
 

 

   ای  صفحه62بخش دوم نوشته 
  ی نورالدين آيانور

  حزب از مهاجرتی بازگشت رهبر
  !سی دشوار سياو آغاز مبارزه

 
وده ان، مخالف پيرامون سياست حزب ت دس بازرگ ر دولت موقت مهن ران در براب ت ای

صدر، اتحاد رو به وحدت سازمان فدائيان          ابوالحسن بني  یحزب توده ایران با ریاست جمهور     
ایران و تقویت ستون چپ واقعي در ایران و دگرگوني مواضع امروز             ایران با حزب توده    خلق

وده       برخي رهبران سال  ران از مواضع    هاي اول تشكيل جمهوري اسالمي و حمایت حزب ت ای
  .اند ها بسيار گفته و نوشته ها در آن سال آن

ان   اي  ها، اگر هم نكات واقع بينانه  ها و نوشته    در بسياري از گفته    وجود داشته باشد، چن
وه مي       اي ستيزي و انقالب ستيزي است آه این واقع بيني           آغشته به توده    هاي احتمالي آمتر جل

  :ها وجود دارد ها و گفته دو محور اساسي در این نوع نوشته! آند 
روه     .  مخالف بوده و هستند    57گروهي از اساس با انقالب       -1 ه در     آن  از این گ ا آ ه

وده           پرده نظرات خود را اعالم مي        آشكارا و بي  خارج آشورند،    د و سهم حزب ت ران در    آنن ای
جمع دیگري از این گروه آه اغلب در داخل آشور بسر     ! آنند   انقالب را هم البته فراموش نمي     

ایران   توانند آشكارا با انقالب مخالفت آنند و براي حمله به حزب توده              برند، از آنجا آه نمي      مي
وده  عي در برابر  نيز هيچ مان   ران را    خود ندارند، حزب ت ه  ای رچم انقالب     ب اد و پ وان نم  57عن

ه                    . گيرند   زیر ضربات تبليغاتي خود مي     ل توجه آنست آ م و قاب يار مه ه بس اط نكت ن ارتب در ای
ر آن        بخش قابل توجهي از این گروه، آه نه تنها در انقالب نقش و سهم نداشته               اند، بلكه در براب

تاده ب م ایس د ه ز حضور دارن ت ني ون در حاآمي د، اآن ن. ودن اع از ارزش ای عار دف ا ش اي  ه ه
ه جانشين ارزش        هائي را سر مي     اسالمي و دفاع از آن ارزش       57هاي واقعي انقالب         دهند آ

رده د آ ذهبي و      ! ان اع م ران ارتج ه، س ران حجتي المي، رهب ه اس ت موتلف ران جمعي د رهب مانن
  .ب ما ترس دارندغارتگراني آه همچنان از سایه حز

ه         . شود   گروه دوم نيز خود به دو دسته تقسيم مي         -2 دسته نخست آساني هستند، آ
ر آشور را بدرستي                    نسبت به اوضاع آنوني ايران انتقادات واقعي دارند و حاآميت ارتجاع ب

تانه انقالب             ها آه در سال    از این دسته، آن   . دانند   يك فاجعه مي   ه آس ر حادث هاي پرمخاطره و پ
ه سن و سال حضوري جدي در صحنه                    اگون و از جمل دالئل گون الب، ب و ابتداي پيروزي انق

ته  ارزاتي نداش ه  سياسي و مب اثير گفت د، تحت ت ته ان ا و نوش وده ه اي ت روه اول  ه تيزانه گ اي س
اآم داشته                آنند حزب توده     تصور مي  است و     ایران نقشي در روي آار آمدن و تسلط ارتجاع ح

  !است  و جمهوري اسالمي دفاع آرده57اي چنين حاآميتي از انقالب اساسا حزب ما بر
ه در       هاي سياسي    دسته دوم از اين گروه، فعاالن سياسي و حتي برخي سازمان           د، آ ان

ال وري        آن س ر جمه ا در براب زب م ه ح تي آ دودي از سياس ا ح الب و ت وعي از انق ه ن ا ب ه
وده      اثر ب د   اسالمي داشته مت د سازمان ف         ان ا مانن ران، در اآثریت خود آن را             و ی ق ای دائيان خل



 

با آمال تاسف و تحت تاثير حوادث و تحوالت منفي در جمهوري            . پذیرا شدند و به آن پيوستند     
د  62 از سال    –اسالمي   ن دسته         - به بع اجرت، ای روه اول در مه ر فشار گ  از یك طرف و زی

ور     الب و جمه ر انق ه در براب تي آ ویش و سياس ته خ ي گذش ه نف ب ب تهاغل المي داش د  ي اس ان
  . آشند   سياسي خویش آشيده و هنوز هم مي برخاسته و عمال تيغ بر چهره

يش آشيدن                  هاي گذشت بحث    از جمله، در سال    اجرت پ ن دسته در مه ين ای ج ب هاي رای
وده            ه چرا حزب ت ران از      این انتقاد است آ ان   ای ر    دولت بازرگ  حمایت  اهللا خميني  آيت  در براب

  !  ندادجبهه متحد خلقجاي به را  جبهه آزادير نكرد و یا چرا شعا
يش فرض را                   این افراد، با فراموش آردن سال        ن پ دا ای روزي انقالب ابت هاي اول پي

ه خود را                  اند آه آیت    قطعي تصور آرده   ي آ ا در دوران ران و ی اهللا خميني از بدو بازگشت به ای
ي   ران م ه ای اده بازگشت ب اریس آم ود و   در پ رد ضد آزادي ب نآ ا ای ان    ی دس بازرگ ه مهن آ

وده             طرفدار آزادي همه احزاب و سازمان       ه حزب ت ن          هاي سياسي و از جمل ود و از ای ران ب ای
ت  ر آی ر در براب ت  نظ رار داش ي ق ت      . اهللا خمين ه دول ورند آ ن تص ر ای ين ب راد همچن ن اف ای

ي       ت م ران حمای الب ای اني از انق الب جه اه انق ت اردوگ ان از حمای رد و در   بازرگ ر آ براب
ا           این! ارتجاع مذهبي و رهبران مذهبي بازار سنتي ایران قرار داشت          ه ب ا فرضياتي است آ ه

ات آن سال دارد واقعي اق ن ا انطب ته افي است فعالي ه   و آ اي 50 و 40هاي سياسي ده  نيروه
ا    مذهبي و گرایش  هاي موجود در حاآميت پس از پيروزي انقالب با دقت دوباره خواني شود ت

يش فرض       . ها تجدید نظر شود      از پيش فرض   در بسياري  هاي نادرست،      همين افراد، با همين پ
ه نهاد مي سپس جبه ال  اي را پيش ا در س ه اساس د آ ي از  آنن روزي انقالب محل اي نخست پي ه

هاي برآمده از انقالب وجود داشت دیگر جبهه آزادي چه              اعراب نداشت، چرا آه وقتي آزادي     
ردم      بود آه آن آزادي  شد؟ تمام آوشش باید این ميتوانست داشته با معنائي مي  وده م ع ت ه نف ها ب

ذهبي، غارتگران                    ایران حفظ شود و این نيز ممكن نبود مگر با محدود آردن آزادي ارتجاع م
زل      ان                   بازاري و در مجموع، متزل رده و خواه ه در انقالب شرآت آ اتي آ رین اقشار و طبق ت

ان وضعي است        .  موقعيت خود در حاآميت بودند     آنترل روند انقالب و تثبيت و تحكيم       ن هم ای
تيم اهدش هس روز ش ه ام وده. آ ه حزب ت الب، آ ه انق ي جبه ق  یعن د خل ه متح ران آن را جبه ای

ات                      ان اقشار و طبق راي هم اعالم آرده بود، به دالئل مختلف نتوانست تشكيل شود و عرصه ب
 دربار شاهنشاهي و حفظ ساختار       متزلزل شرآت آننده در مرحله اول انقالب، یعني سرنگوني        

د    الي مان ا  آن. نظام شاهنشاهي خ ه  ه ه و تحت حمایت امپریاليسم    ب ا برنام صورت متشكل، ب
آار استعمار جهاني انگلستان توانستند از یك طرف مانع تشكيل جبهه انقالب               امریكا و پيرآهنه  

ورش ب         د شوند و از سوي دیگر جبهه خود را مستحكم آرده و به انقالب ی ابراین، شعار   . ردن بن
وده  زب ت اع از        ح ق و دف اع از آزادي خل راي دف ق ب د خل ه متح كيل جبه راي تش ران ب ای

وان        57دستآوردهاي انقالب بهمن      ا عن ه ب ق     " آ اریخي حزب         "جبهه متحد خل وم ت  در دو پلن
وده ران  ت وم (ای وم16پلن الب و پلن روزي انق يع  بالفاصله پس از پي )  در داخل آشور17 وس
ه   عنوان شعار مرحلهبه  و   تدوین اي انقالب اعالم شد، شعاري دقيق، برخاسته از واقعيت جامع

ه     ع بينان ود   انقالبي آن روز ایران و داراي محتواي انقالبي و واق ه شعار    . ب انطور آ ه  "هم جبه
ه وجود             ترین آزادي    هائي آه تاریخي    در آن سال  " آزادي ران در جامع ها به پشتوانه انقالب ای
يداشت ود   ب ه ب ع بينان ر واق وا و غي د آن مي. محت ه آوشش بای ان آن   هم ه دست مخالف ود آ ب
ها   ها محدود نشود و از چپ روي   ها از قدرت آوتاه مانده و یا آوتاه بشود تا این آزادي             آزادي

ه جوئي  ه مي  و حادث ائي آ ان آن آزادي  ه د   توانست دست مخالف ا را در حاآميت تقویت آن ه
ع          . ودجلوگيري ش  ين و حقيقت       هيچ نيروي سياسي و شخصيت سياسي واق د     جوئي نمي     ب توان

  .ها و در تمامي این عرصه ها شود  ایران در آن سال منكر آوشش تاریخي حزب توده
ل، در آن سال            دید و مي     ایران، آزادي را طبقاتي مي      حزب توده  ا     بيند و به همين دلي ه

ذهبي     خلق انقالبي ایران دفاع ميعنوان آزاديبه از جبهه متحد خلق،   آرد تا آزادي ارتجاع م
 .و غارتگران تجاري را محدود آند و یا محدود نگهدارد



 

 

االخره     تم و ب وري دوره هف ات ریاست جمه نجم، انتخاب ات مجلس پ اثير انتخاب تحت ت
ر       انتخابات شوراها و مجلس ششم، تجدید نظرهائي در نوع برداشت          ات ای ه واقعي ان، ها نسبت ب

ه            د         بویژه در ميان فعاالن سياسي خارج آشور شكل گرفت وع تجدی ن ن ه ای ا آ ا از آنج است، ام
وز داراي آن عمق الزم               راه نيست، هن ارزه هم رد و مب ا حضور در صحنه اصلي نب نظرها ب
براي اتخاذ یك سياست پيگير و اصولي نيست و به همين دليل شاهدیم آه بر اثر حوادث منفي                    

ه           -یكسال و نيم  داخل آشور طي     ار دیگر زمزم ر، ب ه الك             دو سال اخي اس و بازگشت ب هاي ی
بست اصالحات     بحث پيرامون بن. است خویش و حتي برخي تجدید نظرهاي منفي شكل گرفته       

د ه محم ه ب ادات نابجائي آ ا انتق ري وي از شرآت در  و ی اره گي ه آن د توصيه ب اتمي، در ح خ
  .هاي این امر است نهشود، نشا  دوره دوم ریاست جمهوري مي

 
ث      ن بح ه ای ه ب ا توج ه آن    ب تند ب خگوئي مس رورت پاس ا و ض زارش   ه ا، از گ  62ه
وده آن بخش     راه106اي نورالدین آيانوري، براي شماره    صفحه ه    ت ائي را در نظر گرفت م    ه ای

  . است و هم هشداري نسبت به آینده آه تا حدودي هم یادآوري گذشته
ات      آه نورالدین آيانوري از پيروزي محمد      در همين نوشته، در حالي     اتمي در انتخاب خ

ا      عنوان یك پيروزي بزرگ براي مردم ایران یاد مي   به   76دوم خرداد    آند، در عين حال و ب
ته                  دار گذش ه اقت صراحت از ادامه تالش اختاپوس ارتجاع و بازاریان غارتگر براي بازگشت ب

ه              . دهد   نيز یاد آرده و نسبت به آن هشدار مي         اش در آنست آ اهميت این یاد آوري و هشدار ب
ري از    توجه به توازن نيروها در جمهوري اسالمي و با فاصله         نورالدین آيانوري آن را، با     گي

اریخ             روري، در ت اه      9اراده گرائي و تخيل پ ادآور مي    1378 اردیبهشت م ي دو   . شود     ی یعن
ان،    رور حجاری ا و ده    دستگيري سال پيش، آه هنوز یورش به مطبوعات، ت ه دیگر     ه ا توطئ ه

  !از سوي مافياي اقتصادي و مافياي قدرت به اجرا گذاشته نشده بود
ته   ن بخش از نوش زارش  در ای ائل مطرح   صفحه62 گ ه مس انوري، ب دین آي اي نورال

است، گرچه بدليل موقعيتي آه او براي دسترسي     شده در باال تا حدود قابل توجهي پرداخته شده        
منابع داشته و با توجه به محدودیت زماني، به جزئيات نپرداخته و تنها آليات را طرح     به همه   
  . است آرده

انوري   صفحه 62بخش اول این نوشته     ته راه   اي آي وده     در شماره گذش منتشر شد و   ) 105(ت
وان        خوانيد بخش دوم این نوشته      آنچه را در ادامه مي     ات دو خرداد      «است، آه با عن  76انتخاب

د    مي » ایران در برابر دولت مهندس بازرگان        سياست حزب توده   و اوین توسط      . خواني ه عن آلي
انوري انتخاب شده            راه توضيحات  . است  توده و با توجه به مضامين مطرح شده در نوشته آي
نوشت و یا در ميان پرانتز اضافه شده و براي حفظ ارتباط برخي موضوعات                  توده در پي    راه

ه        بندي     وشته به ناچار اصالحات بسيار اندآي در برخي جمله        مطرح شده در ن    ا صورت گرفت ه
  .است

  

  ايران  اسناد مربوط به سياست حزب توده
 و حاآميت چند پارچه جمهوري 57 در برابر انقالب 

  اسالمي را با سرفرازي به ميان مردم ببريد
  ! و حقانيت آن را در عمل به مردم نشان دهيد

  



 

  ري حزبگزارش بازگشت رهب
   از مهاجرت به ميهن 

  و آغاز فعاليت علني و قانوني
  !ايران  حزب توده
  

  ! روحاني بر مملكت يك توطئه است500حكومت 
  

  76دوم خرداد 
  روز فرياد مردم عليه اختناق
 ! و خيانت به انقالب بود

 
  

د خود        فرمانرواياني آه در هر انتخاباتي از مردم شكست خورده         اند، هنوز امي
دهاي      از دست نداده76ي بازگشت به پيش از دوم خرداد       را برا  ه ترفن د و ب ان

  !جديد دست خواهند زد
  

 

اران آیت ياري از همك ي در سال بس وري  اهللا خمين ه دوم جمه الب، در ده اي اول انق ه
  !هائي تبدیل شدند آه خود را تسليم بازار و ارتجاع مذهبي آردند اسالمي به تواب

هاي    گویند، با آنچه آه در سال  فسنجاني، آنچه آه امروز مي  اي و هاشمي ر     خامنه  علي
 !گفتند بكلي متفاوت است اول انقالب مي

  
 



 

  واقعيت سياست
  ايران  حزب توده

  در برابر دولت مهندس بازرگان
 

 

ه در               تيم آ رو هس ن واقعيت روب ي         8ما با ای ري عل انروائي و رهب ه     سال فرم اي و تحت   خامن
د           ریاست جمهوري پر اختيا    ر هاشمي رفسنجاني، ميلياردرهاي جدید مثل قارچ از زمين روئيدن

  !ها ميليون مردم زحمتكش ایران به خاك سياه نشستند و ده
 

  
  هاي باصطالح سازندگي، در سال

  ! اژدهاي سيري ناپذير بازار هست و نيست مردم را به جيب زد
  

اآثريت مطلق روحانيت شيعه، از ابتداي انقالب با آزادي و 
  !بينيم آه امروز هم مخالف است هوريت مخالف بود و ميجم
  

ق و مسعود رجوي،                    قدرت طلبي بني   دین خل ا مجاه اد ب ه سمت اتح صدر، او را ب
  اتخاذ آرده بودند برد و این اتحاد و ماجراجوئي         60آه سياست جدیدي را در سال       

  !هاي آن ضربات بزرگي به انقالب زد 
  

 بازگشت مسئوالن و آادرهاي حزبي از 1357ن  بهم22پس از پيروزي انقالب در 
 بهمن به 22اهللا ميزاني و مریم فيروز بالفاصله پس از  رفقا فرج. مهاجرت به ميهن آغاز شد

) جوانشير(رفيق ميزاني .  بازگشت دیگران آغاز شد1358ایران باز گشتند و از آغاز سال 
 ساختماني را براي دفتر -اه تهران خيابان غربي دانشگ- آذر 16با تالش آم نظير در خيابان 

و شادي به آنجا راه هاي قدیمي با شور   اي مرآزي حزب اجاره آرده و آماده آرده بود و توده
.  به ایران وارد شدم1358عنوان دبيراول حزب در روزهاي اول اردیبهشت به من، . یافتند

مهندس بازرگان  با مقداري در فرودگاه معطلي پيدا شد و ماموران پس از گرفتن رابطه
  .ت او اجازه ورود به من دادندنخست وزیر و موافق

توانم با آلمات شادي را آه در همان روز ورود به تهران و رفتن به دفتر  نمي  
ویژه به دوست داشتني رفقاي دیرین حزبي و هاي  مرآزي آماده شده حزب و دیدن چهره

اهللا معلم، اسماعيل  علي عموئي، هدایت حمداي مانند رفقا عباس حجري، م قهرمانان زجر آشيده
چند روز بعد .  بيان آنمیآصف رزم دیده، رضا شلتوآي و خاورذوالقدر، ابوتراب باقرزاده، 

  . شاه را به ستوه آورده بودند، نائل شدم»  نوید «به دیدن عزیزاني آه در گروه 
ز مهاجرت آمده بودند مانندي به آمك دوستان ایران و آنان آه ا  آار حزبي با شور بي  
  .آغاز شد



 

هاي پرسش و پاسخ تاثير بسياري زیادي  اندازي همایش ، راه»مردم «انتشار روزنامه   
در روشن آردن سياست حزب و خنثي ساختن تبليغات بسيار شدیدي داشت آه نه تنها از 

ین گرا و مجاهد  هاي چریكي چپ هاي رژیم سرنگون شده، بلكه توسط گروه سوي باقيمانده
ها به صورت جزوه و نوار تهيه و پخش   پرسش و پاسخ. خلق براي بدنام آردن حزب داشت

طور به من خودم . اند وارها را نگهداشتههنوز هستند آساني از افراد حزبي آه تمام ن. شد  مي
تصادف با یك راننده تاآسي برخورد آردم آه مرا شناخت و اظهار محبت فراوان نسبت به 

ي نشان دادن عالقه خود به راه حزب به من گفت آه تمام نوارهاي پرسش و من آرد و برا
  .است ها را نگهداري آرده پاسخ

  
  !مشكالت موجود بر سر راه انقالب و در برابر حزب ما در دفاع از انقالب

هاي پيروزي تاریخي مردم ایران، هسته اساسي آار آرد رهبري حزب را  تحكيم پایه  
  خطرهاي زیادي هم از درون و هم از بيرون آشور انقالب را تهدید ميهنوز. داد  تشكيل مي

  .آرد 
پيش از همه و بيش از همه آشورهاي قدرتمند امپریاليستي امریكا، انگلستان و   

فرانسه، شرآاي آنسرسيوم پر درآمد نفت ایران با تمام نيرو و امكانات خود در پي براندازي 
هاي جهاني خود، مانند برقراري محاصره   فزون بر توانائياین نيروي جهنمي ا. انقالب بودند

هاي   اقتصادي، جلوگيري از فروش نفت ایران در بازارهاي جهاني، مسدود آردن دارائي
 بسيار نيرومندي در درون ایران، چه در   هنوز پایگاه…هاي جهاني  ارزي ایران در بانك

تي داشت و همانگونه آه دیدیم بارها از ارتش و پليس و ژاندارمري و چه در همه ادارات دول
  بهره- تجاوز ارتش عراق به آشور ما- و هم از بيرون- آودتاها-این امكانات هم از درون

  .گيري آرد 
این خطر . آرد بسيار جدي بود  در درون آشور خطر بزرگي آه انقالب را تهدید مي  

ت آرده بودند و بيش از همه بزرگ در ناهمگوني نيروهائي بود آه در پيروزي انقالب شرآ
آننده انقالب، یعني   ترین نيروي رهبري  و خطرناآتر از همه، ناهمگوني بسيار جدي در عمده

  .روحانيت شيعه بود
واقعيت این بود آه اآثریت مطلق روحانيت شيعه آه بدون دادن آمترین تلفات، یكي   
هاي ميليوني زیر شعارهاي  يدن تودههاي امپریاليسم را با به ميدان آش ترین پایگاه  از عمده

به این پيروزي دست یافته بود، با "  جمهوري اسالمي و عدالت اجتماعي- آزادي-استقالل"
ورزید و هنوز هم آه بيست   این شعارها نه تنها موافق نبود، بلكه با آن به شدت دشمني مي

عمده انقالب یعني سال از انقالب گذشته است در همين مواضع خصمانه خود با دو شعار 
 و عدالت اجتماعي دشمني آشتي - یعني تعيين آننده بودن راي مردم-" جمهوریت "و " آزادي"

  .آند  ناپذیر خود را دنبال مي
اهللا خميني نيز در گفتاري آامال علني به آن اشاره  اي بود آه همان موقع آیت این نكته  

  :او گفت. آرد و مخالفت خود را با آن نشان داد
 آن وقت شيطنت این بود آه سياست از مذهب جداست و بسيار ضربه به ما زدند ...«  

  حاال مي. این مطلب شكست خورد. ها هم بسيار نفع بردند و ما بسيار ضربه خوردیم و آن
گوئيد سياست حق مجتهدان است، یعني در امور سياسي در ایران پانصد نفر دخالت آنند، 

ن، یعني مردم بروند سراغ آارشان و هيچ آار به مسائل شان بروند سراغ آارشا  باقي
این از آن توطئه سابق بدتر . یند و دخالت آنندااجتماعي نداشته باشند و چند نفر پيرمرد مال بي

  )1376 تيرماه 19نقل از روزنامه سالم ( ».است براي ایران
شوراي نگهبان قانون اهللا خميني دبير آنوني  حاال ببينيم، در مقابله با این نظرات آیت  

 سال گذشته یكي از سياست 10اهللا خميني به این سمت رسيده و در  اساسي، آه بعد از آیت
آقاي جنتي، دبير . گوید  گذاران پشت و جلوي صحنه سياسي جمهوري اسالمي بوده چه مي



 

و مردم یتيم هستند   «: آند  پروائي ادعا مي  شوراي نگهبان در نماز جمعه تهران، با بي
  »!روحانيت قيم یتيمان هستند

تر از آن را در گفتارهاي نماز جمعه از  مانند این گونه ادعاها را و در مواردي شدید  
اهللا خزعلي، عضو شوراي نگهبان و مصباح  آساني مانند آقاي یزدي، رئيس قوه قضائيه، آیت

  )1. (ایم هاي پيش از دستور نماز جمعه شنيده یزدي در نطق
اهللا خميني تاآنون  هاي پس از درگذشت آیت  سال مافوق ارتجاعي در تماماین نظریات   

است و تنها بيست و پنج ميليون نفر از سي   بر جو سياسي در آشور ما فرمانروائي داشته
با راي خود به آقاي خاتمي ) دوره هفتم(ميليون راي دهندگان در انتخابات ریاست جمهوري 

به گوش همه مردم جهان رساندند و با این فریاد گردانندگان فریاد خود را عليه این اختناق 
چنين " بختك "اختناق را آه در خواب خرگوشي فرو رفته بودند و در خواب هم به عنوان یك 

  .دیدند از خواب بيدار آرد  رویدادي را نمي
دانستند این بود آه با   آه حاآميت خود را ابدي مي" فرمانروایان"اولين واآنش این   

چه ترفندهائي اوضاع آشور با به پيش از دوم خرداد برگردانند و این تالش تا امروز هم به 
هاي دهشت انگيز بخشي  ترین آن آدم آشي  هاي رنگارنگشان آه ننگين رغم رسوا شدن دسيسه

از گردانندگان وزارت اطالعات و امنيت آشور بود هنوز اميد را از دست نداده و در 
گيري از شوراي نگهبان آه مجمعي   آوشند با بهره  ها مي آن. هستند ازه جستجوي ترفندهاي ت

اند و اآثریت مافوق ارتجاعي مجلس و از همه  از سنگوارهاي قرون وسطائي در آن جا گرفته
آه با غارت هست و نيست اآثریت مطلق " بازار سنتي"نيرومندتر، از گردانندگان نيرومند 

به اژدهاي سير نشدني دگردیسي پيدا آرده " سازندگي"ح هاي به اصطال مردم آشور در سال
و نبض اقتصاد روزمره آشور را در دست دارند، هرگونه تالش دولت را براي سامان دادن 
به اوضاع اقتصادي آشور غير ممكن سازند و با تظاهر به داشتن مواضع دشمنانه نسبت به 

هاي رنگارنگ هر روز   تحریم جهانخوار در عمل به صورت همدستان آن آه بایامریكا
  .اند آورد، در آمده  اي براي دولت بوجود مي هاي تازه  دشواري
 شكافي را 1376هاي پي در پي از دوم خرداد   این را هم باید بيافزایم آه شكست  

خوبي در جریان به م به وجود آورده است و این شكاف گرچه نه خيلي ژرف در گروه حاآ
همه تالش جناح فوق ارتجاعي در جهت . و روستا، دیده شدانتخابات شوراهاي شهر 

جلوگيري از انجام انتخابات شوراها و پس از آن در راه سنگ اندازي اآثریت مجلس در راه 
طور آامال آشكار دیده به ن سياست آقاي خاتمي رئيس جمهور، جلوگيري از پيروزي هوادارا

  )2. (رود ر آزادي به شمار ميشد و این خود پيروزي بزرگي براي نيروهاي هوادا
 آن را از قول دبيرشوراي نگهبان در باال آوردم و تسلط  هائي آه نمونه تسلط آن دیدگاه  

اهللا خميني را با یادي از دگردیسي در  اختاپوس بازار سنتي در ده سال پس از درگذشت آیت
  )3. (م دنبال آنيمتواني   سال مي ها و آارآرد مسئوالن باالي آشور در همين ده  دیدگاه

  :گفت  مثال در زمينه عدالت اجتماعي، هاشمي رفسنجاني مي  
داند، آن روزي آه بتوانيم توي این مملكت مسئله مسكن را حل آنيم، مسئله   خدا مي «

هاي اقتصادي را،   قانون اساسي این گردن آلفت49استضعاف را حل آنيم، با اجراي اصل 
وریم و حتي از مهریه زنانشان پس بگيریم و القشان بيرون بياموال نامشروعشان را از توي ح

ایم ارائه دهيم، آن  هایمان را به دنيا بزنيم، آاري را هم آه آرده ها بتوانيم حرف با همه این
  )1362 اسفند 6هاشمي رفسنجاني نماز جمعه (» .روز روز اسالم است

ي اسالمي زمين تا همين مواضع رادیكال را، آه با مواضع امروز رهبر جمهور  
  :گفت  اي بخوانيم آه مي آند، از قول علي خامنه  آسمان فرق مي

آنهائي آه حاضرند به قيمت پولدار شدن خودشان، به قيمت افالس و بيچارگي، خود را و «
 ها دشمنان انقالب هستند، دشمن هميشه شمشير بدست نمي آيسه خود را انباشته آنند، این

تر این است آه اساس نظام جمهوري   تر و سنگين  دشمن سخت. ددبن  گيرد و اسلحه نمي 



 

 فروردین 21اي نماز جمعه  آقاي خامنه(» .ها و اخالقيات متزلزل آند اسالمي را با این روش
1360(  

 ساله پس از در 8هاست آه ما با این واقعيت روبرو هستيم آه در دوران  اآنون سال  
اي در مقام رهبري جمهوري اسالمي و آقاي هاشمي  هگذشت آیت اهللا خميني، آه آقاي خامن

رفسنجاني با اختيارات پردامنه رئيس جمهوري قرار داشتند، نه تنها ميلياردها چندین بار 
ميلياردرتر شدند، بلكه افزون بر آن صدها و صدها ميلياردر و نيمچه ميلياردر مانند قارچ از 

زحمتكشان و روشنفكران شریف ميهن ما به زمين آشور ما روئيدند و دهها ميليون نفر از 
  .خاك سياه فقر دچار شدند

  
  فعاليت در محاصره سياسي

ها سازمان،  مشكل دیگر براي حزب ما در زمينه سياست درون آشور مناسبات با ده  
  گروه آوچك و بزرگ بود، آه پس از پيروزي انقالب در ميدان مبارزات داخلي با سمتگيري

غير از شمار . حزب ما با انبوهي از بدخواهان روبرو بود. ده بودندهاي گوناگون فعال ش
شان آه براي مبارزات   بسيار آمي از عناصر وابسته به روحانيت و همراهان غير روحاني

حزب ارزش قائل بودند، اآثریت نزدیك به تمام این قشر آه قدرت حاآم را در دست داشت، 
اهللا خميني و گروه آوچكي از   و تنها چون آیتدانست  ایران را دشمن خود مي حزب توده

اهللا طالقاني با فعاليت علني حزب ما موافق  اهللا منتظري، آیت روحانيون با اعتبار مانند آیت
هاي  در آنار این اآثریت سنگين روحانيت، گروه. آردند  بودند، این وضع را تحمل مي

، با آينه توزي حزب ما را مورد سياسي چپ و راست و بازماندگان مخفي نظام سرنگون شده
، "هاي فدائي چریك"، "مجاهدین خلق"هائي مانند  سازمان. دادند  ترین اتهامات قرار مي  سنگين

هاي آوچك رنگارنگ مدعي مارآسيسم آه مانند  ها، گروه و بدتر از همه آن" ملي  جبهه" 
  .فته بودندقارچ از زمين روئيده بودند در این طيف دشمنان و بدخواهان جا گر

هاي ایران، سازمان پيكار براي آزادي طبقه  سازمان رنجبران، اتحادیه آمونيست  
 در …بقائي و آارگر، رزمندگان طبقه آارگر، حزب زحمتكشان ملت ایران به رهبري مظفر

عين داشتن دشمني شدید سياسي خود با حزب ما، در دشمني آشكار عليه حزب ما جبهه 
در چنين شرایط دشواري حزب ما فعاليت سياسي خود را آغاز . بودند  متحدي را تشكيل داده

  .هاي گوناگون نيز روبرو گردید آرد آه با موفقيت و ناآامي
هاي قدیمي آه  اي  در این ميدان نبرد نابرابر، حزب ما توانست با گرد آوردن توده  

هاي خود پابرجا باقي مانده بودند چندین هزار مبارز جوان، دختر و پسر را به  نسبت به آرمان
  .صفوف خود و سازمان جوانان حزب گرد آورد

ن حزب را دو چندان آاميابي چشمگير دیگري آه حزب ما بدست آورد و آينه دشمنا  
سازمان فدائيان . "آرد جلب سازمان فدائيان خلق ایران به راه همكاري و دوستي با حزب بود

نيروي قابل توجهي از جوانان پرشور و انقالبي را گرد آورده بود و در ميان نيروهاي " خلق
خلق جدا شدن دو گرده، یعني سازمان فدائيان . غير متشكل هم هواداران بسياري داشت

با همه سروصدائي آه راه انداختند، اثرشان در » رودي هليل  -آشتگر«و گروه ) اقليت(
همسوئي این سازمان با حزب ما به . ضعيف آردن سازمان فدائيان بسيار ناچيز بود

نيرومندتر شدن هر دو سازمان آمك زیاد آرد و در پي آن نيروي راستين چپ به یك عامل 
  . گردیدموثر در سياست آشور مبدل

  



 

  ايران و دولت مهندس بازرگان حزب توده
آنند، حزب ما با شناختي آه از گذشته مبارزات درخشان  برخالف آنچه آه ادعا مي  

مهندس مهدي بازرگان در دوران نظام شاه داشت از برگزیده شدن او به مقام نخست وزیري 
اما خيلي زود معلوم شد آه اهللا خميني شاد شد و تصميم به پشتيباني او گرفت،  از سوي آیت

هاي انقالب در تضاد قرار  سياست عملي دولت او، زیر تاثير عوامل گوناگون، با خواست
هاي سياست مرحوم بازرگان ترس و وحشت از آمونيسم   ترین ویژگي  برجسته. است  گرفته

یاري و نفوذ مارآسيسم در تار و پود مقامات موثر آشور، اعتماد و گرایش به جلب آمك و 
خيالي شوروي و آمونيسم، مخالفت با ملي آردن " خطر"از امریكا براي رویاروئي با 

ها   هاي متعلق به غارتگران فراري و یك سلسله دیگر از این نوع گرایش موسسات و سرمایه
  .ها بود  و سياست
ترین بخش این سياست نادرست، اعتماد به امریكا و تصور گرفتن آمك از   خطرناك  

 ایران نمي  جهانخوار براي حل مشكالت انقالب بود، آه طبعا حزب توده" ژدهايا"آن 
بنابراین و بر خالف ادعاهائي آه . عنوان مدافع سرسخت انقالب با آن موافق باشدبه توانست  

هاي دولت او بود و آن هم  شود، مخالفت ما نه با مهندس بازرگان، بلكه با سياست  اآنون مي
ها مخالف بودند، بلكه در  روحانيون مرتجعي آه با دولت بازرگان و آزادينه در همسوئي با 

براي روشن آردن . دفاع از آزادي نيروهاي طرفدار انقالب، آه حزب ما در این جبهه بود
خطرناك، در زیر !) باید توجه داشت آه در اینجا صحبت از سياست است(این سياست 

 و سخنگوي دولت مهندي بازرگان را با ماموران ، معاون سياسي"عباس اميرانتظام"گفتگوي 
دهد   این اسناد نشان مي. آنم  سفارت امریكا، به نقل از انتشارات دانشجویان خط امام نقل مي

در زماني " زن بچه گول"ها چگونه با تردستي سياسي و با استفاده از یك روش    آه امریكائي
آردند و در درون آشور نيروهاي   ویق ميآه از یك سو عراق را براي تجاوز به ایران تش

ساختند، با وعده و وعيد پوچ دولت بارزگان را   ضد انقالبي را براي آودتاي نظامي آماده مي
هم در شرایطي  ترساندند، آن  آند مي  ها ایران را تهدید مي  آه از سوي شوروي" خطري"از 

ناپذیر به مقامات دولت ایران   يآه نمایندگان شوروي در ایران مصرانه و با پيگيري خستگ
آردند و آمادگي دولت خود را براي هر گونه آمك براي رفع مشكالت ناشي از   مراجعه مي

هاي امریكا و دیگر آشورهاي اردوگاه امپریاليستي در اقتصاد آشور پيدا شده بود   تحریم
  :ا بيش از اندازه گویاسته  در این باره این جمله امير انتظام به امریكائي. داشتند  اعالم مي
در عين «:  رهبران انقالب به اتحاد شوروي اشاره آرد و گفت امير انتظام به بدگماني  

روزانه به موسسات دولتي با . ترین شخص در تهران است  حال سفير شوروي فعال
شود، ولي دوباره پدیدار   او مداوم پس زده مي. آند  پيشنهادات هر نوع آمك مراجعه مي

ها مشخصا مقابل موضع   امير انتظام گفت، فعاليت شوروي. شود تا دوباره آوشش آند مي
از گفتگوي اول (» .امریكا آه به چشم خيلي از ایرانيان واال مقام انفعالي است قرار دارد

  )ها   امير انتظام با امریكائي1979اآتبر 
 -به وزیر خارجه) بآاردار سفارت امریكا در تهران بعد از انقال(از گزارش لينگن   
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  عالقه امير انتظام به اطالعات مشترك: موضوع

  .است تمام مطالب محرمانه -1
آه اآنون " انتظام"دهد، معاون فعلي نخست وزیر   همانطور آه مرجع اطالعاتي نشان مي«

ه سفير تعيين شده براي پنج آشور اسكاندیناوي است، در مالقات با من قویا خواستار مبادل
  .هاي داخلي ایران و مقاصد عراق نسبت به ایران شد هرگونه اطالعات در مورد سياست
شویم اگر  هاي داخلي ایران مداخله آنيم، ولي متشكر مي ما قصد نداریم در سياست

  وزارت در نظر بگيرد آه آیا جواب دادن در مورد عراق براي ما مفيد نيست؟



 

" ناس"را در مورد مقاصد عراق قبال با اميرانتظام اظهار داشت آه نگراني خود 
سفير امریكا در (هایش با سوليوان   مطرح آرده و بازرگان نيز حداقل در یكي از مالقات

  .است  به این مطلب اشاره آرده) ایران
اش مربوط به وضعيت رهبران بغداد و  انتظام در برخوردش با من گفت آه نگراني

ر این تاآيد آرد آه معتقد است آه این یكي از نكات باشد؛ و ب  شوروي نسبت به ایران مي
  .منافع مشترك بين دولت موقت و امریكاست

 من به انتظام یك سلسله  است، جواب  طور آه در منبع اطالعاتي منعكس شده همان
اطالعات آلي از گزارش موجود در سفارت از بغداد بود و سپس گفتم ما این مسئله را 

  تري بدهيم؟  بينيم آیا در موقعيتي هستيم آه اطالعات دقيقبررسي خواهيم آرد تا ب
از نقطه نظر منافع ما در اینجا . من راهنمائي وزارت را در این مورد خواستارم

سهيم آردن دولت موقت در ارزیابي از . تر باشد مراتب سودمندبه تواند   جواب مثبت مي
گوید توجه زیادي به ثبات  ور آه ميط تواند معرف این باشد آه امریكا همان  وضع عراق مي

عراق آه  توانيم چيزهائي بدهيم مبني بر این  فرض آنيم آه مي. در منطقه خليج فارس دارد
تواند مواضع ميانه روي را تقویت   این، مي. ل تعادل ببخشيمیقصد جنگ ندارد و در این مسا

ئن هاي ژو  د از نوع ارزیابيتوان  آنيم مي  اما در مورد اطالعاتي آه ما مبادله مي. نماید
صورتي آه الزم باشد سانسور شود، ولي اطالعات در مورد به البته باید .  بغداد باشد1962

 ها از حساسيت بيشتري برخوردار است، ولي در نقل و انتقاالت نيروهاي عراق و توانائي آن
  )4(» .افع ما باشدها در من این مورد نيز ممكن است مواردي وجود داشته باشد آه تبادل آن

ناخواه اميرانتظام به درون دولت   ها را، آه خواه این مواضع امریكا و فریبكاري آن
گرفت مقایسه آنيد با مواضع   آرد و اساس سياست دولت بازرگان قرار مي  موقت منتقل مي

 با این. هاي بحراني براي دفاع از انقالب ایران صریح و روشن اتحاد شوروي در همان سال
توان فهميد در ميان روحانيون و غير روحانيون حاآم چه آساني درك   است آه مي  مقایسه

المللي داشتند، چه  درستي از دوستان و دشمنان انقالب در داخل آشور و در عرصه بين
هاي   آساني تا لحظه ورود ارتش عراق به ایران در خواب فرو رفتند، چه آساني آدرس

و چه آساني آمونيسم ستيزي را جانشين آماده شدن براي دفاع از اشتباهي به مردم دادند 
هاي بسيار   ها نكات بسيار اساسي در انقالب ایران و آن سال این. انقالب و ميهن آردند

توانيم سياست حزب   ها را ندیده بگيریم، نمي بحراني و پر حادثه اول انقالب است، آه اگر آن
. اي آن را براي دفاع از انقالب درك آرده و از آن دفاع آنيمه  ایران و اهميت جانفشاني  توده

جنگ فرسایشي به هرگز نباید فراموش آرد، آه تجاوز ارتش عراق به ایران و تحميل یك 
یابي مرتجعين و    نقش را در ایجاد انحراف در مسير انقالب، قدرتمهمترینانقالب ایران، 

به . اسالمي به اوضاع آنوني آن داشته استاختاپوس بازار بر حاآميت و رساندن جمهوري 
 همين دليل است آه حزب ما، در عين حال آه از عملكردهاي مثبت دولت موقت حمایت مي

شدت انتقاد به ها   آند، از این نوع مناسبات و خوش خيالي  ها دفاع مي   آرد و هنوز هم از آن
كا دولت موقت و اميرانتظام را در بينيد آه چگونه امری  شما در همين سند مي. داشته و دارد

  .آند  عين حال عراق را آماده جنگ با ایران مي دارد و در  خواب خرگوشي نگه مي
دهد آه دشمني با آمونيسم و در   هاي دولت موقت نشان مي  این اسناد و موضعگيري  

تمداران پي آن، دشمني با بزرگترین مرآز جهاني آن اتحاد شوروي تا چه اندازه بينائي سياس
ترین دوران، دوراني آه امریكاي شكست خورده در پي انقالب   ایران انقالبي را در حساس

آوشيد   آوشيد شرایط براندازي انقالب را آماده سازد و اتحاد شوروي مي  باتمام نيرو مي
 هاي شيطاني امریكا را ناآام سازد، تا مرز آوري و ندیدن واقعيات روشن و روشنگري نقشه

  .حزب توده ایران در زمينه خطر امریكا شدت بخشيدهاي  
  
  



 

  حزب ما و حوادث آردستان
ها، در برابر  ایران در آن سال آنند مواضع حزب توده  مسئله دیگري آه مطرح مي  

ها و   البته، قضاوت در باره آن سال. حوادث آردستان و حزب دمكرات آردستان ایران است
ها و   نيست، چرا آه گذشت زمان نشان داد ماجراجوئيآن حوادث امروز به دشواري گذشته 

اي هيچكدام نه به سود انقالب و نه به سود جریاناتي تمام شد آه در پيش  هاي منطقه  تشنج
ها جلوگيري   ما بسيار آوشيدیم تا از این ماجراجوئي. آمدن آن حوادث نقش مهمي داشتند
ترین نيروهاي اجتماعي در جریان انقالب   ترین و آم نقش  آنيم، زیرا آن را به سود متزلزل

  اي از روحانيون مرتجع و طرفدار زمينداري فئودالي و بازاري یعني بخش عمده. دانستيم  مي
 هوشياري امروز نيروهاي سياسي موجود در صحنه جنبش و پرهيز همه آن. هاي چپاولگر

بات ریاست جمهوري درسي ها از ماجراجوئي و مخالف با هر نوع آن در دوران بعد از انتخا
هاي اول   هاي سياسي حاضر در صحنه در سال ها و سازمان ها از اشتباهات گروه است آه آن

 در باره ماهيت جنبش آنوني باید اند؛ و این همان نكته مهمي است آه پيروزي انقالب گرفته
ن انقالب است ورد آا و دست57آه جنبش آنوني در ادامه انقالب  یعني این. خاطر بسپاریمبه 

  .آند   ساله بعد از انقالب استفاده مي20و از تجربه 
ها در مقابله با   ایران در آن سال  آه بهتر دانسته شود چرا سياست حزب توده براي آن  

آوشيدند از حوادث   حوادث جنگي در آردستان قرار داشت و امریكا و اسرائيل چگونه مي
این سند، در . آنم  ند به یك سند بسيار مهم استناد ميبرداري آن  آردستان به سود خود بهره

دهد آه خوش خيالي دولت بازرگان در جلب حمایت امریكا، ندیده گرفتن   عين حال نشان مي
آند،   هاي اتحاد شوروي، آه اميرانتظام در مذاآرات خود با لينكن دقيقا به آن اشاره مي حمایت

هاي اتحاد شوروي از انقالب   در قطع آردن حمایتتا چه اندازه به سود سياست عمده امریكا
  .اند این سند هم از سلسله اسنادي است آه دانشجویان خط امام منتشر آرده. است ایران بوده

این سند مربوط است به یادداشت برژینسكي، مشاور امنيتي جيمي آارتر، رئيس 
 سياست امریكا در جمهور وقت امریكا به وزارت خارجه، از سوي رئيس جمهور در باره

  .باره ایران
این یادداشت دو یا سه ماه پيش از مالقات برژینسكي با مهندس بازرگان و دآتر   

به  ماه پيش از اشغال سفارت امریكا ابراهيم یزدي و دآتر چمران در الجزیره و نزدیك به سه
  :است   مرداد نوشته شده15وسيله دانشجویان پيرو خط امام، یعني تقریبا در 

باره سياست یادداشت برژینسكي به وزارت خارجه، از سوي رئيس جمهور در«
موجب این یادداشت شما مجاز هستيد اقداماتي را آه در حيطه به : امریكا درباره ایران

در مورد اقداماتي آه براي نفوذ . شایستگي مسئوليت وزارت امور خارجه است به عمل آورید
اند، رئيس جمهور معتقد است آه اقدامات مورد  دهآردن در سير تحوالت ایران مشخص ش

و همچنين " سيا"هنگي با وزارت دفاع و سازمان اطالعات مرآزي ابایستي با هم  نظر مي
توجه به نظراتي آه شاه ایران در مشورت  سایر ادارات و موسسات هر آجا الزم باشد و با

  .است صورت پذیرد  اخير داده
زم است جو سوء ظن و عدم اعتمادي را آه بين ایران رئيس جمهور معتقد است آه ال  

  .برداري قرار گيرد  و همسایگانش وجود دارد مورد بهره
رئيس جمهور معتقد است آه پایان حمایت سياسي از جمهوري اسالمي خميني،   

خصوصا توسط اتحاد جماهير شوروي حتما به تضعيف مواضع سياست خارجي رژیم خميني 
  .منجر خواهد شد

بيني نبودن حوادث و  ئيس جمهور همچنين تاآيد آرد آه با توجه به قابل پيشر  
ها و گرایشات سياسي،   تحوالت آینده در ایران، الزاما مهم است آه امریكا با رهبران سازمان

 هاي افراطي آه قادر به مقاومت هاي نژادي و یا مذهبي و گروه بدون استثنا، منجمله اقليت
هائي برقرار آند، اما بهرحال با در   رژیم خميني را تحریك آنند تماسهاي مسلحانه عليه  



 

 هرگونه تماس ینظر گرفتن طبيعت بسيار ظریف این نوع عمليات، رئيس جمهور با برقرار
با رهبران مذهبي یا سياسي و یا باند خميني و یا عناصر مخالف و فرماندهان عاليرتبه در 

  ». مخالف است"سيا"ایران بدون مشورت امنيتي با 
  :توان چنين خالصه آرد  این دستور رئيس جمهور امریكا را مي  

تيره آردن مناسبات ایران با اتحاد شوروي آه پشتيبان سرسخت انقالب و آماده براي  -1
رساندن هرگونه آمك مورد نياز ایران بود، با آمك از هر گونه دروغ از قبيل نياز اتحاد 

  شوروي به نفت در آینده نزدیك،
  .هاي مسلحانه به دولت  آمك به هر گروه و سازمان در ایران براي وارد آوردن ضربه -2

  
اطالع بود و  در مورد اول، دولت بازرگان آه از وضع انرژي در جهان بكلي بي 

آنندگان و صادرآنندگان نفت در جهان است  دانست آه اتحاد شوروي از بزرگترین توليد   نمي
امریكائي شد و به بهانه عدم " دوستان" را دارد، بازیچه سياست و بزرگترین ذخائر گاز جهان

البته ! پذیرش چهار برابر آردن قيمت گاز صادراتي به شوروي، صدور گاز را قطع آرد
روزنامه اطالعات، پس از برآناري دولت مهندس بازرگان پا را فراتر از همه گذاشت و این 

ابي آرد، آه ایران را از درآمد چند صد ميليون ارزی" افع ملينخيانت آشكار به م"اقدام را 
  .دالري محروم ساخت

  
  اشغال سفارت امريكا

مرد دوم دولت امریكا مشغول گول زدن و در " برژینسكي"هنگامي آه در الجزیره،   
اهللا خميني جریان اشغال سفارت امریكا را به دست  خواب نگه داشتن دولت موقت بود، آیت

ترین و با وفاترین شاگردانش، آقاي   م و به رهبري یكي از مطمئندانشجویان پيرو خط اما
هاي امریكا تا  ها و نقشه این ضربه، موجب از بين رفتن خواب و خيال. ها ترتيب داد خوئيني

 و استعفاي دولت بازرگان نه تنها امریكا را نااميد نكرد، بلكه  آن موقع شد، اما این شكست
از این پس امریكا سياست خود را روي چند محور استوار . تر نيز آرد  هارتر و درنده

  :ساخت
  تدارك آودتاي نظامي بدست نيروهاي ضد انقالب باقيمانده در ارتش ایران، -1
  آماده ساختن صدام حسين دیكتاتور عراق براي تجاوز به ایران و اشغال خوزستان و -2

  تدارك سرنگون ساختن دولت انقالبي،
 در رهبري جمهوري اسالمي آه به علت داشتن آينه ضد گيري از دیگر افراد   بهره -3

توانستند بشوند و مورد اعتماد رهبر انقالب   شوروي آماده همكاري با امریكا بودند و یا مي
  صدر و قطب زاده بودند، مهمترین این افراد بني. هم بودند

 نفت  تحریم اقتصادي ایران با آمك دیگر آشورهاي امپریاليستي، جلوگيري از فروش -4
  …و
  

  !انتخاب بني صدر اشتباه بود
، آمي پس از استعفاي مهندس بازرگان بني صدر با پشتيباني 1358پنجم بهمن ماه   

عنوان رئيس به اتي، با اآثریت سنگين آراي مردم آشكار رهبر انقالب و با هزینه سنگين تبليغ
  .جمهوري اسالمي برگزیده شد

 ا از دوران طوالني اقامتش در پاریس ميصدر ر  ایران آه بني  رهبري حزب توده  
صدر به عنوان رئيس   شناخت با صراحت آامل اعالم آرد آه ملت ایران با انتخاب بني 

جمهوري مرتكب اشتباه بزرگي شد و چيزي نخواهد گذشت آه به این اشتباه خود پي خواهد 
انند صادق قطب شمار زیادي از افراد خود را نامزد ریاست جمهوري آرده بودند، م. برد

  …زاده، صادق طباطبائي، دآتر مكري، دآتر حسن حبيبي و



 

را هم از دوران ) خاتمي  معاون اول آنوني محمد(ایران آه دآتر حبيبي   حزب توده  
 شيله پيله، درستكار مي  شناخت و او را فردي شریف و بي  تحصيل و اقامتش در پاریس مي

  .اش آمك رسانيد  انات خود به مبارزه انتخاباتيشناخت از او حمایت آرد و با تمام امك 
صدر با مهندس بازرگان و یارانش در جبهه آزادي همانند بود،   در دو ویژگي بني  

یكي دشمني شدید با آمونيسم و اتحاد شوروي و دیگري در عالقه به جلب دوستي و همكاري 
هاي   ها وابستگي گر ویژگيدو ویژگي آه در واقع دو روي یك سكه بودند، ولي در دی. امریكا

مهندس . صدر و مهندس بازرگان و یارانش تضاد آشتي ناپذیر وجود داشت زندگي ميان بني
  غل و غشي و دور از جاه طلبي بودند و در برابر آنان بني  بازرگان و یارانش افرادي بي

سيدن صدر فردي بي اندازه جاه طلب و قدرت طلب و آماده دست زدن به هر عملي براي ر
صدر به مجاهدین   یعني همان خصلتي آه موجب نزدیكي بني. اش هاي جاه طلبانه  به آماج

ترین حوادث را براي انقالب ایران در داخل آشور   خلق و رجوي شد و بزرگترین و دردناك
است، اما شك ندارم آه در آینده  تاریخ قضاوت خود را تا همين حاال هم آرده. بوجود آورد
تر و بيشتر از امروز در این باره قضاوت خواهد آرد آه این نزدیكي، همكاري و   بسيار دقيق

هاي متعاقب آن تا چه اندازه به ضرر نيروهاي طرفدار انقالب و به سود  جوئي  حادثه
  .نيروهاي ضد انقالب و دار و دسته حجتيه تمام شد

بر مال ساخت و ها را  صدر بسياري از این ویژگي  یكسال و چهار ماه حكومت بني  
  .است  ایران در تشخيص خود دقيق عمل آرده نشان داد آه رهبري حزب توده

صدر و قطب زاده از   البته، در زمينه گرایش به دوستي و همكاري با امریكا ميان بني  
. یكسو و مهندس بازرگان و یارانش از سوي دیگر اختالف با ماهيت بنيادي وجود داشت

ها دقيقا در  دهد آه آن   اظهار نظرها و عملكردها این دو نشان ميهاي زیر از ميان نمونه
آردند آه برژینسكي از سوي آارتر به وزارت خارجه   جهت اجراي دستوراتي عمل مي

یعني تيره آردن مناسبات ایران و اتحاد . امریكا داده بود و من در باال آن را نقل آردم
  :اینك چند سند از این عملكرد. شوروي

: اش چنين گفت صدر پس از تائيد انتخاب به ریاست جمهوري در اولين سخنراني  بني -1
درست است آه امریكا دشمن ماست ولي خطر براي ایران ندارد چون خيلي دور است، «

  »!است  تر پشت سرحدات شمالي ما ایستاده  دشمن خطرناك
ماه  ي اوائل ديها صدر در یكي از شماره   روزنامه انقالب اسالمي، ارگان رسمي بني -2

هاي پس از تجاوز عراق به ایران چنين پيشنهاد  ، یعني روزهاي دردناك اولين ماه1359
نشين شوروي را آزاد آنيم و دولت افغانستان   هاي مسلمان  ما باید برویم و جمهوري«: آرد

  ».را سرنگون سازیم
 با تهدیدهاي علني و زمان بود جالب توجه این است آه این اظهار نظر فرمانده آل قوا، هم

مثال وزارت خارج امریكا همان ! ، رئيس جمهور جانشين جيمي آارتر"رونالد ریگان"مشابه 
جزایر . در صورت لزوم به تجاوز نظامي عليه ایران دست خواهيم زد«: زمان اعالم آرد

  ».گذاري خواهيم آرد  بنادر ایران را مين. ایران در خليج فارس را اشغال خواهيم آرد
هاي سفارت   نفر از نایب اول21قطب زاده هم به عنوان وزیر خارجه دستور داد آه   

به اعالم آرد آه ایران شوروي بدون هيچگونه دليلي ایران را ظرف یك هفته ترك آنند و 
 ایران و شوروي را آه شامل تعهدات ایران در 1921 ماده پيمان مهمترینطرفه  طور یك

صدر، بدون   توانست در آابينه بني  قطب زاده، آه نمي! دآن مقابل شوروي بود لغو مي
هنگي با او دست به آاري بزند، در یك دستور تعجب آور و تحریك آميز دیگر، آه دقيقا اهم

  :در خط امریكا و توصيه برژینسكي بود دستور داد
وروي  به مسافریني آه از راه مسكو به آشورهاي اروپاي غربي با استفاده از هواپيماهاي ش

رفتند دیگر حق استفاده از این   تر از دیگر خطوط هوائي اروپائي بود مي  آه به مراتب ارزان



 

امكان را ندهند و حتي مسافریني آه بليت گرفته و جا گرفته بودند نيز از فرودگاه مهر آباد 
  .برگردانده شدند

 ایران و آرد آه مناسبات  قطب زاده با این اقدامات تحریك آميز خود افتخار مي
  .است  شوروي را براي بيست سال تيره ساخته

هاي دلهره آوري آه خاك ميهن ما در اشغال ارتش عراق بود،   در همان دوران و ماه
، دبيرآل وقت سازمان ملل متحد به ایران "آورت والدهایم"قطب زاده جلو افتاده و با آمدن 

  :شرایط پيشنهادي امریكا چنين بود. هاي امریكا به رهبري انقالب بود  در پي تحميل خواست
دولت ایران سياست ضد آمونيستي و ضد شوروي آشكاري در پيش گيرد و به امریكا  -1

اطمينان دهد آه از راه ایران هيچگونه راهي براي نفوذ آمونيسم به مناطق نفت خيز جنوب 
  .وجود نخواهد داشت

نيروها در جبهه امریكا و  ایران در سرآوب جنبش انقالبي افغانستان در آنار سایر  -2
  پاآستان و مصر و عربستان سعودي شرآت آند،

 ایران همكاري اقتصادي خود را با آشورهاي غربي طرح ریزي آند و توسعه دهد و از  -3
  هر گونه همكاري وسيع اقتصادي با آشورهاي سوسياليستي خود داري آند،

دهد،  رچم آمونيسم انجام مينماها زیر پ  گيري آه چپ   دولت جمهوري اسالمي با بهانه -4
  ایران را سرآوب آند،  حزب توده

هاي سفارت امریكا را به شيوه گام به گام تحویل دهد و با امریكا رابطه حسنه  گروگان -5
  برقرار آند،

  :دهد  در برابر این اقدامات و تعهدات، امریكا به ایران وعده مي
  انقالب ایران را به رسميت بشناسد، -1
پذیرد و دیگر مانند دوران شاه در امور داخلي   و اقتصادي ایران را مي استقالل سياسي  -2

  ایران دخالت نخواهد آرد،
  . در مورد برگرداندن و محاآمه شاه مقاومتي نخواهد آرد -3

آميسيون رسيدگي به جنایات امریكا از سوي سازمان ملل به ایران آمد و در ظاهر 
ده براي خفه آردن این سروصدا یك آنگره هائي آرد، اما در همان دوران قطب زا رسيدگي

  !انداخت دیگري در مورد افغانستان براه 
اهللا خميني شرط اجازه  آیت. ها را آرد  آميسيون سازمان ملل تقاضاي دیدار با گروگان

آميسيون فرداي آن روز بدون خداحافظي . براي دیدار را انتشار نتيجه دیدار آميسيون آرد
  ! صفحه هم از نتيجه رسيدگي منتشر نساختایران را ترك آرد و یك

  
  قطع رابطه از سوي امریكا

 رسما مناسبات سياسي خود را با ایران قطع 1359 فروردین 20امریكا در تاریخ   
  . محاصره اقتصادي ایران را آغاز آرد1359آرد و در اول خرداد 

  
  1380اردیبهشت ماه                 

--------------------------------------------  
اهللا خزعلي از عضویت در   این مقاله پيش از تغيير رئيس قوه قضائيه و آنار رفتن آیت-1

گرچه این افراد همچنان به اعالم نظراتشان و اعتمال آن . است  شده  شوراي نگهبان نوشته
  !اهللا یزدي اآنون عضو شوراي نگهبان قانون اساسي است آیت. دهند  ادامه مي

لس پنجم  و انتخابات مجلس ششم است آه با پيروزي طرفداران اصالحات  اشاره به مج-2
  .است مقاله پيش از این انتخابات نوشته شده. خاتمه یافت

 در تفسيري ا، اخير67عام سال   این دگردیسي را یكي از زندانيان جان بدر برده قتل-3
هاي شاخص  هرهشدن چ" تواب"ها در جمهوري اسالمي، نوع دیگري از  "تواب"پيرامون 



 

هائي آه در آن  چهره. هاي اول پيروزي انقالب در حاآميت جمهوري اسالمي تعبير آرد سال
تدریج و به دادند، اما   ها مواضعي آامال متفاوت با مواضع امروز خود داشتند و ارائه مي سال

اي ه  با ابراز ندامت از عملكرد خویش در سال" اي خامنه  علي"بویژه در دوران رهبري 
  . ها شدند  اهللا خميني، تسليم حجتيه، موتلفه اسالمي، ارتجاع مذهبي و بازاري حيات آیت

هاي متعددي به نقل از اسناد منتشر شده توسط دانشجویان   در این بخش از مقاله، نمونه -4
عنوان بخشي از سردرگمي و اشتباهات دولت به م وجود دارد آه آن را جداگانه و خط اما

  .اسبه دوستان و دشمنان داخلي و خارجي انقالب ایران منتشر خواهيم آردبازرگان در مح
 


