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نقد » تیدر سا راًیاخ «حزب توده و نیروی سوم: از اسطوره تا واقعیت» میزگرد

 یاعضا یگزار شده است. دربارهبر «قرن کی یهادرس»عنوان  ریز «یاسیاقتصاد س

اط استنب نیآن چن یهامزبور درباره هدف تیسا یایاول یاز معرف ی، ولدانمنمی میزگرد

 یتهاندر ا -آن  یگذشته از کل محتوا -که  رایدارند، ز یستیمارکس لاتیشود که تمامی

چرا که  م؛یدواریسخن آخر آن که ام» :بدون ذکر نام از مارکس شده است یقولآن نقل

و به هوا خواهد  شودیچه سخت و استوار است دود مهر آن"که  میگمان نیمصرّانه بر ا

  «"رفت.

کرد که  قیبنده فرستاد و مرا تشو یبرا یرا دوست ارجمند میزگرد نیا نکیل

جلسه را به عهده دارند در  تیریصداقت که مد یقاآنسبت به آن واکنش نشان دهم. 

 یلکام که مام چون نوشتهکرده یسازاسطوره یکه بنده از ملک ندیگوفتح باب خود می

 ریناپذرا خطا یکه من ملک رندیگرا ملاک می نیاوارسته و از خود گذشته بود. و  یمرد

ملاک کمال و  یو از خود گذشتگ یدانم. حال آنکه اگر قرار باشد که وارستگمی

ه و فرد وارست کی خیگرفت که چه امروز چه در طول تار جهینت دیشد بابا یریناپذخطا

 یرگیوضوع ددر ارتباط با م - امیاز خود گذشته وجود ندارد و نداشته است و به قول خ

 است. موجوداو ن یواقع ریای غکه کمال مقوله رای، ز«مسلمان نبود! کیاندر همه دهر »-

وارسته و  یمرد -اش یزندگ خیبه حکم تار - ینبود ول ریناپذکامل و خطا یملک

 :وشتماز جمله ن یملک یاسیمقدمه مفصلم بر خاطرات س انیگذشته بود. بنده در پاخوداز

 شود که یخارج از متن یهاقولنقلمرجع  یکه ملک دیترس یاز آن روز دیفقط با»

 دیآورند. بافرود می فیبر فرق حر یبه صورت چماق یاسیس یهایکارمعمولا در کتک

، یاسیس ینیب، روشنیدر عمق فکر یو ارزش ملک تیکرد که اهم تأکید نجایا نیاز هم

ارزش و  ی... آرایاو نسبت به جاه و مال دن یآزادگ... در یو عفت اخلاق یتعهدات اصول

نکات و امثال آن است.  نیدر ا -توان از آن آموخت که می یو عبرت - یملک تیاهم

]و  مشکلات ازل و ابد را حل نکرده است و نخواهد کرد یهمه ییجا چیکس در ه چیه

بود، و در  یپرستهرگونه بت ریناپذیکه دشمن آشت یانسان گیر[ از مردهدینبا نیبنابرا

. میدهپرستان بو به دست بت میبساز ینگذاشت، بت یرا نشکسته باق یزمان خود بت

 «نبود، امام نبود، بت هم نبود... امبریخدا نبود، پ یملک
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در چه  گرانیدانم دکه نمی یدر زمان یعنینوشتم  ۸۵۳۱مقدمه را من در سال  نیا

دفاع از حقوق بشر و  یهتیکم ریعنوان دببه آن سالآبان  ۱۸در  و بودند ییهواوحال

 یکه لفظ حقوق بشر نجس تلق یدر زمان در آن وانفسا و -)لندن(  رانیآن در ا شبردیپ

دادم و آن را محکوم  هیاعلام یریگگروگان هیام علیانشگاهد یو نشان با امضا -شد می

 . دمیرا به جان خر دیکردم و رگبار فحش و تهمت و تهد

بلکه گفتم که او در نکرد،  یدر طول عمر خود خطائ یمن هرگز نگفتم که ملک

 آنها را نشان داد.  یدرست خیگرفت که تار ییهامیس تصممقاطع حسا

اند که او اند و اشاره کردهغلط دانسته ییرا با بقا یملک یصداقت همکار یآقا

از  یملک که ندیگوم در نوبت خود میشوکت ه یداشت. آقا یخارج یهایوابستگ

 ییاز حزب زحمتکشان به مدت چهار سال با بقا یبقائ یانشعاب حزب توده تا استعفا

در  یصورت گرفت و ملک ۸۵۱۱سال  دراست که انشعاب  نیا تیکرد. واقع یهمکار

با روزنامه شاهد  یآشنا شد و شروع به همکار یاحمد با بقائتوسط جلال آل ۸۵۱۱سال 

کرد. در آن  -آمد در شمار می ینهضت مل یرسم ریکه در آن زمان ارگان غ - یبقائ

و پس از مصدق نفر دوم آن نهضت  یسخت محبوب و مل یاستمداریس ییزمان بقا

 یداد الحاقشجاعانه در برابر قرار زدهمدر مجلس پان گریشد. او با دو تن دشمرده می

هران دوم ت یهندیرده بودند و در انتخابات مجلس شانزدهم نمامقاومت ک انیگلشائ-گس

متصل نبود، سرسختانه از مصدق و نهضت  یقدرت خارج چیشد. او در آن زمان به ه

 ۱۱ در یو گروه بقائ ینفت فعال بود. گروه ملک شدنملیکرد و در می یبانیپشت یمل

را  رانیحزب زحمتکشان ملت ا -مصدق  یوزیرپس از نخست - ۸۵۵۱ بهشتیارد

دآشت  ینقش فعال ریت یس امیدر ق یدادند. بقائ لیتشک یجناح چپ نهضت مل عنوانبه

خواست که فقط به بازگشت مصدق به  کداًؤم ینهضت مل ونیفراکس ندگانیو از نما

 دهند.  تیرضا یریوزتسنخ

با مصدق  داً یشد دینغمه را در حزب ساز کرد که با نیا ۸۵۵۸تا مهر  وریاز شهر یول

او با قهر و خشونت از قاطع حزب با او مخالفت کردند و  تیو اکثر یمبارزه کنند. ملک

 کیکه  یآبادشمس قنات یشدهدو روز بعد طبق خاطرات منتشرداد.  حزب استعفا

 ستیس دوأفعالانه شرکت کرد در ر مرداد ۱۱ یها در کودتامعمم بود و بعد یدستهسر
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 رونیحاضر آن را با کتک ب ینفر چماقدار به کلوب حزب زحمتکشان حمله بردند، اعضا

بود  یائبق نیا بیترت نیدادند. به ا ییرا به بقا دشیکردند، در آن را قفل کردند و کل

 ریودسته کلوب حزب را تسخچون آن دار ی. منتهیکه از حزب انشعاب کرد نه ملک

بزرگ حزب کلوب  تیارگان آن شاهد را به دست گرفته بودند اکثر یهیکرده و نشر

در  یملک بیترت نیسوم را به نام آن افزودند. به ا یرویکردند و عنوان ن هیته یگرید

 نید و اکر یبانیپشت یاز مصدق و نهضت مل ییبقا رغمبههم  یظرف دو سال هم با بقائ

شود ست. چه خوب مییخیمستند تار قیهمه حقا هانیراه ادامه داد. ا انیکار را تا پا

 بود.  قیحقا نیا یدر کجا یاشتباه ملک ندیاگر بگو

کار  یدکتر اران یستیبا گروه کمون نیدر برل یکه ملک ندیگوشوکت می یآقا

 یاخط نیبار به آن شهادت داده است. اخود چند یاست که ملک یتیواقع نیکرد. انمی

 در یاسکندر رجیکه او چنان وستیدر تهران هم به آن گروه نپ یبود؟ ملک یگربز

کرد. هم می یو به آن مجله کمک مال دیخررا می ایفقط مجله دن دیگوخاطراتش می

 یپس از آزاد یشد. ول ستیدر زندان پنجاه و سه نفر مارکس دیگوکه خود میاو چنان

 یآقا یحیاظهار تلو رغمبه -نه  وستیاز زندان به مدت دوسال به حزب توده نپ

 نیبه ا هبلکاعلام نکرده بود  یستیکه حزب مزبور برنامه کمون نیبه خاطر ا -خسروپناه 

سال  در یملک یزندان پنجاه وسه نفر سر خورده بود. وقت که از رفتار سران آن در لیدل

به او رجوع نموده،  جوان آن شتریفعال و ب یدو سال اعضا یط وستیبه حزب پ ۸۵۱۱

و  یو در اصلاح رهبر ونددیکه به آن بپ از سران حزب انتقاد کرده، و اصرار کرده بودند

 ضمناً بود. نینوش نیافراد عبدالحس نیا نیترمؤثرراه و روش حزب به آنان کمک کند. و 

حزب توده طبق  -خسروپناه  یگمان آقا رغمبه -دهم که  حیتوض جانیدر ا ستیبد ن

 شد و سند لیتشک نترنیبا دخالت کم یانوریک نیو نورالد یاظهارات احسان طبر

کار پس از ملاقات  نیدهد که اکشف کرد نشان می یهم که خسرو شاکر یو شورویآرش

، جهیصورت گرفت. در نت رزایممانیبا سل یسرهنگ روس کی یگووو بحث و گفت

 ستینکرد کاملا درست ن یطبقات یرزهمباکه اعلام  نیا یآن زمان حزب برا هیتوج

کنار  هاتیکه فقط چند سال بعد که جنگ سرد شروع شده بود تمام آن توجچنان

از سوءظن متفق  یریخاطر جلوگبه یبود که شورو نیا یاصل لیگذاشته شد. دل

 لیدل نیکه به همموافق نبود چنان رانیدر ا ستیحزب کمون لیاش با تشکیسیانگل
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ود که ب لیدل نیکرد. و به هم لیتعط زیها( را نستیالملل کمون)بین نترنیکم یحت

اصلاحات  یبرا شعنوان که کوش نیسران آن به ا کهنیطلبان حزب از او اصلاح یملک

 ست اعتراض داشتند. «یشورو یمنافع پشت جبهه»ان یدر داخل کشور به ز

 ازیاز امت یکه ملک نیاز ا( ۸۵۳۱) یملک لیخل یاسیخاطرات سمن در چاپ اول 

 یشاکر خسرو چاپ اول ودوم یکرده بود اطلاع نداشتم. در فاصله یبانینفت شمال پشت

از  یانتقاد آمد، اگرچه اصلاًمی یبانیپشت یمنتشر کرد که از آن بو یای از ملکمقاله

و من آن را در  خوانده بود، «ورشهیشصت نفر پ»ها را ایمصدق بود که در مجلس توده

 یرا از ملک یگری، مقالات دیادر مقاله یرینهچ یبعدها آقاتاب دادم. چاپ دوم کتاب باز

 یانسان یمایس یملک لیخلاز نفت شمال منتشر کردند که من در کتاب  یبانیشتدر پ
 نیا ها ازبعد یکه ملک یهیبه آن ارجاع دادم و اضافه کردم که توج یرانیا سمیالیسوس

 شیسال پ یلازم است اضافه کنم که در حدود س ی. ولستیکار کرده بود قابل قبول ن

ا ما دو تن ر میکرد، اپر یداریاز آکسفورد د -از سران انشعاب  - یعابد میکه دکتر رح

گرد حوادث زمان حزب توده  شتریبه ناهار دعوت کرد. صحبت آنها ب یدر رستوران

تظاهرات  ازارتش سرخ  یروهایکه ناز آن پس :گفت یجمله عابدو از دیگردمی

با خشم به دکتر بهرام  یاز نفت شمال حفاظت کردند ملک یبانیها در پشتایتوده

 «.ندزیما را نر یآبرو نیاز ا شیها بگو بسرخچکمه نیبرو به ا»( گفت حزب رکلیدب)

فت مخال یوردادن سازمان حزب توده به پیشه لیطلبان با تحواصلاح ریو سا یملک

ودند. مخالف ب داًیشد زین یورحزب توده از موضع پیشه یبانیکردند سهل است با پشت

 یگفتهبه یکنند ول شهیرا پ استیس نیستند همخوادر ابتدا می زیسران حزب ن شتریب

 قیرف»دستور  نیبه آنان گفته بود که ا یشورو ریدر خاطراتش سف یاسکندر رجیا

 زانیکه سمپات تیجلسات خود را در منزل صادق هدا طلبان غالباً است. اصلاح «نیاستال

ها شرکت . او در بحثدادندیم لیکه عضو حزب توده باشد تشک نیآنان بود بدون ا

بلکه  ستوینه فقط به آن نپ نیکرد و فقط شاهد و ناظر بود. پس از انشعاب که نوشنمی

 هافحش نیترحیرا که مشحون از قب ونیانشعاب هیحزب توده عل یکذائ یهیاعلام

 :به او نوشت و از جمله گفت یبلند دردناک ینامه یملک ،کرد وافترائات بود امضا
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 دیافراموشکار نموده باشد حتما فراموش ننموده یلیاگر کسب و تجارت شما را خ»

 یخوبکه نطاق  یدر جلسات ما حضور داشت. شخص زیشخص ساکت و آرام ن کی... که

ست و من و شما هر دو نسبت به او احترام یخوب یکنندهمتفکر و قضاوت یول ستین

 دیت دارأو اگر جر دیارا فراموش کرده ز... اگر خاطرات آن روی. آرمیو ارزش قائل هست

شما را جبران  ی. او فراموشکاردیبخوان تیصادق هدا یسطور را برا نیکنم اخواهش می

 «خواهد کرد.

 در تیتوده هداحزب  یمرکز یهتیو انفعال کم یورپیشه انیاز شکست جر پس

 :طلبان حزب( نوشتو عضو اصلاح سینوطنز)شاعر،  یتولل دونیای به فرنامه

 میداد یخفقان آزاد یبرا قتیو در حق یکه به اسم آزاد یبعد از آن امتحان بزرگ»

 شویدار یهزار سالهاولاد شش قتاًیحق دی... و بادیآبر نمی یاز دست کس یکار گرید

ت اس بیمفصل و عج اریخورد. مطالب بس بیها فریجنغولک باز نیبود تا باز هم به ا

 کهنیا یکنند برامی یمالها خودشان را گهایتوده حالادو سه جانبه بود و  انتیخ یول

 میشق بخورقاشق قا دیآلود خودمان را باحال افتخارات گههراصل واقعه را بپوشانند. به

 «.میبه بگوئو به

 یانشعاب از حزب توده است ول یملک یخطا نیترشوکت گفتند که بزرگ یآقا

شعاب نبود ان یبان یکه ملک کردند و گفتند حیرا تصح شانیا یدرستخسروپناه به یآقا

ملک و مهندس  نیاو، حس ،یبان دیگواحمد میلکه آ نیاز ا میای بود. بگذربلکه خامه

اب او را انشع اننیتا با دیطول کش یها گفته بود که مدتخود بار یبودند. ملک یناصح

شوکت که هنوز امکان اصلاح حزب وجود داشت  ینظر آقا نیوصف ا نیقانع کنند. با ا

 یسال پس از فاجعه کی ژهیوهسال کشمکش و ب نیپس از چند :ستیدرست ن

که در همان اوان  لیدل نیداد به اکنگره تن نمی لیبه تشک یرهبر جانیآذربا

طبق  که نیشده بودند. و با توجه به ا روزیتهران پ یالتیدر کبفرانس ا نطلبااصلاح

داشتند که اگر  نیقیها نآسوم آرا را داشت تهران در کنگره دوحزب،  یاساسنامه

 ستایافسانه «یملک لیانشعاب خل»کنار خواهند شد. بر یشود از رهبر لیکنگره تشک

که انشعاب  شیآن هشتاد و چند نفر از کادرها یکه حزب توده ساخت که هم بر رو

 کهچنان :را مغرض و مقصر قلمداد کند یپوش بگذارد هم خاصه ملککرده بودند سر
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که در سال  نیا یبرا وستیبه حزب پ ۸۵۱۱در سال  یکامبخش نوشته است ملک

 !ندازدیانشعاب راه ب ۸۵۱۱

انشعاب  یهیکنند که در اعلاممی تأکید یبه درست گریدو نفر د یکیشوکت و  یآقا

ار در دوب»بودند که  دهیشن یها از ملکیلیخ ؛که سهل است نینبود. ا یاز شورو یسخن

 یهیکه پس از انشعاب اعلام یبار شبکی :افتادم یخودکش یبه فکر احمقانه یزندگ

 یبه شورو هانی. ا«مرداد ۱۱بار هم شب  کیو  دمیمسکو شن ویآن را از راد تیمحکوم

و  یکراسواز بور یجا همه ناشیب یهاکردند که دخالتداشتند و گمان می مانیا

حزب  یرهبر یخودشان اعضا نیجهت ب نیست و به همیسفارت شورو یخدمتخوش

زب ح کی لیبود که بلافاصله از تشک نیخواندند. اگر جز امی «سفارت یهانوکر»را 

شمه چکه آب از سر ابدیدر یتا ملک دیطول کش یدادند. مدتینم« انصراف»اعلام  دیدج

 گل است. 

م را )که از قل یو اندونز یوگسلاویهند و مصر و  یملک ،شوکت یخلاف تصور آقابر

مستقل از دو بلوک  یونیبلکه فرماس یستیالیسوس انیجر کیاند( نه انداخته

 سمیالیامپر یرا ساخته یانیجر نیها چنستیکه کمون یهم در زمانشناخت، آنمی

نهضت  نیخواندند. و امی یشورو یهنشاندکاران آن را دستدانستند و محافظهمی

 عنوانبهشد  دهیفقط شکست نخورد بلکه ظرف ده سال به آنچه جهان سوم نامهن

 . افتیمتعهد راه  ریغ یهاکشور

 یزیچ یبه شورو یدر حزب توده جز سرسپردگ یکه ملک ندیگوشوکت می یآقا

 یهاارگان نیبه تحس دیبا یاست که پس از انشعاب ملک نیا شانیمنظور ا ایبود. آ دهیند

مبارزه  تیجمع»، «ن صلحراهوادا تیجمع»، «جوانان دمکرات»حزب توده مانند  یعلن

ه که ن ندیگومی یدرستحال به نیشوکت در ع یپرداخت؟! آقامی رهیو غ «با استعمار

 نیا ایبودند. آ یشورو یسپردهسر ستیاحزاب کمون یفقط حزب توده بلکه همه

 زانیاست که م نیا قتیحق یکند؟ ولمی هیحزب توده را توج یگسپردسر تیواقع

ود. حزب نب کسانی - ایتالیا ستیحزب توده با حزب کمون اسیدر ق مثلاً - یسپردگسر

به  دو کارخانه یکیبا فروش  یشورو یجا که وقتبود، تا آن یشورو عیمط یکلتوده به

 دیکوبشدت میرا به رانیکرد، حزب توده که تا آن روز شاه و حکومت ا یشاه با او آشت
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 ی. و سبب شد که جمع بزرگ«یو شورو رانیا یباد دوستزنده»فاصله شعار داد بلا

هم اکتفا  نیحزب توده به ا را سازمان دهند. زبجوانش انشعاب دوم از آن ح یازاعضا

از آن سران توده را  شیها پ)که سال یدادن ستوان قباد لینکرد. آنها نه فقط به تحو

عنوان به ظاهراً - رانیدر مرز ا یرسانده بود( توسط شورو یداده و به شورو یفرار

  !ستندبرخا زینکردند بلکه به دفاع از آن ن یاعتراض -کنان یآشت یهیهد

نهضت را در دست  یخواست رهبرکه حزب توده می ندیگوخسروپناه می یآقا

 دیو مستقل از دو بلوک با عیوس یاجتماع گاهیبا پا یچرا نهضت مل داشته باشد. اولاً

 شیب یلیتوده خ یحرف و ادعا اً یباشد. ثان یوابسته به شورو ستیدست حزب کمونریز

 سمیالیجاسوس امپر کداً ؤو م را مرتباً  یبود. آن حزب مصدق و نهضت مل نهایاز ا

 نفت مخالفت شدنملیبا  -به نفت شمال  یچشم شورو لیدلبه –خواند. در ابتدا می

 یرا داد ملک سیو انگل رانیا نیب یگریانجیم شنهادیپ یالمللکرد. بعد هم که بانک بین

ق مصد یسوسجا یآن را نشانه یبارهمذاکره در یتوده حت یکرد ول یبانیاز آن پشت

 - انریهیأت مذاکره کنندگان ا سیرئ - یبیکه مهندس کاظم حس نیقلمداد کرد. تا ا

اش معاون بانک و طرف مذاکره -آن به گارنر  هیرد کرد و در توج یای واهآن را به بهانه

 !«دیشومی روزیدر خواب به من گفت شما قطعا پ ینوران رمردیپ کی» :گفت -

 ۱۱ بتیکردند و مصنمی میرا تحر رانیشد نفت امی رفتهیبانک پذ یگریانجیم اگر

جبران  یشد و دولت برا میتحر رانی، نفت ایآمد. بارنمی رانیسر ملت امرداد هم به

 برا به فروش گذاشت. حز یمل یاش به مردم متوسل شد و اوراق قرضهکمبود بودجه

ثر حزب مزبور ؤمعروف و م یفکاهارگان  چلنگر لهجمتوده با آن هم مخالفت کرد و از

 :نوشت

  تماشا کن یچشم عقل را واکن مملکت را کم شوایپ

  یکرد یهم چه معجز یراست یاز بهر ملت آورد قرضه

  بردار و نفت را بفروش تیندوش پ لهیخلق را به ح نیاز ا شیب

  نانیدهد آسان چون ندارد به دولت اطمان که دارد نمی و

  یسخت ملت مائخصم سر ییایدننگهیخاص  یبنده

وزیر از دکتر مصدق نخست یکاتوریکار ۸۵۵۸ نیفرورد یدر شماره چلنگر نیهم

د که دانشان می -بند و شورت نهیس کیفقط با  -متشر کرد که مصدق را لخت  رانیا
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عمو سام و  یبرا دنیآن علامت دلار بود مشغول رقص یای که رورهیدر حال زدن دا

 او را با ساز و ضرب یسران نهضت مل ریسا( است و سیو انگل کایآمر یجان بول )نمادها

بنده  دیکه مطبوعات حزب توده را مطالعه کن دیکنند. اگر فرصت ندارمی یهمراه

ام که هآورد یرانیا سمیالیسوس یانسان یمای، سیملک لیخلاز خروار را در کتاب  یمشت

 کردند. می یبه مصدق و ملک ییهایچه هتاک دینیتا بب دییبه آن رجوع فرما دیتوانمی

ران داد با س لیشاه تشک رغمبهاصلاحات خود را  یهنیکاب ینیام یدکتر عل یوقت

آن جبهه  یرابط و سخنگو -آذر  یدوم ملاقات کرد و به قول دکتر مهد یمل یجبهه

د نکن یکرد که با او همراه شنهادیهاروارد به آنها پ یشفاه خیدر مصاحبه اش با تار -

بلکه  رفتندیاو را نپذ شنهادیتنها پ. اما آنها نهزندقرار ساتا حکومت مشروطه را دوباره بر

گفت و نوشت که  حاً یصر یبا او شدند. ملک یممات-یاتیح یاز همان فردا وارد مبارزه

اصلاحات خود را  ینیاجازه داد که ام دیبا یموضع انتقاد کیکار غلط است و از  نیا

جهت  نی(. و از ادیناممی کایمرآ سمیالیرا عامل امپر ینیببرد )البته حزب توده ام شیپ

را  یملک یریگموضع نیشوکت ا یای خورد. آقاتازه یهاها و تهمتچه فحش یملک

آمیز . که چون حکومت کوشش مسالمتندیافزافاصله میبلا باًیتقر یکنند ولمی تأیید

! اللعجبی .«آمیز زدمسالمت تیصدمه را به فعال نیتربزرگ» یملک جهتیدر ن رفتیرا نپذ

س . پردیپذخود می رییتغ یآمیز را براحرکت مسالمت کیدموکراتریکدام حکومت غ

که از قضا حزب توده آنها را نوکر  - رهیو نهرو و پاتل و جناح و ابولکلام آزاد و غ یگاند

 سمیالیاز امپر زیآملمتو چند سال با روش مسا ستیکه در طول ب -خواند می سیانگل

کار آمدن حزب کارگر در انگلستان  یبا رو کهنیزندان رفتند تا ا وردند کتک خو سیانگل

 حزب زدند! یرا به نهضت آزاد «صدمه نیتربزرگ»کردند  تأمیناستقلال هند را 

از »را  یدانند که او اصلاحات داخلمی نیرا در ا یملک گرید یشوکت خطا یآقا

وم س یرویو ن یبود که ملک یوزیر و رهبر نهضت مل. مصدق نخست«خواستمصدق می

و را از ا یترو حقوق زنان و اصلاحات کوچک یبه آن وابسته بودند. اگر آنها اصلاح ارض

  استند؟خواز که می دیخواستند پس بانمی

 یلاماس یجمهور یو مقامات دولت ندگانیکه نما ندیگوشوکت می یآقا نیبر ا اضافه

اند دهکه کر ییهااز آنها و استفاده یکی از شانیکنند. امی «یابزار یاستفاده» یاز ملک
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که  شتریهم پس از پنجاه سال و ب نیا ایباشد. آ نیکه چن دیفرض کن یبرند ولنام نمی

 از گناهان اوست؟! دگذرمی یاز مرگ ملک

ف نبود بلکه هد لهیوس یملک یآمیز براکه روش مسالمت ندیگومی یرینهچ یآقا

ه ک ندیگومی نیهمچن شانیکند. انظر را رد می نیا یبود. رجوع به آثار و اعمال ملک

طه داد و سلطنت مشرومی حیترج یستیرا به حکومت کمون یحکومت استبداد یملک

 شانیو بهتر است که ا ستیرست نهم د نی. ادانستمبارزه با حزب توده لازم می یرا برا

 یاستبداد رانیکه هنوز حکومت ا ۹۳۳۱بنده در سال اسناد آن را منتشر کنند. 

 «ستگاهد»از  بود و مخالفان غالباً تیحکومت اقل یعنی) یکتاتورینبود بلکه د

بحث  یدر جلسه شمردند(آن می سیبردند و شاه را رئنام می «هیأت حاکمه»و 

 تیموقع نیترفیکه هیأت حاکمه در ضع یدر زمان -ها ستیالیجامعه سوس انتقادو 

و ال کرد. اؤباره س نیدر ا یکه عضو جامعه نبود از ملک یکیحاضر بودم که  -خود بود 

 نیدهد به امی حیاسخ داد که حکومت هیأت حاکمه را به حکومت حزب توده ترجپ

اقمار  یهاحکومت حزب توده مانند حکومت یداد ول رییتوان تغکه آن را می لیدل

 بود.  خواهد ریناپذرییتغ یشورو

گرفت و پول می کایاز سفارت آمر یکه ملک ندیگومی نیهمچن یرینهچ یآقا 

 کوچک داشت یخانه کی ی. بهتر است آن سند را منتشر کنند. ملک«سندش هست»

خود  شتیکمک به مع یای تعلق داشت و براگنجه حهیبه همسر او صب که عمدتاً

 هیپانصد تومان کرا یبه ماه ییایتالیا یخانواده کیآن را به  اطیهمکف و ح یطبقه

از  شیپ یاندک -چهل  یزندان خود در اواخر دهه نیاز آخر یملک یداده بودند. و وقت

 یمختصر او را )برا ینشستگزندان بازهم باز یعلاوه بر دوره آزاد شد چون -مرگش 

که ابتدا او را از فرهنگ اخراج و بعد بازنشسته کردند( قطع  ۸۵۵۱ یکودتاتا  یمعلم

 به شام شبش محتاج بود.  باًیتقر ندکرده بود

د بلکه نبو یروشنفکر عموم یکه ملک ندیگومی یگریقول شخص د از یرینهچ یآقا

دهنده رهبر، سازمان کیژان پل سارتر نبود بلکه  کی یملک یود. آرب یاسیروشنفکر س

 است؟ گریگناه د کیهم  نیبود. ا یاسیس نیسیو تئور
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را کنار  یکه اگر مبارزه با حزب توده و شورو ندیگومی یرینهچ یبالاخره آقا و

، دیو حقوق زنان کوش یاصلاح ارض یعمر برا کی یماند. ملکنمی یزیچ یاز ملک دیبگذار

 -آورد و  دیسوم را پد یروین یهیکرد، نظر یبانیپشت یالمللبانک بین یگریانجیاز م

ها مخالفت کرد. آن رفراندومبا  - یو دکتر معظم یسنجاب ر، دکتیقیهمراه با دکتر صد

فت گاو می یشود ولکند و کودتا میفرمان مصدق را عزل می کیگفتند که شاه با می

 کرد و مکرراً یبانیپشت رفراندوماز  اًیحزب توده قو گرید ی. از سو«کندت نمیأجر»

ر چگونه بر س میدیکه د «ردک میخواه لیما کودتا را به ضد کودتا تبد»شعار داد که 

 . ستادندیشان اقول

را آلت دست  رانیبرانداز توطئه که ملت اخانمان یبا تئور ۸۵۱۱از سال  یملک

 مبارزه کرد.  کرده بود شجاعانه و مکرراً اریالاختو مسلوب یخارج یهاقدرت

 قلعه محبوس کردنددر زندان قزل هایارا بلافاصله پس از کودتا در بند توده یملک

بود او را به قتل برسانند.  کیها بود نزدایاز توده یکیکه به شهادت مهرداد بهار که 

 یرهبر جامعه -اول محمد درخشش  یننشست و در وهله کاریاز زندان ب ییپس از رها

 قیبود تشو افتهیراه  جدهمیدر مجلس ه یود و به نحومستقل ب یرا که آدم - نیمعلم

بحث به مجلس فرستاده شده بود  یکه برا ومیکنسرس ادقرارد یهحیلا هیکرد که عل

ی فاهش خیدر تار ینینوشت. ام یمفصل آن نطق را خود ملک اریکند. متن بس یسخنران

اه . اگر اشتبدیهفت ساعت به طول انجام قیکه نطق درخشش به تفار دیگوهاروارد می

. به هر حال دیکار سه چهار شب در مجلس خواب نیا یکه بر دیگومی شنکنم درخش

تشر من یداشت توانستند نطق او را به صورت کتاب یپارلمان تیچون درخشش مصون

 کنند. 

چراغ نهضت را  ینبرد زندگ و بعد یعلم و زندگ یبا انتشار مجله یملکپس از آن 

بودند  منفعل یکلسران نهضت که به ریروشن نگاه داشت، اگرچه سا یبعدفرصت  یبرا

 دیفرصت رس یننهادند و وقت یوقع یفرصت بعد یآماده شدن برا رایاو ب یهابه هشدار

 گاه خود آنان را بکوبد ودیکه مصدق از تبع دیکش ییشدند و کارشان به جا ریغافلگ

 دارند. بر رانیاز حقوق ملت ا «اعقدم در راه دف کی ستندیقادر ن»که  سدیبنو
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و  سمیالیسوسدر جهان بود که با نوشتن کتاب  یفرد نینخست یکه ملک نیا آخر
ال پس از ست. شش سیدولت سمیتالیکاپ یشورو میثابت کرد که رژ یدولت سمیتالیکاپ

 کیر رهب فیکل یخود را منتشر کرد و ده سال بعد تون دیجد یطبقه لاسیج لوانیاو م

 سمیتالیرا کاپ یشورو میرژ - ینظر تروتسک رغمبه – سیانگل یهاستیشاخه از تروتسک

 چه عرض کنم؟ گریاعلام کرد... د یدولت

دوساعته رجوع  یاگر خوانندگان به آن مکالمه یول دیسخن به درازا کش ظاهراً

 و اختصار است.  جازیا تیواکنش بنده در نها که دیکنند خواهند د

  
 

 


