در ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﻮتِ ﻣﻦ !

درﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﻮتِ ﻣﻦ  /ھﯿﭻ ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﻮ ِه ﺧﻠﻮت ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺮﻳﺪون اﻳﻞ ﺑﯿﮕﯽ(

819
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی "ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﯽ" http://tarikhirani.ir

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
ھﻤﭽﻨﺎن در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .در ﻓﻀﺎی ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده از ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺪارت او از
ﯾﮏﺳﻮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺼﺪق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺣﺰب از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن از اوج ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن دوران اﺳﺖ.
از اﯾﻦرو ،ﺣﻀﻮر ﻣﺮدد ﺣﺰب ﺗﻮده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ،ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق داﺷﺖ .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۲۹ﺗﺎ ﮐﻮدﺗﺎی  ۱۳۳۲ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ »ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و
دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﺑﺎب ﭘﺮﺳﺶ را ھﻤﭽﻨﺎن درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺰاعھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮاغ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﮭﺮوز رﻓﺘﯿﻢ و درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﮭﺮوز دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ )ﯾﻮﺳﯽالای( در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
دوران ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺧﺬ ﮐﺮده و ھﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﯿﺎر در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﺎ ﺑﺎ اوﺳﺖ.
***
ﺗﺎ  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺳﺎل  ،۱۳۳۱ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪن ﻧﻔﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﻣﺮدد ﺑﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺼﺪق ،ﻧﻘﺶ آنھﺎ را
در ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮده اھﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻗﺮار داد و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ و ﻣﺼﺪق در ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﺗﻨﮭﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ آنھﺎ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺼﺪق ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آنھﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،دﻟﯿﻞ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد؟
ﺑﺮای درک »ﭼﺮاﯾﯽھﺎ« و »ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ« راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان و ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﺟﻨﺒﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه دﻗﺖ ﮐﺮد .ﺑﻪ
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
ﻣﻠﯽ و در طﻮل ﺳﺎل اول ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻨﺎﺣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ طﺮﻓﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﮐﻮدﺗﺎ
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ« ،دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮐﻮﺷﯿﺪ از
آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺗﺤﺖ زﻋﺎﻣﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات و رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر ھﺮی ﺗﺮوﻣﻦ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اھﺮم ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻧﺪاﺷﺖ .در درون ﺣﺰب دو ﺟﻨﺎح
در ﺣﺎل ﺻﻒآراﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ھﺮ دو ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﮐﻪ آﻧﺎن
»ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،در اﺳﺎس دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎن رھﺒﺮی ﺟﻨﺒﺶ رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ و ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻣﯽداﻧﺴﺖ .از اﯾﻦ

ﻣﻨﻈﺮ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ و ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ دارای آن ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ادﻋﺎی رھﺒﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،دﺳﺘﮑﻢ در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺪارت ﻣﺼﺪق ،ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ،
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
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر .اﮔﺮﭼﻪ در آن زﻣﺎن در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮروی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل
ﺑﻮد و ﻻﯾﺤﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺟﻠﻮ آن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎحھﺎی ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ  ،۱۳۳۱ﺳﯿﺎﺳﺖ
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.
ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺰب ﺗﻮده از ﻣﺼﺪق ،ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط از او در دو ﺳﺎل اول ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی داﻣﻦ
زد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺪق در ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺳﮭﯿﻢ
ﺑﻮد؟ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﭙﮕﺮاﯾﺎن و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از  ۳۰ﺗﯿﺮ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
اول دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق )ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﻠﺸﺎﺋﯿﺎن ،زاھﺪی ،ﺑﻮﺷﮭﺮی و ﻟﻄﻔﯽ( اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻈﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺼﺪق داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺗﯿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ.
در طﻮل ﺳﺎل دوم دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺘﻘﺎدھﺎی ﺑﯽرﺑﻂ و ﺣﻤﻠﻪھﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﺰب ﺑﻪ ﻣﺼﺪق اداﻣﻪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ
رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ در درون ﺣﺰب ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯽﺷﮏ ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ
در اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده و دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،راﺑﻄﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ھﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻨﺶزداﯾﯽ و ﻋﺎدی ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از  ۳۰ﺗﯿﺮ
و در ﺻﺒﺢ روز  ۲۸ﻣﺮداد ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮات اوﺑﺎش آﻏﺎز ﺷﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن  ۱۳۲۷ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﻮد .اﻣﺎ از اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۱ﺗﺎ ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺗﻔﺎﻗﺎت  ۳۰ﺗﯿﺮ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ در ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮد
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﮭﻢ ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎه در ارﺗﺶ ،ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون ﻧﻔﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ اﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻠﻨﯽ از دوﻟﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺮا ﻣﺼﺪق ﺣﺰب ﺗﻮده را ھﻤﭽﻨﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺣﺰب را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﮑﺮد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ھﻤﺎن
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ رﯾﺸﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ از دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان رخ داده ﺑﻮد؟
ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺣﺰب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد
را در دوران دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺪق ﻓﺸﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﻤﻪﻣﺨﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺪق ﻣﯿﺎن اﻗﺪام ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﺰب ﯾﺎ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮدن آن ،راه وﺳﻄﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺗﺎ دوﻟﺖ اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﯿﻪ آنھﺎ اﻧﺠﺎم دھﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر دوﻟﺖ
ﻣﻠﯽ ھﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪاد.

ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهایھﺎ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ رﯾﺸﻪ در ﭼﻪ داﺷﺖ؟ آﯾﺎ اﮔﺮ ﺣﺰب از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺧﻮد را ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻠﯽ
ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ؟
در آن دوران ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻔﺖ در ذھﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺣﺴﺎس و ھﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ
اﻣﻮاج اﯾﻦ ﺷﻮر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رھﺒﺮی آن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن
ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب )ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ( ﺑﻮد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاھﺎن اھﺪای ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺳﻮارﺷﺪن ﺑﺮ اﻣﻮاج اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺷﻮر ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﺰب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۳۲دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﺎص ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ
ﻣﺸﺮوطﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ؛ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ طﻮر ﺧﺎص و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰد روﺷﻨﻔﮑﺮان دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را داﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دوﻟﺖ در آن ﭼﻨﺪان ﭼﯿﺮه ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ رﻓﺮاﻧﺪوم و رای اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ را در ﺷﮑﺴﺖ دوﻟﺘﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺣﺘﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﭘﺲ از
ﻣﺎﺟﺮای  ۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۳۱در ﯾﮏ ﻗﮭﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻼم ﻧﻮروز ۱۳۳۲
در درﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺼﺪق ،ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﻼف او ﺑﺎ ﺷﺎه از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺟﻨﮓ
ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و درﮔﯿﺮیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺰب ﺗﻮده داﺷﺖ ،ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮد؟
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ وﺟﻪ ﻋﻤﺪه ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد اﻣﺎ ھﻤﻪ آن ﻧﺒﻮد .وﺟﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻣﺒﺎرزه ﻣﺼﺪق ﺑﺎ ﺷﺎه ﺑﺮای
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات او ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺸﺮوطﻪﺧﻮاه ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺷﺎه را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺪ
و ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎه ﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﺸﺮوطﻪﺧﻮاه ﺑﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ دو ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ھﯿﭻ ﮐﺪام از دو وﺟﻪ ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﯾﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﻪ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮﯾﻢ.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎھﺎت دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻧﻈﺮم در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دوران ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی دوﻟﺖ او ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﻣﺼﺪق اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۳۱ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻗﺪام او در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ارﺗﺶ از ﻋﻨﺎﺻﺮ طﺮﻓﺪار ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﮭﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﺑﯽﺷﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﯿﻤﺴﺎر دﻓﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﺗﯿﻤﺴﺎر اﻓﺸﺎرطﻮس اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﻪ ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره
ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ھﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺮوطﻪ ،ﻧﻔﺖ و ﻣﺼﺪق از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ھﺴﺖ .اﻣﺎ
ﻓﮭﻢ ﻋﺮﻓﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﺮان ھﻤﻮاره ﮐﻮدﺗﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﺪان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد دﯾﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ رادﯾﮑﺎل ﭘﯿﺸﻪ دوﻟﺖ او ﺑﻮده؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﯾﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ«؛ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق ﻧﻔﺖ را
ﻣﻠﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺠﻠﺲ ھﻔﺪھﻢ را ﻣﻨﺤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺟﻨﮕﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف
ﺑﺎ آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﮭﻠﻮی دوم ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ...ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
او را ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﭼﭗ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺪق ﻧﻔﺖ را ﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از طﺮﯾﻖ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻔﺖ را ﻣﻠﯽ ﮐﺮد و
ﻣﺼﺪق ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺼﺪق ﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر ﺑﻮد و ﻧﻪ رادﯾﮑﺎل .ﺣﮑﻢ ﺗﺎرﯾﺦ او را در ﺑﺮھﻪای
ﺧﺎص ،ﺳﮑﺎﻧﺪار ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان در درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ھﻢ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ را از ﻏﺮق
ﺷﺪن ﻧﺠﺎت دھﺪ و ﭘﺮوﻧﺪهاش ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و از ﺟﮭﺎﺗﯽ ھﻢ ﺧﯿﺮ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان در اﺳﻢ ﻣﻠﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ارﺟﺎع داده ﺷﺪ .ﺑﯽﺷﮏ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺎه را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎه در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺷﺎه
ﺻﺪﻣﻪ اﺳﺎﺳﯽ زد و ھﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻧﻘﻼب  ۱۳۵۷ﺑﻮد .ﮐﻼم آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭘﺮوژه ﻣﺸﺮوطﯿﺖ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ درﺑﺎره دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،درﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﯾﮏ ﻣﺸﺮوطﻪﺧﻮاه واﻗﻌﯽ ﺑﻮد و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد
در ﺣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،درﺑﺎر و ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ھﻤﺼﺪاﯾﯽ او ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﺗﺨﺎذ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
اﮔﺮ ﻣﺼﺪق در  ۲۵ﻣﺮداد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻓﺎطﻤﯽ ،ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ طﻮر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻨﺤﻞ و اﻋﻼم ﺟﻤﮭﻮری ﻣﯽﮐﺮد

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ از رخ دادن ﮐﻮدﺗﺎ ،اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان را در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺣﺎدث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽداد؟
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
در ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻧﻔﺖ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ .وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮا و ﻣﺸﺮوطﻪﺧﻮاه ،ﻧﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺟﻤﮭﻮری ﺑﻮد و ﻧﻪ
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺪارت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان از وی اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق

ﺣﺰب ﺗﻮده و ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد :ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﮭﺮوز

ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  :اﯾﺮان واﯾﺮ

iranwire.com

»ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯽﮔﯿﺮ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن از ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽرود«؛ اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺮوھﺎی
ﭼﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﺴﻞھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﭼﭗ در اﯾﺮان ،ھﯿﭻ ﺳﻮال و ﻣﺴﺎﻟﻪای ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد
و ﻧﻘﺶ ﺣﺰب »ﺗﻮده« در آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺎ ده ھﺎ ھﺰار ﻋﻀﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۳۲ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق« را ﻧﺠﺎت دھﺪ؟ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ دان ھﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ» ،ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﮭﺮوز« اﺳﺖ؛ داﻧﺶﯾﺎر ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﺷﻮرﺷﯿﺎن آرﻣﺎن ﺧﻮاه؛ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭼﭗ در اﯾﺮان« در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻧﮭﻀﺖ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را »ﻣﮭﺪی ﭘﺮﺗﻮی« ،ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺮهھﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﻪ از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات »ﻗﻘﻨﻮس« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ
داﺷﺖ.ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﮭﺮوز در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ »اﯾﺮان واﯾﺮ« ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ:

***
ﭼﺮا ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ھﺰاران ﻋﻀﻮ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد را
ﺑﮕﯿﺮد؟ اﯾﻦ ﺳﻮال ،ﻧﺴﻞھﺎ اﺳﺖ ذھﻦ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در آﺛﺎر ﺧﻮد در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪی ھﺎی درون ﺣﺰب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﺪ.
•

ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺎﺣﯽ دروﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق و ﻣﺒﺎرزه او
ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﻧﻔﺖ در رھﺒﺮی آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮان آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﮐﻮدﺗﺎ را در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺼﺪق ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻣﯽ داﺷﺖ و راﺑﻄﻪ اش ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮭﺘﺮ از آن ﭼﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮدﺗﺎ داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در روزھﺎی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ در ﻣﻮرد آن اطﻼع دھﺪ و در آن ﺳﻪ
روز ﮐﻠﯿﺪی  ۲۵ﺗﺎ  ۲۸ﻣﺮداد ،ﺑﺎ او ھﻤﺎھﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ]ﺑﻪ ﻗﻮل ﯾﮏ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ[ ھﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ھﻢ دﯾﺮ.

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

دﻓﺎع از دوﻟﺖ ،ﮐﺎر رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ،رﯾﯿﺲ ارﺗﺶ ھﻢ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ دﻓﺎع از دوﻟﺖ ﺑﺮ دوش ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و در زﻣﺎن
ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻧﯿﻤﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﮭﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺰب
ﺗﻮده در دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﻣﺼﺪق ،ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ او ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل اول .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ھﺮ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ در ﺑﮕﯿﺮد ،از ﻣﺼﺪق دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪ ،ھﯿﭻ
ﮐﺎری

ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ از دو زاوﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دﻓﺎع از دوﻟﺖ ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد
اﻣﺎ اﯾﻦ ھﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده او را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در ھﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻣﺪﻋﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﯿﭻ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﮑﺮد .ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در ارﺗﺶ داﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎفھﺎی دروﻧﯽ ﺣﺰب ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻦ در آﺛﺎرم ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺷﮑﺎفھﺎ ﺣﺰب را
ﻓﻠﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮدﺗﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ دو ﺟﻨﺎح در رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﯾﻦ ﺟﻨﺎحھﺎ
را از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد؟
•

دو ﺟﻨﺎح در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖھﺎی ﺷﺨﺼﯽ در آن ھﻨﮕﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻣﮭﻤﯽ
از ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دو
ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی» ،ﺟﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ« و ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۵۲در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی آﻣﺎده ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻮزدھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﺪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪ درک ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﻘﺶ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻘﺶ آن در

ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺰ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ آن ،اﺋﺘﻼف ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎل  ،۱۹۵۲ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺪر ﻣﺒﺎرزه
ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺰی ﮐﻠﯽ ﺑﻮد .ﻣﺼﺪق
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،ھﻤﻪ ﺗﻮده ای ھﺎ ﺑﺎ ظﻦ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎح ھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺼﺪق ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ
دھﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﻮﮐﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﻏﯿﺮه و ذﻟﮏ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺲ از روﯾﺪادھﺎی  30ﺗﯿﺮ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺎح
ﻣﻌﺘﺪل ﻧﺎﻣﯿﺪهام ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﺎزی ﻧﻔﺖ زد و آن را ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﺘﺮﻗﯽ
داﻧﺴﺖ .ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۵۲ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۹۵۳دﻋﻮاھﺎی ﺟﻨﺎﺣﯽ
درون ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ارﮔﺎنھﺎی ﺣﺰب ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ
از

ﮐﻮدﺗﺎ

اداﻣﻪ

ﭘﯿﺪا

ﮐﺮد.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺰب ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دادن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﺮ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ﺣﺰب را ﻓﻠﺞ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ رھﺒﺮی
ﺣﺰب دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻧﺒﻮد .آنھﺎ ھﻨﮕﺎم اﻋﻼم ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺣﺰب ،ﺑﻪ ﺧﺎرج رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه ﮐﻪ
در اﯾﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﻮول روﯾﺪادھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ روزﻣﺮه ﺑﻮد ،ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺘﺪل داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺗﻨﺪرو و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
)ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻮی( ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح در ﺿﻤﻦ ھﺮ ﮐﺪام ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺰﺑﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮه .ﺣﺰب ﻋﻤﻼ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺮﮐﺰی را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و اﯾﻦ ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢ دﯾﮕﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ »ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﻮری« ﮐﻪ ﺷﻤﺎ او را ﺟﺰو ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ طﺮف دار
ﻣﺼﺪق ﺑﻮده و از طﺮﯾﻖ ھﻤﺴﺮش ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن روز ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق
ھﺸﺪار داده اﻧﺪ.

•

ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﺧﺎطﺮاﺗﺶ ،ﺑﺪون ﺻﺪاﻗﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .او ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﻮھﺮﺧﻮاھﺮش» ،ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ« ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﺮاه »اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ«» ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ طﺒﺮی« و »اﺣﺴﺎنﷲ
طﺒﺮی« ،اﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻂ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﺧﺼﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺧﻮدش را ﺟﻮری ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ.
رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ،ﭘﻠﻨﻮم)ﻧﺸﺴﺖ ھﻤﮕﺎﻧﯽ( ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب را در ﺳﺎل  ۱۳۳۶در ﻣﺴﮑﻮ
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ﺗﻼش آنھﺎ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺧﻮد ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد؟
•

ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ روﯾﺪادھﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺰب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺗﻼش
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺗﻘﺼﯿﺮ را ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ھﻢ ﭼﻮن »ﻧﺎدر ﺷﺮﻣﯿﻨﯽ« رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن» ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﯾﺰدی« ]ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
و وزﯾﺮ ﺑﮭﺪاری در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﻮام ﺑﻮد[ ﯾﺎ دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب» ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺮاﻣﯽ« .ھﻤﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﮔﺮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﺮون ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ طﻮر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ .ﭘﻠﻨﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺳﺎزﺷﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺎح ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﺎع
از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﯾﺎ از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪه و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻠﻨﻮم ﻧﮑﻮﺷﯿﺪ رﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺰب را درک
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در دھﻪ ھﺎی ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت دوﺑﺎره ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ در آﺛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺟﻮزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﺎرس  ،۱۹۵۳ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺣﺰب ﺗﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی از ﭼﻪ طﺮﻗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﺮد؟
ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ،ﻧﮭﺎدی زﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﮭﺮھﺎ و ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮان و طﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ .ﺣﺰب ﺗﻮده
آن ﻣﻮﻗﻊ اﻣﮑﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در ﺷﮑﻞ دادن ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺧﻮدش داﺷﺖ و اﯾﻦ در ﻣﻮرد ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ آن ھﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ھﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺎن در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع اول اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ؛ درک دو ﺟﻨﺎح از اﺗﻔﺎﻗﺎت درون اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ھﻤﻪ ،ﻋﻨﺼﺮ وﻓﺎداری ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮادر ﺑﺰرگ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮد .اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮدش را داﺷﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﺟﻨﺎح ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از ﮐﻮدﺗﺎ ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﮐﻨﺘﺮل روزﻣﺮه ﺣﺰب
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎ ،اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺣﺰب ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﺪ .در ﺗﺒﻌﯿﺪ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ در دﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻮد؛ اول اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻟﻤﺎن
]آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ[ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺮ ﺣﺰب ﺗﻮده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهام .رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺣﺘﯽ ﺑﺮای آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد ھﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﯾﺎ ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮده ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻗﻪ دﻣﮑﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﺎﮐﻮ و ﺟﻤﮭﻮری ﺷﻮروی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮد ،وﺣﺪت اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻮروی ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن وﺣﺪت دو ﺣﺰب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رھﺒﺮان ﻣﻌﺘﺪل ﺣﺰب ﺗﻮده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن در ﺣﺰب ﺗﻮده ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدﻧﺪ]از طﺮف ﻧﯿﺮوھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎه و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ[ ،دﺑﯿﺮ اول ﺣﺰب ﮐﻪ
ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد» ،رﺿﺎ رادﻣﻨﺶ« ،ﻣﺴﻮول ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و او را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ »اﺳﮑﻨﺪری« داد .ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در ﺳﺎل  ۱۹۷۹ھﻢ اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪری ﺟﺎی
ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﮐﯿﺎﻧﻮری داد .دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻮروی ﭘﺲ از  ۱۹۵۳اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺰب ﺗﻮده ،اﺗﮑﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ آن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ اﺗﮑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻋﻤﺪه ﺣﺰب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.

