیر  شاه  رژیم  ساواک  امنیتی  خواست های 
محمدزاده و آصف رزم دیده پس از هجوم رژیم جمهوری اسالمی به حزب 
در  رژیم،  این  امنیتی  دستگاه  مداوم  شکنجه های  و   ۱۳۶۱ در  ایران  تودٔه 
سایت  در  که  است  این  جالب  باختند.  جان   ۱۳۶۷ ملی  فاجعٔه  کشتارهای 
آمده  تاریخی«  اسناد  بررسی  »مرکز  به نام  اسالمی  جمهوری  حکومتی 
برق خودکشی  با جریان  زندان  در  در خرداد ۱۳۵۳  است:»... حکمت جو 

کرد«. تاریخ، فداکاری در راه خلق را فراموش نمی کند 

احترام  و  و عالقه  تاریخ  مثبت  ارزیابی  با کسانی است که  معنوی  ُبرد  و 
خلق را با خود همراه دارند.





به علی خاوری و یارانش
احسان طبری

در پس یک چهرۀ محبوب و خامش -روح سرکش

در نگاهی چون زالل آسمان -جانی چو آتش

جنبش کشتی ایمان را در این بحر مشوش

ناخدایی بی خلل بودی: متین، خونسرد، بی غش

آفرین، مردانه رفتی، پاک بودی، نغز گفتی   

چنگ اندر ژندۀ هستی زدن با عجز و خواری

صبح را از یاد بزدودن ز خوف شام تاری

وز صف رزم آوران از بیم جان گشتن فراری

نیست هرگز کار مردی چون تو، این آشفته کاری

پاسداری تیزبین بودی و در سنگر نخفتی   

در کنار تو رفیقانی چو پرویز و سلیمان

در دل بیدادگاه شاه، نگسستند پیمان
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شعله ور از شور وجدان، بهره ور از نور ایمان

ایزد تاریخ را بودند یارانی به فرمان.

با چنین یاران برو تا در ره لغزان نیفتی   

فخر بر آن رادمردانی که مرد کار بودند

تا دم دار فنا در رزم خود پادار بودند

 در قبال خدعۀ یغماگران بیدار بودند

خواجۀ گفتار نی، بل خواجۀ کردار بودند

بی عمل پوچ است، ور خود دّر معنی را بسفتی   



متن دفاع رفیق خاوری در دادگاه بدوی نظامی

در صالحیت دادگاه

ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم، دادستان محترم!

دادستان  آقای  کیفرخواست  و  کشور  امنیت  سازمان  گزارش  به موجب 
اتهامات منتسبۀ به ما اتهامات سیاسی است. این امر احتیاجی به اثبات و 
استدالل ندارد. عضویت من در حزب تودۀ ایران که از نظر سازمان امنیت 
پرونده  محتویات  اساس  می شود،  شناخته  جرم  محترم  دادستان  آقای  و 
عضویت  و  معینی  سیاسی  عقاید  داشتن  به جرم  من  است.  داده  تشکیل  را 
اتهامات  به  بازداشت و محاکمه می شوم. ارجاع امر رسیدگی  در این حزب 
منتسبۀ به ما به دادگاه نظامی کاریست برخالف نص صریح قانون اساسی 

کشور که ذیاًل به عرض می رسد:

 ٢ مادۀ  اساس  بر  نظامی  دادگاه  به  ما  پروندۀ  احالۀ  است  معلوم  آن چه 
اساسی  قانون  تفاوت  است.  شده  انجام  امنیت«  سازمان  تشکیل  »قانون 
قوۀ  توسط  آن  از  پس  و  به تدریج  که  قوانینی  کلیۀ  و  قوانین  سایر  با  کشور 
مقننۀ کشور تنظیم و تصویب می شود، آنست که قانون اساسی قانون مادر و 
کنترل کنندۀ تمام قوانین بعدی خواهد بود. چنان چه قانون به نحوی از انحاء 
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مخالف با اصلی از اصول قانون اساسی کشور باشد، از درجۀ اعتبار ساقط و 
فاقد ارزش قانونی است. اصل ۷٢ متمم قانون اساسی کشور صراحت دارد 
که: »منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است مگر در 

مواقعی که قانون استثناء نماید.«

موقع  قبیل  از  است  مواقعی  نماید،  استثناء  قانون  که  مواقعی  از  منظور 
جنگ یا موقع حکومت های نظامی. »موقع« در این جا به معنای وقت و زمان 
به کار برده شده است نه به معنای »مورد«. در این جا از نزدیکی معنای کلمۀ 
قانون  آن،  از  نامشروع  استفادۀ  با  و  است  شده  سوءاستفاده  مورد  یا  موقع 
کلمۀ  و  تنظیم  امنیت  سازمان  تشکیل  قانون   ٢ مادۀ  عنوان  تحت  جدیدی 
موقع به معنای مورد تعبیر و به کار برده شده است. بنابراین مشاهده می شود 
که اصل ۷٢ متمم قانون اساسی کشور جای پایی برای هیچ گونه تحریف و 

مغالطه باقی نگذاشته است.

است:  شده  گفته  اساسی  قانون  متمم   ١١ اصل  طی  دیگر  جای  در 
»هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید دربارۀ او حکم کند، منصرف 
کرده و مجبورًا به محکمۀ دیگر رجوع دهند.« این اصل مؤید و مؤکد اصل 
۷٢ قانون اساسی است که رسیدگی به اتهامات سیاسی را مختص محاکم 
عدلیه دانسته است. باز در جای دیگر در اصل ۷٩ متمم قانون اساسی گفته 

می شود: 

محاکم  در  منصفین  هیأت  مطبوعات  و  سیاسیه  تقصیرات  موارد  »در 
حاضر خواهند بود چنان چه مالحظه می شود، تنظیم کنندگان قانون اساسی 
و متمم قانون اساسی کشور توجه مخصوص به این موضوع داشته اند که 
هیچ راه مفری برای مدعی و شاکی باقی نگذارند که مخالفین سیاسی خود را 
در محاکمی به جز محاکم عدلیه و بدون حضور هیات منصفین محاکمه کنند 
تا مبادا حکمی برخالف انصاف و عدالت صادر شود. به این ترتیب مشاهده 
و  اساسی  اصول  ناقض  امنیت  سازمان  تشکیل  قانون   ٢ مادۀ  که  می شود 
متمم قانون اساسی است. عالوه بر قانون اساسی و متمم قانون اساسی، 
تأیید شده است.  این موضوع  نیز  قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٣۴  در 
مادۀ ٢١ قانون مطبوعات کشور می گوید: »به جرائم مطبوعاتی و همچنین 
قانون  متمم  هفتادونهم  اصول  برطبق  غیرمطبوعاتی  سیاسی  جرائم  به 
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اساسی در دادگاه جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود 
و جرائم مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.« حتی 
با  تناقضی  امنیت  سازمان  تشکیل  قانون   ٢ مادۀ  کنیم  فرض  درصورتی که 
قانون اساسی نداشته باشد و تنها این اصل را قبول داشته باشیم که قانون 
مزبور فقط تا تصویب قانون جدیدی در مورد جرائم سیاسی اعتبار دارد، باز 
قابل استناد  و  نمی ماند  امنیت  سازمان  تشکیل  قانون   ٢ مادۀ  برای  اعتباری 
که  جنایی  محاکم  کیفری  دادرسی  آیین   ١٩ مادۀ  زیرا  نمی باشد،  انطباق  و 
با  جنایی  دادگاه  که  مطبوعاتی  و  سیاسی  جرائم  مورد  »در  دارد:  صراحت 
حضور هیات منصفه تشکیل می شود، هیات منصفه نیز احضار می شوند.« - 
مصوب مردادماه ١٣٣۷ یعنی یک سال پس از تصویب مادۀ ٢ قانون تشکیل 
سازمان امنیت است. بنابراین هیچ گونه شبهه ای باقی نمی ماند که رسیدگی 
دادگاه  به  آن  ارجاع  و  نیست  نظامی  دادگاه های  صالحیت  در  ما  پروندۀ  به 
نظامی امریست برخالف قانون اساسی و ناقض آن و با عطف توجه ریاست 
در  عمومی  مجازات  قانون   ٨٣ مادۀ  به  محترم  دادستان  و  دادگاه  محترم 
مورد »مخالفت با اساس حکومت ملی و آزادی« که می گوید: »هر یک از 
اشخاص مذکور در مادۀ قبل که برخالف قانون، آزادی شخصی افراد ملت 
را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به آن ها داده محروم 
نماید، از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم 

خواهند شد.«

انتظار دارد که دادگاه به عدم صالحیت خود در مورد رسیدگی به پروندۀ 
ما رأی دهد تا بار دیگر با تکرار این بدعت نادرست به قانون شکنی و نقض 

آشکارای قانون اساسی صحه نگذارند.

اساسی  قانون  صریح  نص  با  مطابق  قدم  اولین  چنان چه  است  طبیعی 
برداشته نشود و در آغاز کار صراحتًا اصول قانون اساسی نقض گردد. دادگاه 
نه تنها قانونا بلکه اخالقًا نیز حق رسیدگی به اتهامات منتسبۀ ما را نخواهد 

داشت.

برحسب ظاهر مهم ترین ابزار کار دادگاه قانون است. آن چه خود قانون 
حکم می کند دادگاه بایستی خود در رعایت قوانین مصر باشد. عالوه بر آن 
قانونی  نظام نامه ای  و  خشک  اجرای  که  مواردی  در  انسانی  بیدار  وجدان 
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برخالف عدالت و حقیقت باشد، باید از آن خودداری کند. وظیفۀ دوم یعنی 
استمداد از وجدان منزه و درک واقعیت امر به مراتب دشوارتر از وظیفۀ اول 

قاضی که رعایت قانون است، می باشد.

دچار  خود  قضاوت  نخستین  با  دادگاه  خود  امر  ابتدای  در  اگر  حال 
قانون شکنی و نقض قانون اساسی کشور بشود، چه توقعی می توان داشت 
که وظیفۀ دشوارتر قضاوت که دفاع از حقیقت و عدالت حتی در مقابل خود 
قانون است، اجرا شود؟ و ما نسبت به قضاوت های ممکنۀ چنین دادگاهی 
اول  خشت  بگوییم  این که  جز  باشیم  داشته  می توانیم  توقعی  و  انتظار  چه 
چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج و چه گونه ریاست محترم دادگاه 
آن  از  پس  توانست  خواهند  محترم  دادستان  و  محترم  دادرسان  هیات  و 
به نام نمایندۀ قانون به زبان قانون و از نام قانون صحبت کنند و نسبت به ما 

قضاوت نمایند و مهم تر از آن حکمی صادر نمایند.



متن دفاع

ریاست محترم دادگاه، دادرسان محترم، دادستان محترم!

به عنوان  شما  ندارد.  تازگی  می گذرد،  دادگاه  این  در  امروز  آن چه 
حقیقت  و  عدالت  دموکراسی،  آزادی،  ملت،  به نام  قانون  نمایندۀ 
اشخاصی را به پشت میز محاکمه جلب کرد ه اید که بنابه تشخیص آقای 
افکار  داشتن  بیگانه پرستی،  جاسوسی،  به  امنیت  سازمان  و  دادستان 
مضر و خطرناک حتی به اتهام سوء قصد متهمند. زهی حقیقت، زهی 
آزادی. آقای دادستان به نام قانون و به نام عدالت برای من و دوستم 
از دادگاه تقاضای صدور حکم اعدام نمود ه اند. باور کنید همان قدر که 
شما چه درموقع درخواست این گونه احکام و چه درموقع صدور آن  ها 
آرام و بی تفاوت هستید، من نیز به همان اندازه آرام و بی اعتنا هستم. 
آن گاه دل من می توانست بلرزد که خود را مقصر بدانم. زندگی برای من 
مدت  هاست که دیگر دور من و آن چه تنها مربوط به شخص من است، 
امید های من،  و  آرمان  ها  نمی زند. وجود من، خواست  های من،  دور 
دلهره  ها و دلخوشی  های من همه و همه در وجود ملتم، خواست های 
رنجدیده ام  ملت  دلخوشی های  و  دلهره ها  امید ها،  و  آرمان ها  ملتم، 
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حل شده است. اگر زندگی بایستی عبارت از خوردن چند لش اضافی 
بار از  گوسفند و بلعیدن چند حوض آب باشد، برای من نبودنش هزار 
چنین  از  دفاع  دفاعم  آخرین  بیان  در  من  محرک  است.  بهتر  بودنش 
را  قیمتی  هر  به  زیستن  آرزوی  که  آن ها  به  را  آن  من   – نیست  زندگی 

دارند، ارزانی می کنم.
گرچه کودکان دلبند من در انتظار منند، ولی مگر آن ها تنها کودکانی 
به خاطر زندگی  تنها پدری هستم که  انتظارند. مگر من  هستند که در 
خوشبخت و سعادتمند انسان ها آشیانۀ خود را ر ها ساخته ام و چشمان 
بی گناهی را شاید برای همیشه به انتظار واداشته ام. آن ها و امثال آن ها 
محکومند که در این انتظار بمانند و باید در انتظار بمانند تا آن گاه که 
نتواند  آزادی و وطن دوستی کسی  به نام همین عدالت و همین  دیگر 
دوستداران بشر، دوستداران آزادی و دوستداران واقعی وطن را به پای 
زندان ها  سیاه چال های  در  سال ها  کند،  محکوم  بکشد.  محاکمه  میز 
با قطعه ای ریسمان یا تکه ای سرب قلب های پرشور و  یا  نگاه دارد و 
پرمهرشان را متوقف سازد. ژاندارک ها، ابرت ها، فوچیک ها، تلمن ها، 
ناروای  اتهام  به  و  قانون  به نام  را  همه  روزبه ها  و  ارانی ها  لومومبا ها، 
خیانت به ملت و میهن محکوم به مرگ ساختند. ما هم به همین اتهام 
بتوانید ما را محکوم کنید، ولی  محاکمه می شویم. شما ممکن است 
حقیقت را کسی نمی تواند محکوم کند، آن هم محکوم به مرگ. حقیقت 
زنده است و زنده خواهد بود. من بیش از هر کسی می دانم کیستم. من 
آن نیستم که شما می خواهید معرفیم کنید و شما هم شاید بدانید که 
من آن نیستم که معرفیم می کنید. ولی رسم بر این شده است. اینک 

این شما و این عدالت.
به دنیا  آن  در  انسان ساختۀ محیطی است که  من کیستم؟ عمومًا 
می آید، پرورش می یابد و رشد می کند. محیط کلمۀ بسیار وسیعی است 
سایر  و  خیابان  و  کوچه  مدرسه،  خانواده،  دارد.  فوق العاده  جوانب  و 
شرایط پرورش جسمی  و فکری و باالخره مناسبات اجتماعی هستند که 
این یا آن تأثیر مشخص را روی اشخاص می گذارند و به عبارت دیگر 
آن ها را می سازند. هدف من این نیست که آن بحث مفصل پسیکولوژی 
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و سوسیولوژی حقوق را مطرح کنم که علت رفتار و کردار مردم و ارتباط 
بین رفتار و علل آن و حقوق اجتماعی مردم چیست.

منظور من در این جا بیان یک مطلب ساده است و آن این که من و امثال 
این  تلخ  میوه های  بعضی،  به زعم  یا  هستیم  خودمان  محیط  ساختۀ  من 
محیط و به نظر اکثریتی نتایج رشدیافتۀ محیط پر از تضاد، پر از بی عدالتی 
این  کرده ایم  کوشش  و  خواسته ایم  که  می باشیم  وطنمان  نابرابری  از  پر  و 
تضاد ها را تشخیص بدهیم و راه حلی برای آن ها بیابیم و به حل آن ها کمک 
کنیم. اگر محرک انسان در فعالیت های او عواملی از قبیل نفع شخصی او 
باشد، می توان با ارضاء این نفع شخصی به نحوی از انحاء و به طریقی شاید 
متضاد از لحاظ شکل و مضمون بدان دست یافت و یا آن را تحت الشعاع 
از آن صرف نظر کرد. ولی آن جا که محرک  یا  و  موضوعات دیگر قرار داد 
انسان ایده ها و انسان دوستی است، آن جا که شخص نمی تواند آن چه را که 
ارائه  به انسان ها  بهترین عقول فلسفی و علمی  جهان به خاطر بشردوستی 
مشخص  او  راه  دیگر  می گردد،  پای بند  آن  به  لذا  و  بگیرد  نادیده  داده اند، 
است. من نتوانسته ام و نمی توانم در مقابل فقر و گرسنگی و عقب ماندگی 
یعنی  بشردوستی  حس  همان  این  باشم.  داشته  بی تفاوت  حالتی  ملتم 
با حزب  مرا  امثال  ناگسستنی  پیوند  و عمده ترین عاملی است که  نخستین 
طبقۀ کارگر ایران به وجود آورده است. دوران کودکیم مثل میلیون ها کودک 
بود.  دردمند  به سختی  روحم  شد،  آغاز  جوانیم  که  آن جا  گذشت.  بی فروغ 
همان درد و رنج محرومان اجتماعی که در آن می زیستم سراپای وجود مرا 
مسافتی  طی  ضمن  زمستانی  سرد  روز  یک  دارم  به خاطر  خوب  فراگرفت. 
قریب دو کیلومتر، تنها در راهی که از آن می گذشتم، بیش از صد و پنجاه 
و  سرما  از  که  دیدم  را  فقیر  ژنده پوش  و  فرتوت  پیر  مرد  و  زن  و  کودک  نفر 
سؤال  به عالمت  را  خودشان  استخوانی  دست های  و  می لرزیدند  گرسنگی 
به سوی عابرین دراز کرده بودند. قیافۀ آن مجسمه های حرمان هیچ گاه ترکم 

نکرده است و نمی کند.

باید  بود. چه  بلکه هزارها منظرۀ دردناک  از صدها  تنها یک منظره  این 
تعقیبم  جا  همه  در  و  ایستاد  مقابلم  در  قد  تمام  با  که  بود  سؤالی  این  کرد؟ 
می کرد. من نمی تواتستم قبول کنم که تا بوده چنین بوده و تا هست چنین 
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است. من نمی توانستم قبول کنم که چون پنج انگشت به یک اندازه نیستند، 
این همه بی عدالتی و نابرابری می تواند بین افراد یک اجتماع وجود داشته 
دو  بفهمم  نمی توانستم  فرا گرفت. من  را  انبوه سؤاالت گنگ ذهنم  باشد. 
طفل که یکی در خانوادۀ مستطیع و دیگری در خانوادۀ فقیر به دنیا آمده اند، 
چه تفاوتی در اصل می توانند باهم داشته باشند. آیا اگر جای این دو را باهم 
تغییر دهند، فقیرزاده صاحب ثروت و مقام نخواهد شد و غنی زاده به تکدی 
تغذیۀ خوب، پرورش و تحصیل  مشغول نخواهد شد؟ آن ها که استطاعت 
اختالف  بود؟  خواهد  بی سامانشان  زندگی  مسؤول  کسی  چه  ندارند،  خوب 
اشخاص  چرا  اصواًل  است؟  آمده  پدید  کجا  از  فقر  و  ثروت  قطب  دو  شدید 
باید بی کار باشند و از گرسنگی و بی دوایی بمیرند؟ چرا عده ای دور هزاران 
متر زمین حصار کشیده و آن را به نام ملک خصوصی یا بنده منزل می نامند 
و عده ای حتی دو متر جا برای خوابیدن ندارند؟ چرا ملت ما روی گنجی از 

منابع طبیعی دچار شدیدترین فقر است؟ و صدها سؤال دیگر.

در همین دوران بود که با نظرات علمی و اجتماعی حزب تودۀ ایران آشنا 
یکباره  بود که  آن همان جوابی  اجتماعی  نظرات  و  این حزب  برنامۀ  شدم. 
انبوه سؤاالت پیچیده و سردرگم مرا روشن می ساخت و راه بیرون آمدن از 
آن بن بست را نشان می داد. با صداقت تمام و عشق مفرط به نجات طبقات 
زحمتکش وطنم در صف آنان قرار گرفتم و درعین حال راه آموزش  و پرورش 

وطنم و راه ادامۀ تحصیل را پیش گرفتم.

سازمان  گزارش  و  کیفرخواست  در  آن چه  برخالف  من  مهاجرت  دوران 
تدریس  و  تاریخ  و  ادبیات  و  زبان  تحصیل  صرف  فقط  است،  آمده  امنیت 
در  حزب  نمایندگی  به نام  آن چه  است.  شده  علمی  مطالعات  و  فارسی  زبان 
خارج به من نسبت می دهند، چیزی نیست جز احالۀ وظیفۀ ملی و انسانی. 
شده  بیان  شکل  این  به  پرونده  در  صراحتًا  که  فارسی  زبان  تدریس  یعنی 
است: »مأموریت حزبی من تدریس زبان فارسی به کودکان به طورمجانی و 
به عنوان خدمت ملی بود.« اگر دادستان محترم کیفرخواست خود را مبتنی 
بیان  این  چرا  نموده اند،  تنظیم  معموله  بازجویی های  و  اینجانب  پروندۀ  بر 
صریح که واقعیت امر است، درنظر گرفته نشده است و به جای یک اقدام 
ملی که رایگان به وسیلۀ من انجام می شده است، از این جمله نتیجۀ دیگر 
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درآید  این شکل  به  در کیفرخواست  با تحریف اصل موضوع  و  گرفته شود 
که: »وی )متهم( مدتی مسؤول ایرانیان فراری مهاجر بوده است و با حزب 
کمونیست شوروی و دولت شوروی ارتباط داشته است.« چنان چه مالحظه 
می شود، در کیفرخواست تصور شخصی تنظیم کنندگان آن، به جای واقعیت 
امر آمده است و در این مورد نیز کوشش شده است که موضوع بزرگ جلوه 

داده شود.

چنین  کیفرخواست  از  قسمتی  در  که  فرمودند  توجه  محترم  دادستان 
گفته شده است: »علی خاوری یکی از تئوریسین های بسیار ورزیدۀ حزبی 
می باشد ... مدت هجده سال وقت خود را صرف باالبردن معلومات علمی 
است.  کرده  طی  شوروی  در  را  حزبی  متعدد  کالس های  و  نموده  حزبی  و 
مدتی مسؤول ایرانیان فراری مهاجر بوده است و با حزب کمونیست و دولت 
شوروی ارتباط داشته است.« آیا بین این نظر و جواب های من به سؤاالت 
ادبیات و  و  زبان  و تدریس  امر تحصیل  به  نوشته ام فقط  بازجو که صراحتًا 
تاریخ مشغول بوده ام و مأموریت حزبی من تدریس زبان فارسی به طورمجانی 

و به عنوان خدمت ملی بوده چه ارتباطی می توان یافت؟

من در زیر این نظر و نظرات دیگری که در مورد من در کیفرخواست آمده 
است، چیزی جز حس شدید انتقام جویی و برزگ جلوه دادن مساله نمی بینم. 
جواب هایی  چنین  چرا  می آید  پیش  سؤال  این  خود به خود  که  است  طبیعی 
به این شکل مسخ شده و با چنین عباراتی پرطمطراق که هم گوینده و هم 
شنونده را دچار توهم می کند تعبیر و تفسیر می شود و به جای واقعیت و یک 

امر قطعی بیان می شود؟

منظور از ارتباط با حزب کمونیست شوروی و دولت شوروی چه بوده است؟ 
در کجا از چنین ارتباطی سخن رفته است و چه گونه می توان بدون هیچ گونه 
دلیل و برهان، بدون هیچ گونه سند و مدرکی چیزی را که وجود نداشته به 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  به  نسبت  ما  احترام  داد؟  نسبت  کسی 
احترامی است کاماًل طبیعی. اتحاد شوروی نخستین وطن سوسیالیستی در 
جهان است. به وجودآورندۀ آن چنان نظام اجتماعی است که همیشه عقول 
بزرگ ترین متفکرین جهان آرزوی آن را داشته اند و امروز بهترین نمونۀ تحقق 
آرمان ها و ایده آل های انسان آزاد را به جهانیان ارائه می دهد. کار آزاد از قید 
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استثمار و زنجیر کهنه پرستی قدرت بی پایان خود را در نمونه های مختلف و در 
مجموع سیستم نشان داده. با نمونۀ درخشانی که به جهانیان عرضه داشته 
است، بحث این مساله را که راه رشد سرمایه داری و یا غیرسرمایه داریست 
که می تواند خوشبختی انسان ها را تأمین کند و تضادهای مهیب اجتماعات 
سرمایه داری را حل کند، پاسخ علمی روشن به سود راه رشد غیرسرمایه داری 
تاریخ  ملت هاست.  وفادار  دوست  شوروی  اتحاد  آن  بر  عالوه  است.  داده 
نظام اجتماعی نوین این کشور از نخستین روز به وجود آمدنش تا کنون مبین 
می تواند  اجتماعی  سیستم  چنین  از  ملت  که  است  طبیعی  مدعاست.  این 
انتظار دوستی بی شائبه داشته باشد، به خصوص که بیش از دو هزار و پانصد 
کیلومتر مرز مشترک ما را به هم مربوط می سازد. حزب ما خواهان تحکیم 
دوستی ملت های ایران و اتحاد شورویست و به خوبی می داند که این دوستی 
ثمرات گران بها و پرارزشی برای کشور ما دربردارد. انعقاد قرارداد ذوب آهن 
دیگری  زندۀ  و  بارز  نمونۀ  مناسب  شرایط  با  ایران  طبیعی  گازهای  فروش  و 

است از ثمرات این دوستی.

کوشش حزب ما در تحکیم این دوستی چه از نظر منافع انترناسیونالیستی 
و چه از نظر منافع ملی ما کوششی است منطقی و معقول. به این کوشش 
نمی توان معنی و مفهوم دیگری داد. علیرغم آن چه گفته می شود، حزب ما 
در کار و فعالیت های سیاسی خود استقالل کامل دارد و افسانۀ مداخالت 
خریدار  دیگر  که  مدت هاست  کوچک  احزاب  کار  در  بزرگ  برادر  احزاب 
احزاب  علمی  و  نظری  اساسی  پایۀ  و  مرامی  و  مسلکی  عمدۀ  اصل  ندارد. 
کمونیست و کارگری مبارزه با استثمار فرد از فرد و مبارزه با استثمار کشوری از 
کشوری است. این اصل عمده شاخص مناسبات دوستی حزب ما با احزاب 
کمونیست و کارگری جهان و عمده ترین وجه مشترک بین آنان است و ضمنًا 
اصل تعیین کنندۀ مناسبات یک کشور سوسیالیستی و هر حزب طبقۀ کارگر 

نسبت به سایر کشورها و احزاب کمونیست و کارگری می باشد.

جهان  اخیر  ده سالۀ  چند  تاریخ  که  است  انکارناپذیری  واقعیات  این ها 
که  سال هاست  سوسیالیسم  مخالفان  است.  رسانده  به ثبوت  درعمل  را  آن 
از  را  به اصطالح دست خارجی در احزاب مارکسیستی جهان  حربۀ دروغین 
سیستم  می خواهند  مردم  احساسات  مغرضانۀ  تحریک  با  و  نداده اند  دست 
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سوسیالیستی را که در جهان به وجود آمده است، چیزی نظیر امپریالیسم و 
استعمار معرفی کنند. ولی معروف است که اگر بتوان یکی را برای همیشه 
فریب  نمی توان  همیشه  برای  را  همه  مدتی،  برای  را  عده ای  و  کرد  گمراه 
داد. هنوز از نخستین انقالب سوسیالیستی جهان پنجاه سال نگذشته است 
و  به نظام های اجتماعی سوسیالیستی گرویده اند  که یک سوم مردم جهان 
سوسیالیسم  به سمت  روزافزونی  و  فوق العاده  کشش  دیگر  دوسوم  آن  بین 
محسوس است. دیگر کم اند آن هایی که بتوانند برتری نظام سوسیالیستی 
و اقتصاد طبق نقشه و مناسبات انسانی این سیستم را نسبت به سرمایه داری 
درخشان  نمونه های  مشاهدۀ  و  سوسیالیسم  ماهیت  درک  این  کنند.  انکار 
قریب  که  است  جهان  سوسیالیستی  کشورهای  و  سوسیالیسم  ساختمان 
پای  به  را  فرانسه  همچون  مترقی  فرهنگ  با  ملتی  رای دهندگان  از  نیمی 
جوان  کاندیدای  میتران  فرانسوا  به  تا  می کشاند  انتخاباتی  صندوق های 
رأی  فرانسه  ملی  کهن سال  قهرمان  قبال  در  کشور  آن  چپ  دست  احزاب 
منطقی  و  طبیعی  کشش  همین  کوبا  دورافتادۀ  و  کوچک  کشور  در  بدهند. 
می تواند  کسی  آیا  می شود.  منجر  سوسیالیستی  نظام  ایجاد  به  که  است 
ادعای منطق و عدالت و انسان دوستی داشته باشد و این پیروزی بزرگ ملتی 
آن  به  و  نداند  مترقی  بشریت  پیروزی  از  قسمتی  را  تعداد  لحاظ  از  کوچک 
نام دیگری بدهد. پیشرفت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور 
کوچک در مدتی تا این حد کوتاه باوجود مشکالت عظیمی که استعمار در 
راهش به وجود آورد، می تواند نمونۀ برجستۀ دیگری بر قابلیت حیاتی نظام 

اجتماعی سوسیالیستی باشد.

تنها آن هایی که صاحب کمپانی های بزرگ شکر و توتون در کوبا بودند 
در  باید  بودند،  بی رحمانۀ مردم کوبا مشغول  استثمار  به  باتیستا  به کمک  و 
این میان ضرر کرده باشند نه ملت کوبا که صاحب کشور خود شده است و 
از پرداخت باج سبیل در نیمۀ دوم قرن بیستم سرپیچیده است. این خواست 
در کوبا منجر شده  پیروزی سوسیالیسم  به  تاریخ است که  و جبر  ملت کوبا 
دیگر.  کشور  یک  از  انقیاد  به  پی روانش  و  یاران  و  کاسترو  تمایل  نه  است 
چین بزرگ که در قرون استعمار همیشه عرصۀ تاخت وتاز و غارت و چپاول 
کشورهای نیرومند امپریالیستی بود و استقالل و تمامیت ارضی آن همیشه 
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در معرض بیع و شرای زورگویان قرار داشت، تنها با ایجاد یک سیستم نوین 
اجتماعی توانست به بردگی خود خاتمه دهد. ملتی که روزی در جلو کوی 
اروپایی نشین بندر شانگهاِی خود این جمله را می خواند که: »چینی و سگ 
حق ورود ندارند« امروز در سایۀ سیستم سوسیالیستی به یکی از قدرت های 

بزرگ جهان مبدل شده است.

منافع  به خاطر  چین  کمونیست های  که  کند  ادعا  می تواند  کسی  چه 
خارجی ها یا بیگانه پرستی اهرم نیرومند قوای انسانی ملت خود را به حرکت 
درآورده اند و چه کسی می تواند ادعا کند که چین نوین مستقل و تعیین کنندۀ 
سرنوشت خود نیست؟ حال آن که چانکایشک ده ها هزار نفر از افراد همین 
حزب کمونیست چین را به اتهام خیانت به وطن و وطن فروشی و بیگانه پرستی 
اتهامات  ماهیت  که  می آورم  آن  برای  را  مثال ها  این  ساخت.  گلوله  طعمۀ 

ناروای بیگانه پرستی و خیانت را نسبت به احزاب دست چپی برمال سازم.

احزاب نیرومند کمونیست ایتالیا و فرانسه و سایر احزاب مارکسیستی از 
و  و سعادت زحمتکشان کشورهای خود  نجات  به خاطر  مبارزه  در  آن جا که 
همان  به   هستند،  نیروها  پی گیرترین  و  سرسخت ترین  خود  جوامع  اعتالی 
نسبت در مظان افترا و اتهام بیش تری قرار می گیرند. آن اتهامات ناروایی 
که هم اکنون به ما نسبت می دهند، به حزب کمونیست فرانسه و یا هر حزب 
آن ها  که  کرده اند  کوشش  داده اند،  نسبت  نیز  دیگر  کارگری  و  مارکسیستی 
است  آن  از  روشن تر  حقیقت  ولی  کنند.  معرفی  بیگانه پرست  و  جاسوس  را 
که با مشتی ِگل بتوان آن را پوشاند. همین حزب به اصطالح بیگانه پرست 
آدم خواران  طرف  از  فرانسه  اشغال  سال های  در  که  بود  فرانسه  کمونیست 
فاشیست بزرگ ترین نیروی نهضت مقاومت ملی فرانسه را تشکیل داد و با 
قربانی ده ها هزار نفر از بهترین فرزندان خود در راه نجات فرانسه داغ ننگ 
و رسوایی بر پیشانی مخالفان هرزه درای خود کوبید. این قربانی ها را حزب 
کمونیست فرانسه برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و آزادی میهن خود 

داد نه به خاطر وطن فروشی و بیگانه پرستی.

روزی که رهبر زحمتکشان روسیه لنین بزرگ در دوران جنگ جهانی اول 
قدم به خاک میهنش گذاشت، مخالفانش به او و یارانش نسبت جاسوسی 
برای دولت آلمان را دادند، آن ها را حتی به عنوان عمال بیگانه تحت تعقیب 
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قرار دادند. لنین و حزب قهرمان او پیروز شدند. تحت رهبری همان حزب 
اعتالی  و  افتخار  آزادی،  واقعی،  استقالل  به  شوروی  ملت  کمونیست، 
آمد.  نائل  فرهنگی  و  اقتصادی  علمی،  حیرت آور  پیشرفت های  به  واقعی، 
سرسام آور  سرعتی  با  حزب  همان  رهبری  تحت  که  کشوریست  همان  این 
در تمام رشته های حیاتی به پیش می رود و پرچم ترقی، صلح و دوستی بین 

ملت ها را بر دوش می کشد.

تولیدی  مناسبات  زندگی،  در  را که  و حیرت آور  تغییرات شگرف  آن  من 
و مناسبات اجتماعی این کشور بزرگ به وجود آمده است، از نزدیک دیده ام 
و شعار انسان دوران نوین »یک نفر به خاطر همه و همه به خاطر یک نفر« 
روحیۀ  خوانده ام.  سوسیالیستی  اجتماع  انسان های  مناسبات  روی  بر  را 
پاک انترناسیونالیستی، هم بستگی و هم دردی با تمام زحمتکشان جهان و 
دوستی ملل را احساس کرده ام و خالصه مفهوم سوسیالیسم را بی واسطه 
درک نموده ام و نتیجتًا به  معنای نبرد کهنه و نو، گذشته و آینده پی برده ام 
و سوسیالیسم را یگانه راه حل تضادهای جان فرسای اجتماع سرمایه داری 
اتحاد  در  خود  مشاهدات  و  مطالعات  نتیجۀ  در  آن چه  است  این  می دانم. 
طی  که  ناروایی  اتهامات  آن  نه  آموخته ام  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر 
به  منافی عشق  به سوسیالیسم  به من نسبت می دهند. عشق  کیفرخواست 
به خاطر  ما  را  سوسیالیسم  آنست.  تکمیل کنندۀ  بلکه  نیست  ملت  و  میهن 
به  اعتقاد  به خاطر  و  بشر  سعادت  به خاطر  زحمتکش،  انسان های  نجات 

اعتالی میهنمان دوست داریم.

این نخستین درسی است که مارکسیسم و حزب ما به ما آموخته است. 
اصل انترناسیونالیسم یعنی اصل هم بستگی و هم دردی زحمتکشان جهان 
که به غلط و تحریف شده از طرف مخالفان ما معرفی می شود، عصارۀ همان 
این  به  پیش  قرن  شش  از  قبل  سعدی  ما  بزرگ  سخنور  که  بلندیست  نظر 
شیوایی بیان داشته است: »تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت 

نهند آدمی«.

آیا به این نظر بلند و انسانی سخنور بزرگ ایرانی می توان ایرادی گرفت؟ 
البته نه، هر انسان وقتی که می شنود روزی در حدود ده هزار نفر و بیش تر در 
جهان از گرسنگی می میرند که اغلب آن ها کودک هستند، چه احساسی در 
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او به وجود می آید و اگر احساس درد و عذاب و ناراحتی کرد یا به زبان دیگر 
بیگانه پرست  به عنوان  را  او  باید  افتاد،  هم بستگی  و  هم دردی  ابراز  فکر  به 
یا  و  جاسوسی  اتهام  از  دردناک تر  و  نارواتر  اتهامی  خالصه  نمود؟  محکوم 
احتیاج  ابدًا  که  موضوعی  ترتیب  این  به  ندارد.  وجود  ما  برای  وطن فروشی 
و  کارگری  و  کمونیست  احزاب  وطن دوستی  خصلت  یعنی  ندارد،  اثبات  به 
بلکه  ندارد  مغایرت  نه تنها  پرولتری  انترناسیونالیسم  با  وطن دوستی  این که 
نسبت  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  و  رسید  اثبات  به  یکدیگرند،  ملزوم  و  الزم 
بیگانه پرستی و جاسوسی از بیخ وبن بی اساس است، زیرا حزب تودۀ ایران 
و کارگری جهان گفته شد،  مارکسیستی  احزاب  برای  قاعدۀ کلی که  آن  از 

مستثنی نیست.

تاریخ  که  است  سیاسی  جمعیت  و  حزب  پیشروترین  ایران  تودۀ  حزب 
خود  تشکیل  آغاز  از  حزب  این  دارد.  به خاطر  ایران  ملت  سیاسی  مبارزات 
همواره به منافع طبقات زحمتکش ایران و به آرمان های عادالنۀ ملی وفادار 
بوده و هست. در نتیجۀ حقانیت ما و تشخیص صحیح مشکالت و دردهای 
در  ایران  تودۀ  حزب  که  بود  مشکالت  این  صحیح  راه  ارائۀ  و  ما  اجتماعی 
پیوند  و  شد  مبدل  میانه  خاور  سیاسی  نیروی  بزرگ ترین  به  اندک زمانی 

ناگسستنی با توده های وسیع مردم ایران برقرار ساخت.

حزب تودۀ ایران حزب قهرمانان جاویدانی چون ارانی، روزبه، سیامک، 
مبشری و صدها قهرمان بنام و گمنام دیگریست که چون پروانه ای عاشق نور 
و روشنایی به خاطر عدالت و انسان دوستی سوختند و با نام ملت ایران برزبان 
از میان ملت ما رفتند. آن ها سوختند و راه را برای دیگران روشن تر ساختند. 
حزب تودۀ ایران حفظ استقالل و تمامیت ارضی میهن، اصالحات عمیق 
و انقالبی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی را سرلوحۀ مرام نامۀ 
راه رشد غیرسرمایه داریست که  تنها  و معتقد است که  قرار داده است  خود 
می تواند حالل مشکالت اجتماعی ما باشد. حزب تودۀ ایران با درس های 
تلخ و شیرینی که از تاریخ مبارزات ملت ما به دست آورده، به خوبی می داند که 
قسمتی است از ملت زحمتکش ما، قسمت پیشرو و مطلع و آگاه و متشکل 
زحمتکش  توده های  با  و  توده ها  برای  و  توده ها  از  ایران  تودۀ  حزب  آن. 
میهن ماست. حزب تودۀ ایران بنابه معتقدات فلسفی و سیاسی و اجتماعی 
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خود مخالف روش های بالنکیسم، تروریسم و هرگونه ماکیاولیسم است. ما 
و  کار  اجتماعی  خصلت  بین  اجتماع،  سرمایه داری  رشد  نتیجۀ  در  معتقدیم 
این  و  از حاصل آن، تضاد عمیق پیش می آید  بهره وری خصوصی  و  تولید 
تضادها و تضادهای دیگر اقتصادی و اجتماعی هر اجتماع قسمتی از همان 

علل و شرایط عینی است که به تغییرات بزرگ انقالبی منجر می شود.

در  نه  و  اجتماعی  عمیق  تضادهای  این  آوردن  به وجود  در  نه  ما 
ما  خواست  به  توجه  بدون  آن ها  نداریم.  سهمی  آن ها  آشتی ناپذیرشدن 
به وجود می آیند و عمیق می شوند و بالنهایه در هر اجتماعی باهم اصطکاک 
می یابند. عمل ما در این جا کمک به حل معقول آن هاست. ما خواستار خون 
و خون ریزی نیستیم. ما طرفدار ترور و تروریسم نیستیم. ما معتقدیم که با 
ترور که ترجمۀ آن سوء قصد کذایی است )که با علم به نبودن چنین چیزی 
آن را به ما نسبت می دهند( هیچ مساله ای را نمی توان حل کرد و چه بهتر 
که از طریق مسالمت آمیز خواست های عادالنۀ اکثریت نزدیک به تمام افراد 
یک اجتماع برآورده شود. اگر افراد یا دستجاتی برای اعمال نظرات سیاسی 
و اجتماعی خود راه حلی جز راه قهرآمیز نمی بینند، علت را بایستی در روش 
آزادی کش دولت ها جست وجو کرد که تمام  اقدامات غیرقانونی و  خشن و 
سلب  آن ها  از  نیز  را  ابتدایی  آزادی های  و  قانونی  و  علنی  فعالیت  راه های 

نموده اند.

پس این دستجات سیاسی نیستند که تصمیم دارند به اقدامات قهرآمیز 
متوسل شوند، بلکه روش طبقۀ حاکمه است که آن ها را به انتخاب این راه 
حل سوق می دهد. آن هایی که از نظرات احزاب مارکسیستی اطالع دارند، 
می دانند که حتی آمادگی یک حزب کارگری برای اجرای نظرات سیاسی و 
اجتماعی و اقتصادی آن حزب از طریق قهرآمیز به معنای آن نیست که آن 
حزب راه های گذار مسالمت آمیز را از یک مرحلۀ اجتماعی به مرحلۀ برتر و 

مترقی تر منتفی و غیرممکن می داند.

چنین  درصورت  حتی  که  کنم  بیان  را  مطلب  این  می خواهم  به هرحال 
موضوع  این  که  وقتی  پس  نیست.  قهرآمیز  بردن  به کار  آن  معنای  آمادگی 
هیچ گاه  و  باشد  احتیاطی  اقدامی  می تواند  هم  آمادگی  خود  که  شد  روشن 
تازه  که  می ماند،  باقی  اشخاص  اتهام  برای  محملی  چه  پس  نرود،  به کار 
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درصورت اثبات اتهامشان تنها ثابت شده است که چنین آمادگی را به خود 
ما  مورد  در  جنایت  از  قبل  قصاص  ضرب المثل  که  این جاست  داده اند.  راه 
استناد  اگر  می شویم.  مقتول  بدون  قتل  به  متهم  ما  و  می کند  پیدا  صدق 
پرونده  در  که  است  گزارشی  به  محترم  دادستان  و  کشور  امنیت  سازمان 
مضبوط است، من صراحتًا نظر خود را نسبت به آن گفته ام. من شخصًا در 
مدت کوتاه اقامتم در ایران نمی توانستم هیچ گونه تصمیمی بگیرم و از متن 
زندان قزل  در  بازجویی  این که ضمن  تا  نداشتم  گزارش هیچ گونه اطالعی 
قلعه برای نخستین بار آن را خواندم. ولی به سبب کشمکش طوالنی در مورد 
گزارش طی روزهای متمادی بیماریم نه به خاطر خوف از انتقامی که به من 
وعده می دادند بلکه برای خالصی از این قبیل بازجویی ها و نزدیک تر کردن 
ساعت موعود آن ها رضایت دادم که امضای من در پای این گزارش، مربوط 

به قسمت آخری این گزارش بوده است.

منتها از آن جایی که ازقرارمعلوم آدم خوش شانسی هستم، پس از مطالعۀ 
البته این آشی  از آب درآمد.  درست، قسمت آخر، تندترین قسمت گزارش 
خواهید  من  به  اینک  بودم.  شریک  پختنش  در  به این ترتیب  خودم  که  بود 
گفت که ما مطیع قانون هستیم و شما پای این گزارش را امضاء کرده اید. 
حال خوانده یا نخوانده، عمدًا یا سهوًا به ما مربوط نیست. این هم استداللی 
مخمصه  این  از  را  ما  دروغ سنج می بود،  دستگاه  اگر یک  این جا  در  است. 
در  کسی  که  ندارم  اطمینان  هیچ  زیرا  شاید  می گویم  می داد.  نجات  شاید 
این جا اتهامات منتسبه به ما را واقعًا جدی و درست تلقی کند. درهرصورت 
حال که چنین دستگاهی نیست و برای دادرسان محترم امضای من حجت 
است نه اظهاراتم، فرض می کنیم که واقعًا من چنین نظری داشتم و با نظر 
تبلیغ  آن  از  باالتر  نوشته ام و حتی  را  آن  و  بوده ام  اقدامات قهرآمیز موافق 
را  موضوعی  فرض  با  می خواهیم  ما  که  نشود  فراموش  )البته  کرده ام  هم 
بررسی کنیم(. این تاکید اخیر را برای این کردم که باز فرض خودم حجتی 
بر ضدم نشود که دچار مخمصۀ تازه ای بشوم و بعد الزم شود مدتی برای رد 

این فرض کوشش کنیم.

به هرحال با انجام چنین فرضی این جرم واقع نشده را طبق قانون مجازات 
عمومی کشور بایستی با مادۀ ۶۹ از مبحث دوم – جنحه و جنایت برضد امنیت 
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داخلی کشور منطبق دانست نه با مادۀ ٣١۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش. 
مادۀ ۶٩ از قانون جنحه و جنایت برضد امنیت داخلی مملکت صراحت دارد: 
»هر کس اهالی مملکت را صریحًا تحریض به مسلح شدن برضد حکومت 
ملی بنماید، محکوم به حبس مجرد از ٣ تا ۵ سال خواهد بود و اگر تحریض 

او مؤثر واقع نشده باشد، جزای او از ۶ ماه تا ٣ سال حبس تأدیبی است.«

طبق محتویات پرونده، من اهالی مملکت را صریحًا تحریض به مسلح 
شدن برضد حکومت ملی نکرده ام. به این معنی که نه به وسیلۀ اعالمیه و 
یا نطق و مقاله و نه در جمعیتی، از اهالی مملکت چنین تحریضی به عمل 
نیامده است، نه حداقل یک شاهد وجود دارد که اظهارات او دال بر چنین 
تحریضی باشد. تنها مدرک دادستان محترم یک صفحۀ کاغذ است که نه 
به خط من است و نه من در تهیۀ آن شرکتی داشته ام و نه اسلحه ای از من 
به دست آمده است. حال اگر همین یک صفحۀ کاغذ برای دادستان محترم 
با این تفاصیل کافیست که به آن اسم تحریض مردم به مسلح شدن برضد 
به  گفتن  آفرین  جز  من  شود،  داده  قصد  سوء  آن  از  باالتر  و  ملی  حکومت 
چنین قضاوتی چه می توانم بگویم؟ ضمنًا بایستی درنظر داشت که درصورت 
صفحۀ  این  که  محترم  دادرسان  یقین  درصورت  و  انصاف  حداقل  داشتن 
کاغذ می تواند دال بر نفی تحریض به مسلح شدن برضد حکومت ملی باشد، 
چون این تحریض مؤثر واقع نشده است، بایستی قاعدتًا قسمت دوم مادۀ 
۶۹ از طرف دادستان محترم تقاضا می شد که از شش ماه تا سه سال حبس 
تأدیبی را درنظر دارد نه مادۀ ٣١۷ که اعدام را پیش بینی می کند. حال آن که 
من اصرار دارم و اثبات کرده و می کنم که به هیچ وجه و به هیچ شکل عمل 
تحریض به مسلح شدن برضد حکومت ملی از طرف من انجام نشده است و 
حتی قسمت دوم مادۀ ۶۹ نیز در مورد من قابل انطباق نیست تا چه برسد مادۀ 
٣١۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش. مادۀ ٣١۷ صراحت دارد: »هر کس که 
مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا 
ترتیب وراثت و تخت و تاج و خواه تحریض مردم به مسلح شدن برضد قدرت 

سلطنت باشد، محکوم به اعدام است.«

به نظر من آن قدر مساله روشن است که ابدًا احتیاج به استدالل ندارد. 
کسی از ما مرتکب سوء قصد نشده است. لغات مفهوم و معنی معینی دارند. 
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که  آن  امثال  و  حق  و  آزادی  عدالت،  قبیل  از  نیست  کلمه ای  قصد  سوء 
مفاهیم نسبی داشته باشند. برای 

روشن شدن این موضوع باید بگویم که در اجتماعات کهن این مفاهیم 
دوران  در  می شود.  و  است  می شده  تعبیر  استثمارکنندگان  به نفع  همیشه 
امری  حاکم،  غالم داران  به رغم  بنده  هزارها  و  صدها  داشتن  غالم داری 
فئودال  فئودالی  نظام  دوران  در  همچنان  می شد.  شمرده  برحق  و  عادالنه 
محسوب  عادالنه  فئودال  به رغم  هم  آن  بود.  خود  دهقانان  مالک الرقاب 
بردگانی  طاقت فرسای  و  شاق  کار  سرمایه داری  اجتماع  یک  در  و  می شود 
به نام کارگر برای کارفرما عادالنه محسوب می شود و برای حفظ آن استثمار 
را  فئودال  یا  برده دار  عمل  امروز  که  کیست  ولی  می شود.  وضع  قوانینی 

عادالنه بداند.

کاماًل  ما  همۀ  و  برده دار  نظر  از  عدالت  شد،  مالحظه  چنان چه  پس 
مختلف  تعابیر  دیگر  قصد  سوء  یا  ترور  کلمۀ  اما  است.  متضاد  و  متفاوت 
نمی تواند داشته باشد. نسبت دادن ارتکاب سوء قصد به ما درست مثل این 
است که کسی به جای این که از طرف راست خیابان برود، از طرف چپ رفته 
باشد و به او بگویند تو آدم کشی و بخواهند آن را اثبات هم بکنند. همان طور 
آمده است،  به عمل  اثباتی  بره چنین  و  دربارۀ گرگ  در داستان الفونتن  که 
حال نیز به همین منوال است. الفونتن نتیجه گیری می کند: »دلیل آن که 
می کند.  پیدا  صدق  ما  وضع  مورد  در  و  است«  بهتر  همیشه  است  مقتدرتر 
چه  و  امنیت  سازمان  چه  که  کنم  راضی  را  خود  نمی توانم  به هیچ وجه  من 
بفهمند.  قصد  سوء  ارتکاب  از  می توانند  دیگری  معنای  محترم  دادستان 
پس مساله چیست؟ پس چرا کسی را که مرتکب سوء قصد نشده است، به 
این اتهام محاکمه می کنند. قضیه روشن است. هدف این اتهام و اکثریت 
در  موضوع  ماهیت  و  اصل  که  آنست  ما  به  منتسبه  اتهامات  نزدیک به تمام 
جنگلی از ابهام، رعب و وحشت پنهان گردد، اصل و ماهیت موضوع اینست 
که ما افراد انسان دوست و میهن دوست هستیم و تنها به جرم داشتن عقاید 
عقاید  داشتن  به جرم  تنها  می کنم  تکرار  می شویم.  محاکمه  سیاسی  معین 

معین سیاسی.

در  امروز  آن  ابراز  و  عقاید سیاسی مخالف  داشتن  ما می دانیم که  همۀ 
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کشور ما جرم محسوب می شود و چون کشور ما از طرفی به اعالمیۀ جهانی 
حقوق بشر پیوسته است و از طرفی قانون اساسی دارد که در آن آزادی بیان 
نمی توان  ظاهرًا  است،  شده  شناخته  مردم  حق  اجتماعات  و  مطبوعات  و 
کسی را پشت میز دادگاه قرار داد و مستقیمًا به جرم داشتن عقیده محکوم 
نمود. لذا الزم می آید او را به اتهام جرم های انجام نشدۀ محکمه پسند محکوم 

نمود. همان کاری که در مورد ما عمل می شود.

از  قسمت  این  به  را  محترم  دادرسان  نظر  مساله  شدن  روشن تر  برای 
 ٣١۷ مادۀ  طبق  اعدام  حکم  صدور  تقاضای  آن  به موجب  که  کیفرخواست 
از نظر  به عمل آمده است، جلب می کنم. در کیفرخواست گفته شده است 
سوء قصد منظور برهم زدن اساس حکومت و تحریض مردم به مسلح شدن 
برضد قدرت سلطنت، جرم با مادۀ ٣١۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش منطبق 
است. یا من در نتیجۀ اقامت طوالنی در سلول دربستۀ زندان و تنهایی زبانم 
عمدًا  کیفرخواست  از  قسمت  این  تنظیم  در  این که  یا  کرده ام  فراموش  را 
عبارت سوء قصد معنای دیگری گرفته است. آن طوری که من به خاطر دارم 
سوء قصد درست مطابق لغت فرنگی ترور است که مادۀ ۶٩ قانون جنحه و 
جنایت علیه امنیت داخلی مملکت ارتکاب آن را جرم دانسته و حال آن که در 
کیفرخواست به عبارت سوء قصد دو معنا داده شده است: یکی نیت سوء و 
دیگری ترور، تا یا با تعبیر اول اتهامات کوچک پرونده به مادۀ ٣١۷ نزدیک 
یعنی ترور که معنی واقعی عبارتست، کشیده  تعبیر دوم  این  یا  و  برده شود 
شود و به آن پیوند گردد. من دیگر راجع به این ماده و انطباق آن دو مورد 
سوء  مرتکب  نه تنها  ما  که  می کنم  تکرار  و  ندارم  صحبتی  منتسبه  اتهامات 

قصد نشده ایم بلکه اصواًل با تروریسم و سوء قصد مخالفیم.

دادرسان محترم توجه فرمودند که اتهامات عمده ای که دادستان محترم 
طی کیفرخواست اقامه نموده اند، واقعیت خارجی ندارد. حال می پردازیم به 
اتهامات ذکرشده در کیفرخواست که عمدۀ آن ها عبارتست  و  سایر مسائل 
از مراجعت من به میهنم و عضویت من در حزب تودۀ ایران. عشق و عالقۀ 

مفرط من به میهنم همیشه در خارج از میهن یار و وفادار و همراهم بوده 

است. انتظار من به این که امکان مراجعت بدون گرفتاری و زندان پیش 
خواهد آمد، به طول انجامید و این دوری برایم قابل ادامه نبود. بنابراین راهی 
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جز مراجعت از طریق غیرمجاز برایم باقی نماند. ولی باز این من نبودم که 
راه غیرمجاز را انتخاب کردم بلکه این نتیجۀ روش کلی دستگاهی بود که 
در مورد من و امثال من اتخاذ گردیده است. موضوع دیگر تأیید عضویت 
همان طوری  نیستم.  و  نبوده  آن  منکر  من  است.  ایران  تودۀ  حزب  در  من 
را تشخیص دهندۀ تضادها و معضالت اجتماعی  این حزب  قباًل گفتم،  که 
میهنم و حزب ارائه دهندۀ راه حل نهایی تضادها و معضالت می دانم. ضمنًا 
یادآور می شوم که حزب تودۀ ایران را حتی از نظر قوانین موجود غیرقانونی 
نمی دانم، زیرا حزب تودۀ ایران از لحاظ اصول مرامی و نظری خود همان 
و  داشت  نماینده  عده ای  ایران  ملی  شورای  مجلس  در  که  است  حزبی 
غیرقانونی  مورد  در  تصمیمی  نیز  بعدی  قانون گذاری  دوره های  از  هیچ یک 
دانستن این حزب نگرفته است و اظهارات مقامات دولتی در مورد غیرقانونی 

بودن حزب تودۀ ایران مبنای قانونی ندارد.

از طرف دیگر حزب تودۀ ایران در مرحلۀ کنونی تکامل اجتماع ما خواهان 
و  بقایا  تمام  برچیده شدن کامل  و  انقالب ضدفئودالی  برنامۀ  اجرای کامل 
رشد  راه  ایران  تودۀ  حزب  که  این  ضمن  است.  فئودالی  مناسبات  عواقب 
شرایط  در  می داند،  ما  میهن  آیندۀ  صحیح  رشد  راه  تنها  را  غیرسرمایه داری 
کنونی خواستار لغو آن سلسله قوانینی است که متناسب با روح قانون اساسی 
نباشد. درست است که ما آیندۀ وسیع تر و مترقی تری برای اجتماعمان آرزو 
می کنیم، آینده ای که بر پایۀ عدم استثمار فرد از فرد و اقتصاد طبق  نقشه 
استوار خواهد بود یا به عبارت دیگر ساختمان سوسیالیسم را برای کشورمان 
آرزو می کنیم، ولی باید به این اصل توجه داشت که در شرایط کنونی هدف 
ما تأمین استقالل کامل سیاسی و اقتصادی کشورمان، نابودکردن تمام بقایا 
و عواقب مناسبات فئودالی و تکمیل انقالب مشروطۀ ایران، استقرار کامل 

آزادی و دموکراسی است.

بزرگ تر  هدف های  به  نیل  برای  بایستی  که  است  قدمی  نخستین  این 
این  از  پس  اقدامات  اجرای  طرز  شود.  برداشته  ایرانی  جامعۀ  مترقی تر  و 
و  آداب  ما،  کشور  عینی  شرایط  به  بستگی  توجهی  شایان  میزان  به  مرحله 
آن  به  ما  و شیوۀ خاصی خواهد داشت که ملت  ما  و سنت های ملی  رسوم 
خود  دوم  کنگرۀ  در  چه  و  اول  کنگرۀ  در  چه  ایران  تودۀ  حزب  داد.  خواهد 
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که بزرگ ترین مرجع صالحیت دار حزبی بوده است، صحبتی از تغییر اساس 
مشروطیت نکرده است. این اصل مسلم است که همه چیز در حال تغییر و 
تکامل است. حتی وجود قوانین و نظام های اجتماعی – حتی آداب و رسوم 
ما  پیش مردم وطن  لباسی که صد سال  نیست.  قاعده مستثنی  این  از  نیز 
لباس  بهترین  روزی  لباس  آن  آن که  حال  و  نمی پوشند  امروز  می پوشیدند، 
تشخیص داده شده بود – شکل ساختمان های شهری، مدارس، امر تولید 
پیدا  بزرگی  تغییرات  مردم  تفکر  طرز  در  است.  کرده  فاحشی  تغییرات  نیز 
شده است. اگر چندی پیش زن را ضعیفه و بی حقوق می دانستند، حاال اقاًل 

به ظاهر هم شده آن طرز فکر را کهنه می دانند.

اکنون وجود  آن چه  بگوید  نمی تواند  و کسی  تغییرات طبیعی است  این 
دارد، بهترین و عالی ترین شکل مطلوب آن چیز یا پدیده است. برای مثال 
دور نمی رویم. همین ۱۰-١۵ سال پیش وقتی که حزب تودۀ ایران صحبت 
از تقسیم اراضی و اصالحات ارضی و اصالحات اجتماعی می کرد یا سخن 
از دادن حق رأی به زنان به میان می آورد، مورد بی لطفی شدید طبقۀ حاکم 
وقت ایران قرار می گرفت. کسی نمی تواند بگوید که فکر اصالحات ارضی 
از دوران داریوش کبیر وجود داشته است یا نمی تواند حتی در موقع تنظیم 
قباًل  چون  و  است  بوده  ما  قانون نویسان  نظر  مطمع  کشور  اساسی  قانون 

وجود نداشته، بنابراین باید از آن بگذریم.

ضرورت و شرایط نوین، ترتیبات و تغییرات نوین را الزم می سازد که نه 
محدود است و نه انتهایی دارد. ولی افکار نو و مترقی همیشه در هر اجتماعی 
بازنمی کنند.  را  خود  جای  مقاومت  و  کشمکش  بدون  و  یکباره  و  ناگهان 
این گونه افکار غالبًا چه در نتیجۀ تصادم با منافع طبقات مختلف اجتماع و 
چه در نتیجۀ تصادم با عادات کهنه پرستی با مقاومت هایی روبه رو می شود. 
نمونۀ کار سرنوشت بزرگانی چون سقراط، جوردانو برونو و گالیله ها در گذشته 

این موضوع را روشن تر می سازد. با مطالعۀ تاریخ، 

تقریبًا هیج تحول و تغییر بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نو و مترقی 
را سراغ نداریم که با مقاومت روبه رو نشده باشد. ولی نتیجۀ تصادم ها همواره 
به نفع افکار نو و مترقی تمام شده است. این امر کاماًل طبیعی است. طبیعی 
طبقات  است.  تکامل  و  تغییر  حال  در  چیز  همه  که  دلیل  همان  به  است 
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حاکمۀ غیرمترقی همیشه خواسته اند با ایجاد قوانین معینی جلو این تغییرات 
را بگیرند و آن چه را که موجود است، ابدی و تغییرناپذیر سازند.

زمانی برده داری در جهان رایج بوده و برده داران محق شناخته می شدند و 
قانونی هم که خود آن ها و خدمتگزارانشان سازندۀ آن بودند، این حق را برای 
آن ها محترم و مقدس و الیزال می شمرد. آن ها هر عملی که می خواستند، 
می توانستند با بردگان خود به مثابه ابزار تولید انجام دهند. آن ها را بفروشند، 
بکشند و یا دسته دسته به عنوان گالدیاتور با دشنه های خونین به  جان هم 
بیندازند و از تماشای جریان خون گرم و گلگون آن ها بر روی صحنۀ نمایش 
لذت ببرند. این هم نوعی حق بود که قانون وقت آن را مقدس و تغییرناپذیر 
می دانست. زمانی معمول بود که دهقانان با زمین خرید و فروش بشوند و با 
آن ها مانند حیوانات رفتار شود و قانون هم این حق را برای فئودال ها محترم 
قابل احترام  است،  قانون  چون  فی نفسه  قانون  پس  می شمرد.  مقدس  و 
نیست. به گفتۀ دکتر ارانی آن رادمرد و انسان دوست بزرگ »تنها آن قانونی 
مقدس است که حافظ منافع توده ها باشد.« فکر حکومت مردم بر مردم بر 
است.  آمده  به وجود  اجتماع  هر  افراد  اکثریت  منافع  همین  به  احترام  پایۀ 
قوانین  از  بسیاری  تزویر  و  ریا  پردۀ  فرانسوی  بزرگ  نویسندۀ  فرانس  آناتول 
اکثریت ستم کش وضع  به  نسبت  اقلیتی  منافع  تثبیت  را که جهت  ظالمانه 
یکسان  بزرگ منشی اش  تمام  با  »قانون  می گوید:  و  برمی دارد  است،  شده 
قدغن می کند که فقیر و غنی زیر پل نخوابند و نان از نانوایی ندزدند.« چه 
کسی از بی خانمانی و نداشتن روی انداز و سقف در باالی سر مجبور است 
در سرما و برف و باران به زیر پل پناه ببرد و چه کسی مجبور می شود پس از 
سرگردانی و جست وجوی فراوان و بی نتیجۀ کار برای سیرکردن شکم فرزندان 
گرسنۀ خود قرص نانی از نانوایی بدزدد؟ البته نه آن مرد غنی و ثروتمند که 
همه گونه وسائل رفاه و آسایش را دارا می باشد، بلکه آن بیچارۀ بی چیزی که 
همۀ درها را کوبیده است و همه جا دست رد به سینه اش خورده است. ولی 
این  منافع  و تضمین  تأمین  برای  و  مرفه  اقلیت  به دست  )قانونی که  قانون 
در مورد هر  و بی طرفی  و تساوی  برابری  نقاب  با  تنظیم شده است(  اقلیت 
دو یکسان حکم می کند. ولی آیا به اندازۀ کافی روشن نیست که قوانینی از 
این قبیل شمشیرهایی یک بر هستند که برای قطع کردن حقوق آن هایی که 
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ندارند، وضع شده است؟ ما وضع و اجرای قوانینی را می خواهیم که حافظ 
منافع توده ها باشد. این سلسله از قوانینی که تشکیل و فعالیت احزاب طبقۀ 
کارگر و طبقات دیگر زحمتکش ایران را منع می کند و مانع آزادی های فردی 
و اجتماعی می باشند، قوانینی هستند مخالف منافع توده های زحمتکش و 
اجازه ای است درپرده و زیرپرده به انجام عمل غیرانسانی استثمار فرد از فرد.

همین  اسلحۀ  با  حال  می اندیشیم.  ما  که  چیزی  آن  ماهیت  است  این 
را  خود  عمل  و  می کوبند  را  ما  ضدملی  قوانین  همین  غیرعادالنه،  قوانین 
قانونی توجیه می کنند. چنین قوانینی با قوانین عصر برده داری فرقی ندارند. 
وضع چنین قوانینی ناقض قانون اساسی، ناقض حقوق اکثریت ملت ایران و 
منافی اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و منافی با ابتدایی ترین حقوق و آزادی های 
اجتماعی ماست. تازه همین قوانین غیرعادالنه را هم خود رعایت نمی کنند. 
چنان که قباًل به آن اشاره شد. حال قضاوت کنید چه کسانی قانون اساسی 
را  امنیت  خود  غیرقانونی  اقدامات  با  کسانی  چه  کرده اند،  نقض  را  مملکت 
برهم زده اند و آن چه امروز در این دادگاه می گذرد، آیا نام دیگری جز محاکمۀ 
مضروب به جای ضارب می تواند داشته باشد؟ آیا چیزی از این قانون اساسی 
بیچاره به جای مانده است که کسی بخواهد آن را نقض کند که به ما نسبت 

می دهند؟

اصل هفتم متمم قانون اساسی صراحت دارد: »اساس مشروطیت جزئا 
و کاًل تعطیل بردار نیست.« آیا درعمل این طور است؟ آیا آن ها که ما را به 
نقض اساس مشروطیت متهم می کنند و جزای این عمل را برای ما اعدام 
می دانند، خود نسبت به این اساس مشروطیت چه کرده اند؟ مثال آوردن من 
در این جا کار عبثی است، زیرا مساله روشن تر از آن است که احتیاج به مثال 
و شاهد و استدالل داشته باشد. ولی ناچارم برای مستدل بودنم چند مورد را 

ذکر نمایم.

اصل دوم متمم قانون اساسی تعیین هیات پنج نفری از علمای اسالم را 
برای مذاکره و غوررسی موادی که در مجلسین عنوان می شود، الزم دانسته 
است و در مورد هیچ یک از مواد قانون اساسی تا این حد تاکید نشده است که 
دربارۀ این ماده شده است. به طوری که در پایان این اصل گفته شده: »این 
ماده تا ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.« 
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بدیهی است که این اصل اصواًل کأن لم َیُکن گرفته شده است. چرا؟ هیچ 
توجیهی موجه نخواهد بود. اصل صراحت دارد و غیر قابل تغییر شناخته شده 
است. پس محققا نقض شده است. پاسخ این سؤاالت فقط می تواند چنین 
قانون اساسی  با نقض حتمی آن یک اصل  و  باشد: آری نقض شده است 
نقض شده است، یا بگویند حضرت امام عصر ظهور فرموده اند و شما خبر 
ندارید. من جواب دیگری برای آن نمی توانم پیدا کنم. اگر شما می توانید، 
بفرمایید. این یک مورد از نقض صریح اساس مشروطیت که تقریبًا از همان 
بای بسم الله متمم قانون اساسی شروع شده است. اصل بیست ویکم قانون 
اصل  نمی شود.  رعایت  که  اجتماعات  و  انجمن ها  آزادی  مورد  در  اساسی 
ایالتی و والیتی که همیشه  بیست ونهم قانون اساسی در مورد انجمن های 
مو  زبان ها  که  است  شده  صحبت  آن ها  دربارۀ  آن قدر  و  است  شده  نقض 
درآورده است. اصل هفتادونهم متمم قانون اساسی که می گوید: »در مورد 
خواهند  حاضر  محاکم  در  منصفین  هیأت  مطبوعات  و  سیاسی  تقصیرات 
بود.« چنان که مالحظه می فرمایید، حاضر نیستند. اصل چهل وهشتم قانون 
اساسی مصوب ١٣٢٨ که به موجب آن درصورت انحالل یکی از مجلسین 
انتخابات  تجدید  فرمان  و  انحالل  علت  انحالل،  فرمان  صدور  درهنگام 
بایستی صادر شود و انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان 
باید شروع شود و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور 
باید منعقد گردد. عماًل این دورۀ فترت در آخرین دورۀ انتخابات دورۀ مقننۀ 
اخیر به دو سال رسید و قص علیهذا و به همین جا مثال ها را خاتمه می دهم، 

زیرا این رشته سر دراز دارد.

به این ترتیب مشاهده می شود جای درستی برای این اساس مشروطیت 
نگذاشته اند که ما بتوانیم آن را نقض کنیم یا نقض کرده باشیم. یک سلسله 
فراموش  و  تعطیل  به کلی  اساسی  قانون  متمم  و  اساسی  قانون  اصول  از 
شده است و قسمتی دیگر از مواد قانون اساسی با وضع و تصویب قوانین 
ازجمله  نقض گردیده است.  روز طبقات حاکم  احتیاجات  با  متناسب  جدید 
مادۀ یک قانون مجازات جرم برضد مملکت است که هدف اصلی آن احزاب 
هم اکنون  که  قانون  این  ماهیت  است.  کارگر  طبقۀ  سیاسی  اجتماعات  و 
به موجب آن ما را محاکمه می کنند و قوانین نظیر آن با روح قانون اساسی 
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نرسیده  ایران  ملت  نمایندگان  به تصویب  قانون  این  است.  مخالف  کشور 
است. برای اثبات خود این مدعا از بیانات خود مسؤولین امر و رئیس دولت 
در مجلسی که این قانون را تصویب کرده است، استمداد می کنم. با مراجعه 
به جراید روز حین تشکیل و پس از آغاز تشکیل مجلس شورای ملی دورۀ 
بیست ویکم مشاهده می شود که انتخاب نمایندگان این دوره به عنوان یگانه 
انتخابات  تاریخ  در  که  است  شده  معرفی  ملت  نمایندگان  واقعی  انتخابات 
مجلسین ایران گویا سابقه و نظیر نداشته است. استدالل بسیار ساده است. 
قانون  یک  مادۀ  تصویب کنندۀ  مجلس  ازجمله  قبل،  دوره های  مجالس 
مجازات جرم برضد مملکت که در مورد ما به آن اشاره می شود، نتیجۀ رأی 
و تصمیم نمایندگان ملت ایران نیست و به استناد آن نمی توان حکمی صادر 
کرد. از آن گذشته مگر نه این است که طبق قانون اساسی مملکت قاطبۀ 
اهالی مملکت ایران باید در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت داشته 
باشند؟ اهالی مملکت ایران به چه شکل می توانند در امور معاشی و سیاسی 
وطن خود مشارکت داشته باشند؟ به چه شکل و از چه طریقی؟ آزادی چنین 
مشارکتی است. وجود چنین قوانینی که از تشکیل احزاب سیاسی کارگری 
ممانعت می کند، به هر عنوانی که باشد، ناقض قانون اساسی و حقوق ملت 
ایران است و مانع جدی در راه امکان مشارکت قاطبۀ اهالی مملکت ایران در 

امور معاشی و سیاسی وطن آن ها می گردد.

بیگانه پرستی  و  وطن فروشی  جاسوسی،  ناروای  اتهامات  به  این  از  قبل 
اشاره کردم و طرز تفکر یک نفر توده ای را در مورد انترناسیونابسم پرولتری، 
میهن دوستی و تباین کامل این طرز تفکر با هرگونه اتهام ناروای نظیر اثبات 
توجه  اتهامات  این گونه  مورد  در  ما  علیه  اقامه شده  به دالیل  کرده ام. حال 
فرمایید. این نظر سازمان امنیت و دالیل آن و نظر دادستان محترم است: »با 
توجه به بازجویی های معموله از وی محرز و مسلم می گردد که متهم پرونده 
نیز طی نموده است.  را  عالوه بر کالس های حزبی کالس های جاسوسی 
پیشنهاد تشکیل سازمان افسری و سازمان اطالعات به رهبری حزب یکی از 
نیات عملیات متهم به جاسوسی برای بیگانگان و ایجاد انقالب در ارتش و 
کشور می باشد.« در قبال این جمله پردازی فاقد هرگونه حس مسؤولیت چه 
می توان گفت جز این که بگویم: »گر این تیر از ترکش رستمی است – نه بر 
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مرده بر زنده باید گریست.«

است  کشور  قضایی  و  امنیتی  سازمان های  موشکافانۀ  دقت  نمونۀ  این 
از  پس  می کنند.  معرفی  عدالت  اجرای  و  امنیت  حفظ  را  خود  وظیفۀ  که 
آن، چه توقعی از دیگران سازمان ها می توان داشت؟ دادرسان محترم اگر 
از  از کیفرخواست  این قسمت  قرائت  باشند، البد هنگام  آشنا  پروندۀ من  با 
بر  بازجویی و  پایۀ کدام سؤال و جواب در  بر  اتهام  این  خود پرسیده اند که 
مبنای کدام مدرک بر متهم وارد آمده است. در این صورت حق هم دارند، 
زیرا کوچک ترین مستمسک ظاهری هم برای آن وجود ندارد. حال از کجا 
به عهدۀ  را  آن  قضاوت  چسبانده اند،  من  به  را  اتهامات  این گونه  چه گونه  و 

دادرسان محترم واگذار می کنم و از آن می گذرم.

دادرسان محترم به این استدالل و استنتاج کیفرخواست نیز توجه فرمایید 
که می گوید: »با توجه به اعترافات جعفر نجاریون و حکمت جو و خود متهم 
دربارۀ مسافرت چند نفر از کادرهای حزبی فراری و مخفی به شمال، محرز و 
مسلم است که متهم پرونده در جلسۀ متشکله از کادرهای حزبی و فراری و 
مخفی حزبی شرکت داشته و از محل آن ها آگاهی دارد و درواقع مغز متفکر 
جلسه بوده است که گزارشات تهیه شده را برای رهبری حزب شخصًا تهیه 
به مسؤولیت های حزبی که متهم پرونده  با توجه  اینک  و امضاء می نماید. 
قبل از عزیمت به شوروی در ایران داشته و همچنین مسؤولیت های وی در 
شوروی و مأموریت وی از طرف حزب به چین کمونیست محرز و مسلم است 
که نام برده یکی از کادرهای انقالبی باتجربه و ورزیدۀ کمونیستی می باشد که 
مورد اعتماد صددرصد رهبری حزب منحلۀ توده و حزب کمونیست شوروی 
است و به احتمال قوی مقام های حساسی در کشورهای کمونیستی داشته و 
از نظر نویسندگی و احاطه به تئوری مارکسیستی بسیار قوی است و از بیان 

حقایق خودداری می کند.«

من از آخرین قسمت از کیفرخواست شروع می کنم. اگر درست است که 
به نام حقایق  بیان حقایق خودداری می کند، پس آن چه در فوق  از  نام برده 
ذکر شده است، ساختۀ فکر چه کسی است؟ قدری باالتر در کیفرخواست 
کمونیستی  کشورهای  در  حساسی  مقام های  قوی  »به احتمال  شده:  گفته 
احتمال  از  صحبت  که  وقتی  باشند  داشته  توجه  دادرسان  آقایان  داشته.« 
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می آید، سندیت این اتهام و بسیاری از اتهامات موجود در پرونده که بر این 
از  صحبت  باالتر  قدری  باز  است؟  میزان  چه  تا  است،  شده  تنظیم  قیاس 
مسؤولیت های من در شوروی شده است که بارها گفته ام جز تحصیل علم 
به چین شده  از سفر من  نداشته ام و صحبت  فارسی کاری  زبان  تدریس  و 
به میان  است،  بوده  چه  مسافرت  این  هدف  این که  از  صحبتی  ولی  است، 
نیامده، زیرا تدریس زبان فارسی که هدف این مسافرت بوده است، از اصالت 
کیفرخواست می کاست و به آن سیستمی که از ابتدا در تنظیم کیفرخواست 

به کار برده شده، لطمه می زد.

البته همان طوری که قباًل ذکر شد، منظور از سیستم تنظیم کیفرخواست 
همان بزرگ جلوه دادن امر و سنگین کردن وضع متهم است و باز به طوری که 
دادرسان محترم توجه می فرمایید، در این جا هم سیستم تنظیم کیفرخواست 
ملحوظ شده است. در جای دیگر کیفرخواست صحبت از مسافرت به شمال 
و بررسی وضع منطقۀ شمالی ایران و صحبت از بررسی تشکیل گارد ضربت 
و تشکیل هسته های مسلح دهقانی به منظور انجام عملیات پارتیزانی به میان 
از کاهی کوهی ساخته شده است. مسافرت من  نیز  آمده است. در این جا 
به شمال صرفًا جنبۀ استراحت پس از نقاهت و نتیجۀ تمایل شدید به دیدن 
قسمتی از وطن زیبایم بود. شمال هم مانند جنوب یا مشرق و مغرب میهن 
ما قسمتی از وطن ماست و قسمتی از خانۀ بزرگ ماست )که متاسفانه حق 
اجاره نشینی را هم در آن نداریم( و ما هم مثل سایرین حداقل حق دیدن و 
لذت بردن از مناظر طبیعی آن را داریم. طبق چه منطقی توده ای فقط در 
صورتی به شمال می رود که منظورش بررسی وضع و تدارک عملیات پارتیزانی 
باشد؟ آیا توده ای چشم و قلب و احساسات ندارد؟ منطق متهم کنندگان ما 
بوده است به شمال رفته و حال اگر هیچ گونه  این است که چون توده ای 
مدرک و دلیلی هم که در دست نباشد، حتمًا به نیت بررسی وضع و به منظور 

تدارک عملیات پارتیزانی به شمال رفته است.

رفیق  و  او  علیه  کیفرخواست  در  که  موادی  رد  به  خاوری  رفیق  سپس  ]و 

حکمت جو عنوان شده است، پرداخت.[





در رثای رفیق خاوری 

م. د. پویا

وقتی که در سراپای هستی

بادها به یکباره از وزیدن باز می مانند.

و در سکوت بی تحرک گلبرگ ها

سوگی خموش النه می کند.

و بهار، 

بهاِر سوگوار،

هر بار “با عزای دل ما می آید.”

و دیدگان ناباور ما 

در درون اندوهی کشنده

به نمناکی می گراید.

و مهربانی آنچنان در قلب ها ریشه می دواند

که “پاسبان ها همه شاعر می شوند.”
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به قلب تپنده رفیق از دست رفته می اندیشم

که چون گدازه ای به خاموشی گرایید

گدازه ای که لبریز بود

از رفاقتی دیرپا

و رفاقتی

که سرشار بود

از قلب تپنده توده های کار.

قلبی که بار تمام عواطف تاریخ را بر دوش می کشد.

بی آنکه عطوفت ژرفش

ارزش درونی دستان سازنده اش را

باز ستاند.

در نبودت رفیق

راهت را در تداومی رو به فراز

پی می گیریم

در راهی که هیچ درجا زدنی را

تاب نمی آورد.



مصاحبه ها و پیام ها و نامه ها

نامه سرگشادۀ رفیق علی خاوری، عضو هیئت سیاسی و 
دبیر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، به آقای منتظری

دور  توده«،  به نام »راه  از کشور  در خارج  ایران  تودۀ  ]نشریۀ هواداران حزب 
اول، شماره ۲۹، ۱۸ فوریه ۱۹۸۳ / ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۱[

حضرت آیت الله،

انقالب میهن عزیز ما روزهای بسیار دشواری را از سر می گذراند. احساس 
شکوهمندترین  از  به حق  که  انقالبی  سرنوشت  درقبال  عمیق  مسؤولیت 
انقالبات ضدامپریالیستی و مردمی دوران ماست، هم زنجیر سابق شما را بر 
آن داشت که با این مختصر پرده از یکی از فجیع ترین حوادث تاریخ کشور 
و انقالب ما بردارد و کنه و محتوا و انگیزه یورش عهدشکنانه علیه حزب تودۀ 

ایران و رهبری آن را برمال سازد.

در همین آغاز بگویم، افرادی می توانند بپرسند حاال چرا؟ امروز چرا؟ چرا 
پس از یورش وسیع اخیر به حزب تودۀ ایران؟
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اواًل درست به خاطر اهمیت جواب به همین چرا، به خاطر یورش عجیب 
توده های  از  را  خود  اهداف  و  محتوا  و  ریشه  و  رگ  خود  نام  که  حزبی  به 
زحمتکش گرفته است. ثانیأ چه موقع و در چه مواردی از حزب تودۀ ایران 
کرده  سکوت  بزرگ  تا  گرفته  کوچک  از  ما  میهن  انقالب  مسائل  به  نسبت 

است که حاال بکند؟

بهانه ای  عجیب  یورش  این  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  از  مقاماتی 
عجیب تر که به هیچ وجه نه بدیع است و نه اصیل و برازندۀ اخالق اسالمی 
که شما یکی از نمایندگان بنام و از استوره های آن هستید، عنوان کرده اند.

اوایل  و  بهار  هستید.  برخوردار  خوبی  حافظۀ  از  شما  آیت الله،  حضرت 
و  دلیر  فرزند  و  شما  که  روزهایی  همان  دارید.  به یاد  را   ۱۳۴۵ تابستان 
فداکارتان در سلول های زندان قزل قلعه در چنگال دژخیمان خون آشام رژیم 
شاه گرفتار آمده بودید. من این خاطره را برای اولین بار منتشر می کنم، زیرا 
وجود تشابهی بین آن چه امروز با دوستان زندانی من می گذرد با آن چه در آن 
سال ها با شما و همین مردان مبارز ایثارگر و دربند می گذشت، دیده می شود.

سر  پشت  را  شکنجه  و  زندان  از  سال  دو  من  و  حکمت جو  شهید  رفیق 
گذاشته بودیم. روزهای بیدادگاه سلطنتی یکی پس از دیگری می گذشت. 
آشنا  نزدیک  از  اشخاصی  با  بار  اولین  برای  روزها  آن  در  آن جا،  در  شما 
می شدید که نماز نمی خواندند ولی با فروتنی و اخالص، ایمان و اعتقاد به 
فردای مستقل و آزادی برای وطن و نجات مردم دربند آن، با عشق به هر 
بیدادگاه  به  با دست های درزنجیر  آن چه انسانی و مردمی است جان به کف 
شاه می رفتند و می آمدند. شما سخت ناراحت بودید. روزی از من پرسیدید 
می خواهند با شما چه کار کنند، گفتم وعدۀ اعدام می دهند. پرسیدید جدی 
است؟ گفتم: کسی در این میانه خیال شوخی با کسی ندارد. پرسیدید شما 

چه کار خواهید کرد؟ گفتم دفاع، و درحقیقت حمله بر رژیم نامردمی.

نیست.  تردیدی  تقریبًا  گفتم  کنند؟  اعدام  است  ممکن  واقعًا  پرسیدید 
فرمودید نمی شود اقدامی کرد و از این کار جلوگیری به عمل آورد؟ گفتم فقط 
در یک صورت و آن هم این که ما از عقایدمان دست برداریم. و ما درقبال 
آرزوهای  و  آمال  به  به قیمت خیانت  یعنی  به هر قیمت  دریافت حق حیات 
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انسانی حزب و مردم مان، مرگ شرافتمندانه را ترجیح می دهیم. و شما واقعًا 
احساس می کردید که ما چنین مرگی را عاشقانه استقبال می کنیم.

که  جمله ای  آخرین  بپرسید.  روزها  همان  تجدیدنظر  و  دادگاه  شهود  از 
این  بوده.  چه  گفتم  آن  از  دفاع  در  ایران  تودۀ  حزب  طرف  از  به نمایندگی 
مطلب را من برای اولین بار می نویسم، زیرا همان فروتنی که حزبم به همه 
مطبوعات  در  کنون  تا  که  است  بوده  این  از  مانع  است،  آموخته  فرزندانش 
از آن یاد کنم. جمله ای بود که در خطاب به رئیس و اعضای دادگاه گفته 
ما  امروز  شما  دادگاه!  قضات  دادگاه،  »ریاست  عبارت:  این  با  دقیقًا  شد. 
از عقاید  این که دست  یا  داده اید.  قرار  امر  دو  از  انتخاب یکی  مقابل  در  را 
انسان دوستانه و میهن دوستانۀ خود برداریم و یا این که ما را اعدام خواهید 
کرد. من با صدای بلند اعالم می کنم بکشید باال«. ببخشید از این که مجبور 
شده ام چنین لحظه ای را امروز یادآوری کنم. مقصود معرفی روحی است که 

حزب تودۀ ایران فرزندانش را با آن بار آورده است و می آورد.

آن روزها شما ناراحت وضع ما بودید و ما ناراحت و نگران به خاطر وضع 
آشنا  شما  می کردند،  وارد  ما  به  که  اتهاماتی  با  شما،  یاران  دیگر  و  شما 
بودید. »توطئه علیه رژیم سلطنتی و سوء قصد به جان شاهنشاه آریامهر و 

جاسوسی«.

اتهام واهی، قهرمان ملی ما خسرو روزبه،  با همین  آری، و جاسوسی. 
سرگرد  مبشری،  سرهنگ  سیامک،  سرهنگ  مانند  سربلند  و  شریف  مردانی 
و کیلی، حکمت جوها، تیزابی ها و صدها و صدها فرزندان برومند و فداکار 
و  امپریالیسم  دیرین  رسم  این  شدند.  سپرده  آتش  جوخه های  به  ما  حزب 
سرمایه دار است که مخالفان خود را با چنین شیوه ای مرعوب و یا نابود کنند. 

ولی جمهوری اسالمی ایران چرا؟

ضدامپریالیست،  نیروهای  هم دردی  و  پشتیبانی  هم بستگی، 
استقالل طلب و آزادی خواه جهان را با حزب تودۀ ایران و هم بستگی حزب 

تودۀ ایران را با آنان نمی توان به نام دیگری نامید.

پس از انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و تشکیل نخستین دولت کارگری 
راه  رزمندگان  همۀ  غارتگر  سرمایه داری  و  امپریالیسم  جهان،  در  دهقانی  و 
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استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی در هر گوشه از جهان را با چنین اتهامی، 
به اتهام وابستگی، به اتهام جاسوسی و در خدمت بیگانه بودن متهم ساخته 

است.

یکایک جنبش های آزادی بخش خلق های آسیا، آفریقا و آمریکای التین 
را از نظر بگذرانید، خالفی در این ادعا نخواهید دید.

میلیون ها رزمندگان راه استقالل و آزادی الجزایر، کوبا و ویتنام قهرمان، 
و  سازمان ها  جهان،  ضدامپریالیست  و  مبارز  خلق های  دیگر  و  نیکاراگوئه 
انتصاب  با  امپریالیسم  سیاه  فهرست  همین  در  مزبور  جنبش های  رهبران 
همین گونه اتهامات گنجانیده شده اند. همچنان که مسلمانان مبارز و اصیل 
شما  نیستند.  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  ما  کشور  مترقی  نیروهای  همۀ  و 
می توانید تحقیق کنید و بدانید که حزب تودۀ ایران با همۀ امکانات محدود 
جنبش های  به  امروز  به  تا  سیاسی اش  فعالیت  روزهای  نخستین  از  خود 
می توان  آیا  است.  کرده  کمک  جهان  ضدامپریالیستی  و  ملی  آزادیبخش 
جنبش ها و احزابی را که مورد پشتیبانی حزب ما قرار گرفته اند، در خدمت و 

وابسته به حزب تودۀ ایران دانست؟ و آن ها را جاسوس حزب معرفی کرد؟

امپریالیسم  به سرکردگی  جهانی  امپریالیسم  برای  انحرافی  آتش  این 
آمریکا و بزرگ سرمایه داران و کالن زمین داران الزم بوده و هست تا غارتگری 

خود را بی دغدغه و بی مانع انجام دهند.

حضرت آیت الله، امروز شما خود ناظر بر جریان امور میهن ما هستید. 
ریشۀ اختالف بین شریعتمداری ها و شهید بهشتی ها و محمد منتظری ها در 
کجاست؟ چرا نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای رفع ظلم از 
دهقانان زحمت کش و محروم به نحوی الیحۀ قانون احیا و واگذاری اراضی 
نیمی  چرا  و  می دانند  شرعی  و  اسالمی  را  آن  می کنند،  تصویب  را  مزروعی 
دیگر از همین نمایندگان مجلس و دیگرانی آن را غیراسالمی و غیرشرعی 
آیت الله  و  بهشتی  آیت الله  شهید  حضرت  شما،  حضرت  چرا  می خوانند؟ 
چرا  و  می شناسید  به رسمیت  اسالم  به نام  را  محروم  دهقانان  حق  مشکینی 

دیگرانی درست به همین نام آن را مردود و غیرشرعی می خوانند؟

ماهیت اختالف آقای توکلی وزیرکار با کارگران زحمتکش و با محتوای 
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سخنان آیت الله موسوی اردبیلی در مورد قانون کار چیست؟ قانون ملی کردن 
بازرگانی خارجی که قانون اساسی و رأی مجلس خبرگان را بر پیشانی خود 
دارد پس از ماه ها و ماه ها بحث و مذاکره و حتی تصویب هنوز مردۀ بی جانی 
است و چه کسانی در راه اجرای آن سنگ اندازی می کنند؟ و میلیاردها سود 
غارت گرانه ای که از این راه عاید بزرگ سرمایه داران می شود تأثیر چه نیروها 

و چه اشخاصی را به دنبال دارد؟

حضرت آیت الله، دلیل اتهامات واهی علیه دوستان ما که امروز در زندان 
به سر می برند تنها و تنها جهت گیری قاطع آنان در این مبارزۀ اجتماعی به نفع 
کارگران و دهقانان و سایر توده های زحمتکش میهن ماست. رفقای ما نه 
جرمی مرتکب شده اند و نه اتهامی به آنان می چسبد. تریبون آزاد تلویزیون را 

در اختیار آنان بگذارید تا این حقیقت را بر همه اثبات کنند.

رفیق ما نورالدین کیانوری دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در 
مورد چنین جرائم و اتهامات منتسبه است که می گوید:

»جرم ما این است که از دیرزمان راه انقالب را چه در درون میهن و چه 
در صحنۀ جهانی به درستی شناخته ایم و باروشنی و پی گیری بر مواضعی که 

به آن صادقانه معتقدیم، ایستاده ایم.«

ما شعار نه شرقی و غربی را تا آن جا که منظور احترام تام وتمام به استقالل 
و تمامیت ارضی و حاکمیت کشور باشد، محترم می شماریم.

ما معتقدیم، همان طور که کسان دیگری نیز از رهبری جمهوری اسالمی 
منافع  با  منطبق  که  آن جا  تا  کشورها  سایر  با  رابطه  داشتن  معتقدند،  ایران 
ضدسرمایه داری،  بنابه  ماهیت  است.  قابل احترام  ماست  کشور  مصالح  و 
هیچ گاه  سوسیالیستی  کشورهای  جامعۀ  سیستم   مردمی  و  ضدامپریالیستی 
خط مساوی بین کشورهای سوسیالیستی و امپریالیستی و جهان سرمایه داری 
غارتگر غرب نگذاشته ایم. منطق ما ساده است: نمی توان ضدامپریالیست 
علت  هم  این  ورزید.  دشمنی  ضدامپریالیست  نیروهای  و  کشورها  با  و  بود 

وجودی دیگر اتهامات بی اساس وابستگی به جاسوسی بر رفقای ماست.

ایران،  انقالب  به  ما و حزب ما حمله  بر رفقای  آیت الله، حمله  حضرت 
حمله به مسلمانان انقالبی و ضدامپریالیست ماست.
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می کشد،  به دوش  زندان  سال  هزار  ده  که  حزبی  ایران،  تودۀ  حزب 
حزبی که رهبری آن به تنهایی بیش از ۳۰۰ سال زندان کشیده است، حزبی 
است،  داده  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  استقالل،  راه  در  قربانی  هزاران  که 
در  اقدامات قاطعش  به شهادت  نشریاتش،  و  به شهادت سرتاسر مطبوعات 
پاس داری از انقالب، از پایه های انقالب ضدامپریالیستی و مردمی ما بوده 

و هست.

کینۀ خادمان امپریالیسم و سرمایۀ غارتگر جهانی، از ریگان ها و بگین ها 
دستگاه های  در  نفوذی  عناصر  و  قطب زاده ها  و  شریعتمداری ها  تا  گرفته 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به حزب تودۀ ایران نه به خاطر آن است که 
آنان در غم سالمت و عافیت میهن ما هستند، بلکه درست برعکس، آن ها 
حزب تودۀ ایران را سد راه انجام جنایات و خیانت های خود علیه منافع ملی 
و میهنی ما می دانند. پس به زعم آنان این حزب باید از میان برداشته شود. 
دستگیری رفقای ما و تضییقات علیه حزب تودۀ ایران اقدامی است که تنها 

این دشمنان میهن ما و انقالب شکوهمند آن را شاد کرده و می کند.

در  و  نشسته اند  زندان ها  در  ما  دوستان  که  مطمئنم  آیت الله،  حضرت 
انقالب  غم  در  هم  حاال  آن ها  نمی خورند.  را  خود  غم  نیز  لحظات  همین 
مدت ها  از  که  هستند  سهمگینی  توطئۀ  آثار  غم  در  آن،  سرنوشت  ایران، 
بهمن  همچون  و  است  شده  گرفته  به کار  و  طرح ریزی  انقالب  علیه  قبل 
ویرانگری به سمت قلب تپندۀ انقالب در حرکت است. می گویید نه! یکی از 
آنان را بخواهید تا بدانید که ارزش اتهامات واهی وارده بر آنان و عمق خط 

تهدیدکنندۀ انقالب تا چه اندازه است.

با احترام.



نامۀ رفیق علی خاوری، دبیر اول حزب تودۀ ایران، به پطرس 
غالی، دبیرکل ]وقت[ سازمان ملل متحد

]"نامۀ مردم" شمارۀ ۳۹۳، ۲۹ دی ماه ۱۳۷۱[

ملل  سازمان  فرستادۀ  گزارش  سومین  انتشار  با  مطلع اید،  که  همان طور 
منشور  به  اسالمی  جمهوری  حکومت  بی توجهی  مسالۀ  دیگر  بار  متحد، 
جهانی حقوق بشر در معرض قضاوت همگان قرار گرفت. این گزارش، مانند 
گزارش های قبلی، سند غیرقابل انکاری در تأیید سرکوب خشن حقوق انسانی 
فرستادۀ  گزارش های  است.  ما  کشور  در  دگراندیشان  خصوصاً  و  شهروندان 
ویژه تصویر نسبتاً دقیقی از شکنجه های دهشتناک، رفتار غیرانسانی مأموران 
خودسرانۀ  اعدام های  باالخره  و  غیرقانونی  محاکمات  زندانیان،  با  حکومتی 
به  عالقه  و  عشق  جرم شان  تنها  که  میهن دوست،  و  بی گناه  انسان  هزاران 
طرز  اعتقادی،  اصول  و  می دهد  به دست  است،  کشورشان  سعادت  و  آزادی 
تفکر و شیوۀ حکومتی کسانی را که بر میهن ما حاکم هستند، به وضوح نمایان 
می سازد. همان طور که مطلع هستید جمهوری اسالمی، هنوز، پس از چهار 
سال از اعالم اسامی کسانی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ / 
۱۳۶۷ به قتل رسیدند، خودداری می کند. در این کشتار بی سابقه، هزاران تن 
زیادی  تعداد  ازجمله  ایران  سیاسی  گروه های  و هواداران  اعضاء  رهبران،  از 
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از رهبران، اعضاء و هواداران حزب ما درپی »محاکمات« غیرقانونی، بدون 
حضور وکیل مدافع، محکوم و سپس اعدام گردیدند. الزم به تذکر است که 
زندان  به  و  محاکمه  اسالمی  جمهوری  محاکم  در  قباًل  افراد  این  اکثریت 
محکوم شده بودند. عکس العمل غیرمسؤوالنه و مستبدانۀ سران حکومت در 
واکنش به آخرین گزارش آقای گالیندوپل و ازجمله اظهارنظر رهبر جمهوری 
اسالمی که اعالم کرده است: »ما طرفدار حقوق بشریم و حقوق بشر را دنبال 
خواهیم کرد. کاری هم به گفتۀ فالن کمیسیون سازمان ملل و فالن کمیتۀ 
بین المللی نداریم...« ]کیهان، ۲۶ آذرماه ۱۳۷۱[، نشان می دهد که حکومت 
اسالمی ایران، همچنان مصمم است علی رغم اعتراض های وسیع جهانی، 
به سیاست های سرکوبگرانه و ضددمکراتیک خود ادامه دهد. بدیهی است که 
جامعۀ جهانی، خصوصاً سازمان ملل متحد، نمی تواند در قبال چنین حرکات 
غیرمسؤوالنه ای ساکت بماند. به گمان ما تشدید فشارهای سیاسی بر حکومت 
فعلی ایران، علی رغم تظاهر سران حکومتی، می تواند اثرات معینی بر تعیین 
سیاست سردمداران کنونی داشته باشد و ازاین رو الزم است که اجالس آتی 
سازمان ملل متحد، بار دیگر با قاطعیت تمام بر محکومیت چنین اعمالی از سوی 
جمهوری اسالمی ُمهر تأیید زده و درصورت ادامۀ بی توجهی ایران، اقدامات 
بعدی، ازجمله امکان ادامۀ عضویت ایران در کمیسیون های مربوطه را مورد 
بازبینی قرار دهد. ما در کنار ده ها حزب و سازمان کارگری مترقی از سراسر جهان 
)اسناد ضمیمه( از شما عاجالنه می خواهیم تا در چارچوب تماس های سازمان 
ملل و در چارچوب تماس های خود شما با نمایندگان جمهوری اسالمی از آنان 
بخواهید تا به خواست های مندرج در گزارش های متعدد نمایندۀ ویژۀ سازمان 
ملل و خواست های مندرج در سند ارسالی از سوی ده ها حزب و سازمان کارگری 
و مترقی جهان، که خواست بخش وسیعی از مردم، نیروهای سیاسی کشور و 
سازمان های بین المللی حقوق بشر، مانند سازمان عفو بین الملل نیز می باشد، 
احترام گذاشته و آن ها را به مرحلۀ اجرا درآورد. هرگونه تعللی در ادامۀ فشارهای 
سیاسی و بین المللی به جمهوری اسالمی می تواند به قیمت گزافی به ضرر مردم 

و نیروهای آزادی خواه کشور ما تمام شود.

با تقدیم احترام

علی خاوری



مصاحبٔه "نامۀ مردم" با رفیق علی خاوری،

صدر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
]"نامۀ مردم" شمارۀ ۴۰۵، ۱۵ تیرماه ۱۳۷۲[

سؤال: بهمن ماه ۱۳۷۱ - سال گذشته- با دهمین سالروز یورش خونین 
جمهوری اسالمی به حزب تودۀ ایران مصادف بود. به نظر شما و با درنظر 
گرفتن انبوه گفته ها و نوشته ها در ده سال گذشته علل واقعی یورش رژیم 

به حزب تودۀ ایران چه بود؟

پس  توانست   ۵۷ بهمن  انقالب  پیروزی  با  ایران  تودۀ  حزب  جواب: 
بپردازد.  علنی  فعالیت  به  دیگر  بار  خفقان،  و  سرکوب  طوالنی  سال های  از 
برنامه های اقتصادی اجتماعی خود را مستقیمًا با مردم در میان بگذارد. روی 
آوردن وسیع زحمتکشان به صفوف حزب در کنار نفوذ گستردۀ اندیشه های 
اجتماعی،  عدالت  به  دست یابی  برای  عمیق  تحوالت  ضرورت  پیرامون  ما 
حزب را به یک نیروی پرقدرت سیاسی در کشور تبدیل کرد. حزب توانست 
در دوران اولیۀ انقالب با اتکا به شور و توان انقالبی مردم و یکدست نبودن 
حاکمیت برآمده از انقالب بسیاری از اندیشه های مترقی و آزادی خواهانه را 
به آزادی های فردی و اجتماعی، به رسمیت شناختن حقوق  ازجمله احترام 
کارگران و زحمتکشان، ضرورت تحوالت عمیق در روستاهای کشور، انجام 
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رفرم ارزی و اتخاذ سیاست های نسبتًا مثبت اقتصادی در کنار مبارزه با نفوذ 
امپریالیسم در ایران را به حاکمیت برآمده از انقالب تحمیل کند و بسیاری از 

این موارد را در قانون اساسی جمهوری اسالمی بگنجانند.

سؤال: اخیرًا آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی در صحبت هایی که 
کرده است، به روشنی از نفوذ عمیق و همه جانبۀ اندیشه های چپ مخصوصًا 
حزب ما در دوران اولیۀ انقالب و نگرانی های عمیقی که نیروهای مذهبی 
حاکم از این بابت داشتند، سخن گفته است و درواقع به علل واقعی یورش 

جمهوری اسالمی به حزب ما نیز اعتراف کرده است.

بی واسطه  کافیست  حزب  برای  که  می دیدند  رژیم  گردانندگان  جواب: 
نوع  هر  بساط  تا  بنشیند،  گفت وگو  به   - مردم  توده های  خود-  مخاطبان  با 
روحانیت  بین  در  حتی  را  حزب  ایده های  تأثیر  شود.  برچیده  عوام فریبی 
برای خود می دانستند.  بالقوه  و  بزرگ  را خطری  احساس می کردند و حزب 
آن  گسترش  و  تعمیق  و  تحکیم  انقالب،  از  دفاع  برای  صادقانه  حزب 
می کوشید و طبیعی بود که مسیر منطقی رشد جامعه را از انقالبی مردمی به 
جامعه ای مردمی، دموکراتیک و عدالت جویانه ببیند و بخواهد، چیزی که به 
این ها  نبود.  انقالب خوشایند  از  برآمده  انحصارگران قدرت حکومتی  مذاق 
برخی از عمده ترین علل یورش رژیم و سرکوب حزب تودۀ ایران بود. دالیل 
به مثابه  حاکمیت   سوی  از  که  و...  براندازی"  برای  "اقدام  "جاسوسی"، 
عوام فریبی  و  محض  دروغ  جز  چیزی  می شود،  مطرح  ما  به  یورش  دالیل 
ابزار شکنجه روحی  با کابل، داغ ودرفش و همه گونه  نیست. اعترافاتی که 
ما  آن حزب  قربانیان  بر محکومیت  نه تنها حجتی  آمده،  به دست  و جسمی 
اجازۀ  که  است  کسانی  محکومیت  حکم  قاطع ترین  بلکه  باشد،  نمی تواند 
و درپی  تلویزیونی"  انداختن "شوهای  به راه  با  آن ها  داده اند.  را  آن  اعمال 
محاکم  روش  ادامه دهندۀ  به مثابه  وسطایی،  قرون  رژیم  دادگاه های  آن، 
تفتیش عقاید، در اتاق های دربسته درون زندان ها، به دور از چشم "اغیار" 
و درغیاب هرگونه امکان دفاع، تنهابه قاضی رفته احکام زندان های سنگین 
و اعدام برای شریف ترین فرزندان وطن ما صادر کرده و به اجرا گذاشته اند. 
البته، ما مدعی نبوده و نیستیم که در این آزمون سخت جمع یکپارچه ای از 
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تاب  به هرتقدیر،  کنار کسانی، که  در  داشتیم.  تاریخ عرضه  به  را  قهرمانان 
هم  کم  و  کسانی  بودند  نیاوردند،  را  سیمی...  کابل های  و  شالق  ضربات 
نبودند  که این آرزوی پلید دژخیمان را ناکام کردند و هم آن هایند که بر تارک 
افتخارآمیز حزب توده ای ما می درخشند و گواه جاودانی بر این حقیقت اند که 
امر خلق، انسان دوستی و عدالت خواهی برای حزب تودۀ ایران امری گذرا و 

حسابگرانه نبوده و نیست.

سؤال: ممکن است از مشکالتی که درست پس از یورش، حزب ما با آن 
روبه رو شد، مختصری برایمان توضیح بدهید.

جواب: پشتیبانی حزب ما از رژیم جمهوری اسالمی تأیید بی قید وشرط  
به درستی  حزب  است.  نبوده  اسالمی  جمهوری  حکومت  سیاست های 
انقالب بهمن را انقالبی مردمی با اهداف استقالل طلبانه، آزادی خواهانه و 
عدالت جویانه می شناخت و خود را متعهد و ملزم می دانست که در راه تثبیت 
سالیان  حزب  که  بودند  اهدافی  این ها  بردارد.  گام  آن  تعمیق  و  تحکیم  و 
از  دفاع  بود.  داده  بسیار  قربانی های  و  بود  رزمیده  آن ها  تحقق  راه  در  دراز 
با اعالم خطرها و تحلیل هایش انجام دهد، و  انقالب را حزب می توانست 
درعین حال نیروهایی را که نمایندگی انقالب و حکومت انقالبی را به عهده 
داشتند با سیاست اتحاد و انتقاد در مقابل دشمنان داخلی و خارجی انقالب 
تقویت و تسهیل کند. رژیم این را می دید و حس می کرد، ولی درعین حال 
به عللی که در فوق آمد، تیغش را درقفا برای ضربه زدن بر حزب تیز می کرد. 
رهبری حزب، به ویژه آن هایی که از تبعید و دوری طوالنی از وطن بازگشته 
بودند، حاضر نبودند به مهاجرت دوباره و دوری جدید از میهن فکر کنند. من 
خود بارها از آن ها شنیده بودم که می گفتند، منزل بعدی ما بهشت زهراست. 
تصمیم گیری  در  می کرد،  احساس  را  روبه تزاید  خطر  رهبری  که  باوجودی 
به  باید  حزب  که  می گفتند  کسانی  نداشت.  وحدت نظر  خود  تشکیالتی 
زندگی و فعالیت مخفی برود و افرادی تدارک فعالیت زیرزمینی و غیرعلنی را 
برای حزب نوعی اعالم رویارویی با رژیم می دانستند که نه تنها منجر به پایان 
یافتن دوران فعالیت علنی حزب خواهد شد بلکه وارد آمدن ضربۀ احتمالی 
بر حزب را قطعی خواهد کرد. دیگر از کادرهای رهبری معتقد بودند که حتی 



۲۱۲۲۱۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

از  خود  پشتیبانی  روشن  سیاست  به  اتکا  با  حزب  احتمالی،  یورش  از  پس 
اختالف نظر  آمد. چنین  بیرون خواهد  دادگاهی سربلند  نوع  از هر  انقالب، 
و ارزیابی در درون رهبری، قدرت تصمیم گیری و عمل را از حزب سلب کرد 
و حزب نتوانست حتی بخشی از کادرهای خود را از زیر ضربه خارج سازد. 
به  باتاخیر انجام شد،  آخرین اقدامی که در این رابطه به شکلی عجوالنه و 
همین علت، ناکام ماند. اگر حزب با تشخیص نزدیک شدن طوفان، بخشی 
از کادرهای حساس خود را از زیر ضربه خارج ساخته بود، کاری که به خوبی 
از عهدۀ حزب برمی آمد، ضربه اساسًا در فضا وارد می آمد و نتیجۀ مورد انتظار 
)اسفندماه  حزب   ۱۶ پلنوم  صریح  توصیۀ  نقض  نمی داد.  به دست  را  رژیم 
۱۳۵۷( در مورد حفظ سازمان های حزب در شرایط عدم تثبیت دموکراسی در 
کشور، به اجرای نقشه خائنانه رژیم برای وارد ساختن ضربه بر حزب، کمک 
مؤثری کرد. ضربۀ نخست در نخستین ساعات روز ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ وارد شد 
و بخش عمدۀ ترکیب هیأت سیاسی و اعضای کمیتۀ مرکزی بازداشت شدند. 
رژیم، به دنبال آن، با انتشار خبرها و شایعات جعلی و حساب شده، و با سعی 
در خواب نگه داشتن بدنۀ حزب و کادرهای بازداشت نشده و در پنهانی عمیق 
و فوق سری، در فاصلۀ دو یورش، توانست افراد باقی مانده از رهبری را در 
بالتکلیفی نگه دارد که درنتیجه، اقدامات امنیتی و حفاظتی که در نخستین 
روزهای پس از ضربۀ اول به شکل ضعیف و عجوالنه اتخاذ شده بود، متوقف 
گردید. این کار بدنۀ حزب و کادرهای باقی مانده را در وضع بالتکلیفی قرار 
داد و مجموعۀ حزب در وضع بی دفاع و بدون حفاظ قرار گرفت. تقریبًا تمامی 
کادر رهبری موجود به استثنای چند نفر که توانستند خود را نجات دهند و شمار 
انگشت شماری از افراد رهبری که به دالیل گوناگون در خارج از ایران بودند، 
بازداشت شدند. قریب ۱۰ هزار نفر از اعضای حزب به زندان ها کشیده شدند 
و در این بین صدها نفر راهی مهاجرت به خارج از ایران شدند. شکنجه های 
قرون وسطایی "شوهای تلویزیونی" و اعترافات را به دنبال داشت و بهمن 
و  انقالب  امر  پیشبرد  برای  را  خود  نیروی  تمام  که  حزبی  بر  افترا  و  تهمت 
دفاع از آن به کار برده بود، سرازیر گشت. دستگاه های شکنجۀ باقی مانده 
از ساواک و دستگاه های جدید به کار افتاد و آن چه خواستند به زور شکنجه 
منتشر  »کشفیات«  این  »تأیید«  در  اسنادی  و  ساختند  جاری  زبان هایی  بر 
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ساختند. برای مدتی این شوک، مهیب ترین ضربه بر کادرها و اعضای حزبی 
فیزیکی  تمام عیار  جنگ  این  می ورزیدند.  عشق  خود  آمال  خانۀ  به  که  بود 
و روانی، نقشۀ حساب شدۀ اهریمنی بود که برای نابودی کامل و ریشه کن 
ساختن کهن سال  ترین حزب سیاسی رزمنده در میهن ما بامهارت طرح ریزی 
شده بود. به طوری که سران رژیم، ازجمله شخص خمینی، این موفقیت را 
ثمرۀ امدادهای غیبی نامیدند. البته امروز دیگر برای کسی جای تردید باقی 
هرچه  از  امپریالیستی،  کشورهای  جاسوسی  دستگاه های  که  است  نمانده 
داغ تر کردن این کارزار داغ ودرفش و دروغ و افترا علیه حزب تودۀ ایران، 
و  از مهاجرت وسیع، دشواری ها  ناشی  بعدی  نکرده اند. مشکالت  کوتاهی 
غم  و  شکست  عمیق  اندوه  وطن،  و  خانواده  از  دور  زندگی  ناهنجاری های 
ازدست دادن یاران وفادار و فداکار، خبرهای پای داری و مقاومت قهرمانانه 
برای  بحرانی  وضعیتی  دیگر  سویی  از  تسلیم طلبانه  زبونی های  و  طرفی  از 
خام  آرزوی  علی رغم  می کرد.  تهدید  را  آن  هستی  که  آورد  به وجود  حزب 
دشمنان حزب، این بار هم چنین نشد. بقایای حزب توانست ارگان های الزم 
را برای ادامۀ مبارزه و حیات سیاسی خودش بازسازی کند. بروز اختالف نظر 
در درک موازین سازمانی و مناسبات درون سازمانی، اشتباهات و نارسایی ها 
در عملکردهای رهبری حزب به تنش های جدی دامن زد که نگرانی سنگینی 
آورده  به وجود  برای اعضا و هواداران صادق آن  آیندۀ حزب  و  از سرنوشت 
بود. با فروپاشی "سوسیالیسم واقعأ موجود" در شوروی و کشورهای اروپای 
شرقی و پیامدهای آن، رواج تبلیغات سرسام آور ضد مارکسیستی- لنینیستی 
دارندگان  بین  در  آشفتگی  و  تشتت  بورژوایی  محافل  ضدسوسیالیستی  و 
این طوفان  از  نمی توانست  ما  بود که حزب  باال گرفت. طبیعی  این عقاید 
برکنار بماند. در این احوال، هنگامی که بخشی از رهبری خیانت پیشۀ حزب 
کمونیست اتحاد شوروی نقش اسب تراوا را در تخریب این حزب و جنبش 
کمونیستی ایفا می کردند، تالش حساب شده ای نیز برای تحمیل و اعمال 
نیات شوم خود به درون حزب ما انجام دادند که هدف آن تالشی ساختار 
سازمانی موجود حزب و نشاندن مهره های مورد نظر خود بر اهرم های اجرایی 
درون  از  افرادی  به دست  می بایست  که  خطرناک،  تالش  این  بود.  حزب 
شکست  با  حزب  قاطعیت  و  هوشیاری  نتیجۀ  در  می نشست،  به ثمر  رهبری 
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مواجه شد. ولی جای زخم خود را بر بدن حزب باقی گذاشت و تعدادی از 
اعضای صادق ما را نیز از حزب گرفت که امیدواریم با هرچه روشن تر شدن 

مسائل و انگیزه های آن بازی خطرناک، به صفوف حزب بازگردند.

اتحاد  نظام  فروپاشی  اخیر  سال های  مهم  تحوالت  از  یکی  سؤال: 
شوروی و کشورهای اروپایی شرقی است. به نظر شما علت این فروپاشی 

چه بوده است، سرنوشت سوسیالیست را چه گونه می بینید؟

گسترده  پهنۀ  در  را  زندگیش  که  اکتبر  مخلوق  سوسیالیسم  جواب: 
یک ششم جهان آغاز کرد و سپس به چین و کشورهای دیگر نیز گسترش 
یافت، توانست در نخستین فاز خود با پیروزی بر فاشیسم و رشد جهش وار 
اقتصادی از عقب ماندگی آغاز قرن رها شده و به دستاوردهای مهمی نائل 
معنوی  و  مادی  زندگی  جهات  همۀ  در  پی گیر  پیشرفت  که  درصورتی  آید. 
مردم بی وقفه ادامه می یافت و اصل لنینی ذیعالقگی مادی انسان ها نادیده 
گرفته نمی شد، دموکراسی در حفظ و در کشور اعمال می شد، می توانست 
را،  عقب مانده  روسیۀ  توانست  اکتبر  انقالب  دهد.  ادامه  خود  حیات  به 
بزرگی  به پیشرفت های  انقالب،  از  امپراتوری قبل  همراه ملیت های ساکن 
ابرقدرت  دو  از  یکی  به  فقیر  و  پوسیده  امپراتوری  از یک  را  و کشور  برساند 
کوشش  کند.  تبدیل  فنی  عظیم  دستاوردهای  و  پیشرفته  دانشی  با  جهان، 
جهش وار  را  عقب مانده  کشوری  بود  توانسته  سوسیالیسم  ساختمان  راه  در 
رایگان،  پزشکی  سراسری  خدمات  مردم،  عمومی  باسوادی  عصر  به 
و  مسکن  تأمین  بازنشستگی،  و  ازکارافتادگی  و  بی کاری  عمومی  بیمه های 
کار، ریشه کن ساختن بیماری های مسری و بومی و دست یابی به عالی ترین 
و  پایه  علوم  عقب ماندگی  افسانۀ  شود.  رهنمون  تکنولوژی  و  علمی  مدارج 
تکنولوژی این کشور، با اولین یورش های موفقیت آمیز به فضای کیهانی و 
بادکنکی  از زمین، همچون  دست یابی مخلوق سوسیالیسم به جهان خارج 
از  شوروی  مردم  نیرومند  پشتیبانی  و  خارجی  سیاست  ترکید.  همیشه  برای 
جنبش ها و خلق هایی که در راه آزادی و استقالل و بهروزی خود با استعمار 
و نواستعمار و امپریالیسم مبارزه می کردند، نقش عمده ای در فروپاشی نظام 
استعماری و دگرگون کردن نقشۀ سیاسی جهان ایفا کرد. بدون این کمک ها 
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تصور حرکت درهم شکستن یوغ استعمار در کشورهای آفریقایی، آسیایی و 
پیدایی چین سوسیالیستی در ظرف چند دهه، غیرواقع بینانه می بود. واقعیت 
دوام و بقای اتحاد شوروی و دیگر کشورهای پی رو آرمان های انقالب کبیر 
اکتبر، که یک سوم تمام جهان را دربر می گرفت، پیروزی و دست آوردهای 
در  به ویژه  و  جهانی  سرمایه داری  محاصرۀ  در  آن هم  کشورها  این  برجستۀ 
رویارویی تمام عیار با فاشیسم و به طورکلی امپریالیسم جهانی، نشان دهندۀ 
نیروی حیاتی عظیم سیستم جدید اقتصادی- اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
مبنی  لنین  نظر  بر صحت  گواه  واقعیت  بود. همین  اکتبر  انقالب  از  برآمده 
بر امکان پیروزی انقالب سوسیالیستی در یک کشور، در امپراتوری عظیم 
روسیه بود. اتحاد شوروی از لحاظ قدرت نظامی و تکنولوژی دفاعی به جایی 
رسیده بود که امکان هر نوع حمله و تجاوز نظامی را از هر دشمن بالقوه ای 
سلب کرده بود. عالوه بر این، وسعت سرزمین، تنوع آب وهوا در گستره ای 
وابستگی  و  نیاز  غنی،  بسیار  منابع  با  مربع،  کیلومتر  میلیون   ۲۲ از  بیش  و 
بود.  رسانده  هیچ  به  تقریبًا  آن  از  خارج  به  را  ثروتمند  کشور  این  اقتصادی 
روزهای  نخستین  از  سوسیالیستی،  کشور  اولین  نابودی  برای  سرمایه داری 
تولد آن، تالش های فراوانی کرد که با ناکامی روبه رو شد. این، نه محاصرۀ 
اتحاد شوروی توسط سرمایه داری جهانی بود - چیزی که با پیدایش چین و 
دیگر کشورهای سوسیالیستی درهم شکسته شده بود- و نه وابستگی و نیاز 
اقتصادی بود که موجب شکست ساختمان سوسیالیسم شد. بلکه اشتباهات 
سنگین در راه ساختمان سوسیالیسم، مانند شیوه کلکتیوی کردن عجوالنه 
حاکم  استالینی  اداری  فرمان دهی-  سبک  و  کشاورزی  زورمدارانه های  و 
شوق  و  شور  که  بود  دموکراسی  عملی  نابودی  درنتیجه  و  کشور  و  حزب  بر 
انقالبی توده ها و نیروهای عظیم ازبندرسته را که در همۀ ساحه های زندگی 
را  به پیش می راند و دشوارترین موانع راه ساختمان سوسیالیسم  معجزه آسا 
به رکود و فرسودگی کشانید، چیزی که در سال های  برمی داشت،  از پیش 
در  ما،  گرفت.  فرا  را  جامعه  زندگی  سرتاپای   ]۱۳۵۹[  ۱۹۸۰ دهۀ  آغازین 
این جا از نقش ویرانگری که دشمنان خارجی سوسیالیسم یعنی امپریالیسم و 
سرمایۀ انحصاری، در بحرانی ساختن وضع اقتصادی و اجتماعی شوروی، 
ازجمله با تحمیل مسابقه تسلیحاتی، تبلیغات سرسام آور دائمی و به طورکلی 
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جنگ سرد و توطئه های گوناگونی که برای ازهم پاشی نظام سوسیالیستی ایفا 
کردند، سخنی نمی گوییم، چیزی که باوجود اهمیت زیاد آن، در صورت ادارۀ 
دموکراتیک و مسئوالنه امور حزب و دولت شوراها، اجتناب ناپذیر نبود. اگر 
مردم در شوروی سابق از طریق کتاب های تاریخ و دانش مارکسیسم-لنینیسم 
سرمایه داری را می شناختند، اینک مستقیمًا با این سرمایه داری روبه رو هستند. 
آن ها از جمله نادرمردمی هستند که امکان مقایسۀ عملی دو سیستم را پیدا 
کرده اند. سرمایه داری، طی ۲ سال اول پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی 
فقر  خط  زیر  به  را  شوروی  مردم  درصد   ۹۰ زندگی  بورژوایی،  کودتای  و 
کشانیده است. دنیای سرمایه داری انحصاری، ایدئولوگ ها و سیاستمداران 
دولتی  سوسیالیسم  معیوب  و  نارسا  مدل های  شکست  که  دارند  عجله  آن، 
معرفی  سوسیالیسم  و  مارکسیسم-لنینیسم  مرگ  به عنوان  را  بوروکراتیک  و 
کنند. عمال سرمایه، از هر قماش، از مارکسیست ها و طرفداران سوسیالیسم 
"شیوۀ  و  مارکس"  "اتوپیای  با  را  خود  این  از  بیش  که  می خواهند  علمی 
طبقاتی  مبارزۀ  از  نکنند.  سرگرم  اتوپی"  این  اجرای  لنینی  خشن  و  ناهنجار 
دست بکشند و سر در پای قادر متعال سرمایه بگذارند. پاسخ مارکسیست ها 
طبقات  این  نکرده اند،  اختراع  را  مبارزه  و  طبقات  مارکسیست ها  است،  این 
کمونیست های  است.  کرده  خلق  را  مارکسیسم  که  است  طبقاتی  مبارزۀ  و 
و  موضع گیری ها  از "پرسترویکا"،  بارآمده  نتایج  به  توجه  با  سابق،  شوروی 
یاکوولف،  گورباچف،  مانند  کمونیست  حزب  رهبری  از  مؤثری  افراد  نقش 
شواردنادزه را در جریان "پرسترویکا"و پس از آن مورد بررسی همه جانبه قرار 
داده و این شبهۀ فوق العاده قوی را دارند که جمع مؤثری از این رهبران در 
توطئۀ خیانت آمیزی برای نابودی اتحاد شوروی به عنوان یک کشور ابرقدرت 
اتحاد  وضعیت  که  است  این  مسئله  واقعیت  جسته اند.  شرکت  نیرومند  و 
چین  وضع  از  آن،  از  پس  چه  و  هشتاد  دهۀ  از  پیش  سال های  در  شوروی 
حزب  است.  نبوده  بدتر  به هیچ وجه  هفتاد  دهۀ  سال های  در  سوسیالیستی 
بزرگ  جهش  دوران کمون ها،  بزرگ  اشتباهات  علی رغم  چین،  کمونیست 
انقالب فرهنگی، رفرمی را پیش برد که امروز با سربلندی می تواند گزارش 
کند که طی چندین سال آینده می تواند سرعت رشد اقتصادی را در حد ۱۲، ۵ 
درصد )میزان درصد رشد در سال گذشته( حفظ کند. طی سال گذشته میزان 
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بازرگانی خارجی این کشور نسبت به سال ۱۹۸۷ ]۱۳۶۶[ به ۲ برابر افزایش 
با مالکیت متنوع عمل می کند و نقش عمده  یافته است. در چین، اقتصاد 
ضمن  چین،  وزیر  نخست  لی پن،  می کند.  ایفا  اجتماعی  مالکیت  بخش  را 
ارزیابی برنامه های اجراشده و دستاوردهای سال های اخیر می گوید، ما طی 
۵ سال آینده می توانیم به هدف عظیم رشد ۴ برابری درآمد ملی سال ۱۹۸۰ 
دست رسی  بود،  شده  پیش بینی   ]۱۳۸۵[  ۲۰۰۶ سال  برای  که   ]۱۳۵۹[
یابیم. از طرف دیگر، از آن جا که سوسیالیسم، بگذار دولتی و بوروکراتیک 
آن، جای خود را به کاپیتالیسم داده است، فقر، ناامنی، بیماری، فروپاشی 
دهشتناک  تصویر  از  گوشه ای  تنها  اجتماعی،  انسان  معنوی  ارزش های 
جامعه را نشان می دهد. تنها در سال گذشته، در روسیه تعداد جنایت به ۲.۸ 
میلیون حادثه بالغ شده است، یعنی دوبرابر بیش از سال ۱۹۹۰ ]۱۳۶۹[ و 
یعنی دیگر  به ۳.۴ میلیون خواهد رسید،  این رقم  در سال ۱۹۹۳ ]۱۳۷۲[ 
تنها در سال ۱۹۹۲  ارزیابی متخصصین  بنابر  بود.  امنیت خبری نخواهد  از 
گردید.  بالغ  روبل  میلیون  نیم  و  سه  اقتصاد  مافیای  دزدان  نامشروع  درآمد 
از نصف درآمد ملی که صرف مصرف عموم شده است.  بیش  یعنی رقمی 
جانیان حرفه ای، دست  در دست جنایتکاران ساحۀ اقتصاد، یعنی غارتگران 
مافیای  قدرت  رژیم،  اجرایی  نمایندگان  همکاری  با  ملی،  درآمد  میلیاردی 
اموال  و  برده  به یغما  را  کشور  سرتاسر  منابع  که  آورده اند  به وجود  را  قهاری 
حاصل از این غارت، و حتی وام های دریافتی از خارج را به حساب های خود 
در بانک های خارجی سرازیر می کنند. به موجب ارقام خبرگان مالی خارجی، 
در سال ۱۹۹۲ ]۱۳۷۱[ قریب ۴۰ میلیارد دالر مواد خام و مواد استراتژیک 
روسیه  رئیس جمهور  معاون  است(.  شده  )ربوده  است  شده  برده  خارج  به 
عالی  شورای  به  خود  تکان دهندۀ  گزارش  روتسکوی،  الکساندر  فدراتیو، 
روسیه فدراتیو در ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ ]۲۷ فروردین ماه  ۱۳۷۲[ از راز این ارقام و 
مواردی دیگر پرده  برداشت. حال، دفتر تئوری را می بندیم و چشم در چشم 
واقعیت تلخ و دردناک حوادث ۲- ۳ سالۀ اخیر در شوروی سابق، وضع این 
کشور را با وضع چین درحال رفرم موفق مقایسه می کنیم. جواب صریح به 
یاوه گویی های خادمان سرمایه را چنین می شنویم، این سوسیالیزم نیست که 
فرو پاشید. این اشتباهات، ندانم کاری ها و درعین حال بی عرضگی و خیانت 
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کاریریست ها و برخی ایدئولوگ های مزدور این احزاب و کشورها بود که به 
مارکس و لنین پشت کردند، و منافع مردم و میهن خود و بشریت را به دست 
فراموشی سپردند. بشریت مترقی طی ۱۵۰ سال بررسی و چالش تب آلود، 
و  کشنده  تضادهای  و  گرفتاری ها  از  نجات  برای  سوسیالیستم  جز  بدیلی 
ویرانگر سرمایه پیدا نکرده است. قرن بیست ویکم، قرن بازگشت ظفرنمون 
مارکسیسم و تبدیل آن به ایدۀ پویای نجات بخش سرتاسری بشریت خواهد 
بود. کمونیست ها، این بار، نه تنها درس های کمون پاریس، بلکه درس های 
انقالب اکتبر، انقالب چین، کوبا،... و سال ها ساختمان سوسیالیسم را در 
مدل های گوناگون، موفق و ناموفق، پیش رو دارند. سوسیالیسم زنده است 
نابرابری دردناک اجتماعی و زخم های  و پیروزی جهانی خواهد یافت. زیرا 

سیاه سرمایه داری، این زنده ماندن و این پیروزی را طلب می کند.

سؤال: برگزاری کنگرۀ سوم حزب تودۀ ایران و تأثیر این گردهم آیی در 
حیات حزب چه بوده است؟

تشکیل  راه  سر  بر  سال   ۴۳ طی  که  مشکلی  هر  از  صرف نظر  جواب: 
کنگرۀ حزب بوده است، عدم تشکیل این عالی ترین مجمع حزبی در زندگی 
گذشتۀ حزب واقعیتی منفی بوده است که ازجمله به شکل بازتولید اختالفات 
بعدی  پلنوم  به  پلنومی  از  بود،  گرفته  مزمن  خصلتی  که  رهبری،  درون 
مهاجرت  ایران،  تودۀ  حزب  به   ۶۱ سال  وحشیانه  یورش  می یافت.  سرایت 
اعضای حزب، مسائلی که با فروپاشی نظام های شوروی و کشورهای شرق 
روبه رو  بی سابقه ای  دشواری  با  را  حزب  فعالیت  تداوم  آورد،  خود  با  اروپا 
ساخت. این مشکالت همراه با اختالفات ویرانگری، که محصول شکست 
برگزاری  ناگزیر ساخت.  را  برگزاری "کنگرۀ سوم"  بود،  و عقب نشینی حزب 
تعیین  برای  حزب  حیات  لحظات  حساس ترین  در  حزب  کنگرۀ  سومین 
مشی مبارزاتی حزب، تدوین و تصویب برنامه و اساس نامه جدید، متناسب 
است.  بوده  حیاتی  و  ضروری  امری  جهان،  و  ما  میهن  بر  حاکم  اوضاع  با 
بودند کسانی که تشکیل کنگره در مهاجرت را غیرعملی نامیدند، در حالی  که 
فراوانی مجبور شده اند که  احزاب سیاسی  تاریخ،  در  آنان می دانستند  همۀ 
مجامع مهم تعیین کنندۀ سرنوشت خود را در مهاجرت و دور از وطن برگزار 
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کنند و موفق هم بوده اند. "سومین کنگره"، علی رغم اوضاع دشوار حزبی 
با شیوۀ کاماًل دموکراتیک، رفیقانه و صمیمانه، به حل مسائل پرداخت، و 
منفی بافی های  و  کشمکش ها  جایگزین  را  اطمینان بخش  و  سازنده  جوی 
موضع گیری  و  هویت  مورد  در  حزب  اعضای  نگرانی  ساخت.  بی سرانجام 
اجتماعی حزب  شان، با تصویب اساس نامۀ جدید و تأکید آن بر حفظ ماهیت 
واقعًا  فروپاشی "سوسیالیسم  در غوغای  برطرف شد. حزب  طبقاتی حزب، 
موجود"، در ارتداد و تسلیم طلبی مد روز، حساب خودش را از فرصت طلبانی 
بودند، جدا ساخت. در  به اعتقاد سالیان دراز خود پشت کرده  که یک شبه 
برنامۀ حزب، مصوب کنگره سوم، روح واقع بینی که از تجارب گذشته همراه 
با رشد سیاسی اعضای حزب، به ویژه در سال های پرتالطم پس از انقالب، 
شکل یافته است، به خوبی منعکس گردیده است. در این جا از سکتاریسم و 
انقالبی نمایی اثری نیست. امروز حزب، در محیط سالم و سازنده و رفیقانه، 
به انجام وظایف انقالبیش مشغول است، چیزی که مخالفان و دشمنان را 
برآشفته ساخته است. به تبلیغات و حمالت مطبوعات رسمی و نیمه رسمی 
جمهوری اسالمی و نشریات راست در خارج از کشور توجه کنید، این محافل 
که گرفتاری های حزب را، به ویژه دو سال قبل از کنگره، برای نابودی حزب 
کافی می دانستند و دیگر احتیاج چندان به کشیدن تیغ از غالف نمی دیدند، 
برگزاری کنگره حزب را، پس از سالیان دراز، نشانی نگرانی آور تلقی کردند. 
توده ها حق دارند از خودشان بپرسند، چرا مسئلۀ حزب ما از دستور روز ارتجاع 
و محافل راست خارج نمی شود؟ از چه چیز "حزب منحلٔه توده" می ترسند؟ 
چرا حمالت این محافل، به ویژه پس از برگزاری کنگرۀ سوم حزب، افزایش 
یافته است؟ سؤال، جواب های روشن خود را نیز همراه دارد. کوتاه ترین و 

مردمی ترین شکل بیان آن این که: "مرده را چوب نمی زنند".

سؤال: با توجه به تحوالت اخیر، به نظر شما، جمهوری اسالمی به کجا 
می رود؟

جواب: مردم میهن ما در مقابل یکی از بزرگ ترین قدرت های خودکامۀ 
نظامی جهان به پا خواستند تا زندگی آزاد و عادالنه داشته باشند. امروز پس 
است  خبری  آزادی  از  نه  ما،  وطن  در  مقدس،  طغیان  این  از  سال   ۱۵ از 
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گرفته  فرا  را  ما  جامعۀ  زندگی  سرتاپای  بحران  اجتماعی.  عدالت  از  نه  و 
ژرفای  و  گستره  محرومیت،  و  فقر  و  دشوارتر  روز به روز  مردم  زندگی  است، 
از  که  مفصلی  تحلیل های  در  ما  حزب  است.  گرفته  خود  به  فاجعه آمیزی 
شرایط کشور ارائه داده است ماهیت و روند این تحوالت را به روشنی بیان 
کرده است و در این جا احتیاجی به تکرار آن ها نیست. ولی آن چه خالصه وار 
می توان گفت، این است که پیاده کردن سیستم سرمایه داری دالل، آن هم 
حاکمیت  وسطایی  قرون  روبنای  کنار  در  ممکن،  شکل  عقب مانده ترین  در 
سال های  در  که  تحوالتی  است.  کنونی  فاجعه بار  وضع  عمدۀ  علل  کنونی 
اخیر، خصوصًا پس از مرگ خمینی رخ داده است نشان می دهد که حاکمیت 
کنونی توان "بازسازی" کشور را به هیچ وجه دارا نیست. تمامی کارشناسان 
هستند  متفق القول  حاکمیت  نیروهای  از  برخی  حتی  و  اقتصادی  مستقل 
مختلف،  عرصه های  در  گذشته،  سال  پنج  در  اعمال شده  سیاست های  که 
ورشکستگی  به همراه  اجتماعی  عقب ماندگی  و  فقر  تعمیق  جز  ارمغانی 
اقتصادی و باال آوردن میلیاردها بدهی خارجی نداشته است. تعطیل شدن 
بسیاری از برنامه های عمرانی در کنار کاهش واقعی اعتبارات عمرانی دولت، 
بی توجهی کامل به صنایع تولیدی، که در سال های اخیر به نابودی بخش 
قابل توجهی از این صنایع و بی کاری صدها هزار کارگر منجر گردیده است، 
در کنار بی توجهی کامل به کشاورزی کشور که میلیون ها روستایی را به دنبال 
کشور  کنونی  وضعیت  از  گویایی  تصویر  است،  رانده  شهرها  حاشیۀ  به  کار 
به دست می دهد. نبود امکانات آموزشی و برنامه ریزی برای تربیت کادرهای 
حرفه ای، وضع اسفباری را برای جوانان کشور ایجاد کرده است. رشد فساد، 
جنایت و اعتیاد ریشه در ِاعمال چنین سیاست های غیرمسئوالنه و ضد ملی 
دارد. تنها دستاوردی که دولت کنونی می تواند به آن ببالد، گشودن درهای 
کشور و سرازیر کردن میلیاردها دالر اجناس مصرفی غربی به بازارهای کشور 
در مقابل درآمد نفتی کشور است. کاالهایی که اکثریت مردم ما توان خرید و 
استفاده از آن ها را ندارند. رژیم حاکم بر میهن ما به برق سرنیزه ها و کارایی 
دالرهای نفتی اش دل بسته است، چیزی که رژیم سابق بهتر و بیش تر آن را 
داشت. تحوالت ماه های اخیر نشانگر این مسئله است که با تشدید بحران 
همه جانبۀ اقتصادی- اجتماعی برخوردها و رویارویی های علنی تر و وسیع تری 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۲۲۱۲۲۱        ۲۲۱۲۲۱

رژیم  روزانۀ  ادعاهای  برخالف  می گیرد.  صورت  حاکمیت  با  مردم  سوی  از 
وسیع  روی گردانی  از  حکایت  واقعیات  همیشه درصحنه"،  "امت  پیرامون 

مردم از حکومت و محدودتر شدن پایگاه اجتماعی رژیم می کند. تاریخ 

"امت ها" و ملت های زیادی را می شناسد که به حکم اجبار و اضطرار در 
جز  اسالمی  جمهوری  رژیم  بوده اند.  "صحنه"  در  استبدادی  حکومت های 
فقر و محرومیت و زندان و شکنجه و اعدام به مردم وطن ما چه داده است 
که آن ها با طیب خاطر در صحنه به تأییدش برخیزند؟ مردم ایران، با تحریم 
وسیع انتخابات ششمین دورۀ ریاست جمهوری پایان این گونه به زور درصحنه 
حتی  دگراندیشان،  سرکوب  با  رژیم  گردانندگان  کردند.  اعالم  را  بودن ها 
دگراندیشان مذهبی، و تالش بی وقفه برای نابودی هر نوع آلترناتیو مترقی 
از اپوزیسیون رژیم، وضع خطرناکی را برای مردم وطن ما به وجود می آورند. 
گسست  اسالمی،  جمهوری  رژیم  ازجمله  استبدادی  رژیم  هر  سرنوشت 
تام وتمام پیوند با واقعیات و سقوط در ورطۀ خشم و نفرت مردم است. چنین 
سقوطی درغیاب آلترناتیو متکی بر اکثریت مردم می تواند درگیری ویرانگری 
را بر جامعه ما تحمیل کند، که در اوضاع ناآرام و پرتضاد منطقه برای میهن 
ما بسیار گران تمام شود. سردمداران رژیم آن چنان که قاعدۀ هر مستبدی 
است، به مصداق "بعد از ما چه آب و چه سراب" عمل می کنند. این مردم 
میهن ما و نیروهای سیاسی وطن دوست و مترقی هستند که می توانند و باید 
برای نجات کشور با کنار گذاشتن اختالفات ُدور شعار آزادی و حکومت مردم 
گاه  و  بی سرانجام  برخوردهای  در  اخیر  سال های  دردناک  تجربۀ  آیند.  گرد 
مسخرۀ نیروهای مختلف اپوزیسیون، بر سر "رهبری" جنبش اگر همچنان 
ادامه یابد، به رژیم اجازه خواهد داد تا درغیاب یک آلترناتیو مترقی به حیات 

خود ادامه دهد.

توسط  کیانوری،  نورالدین  از  خاطراتی  عنوان  زیر  کتابی  اخیرأ  سؤال: 

است.  رسیده  به چاپ  تهران  در  دیدگاه"  انتشاراتی  و  تحقیقاتی  "مؤسسه 

نظر شما در این رابطه چیست؟

و  فیزیکی  نابودی  برای  اسالمی  جمهوری  رژیم  گردانندگان  جواب: 
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بی اعتباری معنوی نیروهای مخالف، عالوه بر این یورش های وسیع همراه 
با زندان، شکنجه و اعدام هزاران انسان میهن دوست، دست به نمایش های 
تلویزیونی، سندسازی، پخش دروغ و تحریف واقعیت، حزب سازی و انتشار 
اسالمی   جمهوری  عملکرد  این  زدند.  فراوان  مقاالت  و  جزوات  و  کتب 
داشته  ویژه ای  گستردگی  گذشته،  سال های  طی  حزب،  مورد  در  خصوصًا 
است و همچنان ادامه دارد. رژیم پس از یورش خائنانۀ سال ۶۱ تالش کرد 
با توطئۀ "شوهای تلویزیونی" که برای بی اعتبار کردن حزب سازمان داده 
شده بود دروغ های گوبلزی را "اثبات" کند و "سندیت" ببخشد. این عمل با 
تمهیدات و تمرینات و تالش شبانه روزی دستگاه جهنمی سرکوب و توطئه 
تلویزیونی  این "مصاحبه" های  بود.  با توحش کم نظیری تدارک دیده شده 
و  ساخت  برمال  را  آن  سازمان دهندگان  سهمگین  جنایت  هرچیز  از  بیش 
دیدن  تنها  آورد.  به بار  می خواست  که  را  آن چه  معکوس  نتیجۀ  رژیم  برای 
با  که  شوم  نمایش  این  قربانیان  شکنجه شدۀ  و  رنجیده  و  تکیده  قیافه های 
دو ماه قبل از آن مقایسه می شد، کافی بود که عمق این فاجعه و سنگینی 
علیه  رژیم  نمایشی  "محاکمات"  توطئۀ  کند.  برمال  را  کم نظیر  جنایت  این 
نظامیان میهن دوست که به دنبال "شوهای تلویزیونی" برگزار شد، درعمل به 
دادگاهی علیه سران رژیم مبدل گردید. مردم فرصت یافتند که در چهره های 
پاک و بی گناه و درهم شکسته از شکنجۀ فرزندان فداکار خود، اندوه و رنج 
بی پایانی را که به خاطر آزادی و نیک روزی آنان تحمل کرده اند، بخوانند و 
قساوت و بی رحمی محاکمه کنندگان را بی واسطه ببینند. به دنبال شکست این 
توطئه و خصوصًا مقاومت قهرمانانه اکثریت رفقای اسیر در زندان ها و ادامۀ 
فعالیت حزب تودۀ ایران، گردانندگان رژیم در تابستان ۶۷ برای جلوگیری از 
افشای آتی اسرار شکنجه های قرون وسطایی و درعین حال آسودگی خاطر 
از احتمال آزادی این قهرمانان دربند در آینده، هزاران انسان فداکار، شریف 
زندان ها،  خاکستری  دیوارهای  پشت  در  روز،  چند  طی  را،  میهن دوست  و 
قتل عام کردند. این همه، دژخیمان رژیم را نمی توانست آسوده خاطر کند. 
از هرگونه  بودند. پس  انسانی درافتاده  آرمان های واالی  با دارندگان  آن ها 
این  مردمی،  و  پاک  اندیشه های  صاحبان  با  این گونه  از  "تسویه حسابی" 
به نظر دژخیمان رژیم  پیدا می کند، درحالی که  اندیشه ها درخشش حادتری 
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گردانندگان  محاسبات  طبق  می شدند.  فرستاده  گور  به  اندیشه ها  این  باید 
اندیشه های  سر  و  قلب  بر  خالصی  تیر  به مثابٔه  پایانی  مرحله  باید  رژیم، 
مزاحم عمل کند. انتشار انواع کتاب و مقاله و "مصاحبه" از جانب جمهوری 
و شکنجه،  و دژخیمان دستگاه سرکوب  بازپرسان  توسط  اکثرأ  اسالمی که 
با تحریف ظریف و حساب شدۀ اطالعات به دست آمده و به قصد اثبات این 
مدعا که حزب تودۀ ایران پدیدۀ خارجی بوده است، برای منافع خارجی خلق 
شده است و گوش به فرمان منابع خارجی بوده است، سازمان دهی شده بود، 
می کرد.  ایفا  را  خالص  تیر  نقش  باید  و  گرفت  قرار  وظیفه  این  خدمت  در 
رفیق  توطئه هاست.  این  از  یکی  طبری  فقید  رفیق  به نام  "کژراهه"  انتشار 
فقید پس از اطالع از نشر چنین اثری در دیدار با همسرش، آذر طبری، از آن 
اظهار بی اطالعی کرده بود. کتاب "سیاست و سازمان حزب توده از آغاز تا 
فروپاشی" که توسط مؤسسۀ به اصطالح "مطالعات و پژوهش های سیاسی" 
منتشر شده است نیز نتیجۀ مطلوب را برای سازمان دهندگان این بازی ناپاک 
پای  جای  در  اسالمی  جمهوری  رژیم  که  بود  گام هایی  این ها  نیاورد.  به بار 
و طبیعتًا همان قدر  ایران می گذاشت  تودۀ  با حزب  مبارزه  در  رژیم گذشته، 
برایش موفقیت به بار می آورد که برای رژیم سلفش. اینک، ترفند جدیدی را 
رژیم به آزمایش گذاشته است. این بار قرعه به نام یکی دیگر از قربانیان رژیم، 
کهولت  و  بیماری  با  زندان  و  شکنجه  سال ها  از  پس  که  کیانوری  نورالدین 
سن همچنان در بند و زنجیر رژیم خودکامه اسیر است، خورده است. کتابی 
به نام "خاطرات نورالدین کیانوری"، با هزینه و تالش انتشارات اطالعات، 
به  اطالعات  وزارت  طرف  از  ارائه شده  امکانات  و  تصاویر  و  زرکوب  جلد  با 
"خاطرات نویسی"  از  بی سابقه ای  و  جدید  پدیدۀ  به  خواننده  می آورد،  بازار 
برمی خورد و آن این که بازپرس وزارت اطالعات رژیم درنقش مصاحبه گر و 
کمیسیون ویژۀ همین وزارتخانه درنقش "ویراستار"، با هوشیاری و آمادگی 
کامل، وظیفۀ ظریفی را که وزارتخانۀ مربوطه به آن محول کرده است، طی 
تمام روند مونتاژ "خاطرات" و یا بهتر بگوییم بازجویی در "آزادی"، به خورد 
خوانندگان کتاب می دهند. نورالدین کیانوری آزاد نیست، او همچنان در بند 
رژیم است و تنها زندان او را تغییر داده اند. به نام او، هم چنان که به نام طبری 

و دیگران، می توانند "خاطرات" بنویسند.
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حزب تودۀ ایران بارها اعالم کرده است مطالبی که اشخاص در اسارت 
و اجبار دربارۀ حزب و تاریخ آن و اشخاص دیگر می نویسند و یا نوشته اند، 
آغشته به خون  آرشیوهای  روزی  که  نیست  تردیدی  است.  سندیت  فاقد 
سیاه چال های رژیم گشوده خواهد شد و خاطرات به زنجیرکشیده شدۀ ناظراِن 
یکی از شوم  ترین ادوار تاریخ میهن ما بی واسطه و بی سانسور، به نظر مردم 
میهن ما و جهانیان خواهد رسید. ما گفته ایم و تکرار می کنیم، آن گاه که 
انسان ها بدانند بر سر قربانیان رژیم در سیاه چال های رژیم چه گذشته است، 
بر خود خواهند لرزید. ما همچنان هم بستگی عمیق خود را با توده ای های 
نورالدین  و  فیروز  مریم  ازجمله  سیاسی  زندانیان  همۀ  آزادی  و  اعالم  دربند 

کیانوری را طلب می کنیم.



مصاحبه با رفیق علی خاوری،
به مناسبت پنجاه وششمین سالگرد تأسیس حزب تودۀ ایران

]"نامۀ مردم" شمارۀ ۵۱۵،  اول مهر ماه ۱۳۷۶[

ما  اختیار  در  فرصتی  طوالنی  مدتی  از  بعد  اين که  از  تشکر  با  سؤال: 
گفت وگویی  شما  با  حزب  تأسیس  سالگرد  ۵۶ مین  درآستانۀ  تا  گذاشتید 
حزب  تأسیس  سالگرد  مین   ۵۶ به  نیز  ما  سؤال  نخستین  باشیم.  داشته 
که  سیاسی  تحوالت  به  توجه  با  و  تاریخ  در  گذرایی  سیر  با  است.  مربوط 
در سال های اخیر در ایران و در عرصۀ جهانی رخ داده است، شما شرایط 

کنونی حزب را چه گونه ارزیابی می کنید؟

جواب: با تشکر متقابل از این که می توانم بار دیگر مستقیمًا با خوانندگان 
"نامۀ مردم" گفت وگویی داشته باشم. اجازه دهید تا پاسخ به پرسش شما را 
با تذکری کوتاه پیرامون این "طوالنی" شدن فواصل مصاحبه که از سوی 
شما و همچنین برخی رفقای دیگر مطرح می شود شروع کنم. حزب ما مدافع 
اجرای اصل رهبری جمعی و مخالف عمده کردن افراد در مقابل ارگان های 
و  دارند  وجود  حزبی  ارگان های  که  هنگامی  است.  بوده  حزبی  منتخب 
عمده ترین خطوط سیاسی- مبارزاتی حزب را تعیین می کنند دیگر تکیه روی 
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اين یا آن فرد برای ارائۀ تحلیل و رهنمود بی مورد و زاید است. شما می دانید 
حزب،  دوش  بر  که  انبوهی  دشواری های  علی رغم  اخیر  سال های  در  که 
به طور منظم  هرساله  ما  حزب  مرکزی  کمیتۀ  است.  بوده  تدارکاتی  نظر  از 
نشست های خود را برگزار کرده و پیرامون مهم ترین تحوالت سیاسی ایران 
و جهان موضع گیری های مشخص، روشن و دقیقی ارائه کرده است و اسناد 
سیاسی این نشست ها هم از طریق چاپ در "نامۀ مردم" در اختیار عموم قرار 
با اتکاء به همین خرد جمعی بوده که حزب ما توانسته است  گرفته است. 
در این شرایط که تحوالت و نوسانات زیادی در ایران و جهان رخ می دهد، 
یک سیاست منسجم و یکپارچه ای را ارائه بدهد. مصاحبۀ امروز هم درواقع 
وظیفه ای است که هیئت اجرایی با توجه به مجموعۀ شرایط بر دوش من 
گذاشته که به عنوان یکی از معدود باقی ماندگان نسل گذشته که ۵۶ سال 
است افتخار عضویت در حزب تودۀ ایران را دارد، به مناسبت سالگرد حزب با 
نسل جوان توده ای که در یکی از دشوارترين مقاطع تاریخ آن پرچم مبارزه 
شما  پرسش  به  برگردیم  حال  باشم.  داشته  گفت وگویی  گرفته،  به دست  را 
ایران  تودۀ  تاریخ حزب  به نظر من  ایران.  تودۀ  تاریخ ۵۶ سالۀ حزب  دربارۀ 
و  تاریخ منحصر به فرد  کنید،  نگاه  آن  به  بخواهید  زاویه ای که  و  نظر  از هر 
یگانه ای در کشور ماست. حزب ما حزبی است که به دست زندانیان سیاسی 
و عناصر پیش رو و مترقی طرف دار آرمان های طبقۀ کارگر در ایران تأسیس 
شد و به لحاظ قدمت مبارزه، وسعت و گستردگی تأثیر سیاسی- فرهنگی که 
در جامعه برجای گذاشته با هیچ نیروی سیاسی دیگر در ایران قابل مقایسه 
نیست. طرح این مسئله نه به عنوان یک ژست تبلیغاتی بلکه حقیقت آشکاری 
تاریخ  اسناد  البه الی  در  را  آن  می تواند  انصاف  کمی  با  هرکس  که  است 
معاصر و حتی در انبوه نوشته هایی که درمخالفت و تهمت زنی به حزب تودۀ 
ایران تهیه و منتشر شده است ردیابی کند. هنگامی که حزب ما پا به میدان 
واپسگرا  فوق العاده  فئودالی  فرهنگ  جامعه  غالب  فرهنگ  گذاشت،  مبارزه 
و ارتجاعی بود. حزب تودۀ ایران در مدت کوتاهی که امکان فعالیت علنی 
یافت، آن چنان حیات سیاسی- فرهنگی جامعه را دگرگون کرد که اثرات آن 
تا به امروز نه تنها در میهن ما بلکه در منطقۀ خاورمیانه همچنان باقی مانده 
است. در ایران آن روز حتی کلمه کارگر یک واژۀ ناآشنا بود. زنان حق رأی 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۲۲۷۲۲۷        ۲۲۷۲۲۷

از  مهمی  بخش  فرهنگ  استعمارگران،  از  تکلیف پذیری  و  تعبد  و  نداشتند 
سیاست مداران و سیاسیون کشور را تشکیل می داد. دهقانان با زمین خرید 
و فروش می شدند، و عقب ماندگی سیاسی - فرهنگی درآميخته به خرافات 
همراه  عقب مانده  سرمایه داری  و  روبنایی،  اساسی  ویژگی  تاریک اندیشی  و 
احزاب  می داد.  تشکیل  را  کشور  زیربنایی  اساسی  ویژگی  فئودالیسم،  با 
علمی،  مجالت  و  نشریات  شمار  و  نادر  پدیده هایی  سیاسی  سازمان های  و 
فرهنگی و سیاسی بسیار اندک بود. در چنین شرایطی است که حزب تودۀ 
فرهنگی-سیاسی  حیات  کوتاه  مدت زمانی  در  توانست  و  شد  متولد  ایران 
کشور را به تمام معنی دگرگون کند. شما اگر به نخستین برنامۀ حزب ما که 
این  کنید می بینید که  اول" تصویب شد، رجوع  در "کنگرۀ  در سال ۱۳۲۳ 
بوده  برای زمان خودش  انقالبی و روشن بینانه ای  برنامۀ مترقی،  برنامه چه 
معاصر  تاریخ  سال   ۶۰ در  سیاسی  حزب  یک  برنامۀ  نخستین  این  است. 
کار  ساعات  تقلیل  کارگران،  صنفی  حقوق  تحقق  خواست  که  است  ایران 
به ۸ ساعت، مسئلۀ ایجاد سیستم تأمین اجتماعی، اصالحات ارضی برای 
دهقانان، حق رأی دادن و انتخاب شدن و برابری با مردان را برای زنان، و 
حقوق اقلیت های ملی و مذهبی در آن طرح می شود و مهم تر از همه برای 
سیاسی  هدفمند  مبارزۀ  جامعه  در  مترقی  و  مردمی  آرمان های  این  تحقق 
سازمان دهی می گردد. نکتۀ دیگری که توجه به آن ضرور است، این است 
از  عمدتًا  گذشته  دهۀ  پنج  در  لنینیسم  و  مارکسیسم  با  ایرانیان  آشنایی  که 
طریق حزب تودۀ ایران صورت گرفته است. این حزب ما بود که کار ناتمام 
حزب کمونیست ایران، حیدر عمواغلی ها، سلطان زاده ها و ارانی ها را در راه 
نشر این اندیشه های دوران ساز در ایران در آن ابعاد گسترده پی گیری کرد 
و با انتشار صدها کتاب، مجله و مقالۀ علمی نیروهای مترقی و آزادی خواه 
را با این ایدئولوژی آشنا نمود. حتی امروز پس از گذشت پنجاه وشش سال 
گردد،  آشنا  فارسی  زبان  به  مارکسیسم  کالسیک های  با  بخواهد  کسی  اگر 
که  کنید  توجه  شما  است.  ایران  تودۀ  حزب  انتشارات  مرجعش  عمده ترین 
کسی مانند مهندس بازرگان که از مخالفان حزب ما بود، در اظهارنظر راجع 
به تاریخ معاصر ایران تصریح می کند که تحزب و کار سیاسی در شکل رایج 
و امروزی آن از طریق حزب تودۀ ایران در جامعه مطرح شده و همۀ نیروها 
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اهمیت  خوانده اند.  درس  ایران  تودۀ  حزب  مکتب  در  زمینه  این  در  درواقع 
کار عظیمی که حزب در ایران کرده است، هنگامی بیش تر روشن می شود 
سال  پنجاه وشش  این  از  سال  چهل وچند  از  بیش  ما  حزب  کنیم  توجه  که 
و دائمًا هدف پی گرد و سرکوب  برده است  به سر  را در شرایط "غیرقانونی" 
خشونت بار نیروهای ارتجاعی و استبدادی حاکم بوده است. من هميشه به 
این نکته عمیقًا اعتقاد داشته و دارم که هراس جدی نیروهای ارتجاعی و 
امپریالیسم از حزب ما نه به دلیل نیروی عظیم مادی آن بلکه به دلیل توان 
عظیم معنوی و تأثیرگذاری بوده و هست که حزب در شکل دادن به تحوالت 
تودۀ  حزب  به  رسمی  یورش  نخستین  در  دارم  به خاطر  است.  داشته  ایران 
ایران در "بهمن ماه ۱۳۲۷" "دکتر اقبال" در متنی که از طرف دولت وقت 
را "تبلیغ مرام اشتراکی"، "وابستگی  ما  قرائت کرد، عمده ترین جرم حزب 
وضع  ریختن  به هم  و  آشوب  برای  ساده"  مردم  "فریب  و  بیگانگان"  به 
مملکت و به  عبارت دقیق تر مجهز کردن توده های وسیع کارگران، دهقانان 
ستم شاهی  نظام  علیه  مبارزه  سازمان دهی  و  مبارزه  سالح  به  زحمتکشان  و 
اعالم کرد. امروز با انتشار انبوهی از اسناد دولتی انگلستان و آمریکا دیگر 
از اساسی ترین دالیل سازمان دهی کودتای ۲۸  روشن شده است که یکی 
این  انگلستان هراس  دولت  و دستگاه جاسوسی  توسط سازمان سیا  مرداد 
هیچ  وضع  این  بود.  ایران  در  ما  حزب  فزایندۀ  و  چشم گیر  نفوذ  از  کشورها 
تغییری در ۵۶ سال گذشته نکرده است. یعنی ۳۴ سال بعد از دکتر اقبال، 
برای  را  جرم ها  همان  نیز  رژیم،  انقالب  دادگاه های  رئیس  "ری شهری"، 
توده ای ها مطرح می کند، "ریگان" همان نگرانی های "روزولت" را در مورد 
نفوذ حزب در منطقه تکرار می کرد و "خامنه ای" ناچار است اعتراف کند که 
بزرگ ترین نگرانی سران رژیم در دوران نخستین انقالب نفوذ روز افزون و 
چشم گیر حزب تودۀ ایران بود. تاریخ حزب ما تاریخ یک حزب زنده و پیکارگر 
است که به نظر من به تمامی جنبش کارگری و کمونیستی ایران و به همۀ 
فداکاری  دارد.  تعلق  آرمان های طبقه کارگر می رزمند،  راه  در  نیروهایی که 
کم نظیر توده ای ها در پنجاه وشش سال گذشته از صفحات غرورآمیز تاریخ 
ملت ماست. نزدیک به شش دهۀ گذشته اعضا و هواداران حزب ده ها هزار 
سال زندان و هزاران شهید داده و همچنان با شورو شوق و ازجان گذشتگی 
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پرچم مبارزه کارگران و زحمتکشان را در اهتزاز نگاه داشته اند. این تاريخ و 
این مبارزه نه تنها مایۀ سربلندی حزب ما بلکه صفحات درخشانی از جنبش 
آزادی خواهانه و مترقی کشور ماست. البته تاریخ حزب ما همراه سربلندی ها 
همراه  خود  با  هم  اشتباهاتی  و  شکست ها  دست آوردهایش،  و  پیروزی ها  و 
دارد که ما منکر آن نیستیم. ولی شما هنگامی که این دو کفۀ را درکنار هم 
قرار بدهید و بخواهید منصفانه قضاوت کنید، این اشتباهات وزنۀ کوچکی 
است در مقابل تمام خدماتی که حزب در ۵۶ سال گذشته انجام داده است. 
از این تاریخ سراسرمبارزه و خصوصًا نکات برجسته و اساسی آن باید حراست 
است  هدف هایی  عمده ترین  از  یکی  تاریخ  این  مسخ  و  آن  به  یورش  کرد، 
دنبال  پی گیرانه  ایران  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  طبقاتی  دشمنان  که 
کرده، و می کنند و شما امروز نیز شاهد آن هستید که در شرایط حاکم بودن 
سانسور شدید بر کشور رژیم چه گونه اجازه می دهد انواع "خاطرات" و "کتب 
تاریخی" در مورد جنبش کارگری و کمونيستی به قصد لجن مال کردن آن 

انتشار پیدا کند.

جمهوری  رژیم  یورش  به  صحبت هایتان  در  شما  خاوری  رفیق  سؤال: 
اسالمی اشاره کردید. نظرتان درباره وضع کنونی حزب، یعنی ۱۵ سال پس 
از این یورش و با توجه به انبوه مسایلی که در سطح جهان در مورد حقانیت 

مارکسیسم-لنینیسم مطرح گردیده چیست؟

در  رسمی  شکل  به  که  حزب  به  اسالمی  جمهوری  رژیم  یورش  جواب: 
بهمن ۱۳۶۱ آغاز شد. یکی از وسیع ترین و سنگین ترین ضرباتی است که 
حزب ما در طول تاریخ ۵۶ ساله اش با آن مواجه بوده است. در این حمله 
نزدیک به ده هزار نفر از اعضا، هواداران، کادرها و اعضای رهبری حزب ما 
در یک نقشۀ حساب شده و ازپیش تعیین شده دستگیر و روانه شکنجه گاه ها 
شدند. همان طوری که قباًل اشاره کردم، هدف عمدۀ رژیم فلج کردن کامل 
حزب و بیش از همه ضربه زدن به اعتبار و نفوذ معنوی آن در میان کارگان، 
زحمتکشان و اقشار محروم جامعه بود. با چه شکنجه ها و نیرنگ هایی رژیم 
توانست تعدادی از اعضای رهبری وقت حزب را که در شکنجه گاه ها خرد و 
درهم شکسته شده بودند به آن شکل روی صحنه تلویزیون بیاورد تا از زبان 
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آنان حقانیت تاریخی حزب را زیر عالمت سؤال ببرد. این حمله اثرات مهلکی 
بر تشکیالت و ساختار حزب داشت. با دستگیری بخش بزرگی از رهبری حزب 
و کادرهای برجسته تماس میان سازمان های حزبی مختل شد. کار بازسازی 
حزب و اتخاذ سیاست مشخص در شرایط پس از حمله به دلیل مجموعه ای 
این  همۀ  به  شد.  روبه رو  زیادی  دشواری های  با  گرفتاری ها  و  مشکالت  از 
فرصت طلبی  افراد  سوء استفادۀ  اختالف نظر ها،  و  سردرگمی ها  مشکالت 
را برای مطرح کردن خود و دستگیری رهبری مناسب می دیدند  که شرایط 
باید اضافه کرد. علی رغم همۀ این مشکالت، توطئه ها و دشواری هایی که 
شرح آن در حوصلۀ این مصاحبه نمی گنجد. حزب توانست با اتکا به اعضا و 
کادرهای رزمنده اش. ارگان های تشکیالتی، سیاسی، تبلیغاتی و بین المللی 
خود را به تدریج بازسازی کند و با ارزیابی سیاست های گذشته. مجموعه ای 

از سیاست های نوین را در عرصه های مختلف اتخاذ نماید.

فروپاشی  و  سوسیالیستی  کشورهای  تحوالت  خاوری  رفیق  سؤال: 
اتحاد شوروی چه اثراتی در حزب داشت؟

شد،  روبه رو  آن  با  سال   ۱۵ این  در  ما  حزب  که  دیگری  مشکل  جواب: 
مسئلۀ تحوالت در کشورهای سوسیالیستی سابق و فروپاشی اتحاد شوروی 
و درگیری های پس از آن بود. ابعاد و اهمیت این ضربه را فقط می توان در 
سطح جهانی بررسی و مشخص کرد، به عبارت دیگر جنبش جهانی کارگری 
ناگهان خود را  بود،  از اعضای آن  ایران یکی  تودۀ  و کمونیستی که حزب 
برده  ضربه  زیر  را  آن  تاریخ  و  ماهیت  که  جدی  بسیار  نظری  بحران  یک  با 
بود، روبه رو دید. حزب کمونیست اتحاد شوروی که نقش و جایگاه ویژه ای 
افراد فرصت طلب و ضدمارکسیست  به دست  این جنبش جهانی داشت،  در 
دنبال  آن  دستا وردهای  و  سوسیالیسم  نابودی  جز  را  هدفی  که  بود  افتاده 
نمی کردند و امپریالیسم با استفاده از فرصت طالیی ایجادشده کارزار مهیب 
بود. واقعیت  را در سطح جهان علیه جنبش کارگری سازمان داده  تبلیغاتی 
این است که کم تر حزب کارگری و کمونیستی را می توان سراغ گرفت که 
براثر این تحوالت دچار مشکالت و دشواری ها نشده باشد. در حزب ما هم 
پروستریکا  گارباچف ها،  راه  می بایست  حزب  بودند  معتقد  که  کسانی  بودند 
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را طی کند و خود را از بندها و "دگم" های "ایدئولوژیک" رها سازد. بدیهی 
بود که اکثریت رفقای حزبی ما حاضر به پذیرش چنین توصیه هایی نبودند 
و برعکس معتقد به بررسی دقیق خالی از جنجال و علمی حوادثی بودند که 
تأثیر حیاتی بر سرنوشت جامعۀ بشری داشته و خواهد داشت. شما می دانید 
که نه تنها در حزب ما بلکه در سازمان های دیگر چپ ایران نیز این اندیشه ها 
این سازمان ها پیش رفت  از  برخی  و نظری  تا حد تسخیر خط سیاسی  گاه 
و  افراد  تعداد  نبودند  کم  گذاشت.  به جای  را  مخربی  اثرات  مجموع  در  و 
جریان هایی از این دست که در سال های اخیر در اظهارنظرهای خود بارها، 
مارکسیسم -لنینیسم، و درستی مقوالتی همچون امپریالیسم، مبارزۀ طبقاتی، 
ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی را کفن ودفن کردند. مارکس را خیال پرداز 
نوگرایی  پوشش  در  هم  کار  انتهای  در  و  نمودند  معرفی  دیکتاتور  را  لنین  و 
را،  پوسیده  و  کهنه  واپسگرا،  ساختار  یک  یعنی  سرمایه داری  نواندیشی،  و 
در شکل بزک شدۀ آن به عنوان راه حل نهایی ارائه دادند. اظهارفضل های 
بسیار  مقوالت  پیرامون  علمی  جدی  کار  نشانگر  آن که  از  بیش  این چنینی 
سطحی نگری  مؤید  باشد،  اقتصادی  اجتماعی  ظریف  و  پیچیده  بغرنج، 
این  به  حتی  حضرات  که  نمی رسد  به نظر  است.  نظریاتی  چنین  حامالن 
علوم  از  بخشی  لنینیسم  و  مارکسیسم  که  باشند  رسیده  درک  و  شناخت 
اجتماعی است که دانشمندان از موافق و مخالف پیرامون آن هزاران کتاب 
و مقاله نوشته و می نویسند و برای اظهارنظر پیرامون آن نیاز به کار علمی و 
کارشناسانه هست و نمی توان تنها با خواندن یکی دو جزوۀ کوچک و انشاء 
نویسی های بی سروته و طوالنی در باره آن به قضاوت نشست. آن چه به حزب 
این مسائل وظیفۀ  به  پاسخ گویی  ما معتقدیم که کار عظیم  برمی گردد،  ما 
تاریخی و حساسی است که نیازمند کار مشترک، جدی و مسئوالنۀ کل جنبش 
کارگری و کمونیستی جهان است. ما در سال های اخیر از نزدیک با احزاب 
گوناگونی در این زمینه تبادل نظر کرده ایم، ازجملۀ احزابی بودیم که در دو 
کنفرانس مهم جهانی دربارۀ مارکسیسم و دوران ما که در "هند" برگزار شد 
و کنفرانس مشورتی در مورد علل فروپاشی سوسیالیسم در "یونان" حضور 
پیدا کردیم و نقطه نظرها و برداشت های خود را با احزاب گوناگون، ازجمله 
احزاب کشورهای سابق سوسیالیستی ازنزدیک درمیان گذاشتيم. در همین 
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کنگرۀ اخیر "حزب کمونیست فدراتیو روسیه" فرصتی دست داد که هیئت 
نمایندگی کمیتۀ مرکزی حزب همراه با سایر هیئت های مهمان در جلسه ای 
جدا از کنگره با رفقای روسیه و نمایندگان سایر احزاب کارگری و کمونیستی 
بار دیگر در این باره تبادل نظر کنند. شما توجه کنید که حزبی با قدرت و توان 
داده های  و  اطالعات  آن همه  با  و  روسیه  کمونیست  حزب  علمی  و  فکری 
دست اول هنوز اظهارنظر قطعی در این باره نکرده است و هنوز مشغول کار 
تحقیقاتی در این زمینه است. نظر مشترک در میان اکثر احزاب کارگری و 
کمونیستی جهان این است که هنوز باید کار زیادی از لحاظ نظری و تحقیق 
علمی صورت بگیرد تا بتوان با مسئولیت در این باره به قضاوت نشست. حزب 
ما در جریان تدارک چهارمین کنگرۀ خود کمیسیونی از کمیتۀ مرکزی را مأمور 
کرد تا در زمینۀ طرح اسناد اولیه ای در این زمینه کار بکنند که حاصل این کار 
پس از گذشت نزدیک به یک سال همان اسنادی است که "نامۀ مردم"، 
برای نظرخواهی از اعضا و هواداران حزب و همچنین قضاوت عموم به چاپ 
رساند. البته اين تنها یک گام کوچک برای روشن کردن موضوع های مورد 
بحث و برخی اشارات به مضامین آن بحت ها است و بی شک باید در آینده باز 

هم کار بیش تری در این زمنیه انجام بگیرد.

سؤال: وضع امروز چپ در سطح جهان و ایران را چه گونه می بینید؟

جهانی  جنبش  که  کوتاهی  دوران  از  پس  که  می کنم  فکر  من  جواب: 
کارگری و کمونیستی واقعًا دچار سردرگمی شده بود و حالت دفاعی به خود 
گرفته بود، ما االن شاهد اوح مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر 
جهان هستیم. شما نگاه کنید در ایتالیا، پرتغال، فرانسه که احزاب نیرومند 
کمونیستی دارند، پس از دوران دشواری های جدی که ازجمله در ایتالیا در 
بسیار  شکل  با  و  تازه  نیروی  با  مجددًا  احزاب  این  بوده،  حزب  انحالل  حد 
است،  برانگیخته  را  سرمایه داری  سیاسی  مفسران  تعجب  که  قدرتمندی 
دوباره به میدان آمده اند و امروز اندیشه های چپ و کمونیستی پرچم نه تنها 
کمونیست ها بلکه اقشار بزرگی از کارگران و زحمتکشان گردیده است. کافی 
تا  آلمان  از  گذشته  سال  دو  در  اروپا  در  کارگری  حرکت های  به  تنها  است 
بلژیک و... نگاه کنید. چنین وسعت، گستردگی  فرانسه، اسپانیا، پرتغال، 
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و مبارزه ای کم سابقه بوده است. در آمریکا پس از دهه ها افول تشکل های 
کارگری و سندیکایی، ناگهان صدها هزار نفر به سمت آن رو می آورند و مبارزه 
به  کنید  نگاه  همه  از  مهم تر  می کند.  پیدا  تازه ای  اوج  امپریالیسم  قلب  در 
شکست  آن جا  در  کمونیست  احزاب  که  سابق  سوسیالیستی  کشورهای 
کارزار  یک  هدف  گذشته  سال  هشت  در  و  بودند  شده  متحمل  را  سختی 
انتخابات ریاست جمهوری روسیه  بوده اند.  تبلیغاتی گسترده و توقف ناپذیر 
دولت  توسط  روسیه که  نمونه ها است. حزب کمونیست  اين  از جالب ترین 
وابسته یلتسین غیرقانونی شد، مورد یورش قرار گرفت و رسانه های گروهی 
در  برنداشتند.  آن دست  علیه  تبلیغ  از  لحظه ای  انحصارها  کامل  کنترل  در 
و  می آورد  رأی  میلیون   ۳۰ از  بیش  نماینده اش  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به اعتراف رسانه های گروهی امپریالیستی اگر کمک تبلیغاتی این رسانه ها و 
صدها میلیون دالری که برای این کار مایه گذاشتند، وجود نمی داشت، معلوم 
نبود که نتیجۀ انتخابات همان باشد که شد. به نظر من دلیل این استقبال 
به جنبش کارگری و کمونیستی روشن است، در نبود اردوگاه سوسیالیسم و 
چیزی  که  امپریالیسم  سوی  از  جهانی  نوین  نظم  اعالم  با  و  شوروی  اتحاد 
پیشرفته  کشورهای  از  معدودی  توسط  جهان  بی حد  و  آشکار  غارت  جز 
سرمایه داری نیست. مردم در جهان متوجه شدند که چه تکیه گاه نیرومندی 
سوسیالیستی  کشورهای  مردم  داده اند.  دست  از  خود  منافع  از  دفاع  در  را 
سوسیالیسم  هم  و  سرمایه داری  سیستم  دو  هر  امروز  نزدیک  از  که  هم 
ُپراشکال را تجربه کرده اند به این اعتقاد رسیده اند که سیستم گذشته از نظر 
به عنوان  انسان  برای  شدن  قائل  ارزش  و  اجتماعی  انسانی-  دستا وردهای 
محور پیشرفت اقتصادی و نه سرمایه، چه سیستم برتر و پیشرفته تری بود. 
و امروز حاکم شدن سرمایه داری در کشورشان چه فاجعۀ عظیمی است که 
برای رها شدن از آن می بایست راه دراز پیموده شده را دوباره طی کرد. در 
مورد چپ ایران نیز به نظر من اگر بتوانیم بر این همه چنددستگی و اختالف 
که برخی از زمینه های آن کنون دیگر از بین رفته است، چیره بشویم، آیندۀ 
آن در میهن ما آیندۀ بسیار روشن و تعیین کننده در تحوالت آتی کشور است. 
حزب ما عمیقًا بر این باور است که جنبش کارگری در کنار ساير زحمتکشان 
این  است.  کشور  آتی  تحوالت  در  تعیین کننده  نیروی  روستاها،  و  شهرها 
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نیروها به طورطبیعی نیروهایی هستند که خانه شان و سازمان شان چپ ایران 
است و چپ ايران درصورتی که بتواند بر بیماری پراکندگی خود چیره شود و 
صف واحد طبقۀ کارگر و زحمتکشان را سازمان دهی کند، عمده ترین نیروی 

سیاسی ایران در آینده خواهد بود.

مسئلۀ  کشور.  اخیر  تحوالت  مهم ترین  از  یکی  خاوری،  رفیق  سؤال: 

سیاسی  سازمان های  و  احزاب  بود.  جمهوری  ریاست  انتخابات  هفتمین 

مختلف مواضع گوناگونی را در قبال این انتخابات اتخاذ کردند، اگر ممکن 

است پیرامون مواضع حزب در این مورد توضیحاتی بدهید. کسانی سیاست 

سیاست  نوعی  را  به خصوصی  کاندیدای  از  عدم پشتیبانی  و  عدم تحریم 

بی طرفی و یا امتناع نامیدند.

جواب: پیش از هر چیز، هنگام طرح و بررسی مسئلۀ انتخابات در شرایط 

حاکمیت رژیم "والیت فقیه" بر میهن ما، الزم به تصریح است که حزب ما 
روند تدارک و برگزاری انتخابات را در زمینۀ فقدان شرایط تأمین دموکراتیک 
کاندیدا  برای  شهروندان  حق  تأمین  انتخابات  در  رأی دهندگان  مشارکت 
و  سیاسی  سازمان های  و  افراد  الزم  حقوق  و  آزادی ها  دیگر  رعایت  شدن، 
اجتماعی در این امر مهم، به هیچ وجه آزادانه و دموکراتیک ندیده و نمی بیند. 
آن چه در جریان این انتخابات نسبت به دفعات گذشته متفاوت بود، حرکت 
فرمایشی  و  تصنعی  مخدوش،  پروسه ای  که  است  مردم  توده های  نیرومند 
را به مشتی کوبنده، اعتراضی رعد آسا و خواستی آمرانه تبدیل کرد که به هر 

حال و به هر تقدیر آثار و عواقب بسیار جدی را به همراه خواهد آورد.

باید بگویم که  از این مقدمه کوتاه که بگذريم، در پاسخ به سؤال شما 
موضع گیری های حزب تودۀ ايران نسبت به مسائل مربوط به میهن ما اساسًا 
عام  مصالح  و  زحمتکشان  آزادی های  و  حقوق  از  قاطع  پشتیبانی  مبنای  بر 
میهن استوار است و نمی تواند بی طرفانه باشد. حزب ما از مدت ها قبل از 
انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری تاکتیک افشاگری قاطعانه و پی گیر 
ماهیت عمیقًا زالوصفت و انگلی بورژوازی دالل و مدیریت سیاسی- مذهبی 
واپس گرا و تاریک اندیش این بخش از بورژوازی را در سیمای جناح حکومتی 
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معروف به "راست سنتی" به عنوان هستۀ اصلی و حلقۀ مرکزی مبارزه سیاسی 
و اجتماعی خود، در استراتژی طرد "رژیم والیت فقیه" به پیش برده است. 
تأکید بر این واقعیت، یعنی نفی قاطع یک طرف از دو طرف اصلی مدعی 
کرسی ریاست جمهوری را نمی توان سیاست بی طرفانه و یا امتناع نامید. ما تا 
این جای کار با احساس مسئولیت و درک ابعاد اهمیت تصمیم می توانستیم 
اظهارنظر کرده باشیم که کردیم. اما برای تحکیم مبانی امید و اعتماد توده ها 
به امکان تحوالت بنیادین در رژیم "والیت فقیه" هیچ گونه شواهد و دالیل 

مطمئنی وجود نداشت و ندارد که روی فرد معینی شرط بندی کنیم.

کنونی  طاقت فرسای  تنگناهای  در  میهن مان،  محروم  مردم  برای  ما 
صمیمانه آرزوی گشایشی، حتی نسبی، می کنيم. ولی معتقد بوده ایم و معتقد 
مانده ایم که در چارچوب "والیت فقیه" و مناسبات مسلط سرمایه داری انگلی 
قائم بر ایدئولوژی فقه سنتی، گرهی اساسی از انبوه مشکالت جدی سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ ما گشوده نخواهد شد. ما در ارزیابی 
خود پیرامون امر انتخابات نمی توانستیم به این واقعیت توجه نداشته باشیم 
که گردانندگان اصلی دین و حکومت و در رأس همۀ آنان ولی فقیه، برای 
قائلند که  ارزش  آن جا  تا  آن ها و حضورشان در عرصۀ سیاسی  رأی  و  مردم 
این رأی و حضور در خدمت تحکیم رژیم "والیت فقیه" و موقعیت و منافع 
متولیان نظام موجود عمل کند. حضرات برای در کنترل داشتن مسیر حرکات 
امروز  دارند. شما  اختیار  در  ابزار کافی "قانونی"  اجتماعی جامعه  و  سیاسی 
شاهد هستید که بسیاری از طرفداران آقای خاتمی هم در اظهارنظرهایی که 
بازتاب بیرونی پیدا کرده است، و ازجمله آخرین آن مصاحبۀ "بهزاد نبوی" با 
"روزنامۀ سالم" است، ناچارند بر صحت و دقت ارزیابی حزب ما و این حقیقت 
که باوجود کنترل کلیۀ اهرم های قدرت توسط "ولی فقیه" تصور این که بتوان 

کاری جدی انجام داد، تصوری غیرواقع بینانه است، صحه بگذارند.

سؤال: بااین وجود، گردش سریع و غیرمنتظره جو سیاسی کشور را در 

آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری چه گونه ارزیابی می کنید؟

جواب: اگر از عامل مداخالت و تبلیغات ابلهانه و تحریک آمیز وابستگان 
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جناح  این  کاندیدای  به نفع  سنتی"  "راست  حکومتی  جناح  اکره  و  خدمه  و 
باید گفت  بگذريم که نقش کوچکی در تفته کردن روند انتخابات نداشت، 
عمر عوامل زمینه ساز اصلی این تحول به طول سال های استبداد می رسد، 
انتخابات پنجمین دورۀ  بین  بروز و اعالم پرسروصدای آن در فاصلۀ  منتها 
جریان  در  می کند.  پیدا  تحقق  جمهوری  ریاست  دورۀ  هفتمین  و  مجلس 
سرمست  رسالت،  جناح  اسالمی،  شورای  مجلس  دورۀ  پنجمین  انتخابات 
از اشغال گام به گام اکثر مواضع و موقعیت های مؤثر در نهادهای حکومتی 
برای  فقیه"،  "ولی  برندۀ  برگ  داشتن  انحصار  در  آن ها،  همۀ  رأس  در  و 
بانفوذ  به متحد  بود و حتی  برداشته  انحصاری قدرت حکومتی خیز  تسخیر 
اکثریت  از  مبارز  روحانیون  مجمع  برکناری  امر  در  تعیین کننده  عامل  و  خود 
پایان  با  زیرا  کرد،  پشت  حکومتی،  نهادهای  دیگر  و  مجلس  کرسی های 
زمینه های  تدارک  در  وی  عدم موفقیت  و  او  جمهوری  ریاست  دورۀ  یافتن 
"قانونی" و جلب موافقت دیگر متولیان رژیم به انتخاب مجدد، نقش او را 
پيشنهاد  قبول  از  که  آن جا  تا  می دید،  رو به افول  را  ستاره اش  و  انجام یافته 
پنجم  نمایندگی مجلس دورۀ  نفر کاندیدای  برای گنجاندن چند  رفسنجانی 
به  پا  رفسنجانی  توصیۀ  و  نقشه پردازی  با  کارگزاران  گروه  کرد.  استنکاف 
عرصۀ درگیری جدید سیاسی گذاشت. در آن هنگام اثر و کاربرد این اقدام 
مطرح  و  باشد  مطرح  می توانست  مجلس  دورۀ  پنجمین  انتخابات  در  فقط 
ریاست  روی  پیش  انتخابات  در  به ویژه  و  سیاسی  آتی  حوادث  در  نه  بود، 
جمهوری. ایجاد چنین شکافی در درون دو جناح اصلی حکومتی در زمینۀ 
انزجار و دل زدگی توده های وسیع مردم از سیاست های مجموع رژیم حاکم، 
نیروی عظیمی را که به  زور اختناق و دستگاه های سرکوبگر قادر نبود نقش 
مؤثر خود را در حوادث سیاسی کشور ایفا کند، تاحدی از زیر فشار سهمگین 
خارج ساخت. به نظر من امکان تکرار مانور سابق رفسنجانی در پشت کردن 
به متحدان سیاسی خود- آن چه در انتخابات سومین دورۀ مجلس و با جناح 
رسالت  جناح  و  مبارز  روحانیت  جامعۀ  برای  شد-  انجام  رادیکال  به اصطالح 
قابل تصور نبود، چیزی که به وقوع پیوست. رفسنجانی پیوند گسسته با این 
رسالت  جناح  با  وی  ائتالف  نتیجۀ  در  که  را  کشور  سیاست  از  رانده شدگان 
و  رقبا  بین  ائتالف  نوعی  تشکیل  به  و  کرد  برقرار  ازنو  بود،  گردیده  ممکن 
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بلوک  عماًل  و  کرد  کمک  مبارز  روحانیت  و  رسالت  جناح  سیاسی  مخالفان 
گیری های  موضع  در  جابه جایی ها  این  ساخت.  ممکن  را  سیاسی  جدید 
معادالت  نه تنها  حکومتی  سران  بین  حاصله  شکاف  و  حکومتی  جناح های 
و  بروز  گذرگاه  بلکه  ریخت،  به هم  را  حکومت  پیرامون  و  درون  جناح های 
خروج قانونی اعتراض نیرومند مردم را، در شرایطی غیر قابل تعقیب و سرکوب 
و پیش پردۀ "حماسه  اول  در مرحلۀ  فراهم ساخت. کسانی  رژیم،  از جانب 
دوم خرداد"- انتخابات پنجمین دورۀ مجلس شورای اسالمی- به رأی باالیی 
رسالت"  "جناح  با  مشترک  فهرست  در  اگر  که  شدند  مفتخر  مردم  طرف  از 
گرفتار  اسالمی  موتلفۀ  هیئت  کاندیداشدۀ  سران  سرنوشت  به  می آمدند 
می آمدند. رأی باالی )درواقع رأی اول تهران( به خانم فائزه هاشمی، تبلور 
و تبارز اعتراض سرکوب شده نسبت به سیاست های زن ستیز رژیم خودکامه 
به  منفی  رأی  به شکل  که  بود  اعتراض سرکوب شده  بود. همین  و کهنه گرا 
رژیم و کاندیدای آن، و رأی مثبت به محمد خاتمی به صندوق ها ريخته شد. 
را  میلیونی  توده های  شگرف  نیروی  جمهوری  ریاست  انتخابات  به هرحال، 
که در محاسبات حکم رانان رژیم "والیت فقیه" به فراموشی سپرده شده بود، 
به مثابه نیرویی مستقل از رژیم، نه در تأیید بلکه در تقابل و رد آن، به شکل 
این  با شناخت  اینک حکم رانان جمهوری اسالمی  برجسته مطرح ساخت. 
نیرو خود را برفراز کوه آتش فشاِن موقتًا خاموش احساس می کنند و مردم، 
دیگر، خود را جمع افرادی تنها در قبال خودکامگی و ستم رژیم نمی بینند. 
این شناخت عمومی مجدد توده ها از نیروی هم بستگی و اعتراض نسبت به 
ابعاد  با حکومت داران مستبد  بی حقوق  توده های  تعارض  و  تقابل  به  رژیم، 
گسترده و ژرفای بی سابقه ای خواهد داد. عکس العمل بیرونی رژیم در مقابل 
اين زمین لرزۀ سنگین، تظاهر به بی تفاوتی در قبال رأی منفی مهیب مردم و 
تأویل آن به حمایت سرتاسری از رژیم "والیت فقیه" و نظام قائم برآنست! 
و اما واقعیت امر و شواهد موجود و جابه جایی های اولیه گواه برحاکم شدن 
جناح  سران  و  فقیه"  "ولی  اعمال  بر  انتقام جویی  و  ترس  عصبی،  روحیۀ 
شکست خورده در انتخابات است که همچنان بر اهرم های اصلی حکومتی 
و اقتصاد مسلطند. رژیم، با احیا و توان بخشی "مجمع تشخیص مصلحت 
دست  و  اجرایی  صرفًا  نقشی  به  را  جمهوری  ریاست  و  دولت  نقش  نظام"، 
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دوم و در خدمت اهداف مجمع تشخیص مصلحت تقلیل داده است که زیر 
سیاست های  اصلی  سکان داران  رفسنجانی،  هاشمی  و  رهبر  شخص  نظر 
روبه رشد  بورژوازی  و  تجاری  بورژوازی  حاکم،  روحانیت  نمایندگان  و  کشور 
مردم  که  روزی  تا  است.  تعیین شده  وظیفۀ  انجام  به  مجاز  بوروکراتیک، 
میهن ما، در اکثریت قاطع و مؤثر خود، به این نتیجه نرسند که در چارچوب 
رژیم "والیت فقیه" تغییرات و اصالحات فقط می تواند به آرایش سطحی و 
"تلطیف" نسبی رنج ها و محرومیت انسان ها و اسارت روحی و فکری آن ها 
دست یابی  برای  مردم  چرخید.  خواهد  پاشنه  همین  بر  در  اساسًا  بیانجامد، 
به حقوق و آزادی هایشان باید نیروی مؤثر و کارایی را از وحدت و انسجام 
رژیم حاکم سازمان دهی  استبداد  و  در مقابل زورگویی  فعالیت سیاسی خود 

کنند.

در  مقاالتی  انتشار  طریق  از  اخیرًا  حزب  خاوری  رفیق  سؤال: 
امنیتی رژیم در درون و  ارگان های  "نامۀ مردم" پیرامون توطئه های 
باره  از کشور اخطارهایی داده است. اگر ممکن است در این  بیرون 

توضیحات بیش تری را بدهید.

از روزی که  رژیم درواقع  امنیتی  ارگان های  توطئه های  جواب: مسئلۀ 
این رژیم دستگاه امنیتی خود را به راه انداخت، لحظه ای قطع نشده است 
و تا روزی هم که این رژیم بر سر پا است، قطع نخواهد شد، منتها اشکال 
امنیتی  ارگان  زمانی  است.  گوناگون  مختلف  مقاطع  در  آن  بیرونی  بروز  و 
مختلف  طرق  از  و  بودند  مشغول  حزب  علیه  اطالعات  جمع آوری  به  رژیم 
فرستادن  نفوذی  تلفن،  استراق سمع  حزبی،  خانه های  داشتن  نظر  زیر 
وارد  حزب  به  حمله  با  توطئه ها  این  بعد  می دادند.  انجام  را  کار  این  و... 
"اعترافات"  انبوه  انتشار  تلویزیونی،  شوهای  با  حزب  شد،  نوینی  مرحلۀ 
و  رنگارنگ  کمیته های  تشکیل  سپس  و  آمده  به دست  داغ ودرفش  به زور 
غیره برای انفجار حزب از درون مواجه بود. با شکست این برنامه و درپی 
به  زندانیان سیاسی، رژیم  از  بزرگی  زندانیان توده ای و گروه  کشتار جمعی 
فکرهای دیگری افتاد که ما بازتاب آن را در این سال ها در اشکال مختلف 
به نام  این دست  از  نوشته هایی  و  اقسام "خاطرات"  و  انواع  دیده ایم. چاپ 
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برای  تالش  و  بود  گردیده  تنظیم  بازجویی  شکل  در  و  شکنجه  قربانیان 
جاانداختن این نظرات به عنوان "نظرات توده ای"، توطئه دیگری بود که 
با  اخیر هم  در دو سال  روبه رو شد.  با شکست  با هشدارباش رهبری حزب 
ترفند جدیدی به نام حزب سازی و سازمان های "چپ" ایجاد کردن در ایران 
روبه رو هستیم. در کشوری که هواداران حزب به جرم خواندن کتب حزبی و 
فعالیت در صفوف حزب شکنحه و اعدام می گردند، ناگهان سازمان "چپی" 
اجازه پیدا می کند کتب رفقایی مانند جوانشیر، بهزادی، نیک آیین و رفقای 
دیگر را که رژیم وحشیانه آنان را قتل عام کرده است، آزادانه تکثیر کند و 
این  بگذارد.  صفحه ای  یک  تبلیغات  کشور  مجالت  در  آن ها  فروش  برای 
و  ارتباط می گیرد،  نیروهای "خودی"  و  از کشور  با خارج  آزادانه  مجموعه 
قانونی  ارگان های  و  حزب  بردن  عالمت  زیر  برای  تبلیغاتی  شدید  فعالیت 
هستند  آزاد  حضرات  می گردد.  آغاز  مشترکًا  اختالفات  به  دامن زدن  و  آن 
مصاحبه انجام دهند و نظرات چهره های "سرشناس" و "توانمند" توده ای 
کشور  درون  در  توده ای"  آگاه  "محافل  نظرات  و  رهنمودها  عنوان  زیر  را 
منتشر کنند. و عوام فریبی را تا به آن جا رسانده اندکه می گویند امروز آن قدر 
و  است  شده  داده  ایران  در  حزب  تشکیل  قول  که  هست  آزادی  ایران  در 
این کار به دست همان چهره های "توانمند" به زودی انجام خواهد گرفت، 
فعالیت  نیست جز  این که خط چنین حزبی هم چیزی  دیگر  نکتۀ ظریف  و 
قانونی در چارچوب قانون اساسی رژیم "والیت فقیه" و دفاع از این "نظام" 
و  "انحرافی  خط  با  مقابله  آن  از  مهم تر  شاید  و  "خارجی"  خطر  مقابل  در 
طرد  برای  مبارزه  به  را  مردم  که  مهاجرت"  در  حزب  رهبری  خانمان برانداز 
رژیم "والیت فقیه" فرا می خواند. تا آن جا که من اطالع دارم، اکثر رفقای 
توده ای با این جریان مرزبندی مشخص دارند و بسیار هوشیارتر و آگاه تر از 
آن هستند که فریب چنین مانورهايی را بخورند. در پی هشدارباش حزب، 
این توطئه  ما  آورده شوند.  به صحنه  بود که مهره های دیگری  باید منتظر 
را به هیچ وجه پایان یافته نمی بینیم و معتقدیم رفقای حزبی در هر کجا که 
هستند باید با نهایت دقت و هوشیاری با آن برخورد و مقابله کنند. نباید اجازه 
داد دشمن با سوءِ استفاده از احساسات پاک ما دریچه ای را برای نفوذ در 

قلب ما و ضربۀ مجدد به حزب بیابد.



۲۴۰۲۴۰    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

"نامۀ مردم": با تشکر از شما پیامی برای رفقا دارید؟

رسیدن  فرا  و  کنم  استفاده  فرصت  این  از  تا  دهید  اجازه  جواب: 
پنجاه وششمین سالگرد تأسیس حزب مان را به همۀ رفقا، اعضاء و هواداران 
و زحمتکشان  برای کارگران  و  بگویم  تبریک  در هر کجا که هستند،  حزب 
آزادی استقالل و عدالت اجتماعی مبارزه  راه  و همۀ مردم میهن ما که در 

می کنند، آرزوی پیروزی و موفقیت بکنم.



رفیق علی خاوری در مصاحبه با نشریٔه »دنیای جوان«

)یونگه ِولت( آلمان:

این آغاز پایان رژیم است!
]به نقل از: "نامۀ مردم" شمارۀ ۸۲۳،  ۲۶ مردادماه ۱۳۸۸[

تحریریۀ  هیأت  دعوت  و  پیشنهاد  به   ،۲۰۰۹ اوت   ۵ چهارشنبه  روز  در 
تودۀ  حزب  رهبری  از  جوان(  )دنیای  ولت«  »یونگه  چپ گرای  روزنامۀ 
ایران، خبرنگار این نشریه آقای پیتر اشتاینیگر، مصاحبۀ مفصلی در رابطه 
با تحوالت اخیر کشور در رابطه با انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری، 
جنبش اعتراضی مردم میهن، سیاست های رژیم حاکم و تحلیل حزب تودۀ 
ایران در این باره با رفیق علی خاوری انجام داد. این مصاحبه در شمارۀ روز 

شنبه ٨ اوت ٢٠٠٩ نشریۀ »یونگه ولت« منتشر شده است.

 ۱۳۵۸  /۱۹۷۹ اسالمی  انقالب  در  شما  حزب  خاوری،  رفیق  سؤال: 
مالیان  رژیم   ۱۳۶۴/۱۹۸۵ سال  در  داشت.  شرکت  شاه  سرنگونی  و 
حزب  امروزه،  کرد.  غیرقانونی  و  سرکوب  را  حزب  به طوروحشیانه ای 
ایران امروزه تحت چه شرایطی  صرفٌا در تبعید فعالیت دارد. حزب تودۀ 
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فعالیت می کند و اعضای آن در ایران با چه نوع مشکالتی و سرکوبی هایی 

روبه رو هستند؟

و  تحریریه  هیأت  به  رفیقانه  درودهای  صمیمانه ترین  با  جواب: 

خوانندگان نشریۀ »یونگه ولت«. با تغییر کوچکی در سؤال اول، که زیاد 
در  صرفٌا  شما  حزب  امروزه   …« می پرسید  که  آن جا  نیست،  کوچک  هم 
و  تبعید  در  اساسٌا  ایران  تودۀ  حزب  که  باید گفت  دارد…«،  فعالیت  تبعید 
امکان  از  بهره گیری  این که  به ویژه  دارد.  فعالیت  تبعید  در  صرفٌا  نه  لیکن 
اپوزیسیون  را در موقعیت  فعالیت هر سازمان و حزب  الکترونیک  ارتباطی 
هرگونه  حزب  است.  کرده  دگرگون  فقیه  والیت  سانسور  و  پلیسی  رژیم 
درون  حوادث  بر  تُاثیرگذاری  به قصد  را  خود  بیرونی  مبارزاتی  فعالیت 
توده ای  و  کارگری  سیاسی  مبارزات  روند  در  فعال تر  هرچه  شرکت  و  کشور 
و  معنا  می تواند  فقط  حزب  حرکت  تنظیم  این گونه  می برد.  به پیش  کشور 
در  مؤثر  بسیار  پیکار  تاریخ  ۷۰ سال  به  نزدیک  دارای  محتوای یک حزب 
سرنوشت میهن ما را تعیین کند که همین طور هم هست. هر گوشۀ زندگی 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ متنوع ما متأثر از این فعالیت و پیکار 
انقالب  از  پس  و  پیش  دوگانۀ  رژیم های  است.  بوده  حزب  خستگی ناپذیر 
حاکم بر کشور همواره حزب تودۀ ایران را جدی ترین و مُوثر ترین نیروهای 
آن  ریشه های  و  واقعیت  این  دالیل  می بیند.  و  می دیده  خود  اپوزیسیون 
رژیم  سرسپردگی  و  سلطنتی  استبداد  با  حزب  دشوار  و  پی گیر  مبارزۀ  در  را 
نهادهای  همۀ  به  یورش  با  که  فقیه  والیت  رژیم  با  مبارزه  و  پادشاهی 
به  ما،  میهن  مردم  فرهنگی  و  اجتماعی   – سیاسی  مردمی،  و  دموکراتیک 
کرده  خیانت  بود،  استقالل  و  عدالت  آزادی،  اساسٌا  که  انقالب  اهداف 
است، باید دید. برای دوستان خوانندۀ آلمانی نشریۀ »یونگه ولت« که این 
دسترس  در  مناسبی  مقایسۀ  میزان  می کنند،  دنبال  را  ایران  حوادث  روزها 
است تا ببینند رژیمی که اعتراض مسالمت آمیز و آرام شهروندهای خود را 
به انتخابات ریاست جمهوری این چنین به آتش و خون می کشد، با فعالیت 
فقیه  والیت  رژیم  طرد  و  نفی  و  مقابله  عرصۀ  در  فعال  حزب  یک  حضور  و 
چه گونه رفتار می کند و کرده است. حزب تودۀ ایران طرد رژیم استبدادی 
والیت فقیه را می خواهد و رژیم استبدادی نابودی حزب را. رژیم واالیی با 
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پلید خود  این مقصد  تزویرش  و  فریب کاری  و  تبلیغات  ابزار سرکوب،  تمام 
را دنبال می کند.

سؤال: محمود احمدی نژاد در انتخابات سال ۲۰۰۵/ ۱۳۸۴، به خصوص 
به کمک آرای جمعیت فقیر مردم پیروز شد. آیا این مردم از سیاست های او 

در چهار سال اخیر نفع برده اند؟

از همۀ  ریاست جمهوری خود  اول  جواب: احمدی نژاد در ۴ سال دورۀ 
امکانات تبلیغاتی به نفع تدارک انتخاب مجدد خود بهره گرفته است. صدا 
تبلیغات  اختیار  در  دولتی(  تلویزیون  و  )رادیو  اسالمی  جمهوری  سیمای  و 
عوام فریبانۀ او بوده است. سفرهای صرفٌا تبلیغاتی او به استان های کشور و 
دادن وعده های سرخرمن و اغلب بی محتوی به مردم محل، تظاهر شدید به 
قشریت مذهبی، هزینه کردن میلیاردها دالر در راه تدارک شوهای پرهزینه 
پشتیبانی  از  استفاده  مردم،  مذهبی  و  ملی  احساسات  تحریک  و  تبلیغاتی 
کردن  فربه  و  تغذیه  خامنه ای،  شخص  و  روحانیت  بخش  ارتجاعی ترین 
و  مالی  منافع  دادن  طریق  از  بسیچ  و  سپاه  مانند  نظامی-امنیتی  نهادهای 
به  آن ها  از  مهمی  بخش های  دادن  پیوند  و  نهادها،  این  به  مهم  امتیازات 
عرابۀ دولت خود ازجمله راه کارهای مورد استفادۀ احمدی نژاد در هموار کردن 
راه دورۀ دوم ریاست جمهوری او بوده است. به این مقدمۀ نه چندان کوتاه، 
تقلب میلیونی در جابه جایی آرای مردم معترض و مخالف را نیز باید اضافه 
کرد، چیزی که موضوع جدی اعتراضات امروز مردم در کشور ماست. باید 
گفت که با توجه به همین عملکرد منفی و ضدمردمی حکومت احمدی نژاد 
چه در ساحۀ اقتصادی و چه در ساحۀ آزادی های فردی و اجتماعی و چه در 
روابط و سیاست خارجی کشور بود که اکثریت مردم میهن ما در این انتخابات 
در ظرف  رأی گیری  از خاتمۀ  رفتند. پس  رأی  به پای صندوق های  آگاهانه 
فقط چند ساعت نتیجۀ شمارش ۴۰ میلیون آرای ریخته شده به صندوق ها 
تقلب  آن،  از  منتشرشده پس  فراوان  اسناد  و  و شواهد  امر  این  اعالم شد. 
آشکار حکومتیان را به خوبی برمال ساخت. این تقلب و این خیانت به آرای 
مردم میهن ما خشم همگانی آنان را برانگیخت و اعتماد مردم را نسبت به 
حکومت رسمی کشور درهم شکست. علت آن چه را که در این روزهای پس 
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از انتخابات انجام شده است، و آن چه در آینده انتظار می رود انجام بشود، 
و  استبدادی  حکومت  بین  غیرقابل ترمیم  شکاف  و  عمیق  بحران  این  در 
مردم باید جست وجو کرد. اکثریت مردم میهن ما آخرین باور خود را به رژیم 
از دست داده است و عصر اعتراضات پی گیر و فزاینده  سرکوب و استبداد 
چه در سطح جامعه و چه در اعماق آن آغاز شده است و این آغاز پایان رژیم 

استبداد و عوام فریبی قرون وسطایی در میهن ماست.

سؤال: بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ژوئن )۲۲ خردادماه(، 

و  است  بوده  جهانی  اخبار  در  مٌهمی  بسیار  مسالۀ  ایران  اعتراضی  جنبش 

آورده است. چه  به دست  نقاط مختلف جهان  را در  هواداران بسیار زیادی 

گروه های اجتماعی ای بخش های مختلف این جنبش اعتراضی را تشکیل 

شما  را  اعتراضی  جنبش  بین  در  چپ  سیاسی  نیروهای  نفوذ  می دهند؟ 

چه گونه ارزیابی می کنید؟

گرفته  فرا  را  ما  جامعه  اقشار  همۀ  مردم  اعتراضی  جنبش  جواب: 

اکثرٌا  سیاست های  خطر  معرض  در  را  خود  به نحوی  یک  هر  آن ها  است. 
غیرکارشناسانه و اراده گرایانه، عوام فریبانه و ماجراجویانۀ حکومت می بینند و 
نگران وضع آینده خود و کشور هستند. جا دارد همین جا از خوانندگان »یونگه 
ولت«. از این به ظاهر کلی گویی عذر بخواهم، ولی در همین جا باید اضافه 
کنم که هر کدام از این نسبت ها که به حکومت احمدی نژاد داده شده است، 
صورت  در  که  دارد  را  خود  روشن  آمار  و  دالیل  و  است  شده  انتخاب  دقیقٌا 
بی تردید  بیش تری طلب می شود.  به مراتب  و فرصت  آن وقت  به  پرداختن 
نیروهای چپ با اعتقادشان به توده های زحمتکش و اهمیت و ارزش آزادی 
در  ازجمله  و  ما همواره  مبارزات مردم میهن  در لحظه به لحظۀ  و دمکراسی 
این خیزش بزرگ مردمی شرکت و حضور فعال تبلیغاتی و روشنگری داشته و 
دارند. حزب ما قبل و در جریان انتخابات مزبور و جنبش به وجود آمدۀ مردمی 

در کنار مردم و همراه آن ها بوده است.

سؤال: به غیر از سرنگون کردن رژیم، گروه های مخالف چه نوع اهداف 
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سیاسی مشترکی دارند؟

جواب: گروه های شرکت کننده در تظاهرات و اعتراضات مردمی به روند 

نیستند.  حکومتی  موجود  نظام  سرنگونی  خواهان  همه  انتخابات  نتیجۀ  و 
و  بر دو اصل جمهوریت  را اساسًا  پایه های حکومتی  قانون اساسی موجود 
به ضرر اصل جمهوریت  اسالمیت گذاشته است. رژیم استبدادی روزبه روز 
می کند.  و  کرده  عمل  کشور  ادارۀ  در  مردم  آزاد  مشارکت  و  حضور  ضرر  و 
اینک اکثریت مردم کشور به این دستبرد به  حق حاکمیت خود به اعتراض 
برخاسته اند. دعوای جدی بین رهبری روحانیت شدیدٌا ارتجاعی و نیروهای 
حکومتی پشتیبان آن از طرفی و عموم مردم در دفاع از حق انتخاب و ارادۀ 
خود بر نحوه و چه گونگی ادارۀ کشور در جریان است که محتوی اصلی و 

بالواسطۀ این جنبش را تشکیل می دهد.

زمان  در  او  دارد.  تعلق  حاکمه  دستگاه  به  موسوی  میرحسین  سؤال: 

بود.  نخست وزیر   ۱۳۶۸  /۱۹۸۹ سال  تا  ایران،  در  کمونیست ها  سرکوبی 

آیا این دو متناقض یکدیگر  او حمایت می کند.  از  ایران  امروز، حزب تودۀ 

نیستند؟

به  یورش  در سال های  این درست است که میرحسین موسوی  جواب: 

حزب نخست وزیر کشور بود و این هم درست است که به ویژه در آن سال ها 
بود.  خمینی  شخص  کشور  کالن  سیاست های  بالمعارض  تعیین کنندۀ 
هم چنان که این روزها هم خامنه ای این و ظیفه را متعلق به خود می شمارد 
که  آن جا  از  می دهد.  او  به  را  ارتجاعی  حق  این  موجود  اساسی  قانون  و 
وضع  به  نسبت  سرتاسری  اعتراض  و  خیزش  حساس  لحظات  در  ما  حزب 
تاحدی  و  همراه  و  کنار  در  را  خود  رژیم،  حاکم  امنیتی  و  استبدادی-پلیسی 
پیشاپیش اعتراضات مردم می داند، از طرح هرگونه مساله ای که به وحدت 
و یک پارچگی حرکت وسیع مردمی لطمه بزند، به درستی خودداری می کند. 
حزب تودۀ ایران و همۀ نیروها و افراد مترقی میهن ما که در گذشته و اکنون 
نیروهای  در  آن ها  انصار  و  اعوان  و  فقها  حکومت  راه  کردن  هموار  قربانی 
دارند  و  داشته  را  خود  تاریخی  صورت حساب  بوده اند،  کشور  مردم  سرکوب 
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که به موجب آن همۀ آمران و عامالن آن جنایت بزرگ و دیگر جنایت های 
ضدمردمی رژیم باید به مردم ایران حساب جنایات خود را پس بدهند. شخص 
او  از طرف  ارائه شده  برنامه های  با  و  آن چه گفته شد  با  میرحسین موسوی 
استبداد موجود  و  بی دادگری  و  تاکنونی خود علیه حکومت دروغ  و مواضع 
تاکنون در کنار جنبش و با جنبش مردمی بوده است. این همان چیزی است 
که موجب شده است مردم معترض میهن ما با توجه به همۀ محدودیت های 

موجود نقش رهبری او را بپذیرند.

شما  وجه،  به هیچ  را،  نیروهایی  کدام  رژیم،  برضد  مبارزه  در  سؤال: 

نمی توانید به عنوان متحدان حزب تودۀ ایران به شمار بیاورید؟

جواب: هر نیرویی که انگیزۀ مبارزه اش علیه رژیم مغایر با مصالح و منافع 

با  اتحاد عمل  این فهرست می گنجد.  در  باشد،  و مصالح ملی کشور  مردم 
از  پیش  گذشتۀ  به تاریخ سپردۀ  و  مطرود  رژیم  بازگشت  طرفدار  نیروهای 

انقالب بهمن ۱۹۷۹/ ۱۳۵۷ به هیچ وجه نمی تواند مطرح باشد.

سؤال: شما حمایت کشورهای غربی از اعتراضات را، به خصوص بخش 

از  این را می بینید که  امکان  آیا  ارزیابی می کنید؟  آمریکائی آن  را، چه گونه 

اعتراضات در راستای منافع بین المللی استفاده بکنند؟ آیا خطر »انقالب« 

رنگین )مخملین( سازمان جاسوسی سیا وجود دارد؟

جواب: حزب تودۀ ایران از حمایت توده های مردم و احزاب و نیروهای 

چپ و دمکراتیک کشورهای غرب نسبت به اعتراضات مردم کشور استقبال 
تحقق  راه  در  مردمی  حرکت  تقویت  و  دلگرمی  مایۀ  حمایت  این  می کند. 
حقوق پایمال شدۀ آنان است. و اما موضع گیری دولت هائی که در تقابل با 
حکومت کشور هستند، نه تنها در شرایط کنونی نمی تواند کمکی به نفع حرکت 
معترضین در جنبش مردمی باشد، بلکه می تواند مورد استفادۀ رژیم و حتی 
انجام  کار  این  عنوان شود، چنان که  این جنبش  با  رویارویی  برای  بهانه ای 
شده است. آن چه مربوط به تالش های نهادهای اطالعاتی و امنیتی برخی 
کشورها در تدارک و فراهم ساختن زمینۀ نارضایی و اعتراض مردم نسبت به 
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بهانه و دستاویز علیه  این  از  نیز واقعیت دارد.  رژیم حاکم در کشور است، 
جنبش مردمی و رهبران آن توسط رژیم حاکم سوء استفادۀ همه جانبه به عمل 
آمده است. ولی قاطعانه باید تاکید کرد که جنبش مردمی و رهبری آن تنها 
و تنها با انگیزه های آزادی خواهانه، ملی و کاماٌل خودجوش و با اتکاء کامل 
به نیروی خود وارد این عرصۀ دشوار و نابرابر مبارزه با رژیم استبدادی شده 
است. این تحریک و پرووکاسیون مزورانۀ رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما 

را همه جانبه و قاطعانه باید افشاء کرد.

از  را  ایران  می خواهد  غرب  جهان  بین المللی،  قوانین  به رغم  سؤال: 
از  استفاده  به  تهدید  حتی  آن ها  بکند.  منع  هسته ای  انرژی  از  استفاده 
نیروی نظامی می کنند. نظر جنبش اعتراضی در رابطه با مسالۀ جنگ و صلح 
چیست؟ آیا تعویض رژیم از خارج، مثل عراق، برای شما قابل قبول است؟ 
جمهوری  و  آمریکا  )بین  هسته ای  مشاجره  مورد  در  ایران  تودۀ  حزب  نظر 
کردن  محدود  به  ایران  دادن  قول  که  می کنید  فکر  آیا  چیست؟  اسالمی( 

کوشش به دست یابی به انرژی هسته ای صرف، قابل اعتماد است؟

جواب: حزب تودۀ ایران و همه نیروهای مردمی میهن ما خواهان حق 
مهم  رشتۀ  این  تکنولوژی  و  هسته ای  انرژی  منافع  از  صلح آمیز  برخورداری 
مردمی  درجنبش  شرکت کننده  نیروهای  دیگر  و  ما  حزب  هستند.  حیاتی 
مخالف هرگونه مداخلۀ خارجی، چه نظامی و چه غیرنظامی، در امور میهن 
خود هستند. خصلت صلح جویانۀ این نیروها از ماهیت مردمی و دموکراتیک 
آن ها منشاء می گیرد. تعویض رژیم با مداخلۀ نیروهای خارجی، مانند آن چه 
در عراق انجام شد، برای کشوری مانند ایران نهممکن است و نه به هیچ وجه 
قابل قبول. هر نیروی خارجی که دست به چنین پرووکاسیون خطرناکی بزند، 
دست خود و منطقه را به آتش خواهد کشید و صلح جهانی را به شدت در خطر 
می اندازد و پیش بینی عواقب خطرناک آن به طورکامل غیرممکن است. و اما 
این که آیا قول رژیم در استفاده از نیروی هسته ای صرفٌا در محدودۀ استفادۀ 
حق  احتمالی  هرگونه  وجود  با  گفت  باید  نه،  یا  است  قابل اعتماد  صلح آمیز 
ملت ها و کشورها برای دست یابی به انرژی و تکنولژی هسته ای استثناء بردار 
نیست و راه جلوگیری از هر احتمال منفی اعتمادسازی بین ایران و کشورهای 
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نگران از دست یابی ایران به این انرژی است و به خاطر چنین احتمالی، که 
و  طبیعی  حق  از  را  کشوری  نمی توان  بشود،  کشوری  هر  شامل  می تواند 

قانونی آن محروم ساخت.

سؤال: احمدی نژاد به خاطر مسائلی که در بحث و جدلش در مبارزه خود 

مردم  است.  شده  بودن  ضدیهودی  به  متهم  می کند،  مطرح  اسرائیل  با 

با کشتار همگانی یهودیان )هولوکاست(  رابطه  را در  او  ایران سخنان  در 

چه گونه تعبیر می کنند؟

مترقی  و  چپ  نیروهای  و  احزاب  همۀ  ما،  میهن  مردم  قاطبۀ  جواب: 

و  شناخته  تاریخی  واقعیتی  نازی  آلمان  در  را  یهودیان  عام  قتل  واقعیت 
متکی  عوام فریبی  و  سرکوب  و  زور  اصول  بر  که  رژیمی  ولی  می شناسند. 
است.  سیاست هایی  چنین  پیش برد  برای  دست آویزهایی  نیازمند  است، 
سیاست های  اعمال  و  فلسطین  مردم  با  ایران  مردم  مذهبی  هم بستگی 
این  فلسطین  مردم  به  نسبت  اسراییل  طرف  از  تجاوزگرانه  و  ظالمانه 
دستاویز را به رژیم حاکم بر ایران داده است. اکثریت مردم میهن ما و همۀ 
نیروهای مترقی و دمکراتیک آن اصل احترام به توافق و حل معضل جدی 
خواهان  و  می کنند  درک  به خوبی  را  اسراییل  و  اعراب  مناقشۀ  خطرناک  و 
مردم  ازدست رفتۀ  حقوق  رعایت  با  مسالمت آمیز  طریق  از  آن  نهایی  حل 
فلسطین و برقراری صلحی پایدار در منطقه و بین نیروهای درگیر هستند.

سؤال: از دید اسراییل و امریکا، ایران مخالف اصلی آن ها در خاورمیانه 

می باشد. کشورهای جهان سوم و دولت های چپ، در مقابله با امپریالیسم 

با ایران اظهار هم بستگی می کنند. از نظر عینی، آیا سیاست خارجی ایران 

یک جهت ضدامپریالیستی دارد؟

مبارزه  مسالۀ  ایران  رژیم  برای  ایران  تودۀ  حزب  اعتقاد  به  جواب: 

چپ  نیروهای  برای  مبارزه  این  که  محتوایی  و  معنا  آن  امپریالیسم  با 
 ۱۳۵۷  /۱۹۷۹ انقالب  ندارد.  دارد،  و  داشته  جهان  مترقی  و  دمکراتیک 
درجۀ  در  و  به ویژه  و  امپریالیستی  کشورهای  منحصربه فرد  امتیازات  ایران 
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اول ایاالت متحده آمریکا را در ایران از آن ها سلب کرد و تقابل و تعارض 
بین دولت ایاالت متحده آمریکا که رژیم برآمده از انقالب را نمی توانست 
تعیین سیاست خارجی  مبنای  و اصلی ترین  نپذیرفت، عمده ترین  و  بپذیرد 
سیاست های  در  امرحتی  این  گرفت.  قرار  آمریکا  و  خارج  جهان  با  ایران 
مبارزۀ  به نام  را  این اختالف  از خود گذاشت.  پابرجایی  تأثیر  داخلی کشور 
اختالف  نوع  ندارد.  موضوعیت  و  مسماست  بی  نامیدن  ضدامپریالیستی 
از  امپریالیسم  با  ایران  در  فقیه  والیت  رژیم  ضدامپریالیستی«  »مبارزه  و 
همان نوع مبارزۀ طالبان در افغانستان و القاعده و بن الدن با آمریکا است. 
اگر می توان به آن نام مبارزۀ ضدامپریالیستی داد، به این هم می توان این 

عنوان را اهداء کرد.

در  رژیم  انگیزه های  باال:  سؤال  به  شما  پاسخ  گرفتن  درنظر  با  سؤال: 
فلسطین  در  مقاومت  جنبش  یا  لبنان،  در  الله  حزب  از  حمایتش  در  ایران 

چیست؟

سرزمین  در  اسراییل  تجاوز  و  زور  سیاست  ادامۀ  به  توجه  با  جواب: 
ما  کشور  وسیع  اقشار  دینی  هم بستگی  به  توجه  و  طرفی  از  فلسطینی ها 
وسیلۀ  به  دردناک  پروسۀ  این  گفت  باید  دیگر،  طرف  از  فلسطین  مردم  با 
حساس و تُاثیرگذار بر افکار و احساسات مردم، و به ابزار مُوثری در تبلیغات 
آن  از  تاکنون  که  است،  شده  تبدیل  ایران  بر  حاکم  رژیم  سیاست ورزی  و 
ازجمله  و  کشور  مترقی  نیروهای  است.  آمده  به عمل  استفاده  همه گونه 
مردم  و  فلسطین  مردم  بین  توافق  که  هستند  آن  بر  ایران  تودۀ  حزب 
تنهاترین  شاید  و  مساله  حل  راه  مطلوب ترین  عادالنه  صلحی  بر  اسراییل 
الله و مبارزۀ مردم فلسطین برای رژیم  از حزب  راه حل آن است. حمایت 
کنونی حاکم بر کشور، هم استفادۀ ابزاری از این حمایت را دنبال می کند، 
و هم پاسخ مثبت به احساسات مذهبی پایگاه اجتماعی رژیم حاکم است. 
نباید فراموش کرد تحریکات و تهدیدات دولت های گذشتۀ  ضمن این که 
آمریکا علیه ایران و در دستور روز داشتن امکان استفاده از مداخلۀ نظامی 
در ایران رژیم حاکم بر ایران را بر آن داشته است که سیاستی را در منطقه 
و جهان دنبال نماید که برای جلوگیری از تحقق چنین خطری هزینه وقوع 
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احتمالی آن را تا می تواند برای متجاوز فرضی افزایش دهد. جست وجوی 
متحدان در منطقه و در جهان و هزینه کردن های جدی در این راه را باید 

در رابطه با احتمال چنین خطری از نظر رژیم حاکم بر ایران تلقی کرد.

شکست  اعتراضی  جنبش  اول  روزهای  بزرگ  تظاهرات  سؤال: 
نظر  است؟  شده  تسلیم  جنبش  آیا  شده اند.  آرام تر  اعتراضات  خورده اند، 

شما در لحظۀ کنونی چیست؟

نخستین  گستردۀ  ابعاد  آن  با  نمی توانست  ضدرژیم  تظاهرات  جواب: 
روزهای خود ادامه یابد. آن چه انجام گرفت آغاز پرشکوه یکی از حماسه های 
اجتماعی  عدالت  و  استقالل  آزادی،  به  را  آن  مردم  و  ایران  که  است  قرن 
قدرت  تقدس  و  شکست ناپذیری  ابهت،  ما  میهن  در  شد.  خواهد  رهنمون 
حکومت مذهبی والیت فقیه شکاف های جدی برداشته است. مردم میهن 
ما این واقعیت را به خوبی درک کرده اند که از جنبش و حرکت آن هاست که 
خودشان  خالق  و  ابتکاری  شیوه های  با  و  گرفت  خواهد  شکل  آنان  آیندۀ 
پیکار  این  در  این که  جالب  و  می برند.  به پیش  را  نابرابر  و  دشوار  پیکار  این 
 ۳۰ از  پس  می کنند.  رهبری  به نحوی  را  خود  رهبران  معترض  مردم  بغرنج 
سال خفقان، عوام فریبی و استبداد و خودسری حاکم بر میهن ما بار دیگر 
مردم  میلیون ها  دل  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  فرداهای  روشن  افق های 
ستمدیدۀ ما را ماالمال از امید کرده است. جامعه ُپرتب وتاب میهن ما آبستن 

حوادث بزرگ و دوران ساز است.



پیام رفیق علی خاوری، عضو هفتادسالۀ حزب تودۀ ایران، 
به مناسبت هفتادمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودۀ ایران

]به نقل از "نامۀ مردم"، شمارۀ ۸۷۹، ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰[

برخیز، ای داغ نفرت خورده دنیای لخت گرسنگان

و  روزها  نخستین  که  حال وهوایی  همان  در  می خواهم  رفقا  دوستان، 
ماه های زایش حزب سپیدموی ما برای ماندن و خدمت کردن به توده های 
کار و زحمت، این سازندگان ارزش های مادی و معنوی به تکاپوی تاریخ ساز 

خود آغاز کرد، کالمی چند با شما در میان بگذارم.

زنده یاد دکتر پرویز ناتل خانلری، پژوهشگر بنام عرصۀ ادب فارسی، در 
ایران  تودۀ  حزب  دوستان  به نام  ما  حزب  تولد  سالگرد  جشن  آغازین  همان 
و  توسعه  اجتماعی،  عدالت  صلح،  آزادی،  راه  ره روان  به  کلمات  این  با 
ترقی میهن به حزب تودۀ ایران شادباش می گوید: »امسال جشن مهرگان 
ناگهان جلوه گر شده است. حزب تودۀ ایران روز تأسیس خود را با این جشن 
مرده اش  همه  که  را  کهن سال  پیری  قرن ها  از  پس  و  کرده  تطبیق  کهن 
جنبش  جشن  نو،  مهرگان  است…  بخشیده  جوانی  نیروی  می پنداشتند، 
کوشش روح ملی ماست. در این جشن دل ها به آینده ای درخشان امیدوار 

است. مهرگان نو فرخنده باد.«
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اما تأسیس و پیدایی حزب تودۀ ایران پاسخی بود روشن و پرطنین به نیاز 
مبرم حل مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و البته سیاسی جامعۀ 
طبقات  اقشار  وسیع ترین  گستردۀ  و  سرتاسری  بی نظیر  استقبال  ایرانیان. 
کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان و نیز روشنفکران، زنان و جوانان میهن 
به طوری که در نخستین سال های  بود.  نیاز و آن پاسخ  این  آینۀ تمام نمای 
ندای  به  روشنفکر  و  پیشه ور  و  دهقان  و  کارگر  هزار  صدها  حزب  تشکیل 
حق طلبانۀ حزب، آزادی، استقالل، برابری و عدالت اجتماعی پاسخ مثبت 
دادند. طبقۀ کارگر میهن تحت رهبری حزبش حرکت سریعی را از طبقه ای در 
خود به طبقه ای برای خود آغاز کرد. آن ها در صفوف متشکل اتحادیه های 
کارگری، این یگانه ظرف گذار از نیرویی بالقوه به نیرویی بالفعل در عرصۀ پیکار 
برای دست یابی به حقوق به غارت گرفته شدۀ استثمار بی رحمانه و وحشیانه 
دگرگونی یافتند. کارگران و زحمتکشان این سازندگان همۀ ارزش های مادی 
می شدند  نامیده  فعله  غارت  و  استثمار  سیستم  در  تفرعن  سر  از  که  جامعه 
حضور و ارادۀ نیرومند خود را در صفوف فشرده و انبوه شورای متحده مرکزی، 
اتحادیه های کارگری که تقریبًا تمام کارگران و زحمتکشان میهن را در زیر 
به نام حزب بسیج گرشان  چتر خود گرد آورده بود، قواعد جدید اجتماعی را 
نان  رسانید:  به ثبت  ما  وطن  اجتماعی  و  سیاسی  مبارزات  تاریخ  پیشانی  بر 
… همه.  برای  بهداشت  همه،  برای  مسکن  همه،  برای  کار  همه،   برای 
دهقانان میهن از این گرایش وسیع و سریع توده های کارگر به شعارهای حزب 
طبقۀ کارگران و زحمتکشان عقب نماندند. شعار لغو قواعد و قوانین جابرانۀ 
فئودالیسم ازجمله لغو بیکاری و سیورسات دهقانان میهن در عقب افتاده ترین 
دهقان  هزار  صدها  و  شد  طنین افکن  توده ای ها  توسط  ایران  روستاهای 
 زحمتکش را به مبارزه برضد نظام جابرانۀ فئودالی فراخواند و متشکل ساخت.
و در  و ترقی خواه میهن در صفوف حزب  زنان رزمنده  و فعال  شرکت وسیع 
سازمان دموکراتیک زنان ایران برای دست یافتن به آرمان های آزادی خواهانه 
جوانان  هزار  ده ها  و  ده ها  یافت.  بی نظیری  گستردۀ  ابعاد  عدالت جویانه  و 
میهن در سازمان جوانان حزب در همۀ عرصه های رزم و پیکار حزب تودۀ 
مبارزات  تاریخ  در  کم نظیری  نمونه های  که  کردند  شرکت  فعاالنه  ایران 
آزادی بخش خلق ها از خود به سینۀ تاریخ سپردند. روشنفکران مدافع منافع 
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با  نو  نبرد  این  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  هنر  و  فرهنگ  عرصۀ  زحمتکشان 
با حضور فعالشان در این  را  کهنه و خرافات پرستی جای شایستۀ خودشان 
پیکار بی سابقه به لحاظ گستردگی و ژرفای بی نظیرش در میهن به گرد حزب 
کار و زحمت به دست آوردند. آن چه حزب در این سال ها و سال های بعد و 
انجام  و هنری  اشاعۀ پیشرفت های علمی، فلسفی  و  بعدتر در عرصۀ رواج 
داده است، ثروت گران بهای بیرون ازشماری است که دوستان حزب در برابر 
عظمت و تأثیر شگرف آن در جامعۀ ما به احترام سر خم می کنند و مخالفانش 
اگر بخواهند به گزافه گویی و یاوه سرایی نام برده نشوند، به تأثیر عظیم این 
جنبش فکری در جامعۀ خرافه زدۀ ما شرمگینانه اذعان می کنند. امسال هم 
توده ای ها در برگزاری جشن تولد حزبشان که هفتادمین مهرگان را بر دوش 
دارد، باسرافرازی یاد می کنند که حزبشان با عبور از بحران های سهمگین و 
پلیدترین نوع آن یورش مغول وار و سبعانۀ ارتجاع حاکم بر میهن هم چنان 
توده های  منافع  از  دفاع  در  خود  پیمان  و  عهد  بر  و  است  داشته  نگه  جای 
کار و زحمت و استقالل و آزادی و صلح و دموکراسی و عدالت اجتماعی بر 
میهن پای می فشارد. امسال هم توده ای ها در برگزاری هفتادمین سالگرد 
تولد حزبشان باسرافرازی یاد می کنند که آن ها جنبشی را در میهن نمایندگی 
می کنند و تداوم می بخشند که متکی بر علمی ترین جهان بینی ها مارکسیسم-
دشوارتر  و  دشوار  روزبه روز  گفته  این  بر  گرفتن  خرده  دیگر  است.  لنینیسم 
می شود آن هم در دورانی که بحران های طاقت فرسا و ویرانگر سرمایه داری 
کالم  یادآوری  با  است.  کرده  )تبرئه(  »رئابلیته«  به تمام وکمال  را  مارکس 
تاریخی مارکس که »خداوند تکامل نوش داروی خود را در کاسۀ سر شهیدان 
می نوشد.« این مختصر را با گرامی داشت یاد همۀ جان باختگان راه ازادی، 
برپا  آنان  احترام  به  و  می برم.  به پایان  میهن  اجتماعی  عدالت  و  استقالل 

می خیزیم و یک دقیقه سکوت می کنیم.

زنده باد حزب تودۀ ایران، حزب کارگران و زحمتکشان میهن ما،

زنده باد سوسیالیسم

ز جا به چاره گر نخیزی این زمان رها کجا شوی ز جور ناکسان





مصاحبٔه مشروح "نامۀ مردم" با رفیق علی خاوری 
]"نامۀ مردم" شمارۀ ۹۸۴، ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴[

رفیق خاوری:

و  نظر  هر  از  ایران  تودۀ  حزب  تاریخ  که  کرده ام  اشاره  هم  قباًل  »من 
یگانه ای  و  منحصربه فرد  تاریخ  کنید،  نگاه  آن  به  بخواهید  که  زاویه ای 
خانه ای  در  من  و  حکمت جو  معصوم زاده،  رزمی،  رفقا  کشورماست…  در 
اجاره ای چنداتاقه با حضور فردی که بعدها معلوم شد عامل و مأمور ساواک 
بود، که زن مسن و کودکی را نیز به عنوان پوشش امنیتی با خود آورده بود، 
هم خانه بودیم. ... در مورد رفیق قهرمان دیگرمان هوشنگ تیزابی، خاطرۀ 
جالبی دارم که تا کنون جز در محافل محدود گفته نشده است... ]آیت الله 
داشت،   زندان  از  که  دیداری  در  قصر،  زندان  از  آزادی  از  پس  منتظری[ 
قرآنی را که پشت نویسی کرده بود، برای من هدیه آورد. ... ایرج اسکندری 
در آستانۀ انقالب نظرات متفاوتی با اکثریت رهبری حزب، در زمینۀ نقش 
را  خود  نظرات  این  و  داشت  خمینی،  از  دفاع  همچنین  و  انقالب  در  حزب 
و  اسالمی  جمهوری  یورش  که  است  این  واقعیت   ... کرد.  حفظ  پایان  تا 
نهادهای امنیتی آن از زمان حمله به حزب، یعنی ۳۳ سال پیش تا به امروز 
است.  شده  عوض  گه گاه  آن  اشکال  تنها  و  است.  نشده  قطع  هیچ وقت 
... من خوشبین هستم که همان طور که انقالب ما را در سال ۵۷ از زندان 
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که  برسد  فرا  روزی  نیز  نزدیک  آینده ای  در  داد،  نجات  سلطنتی  حکومت 
زندانیان سیاسی و عقیدتی امروز میهن ما نیز از چنگال مزدوران رژیم جهل 

و جنایت رها شوند و آینده ای متفاوت در مقابل مردم ما گشوده شود…«

تا  داد  دست  فرصتی  این که  از  تشکر  با  خاوری،  گرامی  رفیق  مقدمه: 
با توجه به این که ما در روزهای اخیر  دوباره با شما به گفت وگو بنشینیم و 
تا  هفتادوچهارمین سالروز تأسیس حزبمان را جشن گرفتیم،  اجازه دهید 
اولین سؤال مان را دربارۀ چه گونگی پیدایش حزب و پیوستن شما به حزب 

تودۀ ایران آغاز کنیم.

جواب: با تشکر متقابل از این که دوباره فرصتی دست داده است تا بار 
امسال  من  بنشینم.  به گفت وگو  مردم«  »نامۀ  خوانندگان  با  دیگر مستقیمًا 
را  این  و  ایران هستم  تودۀ  از هفتادوچهار سال است که عضو حزب  بیش 
حزب مان  صفوف  در  خود  به سهم  که  می دانم  زندگی ام  بزرگ  افتخارات  از 

راه  در  طوالنی  سال های  این  در 
انسانی  و  واال  آرمان های  تحقق 
زحمتکشان  و  کارگران  حزب 
تأسیس  کرده ام.  تالش  میهن 
پاسخ  ایران  تودۀ  پیدایی حزب  و 
نیاز  به  بود  پرطنینی  و  روشن 
مبرم حل مسائل مهم اجتماعی، 
البته  و  فرهنگی  اقتصادی، 
سیاسی جامعۀ ایرانیان. استقبال 
گستردۀ  و  سراسری  بی نظیر 

وسیع ترین  قشرها و طبقات از کارگران و دهقانان و دیگر زحمتکشان و نیز 
بود.  نیاز و آن پاسخ  این  آینۀ تمام نمای  روشنفکران، زنان و جوانان میهن 
من قباًل هم اشاره کرده ام که تاریخ حزب تودۀ ایران از هر نظر و زاویه ای که 
بخواهید به آن نگاه کنید تاریخ منحصربه فرد و یگانه ای در کشور ماست. در 
تاریخ معاصر ایران هیچ حزب سیاسی ای را پیدا نخواهید کرد که تأسیس آن 
به دست زندانیان سیاسی بنام و عناصر پیشرو و مترقی طرفدار منافع و حقوق 
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کارگران و زحمتکشان صورت گرفته باشد و این حزب توانسته باشد باوجود 
رهایی  راه  در  تزلزلی  هیچ  بدون  همچنان  خونین  و  خشن  سرکوب  دهه ها 
کشورش از بندهای استعمار، استثمار و استبداد به مبارزه  ادامه دهد.  برای 
این که تأثیر حزب ما در جامعه روشن تر شود، کافی است اشاره کنم که ایران 
در آن دوران کشوری بود که به شدت از واپس ماندگی اجتماعی-اقتصادی رنج 
می برد، اسیر خرافه های مذهبی بود، زنان از هیچ حقی، حتی حق رأی دادن 
بهره مند نبودند، کلمۀ »کارگر«   در جامعۀ ما ناشناخته بود، دهقانان را با زمین 
خرید و فروش می کردند، آموزش و آموزش عالی تنها برای خانواده های مرفه 
و ثروتمند امکان داشت و درصد عمدۀ ساکنان کشور بی سواد بودند. تحزب و 
فعالیت سیاسی را  حزب ما در جامعه جا انداخت، چیزی که در فضای سیاسی 
آن روز کشور سابقه نداشت. اروپا و آسیا در آتش جنگ جهانی می سوختند،  
فاشیسم و اندیشه های فاشیستی رشد کرده و اثرات مخرب آن به کشور ما 
برای  استعمارگر  نیروهای  تاخت وتاز  عرصۀ  ایران  و  بود،  کرده  سرایت  هم 
کنترل آن به عنوان پایگاه استراتژیک در منطقه و تصاحب منابع غنی طبیعی 
ایران  ایران فضای سیاسی  تودۀ  تأسیس حزب  با  بود.  گاز  و  نفت  آن مثل 
به کلی دگرگون شد. برای نخستین بار مبارزۀ ضدفاشیستی سازمان یافته آغاز 
شد و حزب ما روزنامۀ »مردم ضدفاشیسم«  را منتشر کرد و موضوع دفاع از 
حقوق کارگران و زحمتکشان، رهایی زنان از زنجیرهای رسمی و غیررسمی 
واپس ماندگی و به رسمیت شناختن حقوق جوانان به حد یک مبارزۀ اجتماعی 
سازمان یافته اعتال یافت. نکتۀ دیگر که اشاره به آن بجاست این که حزب ما 
افزون بر جذب ده ها هزار کارگر و زحمتکش به صفوف خود توانست اکثریت 
قریب به اتفاق روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و شاعران میهن مان را یا 
بنامی  چهره های  کند.  جلب  مبارزه اش  از  هواداری  به   یا  و  خود  صفوف  به 
نیمایوشیج   و  همچون زنده یادان نوشین، صادق هدایت، مرتضی کیوان، 
تنها معدودی از نام هایی است که می توان به آن ها اشاره کرد. به نظر من 
دلیل این موفقیت را باید در نوآوری و ترقی خواهی حزب ما در عرصه های 

گوناگون و آرمان های عمیقًا انسانی و انقالبی اش جست جو کرد.

چندان  ما  حزب  علنی  فعالیت  دوران  متاسفانه  خاوری،  رفیق  سؤال: 
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طوالنی نبود و ارتجاع و امپریالیسم پس از حمالت مداوم تبلیغاتی سرانجام 

کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ را سازمان دهی کردند و با سرنگون کردن دولت 

ملی مصدق سرکوب همه جانبه، خشن و خونین حزب ما را آغاز کردند. نظر 

شما دربارۀ کودتا، سیاست های حزب ما و حمالت تبلیغاتی که همچنان در 

این زمینه برضد حزب جریان دارد چیست؟

جواب: امروز بعد از گذشت ۶۲ سال از این واقعه و با انتشار انبوهی از 

اسناد که در مراکز و آرشیوهای دولتی کودتاچیان، یعنی دولت های آمریکا و 
انگلیس موجود است، چه گونگی سازمان دهی کودتا،  نیروهای شرکت کننده 
و  نیروهای داخلی همکار کودتا کاماًل روشن شده است  در آن و همچنین 
مطالب گوناگونی هم در این زمینه انتشار یافته است. بررسی همین اسناد هم 
نشان می دهد که یکی از عمده ترین هدف های کودتاچیان سرکوب و نابودی 
امپریالیسم در  و  ارتجاع  منافع  برای  به عنوان خطر اصلی  ایران  تودۀ  حزب 
ایران و منطقه بوده است. حزب ما در این هفتادوچهار سال اسناد و مطالب 
افشاگری هم منتشر کرده است که زوایای مختلف این کودتا را روشن می کند. 
نشست های  رسمی  اسناد  به  اگر  هم  دوران  آن  در  ما  حزب  سیاست  دربارۀ 
کمیتۀ مرکزی رجوع کنید، خواهید دید که حزب ما باجسارت به شماری از 
کاستی های سیاست های خود در آن دوران اشاره کرده است. بنابراین نیازی 
به تکرار آن ها در این جا نیست من فقط می خواهم به یک نکته در این جا 
اشاره کنم. در تمامی این سال ها بخش هایی از نیروهای ملی و طرفداران 
دکتر مصدق، ازجمله در جبهۀ ملی و نهضت آزادی و همچنین بخش هایی 
از نیروهای مذهبی تهمت های ناروایی را به حزب ما نسبت داده اند که جای 
تأسف بسیار دارد. بخشی از این تهمت ها بر این محور استوار است که حزب 
برنخاست.  مصدق  دولت  از  به دفاع  نیرومندش   نظامی  سازمان  به  باتوجه 
البته سازمان نظامی نیرومندی که این دوستان ما به آن اشاره می کنند، تنها 
امنیتی  نیروهای  پی گرد  خطر  به خاطر  که  بودند  درجه دار  و  افسر  صد  چند 
سال  در  ما  حزب  بودند.  شده  سازمان دهی  به طورمخفی  ارتش(  دو  )رکن 
۳۱ و ۳۲ بارها دربارۀ کودتا و خطر شماری از دولتمردان و سران ارتش که 
همکاران آمریکا و انگلیس بودند، به مصدق هشدار داد و تالش های اولیه 
را برای کودتا خنثی کرد. متاسفانه دکتر مصدق در آخرین روزهای پیش از 
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کودتا نتوانست عکس العمل مثبت و الزم را به فراخوان های حزب برای مبارزه 
با توطئه های آمریکا و انگلیس نشان دهد. باید به این موضوع هم توجه کرد 
که بخش اساسی نیروهای طرفدار جبهۀ ملی و همچنین نیروهای مذهبی 
بلکه  نشدند  بلند  مصدق  دولت  از  به دفاع  نه تنها  کاشانی  آیت الله  به رهبری 
به عنوان نمونه در مورد کاشانی و هواداران او عماًل به دفاع از کودتاچیان و 

رژیم شاه برخاستند.

سؤال:  دوران پس از کودتا، دورانی طوالنی، دشوار و پر از فرازونشیب 

برای مبارزۀ حزب ما بود. اگر ممکن است درباره دشواری های این دوران 

مبارزه، اعزام شما به ایران 

توسط حزب و دوران زندان 

هم کمی توضیح بدهید.

از  پس  دوران  جواب: 

کودتای ۲۸ مرداد و شکست 
به راستی  مردمی  جنبش 
برای  دشواری  بسیار  دوران 
بود.  ما  حزب  حیات  ادامۀ 
دربارۀ  اختالف نظرها  وجود 

علل شکست جنبش، دربارۀ وظیفه حزب در آن دوران و چه گونگی بازسازی 
سازمان های حزبی سرکوب شده در درون ایران و همچنین فعالیت های شدید 
»توبه نامه« های  انتشار  طریق  از  ما  حزب  کردن  بدنام  برای  رژیم  ساواک 
احیای  برای  را  دشواری  بسیار  شرایط  درمجموع  غیره  و  شکنجه   قربانیان 
بود. همان طوری که می دانید در آن دوران  ایجاد کرده  فعالیت های حزب 
ما با رشد مائویسم و شکاف بزرگ در جنبش جهانی کمونیستی و کارگری نیز 
روبه رو بودیم و این اختالف ها تأثیرهای سنگینی بر روی حزب ما داشت و به 
گسست ها و انشعابات مختلفی منجر شد. تأثیر این شکاف آن چنان بود که 
من بعدها در زندان شاه هم شاهد بودم که عده ای از رفقای زندانی ما هم 

تحت تأثیر این نظرات قرار گرفته بودند.
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برای  ایران  به  خودتان  و  حکمت جو  قهرمان  رفیق  اعزام  از  سؤال: 
بازسازی تشکیالت حزب کوتاه هم شده است بگویید.

جواب: این تصمیم تنها 
و  حکمت جو  رفیق  شامل 
من نبود. رفقا سرگرد رزمی و 
در  نیز  معصوم زاده  مهندس 
آن چنان  و  بودند.  جمع  این 
از  بعد  حوادث  جریان  که 
تصمیم  داد،  نشان  اعزام 
تدارکات  بدون  و  خام  بسیار 
شده  گذاشته  به اجرا  الزم 

بود.

رفقا رزمی، معصوم زاده، 
حکمت جو و من در خانه ای 

مأمور  و  عامل  شد  معلوم  بعدها  که  فردی  حضور  با  چنداتاقه  اجاره ای 
خود  با  امنیتی  پوشش  به عنوان  نیز  را  کودکی  و  مسن  زن  که  ساواک، 
آورده بود، هم خانه بودیم. مجموعۀ این شرایط و شکل زندگی و رفتار فرد 
رفیق  با  بود. در صحبتی  و سؤال برانگیز  به شدت مشکوک  امنیتی  پوشش 
همین  یا  است  ساواک  دام  و  تور  در  یا  تشکیالت  گفتم  او  به  حکمت جو 
روزها به این سرنوشت دچار خواهد شد. و برای آن دالیل و شواهد روشن 
داشتم و پیشنهادم این که سازمان دهی فعالیت حزبی از بیخ وبن باید تغییر 
آن  اجرای  برای  و  شد  ریخته  حکمت جو  رفیق  با  تغییرات  این  طرح  کند. 
قرار به سفر من به خارج و دیدار با رهبری حزب گرفته شد که عبور از مرز 
و گرفتاری حکمت جو و من را با خود داشت. حزب از سرنوشت رفقا رزمی و 
معصوم زاده هیچ گونه اطالعی نداشت و ندارد. تردیدی نیست که ساواک 
نابود کرده است.  و  از دستگیری، شکنجه  بعد  را  رفقا رزمی و معصوم زاده 
اندوهی  با  است.  نیامده  به دست  تاکنون  آن ها  از  اثری  هیچ  که  به طوری 
انسانی  آرمان های  راه  جان باختگان  دیگر  و  جان باخته  دو  این  یاد  عظیم 

حزبمان را گرامی می داریم.
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سؤال:  شما در مصاحبه با »کار آنالین«  اشاره کرده بودید که دفاعیات 

شما در دادگاه نظامی را رفیق بیژن جزنی از زندان به بیرون فرستاد، اگر 

ممکن است در این زمینه توضیح کوتاهی بدهید.

دوبار،  کردم،  اشاره  هم  مصاحبه  آن  در  که  همان طور  من  بله  جواب: 

در دو دورۀ فعالیت سیاسی زنده یاد بیژن جزنی و یاران او را مالقات کردم. 
نخستین بار این مالقات ها در زندان قزلقلعه در سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۵ و 
با او دیدار و بحث های  سپس در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ در زندان قصر، 
طوالنی داشتم. بار نخست او را به اتفاق چند نفر از فعاالن کمیتۀ دانشگاه و 
هیأت تحریریۀ پیام دانش جو، برای مدت چند ماه به قزل قلعه آورده بودند. 
به  صبح  تا  شب  نیمه های  از  من،  سلول   درون  در  بار،  چند  توانستیم  ما 
گفت وگویی دوستانه و صمیمانه بنشینیم. او را جوانی پرانرژی، بااستعداد، 
دوران  از  او  دیدم.  سوسیالیستی  آرمانهای  و  لنینیسم  ـ  مارکسیسم  مشتاق 
سیاسی  آموزشگاه  به عنوان  ایران  تودۀ  حزب  جوانان  سازمان  در  فعالیتش 
سمت وسوی  تعیین کنندۀ  که  سوسیالیستی  افکار  با  آشنایی  و  اجتماعی  ـ 
تأثیر  تحت  میکرد.  یاد  بود،  گردیده  دلبستگی هایش  و  عالیق  سرنوشت، 
شدید شکست نهضت ملی و جنبش تودهای در ۲۸ مرداد در اندیشۀ طرحی 
و  جامعه  متنوع  گرفتاریهای  از  شبی  بود.  رژیم  با  آینده  مقابله های  برای  نو 
نتایج احتمالی مبارزات سازمانهای سیاسی علیه رژیم صحبت  و  چه گونگی 
گفتم  او  به  متقابل،  اعتماد  با  و  صمیمانه  بسیار  بود  صحبتی  میکردیم. 
نظرات تو در چارچوب شعارهای سیاسی و اجتماعی »جبهۀ ملی«  نمیگنجد 
سواری  شتر  میگویند  میکنی،  تو  که  کاری  به  و  کردم:  اضافه  باشوخی  و 
بار  میگویند«.  همین طور  درست  هم  »دیگرانی  گفت:  و  خندید  دوالدوال. 
دوم، مرحلۀ بعدی دیدار در زندان قصر انجام شد. در این جا هم او و حسن 
نزدیک  روابط  ضدتودهای  روزمرۀ  و  متداول  تبلیغات  علی رغم  ضیاءظریفی 
هم چنان  و  بودند،  کرده  حفظ  من  و  حکمت جو  با  را  خودشان  صمیمانۀ  و 
ایران  آنروز   چپ  سازمان های  روابط  بهبود  برای  جست جوگرایانه  مذاکراتی 
و  احساسی  صرفًا  نمودهای  از  که  میشد  احساس  به خوبی  میدادیم.  انجام 
و  ناراضی  نمیخورد،  چشم  به  کم  زندانها  در  دوران  آن  در  که  چپ نمایانه، 
ناراحت است. او تحت تأثیر جنبش انقالبی به رهبری کاسترو و چهگوارا به  



۲۶۲۲۶۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

شیوه و راه انقالبیون آمریکای التین میاندیشید و عشق میورزید. این عالقه 
را من در سال ۱۳۴۴ نیز همراه و همدم او میدیدم. او اولین کسی بود که 
با دفاعیات من برای ارائه به دادگاه نظامی آشنا شد. خوشحال و راضی بود 
و درعین حال نگران از نتیجۀ دادگاه. متن دفاعیات من را جزنی به خارج از 
زندان رسانید. ما همکاریهای سیاسی دیگری هم داشتیم. ما ضمن حفظ 
روابطی دوستانه سعی داشتیم که هر یک دیگری را به مواضع مورد اعتقاد 
خود برساند. ساواک با تمرکز عمدۀ زندانیان سیاسی در تهران از سال ۱۳۵۲ 
به بعد برنامه ویژۀ »حل مساله زندانیان سیاسی«  را به مرحلۀ اجرا گذاشت. 
به موجب این برنامه، زندانی سیاسی یا باید زیر فشار شدید و مداوم تسلیم و 
با شرایطی از زندان آزاد میشد، و یا به انحای گوناگون نابود میشد. شهادت 
رفیق حکمتجو در تابستان ۱۳۵۳ درواقع اعالم رسمی دور جدید شکنجه ها 
را در  بود. جزنی، حکمت جو  و فشارهای حیوانی و کشتار زندانیان سیاسی 
زندان کمیتۀ شهربانی و ساواک دیده بود. پس از مراجعت از کمیته به من 
گفت که حکمت جو را برای لحظه  ای درحال عبور دیده است. چیزهایی از او 
می خواهند که او نمی خواهد بدهد )طبیعی است که طبق معمول شرافتش 
از چند روز خبر شهادت  بود که پس  این شکنجه ها در کمیته  به دنبال  را(. 
حادثه ای  روز  هر  زندان،  آورد.  زندان  به  خود  با  عظیمی  اندوه  حکمت جو 
بار جزنی، حسن ظریفی، سورکی،  آخرین  بود. وقتی که  انتظار  در  را  نظیر 
سرمدی، … را از بلندگوی زندان به زیر ۸ فراخواندند، همۀ زندانیان ازجمله 
جزنی و یارانش لحن شوم دعوت به شکنجه و نابودی را در این صدا به خوبی 

احساس کردند، و همان شد!

سؤال: آیا در زندان دیداری با رفقای قهرمان هوشنگ تیزابی و یا رحمان 
هاتفی )مهرگان( داشتید یا نه؟

جواب: آری. در جای دیگری هم از دیدار رفیق هاتفی با من یاد کرده ایم. 
کوتاه این که شبی ازنیمه گذشته رفیق رحمان توانست با تمهیداتی به سلول 
من بیاید و آن شب تقریبًا تا صبح باهم صحبت کردیم. سؤال های بسیاری از 
حزب و اتحاد شوروی و وضع پرونده من می کرد که در پایان گفت وگوهایمان 
نظرش را پرسیدم. او گفت: آن چه امشب دیدم و شنیدم چیزهایی است که 
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می توان در کتاب ها خواند. بار دوم بیرون از زندان 
آمدن  از  پس  سلطنتی  رژیم  فروپاشی  روزهای  در 
بنابه  ظاهرًا  که  ایران  به  جوانشیر  رفیق  زنده یاد 
امنیتی  مالحظات  علی رغم  رحمان  رفیق  خواست 
روزهای  در  من  با  را  او  دیدار  نظیر  دیدارهایی  که 
بی ثباتی اوضاع کشور منع می کرد به همراه رفیقی 
رفیق  موقت  اقامت  محل  به  مخفی  تشکیالت  از 
به اتفاق  هاتفی  رحمان  رفیق  رفتم.  جوانشیر 
از  پس  )پرتوی(  شناختم  بعدتر  که  دیگر  نفر  یک 
لحظاتی آمدند. صحبت عمومًا اطراف وضع موجود 
تازه واردین  در چهرۀ  با دقت  بود.  انقالب  روزهای 
دیده ام.  قباًل  را  آن ها  از  نفر  یک  که  شدم  متوجه 
رو به رفیق هاتفی پرسیدم: کجا می توانستم شما 
را دیده باشم؟ رفیق هاتفی سکوت کرده بود. پس 
زندان  در  را  شما  آوردم.  به جا  گفتم  لحظاتی  از 
به  آهسته  او  دیدم.  انفرادی  سلول  در  و  قزل قلعه 

پرتوی که کنار دستش نشسته بود گفت: نگفتم؟ ظاهرًا او در همان روزها 
اصرار کرده است که مرا ببیند و به علت وضع بی ثبات سیاسی و احتمال تغییر 
وضع و رعایت ضوابط امنیتی برای او و من با خواست او مخالفت می شده 
است و خود او هم احتمال می داده است که او را بشناسمـ  پس از نزدیک ۱۴ 
سال آن هم طی دیداری در سلول نیمه تاریک قزل قلعه ـ متاسفانه علی رغم 
تمایل او و من به علتی که هنوز برای من روشن نیست، ما نتوانستیم دیداری 
دیگر داشته باشیم. و اما در مورد رفیق قهرمان دیگرمان هوشنگ تیزابی، 
خاطرۀ جالبی دارم که تاکنون جز در محافل محدود گفته نشده است و آن 
هم این که در بهار سال ۱۳۴۶ با رفیق تیزابی و رفیق حکمت جو در بند چهار 
حزب  مواضع  و  کارها  با  را  او  تا  داشتم  سعی  من  بودیم.  باهم  قصر  زندان 
آشنا کنم. روزها و شب هایی با کنج کاوی فراوان او،  باهم صحبت کردیم تا 
روزی که گفت: مسائل عمدۀ من حل شده است. گفتم یعنی می توان رسمًا 
مه  ماه  اول  روز  بعد  روز  چند  بود.  مثبت  او  پاسخ  درآمد؟  حزب  عضویت  به 
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به همراه رفیق حکمت جو به عنوان دو معرف به عضویت رسمی درآمدن او را 
به حزب تودۀ ایران تبریک گفتیم.

]نامۀ مردم:  رفیق زنده یاد رحمان هاتفی )مهرگان( در مطالبی  در شمارۀ 

"علی خاوری صدای  با عنوان  ماه ۱۳۵۶،  بهمن  نوید، شنبه ۲۲  ۱۷ نشریه 

زندانی  یک  تنها  خاوری  "رفیق  است:  نوشته  ازجمله  ما"    حزب  حقانیت 

رفیق  ماست.  رزمندۀ  پرولتاریای  معنوی  سرمایه های  از  یکی  او  نیست، 

هوشنگ تیزابی -قهرمان شهید توده ای-در خاطرات خود او را با این کلمات 

تصویر می کند:  من در وجود او مارکسیسم واقعی را شناختم. او می توانست 

توده ای بودن را به گرامی ترین مائدۀ جهان بدل کند. او امانت گران بهایی 

دارد،  آن همه دوستشان  از مردم که  را  او  نمی تواند  است… هیچ دیواری 

جدا کند. چه عشق جنون آمیزی! او در وجود همۀ توده ای ها، همه رزمندگان 

خلق، همه شاگردان و منادیان ارانی، همۀ کارگران و رنجبران وطنش آزاد 

است…[

 

کسانی  مذهبی،  یا  و  ملی  نیروهای  با  تماس هایی  زندان  در  آیا  سؤال:  

همچون مهندس سحابی و یا آیت الله منتظری داشتید؟

جواب: در مورد دکتر سحابی و مهندس سحابی خاطرۀ کوچکی را به یاد 

دارم که در تابستان ۱۳۴۶ به دنبال اعتراض رفیق حکمت جو و من به شرایط 
بد زندگی زندانیان سیاسی و انعکاس این اعتراض از رادیو پیک ایران دستور 
تبعید رفیق حکمت جو و من به نقاط بدآب وهوای جنوب به زندان رسید. در 
آن روزها معمواًل در چنین حاالتی زندانیان در جمع هم در کنار سفرۀ مشترکی 

می نشستند و آن روز هم چنین جمعی تشکیل شد. 
سحابی  مهندس  و  سحابی  دکتر  بازرگان،  آقایان 
بودند.  نشسته  من  و  حکمت جو  رفیق  روبه روی 
زنده یاد دکتر سحابی با تأسف و به قصد هم بستگی 
گفت مردم ما بی حالند و حرکتی نمی کنند. گفتم 
ندارد.  سوخت وسوز  دارد،  دیروزود  دکتر  آقای 
روابط  داد.  خواهند  نشان  را  حالشان  مردم  و 
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دوستانه و اعتماد متقابل با آیت الله منتظری شایان یادآوری است. ایشان و 
دکتر پیمان و من تنها ساکنان روزهای گرم تابستان ۱۳۴۵ زندان قزل قلعه 
دادگاه  از  اعدام  حکم  با  من  و  بود  جریان  در  ما  تجدیدنظر  دادگاه  بودیم. 
آمدم. پس از تقسیم غذا )من درآن روز کشیک بودم( آقای منتظری پرسید؟ 
دادگاهتان چی شد؟ گفتم تمام شد. پرسید چی دادند؟ گفتم اعدام. گفت 
می رسید.  غذا  به  این جا  است  ساعت  یک  شما.  هستید  مردمانی  عجب 
تقسیم کردید و تقسیم می کنید. هیچ نگفتید. گفتم چی می گفتم مگر انتظار 
دیگری داشتیم. گفت ما مردم اعتقاد به آخرت داریم و برای کار ثواب هم 
معتقد به اجر اخروی هستیم. آخر شما که به آن دنیا اعتقاد ندارید. این هم 
این دنیایتان! منتظری پس از آزادی از زندان قصر،  در دیداری  که از زندان 
دلیل  به  آورد.  هدیه  من  برای  بود  کرده  پشت نویسی  که  را  قرآنی  داشت،  
همین حسن روابط سالم انسانی بود که پس از یورش رژیم به حزبمان نامۀ 

سرگشاده ای نوشتم و داوری او را خواستم.

سؤال:  اگر ممکن است دربارۀ آزادی خودتان از زندان پس از پیروزی 

توضیح  کمی  حزب  با  تماس  مجدد  برقراری  چه گونگی  و  بهمن  انقالب 

بدهید؟ 

جواب:  با آخرین گروه زندانیان سیاسی از زندان قصر آزاد شدم. چندین 

هفته دراطراف زندان تظاهرات سنگینی بود. در شب اول بهمن در میدان 
جلو زندان قصر انبوه بزرگی تظاهرکننده جمع بودند و شعار می دادند. آخرین 
بازماندگان زندانیان سیاسی با وسایل خودشان در پشت در بزرگ زندان جمع 
به  بلندگو رو  با  از زندان. افسر نگهبان در سردر زندان  آمادۀ خروج  بودند و 

زندانیان گفت: »رفقا، خلق در انتظار شماست«.

طنین فروریزی استبداد سلطنتی از هر طرف به گوش می رسید. شادی 
زندانیان آزادشده و انبوه استقبال کنندگان درهم آمیخته بود. حلقۀ گلی هم در 
این میان نصیب من شد. آن روز در منزل رفیق جان باخته قربان نژاد نزدیک 
برقراری  به علت  دادگستری  وزارت  ساختمان  راهروهای  در  سپس  و  زندان 
با  به صبح رساندم. و سپس همراه  از رفقا  با جمعی  ساعات منع عبورومرور 
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رفیقی از سازمان مخفی حزب  به بهشت زهرا رفتیم و بر مزار دوست و رفیق 
ایراد  سخنانی  و  احترام  ادای  مادرش  حضور  در  حکمت جو  جان باخته مان 
کردم. در همین روزها بود که پیام رفیق کیانوری که تا عید تابلو »مردم«  در 
محل مناسب نصب شود به دستم رسید. تصمیم مرکزیت حزب بود و بایست 
برادرش تنظیم  و  زنده یاد م. هرمز  با  انجام می شد. قراردادی موقت  سریعًا 
کردم. و ساختمان ۴ طبقه ای در ضلع غربی دانشگاه تهران، در خیابان ۱۶ 
آذر در اختیار حزب قرار گرفت. و تابلو »مردم«  بعد از ۲۵ سال، موجودیت 

علنی حزب را اعالم کرد.

سؤال:  رفیق خاوری، اگر ممکن است پیرامون  یورش رژیم به حزب در 
سال ۱۳۶۱ و دشواری های ادامۀ فعالیت ها پس از ضربۀ سنگین جمهوری 

اسالمی توضیح بدهید؟

جواب: پس از یورش جمهوری اسالمی به سازمان مجاهدین خلق ایران 
در سال ۶۰ اوضاع سیاسی کشور به شدت به سوی وخامت می رفت و روشن 
بود که رژیم دیگر حاضر نیست هیچ نیروی دگراندیشی را تحمل کند. حزب 
شدید  و  گسترده  مراقبت  و  امنیتی  نیروهای  ذره بین  زیر  دوران  همان  از  ما 
رژیم به فعالیت هایش ادامه می داد. همان طور که می دانید یورش گستردۀ 
نیروهای امنیتی سپاه و وزارت اطالعات برضد حزب با اجازۀ خمینی آغاز شد 
و هدف نیروهای امنیتی از همان آغاز اثبات جرایمی بود که خودشان هم 
می دانستند کوچک ترین حقیقتی ندارد. این البته  ادعای ما نیست، حقیقتی 
است که آقای موسوی، که در آن دوران نخست وزیر جمهوری اسالمی بود،  
بعدها تأیید کرد. رهبری حزب،  به ویژه آن هایی که از تبعید و دوری طوالنی 
بارها  و  بدهند  تن  دوباره  مهاجرت  به  نبودند  حاضر  بودند،  بازگشته  وطن  از 
مطرح می کردند که منزل بعدی ما بهشت زهرا است. واقعیت این است که 
می کرد،  احساس  را  رژیم  فزایندۀ  خطر  رهبری  آن که  باوجود  دوران  آن  در 
ولی به دلیل اختالف نظر هایی که وجود داشت، حزب نتوانست به موقع خود 
از رفقا  معتقد  بود که عده ای  این  تصمیم های درستی اتخاذ کند.  مشکل 
بودند باید حزب به سمت فعالیت مخفی برود و عده ای معتقد بودند که تدارک 
را  حزب  بر  احتمالی  ضربۀ  و  بود  خواهد  رژیم  با  رویارویی  به معنای  امر  این 
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بودند  معتقد  رهبری حزب هم  کادرهای  از  دیگر  برخی  قطعی خواهد کرد. 
که حتی پس از یورش احتمالی، حزب قادر خواهد بود در هر نوع دادگاهی 
از سیاست هایش دفاع کند و از آن سربلند بیرون آید. اگر حزب با تشخیص 
نزدیک شدن طوفان، بخشی از کادرهای حساس خود را از زیر ضربه خارج 
بزند.  را به حزب  می کرد، قطعًا رژیم نمی توانست این چنین ضربۀ هولناکی 
حزبی  برجستۀ  کادرهای  و  رهبری  اکثریت  و  توده ای  هزاران  دستگیری 
شکنجه  قربانیان  تلویزیونی  شوهای  بود.  ما  حزب  پیکر  بر  جدی ای  ضربۀ 
تدارک دیده  ازپیش تنظیم شدۀ شکنجه گران   تأیید سناریوهای  با هدف  که 
برخورد  از سبعیت حکومت جمهوری اسالمی در  بودند، نشانۀ روشنی  شده 
خطرناک ترین  هنوز  را  آن  به امروز  تا  اسالمی  جمهوری  که  بود  ما  حزب  با 
نیروی اپوزیسیون در مقابل خود می بیند. بی خود نبود که خمینی موفقیت در 
سرکوب حزب ما را ثمرۀ »امداد های غیبی« می دانست و دیگر سران رژیم 
سرکوب کردن توده ای ها را »مهم تر از پیروزی در جبهه های جنگ« اعالم 
می کردند. البته امروز روشن شده است که آن »امداد های غیبی« که خمینی 
به آن اشاره می کرد، همان سازمان های اطالعاتی کشورهای امپریالیستی 
همکاری  ما  حزب  سرکوب  برای  که  بودند  انگلیس  و  آمریکا  ازجمله 
گسترده ای را با سپاه و وزارت اطالعات رژیم انجام دادند. بدیهی است که 
به خارج و  توده ای  توده ای و مهاجرت گستردۀ هزاران  دستگیری ده هزار 
مهم تر نابودی بخش اساسی رهبری و کادرهای برجستۀ حزب دشواری های 
باید  این مشکالت   بر  آورد.  پدید  فعالیت های حزب  ادامۀ  برای  را  عظیمی 
توطئه های مداوم دستگاه های اطالعاتی رژیم را از »سازمان«  و »کمیته« 
درست کردن تا اعزام مأموران به خارج از کشور برای نفوذ در صفوف حزب 
کردن  فلج  و  اختالف  گسترش  برای  تبلیغاتی  گستردۀ  حمالت  همچنین  و 
حزب  را نیز افزود. در چنین وضعیتی بود که پلنوم ۱۸ کمیتۀ مرکزی برگزار 
شد و رهبری جدید حزب را برای بازسازی فعالیت و مبارزۀ حزب انتخاب کرد. 
پلنوم ۱۸ در شرایط بسیار دشواری برگزار شد. در این نشست، ازجمله رهبران 
داشتند.  حضور  اسکندری   ایرج  و   رادمنش،  رفقا  همچون  حزب  گذشته 
آمده  تلویزیون  به  و کسانی که  اخراج کیانوری  پلنوم خواهان  در  اسکندری 
بودند، از حزب شد که با مخالفت شدید من روبه رو گردید. ایرج اسکندری 



۲۶۸۲۶۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

نقش  زمینۀ  در  حزب  رهبری  اکثریت  با  متفاوتی  نظرات  انقالب  آستانۀ  در 
تا  حزب در انقالب و همچنین دفاع از خمینی داشت و این نظرات خود را 
پایان حفظ کرد. اسکندری درواقع معتقد بود که روحانیت و بنیاد های فکری 
آن ازجمله مخالفت شدید با کمونیست ها و  نیروهای روشنفکر و سکوالر و 
همچنین خواست رسیدن به قدرت سیاسی متکی به مذهب با هر برداشتی 
سرانجام به استبداد می انجامد. البته این نگرانی برای من و عده ای دیگر از 

رفقا هم وجود داشت. 

با  در مصاحبه ای  ایران  به  بازگشت  از  او پس  همان طوری که می دانید 
شایسته  که  کرد  عنوان  را  مطالبی  مصور،  تهران  مجلۀ  در  سرکوهی،  فرج 
یکی از رهبران حزب ما نبود. موضوع این مصاحبه توسط رفیق کیانوری در 
هیأت سیاسی وقت مطرح شد و او خواهان اخراج اسکندری از کمیتۀ مرکزی 
حزب شد که با مخالفت من از دستور کار هیأت سیاسی خارج شد و تنها قرار 
را ترک کند. هنگامی هم که اسکندری در  تا کشور  او خواسته شود  از  شد 
با مخالفت  امر مجددًا  این  از حزب شد،  پلنوم ۱۸ خواهان اخراج کیانوری 
شدید من روبه رو شد و این مساله از دستور کار پلنوم خارج گردید. اگر چه 
پلنوم ۱۸ توانست رهبری و سیاست جدیدی را برای حزب تصویب نماید ولی 
درعین حال آغاز گسست ها در حزب ما و علم برداشتن کسانی برای رهبری 
می خواهند  که  موقعیت هایی  به  پلنوم  این  در  بودند  نتوانسته  که  شد  حزب 
از  دفاع  دلسوزانۀ  و  دروغین  لوای  زیر  رفقا«  به  »نامه  انتشار  یابند.  دست 
»سنن انقالبی حزب و رهبری گذشتۀ آن«، درواقع برنامه ای برای تصاحب 
از چهره برداشت و  سازمان حزبی در اروپای غربی بود و خیلی زود ماسک 
البته ضربات جدی هم به  به یک کارزار تمام عیار ضدتوده ای تبدیل شد و 
سازمان های حزب در خارج از کشور وارد کرد. موضوع دیگری هم که باید 
واقعًا موجود« در  فروپاشی »سوسیالیسم  با  که  این است  کنم  اشاره  آن  به 
احزاب  برای  اروپای شرقی، معضالت عظیمی  و کشورهای  اتحاد شوروی 
کارگری و کمونیستی جهان و ازجمله حزب ما پدید آمد و تبلیغات گسترده و 
سرسام آور ضدکمونیستی و محافل سوسیال دموکرات گسست های جدی را 
در صفوف احزاب کمونیستی جهان ایجاد کرد که حزب ما نمی توانست از 

این طوفان برکنار بماند.
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ضمن  دانش جویان  جمع   در  سخنانی  در  خامنه ای  علی  سؤال: اخیرًا 

از  و  کرده  حمله  حزب  به  شدیدًا  مارکسیسم  خطر  به  نسبت  هشدارباش 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی خواست تا دوباره نوار شوهای تلویزیونی 

با چاپ  را نمایش دهد. این حمالت خامنه ای همچنین مترادف بوده است 

و  فارس  خبرگزاری  سوی  حزب   از  کادرهای  زندان  بازجویی های  سریال 

همچنین مصاحبۀ این خبرگزاری با عنصر اطالعاتی همچون پرتوی، دلیل 

این تشدید حمالت برضد حزب ما را چه می بینید؟

جواب: واقعیت این است که یورش جمهوری اسالمی و نهادهای امنیتی 

قطع  هیچ وقت  به امروز  تا  پیش  سال   ۳۳ یعنی  حزب،  به  حمله  زمان  از  آن 
نشده است. و تنها اشکال آن گه گاه عوض شده است. هدف این حکومت 
همان طوری که سران آن در سال ۶۱ اعالم کردند، ریشه کنی حزب از جامعه 
ما بود و حضرات خیلی زود متوجه شدند که این امر شدنی نیست، تا حدی 
بود، در  اردبیلی، که در آن دوران رئیس قوۀ قضاییۀ حکومت  که موسوی 
جامعه  در  عمیقی  ریشه های  حزب  این  که  کرد  اعتراف  تهران  جمعه  نماز 
ما دارد و این کار به این آسانی ها امکان پذیر نیست. از همان شروع حمله 
به حزب کار دستگاه های امنیتی رژیم بر چند محور مشخص تمرکز داشته 
است: نابودی فیزیکی کادرهای برجسته و کلیدی حزب، دامن زدن به جو 
رهبری  و  بی اعتبار کردن سیاست ها  درون حزب،   در  بدبینی  و  بی اعتمادی 
آن، تالش در جا دادن عناصر نفوذی خود در درون حزب و خالصه جلوگیری 
و  تلویزیونی  شوهای  انداختن  به راه  توده ای ها.  مجدد  سازمان یافتگی  از 
نشان دادن انسان های خرد شده زیر شکنجه های وحشیانۀ سربازان گمنام 
امام زمان در تلویزیون که تمامی مبارزۀ چهل سال خود را نفی کنند و گرویدن 
آن  اولیۀ  به جز شوک  نمایند،  اعالم   را  داغ ودرفش  و  به اسالم شالق  خود 
در  داشت،  حکایت  اسالمی  جمهوری  حکومت  سران  سبعیت  درجۀ  از  که 
بدل  به عکس خود  زود  بلکه خیلی  نداشت  مناسبی  نتیجۀ  نه تنها  درازمدت 
ضبط  تلویزیونی  برنامه های  ساعت ها  دادن  نشان  از  شد  ناچار  رژیم  و  شد 
شده در زندان ها خودداری کند. مبارزۀ توده ای ها در زندان و کارزار گستردۀ 
زندان ها  در  رژیم  جنایات  افشای  در  خارج  در  ما  حزب  که  بین المللی ای 
سازمانی دهی کرد، دشواری های جدی برای حکومت ایران درست کرد. در 
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این دوران رژیم تالش های زیادی را برای ازهم پاشاندن سازمان های 

داد.  انجام  آن  رهبری  دادن  قرار  ضربه  زیر  و  کشور  از  خارج  در  حزبی 
ششمین کنگرۀ حزب ما اخیرًا  سند جامعی در این زمینه منتشر کرده است 
به خاطر  من  می نماید.  روشن  را  توطئه ها  این  از  مختلفی  گوشه های  که 
درون  از  نگران کننده ای  اخبار    ،۶۶  –  ۶۷ سال های  آن  در  ما  که  دارم 
زندان ها به دست مان می رسید و حزب تصمیم گرفت تا کارزار گسترده ای را 
برای افشای توطئه های خطرناک رژیم آغاز کند. البته بودند کسانی در درون 
کردن  منحرف  برای  رهبری  تالش  را  حزب  کارزار  این  که  حزب  اطراف  و 
کسانی  هستند  و  بودند  و  می کردند  عنوان  حزبی  توده های  عمومی  افکار 
اسالمی  جمهوری  رهبری  کردن  خارج  برای  و  مأموریتشان  بنابه  امروز   که 
فداییان  سازمان  و  ما  حزب  اگر  که  مدعی اند  ضربه  زیر  از  آن  جالدان  و 
خلق ایران )اکثریت( شعار سرنگونی جمهوری اسالمی را نمی دادند، رژیم  
توده ای ها و دیگر زندانیان سیاسی را قتل عام نمی کرد. به هرصورت امروز 
همچون  کسانی  خاطرات  ازجمله  زمینه،  این  در  افشاگر  اسنادی  انتشار  با 
آیت الله منتظری، بسیاری از گوشه های تاریک این جنایت هولناک رژیم که 
حزب ما آن را به درستی »فاجعۀ ملی« نامید، روشن شده است. رژیم حتی 
پس از این چنین کشتار گسترده ای از رهبران و کادرهای قهرمان حزب مان 
دست از حمالت و توطئه برضد ما برنداشت. حتمًا به یاد دارید که در سال 
۷۲، »موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه« کتابی را زیر عنوان »خاطراتی 
از نورالدین کیانوری« به چاپ رساند و عده ای به صورت بسیار سازمان یافته 
در داخل و خارج از کشور به تبلیغ این کتاب به عنوان تاریخ راستین حزب ما 
و درواقع »پرچم مبارزاتی«  آن پرداختند. من در همان سال در مصاحبه ای 
با »نامۀ مردم« از طرف حزب  اعالم کردم که این ترفند جدیدی است که 
قربانیان  از  دیگر  یکی  به نام  قرعه  این بار  و  است  گذاشته  به آزمایش  رژیم 
و  بیماری  با  زندان  و  شکنجه  سال ها  از  پس  که  کیانوری،  نورالدین  رژیم، 
کهولت سن همچنان در بند و زنجیر رژیم خودکامه اسیر است، خورده است 
تا متن بازجویی های  ویراستاری شدۀ او را به نام خاطرات و برای بدنام کردن 
»کژراهه«  درباره  را  موضوع  این  ما  و  بدهند.  خوانندگان  به خورد  ما  حزب 
چاپ شده به اسم احسان طبری نیز اعالم کردیم. همان طوری که می دانید 
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در مقابل این عکس العملل قاطع حزب، کسانی مثل دست اندرکاران نشریۀ 
ضدتوده ای »راه توده« کارزار گسترده ای را آغاز کردند و این موضع گیری 
حزب در افشای توطئه های نهادهای امنیتی رژیم را همگام با سلطنت طلبان 
و دشمنان حزب دانستند. البته امروز با گذشت بیش از ۲۰ سال از آن واقعه 
روشن شده است که این امر کار نهادهای امنیتی رژیم بود. و عبدالله شهبازی 
اینترنتی  سایت  در  امنیتی  دستگاه های  کنونی  همکار  و  حزب  سابق  عضو 
خود به روشنی چه گونگی تنظیم این خاطرات را به خواست نهادهای امنیتی 
و به گفتۀ خودش در »حد تألیف« این مطالب بیان می کند. ما از این قبیل 
پشت  شدن  پنهان  و  ها  »خاطرات نویسی«  و  ها  »نامه نگاری«  و  توطئه ها 
سر رهبری سابق حزب برای ضربه زدن به مبارزۀ کنونی حزب زیاد دیده ایم 
و هستند هنوز معدود کسانی که همچنان به این مطالب تنظیم شده توسط 
دستگاه های امنیتی رژیم اتکاء می کنند و البته هدف و تکلیف این عده هم 
روشن است. برگردیم به بخش دیگر سؤال شما که چرا آقای خامنه ای پس 
از گذشت ۳۳ سال از ضربه به حزب امروز نگران نفوذ اندیشه های توده ای 
و مارکسیسم در ایران است. موضوع به نظر من خیلی روشن است. رژیم و 
دستگاه های امنیتی آن به این نتیجه رسیده اند که باوجود ۳۳ سال سرکوب 
در  آن  رادیکال  و  انقالبی  ایران،  اندیشه های  تودۀ  حزب  خونین  و  خشن 
درون جامعۀ ما درحال رشد است و بنابراین به  هرشکلی باید با آن مقابله کرد. 
نادر حزب ها و سازمان های سیاسی کشور بوده  حزب ما ازجمله نمونه های 
است که پی گیرانه رژیم والیت فقیه را به عنوان سد اساسی تحوالت کشور 
مترقی  نیروهای  همۀ  و  است  داده  قرار  هدف  مردم  حقوق  تحقق  به سمت 
فراخوانده  راه  این  در  مشترک  مبارزۀ  و  همیاری  به  را  کشور  آزادی خواه  و 
است. ما در دهۀ گذشته نمونه های متفاوتی از ارزیابی هایی را شاهد بودیم 
که اساس آن ها قبوالندن این امر به مردم است که تنها راه رهایی کشور و 
تحقق خواست هایشان از طریق نصحیت و »قانع کردن«  حاکمیت کنونی 
فصلی  سال ها به شکلی  این  در  آن هم  که  شعارهایی  است.  روش  تغییر  به 
جمهوری  ریاست  یا  و  مجلس  انتخابات  بزنگاه های  در  و  است  کرده  تغییر 
در شکل حمایت از این فرد و یا آن فرد در حاکمیت به میدان آمده است، 
این  و حامیان  نیروها  این  از  باید  و  بیست ساله در کشور ماست  یک تجربۀ 
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انتخابات  زمینۀ  در  است؟  بوده  این سیاست ها چه  ثمرۀ  که  پرسید  نظرات  
ریاست جمهوری گذشته که حزب ما باقاطعیت و به درستی آن را مهندسی 
رهبری رژیم برای »حفظ نظام« خواند چه حمالتی از سوی طیف گستردۀ 
ولی  متوجه شد.  ما  به سوی حزب  رژیم  با  آشتی طلبان  و  مدافعان استحاله 
امروز از تمام آن کسانی که شعار »با تمام توان در دفاع از دولت روحانی« را 
می دادند، در میدان مبارزۀ سیاسی آثاری کم رنگ باقی مانده است و حتی 
برای خوشبین ترین نیروهای اصالح طلب نیز سراب دولت »تدبیر و امید« 
رژیم  سران  دیگر  و  خامنه ای  آقای  است.  درحال  ازبین رفتن  به سرعت 
امروز در فضای سیاسی کشور مردم، خصوصًا کارگران  خوب می دانند که 
هستند  ناراضی  به شدت  کنونی  وضعیت  از  جوانان  و  زنان  زحمتکشان،  و 
از  کشور  رهایی  برای  راهگشا  و  رادیکال  واقع بینانه،   برنامه های  به دنبال  و 
شرایط نکبت بار کنونی اند و نگران آنند که این اندیشه ها و نظرات حزب ما، 
خصوصًا اصل ضرورت تمرکز مبارزه برای طرد رژیم والیت فقیه، که در بوتۀ 
به  است،  رسیده  به اثبات  آن  درستی  گذشته  سال   ۲۰ دشوار  آزمایش های 
نیروی اجتماعی گسترده ای تبدیل شود و حیات رژیم را به مخاطره بیندازد. 
قرون  رژیم  چنگال  در  ایران،  اسارت  طوالنی  سال های  این  در  ما  حزب 
وسطایی والیت فقیه، همواره معتقد بوده و همچنان معتقد است که تغییر 
شرایط کنونی بدون بسیج  گستردۀ نیروهای اجتماعی حول برنامۀ حداقلی 
برای تحقق  ما  و  برسد  به سرانجام  نمی تواند  فقیه،  رژیم والیت  برای طرد 
این امر باید از هرگونه امکاناتی، ازجمله انتخاباتی که رژیم هرازگاهی برگزار 
می کند برای بسیج مبارزاتی توده ها استفاده کنیم. این برداشت حزب ما با 
امیدوار کردن توده ها به این یا آن عنصر رژیم به عنوان منجی ایران تفاوت 
باوجود همۀ کمبودها شاهد  انتخابات سال ۸۸  اساسی دارد. ما در جریان 
خامنه ای  انتخاباتی  کودتای  که   بودیم  فراگیر  اجتماعی  جنبش  یک  رشد 
به  و  خیابان  به  را  مردم  از  وسیعی  قشرهای  موسوی،  آقای  برضد  سپاه  و 
رویارویی با رژیم کشاند. اگر این جنبش خودجوش عظیم سازمان یافته بود و 
در کنار تظاهرات از اهرم های دیگری همچون اعتصاب های گسترده برای 
فلج کردن حکومت بهره مند بود، بی شک رژیم نمی توانست به آن شکلی که 
عملکرد و جنبش را سرکوب نمود و آقایان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد 
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را به حصر کشاند، عمل کند. این ها تجربیات گرانی است که باید از آن ها 
آموخت و برای آینده آن ها را به کار گرفت. امروز هم حزب ما معتقد است 
که جنبش مردمی همچون آتش زیر خاکستر است و منتظر روزنه ای است 
اقتصادی  نولیبرالی  سیاست های  کشیدن  به چالش  بگیرد.  اوج  دوباره  که 
خواست  کنار  در  است،  کرده  تنگ  ایرانی  میلیون ها  بر  را  زندگی  که  رژیم 
تحقق قول هایی که حسن روحانی در جریان انتخابات برای پایان دادن به 
حصر و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی داد،  ازجمله عرصه هایی از مبارزه 
هستند که باید حول آن ها تالش کرد. باوجود تالش های سران جمهوری 
اسالمی برای نزدیکی به غرب، پایان تحریم های اقتصادی و ایجاد  ثبات 
نسبی برای حاکمیت، واقعیت این است که به نظر ما در سیاست های کالن 
نهادهای  به  او  مشاوران  و  خامنه ای  آقای  سوی  از  که  فقیه  والیت  رژیم 
وضعیت  و  گرفت  نخواهد  صورت  اساسی  تغییر  می شود،   دیکته  گوناگون 
داده شده  قول های  به  باتوجه  رفت.  خواهد  وخامت  به  رو  همچنان  کشور 
مردم  جنبش  که  بود  جرقه هایی  منتظر  باید  روحانی  دولت  تحقق نیافتۀ  و 
به حرکت درآورد. و نگرانی سران رژیم  را  از شرایط کنونی  جان به لب رسیده 

نیز از این روند است.

مطالب  خامنه ای،  صحبت های  با  هم زمان  خاوری،  رفیق  سؤال: 

با  این خبرگزاری  و مصاحبۀ  در خبرگزاری فارس برضد حزب  منتشرشده 

خدایی،  علی  ویراستاری شده  »یادمانده های«  بازانتشار  شاهد  ما  پرتوی 

این  دربارۀ  نظرتان  بوده ایم.  توده«  »راه  ضدتوده ای  نشریۀ  مسؤول 

»یادمانده ها« و بازانتشار ویراستاری شدۀ آن ها چیست؟

جواب: حزب ما دربارۀ این نشریۀ به غارت برده شده از حزب ـ راه توده ـ 

قباًل و ازجمله در سند سیاسی در کنگرۀ ششم حزب نظر داده است. فلسفه 
حزب  ساختن  بی اعتبار  و  نفی  که  نشریه،  این  عملکرد  و  وجودی  علت  و 
خاطراتی  به اصطالح  و  مدعیات  با  است،  آن  سیاست های  و  ایران  تودۀ 
دنبال می شود که در همۀ سال های نشر راه توده به سرقت برده شده، ادامه 

داشته و دارد.
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نامۀ مردم:  رفیق خاوری، با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید آیا 
پیامی برای خوانندگان »نامۀ مردم« دارید؟

جواب: من هم ضمن تشکر از رفقای »نامۀ مردم« مجددًا هفتادوچهارمین 
سالگرد پایه گذاری حزب مان  را به همۀ اعضاء، هواداران و دوستان حزب 
تبریک می گویم. ادامۀ پیکار ۷۴ سالۀ توده ای مدیون فداکاری های عظیم 
ده ها هزار عضو و هوادار حزب، تحمل شکنجه، زندان و ازجان گذشتن ها و 
همچنان استوار رزمیدن هاست. راز رویین تنی حزب ما نیز در همین فداکاری 
عظیم و ریشه های عمیقی است که حزب ما در درون جامعه ما و خصوصًا 
در میان کارگران و زحمتکشان و محرومان جامعه ما دارد،  نهفته است. من 
خوش بین هستم که همان طور که انقالب ما را در سال ۵۷ از زندان حکومت 
سلطنتی نجات داد، در آینده ای نزدیک نیز روزی خواهد رسید که زندانیان 
سیاسی و عقیدتی امروز میهن ما نیز از چنگال مزدوران رژیم جهل و جنایت 
رها شوند و آینده ای متفاوت در مقابل مردم ما گشوده شود. برای تحقق این 
کار باید پرحوصله بود، از شکست های مقطعی و فرازونشیب ها دلسرد نشد 
و با خرد جمعی و همکاری گستردۀ همۀ نیروهای مترقی و آزادی خواه امر 
مبارزه را پیش برد. من یکی از دستاوردهای بزرگ حزب مان در این سال های 
دشوار سرکوب و مهاجرت ناخواسته را تمرکز خلل ناپذیر بر امر رهبری جمعی 
و تالش واحد برای حل مشکالت پرشمار حزب می دانم و ازهمین روست که 
امروز ولی فقیه حکومت فرمان یورش تازه ای برضد حزب ما را صادر کرده 

است.



گفت وگوی  " نامۀ  مردم" با رفیق علی خاوری، به مناسبت 
صدمین سالگرد بنیادگذاری "حزب کمونیست ایران" و بیش 

از یک سده پیکار جنبش کارگری و کمونیستی در ایران!
]۵ خردادماه ۱۳۹۹" نامۀ  مردم" شمارۀ ۱۱۰۴[

* دیدار با محمود بقراطی، از اعضای گروه ۵۳ نفر در مشهد

* دوران دشوار پس از کودتای ۲۸  مرداد و پلنوم وسیع چهارم حزب

* اعزام به چین برای تدریس درس فارسی و راه اندازی رادیو

* دیداری با طالقانی در زندان

* دیدار با رفسنجانی پس از انقالب و »برق چشم افعی«

* چرخش به راست در حاکمیت، و پلنوم هفدهم کمیتۀ  مرکزی

* حملۀ رِژیم به حزب و پلنوم ۱۸

* مهاجرت رفقای فدایی و روابطشان با حزب

* گارباچف، یلتسین و تالش برای دخالت در امور داخلی حزب

* مبارزۀ آینده و نقش حزب تودۀ ایران
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" نامۀ  مردم": رفیق گرامی خاوری، با تشکر فراوان از این که دعوت ما را 

برای این مصاحبه پذیرفتید. باتوجه به این که نشست وسیع کمیتۀ  مرکزی 

حزب در اسفندماه ۱۳۹۸ تصمیم گرفت تا صدمین سالگرد تأسیس حزب 

ایران  کمونیستی  و  کارگری  جنبش  سده  یک  از  بیش  و  ایران  کمونیست 

را گرامی بدارد، اجازه بدهید نخستین سؤال مان را در این گفت وگو با جویا 

شدن نظر شما دربارۀ اهمیت و نقش جنبش کارگری و کمونیستی ایران و 

مبارزه صدسالۀ آن در میهن مان آغاز کنیم. 

در  مردم«،  » نامۀ  تحریریه  رفقای  از  متقابل  تشکر  با  خاوری:  رفیق 

ایران  کارگری  جنبش  تاریخ  مورد  در  زیادی  مطالب  اخیر  دهۀ  هشت  طول 
دانشمندان  تحقیقاتی  پربار  کارهای  است.  شده  منتشر  ما  حزب  سوی  از 
حزب ما، ازجمله رفیق جان باخته عبدالحسین آگاهی و پیش از آن در کتاب 
رفیق فقید کامبخش و همچنین کار بسیار ارزشمند رفیق جان باخته رحمان 
حزب  که  دیگری  مطالب  و  مشروطیت  انقالب  دربارۀ   )مهرگان(  هاتفی 
معتبر  منابع  ازجمله  است  کرده  منتشر  گذشته  دهۀ  هشت  به  نزدیک  در  ما 
جنبش  تاریخ  فراگیری  تشنۀ  جوان  نسل  که  است  ارزشمندی  و  تحقیقاتی 
نفوذ  دربارۀ  کند.  رجوع  آن ها  به  می تواند  ما  میهن  کمونیستی  و  کارگری 
اندیشه های مارکسیستی در ایران باید اشاره کرد که زمینۀ این امر به پیش از 
تأسیس حزب کمونیست ایران و به نضج گیری جنبش سوسیال دموکراسی و 
پیدایی و رشد روابط سرمایه داری در ایران و پاگیری طبقۀ کارگر برمی گردد. 
همان طور که رفیق آگاهی در کتاب »تاریخ احزاب ایران« نیز اشاره کرده 
بود  ایران  حزب نسبتًا متشکل در  عامیون« اولین  »اجتماعیون-  است، 
که در انقالب مشروطیت از ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۰ نقش برجسته ای ایفا کرد. در 
و  عمواوغلی  حیدرخان  دربارۀ   بسیاری  تاریخی  مطالب  همچنین  زمینه  این 
نقش ویژه و برجستۀ او در پیروزی انقالب مشروطیت نوشته شده است که 
در  به جز حیدرخان عمواوغلی  البته  نیست.  این جا  در  آن ها  به تکرار  نیازی 
آقازاده،  کامران  مسیو،  علی  مثل  دیگری  درخشان  چهره های  دوران  این 
سلطان زاده،  سیروس بهرام،  نیک بین، و غفارزاده هم بودند که هریک نقش 
برجسته ای در سازمان دهی جنبش کارگری و کمونیستی در ایران ایفا کردند. 
اشاره به این نکته هم مهم است که این تحوالت در ایران درحالی صورت 
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به رهبری  اکتبر،  سوسیالیستی  کبیر  انقالب  ما  همسایگی  در  که  می گرفت 
لنین، درحال شکل گیری بود و بلشویک های روسیه نقش مهمی در رساندن 

مطالب سیاسی- نظری روشنگر به میهن ما و مبارزانش داشتند.

به هم  نتیجۀ   ،۱۲۹۹ تیرماه  در  ایران  کمونیست  حزب  تأسیس  درواقع 
ازجمله  ایران  در  انقالبی  سوسیال دموکراسی  مختلف  جریان های  پیوستن 
با تأسیس حزب  باید تأکید کرد که  بود، و  با یکدیگر  حزب عدالت و همت 
کمونیست ایران در صد سال پیش فصل نوینی در جنبش رهایی بخش ملی 
ایران و مبارزۀ طبقۀ کارگر و زحمتکشان میهن ما گشوده شد که ثمرات آن 
ایران داشت.  در  و سیاسی  اجتماعی  روابط  در دگرگون شدن  نقش مهمی 
تهران  در  کارگری  اتحادیه های  انداختن  به راه  برای  کمونیست ها  کمک 
ارتجاع  زود  خیلی  کارگر  طبقۀ  مبارزۀ  سازمان یافتگی  و  مختلف  شهرهای  و 
از تحکیم دیکتاتوری رضاخان  انداخت، و پس  حاکم بر کشور را به هراس 
در سال ۱۳۰۴، فشار بر حزب کمونیست ایران و فعالیت های آن تشدید شد. 
سازمان دهی نخستین اعتصاب بزرگ کارگران نفت ایران برضد امپریالیسم 
از  تا  کرد  مصمم  را  ارتجاع   ،۱۳۰۸ سال  در  رضاشاه  حکومت  و  انگلیس 
»سیاه«  قانون  تصویب  کند.  جلوگیری  کمونیست  حزب  فعالیت های  ادامۀ 
 ۱۰ در  ملی  شورای  مجلس  در  رضاشاه،  حکومت  به وسیله  ضدکمونیستی 
و  ایران  در  کمونیستی  فعالیت های  شدن  غیرقانونی  به   ،۱۳۱۰ خردادماه 
یورش گسترده به   رهبری حزب کمونیست ایران و دستگیری شمار زیادی از 
کمونیست ها و ازجمله رفیق قهرمان دکتر ارانی منجر شد که او همان طور 

که می دانید بعدًا در زندان رضاشاه به قتل رسید.

زندان  در  یارانش  و  ارانی  دکتر  دربارۀ  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  

آزادی  درپی  و  است  شده  نوشته  زیادی  مطالب  نفر   ۵۳ دربارۀ  ازجمله  و 

تأسیس   ۱۳۲۰ مهرماه  در  ایران  تودۀ  حزب  که  بود  زندان  از  کمونیست ها  

شد. اگر ممکن است دربارۀ  نقش ۵۳ نفر در شکل گیری حزب کمی توضیح 

بدهید

رفیق خاوری:  همان طور که اشاره کردید، با آزاد شدن ۵۳ نفر از زندان 
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فراهم  سیاسی  فعالیت های  برای  مناسبی  زمینۀ  رضاشاه  حکومت  سقوط  و 
و  زندان  از  آزادشده  سیاسی  زندانیان  به همت  ایران  تودۀ  حزب  و  شد 
همچنین شخصیت های آزادی خواهی همچون سلیمان میرزای اسکندری 
حزب  به  فورًا  نفر   ۵۳ همۀ  که  است  به تذکر  الزم  البته  شد.  پایه گذاری 
سال  در  او  که  ببینید  می توانید  خامه ای  انور  خاطرات  در  مثاًل  نپیوستند. 

۱۳۲۲،  یعنی دو سال پس از تأسیس به حزب پیوست.

با  آیا  و  داشتید  سال  چند  وقت  آن  شما  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  
هیچ کدام از ۵۳ نفر تماس یا دیداری داشتید؟ 

من متولد ۱۳۰۲ هستم و بنابراین به   هنگام تولد حزب،  رفیق خاوری: 
فعالیت  مشهد  در  و  مترقی  اندیشه های  تأثیر  تحت  عمیقًا  بودم  جوانی 
می کردم. تا آن جا که یادم هست، بعد از تشکیل حزب شماری از اعضای 
سازمان دهی  برای  داشتند،  که  سیاسی ای  سواد  و  تجربه  به خاطر  نفر   ۵۳
فعالیت های حزب به استان های مختلف اعزام شدند. محمود بقراطی که 
کمیتۀ  و  آمد  خراسان  به  حزب  سازمان دهی  برای  بود  نفر   ۵۳ اعضای  از 
ایالتی خراسان را ایجاد کرد. در ابتدای کار من یادم هست که توده ای ها 
دکۀ کوچکی را که شبیه یک دکان کوچک بود، برای بقراطی گرفته بودند 
برادر  می چرخاند.  را  حزب  کار  هم  و  می کرد  زندگی  هم  آن جا،  در  او  که 
و  بود  کمونیست  حزب  کادرهای  و  فعاالن  از  هم  خاوری  عبدالرسول  من 
بعدًا عضو کمیتۀ ایالتی خراسان شد و از این طریق من توانستم به دیدار 
با او صحبت  بقراطی بروم و در مورد فعالیت های خودم در عرصۀ جوانان 
مشغول  آموزشکده  در  گفتم  او  به  که  می کنی  چه  که  پرسید  من  از  کنم. 
دارند.  سمپاتی  ما  به  جوانان  از  زیاد  شمار  و  هستم  روشنگری  و  فعالیت 
حزب.  دفتر  بیار  و  کن  جمع  را  همه  فورًا  برو  گفت  و  شد  خوشحال  خیلی 
به  نامه ای  بقراطی  رفیق  بودم،  جوان  خیلی  هنوز  من  این که  با  بعدها 
دبیرخانۀ حزب نوشت و برای من درخواست عضویت کرد. کارت عضویت 
من در سال ۱۳۲۲ رسید و من آن را تا سال ها حفظ کردم، ولی متأسفانه 
در جابه جا شدن ها نمی دانم چه شد. من بعدها مسؤولیت جوانان حزب در 

مشهد را عهده دار بودم.
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آن  در  حزب  فعالیت های  و  مبارزه  از  کمی  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  
سال ها برایمان بگویید.

را  ایران  واقعًا جامعۀ  آن دوران  در  تأسیس حزب  ببینید،  رفیق خاوری: 
دگرگون کرد. پیدایش حزب تودۀ ایران در صحنۀ مبارزه سیاسی و طبقاتی 
تأثیرگذاری  و  اهمیت  نظر  از  سیاسی  حزب  یا  و  گروه  هیچ  پیدایی  با  ایران 
جامعۀ  در  عمیقی  ریشۀ  آن چنان  کوتاه مدتی  در  حزب  نیست.  قابل مقایسه 
و  کارگری  محیط های  از  بود.  حزب  حرف  می رفتی  که  هرکجا  که  دواند  ما 
و  کارگری  اتحادیه های  و  سندیکاها  ایجاد  راه  در  توده ای ها  فعالیت های 
دهقانی گرفته تا محیط های دانش جویی که کاماًل زیر نفوذ حزب قرار داشت. 
نکتۀ مهم تر این که، برای نخستین بار پس از حزب کمونیست ایران،  زنان 
و  از حقوقشان شنیدند  راه دفاع  را در جامعه در  نیرومندی  میهن ما صدای 
پیدا کردند که در آن دوران و در جامعۀ عقب ماندۀ آن روز ایران که عمیقًا زیر 
تأثیر اندیشه های ارتجاعی و خرافی مذهب بود،  توانست نقش ویژه ای در 
بیداری زنان در جامعۀ ما ایفا کند. این مجموعۀ تأثیرگذاری، دگرگونی بسیار 
عمیقی را در روابط اجتماعی و فرهنگ میهن ما ایجاد کرد که اثرات آن را 
حتی تا به امروز می توان احساس کرد. بسیاری از بزرگ ترین شخصیت های 
اجتماعی و فرهنگی آن روز با درک اندیشه های پیش رو و مترقی حزب ما یا 
هوادار حزب شدند یا به صفوف آن پیوستند. در طول این هشت دهه حتی 
مهندس  و  بازرگان  مهندس  مثل  کسانی  ازجمله  حزب  مخالفان  از  شماری 
سحابی عمیقًا معتقد بودند که تحزب در شکل مدرن آن در جامعه ایران ثمرۀ 

کار توده ای ها بوده است.

آن  کنگرۀ  نخستین  مصوِب  ایران  تودۀ   حزب  بر نامۀ  نخستین  به  شبیه 
به وسیلۀ  و مترقی ای که  پیشرو  اندیشه های  آن  و همچنین  در سال ۱۳۲۳ 
می یافت،  انتشار  حزبی  نشریات  دیگر  و  حزب،  ارگان  »رهبر«،  روزنامۀ 
واقعًا هیچ چیزی در جامعه وجود نداشت و حزب ما ازاین رو توانست نیروی 
را حول خواست های پیش رو و مترقی بسیج کند. دشمنی  بزرگی  اجتماعی  
ارتجاع و امپریالیسم با حزب و به کار گرفتن همۀ امکانات برای نابودی آن 
را نیز از همین زاویه و به خاطر نفوذ عمیق اندیشه های توده ای در تاروپود 
جامعه ما باید دید. همان طور که اسناد تاریخی دولت های انگلیس و آمریکا 
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عمدۀ  هدف های  از  یکی  می دهند،  نشان  سال   ۶۷ گذشت  از  پس  امروز 
کودتای ۲۸ مرداد متوقف کردن رشد اندیشه های مترقی- توده ای در جامعه 
و نابودی حزب تودۀ ایران بود. آمریکا و انگلیس هراس شان از این بود که 
با  ازاین رو  و  بگیرد  را  ما  جامعۀ  در  حزب  نفوذ  رشد  جلو  نتواند  مصدق  دکتر 
همکاری نیروهای ارتجاعی داخلی کسانی مانند آیت الله کاشانی و شماری 
ننگین ۲۸ مرداد  به کار شدند و آن کودتای  از نزدیکان دکتر مصدق دست 
دکتر  قانونی  حکومت  سرنگونی  به  که  کودتایی  کردند،   سازمان دهی  را 
مصدق و دستگیری شمار زیادی از اعضا و هواداران حزب، اعدام زنده یاد 
دکتر فاطمی و شماری از رفقای توده ای همچون مرتضی کیوان و افسران 
قهرمان توده ای، چهره های درخشانی همچون سیامک، مبشری،  وزیریان،  

عطارد،  رفقای دیگر، و روزبه منجر شد.

" نامۀ  مردم": رفیق خاوری، کودتای ۲۸ مرداد و شکست جنبش مردمی 
چه تأثیری در سازمان دهی دوباره و مبارزۀ حزب داشت؟

از  پس  حزب  خاوری:  رفیق 
تالش های  مرداد   ۲۸ کودتای 
مبارزۀ  و  فعالیت  تا  کرد  زیادی 
ایران  در  به شکل مخفی  را  خود 
قهرمانانۀ  مبارزۀ  دهد.  ادامه 
دانش جویان توده ای و مصدقی- 
 ۲۸ کودتای  از  پس  ماه  چهار 
آذر«   ۱۶« حماسۀ  که  مرداد- 

افشاگرانۀ  فعالیت های  همچنین  و  رساند  به ثبت  کشورمان  تاریخ  در  را 
حزب برضد کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، تا سال ۱۳۳۶ و دستگیری رفیق 
اختالف نظر  البته  داشت.  جریان  ما  حزبی  رفقای  از  دیگری  شمار  و  روزبه 
بر سر ارزیابی از بورژوازی ملی، دولت دکتر مصدق، و همچنین چه گونگی 
مبارزه در پی کودتای ۲۸ مرداد میان رهبری حزب در ایران و رفقای خارج، 
دچار  را  روشن  مبارزاتی ای  سیاست  ارائۀ  و  حزب  دوبارۀ  سازمان دهی  کار 
سردرگمی و اختالل  هایی فلج کننده  کرد. این مسائل به شکل خیلی روشنی 
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اولین  که   ۱۳۳۶ سال  در  حزب  مرکزی  کمیته  چهارم  وسیع  پلنوم  اسناد  در 
نشست کمیتۀ مرکزی بعد از ۹ سال بود، در انتقادهایی جدی از رهبری حزب 
و عملکرد آن بازتاب پیدا کرد. به هرصورت، حزب سال های خیلی دشواری 

را طی کرد تا دوباره بتواند مبارزه سازمان یافته ای را ادامه دهد.

کمیتۀ  وسیع  پلنوم  چهارمین  در  شما  آیا  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  

مرکزی حضور داشتید؟

رفیق خاوری: نه، من در این نشست حضور نداشتم. من در آن موقع از 

طرف حزب با برخی رفقای دیگر ازجمله رفقا بهرام دانش، رصدی، سرهنگ 
و  پکن  دانشگاه  در  کار  برای  چلیپا،  سرهنگ  خلعتبری،  العطایی،  نوایی، 
اعزام  به چین  فارسی[  ]به زبان  رادیو  انداختن  به راه  و  فارسی  زبان  تدریس 
شده بودیم. ما تا دورانی که روابط بین چین و جنبش کارگری و کمونیستی 
جهان، یعنی دوران پس از استالین و روی کار آمدن خروشچف که هنوز رو 
به سردی نگذاشته بود، در آن جا مشغول به کار بودیم. تجربۀ بسیار جالبی بود 
که چه گونه کشوری با آن همه جمعیت تالش می کرد تا از فقر و محرومیت 
بیرون بیاید و کشور نویی را بسازد. با باال گرفتن اختالف ها و از آن جایی که 
ما مخالف مواضع حزب کمونیست چین بودیم، ماندنمان در آن جا مشکل 
که  نخواستند  ما  از  چین  کمونیست  حزب  رفقای  که  بگویم  باید  البته  بود. 
که  همان طور  برگردیم.  که  بود  ما  خود  خواست  این  کنیم،  ترک  را  آن جا 
می دانید بعدها، در سال ۱۳۴۴، انشعاب احمد قاسمی، غالم حسین فروتن، 
و عباس سغایی از حزب صورت گرفت و آن انشعاب بزرگ در جنبش کارگری 
و کمونیستی جهان تحقق یافت و ثمرات آن تا سال های طوالنی به جنبش 
لطمات  جهانی  سرمایه داری  با  مقابله اش  در  جهان  کمونیستی  و  کارگری 
زیادی زد. من، همان طور هم که در مصاحبۀ قبلی اشاره شد، در آن دوران 

در ایران و در زندان رژیم پهلوی بودم.

و  زندان  در  تجربه تان  مورد  در  قباًل  شما  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  

شکنجه های ساواک و روابطی که در زندان با زندانیان غیرتوده ای ازجمله 
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فداییان، ملیون، و مسلمانان داشتید صحبت کرده اید، آیا نکتۀ دیگری در 

این باره هست که اضافه کنید؟

رفیق خاوری: البته اشاره به همۀ مسائل و داستان هایی که در این پانزده 

زیادی است. من در مصاحبۀ قبل  نیازمند فرصت  افتاد،  اتفاق  زندان  سال 
به گفت وگوهایم با رفیق جزنی و آیت الله منتظری و همچنین دیدار با رفیق 
به  نیازی  و  اشاره کرده ام  تیزابی  و هوشنگ  رحمان هاتفی )حیدر مهرگان( 
تکرار آن ها در این جا نیست. یکی از افرادی که من با او رابطۀ بسیار خوبی 
قدم  زندان  در حیاط  روزی  بود.  آیت الله طالقانی  زنده یاد  داشتم،  زندان  در 
من  از  آن  عاقبت  و  پهلوی  ضدحکومت  جنبش  و  ایران  آیندۀ  از  و  می زدیم 
می پرسید و درضمن ناراحت بود که ما در زندان هستیم و می پرسید که فکر 
می کنید در بیرون از زندان دربارۀ ما چه فکر می کنند. در پاسخ به او گفتم 
آقای طالقانی کجا بهتر از این شب ها را گذراندن برای شما میسر بود. این 
بهترین انتخاب در چنین شرایطی است. یاران و دوستان شما صبح که بلند 
آنان  و  را در زندان گذرانده است  آنان شب  می شوند، می دانند که طالقانِی 
هم در خانه های خود. طالقانی خیلی از این برخورد شاد شد. البته در زندان 
کسان دیگری هم مثل الجوردی بودند که از همان موقع کینۀ عجیبی علیه 
حزب و کمونیست ها داشتند و آنان را »نجس« می شمردند و حاضر نبودند 
هیچ نشست وبرخاستی با ما داشته باشند و به کسانی مانند طالقانی و منتظری 

که روابط حسنه ای با ما داشتند، به شدت انتقاد داشتند.

را  رفسنجانی  یا  خامنه ای  مانند  کسانی  زندان  در  شما  آیا  مردم":  " نامۀ  

دیده بودید؟

ولی  باشم.  دیده  را  خامنه ای  که  ندارم  به خاطر  من  نه،  خاوری:  رفیق 

رفسنجانی را بارها دیده بودم حتی روابطی هم باهم داشتیم ۱. به هرصورت 
خامنه ای و رفسنجانی کسان عمده ای در جنبش اسالمی آن دوران نبودند 
از  و  و طالقانی  منتظری  آقای  زندان همان  در  قابل احترام  و  افراد مطرح  و 
جنبش ملیون دکتر سحابی و مهندس سحابی )پدر و پسر( بودند که ما با آنان 
روابط خوبی داشتیم. کسانی مانند خامنه ای و رفسنجانی طلبه های جوانی 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۲۸۳۲۸۳        ۲۸۳۲۸۳

بودند که هرکدام مدت کوتاهی زندان کشیدند و بعد هم از زندان آزاد شدند.

" نامۀ  مردم": رفیق خاوری، با پیروزی انقالب و آغاز فعالیت های علنی 

حزب، روابط حزب با سازمان های دیگر سیاسی و نیروهای هوادار خمینی 

چه گونه بود؟

من  بله،  خاوری:  رفیق 

همان طور که قباًل اشاره کردم، 
زندانیان سیاسی  آخرین گروه   با 
ما  شدم.  آزاد  قصر  زندان  از 
زندانیان  بازماندگان  آخرین  جزو 

جمع  زندان  بزرگ  در  پشت  در  وسایل مان  با  بودیم.  زندان[  ]در  سیاسی 
با بلندگو رو به  بودیم و آمادۀ خروج از زندان. افسر نگهبان در سردر زندان 
زندانیان گفت: »رفقا خلق در انتظار شماست.« ما در ابتدای کار درتالش 
که  است  بدیهی  بودیم.  مختلف  سازمان های  با  روابط مان  بازسازی  برای 
بود،  قاسملو  زنده یاد  به رهبری  موقع  آن  در  که  کردستان  دموکرات  حزب  با 
دموکرات  حزب  رهبری  در  ما  رفقای  از  شماری  و  داشتیم  نزدیکی  روابط 
بودند. با دیگر نیروهای سیاسی ازجمله سازمان چریک های فدایی خلق و 
بودیم. در مورد  برقرار کرده  ایران هم تماس هایی  سازمان مجاهدین خلق 
روابط  زنده یاد فروهر  با کسانی مثل  ما  البته  بود.  ملیون کار کمی دشوارتر 
نزدیکی داشتیم و زنده یاد فروهر اتفاقًا قبل از فاجعۀ ترورش از سوی رژیم، 
تماس هایی را با حزب ما برای همکاری میان حزب ملت ایران و حزب برقرار 

کرده بود.

در مورد هواداران خمینی، من یادم هست که در اوایل انقالب از طرف 
حزب به دیدار هاشمی رفسنجانی رفتم و او آن وقت سرپرست وزارت کشور 
بود،  ایستاده  اتاق  در  که  را  نگهبان  افسر  اتاقش  به  من  ورود  از  بعد  بود. 
مرخص کرد و از پشت میزش بلند شد و آمد نشست روبه روی من. در آن جا به 
من گفت که کشور ما به یک حزب چپ معتقد به انقالب نیازمند است، و ما 
فکر می کنیم که توده ای ها دارند خوب از انقالب دفاع می کنند. به هرصورت، 
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صحبت طوالنی بود. من گزارش آن را در هیأت سیاسی مطرح کردم و رفیق 
کیانوری از آن استقبال کرد. من در پاسخ به این استقبال اضافه کردم که، 
من برق چشم افعی را در چشم او دیدم، که رفیق کیانوری بااعتراض گفت: 

رفیق خاوری »این جاش دیگه ایده آلیستی است.«

" نامۀ  مردم": رفیق خاوری، آیا سیاست های حزب پس از انقالب مورد 
تأیید مجموعۀ رهبری حزب بود؟

رفیق خاوری: من قباًل هم اشاره کردم که رفیق اسکندری از همان ابتدا 
بود،  مخالف  خمینی  از  دفاع  در  حزب  سیاست  با  و  داشت  متفاوتی  نظرات 
در  مفصاًل  این باره  در  من  برود.  خارج  به  که  خواست  او  از  حزب  ازاین رو  و 
مصاحبۀ قبلی توضیح داده ام. واقعیت این است که، ما در ابتدا همگی موافق 
دفاع از انقالب در کلیت آن بودیم، و باتوجه به مبارزۀ طبقاتی ای که در جامعۀ 
ما وجود داشت، هدف حزب را تعمیق انقالب و تحقق شعارهای اقتصادی- 

اجتماعی در جهت منافع زحمتکشان می دانستیم.

من فکر می کنم با حملۀ جمهوری اسالمی به کردستان- که در سال ۱۳۵۸ 
و در دورۀ دولت مهندس بازرگان اتفاق افتاد- و محکوم کردن این حرکت با 
صدور اعالمیه ای از طرف کمیتۀ  مرکزی حزب که در آن اعالم کرد چرخش 
به راست در حاکمیت ]جمهوری اسالمی[ صورت گرفته است، مواضع درستی 
بود، ولی متأسفانه این مواضع پی گیرانه ادامه نیافت و بعدًا تغییر کرد. فقط 
عدۀ خیلی محدودی در رهبری حزب ازجمله رفقا: رفعت محمدزاده )اخگر(، 
صفری، طبری، و من، از روند موضع گیری حزب راضی نبودیم. البته زنده یاد 
پرهیز  رودررو   درگیری  از  و  بود  متواضعی  و  آرام  بسیار  انسان  طبری  رفیق 
دهه  سال های  آغاز  با  حزب  موضع گیری های  از  برخی  قبول  ولی  می کرد. 

۱۳۶۰ و تشدید فشارها و استیالی جو سرکوب، دشوارتر شد.

حضور  حزب  هفدهم  پلنوم  در  شما  آیا  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  
داشتید؟

رفیق خاوری: ببینید، پلنوم هفدهم حزب در یک وضع بسیار غیرعادی 
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برگزار شد. به علت تشدید فشارها و خطراتی که در این زمینه وجود داشت 
حتی نشست های رهبری حزب بادشواری برگزار می شد و باید گفت که همۀ 
هیأت سیاسی در تنظیم اسناد این نشست شرکت فعالی نداشتند. اسناد پلنوم 
گذاشته  شرکت کنندگان  دراختیار  پلنوم  برگزاری  روز  همان  در  جلسه  آغاز  با 
نداشتند.  حضور  نشست  کار  آغاز  در  هم  سیاسی  هیأت  رفقای  همۀ  شد. 
به  را  ما  و  آمد  و رفیق طبری  به دنبال من  بعدازظهر  پرتوی  نمونه،  به عنوان 
محل پلنوم برد. متأسفانه اسناد این نشست نتوانست دید روشن و درستی از 
مبارزۀ پیِش رو و وظایف حزب در آن شرایط بسیار حساس را ارائه دهد. بعد 
از این پلنوم، رفیق رفعت ]رفعت محمدزاده )اخگر([ نامه ای در رَد نظرات 
تصویب  شده و ابراز نگرانی از خطی که حزب دنبال می کرد، به هیأت سیاسی 

نوشت که به طورجدی موردبررسی قرار نگرفت.

" نامۀ  مردم": رفیق خاوری، چه شد که شما به خارج اعزام شدید؟

رفیق خاوری: با تشدید فشارهای رژیم و همچنین شکاف هایی که کم کم 

می شد،  بیش تر  حزب  رهبری  در  روز  حوادث  با  برخورد  چه گونگی  مورد  در 
رفیق کیانوری تصمیم به اعزام رفیق طبری و من به خارج گرفت. و از این 
طریق بود که باوجود مخالفت شدید من و برخورد تندی که در این مورد باهم 
داشتیم، مأموریت رفتن به دفتر مجلۀ »صلح و سوسیالیسم« در پراگ به من 
محول شد و به هرصورت من هم خودم را ملزم به اجرای تصمیم رهبری حزب 
دانستم و به پراگ رفتم. رژیم در مورد رفتن رفیق طبری به خارج مخالفت 

کرد و برای او اجازۀ خروج صادر نکرد.

با  آن  ارتباط  و  حزب  به  حمله  مورد  در  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  

کوزیچکین و همکاری دولت های انگلیس و آمریکا با رژیم جمهوری اسالمی 

این باره  در  شما  نظر  است،  شده  منتشر  اخیر  هفته های  در  زیادی  مطالب 

چیست؟

رفیق خاوری: همان طور که گفتم، من در آن موقع در ایران نبودم که از 

بحث های درون هیأت سیاسی مطلع باشم و بدانم که عکس العمل رهبری 
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حزب به پناهنده شدن کوزیچکین به غرب چه بود. توجه به این مساله مهم 
است که، اعضای حزب- خصوصًا رهبری حزب- برای رژیم شناخته شده بودند 
و این که کوزیچکین اسناد مهمی دربارۀ  اعضای حزب ما به کسی داده باشد 
نمی تواند زیاد حرف معتبری باشد. ولی یک نکته قطعی است و آن این که، 
دستگاه های جاسوسی غرب، دستگاه های اطالعاتی رژیم، و اطالعات سپاه 
پاسداران، با استفاده از این موضوع ]پناهنده شدن کوزیچکین به غرب[ و 
با همکاری نزدیک باهم، حمله به حزب را سازمان دهی کردند. توجه به یک 
موضوع دیگر هم در این قضیه مهم است و آن این که، در آن موقع سپاه 
پاسداران زیر رهبری محسن رضایی شکست های سنگینی را در جنگ ایران 
و عراق تحمل کرده بود و به شدت زیر انتقاد بود و رهبری سپاه نیازمند این 
»پیروزی داخلی« بود که بتواند بی کفایتی خود را در جبهه های جنگ پنهان 

کند.

تازه ای  موضوع  این  هم،  حزب  نابودی  برای  امپریالیسم  تالش  دربارۀ  
نیست. از تأسیس حزب تا به امروز، یعنی نزدیک به هشتاد سال، وضعیت 
به همین منوال بوده است. ما اطمینان داریم که همین امروز هم دستگاه های 
امنیتی غرب در زمینۀ ضربه زدن به حزب ما و نیروهای مترقی نزدیک ترین 

همکاری ها را درصورت لزوم با دستگاه های امنیتی رژیم خواهند کرد.

طرف  از  که  اسنادی  به  باتوجه  که،  کرد  توجه  باید  هم  مساله  این  به 
دولت های آمریکا و انگلیس در سال های اخیر منتشر شده اند، روشن شده 
تماس های  کارتر(  جیمی  دوران  از  )یعنی  ابتدا  همان  از  خمینی  که  است 
نزدیکی را با دولت های آمریکا و انگلیس برقرار کرده بود و قول هایی دربارۀ 
ضمن  در  بود.  داده  آن ها  به  ایران  در  کمونیست ها  فعالیت  کردن  محدود 
حتمًا به یاد دارید که سرهنگ الیور نورث همراه با رابرت مک فارلین، که هر 
دو از مشاوران امنیتی ریگان بودند، در سال ۱۳۶۵ مخفیانه به تهران آمدند 
و خواستار دیدار با مقامات بلندپایه ایرانی شدند. رفسنجانی به این موضوع 
امروز روشن شده  آن چه  اشاره کرد.  تهران  نمازجمعۀ  در  در سخن رانی اش 
است این است که، الیور نورث یک جلد انجیل که رونالد ریگان به خط خود 
در پشت جلد آن برای خمینی یادداشتی نوشته و امضا کرده بود، همراه یک 
کیک و یک قبضه تپانچه به عنوان هدیه به تهران آمده بود. هدف از این 
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نیروهای  به  کمک  برای  اسالمی  جمهوری  از  استفاده  ازجمله  مخفی  سفِر 
این  انقالبی  برای سرنگونی دولت  نیکاراگوئه  در  ضدانقالب )»کونترا« ها( 
کشور و در مقابل تأمین برخی نیازهای تسلیحاتی جمهوری اسالمی از طرف 
آمریکا بود. این مساله بعدًا و به دنبال پی گیری آن از سوی کنگرۀ آمریکا به 
افتضاح »ايران – کونترا« مشهور شد. همان طور هم که می دانید بر اساس 
کتاب خاطرات رفسنجانی، حسن روحانی نیز نقش اساسی در این مذاکرات 

برعهده داشت.

من یک نکته دیگر هم دربارۀ تفاوت میان شعارها و عملکرد رژیم اضافه 
کنم که جالب است. بعد از سقوط رژیم نژادپرست آپارتاید در آفریقای جنوبی 
و شرکت رفقای رهبری حزب ما در نخستین کنگرۀ حزب کمونیست آفریقای 
رفقای  شد،  برگزار  ماندال  نلسون  حضور  با  کشور  این  داخل  در  که  جنوبی 
کمونیست این کشور با دسترسی ای که به اسناد دولتی پیدا کرده بودند به 
رژیم  با  آپارتاید  رژیم خمینی در همان دوران حکومت  ما اطالع   دادند که 
طرف  از  که  آپارتاید[  رژیم  در  جنوبی  آفریقای  جمهور  رئیس  ]آخرین  بوتا 
تحریم  نژادپرستانه اش  و  انسانی  ضد  سیاست های  به خاطر  جهانی  جامعه 
نفت  پول  با  آن ها  از  و  داشته  نزدیکی  مخفیانۀ  روابط  بود،  شده  اقتصادی 

اسلحه خریداری می کرد.

پلنوم  برگزاری  چه گونگی  دربارۀ  قباًل  شما  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  

هجدهم و دشواری های پس از آن صحبت کرده اید. اگر ممکن است کمی 

نیز  افغان  و  شوروی  رفقای  با  روابط  به طورکلی،  حزب  وضعیت  دربارۀ 

توضیحاتی بدهید.

بله همان طور که اشاره کردید، پلنوم هجدهم در دوران  رفیق خاوری: 

بسیار دشواری برگزار شد. طیف نظرات مطرح شده در این پلنوم از محکوم 
کردن رهبری گذشته و خواست اخراج آنان از حزب، خصوصًا از سوی رفیق 
اسکندری که من به شدت با آن مخالفت کردم، گرفته تا ادامۀ خط گذشتۀ 
حزب بی کم وکاست با این نظر که »رفیق کیانوری گفته اگر از روی جسد ما 
هم رد بشوند، ما خط امامی هستیم« وجود داشت و درمجموع این نشست 



۲۸۸۲۸۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

در جو دشواری برگزار شد. من قباًل هم اشاره کرده بودم که در ایران هم بعد 
از مصاحبۀ رفیق اسکندری با »تهران مصور« رفیق کیانوری خواست اخراج 
اسکندری را به هیأت سیاسی آورد که با مخالفت من کنار گذاشته شد و تنها 

قرار شد از او خواسته شود که به خارج از کشور برود.

به هرصورت، اسناد مصوب پلنوم هجدهم، باتوجه به شرایط دشواری که 
حزب در آن قرار داشت، توانست مسیر درستی را در مقابل حزب قرار دهد 
و حزب توانست دوباره پرچم مبارزه اش را بلند کند. هدف عده ای از همان 
تالش  عده ای  بود.  حزب  تصرف  طریق  این  از  و  چنددستگی  ایجاد  آغاز 
می کردند با دفاع بی چون وچرا از سیاست گذشته حزب این طور وانمود کنند 
به همین  و  هستند،  حزب«  خط  راستین  »وارثین  که  هستند  آنان  تنها  که 
بگیرند و خط  به دست  را  آنان هستند که می توانند رهبری حزب  تنها  جهت 
ایران و برنگشتن  از  ادامه بدهند. مسائلی که دربارۀ  خروج صفری  را  حزب 
عده ای به ایران مطرح بود، درحالی که حزب بخش عمده ای از رهبری خود 
را از دست داده بود، همه پوششی بود برای مهره چینی و تصرف »کرسی« 
های کمیتۀ مرکزی که با موفقیت روبه رو نشد. البته همان طور که می دانید 
بعد از این پلنوم هجدهم و شکست شماری از »کرسی« طلبان، انشعاب ها 
در  ما  حزبی  سازمان های  به  که  آمد  پدید  حزب  در  فراوانی  گسست های  و 

اروپای غربی لطمات زیادی زد.

در  رفقا  این  که  است  این  واقعیت  کردید.  سؤال  افغان  رفقای  مورد  در 
)اکثریت(  خلق  فداییان  سازمان  به  کمک  همچنین  و  ما  حزب  از  حمایت 
فقیه  رژیم والیت  با  مبارزه  برای  را  امکاناتشان  و همۀ  تمام گذاشتند  سنگ 
در اختیار حزب گذاشتند. کار رادیوی زحمتکشان با همکاری رفقای فدایی 
حزب  رهبری  رفقای  دیگر  و  کارمل  ببرک  رفیق  شد.  شروع  افغانستان  از 
دموکراتیک خلق افغانستان ارادت ویژه ای برای حزب ما، برای کار نظری- 
فرهنگی عظیم آن در بردن اندیشه های مترقی به افغانستان و همچنین برای 
رفقای گران قدری همچون طبری و نامور قائل بودند. من همیشه دیدارهایی 
بسیار گرم و رفیقانه  با رفقای رهبری افغان به خصوص با رفقا ببرک کارمل و 

دکتر نجیب داشتم.

حزب ما همواره روابطی بسیار گرم و بر پایۀ احترام متقابل با حزب های 
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کارگری و کمونیستی جهان داشته و امروز هم دارد. در دوران پس از حمله 
دیگر  کشورهای  و  شوروی  رفقای  با  ما  روابط  رژیم[  سوی  از  ما  حزب  ]به 
سوسیالیستی خصوصًا چکسلواکی و آلمان دموکراتیک روابط رفیقانه و گرمی 
بود. البته با روی کار آمدن گارباچف و خصوصًا در سال های آخر حکومت 
با  او این روابط با دشواری های جدی روبه رو شد و آنان تالش می کردند تا 
دخالت در امور حزب ما در تعیین رهبری حزب اعمال نفوذ کنند و حتی در 
آن دوران که یلتسین مسؤول حزب کمونیست شوروی در مسکو بود، قول 
دادن دفتر رسمی حزب ما را به کسانی داده بود که این امر با مخالفت شدید 
حزب ما در دیدار من با رهبران شعبۀ روابط بین الملل حزب کمونیست اتحاد 

شوروی مسکوت گذاشته شد.

" نامۀ  مردم": رفیق خاوری، شما تاکنون دربارۀ چه گونگی روابط حزب با 
رهبری سازمان فداییان خلق )اکثریت( که بعد از حمله به حزب ما از سوی 
رژیم توانستند به خارج از کشور بیایند، حرفی نزده اید. اگر ممکن است در 

این زمینه کمی توضیح بدهید.

رفیق خاوری: بدیهی است که با توجه به مبارزۀ مشترک و روند نزدیکی 
با  و  کردیم  استقبال  فدایی  رفقای  آمدن  از  ما  ایران  در  سازمان  و  حزب 
همکاری رفقای شوروی و رفقای افغان هر کمکی که الزم بود به آنان کردیم. 
را می کردم که  این احساس  آنان داشتم،  با  اولیه ای که  دیدارهای  در  من 
برداشت این رفقا این است که حزب ما بسیار ضربه خورده و ضعیف است و 
بنابراین آنان ]رفقای فدایی[ می توانند حزب و رهبری آن را بازسازی کنند. 
اعالمیۀ کمیتۀ مرکزی سازمان فداییان خلق ایران )اکثریت( در بزرگداشت 
ظفرنمون  »پرچم  عنوان:  با   ۱۳۶۲ سال  در  ما  حزب  سالگرد  چهل و دومین 
زحمتکشان  و  کارگران  رهایی  و  انقالب  پیروزی  درفش  ایران،   تودۀ   حزب 
را  نکته  این  البته  بود.  تنظیم شده  با چنین دیدهایی  باد«،  اهتزاز  ایران در 
بگویم که عده ای از رفقای رهبری فدایی آن موقع به شدت از رفقای زندانی 
ما انتقاد داشتند و طرح شعارهایی همچون »آدمی با سر افراشته باید بزید، 
به شکسته شدن  اشاره ای  ما گفته می شد،  به  باید میرد« که  و سرافراشته 
از مدتی،  بود. واقعیت این است که پس  از رفقای ما زیر شکنجه  شماری 
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خصوصًا پس از برگزاری کنفرانس 
که  افغانستان  در  حزب  ملی 
فدایی  رهبری  رفقای  از  شماری 
ما  روابط  داشتند،  شرکت  آن  در 
و  رفت  پیش  دیگری  به شکل 
و  رقابتی  از همکاری شکل  بیش 
یادم  من  گرفت.  به خود  انتقادی 
هست که در هواپیما با شماری از 
به  کابل  از  سازمان  وقت  رهبران 
مسکو می رفتیم و یکی از اعضای 

هیأت سیاسی وقت سازمان بلند شد و آمد نشست کنار من و از سیاست های 
حزب انتقاد کرد و گفت »رفیق خاوری حزب چه قدر به راست می زند!« من در 
پاسخ به شوخی گفتم من نگرانم که شما از ما هم جلوتر بزنید. صبر کن که 
باهم برویم. او در پاسخ گفت که، هیچ وقت چنین روزی پیش نخواهد آمد. 

البته گذر زمان همان طور که می بینید درس دیگری را درنظر داشت.

آن  آیندۀ  و  حزب  وضعیت  دربارۀ  نظرتان  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  
چیست؟

سیاسی  سازمان  کهن ترین  ما،  حزب  هشتادسالۀ  تاریخ  خاوری:  رفیق 
کشور، تاریخی پر از فرازونشیب و مهم تر از همه تاریخی است که به شکل 
با مبارزات مردم ما، خصوصًا کارگران و زحمتکشان میهن  گسست ناپذیری 
برای دست یابی به آزادی و عدالت اجتماعی گره خورده است. حزب ما در 
طول این چهل سال پس از پیروزی انقالب بهمن، طوفان های مهلکی را 
از سر گذرانده است. از یورش سهمناک رژیم و دستگیری هزاران توده ای، 
شوهای تلویزیونی سازمان یافته به وسیلۀ شکنجه گران برای بی اعتبار کردن 
سازمان یافته  رژیم  اطالعات  وزارت  در  که  کذب  تاریخ نویسی های  حزب، 
هواداران  و  اعضا  کادرها،  رهبران،  از  تن  صدها  کشتار  بعدًا  و  بودند  شده 
حزب و کسانی  که درواقع سرمایۀ معنوی جنبش کارگری و کمونیستی ایران 
فروپاشی  آوار  بعد  و  و گسست های سازمان یافته  انشعاب ها  تا  بودند گرفته 
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کشورهای سوسیالیستی در اروپای شرقی و به چالش کشیده شدن بنیان های 
نظری مارکسیسم- لنینیسم، که بخش بزرگی از نیروهای چپ در جهان را به 
بیراهۀ »راه سوم« و سوسیال دموکراسی اروپایی کشاند، همه، دشواری های 
با  توده ای ها  ولی  بود،  دست به گریبان  آن  با  ما  حزب  که  بودند  کم نظیری 
هوشیاری و فداکاری های بزرگی توانسته اند پرچم حزب خود را همچنان در 

اهتزاز نگاه دارند.

این که سران رژیم، و از چپ و از راست به حزب ما حمله می شود، نشانۀ 
اگر حزب  ایران است.  مبارزۀ روز  ما در عرصۀ  توانمند معنوی حزب  حضور 
هزینه  این همه  بود،  مرده  بودند،  آن  مدعی  رژیم  سران  که  همان طور  ما 
برای کار تبلیغاتی برضد آن الزم نبود. البته این امر به  این معنا هم نیست 
که حزب ما توانسته است بر همۀ دشواری های خود غلبه کند. ما هنوز راه 
درازی را درپیش داریم که باید با حوصله و هوشیاری طی کنیم. دستگاه های 
امنیتی رژیم هر روز دنبال توطئه جدیدی علیه حزب ما هستند. یکی از رفقا 
در گفت وگوی اخیرش به من می گفت که رژیم و خیلی ها »منتظرند فالنی ۲ 

دیگر نباشد.«

ببینید، یکی از کارهای مهم حزب در این چهاردهۀ گذشته، تمرکز جدی 
و آگاهانه روی رهبری جمعی حزب بوده است. حزب ما با همۀ مشکالتی که 
من در باال به آن ها اشاره کردم، در سال ۱۳۷۰، بعد از نزدیک به ۴۳ سال 
در  شد[  برگزار   ۱۳۲۷ اردیبهشت ماه   ۵ در  که  حزب  کنگرۀ  دومین  از  ]پس 
دشوارترین شرایط سومین کنگره اش را به آن شکل و باموفقیت برگزار کرد و 

االن در کار تدارک برگزاری هفتمین کنگره اش هست.

دلیل  به  این   ۱۳۲۰ دهۀ  سال های  در  ما  حزب  که،  است  این  واقعیت 
کند  سازمان دهی  جامعه  در  را  وسیعی  اجتماعی  نیروی  آن چنان  توانست 
و  نیازهای کارگران  پاسخ گوی  بود که  نویی  و  اندیشه های مترقی  مبّشر  که 
زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانش جویان کشور بود. امروز هم وظیفۀ ما 
با  مبارزه  برای  عملی  راهکارهای  و  مترقی  اندیشه های  بردن  است.  همین 
رژیم والیت فقیه و درعین حال تالش برای تدارک، تجهیز، و سازمان دهی 
نیروهای اجتماعی برای فردای به چالش کشیدن قطعی حاکمیت استبداد در 
میهن ما که دیر یا زود فرا خواهد رسید. من به این فردا و تحقق خواست های 
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و  ظلم  و  استبداد  زنجیرهای  از  رهایی  برای  ما  میهن  مردم  قاطع  اکثریت 
استقرار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی عمیقًا اعتقاد دارم.

در  را  وقت تان  این که  از  فراوان  تشکر  با  خاوری،  رفیق  مردم":  " نامۀ  
اختیار ما گذاشتید.

» نامۀ  دست اندرکار  رفقای  از  متقابل  تشکر  با  هم  من  خاوری:  رفیق 
مردم«، صدمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده 
و  کارگران  حقوق  تحقق  برای  ایرانی  کمونیست های  خستگی ناپذیر  تالش 
مبارزۀ  برای  و  می گویم  تبریک  توده ای  رفقای  همۀ  به  میهن  زحمتکشان 

حزب و مردم مان علیه ارتجاع حاکم پیروزی های بزرگ آرزومندم.
————————————

۱. رفسنجانی در کتاب خاطراتش در این زمینه می نویسد: »کسانی که شالق خورده 
باشند می دانند که کف پا چه جوری می شود. موقع راه رفتن، آدم خیال می کند که ده، 
بیست سانت بلندتر از زمین است، مثل این که چیزی به پا چسبیده باشد. حاال من یادم 
نیست که فاصلۀ اتاق بازجویی تا سلول را با پای خودم آمدم یا با برانکارد. به محض 
رسیدن به سلول گروهبان نگهبان داخلی آن شب، گروهبان قایلی، و علی خاوری که 
حاال در خارج و دبیر حزب توده است و در سلول روبه روی سلول من بود، یک لیوان 
همین  مشهورشان  افراد  که  بودند  زندان  در  هم  توده ای ها  موقع  آن  آوردند.  شربت 

خاوری و حکمت جو بودند.

۲. رفیق خاوری.



مقاله ها

توضیح:

مجلۀ  از  مختلف  شماره هایی  در  می آیند  پی  در  که  مقاله  هفت  این 
»مسائل بین المللی« که توانستیم به آن ها دسترسی پیدا کنیم به قلم رفیق 
علی خاوری در برهه های زمانی حساس در زمینٔه مسائل داخلی و بین المللی  

نگاشته شده اند.

این  انتشار  زمان  در  بین المللی«  »مسائل  مجلۀ  تحریریۀ  توضیح  بنابر 
نشریه، مندرجات مجلۀ "مسائل بین المللی" از بین مقاله های مجلۀ "مسائل 
و  صلح  "مسائل  مجلۀ  می شدند.  ترجمه  و  انتخاب  سوسیالیسم"  و  صلح 
سوسیالیسم" که رفیق علی خاوری از سال ۱۳۶۰ به دستور حزب در تحریریۀ 
آن انجام وظیفه می کرد، نشریۀ تئوریک و اطالعاتی حزب های کارگری و 

کمونیستی جهان و منعکس کنندۀ نظریات و اندیشه های آن ها بوده است.





انقالب در خطر است
]مجلۀ مسائل بین المللی، شمارۀ ۴، مهر- آبان ماه ۱۳۶۲ )۱۹۸۳(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

علی خاوری

عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

در صفحات مجله در گذشته تضییق و فشار و پی گرد شدیدی را که از 
آغاز فوریه سال جاری ]مهر- آبان ماه ۱۳۶۲[ علیه رهبری و اعضای عادی 
خاوری،  علی  رفیق   .۱ رساندیم  به اطالع  می آید،  به عمل  ایران  تودۀ  حزب 
عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، علل پیدایش 
بسیار  انقالب  سرنوشت  برای  که  را  رویدادها  پیشرفت  در  چرخش  این 

خطرناک است، تشریح می کند.

تشدید حمالت خصمانه و تبلیغات گستردۀ افترا آمیز علیه حزب ما چند 
علت دارد. من فقط علل اساسی را نام می برم. اگرچه انقالب ایران ضربات 
ضدانقالب  نیروهای  به  اتکاء  با  آن ها  آورد،  وارد  امپریالیست ها  به  مهلکی 



۲۹۶۲۹۶    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

توانستند  بزرگ  مالکان  و  بزرگ  سرمایه داران  لیبرال،  بورژوازی  محلی، 
مجاری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم در اوضاع کشور را برای خود نگه دارند. 
نمایندگان این محافل که در درجۀ اول وابسته به امپریالیسم امریکا هستند، 
در دوران ریاست جمهوری بنی صدر و پس از برکناری او از صحنۀ سیاست در 

مهم ترین پست های حاکمیت دولتی نفوذ کردند.

دارای  که  هم  راست گرا  افراطی  نیروهای  آن  نفوذ  اخیر  ماه های  طی 
انگلیس،  سرویس  انتلیجنس  سیا،  شاه،  ساواک  به  خدمت  طوالنی  سابقۀ 
دولت  دستگاه  فعالیت  و  کار  در  می باشد،  آن ها  با  همکاری  و  موساد  و 
به شدت افزایش یافت. آن ها حاال تالش می کنند این روابط ننگین را با تز 
مایۀ  نمایند.  "توجیه"  ایران  تودۀ  حزب  با  »آشتی ناپذیری«  ضدکمونیستی 
رذیالنۀ  فشار  مقابل  در  رژیم  میهن دوست  عناصر  که  است  بسیار  تأسف 
با دگراندیشان خط مشی به شکست  به بهانۀ مبارزه  راست گرایان افراطی که 
کشاندن انقالب را دنبال می کنند، عقب نشینی کردند. سرهم بندی کردن هر 
نوع اتهامی برای مرتجعین کار دشواری نیست و این نیز نخستین بار نیست 
و  دالئل  جعل  و  امپریالیستی  جاسوسی  سازمان های  دستیاری  به  آن ها  که 
را  بیدادگری حیرت انگیز خود  قربانیان  گناه  تا  پرداخته اند  شواهد ساختگی 

به اصطالح به اثبات رسانند.

ایاالت متحده  به ویژه می خواهم تذکر دهم که امپریالیست های  را  این 
حاکمیت  سلطۀ  احیای  راه  سر  بر  عمده  مانع  همواره  را  ما  حزب  امریکا، 
دشمنی  و  ضدیت  واشنگتن  کنونی  دولت  آورده اند.  به شمار  ایران  بر  خود 
 ،۱۳۶۰  /۱۹۸۱ سال  در  می دهد.  نشان  ایران  تودۀ  حزب  با  را  خود  آشکار 
ریگان عمدًا از "خطر" افتادن حاکمیت در ایران به دست حزب تودۀ ایران 
سخن گفت تا بدین ترتیب خشم و انزجار نسبت به حزب برانگیزد و اقدامات 
اعال  به حد  ایران  خود  در  را  آن  علیه  توطئه گرانه  عملیات  و  تحریک آمیز 
و  کرد  دنبال  را  روش  همین  نیز  پس  آن  از  امپریالیستی  مطبوعات  رساند. 
تبلیغات تحریک آمیز خود را تشدید  از رویدادهای بهار امسال  اندکی پیش 
نمود. از سوی دیگر تغییرات "مثبتی" در بسط و تکامل روابط رژیم کنونی 
به چشم  مسکو"  و  مالها  "میان  مناسبات  به زیان  سرمایه داری  جهان  با 
می خورد. از نزدیکی جمهوری اسالمی به ترکیه و پاکستان با رضایت خاطر 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۲۹۷۲۹۷        ۲۹۷۲۹۷

آشکارا استقبال می شد.

این رویدادها دارای علل اجتماعی نیز هست. مساله بدین قرار است که 
در نتیجۀ تبانی و توطئۀ امپریالیسم امریکا که با سرمایه داران و زمین داران 
به  ما  کشور  در  انقالبی  پروسۀ  پیشرفت  کرده اند،  دست به یکی  ایران  بزرگ 
به راست  تندی  و داخلی چرخش  بن بست رسیده است. در سیاست خارجی 
بود،  شده  داده  وعده  که  بنیادی  دگرگونی های  است.  پیوسته  به وقوع 
ملی  ارضی،  اصالحات  به  مربوط  قوانین  است.  شده  متوقف  راه  نیمۀ  در 
کردن بازرگانی خارجی که به تصویب مجلس رسیده عملی نشده و حقوق و 
آزادی های دمکراتیکی که رژیم اعالم کرد، همچنان روی کاغذ مانده است.

طی سال های اخیر بورژوازی تجاری سنتی )بازار( که سرمایۀ کمپرادور 
میدان  از  را  شاه  حاکمیت  تکیه گاه  درباری"  "سرمایه داران  همچنین  و 
بخشیده است.  استحکام  قابل توجهی  به میزان  را  مواضع خود  به در کرده، 
که  می شود  معلوم  مجلس،  بودجۀ  کمیسیون  صدر  سحابی،  اظهارات  از 
بازرگانان عمدۀ ایران فقط در سال های ۱۹۸۰ – ۱۹۸۱ / ۱۳۵۹- ۱۳۶۰ موفق 
شده اند ۱۶ میلیارد دالر سود به جیب بزنند. پس از آن هم عناصر راست گرایی 
که سکان حاکمیت را در دست دارند به سرازیر کردن این »باران طال« به 
با  مرتبط  که  بورژوازی  بخش  این  دادند.  ادامه  »بازار«  نمایندگان  کیسۀ 
مالکان بزرگ است و از حمایت روحانیون نیز برخوردار است، به منظور تثبیت 
هرچه بیش تر امتیازات اقتصادی و سایر امتیازات خود آشکارا خواستار سلطه 

و قدرت بیش تری است.

بدین ترتیب جبهۀ واحد استثمارگران از کارفرمایان و سرمایه داران بزرگ، 
که  امپریالیست ها  مستقیم  ُعمال  متوسط،  قشرهای  مرفه  بخش  مالکان، 
به  در خدمت  افراد متعصب قشری که  نفوذ کرده اند،  دولتی  ارگان های  در 
دشمنان سوگندخوردۀ جنبش خلقی و میهنی نقش "چماق" را به عهده دارند، 

به وجود آمد.

تمام این نیروها علیه حزب ما متحد شدند. این که مردم زحمتکش هرچه 
بیش تر در صحت و جدی بودن وعده  و وعیدهای فریبنده ای که طی چهار 
سال به آن ها داده شده دچار شک و تردید شدند باعث خشم و غضب محافل 



۲۹۸۲۹۸    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

استثمارگری شد که به حساب درد و رنج مردم به آالف  و الوف رسیده اند.

حزب تودۀ ایران، قاطعانه علیه تحریف هدف های انقالب مبارزه می کرد و 
به همین سبب، به طوری که خود راست گرایان هم اعتراف کردند، مانع عمده 
بر سر راه آنان برای قبضه کردن کامل حاکمیت بود. درنتیجه با استفاده از 
این که نه فقط اهرم های قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی را هم در دست 
دارند، برای وارد آوردن یک ضربۀ شدید درنگ نکردند، ابتدا رهبری حزب ما را 
به بند کشیدند و سپس خود حزب را هم غیرقانونی اعالم کردند. بدین ترتیب در 
مرحلۀ کنونی خط مسلط، خط کسانی است که یا وابسته به امپریالیسم هستند 
و یا از عناصری می باشند که با تفسیر احکام اسالم به دلخواه خود از حاکمیت 

نامحدود و بالمنازع مالکیت خصوصی دفاع می کنند.

در بارۀ به اصطالح اتهاماتی که گردانندگان رژیم به حزب تودۀ ایران نسبت 
می دهند، همین قدر می توان گفت چیزی به جز دروغ مسخره آمیز و حیرت آور 
نیست. حزب تودۀ ایران مدافع پی گیر منافع ملی و بیانگر آمال و آرزوهای مردم 
زحمتکش بوده و هست. حزب تودۀ ایران نه فقط علیه رژیم کنونی دست به 
سالح نبرده، بلکه در عقیم ساختن توطئه های ضدانقالبی داخلی و خارجی نیز 
فعاالنه شرکت کرده است، ما حاال وارد بحث تاریخ سرشار از قهرمانی مبارزات 

آن علیه امپریالیسم و دیکتاتوری شاه پیش از انقالب نمی شویم.

بر اساس هیچ قانونی نمی شد حزب تودۀ ایران را زیر ضربه قرار داده و آن 
را غیرقانونی اعالم کرد. به همین سبب نیروهای ضدانقالبی راست گرا صحنۀ 
مسخره و چندش آوری را ترتیب دادند که تحریکات نازی ها و حریق رایشتاگ 
کارشناسان  توصیه های  از  استفاده  با  امنیت  سازمان  می آورد.  به خاطر  را 
ماورای اقیانوس که در این قبیل امور کارکشته هستند و همچنین با استفاده از 
تجارب ساواک شاه، اعضای رهبری و افراد سادۀ حزبی را تحت شکنجه های 
غیرانسانی قرار داد تا مجبورشان کند به »جرم هایی« که نمی توانستند مرتکب 
صحنه های  این  نمایش  هنگام  نمایند«.  »اعتراف  نشده اند  مرتکب  و  شوند 
شرم آور، در برابر بینندگان افرادی ظاهر می شدند که رمقی در آنان باقی نمانده 
بود و تا بدان جا از لحاظ جسمی و روحی ضعیف شده بودند که از قیافۀ آن ها 
به خوبی تشخیص داده می شد متحمل چه شکنجه و عذاب شدید و غیرانسانی 

گردیده اند.



۲۹۹۲۹۹        

تضییق و فشار وحشیانه نسبت به اعضای حزب تودۀ ایران نقض آشکار 
قانون اساسی جمهوری اسالمی است. مواد قانون اساسی به صراحت تعقیب 
و پی گرد به علت داشتن عقاید و ایدئولوژی های گوناگون را منع می کند و به کار 
بردن فشارهای جسمی و روحی به منظور واداشتن افراد به اعتراف را قدغن 
ساخته است. بازداشت و زندانی کردن افراد غیر از مواردی که قانون معین 
کرده اکیدًا ممنوع شده است و قانون اساسی بر این اصل تأکید می کند که 

هیچ فردی را نمی توان بدون صدور رأی دادگاه مجرم به شمار آورد.

ارتجاع که بی شرمانه تمام این مواد قانون اساسی را زیر پا نهاده است، 
درعین حال حزب توده را بدین متهم می کند که گویا درصدد سرنگونی رژیم 
از  موجود بوده است. ولی ما یقین داریم که به عکس خط مشی ما در دفاع 
را  ایران  کارگر  طبقۀ  حزب  دشمنان  سبعانۀ  خشم  انقالب  دست آوردهای 

برانگیخته است.

همان طور که در اعالمیۀ کمیتۀ برون مرزی حزب تودۀ ایران خاطرنشان 
و  مسکو  طرف  از  ما  حزب  سیاست  "تعیین"  دربارۀ  جعلیات  است،  گردیده 
مداخلۀ سایر احزاب در امور داخلی آن فخر و مباهاتی نصیب مخترعین این 
از آن هیتلر و  این قبیل خزعبالت  قبیل جعلیات نمی کند. "افتخار" اختراع 

موسولینی یعنی پیش کسوتان دژخیمان کنونی است.

عمال  و  ضدانقالب  نیروهای  وحشیانۀ  هجوم  مورد  که  ما  حزب  اکنون، 
برادران  پشتیبانی  نیازمند  دیگری  زمان  هر  از  بیش  گرفته  قرار  امپریالیسم 
هم طبقۀ خود و تمام مردم شرافتمند روی زمین است. باید دست دژخیمان را از 
تبهکاری علیه رهبری و اعضای حزب تودۀ ایران کوتاه کرد و آنان را که با جعل 

و دروغ به چنین جرائمی متهم شده اند، نجات داد. باید دست آوردهای 

انقالب خلق را که با خطر مرگباری روبه رو گردیده، حفظ کرد. ما بار دیگر 
امر  ما  برای  برادر  احزاب  رفیقانۀ  پشتیبانی  و  متقابل  اعالم می کنیم: کمک 

مقدسی است.
-----------------------------------------

۱.  رجوع کنید به مجله »مسائل بین المللی«، شماره ۲، سال ۱۳۶۲.





حزب را به صالبه کشیده اند تا انقالب را متالشی سازند
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۱، فروردین- اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ )۱۹۸۴(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

]به نقل از شمارۀ سوم سال ۱۹۸۴/ ۱۳۶۲ – مجلۀ مسائل صلح و سوسیالیسم[.

علی خاوری

 عضو رهبری حزب تودۀ ایران

پنج سال از پیروزی انقالب بهمن ١٣۵۷ ضدامپریالیستی و مردمی ایران 
انقالبی  انفجار  می گذرد.  کرد،  نابود  و  نیست  را  شاه  فاسد  دیکتاتوری  که 
پی آمد تضادهای آشتی ناپذیر حاد سیاسی و اجتماعی – اقتصادی بود که از 
سیاست ضدخلقی رژیم شاه ناشی می شد. سیاستی که با خوش خدمتی برای 
اربابان، به امپریالیست های امریکا امکان داده بود تا کشور ما را کاماًل اسیر 
و وابستۀ خود سازند. تصادفی نیست که پس از سرنگونی رژیم سلطنتی شعار 
فعال  اشتراک  گرفت.  فرا  را  کشور  سراسر  امریکاست"  نوبت  شاه،  از  "بعد 
توده های چندمیلیونی مردم زحمتکش و در درجۀ اول پرولتاریای ایران در 
درگیری ها به انقالب خصلت عمیقًا مردمی و دمکراتیک بخشید. پرولتاریای 



۳۰۲۳۰۲    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

ایران در صف مقدم این مبارزه با خواست های خود یعنی انجام دگرگونی های 
بنیادی اجتماعی – اقتصادی و تأمین حقوق و آزادی های دمکراتیک شرکت 

می کرد.

محدودیت  به علت  که  گرفتند  به دست  را  انقالب  رهبری  نیروهایی  اما 
طبقاتی و ایدئولوژیک خود قاطعیت، دورنگری و دایرۀ وسیع اندیشه و عمل 
نداشتند. مسالۀ رهبری تا امروز هم ضعیف ترین حلقۀ پروسه انقالبی است و 

نتیجۀ ویژگی های وضع سیاسی کشور طی سه دهۀ اخیر است.

توسل  با  خود  ظلمانی  سلطۀ  طوالنی  دوران  طی  ارتجاع  و  امپریالیسم 
را  کشور  مترقی  و  دمکراتیک  سازمان های  پلیس  شدید  فشار  و  تضییق  به 
سرکوب کردند و زیان های محسوسی به نیرومند ترین آن ها یعنی حزب تودۀ 
انقالب  رهبری  سبب  همین  به  زیادی  حدود  تا  درواقع  آوردند.  وارد  ایران 
دیکتاتوری  زمان  در  روحانیون  افتاد.  مسلمان  روحانیون  به دست  بالمنازع 
قاطعشان  اکثریت  که  توده ها  با  مساجد  طریق  از  داشتند  امکان  هم  شاه 

مذهبی هستند، در ارتباط باشند.

روحانیونی که پس از پیروزی انقالب سکان حاکمیت را به دست گرفتند، 
به علت این که از لحاظ تعلقات طبقاتی – اجتماعی بسیار ناهمگون هستند، 
طبعًا، نمی توانستند نظریۀ واحد و خط مشی واحدی در مورد مسائل مهم و 
مقدم بر همۀ مسائل اجتماعی داشته باشند و هیچ برنامۀ دقیق و سنجیده ای 
ایران که  پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ  نداشتند. در قطع نامۀ هجدهمین 
از  ترکیبی  حاکم،  "روحانیون  که:  است  شده  تاکید  شد  برگزار  پیش  چندی 
نمایندۀ  و  سیاسی  مظهر  جناحی  می دهند.  تشکیل  را  گوناگون  جناح های 
و  متوسط  بورژوازی  نمایندۀ  گروهی  و  بزرگ مالکان  و  کالن سرمایه داران 

خرده بورژوازی است ۱"

تالش محافلی که اهرم های رهبری کشور را به  دست خود گرفته اند، برای 
انحصار حاکمیت به خود، تحمل نکردن "دگراندیشان" و ازجمله اعضاء و 
طرفداران حزب تودۀ ایران، سازمان فداییان خلق )اکثریت( و "مجاهدین 
خلق" که در مبارزه فعاالنه شرکت جستند، عماًل نیروی قابل مالحظه ای را 
از انقالب گرفت. در این جریان جناح راست حاکمیت جمهوری اسالمی با 
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پشتیبانی بورژوازی و بزرگ مالکان و همچنین ضدانقالبیون مختلف آشکار و 
نهان کار را بدان جا کشاند که بتواند جلو پیشرفت انقالبی را بگیرد. تفرقه و 
پراکندگی نیروهای چپ و دمکراتیک انقالبی، فقدان جبهۀ واحد خلق که 
شرط الزم برای انجام دگرگونی های بنیادی اجتماعی – اقتصادی به منظور 

تخریب پایه های سلطۀ طبقات استثمارگر است، وضع را وخیم تر می کرد. 

ارتجاع،  و  ضدانقالب  اردوگاه  عمل  وحدت  برابر  در  نفاق  و  تفرقه  این 
انقالب را تضعیف نمود. انقالب از حرکت صعودی خود بازماند و گام به گام 

بازگشت به عقب را آغاز کرد.

از همان آغاز کار خواست توده های زحمتکش و نمایندگان سیاسی آن ها 
تحوالت  انجام  و  سابق  ضدمردمی  اداری  دستگاه  شکستن  درهم  بر  دایر 
امپریالیسم،  عمال  طرف  از  مقاومت ها  شدید ترین  با  اجتماعی  عمیق 
و  سرمایه داران  منافع  بیانگر  که  مرتجع  روحانیون  و  ثروتمند  قشرهای 
آن  یا  این  به  می کوشیدند  نیروها  این  می شد.  روبه رو  بودند  بزرگ مالکان 
نهادهای  و  قوانین  و  نظامات  از  بخش هایی  و  اجزاء  حتی المقدور  شکل، 
ضدخلقی را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر عرصه های 

زندگی کشور نجات داده و حفظ کنند.

طرح قانون اصالحات ارضی این آرزوی چندصد سالۀ دهقانان زحمتکش 
تغییرات بی شماری در الیحه که پاسخ گوی منافع زمین داران  از  حتی پس 
بود، از طرف شورای نگهبان رد شد. وظیفۀ شورای نگهبان در این خالصه 
می شود که مراقب باشد قوانینی که به تصویب می رسد با احکام اسالمی و 
نمایندگان  ارگان  این  ترکیب  در  باشد.  داشته  مطابقت  اساسی  قانون  نص 
روحانیت بزرگ که طرفدار حفظ پایه و اساس نظام بورژوا – فئودالی هستند، 
اکثریت دارد. مردم آن را "شورای حفظ منافع سرمایه داران" می نامند. این 
شورا طرح قانون اصالحات ارضی را رد کرد و آیت الله خمینی نیز بعدًا بر رأی 
شورا صحه گذاشت. بدین ترتیب آشکار شد که رهبری جمهوری اسالمی از 

وعده هایی که پس از پیروزی انقالب داده بود، علنًا دوری می جوید.

انتظار داشتند  به خواست های زحمتکشان که  پاسخ  در  محافل حاکمه 
انقالب به تحوالت واقعی در وضع آن ها بیانجامد، شعار "عدالت اسالمی" را 
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پیش کشیدند. بسیاری آن را باور کردند، هر چند هر کس در این شعار آرمان 
مضمون  هیچ وقت  اسالمی"  "عدالت  مفهوم  می کرد.  جست وجو  را  خود 
دقیق و معینی نداشته و حتی خود روحانیون هم آن را به اشکال گوناگون 
و  حد  گونه  هر  برقراری  مذهبی  شخصیت های  از  بخشی  کرده اند.  تفسیر 
و می کنند،  رد کرده  را مطلقًا  ثروت  مقدار  و  مالکیت خصوصی  برای  مرزی 
آن ها می گویند "مالکیت خصوصی همان قدر مقدس است که خون شهدای 
را  خود  مواضع  مرتبًا  که  هستند  محافل  همین  اخیر  سال  دو  طی  اسالم". 

محکم کرده اند.

انقالب به گروه بندی سرمایۀ صنعتی – مالی وابسته به دربار و امپریالیسم 
ولی طبقۀ  وارد ساخت.  بر قشر کمپرادور سابق  و خسارات جدی  زد  ضربه 
یافت  امکان  متوسط  و  بزرگ  بورژوازی  ازجمله  و  به طورکلی  سرمایه داران 
مواضع خود را چه در اقتصاد و چه در سیستم ادارۀ کشور استحکام بخشد. 
فقدان هر نوع کنترلی در تولید، بازرگانی داخلی و خارجی و قیمت ها دست 
تجاری  بورژوازی  است.  گذاشته  باز  کاماًل  را  بزرگ  مالکان  و  سرمایه داران 
سال  دومین  همان  در  است.  آورده  به دست  قابل توجهی  قدرت  "بازار"  یا 
انقالب این بخش از بورژوازی بیش از ۱۶ میلیارد دالر سود خالص به جیب 
و  اقتصادی  هرج ومرج  از  بهره گیری  با  تجاری  بورژوازی  کرد.  سرازیر  خود 
کسب  به دنبال  چهاراسبه  روحانیون  باالیی  قشر  با  خود  روابط  از  سود جویی 

منفعت است و اینک درحقیقت در نقش کمپرادور جدید عمل می کند.

تمام این جریان ها در زمینۀ بحران بسیار عمیقی که اقتصاد کشور را فرا 
گرفته انجام می گیرد. در نتیجۀ کارشکنی های مستقیم عمال امپریالیسم، 
تخصص  فقدان  و  ندانم کاری  و  عدم قاطعیت  و  محلی  بزرگ  بورژوازی 
و  صنعتی  تولید  اساسی  رشته های  کشور،  اقتصاد  چرخ  کنونی  گردانندگان 
کشاورزی در آستانۀ ورشکستگی کامل قرار گرفته است. طبق آمار و اعداد 
سال پیش، از ١۴/۷ میلیارد دالری که حجم کل واردات را تشکیل می دهد 
مواد  است.  رسیده  غذایی  مواد  و  خواربار  خرید  به مصرف  آن  میلیارد   ۴/٨
خام و ماشین آالتی که از خارج وارد می شود و تاحدی چرخ صنایع ایران را 
برای کشور  میلیارد دالر   ۷ در حدود  یعنی  مبلغ گزافی  می گرداند، هر ساله 
سرمایه داری  صنعتی  پیشرفتۀ  کشورهای  از  ایران  )واردات  می شود.  تمام 
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مواد خام و ماشین آالت به ترتیب ۷۵ و ٩۵ درصد است(. و در این بین اگر 
افتاده  کار  از  پیش  مدت ها  کشور  اقتصاد  نبض  نداشت،  وجود  نفت  درآمد 

بود.

روابط  حاکمیت،  اهرم های  در  راست گرایان  مواضع  تحکیم  به نسبیت 
امریکا،  متحده  ایاالت  مانند  امپریالیستی  کشورهای  با  ایران  اقتصادی 
جمهوری فدرال آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و غیره گسترش می یابد. برای 
نمونه، در سال ١٣۶٢ چهارپنجم مجموع واردات ایران آز این کشورها بوده 
اقتصادی  لحاظ  از  به دورانی که  را  بازگشت کشور  این خود سرعت  است. 

کاماًل وابسته به امپریالیسم بود، )زمان شاه( نشان می دهد.

و  آورده  به بار  بی شماری  فجایع  و  بالیا  ایران  و  عراق  بی معنی  جنگ 
می آورد. صدها هزار نفر کشته و زخمی شده اند، میلیون ها نفر خانه و زندگی 
خود را از دست داده و به ناچار دور از شهر و زادگاه خویش در سخت ترین 
آورده  به بار  جنگ  تاکنون  که  خساراتی  و  زیان ها  می برند.  به سر  شرایط 
را  کشور  بودجۀ  یک سوم  نظامی  هزینه های  می رسد.  دالر  میلیارد   ٢٠٠ به 
می بلعد. یکی از پی آمدهای جنگ در عرصۀ سیاست داخلی تحکیم مواضع 
حاکمیت  ارگان های  در  آن ها  رهبری  نقش  تثبیت  و  راست گرا  نیروهای 
بپردازیم، این درگیری مسلحانه بیش  است. اگر به جنبۀ بین المللی مساله 
از پیش به اعمال سیاست تجاوز و مداخلۀ امپریالیستی در امور کشورهای 
منطقۀ ما کمک کرده و می کند. حزب تودۀ ایران مانند اکثریت مردم ایران 
به طورپی گیر خواستار حل وفصل این درگیری به طریق مسالمت آمیز و پایان 

دادن به جنگ برادرکشی است.

پی آمدهای  و  به راست  اسالمی  جمهوری  حاکمۀ  هیأت  تند  چرخش 
و  می کند  تأثیر  مردم  توده های  زندگی  در  شدیدًا  آن  اقتصادی   – اجتماعی 

موجب نارضائی روزافزون آن ها است.

تنزل بهای ریال، تورم فزآینده، افزایش مداوم قیمت ها )بهای کاالهای 
ضروری اولیه و خدمات اساسی در فاصلۀ زمانی سال ١٣۵۷ تاکنون تقریبًا 
۴ برابر شده است( بیش از هر کس زحمتکشان شهر و روستا را رنج و آزار 

می دهد. دستمزد ناچیز کارگران عماًل تغییری نکرده است.
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بی کاری بیداد می کند. از جمع تقریبًا ۶ میلیونی کارگران، ۳ میلیون نفر 
بی کارند. کارگران از حق تشکیل سازمان های سندیکایی مستقل خود و دفاع 
از منافع خویش محروم گردیده اند. اکثریت قریب به اتفاق دهقانان که مانند 
بسیاری  می برند.  به سر  تهیدستی  و  فقر  مرز  در  هستند  زمین  فاقد  گذشته 
نان به شهرهای بزرگ رو  به دنبال کار و  آنان زادگاه خود را رها ساخته و  از 

می آوردند و در آن جا به صف سپاه بی کاران می پیوندند.

انقالبی شرکت  و مبارزات  تعداد کثیرشان فعاالنه در تظاهرات  زنان که 
رسوم  و  آداب  با  فقط  که  هستند  تحقیری  و  تضییقات  معرض  در  داشتند، 
قرون وسطایی قابل مقایسه است. به رغم یاوه سرایی گردانندگان امور دربارۀ 
برابری حقوق زنان با مردان، این نیمی از جمعیت کشور در خانواده، در محل 

کار و حتی اغلب در برابر قانون هم افراد "درجه دوم" به شمار می آیند.

بر محرومیت ها و  آذربایجانی، کرد و غیره عالوه  اقلیت های ملی مانند 
نامالیماتی که تمام زحمتکشان ایران تحمل می کنند، با ستم ملی نیز روبه رو 
هستند. اینک بیش از چهار سال است که در کردستان ایران به طورعمده، به 
گناه محافل شوونیست رژیم کنونی خون میهن پرستان کرد به زمین ریخته 

می شود.

پلنوم هجدهم کمیتۀ مرکزی  به  آمده  پیش  تحلیل وضعی که  و  تجزیه 
حزب ما امکان داد به این نتیجه برسد که: "علی رغم کوشش پی گیر حزب 
تودۀ ایران و دیگر نیروهای مدافع آرمان های توده های محروم، انقالب در 
مرحلۀ سیاسی متوقف شد و نتوانست به انقالب اجتماعی فرا روید. انقالب 
وسطایی  قرون  استبداد  به  دمکراتیک  و  ضداستبدادی  ضدامپریالیستی، 

برای احیای نظام سرمایه داری وابسته انجامید"٢.

فوق العاده  تضییقات  حالتی  تغییر  چنین  شواهد  روشن ترین  از  یکی 
انقالبی  دموکرات های  و  چپ  نیروهای  به  نسبت  که  است  خشونت آمیزی 

ایران اعمال می گردد.

با  حاکمه  هیأت  در  مذهبی  متعصب  و  راست گرا  عناصر  آغاز  همان  از 
خط  »دگراندیشان«  تمام  با  امور  گردانندگان  کلی  مخالفت  از  بهره گیری 
مشی محدود ساختن آزادی های دمکراتیک را تا حداکثر ممکن برگزیدند. 
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ضدانقالبیون،  از  اجتماعی  و  دولتی  دوایر  و  مؤسسات  تصفیۀ  به بهانۀ 
علمی  سوسیالیسم  طرفداران  تدریس  از  کردند.  اخراج  را  واقعی  انقالبیون 
و سایر "دگراندیشان" در دبیرستان و دانشکده ممانعت به عمل آمد و حتی 
آنان را برای تحصیل در مؤسسات آموزشی نمی پذیرفتند. فقط یک حزب، 
یعنی حزب حاکم جمهوری اسالمی تمام حقوق و آزادی های اعالم شده و 
سیاسی  گروه های  و  سازمان ها  بقیۀ  داد.  اختصاص  خود  به   را  اعالم نشده 
همه مورد تعقیب و پی گرد قرار گرفتند. نزدیک به دو سال پیش این پی گرد و 
تعقیب به قهر و سرکوب جمعی و آشکار تمام نیروهای مترقی و دمکراتیک و 
سازمان ها و افرادی که بی قانونی و بیدادگری و تعصب را محکوم می کردند، 

انجامید.

صهیونیسم  امپریالیسم،  یعنی  ایران،  انقالب  دشمنان  با  مبارزه  به جای 
و  ضدکمونیستی  هیستری  به  زدن  دامن  متوجۀ  کوشش ها  تمام  ارتجاع  و 
ضدشوروی گردید. این سیاست ارتجاعی که از بیخ وبن با منافع ملی مردم 
استتار  غربی"  نه  شرقی،  "نه  عوام فریبانۀ  شعار  با  است،  تضاد  در  ایران 
می شود. میان دوستان انقالب ایران و دشمنان آن، میان نیروهای مترقی و 

ارتجاعی عالمت تساوی گذاشته  و  نیروهای جنگ افروز  و  صلح دوست 
می شود. با چنین مانورهای ناشیانه سعی می کنند وابستگی خود به سرمایۀ 
بین المللی را پنهان کنند. کارزار دامنه دار ضدشوروی هیأت حاکمه ایران در 
نیروهای  تمام  و  سوسیالیسم  علیه  واشنگتن  صلیبی"  "جنگ  مسیر  همان 
مترقی و دمکراتیک جریان دارد. این تطابق خطرناک با منافع بنیادی مردم 
برای  تالش  از  آمریکا  امپریالیسم  که  نیست  تردیدی  دارد.  مغایرت  ایران 

بازگرداندن ایران به زیر سلطۀ خود به هیچ وجه دست نکشیده است.

پس از پیروزی انقالب اکتبر در روسیه مردم ایران که به طورمداوم زیر 
فشار روزافزون امپریالیست ها بودند، همواره پشتیبانی، حسن نیت و دوستی 
به خوبی  ما  میهن  مردم  کرده اند.  احساس  را  خود  شمالی  نیرومند  همسایۀ 
برای  بزرگ در فراهم ساختن شرایط  انقالب  این  و اهمیت نقش  به میزان 
واقفند.  خود  تاریخ  و  زندگی  در  مستقل  حاکمیتی  ایجاد  حق  به  دست یابی 
با  شوروی  اتحاد  بخشید.  رهایی  فاشیسم  از  را  ما  خلق های  لنین  میهن 
قاطعیت از انقالب بهمن ١٣۵۷ پشتیبانی کرد. وقتی امپریالیسم انقالب را 
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اقتصادی  تحریم  برنامۀ  انجام  مانع  شوروی  جماهیر  اتحاد  می کرد،  تهدید 
به هنگام  و  گردید  بود،  امریکا  متحده  ایاالت  نظر  مورد  که  ایران  علیه 
بین  بارزی  این جا چه تضاد  به کشور ما کمک کرد. در  اقتصادی  محاصرۀ 
سازمان  را   ١٣٣٢ سال  ارتجاعی  کودتای  که  امریکا  امپریالیسم  اقدامات 
به طورمداوم  نیز  اکنون  و  زیر سلطۀ خود کشید  را  ایران  داد و سپس عماًل 
علیه انقالب ایران توطئه می چیند و می کوشد آن را با محاصرۀ اقتصادی و 

مداخلۀ مسلحانه خفه کند، دیده می شود!

 ١٣۶١ سال  بهمن  در  شوروی  ضد  و  کمونیستی  ضد  دامنه دار  تبلیغات 
ضربه  کشور  امور  گردانندگان  که  بود  هنگامی  این  و  رسید،  خود  اوج  به 
خود  راه  سر  در  مانع  جدی ترین  تا  آوردند  وارد  ما  حزب  به  عهد شکنانه ای 
برای لغزش هر چه بیش تر به راست را از پیش پا بردارند. این عمل به یاری و 
به رهبری عمال امپریالیسم چنان طرح ریزی شده بود که در آن واحد انقالب 
از آن پشتیبانی می کردند: عامل داخلی حزب  از هر دو عامل اصلی که  را 

تودۀ ایران و عامل خارجی اتحاد جماهیر شوروی، محروم نمایند.

حزب  فداکاری های  و  قهرمانانه  مبارزۀ  گواه  ایران  معاصر  تاریخ  سراسر 
طبقۀ کارگر، حزب تودۀ ایران در دفاع از منافع ملی ایران و علیه تجاوزات 
امپریالیسم و شاهد مبارزات آن برای سرنگونی دیکتاتوری شاه و ساواک و 
از  پی گیر  دفاع  است.   ١٣۵۷ سال  انقالب  دست آوردهای  تحکیم  و  حفظ 
حاکمیت  از  انتقاد  و  پشتیبانی  روشن  مشی  زحمتکش،  مردم  خواست های 
ضدانقالب،  توطئه های  ساختن  عقیم  در  فعال  شرکت  اسالمی،  جمهوری 
ایران در نظر امپریالیسم و ارتجاع  نابخشودنی حزب تودۀ  همه »گناهان« 

است.

اعضای حزب توده و هم فکران این حزب در سایر نقاط جهان برای یک 
ایران  مردم  نایستادند.  باز  ایران  انقالب  پشتیبانی  از  باشد  شده  هم  لحظه 
یاوه سرایی ها و اباطیلی را که در بارۀ حزب تودۀ ایران و اتحاد شوروی اشاعه 
تالش  در  دولتی  مقامات  نکرده اند.  باور  و  کنند  باور  نمی توانند  می دهند، 
برای "اثبات" دروغ ها و جعلیاتی که ساخته و پرداخته اند، مجبور شدند به 
شیوه های تفتیش عقاید قرون وسطایی دست بزنند تا »اعترافات« مورد نیاز 
خود را بگیرند. پس از آن صحنه های شرم آوری را ترتیب دادند که طی آن 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۳۰۹۳۰۹        ۳۰۹۳۰۹

چهره های شکنجه دیده و مسخ شدۀ قربانیانی روی صفحۀ تلویزیون به نمایش 
گذاشته شد که آثار شکنجه از سر و روی آن ها می بارید. ولی برای کسانی که 
به اخالق و عادات گردانندگان این صحنه ها به حد کافی و به خوبی واقفند، 
آن چه نشان داده شد، فقط یک نمایش مسخرۀ غیرانسانی و وحشیانه بود. 
همان وقت هم در سلول ها و فراموشخانه های زندان های تهران یک سری 
بیدادگاه تشکیل شد که آن ها را "دادگاه اسالمی" نامیدند. این محاکمات 
در شرایط اختفای کامل انجام می گیرد و حتی خبرنگاران ارگان های وسائل 
راه  آن ها  به  می شود،  کنترل  دولتی  مقامات  طرف  از  که  را  جمعی  ارتباط 
مقامات  کنند،  تعیین  مدافع  وکیل  خود  برای  ندارند  حق  متهمین  ندادند. 

دولتی بدون احساس عذاب 

دادستان  الجوردی  ندارند.  دفاع  حق  "کفار"  می کنند  اظهار  وجدان 
به اصطالح دادگاه های انقالبی تهران آشکارا اعالم کرد که برای "پیشرفت 

اسالم" در ایران، گویا حداقل یک میلیون نفر را می توان نابود ساخت.

را  دگراندیشان  همۀ  که  الهی"  "ایدآل های  منادیان  این  میان  فرق  آیا 
به  بدون محاکمه  را  افراد  و مجازات می کنند،  به نام "کمونیست" محاکمه 
جوخه های اعدام می سپارند و یا زیر شکنجه به هالکت می رسانند، با عاملین 
تمام  بلکه  ایران،  مردم  فقط  نه  چیست؟!  در  وسطی  قرون  عقاید  تفتیش 
ابدی" چه  و  اندیشه های مقدس  از  زیر پوشش "دفاع  بدانند  باید  جهانیان 
جنایاتی انجام می گیرد. اخبار جزئی ولی موثقی که از پس دیوارهای زندان 
به خارج راه پیدا می کند، جای شک و شبهه ای باقی نمی گذارد که در آن جا 
آن  به  مربوط  حقایق  تمام  وقتی  که  می گیرد  انجام  مدهشی  جنایات  چنان 

فاش گردد، دنیا به خود خواهد لرزید.

و  افکار  به خاطر  بلکه  بزرگ،  گناهانی  به علت  نه  را  ما  حزب  اعضای 
عقایدشان و به سبب سیاست ضدامپریالیستی و دمکراتیک روشن حزب تودۀ 
ایران زجر و شکنجه می دهند و تیرباران می کنند. حزب را به صالبه کشیده اند 

تا انقالب را متالشی سازند.

حزب  علیه  مبارزه  در  که  نیست  بار  نخستین  ایران  کارگر  طبقۀ  دشمنان 
تودۀ ایران به دروغ و خشونت شدید توسل می جویند. کمونیست های ایران 
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تودۀ  حزب  گذرانده اند.  زندان  میله های  پشت  را  سال  هزار  بیست  از  بیش 
ایران برای این که روزی سپیده دم آزادی در این کشور بدمد، هزاران تن از 

بهترین اعضای خود را فدا کرده است.

ضدانقالبیون، حزب ما را زائدۀ "نامتجانسی" می نامند که »به طورتصنعی 
به درد  آن  ایدئولوژی  می گویند  است«،  شده  کشت  بیگانه ای  زمینۀ  در 
ایرانی ها نمی خورد و برای آنان بیگانه است. ولی تاروپود وجود حزب تودۀ 

ایران از مردم و طبقۀ کارگر ایران

و  مارکسیسم-لنینیسم  مستحکم  مواضع  در  ایران  تودۀ  حزب  است. 
انترناسیونالیسم پرولتری استوار و پی گیر است. ما برای عالئق هم بستگی 
که ما را با تمام احزاب برادر و ازجمله حزب پرافتخار لنین پیوند می دهد، ارج 

واالیی قائلیم.

آورده  وارد  بدان  جدی  زیان  ایران،  تودۀ  حزب  علیه  عهدشکنانه  ضربۀ 
تیرباران  یا  و  رسیده اند  به هالکت  شکنجه  زیر  ما  رفقای  از  بسیاری  است. 
گوناگون  عذاب های  با  زندان  سلول های  در  هنوز  نفر  هزاران  شده اند، 
دست به گریبانند. ولی هر وضعی که پیش آید، حزب ما همیشه پرچم مبارزه 
در راه آزادی کامل، دمکراسی و ترقی اجتماعی را برافراشته خواهد داشت. 
حزب ما حداکثر کوشش خود را برای متحد ساختن تمام نیروهای مترقی و 
دمکراتیک کشور در جبهۀ متحد خلق به کار خواهد گرفت. چنین جبهه ای 
عماًل انقالب را به پیروزی رساند، همین جبهه است که رسالت دارد آن را از 

شکست کامل نجات بخشد.
------------------------------------

۱ و ۲.  »راه توده«، دوم دی ماه ۱۳۶۲



آتش پرومته را نمی توان خاموش کرد
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۳، مرداد- شهریورماه ۱۳۶۳ )۱۹۸۴(،

 انتشارات حزب تودۀ ایران[

علی خاوری.

عضو رهبری حزب تودۀ ایران

تقریبًا همه روزه خبرگزاری ها اخبار نگران کننده ای از ایران نقل می کنند.

بی رحمانه ترین  و  خشن ترین  به  اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  ارگان های 
اول  درجۀ  در  و  کشور  میهن پرست  و  مترقی،  دموکراتیک،  نیروهای  شکلی 
پیش تاز آنان حزب تودۀ ایران را مورد تضییق و فشار قرار داده اند. تبلیغات رژیم 
برای بی اعتبار ساختن کمونیست های ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند 
و به تحریف، دروغ و تهمت و افترا متوسل می شود ۱. بدین مناسبت هیئت 
تحریریۀ مجلۀ »صلح و سوسیالیسم« بار دیگر از رفیق خاوری خواهش کرد 
باتوجه به تجربۀ شخصی خود مطالبی در بارۀ سهم ارزندۀ حزب خود در مبارزه 
علیه دیکتاتوری شاه، علیه امپریالیسم و مبارزه در راه آزادی و استقالل ایران، 

برای خوانندگان مجله بیان دارد. ما پاسخ های رسیده را به چاپ می رسانیم.
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تودۀ  حزب  عضو  شما  شرایطی  چه  در  و  وقت  چه  بگویید  لطفًا  سؤال: 

ایران شدید و چه چیزی شما را واداشت که در زندگی خود به چنین گزینش 

پرمسؤولیتی دست بزنید؟

جواب: سال ۱۳۲۰/۱۹۴۱ در زندگی مردم ما جای ویژه ای دارد. در آن 

هنگام جهان در آتش جنگ جهانی دوم می سوخت. ارتش قهرمان سرخ در 
رضاشاه  مرتجع  دارودسته  می کرد.  مقاومت  هیتلری  اوباشان  حمالت  برابر 
پهلوی عالقه و تمایل خود را نسبت به آلمان هیتلری پنهان نمی کرد. آلمان 
مخصوصی  جای  خویش  نظامی  ماجراجویی  نقشه های  در  خود  به نوبۀ  هم 
برای ایران قائل بود و اندیشۀ استفاده از منابع اقتصادی و وضع استراتژیک 
آن در مبارزه علیه اتحاد شوروی و انگلستان را در سر می پروراند. به منظور 
عقیم کردن مقاصد فاشیسم و پایان دادن به فعالیت های خرابکارانۀ عّمال 
آن در ایران ۱۶ سپتامبر ۱۹۴۱ / ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به ابتکار دولت انگلستان، 
ارتش های انگلیس و اتحاد شوروی وارد کشور شدند.۲ این عمل متفقین در 
ائتالف ضدهیتلری ضربۀ محسوسی به دیکتاتوری پلیسی شاه که از ایران 
طرد شد، وارد ساخت. باوجود آن که رژیم نیمه فئودالی برجای ماند، امکانات 

معینی برای دگرگونی و تحوالت بورژوا – دمکراتیک به وجود آمد۳.

در این شرایط، گروهی از کمونیست هایی که پس از سالیان دراز از زندان 
آزاد شده بودند، با نمایندگان جناح پیشرو جنبش کارگری متحد گردیده و دوم 
اکتبر سال ۱۹۴۱ )دهم مهر ۱۳۲۰( حزب تودۀ ایران را تأسیس کردند.۴ سه 
بعدی  دوران  تمام  تعیین کنندۀ  همین  و  درآمدم  آن  به عضویت  من  بعد  ماه 

زندگی من بود.

متفاوت  و  غیرمعمولی  اندازه  این  تا  که  افرادی  سازماِن  به  ورود  انگیزۀ 
بود؟ به جای پاسخ  به نظرم می آمد( چه  بودند )آن وقت، این طور  با دیگران 
در  که  را   ۱۳۴۵ سال  در  نظامی  دادگاه  در  سخنانم  از  بخشی  بدهید  اجازه 
جریان آن دادستان برای من و رفیقم تقاضای اعدام کرده بود، متذکر شوم.

کودکی من هم، مانند میلیون ها کودک دیگر ایرانی در تنگدستی شدید 
گذشت. من شاهد فقر، گرسنگی و رنج و عذاب مردم بودم و نمی توانستم 
نسبت بدان بی تفاوت باشم. برای بهبود زندگی و تسهیل سرنوشت بینوایان 
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من  اما  نمی شد.  دور  نظرم  از  لحظه ای  که  بود  سؤالی  این  کرد؟  باید  چه 
قادر به درک خیلی چیزها نبودم: چرا سرنوشت کودکانی که در خانواده های 
قطب  دو  دارد؟  تفاوت  باهم  قدر  این  آمده اند،  به دنیا  ثروتمند  و  تنگدست 

ثروت و فقر از کجا پیدا شده است؟

چرا یکی قادر نیست کاری پیدا کند، نان و دارو ندارد، محکوم به نابودی 
است؟ به چه سبب مردم ما، باآن که ثروت های طبیعی بی شماری در اختیار 

دارند، در فقر و مذلت به سر می برند؟

آشنا شدم.  ایران  تودۀ  با جهان بینی علمی حزب  بود که  این جریان  در 
برنامه و اندیشه های اجتماعی آن پاسخ به پرسش هایی بود که مدت طوالنی 
آزادی  شدید  آرزوی  و  کامل  اعتقاد  با  سبب  همین  به   می دادند.  رنج  مرا 

زحمتکشان ایران به صفوف حزب پیوستم... 

این سخنانی که سال ها پیش گفته شده است، هنوز از مسائل مبرم روز 
است.

سؤال: تاریخ دهه های اخیر ایران با مبارزۀ طبقۀ کارگر و پیشاهنگ آن 

یعنی حزب تودۀ ایران ارتباط بسیار زیادی دارد. آیا می توانید دربارۀ این که 

حزب تودۀ ایران در مراحل مختلف و شرایط گوناگون چه گونه در راه حق 

حاکمیت ملی و دموکراسی و ترقی اجتماعی مبارزه می کرد، توضیح دهید؟

جواب: همان طور که یادآوری کردم، حزب تودۀ ایران در گرماگرم جنگ 

جهانی دوم به وجود آمد. از آن زمان به بعد شما هیچ رویداد ملی و بزرگ یا 
جنبش اعتراضی نیرومندی را نمی بینید که ُمهر و نشان شرکت فعال حزب 
ما را نداشته باشد. مبارزه علیه دیکتاتوری شاه، فاشیسم، استعمار انگلستان 
آمریکا،  امپریالیسم  مانند  نیرومندتری  درندۀ  به وسیلۀ  ایران  اسارت  علیه  یا 
اشتراک فعال در تدارک انقالب ضدسلطنتی و ضدامپریالیستی سال ۱۹۷۹/ 
ارتجاع داخلی و خارجی  و تجاوز  برابر دست اندازی  ۱۳۵۷، دفاع کشور در 
با  که  است  ایران  مردم  قهرمانانۀ  مبارزات  تاریخ  درخشان  صفحات  همۀ 

فعالیت حزب تودۀ ایران ارتباطی ناگسستنی دارد.

خوب به خاطر دارم که رژیم میلیتاریستی شاه چه گونه می کوشید مردم را 
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با روحیۀ طرفداری از فاشیسم تربیت کند. رژه های پرخرج ارتش، شعارهای 
شوونیستی )مانند "ما آریایی ها، خواستار احیای عظمت باستانی امپراتوری 
بسیاری  افکار  ضدکمونیستی  لجام گسیختۀ  هیستری  و   )" هستیم!  ایران 
و  بورژوایی  قشرهای  از  که  را  روشنفکرانی  نمایندگان  به ویژه  ایرانی ها،  از 

خرده بورژوایی بودند مسموم و گمراه می کرد.

حزب تودۀ ایران از نخستین روزهای موجودیت خود با حرارت و انرژی 
به مبارزه علیه طاعون فاشیسم پرداخت. روزنامۀ "مردم" که کمونیست ها 
منتشر می کردند و بعدها ارگان مرکزی حزب تودۀ ایران شد، به ستاد واقعی 
و  عوام فریبانه  تبلیغات  با  مقابله  در  و  گردید  مبدل  ضدفاشیستی  جنبش 
مقاصد کسانی که می خواستند رژیم "نظم نوین" به شیوۀ هیتلری ها برقرار 

سازند، نقش برجسته ای ایفاء کرد.

عالوه بر این، حزب به درستی خطری را که سلطۀ امپریالیسم انگلستان 
بر صنایع نفت ایران برای حاکمیت ملی به وجود می آورد، خاطرنشان ساخت 
گردید.  ایران  و  انگلیس  نفت  کمپانی  غارتگرانۀ  قرارداد  الغای  خواستار  و 
اعتصاب عمومی کارگران نفت در ژوییۀ ۱۳۲۵/۱۹۴۶ به رهبری حزب توده 
به تظاهرات  ایران و همچنین  به جنبش ضدامپریالیستی و دموکراتیک در 
عظیم به منظور احیای حقوق مردم ایران در تمّلک ثروت نفت کشور نیروی 
تاریخی  موفقیت  به  بعد  در سال های  مبارزات  این  بخشید.  تازه ای  محرکه 
 ۱۳۲۹ اسفندماه   ۲۹/۱۹۵۱ مارس   ۲۰ که  قانونی  به موجب  و  گردید  منجر 
به تصویب مجلس رسید مؤسسات کمپانی نفت انگلیس و ایران به مالکیت 
دولت ایران درآمد. این پیروزی درخشان حزب طبقۀ کارگر و تمام نیروهای 
اهمیت  اقتصادی کشور  و  بعدی سیاسی  پیشرفت  برای  و  بود  دموکراتیک 

فراوان داشت.

سال های  آغاز  همان  در  که  باشد  واقعیت  این  منکر  نمی تواند  کسی 
نیروی  به  توانست  نیمه علنی  حالت  در  ایران  تودۀ  حزب   ،۱۳۲۹  /۱۹۵۰
سیاسی بانفوذی مبدل گردد که در جریان مبارزات آزادی بخش واقعًا مؤثر 
زحمتکشان  پیشرو  قشرهای  ازخودگذشتگی  با  توأم  مبارزات  درواقع  باشد. 
سیاسی  نبردهای  از  حساسی  لحظۀ  در  که  بود  ایران  تودۀ  حزب  به رهبری 
داخلی، نقش عمده را در حفظ دولت مصدق ۵ ایفاء کرد و او توانست مسالۀ 
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ملی کردن نفت را عماًل تحقق بخشد. در پاسخ به تالش شاه برای برکنار 
 ،۱۳۳۱ تیرماه   ۳۰/۱۹۵۲ سال  ژوییۀ  در  نخست وزیری  از  مصدق  ساختن 
پایتخت ایران را موجی از تظاهرات ضدسلطنت به رهبری حزب تودۀ ایران 

فرا گرفت.

نمایندۀ  که  ایران  کارگران  اتحادیه های  مرکزی  متحدۀ  شورای  و  حزب 
 /۱۹۴۴ سال  مه  ماه  اول  و  بود  متشکل  کارگران  تمام  درصد   ۹۰ از  بیش 
به رهبری بالواسطۀ حزب به وجود آمده بود، توانستند سطح آگاهی   ۱۳۲۳
کشور  تاریخ  آفرینندگان  به  را  پرولتاریا  و  ببرند  باال  را  زحمتکشان  سیاسی 

مبدل سازند.

کسانی که اکنون مدعی اند اندیشه های مارکسیسم-لنینیسم برای مردم 
ایران بیگانه است در مقابل این واقعیات چه دارند بگویند؟ پاسخ ما چنین 
است: »راه انتخاب آزاد را برای مردم باز بگذارید، آن وقت دنیا خواهد دید 

این خیاالت خام شما چه ارزش و اعتباری دارد!«.

شعارهای حزب در جهت دموکراتیزه ساختن و تحکیم استقالل کشور 
استقبال  به گرمی  و طبقات  اقشار  بلکه توسط سایر  نه تنها توسط کارگران، 
می شد. حزب تودۀ ایران میان دهقانان که صدها هزار نفرشان در »اتحادیۀ 
و  قدر  از  بودند،  شده  متشکل  حزب  خود  صفوف  در  و  حزب  دهقانان« 
سازمان  بزرگ ترین  کمونیست ها  به کوشش  بود.  برخوردار  ویژه ای  منزلت 
شدند.  ایجاد  توده ای  جوانان  سازمان  همچنین  و  ایران  تاریخ  در  زنان 
جنبش های دموکراتیک بسیاری که به ابتکار حزب تودۀ ایران به وجود آمده 
کارکنان  )که  آزادی«  »جبهۀ  ازجمله  می کردند،  فعالیت  باموفقیت  بود، 
می گرفت(،  دربر  را  روزنامه نگاران  و  نویسندگان  مطبوعات،  میهن پرست 
غیره.  و  ضداستعمار«،  واحد  »جبهۀ  آزادی خواه«،  احزاب  متحد  »جبهۀ 
ملی  آزادی  در  ارزنده ای  سهم  توده ای  اجتماعی  سازمان های  این  تمام 
فعال  مبارزات  به  آنان  جلب  و  توده ها  سیاسی  آگاهی  افزایش  به  و  داشتند 
جنبه های  این  نمی توانستند  ارتجاعی  نیروهای  رساندند.  یاری  اجتماعی 
فعالیت حزب را نه در زمان شاه و نه پس از سرنگونی او به حزب تودۀ ایران 

ببخشند.
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علیه  پی گیر  مبارزۀ  ایران  تودۀ  حزب  خدمات  عمده ترین  از  یکی 
ایران  مردم  یک  شمارۀ  دشمن  به مثابۀ  آن  افشای  و  آمریکا  امپریالیسم 
استثمارگران  مواضع  تضعیف  برای  تالش  در  آمریکا  امپریالیسم  است. 
بریتانیا و جلب نظر موافق ایرانیان، مدت ها در ایران زیر پوشش دموکراسی 
به  که  گرگی  حقیقی  چهرۀ  دادن  نشان  برای  می کرد.  عمل  بشردوستی  و 
این  باوجوداین حزب ما  بود.  نیروی بسیاری الزم  بود،  لباس میش درآمده 
جان  به بهای  مبارزه  چه  اگر  داد.  انجام  باموفقیت  را  جدی  انقالبی  وظیفۀ 

صدها تن از بهترین پسران و دختران آن تمام شد.

بردن  باال  در  را  ایران  تودۀ  حزب  عظیم  نقش  می توان  مگر  راستی 
مجلۀ  و  روزنامه  صدها  کرد!  انکار  مردم  توده های  عمومی  فرهنگ  سطح 
حزب تودۀ ایران و آثار تئوریک، اجتماعی – سیاسی، تاریخی و فلسفی آن 
ایرانیان را با روحیۀ وطن دوستی، انترناسیونالیسم، آزادی خواهی و دوستی 
را  فاکت  یک  فقط  این جا  در  است  بجا  آوردند.  بار  و  داده  پرورش  خلق ها 
آن  دربارۀ  مطبوعات  پیش  چندی  و  است  ارتجاع  عظیم  جنایات  گواه  که 
نوشتند متذکر شویم. به طوری که معلوم شد، نیروهای ارتجاعی جمهوری 
اسالمی دست نویس ۱۳ اثر احسان طبری فیلسوف و مورخ بزرگ و شاعر 
دانشمند مشهور عضو هیأت سیاسی و دبیر کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 
را که ده ها سال برای نگارش آن ها وقت صرف کرده بود، نابود کردند. خود 
طبری یک سال است که در زندان ُعّمال شکنجه و کشتار به سر می برد و او 

را به شدت شکنجه می کنند.

ارتجاع  که  است  چیزی  همان  زحمتکشان  میان  آن  پخش  و  حقیقت 
فشار  و  تضییق  راه  همیشه  آن ها  ازاین رو  دارند!  بیم  آن  از  امپریالیسم  و 
افراد  از  یکی  که  نیست  تصادفی  می کنند.  انتخاب  را  دروغ  و  شکنجه  و 
از  مهم تر  "پیروزی  را  تودۀ ایران  حزب  علیه  هجوم  اسالمی  رژیم  بانفوذ 

موفقیت هایی که در جبهه به دست می آید" توصیف کرد.

ولی بااطمینان می توان گفت ارتجاع با هیچ تضییق و فشاری هیچ وقت 
ما،  خلق  پرومتۀ  این  ایران،  تودۀ  حزب  که  را  آتشی  توانست  نخواهد 
برافروخته و تا این حد برای ایرانیانی که در راه آزادی ملی کامل، دموکراسی 

و ترقی اجتماعی مبارزه می کنند ضروری است، خاموش کند.
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سؤال: هر بار که ارتجاع داخلی و خارجی نیروهای دموکراتیک ایران را 
مورد تعقیب و تضییق و فشار قرار داده کمونیست ها نخستین قربانیان ترور 
کرده اید،  فعالیت  غیرعلنی  شرایط  در  شما  است  معلوم  که  چنان  بوده اند. 
سال های درازی را در زندان شاه به سر برده اید و به اعدام محکوم شده اید. 
چه چیزی به شما کمک کرد که در این نبرد شدید نابرابر پایداری و مقاومت 

کنید؟

جواب: حزب تودۀ ایران ۳۳ سال از نزدیک به ۴۳ سال دوران موجودیت 
خود را به ناچار در شرایط غیرعلنی به سر برده و فعالیت کرده است. طی این 
سال ها حزب می کوشید نه فقط مواضع خود را در میان توده ها از دست ندهد، 
یا  اساسی  ارتباطی  حلقۀ  بخشد.  استحکام  را  آن ها  امکان  صورت  در  بلکه 
"پل هایی" که حزب توده را با زحمتکشان پیوند می داد، یاران رزمنده- یعنی 
آن ها  می کردند.  فعالیت  غیرعلنی  شرایط  در  که  بودند  حرفه ای  انقالبیون 
نه فقط می بایست عمیقًا به اندیشه های مارکسیسم – لنینیسم صادق و وفادار 
باشند بلکه الزم بود بتوانند به تمام معنا توده ای و در میان توده ها کار کنند، از 
خود هشیاری و استقامت نشان دهند، در دشوارترین شرایط خونسردی خود 
را حفظ کنند و همواره آمادۀ ازخودگذشتگی در راه حزب و مردم باشند. من 
وظیفۀ انقالبی خود می دانم که در این جا تعدادی از قهرمانان حزب را که 

به دست دژخیمان شاه به هالکت رسیدند، نام ببرم.

رفیق وارطان به وسیلۀ مأموران سازمان امنیت یعنی ساواک دستگیر شد. 
را  نشانی چاپخانۀ مخفی حزب  به شدت شکنجه کردند و می خواستند  را  او 
بدهد ولی او به بهای جان خود از اصول حزبی و شرافت یک کمونیست دفاع 
کرد. او اکنون بین ما نیست ولی نام این رزمندۀ قهرمان که با حروف زرین 
بر پرچم حزب تودۀ ایران نگاشته شده، در خاطرۀ خلق های ما زندۀ جاوید 

است.

نمونۀ دیگر: خسرو روزبه عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران قهرمان 
ملی ایران با این سخنان کوبنده به محاکمه کنندگان خود پاسخ داد: "ممکن 
با  من  ولی  نبیند،  را  ایران  در  سوسیالیسم  پیروزی  من  چشمان  است... 
اطمینان کامل می دانم که به زودی اوضاع تغییر خواهد کرد... تمام کارهای 
من بر پایۀ این امید و آرزوست که جامعۀ تازه ای در ایران ساخته شود تا برای 
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خلق من بهروزی، سربلندی، رفاه و آسایش و آزادی به بار آورد! " خسرو روزبه 
یازدهم ماه مه سال ۱۹۵۸ / ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ تیرباران شد. سیامک، 
تیزابی، حکمت جو و صدها کمونیست قهرمان دیگر را هم می توان نام برد 
که در مبارزه در راه آزادی میهن خویش، شکست ناپذیر به هالکت رسیدند. 
از  ایران  زندان های  سلول های  در  حزب  اعضای  از  تن  هزاران  هم  اکنون 

اندیشه های کمونیسم دفاع می کنند.

آبدیدگی حزبی به ما کمک کرد که در نبرد با ساواک مقاومت کنیم. گروه 
چهارنفری که من هم جزو آن ها بودم به کارهایی مشغول بود که برای کسانی 
عبارتست  کارها  این  می کنند.  فعالیت  غیرعلنی  شرایط  در  که  است  عادی 
تظاهرات  سازمان دهی  ایران،  تودۀ  حزب  روزنامه های  و  تراکت  پخش  از 
اعتراض آمیز کارگران و دانش جویان، ایجاد حوزه های حزبی، و غیره. اما، 
آغاز  ساواک  زندان  در  مبارزه  تازۀ  مرحلۀ  کرد.  دستگیر  را  ما  پلیس  باالخره 
شد. آن جا زندانیان را زیر فشار قرار می دادند تا به خیانت وادارشان سازند. 
به  را  حزب  اسرار  و  بردارد  دست  خود  عقاید  و  افکار  از  زندانی  می خواستند 
پلیس بدهد. دوستم پرویز حکمت جو خلبان سابق و مرا سال های طوالنی 
در زندان انفرادی نگه داشتند )ما هر دو عضو کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران 
بودیم(، دو بار ما را به اعدام محکوم کردند، دو تن از رفقای ما زیر شکنجه 

به هالکت رسیدند.

آقای  کردیم:  اظهار  حزب  حیثیت  و  شرافت  از  دفاع  با  ما  "دادگاه"  در 
از  از ما می خواهید  با تهدید به مجازات اعدام،  رئیس دادگاه نظامی! شما 
افکار و عقاید میهن پرستانه و بشردوستانۀ خود صرف نظر کنیم. ما با صدای 

بلند اعالم می کنیم: بکشید باال!

ما نمی دانستیم، در روزهایی که محاکمه جریان داشت، کمونیست های 
اعتراض  صدای  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  دموکرات های  و  ما  هم فکر 
خود را علیه زورگویی و بی قانونی بلند کرده بودند. سال های درازی گذشت 
و فقط پیش از آزادی از زندان، در روزهای انقالب، من دانستم چه چیزی 
دو روز قبل از تیرباران شدن ما جلو دست دژخیم را گرفته است. این جنبش 
نیرومند هم بستگی بود که پیام صدر هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر 

شوروی را یکی از بیانگران آن باید دانست.
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تاریخ طبق قوانین حرکت خود به پیش می رود. احکام آن قاطع و اکید 
و دقیق است. اگر چه گاهی درون زندان ها، آن جا که انقالبیون را شکنجه 
می کنند و صدای شالق به گوش می رسد، این طور به نظر می رسد که چرخ 
تاریخ باز ایستاده است. ولی تاریخ را با تازیانه و میله های زندان نمی توان 

متوقف ساخت.

چند ماه پس از بازداشت در گرماگرم بازپرسی و شکنجه، سرلشگر نصیری 
جالد، رئیس ساواک، روزی به همراه چند سرهنگ و رئیس زندان وارد سلول 
من شد. خطاب به من با خشم و در حالی که دندان هایش را روی هم فشار 

می داد گفت:

پس این طور! تو می خواستی ایران سرخ، ایران داس و چکش بسازی؟

جواب دادم: ایرانی آزاد و شکوفان. 

او به رئیس زندان رو کرد و پرسید: همه چیز را گفته است؟

زندانبان جواب داد: نه، او کمونیست متعصبی است.

پس از شنیدن این سخنان نصیری دستور داد آن قدر مرا شکنجه بدهند 
شکنجه  که  نیست  این  مهم  آورد.  به دست  می خواهد  پلیس  چه  هر  که 
از آن، در سال  پانزده سال پس  چه قدر طول کشید، مهم چیزی است که 

۱۳۵۷/۱۹۷۸ در آغاز رویدادهای انقالبی اتفاق افتاد.

شاه به امید حفظ تاج و تخت، ناگزیر شد، چند تن از نوکران وفادار خود 
کرد.  صادر  را  نصیری  سرلشگر  بازداشت  دستور  همان وقت  او  کند.  فدا  را 
سرلشگر  کردند،  حمله  زندان  ساختمان  به  عصیانگر  توده های  که  روزی 
تصمیم گرفت به کمک نگهبانان گریخته و مخفی شود، شاید از چنگ مردم 
را میان  او  ما  از رفقای  بگریزد. ولی یکی  بود،  انتظارش  و مجازاتی که در 
که  حالی  در  دادگاه  در  او  سپرد.  انقالبی  گروه های  به  و  شناخت  جمعیت 
سراپا می لرزید، سوگند می خورد که از شکنجۀ زندانیان بی اطالع بوده است. 
ولی موفق نشد که از مجازاتی که مستحق آن بود، در امان ماند: به اعدام 

محکوم گردید و حکم اعدام به مرحلۀ اجرا درآمد.

سال ها پیش، هنگامی که رئیس ساواک مرا به مرگ تهدید می کرد، البته، 
من نمی توانستم دقیقًا پیش بینی کنم که انقالب، زندانیان میهن پرست را از 
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به بند می کشد. ولی  آزاد می کند و به جای آن ها مرتجعین دوآتشه را  زندان 
آشنا  خلق ها  سایر  و  خود  خلق  تاریخ  با  که  کسی  و  کمونیست  یک  به منزلۀ 

بودم، به ناگزیری پیروزی عدالت باور داشتم.

ایران  در  هم اکنون  است،  آمده  ما  سر  به  آن چه  از  بسیاری  متأسفانه، 
تکرار می شود. در جمهوری اسالمی، بیش از یک سال است که نمایندگان 
"عدل الهی" برخالف تمام موازین قضایی میهن پرستان را تعقیب می کنند. 
شده،  گرفته  به زور  که  "اعترافاتی"  مدرن،  و  قرون وسطایی  شکنجه های 
متهم ساختن به خرابکاری و جاسوسی همۀ این ها، مانند دو قطرۀ آب شبیه 
به یکدیگر، بیدادگاه های شاه را به یاد می آورند، فقط با این تفاوت که در آن 
از تعقیب  نه  به نام "الله". صحبت  به نام "قانون" می کشتند و امروز  هنگام 

مخالفان، بلکه از نابودی جمعِی واقعِی تمام دیگراندیشان است.

کشتار  و  سرکوب  ارگان های  می شد،  نوشته  سطور  این  که  لحظاتی  در 
که  دادند  ترتیب  محاکماتی  زدند.  دیگری  عظیم  به جنایت  دست  ایران 
که  گردیدند  محکوم  زندان  مختلف  به مدت های  نفر   ۸۷ آن  جریان  در 
روی هم رفته به بیش از ۷۰۰ سال می رسد و سپس ده تن از اعضای حزب 
تودۀ ایران را به اعدام محکوم کردند و حکم را به مرحله اجرا درآوردند. تمام 
این اقدامات نه فقط با قوانین جاری کشور، بلکه با موازین حقوق بین المللی 

مورد قبول همگان نیز مغایرت دارد

انتشار  مناسبت  بدین  که  ایران  تودۀ  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اعالمیۀ  در 
یافت، گفته شده است: انسان های شرافتمندی که با چنین شقاوتی اعدام 
استقالل  و  آزادی  راه  در  مبارزه  وقف  را  خود  پرافتخار  زندگی  سراسر  شدند 
خیمه شب بازی  جریان  در  آن ها  همۀ  کردند.  ستم دیدگان  نجات  و  ملی 
محاکمات بی شرمانه، قاطعانه اتهامات بی پایه و جعلی دایر بر جاسوسی و 
توطئۀ ضددولتی را رد کردند. آن ها اعالم داشتند که فقط و فقط عالقه به 
است،  مردم  مصالح  و  منافع  پاسخ گوی  که  انقالب  دست آورد های  از  دفاع 
انگیزۀ آنان به شرکت در مبارزۀ سیاسی بوده است. رفیق فرزاد جهاد یکی از 
تیرباران شدگان در دادگاه گفت: "... ما سربازان گمنام انقالب، جمهوری را 
امید خود می دانستیم، آرزوی مان این بود که فرزندان مان آزاد و خوشبخت 
و  عفو  تقاضای  من  می کردیم.  دفاع  جمهوری  از  سبب  به همین  و  باشند 
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بخشش نمی کنم و از عقاید خود نیز صرف نظر نمی کنم."

را  خود  تاریخ  دوره های  دشوارترین  از  یکی  ایران  که  شرایطی  در 
می گذراند، جامعۀ ما با مشکالت عظیم اقتصادی – اجتماعی روبه رو است 
آمریکا قرار گرفته، تضییق  امپریالیسم  برابر خطر آشکار تجاوز  و کشور در 
منافع  مدافع  فعال ترین  و  مجرب ترین  این  ایران  تودۀ  حزب  علیه  فشار  و 
است  شده  گفته  اعالمیه  آن  در  بعدًا  است.  گردیده  تشدید  زحمتکشان 
نیروهای  تکیه گاه  نیرومندترین  ضدشوروی  تبلیغات  دامنۀ  درعین حال  که 
فراهم  به معنی  درواقع  این ها  همۀ  است.  یافته  توسعه  نیز،  جهانی  مترقی 
ساختن شرایط مساعد برای فعالیت ضدانقالب و احیای مواضع امپریالیسم 

به سرپرستی امپریالیسم آمریکا در کشور است.

تودۀ  حزب  هواداران  و  اعضاء  رهبران،  علیه  وسطایی  قرون  تضییقات 
نیروهای  کارگری،  و  کمونیست  احزاب  طرف  از  اعتراض  از  موجی  ایران 
ما  است.  برانگیخته  جهان  سراسر  خیراندیشان  و  مترقی  و  دموکراتیک 
معتقدیم که اعتراض نیرومند و روزافزون مجامع بین المللی به بستن دست 
بر حق حزب  بیستم کمک خواهد کرد! کار  خون چکان شکنجه گران قرن 
امپریالیسم  و  ارتجاع  و دسائس مشمئزکنندۀ  و تضییقات  تمام فشار  به رغم 

پیروز خواهد شد.
--------------------------------------

متالشی  را  انقالب  تا  کشیده اند  به صاّلبه  را  حزب  خاوری.  علی  به:  کنید  رجوع    .۱
سازند. مجلۀ "مسائل بین المللی"، شمارۀ ۱ سال ۱۳۶۳.

سال  داد  قرار  که  بود  متکی  حقوقی  به  خود  اقدامات  در  شوروی  اتحاد  دولت    .۲
۱۳۰۰/۱۹۲۱ خورشیدی شوروی و ایران بدان داده است.

رسید.  سلطنت  به  پهلوی  محمدرضا  پسرش  پهلوی،  رضاشاه  استعفای  از  پس    .۳
هیئت تحریریه.

سال  در  که  گردید  کمونیست  حزب  فعالیت  و  کار  ادامه دهندۀ  توده  حزب    .۴
دولت  طرف  از  خورشیدی   ۱۳۱۰/۱۹۳۱ سال  در  و  ایجاد  خورشیدی   ۱۲۹۹/۱۹۲۰

غیرقانونی اعالم شد. هیئت تحریریه.

تا آخر اوت سال ۵۳/  آوریل ۱۹۵۱/ ۱۳۳۰  از  ایران  ۵.  محمد مصدق. نخست وزیر 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نمایندۀ منافع بورژوازی ملی و برنامه اش ملی کردن صنایع نفت بود. 

هیئت تحریریه.





بیدادگری خون بار آنتی کمونیسم در ایران
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۴، مهر- آبان ۱۳۶۴ )۱۹۸۵(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

علی خاوری

دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

بیش از دو سال از یورش سبعانۀ ارتجاع داخلی بر حزب تودۀ ایران که 
با همکاری دستگاه های جاسوسی کشورهای امپریالیستی تدارک دیده شده 
اسالمی  جمهوری  سرکوبگر  ارگان های  طرف  از  یورش  این  می گذرد.  بود، 
انقالب  برای  شوم  حادثۀ  این  پی آمدهای  بود.  شده  طراحی  دقیقًا  ایران 
شکوهمند ایران و مردم زحمتکش کشور ما، دیگر جای هیچ گونه سؤالی و 
ابهامی در انگیزۀ سازمان دهندگان و اجراکنندگان این خیانت بزرگ به منافع 

ملی و مردمی میهن ما باقی نگذاشته است.

به رغم مصالح ملی

به مناسبت  ایران  تودۀ  حزب  مرکزی  کمیتۀ  که  اطالعیه ای  نخستین  در 
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این یورش منتشر کرد، گفته می شود:

تودۀ  حزب  اند  و  سال  چهل  تاریخ  که  به جاست  واقعیت  این  "یادآوری 
ایران نشان داده است که بالاستثنا هر هجوم گستردۀ امپریالیسم بر منافع 
و مصالح ملت ایران، استقالل، آزادی و دموکراسی کشور با حملۀ سرتاسری 

آن علیه انقالبیون واقعی آغاز شده است. "

به خاطر مواضع اصولی  بارها  ایران طی حیات سیاسی خود  تودۀ  حزب 
سبعانۀ  هجوم  مورد  اجتماعی  عدالت  و  آزادی  استقالل،  از  دفاع  در  خود 
سیاست های  بربادده،  ایران  و  استقالل شکن  سیاست های  گردانندگان 
خفقان و استبداد، ضدملی، ضدکارگری و ضددموکراتیک قرار گرفته است. 
میدان های  در  یا  و  زیر شکنجه  در  یا  و رهبران حزب  اعضاء  از  نفر  هزاران 
اعدام و یا در کشتارهای دسته جمعی به قتل رسیده اند، حزب پیکارگر ما بیش 
از ۲۰ هزار سال، سال های زندان استبداد سلطنتی و سپس رژیم استبدادی 
بر شانه های ستبر خود می کشد. این درسی است که  را  جمهوری اسالمی 
انقالب های نافرجام در سراسر جهان به همۀ پویندگان راه استقالل و آزادی 
کارگری  و  کمونیست  احزاب  به  حمله  که  می آموزد  اجتماعی  پیشرفت  و 

همیشه سرآغاز مسخ و شکست انقالب ها بوده است.

یورش  از  پس  بالفاصله  که  دارد  به خاطر  خوب  ما  میهن  معاصر  تاریخ 
پنهانی  بود که مذاکرات  و غیرقانونی کردن حزب  بهمن ۱۳۲۷  سبعانۀ ۱۵ 
بین ایران و انگلیس برای تداوم و تشدید استثمار و غارت نفت ایران آغاز 
امپریالیست ها  غارتگری  مزاحِم  حزِب  امروز  مانند  نیز  هنگام  آن  در  گردید. 
باید از میان برداشته می شد تا برنامه های ضدملی امپریالیست ها و دستیاران 

داخلی آن ها بتواند اجرا شود.

در کودتای آمریکایی - دربار علیه دولت ملی "مصدق"، باز سپر دفاع از 
نهضت ملی ایران حزب تودۀ ایران مورد یورش وسیع قرار گرفت و صدها نفر 
از بهترین فرزندان میهن ما، اعضای حزب تودۀ ایران اعدام و هزاران نفر به 
زندان ها کشیده شدند. این بار نیز هدف وابسته کردن ایران به سیاست های 
انحصارهای  جیب  به  نفت  بی کران  ثروت های  بازگرداندن  امپریالیستی، 
ارزان  کار  نیروی  به مثابه  ایران  از  استفاده  ادامۀ  و  امپریالیستی  چندملیتی 
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برای استعمارگران نو بود. همۀ این اقدامات ضدملی و ضددموکراتیک زیر 
عنوان مبارزه با خطر کمونیسم و خطر شوروی انجام شد و می شود. پس از 
"مصدق"  دکتر  ایران  ملی  دولت  سقوط  و   ۱۳۳۲ مرداد  آمریکایی  کودتای 
کشیده  محاکمه  به  و  زندانی  کشور  قانونی  نخست وزیر  و  ملی  جبهۀ  لیدر 
با  انگلیس  و  آمریکا  امپریالیستی  دولت های  که  را  ناپاکی  بازی  که  او  شد. 
شوروی  خطر  و  کمونیسم  خطر  با  مبارزه  پوشش  تحت  ایران  ملی  نهضت 
کرده بودند، به خوبی شناخته بود در زندان چنین نوشت: "در حسن نیت دول 
بزرگ )مصدق ایاالت  متحده آمریکا و انگلستان را در نظر داشت. ع. خ.( 
باید تردید کرد، زیرا کمونیسم را بهانه کرده اند برای این که ۴۰ سال دیگر از 

معادن نفت ما سوِءاستفاده کنند."۱

شوروی ستیزی و کمونیسم ستیزی طی دو سال اخیر در کشور ما دامنۀ 
حکام  شدید  چرخش  گواه  خود  این  و  است  یافته  خطرناکی  و  بی سابقه 
جمهوری اسالمی به راست و تسلیم بالشرط واقعی آنان در برابر بورژوازی 

بزرگ ایران است.

امپریالیست ها  رژیم شاهنشاهی،  از سرنگونی  روزهای پس  از نخستین 
رژیم تازۀ ایران را به این راه می کشاندند. درواقع فقط زبیگنیف برژینسکی 
امور  وزیر  به  که  بود  آمریکا  متحده  ایاالت   رئیس جمهوری  سابق  مشاور 
بین  را که  و عدم اعتمادی  خارجه توصیه می کرد: "الزم است جو سوءظن 
ایران و همسایگانش وجود دارد، مورد بهره برداری قرار داد. رئیس جمهوری 
گفته است که پایان حمایت سیاسی از جمهوری اسالمی خمینی خصوصًا 
خمینی  رژیم  خارجی  سیاست  مواضع  تضعیف  به  شوروی  اتحاد  طرف  از 
از  ناشی  که  کشور  دو  هر  میان  روابط  کنونی  تضعیف   " شد.  خواهد  منجر 
آسیاب  به  آب  است،  تهران  کمونیسم ستیزی  و  شوروی ستیزی  سیاست 
به  ایران  در  رویدادها  پیشرفت  نتیجۀ  دارد  آمریکا سعی  واشنگتن می ریزد. 
ایدئولوژیک  و  سیاسی  تمایالت  جهت  در  و  شده  تمام  امپریالیست ها  سود 
آن ها باشد. مشی محافل حاکمۀ کشور مستقیمًا با سیاست صلح و دوستی 
و احترام به حق حاکمیت ملی که اتحاد شوروی نسبت به میهن ما در پیش 

گرفته، مغایر است.

سیاست  گفت  می توان  بااطمینان  کنونی  و  گذشته  تجارب  به  باتوجه 
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شوروی ستیزی و کمونیسم ستیزی به حق حاکمیت ملی و پیشرفت ایران زیان 
می زند، بر اقتصاد کشور تأثیر منفی می گذارد و به تشدید وابستگی میهن ما 
به کشورهای سرمایه داری منجر می شود. این سیاست به میزان قابل توجهی 
به نزدیکی رهبران کنونی تهران با منفورترین محافل امپریالیستی که "جنگ 
صلیبی" علیه کمونیسم اعالن کرده اند و ضمن آن تالش می کنند استقالل 

و آزادی تمام کشورها و خلق ها را پایمال نمایند، کمک می کند. 

به اختصار عللی را که موجب پیدایش چنین چرخش شدیدی به راست در 
مواضع حکام جمهوری اسالمی شده است، بررسی کنیم:

پس از انقالب بهمن ۱۳۵۷ روحانیون با استفاده از این که حزب ما و سایر 
شدیدًا  شاه  رژیم  پی گرد  و  سرکوبگرانه  اقدامات  نتیجۀ  در  مترقی  نیروهای 
درآوردند.  خود  به  انحصار  را  سیاسی  حاکمیت  عماًل  بودند،  شده  تضعیف 
گرفتند.  قرار  بغرنجی  وضع  در  به طورکلی  کارگر  طبقۀ  و  ایران  تودۀ  حزب 
گروهی از روحانیون رهبری کشور را به دست گرفتند که منافع محدود طبقاتی 
و قشری - صنفی و نیز عالقۀ آنان به اسالمی کردن همه جانبۀ جامعه با امید 
و خواست های مردمی که برای انجام انقالب ملی - دموکراتیک به پا خواسته 

بودند در تضاد بود.

در جریان انقالب مواضع کالن سرمایه داران و بزرگ مالکان به طور جدی 
تضعیف نشد. آن ها با برخورداری از پشتیبانی کشورهای امپریالیستی توطئه 
پشت توطئه می آفریدند تا جمهوری نوپا را سرنگون کنند و یا رهبران آن را 
وادار سازند از برخی از گام های مثبتی که تحت فشار توده ها برداشته بودند، 

صرف نظر نمایند.

رهبری  انقالب  حلقۀ  ضعیف ترین  که  می دانست  خود  به نوبۀ  ما  حزب 
به علت محدودیت طبقاتی  این رهبری  زیرا  ایران است،  جمهوری اسالمی 
بودند،  ایرانیان  بیانگر منافع اکثریت  انقالبی که  به توده های  اتکاء  از  خود 
امتناع می ورزید و بدین ترتیب شرایط ضرور برای ایجاد دولت خلقی واقعی 
به دست نمی آمد درعین حال تعمیق چرخش به راست از طرف محافل حاکمه 
جمهوری اسالمی از ترس آنان در مقابل اراده مردم به دگرگونی های بنیادی 
ناشی می گردید و همین پدیده به تالش هایی منجر می شد که از رشد فعالیت 
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عناصر واقعًا انقالبی به  هر قیمتی که شده ممانعت به عمل می آمد. بورژوازی 
به طرز  را  خود  سیاسی  نفوذ  آن  با  متناسب  و  اقتصادی  نفوذ  که  نیز  تجاری 

چشمگیری افزایش داده بود، آنان را بدین سمت سوق می داد.

به عقیدۀ حزب ما یگانه راه خروج از وضع خطرناکی که در نتیجۀ سیاست 
محافل حاکمه به وجود آمده بود، تشکیل جبهۀ واحد از تمام نیروهای وفادار 

به انقالب بود.

ولی رهبران جدید ایران بی شرمانه به وعده هایی که به مردم داده بودند، 
پشت کرده و به شیوه ای جنون آمیز به سرکوب نیروهای دموکراتیک و مترقی 
پرداختند. ضربۀ اصلی ارتجاع متوجۀ حزب تودۀ ایران بود، حزبی که طی 
جامعه  معنوی  و  سیاسی  زندگی  در  قابل مالحظه ای  نقش  خود  تاریخ  تمام 
و  بوده  مارکسیسم-لنینیسم  اندیشه های  منادی  که  حزبی  است،  کرده  ایفاء 
هست و می کوشد آن ها را در انطباق با شرایط بغرنج و ویژۀ کشور گسترش 
دهد و تکامل بخشد، حزبی که انتشار اندیشه های پیشرو اجتماعی و برخورد 
علمی به فلسفه و جامعه شناسی از خدمات برجستۀ آن است، حزبی که در 
نویسندگان و شعرا وجود دارد و  زیادی دانشمندان،  تعداد  بین اعضای آن 

سهم بزرگی در پیشرفت دانش و فرهنگ خودویژۀ ملی ادا کرده و می کند.

در فعالیت های حزب تودۀ ایران عشق شدید به میهن با انترناسیونالیسم 
پرولتری به طرز دیالکتیکی باهم تلفیق می گردد. حزب ما از منافع زحمتکشان 
و محرومین قاطعانه دفاع کرده و می کند. تحت رهبری حزب تودۀ ایران بود 
اعتصاب  و نخستین  ایجاد گردید  ایران  در  اتحادیۀ کارگری  بزرگ ترین  که 
کارگران نفت تحقق پذیرفت. حزب تودۀ ایران دائمًا بر ارتباط میان مبارزات 
در عرصۀ حیات سیاست داخلی با مبارزۀ خلق های سیاره ما به خاطر صلح و 
کاهش تشنج و مقابله با ارتجاعی که می کوشد ارادۀ خود را بر جوامع بشری 

تحمیل کند، تأکید می نماید.

حزب تودۀ ایران پیشگام مبارزات استقالل ملی بوده است. فعالیت آن 
یکی از شرایط اساسی به ثمر نشستن انقالب ضدسلطنتی بهمن ١٣۵۷ بود 
و مهر و نشان خود را بر جریان و خصلت جنبش توده ها باقی گذارد. اکنون 
نیز بدون آن که در زیر ضرباتی که بر آن وارد آمده، به زانو درآید، مساعی خود 
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را در جهت ایجاد جبهۀ واحد خلق، جبهه ای که بتواند از آرمان های انقالب 
در برابر حمالت ارتجاع داخلی دفاع کند، متمرکز ساخته و توطئه های ضد 

ایرانی و دسایس امپریالیستی را به طور خستگی ناپذیر فاش می کند.

عالوه بر »گناهان« نامبرده، آن چه ارتجاع را به "تصفیه حساب" علیه 
حزب برانگیخت،این بود که پس از استنکاف حکم رانان جمهوری اسالمی 
از تأمین خواسته های اقشار محروم جامعه پیشنهادات مشخص علمی برای 
ایجاد تغییرات بنیادی در جامعه جاذبۀ بزرگی در بین توده های محروم کسب 

کرده بود.

مصادرۀ  ارضی،  اصالحات  انجام  از  که  ما  حزب  دقیق  و  روشن  موضع 
دفاع  خارجی  بازرگانی  بر  دولتی  انحصار  برقراری  بزرگ مالکان،  امالک 
و  توخالی  موعظه های  با  عادالنه،  کار  قانون  راه  در  مبارزه اش  و  می کرد 
به شدت در  جمله پردازی های عوام فریبانه مذهبی حکام جمهوری اسالمی 

تضاد بود.

هرقدر آن ها عماًل کم تر به رفاه و آسایش مردم می اندیشیدند، به موعظه ها 
و لفاظی های آنان افزوده می شد. وعده های حکام جمهوری اسالمی مرتبًا 
نکول ]روگردانی[ می شد و موعظه های دعوت کنندۀ گرگ به ترحم بر میش، 
رعایت اعتدال برای ثروتمندان غارتگر و دعوت به صبر و تحمل و ترجیح 
دادن "معنویات بر مادیات" و "آخرت بر دنیا" برای توده های محروم جای 
رئیس جمهوری  خامنه ای  که  جایی  تا  می گرفت،  را  اولیه  زرین  وعده های 
اسالمی ایران اعالم کرد "انقالب فاصلۀ میان طبقات و قشرها را برداشته 

است؟!"

را  خود  بیش تر  چه  هر  اظهارات  این گونه  با  اسالمی  جمهوری  رهبران 
دروغین  ماهیت  ماهرانه  ایران  تودۀ  حزب  می کردند.  افشا  مردم  مقابل  در 
وعده های محافل حاکم برای بهبود وضع اجتماعی-اقتصادی اهالی را برمال 
می ساخت و علل وضع بحرانی و عقب ماندگی اجتماعی-اقتصادی کشور را 
تشریح می نمود. به این ترتیب توده های زحمتکش کشور به ویژه طبقۀ کارگر 
امید خود را به وعده های توخالی حکام جمهوری اسالمی از دست می دادند.

ایران  تودۀ  حزب  فعالیت  کردن  محدود  پروسۀ  می دانیم،  چنان که 
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بالفاصله پس از انقالب توسط حکام انحصارگرای جمهوری اسالمی شروع 
شده بود. رهبران جمهوری با درک این واقعیت که افزایش جاذبۀ برنامه های 
اجتماعی-اقتصادی حزب تودۀ ایران محدودۀ نفوذ آنان را تنگ تر می کند، 
به  پرداختند.  کمونیستی  فعالیت  راه  در  مانع تراشی  به  بیش تر  سرسختی  با 
و  سازمان ها  مراکز  علیه  محدودیت ها  و  تحریک ها  ساختگی،  بهانه های 
مطبوعات حزب افزایش می یافت و بازداشت اعضای حزب در نقاط مختلف 
کشور با حمایت و هدایت مسؤوالن امر اجرا می شد. گروه های چماق به دست 
از افراد متعصب مذهبی به نام "حزب اللهی" مجری این برنامه بودند، بدون 

اینکه مقامی مسؤولیت این قبیل اقدامات قانون شکنانه را به عهده بگیرد.

امر  به خوبی می دانست مطبوعات حزب چه نقش مهمی در  ارتجاع که 
حزب،  به  سراسری  حملۀ  از  پیش  سال  یک  می کند،  ایفا  انقالب  از  دفاع 
ارگان مرکزی مطبوعاتی آن یعنی "نامۀ مردم"۲ را توقیف کرد. دفتر مرکزی 
حزب از دو سال قبل از یورش توسط حزب الله اشغال و تاراج شد، کتابخانۀ 
ذی قیمت آن به غارت رفت. بیش از ۳۰۰ نفر از اعضا و کادرهای حزب را 
برای  خارج  جهان  با  ارتباطی  کوچک ترین  بدون  شکنجه،  زیر  و  زندان  در 

پرونده سازی علیه حزب زیر فشار قرار دادند.

دیگر  و  حزب  بر  حمله  اجرای  و  تدارک  گستردۀ  آتش  با  هم زمان 
سازمان های مترقی کشور و زیر پوشش آن، کوشش زیادی برای بازگرداندن 
امالک و ثروت های کالن سرمایه داران وابسته و بزرگ زمین داران وابسته و 
ضدانقالبی به عمل می آمد. شورای نگهبان قانون اساسی که از مرتجع ترین 
عناصر برای کنترل و نظارت بر امر قانون گذاری ایجاد شده است و درواقع 
با وجود خود به استبداد قرون وسطایی محتوا و شکل مشخص می دهد، هر 
نوع قانونی را که به نحوی از منافع زحمتکشان، هرچند بسیار ضعیف دفاع 

می کرد، رد می نمود.

و  شدید  نارضایی  اواًل  تا  بود  الزم  داخلی  ارتجاع  برای  حزب  به  یورش 
آن  اصلی  مسیر  از  اقتصادی  و  اجتماعی  حاد  بحران  مسائل  از  را  عمومی 
بقایای دموکراسی را که افشاگر  منحرف سازد، ایجاد رعب و وحشت کند، 
سیاست های خائنانه نسبت به انقالب بود، بر باد دهد و بدین ترتیب خود را از 

موج روزافزون خشم مردم در امان نگه دارد.
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جمهوری  خارجی  مشی ارتجاعی  افشای  اسالمی  جمهوری  حکام 
اسالمی را از طرف حزب تودۀ ایران "گناه" کبیره به شمار می آوردند.  آن ها 
نسبت به جمهوری دموکراتیک افغانستان موضع خصمانه ای اتخاذ کرده و 
تنها  دیگر  که  عراق  با  ویرانگر  جنگ  ازجمله  خارجی  غلط  سیاست های   در 
انگیزۀ صدور شیوۀ حکومتی اسالم نوع فقاهتی را در خارج از ایران داشت، 

پافشاری می کردند.

در چنین شرایطی حزب نه تنها برای ارتجاع و سرمایه داران بزرگ داخلی 
غیرقابل تحمل گردیده بود، بلکه برای انجام نقشه های امپریالیستی، به ویژه 
امپریالیسم آمریکا در ایران نیز به سّدی جّدی تبدیل شده بود. این مجموعه، 
در آخرین تحلیل موجب یورش مستقیم رژیم علیه حزب با همۀ ابزار سرکوب 

فیزیکی و روانی به مقیاس گسترده و سرتاسری گردید.

طبقات دوزخ زندان

سازمان های جاسوسی امپریالیستی، به ویژه انتلیجنس سرویس انگلستان 
و سیا و موساد با تالش مشترکی دست به دست "ساواجا" )سازمان اطالعات 
جانشین ساواک دوران شاه( برای سرهم بندی کردن "اسناد و مدارک" علیه 
حزب کوشش های فراوانی کردند. ولی از آن جا که چنین "اسناد و مدارکی" 
واقعیت خارجی نداشت و ندارد، نیاز مبرمی به "اقرار" و "اعتراف" متهمین 

الزم آمد.

طی مدتی که از بازداشت رفقای ما و سایر مبارزان انقالبی و مترقی در 
شواهدی  و  اطالعات  کافی  اندازۀ  به  می گذرد،  اسالمی  رژیم  زندان های 
سرکوبگران  که  را  جنایتی  عمق  که  است  یافته  راه  زندان ها  از  خارج  به 
جمهوری اسالمی انجام داده اند، روشن کند. در جمع بست خصلت و شیوۀ 
شکنجه های  تجربه  از  ترکیبی  این ها  در  که  بگوییم  باید  شکنجه ها  این 
ددمنشان  فاشیستی  شیوه های  با  عقاید  تفتیش  محاکم  قرون وسطایی 
گشتاپوی آلمان، سادیست های آمریکایی در ویتنام و اشغالگران اسراییلی در 

اراضی اشغالی اعراب اعمال می شود.

هدف دژخیمان شکستن روح و جسم قربانیان و تسلیم بی قیدوشرط آنان 
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به اراده و خواست شکنجه گران است. زندانبانان اغلب زندانیان را کاماًل از 
امکان دیدن و شنیدن و تماس با محیط خارج محروم ساخته، ماه ها چشم های 
زندانی را می بندند و آن ها را از نور و روشنایی محروم می کنند . گه گاه  چشم 
آن ها را باز می کنند تا اثر این تجربه را نشان دهند: هر بار قربانیان این فجایع 
احساس می کنند که به میزان بیش تری قدرت بینایی خود را از دست می دهند 
و در آستانۀ نابینایی قرارگرفته اند. زندانیان را به انواع وسایل تحقیر می کنند، با 
شالق های سیمی می زنند، ناخن آن ها را می کشند، به زیر ناخن آن ها سوزن 
فرو می کنند، استخوانشان را می شکنند، آن ها را برهنه روی بخاری الکتریکی 
تا حد بی هوشی می کشند،  را  را می کنند، خونشان  می نشانند، پوست آن ها 
آن ها را معلق آویزان می کنند و سپس شالق می زنند و قسمت های حساس 
بدنشان را تحت تأثیر جریان الکتریک قرار می دهند. موارد بسیار تجاوز به 
زندانیان دیده شده است. دژخیمان به منظور ایجاد اختالل در فعالیت عصبی 
زندانیان  ترساندن  به منظور  می کنند،  استفاده  شیمیایی  مواد  از  زندانیان 
رفقایشان را در برابر چشمانشان اعدام و تیرباران می کنند. اغلب صحنه های 

مصنوعی اعدام ترتیب می دهند.

این فهرست فاجعه آمیز را می توان بازهم ادامه داد. تمام این فجایع به 
خواست و ارادۀ کسانی انجام می گیرد که خود را "منادیان عدالت" و مبارزان 

"پیروزی ایمان بر کفر" می نامند.

باآن که در قانون اساسی کشور تصریح شده است که کسب اقرار و اعتراف 
به کمک زجر و شکنجه مردود است، رژیم به هیچ وجه ارتکاب به این عمل 
در جمهوری اسالمی را پنهان نمی سازد. "رجایی خراسانی" نمایندۀ رژیم در 
سازمان ملل متحد صراحتًا اعالم داشت که دولت ایران مدعی مراعات حقوق 
بشر نیست و اعالمیۀ حقوق بشر و دیگر اسناد نظیر آن برای حکام ایران معیار 
تصمیم گیری نمی باشد. "رجایی خراسانی" با صراحت بی شرمانه ای افزود: 
انتقاد  مورد  نمی شناسیم،  به رسمیت  که  چیزی  برای  را  ما  داریم  "خواهش 
قرار ندهند. " به عقیدۀ "رفسنجانی" رئیس مجلس ازآن جا که اسالم تنبیه و 
مجازات بدنی را قبول دارد، شیوه های بازجویی که در مورد زندانیان اعمال 
کار"  "ابزار  که  است  پایه  این  بر  شود.  نامیده  شکنجه  نمی تواند  می گردد، 
شکنجه گران در زندان مرکزی اوین و دیگر زندان های ایران که بیش از ١٠٠ 
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هزار نفر زندانی سیاسی را دور از چشم جهانیان به صالبه کشیده اند، عبارت اند 
از: آتش، آهن، درفش، شالق، کابل سیمی، چاقو و غیره.

این فهرست گویاتر می شود اگر به یاد بیاوریم "امیر انتظام" نمایندۀ دولت 
موقت بازرگان )که پس از سرنگونی رژیم سلطنت تشکیل گردید( به موقع خود 
دستگاه دولت را به استفاده از آالت و ابزار ویژه ای که ساواک در اختیار دارد 

و میلیاردها دالر در دوران شاه برای خرید آن ها به مصرف رسیده، فراخواند.۳

جدید  امنیت  "سازمان  نوشت:  مردم"  "نامٔه  روزنامۀ   ۱۳۵۸ فروردین  در 
از  به این ترتیب  است."۴  کرده  آغاز  کمونیستی  ضد  فعالیت  با  را  خود  کار 
نخستین ماه های پس از انقالب بخش حرفه ای ضد کمونیست ساواک، با 
همۀ امکانات و ابزار و وسایل آن، ازجمله متخصصین اصلی تربیت شدۀ  آن 
در آمریکا و اسراییل که شیوه های مدرک و سندسازی و گرفتن "اعتراف" را 
آموخته بودند، در "ساواجا" ادغام و در خدمت دفاع از سیاست های جمهوری 

اسالمی و در جبهۀ سرمایه به مبارزه علیه کمونیسم پرداختند.

محافل  اعتماد  ایران  تودۀ  حزب  به  یورش  به دنبال  که  نیست  بیهوده 
سیاسی و اقتصادی غرب نسبت به رژیم تازۀ ایران افزایش یافت. این نکته 
ازجمله در جریان دیدار سران هفت کشور بزرگ سرمایه داری در ویلیامسبورگ 
)سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲( بازتاب یافت، در آن جا چرخش به راست سیاست  رهبران 
جمهوری اسالمی مورد پشتیبانی کامل و استقبال قرار گرفت. پس از پایان 
این دیدار بسیاری از بازرگانان غربی که از ایران به عنوان رژیم درحال احتضار 

نام می بردند، به کشور ما بهچشم سودآورترین بازار خاورمیانه می نگرند.

دو ماه بعد پس از یورش به حزب این خبر در مطبوعات آمریکا انتشار یافت 
امور  ایران، طبق اطالع وزارت  به  به رغم تحریم فروش همه نوع سالح  که 

خارجه صدها میلیون دالر اسلحۀ آمریکایی به ایران فرستاده شده است۵.

مکانیسم تهمت و افترا

داخلی  ارتجاع  و  امپریالیسم  علیه  دراز  سالیان  طی  ایران  تودۀ  حزب 
مبارزه کرده است. دشمنان به خوبی می دانستند حزب ما را که به طور پی گیر 
از آزادی و استقالل و حقوق  زحمتکشان دفاع کرده است، شکنجه و زندان 
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به زانو در نخواهد آورد. آنان بیم و هراس خود را از نیروی جاذبۀ مواضع روشن 
و دقیق حزب تودۀ ایران پنهان نمی کردند. این ترس و وحشت به طورمثال 
از سخنان "آیت الله جنتی"، عضو شورای نگهبان قانون اساسی که کم تر 
از یک هفته پس از حمله به حزب به زبان آورده است، نمایان می گردد. او 
عماًل مجبور شد به نیرو و نفوذ حزب در ایران اعتراف نماید: "آن چه این جا 
ارزش و اهمیت دارد، این است که این ها مدت ها کار فکری و فرهنگی کرده 
بودند، در این مملکت مدت ها خط فکری به وجود آورده بودند. این جا یک 
می کردند  معرفی  را  خط  این  بیچاره  و  فقیر  مردم  برای  دلسوزی  به نام  عده 
و  از روی عقیده.  و  بودند  آمده  به تنگ  از دست ستمکاران  با عده ای که  و 
بسیاری معتقد بودند که اگر بخواهیم از کارگر و کشاورز، از ضعیف و بی نوا 
]از  ندارد"  دیگری وجود  و سنگر  بنشینیم  این سنگر  در  باید  کنیم،  حمایت 
دیگر  مانند  جنتی  درعین حال   .]۱۳۶۳ اردیبهشت ماه  جمعه،  نماز  خطبۀ 
حکام جمهوری اسالمی می کوشد حلقۀ اساسی و اصلی اختالف با این خط 
فکری را اختالف نظر بین دو مکتب متضاد معرفی کند. درعین این که عمدًا 
مضمون طبقاتی فعالیت حزب را که هدفش برقراری عدالت اجتماعی است، 

تحریف می نماید.

شکل  واقعی  میهن پرستان  علیه  خود  حمالت  به  حرفه ای  عوام فریبان 
و رنگ مذهبی می دهند. ولی اینک در پرتو رشد آگاهی سیاسی مردم طی 
برای  الزم  فکری  رشد  و  آمده  گرد  که  مبارزه ای  تجربۀ  انقالب،  سال های 
دیگر  ارتجاع  ایدئولوژیک،  و  سیاسی  بغرنج  اختالف نظرهای  و  تضاد  درک 
قادر نیست علیه حزب مانند گذشته تنها به استفاده از ریاکاری و نیرنگ هایی 
است  سبب  به همین  کند.  اکتفا  ساخته،  پنهان  مذهبی  پوشش  زیر  در  که 
که گروهی از روحانیون مرتجع عالوه بر اتهامات "سنتی"علیه حزب تودۀ 

ایران، از نوع الحاد و بی دینی، "جاسوسی" را نیز بدان ها افزودند.

هم در این زمینه است که حزب ما را به "وابستگی" به جنبش کمونیستی 
کمیتۀ  بیانیۀ   در  اتهام  این  مورد  در  می سازند.  متهم  جهانی  کارگری  و 
برون مرزی حزب تودۀ ایران )اردیبهشت ماه ۱۳۶۲( ضمن افشای دروغ هایی 
که از مراکز تبلیغاتی ایران پخش می شود خاطرنشان شده است: "افسانۀ 
هدایت سیاست حزب  از طرف مسکو و مداخلۀ احزاب دیگر  در امور حزب 
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آن در جمهوری اسالمی  مبتکران  برای  ٬افتخار٬ جدیدی  ایران هیچ  تودۀ 
ایران و گردانندگان این خیمه شب بازی به بار نمی آورد. این ٬افتخار٬ متعلق 
به اسالف شکنجه گران امروزی هیتلر و موسولینی و امثال آن ها است. وجوه 
وابستگی  برادر به معنای  سازمان های  و  احزاب  با  ما  حزب  سیاست  تشابه 
به اصطالح  اثبات  برای  نمی توانیم  ما  نیست.  و  نبوده  حزب  دنباله روی  و 
استقالل خود با سیاست صلح و دوستی کشورهای سوسیالیستی و احزاب 
ازجمله  و  آزادی بخش ملی  جنبش های  به  آن ها  برادرانۀ  کمک  با  و  برادر 
و  جهانی  امپریالیسم  تا  کنیم،  مخالفت  میهن مان  انقالب  از  آن ها  حمایت 

عمال داخلی آن اجازۀ مستقل نامیدن ما را صادر کنند."

رفقای زندانی ما را عماًل از هر حقی محروم کرده اند. دژخیمان بی شرمانه 
اعالم کرده اند که بی دینان حق دفاع ندارند. رژیم با محروم کردن زندانیان 
سیاسی از امکان استفاده از وکیل مدافع و با سرهم بندی کردن به اصطالح 
"اعترافات"  مفتضحانۀ  صحنه پردازی  بسته،  پشتدرهای  در  محاکمه 
شکنجه های  به کمک  "اعترافات"  این  داد.  ترتیب  نیز  را  تلویزیونی 
شیمیایی  مواد  از  وسیع  استفاده  و  روانی  فشارهای  اعمال  قرون وسطایی، 
است.  شده  گرفته  آنان  از  اراده  سلب  و  مقاومت  شکستن  درهم  برای 
کوشیدند  محاکمات  مفتضحانۀ  صحنه پردازی  ترتیب دهندگان  درعین حال 
به اصطالح  ظاهر  صورت  اسالمی"  "عدالت  به نام  قضاییه"،  "قوۀ  به 
از  رژیم  گردانندگان  سخنان  بدهند. بااین همه  مجریه  قوۀ  از  "استقالل" 
"مدارک و اسناد"،"اقاریر و اعترافات" متهمان بنابر این مثل معروف، تنها 
به قاضی  تنها  رژیم  برگشتن است. درواقع هم  رفتن و خوشحال  به قاضی 
رفته است، زیرا از قربانیان خود هرگونه امکان و حقی را برای افشای اکاذیب 

منتسب به آنان سلب کرده است.

توان  که  قربانیانی  "اعتراف"  تلویزیونی  فیلم های  تحلیل  و  بررسی 
اندیشیدن و قضاوت از آن ها گرفته شده است، خود گواه استفاده از آخرین 
متخصصین  است.  سرمایه داری  کشورهای  داروسازی  "دستاوردهای" 
پزشکی و روان پزشکی با بررسی دقیق این فیلم ها به اتفاق آراء بر این عقیده 
هستند که خصلت حرکات اعضای صورت و وضع سخن گفتن آنان تردیدی 
باقی نمی گذارد که علیه آن ها مواد شیمیایی که روی اعصاب و روحیۀ آنان 
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تأثیر می گذارد، به کار گرفته شده و به وضع غیرانسانی شکنجه شده اند.

کارکنان  سندیکاهای  فدراسیون  اعتراض آمیز  نامۀ  در  که  به طوری 
ارسال  پاریس  در  ایران  سفارت  به  که  فرانسه  خدمات  سیستم  و  بهداشت 
که  بودند  ٬اعترافاتی٬  شاهد  فرانسوی  "میلیون ها  است:  شده  گفته  شده، 
به کمک فشارهای جسمی و روانی گرفته شده است. کاماًل روشن است که 
زندانیان تحت تأثیر مقدار فراوانی مواد شیمیایی بوده اند که شخصیت آنان 

را درهم شکسته است... "

بسیاری از سازمان های مترقی و ازجمله حقوق دانان دموکرات فرانسه، 
که  کرده اند  آمادگی  اظهار  دیگران  و  غربی  آلمان  حقوق دانان  از  تن   ۱۹۶
نمایندگان خود را در ترکیب گروهی از پزشکان، حقوق دانان و روزنامه نگاران 
تودۀ  اعضای حزب  ازجمله  و  زندانیان سیاسی  با وضع  تا  بفرستند  ایران  به 
از  خبری  این که   بیم  از  اسالمی  جمهوری  حکام  ولی  شوند.  آشنا  ایران 
این  کند،  درز  خارج  به  است  حکم فرما  ایران  زندان های  در  که  بی قانونی 

پیشنهاد را رد کردند.

گردانندگان رژیم برای به اصطالح "اسالمی کردن" کشور بر پایۀ احیای 
نظم و نسق زندگی قرون وسطایی از مراعات قواعد و موازین انسان دوستی و 
اخالقی امتناع می ورزند. "الجوردی" دادستان سابق دادگاه های "انقالب" 
تهران و رئیس سابق زندان اوین در یکی از مصاحبه های خود آشکارا گفت 
نفر  تا یک میلیون  این سرزمین حداقل می توان  برای شکوفایی اسالم در 
را به هالکت رساند. آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسالمی در مقام رهبری 
از  جمعی  در  صحبت  طی  رژیم  کل  ایدئولوژی  نمایندۀ  و  حاکم  روحانیت، 
مسؤوالن کشور و "میهمانان خارجی" که اکثرًا جنایت پیشگان روحانی نمای 
افغانی بودند که دست شان تا مرفق به خون هم وطنان بی گناهشان آغشته 
است صراحتًا قتل و شکنجه و حبس را نسبت به کسانی که به قول او مصلح 
با  قرآن  کنید.  عمل  قرآن  روی  شما   ..." می گوید:  و  می داند  روا  نیستند، 
اشخاصی که مسلمند، معتقدند، ایمان به خدا دارند به برادری رفتار می کند، 
با اشخاصی که برخالف این هستند، آن ها را می گوید بکشید، بزنید، حبس 

کنید."
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چه گونه ممکن است که این قبیل موضع گیری ها را با نظریات و اقدامات 
قرون وسطای  تاریک  دوران های  عقاید(  تفتیش  )دستگاه  انکیزیسیون 
اروپا که دگراندیشانی را که کلیسا ملحد و بی دین به شمار می آورد، شکنجه 
بیستم،  قرن  پایان  در  اینک،  ندانست؟  یکسان  و  مشابه  می کرد،  نابود  و 
حکام جمهوری اسالمی ایران نیز به اتکا سرنیزه و دالرهای عایدشده از نفت 

همین طور عمل می کنند.

ساختند،  سرنگون  را  شاه  منفور  رژیم  که  ما  میهن  قهرمان  مردم  ولی 
تردیدی  ما  می خیزند.  به پا  کنونی  رژیم  علیه  بیش تری  هرچه  قاطعیت  با 
برابر مردم  نداریم آن روز فرا خواهد رسید که دژخیمان و حامیان آن ها در 
ایران به خاطر جنایات عظیمی که مرتکب گردیده اند، پاسخ بدهند. آن روز 
عدالت  آزادی،  ایران،  سرزمین  در  دشمنان  دسایس  به رغم  که  نیست  دور 
دشوارترین  در  هم اکنون،  ایران  تودۀ  حزب  گردد.  برقرار  صلح  و  اجتماعی 

شرایط برای تحقق این آرمان ها مبارزه می کند.
---------------------------------------

۱.  رجوع کنید به: "دفاعیات دکتر مصدق ... "، تهران ١٣۵٩، صفحۀ ١١.

٢ – از سال ١٣۵٨ ارگان مطبوعاتی حزب تودۀ ایران "نامۀ مردم" نامیده می شود. نام 
این روزنامه پیش از آن "مردم" بود.

٣.  "نامهٔ مردم"، ١۵ فروردین ماه ۱۳۵۸.

۴.  "نامٔه مردم"، ٢٢ فروردین ماه ۱۳۵۸

۵.  "تایم"، ٢۵ ژوییه ١٩٨٣/ ۳ مردادماه ۱۳۶۲



مردم از جنگ بیزارند
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۵، آذر- دی ماه ۱۳۶۶ )۱۹۸۷(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

علی خاوری

دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

پس از امضای »قرارداد الجزیره« در مارس ۱۳۵۴/۱۹۷۵ چنین می نمود 
که مناقشات مرزی میان ایران و عراق، این میراث سیاست »تفرقه بینداز و 
حکومت کن!« استعمار بریتانیا، پایان یافته است. اما روند حوادث به گونه ای 
دیگر بود. پس از رویدادهای سال ۱۹۷۸- ۱۹۷۹/ ۱۳۵۷- ۱۳۵۸ ایران که 
به ضعف قدرت مرکزی انجامید، مناسبات میان هر دو کشور رو به  وخامت 
از  بازی کردند، می توان  از جمله عواملی که در این زمینه نقشی  گذاشت. 
کشور  دو  مداخلۀ  ایران،  انقالب  آستانۀ  در  عراق  از  آیت الله خمینی  اخراج 
مکرر  درگیری های  و  مذهبی  و  سیاسی  اختالفات  یکدیگر،  داخلی  امور  در 
مرزی نام برد. دسیسه های امپریالیسم و صهیونیسم نیز در این گستره سهم 
به سزایی داشتند. در سپتامبر ۱۳۵۹/۱۹۸۰، عراق قرارداد ۱۳۵۴/۱۹۷۵ را 
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ملغی اعالم داشت، ارتش این کشور به ایران حمله کرد و جنگ آغاز شد.

خلق های دو کشور همسایه که دلیلی برای دشمنی میان آن ها نیست، 
هفت سال است که با توفانی مرگ زا روبه رو هستند. نزدیک به یک میلیون 
آواره،  و  بی  خانمان  هزار  ده ها  معلول،  و  زخمی  بیش تر  شماری  کشته، 
هزاران ده و شهر ویران، صدها میلیارد دالر خسارت های مادی، وابستگی 
فزاینده به امپریالیسم - این است بخشی از پیامدهای رنج آور جنگ برای دو 
طرف. ایران تنها برای آن که خسارت های مادی این جنگ را جبران کند، 
مجبور خواهد بود بیش از دو دهه همۀ درآمدهای نفتی خود را به  این منظور 

اختصاص دهد.

درگیری میان ایران و عراق، بیش از همه، از آن جا به خون ریزی دیرپا 
بدل شده است که حکم رانان جمهوری اسالمی سرنوشت کشور را به جنگ 
پیوند زده اند. آن ها با سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم شعارهای جنگ 
تا پیروزی بر کفار جهان و جنگ تا نابودی کامل صدام حسین و حزب بعث 

کافر را مطرح می کنند.

رژیم  این  است.  نظامی  پیروزی  درپی  لجوجانه  ایران  بنیادگرای  رژیم 
دربارۀ صدور »انقالب اسالمی« و هم پیوندی اسالمی دست به تبلیغ می زند 
و خواستار ایجاد نظامی اسالمی در عراق، طبق نمونۀ ایران است. از دیدگاه 
رژیم، چنین موفقیتی گامی اساسی در راه اجرای نقشۀ تبدیل ایران به مرکز 
با کمک  لبنان که  در  الله«  فعالیت های »حزب  بود.  جهانی اسالم خواهد 
لبنان  ملی  و  مترقی  نیروهای  وحدت  راه  در  ایران،  فرمان روایان  همه جانبۀ 
ما،  همسایۀ  کشور  امور  در  آشکار  و  پنهان  مداخالت  و  می اندازد  سنگ 
افغانستان، نشانه های بارزی است از سیاست توسعه طلبانۀ محافل مذهبی 

- شووینیست حاکم بر جمهوری اسالمی.

قدرت  اهرم های  شاه  رژیم  علیه  خلقی  انقالب  از  پس  که  محافل  این 
چه  هر  خویش،  گروهی  و  طبقاتی  تنگ نظری  به خاطر  گرفتند،  به دست  را 
بیش تر  چه  هر  مردم  می دهند.  دست  از  مردم  با  را  خود  پیوندهای  بیش تر 
شاهد شکافی هستند که میان انتظارات برحق آن ها و عملکرد دولت پدید 
آمده است. رژیم جمهوری اسالمی از حل مسائل حاد سیاسی و اجتماعی 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۳۳۹۳۳۹        ۳۳۹۳۳۹

فزایندۀ  نارضایتی  می خواهد  که  رژیم  این  است.  ناتوان  کشور  اقتصادی   -
توده های خلق را سرکوب کند، جنگ را حربه ای کارا در تثبیت اوضاع و مقابله 
دیرپایی  دیگر  دلیل مهم  مردم می انگارد.  و طبقاتی  با تالش های سیاسی 
این جنگ خانمان برانداز حیثیت شخصی خمینی، رهبر قدرقدرت مذهبی و 
نابودی »حزب  و  سیاسی جمهوری اسالمی است که سقوط صدام حسین 
روی هم رفته  است.  کرده  اعالم  جنگ  خاتمۀ  پیش شرط  را  عراق  بعث« 
می توان گفت: محافل حاکم بر ایران که از تأمین شرایط عادی اجتماعی - 
اقتصادی و معیشتی برای مردم عاجزند، نمی توانند حاکمیت خود را بر کشور 
و قرون وسطایی، سیاست خارجی  بربرمنشانه  استبداد  به  بدون دست یازی 

ماجراجویانه و جنگ، ادامه دهند.

سیارۀ  مناطق  مهم ترین  از  یکی  استراتژیک،  نظر  از  فارس،  خلیج 
گاز  و  نفت  ذخیره های  دوسوم  حدود  در  منطقه  این  می رود.  به شمار  ما 
شوروی  اتحاد جماهیر  با  که  ایران  دارد.  دل  در  را  غیرسوسیالیستی  جهان 
به علل  است،  فارس  منطقۀ خلیج  کشور  بزرگ ترین  و  سوسیالیستی هم مرز 
امپریالیسم،  طمع  چشم  همواره  نظامی  و  اقتصادی  سیاسی،  گوناگون 
به ویژه امپریالیسم ایاالت متحدۀ آمریکا، را به خود جلب کرده است. چنان 
که می دانیم، آمریکا مدت هاست که رویای فرمان روایی بر منطقه را در سر 
می پروراند. منطقۀ خلیج فارس، درواقع، کانون عدسی دو خط سیاسی است: 
از  سوسیالیستی  کشورهای  دیگر  و  شوروی  اتحاد  دوستی  و  صلح  سیاست 
یک سو و سیاست جنگ افروزی و مداخلۀ امپریالیسم ایاالت متحدۀ آمریکا 

از سوی دیگر.

مشی نئوگلوبالیستی )جهان ساالری نویِن( »واشنگتن« و سیاست متحد 
استراتژیک آن، اسراییل، در بروز جنگ میان ایران و عراق سهم به سزایی 
داشتند و نقش آن ها در ادامۀ این جنگ اندک نبوده است. هنری کیسینجر، 
وزیر خارجۀ پیشین ایاالت متحدۀ آمریکا، از این بابت اظهار تأسف کرده بود 
که مبادا در این جنگ تنها یکی از دو کشور درگیر ببازد. او اشتباه کرد: جنگ 

تاکنون به زیان ایران و عراق و به سود ایاالت متحده بوده است.

محافل فرمان روا بر ایاالت متحدۀ آمریکا آن دورانی را آرزو می کنند که 
متحده  ایاالت  انحصاری  شرکت   ۵۰۰ بود،  آمریکا  مستعمرۀ  درواقع  ایران 
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به  سود  دالر  سه  سرمایه گذاری  دالر  هر  داشتند،  شعبه  آن جا  در  آمریکا 
جیب آن ها می ریخت، در عرض چند سال ۱۳ میلیارد دالر اسلحه به ایران 
حفظ  منطقه  در  »واشنگتن«  استراتژیک  منافع  راه  این  از  و  می فروختند 

می شد.

آمریکا  متحدۀ  ایاالت  امپریالیسم  به ویژه  امپریالیسم،  محافل  هارترین 
سیاست  پیشبرد  برای  عراق  و  ایران  میان  درگیری  از  اسراییل،  ُمتحدش  و 
افکار  نظر  راه  این  از  تا  می کوشند  آن ها  می جویند.  بهره  خود  تنش افزای 
عمومی جهان را از تجاوزکاری های نظامی گرایان اسراییل علیه کشورهای 

عربی و دسیسه های امپریالیسم علیه افغانستان منحرف سازند.

ایاالت متحدۀ آمریکا به بهانۀ پاس داری از راه های ترابری نفت و حفظ 
منافع حیاتی خود و با توسل به نیرنگ های گوناگون به دو طرف متخاصم 
نظامی  پایگاه های  شبکۀ  می فروشد،  جنگ افزار  منطقه  کشورهای  دیگر  و 
خود را توسعه می بخشد و حضور نظامی خویش را در خلیج فارس و بخش 
بلوک هایی  راه احیای  این کشور در  اقیانوس هند تحکیم می کند.  باختری 
چون »سنتو« و ایجاد محور »واشنگتن« – »تهران« – »اسالم آباد« تالش 

می ورزد.

امنیت  از  نگرانی  پوشش  در  نئوگلوبالیست ها  ماجراجویی های  تازه ترین 
این  راستین  ماهیت  درک  برای  می شود.  نمایان  منطقه  ثبات  و  کشتی رانی 
»نگرانی« کافی است این گفتۀ مورفی، معاون وزیر خارجۀ ایاالت متحده را 
به یاد آوریم که عنصر ثابت سیاست »واشنگتن« در دهه های اخیر افزایش 
حضور این کشور در منطقۀ خلیج، برای به اصطالح مقابله با »نفوذ« اتحاد 

شوروی بوده است.

محافل  نابخردانۀ  سیاست  و  جنگ  چشم اندازی  به  اقتصادی،  بحران 
فرمان روا که سرنوشت کشور را به  پیروزی نظامی پیوند زده اند، رژیم اسالمی 
را سرگردان کرده و آن را به دامی انداخته است که ایاالت متحدۀ آمریکا و 
اسراییل دقیق و پی گیر برای آن تدارک دیده بودند. »کاخ سفید« به امید آن 
که از طریق واگذاری اسلحه به ایران »آتو« یی در دست داشته باشد، بازی 
زیرکانه ای را طرح ریخت که در این میان در سراسر جهان »ایران گیت« 
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را در »ایران گیت« می بینیم، پیش  آن  تبلور  یافته است. سیاستی که  نام 
از این به تأسیس »سنت کوم« انجامیده بود - سازمانی که هدف آن اجرای 
نقش  نشانگر  گیت«  »ایران  ماجرای  است.  نئوگلوبالیستی  سیاست های 
ایاالت متحدۀ آمریکا و اسراییل در جنگ خونین میان ایران و عراق است. 
ایاالت متحده در رهنمودهای خود که در مطبوعات  ریگان، رئیس جمهور 
واگذاری  از  کشورش  هدف  که  است  گفته  به صراحت  شد،  منتشر  جهان 
آوردن دولتی »میانه روتر«  به روی کار  به جمهوری اسالمی کمک  اسلحه 
و هوادار آمریکا بوده است. ریگان همچنین به عمد از اهمیت فراوان وضع 
برد. ظاهرًا قصد  نام  اقیانوس هند،  و  اتحاد شوروی  بین  ایران،  جغرافیایی 
نقشه های  شوروی«  »گسترش طلبی  به اصطالح  به  اشاره  با  که  است  این 

تجاوزکارانۀ »واشنگتن« پرده پوشی شود.

البته این شیوه های ارزان مانع آن نبوده است که طرح های خودپسندانۀ 
دیگر  بار  گیت«  »ایران  نگردد.  افشا  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  امپریالیسم 
خلق های  و  کشورها  به  نسبت  را  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  خیانتکارانۀ  ماهیت 
منطقه نشان داد و ثابت کرد که ارباب »کاخ سفید« تا چه اندازه منافع ملی 
محافل  که  دیدند  دیگر  بار  عرب  کشورهای  است.  گرفته  به بازی  را  آن ها 
فرمان روای ایاالت متحدۀ آمریکا، چنان چه منافعشان ایجاب کند، حتی از 
روی برگرداندن از متحدان خود نیز خودداری نمی ورزند. »واشنگتن«، برای 
پیش برد هدف هایی معین، مدت ها به کشورهای خلیج فارس کمک می کرد، 
به ثبوت  را  سیاست  این  مزّورانۀ  ماهیت  ایران  به  اسلحه  دادن  افتضاح  اما 
رسانید. اعراب باید اکنون به فکر آن باشند که چه گونه از منافع خویش بهتر 
دفاع کنند، بدون آن که سرنوشت خود را به دست حامیان خویش در ماوراء 

اقیانوس ها بسپارند.

سیاست ایاالت متحدۀ آمریکا وضع خطرناک منطقه را خطرناک تر ساخته 
است. اکنون کشتی های جنگی ایاالت متحدۀ آمریکا در هر دو طرف تنگۀ 

هرمز در خلیج فارس و دریای عرب ]بحر عمان[ - گشت می زنند.

نیز می خواهد دست  »ناتو«  در  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  ترکیه، هم پیمان 
خود را روی آتش جنگ گرم کند و آرزوی تسلط بر مناطق نفت خیز موصل 
و کرکوک در کردستان عراق را در سر می پروراند. احتمال گسترش عملیات 
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جنگی به خاک کشورهای دیگر، 

عراق  و  ایران  جنگ  است.  افزوده  اوضاع  پیچیدگی  بر  کویت،  مثاًل 
اختالفات میان کشورهای عرب را ژرفش بخشیده و به اتحاد عمل آن ها در 

برابر دسیسه های تجاوزکارانۀ اسراییل لطمه وارد آورده است.

جنگ بی پیروزی

هیچ یک از دو طرف نمی تواند در این جنگ پیروز شود. به این درگیری 
عواقب  درغیراین صورت  بخشید.  پایان  می توان  مذاکره  میز  سر  در  تنها 
کنونی،  شرایط  در  به ویژه  جنگ،  ادامه  بود.  خواهد  پیش بینی ناپذیر  جنگ 

خطری جدی در منطقه و سراسر سیاره ما به شمار می رود.

انزوای  با جنگ گسترش می یابد. دشواری های داخلی،  مخالفت مردم 
را  رژیم  سرانجام  نظامی  پیروزی  عدم امکان  و  بین المللی  گسترۀ  در  کامل 

مجبور خواهد کرد تا به حل سیاسی درگیری تن در دهد.

فزون بر مردم، نیروهای دیگری در حاکمیت نیز هستند که به پی آمدهای 
آنان را به فکر فرو برده  جنگ پی برده اند و ضرورت پایان بخشیدن به آن، 
است. اما اختالفات داخلی و قدرت طلبی شان آن ها را از قاطعیت بازداشته 
است. موضع خمینی در برابر جنگ موضعی سرسختانه است و تا هنگامی که 

او زنده است، تصمیم گیری با اوست.

بدین سان جنگ همچنان ادامه می یابد. ثمرۀ این جنگ فزون بر تلفات 
انسانی و مادی هنگفت پیش گفته چیزی جز بی کاری برای میلیون ها تن، 
فقر  و  گرسنگی  تورم،  فزاینده،  گرانی  عمومی،  بحران  اقتصادی،  ویرانی 
نبوده است. در این جا باید به ویژه به رنج مردم ُکرد در غرب کشور اشاره کرد. 
در سال های پس از انقالب مردم آزادی دوست ُکرد در شرایطی بس دشوار 

زیسته و همواره آماج یورش ها و سرکوبگری های مقامات مرکزی بوده اند.

از سوی دیگر، تاجران بزرگ در ایران و سوداگران امپریالیسم در جهان 
از این جنگ مرگ زا سودهای افسانه ای به جیب می ریزند. در چنین شرایطی 
است که ایاالت متحده آمریکا همچنان به دسیسه های خود برای ادامه و 
گسترش جنگ مشغول است و مداخلۀ نظامی مستقیم خویش را در منطقه 
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تدارک می بیند.

مترقی  عناصر  دیگر  و  کمونیست ها  ایران،  صلح دوست  نیروهای  همۀ 
وظیفه خود می بینند که به افشای همه جانبۀ عواقب وخیم جنگ و خطرات 
را بی درنگ پس  افشاگری  این  ما  بپردازند. حزب  برای صلح  آن  سهمگین 
از آزادی مناطق ایران از چنگ دشمن تجاوزکار در ژوییه ۱۹۸۲/ خردادماه 
آگاه ساخت. مردم  آن  از پی امدهای دهشتناک  را  و مردم  آغاز کرد   ۱۳۶۱
در  مقاومت  می گویند.  خوش آمد  را  صلح  فراخوان  آشکار،  و  پنهان  ایران، 
از جبهه های جنگ،  ادامه خون ریزی گسترش می یابد. گریز جوانان  برابر 
پنهان شدن و مهاجرت آنان به خارج، تظاهرات خیابانی، پخش اعالمیه در 

نهادها – اینست تنها چند نمونه از مقاومت ضدجنگ.

مبارزۀ  برای  مترقی  نیروهای  تفرقۀ  زیان  دارد.  نیز  مسائلی  جنبش  این 
این  از  نیست.  رژیم  سرکوبگری های  از  کم تر  چیزی  سازمان یافته  و  متحد 
از  با سوء استفاده  برد که محافل حاکم هنوز می توانند  یاد  از  نباید  گذشته، 
را  ایرانی  از مردم، صدها هزار جوان  قابل توجهی  اعتقادات مذهبی بخش 
از   ۱۳۶۵  /۱۹۸۶ سال  در  کنند.  خمپاره  طعمه  یا  و  بیفکنند  جنگ  کورۀ  به 
۱۱۱ هزار دانش آموزی که در ظرف شش ماه به جبهۀ جنگ گسیل شدند، 
تنها بخش کوچکی توانستند زنده بازگردند. در میان اینان چه بسا نوجوانان 
»سربازان یک بار  خشمگینانه  را  آنان  مردم  که  بودند  سیزده ساله ای  دوازده 
با  این دانش آموزان اغلب نمی دانند که حیاط مدرسه  مصرف« می خوانند. 

جبهۀ جنگ چه فرقی دارد.

همچنان  )اکثریت(  ایران  خلق  فداییان  سازمان  و  ایران  تودۀ  حزب 
خواهان آتش بس و پایان بخشیدن به جنگ هستند. آن ها هر دو طرف را فرا 
می خوانند تا سر میز مذاکره بنشینند، به حاکمیت و استقالل یکدیگر احترام 
بگذارند، نیروهای خود را به مرزهای بین المللی عقب بکشانند و اختالفات 

خود را از راه های سیاسی حل کنند.

نقشه های  از  چپ،  و  مترقی  دمکراتیک،  نیروهای  دیگر  با  هم آوا  ما، 
شعارهای  و  فراخوان ها  و  اسالمی  جمهوری  فرمان روایان  ضدخلقی 
عوام فریبانۀ آن ها پرده برمی داریم و جهانیان را از عواقب وحشتناک جنگ و 
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حقیقت اوضاع ایران و جبهه های جنگ آگاه می سازیم.

کشورهای  می کنند.  پشتیبانی  ایران  ضدجنگ  مبارزان  از  جهان  مردم 
غیرمتعهد هر چه بیش تر در راه خاتمۀ جنگ کوشش می ورزند. این کشورها 
از  در اجالس خود در زیمبابوه در سال ۱۹۸۶/ ۱۳۶۵ در قطع نامه ای ویژه 
ایران و عراق خواستار شدند تا به جنگ پایان دهند. شورای امنیت سازمان 
ملل متحد تاکنون بارها طرفین را به پایان دادن به جنگ فراخوانده است. 
این شورا در ژوییه ۱۳۶۶/۱۹۸۷ به ابتکار پنج عضو دائمی خود، قطع نامه ای 
بی درنگ  تا  است  شده  خواسته  عراق  و  ایران  از  آن  در  که  کرد  تصویب  را 
مرزهای  به  عقب نشینی  و  جنگی  عملیات  همۀ  قطع  آتش بس،  اعالم  به 
بین المللی دست زنند. به دو طرف پیشنهاد شده است که به منظور یافتن راه 
حلی همه جانبه، عادالنه، شرافتمندانه، مورد قبول هر دو کشور و هم خوان 
دبیرکل  با  بین المللی  حقوق  موازین  و  متحد  ملل  سازمان  منشور  اصول  با 
سازمان ملل متحد به همکاری بپردازند. رهبران ایران با احراز سماجت آمیز و 
متعصبانۀ خود بر پیروزی نظامی این بار نیز به ندای جامعه بین المللی گوش 

نمی دهند.

ایاالت متحده امریکا موضعی دوگانه در پیش گرفته است. این کشور 
از یک سو از قطع نامه ی نام برده پشتیبانی کرده و کشورهای عضو سازمان 
سوی  از  اما  است.  فراخوانده  آن  تحقق  راه  در  کوشش  به  را  متحد  ملل 
که  ورزیده اند  تأکید  آمریکا  متحده  ایاالت  دولت  رسمی  نمایندگان  دیگر 
»واشنگتن« از مشی گسترش حضور نظامی خود در خلیج دست برنخواهد 
آمریکا در ژوییه ۱۳۶۶/۱۹۸۷ تصمیم گرفت  ایاالت متحده  داشت. دولت 
که کشتی های جنگی و ناوهای هواپیمابر خود را به اسکورت نفتکش های 
کویتی بگمارد. ناوگان دریایی این کشور در خلیج فارس ۱۰ کشتی جنگی را 
دربر می گیرد. این اقدامات ایاالت متحده آمریکا چیزی جز تحریک آشکار 
نیست و سدی دیگر در راه تحقق تصمیمات سازمان ملل متحد خواهد بود. 
ایاالت متحده آمریکا قطع نامه ای را که با دست راست به آن رأی داد، اکنون 

با دست چپ در راه اجرایش سنگ می اندازد.

خواهان  همچنان  سوسیالیستی  کشورهای  دیگر  و  شوروی  اتحاد 
هستند.  مذاکره  راه  از  عراق  و  ایران  میان  مناقشات  مسالمت جویانۀ  حل 
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شوروی  جماهیر  اتحاد  عالی  شورای  رئیسۀ  هیأت  صدر  گرومیکو،  آندری 
»حتی  گفت:  ایران،  خارجه  وزیر  والیتی  با  گفت وگویی  در  سوسیالیستی، 
در  شوروی  اتحاد  دولت  مذاکره«.  سال  پنج  تا  است  بدتر  جنگ  روز  یک 
اعالمیه های ۸ ژانویه و ۳ ژوییه ۱۹۸۷/ ۱۳۶۶ خود نشان داد که صمیمانه 

حاضر است تا به  پایان بخشیدن به جنگ خانمان سوز یاری رساند.

خواستار  بارها  منطقه،  در  ازجمله  جهان،  کارگری  و  کمونیستی  احزاب 
قطع این خون ریزی بی معنا شده اند. حزب تودۀ ایران و همۀ صلح دوستان 
بین المللی  سازمان های  و  دولت ها  برادر،  احزاب  هم بستگی  از  ما  کشور 

سپاس گزارند و در آینده نیز برای این پشتیبانی اهمیتی به سزا قائل هستند.

این هم بستگی اغلب هنگامی ابراز می شود که فعالیت های نظامی باال 
نیروهای  که  آنست  ضرور  اما  می گردد.  تشدید  شهرها  بمباران  و  می گیرد 
هوادار صلح این جنگ دهشت زا و بیهوده را هیچ گاه از یاد نبرند و قاطعانه 

علیه آن به پا خیزند.





آن که از صلح بیش از زهر می ترسد
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۵،  آذر- دی ماه ۱۳۶۷ )۱۹۸۸(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

علی خاوری

دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

ماه اوت ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ در جنگ میان ایران و عراق آتش بس اعالم شد 
درگیری  این  که  می رود  امید  اینک  گردید.  آغاز  صلح  مستقیم  مذاکرات  و 
به ویژه  و  متحد  ملل  سازمان  میان  این  در  یابد.  خاتمه  هشت ساله  خونین 
دبیر کل آن »خاویر پرز دوکوئیار«، نقش مثبت مهمی ایفا کردند. صبری 
نزدیک  هم  به  را  طرفین  مواضع  تا  بود  الزم  سیاسی  ظرافت  و  فوق العاده 
 ۲۹  /  ۱۹۸۷ ژوییه   ۲۰ مورخ  امنیت،  شورای   »۵۹۸ »قطع نامۀ  طبق  کنند. 
تیرماه ۱۳۶۶ گروه ناظران سازمان ملل به مناطق مرزی ایران و عراق اعزام 

شدند تا عملیات جداسازی و عقب نشینی واحدهای نظامی را کنترل کنند.

بررسی  به  ایران«  تودۀ  حزب  مرکزی  کمیتۀ  اول  »دبیر  مقاله  این  در 
موجبات و جریان جنگ می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا این 
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جنگ علی رغم عقل سلیم چنین به درازا کشید؟ او درعین حال موضع حزب 

را نسبت به مرحلۀ کنونی این درگیری تشریح می کند:

میلیون  یک  )حدود  تلفات  تعداد  مدت،  به لحاظ  عراق  و  ایران  جنگ 
اساس  بر  ایران  به  وارده  مادی  خسارات  )تنها  ویرانی ها  ابعاد  و  کشته( 
ازجمله  می شود(  دالر  میلیارد   ۴۰۰ تا   ۳۰۰ بر  بالغ  مختلف  برآوردهای 

بزرگ ترین جنگ های پس از جنگ دوم جهانی است.

تنها  این  است.  آشکاری  واقعیت  کرد،  شروع  را  جنگ  عراق  این که 
برداشت حزب ما نیست بلکه عقیدۀ بسیاری از مراجع رسمی نیز هست.

زمانی که خمینی شعار »نه غربی نه شرقی« را اعالم کرد رویای صدور 
انقالب اسالمی را در سر می پروراند. حکومت عراق بیم آن را داشت که این 
انقالب به کشورش سرایت کند. بغداد، نظر به ضعف دولت مرکزی در تهران 
و به ویژه در مناطق مرزی غرب )رشد جنبش های رهایی بخش در کردستان 
ایران( امید به فتح سهل الوصولی بسته بود و به همین علت شروع به حمایت 
وابستگان  و  بزرگ  بورژوازی  زمرۀ  از  ایران  انقالب  زخم خوردۀ  دشمنان  از 

کالن رژیم شاه مخلوع و ساواک، نمود.

ایاالت متحده امریکا در نتیجۀ درهم شکستن رژیم سلطنت در ایران، 
همکار استراتژیکی خود را در خاور نزدیک از دست داد و این برای واشنگتن 
نقشۀ  لذا  و  به شمار می آمد  در منطقه  و سیاسی وحشتناکی  اقتصادی  زیان 

انتقام را در سر می پروراند.

ادامۀ  و  درگیری  جریان  در  اسراییل  صهیونیسم  و  امریکا  امپریالیسم 
جنگ خونین نقش تحریک کننده ای ایفا کردند. نقشه های درازمدت آن ها 

در سیاست و اهداف رژیم های ایران و عراق زمینۀ اجرای مساعدی یافت.

نه تنها  ارتش  که  است  آمده  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
حفاظت مرزهای کشور را به عهده دارد بلکه باید عالوه بر آن »جنگ مقدسی 
را در راه خدا و اشاعۀ قانون الهی به پیش برد«. این اندیشۀ قرون وسطائی 
بیانات سردمداران حکومت، در خطبه هایی که  زمان جنگ های صلیبی در 
در مساجد خوانده می شد و در تبلیغات رسمی انعکاس می یافت. طرح های 
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خمینی  امر  زیر  رهبری  می آمد.  در  به اجرا  فعاالنه  اسالمی  انقالب  صدور 
امیدوار بود که این بر نامۀ خود را در درجۀ اول در عراق که اکثریت جمعیتش 

شیعه هستند، به اجرا درآورد.

آغاز عملیات جنگی علیه ایران به شکل نوعی مادۀ منفجره در مجموعۀ 
ضدسلطنتی  و  امپریالیستی  ضد  انقالب  حول  که  سوداهایی  و  تضادها 
انتظارش بود و  به وجود آمده بود، درآمد. و رژیم بهانه ای را که مدت ها در 
آورد.  به دست  توسعه طلبانۀ خود  اجرای سیاست  تبلیغاتی الزم جهت  زمینۀ 
اسالمی«  میهن  از  »حراست  چون  شعارهایی  با  که  شوینسیم مذهبی  شور 
و »مبارزه با توهین به خداوند« برانگیخته می شد، کشور را فرا گرفت. این 
وضع برای خمینی پرده ای بود که سال های دراز تالش او را در راه تقویت 

مواضع توسعه طلبانه و ایدئولوژیک خود مستور می داشت.

سیاست صدور انقالب و ایجاد »حکومت جهانی اسالم« تنها به ادامۀ 
جنگ با عراق محدود نگشت. رژیم به مداخلۀ مسلحانه در لبنان دست زد و 
با  آورد که  به وجود  را  الله«  در آن جا گروه های سازمان یافته نظامی »حزب 
عملیات خود تخم نفاق را در صفوف مبارزۀ رهایی بخش نیروهای مترقی ملی 
لبنان می پاشید، علیه آن ها دست به ترور می زد، آدم ربایی و قاچاق اسلحه و 

کارهایی از این قبیل را سازمان می داد.

حکومت تهران نیروهای ارتجاعی افغانی را نیز با استفاده از تمام وسائل 
حمایت می کرد، در تأسیس پایگاه های تعلیماتی برای ضد انقالبیون مسلح 
مدت ها  رژیم  می کرد.  کمک  آن ها  به  اسلحه  و  پول  با  و  می جست  شرکت 
است سیاستی مشابه ایاالت متحده، پاکستان و حکومت های مرتجع منطقه 

پیش گرفته است که قصد نابود کردن انقالب افغانستان را دارند.

انسان های باحسن نیت در سراسر جهان بر این عقیده اند که جنگ ایران 
و عراق باتوجه به منافع خلق های دو کشور، ماجراجویی خونین و بی معنایی 
است و این از مدت ها پیش مشخص شده است. اما کسانی که این جنگ 
را برانگیختند و به راه انداختند، پیوسته بر آتش آن دمیدند زیرا که از این راه 

برنامه های دورودرازی را دنبال می کردند.

پس از سرنگونی رژیم شاه موقعیت ایاالت متحده به عنوان قدرت جهانی 
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در این منطقه به خطر افتاد. درنتیجه امپریالیسم امریکا بهانه ای الزم داشت 
تا اهداف جهان ساالرانۀ خویش را با نیروی جدید پی گیری نماید و بتواند با 
قدرت بیش تر حضور نظامی خود را در خلیج فارس- یکی از مهم ترین مناطق 
در سیاست استراتژیکی واشینگتن در خاور نزدیک- تأمین کند. امریکا ده ها 
سال است که در این منطقه فعالیت می کند و به اعتراف »فرانک کارلوچی« 
]مشاور امنیت ملی ریگان[ قصد تخلیۀ منطقه را ندارد. کاخ سفید بالانقطاع 
صحنه  این  پشت  در  و  برمی انگیخت  عراق  و  ایران  بین  را  نظامی  عملیات 
به استقرار یک نیروی ضربتی نظامی به شکل ناوگان عظیمی از کشتی های 

جنگی در خلیج فارس اقدام می کرد.

هر جنگی برای انسان ها تنگ دستی و نکبت به همراه دارد. جنگ برای 
نیاورد. سازمان بهداشت جهانی در سال  نیز جز مصیبت و حرمان  مردم ما 
۱۹۸۷ / ۱۳۶۶ اعالم داشت که ایران از لحاظ کثرت معلولین مقام اول را 
درجهان دارا است. واردات صندلی چرخ دار و دست و پای مصنوعی برای 
بورژوازی تجاری کشور در زمرۀ یکی از پرسودترین معامالت درآمده است. 
ارگان های  می دهند.  تشکیل  را  بی کاران  لشکر  ایرانی  میلیون   ۵ حدود 
مطبوعاتی رسمی کشور در ژانویه ۱۹۸۷ / دی- بهمن ماه ۱۳۶۶ اعالم کردند 

که در ۱۶ درصد از خانواده ها حتی یک نفر شاغل هم وجود ندارد.

تولیدی  با بحران عمیقی دست به گریبان است. واحدهای  اقتصاد ملی 
روی  نظامی  تولیدات  به  رژیم  سیاست  از  تبعیت  به  می بایست  کارخانه ها  و 
آورند. صنایع ایران درنتیجۀ سیاست اقتصادی شاه که خمینی آن را ادامه 
داد، وابسته به واردات خارجی است. این صنایع نه تنها محتاج وسائل یدکی 
این ها همه  و  نیاز دارد  نیز  نیم ساخته  به مواد خام و محصوالت  بلکه  است 
محتاج ارز است. پس از انقالب نیمی از واحدهای صنعتی تعطیل شد و یا 
با نصف طرفیت کار می کرد. در آمد ارزی کشور در سال های اخیر به علت 
کاهش تولید و تقلیل فاحش بهای نفت به ازاء ۷۵ در صد کم شده است. از 
آن جا که تقریبًا تمام درآمد نفت صرف خرید سالح های گران قیمت از بازار 
بلکه  اقتصاد  نه فقط در  آثار بحران  ابعاد  از  سیاه می شد، می توان تصوری 
در عرصۀ اجتماعی نیز به دست آورد. صدها هزار کارگر مثل خوراک ماشین 
نوجوان  آموزش ۱۲۰۰۰۰  وزارت  آمار  به جبهه فرستاده شدند. طبق  جنگ 



از سخن و قلم رفیق خاوری    از سخن و قلم رفیق خاوری    ۳۵۱۳۵۱        ۳۵۱۳۵۱

را در سال ۱۹۸۷ / ۱۳۶۶ از کالس درس به میدان جنگ نابودگر انداختند.

 اینک با آغاز آتش بس امید برقراری صیح مایه می گیرد. اما ده ها سال 
تالش پی گیر و وسائل مادی در ابعاد میلیاردی الزم است تا ویرانه ها را ازنو 

آباد کنند.

پایان  اما  شد،  اتخاذ  درنگ  بدون  و  به سرعت  جنگ  آغاز  به  تصمیم 
به آن در صلح و آشتی کامل وظیفه ای بسیار غامض و پرمسئله  بخشیدن 
است. طی سال های جنگ مسائل بسیاری روی هم انباشته شده که الینحل 
به نظر می رسند. بسیاری کسان که در پس پرده شریک کشتار بودند -ایاالت 
متحده امریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو، اسراییل و تجار اسلحه- سخت 
تمام  و  بمانند  هوشیار  باید  صلح  نیروهای  بنابراین  ذی نفع اند.  آن  ادامۀ  در 
به عمل  درگیری  فیصلۀ  درجهت  که  اقداماتی  تا  برند  به کار  را  خود  تالش 

می آید، ثمربخش و بادوام باشد.

ما به عللی که موجب درگیری خونین درازمدت میان دو همسایه گشت، 
سپس  و  اول  مرحلۀ  در  عراق  ارتش  وسیع  تهاجم  کردیم.  اشاره ای  فقط 
امر در  این  را معین می کرد.  ایران در آن زمان ماهیت جنگ  اشغال خاک 
موضع گیری حزب ما نسبت به درگیری ایران و عراق مالک سیاسی مهمی 
می ساخت. زمان، صحت ارزیابی و تاکتیک پیش گرفته شده از سوی حزب 
ما را به تأیید رسانید. ما مرحلۀ اول جنگ را از سوی ایران جنگی رهایی بخش 
می دانستیم. حزب ما و دیگر نیروهای مترقی کشور نیز به دفاع از میهن و 
انقالب برخاستند و در جنگ علیه متجاوز فعاالنه شرکت جستند. در آن زمان 

خلق را سراسر روحیۀ قهرمانی و میهن پرستی فراگرفته بود.

در  دلیرانه  سرباز  و  افسر  به عنوان  ایران  تودۀ  حزب  اعضای  از  بسیاری 
ایذا  - مورد  از دفع تجاوز – همچنان که کل حزب  اما پس  جبهه جنگیدند. 
محکوم  درازمدت  زندان های  به  یا  و  شدند  اعدام  گرفتند،  قرار  پی گرد  و 

گردیدند.

مرحلۀ اول جنگ- مرحلۀ دفاع از میهن- حدود دو سال به درازا کشید. ما، 
پس از آزادسازی خرمشهر و پس از راندن سپاهیان عراق از مرزهای ایران، 
شعار و تاکتیک مان را تغییر دادیم و خواستیم که به خون ریزی پایان داده 
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از  دفاع  لزوم  نخست  که  حزب  کنند.  حل  صلح آمیز  راه  از  را  مسئله  و  شود 
دستاوردهای انقالب را در برابر توطئه های امپریالیسم امریکا دریافته بود، 
به خوبی می دانست که ادامۀ جنگ در سرزمین بیگانه بهانه به دست ایاالت 
متحده و نیروهای مرتجع خواهد داد. جنگ ماهیت جدیدی گرفته بود، به 
کشورگشایی مبدل گشته بود و بنابه  قصد خمینی یک جنگ غارتگرانه شده 

بود.

مقامات جمهوری اسالمی ایران در آن زمان حزب را متهم می کردند که از 
پیشنهادهای صلح اتحاد شوروی »چشم بسته اطاعت می کنیم«. حزب تودۀ 
ایران متعاقب آن نتیجه گرفت که: ایاالت متحده امریکا مخالف قطع جنگ 
است و تمام نیروی خود را به کار می برد تا جنگی را که به سود امپریالیسم و 
صهیونیسم است در منطقه گسترش دهد. کاخ سفید خون ریزی درازمدت و 

فرساینده ای را مصرانه به طرفین تحمیل می کرد.

تشویق  را  خمینی  تجاوزگرانۀ  نقشه های  که  ایران  کمپرادور  بورژوازی 
تسخیر  خواب  تهران  در  داشت.  چشمگیری  نقش  جنگ  ادامۀ  در  می کرد 
مناطق بزرگ نفتی عراق را که نوید سودهای کالن اقتصادی را دربر داشت، 
می دیدند، به همین علت نیز رژیم خمینی در کار ادامۀ جنگ در خاک عراق از 
حمایت مالی و سیاسی بورژوازی برخوردار می شد. منافع امپریالیسم امریکا، 
رؤیاهای کشورگشایانۀ خمینی و نقشه های بورژوازی بزرگ به هم پیوستند و 
از آن وثیقه ای نظامی برای کشاندن کشور به ادامۀ خون ریزی درست شد. 
هزار  صدها  شدند  کشته  بی گناهان  غریدند،  توپ ها  هم  دیگر  سال  شش 
آخرین  از  یکی  که  می رود  امید  اینک  گریستند.  فرزندانشان  ماتم  در  مادر 

فصل های حکایت تلخ و غمبار دیگر از تاریخ معاصر نوشته شود.

حال برندۀ این جنگ کیست یا چه کسی آن را خواهد برد؟ بدون هیچ 
شک و شبهه ای محقق است که جنگ تنها برای دشمنان خلق های ایران 
و عراق بهره می آورد. جنگ هر دو کشور را از رمق انداخته است. این نوعی 

انتقام بود که از مردم ما به خاطر انقالب ضد امپریالیستی اش کشیدند.

انحصارهای امریکایی، فرانسوی و سایر کشورها از فروش اسلحه نه تنها 
از  بردند.  به سایر کشورهای منطقه سودهای کالن  بلکه  و عراق  ایران  به 
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آن جا که وسیلۀ پرداخت سالح های تحویلی اکثرًا از عمده ترین ثروت  کشور 
یعنی نفت تأمین می شد، استخراج و فروش آن در بازار بین المللی افزایش 

یافت و این هم به کاهش بهای نفت در بازار جهانی کمک کرد.

حضور  جهت  شرایطی  خود  ماجراجویانۀ  و  خلقی  ضد  سیاست  با  تهران 
به وجود  فارس  خلیج  در  متحده  ایاالت  مستقیم  مسلحانۀ  مداخلۀ  و  نظامی 
بارگیری  مرکز   ۱۳۶۷ اردیبهشت ماه  فروردین-   /  ۱۹۸۸ آوریل  در  آورد. 
سکوهای نفتی ایران را به موشک بستند. واقعۀ اندوهبار سرنگونی هواپیمای 
جنایتکارانۀ  بی مسؤولیتی  از  ناشی  که  سرنشین   ۲۹۸ با  ایرانی  مسافربری 
نظامیان پنتاگون بود، دنیا را به لرزه در آورد. این نه خبط و خطای تکنیک 
مشی  از  قانونمند  پدیدۀ  نوعی  بلکه  سیاست،  در  تاکتیکی  اشتباه  نه  و  بود 

جهان ساالری کاخ سفید بود.

و  ما  مردم  ملی  منافع  برابر  در  متحده  ایاالت  دشمنانۀ  علنًا  موضع  اما 
آن  پس  در  که  اسالمی  جمهوری  رهبری  پرطنین  امریکایی  ضد  شعارهای 
رژیم  میان  سری  توافق های  راه  سر  بر  مانعی  ندارد،  وجود  جّدی  قصدی 
فروش  جهان  عمومی  افکار  نمی آورد.  به وجود  متحده  ایاالت  و  خمینی 
گیت«  »ایران  به  که  اسالمی  جمهوری  به  را  پنتاگون  اسلحۀ  محرمانۀ 
بیانگر  اتفاقی نیستند بلکه  نبرده است. چنین معامالتی  از یاد  معروف شد، 
سیاست هدفمندی است که قرار است رابطۀ واشنگتن را با نمایندگان جناح 

به اصطالح معتدل در حکومت ایران استحکام بخشد.

مالقات نمایندۀ آیت الله منتظری )جانشین امام( با یک ژنرال عالی مقام 
امریکائی در آنکارا دلیل قانع کننده ای بر آن است که ایاالت متحده و حکام 
توافق  مالقات  این  در  می دهند.  ادامه  را  گیت«  »ایران  تاکتیک  اسالمی 
گردید که سالح ها و مهماتی تحویل تهران دهند تا به ضد انقالبیون افغانی 

منتقل شود، در ضمن بخشی از آن به ارتش ایران اختصاص یابد.

ایاالت متحده در هر فرصتی با صدای بلند تأکید می کند که بی چون وچرا 
طرفدار دموکراسی و حقوق بشر است، هر چند خود خوب می داند که هیچ کدام 
از آن ها به کم ترین وجهی در شیلی، پاکستان، جمهوری افریقای جنوبی یا 
ایران یافت نمی شود، یعنی در کشورهايی که مستقیم یا غیرمستقیم از جانب 
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امریکا حمایت می شوند. صدها میلیارد دالری که انحصارهای امریکایی از 
کشورهای خلیج بیرون می کشند، سیاست آن ها را در قبال کشورهای منطقه 

تعیین می کند.

زمان  از  جنگی  ناوگان های  تمرکز  انبوه ترین  حضور  برای  توجیهی  هیچ 
از  تا کنون در خلیج فارس، آن هم ۱۵۰۰۰ کیلومتر دور  جنگ جهانی دوم 
ایاالت متحده، وجود ندارد. هدف همیشه یکی بوده است: دفاع از منافع 

امریکا که عبارت است از غارت ثروت های ملی ما.

امنیت  شورای   ۵۹۸ قطع نامۀ  صدور  از  پس  سال  یک  اسالمی  رژیم 
سازمان ملل متحد، آن را پذیرفت. آن هم پس از چند شکست دردناک در 
بود، جزیرۀ مجنون و  جبهه. شبه جزیرۀ فاو که مدت ها پیش تسخیر شده 
به تصرف عراق درآمد. خمینی  اراضی واقع در محدودۀ عراق مجددًا  سایر 
نظر به شکست کامل نظامی مجبور شد اعتراف کند: »اتخاذ چنین تصمیمی 
مرگبارتر از زهر است. ولی من خود را تسلیم ارادۀ الهی می کنم. به خاطر او 
است که من این جام زهر را سر می کشم. موافقت با قطع نامه برای همه و 
علی الخصوص برای من تلخ و ناگوار است. به موجب حوادث و عواملی که 
در این لحظه نمی خواهم از آن ها صحبت کنم و رعایت عقیدۀ سیاستمداران 
آیت الله   ۱ شدم.«  آتش بس  و  قطع نامه  قبول  به  حاضر  بلندپایه  نظامیان  و 
»خمینی« که هشت سال تمام تاکید بر ادامۀ جنگ داشت »حتی اگر بیست 
سال طول بکشد« این اعتراف را در پیام خود به ملت در تاریخ ۲۹ خرداد 
»جنگ  که:  کرد  اعالم  پیام  همان  در  درعین حال  او  آورد.  به عمل   ۱۳۶۷
ما جنگ مسلکی است که نه جغرافیا می شناسد و نه مرز. برای پیشبرد این 

جنگ باید جمیع سربازان اسالم را در سراسر جهان بسیج کنیم...« ۲

اقتصادی، شکست های سنگین  توده ها، وضع وخیم  نارضایی عمومی 
و تلفات و خسارات بیهودۀ انسانی و مادی، منادیان صدور انقالب اسالمی 
را ناگزیر ساخت تاکتیک اجرایی بر نامۀ درازمدت خود را تغییر دهند. واضح 
نگاه  وسطایی  قرون  متحجر  باورهای  منشور  ورای  را  دنیا  که  کسی  است، 
ایدئولوژیکی  به صدور  اما راجع  نتیجۀ دیگری برسد.  به  می کند، نمی تواند 
انقالب باید گفت که سایر خلق های مسلمان می توانند از بانیان جنگ های 
و  بی شمار  قربانیان  ویرانی،  به جز  بپرسنند:  به حق  بیستم  قرن  آخر  صلیبی 
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استبداد به مردم تان چه داده اید؟ به چه امید باید از شما تبعیت کرد؟ شعار 
»جنگ، جنگ تا پیروزی« تا آخرین روز هم تغییرناپذیر به شمار می آمد، الزمۀ 
اصلی و وثیقۀ دوام رژیم به شمار می رفت. حکومت خمینی هر پیشنهادی را 
مبنی بر پایان دادن به خون ریزی به مثابه شکست سیاست و زوال قدرت خود 
می انگاشت، مگر نه آن که در طول هشت سال درگیری خونین بنا را منحصرًا 

بر »جنگ پیروزمندانه« گذاشته بود.

قبول »قطع نامۀ ۵۹۸« از سوی رژیم هرچند که این رژیم به طورجدی از 
به  از آن جهت است که سیاست خمینی  سرنوشت خود بیمناک است، تنها 
بن بست رسیده است و می بایست از پیروزی نظامی قطع امید کرد. صاحبان 
قدرت اینک احساس می کنند که ادامۀ جنگ برای آن ها چیزی جز شکست 

ناگزیر دربر نخواهد داشت.

به خاطر  سازد.  رها  بغرنج  وضع  این  از  را  خود  است  دشوار  تهران  برای 
منافع اسالم جنگیدند و اینک رضایت می دهند که بازهم به خاطر منافع اسالم 
جنگ را تمام کنند. با این منطق هیچ ملت چنین بالکشیده ای را نمی توان 

آرام نگه داشت.

نارضایی عمومی توده ها برای رژیم خطر بزرگی می شود. اختالف نظر و 
انتصاب  و اطرافیان خمینی شدت می یابد.  درگیری ها در محافل حکومتی 
تنها  قوا  کل  فرماندۀ  قائم مقام  به سمت  رفسنجانی«  هاشمی  اکبر  »علی 
به منظور کنترل نیروهای مسلح صورت گرفت که همواره دشوارتر می شود. 
بحران عمومی رژیم رو به گسترش دارد. اثر فراخوان ها و تهدیدهای به افراط 
عصبی صاحبان قدرت خطاب به مردم رو به ضعف می رود. دستا ورد غمبار 
ایران از جنگ درازمدت، شکست سیاست تهاجمی صدور انقالب اسالمی، 
وضع وخیم اقتصادی و اجتماعی و بی حقوقی کامل توده ها هرگونه امید به 

آینده را از رژیم ضد مردمی و ضد دموکراتیک سلب می کند.

 حزب ما در »پلنوم دی ماه ۱۳۶۷« خود به بررسی اوضاع کشور پرداخت 
و به این نتیجه رسید که برای نجات میهن از فاجعه حتمی و استبداد قرون 

وسطایی باید جبهه وسیع آزادی و صلح را تشکیل داد.

صدای توده ها همواره بلندتر می شود و پایان جنگ جنایتکارانه، خروج 
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کشتی های امریکا و متحدانشان از خلیج فارس، پایان دادن به دخالت در 
امور خلق های منطقه و آزادی کلیۀ زندانیان سیاسی را طلب می کند.

دراز  را که سالیان  نقاط چرکین سیاست »خمینی«  در گیری مسلحانه   
تودۀ  برمال داشت. حزب  تزئین می شد،  فریبکارانه  با شعارها و خطابه های 
ایران عقیده دارد که شرایط برای ایجاد جبهه ای از نیروهای آزادی خواه در 
مبارزه علیه رژیم موجود است، ولی شرایط ذهنی، همان طور که ما در پلنوم 
ژانویۀ خود بیان داشتیم، متأسفانه مانع تحقق بخشیدن فعال به این برنامه 
می شود. حزب تودۀ ایران تمام نیروهای مترقی و دموکراتیک و انسان های 
باحسن نیت کشور را فرا می خواند که متحد شوند تا صلح دیرانتظار را برقرار 

سازند و رژیم ضد مردمی را نابود کنند.
-------------------------------------

۱.  روزنامٔه اطالعات، ۳۰ خردادماه ۱۳۶۷.

۲. همانجا.



کمونیست ها و مسائل منطقه آسیا -اقیانوس آرام
]مسائل بین المللی، شمارۀ ۵،  آذر- دی ماه ۱۳۶۷ )۱۹۸۸(،

انتشارات حزب تودۀ ایران[

تجربه های ویژۀ گوناگون

شکل  چه نحو  به   آرام  اقیانوس   – آسیا  منطقه  در  نوین  سیاسی  اندیشۀ 
امید  این منطقه  امنیت در  و  برقراری صلح  به  اندازه می توان  می گیرد؟ چه 
مبارزه  باید  شیوه هایی  چه  با  ارتجاعی  و  جنگ طلب  نیروهای  علیه  داشت؟ 
شود؟ اولویت با چیست؟ مبارزه در راه صلح یا مبارزه به خاطر منافع اقتصادی 
و اجتماعی زحمتکشان؟ به  چه علت کمونیست ها در برخی از کشورهای آسیا 
و اقیانوس آرام اعتباری متناسب با مبارزۀ ایثارگرانه شان به خاطر آرمان های 
صلح و ترقی، ندارند؟ این مباحث و بعضی مسائل دیگر در بحث میزگردی 
و  دمکراسی  امنیت،  صلح،  راه  در  مبارزه  و  »کمونیست ها  عنوان  تحت  که 
پیشرفت اجتماعی در کشورهای منطقه آسیا – اقیانوس آرام« در دبیرخانۀ 
کارگری  و  کمونیستی  حزب  پانزده  نمایندگان  بود.  مطرح  شد،  برگزار  مجله 
در این بحث شرکت جستند. ما فشردۀ برخی از اظهارنظرها را در این جا درج 

می کنیم ۱.
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عمده ترین مشکالت کدامند؟

حزب  مرکزی  کمیتۀ  بین المللی  شعبۀ  رئیس  معاون  کاوالنکو،  ایوان 

کمونیست اتحاد شوروی

آن  با  به طوردائم  که  است  مسائلی  عمده ترین  بیانگر  ما  بحث  موضوع 
سروکار داریم یعنی در هر لحظه رابطۀ دیالکتیکی و تناسب میان مبارزه در راه 
حفظ منافع و حقوق زحمتکشان و مبارزه به خاطر صلح، علیه جنگ هسته ای 

را به درستی تشخیص دهیم.

به این سؤال  عمده ترین دشواری ها در این راه کجا است؟ پاسخ موجز 
عبارت است از: در ویژگی شرایط اجتماعی و سیاسی منطقه، در روان شناسی 
اجتماعی توده های خلق. به همین علت نباید از روش هایی که در غرب، در 
اروپا، کارآمد بوده اند، در مبارزه علیه جنگ و سالح های هسته ای در کشورهای 
رشد یابنده، به طرزی خشک و خام تقلید کرد. در این جا بقای حیات در گیرودار 

مسائل اجتماعی مسالۀ مبرم تری است تا رهایی از خطر جنگ هسته ای.

اول  وهلۀ  در  دست کم  یا  زحمتکشان  وسیع  اقشار  می خواهند  وقتی 
بخش سیاسی فعال آن را اقناع کنند که جلوگیری از فاجعۀ هسته ای شرط 
حتمی وصول به هر گونه هدف طبقاتی، هدف اجتماعی است، باید آگاهی 
به  سمتی هدایت کنند که منشاء تهدید هسته ای را بجوید، یعنی  توده ها را 
باید زحمتکشان را با روحیۀ ضدامپریالیستی تربیت کرد. وحدت دیالکتیکی 
گسست ناپذیر مبارزه به خاطر صلح و مبارزه در راه پیشرفت اجتماعی اساس 

اندیشۀ نوین در رابطه با تاکتیک جنبش رهایی بخش است.

»خلع سالح  شعار  نخست  کنیم.  توجه  مشخص  مسالۀ  چند  به  حال 
به خاطر توسعه«. هر چند بسیاری از کشورهای منطقۀ آسیا - اقیانوس آرام از 
پیشرفت کار خلع سالح بین قدرت های بزرگ استقبال می کنند، اما به محض 
آن که شرکت خودشان در امر کاهش تسلیحات مطرح می شود موضعی کاماًل 
متضاد می گیرند. آن وقت انواع و اقسام استدالل ها را به میان می کشند مبنی 
اتمی  سالح های  با  قیاس  در  و  است  ناکافی  آن ها  دفاعی  توان  این که  بر 
از  و  هستند  عقب  همسایه  کشور  از  نظامی  لحاظ  از  که  است،  بی اهمیت 
این قبیل. این وضع عماًل به یک مسابقۀ میلیتاریستی در منطقه می انجامد 
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نشان  خلیج  درگیری  تجربۀ  که  همان طور  و  می شود  مهار  به دشواری  که 
می دهد، ممکن است به وضعیتی غیرقابل کنترل منجر شود. هنوز هم تودۀ 
خودشان  حکومت  که  ندارند  مخالفتی  چندان  کشورها  از  بسیاری  در  مردم 
نیروی تسلیحات کشور را افزایش دهد، گاه افتخار هم می کنند و با مدرنیزه 
کردن ارتش و خرید جدیدترین جنگ افزارها یا ساختن آن را نشانه حیثیت و 

اعتبار می دانند.

به نظر می رسد که مقایسۀ دائم هزینه های نظامی کشورهای رشدیابنده 
با احتیاجات اجتماعی مردم به شکلی نمایان، کاری سودمند باشد. به عنوان 
به  را  کشور  بودجۀ  درصد   ۳۸٫۵  ،)۱۳۶۴(  ١٩٨۵ سال  در  پاکستان  مثال 
و  داد  اختصاص  بهداشت  و  درمان  به  را  و فقط ١/١ درصد  نظامی  مصارف 
این درحالی است که متوسط عمر در این کشور از ۵١ سال تجاوز نمی کند. 
این یک نمونۀ واقعی است که چه طور جان به در بردن از مصائب اجتماعی و 

خلع سالح الزم و ملزوم یکدیگرند.

ربط  اشتغال  مسالۀ  به  را  خارجی  کشورهای  نظامی  حضور  مسئلۀ  اغلب 
پایگاه های  می خواهند  که  است  کسانی  طبع  باب  استدالل  این  می دهند. 
دارد.  وجود  وضعی  چنین  فیلیپین  در  مثاًل  کنند،  حفظ  را  خارجی  نظامی 
انگلیسی ها  که  وقتی  آمد  به وجود  وضع  همین   ١٩۷١ سال  به  سنگاپور  در 
از دست رفت.  کار  درنتیجه ۴٠٠٠٠ محل  و  را تخلیه کردند  پایگاه هایشان 
اما باوجوداین توانستند مسائل ایجادشده را بی آن که عواقب دردناکی داشته 
باشد، حل کنند. درک مشکالت اجتماعی بقای حیات و مسالۀ تهدید هسته ای 
به عنوان مقوله ای واحد، روش مناسبی است تا مذاکره ای به سود همگان با 
اقشار وسیع اجتماعی به راه افتد، ازجمله با اقشاری از روشنفکران که در عرصۀ 
سیاسی فعال هستند. رعایت این روش در همه  جا مهم است اما به ویژه در 
کشورهایی که جنبش توده ای زحمتکشان وجود ندارد و کمونیست ها مجبورند 
در وهلۀ اول زمینه ای جهت بحث متقابل با رهبران سیاسی، پزشکان، علماء 

و هنرمندان و مراجع مذهبی بیابند.

ما یقین داریم که مبارزه به خاطر آزادی اجتماعی باید در چارچوبه هم زیستی 
مسالمت آمیز کشورها پیش رود تا فرصتی برای مداخله به دست امپریالیسم 
نیاید تا از آن یک درگیری نظامی به وجود آورد که منجر به فاجعه ای جهانی 
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گردد. فرض کنیم مداخلۀ امپریالیسم و توسل به زور از جانب نیروهای دست 
را  انقالبی  نیروهای  مسلحانۀ  گاه  حتی  و  به حق  عکس العمل های   راستی 
موجب شود. چه طور ممکن است این درگیری را به مرزهای کشور محدود 
کرد و جلوگیری نمود که به کانون تشنج بین المللی جدیدی وسعت نیابد؟ در 
این باره باید با تکیه بر تمام تجربیات موجود تبادل نظری اساسی به وجود آید.

و  اجتماعی  جو  چه گونگی  مسائل  زمینۀ  در  برادر  احزاب  از  بسیاری 
نظر  از  بررسی هایی کرده اند که  توده های زحمتکش  اجتماعی  روان شناسی 
علمی جالب و از لحاظ عملی مفید است. تبادل نظرات و اسناد و نتایج این 
بررسی ها کمک می کند تا نسبت وظایف عام و خاص جنبش صلح بر حسب 

شرایط مشخص هر کشور به درستی تعیین گردد

²

فقط در حریم صلح

علی خاوری، دبیر اول کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

طلب  را  مضاعف  وظیفه ای  اجرای  پیوند  سراسر  واحد  جهان  منطق 
می کند: تأمین امنیت همۀ کشورها و رفع عقب ماندگی اقتصادی کشورهای 
و  بی سوادی  مرض،  گرسنگی،  از  باید  را  انسان  میلیون ها  رشدیابنده. 
حریم  در  تنها  را  این دست  از  مشکالت  و  مسائل  این  رهانید.  بی کاری 
به مسابقۀ  دادن  پایان  به شرط  و  تمام خلق ها  در تشریک مساعی  و  صلح 
در  شود،  برداشته  راه  این  در  که  قدمی  هر  کرد.  حل  می توان  تسلیحاتی 

رفع عقب ماندگی مؤثر خواهد بود.

شناخته اند.  را  جنگ  عظیم  مصیبت  خود  تلخ  تجربۀ  به  ایران  مردم 
بی خانمان،  میلیون  سه  رانده شده،  و  زخمی  کشته،  میلیون  یک  تاکنون 
صدها شهر و روستای ویران و خسارات مادی بالغ بر بیش از ٣٠٠ میلیارد 
را در دامن زدن  بوده است. نقش اصلی  ایران و عراق  بهای جنگ  دالر، 
اسراییل  به اتفاق  امپریالیسم  است.  کرده  بازی  امپریالیسم  جنگ،  این  به 
در ادامۀ کشتاری که هر دو خلق را از مبارزۀ ضدامپریالیستی باز می دارد، 
آمریکا  تجاوز  با  مقابله  برای  که  را  اعراب  وحدت  جنگ  این  است.  ذینفع 
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و اسراییل در خاور نزدیک -که در درجۀ اول متوجۀ خلق های فلسطین و 
لبنان است- چنین ضروری است، متحمل صدمات جدی می سازد.

مردم  ذهن  غربی«  نه  شرقی،  »نه  عوام فریبانۀ  شعار  با  ایران  حکام 
که  طریق  این  از  خمینی  رژیم  می کنند.  آشفته  را  دمکراتیک  جنبش  و 
امپریالیست ها و نیروهایی را که با آن ها مبارزه می کنند هم سنگ و هم ردیف 
در سر  را  و صدور »انقالب اسالمی«  ادامه می دهد  را  و جنگ  می شمارد 

می پروراند، آب به آسیاب امپریالیسم آمریکا می ریزد.

حزب ما خواهان اجرای بی درنگ قطع نامۀ شورای امنیت سازمان ملل 
زودتر  چه  هر  تشکیل  و  عراق  و  ایران  جنگ  به  دادن  پایان  دربارۀ  متحد 
امنیت  شورای  دائم  اعضای  شرکت  با  نزدیک  خاور  بین المللی  کنفرانس 
به عنوان  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  ازجمله  ذینفع  طرف های  کلیۀ  و 
تنها نمایندۀ به حق خلق فلسطین می باشد. ما صمیمانه از اجرای سیاست 
اعمال  بارز  نمونۀ  سیاست  این  خرسندیم.  افغانستان  در  ملی«  »آشتی 

حسن نیت در حل درگیری های منطقه ای  است.

آسیا منشور »پانچاشیال« و »ایده باندونگ« را به جهان عرضه داشته 
میخائیل  واستوک«  »والدی  صلح  ابتکار  این جا  از  پیش  چندی  است. 
جمهوری  صلح  پیشنهادهای  دهلی«،  »بیانیۀ  و  گردید  اعالم  گارباچف 
خلق مغولستان، جمهوری خلق کره و جمهوری سوسیالیستی ویتنام صادر 
سالح های  از  عاری  منطقۀ  ایجاد  مورد  در  »راروتونگا«  قرارداد  و  گردید 
اتمی در جنوب اقیانوس آرام به امضا رسید. این تهاجم قدرتمند نیروهای 
صلح و ترقی به خلق های منطقه ما و مردم سراسر جهان امید آینده ای در 

صلح دائم را می دهد

²

از دیدگاه هم گرایی

سوسیالیستی  متحد  حزب  مرکزی  کمیتۀ  مشاور  عضو  آرتور،  دیوید 
زالند نو

حزب ما طرح زالند جدید را در مورد ایجاد یک منطقۀ عاری از سالح های 
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اتمی، بسیار مهم می شمارد و آن را زمینه ای برای اقدامات بعدی می داند.

در کنفرانسی که اخیرًا در ولینگتن برگزار شد و عمدتًا به مقولۀ خلع سالح 
در منطقۀ اقیانوس آرام پرداخت، به کاهش تشنج در منطقه توجه بسیار شد. 
در آن جا از تأثیر مثبت پیشنهادهای اتحاد شوروی در والدی واستوک سخن 
بسیار رفت. حتی همین گواه آن است که عقیدۀ مردم در زالند جدید نسبت 
ازجمله  است.  کرده  تغییر  آرام  اقیانوس  منطقۀ  در  شوروی  اتحاد  نقش  به 
تائید کرده  را  موجبات آن این است که اتحاد شوروی قرارداد »راروتونگا« 
است. اعضای کنفرانس قرارداد امحاء موشک های هسته ای برد متوسط و 
اینک  که  نگرانی کردند  ابراز  درعین حال  ولی  دانستند  مثبت  را  کوتاه تر  برد 
آرام  اقیانوس  به بخش شمالی  ثقل تسلیحات هسته ای  ممکن است مرکز 
بین المللی  کنفرانس  یک  تشکیل  پیشنهاد  از  علت  به همین  شود.  منتقل 
متحد  ملل  لوای حمایت سازمان  زیر  و  ما  منطقۀ  در  در موضوع خلع سالح 

استقبال کردند.

طرفداران صلح در زالند جدید از اظهارات وزیر امور خارجه دولت حزب 
صلح  حفظ  الزمۀ  هسته ای  سالح  از  ترس  و  تهدید  این که  بر  مبنی  کارگر 

است، اندیشناک شده اند.

ما برآنیم که اینک باید با تالش بیش تر به جست وجوی راه های وحدت 
نیروهای صلح برآمد. به خصوص کمونیست ها باید نفوذ خود را در سندیکاها 
به کار اندازند تا آن ها حرکت فعال تری در راه صلح بنمایند. در این جا باز این 
سؤال مطرح می شود که چه رابطه ای میان تشریک مساعی سندیکاها در 

حمایت از صلح و مبارزۀ آن ها علیه انحصارهای فراملیتی وجود دارد.

درضمن می خواستم به مطلبی اشاره کنم که ما را به اندیشه وا می دارد: 
جنبش  وحدت  از  اما  می گوییم  بسیار  مترقی  نیروهای  اتحاد  از  سخن  ما 
و حتی  ایدئولوژیکی  به علل  انشعاب هایی  کمونیستی کم تر حرف می زنیم. 
به علل شخصی در احزاب کمونیستی وجود دارد. این برای ما بسیار گران 
اتحاد  برای  برای عمل مشترک،  از صلح عرصه ایست  دفاع  تمام می شود. 

همۀ کمونیست ها، علی رغم اختالف عقیده ها

²
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ائتالف علیه پایگاه های نظامی

پتر سایمون، دبیر کل حزب سوسیالست استرالیا

پایگاه های نظامی آمریکا مسالۀ به ویژه حادی است که برای کشورهای 
مبارزۀ  نمونۀ  آرام  اقیانوس  در  بالئو  کوچک  کشور  است.  مطرح  ما  منطقه 
بی وقفه و مجدانه با این مساله است. مردم این سرزمین در مقابل امپریالیسم 
آمریکا فعاالنه مقاومت می کنند. حتی نخست وزیر کشور جان خود را بر سر 

این مبارزه گذاشت.

در همین زمینه می خواستم به کودتای نظامی در فیجی اشاره کنم که 
با  ضدیت  سیاست  صرف  فعاالنه  را  خود  هم  که  ائتالفی  دولت  آن  درپی 
سالح های اتمی در اقیانوس آرام می کرد، سرنگون شد. این اولین پی آمد از 

این زمره در اقیانوسیه بود.

تمام  با  هم بستگی  تشدید  که  است  آمده  به وجود  وضعی  من  به نظر 
دیدوبازدید  به  نمایندگی  هیأت های  باید  می کند.  طلب  را  رزمنده  خلق های 
اختصاصًا  که  شود  برگزار  منطقه ای  کنفرانس  باشد  الزم  شاید  نیز  و  بروند 
در  واشنگتن  میلیتاریستی  فعالیت های  برابر  در  مقاومت  امکانات  مسالۀ  به 

منطقۀ ما بپردازد.

قرارداد  این  که  گفت  باید  شد.  اشاره  راروتونگا  قرارداد  به  بحث  ضمن 
اقیانوس  بی طرف  آب های  در  را  متحده  ایاالت  جنگی  کشتی های  حضور 
آرام منع نمی کند. این کشتی ها در این منطقه درحالی که سالح اتمی حمل 
می کنند، شناورند. اگر کشورهای منطقه ورود ناوگان جنگی آمریکا را با چنین 
می یافت.  فوق العاده  اهمیتی  می نمودند،  ممنوع  خود  بنادر  به  محموله ای 
دولت های زالند جدید، وانوآتو و جزایر سالومه این اقدام را به عمل آورده اند، 
باید  راروتونگا  قرارداد  نکرده اند.  اقدامی  هنوز  کشورها  سایر  و  استرالیا  اما 
از  عماًل  آرام  اقیانوس  جنوبی  منطقۀ  تا  گردد  تدوین  بسیط تر  به مراتب 

سالح های اتمی پاک شود.

کارزار پردامنه ای که برای برچیدن پایگاه های نظامی امریکا به راه افتاده 
است، بخش مهمی از مبارزۀ طرفداران صلح را در استرالیا تشکیل می دهد. 
ائتالف  در  کلیسا  و  سیاسی  احزاب  سندیکا،  صلح،  سازمان   ١۵٠ از  بیش 



۳۶۴۳۶۴    صدای حقانّیت حزب    صدای حقانّیت حزب

مبارزه علیه پایگاه های نظامی، متحد شده اند. درعین حال بسیاری اشخاص 
بیم آن دارند که برچیدن این پایگاه ها باعث کاهش درجۀ اشتغال و از دست 
به  دارد که  اهمیت  ما کمونیست ها  برای  بنابراین  کار می شود.  رفتن محل 
زحمتکشان توضیح دهیم که در صورت برچیده شدن پایگاه ها وضع اشتغال 

چه گونه خواهد بود.
-----------------------------------------

۱.  ما هم باتوجه به حجم کم مجله و به خاطر پرهیز از درج مواضع مشابه تنها به نقل 
چهار مطلب می پردازیم.- مجله مسائل بین المللی.
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