
  احمدرضا صدري
حزب توده ايران در زمره معدود احزاب پرقدمت 
و نس�بتًا موفق در تاريخ سياس�ي كش�ورمان به 
ش�مار مي رود. اي�ن تش�كل سياس�ي در دوران 
پس از پي�روزي انقاب اس�امي نيز فعال ش�د و 
كارنامه اي نمايان رق�م زد. در مقالي كه هم اينك 
پيش روي شماست، ش�مه اي از اين كارنامه مورد 
بازخواني قرار گرفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقاب و عموم عاقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
همانگونه كه در فوق بدان اش��ارت رفت، حزب توده 
ايران از معدود تش��كيالتي بود كه از بدو تأس��يس، 
توانست توجه بس��ياري ازجمله جوانان را به خويش 
جلب كند. اين تشكل پس از 28 مرداد 1332 ضربات 
فراواني خورد و عماًل نتوانست به فعاليت خويش تداوم 
بخش��د. با باال گرفتن امواج انقالب، بار ديگر س��ران 
خارج نشين اين جريان به انديشه بازسازي خويش و 

تجديد فعاليت افتادند. 
  حزب توده و فرآيند بازسازي تشكياتي در 

آستانه پيروزي انقاب اسامي
در ساليان اوج گيري نهضت اسالمي ايران، حزب توده 
كه پايگاه اجتماعي خ��ود را به ويژه در بين نيروهاي 
فعال انقالب و جوانان از دس��ت داده بود، توانست با 
بهره گيري از چهره هاي ادب��ي و فرهنگي معروف در 
سال هاي اوليه انقالب تا حدودي اعتبار پيشين خود 
را به دس��ت آورد و درواقع با اتكا به نيروهاي كيفي 
و نخبگان و درمجموع روش��نفكران و اهالي قلم در 
بين طي��ف تحصيلكرده جامع��ه طرفداراني را براي 
خود دست و پا كند. شوراي نويس��ندگان مرتبط با 
حزب توده كه پس از انش��عاب از كانون نويسندگان 
ش��كل گرفت تالش حزب را در ايج��اد مقبوليت در 
بين روش��نفكران و تحصيلكرده ها نش��ان مي دهد. 
روش��نفكران و اهالي قلم كه نزديك به ربع قرن در 
زندان سياس��ي به س��ر برده بودند، در واقع سرمايه 
اصلي حزب به شمار مي رفتند و در باال بردن جايگاه 
حزب و ايجاد جذابيت براي آن نقش بسزايي داشتند 
و در سلسله مراتب حزبي هم جايگاه هاي بااليي را در 
كميته مركزي، هيئت سياس��ي يا اجرايي به دست 
آوردند. هرچند اكثر آنها ب��ه دنبال انحالل حزب در 

دهه 1360 از حزب خارج يا اخراج شدند. 
  حزب ت�وده و 4 دوره فعاليت پس از پيروزي 

انقاب اسامي
فعاليت حزب توده در نظام جمهوري اس��المي ايران 
ش��امل چهار دوره مش��خص اس��ت؛ در دوره اول در 
نخستين ماه هاي پس از پيروزي انقالب، رهبري حزب 

توده با تمهيداتي به داخل كشور مي آيد. 
دوره دوم كه از سال 1358 ش��روع مي شود، درواقع 
دوره تجديد سازمان حزب توده است و رهبري حزب 
توده به جذب گروه ه��ا و محفل ها و اف��راد توده اي و 
متشكل ساختن آنها در چارچوب سازمان هاي علني 

و مخفي مي پردازد. 
دوره سوم يعني س��ال هاي 1359 و1360 دوره اوج 
فعاليت ه��اي حزب توده اس��ت. در اي��ن دوره حزب 
س��ازمان علني و تش��كيالت مخفي-نظامي خود را 
منس��جم كرد؛ به فعاليت هاي سياس��ي، تبليغاتي و 
اطالعاتي خود سروس��امان داد و با تبليغات وس��يع 
تالش كرد خود را به عنوان حامي اس��تراتژيك خط 
امام معرفي كند و در اين راستا عليه حزب دموكرات 
كردس��تان و دولت مهندس بازرگان موضع گيري و 
از اشغال س��فارت امريكا توسط دانشجويان مسلمان 
پيرو خط امام حمايت كرد. ح��زب توده حتي ادعاي 
مش��اركت در دفاع مقدس را داشت، با خط بني صدر 
به مبارزه تبليغاتي پرداخت و حتي ب��ا ارائه برخي از 
اطالعات درب��اره ضدانقالب راس��ت و چپ افراطي و 
مائوئيسم به نهادهاي انقالبي سعي مي كرد جاي پاي 
خود را در حكومت محكم كن��د. در اين دوره، حزب 
توده تالش زيادي براي دريافت مجوز فعاليت قانوني 
از وزارت كش��ور انجام  داد و همزمان، مخفيانه در پي 
سازماندهي تشكيالت مخفي نظامي و جاسوسي براي 

شوروي بود. 
در دوره چهارم يعني س��ال هاي 1362- 1361، در 
اثر پيگي��ري نهادهاي اطالعاتي جمهوري اس��المي 
ايران، اسرار ارتباط ش��بكه مخفي نظامي حزب توده 
با كا.گ.ب. )سازمان امنيتي شوروي( كشف مي شود 
و حزب زير فش��ار كنترل ها و هشدارهاي اطالعاتي-

عملياتي قرار مي گيرد. رهبري حزب با تداركات دفاعي 
در ابعاد اطالعاتي-سياسي و تبليغاتي تالش مي كند 
از زير فشار خارج شود و از ارتباط مستقيم با شوروي 

خودداري و ارتباطات تشكيالت مخفي-نظامي خود 
را پيچيده تر و مخفي تر مي كند. با اين همه با پيگيري 
و هوشياري نهادهاي اطالعاتي اقدامات حزب خنثي 
و اولين گروه از رهبران و كادرهاي درجه اول حزب در 

17 بهمن 1361 دستگير مي شوند. 
  فعالي�ت پي�دا و پنه�ان حزب ت�وده پس از 

پيروزي انقاب اسامي
بنابراين حزب توده پس از پيروزي انقالب اسالمي با 
شيوه اي دوگانه در كنار فعاليت رسمي و علني سازمان 
مخفي نويد را ني��ز راه انداخت و به احياي س��ازمان 
نظامي خود در ارتش پرداخت. حزب توده در اسفند 
سال 1357 پلنوم شانزدهم را در آلمان شرقي برگزار 
كرد و به تغييرات صورت گرفته رسميت داد. در اين 
پلنوم كيانوري ب��ه عنوان دبي��ر اول و حميد صفري 
به عنوان دبير دوم انتخاب ش��دند. منوچهر بهزادي، 
فرج اهلل ميزاني )جواد جوانشير( و انوشيروان ابراهيمي 
ديگر دبيران حزب بودن��د. اعضاي هيئت اجرايي نيز 
عب��ارت بودند از: احس��ان طبري، ايرج اس��كندري، 
دكتر حسين جودت، غالم يحيي دانشيان، اميرعلي 
الهرودي و محمدرضا ق��دوه. تركيب هيئت اجرايي 
حزب توده پس از پيروزي انقالب نشان مي داد بخش 
اعظم آنها را زندان سياسي و مخصوصاً افسران توده اي 

آزادشده تشكيل داده اند. 
در س��ال 1357 همراه با پيروزي انقالب اسالمي در 
حزب توده ني��ز تغييرات مهمي رخ دادند. س��رانجام 
پس از نزديك ب��ه چهار دهه از تأس��يس حزب توده 
جناح تندروي حزب بر جناح ميانه رو غلبه پيدا كرد 
و نخستين پيامد آن تغيير رهبري حزب بود. پيش از 
دبيركلي كيانوري، حزب توده از معدود اس��تثناهاي 
حزبي در ايران بود كه شخص محور نبود، اما با شروع 
هژموني كيانوري حزب توده در استحاله اي تدريجي 
به حزبي شخص محور تبديل شد. پس از انقالب كميته 
مركزي حزب توده تلفيقي از كادرهاي آزادش��ده از 
زندان و رهبران و كادرهايي بود كه در آستانه بازگشت 
به كشور بودند. رهبران و كادرهاي اصلي حزب پس از 
نزديك به دو دهه از تبعيد بازگشتند و حزب فعاليت 
خود را شروع كرد. درواقع س��ال 1358 سال تجديد 

حيات حزب توده است. 
حزب توده در 23 اسفند س��ال 1357 اولين شماره 

پيش از دبيركلي نورالدين كيانوري، 
ح�زب ت�وده از معدود اس�تثناهاي 
حزبي در ايران بود كه ش�خص محور 
نبود، اما با ش�روع هژموني كيانوري 
حزب توده در اس�تحاله اي تدريجي 
به حزبي ش�خص محور تبديل ش�د. 
پس از انقاب كميت�ه مركزي حزب 
توده تلفيقي از كادرهاي آزادش�ده 
از زندان و رهبران و كادرهايي بود كه 
در آستانه بازگشت به كشور بودند. 
رهبران و كادرهاي اصلي حزب پس از 
نزديك به دو دهه از تبعيد بازگشتند 
 و ح�زب فعاليت خود را ش�روع كرد

حزب توده در سال 1358 با رأي مثبت 
ب�ه جمه�وري اس�امي در انتخابات 
شركت و براي مجلس خبرگان تدوين 
قانون اساسي كانديداهايي را از تهران و 
پنج استان ديگر معرفي كرد. همچنين 
با معرفي حدود 100 كانديداي مجلس 
ش�وراي اس�امي و حماي�ت از بعضي 
از كانديداهاي س�اير اح�زاب و نيز در 
انتخابات رياست جمهوري با حمايت از 
دكتر حسن حبيبي شركت فعال داشت

گذري بر فراز و فرودهاي حزب توده ايران در ادوار پيش و پس از پيروزي انقاب اسامي

عملكرددوگانه،امابيفرجام!
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  شاهد توحيدي 
جمش��يد  زنده ي��اد 
مش��ايخي صرف نظر از 
وجوه متن��وع هنري، در 
بازنماياندن تاريخ معاصر 
ايران در س��ينما نقشي 
ممتاز داش��ت. هم از اين 
روي كارنامه هنري وي 
در اين حوزه نيز درخور 
بازخواني و تحليل است. 
اخيراً »فرهنگستان هنر« در اقدامي ارجمند، به انتشار 
يادماني براي استاد با همين رويكرد دست زده است. 
منيژه كنگراني تدوينگر اين اثر در ديباچه اي در صدر 

اين دفتر آورده است: 
»جمشيد مشايخي نامي آشنا براي ايرانيان است؛ يكي 
از بازيگران محبوب سينما كه در جامعه امروز ايران، 
هر فرد در هر س��ن و مقام و تجربه اي كه باشد، اثر يا 
آثاري از ايشان را به تماشا نشسته است. هنرپيشه اي 
كه توانست در قلب همه مردم اين سرزمين تأثيري 
خوش و نيكو به جاي گ��ذارد و احترام و عالقه ايجاد 
كند. بازيگري پيشكس��وت كه با اغل��ب كارگردانان 
مطرح و پيشرو س��ينماي ايران همكاري داشت و با 
هنرنمايي هايش توانست ضمن كسب جوايز متعدد 
س��ينمايي، افتخارآفريني كند. وي در هر نقشي كه 
حضور داشت  -چه نقش اول در فيلم كمال الملك و 
چه نقش كوتاه قهوه چي در فيلم گاو- توانست نقش 
را از آن خود كن��د و به گونه اي ملم��وس و باورپذير 
ش��خصيت هايي را بازآفريني كند كه فك��ر و روح و 
چش��مان بينندگان را درگير هنرنمايي هايش كند. 
انساني كه توأماني اخالق، احساس، تجربه و دانش، از 
وي بازيگري ماندگار در هر سه عرصه تئاتر، سينما و 
تلويزيون ساخته است. انسان بودن، محبت داشتن به 
مردم و ميهنش و عشق به كارش باعث شد كه در سير 
زمان زنده ماند و زندگي كند. بي شك نقش هايي كه 
اين بازيگر نام آشنا با بيش از نيم قرن حضور مستمر 
و در حدود 100 فيلم س��ينمايي و ده ه��ا نمايش و 
مجموعه تلويزيوني و تله فيلم ايفا كرده، بخش��ي از 

ميراث تصوي��ري دوران ما و مقطعي مه��م از تاريخ 
هنرهاي نمايشي و سينمايي ايران را نمايان مي كند. 
مجموعه حاض��ر درواقع يادنامه اي ش��امل مقاالت، 
گفت وگو و س��خناني از هم نس��الن و دوستدارانش 
است كه گوشه اي از تالش هاي بي وقفه و پيوسته اين 
هنرمند فقيد و استمرار ايش��ان در 60 سال فعاليت 
هنري را نمايان مي كند. اميد كه تأمل و تدبر در اخالق 
و منش و كارنامه هنري اين هنرمند پيشكسوت سينما 
بتواند الگو و دانشي نصيب ما و آيندگان و عالقه مندان 
هنرهاي تصويري كند و فرصت مناسبي براي تحقيق 
و مطالع��ه براي دانش��جويان و پژوهش��گران عرصه 
س��ينما و بازيگري فراهم آورد. در انتها الزم مي دانم 
از مؤلفان گرامي كه آثارش��ان در اين مجموعه ارائه 
شده است و همچنين سرپرست محترم فرهنگستان 
هنر كه فرصتي براي معرفي هنرمن��دان و نام آوران 
و پيشكس��وتان عرصه هاي هنري فراه��م آورده اند، 

سپاسگزاري كنم.« 
 رئيس فرهنگستان هنر نيز در مقدمه خويش بر اين 

دفتر در باب محتواي اين يادمان آورده است:
»درباره اس��تاد جمش��يد مشايخي بس��يار گفته اند 
و نوش��ته اند؛ انس��اني ش��ريف، بااخ��الق، مردمي و 
وطن دوس��ت كه به فرهنگ و هنر و مردم كشورش 
بي دريغ عش��ق مي ورزيد؛ هنرمندي افتخارآفرين با 
كارنامه اي پربار و درخشان كه در رسانه هاي گوناگون 
ظاهر شد و نقش هايي فراموش ناشدني و ماندگار ايفا 
كرد و چهره اي اسطوره اي و انكارناپذير در تاريخ سينما 

و تئاتر اين سرزمين از خود به يادگار گذاشت. 
فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران در راستاي 
وظايف اساسنامه اي خود به منظور تجليل از نام آوران 
و مفاخر هن��ري ايران زمين، در نظر داش��ت آيين 
بزرگداشت استاد مشايخي را به پاس سال ها حضور 
مؤثر ايش��ان در عرصه س��ينما و تئاتر ايران برگزار 
كند، كه متأسفانه درگذش��ت ناگهاني اين هنرمند 
صاحب نام در آغازي��ن روزهاي س��ال 1398، اين 
فرصت و امكان را س��لب كرد و دريغي بزرگ بر دل 
دوس��تداران هنر ايران نهاد؛ پس در بزرگداشت ياد 
و خاطره زنده ياد مشايخي و معرفي و بيان شش دهه 
فعاليت هنري استاد و تبيين سبك بازيگري ايشان، 
يادنامه اي مشتمل بر مقاالت و يادداشت هاي جمعي 
از هنرمندان فرهيخت��ه و ي��اران و همراهان قديم 
استاد مشايخي فراهم آمد. بي شك، تاريخ هنرهاي 
تصويري ايران، اس��تاد جمشيد مشايخي را همواره 
به واس��طه اخالق، منش و انس��انيتش و همچنين 
نقش آفريني هاي تأثيرگ��ذار و ماندگارش در خاطر 

خواهد داشت.« 

 به بهانه انتشار يادماني تاريخي
 براي زنده ياد جمشيد مشايخي

تاريخنگاري
برصفحهنقرهاي

روزنامه م��ردم، ارگان مركزي حزب را منتش��ر 
كرد. اين نشريه ابتدا به صورت هفته نامه منتشر 
مي شد. حزب توده در شماره دوم »مردم« پايان 
انتشار نش��ريه نويد را كه در طول چهار سال 73 
ش��ماره منتش��ر كرده بود و نيز ادغام بخش��ي از 
س��ازمان چريك هاي فدايي خلق در حزب توده 
را اعالم كرد. روزنامه مردم از ارديبهش��ت س��ال 
1358 هر هفته سه ش��ماره و از مهر سال 1358 
هر روز منتشر مي شد. نش��ريه سياسي تئوريك 
دنيا هم از مهر س��ال 1358 منتشر شد. در سال 
1358 اكثر س��ازمان هاي قبلي وابسته به حزب 
توده با همان اسامي قديمي يا با نام هاي جديدي 
ش��روع به كار كردن��د، ازجمله س��ازمان جوانان 
و دانش��جويان دموكرات اي��ران، جمعيت ايراني 
هواداران صلح، تشكيالت دموكراتيك زنان ايران، 
كانون دانش آم��وزان ايران و فرق��ه دموكراتيك 
آذربايجان به عنوان سازمان حزب توده ايران در 
آذربايجان. هفته نامه مردم به زبان كردي هم در 

سال 1358 منتشر شد. 
  بازه زماني فعاليت علني حزب توده پس از 

پيروزي انقاب اسامي 
ح��زب ت��وده در س��ال 1358 ب��ا رأي مثبت به 
جمهوري اس��المي در انتخابات ش��ركت و براي 
مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي كانديداهايي 
را از ته��ران و پن��ج اس��تان ديگر معرف��ي كرد. 
همچنين با معرفي حدود 100 كانديداي مجلس 
شوراي اسالمي و حمايت از بعضي از كانديداهاي 
س��اير احزاب و نيز در انتخابات رياست جمهوري 
با حمايت از دكتر حس��ن حبيبي ش��ركت فعال 

داشت. 
حزب توده پ��س از پي��روزي انق��الب در فاصله 
س��ال هاي 1358 تا 1361 به فعاليت مش��غول 
بود و در اي��ن فاصله اتحادي��ه دموكراتيك مردم 
ايران را به رهبري محمود اعتمادزاده )م. به آذين( 

ايجاد كرد. 
حزب توده در دوره فعاليت خ��ود به فعاليت هاي 
گس��ترده در زمينه هاي رس��انه اي، تشكيالتي، 
حزبي، مطبوعاتي و تبليغاتي پرداخت و در قبال 
نظام جمهوري اسالمي گاه مواضع تأييدكننده و 
گاهي منفعالنه مي گرفت. حزب توده سعي مي كرد 
با همراهي و همسويي با نظام جديد از فرصتي كه 
برايش به وجود آمده بود براي گس��ترش، نفوذ و 
تثبيت جايگاه خود اس��تفاده كند و با استفاده از 
امكانات موجود بر فعل و انفعاالت سياسي كشور 
تأثير بگذارد. حزب توده سعي مي كرد با حمايت از 
جناح روحاني شوراي انقالب و نيروهاي اسالم گرا، 
مكتبي، راديكال، بنيادگرا، تن��درو و آرمان گرا در 
برابر ملي گراه��ا و ليبرال ها موضع گيري كند و به 
اين ترتيب خ��ود را به نيروه��اي انقالبي نزديك 
س��ازد. مخالفت با دولت موقت و افشاگري هايي 
كه درباره بازرگان، بني صدر، چمران، اميرانتظام، 
قطب زاده، مقدم مراغ��ه اي و احزابي چون نهضت 
آزادي، حزب خلق مسلمان، حزب پان ايرانيست، 
حزب زحمتكشان و امثالهم صورت مي گرفت و نيز 
حمايت از نهادهاي انقالبي از قبيل سپاه پاسداران 
و دادگاه هاي انقالب تماماً در جهت تثبيت جايگاه 
حزب در نظام جمهوري اسالمي صورت مي گرفت. 
حمايت از دانش��جويان پيرو خط امام در تسخير 
س��فارت امريكا و حمايت از دكتر حسن حبيبي 
در مقابل بني صدر و س��اير كانديداها از مصاديق 
اين جهت گيري اس��ت. قطعاً غلبه تفكرات جناح 
تندروي حزب توده به رهبري كيانوري بر تفكرات 
جناح ميان��ه رو به رهبري اس��كندري در اين نوع 
موضع گيري ها تأثير تعيين كننده اي داشت. حزب 
توده در جهت نزديك ش��دن ب��ه نظام جمهوري 
اس��المي و تثبيت موقعيت خود اقدامات زيادي 
را انجام داد؛ ازجمله حزب توده به كشف كودتاي 
نوژه كمك كرد. همچنين در قب��ال ناآرامي هاي 
مناطقي چون كردستان و آذربايجان به حمايت 
از سپاه پاسداران و مواجهه قاطع با اين شورش ها 

پرداخت. 
  حزب توده و تشكل هاي رقيب در دوران 

برقراري نظام اسامي
حزب توده به مخالفت با گروه هاي چپي همچون 
كومل��ه پرداخت و آن��ان را عوامل امپرياليس��م 
و CIA خوان��د و ب��راي توصيف آن��ان از تعبير 
ضدانقالب اس��تفاده كرد. همچني��ن از توقيف 
نش��رياتي چون بامداد حمايت كرد. حزب توده 
در تشكل هاي معارض با نظام زمينه انشعاب ها را 
فراهم كرد. ازجمله در برابر كانون نويسندگان با 
تشكيل شوراي نويسندگان عده اي از نويسندگان 
معارض با جمهوري اسالمي را به صف نيروهاي 
موافق و همسو با نظام وارد كرد. ازجمله در آبان 
سال 1358 پنج تن از اعضاي كانون نويسندگان 
كه به حزب توده تمايل داش��تند نظير سياوش 
كس��رايي، محمدتقي برومند، هوشنگ ابتهاج، 
فريدون تنكابني و به آذين به هيئت دبيران كانون 
نويسندگان اين اتهام را وارد كردند كه بعضي از 
سازمان ها و احزاب مخفي در كانون نفوذ كرده اند 
و خواهان لغو 10 شب شعرخواني در زمين چمن 
دانش��گاه ش��دند. اين پنج تن به همراه افرادي 
چون جالل س��رفراز، هانيبال الخ��اص، محمود 
برآبادي، جاهد جهانش��اهي، جمال ميرصادقي، 
غالمحسين متين، هوشنگ ناظمي و رحيم نامور 
تلگرامي ب��راي امام خميني فرس��تادند و ضمن 
اعالم وف��اداري به انقالب به فعالي��ت دوره اخير 
كانون نويس��ندگان اعتراض كردند. با بركناري 
پنج تن عض��و معترض كانون نويس��ندگان آنان 
به همراه 24 شاعر، نويسنده، كارگردان، مترجم، 
نمايشنامه نويس، پژوهشگر و... ازجمله بهاءالدين 
خرمشاهي، ركن الدين خسروي، احسان طبري، 
كامران فاني، بهزاد فراهاني، كيومرث منشي زاده، 
اس��ماعيل نوري عالء، ناصر ايراني، اميرحس��ين 

آريان پور، منوچهر ش��يباني و... ط��ي بيانيه اي 
اعالم كردند بعضي از گرايش هاي سياسي قصد 
دارند ش��ب هاي كان��ون نويس��ندگان را صحنه 
تبليغات خود و عليه انقالب اسالمي ايران فعاليت 
كنند. در آذر سال 1358 در پي اخراج پنج عضو 
معترض از كانون نويسندگان روزنامه مردم نوشت: 
»به دنبال يك توطئه كانون نويس��ندگان ايران 
از محتواي مترق��ي خود تهي ش��د.« در پي اين 
رويدادها در كانون نويسندگان انشعاب به وجود 
آمد و شوراي نويس��ندگان با محوريت اين پنج 
نفر شكل گرفت. در اس��فند سال 1358 شوراي 
نويس��ندگان و هنرمندان با 60 امضا بيانيه اي را 
صادر كرد. از بين پنج عضو اوليه انشعابيون كانون 
و تشكيل دهندگان شوراي نويسندگان سياوش 
كس��رايي و محمدتقي برومند هفت سال بعد به 
عضويت هيئت سياس��ي حزب ت��وده درآمدند. 
حزب ت��وده در مواجهه با مخالف��ان و منتقدان 
جمهوري اس��المي جان��ب حكوم��ت را گرفت. 
همكاري يك حزب ماركسيست با حكومتي كه 
گروه هاي ماركسيستي را س��ركوب مي كرد در 
تاريخ كمونيسم ايران و بلكه دنيا كم سابقه است. 
تعابيري چون ليبراليس��م، امپرياليسم جهاني، 
گروهك ها و امثاله��م كه در رس��انه هاي حزب 
توده استفاده مي ش��د، پس از انقالب به صورت 
گسترده به كار رفتند و به صورت واژگان رسمي 

كشور درآمدند. 
در حوزه سياس��ت خارجي هم ح��زب توده تمام 
تالش خود را معطوف به نزديكي سياست خارجي 
جمهوري اس��المي اي��ران به ش��رق، به خصوص 
نزديكي و دوستي با اتحاد جماهير شوروي و ساير 
كشورهاي سوسياليس��تي كرد. با توجه به شعار 
»نه ش��رقي، نه غربي« كه در سياست خارجي به 
ش��كل موازنه منفي مورد تأييد تم��ام جناح هاي 
جمهوري اسالمي بود، از نظر حزب توده چندان 
قابل قبول نب��ود و ل��ذا در اين زمينه سياس��تي 
گزينش��ي و توجيهي را در پيش گرفت. ازجمله 
از تصرف سفارت امريكا حمايت كرد، اما در قبال 
اشغال افغانستان توسط قواي شوروي در پي توجيه 

مسئله بود. 
در سال 1360 در پي برگزاري پلنوم هفدهم حزب 
توده در ايران و انتخاب كيانوري به دبير اولي حزب 
كادرهايي كه از بازگشت به ايران خودداري كردند 
كنار گذاشته شدند. درنتيجه حميد صفري، دبير 
دوم جاي خود را به فرج اهلل ميزاني داد و منوچهر 
بهزادي هم به عنوان دبير س��وم انتخاب شد. در 
پلنوم هفدهم تعداد اعضاي كميته مركزي از 31 
نفر به 53 نفر افزايش پيدا كرد و همراه با اعضاي 
مش��اور به 67 نفر رس��يد و به اين ترتيب جايگاه 
كيانوري بيش از پيش مستحكم شد و مخالفان او 
كنار گذاشته شدند. اگر سال 1360 دوره تثبيت 
يا تقويت حزب توده و تحكيم موقعيت كيانوري 
ب��ود، س��ال هاي 1361 و 1362 را مي توان دوره 
فروپاش��ي حزب دانس��ت. اين حزب كه در سال 
1360 با همراهي و همسويي با نظام توانسته بود 
برخالف ساير گروه هاي سياسي به بقاي خود ادامه 
دهد، در س��ال بعد دچار فروپاشي شد. مهم ترين 
دليل براي فراز و فروده��اي حزب توده در دوران 
فعاليت نيم قرني اش وابس��تگي به اتحاد جماهير 
ش��وروي و تأثيرپذيري از سياس��ت خارجي آن 
كشور بود. درواقع همان عاملي كه موجب تقويت 
حزب مي شد، نقطه ضعف آن هم به شمار مي رفت 

و زمينه آسيب پذيري آن را فراهم مي كرد. 
  دستگيري اعضاي حزب توده

س��رانجام با دس��تگيري رهبران و مقامات باالي 
حزب ت��وده در بهم��ن س��ال 1361 و محاكمه 
آنان در ارديبهشت سال 1362 و اعترافات علني 
آنان حزب ت��وده غيرقانوني اعالم و منحل ش��د. 
دس��تگيري اعضاي حزب توده با دس��تگيري و 
محاكمه آنها در رژيم شاه تفاوت عمده اي داشت 
و آن هم اينكه رهبران و مقامات اصلي بيش��تري 
دستگير ش��دند، زيرا اكثر آنان از خارج برگشته 
و مشغول فعاليت هاي علني ش��ده بودند. تقريباً 
همه چهره هاي اصلي و ش��اخص حزب در ايران 
دستگير ش��دند و با اعترافات گسترده خود عماًل 
به موجوديت حزب در اي��ران خاتمه دادند. حزب 
توده در نيمه نخست سال 1362 از طريق كميته 
برون مرزي به ش��كل بس��يار محدودي در خارج 
از كش��ور به احياي خود پرداخت و در آذر س��ال 
1362 پلنوم هجدهم در خارج از كشور برگزار شد. 
هنوز مدت كوتاهي از بازسازي محدود حزب توده 
نگذشته بود كه اعتراضات، اختالف نظرها، تنش ها 
و مشكالت درون حزبي حزب را دچار بحران هاي 
داخلي، انشعاب ها، جدايي ها و اخراج هاي پي درپي 
كرد و حزب توده اعضاي خود را به نفع گروه هاي 
كم س��ابقه دارتر چپ از دس��ت داد، به گونه اي كه 
حتي بسياري از چريك هاي فدايي خلق اكثريت 
هم رودرروي حزب قرار گرفتند. در پي بحران هاي 
متعدد در حزب توده سرانجام حزب در نيمه دوم 
س��ال 1360 به گروه كوچكي در خارج از كشور 
تقليل يافت و عماًل در تاريخ معاصر تبديل به يك 
خاطره شد. قابل ذكر است كه فروپاشي شوروي و 
اردوگاه شرق در سال 1370 نيز نقطه پايان حيات 
حزب توده به مفهوم تاريخ��ي آن بود، زيرا هويت 
اين حزب با حيات اتحاد جماهير شوروي و حزب 

كمونيست آن كشور گره خورده بود. 
  و كام آخر

و س��خن آخر اينكه حزب توده با جانبداري هاي 
تاكتيكي خود از نظام جمهوري اسالمي نتوانست 
جايگاه خود را تثبيت كند و با دس��تگيري سران 
حزب و اعترافات آنها دچار سرنوش��تي مش��ابه 
گروه هاي معارض ش��د و درواق��ع مصاحبه هاي 
تلويزيوني رهبران حزب توده خاتمه حيات رسمي 

حزب در ايران را اعالم كرد.
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