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ﺁﻳﺎ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺩ ﻩ ﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩ ﺭ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻧﻘﺸﻰ ﺩﺎﺷﺖ؟

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺑﺎﺑﻚ ﺍﻣﻴﺮﺧﺴﺮﻭی
گﻔته شد ﻛه ﺳرﻛار ﺧانم پری ﺳﻜندری روﺯنامه نویﺲ ﺳرشناﺱ درباره محمد مسعود تحقﻴﻖ
می ﻛند و دنﺒاﻝ منابعی در مورد ارتﺒاﻁ حزب توده ی ایران با ترور وی می گردد.
مﻦ منابعی ﻛه در اﺧتﻴار داشتم ،ﻏﻴرمستقﻴم در اﺧتﻴار ایشان گذاشتم .ﻟﻴﻜﻦ در ﺟستجوی منابﻊ به
ﻛتابی برﺧوردﻡ به ناﻡ " ﻛمونﻴزﻡ در ایران" ﻛه گﻔته می شد ﺯیر نﻈر ﺳرﻫنﮓ ﺳتاد ﻋلی ﺯیﺒاﺋی در ﺳاﻝ
 13٤3در ایران نوشته شده اﺳت.
ایﻦ ﻛتاب گرﭼه به ﭼاپ رﺳﻴده ،وﻟی به ﻃور گسترده منتشر نشده و فقﻂ نسخه ﻫایی اﺯ آن به افراد
ﺧاﺻی داده شده اﺳت .ﭼند نسخه ای اﺯ آن نﻴز در ﻛتابخانه ﻫای مجلﺲ شورای ملی و مجلﺲ ﺳنا
محﻔوﻅ اﺳت .نسخه ای را ﻫم ﻛه مﻦ در اﺧتﻴار دارﻡ ،اﺯ ﻃریﻖ شادروان فریدون آﺫرﻟوﺯ به مﻦ رﺳﻴده
اﺳت.
»ﻛتاب ﻛمونﻴسم درایران« ﺯیر نﻈر ﺳرﻫنﮓ ﺳتاد ﻋلی ﺯیﺒاﺋی ،در ﺳاﻝ  1343شمسی در نهصد و ﺳی
ﺻﻔحه تهﻴه و تدویﻦ شده و اﺯ ﺳوی وی به »پﻴشوای بزرگ اﻋلﻴحﻀرﺕ ﻫمایون ،شاﻫنشاه آریامهر
محمدرﺿا شاه پهلوی« تقدیم شده اﺳت .ایﻦ ﻛتاب بی گمان ،توﺳﻂ ﻛادرﻫای باﻻی حزب توده
ایران ﻛه پﺲ اﺯ واقعﮥ  28مرداد به ﺯندان افتاده بودند و بامشارﻛت آنﻫا تهﻴّه شده اﺳت ﻛه به فعاﻟﻴّت
ﻛمونﻴست ﻫا درایران اﺯمشروﻃﻴّت تا فروردیﻦ 1343پرداﺧته و اﺯ دیدگاه یﮏ من ﱢقد معاند ﻛمونﻴسم
درایران ،به تجزیه وتحلﻴل مسایل پرداﺧته اﺳت .آن ﭼه اﺯ منﻈر یﮏ پﮋوﻫشﮕر مهم و پرفایده اﺳت،
به ویﮋه اﺳناد مندرﺝ در آن ،اﺯﺟمله باﺯﺟویی ﻫای ﺯندانﻴان ،اﺯ ﺟمله ﺧسرو روﺯبه اﺳت .آن گونه
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ﻛه روﺯبه ﺧود دردفاﻋﻴاتش میگوید ،ﻛوشﻴده اﺳت ﻛه برای ﺛﺒت درتاریخ ،رویدادﻫا را در ﻛماﻝ
درﺳتی و ﺻداقت بﮕوید .ﻟذا می توان گﻔته ﻫای او را ،اﺯ ﺟمله اﻇهاراﺕ او دربارۀ ماﺟرای قتل
ناﺟوانمردانﮥ محمد مسعود را حقﻴقت شمرد و به آنﻫا اﺳتناد ﻛرد.
فصل ﺳوﻡ ﻛتاب به ترور محمد مسعود اﺧتصاﺹ یافته و در آن ﭼنﻴﻦ آمده اﺳت:
«شب جمعه  ٢٢بهمن ماه  ،١۳٢٦محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز در خیابان اكباتان به
ضرب گلوله ای كه به مغزش اصابت كرد ،به قتل رسید .گرچه در همان هنگام ،اقامات مقدماتی
برای كشف عاملین این جنایت به عمل آمد ،ولی محیط سیاسی نامساعد آن روز باعث شد كه
این اقدامات بدون آن كه به نتیجه نهایی برسد ،متوقف گردد و قاتل شناخته نشود».

در ﺳاﻝ ﻫای اوﻝ پﺲ اﺯ قتل ،پرده ابهاﻡ وحشتناﻛی ایﻦ ﺟنایت بی ﺳابقه را پوشانده بود و شایعاﺕ
درباره ﻋاملﻴﻦ ایﻦ قتل و ﻋلل آن به حدی ﺯیاد بود ﻛه شاید پی بردن به حقﻴقت امر ﻏﻴرممﻜﻦ ﺟلوه
می نمود.
آنﻫایی ﻛه به یاد دارند ﻛه روﺯنامه ﻫای حزب توده ﻫنﮕاﻡ قتل مسعود بﻴش اﺯ ﻫمه ﺳر و ﺻدا می-
ﻛردند و پﻴراﻫﻦ ﭼاﻙ میدادند و دﺳتهﻫا و مقاماﺕ مختلﻒ را متهم میﺳاﺧتند ،حاﻝ بﻴش اﺯ دیﮕران
تعجﺐ میﻛنند وقتی قاتلﻴﻦ با ﺻراحت تماﻡ ﺟریان را فاﺵ ﺳاﺧته و معلوﻡ میشود ﻛه ایﻦ قتل فجﻴﻊ،
ﺯیر ﺳر ﻫﻴﭻ ﻛﺲ و ﻫﻴﭻ مقامی ﺟز ﻋوامل حزب توده نﺒوده اﺳت.
به ﻋنوان مﺜاﻝ ،ایﻦ مقاﻟه اﺯ روﺯنامه مردﻡ شماره  27٥مورﺧه  1٦/11/2٦در ﺫیل نقل میشود:
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دستگاه دولتی باید اشخاص و مقاماتی را كه برای منظورهای سیاسی به قتل مدیر روزنامه متوسل
.میشوند به ملت ایران معرفی كند و آنها را طبق قانون شدیداً مجازات نماید
«پنج شنبه گذشته در تهران حادثه فجیعی روی داد .محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز در
خیابان اكباتان در مال عام به دست تروریست های ماهری كه وسائل قتل نامبرده را با نقشه منظم و
پیش بینی شده ای تهیه دیده بودند كشته شد .قاتلین با مهارت مخصوص كه ظاهراً هیچ اثر جرمی از
خود نگذاشتند با جسارت و بی پروائی این عمل فجیع را بانجام رسانیده و فرار كردند .حتی صدای
گلوله نیز شنیده نشد و در یك خیابان عمومی تروری صورت گرفت كه نیروهای تامینیه از آن هیچ
خبر نشدند؟
خوانندگان از نظر حزب ما و روزنامه ما درباره روزنامه مرد امروز و مدیر آن باخبرند ولی
اگر ما این قتل فجیع را قابل بحث و مطالعه میدانیم علت این است كه این جا موضوع شخصی در
میان نیست ترور یك مدیر روزنامه هنگامی كه دشمنان آزادی ایران برای ایجاد یك دیكتاتوری راه را
هموار میكنند نمی تواند تنها جنبه فردی داشته باشد بلكه عملی است كه دامنه وسیع اجتماعی دارد و
هر فرد یا جمعیتی كه باجتماع ایران عالقه دارد باید اهمیت اجتماعی این اقدام زشت را درك كند.
همانطور كه حتی محافل و روزنامه های رسمی و نیز نیم رسمی معتقدند قتل محمد مسعود با
در نظر گرفتن اسلوب ترور و بی باكی خاصی كه قاتلین ماهر از خود نشان داده اند نمیتواند یك قتل
تصادفی و یا مبتنی بر خصومت شخصی وی با یكی از افراد معمولی این كشور باشد .حتی روزنامه
كیهان هم نوشت " كه قتل مسعود مسلماً یك قتل سیاسی است قتلی است كه بقصد ارعاب و ایجاد
وحشت ارباب قلم و اهل سیاست واقع شده و بقصد این بوده است كه از آن استفاده سیاسی شود".
استفاده سیاسی از كشتن یك مدیر روزنامه برای ایجاد وحشت و رعب در كسانی كه با روزنامه
و سیاست سر و كار دارند چنین است نتیجه فوری كه هر ناظری میتواند با مشاهده اسلوب و
خصوصیات این قتل فجیع درباره منظور اصلی قاتلین مدیر روزنامه امروز ،استنباط نماید.
اینجاست كه اهمیت اجتماعی قضیه در جلو چشم میاید .اینجاست كه معلوم میشود در كشور
ما اشخاصی و مقاماتی وجود دارند كه برای استفاده سیاسی برای ترساندن و مطیع ساختن آنهائی
كه جرات دارند از آزادی قلم بر ضد منظورهای غلط آنها استفاده كنند برای مهیا ساختن زمینه و
كوفتن جاده جهت حكمروائی سیاسی بخود اجازه میدهند كه برخالف تمام اصول اخالقی و قانونی
برخالف تمام موازین بشری با زیر پا گذاشتن همه قیود اجتماعی مغز روزنامه ای را با گلوله
متالشی سازند.
اگر بنا باشد چنین اشخاصی و مقاماتی در كشور وجود داشته باشند اگر بنا باشد چنین كسانی در
اجرای نظر خود آزاد باشند دیگر در كشور ما چه اثری از آزادی قانون باقی خواهد ماند ،چه كسی
می تواند تامین داشته باشد برای حرفی كه میزند ،برای چیزی كه می نویسد فردا او را نخواهند
كشت؟
ترور برای منظور سیاسی و برای از میان برداشتن آزادی قلم طلیعه ایجاد حكومت دیكتاتوری
و قلدری است.
همه خوب میدانند كه در كشور ما حكومت دیكتاتوری بیست ساله نخستین اقدام خود را با ترور
یكی از مدیران جراید آغاز نمود .قتل محمد حسین مسعود اعالم خطری است برای تمام كسانیكه از
تجدید دوران دیكتاتوری گذشته وحشت دارند و نمی خواهند آخرین آثار آزادی های فردی و اجتماعی
به دست جنایتكارانی كه برای پیشرفت منظور خود به سیاه ترین عملیات دست زده اند محو گردد
در چند روز اخیر جامعه مطبوعات و افكار عمومی ملت ایران تنفر شدید خود را نسبت به مرتكبین

فصلنامه ره آورد شماره  ،98بهار 1391

آیا حزب توده ی ایران در قتل محمد مسعود نقشی داشت؟

209

این عمل فجیع نشان داد.
افكار عمومی خوب حس كرد كه این ترور سیاسی محدود به جنبه فردی نیست و بقول روزنامه
كیهان "این شتری است كه در خانه هر كس خواهد خوابید"
افكار عمومی خوب حس كرده بود كه باید برای جلوگیری از تجدید دورانی كه پس از قتل مدیر
روزنامه "قرن بیستم" در بیست و اندی سال پیش بوجود آمد برای جلوگیری از تجدید یك دیكتاتوری
وحشتناك كه همه بقایای آزادی در ایران نابود خواهد ساخت باید این تقشه فجیع در جنین سقط
گردد.
ً
ملت ایران از دولت آقای حكیمی جدا میخواهد كه ریشه های عمیق این قتل سیاسی را كشف كند
كسانی را كه برای منظورهای سیاسی بقتل مدیر روزنامه متوسل میشوند به ملت ایران معرفی نماید
و آنها را طبق قانون شدیداً مجازات كند دستگاه دولت شهربانی و قوای تامینیه اگر واقعاً مایل باشند
میتوانند راز این ترور عجیب را برمال سازند و همواركنندگان جاده دیكتاتوری را به ملت ایران
معرفی كنند.
با اطالع از قدرت دولت بانجام این تقاضای افكار عمومی اگر دولت در این مورد از خود سستی
نشان بدهد اگر در كشف ریشه های قوی این جنایت سهل انگاری كند و بالنتیجه خطری را كه اكنون
متوجه آزادی مطبوعات و آزادی های دیگر فردی و اجتماعی
شده است نادیده انگارد آنوقت است كه ملت حق دارد دولت را
قابل اعتماد ندارد و حق دارد تصور كند كه مقامات باال نیز در
این نقشه بی باكانه و فجیع بی دخالت نیستند.
ما منتظریم كه دولت فوراً وظیفه قانونی خود را انجام دهد
و جداً برای برآوردن این تقاضای حقه افكار عمومی ایران اقدام
كند».

خسرو روزبه و ابوالحسن عباسی و ابراهیم پرمان سه نفر
از عاملین این جنایت ضمن بازجویی صریحاً اعتراف كردند كه
قتل محمد مسعود به دست یك كمیته ترور هشت نفری صورت
گرفته است.
ﺧسرو روﺯبه
خسرو روزبه در عین حال ادعا دارد موقعی كه ترور مزبور
صورت گرفته است ،نه او و نه عباسی و نه هیچ یك از افراد كمیته ترور عضو رسمی حرب توده نبوده
اند ولی هركس نگاهی به وضع حزبی این دو نفر و شخصیت  ٦نفر تروریست دیگر بیافكند ،عدم دخالت
مستقیم حزب توده را در این قتل به هیچ وجه باور نخواهد كرد.
ما در ادامه خوانندگان را با صحنههایی از بازپرسی جالبی كه با حضور سرلشگر آزموده دادستان
ارتش از خسرو روزبه و ابوالحسن عباسی به عمل آمده است ،آشنا میكنیم .این بازپرسی در اوایل
مهرماه  ١٣٣٦صورت گرفته و خسرو روزبه در پاسخ نخستین سوالی كه در صفحات  ١٧و  ١٨اوراق
بازپرسی از او شده است ،چنین توضیح میدهد:
"در نیمه دوم سال  ١۳٢٦من به اتفاق چند نفر از دوستانم جلساتی تشكیل می دادیم كه البته
این جلسات به هیچ وجه جنبه حزبی نداشت  ...كسانی كه در این جریان شركت داشتند ،عبارت
بودند از هشت نفر به نام های من ،ناصر صارمی ،ابراهیم پرمان ،سفیه خانم حاتمی ( معروف به
صفا خانم ) .در این جلسه كه هرگز رئیسی نداشت و چنین انتخابی هم صورت نگرفت ،تصمیم به
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ترور محمد مسعود گرفته شد .كسانی كه از طرف جلسه برای این كار انتخاب شدند ،عبارتند بودند
از :عباسی ،حسام لنكرانی ،سیف اله همایون فرخ و منوچهر رزمخواه .اتومبیل متعلق به حسام
لنكرانی بود .منوچهر رزمخواه كه در رانندگی مهارت داشت ،به عنوان راننده انتخاب شد .قرار بود
حسام لنكرانی و سیف اله همایون فرخ در اتومبیل بنشینند یا حول و حوش كار را مراقبت كنند كه
اگر خطری برای عباسی پیش آید ،به او كمك نمایند .عباسی هم ماموریت اجرای كار را به عهده
گرفت.
حسام لنكرانی با محمد مسعود دوستی داشت و محمد مسعود به خانه لنكرانی رفت و آمد می
كرد .یكی از نقشه ها این بود كه از این دوستی استفاده شود؛ یعنی به یك ترتیبی او را سوار اتومبیل
كنند یا بالعكس سوار اتومبیلش شوند و برای این كار الزم بود عباسی و حسام و دیگران به دنبال
محمد مسعود باشند و هر وقت چنین فرصتی دست داد ،از آن استفاده نمایند .چند شب اتومبیل حامل
این عده در سر یكی از كوچه های فرعی بین فردوسی و الله زار كشیك داد و این عده یا درون آن
بودند یا پیاده در پیرامون اتومبیل راه می رفتند و همین عمل موجب شد كه توقف اتومبیل معین در
نقطه معین ،توجه یك پسر بچه را به خود جلب نماید و پس از آن كه جریان قتل اتفاق افتاد ،گزارش
همین پسر بچه در مورد مشخصات اتومبیل موجب راهنمایی مامورین كارآگاهی شد و توانستند
ابتدا اتومبیل را بشناسند و سپس برادران لنكرانی را جمعاً دستگیر نمایند .البته این ها مدتی زندانی
بودند؛ بعداً آزاد شدند .به هر حال این اتومبیل در یكی از شب ها نیز سر ماموریت خود بود .در آن
شب محمد مسعود از اداره روزنامه خارج شده بود و به سرعت به طرف چاپخانه رفته بود .اتومبیل
نیز او را تعقیب كرده بود و وقتی مسعود از اداره روزنامه (چاپخانه) خارج شده بود ،عباسی به
او نزدیك شده و یك تیر شلیك كرده بود .ضمناً قرار بود هرگز به یك تیر اكتفا نشود .لذا عباسی پس
از رها كردن تیر اول كه در نتیجه آن مسعود بی حال شده بود ،تیر دیگری را توی شقیقه اش خالی
كرده بود و بدین ترتیب به عمرش خاتمه داده بود.
همان شب من در منزل نشسته بودم و نمی دانم ورق یا شطرنج بازی می كردم كه گفتند دو نفر
آمده و با شما كار دارند .وقتی جلوی در رفتم ،حسام بود با یك نفر دیگر كه االن درست به خاطرم
نیست .در یك كلمه فقط گفت «شد» و البته من مقصودش را فهمیدم و او بالفاصله رفت .وقتی به
اطاق برگشتم ،اعصابم قدری ناراحت شده بود و چون نمی دانستم فردا قضیه در روزنامه نوشته
خواهد شد ،به سختی كوشیدم تا دیگران نفهمند كه خبر فوق العاده ای به من داده اند و ناراحت
شده ام؛ زیرا فردا می توانستند حدس بزنند كه دگرگونی حال من و قضیه قتل محمد مسعود به هم
بستگی داشته است .این اصل قضیه است و هیچ گونه اشتباهی در آن نیست و آینده اثبات خواهد
كرد كه آن چه نوشته ام بدون یك كلمه اشتباه ،درست است».

این بیانات خسرو روزبه بود .پس از توضیحات مزبور ،بالفاصله ابوالحسن عباسی احضار شد تا
جریان از وی نیز سوال شود .وی در ابتدا چنان كه در ذیل مالحظه میشود ،در عین حال كه قضایای
اصلی را اعتراف نمود ،سعی كرد این مسئله را كه مسعود به دست شخص او ترور شده است ،انكار كند.
برای اطالع خوانندگان عین بیانات عباسی را كه در صفحه  ١٩اوراق بازپرسی پرونده خسرو روزبه
نموده است ،در ذیل نقل میكنیم:
"در سال  ٢٥بعد از قیام  ٢١آذر ،حزب توده سازمان نظامی را منحل نمود و به وسیله روزبه
كه مسوول تشكیالت و سازمان نظامی بود[ ،این قضیه] به كلیه افسران گفته شد .ولی بعد از چندی
روزبه در هیئت اجرائیه پیشنهاد نمود كه الزم است سازمان نظامی وجود داشته باشد زیرا روزی
روس ها و حزب توده به این سازمان احتیاج خواهند داشت و شب و روز در فعالیت بود تا دوباره
سازمان نظامی را به وجود آورد .ضمناً برای این كه اگر روزی این سازمان احتیاج به افراد سویل
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پیدا كرد اشخاص مطمئنی وجود داشته باشد ،از دوستان قدیمی خود افرادی را انتخاب كرده و با
آنها جلساتی تشكیل داد و منظور خود را كه كمك به سازمان نظامی است ،بیان كرد .این افراد
عبارت بودند از :حسام لنكرانی ،ناصر صارمی ،سیف هللا همایونفرخ ،رزمخواه ،صفا خانم و بنده.
در یك جلسه روزبه اظهار كرد كه باید افراد سرشناسی را ترور كرد و منطق او این بود كه اگر
افرادی از دسته های مختلف ترور شوندً ،
اوال باعث تضعیف حكومت شده و ثانیاً دسته های مختلف
با یكدیگر مبارزه را شروع خواهند كرد .او در آن شب محمد مسعود را پیشنهاد كرده ،می گفت:
محمد مسعود مقاالتی نوشته و به دربار حمله نموده و مقاالتی بر ضد دین نوشته و انجام گرفتن
این عمل باعث می شود كه همه متوجه دربار شوند.
ً
مخصوصا حسام لنكرانی می گفت :روس ها با عمل ترور
آن شب همه مخالفت می كردند؛
مخالف هستند و اگر الزم باشد ،باید از آنها دستور گرفت .روزبه سخت عصبانی شد و گفت:
روس ها ً
اوال حق ندارند به این كارها دخالت كنند ،ثانیاً دخالت نمی كنند ،ثالثاً اگر بفهمند ،خوشحال
ً
خواهند شد و چون دید همه سكوت كرده اند و كسی حاضر نیست جواب بدهد ،گفت :من شخصا این
كار را تمام می كنم .فقط آنهایی كه حاضرند به برای رانندگی كمك كنند ،بگویند .همایونفرخ حاضر
شد كه رانندگی را قبول كند و حسام لنكرانی هم حاضر شد كه با آنها باشد .دو شب دنبال مسعود
رفتند و شب دوم جلوی چاپخانه روزبه او را مالقات نموده و به قتل می رساند .بعد از چندی كه
برادران لنكرانی دستگیر شدند ،روزبه باز جلسه ای تشكیل داد و گفت :الزم است در لحظه ای كه
برادران لنكرانی در زندان هستند ،به سراغ ابوالفضل حاذقی « نماینده مجلس» رفت كه ً
اوال با ترور
او توجه از طرف برادران لنكرانی برگردد و ثانیاً دنباله كار خود را ادامه دهیم .هیچ كدام حاضر
نشدند جواب مثبت بدهند .باز عصبانی شد و گفت :شخصاً اتومبیل كرایه نموده و به در منزل حاج
حاذقی رفته ،او را ترور خواهم كرد .ولی افرادی كه در آن جلسه بودند هم عصبانی شدند و گفتند
باید دست از این كار برداشت .او هم كه دید عصبانیتش به جایی نرسید ،سكوت كرده و دیگر دنبال
نقشه های شوم خود را نگرفت.

این هم اظهارات عباسی بود .هر دو نفر در اصل موضوع را كه ترور به دست كمیته هشت نفری
صورت گرفته ،اختالفی نداشتند .ولی هر یك از آنها عمل مستقیم قتل را به دیگری نسبت میداد.
جریان بازپرسی از این دو نفر درباره اختالف گویی كه با یكدیگر داشته اند ،بسیار جالب است و یكی
از صحنههای پرونده قطور روزبه را تشكیل میدهد .ما البته نمیتوانیم همه جریان این صحنه جالب را
از نظر خوانندگان بگذرانیم .فقط به قسمتهایی از آن اشاره می كنیم.
خسرو روزبه در صفحه  ٢٥اوراق بازپرسی خود چنین مینویسد:
" من بدون تردید عامل قتل نبوده ام و دالیلم به طور خالصه به قرار زیر است:
الف  -عده ای كه مامور قتل بوده اند ،از چهار نفر به نام های عباسی ،حسام لنكرانی ،سیف
اله همایونفرخ و منوچهر رزمخواه كه از این عده فعال منوچهر رزمخواه در تهران است و در آن
شب ها سمت رانندگی داشته است .در صورتی كه این فرد در محضر بازپرس حاضر شود ،می
تواند عین واقع را توضیح دهد.
ً
ب -نفر هشتم گروه ما ابراهیم پرمان است .این شخص نیز قطعا در ایران است و می تواند به
روشن شدن حقیقت كمك نماید.
پ  -خود من در آن روزها در حال اختفا بسر می بردم و غیر ممكن است كه یك شخص مخفی
مثل من و در شرایطی كه من از زندان دژبان فرار كرده بودم و تمام مامورین در تعقیب من بودند،
مرتكب چنین بی احتیاطی عجیبی بشوم .توضیح این كه در آن روزها حزب توده قانونی بود و تنها
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فرد فراری كه تحت تعقیب بود ،من بودم و شخص تیمسار رزم آراء عالقه و اصرار داشتند كه من
دستگیر شوم و تمام قدرت دستگاه تعقیب متوجه من بود .چگونه ممكن است من در چنان شرایطی
مرتكب چنان كاری شوم و تازه اگر هم من داوطلب می شدم ،جلسه اجازه چنین كاری را نمی داد.
تمام كسانی كه انتخاب شدند ،با رای و مشورت جلسه ها بود.
ت -در یكی از پاسخ ها چگونگی گزارش حسام و همراهش را كه نیم ساعت بعد از قتل داده
شد ،توضیح دادم و بدین ترتیب تصور می كنم به قدر كافی روشن است كه من در اجرای قتل شركت
نداشته ام .این را نیز انكار نمی كنم كه وجود من در این جلسات تاثیر جدی داشته است".

باالخره طرفین به قدری در این موضوع با یكدیگر جدال كرده و حرفهای یكدیگر را تكذیب می
نمایند كه از طرف مقام بازپرسی به هردوی آنها چنین اخطار میشود:
" به خسرو روزبه و سروان سابق عباسی هر دو نفر اخطار میشود كه اگر بویی از شرافت
برده اند كه تكیه كالمتان است ،توجه نمایید در این كه تردیدی نیست که یكی از شما دو نفر نسبت
به قتل محمد مسعود كه كدام یك از شما او را به دست خود به قتل رسانیده اند ،دروغ می گویید.
برای آخرین بار اول خسرو روزبه و دوم عباسی توضیح دهید محمد مسعود به دست چه كسی
كشته شد".

پس از این كه باز جوابهای متناقضی از طرف دو نفر مزبور داده میشود ،به تدریج مسئله در اثر
بحث روشنتر میشود ،به نحوی كه تیمسار سرلشگر آزموده خطاب به عباسی ،پس از این كه با استدالل
دقیق ثابت میكند كه بیانات وی قانع كننده نیست ،چنین اظهار میدارند:
"  ...به هرحال استنباط اینجانب در سمت دادستان ارتش این است كه شما ،یعنی سروان
سابق عباسی خالف میگویید".

جریان بازپرسی نشان میدهد كه خسرو روزبه در این جا برای كشف جریان و بدین منظور كه
عباسی حقیقت امر را اعتراف كند ،به مقام دادستانی ارتش كمك كرده و دالیل جدیدی ارایه داده است.
باالخره در صفحه  ٢٧بازپرسی ،عباسی چنین اعتراف میكند:
" قبول می كنم كه در قتل محمد مسعود بنده عامل اصلی بوده ام و افرادی كه با بنده حاضر
بوده اند حسام لنكرانی ،همایونفرخ و رزمخواه بوده است و كلیه این افراد در جلسه انتخاب شدند؛
ولی به حقیقت قسم روی تبلیغ و تشویق و صحبت های مختلف روزبه بود".

سئوال از عباسی:
" توضیح دهید با چه اسلحه عمل قتل محمد مسعود را انجام دادی .اسلحه كجا است و چند
تیر شلیك كردی و كیفیت از چه قرار بود .مشروحاً توضیح دهید".

جواب ابوالحسن عباسی:
" اسلحه پارابلوم بود و اسلحه را روزبه داد و تیر شلیك كردم و كیفیت جریان از اینقرار
بود:
چند شب با اتومبیل حسام لنكرانی به اتفاق همایونفرخ و رزمخواه در خیابان فردوسی
جلوی اداره روزنامه مسعود رفتیم تا آن شب كه قتل انجام گرفت ،مسعود از اداره پایین آمد
و سوار اتومبیل خود شد .او را تعقیب كردیم تا جلوی چاپخانه مسعود پیاده شد و به چاپخانه
رفت .پس از برگشتن لحظه ای كه خواست سوار اتومبیل شود و یك قسمت از بدن خود را داخل
اتومبیل نموده بود ٢ ،تیر شلیك كردم و با سرعت از آن جا خارج شدم و خود را به اتومبیل
رسانیدم .همایونفرخ و رزمخواه در اتومبیل بودند و حسام لنكرانی در سر كوچه ای كه نزدیك
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چاپخانه بود ایستاده بود .ما منتظر حسام نشدیم و سوار اتومبیل شده ،به خانه همایونفرخ
آمدیم .بعد از نیم ساعت حسام هم آمد».

سئوال از خسرو روزبه:
" سروان عباسی اظهار می كند اسلحه پارابلوم را شما برای انجام ترور محمد مسعود به
او دادید .صحیح می گوید یا خیر؟"

جواب خسرو روزبه:
" من هنگامی كه از ارتش فرار كردم ،دارای یك پارابلوم بودم و این سالح را تحویل ارتش
نداده و نزد خودم بوده همان را در اختیار عباسی گذاشتم و پس از انجام عمل ،به خود من پس
داد".

تا این جا توضیحات و نقل قولها مربوط به جریان جنایت و طرز عمل بود .اما دالیلی كه روزبه
درباره لزوم قتل و ترور بیان میكند و علت انتخاب محمد مسعود به عنوان نخستین قربانی این فكر
نحیف ،بسیار جالب است.
روزبه در صفحه  ٢٩بازپرسی میگوید:
" ما گروهی به وجود آورده بودیم كه بتوانیم سریع تر به هدف های اجتماعی نایل شویم و
فكر می كردیم كه ممكن است با ترورهای سیاسی به هدف های سیاسی رسید.
به طور كلی جلسه ای كه ما تشكیل داده بودیم ،یك جلسه افراطی و مركب از افراد تندرو و
احساساتی بود .عقیده ای كه ما را به دور هم جمع كرده بود این بود .خیال می كردیم حزب توده
ایران حزب محافظه كاری است یا الاقل رهبران آن از افراد ترسو و محافظه كار تشكیل شده اند
و نمی خواهند و یا قادر نیستند تصمیمات تند و شدیدی بگیرند".

درباره انتخاب محمد مسعود میگوید:
" ما هشت نفر خودمان را به عنوان اعضاء موسس می دانستیم فكر می كردیم وقتی كارمان
توسعه پیدا كرد ،می توانیم عده دیگری را به دور خود جمع كنیم .ما فكر می كردیم برای گم كردن
راه برای این كه پلیس نتواند سمت الزم را برای پیدا كردن گروه ما بیابد ،اول از كسی شروع
كنیم كه دارای دستجات مخالف زیادی باشد .محمد مسعود از این جهت ایده آل بود زیرا با انتشار
روزنامه مرد امروز ،تقریباً همه كس را با خود دشمن كرده بود .از یك طرف با دسته مسعودی ها
و روزنامه اطالعات سخت درآویخته بود ،از طرف دیگر با قوام السلطنه و گروه طرفدار او مخالف
بود و جنگ و جدال های زیادی با هم داشتند ،در عین حال با امثال حاج علینقی كاشانی و سایر
ثروتمندان طرف می شد تا از آنها پول بگیرد و دیگر آنان را مورد حمله قرار ندهد ،از یك طرف نیز
روزنامه اش خواننده زیاد داشت و مقاالتی كه علیه نهضت جهانی طبقه كارگر منتشر می ساخت
می توانست تاثیر منفی داشته باشد .این ها دالیلی بود كه ما اقامه كردیم و گفتیم اگر او هدف قرار
ً
اصال از
گیرد ،به علت دشمنان كثیری كه دارد ،توجه مامورین پلیس به همه دسته ها خواهد رفت و
راه پرت خواهد شد .نكته دیگری نیز كه این كار را تسریع كرد و شاید اگر پیش نمی آمد ممكن بود
هرگز محمد مسعود به قتل نرسد ،مسئله مسافرت قریب الوقوع او به اروپا بود و همین امر باعث
شد كه در اجرای كار سرعت بیشتری به خرج داده شود"

در صفحات  ٣٠و  ٣١اوراق بازجویی ،خسرو روزبه درباره جهات مثبت و منفی قتل مسعود چنین
توضیح میدهد:
"نتیجه ای كه ما گرفتیم ،مثبت بود .یعنی روزنامه های مختلف كه در تهران انتشار می یافتند،
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همان طور كه ما پیش بینی كرده بودیم این قتل را به گروه سیاسی مخالف خود نسبت دادند و به
قدری قضیه به هم گره خورده بود كه هیچ كس نمیتوانست به فكر گروه كوچك ما باشد و ما در این
عمل در حقیقت موفق شده بودیم .ولی دستگیری غیرمترقبه برادران لنكرانی ضربه شدیدی به این
طرز فكر زد و ما تازه فهمیدیم كه این گونه اعمال را نمی توان برای مدت مدیدی از دید مامورین
تعقیب مصون داشت".

روزبه اظهارات عباسی را دایر بر این كه پس از دستگیری برادران لنكرانی نقشه ترور آقای
ابوالفضل حاج حاذقی نماینده سابق مجلس طرح شده است ،تصدیق میكند و در صفحه  ٣١اوراق
بازپرسی چنین مینویسد:
"پس از دستگیری برادران لنكرانی و كم شدن دو نفر از اعضای گروه این صحبت به میان
آمد كه اگر كار متوقف شود خودبخود این فكر به وجود خواهد آمد كه برادران لنكرانی عامل قتل
محمد مسعود بوده اند  ...چنان كه بعد از دستگیری آنها اگر ترور صورت نگیرد .نام كسی كه در
این هنگام برده شد ،نام ابوالفضل حاذقی نماینده مجلس بود و به این جهت نام او برده شد كه ً
اوال
انگلوفیل تشخیص داده شد ،ثانیاً از لحاظ اجرای كار منزلش بسیار مناسب بود ،به این معنی كه
او در خیابان قدیم شمیران و دور از جاده منزل داشت و وقتی از اتوبوس پیاده می شد كه به خانه
برود ،به سهولت ممكن بود ترور شود .در اطراف خانه اش نیز تحقیقات شد ولی هرگز این كار
عملی نشد".

عالوه بر محمد مسعود ،كمیته ترور قصد ترور آقای سید ابوالحسن حائری زاده را نیز داشته است.
خسرو روزبه در این باره چنین میگوید:
" به جز محمد مسعود كه برای اولین اقدام مورد بحث قرار گرفت ،فقط نام یك نفر مطرح
شد و آن هم حائری زاده بود .علت طرح نام او هم این بود كه شهرت داشت طرفدار انگلستان یا
به اصطالح انگلوفیل است .دیگر نام هیچ كس مطرح نشد و به طور كلی طبق تشخیص آن روز
ما كسانی از همین قبیل كه مشكوك به جانبداری از سیاست انگلستان بودند ،مورد نظر قرار
داشتند".

بنابر مراتب باال خوانندگان مالحظه مینمایند یك دسته تروریست هشت نفری كه ارتباط معنوی خود
را با حزب توده و افكار و عقاید آن به هیچ وجه تكذیب نمیكنند و فقط مدعی هستند كه در آن هنگام
تماس تشكیالتی با حزب توده نداشتهاند ،وظیفه اساسی خود را با قتل و آدم كشی یعنی پست ترین جنایات
میدانستهاند و ادعا میکنند که میخواستهاند به اصطالح هدفهای اجتماعی خود را پیش ببرند ولی آن
هدف اجتماعی که با قتل و آدم کشی مخفیانه و ناجوانمردانه تامین شود ،در حقیقت هدف ضد اجتماعی
است و عاملین آن بدون هیچ گونه تردید جنایتكاران حرفهای محسوب میشوند.
اكنون دو مسئله را مورد توجه قرار میدهیمً .
اوال این كه عاملین قتل مسعود این جنایت را از لحاظ
ً
تئوریهای ماركسیسم كه حزب توده ادعای پیروی آن را میكند ،چگونه توجیه میكند .ثانیا حزب توده
و رهبران آن تا چه اندازه مسئول این جنایت هستند.
درباره مسئله اول جواب خسرو روزبه بسیار صریح است .او میگوید:
"من اشتباه كرده ام و این ترور با تئوریهای ماركسیستی مغایر بوده است".

در جواب این سئوال که به نظر شما ترور محمد مسعود با تئوری ماركسیستی تطبیق میكرده است
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یا نه؟ وی چنین جواب میدهد:
"به نظر من ترور مسعود با تئوریهای ماركسیستی مطابقت نداشته است"
صفحه  ٣بازجوئی تكمیلی

وقتی از وی پرسیده میشود پس چرا بدین عمل مبادرت ورزیده ،پاسخ میدهد:
"انجام این كار به نظر من در شرایط حاضر نادرست است ولی در شرایط  ١٠سال پیش
كه سطح اطالعات من در مسائل تئوریك پائین تر از حاال بوده و به این اشتباه تئوریك درست
واقف نبودم ،بی اشكال میرسید».

پس قتل ناجوانمردانه محمد مسعود جنایتی است كه حتی طبق تئوریهای خودشان هم نمیتوانند آن
را توجیه كنند و مجبورند بگویند اشتباه كردهایم و یا اطالعات ما كم بوده است و غیره.
اما در مسئله دوم یعنی مسئولیت حزب توده و رهبران آن در این قتل فجیع ،خسرو روزبه به پاسخ
های مبهم و بی سروته اكتفا میكند .وی میگوید كه:
"چون در آن هنگام عضو حزب توده نبودیم ،این قتل را فقط به فكر خودمان انجام دادیم و
نه تنها در آن موقع گزارشی در این باب به حزب توده ندادیم ،بلكه بعداً هم كه دوباره به حزب
پیوستیم ،كوچك ترین اطالعی در این باب به حزب توده تسلیم ننموده ایم".

وقتی از روزبه سئوال میشود "بعداً كه اطالعات شما باال رفته بود ،چرا عمل خود را در این مورد
به طور رسمی به حزب اطالع ندادید؟"
خسرو روزبه جواب مضحكی به شرح زیر میدهد:
" من قصد داشتم این مسئله را در كنگره سوم حزب مطرح كنم و اگر به كمیته مركزی حزب
گزارش نداده ام ،در درجه اول به این علت بود كه این عمل در زمانی صورت گرفته بود كه من
عضو حزب توده ایران نبودم و خودم را ملزم نمی دانستم در این باره گزارشی بدهم و درجه دوم
به این علت بود كه میل داشتم این مسئله در یك جلسه وسیع تر مطرح شود".
صفحه  ٣بازجوئی تكمیلی

درباره مجموعه اظهارات ناقص و بی سر و ته خسرو روزبه مالحظات زیر را از نظر خوانندگان
میگذرانیم:
 -١اظهارات خسرو روزبه درباره این كه در سال  ١٣٢٦به واسطه نقص معلومات تئوریك به غلط
بودن ترور از نظر تئوری ماركسیستی واقف نبوده است ،به هیچ وجه صحیح به نظر نمیرسد ،زیرا
روزبه بنا به اعتراف خودش از سال  ١٣٢٢عضو حزب توده بوده و بارها نظریات منفی ماركسیسم را
درباره ترور در كتب و مجالت و صفحات جراید حزبی كه مخالفت خود را با ترور بارها تاكید میكرده
اند ،مطالعه كرده است .خود او گرچه میگوید از سال  ١٣٢٥به واسطه انحالل سازمان افسری از طرف
كمیته مركزی حزب توده دیگر در حزب عضویت نداشت ،ولی ضمناً چنین اعتراف میكند:
" ولی البته از لحاظ اعتقاد مرامی من در همان حال هم ماركسیست بوده ام"

عالوه بر این دالیل كلی بر عدم صحت اظهارات روزبه ،مدارك زندهای وجود دارد و آن كتابی
است كه قبل از سال  ١٣٢٥به قلم خود خسرو روزبه نوشته شده است .این كتاب به نام «فرهنگ لغات
و اصطالحات سیاسی و اجتماعی» توسط اردشیر «اردشس آوانسیان معروف» و خسرو روزبه با نام
مستعار «ستخر» عالمت اختصاری چهار كلمه «سروان توپخانه خسرو روزبه» نوشته شده و ابتدا در
روزنامه رهبر و سپس به شكل كتاب توسط اداره پخش نشریات توده منتشر شده است .از صفحه ٧٩
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تا  ٨٣این كتاب تحت عنوان «ترور» مطالب مفصلی درباره ضرر ترور انفرادی از لحاظ ماركسیسم
بحث شده است.
در صفحه  ٨٠این كتاب اردشس و روزبه مینویسند:
"احزاب آزادیخواه دنیا همواره ترور انفرادی را برای آزادی مضر و خطرناك میدانند ...
تاریخ احزاب و انقالبات معروف ثابت كرده است كه این نوع ترور همواره بر ضرر نهضت
آزادی تمام شده است"

و در صفحه  ٨١و  ٨٢مینویسند:
"یك حزب آزادیخواه نمیتواند طرفدار ترور انفرادی باشد .حزب توده ایران نیز كه نمونه
یك حزب مترقی و آزادیخواه است ،جداً با ترور انفرادی مخالفت دارد و در عوض طرفدار
نهضت های بزرگ توده است".

پس مالحظه میشود كه نه تنها روزبه هنگام انجام ترور محمد مسعود از تئوری ماركسیستی در این
باره بی اطالع نبوده ،بلكه خود او چند سال قبل به همراهی یكی از رهبران معروف حزبی در مذمت
ترور از لحاظ ماركسیسم كتاب نوشته است.
 -٢اظهارات روزبه مبنی بر این كه رهبران حزب توده از جریان ترور محمد مسعود بی اطالع
بودهاند نیز به كلی نادرست است .در حقیقت خبر مربوط به ترور محمد مسعود به دست روزبه و عباسی
را ابتدا افرادی از حزب توده به مامورین انتظامی گفتند كه نه عضو كمیته مركزی حزب توده و نه
عضو كمیته هشت نفری ترور بودهاند و این خود میرساند كه حقایق درباره ترور محمد مسعود ،حتی
به كادرهای پایینتر از كمیته مركزی نیز رسیده است.
خود روزبه هم وقتی در بازجویی میبیند که اظهار نظرش مبنی بر بی اطالعی كامل كمیته مركزی
حزب توده غیر قابل قبول است ،این احتمال را میپذیرد كه افراد دیگری از كمیته ترور هشت نفری
جریان را به كمیته مركزی حزب گزارش دادهاند و میگوید« :اگر هم آنها می دانستهاند ،به روی من
نمیآوردهاند».
در یك قسمت از بازجویی تكمیلی خود (صفحه  )٤روزبه چنین مینویسد:
ً
شخصا همان طور كه مكرراً توضیح داده ام ،ابداً كلمه ای در این باره با رهبران
"خود من
حزب توده ایران در میان نگذاشته ام .آنان نیز هرگز كلمه ای در این خصوص با من صحبت نكرده
اند ولی احتمال این كه یكی دیگر از این عده هشت نفری موضوع را به كمیته مركزی گزارش داده
باشند ،وجود دارد".

در صفحه  ٣نیز مینویسد:
"  ...یا اگر اطالع داشته اند نخواسته اند به روی من بیاورند".

 -٣اظهارات روزبه مبنی بر این كه میخواسته است به كنگره سوم در این باره گزارش دهد،
كامال مسخره به نظر میرسد ،زیرا موضوعی را كه تا این حد مخفی میداشتند و حتی اطالع كمیته
مركزی حزب را هم نمیخواهد صریحاً اعتراف كند ،چگونه ممكن است در یك جلسه وسیع كنگره كه
بالفاصله انتشار و شیوع آن در داخل حزب و سپس به خارج حزب قطعی خواهد بود مطرح كنند.
 -٤بهترین دلیل این مسئله كه كمیته مركزی حزب توده از ترور مزبور و از بی پروایی این افراد در
آدم كشی اطالع داشته این بود که در سال  ۱۳۳۱که دوباره آدم کشیهای حزب توده شروع شد ،درست
همین افرادی را برای اجرای ماموریت خود انتخاب كردهاند .در صفحه  ١٩٢بازجویی سئوال و جواب
زیر از روزبه جالب توجه است:
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س -در موقعی كه شما رئیس سازمان اطالعات حزب توده بودید ،بین دسته هشت نفری و قسمت
ترور سازمان اطالعات اگر رابطهای موجود بوده ،این رابطه به چه نحو بوده است؟
"ج -هنگامی كه من مسوول شعبه اطالعات كل حزب توده ایران بودم ،دیگر گروه هشت
نفری ترور به عنوان یك گروه وجود خارجی نداشت .به این معنی كه پس از ترور محمد
مسعود ،به فاصله دوماه من دستگیر شدم و گروه ترور منحل گردید .اما قتلهایی كه به دستور
كمیته مركزی حزب توده ایران انجام گرفت ،به وسیله شعبه اطالعات كل صورت گرفت".
ابوالحسن عباسی نقش عمده ای به عهده داشت و تقریباً در تمام قتل ها شركت داشت.
ناصر صارمی نیز در قتل پرویز نوائی ،راننده جیپ بود .خود من نیز در راس كار بودم و تمام
قتل ها با نقشه و نظارت من اجرا می گردید".

 -٥از مجموعه توضیحات باال میتوان به ماهیت روش تعصب آمیز خسرو روزبه به كمیته مركزی
حزب توده كامال پی برد .یعنی روزبه با این كه به طور قطع میدانسته است ترور محمد مسعود از
لحاظ اصول حزبی كاری غلط و نادرست است و خودش دراین موضوع ً
قبال كتاب نوشته بود ،به این
جنایت فجیع دست زده است.
رهبران حزب توده نیز با این كه به جنایت مزبور آگاه بودهاند ،نه تنها از عاملین آن بازخواست ننموده
اند ،بلكه این افراد تروریست را محرم اسرار و مورد اعتماد خود ساخته و از استعداد آدم كشی آنها
برای اجرای ترورهای بعدی استفاده كردند .بدین ترتیب یك بار دیگر با دالیل و مدارك محكم محكومیت
دستگاه فاسد رهبری حزب توده و بی اعتنایی كامل این دستگاه به همه اصول اجتماعی و قواعد شرافت
و جوانمردی واضح و آشكار میشود.
ترور محمد مسعود آدم كشی فجیعی است كه برای همیشه در تاریخ ایران باقی خواهد ماند و همواره
ننگ و نفرت شدیدی متوجه عاملین جنایتكار آن خواهد ساخت.
در خاتمه این بحث الزم میدانیم این نكته را هم یادآور شویم كه سازمان افسران در این دوره زیر
نظر خسرو روزبه و به وسیله او اداره میشد كه با دكتر كیانوری (به جای كامبخش كه فرار كرده بود)
ارتباط داشت .این سازمان كه در نتیجه حوادث آذربایجان كوچك شده بود ،از  ٣٠ - ٢٠نفر افسر تشكیل
میشد و چند نفر غیرنظامی مانند عباسی ،حسام لنكرانی و صفیه حاتمی را در جوار خود داشت تا
دوندگیهای روزمره آن سازمان را از قبیل چاپ و نشر بروشورهای پلی كپی شده و غیره انجام دهند.
وسایل چاپ و پلی كپی همین افراد بود كه بعد از مخفی شدن حزب توده چند نشریه به نام حزب
مزبور به چاپ رساند.چون حزب توده وسایل چاپ مخفی از پیش تهیه نكرده بود ،در حالی كه سازمان
جوانان و سازمان افسران چنین وسایلی در اختیار داشتند.
***
لیكن من معتقدم كه حزب توده ایران در جریان ترور محمد مسعود (توسط كمیته مركزی ترور
خسرو روزبه) نبود و این نكته را در فصل هفتم كتاب خود به نام «نظر از درون به نقش حزب توده
ایران» كه در سال  ١٣٧٥منتشر شده است ،به تفصیل زیر بیان داشتهام:
ترور محمد مسعود و "نقش" كیانوری
من بر این باورم كه گفتههای كیانوری در مورد ترور محمد مسعود و تاكید بر بی اطالعی حزب
توده و شخص او از این ماجرا ،حقیقت دارد .كیانوری واقعاً در این ترور نقشی نداشته و این ترور،
همان گونه كه خسرو روزبه شرح داده است ،توسط عباسی" ،كمیته ترور" و زیر رهبری روزبه،
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در ایامی كه با حزب قطع رابطه كرده بود ،صورت گرفته است .با توجه به صداقت در گفتار روزبه،
و وظیفهای كه در جریان دفاعیات و اعترافات خود برای درج حقایق در تاریخ ،بر خود هموار كرده
بود؛ به نظر من نباید کوچكترین تردیدی در اظهارات و شهادت های وی به خود راه داد .اعترافات
عباسی با وجود تناقضاتی كه دارد ،اساساً در تایید روایت خسرو روزبه است .گواهی برخی از
اعضاء "كمیته ترور" كه در مهاجرت بودند و در پلنوم وسیع چهارم حضور داشتند نیز آن را تایید
میكند .منتهی آنها نمیدانستند كه آیا روزبه شخصاً با كسی یا جائی تماس داشته است یا نه؟ این ابهام
با توضیحاتی كه بعداً روزبه در جریان بازجوئی هایش می دهد ،از بین میرود.
این اتهام و نیز اتهام قتل دهقان را اولین بار ،دكتر فریدون كشاورز مطرح نمود .در پلنوم
وسیع چهارم نیز موضوع را مطرح ساخت .اما از سوی كادرهای حاضر در پلنوم استقبال نشد.
وی سپس همین اتهامات را در جزوه "من متهم میكنم كمیته مركزی حزب توده ایران را" تكرار
میكند و مسئولیت ترور احمد دهقان را به گردن كیانوری میاندازد.
استدالل دكتركشاورز بر روایتی مبتنی است كه گویا شادروان ستوان یكم قبادی در مسكو برای
او نقل كرده است .خالصه داستان در صفحات  ٤٣ - ٤٤جزوه او بدین قرار است :پس از ترور
احمد دهقان توسط حسن جعفری در  ٦خرداد  ، ١٣٢٩كیانوری با ستوان قبادی مالقات می كند و
به او دستور میدهد كه با جعفری صحبت كند و به او وعده بدهد كه حزب مشغول تهیه نقشه فرار
اوست و اسمی از حزب نبرد .پس از آن كه جعفری محكوم به اعدام میشود ،باز كیانوری با قبادی
تماس میگیرد و از او میخواهد به جعفری بگوید كه نگران نباشد .زیرا هنگامی كه میخواهند او
را اعدام كنند ،اعضای حزب ریخته و او را نجات خواهند داد .دكتر كشاورز ،از قول ستوان قبادی
مینویسد :روز اعدام جعفری «با راحتی به پای دار رفت و وقتی كه میخواستند حلقه طناب را به
گردن بیندازند ناراحت شد و نگاهی با تعجب به من كرد كه برای تسلی او با او رفته بودم .ولی دیگر
دیر شده بود».
این داستان ساختگی است .انور خامهای برای اولین بار آن را نشان داده است .زیرا در تاریخ ٦
خرداد  ١٣٢٩كه احمد دهقان ترور شد ،كیانوری در زندان و حتی در تبعید بسر میبرد .لذا امكان
مالقات ستوان قبادی را در تهران نداشت .ثانیاً  -چون ستوان قبادی همراه با ستوان محمدزاده در
فرار اعضای كمیته مركزی در  ٢٤آذرماه  ١٣٢٩دست داشت ،از همان روز ،فراری شد و بعد به
طور مخفی به شوروی اعزام گردید .بنابراین چگونه كیانوری می توانست با ستوان قبادی مالقات
كند و آن رهنمود را بدهد! و از آن عجیبتر ،چگونه ستوان قبادی میتوانست در  ٢٥فروردین ماه
 ،١٣٣٠كه حسن جعفری به دار آویخته شد ،در میدان توپخانه و كنار چوبه دار باشد!
تنها نكتهای كه كیانوری از خود میسازد ،موضوع جلسهای است كه ادعا می كند در پلنوم چهارم
به اتهام كشاورز علیه او در مورد شركت در قتل محمد مسعود رسیدگی كرد و اعالم شد كه وارد
نیست .صریحاً نوشتند كه پلنوم اتهامی را كه كشاورز به كیانوری میزند رد میكند»من خود از
چنین جلسهای بی اطالعم .از كسانی كه در پلنوم حضور داشتند و به آنها دسترسی داشتم ،استفسار
كردم ،آنها نیز اظهار بی اطالعی كردند .وانگهی همه تصمیمات پلنوم وسیع چهارم در قطعنامهها
و مصوبات آن قید شده و چنین مطلبی در میان آنها وجود ندارد .اساساً كادرهای حاضر در پلنوم
وسیع از پرونده سازی های اعضاء كمیته مركزی علیه یكدیگر ،بیزار بودند و ادعاهای آنها علیه
یكدیگر را جدی نمیگرفتند« .پالنفرم» [به مجموعه نظریات و مطالبی اطالق میشد كه هركدام از
اعضاء كمیته مركزی به صورت رسالهای به پلنوم وسیع چهارم ارائه دادند] قاطبه پانزده عضو
كمیته مركزی حاضر در پلنوم ،پر از این گونه اتهامات و برچسب زدنها بود .تا آن جا كه به خاطر
دارم هیچ كمیسیون ویژهای برای رسیدگی به این مطالب از سوی پلنوم تعیین نشد .زیرا هدف اصلی
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آیا حزب توده ی ایران در قتل محمد مسعود نقشی داشت؟

كادرها ،ارزیابی از سیاست حزب در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت و بررسی علل شكست
حزب و چگونگی برخی حوادث مهم بعد از كودتای  ٢٨مرداد بود .قطعنامههای پلنوم نیز شاهد آن
است .در بحث مربوط به پلنوم وسیع ،در این باره با تفضیل بیشتری صحبت خواهم كرد.
تناقض گوئیهای كیانوری نادرستی ادعای او را میرساند .وقتی ماجرای قتل محمد مسعود را
شرح میدهد ،میگوید « :واقعاً همه ما تصور میكردیم كه شاه و اشرف ،مسعود را كشتهاند .ولی
بعدها ،پس از دستگیری خسرو روزبه فاش شد كه این قتل كار گروه روزبه و شخص ابوالحسن
عباسی بوده است» در این صورت ،جلسات ادعائی وی در پلنوم وسیع ،كه مدتها قبل از انتشار
بازجوئیهای خسرو روزبه برگزار شده بود ،براساس كدام اطالعات و دادهها میتوانست كم و كیف
ترور محمد مسعود را رسیدگی كند تا احیاناً حكم برائت ایشان را صادر نماید؟
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