م"نت س"خنران"ی آق"ای مح"مدع"لی ع"موی"ی در ت"اری"خ  ۱۸/۶/۸۳و  ۲۵/۶/۸۳در ج"لسات ت"شكیل
ش "ده ت "وس "ط س "ازم "ان دان "شآم "وخ "تگان ای "ران اس "الم "ی »ادوار ت "حكیم وح "دت« در دف "تر آن
نه"ای م"ختلف ای"ران از ب"دو
س"ازم"ان ب"ا ه"دف ب"ررس"ی و ن"قد ت"اری"خ و ع"ملكرد اح"زاب و س"ازم"ا 
پ"یدای"ش ای"ن س"ازم"انه"ا ،ب"ه م"نظور تج"رب"ه آم"وزی و به"ر ه گ"یری اح"زاب و س"ازم"انه"ای م"وج"ود
)اكنون(.
ای"ن ج"لسه ب"ا ت"وض"یحات ك"وت"اه آق"ای م"وس"وی خ"وئ"ینی ن"مای"نده مج"لس ش"شم و ع"ضو م"رك"زی
ادوار تحكیم وحدت ،شروع و با سخنرانی آقای عمویی ادامه پیدا كرد:
م"وس"وی خ"وئ"ینی :ای"ن اول"ین ج"لسه م"ا اس"ت و از دوس"تان م"ی خ"واه"یم ك"ه ن"ظری"ات خ"ود را در
م" "ورد چ" "گون" "گی ب" "رگ" "زاری ج" "لسات ع" "نوان ك" "نند .در ای" "ن ج" "لسه در خ" "دم" "ت آق" "ای مح" "مدع" "لی
ع"موی"ی ع"ضو ره"بری م"رك"زی ح"زب ت"وده ای"ران ت"ا پ"یش از ح"وادث س"ال  ۶۱ - ۶۲هس"تیم .ن"می
دان "م ای "شان ب "رای ط "رح م "باح "ث ش "ان ب "ه چ "ه ان "دازه زم "ان ن "یاز دارن "د ،ال "بته ط "ول ج "لسات ب "ه
دس "ت خ "ودم "ان اس "ت .ول "ی ب "ای "د ای "ن را ه "م در ن "ظر گ "رف "ت ك "ه ط "والن "ی ب "ودن ج "لسات م "وج "ب
خس"تگی س"خنران و ح"اض"ران در ج"لسه ن"شود .ض"منا ً خ"واه"ش م"ا ای"ن اس"ت ك"ه ب"خشی از
شهای آن ها اختصاص داده شود.
زمان جلسات به دوستان شركت كننده و پرس 
آق"ای ع"موی"ی :ب"ه ن"ظر م"ن خ"یلی خ"وب اس"ت .دو س"اع"ت زم"ان ج"لسه را م"ی ش"ود ب"ه ی"ك س"اع"ت
و نیم صحبتهای من و نیم ساعت آخر را هم به سؤاالت دوستان اختصاص داد.
ال"بته گ"مان ن"می ك"نم ك"ه اگ"ر ب"نا ،ب"ر ای"ن ب"اش"د ك"ه درب"اره ت"اری"خچه ف"عال"یت ح"زب ت"وده ای"ران و
ي ش"ود ،ص"حبت
الج"رم پ"یشینه ت"أس"یس ح"زب ت"وده ای"ران ك"ه ب"امل"ال س"ازم"ان"ده"ی ح"زب م"طرح م" 
ك"نیم ،اس"اس"ا ً  ۳ ،۲و ی"ا  ۴س"اع"ت و ح"تی بیش"تر ج"واب"گو ب"اش"د .م"ن ح"تيامل"قدور س"عی م"ی
ك"نم ك"ه ای"جاز و اخ"تصار را در ت"وض"یحات"م ب"ه ك"ار ب"برم ام"ا ب"نا ن"دارم ب"ر ای"نكه م"طلب ن"اق"صی
تحویل عزیزانم در این جا بدهم.
م"وس"وی خ"وئ"ینی :خ"یلی م"تشكرم! ح"تما ً مس"تحضر هس"تید ك"ه راج"ع ب"ه اح"زاب ب"ه خ"صوص
اح" "زاب" "ی م" "ثل ح" "زب ت" "وده ك" "ه از پ" "یشینه و س" "اب" "قه ط" "والن" "ی ب" "رخ" "وردارن" "د ،چ" "ه از ط" "رف خ" "ود
سه" "ا ،م" "قاالت،
ب" "نیان" "گذاران و م" "ؤس" "سین و اع" "ضای ح" "زب و چ" "ه م" "نتقدی" "ن و دی" "گران ،ری" "فرن" " 
به"ای زی"ادی منتش"ر ش"ده اس"ت .ب"ناب"رای"ن ق"صد ای"ن نیس"ت ك"ه ك"ل م"سائ"ل
يه"ا و ك"تا 
س"خنران" 
را در ای "نجا ت "كرار ك "نیم ،چ "ون ش "ای "د ب "رای خ "ود ش "ما ه "م ای "ن ت "كرار خس "ته ك "ننده ب "اش "د .در
ای"نجا ع"مدت"ا ً ب"ه ای"ن ری"فرن"سه"ا ارج"اع داده م"ی ش"ود .م"ا ه"م ت"الش م"ی ك"نیم ك"ه در ف"اص"له
ای"ن ج"لسه ت"ا ج"لسه ب"عدی ،دوس"تان ك"میته س"یاس"ی ،ای"ن ری"فرن"سه"ا را ح"داق"ل از ه"ر ك"دام ی"ك
سها استفاده بكنند.
نمونه در اختیار این دفتر قرار بدهند ،تا دوستان بتوانند از این ریفرن 
م "ا س "عی م "ي ك "نیم در وق "ت ص "رف "هج "وی "ی ك "نیم ،ت "ا ف "رص "ت ب "ه اح "زاب دی "گر ه "م داده ش "ود.
احزابی مثل مشاركت ،كارگزاران ،مؤتلفه و غیره.

ان "شاءاهلل ح "داك "ثر در دو ج "لسه ب "توان "یم اج "ما ً
ال ب "حث م "ورد ن "ظر درب "اره ح "زب ت "وده را ك "ام "ل
كنیم.
آق"ای ع"موی"ی :ب"بینید ش"ما در ص"حبت خ"ود اش"اره ب"سیار ب"ه ج"ای"ی ك"ردی"د ك"ه ص"رف"ا ً م"عطوف
ب "ه ت "اری "خ ح "زب در س "ال ه "ای دور ن "می ش "ود .ب "ه گ "مان م "ن خ "یلی خ "وب و ع "مده اس "ت ك "ه ب "ه
س"رن"وش"ت اح"زاب ب"عد از ان"قالب ب"پردازی"م .ای"ن بیش"تر م"سئله روز ع"زی"زان اس"ت ك"ه در ای"نجا
حضور دارند.
ب"له! پ"یشینه اح"زاب در س"اله"ای ق"بل از ان"قالب از ن"قطه ن"ظر ت"اری"خی اه"میت دارد .وق"وف ب"ر
ای"نكه چ"ه ف"عال"یته"ا و چ"ه ك"اره"ای"ی ان"جام گ"رف"ته ،خ"یلی م"فید اس"ت .ام"ا م"فیدت"ر از آن ،چ"یزی
تان "درك "اران س "یاس "ته "ای اع "مال
اس "ت ك "ه پ "س از ان "قالب رخ داد .چ "را ك "ه ب "سیاری از دس " 
ش"ده ب"عد از ان"قالب در ح"ال ح"اض"ر ه"م ح"ضور دارن"د و ای"ن خ"یلی اه"میت دارد ب"رای ب"ینش و
نگرشی كه اصو ً
ال نسبت به امر تحزب می خواهد مورد توجه قرار بگیرد. ...
ي خ"واه"م اش"اره ب"كنم و ب"حثم را خ"تم ك"نم ای"ن
م"وس"وی خ"وئ"ینی :درس"ته .ن"كته دی"گری ك"ه م" 
اس "ت ك "ه در ح "ال ح "اض "ر ،ی "عنی ب "عد از ان "قالب اح "زاب ت "شك له "ا و س "ازم "انه "ای "ی در ای "ران
ي گ"یرن"د ،ای"ن ان"تظار وج"ود دارد اح"زاب"ی ك"ه س"اب"قه ت"اری"خی دی"ری"نه
ش"كل گ"رف"تهان"د و دارن"د م" 
دارن "د و از گ "ذش "ته م "شخصی ب "رخ "وردارن "د ،چ "نان "چه م "ؤس "سین و اع "ضای "شان م "ی ت "وان "ند ب "ه
كه"ا م"ی ت"وان"د در ع"رص"هه"ای م"ختلف
ت"شك له"ای م"وج"ود ك"مك ب"كنند ك"وت"اه"ی ن"كنند .ای"ن ك"م 
ت "شكیالت "ی ،س "ازم "ان "ده "ی و غ "یره ب "اش "د .ه "مین ط "ور اح "زاب ب "ا س "اب "قه دی "ری "نه م "ي ت "وان "ند
تجربیات مبارزاتی ارزشمند خود را در اختیار احزاب و سازمانهای اكنون بگذارند.
خ"واه"ش م"ا ای"ن اس"ت ك"ه ش"ما در س"خنان"تان ب"خشی ه"م ب"ه ای"ن م"باح"ث ب"پردازی"د .ب"ا ت"شكر
جلسه را آقای حبیبی ادامه می دهند.
گرداننده :۲
نال "رح "یم .س "الم ع "رض م "ي ك "نم خ "دم "ت دوس "تان ع "زی "زی ك "ه دع "وت س "ازم "ان
هللال "رح "م 
ب "س ما 
شآم "وخ "تگان ای "ران اس "الم "ی ...ادوار دف "تر ت "حكیم وح "دت را پ "ذی "رف "تهان "د و در ای "ن ج "لسه
دان " 
يدان"م ت"شكر ك"نم از ج"ناب آق"ای ع"موی"ی ك"ه دع"وت س"ازم"ان را
ح"ضور دارن"د .ه"مچنین الزم م" 
شآم"وخ"تگان ای"ران اس"الم"ی ،ی"عنی ادوار ت"حكیم وح"دت ت"صمیم گ"رف"ت
پ"ذی"رف"تند .س"ازم"ان دان" 
س"لسله ج"لسات"ی را ب"ا ع"نوان ب"ررس"ی س"یر ت"اری"خی اح"زاب در ای"ران ش"روع ك"ند و ب"ه اح"زاب"ی
ك"ه چ"ه ق"بل از ان"قالب و چ"ه ب"عد از ان"قالب در ع"رص"ه س"یاس"ی ك"شور ف"عال"یت داش"تند ب"پردازد.
اح" "زاب" "ی ك" "ه ب" "ه ن" "وع" "ی ،م" "نشأ ت" "أث" "یر ب" "ودن" "د ،اث" "ر گ" "ذاش" "تند و در ح" "وزه س" "یاس" "ی ای" "ران ك" " ً
ال
اق"دام"ات"ی را ان"جام دادن"د و ب"ا ت"وج"ه ب"ه م"شكل م"ا و ع"دم ام"كان ش"ك ل گ"یری و ع"دم تح"زب در
نش" "اءاهلل ای" "ن س" "لسله ج" "لسات ب" "توان" "د ی" "ك ب" "حث م" "فید و تح" "لیل درس" "تی را از
ج" "ام" "عه م" "ا ،ا 
اح"زاب ،چ"ه ب"ه ل"حاظ ت"اری"خی و چ"ه ب"ه ل"حاظ ت"شكیالت"ی ب"ه م"ا ارائ"ه ك"ند .ی"كی از اح"زاب"ی ك"ه

ت "صمیم گ "رف "ته ش "ده در ای "ن ج "لسه ب "ه آن پ "رداخ "ته ش "ود ،ح "زب ت "وده اس "ت ك "ه در ای "ن م "قطع
ت "اری "خی ده "ه  ۲۰و  ۳۰ش "ای "د ب "شود گ "فت ك "ه منسج " م ت "ری "ن ح "زب در ع "رص "ه س "یاس "ی ای "ران
ب "وده اس "ت ك "ه از ك "ادر ت "شكیالت "ی و گ "رو هه "ای منسج "م ت "شكیالت "ی در ج "اه "ای م "ختلف به "ره
ي ش "ود گ "فت ك "ه ت "أث "یرات ش "گرف و ف "راوان "ی ب "ر
م "ند ب "وده ،چ "ه در داخ "ل و چ "ه در خ "ارج و م " 
ج"ام"عه ام"روز ای"ران و ب"ر ج"ام"عه آن روز ای"ران گ"ذاش"ته اس"ت و ال"بته ای"ن ب"ه ای"ن م"عنا نیس"ت
ي ت"وان"د
ك"ه ه"یچ ن"قد و م"شكلی ه"م در ك"ار ای"ن ح"زب ن"بوده .ب"ه ط"ور ح"تم ان"تقادات ج"دی ه"م م" 
ب"ه ع"ملكرد ای"ن ح"زب در س"ال ه"ای ف"عال"یتش وارد ب"اش"د .چ"ه در ع"رص"ه تح"لیله"ای"ش ،ب"ه ع"نوان
م"ثال ق"بل از ك"ودت"ای  ۲۸م"رداد ،و چ"ه در ع"رص"ه ع"ملكردش ب"عد از ده"ه  ۳۰و تح"لیله"ای"ش در
ن ط "ور ك "ه ع "رض ك "ردم م "بنای تح "لیلی
ده "ه  .۵۰ای "نها م "ي ت "وان "د وارد ب "شود و ان "شاءاهلل ه "ما 
ب " "رای ج " "ام " "عه ام " "روز ای " "ران م " "ا ب " "اش " "د .ب " "ناب " "رای " "ن دع " "وت م " "ی ك " "نم از آق " "ای ع " "موی " "ی ك " "ه در
ته" "ای" "ش ح" "داق" "ل آن چ" "ارت ت" "شكیالت" "ی ی" "ا م" "شكالت" "ی را ب" "ه خ" "صوص ان" "شعابه" "ای
ص" "حب 
يه"ای"ی را ك"ه در ای"ن ح"زب وج"ود داش"ت
ح ب"ند 
م"ختلفی را ك"ه در ح"زب ت"وده ات"فاق اف"تاد و ج"نا 
و دالی"ل آن را ب"فرم"ای"ند و در م"قاط"عی  -ح"تی -م"ناف"ع ،ات"حاد ج"ماه"یر ش"وروی آن روز ،م"ثالً
م"ي ب"ینید ب"ر م"ناف"ع م"لت ای"ران ت"رج"یح داده م"ی ش"ود ،و ه"مان منج"ر ب"ه ع"ملكرد م"تناق"ض ای"ن
ي شود...
حزب در جریان كودتای  ۲۸مرداد م 
از میان حضار :جلسه محاكمه است ،یا قرار است آقای عمویی حرف بزنند...
گرداننده  :۲آقای عمویی هم صحبت خواهند كرد ،یك مقدار انتقادپذیر باشید...
 ...ب "حث م "حاك "مه نیس "ت ،ب "حث ت "اری "خ اس "ت  ،دوس "ت داری "م در ای "ن ج "لسات ،ان "تقادات "ی ك "ه
نش"اءاهلل ف"رص"ت خ"واه"ند داش"ت
هس"ت پ"اس"خ داده ش"ود ،آق"ای ع"موی"ی ه"م ب"ه ان"دازه ك"اف"ی  ،ا 
برای صحبتهایشان. ...
شآم"وخ"تگان ك"ه چ"نین
آق"ای ع"موی"ی :ب"ا س"الم خ"دم"ت ح"اض"ران ع"زی"ز و س"پاس از س"ازم"ان دان" 
ف"رص"تی را ب"رای م"ن ف"راه"م ك"ردن"د .ف"رص"تی ك"ه ه"رگ"ز در ب"خش اع"ظم س"ا له"ای پ"س از ان"قالب
ب" "ه م" "ن و ام" "ثال م" "ن داده نش" "ده .ه" "یچ اش" "كال" "ی ن" "می ب" "ینم ك" "سی ك" "ه ان" "تقاد دارد نس" "بت ب" "ه
ع "ملكرد ح "زب ت "وده ای "ران م "طرح ك "ند .ام "ا ن "قدش ب "ای "د در چ "ارچ "وب ب "رن "ام "های ك "ه ت "نظیم م "ي
ش"ود ب"یان ش"ود .ظ"اه"را ً ای"ن ب"رن"ام"ه ب"رای ای"ن اس"ت ك"ه م"ن در زم"ینه ت"اری"خچه ح"زب ت"وده ای"ران
ص"حبت ب"كنم و دوس"ت ع"زی"زم"ان ه"م اداره ك"ننده ج"لسهای ق"رار اس"ت ب"اش"د ك"ه در آن ج"لسه
م"ن ص"حبته"ای"م را ب"ه ع"رض ح"ضار م"حترم ب"رس"ان"م .ب"ناب"رای"ن ض"من ای"نكه م"ن ش"خصا ً ن"قد
پ "ذی "رم و ص "حبته "ای دوس "ت ع "زی "زم "ان را در زم "ینه وج "ود خ "طاه "ا و اش "تباه "ات "ی ك "ه ط "بعًا
ب"ایس"تی م"ورد ن"قد ق"رار ب"گیرد ،ت"أی"ید م"ی ك"نم .در ط"ول ت"اری"خ ح"یات ح"زب ت"وده ای"ران ه"م ب"اره"ا
به"ا ه"م درب"اره ای"ن ح"زب
از ج"ان"ب خ"ود ح"زب اش"تباه"ات"ش م"ورد ان"تقاد ق"رار گ"رف"ته اس"ت ،ك"تا 
ن "وش "ته ش "ده ،ن "اس "زاه "ای ف "راوان گ "فته ش "ده ،ح "تی ای "ن ح "زب چ "وب ف "راوان "ش را ه "م در رژی "م

گ"ذش"ته ،ه"م در ش"رای"ط ب"عد از ان"قالب و در دوره ج"مهوري اس"الم"ی ،ج"ان"ان"ه چ"شیده اس"ت،
ب "ای "د ب "گوی "م ك "ه دوس "ت ع "زی "زم "ان ادار هك "ننده ج "لسه هس "تند .ه "مگان اگ "ر م "ختصر اط "الع "ی
درب"اره ت"اری"خچه ح"زب ت"وده ای"ران داش"ته ب"اش"ند م"ی دان"ند ك"ه پ"س از شه"ری"ور  ۱۳۲۰و پ"ای"ان
دوران  ۲۰س" "ال" "ه اخ" "تناق رض" "اش" "اه" "ی ش" "رای" "طی ف" "راه" "م آم" "د ك" "سان" "ی ك" "ه ع" "الق" "مند ب" "ه ارائ" "ه
ن"ظرات"شان و ع"الق"مند ب"ه ارائ"ه ب"رن"ام" های ب"رای اص"الح ش"رای"ط اج"تماع"ی م"ملكت ب"ودن"د ،گ"رد
ه"م ب"یای"ند و ح"زب"ی ت"شكیل ب"ده"ند و ف"عال"یت س"یاس"ی ب"كنند .ك"اری ك"ه در دوره بیس"ت س"ال"ه
نپ"ذی"ر ن"بود .ی"كی از اح"زاب و در واق"ع م"ی ش"ود گ"فت اول"ین ح"زب س"یاس"ی ك"ه
رض"اخ"ان ام"كا 
پ "س از شه "ری "ور  ۲۰در ای "ران ش "كل گ "رف "ت ،س "ازم "ان ی "اف "ت و ف "عال "یت س "یاس "ی ،ان "تشارات "ی،
شه "ای
م "طبوع "ات "ی خ "ودش را آغ "از ك "رد ،ح "زب ت "وده ای "ران ب "ود .م "ؤس "سان ای "ن ح "زب از ب "خ 
م"تفاوت"ی ت"شكیل م"ی ش"دن"د .ب"رخ"ی آزادش"دگ"ان از زن"دان ب"ودن"د ك"ه ج"زو گ"روه  ۵۳ن"فر ه"مراه
ب "ا دك "تر اران "ی چ "ند س "ال "ی در زن "دان رض "اخ "ان ب "ودن "د ،دك "تر اران "ی در زن "دان ش "هید ش "د و
پ"ار های از ای"نها ادام" ه ده"نده اف"كار و ان"دی"شهه"ای او ب"ودن"د .ب"رخ"ی دی"گر ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه در
ج"ری"ان س"رك"وب ح"زب ك"مونیس"ت در ف"اص"له  ۱۳۰۸و  ۱۳۱۰دس"تگیر ش"دن"د و ب"ه م"دت  ۱۰ت"ا ۱۲
س"ال در زن"دان رض"اخ"ان ب"ودن"د .ب"خش دی"گر ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه در زن"دان ن"بودن"د ام"ا خ"ارج از
زن"دان ب"ازم"ان"د هه"ای ح"زب ك"مونیس"ت ای"ران ب"ودن"د و ب"ه ای"ن ت"رت"یب پ"ای" ه گ"ذار ح"زب ت"وده ای"ران
ش "دن "د .ك "سان "ی ه "م ع "ضو ح "زب س "وس "یالیس "تی ب "ودن "د ك "ه پ "یش از م "حكم ش "دن پ "ای "ه ه "ای
س" "لطنت رض" "اش" "اه ح" "زب ع" "ام" "یون و اج" "تماع" "یون را ت" "شكیل داده ب" "ودن" "د ك" "ه ه" "مان س" "وس" "یال
ته "ای "ی اس "ت ك "ه ب "عدا ً چ "نین اس "می ب "ه خ "ودش گ "رف "ت و در رأس آن س "لیمان م "حسن
دم "كرا 
اس"كندری ب"ود و ه"مراه ب"ا او ع"دهای ه"م آگ"اه"ان"ه ب"دون ای"نكه اع"تقادی ب"ه م"بارزه ب"رای خ"دم"ت
ب"ه خ"لق ای"ران داش"ته ب"اش"ند ح"زب ت"وده را ج"ای م"ناس"بی دی"دن"د ب"رای ای"نكه س"دك"ننده ح"رك"ت
ح "زب ب "شون "د و ه "مچنین ب "رخ "ی ه "م آم "دن "د ك "ه از ب "ه اص "طالح ن "مد ح "زب ك "اله "ی ب "رای خ "ود
ب"سازن"د ،ام"ا ب"عد از م"دت ك"وت"اه"ی ك"ه دی"دن"د ن"ه خ"یر در ای"نجا چ"یزی ن"صیب ك"سی ن"مي ش"ود،
راه"شان را ع"وض ك"ردن"د و پ"یوس"تند ب"ه ك"سان"ی ك"ه اح"زاب گ"ون"اگ"ون ت"شكیل دادن"د ،م"ان"ند ح"زب
دم "كرات ق "وامالس "طنه ،ح "زب ع "دال "ت دش "تی و ح "زب اراده م "لی س "یدض "یاءال "دی "نط "باط "بای "ی.
ای" "نها اح" "زاب" "ی ب" "ودن" "د ك" "ه در واق" "ع ن" "ام" "ی داش" "تند و ف" "قط پش" "توان" "ه ق" "درت ح" "اك" "م ب" "رای" "شان
م "وج "ودی "تی را ب "ه ع "نوان ح "زب ت "أم "ین م "ی ك "رد .ب "ه ن "ظر م "ن ای "ن ن "كته م "همی اس "ت در ت "اری "خ
ك"شور م"ا ،ه"مچنان ك"ه در ده" هه"ای ب"عد ه"م اح"زاب دول"تی ت"وس"ط ش"اه ب"ه وج"ود آم"د و ت"عداد
ك"ثیری ه"م در آن ش"رك"ت ك"ردن"د ام"ا ه"رگ"ز ای"نها ت"بدی"ل ب"ه ح"زب ب"ه م"عنای واق"عی ك"لمه نش"دن"د و
ای "ن ت "اری "خ م "ی ت "وان "د ع "برتان "گیز ب "اش "د ب "رای ع "زی "زان "ی ك "ه ام "روز در ای "ران خ "واه "ان ت "شكیل
ح"زب هس"تند .ای"ن خ"یلی اه"میت دارد ب"ه ن"ظر م"ن .خ"وب ،ح"زب ت"وده ای"ران ب"ا چ"نین م"ؤس"سان"ی
ك " "ه اش " "اره ك " "ردم ی " "ك پ " "یشینه ت " "اری " "خی چ " "پ داش " "ت ك " "ه از دوران س " "وس " "یال دم " "كراس " "ی و

شه"ای"ی ك"ه در آس"تان"ه ان"قالب مش"روط"ه آغ"از ش"ده ب"ود و ف"عال"یته"ای"ی ك"ه ح"زب س"وس"یال
ت"ال 
دم "كرات در ق "فقاز ب "ه وس "یله ای "ران "یان م "قیم آن "جا ان "جام داده ب "ود ش "روع و ب "عد ت "بدی "ل ش "د ب "ه
ح "زب ك "مونیس "ت ای "ران ك "ه اول "ین ك "نگرهاش را در س "ال  ۱۲۹۹در ان "زل "ی ب "رگ "زار ك "رد ،ادام "ه
ي ه"ای"ی ك"ه ب"رای"ش پ"یش آم"د ،م"شكالت"ی ك"ه ب"رای
ي ه"ا و گ"رف"تار 
ف"عال"یت داد و ب"ا وج"ود دش"وار 
هلل خ"ان پ"یش آم"د و اش"تباه"ات ت"ندروه"ای"ی ك"ه در ج"ری"ان
ح"یدرخ"ان ع"مواوغ"لی و ب"رای اح"سانا 
ناهلل خ"ان ان"جام داد و درگ"یری ه"ای"ی ك"ه ب"ا م"یرزاك"وچ"ك خ"ان پ"یدا ك"رد ،ای"نها ه"مه
ك"ار اح"سا 
ب"ه ج"نبش ان"قالب"ی ای"ران در آن دوران ل"طمه زد و ب"االخ"ره در ت"داوم ف"عال"یت ح"زب ك"مونیس"ت و
ت "شكیل ك "نگره دوم "ش در  ۱۳۰۶در اروم "یه ب "ا ق "لع و ق "مع ه "مه ج "ان "ب های ك "ه از ط "رف دس "تگاه
س"لطنت رض"اش"اه ك"ه دی"گر رف"ته ،رف"ته پ"ای"گاه ق"درت خ"ود را ب"ه ان"دازه ك"اف"ی م"حكم ك"رده ب"ود ،ب"ه
ع"مل آم"د ،س"ران"جام ح"زب ك"مونیس"ت ب"ه ك"لی س"رك"وب ش"د .ت"عداد زی"ادی دس"تگیر ش"دن"د و ب"ا
وج"ود ای"نكه در س"ال  ۱۳۱۳ت"وس"ط دك"تر اران"ی ،ك"ام"بخش و س"یام"ك مج"ددا ً تج"دی"د س"ازم"ان
پ "یدا ك "رد و ب "ا ك "مینترن ارت "باط پ "یدا ك "ردن "د ،معه "ذا دی "گر س "لطه دس "تگاه ام "نیتی رض "اش "اه
آن "چنان ب "ود ك "ه ه "رگ "ون "ه ف "عال "یت س "یاس "ی ن "ه ف "قط ت "وس "ط چ "پ ،ب "لكه ح "تی ت "وس "ط ن "یروه "ای
م"ذه"بی م"ترق"ی م"ثل م"درس ،م"ثل م"خال"فان"ی ك"ه در ب"ختیاری ،م"ثل پ"سیان و ج"اه"ای دی"گر ب"ودن"د
په"ای"ی م"ثل ت"یمورت"اش و ام"ثال آن
ه"مه و ه"مه س"رك"وب ش"دن"د .ح"تی رق"بای داخ"لی خ"ودش ،ت"ی 
ي ت"وانس"تند ب"رای دس"تگاه ان"حصارط"لب و ق"درت"مند و ق"لدر رض"اخ"ان"ی ق"اب"ل تح"مل
ه"م دی"گر ن"م 
ب" "اش" "ند .ب" "ه خ" "صوص ای" "نكه گ" "رای" "شات ف" "اشیس" "تی و گ" "رای" "شات آمل" "ان" "وف" "یلی ه" "م در اط" "راف
رض"اخ"ان خ"یلی پ"ا گ"رف"ته ب"ود .ب"عد ه"م ح"زب ك"بود ب"ه وج"ود آم"د و گ"رای"شات"ی در ب"ین ی"ك س"ری
از ج "وان "ان ای "ران ب "ا ف "توح "ات "ی ك "ه آمل "ان ه "یتلری و ارت "ش ن "ازی در ج "به هه "ای م "ختلف ش "رق و
غ"رب ن"صیبش ش"ده ب"ود پ"دی"د آم"ده ب"ود .ام"ا ب"ه ه"ر ح"ال پ"ای"ان ای"ن م"سائ"ل شه"ری"ور  ۲۰ب"ود و
ف "ضای ب "ازی ك "ه در ای "ران پ "دی "د آم "د و م "وج "ب ت "شكیل اح "زاب گ "ون "اگ "ون ش "د ،دی "گر م "یدان را
ب"رای ت"رك ت"ازی ج"ری"ان"ات ف"اشیس"تی خ"یلی ت"نگ ك"رد ،ب"ه خ"صوص ای"نكه وق"تی پ"یروزی ن"برد
اس"تال"ینگراد پ"یش آم"د گ"رای"ش ع"جیبی نس"بت ب"ه چ"پ در ب"ین م"ردم ای"ران پ"دی"د آم"د .در واق"ع
ح"زب ت"وده ای"ران در ف"اص"له ت"أس"یسش و م"سئله ن"برد اس"تال"ینگراد ت"عداد ان"دك"ی را ج"ذب ك"رده
ب "ود .واق "عیتش ای "ن هس "ت ك "ه آگ "اه "ی س "یاس "ی و ف "ره "نگ اج "تماع "ی در ای "ران خ "یلی س "طح
ن "ازل "ی داش "ت .م "ن ف "رام "وش ن "می ك "نم و در ك "تاب »درد زم "ان "ه ام« ه "م اش "اره ك "رد هام ب "ه آن
شآم"وز ب"ودی"م در دب"یرس"تان ش"اه"پور ك"رم"ان"شاه م"وردی پ"یش آم"د ك"ه ذك"ر آن
ای"ام"ی ك"ه م"ا دان" 
ح"د ف"ره"نگ س"یاس"ی ج"وان"ان آن زم"ان را ب"ه دس"ت م"ی ده"د .آن را م"قای"سه ك"نید ب"ا آن"چه ك"ه
ام"روز در ب"ین ج"وان"ان م"ا هس"ت .ب"رع"كس آن ك"سان"ی ك"ه آن"قدر م"ی گ"وی"ند ج"وان"ان م"ا ف"اس"د
ش"د هان"د ،ج"وان"ان م"ا ب"د ش"د هان"د و ن"می دان"م ف"الن ش"د هان"د ،ب"ه ع"كس ،م"ن م"عتقدم نس"ل ج"وان
ي ش "ود  ،ب "رای آن
ي ك "ند .اگ "ر ب "روز ق "اب "ل ت "وج "هی م "شاه "ده ن "م 
م "ا دوران اع "تال را دارد ط "ی م " 

اس "ت ك "ه س "رك "وب "ش م "ي ك "نند ،ب "رای ای "نكه اح "ضارش م "ي ك "نند ،ن "می گ "ذارن "د س "رش را ب "لند
ي خ "واه "د ب "كند؟ ب "رن "ام " هاش
ك "ند ،م "گر دف "تر ت "حكیم وح "دت چ "ه ای "دئ "ول "وژی دارد؟ چ "ه ك "ار م " 
چیس "ت؟ چ "را ای "نقدر ك "ارش "كنی م "ی ش "ود ك "ه ط "یف ن "می دان "م ش "یراز ،ط "یف ع "الم "ه ،ب "سیج
دان"شجوی"ی و غ"یره و غ"یره ب"ه وج"ود م"ی آی"د؟ م"گر دان"شگاه چ"قدر دان"شجو دارد و دان"شجوه"ا
خواستشان چیست؟
يه"ای"ی ب"شود ك"ه از
خ"یلی ب"ای"د ه"شیار ب"ود .ای"ن آگ"اه"ی ش"ما م"ی ت"وان"د پ"اس"خگوی ت"فرق"هاف"كن 
كانا لهای گوناگون شما را به جان همدیگر می اندازند .حواستان جمع باشد.
در گ"ذش"ته ،رئ"یس ف"ره"نگ ك"رم"ان"شاه آم"د س"رك"الس درس ع"رب"ی م"ا ،دان"شآم"وزی ب"لند ش"د و
ش"روع ك"رد ب"ه خ"وان"دن .م"ثل ب"لبل ع"رب"ی را خ"وان"د و چ"قدر ق"شنگ ه"م ت"رج"مه ك"رد .اح"سنی ق"لدر
دوره رض"اخ"ان"ی ك"ه رئ"یس ف"ره"نگ م"ا ب"ود در آن"جا م"عروف ب"ود ب"ه ف"ردی مس"تبد ،ش"روع ك"رد ب"ه
ب"ه ب"ه و چ"ه چ"ه .در ح"ین ای"نكه ح"رك"ت م"ي ك"رد س"رك"ی ك"شید روی ك"تاب او و دی"د ه"مه م"عنای
ع "رب "يه "ا را او زی "ر ج "مله ه "ا ن "وش "ته و ه "نوز ای "ن تج "لیل و ت "عری "فش ت "مام نش "ده ب "ود ك "ه ی "كهو
ش"روع ك"رد ب"ه گ"فنت ان"واع ن"اس"زاه"ا! او در ج"واب گ"فت آق"ای اح"سنی ش"ما خ"یال ك"ردی"د ك"ه م"ن
ب"ای"د ه"مه ای"نها را ب"ا ای"ن م"قدار ع"رب"ی ك"ه در ك"الس ب"ه م"ن درس م"ي ده"ند ب"توان"م ج"واب ب"ده"م؟
این فرهنگ  ،فرهنگ استعماری است.
ش"ما ب"بینید ل"فظ »ف"ره"نگ اس"تعماری« ك"ه ام"روز ب"رای ش"ما م"فهوم ب"سیار رای"جی اس"ت ،ب"ه
ق"دری غ"ری"ب ب"ود ب"ه گ"وش ای"ن آق"ای رئ"یس ف"ره"نگ ك"ه ب"الف"اص"له دس"تور داد آن دان"شآم"وز از
دبیرستان اخراج بشود.
دوم "ی ك "ه اع "تراض ك "رد آق "ا چ "را؟ ب "الف "اص "له دوم "ی را ه "م و س "وم "ین م "عترض را ه "م دس "تور
اخ"راج داد .ام"ا ب"ه م"حض ای"نكه اح"سنی گ"فت اخ"راج ،ت"مام ك"الس او را ه"و ك"ردن"د .ص"دای
ه "و ب "لند ش "د .اح "سنی رو ك "رد ب "ه رئ "یس دب "یرس "تان و گ "فت ام "سال م "ا ك "الس پنج "م م "توس "طه
ن"داری"م ،ه"مه اخ"راج! م"ا ه"م ه"مه پ"ا ش"دی"م ك"تاب"مان را زدی"م زی"ر ب"غل و رف"تیم .ب"رای اول"ین ب"ار
ي دانس "تیم م "ی ش "ود درب "اره اح "قاق
م "عنی اع "تصاب را ف "همیدی "م ،م "ا واق "عا ً ت "ا آن م "وق "ع ن "م 
ح"قوق م"ان اع"تراض"ی داش"ته ب"اش"یم و م"سامل"تآم"یزت"ری"ن و م"دن"ی ت"ری"ن ش"كلش اع"تصاب ك"ردن
ي خ "وان "دی "م ،ی "ك روزن "ام "ه در آن
اس "ت .در آن زم "ان ه "یچ ی "ك از م "ا در دب "یرس "تان روزن "ام "ه ن "م 
زم"ان منتش"ر م"ی ش"د ب"ه ن"ام روزن"ام"ه بیس"تون ،روزن"ام"ه دی"گری ه"م ب"ود ب"ه ن"ام ك"اوی"ان .ك"اوی"ان
راس"تش ب"ود ،بیس"تون چ"پش ب"ود .ح"زب ت"وده ای"ران ش"عب هاش در ك"رم"ان"شاه ب"ه وج"ود آم"ده ب"ود
ام "ا م "ا اص " ً
ال خ "بر ن "داش "تیم ك "ه چ "نین چ "یزی وج "ود خ "ارج "ی دارد ،ی "عنی در ب "خش ف "ره "نگی
شآم "وزه "ای "ش ب "ودی "م اص " ً
ال ن "می دانس "تیم چ "ه خ "بر اس "ت .دب "یر
م "حیط ك "رم "ان "شاه ك "ه م "ا دان " 
ف"یزی"كی داش"تیم ب"ه ن"ام آق"ای م"حسن ع"لوی -زن"ده ی"اد -ك"ه در ش"رای"ط س"ال  ۶۱م"تأس"فان"ه در
ك" "میته مش" "ترك درگ" "ذش" "ت ،و م" "ا ب" "عدًا َ ف" "همیدی" "م م" "سؤول ش" "عبه ای" "ال" "تی ح" "زب ت" "وده ای" "ران در

ك"رم"ان"شاه ب"ود ،او م"ا را ه"دای"ت ك"رد ب"ه ای"نكه ش"ما ح"ق اع"تراض داری"د ،ش"ما م"ی ت"وان"ید از
وزارت ف "ره "نگ ب "خواه "ید ك "ه از اح "سنی ت "وض "یح ب "خواه "د ك "ه چ "را ای "ن ط "ور رف "تار ك "رده و ی "اد
ب "گیری "د ك "ه ب "رای رف "ع ت "وه "ین از ش "ما ،آق "ای اح "سنی ب "ای "د از ش "ما ع "ذرخ "واه "ی ب "كند ت "ا ش "ما
ب"رگ"ردی"د ب"ه دب"یرس"تان ،در ح"ال"ی ك"ه م"ا ف"كر م"ي ك"ردی"م ك"ه دی"گر اخ"راج ش"د های"م ب"روی"م ف"الن
ج"ا وال"یبال ب"ازی ك"نیم ،ب"روی"م ف"الن ج"ا ف"وت"بال ب"ازی ك"نیم .اص" ً
ال ن"می دانس"تیم ك"ه چ"ه ب"ای"د
ب"كنیم .ب"رای اول"ین ب"ار در ك"لوپ ح"زب ت"وده ای"ران ك"رم"ان"شاه ،ب"له ،در آن"جا ف"همیدی"م چ"ه ح"قوق"ی
داری"م و از چ"ه اب"زاری منج"مله اع"تصاب ،م"یتینگ ،منج"مله ح"ضور در دب"یرس"تان ب"رخ"الف م"یل
اداره ف "ره "نگ از ای "جاد اج "تماع در دب "یرس "تانه "ا و س "خنران "ی درب "اره اح "قاق ح "قوق "مان م "ی
ت " "وان" "یم اس" "تفاده ك" "نیم .خ" "وب ط " "بعا ً آن" "ها ب" "الف " "اص" "له پ " "لیس را خ" "بر م" "ی ك " "ردن" "د ،ام " "ا م " "ا در
ف"اص"لهای ك"ه زن"گ م"ی زدی"م و ب"چهه"ای دب"یرس"تان ه"مه ج"مع م"ي ش"دن"د در م"حوط"ه ،ی"ك ن"فر
ته"ای"ش را م"ی ك"رد و ت"ا پ"لیس پ"یدای"ش ش"ود ،م"ی زدی"م م"ی
م"ی رف"ت روی چ"هارپ"ای"ه و ص"حب 
نه"ای ك"رم"ان"شاه را
رف"تیم ب"یرون ،م"ی رف"تیم دب"یرس"تان"ی دی"گر ،پش"ت س"ر ه"م و ت"مام دب"یرس"تا 
ب"ه اع"تصاب ك"شان"دی"م .ت"نها دب"یرس"تان دخ"تران"ه ك"رم"ان"شاه دب"یرس"تان ش"اه"دخ"ت را م"ا ن"رف"تیم،
ب"ه ع"لت ای"نكه خ"وب ،ج"ام"عه س"نتی ك"رم"ان"شاه پ"ذی"رای ای"ن ن"بود ك"ه پس"ره"ا ب"رون"د در دب"یرس"تان
دخ "تران "ه و ص "حبت ك "نند .ام "ا ت "وس "ط خ "واه "ره "ای خ "ودم "ان ،ت "وس "ط دخ "ترخ "ان "مه "ای "ی ك "ه از
ف"ام"یله"ای م"ا ب"ودن"د ،پ"یغام دادی"م ش"ما ه"م اگ"ر م"ي خ"واه"ید ب"ا م"ا ه"مدردی داش"ته ب"اش"ید،
سه"ای"تان را ت"رك ك"نید ،ب"روی"د ب"ه خ"ان" هه"ای"تان ،خ"ان"واد هه"ای"تان ب"بینند ك"ه ش"ماه"ا اع"تراض
ك"ال 
ك "ردی "د آم "دی "د ب "ه خ "ان " هه "ای "تان .ای "ن ب "سیار س "یاس "ت م "ؤث "ری ب "ود ك "ه ب "عدش ه "م ح "زب ت "رت "یب
شآم"وزان و م"حكوم"یت رئ"یس ف"ره"نگ ،اع"تصاب م"وف"ق ش"د ،رئ"یس
م"یتینگی را داد ب"ه ن"فع دان" 
ف"ره"نگ ع"وض ش"د و خ"یلی ج"ری"ان"ات دی"گر .م"ن ف"قط ای"نجا خ"واس"تم ای"ن اش"اره را ك"نم دوس"تان
ع"زی"ز م"ا اط"الع داش"ته ب"اش"ند ك"ه س"طح ف"ره"نگ ،آگ"اه"ی س"یاس"ی دان"شجوی"ان خ"یلی ،خ"یلی
شآم" "وزان و دان" "شجوی" "ان
ب" "االت" "ر از آن س" "ال ه" "ای" "ی اس" "ت ك" "ه م" "ا در س" "ن و س" "ال ه" "مین دان" " 
ام"روزی ب"ودی"م .ام"ا ف"ضا نس"بتا ً ب"از ب"ود و ه"نوز رژی"م مح"مدرض"ا په"لوی پ"ای" هه"ای دی"كتات"وری"ش
م" "حكم نش" "ده ب" "ود ،ی" "عنی از معج" "زات ف" "ضای ب" "از ای" "ن اس" "ت ك" "ه ام" "كان م" "ی ده" "د ب" "ه اف" "راد،
اع"تراض"شان را آن ط"ور ك"ه م"ی ف"همند  ،آن ط"ور ك"ه م"ی ت"وان"ند ب"یان ك"نند و ب"ه ه"مین ع"لت ب"ود
ك"ه ح"زب ت"وده ای"ران در ف"اص"له ك"وت"اه مه"ر  ۱۳۲۰ت"ا  ۱۵ب"همن  ۱۳۲۷ك"ه ف"عال"یت ع"لنی داش"ت،
ب"ا وج"ود ف"راز و ف"روده"ای گ"ون"اگ"ون"ی ك"ه ب"ر س"ر راه"ش ب"ود ،ت"وانس"ت ای"ن ه"مه گس"ترش پ"یدا
ك"ند .ای"ن ف"راز و ف"روده"ا چ"ی ب"ود؟ اق"دام"ات"ی ك"ه ق"وا مالس"لطنه در دوره اول نخس"ت وزی"ری"ش
ك "رده ب "ود ،ش "رای "ط آذرم "اه را ب "ه وج "ود آورده ب "ود ك "ه ق "لع و ق "مع ك "لوپه "ا و غ "یره ب "ود ،ب "عدش
ح"وادث آذرب"ای"جان و ك"ردس"تان پ"یش آم"د ك"ه ب"ه ع"لت ای"نكه ح"زب ت"وده ای"ران ه"مراه"ی ك"رد ب"ا
آن "ها درگ "یر ش "د و ب "عد ه "م ج "بهه م "ؤت "لفی از ح "زب دم "كرات ق "وا مالس "لطنه ،ح "زب ت "وده ای "ران،

ح"زب ای"ران ،ح"زب دم"كرات ك"ردس"تان ،ف"رق"ه دم"كرات آذرب"ای"جان ب"ه وج"ود آم"د و ح"تی ت"عدادی
از ره"بران ح"زب"ی در ك"اب"ینه ق"وا مالس"طنه ش"رك"ت ك"ردن"د و ای"ن ی"كی از اش"تباه"ات ح"زب ت"وده
ياش ك "ام "الً
ای "ران ب "ود ،زی "را ب "اوج "ود ای "نكه ق "وامالس "لطنه را م "ی ش "ناخ "ت و س "واب "ق آم "ری "كای " 
آش "كار ب "ود ،معه "ذا در ی "ك ب "ازی س "یاس "ی ن "ه ف "قط ح "زب ت "وده ای "ران ح "تی ات "حاد ش "وروی ه "م
ف "ری "بشان را خ "ورد .ی "ك ب "ازی ن "فتی ب "ود ك "ه در آن ق "رارداد س "ادچ "یكوف -ق "وام م "نعكس ش "د و
ع"م ً
ال ب"عد از س"قوط ق"وام در مج"لس ای"ن ق"رارداد م"نتفی ش"د و م"سائ"ل دی"گری م"طرح ش"د .ب"ا
وج"ود ای"ن گ"رف"تاري ه"ا ،ان"شعاب"ی ه"م در ح"زب ت"وده ای"ران در س"ال  ۱۳۲۶ب"ه وج"ود آم"د و گ"روه
خ"لیل م"لكی ،ان"ور خ"ام"های و ب"قیه از ح"زب ج"دا ش"دن"د ،ب"گذری"م از ای"نكه ای"ن گ"روه ن"فوذ ق"اب"ل
ت "وج "هی در م "یان روش "نفكران ح "زب داش "ت و واق "عا ً رق "م ق "اب "ل ت "وج "هی از روش "نفكران ح "زب
ه"مراه ان"شعاب خ"لیل م"لكی رف"تند و ای"ن ح"زب را واق"عا ً ت"كان داد .م"ن دق"یقا ً ب"ه ی"اد دارم ،آن
سه"ای
ای"ام خ"ودم ن"مای"نده ح"وز هه"ای ج"نوب ش"رق ته"ران در س"ازم"ان ج"وان"ان ب"ودم و در ك"نفران" 
م"لی ش"رك"ت م"ی ك"ردم و م"ی دی"دم ك"ه چ"ه ت"شنجی ب"ه وج"ود آم"ده .ب"عد از ح"وادث آذرب"ای"جان،
فه"ا و
 ۲۱آذر  ،۲۵گ"روه خ"لیل م"لكی در درون ح"زب چ"ه آت"شی روش"ن ك"ردن"د ،ان"تقادات و ح"ر 
نه"ا و غ"یره .ام"ا ان"شعاب را خ"لیل م"لكی اب"تدا ب"ا چ"ه مح"ملی آغ"از ك"رد و ت"عداد ق"اب"ل
داس"تا 
ت"وج"هی از روش"نفكران ح"زب را ج"ذب ك"رد؟ خ"لیل م"لكی ب"ا ن"ام »ح"زب س"وس"یالیس"ت ت"ود های
ای"ران« اع"الم"ی های منتش"ر ك"رد و ات"حاد ش"وروی را ت"أی"ید ك"رد ام"ا ض"منا ً ب"ه ح"زب ان"تقاد ك"رد و
ه "مه ای "رادش "ان ب "ه ح "زب ای "ن ب "ود ك "ه ح "زب ت "وده از س "یاس "ته "ای ش "وروی خ "یلی دن "بال "ه روی
يك"ند .ب"عد از ای"نكه رادی"و م"سكو ای"ن ان"شعاب را م"حكوم ك"رد ،ش"روع ك"ردن"د ب"ه ج"معآوری
م" 
اع " "الم " "یهه " "ا .غ " "اف " "ل از ای " "نكه ب " "ه ه " "ر ح " "ال س " "خنی اس " "ت ك " "ه از ده " "ان ب " "یرون آم " "ده و دی " "گر
اع "الم "ی هه "ا پ "خش ش "ده و در نش "ری "ات م "نعكس ش "ده ب "ود و ن "می ش "د آن را ب "رگ "ردان "د .خ "وب
ای"نها ح"رف"شان را ع"وض ك"ردن"د و چ"یز دی"گری را ت"حت ع"نوان »ح"زب زح"متكشان« ه"مراه ب"ا
ب "قای "ی ب "نا ن "هادن "د .ب "قای "ی رس "وای "ی ك "ه ب "ا ك "مال ت "أس "ف ب "ای "د ب "گوی "م ب "عد از ان "قالب ه "م ن "قش
مخ"رب خ"ود را در ح"زب ج"مهوری اس"الم"ی ای"فا ك"رد .آی"ت و او ك"ه در واق"ع ن"وچ"ه دوران ق"بل
ت
از ان " "قالب ب " "قای " "ی ب " "ود ،ن " "قش ب " "قای " "ی را ای " "فا م " "ی ك " "رد در ح " "زب ج " "مهوری اس " "الم " "ی .آی " " 
پ"یشنهادات م"عینی را م"طرح ك"رد)والی"ت ف"قیه( ك"ه در ق"ان"ون اس"اس"ی م"نعكس ش"د و دش"واری
ه"ای ك"نون"ی ع"مدت"ا ً ب"ه خ"اط"ر ه"مین م"سائ"ل اس"ت .ب"ه ه"ر ح"ال ب"قای"ی آن رس"ال"ت خ"راب"كاران"ه
خ "ودش را چ "ه در آن ای "ام و چ "ه در ط "ول س "اله "ای ب "عد از  ۲۸م "رداد و چ "ه ب "عد از ان "قالب ت "ا
زم"ان"ی ك"ه ب"ه ه"ر ح"ال چه"ره واق"عیش ن"مای"ان ش"د ،ان"جام داد .رس"ال"تش پ"ای"ان گ"رف"ت و ب"االخ"ره
در ك"میته مش"ترك ،ه"مجوار م"ن در س"لول ك"نار م"ن ب"ود .خ"یلی ج"ال"ب اس"ت! واق"عا ً ت"اری"خ چ"قدر
تآموز است!
عبر 
ب" "ه ه" "ر جه" "ت ب" "ه ای" "ن ت" "رت" "یب ب" "ود ك" "ه ح" "زب ت" "وده ای" "ران ت" "أس" "یس و ف" "عال" "یته" "ای" "ش آغ" "از ش" "د.

اش "ارهای ك "ردم ب "ه ف "راز و ف "روده "ای "ی ك "ه در م "ورد وق "ای "ع آذرب "ای "جان رخ داد ،م "سائ "لی ك "ه در
ج"ری"ان ان"شعاب پ"یش آم"د و س"ران"جام ب"ا وج"ود ل"طمات"ی ك"ه از ای"ن ب"اب"ت ن"صیب ح"زب ش"د ،ام"ا
ب" "سیاری از روش" "نفكران" "ی ك" "ه ه" "مراه ان" "شعاب رف" "ته ب" "ودن" "د ،ب" "عد از ای" "نكه م" "واض" "ع ان" "شعاب
م "شخص ش "د ،ی "عنی ان "شعاب آن ش "عاره "ای اول "یه را ك "ه در اع "الم "یه اول "ش ع "نوان ك "رده ب "ود،
پ" "س گ" "رف" "ت خ" "یلي از آن" "ها مج" "ددا ً ب" "ه ح" "زب ب" "رگش" "تند ،خ" "یليه" "ا ب" "ه ح" "زب ب" "رنگش" "تند ام" "ا ب" "ا
انشعاب هم نرفتند.
پ" "یش از  ۱۵ب" "همن  ۱۳۲۷ك" "ه ی" "كی از م" "قاط" "ع ح" "ساس ت" "اری" "خی ج" "نبش چ" "پ ای" "ران اس" "ت،
زم"زم" هه"ای"ی از ط"رف درب"ار و ه"ژی"ر ،ن"مای"نده رس"می درب"ار ،ع"نوان ش"د ك"ه ب"ساط ح"زب ت"وده را
ب" "رچ" "ینند .ح" "تی در ی" "كی از ج" "لسات مج" "لس آق" "ای ج" "مال ام" "ام" "ی گ" "فت» :پ" "س چ" "ه ش" "د آن
پ"یشنهاد ه"ژی"ر؟« ی"عنی م"ی خ"واه"م ب"گوی"م ك"ه ح"ادث"ه  ۱۵ب"همن  ۱۳۲۷و ت"یران"دازی ب"ه ش"اه،
ب"هان" های ب"ود ب"رای اج"رای ط"رح"ی ك"ه از م"دته"ا ق"بل ف"راه"م ش"ده ب"ود ك"ه ب"ه ق"ول ج"مال ام"ام"ی
ب"ساط ح"زب ت"وده را ب"رچ"ینند .ج"ری"ان از ای"ن ق"رار ب"ود ك"ه ش"اه م"عمو ً
ال  ۱۵ب"همن ه"ر س"ال ب"ه
دان"شگاه م"ی آم"د و ف"ردی ك"ه ب"ه ط"رف ش"اه ت"یران"دازی ك"رد ،ض"من ای"نكه ب"ا ك"ارت خ"برن"گاری
روزن"ام"ه پ"رچ"م اس"الم آم"د ب"ه داخ"ل دان"شگاه ك"ه پ"اراب"لوم"ش را ه"م در ج"عبه ع"كاس"ی دورب"ینش
پ"نهان ك"رده ب"ود ،ب"عد از ای"نكه ت"یران"دازی ن"ام"وف"قی ك"رد و زخ"م م"ختصری ب"ه چه"ره ش"اه وارد
ش"د ب"ه ض"رب گ"لول"ه ه"مراه"ان ش"اه ب"الف"اص"له كش"ته ش"د  -ن"بای"د زن"ده ب"مان"د ك"ه م"علوم ش"ود چ"ه
دس "ته "ای "ی او را ب "رای ان "جام ای "ن ك "ار م "أم "ور ك "رده ب "ود -ب "عد در ج "یبش ی "ك ك "ارت ع "ضوی "ت
ح "زب ت "وده ای "ران ه "م پ "یدا ش "د! ی "عنی واق "عا ً ی "ك ع "ضو ح "زب ت "وده ای "ران ك "ه از ط "رف ره "بری
ح"زب م"ث ً
يگ"ذارد
ال م"أم"وری"ت پ"یدا ك"رده ش"اه را ت"رور ك"ند .ك"ارت ع"ضوی"ت خ"ود را در ج"یبش م" 
و م"يرود آن"جا؟! خ"وب دش"منان ح"زب -ی"ك وق"تی آق"ای"ان گ"اه"ی ب"ه ن"قل از ی"كی از روای"ات ام"ام
يگ"وی"ند خ"دا را ك"ه دش"منان م"ا را اح"مق آف"ری"دی -واق"عا ً و
ج"عفر ص"ادق م"ثل ای"نكه ،س"پاس م" 
در ه"رع"رص"ه دی"گری ك"سان"ی ك"ه ب"رخ"الف ح"ق م"ی خ"واه"ند ع"مل ك"نند  ،ه"ر ق"در ه"م ه"وش"یارت"ر
ب"اش"ند الج"رم اح"مقان"ه ع"مل م"ی ك"نند .ح"ق را ب"ا ه"یچ ح"قه و ت"زوی"ری ن"می ش"ود پ"ای"مال ك"رد و
از ب" "ین ب" "رد .م" "ی ش" "ود ض" "رب" "ه ب" "ه آن زد ،م" "ی ش" "ود س" "رك" "وب" "ش ك" "رد ،پ" "یروزی" "ش را ب" "ه ت" "أخ" "یر
ي ش "ود ب "ه ب "ارن "شان "د و ت "وج "یه ك "رد ،ب "ا ه "یچ دل "یلی و م "ردم آگ "اه
ان "داخ "ت ،ام "ا ن "اح "ق را ن "م 
س "ران "جام م "ی ف "همند گ "وش " هه "ای ت "زوی "ر و ری "ا و دروغ را .ح "زب ت "وده ای "ران ب "نا ب "ود ك "ه ب "ه ه "ر
ح"ال ب"ساط"ش ب"رچ"یده ش"ود و ش"د .ت"عدادی از ره"بران ح"زب دس"تگیر ش"دن"د ،ب"ه ك"لوپ ح"زب
ت"وده ای"ران ك"ه در خ"یاب"ان ف"ردوس"ی ب"ود ح"مله ش"د و ش"اه"دان"ی ك"ه در آن روز ب"ه ط"ور ات"فاق"ی
به "ا را آت "ش زدن "د،
آن "جا ب "ودن "د ،دی "دن "د ك "ه پ "رد هه "ا را آت "ش زدن "د ،ش "یش هه "ا را شكس "تند ،ك "تا 
اص " " ً
ال غ " "ارت ع " "جیبی ب " "ود و ...ش " "ای " "د ش " "ما م " "طال " "بی درب " "اره خ " "راب " "كاری در ت " "ظاه " "رات و
گه"ای ح"زب ت"وده ای"ران در آن ای"ام در پ"ار های از م"طبوع"ات خ"وان"ده ی"ا ش"نیده ب"اش"ید،
م"یتین 

ام "ا ح "زب ف "قط م "شكلش پ "لیس و ن "یروی ان "تظام "ی و ارت "ش ن "بود ك "ه گ "لول "ه ب "اران م "ي ك "ردن "د،
س"رك"وب"ش م"ی ك"ردن"د ،منج"مله در وق"ای"ع  ۲۱آذر  ۲۵و س"اله"ای ب"عدش در ه"مین  ۱۵ب"همن .م"ا
ه "مچنین م "واج "ه ب "ودی "م ب "ا ی "ك س "ری گ "روهه "ای ف "اشیس "تی ك "ه از ه "مین ف "ضای نس "بتا ً ب "از،
ح"داك"ثر به"ره ب"رداری را ب"رای تخ"ری"ب و ج"لوگ"یری از پیش"رف"ت ج"نبش داش"تند ،ح"زب"ی ب"ه ن"ام
س" "وم" "كا ب" "ه وج" "ود آم" "ده ب" "ود .ای" "نها ب" "ه ت" "قلید س" "یاه پ" "وش" "ان م" "وس" "یلینی ،دف" "تری ت" "وی م" "یدان
ب" "هارس" "تان داش" "تند ی" "ك نگه" "بان آن" "جا ب" "ا ل" "باس م" "شكی گ" "ذاش" "ته ب" "ودن" "د ،ی" "ك س" "اط" "ور ه" "م در
دس"تش داش"ت و ه"مه اف"راد ای"ن ح"زب س"وم"كا )دوس"تان ،آق"ای م"وس"وی ی"ك اش"اره ك"ردن"د ب"ه
اح"زاب"ی ك"ه م"ی خ"واه"ند ش"كل ب"گیرن"د ح"اال ب"ه ه"ر ح"ال درس"ت ی"ا غ"لط چ"یزه"ای"ی ب"ه ن"ام ح"زب
االن وج"ود دارد ای"ن ح"رفه"ا ،خ"یلی خ"یلی ح"واس"مان ج"مع ب"اش"د ،ف"قط ل"فظ ح"زب ،ح"زب خ"لق
ي ك"ند ،ع"ملكردش ،ب"رن"ام"هاش ،ای"ن خ"یلی اه"میت دارد .ی"ك گ"روه"ی ك"ه ادع"ای ح"زب ب"ودن
ن"م 
م"ی ك"ند ب"رن"ام" هاش چیس"ت؟ پ"یشینه م"ؤس"سان"ش چیس"ت؟ ط"ی ای"ن ده"ه ه"ای گ"ذش"ته چ"ه ك"ار
ك"ردن"د؟ ش"رك"ت در چ"ه ك"اره"ای"ی داش"تند؟ ای"نها اه"میت دارد( در آن زم"ان ك"ارش"ان ف"قط و ف"قط
گه"ای ح"زب ت"وده ای"ران ب"ود ،ه"یچ ك"ار دی"گری ن"داش"تند و ش"ما ن"می دان"ید ب"ا چ"ه
ح"مله ب"ه م"یتین 
ته"ا ت"حت
ب"یرح"می چ"اق"و م"ی زدن"د ،پ"نج ه ب"كس داش"تند ،ب"ا س"اط"ور م"ی آم"دن"د ،پ"ان ای"رانیس" 
ع"نوان پ"انای"رانیس"ت ،ن"اس"یون"ال"یسم ای"ران ،ای"ران ب"رت"ر از ه"ر چ"یز و ت"كیه روی ای"ران ب"اس"تان
در واقع شونیست بودند.
م "ا ه "م وط "ن دوس "ت هس "تیم ،م "ا ه "م س "رزم "ینمان ،ای "ن س "رزم "ینی ك "ه پ "دران م "ا ،م "ادران م "ا،
ته"ای"مان ه"مه چ"یزه"ای"مان را م"ا ه"م دوس"ت داری"م.
اج"داد م"ا در ای"نجا پ"رورش پ"یدا ك"ردن"د ،س"ن 
ن "اس "یون "ال "یسم ای "ن نیس "ت ك "ه بچس "بی ب "ه خ "شای "ارش "اه و داری "وش و ك "ورش .خ "یلی خ "وب ،در
ي ش "ود رس "یدگ "ی ك "رد ب "ه ای "ن ام "ر ،ام "ا ب "ای "د دی "د ك "ه در ح "ال ح "اض "ر چ "ه م "سائ "لی،
ت "اری "خ م " 
ته "ا و ح "زب آری "ا-
م "سائ "ل روز م "ا ،م "سائ "ل ج "ام "عه م "ا و گ "رف "تاريه "ای م "اس "ت؟ پ "انای "رانیس " 
آق " "ای س " "پهر -ع " "ینا ً ن " "ظیر س " "وم " "كای " "ی ه " "ا ك " "ه در آن ه " "ا ان " "شعاب ش " "د و ای " "نها ه " "م درس " "ت
ع"ملكردش"ان م"ثل ه"م و م"ثل س"وم"كای"يه"ا ب"ود ،ح"زب زح"متكشان آق"ای ب"قای"ی ك"ه ح"اال آق"ای
خ"لیل م"لكی ه"م ب"ه آن پ"یوس"ته ب"ود را درس"ت ك"ردن"د .ك"ار ت"ئوری"ك و ف"ره"نگی ح"زب زح"متكشان
را خ"لیل م"لكی و گ"روه"ش ان"جام م"ی دادن"د و آن چ"اق"وك"شيه"ا و ب"سیج اوب"اش را آق"ای دك"تر
ب"قای"ی .ت"قسیم ك"اری ك"ه ب"ین ای"ن آق"ای"ان ان"جام گ"رف"ته ب"ود ،آی"ا ام"روز ه"م ش"اه"د چ"یزی م"شاب"ه
سه"ای ب"زرگ"ی ب"ه م"ا م"ی ده"د! خ"وب ای"نها ه"م پ"ای"دار ن"مان"دن"د .چ"ون ب"ه
آن نیس"تیم؟ ت"اری"خ در 
ه"ر ح"ال ح"تی ن"ظام س"لطنتی ه"م وق"تی ك"ه م"ی خ"واه"د ح"كوم"ت ب"كند ش"عبان ج"عفری م"عروف
ي
ي م "خ را )ك "ه در م "قاب "ل ف "رم "ان "داری ن "ظام "ی ،م "وق "عی ك "ه دك "تر ف "اط "می را م " 
ب "ه ش "عبان ب " 
خ"واس"تند ب"یاورن"د ،ب"ا آن ت"ن ب"یمار و رن"جورش ،ب"ا وج"ود ب"ودن ت"عداد زی"ادی ن"یروی ن"ظام"ی در
ي ك"ند ای"ن ص"ف را ب"از ك"ند ج"لو ب"یای"د و ب"ا ك"ارد ح"مله ك"ند ب"ه ای"ن م"رد
آن"جا  ،ام"كان پ"یدا م" 

ي ك "نند م "وج "هش ب "كنند ،از آن ح "ال "ت
ي آورن "د ،س "عی م " 
ب "یمار اس "یر در دس "ت ای "نها( ك "ه م " 
خ"ارج"ش ك"نند ،ی"عنی آق"ای ش"عبان ج"عفری م"سؤول ب"اش"گاه ورزش"ی ،ك"ه چ"ه ت"زئ"ینی ك"ردن"د و
چ"ه ج"ور آن ب"اش"گاه را س"اخ"تند ب"ه ط"وری ك"ه ه"ر ی"ك از ن"مای"ندگ"ان خ"ارج"ی ك"ه ب"ه ای"ران م"ي
آمدند یكی از برنام ههایشان رفنت به باشگاه آقای شعبان جعفری بود.
رش"د و گس"ترش ت"شكیالت ح"زب و اق"بال ع"موم"ی م"ردم ب"هان"های ش"د ك"ه ری"ختند و دف"تر ح"زب و
نه"ا .ه"مان ط"ور
ك"لوپ ح"زب را غ"ارت ك"ردن"د؟ آن ه"م ن"ه ف"قط در ته"ران ب"لكه در ت"مام شه"رس"تا 
نه"ا و
ك"ه دوس"تان ع"زی"ز اط"الع دارن"د ،ح"زب ت"وده ای"ران ی"ك ح"زب س"راس"ری ب"ود .در ت"مام اس"تا 
در ه "مه شه "رس "تانه "ا ش "عبه ای "ال "تی ،ش "عبه شه "ری و ش "عبه مح "لی داش "ت .در ای "ن ف "اص "له
زم"ان"ی ط"بعا ً ح"زب م"رت"كب اش"تباه"ات"ی ه"م ش"ده ب"ود و چ"وب"ش را ه"م خ"ورد .در ن"قده"ای"ی ه"م ك"ه
خ"ود ح"زب ارائ"ه داد پ"ذی"رای ای"ن م"شكل ب"ود .ام"ا در ع"ین ح"ال ی"كی از ع"لل ای"ن اش"تباه"ات ای"ن
ب "ود ك "ه در ره "بری ح "زب ت "وده ای "ران ه "میشه دو ج "ری "ان وج "ود داش "ت و ب "ا ك "مال ت "أس "ف در
ب"سیاری از م"واق"ع ج"ری"ان اك"ثری"ت ب"ودن"د ك"ه ب"ا م"واض"ع ن"ادرس"تی م"وج"ب ای"ن اش"تباه"ات م"ی
شدند.
م"ن ه" ماك"نون دس"تان"درك"ار ت"رج"مه ك"تاب"ی هس"تم ك"ه ع"نوان"ش »خ"یان"ت ب"ه س"وس"یال"یسم« اس"ت.
ای"ن ك"تاب را ی"كی از اع"ضای ك"میته م"رك"زی ح"زب ك"مونیس"ت آم"ری"كا ن"وش"ته و اخ"یرا ً خ"ودش ب"ا
پش"ت ن"وی"سی ب"رای م"ن ف"رس"تاده اس"ت و در ای"نجا ه"م ع"لل اس"اس"ی ف"روپ"اش"ی ات"حاد ش"وروی
ب" "ه ن" "حو ع" "جیبی ارزی" "اب" "ی ش" "ده .م" "فاس" "د درون ح" "زب ك" "مونیس" "ت ات" "حاد ش" "وروی و م" "فاس" "د
گس"تردهای ك"ه در ج"ام"عه ش"وروی رس"وخ پ"یدا ك"رده ب"ود ،خ"یلی ق"اب"ل ت"وج"ه اس"ت و ب"ه گ"مان م"ن
سه " "ای خ " "وب " "ی م " "ی ده " "د ب " "ه ه " "مه ،ن " "ه ف " "قط ب " "ه
ی " "كی از آث " "ار ب " "سیار ارزن " "د های اس " "ت ك " "ه در 
ته"ای ج"هان ،ن"ه ف"قط ب"ه ت"ود هه"ای ای"ران ،ن"ه ف"قط ب"ه ج"ری"ان چ"پ ج"ام"عه م"ا ،اع"م از
ك"مونیس" 
ي خ"واه"ند خ"دم"تی ب"ه م"ملكتشان ب"كنند .ب"ه
ت"ودهای ی"ا غ"یرت"ودهای ،ب"لكه ب"ه ه"مه ك"سان"ی ك"ه م" 
ه"مه ك"سان"ی ك"ه ای"ن ب"رن"ام" هه"ای اق"تصادی ،ای"ن ب"ورژوازي ب"وروك"رات"یكی ك"ه در دس"تگاه دول"تی
ش"كل م"ی گ"یرد و ری"ش هه"ای اس"تفاده م"ادی وحش"تناك"ی در اق"تصاد ج"ام"عه پ"یدا م"ی ك"ند و
درن "تیجه م "اف "یای وحش "تناك "ی را ب "ه وج "ود م "ی آورد و ه "رج "ا ك "ه ش "ما ب "رای ی "ك ك "ار م "ثبت ق "دم
ب"رم"ي داری"د ب"الف"اص"له چ"ماق م"اف"یا روی س"رت"ان پ"یدا م"ي ش"ود .م"مكن اس"ت ی"ك وق"تی ج"نبش
دان "شجوی "ی م "ا اص " ً
ال ب "رای اب "تدای "ی ت "ری "ن م "طال "بات ص "نفی خ "ودش ب "یای "د ب "ه م "یدان ،ام "ا
ن"اگ"هان س"رو ك"له ل"باس ش"خصيه"ا پ"یدا م"ی ش"ود .ت"و چ"ه ك"ار های ای"نجا؟ ت"و چ"ه ن"فعی و ی"ا چ"ه
ال س "لف س "روی "س دان "شگاه ته "ران به "تر ش "ود ،م "ث ً
ض "رری از ای "نكه م "ث ً
ال شه "ری "ه دان "شجوی "ان
زی"اد ن"شود ،ی"ا دان"شجوی"ان ب"توان"ند نش"ری"ه داخ"لی خ"ودش"ان را داش"ته ب"اش"ند ،داری؟ ام"ا م"ي
ب "ینید ای "ن م "غای "ر ب "ا م "صال "ح و م "ناف "ع ن "یروی مس "تقری اس "ت ك "ه دی "گر ت "وان ق "درت م "ال "یش ب "ه
ج"ای"ی رس"یده اس"ت ك"ه ت"عیین ك"ننده س"یاس"ت م"ملكت ش"ده .ای"ن نیس"ت ك"ه آن ف"قط ب"ه م"ناف"ع

اق "تصادی اك "تفا ب "كند .وق "تی م "ناف "ع اق "تصادی ب "ه م "رح "له م "عینی رس "ید ،آن وق "ت ب "ای "د ق "درت
سیاسی قبضه شود.
ب"ه ه"ر جه "ت ح"زب م"جبور ش"د ف"عال"یت غ"یرع"لنی را ش"روع ك"ند .از آن"جا ك"ه ق"بل از  ۱۵ب"همن
 ۲۷زم"زم"ه ب"رچ"یدن ب"ساط ح"زب ت"وده ع"نوان ش"ده ب"ود و در مج"لس ه"م در ای"ن زم"ینه ص"حبتی
ش"ده ب"ود  ۱۰۰۰ن"فری ،چ"یزی ك"متر ی"ا بیش"تر ش"ای"د در ح"دود  ۱۲۰۰ن"فر از ح"زب م"نفك ش"دن"د.
ه " "یأت " "ی ه " "م ت " "عیین ش " "د زی " "ر ن " "ظر دك " "تر ف " "روت " "ن و ی " "كی دو ن " "فر دی " "گر ،ام " "اناهلل ق " "ری " "شی و
ن ت"مدن و غ"یره) .اس"ام"ی ای"نها م"مكن اس"ت زی"اد ب"رای ش"ما ج"ال"ب ن"باش"د ك"ه م"ي
مح"مدح"سی 
گ "ذرم( ای "نها از ه "مان م "وق "ع ت "دارك ف "عال "یت غ "یرع "لنی را در ص "ورت "ی ك "ه م "شكلی ب "رای ح "زب
پ "یش آم "د م "ی ده "ند و ب "ه ه "مین ع "لت ب "عد از ای "نكه  ۱۵ب "همن  ۱۳۲۷پ "یش آم "د ك "ه ت "عدادی از
ره "بران ح "زب دس "تگیر و ت "عدادی م "خفی ش "دن "د ،ای "ن ش "بكه ك "وچ "كی ك "ه در ح "ول آن چ "ند و
چ "ندی "ن ه "زار ن "فر ع "ضو ح "زب ك "ه در س "راس "ر ای "ران ف "عال "یت ع "لنی م "ي ك "ردن "د ،در م "یتینگه "ا
ش"ناخ"ته ش"ده ب"ودن"د ،خ"ان"هه"ای"شان ه"مه م"علوم ب"ود و ط"بعا ً زی"ر ض"رب"ه ق"رار گ"رف"تند ،ای"ن ح"دود
ه"زار ن"فر ی"ك ش"بكه ف"عال"یت م"خفی را آغ"از ك"ردن"د و ف"عال"یته"ا ادام" ه پ"یدا ك"رد .ره"بران ح"زب ب"ه
م "حاك "مه ك "شیده ش "دن "د .ت "عدادی از وك "الی م "داف "ع ،ب "ه وی "ژه ك "سان "ی م "ثل دك "تر ش "ای "گان و
پ"ارهای از ح"قوق"دان"ان م"لی آن زم"ان ،م"داف"عات ای"نها را ب"ه عه"ده گ"رف"تند و دف"اع"یات م"عتبری
در دادگ"اه ارائ"ه دادن"د .ای"ن ره"بران م"حكوم ش"دن"د و ب"عد از م"دت"ی ت"بعید ش"دن"د ب"ه زن"دانه"ای
ی"زد ،زاه"دان ،ب"ندرع"باس و غ"یره و ب"عد در دوره رزمآرا زن"دان"ی در زن"دان ق"صر س"اخ"ته ش"د ك"ه
ب "عده "ا م "ا رف "تیم داخ "ل آن ،ب "ه ن "ام زن "دان ش "ماره  ۲ق "صر .در ب "ین واح "ده "ای "ی ك "ه در زن "دان
ته" "ای
ق" "صر ب" "ود ای" "ن زن" "دان س" "اخ" "ته ه" "مین پ" "ای" "ان ده" "ه  ۲۰ب" "عد از شه" "ری" "ور  ۲۰ب" "ود .ق" "سم 
دی"گرش ه"مه س"اخ"تمانه"ای دوره ق"اج"ار ب"ود و رض"اش"اه ه"م از ه"مان س"اخ"تمانه"ا اس"تفاده
م"ی ك"رد ب"رای زن"دان"ی ك"ردن م"خال"فان خ"ودش .س"ال  ۲۹در س"ازم"ان ن"ظام"ی ح"زب ت"وده ای"ران
ط "رح "ی ت "نظیم ش "د و ب "رآورد ش "د ك "ه س "ازم "ان ب "ا ام"كان"ات"ی ك "ه در زن "دان ق "صر دارد ت "وان "ای "ی
ف "راری دادن ره "بران ح "زب را دارد .م "ن پ "یش از ای "نكه ب "ه ای "ن م "طلب ب "پردازم اش "اره ب "كنم ب "ه
ش"اخ"ه ن"ظام"ی ح"زب ت"وده ای"ران در ط"ول ده"ه  .۲۰وق"تی ك"ه ك"لوپ ح"زب ت"وده ای"ران در خ"یاب"ان
ي گ"رف"ت گ"اه"ی اف"راد
ف"ردوس"ی ت"شکیل ش"د و م"راج"عات گ"ون"اگ"ون ت"وس"ط ع"الق"ه م"ندان ان"جام م" 
ن"ظام"ی ه"م آن"جا م"راج"عه م"ی ك"ردن"د .ب"بینید واق"عا ً ان"دی"شه ،ه"یچ دی"واری را ب"ه رس"میت ن"می
ش"ناس"د ه"ر ق"در ه"م ج"لوی ش"ما دی"وار ب"ه وج"ود ب"یاورن"د ام"كان ن"دارد ك"ه ان"دی"شه ع"بور ن"كند ك"ه
ح"تی دی"واره"ای پ"ادگ"انه"ا ه"م ن"می ت"وان"د ج"لوی گس"ترش ان"دی"شه را ب"گیرد .غ"ال"با ً در ش"عاره"ا
ي ش"ود آزادی ان"دی"شه ،آزادی ب"یان .ان"دی"شه ه"میشه آزاد اس"ت ،ه"یچ وق"ت و ب"ا ه"یچ
گ"فته م" 
ي ش"ود ج"لوی ان"دی"شه ش"ما را ب"گیرن"د .م"هم ب"یان ای"ن ان"دی"شه اس"ت .آزادی ب"یان و
چ"یزی ن"م 
م" "هم آزادی ب" "عد از آزادی ب" "یان اس" "ت .م" "ا ام" "روز ش" "اه" "د ی" "ك چ" "نین وض" "عی هس" "تیم .در ی" "ك

م "وق "عیتی ،ب "یان "ی ت "حت ع "نوان آزادی ب "یان گ "فته م "ی ش "ود ،ام"ا آی "ا ی "ك ه "فته ب "عد ك "سی ك "ه از
آزادی ب "یان اس "تفاده ك "رد ه "زی "ن های ن "بای "د ب "پردازد؟ خ "وب ك "سی ك "ه آم "ادگ "ی ای "ن را دارد ك "ه
ه "زی "نهاش را ب "پردازد ،از آزادی ب "یان ه "م اس "تفاده م "ي ك "ند .اگ "رچ "ه ب "عدش ای "ن آزادی وج "ود
نداشته باشد.
ب" "بینید ع" "زی" "زان م" "ن! خ" "دم" "ت ب" "ه م" "ردم ارزان ت" "مام ن" "می ش" "ود .ك" "وش" "ش در راه ره" "ای" "ی م" "ردم
ه"زی"ن هاش س"نگین اس"ت .ه"رك"س واق"عا ً مش"تاق ای"ن خ"دم"ت اس"ت ،ب"ای"د پ"یشاپ"یش ص"اب"ون"ش را
ب"ه ج"ام" هاش ب"زن"د .م"ن ن"می خ"واه"م ك"سان"ی ك"ه در گ"ذش"ته ه"زی"نهه"ای"ی پ"رداخ"تهان"د را ب"رای
يه"ا ،ج"ان"شان را دادن"د ،ع"مرش"ان را در ب"یقول" هه"ا گ"ذران"دن"د .ح"تی آن
ش"ما لیس"ت ب"كنم .خ"یل 
ك"سان"ی ك"ه چ"ند روز در زن"دان تح"مل ش"رای"ط دش"وار را ك"ردن"د ه"مه ای"نها ،آن ب"ذره"ای"ی ب"ودن"د
ك"ه ام"روز م"ن و ش"ما داری"م ث"مر هاش را م"ی ب"ری"م ،ام"ا در ع"ین ح"ال آم"اده پ"رداخ"ت ه"زی"نهاش
هم باید باشیم!
ب"عد از ای"نكه ك"ام"بخش از م"ساف"رت خ"ارج ب"رگش"ت ،ب"نا ،ب"رای"ن ش"د ك"ه ح"زب اج"ازه ن"ده"د ك"ه
يایس"تاد و ه"ر ن"ظام"ی
يه"ا ب"ه داخ"ل ك"لوپ ح"زب ب"یای"ند و ك"سی در آن"جا ج"لوی دف"تر م" 
ن"ظام" 
يخ" "واس" "ت ب" "رود داخ" "ل ،او را ه" "دای" "ت م" "ی ك" "رد ب" "ه خ" "ان" " های در آن
ك" "ه م" "راج" "عه م" "ی ك" "رد و م" " 
ن "زدی "كی و ب "ه ای "ن ت "رت "یب هس "تهه "ای اول "یه ش "اخ "ه ن "ظام "ی ح "زب ت "وده ای "ران ش "كل گ "رف "ت و
يه"ای ب"رگ"زاری ك"نگره اول ح"زب ،دی"گر س"ازم"ان
س"ران"جام در ح"وال"ی س"ال  ۱۳۲۳ی"عنی ن"زدی"ك 
ن"ظام"ی ح"زب ت"وده ای"ران ب"ا م"رك"زی"ت س"ره"نگ س"یام"ك ،روزب"ه و س"ره"نگ ع"بدال"رض"ا آذر ش"كل
گ "رف "ت ،ال "بته ب "ه زودی ب "سیاری از افس "ران دی "گر م "ثل مبش "ری ،وك "یلی و دی "گران ب "ه س "ازم "ان
پ "یوس "تند .خ "وب ،خ "دم "ات ارزن "د های س "ازم "ان ن "ظام "ی ب "ه ح "زب م "ی ك "رد ،ب "ه ل "حاظ ای "نكه در
ته "ای س "یاس "ی در واق "ع ع "مدت "ًا
م "راك "ز م "همی در ارت "ش ح "ضور داش "ت .آن زم "ان ع "لیه ف "عال "ی 
رك"ن دو س"تاد ارت"ش ب"ود ك"ه ك"ار م"ی ك"رد و خ"وب رف"قای س"ازم"ان ن"ظام"ی م"ا درآن"جا ح"ضور
داش"تند و پ"وش"ش خ"وب"ی ب"ودن"د ،چ"شم خ"وب"ی و ك"مك خ"وب"ی ب"ودن"د .ب"عد از وق"ای"ع آذرب"ای"جان
ته"ای آذرب"ای"جان پ"یوس"تند ت"عدادی از آن"ها در
ك"ه ب"سیاری از رف"قای ای"ن س"ازم"ان ب"ه دم"كرا 
آن"جا ش"هید ش"دن"د ،ت"عدادی از آن"ها دس"تگیر ش"دن"د و در م"حاك"مات صح"رای"ی ت"یرب"اران ش"دن"د
و ت"عدادی ه"م از م"رز گ"ذش"تند و س"ال"یان دراز در م"هاج"رت ب"ودن"د ك"ه ب"ه ی"من ان"قالب س"ال ۵۷
م "وف "ق ش "دن "د ب "رگ "ردن "د و ب "ا ك "مال ت "أس "ف در ه "مین ش "رای "ط و در س "ال  ۶۷اع "دام ش "دن "د ب "ه
س"ازم"ان ن"ظام"ی آن زم"ان ب"عد از وق"ای"ع آذرب"ای"جان ل"طمه ب"زرگ"ی وارد ش"د .ی"ك ه"یأت اج"رای"یه
م"وق"ت ب"عد از خ"روج ت"عدادی از اع"ضای ره"بری ح"زب ش"كل گ"رف"ت ك"ه در ای"ن ه"یأت اج"رای"یه
م"وق"ت ،خ"لیل م"لكی ك"ه ت"ا آن زم"ان درك"میسیون ت"فتیش ح"زب ب"ود )م"ن در پ"ران"تز اش"اره ك"نم ك"ه
در ره"بری ح"زب دو ارگ"ان وج"ود داش"ت ی"كی ك"میته م"رك"زی ،ی"كی ك"میسیون ت"فتیش .در واق"ع
م " "سئول " "یت اس " "اس " "ی س " "یاس " "تگذاريه " "ا م " "تعلق ب " "ه ك " "میته م " "رك " "زی ب " "ود .ك " "میسیون ت " "فتیش،

نط"ور ك"ه از اس"مش پ"یداس"ت ،چ"گون"گی اج"رای ت"صمیمات ك"میته م"رك"زی را ن"ظارت م"ی
ه"ما 
ك "رد ،ك "نترل م "ی ك "رد و ت "ذك "ر م "ي داد .خ "لیل م "لكی ،ك "یان "وری ،ج "ودت ،ای "نها در ك "میسیون
ت"فتیش ب"ودن"د( ه"م ش"رك"ت داش"ت .ای"ن ه"یأت اج"رای"یه م"وق"تی ع"مدت"ا ً ت"شكیل م"ي ش"د از ت"عدادی
از ب"اق"ی م"ان"دگ"ان ره"بری و ت"عدادی از اع"ضای ك"میسیون ت"فتیش و ب"ه ای"ن ت"رت"یب خ"لیل م"لكی
ه"م در ره"بری ح"زب ق"رار گ"رف"ت .ج"زو اول"ین پ"یشنهادات"ی ك"ه خ"لیل م"لكی داد ان"حالل س"ازم"ان
ن"ظام"ی ب"ود و م"عتقد ب"ود ك"ه ب"ا ب"ودن س"ازم"ان ن"ظام"ی ب"ه خ"صوص ای"نكه در ج"ری"ان وج"ود ف"رق"ه،
ي
ت"عدادی از افس"ران رف"ته ب"ودن"د و ع"لنی ش"ده ب"ود ك"ه ح"زب در ارت"ش ش"بك های دارد .آن"ها م" 
ي
دان"ند ك"ه ح"تما ً ب"قی ه ای"ن ن"ظام"یان م"ان"د هان"د و ب"ه ای"ن ت"رت"یب اس"تدالل"ش ای"ن ب"ود ك"ه ح"زب م" 
ت "وان "د زی "ر ض "رب "ه ق "رار ب "گیرد ،پ "س س "ازم "ان ن "ظام "ی را منح "ل ب "كنیم .ه "یأت اج "رای "یه ای "ن را
ت"صوی"ب ك"رد و ب"ه س"ازم"ان ن"ظام"ی ب"رای ان"حالل"ش اب"الغ ش"د .روزب"ه ب"ه ش"دت ب"ا ای"ن اب"الغ"یه
م" "خال" "فت ك" "رد و وق" "تی ك" "ه در ه" "یأت دب" "یران س" "ازم" "ان ن" "ظام" "ی م" "طرح ش" "د ب" "ه ات" "فاق آرا ای" "ن
ت "صمیم در داخ "ل س "ازم "ان ن "ظام "ی ح "زب وت "و ش "د .ام "ا ب "االخ "ره آن "كته "ای ح "زب "ی ك "ه ای "نها
ت"قاض"ای ع"ضوی"ت ك"رده ب"ودن"د و در ب"ای"گان"ی ح"زب م"حفوظ ب"ود ب"ه ه"مه اع"ضای ن"ظام"ی ارائ"ه
ش"د .ب"ه ای"ن ت"رت"یب س"ازم"ان ن"ظام"ی منح"ل ش"د .ام"ا ت"عدادی از افس"ران ك"ه دور روزب"ه ب"ودن"د،
گ"فتند» :م"ا ب"ا ح"زب ك"اری ن"داری"م ام"ا خ"ودم"ان را ح"فظ م"ی ك"نیم و ه"مچنان ادام"ه م"ی ده"یم
ب"ه ك"ارم"ان «.ب"ه ای"ن ت"رت"یب ی"ك گ"روه از ن"ظام"يه"ا ب"ا وج"ود ان"حالل س"ازم"ان ت"وس"ط ح"زب ،ب"اق"ی
م" "ان" "دن" "د و ه" "مینه" "ا ب" "ودن" "د ك" "ه ب" "عدا ً ،مج" "ددا ً از ط" "رف ره" "بری ح" "زب ب" "ه آن" "ها م" "راج" "عه ش" "د و
خ"واه"ان ای"ن ش"دن"د ك"ه ب"یای"ید و دوب"اره ب"ه ح"زب ب"پیون"دن"د .ای"ن ب"ار ب"عد از م"ذاك"رات زی"ادی ك"ه
ي ك"ردن"د ،س"ران"جام ب"ه ش"رط ای"نكه س"ازم"ان ن"ظام"ی از
ان"جام گ"رف"ت و اب"تدا ای"نها م"خال"فت م" 
ل "حاظ ت "شكیالت "ی مس "تقل ب "اش "ند ام "ا از ل "حاظ ره "بری س "یاس "ی زی "ر ره "بری ك "میته م "رك "زی
ب"اش"ند ،پ"ذی"رف"ته ش"د ب"ه ای"ن ت"رت"یب ب"ود ك"ه م"ا ای"ن س"اله"ا را از آغ"از ده"ه  ۲۰ت"ا س"ال  ۲۹پش"ت
سر گذاشتیم.
در س "ازم "ان ن "ظام "ی ط "رح ف "رار ره "بری ح "زب م "طرح ش "د .خ "وب ب "ا ام "كان "ات "ی ك "ه س "ازم "ان
ي داش "ت ،ای "ن ط "رح
ن "ظام "ی ،ه "م در دادرس "ی ارت "ش و ه "م در س "تاد ارت "ش در ق "سمت دژب "ان " 
ع"ملی ش"د .ط"رح ب"ه ای"ن ت"رت"یب ب"ود ك"ه گ"روه"ی ب"ا ل"باس ن"ظام"ی ب"ا ن"ام"های ب"ه ع"نوان اح"ضاری"ه
از ط" "رف دادرس" "ی ارت" "ش ك" "ه ای" "ن آق" "ای" "ان  ۱و  ۲و  ۳و  ۴و  ۵و  ۶و ف" "الن را ب" "رای اق" "دام" "ات
خ "اص ق "ضای "ی و ای "ن ح "رفه "ا ،ت "وس "ط ی "ك واح "د دژب "ان ك "ه ی "ك ف "رم "ان "ده ج "زء دارد ،ب "قیه ه "م
گ"روه"بان هس"تند ك"ه پش"ت ك"ام"یون نشس"تهان"د اح"ضار م"ی ك"ند .م"اش"ینه"ای دژب"ان آن م"وق"ع
چ"ادری داش"تند ك"ه پش"ت ك"ام"یون را ك"ام" ً
ي داد .ای"نها ه"مه س"الحه"ای ق"الب"ی در
ال پ"وش"ش م" 
ك"مر داش"تند و ه"یچ س"الح واق "عی ن"داش"تند .چ"یزه"ای"ی ب"ا چ"وب ف"راه"م ش"ده ب"ود و ت"وی ج"لد
پ"اراب"لوم ب"ه ك"مر آن"ها ب"ود .م"ا در زن"دان ق"صر دو افس"ر شه"رب"ان"ی داش"تیم ،واح"ده"ای م"وج"ود

در زن "دان ،زن "دان ش "ماره  ،۱ش "ماره  ،۲ش "ماره  ،۳ش "ماره  ۴ب "ودن "د ك "ه ه "ر ك "دام از ای "نها ی "ك
افس "ر نگه "بان دارد .م "ا دو افس "ر آن "جا داش "تیم ،ی "كی ق "بادی ك "ه در م "دخ "ل زن "دان ق "صر ،در
اب"تدا ب"ود ،ی"كی ه"م س"توان مح"مدزاده ك"ه در زن"دان ش"ماره  ۲ق"صر ب"ود و ای"ن ب"رای م"ا ك"اف"ی
ب" "ود .م" "اش" "ین م" "ا ب" "ای" "د از در وارد ب" "شود ،ب" "رود ج" "لوی زن" "دان ش" "ماره  ۲ب" "ایس" "تد ،ن" "ام" "ه را در
اخ" "تیار افس" "ر نگه" "بان ب" "گذارد ،افس" "ر نگه" "بان دس" "تور ب" "ده" "د ،ای" "ن اف" "راد را اح" "ضار ب" "كنند،
ت "حوی "ل ای "ن ف "رم "ان "ده دژب "ان ب "ده "ند و م "اش "ین دژب "ان از ق "صر ب "رود ب "یرون و ب "ه م "حض ای "نكه
رف"ت ،ای"نه"ا در م"خفیگا هه"ا پ"نهان ب"شون"د .خ"وب ای"ن ك"ار ب"ه درس"تی ان"جام گ"رف"ت .ع"الوه ب"ر
ره"بری ح"زب ،روزب"ه ه"م ك"ه ب"ه ه"ر ح"ال ی"كی از اع"ضای ره"بری س"ازم"ان ن"ظام"ی ب"ود ج"زء ای"ن
ك"سان"ی ب"ود ك"ه از زن"دان خ"ارج ش"دن"د و آن م"وق"ع ف"عال"یت پ"نهان"ی مج"دد ا ً آغ"از ش"د .در ای"ن
س "ال  ۲۹وق "ای "ع م "همی در ج "ام "عه ای "ران در ش "رف ت "كوی "ن ب "ود و آن ب "اال گ "رف "نت و اوج ج "نبش
م"لی ای"ران ب"ود .م"ن ض"رورت"ی ن"مي ب"ینم درب"اره چ"گون"گی ش"ك لگ"یری ج"بهه م"لی ،ت"حصنی ك"ه
در ج "لوی س "ر در س "نگی ك "اخ ش "اه ان "جام گ "رف "ت ،م "سائ "لی ك "ه در زم "ینه ك "نترل ان "تخاب "ات و
درس"تی ان"تخاب"ات ان"جام ش"د ۱۹ ،ن"فری ك"ه م"صدق را ب"ه ع"نوان ره"بر خ"ودش"ان در ج"بهه م"لی
پ"ذی"را ش"دن"د ۱۹ .ن"فری ك"ه ب"ه خ"اط"ر داش"ته ب"اش"یم در  ۲۸م"رداد ،ش"ش ی"ا ه"فت ن"فرش"ان ب"ا
م"صدق ه"مراه ب"ودن"د ،ك"ه ب"قیه آن"ها ه"مه در م"قاب"ل م"صدق ق"رار گ"رف"ته ب"ودن"د ت"وض"یح ب"ده"م .ب"ه
خ"اط"ر داش"ته ب"اش"یم ك"ه ف"قط ش"كل گ"یری ی"كباره ج"معی ب"ا ه"مدی"گر ك"اف"ی نیس"ت ب"ای"د دی"د ك"ه
ان"گیزهه"ا چیس"ت؟ چ"را ح"اال ب"ا ه"م ه"مكاری م"ی ك"نند؟ و غ"یره .اش"اره ك"ردم ك"ه پ"یشینهه"ای
يه"ای م"عین آن"ها ،ع"الئ"ق و ان"گیزهه"ای"ی ك"ه ای"نها را ه"دای"ت م"ی
س"یاس"ی ای"ن اف"راد ،وابس"تگ 
ك"ند و ب"ه ط"رف ی"ك ج"ری"ان س"یاس"ی و ارائ"ه ش"عاره"ای م"عین م"ی ب"رد ،واج"د اه"میت اس"اس"ی
است.
ي ك"رد در ح"دود ش"ای"د  ۳ی"ا  ۴س"ال پ"یش .م"صاح"به ك"ننده
روزی  BBCب"ا م"ن م"صاح"بهای م" 
اش"اره ك"رد ك"ه ف"الن ك"س ،ب"ه ن"ظر م"ی رس"د ك"ه ج"ری"ان اص"الح"ات ك"ند ش"ده .گ"فتم ب"ه ن"ظر م"ن
ته"ای اج"رای"ی ،ق"ضای"ی و ن"ظارت"ی در
م"توق"ف ش"ده .گ"فت :چ"را؟ گ"فتم :ب"ه ع"لت ای"نكه ت"مام ق"در 
دس" "ت م" "خال" "فان اص" "الح" "ات اس" "ت .اص" "الح" "ات ف" "قط ی" "ك پ" "ای" "گاه ق" "درت دارد ،اگ" "ر اس" "مش را
ب"گذاری"م اب"زار ق"درت ،و آن آرا م"ردم اس"ت .گ"فت :خ"وب چ"را از ای"ن آرا ،از ای"ن م"ردم اس"تفاده
يك "نند؟ گ "فتم :م "ردم پ "راك "نده ك "ه ن "یرو نیس "تند ،آن "ان در م "وق "ع ان "داخ "نت رأی در ص "ندوق
ن "م 
ح "ضور دارن "د و ب "ا ك "مال ت "أس "ف ،اص "الح ط "لبان م "ا ك "ه ای "ن ق "در دم از م "ردم و م "ردم "ی ب "ودن
زدن"د ،م"ردم را ف"قط در پ"ای ص"ندوق رأی ب"ه رس"میت ش"ناخ"تند .آی"ا ش"ما ب"ه خ"اط"ر داری"د ك"ه ی"ك
ب"ار ای"ن آق"ای"ان دس"تشان را ب"ه ط"رف م"ردم دراز ب"كنند؟ ای"ن ه"مه م"صوب"ات م"ترق"ی در مج"لس،
در مج "لسی ك "ه اك "ثری "ت ب "زرگ "ش م "تعلق ب "ه ای "ن آق "ای "ان ب "ود ،ت "صوی "ب ك "ردن "د ،دادن "د ش "ورای
نگه"بان وت"و ش"د ،رد ش"د .ی"ك دف"عه م"ثل م"صدق ب"ه ط"رف م"ردم رو آوردن"د ك"ه ب"گوی"ند :آق"ا ! رأي

ده"ندگ"ان م"ا ای"نها هس"تند ،ای"نها ك"ه م"ا را ان"تخاب ك"رد هان"د .ب"گوی"ید م"ردم ب"یای"ید ج"لوی مج"لس
و ب" "گوی" "ید چ" "ی را ق" "بول داری" "د؟ آی" "ا م" "صوب" "ات مج" "لس را ق" "بول داری" "د ،ی" "ا وت" "و ش" "دن" "ش را ،رد
ش"دن"ش را؟ ن"ه اع"الم خ"شون"ت ،ن"ه ك"ار مس"لحان"ه ،ن"ه تخ"ری"ب و خ"راب"كاری و ای"ن ح"رفه"ا .ن"ه
تآم"یز و ك"ام" ً
اب"دا ً .ی"ك ك"ار ك"ام" ً
ال ب"رح"ق .م"صاح"ب هگ"ر  BBCگ"فت ك"ه خ"وب چ"را ای"نطور
ال م"سامل" 
ن ط"ور ك"ه م"تأس"فان"ه در آغ"از ده"ه
ش"ده؟ گ"فتم :م"ن دق"یقا ً ن"می دان"م چ"را ای"نطور ش"ده .ام"ا ه"ما 
 ،۳۰ج"بهه م"لی ك"ه آن ه"مه ه"وادار م"صدق را داش"ت ام"ا آن"ها را م"تشكل ن"كرد و آن ف"اج"عه ب"ه
وج"ود آم"د ،ای"ن دارن"دگ"ان آراء  ۲۰و  ۲۲م"یلیون"ی ه"م ه"رگ"ز ه"واداران"شان را م"تشكل ن"كردن"د.
در ح"ال"ی ك"ه ت"نها راه اس"تفاده ك"ردن از ن"یروی ه"وادار ،ت"شكل آن"هاس"ت .م"صاح"بهگ"ر گ"فت م"ن
ه"مین س"ؤال را از ی"كی از روش"نفكران ح"زب م"شارك"ت ك"ردم و ای"شان پ"اس"خ داد م"ا ب"نا ن"داری"م
ته "ا! ح "زب ت "وده م "ردم( داش "ته ب "اش "یم ،م "ا ب "نا
ح "زب ت "ودهای )م "نظور ح "زب ت "وده ای "ران نیس " 
داری"م ح"زب ن"خب هگ"را داش"ته ب"اش"یم .ب"رادران ع"زی"ز م"ن! ص"رف"ا ً ب"ا ن"خب هه"ا ن"می ش"ود ب"ه ج"ای"ی
رس"ید .ن"خب هه"ا ان"دی"ش هه"ای خ"وب"ی دارن"د ،ره"نموده"ای خ"وب"ی م"ی ده"ند ،ام"ا ای"ن ت"وده م"ردم
هس"تند ك"ه ج"ری"ان س"از هس"تند ،ت"اری"خ س"از هس"تند .ه"ر ان"قالب"ی را در ت"اری"خ ك"ه ش"ما ب"ررس"ی
ك"نید  ،منج"مله ان"قالب ب"همن  ۵۷را ،ح"ضور ت"ود هه"ای م"ردم ب"ود ك"ه ت"وانس"ت دس"تگاه ف"رع"ون"ی
ش"اه"نشاه"ی را زی"ر و رو و س"رن"گون ب"كند .ب"ه م"ن ت"ذك"ر داده ش"ده ك"ه مح"دودی"ت وق"ت هس"ت و
ي كنم باید اینجا به سخنانم پایان بدهم .متشكرم از شما.
فكر م 
ته"ای ش"یوای"شان ،ب"حثی ك"ه
مج"ری :ت"شكر م"ی ك"نیم از ج"ناب آق"ای ع"موی"ی ب"ه خ"اط"ر ص"حب 
م"ن در اب"تدای ج"لسه داش"تم راج"ع ب"ه ...ش"ای"د خ"ود آق"ای ع"موی"ی ه"م م"نكر اش"تباه"ات چ"ه در
سال" "عمل،
تح" "لیل و چ" "ه در ع" "مل ح" "زب ت" "وده نش" "دن" "د ،م" "ن ن" "می دان" "م ح" "اال چ" "را ای" "ن ه" "مه ع" "ك 
دوستان نشان دادند...
ی "كی از ح "اض "ران :ش "ما از ج "ای "گاه "تان اس "تفاده درس "تی ن "كردی "د ،ج "ای "گاه ش "ما گ "ردان "دن
جلسه است نه اظهارنظر.
مج "ری :ح "اال اگ "ر ای "ن اج "ازه را م "ی دادی "د ...م "ن واق "عا ً ...ك "ه ج "لسه را ب "ه ص "ورت ان "تقادی
اداره كنیم ،اگر نه كه بدهیم شما كه مث ً
ال...
آق"ای ع"موی"ی :ع"ذر م"ی خ"واه"م ،ب"بینید ،ت"ذك"ر ای"شان ب"ه ن"ظر م"ن درب"اره وظ"ائ"ف ك"سی اس"ت
ك"ه اداره ك"ننده ج"لسه اس"ت .دوس"تان"ی ك"ه ای"نجا هس"تند ض"من م"طرح ك"ردن پ"رس"ش خ"ود م"ي
ت"وان"ند ان"تقادات"شان را خ"یلی ت"ندت"ر از ش"ما ب"یان ب"كنند و م"ن پ"ذی"رای"ش هس"تم .ام"ا ش"ما در
ي ده "ید .وق "ت م "را ت "عیین م "ی ك "نید و اگ "ر م "ن
ج "ای "گاه مج "ری ب "رن "ام "ه ف "قط ب "رن "ام "ه را ارائ "ه م " 
ي ك"نید ك"ه در ای"ن چ"ارچ"وب ب"ای"د
منح"رف ش"دم از ب"رن"ام" های ك"ه ت"عیین ش"ده ب"ه م"ن ی"ادآوری م" 
صحبت بكنم.
مج"ری ب"رن"ام"ه :خ"وب اگ"ر س"ئوال"ی ه"م ب"رای خ"ودم"ان پ"یش آم"د ك"ه ق"طعا ً ای"ن اج"ازه را داری"م

سؤال كنیم؟
یكی از حضار :خوب شما می توانید سؤال كنید.
مج "ری ب "رن "ام "ه :ن "ه ت "رج "یح م "ی ده "یم دوس "تان "ی ك "ه س "ؤال دارن "د ،س "ؤاالت خ "ود را ب "ه ص "ورت
ش"فاه"ی ب"ا ت"وج"ه ب"ه ای"نكه ام"كان س"ؤال ك"تبی ب"عید م"ی دان"م وج"ود داش"ته ب"اش"د و ب"ا ت"وج"ه ب"ه
به"ا ض"بط ش"ود ،اگ"ر دوس"تان س"ؤال دارن"د ب"ای"د ط"وری ط"رح ك"نند ك"ه
ای"نكه ب"ای"د س"ؤال و ج"وا 
صدا برسد .دوستانی كه سؤال دارند بفرمایید.
 ب"ا س"الم و درود خ"دم"ت رف"یق ك"بیر ،ق"دی"می ت"ری"ن زن"دان"ی س"یاس"ی ای"ران ج"ناب مح"مدع"لیع" "موی" "ی و خ" "وش" "حال" "ی از ای" "نكه در م" "حضرش" "ان هس" "تم .در م" "طبوع" "ات و در ك" "تابه" "ا و در
م"قاالت"ی اش"اره ش"د ك"ه ف"رار ره"بران ح"زب ت"وده ای"ران در س"ال  ۱۳۲۹از زن"دان ق"صر ،ط"رح و
ن"قشه رزمآرا ب"وده و ب"ه ن"وع"ی خ"دش" های ب"ر ع"دم وابس"تگی ح"زب ب"ه رزمآرا زده م"ي ش"ود .ای"ن
را خواستم شما توضیح بدهید.
آق "ای ع "موی "ی :در دوران نخس "توزی "ری رزمآرا و ح "تی دوره ری "اس "ت س "تادش ،ح "ادث " های ای "ن
چ "نینی ،آن "چنان ل "طمهای ب "ه ح "یثیت نخس "ت وزی "ر ی "ا رئ "یس س "تاد ارت "ش م "ی زن "د ك "ه ام "كان
ن "دارد ی "ك ن "ظام "ی ك "ه ای "نقدر از اق "تدار خ "ودش در ارت "ش ص "حبت م "ي ك "ند و ب "ه خ "ودش م "ی
يه "ای "ش خ "یلی م "طلب را ب "از
ب "ال "د ،دس "ت ب "ه چ "نین ك "اری ب "زن "د .دوم ای "نكه روزب "ه در ب "ازج "وی " 
ك "رده ،چ "گون "گی ان "جام ای "ن ب "رن "ام "ه را ع "نوان ك "رده ،مج "ری "ان ای "ن ب "رن "ام "ه ه "م ب "عد از ل "و رف "نت
س "ازم "ان ن "ظام "ی در س "ال  ۳۳ه "مین دوس "تان م "ا ی "عنی م "حقق زاده ك "ه ع "ضو ه "یأت دب "یران
س "ازم "ان ن "ظام "ی ب "ود ،م "نوچه "ر م "ختاری و م "رزب "ان ،ه "مه ای "نها مج "ددا ً اح "ضار ش "دن "د ،ب "ه
ب"ازج"وی"ی و دق"یقا ً چ"گون"گی ط"رح ای"ن م"طلب را در ج"لسه مح"رم"ان"ه ب"ازگ"و ك"ردن"د .ت"ا ب"ه ح"ال
س "ندی پ "یدا ش "ده ك "ه ای "نها ب "ا رزمآرا ارت "باط داش "ت هان "د؟ ب "عد از ای "ن ه "مه اس "نادی ك "ه ری "خته
ب "یرون؟ ح "تی ب "عد از ان "قالب ه "م ك "ه ت "مام اس "ناد س "اواك ب "یرون آم "د ،ی "كبار س "اواك اش "اره ب "ه
چ "نین چ "یزی ن "كرده ،ح "تی ف "ردوس "ت ك "ه ای "ن ت "اری "خ را ن "وش "ته و ای "نقدر م "طال "ب را زی "ر و ب "اال
ك "رده ،ی "ك چ "نین ات "هام "ی ب "ه ح "زب ن "زده .ی "عنی اگ "ر واق "عا ً ك "متری "ن ارت "باط ای "ن چ "نینی وج "ود
يش"د .آق"ا روی
داش"ت آن وق"ت ای"ن م"وض"وع ت"اب"لو م"ی ش"د و ج"نجال ب"زرگ"ی روی ای"ن م"سئله م" 
ه"یچ چ"یز در ط"ول ت"اری"خ ب"بینید چ"قدر ك"تاب ع"لیه ح"زب ن"وش"تهان"د ،ه"یچ س"ندی ت"ا ح"اال ارائ"ه
ي ك "نم ك "ه اگ "ر س "ندی وج "ود داش "ت ن "ظیر ك "تابه "ای "ی ك "ه
نش "ده در ای "ن زم "ینه .م "ن ت "صور م " 
ه" ماك"نون س"ازم"ان اس"ناد م"لی ت"حت ع"نوان »چ"پ از دی"دگ"اه س"اواك« منتش"ر ك"رده و ت"عدادش
كه "ای ف "دای "ی
ه "م خ "یلی زی "اد اس "ت ،درب "اره ح "زب ت "وده ای "ران چ "هار ،پ "نج ج "لد ،درب "اره چ "ری " 
چ "ندی "ن ج "لد و ه "مین ط "ور ف "راوان .خ "وب در ای "نجا ك "ه ای "نها ك "وش "شی را آغ "از ك "ردن "د ب "رای
اس" "تفاده ك" "ردن از اس" "ناد س" "اواك ،س" "اواك ك" "ه ط" "رف" "دار ح" "زب ت" "وده ای" "ران ن" "بود ك" "ه ای" "ن ه" "مه
ي كرد به حزب.
سركوب كرد ،الاقل این وصله را به هر قیمتی بود سنجاق م 

ی"كی از ح"اض"ران :ب"بخشید ،م"ی خ"واس"تم ب"دان"م ك"ه آی"ا س"ؤاالت"ی ك"ه در ای"ن ج"لسه م"طرح م"ی
ش"ود ب"ای"د م"رب"وط ب"ه ه"مین دوره ت"اری"خی ب"اش"د ك"ه االن ص"حبت ش"د ،ی"ا ای"نكه اگ"ر راج"ع ب"ه
بعد هم باشد ،اشكالی ندارد؟
مجری :نه محدودیتی ندارد ،حاال از نظر آقای عمویی من نمی دانم.
شه"ای"ی ك"ه م"رب"وط ب"ه ح"زب ت"وده ای"ران هس"ت
آق"ای ع"موی"ی :م"ن ه"یچ ای"رادی ن"می ب"ینم ك"ه پ"رس" 
در ه"ر ع"رص"های م"طرح ش"ود ،م"نتها س"ؤال درب"اره آن دوران"ی ك"ه م"ن ه"نوز چ"یزی درب"ار هاش
ن"گفت هام ،م"مكن اس"ت م"قداری اغ"تشاش ای"جاد ب"كند ب"ا ای"ن ه"مه اگ"ر ش"ما ض"روری م"ی دان"ید
مطرح كنید...
نط "ور ك "ه ش "ما
س "ؤال :خ "وب م "ن آن س "ؤاالت "ی ك "ه راج "ع ب "ه ای "ن دوره نیس "ت ن "می پ "رس "م .ه "ما 
ي
يدان "ید ب "عد از م "رگ ل "نین ت "وی ح "زب ك "مونیس "ت ش "وروی در واق "ع ك "شمكشی ب "ه وج "ود م " 
م" 
آی" "د ك" "ه ب" "ه اخ" "راج و ت" "صفی هه" "ای م" "عروف دوره اس" "تال" "ین م" "عروف اس" "ت .خ" "واس" "تم ب" "دان" "م ك" "ه
اع "ضای ح "زب ت "وده ای "ران ب "ا ت "وج "ه ب "ه ای "نكه دورهای ه "م ك "ه ش "ما ت "وض "یح دادی "د ،م "رب "وط ب "ه
زم"ان"ی م"ی ش"ود ك"ه ب"ه ه"ر ص"ورت ای"ن ات"فاق"ات اف"تاده ب"ود ،آن م"وق"ع چ"ه ن"ظری داش"تند در
ته "ای م "عروف "ی م "ثل ت "روت "سكی ك "ه خ "ارج از ش "وروی
م "ورد ای "ن ت "صفی هه "ا ،در م "ورد ش "خصی 
ب "ودن "د و ت "اری "خ ه "م ن "شان م "ي ده "د ك "ه ای "نها ت "وس "ط دس "تگاه ح "اك "م ح "زب ك "مونیس "ت ش "وروی
ي ك" "نم ك" "ه ای" "ن واق" "عیت ت" "اری" "خی اس" "ت ك" "ه ات" "حاد ج" "ماه" "یر
كش" "ته ش" "دن" "د و چ" "ون م" "ن ف" "كر م" " 
ش"وروی در اح"زاب ك"مونیس"ت ك"شوره"ای دی"گر ن"فوذ داش"ته و ای"ن ی"كی از ن"قاط ت"اری"ك و م"نفی
ح"كوم"ت دوره اس"تال"ین اس"ت ك"ه ب"اع"ث ش"ده ج"نبش چ"پ در ج"هان ب"ه ی"ك ان"فعال"ی دچ"ار ب"شود
و ام"روز ی"ك ن"قدی هس"ت ك"ه خ"یليه"ا ن"وش"ت هان"د و م"ن ف"كر م"ی ك"نم ح"زب ك"مونیس"ت ای"ران از
ي ت"وانس"ته ق"وي ت"ر ب"اش"د از ای"ن
اح"زاب ك"مونیس"ت اروپ"ای غ"رب"ی ب"عد از ج"نگ ج"هان"ی دوم ن"م 
ن"ظر ك"ه مس"تقل ع"مل ك"ند ،از ای"ن چ"نین ن"فوذی ك"ه ات"حاد ج"ماه"یر ش"وروی داش"ته و م"ن ف"كر
م"ی ك"نم ك"ه خ"یلی از اش"تباه"ات ح"زب ت"وده ه"م در زم"ینهه"ای"ی ك"ه ب"ه آن م"ث ً
ال ای"ن ات"هام"ات وارد
م "ی ش "ود ،ی "ك ات "هام "ات "ی اس "ت ك "ه ب "ه ه "مه اح "زاب ك "مونیس "ت در ك "ل دن "یا در آن زم "ان م "ی
ت " "وانس " "ته وارد ش " "ود .ام" "ا خ " "واس " "تم ب " "دان " "م ك " "ه ن " "ظر خ " "ود اع " "ضای ح " "زب ت " "وده در م " "ورد ای " "ن
وض " "عیت ،در م " "ورد ش " "خصیت اس " "تال " "ین ،در م " "ورد ت " "صفی هه " "ا ،در م " "ورد ك " "سان " "ی ك " "ه م " "ثل
تروتسكی از حزب اخراج شده بودند ،خواستم بدانم نظرشان چه بوده؟
آق "ای ع "موی "ی :در م "قدم "ه اش "اره ك "نم ك "ه س "ند ق "اب "ل ق "بول "ی در ای "ن ب "اره ك "ه ت "روت "سكی ت "وس "ط
م"أم"وران اس"تال"ین كش"ته ش"د در دس"ت نیس"ت .ام"ا ب"ه ل"حاظ اخ"تالف"ات ب"سیار ج"دی ك"ه در ده"ه
 (۱۹۲۰) ۲۰ب"ین اس"تال"ین و ت"روت"سكی وج"ود داش"ت ،ان"تساب ای"ن ع"مل ب"ه م"أم"وران اس"تال"ین
به"ا ه"م درب"ار هاش ن"وش"ته ش"ده ب"ه ه"ر ح"ال ب"ه ط"ور ق"طع
خ"یلی ش"یوع پ"یدا ك"رده ،خ"یلی ك"تا 
ن "می ش "ود چ "نین اظ "هارن "ظری ك "رد .اح "تمال "ش ه "م وج "ود دارد ام "ا ن "كت های ك "ه درب "اره ت "أث "یر

يه "ای ح "زب ت "وده ای "ران و ب "ه
س "یاس "ته "ای ح "زب ك "مونیس "ت ات "حاد ش "وروی در س "یاس "تگذار 
ط"ور اع"م در مج"موع"ه ج"نبش ك"مونیس"تی ج"هان"ی ب"ود .ای"ن واق"عیتی اس"ت ،ن"ه ف"قط م"ا در ح"زب
ت" "وده ای" "ران ،ه" "مه س" "یاس" "ته" "ای ات" "حاد ش" "وروی را ت" "أی" "ید م" "ی ك" "ردی" "م ب" "لكه ت" "مام" "ی اح" "زاب
ك"مونیس"ت دن"یا چ"نین م"وض"ع و چ"نین درك"ی داش"تند .از ط"رف"ی ب"سیاری از م"سائ"ل ك"ه ب"عده"ا
آش" "كار ش" "د ،ی" "عنی ب" "عد از ده" "ه ۳۰ك" "ه در ات" "حاد ش" "وروی چ" "ه ت" "صفی های ان" "جام گ" "رف" "ته ،چ" "ه
م"خال"فان"ی از ب"ین ب"رده ش"د هان"د،آن اع"دامه"ای"ی ك"ه ان"جام گ"رف"ته ،آن ه"م در ح"ق ك"سان"ی ك"ه
واق "عا ً ط "رف "دار س "وس "یال "یسم ب "ودن "د و ح "تی م "وق "عی ك "ه داش "تند اع "دام م "ی ش "دن "د ،ش "عار م "ی
ته"ای"ی اس"ت ك"ه در ت"اری"خ ح"زب ك"مونیس"ت ات"حاد
دادن"د زن"ده ب"اد س"وس"یال"یسم .ای"نها واق"عی 
ش"وروی وج"ود دارد .ام"ا ب"سیاری از ای"ن اط"الع"ات ب"عد از ای"ن ح"وادث آش"كار ش"د .اگ"ر ن"ظر
ام"روز ی"ك ع"ضو ح"زب ت"وده ای"ران منج"مله م"ن را م"ی پ"رس"ید ،خ"وب ط"بیعی اس"ت ك"ه ای"ن گ"ون"ه
اق" "دام" "ات م" "حكوم اس" "ت .اگ" "ر ن" "ظر ت" "ود های ه" "ای آن دوره ت" "اری" "خی ی" "عنی ده" "ه  ۲۰و ب" "عد از
شه "ری "ور را ب "پرس "ید ،ب "ای "د ب "گوی "م ك "ه م "ا در ح "قیقت ش "یفته و ط "رف "دار ات "حاد ش "وروی ب "ودی "م،
ته "ای "ی ك "ه در ح "زب ك "مونیس "ت
ته "ای "ش ب "ودی "م ی "عنی ش "یفته و ط "رف "دار واق "عی 
ط "رف "دار س "یاس " 
ات"حاد ش"وروی وج"ود داش"ت .رخ"داده"ای"ی ك"ه ب"عد از ان"قالب اك"تبر در چ"نین ك"شور پ"هناوری
پ " "یش آم " "ده ب " "ود ،خ " "یلی س " "اده از روی آن ن " "گذری " "د .ش " "ما ب " "بینید ك " "وچ " "ك ت " "ری " "ن اخ " "تالف در
ن "ازلت "ری "ن س "طح چ "ه م "سائ "لی را در ك "شور خ "ودم "ان ب "ه وج "ود م "ي آورد ،ح "اال در ی "ك ك "شور
پ"هناور و ع"ظیمی م"ثل روس"یه ت"زاری ،ی"ك ان"قالب ب"زرگ"ی م"ثل ان"قالب اك"تبر ك"ه در ت"اری"خ ب"ی
ن"ظیر اس"ت ،ی"ك ح"ادث"ه ت"اری"خی اس"ت ك"ه ج"ان ری"د درب"اره ان"قالب اك"تبر م"ي گ"وی"د ۱۰» :روزی
ياش ه"م دن"یا را
ك"ه دن"یا را ب"ه ل"رزه درآورد« و واق"عا ً ه"م ب"ه ل"رزه درآورد .ه"مچنان ك"ه ف"روپ"اش" 
ب" "ه ل" "رزه درآورد .انگش" "ت گ" "ذاش" "نت روی ای" "ن خ" "طا و آن خ" "طا ك" "ار آس" "ان" "ی اس" "ت .ام" "ا پ" "یش
ته"ای ت"ندی ك"ه در ده"ه ۳۰
آم"دن"ش ه"م گ"ری"زن"اپ"ذی"ر اس"ت .ام"روزه اس"تال"ین را ب"ه خ"اط"ر س"یاس" 
نس"بت ب"ه م"خال"فان"ش اع"مال ك"رد ،ت"صفی هه"ای"ی ك"ه ب"ه ه"یچ وج"ه ع"ادالن"ه ن"بود اع"مال ك"رد ،م"ا
يت"وان"یم م"حكوم ب"كنیم ،ام"ا خ"ودم"ان را ب"گذاری"م در آن ع"رص"ه ان"قالب"ی در ك"شوری ك"ه
راح"ت م" 
كه"ا ه"نوز رش"د ن"كردهان"د و ب"خش م"عینی از ن"یروه"ا ،ان"قالب را ان"جام دادهان"د ،اخ"تالف"ات
م"وژی" 
گ "ارد س "فید و گ "ارد س "رخ ،ج "نگ داخ "لی ،م "داخ "له  ۱۸ك "شور ام "پری "الیس "تی در داخ "ل ات "حاد
يش "ود ك "ه ره "بری ح "زب ب "ه ه "مه چ "یز و ب "ه ه "ر ح "رك "تی م "ظنون
ش "وروی ه "مه و ه "مه م "وج "ب م " 
ب "شود و ای "نجاس "ت ك "ه ت "میز س "ره از ن "اس "ره م "شكل م "ي ش "ود .ك "سی م "ي ت "وان "د ن "ظر دی "گری
ي ت "وان "د آدم
داش "ته ب "اش "د  ،ع "ضو ح "زب ك "مونیس "ت ب "اش "د ام "ا ن "ظر دی "گری داش "ته ب "اش "د م " 
س" "امل" "ی ه" "م ب" "اش" "د ،م" "خال" "ف س" "وس" "یال" "یسم ه" "م ن" "باش" "د ام" "ا ن" "ظر دی" "گری داش" "ته ب" "اش" "د .ام" "ا
ت"وط"ئ هه"ای ع"جیبی ط"بعا ً در ج"ری"ان اس"ت ،ش"ما ب"بینید ت"اج"گذاری در انگلس"تان ب"ود ه"یأت"ی را
از ات "حاد ش "وروی دع "وت م "ی ك "نند ،در رأس ای "ن ه "یأت م "ارش "ال ت "وخ "اچ "وف "سكی م "همتری "ن

ف" "رم" "ان" "ده ن" "ظام" "ی ارت" "ش س" "رخ ه" "مراه ه" "یأت م" "ي رود ،س" "ران" "جام گ" "زارش" "ی ت" "وس" "ط دس" "تگاه
ج" "اس" "وس" "ی انگلس" "تان ب" "ه ب" "نش رئ" "یس ج" "مهور چكس" "لواك" "ی داده م" "ی ش" "ود ،رئ" "یس ج" "مهور
چكس"لواك"ی ی"ك ف"رد م"لی ب"وده"یچ ارت"باط و زدوب"ندی ه"م ب"ا ك"شوره"ای س"رم"ای"هداری ن"داش"ت
ام " "ا از ك " "ان " "ال م " "عینی ی " "ك اط " "الع ب " "ه ب " "نش داده م " "ی ش " "ود ك " "ه ت " "وخ " "اچ " "وف " "سكی در ان " "گلیس
خ"ری"داری ش"ده و ق"رار اس"ت پ"س از ب"ازگش"ت ب"ه ش"وروی ط"ی ك"ودت"ای"ی ،ح"زب ك"مونیس"ت را
س"رك"وب ك"ند و چ"نین و چ"نان ك"ند .ب"نش از ط"رق م"عینی ای"ن خ"بر را ص"رف"ا ً ب"ه ش"خص اس"تال"ین
م" "ی رس" "ان" "د و اس" "تال" "ین ب" "دب" "ین نس" "بت ب" "ه ه" "ر ح" "رك" "تی ك" "ه م" "قداری ت" "فاوت داش" "ته ب" "اش" "د ب" "ا
ته " "ای " "ش ،اق " "دام ب " "ه از ب " "ین ب " "ردن ت " "عداد ك " "ثیری از ف " "رم " "ان " "ده " "ان ن " "ظام " "ی ك " "ه واق " "عاً
س " "یاس " " 
ال اخ " "تالف " "ات ت " "روت " "سكی در درون ح " "زب
خ " "دم " "تگزار ن " "ظام ان " "قالب " "ی ب " "ودن " "د م " "ی ك " "ند .ی " "ا م " "ث ًُ
ك "مونیس "ت ب "ا اس "تال "ین خ "یلی ج "دی ب "ود .س "اب "قه ت "روت "سكی ه "م س "اب "قه درخ "شان "ی در ح "زب
يه "ای ان "قالب ب "ود ك "ه ت "روت "سكی پ "یوس "ت ب "ه
ال در ن "زدی "ك 
ك "مونیس "ت ات "حاد ش "وروی ن "بود .اص " ًَ
ب"لشوی"كه"ا .اس"نادی از ل"نین ب"اق"ی م"ان"ده ك"ه در درب"اره ت"روت"سكی زی"اد داوری ج"ال"بی ن"كرده
اس"ت .ال"بته ت"روت"سكی روش"نفكر ب"رجس"تهای ب"ود ،ف"رد ب"سیار ت"وان"ای"ی در ف"رم"ان"ده"ی ن"ظام"ی.
يه"ای ت"روت"سكی اص" ً
ال ق"اب"ل ان"كار نیس"ت .ام"ا ه"مین آق"ا در س"ال  ۱۹۰۷وق"تی ك"ه
ای"ن ت"وان"ای" 
ته "ا ب "ه
ب "عد از آن شكس "ت س "ال  ۱۹۰۵و آن م "شكالت "ی ك "ه ب "رای س "ازم "ان س "وس "یال دم "كرا 
وج "ود م "ی آی "د ،اص " ً
ال پ "یشنهاد م "ی ده "د ك "ه آق "ا ان "حالل! ره "ا ك "نید ،دس "ت ب "رداری "د از ای "ن
م "سئله و ب "عد ه "م آن ت "ئوری ان "قالب )ان "قالب پ "ی در پ "ی( را م "طرح ك "رد .آخ "ر ك "شوره "ای "ی ك "ه
اص " ً
ال آم"ادگ"ی ن"دارن"د ،چ"گون"ه ان"قالب پ"رم"نان"ت ان"جام م"ی ده"ند؟ آمل"ان ح"تی تج"لیات ان"قالب
ه"م از خ"ودش ن"شان داد ب"عد از ج"نگ اول ج"هان"ی و ی"ا م"جارس"تان"ی ح"تی ی"ك ق"یام ه"م ان"جام
داد ب"رای ع"ملی ك"ردن ان"قالب"ش ،ام"ا س"رك"وب ش"د .ی"عنی در ه"یچ ك"شور دی"گری ش"رای"ط ع"ینی
اج"رای ان"قالب وج"ود ن"داش"ت ام"ا آق"ای ت"روت"سكی ه"مچنان پ"ای"ش را در ی"ك ك"فش ك"رده ان"قالب
پ " "رم " "نان " "ت ،م " "ی خ " "واس " "ت و ت " "نها ای " "ن ن " "بود م " "سائ " "ل دی " "گری ه " "م ب " "ود .ض " "منا ً در درون ح " "زب
ك"مونیس"ت ب"ه ص"ورت ی"ك ف"راك"سیون ش"روع ك"رده ب"ود ب"ه ع"مل و م"ی دان"ید ك"ه ف"راك"سیون"یسم
ت " "شكیالت " "ی م " "ثل وب " "اس " "ت ب " "رای ی " "ك س " "ازم " "ان س " "یاس " "ی م " "تشكل و م " "تمرك " "زی ك " "ه م " "عتقد ب " "ه
س"ان"ترال"یسم دم"كرات"یك اس"ت .ام"روزه اح"زاب ك"مونیس"ت ب"ه وج"ود ف"راك"سیون"یسم ن"ظری ب"اور
ی ش"ود در ت"صمیمات
دارن"د ،ی"عنی در درون ی"ك ح"زب ك"مونیس"ت ن"ظرات اك"ثری"ت ك"ه م"تبلور م" 
ی ش"ود .ام"ا ه"مواره اق"لیتی ه"م وج"ود دارد ،ح"قوق
ره"بری ح"زب ،م"وض"ع اص"لی ح"زب ای"جاد م" 
يش"ود؟ در ای"ن س"ان"ترال"یسم دم"كرات"یك ،اگ"ر ح"قوق اق"لیت رع"ای"ت ن"شود ،ای"ن
ای"ن اق"لیت چ"ه م" 
س"ان"ترال"یسم ب"وروك"رات"یك م"ی ش"ود .س"ال ه"ای س"ال م"تأس"فان"ه ای"ن چ"نین ع"مل ش"ده و ل"طمات
ن ن "اپ "ذی "ری ه "م از ای "ن ب "اب "ت ب "ه اح "زاب وارد ش "ده اس "ت ،چ "ه در ات "حاد ش "وروی چ "ه در
ج "برا 
مج"موع"ه ج"نبش ك"مونیس"تی و ض"منا ً در ح"زب ت"وده ای"ران .ام"ا ام"روزه اوم"ان"یته )ارگ"ان ح"زب

ك"مونیس"ت ف"ران"سه( ی"ك س"تون ب"رای اق"لیت در ای"ن روزن"ام"ه ق"رار داده ،ی"عنی آن"های"ی ك"ه ن"ظرات
دی "گری دارن "د ح "ق دارن "د در ای "ن س "تون ن "ظرات "شان را ب "یان ك "نند ،ض "من ای "نكه ع "ضو ح "زب
ك" "مونیس" "ت ه" "م هس" "تند .ب" "ا ای" "ن اس" "تدالل ك" "ه ب" "ا ان" "تشار ن" "ظری" "ات اق" "لیت چ" "ه ب" "سا ای" "نها در
ان"تخاب"ات ب"عدی ب"شون"د اك"ثری"ت ،ای"نها ك"ی ح"ق دارن"د ب"ر اس"اس ن"ظرات خ"ودش"ان ت"بدی"ل ب"ه
اك"ثری"ت ب"شون"د؟ زم"ان"ی ك"ه ب"توان"ند ن"ظری"ات"شان را ب"ه ن"ظر ه"مه اع"ضا ب"رس"ان"ند و اگ"ر ام"كان"ی
ب "رای ط "رح ن "ظری "ات اق "لیت ن "باش "د ،آن وق "ت ارت "باط "ات درون ح "زب ب "ه ب "ان "د ب "ازی ت "بدی "ل م "ي
ش "ود  ،ب "ان "د ب "ازی م "حكوم اس "ت در درون ی "ك ح "زب .ام "ا ارائ "ه ن "ظر م "خال "ف آزاد اس "ت ،ح "تی
ان "عكاس "ش در روزن "ام "ه ارگ "ان .ب "ه گ "مان م "ن ای "ن ح "رك "ت دم "كرات "یكی ك "ه ام "روزدر پ "ارهای از
اح"زاب ك"مونیس"ت ،منج"مله ح"زب ك"مونیس"تی ف"ران"سه اع"مال م"ي ش"ود ی"كی از ت"حوالت م"ثبتی
است كه در جنبش كمونیستی جهان پدید آمده است.
ی "كی از ح "اض "ران :ض "من ت "شكر از آق "ای ع "موی "ی ك "ه دع "وت س "ازم "ان را پ "ذی "رف "تند و تش "ری "ف
آوردن"د در ای"ن ج"لسه و ت"شكر از دوس"تان"ی ك"ه تش"ری"ف آوردن"د ب"رای ای"ن ج"لسات .ب"ا ام"ید ب"ه
ق ت"ری ص"ورت ب"گیرد .ب"ه ه"ر ح"ال م"ن ف"كر
ای"نكه ای"ن ج"لسات ادام"ه داش"ته ب"اش"د و ب"ررس"ی دق"ی 
م "ی ك "نم ك "ه ف "رای ع "قای "د و دی "دگ "ا هه "ای "ی ك "ه ه "ر گ "روه س "ازم "ان "ی دارد و ق "طعا ً ب "رای خ "ودش
م"حترم اس"ت و ق"اب"ل اع"تنا ،ی"ك ب"حث خ"یلی م"همی ك"ه در ت"اری"خ اح"زاب ای"ران م"طرح اس"ت و
م"تأس"فان"ه ب"ه خ"وب"ی ن"توانس"ته اح"زاب ،س"ازم"انه"ا و گ"رو هه"ای م"تشكل و ق"وی ش"كل ب"گیرد و
چ "ه ب "سا در ش "رای "ط ح "اض "ر ب "رای م "ا خ "یلی ه "م ن "یاز اس "ت ،ش "رای "طی ك "ه ب "ه ه "ر ح "ال ف "شار
تگ"ری"زی م"ردم از س"وی دی"گر ب"ه ج"ام"عه ام"روز ای"ران
ح"اك"میت از ی"كسو و ب"ه اص"طالح س"یاس" 
يش"ود ،ب"رای ای"نكه م"قداری از تح"زب از ب"ه اص"طالح ت"شكیالت"ی
ی"عنی ج"ام"عه خس"ته تح"میل م" 
ته "ای "شان را در ای "ن ق "ال "ب ان "جام ن "ده "ند و اگ "ر ه "م
ش "دن ك "ار س "یاس "ی ط "فره ب "رون "د و ف "عال "ی 
ی ب"ینیم ك"ه ب"ه ص"ورت خ"یلی پ"راك"نده و م"تفرق اس"ت و در ای"ن
ته"ای س"یاس"ی هس"ت ،م" 
ف"عال"ی 
ب"ین م"ا تج"رب"ه خ"یلی خ"وب"ی را ف"كر م"ي ك"نم از ل"حاظ س"ازم"ان"ده"ی ت"شكیالت"ی در ح"زب ت"وده
داش "تیم ،ش "ما زح "مت ك "شیدی "د و ب "خشی از ت "اری "خچهای را ف "رم "ودی "د ك "ه گ "ران "قدر ب "ود ،م "نتها
ی ك"نم ش"رای"ط ش"ای"د آن روز ای"ران ه"م
ح"اال ش"خصا ً خ"یلی ب"رای"م ج"ال"ب و ج"ذاب اس"ت ،ف"كر م" 
ی خ"واه"د ك"ه اگ"ر ام"كان داش"ته ب"اش"د روی
در ده"ه  ۲۰و ه"م ده"ه  ۳۰خ"یلی م"هم اس"ت .دل"م م" 
يده"د در م"ورد آن"ها ص"حبت
كه"ا و ب"ه اص"طالح ت"ا ح"دی ك"ه ح"اال وق"ت ف"رص"ت م" 
روشه"ا ،ت"اك"تی 
ش "ود؛ ای "ن ی "ك ب "حث .ب "حث دی "گر ه "م ب "ه ه "ر ح "ال ب "رای م "ن ج "ال "ب اس "ت ك "ه از ج "ان "ب ش "ما ب "ه
ع "نوان ی "ك ن "یروی چ "پ ،ی "ك ف "رد از ح "زب ت "وده ب "دان "م ك "ه خ "ودت "ان تح "لیلتان از ع "لت اف "ول ب "ه
اص "طالح دی "دگ "اهه "ای ب "ه ط "ور ك "لی چ "پ و دی "دگ "اهه "ای ك "مونیس "تی در س "اله "ای اخ "یر ،ع "لت
ی ش "ده ب "رای
ع "مدهاش چیس "ت؟ ع "الوه ب "ر آن ف "شاری ك "ه ب "االخ "ره از ج "ان "ب آم "ری "كا وارد م " 
ي خ"واه"م دالی"ل درون"ی ای"ن اف"ول و ان"تقاده"ای ش"ما را از درون
ته"ا ،ی"عی م" 
شكس"ت ك"مونیس" 

تها بدانم.
یا به نحوی انتقاد از خود كمونیس 
ض"منا ً اگ"ر ص"الح م"ی دان"ید ی"ادی ه"م از اع"دامه"ای س"ال  ۶۷ب"فرم"ای"ید .ض"منا ً تح"لیلی ه"م از
وض"ع م"وج"ود ك"شور ك"ه چ"طور ش"د ك"ه ج"مهوری اس"الم"ی ك"ه ب"ا ش"عاره"ای"ی ب"ه اص"طالح چ"پ و
یا مردمی آمد چطور شد كه فشارهای فعلی به وجود آمد؟
آق"ای ع"موی"ی :خ"وب ،ب"بینید ،م"ن اب"تدای ص"حبتم اش"اره ك"ردم ك"ه م"ا درب"اره ت"اری"خی ص"حبت
ی ك"نیم ك"ه ب"یش از ن"یم ق"رن از ت"اری"خ ای"ران را در خ"ودش م"تبلور ك"رده اس"ت .ت"ذك"ر دوس"ت
م" 
ع"زی"زم"ان ه"م خ"یلی ب"ه ج"اس"ت ك"ه ب"ای"د ب"ه اخ"تصار م"طال"ب ب"یان ش"ود ،ام"ا ه"رق"در ه"م ش"ما
ی روم ت"ا ب"توان"م ی"ك
ی ش"ود .ب"بینید م"ن م"رت"ب از ای"ن س"ال ب"ه آن س"ال م" 
م"ختصر ب"كنید ،ب"از ن"م 
ی ب"ینم چ"قدر م"طال"ب دی"گر آن پش"ت ب"اق"ی م"ان"ده ك"ه ب"ای"د گ"ذرا اش"ارهای ب"ه
واق"عه را ب"گوی"م و م" 
آن" "ها ب" "كنم ،ای" "ن اخ" "تصار خ" "یلی دش" "وار اس" "ت .واق" "عا ً اگ" "ر ب" "نا ،ب" "رای" "ن اس" "ت ك" "ه ای" "ن ت" "اری" "خ
ب "ررس "ی ش "ود و تح "لیل ش "ود و ع "لل را ب "یان ب "كنیم ،ه "یچ چ "ار های نیس "ت ج "ز ای "نكه گ "فتني ه "ا
ي
گ"فته ش"ود .خ"وب م"ن خ"یلی ك"لی ،اخ"یرا ً در م"صاح"ب های ك"ه ب"ا س"ای"ت شه"رون"د داش"تم ،ن"م 
ی ب" "ینند ،آن
ی رون" "د در ای" "نترن" "ت و ای" "ن س" "ای" "ت را م" " 
دان" "م دوس" "تان" "ی ك" "ه ب" "عضی وق" "ته" "ا م" " 
م"صاح"به را خ"وان"د هان"د ی"ا ن"ه؟ ب"ه ه"ر ح"ال ب"حثی پ"یش آم"د ب"ه م"ن اش"اره ش"د ك"ه ت"و دو دوره
زن"دان"ی ك"شیدی ،آن دوره و ا"ین دوره .ا"ین زن"دان ه"ا را م"قای"سه ك"نید ب"ا ه"مدی"گر و اض"اف"ه ك"رد
زن"دان آن دوره ك"ه از م"هندس س"حاب"ی ه"م س"ؤال ش"د ،ای"شان گ"فتند ك"ه »خ"وب م"ردم م"یگن ك"ه
گ "لی ب "ه ج "مال ق "بلی« گ "فتم ك "ه واال آق "ای م "هندس س "حاب "ی اص " ً
ال ب "ا ای "ن ك "الم ت "لطیف ك "رده
اص"ل ق"ضیه را .ح"اال ال"بته ت"وی آن س"ای"ت ب"ه اش"تباه ن"وش"ته ب"ود ل"طف ك"رده در ح"ال"ی ك"ه م"ن
گ"فتم ت"لطیف ك"رده م"سئله را .اص" ً
ال زن"دان آن دوره و ای"ن دوره ق"اب"ل ق"یاس نیس"ت .م"ن ه"مواره
گ "فتهام ك "ه چه "ره رژی "م گ "ذش "ته ه "مواره س "یاه ب "وده .ن "ه ف "قط چ "پ ب "لكه ه "ر ن "یروی م "خال "فی را
س "رك "وب و ن "اب "ود ك "رد و از ب "ین ب "رد .ام "ا ب "ا ك "مال ت "أس "ف در ای "ن دوره ج "دی "د ب "عد از ان "قالب
ك"اری ك"ردن"د ك"ه ای"ن چه"ره س"یاه ،س"فید ش"د! ای"ن ج"مله م"ن ب"ه ه"یچ وج"ه ب"ه ای"ن م"عنا نیس"ت ك"ه
م"ن آرزوی ب"رگش"ت ب"ه ن"ظام گ"ذش"ته را دارم ،م"ن ب"یش از ه"مه ك"سان"ی ك"ه در ای"ن ای"ام س"ختی
ك"شیدهان"د از دوره رژی"م گ"ذش"ته س"ختی ك"شیدهام ۲۵ ،س"ال از به"تری"ن س"ال ه"ای زن"دگ"ی و
ج"وان"ی م"ن در آن زن"دان ه"ای س"یاه گ"ذش"ت ۲۶ .س"ال"ه ب"ودم ب"ه زن"دان رف"تم و  ۵۱س"ال"ه ك"ه ب"ودم
از زندان بیرون آمدم و فقط  ۴سال هواخوری داشتم كه دوباره رفتم توی زندان.
در ب"همن  ۶۱ب"از ه"م رف"تم زن"دان و پ"ای"یز  ۷۳ب"ه ع"نوان ی"ك م"اه م"رخ"صی م"ن را آوردن"د ب"یرون.
ب"بینید دوس"تان ع"زی"ز م"ن" ،راج"رك"ی ران" ع"ضو ك"میته م"رك"زی ح"زب ك"مونیس"ت آم"ری"كا اخ"یراً
ك"تاب"ی ب"رای م"ن ف"رس"تاده و پش"ت ن"وی"سی ك"رده ك"ه واق"عا ً وق"تی ن"گاه"ش ك"ردم اش"ك در چ"شمم
ج "مع ش "د ،ب "ه ح "ام "ل ای "ن ك "تاب گ "فته ب "ود ك "ه» :ب "ه دوس "تان ای "ران "ی م "ا ب "گوی "ید ك "ه ش "ما ك "م از
م"ان"دال ن"داری"د« م"ن واق"عا ًاش"ك آ"مد در چ"شمم ك"ه م"ن اص" ً
ال مس"تحق چ"ین تج"لیلی نیس"تم .ای"ن

ج"وان"ان م"ا ك"ه در ی"ك ت"ظاه"رات س"اده م"ی آی"ند و ب"عد اح"ضار م"ي ش"ون"د ،ب"عد م"ی ری"زن"د ك"وی
دان"شگاه و آن كش"تار ...ب"ا ای"ن ه"مه ح"ضور دارن"د .م"شكالت زی"اد اس"ت .واق"عیتش ای"ن اس"ت
ك "ه وق "تی م "ن ب "ه خ "برن "گاری ك "ه ب "رای م "صاح "به آم "ده ب "ود ،آن م "وق "ع ص "بح ام "روز منتش "ر م "ی
ش"د ،پ"یغام"ی ب"ه دس"تان"درك"اران آن روزن"ام"ه دادم ك"ه آق"ای"ان ب"دون م"تشكل ك"ردن ه"واداران"تان
ك " "اری از دس " "ت ش " "ما س " "اخ " "ته نیس " "ت ،راه " "ی ك " "ه در پ " "یش گ " "رف " "تهای " "د خ " "یلی خ " "وب اس " "ت.
ي خ"واه"ید ح"زب
ي ك"نید ،خ"یلی خ"وب اس"ت .م" 
ي ده"ید ،م"سائ"لی ك"ه م"طرح م" 
ش"عاره"ای"ی ك"ه م" 
ت "شكیل ب "ده "ید ام "ا ح "زب ب "ه ای "ن ص "ورت ت "شكیل ن "می ش "ود ،ای "ن س "تاده "ای ان "تخاب "ات "ی ك "ه
ق" "اع" "دت" "ا ً ف" "عال ت" "ری" "ن اف" "رادت" "ان در آن" "جا دارن" "د ك" "ار م" "ی ك" "نند را ب" "عد از ان" "تخاب" "ات ب" "ه ع" "نوان
شه "ای اول "یهای ك "ه ب "رای
هس "تهه "ای اول "یه ح "زب ح "فظشان ك "نید .ای "نها ب "ه ل "حاظ ه "مان ك "وش " 
ج" "لب آرای م" "ردم و ش" "ناخ" "ت ك" "سان" "ی ك" "ه م" "راج" "عه م" "ی ك" "نند و رأی ب" "ده" "ند ی" "ا ك" "وش" "شه" "ای
ت"بلیغات"ی ك"ه ب"رای ك"ان"دی"دای م"عین ت"وس"ط ای"ن س"تاده"ای ان"تخاب"ات"ی ان"جام م"ي گ"یرد ق"اع"دت"اً
اف " "راد به " "تری هس " "تند نس " "بت ب " "ه ی " "ك رأی ده " "نده س " "اده .ای " "نها را ب " "ه ع " "نوان هس " "ته اول " "یه ی " "ك
شه "ای ت "شكیالت "ی ب "ه ای "نها ب "ده "ید چ "گون "گی ای "جاد
س "ازم "ان ن "گه داری "د ،ب "عد ی "ك س "ری آم "وز 
ش "بكه ،چ "گون "گی ب "رق "راری ارت "باط "ات ،چ "گون "گی ب "رن "ام "هه "ای "ی ك "ه ب "ای "د ن "قش ت "روی "جی داش "ته
ب"اش"د ،چ"ون ب"رن"ام"هه"ای ت"روی"جی ش"ما ب"ا ب"رن"ام"هه"ای ت"بلیغات"ی ش"ما ك"ه غ"ال"با ً ج"نبه ش"عاری
دارد ب" "ای" "د ف" "رق داش" "ته ب" "اش" "د .خ" "وب ای" "نها م" "بان" "ی اول" "یه ت" "شكیل ی" "ك ح" "زب اس" "ت .م" "ن غ" "ال" "باً
ش"نیدهام ك"ه ام"ر تح"زب در ای"ران اص" ً
ال ط"رف"دار ن"دارد .اش"ار های ه"م ش"ما ك"ردی"د .ای"ن روح"یه
تح"زب ن"اپ"ذی"ری ك"ه االن ب"ه وج"ود آم"ده اش"اره ب"ه ی"أس ب"عد از شكس"ت اص"الح"ات ن"كنید! ای"ن
ف"ضا ،ف"ضای ای"نجاس"ت ،ای"ن ه"مان ف"ضای"ی اس"ت ك"ه پ"یش از آن  ۲۲م"یلیون آم"دن"د ب"ه آق"ای
خ" "ات" "می رأی دادن" "د ،ای" "ن ه" "مان ف" "ضای" "ی اس" "ت ك" "ه اك" "ثری" "ت ع" "ظیم مج" "لس ش" "شم را آق" "ای" "ان
اص"الح ط"لبان پ"ر ك"ردن"د ،اح"زاب م"ا ب"ا س"رك"وب ه"میشه از ع"رص"ه ف"عال"یت خ"ارج ش"د هان"د و ه"ر
دوران"ی ك"ه م"قداری ف"ضا ب"از ب"وده ب"ه س"رع"ت ام"ر تح"زب رون"ق گ"رف"ته .ش"ما ن"گاه ك"نید ت"نها ده"ه
 ۲۰ن"بود ،درس"ت س"اله"ای اول"یه ده"ه  ۴۰ب"از دوب"اره دی"دی"م ك"ه ج"بهه م"لی پ"یدا ش"د و در درون
آن ن" "یروه" "ای چ" "پ ه" "م زی" "ر پ" "وش" "ش ه" "مین ج" "بهه م" "لی ،گ" "روه ج" "زن" "ی ش" "كل گ" "رف" "ت .س" "ازم" "ان
م"جاه"دی"ن خ"لق ب"ا ت"وج"ه ب"ه ن"گرش ان"تقادی ك"ه نس"بت ب"ه ن"هضت آزادی داش"ت رف"ت ب"ه ط"رف
ش"ك لگ"یری ،پ"اگ"یری .اول ان"قالب ،س"ال اول و دوم  ۵۸و  ۵۹را ب"ه خ"اط"ر بس"پاری"د ،چ"ه دوران
يه" "ای" "شان
ش" "كوف" "ا ،زن" "ده و ف" "عال" "ی ب" "ود ،اح" "زاب م" "ختلف پ" "دی" "د ش" "دن" "د .ح" "اال ب" "گذری" "م ب" "عض 
گ"رو هه"ای ك"وچ"كی ب"ودن"د ك"ه ادای اح"زاب را درم"ی آوردن"د و در س"یاس"تگذاري ه"ای"شان چ"ه
ي ه"ای دی"گران ش"د ،در واق"ع ب"هان" ه س"از ش"دن"د ب"رای
ك"اره"ای غ"لطی ك"ردن"د ك"ه م"وج"ب گ"رف"تار 
ك"سان"ی ك"ه از ه"مان اول ش"مشیرش"ان را از رو بس"ته ب"ودن"د ،ام"ا ع"میقا ً اع"تقاد دارم ك"ه تح"زب
در ای"ران ك"ام" ً
ال زم"ینه دارد .روزی ی"ك م"صاح"ب ه گ"ر ای"تال"یای"ی از م"ن پ"رس"ید آی"ا ش"ما ف"كر م"ی

ك"نید ك"ه در ای"ران ی"ك ح"زب گس"تردهای ك"ه ط"رف"دار س"وس"یال"یسم ب"اش"د ،وج"ود دارد؟ گ"فتم واال
س"ؤال ع"جیبی م"ی ك"نید اگ"ر ه"م وج"ود داش"ته ب"اش"د ك"ه خ"وب ط"بعا ً م"ن ب"ه ش"ما ن"مي گ"وی"م چ"ون
ای"ن درس"ت م"ثل س"ؤال"ی اس"ت ك"ه ب"ازج"و از آدم م"ی ك"ند .ام"ا ت"ا آن"جا ك"ه م"ي دان"م ن"ه ،وج"ود
ن" "دارد .ام" "ا ب" "ه ش" "ما ب" "گوی" "م ،اگ" "ر ی" "ك روزی ب" "ه م" "وج" "ب ه" "مین ق" "ان" "ون اس" "اس" "ی ب" "سیار ب" "سیار
مح "دودك "ننده ،آزادی اج "تماع "ات ،ب "یان و آزادی اح "زاب وج "ود داش "ته ب "اش "د ،ح "زب ط "رف "دار
س"وس"یال"یسم ،ان"سجام و ت"شكلش ب"ه ص"ورت م"هم ت"ری"ن ح"زب س"یاس"ی ای"ن م"ملكت خ"واه"د ب"ود.
ته " "ا ،در
ش " "ما اط " "مینان داش " "ته ب " "اش " "ید .م " "ن اع " "تقادم ای " "ن اس " "ت و در دی " "داره " "ا ،در ص " "حب 
ت " "مای " "الت و اظ " "هار ع " "قیدهه " "ای " "ی ك " "ه اف " "راد گ " "ون " "اگ " "ون م " "ي ك " "نند ،چ " "ه در ته " "ران و چ " "ه در
شه"رس"تانه"ا ،واق"عا ً ش"اه"د گ"رای"شات ن"ظری -ح"اال م"مكن اس"ت از ل"حاظ ای"دئ"ول"وژی"ك ن"ظرات
م" "عینی داش" "ته ب" "اش" "ند ،م" "ث ً
ش ه" "ای" "ی ب" "ودم در زم" "ینه اداره
ال اف" "راد م" "عتقد ب" "ه اس" "الم -و ن" "گر 
ج "ام "عه ،در زم "ینه اج "رای ب "رن "ام " هه "ای اق "تصادی -س "یاس "ی م "عینی ك "ه اص " ً
ال دور نیس "ت از
نظرات نیروهای چپ.
ص "حبت در زم "ینه چ "گون "گی س "ازم "ان "ده "ی ،اص " ً
ال در چ "ارچ "وب ی "ك چ "نین ب "رن "ام "ه ه "ای "ی ن "می
گنجد و یك جنبه تخصصی و فنی دارد ،بیش از اینكه جنبه تئوریك داشته باشد.
س"ؤا ل :ب"ا ع"رض س"الم خ"دم"ت دوس"تان و ت"شكر از ج"ناب آق"ای ع"موی"ی ك"ه ص"حبته"ای خ"وب"ی
ارائ"ه دادن"د .ال"بته ای"نكه ح"اال م"ا ج"ری"ان زن"دان آق"ای ع"موی"ی را ق"ب ً
ال م"ی دانس"تیم واق"عا ً ق"اب"ل
ت "قدی "ر اس "ت ،ه "ر ف "ردی ب "ه خ "اط "ر ع "قیده و ان "دی "شهاش م "دت زم "ان زی "ادی را تح "مل ك "ند در
ي
زن"دان .م"نتها م"سئل های ك"ه هس"ت ای"ن اس"ت ك"ه در ق"ال"ب ح"زب ،م"وق"عی ك"ه ی"ك ف"رد ف"عال"یت م" 
ي ش"ود .ب"ا وج"ود
ك"ند مس"لما ً ك"ارك"رد و آن خ"ط م"شی ك"ه ای"ن ح"زب دارد م"توج"ه اش"خاص ه"م م" 
اح"ترام"ی ك"ه ب"رای ج"ناب آق"ای ع"موی"ی و س"ای"ر ك"سان"ی ك"ه ب"ه خ"اط"ر ان"دی"شه ش"ان در زن"دان ب"ه
س"ر ب"ردن"د ق"ائ"ل هس"تیم ،م"ا ان"تقادات خ"یلی م"شخصی نس"بت ب"ه ح"زب ت"وده در ت"اری"خ م"عاص"ر
ای"ران از ل"حاظ ت"شكیالت"ی داری"م ،خ"وب ح"زب ت"وده ی"كی از دی"رپ"ات"ری"ن اح"زاب ك"شور اس"ت و
ي ت"وان"د از ل"حاظ ت"شكیالت"ی ب"ه ع"نوان ی"ك ال"گو ،ی"ك
واق"عا ً ب"ه خ"اط"ر تج"رب" های ك"ه كس"ب ك"رده م" 
ط م "شی و آن راه "برده "ای "ی ك "ه ح "زب
س "رم "شق ب "اش "د ب "رای س "ای "ر اح "زاب ،م "نتها از ل "حاظ خ " 
ت"وده ات"خاذ ك"رده ب"ه ن"ظر م"ن ای"ن س"ؤال ،س"ؤال"ی اس"ت ك"ه در دورهه"ای م"ختلف ب"ای"د ای"نها ن"قد
ي خ"واس"تم نس"بت ح"زب ت"وده و
و ب"ررس"ی ش"ود ،ام"ا ح"اال ك"ه ق"رار اس"ت خ"الص"ه ك"نیم م"ن م" 
ن"اس"یون"ال"یسم و آن اس"تقالل ط"لبی ای"ران ،م"لی گ"رای"ی ای"ران در دورهه"ای م"ختلف م"شخص
ش "ود .از ن "ظر م "ا م "ث ً
ال در ب "سیاری از ب "زن "گاهه "ای ت "اری "خی ك "ه ح "زب ت "وده م "ی ت "وانس "ته در
ي خ"واه"ی ك"ه در ط"ول ت"اری"خ م"عاص"ر ج"ری"ان داش"ته ك"مك ك"ند ب"ه
پیش"برد ای"ن رون"د دم"وك"راس" 
ن"وع"ی ،ب"ا آن ع"دم اس"تقالل ط"لبی و ی"ا س"ای"ر م"سائ"ل ای"ن رون"د م"توق"ف ش"ده اس"ت .ب"رای م"ثال،
خ"وب خ"یلی واض"ح ب"وده م"وق"عی ك"ه ن"فت م"ا ق"رار ب"ود م"لی ب"شود ،ح"زب ت"وده اص" ً
ال ب"حثش ای"ن

ن"بوده ك"ه ش"رك"ت ه"ای"ی ك"ه در ج"نوب ف"عال"یت م"ی ك"نند ه"مه م"لی ب"شون"د ،ب"حث ح"زب ت"وده ای"ن
ال چ"را ان"گلیس در ج"نوب ف"عال"یت م"ی ك"ند ام"ا م"ث ً
ب"وده ك"ه م"ث ً
ال ات"حاد ج"ماه"یر ش"وروی ن"می
ت"وان"د ن"فت م"ا را اس"تخراج ك"ند ،ت"صفیه ك"ند ،ح"اال م"سائ"ل دی"گر .ب"ه ن"ظر م"ن ای"ن ی"ك روی"های
ب"وده ك"ه ی"ك ن"وع ن"اس"یون"ال"یسم ك"اذب روس"ی ش"وروی در درون اف"راد ت"وده ج"ری"ان داش"ته ،ك"ه
ای"ن ن"اس"یون"ال"یسم ب"اع"ث ش"ده ك"ه م"ناف"ع م"لی م"ا ت"وس"ط اف"راد ح"زب ت"وده در ب"سیاری از ج"اه"ا
م"ورد خ"طر ق"رار ب"گیرد و ی"ك ای"راد دی"گر ك"ه ح"اال م"ا م"ی ت"وان"یم ب"ه ح"زب ت"وده وارد ب"كنیم ،آن
س"اخ"تار بس"ته ای"دئ"ول"وژی"كی ب"وده ك"ه ح"زب ت"وده م"ان"ند س"ای"ر اح"زاب ك"مونیس"ت ك"ه در ج"هان
وج"ود داش"تهان"د ،داش"تند .ب"رای م"ثال ،م"ث ً
ال در دوران دول"ت م"صدق ب"ه خ"اط"ر اس"تقالل ط"لبی
ك"ه م"صدق داش"ت ب"ه ن"وع"ی ب"ا پش"توان"ه م"ردم"ی ك"ه خ"ودت"ان ه"م اش"اره ك"ردی"د در م"قاب"ل ش"رق و
غ "رب ایس "تاده ب "ود ،در آن م "وق "ع ب "حث ن "یاز ب "ه اس"تقالل و ن "یاز ب "ه اس"تقالل م "لی ب "ه ع "نوان ی "ك
ن"یازی ب"ود ك"ه م"لت ای"ران اح"ساس م"ي ك"رد .اح"زاب ت"وده در ی"ك س"اخ"تار ای"دئ"ول"وژی"ك آم"دن"د
گ"فتند» :ح"اال ای"ن ح"كوم"تی ك"ه م"صدق ره"بری م"ی ك"ند ی"ك ح"كوم"ت ب"ورژوازی اس"ت و م"ا ب"ای"د
ي ك"نم
ب"ا ب"ورژوازی ب"جنگیم و ب"عد ب"ه آن م"راح"ل ب"رس"یم «.و ب"عد م"سائ"ل دی"گر .م"ن اح"ساس م" 
ك" "ه ای" "ن دو ن" "قد اس" "اس" "ی وج" "ود دارد .ای" "نكه س" "اخ" "تار بس" "ته ح" "زب ت" "وده اس" "اس" "ا ً ب" "اع" "ث ع" "دم
ش"كوف"ای"ی ج"ری"انه"ای ف"كری ك"ه درون خ"ود ح"زب ت"وده ه"م وج"ود داش"ته ،ش"ده اس"ت و ی"كی ه"م
ك "ه م "سئله م "هم ت "ر اس "ت ك "ه ح "اال م "ی خ "واه "م در ای "ن م "ورد ه "م بیش "تر ت "وض "یح ده "ید ،ه "مان
ب"حث ن"اس"یون"ال"یسم و م"لی گ"رای"ی اس"ت ك"ه م"طرح ك"ردی"د .ج"ناب"عال"ی در ص"حبته"ای"تان گ"فتید
ته"ا ب"ه م"ا ح"مله م"ي ك"ردن"د م"گر م"ا ،م"لت م"ا ،ب"ه آب"ا و اج"داد م"ا ،ب"ه س"نن م"ا،
ك"ه »پ"انای"رانیس" 
س"ننی ك"ه ت"اری"خ م"ا را ش"كل دادهان"د ،اع"تقاد ن"داری"م و اح"ترام ن"می گ"ذاری"م« م"ن اح"ساس م
يك"نم ح"زب ت"وده ب"ه خ"اط"ر ای"ن خ"ط م"شی ك"ه ات"خاذ م"ی ك"ند ،ی"عنی ح"مای"ت ب"دون ت"أم"ل و ب"دون

ت"فكر از اح"زاب"ی م"ثل اح"زاب ك"مونیس"ت و ب"ه خ"صوص در دوره اس"تال"ینیسم ،ب"اع"ث ش"ده ك"ه
ي گ "رای "ی را در درون اع "ضای خ "ودش بكش "د و ای "ن ام "ر ب "اع "ث ش "د ك "ه م "تأس "فان "ه
آن روح م "ل 
ن"توانس"تیم در دوران م"عاص"ر از ط"رف ح"زب ت"وده ی"ك رون"د رو ب"ه رش"د دم"كراس"ی خ"واه"ی را
ش"اه"د ب"اش"یم .ی"ك ن"كته دی"گری ه"م در م"ورد زم"ان"ی و م"كان"ی ك"ه ش"ما اش"اره ك"ردی"د ،ای"ن زم"ان
و م "كان را م "ن ق "بول دارم ب "االخ "ره ه "ر ان "دی "ش های در ظ "رف م "كان "ی خ "اص خ "ودش ق "اب "ل ن "قد
اس"ت ،خ"یلی از م"تفكران م"ا ب"ودن"د ك"ه یكس"ری ص"حبته"ای"ی ارائ"ه ك"ردن"د ام"ا االن م"ا آن"ها را
ن"قد م"ی ك"نیم .ن"می ش"ود ب"یرح"مان"ه ب"ه س"مت آن"ها ح"مله ك"نند ام"ا ب"ه ن"ظر م"ن ای"ن دل"یل ك"اف"ی
نیس"ت ،م"ث ً
ال ح"ال ج"نای"ت اس"تال"ین درآن زم"ان ب"رای م"ا خ"یلی ع"ادی ب"وده .ی"عنی ی"ك م"سئل های
ي گ"ردد ك"ه ب"اع"ث م"ی ش"ده از آن زم"ان و م"كان
ب"ه ن"ظر م"ن ب"ه س"اخ"تار بس"ته ح"زب ت"وده ب"رم" 
خاص خودشان اطالع پیدا نكنند و. ...
ی"كی از ح"ضار :ت"مام اح"زاب ك"مونیس"تی دن"یا ه"مان ط"ور ك"ه آق"ای ع"موی"ی گ"فتند زی"رمج"موع"ه

ال اص" ً
ات"حاد ش"وروی از ل"حاظ ای"دئ"ول"وژی"كی ب"ودن"د .او ً
ال ن"فس ب"ه وج"ود آم"دن اس"م ح"زب ت"وده
چ" "ه ب" "وده؟ اس" "تال" "ین آم" "ده گ" "فته آق" "ا ح" "زب ت" "وده ،چ" "ون ك" "مونیس" "ت ن" "می ت" "وان" "د در ی" "ك ك" "شور
مس"لمان پ"ا ب"گیرد .ش"ما وق"تی ك"ه ب"ه ای"ن ف"لسفه ت"وج"ه ك"نید ك"ه اس"م ح"زب را ح"زب ت"وده م"ی
گ"ذارن"د ،ای"ن ی"عنی ی"ك ام"ر ن"اص"واب اس"ت ك"ه ی"عنی ح"اال ح"االه"ا ن"مي ت"وانس"ته پ"یش ب"یای"د.
ح "اال ب "حث ن "اس "یون "ال "یسم دوره م "صدق ،ب "بینید ی "ك ت "وض "یح ،خ "یلی ج "ال "ب اس "ت ای "ن م "سئله،
ي روم ،م "ی گ "وی "د ك "ه در ش "وروی ف "الن ك "ار را م "ی ك "ردن "د ،م "راد
س "خنران "ی آق "ای آغ "داش "لو م " 
ف"ره"ادپ"ور م"ي گ"وی"د ك"ه »ف"الن رئ"یس ی"كی از س"ران ح"زب ت"وده زن"ش را م"ی زده« ح"اال ت"وج"ه
داش"ته ب"اش"ید ك"ه س"ازم"ان زن"ان را ح"زب ت"وده درس"ت ك"رده اس"ت .م"قال"ه آق"ای س"پان"لو را م"ي
خ"وان"م ای"شان را ك"ه دی"گر م"ا ج"زو ج"ام"عه روش"نفكران م"ي دان"یم ،چ"ه م"ی گ"وی"ند؟ م"ي گ"وی"ند:
ي ه"ا ب"رگش"تند ب"ه ك"ان"ون ن"وی"سندگ"ان؟« ك"ارت پ"رچ"م اس"الم ه"م
يدان"م چ"را ای"ن ت"ودها 
»م"ن ن"م 
ك"ه ای"شان ف"رم"ودن"د در ل"باس م"یرفخ"رای"ی ب"ود ،اش"تباه ت"اری"خی خ"ود م"صدق ب"ود ك"ه م"ن ب"رای"ش
خ"یلی اح"ترام ق"ائ"لم .خ"وب ام"ا اش"تباه"ی ك"ه دك"تر م"صدق م"ی ك"رد ای"ن ب"ود ك"ه م"يت"رس"ید از
ای " "نكه االن اگ " "ر ب " "ه ح " "زب ت " "وده آزادی ب " "ده " "یم م " "ی روی " "م زی " "ر ل " "وای ح " "زب ك " "مونیس " "ت .ای " "ن
ن"اس"یون"الیس"تی ك"ه ش"ما م"ي گ"وی"ید زی"ر س"ؤال رف"ته ك"ی ك"رد آق"ا؟ م"ا اگ"ر ت"اری"خ را ن"خواه"یم
تح"ری"ف ش"ده ب"دان"یم ،ش"ما م"ی ت"وان"ید ب"روی"د ك"تاب آق"ای آب"راه"ام"یان را ك"ه تح"لیل آم"اری دارد،
ن "ه تح "لیلی ك "ه م "ن دوس "ت دارم ،ب "خوان "ید م "ث ً
ال م "ن االن ط "رف "دار ح "زب ت "وده هس "تم ،م "ن االن
ه"رچ"ه دل"م ب"خواه"د ب"گوی"م ،ام"ا ن"ه وق"تی ك"ه م"ا ب"روی"م ق"شنگ ت"اری"خ را ب"خوان"یم ،ق"یام  ۳۰ت"یر را
يه"ا ب"ودن"د؟ خ"ود آق"ای ك"یان"وری در آن ك"تاب"ی ك"ه ح"اال م"ا ب"رای"مان خ"یلی
ك"ی ان"جام داد؟ ك" 
جای سؤال دارد...
آق"ای ع"موی"ی :ب"ه ن"ظر م"ن م"سئله م"همی را ای"ن دوس"ت ع"زی"زم"ان م"طرح ك"ردن"د ب"ه وی"ژه ب"خش
دوم"ش ،ای"ن ب"خش دوم را م"ن ب"ه ت"فصیل ب"ه ع"نوان ب"حث اس"اس"يام"ان ك"ه در آن زم"ینه ص"حبت
ي گ"ذارم ب"رای ج"لسه دی"گر ،االن خ"یلی وق"ت ك"م اس"ت ،ی"كی دو
م"فصل ت"ری ان"جام ب"ده"یم ،م" 
دق"یقه بیش"تر ب"ه  ۵/۸ن"مان"ده ،اگ"ر ب"خواه"م وارد ب"حثش ش"وم ،ب"ه ن"ظر م"ن ن"اق"ص م"ي م"ان"د و ی"ا
ای "نكه وق "ت اض "اف "ی را م "ی گ "یرد ،اج "ازه ب "ده "ید ب "حث را در ه "مین ج "ا خ "ات "مه ب "ده "یم ،ج "لسه
آینده اگر عمری باقی بود و ما توانستیم اینجا در خدمت شما باشیم...
ي گ"وی"د زن"دگ"ی م"ا ع"قیده اس"ت و ت"الش در راه آن ع"قیده .ح"اال
مج"ری :ب"حثی وج"ود دارد ك"ه م" 
شگذاری ك"رد هان"د ،ب"عضي ه"ا گ"فتهان"د ع"قیده
ن ه"ا چ"ه ب"اش"د ،ب"عضی ه"ا ارز "
ای"نكه ع"قیده ان"سا 
م "ثبت ،ع "قیده م "نفی ،ام "ا ب "ه ن "ظر ش "خص خ "ود ب "نده ،م "ن ف "كر م "ی ك "نم ك "ه ص "رف خ "ود ع "قیده
سا"نی از
داش"نت در راه زن"دگ"ی و ت"الش ب"رای آن ك"ردن ،چ"یز ك"وچ"كی نیس"ت ك"ه م"ا ب"توان"یم ب"ه آ "
آن ع"بور ب"كنیم و ب"ه ع"ناوی"ن م"ختلفی ،ح"اال اف"راد را م"ورد تخ"طئه ق"رار ب"ده"یم .ام"الی ن"ان"وش"ته،
غ "لط ن "دارد .ام "ا ك "سی ك "ه اق "دام ك "رد و ح "رك "ت ك "رد ب "رای ع "قیده خ "ود ،ك "اری را ،ت "الش "ی را و

طه"ای"ی ه"م وج"ود داش"ته ب"اش"د ،م"ن ف"كر
م"بارز های را ش"روع ك"رد ،اگ"ر اح"یان"ا ً در ای"ن م"سیر غ"ل 
يان"صاف"ی اس"ت ك"ه ب"ه واس"طه آن غ"لط ه"ا و اش"تباه"ات ،ك"ل آن ح"رك"ت را آن
م"ی ك"نم خ"یلی ب" 
مبارزه را و آن تالش را ما خدشه به آن وارد بكنیم و تخطئه بكنیم.
در ح"ضور ف"ردی هس"تیم ك"ه  ۳۷س"ال از به"تری"ن دوران ع"مر خ"ودش"ان را ب"ه خ"اط"ر ع"قیده خ"ود
يای ك"ه داش"تند در دو رژی"م،
و ب"ه خ"اط"ر م"بارز های ك"ه در راه ع"قیده خ"ود داش"تند و ایس"تادگ" 
ك"ه در ط"ول ص"د س"ال اخ"یر ب"وده ،در زن"دان ب"ه س"ر ب"ردن"د و  ۳۷س"ال ف"كر م"ی ك"نم س"ال ك"می
نیس"ت ،ب"رای ای"نكه از ی"ك ف"رد ب"اب"ت ب"ه ه"ر ح"ال ،ایس"تادگ"ی و م"قاوم"تش ،ت"شكر ب"شود .ن"می
خ"واه"م ب"گوی"م ك"ه ص"رف زن"دان رف"نت و زن"دان ك"شیدن ،ب"رای اف"راد ب"ای"د ارزش ب"شود و م"ا ه"ر
ك"سی را ك"ه ب"ه ه"ر ح"ال زن"دان ك"شیده ب"خواه"یم او را ارزش"مند ب"دان"یم ،ی"ا آن ف"رد را ب"ه ن"وع"ی
ب "خواه "یم قه "رم "ان خ "طاب ب "كنیم .چ "ه ب "سیار اف "رادی ب "ودن "د ك "ه زن "دان ك "شیدن "د ام "ا ب "عده "ا ب "ه
خ"اط"ر آن چ"یزی ك"ه در ط"ول س"ال ه"ای زن"دان از دس"ت دادن"د ،ج"وان"ی و ب"ه ه"ر ح"ال ع"مرش"ان
ك"ه ش"ای"د ع"زی"زت"ری"ن و م"همت"ری"ن ب"خش زن"دگ"یشان ب"اش"د زم"ان"ی ك"ه ب"ه ق"درت رس"یدن"د ی"ا زم"ان"ی
ك" "ه از زن" "دان ب" "یرون آم" "دن" "د ،درص" "دد ان" "تقام ب" "رآم" "دن" "د ،درص" "دد س" "تان" "دن آن ع" "مر از دس" "ت
رف"تهاش"ان ،از دی"گران ب"رآم"دن"د .ام"ا ك"سان"ی هس"تند ك"ه ن"ه ! واق"عا ً در ای"ن راه زن"دان ك"شیدن"د،
م"رارت ك"شیدن"د ،س"ختی ك"شیدن"د ،ب"دون ای"نكه وق"تی از زن"دان ب"یرون آم"دن"د ،ب"خواه"ند آن روح
انتقام و آن جوانی از دست رفتهاشان را ،از دیگران طلب بكنند و به نوعی باز بستانند.
م"ن ف"كر م"ي ك"نم ،در ش"روع ب"رن"ام"ه ،ب"ا ت"وج"ه ب"ه ق"بول زح"متی ك"ه ج"ناب آق"ای ع"موی"ی ك"ردن"د،
ج"ا داش"ته ب"اش"د ك"ه درح"د ای"ن ب"رن"ام"ه و ح"اال ،ب"ه ع"نوان ع"ضوی از ای"ن س"ازم"ان ،م"ن ت"شكر
ب"كنم از ب"اب"ت ای"ن ه"مه س"ال م"رارت و س"ختی ك"ه در راه ع"قیده ش"ان ك"شیدهان"د و از دوس"تان
ي كنم كه تشویقی برای آقای عمویی بفرمایید.
تقاضا م 
]كف زدن حضار[
خ" "وب ،ج" "ناب آق" "ای ع" "موی" "ی در ج" "لسه گ" "ذش" "ته ش" "ما ف" "كر م" "ی ك" "نم بیش" "تر در ب" "حث ت" "كوی" "ن
س"ازم"ان ،ت"كوی"ن ح"زب ت"وده ،م"طال"بی را ف"رم"ودی"د .ش"ای"د ب"حث را م"ی خ"واه"ید م"ن ش"روع ك"نم.
اول شما مطلبی اگر دارید اعالم بفرمایید ،من بعدا ً بحث را خدمت شما جلو ببرم.
آق"ای ع"موی"ی :س"الم ب"ه ه"مه ح"ضار خ"یلی م"تشكرم از ای"ن ب"یان"ات .ال"بته از آن"جا ك"ه اف"رادی
ب"رم"بنای ب"اوره"ا و اع"تقادات خ"ود ،ق"دم در راه"ی م"ی گ"ذارن"د ،چ"شمداش"تی ش"خصی ن"دارن"د
پ"یام"دش ه"رچ"ه ه"م ب"اش"ه ب"ه ه"ر جه"ت تح"مل م"ي ك"نند و ب"ه درس"تی ای"شان اش"اره ك"ردن"د ك"ه
ص"رف زن"دان رف"نت و زن"دان ك"شیدن ارزش نیس"ت .زم"ان"ی در م"جاورت ات"اق"ی ك"ه م"ن در آن"جا
ي آوردن"د آن"جا ،ب"رای ه"واخ"وری،
ب"ودم ،در زن"دان اوی"ن ،پنج"رهای ب"ود ك"ه زن"دان"یان ع"ادی را م" 
ی"ك روز آق"ای"ی آم"د ك"نار پنج"ره و اظ"هار ع"الق"ه ك"رد ك"ه »م"ن ف"الن"ی را م"ی خ"واه"م ب"بینم« ك"سی

ك"ه ه"م ات"اق م"ن ب"ود گ"فت چ"ه ك"ارش داری؟ گ"فت» :خ"یلی ك"ار ض"روری ب"اه"اش دارم« م"ن رف"تم
گ"فت ك"ه ف"الن"ی م"ن ه"م س"ی و ی"كی دو س"ال زن"دان ك"شی د هام .گ"فتم خ"وب چ"ه ك"ار ك"ردی و چ"را
س" "ی و دوس" "ال؟ گ" "فت ك" "ه ب" "اره" "ا و ب" "اره" "ا دزدی ك" "رد هام ،آم" "د هام زن" "دان ،آزاد ش" "دهام .دوب" "اره
دزدی ك"ردهام آم"دهام ،م"ن ه"م م"ثل ش"ما زی"اد زن"دان ك"شیدهام .گ"فتم :خ"وب دس"تت درد ن"كند!
ام"ا م"ن دزدی ن"كرد هام .ب"له ،ب"ه ه"ر جه"ت ك"م ن"داری"م ك"سان"ی ك"ه م"دت زم"ان"ی از ع"مرش"ان را در
زن"دان س"پری ك"رد هان"د و ب"عد ك"ه از زن"دان آزاد ش"دهان"د اح"ساس غ"نب ك"رد هان"د و روشه"ای"ی
در پیش گرفت هاند كه به كلی مغایر با آن آرمانی است كه به خاطرش زندان رفته بودند.
دوس"تی ج"لسه گ"ذش"ته ب"ه م"ن پ"یشنهاد داد ك"ه ب"حث م"ا ب"یش از ای"نكه ب"یان روی"داده"ا ب"اش"د
ج"نبه تح"لیلی داش"ته ب"اش"د .ب"دون ت"ردی"د ه"ر روی"دادی ن"یاز ب"ه تح"لیل دارد ،ام"ا ت"ا خ"ود روی"داد
ب"یان ن"شود ،تح"لیل ب"راس"اس چ"ه چ"یزی ان"جام ب"گیرد؟ ب"ه ه"مین ع"لت ع"طف م"ی ك"نم ب"ه پ"ار های
ن "قاط گ "ره "ی در ت "اری "خ ح "زب ت "وده ای "ران و آن را م "ورد تح "لیل ق "رار م "ی ده "م .از ب "دو ت "أس "یس
ح"زب ت"وده ای"ران در ده"م مه"ر  ۱۳۲۰گ"رو هه"ای م"تعددی ج"زء اول"ین اع"ضای ح"زب ش"دن"د ك"ه
در رون"د ف"عال"یت م"علوم ش"د ك"ه ای"نها ن"ه ف"قط ش"ایس"تگی و ص"الح"یت ع"ضوی"ت در ح"زب ت"وده
ای"ران را ن"دارن"د ،ب"لكه در ع"مل آش"كار ش"د ك"ه ای"نها اص" ً
ال دش"منان واق"عی راه م"ردم هس"تند.
ك"سان"ی م"ثل مح"مد ی"زدی ،ك"سان"ی م"ثل ع"باس ن"راق"ی ،ح"تی ی"ك م"دت"ی ع"بدال"قدی"ر ه"م ب"ود .ا"ینها
ه "مه ك "سان "ی ب "ودن "د ك "ه ب "عده "ا م "علوم ش "د ی "ا خ "دم "تگزار ش "رك "ت ن "فت ان "گلیسی هس "تند ،ی "ا
خ"دم"تگزار ق"وا مالس"لطنه م"أم"ور آم"ری"كا .ش"ای"د در ط"ول ت"اری"خ ف"عال"یت ح"زب ت"وده ای"ران ع"طف
ي ب"ینم ب"رای ح"زب"ی
ن گ"ون"ه اف"راد در ح"زب ش"ده ب"اش"د ،م"ن ای"ن را ان"تقاد ج"دی ن"م 
ب"ه وج"ود ای" 
ك" "ه ت" "ازه پ" "ا گ" "رف" "ته ،چ" "ون اف" "راد م" "ختلف م" "ي آی" "ند آن" "جا و م" "علوم م" "ي ش" "ود ك" "ه ع" "ملكردش" "ان
چیس"ت .ام"ا خ"وش"بختان"ه ح"زب خ"یلی زود ای"نها را ش"ناخ"ت و خ"یلی زود آن"ها را ت"صفیه ك"رد و
ب"رخ"ی از آن"ها رف"تند در ح"زب س"وس"یالیس"تی ك"ه م"صطفی ف"ات"ح ت"شكیل داده ب"ود .ن"كته دی"گری
ك"ه در ه"مین ج"ا ن"یاز ب"ه اش"اره دارد و آن اص"طالح"ی اس"ت ك"ه زم"ان"ی ب"ا ع"نوان »ت"وده ن"فتی«
ت "وس "ط دك "تر م "صدق گ "فته ش "د .خ "یلی از م "عان "دی "ن ك "وش "یدن "د ك "ه ای "ن ب "یان دك "تر م "صدق را
م"عطوف ك"نند ب"ه ك"ل ح"زب ت"وده ای"ران و ت"اری"خچه ح"زب ت"وده ای"ران ،ح"ال آن"كه دك"تر م"صدق
ب"سیار واق"ف ب"ود ب"ه آن"چه ك"ه در ت"اری"خ ح"زب گ"ذش"ته و چ"ه ك"سان"ی در ب"دو ت"أس"یس ح"زب در
اط"راف ح"زب ب"نا ب"ه دالی"ل گ"ون"اگ"ون ح"ضور داش"تند .ح"زب وق"تی ك"ه ت"أس"یس ش"د ه"یچ ج"ای"ی
ن"داش"ت ،ه"یچ روزن"ام" های ن"داش"ت ،ه"یچ دف"تری ن"داش"ت ،ام"ا چ"ون در آن ای"ام م"سأل"ه ج"نگ دوم
ج"هان"ی م"طرح ب"ود و م"سأل"ه ت"شكیل ی"ك ج"بهه ض"دف"اشیس"ت ك"ه خ"واه ن"اخ"واه ن"یروه"ای ط"رف"دار
ه ای
طور "كلی مج"موع"ه "نیرو "
شوروی و "به "
طر"فدار "
های "
طر"فدار ا"نگلیس" ،نیرو "
های "
آ"مر"یكا " ،نیرو "
ض"دف"اشیس"ت در ی"ك چ"نین ج"به های م"ی ت"وانس"تند ح"ضور داش"ته ب"اش"ند ،ب"ا ت"وج"ه ب"ه ت"وان و
ظ "رف "یت ك "سان "ی ك "ه س "اب "قه س "یاس "ی در ای "ران داش "تند ،در گ "روه  ۵۳ن "فر ب "ودن "د و در ح "زب

ي ت"وانس"تند ت"بلیغات ب"ه ج"ای"ی را ع"لیه ع"وام"ل ف"اش"یسم در
ك"مونیس"ت ای"ران ب"ودن"د و ای"نها م" 
ای" "ران ك" "ه ك" "م ه" "م ن" "بودن" "د و از زم" "ان رض" "اخ" "ان در ای" "ران ری" "شه دوان" "ده ب" "ودن" "د ،م" "طرح ش" "د.
م"صطفی ف"ات"ح دف"تری را در اخ"تیار ح"زب ق"رار داد و ح"تی ام"كان گ"رف"نت ام"تیاز روزن"ام"ه ب"ه
ن"ام ی"كی از ك"ارگ"ره"ای ح"زب ب"ه ن"ام »ص"فرن"وع"ی« را ب"ه وج"ود آورد و ای"ن ی"ك س"اب"قهای ش"د ك"ه
ي ك "ردن "د ب "ه
ك "سان "ی ك "ه ب "عده "ا م "ی خ "واس "تند چ "یزه "ای "ی ع "لیه ح "زب ب "گوی "ند ،غ "ال "با ً ع "طف م " 
م"صطفی ف"ات"ح و ض"منا ً ت"أك"ید م"ی ك"ردن"د ك"ه اش"اره آق"ای دك"تر م"صدق ه"م ب"ه مج"موع"ه ح"زب
ب"ه ع"نوان »ت"وده ن"فتی« ب"ود ،ح"ال آن"كه اص" ً
ال چ"نین چ"یزی نیس"ت .واق"عا ً اب"تدای ت"أس"یس ح"زب
ك"سی م"ثل ع"باس ن"راف"ی ك"ه ع"ضو ح"زب ب"ود و ب"عد رف"ت ك"نار .از ه"مان اب"تدا ب"ا اش"اره ف"ات"ح
آم"ده ب"ود در ح"زب ت"وده ای"ران .ب"له ای"نها واق"عا ً ت"وده ن"فتی ب"ودن"د ،ام"ا ت"مام ش"ان ت"صفیه ش"دن"د
و رف"تند ك"نار .ام"ا ای"ن ب"ه ای"ن م"عنا نیس"ت ك"ه ه"مه ك"سان"ی ك"ه ب"اق"ی م"ان"دن"د ،پ"اك پ"اك ب"ودن"د،
درس"ت ب"ودن"د  ،ای"راد ن"داش"تند .چ"را م"ثل ه"ر ج"معیتی ك"ه ه"مه گ"ون"ه آدم"ی در آن ج"معیت وج"ود
دارد در ح"زب ه"م ب"ود .م"ن در ج"ری"ان ص"حبت ب"رای ش"ما ت"وض"یح خ"واه"م داد ك"ه در آن ج"بهه
آزادی ،ح "زب ای "ران  ،ح "زب دم "كرات ك "ردس "تان ،ح "زب ف "رق "ه دم "كرات آذرب "ای "جان و ح "زب ت "وده
ای"ران ب"ودن"د ،ی"عنی ه"مه ن"یروه"ای س"یاس"ی ،آن زم"ان در ك"نار ه"م ب"ودن"د ،ه"مین آق"ای"ان م"لیون"ی
ك "ه ب "عد از وق "ای "ع آذرب "ای "جان پ "ای خ "ود را پ "س ك "شیدن "د و گ "رای "شات "ی ب "ه ط "رف اص "ل چ "هار
ت"روم"ن پ"یدا ك"ردن"د ،ه"مان م"وق"ع ی"ار غ"ار ح"زب ت"وده ای"ران ب"ودن"د .در ائ"تالف"ی ك"ه ق"وامالس"لطنه
ب"ین ح"زب دم"كرات خ"ودش ،ح"زب ت"وده ای"ران ،و ح"زب ای"ران ب"ه وج"ود آورد و وزرای"ی از ه"ر س"ه
نه"ا و ح"رفه"ا م"طرح ش"د ،خ"وب
ح"زب در ك"اب"ینه ح"ضور داش"تند ،ب"عده"ا ان"واع و اق"سام س"خ 
اگ"ر ای"ن ط"ور ب"اش"د آن وق"ت م"ا ه"م خ"یلی ح"رف داری"م .ب"ه درس"تی اش"اره ش"د ك"ه اش"تباه اگ"ر
ن"باش"د ،داس"تان ه"مان دی"كته ن"ان"وش"ته اس"ت ،ب"ه خ"صوص ب"رای ح"زب ج"وان"ی ك"ه در ع"رص" های
ته" " "ای" " "ی ك" " "ه
ف" " "عال" " "یت را آغ" " "از ك" " "رده ك" " "ه ب" " "سیار ،ب" " "سیار ب" " "غرن" " "ج و پ" " "یچیده اس" " "ت .س" " "یاس" " " 
ته"ا ب"عد از ج"نگ در ن"قطهای م"ثل ای"ران ی"عنی ه"مسای"ه ات"حاد ج"ماه"یر ش"وروی در
ام"پری"الیس" 
پ"یش گ"رف"تند و آن"چه ك"ه ت"ضاد اص"لی ب"ین ای"ن ن"یروه"ا در ج"هان ع"مل م"ی ك"ند ،ی"كی از ن"قاط
ح" "ساس و گ" "ره" "ی آن ،ك" "شور م" "ا ای" "ران اس" "ت ،ب" "ناب" "رای" "ن ك" "ار ی" "ك ح" "زب س" "یاس" "ی ب" "ا ن" "گرش
م" "اركسیس" "تی و ب" "ا رواب" "ط دوس" "تان" "ه ب" "ا ات" "حاد ش" "وروی در ك" "شوری م" "ثل ای" "ران س" "رش" "ار از
ب"رخ"ورد ب"ا ت"وط"ئ هه"ا ،ك"ارش"كنيه"ا و ات"هام"ات گ"ون"اگ"ون اس"ت .ح"اال در ای"ن ع"رص"ه اگ"ر ای"ن
ح "زب ل "غزش "ی ه "م داش "ته ب "اش "د ،اش "تباه "ی ه "م داش "ته ب "اش "د آن "چنان ب "رجس "ته و درش "ت م "ی
تال"شعاع ق"رار م"ی ده"د .ام"ا واق"عیت ای"ن
ش"ود ك"ه در ط"ول ت"اری"خش ه"میشه م"وارد دی"گر را ت"ح 
ي
اس "ت ك "ه آن زم "ان ه "مه اح "زاب ك "مونیس "ت دن "یا ،ات "حاد ش "وروی را ك "عبه آم "ال خ "ودش "ان م " 
دانس"تند ،ح"زب ت"وده ای"ران ه"م ه"مین ط"ور .ای"نكه ام"روز درب"اره آن رخ"داده"ای"ی ك"ه در ات"حاد
ي
به "ا ن "وش "ته م " 
ش "وروی در س "ال ه "ای گ "ون "اگ "ون ب "ه وی "ژه در ده "ه  (۱۹۳۰) ۳۰رخ داده ك "تا 

نه "ای آن زم "ان ح "زب ك "ه ره "بری اش ه "م اك "ثرا ً ج "وان ب "ودن "د اص " ً
ال اط "الع "ی
ش "ود ،م "ا ج "وا 
ن"داش"تند ك"ه چ"ه رخ"داده"ای"ی وج"ود داش"ته و واق"عا ً ش"وروی ب"رای م"ا ك"عبه آم"ال ب"ود .در رون"د
ف "عال "یت ،ی "واش ی "واش خ "یلی چ "یزه "ا آش "كار ش "د .یكس "ری دع "واه "ای خ "ان "وادگ "ی هس "ت ،ی "ك
ي ش " "ود ،م " "ث ً
ال در ه " "مین ح " "زب ت " "وده ای " "ران
س " "ری م " "سائ " "لی هس " "ت ك " "ه ب " "ه ب " "یرون م " "رب " "وط م " " 
م" "شكالت" "ی ك" "ه ه" "مواره در ره" "بری در ت" "قاب" "ل ن" "ظرات گ" "ون" "اگ" "ون در زم" "ینه م" "وض" "ع گ" "یريه" "ای
س"یاس"ی چ"ه داخ"لی و چ"ه خ"ارج"ی وج"ود داش"ته ،ه"یچ وق"ت ب"ه خ"ارج م"نعكس ن"می ش"ده اس"ت.
ب"رخ"ی اس"ناد پ"لنو مه"ا ت"ازه ب"از ب"ا ی"ك م"قدار دس"تكاری ش"دن ،ك"م و زی"اد ش"دن ،منتش"ر ش"ده
ي ت"وان"د واق"عا ً در ره"بری ی"ك ح"زب
ام"ا ه"م هاش منتش"ر نش"ده ك"ه چ"گون"ه اخ"تالف ن"ظره"ای"ی م" 
وج"ود داش"ته ب"اش"د .درب"اره م"وض"ع گ"یريه"ای گ"ون"اگ"ون"ی ك"ه ...م"ن االن دس"تان"درك"ار ت"رج"مه
ك"تاب"ی هس"تم ب"ه ن"ام »خ"یان"ت ب"ه س"وس"یال"یسم« ك"ه اص" ً
ال ع"نوان ف"صل اول"ش ع"بارت اس"ت از
وج"ود دو ج"ری"ان در درون ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی .ی"عنی از ب"دو آن ،ح"اال ق"بل از ان"قالب ك"ه
ج"ای خ"ود دارد ،م"سأل"ه ب"لشوی"كه"ا و م"نشوی"كه"ا .ام"ا از ف"ردای پ"یروزی ان"قالب اك"تبر دو خ"ط
ب "ه م "وازات ه "م در درون ح "زب ك "مونیس "ت و ت "ا زم "ان ف "روپ "اش "ی وج "ود داش "ته اس "ت ،م "نتهی
تج "لیات "ش روی ش "خصیته "ای گ "ون "اگ "ون ب "وده ،ام "یدوارم در م "اهه "ای آی "نده ای "ن ك "تاب آم "اده
ب"شود .ب"ه گ"مان م"ن مس"تندت"ری"ن و ص"ری"ح ت"ری"ن ك"تاب"ی اس"ت ك"ه ت"وس"ط ح"زب ك"مونیس"ت آم"ری"كا
درب" "اره ح" "وادث ش" "وروی و ف" "روپ" "اش" "ی اش ن" "وش" "ته ش" "ده و ب" "ه ن" "ظر م" "ن از ح" "زب ك" "مونیس" "ت
ش"وروی آگ"اه"ی ب"سیار ق"اب"ل ت"وج"هی ه"م داش"تند .ه"مه آن ه"م مس"تند ب"ه اس"ناد و ك"تابه"ا و
ن "وش "تهه "ای "ی اع "م از ك "مونیس "ته "ای دن "یا ی "ا م "خال "فان "شان اس "ت ك "ه ك "تاب "ی ن "وش "تهان "د و ی "ا
چ "یزه "ای "ی گ "فتهان "د .خ "وب ح "زب در ج "ری "ان ف "عال "یت آغ "ازی "نش ب "ا م "شكالت م "رب "وط ب "ه ت "رك "یب
ره "بری خ "ودش م "واج "ه ب "ود .ظ "رف ی "كی دو س "ال اول "ی ك "ه گ "ذش "ت و در  ۱۳۲۳ك "نگره خ "ود را
ت "شكیل داد ،خ "ودش را از ش "ر آن ك "سان "ی ك "ه در اب "تدای ك "ار خ "ود را ب "ه ح "زب س "نجاق ك "رده
ب"ودن"د ،خ"الص ك"رد و ب"ا آن"چه ك"ه مج"موع"ه ا"فرادی ب"ودن"د ك"ه س"واب"ق نس"بتا ً ق"اب"ل ق"بول"ی داش"تند،
اف "راد م "ورد اع "تماد ب "ودن "د ،ب "اوره "ای "شان ص "ادق "ان "ه ب "یان م "ی ش "د ،ت "رك "یب ج "دی "دی از ك "میته
م"رك"زی ت"شكیل داد .ك"میسیون ت"فتیشی ب"ه وج"ود آورد ك"ه ن"ظارت"ی ب"ر ك"ار ك"میته م"رك"زی داش"ته
ب"اش"د و مج"لس چ"هارده"م پ"یش آم"د ك"ه ف"راك"سیون ت"وده در آن مج"لس ب"ود ،اول"ین چ"ال"شی ك"ه
يه"ا از ط"ری"ق نخس"توزی"ری ای"ران ت"واف"قی
ح"زب ب"ا آن م"واج"ه ش"د ،م"سأل"ه ن"فت ب"ود .آم"ری"كای" 
ك "رده ب "ودن "د ك "ه ن "فت ش "مال از آن آن "ها ب "اش "د ،ك "وش "شی ت "وس "ط دول "ت ان "جام گ "رف "ت ك "ه ای "ن
يه"ا ب"ده"ند .زم"ین هه"ای"ی ف"راه"م ش"ده ب"ود
م"سأل"ه را ب"ه مج"لس واگ"ذار ك"ند ك"ه ن"فت را ب"ه آم"ری"كای" 
و ب "ا ت "وج "ه ب "ه ای "نكه ن "یروه "ای "ی در داخ "ل مج "لس ب "ودن "د از ط "رف ن "یروه "ای م "لی ش "خص دك "تر
م "صدق و از ط "رف چ "پ ،ف "راك "سیون ت "وده .ط "بیعی ب "ود ك "ه ای "نها ب "ه ه "یچ وج "ه رض "ای "ت ن "می
ي ه"ا .در ش"مال ،ن"فتی ه"نوز ك"شف نش"ده ب"ود،
دادن"د ب"ه دادن ام"تیاز ن"فت ش"مال ب"ه آم"ری"كای" 

ات "حاد ش "وروی ك "نار گ "وش خ "ودش ن "می ت "وانس "ت پ "ذی "رای ح "ضور ك "ارش "ناس "ان آم "ری "كای "ی،
ب "اش "د .ب "الف "اص "له وق "تی م "طلع ش "د او ه "م پ "یشنهاد ن "فت داد .م "ن ای "ن اس "تدالل را ك "ه ات "حاد
ش "وروی ص "رف "ا ً ب "رای ج "لوگ "یری از ح "ضور آم "ری "كا در آن "جا پ "یشنهاد ن "فت داد ن "می پ "ذی "رم.
م "عتقدم ات "حاد ش "وروی ه "م خ "واه "ان گ "رف "نت چ "نین ام "تیازی هس "ت ،چ "را ك "ه ب "ه اح "تمال زی "اد
ب"رداش"ت ات"حاد ش"وروی ای"ن ب"وده ك"ه داش"نت ام"تیازی در ای"ران پ"ای"گاه"ی ب"رای"ش ب"ه وج"ود م"ی
آورد در م"قاب"ل پ"ای"گاه"ی ك"ه انگلس"تان در آن"جا دارد .ب"ه خ"صوص ای"نكه ك"ام" ً
ال م"توج"ه ب"ود ك"ه
در ج"ری"ان ج"نگ دوم ج"هان"ی و پ"ای"ان گ"رف"نت آن و ق"درت"مند ش"دن آم"ری"كا ك"ه در واق"ع ب"ه ص"ورت
ام"پری"ال"یسم م"تفوق ج"هان"ی درآم"ده ب"ود ،ب"ه زودی ح"ضور آم"ری"كا ه"م در ای"ران ب"ارز و آش"كار
ته "ا ب "ود و ط "بعا ً ه "ر ك "دام ت "الش م "ی ك "نند ب "رای ای "نكه پ "ای "گاه "ی و
خ "واه "د ش "د ،ج "نگ ق "در 
ج "ای "گاه "ی ب "رای خ "ودش "ان داش "ته ب "اش "ند .ف "راك "سیون ت "وده وق "تی ك "ه م "سأل "ه ن "فت در مج "لس
چ " "هارده " "م م " "طرح ش " "د ،ه " "مراه ب " "ا دك " "تر م " "صدق م " "خال " "فت ك " "رد و دك " "تر رادم " "نش در آن " "جا
يه"ا
ياش م"بنی ب"ر م"خال"فت ح"زب ت"وده ای"ران در زم"ینه دادن ن"فت ش"مال ب"ه آم"ری"كای" 
س"خنران" 
ب "ود .ام "ا م "تأس "فان "ه خ "طای ب "ارزی ك "ه ح "زب م "رت "كب ش "د ،وق "تی ب "ود ك "ه ت "واف "قی ب "ین ق "وام و
س "ادچ "یكف در زم "ینه ن "فت ش "مال ان "جام ش "د ك "ه م "ن در ج "لسه گ "ذش "ته ص "حبتم ب "ه آن اش "اره
ك"ردم ،ام"ا ب"عدا ً م"علوم ش"د ك"ه س"ناری"وی"ی ب"ود ك"ه در آن ه"م ات"حاد ش"وروی ف"ری"ب خ"ورد ،ه"م
ح "زب ت "وده ای "ران .در آن ائ "تالف "ی ك "ه ای "نها ب "ه وج "ود آوردن "د و وزرای اح "زاب س "ه گ "ان "ه ت "وده،
دم"كرات و ای"ران ه"م در آن"جا ش"رك"ت ك"ردن"د» ،ك"اف"تارادزه« )رئ"یس ه"یأت ن"مای"ندگ"ی ش"وروی
در م"ورد ن"فت( وق"تی ك"ه ب"ه ای"ران آم"د و م"سأل"ه ت"قاض"ای ن"فت ش"وروی را از ای"ران م"طرح ك"رد،
ح"زب ت"وده ه"م از ای"ن ت"قاض"ا ط"رف"داری ك"رد و ای"ن ب"ه ك"لی م"غای"رت داش"ت ب"ا م"وض"عی ك"ه در
مج"لس چ"هارده"م در ق"بال پ"یشنهاد س"اع"د م"طرح ش"ده ب"ود .خ"وب ب"دون ت"ردی"د م"ی ش"ود ت"میز
داد ك"ه ح"زب ت"وده ای"ران ه"م ب"ا ای"ن ارزی"اب"ی و ب"ا ب"رداش"تی ن"ظیر ب"رداش"ت ه"مان م"قال"های ك"ه
زن "ده ی "اد ط "بری ن "وش "ته ب "ود  -ب "رپ "ای "ه ه "مان ارزی "اب "ی ك "ه ب "له در ای "ران وق "تی ك "ه انگلس "تان ی "ك
چ"یزی دارد ،ه"مسای"ه ش"مال"ی م"ا ه"م ،ب"ای"د ی"ك ج"ای"گاه"ی داش"ته ب"اش"د -ای"ن ب"ه ه"یچ وج"ه ن"مي
ت "وان "د درس "ت ب "اش "د .ح "زب "ی ك "ه ب "رای ره "ای "ی زح "متكشان ك "شورش م "بارزه م "ی ك "ند و درس "ت
اس "ت ك "ه ج "زو خ "ان "واده ب "زرگ ج "نبش ك "مونیس "تی ج "هان "ی اس "ت ام "ا ب "ه ه "یچ وج "ه ن "بای "د ای "ن
ط"رف"داری را از درخ"واس"ت ش"وروی ان"جام داد ك"ه ال"بته ی"كی از خ"طاه"ا و اش"تباه"ات ح"زب ب"ود
ك "ه ه "مواره ه "م روی آن انگش "ت گ "ذاش "ته م "ی ش "ود .ك "سان "ی ك "ه واق " عب "ینان "ه ب "ا م "سأل "ه م "واج "ه
يش"ون"د ،ای"ن اش"تباه ح"زب ت"وده ای"ران را ب"ه ح"ساب وابس"تگی ح"زب ت"وده ای"ران ب"ه ات"حاد
ن"م 
ش"وروی م"يگ"ذارن"د ،دوس"تان ع"زی"ز! اح"زاب ك"مونیس"ت منج"مله ح"زب ت"وده ای"ران در چ"ارچ"وب
مج " "موع " "های ب " "ه ن " "ام ان " "ترن " "اس " "یون " "ال " "یسم س " "وس " "یال " "سیتی و ان " "ترن " "اس " "یون " "ال " "یسم پ " "رول " "تری،
س " "یاس " "تگذاری و ف " "عال " "یت م " "ی ك " "نند و م " "سائ " "ل را ت " "عقیب م " "ی ك " "نند ،ی " "ك س " "لسله م " "ناس " "بات

ب "رادران "های دارن "د .ام "ا در ع "مل م "سأل "ه ان "ترن "اس "یون "ال "یسم ب "ه ص "ورت ن "وع "ی س "ووی "تیسم در
ج"نبش ك"مونیس"تی درآم"ده ب"ود .ای"ن خ"اص ح"زب ت"وده ای"ران ن"بود ،ش"ما اگ"ر اس"ناد ك"مینترن و
ب "عدش ه "م آن "چه ك "ه ب "ه ك "مینفرم م "شهور ش "د را ب "ررس "ی ك "نید ،دق "یقا ً م "ی ب "ینید ك "ه اص " ً
ال در
درون ج"نبش ك"مونیس"تی ج"هان"ی ،ح"زب ك"مونیس"ت ات"حاد ش"وروی ج"ای"گاه اس"تثنای"ی و وی"ژه
ي ك "ند .ت "ا زم "ان "ی ك "ه اخ "تالف چ "ین و ش "وروی در س "ال  ۱۹۶۰پ "یش ن "یام "ده ب "ود ،ای "ن
پ "یدا م " 
ی"كپارچ"گی و ب"ا ه"م ب"ودن و گ"وش ب"ه ره"نموده"ای ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی دادن س"نتی ب"ود در
ج"نبش ك"مونیس"تی ج"هان"ی .خ"واه ن"اخ"واه وق"تی ك"ه ی"ك چ"نین ارت"باط ن"زدی"ك و ب"رادران"های وج"ود
داش " "ته ب " "اش " "د درن " "تیجه از ل " "حاظ روان " "شناس " "ی ه " "م م " "سأل " "ه را ب " "ررس " "ی ب " "كنیم ،ی " "ك ح " "زب
ي دان"د .ع"الوه ب"ر پ"خته
ج"دی"دال"تأس"یس و ج"وان ،آن ح"زب ب"رادر را خ"یلی پ"خت هت"ر از خ"ودش م" 
ياش ب"ه اط"الع"ات و م"ناب"ع گ"ون"اگ"ون بیش"تر اس"ت .در ن"تیجه خ"واه ن"اخ"واه
ت"ر ب"ودن ،دس"ترس" 
ره"نموده"ای ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی ب"رای ت"مام"ی اح"زاب ج"ای"گاه وی"ژهای داش"ت ك"ه ب"ه آن
ت"وج"ه ب"شود .در ب"سیاری از آن م"وارد ه"م ك"ام" ً
ال درس"ت و م"نطقی و ب"ه س"ود اح"زاب دی"گر ب"ود
ي ت"وانس"ت اش"تباه ب"اش"د و ای"ن اش"تباه س"اب"قه ب"سیار ب"دی ب"رای ح"زب ب"ه
ام"ا در ج"اه"ای"ی م" 
ي آورد ك"ه در ط"ول ت"اری"خ ه"مچنان ب"ه ص"ورت وب"ال گ"ردن ب"ه دوش"ش س"نگینی ب"كند.
وج"ود م" 
خ"وب غ"یر از ای"ن م"ورد ك"ه ی"ك چ"نین وض"عی ب"رای ح"زب ب"ه وج"ود آم"د ،ه"مزم"ان ب"ا ای"ن م"طلب،
ت"ظاه"رات"ی ب"ود ك"ه ح"زب در  ۲۵ت"یر ان"جام داد ك"ه ه"مزم"ان ب"ا آم"دن ك"اف"تارادزه ب"ود .ال"بته در
ان "تقادی ك "ه ح "زب از خ "ودش ك "رده ب "ود در ای "ن زم "ینه اش "اره ك "رده ب "ود ب "ه ای "نكه در واق "ع م "ا
اط"الع"ی ن"داش"تیم از آم"دن ك"اف"تارادزه و ای"ن ت"ظاه"رات را ب"رای ب"زرگ"داش"ت خ"اط"ره ك"ارگ"ران"ی
ك"ه در اع"تصاب"ات در ه"مان زم"ان كش"ته ش"ده ب"ودن"د ان"جام دادی"م .ال"بته ای"ن م"رب"وط ب"ه ب"عد از
 ۲۳ت"یر اس"ت ام"ا در ه"مان زم"ان ای"ن راه"پیمای"ي ك"ه ب"رای م"خال"فت ب"ا م"سأل"ه ن"فت آم"ری"كا م"ی
خ"واس"ت م"طرح ش"ود ،خ"وب ه"مزم"ان ش"د ب"ا ...ام"ا ش"خصا ً اع"تقاد دارم ب"ر ای"نكه ای"ن ت"ظاه"رات
ب"رای ح"مای"ت از پ"یشنهاد ك"اف"تارادزه و ن"فت ش"مال ب"رای ات"حاد ش"وروی ب"وده و ی"كی از ن"قاط
ست و ا"ین دق"یقا ً در چ"ارچ"وب ه"مان ب"ینش و
هبری ح"زب در آن ز"مان ا "
ض"عف س"یاس"تگذاري ر "
ه "مان ارزی "اب "ی رواب "طی اس "ت ك "ه ب "ین اح "زاب ك "مونیس "ت وج "ود داش "ت .م "سأل "ه آذرب "ای "جان
پ"یش آم"د ،ف"رق"ه دم"كرات آذرب"ای"جان در  ۲۱آذر س"ال  ۱۳۲۴ب"ا وج"ود ت"مام ت"الشه"ای ق"بلی ك"ه
پیشه وری و یارانش انجام داده بودند برای كسب یك سلسله حقوق ،تأسیس شد.
پ "یش هوری ب "ا رأی مس "تقیم م "ردم ت "بری "ز ان "تخاب ش "ده ب "ود .ب "االت "ری "ن رأی را آورده ب "ود ،ول "ی
ي
وق "تی ك "ه ب "ه ته "ران آم "د در مج "لس اع "تبارن "ام "هاش را رد ك "ردن "د .ه "مه ك "وش "ش ه "ای "ی ك "ه م " 
ك" "ردن" "د ب" "ه م" "نظور كس" "ب ك" "متری" "ن ح" "قوق دم" "وك" "رات" "یك ب" "رای خ" "لق آذرب" "ای" "جان ،ب" "ا ج" "واب ت" "ند
نه "ای آن "جا ك "ه در واق "ع ه "مچنان اص "رار ب "رای ب "قای ف "ئودال "یسم ع "جیب و غ "ری "بی ك "ه در
خ "ا 
ي وج "ود دارد و م "سأل "ه ح "قوق
آذرب "ای "جان ح "اك "م ب "ود داش "تند ،روب "رو ش "د .وق "تی چ "نین زم "ین ها 

خ"لق آذرب"ای"جان م"طرح اس"ت ،ای"ن ات"هام"ات ج"داس"ازی و س"یاس"ت تج"زی" ه ط"لبی ب"ی م"عنا م"ی
ش "ود .ه "رگ "ز چ "نین چ "یزی ن "بوده ،ف "رق "ه ه "یچ وق "ت چ "نین ادع "ای "ی ن "كرد و چ "نین خ "واس "تی را
م "طرح ن "كرد ،اگ "ر چ "ه ب "ری از خ "طا ن "بود .خ "طاه "ای "ش چ "ه ب "ود؟ آن ل "باس ف "رم "ی ب "ود ك "ه ب "رای
يه" "ا ب" "ه وج" "ود آورده ب" "ود .ه" "مچنین ح" "ضور ات" "حاد ش" "وروی ب" "ود در ای" "ن م" "نطقه ك" "ه م" "ی
ف" "دای" " 
ت"وانس"ت ه"میشه ش"ائ"به ج"داس"ازی و ی"گان"ه ك"ردن دو ق"طعه آذرب"ای"جان ،ج"مهوری آذرب"ای"جان
ش "وروی و آذرب "ای "جان ای "ران را م "طرح ك "ند .س "ازی ك "ه ای "ن روزه "ا ه "م دارن "د ی "ك س "ری پ "ان
ته"ا چ"ه در ت"رك"یه و ج"مهوری آذرب"ای"جان و چ"ه م"تأس"فان"ه در آذرب"ای"جان خ"ود م"ا م"ي
ت"ركیس" 
زن"ند ه"یچ وق"ت آذرب"ای"جان آی"ند های ن"دارد ج"دا از مج"موع"ه ای"ران .ای"ن مس"لم اس"ت م"ن ش"خصًا
ته"ای"ی ك"ه ب"ا رف"قای آذری ه"مواره داش"تم ب"ه ه"یچ وج"ه در ای"نها ی"ك چ"نین گ"رای"شی را
در نشس" 
ن"می ب"ینم ك"ه اص" ً
ال آی"ندهای ب"رای آذرب"ای"جان و خ"لق آذرب"ای"جان ق"ائ"ل ب"اش"ند ج"دا از مج"موع"ه
و ت"مام"یت ارض"ی ك"شور ای"ران .ام"ا ب"ه ح"ق م"طال"بات"ی دارن"د ك"ه در ط"ول ت"اری"خ ه"میشه ن"ادی"ده
گ "رف "ته ش "ده .ال "بته ن "ادی "ده گ "رف "تنش ال "زام "ا ً ب "ه م "عنی ای "ن نیس "ت ك "ه ف "ارسه "ا ای "ن ظ "لم را ب "ه
ایشان كرد هاند.
ي ه"ا ب"ودن"د
چ"ون در ط"ول ت"اری"خ ،م"ا غ"ال"با ً دی"دهای"م ح"اك"میت ای"ران در اخ"تیار ب"سیاری از آذر 
يه"ای"ی ك"ه خ"یان"ت ب"ه خ"لق خ"ودش"ان ه"م ه"مواره ك"ردهان"د ب"ه ه"ر جه"ت م"سئله ف"رق"ه
ال"بته آذر 
دم"كرات آذرب"ای"جان پ"یش آم"د .در م"ورد ت"أی"ید ح"زب ت"وده ای"ران اگ"ر ت"اری"خ ح"زب ت"وده ای"ران را
ب "ررس "ی ك "نیم درم "يی "اب "یم ك "ه ب "دون اط "الع ره "بری ح "زب ت "وده ای "ران ك "میته ای "ال "تی ح "زب در
آذرب"ای"جان ،پ"یوس"ت ب"ه ف"رق"ه و ب"عد ره"بری ح"زب ت"وده ای"ران ت"أی"ید ك"رد .ای"ن ك"ار را ی"عنی در
م"قاب"ل ع"مل ان"جام ش"ده ق"رار گ"رف"ت ال"بته ن"ه ای"نكه ت"أی"یدش ك"ار غ"لطی ب"ود چ"ون ت"شخیصش
شه"ای"ی دارد
ای"ن ب"ود ك"ه ح"قوق خ"لق آذرب"ای"جان ه"میشه ن"ادی"ده گ"رف"ته ش"ده اس"ت و ح"اال ت"ال 
ته"ا
نت"ركیس" 
يگ"یرد ول"ی ب"ه ه"یچ وج"ه ح"زب م"ؤی"د ن"ظر پ"ارهای از پ"ا 
ب"رای ای"ن ح"قوق ان"جام م" 
ن"بوده و االن ه"م چ"نین تح"لیلی ن"دارد ك"ه آذرب"ای"جان ج"دا از ای"ران اس"ت م"گر م"يت"وان"د چ"نین
چ"یزی ب"اش"د .ول"ی واق"عیت ای"ن اس"ت ك"ه خ"وب در آن ای"ام ای"ن ش"ای"عه ب"ه ش"دت م"طرح ب"ود ب"ه
خ"صوص ای"نكه ارت"ش س"رخ ه"م در ای"ران ب"ود .ام"ا ب"ه واق"ع ب"یای"یم ك"اله"مان را ق"اض"ی ك"نیم و
يك"رد چ"ه ق"در خ"دم"ت ك"رد؟ ك"اره"ای"ی
ب"بینیم در ط"ول ای"ن ی"ك س"ال"ی ك"ه ف"رق"ه در آن"جا ح"كوم"ت م" 
ك"ه ه"رگ"ز ح"اك"میت ای"ران ب"رای ای"ن م"ردم ان"جام ن"داد .ن"ه دان"شگاه"ی داش"ت ،ن"ه راه داش"ت ن"ه
رادی"وی"ی داش"ت و ن"ه ت"قسیم اراض"ی ب"رای"شان ك"رده ب"ود .ای"نها ه"مه ك"اره"ای"ی ب"ود ك"ه در ای"ن
ی "ك س "ال "ه ان "جام گ "رف "ت ،دس "ت ب "سیاری از مس "تبدی "نی را ك "ه واق "عا ً خ "ون م "ردم آذرب "ای "جان را
ي م"كیدن"د ك"وت"اه ك"رد .ول"ی ب"ه ه"ر جه"ت چ"یزی ب"ود ك"ه م"تناس"ب ب"ا روح زم"ان ن"بود و دی"دی"م ك"ه
م" 
نه"م ج"زئ"ی از ه"مان س"ناری"وی"ی ب"ود ك"ه ذك"ر آن رف"ت .ح"تی آق"ای ق"وا مالس"لطنة نخس"ت وزی"ر
ای" 
چ "ه خ "وش و ب "شه "ای "ی ب "ا ه "مین ف "رق "ه دم "كرات آذرب "ای "جان داش "ت .ول "ی ب "ه ه "ر جه "ت ب "عد از

ای "نكه دوره پ "ای "ان ای "ن س "ناری "و ف "را رس "ید ه "مه چ "یز ف "روری "خت .ات "حاد ش "وروی ب " ه خ "وب "ی م "ی
ي
دانس"ت ك"ه ن"می ت"وان"د آن"جا ب"مان"د .وق"وف ك"ام"ل پ"یدا ك"رده ب"ود ك"ه آم"ری"كا ق"درت"مند اس"ت و ن"م 
ي ت "وان "د اص " ً
ال ادع "ای "ی داش "ته ب "اش "د در آن "جا و ب "ه
ت "وان "د ب "ا آن ب "ه چ "ال "شی ب "رخ "یزد و ل "ذا ن "م 
چ وج "ه ن "ظر تج "زی "ه ای "ران را ن "داش "ت .م "سئله ای "ن ب "ود ك "ه در
گ "مان م "ن ات "حاد ش "وروی ب "ه ه "ی 
ی"ون"ان ه"م ه"مین ات"فاق اف"تاد در ح"ال"ی ك"ه ات"حاد ش"وروی آن"جا ن"بود ،ام"ا تج"رب"ه ن"شان داد ك"ه
اگ"ر م"قاوم"ت ب"كنند ش"ای"د ش"ان"سی داش"ته ب"اش"ند .ول"ی ال"بته اگ"ر ن"قطه ح"ساس"ی ب"اش"د ،ج"نبة
اس "ترات "ژی "ك داش "ته ب "اش "د ،ح "تی ب "ه ق "یمت پ "یاده ش "دن ارت "ش ه "ا ج "لوی م "بارزی "ن گ "رف "ته م "ی
ش"ود ،م"ث ً
ال در ی"ون"ان ،ان"گلیسيه"ا پ"یاده ش"دن"د و اس"نادی را ك"ه ام"روز منتش"ر ش"ده ح"اك"ی از
آن اس"ت ك"ه در ج"ری"ان ك"ودت"ای  ۲۸م"رداد چ"ه ط"رح ه"ای"ی ب"رای ای"ن ك"ودت"ا داش"تند و م"سئله
خ و ام"ثال"هم ن"بود .خ"وب ح"زب از ب"اب"ت ج"ری"ان آذرب"ای"جان ل"طمه
ي م" 
ف"قط اوب"اش و ش"عبان ب" 
وحش"تناك"ی خ"ورد ،ص"رف"نظر از ل"حاظ اع"تبار س"یاس"یش ،ل"طمه زی"ادی ه"م ب"ه او وارد آم"د ،ی"ك
م "بارزه درون "ی ه "م در خ "ود ح "زب آغ "از ش "د ،ب "سیاری از اع "ضای ح "زب ن "اراض "ی از م "وض "ع
گ"یری ره"بری ح"زب س"ؤال م"ی ك"ردن"د و خ"واس"تار ای"ن ب"ودن"د ك"ه ره"بری ح"زب پ"اس"خ ب"ده"د .م"ن
ب" "ه ی" "اد دارم ه" "مان زم" "ان ع" "ضو س" "ازم" "ان ج" "وان" "ان ح" "زب ب" "ودم در دف" "تر م" "رك" "زی ح" "زب ك" "ه در
ي ش" "د ،ك" "ارگ" "ره" "ا ،روش" "نفكره" "ا،
ته" "ای م" "تعددی گ" "ذاش" "ته م" " 
خ" "یاب" "ان ف" "ردوس" "ی ب" "ود ،ن" "یمك 
ال
ي نشس"تند و ی"كی از ره"بران ح"زب ك"ه آن م"وق"ع م"عمو ً
ي آم"دن"د م" 
شآم"وزه"ا ،دان"شجوه"ا م" 
دان" 
ك"سان"ی م"ثل اح"مد ق"اس"می ب"ود ،دك"تر ك"یان"وری ،زن"ده ی"اد ط"بری و خ"لیل م"لكی ب"ود ،ای"نها م"ی
آم" "دن" "د و ت" "وض" "یحات و پ" "اس" "خ ه" "ای" "ی م" "ی دادن" "د .م" "عمو ً
ال ج" "لسات ب" "حث ان" "تقادی را پ" "یش از
ح"وادث آذرب"ای"جان ه"م در دف"تر ح"زب داش"تیم ،ام"ا ب"عد از وق"ای"ع آذرب"ای"جان ج"زء م"نتقدی"ن از
ره"بری ح"زب ه"م پ"یدا ش"د .خ"وب ب"عد از شكس"ت آذرب"ای"جان در  ۲۱آذر س"ال  ۲۵ت"عدادی از
ره"بری ح"زب ب"ه ع"لت ای"نكه وق"ای"ع و رخ"داده"ای"ی از ج"مله م"سئله زی"رآب م"ازن"دران پ"یش آم"ده
ب "ود ،م "سائ "لی ك "ه در آذرب "ای "جان رخ داده ب "ود ،ك "سی در آن "جا كش "ته ش "ده ب "ود ،ب "ه ه "رح "ال
ای"نه"ا م"ی ت"وانس"ت پ"رون"ده س"نگینی ب"رای ب"عضی از ره"بری ح"زب ب"اش"د ،ت"عدادی از رف"قای
رهبری حزب ،ایران را ترك كردند.
اص"و ً
ال در ك"میته م"رك"زی ب"ایس"تی ت"غییرات"ی ای"جاد م"ی ش"د .ب"ه ط"ور م"وق"ت ی"ك ه"یأت اج"رائ"یه
ت"شكیل ش"د و ت"عدادی از اف"راد ك"میسیون ت"فتیش ع"ضو ه"یأت اج"رائ"یه ش"دن"د ه"مان ط"ور ك"ه
ق"ب ً
ال اش"اره ك"ردم ،ی"كی از ك"سان"ی ك"ه از ك"میسیون ت"فتیش ب"ه ه"یأت اج"رائ"یه م"وق"ت آم"د خ"لیل
م" "لكی ب" "ود .خ" "لیل م" "لكی ج" "زء ن" "اراض" "یان در ره" "بری ح" "زب ش" "د و در ع" "ین ح" "ال ی" "ك گ" "روه از
روش"نفكران ح"زب ه"مواره ب"ا خ"لیل م"لكی و س"ای"ری"ن منج"مله اردش"یر آوان"سیان ب"ودن"د .در واق"ع
روش"نفكران ح"زب از ب"دو ت"شكیل ح"زب ،ج"دا از رض"ا روس"تا و ج"ودت ،ای"نها ب"ودن"د ك"ه در ك"نار
اردش "یر آوان "سیان ق "رار داش "تند .ای "ن روش "نفكران ع "مدت "ا ً ع "بارت ب "ودن "د از م "لكی ،ك "یان "وری،

ط"بری ،اح"مد ق"اس"می .ای"نها ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه ن"ظرات خ"اص خ"ودش"ان را داش"تند و ت"قری"با ب"ا
آن ب"خش دی"گر ك"ه غ"ال"با ً س"اب"قه ع"ضوی"ت ح"زب ك"مونیس"ت ،س"اب"قه ه"مكاری ب"ا گ"روه اران"ی ،ب"ا
گ"روه ج"وان"ان"ی ك"ه ب"ا رادم"نش در رش"ت ف"عال"یت ك"مونیس"تی داش"تند ،ب"ا آن"ها ف"اص"له ن"داش"تند و
ب"ا آن"ها ب"ودن"د .ب"ه ه"ر ح"ال ه"یأت اج"رائ"یه م"وق"ت ب"ا چ"ال"ش ج"دی"دی روب"رو ش"د .در درون خ"ودش،
خ "لیل م "لكی م "سائ "لی را م "طرح م "ی ك "رد و خ "واه "ان ای "ن ب "ود ك "ه ت "غییرات اس "اس "ی در ره "بری
ح"زب ب"ه وج"ود ب"یای"د .زم"ین هه"ای ای"ن ب"حثه"ا ب"ه آن"جا ك"شیده ش"د ك"ه ب"حث خ"لع م"سئول"یت از
ب"سیاری از اع"ضاء ك"میته م"رك"زی و ای"جاد ی"ك ك"میته م"رك"زی ج"دی"د از ج"وان ه"ا و روش"نفكران
ح "زب "ی ب "ه م "یان آم "د .خ "وب ای "ن ب "حثه "ا ت "قری "با ً ب "ه ب "دن "ه ك "میته ای "ال "تی ته "ران و ب "ه ك "میت هه "ای
شه"رس"تان ه"ا ك"شیده ش"د ك"ام" ً
ال م"علوم ب"ود ك"ه چ"ال"ش خ"یلی خ"یلی ت"ند ش"ده ،در ك"میته م"رك"زی
ك"ه ت"عدادی دی"گر ه"م ب"ودن"د و ب"ا آن"ها ه"م م"شورت ك"ردن"د ت"صمیم گ"رف"ته ش"د ك"سان"ی ك"ه م"بان"ی
اص "ول "ی ح "زب را ن "می پ "ذی "رن "د و چ "نین ن "ظرات "ی دارن "د ،از ح "زب اخ "راج ب "شون "د .ول "ی پ "یش از
ای"نكه چ"نین ت"صمیمی ات"خاذ ب"شود ه"مان ط"ور ك"ه ق"ب ً
ال ه"م ذك"ر ش"د ی"ك ب"یان"یه از ط"رف ه"مین
گ"روه روش"نفكران ص"ادر ش"د ت"حت ع"نوان ج"معیت س"وس"یالیس"ته"ای ت"وده ای"ران و ب"ه ه"یچ وج"ه
ن" "قدی ه" "م نس" "بت ب" "ه ات" "حاد ش" "وروی در ای" "ن ب" "یان" "یه ن" "بود و اع" "الم وف" "اداری نس" "بت ب" "ه ات" "حاد
ش "وروی ش "ده ب "ود .ول "ی ی "ك روز ن "گذش "ته ب "ود ك "ه رادی "و م "سكو م "حكوم ك "رد ای "ن ح "رك "ت را و
ب"الف"اص"له م"لكی و ی"اران"ش اق"دام ك"ردن"د ب"ه ج"م عآوری ای"ن ب"یان"یه .خ"وب ،ط"بعا ً ب"یان"یه ك"ه منتش"ر
ي ش"ود ج"مع ك"رد ،ول"ی ب"قیه آن دس"ت ك"سان"ی دی"گر م"ی رس"د ،ب"ه ای"ن
ش"د ،م"قداری از آن را م" 
ت " "رت " "یب م " "سئله ان " "شعاب در ح " "زب پ " "یش آم " "د .ه " "مراه ب " "ا ان " "شعاب ت " "عداد ق " "اب " "ل ت " "وج " "هی از
روش"نفكران ح"زب رف"تند .ب"ه ب"دن"ه زح"متكش ح"زب ه"یچ ل"طمهای وارد نش"د .ب"عد از م"وض"عی ك"ه
ات "حاد ش "وروی در ق "بال ان "شعاب گ "رف "ت و آن را م "حكوم ك "رد ،ب "ه ت "دری "ج خ "یلی از ك "سان "ی ك "ه
رف "ته ب "ودن "د ب "ازگش "تند .خ "یلی ه "م اس "اس "ا ً ه "م از م "لكی و ی "اران "ش ج "دا ش "دن "د و ه "م دی "گر ب "ه
ح"زب ب"رنگش"تند .ط"بیعتا ً اش"تباه"ات"ی ك"ه ح"زب چ"ه در زم"ینه م"سئله ن"فت ،چ"ه در زم"ینه م"سأل"ه
آذرب"ای"جان و چ"ه در زم"ینه ش"رك"ت در دول"ت ق"وام م"رت"كب ش"ده ب"ود ن"ارض"ای"تيه"ای"ی را در ح"زب
ب "ه وج "ود م "ی آورد .ای "ن م "ی ت "وانس "ت ب "ه ص "ورت ان "تقاد و خ "واس "نت ت "غییرات در زم "ینه ات "خاذ
ته"ای م"عین ان"جام ب"گیرد ،ول"ی ای"نكه ب"ه ص"ورت ان"شعاب و ج"دا ش"دن و ای"ن ح"رفه"ا
س"یاس" 
ب"اش"د ،ای"ن ب"ا اص"ول"یت ه"ر ح"زب م"ناف"ات دارد و ط"بیعی اس"ت ك"ه اع"ضا رو در رو ق"رار م"ی
گ"یرن"د و ای"ن دی"گر ب"ه ص"ورت ی"ك چ"ال"ش مس"تمری ش"د ك"ه ت"ا آخ"ر ه"م ادام"ه داش"ت .ح"اال ج"ال"ب
ای"نجا ب"ود ك"ه م"ث ً
ال وزرای ت"ودهای م"ا دق"یقا ً آن ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه ه"میشه ج"زو آن ج"ری"ان م"قاب"ل
اق"لیت م"ا ب"ودن"د .ی"عنی آق"ای ی"زدی و ك"شاورز و اس"كندری ،ه"مواره در آن م"وض"عی ب"ودن"د ك"ه
ته"ای خ"اص خ"ودش"ان را ب"ا ق"وامالس"لطنه ه"م
ته"ای س"ازش"كاران"ه ،س"یاس" 
ی"ك س"ری س"یاس" 
ات"خاذ ك"ردن"د ،و خ"لیل م"لكی ك"ه روی ای"ن م"سئله خ"یلی ت"كیه )ان"تقاد( م"ی ك"رد خ"ودش م"دی"رك"ل

ف "ره "نگ ای "ران زی "ر پ "وش "ش آق "ای دك "تر ك "شاورز ش "ده ب "ود .خ "وب ،در زمس "تان س "ال  ۲۶ای "ن
سه"ای
ح"ادث"ه رخ داد ،ای"ن رخ"داد ب"زرگ"ی ب"ود ،واق"عا ً ت"كان"ی ب"ه ح"زب داد و الزم ب"ود ك"ه ك"نفران" 
ح"زب"ی زم"ینه ه"ای ت"شكیل ك"نگره دوم را ت"شكیل ب"ده"ند ،ك"نگره در اردیبهش"ت س"ال  ۲۷ت"شكیل
ش"د ،ت"غییرات"ی در ره"بری ح"زب ان"جام گ"رف"ت و ب"ه رغ"م ل"طمات"ی ك"ه ق"ب ً
ال ای"ن ح"وادث ب"ه وج"ود
آورده ب"ود ،م"وق"عیت ح"زب ،ب" هخ"صوص ك"ه م"سائ"ل ج"نبش م"لی ك"ردن ن"فت ای"ران داش"ت م"طرح
م"ی ش"د و ف"ضای س"یاس"ی ج"دی"دی آغ"از ش"ده ب"ود به"تر ش"د ال"بته درس"ال  ۲۸ك"م ك"م م"وق"عیت
ي ش "ود و ب "اال م "ی گ "یرد ،ام "ا ب "ه ه "ر جه "ت زم "ینه ه "ای "ش از ه "مین س "ال ۲۷
ح "زب ش "كوف "ا م " 
ي ش "ود از آن "ها ی "اد ك "رد،
ن "مای "ان ب "ود .ض "منا ً اح "زاب و گ "روه ه "ای ك "وچ "ك دی "گری ب "ودن "د ك "ه م " 
م"ث ً
ال س"وس"یالیس"ته"ای خ"داپ"رس"ت زن"ده ی"اد مح"مد نخش"ب ول"ی ه"یچ وق"ت ی"ك ح"زب ب"زرگ ن"بود.
ت"عدادی روش"نفكر ب"ودن"د ،ب"عده"اس"ت ك"ه اح"زاب دی"گری در رق"اب"ت ب"ا ح"زب ت"وده ای"ران ب"ه وج"ود
م "ی آی "د .ام "ا گ "روهه "ای راس "تی ب "ه وج "ود آم "د ك "ه از ط "رف دول "ت ش "كل م "ی گ "رف "تند ،از ج "مله
ته"ا ،س"وم"كای"يه"ا ،آری"ا ،ای"نها دق"یقا ً ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه ت"غذی"ه م"ی ش"دن"د از ط"رف
پ"انای"رانیس" 
ح "اك "میت و ن "قش اس "اس "ی ش "ان ه "م ای "ن ب "ود ك "ه ه "ر وق "ت ت "ظاه "رات "ی ح "زب ت "وده ای "ران دارد،
ای"نها ب"ا چ"وب و چ"ماق ،ح"مله م"ی ك"ردن"د و ب"ه ه"م م"ی زدن"د ،آن"چه ك"ه در ت"اری"خ ك"نون"ی ه"م ش"ما
ش"اه"د هس"تید ،ف"رام"وش ن"می ك"نم م"راس"م ب"زرگ"داش"ت ی"ا ت"رح"یم دك"تر س"نجاب"ی ب"ود در خ"ان"قاه
يع"لیشاه ،زن"ده ی"اد ف"روه"ر ه"م ب"رگ"زار م"ی ك"رد ،در آن"جا ع"ده ك"ثیری ب"ودن"د ب"ه ح"رم"ت دك"تر
ص"ف 
س "نجاب "ی ،خ "ب ی "ك م "دت "ی در ای "ن م "ملكت ك "اری ك "رده  ،ف "عال "یتی ك "رده ،ن "ام "ی داش "ت ،اس "تاد
دان"شگاه ب"ود ،ت"وی ح"زب ای"ران ب"ود ،آدم م"وج"هی ب"ود ،اب"تدای ان"قالب ه"م وزی"ر خ"ارج"ه آق"ای
م "هندس ب "ازرگ "ان ب "ود .ول "ی ب "ه ه "ر ح "ال ری "ختند ،م "ن ه "مان ج "ا ب "ه ف "روه "ر ،گ "فتم آق "ای ف "روه "ر
ی"ادت م"يآی"د آن ای"ام را؟ دس"ت م"ن را ف"شار داد و گ"فت »ول"ی م"ا ع"وض ش"دی"م «.چ"ون ی"كی از
ته"ا ب"ودن"د .ات"فاق"ا ً ع"كسی داش"تم
نای"رانیس" 
يك"ردن"ده"مین پ"ا 
گ"روه ه"ای"ی ك"ه غ"ال"با ً ب"ه م"ا ح"مله م" 
از روزن"ام"ه ك"ه ع"كس داری"وش ت"وی آن ب"ود و روزی ك"ه از زن"دان آم"ده ب"ودم و داری"وش و پ"روان"ه
ب"ه دی"دارم آم"ده ب"ودن"د ،گ"فتم ف"الن ك"س م"ن ت"وی آرش"یوم ،ه"مه چ"یز ب"ه ی"غما رف"ته ول"ی ع"جیبه آن
روزن"ام"ه ك"ه ع"كس ت"و در آن اس"ت ،ه"نوز هس"ت .گ"فت» :خ"ودم دی"دم"ش« ع"كس را ب"ه او ن"شان
دادم ،ب"ه ش"وخ"ی ب"ه م"ن گ"فت ك"ه »ع"جب الت"ی ب"ودم م"ن ه"ا« ول"ی ی"ادش گ"رام"ی ،واق"عا ً ت"حول"ی
را ك"ه در ای"ن م"رد ب"ه وج"ود آم"د ،ه"رگ"ز ف"رام"وش ن"می ك"نم .زم"ان"ی را ك"ه گ"ال"ین دوپ"ل در زن"دان
اوی"ن ب"ه م"ن گ"فت ك"ه »ش"ما دادگ"اه دوم خ"واه"ی داش"ت و وك"یل ه"م خ"واه"ی داش"ت « وق"تی ك"ه
ب"ه گ"وش ف"روه"ر رس"ید ب"ه م"ن پ"یغام داد ك"ه »خ"واه"ش م"ي ك"نم م"ن را ب"ه ع"نوان وك"یلت ان"تخاب
ك"ن و آن"جور ك"ه ت"و دل"ت م"ی خ"واه"د ،ی"عنی از م"وض"ع ی"ك ك"مونیس"ت از ت"و دف"اع خ"واه"م ك"رد«
ب"ه ی"اد داش"ته ب"اش"ید ،م"ا در م"وارد م"عینی م"ی ت"وان"یم اخ"تالف ن"ظر داش"ته ب"اش"یم ،ش"ما م"ی
ت"وان"ید ان"تقادات ج"دی نس"بت ب"ه ح"زب"ی ك"ه م"ن ع"مرم را در آن"جا گ"ذاش"تم داش"ته ب"اش"ید ،ح"ق

ش "ماس "ت ك "ه ان "تقاد داش "ته ب "اش "ید ،م "ن ه "م ح "قم اس "ت ك "ه ت "ا آن "جای "ی ك "ه ب "رح "ق م "ی دان "م،
پ"اس"خ ان"تقاد ش"ما را ب"ده"م ،ام"ا م"ا در ی"ك راس"تا هس"تیم ،م"ا راه ه"ای گ"ون"اگ"ون را م"مكن اس"ت
ان"تخاب ك"رده ب"اش"یم ،ت"كیه روی اق"شار و الی" هه"ای گ"ون"اگ"ون اج"تماع"ی داش"ته ب"اش"یم ،ول"ی م"ا
ب"رای آزاد زیس"نت ان"سانه"ا ك"ار م"ی ك"نیم .م"ا ب"رای دم"كراس"ی و آن"چه ك"ه م"بان"ی دم"كراس"ی
ب"رای زن"دگ"ی در خ"ور ان"سان اس"ت م"بارزه م"ی ك"نیم .اخ"تالف ه"م م"مكن اس"ت داش"ته ب"اش"یم،
ب"رای ای"نكه م"ن و ش"ما دو ن"فر هس"تیم .ت"ك ،ت"ك م"ا ،ه"ر ك"دام ه"وی"ت خ"ودم"ان ،ه"ر ك"دام ن"ظرگ"اه
خ"ودم"ان راداری"م ،ب"ای"د ه"م داش"ته ب"اش"یم ول"ی ب"گردی"م مش"ترك"ات ه"مدی"گر را پ"یدا ك"نیم ،روی
مش "ترك "ات ت "كیه ك "نیم .ح "زب ت "وده ای "ران تج "رب "ه ت "لخی از دوره ف "عال "یت ط "والن "یش دارد .خ "یلی
ك "وش "ید ج "بهه ض "د اس "تعمار ،ج "بهه ض "د دی "كتات "وری ،ج "بهه متح "د خ "لق را ب "ه وج "ود ب "یاورد.
خوب اینجا و آنجا اشتباه كرده ،اینجا و آنجا فالن نسبت بد را به افراد خوب داده.
ح"اال م"ی رس"م در ج"ری"ان ج"نبش م"لی ش"دن ن"فت ،روزن"ام"ه »ب"ه س"وی آی"نده« واق"عا ً ن"اس"زاه"ای
ن"اروای"ی ب"ه ب"سیاری از چه"ر هه"ای ب"رجس"ته م"ملكت ،منج"مله ب"ه دك"تر م"صدق داد .ام"ا ب"ه خ"اط"ر
داش"ته ب"اش"ید وق"تی ك"ه ج"بهه م"لی ت"شكیل ش"د ،وق"تی ك"ه ت"حصن ج"لو س"ر در س"نگی ك"اخ ش"اه
ان"جام گ"رف"ت ۱۹ ،ن"فر آن"جا ب"ودن"د ك"ه وق"تی دك"تر م"صدق م"واج"ه ب"ا بح"ران ش"د ،ف"قط ك"متر از ۹
ن"فرش"ان در ك"نار م"صدق ب"ودن"د و ه"مان ی"اران ج"بهه م"لی ق"بلی اش خ"صمان"ه ت"ری"ن رف"تاره"ا
يه"ا ب"ودن"د؟ ح"سین م"كی ،ب"قای"ی ،زه"ری ،ع"میدی ن"وری،
رانس"بت ب"ه دك"تر م"صدق م"ی ك"ردن"د ك" 
ع"باس خ"لیلی ،ای"نها ی"اران غ"ار آن زم"ان ت"شكیل ج"بهه م"لی ب"ودن"د .آی"ا ح"زب ت"وده ای"ران ح"ق
ن"داش"ت ن"گران ب"اش"د از ای"ن ج"ری"ان ك"ه ی"ك ج"نبشی ب"ه وج"ود آم"ده ،ی"ك ح"رك"تی آغ"از ش"ده ،ی"ك
چ"یزی ب"ه ن"ام ج"بهه م"لی در رأس"ش دارد ق"رار م"ی گ"یرد ،ت"ازه چه"ر هه"ای م"قبول ،ك"سان"ی چ"ون
دك"تر ش"ای"گان ،ك"سان"ی چ"ون دك"تر ص"دی"قی ،ك"سان"ی چ"ون دك"تر ف"اط"می ،ای"نها ت"مام"شان
گ "رای "ش ب "ه آم "ری "كا داش "تند ،ن "می گ "وی "م وابس "ته ب "ه آم "ری "كا ب "ودن "د ول "ی آم "ری "كا را ی "ك ك "شور
دم " "كرات م " "ی دانس " "تند .ال " "بته م " "ن ح " "ق م " "ی ده " "م ب " "ه آن " "ها چ " "را ك " "ه ه " "نوز آم " "ری " "كا آن چه " "ره
خ"ون"خوارش ب"ر ه"مگان ع"لنی نش"ده ب"ود .چ"را ح"زب ت"وده ای"ران م"ی ش"ناخ"ت؟ ب"رای ای"نكه م"ا ی"ك
ت"عری"ف وی"ژ های از ام"پری"ال"یسم داری"م ،ای"ن دوس"تان م"ا ام"پری"ال"یسم را ب"ا ت"عری"ف ام"پراط"وری
م"ث ً
ي ك"ردن"د  .اس"تدالل م"ی ك"ردن"د
ال ام"پراط"وری انگلس"تان ك"ه چ"ند ت"ا مس"تعمره دارد اش"تباه م" 
ك "ه آم "ری "كا ك "جا مس "تعمره دارد؟ غ "اف "ل ب "ودن "د ك "ه در آم "ری "كای ج "نوب "ی چ "ه خ "بر اس "ت؟ آن "جا
اص" ً
ال ق"رق"گاه آم"ری"كا ب"ود .خ"وب ح"زب ت"وده ای"ران ب"ا ای"ن ن"گران"ی م"واج"ه ب"ود ،ك"ه ت"اك"نون گ"رف"تار
ان "گلیس ب "ودی "م و ه "نوز ه "م هس "تیم .و ح "اال ك "ه ه "مه ش "رك "ت ك "نندگ "ان در ج "نگ دوم ج "هان "ی
ك "شوره "ای "شان وی "ران ش "ده ،بیش "تری "ن ج "وان "ان "شان را از دس "ت دادن "د ،اق "تصادش "ان خ "راب
ش"ده ،پ"س ح"اال آم"ری"كا ك"ه آن"چنان اق"تصاد ش"كوف"ای"ی ب"عد از ج"نگ دوم ج"هان"ی داش"ت ك"ه ب"ه
ص"ورت ق"درت ف"ائ"قه ج"هان ق"دم ب"ه ع"رص"ه گ"ذاش"ته ،و آم"ده و م"ی خ"واه"د س"هیم ب"شود در ت"مام

دن"یا ی"عنی ام"پری"ال"یزم م"تفوق ج"هان"ی ب"شود .ان"گلیس ال"بته متح"د او اس"ت ،ول"ی آم"ری"كا دارد
ي ك"ند .ب"رای چ"ی؟
ط"رح م"ارش"ال را در اروپ"ا پ"یاده م"ی ك"ند .اق"تصاده"ای آن ه"ا را ت"قوی"ت م" 
ب"رای ای"نكه ت"بدی"ل ب"ه ب"ازار خ"ودش ب"شود ك"ه در آن"جا س"رم"ای"ه گ"ذاری ك"ند .در ای"ران ه"م ن"فت
اس"ت ،ان"گلیس س"ال ه"ا دارد م"ی ب"رد ،آم"ری"كا م"گر اج"ازه م"ی ده"د ك"ه س"هیم ن"باش"د در ای"نجا.
ي ك"ند ،در ای"ران انگلس"تان ای"ران را م"لك ط"لق
ي ش"ود ،زم"ینه ف"راه"م م" 
م"نتها ح"اال آرام وارد م" 
خ"ودش م"ی دانس"ت ،ب"ا ای"ن ه"یات ح"اك"مهای ك"ه س"ال"یان دراز در ای"ران ح"كوم"ت ك"ردن"د ،ت"وی
الی " " هه " "ای گ " "ون " "اگ " "ون ای " "نها ع " "وام " "ل خ " "ودش را داش " "ت ،در مج " "لس داش " "ت ،در دول " "ت داش " "ت،
يه "ا دل بس "ته ب "ودن "د ب "ه ه "مین
اع "لیحضرت ه "مای "ون ه "م ك "ه ج "ای خ "ودش را داش "ت .آم "ری "كای " 
م"لیون"ی ك"ه خ"ب ن"ظر م"ساع"دی ه"م نس"بت ب"ه آم"ری"كا داش"تند .اح"مد م"لكی ك"ه ی"كی از اع"ضای
ه"مان ك"میسیون ت"بلیغات"ی و م"طبوع"ات"ی ج"بهه م"لی ب"ود در ك"تاب"ش ب"ه ن"ام »ت"اری"خچه واق"عی
ج"بهه م"لی« ،ب"ه ن"ظر م"ن ك"تاب خ"وان"دن"ی اس"ت ،اگ"ر چ"ه آدم س"امل"ی نیس"ت ن"ه ای"نكه ت"أی"ید ك"نم
ای"ن آدم درس"ت و ح"ساب"ی اس"ت ،خ"یر ای"ن ف"رد ن"وك"ر م"آب خ"ودش ه"م از آن وابس"تگان ج"دی
يه"اس"ت .ام"ا در ای"ن ك"تاب ص"ری"حا ً م"ی گ"وی"د ك"ه » م"ن ،دك"تر ف"اط"می ،دك"تر ب"قای"ی،
خ"ارج" 
ك ب "ار ی "ك ج "لس های در خ "ان "ه ی "كی و منج "مله در س "فارت
ي رف "تیم ه "ر ه "فته ی " 
ع "میدی ن "وری م " 
آم"ری"كا داش"تیم و ب"حث م"ی ك"ردی"م راج"ع ب"ه اوض"اع و اح"وال .ی"واش ،ی"واش ب"حث م"ا ك"شید ب"ه
ای "نجا ك "ه در م "قاب "ل ح "زب ت "وده ب "ای "د ی "ك ح "زب ت "شكیل داد .آخ "ر ه "مین ج "وری ك "ه ن "می ش "ود
م"خال"فت ك"رد .م"ا م"خال"فیم ف"قط در ی"ك روزن"ام"ه ی"ك م"قال"های ب"نویس"د و م"ا م"خال"فت ب"كنیم؟ ب"عد
پ "یشنهاد ش "د ك "ه ه "زی "نه دارد ،ای "ن ه "زی "نه را ب "ای "د ی "ك ع "ده …« ج "ال "ب اس"ت! ك "ه از ح "زب چ "ه
م"فهوم"ی را م"راد م"يك"ند؟ م"ا ن"یاز داری"م ب"ه ی"ك ح"زب"ی ك"ه اوب"اش و چ"اق"وك"شه"ا را اس"تخدام
ي خ"واه"ند ،ب"ای"د ب"ه آن"ها دس"تمزد داد .ای"ن ب"ه ص"راح"ت در ای"ن
ب"كند ك"ه ای"نها ه"م دس"تمزد م" 
ك"تاب ن"وش"ته ش"ده و ب"نا ب"ر ای"ن ش"د ك"ه ح"زب"ی ب"ه ن"ام ح"زب زح"متكشان ب"ه وج"ود ب"یاد ،خ"وب
ای "ن اح "تیاج ب "ه ك "ار ت "بلیغی و … دارد .گ "فتند ت "قسی م ك "ار ش "د .آق "ای ج "ال لآل اح "مد م "ی رود
س"راغ خ"لیل م"لكی م"ی گ"وی"د ای"نجا وض"ع خ"وب"ی اس"ت ،ی"ك روزن"ام" ه ب"ه ن"ام ش"اه"د در ای"ن ح"زب
زح"متكشان اس"ت م"ن ه"م االن ق"لم م"ی زن"م آن"جا ،زن"دگ"یم ه"م ح"قیقتش ن"می گ"ذرد) .در ه"مین
در خ"دم"ت و خ"یان"ت روش"نفكران آلاح"مد ن"وش"ته( م"ی گ"وی"د م"ن ه"م دارم آن"جا ق"لم م"ی زن"م،
ح"قیقتش م"ن و مخ"دره ك"ار م"ی ك"نیم و پ"ومل"ان ه"م ن"می رس"د ب"رای زن"دگ"ی م"ان ای"نجا م"قال" های
م"ي ن"وی"سم و پ"ول"ی م"ي گ"یرم .ت"و ه"م ب"یا ی"ك م"قال"های در ش"اه"د ب"نوی"س .روزن"ام"ه ش"اه"د ،ارگ"ان
آق"ای ب"قای"ی ب"ود .ت"قسیمك"ار م"ی ش"ود ك"ه ك"ار روش"نفكری ،م"طبوع"ات"ی ت"وس"ط م"نشعبین ح"زب
گه"ای
ی"عنی خ"لیل م"لكی و آل اح"مد و ای"نها ان"جام ش"ود .ك"ار چ"ماق"داری و ب"ه ه"م ری"خنت م"یتن 
شه"ای"ش ،ت"قسیم ك"ار خ"وب"ی اس"ت .م"ثل
ح"زب ت"وده ه"م ب"ه عه"ده ب"قای"ی و دارو دس"ته چ"اق"وك" 
ای "نكه ام "روز ه "م ش "اه "د هس "تیم چ "نین چ "یزی را .ت "اری "خ درس م "ی ده "د ع "زی "زان م "ن ،واق "عاً

ن ت"اری"خی را ب"ه ع"نوان س"لطنت اع"لیحضرته"ا و ش"اهه"ا ن"وش"ته م"ی
م"طال"عه ت"اری"خ ،م"نتها ن"ه آ 
خ داده ،اگ " "رچ " "ه شكس " "ت خ " "ورده ،ه " "م هاش
ش " "ود .ج " "ری " "ان م " "بارزات " "ی ك " "ه در ط " "ول ت " "اری " "خ ر 
سآم"وز اس"ت .ب"ه ه"ر ح"ال ،خ"وب ح"زب زح"متكشان ب"ه وج"ود آم"د وظ"یفه
تان"گیز اس"ت و در 
ع"بر 
ي ك "رد،
ت "اری "خیش را ه "م م "رت "با ً ان "جام م "ی داد .آق "ای دك "تر ب "قای "ی ب "ا آن ف "عال "یته "ای "ی ك "ه م " 
اس "تاد دان "شگاه اس "ت و خ "ودش را ب "ه ص "ورت ن "فر دوم ج "بهه م "لی دارد م "عرف "ی م "ی ك "ند ی "ا
ح"سین م"كی ،ی"عنی چه"ر هه"ای خ"یلی ف"عال ای"نها ،ط"بیعی اس"ت ك"ه ح"زب ب"ه ش"دت ب"دب"ین اس"ت
نس "بت ب "ه ای "نها چ "ون ت "عدادی از آن "ها س "اب "قهش "ان م "علوم اس "ت م "ثل ع "میدی ن "وری و ح "سین
م "كی و ب "قای "ی ،چ "ون ب "قای "ی اص " ً
ال ع "ضو ف "عال ح "زب دم "كرات ق "وامالس "لطنه اس "ت و اص "الً
ب"قای"ی م"سؤول ش"عبه ح"زب دم"كرات ق"وام در ك"رم"ان ب"ود .ام"ا ه"مین ج"ا اش"اره ك"نم ك"ه ت"كلیف
دك"تر ف"اط"می ف"رق دارد ب"ا آن"های دی"گر ،ف"اط"می ی"ك پ"یشینه وی"ژ های دارد ،خ"یلی خ"یلی دره"م و
ب"ره"م .اب"تدا س"ال  ۱۳۲۰س"ید ض"یاء ك"ه آم"د ،او رف"ت ب"رای زی"ارت … ب"رای"ش روزن"ام"ه رع"د را
م"ی ن"وش"ت .ح"زب دم"كرات ق"وا مالس"لطنه ی"ك م"دت ف"عال ش"د آن"جا در ك"نار ارس"نجان"ی ،ول"ی ب"ا
آن اس"تعداد ،ت"وان و ص"داق"تی ك"ه در دك"تر ف"اط"می ب"ود رف"ته رف"ته ج"لو هه"ای خ"اص آم"ری"كای"ی
ي
ب"ودن پ"ارهای از ه"مكاران خ"ودش را ت"شخیص داد و خ"ودش ه"م ف"همید ب"ی خ"ودی آم"ری"كای" 
اس "ت ،ن "مي گ "وی "م وابس "ته ب "ه آم "ری "كا ،گ "رای "ش ب "ه آم "ری "كا ،و ی "كی از به "تری "ن چه "ر هه "ای ك "نار
دك" "تر م" "صدق ،دك" "تر ف" "اط" "می از آب درآم" "د و دی" "دی" "د ك" "ه چ" "گون" "ه ایس" "تاد پ" "ای ح" "رف" "ش و خ" "ب
ه"زی"نهاش را ه"م پ"رداخ"ت ،واق"عا ً ه"زی"نه گ"ران"ی ب"ود .ب"ه ای"ن ت"رت"یب م"سئله ج"نبش م"لی ش"دن
ن "فت م "طرح ب "ود .ح "زب ش "عار ال "غاء ام "تیاز ن "فت انگلس "تان ،دك "تر م "صدق و ج "بهه م "لی ،م "لی
ش"دن ن"فت در س"راس"ر ای"ران را م"ی دادن"د .زم"ان گ"ذش"ت و ی"ك س"ری ت"عارضه"ای"ی ك"ه ب"ه زی"ان
م"بارزات م"لی ای"ن م"ملكت ب"ود پ"یش آم"د .ب"ه زی"ان خ"ود ح"زب ب"ود ،ه"م آن ب"خش ره"بری ح"زب ك"ه
در ای " "ران ب " "ودن " "د و ه " "م ب " "خش ع " "مده ره " "بری ح " "زب ك " "ه خ " "ارج از ك " "شور ب " "ودن " "د ،و ه " "مچنان
تح"لیلش"ان از ج"بهه م"لی ای"ن ب"ود ك"ه ای"ن ج"بهه ی"ك ج"ری"ان آ"مر"یكا"یی اس"ت و ب"ناب"رای"ن ب"ا ت"وج"ه
ب"ه ای"نكه ت"ضاد ع"مده االن ام"پری"ال"یسم م"تفوق آم"ری"كاس"ت ،م"ا ب"ای"د ای"ن خ"طر را اع"الم ب"كنیم و
ن "گذاری "م ك "ه ای "نها ق "درت ب "گیرن "د و اف "شا ب "كنیم .ب "ال "نتیجه م "قاالت روزن "ام "ه »ب "ه س "وی آی "نده«
م "قاالت روزن "ام "ه »شه "باز« و  ۲۶روزن "ام "ه پش "ت س "ر ه "م ب "ه ج "ای »ب "ه س "وی آی "نده« ك "ه ه "ی
ت"وق"یف م"ي ش"دن"د و آن دی"گری ب"ه ج"ای"ش م"يآم"د ،ه"مه خ"یلی ت"ند و اف"شاگ"ران"ه ب"ود ت"ا ب"االخ"ره
رس"ید ب"ه م"رح"ل های ك"ه از ل"حاظ ح"زب م"سأل"ه  ۱۵ب"همن و ت"یران"دازی پ"یش آم"د و ن"یازی نیس"ت
در ای "ن زم "ینه زی "اد ت "وض "یح ب "ده "م ،خ "ود ای "ن ه "م در واق "ع ت "وط "ئهای ب "ود ك "ه خ "واس "تند ب "ه پ "ای
ح"زب ب"گذارن"د .ج"لسه گ"ذش"ته اش"اره ك"ردم ،ك"ارت ح"زب را ت"وی ج"یبش گ"ذاش"ته ب"ودن"د .در واق"ع
يش"د ،ك"نارش ی"ك ع"لیرض"ای"ی داش"تند ك"ه خ"یلی ب"ا ع"رض"ه
اگ"ر در ای"ن ت"یران"دزای ش"اه كش"ته م" 
ت"ر از ش"اه ب"ود و ب"ه ش"دت ه"م ان"گلیسی ،م"ال خ"ودش"ان ب"ود .اگ"ر ه"م كش"ته ن"می ش"د ی"ك چ"شم

يه"ا ن"كند .چ"ون ه"مان م"وق"عی ب"ود
زخ"می ب"ه او داده ب"ودن"د ك"ه ه"وس گ"رای"ش ب"ه ط"رف آم"ری"كای" 
ك"ه ش"اه م"رت"ب ك"مك م"ال"ی از آم"ری"كا م"ی خ"واس"ت و آن"ها ه"م خ"وب ،ش"رای"طی داش"تند ،ب"ایس"تی
ی "ك م "قدار م "یدان م "يداد ب "ه ع "وام "ل آم "ری "كای "ی ول "ی ای "ن م "يت "رس "ید .ب "ه ه "ر جه "ت ب "عد از ۱۵
ب"همن ح"زب غ"یرق"ان"ون"ی ش"د ،ع"دهای را گ"رف"تند ع"دهای خ"ارج رف"تند ،ب"قیه ه"م م"خفی ش"دن"د و در
ي خ"واس"تند از ع"رص"ه خ"ارج ك"نند ،در ع"ین ح"ال
ج"ری"ان ه"مین  ۱۵ب"همن  ۲۷ن"ه ف"قط ح"زب را م" 
س"یاس"ت ب"رگ"زارك"نندگ"ان ای"ن ت"وط"ئه ای"ن ب"ود ك"ه ج"نبش م"لی را ه"م مح"دود ب"كنند و ن"گذارن"د
ه"مگان"ی ب"شود .ام"ا خ"وب در واق"ع نش"د ،مح"دودی"ته"ای"ی در آغ"از ب"ه وج"ود آوردن"د ول"ی واق"عاً
يش" "ود ج" "لوی" "ش را گ" "رف" "ت .ه" "مین
خ" "واس" "ت م" "لی را وق" "تی ك" "ه گس" "ترده و ه" "مگان" "ی ب" "شود ،ن" "م 
ك"وش"شه"ا ش"د ،ه"ژی"ر آم"د روی ك"ار ،ب"عدش رزمآرا آم"د ت"وی ك"ار ،رزمآرا ت"واف"قات"ی ب"ا ش"رك"ت
ان"گلیسی ك"رد ،ح"تی م"وض"وع را رس"ان"د ب"ه پ"نجاه ،پ"نجاه .ام"ا م"سأل"ه ای"ن ب"ود ك"ه اص"ل م"لی
ش"دن در م"عرض خ"طر ب"ود .ب"ه ه"ر جه"ت رزمآرا ت"رور ش"د و دول"ت ع"الء س"ر ك"ار آم"د .ه"میشه
يگ"فتند ك"ه ع"الء ی"ك »دول"ت پ"وش"شی« ب"ود .ن"ه ب"رای ای"نكه ك"اری ان"جام ب"ده"د،
ی"ك اص"طالح"ی م" 
يآم"د ك"ه ی"ك رئ"یس دول"تی س"ر ك"ار ب"اش"د ت"ا ب"االخ"ره م"علوم ب"شود ك"ه ك"ی ب"ای"د ب"یای"د؟
م"وق"تا ً م" 
توزی "ر ش "ود؟ ...خ "وب در ی "كی از ه "مین ج "لسات ك "ه م "سأل "ه ن "فت م "طرح ب "ود ج "مال
ك "ی نخس " 
ام"ام"ی و دك"تر م"صدق ب"ه ج"د م"كرر م"لی ش"دن ن"فت را م"طرح م"يك"ردن"د .ج"مال ام"ام"ی گ"فت ك"ه
ياش را گ"رف"تند.
توزی"ر ب"شوی"د .ی"كی دو ن"فر دی"گر ه"م پ" 
آق"ای دك"تر م"صدق ش"ما ب"روی"د نخس" 
يگ "وی "ید ب "روی "د م "سئول "یت را ات "خاذ ك "نید .دك "تر م "صدق ب "ا آن
ب "له ب "له دك "تر ش "ما ك "ه آن "قدر م " 
ه"شیاری ت"اری"خی ك"ه داش"ت ف"همید ك"ه دام"ی ج"لوی پ"ای"ش گ"ذش"ت هان"د ،ج"مال ام"ام"ی م"ام"ور
م"شخص انگلس"تان ب"ود ،او م"طمئن ب"ود ك"ه اگ"ر م"صدق ب"گوی"د ن"ه ،ان"گلیسیها م"يگ"وی"ند ب"بین!
ای"ن ه"م هاش الف م"يزن"د ،ای"ن م"دت م"كرر م"يگ"وی"د چ"نین و چ"نان ح"اال ك"ه ب"ه او م"يگ"وی"ند ب"یا
يروم اگ "ر ه "م خ "طا ك "رد و پ "ذی "رف "ت و رف "ت آن وق "ت پ "وس "تش را
يگ "وی "د ن "ه ن "م 
ب "رو س "ر دول "ت م " 
م"يك"نیم ای"نجا ه"مه اب"زار ق"درت دس"ت خ"ودم"ان اس"ت .ش"اه را ك"ه داری"م مج"لس را ك"ه داری"م،
يش"ود
يك"نیم و م"جبور م" 
ای"ن ه"مه ع"ام"ل ت"وی م"ملكت داری"م ،ارت"ش را داری"م پ"س ب"یچار هاش م" 
يپ"ذی"رم« ب"ا اط"مینان از ای"نكه او ً
ال خ"ودش ص"ادق اس"ت
ك"ه تس"لیم ب"شود! م"صدق گ"فت »ب"له م" 
ب"ه گ"فتار خ"ودش ،ث"ان"یا ً م"يت"وان"د م"ردم را ق"ان"ع ك"ند ب"ه ای"ن ب"اوری ك"ه ...خ"وب ،ب"نا ش"د آق"ای
دك "تر م "صدق ب "شود نخس "ت وزی "ر ای "ن م "ملكت .خ "وب ،خ "یلی م "بارك ب "ود ول "ی ب "ا ك "مال ت "أس "ف
ك "اب "ینه آق "ای دك "تر م "صدق ك "اب "ینه راس "ت ب "ود .چ "هار پس "ت اص "لی منج "مله وزارت ج "نگ را ب "ه
يه"ا داد ،زاه"دی را ك"رد وزی"ر ك"شور ،ی"عنی ك"سان"ی ك"ه چه"ر هه"ای ب"ارزی داش"تند .ح"زب
درب"ار 
خ"یلی خ"یلی اح"ساس خ"طر ك"رد ،خ"یلی ن"گران ش"د چ"ون ت"ا ح"اال ی"ك ن"یروی س"یاس"ی ب"ود در
ع"رص"ه ،ح"اال ای"ن ن"یروی س"یاس"ی آم"ده ش"ده دول"ت و م"يخ"واه"د م"سائ"ل را ب"ا آن ن"گرش خ"اص
خ"ودش پ"یش ب"برد .ب"ال"نتیجه در ه"مان ج"ا ه"مان م"سئله مه"ر هه"ای آم"ری"كای"ی ،و رون"د ی"ك س"ال"ه

۱۳۳۰ت"ا  ،۳۱چه"ره دك"تر م"صدق را ب"رای ح"زب ت"وده ای"ران ن"مای"ان ك"رد .خ"یلی ات"فاق"ات اف"تاد
يك"نم ت"اری"خچه ای"ن س"ال  ۱۳۳۰ت"ا
در ای"ن ی"كسال"ه ،ب"بینید دوس"تان ع"زی"ز واق"عا ً م"ن ت"وص"یه م" 
 ۳۱را م"نظورم  ۳۰ت"یر  ۳۱را ب"ه دق"ت م"طال"عه ك"نید و ب"عد از  ۳۰ت"یر ،س"ال  ۳۱را ت"ا  ۲۸م"رداد
يدهد....
سهای بزرگی به ما م 
مطالعه كنید .این سا لها خیلی در 
ول"ی ای"ن ح"زب غ"یرق"ان"ون"ی و م"خفی در م"عرض ش"دی"دت"ری"ن ض"رب"ات ق"رار گ"رف"ت .دی"گر ن"یروه"ا
ه"م ض"رب"ه از ك"ودت"ا دی"دن"د ،ن"یروه"ای م"لی ه"م ب"رای ای"نكه م"سئول"یت و ب"ار را از دوش خ"ودش"ان
ب"ردارن"د ،ت"مام م"سئول"یت را ب"ه دوش ح"زب گ"ذاش"تند .ب"له ح"زب ت"وده ای"ران ح"زب منسج"می ب"ود،
س"ازم"ان ن"ظام"ی داش"ت ،ام"ا ان"صاف :اگ"ر زم"ان"ی ك"ه دك"تر م"صدق م"يگ"وی"د به"تری"ن ك"مكی ك"ه
ب"ه م"ن م"يت"وان"ید ب"كنید ،اف"رادت"ان را از خ"یاب"انه"ا ج"مع ك"نید ،اگ"ر ح"زب م"يآم"د ب"ه م"یدان ،ی"ك
يه"ا و درب"اريه"ا و ه"مه ه"مه ب"ه خ"صوص ب"ه
ج"بهه متح"د ض"د ت"ودهای ب"ه وج"ود ن"ميآم"د؟ م"ل 
يك "رد ك "ودت "ای "ی ك "شور را
خ "اط "ر داش "ته ب "اش "ید ك "ه ق "بل از  ۲۵م "رداد وق "تی ك "ه ح "زب اع "الم م " 
يه"ا م"طرح
ته"دی"د م"يك"ند ،روزن"ام"ه ش"اه"د آق"ای دك"تر ب"قای"ی ن"وش"ت ك"ه ت"رف"ند ك"ودت"ا را ت"ودها 
ك"ردن"د و خ"ودش"ان م"يخ"واه"ند ك"ودت"ا ب"كنند ی"ا روزن"ام"ه ن"یروی س"وم آق"ای خ"لیل م"لكی ب"ه دف"اع
از دول"ت م"صدق ن"وش"ت ك"ودت"ا ت"رف"ندی اس"ت ك"ه ت"ود های ه"ا ع"لم ك"رد هان"د «.ح"اال ب"ا ای"ن ت"بلیغات
خ"الف واق"ع ك"ه ت"وس"ط ن"زدی"كان م"صدق ان"جام م"يگ"یرد آی"ا اگ"ر ح"زب ت"وده ب"ه ت"نهای"ی م"يآم"د
يش"ود و ای"نكار در واق"ع خ"ودك"شی ب"ود ،آی"ا
ب"ه م"یدان ح"اال ص"رف"نظر از ای"نكه ت"لفات"ش چ"قدر م" 
واق " "عا ای " "نها ه " "مه ،ای " "ن آم " "دن را ب " "ه ع " "نوان ص " "حت ادع " "ای دك " "تر ب " "قای " "ی و خ " "لیلی م " "لكی
يخ " "واس " "تند ك " "ودت " "ا ب " "كنند واال م " "صدق ك " "ه
يه " "ا خ " "ودش " "ان م " " 
يگ " "ذاش " "تند ك " "ه »آره ت " "ود ها 
ن " "م 
توزی"ر ب"ود «.ب"ه ه"ر جه"ت م"ن ت"صورم ای"ن اس"ت ك"ه از  ۲۸م"رداد  ۳۲ت"ا س"ال ۵۸ ،۵۷
نخس " 
نپ"ذی"ر ش"د ،ت"اری"خ م"جعول"ی ب"ه نس" له"ای ای"ن دوران ت"حوی"ل ش"ده
ك"ه ف"عال"یت مج"دد ح"زب ام"كا 
ته"ا و تح"لیله"ای ب"سیاری از ع"زی"زان"مان ك"ه م"ن اح"ترام ب"رای"شان ق"ائ"ل هس"تم واق"عا
ك"ه ب"رداش" 
م"تأث"ر از ای"ن ت"اری"خ م"جعول اس"ت .م"ا در س"ازم"ان ن"ظام"ی ب"ه ش"دت ح"زب را در م"عرض ان"تقاد
يع"ملی نس"بت
ته"ا و ان"تقادات نس"بت ب"ه اق"دام ن"كردن و ب" 
ق"رار دادی"م ،در درون ح"زب م"خال"ف 
ب "ه ك "ودت "ا ب "ه ش "دت م "طرح ش "د .ج "زوه  ۲۸م "رداد ك "ه از ط "رف ك "میته م "رك "زی ت "وج "ی هگ "ر م "وض "ع
ح"زب ب"ود ب"ه ه"یچ وج"ه م"ورد پ"ذی"رش م"ا ن"بود ،و آن را ب"رگ"ردان"دی"م ب"ه ره"بری ح"زب .ادع"ای م"ا
ای"ن ب"ود ك"ه .ب"ا ه"مه چ"یزه"ای"ی ك"ه ره"بری ح"زب م"يگ"وی"د ،درس"ت ای"ن ب"ود ك"ه م"ا م"يرف"تیم ب"ه
يك"نیم و ه"مان م"وق"ع ه"م در ح"وزهه"ای س"ازم"ان ن"ظام"ی ،م"ا ای"ن
م"یدان و ب"ه ه"یچ وج"ه ادع"ا ن"م 
يك"ردی"م و
يرف"تیم ك"ودت"ا را س"اق"ط م" 
يك"نیم اگ"ر ب"ه م"یدان م" 
يگ"فتیم م"ا ادع"ا ن"م 
يگ"فتیم ،م" 
را م" 
ست م"يخ"وردی"م .م"ا ن"ظام"ی ب"ودی"م و ح"ساب دس"تمان ب"ود.
م"وف"ق م"يش"دی"م ،ب"دون ت"ردی"د م"ا شك "
يدانس "تیم ك "ه ت "ا ت "وازن ن "یروه "ا و م "وق "عیت خ "اص ن "باش "د و ب "دون ح "مای "ت ن "یروه "ای م "لی
م" 
ط"رف"داران م"صدق ،ح"زب ت"وده ای"ران ب"ه ت"نهای"ی ام"كان ن"دارد ك"اری ب"توان"د ب"كند .خ"ب ع"زی"زان

يك"نند ك"ه »آق"ا! ح"زب"ی ك"ه  ۶۰۰ت"ا افس"ر «...داش"ت
يك"نند ،ان"تقاد م" 
م"ا در ج"بهه م"لی گ"له م" 
ال"ه و ب"ال .خ"وب اگ"ر آق"ای دك"تر ك"یان"وری در خ"اط"رات"ش م"یزان ظ"رف"یت و ت"وان"ای"ی رزم"ی ای"ن
افس"ران را ارزی"اب"ی ك"رده ،م"ن م"عتقدم م"یزان رزم"ی س"ازم"ان ن"ظام"ی از آن بیش"تر ب"ود .ول"ی ن"ه
ای "نكه  ۶۰۰ت "ا افس "ر ۶۰۰ ،ت "ا گ "روه "ان زی "ر دس "تشان داش "ته ب "اش "ند ،ن "ه ،ب "سیاری از ای "نها
افس "ره "ای دف "تری ب "ودن "د ،ب "سیاريش "ان پ "زش "ك ب "ودن "د ،ب "سیاريش "ان دان "شجوی دان "شكده
يش"ان افس"ره"ای شه"رب"ان"ی ب"ودن"د ك"ه ف"قط ی"ك ك"لت داش"تند .ب"له م"ا
افس"ری ب"ودن"د ،ی"ا ب"سیار 
ی "ك ت "عدادی ب "ودی "م ،افس "ر رزم "ی ب "ودی "م ،گ "روه "ان داش "تیم و م "ا ب "ا داش "نت ه "مین م "قدار واح "د
رزم"ی در ح"وزهه"ای س"ازم"ان ن"ظام"ی ،ط"ال"ب ای"ن ب"ودی"م ك"ه وارد ع"مل ب"شوی"م ،اس"تدالل م"ا ای"ن
ب"ود ك"ه از ح"یثیت س"یاس"ی ح"زب دف"اع م"يك"نیم .م"ا شكس"ت م"يخ"وری"م ،ام"ا ح"زب ب"رپ"ا خ"واه"د
يك "ند .ض "منا ً ح "زب
ش "د .آن ك "سان "ی ك "ه ب "ر خ "الف ع "مل ك "ردن "د آن وق "ت ج "ام "عه ط "ردش "ان م " 
گن"مای"يه"ای"ی ك"ه دی"گران نس"بت ب"ه آن
گن"مای"ی ك"رده ع"الوه ب"ر آن .ب"زر 
درب"اره ن"یروه"ای"ش ب"زر 
سه"ا ب"ودن"د ك"ه س"عی ك"ردن"د آم"ری"كا را ب"ترس"ان"ند از
ك"ردن"د ،ای"ن دی"گران"ی ك"ه م"يگ"وی"م ه"م ان"گلی 
ك"مون"یسم ای"ران و ه"م خ"ود ش"خص دك"تر م"صدق ط"وری ع"مل ك"رد ك"ه اگ"ر ب"ا م"ن ك"نار ن"یای"ید
آن وق "ت ب "ا ك "مونیس "ته "ا س "رو ك "ار خ "واه "ید داش "ت .خ "وب ح "زب گ "فت ك "ودت "ا را ب "ا ض "د ك "ودت "ا
روب"هرو م"يك"نیم و ای"ن ك"ار را ن"كرد و از ای"ن ب"اب"ت اع"تبار س"یاس"یش ب"ه ش"دت خ"دش"هدار ش"د.
و ب"ه ه"مین ع"لت ه"م ت"الش و ف"عال"یت ح"زب ب"عد از  ۲۸م"رداد ب"سیار ،ب"سیار دش"وار ب"ود .ت"عداد
زی" "ادی ك" "نارهگ" "یری ك" "ردن" "د ،ص" "رف" "نظر از آن ت" "عدادی ك" "ه دس" "تگیر ش" "دن" "د ،ص" "رف" "نظر از آن
ت"عدادی ك"ه اع"دام ش"دن"د ،ح"تی ت"وانس"تند س"ازم"انه"ای ق"الب"ی ب"ه ن"ام ش"بك هه"ای ح"زب ت"وده ب"ه
وج"ود ب"یاورن"د ك"سان"ی م"ثل ارس"الن پ"وری"ا ،ق"درت ن"ادری ،ای"نها در واق"ع ك"سان"ی ب"ودن"د ك"ه از
يك"ردن"د ب"ه ع"لت ای"نكه س"اب"قا ً ت"ود های ب"ودن"د ول"ی ك"وت"اه آم "ده
ط"رف رك"ن دو م"أم"وری"ت پ"یدا م" 
ب "ودن "د و تس "لیم رك "ن دو ش "ده ب "ودن "د ،م "أم "وری "ت پ "یدا م "ی ك "ردن "د اف "رادی را ك "ه ب "ال "قوه ه "نوز
گ"رای"شات"ی ب"ه ط"رف ح"زب دارن"د ای"نها را ج"ذب ب"كنند و ب"ه ص"ورت ی"ك گ"رو هه"ای"ی ،ش"بكه ح"زب"ی
ب"ه وج"ود ب"یاورن"د ،ب"عد ای"نها را ل"و ب"ده"ند و گ"رف"تار ب"شون"د .و ب"عد ت"بلیغ ب"شود ه"مه ج"ا ك"ه آق"ا
س"اواك ت"وی ح"زب ت"وده اس"ت .ی"عنی ب"ه ای"ن ت"رت"یب اع"تبار ح"یثیتی ،ام"نیتی و س"یاس"ی ح"زب را
ه"م س"عی م"يك"ردن"د از ح"زب س"لب ك"نند .ب"بینید ،دوران ب"سیار دش"واری را ح"زب گ"ذران"د ،ب"عد
از ای "نكه رادی "وپ "یك ای "ران مس "تقر ش "د ،ص "ری "حا اع "الم ك "رد ،آق "ا م "ا در ای "ران ه "یچ ش "بك های
ن"داری"م ،و ح"ال آن"كه داش"ت ،ب"رای ای"نكه خ"نثی ب"كند ك"ار ای"ن ك"سان"ی را ك"ه دس"ت س"از رك"ن دو
ب"ودن"د و رف"قای"ی ك"ه گ"رای"ش دارن"د ب"ه ط"رف ح"زب ،ع"الق" هم"ندن"د ب"ه ح"زب ارت"باط پ"یدا م"يك"ردن"د
ياف"تادن"د ،اع"الم ك"ردن"د م"ا در ای"ران ه"یچ ش"بكهای ن"داری"م ،و
ب"ا ای"ن ش"بكهه"ا و ب"ه دام ای"نها م" 
ح"زب ب"ه ص"ورت اص "ل ع"دم ت"مرك"ز ش"روع ب "ه ع"مل ك"رد .ی "عنی گ"روهه"ای ك "وچ"ك ۱۵ ،۱۰ن "فری
ای" "جاد و دق" "یقا ً م" "كلف ش" "ده ب" "ودن" "د ك" "ه خ" "ودش" "ان را گس" "ترش ن" "ده" "ند .در ده" "ه  ۴۰ع" "باس" "علی

شه" "ری" "اری درس" "ت ب" "رخ" "الف ره" "نمود ح" "زب ای" "ن اص" "ل ع" "دم ت" "مرك" "ز را ب" "ه ه" "م زد و گ" "روهه" "ای
گ "ون "اگ "ون را س "عی ك "رد ب "ه ه "م دی "گر وص "ل ب "كند ،چ "را ك "ه راب "طه ب "ا س "اواك داش "ت و در رأس
يآم"دن"د ای"نجا ب"رای ی"اری
ش"بكه ت"شكیالت ته"ران ،ای"ران ق"رار گ"رف"ته ب"ود .رف"قای"ی ك"ه از اروپ"ا م" 
دادن ب" "ه ش" "بكه ح" "زب" "ی ی" "كی دو ش" "ب در خ" "ان" " های م" "خفی ب" "ودن" "د و روز س" "وم س" "اواك آن" "ها را
م"يگ"رف"ت .چ"را ك"ه در رأس ش"بكه ،آق"ای ع"باس"علی شه"ری"اری ب"ود و ای"نها را ل"و م"يداد ،ع"لی
تج"و ،ص"اب"ر مح"مدزاده ،ع"اص"ف رزمدی"ده و س"رگ"رد ح"سن
خ"اوری را ت"حوی"ل داد ،پ"روی"ز ح"كم 
رزم"ی را ت"حوی"ل داد ،م"هندس دی"گری ه"م ب"ود ك"ه ای"نها اص" ً
ال س"رن"وش"تش"ان م"علوم نش"د .ح"تی
م "ا ب "عد از ان "قالب ای "نها را ف "همیدی "م ك "ه چ "ه ب "ر س "رش "ان آم "د ،ول "ی آن دو ن "فر ح "سن رزم "ی و
م "هندس )اس "مش االن ی "ادم نیس "ت ،ح "ضور ذه "ن ن "دارم( ،آن "ها اص "ال س "رن "وش "تش "ان م "علوم
نش"د .ت"وی اس"ناد س"اواك ه"م م"ا ن"توانس"تیم ب"فهمیم ك"ه چ"ه ج"وری ای"نها س"ر ب"ه نیس"ت ش"دن"د
چ"ون ه"یچ س"ندی درب"اره ای"نها نیس"ت .ب"ه ه"ر جه"ت ای"نها ه"مه ح"وادث"ی ب"ود ك"ه ح"زب پش"ت س"ر
گ" "ذاش" "ت ت" "ا گ" "روهه" "ای دی" "گر دوب" "اره ب" "راس" "اس اص" "ل ع" "دم ت" "مرك" "ز در ده" "ه  ۵۰ش" "كل گ" "رف" "تند.
س"ازم"ان ن"وی"د نس"بتا گس"ترده ت"ر ب"ود ،گ"روه اران"ی ب"ود ،گ"روه روزب"ه ب"ود ك"ه ه"مه ای"نها را ب"عد از
پ" "یروزی ان" "قالب ج" "ز ب" "خشی ك" "ه ه" "مچنان م" "خفی ن" "گه داش" "تیم ،ب" "ه ه" "م پ" "یوس" "تند و ه" "مراه ب" "ا
رف"قای"ی ك"ه از زن"دان آم"دن"د و رف"قای"ی ه"م ك"ه از م"هاج"رت آم"دن"د تج"دی"د ح"یات ح"زب آغ"از ش"د
ك"ه  ...ب"ه م"ن ت"ذك"ر داده ش"ده ك"ه وق"تم در واق"ع ت"مام اس"ت ول"ی خ"یلی دل"م م"يخ"واس"ت درب"اره
فعالیت حزب توده ایران پس از انقالب صحبت بكنم.
یكی از حضار :ما هم همین طور.
يخواهیم.
دیگری :ما حتما ُ م 
يت"وان"م بیش"تر از ای"ن ت"جاوز ب"كنم .چ"ه ب"ه ح"قوق گ"ردان"نده
يخ"واه"م ن"م 
آق"ای ع"موی"ی :ع"ذر م" 
جلسه و چه به حقوق شما شنوند هها.
مج"ری :ح"زب ت"وده از گ"ذش"ته ت"ا ب"ه ح"ال خ"یلی ق"وی ب"ه ن"وع"ی ت"وه"م ت"أك"ید ك"رده اس"ت .ی"عنی
يك "ند .ح "تی
ت "وه "م ت "وط "ئه .و ب "ه ن "وع "ی ه "مه ج "ری "ان "ات و ات "فاق "ات را ب "ا ن "گاه ت "وط "ئه ارزی "اب "ی م " 
يش"ود .و
يش"ود از ای"ن م"نظر ن"گاه م" 
ب"رخ"ورده"ای"ی ك"ه ه"مان زم"ان ه"م در درون خ"ود ح"زب م" 
ات"فاق"ا ً ش"ای"د خ"یلی ج"اه"ا ت"وط"ئ هه"ای واق"عی ك"ه در درون خ"ود ح"زب در ح"ال ش"ك لگ"یری ب"ود،
دی " " "ده ن " " "ميش " " "ود .ب " " "خشی از آن را خ " " "ود ج " " "ناب آق " " "ای ع " " "موی " " "ی در م " " "ورد اخ " " "تالف " " "ات و
چ"نددس"تگيه"ا ف"رم"ودن"د .م"ن ب"ه ع"نوان ح"تی ن"ه ی"ك ف"رد ب"لكه ب"ه ع"نوان ی"ك ت"شكیالت ك"ه اك"ثرا ً ب"ا
آن دس"ت ب"ه گ"ری"بان هس"تند و آن دی"سیپلین ت"شكیالت"ی اس"ت ك"ه خ"یلی ب"ر آن اص"رار م"يش"ود
و ات"فاق"ا ً ح"زب ت"وده از ای"ن دی"سیپلین ب"ه نس"بت خ"وب"ی در م"قای"سه ب"ا س"ای"ر اح"زاب و گ"روهه"ا
ب"رخ"وردار ب"ودن"د ،آی"ا ای"ن ف"ضای بس"تهای ك"ه در درون ح"زب و ش"اخ" هه"ای آن ای"جاد ش"ده ب"ود
خ "ود م "وج "ب آس "یبپ "ذی "ری ح "زب در ب "راب "ر ف "شاره "ای وارده ن "ميش "ده اس "ت؟ آی "ا ای "ن ب "اع "ث

يش "ده ك "ه ات "فاق "ا ی "ك ج "اه "ای ب "ه اص "طالح ح "زب در م "عرض ان "تقاده "ای ع "موم "ی ،ح "اال در
ن "م 
م" "ورد اع" "ضای" "ش ،اظ" "هارن" "ظره" "ای" "ش و م" "وض" " عگ" "یری اف" "رادش ق" "رار ب" "گیرد و ج" "لوی ای" "ن ی" "ك
خ" "ودك" "نترل" "ی داش" "ته ب" "اش" "د .ب" "رای ج" "لوگ" "یری از آن ب" "حث دی" "گرم در م" "ورد واژ هه" "ای" "ی م" "ان" "ند
ام"پری"ال"یزم ،اس"تقالل و غ"یره ح"اال ب"مان"د ك"ه ب"خشی از ای"نها ب"ه ب"رك"ت ج"مهوری اس"الم"ی ب"ه
اب"تذال ك"شیده ش"ده و ب"ه ه"ر ح"ال آن م"بنا ،م"فهوم و ب"ه اص"طالح ب"ار م"نفی اص"لی ك"ه داش"ته
از دس"ت داده اس"ت ول"ی ب"خشی از آن ه"م واق"عا ً ب"ا ت"وج"ه ب"ه ت"غییر ش"رای"ط زم"ان"ی و ت"غییر ب"ه
يك "نم االن ج "ای ی "ك ن "قد
اص "طالح ت "عاری "ف در ج "غراف "یای س "یاس "ی ،ت "غییر ك "رد .م "ن ف "كر م " 
بن "ظران ه "م
ج "دی در ای "ن م "وارد وج "ود دارد .دی "دگ "اه "ی ك "ه چ "ه ب "سا در ب "ین ب "رخ "ی از ص "اح " 
م"طرح ش"ده ك"ه آی"ا ام"پری"ال"یسمی ك"ه م"ا م"طرح م"يك"نیم و ب"ه ه"ر ح"ال م"عتقدی"م خ"یلی ج"اه"ا
ض "رب "ه زده ب "ه اس "تقالل ای "ن ك "شور ب "ه اص "ل م "ناف "ع م "لی ای "ن ك "شور ،آی "ا واق "عا ً م "ث ً
ال ف "رض
ياش و ح "اال آن ب "رخ "ورده "ای "ی ك "ه داش "ته آی "ا ه "مان
ب "فرم "ای "ید خ "ود ش "وروی و س "اب "قه ت "اری "خ 
ض"رب"ه را ن"زده و آی"ا ب"االخ"ره ای"ن روی"كرد ه"مه ك"شوره"ا ك"ه در ت"عام"ل ب"ا س"ای"ر ك"شوره"ا ق"طعا ب"ه
دن"بال م"ناف"ع خ"ودش"ان هس"تند در واق"ع آن را م"ذم"ت ن"ميك"نیم ب"ه ن"ام ام"پری"ال"یسم و آی"ا ای"ن
به"ای ك"شور و بس"نت دی"وار و ح"صاری دور خ"ودم"ان و ای"زول"ه ش"دن
خ"ودش ی"ك ن"وع بس"نت در 
از ج "ام "عه ج "هان "ی ب "رای م "ا ای "جاد ن "خواه "د ك "رد؟ اص " ً
ال م "فهوم ام "پری "ال "یسم ب "ا ت "وج "ه ب "ه ب "حث
يش"ود؟ آی"ا دی"گر ح"اال ك"ارك"رد م"عنای"ی
ج"هان"ی ش"دن ك"ه م"ا پ"یش روی داری"م چ"ه ج"وری ت"عبیر م" 
خ"ودش را دارد ی"ا ن"ه؟ م"ن ب"ه ع"نوان م"ختصر ش"روع ك"ردم ول"ی ح"اال ب"بخشید از وق"ت دوس"تان
هم استفاده كردیم حاال نوبت سایر دوستان...
آق" "ای ع" "موی" "ی :اگ" "ر ب" "رداش" "ت م" "ن درس" "ت ب" "اش" "د ،ب" "ه وی" "ژه از ب" "خش اخ" "یر ص" "حبت دوس" "ت
يب"ینم ،ی"عنی از ق"بیل آن ن"وع
ع"زی"زم"ان ،م"ن ای"ن را ی"ك ن"گرش ب"سیار خ"طرن"اك"ی ب"ین ج"وان"ان م" 
ن"گرش"ی ك"ه وق"تی آم"ری"كای"يه"ا ب"ه ع"راق ح"مله ك"ردن"د ،آرزوی آم"دن آم"ری"كای"يه"ا ب"ه ای"ران را
م"ن ه"م از زب"ان ب"سیاری ش"نیدم .ص"رف ای"نكه ك"سان"ی ب"ا ح"اك"میت ام"روز ج"مهوری اس"الم"ی
م "خال "ف هس "تند ،پ "ناه ب "ردن ب "ه دام "ن آم "ری "كا ح "الل م "شكالت نیس "ت و ج "هان "ی ش "دن "ی ك "ه ب "ه
اع"تقاد م"ن »ج"هان"يس"ازی اس"ت« آن"چه ك"ه دارد ب"ه ن"ام ج"هان"ی ش"دن رخ م"يده"د نیس"ت .آن
ج "هان "ی ش "دن "ی ك "ه ب "ه اق "تضای ای "ن ان "قالب ان "فورم "ات "یك و ن "زدی "ك ش "دن ج "هان "ی م "لته "ا ب "ه
ه"مدی"گر پ"دی"د م"يآی"د در واق"ع آن اص"طالح"ی ك"ه ب"یان م"يش"ود ك"ه ی"ك ده"كده ج"هان"ی ب"ه وج"ود
آم"ده آن"ی نیس"ت ك"ه ب"ای"د ب"اش"د ،آن"چه ك"ه رخ م"يده"د ب"ه ن"ام ج"هان"ی ش"دن ،در واق"ع از ب"ین
ب "ردن اس "تقالل م "لی ه "مه ك "شوره "ا ،ب "از ك "ردن ه "مه دروازهه "ا ب "ه روی س "رم "ای "ه و ت "حت ك "نترل
درآوردن ن "یروی ك "ار ارزان ك "شوره "ا ،ت "وس "ط ن "یروی ق "درت "مند اق "تصادی ج "هان ك "ه در رأس "ش
يك"نم ك"ه ب"له ب"ه اق"تضای ش"رای"ط
ته"ای ف"رام"لی آم"ری"كای"ی هس"تند ،اس"ت .م"ن ت"صور م" 
ش"رك" 
ج" "دی" "د ب" "ای" "د ت" "عاری" "ف ج" "دی" "دی ع" "رض" "ه ك" "رد ول" "ی ای" "ن ت" "عاری" "ف ج" "دی" "د در چ" "هارچ" "وب ه" "مین

فه "ای ع "لمی گ "ذش "ته اس "ت ،ب "ا م "لحوظ داش "نت م "سائ "لی ك "ه ام "روز م "طرح اس "ت ،ق "رار
ت "عری " 
يگیرد .من تصورم این است و تحلیل من این چنین است....
م 
مجری :بحث اولم درباره توطئه ،توطئه ...تشكیالتی؟
آق" " "ای ع" " "موی" " "ی :م" " "ن ن" " "ميدان" " "م م" " "نظور ش" " "ما از ل" " "فظ ت" " "وط" " "ئه چیس" " "ت؟ چ" " "یزی ب" " "ه ع" " "نوان
ف" "راك" "سیون" "یسم در درون ح" "زب ش" "كل گ" "رف" "ت و ای" "ن ف" "راك" "سیون" "یسم اخ" "تالل ج" "دی در ع" "ملكرد
ره"بری ح"زب ب"ه وج"ود آورد .ط"بیعتا ً آث"ار م"نفياش ه"م در دوران ط"والن"ی ف"عال"یت ح"زب ب"ه ج"ا
م"ان"د و ه"مین ه"م م"ای"ه و اس"اس اش"تباه"ات زی"ادی ش"د .م"ن ب"ه ج"ا م"يدان"م اش"ارهای ب"كنم در
يآی"د ك"ه چ"ندب"ار
ای"ن زم"ینه آن"جا ك"ه درب"اره ارت"باط ح"زب و ات"حاد ش"وروی ب"ود ،ب"ه خ"اط"رم م" 
ات"حاد ش"وروی ب"ه ح"زب ت"ذك"ر داد ،ب"ه ع"لت م"قاالت ن"ادرس"تی ك"ه ع"لیه م"صدق ن"وش"ته ب"ود .گ"فتند
يك"نید؟ م"تأس"فان"ه اك"ثری"ت ره"بری ح"زب ی"ك چ"نین ن"گرش"ی داش"ت و ب"ه
ش"ما چ"ه ك"ار داری"د م" 
ت "ذك "ر آن "ها گ "وش ن "داد .پ "روف "سور ب "اری "ون "ی رئ "یس ب "یمارس "تان ش "وروی آن زم "ان در ای "ران ك "ه
يگ"ذش"ت ب"ه ش"دت م"عتقد ب"ود ك"ه ح"زب
خ"یلی م"رد آگ"اه و واق"فی ب"ود ،او ب"ا آن"چه ك"ه در ای"ران م" 
ب"ایس"تی ب"ا م"صدق ب"رخ"ورد دوس"تان"هت"ری داش"ته ب"اش"د .ای"نها ه"مه م"ال ق"بل از  ۳۰ت"یر اس"ت.
ول"ی خ"وب ره"بری ح"زب اك"ثری"تش ب"ود ك"ه م"رت"كب ی"ك چ"نین اش"تباه"ی ش"ده ب"ود و ب"ای"د ح"تما ً ی"ك
يخورد مثل  ۳۰تیر ،تا بفهمد كه مرتكب خطا شده است.
كلنگی توی سرش م 
س"ؤال ح"ضار :م"ن م"ختصر م"ی گ"وی"م ،چ"ون وق"ت نیس"ت ،ی"كی ای"نكه در م"اج"رای ن"فت ش"مال،
گ"فته م"ی ش"ود ك"ه ط"بری دودل ب"وده ،ای"نكه ب"ا ای"ن ق"ضیه چ"ه ك"ار ب"كند؟ و خ"یلی از ای"نها ك"ه در
ح "زب ب "ودن "د م "ثل آلاح "مد ان "شعاب ك "ردن "د .ب "عدا ً آل اح "مد در خ "اط "رات "ش و خ "لیل م "لكی ه "م
يگ"وی"د ك"ه ط"بری ه"م دودل م"ان"ده ب"ود ك"ه چ"ه ك"ار ب"كند؟ واق"عا ً ب"مان"د ی"ا ن"ه ان"شعاب
ه"مین را م" 
ب"كند؟ م"لت را در ن"ظر ب"گیرد ك"شور را ی"ا ای"نكه ن"ه در ح"زب ب"مان"د؟ ی"ك ق"ضیه ای"ن ب"ود و ی"كی
ه"م ت"رور مح"مد م"سعود ب"ود ك"ه ب"ه ح"زب ت"وده و خس"رو روزب"ه ای"ن را منتس"ب ك"ردن"د .ب"ه ه"ر ح"ال
ك"ه اش"تباه ح"زب ب"وده ك"ه ات"فاق اف"تاده و ای"نكه مح"مد م"سعود از م"خال"فان س"رم"ای" هداری ب"ود
م "خال "ف ام "پری "ال "یسم ب "ود .در روزن "ام " هاش ه "م ش "عاره "ای "ش ای "ن ط "وری ب "ود ،ت "مام ش "عاره "ای
روزن"ام" هاش .ی"كی دی"گر ای"ن ب"ود ك"ه ش"ما ف"رم"ودی"د آلاح"مد ب"ا ح"زب زح"متكشان ه"مكاری ك"رد،
ول" "ی آلاح" "مد ب" "الف" "اص" "له ان" "شعاب ك" "رده و ن" "یروی س" "وم را ت" "شكیل دادن" "د .آلاح" "مد در ت" "مام
ياش خ "یلی پ "یشنهاد م "ادی ب "ه او ش "ده ك "ه ه "یچ وق "ت ن "پذی "رف "ت ،و ی "كی از چه "ر هه "ای
زن "دگ " 
روش"نفكری ،ف"كر م"يك"نم م"ان"دگ"ار ب"اش"د در ای"ران .م"سئله دی"گر ای"ن ب"ود ك"ه م"گر ح"زب ت"وده
ب"ای"د م"نتظر ای"ن ب"اش"د ك"ه ب"بیند م"صدق ب"ه او چ"ه م"يگ"وی"د ،ك"ه ای"ن ع"مل را ب"كند ی"ا ن"كند؟ آی"ا
در ت"صمی مگ"یريه"ای ح"زب"ی خ"ود ح"زب ت"وده اس"تقالل ت"صمی مگ"یری ن"داش"ته ك"ه م"نتظر ب"مان"د
يگ"وی"د ك"ه م"ن
م"صدق ب"ه او ب"گوی"د ك"ه ب"ه خ"یاب"ان ب"یا ،ی"ا ن"یا؟ و ی"كی ای"نكه آق"ای ك"یان"وری م" 
يگ"وی"د ك"ه چ"نین
ت"لفن زدم ب"ه آق"ای م"صدق ،هش"دار دادهام ك"ه ك"ودت"ا ش"ده ول"ی دك"تر م"صدق م" 

چیزی اص ً
ال اتفاق نیفتاده.
يك"نیم ،ش"ما خ"اط"رات و ت"أمل"ات دك"تر م"صدق را ب"رداری"د
آق"ای ع"موی"ی :ب"له از آخ"ری ش"روع م" 
و نگاه كنید آنجا دقیقا ً یك جا اشاره دارد كه به من تلفن شد....
يگوید كیانوری
 نم يگ "وی "د ،ه "یچ ك "س دی "گر ت "اك "نون ادع "ا ن "كرده ك "ه م "ن ب "ه
آق "ای ع "موی "ی :م "علوم اس "ت ك "ه ن "م 
م"صدق ت"لفن ك"ردهام ول"ی دك"تر م"صدق م"ی گ"وی"د ك"ه ك"سی ب"ه م"ن ت"لفن ك"رد ،م"ا ادع"ا م"ي ك"نیم
ما بودیم ،كس دیگر بگوید و ادعا بكند...
 م"يگ"وی"د ك"یان"وری ن"بوده ه"مان س"ره"نگی ك"ه ك"تاب م"صدق را ن"وش"ته م"ی گ"وی"د چ"نین چ"یزینبوده است.
آقای عمویی :آن سرهنگ از كجا می داند؟ آن سرهنگ اص ً
ال آن موقع چه كاره بوده؟
ن"ه ب"بینید ی"ك س"ری مس"لمات ت"اری"خ هس"ت ،م"ا چ"نین خ"بری را دادی"م و آق"ای دك"تر م"صدق ه"م
م"وردی را در خ"اط"رات و ت"أمل"ات"ش اش"اره ك"رده ،ش"ما م"ی گ"وی"ید ب"ای"د اس"م آن ف"رد را ب"گوی"د ب"ه
نظر من هیچ دلیل ندارد بگوید یكی...اجازه بفرمایید...
ی"كی از ح"ضار :در ای"ن م"وق"ع اس"تال"ین نیس"ت .در ك"ودت"ای  ۲۸م"رداد آن اق"تدار ش"وروی ك"ه
در زم "ان اس "تال "ین ب "ود و اوج ج "نبشه "ای "ی ك "ه ات "فاق م "ی اف "تد در س "راس "ر دن "یا ب "ا م "وف "قیت
روب"رو م"يش"ود وج"ود ن"دارد .م"ن ح"زب ت"وده را ن"می خ"واه"م م"تهم ب"ه ت"وط"ئه ب"كنم ،ول"ی ی"كی از
ي ش"ود ای"ن اس"ت ك"ه در ای"ن م"وق"ع ) ۲۸م"رداد( چ"ون اس"تال"ین نیس"ت ،ح"زب
تح"لیله"ای"ی ك"ه م" 
توده هم سكوت كرد در برابر كودتا ،چون آن اقتدار استالین دیگر در شوروی نبود.
يده"م .ات"فاق"ا ً ب"زرگ"تری"ن پ"یروزی
آق"ای ع"موی"ی :خ"یلی خ"وب ،ی"ك ،ی"ك ب"ه س"ؤاالت"تان ج"واب م" 
ه" "ای م" "لی دن" "یا در ده" "ه  ۵۰ی" "عنی م" "وق" "عی ك" "ه اس" "تال" "ین ف" "وت ك" "رده ب" "وده ات" "فاق اف" "تاد .ی" "عنی
يب"خش م"لی ،اس"تقالل"ی ك"ه ك"شوره"ای آف"ری"قای"ی و س"ای"ر مس"تعمرات دن"یا ب"ه
شه"ای ره"ای" 
ج"نب 
دست آوردند ،پیروزيها در نبود استالین رخ داد.
سؤال كننده :اقتدارش را می گویم.
آق"ای ع"موی"ی :اق"تدار او م"رب"وط ب"ه خ"ود ك"شور ش"وروی ب"ود .م"رب"وط ب"ه داخ"ل خ"ودش ب"ود .از
ل "حاظ ب "یرون "ی ب "عد از ج "نگ دوم ج "هان "ی و در ده "ه  ۱۹۵۰ب "ود ك "ه ای "ن پ "یروزيه "ای گس "ترده
شه"ای ره"ای"ی م"لی ب"ه وج"ود آم"د و آف"ری"قا از آن دوره اس"تعمار ب"ه ك"لی خ"ارج ش"د ،و ه"یچ
ج"نب 
ك"س ن"ميت"وان"د م"نكر ح"مای"ت ه"مه ج"ان"به ات"حاد ش"وروی و م"وض"ع خ"یلی خ"یلی ق"درت"مندش در
شه "ا ب "شود .ای "نكه خ "طاه "ای درون "یش چ "ه ب "ود؟ چ "ه اش "تباه "ات "ی ك "رد؟ چ "ه
دف "اع از ای "ن ج "نب 
ف"سادی ،ح"تی م"واردی م"يت"وان"م ب"گوی"م ك"ه در آن رخ"نه ك"رده ب"ود ،ای"ن از آن ل"حاظ ك"ام" ً
ال ق"اب"ل
ن "قد اس "ت ام "ا از ل "حاظ ح "مای "ت ن "ه .ب "رخ "ی ب "یان م "يك "نند ی "كی از دالئ "ل م "شكالت "ی ك "ه ات "حاد
ش "وروی در ده "هه "ای آخ "ر ن "زدی "ك ب "ه ف "روپ "اش "ی ب "ا آن م "واج "ه ب "ود ،ب "ه ای "ن ع "لت ب "ود ك "ه م "قدار

كه "ای ان "قالب "ی ب "ه م "لل دی "گر م "يك "رد ،آن "گوال،
زی "ادی از ت "وان اق "تصادی ك "شور را ص "رف ك "م 
ات"یوپ"ی و غ"یره و غ"یره ك"ه ب"سیاری از ای"نها اص" ً
ال ن"یازی ب"ه ای"ن ه"مه ح"مای"ت ن"داش"تند .ب"عضي
از آن"ها ب"له ،م"ث ً
ال آن"گوال ی"ا غ"نا ی"ا ن"كروم"ه واق"عا ً ح"مای"ت الزم داش"تند .ب"ه ه"ر جه"ت ب"ه ن"كت های
اش"اره ك"ردی"د درب"اره ت"رور مح"مدم"سعود .مح"مدم"سعود ض"د ام"پری"الیس"ت و ض"دس"رم"ای"هداری
ين"وش"ت ،ع"لیه ت"جار
ن"بود ،مح"مدم"سعود ی"ك ب"اج"گیر ب"ود ك"ه م"قاالت ت"ندی ع"لیه اش"رف په"لوی م" 
گ "ردن ك "لفت ای "ران م "ين "وش "ت ،ب "عد از ای "نكه ب "هش ب "اج م "يدادن "د ك "وت "اه م "يآم "د .ض "منا ً ت "رور
مح"مدم"سعود زم"ان"ی ان"جام گ"رف"ت ك"ه خس"رو روزب"ه ع"ضو ح"زب ت"وده ای"ران ن"بود .در ج"ری"ان
ان"حالل س"ازم"ان ن"ظام"ی ب"عد از وق"ای"ع آذرب"ای"جان ب"ود .ك"میته م"رك"زی ب"ه پ"یشنهاد خ"لیل م"لكی
س"ازم"ان را منح"ل ك"رد ،وق"تی ك"ه ب"ه روزب"ه اب"الغ ش"د ك"ه س"ازم"ان ن"ظام"ی از ن"ظر ك"میته م"رك"زی
يخ "واه "د ت "شكیالت ن "ظام "ی داش "ته ب "اش "د او ب "ه ش "دت م "عترض
منح "ل ش "ده و ح "زب دی "گر ن "م 
ش"د .ول"ی ت"صمی م ره"بری ب"ود و آن"ها آن"كته"ای"شان را خ"واس"تند ،ی"عنی آن ف"رمه"ای"ی را ك"ه پ"ر
ك "رده ب "ودن "د و در اط "الع "ات ح "زب ب "ود ،ای "نها را آوردن "د و ب "ه روزب "ه ت "حوی "ل دادن "د ،ی "ك ،ی "ك ب "ه
افس"ره"ا ت"حوی"ل دادن"د .ول"ی روزب"ه و ت"عدادی گ"فتند ك"ه م"ا ادام"ه م"يده"یم .ح"اال ب"ا ح"زب ت"وده
يداری "م .اس "مشان را گ "ذاش "تند »س "ازم "ان افس "ران آزادی "خواه«
نیس "تیم ،خ "ودم "ان را ن "گه م " 
يخ "واس "تند ی "ك ك "اری ب "كنند .ب "ال "نتیجه ت "وی دف "اع "یات
ای "نها گ "روه ان "دك "ی ب "ودن "د و ب "ه ن "حوی م " 
خ "ود روزب "ه ه "م هس "ت» ،س "یر ك "مون "یسم« ك "ه س "ره "نگ زی "بای "ی ن "وش "ته ،دق "یقا ً آن "جا هس "ت،
يگ "وی "د ك "ه م "ن آم "دم از ت "عدادی از دوس "تان ب "سیار ن "زدی "كم ك "ه چ "یزی در ح "دود  ۸ ،۷ن "فر
م" 
م "يش "دی "م ی "عنی )خ "ودش ،اب "وال "حسن ع "باس "ی ،ح "سام ل "نكران "ی ای "نها ی "ك گ "روه ت "رور ت "شكیل
م"يده"ند( ،او م"عتقد اس"ت ب"ه ای"نكه م"ا ت"صمیم گ"رف"تیم ك"ه گ"اه گ"اه"ی ض"رب"های ب"زن"یم ،ش"وك"ی
وارد ب "شود ك "ه ی "ك ت "كان "ی ت "وی ج "ام "عه ب "ه وج "ود ب "یای "د .ب "ا ت "وج "ه ب "ه ای "نكه مح "مدم "سعود غ "ال "بًا
ين "ویس "د ،ای "ن اس "ت ك "ه خ "ود ب "ه خ "ود اگ "ر او را م "ا ت "رور ب "كنیم ،ه "مه
م "قاالت "ی ع "لیه درب "ار م " 
ظ"نه"ا م"عطوف م"يش"ود ب"ه ط"رف درب"ار و ن"فرت م"ردم نس"بت ب"ه درب"ار بیش"تر م"يش"ود ب"ه ای"ن
يده"د ك"ه چ"گون"ه
ع"لت ،اول"ین ه"دف"ی ك"ه در ن"ظر گ"رف"تیم مح"مدم"سعود ب"ود و ش"رح"ش را ه"م م" 
يگ"یرد .ای"ن زم"ان اص" ً
ال ای"نها ع"ضو ح"زب ت"وده
ای"ن ت"رور ت"وس"ط اب"وال"حسن ع"باس"ی ان"جام م" 
ن "بودن "د ،ی "عنی دو س "ال ت "مام از س "ال  ۲۵ت "ا  ،۲۷در  ۲۷مج "ددا ً س "ازم "ان ن "ظام "ی در ح "زب
ش" "كل م" "يگ" "یرد و ت" "عدادی از افس" "ره" "ای" "ی ك" "ه ق" "ب ً
ال آن" "جا ب" "ودن" "د ،ب" "ه ج" "ز ع" "دهای ك" "ه ب" "ه ك" "لی
م "يرون "د ،ی "ك ع "د هاش "ان ب "رم "يگ "ردن "د ب "ه س "ازم "ان "ی ن "ظام "ی ك "ه از ن "و ت "أس "یس م "يش "ود .ای "ن
س" "ازم" "ان ،س" "ازم" "ان ن" "ظام" "ی ق" "بلی نیس" "ت .م" "نتها چه" "ر هه" "ای اص" "لياش م" "ثل س" "یام" "ك ،م" "ثل
مبشری ،اینها هستند.
درب"اره ط"بری ص"حبت اس"ت .م"ن ب"ه ش"ما گ"فتم ك"ه ی"ك گ"روه روش"نفكران"ی در ح"زب ب"ودن"د ك"ه در
سه"ای ب"زرگ"ی ب"ه م"ا
رأس"شان آوان"سیان ق"رار داش"ت ۳۰ .ت"یر  ۳۱ت"ا  ۲۸م"رداد  ۳۲خ"یلی در 

م "يده "د ،ه "مان ط "ور ك "ه ق "ب ً
ال ه "م گ "فتم ای "ن دوس "تان "ی ك "ه ب "ا ج "بهه م "لی ب "ودن "د و ب "ه اص "طالح
س"نگ دك"تر م"صدق را ب"یش از ه"مه ب"ه س"ینه م"ی زدن"د ی"عنی واق"عا ً ش"ما ن"می دان"ید وق"تی ك"ه
يك"رد .خ"یلی ه"م س"خنران زب"ردس"تی ب"ود
يگ"فت چ"ه س"خنران"ی م" 
ب"قای"ی درب"اره پ"یشوا س"خن م" 
واق"عا ً گ"فتار ب"سیار ق"وی"ی داش"ت .م"تأس"فان"ه ب"رخ"الف آن ن"قلی ك"ه ج"لسه گ"ذش"ته از ام"ام ج"عفر
ص" "ادق گ" "فتم ،ب" "عضی وق" "ته" "ا ه" "م دش" "منان م" "ا اح" "مق نیس" "تند .ب" "عضی وق" "ته" "ا خ" "یلی ه" "م
ه"وش"یار و ت"وان"ا هس"تند و ی"كی از آن"ها ه"مین دك"تر ب"قای"ی ب"ود .ام"روز در ع"رص"ه ج"هان"ی ه"م
قه"ای زی"ادی س"ر و ك"ار داری"م ول"ی در دن"یا
م"يب"ینید .ح"اال اگ"ر م"ا ت"وی ك"شور خ"ودم"ان ب"ا اح"م 
آن"های"ی ك"ه س"رك"ار هس"تند و دن"یا را م"يگ"ردان"ند ،ه"وش"یارن"د .اگ"رچ"ه ام"پری"الیس"ت هس"تند ،اگ"ر
چ"ه خ"ون"خوار و خ"ونری"ز هس"تند ،ول"ی خ"یلی زرن"گان"د ،خ"یلی ت"وان"ای"ی دارن"د م"ث ً
ال ه"مین خ"ان"م
كوندالیزا رایس از آن چهر ههای بسیار زرنگ و هشیار جهان است.
ب"ه ه"ر جه"ت ك"ار ف"شار ب"ه دك"تر م"صدق ب"رای ح"ل م"سئله ن"فت ش"ای"د ب"یش از ی"ك س"ال ب"ه درازا
ك"شید .ه"ر ق"در م"ذاك"رات ان"جام گ"رف"ت و ب"ه پ"نجاه ,پ"نجاه ه"م ش"رك"ت ن"فت ان"گلیس راض"ی ش"د
ول "ی م "صدق رض "ای "ت ن "داد .گ "رای "شات "ی در درون خ "ود ك "اب "ینه م "صدق ب "ه وج "ود آم "ده ب "ود از
يخ"واس"تند ك"ه ب"پذی"رد ،ول"ی م"صدق ب"ه م"لی ش"دن ن"فت اع"تقاد داش"ت ،و م"عتقد ب"ود
م"صدق م" 
ك "ه وج "ود ام "تیاز ب "رای ش "رك "ت ن "فت ان "گلیس ،دخ "ال "ت در ع "مد هت "ری "ن م "سائ "ل س "یاس "ت م "ملكت
اس"ت ،ی"عنی اص" ً
ال م"ثل ای"ن اس"ت ك"ه ی"ك ك"اب"ینه دی"گر در خ"وزس"تان وج"ود دارد ب"ا آن ش"رك"ت
ن"فتی ك"ه در آن"جا هس"ت .ب"ه ه"ر جه"ت ف"شاره"ا ادام"ه پ"یدا ك"رد ت"ا ای"نكه م"صدق اح"ساس ك"رد
يك"ند ،ك"اب"ینهاش ه"م ك"ه ای"ن ط"ور اس"ت آن وق"ت ب"ود ك"ه
خ"وب مج"لس ك"ه ب"اه"اش ه"مراه"ی ن"م 
آن ج" "مله و ع" "بارت م" "عروف" "ش را ب" "یان ك" "رد ك" "ه م" "ن ی" "ادداش" "ت ك" "ردم ای" "نجا ،ع" "ین ج" "ملهای ك" "ه
م"صدق ب"یان م"يك"ند -ح"اال ع"ین ج"مله را پ"یدا ن"كردم و ن"قل ب"ه م"ضمون م"يك"نم -م"يگ"وی"د ك"ه
»م "ن ب "ه ای "ن ن "تیجه رس "یدم ك "ه در ش "رای "ط ك "نون "ی ك "ارم ب "ه ج "ای "ی ن "می رس "د .اع "لیحضرت ه "م
م"واف"قت ن"كردن"د ك"ه م"ن اخ"تیارات"ی داش"ته ب"اش"م و پس"ت م"هم وزارت ج"نگ را در اخ"تیار داش"ته
ب "اش "م ،ك "ه ب "توان "م در م "واق "ع ح "ساس از آن "جا اس "تفاده ب "كنم ،ب "ناب "رای "ن ح "اال ك "ه اع "لیحضرت
م " "واف " "قت ن " "كردن " "د ،م " "ن اس " "تعفای " "م را ت " "قدی " "م م " "ي ك " "نم« ای " "ن ع " "ینا در  ۲۵ت " "یر م " "اه  ۱۳۳۱رخ
م "يده "د .خ "وب ای "ن اع "الم م "يش "ود و چ "نان ت "كان "ی در ای "ران رخ م "يده "د ك "ه واق "عا ً در ك "متر
ت"اری"خی ای"ران ای"ن را ب"ه ی"اد دارد .ن"مون"ه ب"ارزش س"ال  ۵۷ای"ران اس"ت ،و ح"تی گس"تردهت"ر و
يدان " "م  ۱۹م " "یلیون ی " "ا  ۲۰م " "یلیون ،ج " "معیت
خ " "یلی وس " "یعت " "ر ،آن زم " "ان چ " "یزی در ح " "دود ن " "م 
داش"تیم ،س"ال  ۵۷ش"ای"د  ۳۷ی"ا  ۳۸م"یلیون ب"ودی"م ،ب"له -ی"كدف"عه ج"معیت ای"ن م"ملكت زی"اد ش"د.
يك"نم ،آق"ای م"یرح"سین م"وس"وی وق"تی ك"ه س"ال  ۶۵ب"ود م"ثل ای"نكه س"رش"ماری ش"ده
ف"رام"وش ن"م 
ب "ود و ن "تیجه س "رش "ماری را ك "ه گ "فتند ،خ "یلی ت "بری "ك گ "فت ب "ه م "لت ای "ران ك "ه ب "س ماهلل گ "وی "ان
ف"راوان ش"دهان"د .ح"اال گ"رف"تاری"ش را داری"م ب"چ هه"ای آن زم"ان ح"اال ه"مهش"ان ب"زرگ ش"دهان"د...

ك"ار م"ي خ"واه"ند ،زن"دگ"ی م"ی خ"واه"ند و ن"می ش"ود .خ"وب ب"االخ"ره ح"اال م"توج"ه ش"دهان"د ك"ه آق"ا
این تنظیم خانواده یك منطقی دارد ،آخر یك حساب كتابی دارد.
ب " "ه ه " "ر جه " "ت ،خ " "وب دك " "تر م " "صدق اس " "تعفا داد .ب " "الف " "اص " "له ش " "اه ف " "رم " "ان نخس " "توزی " "ری
ق "وا مالس "لطنه را ص "ادر ك "رد .و او ه "م آن ن "طق م "عروف "ش ك "ه كش "تيب "ان را س "یاس "ت دگ "ر آم "د
ان" "جام داد .ق" "وا مالس" "لطنه پ" "یشینه ت" "اری" "خی خ" "یلی ع" "جیبی دارد .م" "اج" "رای مشه" "د و مسج" "د
گ"وه"رش"اد و آن درگ"یری ب"ا آن "آق"ااس"دی" م"تول"ی آس"تان"قدس م"عروف اس"ت و م"وارد دی"گر ه"م
يخ "واه "د ج "نبش را م "توق "ف ك "ند .خ "وب
ه "مین ط "ور .ب "ه ه "ر ح "ال م "علوم ب "ود ك "ه ب "ا خ "شون "ت م " 
ه " "مزم " "ان ت " "ظاه " "رات از ه " "مه ج " "ا و از ه " "ر ن " "قطه ای " "ران آغ " "از ش " "د ،از ب " "ازار ،اع " "الم " "ی ه آق " "ای
نه"ا
ك"اش"ان"ی ،اع"الم"یه ج"بهه م"لی ،اع"الم"یه ح"زب ت"وده ای"ران ،ب"ه ق"دری ح"ضور م"ردم در خ"یاب"ا 
يت "وانس "ت ای "ن
ش "دی "د ب "ود ك "ه ب "ه رغ "م ای "نكه ارت "ش ب "ه ك "مك ن "یروی پ "لیس ب "ه خ "یاب "انه "ا آم "د ن "م 
يدادن" "د،
يك" "رد ،م" "ردم كش" "ته م" " 
ص" "ف م" "تشكل و م" "تراك" "م م" "ردم را ع" "قب ب" "زن" "د .ت" "یران" "دازی م" " 
يكردند.
يكردند و عده دیگری جایشان را پر م 
جناز هها را بلند م 
ات"فاق"ا ً در ب"هارس"تان ع"لیرض"ا ب"رادر ش"اه آم"ده ب"ود س"رك"شی ب"كند ،ت"عدادی از رف"قای م"ا او را
م"ی ش"ناخ"تند و ی"ك ه"و ف"ری"اد م"يزن"ند» :ع"لیرض"ا! م"رگ ب"ر ع"لیرض"ا «،ع"لیرض"ا چ"ند ت"یران"دازی
ب"ا پ"راب"لوم خ"ودش م"ی ك"ند و ب"عد ب"ه س"رع"ت ف"رار م"ی ك"ند و گ"زارش زن"ده ب"ه ش"اه م"ی ده"د ك"ه
چ" "ه نشس" "تی ك" "ه ه" "نوز ش" "عار م" "رگ ب" "ر ش" "اه ن" "دادهان" "د ،ام" "ا م" "رگ ب" "ر ق" "وامالس" "لطنه ش" "عار
م"يده"ند ،زن"ده ب"اد م"صدق م"يگ"وی"ند ،ول"ی اگ"ر بیش"تر ادام"ه پ"یدا ب"كند ش"عار ت"بدی"ل م"يش"ود
يه"ا
ب"ه م"رگ ب"ر ش"اه .واق"عیتش ای"ن اس"ت ك"ه ع"الوه ب"ر ای"ن م"سئله ،ی"واش ی"واش در م"یان ن"ظام" 
ه "م افس "ره "ای "ی پ "یدا ش "دن "د ك "ه ح "اض "ر ن "بودن "د ب "ه ط "رف م "ردم ت "یران "دازی ب "كنند ن "مون " هاش
س"ره"نگ پ"رم"ان ك"ه آن م"وق"ع س"رگ"رد ب"ود .او اص" ً
يرود روی ت"ان"ك و ب"رای م"ردم س"خنران"ی
ال م" 
يگ "وی "د م "ا ح "اض "ر نیس "تیم ت "فنگه "ا را ب "ه ط "رف س "ینه م "ردم دراز
يك "ند .ب "ه س "رب "ازه "ای "ش م " 
م" 
ك"نیم .ك"ه ه"مین پ"رم"ان ب"عدش افس"ر س"ازم"ان ن"ظام"ی ش"د و آم"د زن"دان و ای"ن داس"تانه"ا را از
او م"ا م"يش"نیدی"م .خ"وب از ت"رس ای"نكه ی"ك ه"مدل"ی و ه"مراه"ی ب"ین ن"یروه"ای ن"ظام"ی و م"ردم ب"ه
نه"ا ب"رگ"ردد .ت"مام چ"هاررا هه"ا و
وج"ود ب"یای"د ،ب"الف"اص"له دس"تور داده ش"د ك"ه ارت"ش ب"ه پ"ادگ"ا 
نه "ا در اش "غال م "ردم ب "ود .ب "اور ك "نید ،ح "اال ن "می دان "م س "ن ش "ما ك "متر از آن اس "ت ك "ه
خ "یاب "ا 
ب"همن  ۵۷ی"ادت"ان ب"اش"د .ن"ظم و ان"تظام"ات"ی ك"ه ت"وس"ط م"ردم در س"ر چ"هاررا هه"ا ب"رق"رار م"ی ش"د،
درس"ت ب"ه ه"مین ش"یوه آن زم"ان ان"جام م"ی گ"رف"ت ،ت"راف"یك آن"جا و آم"د و رف"ت س"ر چ"هاررا هه"ا،
اص " ً
ال ی"ك ب"رادری و ی"ك ه"مدل"ی ش"گفتان"گیز ب"ود .ه"میشه لح"ظات ان"قالب"ی ،لح"ظات ت"اری"خی
يك"نند و ب"عد
يه"ای ان"قالب را از آن خ"ود م" 
ای"ن چ"نین اس"ت و چ"ه ح"یف ك"ه ن"یروه"ای"ی پ"یروز 
ب ن"مای"ان م"يش"ود .خ"وب ب"الف"اص"له ش"اه ع"قب ن"شینی ك"رد .ح"ضرت
چه"ری"ه ك"ری"ه ض"د ان"قال 
اش"رف ل"قبش پ"س داده ش"د و دوب"اره از م"صدق دع"وت ش"د ب"ه نخس"ت وزی"ری .م"صدق مش"روط

يخ"واس"ت وزارت ج"نگ زی"ر ن"ظر خ"ودش ب"اش"د.
يخ"واس"ت ،م"صدق م" 
آم"د .م"صدق اخ"تیارات م" 
ك "اری ك "ه ه "رگ "ز اص " ً
ال از ب "دو مش "روط "یت ت "ا آن زم "ان ی "عنی  ۳۰ت "یر  ۳۱چ "نین اخ "تیارات "ی ب "ه
ه" "یچ نخس" "ت وزی" "ری داده نش" "ده ب" "ود .ای" "ن اخ" "تیار ب" "ه دك" "تر م" "صدق داده ش" "د .در رون" "د ای" "ن
ح"وادث ب"ود ك"ه ح"زب ب"ازب"ینی ن"گرش خ"ود را نس"بت ب"ه دك"تر م"صدق ان"جام داد و ب"ه ن"تای"جی
قال"ساع"ه ه"م ن"بود .در درون ح"زب ج"ری"ان"ی وج"ود داش"ت ك"ه دك"تر ف"روت"ن
دس"ت ی"اف"ت و ای"ن خ"ل 
در رأس "ش ب "ود .خ "یلی زودت "ر اع "تقاد ب "ر ای "ن داش "ت ك "ه آق "ا! دك "تر م "صدق آم "ری"كای"ی نیس "ت،
درس"ته ن"گرش م"ثبتی نس"بت ب"ه آم"ری"كا دارد ول"ی مه"ره آم"ری"كا نیس"ت .ی"ك ف"رد م"لی اس"ت .ب"ه
وی"ژه در ب"خش م"طبوع"ات در ك"میته ای"ال"تی ته"ران ی"ك ك"سی در ح"زب ب"ود ب"ه ن"ام مح"مدح"سین
ت" "مدن .دك" "تر ت" "مدن ب" "عده" "ا اس" "تاد دان" "شگاه ش" "د .چه" "ره ب" "سیار درخ" "شان" "ی ب" "ود در ح" "زب ،و
م "بارزه ع "جیبی م "يك "رد ب "رای ت "غییر م "وض "ع ح "زب نس "بت ب "ه م "لیون ،خ "وب رف "ته رف "ته ح "وادث
تگر این بود كه این موضع درست است.
تاریخی ،اثبا 
ذك"ر ای"ن م"سأل"ه ك"ه در  ۲۳ت"یر س"ال ق"بل ی"عنی س"ال  ۳۰ات"فاق اف"تاد ب"ه جه"ت ت"وض"یح م"وض"ع
م "نفی ح "زب نس "بت ب "ه دك "تر م "صدق ،م "يت "وان "د ج "ال "ب ب "اش "د ،چ "ند م "اه "ی از دول "ت م "صدق
يه"ا ه"ری"من را ف"رس"تادن"د ای"ران ،ت"ا آن م"وق"ع آم"ری"كا ب"ه ج"د وارد م"سئله
ن"گذش"ته ب"ود ،آم"ری"كای" 
نش " "ده ب " "ود .ح " "اال دی " "گر م " "وق " "عی ب " "ود ك " "ه م " "يخ " "واس " "تند ش " "ری " "ك اص " "لی ب " "شون " "د .ه " "ری " "من رو
ف "رس "تادن "د .ح "زب ب "ه ش "دت ب "ا ای "ن ام "ر م "خال "فت ك "رد و از دول "ت خ "واس "ت ك "ه وارد م "ذاك "ره ب "ا
ه"ری"من ن"شود .او ن"مای"نده آم"ری"كا اس"ت ح"اال ك"ه در م"سئله م"لی ش"دن ن"فت ،م"بارزه ب"رای ن"فت،
يآوری"د؟
ب"ا ان"گلیس درگ"یر هس"تیم ،ح"اال پ"ای ی"ك اس"تثمارگ"ری م"ثل آم"ری"كا را چ"را ب"ه م"یان م" 
خ "وب اج "ازه داده ش "د ه "ری "من و دارودس "تهاش آم "دن "د .ح "زب ت "وس "ط »ج "معیت م "لی م "بارزه ب "ا
يداد از
اس "تعمار« ن "هادی ك "ه در آن زم "ان در واق "ع ك "ار ع "لنی ح "زب را آن ج "معیت ان "جام م " 
م"ردم دع"وت ك"رد .ت"ظاه"رات گس"تردهای در م"یدان ب"هارس"تان ش"كل گ"رف"ت ،ول"ی ن"یروی ان"تظام"ی
آن را ب"ه گ"لول"ه بس"ت ،ق"طنام"ه ب"ای"د خ"وان"ده م"يش"د .ه"ر ك"س م"يرف"ت ق"طعنام"ه را م"يخ"وان"د
يك"رد ب"ه ن"ام
يخ"ورد ی"ك ب"ازی"گر ت"ئات"ر داش"تیم ك"ه در ت"ئات"ر س"عدی ب"ازی م" 
اول"ین گ"لول"ه ب"ه او م" 
خ"اش"ع ،ب"ازی"گر خ"یلی خ"وب"ی ه"م ب"ود و ه"مچنین س"خنران خ"وب"ی ه"م ب"ود او داش"ت ق"طعنام"ه را
يخ"وان"د ك"ه گ"لول"ه را خ"ورد ن"فر دوم ش"باوی"ز رف"ت ،او ه"م از ب"ازی"گره"ا ب"ود او ه"م گ"لول"ه خ"ورد،
م" 
س "وم "ی رف "ت و ب "االخ "ره ق "طعنام "ه ب "ه ت "مام "ی خ "وان "ده ش "د .ول "ی ه "ر س "ه ن "فر گ "لول "ه خ "وردن "د و
اف"تادن"د .خ"وب ای"ن م"سئله ب"رای ح"زب خ"یلی ج"دی ب"ود ب"ا ت"وج"ه ب"ه آن ن"گرش م"نفی ه"م ك"ه در
ح"زب نس"بت ب"ه ج"بهه م"لی ،دك"تر م"صدق و دول"تش ب"ا آن ت"رك"یب وج"ود زاه"دی و گ"لشائ"یان و
يگ "یرد م "ا ه "م م "خال "فت
ای "ن ح "رفه "ا ،ب "له ت "مام ش "د ه "ری "من آم "د االن م "صال "حه دارد ان "جام م " 
ك"ردهای"م ول"ی م"ا را ب"ه گ"لول"ه بس"ت هان"د .زم"ان گ"ذش"ت .م"صدق ب"الف"اص"له از ط"ری"ق خ"داب"نده ك"ه
ی"كی از م"سؤول"ین ه"مین ج"معیت م"بارزه ب"ا اس"تعمار ب"ود پ"یغام داد ك"ه ای"ن ك"ار ب"ه دس"تور م"ن

ن"بود ای"ن ك"ار ب"رخ"الف ن"ظر م"ن ان"جام گ"رف"ت .در خ"اط"رات و ت"أمل"ات"ش ه"م هس"ت .ه"مان م"وق"ع
گ "فت م "ن پ "یگیری م "يك "نم و ك "سان "ی ك "ه م "رت "كب ای "ن ج "نای "ت ش "د هان "د ب "ای "د م "حاك "مه ب "شون "د.
يگ"ناه! ی"عنی ش"ما ب"بینید ح"زب م"جوز داش"ت ب"رای ت"ظاه"رات و ای"ن
ت"یران"دازی ب"ه ط"رف اف"راد ب" 
يخ "واس "ت ب "ا ه "ری "من ص "حبت ك "ند .خ "وب ،در
م "سئله در ع "ین ح "ال "ی پ "یش آم "د ك "ه م "صدق م " 
درون ح "زب گ "رای "ش ت "ندی نس "بت ب "ه دول "ت ب "ه وج "ود آم "د ،ح "اال كش "تار ه "م ك "رده ول "ی م "صدق
ص"ری"حا ً اع"الم ك"رد ك"ه ای"ن ت"وس"ط وزارت ك"شور ك"ه زاه"دی در رأس"ش ب"ود و س"رل"شكر ب"قای"ی
ك " "ه رئ " "یس شه " "رب " "ان " "ی آن زم " "ان ب " "ود ان " "جام ش " "ده و ه " "ر دو ای " "نها را ب " "رك " "نار ك " "رد .ب " "قای " "ی را
دادگ"اه"ی ك"رد .ول"ی چ"ون دادگ"اه ن"ظام"ی و م"تأث"ر از ن"ظر درب"ار ب"ود ب"ال"نتیجه ت"برئ"ه ش"د .ام"ا
يت "وانس "ت ب "گذارد ای "ن ب "ود ك "ه م "ذاك "رات
چ "یزی ك "ه م "ه مت "ر ب "ود و ان "جام ش "ده و ت "أث "یر م "ثبت م " 
ه "ری "من ب "ه ن "تیجه ن "رس "ید .ی "عنی آن گ "رای "ش درون ح "زب ك "ه ن "ظر م "ثبتی نس "بت ب "ه م "صدق و
دول "تش ،ض "من ن "قد ب "ه ك "اب "ینهاش داش "ت ،ی "واش ،ی "واش ط "رف "داران بیش "تری در ره "بری ح "زب
يك"رد .آق"ای ه"ری"من آم"د و درب"ار ای"ن ج"نجال را ه"م ب"ه وج"ود آورد .ول"ی م"صدق تس"لیم
پ"یدا م" 
ن"ظرات ه"ری"من نش"د .ای"ن ن"كته م"هم ب"ود .ب"ه ه"ر جه"ت ح"وادث  ۳۱دی"گر م"سئله ب"ازب"ینی ح"زب را
در م"وض"عش نس"بت ب"ه م"صدق ع"ملی ك"رد و از آن زم"ان ش"ما ش"اه"د اج"رای س"یاس"ت ات"حاد و
يش "د ،ح "زب ب "ه ل "حاظ داش "نت
ان "تقاد هس "تید و در ق "بال ت "وط "ئ هه "ای "ی ك "ه ع "لیه دول "ت م "صدق م " 
س "ازم "ان ن "ظام "ی و س "ازم "ان گس "ترده اط "الع "ات "یش ،خ "یلی زودت "ر از دس "تگا هه "ای اط "الع "ات "ی
يگ"ذاش"ت .ت"وط"ئه گ"ران"ی ك"ه
يك"رد و آن را در اخ"تیار م"صدق م" 
خ"ود م"صدق ای"نها را ك"شف م" 
ت"ا دی"روز ت"وی ج"بهه م"لی ب"ودن"د و ی"ار غ"ار م"صدق ب"ودن"د .رئ"یس شه"رب"ان"ياش اف"شار ط"وس را
ب"ردن"د در غ"ار ت"لو كش"تند .ك"ی ب"ود؟ چ"ند ت"ا س"رت"یپ ب"ه اص"طالح م"نزه ول"ی دس"ت دك"تر ب"قای"ی
ت"وی ك"ار ب"ود .ح"سین خ"طیبی ك"ه م"أم"ور ای"ن ك"ار ب"ود ت"وس"ط ب"قای"ی م"أم"ور ش"ده ب"ود ك"ه ای"ن ك"ار
را ان "جام ب "ده "د .ت "مام اس "نادش ه "م م "شخص ب "ود ی "كی از ش "عاره "ای ح "زب م "حاك "مه ق "ات "لین
اف"شار ط"وس ب"ود .ول"ی ای"ن ق"در ب"ه م"ماش"ات گ"ذران"دن"د ك"ه در روز  ۲۸م"رداد ه"مه ای"نها را از
يمخها آمدند آزاد كردند.
زندان دژبان ،شعبان ب 
آی " "ا واق " "عا ً ش " "عار ات " "حاد و ان " "تقاد ح " "زب غ " "لط ب " "ود؟ ی " "كی از دوس " "تان م " "لی م " "ا ب " "عد از ی " "ك
م"صاح"بهای ك"ه م"ن ك"رده ب"ودم اش"اره ك"رد ك"ه آق"ای ع"موی"ی ش"ما ك"ه م"يگ"وی"ید ح"زب س"یاس"تش
را ت "صحیح ك "رده ب "ود نس "بت ب "ه م "صدق ول "ی م "قاالت "ی ك "ه م "يآم "د ت "وی »ب "ه س "وی آی "نده« ب "از
دوب "اره ح "مله ب "ود ،گ "فتم :ب "له ،ات "حاد و ان "تقاد ی "عنی ای "ن .ب "ای "د م "ماش "اته "ا م "ورد ان "تقاد ق "رار
ب"گیرد .ول"ی ه"رگ"ز دی"گر ب"عد از  ۳۰ت"یر ،ل"قبی ب"ه ع"نوان مه"ره آم"ری"كای"ی و ای"نها نیس"ت ،ب"لكه
يك"نند ت"ضعیف ك"نند م"وق"عیت
ه"دف ح"فظ دول"ت م"لی اس"ت ،م"بارزه ع"لیه ك"سان"ی ك"ه س"عی م" 
نط "ور و آن "چنان ك "ه در  ۱۹م "رداد  ۳۲ه "م
م "صدق را ،آن "چنان ك "ه ب "رای  ۹اس "فندش ه "م ه "می 
پ"یش آم"د و ه"مه ای"نها خ"نثی ش"د ت"ا ك"ه م"رداد م"اه  .۱۳۳۲خ"وب م"ا اط"الع"ات پ"یدا ك"ردی"م ك"ه

ت"وط"ئ های در دس"ت اج"را اس"ت .از ط"ری"ق اردش"یر زاه"دی ف"عال"یته"ای گس"تردهای دارد ان"جام
م"يگ"یرد .ن"ظام"یان"ی هس"تند ك"ه ب"ه رغ"م ای"نكه پ"یشنهاد ب"ه دك"تر م"صدق ش"ده ب"ود ك"ه ی"ك ت"صفیه
ج "دی از ارت "ش ب "شود ،ای "ن ارت "ش ،ارت "ش ش "اه "نشاه "ی اس "ت ،ای "ن ارت "ش ،ارت "ش م "لی ای "ران
نیس" "ت .از رده س" "ره" "نگ ب" "ه ب" "اال ه" "م ب" "ایس" "تی ب" "ر ك" "نار ب" "شون" "د و ت" "وی ای" "ن س" "ره" "نگه" "ا ه" "م
يف"ای"ده ب"ود .ك"ما ای"نكه از ب"ین
چه"ر هه"ای ش"ناخ"ته ش"د های هس"تند ك"ه ب"ای"د ب"رك"نار ب"شون"د ول"ی ب" 
ك "سان "ی ك "ه دك "تر م "صدق ب "ه آن "ها اع "تماد پ "یدا ك "رده ب "ود ،م "ثل س "رت "یپ دف "تری و ص "رف ای "نكه
ف"ام"یل دك"تر ب"ود او را گ"ذاش"ته ب"ود رئ"یس شه"رب"ان"ی ،م"ثل س"ره"نگ اش"رف"ی ،دی"دی"م ك"ه چ"هه"ا
درآم "د .ت "نها ك "سی ك "ه واق "عا ً ش "خصیت ص "ال "ح و ب "ه ج "ای "ی ب "ود ،س "ره "نگ م "متاز ب "ود ك "ه او
م "حاف "ظت از م "حوط " های ك "ه خ "ان "ه دك "تر م "صدق در آن ب "ود را ب "ه عه "ده داش "ت .ام "ا دو ت "ا از
ف"رم"ان"ده"ان گ"ردان ه"مین س"ره"نگ م"متاز ی"عنی ی"كی س"ره"نگ ش"اه"رخ"ی و ی"ك س"ره"نگ دی"گر ك"ه
يه"ا ب"ودن"د .ت"ا چ"ه ان"دازه ام"نیت ب"رای نخس"توزی"ر،
اس"مش ی"ادم نیس"ت ،ای"نها ج"زء ك"ودت"اچ" 
ت"وس"ط رئ"یس س"تاد ارت"ش آق"ای س"رت"یپ ری"اح"ی ت"أم"ین م"يش"د؟ آخ"ر م"ا ه"مان م"وق"ع ب"ه م"صدق
يت"وان"د رئ"یس
اط"الع دادی"م ،گ"فتیم دك"تر س"تاد ارت"ش ی"ك ج"ای وی"ژه اس"ت و ی"ك افس"ر ف"نی ن"م 
س"تاد ارت"ش ب"اش"د .از ای"ن ف"رم"ان"ده"ان ش"ایس"تهات ب"گذار آن"جا .م"ا ن"ميگ"وی"یم از م"ا ب"گذاری"د
ول"ی ب"گردی"د ،چ"ون اع"تقاد ب"ر ای"ن ب"ود ك"ه ی"ك س"ازم"ان ن"ظام"ی افس"ران م"لی وج"ود دارد و در
م"یان آن"ها س"رت"یپ و س"پهبد ب"ود .ع"رض ك"نم ك"ه ه"مین س"ره"نگ ن"جات"ی در آن"ها ب"ود ،ف"شارك"ی
ب"ود ،داور پ"ناه ب"ود .ای"نها افس"ره"ای ج"زئ"ش ب"ودن"د و خ"وب خ"وب ب"ودن"د .ول"ی ب"ا ك"مال ت"أس"ف آن
ان"سجام"ی ك"ه ی"ك س"ازم"ان ن"ظام"ی ت"وان"ا ب"ای"د داش"ته ب"اش"د ن"داش"تند .ك"ما ای"نكه م"ا ك"ه ح"زب
م"خفی ب"ودی"م ،غ"یرق"ان"ون"ی ب"ودی"م ،ب"ه ری"زت"ری"ن اط"الع"ات ای"نها دس"ت پ"یدا م"يك"ردی"م و ب"ه م"صدق
يخ "بر ب "ودن "د .رئ "یس آگ "اه "یشان اص " ً
يدادی "م ول "ی خ "ود ای "نها اص " ً
يخ "بر ب "ود ،خ "وب
ال ب " 
ال ب " 
م" 
يش" " "د ،ب" " "ه او اط" " "الع دادی" " "م.
اس" " "ت م" " "ا ت" " "مام اخ" " "بار ت" " "وط" " "ئ هه" " "ای" " "ی را ك" " "ه ع" " "لیه م" " "صدق م" " " 
يدادن "د.
يه "ای "ی از ت "یرم "اه  ۳۲آغ "از ش "ده ب "ود ك "ه در ن "یروه "ای ن "ظام "ی ان "جام م " 
ج "اب " هج "ای " 
يه"ا از
يك"نم ك"ه در ی"كی از ای"ن ج"اب" هج"ای" 
يش"د ك"ه م"شكوك ب"ود .ف"رام"وش ن"م 
ته"ای"ی م" 
آم"دورف" 
ط" "رف ح" "زب ب" "ه خ" "ود م" "ن م" "أم" "وری" "ت داده ش" "ده ب" "ود ك" "ه خ" "ان" "های را زی" "ر ن" "ظر ب" "گیرم .ای" "نجا
افس"ران"ی آم"د و رف"ت م"يك"ردن"د ك"ه ق"ب ً
ال ت"وی خ"ان"ه دك"تر ب"قای"ی ج"لسه ت"شكیل م"يدادن"د .م"ن
ن"اچ"ار ش"دم ك"ه ی"ك ل"باس رف"تگری ب"پوش"م و ه"مراه دو ن"فر از افس"ره"ای ه"م ح"وزه خ"ودم ك"ه م"ن
تش"ان را داش"تم آن"جا م"شغول ج"ارو ك"ردن آن ك"وچ"ه ش"دی"م و ت"وی ج"وی آن"جا را ت"میز
م"سؤول"ی 
ك" "ردی" "م .ی" "كی از ب" "چ هه" "ا ه" "م ت" "حت پ" "وش" "ش ك" "یسه زب" "ال" "ه ،ی" "ك دورب" "ین دس" "تش ب" "ود ك" "ه از ای" "ن
يگ"رف"ت .م"ا اخ"بار را ب"رای م"صدق
يرف"تند ع"كس م" 
يآم"دن"د ت"وی ای"ن خ"ان"ه و م" 
ك"سان"ی ك"ه م" 
م"يف"رس"تادی"م او اب"راز ت"ردی"د م"يك"رد نس"بت ب"ه ص"حت ای"ن اخ"بار .ع"لت ای"نكه م"ا ای"ن ب"رن"ام"ه را
ان" "جام دادی" "م ،ای" "ن ع" "كسه" "ا را گ" "رف" "تیم ،ف" "قط ب" "رای ای" "ن ب" "ود ك" "ه مس" "تند ك" "ار ب" "كنیم .چ" "ون از

يآم "د م "ا س "ندی ن "داش "تیم ك "ه ح "تما ً م "شخص ب "اش "د ف "الن واح "د ،ف "الن ك "ار و
خ "بره "ای "ی ك "ه م " 
يپ"رس"ید ،س"رت"یپ ری"اح"ی
ف"الن س"ره"نگ و آن"جا ...ب"ناب"رای"ن دك"تر م"صدق از س"رت"یپ ری"اح"ی م" 
ه"م م"يگ"فت ك"ه م"ا ب"ر ه"مه چ"یز مس"لطیم .خ"یال ش"ما راح"ت ب"اش"د ،ول"ی م"ا س"ند دادی"م ،ع"كس
يك "نند .ای "نها ك "اره "ای "ی
دادی "م ب "ه او ك "ه آق "ا ای "ن افس "ره "ا ب "ا دك "تر ب "قای "ی دارن "د آم "د و رف "ت م " 
يك "نند .اخ "بار در زم "ینه
يك "نند ،ای "نها افس "ره "ای "ی هس "تند ك "ه ن "یروه "ا را ج "اب "جا م " 
دارن "د م " 
يت"ر م"يش"د ت"ا ای"نكه ب"ه ه"ر ح"ال ع"صر روز  ۲۴ت"یر م"اه م"ا اط"الع پ"یدا ك"ردی"م
ت"وط"ئهه"ا ه"ی ج"د 
ك "ه س "ره "نگ ن "صیری ق "رار اس "ت ب "رود و ف "رم "ان ع "زل نخس "توزی "ر را ب "ه م "صدق اب "الغ ب "كند و
ه"مزم"ان ه"م نخس"توزی"ری زاه"دی اع"الم ب"شود .ب"ا ك"ان"اله"ای"ی ك"ه داش"تیم ب"ه س"رع"ت ای"ن را ب"ه
اط"الع دك"تر رس"ان"دی"م و ح"تی ب"رای ای"نكه ك"ام" ً
ال م"شخص ب"شود ،ق"بل از ان"تشار ب"یان"یه دول"ت،
روزن"ام"ه ش"جاع"ت ك"ه ب"ه ج"ای »ب"ه س"وی آی"نده« منتش"ر م"يش"د ،ای"ن خ"بر را درج و ص"بح زود
منتش"ر ك"رد ،و ك"ام" ً
ال م"علوم ب"ود ك"ه از ج"ان"ب ح"زب م"ا ای"ن م"سئله روش"ن و اع"الم ش"ده اس"ت.
خ"ب ش"اه ك"ه در ك"الردش"ت ب"ود ف"رار ك"رد و ه"مراه همس"رش رف"ت ب"غداد .از ب"غداد ه"م رف"ت رم و
يش"ود ك"ه ح"زب ت"وده ش"عاره"ای ت"ندروان" های را م"طرح ك"رد
نه"ا ری"ختند .ب"یان م" 
م"ردم ب"ه خ"یاب"ا 
ك"ه م"وج"ب ج"ری ش"دن ن"یروه"ای دی"گر ش"د .ول"ی ه"مه ش"نیدی"م و خ"وان"دی"م ك"ه زن"ده ی"اد ط"ال"قان"ی
يگ"وی"د ك"ه وق"تی ك"ه م"ن آم"دم )مسج"د ه"دای"ت( ش"بنام" هه"ا و ن"ام" هه"ای ف"راوان"ی دی"دم ك"ه ب"ه ن"ام
م" 
ح"زب ت"وده ع"لیه م"راج"ع ن"وش"ته ش"ده ب"ود و چ"یزه"ای"ی پ"رت"اب ك"رده ب"ودن"د ب"ه م"ساج"د ك"ه ب"عدش
م"علوم ش"د ك"ه ای"ن ب"رن"ام"ه ،ب"رن"ام"ه "ش"اپ"ور ری"پورت"ر" اس"ت ك"ه گ"روه"ی ب"ه ن"ام گ"روه "ب"دام"ن "
داش"ت ،ای"ن گ"روه ب"دام"ن وظ"یفه داش"ت ك"ه ب"ه ن"ام ت"ودهای ه"ا ب"یای"د ب"ه خ"یاب"انه"ا ه"مه ج"ا را
آت"ش ب"زن"د ش"عاره"ای ت"ند ع"لیه م"ذه"ب ب"ده"د ،ب"ه دی"ن م"ردم اه"ان"ت ب"كند ،ب"ا ای"ن ه"دف ك"ه ،آق"ا
يخ"واه"ند ه"مه چ"یز را از آن خ"ودش"ان ب"كنند .در ای"ن
يه"ا ،ت"ود هايه"ای الم"ذه"ب آم"دن"د م" 
ت"ود ها 
توه"فتم م"يرود ب"ه م"الق"ات دك"تر م"صدق
ج"ری"ان"ات آق"ای "ه"ندرس"ن روز" )س"فیر ام"ری"کا( بیس" 
يك"ند ك"ه اگ"ر رون"د ح"وادث ای"ن چ"نین ب"اش"د م"ا م"جبوری"م از ای"ران ب"روی"م .ب"ا
و اظ"هارن"گران"ی م" 
ك"مال ت"أس"ف ای"ن اع"تراض ه"ندرس"ن ،س"فیر آم"ری"كا ،م"ؤث"ر واق"ع م"يش"ود .دك"تر م"صدق اظ"هار
م"يك"ند ك"ه ش"ما ه"مین ج"ا ب"اش"ید م"ن االن ف"رم"ان"دار ن"ظام"ی و رئ"یس شه"رب"ان"ی را اح"ضار
م"يك"نم و دس"تور داده م"يش"ود ك"ه ه"یچ ت"ظاه"رات"ی را ام"كان پ"ذی"ر ن"كنید و اج"ازه ن"ده"ید ه"یچ
جمعیتی تظاهرات بكند.
ب"بینید ع"زی"زان م"ن! در آس"تان"ه ك"ودت"ا ه"یچ چ"یز خ"طرن"اك"تر از خ"ال"ی ك"ردن خ"یاب"انه"ا نیس"ت.
نه"ا م"ملو از آدم ب"ود .ول"ی در ۲۸
اگ"ر  ۳۰ت"یر م"وف"ق ش"د ب"ه ع"لت ای"ن ب"ود ك"ه ك"وچ"هه"ا و خ"یاب"ا 
توهش"تم ،ح"زب ه"ر ك"وش"شی ك"رد ب"رای اج"تماع ،ب"ا س"رك"وب روب"هرو
م"رداد ،ه"مان ش"ب بیس" 
ش" "د ۶۰۰ .ن" "فر از ك" "ادره" "ای ف" "عال ح" "زب ه" "مان ش" "ب دس" "تگیر ش" "دن" "د .ك" "سان" "ی ك" "ه واق" "ف ب" "ه
يدان "ند ك "ه دس "تگیری  ۶۰۰ك "ادر ی "عنی چ "ه؟ ی "عنی ارت "باط
ف "عال "یت م "خفی اح "زاب ب "اش "ند م " 

يش" "ود .ح" "زب ك" "ه دس" "تگاه ارت" "باط" "ی ن" "دارد ،ه" "مین
درون" "ی ش" "بك هه" "ای ح" "زب ب" "ه ك" "لی ق" "طع م" " 
ك "ادره "ا هس "تند ك "ه ارت "باط ب "رق "رار م "يك "نند .ای "ن وس "ای "ل ام "روزی ه "م ك "ه ن "بود .م "ا ب "ودی "م و
كه"ا ،ك"ه ب"ایس"تی ب"رون"د و ب"رس"ند ب"ه ه"مدی"گر .ره"بری ح"زب ب"ا ت"وج"ه ب"ه ای"نكه ق"ب ً
ال اع"الم ك"رده
پ"ی 
ب"ود ك"ه ه"ر گ"ون"ه ك"ودت"ا ب"ا ض"د ك"ودت"ا روب"هرو م"يش"ود .ح"اال م"واج"ه م"يش"ود ب"ا چ"نین ج"ری"ان"ات"ی.
ح "زب ت "ماس م "يگ "یرد ب "ا دك "تر م "صدق از ط "ری "ق م "ری "م ف "رم "ان "فرم "ائ "یان )ف "یروز( همس "ر دك "تر
ك "یان "وری ك "ه ب "ا خ "ان "واده دك "تر م "صدق ارت "باط ف "ام "یلی داش "تند و ت "لفنی ب "ه ان "درون "ی م "صدق
زن"گ م"يزن"ند .ب"ه همس"ر دك"تر م"صدق .ای"شان دك"تر را م"طلع م"يك"ند و دك"تر ب"ه ان"درون م"يآی"د
يگ"وی"د ك"ه ب"ر اوض"اع مس"لطم و ه"یچ
و ت"لفنی ص"حبت م"ی ك"ند .اب"تدای ام"ر دك"تر م"صدق م" 
يرس" "د ك" "ه ن" "ه ن" "یروه" "ا ح" "رك" "ت ك" "رده ان" "د از
خ" "طری نیس" "ت ،ش" "ما ك" "اری ن" "كنید .اط" "الع" "ات م" " 
پ"ادگ"انه"ا و دارن"د م"يآی"ند .مج"ددا ً ت"ماس گ"رف"ته م"يش"ود .دك"تر م"صدق م"يگ"وی"د» :آق"ا پ"ان"یك
ای"جاد ن"كنید «.ی"عنی وحش"ت ای"جاد ن"كنید ب"رای م"ردم» .چ"نین چ"یزی نیس"ت ،ن"یروه"ا مس"لطان"د
و ه"ر اق"دام"ی ب"شود ج"لوش گ"رف"ته و خ"نثی م"يش"ود« و ای"ن م"سئله ط"ول م"يكش"د ت"ا س"اع"ت ۲
ب"عدازظه"ر  ۲۸م"رداد .م"رت"با ً اط"الع م"يده"ند ك"ه اوب"اش ری"خت هان"د ت"وی خ"یاب"انه"ا و ش"عار زن"ده
ب"اد ش"اه و ج"اوی"د ش"اه م"يده"ند .آن وق"ت اس"ت ك"ه ت"ازه م"صدق م"يگ"وی"د» :ه"مه ب"ه م"ن خ"یان"ت
يآم"د؟ در اب"تدای
ك"ردن"د ش"ما ه"ر ك"اری از دس"تتان ب"رم"يآی"د ب"كنید «.چ"ه ك"ار از دس"ت م"ا ب"رم" 
يت"وان"ید ب"ه م"ن ب"كنید ای"ن اس"ت ك"ه اف"رادت"ان
يگ"وی"د م"همت"ری"ن ك"مكی ك"ه م" 
ك"ار ال"بته ،م"صدق م" 
را از خ"یاب"انه"ا اح"ضار ب"كنید و ب"بری"د ت"وی خ"ان"ه .خ"وب ك"ودت"ا پ"یروز ش"د .ح"زب ت"وده ای"ران ب"ه
ع"نوان منسج"مت"ری"ن س"ازم"ان س"یاس"ی ای"ران و ح"زب"ی ك"ه دارای س"ازم"ان ن"ظام"ی م"نضبطی
بود ،آماج حمالت همگان قرار گرفت.
ی"كی از ح"ضار :ش"ما ف"رم"ودی"د ك"ه آلاح"مد ب"ا ح"زب زح"متكشان ه"مكاری ك"رد ول"ی آلاح"مد،
بالفاصله انشعاب كرد و نیروی سوم را تشكیل داد.
آق "ای ع "موی "ی :م "ن ب "ه ش "ما گ "فتم ك "ه ی "ك گ "روه روش "نفكران "ی در ح "زب ب "ودن "د ك "ه در رأس "شون
اردش "یر آوان "سیان و ك "سان "ی م "ثل م "لكی ،ج "الل آل اح "مد ،ط "بری ،ك "یان "وری ،اح "مدق "اس "می،
فن "ظر ب "ا آن ب "خش س "نتی
ای "نها روش "نفكران "ی ب "ودن "د در درون ره "بری ح "زب ك "ه غ "ال "با ً اخ "تال 
ح "زب م "ثل رض "ا روس "تا ،ب "قراط "ی ،ص "مد ح "كیمی و ای "نها داش "تند .وق "تی ك "ه م "سئله ان "شعاب
يرون"د م"ثل ق"نده"اری"ان ،زاوش و م"ثل
يآی"د خ"یلی از روش"نفكره"ا ه"مراه خ"لیل م"لكی م" 
پ"یش م" 
ای "نها .ول "ی ط "بری خ "یر ،ط "بری در م "وض "ع خ "ودش ب "ود در ح "زب ب "اق "ی م "ان "د و ج "دا نش "د .ام "ا
درب "اره ج "الل آلاح "مد و خ "لیل م "لكی و ح "زب زح "متكشان ش "ما اگ "ر ه "مان ك "تاب آلاح "مد را
م"طال"عه ك"نید م"يب"ینید م"يگ"وی"د ب"عد از ای"ن ك"ه م"اج"رای  ۳۰ت"یر پ"یش آم"د و ق"وا مالس"لطنه آم"د
ته"ای ن"زدی"ك
يدان"ید ك"ه اس"پهبدی ی"كی از وردس" 
و داس"تان رف"نت اس"پهبدی ب"ه دی"دار ق"وام -م" 
دك"تر ب"قای"ی ب"ود -پ"یش آم"د ،اع"ضای ح"زب زح"متكشان منج"لمه خ"لیل م"لكی و ج"الل آلاح"مد

يگ"ذارن"د،
يخ"واه"ند از ب"قای"ی ك"ه م"اج"رای اس"پهبدی چیس"ت؟ او ه"ی ب"ه ل"یت و ل"عله م" 
ت"وض"یح م" 
ج"واب ن"ميده"د و م"يگ"وی"د س"رم درد م"يك"ند ،ب"گذاری"د ح"اال اس"تراح"ت ك"نم .ج"لسه دی"گر ح"زب
يك"ند .دف"عه آخ"ر اص" ً
يآی"د ت"وی دف"تر
ال ن"م 
يده"م .ی"كی دو ج"لسه را ب"ه ای"ن ت"رت"یب رد م" 
ج"واب م" 
ح "زب .م "لكی و ای "نها آن "جا ب "ودن "د ،ب "ه ن "اگ "هان چ "اق "وك "شه "ای "ش م "يآی "ند و خ "ود ج "الل آلاح "مد
ي م"ا را ب"یرون ان"داخ"تند .ی"عنی ای"نها ت"وی ح"زب زح"متكشان ب"ودن"د .ت"ا
يگ"وی"د :ب"ا پ"سگ"ردن" 
م" 
نه"ا را ب"یرون ان"داخ"تند.
آن م"وق"ع ه"م ف"عال"یت م"يك"ردن"د ول"ی در واق"ع ب"قای"ی و دوس"تان"ش ای" 
ح"اال ای"نها ك"ه ب"یرون رف"تند ،ب"له ن"یروی س"وم را ت"شكیل دادن"د و وف"ادار ب"ه م"صدق ب"ودن"د .ب"قای"ی
روز ب " "ه روز دور ش " "د از م " "صدق و ب " "ه ص " "ورت اس" "اس" "يت " "ری " "ن م " "خال " "ف م " "صدق و ه " "مكار ب " "ا
يه"ا درآم"د .م"لكی در ك"نار م"صدق ب"ود .و ال"بته آلاح"مد ه"م خ"یلی زود از م"لكی ج"دا و
ك"ودت"اچ" 
تهایی كه ملكی به وجود آورد ،آلاحمد شركت نكرد.
در جامعه سوسیالیس 
از ح "اض "ری "ن :ب "بخشید م "ن خ "ودخ "واه "ان "ه ص "حبت خ "واه "م ك "رد ،ب "اره "ا و ب "اره "ا آم "دم س "ؤال "ی
م "طرح ك "نم س "ؤال م "هم دی "گری پ "یش آم "د .اول ای "نكه آن روز م "طال "بی م "طرح ش "د ،ام "روز آن
يخ"واه"م ب"گوی"م :ج"لسه آن ط"ور ب"ود ك"ه م"ن
يخ"واه"م ب"گوی"م خ"ودخ"واه"ان"ه اس"ت ،م" 
چ"یزی ك"ه م" 
باب میلم بود .یعنی جلسه واقعا ً جلسه بود و این خیلی مایه تقدیر است.
مجری برنامه :مجری فقط عوض شده.
 ن"ه ،ن"ه ،ب"بینید م"ا ه"دف"مان از ج"مع ش"دن ای"نجا ان"تقاد و كس"ب اط"الع"ات ب"ود ،ب"ناب"رای"ن م"نب"رای ب"رخ"ی س"ؤا له"ای آق"ای"ان خ"ودم ی"ك س"ری ج"وابه"ا دارم .ام"ا ب"ه خ"ودم چ"نین ج"سارت"ی را
يخ"واه"د ش"ما ج"واب"ش را ب"ده"ید،
يك"نم و دل"م م" 
يده"م .ب"ه ن"وع دی"گری ب"رای ش"ما م"طرح م" 
ن"م 
ی"عنی خ"وب ،م"يخ"واه"م ت"بیین ب"كنم .ب"بینید ای"شان م"يگ"وی"ند ت"ئوری ت"وط"ئه ،دائ"ی ج"ان ن"اپ"لئون
را ه"م ك"ه ه"م هم"ان دی"دهای"م ،م"عنی ح"رف ای"شان اس"ت ی"عنی ك"ه م"ا ان"تقادات"ی ك"ه ب"ه ح"زب ت"وده
م"يش"ود ه"مه را ب"یاوری"م زی"ر ل"وای ای"نكه ای"ن ت"وط"ئه اس"ت ب"رای م"ن ب"ا ع"قیده خ"ودم ص"ددرص"د
مس "لم اس "ت ك "ه م "یرفخ "رای "ی ع "ضو ح "زب پ "رچ "م اس "الم ب "وده و ای "نكه ك "ارت ح "زب ت "وده را از
يآورن" "د ،ب" "رای م" "ن ك" "ام" " ً
ال م" "شخص اس" "ت ك" "ه ای" "ن ی" "ك ت" "وط" "ئه ب" "وده اس" "ت ح" "تی
ج" "یبش درم" " 
يخ"واه"م در ج"واب ای"شان ای"ن را ب"گوی"م ك"ه ات"فاق"ا ً چ"ند وق"ت پ"یش در روزن"ام"ه ش"رق م"قال" های
م" 
يدان"ید ك"ه در آم"ری"كا چ"گون"ه ب"ود ،آن
چ"اپ ش"ده ب"ود راج"ع ب"ه آم"ری"كا .م"ك ك"ارت"یسم را ش"ما م" 
م"قال"ه م"عروف"ش ه"ری ه"وارد ك"ه م"ن ك"مونیس"ت نیس"تم را اح"تما ً
ال ب"ه گ"وش"تان خ"ورده .ی"عنی ای"ن
ی"ك اص"ل اس"ت در ك"ل دن"یا ك"ه ی"ك دش"من ف"رض"ی ب"تراش"ند .ام"ا ای"ن چ"یزی ك"ه ب"ه ح"زب ت"وده
نس" "بت م" "يده" "ید ،اح" "تما ً
ال آق" "ای ع" "موی" "ی بیش" "تر ت" "وض" "یح م" "يده" "ند ی" "ك چ" "یزی ه" "م راج" "ع ب" "ه
يخ "واس "تم ب "گوی "م ،ام "یدوارم ای "ن دوس "ت ك "ل ق "ضیه را ب "گیرد ،ج "الل آلاح "مد
ج "اللآل اح "مد م " 
اول خ"یلی م"ذه"بی ب"ود ،خ"وب پ"درش"ان روح"ان"ی ب"ودن"د ب"عد چ"نان ت"ود های و چ"پ ش"د ك"ه خ"یلی
زب"ان"زد ش"د ب"عد گ"رای"ش ب"ه م"لیون پ"یدا ك"رد ،مج"لهای م"ن دارم ب"ه ن"ام »ام"ید ای"ران« م"ال آق"ای

يدان"ید ك"ه در آن مج"له ب"ا س"یمین دان"شور م"صاح"به ش"ده و او گ"فته ج"الل
م"یرزاده ،خ"ودت"ان م" 
آل اح" "مد اگ" "ر زن" "ده ب" "ود چ" "ری" "ك م" "يش" "د .ای" "ن رون" "دی ك" "ه ای" "شان ای" "نقدر م" "ذه" "بی ب" "ودن" "د ،ب" "عد
ت"ود های ت"ود های و ب"عد م"لی ،ب"عد چ"ی؟ روان"شناس"ی آق"ای ج"الل آلاح"مد در ن"وع خ"ودش ج"ال"ب
است كه ...همین.
یكی از حضار -من در مورد آلاحمد یك چیزی بگویم؟
مجری :اجازه بفرمایید ،ببخشید آقای ...خواهش می كنم بفرمایید!
از ح "اض "ران -ی "ك م "سئل های هس "ت درب "اره ح "زب ت "وده ،ب "عد ب "ه ه "ر ح "ال م "قای "س هاش ب "ا ب "قیه
يش"ود
گ"رو هه"ا و اح"زاب آن ه"م ای"ن اس"ت ك"ه اش"تباه"ات"ی و اش"كاالت"ی ك"ه ب"ه ح"زب ت"وده وارد م" 
اح"یان"ا ً ت"فاوت"ی ك"ه ب"ا ب"قیه اح"زاب دارد ای"ن اس"ت ك"ه ای"ن اش"تباه"ات و ان"تقادات ،اش"تباه"ات و
ان" "تقادات ه" "وی" "تی اس" "ت .در واق" "ع ب" "ا ه" "وی" "ت ح" "زب ت" "وده گ" "ره خ" "ورده اس" "ت .ی" "عنی آن ه" "وی" "ت
وابس"تهای ك"ه م"نتقدی"ن نس"بت ب"ه ح"زب ت"وده اع"الم م"يك"نند .و ب"ه ه"ر ح"ال م"واردی در ای"ن م"ورد
ه" "م ب" "ه ص" "ورت م" "شخص وج" "ود دارد م" "ث ً
ال آن اول" "ین ب" "خشش ه" "مان ب" "حث ام" "تیاز ن" "فت ش" "مال
اس"ت ك"ه ح"دود ی"ك س"ال ق"بل از آن ق"ضیه ،ه"مان ط"ور ك"ه ش"ما خ"ودت"ان گ"فتید ح"زب ت"وده ب"ه
ره"بری دك"تر رادم"نش ع"نوان ك"ردن"د ك"ه ه"یچ گ"ون"ه ام"تیازی ن"بای"د ب"ه ه"یچ ك"شوری داده ب"شود،
م"نتها آم"دن"د در واق"ع ب"عد از آن ق"ضیه ،ح"مای"ت ك"ردن"د از دادن ام"تیاز ن"فت ش"مال ب"ه ش"وروی
ته "ا و م "طال "بات ب "ر ح "ق اق "وام و ب "ه ه "ر ح "ال
و ب "عد آن واق "عه آذرب "ای "جان .ب "بینید ب "حث خ "واس " 
يك" "نم ح" "مای" "ت ح" "زب ت" "وده در آن
اق" "شار م" "ختلف ج" "ام" "عه ای" "ران" "ی ب" "ه ك" "نار ،م" "نتها م" "ن ف" "كر م" " 
م"وق"عیت خ"اص بیش"تر ب"ه ب"حث در واق"ع ح"ضور ش"وروی در ای"ن م"نطقه و ح"مای"تی ك"ه ن"یروه"ای
ارت"ش س"رخ داش"تند از آن واق"عه ب"رم"يگ"ردد ك"ه در واق"ع م"يش"ود گ"فت ك"ه ب"اجگ"یری ب"ود .ی"عنی
جگ "یری
آن ق "ضی های ك "ه ت "وی م "ذاك "رات ق "وام ب "ا اس "تال "ین م "طرح ش "د ،م "شخص ش "د ك "ه ی "ك ب "ا 
ب"وده ص"رف"ا ً آم"ده ن"یروه"ای"ش را در آذرب"ای"جان ق"رار داده ك"ه ام"تیاز ن"فت را ب"ه دس"ت ب"یاورد و
ب"عد ه"م راح"ت ك"نار ك"شید و ن"یروه"ای دول"تی رف"تند آن"جا را اش"غال ك"ردن"د و ی"ا در واق"ع گ"رف"تند.
ای"ن ی"ك م"سأل"ه .ش"ما در ج"لسه ق"بل ب"ه ك"سان"ی ك"ه افس"ران ع"ضو ح"زب ت"وده ب"ودن"د در واق"عه
يك"نم ك"ه ع"نوان ش"هید ب"ا ت"وج"ه
آذرب"ای"جان و كش"ته ش"دن"د ،ع"نوان ش"هید دادی"د ول"ی م"ن ف"كر ن"م 
ب"ه ح"مای"تی ك"ه ش"وروی از آن واق"عه و ن"حوه ب"رخ"وردی ك"ه داش"ت و ت"عام"لی ك"ه ح"زب ت"وده ب"ا
يه"ای"شان ه"م ص"ادق"ان"ه رف"تند و
ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی داش"ت ،ای"ن دوس"تان ك"ه ش"ای"د خ"یل 
م"طال"بات م"ردم"ی داش"تند ،ول"ی ن"ميش"ود ع"نوان ش"هید ب"ه آن"ها داد .و ب"عد ن"وس"ان"ات رف"تاری
ح"زب ت"وده ك"ام" ً
ال م"تأث"ر از ن"وس"ان"ات رف"تاری ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی ب"وده ،ی"عنی ح"تی ش"رك"ت
ح"زب ت"وده در ائ"تالف ب"ا دول"ت ق"وام ك"ام" ً
ال م"تأث"ر از ف"ضای ح"اك"م ب"ر آن دوران و رواب"طی ك"ه
ق "وام ب "ا ش "وروی داش "ت ب "وده اس "ت .ی "عنی ح "ال ق "وا مالس "لطنه ی "كی از ك "سان "ی ب "ود ك "ه تبح "ر
يك" "رد .ای" "ن
نامل" "للی و ب" "ین اب" "رق" "درته" "ا م" "وازن" "ه ای" "جاد م" " 
خ" "اص" "ی داش" "ت ك" "ه در م" "عادالت ب" "ی 

ن"زدی"كی ك"ه در آن دوره خ"اص ،ق"وام ب"ا ش"وروی داش"ت ب"اع"ث ش"د ح"زب ت"وده ه"م خ"یلی راح"ت
و م"طمئن ح"اال ب"ا ت"وج"ه ب"ه تح"لیلی ك"ه هس"ت ،ب"از ه"م ب"ا  O.Kخ"ود ح"زب ك"مونیس"ت ش"وروی،
يدان"ید ك"ه
وارد ای"ن ائ"تالف ش"د .ای"ن را ه"م ش"ما ب"ه ع"نوان ی"كی از ن"قاط م"نفی ح"زب ت"وده م" 
يك"نم ب"قیه ج"ری"ان"ات ،خ"یلی ای"ن ع"نوان را م"ث ً
ال ح"رك"ت م"نفی در رف"تار ح"زب ت"وده
م"ن ف"كر ن"م 
م"طرح ب"كنند و آن م"طلبی ه"م ك"ه ش"ما گ"فتید ك"ه در واق"ع ف"راك"سیون ح"زب ت"وده در ك"نار دك"تر
يك "نم ی "ك ت "فاوت
م "صدق ق "رار گ "رف "ت ك "ه ه "ر دو م "خال "ف ب "ودن "د ب "ا اع "طای ام "تیاز ،م "ن ف "كر م " 
م"عنيدار ب"ین ای"ن دو ت"ا م"وض"ع وج"ود دارد ،آن"ها ب"ا اع"طای ن"فت ج"نوب م"خال"ف ب"ودن"د و دك"تر
يگ"فت ك"ل ن"فت ب"ای"د م"لی ش"ود ،ول"ی ش"ما در ش"عاری ك"ه در ب"راب"ر ش"عار م"لی ك"ردن
م"صدق م" 
ص"نعت ن"فت ج"بهه م"لی ارائ"ه ك"ردی"د ،ب"از ه"م اذع"ان داری"د ك"ه ح"زب ت"وده گ"فت ال"غای ام"تیاز
يك " "نم ك " "ه خ " "یلی
ن " "فت ج " "نوب .خ " "وب ای " "نها وق " "تی ه " "مه در ك " "نار ه " "م ق " "رار داده ش " "ود ف " "كر ن " "م 
غ"یرم"نطقی و غ"یرم"نصفان"ه ب"اش"د ای"ن تح"لیل وابس"تگی چ"ون ت"مام ن"وس"ان"ات ح"زب ت"وده در واق"ع
متأثر از نوساناتی بود كه حزب كمونیست شوروی داشت.
يك"نم ،ان"ورخ"ام" های ح"تی ب"ا خ"لیل م"لكی ن"توانس"ت ب"سازد .و اص"الً
آق"ای ع"موی"ی :م"ن ف"كر ن"م 
ن "توانس "ت ه "واداری ب "ا خ "ودش ب "برد .اگ "ر خ "لیل م "لكی ت "عدادی از روش "نفكران "ی از ن "وع ج "الل
آلاح"مد و س"ای"ری"ن را ت"وانس"ت ق"ان"ع ب"كند و ه"مراه ب"كند و ی"ك م"وض"ع م"شخص و روش"نی در
ك"نار دك"تر م"صدق داش"ته ب"اش"د ان"ورخ"ام"های ص"رف"ا ً ج"نبه ض"دی"ت و س"مپاش"ی در خ"اط"رات"ش
دارد و ج " "دای " "ی ان " "ورخ " "ام " "های چ " "ندان م " "هم ن " "بود و ب " "سیاری از ادع " "اه " "ای " "ش ت " "وس " "ط دی " "گر
تن "وی "سان "ی ك "ه در ره "بری ح "زب ب "ودن "د ن "قد ش "ده .ای "ن اس "ت ك "ه اس "تناد ب "ه گ "فت هه "ای
خ "اط "را 
انورخام های هیچ اعتباری ندارد.
سؤال :ایرج اسكندری چه؟
آق"ای ع"موی"ی :خ"اط"رات ای"رج اس"كندری ق"سمت اع"ظمش درس"ت اس"ت م"نتها ب"ا ك"مال ت"أس"ف،
ت"نظی مك"نندگ"ان خ"اط"رات اس"كندری م"دع"ی هس"تند ك"ه ن"واره"ای"ی از اس"كندری داش"تهان"د و ای"ن
خ"اط"رات را ب"راس"اس آن"ها ت"نظیم ك"رد هان"د .ی"عنی در ح"یات اس"كندری چ"نین خ"اط"رات"ی منتش"ر
نش"د .آق"ای"ان"ی ك"ه ان"شعاب ك"ردن"د از ح"زب ت"وده ای"ران و رف"تند و اص"و ً
ال م"ارك"سیسم ،ل"نینیسم
را ه"م ره"ا ك"ردن"د و ی"ك چ"یز دی"گری ش"د هان"د ،ی"عنی آق"ای آذرن"ور و ب"اب"ك ام"یرخس"روی ،ای"نها
م"دع"ی هس"تند ك"ه م"ا ی"ك چ"نین س"لسله چ"یزه"ای"ی را ت"نظیم ك"رد های"م .ب"ناب"رای"ن م"ن نس"بت ب"ه
ت"مام"یت گ"فتار ك"تابه"ای"ی ك"ه ت"حت ع"نوان خ"اط"رات ای"رج اس"كندری منتش"ر ش"ده ت"ردی"د دارم.
ب "خشی از آن ك "ام " ً
ال درس "ت اس "ت ،زی "را مس "تند اس "ت و ب "ا اط "الع "ات خ "ودم ان "طباق دارد .در
م"ورد ب"خشی از آن ه"م از ك"سان"ی ك"ه در ج"ری"ان ای"ن م"سائ"ل ب"ودن"د پ"رس"یدم ،آن"ها ه"م درس"ت
يكند.
است .ولی مقداری از آن به هیچ وجه با خاطرات اسكندری تطبیق نم 
سؤال :آقای عمویی خودشان ارتباط نداشتند با روزبه در آن واقعه خاص؟

آقای عمویی :نخیر ،نخیر.
س"ؤال :ع"ذر م"يخ"واه"م ،س"ؤال م"ن م"مكن اس"ت ج"نبه ت"خصصی ن"داش"ته ب"اش"د .ی"عنی س"ؤال"ی
ب"اش"د ك"ه بیش"تر در ك"وچ"ه و ب"ازار م"طرح ب"اش"د .ش"ما در خ"اط"رات"ی ك"ه م"طرح ف"رم"ودی"د ك"ه ی"ك
ت "بهكاری آم "ده ب "ود ك "ه ش "ما را ب "بیند و س "اب "قه زن "دان "ش را م "طرح ب "كند ،ت "ا ب "حث م "رب "وط ب "ه
م "رح "وم ف "روه "ر را ك "ه ب "حث وك"ال"ت و ع "كسه "ا .در ب "حثه "ای "ی ك "ه ش "ما م "طرح ك "ردی "د ب "ه ن "وع "ی
ن"قطه ت"فاوت و ت"عام"ل ب"ه اص"طالح دی"دگ"اه ع"ملكردی ی"ا ب"ازت"اب"ی ح"زب را ب"ا ج"بهه م"لی آن زم"ان
يك"ند ،م"ث ً
ال ب"حث
م"طرح ف"رم"ودی"د .ب"ا ت"وج"ه ب"ه ای"ن ك"تاب"های درس"ی م"ا ك"ه اف"رادی را م"طرح م" 
م"صدق ،ب"حث ك"اش"ان"ی ،ب"حث ف"دائ"یان اس"الم را ك"ه ف"دائ"یان اس"الم م"دع"ی هس"تند ك"ه م"ا زم"ینه
را م"ساع"د ك"ردی"م و ت"روره"ای"ی را ان"جام دادی"م ك"ه ب"اع"ث ش"دی"م م"صدق ن"فت را م"لی ب"كند .ن"ظر
ش"ما را ب"ه ای"ن ف"رم"ای"شات و ج"ری"ان"ات ق"بل از ك"ودت"ا و ی"ا ه"مگام ب"ا ب"حث در واق"ع ك"ودت"ای ۲۸
م "رداد ن "ظر ح "زب راج "ع ب "ه ای "ن گ "رو هه "ا چ "ه ب "ود؟ ای "نها چ "ه ن "ظری نس "بت ب "ه ش "ما داش "تند ب "ا
ت "وج "ه ب "ه ای "نكه ش "ما ب "ا آق "ای ف "روه "ر ك "ه ح "داق "ل در زن "دان "های زم "ان ش "اه ن "ماز م "يخ "وان "ده،
ای" "شان ه" "م خ" "داپ" "رس" "ت ب" "وده ،ج" "بهه م" "قاب" "لش ه" "م خ" "داپ" "رس" "ت ب" "ودن" "د ،چ" "را ص" "حبتی از ای" "ن
جماعت ،از این گروه كه این تفكر را دارند حضرتعالی به میان نیاوردید؟
آقای عمویی :كدام گروه مورد نظر شماست؟
سؤال :همان گروههایی كه عرض كردم ،گروههایی مثل كاشانی ،مثل …
آق"ای ع"موی"ی :ب"له ،ب"له ،االن ص"حبت م"يك"نم .ب"بینید م"ن م"وق"عی ك"ه ك"تاب"م ب"ه ن"ام »درد زم"ان"ه«
ب"ه وزارت ارش"اد رف"ت ،ب"رای ای"نكه م"جوز ب"گیرد ،ی"كی از ای"رادات"ی ك"ه وزارت ارش"اد گ"رف"ت ای"ن
يرن"گ ك"رد های .ب"ه اع"تقاد م"ن ،آق"ای ك"اش"ان"ی ت"ا زم"ان"ی
ب"ود ك"ه ن"قش آق"ای ك"اش"ان"ی را خ"یلی ب" 
ك"ه در ك"نار م"صدق ب"ود ،ن"قش ارزن"د های داش"ت ول"ی ب"عد از ای"نكه ج"دا ش"د از م"صدق ن"ه ف"قط
ن "قش م "ثبتی ن "داش "ت ب "لكه ن "قش ب "سیار م "نفی ه "م داش "ت .آق "ای ك "اش "ان "ی ،ق "بل و ب "عد از ۲۸
م"رداد م"یزب"ان زاه"دی ب"ود .ب"ناب"ر ای"ن م"ن ه"یچ ح"رف"ی ن"دارم در ای"ن زم"ینه .در ج"ری"ان  ۳۰ت"یر
اع "الم "یه آق "ای ك "اش "ان "ی ن "یروی ب "ازار را ب "سیج ك "رد .دك "تر م "صدق در واق "ع از ب "عد از  ۳۰ت "یر
ياش از ن "یروه "ای س "نتی م "نتقل ش "د ب "ه ن "یروه "ای ت "رق "يخ "واه ج "ام "عه .ی "عنی
پ "ای "گاه اج "تماع " 
ب" "خشی از ه" "واداران آق" "ای ك" "اش" "ان" "ی ب" "ه ت" "بع ای" "شان ،و ه" "مدس" "تان و ه" "مكاران" "ش م" "ثل دك" "تر
ب "قای "ی و م "كی ،آن "ها پ "س ك "شیدن "د و ب "ه ه "مین ع "لت ه "م در ج "ری "ان  ۲۸م "رداد درس "ت در ك "نار
ته"ا ت"رك"یبی
نای"رانیس" 
ته"ا اش"اره ك"ردم آن زم"ان پ"ا 
نای"رانیس" 
آن"های دی"گر ب"ودن"د .در زم"ینه پ"ا 
گپ"ران"ی ،چ"اق"وك"شی ،ح"تی
ب"ود از ف"روه"ر و پ"زش"كپور و ع"ملكرد ای"نها ج"ز ای"جاد اخ"الل ،س"ن 
م"ن اش"اره ك"ردم ب"ا ت"مام اح"ترام"ی ك"ه ب"رای ف"روه"ر ب"عد از  ۲۸م"رداد ق"ائ"ل هس"تم ،ق"بل از آن
اص " ً
ال ای "شان ه "مراه ب "ا ه "مان چ "اق "وك "شه "ا ب "ه م "یتینگه "ای ح "زب ح "مله م "يك "ردن "د .ب "بینید
م" "خال" "ف ب" "ودن ح" "ق ه" "ر ك" "سی اس" "ت ،ن" "ظر م" "خال" "ف دارد ،م" "يت" "وان" "د م" "قال" "ه ب" "نویس" "د ،ك" "تاب

ب "نویس "د ،ت "ظاه "رات راه ب "یندازد ،اج "تماع راه ب "یندازد ،ع "لیه ف "الن ح "زب ،ول "ی م "ا م "خال "فیم ،از
ای"نكه ب"ا چ"وب و چ"ماق و س"اط"ور و ای"ن چ"یزه"ا ب"ه ج"ان ی"ك ع"ده ب"یفتند! ای"ن دی"گر ح"زب نیس"ت.
ای "ن اوب "اش "یگری اس "ت اگ "ر ام "روز ه "م م "ا ش "اه "د چ "نین چ "یزی ب "اش "یم ن "بای "د اس "مش را ح "زب
ب "گذاری "م ،ول "ی ف "روه "ر ب "هك "لی از پ "زش "كپور ج "دا ش "د .آن س "نت رذی "الن "ه را ب "رای آن "ها ب "ه ج "ا
يش"د .م"ن ف"روه"ر را ن"ه
يگ"ذش"ت ،ف"ره"یخت هت"ر و ف"ره"یخت هت"ر م" 
گ"ذاش"ت و خ"ودش ه"رق"در زم"ان م" 
در آن ك"سوت ،ف"روه"ر را در زن"دانه"ای ش"اه ش"ناخ"تم و ب"ه وی"ژه ب"عد از ان"قالب ی"ك م"ناس"بات
ب"سیار ب"سیار دوس"تان"ه و ن"زدی"ك ب"ا ه"مدی"گر داش"تیم ك"ه ب"ا ك"مال ت"أس"ف ج"ان"شینان ف"روه"ر آن
يدهند.
روش حسنه او را ادامه نم 
س"ؤال :ب"ا س"الم ب"ه دوس"تان و ت"شكر از ت"شكیالت ك"ه اج"ازه دادهان"د ای"ن ف"رص"ت ب"ه وج"ود ب"یای"د
ك "ه م "ا ص "بحت ب "كنیم ،ی "ك ج "ری "ان "ی را م "ن ف "كر م "يك "نم از ن "ظر دور داش "تیم و ب "عد از ان "قالب
اك"تبر ،ی"ك گ"فتار ،ی"ك روی"كرد ،ی"ك ج"ری"ان س"یاس"ی ج"دی"د در ع"رص"ه ب"ینامل"للی ب"ه وج"ود آم"ده،
ی "عنی ی "ك ج "نبش وس "یع ك "ه ب "ه وس "یله ت "ود هه "ای م "یلیون "ی زح "متكشان و ك "ارگ "ران در س "راس "ر
يش" "ود .اگ" "ر ب" "ه ت" "اری" "خ ان" "قالب اك" "تبر ب" "رگ" "ردی" "م ،ب" "سیاری از
ج" "هان از ای" "ن ق" "ضیه ح" "مای" "ت م" " 
ش "خصیته "ای م "لی م "ا ك "ه در آن س "اله "ا در ای "ران ب "ودن "د ب "ه خ "اط "ر ت "غییر و ت "حوالت "ی ك "ه از
شكس"ت روس"یه ت"زاری پ"یش آم"ده و ح"كوم"ت ج"دی"د ش"وراه"ا ب"ه وج"ود م"يآی"د ،روش"نفكران دوره
ع"صر مش"روط"یت ب"ه وج"ود آم"د .م"تأس"فان"ه ب"ه دل"یل ب"ه وج"ود آم"دن ح"كوم"ت س"یاه رض"اش"اه"ی
ای"ن ق"ضیه ق"طع م"يش"ود .ت"مام ك"سان"ی ك"ه ه"وادار ان"دی"ش هه"ای س"وس"یالیس"تی ب"ودن"د ط"رف"دار
گ " "فتمان زح " "متكشان م " "حور ب " "ودن " "د ،ای " "نها س " "رك " "وب م " "يش " "ون " "د و آن ق " "ان " "ون م " "عروف ض " "د
يش"ود و ت"مام ان"دی"شمندان"ی ك"ه دارای گ"رای"ش چ"پ
ك"مونیس"تی در دوره رض"اخ"ان"ی ت"صوی"ب م" 
نش"ان زن"ده ی"اد دك"تر ت"قی اران"ی اس"ت ك"ه
گت"ری" 
ب"ودن"د ،در واق"ع وارد زن"دانه"ا م"يش"ون"د .ب"زر 
ای"شان از ت"ئوری پ"ردازان ج"نبش چ"پ اس"ت ،در آن س"ا له"ا ب"الف"اص"له در س"ال  ۱۳۲۱ف"رص"تی
يآی"د و گ"رو هه"ای ط"رف"دار ب"ه ان"دی"ش هه"ای ن"وی"ن س"وس"یالیس"تی در ای"ران ش"كل
ان"دك پ"یش م" 
يك"نند .م"ن
يك"ند در درون ح"زب ،و ای"نها ی"ك ج"ری"ان ع"ظیم ان"دی"ش های در ای"ران ای"جاد م" 
پ"یدا م" 
يه"ا را
يگ"وی"م ك"ه خ"اط"رات م"هندس ب"ازرگ"ان را ب"خوان"ید ،خ"اط"رات م"لی م"ذه"ب 
ب"ه دوس"تان م" 
يگ"وی"د ب"ا پ"یدای"ش ح"زب ت"وده ای"ران ج"ری"ان"ات
ب"خوان"ید ،خ"اط"رات دك"تر س"حاب"ی را ب"خوان"ید .م" 
دی"گر ت"ازه ب"ه چ"ال "ش اف"تادن"د ك"ه در م"قاب"ل ای"ن ان"دی"شه ج"دی"دی ك"ه ص"بحت از ح "قوق م "ردم،
يك"ند،
يگ"وی"ید م"درن"یسم م" 
ح"قوق زن"ان ،ح"قوق ك"ارگ"ران ،پ"دی"د هه"ای ج"دی"دی ك"ه ام"روز ش"ما م" 
يدان"م م"وس"یقی ،ت"مام ای"ن چ"یزه"ای"ی ك"ه
ح"زب ،ك"لوپ ،ح"وزه ،م"طبوع"ات ،نش"ری"ات ،ت"ئات"ر ،ن"م 
ج"دی"د اس"ت در دوره ف"ئودال"ی  ۱۳۲۰ای"نها را ش"ما در ن"ظر ب"گیری"د ك"ه ح"زب ت"وده ای"ران ای"جاد
ك"رد .م"تأس"فان"ه ای"ن گ"فتاره"ا م"حكوم م"يش"ود .ح"زب ت"وده ای"ران اول"ین ك"ان"ون ح"مای"ت ك"ارگ"ری
در دورهای اس "ت ك "ه ت "وانس "ته ف "عال "یت ب "كند .خ "دم "ت ش "ما ك "ه دف "اع وس "یع از زح "متكشان و

ن"فتگران ج"نوب ب"كند .اگ"ر ت"اری"خ م"بارزات ن"فتگران ج"نوب را ش"ما م"الح"ظه ب"كنید ،ب"خش اع"ظم
ن "فتگران ت "حت ره "بری ح "زب اس "ت ك "ه س "ازم "ان "ده "ی م "يش "ون "د و ف "عال "یت م "يك "نند و ب "ر ع "لیه
ن "یروه "ای ان "گلیسی وارد ع "مل م "يش "ون "د .ای "نها را م "تأس "فان "ه م "ا ن "ميب "ینیم .ح "اال ش "ما ه "ی
يگ"وی"ید فش"رده ،فش"رده ب"گوی"ید .ب"ه ن"ظر م"ن ب"ای"د از آن"جای"ی ش"روع ب"كنیم ك"ه دی"گران درس"ت
م" 
يگ"ذارن"د .ب"ه ن"ظر م"ن ای"ن اش"تباه اس"ت .م"ا ن"بای"د تس"لیم ای"ن ش"رای"ط ب"شوی"م.
در آن"جا ن"قطه م" 
ج"ری"ان"ی را ك"ه ح"زب ای"جاد ك"رده ،ب"ای"د ب"بینیم ت"حول ف"كری ،س"یاس"ی و ان"دی"شگی ای"ران را ب"ای"د
ب"ررس"ی ك"نیم .م"تون ،اع"الم"ی هه"ا ،اس"ناد ح"زب"ی ،آن م"سائ"لی را ك"ه ح"زب دن"بال ك"رده ،زم"ان"ی
ك "ه ه "یچ ك "س ص "حبت از س "ازم "ان زن "ان ن "ميك "رده ،ح "زب ص "حبت از زن "ان ك "رده ،ص "حبت از
س "ازم "ان ج "وان "ان ك "رده ،س "ندی "كاه "ا ،ات "حادی "هه "ای ك "ارگ "ری ،ات "حادی "هه "ای ك "شاورزی ای "جاد
ك"رده از دورت"ری"ن ن"قاط خ"راس"ان ت"ا دورت"ری"ن ن"قاط خ"وزس"تان ای"ن ح"زب ت"أث"یرگ"ذار ب"وده اس"ت.
از ای"ن م"نظر ش"ما ن"گاه ب"كنید ،ای"نجا ی"ا آن"جا ای"ن اش"تباه ش"ده ،م"علوم اس"ت ك"سی ك"ه ع"مل
يك"ند ه"یچ اش"تباه"ی ه"م ان"جام ن"خواه"د داد .ای"ن را ح"تما ً ب"ای"د دوس"تان در ت"اری"خ ج"نبش
ن"م 
يش" "ود و ه" "یچ ام" "كان
قپ" "ار هه" "ای" "ی ك" "ه چ" "اپ م" " 
به" "ا و ور 
چ" "پ ای" "ران دن" "بال ك" "نند؟ ب" "ه ای" "ن ك" "تا 
توگ"وی مس"تقیم در م"قاب"ل آن ن"وش"ت هه"ا ،نیس"ت ق"ناع"ت ن"كنید .ب"ه م"ناب"ع دی"گری س"عی ب"كنید
گ"ف 
دسترسی پیدا بكنید .متشكرم.
آق"ای ع"موی"ی :ب"بخشید ،اج"ازه ب"فرم"ای"ید .ای"ن دوس"ت ع"زی"ز م"ا ان"تظار ن"داش"ته ب"اش"ند ك"ه م"ن
ای"نجا ب"نشینم و دف"اع از ح"زب ت"وده ای"ران را ب"رن"ام"ه خ"ودم ق"رار ب"ده"م .ب"نا دارم ای"نجا در واق"ع
بیش "تر ه "مان ط "ور ك "ه ش "ما ب "ه درس "تی اش "اره ك "ردی "د ای "ن ن "قاط گ "ره "ی را ك "ه اب "هام دارن "د در
ذه"ن دوس"تان ح"اض"ر ،م"ن آن"ها را ب"از ب"كنم ،ف"قط م"ن ب"اب ن"مون"ه ،در ج"لسه گ"ذش"ته م"ن ب"رای
ای"نكه دو ف"ضا را ت"رس"یم ب"كنم ،و ن"قشی ك"ه ح"زب ت"وده ای"ران ای"فا ك"رده در ای"ن ج"ام"عه را گ"فتم.
در آن س" "ال در س" "ال  ،۲۴ل" "فظ ف" "ره" "نگ اس" "تعماری س" "بب اخ" "راج دان" "شآم" "وزان از م" "درس" "ه
يش"ود .و ب"عد ام"روز ش"ما ب"بینید ب"رخ"وردار از چ"ه ف"ره"نگی هس"تید و واق"عا ً ه"م نش"ری"ات و
م" 
ج "ری "ان "ات م "ختلف را ب "روی "د م "طال "عه ك "نید ،ب "بینید س "اب "قه روش "نفكران ای "ن ج "ام "عه را ب "ررس "ی
ك " " "نید ،م " " "ن در ی " " "ك م " " "همان " " "ی ب " " "ودم ،رئ " " "یس دان " " "شگاه پ " " "یام ن " " "ور ك " " "ه م " " "ن اص " " " ً
ال ای " " "شان را
ن"ميش"ناخ"تم ،ی"ك آق"ای"ی ب"ا ری"شی و ع"ینك و م"سن آم"د ج"لو م"ن و گ"فت م"ن ش"نیدم ك"ه ع"موی"ی
ای"نجاس"ت ،خ"یلی ع"الق"هم"ند ش"دم ب"یای"م و آش"نا ش"وم و ب"ه ش"ما ب"گوی"م »م"نی ك"ه ام"روز رئ"یس
دان"شگاه پ"یام ن"ور هس"تم ت"وی ده"ه  ۲۰از ج"لوی دف"تر ح"زب ت"وده رد ش"دهام«! م"نظورش ای"ن
خدان
يارزی"د در آن دوران ،روش"نفكر ب"ود ،ت"اری" 
اس"ت ك"ه واق"عا ً ه"ر ك"س ك"ه س"رش ب"ه ت"نش م" 
ب "ود ،اس "تاد ب "ود ،م "قال " هن "وی "س ب "ود ،ه "نرم "ند ب "ود و غ "یره ،ای "نها ی "ك زم "ان "ی ع "ضو ح "زب ب "ودن "د.
ی"عنی ف"ره"نگی را از ح"زب ت"وده ای"ران دری"اف"ت ك"ردهان"د .ب"عد ن"ظرات دی"گری پ"یدا ك"ردن"د و رف"تند
ج"ای دی"گر و ب"سیار خ"وب ت"حول پ"یدا ك"ردن"د .اگ"ر م"ن اش"اره م"يك"نم ب"ه دك"تر ف"اط"می ك"ه چ"ه

يش"ود ،ب"ه ق"وا مالس"لطنه ،ب"عد ب"ه ج"بهه
دوران پ"ر ش"ور و ش"وری داش"ته ،از س"یدض"یاء ش"روع م" 
يش"ود
يدان"م ع"میدی ن"وری اس"ت ،ول"ی ت"بدی"ل م" 
م"لی ك"ه در ك"نارش اح"مد م"لكی و ب"قای"ی و ن"م 
ب "ه ش "خصیتی ك "ه از ب "ین مج "موع "ه ی "اران م "صدق ب "ارزت "ری "ن و ش "جاع ت "ری "نش "ان ب "ود .ت "حول
يش "ود ك "ه ه "مین دك "تر ف "اط "می ب "ه ح "زب
يش "ود .ب "رخ "وردار از ف "ره "نگی م " 
ان "سان "ی ای "جاد م " 
روم "يآورد .ن "ه ای "نكه ع "ضو ح "زب ب "شود ول "ی آن "جا پ "ناه م "يگ "یرد .و ال "بته ب "ا ك "مال ت "أس "ف ب "ه
ت "وص "یه ح "زب ع "مل ن "كرد ،آم "د پش "ت پنج "ره و ه "مسای "هاش رف "ت او را ل "و داد و گ "رف "تار ش "د و
ش "هید ش "د .آن "چه ك "ه آن دوس "ت ع "زی "زم "ان راج "ع ب "ه ك "لمه ش "هید گ "فت :ب "ای "د ب "گوی "م ك "ه ش "ما
يدان "ند .م "ن رف "قای خ "ودم "ان را
يدان "ید ،دی "گران ك "سان دی "گر را ش "هید م " 
ك "سان "ی را ش "هید م " 
نب "ازی ك "ردن "د و ش "هید
يدان "م .و واق "عا ً ای "نها در راه ع "قیده و در راه آرم "ان "شان ج "ا 
ش "هید م " 
يت"وان"ید ب"كنید و ب"ه ك"سان دی"گری ای"ن ع"نوان
يك"نید م" 
ش"دن"د .ح"اال ش"ما ه"ر ت"عری"ف دی"گری م" 
را بدهید.
يك "نم از ش "ما .اش "ارهای ف "رم "ودی "د ب "ه
يك "نم خ "دم "ت ش "ما و ت "شكر م " 
س "ؤال :س "الم ع "رض م " 
ن "اق "ص ب "ودن و ی "ا م "ورد داش "نت خ "اط "رات ای "رج اس "كندری .ح "اال م "ن ب "ه ی "ك ب "خشاش اش "اره
يك "نم و ح "ول ه "مین ب "خش س "ؤال "ی م "طرح ك "نم .ت "وی ی "كی از ق "سمته "ای ای "ن ك "تاب ،ای "رج
م" 
اس"كندری اش"اره م"يك"ند ب"ه وض"عیت ك"یان"وری ك"ه در آمل"ان ت"حصیل م"يك"رده ،در دوران ن"ازی
و ای"نكه غ"ال"ب دان"شجوی"ان"ی ك"ه در آن دوران در آمل"ان ب"ودن"د ج"زو ش"اخ"ه ج"وان"ان ب"ودن"د .ای"ن را
يآی"د ب"ه ه"ر ص"ورت ل"حن خ"وب"ی نیس"ت .آی"ا ای"ن اص" ً
ال ص"حت
يگ"وی"د ك"ه ب"ه ن"ظر م" 
ب"ا ل"حنی م" 
يخ"واه"م ن"ظر ش"خصی
داش"ته ی"ا ن"داش"ته و ای"نكه راب"طه اس"كندری ب"ا ك"یان"وری چ"گون"ه ب"وده؟ م" 
يخ"واه"م دالئ"ل و آن ات"فاق خ"اص"ی ك"ه
خ"ودت"ان را در ای"ن ب"اره ب"پرس"م .ول"ی ب"ه ط"ور خ"اص م" 
ياف" "تد در آس" "تان" "ه ان" "قالب درب" "اره ت" "غییر ك" "ادر ره" "بری ح" "زب و وض" "عیت ك" "یان" "وری ه" "م ی" "ك
م" " 
توضیحی بفرمایید.
آق"ای ع"موی"ی :ای"ن ن"كتهای ك"ه ش"ما اش"اره ك"ردی"د ،خ"وب در خ"اط"رات ای"رج اس"كندری چ"نین
چ"یزی گ"فته ش"ده و در خ"اط"رات ك"یان"وری رد ش"ده ،خ"وب م"ن ه"م آن"جا ن"بودم و س"نم ه"م اج"ازه
يداد ك"ه ب"بینم ك"دا مش"ان درس"ت م"يگ"وی"ند .ام"ا در آس"تان"ه ت"حوالت"ی ك"ه در ای"ران داش"ت رخ
ن"م 
م "يداد) ،(۱۳۵۷ه "یأت اج "رای "یه اج "الس "ی دارد ك "ه در آن اج "الس م "سأل "ه ره "بری ح "زب ب "رای
يك"ند .آن زم"ان دب"یر
ش"رای"ط ب"سیار م"تغیرای"ران ،ض"رورت داش"نت تح"رك بیش"تری را ای"جاب م" 
اول ح "زب ،ای "رج اس "كندری ب "ود و ك "یان "وری ه "م ب "عد از چ "ند س "ال ی "عنی م "دت  ۱۰س "ال ك "ه از
ره "بری دور ب "ود و م "سؤول "یتی ن "داش "ت ،ی "عنی ت "مام ده "ه  ۴۰از س "ال  ،۵۱مج "ددا ً ب "ه ره "بری
يآی"د و م"سؤول"یت ت"شكیالت داخ"ل ك"شور را ب"ه عه"ده دارد .ارت"باط"ات داخ"لی ه"مه ب"ا
ح"زب م" 
ك"یان"وری اس"ت و ارت"باط"ات س"ازم"ان ح"زب در غ"رب ه"م ک"ه م"نظورم اروپ"ای غ"رب"ی ی"ا آم"ری"كا و
ای"نها ه"م ب"از ب"ا خ"ود ك"یان"وری اس"ت .ول"ی دب"یر اول ح"زب ش"خص ای"رج اس"كندری اس"ت ك"ه ب"ه

گ "فته ك "یان "وری تح "رك چ "ندان "ی در زم "ینه ت "وج "ه ب "ه روی "داده "ای ج "ام "عه ای "ران ن "دارد .ق "اب "ل ذك "ر
يش"ون"د و
اس"ت ب"عد از ای"نكه در ك"نفران"س وح"دت ،ف"رق"ه دم"كرات آذرب"ای"جان و ح"زب ،واح"د م" 
ت "عدادی از م "سئوالن ف "رق "ه ب "ه داخ "ل ره "بری ح "زب وارد م "يش "ون "د ،منج "مله غ "الم دان "شیان ك "ه
ی"كی از اع"ضای ه"یأت س"یاس"ی ح"زب و در گ"ذش"ته ج"زو ره"بران ف"رق"ه دم"كرات آذرب"ای"جان ب"ود
يك"ند
يك"ند و او پ"یشنهاد م" 
يآی"د و در اج"الس ه"یأت س"یاس"ی ش"رك"ت م" 
ك"ه از ب"اك"و ب"ه آمل"ان م" 
ك"ه در ای"ن ش"رای"ط ی"كی از رف"قای"ی ك"ه تح"رك بیش"تر و ن"ظرات م"تفاوت"ی ب"ا ن"ظرات ای"رج دارد
دب "یر اول ح "زب ش "ود ،ب "ای "د ب "گوی "م ض "من ای "نكه ای "رج اس "كندری س "اب "قه ت "اری "خی ك "مونیس "تی
دارد ،ول"ی م"تأس"فان"ه ی"ك س"لسله ن"ظرات ل"یبرال"ی در ن"ظرات ای"رج ب"ود .اگ"ر اوائ"ل ان"قالب ی"ادت"ان
ب"اش"د م"صاح"به ای"رج اس"كندری ب"ا ته"ران م"صور ج"نجال"ی ب"ه راه ان"داخ"ت ،ای"ن ه"مان ن"ظرات
را داش "ت .ب "ه ه "مین ع "لت در آن ش "رای "ط ،ن "ظرات ره "بری ح "زب ای "ن ب "ود ك "ه آدم پ "رتح "رك "ی در
رأس ح"زب ب"اش"د .ك"سان"ی ك"ه ب"ا دك"تر ك"یان"وری از ن"زدی"ك آش"نای"ی داش"ته ب"اش"ند ،ح"اال ك"ه ف"وت
ك"رده ،ای"شان ی"ك پ"ارچ"ه آت"ش ب"ود ،ه"میشه رف"یق به"رام دان"ش از رف"قای ن"ظام"ی ك"ه م"تأس"فان"ه
يگ" "فت »ه" "ر روزی ك" "ه
در س" "ال  ۶۷ج" "زء آن مج" "موع" "ه ف" "اج" "عه م" "لی ب" "ود ك" "ه از ب" "ین رف" "ت ،م" " 
ك "یان "وری ب "ه الی "پزی "ك م "يآم "د اص " ً
ال م "ثل پ "لنگ م "ياف "تاد روی ك "اره "ا )ع "ین ج "مله اوس "ت( و
يگش"ت« اص"و ً
ال ت"یپا ً ك"یان"وری ی"ك چ"نین
يآورد و ب"ر م" 
تح"رك"ی ت"وی ت"مام ب"چ هه"ا ب"ه وج"ود م" 
صاش ه"م در چ"هارچ"وب ه"مین ك"اراك"تر وج"ود داش"ت .ای"ن ض"من ای"نكه
ك"اراك"تری داش"ت و ن"ق 
ق"وت"ش ب"ود ض"عفش ه"م ب"ود .ب"ال"نتیجه اق"دام"ات ت"ك روان"های م"ي ك"رد .اص"ل ره"بری ج"معی ك"ه
ج"زء ش"رای"ط اص"لی ره"بری م"ا و ت"واف"ق م"ا در ب"دو ان"قالب ك"ه م"ا از زن"دان آم"دی"م ب"یرون ب"ود را
يكرد.
رعایت نم 
خ"وب ی"ك چ"نین ك"اره"ای ت"كروان"های ای"شان م"يك"رد ك"ه ب"عدا ً م"ورد اع"تراض م"ا ق"رار گ"رف"ت .در
واق"ع ب"ا ی"ك چ"نین ه"وی"ت ،پ"یشینه و س"واب"ق و خ"صوص"یات"ی ك"ه ك"یان"وری داش"ت و ح"وادث"ی ك"ه
يداد ،ض" "رورت داش" "ت در ره" "بری ش" "خصی ك" "ه ت" "وان" "مندت" "ر ب" "اش" "د و
در ای" "ران داش" "ت رخ م" " 
ب "توان "د ك "ار ب "كند ق "رار ب "گیرد .ای "شان ان "تخاب ش "د ،در پ "لنوم  ۱۷ه "م ك "ه در ای "ران ب "ود مج "دداً
تأیید شد.
س"ؤال :س"وال م"ن ای"ن اس"ت ك"ه در ه"ر ح"ال اگ"ر م"ا ب"خواه"یم ی"ك ف"لسفه را پ"یش ب"بری"م و پ"ی
ب"گیری"م چ"ه ب"ای"د ب"كنیم؟ ش"ما در ج"لسه پ"یش راج"ع ب"ه اع"تراض ك"ردن ،خ"یلی چ"یزه"ای م"ثتبی
گ "فتید .اگ "ر م "ا ب "خواه "یم اع "تراض "ی ب "كنیم ن "یاز ب "ه ف "لسفه خ "اص "ی داری "م ،چ "ون االن ن "ظری
يت"وان"د پ"اب"رج"ا ب"اش"د .ای"ن را ح"اال
هس"ت ك"ه م"يگ"وی"د اگ"ر ح"كوم"ت ای"دئ"ول"وژی"ك ب"اش"د خ"یلی ن"م 
من سؤال دارم ،نظر خود شما چیست؟
آق "ای ع "موی "ی :ب "له ی "ك ن "كته را م "ن اض "اف "ه ك "نم ای "نكه ع "شقی ،ف "رخ "ی ،ب "هار ،ی "عنی ه "مه ای "ن
به" "ای" "شان را
چه" "ر هه" "ای ف" "ره" "نگی غ" "یرك" "مونیس" "ت ،ه" "مه ش" "ما اش" "عار ای" "نها را ب" "خوان" "ید ،ك" "تا 

ب "خوان "ید ب "بینید چ "ه تج "لیلی از ات "حاد ش "وروی ك "رد هان "د ،ه "یچ ك "دا مش "ان ه "م وابس "ته ن "بودن "د،
ه"یچ ك"دامش"ان ه"م ن"وك"ر ن"بودن"د .ف"قط ای"نجا ح"زب چ"ون ی"ك س"ازم"ان آن ه"م س"ازم"ان"ی گس"ترده
يآی"د ،و
شه"ای"ی ك"ه پ"یش پ"ای ح"زب م" 
اس"ت ف"رق دارد ب"ا ف"رد و س"یاس"تگذاری ب"ای"د ب"كند .چ"ال" 
يك"ند ب"ا وج"ود ای"ن
ب"ه خ"اط"ر داش"ته ب"اش"ید ك"ه چ"قدر ج"وان اس"ت و در چ"ه دورهای دارد ك"ار م" 
از ه"مه ج"ری"ان"ات دی"گر ك"متر اش"تباه ك"رده و از ه"مه بیش"تر از خ"ودش ان"تقاد ك"رده .ش"ما چ"ه
ان"تقادی از ح"زب دی"گر ،س"ازم"ان دی"گر ،گ"روه دی"گر ،ج"بهه دی"گر ش"نید های"د؟ و ح"ال آن"كه ای"نجا
به"ای"مان و ح"تی ای"نجا در ح"ضور ش"ما بیش"تر از ش"ما
نه"ای"مان در ك"تا 
م"ا ن"ه ف"قط در ارگ"ا 
يك"نم چ"ون ب"ه ح"ق ب"ای"د ان"تقاد ك"رد .م"ن روی ن"قاط ق"وت"ش اش"اره ن"كردم ت"ا
م"ن از ح"زب ان"تفاد م" 
يگ"وی"ید؟ م"ن آم" د هام
آن"جا ك"ه ی"ك دوس"تی م"عترض اس"ت ك"ه چ"را ج"نب هه"ای م"ثبت ح"زب را ن"م 
ج"نبهه"ای م"نفی ح"زب را ب"گوی"م .ی"عنی دوس"تان م"ا م"طلع ب"اش"ند ك"ه م"ا اب"ای"ی ن"داری"م از ب"یان
يپ "ذی "ری "م .ی "اد ب "گیری "م ك "ه دی "گر م "رت "كب آن
ای "نكه اش "تباه ك "ردی "م و اش "تباه "ی را ك "ه ك "ردی "م م " 
اش"تباه ن"شوی"م .ام"ا ای"ن ب"خشی ك"ه ش"ما اش"اره ك"ردی"د ،ب"ه گ"مان م"ن اص" ً
ال ه"یچ ان"سان"ی ب"دون
يت "وان "د ب "اش "د .ی "كی از ت "رف "نده "ای "ی ك "ه ای "ن ای "ام دارد رخ م "يده "د ای "ن م "سأل "ه
ای "دئ "ول "وژی ن "م 
ي س"وء اس"تفاده ك"رد هان"د ب"رای ح"كوم"ت ك"ردن ن"فی ك"سان"ی
يزدای"ی اس"ت .از ای"دئ"ول"وژ 
ای"دئ"ول"وژ 
يب"ند آن ای"دئ"ول"وژی نیس"تند .ی"ا به"ر هب"رداری وی"ژه ك"ردن از آن ای"دئ"ول"وژی ه"م ه"مین
اس"ت ك"ه پ"ا 
يت"وان"د م"شكالت"ی
يخ"واه"د ب"اش"د م"ارك"سیسم ه"م ب"اش"د م" 
ط"ور .ح"اال ای"ن ای"دئ"ول"وژی ه"ر چ"ی م" 
ب"ه وج"ود ب"یاورد ب"ه ه"مین ع"لت ام"روز ای"ن ن"ظرگ"اه وج"ود دارد ه"نوز ع"موم"یت پ"یدا ن"كرده ول"ی
ای"ن ن"ظرگ"اه وج"ود دارد ك"ه اگ"ر ی"ك س"ازم"ان س"یاس"ی آن ق"در ق"درت و آن ق"در ه"وادار پ"یدا ك"رد
ك"ه ب"ه ح"كوم"ت رس"ید ،ه"یچ م"ان"عی ن"دارد ای"دئ"ول"وژی دی"گری ب"ه ج"زای"دئ" ول"وژی ح"كوم"ت ه"م وج"ود
داش"ته ب"اش"د و ح"رف"ش را ب"زن"د در ق"ال"ب دم"كراس"ی .ی"عنی ت"أم"ین دم"كراس"ی ب"رای دی"گران ،اگ"ر
يش "ود ك "ه م "حبوب "یت الزم را ن "داری "م ،پ "ذی "رش الزم را از
خ "طر ك "نار رف "یق داری "م پ "س م "علوم م " 
س"وی م"ردم ن"داری"م .آن وق"ت اگ"ر ب"خواه"م ه"مچنان در ح"كوم"ت ب"اش"م دی"كتات"وری م"يك"نم .ب"ه
ای "ن ت "رت "یب اس "ت ك "ه ی "ك وق "تی م "ن در ی "كی از م "وارد م "رب "وط ب "ه  ۲۸م "رداد اش "اره ك "ردهام ك "ه
يه"ا را شكس"ت ب"ده"د و خ"ودش
ح"تی اگ"ر س"ازم"ان ن"ظام"ی ح"زب ت"وده ای"ران ق"ادر ب"ود ك"ودت"اچ" 
يش "د و از
رأس "ا ً ح "كوم "ت را ب "ه دس "ت ب "گیرد ی "ا ب "ای "د تس "لیم ف "ره "نگ آن زم "ان و آن ق "ان "ون م " 
يخ "واس "ت
يك "رد و ی "ا اگ "ر ب "رن "ام "ه خ "ودش را م " 
ب "سیاری از ب "رن "ام "هه "ای خ "ودش ص "رفن "ظر م " 
اع "مال ك "ند ،ب "ای "د دی "كتات "وری م "يك "رد .ب "ه ه "مین ع "لت اس "ت ك "ه ام "روز م "سأل "ه دم "كراس "ی و
دم" "كراس" "ی خ" "واه" "ی ج" "ای" "گاه وی" "ژ های را ات" "خاذ ك" "رده اس" "ت .ش" "ما پ" "ای" "بند ب" "ه ه" "ر ای" "دئ" "ول" "وژی
يخ" "واه" "ید ب" "اش" "ید ول" "ی ب" "رای آزادی ب" "یان ،آزادی ع" "قیده ،آزادی اح" "زاب و رع" "ای" "ت ح" "قوق
م" " 
دم"وك"رات"یك ه"مگان ك"وش"ش و ت"الش ب"ای"د ب"كنید .ای"ن روش ب"ه گ"مان م"ن ب"ا ه"ر ای"دئ"ول"وژی ك"ه
يشود.
بخواهد پیش برود سرانجام به رهایی زحمتكشان منجر م 

مج"ری ب"رن"ام"ه :م"تشكرم و م"منون"م از دوس"تان ك"ه ب"یش از  ۳س"اع"ت ح"وص"له ك"ردن"د .اگ"ر اج"ازه
ب"فرم"ای"ید ...ع"رض ك"نم ،از ح"ضور ش"ما م"ن ت"شكر م"يك"نم ،از ج"ناب آق"ای ع"موی"ی و ح"ضار
محترم انشاءاهلل كه در برنام ههای بعد هم در خدمت دوستان باشیم.

