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این مقاله درصدد تبیین موضع حزب توود دراوار انقوبب االوبما ایو ا

االت .حزب تود  ،اهعنوا مهمت ین نمایند اشواع مارکسیسوم در ایو ا ،
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این مدل ،هم ناشا ا ت ثی ناخودآرا حزاا در ا خا مواقع ،ش خودآرا

حزاا در مواقع دیگ االت .ادین ت تیوب ،مودل اوهدالوتآمود مواتوانود

شناخت متااشتا ا حزب تود ارائه کند.

واژههای کلیدی :حزب تود  ،مخیلو اجتمواعا ،مودیولو

 ،انقوبب

االبما.

 .1مقدمه

این مقاله درصدد تبیین موضع حزب تود دراار انقبب االبما ای ا االت .حزب توود ،

اهعنوا یکا ا منسجمت ین احزاب الیاالوا ش قودیماتو ین تشوکل ج یوا مارکسیسوم در
تاریخ معاص ای ا  ،نقش عمد ا در تحوالت الیاالا ش اجتماعا دههها ایسوت توا اهول
شمسا ایاا ک د االت .ار ده اهل شمسا را یکا ا مهمت ین دهوههوا تواریخ معاصو
ای ا ادانیم ،ت ثی ف اشا نویسندرا ش عقاید حزب تود در ایون دهوه ااو ا آمیوز نخواهود
اود .این حزب اه دلیل اهمیتا که در این دهه اهدالت آشرد اود ،توانست اا االتقبال عموما
رششناک ا ش اهشیه تود م دخ ای ا رشاهرش شود .این مقالوه درصودد پاالوخ داد اوه ایون
الؤالهاالت :هم اها حزب تود اا انقوبب االوبما ا اوه شیهرواهوایا ا خووردار اوود
االت؟ آیا این هم اها ا االاس مصلحتاندیشا ش ف صتطلبا حوزب اوود یوا تحوت تو ثی
ناخودآرا الیاالا ش مخیل اجتماعا اعضا آ ؟
دراار پیشین موضوع ماتوا اه کتابها متعدد که در مین حوزب توود ش انقوبب

االبما منتش شد االت ،اشار ک د .ا میا این کتابها ااتدا ااید اه کتواب ایو ا اوین دش

انقبب 1اشار ک د .آا اهامیا اه ا رالا جامعهشناختا ش تحلیل پایگا اجتماعا ش قوما-

طبقاتا حزب تود  ،ادش درنظو داشوتن عناصو ف هنگوا ش صو فا ا منظو جامعوهشناالوا
پ داخته االت .کتاب کهراهه 2ا احسا طب

 ،خاط ات ش راتشرو اا تاریخ 1ا نورالودین

 .1آا اهامیا  ،ی شاند ( .)1383ای ا این دش انقبب .ت جم کاظم فی ش مند ،حسن شمسآشر ش محسن مدی شانهاا.
ته ا  :نش م کز.

 .2طب

 ،احسا ( .)1366کهراهه .ته ا  :امی کبی .
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کیانور  ،یادداشتها ش یادما ها پ اکند  2ا ای ج االکندر  ،خاط ات 3ازرگ علو  ،ش
خاط ات الیاالا 4اث ف یدش کشواشر منحصو اوه ا رالوا مسوائل رش مو ش در مووارد
آشکار ک د

شایا ش اعمال ایا نشد این حزب االت ش عموما فاقد اهاراوب نظ

او ا

پهشهش االت .پهشهشگ انا او ما یار اهو ش در کتواب شورشویا آرموا خووا ؛ ناکواما

اپ در ای ا  ،5اااک امی خس ش در کتواب نظو ا درش اوه نقوش حوزب توود ایو ا  6ش
همچنین محمود طلوعا در کتاب پیوالوتن ش رسسوتن 7نیوز اوه تبیوین نقوش حوزب توود در

الالها قبل ش اعد ا انقبب االبما پ داختهاند؛ اما اه ایا تحلیلا موضوع حوزب توود در
مقاال انقبب االبما ،ادا شکل که موردنظ این نوشتار االت ،نپ داختهاند .در پایوا اایود

اووه کتووابهووایا اووو حووزب تووود ا شووکلری و

تووا ف شپاشووا 8اووهکوشووش جمعووا ا

پهشهشگ ا  ،الا ما نظاما حزب تود ایو ا ؛ اوپ در ایو ا اوه رشایوت االوناد الواشا ،9

االتالینر ایا ش حزب تود ای ا  10ت لیف الهه کوالیا ،مهاج ت الوالیالیسوتا ش ال نوشوت

ای انیا  11ت لیف اااک امی خس ش ش الا ما افس ا حزب تود ای ا  12ت لیف محمدحسین

خس شپنا اشار ک د .هم این آثار ااشجود ار شمند ش ظ افت دقت ،اه نوع نظو نگارنود

ا منظ مدیولو یکا نزدیک نبودند .دراوار الواختار مقالوه ال خ اوه کو االوت کوه اخوش
 .1کیانور  ،نورالدین ( .)1376خاط ات ش راتشرو اا تاریخ .ته ا  .نگ .

 .2االکندر  ،ای ج ( .)1365یادداشتها ش یادما ها پ اکند  .اهاهتماخ اه اخ اواینه .ته ا  :م د ام ش
 .3علو  ،ازرگ ( .)1997خاط ات .اهکوشش حمید احمد  .الوئد :اارا .

 .4کشاشر  ،ف یدش ( )1371خاط ات الیاالا .اهکوشش علا دهباشا .ته ا  :آاا.

 .5اه ش  ،ما یار ( .)1380شورشیا آرما خوا ؛ ناکاما اپ در ای ا  .ت جم مهد پ تو  .ته ا  :ققنوس.

 .6امی خس ش  ،اااک ( .)1375نظ ا درش اه نقش حزب تود ای ا  .ته ا  :اطبعات.

 .7طلوعا ،محمود ( .)1370پیوالتن ش رسستن .ته ا  :ته ا .

 .8حووزب تووود ا شووکلریو
پهشهشها الیاالا.

تووا ف شپاشووا ( .)1387اووهکوشووش جمعووا ا نویسووندرا  .تهو ا  :مؤالسو م العووات ش

 .9الا ما نظاما حزب تود ای ا ؛ اپ در ای ا اه رشایوت االوناد الواشا
ا رالا االناد تاریخا.

( .)1380تهو ا  :ش ارت اطبعوات .م کوز

 .10کوالیا ،الهه ( .)1387االتالینر ایا ش حزب تود ای ا  .ته ا  :میزا .

 .11امی خس ش  ،اااک ( .)1382مهاج ت الوالیالیستا ش ال نوشت ای انیا  .ته ا  :پیاخ ام ش .

 .12خس شپنا  ،محمدحسین ( .)1377الا ما افس ا حزب تود ای ا ( .)1333-1322ته ا  .شی ا .
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ااتدایا مقاله را اه مع فا نظ ی مدیولو

ش مااهیم اصلا آ اختصاص داد ایم .در اخوش

دشخ ا رالا مواضع حزب تود ا مبنا مودیولو یکا آ  -کوه نیا منود تحلیلوا تواریخا ا
مخیل ای انا در دشرا ای انشه

ش االبما اود -ارائه شد االوت ش در اخوش الووخ نیوز اوه

م شر ش ا رالا مواضع حزب تود در قبال انقبب االبما ای ا اا توجه اه مووارد ک شود
پ داختهایم.
 .2روش تحقیق
اهلحاظ نظ

 ،ماتوا رش

تحقیق را ا االاس رش

تحلیل محتوا موردا رالوا قو ار داد.

رشیک د تحلیلا عموما رششا اهمنظور دالتیااا اه شیهراهوا مختلوف پیواخ ،دیودرا هوا ش
اندیشهها ف التند پیاخ ،علل صدشر پیاخ ش آثار پیاخ االت .رش

پهشهش حاض او تحلیول

محتوا 1االتوار االت .تحلیل محتووا رششوا خواص در تحقیوق مشواهد اى ش تحقیوق تواریخ

االنادى محسوب ماشود .شناختهشد ت ین انواع پهشهش تحلیل محتوا عبارتاند ا  :تحلیول
محتواى مقوله ا  ،تحلیل محتواى ار یاا ش تحلیل محتواى تااهم یا همبسوتگ  .ایون رش
را م الع عین  ،کمّ ش الیستماتیک فو آشرد هواى ارتبواط (محتوواى آشوکار پیواخ) او اى
رالووید اووه تاسووی پیوواخ تع یووف ک و د انوود .هوود هوواى اصوول آ را م و توووا در تحلیوول
شیهر هاى پیاخ ،تحلیل پیشینهاى پیاخ ش تحلیل پیامدهاى پیاخ خبصوه کو د (الو مد:1358 ،
 .)59یک ا مسائل که ام ش درمورد تحلیل محتوا م و

االوت ،ایون االوت کوه اوه اوه

صورت ماتوا اا تحلیل پیاخ ،در کنار شیهر هاى خود پیاخ ،اطبعات نیز دراار ف الوتند ،
ری ند  ،اث ش ا ای آ اهدالت آشرد.
 .۳مبانی نظری
مدیولو

 2نظ یها ا ا تبیین ف ایند انتقال ف هنگ االت .این نظ یه نخسوتین اوار ا الوو

دا

در ده 1990خ اهکار ا د شد؛ ه اند این شا توا الوال 2004خ ش موا ت جمو

ر

3

1. Content analysis
2. Mediology
3. Regis Debray
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کتاب انتقال ف هنگ اه اا انگلیسا ناشناخته ماند ( .)Debray, 2004: 15اوهلحواظ لووو
مدیولو

م کب ا دش جزء االت« .مدیا» 1در لووت اوه معنوا حالوت میانوه یوا شاالو ه ش در

اص ب اه معنا ماد یا شاال ها االت که ا ط یق آ ت ثی ا شواء یوا او حوواس انتقوال
مایااد« .لو

» نیز ایانگ شیهرا علما این رهیافوت االوت .اوهشوکلا الواد  ،مودیولو

متااشت ا مدیالو

-

 -هدفش این االت که دریااد ا ا اد شاستا میا کهنه ش نو هوی روا

متوقف نماشود .اگونه االت که مواد منسوخشد همچنا ااقا ماماند ش اه نسل اعد ا موا
مارالد .اه عبارت دقیقت  ،مودیولو

درصودد فهوم ش در

حاملها انتقوال ف هنوگ االوت .مودیولو

ا االواس تاواشت میوا دش ماهووخ «انتقوال» 2ش

«ارتباط» 3انا شد االت .انتقال ف ایند فعال االت ش ا خب
یک حو

اشال ف اینود ش ثانیوا عوامول ش

ارتبواط کوه او جااوهجوایا در

مانا ش مکانا مشخص داللت دارد ،ا جااهجایا در دش حو

مانا ش مکوانا

متااشت ت کید ماکند .ار اپذی یم که در ف ایند انتقال ،ارتباط میوا رذشوته ش حوال نهاتوه
االت ،ف هنگ ش ناخودآرا الیاالا اهعنوا عوامل اایب مینهالا این انتقال هسوتند .ر
دا اا االتااد ا ماهوخ ناخودآرا اجتماعا ،ناخودآرا الیاالا را ،اهمثاا ماهوما خواص،
اه نظ ی مدیولو

اضافه ک د .این مقوله که شاخر فته ا علوم رشانشناالوا االوت ،همچوو

ناخودآرووا جمعوا اووه رو ش ش اجتموواع اشووار دارد؛ امووا ا حیووف فعالیووت الیاالووا ش میووزا
الا ماندهاشا  ،آ ها را مدنظ ق ار مادهد ( .)Joscelyne, 2001دا

( Debray, 2000:

 )70ا ا دفاع ا االتداللش مبنا ا اینکه ف هنگ انتقال مایااد ش آنچه ام ش اوهدالوت موا
رالید االوت ،م هوو پیشوینیا االوت ،میوا

نودرا طبیعوا 4ش نودرا تواریخا 5تاواشت

مارذارد .ندرا طبیعا آ نوع ندرا االت که در آ عامول موا هوی توییو

ایجواد

نماکند؛ مانند ندرا ثاات نبور عسل .اما نودرا تواریخا نودراا االوت کوه در اثو
تحوالتا که در طا ما درشنا شد االت ،داار تویی ماشود؛ مثل تویی الاختار خوانواد
ا قبیلها در رذشته تا هستها ام ش  .اه نظ دا ( ،)Ibidآنچه ندرا تاریخا را در طا
1. Media
2. Transmition
3. Communication
4. Natural life
5. Historical life
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ما منتقل ماکند ،اازار ای ند االت .مثب ف در ایا اا اخت اع دشا خه اه نسلهوا اعود
منتقوول شوود .ا ایوونرش ،ش ا و آ االووت کووه ه انوود تکنولووو

لوکوموتیووو ا دشا خووه

پیش فتهت االت ،دشا خه اهعنوا حامل ف در ایا اعد ا لوکوموتیوو اختو اع شود .اوه ایون
البب االت که دا ا ماهوخ انتقال اهجا ارتباط الوخن اوه میوا مواآشرد .اوه نظو ش در
ندرا طبیعا ،اسیار ا جانورا مثل دلاوینهوا ،موراوههوا ش نبورهوا ،قوادر اوه ا قو ار
ارتباط هستند؛ اما شیهرا انسا این االت که ماتواند تج ایواتش را خیو ش اوه نسول اعود
منتقل کند .اه قول دا ( ،)Ibid, 73حیوانات الختت ین مسوی ها را طوا مواکننود ش ا هوم
تبعیت مانمایند؛ اما را نماالا ند .نکت ال خ اه ک در توضیح این تئور  ،اشار اه ماهوخ
«مخیل اجتماعا» 1االت .این ماهووخ الوتو فقو ات ف هنوگ ،یعنوا عامول اصولا انتقوال در
مدیولو

االت .هد

دا ( )Ibid, 103ا ایا این ماهووخ ،اشوار اوه ف اینود ناخودآروا

انتقال ف هنگ ا نسولا اوه نسول دیگو االوت .ا ایونرش ،ش رش

مودیولو

را توجوه اوه

اخشها کمت شناختهشد ماداند ش حاشیه را م کز توجه ق ار مادهد .ا ا مثال امو ش
ا تویی ماهوخ حلقو

ما اه خ ا الخن اسیار راته ماشود؛ اما اوه تو ثی اختو اع الواعت

مکانیکا ا این تحول کمت توجه ماشود .هد

مدیولو

رششون کو د ایون جنبوههوا

مواول ماند االت.
 .1-۳مخیلۀ اجتماعی

آنچه موجب پایدار ف هنگ ماشود ،عاملا اه ناخ مخیل اجتماعا االت .مخیلو اجتمواعا
منبع ناخودآرا الیاالا االت .ناخودآرا الیاالا الاختار االت که ا االواس رشااوم مواد

ر شها شکل ماری د ش فشار ای قاالمقاشمت را ا اف اد ش ر ش ها شارد ماکند .اهراوم
ا ش تویی ات در رشانا ،این الاختار همچنا ثاات ش کارآمد ااقا ماماند .ا نظ دا

(Ibid,

 ،)1991: 38این مخیل اجتماعا ش ف هنگ االت که ف آیند انتقال را ممکن مواکنود .او ش
پدید ها الیاالا تااعا ا ناخودآرا الیاالا االوت .مخیلو اجتمواعا یوک کول نسوبت اوه
ناخودآرا الیاالا ،اهعنوا یک جوزء ،االوت .در م العو مودیولو یکا عموموا دش فواکتور
1. Social Imaginary
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موودنظ ق و ار موواری و د :مووواد الووا ما یافتووه 1ش الووا ما هووا موواد شوود  .2منظووور ا مووواد
الا ما یافتوه اازارهوا ش ادشاتوا االوت کوه انسوا هوا متناالوب اوا نیا هایشوا موا الوا ند؛ اموا
الا ما ها ماد شد شامل نهادهایا االت که اه انسا اشکال خاصوا ا رفتوار را تحمیول

ماکند .اا توجه اه توضیحات فو ماتوا الی تحول ف هنگ– اهصورت مدیولو یک -را
در شکل یل اا عنایت اه عناص شکلدهند موردا رالا ق ار داد.

شکل  .1الی تحول مدیولو یکا ف هنگ

1. Organized material
2. Material organization
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 .۴حزب تودۀ ایران

پس ا اشوال ای ا ا الو نی شها متاقین ش ا کنوار رضاشوا پهلوو در الووخ شوه یور

 ،1320درپا ف ما عاو عموما اسیار ا ندانیا الیاالا آ اد شدند .ر شها ا

نودانیا

اپ که پیشت فعالیتها الیاالا داشتند ،پس ا آ اد ا ندا یا اا رشت ا تبعید ،اوه
تشکیل الا مانا ا ا مبار الیاالا اقداخ ک دند .این اف اد اه دش دلیل ا تشکیل ر شها اوه
ناخ «حزب کمونیست» منص

شدند :نخست اینکه در ای ا پیش ا این حزاا اوه ایون نواخ

اهشجود آمد  ،اما پایگا اجتماعا مناالب ش توفیق یاد کسوب نکو د اوود؛ دیگو اینکوه
اهدلیل «قانو منع م اخ اشت اکا» مصوب الال  ،1310ا فعالیت آ حوزب جلووری

شود

اود ش رهب انش یا در ندا یا تحت تعقیب قضایا اودند .اه همین دلیل اا نظ الولیما میو ا
االکندر نواخ «توود ایو ا » انتخواب شود .الیاالوت حوزب توود در آاوا اوا الومتریو
ضداالتعمار اهصورت مشخصت

آشکار شد .رش نام رهبو (س،2

 ،3ص ،)1ارروا

کمیت م کوز حوزب ،در  17االواند  1322اعوبخ کو د کوه دشالوتا حوزب توود در قبوال
کشورها خارجا منوط اه یک ش ط ش آ محدشد ک د منوافع خوود در محودشد منوافع
ملا ای ا االت .در فضا پ امید که اا القوط رضا شا در دهو ایسوت پدیود آمود اوود،
ا ا ایشت رششناک ا ای انا هووادار ا شوورش نوهتنهوا اوا عبیوق ملوا هوی تضواد
نداشت ،الکه اا آ همسو اود .حزب تود در دش ا هه ا تاریخ معاص ای ا نقشوا ا جسوته
ایاا ک د :ا الوال  1320توا کودتوا  ،1332ش ا آاوا دهو اهول توا الوال  .1357در ایون
ا ههها

مانا اود که توانست ت ثی جد خود را ا جامع ای ا اوه ایشوت ین نحوو ممکون

اگذارد؛ ا جمله اعتقاد اه فعالیت حزاا ،اتحواد طبقو کوارر  ،ملوا کو د صونایع ،تو شی
آ اد
ایدئولو

نا ا ط یق ایجاد ر دهمایاهوا الیاالوا ش مهومتو ا هموه ف اریو کو د تو ثی
در ای ا  .تا پیش ا آ ای ا ع ص فعالیت هی یک ا ایودئولو

نبود ش اشلین تج ا جامعه ای ا اا ماهوخ ایدئولو

در معنا شاقعوا اوا حوزب توود اوود

االت .هم ما اا شقوع انقبب االبما در الال  ،1357کیانور کوه رهبو
اهالت ر فته اود ،تب

هوا الیاالوا
حوزب توود را

ک د در فضا انقبب ای ا نظ ات مووردنظ خوود را اوه رشیکو د

االب حزب تبدیل کند .اهلحاظ اینالمللوا در آ فضوا دشق بوا ش جنوگ الو د جهوانا،
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اتحاد جماهی شورش  ،اهعنوا م کز اشاع مارکسیسم ،اهصورت مسوتقیم ش ای مسوتقیم اوه
ناو در کشوورها جهوا اوهشیوه همسوایگا خوود مواپ داخوت؛ انواا این ح کوت هوا
االتقبل طلبانه ش آ اد خواهانه در تمواخ کشوورها جهوا الووما را اوه حسواب خوود ش در
تقاال اا امپ یالیسم تع یف ما ک د .مینهها آشنایا تقا ارانا اا مبانا نظو

مارکسیسوم

در مدت اقامت تحصیلا ش در آلما ف اهم شد .همچنین نحو آشنایا اشلی ای انیا اا این
حزب نیز اناا شواهد تاریخا درنتیج مهاج ت کارر ا مناطق همجوار ای ا مانند ااکو ش
قاقا اه ای ا اود االت.
 .۵عناصر مخیلۀ اجتماعی ایرانی
 .1-۵آمیختگی دین و دولت

تمد ای ا ادش شک ا نخستین نظاخهایا اود که اوه مسوئل قودرت الیاالوا ش حکوموت
توجه خاصا داشته االت .در این میا  ،شکلری

امپ اتور رست د در درج اشل ش نقاط

ع ف تاریخا در درج دشخ موجبات شکلری

نظاخ الیاالا اا ت کید ا اتحواد الیاالوت ش

دین را ف اهم ک د االت .اهمیت این مسئله اهرونها االوت کوه پیونود دیون ش دشلوت را اوه
یکا ا عناص ثاات مخیل ای انا ادل ک د که هم در دشرا ای ا ااالتا اا پیوند میوا دیون
اهورایا ش پادشاها الاالانا ش هم در دشرا االبما در ما حکومت عباالیا تحوت تو ثی
ش را ای انا ا مکا ش نواختا ،شاهد االتم ار ت ثی ایون عنصو مخیلو اجتمواعا ای انوا در
الیاالت هستیم .تاکیک ع ص الیاالت ش حیات اجتماعا ا عقاید دینا در اندیشوه الیاالوا
ای انشه

امکا پذی نیست .در این دشر حیات الیاالوا ش حیوات دینوا در انوا ارتبواطا

تنگاتنگ اهال ماا ند که اهصورت متقاال منبع مش شعیتاخش هم اهشومار موارشنود .در
نظ ی الیاالا -دینا الاالانیا  ،پادشا اهعنوا حد شاالم میا خدا ش خلق پنداشوته مواشود
االت (رالتمشند .)87 :1388 ،
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 .2-۵گرایش به مذهب

مخیل اجتماعا ای انا االاالا اا مذهب درآمیخته االت .این آمیختگا اوهرونوها االوت کوه

ااید رات دشر ا ا تاریخ ای ا ادش ر ایشهوا موذهبا مبحظوه نمواشوود .مصو اا
ملکیا ( )1384معتقد االت که ای انیوا تواکنو هاوت اوار موذهب خوود را توییو داد انود.
اهلحاظ تاریخا ت الیس دین رتشت را ماتوا اوهصوورت مبودأیا او ا دیون ای انشوه
قلمداد ک د .رتشت اورشک االا دین را اهصورت جامعت اه مخیل اجتمواعا ای انوا ارائوه
ک د؛ اه رونه ا کوه در ایون اورشک االوا« ،مووا » کوار شیوه رشحانیوت دیون را در اختیوار
داشتند .اقتدار دشلت در ای ا  ،یکا ا عوامل مهم در رست

ادیا در جامع ای انا االوت

که ا آاا اا امپ اتور ش کشور پهناشر ش اختبفات متنوع قوما الو شکار داشوته االوت ش
این یکا ا عوامل مهم در پیوند مذهب ش دشلت االت.
ا دیگ جلو ها در مخیل ای انا م لقنگ

در ال ح نظ ش عمل االت؛ اودین معنوا کوه

پنداشتن خود اهعنوا مصدر حقیقت ش ااطل دانستن عقاید دیگ ا  ،م لوق اوود شضوعیتا
ناشا ا ش ایم جمود ش انحصار فک

ش عملا االت که ف د اا توجوه اوه مقتضویات محویم

ای شنا آ را در خود نهادینه ماکند .عواملا در نهادینه ک د این شیهرا مؤث هسوتند کوه
حکومت االتبداد مهمت ین آ هاالت .ای ا اا توجوه اوه تج او توداشخ طووالنا حاکمیوت
االووتبداد ،اووهتوودری کووارشیه هووا ش خصووایص حاکمیووت الیاالووا ماننوود م لووقنگوو

،

یکجانبهر ایا ش تشدید اداینا را در رش جامعه اا تولید ک د االت.
عدالتخواها نیز ا اار ت ین خصوصویات ف هنوگ ای انوا االوت کوه در طوول تواریخ
شاهد این ام اهصورت متداشخ اود ایم .دادخواها کاش آهنگ ش قیامش او ضود ضوحا
تا

نخستین نمون این ف هنگ کهن االت .مهمت ین تجلا عدالتشر

در ایو ا پوس ا

االبخ اا ت کیبا ا آمو ها مذهب شیعا ش ایو ا پویش ا شرشد االوبخ موردتحلیول قو ار
ماری د .اه این صورت که شخصیتهوایا اوو رالوتم ش کواش آهنگو در کنوار حضو ت
علا(ع) ش ااو ر نمود دادر

در تاریخ ای ا ق ار ماری ند .مین این انتقال مودیولو یک

ا نظ احسا ش یعتا «ش ایم ش موقعیّت اوما ش النّت انتقواد  -مبوار اتا ملوا ای انیوا ا
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عص مزد

توا الولما  ،ش شوکوفایا پیونود ایو ا ش االوبخ علوو ش ا جنوبش شوعواا توا

ال ادارا » االت (ش یعتا.)1390 ،
 .۶مبانی انقالب اسالمی و حزب تودۀ ایران

 .1-۶اتحاد دین و دولت

حزب تود در طول دشرا فعالیت خود اا مسوئل راا و دیون ش دشلوت مواجوه شود .رهبو ا
حزب تود مت ث ا مخیل اجتماعا ای انا ،در آالتان شقووع انقوبب او اتحواد میوا دیون ش
دشلت ا ط یق ش کت رهب ا مذهبا در ف ایند حکوموت ت کیود مواک دنود .حوزب توود
مذهب تشیع را دارا ظ فیتها مناالب ا ا ام حاکمیوت الیاالوا موادانود (کیوانور ،
 .)12 :1356کیووانور ( )9 :1361جمهووور االووبما را ادامووهدهنوود آ الوونت آ ادرووا ش
عدالتطلبا ماداند که ق ها پیش ا الو اماخحسین (ع) دنبال شود اوود ش ایون اایسوتگا
دین ش دشلت را در قالب تلایقا ا االبخ ش الوالیالیسم م

ماکند.

ا همین االاس ،در مین فعالیت حزاا ،حزب توود او ا خوود شظیاوها مقودستو ا
«دفاع ا انقبب ش جمهوور االوبما ایو ا » نمواشناالود .شقووع انقوبب در جامعو ایو ا
احساس همکار ش اتحاد یک الا ما مارکسیستا را کوه اوهصو احت ایودئولو

اعبموا

خود را -ا کنگ دشخ حزب در الال  -1327مارکسیست -لنینست ماداند ،اوا رو ش هوا
مذهبا ش حاکمیت دینا اهشجود ماآشرد .احسا طب

( )9 : 1357اعتقاد دارد مات یالیسوم

در ای ا مقولها االت که کمت اایود موردتوجوه قو ار اگیو د .مقووالت مات یالیسوتا او ا
هنیت جامع النتا -مذهبا «آ اردهند » ش «شاکنش ا انگیز» االت ش در ای ا ص فا ااید او
«آرما ها ا اا خواهانه ش مح شخ ر ایانه» ت کید شوود .الیاالوت حوزب توود ایو ا پوس ا
انقبب ،تحت لوا دفاع ا الیاالت ضدامپ یالیستا ش خلقوا «امواخ خمینوا» ،تحکویم االوبخ
فقاهتا ش امتزاج دین ش الیاالت اود (کیانور  .)18 :1358 ،حزب تود اصل شالیت فقیوه را
ی انووا معنووو جامع و ای انووا تاسووی موواکنوود (اووهآ یوون .)3 :1360 ،ممکوون االووت ایوون
جهتری

ا خاالته ا ف صتطلبا حزب تود تاسی شود؛ ا اشی دیگ  ،نماتووا آ را
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ت ثی ناخودآرا مخیل اجتماعا در حزب تود ندانست .این ت ثی را مواتووا اوا تاکیود او
رش

تحلیل محتوا ش نگا مدیولو یکا اه این موضوع موردا رالا ش تحلیل ق ار داد.

 .2-۶گرایش به مذهب

 .1-2-۶موضع حزب توده نسبت به مذهب

اا توجه اه اینکه جامع ایو ا دارا نی شهوا الونتا -موذهبا عمود ا اوود االوت ،االاالوا
فعالیت ه حزاا شلو حزب تود  ،نماتواند ااارتباط اا آ ااشد .در الالها اشلی فعالیوت
حزب تود ماتوا ررههایا ا این ت ثی پذی

را رصد ک د .تقا ارانا مت ث ا دیالکتیک

مارکس در مقاالت خود اشارات مختلاا نسبت اه مذهب دارد .ارانا ( )45 :1357در یکوا
ا همین مقاالت اا ت کید ا ماهوخ «مذهب اصب شد » ،نوع متااشتا ا نظ ات پیشین خوود
ارائه مادهد که رویا معتقد اه نوعا ع فار ایا االت تا ناا مذهب .حزب تود در دهو
ایست اعبخ ک د که نهتنها مخالف مذهب نیست ،الکوه اوه موذهب خصوصوا االوبخ احتو اخ

مارذارد؛ حتا رش حزاا خود را اا تعلیمات عالی مذهب محمد منافا نمادانود ( نامو
مو دخ ،س،4

 ،3ص .)3در دهو اهوول شمسووا در احووف اصووبحات ارضووا ،موقوفووات

مذهبا را ا این اصبحات کنار مارذارد ش اقوداخ اوه ا روزار جلسوات ش عوزادار هوا
مووذهبا اووه مناالووبتهووا رونووارو ا جملووه عاشووورا ش یوواداود آیووتاهلل موودرس موواکنوود
(آا اهامیا  .)350 :1383 ،در الال  1323در م االم ازررداشوت اوه توو اسوته شود حو خ
حض ت امام ضا ش ج یحهدار شد احساالات مذهبا م دخ ای ا  ،ا این فاجعه اا ا تاالوف
ماکند .همچنین ،در الال  1325ا نبود آ اد مذهب ش م اعوات نشود ا خوا آیوینهوا

مذهبا انتقاد ماکند (نام م دخ ،س،4

 ،3ص )3کمیت محلوا حوزب توود در تب یوز در

الال  ،1324صاحبا موا را اه استن قهو خانهها ش دکاکین مش شبف ششا در ما رمضوا

دعوووت موواکنوود (طی انووا 1384 ،ب .)3 :محموودعلا عمووویا ( )5 :1390نیووز ضوومناینکووه
صورت ضدمذهبا داشتن حزب را اهطورکلا رد ما کند ،ا «خصوصا اوود موذهب» در
حزب تود اشار دارد.
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اهنظ مارالد حزب تود راا

مذهب ش مارکسیسوم را در جامعو ایو ا دارا تنواق

االاالا نماداند؛ اناا این موضع ناا نسبت ادا ندارد .در یکا ا اشلین شومار هوا نشو ی
نام م دخ (س،4

«ح

 ،3ص -)1ت جما مذهبا حزب تود ایو ا  -در الو مقالها اوا عنووا

حسااا ما ایست؟» حزب مسائل مذهبا ش راا

رشحانا میوا خداشنود ش انسوا را

در م مسائل ف د ش خارج ا شظایف حزاا ماانگارد .این نگو

اوه موذهب در نق و

مقاال مارکسیسم رشالا ش ا مهمت ین نقاط تموایز مارکسیسوم ای انوا اوا لنینیسوم االوت .در
لنینیسم اه مذهب اهصورت قاعد ا اجتماعا ش حزاا نگ یسته ما شود؛ اه این صورت کوه
ناا آ ش ت کید ا خاصیت «افیونا» آ ا کارشیه هوا حزاوا دانسوته شود االوت (لنوین،
 .)5 :1357در همین مقاله حزب تود مسائل م اوط اه مالکیت را ا لحاظ حمایت ا حقوو
مظلوخ در ا اا ظالم کامب اا موا ین ش عا ش «رش مذهب مت قا االبخ» م ااق موادانود ش
اعبخ ماکند که م اخ نام حزب تود ای ا کواوکتو ین نکتوه ا خوب

االبخ نودارد ( نامو مو دخ ،س،4

موذهب حنیوف

 ،3ص .)4در ایانیوههوا نخسوتین ،حوزب توود دیون را

«شدیعتا الها» درنظ ماری د که مورداحت اخ االت ش اعبخ ماکند که «موا در دیانوت توااع

ایگانگا نیستیم» (طی انا 1384 ،ب .)90/2 :ایانیهها این حزب هموار او مسولما اوود ،
قائل اه ق آ اوود ش االوتااد ا ادایوات دینوا در حوزب توود ت کیود دارد .نمونوههوایا ا
اینرونه نگ

در ایانیهها حزب تود در دهو  1320اعوبخ شود االوت (هموا .)491 ،

اهطور خبصه ماتوا ا یک الو این جهوتریو

موذهبا حوزب توود را پوششوا او ا

جلب اعتماد م دخ جامع مذهبا ای ا دانست؛ اما ا الو دیگو ردپوا عناصو ف هنگوا ش
مخیل ای انا ا ا ها ر دانندرا حزب تود قاالانکار نیست.
 .۳-۶تاکید بر عدالت و دادگری

تعبی عدالت در حزب تود  ،در الاد ت ین شکل خود ،تو یع یکسا منوااع مواد ش معنوو

قدرت ،رست

عدالت اجتماعا ا ط یق توجه اه حقو کارر ا ش نوا  ،حوق آموو

رایگا ش ا اا

همگا در ایا عقید  ،تملک رفا ش کار تع یف ماشوود .آ انوا کوه در

ماد دشخ م اخنام اعبما خود ا ت مین کلی حقو ف د ش اجتمواعا ا قبیول آ اد

اوا ،
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ن ق ،قلم ،عقید ش اجتماعات ت کید ماکنود .تقوا ارانوا عودالت را در حاو آ اد هوایا
او «حقو ش شظایف متساشی نسبا اف اد» در مقااول رنو تولیود ش االوتااد ا «مصو
انتظاخ ام تولید ش مص

» تعبی ماکند (نام م دخ ،س،4

عدالت ا نظ حزب تود در قالب الوالیالیسم م

ش

 ،3ص.)5
ماشد؛ الوالیالیسما که محتوایا

ا اا

خواهانه 1داشت .اا این تعبی نیز اناا نظ ی مدیولو

تعبی

متااشت اا معنا ا اا خود اهدالت داد .اه ایون صوورت کوه هموا شخصویتهوا

مت ث ا مخیل اجتماعا ای انوا

دینا ش ملا ای انا اه نمادهایا ا ا ت مین عدالت ش تب ّ ا ظلوم اودل شودند؛ تواجوایاکوه
ف مایش موال امی المومنین (ع) که ماف ماید« :کن ظالم عدشا ش للمظلوخ عونا» را نصبالعین
خویش در امور حزاا ماداند (طی انا 1384 ،ب )767/2 :ش ا دشلت پهلو اوه ایون علوت
که ا «آیین مقدس االبخ که انا آ او مسواشات ش کوار رذاشوته شود ش ا راتو رالوول
اک خ :ا اک مکم عنداهلل اتقیکم ش خ نماکنند» (هما  ،)769/2 ،انتقواد مواکنود .در جوایا
دیگ  ،اهنوعا مبانا عدالت مودنظ خوویش را در ف موود هوا حضو ت علوا (ع) تاسوی
ماکند (هما .)438 ،
 .۷موضع حزب توده در قبال انقالب اسالمی

اکنو پس ا ا رالا ماهوخ مخیل اجتماعا ا یوک الوو ش شناالوایا عناصو مخیلو ای انوا
ا الویا دیگ  ،نوات اه آ رالید االت که جمع این دش را در موضعری

ها حزب توود

در قبال انقبب االبما اهعنوا شاهد ا ادعا این مقاله موردا رالا ق ار دهویم .انقوبب
االبما در ای ا ف صت مناالبا را ا ا حزب تود ف اهم ک د تا اتوانود او ا نخسوتین اوار
اعد ا الوال  ، 1332اوه الوا ماندها علنوا اپو دا د .در دشرا اعود ا انقوبب ،طو ا اصولا
االت اته حزب ،نورالودین کیوانور اوود .رهبو
پشتیبانا ا رهب

جدیود حوزب توود االواس را مبنوا او

اماخخمینا (ر ) ق ار داد ش تشکیل جبهو متحود خلوق را او ا مقاالوه اوا

تهدیدها امپ یالیسم نسبت اه انقبب پیشونهاد کو د .ایون حوزب متو ث ا مخیلو اجتمواعا
ای انا در مواجهه اا انقبب االبما مواضعا ط فدارانوه اتخوا کو د .او خب

مارکسیسوم
1. Egalitarian
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رشالا ،حزب تود مذهب را ام

خصوصا ش خارج ا دای حزاا درنظو ر فتوه االوت.

ت کید ا پیوند میا دین ش الیاالت در حزب تود اوا انقوبب االوبما تبلوور پیودا موا کنود؛
تاجایاکه در اعبمیهها رالما حزب ،این پیوند تا صدر االبخ رصود مواشوود ش «موذهب
تشیع» ش «قیاخ اماخحسین» یکا ا ارکا ثاات تمثیلها حزب در اثبات کارک د این عنصو
م

ماشوند .محمدعلا عموویا ( ،)5 :1390ا اعضوا شوورا م کوز حوزب توود ،

رعایت شجه مذهبا را ا کارشیه ها امور حزب مادانست.
هم اها حزب تود اا انقبب االبما ای ا اهدلیل ماهیت ا بالتیزان انقوبب االوبما
اود .اه همین دلیل در ج یا انقبب االبما ،خصوصا در مقواطعا کوه انقوبب االوبما در
ا اا ا ب ش نمادها ا اا ایستاد ،حزب تود نیز کامب ا آ حمایت ک د .حزب تود ا
قیاخ پانزد خ داد  1342حمایت ش اوا دالوتگی

امواخخمینوا (ر ) مخالاوت کو د (االولما،

 .)1 :1391در جایا دیگ  ،حزب تود حماال عاشورا را دعوتا ا ا مبار علیه ر یم شوا
درنظ ماریو د (دنیوا ،دشر  ،4س،1

 ،1ص .)9نمونوههوایا ا رخنو عناصو ف هنگوا ش

مذهبا مخیل اجتماعا ای انا را در ا ها ر دانندرا حزب تود ماتوا اه افو اد اوو

خس ش رلس خا ش دفاعیات ش در دادرا منسوب ک د .رلسو خا «عودالت اجتمواعا» را
نخستین اار در «مکتب االبخ» مایااد ش را خود را ادام مسی «موال حسین» اا رو ماکنود.
ا نظ ش االبخ اهعنوا یک «رشانا» موردت یید حزب تود ق ار دارد (امینیا .)52 :1379 ،
یکا دیگ ا شخصیتها ت ثی رذار حزب تود  ،الولیما میو ا االوکندر االوت .ش
در نش یات حزب تود اه این صورت مع فا ماشود« :یکا ا مهمت ین انیادرذارا حزب
تود ای ا ش ا الوالیالیستها ااالااقه ش میهنپ الت کشور کوه اعتقوادات ریشوهدار
مذهب شیعه ام
طب

االت که ا همه معلوخ االت» (دنیوا ،دشر  ،3س،2

اوه

 ،3ص .)26احسوا

ا دیگ اعضا مؤث حزاا ا ال لوح مقال خوود ،آیو اهوارخ ا الوور قصوص را

نقل ماکند (هما  .)4 ،حمایت ا ر ایشها مذهبا پس ا پی ش
ادامه داشوت .طبو

انقوبب االوبما نیوز

شخصویت امواخخمینوا (ر ) را پیونود میوا الوالیالیسوم ش اندیشوههوا

توحید االبما ماداند (هما  ،دشر  ،4ص .)10اه عقید کیانور جنوبش انقباوا ایو ا
«خیلا درالوت» امواخخمینوا (ر ) را اوه رهبو

خوود ا رزیود؛ هموا «شخصویت االوتثنایا
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رشحانا» که ا پای خصوصیات ازرگ انسانا ِخویش همیشه ا رن مح شما جامعوه رنو
ماا د (هموا  .)12 ،در هموین شومار نیوز ضومن اسوم مبحوف امواخخمینوا (ر ) اوا عنووا
«عاشورایا اهشجود آشرید» ،این دعووت امواخ را «اوهنحوو اوار

» مؤیود نظو حوزب توود

ماداند که «اارها ا د ها الال پیش صب درداد که حماال عاشوورا اایود اوه پو ام مبوار
علیه یزید ما ش طااوت عص مبدل ر دد ش نه اه یک شالیل نداه ش ار » (هما .)9 ،
انا که ا مواضع اعضا حزب تود ا ماآید ،آنوا اوه دیون االوبخ ش مبوانا موذهبا
انقبب االبما اهعنوا رشانا توجه ماک دند .اناا این هم اها این حزب اا انقبب االوبما
ه اند مت ث ا ف هنگ ای انا اود ،آ را ام
نبودند؛ ا همین رش در ادامه مواضعا متناق

رشانایا ماپنداشتند ش اصالتا ا ا آ قائل
اتخا ک دند .تاسی این رفتار متناق

را شواید

اتوا در ت ثی دش عنصو خودآروا (مارکسیسوم -لنینیسوم) ش ناخودآروا (مخیلو اجتمواعا
ای انا) اعضا حزب تود جستشجو ک د .اا توجوه اوه مووارد کو شود اوهنظو موارالود
هم اها حزب تود اا انقوبب االوبما ناشوا ا مبوانا حزاوا در قالوب مارکسیسوم ای انوا
االت .ا ا حزب تود  ،انقوبب االوبما تبلوور االاالوا او مبنوا عناصو فعوال مووردنظ
خویش اود .ا این منظ حزب تود نهتنها ا نظ ف صتطلبا ،الکه مت ث ا مخیل اجتمواعا
ای انا ،ا عناص

او ر ایش اه مذهب ،اتحاد دین ش دشلت ش ت کید او عودالت کوه در

ناخودآرا الیاالا اا تولید شد  ،اه ا دار ش اا توجوه اوه مبوانا موذهبا انقوبب االوبما
ادا ر ایش پیدا ک د االت.
 .۸تنگنظری خصیصهای جداییناپذیر از حزب توده
یکا ا شیهراها اصلا حزب تود م لقنگ

حزب ش نگ

م لق آ در مواجهوه اوا

رشیدادها ش نقاط ع ف تاریخا االت .حزب تود در ا خورد اوا مخالاوا  ،همیشوه خوود را
محق ش عقاید آ ها را اه شدیدت ین نحو تخ ئوه مواکو د؛ موثب در تحلیول ا ایوا انقوبب

االبما ،دامن تحلیل خود را اههی شجه ا عامل اقتصواد ف اتو نموا او د ( نامو مو دخ ،س،4
 ،6ص .)4این حزب محوور اصولا تحلیول خوود را ا انقوبب ،تحلیول صو

اقتصواد
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اهصورت «اح ا ال مایهدار جهانا»« ،اتحواد حموتکشوا ش طبقوات محو شخ» ش «تووأخ
شد اعت اضات» مع فا ماکند.
حزب تود ه رز تحمل رقاات الیاالا اا احزاب ش ر ش هوا دیگو را نداشوته االوت ش
فقم اا اا تند تحقی ا آنا یاد ک د االت .در اشایل انقبب االوبما ،مهود اا رروا ش
جبه ملا را در اردشرا ا ب ش آم یکوا موادانسوت .ار اوه پوس ا شوکلریو

دشلوت

موقت ،حزب تود ا خورد توأخ اا ن مش درپیش ر فت ،پس ا آشکار شد تمایز میوا
اهدا

حزاا اا این ج یا  ،کمیت م کز حزب اقدامات دشلت موقت را «ای قاطع» خواند

که «جنبهها

تسلیمآمیز آ ه رش شدت مایااد» (حزب تود ا آاا تا انقبب االوبما

ای ا  .)350 :1387 ،اهدنبال عزل اناصدر ا ریاالت جمهور  ،ایون ادایوات اداموه یافوت ش

حزب تود اناصدر را اهعنوا ف د در جنا «ال مایهدار اوزرگ شااسوته» مع فوا کو د

(طی انا 1384 ،ب)357/2 :؛ آ انا که پس ا انحبل حزب تود در الوال  ،1361انقوبب
االبما را شعبها ا «ارتجاع شااسته اه امپ یالیسم» نامیدنود ش «مهومتو ین»« ،عاجولتو ین» ش
«االاالات ین» شظیا حزاا را مبار ا ا الو نگو کو د اوه اصو ب ِ خوود «ایون ر یوم
االتبداد ق ش شال ایا» دانستند ش اپو یسیو  1الیاالا را در ادایات ا اندا ان خوویش ایوا

ک دند (حزب تود ا آاا تا انقبب االبما ای ا .)944 :1387 ،

م لقر ایا در حزب تود اهاندا ا نهادینه شود اوود کوه ا ایون پوس اوه اوا اینا در

تماما مواضع حزاا ش ف د اعضا رو ش مواپ داخوت .درنهایوت ،حوزب توود انقوبب
االبما را نتیج « دشاندها پشت پ د میا ر یم شالیت فقیه اا امپ یالیسم آم یکا» قلمداد
ماکند؛ حتا رست

دامن جنگ تحمیلا را عملا ا الو «صهیونسوتهوا» ش ادامو آ را

البب «تشدید مخالات رش افزش تود ها ش نی شها معینا ا پی امو حاکمیوت اوا جنوگ ش
رشیگ دانا آنا ا ر یم» موادانود (دنیوا ،دشر  ،4س،1

 ،6ص .)2درحوالاکوه الیاالوت

حزب تود ای ا در آالتان انقبب ،دفاع ا االبخ فقاهتا ش رهب

امواخ خمینوا (ر ) اوود ش

نورالدین کیانور پشتیبانا حزب تود ا انقوبب االوبما را درنتیجو ادامو ت ییود رشیوداد
الال  42قلمداد ش عدالت مارکسیستا موردنظ خود را اا عدالت االبما مدنظ اماما شیعه
1. Opposition
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همسا تلقا ماک د ،در الال  1373شعار «ط د ر یم شالیت فقیه» را شعار االاالا حزب ش
شعار «درالت» مع فا ک د .اه نظ کیانور «رش حاکم ا این ف موولانود در اواراوب
یک ر یم اختناقا کبالیک مانند ر یم شا ق ار دارد ( .)5 :1373نش یات حزب توود نیوز
در ادام همین ادایات ،شالیت فقیه را «المبل ش نماد نظاخ ضددمک اتیکا» ماداند که اودش

پشتال رذاشتن آ پیش فت جامع ای انوا را نواممکن موادانود (را توود  ،دشر  ،2س،8
 ،24ص .)1کیانور در ادام مواضع متضاد خود ت کید ماکند که «اه م دخ اندر دهویم

ش متذک شویم که ادش ق ار ر فتن در ”جبه ضدشالیت فقیه“ ،مبوار آ هوا اوا الو انجاخ
االت» ()6 :1373؛ درحالاکه اش ،اهعنوا دای کل حزب تود ای ا  ،در مناظ ات الوالهوا
نخستین انقبب االبما اا آیتاهلل اهشتا ،آ اد را در حی

نظاخ الیاالا االبما تع یوف

ک د ش اه رات خود اش (اهشتا) «قانو االاالا جمهور االبما [ ]...اهاراوب مناالبا را
ا ا ت مین ش تضمین آ اد ها ف اهم ک د االت» (حسینا اهشتا .)79 :1381 ،حزب توود
در الال  1375اا اشار اه همین مسئله معتقد االت« :آ اد در ااراوب ر یم شالیوت فقیوه
ممکن نیست» (را تود  ،دشر  ،3س،2
م لقنگ

 ،44ص.)2

در حزب تود تا اودا جوا پویش رفوت کوه حودشد دش دهوه پوس ا انقوبب

االبما االاس این جنبش انقباا را ی الؤال او د ش او آ شود کوه االاالوا طو د الول نت،
خواالووت ملووا انقووبب ای و ا نبووود االووت« :جنووبش انقباووا در ای و ا ه رووز اووا خواالووت
یکصدا ”ط د الل نت“ آاا نشد [ ]...خواالت ال نگونا الل نت نمواتوانسوت ا هموا
رش نخست م

ااشد ش م

نبود» (دنیوا ،دشر  ،5س.2

 ،6ص .)3ایون درحوالا اوود

که حزب تود ا «الو نگونا الول نت» اوهعنووا «شظیاو جنوبش» یواد کو د (نویود،1357 ،
 ،46ص .)2حوووزب توووود در الوووال  1368در شوو ای ا الیاالوووت «صووودشر انقوووبب» را

«ازرگت ین» ش «ماتضحانهت ین» شکست ایدئولو یک ر یم ای ا ار یااا ک د (دنیوا ،دشر
 ،5س،2

 ،6ص )15کوووه در اهمووونموووا  1357انقوووبب االوووبما را دارا شووومایل

«اللسلهجنبش ها رهایا اخش ملا خلق ها جها الوخ او ا رهوایا کشوورها دیگو ا
یوغ امپ یالیسم» مادانست (طب

 .)5 :1357 ،احسا طب

در مناظ ات الال  1357تص یح

ماکند که «در اهمن  1357در ای ا انقبب ضداالوتبداد ش ضداالوتعمار تحوت رهبو
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اماخ خمینا ایجاد شد ش این یک شاقعیت تویی ناپذی االت»؛ درحالاکه در الال  1372حزب
تود نی شها هدایت کنند ر یم جمهور االبما را «مافیا الیاالا -اقتصواد پ قودرتا
ا حجتیه» ماداند که ال نخ آنا اه «الا ما ها جاالوالا امپ یالیسم ش صهیونیسوم» متصول

االووت (را تووود  ،دشر  ،2س،8

 ،29ص .)2حووزب تووود در الووال  1359ا اهانووت اووه

نهادها انقباا ا الو ر ش ها الیاالا دیگ انتقاد ش آنا را اه اهانهری

ا ا تضوعیف

جمهور االبما متهم ما کند« :ا ا خواها آ اد ها لیب الا هستند؟ [ ]...او ا ایونهموه
علیه شورا انقبب ،کمیتهها ،الپا پاالدارا  ،ش ادت ا هم اینها علیه دادرا هوا انقوبب
ش اعداخها مانالند؟» (اهآ ین)1 :1360 ،؛ درحالاکه خود در فاصل یک دهه اعود ،ا لوزشخ
انحبل مجالس شورا االبما ،خب را ش شورا نگهبا اوهمنظوور «حمایوت ا تحووالت

دمک اتیووک کشووور» الووخن مووارویوود (را تووود  ،دشر  .2س،8
جالبت ین نکته درمورد رششن ک د مسئل م لقنگو

 ،24ص )9امووا شوواید

در حوزب توود  ،ا رالوا ش مو شر

دفعات اطب لا «جاد صا کن امپ یالیسم» اه دشالوتا امو ش ش مخالاوا فو دا حوزب
ااشد .درشاقع ،جامعهشناختا طبقاتا حزاا البب شود اوود هو کسوا را کوه اوا ا ناموههوا ش
اهدافش مخالف اود« ،اور شا» ش موافقا خود را «پ شلتاریا» انامد ش البته هم کسوانا را هوم
که در این دایو جوایا نداشوتند« ،خو د اوور شا» مع فوا کنود .حوزب توود در دشر هوا
مختلف اناا مصالح منحص ا حزاا ،اه رقیبا الیاالا خوود حملوه ش او مصوالح ملوا پشوت
ک د االت ش این الی ا هما ااتدا فعالیت حزاا ،ا دشرا نخست ش ی

محمد مصد

تا ما کنونا جمهور االبما را شامل ماشوود (ا نامو حوزب توود ایو ا او ا تحقوق

آ اد  ،االتقبل ش عدالت اجتماعا در ای ا .)4 :1376 ،
 .۹نتیجه

این نوشتار تبشا اود ا ا پاالخ اه این الؤال که موضع حزب تود اا توجه اه مبانا مخیل
اجتماعا ای انا دراوار انقوبب االوبما اوه اوود .او هموین االواس ،اوا االوتااد ا تئوور
مدیولو

که ا ت ثی شاال هها ش حاملها پیاخ ا ف ایند انتقال تاکیود دارد ،توب

شود توا

مواضع حزب تود تبیین شود .اهنظ مارالد االاالا تاکیک ع ص جامعه ا دین ش تاکیوک
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ع ص الیاالت ش حیات اجتماعا ا ااشرها ش عقاید دینوا در مخیلو اجتمواعا ای انوا امو
ناممکن االت؛ ی ا حیوات دینوا ش حیوات الیاالوا دارا ارتبواط تنگواتنگا نسوبت اوه هوم
هستند .مخیل اجتماعا ای انا اا ت کید که ا مذهب ش اتحاد دیون ش دشلوت داشوته االوت،
صورت مارکسیسم را در ای ا اهرونها شکل اخشید االت که مذهب ش اوهتبوع آ توجوه
اه آمیختگا دین ش دشلت نیز اتواند در آ نقشا ایاا کند .ا همین االاس شاهد تموایبت ش
ر ایشها مذهبا در حزب تود در الالها قبل ا انقبب االبما نیز اود ایم ش آ ها را
در این پهشهش ا جسته الاختیم .حزب تود میا ناخودآرا مخیل اجتماعا ا یوک الوو ش
مواضع خودآراهانه در حمایت ا مارکسیسوم شوورش ا الوو دیگو در نوالوا اوود کوه
ماتوا مواضع متناق

این حزب در قبال انقبب االبما را اه آ منسووب کو د .درشاقوع،

موضعری

ها متااشت ش متعارض حزب تود در قبال انقبب االبما ایو ا ناشوا ا دش

عامل مح

یکوا مخیلو اجتمواعا ای انوا ش

دیگ

در این حزب االت .ایون دش عامول محو

تمایبت مارکسیستا -لنینیستا در حزب تود االوت کوه او ایون االواس رواها اوا

ج یا انقبب االبما همالویا داشته ش راها در مقاال آ موضع ر فته االت .اوه عبوارت
اهت  ،ناخودآرا الیاالا حزب تود یک پا در مخیل اجتماعا ای انوا ش عناصو فعوال آ
داشت که ا ا این حزب جایگاها ای انا ،اوما ش ملموس ا ا جامع ای انا داشته االوت
ش یک پا دیگ آ در المپاتا عملا این حزب اا مبانا مارکسیستا اتحواد شوورش قو ار
داشت .اناا همین شاخصه االت که ما شاهد حمایت حزب توود ا اصوول دینوا در قوانو
االاالا جمهور االبما اودیم .دادر

ش عدالت نیوز دیگو عنصو موردتوجوه در مخیلو

اجتموواعا ای انووا االووت .ت و ثی ایوون عناص و در ناخودآرووا الیاالووا حووزب تووود اووا رقیووب
قدرتمند او ایدئولو

مارکسیستا شورش در این حزب مواجه اوود؛ درنتیجوه حوزب

تود دائما در مع ض دش نی ش فو قو ار داشوت .مواضوع متاواشت روا جانبدارانوه ش روا
تعارضجویان حزب توود در قبوال انقوبب االوبما ایو ا ناشوا ا شجوود ایون دش نیو ش
فو الذک اود االت .شاهد دیگ این ادعا ،راهیااا حوزب توود اوه موذهب ش نقوش آ در
جامع ای ا االت .حزب تود ا یک الو اهشکل آراهانه ا ا جلب اعتماد م دخ در جامع
دینووا ای انووا الووعا داشووت اووا عناصو مووذهبا الووا رار ااشوود؛ امووا ا الووو دیگو متو ث ا
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اندیشهها مارکسیسم -لنینیسم ،دین االبخ را رشانا جامعه تلقا ماک د؛ اوه هموین دلیول
جانبدار اشلیوه ا انقوبب ش رهبو

موذهبا ،تبودیل اوه مواضوع خصومانه شود .درنهایوت،

ماتوا انین نتیجه ر فت که حزب توود میوا تصومیمات آراهانوه ش اراد در تبعیوت ا
مارکسیسم -لنینیسم ش ت ثی ات ناخودآراهان مخیل اجتماعا ای انا دائما در نوالوا اوود ش
در قبال انقبب االبما ای ا هموار مواضع متناق

اتخا ک د االت.

منابع
 آا اهامیا  ،ی شانود ( .)1383ایران بین دو انقالالب .ت جمو کواظم فی ش منود ،حسون
شمسآشر ش محسن مدی شانهاا .ته ا  :نش م کز.
 ارانا ،تقا ( .)1357پسیکولوژی .ته ا  :آاا .
 االکندر  ،ای ج ( .)1365یادداشتها و یادمالانهالای پراکنالده .اوهاهتمواخ اهو اخ
اواینه .ته ا  :م د ام ش .


االلما ،رش اهلل ( .)1391ا ها .http://www.siasi.porsemani.ir/content/

 امی خس ش  ،اااوک ( .)1375نظر از درون به نقش حالزب تالودۀ ایالران .تهو ا :
اطبعات.
 .)1382( _______ مهاجرت سوسیالیسالتی و سرنوشالت ایرانیالان .تهو ا  :پیواخ
ام ش .

 امینیا  ،امی شوهو یار ( .)1379مردان شالالوکران :متن دفاعیات نخبگان سالالیاسالالی
ایران .ته ا  :آف ینه.



برنامۀ حزب تودۀ ایران برای تحقق آزادی ،استقالل و عدالت اجتمالاعی
در ایران ( .)1376مصوب اهارمین کنگ حزب[ .ااجا] .انتشارات حزب تود ای ا .

 اهآ ین ،خ .ا (« .)1360شورا نویسندرا ش هن مندا تود ا » .ال مقاله .دفت پنجم.
 اه ش  ،ما یوار ( .)1380شورشیان آرمانخواه؛ ناکامی چالپ در ایالران .ت جمو
مهد پ تو  .ته ا  :ققنوس.
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 حزب توده از شکلگیری تا فروپاشی ( .)1387اهکوشش جمعا ا پهشهشوگ ا .
ته ا  :مؤالس م العات ش پهشهشها الیاالا.
 حسینا اهشتا ،الیدمحمد ( .)1381آزادی ،هرجومرج ،زورمداری .انیاد نش آثوار
ش اندیشهها آیتاهلل دکت اهشتا .ته ا  :اقعه.

 خس شپنا  ،محمدحسین ( .)1377سازمان افسالران حالزب تالودۀ ایالران (-1۳22
 .)1۳۳۳ته ا  .شی ا .

 دنیا ( .)1357دشر الوخ .س.2

.3

 .)1358( _______ دشر اهارخ  .س.1

 5 ،1ش.6

 .)1359( _______ دشر اهارخ .س.2

.1

 .)1368( _______ دشر پنجم .س.2

.6

 .)1368( _______ دشر ششم .س.1

.4

 راه توده ( .)1372دشر دشخ .س.8

 24ش .29

 .)1375( _______ دشر الوخ .س.2

.44

 رالتمشند  ،تقا ( .)1388اندیشۀ ایرانشهری در عصر اسالمی .ته ا  :امی کبی .
 رهبر ( .)1322س.2

.3

 سازمان نظامی حزب توده ایران؛ چپ در ایران به روایت اسالناد سالاوا
( .)1380ته ا  :ش ارت اطبعات .م کز ا رالا االناد تاریخ.

 ال مد ،ه (« .)1385رش ها تحقیوق» .روشهای تحقیق در علالوم رفتالاری.
ته ا  :آره.

 ش یعتا ،احسا (« .)1390ش یعتا ش راتما عدالت» .الخن انا در انیواد ف هنگوا دکتو
ش یعتا 23 .آ ر .http://www.drshariati.org .1390

 طب

 ،احسا (« .)1357االبخ ش الوالیالیسم» .دنیا .دشر الوخ.

 .)1366( _______ کژراهه .ته ا  :امی کبی .

 .3صص.13-10
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 طلوعا ،محمود ( .)1370پیوستن و گسستن .ته ا  :ته ا .
 طی انا ،اه ش (ر دآشرند ) ( 1384الف)« .رزار

هیئت اج ائی حزب توود ایو ا اوه

پلنوخ شانزدهم کمیت م کز حزب ( .»)1358/12/23اسناد احزاب سیاسی ایالران؛

حزب توده .ج .2الا ما االناد ش کتااخان ملا جمهورر االبما ای ا .
 1384( _______ ب)« .رزار

شه اانا ته ا ( .»)1325اسالناد احالزاب سیاسالی

ایران؛ حزب توده .ج .2الا ما االناد ش کتااخان ملا جمهورر االبما ای ا .

 علو  ،ازرگ ( .)1997خاطرات .اهکوشش حمید احمد  .الوئد :اارا .
 عمویا ،محمدعلا ( .)1390مهرنامه .س.2

 .31صص.61-57

 کشاشر  ،ف یدش ( )1371خاطرات سیاسی .اهکوشش علا دهباشا .ته ا  :آاا.
 کوالیا ،الهه ( .)1387استالینگرایی و حزب تودۀ ایران .ته ا  :میزا .
 کیانور  ،نورالدین ( .)1358پرسش و پاسخ[ .ااجا] .انتشارت حزب تود ای ا .
 1361( _______ الف) .پرسش و پاسخ[ .ااجا] .انتشارات حزب تود ای ا .
 1361( _______ ب) .حکم تاریخ به پیش مالیرود[ .اواجوا] .انتشوارات الوا ما
فداییا خلق ای ا .

 .)1373( _______ تحلیلی از انقالب [ .1۳۵۷ااجا] .انتشارات حزب تود ای ا .
 .)1376( _______ خاطرات و گفتوگو با تاریخ .ته ا  .نگ .

 لنین ،شالدیمی ایلوی ( .)1357دو اثر از و .ای .لنین :سوسیالیسم و دین؛ دربالارۀ
رابطۀ حزب طبقۀ کارگر با دین .قم :خلق.

 ملکیا  ،مص اا (« .)1384اح ا معنا در هزار الوخ» .الخن انا در کانو تووتم اندیشوه.
 10شه یور .1384
 نامۀ مردم ( .)1325س.4
 نوید (.)1357

.46

.3
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