
  احمدرضا صدری
روز هایی که بر ما می گ�ذرد، تداعی گر فراخوانده 
ش�دن اعضای حزب توده ایران ب�ه دادگاه انقالب 
اس�المی و نهایتًا انهدام شبکه این تشکل قدیمی، 
در ایران است. این گروه که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، مدعی بود که به گونه ای مطلق از خط امام 
حمایت می کند، هماره در تور امنیتی نظام اسالمی 
قرار داشت و آنگاه که احساس شد که وجود برخی 
نفوذیان آنان در مراکز حس�اس نظامی و سیاسی، 
می تواند در شرایط خطیر آن روز ایران مشکل ساز 
باش�د، نس�بت به دس�تگیری آنان اقدام شد، اما 
موضوع ای�ن مقال، پیش�ینه این ح�زب در تاریخ 
معاصر ایران است که تالش شده با استناد به پاره ای 
از روای�ات و تحلیل ها، مورد بازخوان�ی قرار گیرد. 
مستندات این مقال، از تارنمای مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران برگرفته شده است. امید آنکه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفید و مقبول آید.

  
   مخارج روزنامه حزب توده، توسط انگلیسی ها 

تأمین شد!
تاریخ پژوهان معاصر عادتاً، اوج گیری فعالیت حزب توده 
در ایران معاصر را پس از شهریور 20 و طرد رضاخان از 
ایران می شمارند. این حزب اگرچه در دوران حاکمیت 
رضاخان نیز دست به فعالیت زد، اما بالفاصله از سوی 
دستگاه امنیتی وی سرکوب شد و رهبران آن به زندان 
افتادند. با این همه جالب است بدانیم که انگلیسی ها 
پس از اشغال ایران، زمینه فعالیت این تشکل وابسته 
به شوروی را فراهم ساخته و حتی مخارج روزنامه آن را 
نیز پرداخت کردند! ابوالحسن عمیدی نوری در این باره 
می نویسد: »سیاست روس و انگلیس در ایران پس از 
3 شهریور 1320، یک خط مش��ی را تعقیب می نمود! 
یعنی در عین حال که هر یک منفعت خاصی در ایران 
داشتند، موقتاً تسلیم یکدیگر شده، خط مشی واحدی 
را پیش گرفته بودن��د. مثاًل در روزه��ای بین 3 تا 25 
ش��هریور، اختالف نظری بین روس با انگلیس، راجع 
به رژیم ای��ران در بین بود که روس  ها عالقه داش��تند 
رژیم ایران ب��ه جمهوریت تبدیل گ��ردد و انگلیس  ها 
هم ک��ه رنجش خاصی از رضاش��اه داش��تند، چندان 

بی عالقه نبودند به این نظر تسلیم گردند، ولی پس از 
فعالیت  هایی که از طرف بعضی از رجال مؤثر آن روز، از 
قبیل شخص فروغی ، نخست وزیر وقت شد، انگلیس  ها 
آماده ش��دند با رفتن رضاش��اه از ایران و سپرده شدن 
سلطنت به محمدرضا شاه، رژیم سلطنت حفظ گردد. 
از این جه��ت با روس  ها حل کردند ک��ه فعاًل صالح ما 
نیس��ت به انتخابات مجلس مؤسس��ان و تغییر رژیم 
در ایران بپردازیم، تا طرف��داران آلمان از این موقعیت 
استفاده نموده و نقش��ه تخریب کار ما را پیش ببرند، 
بلکه مصلحت در این است که محیط ایران را آرام نگه 
داریم، تا در نقشه کمک جنگی به روسیه، تأخیری به 
میان نیاید، بنابراین فش��ار می آوریم رضاشاه استعفا 
داده و از ایران برود و پسرش - که جوان تحصیلکرده ای 
است - شاه ش��ود و قدرت دموکراسی بسط یابد. البته 
روس  ها هم با این نقشه موافق شدند و سپس با طرد رضا 
شاه از ایران و گذرانیدن قانون عفو محکومین سیاسی 
و تش��کیل حزب توده، احس��اس نمودند در پیشرفت 
نظریه سیاسی خود در ایران، توفیق یافتند. انگلیس  ها 
هم که نمی خواستند آنها را بیشتر جلو اندازند، تسلیم 
نظرشان شدند. حتی مخارج حزب و روزنامه حزبی را - 
که ابتدا » مردم « بود- به عهده گرفتند، یعنی مصطفی 
فاتح، رئیس ایرانی شرکت نفت ایران و انگلیس، ترتیب 
تشکیل حزب توده و خرج روزنامه مردم را داده بود که 
خود ایرج اسکندری در همان زمستان سال 1320، در 
منزل اینجانب در جلس��ه ای که با حضور پیشه وری و 
سلیمان میرزا و مرحوم لسانی تشکیل شده بود، از این 

جریان پرده برداشته بود.«
   ح�زب ت�وده و معامل�ه نفاق آلود ب�ا محمد 

مصدق!
حزب ت��وده علی االصول، نمی توانس��ت ب��ا اهداف و 
آرمان های نهضت ملی ایران، توافقی داشته باشد، چه 
اینکه از آغاز این حرکت معتقد بود که نفت شمال، باید 
به روسیه واگذار شود! با این همه پس از آغاز دور دوم 
نخست وزیری محمد مصدق و دلسرد شدن بخشی از 
عناصر اصیل نهضت، توانست بخشی از میدان سیاست 
را به دست گیرد و نهایتاً به ایفای نقشی مخرب در آن 
دوره بپردازد. زهره صالحی سیاوشانی، پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران، در نحوه تعامل این حزب با نهضت ملی، 

چنین آورده اس��ت: »در اس��فند 132۹ با ملی شدن 
صنعت نفت و در اردیبهش��ت 1330 با نخست وزیری 
دکتر محمد مصدق، فعالیت حزب توده پررنگ ش��د. 
حزب توده به رویارویی با دکت��ر مصدق و جبهه ملی 
پرداخت. س��ازمان افس��ران نیز در نهضت ملی شدن 
صنعت نفت، از سیاس��ت و خط و مش��ی حزب توده 
پیروی کرد. در کل سازمان نظامی از ایدئولوژی حزب 
توده -که همان هدف های سوسیالیس��تی ش��وروی 
بود- پی��روی می کرد و فعالیت آن مخف��ی بود. بعد از 
اس��تعفای مصدق در 25 تیر 1331 و نخست وزیری 
قوام الس��لطنه -که منجر به قیام 30 تیر 1331 شد- 
سازمان افس��ران، اقدامی در جهت حمایت از مصدق 
انجام ن��داد. بعد از نخس��ت وزیری مج��دد مصدق تا 
کودتای 2۸ مرداد 1332، توطئه های متعددی برای 
سقوط دولت دکتر مصدق انجام ش��د و به علت اینکه 
تکیه گاه و نیروی اجرایی این توطئه ها، نیروهای مسلح 
کشور بودند، سازمان افسران حزب توده این امکان را 
یافت که در شناسایی، کش��ف و افشای این توطئه ها، 
نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشد. در روز 2۸ مرداد 
1332، سازمان افسران با پیروی از حزب توده، اقدامی 
در مبارزه با کودتاچیان انجام نداد و تنها نظاره گرماجرا 
بود، با آنکه صد ه��ا تن از اعضای س��ازمان نظامی، در 
یگان های رزمی و نهادهای اطالعاتی کشور بودند. در 
هر حال بعد از کودتای 2۸ مرداد، سازمان های حزبی 
زیرزمینی و نیروهای چپ س��رکوب ش��دند و حزب 
توده نیز، دیگر آنچنان طرفدار نداش��ت. آندره فونتن 
می نویسد: » پس از س��قوط مصدق چپ گرایان ایرانی 
به شدت سرکوب ش��دند. به دنبال بازداشت یک افسر 
کمونیست ]ابوالحسن عباسی[ در سال 1۹5۴، صورت 
اسامی افسران عضو شبکه نظامی حزب توده، نزد وی 
کشف ش��د. بیش از 600 افس��ر و درجه دار بازداشت 
و 25 نفرش��ان تیرباران ش��دند. کمیته مرکزی حزب 
توده در یک نش��ریه مخفی، از گناهانی که به تنهایی 
مرتکب نش��ده بود، اس��تغفار نمود و به فرصت طلبی 
و برآورد نادرس��ت از نیروهایش ک��ه مانع از همکاری 
با س��ایر نیروهای ضدامپریالیست ش��ده بود، اعتراف 
کرد.« بعد از کودتای 2۸ مرداد 1332، هیئت دبیران 
سازمان افسران، تشکیالت زنان را سازمان داد و به اعضا 

فضای کلی ایران در دوره دوم سلطنت 
محمدرض�ا پهل�وی، مج�ال فعالیت 
گس�ترده را از حزب ت�وده گرفت! به 
عبارت دیگر، گذش�ته از قل�ع و قمع 
اعض�ا، خیان�ت بخش های�ی از بدن�ه 
و گریخت�ن بقای�ای حزب ب�ه خارج، 
علی االصول از آن دوره به بعد، نیروهای 
مذهب�ی خواس�ته های عدالتخواهانه 
و ظلم س�تیزانه جامع�ه ایران�ی را 
نمایندگ�ی کردن�د و هم از ای�ن روی، 
فضا بر جوالن این حزب ضیق گش�ت!
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اوج و افول حزب توده در تاریخ معاصر ایران در آیینه روایات و تحلیل ها

 تشکلی که از آن
تنها شبحی بر جای ماند!
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 »مدرس، تاریخ و سیاست« 
در آیینه برداشت ها و روایت ها

 حکایت پایمردی
 حدیث جاودانگی

   محمدرضا کائینی
ش�����هید آی����ت اهلل 
سید حس��ن مدرس، در 
زمره چهره های نمادین 
دین و سیاست در دوره 
حاضر، به شمار می رود. 
او چ��ه در دوره ای ک��ه 
به عنوان مجته��د طراز 
اول، ب��رای نظ��ارت بر 
اس��المیت مصوبات مجلس ش��ورای ملی، به این 
نهاد وارد ش��د و چه در دوره ای که عموم مردم، وی 
را به دلیل لیاقت و کفایتش ب��ه وکالت برگزیدند، 
از وجیه المله  ترین رجال سیاس��ی ایران به ش��مار 
می رفت. مدرس در یکی از حساس  ترین دوره های 
تاریخ معاص��ر، در جایگاه یک��ی از تأثیرگذار ترین 
نمایندگان مجلس شورای ملی، در عرصه سیاسی 
و اجتماعی کش��ورمان حضوری فعال داش��ت. به 
  عب��ارت دقیق  ت��ر او از دوره دوم تا شش��م مجلس 
شورای ملی و از س��ال 12۸۹ تا سال 1307ش، به 
تناوب و حدود 1۸ سال، در صحنه مجلس و دیگر 
عرصه های سیاس��ی و اجتماعی ایران، نقش  هایی 
جدی و گاه بس��یار تعیین کننده ایفا کرد. کارنامه 
سیاسی مدرس پس از انقالب مشروطه، نشان دهنده 
ایمان و اعتقاد کامل و راس��خ وی به قانون گرایی و 
مخالفت با استبداد است، نظامی که با فداکاری  ها و 
جانفشانی های بسیار به دست آمده و با وجودتمامی 
کاستی هایش، تا آن زمان محافظت شده بود. اثری 
که هم اینک در معرفی آن سخن می رود، در بردارنده 
رهاورد یکی از پربار ترین سمینار هایی است که در 
نکوداشت مدرس، در دوران پس از پیروزی انقالب 
اسالمی برگزار شده است. مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران به  عن��وان برگزار کننده آن س��مینار 
و ناش��ر این اثر، در باب چند و چ��ون برقراری این 
محفل علمی، در دیباچه کتاب چنین آورده است: 
»مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران در ادای دین 
به نقش عظیم شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس در 
تاریخ معاصر ایران که نام او همواره یادآور مبارزات 
ظلم س��تیزانه اس��ت، همچون: مبارزه با استبداد 
رضاخانی، مبارزه علیه اس��تعمار روس و انگلیس، 

مبارزه برای برقراری مش��روطیت و محدود کردن 
سلطنت قجری، مبارزه علیه انحرافات ضدمذهبی 
در جریان مشروطیت و عصر پهلوی اول، همکاری 
و حمایت از شخصیت های اصیل ضداستعماری و 
ضداس��تبدادی چون: آیت اهلل آقا نجفی اصفهانی، 
شهید آیت اهلل ش��یخ فضل اهلل نوری، میرزا کوچک 
خان جنگلی مبارزه با خان های ظالم و نظام ظالمانه 
ارباب رعیتی و چندین دوره دفاع شجاعانه از حقوق 
مردم در کسوت نمایندگی مجلس که بخش مهمی 
از کارنامه درخش��ان مبارزات دینی و مردمی وی 
می باش��د و س��رانجام در این راه، او را به مقام رفیع 
شهادت رساند، توفیق یافت که در سال 137۴، طی 
دو روز متوالی سمینار  »مدرس و تحوالت سیاسی 
تاریخ معاصر ایران « را در ساختمان شماره 2 مجلس 
شورای اسالمی برگزار کند. در طی این همایش، 17 
تن از فرهیختگان علمی و سیاسی ایران -که اشراف 
زیادی بر جریان تحوالت تاریخ معاصر و نقش بسزای 
آیت اهلل مدرس بر آن داشته اند- به ایراد سخنرانی 
در این باب پرداختند. اثر حاضر مکتوب ش��ده این 
سخنرانی هاس��ت که هر کدام بخ��ش متفاوتی از 
ش��خصیت و تأثیر بخش��ی آیت اهلل مدرس را مورد 
بررس��ی قرار می دهند و مطالب ارائه شده از حیث 
تنوع و پرداخت به موضوعاتی متفاوت، همپوشانی 
بسیار کمی با یکدیگر دارند. در این سمینار علمی-
پژوهش��ی، چهره هایی چون: دکترعلی مدرس��ی، 
حجت االسالم والمسلمین علی دوانی، حجت االسالم 
والمس��لمین علی اکبر ناطق نوری، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی، دکتر سید جعفر 
شهیدی ، حسین مکی، حجت االسالم والمسلمین 
قربانعلی دری نجف آبادی، دکتر فرهنگ رجایی و 
تنی چند از نخبگان سیاسی و تاریخ پژوه کشورمان، 

به ایراد سخنرانی پرداختند.«

تاریخ پژوهان معاص�ر عادتاً، اوج گیری 
فعالیت ح�زب توده را در ای�ران معاصر 
پس از ش�هریور 20 و ط�رد رضاخان از 
ایران می ش�مارند. این حزب اگرچه در 
دوران حاکمیت رضاخان نیز دس�ت به 
فعالیت زد، اما بالفاصله از سوی دستگاه 
امنیتی وی، سرکوب شد و رهبران آن، 
به زندان افتادند. با این همه جالب است 
بدانیم که انگلیس�ی ها پس از اش�غال 
ایران، زمینه فعالیت این تشکل وابسته 
به ش�وروی را فراهم س�اختند و حتی 
مخارج روزنامه آن را نیز پرداخت کردند!
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   طرحی از چهره شهید آیت اهلل سید حسن مدرس

دستور داده شد که در روشن کردن خانم های خود ، 
بکوشند و اس��امی خانم  هایی را که مناسب برای 
عضویت باش��ند، ارائه دهند. نح��وه عضویت زنان 
افسران، تابع همان شرایط و تشریفات عضویت در 
سازمان افس��ری بود. فعالیت تشکیالت زنان پس 
از مدتی، از سوی هیئت اجرائیه یا دبیران سازمان 
متوقف و از اوایل تابستان 1333، بار دیگر آغاز به 
کار کرد که با کشف سازمان افسران، فعالیت این 

نهاد نیز متوقف گردید.«
   28 مرداد، تکمیل پروژه پهلوی دوم درباره 

حزب توده
بدیهی بود که روی دادن ی��ک کودتای امریکایی 
در ایران، مجال��ی برای تنفس و فعالیت اندیش��ه 
چپ و مظهر آن در س��احت سیاسی کشور، یعنی 
حزب توده، باقی نخواهد گذارد. ه��م از این روی 
پهلوی دوم -که از منظر این ح��زب، نماد ارتجاع 
و واپسگرایی قلمداد  می شد- به قلع و قمع شدید 
بقایای این حزب پرداخت. زهرا سعیدی، پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران، برخوردهای خش��ن حکومت 
کودتا با توده ای ها را اینگونه گزارش کرده اس��ت: 
»محمدرضا پهلوی حزب توده را یک خطر بالفعل 
برای موجودیت حکومت خ��ود می دید. او یکبار و 
در جریان سوءقصد نافرجام به جانش در دانشگاه 
تهران در سال 1327، این فرصت را به دست آورد 
که به تصفیه حساب سیاسی با توده ای  ها بپردازد. 
شاه در این سوءقصد، با نس��بت دادن توطئه ترور 
خود به حزب توده، بس��یاری از آنان را قلع و قمع 
نمود، اما به زعم او، این تصفیه حس��اب کافی نبود 
و باید به صورت کامل انجام  می ش��د. کودتای 2۸ 
مرداد و طرح ادعای همکاری این حزب با مصدق، 
بهانه مناسبی برای محمدرضا پهلوی ایجاد نمود، 
تا باقیمانده اعضای حزب توده را س��رکوب نماید. 
شاه مایل نبود حتی کوچک ترین فرصتی به حزب 
توده بدهد، ازاین رو از سال 1332 تا 1337، رژیم 
با یک رشته عملیات پلیس��ی، سازمان زیرزمینی 
حزب توده را متالشی و بیش از 3 هزار عضو حزبی 
را دستگیر کرد! گرچه بسیاری از اعضای رده پایین 
حزبی، پس از اعترافات رسمی به زودی آزاد شدند، 
اما رهب��ران، چریک  ه��ا و اعض��ای نظامی حزب، 
به شدت تنبیه و مجازات ش��دند. ۴0 نفر از جمله 
علوی عضو کمیت��ه مرکزی، اعدام ش��دند. دیگر 
اش��خاص این گروه عبارت بودند از: ۹ س��ازمانده 
حزبی، سه ملوان و 27 افس��ر ارتش. 1۴ نفر دیگر 
از جمل��ه فرهی عضو مش��اور، زیر ش��کنجه جان 
باختند و حکم اعدام بی��ش از 200 نفر به رهبری: 
یزدی، بهرامی و شرمینی به حبس ابد تبدیل شد. 
در نهایت پس از دس��تگیری خس��رو روزبه یکی 
از رهبران روش��نفکر این تش��کل، ح��زب توده تا 
اواخر دهه 50، فعالیت چندانی نداش��ت. با وجود 
دس��تگیری گس��ترده اعضای جبهه ملی و حزب 
توده، خیال شاه همچنان نگران و مشوش بود و در 
نهایت با دستگیری برخی افسران نیروهای مسلح 
به آرامش رس��ید. شاه می دانس��ت که بسیاری از 
افسران ارتش، نسبت به او وفادار نیستند و همین 
موضوع می تواند، قدرت او را به مخاطره اندازد. در 
رابطه با افسرانی که دستگیر شدند و نیز تعداد آنها، 
آماری دقیقی وجود ندارد. آنچه مش��خص است، 
این است که بسیاری از آنان، جزء افسران درجات 
پایین بوده و قدرت و نفوذ چندانی نداشتند. از این 
رو شاه با حذف آنان، خیال خود را از وجود هر نوع 
قدرت مخالفی، اعم از قدرت های کوچک و بزرگ 

آسوده کرد!«
   کودتا و در افتادن یک تش�کل بیگانه گرا 

در سراشیب
صرف نظر از پیگ��رد نهادهای امنیت��ی، در مورد 
رده های پایین و میانی حزب توده پس از کودتای 
2۸ م��رداد، اصوالً فضای کلی ای��ران در دوره دوم 
سلطنت محمدرضا پهلوی، مجال فعالیت گسترده 
را از حزب توده گرفت! به عبارت دیگر گذشته از قلع 
و قمع اعضا توسط حکومت، خیانت بخش هایی از 
بدنه و گریختن بقایای حزب به خارج، علی االصول 
از آن دوره به بعد، نیروهای مذهبی خواس��ته های 
عدالتخواهان��ه و ظلم س��تیزانه جامع��ه ایرانی را 
نمایندگی کردند و هم از این روی، فضا بر جوالن 
این حزب ضیق گش��ت! محمدرضا چیت سازیان، 
پژوهش��گر تاریخ ایران، درباره این موضوع معتقد 
است: »اگر بخواهیم آغازی برای دوران افول حزب 
توده ترس��یم نماییم، باید به کودت��ای 2۸ مرداد 
1332 اشاره کنیم که بهترین مقطع زمانی برای 
تصور آغاز آن می باشد. با شکست نهضت ملی شدن 
صنعت نفت و کودتای انگلستان و امریکا در ایران، 
فضای سیاسی کشور به سمتی رفت که دیکتاتوری 
محمدرضا تحکیم یاب��د. در این می��ان، احزاب و 
جریان های سیاس��ی نیز از دیکتاتوری محمدرضا 
در ام��ان نماندند و ح��زب توده ک��ه در بحبوحه 
وقایع منتهی به کودتای 2۸ مرداد، نتوانس��ته بود 
تصمیم درستی بگیرد و منفعالنه عمل کرده بود، 
توسط حکومت سرکوب شد. به نحوی که به تعبیر 
آبراهامیان، فقط شبحی از حیات گذشته حزب بر 
جا مانده بود! براساس آنچه آبراهامیان در بحث از 
دالیل این روند رو ب��ه زوال بیان می کند، می توان 
از چهار دلیل عمده یاد کرد: نخس��ت: اینکه حزب 
توده تحت فشار پلیس قرار داشت. در واقع پس از 
کودتا، اجرای قانون ممنوعیت فعالیت اشتراکی و 
در عین حال اقدامات پلیسی رژیم -که تحت تأثیر 
تشکیل ساواک بود- به زوال حزب توده و منهدم 
کردن تش��کیالت آن منجر ش��د. دوم: آنکه رژیم 
شاهنشاهی جنگ روانی ش��دید علیه حزب توده 
به راه انداخت. چهره حزب توده که از یک س��و به 
دلیل حمایت از شوروی و سیاست های آن در مورد 
ایران و از سوی دیگر به دلیل نگاهی که به مذهب 
داشت، در حال مکدر شدن بود، با این جنگ روانی 
بیش از پیش سیاه شد! در این دوره، حکومت بر این 

مسئله انگشت نهاد که حزب توده، شبکه جاسوسی 
روس  ها را در ایران مدیریت می کند و پش��تیبان 
طرح  هایی بوده اس��ت که روس  ها در ایران دنبال 
کرده اند. ح��زب همچنین بر این مبنا که توس��ط 
ارمنی ها، یهودیان و مهاجران قفقاز اداره می شود و 
مذهب را افیون توده  ها می داند، مبلغ الحاد معرفی 
شد. سوم: اینکه تغییرات ناش��ی از توسعه سریع، 
موجب تضعیف حزب توده شد. به عبارتی صنعتی 
کردن کشور، موجب وارد شدن بیش از ۴ میلیون 
روستایی به شهر ها شد! همینطور رشد سریع نظام 
آموزش��ی، فرزندان خانواده های مذهبی را - که از 
مخالفان حزب توده بودند- به عرصه روش��نگری 
کشور وارد کرد. چهارم: اینکه رهبری حزب توده 
در نتیجه مرگ سران این حزب و اختالفات داخلی، 
به شدت تضعیف شد. به هر ترتیب پس از سرکوبی 
حزب، برخی رهبران آن محکوم شدند. تعداد 26 
نفر از آنها اعدام ش��دند و حکم 52 نفر از آنها -که 
به اعدام محکوم ش��ده بودند- به حبس ابد تقلیل 
پیدا کرد. برخی نیز فرار را بر قرار ترجیح دادند، یا 
در ایران با ساواک همراه و همکار شدند! همچنین 
موضوع جال��ب دیگری که در این م��ورد می توان 
به آن اش��اره کرد، موج ندامت نامه  نویس��ی است 
که در سال های بعد، توسط زندانیان توده ای باب 
ش��د و در همین ارتباط مجله ای با نام » عبرت«، 
توسط زندانیان انتشار پیدا کرد که در نتیجه آن، 
برخی زندانیان آزاد و جذب بخش های خصوصی 
و دولتی نظام پهلوی ش��دند، اما بخشی از رهبران 
حزب که به خارج از کش��ور گریخته بودند، دچار 
تفرقه و اختالف ش��دند و یکدیگر را ب��ه توطئه و 
جاسوسی متهم  کردند! این درگیری درون حزبی، 
تا چهار س��ال پس از کودتا ادامه داشت تا باالخره 
سیاس��تمداران روس تصمیم گرفتن��د به احیای 
سازمان وابس��ته به خود در ایران بپردازند. دقیقاً 
به دلیل وج��ود همان درگیری ه��ای درون حزبی 
بود که روس  ها تصمیم گرفتند نقش نظارتی خود 
را بر فعالیت حزب تش��دید کنند، تا بدین ترتیب 
بتوانند حزب را در خارج از کش��ور از فروپاش��ی و 

درگیری های درون حزبی نجات دهند.«
  ناکامی حزب شکس�ت خ�ورده در جذب 

دانشجویان مقیم در آلمان شرقی
همانگونه که اش��ارت رفت، بخش��ی از رهبران و 
هواداران حزب توده پس از 2۸ مرداد 1332، فرار را 
بر قرار ترجیح دادند و عمدتاً در کشور آلمان، سکنی 
گزیدند. علت استقرار آنان در آلمان غربی، رهبری 
دانشجویانی بود که به هنگام اقامت و تحصیل در 
آن کش��ور، به این حزب گرایش داش��تند. با این 
همه حزب توده و چهره های ش��اخص آن از قبیل 
نورالدین کیانوری، نتوانستند در آن دوره، فعالیت 
سیاسی مهم و تأثیر گذاری را سامان دهند. چنانکه 
سیدمحسن موسوی زاده جزایری، پژوهشگر تاریخ 
معاصر ایران، به این نکته اذعان دارد: »بررسی آمار 
دانشجویان ایرانی مس��تقر در آلمان غربی، نشان 
می دهد یکی از دالیل استقرار حزب توده در آلمان 
شرقی، ارتباط با آنها بوده است. بر اساس گزارش 
وابسته نظامی ایران در آلمان غربی در سال 133۴، 
بیش از 2 هزار ایرانی در دانشگاه های آلمان غربی، 
مش��غول به تحصیل بودند. بیشتر این افراد از نظر 
فکری، وابسته به حزب توده بودند. براساس روایت 
نورالدین کیانوری، یکی از مش��کالت حزب توده 
در زمان استقرار در آلمان ش��رقی، تالش ساواک 
و س��رویس های امنیتی غرب، برای نفوذ در حزب 
توده بوده است. معموالً سعی  می شد که تحقق این 
هدف، از طریق دانش��جویان صورت گیرد. در این 
دوران ساواک سعی می کرد تا با نفوذ به درون حزب 
توده، نه تنها تحرکات آنها را تحت نظر بگیرد، بلکه 
اقدامات آنها را تحت کنترل خ��ود درآورد. بر این 
اساس هنگام استقرار حزب توده در آلمان شرقی، 
ساواک به طور گسترده در تش��کیالت این حزب 
نفوذ کرده و از طریق منابعی چون شهریاری -که 
در تهران تش��کیالت حزب توده را اداره می کرد- 
ضربات سنگینی را به حزب وارد کرد. در این زمان 
اوج حساسیت ساواک و اشتازی )سازمان امنیت 
آلمان ش��رقی(، بر سر س��وژه ای به نام حزب توده 
در ماجرای جاسوس��ی برادران ی��زدی بود. بعد از 
ماجرای لو رفتن جاسوسی برادران یزدی، اشتازی 
به ظن فعالیت های جاسوسی اعضای حزب توده، 
حتی رفتارهای آنها در ح��وزه زندگی اجتماعی و 
خصوصی و حتی مکنونات قلبی ش��ان را هم مورد 
توجه قرار می دهد و در این راس��تا، از گزارش های 
ویژه اعض��ای حزب ت��وده و آلمانی ه��ای مرتبط 
با حزب ت��وده، به��ره می گرفته اس��ت. کیانوری 
اش��اره می کند ک��ه در ماه های اولیه اس��تقرار در 
آلمان ش��رقی، زمینه راه اندازی رادیو پیک ایران 
از سوی حزب توده فراهم می ش��ود و بعد از آن در 
سال 1336، نشریه ای به نام » صبح امید « منتشر 
می ش��ود، هر چند در ابتدا حزب اصرار داش��ت، 
تا وابستگی نش��ریه با حزب توده مخفی بماند. با 
این  حال از س��ال 133۸، نش��ریه حزب با عنوان 
» مردم، ارگان کمیته مرکزی ح��زب توده ایران « 
آغاز به کارکرد. از سال 133۹ نیز، فصلنامه » دنیا « 
به عنوان نشریه تئوریک و سیاسی حزب، شروع به 
فعالیت کرد. البته در آن زمان نه تنها حزب توده در 
جذب دانشجویان موفق نش��د، بلکه مواضعش در 
دفاع بی چون  و چرا از ش��وروی، سبب شد برخی 
اعضای آن - که در آلمان شرقی مستقر بودند- از 
این حزب جدا ش��وند. در این راستا سه عضو مهم 
حزب توده به نام های: غالمحس��ین فروتن، احمد 
قاسمی و عباس س��غایی، به دلیل تعلقاتی که به 
انقالب چین داشتند و همچنین انتقاد از نزدیکی 
حزب توده به شوروی، از این حزب جدا شده و برای 
پیوس��تن به حزب توده انقالبی ایران که توس��ط 
دانش��جویان ایرانی در اروپا ایجاد شده بود، آلمان 

شرقی را ترک کردند!«


