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  نيما احمدپور
بي تردي�د پيداي�ش و كنش�گري ح�زب ت�وده 
در س�احت سياس�ت ورزي اي�ران، در زم�ره 
تجربي�ات در خ�ور خوانش به ش�مار م�ي ر ود. 
اي�ن ح�زب در دوره حي�ات خوي�ش تجربه اي 
نس�بتًا كامياب از نقش آفريني ه�اي كالن و نيز 
ج�ذب نخب�گان ب�ه نمايش گ�ذارد و توانس�ت 
بخش هاي�ي از سياس�ت و فرهنگ كش�ورمان 
را از خوي�ش متأثر س�ازد. اين تش�كل در خالل 
كنش و واكنش هاي خويش با انش�عاب هايي نيز 
مواجه ش�د كه موضوع مقالي است كه هم اينك 
پيش روي شماس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آيد. 

   
ظاهراً انشع��اب و ائتالف جزء ذات اح��زاب سراسر 
دنياست، اما اين موارد در برخي از احزاب كمتر اتفاق 
مي افتد و در برخي بيشتر. به نظر مي رسد حزب توده 
در اين زمينه نيز فراز و نشيب ه��اي زيادي را از سر 
گذراند و انشعاب در اين حزب در مقايسه با احزاب 
ديگر و حتي مجموعه احزاب چپ كه همواره بيش 
از ديگر احزاب دچ��ار انشع��اب مي شوند، وضعيت 
خاص تري دارد. حزب توده با تمام فراز و فرودهايش 
  نهايتاً نشان داد براي سيستم هاي بسته ايدئولوژيك 
ديگر جايي وجود ندارد و انديشه انساني را نمي توان 
با ايدئولوژي  در بند كرد. حزب توده در تاريخ ايران 
بزرگ ترين و گسترده ترين ح��زب بود و توانست در 
بسياري از زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي 

در ايران فعاليت كند. 
  چرايي پاره اي از انشعابات در حزب توده 

حزب توده در آغاز با شعارهاي آزادي خواهانه دلخواه 
مردم اي��ران توانست برخ��ي از اف��راد عدالتخواه و 
وطن دوست، به ويژه استقبال روشنفكران را به خود 
جلب كند، اما وفاداري ك��ادر رهبري حزب توده به 
شوروي و دنباله روي از سياست ه��اي آن به تدريج 
شرايط را به گونه اي پيش برد ك��ه صداي اعتراض 
وطن دوستان ايراني به دخالت هاي شوروي بلند شد. 
انشعابات گوناگون و مستمري هم كه در اين حزب 
رخ داد، عمدتاً ناشي از سرسپردگي رهبران حزب به 

بيگانگان بود. 
  انواع انشعابات در ارتباط با حزب توده

ماجراي انشعاب در ارتباط با حزب توده سه نوع است؛  
انشعاب در خود حزب توده و جدا شدن گروه هايي از 
آن، انشعاب در احزاب ديگر براي پيوستن به حزب 

توده و انشعاب در احزاب ديگر در مخالفت در ائتالف 
با حزب توده. 

انشعاب در احزاب چپ در ايران حتي پيش از تشكل 
حزب توده در سال 1320 هم سابقه داشته است. از 
جمله انشعاب در حزب دموكرات در دوره مشروطه 
كه نخستين تشكيالت حزبي در ايران بود. همچنين 
است تشكيل گروه 53 نفر كه در واقع اكثر اعضاي آن 
بعدها در زمره بنيانگذاران حزب توده بودند. اين گروه 
در واقع حاصل ائتالف محفل روشنفكري دكتر تقي 
اراني و كمونيست هايي چون عبدالصمد كام بخش 
بود. از ديگر احزاب چپ، حزب همراهان بود كه در 
سال 1321 تشكيل شد. در س��ال 1323 جمعي از 
اعضاي اين حزب از جمله علي شهيدزاده گودرزي 
همراه با عده ديگ��ري از اعضاي آن از حزب انشعاب 
كرد و »حزب سوسياليست ايران« را تشكيل داد. در 
همين سال گروهي از اعضاي اتحاديه هاي كارگري 
مستق��ل از اين حزب ج��دا شدند و ب��ه تشكيالت 
كارگري ح��زب توده پيوستن��د. همچنين برخي از 
اعضاي اتحاديه كارگران و برزگران از جمله مهندس 
كريم ممتحن، حبيب جليل، ابراهيم عليزاده نامي، 
نادم انص��اري، خليل انقالب آذر، اس��داهلل قدرتي و 
عزت اهلل عتيقه چي از اين اتحاديه انشعاب كردند و به 

تشكيالت كارگري حزب توده پيوستند. 
در سال 1325 ع��ده زيادي از اعض��اي حزب ايران 
كه مخالف ائتالف با حزب ت��وده بودند، از اين حزب 
جدا شدند و حزب وحدت اي��ران را بنيان نهادند، از 
جمله محمدتقي بهار، محمدحسين ميمندي نژاد، 
سيدحسن زعي��م، حس��ن نزيه، جعف��ر شهيدي، 
محمدامين رياح��ي، شمس الدين جزايري، فرج اهلل 

باقي و... 
  اولين و مهم ترين انشعاب در حزب توده 

در سال 1320 گروه��ي از اعضاي ح��زب توده كه 
نسبت ب��ه عملكردهاي حزب اعت��راض داشتند، از 
اين حزب منشعب شدند. اين نخستين و مهم ترين 
و تاريخي ترين انشعاب از حزب توده بود، به طوري 
كه تنها اين گروه به عنوان انشعابيون شناخته شدند. 
علل اين مخالفت ها و اعتراضات عبارتند از: تعصب 
جانبدارانه حزب ت��وده از روسيه در زمينه واگذاري 
امتياز نفت شمال به آن كشور، تواضع حزب در قبال 
فرقه دموكرات و شكس��ت كمونيسم در آذربايجان، 
شكست مشاركت ح��زب توده در ائت��الف حزبي و 
دولت ائتالفي قوام السلطنه و از همه مهم تر اطاعت 
كوركورانه و بي قيد و شرط حزب از شوروي. اعضاي 

معترض خواهان برگزاري كنگ��ره دوم حزب توده 
بودند، اما كادر رهبري از اين كار طفره مي رفت كه 
بر شدت اعتراضات اف��زود. اعتراضات باال گرفتند و 
كادر مركزي ناچار شد شورايي را كه اعضاي كميته 
مركزي، كميسيون بازرسي مركزي، سه نفر از كميته 
ايالتي تهران و دو نف��ر از اعضاي كميسيون بازرسي 
ايالتي تهران در آن شرك��ت داشتند تشكيل دهد و 
از بين خود يك هيئت موقت 11نفره را كه بعضي از 
اعضاي معترض حزب هم جزو آن بودند انتخاب كند. 
حزب با انتش��ار دو اعالميه، تجديدنظرهاي خود در 
برخي از مواضع را به اطالع مردم و نيز اعضاي حزب 
رساند. گروهي از اعضاي حزب توده به رهبري دكتر 
اسحاق اپريم كت��اب »چه بايد ك��رد؟« را منتشر و 
نواقص و ضعف هاي تئوريك حزب را برمال ساختند. 
پيشنهاد آنه��ا تشكيل حزبي تح��ت عنوان »حزب 
سوسياليست جبهه دموك��رات« به عنوان جانشين 
حزب توده ب��ود. اين كتاب در س��ال 1324 ابتدا به 
طور خصوصي منتشر شد، اما در سال 1325 انتشار 
عمومي پيدا كرد. مدتي بعد دكتر اپريم با همكاري 
جالل آل احمد و چند نف��ر ديگر كتاب »حزب توده 
بر سر دو راهي« را نوش��ت تا در 14 بهمن 1325 به 
مناسبت هفتمي��ن سالگرد درگذش��ت تقي اراني 
منتشر شود، اما چاپ آن به تعوي��ق افتاد و در سال 

1326 منتشر شد. 
  دومين انشعاب و نتايج آن

در تيرم��اه س��ال 1326 سومين كنفران��س ايالتي 
حزب توده در تهران برگزار شد و شش نفر از 11عضو 
كميت��ه ايالتي تهران يعني ج��الل آل احمد، محمد 
سالك، محمدعلي جواه��ري، محمدامين محمدي، 
مهندس حسين ملك و مهن��دس ابوالفضل ناصحي 
كه منتقد حزب و مخالف هيئ��ت اجرايي آن بودند، 
درصدد برآمدند كنگ��ره را تشكيل دهند، اما هيئت 
اجرايي نپذيرف��ت و سرانج��ام اين گ��روه با صدور 
اعالمي��ه در 13 دي 1326 از حزب ت��وده منشعب 
شد و »جمعيت سوسياليست توده ايران« را تشكيل 
داد. در اين اعالميه آمده بود با وجود رهبري كنوني 
حزب توده، امكان اصالحات اساس��ي در اين حزب 
ناممكن است و حزب ب��ه دليل اينك��ه نمي تواند با 
افكارعموم��ي مواجه شود، از تشكي��ل كنگره طفره 
مي رود و تالش مي كند در تركيب اعضا در شوراهاي 
مختلف اعمال نف��وذ كند. اعض��اي انشعابيون  ابتدا 
عبارت بودند از: خليل ملكي، انور خامه اي، فريدون 
توكلي، دكتر رحيم عاب��دي، مهندس محمد زاوش، 

ح�زب ت�وده در آغ�از ب�ا ش�عارهاي 
آزادي خواهان�ه دلخ�واه م�ردم ايران 
توانس�ت برخ�ي از اف�راد عدالتخواه 
و وطن دوس�ت، به وي�ژه اس�تقبال 
روش�نفكران را به خود جلب كند، اما 
وف�اداري كادر رهبري ح�زب توده به 
ش�وروي و دنباله روي از سياست هاي 
آن به تدريج شرايط را به گونه اي پيش 
برد كه صداي اعتراض وطن دوس�تان 
ايراني به دخالت هاي شوروي بلند شد

مروري بر تاريخچه انشعاب ها در قلمرو انديشه چپ و حزب توده ايران

 قبض و بسط هاي تشكيالتي 
حزب پدرخوانده
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  محمدرضا كائيني
 استاد حسين محجوبي 
از نقاشان نام��دار هفت 
دهه اخير ايران به شمار 
م��ي رود. او در طول اين 
مدت، يكي از چند نفري 
است ك��ه توانسته است 
اين هن��ر در اي��ران را با 
نگ��اه فط��ري و طبيعي 
خويش سرپا نگ��ه دارد. 
در روزهاي گذشته و در چهل وپنجمين سال تأسيس 
»خانه محجوبي« اثري منتشر شد كه ضمن نماياندن 
گزارشي از زندگي محجوبي در ادوار گوناگون حيات، 
روزشماري از تاري��خ سياسي- فرهنگي معاصر ايران 
نيز است و مي تواند مورد مراجعه محققان اين حوزه  
قرار گيرد. اين اثر كه »روزگار محجوب« نام دارد، به 
همت سيدامير سقراطي به زي��ور طبع آراسته شده 

است. مؤلف در ديباچه اين پژوهش آورده است:
»حسين محجوب��ي نقاش عاشق و ع��ارف، شناخته 
شده ت��ر از آن اس��ت كه ني��از ب��ه توضي��ح داشته 
باش��د. سيم��اي او را مي ت��وان در نقاشي هاي��ش 
يافت؛نقاشي هاي��ي چشم ن��واز و آرام و دلنشي��ن با 
تصاويري بديع و زيبا از سرزمين مادري اش گيالن، با 
درختاني سر به فلك كشيده و خانه هاي گالي پوش و 
اسب هاي سفيد. او نقاش مناظر آرام و دلنشين است 
و در آثارش به دستكاري طبيعت توسط بشر اعتراض 
مي كند. نقاشي هايش آثاري دكوراتيو و خالي از معنا 
نيستند بلكه هر اثر او بيانگ��ر عواطف و احساساتش 

نسبت به طبيعت، هستي و خلقت است. 
اگر چ��ه حسين محجوب��ي نقاشي شناخت��ه شده و 
آشنا س��ت ام��ا در آستان��ه90 سالگ��ي، بازخوان��ي 
فعاليت هايش ضروري به نظر مي رسد. از اين رو بر آن 
شدم كه سالشماري از 9 دهه زندگي اين هنرمند شهير 
و نامدار را در پژوهشي طوالني تهيه و گردآوري كنم. 
در تنظيم اين سالشمار تاريخ هايي كه به رخدادهاي 
مهم هنرهاي تجسمي و روند شكل گيري تاريخ هنر 

مربوط بوده اند توجه شده اس��ت. قصد اصلي من در 
اين تاريخ نويسي مختصر و موجز، اشاره به همزماني 
رخدادها ب��ا اتفاقات مهم زندگ��ي حسين محجوبي 
بوده است. در نگارش اي��ن تقويم به سال هاي قبل تر 
از تولد حسي��ن محجوبي رفته ام ت��ا مسئله آموزش 
هنر در ايران را مورد توجه ق��رار دهم. بنابراين اولين 
تاري��خ از 1226 يعني83 سال قب��ل از تولد حسين 
محجوبي - كه تاريخ تولد كمال الملك است - شروع 
مي شود. كمال الملك به عنوان سرآغازي براي مواجهه 
با نقاشي جديد، فردي مهم در تاريخ هنر ايران است و 
كوشش هايش براي آموزش هنر در ايران مورد توجه و 
دقت اصحاب پژوهش و نقد است. تاريخ بعدي تأسيس 
وزارت علوم است كه چگون��ه مسير آموزش در ايران 
مدرن شكل گرفت و با چه سرعتي طي شد. همچنين 
به دلي��ل گيالني ب��ودن حسين محجوب��ي اشاره به 
برخي از رخدادهاي مهمي ك��ه در گيالن و همزمان 
با روزهاي كودكي تا جواني حسين محجوبي در اين 
است��ان رخ داده است ضروري بود. م��رور تاريخ هاي 
مهم در اي��ن سالشمار، نگاه دقيق تر ب��ه ايران مدرن 
است و نگاه به روزه��اي زندگي حسين محجوبي  در 
روزگار نوگرايي هنر ايران ك��ه او چگونه مسير ترقي 
و پيشرفت را در بازه هاي زمان��ي مختلف طي كرده 
است. براي سهولت در خواندن متن سالشمار، وقايع 
مربوط به زندگي استاد محجوبي با حروف بزرگ تر و 
رنگ مشكي حروفچيني و رخدادها و وقايع تاريخي 
ايران و جهان با ح��روف كوچك تر و خاكستري رنگ 

مشخص شده اند. 
اميدوارم اي��ن رويدادنگاري ب��ه خوانندگان عزيز در 
ترسيم شماي كلي تاريخ هن��ر در دوره هاي زندگي 
حسين محجوبي كمك كند. همچنين براي آشنايي 
بيشتر با استاد محجوبي و حف��ظ منابع تاريخي نياز 
به ثبت و ضبط آرشيوي تح��ت عنوان»گزيده اي از 
كتاب شناسي، مقاالت، مصاحبه ها و فيلم ها« درباره 
استاد بود كه خوانندگان عزي��ز مي توانند با رجوع به 
اين بخش از اطالع��ات آن استفاده كنن��د. از سعيد 
محجوبي، فرزند ارش��د استاد محجوب��ي كه اسناد، 
عكس ها و تصاوير كتاب را در اختيارم گذاشت، كمال 

سپاس و تشكر را دارم.« 

به بهانه انتشار روزشمار تاريخي زندگي 
استاد حسين محجوبي

 نظر به زندگي هنرمند 
در ضمن تاريخ

مهندس اسماعيل زنجاني و شش نفر از اعضاي 
كميته ايالتي تهران. اين افراد در 15 دي 1326 
ج��زوه اي را تح��ت عن��وان »دو روش براي يك 
هدف« به عنوان اولين نشريه سازماني جمعيت 
سوسياليست توده ايران منتشر كردند و رهبري 
حزب توده را به دلي��ل اتخاذ مواض��ع نادرست 
حزبي در قب��ال مسائل سياس��ي و اجتماعي به 
باد انتقاد گرفتند. حزب توده در پاسخ به مواضع 
معترضان اعالم كرد اگر همچنان بر مواضع خود 
پافشاري كنن��د، اخراج خواهند ش��د. سرانجام 
در تاريخ 26 دي 1326 اي��ن افراد از حزب توده 
جدا شدند و همراه با آن��ان 21 نفر ديگر از جمله 
احمد آرام، عباس ديوشلي، رسول پرويزي، علي 
شاهنده، علي اصغر خب��ره زاده، احمد ساعتچي، 
محمدمهدي عظيمي، ميرحسين سرشار، ملكه 
محمدي و... هم ب��ه انشعابي��ون پيوستند. پس 
از مدتي ان��ور خام��ه اي جمعيت رهاي��ي كار و 
انديشه را راه انداخت و اكثر انشعابيون با رهبري 
خليل ملكي در 26 ارديبهش��ت 1330 با حزب 
زحمتكشان دكتر بقايي ائتالف كردند و به جبهه 
ملي ايران پيوستند. انورخامه اي بعدها در تبيين 
علل انشعاب چهره هايي چون جالل آل  احمد و 
خليل ملكي از خرب توده طي مصاحبه اي گفت:

»جالل آدمي بود كه مثل خيل��ي افراد ديگر به 
حزب توده آمده بود. حزب توده ابتدا حرف هايي 
مي زد كه در ايران تازگ��ي داشت و اكثر جوانان 
بدون توجه ب��ه ماهيت حرف ه��ا و ارتباط آن با 
شوروي، ج��ذب آن مي شدند. ج��الل هم مثل 
خيلي از همين افراد طرفدار حزب توده شد. بعد 
وقتي ماهيت آنها را ديد، دل��زده شد و از حزب 
دور شد. شخصيت جالل اينگون��ه است، يعني 
هم نزديكي اش به ت��وده و هم دور شدنش از آن 
و نزديكي اش ب��ه انشعابي��ون همين طور است. 
اول فكر كرد اي��ن حزب ملي اس��ت، اما بعد كه 
ماهيت حزب را ديد، خارج شد... جالل از ابتداي 
ورود به حزب توده و عالقه مندي اش به روزنامه 
مردم - كه در آن قلم مي زد- همين گونه بود. او 
فكر مي كرد آنها ايراني و ملي هستند و عالقه شان 
به شوروي از جهت ايران دوستي و ايران پرستي 
است، اما بعد ها به طرف مقاب��ل اين نگاه رسيد. 
خيلي ها در آن مقط��ع به اين نتيج��ه رسيدند 
و به فعاليتش��ان در حزب ادام��ه ندادند... او هم 
مثل همه م��ا همين طور بود، حت��ي خود ملكي 
هم ابتدا با انديشه ملي گرايي به سمت توده آمد، 
اما وقتي فهميد اينها دارند سنگ خودشان را به 
سينه مي زنند و براي ايران كار نمي كنند، جدا و 
انشعاب مطرح شد. هم جالل آل احمد، هم خليل 
ملكي و هم ديگران يك سرنوشت مشابه داشتيم، 
اول به توده رفتيم و بعد جدا شديم. ارزش كار به 
همين بود. اينكه براي ايران به سمت توده رفتيم 

و بعد باز هم براي ايران از توده جدا شديم.«
در پي اختالف دو جن��اح حزب زحمتكشان، در 
مهر 1331 خليل ملك��ي و طرفدارانش نيروي 
سوم را تأسي��س كردند و ب��ه حمايت از مصدق 
و نهضت مل��ي پرداختند. نيروي س��وم پس از 
كودتاي 28 م��رداد به صورت مخف��ي فعاليت 
خ��ود را در نهضت مقاومت مل��ي ادامه داد و در 
سال 1337 ب��ا نام »جامع��ه سوسياليست هاي 
نهضت ملي اي��ران« فعاليت علني خ��ود را آغاز 
كرد. به اين ترتيب سوسياليسم ايراني جايگزين 
كمونيسم روسي ح��زب توده شد و ب��ه عنوان 
سرسخت تري��ن مخالف و رقيب ح��زب توده به 

فعاليت خود ادامه داد. 
در ده��ه 1320 عل��ت انشعاب در ح��زب توده 
مخالفت با سيطره جويي كمونيسم واحد جهاني 
و تالش براي قطع ارتباط از مسكو بود، اما در دهه 
1340 جريانات چپ داخل ايران هريك به سمت 
يكي از جريان هاي كمونيستي دنيا گرايش پيدا 
كردند و انشعاب هاي داخل ايران در واقع بازتاب 
كشمكش هاي كمونيس��م در سطح جهان بود و 
در نتيجه در س��ال 1342 »سازمان انقالبي« و 
در سال 1345 »سازمان طوفان« شكل گرفتند. 
  پيدايش تشّكلی به نام »سازمان انقالبي 

حزب توده ايران«
در بهمن 1342 سازمان انقالبي حزب توده ايران 
در اثر مناقشات بين شوروي و چين تشكيل شد. 
برخي از اعض��اي اين سازمان عب��ارت بودند از: 
پرويز نيكخواه، بيژن چهرازي، سيروس نهاوندي، 
بهمن قشقايي، ب��رادران كشكول��ي و سياوش 
پارسانژاد. بعدها سه نفر از اعضاي ناراضي كميته 
مركزي يعني غالمحسين فروتن، احمد سخايي 
و احمد قاسمي هم به سازمان انقالبي پيوستند 
و از حزب ت��وده اخراج شدن��د. سازمان انقالبي 
اولين تشكيالت كمونيست��ي در ايران است كه 
با مخالفت ب��ا كمونيسم روسي ح��زب توده به 
كمونيسم چيني روي آورد و مائوئيسم را ترويج 
ك��رد. سازمان انقالب��ي با سياس��ت همزيستي 
خروشچف به مخالفت پرداخ��ت و ضمن اعالم 
وفاداري ب��ه استالينيسم، ش��وروي را سوسيال 
امپرياليس��م و احياگ��ر سرماي��ه داري خوان��د. 
سازمان انقالبي اولين گ��روه كمونيستي بود كه 
به طرفداري از مبارزه مسلحانه پرداخت و بعضي 
از اعضاي خ��ود را براي كمك ب��ه شورش هاي 
عشايري ايران گسيل ك��رد. سازمان انقالبي در 
تحليل هاي خود، ايران را يك كشور نيمه فئودالي 
نيمه مستعمره مي دانست و نظريه شروع انقالب 
از روستاه��ا و محاص��ره شهرها را مط��رح كرد. 
سازم��ان انقالبي در كنفدراسي��ون دانشجويان 
ايراني در اروپا نفوذ زيادي داش��ت و در اروپاي 
غربي نشريات زيادي را منتشر مي كرد. از جمله 
كساني كه در ايجاد ارتباط بين سازمان انقالبي 
با چين و آلباني بسيار كمك كرد، دكتر فريدون 
كشاورز از رهبران سابق حزب توده بود. سازمان 

انقالبي كه خود زاده انشعاب��ي متزلزل از حزب 
توده بود، در سال 46، 49 و 50 گرفتار انشعابات 
پي درپي شد و نهايتاً به »حزب رنجبران« تغيير 

نام داد. 
  برون داد ديگري به نام »حزب طوفان«

در سال 1344 سه عضو كميت��ه مركزي حزب 
توده يعني فاسمي، سغايي و فروتن اخراج شدند. 
آنان ابتدا ب��ه سازمان انقالب��ي پيوستند و پس 
از اخ��راج از اين سازم��ان، »ح��زب طوفان« را 
تشكي��ل دادند. طوف��ان مثل سازم��ان انقالبي 
طرفدار استالين و مائو و مخالف نظريه همزيستي 
مسالمت آميز خروشچف بود، اما برخالف سازمان 
انقالبي به اين اصل كه باي��د انقالب را از شهرها 
شروع ك��رد و به روستاه��ا تس��ري داد، اعتقاد 

نداشت. 
ح��زب طوفان ك��ه در واق��ع ناش��ي از انشعاب 
در انشعاب از ح��زب توده ب��ود، از سال 1350 
دچار انشعاب��ات پي درپي ش��د. در سال 1356 
انشعاب كنندگ��ان در سازمان انقالبي مائوئيسم 
را كن��ار گذاشتند و ح��زب كمونيست كارگران 
و دهقانان را تشكيل دادن��د و با انتقاد از چين به 
طرفداري از آلباني پرداختن��د. در سال 1357 
گروهي از اعض��اي حزب كمونيس��ت منشعب 

شدند و حزب »كار ايران« را تشكيل دادند. 
  مبارزه جويان مس�لحانه اي كه از حزب 

توده جدا شدند
هر چند برخي گروه هاي منشعب شده از حزب 
توده در دهه 1340 و مشخصاً سازمان انقالبي، 
مبارزه مسلحان��ه را آغاز كردن��د، اما نخستين 
گروهي كه ب��ه شكل رسمي جن��گ چريكي و 
مبارزه مسلحانه با رژيم ش��اه را آغاز كرد، گروه 
جزني بود كه شكل گيري آن هم حاصل انشعاب 
از حزب توده و مخالفت با مشي سياسي و حزبي 
آن بود. گروه جزني كه بعدها به گروه سياهكل و 
گروه جنگل شهرت پيدا كردند، از جمله اعضاي 
سازم��ان جوانان حزب توده بودن��د كه در سال 
1342 به مبارزه مسلحان��ه پرداختند. اعضاي 
شاخص اين گ��روه بيژن جزن��ي و حسن ضياء 
ظريفي بودند كه در س��ال 1345 مواضع خود 
را آشكارا بيان كردند و تع��دادي از بازماندگان 
گروه رزم آوران ح��زب توده به آنه��ا پيوستند. 
در بهم��ن 1349 اف��رادي از گ��روه جزن��ي به 
رهبري علي اكبر صفايي فراهاني در جنگل هاي 
سياهكل به عملي��ات مسلحانه دست زدند. اين 
حركت را سرآغ��از جنگ هاي چريكي نيروهاي 
چپ علي��ه رژيم ش��اه برمي شمارن��د. سازمان 
چريك هاي فدايي خل��ق در فروردين 1350 با 
ادغام گروه هاي جزني- ظريف��ي و احمدزاده - 

پويان تشكيل شد. 
در مهر سال 1355 گروه��ي از اعضاي سازمان 
چريك هاي فدايي خلق از اين سازمان منشعب 
شدند و به حزب توده اي��ران بازگشتند. در آذر 
1358 هم گروهي با عنوان گروه آزادي و برابري 

به حزب توده پيوستند. 
در خ��رداد 1359 هف��ت نفر از اعض��اي حزب 
دموكرات كردستان به رهب��ري غني بلوريان از 

اين حزب جدا شدند و به حزب توده پيوستند. 
  تداوم انشعابات حزب توده در دهه 60

انشعابات حزب توده در ده��ه 1360 ادامه پيدا 
كردند. حزب ت��وده كه از اواخر ده��ه 1350 تا 
اوايل ده��ه 1360 توانسته بود ب��ا ترفندهايي 
ب��ه فعاليت علني بپ��ردازد، در س��ال 1362 در 
پي دستگيري سران حزب ت��وده و علني شدن 
جاسوسي آن ب��راي ش��وروي، غيرقانوني اعالم 
شد و باقيمانده تشكي��الت آن به خارج از كشور 
منتقل شدند. در سال 1364 انفصاليون، يعني 
خسرو )بابك( امير خس��روي، فريدون آذرنور و 
فرهاد فرجاد آزاد از ح��زب توده جدا شدند و در 
سال 1365 نشريه »پ��ژواك« را منتشر كردند. 
جنب��ش توده اي هاي مب��ارز انفصال��ي در سال 
1366 اعالم موجوديت ك��رد و از دي ماه همين 
سال ب��ا نام ح��زب دموكراتيك م��ردم ايران به 
فعاليت پرداخت. اين حزب نشريه اي با نام »راه 
اراني« را منتشر مي كرد كه بعدها به »راه آزادي« 
تغيير نام داد. سه عضو كميته مركزي اين حزب 
از اين ح��زب منشعب شدند و به ح��زب كارگر 
به رهبري محمدرضا شالگون��ي پيوستند. افراد 
ديگري از اين حزب همچون سياوش كسرايي، 
محمدتقي برومند، رحيم نامور، حميد احمدي، 
غني بلوري��ان، آوانسيان، حبي��ب اهلل فروغيان، 
محسن حيدريان، محمدامين سراجي، علي اكبر 
شاندرمني، محمدعلي جعفري و... هم يا از حزب 

اخراج شدند يا استعفا دادند. 
  و كالم آخر 

شكل گي��ري حزب ت��وده ابتدا حاص��ل ائتالف 
سوسياليست ها،كمونيست ه��ا، روشنفك��ران و 
فعاالن سياسي و كارگري ب��ود، اما انشعاب هاي 
متعدد در اي��ن ح��زب، غي��ر از تأثيرپذيري از 
فضاي بين المللي ب��ر رقابت هاي دروني اردوگاه 
كمونيسم، ناش��ي از عدم تجان��س كامل ميان 
گروه هاي پيونديافته در تشكيالت حزب هم بود. 
در اين حزب از كمونيست دوآتشه تا تشكل هاي 
ملي و مذهبي شركت داشتند كه به هيچ وجه از 
لحاظ مباني و ايدئولوژي تناسبي با هم نداشتند 
و در واقع پيوستن آنها به حزب توده يك حركت 

تاكتيكي بود و دوام زيادي نياورد. 
حزب توده بعد از كودتاي 28 م��رداد و در آغاز 
انقالب اسالمي و تا مدتي پس از پيروزي انقالب 
دائماً از تشكيل جبه��ه اي از نيروهاي مترقي و 
ضدامپرياليست حرف مي زد و بر تشكيل جبهه 
ضد ديكتاتوري اصرار داش��ت، اما انشعاب هاي 
مختلف درون خود حزب، يكپارچگي آن را از بين 

برد و اين امر هرگز تحقق پيدا نكرد. 
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