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 حزب توده سازمان نظامي

   

  جالل فرھمند

Farahmand@iichs.org  

 ......................................................  

  :حزب توده در تاريخ معاصر ايران يكي از فراگیرترين و ماندگارترين حزب در بین احزاب است و دلیل آن دو چیز است

   

  .پسند آن جوانالگوبرداري از حزب كمونیست شوروي كه سالھا تجربه در پي داشت و استفاده از ايدئولوژي . ١

   

ايجـاد سـازمانھايي   . توسعه بیش از حد و حصر اين حزب كه جمعیت زيادي از ھر گـروه را بـه سـوي خـود جـذب كـرد      . ٢

  .آموزان، كارگران و حتي نظامیان مؤيد اين نظر است ، جوانان، دانش زنان براي

   

بعد از روي كار آمدن رضا پھلوي و . زب داريمدر اين شماره از ماھنامه بھارستان تكیه بیشتري بر روي سازمان نظامي ح

كـرد ارتـش متكـي بـه شـخص       ھر چنـد كـه رضاشـاه سـعي مـي     . اي در آن ايجاد شد تشكیل ارتش واحد تغییرات عمده

تـر شـد و دوري افسـران جـوان از      خودش باشد، ولي با افزايش سطح تحصیالت افسران جـوان ايـن وابسـتگي سسـت    

سواد، پس از شھريور بیست كامًال به تركیب جديدي از ارتش انجامید كه ھمگـي الزامـًا    فرماندھان قديمي و بالطبع بي

  .مقید به فرمان شاھانه نبودند

   

فرار فرماندھان قديمي ارتش شاھنشاھي و حتي دزديدن اموال لشكرھاي تحت امر به وسیله آنـان مايـه شرمسـاري    

وي فرمانده لشكر ھشـتم خراسـان بـود كـه ضـمن آنكـه از       . نمونه بارز آن سرلشكر محتشمي است. افسران جوان بود

ھاي حلبي بخاريش را ھم در كامیونھاي ارتش حمـل كـرد و در تربـت حیدريـه سـي ھـزار        میدان نبرد گريخت، حتي لوله

  .تومان از شعبه بانك ملي آن شھر دزديد

   

ناراضـي ھمچـون حـزب كبـود كـه       اين به ھم ريختگي اوضاع، تعدادي از افسران را بـه سـمت و سـوي گروھھـاي تنـدرو     

  .طرفدار آلمان بود و يا حزب نھضت ملي به رھبري سرلشكر ارفع سوق داد

   

طلب و ناراضـي   در پي تحول و دگرگوني حزب نھضت ملي و ھمچنین تبلیغات گسترده حزب توده؛ جامعه افسران اصالح

از ھمـان آغـاز فعالیـت حـزب تـوده،      . وده پیوستندبه تدريج حزب نھضت ملي را رھا كرده و به ديگر احزاب از جمله حزب ت

نـام   كه تمايالت ماركسیستي داشتند بـه حـزب روي آوردنـد و ثبـت    _ و به ويژه نیروي ھوايي_تني چند از افسران ارتش 

كردنـد   در ابتداي كاِر حزب ، اين افسران بدون توجه به شرايط خويش به طور آشكار به دفتر حزب رفت و آمـد مـي  . كردند

بدين لحاظ حزب ضمن اعالم ممنوعیت اين كار، افسران را در يك حـوزه حزبـي   . اين امر براي حزب بسیار خطرناك بودكه 

  .سازماندھي كرد و بدين ترتیب ھسته اولیه تشكیالت نظامي حزب شكل گرفت
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از دانشـجويان جـوان   اين امر برعھده سرھنگ آذر بود و شمار زيادي . مركز جذب نظامیان به حزب، دانشكده افسري بود

از مھمترين موفقیتھاي سرھنگ آذر جذب افسران ناسیونالیست به رھبري خسرو روزبـه بـود   . نظامي جذب حزب شدند

  .كه بعدھا به رھبري شاخه نظامي حزب رسید

   

خـواري   وظیفه اصلي شـاخه نظـامي در ايـن زمـان دادن اطالعـات محرمانـه ارتـش بـه حـزب و بررسـي چگـونگي رشـوه            

بنديھاي درون ارتش بود و گاھي عمًال ھنگام تظاھرات اعضاي حزب توده برخي از ايـن نظامیـان كـه     ھان و يا جناحفرماند

  .كردند شدند از اين امر تمّرد مي ھمراه با ديگر نظامیان جھت سركوب اعزام مي

   

و از جملـه اسـكنداني و   اي  افسـران تـوده  . بـود و قیـام افسـران خراسـان بـود      ١٣٢٤نقطه اوج فعالیت افسـران در سـال   

سرھنگ آذر كه چندان امیدي به پیروزي سیاسي رھبران حزب توده براي گرفتن قدرت نداشتند به ايـن نتیجـه رسـیدند    

انـد، مـا نبايـد     كـار تصـرف كـرده    حزب توده يك حزب انقالبي است، ولي رھبري آن را عناصـر غیرانقالبـي و محافظـه   « كه 

اين تز مخالف نظر سران حزب توده » .يد انقالبي عمل كنیم و آنھا را به دنبال خود بكشیمروي آنھا بشويم، بلكه با دنباله

دربـاره  . بود، اما نظامیان معتقد به اين بودند كه ھمزمان با تخلیه ايران به وسیله قواي بیگانه، مردم آمادگي قیـام دارنـد  

اما اسـتراتژي كلـي حـزب بـا ايـن جريـان چنـدان         اطالع حزب توده از اين قیام گزارشھاي ضد و نقیضي بیان شده است،

  .ھمخواني و موافقت نداشت

   

خراسان آغاز شد و با عدم ھمراھي ارتش شوروي و كم محلي حـزب تـوده    ٨قیام افسران لشكر  ١٣٢٤مرداد  ٢٤شب 

ي اين قیام و سـركوب آن در محـدوده تحـت اشـغال نیروھـاي شـوروي مشـكل       . بدون ھیچ موفقیتي به شكست انجامید

از يك سو عدم ياري شورويھا به افسران كه منجر به قتل و جرح و دستگیري آنان شـد كـه   : دوگانه براي حزب پیش آورد

نمود و از سوي ديگر با انتساب اين قیام به افسران حزب توده، حزب تحت فشار قرار گرفت و بسیاري از  ناپذير مي توجیه

  .فعالیتھاي آنان متوقف گرديد

   

قیـام آنھـا، ھیئـت حاكمـه و سـتاد      . خراسان، سازمان نظامي حزب توده را نیز در وضعیت دشواري قرار داد قیام افسران

توانست به بار  ارتش به رياست سرلشكر ارفع را بیش از پیش متوجه عواقب نفوذ حزب توده در ارتش و حوادثي كه مي

نظامي حزب شد و تعـداد افسـران بـاقي مانـده     ھمین امر منجر به دستگیري چھل تن از افسران شاخه . بیاورد ساخت

  .به حدود بیست نفر رسید

   

افسران باقي مانده از قیـام خراسـان و تعـدادي ديگـر از افسـران       ١٣٢٤پس از اعالم تشكیل فرقه آذربايجان در شھريور 

ركن دوم و شـدت عمـل   سازمان نظامي براي آموزش نظامیان به اين فرقه پیوستند و اين امر باز منجر به تحريك ارتش و 

  .مقابل سازمان افسران و خود حزب گرديد

   

پس از فروپاشي فرقه در سال بعد اين بار رژيم ھیچ گونه رحمي به افسران دستگیرشده نكرد و بسیاري را اعـدام كـرد   

ره حـزب و  اي مھلـك بـر پیكـ    ايـن ضـربه  . در حالي كه تعدادي نیز ھمراه با ساير نیروھاي فرقه به شوروي پناھنده شـدند 

  .سازمان نظامي آن بود
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دار شكست فرقه آذربايجان شده بود و نیروھاي آن از ھر طرف دچار تشتت و ريزش شده بودنـد   حزب توده نیز كه میراث

تعـدادي از افسـران و از جملـه افسـر قدرتمنـد آن سـروان       . با پیشنھاد خلیل ملكي سازمان نظامي را منحل اعـالم كـرد  

  .را تشكیل دادند» سازمان افسران آزاديخواه ايران«امر اعتراض داشتند و مستقًال خسرو روزبه به اين 

   

بسـت رسـیدن فعالیـت     با به بن. اين گروه عملگرايي را پیشه خود ساختند و نخستین اقدام آنان ترور محمد مسعود بود

حزب تـوده و تغییـر كـادر رھبـري آن     اين گروه بحث الحاق مجدد آن با حزب توده مطرح شد كه پس از برگزاري كنگره دوم 

كرد و ايـن   به بعد ھیئت اجرائیه سازمان نظامي را حزب انتخاب مي ١٣٢٩از سال . پذير شد امكان ١٣٢٧اين امر در سال 

  :ھیئت اجرائیه سازمان نظامي داراي پنج شعبه بود. پیوند تا كودتا ادامه داشت

   

  شعبه اطالعات . ٥  شعبه مالي. ٤  لیماتشعبه تع. ٣  شعبه تبلیغات. ٢شعبه تشكیالت . ١

 ١٣٢٩شاھكار سازمان در سال . فعالیت سازمان گسترش يافت و تعداد زيادي از افسران جوان مجددًا به حزب پیوستند

  .بود و آن فراري دادن رھبران زنداني حزب توده و خسرو روزبه از زندان قصر تھران است

   

مـرداد نقـش    ٢٤فعالیت چنداني از خود نشان نداد، ولي در قضـیه كودتـاي شـب     ١٣٣١سازمان در واقعه قیام سي تیر 

  .خود را به خوبي نمايان كرد و با اطالع دادن شاخه نظامي كودتاي آن شب لو رفت

   

مرداد را نیز به رھبري حزب توده داده بـود، ولـي بـه علتھـايي      ٢٨سازمان نظامي ھر چند اخبار كودتاي بعدي، يعني در 

كودتـا بـه پیـروزي رسـید و     ! ا مجھول است رھبري حزب از دادن فرمـاني مبنـي بـر جلـوگیري از كودتـا سـرباز زد      كه بر م

حزب توده فعالیتھاي آموزش نظامي و تھیه و تدارك وسايل نظـامي را شـدت بخشـید، ولـي     . حكومت كودتا تشكیل شد

  .گرديداندكي بعد اين عملیات لو رفت و تعدادي از انبارھاي اسلحه حزب كشف 

   

. تـري بـر دوش اعضـاي سـازمان قـرار گرفـت       تر شـد و بـار سـنگین    پس از كودتا وظايف سازمان نظامي افسران گسترده

ھاي فرمانداري نظامي، خنثي ساختن اقدامات  ترين وظايف سازمان حفاظت از حزب توده در برابر يورشھا و نقشه عمده

اين راه اعضاي سازمان در فرمانداري نظامي، دادرسي ارتش، شـھرباني  در . آنان و ياري به تداوم فعالیت حزب توده بود

از جمله اقدامات آنـان پـس از كودتـا عبـارت اسـت از، رھـايي       . رساندند و اداره زندانھا ھر يك به نوعي به حزب ياري مي

و مـدارك بـراي   خسرو روزبه از زندان شھرباني، طرح فرار دكتر مصدق و مخالفـت مصـدق بـا آن، رسـاندن برخـي اسـناد       

  .محاكمه دكتر مصدق به وي، مخفي ساختن برخي افراد از قبیل دكتر حسین فاطمي

   

ضـربه   ١٣٣٣با دستگیري سروان اخراجي ابوالحسن عباسي عضو ھیئت اجرائیه سازمان افسـران حـزب تـوده در سـال     

  .د، ولي نھايتًا لب به سخن گشودوي با اينكه دوازده روز زير شكنجه دوام آور. ھولناكي به سازمان نظامي وارد شد
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نگري و جابه جـايي افـراد موجـب دسـتگیر شـدن اكثـر اعضـاي سـازمان نظـامي           كاري و عدم آينده حزب توده نیز با ندانم

گاھھـاي جديـد    شـوند و روز بـه روز بـا پیـدا شـدن مخفـي       افسران زيادي با كوھي از اسناد و مدارك دستگیر مـي . گرديد

  .رسد طالعات مربوط با آب و تاب فراوان در مطبوعات طرفدار كودتا به چاپ ميسازمان و حزب توده ا

   

نفـر از اعضـاي سـازمان موفـق بـه فـرار        ٣٧نفر اعدام شدند و صدھا نفر به مجازاتھاي مختلف رسـیدند و تنھـا    ٢٧حدود 

  .شدند كه به تدريج از كشور خارج شدند

  

  


