
 

  عموئی  محمد علی
  دهان ما را دوخته اند

  هر گاو گند چاله دهانی و
  آتش فشان ضد توده ای شده

  
آنچه را می خوانيد مصاحبه ايست که مدتی قبل و در پاسخ به سئوال از محمد علی عموئی 

محمد علی دبير و عضو . قديمی ترين و پرسابقه ترين زندانی سياسی ايران منتشر شده است
 سال آزاد ١٣ دستگير و پس از ١٣۶١حزب توده ايران بود که در بهمن ماه هيات سياسی 

  . مرداد در زندان های شاه گذراند٢٨ سال را نيز پس از کودتای ٢۵نزديک به . شد
متاسفانه درابتدای متن انتشار يافته اين مصاحبه ذکر نشده است که اين مصاحبه توسط چه 

م رسانه انتشار يافته است و به همين دليل، ما نيز مرجعی انجام شده و نخستين بار در کدا
 .صرفا به انتشار متن مصاحبه انتشار يافته اکتفا می کنيم

  
آن  مهم.   او در پنج روز زندگی است»چگونگی زيست و آارآرد«فكر می آنم هر فرد   -

گذر زندگی در روند  .است آه ديگران او را چگونه می بينند، نه آنچه خود احيانا ادعا می آند
آشوری استبداد زده و حضور در  در  سال، ۶٠آن هم به درازای نزديك به   يك فعال سياسی،

از جمله ستم ملی، مسلما ناگفته ها و نانوشته   فراز و فرودهای مبارزه برای رهايی از ستم،
  !خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل چرا؟ تو. هائی وجود دارند

 
 ؟ در ايرانچپ تاريخی *
پيشينيه . شود در ايران آغاز می تاريخ جريان چپ ايران با آغاز فعاليت سوسيال دمكراتها -

به وسيله ايرانيان مقيم  با تشكيل حزب عدالت. آن مربوط به سوسيال دمكراتهای قفقاز است
زاری و برافراشته شدن انقالبيون در روسيه ت پس از پيروزی. قفقاز، انديشه چپ تبلور يافت

 جريان  تمامی مبارزان جهان از آن رويداد تاريخی آموختند، ، و درس هائی آهآتبرپرچم ا
ترقی خواهی آه در پاره ای از نقاط ايران وجود داشت، و در جنبش  های آزاديخواه و

برخوردار  خواهی نقش به سزائی ايفا آرده بودند، از شكل و محتوای پيشرفته تری مشروطه
 -مارآسيسم  به تحصيل» آوتو« عدالت در مدرسه حزبی شماری از فعاالن حزب. شدند

عدالتخواهانه مردم ايران حزب  لينيسم پرداختند، آن گاه آه حزب عدالت با تكيه بر آرمان
 سلطان  قلی،اانقالبيونی چون حيدر عمو  خورشيدی به همت١٢٩٩آمونيست ايران را در 

ن اهللا خان و ديگران در ايران بنيان احسا ، »پيشه وری«  سيد جعفر جوادزاده زاده، آامران،
برخوردار بود آه آالس های آن مكتب را ديده بودند و با تئوری های  گذارد، از آادرهائی

 موسسين حزب آمونيست ايران، نخستين.  آشنائی حاصل آرده بودند-آم يا بيش  - انقالبی
انديشه و  آن پس خورشيدی در بندر انزلی برگزار آردند و از ١٢٩٩آنگره حزب را در 

 آه در  اين حزب، تاريخ. از نوين جريان يافتت تشكيالتی چپ در قالب يك حزب ترفعالي
ايران است، نماد رويدادهای  واقع تبلور مادی و اجتماعی انديشه سازمان يافته چپ در

  .است 1299 - ١٣٢٠ تاريخی ايران در دو دهه - سياسی -اجتماعی 
 ده«جان ريد  يل آشور سوسياليستی اتحاد شوروی، و به گفتهبا پيروزی انقالب اآتبر، تشك

امپرياليسم جهانی به سرآردگی امپرياليسم متفوق  ، »روزی آه جهان را به لرزه درآورد
جلوگيری از پيروزی انقالبيون آوتاهی  نه تنها از هيچ آوششی برای  انگلستان،  زمان،

های متعدد جنگ در پهنه گسترده روسيه تشكيل جبهه  نكردند، آه حتی با مالحظه نظامی و



 

 ضد انقالب  انقالب پيروز شد،  اما، به رغم اين همه،. آار گرفتند هر آنچه در توان داشتند به
مداخله گران متواری شدند و برای جلوگيری از تسری آثار آن پيروزی  شكست خورد،

به  صره اقتصادی، دستتاريخی، افزون بر تمامی ابزار تبليغاتی، جعل تاريخ، و محا بزرگ
زنجيری آهنين  ايجاد دولت هائی در همسايگی آشور شوراها زدند آه به صورت حلقه های

 به »پرده آهنين«ام ن آنچه خود آردند و يا آارانه زير. دورادور اتحاد شوروری درآمد
 انگستان آه تا آن زمان بر اصل سياست. ايران يكی ازآن حلقه ها بود. شوروی نسبت دادند

بين المللی، آه در داخل آشور نيز حمايت از   نه تنها درارتباط»تفرقه بينداز و حكومت آن«
 از اين پس متوجه ايجاد يك حكومت مقتدر مرآز  استوار بود، قبايل در برابر دولت مرآزی

مشروطيت و نيز جريان چپ نوپديد، متاثر از سياست نوين انگلستان  سرنوشت. گرا شد
جنبش جنگل، :  و سرآوب و قلع و قمع هر نقطه مقاومت١٢٩٩فند ماه سوم اس باآودتای
حتی پايان ، سردار رشيدجمله  زا ت پسيان، مقاومت های سران آرد وخيابانی، حرآ جنبش

سرانجام به سرآوب  دادن به سلطه دست نشاندگان خود انگلستان، چون خزعل و امثال او،
رضاخان . خواه منجر شد جنبش های ترقیوامحاء تمامی دستاوردهای انقالب مشروطه و 

هموار ساخت، نخست سردار سپه و  مير پنج پس از آشتار مبارزان، راه تسلط بر رقيبان را
به پهلوی، بر اريكه قدرت و سلطنت تكيه آرده  در پايان با انتقال سلطنت از خاندان قاجاريه

ی گرانبهائی چون حيدر ها آمونيست ايران پرداخت و جان به رغم هزينه سنگينی آه حزب
راه رهائی خلق تقديم آرد، پس از وقفه ای آوتاه دومين آنگره اش  قلی و ديگران را دراعمو
  برگزار آرد و آادرهای تحصيل آرده ديگری١٣٠۶را در سال  » آنگره اروميه« به نام

آامران،  اردشير آوانسيان،. افزون بر آادرهای سابق در آنگره حضور به هم رساندند
تجديد سازمان  حزب توانست افزون بر. سيامك از آن جمله اندسرهنگ عبدالصمد آامبخش، 

واتحاديه های صنفی را  و پيشبرد فعاليت تشكيالتی و انتشاراتی خود، سنديكای آارگری
اما هجوم . آشان شهری پديد آورد سامان دهد و جنبشی تازه در آانون های آارگری و زحمت

اقدام «وتصويب قانون دادرسی تحت عنوان   و تنظيم١٣١٠ و ١٣٠٨سرآوبگری در فاصله 
 افزون بر آشتار مبارزان و مخالفان  ،»های اشتراآی عليه امنيت آشور و شرآت در فعاليت

به بند آشيدن مبارزان را هموار ساخت و چهره هائی  » قانونی« ه ، را١٣٠٠در آغاز دهه 
 . رادمنش را اسير زندان آرداردشير آوانسيان، دآتر رضا  چون پيشه وری،

اين ضربه نگذشته بود آه به همت دآتر تقی ارانی، آامبخش،  ، چهار سال ازبيش از سه
تجديد سازمان يافت و آسانی چون ايرج  ايران  سيامك و آامران بار ديگر حزب آمونيست
در آنار حزب يك حلقه . ديگران به آن پيوستند اسكندری و رضا روستا و بهرامی و

ارانی شكل گرفت آه با انتشار مجله دنيا و چاپ آتاب ها و  وشنفكری نيز در اطراف دآترر
 زمينه علوم اجتماعی تاثير ماندگاری بر نسل جوان و تحصيل آرده آن زمان جزوه هائی در

يافت زير   شهرت»پنجاه و سه« اين حلقه، آه بعدها به نام ١٣١۶گذارد، بار ديگر در سال 
دآتر  احسان طبری،  و همراه با دآتر ارانی و آامبخش، جوانانی چونضربه قرار گرفت 

ای، ضيا الموتی و ديگران  انور خامه  دآتر بهرامی، رضا روستا، خليل ملكی،  يزدی،
دفاعيات . كوم شدند سال مح١٠سه تا   به زندانهای١٣١٠بازداشت و به موجب همان قانون 

حكومت رضا خان دشمنی آشتی ناپذيری را در  ثار ارزنده اش سبب شد تاآدآتر ارانی و 
آه شيوه جبارانه آن نظام بود، دآتر ارانی نيز چون ديگر  همان گونه. وجود او شناسائی آند
 .شاه در زندان به قتل رسيد و نامش به تومار شهدای راه آزادی افزوده شد مخالفان نظام رضا

به آيندگان  وقتًا رسالت تاريخی اشبدين ترتيب يك بار ديگر نهال نورس چپ سرآوب شد و م
بود آه مردم  1320 تنها پس از فروپاشی آاخ استبدادی رضا شاه در شهريور. موآول شد

فضای خفقان آور حاآم شود، از  ايران توانستند پس از آن آه بار ديگر نظام سرآوبگر و
در  نه تنها های خود را وخواست  بهره گيرند١٣٢٠شرايط تاريخی پس از شهريور 

 منعكس آنند، مطبوعاتی ضد فاشيست بود ، آه يك آانون»جبهه آزادی«مطبوعات و نشريات 



 

اولين و . اتحاديه ها و جمعيت های نوپديد بيان دارند   سنديكاها، آه در برنامه های احزاب،
سياسی چپ دراين زمان حزب توده ايران بود آه در واقع ادامه دهنده  مهم ترين تشكيالت

  اعالم١٣٢٠ نفر بود آه در دهم مهر ۵٣زب آمونيست ايران و نيز گروه ح مبارزات
آرداشس ( موسسين حزب توده ايران آه برخی از بازماندگان حزب آمونيست. موجوديت آرد

و ...) دآتر يزدی و  احسان طبری،( نفر ۵٣شماری از گروه ...) آوانسيان، ايرج اسكندری
اسكندری، نورالدين الموتی،  سليمان محسن(تعدادی چهره های خوش سابقه چپ و ملی 

گونه ای درافكندند آه نه تنها باورمندان و  بودند شالوده حزب را به...) پروين گنابادی و 
مبارزان راه استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی، بار ديگر  مشتاقان سوسياليسم علمی، آه

اساسنامه حزب تدوين و در به زودی برنامه و . نيز در بر گيرد را بينش ايدئولوژيك
تشكيالت حزب با گسترش عمودی . نشريات روزانه و ماهانه حزب انتشار يافت مطبوعات و

و برخی  افقی در فاصله يكی، دو سال نخستين، به سرعت در مراآز استانها، بيشتر شهرها و
انتخاب مرآزی حزب  آنفرانس ايالتی تهران مرآزيتی با وظايف آميته. روستاها ريشه دواند

منتخب در آنفرانسهای حزبی   نخستين آنگره حزب با شرآت نمايندگان١٣٢٣آرد و در سال 
 گزارش هيئت مرآزی و نظرات و آنگره پس از شنيدن. اياالت در تهران برگزار شد

  : ارگان اقدام آرد متشكل از دو پيشنهادات نمايندگان به انتخاب هيئت رهبری
   آميته مرآزی -١
  . فتيش آميسيون ت-٢

برای  مطبوعاتی و ديگر نشريات حزب جريان مذاآرات آنگره را روزانه و به تفصيل ارگان
شعبه انتشارات آه  ،افزون بر فعاليت انتشاراتی. مندان چاپ و منتشر آردنداطالع عالق

زن و مرد، پير و جوان، عضو  مناسبت ترين جزوه ها و آتابها را به منظور آگاهی بخشی به
 رزم رهبر، ارگان آميته مرآزی، حزب و غير آن چاپ و منتشر می آرد روزنامه های

دسترس  ارگان سازمان جوان توده، و ظفر، ارگان شورای متحد آارگران به طور مرتب در
اد و مبارزه بااستبد  استقالل، عدالت اجتماعی ونيز ترويج انديشه آزادی،. همگان قرار گرفت

طباطبائی و ديگر ايادی سرسپرده  امپرياليسم، افشای نقش عوامل بيگانه، چون سيد ضياالدين
مبارزه با ستم ملی و تبعيض نسبت به حقوق خلق  .انگلستان مضمون اصلی اين نشريات بود

. از جمله مضامينی بود آه عميقا مورد توجه حزب بود،  ترك، بلوچ و غير آن های آرد،
آه اصلی ترين سازمان سياسی خلق آرد بود در آن زمان ، ايران آردستانحزب دمكرات 
 ايران در آردستان بود و رهبران آن، از جمله زنده ياد عزيز يوسفی، غنی شعبه حزب توده

اقتضای  بلوريان، صديق انجيری و ديگران اعضای حزب توده ايران بودند، هر چند به
ديدگاههای عدالت  سا حزبی منطقه ای و ملی بافرهنگ و مقتضيات منطقه حزب دمكرات اسا

نه تنها برای اعضا و  نقش آگاهی بخش و فرهنگ سازی حزب توده ايران. خواهانه بود
آشان چنان برجسته است آه  زحمت هواداران، آه به طور وسيعی درميان روشنفكران و

اتی، فرهنگ مبارزه طبق. هستند فن سوگند خورده اش نيز به آن معترحتی دشمنا
آالس ها و حوزه های حزبی، و چه در  آزاديخواهی، درك تضادهای عمده دوران چه در

عرصه مبارزات اجتماعی به جا می  سطح وسيع آشوری تاثيری شگرف و همگانی در
چپ چنان گسترده و همه جانبه است آه آمتر  خدمات فرهنگی، اجتماعی و مبارزاتی. گذارد

افتخارات چپ . گرفت آه توشه ازآن برنگرفته باشد روشنفكر مردمی را می توان سراغ
 توانمندترين شاعران،  فداآاريهای فرزندانش خالصه نمی شود، ايران تنها به جانبازيها و

 هنرمندان ودانش پژوهان اين سرزمين مفتخر به عضويت در حزب توده ايران يا نويسندگان،
آوشيده اند  دشمنان، از چپ و راست،.  اجتماعی آن بوده و هستند-متاثر از فرهنگ سياسی 

بگذارند تا پس از   از چپ، به ويژه به ضد حزب توده ايران در معرض ديدجعلیتاريخی 
لبها و شكستن قلمها، پس از  سرآوب سازمانهای ترقی خواه و تشكيالت حزب، پس از دوختن

تی آه هيچ تريبونی مبارزان توده ای، در موقعي تعطيلی دفاتر حزب، به زندان افكندن و اعدام



 

هر آن چه در انبان تهمت، افترا و ناسزا دارند نثار حزبی   برای حزب به جای نگذارده اند،
 فرزندان خود را در راه رهائی خلق های ستم ديده اين سرزمين، فداآارانه، آنند آه بهترين
 .تقديم آرده است

بعد   به١٣٣٢، و ١٣٢٠-٣٢   ،١٣٢٠تاريخ چپ در ايران به سه مقطع پيش از شهريور 
به صورت های  اين تقسيم را. تقسيم می شود، آه هر يك از مراحل متعددی تشكيل می شود

سوسياليسم علمی به صورت  اما نقطه ثقل آن همواره انديشه ديگری نيز می توان ارائه داد، 
توده اما آنچه به تاريخ حزب . است ايدئولوژی چپ در اين حزب يا آن سازمان و گروه بوده

  ايران مربوط است ادوار سه گانه
  ،١٣٣٢تا آودتان ننگين بيست و هشتم مرداد  1320  مهر -١ 
  ، ١٣۵٧بهمن   تا ١٣٣٢ مرداد ٢٨ از -٢ 
 . به بعد را می توان برشمرد١٣۵٧ از بهمن -٣

 و چگونگی ١٣٢٠ چگونگی آغاز فعاليت چپ بيش از شهريور به تا اينجا تنها اشاره ای
 فشردگی. بود در قالب حزب توده ايران ١٣٢٠مبارزه چپ پس از شهريور   وتداوم فعاليت

سياسی  رخدادها و دشواريهای بسيار پيچيده ای آه تنها در همين سال های نخستين حيات
پرداختن به  حزب وجود داشت چنان گسترده و در همان حال مهم و سرنوشت ساز است آه

خالصه نويسی نيز به  ايجاز و. را طلب می آندهر يك از آنها نگارش چندين و چند آتاب 
 تاريخی -سير رخدادهای سياسی غفلت يا ناگفته ماندن مسائل مهمی می انجامد آه لطمه به

چنان آه در همين دو سه ماه گذشته نقل  .زده، بهانه ای برای سو استفاده ديگران می شود
ك سخنرانی چهارساعته به سطری و نادرست از ي ناقصی از سخنان نگارنده و گزارش چند
متاسفانه شرايط بسته . بودآه سوتفاهم زيانباری  ،بدفهمی و واآنش عجوالنه منجر شد

 بولتن«ترفند متداول . برخورد آزاد انديشه و انتقال صحيح نظرات می شود اجتماعی مانع از
ه آ نيز بسياری را به دام واآنش بی مطالعه و موضع گيری نادرست می افكند،» سازی

به بار می  دراين پراآندگی اسف آور آنونی در جريان چپ، دوری های باز هم بيشتری را
گانه حزب و شرح  ناگفته پيداست آه حتی توضيح خالصه ای از تاريخ مراحل چند. آورد

توده ايران در اين گفت و   ساله حزب۶٣هی در تاريخ مواضع در قبال رخدادهای مهم و گر
 . بسيار دشوار استگو، اگر ناممكن نباشد،

؟ هآيا تفكر چپ آن طور آه بايد به جامعه ما معرفی شد نكات قوت و ضعف جريان چپ ؟  *
شما تفكرات چپ را   به نظر.ترجمه های دست چندم، آن هم ناقص با توجه به منابع و

 د ؟فرهنگ ما بيان آنن و نياز ها و متفكران و مبلغان آن توانسته اند با توجه به محيط، جامعه
  

بوده اند آه  ـ افزودن بر حزب توده ايران، در اين سالهای دراز، جريانات سياسی ديگری نيز
گرايش ) معنای اپورتونيسم به(با اعالم پيروی از ايدئولوژی چپ، گاه به راست و گاه به چپ 

از سازمان چريكی فدائيان خلق ايران، آه  از آن ميان جنبش چريكی ايران، به ويژه. داشته اند
ار مسلحانه، در سياهكل درخشيد و پس از نيم دهه پيك  شكل گرفت، در١٣۴٠نيمه دوم دهه 

گذارد،  افولگذاردن شهيدانی بسيار و زندانيانی از آن بيشتر رو به  جایر  با ب١٣۵۴اواخر 
اما به   لنينيستی آشنا شدند،-تدريج با دانش مارآسيستیاين جريانات چپگرا ب. است قابل ذآر

جريانات و رسيدن به   ارتقا اعتالی اين»شاهنشاهی«روشن است آه در فضای بسته خوبی 
پذير نبود، چرا آه همواره  مرحله تبديل شدن به يك حزب تراز نوين مارآسيستی امكان

را ناممكن می ساخت، آه  رشد آنها ضربات سرآوبگرانه نظام ديكتاتوری نه تنها امكان
چپ در طول تاريخ يك صد ساله اش همواره   .يد می آردموجوديت آنها را نيز به شدت تهد

 و در آسوت »روشنفكرانه«با نخوتی  در معرض سرآوب بوده است و آنها آه
 اجتماعی ايران را با آالس های درس - یسياس  عرصه فعاليت»تاريخدان«و »پژوهشگر«

يران می پردازند  در ا»ناآامی چپ«يكسان گرفته، به تحليل  دانشگاهی آاليفرنيا به اشتباه



 

 مبارزات دليرانه و پيگيری وفادارانه جريانات چپ را ناديده گرفته، با آگاهانه و به عمد
پراآنی   و امثال آن به لجن»بی عرضگی« و با به آارگيری واژه هايی چون ادبياتی موهن

شورشيان «آتاب  . چپ به ويژه به ضد حزب توده ايران دست می يازند»ناآامی«درباره 
برگردانده می  به فارسی -مهدی پرتوی -به سرعت بوسيله عنصر شناخته شده ای »مانخواهآر

. مغزی جوانان می پردازد شود، يا تيراژی قابل توجه و در چاپهای مكرر به شست و شوی
خسرو روزبه ودآتر آيانوری بر  فرصت طلبانه و با حسابگری معين عكسی از زنده يادان

د آه اينان مفتخر به نبه حزبی دست می زن ما درمتن به ناسزاگوئید، انپشت جلد آتاب می زن
 ها ياد وطن می آند تابستانچند سالی است  - مازياربهروز-نويسنده آتاب. رهبری آن بوده اند

جنبش چپ به ويژه حزب توده ايران را با ادبياتی ويژه  و هر بار با چند سخنرانی و مصاحبه،
 »انخواهشورشيان آرم«الش می روند وآن گاه آه نقدی بر تقببه اس مطبوعات نيز. می نوازد
 چپ. ، از چاپ آن خودداری می آنند شرقشود، روزنامه ها، از جمله روزنامه نوشته می

چپ   »روشنفكرانی«ايران نه تنها از سوی حاآمان محكوم به سرآوب و عدم حضور است، 
چپ عهده  در نبود حضور مقتدرنما نيز آار شست و شوی مغزی جوانان و جعل تاريخ را 

می شود، او در  در مصاحبه ای از شاعری درباره شعر معاصر نظر خواهی. دار شده اند
نيم سخنانش را به بدگوئی  و يك صفحه و پاسخ دو صفحه ای خود تنها نيم صفحه درباره شعر

اگر . دبه پرسش مطرح شده داشته باش به حزب توده ايران اختصاص می دهد، بی آنكه ربطی
 بوده است، چنين و چنان »بی عرضه«ه روست آ چپ ايران آامياب نبوده است نه از آن

از هر گونه شكل مبارزه . راه تحقق آرمانش زده است دست به هر تالشی در. بوده است
همه گونه تدبير برای ايجاد جبهه ای وسيع از نيروهای  گرفته است، سياسی و مسلحانه بهره

 اما سرآوب وحشيانه و آشتار بی امان مبارزان چپ همواره راه. ده استانديشي ترقی خواه
سالهای دراز  صد البته، نه اين آه چپ ايران در طول اين. تعالی آن را مسدود آرده است

آسب پختگی  مصون از خطا بوده است، چه بسا از پشت سر گذاردن دوران جوانی و
درك عينی و عميق تری   باتوده مردم می شد،سياسی، اگر امكان تداوم فعاليت علنی وارتباط

رشد و . و تحليل آن می يافت ازمسائل و مشكالت جامعه، و زبان مناسب تری برای توضيح
 لنينيستی، آه -تئوريك و ايدئولوژی مارآسيستی  توسعه جريان چپ نه تنها به تسلط بر مبانی

و اين همه در .  بستگی داردآش و امكان گسترش سازمانی اش در پيوند نزديك باتوده زحمت
  .آور وبسته ناممكن است فضای به شدت خفقان

 


