
يكي از خيانت بارترين اقدامات حزب 
توده ايران عليه مردم، جاسوس�ي 
براي شوروي در زمان جنگ تحميلي 
و دادن اطالعات نظامي به آنها بود. در 
رأس اين اقدام خائنانه، ناخدا بهرام 
افضلي فرمانده نيروي دريايي ارتش 
قرار داش�ت. بعد از دس�تگيري او و 
ساير رهبران حزب توده، اعترافات 
تكان دهن�ده آنه�ا درب�اره نح�وه 
جاسوسي براي ش�وروي و سازمان 
 كا.گ.ب هم�گان را ش�وكه ك�رد

  محمدرضا كائيني
عال��م جلي��ل و مرجع 
نامدار، حضرت آيت اهلل 
العظمي ناص��ر مكارم 
ش��يرازي، از اع��ام 
در  تش��يع  ش��اخص 
دوران معاصر به شمار 
م��ي رود. او ط��ي ده ها 
س��ال تدري��س فقه و 
اصول و كام و تفس��ير و... چند نس��ل از عالمان 
و مبلغان دين��ي را پرورش داده و گذش��ته از آن، 
در تأليف و ايضاً تأس��يس بس��ياري از كانون هاي 
پژوهش ديني نيز، پيش��گام بوده است. اثري كه 
هم اينك به شما معرفي مي شود، شرحي از حاالت 
و خاطرات اين ش��خصيت پرآوازه معاصر را، گرد 
آورده و به طور ويژه بر »رمز موفقيت« وي تأكيدي 
وي��ژه دارد. پرواضح اس��ت كه اين كت��اب، براي 
الگوبرداري نس��ل جوان از يكي از مناديان بزرگ 
دينداري در عصر حاضر به نگارش درآمده است. 
جناب مسعود مكارم شيرازي گردآورنده اين اثر، 
در ديباچه خويش بر آن چنين آورده است: »اين 
كتاب شرح حال فش��رده زندگي شخصيتي است 
كه از روز نخس��ت فكر و بيان خود را وقف اسام 
و مبارزه با انحرافات فك��ري و اخاقي نمود و 60 
سال از عمر بابركت خويش را در راه اباغ حقايق 
دين و نشر معارف و مكارم واالي اهل بيت)ع( بذل 
نموده اس��ت. زندگي سراس��ر مقرون با موفقيت 
دانش��مندي فرزان��ه ك��ه در پرتو نب��وغ ممتاز و 
استعداد كم نظير و همت و پشتكار خود از مذمت 
بدخواهان و فشار دشمنان هراسي به دل راه نداد 
و با قبول محروميت، تبعيد، خطرپذيري و رفتن 
تا مرز ش��هادت با قلم و بيان، س��نگر بيدادگري و 
اصاح طلبي و افش��اگري در مقابل ظلم و بيداد را 
پاس داشت. ستاره اي پرفروغ كه قلم هدايتگرش 

افضل از دماء شهدا گرديد و با نگارش بيش از 140 
اثر ارزنده در زمينه هاي فقه، اصول، تفسير قرآن، 
فلس��فه، كام، اخاق، نهج الباغه، سيره ائمه)ع(، 
ش��رح ادعيه و... به پاس��داري از ش��ريعت الهي 
پرداخت. مجاهد نس��توهي كه با درك مقتضيات 
زمان، در مجلس خب��رگان قانون اساس��ي براي 
تصويب مذهب شيعه اثني عشري به عنوان مذهب 
رس��مي كش��ور و طرد فرقه ضاله بهائيت تاش 
جدي و بي دريغ نمود و به عنوان رياس��ت شوراي 
عالي حوزه علميه قم به اصاح امور مربوط به حوزه 
پرداخت. خدمتگزار شيفته احياي مكتب اسام، 
كه از انجام خدمات فرهنگي و تأس��يس مدارس 
علميه و ديگر پايگاه هاي فرهنگي پرورش طاب، 
مركز تخصصي تفس��ير، بنياد فقهي اهل بيت)ع(، 
مركز شيعه شناس��ي، دارالق��رآن، دارالمبلغين، 
مس��اجد، م��دارس و خانه هاي عال��م در مناطق 
محروم كش��ور، كتابخان��ه و زائرس��راي زوار امام 
رضا)ع(، سايت اينترنتي، خدمت به طاب حوزه، 
ياري رساني به مراكز درماني خيريه، مجتمع هاي 
علوم قرآن، مس��تضعفان، زندانيان، س��ايت هاي 
شيعي و... احساس خس��تگي نكرد و گرانبهاترين 
خدمات را براي جامعه اس��امي انجام داد. فقيه 
انديش��مند و پرورش يافته مكت��ب اهل بيت)ع( 
كه در س��ن 24 س��الگي موفق به دريافت اجازه 
اجتهاد مطلق از مراجع بزرگ نجف ش��د و حوزه 
درس��ش با حضور بي��ش از 2هزار نف��ر از فضا و 
طاب شلوغ ترين و گرم ترين محفل علمي شد... و 
نهايتاً پدري دلسوز كه از هر كمكي در راه سعادت، 

خوشبختي و موفقيت من دريغ نكرد. 
اين كتاب مجموعه اي از خاطرات تلخ و ش��يرين 
زندگي و رمز و راز موفقيت مرجع عاليقدر حضرت 
آيت اهلل العظمي مكارم  ش��يرازي )مدظله العالي( 
اس��ت. خاطراتي كه مي تواند ب��راي همگان و به 
خصوص جوان��ان به عن��وان سرمش��ق و الگو در 
راه س��عادت و نيل به آرمان هاي مقدس انس��اني 
مورد اس��تفاده ق��رار گي��رد. با هم پ��اي صحبت 
گرم و دلنش��ين او نشس��ته و گوش جان را به او 

مي سپاريم«. 
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   انوشه ميرمرعشي
چند وقتي اس�ت ك�ه رس�انه هاي ضدانق�الب با 
سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي كشور و فشاري كه 
به اقشار ضعيف و بدنه كارگري وارد مي شود، اقدام 
به تطهير گروه هاي چ�پ در ايران كرده و به تبليغ 
مرام جنبش هاي نئوماركسيستي مي پردازند. اين 
رس�انه ها س�عي دارند در ابت�دا ب�ا عدالت خواه و 
مب�ارز و ايثارگر نش�ان دادن رهب�ران گروه هاي 
چپ در اي�ران از آنها قديس بس�ازند و در مرحله 
بعد با مطرح كردن ش�عارهاي منس�وخ گروه هاي 
نئوماركسيس�تي همچون »حمايت از كارگران و 
فقرا«، زمينه ش�ورش و فتنه را در ايران اس�المي 
فراهم كنند. اما آيا آن طور كه رسانه هاي ضدانقالب 
رهبران گروه هاي چپ در ايران را نشان مي دهند، 
اين افراد ب�ه واقع »فدايي وط�ن«، »مدافع واقعي 
مردم« و »طرفدار محرومان و كارگران« بوده اند؟ 
رجوع به اس�ناد و مدارك تاريخي باق�ي مانده از 
آنها چه تصويري از گروه هاي چپ در ايران را پيش 
چش�م مخاطب قرار مي دهد؟ و آيا عملكرد آنها را 
بايد خدمت ناميد يا خيانت؟ اينها س�ؤاالتي است 
كه سعي شده در اين مقاله به آنها پاسخ داده شود.

    
   تأسيس حزب با اجازه كا.گ.ب 

»حزب ت��وده ايران« اولي��ن حزب سياس��ي بود كه 
بعد از ش��هريور 1320 ش. و رفتن رضاقلدر از ايران، 
پايه گذاش��ته ش��د. اين حزب بعد از گرفتن اجازه و 
مجوز از رهبران حكومت ش��وروي در ايران تأسيس 
ش��د. رهبران و مؤسس��ان اين حزب ش��امل 53 نفر 
مي ش��دند كه همگي به نوعي از ش��اگردان و پيروان 
فكري دكتر تقي اراني محسوب مي شدند. دكتر اراني 
از نظريه پردازان چپ و انديشه ماركسيستي در ايران 
بود. او توسط عوامل رضاشاه در سال 1318 ش. و در 
زندان كشته شد. در دهه 30 شمسي شعارهاي زيباي 
حمايت از كارگر، كش��اورز و رنجبر، محرومان و فقرا 
و عدالت خواهي آن قدر جذاب ب��ود كه دانش آموزان، 
دانش��جويان، جوانان و البت��ه كارگران بس��ياري را 
به طرف ح��زب توده ج��ذب مي كرد. البت��ه بايد در 
نظر داش��ت كه عمده جوان��ان و كارگراني كه جذب 
شعارهاي زيباي حزب توده مي شدند از وابستگي تام 
و تمام سران حزب به ش��وروي و سرسپردگي شان به 
كا.گ.ب »سازمان جاسوسي شوروي« خبر نداشتند. 
بلكه آنها حزب توده را حزبي مستقل مي پنداشتند كه 
در درجه اول اعتقادات مذهبي م��ردم ايران را قبول 
دارد و در درجه دوم بيگانه س��تيز و ضداستعمار است 
اما واقعيت دقيقاً برخاف پندار آنها بود. به اين معنا كه 
حزب توده، حزبي كامًا وابسته به بيگانه بود و سران 
حزب، اين سرسپردگي به بيگانه را كامًا توجيه شده 
مي دانستند و گرچه رياكارانه س��عي داشتند آن را از 
مردم عادي پنهان كنند ول��ي در درون خود اصًا اين 
وابس��تگي را عيب نمي دانس��تند. به طور مثال مريم 
فيروز )همس��ر نورالدين كيانوري( درباره فرمانبري 
حزب توده از شوروي مي گويد: »شوروي در آن دوران 
به تمام احزاب دنيا كمك و راهنمايي مي كرد. مكتب 
بزرگي بود كه از امريكا تا هرجاي ديگر عاقه منداني 
داشت كه از آنها سرمشق مي گرفتند... كمك يك چيز 
خيلي طبيعي بود. خيلي روش��ن است وقتي شما به 
كسي كمك مي كنيد شرط مي گذاريد، حق شما هم 
هست، ش��ما پول بدهيد او برود نوكر ديگري بشود؟ 
خير مي گويد توي اين راه قدم بگذار، ما هم به ش��ما 

كمك مي كنيم.« )1(
اين مس��ئله حتي در جري��ان »نهضت ملي ش��دن 
صنعت نفت« خودش را بيشتر نش��ان داد. هم از آن 
جهت كه روزنام��ه م��ردم- ارگان مطبوعاتي حزب 
توده- در مقاله اي به قلم »احس��ان طب��ري« دادن 
امتياز بهره برداري از نفت ش��مال را به شوروي الزام 
سياس��ي معرفي ك��رد و نوش��ت: »همان گونه كه ما 
براي انگلستان در ايران منافعي قائل هستيم و عليه 
آن صحبت نمي كنيم، بايد معترف باش��يم كه دولت 
شوروي هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدي 
دارد« )2( و هم از جهت كارشكني هايي كه دانشجويان 

و جوانان طرفدار حزب توده در مسير ملي كردن نفت 
ايجاد كردند. چنانچه »دكتر علي فيرحي« از فعاالن 
دانش��جويي دهه 30 و از طرفداران ح��زب توده در 
خاطراتش مي گويد: »دانشجويان عضو حزب توده از 
نظر كمي تعدادشان از ساير گروه ها بيشتر بود. رفتن 
دانشجويان به سوي حزب توده به دليل شور جواني، 
ناآگاهي از مسائل پشت پرده حزب، نداشتن اطاعات 
كافي از سابقه مبارزات آزادي خواهي خصوصاً در زمان 
مشروطيت و استبداد دوران سلطنت رضاشاه بود كه 
خأل فكري را در جامعه ايجاد كرده بود. حرف هاي تازه 
و ش��عار برابري حزب براي آنها جاذبه زيادي داشت. 
ماركسيسم و داروينيسم در اين زمان در همه محافل 
مورد بحث ق��رار مي گرف��ت... در حالي كه مس��ائل 
مذهبي در بين دانش��جويان و روش��نفكران خيلي 
مطرح نبود و اين موضوعي است كه همه مي دانند... به 
هر حال من اعتراف مي كنم كه آن روزها خيلي خام 
بوديم و با مسائل احساساتي برخورد مي كرديم. حتي 
چند بار ب��ا نماينده هاي جبهه مل��ي ماقات كرديم. 
آنان مي گفتن��د موضوع نف��ت مطرح اس��ت و بهتر 
است مملكت آرام باش��د، ما اصًا متوجه اين مسائل 
نبوديم اما به تدريج و مدتي پس از تأسيس سازمان 
دانشجويان دانشگاه تهران، گرايش سياسي رهبران 

اين سازمان روشن شد...« )3(
   توطئه گري و حذف رقباي درون حزبي توسط 

رهبران حزب توده
يكي ديگ��ر از نقاط س��ياه كارنامه سياس��ي رهبران 
حزب توده بعد از عدم استقال و سرسپردگي شان به 
بيگانه، مسئله قدرت طلبي ايشان در درون حزب بود. 
اين قدرت طلبي و جنگ ق��درت را به وضوح مي توان 
در كتاب خاط��رات »ايرج اس��كندري« و »نورالدين 
كيانوري« دو تن از اعضاي مركزي حزب توده ديد اما 
ردپاي پرونده س��ازي و تصفيه هاي درون حزبي براي 
به قدرت رس��يدن را مي توان در الب��ه الي خاطرات 
اعضاي رده پايين تر حزب هم ب��ه راحتي دنبال كرد. 

به طور مثال نجمي علوي- خواه��ر بزرگ علوي- در 
كتاب خاطراتش بيان مي كند كه بعد از شكست فرقه 
دموكرات در آذربايجان و فرار رهبران آن به ش��وروي 
»پرونده سازي باقراُف با دستياري غام يحيي دانشيان 
و جهانشاه لو براي غامحس��ين بيگدلي و تبعيد او به 
سيبري فقط به دليل انتقاد از وضع موجود مهاجران 

در باكو انجام شد.« )4(
   جاسوسخانه اي به اسم حزب توده

يكي ديگر از نقاط سياه كارنامه سياه توده اي ها مسئله 
جاسوس��ي آنها از وطن براي »كا.گ.ب« بوده است. 
اما بهتر اس��ت براي درك عمق مشي اين به اصطاح 
طرفداران كارگران و رنجبران! در وطن فروش��ي ابتدا 

تعريف »جاسوسي« بيان شود.
از نگاه قانون، جاسوسي از جمله جرائمي است كه در آن 
فرد جاسوس اطاعات كش��ور خود اعم از نقشه، اسرار، 
اسناد فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، علمي، 
نظامي و... را به كشور رقيب يا متخاصم منتقل مي كند يا 
عملي انجام مي دهد كه موجب ضربه زدن به منافع ملي 
با نقش آفريني عناصر خارجي را فراهم كند.)5(  آن وقت 
عملكرد بس��ياري از اعضاي حزب توده دقيقاً بر اساس 
تعريف فوق جاسوسي بوده اس��ت. اقدامي كه حتي در 
خاطرات اعض��اي اصلي اين حزب به آن اعتراف ش��ده 
است. مثًا انور خامه اي در كتاب خاطراتش به صراحت 
به مسئله جاسوس��ي در بخش هاي مختلف حزب توده 
اش��اره مي كند و مي نويس��د: »عبدالصم��د كامبخش 
مسئول افس��ران ارتش حزب توده، ارتشيان را مجبور 
مي كرد كه از ارتش تجهيزات بدزدن��د و به آذربايجان 
و به پيشه وري و فرقه دموكراتش برسانند. همه اعضاي 
حزب موظف بودند از محيط كار خود اسرار و اطاعات 
را جمع كنند و در اختيار ح��زب بگذارند و حزب هم به 

شوروي خبرهاي مهم را مي رساند.« )6(
   حزب توده در دوران دفاع مقدس

يكي از خيانت بارترين اقدامات حزب توده ايران عليه 
مردم، جاسوسي براي شوروي در زمان جنگ تحميلي 
و دادن اطاعات نظامي رزمندگان اسام به آنها بود. 
در رأس اين اقدام خائنان��ه در حزب توده ناخدا بهرام 
افضلي فرمانده نيروي دريايي ارتش قرار داشت. بعد 
از دستگيري او و س��اير رهبران حزب توده، اعترافات 
تكان دهنده آنها درباره نحوه جاسوس��ي براي كشور 
شوروي و سازمان اطاعات اين كشور يعني كا.گ.ب 
همگان را شوكه كرد. آيت اهلل محمد ري شهري رئيس 
دادگاه ناخدا افضلي و س��اير اعضاي خائن حزب توده 
در كتاب خاطراتش به شكل مبسوط به صحبت هاي 
متهمان پرون��ده پرداخته و مي نويس��د: »با توجه به 
مجموعه ابهاماتي كه در گفته هاي كيانوري و پرتوي 
مسئول س��ازمان مخفي حزب توده وجود داشت، از 
پرتوي خواس��تم به طور دقيق درباره نحوه ارتباط با 
افضلي با توج��ه به موقعيت ش��غلي او توضيح دهد... 
پرتوي اشاره كرد كه ديدارها به صورت هفتگي صورت 
مي پذيرفت و در اين جلسات درباره اطاعات يا اخبار 
مختلف كس��ب ش��ده در طول هفته به طور شفاهي 
توضيح داده مي شد. پرتوي ادعا كرد سران تشكيات 
مخفي از افضلي نمي خواستند اطاعات خود را مكتوب 
سازد... همچنين »پرتوي« گفت اطاعاتي كه در ساير 
مسائل از »افضلي« اخذ مي شد، شامل اطاعات روز 
در ارتش و خارج از ارتش در سطح باالي كشور بود... 
ظاهراً »پرتوي« به توصيه مؤكد »كيانوري« اطاعاتي 
را از »افضلي« براي حزب مي گرفت تا از اوضاع كشور 
و موضع گيري ها و گرايش هاي شخصيت هاي تراز اول 
كشور آگاه شود و تحليل هاي حاصل از اين اطاعات 
در داخل حزب استفاده شود و سپس به اتحاد جماهير 

شوروي ارائه گردد.« )7(
بعد از برگزاري دادگاه محاكمه رهب��ران حزب توده 
و از جمله ناخدا بهرام افضلي، دادس��تاني همزمان با 
اعترافات صريح اعضاي حزب توده و بر مبناي اسناد 
و مدارك تكان دهنده  اي كه از توطئه ها و خيانت هاي 
حزب توده به دس��ت آمد، انحال حزب توده را اعام 
كرد. همچنين به حكم دادگاه انقاب اسامي ارتش 
تعدادي از نظاميان نزديك ب��ه حزب از جمله افضلي 
در روز 6 اس��فند 1362 ش. به ج��رم طراحي كودتا و 
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شعار، خيانت و ديگر هيچ!

جاسوسي براي دشمن )اتحاد جماهير شوروي( 
اعدام شدند.

   جنايتكارترين گروه چپ در ايران
دو گروه چپ ديگ��ر در ايران كه كارنامه بس��يار 
ننگيني از خود در تاريخ به جا گذاش��تند »حزب 
دموكرات كردستان« و گروهك »كومله« بودند. 
سابقه تش��كيل »حزب دموكرات كردستان« به 
سال 1320 ش. برمي گردد. اين حزب و رهبرانش 
همچون »قاس��ملو و غني بلوري��ان« كه گرايش 
كامًا ماركسيستي داشتند، تحت حمايت كشور 
ش��وروي بوده و ه��دف از فعاليت هاي سياس��ي 
حزبشان را كس��ب خودمختاري اعام مي كردند. 
پس از پيروزي انقاب اسامي »حزب دموكرات 
كردستان« به رهبري عبدالرحمن قاسملو، دوباره 
فعاليت خود را به شكل رس��مي آغاز كرد و هدف 
اصلي خود را همچنان خودمختاري كردس��تان 
قرار داد. در ضمن با مطرح شدن مسئله رفراندوم 
تعيين نوع حكومت، حزب دموكرات كردستان به 
تحريم همه پرسي رو آورد و اندكي بعد هم وارد فاز 
مس��لحانه عليه نظام جمهوري اسامي و ارتكاب 

جنايت هاي بسيار عليه مردم شد. )8(
اما تاريخچه تشكيل گروهك »كومله« هم به قبل 
از انقاب برمي گشت. كومله يا حزب زحمتكشان 
كردستان، س��ازماني به اصطاح انقابي بود كه 
خود را مائوئيس��ت- پيروان نظري��ات مائو رهبر 
كشور كمونيس��تي چين- مي دانست ولي جالب 
اس��ت كه اين گ��روه در ابتداي پي��روزي انقاب 
اسامي با كمك انتليجنت سرويس انگلستان به 
رهبري سياس��ي صاح الدين مهتدي و ماسعيد 
رس��ولي س��ازماندهي ش��د و با اينكه اين حزب 
گرايشات مائوئيستي داش��ت، براي جذب مردم 
مسلمان كردس��تان كه بس��يار متدين و معتقد 
بوده و هس��تند از »ش��يخ عزالدين حسيني« كه 
با جمهوري اس��امي مخالف بود، به عنوان رهبر 
مذهبي حزب اس��تفاده تبليغاتي مي كرد. )9( قبل 
از انقاب، رژيم جعلي اس��رائيل و به ويژه سازمان 
اطاعات آن يعني موساد، با ايجاد رابطه با برخي 
از رهبران اكراد- به ويژه كومله- در ايران و عراق، از 
خواسته خودمختاري همه اكراد كشورهاي منطقه 
توسط اين گروه حمايت مي كرد. حكومت پهلوي و 
به ويژه ساواك هم به دليل درخواستي كه موساد 
از ساواك داشت با مأموران موساد در اين منطقه، 
براي خودمختاري اك��راد عراق و ضرب��ه زدن به 
صدام، همكاري مي كرد. )10( اسناد جنايات اعضاي 
اين گروهك هم در حق مردم مناطق كردنشين، 
همچون كشتار دسته جمعي، شكنجه هاي قرون 
وسطايي اسرا، مثله كردن بدن مطهر شهدا و... در 

كتاب هاي بسياري ثبت شده است. )11(
   فدايي كدام خلق؟!

س��ازمان »چريك هاي فدايي خل��ق ايران« يكي 
از گروه هاي چپ منش��عب از حزب توده بود. اين 
گروه از ادغام دو گروه ماركسيست- لنينيست در 
فروردين 1350 تشكيل ش��د. گروه اول در سال 
1342 توسط پنج دانشجوي دانش��گاه تهران به 
نام هاي بي��ژن جزني، عباس س��وركي، علي اكبر 
صفايي فراهاني، و حميد اش��رف به وجود آمد كه 
معروف به گروه جزن��ي-  ظريفي نيا بودند و گروه 
دوم متش��كل از مس��عود احم��دزاده، اميرپرويز 
پويان و غفور حس��ن پور بود. مي ت��وان ادعا كرد 
س��ازمان چريك هاي فدايي خلق قبل از پيروزي 
انقاب اسامي و در دوران مبارزه با رژيم پهلوي 
به دليل عقاي��د ملحدانه و دين س��تيزانه اعضا به 
هيچ وجه مورد اقب��ال عموم مردم ق��رار نگرفت 
اما پ��س از اوج گيري مبارزات مردم مس��لمان به 
رهبري امام خمين��ي)ره( رهبران اين س��ازمان 
در ابتدا راه نفي حركت اسامي مردم را در پيش 
گرفتن��د و در اعاميه اي از مردم خواس��تند »در 
تظاهراتي كه هيچ ثمري جز كش��ته شدن ندارد، 
ش��ركت نكنند« اما وقتي در ماه ه��اي منتهي به 
پيروزي انقاب اسامي حمايت عظيم آحاد مردم 
ايران را از امام)ره( ديدن��د و عدم اقبال مردم را به 
شعارهايي چون »پرولتارياي ايران متحد شويد« 
يا »نان، مسكن، آزادي« را مشاهده كردند، مجبور 
به س��كوت و حمايت تلويحي از انقاب اس��امي 
ش��دند. )12( بعد از پيروزي انقاب اس��امي و در 
جريان برگزاري همه پرس��ي تعيين نوع حكومت 
و البته حماي��ت نزديك ب��ه 100درصدي مردم 
ايران از »نظام جمهوري اس��امي« ميان اعضاي 
اين سازمان اختاف ايجاد ش��د و در نهايت به دو 
گروه تقسيم شدند: »گروه اكثريت« كه با نفي نبرد 
مسلحانه، تاكتيك هاي سابق مانند نظامي گري را 
مورد انتقاد قرار دادند و اس��تدالل كردند كه بايد 

توجه بيش��تري به كار در ميان توده نش��ان داد و 
مانند حزب توده خواستار موضع مسالمت آميز در 

مقابل جمهوري اسامي ايران بودند.
»گروه اقليت« كه توس��ط دو نفر از اعضاي اصلي 
س��ازمان، به نام هاي اش��رف دهقان��ي و محمد 
حرمتي پور رهبري مي شد، راه مخالفت با جمهوري 
اسامي را در پيش گرفتند. آنها استدالل مي كردند 
كه جمهوري اسامي متشكل از خرده بورژواهاي 
سنتي ]امام خميني)ره( و اعضاي شوراي انقاب[ 
و بورژواهاي تج��اري ]بازاري��ان و اعضاي حزب 
جمهوري اسامي[ و بورژوازي صنعتي ]بازرگان 
و بني صدر[ اس��ت و خواس��تار ايجاد يك شوراي 
انقابي مركب از نمايندگان كارگران، دهقانان و 
سربازان به جاي تركيب ش��وراي انقاب اسامي 
بودند. بر اساس همين استدالل هم بود كه گروه 
اقليت ش��روع به ايجاد بلواه��اي تجزيه طلبانه در 
ميان قوميت ه��اي گوناگون ايران��ي كرد. از خلق 
تركمن تا خلق بلوچ و... كه همه اين حركت هاي به 
اصطاح چريكي و انقابي! به دليل عدم حمايت 
مردم و رويارويي نهادهاي انقابي با حركت هاي 
تجزيه طلبانه آنها به شكس��ت منجر شد. به طور 
مثال چريك هاي فدايي خلق )اقليت(، با ش��عار 
ايج��اد »تركمن صح��راي خودمخت��ار«، زمينه 
درگيري با نيروهاي پاس��دار انق��اب و نهادهاي 
انقاب را فراهم كرد. آنها در منطقه شايعه كردند 
كه امام خميني)ره( دس��تور قتل عام س��ني ها را 
صادر كرده  است. در روز 19 بهمن 1358 ش. دو 
گروه از راهپيمايان رودرروي هم قرار گرفتند؛ يك 
گروه، طرفداران مسلح سازمان چريك هاي فدايي 
خلق و گروه دوم، جمعيت هواداران نظام جمهوري 
اسامي، شامل تركمن ها و نيز مردم سني و شيعه 
منطقه. در روز شنبه 20 بهمن، جنگ براي تصرف 
نقاط حساس شهر گنبد، با تيراندازي به خودروي 
سپاه توسط فداييان خلق آغاز شد. با شدت گرفتن 
درگيري ها، ارت��ش در روز 22 بهم��ن عمًا وارد 
جنگ ش��د؛ جنگي كه با ايثارگري مردم انقابي 
منطقه و كمك ارتش به شكست كامل چريك هاي 
فدايي خلق منجر شد)13( اما رهبران گروه اكثريت 
هم بعد از خرداد 1360 ش. و به دليل همراهي با 
سازمان مجاهدين خلق و اعام جنگ مسلحانه به 
جمهوري اسامي و سپس شكست شورش شان، 

از ايران فرار كردند.
جالب است كه نه تنها حزب توده، حزب دموكرات 
كردس��تان و كومله و حتي چريك ه��اي فدايي 
خلق، ك��ه س��اير گروه هاي چ��پ ه��م در ايران 
پرونده اي سرشار از خيانت و جنايت در حق ايران 
و ايراني دارند. كارنامه اي س��ياه كه به هيچ وجه 
نمي تواند براي جنبش ه��اي به اصطاح كارگري 
نئوماركسيستي )از ش��اخه اهواز و تهران و تبريز 
گرفته تا شاخه هاي دانشجويي علم ماركسيستي( 
عقبه افتخارآميز دست و پا كند و از قضا رسواكننده 
واقعيت همين ام��روز جنبش هاي ب��ه اصطاح 
كارگري در داش��تن سرس��پردگي به بيگانگان و 

مزدوري اعضايشان براي آنهاست.
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 بازخواني
»رمز موفقيت«

عم�ده جوان�ان و كارگران�ي كه 
ج�ذب ش�عارهاي زيب�اي حزب 
توده مي ش�دند از وابستگي تام 
و تمام س�ران حزب به ش�وروي 
و سرسپردگي ش�ان به كا.گ.ب 
»سازمان جاسوسي شوروي« خبر 
نداش�تند. بلكه آنها حزب توده 
را حزبي مس�تقل مي پنداشتند 
ك�ه در درج�ه اول اعتق�ادات 
مذهبي مردم ايران را قبول دارد 
و در درج�ه دوم بيگانه س�تيز و 
ضداس�تعمار اس�ت اما واقعيت 
 دقيق�اً برخ�الف پن�دار آنها بود
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