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 ھای تاریخ کیانوری و عبرت

   

  دکتر محمدرحیم عیوضی

  ۶٠ هرامش ، هنامز

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

   

ھا و  ناگفته. باشد بخشی از مطالعات تاریخ سیاسی، بررسی خاطرات افراد مؤثر سیاسی می

دارد،  ھا و ادراکات محیط بر رفتارھای دورۀ مورد مطالعه پرده برمی پندارھایی که ھرچند از بعضی از واقعیت

تواند استفادۀ بھینه از  رو، نقد این دسته از آثار می ازاین. باشد ھا مصون نمی جویی تبرئهھا و  از پیشداوری

 ١٣٧١باشد که در سال  کتاب مورد نقد در این شماره، خاطرات نورالدین کیانوری می. ھا را میسر سازد آن

  .مؤسسۀ اطالعات آن را منتشر کرده است

   

تاریخ معاصر به شکل مکتوب و در بسیاری موارد در قالب بیان خاطرات، نگاری و بازگویی  چند سالی است که واقع

چه در داخل و چه در خارج از کشور، رواج پیدا کرده است و ھر دسته و گروھی در این بین، مقاصد خود را دنبال 

نھاده است؛ باشد که تعھد سنگینی را بر دوشمان  کنند، ولی آنچه مھم است وظیفۀ ما در قبال تحریف تاریخ می می

ترین حقایق  ترین و بدیھی اند تا ضدارزش را پرورش و تعمیم دھند و روشن ای با قصد قبلی مصمم ھای آلوده  چراکه گروه

خاطراتی که در این زمینه نگاشته شده است خاطرات مربوط به   یکی از مجموعه. تاریخ معاصر را واژگون سازند

ترین عضو  ، پرسابقه»خاطرات نورالدین کیانوری«باشد که در این نوشتار  ھای چپ و مارکسیستِی سدۀ اخیر می  گروه

ھای چپ و مسأله   با اینکه در شرایط موجود گروه. حزب توده طی چھار دھه فعالیت این حزب مدنظر قرار گرفته است

ر حوزۀ نظام گرا د کمونیسم جھانی موجودیت خود را از دست داده است، باید توجه کرد که ھنوز کشورھای جھان

ھای جھان سوم در جھت تأمین اھداف و منافع خود بھره گیرند و ھنوز  الملل در صددند از ابزارھای داخل کشور بین

ھای اعمال قدرت و گسترش نفوذ  ھا و احزاب سیاسی وابسته به عنوان ستون پنجم، در زمرۀ یکی از اھرم مسألۀ گروه

رو بین استالینیسم به عنوان  جھانی با ابعاد جدید نمودار شده است، ازایناقتدارگرایی . شوند ھا تلقی می این کشور

م .١٩٩٠الملل که محصول دھۀ  گرایی و تمرکزگرایی جدید در نظام بین  م و مداخله.١٩۵٠تا  ١٩٢٠ھای  اقتدارگرایی دھه

در این بین ابزارھای . ار نمودتوان نوعی ارتباط و پیوند برقر باشد می و رواج لیبرالیسم نو در حوزۀ سیاست جھانی می

ھا بر دیگران باشند، لذا واکاوی  طلب برای تحمیل ارادۀ آن ھای برتری توانند در خدمت قدرت غیر حکومتی و وابسته می

تواند به بازنمایی  اند می ھا برآمده ھا و شخصیت ھایی که در جھت تطھیر بعضی از احزاب، گروه  تاریخ معاصر و گروه

توان به ھوشیاری الزم دست یافت و از  نگرانه می معاصر کمک کند و از سوی دیگر با رھیافتی آیندهحقایق تاریخ 

ھای آینده  نمای راھنمایی و راھگشایی نسل تجربیات گذشته بھره گرفت؛ چراکه گذشته چراغ راه آینده و آینۀ تمام

  . است

یکی از احزاب مھم سیاسی کشور، را اگر چه  آقای دکتر کیانوری، آخرین دبیرکل و به ھر حال باالترین مقام

برانگیزترین  ترین، پرھیاھوترین و در عین حال بحث ترین عضو حزب توده دانست، به یقین پرآوازه توان پرسابقه نمی

ای مخالف کیانوری، او را با انواع و اقسام  رفقای توده. آید طی چھار دھه فعالیت این حزب به شمار می» ای توده«

ھای این حزب به پای  ھا و شکست ھا، کجروی اند تا آنجا که بسیاری از ناکامی ردی و گروھی منفی نواختهصفات ف
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لذا با این . طلب و حتی مشکوک این عضو کمیتۀ مرکزی نوشته شده است روحیۀ ماجراجو، باندباز، وابسته، قدرت

ای که بسیار  پیشه د را به عنوان مرد سیاستھای فراوان خو رفت که ای کاش کیانوری دانسته اوصاف امید به آن می

غش و پالوده بر روی کاغذ منتقل کند و از این راه خدمت بزرگی نسبت به دوستداران تاریخ سیاسی ایران  داند، بی می

توانست به حل معماھای بسیاری کمک  اش می بنماید؛ چرا که لب گشودن او و راز گفتن زندگی پر تالطم سیاسی

اما وقتی خاطراتش . خاطرات کسی در حد آقای دکتر کیانوری برای جامعۀ ایران ھم نیاز بود و ھم ضرورتدانستن . کند

تنھا خود را از کلیه اتھامات تبرئه  نوشت و منتشر کرد، سه نسل را حسرت به دل گذاشت؛ چراکه نه ١٣٧١را در سال 

کس  من به خاطرات ھیچ«: اعتبار شمرد ش را بیرفقای سابق... ھا، خاطرات و پروایی کامل صحبت کرد، بلکه با بی

ھای آشکار در  با نگاھی به خاطرات انتشاریافتۀ دیگر اعضای کمیتۀ مرکزی حزب توده و مشاھدۀ تفاوت [1]»اعتماد ندارم

را کمابیش وصف حال جمیع رفقای سابق در حق یکدیگر قلمداد کرد که نمادی از  بیان و تشریح حوادث گوناگون، باید آن 

به این ترتیب باید گفت کیانوری در زمانی که . ـ استویژه در مورد اتحاد جماھیر شوروی سابق ـ رفتارھای حزب ــ به

حزب توده » روابط«سان یک کمونیست ارتودکس از  کرد، به گزینی از کمونیسم را طی می گورباچف به سرعت راه دوری

گویی سقوط وحشتناک دنیای . با حزب کمونیست شوروی دفاع کرد و حاضر نشد در این زمینه تجدیدنظر کند

ش جان وی صدایی و برای دستگاه شنوایی او پژواکی نداشته، اصًال اتفاقی نیفتاده و این ھمه شدت کمونیسم در گو

ایشان با تمامی تغییر . جا نگذاشته است و ضعف درنیم قرن سن حزب توده در تاریخ اجتماعی کشورمان ھیچ اثری بر 

روح کمونیسم روسی را  امیدوار است که کالبد بی و تحولی که در پایان ھزارۀ دوم جھان رخ نموده بیگانه مانده، و ھنوز

نجات بخشد، استالینی دیگر بر نیمی از جھان حاکم گردد، حزب توده بار دیگر جان بگیرد، و او در رأس حزب 

آقای کیانوری اتحاد شوروی را پس از فروپاشی کامل و . فرمانفرمایی کند و از آنجا به مقامات باالی سیاسی دست یابد

دست  اش به اندیشی قبر کرده است تا شاید سند مثبتی دال بر حقانیت آن و درست ه را بعد از انحالل، نبشحزب تود

گویی  ھا تا حد ذوق کودکانه اغراق ھای مثبت آن توده را نادیده انگاشته و روی نقطه او نکات منفی شوروی و حزب. آورد

الیت، از جھات گوناگون به صورت مبسوط در خور نقد و به ھرحال حزب توده به لحاظ سابقۀ طوالنی فع. کرده است

ساله مرور گشته و زمینۀ مناسبی برای بررسی  خوشبختانه در خاطرات کیانوری نیز این فعالیت چھل. بررسی است

توده نیز   توان به ماھیت و فعالیت حزب بنابراین در چارچوب نقد خاطرات کیانوری می. مسائل مختلف فراھم آمده است

  .اھی انداختنگ

   

  ــ وابستگی حزب توده به شوروی١

در اواخر دوران حاکمیت قاجار در ایران عدۀ کثیری از کارگران ایرانی در شھرھای باکو، بادکوبه، تاشکند و دیگر 

 ھا که فجایع و مظالم استعمارگران را در کشور خود دیده و آن. کار مشغول بودند  شھرھای قفقاز و آذربایجان روسیه به

ش در .١٢٨۴وقوع انقالب سال  [2].بردند سر می لمس کرده بودند، در آنجا نیز در شرایط بسیار دشوار و غیرانسانی به

حزب (حزب ھمت . ھای روسی به مبارزات اجتماعی کشاند ھا را در کنار سوسیال دموکرات روسیۀ تزاری آن

. دموکرات روس نیز ارتباط نزدیک داشت در بادکوبه تأسیس شد که با حزب سوسیال) ھای مسلمان دموکرات سوسیال

دموکرات روس  گذار این حزب دکتر نریمان نریمانوف بود که درواقع حلقۀ واسط بین کارگران ایرانی و حزب سوسیال بنیان

ه تأسیس تشکیالتی در ایران اقدام نمود که از آن جمله گروه این جمعیت بالفاصله ب. رفت شمار می به

ھای ایرانی در  دموکرات ھا و کتب سوسیال اعالمیه. وجود آمد دموکرات به رھبری حیدر عمواوغلی در تھران به سوسیال

در  [3].دموکرات روسیه ارتباط نزدیک داشت رسید و حیدر عمواوغلی با کمیتۀ مرکزی حزب سوسیال روسیه به چاپ می
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 ١٣١٠در خردادماه . شد رھبری کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست توسط حیدرخان عمواوغلی اداره می ١٢٩٩سال 

. ھا را ممنوع ساخت ھای آن ای به مجلس فعالیت ھای کمونیستی مخالفت ورزید و با فرستادن الیحه رضاشاه با فعالیت

پس از اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جھانی دوم، با سقوط دیکتاتوری رضاشاه زندانیان سیاسی از زندان آزاد 

ھای کمونیستی در حد مطالعات  که به رھبری دکتر ارانی در دوران رضاشاه به فعالیت» نفر ۵٣«گردیدند، اعضای گروه 

. بودند، پس از آزادی از زندان، ھستۀ اولیة حزب تودۀ ایران را تشکیل دادند نظری و نه مبارزات اجتماعی مشغول

این . نمودند رھبری این گروه با ایرج اسکندری بود و افراد وی مانند دکتر یزدی و دکتر رادمنش نیز در کنار او فعالیت می

المللی نیاز دارند و برای کسب این  کردند که برای آغاز کار یک حزب کمونیست در ایران، به حمایت بین جمع حس می

توده را   ترین مشخصۀ حزب تردید بارز بنابراین بی [4].ای، به سفارت شوروی مراجعه نمودند حمایت، بنا به قول انورخامه

که تصویر یک عامل بیگانه  طوری سوسیالیستی شوروی به حساب آورد، بهجانبۀ آن با اتحاد جماھیر  باید وابستگی ھمه

توده در سال   این وابستگی را، که از ابتدای تشکیل حزب. سازد و بلکه جاسوس را از این حزب نزد مردم منعکس می

ه و از جمله تود طور مستمر ادامه داشت، ھرگز اعضای کمیتۀ مرکزی حزب  به ١٣۶٢تا انتھای فعالیت در سال  ١٣٢٠

ھایی به منظور توجیه این وابستگی برای افکار  کیانوری انکار نکردند، اما به ھرحال در طی این دوران طوالنی، تالش

کمونیست شوروی،  ھای حزب  گیری از تجربیات و مساعدت رغم آنکه توانست با بھره به  این حزب. عمومی انجام شد

وجود آورد، از آنجا که مرام و مسلک الحادی آن کامًال و  رگ حزبی را در ایران بهھای تشکیالتی بز یکی از بزرگترین شبکه

بسا  ھای آحاد این ملت نشد و چه گاه موفق به نفوذ در قلب آشکارا در تضاد با ایمان و اعتقادات مردم ایران بود، ھیچ

عمومی از این حزب در مقطع بسیار مھم مرداد اتفاقًا ھمین تنفر . دلیل الحادی و وابسته بودن مردم از آن متنفر بودند به

ساز را از دست  مورد سوءاستفادۀ بیگانگان در جھت تأمین منافع خودشان قرار گرفت و یک موقعیت سرنوشت ١٣٣٢

پایگاه بودن در جامعه، به ناچار ھر روز  خاطر بی توده در مسیر حرکتش به جلو، به  بنابراین حزب. مردم ایران خارج ساخت

  .از پیش سطح اتکای خود به اجانب را فزونی بخشیدبیش 

توده تأثیر بسزایی داشت، وابستگی فردی و شخصی اعضای کادر   عامل دومی که در تشدید وابستگی حزب

توده، اگرچه به سوسیالیسم اعتقاد  میرزا اسکندری، نخستین دبیرکل حزب سلیمان. مرکزی این حزب به شوروی بود

توان پنداشت که وی سوسیالیسم را  بنابراین می. شود فردی مسلمان و نمازخوان بود ه میگونه که گفت داشت، آن

از سوی دیگر وی ھرچند نگاھی مثبت به . ھای اقتصادی آن مدنظر داشت و نه از لحاظ نظریات فلسفی بیشتر از جنبه

گونه که بعدھا در  ی ــ آنھای حزبی و تشکیالتی عمیق و گسترده به شورو ھمسایۀ شمالی داشت، دارای وابستگی

توده بیش از دو سال طول نکشید،   میان اعضای کمیتۀ مرکزی مرسوم شد ــ نبود، اما از آنجا که عمر ریاستش بر حزب

پس از وی زعامت و رھبری این حزب در دست کسانی قرار گرفت که در سراشیبی وابستگی شخصی به شوروی 

این مسابقه . کردند تا گوی سبقت را از دیگری بربایند و ھریک تالش میدست به مسابقۀ نفسگیر با یکدیگر زدند 

ــ ابتدای پیوستن وی به حزب  ١٣٢٢عنوان نمونه، بین کیانوری سال  ھا را در این مسیر پیش برد که به ای آن گونه به

بنابراین . ضای این حزبطور است در مورد دیگر اع ، تفاوت چشمگیری وجود دارد، و ھمین١٣۶٢و  ١٣۵٧توده ــ با سال  

ھا و  گیری پست حزبی برای به دست ھای شخصی که با ھدف پیروز شدن در جنگ قدرت درون طبعًا با تعمیق وابستگی

شد، تشکیالت حزب نیز الجرم در این  تر انجام می ھای افزون منظور کسب امتیازات و برخورداری تر و باالتر به مناصب مھم

ھرحال حزب توده از ھمان ابتدا با  به. داشت و به ھمین نسبت از جامعۀ خود فاصله گرفتھای بلندتری بر مسیر گام

در «توصیۀ شوروی تأسیس شد و حتی نام آن نیز برگرفته از نظریات استالین دربارة تشکیل احزاب سوسیالیست 

 ١٩٣۶که در سال  گذاشتند یک مسألۀ قدیمی است» توده«علت اینکه نام حزب را «. بود» مانده کشورھای عقب



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

ھا نباید به نام حزب کمونیست فعالیت کنند،  مانده کمونیست گفت که در کشورھای عقب او می. استالین مطرح کرد

لذا ... . بلکه باید در یک جبھه شرکت کنند؛ چون که در این کشورھا ھنوز برای پذیرش افکار کمونیستی آمادگی نیست

طور کلی، نه کمونیسم، به آن  ر پیشرفت و ترقی اجتماعی و سوسیالیسم بهیک حزب وسیعی بسازید که افراد طرفدا

  [5]».جلب شوند

نظران در تاریخ احزاب سیاسی معاصر جھان، ھمین مفاھیم را از زاویة دیگری نگریسته و برداشتی  یکی از صاحب

  :ای یادآور شده است او طی نامه. دست داده است هاصولی ب

و » انترناسیونالیسم«ای از یک مجموعۀ جھانی بود که زیر پوشش  توده زائده  دانیم که حزب می

با . در خدمت سیاست جھانی حزب کمونیست و رھبری عالیقدر اتحاد جماھیر شوروی بود» کمونیست انترناسیونال«

. دنبال علل و عوامل این اشتباھات رفت توده اشتباه کرد و بعد به  ن گفت که رھبری حزبتوا این تعریف، نباید و نمی

به ) ایدئولوژیک، پولتیک، ارگانیک(توده استقالل فکر و عمل نداشت و به تمام معنای کلمه  دستگاه رھبری حزب 

. کرد ید و شرط و چون و چرا پیروی میآن بدون ق» خط«کمونیست، کمینترن و بعد کمینفرم وابسته بود و از  انترناسیونال

معنای سیاست عمومی یک مکتب یا یک مرکز در ھمه  مشی به خطی(مشی کمینترن بود  تر، پیرو خط به عبارت دقیق

  ).ھاست زمینه

توده؛ در موافقت با اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، در انحالل سازمان   به بیان دیگر، دستگاه رھبری حزب

توده در آذربایجان، حمایت از فرقۀ دموکرات که ھدف غایی آن جدا کردن آذربایجان ایران و الحاق آن به   ایالتی حزب

اصًال و ابدًا اشتباه نکرد، فقط و فقط سیاست و ... آذربایجان شوروی بود، ضدیت با نھضت ملی و دولت دکتر مصدق و

ست پولیت بورو و حزب کمونیست شوروی و درواقع در کمونیست را، که زمام امور آن در د انترناسیونال» مشی خط«

  [6].مو اجرا کرد دست استالین و بعد جانشینان او بود، موبه

س فرار اعضای آن به توده در قبال فرقۀ دموکرات آذربایجان و در بدو تشکیل و سپ گیری حزب  نحوۀ عملکرد و موضع

را در برابر حزب کمونیست شوروی   ارادگی و وابستگی این حزب ھایی است که میزان بی شوروی نیز از جمله سرفصل

گونه که کیانوری خاطرنشان ساخته است، حزب زمانی از تشکیل فرقه مطلع شد که  ھمان. گذارد به نمایش می

تودۀ ایران در آذربایجان بدون مشورت با  ر شده بود، و سپس سازمان حزب اعالمیۀ آن در آذربایجان و جاھای دیگر منتش

  [7].کمیتۀ مرکزی حزب، جلسة کمیتۀ ایالتی خود را تشکیل داد و به فرقه ملحق شد

کرد مفاسد و  این فرقه تالش می. دیگر نقاط ایران جدا ساخته بود فرقۀ دموکرات آذربایجان مصالح این سرزمین را از

را دامن » فارس ـ ترک«گونه اختالف  ھای حکومت مرکزی را به حساب تمام ایرانیان غیرترک بگذارد، و بدین پلیدی

توده   در آغاز بدون اطالع حزب [8].وری در روزنامۀ آذربایجان بارھا بر این امر تأکید نموده بود مقاالت پیشه. زد می

پس از مدتی ھماھنگ با سیاست شوروی که از . تشکیالت ایالتی این حزب به فرقۀ دموکرات آذربایجان پیوسته بود

دانست و  توده را غیرانقالبی و پارلمانتاریستی می  فرقۀ دموکرات حزب [9].را تأیید کرد نمود آن  فعالیت فرقه حمایت می

توده پیش از این  وری و حزب معتقد بودند که برای انقالب و تحول اجتماعی، از آن کاری ساخته نیست، البته رابطۀ پیشه

وری قبل از تشکیل فرقه از طرف سازمان حزبی تبریز برای شرکت در  پیشه«رزیابی است؛ چراکه نیز در خور توجه و ا

وری،  ولی مخالفین پیشه. او به تھران آمد و حتی در کلوپ حزب ھم حاضر شد. توده انتخاب شده بود  کنگرۀ اول حزب

ز دستۀ رضا روستا، با شرکت او در کنگره که ھم از دستۀ اردشیر آوانسیان بودند و ھم از دستۀ ایرج اسکندری و ھم ا

توده ایران ــ که البته از زندان وجود  وری و رھبری حزب ترتیب ھستۀ دشمنی و کینه بین پیشه بدین. مخالفت کردند

  [10].وجود آمد داشت ــ به
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حزب توده به تمام معنا و تا دقیقۀ آخر از فرقه حمایت کرد و باز . العاده سنگین بود ر حزب فوقتأثیر شکست فرقه ب

معموًال برای . نشینی انجام شد، بدون اینکه حزب اطالع داشته باشد و خود را آماده کند بدون اطالع حزب این عقب

است که مقامات شوروی به رھبری حزب  یک دلیل آن، این. چنین آمادگی یکی دو ماه وقت الزم است و چنین نشد

  .ترسیدند که موضوع از آنجا درز پیدا کند تودۀ ایران آن اعتماد را نداشتند و می

به شوروی و سپس آلمان  ١٣٢٧بھمن  ١۵دنبال واقعه  از سوی دیگر، عزیمت جمعی از اعضای کمیته مرکزی به

نظر حزب کمونیست شوروی قرار داد و  ستقیمًا تحت، این حزب را م١٣٣۴شرقی و پیوستن به بقیۀ اعضا تا سال 

تودۀ مقیم  تر در اختیار حزب  تمامی امکانات الزم از قبیل دفتر، محل اسکان و وسایل ارتباطی نیز از سوی برادر بزرگ

 توده و اعضای انجامید دورۀ وابستگی بیش از پیش حزب  به طول می ١٣۵٧این دوره که تا سال . الیپزیک گذاشته شد

آنچه در این زمینه . باره وجود ندارد آن به شوروی بود که با توجه به آشکار و واضح بودن آن نیازی به توضیح در این

طی مالقاتی با  ١٣۵٨گفتنی است نقشی است که کیانوری، دبیر اول وقت حزب، در آستانۀ بازگشت به ایران در سال 

من قبل از مراجعت به ایران، در «: ت شوروی برعھده گرفتالمللی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیس مسئوالن شعبۀ بین

قرار شد که ما از طریق سفارت شوروی در تھران رابطۀ خود را ... برای خداحافظی به مسکو رفتم ١٣۵٨اوایل سال 

توده، در  وسیله حزب  بدین [11].بار برای مذاکره سفری به مسکو بکنم حفظ کنیم و از من خواستند که ھر شش ماه یک

جایگاه عامل اطالعاتی بیگانه، دور جدید فعالیت خود را در داخل کشور آغاز کرد و حتی در مسیر اخذ اطالعات نظامی و 

من معرفی کردند ھرسه در پارک نام لئون به  سرھنگ، جوانی را به«: ھا در اختیار شوروی گام گذاشت قرار دادن آن

از سوی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی به  F14قدم زدیم، در این گردش درخواست دستیابی به اطالعات 

این جریان ادامه داشت تا انقالب پیروز شد و ما به ایران آمدیم و فعالیت حزب را در داخل کشور آغاز . اطالع من رسید

العاده بزرگ حزب  این یک اشتباه فوق. تھران آمد و درخواست خود را مجددًا طرح کرد در این زمان لئون به. کردیم

کمونیست اتحاد شوروی بود که از دبیرکل یک حزب کمونیست آن ھم حزبی با چھل سال سابقه، چنین درخواستی را 

  [12]».ھا دادم رویتر من این بود که این درخواست را پذیرفتم و این اطالعات را به شو اشتباه عمیق. بکند

   

  ھای کیانوری ھا و ماجراجویی موقعیت، ویژگی

گوید توسط کامبخش ــ شوھرخواھرش ــ با افکار چپ آشنا شد و سپس به حزب توده  گونه که خود می کیانوری آن

ای نزد مقامات شوروی  رات کیانوری به وضوح بیان شده است که کامبخش جایگاه ویژهاین نکته نیز در خاط. پیوست

ھا  قدرت کامبخش به علت نفوذی بود که نزد شوروی«: بخشید توده می ای در حزب  العاده داشت که به وی قدرت فوق

زیاد بود، کامبخش شاخص شان به شوروی واقعًا  مند بودند و گرایش ھایی که به شوروی عالقه برای ھمۀ آن. داشت

   [13]».بود

ھا را از آن حذف نموده است، به   اش را زیرورو کرده و فاشیست کیانوری در کتاب خاطرات خود زندگی شخصی

ۀ جن و پری و ھزارویک شب سرھم کرده و الینقطع دروغ وی در این کتاب قص. اند ای که گویا وجود خارجی نداشته گونه

ترین راه اثبات این مدعا را در اتصال به افراد گروه  او مھم. بافته است تا ثابت کند مثًال طرفدار دو آتشة ھیتلر نبوده است

کرده  او یک شناسنامه کامل ھویت جعل. نفر، و حتی کشیدن خود در یک قدمی دکتر تقی ارانی دانسته است ۵٣

بافی او در خاطراتش  مقداری از مغالطه و دروغ. است تا بگوید گویی از ابتدا یک کمونیست مؤمن و معتقد بوده است

ھاست، ولی از بخت بِد او، ھرکس که خواسته است سوابق کیانوری را  خاطر تبرئۀ خود از اتھام ھمکاری با نازی به

  [14].و مکث کرده است بررسی کند روی سابقۀ فاشیستی او انگشت گذاشته
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فاشیست  در آن زمان روزنامۀ مردم آنتی«: توده چنین اظھار کرده است ایرج اسکندری از رھبران بزرگ و مشھور حزب

عباس نراقی االن اینجا در پاریس است . بودیم عنوان مسئول روزنامه گذاشته عباس نراقی را ھم به... شد منتشر می

آید  ھیتلر می: بار کیانوری به ادارۀ روزنامه رفته بود و به او گفته بود یک. اگر او را دیدید از او بپرسید. و زنده است

د که پدرتان را پاره کرده و تھدید کرده بو نویسید؟ روزنامه را گرفته، پاره زند، اینھا چیست که می تان را به دار می ھمه

توده   از حزب ١٣٢۶حرکت انشعابی سال » مسئول«که   چھرۀ شاخص روشنفکری ایران و کسی[15]».آورند درمي

گفت نداشت، او زمانی در آلمان  میدکتر کیانوری از قرار معلوم از اول، ایمان به آنچه «: شود نوشته است شناخته می

  [16]».ھا قرار داده بود خود را در خدمت نازی

ھنگام «: طلبان و انشعابیون، در جلد دوم خاطرات خود نوشته است ای، از رھبران مشھور اصالح خامه دکتر انور

بعدھا در حزب کسانی ... تنھا در کنار حزب نبود، بلکه از مخالفان سرسخت آن بود توده دکتر کیانوری نه  تأسیس حزب

ھا اعانه  گفتند که وی در آلمان با دانشجویان فاشیست ھمکاری و حتی برای آن که در آلمان تحصیل کرده بودند می 

   [17]».کرده است جمع می

توده، در بررسی مستند خود یادآوری کرده است که  حمید احمدی، معروف به ناخدا انور، از اعضای قدیمی حزب 

آخرین شمارۀ آن، یعنی (ھا، مبارزۀ سیاسی دکتر ارانی در ایران که در مجلۀ دنیا بازتاب داشته  در یکی از عرصه«

مبارزه علیه فاشیسم و تأکید ) ، مصادف است با عزیمت آقای کیانوری برای تحصیل در آلمان١٣١۴د در خردا ١٢شمارۀ 

رغم فعالیت یا سمپاتی به  شود که کیانوری به اینک این سؤال مطرح می. مکرر به خطرات این پدیده برای بشریت بود

شدۀ دستگاه فاشیست  داده ه در گروه سازمانطور داوطلبان گروه ارانی چگونه حاضر شده بود که در آلمان فاشیسم به

به فعالیت بپردازد؟ حتی در این جریان داوطلبانه تا آنجا فعال بود که گوی سبقت را از  WINTER HILFSWERKنام  به

  [18].آوری اعانه برای آن سازمان رتبۀ اول را از آن خود ساخت داوطلبین آلمانی ربوده، در جمع

گرچه ممکن است آقای دکتر کیانوری بازھم به توجیھات و ارائۀ دالیلی به سبک مألوف خود دست بزند، برای آنکه 

 ای تمام گردد مقدمة تز دکترای مھندسی او مانده احتمالی او و بعضی خوانندگان جوان توده حجت را نزد طرفداران باقی

) ١٣١٨( ١٩٣٩باشد، در سال  ھای بیمارستانی می اصل این رساله که راجع به معماری ساختمان. نقل گردیده است

  .صفحه تھیه شده است ۴٧در 

» بدون ھیچ ضرورتی به اظھارنظر سیاسی دربارۀ رضاشاه و حکومتش«آقای کیانوری در مقدمۀ این رسالۀ فّنی 

اعلیحضرت رضاشاه پھلوی که در آن زمان در قزوین بود و  ١٩٢١یه فور ٢٣در «: مبادرت کرده و نوشته است

مردی  در این سال، بزرگ. مندی را به انجام رسانید عھده داشت، کودتای پیروز سرفرماندھی ارتش در شمال را به

ی به شاھ ١٩٢۵دسامبر  ١٢اعلیحضرت رضاشاه پس از برچیدن خاندان قاجار در . پرست و شجاع به میان آمد میھن

. وجود آمده بود ھایی بود که سالیان پیش به ترین وظیفه، رھایی کشور از ناآرامی پس از آن، مھم. ایران برگزیده گردید

این دو . کوشیدند راه پیروزی را بر منجی و نابغة ایران ببندند دو ھمسایۀ بزرگ ایران، انگلستان و روسیه باز می

شاه در . انداختند ھای بزرگی راه می در بسیاری از مناطق ایران شورش چیدند و ھای پلیدی می ھمسایۀ بزرگ، توطئه

   [19]»ھا را سرکوب و پس از آن، کار آبادانی آغاز شد مدت کوتاھی ھمة این شورش

مند  اط شخصی و فامیلی با کامبخش از نفوذ و قدرت وی، بھرهکیانوری در ابتدای کار خود در حزب، به لحاظ ارتب

الواسطه بدانیم، بلکه وی  رسد که موقعیت و نفوذ بعدی کیانوری در حزب را نیز مع نظر می شده است، اما اشتباه به 

ھای  یژگیتدریج از نظر نزدیکی به مقامات شوروی به یک کامبخش ثانی مبدل گردید و از سوی دیگر به دلیل و خود به

طور کلی کیانوری  به. شخصی از جمله دارا بودن روحیۀ ماجراجویی و تحرک سازمانی موقعیت ممتازی یافت
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ریزی و ھدایت چندین تصفیۀ فیزیکی  وی به برنامه. ماجراجوترین عضو کمیتۀ مرکزی حزب توده شناخته شده است

ویژه دکتر فریدون کشاورز، لیست بلندباالیی را در  نه، بهدر این زمی. سازمانی متھم است سازمانی و ترورھای برون درون

عنوان اقدامات مخفی و مشترک از سوی کامبخش و کیانوری ارائه  به» توده را کنم کمیته مرکزی حزب من متھم می«

ن دو نه حزب و نه کمیته، نه ھیأت اجرایی و حتی دبیر حزب از آن اطالعی نداشتند و مستقیمًا از طرف ای«دھد که  می

این اقدامات به نوشتۀ  [20]».گرفت ھا انجام می نفر ولی با استفاده از تشکیالت حزب و بعضی از کادرھای مورداعتماد آن

ل محمد مسعود، مدیر روزنامه مرد امروز که ــ قت٢ــ قتل احمد دھقان، مدیر تھران مصور؛ ١«: اند از دکتر کشاورز عبارت

ــ ۴ــ تشکیل کمیتۀ ترور از بعضی از افراد حزب و مخفیانه؛ ٣کرد؛  در ایران بسیار محبوب بود؛ زیرا به دربار شاه حمله می

ــ قتل ۶ــ قتل چند تن از افراد ساده و غیرمسئول حزب؛ ۵شرکت کیانوری با واسطه در جریان تیراندازی به شاه؛ 

ــ ایجاد قیام افسران خراسان که اعضای سازمان افسری ٧؛ ...حسام لنکرانی یکی از اعضای باوفا و فداکار حزب

  [21]».مرغی ــ ایجاد انفجار در ھواپیما در قلعه٩ــ ایجاد انفجار در ناوبر؛ ٨؛ ...بودند

گونه اقدامات و ترورھا شده و اتھامات یادشده را به کلی رد کرده  لبته کیانوری در خاطرات خود منکر مشارکت در اینا

  . است

بعضی از : توان به نمونۀ زیر استناد کرد ھای آقای دکتر کیانوری می ھا و قساوت ای از ویژگی برای شناخت گوشه

مرداد  ٢٨اند که بعد از کودتای  بارھا این واقعه را تعریف کرده ١٣٣۶کنندگان در پلنوم چھارم مسکو در سال  شرکت

الدین ھمایون فرخ را  ھنگام فراری دادن عبدالحسین نوشین به خاک شوروی، دو نفر دیگر به اسامی شیرینلو و سیف

اند و یک نامه و یک خو در زمان عزیمت این کاروان کوچک، آقای دکتر کیانوری، نوشین را فرا. در قافله فرار جای دادند

ھا ــ شیرینلو را با آن  ای ــ مثًال فرار از دست آن کرد که پس از عبور از مرز ایران، به بھانه داد و سفارش  تیر به او  ھفت

و اگر در خاک شوروی کسی مزاحم نوشین شد و خواست او را به جرم !) به ھمین سادگی(تیر به قتل برساند  ھفت

بگوید به موجب این نامه و مجوزی که حزب توده با امضای دکتر کیانوری صادر کرده، شیرینلو  قتل مشھود تعقیب کند،

نوشین در بین رھبران حزب توده به اعتدال معروف بود و نسبتًا از سالمت نفس و استقالل رأی . را کشته است

به ھمین دالیل نوشین مأموریت . کرد گرایی نمی مند بود و معموًال خود را درگیر مسائل جنجالی و فرقه بیشتری بھره

ویژۀ آقای کیانوری را انجام نداد تا اینکه در یکی از جلسات عمومی پلنوم چھارم این قضیه را افشا کرد و شرح داد و با 

و به » آقا این جوان چه گناھی کرده بود که آقای کیانوری دستور کشتن او را داد؟«: فریاد، خطاب به حاضران گفت

آقای ! به«: گفت بالفاصله بعد از صحبت نوشین در ھمان جلسه، ھمایون فرخ . کرد وری را استیضاح سختی کیان

اظھارات  22][».تیر به من داد تا تو را بکشم نوشین، خبر نداری که عین این مأموریت را کیانوری با یک نامه و یک ھفت

توان براساس آن نیز نسبت به  نوشین و ھمایون فرخ در حضور اعضای پلنوم چھارم قرینة بسیار مھمی است که می

ھای این دو نفر را حدود ھشتاد نفر شنیده بودند  سایر اتھامات قتل، دربارۀ کیانوری قضاوت درست نمود؛ چراکه صحبت

توان به قدرت و نفوذ  از سوی دیگر می. ین واقعه را به خوبی به یاد دارندھا ھنوز زنده ھستند و ا که بسیاری از آن

عنوان مجوز رسمی قلمداد نموده یا احتمال دیگر  کیانوری در شوروی سابق پی برد که پلیس آنجا خط و امضای او را به

  .ص شودکه به واسطۀ این عمل رفقای خود را فریب داده است تا از شر رقبای احتمالی خال این است 

، ١٣٢٧بھمن  ١۵رود موضوع ترور شاه در  یکی دیگر از حوادثی که انگشت اتھام را به سوی کیانوری نشانه می

این اقدام بدون تصمیم داخلی یا توصیۀ . باشد ارتباط وی با ناصر فخرآرایی و اطالع وی از قصد او مبنی بر ترور شاه می

  به این اقدام نیازی نداشت؛ چراکه پس از این ماجرا این حزب توده در آن شرایط حزب . خارجی اجرا شده است

غیرقانونی اعالم شد و فعالیت آن به شکل مخفی آغاز گردید که در نھایت طی چند سال به خروج کلیۀ اعضا از کشور 
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و   یلهھای خویش به ھر وس توان به این ویژگی کیانوری پی برد که وی برای رسیدن به ھدف در نھایت می. انجامید

  .زد ھم می المللی را بر  ھای اساسی و مھم اوضاع بین شد و برای تحقق ھدف ترفندی متوسل می

   

  مرداد ٢٨توده، مصدق و کودتای  حزب

مصدق در «به گفتۀ کیانوری . دانست توده دکتر مصدق را حداقل در دوران اول زمامداری طرفدار امریکا می حزب 

ترین  ھا، که نفت جنوب مھم خواھد به آزادی ایران از یوغ سلطۀ انگلیسی امریکا میکرد که  دوران اولیه تصور می

مصدق  ١٣٣١تیر  ٣٠بندی دوران خدمت دکتر مصدق که تا  توجه کیانوری دربارۀ تقسیم» .پایگاھشان بود کمک کند

او . ر قبال او توجیه کندامریکایی بود و بعد از آن به این کشور پشت کرد، برای این است که بتواند روش حزب را د

ای را منطقی تلقی  ھای توده ھای رکیک و رگبار اھانت روزنامه تیر امریکایی دانسته، بنابراین فحش ٣٠مصدق را قبل از 

ھا ھمکاری با مصدق را آغاز نمودند و دیگر به او  ای تیر که از امریکا رویگردان شد، توده ٣٠کرده و گفته است بعد از 

ترین پایگاه  گوید نفت جنوب مھم وقتی کیانوری می. تمام این تحلیل و توجیھات از بیخ و بن غلط است !توھین نکردند

درستی نفت جنوب را ھدف حمالت خود قرار دادند و شعار ملی  ھا ھم به ھا بود، برای این است که بگوید آن انگلیسی

توده کارنامۀ موفق و شایان دفاعی در   در مجموع کیانوری معترف است که حزب [23].کردن نفت آن قسمت را سر دادند

توده از زندان  در دورۀ اول ملی شدن صنعت نفت که آغاز آن با فرار رھبران حزب «: جای ننھاده است این دوران از خود به

نظر من  به. ، سیاست حزب ما سیاست بسیار نادرستی بود١٣٣١نیمۀ اول سال  تا ١٣٢٩مصدق بود، یعنی از سال 

ای که آن افراد ھیأت اجرائیه که در جریان غیرقانونی شدن  ریشۀ اصلی این اشتباھات عبارت بود از غرور بیش از اندازه

دند از دکتر مرتضی یزدی، دکتر این افراد عبارت بو. به زندان افتاده بودند، بدان دچار شده بودند ١٣٢٧حزب در بھمن 

گونه که ذکر شد،  البته ھمان [24]».حسین جودت، احمد قاسمی، محمود بقراطی، مھندس علی علوی و کیانوری

پذیر  ای بحث دانسته که خود مسأله ١٣٣١ل تا نیمۀ سا ١٣٢٩ھای  کیانوری اشتباھات حزب توده را منحصر به سال

تنھا در این مقطع موفق نشد ارزیابی درستی از شرایط اجتماعی و سیاسی انجام دھد،  است؛ چراکه حزب توده نه

سازی برای  بلکه باید گفت عملکردھای این حزب در دوران بعد از این مقطع نیز در واقع یکی از عوامل مھم در زمینه

توده را در مقطع مورد نظر خویش چنین برشمرده   کیانوری از جمله اشتباھات حزب. آید شمار می بهموفقیت کودتا 

ویژه نقش عمیق  در پایۀ آن قرار داشت، عدم شناخت درست کشورمان و به” غرور“نقص دیگر ما که باز ھم «: است

ھای اقتصادی و سیاسی آنان دفاع  تھای زحمتکش آن جامعه، که حزب از خواس ترین توده اعتقادات مذھبی در وسیع

» عدم شناخِت«تا زمان وقوع کودتا، ترمیم و اصالح شد؟ بر مبنای ھمین » عدم شناخت«اما مگر این  [25]».کرد، بود می

تر به  نیروھای خود را با شدت ھرچه تمام ١٣٣٢ار حساس مردادماه توده در شرایط بسی دار و مستمر بود که حزب  ریشه

بر کشور دامن زد و » دینی الحاد و بی«و » ھا کمونیست«ھا کشید و بر نگرانی عمیق جامعه از مستولی شدن  خیابان

. ا مرتکب شدبه دنبال فرار شاه از کشور، یکی از اشتباھات بزرگ خود ر» جمھوری دموکراتیک« ویژه با طرح شعار  به

دانستند که حزب نیرویی ندارد که  ای با وجودی که می این شعار باعث شد عده«کیانوری خود نیز معترف است که 

ــ مانند اروپای شرقی ــ ایجاد کنیم و ” ای دموکراسی توده“خواھیم یک  دست بگیرد، تصور کنند که ما می حکومت را به

  بنابراین پرواضح است که اشتباھات حزب [26]».ای از ما ه ما و رم کردن عدهای شد برای تبلیغ علی ھمین شعار وسیله

ھا و  »عدم شناخت«گونه اشتباھات و  مرداد الینقطع ادامه داشت و اگر این ٢٨توده تا زمان پیروزی کودتای 

  .خورد گونۀ دیگری رقم می ود، چه بسا تاریخ کشورمان در آن مقطع بهھا نب زدگی ھیجان
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توده نیز خود عاملی بود که در تھییج و تحریک  البته ناگفته نماند که رفتارھا و عملکردھای دکتر مصدق در قبال حزب 

توده و جلوگیری از تظاھرات   تنھا تا آخرین روزھا قصد مقابله با حزب عبارت دیگر دکتر مصدق نه به. تأثیر داشت  این حزب

: ھا سواری بگیرد ای کرد از توده ھا را نداشت، بلکه به تعبیر دکتر کریم سنجابی در خاطراتش، سعی می ای توده

من درست . ام ھا شده ای بار سوار توده من سه: یک وقتی خود او به من گفت. شناخت ھا را خوب می ای مصدق توده«

ھا را به کارھایی وادار کردم که مطابق سیاست و نظر  ده، ولی معلوم است که یعنی من آنبار کی بو دانم آن سه نمی

جا پیش رفت که  ھا تا بدان ای این مماشات و به تعبیری پیگیری سیاست سواری گرفتن از توده [27]».من بوده است

رساند که ایشان قصد مقابلۀ جدی با حزب توده را ندارد و لذا  ترین افراد به دکتر مصدق را نیز به این نتیجه  دیکنز

تیر بود که آن  ٣٠روز سالگرد «: در این زمینه نیز سخن دکتر سنجابی شنیدنی است. انگیخت ھا را بر اعتراض آن

دیگر چه برای ما باقی ! آقا: گفت. خودش را به من اظھار کردتظاھرات صورت گرفت و مرحوم خلیل ملکی آمد و نگرانی 

بنده ھم آمدم، خلیل ملکی . کار کند خواھد با ما چه این آقای دکتر مصدق می. ھا امروز آبروی ما را بردند ای مانده، توده

، ھشت نفر را با ھا جمعًا ھفت و داریوش فروھر و مرحوم شمشیری و یک نفر از حزب ایران و یکی دو نفر از بازاری

ھا  کنند ھمین مردمی که از شما دفاع می! آقا: خلیل ملکی آنجا تند صحبت کرد، گفت. خودم نزد دکتر مصدق بردم

ھمه به رخ ملت  چه دلیلی دارد که شما قدرت توده را این. ھا ھستند کم ھستند یا زیاد ھستند ھمین. ھستند

ھا  چه کارشان بکنم؟ خوب آن: مصدق گفت. و خیلی رک و تند بودحرف ا. کنید کشید و این مردم را متوحش می می

: ھا باید در زندان باشد، مصدق گفت جای آن. ھا نیست ھا توی خیابان جای آن: ملکی گفت. کنند ھم تظاھرات می

رض کردم بنده خطاب به ایشان ع... . باید قانون و دادگستری بکند. ھا را زندانی بکنم، کی باید بکند فرمایید آن می

وسیله دادگستری صورت  مبارزه با توده به. گیرند خواھند بگیرند از دمش می جناب دکتر به قول معروف ماھی را که نمی

کنید به اینکه وزیر دادگستری این  ھایی برای خاطر شما دارند و شما کار را کوچک می  رفقای من ناراحتی... . گیرد نمی

   [28]».کار وزیر دادگستری نیست مبارزه با حزب توده. کار را بکند

گیری دولت شوروی سابق در  باشد، موضع مسألۀ دیگری که در اظھارات کیانوری راجع به این دوران در خور تأمل می

در آن موقع، بزرگ علوی رابطۀ کمیتۀ «: کرده است کیانوری در این زمینه چنین اظھار. قبال حکومت مصدق است

ھا به ما پیغام  بار شوروی در فاصلۀ یک ماه، سه. کرد ھا را کسب می مرکزی حزب با خانه فرھنگ بود و نظرات شوروی

ھا از منافع ملت ایران دفاع  این. ھا ملی ھستند دھید، این دادند که چرا شما اینقدر به مصدق و کاشانی فحش می

از سوی دیگر اگر در . دانند ای درمورد مستند بودن این اظھارات تردید دارند و آن را خالف واقع می عده [29]».کنند می

آنجا و اکثریت ھیأت  مسکو نظریات قاطعی برای حمایت از دکتر مصدق وجود داشت، چگونه کمیتۀ مرکزی حزب در

کیانوری در قبال چنین سؤاالتی ناگزیر از بیان این واقعیت گردیده است که . اجرائیه در تھران با مصدق مخالفت کردند

خارجه موافق این نظرات مثبت بوده و  گویا وزارت. نظری بوده است ظاھرًا در داخل حزب کمونیست شوروی ھم اختالف«

به این . رابطه داشتند، نظرات مخالف داشتند] با اعضای کمیتۀ مرکزی در مسکو[ھا  آنھای دیگر، که  بعضی ارگان

ھا به تقلید از برخی محافل شوروی آن موضع را گرفتند و متعاقب آن احسان طبری مقالۀ وحشتناکی علیه  ترتیب آن

  [30]».شبی که این مقاله به ایران رسید واقعًا شب عزای من بود. مصدق نوشت

دھد آماری است که کیانوری در مورد تراز بازرگانی ایران و  شاھد دیگری که موضع شوروی را به خوبی نشان می

، تراز ، یعنی در بحبوحۀ کشاکش میان دولت مصدق و انگلیس١٣٣١طبق این آمار در سال . شوروی ارائه داده است

خوبی از ھمراھی و ھماھنگی شوروی با بلوک غرب  میلیون ریال بوده است که این به ٣٣بازرگانی ایران و شوروی نیز 

  .کند در محاصرۀ اقتصادی دولت مصدق حکایت می



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

   

  حزب توده و ساواک

در برابر رژیم پس از ھا  باشد تسلیم سریع و آسان آن از جمله اموری که در سابقۀ فعالیت حزب توده شایان ذکر می

نفر را در  ۵٣ھا نام عبدالصمد کامبخش قرار دارد که در یک شب تمام اطالعات گروه  دستگیری است که در صدر آن

این مسأله برای اکثر قریب به . ای لو داد و این امر به مرگ دکتر تقی ارانی منجر گردید قالب گزارش بیش از صد صفحه

کردند، ولی دستور حزب کمونیست شوروی بر لزوم  بود که از پذیرش وی امتناع میاتفاق مؤسسان حزب توده محرز 

این قضیه به کامبخش به تنھایی منحصر نبود، بلکه وارفتگی و . پذیرش او به عضویت در کمیتۀ مرکزی حزب مبتنی بود

یک شب «. آید ار میشم ھا و خیانت به دوستان و ھمراھان امری مستمر در حزب توده به وادادگی در قبال سختی

در خانۀ کمیتۀ مرکزی در حال بررسی طرح بودیم و نقشۀ ) بھرامی، علوی، مبشری، وکیلی و من(اعضای ستاد 

این جلسه بعد از اجالس ھیأت اجرائیه، که یزدی ھم . کردیم عملیات ھم دربرابر ما بود و روی نقشه و جزئیات بحث می

رفت، ولی او ماند و گفت که دیر شده و  باید به خانۀ خودش مییزدی . در آن شرکت داشت، تشکیل شده بود

چند روز پس از آن جلسه و یک یا دو روز پیش از تاریخی که باید عملیات را شروع . توانم به خانۀ خود بروم نمی

ھا در بعد. اند زمان در سه نقطۀ مختلف دستگیر شده طور ھم کردیم، ناگھان مطلع شدیم که سه فرمانده واحد به می

در توضیحی که سرلشکر آزموده در روزنامۀ . خارج بودیم، به پیشنھاد سرلشکر آزموده، شاه به دکتر یزدی عفو داد

اطالعات برای این عفو نوشته بود آمده بود که دکتر مرتضی یزدی در این مناسبت عفو شد که در موقع بسیار 

  [31]».حساسی خدمت بزرگی به اعلیحضرت و مملکت کرده است

نادر شرمینی ــ مسئول شاخۀ جوانان حزب توده ــ نیز وقتی دستگیر شد، بالفاصله در مسیر ھمکاری با رژیم قرار 

او چاپخانۀ کوچکی را که . چیز را لو داد دستگیر شد، بالفاصله ضعف نشان داد و ھمه) شرمینی(پس از اینکه «. گرفت

بعد از انقالب که به ایران آمدیم مطلع شدیم که شرمینی با یک کارخانۀ شیشه ... . در اختیارش گذارده بودیم لو داد

میلیون دالر پول دولتی کارخانه را به جیب زده در امریکا به حساب خودش  آقای مھندس شرمینی چھل. ھمکاری دارد

که  درحالی ١٣٣۴رفت، در سال  شمار می دکتر بھرامی نیز که یکی از اعضای پرسابقۀ حزب توده به [32]».ریخته بود

این دو خانه  [33].شناخت داد ای را که می دبیرکل حزب در ایران بود، دستگیر شد و بالفاصله در ماشین، آدرس دو خانه

اهللا قریشی که در آن زمان مسئول کمیتۀ ایالتی تھران بود و  یکی منزل امان«: مربوط به دو عضو بلندپایه حزب بودند

ندان بود و سپس اعدام در ز ١٣٣٨دیگری منزل مھندس علی علوی، عضو ھیأت اجرائیۀ حزب در ایران ــ تا سال 

   [34]».شد

ای  کیانوری در قسمتی از خاطرات خود به این حقیقت اشاره کرده که موضوع رسوخ ساواک در حزب توده به گونه

و  [35]».داند است اسکندری بداند، ساواک ھم میگفتند که کافی  ھا ھمیشه می شوروی«: گوید است که خود او می

ھا معتقد بودند که احتمال اینکه باالخره امریکا و انگلیس،  شوروی«عنوان اینکه  سپس این سند را صرفًا به

اما در مراحل بعدی خاطرات خود . سازد مطرح می» .نفوذ کرده باشدتوده   سرویس و سیا، در رھبری حزب اینتلیجنس

من به یکی از اطرافیان اسکندری به شدت مشکوک بودم و در زمان «: باره بازگو کرده است حقایق بیشتری را در این

این فرد، شھناز اعالمی، . ھا منتشر شد معلوم شد که حدس من درست بوده است انقالب که لیست ساواکی

المللی زنان  عنوان نمایندۀ تشکیالت دموکراتیک زنان ایران در فدراسیون بین ھای مدید توسط اسکندری به تمد

کرد، اغلب با وی  شدت از او حمایت می اسکندری به... . دموکرات، که مرکز آن در برلین شرقی بود، شرکت داشت

   [36]».وچرایی به او داشت چون دیدار داشت و اعتماد بی



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١١ 
 

ھا با دکتر رادمنش، دبیر اول  نفوذ ساواک از طریق فرزندان دکتر مرتضی یزدی به درون حزب توده به واسطۀ ارتباط آن

ز تسلیم به رژیم شاه، دکتر یزدی در زندان پس ا«: آید شمار می حزب، نیز یکی دیگر از موارد مھم در این زمینه به

... . پسرش حسین یزدی را که به توصیۀ حزب برای تحصیل به آلمان فرستاده شده بود ــ به ساواک مربوط ساخت

مشیر و ) پسرعموھای خانم رادمنش(حسین و فریدون یزدی ... . حسین ھم برادرش فریدون را با خود ھمراه کرد

ھای دکتر رادمنش را برای پست کردن به برلین  ھا حسین یزدی نامه سالدر تمام . مشاور آجودان دکتر رادمنش بودند

خواست از اروپای غربی با ایران با رادمنش تماس بگیرد، این کار با واسطه حسین یزدی  برد و اگر کسی می غربی می

عنوان مسئول تشکیالت تھران از سوی رادمنش سبب  از سوی دیگر انتخاب عباسعلی شھریاری به [37]».شد انجام می

  .شد که ساواک از ھمۀ مسائل حزب توده در داخل کشور آگاه شود

   

  ماجرای کوزیچکین و پایان کار حزب توده

ی، ھمچنان به وابستگی و حزب توده پس از پیروزی انقالب اسالمی به جای تغییر روش خود و لحاظ کردن منافع مل

حتی استحکام آن و ارتباط بیشتر با ھمسایۀ شمالی ادامه داد و بعضی از اموری که در زمان رژیم شاه موفق نشده 

کیانوری به صورت مستمر و ھر شش ماه یکبار . ھا را انجام دھد پس از پیروزی انقالب اسالمی انجام داد بود آن

بنابراین حزب توده پس از انقالب اسالمی . داد ھایی می رفت و گزارش ه شوروی میبایست ب عنوان دبیرکل حزب می به

ای  گونه استفاده از فضا و موقعیت جدید به بار با سوء تنھا به تصحیح رفتارھا و عملکردھای خود اقدام نکرد، بلکه این نه

ن فعالیت نمود و جالب اینکه کیانوری با ھا و منافع بیگانگا تری در جھت تأمین درخواست تر و گسترده تر، فعال عمیق

به نظر من «: اعتراف به ارسال اطالعات نظامی کشور به شوروی حاضر نیست عنوان جاسوسی را برای این کار بپذیرد

. این مسأله جاسوسی نبود، جاسوسی عبارت از چیزی است که امنیت نظامی و سیاسی کشور را به مخاطره اندازد

این اطالعات مربوط به تکنولوژی نظامی . ھا قرار دادیم چنین وصفی نداشت در اختیار شوروی اطالعات نظامی که ما

   [38]».زد ھای ایران را می ھا بود که دشمن ایران بود و با ھمین ھواپیماھا کشتی امریکایی

 ١٣۶٢جمعی از اعضای کمیتۀ مرکزی ــ و از جمله کیانوری ــ و سپس در اردیبھشت  ١٣۶١سال سرانجام در بھمن 

کلی  کیانوری این مسأله را به. تعدادی از رھبران و اعضای حزب توده دستگیر شدند و این حزب منحل اعالم شد

شوروی در تھران، به لندن  ب در کنسولگری اتحاد جماھیر. گ. وابسته به ماجرای پناھندگی کوزیچکین، مأمور کا

ھای قبل و بعد از  شمارد و به این ترتیب قصد دارد تا بر تمامی رفتارھا و عملکردھای سیاه حزب توده در طی سال برمی

سرویس، پروندۀ قطوری برای حزب  مدتی پس از پناھندگی کوزیچکین به انگلستان، اینتلیجنس«. انقالب قلم بکشد

بدین ترتیب جمھوری اسالمی . واسطۀ دولت پاکستان به جمھوری اسالمی تحویل داد تودۀ ایران درست کرد و با

   [39]».براساس اطالعات مجعول که کوزیچکین طرح کرده بود به دستگیری رھبران و کادر حزب تودۀ ایران پرداخت

نخست آنکه محتوای کالم ایشان حاکی از پاکی، صداقت و : توان بررسی کرد وری را از چند زاویه میاین سخن کیان

یا اتھامات » اطالعات مجعول«ای بوده و صرفًا بعضی  ھای حزب توده از ھرگونه شبھه و شائبه عاری بودن کلیه فعالیت

آنکه کیانوری خود در میان خاطراتش به حال . واھی، موجب شده است رھبران و کادرھای این حزب دستگیر شوند

. کاری و دیگر اقدامات غیرقانونی سخن گفته است برداشتن این حزب در مسیر جاسوسی و مخفی وضوح در مورد گام

گونه دستگاه اطالعاتی و امنیتی برخوردار  دوم آنکه به تصور کیانوری درآن زمان نظام نوپای جمھوری اسالمی از ھیچ

ولی واقعیت این است که پس از . گونه اطالع داخلی از عملکردھای حزب توده وجود نداشته است نبوده و لذا ھیچ

ھای گوناگون به وجود آمدند و سپس این  ھای اطالعاتی در قالب پیروزی انقالب اسالمی و اضمحالل رژیم شاه، ھسته
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جانبۀ مردم توانست  ھا با ھمکاری ھمه یتامر در چارچوب معاونت اطالعات و عملیات سپاه آغاز شد و مجموعۀ این فعال

سوم اینکه کیانوری با تأکید بر این نکته که اطالعات . ھای رنگارنگ شرق و غرب سالمت بدارد نظام را از توطئه

کوزیچکین دربارۀ مسائل و روابط اعضای حزب توده بسیار محدود بود و نه تنھا او از نام و نشان افسران عضو حزب توده 

یک از این افسران به مقامات شوروی نیز داده نشده بود، این ادعا را مطرح کرده است که  د، بلکه نام ھیچمطلع نبو

خواست از شّرشان خالص شود به نام  ھمۀ اطالعات خود را دربارۀ افرادی که می A.M.6تصور من این است که «

در این زمینه کافی است به یادآوریم در دوران پس از انقالب و  [40]».کوزیچکین در اختیار جمھوری اسالمی ایران گذارد

ھای  تردید مقامات سیاسی و امنیتی کشور به توطئه گیری یک ائتالف فراگیر شرقی ــ غربی علیه ایران، بی شکل

بنابراین . گری داشته و دارند توجه کافی داشتند ای طوالنی در حیله سابقه ھا که رنگارنگ بیگانه و به خصوص انگلیسی

ھا، این اطالعات با  ھا اطالعاتی در این زمینه داده باشند، قطعًا برای تعیین میزان صحت و سقم آن اگر ھم احیانًا آن

ھای مفصل و متقن  تهمجموعه اطالعات موجود مطابقت داده شده و در ھر صورت مبنای اصلی عملکرد ھمان داش

  .خودی بوده است

تر اعتراف تمامی افراد دستگیرشده در این قضیه، حاکی از آن است که مسئوالن امنیتی کشور نه  ولی از ھمه مھم

براساس یک سلسله اطالعات مجعول و غلط، بلکه بر مبنای اطالعات درست و دقیق موفق شدند طی دو مرحله 

. توده را، که در امور جاسوسی و خیانت به کشورشان فعال بودند، دستگیر کنند عملیات تمامی وابستگان به حزب

دانم چند  پس از دستگیری، نمی«: اظھارات کیانوری در مورد مھدی پرتوی و احسان طبری خود گویای این مسأله است

شد و در دادگاه ” همسلمان دوآتش“روز بعد، پرتوی تسلیم شد و ضعف شدید نشان داد و رنگ عوض کرد و مثل طبری 

   [41]».افراد نظامی آن کارھا را کرد و ھمه جریانات را با آب و تاب شرح داد و مسائلی را که شناخته نبود، توضیح داد

ھای خود برای اثبات  مجعول است، در یادداشت لذا کیانوری، که مدعی عملکرد مسئوالن نظام بر مبنای اطالعات

  .این ادعایش نام افرادی را برده است که بدون ارتباط با حزب توده و عملکردھای خائنانۀ آن دستگیر شدند

   

  :نتیجه

ھای حضوری و  خاطرات دکتر نورالدین کیانوری در پی تمایل و آمادگی وی برای انتشار خاطراتش به شکل مصاحبه

 ١٣٧٠سال از خرداد  وگوھا قریب به یک این گفت. انۀ محل اقامت مشارالیه و ھمسرش فراھم گردیده استمفصل در خ

ــ وی با توسل به  الف: شده کیانوری حول دو محور عمده است ھای تنظیم مصاحبه. ادامه داشت ١٣٧١تا اردیبھشت 

ــ  اش را بپوشاند؛ ب د و نقاط ضعف گذشتهدست ندھ کوشد تا نقطۀ ضعفی از خود به افزارھای کالمی می انواع جنگ

نتیجۀ چنین تالشی صدور حکم . کند کلیه مخالفان را بکوبد و موافقان را از بدنامی بیرون بکشد و نجات دھد تالش می

  .باشد کردن حقیقت می ھا پنھان آن   برائت کامل خویشتن، و فصل مشترک ھمۀ

است که یکجانبه قضاوت نموده و در این مسیر معارضی نیز در مقابل  ای  سراسر مجموعه خاطرات وی تقریبًا به گونه

ھایی  چیده که گاھی جواب ای سؤاالت را  کننده به گونه شاید بدین جھت است که مصاحبه. خود احساس نکرده است

است  شده که یکی از طرفین مصاحبه موافق و دیگری مخالف را به کیانوری تحمیل کرده یا ھنگامی که پرسش مطرح 

نمونۀ بارز آن وقتی است که از . ھای داغ و سودمندی به میان آمده که این نقطۀ قوت مصاحبه است بحث

اما تمام سؤال و . شوند ھا درگیر می شود و آن الدوله فیروز یا احسان طبری صحبت می ھایی چون نصرت شخصیت

اند که تداعی  در این حالت ھمدیگر را تأیید نموده. ندا با بعضی از سؤاالت ھر دو طرف موافق. ھا بر این مدار نیست جواب

افتاده که در مورد  ھا بیشتر زمانی اتفاق  این نوع سؤال و جواب. کند یک مصاحبۀ سالم را به ذھن خوانندگان متبادر نمی
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وھی ولی ضعف مصاحبه زمانی است که ھر دو طرف، در مصاحبه با فرد یا گر. مواضع انقالب اسالمی بحث شده است

باشد و فرایند پرونده و  اند که در این حالت آنچه اتفاق افتاده است افتراء، توطئه و بدگمانی می مخالف بوده

  .سازی نیز انجام شده است مدرک

شود که آقای کیانوری کامًال  شود به سھولت فھمیده می الدوله سؤال و جواب می  مثًال زمانی که در مورد نصرت

کننده  زمانی که از احسان طبری صحبت شده مصاحبه. اه مدافع او سخن به میان آورده استموافق اوست و در جایگ

کننده نسبت به احسان طبری نگرشی مثبت  با کیانوری بحث نموده و سخت با او درگیر شده؛ چون نگرش مصاحبه

ید ادعاھای کیانوری حرکت کننده در تأی آمده، مصاحبه ای یا کشاورز سخنی به میان  زمانی که از ملکی، خامه. است

کننده احتماًال  رسد که مصاحبه در مجموع چنین به نظر می. نموده و فقط به طرح بعضی از احتماالت بسنده کرده است

ای کامًال آشناست و نسبت به اغلب مسائل جھانی   یکی از اعضا یا کادرھای سابق حزب توده بوده و به تربیت توده

  .چپ ایران به اندازۀ کافی وارد بوده است ھای جنبش کمونیسم و جریان

گویی بیان کند  ھای طوالنی خاطرات خود را بدون جعل و دروغ انتظار بر این بود که آقای دکتر کیانوری در این مصاحبه

گونه نشد و وی در سراسر مصاحبه از خود و  تا بسیاری از معماھای تاریخ معاصر نیز روشن شود، ولی این

ولی به ھر حال سرنوشت . ھای دیگران را سراسر دروغ و افترا دانست ع نمود و اظھارنظر و قضاوتمسلکانش دفا ھم

ھای  قدری برای تمامی کسانی است که پای در مسیر فعالیت حزب توده از پیدایی تا انحالل، تجربۀ بزرگ و گران

ھای سازمانی را نیز به  یج وابستگیتدر به» نگاه به بیرون«براساس این تجربه . گذارند سیاسی حزبی و گروھی می

در . آید شمار می شدن به عامل سرسپرده به بیگانه امری حتمی و ناگزیر به دنبال خواھد داشت و در این مسیر، تبدیل

ھای بزرگ و گرانقدری در بردارد که به سادگی نباید از کنار آن گذشت؛ چراکه  این زمینه به یقین تجربۀ حزب توده عبرت

ای با قصد قبلی در نظر دارند به توسعه و تعمیم  ھای آلوده  قبال تحریف تاریخ به خصوص زمانی که گروهھمگی در 

  .گردد ترین حقایق تاریخی دست زنند تعھد بسیار سنگینی متوجه انسان می سازی بدیھی ضدارزشی و واژگونه

   

  نوشت پی

 

    

 

 ١٠٨، ص١٣٧١ــ خاطرات نورالدین کیانوری، تھران، اطالعات، [1]

  ١٠ــ٢٠، صص١٣٦٥رسان،  ــ علی محبی، تاریخچه حزب عدالت، تھران، اطالع[2]

، ١، ج١٣٧٨ــ حمید صدری، اسناد تاریخی جنبش کارگری سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران، تھران، آگاه، [3]

  ١٧ص

  ١٣٨١ای، تھران، نشر دیگر،  نگار دکتر انور خامه خاطرات روزنامهای،  ــ انورخامه[4]

  ٧٥ــ خاطرات نورالدین کیانوری، ھمان، ص[5]

  ٣١، ص١٣٧٨داهللا برھان، کارنامه حزب توده، تھران، علم، ــ عب[6]

  ١٢٧ــ خاطرات نورالدین کیانوری، ھمان، ص[7]

  ١٣٢٤، بھمن ١٠٩بایجان، شــ نشریه آذر[8]

  ١٣٣، ص١٣٧٦ــ الھه کوالیی، استالینیسم و حزب توده ایران، تھران، مرکز اسناد انقالب اسالمی، [9]
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١۴ 
 

  ١١٥ــ خاطرات نورالدین کیانوری، ھمان، ص[10]

  ٥٠٦ــ ھمان، ص[11]

  ٥٤٤ــ٥٥٤ــ ھمان، صص[12]

   ٥٣ــ ھمان، ص[13]

  ٣٢ــ عبداهللا برھان، ھمان، ص[14]

  ١٦٨ھا، ص ــ خلیل ملکی، یادمانده15][

  ٣٧، ص١٣٣١ــ نیروی سوم، در مقابل دو پایگاه اجتماعی، حزب توده، تھران، [16]

  ٤٦، ص١٣٦٢ــ فرصت بزرگ از دست رفته، تھران، ھفته، [17]

  ٦٥ــ ارانی کمونیست نبود، ص[18]

   ٦٥، ص٨٩ه، شنامه آدین ــ ھفته[19]

  ٤٥ــ ٤٦، صص١٣٨٠ــ فریدون کشاورز، خاطرات سیاسی، تھران، نشر آبی، [20]

  .ــ ھمانجا[21]

  ٢٤ــ عبداهللا برھان، ھمان، ص[22]

  ٣٩٤ــ ھمان، ص[23]

  ٢٨١ــ خاطرات نورالدین کیانوری، ھمان، ص[24]

  ٢٨٤ــ ھمان، ص[25]

  ٢٦٧ــ ھمان، ص[26]

  ٢١٥، ص١٣٧٢ــ خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجانی، تھران، علم، [27]

ام کرد که دقیقًا در جھت خواست امریکا بود؛ چراکه ھا اقد ای ــ دکتر مصدق زمانی به جلوگیری از فعالیت توده[28]

در این زمان بخش عظیمی از حمایت جامعه را از دست داده بود و کودتاچیان خود را برای آغاز موج دوم کودتا آماده 

ھا  ھا از خیابان ای لوی ھندرسون، سفیر امریکا در تھران، به مالقات مصدق رفت و تھدید کرد چنانچه توده. کردند می

جمع نشوند، دولت امریکا به قطع رابطۀ خود با ایران اقدام خواھد کرد و دکتر مصدق نیز با نگاھی خوشبینانه و امیدوار 

ھا و دستگیری آنان را داد و به این ترتیب روز بعد نیروھای کودتا در فضا و  ای نسبت به امریکا، دستور مقابله با توده

ای، فقط در طی یک نیمروز، بساط حکومت دکتر مصدق را  ه بودند و نه نیروھای تودهای که دیگر نه مردم در صحن زمینه

  ١۴۴خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ھمان، ص : رک. برچیدند

  ٢٢٤ــ خاطرات نورالدین کیانوری، ھمان، ص[29]

  ٢٢٥ــ ھمان، ص[30]

  ٢٩٩ــ ھمان، ص[31]

  ٣٥٠ــ ھمان، ص3][2

  ٣٤٩ــ ھمان، ص[33]

  ٥٦٥ــ ھمان، ص[34]

  ١٣١ــ ھمان، ص[35]

  ٤٨٥ــ ھمان، ص[36]

  ٣٩٣ــ ھمان، ص[37]
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١۵ 
 

  ٥٤٦ــ ھمان، ص[38]

  ٥٥٠ــ ھمان، ص[39]

  ٥٥٢ــ ھمان، ص[40]

  ٥٥٥ــ ھمان، ص[41]

   

   

 

  


