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 نگاھی به عملکرد و فروپاشی حزب توده پس از انقالب اسالمی 

  حسین کاوشی

  

   يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

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

  گیری حزب تودهتأسیس و شکل

نفر از  ٢٧. کرد، سیزده روز پس از استعفای رضا شاه، اعالم موجودیت ١٣٢٠حزب توده در تاریخ ھفتم مھر ماه 

که در این زمان آزاد شده بودند، با گردھمایی در تھران  ١٣١۶زندانی شده در سال ) ١(نفر مارکسیست  ۵٣اعضای 

کمیته مرکزی موقت حزب متشکل از افراد زیر . تشکیل یک سازمان سیاسی با عنوان حزب توده ایران را عالم کردند

، ایرج اسکندری، دکتر رضا رادمنش، رضا روستا، دکتر محمد بھرامی، سلیمان میرزا اسکندری، عباس اسکندری: بود

  .بزرگ علوی، علی امیرخیزی، محمد یزدی، عبدالحسین نوشین

. چنان چه از ترکیب این افراد مشخص است، این حزب در ابتدای تأسیس ماھیت تمام عیار کمونیستی نداشت

  :کندکیانوری موسسان حزب را به چھار گروه تقسیم می

  نفر  ۵٣ـ بخشی از گروه ١

  ی آزادی خواھی داشتند مانند سلیمان اسکندری ای از عناصر ملی که پیشینهـ عده٢

اند مثل اردشیر آوانسیان نفر دستگیر شده و ده سال در زندان بوده ۵٣ھای قدیمی که پیش از گروه ـ کمونیست٣

  و رضا روستا

  .عباس اسکندری و محمد یزدیخواه ھمانند طلب و مقامـ عناصر فاسد، جاه۴

نفر از زندان، به رسمیت شناخته شدن  ۵٣ی گروه آزادی باقی مانده: این گروه، چھار ھدف موقت و اولیه داشت

ھای غیر مذھبی ای که بر خالف برنامهحزب توده به عنوان سازمانی قانونی، انتشار روزنامه و تھیه و تدوین برنامه

کار، ھای کھنهھا و کمونیستھا، سوسیالیستالفت علما، امکان جذب دموکراتپیشین و بدون برانگیختن مخ

  ).٢(ھای رادیکال را فراھم کند ھای جوان و حتی غیر مارکسیستمارکسیست

، ١٣٢١این حزب در مھر ماه . حزب توده پس از تدوین برنامه موقت، مشغول سازماندھی شد و کار را از تھران آغاز کرد

نماینده از تھران  ٨٧ھا و ناظر از استان ٣٣در این گردھمایی . نخستین کنفرانس موقتی خود آماده شد گزاریبرای بر

  به گفته یکی از رھبران حزبی، در آن زمان حزب توده) ٣.(ی ده عضو بودندنفر، نماینده ٨٧ھر یک از این . حضور داشتند

ھای دیگر به ویژه در تھران، حزب توده در استانپس از نخستین کنفرانس . درسراسر کشور شش ھزار عضو داشت

  )۴.(ھای جدیدی به وجود آوردھای موجود را جذب کرد و در برخی مناطق دیگر ھم سازمانبرخی نواحی سازمان

   

   ادوار تاریخ حزب توده

  :توان به ھشت دوره تقسیم کردادوار تاریخ حزب توده را می

تا  ١٣٢٠ل تاریخ حزب توده از تأسیس تا آغاز پیدایش فرقه دمکرات، یعنی ازدوره او: ـ از تأسیس تا فرقه دمکرات١

در این دوره حزب توانست با حمایت شوروی و دخالت احمد قوام، ھشت نماینده در مجلس شورای . امتداد دارد ١٣٢۴

دایی حیات خود، پا به حزب توده در این دوران ابت. ملی دوره چھاردھم داشته باشد و فراکسیون توده را به وجود آورد

  .رفتپای دیپلماسی شوروی پیش می
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دوره دوم حیات حزب توده از پیدایش فرقه دمکرات آذربایجان و پارتی دمکرات : ـ از فرقه دمکرات تا کابینه قوام٢

ره حزب در این دو. باشدی دوم قوام میشود و اوج فعالیت این حزب شرکت وزیرانش در کابینهآغاز می) پارت(کردستان 

  .رسداز نظر کمی در ھمه شھرھای کشور توسعه یافت و با سقوط کابینه قوام به پایان می

، یعنی روز توطئه علیه ١٣٢٧بھمن  ١۵تا  ١٣٢۶دوره سوم حیات حزب توده از آذر : ـ از کابینه قوام تا ترور شاه٣

تیراندازی ناصر فخرآرایی به . رسدفرا می یابد و دوره شکستدر این زمان دوران طالیی حزب پایان می. باشدشاه می

چینی برای کشتن شاه متھم سازد و مدارکی دال بر شاه در دانشگاه تھران موجب شد تا دولت حزب توده را به توطئه

ھر . ی سوءقصد کننده با روزنامه مذھبی پرچم اسالم و اتحادیه روزنامه نگاران وابسته به شورای متحده ارائه کندرابطه

، ١٣١٠دولت اتھام سوءقصد را به دلیل نداشتن مدارک محکم و مستدل مسکوت گذاشت، با توسل به قانون سال چند

  .حزب توده را به عنوان سازمانی کمونیستی منحل و غیرقانونی اعالم کرد

شاییان، دوره چھارم از اعالم غیر قانونی شدن حزب تا رد قرارداد الحاقی نفت گس ـ گل: ١٣٣٠ـ از ترور شاه تا ۴

بردند اما ده نفر در این دوره رھبران اصلی حزب توده در زندان به سر می. گیردرا در بر می ١٣٣٠تا ١٣٢٧یعنی از بھمن

از رھبران حزب که از زمان غیر قانونی کردن حزب دستگیر شده بودند، به کمک دو تن از افسران شھربانی عضو 

پنج تن از . شوندسازماندھی روزبه و عباسی، به فرار از زندان موفق میبا ) قبادی و رفعت محمدزاده(سازمان نظامی 

به سه نفری که از اعضا ھیأت اجرایئه باقی مانده بودند، ) مرتضی یزدی، جودت و بقراطی  کیانوری، قاسمی،(آنھا 

ترین ز حساسشوند و این ھیأت اجراییه ھشت نفری، در یکی املحق می) دکتر بھرامی، علی علوی و دکتر فروتن(

  .گیردھای مبارزه برای ملی کردن نفت زمام امور رھبری را به دست میدوران

شود را تا کودتای که نھضت ملی شدن نفت آغاز می ١٣٣٠دوران پنجم از سال: ـ دوران ملی شدن صنعت نفت۵

انی و مصدق بود، حزب شرایط در این دوران با توجه به این که زمام امور در دست کاش. گیرددر بر می ١٣٣٢مرداد  ٢٨

یابد و تنھا در تھران به قول دکتر بھرامی، دبیر کل موقت حزب در ایران، اعضای آن به ده ھزار مناسبی برای توسعه می

حزب توده به ابتکار قاسمی و کیانوری از . آوردھای علنی خود را به وجود میرسید و یک سلسله سازماننفر می

کنند و در جریان نھضت ملی شدن نفت به نفع رژیم کار کرده و با اتخاذ لی کردن نفت مخالفت میھمان ابتدا با شعار م

  .شودمرداد، در واقع دستیار بازگشت رژیم استبدادی بر سر کار می ٢٨سیاست عدم مقاومت در مقابل کودتای 

شف سازمان نظامی حزب توده مرداد تا ک ٢٨دوره ششم ازکودتای : مرداد تا متالشی شدن حزب ٢٨ـ از کودتای ۶

این دوران . گیردرا در بر می ١٣٣۴ھای علنی و مخفی حزب یعنی تا سال و متعاقب آن متالشی شدن تمام سازمان

مانند دوران سوم نه تنھا دوران افول حزب است، بلکه دوران شکست و ورشکستگی اخالقی و سیاسی حزب و 

  . آیدیھای وابسته به آن بشمار مرھبری و سازمان

ی حزبی که در حال دوره ھفتم یک نوع فصل نھایی و حالتی است بدتر از احتضار برای تنه: ـ دوران فرار از ایران٧

وی در رأس . بود که زنده ماند» ھیات اجراییه سازمان نظامی«خسرو روزبه تنھا افسر از دوازده نفر اعضا . تجزیه است

در میان ھمکاران او کسانی مانند متقی و ثابت، خود را به پلیس . ندارد ایگیرد ولی کوشش او نتیجهحزب قرار می

در خارج از کشور نیز . فروخته بودند و ھمین مسئله موجب لو رفتن خسرو روزبه شد) اولین رییس ساواک(تیمور بختیار 

  .شودگیرد و کمیته مرکزی آن در آلمان شرقی تشکیل میھایی برای فعالیت حزب صورت میتالش

ی بنا بر اراده. گیردرا در بر می ١٣۶١تا سال  ١٣۵٧دوران ھشتم از آغاز سال : ـ پس از انقالب اسالمی ایران٨

-ھای امنیتی و جاسوسی آن کشور، سرانجام نورالدین کیانوری دبیری حزب توده را به دست میشوروی و دستگاه
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ھای مخفی و مت جمھوری اسالمی دوامی ندارد، به فعالیتبا این باور که حکو ١٣۶١گیرد و تا زمان انحالل آن در سال 

  .دھندعلنی خود ادامه می

   

   فعالیت حزب توده پس از پیروزی انقالب اسالمی

اول دوره انتقال که : توان به چھار دوره تقسیم کردفعالیت حزب توده را در نظام جمھوری اسالمی ایران می

گیرد و طی آن، رھبری حزب توده با تمھیداتی به داخل کشور منتقل انقالب را در برمیھای پس از پیروزی نخستین ماه

با پیروزی انقالب و پیدایش شرایط جدید «: گویدباره میکیانوری در این. کندشود و سازمان خود را بر پا میمی

که داوطلب بازگشت به ایران تا آخر اردیبھشت ھمان سال ھمه کادرھایی  ١٣۵٨سیاسی در ایران، از اول فروردین 

ھمسرم . به تھران بازگشتم ١٣۵٨اردیبھشت  ٢٨من شخصًا روز . بودند، مھاجرت را ترک کرده و به کشور بازگشتند

ھای اولیه تشکیالت دمکراتیک زنان را آغاز کرده مریم که عضو کمیته مرکزی بود، اوایل فروردین به ایران آمده و فعالیت

  .بود

اهللا فرج ١٣۵٧در اوایل اسفند ماه . ایران آمدم، کار اساسی تجدید سازمان انجام شده بود زمانی که من به

سال از زندان  ٢۵او به کمک علی خاوری و آن اعضای سازمان افسری حزب که پس از . میزانی به تھران اعزام شد

منش و باقرزاده، تقی کی عباس حجری بجستانی، محمدعلی عمویی، رضا شلتوکی، ابوتراب(شاه آزاد شده بودند 

سال در زندان بودند مانند آصف رزم دیده،  ١۵الی  ١٠ای که ھریک و تعدادی از زندانیان توده) محمد اسماعیل ذوالقدر

صابر محمدزاده، ھدایت اهللا معلم، گاگیک آوانسیان و غیره، سازماندھی تشکیالت حزب در ایران و تجدید انتشار 

  .ده بودندروزنامه مردم را آغاز کر

آذر رو به روی ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تھران، نیز ساختمانی به عنوان دفتر مرکزی حزب  ١۶در خیابان 

این ساختمان به یکی از اعضای سابق حزب، مھندس جمشید ھرمز برادر محمود ھرمز از فعالین . تھیه شده بود

که از بانک و مقداری ھم از برادرش گرفته بود، ساخت و  او این ساختمان را با وام مفصلی. قدیمی حزب تعلق داشت

پس از رسیدن من به تھران کار رھبری حزب منظم شد و ... زمانی که آن را به اجاره ما داد ھنوز تکمیل نشده بود

مدت )... پس از مدتی ما نام ھیئت اجراییه را به ھیئت سیاسی تغییر دادیم. (جلسات ھیئت اجراییه تشکیل گردید

وتاھی پس از ورود من به تھران، ھیئت سیاسی تصمیم گرفت که چند نفر به ترکیب ھیئت دبیران و ھیئت سیاسی ک

بدین ترتیب طبری، عمویی، خاوری و حجری به ھیئت دبیران و شلتوکی، باقرزاده، ذوالقدر، کی منش به . اضافه شوند

  )۵(»...ھیئت سیاسی وارد شدند

گیرد و فعالیت تشکیالتی رھبری حزب توده معطوف به جذب را در بر می ١٣۵٨دوره دوم که به طور عمده سال 

ھای علنی و مخفی است، دوره تجدید ھا در چارچوب سازمانای و متشکل ساختن آنھا و افراد تودهھا و محفلگروه

  .سازمان حزب توده است

-گیرد و اوج فعالیت حزب توده محسوب میبر میرا در  ١٣۶٠و ١٣۵٩ھای دوره سوم که دوره تثبیت است، سال

ھای در این دوره حزب توده توانست سازمان علنی و تشکیالت مخفی ـ نظامی خود را منسجم سازد و فعالیت. شود

کند تا به می    در این دوره حزب توده با تبلیغات وسیع تالش. سیاسی، تبلیغاتی و اطالعاتی خویش را سامان بخشد

گیری در مقابل حزب دمکرات کردستان، موضع   استراتژیک خط امام معرفی شود و در ھمین جھت به عنوان حامی

دولت لیبرالی مھندس بازرگان، حمایت از اشغال النه جاسوسی توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ادعای 

انقالبی علیه ضد   عات به نھادھایصدر و حتی ارائه برخی اطالمشارکت در دفاع مقدس، مقابله تبلیغاتی با خط بنی
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در این دوره، حزب . کند تا جای پای خود را در جامعه تحکیم بخشدانقالب راست و چپ افراطی و مائوئیسم، سعی می

دھد و این در حالی است که در توده نھایت تالش خود را برای دریافت پروانه فعالیت قانونی از وزارت کشور انجام می

  .نظامی و ارتباطات جاسوسی است -انی خود برای سازماندھی تشکیالت مخفی اوج فعالیت پنھ

طلبانه حزب توده در ارائه برخی اطالعات پیرامون کودتای نوژه، این حزب را سخت مغرور اقدامات ناچیز و فرصت

ی این شایعه هھا نیز به شدت به اشاعایگردد و تودهسازد و کیانوری مکررًا مدعی کشف کودتا توسط حزب میمی

در تھران برگزار  ١٣۶٠در چنین جو آکنده از غرور است که گردھمایی ھفدھم کمیته مرکزی در فروردین . پردازندمی

  .شودمی

گیری نھادھای اطالعاتی جمھوری اسالمی گیرد، بر اثر پیرا در بر می ١٣۶١-١٣۶٢ھای دوره چھارم که سال

شود و حزب آماج کشف می) سازمان امنیتی شوروی. (ب.گ.حزب توده با کا ایران، اسرار ارتباط شبکه مخفی نظامی

رھبری حزب به شدت به تدارکات دفاعی در ابعاد اطالعاتی ـ . گیردھا و ھشدارھای اطالعاتی ـ عملیاتی قرار میکنترل

به قطع ارتباط  ١٣۶١سال  از جمله در نیمه. کوشد تا خود را از زیر ضربه خارج کندپردازد و میسیاسی و تبلیغاتی می

معھذا، با . سازدتر و مستورتر میزند و ارتباط تشکیالت مخفی ـ نظامی را پیچیدهمستقیم با شوروی دست می

اولین گروه از رھبران و  ١٣۶١بھمن  ١٧پیگیری و ھوشیاری نھادھای اطالعاتی این اقدامات خنثی شده و در تاریخ 

  .شوندکادرھای درجه اول حزب دستگیر می

که در شب میالد موالی متقیات انجام گرفت، » )ع(امیرالمومنین علی«در عملیات  ۶/٢/١٣۶٢سرانجام در تاریخ 

ریزد و در پی آن با اطالعیه دادستانی کل انقالب اسالمی انحالل آن ھای علنی و مخفی حزب توده فرو میسازمان

  .گردداعالم می

   

   

  حزب توده در پی براندازی نظام

، اطالعات دقیق و مستند و شواھد نظری و عملی، مسئولین کشور را در جریان یک ١٣۶١ی دوم سال نیمه در

توطئه گسترده و عمیق که توسط حزب توده در شرف تکوین بود و براندازی نظام جمھوری اسالمی ایران را ھدف گرفته 

این . به ماھیت حزب توده شناخت کافی داشتند از بدو پیروزی انقالب اسالمی، مسئولین نظام نسبت. بود، قرار داد

گرفت، ھا در ایران و سایر کشورھای اسالمی سرچشمه میشناخت که از تجربه عمیق بررسی فعالیت کمونیست

ھای چپ در ایران به ھوشیاری کافی بود تا رھبری انقالب و مسئولین نظام را نسبت به فعالیت حزب توده و سایر گروه

ھای بارھا بر این ھوشیاری تأکید ورزید و تالش -پیش و پس از انقالب  - در سخنان خود ) ره(م خمینیاما. معطوف کند

با وجود این . زدند، خنثی کردندھای مارکسیستی و التقاطی را که منافقانه از اتحاد با نیروھای مسلمان دم میجریان

به نحوی بود که مسئولین در عین ابراز  ، شرایط اجتماعی، فرھنگی و سیاسی کشور١٣۵٨-١٣۶١ھای در سال

ترین عاملی که مھم. رغم عملیات مخرب آن تحمل کنندکوشیدند فعالیت رسمی حزب توده را علیھوشیاری، می

اصل آزادی «سبب فعالیت آزادانه حزب توده در چھار سال پس از پیروزی انقالب اسالمی شد، تعھد نظام نسبت به 

آخرین روزھای اقامت خود در پاریس به صراحت بر این اصل تأکید ورزیده و اعالم داشتند در  در) ره(امام. بود» عقیده

ھای خود را بیان کنند، اما آزادی توطئه علیه کشور را نخواھند ھا آزاد خواھند بود خواستهمارکسیست«: نظام آینده

ا به آن به ثبوت رسانیده، از دو بعد قابل این اصل که نظام جمھوری اسالمی تاکنون نیز پایبندی خود ر) ۶(» .داشت

ھا نه اسالم از تعارض اندیشه. توان نامیدمی» ھا در شرایط تعارضاصل پویایی اندیشه«بعد نخست را : بررسی است
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اسالم مکتبی است که در . داندتنھا بیم ندارد، بلکه آن را برای اعتالی مبانی مکتبی و انتخاب آگاھانه افراد مفید می

ی ابعاد نظری و عملی توانمندی و غنای خود را به اثبات رسانده و در شرایطی که مکتب در معرض شبھات هھم

کفرآلود و شرک آمیزقرارگیرد، مواجھه مکتبی و فرھنگی و دفع عقالیی تفکر منحرف از راه تعمیق اندیشه را کارساز 

  .شمرد و نه سرکوب قھرآمیز تفکر و رقیب و مھاجم رامی

م، ضرورت باسازی فکری و فرھنگی نسلی بود که در دوران حاکمیت شاه و امریکا به شدت به فرھنگ بعد دو

ھای ھای نظری و آلودگیاین بخش از جامعه که در شرایط سلطه پرورش یافته بود، با پیشداوری. غربی آلوده شده بود

. مجتمع شد  تلف چپ، از جمله حزب تودهھای مخفرھنگی وارد نظام نوین اسالمی شد و بخشی از آن پیرامون گروه

ھای اسالمی به تدریج عناصر ھا و ارزشمسئولین انقالب و نظام امید داشتند که با گذشت زمان و آشنایی با آرمان

  .کمتر آلوده و صادق این نیروھا به آغوش اسالم باز گردند

کم نظیر ضد انقالب داخلی و خارجی، رغم فشار بر اساس این بینش مکتبی، نظام نوپای جمھوری اسالمی علی

به تدریج بخش عمده این جریانات که زیست در شرایط آرام . ھای چپ را پذیرا شدفعالیت آزادنه احزاب و گروه

شان برد و دستمایه بس حقیرانه فرھنگ و اندیشهھای موجودیشان را به تاراج میھای وجودی و مایهسیاسی، انگیزه

. اه توطئه و آشوب را پیش گرفتند و توسط مردم از صحنه حیات اجتماعی کشور حذف شدندساخت، ررا بر مال می

ھای خود را زیر پوشش حمایت صوری تر فندی خاص پیش گرفت و زیرکانه کوشید تا توطئهولی در این میان حزب توده

  .از نظام انقالبی پنھان دارد

با  ١٣۶١ده توجه داشتند، با وجود این تا نیمه دوم سال ھای حزب تومسئولین نظام ھر چند ھوشیارانه به حرکت

توانست به خطری برای کیان انقالب ولی در شرایطی که این موجودیت می. صبر و بردباری موجودیت آن را تحمل کردند

 نه تنھا شرع، بلکه عرف جاری سیاست. ھای برخاسته از خون ھزاران شھید تبدیل شود، بردباری جایز نبودو ارزش

ی دری از چھرهبه این ترتیب پرده. شماردنمی      جھانی در ھمه اعصار و در ھمه کشورھا چنین بردباری را جایز

آمیز حزب توده در دستور نھادھای انقالبی جمھوری اسالمی ایران قرار گرفت و مأموریت دستگیری سران حزب توطئه

  .محول شد» واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی«توده به 

   

  و فروپاشی حزب توده ) ع(عملیات امیر المومنین

، با دستگیری نورالدین کیانوری دبیر ١٧/١١/١٣۶١بامداد روز  ۴:٣٠در پی یک رشته عملیات مقدماتی در ساعت

اول کمیته مرکزی حزب توده و ھمسرش مریم فرما نفرمائیان فیروز، عضو ھیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب، نخستین 

در ساعات اولیه بامداد ھمان روز بخش مھمی از مراکز پنھانی حزب توده به تصرف پاسداران . له عملیاتی آغاز شدمرح

ھای برجسته حزب توده و عناصر کلیدی کمیته مرکزی و کادرھای درجه انقالب اسالمی درآمد و حدود چھل تن از مھره

  .گرفتاول حزبی را در بر می

بندی حفاظتی باال آغاز شد و ھرگونه تالش عوامل بالفاصله تخلیه اطالعاتی با طبقه در پی دستگیری این عناصر،

برای  -که بعدھا چگونگی آن کشف شد - ھا نفوذی شوروی و حزب توده و عناصر ضد انقالب راست در سایر ارگان

ای انقالب اسالمی در فاصلهباتالش پیگیر نیروھای سپاه پاسداران . اطالع از میزان اطالعات به دست آمده عقیم ماند

ھای مخفی و نظامی و کمتر از دو ماه، تمامی اطالعات کلیدی از عملیات پنھانی حزب توده به دست آمد و سازمان

ابعاد مطالب کشف شده . ھای براندازی خزنده و کودتایی حزب توده کشف شدھای نفوذی و جاسوسی و طرحشبکه

  .بینی نکرده بودکرد و برای جبران آن، طرح جانشینی پیشگاه تصور آن را نمیبه حدی بود که رھبری حزب توده ھیچ
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بر مبنای اطالعات کشف شده در مرحله نخست، » )ع(عملیات حضرت امیرالمومنین«دومین مرحله عملیات با نام 

ھبری حزب توده چھار نفر اعضای ر  در نخستین گام این عملیات. ـ آغاز شد٧/٢/١٣۶٢ـ ) ع(در شب میالد امام علی 

اهللا میزانی، مسئول تشکیالت کل، انوشیروان ابراھیمی، مسئول فرج(را تشکیل داده بودند » ھیأت دبیران«که جلسه 

ھای مخفی و نظامی، رحمان ھاتفی، مسئول وقت فرقه دمکرات آذربایجان، محمد مھدی پرتوی، مسئول سازمان

نفر از  ١٧٠در این عملیات، حدود . در ضربه اول دستگیر شدند سازمان ایالتی تھران پس از دستگیری آقای حجری،

نفر در  ۵٠٠ھای مخفی و نظامی و عوامل جاسوسی و نفوذی در تھران و بیش از کادرھای حزبی و اعضای سازمان

 ٢٠٠واحد خانه مخفی حزب، سه محل جاسازی شده اسلحه، شامل ٨٠چنین حدودھم. ھا دستگیر شدندشھرستان

، تیربار و مقادیر زیادی فشنگ و نارنجک، صدھا دستگاه ٧جی.، کالشینکف، آرپی٣سالح کمری، تفنگ ژـ قبضه انواع

اتومبیل و موتور سیکلت، انواع وسایل چاپ و تکثیر و آرشیوھای محرمانه حزبی و قریب به نه میلیون تومان وجه نقد به 

  .دست آمد

ھای رسمی دی ھوادار بود که بخش عمده آنان در سازمانحزب توده در بر گیرنده قریب به ده ھزار عضو و تعدا

ای که مورد توجه نکته. ھا و اقدمات پنھانی حزب قرار نداشتندحزب سازماندھی شده بودند و مستقیمًا در جریان توطئه

امان ھای پنھانی حزب به منظور بازگردانیدن این عناصر به دگیری از افشای توطئهجدی مسئولین قرار داشت، بھره

ـ عناصری را که به طور » ضربه دوم«بر این اساس ھمزمان با . نظام و جامعه و برخورداری آنان از یک زندگی سالم بود

گرفت ـ برنامه افشای ماھیت حزب نیز به ھای پنھانی و جاسوسی حزب مشارکت داشتند در بر میمستقیم در توطئه

ترین سران حزب و اعتراف صریح ه رادیو تلویزیونی تعدادی از برجستهاولین گام در این افشاگری، مصاحب. اجرا در آمد

  )٧.(ھای پنھانی و جاسوسی بودآنان به مشارکت در تخلفات قانونی و توطئه

   

   

  اعترافات نورالدین کیانوری 

اولین افشاگری تلویزیونی خود، تخلفات حزب توده را در نورالدین کیانوری، دبیر اول کمیته مرکزی حزب توده در 

با سالم به حضور امام خمینی رھبر انقالب و «: وی سخنان خود را بدین شرح شروع کرد. شش محور بیان کرد

خواھم کوشش بکنم با پوزش و شرمندگی در مقابل ایشان، تخلفاتی را بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران من امروز می

طور که ھست بیان بکنم و این تخلفات  انجام داده آن ما در عرض این چھار سال فعالیت در جمھوری اسالمیکه حزب 

درسی باشد برای نسل جوان ما که راه درست خودشان را از راه گمراھی که ما رفتیم جدا بکنند و بتوانند در چارچوب 

کشور بکنند و از این گمراھی که ما را به این روز و کشور خودشان با قوانین موجود در کشور خودشان خدمت به مردم 

  ...این فاجعه انداخته است دوری بجویند

البته این به این معنی نیست که ما به . ھا را خالصه کردماین تخلفاتی که ما کردیم، من در شش محور عمده این

ولی این شش محور به نظر من تخلفات دیگری ھم داشتیم . غیر از این شش محور عمده، تخلف دیگری نداشتیم

  :ترین محورھای تخلفات ما بوده استکننده ترین و تعیینعمده

  تخلف ما عبارت است از زیر پا گذاشتن شعار عمده و اصلی سیاست - به نظر من -ترین اولین و شاید مھم

ر نه شرقی نه غربی، این شعا. خارجی جمھوری اسالمی که به وسیله امام اعالم شد و بعدًا رسمیت کامل یافت

مفھوم درستش این است که افرادی که در ایران ھستند، مطابق قوانین ایران حق فعالیت آزاد سیاسی مطابق عقاید 
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ھا با اجتناب از ھرگونه تماس با کشورھای خارجی، با نیروھای خارجی اعم از شرق یا غرب، اعم این. خودشان را دارند

  .رگ شورویاز ابر قدرت امریکا یا قدرت بز

ما این شعار را در حرف پذیرفتیم ولی در عمل به علت آن چسبندگی و وابستگی که طی چندین ده سال بین 

حزب ما و حزب کمونیست اتحاد شوروی برقرار شده بود، نتوانستیم خودمان را از این وابستگی خاص بکنیم و صرفًا در 

داد، انجام خودمان را آن قدری که قانون اساسی اجازه میچارچوب قوانین جمھوری اسالمی ایران، فعالیت سیاسی 

  ...بدھیم

ھای مقدار زیادی از سالح] ١٣۵٧[امروز مشخص است که در روزھای بھمن . دومین تخلف ما مسأله سالح است

ھایی که تحت بھمن شرکت داشتند، ریخته شد و از آن جمله به دست گروه ٢٢ارتش به دست نیروھایی که در جریان 

ھای وسیع مردم ایران به رھبری واقعیت این است که انقالب بھمن را توده. کردند، افتادعنوان حزب توده فعالیت می

امام خمینی زیر شعارھای اسالمی، زیر شعار واقعی استقالل، آزادی، جمھوری اسالمی انجام دادند و به موفقیت 

ه ما، بسیار کوچک بوده است که اگر نبود ھم انقالب پیروز ھای کوچک سیاسی دیگر و از آن جملرساندند و نقش گروه

ولی بعدًا ما به جای آن که این واقعیت را عمیقًا درک بکنیم و بفھمیم که چه در کشور ما رخ داده است، . شدمی

ر دادند ھا باقی ماندیم و از آن جمله در مورد سالح وقتی امام دستونتوانستیم درک کنیم و در ھمان چارچوب وابستگی

ھا، به جای آن که این دستور را اجرا کنیم، ھا ھمه تحویل داده شود به مقامات جمھوری اسالمی و به کمیتهکه سالح

ولی بالواقع مقداری را نگه داشتیم، مقداری را ] ھا را تحویل دھندکه سالح[دستور دادیم ] به اعضا و ھواداران[ظاھرًا 

من که در بازجویی ھم گفتم که اگر تا قبل . با این کار تخلف بزرگی را انجام دادیم جاسازی و مقداری را مخفی کردیم و

توانست باشد، از آن تاریخ قطعًا خیانت ھا فقط یک تخلف بزرگ و خیلی شدیدی میاز تجاوز عراق، نگھداری این سالح

  .دانماز این جھت من خودم را مسئول می. ھا برای جبھه ضرورت داشتاست؛ چون این سالح

به نظر ما این . ای دادستانی کل انقالب بودترین مواد تخلف ما، تخلف از اعالمیه ده مادهسومین و یکی از عمده

این رحمت و . گرفتھا انجام میھا و گروھکاعالمیه عبارت بود از یک رحمت بزرگی که از طرف امام نسبت به گروه

ھا بیایند ایشان دستور دادند که ھرکس ھر کاری کرده به جای خودش، از این تاریخ دسته. بخشش بزرگی بود

-اعالمیه فوق. ھایی که دارند تحویل دھند و به کار سیاسی بپردازندھای مخفی خود را منحل کنند، سالحسازمان

به واسطه ھمان خواص حزب ما بود و به جای این که  العاده پر ارج و پر ارزش بود و ما قدر آن را درک نکردیم و این

ای از افراد را به آن جا عده. سازمان مخفی خود را که تا آن وقت ھنوز وسعتی نداشت منحل کنیم، آن را تقویت کردیم

 آوری اطالعات، تا حداضافه کردیم و این سازمان را تبدیل کردیم به یک سازمان مخفی که کارش عبارت بود از جمع

  .اطالعات جاسوسی؛ به این ترتیب ما یک اشتباه و خطای بزرگی را انجام دادیم که قابل مجازات است

امام اعالم کردند که نیروھای مسلح باید از برخوردھای احزاب . چھارمین محور در خطای ما مسأله افسران است

، نه این که بر اساس میل سیاسی سیاسی بر کنار باشند و واقعًا در جھت حاکمیت جمھوری اسالمی عمل بکنند

ھای گذشته این دستور و این دستور درستی بود و ما با کمال تأسف باز ھم به ھمان علت. حزب خودشان عمل کنند

گرفتند و به طور متشکل کاری ای از افسران به وسیله دوستان خود با حزب تماس میآن وقت عده. را زیر پا گذاشتیم

ای که در داخل شبکه عادی حزبی بودند، جدا از آن پس ما این افسران را از آن شکل پراکندهدادیم، ولی انجام نمی

تر کردیم و وصلشان کردیم به شبکه مخفی و برایشان در شبکه مخفی یک جریان مشخصی به وجود آوردیم که منظم

قامات شوروی؛ یعنی ھمان کاری ای شد برای گرفتن خبر و در مواردی ھم انتقال این خبر به ماز سابق شد و وسیله
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به نظر ما این خود یک خیانت به جمھوری اسالمی بوده است، مثل موارد مشخص قبلی که من . که سابقًا گفتم

  .گفتم

دھم، برخورد ما ھست با قانون پاکسازی تصویب شده از طرف محور پنجمی که من به طور مھم تشخیص می

پذیرند، در مقامات که افرادی که سیاست آن حاکمیت را نمی حق ھر حاکمیتی است. مجلس شورای اسالمی

در عین حال که اسم حزب توده ایران صریحًا برده نشده . مسئول مملکتی و بالطبع مقامات انتظامی باقی نگذارند

صود که مق -است، ولی به طور تلویحی گفته شده که افراد وابسته به حزب توده ایران یا به احزاب وابسته به خارج 

بایست در دستگاه دولتی فرھنگ، دانشگاه و بعضی مقامات و به ویژه از مقامات ھا میاین –ھمان حزب توده بوده 

  .انتظامی تصفیه شوند

حق جمھوری اسالمی است که چنین . شود گرفتگونه ایرادی به آن نمیاین قانون کامًال به حق است، ھیچ

ھا ین که این را بپذیریم و افراد را آزاد کنیم از عضویت حزب توده ایران و یا به آنما به جای ا. قانونی بگذارد و عملی کند

دانند که بمانند و به بگوییم که خودشان را معرفی کنند و بگویند که عضو حزب توده ایران ھستند، اگر مقامات مجاز می

درصدد برآمدند تا عضویتشان را به حزب توده ایران ھا با توسل به دروغ و ریا و با ھدایت ما اما این. کارشان ادامه بدھند

  .تکذیب کنند تا ھمان مقامات خودشان محفوظ بماند

تری خالصه افراد نفوذی خود را به جاھای حساس. ما سعی کردیم که با افراد مختلفی در دستگاه تماس بگیریم

ه این عبارت است از ھمان کار نفوذی که محکوم ای را برای تماس با حزب جلب بکنیم کبنشانیم و یا این که افراد تازه

  .شده است از طرف جمھوری اسالمی ایران

ششمین محوری که من باز ھم به عنوان یکی از خطاھای بزرگ قائل ھستم، عبارت است از این کاری که ما 

ر غیر قانونی از مرز در ایم و آن عبارت است از کوشش برای پیدا کردن راھی برای عبور از مرز؛ عبواخیرًا شروع کرده

کردیم که حزب زیر ای از کادر رھبری حزب بود، برای این که ما احساس میالبته این برای بیرون بردن عده. درجه اول

خواستم استفاده بکنم به علت ھمین تخلفاتی که انجام داده و در یک مورد ھم که من می. ضربه قرار خواھد گرفت

  )٨(»...وم و این ھم یکی از آن گناھان بزرگ و کبیره بودبرای یک مشورتی به خارج بر

   

   

  اطالعیه دادستانی کل انقالب اسالمی درباره انحالل حزب توده 

-ھا و خیانتای که از توطئهو مدارک تکان دھنده  زمان با اعترافات صریح اعضای حزب توده و بر مبنای اسنادھم

دادستانی کل انقالب اسالمی، انحالل حزب توده را بدین شرح  ١۵/٢/١٣۶٢ھای حزب توده به دست آمد، در تاریخ 

  :اعالم داشت

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ومکروا و مکرواهللا واهللا خیر الماکرین

بار دیگر دست خدا از آستین حزب اهللا به در آمد و ھمان طور که بارھا شاھد پیروزی این امت محروم بر اجانب 

در پی دستگیری سردمداران حزب منفور توده . کی دیگر از جریانات خائن به اسالم را رسوا ساختایم، این بار نیز یبوده

  :و اقاریر صریح آنان مبنی بر توطئه علیه نظام جمھوری اسالمی ایران و براندازی به شرح ذیل

  ـ جاسوسی به نفع بیگانگان١

  اسالمی ایرانـ سرقت و نگھداری اسلحه و مھمات جھت مقابله با نظام جمھوری ٢
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  ھای محاربـ رابطه با گروھک٣

  ـ اخالل در کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی کشور۴

  ھا، ادارات، نھادھای انقالبی و مراکز نظامی و انتظامیـ نفوذ در سازمان۵

قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به موجب این  ٢۶و  ٣۴و  ٩دادستان کل انقالب اسالمی بنابر اصول 

عیه، حزب توده را منحل اعالم داشته و ھر نوع فعالیتی به نفع آن را غیر قانونی و عملی ضد انقالبی محسوب اطال

به  ٢۵/٢/۶٢لغایت  ١٧/٢/١٣۶٢شود در تھران از تاریخ بنابراین به کلیه اعضا و ھواداران این حزب اخطار می. کندمی

به  ٢۵/٣/۶٢الی  ٢۵/٢/۶٢ھا از تاریخ پارک و در شھرستاناطالعات دادسرای انقالب اسالمی مرکز، واقع در لونا 

ھا مراجعه و ضمن ارائه اصل شناسنامه، دو نسخه فتوکپی شناسنامه و ھای انقالب اسالمی آن شھرستاندادستانی

  .سه قطعه عکس جدید، خود را معرفی و پس از تکمیل فرم مربوطه مرخص شوند

گر بدیھی است کسانی که پس از انقضای مھلت مذکور خود را معرفی نکرده باشند، به عنوان ضد انقالب و توطئه

. ھای انقالب اسالمی به کیفر خواھند رسیدعلیه نظام جمھوری اسالمی تحت پیگرد قرار گرفته و مطابق قوانین دادگاه

  )٩.(دادستان کل انقالب اسالمی

   

  هاھمیت انحالل حزب تود

عملیات فروپاشی حزب توده به حیات ستون پنجم شوروی در ایران پایان داد و بدین ترتیب کانال اصلی سیاست 

  .ھا را مسدود ساختجویانه و کودتاگرایانه روسمداخله

یافت، با گسترش شبکه نظامی و اطالعاتی و نفوذی که در نھادھا و مسلمًا اگر فعالیت حزب توده ادامه می

ھای تنید، در شرایط داخلی و بین المللی مساعد، زمانی که عوامل و زمینهجمھوری اسالمی ایران میھای ارگان

شد، به عملیات براندازی کودتاگرایانه علیه نظام جمھوری ھای حزب توده و شوروی فراھم میبراندازی طبق تحلیل

- ماعی و سیاسی و فرھنگی میاین توطئه چه بسا در یک مقطع حساس و بحرانی اجت. زداسالمی دست می

اھمیت و دور افتاده کشور، تشکیل یک دولت مستقل مارکسیستی در آن و توانست به شکل تصرف یک نقطه بی

سان عملیات کودتا و براندازی با اشغال نظامی تکمیل اجرا شود و بدین» ارتش سرخ اتحاد شوروی«سپس دعوت 

  .گردد

کرد و از طریق شبکه وسیع ارگان جاسوسی شوروی را در ایران ایفا می» ب.گ.کا «حزب توده در واقع نقش زائده 

عملیات . ھا گسترانیده بودھا و خانوادهرا به ادارات، محالت، مدارس و حتی خانه» ب.گ.کا«ھای حزبی، شاخه

توده را پرور جاسوس  در ایران پایان داد و بساط حزب» ب.گ.کا«فروپاشی حزب توده به فعالیت جاسوسی عوامل 

چنین وجود حزب توده خود بھانه مناسبی برای ھم. برچید و ضربه اطالعاتی مھمی را بر ابر قدرت شرق وارد ساخت

حزب «گرا و لیبرال بود تا با دمیدن در بوق خطر ھای غربھا و انجمنغرب و عوامل داخلی آن و انواع جریانات و نھضت

اندازی کنند و ھای آن سنگادی دولت جمھوری اسالمی و اجرای طرح، در راه اقدامات بنی»خطر شوروی«و » توده

گرا، علیه ای و شرقبکوشند تا با برجسته ساختن حزب توده، بر عملکردھای خود سرپوش گذارند و با بر چسب توده

ن سالح فروپاشی حزب توده، حقانیت شعار نه شرقی و نه غربی را نشان داد و ای. افراد و نھادھا سمپاشی نمایند

  .تبلیغاتی را از چنگ غرب و عوامل آن در داخل کشور در آورد

حزب توده در طول چھار سال فعالیت خود در جمھوری اسالمی ایران، نقش منفی در حیات اجتماعی و سیاسی 

کوشید بر مشکالت اجتماعی و تراش بود که میخود، یک عامل ناراضیحزب توده به تبع مطامع . ایران ایفا کرد
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ھا به نفع خود سوء استفاده کند و انواع ترفندھا را برای ایجاد نفاق و ھا و کاستیاقتصادی دامن زند و از نارسایی

ھا و مسئولین و شخصیتھا را علیه نھادھا ھا و شایعهتعارض در میان مسئولین طراحی و به اجرا گذارد و انواع اتھام

  . با فروپاشی حزب توده به حیات این عامل منفی و غده سرطانی نیز پایان داده شد. بپراکند

          

   

  : پی نوشتھا

روز (ی ماه مه نفر را به اتھام تشکیل سازمان مخفی اشتراکی، انتشار بیانیه ۵٣ش، پلیس.ه ١٣١۶در سال  ـ  ١ 

ھای الحادی مانند کاپیتال ی کتابی فنی و کارخانه نساجی اصفھان و ترجمهدانشکده، سازماندھی اعتصابات )کارگر

نفر  ۵٣این گروه به . اگرچه پنج تن از دستگیر شدگان بالفاصله آزاد شدند. مارکس و مانیفست کمونیست، دستگیر کرد

آبراھامیان، ایران بین دو ( .در زندان در گذشت ١٣١٩نفر تقی ارانی بود که در سال  ۵٣شخصیت اصلی . معروف شد

  )١٩٣-١٩٧انقالب، ص 

  ۶٧- ۶٨، ص ١٣٧٢انتشارات اطالعات، : خاطرات نورالدین کیانوری، تھران -٢

  ٣۴٧آبراھامیان، ص  -٣

  ٣۴٩ھمان، ص -۴

   ۵١١ -۵١٢ـ خاطرات کیانوری، ص ۵

  ٢۶/١٠/١٣۵٧روزنامه کیھان  -۶

موسسه مطالعات و : ه کوشش جمعی از پژوھشگران، تھران، ب)١٣٢٠-١٣۶٨(گیری تا فروپاشی حزب توده از شکل ـ٧

  ٧٩۶- ٧٩٧، ص ١٣٨٧ھای سیاسی، پژوھش

  ٧٩٧- ٨٠٠ـ ھمان، ص٨

  ١۵/٢/١٣۶٨ـ روزنامه کیھان ٩

  


