
 

 ) 2(جریان شناسي چپ در ایران 
 حمید احمدي حاجیکالیي 

 حزب کمونیست ایران و حکومت رضاخان 
حزب کمونیست ایران بر اساس نظریھ ھایي کھ در کمینترن ارایھ گردیده و ھمکاري با نیروھاي محلي و دموکراتیک براي ایجاد یک 
نظام بوژوازي را توجیھ نموده بود، با تحلیل غلط از شخصیت و اقدامات رضاخان از او حمایت کردند و حتي در بھ قدرت رسیدن او 

 : نیز مساعدت نمودند بیژن جزني از کمونیست ھاي برجستھ ایراني مي نویسد

آنچھ در صورت پیروزي انقالب مشروطیت و تکامل بعد آن بھ صورت یک دموکراسي بورژوازي در جامعھ مستقر مي شد، اینک «
ھمین ویژگي حکومت رضاخان بود کھ در آغاز . بھ صورت مسخ شده اي توسط بورژوازي کمپرادور بھ منصھ ظھور مي رسید

خرده بورژوازي و حتي برخي رھبران بورژوازي ملي را فریب داد و بھ نوبھ خود موجب اشتباه دولت شوروي در تشخیص ماھیت 
با اشتباه شوروي در شناخت حرکتي کھ آغاز شده بود کمونیستھا کھ این نام را خیلي آسان برخود نھاده . اقدامات رضاخان نیز شد

 ) 1(».بودند بیش از پیش گیج شده و فریب رضاخان را خوردند

مواضع دولت شوروي و حزب کمونیست ایران کھ تابع دستورات دولت شوروي بودند، تابع مصالح دیپلماتیک بود و از رعایت 
اصول مکتب مارکسیسم خبري نبود، بنابراین تاکتیک، ھنگامي کھ رضاخان بھ ظاھر، اقدام بھ مبارزه با مالکان بزرگ کرد و 

انگلیسي ھا ایران را ترک گفتند و شورشھاي محلي سرکوب گردید، برخي نخبگان روسي از او بھ عنوان یک عنصر ملي یاد کردند 
 . و از رضاخان تمجید نمودند

شخصیت » تاریخ انقالب مشروطیت ایران«، مورخان روسي مانند پاولویچ و ایرانسکي در کتاب 1299اسفند  30پس از کودتاي 
 . رضاخان را بھ عنوان یک دیکتاتور نظامي ناسیونالیست ستوده اند

 : دستھ اي از رھبران شوروي حکومت رضاخان را یک گام بھ سمت انقالب سوسیالیستي مي دانستند و از آن حمایت مي کردند

دستھ دیگر .... ھنگامي کھ زمزمھ تغییر سلطنت پیش آمد، دوباره اختالف بین نظریھ پردازان و مقامات رسمي شوروي آغاز گردید«
 ) 2(».بھ رھبري کریاژین تغییر رژیم را یک گام بھ سوي انقالب بورژوازي مي دانستند و از آن حمایت مي کردند

بر مبناي ھمین نظر، حزب کمونیست و اتحادیھ ھاي کارگري ھوادار آن در ایران در بھ قدرت رسیدن رضاخان از آن حمایت مي 
کنند و حتي روزنامھ حقیقت کھ ارگان این اتحادیھ بود و پیشھ وري از رھبران با نفوذ کمونیست بھ سود رضاخان موضع گیري مي 

 : کند

بر سر کسب قدرت اتحادیھ ھاي کارگري بھ سود رضاخان فعالیت مي  1922در اوج مبارزات رضاخان و مجلس در فوریھ «
 ) 3(».کردند

 . بعد از تحکیم قدرت رضاخان، فعالیت کمونیست ھا بھ تدریج رو بھ زوال رفت و با بي مھري ھا و سخت گیریھاي او مواجھ گردید

پایان «: سلطان زاده از رھبران حزب کمونیست ایران در پایان کنگره دوم با اشاره بھ نظرات خود کھ در کنگره اول اظھار داشت
عالوه بر این اعالم کرد کھ اینک ثابت شده است این حرفھا از سر خوش خیالي زده . سلطھ بریتانیا بھ آزادي کامل ایران مي انجامد

و از (شده زیرا رژیم رضاشاه توسط مالکان و فئودال ھا حمایت مي شود و این افراد مانع بزرگي در آزاد ساختن ایران مي باشند 
 . خروج نیروھاي انگلیسي از ایران بھ ھیچ وجھ بھ سلطھ بریتانیا پایان نداد، بلکھ انگلیسي ھا شگرد خود را تغییر دادند) سوي دیگر

با توجھ بھ این استدالل کنگره حزب باید بھ بحث بي ثمر درباره نقش آزادي بخش ملي رضاشاه و ماھیت بورژوازي حکومت کودتا «
ھمچنین ثابت شد کھ رضاشاه نھ تنھا بھ نھضت آزادي بخش ملي کشور کمکي نکرد، بلکھ در مدت کوتاھي خود بھ . خاتمھ دھد

 ) 4(».صورت یک مالک بزرگ درآمد و مناسبات خویش را با اشراف فئودال زمینھ ھاي مختلف استوارتر ساخت

این سخنان و بیانیھ دومین کنگره حزب کمونیست ایران نشان از تغییر سیاست شوروي و بھ تبع آن کمونیست ھاي ایران درباره 
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 . رضاخان است

تا وقتي انگلستان بر نھادھاي اقتصادي عمده مانند «: در بیانیھ کنگره حزب در تبیین شرایط جدید ایران و اوضاع بین المللي آمده است
 » .صنعت نفت تسلط دارد، ھیچ پیشرفتي نصیب کشور نخواھد شد

1925در مورد نخستین ارزیابي حزب از رضاشاه، در نظریھ مزبور آمده بود کھ جھل نسبي حزب از وابستگي شاه بھ بریتانیا تا سال 
سبب گردید کھ حزب نظریھ صحیحي را بھ دست نیاورد و فقط پس از این کھ شاه بھ سرکوب کردن نھضت ھاي انقالبي و بھ ویژه 

 ) 5.(حزب کمونیست ایران پرداخت، رابطھ نزدیک او با امپریالیسم بریتانیا آشکار شد

طبق یک نظر جمعي از اعضاي حزب : بنابراین، دو دیدگاه کلي در حزب کمونیست شوروي در مورد رضاخان وجود داشت
کمونیست، او را گسترش دھنده بورژوازي در ایران تلقي مي کرد و گامي در جھت فئودالیسم برمي داشت کھ شایستھ حمایت بود، 

آقاي اردشیر آوانسیان یکي از اعضاي برجستھ حزب کمونیست در مجلھ دنیا مي . چون زمینھ ساز تحقق یافتن انقالب سوسیالیستي بود
 : نویسد

. یک شخص مترقي ارزیابي مي کردنددر مالقات برخي از کمونیست ھاي ایراني با برخي از مقامات شوروي آنھا رضاخان را «
وي در نامھ اي بھ استالین خواھان . نظریھ چیچرین کمیسر امور خارجي شوروي نیز دال بر ھمین برداشت از ماھیت رضاخان است

ً این نظریھ را مورد تایید قرار داد. از جانب اتحاد شوروي شده بود» حکومت ھاي ملي جوان«حمایت از   ) 6(».لنین نیز بعدا

. بھ نظر مي رسد کھ تغییر سیاست شوروي در رابطھ با نھضت جنگل و پیمان مودت با رضاخان تحت تاثیر چنین برداشتي بوده است
اما پس از چندي کھ ماھیت سیاسي رضاشاه آشکار گردید، حزب کمونیست ایران نیز فعالیت خود را در چارچوب آموزش ھاي 

سیاسي و ایجاد اتحادیھ ھاي کارگري متمرکز ساخت کھ این سیاست بیان کننده یاس حزب کمونیست ایران از انجام انقالب 
و بیشتر بھ زمینھ سازي براي وقوع چنین انقالبي در آینده بھ فعالیت ھاي تبلیغاتي و نشر ایدئولوژي . سوسیالیستي در ایران بود

 . مارکسیسم و مرام کمونیستي در مراحل بعدي روي مي آورد

 حزب کمونیست ایران و توجھ بھ روشنفکران 
برگزار گردید، از احزاب عضو خواستھ بود تبلیغات خود را روي ) م 1928(ش ' ه 1307کنگره ششم کمینترن کھ در سال 

 : در یکي از قطعنامھ ھاي کمینترن چنین آمده بود. روشنفکران کھ داراي تمایالت مارکسیستي ھستند، متمرکز نمایند

ً روشنفکران تشکیل « یک بخش مھم حزب، چنانچھ بخش غالب نباشد، باید در مرحلھ اول از نھضت خرده بورژوازي و خصوصا
ً دانشجو ھستند  ) 7(».شود کھ داراي تمایالت انقالبي بوده و غالبا

شکل گیري ھستھ ھاي جدیدي از طبقات روشنفکري در اثر روابط ایران با غرب و اعزام دانشجویان ایراني بھ خارج از اواخر دوره 
قاجار کھ اغلب این افراد از طبقات اشراف و متوسط جامعھ بودند، زمینھ اي بود کھ بر اساس توجیھ کنگره ششم کمیترن حزب 

از سوي رضاخان  1310در پي محدودیت فعالیت سیاسي در سال . کمونیست بھ جذب روشنفکران اندیشھ کند و دست بھ اقداماتي بزند
ً متوجھ این قشر نمود  . حزب کمونیست ایران، انگیزه بیشتري براي جذب روشنفکران پیدا کرد، و لذا تبلیغات خود را عمدتا

روشنفکران ایراني کھ ھستھ ھاي جدیدي از طبقات اجتماعي ایران را تشکیل مي دادند و تفاوت ھاي زندگي ایرانیان و مردم مغرب 
زمین را از نزدیک دیده بودند، تحت تاثیر آموزه ھاي ظلم ستیزي مارکسیستي قرار گرفتند و بھ ابزاري مناسب براي انتقال و ترویج 

کھ آغاز یک دوره نوین در فعالیت ھاي جریان چپ در ایران بھ شمار مي رود کھ از . اندیشھ ھاي مارکسیستي در ایران تبدیل شدند
لنینیسم در بین  -اولین تفاوت و ویژگي آن، توجھ بھ ارشاد و تبلیغ مرام مارکسیسم . جھات گوناگون با دوره ھاي پیشین متفاوت بود

 . روشنفکران بود، در حالي کھ پیش از آن بیشتر توجھ بھ پرورش فعاالن حزبي براي انجام فعالیت ھاي سیاسي متمرکز بود

ویژگي دیگر درخور اھمیت و توجھ شخصیت بانیان و مروجان اندیشھ مارکسیستي در این دوره است کھ برخالف دوره قبلي، از میان 
ایرانیان مقیم قفقاز، ارمنستان، روسیھ، ترکستان یا ایرانیان مھاجر در روسیھ نبودند بلکھ نیروھاي محلي بودند کھ گذشتھ اجتماعي و 

 . گروھي آنھا متفاوت بود

نکتھ دیگر این کھ جنبش کمونیستي و سوسیال دموکراسي در ایران در دوران اولیھ قبل از پیدایش احزاب کمونیست در اروپا صورت 
روشنفکران ایراني ھمچون دکتر تقي اراني کھ . ویژگي احزاب مارکسیستي اروپایي، پایبندي آنھا بھ مرام مارکسیستي بود. گرفت

آغاز کنندگان جنبش نوین مارکسیستي در ایران ھستند با مارکسیسم در اروپا آشنا شدند نھ در قفقاز و روسیھ، لذا گرایش بھ ھمان 
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بود کھ مجلھ  1315تا  1313مھمترین برھھ در فعالیت این گروه سالھاي . تعھدات احزاب اروپاي غربي در این طیف نیز مشھود بود
نفره شھرت یافتھ است، با شیوه ھاي علمي بھ  53دنیا، بیان کننده محتواي تئوریک عقاید این گروه است، این گروه کھ بھ گروه 

نفر بعد از بازداشت و زنداني شدن آنھا، بر آنان نھاده شد و بیشتر بھ گروه  53البتھ نام . آموزش اندیشھ ھاي مارکسیستي پرداختند
 . دکتر تقي اراني شھرت داشتند

بنابراین مي توان بیان داشت کھ در این دوره گروه چپ، بھ صورت گروھي متعھد بھ مارکسیسم نھ کمونیسم فعالیت داشتند، ذبیح سپر 
 : مي نویسد

اراني اولین نویسنده اي بود کھ بھ معرفي نظریات مارکسیستي در شاخھ ھاي مختلف علوم دقیقھ و بھ صورت تالیف یک رشتھ کتاب «
ھاي درسي در این زمینھ پرداخت تا این مرحلھ، اراني یک دانشمند بھ شمار مي رفت و نھ یک مبلغ کمونیسم، و شغل و تحصیل وي 

 ) 8(».نیز آن را توجیھ مي کند

 نفر  53گروه مارکسیستي 
با آن کھ اکثر نوشتھ ھا حکایت از آن دارد کھ تقي اراني صرفا بھ ترویج اندیشھ ھاي مارکسیستي در ایران مبادرت مي ورزید و 

ھواداران ایراني کھ غالبا بھ صورت یک گروه گردھم جمع مي شدند تا درباره افکار وي بھ گفتگو بپردازند کھ در شمار آموزگاران، 
دانشجویان، حقوق دانان، قضات و رھبران اتحادیھ ھاي کارگري بودند، اما اسناد حکایت از آن دارد کھ اراني بھ کمک عبدالصمد 

 : کیانوري مي نویسد. کامبخش و سرھنگ سیامک از طرف کمینترن مامور احیاي حزب کمونیست ایران بودند

با کمینترن تماس گرفت و کمینترن ھم او را بھ ) چون از راه شوروي بھ ایران آمد(بھ ھر حال اراني در آلمان و یا در شوروي «
بدین ترتیب در این دوره حزب کمونیست ایران بھ رھبري سھ نفر دکتر اراني، کامبخش، سیامک . کامبخش و سیامک مربوط کرد

و مي بایست مخفي باشد، یک ھستھ سھ نفري مرکب از  -در ژاندارمري بود  -تشکیل شد، ولي از آنجا کھ سیامک نظامي بود 
 ) 9(».کامبخش دکتر اراني و دکتر بھرامي در راس گروه قرار گرفتند

 : احسان طبري نیز مي نویسد

با سازمان ھاي جاسوسي در عین حال ھمراه با سازمان کمونیستي جوانان در دوران اقامت شوروي بود و ) کامبخش(ارتباط «
و دکتر اراني فعالیت ) کامران قزویني(کامبخش بر اساس این سوابق کمونیستي از طرف کمینترن ماموریت یافت کھ ھمراه اصالني 

ً تشکیل دھد  ) 10.(سازمان کمونیستي را کھ پس از توقیف سازمان قبلي وجود نداشت، مجددا

بدین ترتیب گروه دکتر تقي اراني کھ از یک طرف رسالت تبلیغ مارکسیسم را در ایران بر عھده داشتند و بھ علت ممنوعیت فعالیت 
بھ تصویب رسیده بود در پوشش گروه ھاي فکري فعالیت مي کردند کھ البتھ این نوع فعالیت ھا  1310ھاي کمونیستي کھ از سال 

مطابق توصیھ کنگره ششم و ھفتم کمینترن بود و از طرفي بنا بھ نظر سلطان زاده در کشورھایي ھمانند ایران مي بایست حزب 
دکتر تقي اراني با بھره  1313کمونیست بھ صورت یک حزب مستقل و پیشقراول جنبش کارگري و دھقاني تشکیل گردد کھ در سال 

مندي از توان علمي و نفوذ بین روشنفکران جوان و ارتباط با چھره ھاي قدیمي کمونیست ایران، ماموریت احیاي حزب کمونیست و 
 . پي گیري توصیھ کمینترن در جذب روشنفکران گردید

چنانچھ بزرگ علوي از افراد گروه اراني . نفر شھرت یافتند ھمھ مارکسیست بھ معناي واقعي نبودند 53اما افرادي کھ بھ عنوان گروه 
نفر تنھا چند تن از افراد گروه را مارکسیست مي خواند و بقیھ را دموکرات و ملي گرا تلقي مي کند کھ ھدفشان تنھا ایجاد  53در کتاب 

 . یک سري اصالحات اجتماعي در ایران با الگوھاي چپ بود

نفر در بازجویي و دفاع از خود، اتھام کمونیست  53با وجود این ھیچ یک از . ش دستگیر شدند' ه 1316سرانجام این گروه در سال 
بودن را نپذیرفتند و ھمگي ادعا کردند کھ مطالبي را درباره ماتریالیسم دیالکتیک و نظریات اجتماعي از طریق مطالعھ این مجلھ و 

 ) 11.(سایر منابع فرا گرفتھ اند

دکتر اراني در زندان کشتھ شد یا از دنیا رفت و بقیھ ھمزمان با . گروه پنجاه و سھ نفر از سھ تا ده سال بھ زندان محکوم گردیدند
را » حزب توده ایران«اشغال ایران توسط قواي متفقین و سقوط رضاشاه آزاد شدند کھ برخي ھمراه با رھبران حزب سوسیالیست، 

 . بنیاد نھادند کھ مرحلھ جدیدي از فعالیت کمونیستي در ایران بود

نفر بعد از آزادي از زندان، مبارزات را کنار گذاشتند و یا حتي در صف مقابل آن قرار گرفتند و بھ دربار و  53تعداد زیادي از گروه 
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 : کیانوري از رھبران کمونیست ایران مي گوید. شرکت نفت انگلستان روي آوردند

بخش دوم چند . یک بخش کھ تعدادشان خیلي زیاد نبود، بھ حزب توده ایران پیوستند: نفر چھار بخش شدند 53ھمانطور کھ گفتم ... «
مثل خلیل ملکي، انور خامھ اي، محمدرضا . نفري بودند کھ علي رغم تمایل، در آغاز در کنار حزب ماندند ولي در آن شرکت نکردند

بخش چھارم افرادي بودند کھ بھ طرف . بخش سوم کساني بودند مثل اللھ و چند نفر دیگر کھ بھ دنبال پول رفتند. قدوه و چند تن دیگر
مثل عباس نراقي و چند نفر . را تشکیل دادند) سوسیالیست منطقي فاتح(شرکت نفت و جریانات راست رفتند و حزب سوسیالیست 

 ) 12(».دیگر

 حزب توده ایران 
یعني ھمزمان با اشغال ایران توسط قواي انگلیس و شوروي و سقوط حکومت رضاخان برمي  1320تشکیل حزب توده ایران بھ سال 

با حضور ارتش سرخ در نواحي شمالي ایران و باز شدن . گردد و باید آن را سرآغاز احیاي جنبش کمونیستي در ایران تلقي کرد
 . فضاي سیاسي ایران، دو رکن سنتي و انقالبي فعالیت شوروي در ایران احیاگردید

در چنین شرایطي کھ شوروي با متفقین مشغول نبرد علیھ آلمان بود توافق گردید کھ با رعایت شرایط جامعھ ایران حزب توده در 
چارچوب قانون اساسي و با تبلیغ حمایت از آن فعالیت کند و اجتناب از اخالل در فعالیت متفقین در ایران و اتخاذ وجھھ ضد فاشیستي 

حزب توده فعالیت خود را با حملھ بھ فاشیسم آغاز نمود و روزنامھ «. از مواد مورد توافق براي احیاي جنبش کمونیست در ایران بود
 ) 13(».مردم ضد فاشیست توسط این حزب براي تبیین و تشریح خطر فاشیسم و سلطھ طلبي آن انتشار مي یافت

یعني دو ھفتھ بعد از اشغال  1320حزب توده در ابتدا بھ عنوان یک جبھھ ضد فاشیست و از عناصر چپ و لیبرال و ملي در دھم مھر 
 : کیانوري در مورد تاسیس حزب توده مي گوید. ایران و سقوط رضا شاه با موافقت و رھنمود دولت شوروي در ایران تاسیس گردید

براي آن انتخاب شد تا یک جبھھ وسیعي را در بر بگیرد و فقط بھ » توده«تاسیس شد و نام  1320حزب توده ایران در دھم مھر ماه «
 ) 14(».کمونیست ھا محدود نشود

در خصوص اینکھ حزب توده با اجازه و توصیھ دولت شوروي در ایران تاسیس گردید انور خامھ اي از رھبران حزب توده و 
 : کمونیست ھاي قدیمي در ایران مي گوید

سر انجام با وساطت . بھ سفارت شوروي مراجعھ نمودند بر خالف انتظار آنان با تاسیس حزب کمونیست در ایران مخالفت گردید....«
(».رضا روستا، مشروط بھ رعایت شرایط خاص و توجھ بھ موازین الزم اجازه تاسیس حزب از سوي مقامات شوروي صادر شد

15 ( 

 . نفر و گروھي از عناصر ملي و چپ از کمونیست ھاي قدیمي تاسیس شد 53بنابراین حزب توده ایران با ترکیبي از گروه 

گروه دوم مؤ سسین حزب، عده اي از ....نفر بودند 53یک گروه، بخشي از : مؤ سسین حزب را مي توان بھ چھار گروه تقسیم کرد«
عناصر ملي بودند کھ سابقھ آزادیخواھي داشتند مانند سلیمان محسن اسکندري کھ سابقھ سوسیالیستي داشت و البتھ در دوره اول 

ھمان تحلیلي کھ شوروي از رضاخان (حکومت رضاخان بھ اشتباه وزیر فرھنگ شد چون تصور مي کرد رضاخان، مترقي است 
علي امیر خیزي، کھ از آزادیخواھان قدیمي بود، پروین گنابادي کھ نویسنده برجستھ اي شد، و عبدالحسین نوشین کھ جزو ) داشت

نفر دستگیر شده بودند و  53گروه سوم مؤ سسین حزب، کمونیست ھاي قدیمي بودند کھ قبل از . ھنرمندان درجھ اول تئاتر بود و غیره
مثل اردشیر آوانسیان و رضا روستا و گروه چھارم کساني بودند کھ ایرج اسکندري و غیره مي خواستند آنھا . ده سال در زندان بودند

 ) 16(».اینھا ھمگي فاسد بودند و یا براي جاه و مقام بھ حزب توده روي آوردند. جلب کنند» عناصر ملي«را بھ عنوان 

فراز و نشیب ھا و مراحل مختلفي را پشت سر گذاشت کھ این  1363حزب توده بعد از تاسیس تا پایان دوران فعالیتش یعني سال 
تطور در حیات حزب توده، بخش بزرگي از آن ناشي از تطور سیاست شوروي در ایران و متاثر از اوضاع و شرایط بحراني و 

 . دگرگوني ھاي سیاسي و مولود تنش ھا و مشکالت کادر رھبري حزب بوده است

 خط مشي حزب توده ایران 
حزب توده در مرحلھ آغاز فعالیت بھ دلیل محذورات فرھنگي و قانوني و رعایت مصالح شوروي کھ درگیر جنگ بین المللي بود، 
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خود را ملزم بھ فعالیت در چارچوب قانون اساسي معرفي نمود و بھ دالیل تاکتیکي، موقتا از اجراي برنامھ ھاي تند و رادیکال متداول 
 . احزاب کمونیست خودداري کردند

در آغاز کار حزب بھ جاي تبعیت آشکار از مرام کمونیستي با استفاده از وجھھ رھبران سیاسي و ملي کھ سابقھ چپ یا آزادي خواھي 
استفاده از گروه دکتر اراني و معرفي سلیمان میرزا اسکندري سیاست مدار با سابقھ و لیدر حزب . داشتند، بھ فعالیت پرداخت

 . سوسیالیست ایران در صدر رھبري حزب نتیجھ این سیاست بود

حضور سلیمان میرزا اسکندري در صدر ھیات مرکزي کمیتھ، پیام روشن دیگري ھم براي انگلستان کھ در آن روز ھم پیمان شوروي 
در جنگ علیھ آلمان و متحد او در ایران بود، داشت زیرا پیشینھ ھمکاري مجدانھ اسکندري در بھ قدرت رساندن رضاخان و اتخاذ 

مواضعي موافق با سیاست انگلستان در دوران مشروطیت و تغییر سلطنت قاجاریھ و رھبري گروه ھاي پارلماني در مجلس چھار و 
 . پنجم، مبین این پیام بود کھ سیاست حزب توده ایران، سیاست خصمانھ اي علیھ انگلستان نخواھد بود

بھ ھمین دلیل حزب توده در مقاطعي بھ صورت رسمي بھ عنوان ھم پیمان سازمانھا، گروھھا و احزاب طرفدار و یا عامل انگلستان 
در ایران ھمکاري نزدیکي داشت، از جملھ آن ھمکاري حزب با حزب سوسیالیست مصطفي فاتح کھ در انگلیسي بودن آن ھیچ 

 : سران حزب توده درباره این ھمکاري و داد و ستد متقابل با حزب فاتح مي گویند. تردیدي وجود ندارد

را کھ بیکار » نفر 53«، مصطفي فاتح، رئیس شرکت نفت انگلیس در ایران، عده اي از 1320این موضوع کھ پس از شھریور «
بودند بھ شکلي در شرکت نفت و یا در سازمان فرھنگي وابستھ بھ انگلیسھا شاغل کرد، در کتب گوناگون نوشتھ شده است و از جملھ 

 . نام بزرگ علوي، احسان طبري و عباس نراقي برده مي شود

. این ھمکاري بدان جا ارتقا مي یابد کھ نیروھاي انگلیسي امتیاز روزنامھ اي را براي فعالیت حزب توده در اختیار آن قرار مي دھند
چون امتیاز روزنامھ ضد فاشیست مردم بھ کمک مصطفي فاتح، کھ بھ عنوان نماینده منافع انگلستان در ایران خود را ضد فاشیست 

بود و پس از آزادي بھ خدمت فاتح و اربابانش درآمده بود » 53«] از[فاتح شرط کرده بود کھ عباس نراقي کھ . مي دانست، گرفتھ شد
فاتح کسي است کھ از انگلستان نشان افتخار امپراتوري انگلیس را برایش فرستادند، یعني مقامش . بھ عنوان مدیر داخلي مردم کار کند

 . خیلي باال بود

این حزب، ... ھمزمان با حزب توده ایران تشکیل شد 1320حزب سوسیالیست فاتح اولین حزبي بود کھ بالفاصلھ بعد از شھریور 
 ) 17(».حزبي بود کھ فقط علیھ حزب توده ایران مبارزه مي کرد و توسط شرکت نفت انگلیس حمایت مي شد

نمونھ دیگر ھمکاري حزب توده با کابینھ احمد قوام است کھ از مھره ھاي استعمار انگلیس در ایران مي باشد، حزب در کابینھ ائتالفي 
 . قوام مشارکت مي کند و چند پست وزارت را ھم از آن خود مي سازد

حزب در سیاست ھاي راھبردي خویش نیز نخستین وظیفھ خود را بر محو فاشیسم بنا گذاشت و فعالیت ھاي تبلیغاتي خود را در این 
امر سامان داد و بخشي از حزب بھ عنوان نخستین وظیفھ خود، براي از میان بردن نفوذ فاشیسم بسیج گردیدند، بزعم حزب فاشیست 

بدین منظور، یک روزنامھ ضد فاشیستي بھ نام . ھا در ھیات حاکمھ و بخش قابل توجھي از طبقھ متوسط باسواد، رخنھ کرده بودند
ً در » صفر نوعي«بھ سردبیري  1941در اواخر سال » مردم« انتشار یافت و کمیتھ ھاي ضد فاشیستي در چند استان و خصوصا

 ) 18.(کھ تحت اشغال نیروھاي شوروي بود، تشکیل شد) آذربایجان(استان شمالي ایران 

در کنار این فعالیت ھا، حزب با استفاده از فضاي سیاسي ایران و گرایش طبقھ روشنفکران ایراني بھ جذب آنان پرداخت، مداخالت 
سلطھ جویانھ انگلستان در امور داخلي ایران بخصوص نقش آن دولت در تحکیم پایھ ھاي حکومت استبدادي و میلیتاریستي رضاخان 
و پیدایش طبقھ وسیعي از آنان در جامعھ ایراني کھ با مرام ھاي سوسیالیستي و آزادي خواھي در دوران تحصیل در غرب آشنا شده 

بودند، گرایش جدیدي در میان روشنفکران ایران بھ سمت سوسیالیسم آشکار شده بود کھ حزب توده از این فرصت ھا براي جذب آنان 
 . سود جست

اما در این امر یک مشکل اساسي وجود داشت و آن مشکل عبارت بود از گرایش ھواخاھانھ برخي روشنفکران ایراني بھ آلمان کھ 
مولود احساس ضد انگلیسي و ناسیونالیستي ایرانیان بود، کھ تشکیل احزاب متعددي ھمانند سومکا، آریا، پان ایرانیسم نشان از این 

 : بھ ھمین جھت حزب توده بھ دو اقدام اساسي دست زد. گرایش بود

 . تبلیغات وسیع علیھ چھره ھا و احزاب ھواخواه آلمان و فاشیست در ایران 1-
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 . ترسیم چھره ملي گرایانھ از خود 2-

این سیاست ھا در بخشي از روشنفکران کارگر افتاد و بخصوص ھنگامي کھ ھیمنھ قدرت شکست ناپذیر نازي ھا در جنگ مورد 
تردید قرار گرفت این بخت با توده ھایي ھمراه شد کھ برخي روشنفکران بھ پي آمد چنین ھواخواھي از آلمان اندیشھ کنند و سرانجام 

 . از در تردید درآیند و بھ حزب توده متمایل شوند

حزب توده تالش کرد تا عنصر احساس ضدانگلیسي و ناسیونالیستي ایرانیان را از یک جھت گیري ھوادارانھ از آلمان بھ یک جھت «
انجام این کار آسان نبود، خصوصا در سال ھایي کھ نازي ھا در جبھھ شرق و شمال آفریقا پیروزي . گیري ضد فاشیست منحرف کند

انجام ھدف یادشده آسان تر گردید، بھ طوري کھ در ) بھ سود متفقین(اما ھمزمان با پیشرفت جنگ . ھاي نظامي بھ دست آورده بودند
بسیاري از ایرانیان طرفدار آلمان در بین طبقھ متوسط و روشنفکر ) کھ شکست ھاي فاحش ارتش ھاي نازي آغاز شد (1944اوایل 

کشور، تمایل زیادي بھ پیوستن بھ حزب توده پیدا کردند، بھ خصوص از وقتي کھ حزب موفق شده بود یک سیماي ملي گرایانھ ارایھ 
 » .دھد

اما مواضع ضدفاشیستي حزب و پیروي از دکترین استالین در رابطھ با نظام بین المللي ماھیت کمونیستي و مارکسیستي حزب را 
برمال مي کرد، حزب توده بھ پیروي از دکترین استالین جھان را بھ دو اردوگاه دمکراتیک و ضدامپریالیست و امپریالیست تقسیم مي 

 : احسان طبري مي نویسد. کردند و شوروي، مدار و محور اردوگاه نخست تلقي مي شد

از آنجا کھ شوروي نخستین و نیرومندترین کشور سوسیالیستي و پایگاه استوار سوسیالیسم است، لذا دوستي با اتحاد شوروي و حزب «
بھ نظر حزب یکي از بخش ھاي مھم انترنالیسونالیسم ) 19(»سویتیزم«کمونیست اتحاد شوروي کھ لنین آن را بنیاد نھاده یعني 

 ) 20(».پرولتري است

ً مواضعش را در خصوص شوروي چنین بیان مي دارد  : حزب توده صریحا

حزب امروز نیز مانند ھر وقت دیگر عقیده دارد مالک انقالبي بودن ھر حزب و ھر گروه و فردي، دوستي و احترام وي بھ «
کشورھاي سوسیالیستي و در درجھ اول بھ کشور اتحاد جماھیر شوروي است کھ لنین بزرگ باني و بنیان گزار آن است استالین وظیفھ 

فوري احزاب کمونیست کشورھاي مختلف جھان را نھ برپایي انقالب، کھ در درجھ اول حفظ اتحاد شوروي سوسیالیستي در مقابل 
 ) 21(».امپریالیسم مي دانست

ھمچنین در خاطرات و مقاالت و نوشتھ ھایي کھ از اعضاي برجستھ حزب توده برجا مانده است، مملو از نقل ھایي درباره اختالفات 
ھمانند آنچھ فریدون کشاورز عضو کمیتھ مرکزي و ھیات اجراییھ حزب توده و وزیر توده در کابینھ . و باندبازي و فرقھ بازي ھاست

 : ائتالفي قوام السلطنة و عضو فراکسیون توده اي در مجلس شوراي ملي مي نویسد

ھیات اجراییھ جدید قول داد کھ اختالفات و فراکسیون بازي را کنار گذاشتھ و کوشش کند کھ زمینھ ھمکاري ) چھارم(در این پلنوم «
تکلیف ما را . دو طرف ھیات اجرائیھ شکایت کردند کھ اختالف ما باقي است و باز ھم دعوا داریم) پنجم(در پلنوم بعد . ... ایجاد شود

چندي . معین کنید ولي باز آشتي کردند و اکثریت کمیتھ مرکزي بھ آنھا دستور داد کھ با ھم ھمکاري کنند و آنھا ھم دوباره با ھم ساختند
کیانوري، رفیق قدیمي خود  -زیرا بھ کمک غالم یحیي و دستھ کامبخش . بعد ایرج اسکندري کھ واسطھ آشتي بود، مزد خود را گرفت

رادمنش را کنار زده و خود دبیر اول حزب شد و بھ این ترتیب ایرج اسکندري کھ دیگر تنھا فرد باقي مانده از دوستان اراني در 
رھبري عالي حزب بود، مجبور بھ اطاعت از فراکسیوني شد کھ کیانوري در راس آن قرار داشت و از پشتیباني اعضاي فرقھ کھ 

 ) 22(».وارد رھبري حزب توده ایران شده بودند، بھ دستور بعضي از رھبران حزب کمونیست آذربایجان شوروي برخوردار بود

فرصت را بھ ساواک مي دھد تا با استفاده از این فرقھ  40این فرقھ و فراکسیون بازي در حزب بھ آنجا کشیده مي شود کھ در دھھ 
 : آقاي کیانوري در پلنوم سیزدھم کھ در ورشو تشکیل شده مي گوید. بازي ھا بتواند در حوزه ھاي حزبي دخالت جوید

آنطور کھ من اطالع پیدا کرده ام این گزارش درست نیست و آنچھ بھ نام سازمان حزب در ایران وجود دارد کامال در دست ... «
نفري یک مامور  3-4ساواک است و ساواک توانستھ بھ این طریق عده اي از افراد عالقھ مند بھ حزب را گردآورد و در ھر حوزه 

. قبل از این پلنوم احسان طبري تالش کرد تا میان من و دکتر رادمنش و اسکندري تفاھم و آشتي ایجاد کند. ساواک نیز حضور دارد
را کنار گذاشتھ ایم، پشیمانیم و اگر او حاضر بھ آشتي باشد ما نیز حاضریم » کیا«رادمنش و اسکندري بھ طبري گفتند کھ ما از این کھ 

من بھ طبري گفتم کھ اینھا دروغ مي گویند و این کار را نخواھند کرد و ھدفشان فقط . وي را بھ عضویت ھیأت اجرائیھ انتخاب کنیم
ً ھم دروغ مي گفتند در جریان انتخابات پلنوم نیت آنھا روشن شد  ) 23(».این است کھ شخصیت مرا کوچک کنند و واقعا
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 : کشاورز مي نویسد

یک فراکسیون مخفي در حزب داشتند یعني حزبي در داخل حزب توده ایران و ) برادرزنش(بھ طور خالصھ کامبخش و کیانوري «
 ) 24(».دستورات باقروف دبیر کل حزب کمونیست آذربایجان شوروي را اجرا مي کردند

مواضع و کارکرد حزب عالوه بر آن کھ تابعیت دکترین استالین، بر حفظ و دفاع از منافع شوري نیز استوار بود، نتیجھ چنین 
کھ ھم اسناد و مدارک و سخنان . سیاستي، ترجیح منافع شوروي بر منافع ملي بود کھ در مواضع و عملکرد حزب بھ خوبي مشھود بود

 . رھبران حزب توده کامال گواه روشني بر این مسالھ است

 : جھت گیري و مواضع حزب توده در حمایت از منافع شوروي بر سھ رکن استوار بود

 موازنھ مثبت در رابطھ با شوروي و انگلیس، در قضیھ امتیاز نفت شمال و بحران آذربایجان و کردستان تابع ھمین سیاست  1-

 حریم امنیتي شوروي  2-

 سرشت غیراستعماري دولت سوسیالیستي  3-

 مواضع و کارکرد حزب توده در ترجیح منافع شوروي بر مصالح و منافع ملي 
 : مواضع و کارکرد حزب توده در ترجیح منافع شوروي بر مصالح و منافع ملي ناشي مي شد از

 مواضع حزب توده در خصوص امتیاز نفت شمال ) الف
از نخستین سال ھاي قرن بیستم وقتي کارشناسان وجود نفت در شمال ایران را پیش بیني کردند، شرکت ھاي نفتي انگلستان و آمریکا 

ھیات ھایي از سوي دولت مزبور براي مذاکره و انعقاد قرارداد براي  1323و  1322دنبال کسب امتیاز آن بودند تا آن کھ در سال 
در این ھنگام کھ مسالھ . کسب امتیاز بھ ایران اعزام شدند، موضوع مذاکرات فاش گردید و بھ صحنھ مطبوعات کشور کشیده شد

دکتر رادمنش سخنگوي فراکسیون نمایندگان حزب توده در . اعطاي امتیاز نفت شمال بھ شرکت ھاي انگلیسي و آمریکایي طرح گردید
 : مجلس شوراي ملي در مخالفت شدید اظھار داشت

بنده و رفقایم با دادن امتیاز بھ دولت ھاي خارجي بھ طور کلي مخالفیم، ھمان طور کھ ملت ایران توانست راه آھن را خودش احداث «
کند، بنده یقین دارم کھ با کمک مردم و سرمایھ داخلي، مي توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج و شاید بتوانیم بھ موضوع 

 ) 25(».بدبختي مردم این مملکت بھبودي بدھیم

دولت سوسیالیستي شوروي کھ ھمواره نواحي شمالي ایران بھ عنوان منطقھ امنیتي خود مي نگریست در پي امتیازطلبي ھاي شرکت 
ھاي نفتي انگلستان و امریکا و براي جلوگیري از نفوذ آنان در شمال ایران شوروي تصمیم گرفت کھ براي مذاکره و کسب امتیاز 

 . ھیاتي را بھ ایران اعزام دارد

 : حزب توده بالفاصلھ در روزنامھ ارگان خود بھ دفاع از دادن امتیاز نفت شمال بھ شوروي بر مي آید

با امتیازاتي کھ بھ منظور استثمار ملت باشد و مبناي استقرار نفوذ شوم بیگانگان قرار گیرد مخالفت خود را بھ عنوان اولین وظیفھ «
این ایده آل ماست کھ کلیھ عملیات اقتصادي و استخراج منابع مھم ثروت ایران با .... ھر ایراني و ھر ایران خواھي اعالم مي داریم 

ولي مي بینیم کھ با این اوضاع و با این ھیات حاکمھ تا چھ اندازه مي . سرمایھ ھاي ایراني بدست ایراني انجام شود این ایده آل ماست
از این جھت نمي توان بھ طور کلي با اصل امتیازات مخالفت داشت بلکھ صحبت در .... توان این ایده آل را بھ منصھ وقوع کشانید 

 ) 26(».شرایط و اصول آنھاست

 : نامھ رھبر از نشریات وابستھ بھ حزب توده در تحلیلي مي نویسد

کدام . دولت شوروي احتیاج مبرم بھ جلوگیري از نفوذھاي امپریالیستي در ایران دارد و امتیاز نفت را وسیلھ اعمال نظریھ مي داند«
قوه تضمین مي کند کھ در ایران بعد از جنگ یک دیکتاتور ثاني حکومت نکند و دوره رضاخان را کھ خفھ کننده ھر گونھ تمایالت 
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 ) 27(».دموکراسي و احساسات موافق شوروي بود تجدید ننماید

حزب توده در تالش براي کسب امتیاز نفت شمال بھ روسیھ و دفاع از منافع آن دولت تا بدانجا پیش مي رود کھ با رد موازنة منفي از 
بھ ھمان ترتیب کھ ما براي انگلستان در ایران «: چنانچھ احسان طبري نوشت. سلطة انگلستان در نفت جنوب نیز حمایت مي کند

منافعي قایلیم و بر علیھ این منافع صحبتي نمي کنیم باید معترف باشیم کھ دولت شوروي ھم از لحاظ امنیت خود در ایران منافع جد ي 
 » .دارد

 دفاع از حریم امنیتي شوروي در ایران  -ب 
حزب توده جزء دوم از اصول خویش را بھ ایجاد و حفظ حوزه امنیتي شوروي بنا نھاده بود و از این رو از تبدیل شمال ایران بھ 

یاد مي کند و در اجراي » مادر سوسیالیسم«صورت منطقھ نفوذي شوروي جانبداري مي کرد و از آن بھ عنوان دفاع از حریم امنیتي 
این سیاست تا بدانجا پیش مي رود کھ در مقابل سیاست تجاوزکارانھ شوروي بھ آذربایجان و در مقابل اقدام تجزیھ طلبي حزب 

گرچھ این جانبداري با احتیاط صورت مي گیرد تا ھواداران غیر کمونیست و ناسیونالیست را در معرض . دموکرات جانبداري مي کند
 . مخاطره سرخوردگي و جدایي قرار ندھند و آشکار متھم بھ وابستگي بھ دولت شوروي نشود

بعد از پایان جنگ جھاني و آغاز فرایند جدایي گرایش ھاي دست راستي و چپ از یکدیگر در عرصھ سیاسي ایران، بھ سیاست 
این امر از طرفي سبب تندروتر شدن حزب توده . شوروي بھ گیالن بود 1299ھجومي دست یازید کھ تداعي کننده ھجوم سالھاي 

 . گردید و ھم نشان از تغییر سیاست شوروي در ایران بود کھ بھ شکل استفاده مؤ ثر از ارتش سرخ در ایران برآمد

دولت شوروي از دو شاخھ جنبش کمونیستي . و در ھمین جھت، دو حزب دموکرات و کوملھ در آذربایجان و کردستان تاسیس گردیدند
دو . یعني حزب توده و حزب دموکرات آذربایجان بھ عنوان اھرم ھاي جداگانھ براي اعمال فشار بر دولت مرکزي استفاده مي کرد

دموکراسي براي «حزب مزبور در استانھاي آذربایجان و کردستان با توسل بھ شورش مسلحانھ خواستار خود مختاري تحت عنوان 
 . شدند» توده ھاي خود

این اقدامات موجب وارد شدن فشار زیادي از طرف عناصر ملي و غیر کمونیست بھ حزب توده بھ اتھام جانبداري حزب از اشغال 
ایران توسط نیروھاي شوروي گردید کھ حزب مجبور گردید بھ صراحت براي خالصي از این فشار از اقدام اشغال گرانھ برائت 

 . بجوید

سرسختي پیشھ وري و اعتقاد وي بھ تجدید حیات جنبش کمونیستي و مخالفت با حزب توده بھ دلیل فقدان روحیھ انقالبي در آن حزب 
پیشھ وري عقیده داشت کھ حزب توده نھ «ھم زمینھ مناسبي را براي رھبري یک اقدام انقالبي ھمراه یورش نظامي، فراھم آورده بود 

 ) 28(».بھ اندازه کافي انقالبي است و نھ از سوي مردم آذربایجان تایید مي شود

ھم شوراي متحده سندیکاھاي کارگري آذربایجان کھ از سازمان ھاي وابستھ  1324با تشکیل حزب جدید دموکرات آذربایجان در سال 
حزب  1324آبان  24سرانجام در . بھ حزب توده و ھم کمیتھ استاني حزب توده در ھمان روز تاسیس بھ حزب دمکرات پیوست

دموکرات بھ زور اسلحھ قدرت را بھ دست مي گیرد، در بھمن ھمان سال، ھمسان حکومت انقالبي خلق آذربایجان در کردستان بھ 
پیوند دو جمھوري خلقي در داخل ایران اھرم فشار خوبي بر دولت ایران بود، . رھبري قاضي محمد، حکومت انقالبي تاسیس گردید

نمایندگان فراکسیون حزب توده در مجلس با . حزب توده این دیپلماسي شوروي را با فشار بر کابینھ و دولت از مرکز تکمیل مي کرد
ً از ادامھ اشغال  کارشکني و عدم راي اعتماد بھ کابینھ ھاي معرفي شده در ایجاد یک دولت بي ثبات کمک مي کردند و رسما

 . آذربایجان نیز حمایت نمودند

جناح چپ تندرو بھ رھبري حزب توده در مجلس با جمع بندي نظراتش از حزب دمکرات آذربایجان حمایت مي کند و این فراکسیون 
ً آنھا را تحقیر مي  در مجلس بھ صورت سخنگوي حزب دمکرات آذربایجان عمل کرد، با آن کھ پیشھ وري رھبر حزب دمکرات کرارا

 . کرد، این نوع حمایت حزب توده نشانگر ماموریتي بود کھ دولت شوروي بھ آنھا سپرده بود

حزب توده در گام اول تالش کرد ارتباط غایلھ آذربایجان بھ شوروي را انکار نماید اما با وجود شواھد و قراین کافي این امر قابل 
توجیھ نبود، لذا بھ ناگزیر رضا رادمنش دبیر کل حزب توده در مجلس گفت کھ ریشھ مشکل آذربایجان را باید در محتواي تحوالت 

وي با اشاره بھ حمایت شدید شوروي از حزب . سیاسي یافت کھ زاییده سوابق رویدادھا و طرز برخورد دولت مرکزي مي باشد
 : دموکرات گفت

ھر نھضت انقالبي مي کوشد تا از اوضاع و احوال زماني و مکاني بھ سود خود بھره گیري کند و انقالبات فرانسھ و آمریکا و حتي «
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 ) 29(».انقالب مشروطھ ما نیز از این قاعده مستثني نبود

قبل از این ھم حزب توده براي زمینھ سازي بھ تمجید ارتش متجاوز مي پردازد و آن ھمھ مظالم آنان در نواحي شمالي ایران را نادیده 
 . گرفتھ و از آن مجسمھ پارسایي و مھرباني مي تراشد

ارتش شما با یک حس انضباط و محبت بي ریا و عفت و شرافت اخالقي در ھمھ جا رفتار کرده اند و در این سھ سال ھرگز پیمان «
دوستي و عھد برادري را نشکستھ، مکتب و فضیلت و تقوایي را کھ گذرانیده اند در وطن ما بخوبي آزمایش دادند و شما مي توانید بھ 

 ) 30(».چنین سازمان معظم و تشکیالت عظیم و روح بلند سربازان خود افتخار کنید

ھمین موضع جانبداري از دیپلماسي و سیاست شوروي در قضیھ آذربایجان و توجیھ گري اقدامات حزب دمکرات آذربایجان بعد از 
: ختم غایلھ نیز ادامھ مي یابد و با آن کھ شکست حزب دمکرات آذربایجان براي جنبش کمونیستي یک فاجعھ بود، حزب اعالم مي دارد

یک منطق انقالبي بسیار قوي و ناشي از تحلیل دقیق از اوضاع بین المللي و شرایط «تصمیم حزب دمکرات آذربایجان مبتني بر 
 . بود» خاص ایران در این مرحلھ از مبارزه

 حزب توده و نھضت ملي شدن صنعت نفت 
حزب توده بر اساس ھمان بینش و مواضع بلوک بندي کشورھا بھ دو اردوگاه و بھ پیروي از سیاست خارجي شوروي در قضیھ 

نھضت ملي شدن صنعت نفت بھ رھبري دکتر مصدق و آیة هللا کاشاني کارکردھا و مواضع متفاوت و مختلفي را در مراحل مختلف 
 . نھضت اتخاذ کرد

در ابتداي نھضت بر اثر تحلیل و نظري کھ حزب توده از عناصر ملي و مذھبي داشت، مبارزات آنان را جدي نمي گرفت و از طرفي 
چون خودش را پیشقراول جنبش ھاي ضداستعماري معرفي کرده بود، بخصوص با شعارھاي ضد فاشیستي کھ در آغاز، حزب با آن 

شناختھ شد و این شعار و جھت گیري بھ صورت نھادینھ در اعضا و دستگاه تبلیغاتي حزب برجاي مانده بود، پیش داري گروه و 
بنابراین در مرحلھ اول شروع بھ تخطئھ و بي ارزش . اشخاص دیگر براي مبارزات و خیزش ھاي اجتماعي براي آنھا خوشایند نبود

نخست وزیر از امضا الیحھ نفت بیم «در مقالھ اي تحت عنوان » بھ سوي آینده«جلوه دادن مبارزات نھضت ملي کردند و در نشریھ 
 : نوشت» دارد

خود را از کام استعمار بیرون بکشیم، آزادي عمل سیاسي براي خود فراھم سازیم، آن وقت با تاب و توان کافي بھ سراغ نفت «
 ) 31(».برویم

بھ دلیل تیراندازي بھ سوي شاه و بھ منظور زمینھ سازي براي تجدید قرارداد نفت ایران و انگلیس  1327حزب توده کھ پس از بھمن 
منحل و مخفي گردیده بود، پس از تجدید سازمان در چالش میان رقابت شدید میان آمریکا و شوروي بھ جاي پرداختن و جدي گرفتن 

گرچھ این . مبارزات مردم در ملي کردن صنعت نفت بھ توصیھ شوروي بھ تشکیل جنبش کارگري و جنبش صلح خواھي پرداخت
جنبش از سوي توده مردم مورد استقبال واقع نشد اما رجال سیاسي و مذھبي زیادي نظیر برقعي و بھار بھ این جنبش پیوستند و حتي 

 : جزني در این باره مي نویسد. کاشاني از آن حمایت کرد... آیة ا

حزب از یکسو درصدد ایجاد جنبش ھاي کارگري در کارخانھ ھا بود و از طرف دیگر فعالیت علني خود را با جمع  29در سال «
جنبش صلح خواھي جنبش جھاني بود کھ اتحاد شوروي علیھ . آوري امضا در ذیل ورقھ ھاي انجمن ایرانیان ھوادار صلح شروع کرد

 ) 32(».اردوگاه امپریالیستي و بخصوص آمریکا بھ راه انداختھ بود

تشدید تضادھاي آمریکا و شوروي و خطري کھ شوروي خود را در آستانھ آن حس مي کرد باعث شد کھ بھ زودي بھ عنوان مھمترین 
. قدرت ضد امپریالیستي شناختھ شده و اردوگاه سوسیالیستي و احزاب کمونیست را بھ مبارزه بر ضد امپریالیزم آمریکا ھدایت مي کرد
این استراتژي جھاني در ایران با چالشي مواجھ گردید کھ عبارت بود از رقابت شدید میان آمریکا و انگلیس بھ خاطر حالت تھاجمي 

آمریکا در بھ دست گرفتن امتیاز کامل صنعت نفت ایران و خارج کردن آن از دست انگلستان، لذا تضاد و رقابت دو قدرت سبب 
گردید مبارزات ملي شدن صنعت نفت کھ علیھ انگلستان در جریان بود، آمریکا از آن حمایت نماید و دکتر مصدق از حمایت آمریکا 

حزب توده و اتحاد شوروي کھ این حمایت را مشاھده مي کردند و نسبت بھ نفوذ انگلستان ھم آگاھي داشتند، خود را . برخوردار شود
ملزم دانستند کھ با نفوذ آمریکا مبارزه کنند، حزب توده در ابتدا نتیجھ بخش بودن این مبارزات را قبول نداشت و فکر مي کرد کھ 

و از طرفي نمي توانست از نھضتي کھ روبھ رشد بود و شعار ملي . سرانجام این سروصدا با توافق آمریکا و انگلیس تمام خواھد شد
کردن صنعت نفت و شعار علیھ سلطھ یک قدرت امپریالیستي را کھ عناصر ملي و مذھبي سر داده بودند نادیده بگیرد و بھ کلي خود 

طرح کرد و در  1329را کنار بکشد بھ ھمین جھت شعار الغاي امتیاز نفت جنوب را مقارن با ملي شدن صنعت نفت، اواخر سال 
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نھایت بعد از ملي شدن صنعت نفت آن را پذیرفت، این شعارھا نشان از سردرگمي و گرفتار شدن حزب توده بین دیپلماسي و سیاست 
حزب توده براي تایید تحلیل و مواضع خویش در وابستگي مصدق بھ آمریکا، حضور . شوروي و حفظ پایگاه اجتماعي خویش بود

رجال سیاسي با گرایش بھ آمریکا ھمانند دکتر علي امیني، زاھدي را در کابینھ مصدق، خاطرنشان مي کردند و سیاست خویش را بر 
کارشکني و ایجاد اختالل در روابط آمریکا و دولت دکتر مصدق استوار ساخت، کار کرد و چنین سیاستي ایجاد تنش و جنجال در 
مذاکرات آمریکا با مقامات دولت ملي بود کھ نمونھ روشن آن جنجال آفریني حزب توده در ورود ھیات آمریکایي میانجي بھ ایران 

 . بود

حزب بھ رغم مخالفت جبھھ ملي و دولت دکتر مصدق، در برابر ورود ھیات آمریکایي براي مذاکره در باب نفت بھ تظاھرات وسیعي 
 . دست زد تا با امپریالیسم آمریکا مبارزه کند و مذاکرات را بھ شکست بکشاند

لذا تظاھرات وسیعي را بھ رھبري شاخھ جوانان کھ نادر شرمیني در راس آن قرار داشت، ترتیب مي دھد کھ بھ درگیري با پلیس و 
ً از سوي حزب توده ولي در  23جیمز بیل آمریکایي آشوب . منجر بھ کشتھ شدن عده اي انجامید تیر را تظاھراتي مي داند کھ ظاھرا

کرمیت روزولت در : و مارک گازیوروسکي ھمین نظر را تایید مي کند) 33(»باطن از سوي عوامل انگلیسي ترتیب یافتھ بود
ً آشوب را  .(کھ توسط شاپور ریپورتر اداره مي شد، بدون تایید سیا ترتیب داده است» شبکھ بدامن«مصاحبھ با او گفتھ است کھ احتماال

34 ( 

مسالھ دیگري کھ حزب توده را از ھمراھي با نھضت ملي شدن نفت دور مي ساخت، بینشي بود کھ در رھبران حزب حاکمیت داشت 
 . کھ این ذھنیت را شکل داده بود، تنھا آنھا قادرند در مبارزات ملي شرکت کنند و رھبري آن را بھ دست گیرند

لذا ھنگامي کھ نھضت ملي شدن نیاز بھ ھمراھي و کمک ھمھ نیروھا داشت و در آن ھنگام کھ آیة هللا کاشاني بھ حمایت جدي از 
 . مصدق پرداختھ بود حزب توده بھ نقد دکتر مصدق در مطبوعات و محافل مي پردازد

در نھایت باید گفت کھ حزب توده ایران در موضوع نھضت ملي شدن نفت در ایران بھ پیروي از سیاست شوروي و در تضاد بین 
آمریکا و شوروي و ذھنیت ھاي خاص در مورد رھبري انقالبي و جنبش ھاي ملي، مواضعي تخریبي علیھ آن اتخاذ و بھ مواضع 

کھ این مواضع اشتباه از سوي چھره ھاي مستقل مارکسیست و نیروھاي ملي و برخي عناصر داخلي . انگلستان نزدیک تر شده بود
 . حزب مورد انتقاد قرار گرفت

 انشعاب در حزب توده 
پي آمد حوادث آذربایجان و کردستان و اتخاذ روش ھاي دموکراتیک و سیاسي براي مبارزه بھ جاي اقدامات انقالبي و مواضع 

ناصحیح آن در مقابل نھضت ملي شدن نفت و حوادث بعد از آن و پیروي مطلق از اتحاد جماھیر شوروي و چالش ھاي دیپلماتیک 
تا  1326میان شوروي و چین و چندگانگي مراکز قدرت در شوروي از عوامل مھم ایجاد انشعاب در حزب توده ایران از سال ھاي 

 : مرداد رخ داده بھ شرح زیر مي باشند 28مھمترین انشعاباتي کھ در حزب توده تا کودتاي . پایان فعالیت آن مي باشد

 انشعاب دانشجویي  - 1
از آنجا کھ حزب تمام نیرویش را . شکست فرقھ آذربایجان خسارت و ضربھ سختي بر حزب توده و جنبش کمونیستي ایران وارد نمود

بر پشتیباني از فرقھ متمرکز کرد و امیدوار بود کھ فرقھ پابرجا بماند و نقشي در مجموعھ سیاست ایران بازي کند ضربھ سختي بر 
 ) 35.(درصد اعضا از حزب بھ کلي کنار رفتند 35تا  30بنا بھ آماري کھ کیانوري ارایھ مي دھد . روحیھ افراد حزب وارد ساخت

مھمترین انشعاب در بدنھ حزب صورت گرفت، عده اي از عناصر ملي و افرادي از قشرھاي مختلف جامعھ کھ بھ دلیل امیدھاي ایجاد 
شده جذب حزب شده بودند، در اثر غایلھ آذربایجان از حزب کناره گرفتند یا از ترس زیر فشار قرار گرفتن یا بھ دلیل سرخوردگي یا 
پي بردن بھ ماھیت حزب توده و وابستگي آن بھ شوروي و یا ترس از دست دادن موقعیت خود، از آن کناره مي گرفتند کھ عده قابل 

 : کیانوري در مورد این انشعاب وسیع در بدنھ حزب مي گوید. توجھ آنان از دانشجویان بودند

در اینجا ما با یک جریان اعتراضي سخت در میان جوانان و دانشجویان مواجھ شدیم، سازمان دانشجویي ما اکثریت مطلق ... «
این جریان عده زیادي از دانشجویان را شامل . دانشجویان دانشگاه را دربر مي گرفت و حزب عده قابل توجھي عضو دانشجو داشت

بیشتر از دانشکده ھاي حقوق و پزشکي،  -بنابراین اولین انشعاب در بین دانشجویان بھ وجود آمد و عدة زیاي از دانشجویان . مي شد
 ) 36(».عده محدودتري از دانشکده ھاي دیگر و عدة کمتري از دانشکده علوم و فني از حزب کناره گیري کردند
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 انشعاب گروه خلیل ملکي  - 2
پي آمد غایلھ آذربایجان و سیاست ھاي حزب توده در این بحران سبب گردید کھ بخشي از اعضاي برجستھ حزب توده بھ انتقاد آشکار 

دست بھ تحرکاتي بزنند، بعد از ناکامي بھ انشعاب روي ) کمیتھ مرکزي و ھیات اجرایي(از حزب بپردازند ابتدا در درون سازمان 
بھ حزب توده پیوست و بھ عضویت کمیتھ مرکزي و ھیات  1320نفر بود کھ بعد  53آوردند، از جملھ این منتقدان خلیل ملکي از گروه 

در خصوص علت و زمینھ اصلي این انشعاب، عوامل دیگري نیز باید مورد توجھ قرار گیرد در تاریخ فعالیت حزب . اجرایي درآمد
اھمیت این انشعاب ایجاب . توده این بزرگترین انشعاب بھ حساب مي آید، چون ایجاد یک جبھھ جدید در جریان چپ بھ حساب مي آید

 . مي کند کھ عوامل و زمینھ ھاي اصلي آن بیشتر مورد تامل قرار گیرد

 زمینھ ھاي انشعاب 
مھمترین عامل انشعاب گروه خلیل ملکي را باید حضور گرایش ھاي متفاوت در جریان چپ در ایران دانست، نظرگاھھاي متفاوتي 
در مورد رسالت و وظایف جنبش کمونیستي با توجھ بھ مقتضیات تاریخي، اقتصادي و اجتماعي و انتخاب شیوه عمل متناسب با آن 
براي عبور از دوران گذار از جامعھ آن روز ایران و سرانجام براي رسیدن بھ یک جامعھ سوسیالیستي، در میان نیروھاي چپ در 
ایران وجود داشت، این نگاھھاي متفاوت قبل از تشکیل حزب توده نیز وجود داشت، پیدایش احزاب سیاسي سوسیالیستي در اروپا و 
آشنایي بخشي از روشنفکران ایراني با مارکسیزم در کشورھاي اروپایي و ورود آنان بھ ایران و عضویتشان در حزب توده بھ طور 

طبیعي مي توانست زمینھ ساز اختالف و انشعاب باشد، و در کنار این عوامل، اختالف میان چین و شوروي در تفسیرھاي خاص 
 . ایدئولوژیکي و شیوه ھاي عمل و ساختارھاي تشکیالتي را ھم باید اضافھ نمود

 ً اگرچھ شکاف موجود بین نیروھاي چپ بعد از غایلھ آذربایجان و کردستان رخ نمود اما نباید آن را عامل اصلي دانست بلکھ صرفا
زمینھ بروز و تجلي آن نظرگاھھا و شیوه ھا دانست مدت ھا قبل مخالفان ساختار مرکزیت دمکراتیک و نحوه ارتباط رھبري حزب با 

یک سال قبل از شکست حزب دمکرات آذربایجان و دو سال قبل از انشعاب . شوروي در داخل انتقادات خویش را آغاز کرده بودند
... «گروه ملکي اسحاق آپریم و جالل آل احمد در داخل با تنظیم رسالھ ھایي بھ انتقاد از سیاست و شیوه ھاي رھبري حزب پرداختند 

در این ھنگام گروھي از اعضاي حزب بھ رھبري دکتر آپریم کتابي بھ نام چھ باید کرد منتشر کردند و در آن نواقص حزب در ضعف 
تئوري و سازمان و پیشنھادھاي خود مبني بر تشکیل حزبي بھ نام حزب سوسیالیست جبھھ دموکرات بھ صورت جانشیني براي حزب 

 24جزوه چھ باید کرد در آبان » «.این حرکت در بدعت گذاري افکار نو و مستقل در جنبش ھاي چپ گرا بود... توده را مطرح کردند
دکتر اسحاق اپریم با ھمکاري تني دیگر از جملھ آل . انتشار عمومي یافت 25بھ طور خصوصي منتشر شده بود اما در اردیبھشت 

بھ مناسبت ھفتمین سالگرد درگذشت اراني  1325بھمن  14احمد جزوه دیگري بھ نام حزب توده بر سر دو راھي تدوین کردند کھ در 
 ) 37(».انتشار یافت 1326اما در فروردین . براي چاپ آماده شده بود

بھ دلیل جایگاه حزب در بین عناصر چپ و روشنفکر ھواخواه مارکسیست و ھم گرایش ھاي روزافزون جوانان و روشنفکران بھ 
حزب، و محبوبیت رھبران حزب بین اعضاي آن، سبب مي شد کھ منتقدان نتوانند، آشکار نظرات خویش را طرح نمایند و بیشتر بھ 

جھات مصلحت سنجي ھایي کھ از جملھ خوف از دست دادن موقعیت خویش و بي اعتبار ساختن آنان از سوي رھبران حزب، مخالفت 
اما شکست حزب دمکرات آذربایجان و کردستان کھ در واقع شکست سیاست روسیھ در امتیازخواھي از . خویش را ھویدا نمي سازند

ایران و شکست تحلیل ھا و سیاست ھا و نادرست بودن تحلیل ھاي حزب توده بوده و بھ میزان زیادي در بي اعتبار و کاھش وجھ 
حزب توده مؤ ثر بود، بستر مناسبي را براي منتقدان حزب فراھم کرد کھ جرات یابند انتقادھایي را کھ در پنھان مطرح مي کردند 

علني سازند و در صدد بسط تئوري خویش در مقابل تئوري ھا شکست خورده حزب تالش بیشتري نمایند، بنابراین فرجام ناخرسند 
آذربایجان بسترساز مھم این اراده گردید تا سرخوردگان و منتقدان و دیگراندیشان داخل حزب را بھ یک سازمان و جمعیت دیگر اما 

 . نھ کامال در مقابل مارکسیسم جمع نمایند

نخستین ) جبھھ موتلف آزادیخواه(شکست تجربھ آذربایجان عالوه بر شروع فشار علیھ دموکراسي در کشور و انحالل جبھھ آزادي «
ضربھ جدي بھ قدرت و مشروعیت حزب توده بود و بروز تشنجات، اختالفات فکري و تردید در مواضع حزب در قبال مسالھ 

 ) 38(».آذربایجان صالحیت رھبري حزب و اطاعت کورکورانھ از شوروي را در پي داشت

 . اما در ھمان اوان، عناصر منتقد بھ شیوه عمل حزب و رھبري آن تاختھ و منشا ھمھ مسایل را کمیتھ مرکزي و شیوه عمل آن دانستند

دنبالھ روي کورکورانھ حزب از سیاست شوروي، چپ روي ھایي کھ از طرف رھبران و مسئولین حزب مشاھده شده بود و ... «
صالحیت رھبران و مسؤ لین حزب مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تشکیالت وسیع حزب توده ایران در تاریکي عمیقي فرو 

 ) 39(».رفت

Page 11 of 18

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-2\119.html



از طرفي این اختالفات حاصل شیوه عضوگیري و پذیرش سالھاي نخست در حزب، حضور نیروھاي متفاوت با نگرش ھاي گوناگون 
حزب توده ایران کھ بھ ھنگام اوج نھضت درھاي خود را بھ روي عناصري از طبقات «و سالیق مختلف بینشي و سیاسي بوده است 

و از طرف دیگر بھ جاي . مختلف با ھدفھا و مقاصد گوناگون باز گذاشتھ و بھ شکل بي قواره و حساب نشده اي بزرگ شده بود
 » .رھبري حوادث بھ دنبال آن راه مي رفت بھ وقت افول نھضت با طوفاني از اعتراضات و انتقادات بھ جا و بي جا روبرو گردید

حتي پذیرش گروھي نیز وجود داشت و جمعیت ھا بھ صورت جمعي و گروھي بھ حزب مي  25در حزب توده ایران سالھاي قبل از 
بھ مدیریت منوچھر مھران کھ در حزب متداول بود، این عناصر ھم » نیرو و راستي«پیوستند نظیر پذیرش گروھي اعضاي باشگاه 

در این بحران ھا صحنھ را خالي مي کردند، اما جدایي و انتقادات سخت نیروھایي از حزب کھ سوابق مبارزاتي در جنبش کمونیستي 
کمیتھ اجرایي موقت براي انجام . و در طیف نیروھاي قدیمي چپ قرار داشتند ضربھ سختي بود کھ خسارت آن قابل جبران نبود

اصالحات کھ تالشي براي پاسخگویي بھ سواالت و اقدام پیشگیرانھ حزب براي از ھم پاشیدن تشکیالت و سرخوردگي اعضا بود با 
 : بیانیھ نخست کمیتھ موقت اجرایي آمده است 6صدور دو اطالعیھ بھ این ضعف ھا اشاره دارد در بند 

ھیات اجرایي معتقد است کھ برخالف گذشتھ باید فقط بھ کیفیت اعضاي حزب توجھ شود نھ کمیت آن لذا این ھیات با اختیاراتي کھ بھ «
(».یک کمیسون تصفیھ پنج نفري داده است حزب را از کلیھ فرصت طلب، ماجراجو، فاسد، مغرض، خطاکار و بدنام پاک خواھد کرد

40 ( 

چون . اما اقدامات گروه ملکي با آن پیشینھ نمي توانست با چنین بیانیھ اي براي افکار عمومي و اعضاي حزب دلیل قانع کننده اي باشد
لذا او و ھم داستانان ایشان را باید در زمرة جریان فکري جدیدي بھ عمل آورد کھ اراده . او در کمیتھ اجرایي موقت ھم عضویت داشت

 . بھ طور صریح در عنوان تشکیالت انشعابي نشان از این تغییر راه بود» سوسیالیست«کرده بودند راھي دیگر بپیمایند نھادن 

ً در نام جمعیت سوسیالیست توده ایران بھ چشم مي خورد و امروزه در تحول تاریخي تغیر « عنوان سوسیالیست براي حزب کھ بعدا
نشان از پیشگامي اندیشھ اپریم در شکل گیري نیروي . احزاب کمونیستي و کارگري بھ احزاب سوسیالیست در جھان دیده مي شود

 ) 41(».سوم و جامعھ سوسیالیست ھا و نیز پیشاھنگي کل این حرکت در بدعت گذاري افکار نو و مستقل در جنبش ھاي چپ گرا بود

 . کیانوري معتقد بود کھ این افراد تالش مي کردند کھ از طریق خلیل ملکي حزب را در اختیار خود بگیرند

خاستگاه طبقاتي رھبران حزب نھ تنھا در انشعاب ملکي بلکھ در تمام حیات سیاسي حزب نیز منشا دگرگوني ویژه خود بود، اما در «
مورد گروه خلیل ملکي در کنار این جایگاه طبقاتي باید پیشینھ وي نیز مورد توجھ قرار گیرد آقاي ملکي از گروه اراني بود گروھي 

کھ بیشتر با حزب  1320بھ ھمین دلیل بعد از تامین حزب توده در سال . کھ مارکسیست بودند بھ مسلک کمونیست اعتقادي نداشتند
 » .کمونیست شوروي در ارتباط بود با احتیاط و درنگ وارد آن گردید

کھ تعدادشان خیلي زیاد نبود، بھ حزب توده ایران پیوستند، بخش دوم، چند نفري بودند کھ علیرغم تمایل، در ) نفر 53از (یک بخش، «
 » .آغاز امر در کنار حزب ماندند ولي در آن شرکت نکردند، مثل خلیل ملکي، انور خامھ اي، محمدرضا قدوه و چندي دیگر

بعد از تاسیس حزب توده با  20آشنایي او با مارکسیسم در آلمان در حلقھ مارکسیستي دکتر تقي اراني بود و آشنایي بیشتر وي در دھھ 
لنینیسم بھ سوسیالیسم را در او تقویت کرد ھمان جریاني کھ در اروپا بھ راه افتاد و بھ  -گروھھاي چپ در اروپا گرایش از مارکسیسم 

سوسیالیسم علمي شھرت یافت، نوشتھ ھا و آثار وي نیز در تاریخ سوسیالیسم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم دولتي و ھمگرایي او با جمعیت 
ھا و اشخاص سیاسي از جبھھ ملي و حزب زحمتکشان ملت ایران نیز موید این نظر است و ملکي تا بدانجا پیش مي رود کھ در نشریھ 

 . علم و زندگي در توجیھ تغییر اجتماعي از دیدگاه نیروي سوم با تمایالت آشکار ضد کمونیستي قلم مي زد

لنینیسم را نیز تخطئھ  -پس از جدایي، بتدریج ملکي از مارکسیسم روي گرداند و بھ دشمن شوروي و حزب توده تبدیل شده مارکسیسم 
 ) 42.(کرد

تشکیل اردوگاھھاي جدید در مقابل استالینیسم در اروپا مثل یوگسالوي و آلباني در چین نیز در این انشعاب ھا در کشورھاي درگیر 
از برخي نوشتھ ھا و سخنان ملکي و دوستان وي بھ دست مي آید کھ ملکي مي خواست نوعي سوسیالیسم . جریان چپ تاثیر گذارد

معتدل، مانند سوسیالیسم تیتو را جایگزین کمونیسم غلیظ حزب توده کند، سفر ملکي بھ انگلستان نیز در ایجاد یک جبھھ جدید در 
جریان چپ مؤ ثر بود، ملکي با حزب کمونیست انگلستان رابطھ داشتند و این ارتباط ھمان گرایش احزاب اروپا را در وي تقویت 

 . کرد

 : کھ از ھواداران ملکي در این خصوص مي نویسد. اما حزب کمونیست شوروي با صدور بیانیھ اي انشعابیون را مرتد اعالم کرد
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اصالح طلبان بر این تصور بودند کھ شوروي در قبال اختالفات درون حزبي جانب آنان را مي گیرد، اما پس از محکومیت انشعاب «
با صدور بیانیھ اي انصراف خود را از تشکیل سازماني مجزا و مستقل از حزب توده اعالم  1326دي  30از سوي شوروي در 

 ) 43(».داشتند بي آن کھ بھ حزب باز گردند

با ھمکاري مظفر بقایي حزب زحمتکشان ملت ایران را تشکیل دادند این جمعیت گرچھ  1330اما این کناره گیري موقتي بود در سال 
بھ ظاھر ادعا مي کرد بھ خاطر حمایت از نھضت ملي و دکتر مصدق و سازمان دادن بھ نیروھاي ملي در صحنھ سیاسي ایران تشکیل 

 : مدیر شانھ چي از ھواخواھان ملکي مي نویسد. یافتھ اما ھدف و رسالت اصلي آن مقابلھ با حزب توده در ایران بود

حزبي براي سازمان دادن بھ نیروھاي ملي موجود در صحنھ و حمایت از  1330اردیبھشت  26در پي پیشنھاد ملکي، این دو در «
این حزب نخستین . نھضت ملي ایران بھ رھبري مصدق تشکیل دادند کھ بھ پیشنھاد ملکي، حزب زحمتکشان ملت ایران نامیده شد

 ) 44(».تشکیل قدرتمندي بود کھ توانست در برابر حزب توده ایران بھ رقابت برخیزد

و آقاي ملکي بعد از کنار گذاشتن از حزب زحمتکشان . اما این اتحاد تاکتیکي آنھا راه بھ جایي نبرد و در نھایت از ھم جدا مي شوند
اما سیر دوري جستن از شوروي ھمچنان در ملکي ادامھ مي یابد تا بھ دربار . سازمان سوسیالیستي نیروي سوم را تاسیس مي کند

 . آمریکا نزدیک مي شود

 : در دادگاه مي گوید 1344وي در دفاعیاتش در سال 

ً از مبارزات مؤ ثر و میھن پرستانھ ما در نھضت « اینجانب براي اولین بار حضور شاھنشاه شرفیاب شدم و اعلیحضرت ھمایوني لفظا
ملي ایران و ھم چنین از مبارزات ما علیھ کساني کھ از بیگانھ الھام مي گیرند فصلي بیان فرموده و از حزب ما بھ نام نیروي سوم 

 » .گفتھ مي شد قدرداني فرمود

 انشعاب گروه چپ توده  - 3
از گروه ناراضي حزب بھ دستھ اي از عناصر تندرو کھ بھ اقدام انقالبي اعتقاد داشتند و اصرار مي ورزیدند کھ بھ جاي حزب وسیع 

توده اي و فراگیر بھ یک حزب پیشرو و از طبقات کارگري و عناصر معتقد و آشناي بھ کمونیسم و مارکسیسم باید تشکیل شود سر 
دستھ این جمعیت با دکتر اسحاق آپریم بود کھ وي با انتشار جزوه اي تحت عنوان چھ باید کرد اصالحاتي را جھت رادیکالیزه شدن 

 . حزب پیشنھاد کرد

اعضا این گروه معتقد بودند کھ بزرگترین اشتباه حزب عبارت بود از افزایش بي رویھ اعضاي حزب کھ طبعا منجر بھ پایین آمدن 
این گروه مي گفتند کھ رھبران حزب بین مبارزه اقتصادي در جنبش اتحادیھ ھاي کارگري و مبارزه . شایستگي اعضاي حزب گردید

سیاسي در احزاب دست چپ، فرقي نمي گذارند در حالي کھ براي شرکت در مبارزه اقتصادي شرط کارگر بودن کفایت مي کرد، 
انتقاد دیگر گروه آپریم بھ حضور عناصر . مبارزه نوع دوم نیازمند آگاھي سیاسي و قابلیت تشکیالتي در سطح پیشرفتھ تر بود

دموکرات و لیبرال در حزب بود کھ جاي عناصر چپ را گرفتھ بودند گروه یاد شده مي گفتند کھ ساختار سازماني حزب بھ قدري 
نامتجانس بود کھ نمي توانست از یک تشکیالت قوي برخوردار شود و این وضع، حزب را بھ شکل یک جبھھ از عناصر دمکرات و 

 . لیبرال درآورده بود بي آنکھ حضور یک جناح چپ در آن احساس شود

و براي اصالح آن پیشنھاد گردید کھ مبارزترین . این ضعف بھ سبب عدم انسجام در بدست گیري قدرت از سوي حزب شناختھ شد
و باید گھ گاه، . را ایفا کنند» پیش قراول«اعضا را بایستي از پیکر حزب جدا و در یک ھستھ منظم، سازماندھي کرد تا بتوانند نقش 

 . تصفیھ ھاي دامنھ داري در حزب صورت گیرد تا عناصر ناباب و فرصت طلب ریشھ کن شوند

جناح چپ روشنفکران حزب توده در تکمیل طرح اصالحي خود براي ایجاد یک تشکیالت فوري و پیشنھاد تشکیل جبھھ اي مردمي «
این . بھ نام جبھھ مترقي یا دموکرات را کرد کھ شامل اعضاي کنوني حزب و سایر عناصر مترقي مایل بھ شرکت در این جبھھ باشد

جبھھ مي بایست برنامھ کنوني حزب در زمینھ اھداف گسترده عدالت اجتماعي و رفاه عمومي را پذیرا باشد، اما پیش قراوالن حزب 
مانند یک حزب در داخل این جبھھ بھ فعالیت پردازند و براي حزب پیش قراول کھ از تز سلطان زاده و لنین اخذ شده بود داراي 

وظایف رھبري و احراز مشاغل عمده و حساس و تصفیھ حزب از اعضاي مشکوک و نظارت براي جلوگیري از افراد فرصت طلب 
 ) 45(».در جبھھ مردمي چپ را تشکیل دھند و منبع قدرت آنھا باشند

کادر رھبري حزب توده در مقابل پیشنھادھاي اصالحي و رادیکالي این گروه چپ معتقد بودند کھ قبول پیشنھادات دکتر اپریم در مورد 
تاسیس پیش قراوالن حزبي سبب مي شود کھ حزب دیگري در داخل حزب بھ وجود آمده و کادر رھبري از اعتبار مي افتد، بھ این 
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گزارش مفصلي در این زمینھ تھیھ کرد این گزارش در جلسھ روز سھ  8/4/1325جھت کیانوري عضو کمیسیون تفتیش کل در تاریخ 
رضا روستا و کیانوري و جودت مامور رسیدگي و محاکمھ . کمیسیون تفتیش کل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت 10/4/1325شنبھ 

 . دکتر اپریم شدند ولي این جلسھ بیش از یک بار تشکیل نشد و بھ اخراج دکتر اپریم از حزب راي داد

 » رھایي کار و اندیشھ«انشعاب گروه انور خامھ اي  - 4
غیر از انشعابیوني کھ ذکر گردید چند گروه ناراضي دیگر در حزب پدید آمدند کھ منجر بھ جدایي آنھا از حزب توده شد، رھبري یکي 

از این گروه ھا کھ بھ لحاظ تعداد اعضا و اھمیت مسلکي مقام سوم را داشت بھ عھده انور خامھ اي بود، انور خامھ اي یکي از 
دستھ انور خامھ اي پس از گذشت چند سال از انشعاب خود از حزب، جمعیت . روشنفکران برجستھ عضو گروه دکتر اراني بود

 ) 46.(را تاسیس کرد و یک روزنامھ ھفتگي براي روشنفکران چپ گرا منتشر ساخت» رھایي کار و اندیشھ«کوچکي بھ نام 

لنینیستي بود و با حزب توده کھ خود را نماینده جنبش جھاني  -چنانچھ از نوشتھ ھاي این گروه بر مي آید داراي لحن قوي مارکسیست 
کمونیستي در ایران مي دانست بھ رقابت برخاست و سعي در تعقیب خط فکري دکتر اراني را داشتند و ھوادار روابط نزدیک با 

 . شوروي و اطاعت بدون قید و شرط از آن کشور بود این گروه نیز گناه شکست حزب توده را بھ گردن کادر رھبري آن مي انداخت

گروه انور خامھ اي، گروه خلیل ملکي را بھ دلیل داشتن تمایالت ناسیونالیستي و تجدید نظرطلبانھ محکوم مي کرد و گروه ملکي را 
این گروه گرایش ضد امریکاي شدیدي داشت و حتي کمک دولت آمریکا بھ دولت . قرار مي داد» کمونیست ھاي ملي«در طبقھ بندي 

دلیل عمده انشعاب این گروه را باید در سرخوردگي . ایران را مقابلھ با اتحاد شوروي ارزیابي مي کرد و آن را محکوم مي نمود
ِ موقعیت ممتازتر در حزب در مقابل  عناصر کمونیست حزب از شکست غایلھ آذربایجان و خصوصیات طبقاني آنان و توقع داشتن

اما . نفر بود 53عناصر جوان و تازکار کمونیست بود کھ خامھ اي در مقابل آنان، خود را کمونیست با سابقھ مي دانست و از گروه 
 . اختالفات داخلي و فراکسیون بازي بھ خامھ اي اجازه برآوردن توقعاتش را نمي داد

او فردي بود فوق العاده جاه طلب ... خامھ اي از افراد گروه دکتر اراني بود و ھمو بود کھ احسان طبري را بھ گروه اراني جذب کرد«
او خود را باالتر ... کھ خود را بعد از اراني باالتر از ھمھ مي دانست و بھ ھمین دلیل ھم پس از تاسیس حزب اصالً عضو حزب نشد

 ) 47(».از این حرف ھا مي دید و از اینکھ عضو کمیتھ مرکزي نشده بود رنج مي برد

 پي آمدھاي انشعاب در حزب توده ایران 
نظر بھ انتقادھاي انشعابیون و مخالفان حزب، حزب توده ناچار بھ انجام اصالحات و پذیرش مسئولیت برخي اقدامات و مواضع اشتباه 

اما نگراني ھاي عمیقي را انشعابیون در رھبران حزب ایجاد کردند کھ این امر سبب اتخاذ مواضع و تحوالتي در . آمیز گذشتھ شد
جریان حزب گردید، رھبران حزب در مورد از دست دادن برخي کادرھاي مبارز خود از این جھت نگران بودند کھ مي دانستند آنھا 

بھ زودي بھ رقیباني سرسخت علیھ آنھا تبدیل خواھند شد، لذا مي بایست براي حفظ رھبري جنبش کمونیستي در ایران اقدامات جدي بھ 
لنینیسم در مرامنامھ و اساسنامھ حزب بود، در  -عمل آورد، مھمترین اقدام حزب جھت علني کردن مرام و ایدئولوژي مارکسیسم 

اصول بدون چون و چراي لنینیستي در تشکیالت حزب گنجانیده «یک سال بعد از انشعاب ناراضیان  1327کنگرة دوم در اردیبھشت 
تا آن را بھ یک حزب کارگري منسجم و یک پارچھ تبدیل کند، این نشان از گرایش شدید حزب بھ سمت رادیکالیسم چپ بود . شده بود

چون تا آن تاریخ حزب از اعالم رسمي اعتقاد بھ مارکسیسم بھ عنوان ایدئولوژي حزب امتناع مي کرد ھمواره اعالم مي داشت حزب 
 . توده یک حزب کمونیست نیست

 : احسان طبري بعد از این ماجرا مي نویسد

داراي ) و(وجھ امتیاز حزب توده از سایر جنبشھاي سیاسي، در جھان بیني حزب نھفتھ است کھ استوار بر نظریات علمي مي باشد «
 ) 48(».پایگاه طبقاتي است و کادرھاي خود را براي رھبري طبقة کارگر پرورش داده است

اثر دیگر این انشعاب روي کرد حزب توده بھ آموزش ایدئولوژیک و سیاسي بھ اعضاي حزب است، این ھمان انتقادي بود کھ جناح 
ھاي تند و میانھ رو ھر دو دستھ بھ حزب وارد نمودند کھ حزب بدون لحاظ کیفي بھ توسعھ کمي اعضا پرداخت، حزب توجھ خویش را 

با انتصاب احساب طبري کھ بھ تئوریسن حزب شھرت داشت بھ مسؤ ول دفتر سیاسي و مسؤ ول آموزشھا توجھ خود را بھ بازنگري 
سازمان معطوف داشت، وظیفة تجدید سازمان و ارشاد اعضاي وفادار حزب، بھ عھدة رھبر جوان و فعال سازمان جوانان، یعني 

احساس طبري سپرده شد، طبري ھیچ گونھ نقشي در اشتباھات گذشتھ کادر رھبري نداشت و از اعتماد روشنفکران نیز برخوردار 
 . بود
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مسالھ دیگر بعد از بحران انشعاب تالش براي حفظ جایگاه حزب نزد کمینترن و نیروھاي چپ داخلي بھ عنوان یک حزب پیشرو و 
حامي طبقھ کارگر و دھقانان بود، بھ ھمین جھت حزب با فعال شدن در بخش آموزشھاي تئوریک، تصریح بھ پذیرش اصول 

لنینیسم و یک حزب کمونیستي بھ تشکیل دومین کنگره حزب اقدام مي کند تا با انسجام در نیروھاي حزب، مرحلھ نویني  -مارکسیسم 
را بھ نیروھاي چپ بشارت دھد، دستاورد مھم کنگره دوم حزب کھ رفع اتھام اعمال شیوه ھاي غیر دمکراتیک در حزب از سوي 

 . رھبري آن، حذف برخي چھره ھاي منتقد و ناراضي از کادر رھبري حزب، تجدید سازمان و ایجاد یک انظباط حزبي نو در آن بود

 سازمان ھا و تشکیالت وابستھ بھ حزب توده 
حزب توده ایران بھ منظور حذب عناصر مختلف اجتماعي و سیاسي و بھره گیري از ظرفیت ھاي مختلف در حوزه فرھنگي، 

اجتماعي و کارگري و سیاسي و علمي کشور و ایجاد پایگاھھاي اقماري براي تقویت حاشیھ امنیتي حزب اقدام بھ تشکیل سازمان ھاي 
متعددي نمود کھ برخي از آنھا بھ ظاھر مستقل بودند و ارتباطي بھ حزب نداشتند اما در واقع از گروھھاي ھوادار و مرتبط و شعب 

پیراموني حزب بھ حساب مي آمدند، حمایت و پشتیباني حزب در تامین، اداره و اجراي برنامھ ھاي این سازمانھا حکایت از یک 
برنامھ حساب شده حزبي دارد، انتشار نشریات و برگزاري جنگ ھا و فعالیت در عرصھ سیاسي و فرھنگي و اجتماعي و بخش ھا 

گوناگون و در میان اقشار و طبقات مختلف براي حزب نیروھاي وسیعي با طیف ھاي متفاوت و در ھمھ سطوح و اقشار فراھم نموده 
 : در اینجا بھ نام گروھھا و سازمان ھاي وابستھ آنان اشاره خواھد شد. بود

 ): افسري(سازمان نظامي حزب  - 1
 : کیانوري مي گوید

مي توانستیم از  -ما از طریق افسران توده اي در مراکز مھم نظامي مانند رکن دو ارتش، فرمانداري نظامي، دادرسي ارتش و غیره «
 » .بسیاري مسایل مطلع شویم و خود را حفظ کنیم

بر اساس نوشتھ ھاي کتاب شھیدان توده اي کھ از سوي حزب منتشر گردید سازمان نظامي حزب توده توسط عبدالصمد کامبخش، 
 . تاسیس شد 1323سرھنگ عزت ا سیامک و خسرو روزبھ در اوایل سال 

 سازمان جوانان  - 2
ً بھ حزب وابستھ بود و در آغاز دکتر رضا رادمنش مسئول آن شد و در  از نخستین سازمانھایي بود کھ حزب تشکیل داد کھ مستقیما

چپ رھبري آن را در دست داشت کھ اقدامات تند او علیھ جبھھ ملي و نھضت ملي دوران جبھھ ملي نادر شرمیني از عناصر تندروي 
 . ھمواره مورد شکوه ھواداران نھضت بود

 تشکیالت دمکراتیک زنان  - 3
تشکیل شد در سالھاي اولیھ بھ دلیل عدم پذیرش عضویت زنان بھ جھت مخالفت سلیمان میرزا اسکندري  1321این سازمان در سال 

مریم فیروز ھمسر کیانوري . مدیر حزب با عضویت آنھا، تمامي زنان داوطلب و ھواخواه حزب در این سازمان اجتماع کرده بودند
 . در اولین انتخابات بھ عنوان دبیر تشکیالت زنان انتخاب و براي ھمیشھ این سازمان زیر نفوذ او اداره مي شد

 جمعیت ایراني ھواداران صلح  - 4
این جمعیت مستقیم بھ حزب وابستگي نداشت اما حزب با جمع آوري افرادي کھ بھ آن تمایل داشتند اما خواھان مشارکت در حزب چپ 

ملک الشعراي بھار، آیة هللا سید . نبودند، تشکیل داد و فعالیتھاي سیاسي وسیعي را در داخل و خارج از کشور بھ انجام رسانید
 . عبدالکریم برقعي در راس این جمعیت قرار داشتند و دبیر آن محمود ھرمز بود

 جمعیت ملي مبارزه با استعمار  - 5
این سازمان در زمان مبارزات ملي شدن صنعت نفت تشکیل شد مسؤ ول این جمعیت در ابتدا نور الدین کیانوري بود و از اردیبھشت 
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 . دکتر یزدي در راس آن قرار گرفت 1332

 شوراي متحده  - 6
حزب بھ علت نقشي کھ براي خود در جنبش کارگري قایل بود از ھمان ابتداي فعالیت بھ تشکیل اتحادیھ ھاي کارگري مبادرت ورزید 
اردشیر آوانسیان و رضا روستا کھ از کمونیستھاي قدیمي بودند در این کار پیشقدم بودند حزب در تمام ایران اتحادیھ کارگري بوجود 

بھ وجود آمد و رضا روستا مسؤ ولیت آن را بر عھده » شوراي متحده مرکزي کارگران و زحمتکشان«آورد کھ از مجموعھ آنھا 
اتحادیھ کارگران و «ھمزمان با شوراي متحده یا شوراي مرکزي اتحادیھ ھاي کارگري ایران سھ اتحادیھ مستقل بھ نامھ اي . گرفت

وجود داشت کھ در میان کارگران و دھقانان » اتحادیھ زحمتکشان ایران«و » کانون کارگران راه آھن ایران«و » برزگران ایران
 . فعالیت داشتند

 جمع بندي 
جریان اندیشھ و جنبش چپ در ایران از اوایل سده بیستم، یعني ھنگامي کھ افکار غربي شروع بھ رخنھ در ایران کرد آغاز گردید، 

ادامھ یافت و در پایان این  1920این فرآیند سھ مرحلھ را پشت سر گذاشت مرحلھ اول، ھمان گونھ، مالحظھ شد از آغاز سده بیستم تا 
مرحلھ حزب کمونیست ایران از بطن کمیتھ عدالت زاییده شده این دو را مي توان دوران فعالیت سوسیال دموکراتھا در ایران بھ شمار 

 . آورد

سپس کانون فعالیت سوسیال دموکراتھا بھ آذربایجان شوروي منتقل شد و . در آغاز این مرحلھ، فعالیتھا متوجھ انتشار روزنامھ گردید
 . منجر بھ تاسیس کمیتھ عدالت گردید و برخي از عناصر باقي مانده در داخل فعالیتھاي خود را در حزب سوسیالیست سامان دادند

. مرحلھ دوم، جریان چپ در ایران با تشکیل حزب کمونیست ایران آغاز گردید و در سراسر دوران سلطنت رضا شاه ادامھ یافت
 . را مي توان بھ عنوان مھمترین برھھ از این مرحلھ بھ شمار آورد 1315تا  1313فعالیت گروه اراني از سالھاي 

ادامھ یافت کھ داراي تطور تاریخي و سیاسي خاص خویش است و  1361آغاز و تا  1320مرحلھ سوم، با تشکیل حزب توده در مھر 
در این دوره ). 1332یعني (تا پایان نھضت ملي  1320دوره اول از : با این مرحلھ حیات سیاسي و حزب بھ سھ دوره تقسیم مي شود

لنینیسم مي  -مرکزیت و رھبري حزب در داخل کشور و در بیشتر برھھ بھ صورت علني بھ فعالیت سیاسي و اشاعھ مکتب مارکسیسم 
ادامھ مي یابد؛ رھبري  57آغاز مي شود و تا پیروزي انقالب اسالمي ایران در سال  32مرداد  28دوره دوم بعد از کودتاي . پردازد

حزب بھ خارج از کشور منتقل مي گردد و فعالیتھا بھ صورت مخفي و غیر علني در ایران ادامھ مي یابد و دوران سوم بعد از 
کھ بھ صورت یک حزب کمونیستي در عرصھ سیاسي کشور فعال است کھ سرانجام با  61پیروزي انقالب تا زوال حزب در سال 

اقدامات پنھاني و غیر قانوني کھ حزب بھ عمل مي آورد رھبران و کادر مرکزي حزب توسط نیروھاي امنیتي دستگیر و انحالل حزب 
 . اعالم مي گردد

در تطور حیات سیاسي جریان چپ توجھ بھ خاستگاه طبقاتي رھبریت این جریان و سیاست حمایت بدون قید و شرط از دولت 
سوسیالیستي اتحاد جماھیر شوروي بھ عنوان کشور مادر بھ ترجیح منافع آن کشور بر منافع ملي انجامید کھ در کنار چالشھاي 

تئوریک و عدم انطباق نظریات کمونیستي در ایجاد انقالب در ایران و حضور جنبش مذھبي و فرھنگ مردم ایران باید آن را از 
 . موانع مھم ناکامي ھاي این جریان برشمرد

ضعف رھبري و باند بازي و فراکسیون گرایي ھمراه با فساد و قدرت طلبي ھا و نفوذ عناصر فرصت طلب و عوامل انگلیس، دربار 
و سازمان ھاي امنیتي در درون مراکز مھم و تصمیم گیر حزب از دیگر چالشھا و علل ناپایداري این جریان و تلخ کامي آن بوده 

 . است

خصلت ھاي طبقاتي طیف روشنفکران چپ در جریان چپ و بخصوص حزب توده و رقابتھاي قدرت طلبانھ و ایجاد گروھھاي ذي 
نفوذ و حاکمیت اشرافیت و تنفذ ساالري در حزب چپ، مواضع و عملکرد ناصواب حزب توده سبب انشقاق و جدایي جمعیتھا و 

 . اشخاص زیادي در مراحل مختلف حیات حزب گردید کھ این جمعیتھا خود مانع بزرگي در سر راه فعالیت حزب شد

عدم درک و شناخت فرھنگ مردم ایران، بي توجھي بھ گرایشات و عالیق آنان و ذھنیت گرایي و جزمیت در تحلیل ھا و اتخاذ 
مواضع ناصحیح در خصوص جنبش ھاي مذھبي و ملي در ایران و گرفتار شدن گروھھاي چپ در کشمکش ھاي دیپلماسي شوروي با 

رقباي آن و دولت ایران، جریان چپ را با تضادھا و چالش ھایي در کارکردھا و دیدگاھھا و اصول اعتقادي مواجھ ساخت کھ باعث 
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