
  محمدرضا كائيني
 »پنجاه سال فراز و فرود 
حزب توده ايران« عنوان 
پژوهشي اس��ت كه در 
س��اليان اخير، از سوي 
مرك��ز اس��ناد انق��اب 
اسامي نشر يافته است. 
به واقع اين اثر مي كوشد 
كه از آغاز و اتمام فعاليت 
اين ح��زب در نيم قرن اخير، تصويري روش��ن به 
دس��ت دهد. تصويري كه ب��دون آن، ه��ر گونه 
خوانشي از تاريخ معاصر كشورمان، بي اثر خواهد 
بود. محسن مدير ش��انه چي مؤلف اين كتاب، در 
باب محتواي آن، در ديباچه چنين آورده اس��ت: 
»پس از پيروزي انقاب اس��امي به رهبري امام 
خميني، در ميان تعجب هم��گان حزب  توده در 
حماي��ت و پش��تيباني از خط امام بس��يار ممتاز 
مي نمود. اين حزب به رغم حجم وسيع تبليغات و 
ش��انتاژ گروه هاي اخاف حزب ت��وده را به نوعي 
مرتبط با اين حزب مي توان خواند، كم و بيش همه 
روشنفكران و انديشمندان چپ ايراني را نيز طي 
چند س��ال بايد به گونه اي در ارتباط با اين حزب 
ديد؛ پيشگامان انديشه چپ و معلمان يا مربياني 
كه ميراث فكري و سياس��ي آنان ب��ه حزب توده 
رسيد، توده اي ها و نيز فرزندان و پرورش يافتگان 
در دامان اين حزب كه برخي ب��ا پايداري و تعلق 
خاطر يا جزميت و تعصب توده اي ماندند و بعضي 
با بريدن و رميدن يا نوانديش��ي و استقال فكر و 
عمل و خطر ك��ردن و درنورديدن راه هاي تازه، از 
حزب گسس��تند. طرفه آنكه از آغ��از دهه ۲۰ يا 
دومي��ن دوره پيداي��ش و گس��ترش اح��زاب و 
جمعيت هاي سياسي در ايران پيدايي حزب توده 
در مقام تشكل سياسي شاخص چپ در ايران خود 
به تكوين برخي از مهم تري��ن احزاب و گروه هاي 
سياسي نيم قرن اخير در دو طيف ديگر تشكل هاي 
سياس��ي تاريخ ايران يعني جريان ه��اي ديني و 
مذهبي و گرايش هاي ملي و ناسيوناليست ياري 

داد، چراكه بس��ياري از اح��زاب و جمعيت هاي 
سياسي متعلق به اين دو بستر فكري و ايدئولوژيك 
به مثابه واكنشي در برابر تبليغات و فعاليت هاي 
حزب توده به وج��ود آمدند و گس��ترش يافتند. 
صرف نظ��ر از چنين احزاب و تش��كل هايي حتي 
برخي ش��به حزب ها يا احزاب دولت��ي، فصلي و 
شخصي نيز مش��خصاً در مقابله با حزب توده يا با 
الگوي اين حزب يا به كمك نظريه پردازان سابق 
توده اي تشكيل ش��د؛ از حزب دموكرات ايران در 
دهه ۲۰ تا حزب رس��تاخيز در دهه ۵۰. به تعبير 
خ��ود ح��زب ت��وده حت��ي حزب بازي ه��ا و 
حزب سازي هاي شاه و قوام به تقليد از حزب توده 
صورت گرفت. بر اين اساس، مطالعه و بررسي بيش 
از نيم ق��رن حيات حزب ت��وده ايران در مس��ير 
ش��ناخت تاريخ تحزب در ايران ب��ه طور خاص و 
تاريخ سياس��ي معاصر ايران به طور عام ضرورتي 
انكارناپذير است. در باب بيشتر احزاب و گروه هاي 
سياسي اغلب آنچه نوشته شده يا از سوي خود آن 
اح��زاب و گروه ها و ب��ه گونه اي س��تايش آميز يا 
توجيه گر يا از سوي مخالفان آن احزاب و گروه ها 
يا به طور كلي مخالفان تحزب و تش��كل نگاشته 
شده است و طبعاً دور از حب و بعض نيست، حزب 
توده ايران نيز مستثنا از اين قاعده نبوده است. در 
اين ميان انتشار اسنادي كه از احزاب و گروه هاي 
سياسي به جاي مانده است، از جمله اسناد مربوط 
به حزب  توده، ش��ايد بيش از س��اير نوشته ها به 
شناخت بي طرفانه و منصفانه تر اين تشكل ها ياري 
كند اما اسناد طبعاً اجزاي پراكنده و ماده خامي 
اس��ت كه به تنهايي ش��ناخت جامعي در اختيار 
اس��تفاده كنندگان از آنها ق��رار نمي دهد. به اين 
ترتيب، با وجود انبوه نوشته ها و اسنادي كه در باب 
حزب توده انتشار يافته يا منافع بسيار بيشتري كه 
در آنها به گونه اي به حزب  توده نيز پرداخته شده 
است، هنوز جاي نوش��ته اي توصيفي، منصفانه و 
بي طرفانه در اين خص��وص خالي بود. در نگارش 
اين اثر در عين ارائه شناخت بالنسبه جامعي از اين 
حزب، سعي بر اختصار و ذكر مباحث اصلي بود و 
پرهيز از تفصيل و تطويل كام. طبعاً براي مطالعه 
تفصيلي جزئيات امور و هر يك از مباحث فرعي و 
حاش��يه اي كه به جهت��ي مورد توج��ه خواننده 
عاقه مند و پژوهشگر قرار گيرد مي توان به آثاري 
كه به آنها ارجاع ش��ده يا س��اير مناف��ع مراجعه 
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  سمانه صادقي
از برگزاري كنفران�س تاريخي گوادلوپ، 42 س�ال 
سپري شد. با اين همه زمينه هاي برگزاري اين اجالس 
و نيز پيامدهاي آن، همچنان محم�ل تضارب آرای 
تاريخ پژوهان با گرايشات گوناگون است. در گفت و 
شنود پي آمده، حسن بهشتي پور پژوهشگر تاريخ 
معاصر ايران، به ارزيابي اين رويداد تاريخي پرداخته 
اس�ت. اميد آنکه عالقه مندان را مفيد و مقبول آيد.

      
نخس�ت بفرمايي�د زمينه ه�اي كنفران�س 
گوادل�وپ، چ�ه ب�ود و س�ران كش�ورهاي 
ش�ركت كننده، به چ�ه دليل به اي�ن نتيجه 
رسيدند كه اين كنفرانس بايد زودتر برگزار 

شود؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. بايد بگويم كشورهاي غربي، 
اين كنفرانس را به خاطر ايران تشكيل نداده بودند. بلكه 
اين نشستي بود كه در س��ال 1973، توسط گروه هفت 
كشور صنعتي به وجود آمد. البته آن موقع، شش كشور 
عضو اين گروه بودند و هنوز كانادا به آنها نپيوس��ته بود. 
اين گروه با پنج كشور كار را شروع كرد: امريكا، آلمان، 
انگليس، فرانسه و بعداً ژاپن هم به آنها ملحق شد و گروه 
شش كشور شد. بعد از آن به هر دليل، ايتاليا هم به آن 
گروه پيوس��ت و گروه هفت كش��ور صنعتي را تشكيل 
دادند. مجموعه اين كش��ورها، اجاس هاي متعددي را 
به صورت س��االنه برگزار مي كردند. منتها در كنفرانس 
گوادلوپ- جزيره گوادلوپ يكي از مس��تعمرات كشور 
فرانسه بود- از تمام كشورهاي عضو، دعوت به عمل نيامد 
و غيراز ايتاليا- كه هنوز عضو نشده بود- تنها كشورهاي 
امريكا، آلمان، انگليس و فرانسه ش��ركت كردند. به هر 
حال اينه��ا در دي ماه به جمع بندي رس��يده بودند كه 
با توجه به مجموع��ه تظاهراتي كه مردم اي��ران انجام 
دادند- بخصوص از 17ش��هريور به بعد و آن تظاهرات 
باشكوه تاس��وعا و عاش��ورا كه در نوزدهم و بيستم آذر 
13۵7 انجام گرفت و بعد هم تظاهرات گسترده اربعين 
حسيني- اگر بخواهند از شاه و حكومتش حمايت كنند، 
بايد حداقل يك ميليون نفر را كشتار كنند و آخرش هم 
مشخص نيست كه به نتيجه برسند. به همين دليل بود 
كه از شاه قطع اميد كردند! البته خود شاه هم باور كرده 

بود كه مردم واقعاً اين حكومت را نمي خواهند. 
اما سلطنت طلبان ادعا مي كنند شاه به خاطر 
عالقه به مردم ايران، دست به كشتار گسترده 

نزد.
در اين باره دو نكته را نبايد از نظر دور داشت: 

1- با حمايت دولت ه��اي خارجي نمي ش��ود در ايران 
حكومت كرد. يعني دولتي كه اتكاي��ش به دولت هاي 

خارجي باشد محكوم به سرنگوني است. حال اين مسئله 
دير يا زود دارد ولي س��وخت و س��وز ندارد. ش��اه چون 
حمايت امريكا و انگليس را پش��ت سر خود داشت، فكر 
مي كرد با حمايت آنها مي تواند حكومتش را براي هميشه 
سرپا نگه دارد ولي متوجه شد كه نه، با اتكا به نيرو خارجي 
نمي توان حكومت كرد و اين يك تجربه شكست خورده در 
تاريخ همه ملت ها از جمله ايران است. كدهاي متعددي 

هم براي اثبات اين تجربه تاريخي وجود دارد. 
۲- شاه تصور مي كرد با مس��لح كردن ارتش و با اتكا به 
قدرت نظامي، مي تواند حكومت و قدرتش را تثبيت كند. 
بنابراين گارد جاويدان درست كرد و 1۰ تا 1۲ ميليارد 
دالر از كش��ورهاي امريكا و انگليس تسليحات نظامي 
خريد. او تصور مي كرد اين ت��وان نظامي، حكومتش را 
مي تواند پابرجا نگه دارد اما تجربه تاريخي نشان داد كه 
حكومت ها بر پايه مردم و حمايت آنها پايدار مي مانند و 
حكومتي را با اتكا به ساح نمي توان پايدار نگه داشت. 

بنابراين اين هم تجربه شكست خورده اي است. 
از مذاك�رات كنفرانس گوادل�وپ، چه مقدار 
اسناد رسمي منتشر ش�ده و چه ميزان آن، 

محرمانه بوده و انتشار نيافته است؟
از اين كنفرانس و از نظر تاريخي، سندي منتشر نشده 
ولي افرادي مثل ژيس��كار دستن يا برژينسكي- مشاور 
امنيت ملي كارتر- اش��اراتي به محتواي اين نشس��ت 
داشتند. جيمي كارتر نيز در خاطراتش، نقل قول هايي 
از اين كنفرانس كرده است اما تمام اين افراد تا به امروز 
در مصاحبه هايشان، تنها به همان بخش اعامي اشاره 
كرده اند و حداق��ل من نديده ام كه در م��ورد آن بخش 

رسمي- كه محرمانه بوده- چيزي منتشر شده باشد! 
اينک�ه در تبليغ�ات جريان س�لطنت طلب 
گفته مي شود با اين كنفرانس امريکايي ها و 
اروپايي ها زير پاي شاه را خالي كردند، چقدر 

صحت دارد؟ 
ببينيد، خيلي مطالب بي اس��اس گفته مي ش��ود! بله، 
جريان هاي سلطنت طلب، اين طور مطرح مي كنند كه 
امريكايي ها به شاه پشت كردند و ش��اه را، امريكايي ها 
برداش��تند. در حالي كه اين يك دروغ تاريخي است و 
سلطنت طلبان سعي در تحريف تاريخ را دارند. واقعيت 
اين است كه امريكايي ها، نهايت تاش خود را كردند كه 
شاه را در قدرت نگه دارند، چون متحدشان بود ولي وقتي 
ديدند كه نمي توانند ش��اه را در قدرت نگه دارند- چون 
يك ملت براي سرنگوني او به پا خاسته بودند- در اواخر 
آذر، از ماندن او و ادامه حكومتش، قطع اميد كردند و به 
اين جمع بندي رس��يدند كه بايد او از ايران خارج شود. 
اين به اين معنا نيست كه امريكايي ها مي خواستند شاه 
سرنگون شود، نه، امريكايي ها ترجيح شان اين بود كه با 

شاه همكاري كنند. حتي به همين خاطر هايزر را به ايران 
فرستادند كه بررسي كند كه آيا مي توانند كودتايي برپا 
كنند يا خير؟ اما به واسطه شرايط و فضايي كه در ايران در 
جريان بود، اين كودتا به شكست انجاميد! چون ملتي به 
پا خاسته بود كه رهبري سازش ناپذير داشت كه به هيچ 
وجه در مسير خواست آنها حركت نمي كرد. در نهايت 
غرب تصور كرد، مي تواند ب��ا جناح جبهه  ملي و نهضت 
 آزادي و جريان هايي كه غير از جريان تابِع امام خميني 
بود، كنار بيايد و آينده ش��ان را در بعد از انقاب، تثبيت 

كند. اميدشان اين بود ولي نهايتاً نتيجه اي نگرفتند. 
ش�ايد ادعاهاي جريان سلطنت طلب از آنجا 
نشئت مي گيرد كه شاه در مصاحبه اي مي گويد 

ما ديگر به چشم آبي ها باج نمي دهيم. 
اين هم از آن قصه هاي دروغيني اس��ت كه براي تاريخ 
ايران گفته ش��ده. اوالً تكه  نواري كه اين جماعت آن را 
مستمسك كرده اند، متعلق به سال 13۵1 است. اما چرا 
ش��اه چنين صحبتي كرد؟ براي اينكه موضوع افزايش 
قيمت نفت بود و شاه درخواست داشت كه مثاً، نفتي كه 
دو دالر فروخته مي شد را، پنج دالر بفروشند! حال اين 
مسئله چه ربطي به قضاياي س��ال 13۵7 دارد؟ در اين 
ميان كلي حادثه و مس��ائل مختلف پيش آمده تا ما به 
سال 13۵7 رسيده ايم. ثانياً علي االصول حكومت پهلوي، 
يك حكومت وابسته بود و ما بايد مفهوم اين وابستگي را، 
كاماً درك كنيم. هرچند سلطنت طلبان تاش مي كنند 
كه بگويند حكومت شاه با حكومت امريكا متحد بود اما 
متحد بودن دو كش��ور به چه معناست؟ يعني اينكه دو 
كش��ور با هم رابطه دارند و با هم در زمينه هاي مختلف 
همكاري مي كنند و مكمل يكديگر هس��تند؟ حقيقت 
اينكه رابطه شاه با امريكا و انگليس، رابطه وابستگي بود. 
يعني يك طرف تعيين مي كرد كه م��ا چه كاري انجام 
دهيم و ما هم مي رفتيم و همان كار را انجام مي داديم! اين 
مسئله به وضوح، در خاطرات و مصاحبه هاي مسئوالن 
دوره پهلوي، قابل رؤيت اس��ت كه چگونه امريكايي ها 
براي ايران تصميم مي گرفتند و حتي نخست وزير تعيين 
مي كردند! در يكي از اسناد ساواك آمده است: »سناتور 
س��يدجال الدين تهراني به يكي از دوس��تانش كه روز 
جمعه 134۲/11/11 به ماقاتش رفته بود، اظهار كرده: 
دخالت خارجي ه��ا در امور ما چقدر علني ش��ده. وزير 
مختار سفارت امريكا )سفير( كه از مستأجران حسنعلي 
منصور در حزب  ايران  نوين است و با او سر و سري دارد، 
علناً گفته من حسنعلي منصور را به نخست وزيري خواهم 
رساند، همان طور كه دكتر اميني را نخست وزير كردم!« 
اين سند ساواك، مربوط به 3۵ روز پيش از نخست وزيري 
حسنعلي منصور اس��ت. آقاي عبداهلل آذربرين معاون 
عملياتي نيروي  هوايي ش��اه ني��ز در خصوص دخالت 

پيش از نشست گوادلوپ، حکومت شاه 
از سوي مردم سرنگون شده بود! اما در 
آن نشست ،كشورهاي غربي بر حركتي 
كه مردم ايران داشتند صحه گذاشتند 
و اينک�ه ديگ�ر نمي توانن�د از ش�اه 
نگهداري كنند و اميدشان را به بختيار 
بستند. بعد از آنکه بختيار هم نتوانست 
كاري از پي�ش ببرد، س�راغ مهندس 
بازرگان رفتند و خواس�تند با عناصر 
غرب گرا در درون انقالب كنار بيايند

»نظري بر زمينه ها و پيامدهاي كنفرانس گوادلوپ« در گفت و شنود با حسن بهشتي  پور

گوادلوپ به معنای تمایل 
ابرقدرت ها به سرنگونی شاه نبود
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امريكايي ها در امور داخلي ايران مي گويد: »حتي در 
تعيين فرماندهان نيروي  هوايي، نيز سفير وقت امريكا 

دخالت داشت. « 
ح�ال چ�را امريکايي ه�ا ب�ه دنب�ال 

نخست وزيري حسنعلي منصور بودند؟ 
چون زمان��ي كه اميني به نخس��ت وزيري رس��يد، 
طرح امريكايي اصاحات ارض��ي را مطرح كرد ولي 
موفق نش��د و بعد علم نخس��ت وزير ش��د اما چون 
مي خواس��تند كاپيتوالسيون را در س��ال 134۲ به 
ملت ايران تحميل كنند، بايد نخست وزيري انتخاب 
مي شد كه صددرصد امريكايي باشد نه انگليسي. به 
همين خاطر روي نخست وزيري حسنعلي منصور، 

سرمايه گذاري كردند. 
يعني شاه در افزايش قيمت نفت و درآمد 

ايران از فروش آن، نقشي نداشت؟
ببينيد ريش��ه اين افزايش قيمت نف��ت، به جنگ 
بين اعراب و اس��رائيل برمي گش��ت. پادش��اه وقت 
عربستان براي اينكه مقابل اسرائيل بايستد و به آنها 
كمك نش��ود، اعام كرد ما ديگر نفت نمي فروشيم! 
كش��ورهايي مثل ونزوئا و عراق و كويت نيز، از اين 
تصميم حمايت  كردند. شاه هم از اين جريان حمايت 
كرد. البته گفته مي شود شاه با آنكه اعام همبستگي 
كرده بود ولي مخفيانه همچنان به صادراتش ادامه 
مي داد! نهايتاً بر اثر اين تحريم، شوكي به بازار نفت 
وارد مي شود و قيمت نفت افزايش پيدا مي كند. حال 
آنها اين بخش را برجس��ته مي كنند كه بگويند شاه 
آن قدر مقتدر بوده كه چنين كاري كرده، در حالي كه 
با تصميمي كه ريچارد نيكسون )رئيس جمهور وقت 
امريكا( گرفت و توافق برتون وودز را كنار گذاش��ت، 
رابطه دالر با طا قطع شد و عماً ميليون ها دالر را، به 

سمت امريكا جلب كرد!
به چه صورت؟

يعني همين نفتي كه قيمتش باال رفته بود را، امريكا 
از طريق برداشتن رابطه بين دالر با طا، براي خودش 
جبران ك��رد. چون قب��ًا هر اونس ط��ا، به صورت 
فيكس 3۵ دالر بود اما نيكس��ون در سال 1971 با 
اجازه خودش، اين رابطه را قط��ع كرد و گفت ديگر 
عرضه و تقاضای ب��ازار طا، قيمت را تعيين مي كند 
و ما ديگر باب��ت آن پولي نمي پردازيم! اين مس��ئله 
عمًا موجب ش��د كه قيمت طا، پايين بيايد و دالر 
ارزش��ش نس��بت به طا، كم ش��ود. يعني در سال 
1971، شما يك اونس طا را كه 31 گرم و خورده اي 
بود، مي خري��دي 3۵ دالر، اما االن اي��ن يك اونس 
18۵۰ دالر ش��ده! يعني از س��ال 1971 ت��ا امروز، 
ارزش دالر بسيار پايين آمده اس��ت. در ايران راجع 
به اين مسئله، كسي صحبت نكرده كه دالر، چقدر 
افت قيمت داشته است. وقتي هم ارزش دالر آن قدر 
افت كرده، يعن��ي امريكا توانس��ته در ازاي كاهش 
قيمت دالر، صادراتش را افزايش دهد و از وارداتش 
كم كند و بسياري از دارايي هايي كه خارج از كشور 
داشت، قيمتش يك دفعه پايين آمد! به دليل اينكه 
رابطه دالر و طا قطع شد و بازار آزاد، قيمت را تعيين 
مي كرد. سلطنت طلبان به اين واقعيت تاريخي، اصًا 
توجه نمي كنند و فقط مي گويند فيصل يا شاه آمدند 
قيمت نفت را در سال 1973 باال بردند! در حالي كه 
نيكسون اين كار را در س��ال 1971، انجام داده بود. 
آن افزايش قيمت نفت، عمًا كمپاني هايي كه نفت 
صادر مي كردند، مثل آرامكو-كه در عربستان سعودي 
سرمايه گذاري كرده بود- باعث شد نفت را در واقع، 
به قيمت گران تري بخرد ول��ي درآمدش با توجه به 
آن تبادل دالر و طايي كه شده بود، نه تنها كاهش 
پيدا نكرده بود، بلكه افزايش هم يافت. اين يك رابطه 
پيچيده اقتصادي است. مي خواهم بگويم فيلمي كه 
اينها بازي مي كنند، در واقع موضوعي اس��ت كه در 
سال 1973 اتفاق افتاده و سخنراني شاه هم مربوط 
به سال 13۵1 است. بنابراين اين موضوعات به هم 
ارتباطي ندارند و ما بايد به تاريخ وقايع توجه كنيم و 
رابطه ها را كشف كنيم. ببينيم واقعاً شاه يك حاكم 
مستقلي بوده كه تصميم گرفته قيمت جهاني نفت 
را باال ببرد، يا نه در اثر جنگ اعراب و اس��رائيل و آن 
تحوالت كه رخ داد، اين قيم��ت افزايش پيدا كرده 
اس��ت. عاوه بر آن افزايش اين قيم��ت، آيا به نفع 
كشورهاي عربي تمام ش��ده يا به زيانشان؟ و آيا در 
نتيجه اين تصميم بوده كه انقاب اسامي پنج سال 
بعد به وقوع پيوست؟ اينها مسائلي است كه بايد به آن 
توجه كرد. جماعت سلطنت طلب، هر رطب و يابسي 
را به هم مي بافند! واقعيت اين است كه اساساً مردم 
ايران اگر بلند نش��ده و انقاب نكرده بودند، امريكا 
چطور و چرا بايد زير پاي شاه را خالي مي كرد؟ چون 
زماني كه قيمت نفت باال رفت، شاه قرارداد ميليادري 
بابت خريد س��اح با امريكا امضا كرد! در نتيجه شاه 

خادم امريكا بود. 
درآمد حاصل از فروش نفت، تأمين كننده 

نيازهاي زيربنايي اقتصاد ايران نبود؟
نه اينكه نب��وده بلكه اولويت حاكمي��ت تأمين اين 
مسائل نبوده است. در واقع اين پول نه تنها به جيب 
ملت ايران نرفت بلكه صرف امور زيربنايي كه ملت از 
آن استفاده مي كردند، هم نشد. االن همه شهرهاي 
كشور برق دارد و اين مسئله براي مردم طبيعي است 
كه برق داشته باشند ولي همين امروز هم خيلي از 
نقاط دنيا، از وجود برق محروم هستند. حال چرا االن 
همه جاي كشور برق دارد، چون بعد انقاب در امور 
زيربنايي از جمله برق، گاز، سدسازي و جاده سازي 
سرمايه گذاري شد. اين كارها را مي شد از همان سال  
۵۲ به بعد كه قيمت نفت باال رفت در كش��ور انجام 
بدهند اما چون دغدغه  حاكميت نبود، انجام نگرفت. 
درآمد حاص�ل از فروش نف�ت صرف چه 

مواردي مي شد؟
همان طور كه گفتم اولين محلي ك��ه اين درآمد در 
آنجا مصرف مي ش��د، تأمين هزينه هاي نظامي بود. 
دومين محل، تأمين هزينه خريدهايي بود كه ش��اه 
انجام مي داد و س��رمايه گذاري در كشورهايی مثل 
مصر، هند، فرانسه و... ش��اه افتخار مي كرد كه مثًا 
با ي��ك ميلي��ارد دالر، 1۰ درصد از س��هام مجتمع 
غني سازي اورانيوم يوروديف فرانس��ه را خريداري 
كرده و وام هاي كاني به كشورهاي ديگر داده است. 
البته برخي از اين وام ها هنوز هم پرداخت نشده مثل 
وامي كه به اسرائيل داده شد. خريدهايي هم بوده كه 
هنوز تحويل مان نداده اند مثل خريد تانك چيفتن از 

بريتانيا كه هنوز تحويل مان نداده اند. 
شاه ادعا داشت با اين اقدامات نفوذ ما در 

دنيا افزايش مي يابد.
اما سؤال اين است كه اين نفوذ به چه دردي مي خورد؟ 
خريد س��هام يك كارخانه  خارجي، سرمايه گذاري 
اس��ت ولي وقتي اوضاع در داخل كشور خراب است 
به ج��اي س��رمايه گذاري داخلي، چرا م��ي روي در 
خارج از كشور س��رمايه گذاري انجام مي دهي؟! اين 
سرمايه گذاري به چه درد مي خورد؟ سرمايه گذاري 
خارجي در داخل كشور، استعمار به وجود نمي آورد، 
بلكه موج��ب انتقال فناوري و تكنولوژي به كش��ور 
مي شود. يعني زماني كه ذوب آهن توسط شوروي در 
ايران ساخته شد، در واقع فناوري ذوب آهن به ايران 
انتقال يافت. همچنين كه اين مس��ئله را در ساخت 
راه آهن نيز مشاهده مي كنيم. يا امروزه چطور ما در 
سدسازي مستقل ش��ده ايم، به خاطر اينكه فناوري 
سدسازي داخل كش��ور آمده و بومي ش��ده است. 
همان طور كه امروزه در مس��ئله نفت در روي زمين 
خودكفا شده ايم. حال مي خواهم بگويم كه به هر حال 
اگر رويكرد استقال كشور باشد و عدم وابستگي، ابتدا 
بايد در امور زيربنايي س��رمايه گذاري صورت گيرد. 
يعني ابتدا بايد زيرساخت هاي آموزشي، بهداشتي، 
حمل و نقل و ارتباطات و... را گس��ترش و توس��عه 
داد. چون مثًا وقتي برق در كش��وري توليد شود به 
كارخانه س��ازي هم كمك مي كند يا مثًا لوله كشي 
گاز موجب مي شود كه انرژي به قيمت ارزان و پاك به 
دست مردم برسد. حال برخي مي گويند تكنولوژي 
در آن زمان به آن حد نرسيده بود ولي بايد گفت آن 
زمان با اينكه تكنولوژي مخابرات در كش��ور بود اما 
مردم براي داشتن يك خط تلفن 1۰ سال در نوبت 
منتظر مي ماندن��د. پس حاكميت مي توانس��ت در 
اين زمينه ها س��رمايه گذاري كند ولي اولويتش اين 
مسائل نبود. متأسفانه همان طور كه اشاره شد درآمد 
حاصل از فروش نفت خرج خاندان سلطنتي كه امور 
دست چندم در ايران بودند، مي شد. بعد هم افتخار 
مي كردند كه واردات در كشور داريم و مثًا اين طور 
توجيه مي كردند كه »ما هر جا كه كمبودي در كشور 
باش��د واردات مي كنيم. ديگران نوكر ما مي شوند و 
برايمان كاال توليد مي كنند، چه اشكالي دارد!« جمله 
ما مي توانيم را م��ردم ايران بعد از پي��روزي انقاب 
اس��امي اثبات كردند وگرنه قبل از آن، مردم ايران 

نمي گفتند ما مي توانيم. 
حال سؤال اين است كه واقعاً تصميم گيري 
در خصوص مسئله نفت با خودمان بود، يا 

توسط غرب به ما ديکته مي شد؟
بعضي ه��ا مي گوين��د در اي��ن قضي��ه امريكايي ها 
غيرمستقيم نقش داش��تند اما بنده موردي را پيدا 
نكرده ام كه نش��ان بدهد امريكايي ها دس��تور داده 
باشند كه ما توليد نفت را پايين بياوريم. بلكه برعكس 
امريكايي ه��ا و اروپايي ه��ا اتحادي تش��كيل دادند 
كه ب��راي مقابله با چنين وضعيت��ي در دنيا، ذخيره 
اس��تراتژيك نفت ايجاد ش��ود. يعني براي مناطقي 
ذخيره استراتژيك تعيين كردند و نفت را آنجا ذخيره 
مي كردن��د كه اگ��ر روزي كش��ورهاي صادركننده 
نفت، تولي��د را كاهش داده و قيمت نفت را ش��ديداً 
افزايش دادند، آنها بتوانند از آن ذخاير اس��تراتژيك 

استفاده كنند. 
وجود يا عدم تشکيل كنفرانس گوادلوپ 
آيا در سرنوشت انقالب اسالمي تأثير گذار 

بود يا خير؟
عماً پيش از اين نشست، حكومت شاه از سوي مردم 
سرنگون شده بود اما در آن نشست كشورهاي غربي 
صحه گذاش��تند بر حركتي كه مردم ايران داشتند 
و اينكه ديگر نمي توانند از ش��اه نگه��داري كنند و 
اميدشان را به بختيار بستند. بعد از آنكه بختيار هم 
نتوانست كاري از پيش ببرد سراغ مهندس بازرگان 
رفتند و خواستند با عناصر غرب گرا در درون انقاب 
كنار بيايند كه در آن زمينه هم به نتيجه نرسيدند. 

بنابراين در آبان 13۵8 اين پرونده عمًا بسته شد. 
نفوذ امريکايي ها در سال57 در بخش هاي 

گوناگون ايران چه ميزان بود؟
اين مبحث مفصلي است كه فرصت بيشتري مي طلبد 
اما حضور مستشاران امريكايي كه تعدادشان تصور 
مي كنم ب��االي 6۰ هزار نفر بوده يك��ي از جلوه هاي 
نفوذشان در ايران است. عاوه بر اينكه امريكايي ها 
انواع نهادهاي فرهنگي مثل انجمن  ايران و امريكا را 

نيز در ايران داشتند.

 تأمالتي در كارنامه
 »حزب توده« در ايران

حزبي به مثابه الگوي 
احزاب پهلويستي!

كنفرانس گوادلوپ، هرگز به اين معنا 
نبود كه امريکايي ها مي خواستند 
شاه سرنگون شود، آنها ترجيح شان 
اين بود كه با ش�اه همکاري كنند. 
حتي به همي�ن خاطر هاي�زر را به 
ايران فرس�تادند كه بررس�ي كند 
كه آيا مي توانند كودتايي برپا كنند 
يا خير؟ اما به واس�طه شرايطي كه 
در ايران در جري�ان بود، اين كودتا 
به شکس�ت انجاميد! ملت�ي به پا 
خاسته بود كه رهبري سازش ناپذير 
داش�ت و به هي�چ وجه در مس�ير 
خواس�ت آنه�ا حرك�ت نمي كرد!

     دهه 20. رهبران حزب توده
 در حاشيه حضور در دادگاه نظامي


