
 

 اي  مصاحبه با دكتر انور خامه

 حزب توده ايران در چه شرايطي تأسیس شد و نقش دولتھاي بیگانه در آن چه بود

ين  بود كه يك عده 1320مھر ماه  7كنم در تاريخ  در مورد تأسیس حزب توده، تصور مي اي در منزل سلیمان میرزا جمع شدند و ا
ضور  در آن موقع من در زندان بودم، لذا از آنچه كه مي  .حزب را تأسیس كردند گويم به نقل از افرادي است كه در آن جلسـه ح

جريان به اين ترتیب بود كه آقاي ايرج اسكندري و نوشین وقتي در . داشتند، امثال مرحوم عبدالحسین نوشین و احسان طبري
يك تشـكیالت  53شھريور آزاد شدند، براي تشكیل حزب كمونیست با مقامات شوروي تماس گرفتند چرا كه تشكیالت   25 فر  ن

تش . *كمونیستي بود و ارتباطي ھم با كمیته داشت صف مملكـت در اشـغال ار بنابر اين بعد از آزاد شـدن، در شــرايطي كـه ن
ته مي براي تشـكیل حـزب كمونیسـت بــا  سرخ بود و شاه سابق نیز خلع و بیرون رانده شده بود و گف ست؛  شد كـه آزادي ھ

سكندري گفـت يرج ا سفارت شـوروي برونـد بـه دفتـر « :  مقامات شوروي تماس گرفتند، بعـد خــود ا قدور نبـود كـه بـه  چـون م
مده . »نمايندگي بازرگاني شوروي در پامنار رفتند و با آنھا تماس گرفتند بود و از سـاوه آ در اين جريان، روستا ھم كه در تبعیـد 

صطالح . بود شركت داشت به ا حزب كمونیسـت را ندارنـد و بايـد يـك حـزب  به ھر حال شورويھا به آنھا گفتند كه حق تشكیل 
بول قـانون  مرام ايـن حـزب ھـم بايـد ق شته باشـند،  ملي تشكیل دھند كه عالوه بر خودشان عناصر ملي ھـم در آن حضـور دا
حال  ین  با نظـام مشـروطه نداشـته باشـد، در ع اساسي و سلطنت يعني حكومت مشروطه ايران باشد و مخالفت و ضديتي 

حدوديتھاي ديگـري . سعي كنند با فاشیسم كه ھدف اصلي مبارزه متفقین با آن بود مبارزه كنند آنھا براي تشكیل حزب توده م
ین  در جنوب ايران تشكیالت و يا حتي اتحاديه: را نیز قائل شده بودند از جمله اينكه  اي نداشته باشـند، فعـالیتي بـر ضـد متفق

بدين ترتیب حزب با چنین محدوديتھايي تشكیل شد و فعالیت آن تا دو سه سال . من جمله انگلستان و بعدھا ھم آمريكا نكنند
 .به ھمین منوال ادامه يافت

شكي نیسـت بنابر اين حزب تحت نظارت مأموران شوروي كه در اينجا بودنــد اداره مي یچ  در مسـائل . شد، در ايـن مسـئله ھ
با سـید ضـیاء شد مثالً ھمكاري با قوام كوچك و بزرگ نظر آنھا بود كه اعمال مي ظر . السلطنه يا مخالفت  ماھنگي و ن بدون ھ

ً حرفي مي. شد مأموران شوروي كاري انجام نمي ته  اگر احیانا به سـخن گف گفتند كه موافق سیاست شوروي نبود، بدون اتكا 
مه حـزب . شده مجبور بودند عكس آن را انجام دھند يك نمونه خیلي روشن اين بود كه مثالً در مورد امتیاز نفت، چون در مرامنا

شوروي قصـد دارد  مخالفت با دادن ھر گونه امتیاز به كشورھاي خارجي آمده بود، با آن مخالفت كردند ولي نمي دانسـتند كـه 
ند سته كافتـارادزه دفـاع كرد ند و از خوا خود را برگرداند در . كه امتیاز نفت را تقاضا كند، به مجرد اينكه فھمیدند بالفاصله حرف 

ثل آرداشـس گفته ھا كه در اين اواخر خاطراتشان را نوشته بعضي. موارد ديگر نیز ھمین طور بود ته تمـاس  اند م با كمی كه  ند  ا
ھمـان طـور . خواھند بگويند كه طرف حسابشان كمیته بود داشتیم يعني ارتباط با شوروي و اين جريانات را قبول دارند ولي مي

ً كمیته را منحل  1943دو سال بعد ھم، در سال . دانیم فعالیت كمیته بعد از جنگ عمالً تعطیل شد كه مي دولت شوروي رسما
سؤال . كرد ين  مان بـود ا در آن شرايط جنگ كه آلمانھا آمدند و نصف خاك شوروي را اشغال كردند و مسكو در محاصره قواي آل

بود كـه  لي اف  ستم ع به نــام ر يك آقـايي  مطرح بود كه چگونه توانستند به آنجا بروند و با كمیته ارتباط برقرار كنند؟ در اينجـا 
آقـاي . اند اسكندري و ديگران نام او را در خاطراتشان آورده. بردند و من اول بار اسم او را از دكتر رضا شنیدم اسمش را زياد مي

البته اسـم . برد احسان طبري ھم از دو تا علي اف، يكي در سفارت شوروي و يكي ھم در نمايندگي بازرگاني شوروي نام مي
واقعیت اين است كه اين آقاي علي اف در سفارت . دانست و به نام علي اف معروف بود كوچك او را در آن وقت ھیچ كس نمي

جا  قام را در اين شوروي يك مأموري بود كه ظاھري ديپلماتیك داشت و عضو سازمان امنیتي شوروي و حزب بود يعني ھـر دو م
نژاد  من از ديگران از جمله آقـاي مكي. كرد او برعھده داشت و كارھاي شبكه جاسوسي و شبكه حزبي را، او بود كه اداره مي

سه، گوشـه« : گفـت  كه در جلسه منزل سلیمان میرزا حضور داشت شنیدم كه مي صي در جل بود و ھیـچ  شخ اي نشسـته 
ظر مـن در . من در آن موقع ھنوز از زندان آزاد نشده بودم. »زد و ما بعدھا فھمیديم كه آن شخص علي اف بود حرفي نمي به ن

ھا ديكتـه مي ً ھـم خواسـتار  آن زمان ارتباط آنھا با كمیته امكان نداشت و علي اف بود كه سیاست شوروي را بـه آن كـرد و عینــا
 .انجام آن بود

توده ارتبـاط مسـتقیمي بـا آنھـا نداشـت ولـي بعـد از : اما در مورد سیاست خارجي كشور انگلیس بايد عرض شود كـه  حـزب 
شید و در ايـن  شته با يك تشـكیالت و تبلیغـات ضدفاشیسـتي دا ً بايـد  تأسیس يا ھمزمان با آن شورويھا گفتند كه شما ابتدائا

ترين فـرد مـورد  نیـد، برجسـتهاست ھمكاري ك) ضد آلمان(راستا با عوامل انگلستان يا ھر كس ديگري كه او ھم ضدفاشیست 
سلیمان  فاتح از ابتداي تأسیس حزب توده با اين آقايان تماس داشت، من نمي. فاتح بود] مصطفي[نظر آنھا  ً بـا  دانم كـه واقعـا

خودم ديـدم ايـن اسـت  میرزا ھم تماس داشت يا نه؟، ولي به ھر حال با ايرج اسكندري و رادمنش تماس داشت و آنچه را كه 
آمد و مقداري روزنامه خارجي به  كه مرتب بعد از شھريور كه ما در زندان بوديم ھر ھفته يك بار فاتح به مالقات بزرگ علوي مي

 .آورد در حالي كه قبل از آن، آوردن ھر نوع روزنامه در زندان ممنوع بود زبان فرانسه و انگلیسي براي او مي

عد از آزادي از زنـدان بـه . دھنده دستوري از جانب مقامات انگلیسي باالتر بود آمدن فاتح به زندان نشان صله ب بزرگ علوي بالفا
فت . واسطه فاتح با میدلتون آشنا شد و در حقیقت مشاور و معاون میدلتون شد طبري گ يادم ھست يك روز علـوي بـه مـن و 

مانعي نـدارد،  كه بیايید براي شما در شركت نفت كار پیدا كرده كه  ام و به دنبال آن ما را به فاتح معرفي كرد و فاتح ھم گفـت 
كردم ماركسیست ھستم و نبايد بـه  من قبول نكردم و علتش ھم اين بود كه فكر مي. كار ما مطبوعاتي است، تشريف بیاورند
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توده نشـدم امـا ھمزمـان بـا آنھـا  يل، عضـو حــزب  ین دال شركت نفت كه يك دستگاه استعماري است بروم و كار كنم، بـه ھم
شتند. كردم ولي مرحوم طبري به آنجا رفت و در نشريات انگلیسي كار كرد فعالیت مي به . انگلیسیھا يـك نشـريه تبلیغـاتي دا

اي درست شود و روزنامه ضد فاشیست مـردم را درســت كردنـد  اين ترتیب ھمكاري از اينجا شروع شد، بعد ھم گفتند روزنامه
یدا  ً رضا روستا فردي به نام صفرعلي را پ كه نه ايرج اسكندري و نه فاتح تمايلي به برعھده گرفتن سردبیري آن نداشتند، نھايتا

بود  بنابر ايـن چنیـن ھمكـاري. كرد و فاتح ھم امتیاز را براي او گرفت و بدين گونه روزنامه ضدفاشیست منتشر شد اي در ابتــدا 
ً عامل آنھا باشند ھیچ دلیلي در اين مورد ندارم كرد تصورم اين  بزرگ علوي ھم كه در آنجا كار مي. ولي اينكه اين اشخاص واقعا

 .است كه احتماالً با نظر شورويھا و موافقت آنھا، آنجا رفته بود، نه اينكه سر خود رفته باشد

بزرگ علوي تا زمانـي . نراقي بود] عباس[نفر، تنھا كسي كه خود را صد درصد به انگلیسیھا فروخت و با آنھا كار كرد  53از بین 
نم  فكر مي. كه شورويھا موافق بودند، آنجا بود و بعد از آن به خانه فوكس رفت و در خانه فرھنگ شوروي مشغول به كار شد ك

یم  در بعضي مواقع كه اينھا به نفع انگلیس كار مي عي بـه شـورويھا تفھ كردند به دستور شورويھا بود، يعني انگلیسـیھا بـه نو
البته ممكن است انگلیسیھا ھم افراد . كردند تا از آنھا بخواھند كه سیاست انگلیسیھا را اعمال كنند و سرخود عمل نكنند مي

 .كاملتر و با نفوذتري داشتند

تبر در  عد از انقـالب اك كه ب چه را  شت آن صد دا ً يك سیاست استعماري را پیش گرفته بود و ق حكومت استالین، در ايران، واقعا
حت نفـوذ  1907در قرارداد . ايران و جاھاي ديگر از دست داده بود به دست آورد كه شمال ايران تقسیم شد و قسـمتي از آن ت

ند روسیه قرار گرفت، مي ستفاده ك جنـوب ايـران . خواست در اين منطقه نفت استخراج و از معادن و تمام وسايل ارتباطي آن ا
ھم منطقه حايل ايران را به دو منطقه شمالي و جنوبي، يكي  1919قرارداد . ھم كه در منطقه تحت نفوذ انگلیسیھا قرار گرفت

كه  دانیم كه سیاست اصلي تزارھا در قالب وصیت ما مي. براي شورويھا و يكي انگلیسیھا تقسیم كرد ين بـود  نامه پطـر كبـیر ا
مده بودنـد ولــي نمي. ابتدا اين قسمتھا را بگیرند تا بعد ھم به آبھاي گرم جنوب دست پیـدا كننـد مان  تا آنجـا آ ستند در ھ خوا

ند  مناطق متوقف شوند، انقالب اكتبر كه شد وضع تغییر كرد و شوروي به ناچار بعضي از مناطق، ھمچـون جزيــره بالتیــك و فنال
ناطق تحـت . را از دست داد، مناطق تحت نفوذ ھم از بین رفت... و ً اين بود كه حــداقل م سیاست استالین در زمان جنگ دقیقا

فت ايـن منـاطق را بـه دسـت . نفوذ را دوباره به دست آورد آذربايجان، شمال و كردستان را تحت نفوذ خـود درآورد و اسـتخراج ن
 :لذا در راستاي اين سیاست سه مرحله را شاھد ھستیم. گیرد

سلیحاتش را از  سمت اعظـم ت مرحله اول موقعي بود كه شوروي وضع وخیمي داشت و مورد ھجوم آلمانیھا قرار گرفته بود، ق
ين مرحلـه  جات يابــد، در ا كه ن دست داده بود و در موضع ضعف و انفعال بود لذا ناگزير خود را به انگلیسیھا نزديك كرد تـا از مھل

ند و  شورويھا ھیچ صحبتي از سیاست اصلي خود به میان نیاوردند و در حقیقت ھر چه انگلیسیھا به آنھا مي بول كرد گفتنـد ق
یان آورد به م ھاي  روزنامـه. به حزب توده ھم اجازه ندادند كه از سیاست استعماري و امپريالیستي انگلیس و آمريكـا صـحبتي 

 حزب توده در اين برھه از زمان شاھدي است بر اين مدعا

باره  مرحله دوم، مرحله ست آورد، لـذا دو به د اي بود كه شوروي از مھلكه نجات پیدا كرد، خطر آلمان رفع شد و تجھیزاتي ھم 
كاران  در اين مرحله دولت چرچیل لیدر بود و محافظه. به حرف اولش برگشت و حداقل تمايل داشت كه مناطق شمالي را بگیرد

جود . بر امور مسلط بودند، دماغشان بادھايي داشت و حاضر نبودند تسلیم شوند به ھمین خاطر كشمكشي بین اين دو به و
شوروي ھم به حزب تــوده دسـتور . ھايي به ايران آوردند و او را به مجلس فرستادند آمد كه مثالً انگلیسھا سیدضیاء را با نقشه

ين . شـد كم حمله به انگلیس و استعمار جھاني در مطبوعات حزب توده ديده مي بنابر اين كم. گیري كند داد تا علیه آنھا جھت ا
يل و  شورويھا را بیشـتر از طـرف انگلیسـیھا داشـت كـه دال مرحله، مرحله اختالف اين دو بود و از عجايب اين كه آمريكـا طـرف 

ست ھم در ايــن بــاره ھ حزب . اسناد زيـادي  یدا كـرد و انگلیسـھا در زمـان  مه پ مدتي ادا ين مرحلـه، كشـمكش  باالخره در ا
 .به او بدھند  خواست كار يا احتماالً بعد از تغییر حزب و حكومت كارگري حاضر شدند آن حداقلي كه استالین مي محافظه

ست شـوروي  بعد از اين مي سوم(بینیم كه دو مرتبه سیا له  خوان شـدند) مرح نوا و ھم با ھـم ھم . و انگلیـس يكـي شــد و 
دھد  اسناد صريحي ھست كه نشان مي. اش ھمكاري حزب توده با سیدضیاء در حمله به مصدق كه دوره مفصلي است نمونه

 انگلیسیھا موافقت كرده بودند كه نفت شمال را به شوروي بدھند

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

 اند ايرج اسكندري و نوشین ھر دو عضو حزب كمونیست فرانسه بودند و در خاطراتشان نیز به اين نكته اشاره كرده* 
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