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  مازیار بھروز: رابطه حزب توده با دولت مصدق ھرگز عادی نشد
 

سھند ستاری: در پروژه ملی کردن صنعت نفت ایران، ارتباط مصدق و البته نھضت ملی با حزب توده ایران پس از چند دھه 

اعتمادی میان دولت ملی و حزب توده، حمایت حزب توده از الیحه تردید است. در فضای بیھمچنان در سایه پرسش و 

ملی کردن نفت ایران که تنھا مشروط به نفت جنوب بود و ھمچنین ستیز با دولت مصدق در سال نخست صدارت او از 

تنش سیاسی آن دوران است. سو و عملکرد مصدق مبنی بر حفظ غیرقانونی بودن حزب از سوی دیگر، نشان از اوج یک

رو، حضور مردد حزب توده در فرآیند ملی کردن نفت، نقش چشمگیری در حمایت از دولت مصدق داشت. اینکه آیا از این

در فرآیند ملی شدن صنعت نفت و » سیاسی«تصمیمی  ۱۳۳۲تا کودتای  ۱۳۲۹ھای حزب توده توانست به ویژه در سال

ھای سیاسی تاریخ معاصر ایران باز نگه داشته ترین نزاعرا ھمچنان درباره یکی از مھمدولت مصدق اتخاذ کند باب پرسش 

است. به ھمین منظور سراغ مازیار بھروز رفتیم و درباره رابطه جنبش چپ با فرآیند ملی شدن صنعت نفت و دولت مصدق 

ای) در رشته تاریخ الدانشگاه کالیفرنیا (یوسیوگو کردیم. بھروز دکترای خود را از با تمرکز بر نمونه حزب توده ایران گفت

اکنون نیز به عنوان دانشیار در رشته تاریخ، در دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو دوران جدید خاورمیانه اخذ کرده و ھم

 .آید متن مصاحبه مکتوب ما با اوستمشغول به تدریس است. آنچه در ادامه می

*** 

ھای گوناگون جبھه ملی نسبت به آنچه در فرآیند ملی ، حزب توده با توجه به گرایش۱۳۳۱تیر سال  ۳۰تا 

ھا را افتاد مردد بود. نگرانی حزب توده به خصوص در چیدمان کابینه مصدق، نقش آنشدن نفت اتفاق می

اله الشعاع ھمین مسدر مناقشه نفتی ایران پررنگ کرد. حزب توده اھمیت مساله ملی کردن نفت را تحت

قرار داد و از حمایت کامل جنبش ملی کردن نفت و مصدق در عمل بازماند. آیا مساله اصلی حزب توده، تنھا 

ھا از جنبش مصدق برای ملی کردن نفت بود؟ آیا حرکت بخشی از جبھه ملی به سوی آمریکا حمایت آن

 ھا علیه انگلستان، دلیل شک و تردید حزب توده بود؟ برای جلب حمایت آن

رابطه حزب توده ایران و نھضت ملی، باید به دو جنبه این رابطه پیچیده دقت کرد. به » چگونگی«و » ھاچرایی«رای درک ب

این معنا که ھم باید به روابط درونی جبھه ملی پرداخت و ھم روابط درونی حزب توده را در نظر گرفت. در اینکه درون جبھه 

داشت که طرفدار آمریکا بود، شکی نیست. برخی از این افراد نیز در کودتا  ملی و در طول سال اول جنبش جناحی وجود

، دکتر مصدق کوشید از »سیاست موازنه منفی«شرکت داشتند. این مساله نیز امروز دیگر عیان است که در راستای 

کردن بریتانیا استفاده جمھور ھری ترومن) به عنوان اھرم یا عاملی برای خنثی آمریکا (تحت زعامت حزب دموکرات و رئیس

کند. اما مخالفت حزب توده با نھضت ملی به طور مشخص و مستقیم به این موضوع ارتباط نداشت. در درون حزب دو جناح 

آرایی بود که در اوایل جنبش ملی ھر دو به تبعیت از احکام حزب کمونیست شوروی و استالین، که آنان در حال صف

دانست. از این بخش و ضد استعماری میدر اساس دیگر فاقد امکان رھبری جنبش رھایینامیدند، می» بورژوازی ملی«
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منظر، جنبش ملی نفت و جبھه ملی دیگر دارای آن مقام نبودند که ادعای رھبری داشته باشند. اینکه واقعیت عکس این 

زب توده نداشت. ھمچنین، دھد، دستکم در سال نخست صدارت مصدق، تاثیری بر رفتار سیاسی حتحلیل را نشان می

حزب با شعار ملی کردن نفت در ُبعد ملی مخالف بود و مدعی بود باید صنعت نفت جنوب ملی شود و نه صنعت نفت در 

مند به اکتشاف نفت شمال سطح کشور. اگرچه در آن زمان در شمال کشور صنعت نفتی وجود نداشت، اما شوروی عالقه

، سیاست ۱۳۳۱تیر  ۳۰ھای حزب توده پس از گرفت. البته یکی از جناحجلو آن را می بود و الیحه ملی کردن صنعت نفت،

خود را در مقابل دولت مصدق آھسته آھسته معتدل کرد. بنابراین به نظرم دلیل شک و تردید حزب نسبت به نھضت ملی 

 ایران ریشه عمیق ایدئولوژیک داشت.

اعتمادی دامن وط از او در دو سال اول که به نوعی به بینقش انتقادات حزب توده از مصدق، یا حمایت مشر

مرداد سھیم  ۲۸زد و نسبت به ھسته مرکزی جنبش ملی بیگانه شد تا چه حد در شکست مصدق در کودتای 

تیر و با وجود کابینه  ۳۰گرایان بود. چرا که تا پیش از رسید علیه چپگرایان و ملیبود؟ کودتایی که به نظر می

صدق (با حضور گلشائیان، زاھدی، بوشھری و لطفی) اکثریت حزب توده نظری منفی نسبت به اول دکتر م

 تیر کوشید اشتباه خود را جبران کند.  ۳۰آمد حزب توده بعد از مصدق داشتند. ھر چند به نظر می

ن ادامه داشت. اگرچه حزب توده تا حدودی توانست سیاست خود نسبت به دولت ملی را تصحیح کند، اما مشکالت ھمچنا

ھای بخشی از حزب به مصدق ادامه داشت. در این زمان ھمچنین ربط و حملهدر طول سال دوم دولت ملی، انتقادھای بی

ترین حزب سیاسی ترین و مستقلیافتهشک حزب به عنوان سازمانھای جناحی در درون حزب نیز افزایش یافت. بیرقابت

ش موثری داشته باشد اما این مساله با رابطه حزب توده و دولت ملی ارتباطی توانست بر ضد کودتا نقدر ایران می

تیر  ۳۰زدایی و عادی نرسید. پس از گاه به مرحله تنشمستقیم داشت. از این منظر، رابطه حزب توده با دولت ملی ھیچ

غیرقانونی  ۱۳۲۷ر اساس قانون مرداد، ھنگامی که تظاھرات اوباش آغاز شد، ھمچنان حزب توده ایران ب ۲۸و در صبح روز 

تیر تلویحا در کنار دولت ملی و دکتر مصدق بود  ۳۰حزب توده ایران پس از اتفاقات  ۱۳۳۲تا مرداد  ۱۳۳۱بود. اما از اسفند 

و حمایت خود را از تصمیمات مھم جبھه ملی ھمچون محدود کردن اختیارات شاه در ارتش، تالش دولت برای مدیریت 

پرداخت. و ھمچنین موضوع جنجالی انحالل مجلس ھفدھم اعالم کرده بود و به حمایت علنی از دولت می اقتصاد بدون نفت

ھمان  با این حال چرا مصدق حزب توده را ھمچنان غیرقانونی نگاه داشته بود؟ چرا حزب را قانونی نکرد؟ آیا این مساله در

 داده بود؟ رخاختالفاتی ریشه داشت که از دو سال قبل در سیاست ایران 

بعد از اتفاقاتی که برای حزب توده پیش آمد، حزب توانسته بود تشکیالت خود را بازسازی کند و به حالت نیمه مخفی خود 

مخفی را نیز جمع آوردند که چرا این شبکه نیمهھا بر مصدق فشار میرا در دوران دولت ملی متشکل کند، اما آمریکایی

ھا کن کردن آن، راه وسطی پیدا کرد و به آمریکاییبنابراین مصدق میان اقدام برای قانونی کردن حزب یا ریشهکند. نمی

ھا انجام دھد. در ضمن حزب توده تا پایان کار دولت تا دولت اقدامی علیه آن گفت که حزب عمل غیرقانونی انجام ندادهمی

 ست خود را با نھضت ملی تطبیق نداد.گاه کامال از آن پشتیبانی نکرد و سیاملی ھیچ

  

ھمان آغاز خود را پرچمدار ملی  ھا از جنبش ملی ریشه در چه داشت؟ آیا اگر حزب ازایجدایی جنبش توده

 توانست نیروھای اصلی جنبش ملی را به خود جذب کند؟ کردن نفت معرفی کرده بود می

توانست بر برانگیز تبدیل شده بود. نیرویی که میی حساس و ھیجاندر آن دوران مساله نفت در ذھن ایرانیان به خواست

توانست رھبری آن را نیز برعھده بگیرد. حزب توده معتقد به ملی کردن امواج این شور و احساسات ملی سوار شود، می

روی نیز بود. بنابراین نفت جنوب (شرکت ایران و انگلیس) بود اما در کنار این مساله خواھان اھدای نفت شمال به اتحاد شو

 با چنین سیاستی امکان سوارشدن بر امواج احساسات و شور ملی برای حزب وجود نداشت.



وزیر ترین نخستدولتی در ایران بر سر کار بود که با توجه به اختیارات خاص، قدرتمند ۱۳۳۲در تابستان 

به طور خاص و منافع آمریکا به صورت عام با ملی شدن نفت به  آمد؛ منافع بریتانیامشروطه به حساب می

خطر افتاده بود، حزب توده نیز در کوچه و خیابان نزد روشنفکران دست باال را داشت و البته مجلس ھفدھم 

نیز که دولت در آن چندان چیره نبود با یک رفراندوم و رای اکثریتی بسیار باال منحل شده بود. نقش سیاست 

کنید؟ حتی دکتر مصدق پس از پس از ملی شدن نفت را در شکست دولتش چگونه ارزیابی میمصدق 

 ۱۳۳۲برد، تا آنجا که در مراسم سالم نوروز در یک قھر سیاسی با شاه به سر می ۱۳۳۱اسفند  ۹ماجرای 

و، جنگ ستوان در شکست مصدق، نسبتی میان اختالف او با شاه از یکدر دربار نیز شرکت نکرد. آیا می

داشت، ارتباطی برقرار  ھایی که با حزب تودهعریان با بریتانیا بر سر ملی شدن نفت از سوی دیگر و درگیری

 کرد؟ 

ملی کردن صنعت نفت وجه عمده جنبش ملی ایران بود اما ھمه آن نبود. وجه دیگر جنبش، مبارزه مصدق با شاه برای 

خواه کوشید شاه را مجاب کند که سلطنت کند مصدق به عنوان یک مشروطه محدود کردن اختیارات او بود. به این معنا که

خواه بود. بدون شک این دو برخورد و نه حکومت. از سوی دیگر شاه نه اعتقادی به قانون اساسی داشت و نه مشروطه

ت. حزب توده نتوانست گذاشمتضاد به روند توسعه مسائل سیاسی، به خصوص در مبارزه با امپریالیسم بریتانیا، تاثیر می

ھایی اتخاذ کرد که ھمه از آن باخبریم. ھیچ کدام از دو وجه نھضت ملی را به درستی تشخیص دھد و بنابراین سیاست

ھای دولت او نیز یاد کرد. البته ھمه ممکن اما در مورد اشتباھات دکتر مصدق به نظرم در نقد این دوران باید از کاستی

به  ۱۳۳۱انتقاد موافق نباشند. از این منظر، با وجود آنکه مصدق اختیارات الزم را در تابستان  است در مورد تمام موارد

رسد اقدام او در پاکسازی ارتش از عناصر طرفدار کودتا ناکام ماند. ھمچنین به نظرم شاید باید دست آورده بود به نظر می

شک انتخاب ایستاد. بیبه آن حد در مقابل جبھه ملی نمی شد تا ایشان نیزهللا کاشانی بھتر مدیریت میرابطه با آیت

توان اشاره تیمسار دفتری برای جایگزینی مرحوم تیمسار افشارطوس اشتباه بزرگی بود. به نظرم به نکات دیگری نیز می

 کنم.کرد اما به ھمین موارد بسنده می

یت خاصی برخوردار بوده و ھست. اما در تاریخ معاصر ایران ھمواره موضوع مشروطه، نفت و مصدق از اھم

انگلیسی را در مقابل وجدان تاریخی خود دیده  -فھم عرفی نگاه تاریخی در ایران ھمواره کودتای آمریکایی

کار است، است. برخالف نقدھایی که از سوی برخی جریانات سیاسی بر او وارد شده که مصدق محافظه

؛ دولت مصدق نفت را »چیزچیز یا ھیچ یا ھمه «ه؛ سیاست اما گویی سیاست رادیکال پیشه دولت او بود

برد، ھمچنین اختالف ملی کرده بود، مجلس ھفدھم را منحل کرده بود و در جنگی عریان با بریتانیا بسر می

هللا کاشانی، تاکید بر مشروطیت سلطنت پھلوی دوم، تاکید بر انتخابات آزاد و... نسبت مشی سیاسی با آیت

 کنید؟ ھای مارکسیستی چگونه ارزیابی میھای چپ و اندیشهریاناو را با ج

اول باید به این نکته اشاره شود که مصدق نفت را ملی نکرد بلکه ملت ایران از طریق الیحه مجلس نفت را ملی کرد و 

ای اریخ او را در برھهکار بود و نه رادیکال. حکم تمصدق مسئولیت اجرای قانون را برعھده گرفت. به نظرم مصدق نه محافظه

خاص، سکاندار کشتی ایران در دریایی توفانی کرده بود. دکتر مصدق ھم در حد امکان کوشید تا این کشتی را از غرق 

دھد که در این امر تا حدودی موفق شد و از جھاتی ھم خیر. برای نمونه، نفت اش نیز نشان میشدن نجات دھد و پرونده

شک او نتوانست شاه را مجاب به پذیرش قانون در محتوا مساله به آینده ارجاع داده شد. بی ایران در اسم ملی شد ولی

اعتقاد است. این مساله ھم به مشروعیت شاه اساسی کند اما نشان داد که شاه در تحلیل نھایی نسبت به قانون بی

مشروطیت پیش از آنکه درباره دموکراسی  بود. کالم آخر اینکه، پروژه ۱۳۵۷صدمه اساسی زد و ھم یکی از دالیل انقالب 

کرد خواه واقعی بود و کوشش میباشد، درباره قانونمدار کردن حکومت و جامعه بود. از این منظر دکتر مصدق یک مشروطه

 در حین چالش استعمار، دربار و حکومت را نیز مجاب به قبول قانون کند.

ر اتخاذ مشی سیاسی او تاثیرگذار باشد؟ به عنوان نمونه، توانست دآیا ھمصدایی او با جریان چپ ایران می

کرد مرداد بنا به پیشنھاد فاطمی، سلطنت را به طور انقالبی منحل و اعالم جمھوری می ۲۵اگر مصدق در 



شد، آیا مسیر سیاست ایران را در پرتو ملی شدن نفت به شکل یعنی پیش از رخ دادن کودتا، انقالب می

 د؟ داحادث تغییر نمی

نخست باید توجه شود که بخشی از چپ (منشعبین حزب توده به رھبری خلیل ملکی و ھمراھانش) با نھضت ملی 

ھمراه بود. اما حزب توده که جریان اصلی چپ بود با مصدق مشکل داشت. در حالتی بھتر، نھضت ملی و نھضت چپ باید 

کردند. اما به دالیلی که مدت ھمدیگر را ھمراھی میاهدر به سرانجام رساندن پرونده ملی کردن نفت دستکم برای کوت

خواه، نه خواھان جمھوری بود و نه ذکر شد این عمل صورت نگرفت. ولی دکتر مصدق به عنوان یک قانونگرا و مشروطه

ثیر توان از وی انتظار داشت تا در شرایط خاص دیگری یا تحت تابرای چنین عملی به صدارت رسیده بود. بنابراین نمی

 عواملی، جمھوریخواه شده باشد.

 منبع: روزنامه شرق

مرداد: گفتگو با مازیار بھروز۲۸حزب توده و کودتای   

 

  iranwire.com   ایران وایربرگرفته از : 

؛ این داستانی آشنا برای بسیاری نیروھای »رودزمان از میان نمی ای تاریخی که با گذر گیر، مربوط به واقعهای پیمساله«

مرداد  ۲۸تر از کودتای  ای بزرگدر پی چپ در ایران، ھیچ سوال و مساله ھای پیچپ در سراسر جھان است. برای نسل

جلوی این کودتای  ۱۳۳۲ھا ھزار عضو نتوانسته بود در سال در آن نبوده است؛ این که چرا حزبی با ده » توده« و نقش حزب

دان ھای متخصصی که در آثار خود به  را نجات دھد؟ یکی از اولین تاریخ» محمد مصدق«امریکایی را بگیرد و دولت دکتر 

یار تاریخ در دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو که کتابش با عنوان است؛ دانش» مازیار بھروز«این مساله پرداخته، 

ترین روایات به زبان انگلیسی منتشر و به یکی از پرخواننده  ۲۰۰۰در سال » کامی چپ در ایرانشورشیان آرمان خواه؛ نا«

ھای سابق حزب توده که از ، یکی از چھره»مھدی پرتوی«موجود در مورد نھضت چپ ایران بدل شد. این کتاب را 

اپ رسید که فروش باالیی به چ» ققنوس«ھای خود کتاب بود، به فارسی ترجمه کرد و توسط انتشارات شخصیت

مرداد انجامید،  ۲۸ھا در رویدادھایی که به کودتای ، به نقش کمونیست»وایرایران «داشت.مازیار بھروز در گفت وگو با 

 پرداخته است:

https://www.facebook.com/Iranwire/?__tn__=kC-R&eid=ARDuIaIuqMFqlRCAdRnVO2qI27J0IMQ6T4SvoPnBdsigh6Z6yAwdAU0kEbVXMh-i4pMvw6K47-M8AvJe&hc_ref=ART9VsLiaklAM7YF0uW944vadkSzzjAtrR0IRXOXzWXsPhmfCXf_d56PMbG2x480xmg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDx8wRzkWQIZXCJ6QTqv_dGloQqQh1OlOF62mUTtwOFoxZoIL3LAEASBWELh4ehhTs8aAnVxKj_oMCWT86P0nlPOimi5HKLc8fC43H0fUF1qkQhzeRZfTz92wlME9pQhgD2U6A2iuBwRrvG5Izhtr_JuPsCZZh_bP6diVzYF422WxN5lhkNBIraIl8Mw3ggemda9OgZoq2JHBnySn7MLy2PpSJu0VGgcT1E98pIc2V24Y07izKzc4_Py_HUEmH3UKNDfdvbeBHecdXoVmnzqcKRDCPj2Nfzghx9QcrFvuFwG5tUt3aCPX00UwUE8wa2-FZSvbfrFB0HxQ0ALLMbz-eOtw
https://www.facebook.com/Iranwire/?__tn__=kC-R&eid=ARDuIaIuqMFqlRCAdRnVO2qI27J0IMQ6T4SvoPnBdsigh6Z6yAwdAU0kEbVXMh-i4pMvw6K47-M8AvJe&hc_ref=ART9VsLiaklAM7YF0uW944vadkSzzjAtrR0IRXOXzWXsPhmfCXf_d56PMbG2x480xmg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDx8wRzkWQIZXCJ6QTqv_dGloQqQh1OlOF62mUTtwOFoxZoIL3LAEASBWELh4ehhTs8aAnVxKj_oMCWT86P0nlPOimi5HKLc8fC43H0fUF1qkQhzeRZfTz92wlME9pQhgD2U6A2iuBwRrvG5Izhtr_JuPsCZZh_bP6diVzYF422WxN5lhkNBIraIl8Mw3ggemda9OgZoq2JHBnySn7MLy2PpSJu0VGgcT1E98pIc2V24Y07izKzc4_Py_HUEmH3UKNDfdvbeBHecdXoVmnzqcKRDCPj2Nfzghx9QcrFvuFwG5tUt3aCPX00UwUE8wa2-FZSvbfrFB0HxQ0ALLMbz-eOtw
https://www.facebook.com/Iranwire/?__tn__=kC-R&eid=ARDuIaIuqMFqlRCAdRnVO2qI27J0IMQ6T4SvoPnBdsigh6Z6yAwdAU0kEbVXMh-i4pMvw6K47-M8AvJe&hc_ref=ART9VsLiaklAM7YF0uW944vadkSzzjAtrR0IRXOXzWXsPhmfCXf_d56PMbG2x480xmg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDx8wRzkWQIZXCJ6QTqv_dGloQqQh1OlOF62mUTtwOFoxZoIL3LAEASBWELh4ehhTs8aAnVxKj_oMCWT86P0nlPOimi5HKLc8fC43H0fUF1qkQhzeRZfTz92wlME9pQhgD2U6A2iuBwRrvG5Izhtr_JuPsCZZh_bP6diVzYF422WxN5lhkNBIraIl8Mw3ggemda9OgZoq2JHBnySn7MLy2PpSJu0VGgcT1E98pIc2V24Y07izKzc4_Py_HUEmH3UKNDfdvbeBHecdXoVmnzqcKRDCPj2Nfzghx9QcrFvuFwG5tUt3aCPX00UwUE8wa2-FZSvbfrFB0HxQ0ALLMbz-eOtw
https://www.facebook.com/Iranwire/?__tn__=kC-R&eid=ARDuIaIuqMFqlRCAdRnVO2qI27J0IMQ6T4SvoPnBdsigh6Z6yAwdAU0kEbVXMh-i4pMvw6K47-M8AvJe&hc_ref=ART9VsLiaklAM7YF0uW944vadkSzzjAtrR0IRXOXzWXsPhmfCXf_d56PMbG2x480xmg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDx8wRzkWQIZXCJ6QTqv_dGloQqQh1OlOF62mUTtwOFoxZoIL3LAEASBWELh4ehhTs8aAnVxKj_oMCWT86P0nlPOimi5HKLc8fC43H0fUF1qkQhzeRZfTz92wlME9pQhgD2U6A2iuBwRrvG5Izhtr_JuPsCZZh_bP6diVzYF422WxN5lhkNBIraIl8Mw3ggemda9OgZoq2JHBnySn7MLy2PpSJu0VGgcT1E98pIc2V24Y07izKzc4_Py_HUEmH3UKNDfdvbeBHecdXoVmnzqcKRDCPj2Nfzghx9QcrFvuFwG5tUt3aCPX00UwUE8wa2-FZSvbfrFB0HxQ0ALLMbz-eOtw


*** 

مرداد را  ۲۸چرا حزب توده با وجود داشتن ھزاران عضو و بخش قابل توجه نظامی، نتوانست جلوی کودتای 

گرایان ایرانی را به خود مشغول کرده است. شما در آثار خود در ھا است ذھن چپوال، نسلبگیرد؟ این س

 بندی ھای درون حزب به عنوان دلیل اصلی اشاره کرده اید.این مورد به جناح

ھای متناقضی راجع به مصدق و مبارزه او حزب توده مشکالت جناحی درونی داشت که باعث شده بود دیدگاه •

ازی نفت در رھبری آن موجود باشد. ھمین بود که رھبران آن نتوانستند سیاست منسجمی داشته س برای ملی

باشند. اگر حزب توده می خواست جلوی کودتا را در پشتیبانی از مصدق بگیرد، می بایست سیاستی منسجم 

با این ھمه  بود. یم چه در زمان کودتا داشت، وزیر وضعی بسیار بھتر از آنمی داشت و رابطه اش با نخست 

باید گفت که حزب توده در روزھای منتھی به کودتا سعی کرد به نخست وزیر در مورد آن اطالع دھد و در آن سه 

 المثل انگلیسی] ھم کم بود، ھم دیر.مرداد، با او ھماھنگ عمل کند. اما [به قول یک ضرب ۲۸تا  ۲۵روز کلیدی 

 این مصدق بود که به آن ھا امکان نداد جلوی کودتا را بگیرند.برخی از رھبران حزب توده می گفتند 

در نتیجه،  مصدق به عنوان نخست وزیر، رییس ارتش ھم بود و دفاع از دولت، کار رییس دولت است. در آن زمان •

مسوولیت اصلی دفاع از دولت بر دوش خودش بود، نه حزبی سیاسی که غیرقانونی اعالم شده بود و در زمان 

اما مشکل این جا است که حزب  زیرزمینی فعالیت می کرد. پس حقیقتی در این حرف نھفته است.نیمه  کودتا،

توده در دو سال نخست وزیری مصدق، برای تضعیف او خیلی تالش کرد؛ به ویژه در سال اول. این در حالی بود 

کنند. اما وقتی کودتا شد، ھیچ میگفتند ھر کودتایی در بگیرد، از مصدق دفاع که کلی تبلیغات می کردند و می

  کاری نکردند.

باید از دو زاویه به این مساله نگاه کرد؛ درست است که اساس مسوولیت دفاع از دولت برعھده نخست وزیر بود 

کرد. در ھمان حال، مدعی اما این ھم حقیقت دارد که حزب توده او را تضعیف و گاه حتی به او به شدت حمله می

حزب توده در حالت  دھد. با این حال، ھیچ کاری در این مورد نکرد.نه تالش برای کودتا را شکست میبود که ھرگو

قانونی خود، بزرگ ترین حزب سیاسی ایران بود و موجودیت سیاسی و شبکه قدرتمندی در ارتش داشت. نیمه 

ھا حزب را نین کنم. این شکافام چکه من در آثارم سعی کردهچنان ھای درونی حزب نگاه کرد،باید به شکاف

سازی صنعت نفت و ھرگونه کودتای  آن امکان ندادند سیاست منسجمی نسبت به جنبش ملیفلح کردند و به 

 احتمالی داشته باشد.

ھا کنید اما به نظر خیلی منسجم نبوده اند؟ چه چیزی این جناحشما دو جناح در رھبری حزب توده تعریف می

 د؟کررا از ھم جدا می

ھای شخصی در آن ھنگام جنبه مھمی دیگر اختالف داشتند؛ باید متوجه بود که رقابتدو جناح در چند مورد با یک •

توان گفت که ھنوز ھم ھستند. این یک دلیل است. دلیل دیگر این بود که دو از سیاست ایران بودند و حتی می

و حزب کمونیست این کشور تبلیغ » استالین جوزف«خوانش متفاوت از مارکسیسمی که اتحاد جماھیر شوروی، 

، در حالی که حزب کمونیست شوروی آماده برگزاری نوزدھمین کنگره خود ۱۹۵۲کردند، داشتند. در سال می

و نقش آن در  شدشد، استالین به درک جدیدی از نقش بورژوازی ملی که شامل افرادی مثل مصدق میمی



آمد. این تز جدید، بورژوازی ملی، جنبشی مترقی به حساب می مبارزه ضدامپریالیستی رسید. پیش از

بایست با آن متحد می شدند و زیر پرچم آن، ائتالف می ساختند. اما پس از ھا در صورت امکان میکمونیست

تواند در صدر مبارزه شد که بورژوازی ملی دیگر نیرویی مترقی نیست، نمی، گفته می۱۹۵۲تغییرات سال 

مصدق  و ضدامپریالیستی باشد ومبارزه باید تحت پرچم حزب کمونیست باشد. این تزی کلی بود.ضداستعماری 

کردند. ھا با ظن به او نگاه میای سازی صنعت نفت ایران که پا گرفت، ھمه توده که به قدرت رسید و جنبش ملی 

نیا به امپریالیسم امریکا تغییر جھت خواھد از امپریالیسم بریتاگفتند مصدق فریبکار است و میتمام جناح ھا می

  گفتند از خانواده فئودالی می آید و نوکر امپریالیسم امریکا است و غیره و ذلک.دھد. می

چه من جناح تیر که آن 30اما با گذر زمان، تفاوت بین دو جناح به تدریج معلوم شد؛ به ویژه پس از رویدادھای 

را جنبشی مترقی سازی نفت زد و آن زبینی نظر خود در مورد جنبش ملی ام، به تدریج دست به بامعتدل نامیده

، دعواھای جناحی ۱۹۵۳تا تابستان  ۱۹۵۲دانست. حمالت به مصدق تعدیل شدند ولی در عین حال، از تابستان 

بینیم. منظورم این است که بعضی را در سیاست حزب نسبت به مصدق میدرون حزب توده شدت گرفتند. این 

تر داشتند. این وضع تا یکی دو ماه پیش کردند و بقیه لحنی معتدل ھای حزب ھم چنان به مصدق حمله میانارگ

  از کودتا ادامه پیدا کرد.

وزیر نباشد. ھا باعث شدند حزب به ھیچ وجه قادر به شکل دادن سیاستی منسجم نسبت به نخست  تمام این

در ضمن، باید به خاطر داشته باشیم که بخش اعظم رھبری  کرد. شد و عمال حزب را فلجخطر کودتا نزدیک می

ھا ھنگام اعالم غیرقانونی شدن حزب، به خارج رفته بودند. ھیات اجرایی پنج نفره که حزب دیگر در ایران نبود. آن

فر در ایران باقی ماند و مسوول رویدادھا و سیاست روزمره بود، سه عضو معتدل داشت، یک عضو تندرو و یک ن

ھای مختلف حزبی را در کرد. این دو جناح در ضمن ھر کدام ارگان(علی علوی) که بین این دو جناح حرکت می

اختیار داشتند؛ مثل سازمان زنان، سازمان جوانان، سازمان نظامی و غیره. حزب عمال انضباط مرکزی را از دست 

 بردند.دیگر و نسبت به مصدق پیش می به ھم ھای مختلفی را نسبتھای مختلف، سیاستداده بود و این ارگان

دار کنید، ھمیشه می گفت که طرف بندی میکه شما او را جزو جناح تندرو دسته » نورالدین کیانوری«اما 

وزیر بود، در ھمان روز کودتا به مصدق مصدق بوده و از طریق ھمسرش که از اعضای خانواده نخست 

 اند. ھشدار داده

 

زند. او متحد کیانوری در خاطراتش، بدون صداقت راجع به نقش خودش نسبت به مصدق حرف می •

هللا احسان«و » غالمحسین طبری«، »احمد قاسمی«بود و به ھمراه » عبدالصمد کامبخش«شوھرخواھرش، 

که خیلی  ، این اعضای پیر و جوان جناح تندرو نه تنھا خیلی نزدیک به خط رسمی اتحاد شوروی بودند»طبری



کیانوری بعدھا که کوشید خودش را جوری تصویر کند که انگار سیاست  نسبت به مصدق خصومت داشتند.

 گفت.معتدلی نسبت به مصدق داشته است، صادقانه سخن نمی

در مسکو  ۱۳۳۶کمیته مرکزی حزب را در سال  رھبران حزب توده پس از شکست، پلنوم(نشست ھمگانی)

 ھا برای یاد گرفتن از اشتباھات خود چه قدر موفق بود؟تشکیل دادند. تالش آن

ای که بر حزب گذشته بود را بررسی کنند. در واقع، تالش سعی کردند رویدادھای اتفاق افتاده و فاجعه عمده •

می کردند به سازش برسند و تقصیر را بر گردن کسانی بیاندازند که دستگیر شده بودند و بعد از کودتا با رژیم 

[که قبال نماینده مجلس » مرتضی یزدی«رییس سازمان جوانان، » نادر شرمینی«کردند؛ ھم چون می ھمکاری

ھمه تقصیر را انداختند گردن این افراد به ». محمد بھرامی«و وزیر بھداری در کابینه قوام بود] یا دبیر اول حزب، 

اند. پلنومی که قرار بود شکست خورده  که به خودشان و به جھان بیرون توضیح دھند که چرا این طورجای این 

ناکامی را بررسی کند، در واقع سازشی بین دو جناح بود تا تقصیر بر گردن کسانی انداخته شود که قادر به دفاع 

ھای مشکالت حزب را درک از خودشان نبودند چون یا از حزب اخراج شده و یا زندانی بودند. پلنوم نکوشید ریشه

 کنند.رسیم، این مشکالت دوباره سرباز میھای بعد و به انقالب که می  کند. البته در دھه

کنید و اشاره می ، چند ماه پیش از کودتا۱۹۵۳شما در آثارتان به درگذشت جوزف استالین در ماه مارس 

گویید باعث فلج شدن حزب توده شده است. اتحاد شوروی از چه طرقی کنترل خود بر حزب توده را حفظ می

 کرد؟می

زب توده پیش از کودتا، نھادی زنده با پشتیبانی مردمی بود؛ به ویژه در شھرھا و بین کارگران و طبقه متوسط. حزب توده ح
کند.  ھای خودش داشت و این در مورد ھر دو جناح صدق می آن موقع امکان خیلی بیش تری در شکل دادن سیاست

  شان در ھماھنگی با اتحاد جماھیر شوروی باشد. کوشیدند سیاست ھا آن موقع ھم میالبته آن 
گردیم به ھمان موضوع اول این مصاحبه؛ درک دو جناح از اتفاقات درون اتحاد جماھیر شوروی متفاوت بود. با این اما برمی 

ا به آخر ھمه، عنصر وفاداری به اتحاد جماھیر شوروی به عنوان برادر بزرگ و فرمانده مرکزی انقالب پرولتری جھانی، ت
جا که حزب توده پایگاه مردمی خودش را داشت، قادر به نشان دادن انعطاف بیش تری بود. ھمین پابرجا بود. اما از آن 

تر شد. پیش از کودتا، اتحاد جماھیر شوروی کنترل روزمره حزب است که از دو جناح موجود، یکی نسبت به مصدق معتدل 
خود را از دست داد، از ھم پاشید و نابود  اع عوض شد. حزب شبکه و پایگاه مردمیرا به دست نداشت. پس از کودتا، اوض

شد. در تبعید ھم به کلی در دست کشور میزبان بود؛ اول اتحاد جماھیر شوروی و سپس جمھوری دموکراتیک آلمان 
ھای بسیاری من به نمونه جا بود که نفوذ حزب کمونیست اتحاد شوروی بر حزب توده افزایش یافت.[آلمان شرقی]. این 

ھای خود ھم متکی به اتحاد جماھیر شوروی یا حزب حاکم  ام. رھبران حزب حتی برای آپارتماناز این رابطه اشاره کرده
کوشید با فرقه دمکرات آذربایجان که حزب توده می ۱۹۶۰ھا متکی شده بود.سال آلمان شرقی بودند. حزب توده کامال به آن

ھا بودند که در نھایت کو و جمھوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان بود، وحدت ایجاد کند، این شوروی که مستقر در با
در  که رھبران معتدل حزب توده از این شیوه راضی نبودند.مداخله کردند و خواھان وحدت دو حزب شدند. این در حالی بود 

ھای اطالعاتی شاه و آلمان غربی]، دبیر اول حزب که که جاسوسان در حزب توده نفوذ کردند[از طرف نیرو ۱۹۶۹سال 
مباالتی دانسته شد و اتحاد شوروی دوباره مستقیما دخالت کرد و او را ، مسوول بی »رضا رادمنش«فردی معتدل بود، 

 ھم افتاد. در این ھنگام بود که اسکندری جای ۱۹۷۹داد. ھمین اتفاق در سال » اسکندری«کنار گذاشت و جایش را به 
افزایش یافت اما در سراسر تاریخ حزب توده، اتکای ایدئولوژیک و  ۱۹۵۳دخالت شوروی پس از  خودش را به کیانوری داد.

 رفت.تشکیالتی آن به اتحاد جماھیر شوروی وجود داشت. این اتکا یکی از کمبودھای عمده حزب به شمار می 

 

 

 



 
 


