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تكثرگرايي و سياست ورزي حزبي در آراء و عمل سياسي حزب تودة ايران: 
از تأسيس نظام جمهوري اسالمي تا برگزاري رفراندوم قانون اساسي

 )12 فروردين - 12 آذر 1358(
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چکیده: اگرچه جریان اسالمگراي سراسرگسترش یابنده تحت رهبري امام خمیني 
نقش  سال هاي 1357-1356،  در  ایران،  انقالب  نهایي  پیروزي  و  در شکل گیري 
تعیین کننده و درجه  اولي ایفا کرد؛ اما انقالب ایران، از حضور و مشارکت، هرچند 
کمتر محسوس، سه جریان موسوم به  ملي گراي لیبرال، چپ و التقاطي نیز متأثر بود. 
حزب تودة ایران، مهم ترین تشکل سیاسي جریان چپ،  به رغم حضور کم رنگ 
در تحوالت دورة انقالب، پس از پیروزي انقالب، کوشید، در عرصۀ سیاسي و 
اجتماعي کشور، موقعیت خود را تقویت و تحکیم بخشد. هدف این مقاله مطالعۀ 
سیاست ها و شیوه هاي مواجهه حزب تودة ایران )در فاصلۀ همه پرسي تعیین نوع نظام 
تا رفراندوم قانون اساسي(، با نظام نوپاي جمهوري اسالمي و جریان هاي سیاسي 

رقیب،  براي تقویت و تحکیم موقعیت خود در عرصۀ سیاسي و اجتماعي است.
روش تحقیق مقاله بررسي تاریخي موضوع مورد مطالعه با بهره گیري از الگو یا 
ایران،  تودة  حزب  مي دهد،  نشان  تحقیق  است.یافته هاي  فرآیند  ردیابي  تکنیك 
با  مي کرد،  تالش  مصلحت اندیشانه،  خود،  سیاسي  به  اهداف  نیل  راستاي  در 
برجسته سازي وکانوني نمودن رویکرد ضدامپریالیستي و آمریکاستیزانه انقالب و 
نظام جمهوري اسالمي، تلقي کمابیش همساني از اهداف انقالبي خود با  جریان 
اسالمگراي تحت رهبري امام به  نمایش بگذارد؛  و در همان حال، نسبت به جریان 
برخالف  رقیب،  که  سیاسي چپ  و گروه هاي  احزاب  دیگر  و  لیبرال  ملي گراي 
آن حزب، عموماً گرایشات ضدشوروي داشتند )به مثابه جریان هاي ناهمسازگرا با 

اهداف انقالب ایران(، موضعي مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کند.
اسالم گرا،  جریان  اسالمي،  جمهوري  نظام  ایران،  تودة  حزب  کلیدواژه ها: 

سیاست ورزي حزبي، جریان ملي گراي لیبرال
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مقدمه

سال هاي  در  ایران،  اسالمي  انقالب  پیروزي  و  گسترش  شکل گیري،  روند  در  اگرچه 
1356- 1357، جریان اسالمگراي تحت رهبري امام نقش تعیین کننده اي ایفا کرد؛ اما در 
آن فاصله و پس از آن،  احزاب و گروه هاي سیاسي دگراندیش متعددي،  که با توجه به 
 مباني فکري و رویکرد سیاسي شان، مي توان آنها را در درون سه  جریان ملي گراي لیبرال، 
التقاطي )ترکیبي( صورت بندي نمود، در تحوالت سیاسي و اجتماعي کشور،  چپ و 
حضوري محسوس و بلکه مؤثر داشتند. حزب تودة ایران، مهم ترین تشکل جریان چپ، 
که از هنگام آغاز فعالیت خود در پاییز 1320 بدان سو مسیر سیاسي پر فرازونشیبي را طي 
کرده بود؛ به رغم آنکه مباني فکري و ایدئولوژیکي مارکسیست- لنینیستي آن تعارض 
دموکراتیك  نظام  یك  چهارچوب  در  حزبي،  سیاست ورزي  و  پلورلیسم  با  آشکاري 
تکثرگراي حزبي داشت؛ ولی در طول دورة انقالب و پس از آن، کوشید، مباني فکري 
و رویکرد سیاسي خود را، با کلیت انقالب و نظام جمهوري اسالمي، همراه و همگام 
نشان دهد. با عنایت به این امر، در مقاله پیش رو، به روش بررسي تاریخي و با بهره گیري 
توده  و عمل سیاسي حزب  آراء  مطالعه  با  فرآیند، تالش مي کنیم،  ردیابي  تکنیك  از 
برگزاري  تا   1358 فروردین  در  نظام  نوع  تعیین  همه پرسي  برگزاري  فاصله  در  ایران، 
رفراندوم قانون اساسي در آذر 1358، به این  پرسش پاسخ دهیم:حزب توده ایران، در 
اجتماعي، در  تقویت موقعیت خود در عرصۀ سیاسي و  فاصله زماني، در راستاي  این 
مواجهه با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي و جریان هاي سیاسي سهامدار انقالب، چه 

سیاست هایي اتخاذ نمود؟
مدعا: حمایت حزب توده از تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي مصلحت اندیشانه و 
تاکتیکي بود. این حزب کوشید با برجسته سازي وکانوني نمودن رویکرد ضدامپریالیستي 
اهداف  از  همساني  کمابیش  تلقي  اسالمي،  جمهوري  نظام  و  انقالب  امریکاستیزانه  و 
انقالبي خود با  جریان اسالمگراي تحت رهبري امام به نمایش بگذارد؛  و در همان حال، 
رقیب،  که  احزاب و گروه هاي سیاسي چپ  و دیگر  لیبرال  ملي گراي  به جریان  نسبت 
برخالف آن حزب، عموماً گرایشات ضدشوروي داشتند )به مثابه جریان هاي ناهمسازگرا 
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با اهداف انقالب ایران(، موضعي مخالف و بلکه خصمانه اتخاذ کرد.

عبارت هاي مفهومي

ردیابي فرایند1: الگو یا تکنیکي است که در آن، تحلیل گر تالش مي کند، مکانیسم هاي 
علّي اي را مشخص کند که متغیّر تبیین را به یك پیامد پیوند مي دهد )طالبان 1391: 231(.

که  سیاسي  »سازمان  است:  شده  گفته  حزب  تعریف  در  سیاسي:  احزاب  حزب؛ 
منظم،  تشکیالت  داشتن  با  و  است  تشکیل شده  آرمان  طرفداران یك  و  همفکران  از 
برنامه هاي سیاسي کوتاه و درازمدت و معموالً براي به دست گرفتن قدرت دولتي و یا 
شرکت در آن مبارزه مي کند« )آقابخشي و افشاري راد 1375: 283(. به عبارت دیگر: »حزب 
گروهي سازمان یافته از کساني است که دیدگاه سیاسي و موضع عقیدتي مشترك دارند 

و درصدد دستیابي و یا حفظ قدرت سیاسي هستند« )رابرتسون 1375: 110(.
لیبرال و سوسیالیستي  به  دو گروه  به طور کلي  را  موریس دوورژه2 احزاب سیاسي 
تقسیم بندي مي کند و در تفاوت اساسي این دو گروه حزبي مي گوید: »لیبرال ها پیوسته 
از آزادي بنگاه هاي خصوصي و مالکیت خصوصي وسایل تولیدي که سوسیالیست ها در 

پي الغاي آنند، دفاع مي کنند« )دوورژه  1369: 180(.
مهم ترین معیار طبقه بندي احزاب سیاسي در جوامع مختلف بر اساس تعدد آنهاست.  
مسلط؛   یا  غالب  حزب  داراي  نظام هاي  به تك حزبي؛  سیاسي  نظام هاي  براین اساس، 
مي شوند.  تقسیم  دوحزبي  به عالوه  نظام هاي  و  نظام هاي چندحزبي  دوحزبي؛  نظام هاي 
دیده   راست  یا  چپ  اقتدارگراي  و  توتالیتر  حکومت هاي  در  معموالً  تك حزبي  نظام 

مي شود و بر تمام شئون جامعه تسلط دارد )نوذري 1381: 94(.
پلورالیسم؛ تکثرگرایي: پلورالیسم3 یا تکثرگرایي، در عالم سیاست به معناي اعتقاد 
به کثرت و استقالل گروه هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي است )آشوري 1347: 59(. 
دوورژه نظام هاي سیاسي کثرت گرا را معادل حکومت هاي دموکراتیك مي داند و آنها را 

1. process racing 
2. Maurice Duverger
3. pluralism
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در برابر حکومت هاي وحدت گرا یا استبدادي قرار مي دهد. او حکومت هاي کثرت گرا 
چندحزبي  یا  دو  پارلماني  نظام هاي  و  چندحزبي  یا  دوحزبي  ریاستي  به نظام هاي  را 

تقسیم بندي مي کند )دوورژه 1369: 154(. 
لیبرالیسم: لیبرال ها1 خواستار عدم  دخالت و کاهش نظارت دولت در فعالیت هاي 
بازار آزاد حمایت مي کنند و در عرصۀ  بر  مبتني  اجتماعي  اقتصاد  از  بوده و  اقتصادي 
سیاسي طرفدار نظام پارلماني و آزادي هاي فردي بوده و با هرگونه محدودیت سازي هاي 
به حقوق  هم  لیبرال  دموکراسي  هستند.  مخالف  دولتي  برنامه ریزي هاي  و  سوسیالیستي 
اجتماعي و سیاسي  به برابري شهروندان در عرصه هاي گوناگون  طبیعي و مدني و هم 
با  فردگرایي و مخالفت  افشاري راد 1375: 215- 216(.  و  )آقابخشي  باور دارد  و قضایي 
هرگونه انحصار دولتي یا انقالب توده اي که آزادي هاي فردي را تهدید کند، در کانون 

اندیشه لیبرالیسم قرار دارد )آشوري 1347: 148- 149(. 
سوسیالیسم، مارکسیسم و کمونیسم: سوسیالیسم نظریه و سیاستي است که هدف 
آن مالکیت و نظارت جامعه بر وسایل تولید و ادارة آن به  نفع عموم است )آقابخشي و 
افشاري راد 1375: 366- 368(. مارکسیسم بر بنیاد فلسفي ماتریالیسم دیالکتیك و ماتریالیسم 
تاریخي، قدرت هاي مادي تولید و مبارزة طبقاتي را نیروهاي بنیادي فعال در تاریخ مي داند 
و نقش و رسالتي تاریخي براي طبقۀ پرولتاریا در جایگاه سازنده جامعه بي طبقه کمونیستي 
قائل است )آقابخشي و افشاري راد 1375: 227- 228(. کمونیسم در تئوري، نظام اجتماعي و 
اقتصادي بدون طبقه اي را به تصویر مي کشد که در آن مالکیت وسایل تولید همگاني است 
و برابري اجتماعي و اقتصادي کاملي براي همه اعضاي جامعه وجود دارد. کمونیسم نوع 
عالي تر جامعه اي است که پیش از آن با موفقیت و طي یك انقالب سوسیالیستي بر نظام 

بورژوایي غلبه پیدا کرده است )آقابخشي و افشاري راد 1375: 68(. 
و  فکري  مباني  که  دارد  اشاره  سیاسي اي  و گروه هاي  احزاب  به  التقاطي:  جریان 
و  اسالم گرایي  مارکسیسم؛   و  اسالم گرایي  از  ترکیبي  و  تلفیق  آنها  سیاسي  رویکرد 

لیبرالیسم یا سوسیالیسم و لیبرالیسم است. 

1. Liberal
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جریان چپ: جریان چپ اشاره به  احزاب و تشکل هاي سیاسي اي است که از مباني 
فکري و سیاسي مارکسیسم پیروي مي کردند و به  شاخه هاي گوناگون لنینیسم و مائوئیسم 
تعلق خاطر داشتند. چپ هاي ایراني متأثر از جریان هاي مختلف مارکسیستي در اقصي 
نقاط جهان،  هم در تاکتیك و هم استراتژي، شیوه هاي متعارضي را در مبارزات و مواجهه 
سیاسي خود علیه حکومت پهلوي و سپس نظام جمهوري اسالمي در پیش گرفتند که از 
برخوردهاي مسالمت آمیز تا درگیري هاي چریکي و قهرآمیز در نوسان بود. حزب توده 

ایران از مهم ترین احزاب چپ طرفدار فعالیت سیاسي مسالمت آمیز محسوب مي شد.
جریان اسالمگرا: اشاره به  احزاب و تشکل هایي است که از مباني فکري و آموزه هاي 
سیاسي اسالم و مذهب تشیع پیروي مي کردند. احزاب و تشکل هاي اسالم گرا به ویژه آشکارا 
از مرجعیت و رهبري سیاسي امام تبعیت مي کردند. حزب جمهوري اسالمي شاخص ترین 

تشکل سیاسي اسالم گراي دهۀ نخست عمر نظام جمهوري اسالمي محسوب مي شد.
قانون اساسي جمهوري اسالمي: قانون اساسي نخست جمهوري اسالمي طي یك 
مقدمه، 12 فصل و مجموعاً 175 اصل تدوین و در 24 آبان 1358 از تصویب نمایندگان 
مجلس خبرگان قانون اساسي گذشت. در 11 آذر 1358 قانون اساسي مصوب مجلس 
خبرگان به رفراندوم عمومي گذاشته شد و مورد تأیید اکثریت مردم کشور قرار گرفت. 
قانون اساسي جمهوري اسالمي در سال 1368 مورد بازبیني و تجدیدنظر قرار گرفت و 

طي 14 فصل و در مجموع 177 اصل در 6 مرداد همان سال به تصویب رسید.
نظام جمهوري اسالمي: انقالب ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزي رسید. همه پرسي 
انتخاب دو گزینه:  به  را  تنظیم شده آن، رأي دهندگان  تعرفه هاي  نظام که  نوع  تعیین 
مخیر  قرمز  با رنگ  نه«  اسالمي،  »جمهوري  و  سبز  با رنگ  اسالمي،  آري«  »جمهوري 
مي کرد، در روزهاي 10 و 11 فروردین 1358 برگزار شد. بیش از 97% رأي دهندگان 
به  گزینۀ »جمهوري اسالمي، آري« رأي مثبت دادند و از روز 12 فروردین 1358 در ایران 

»نظام جمهوري اسالمي« برقرار گردید.

پيشينه، هدف، ضرورت و نقطۀ کانونی پژوهش 

تاکنون در این باره پژوهش مستقل منسجمی صورت نگرفته است. به ویژه بیان مسأله، 
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دنبال  را  تبیین شکاف معرفتی در موضوع پژوهش  طرح پرسش و مدعایی که هدف 
به پرسش  پاسخ  پژوهش  است. هدف  تحقیقی جدیدی طرح شده  با رویکرد  می کند، 
مقاله در چهارچوب مدعای مطروحه می باشد. مقالۀ حاضر در تبیین و تحلیل بخشی از 
مسائل مبتالبه جامعه ایرانی در آستانه پیروزي انقالب و پس از آن ضرورت و فایده ای 
راهبردی دنبال می کند. نقطه کانونی مکان پژوهش، ایران و نقطه کانونی زمان پژوهش، 

فاصله فروردین تا آذر 1358 می باشد.

روش و نوع پژوهش 

در روند گردآوری اطالعات از روِش موسوِم به کتابخانه ای پیروی شده است؛ در داوری 
از روش بررسی تاریخی تبعیت شده است که مبتنی بر ارائه گزاره های زمان مند، مکان مند 
الگوی  یا  تکنیك  از  و  است  تبیینی  توصیفی-  پژوهش  نوع  می باشد.  به فرد  منحصر  و 

ردیابی فرآیند استفاده شده است.

حزب تودة ايران؛ تبار تاريخي

دامنۀ  آتي  ساله  چند  طي  و  کرد  موجودیت  اعالم   1320 مهر  در  ایران  تودة  حزب 
فعالیت هاي کمي و کیفي آن در مناطق مختلف ایران گسترش قابل توجهي یافت. اکثري 
از مؤسسان آن را اعضاي گروه موسوم به  پنجاه وسه نفر تشکیل مي دادند، که به دنبال عزل 
رضاشاه،  از زندان آزاد شده بودند. هرچند سیاست رسمي کشور نظر مساعدي نسبت 
به حزب توده نداشت، اما تا اواسط دهۀ1320، که مقارن با جنگ جهاني دوم و حضور 
ایران،  در  توده  فعالیت هاي سراسر گسترش یابنده حزب  بود،  ایران  در  ارتش شوروي 
با مانع جدي ای روبه رو نشد. پس از پایان جنگ جهاني دوم و خروج پرحاشیه ارتش 
شوروي از ایران، که با آغاز دوران موسوم به جنگ سرد در روابط دو اردوگاه کمونیسم 
و جهان سرمایه داري مقارن بود؛ ادامه فعالیت حزب شوروي گراي تودة ایران، متأثر از 
بروز همان وضعیت جنگ سرد، بیش ازپیش، از سوي حکومت ایران با سوءظن نگریسته 
شد. ادامۀ حضور و نفوذ روزافزون دو کشور انگلستان و امریکا در امور سیاسي، امنیتي 
و اقتصادي ایران، حزب توده را در موقعیت دشوارتري قرار مي داد )طیراني 1384 متعدد؛ 
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مدیرشانه چي 1388: 36-44؛ سیاست و سازمان حزب توده 1370ج1: 97- 124(. 
وقتي در 15 بهمن 1327، محمدرضاشاه پهلوي در دانشگاه تهران مورد سوء قصد قرار 
گرفت، فرداي همان روز  مجلس شوراي ملي به  استناد گزارش منوچهر اقبال وزیر وقت 
کشور که حزب توده را به دست داشتن در آن واقعه متهم کرده بود )سیاسي1366ج1: 
312-313؛    :1369 آرامش  124-125؛  1370ج1:  توده  حزب  سازمان  و  سیاست  213-215؛ 
عمویي 1377: 35-36(، فعالیت آن حزب را در سراسر کشور غیرقانوني و ممنوع اعالم 
انتظامي، حزب  و  پرنوسان سیاسي  برخوردهاي  به رغم  کرد )شاهدي 1389: 82- 108(. 
تودة ایران،  به انحاء گوناگون، به ویژه در پوشش ده ها حزب و تشکل سیاسي و شبه سیاسي 
نخست وزیري  دورة  پایان  تا  را  خود  مؤثر  ولي  غیررسمي،  سیاسي  فعالیت هاي  دیگر، 
محمد مصدق در 28 مرداد 1332، ادامه داد. پس از کودتا برخوردهاي سیاسي، امنیتي و 
انتظامي با حزب توده و البته دیگر احزاب و جریان هاي سیاسي منتقد و مخالف شدیدتر 
گردید. با کشف و دستگیري بیش از 600 عضو سازمان نظامي حزب توده در درون 
بیشتري گرفت و حضور آشکار  با حزب توده شدت  ارتش، در سال 1333، برخورد 
اجتماعي آن حزب در داخل کشور به حد هیچ تقلیل یافت. برخالف مرامنامۀ نخست، 
مقید  مشروطه  اساسي  قانون  به چهارچوب  را  توده  حزب  فعالیت  مصلحت جویانه  که 
مي ساخت؛ در سال 1337، این حزب، رسماً، مرام سیاسِي خود را مارکسیسم - لنینسم 
اعالم کرد. از آن هنگام تا آستانۀ شکل گیري ناآرامي های سیاسي منجر به سقوط رژیم 
پهلوي در سال هاي 1356-1357، به استثناي برخي هسته هاي زیرزمیني و مخفي حزب 
توده )بهروز 1380: 153؛ مجلۀ دنیا 1355: 6- 7(، که بعضاً هم تحت کنترل و نفوذ ساواك 
قرار داشتند، آن حزب در داخل کشور حضوري محسوس و مؤثر نداشت )بهروز 1380: 
33- 44 و 80- 85 و 137- 149؛ مجموعه اسناد النه جاسوسي 1366ج2: 103- 126؛ شاهدي 
1393 ج2: 403-410؛ 1386: 279- 284؛  چپ در ایران 1380ج6: متعدد(. پس از پیروزي 
انقالب اسالمي، فعالیت هاي سیاسي قانوني حزب تودة ایران تا سال 1362 ادامه یافت 

)سیاست و سازمان حزب توده1370ج1: 112- 113 و 119- 125(.
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همه پرسي تعيين نوع نظام

حزب تودة ایران که بنا به مصلحت، از مدت ها قبل با کلیت انقالب تحت هدایت امام اعالم 
همبستگي کرده بود؛  از پیشنهاد ایشان مبني بر تشکیل حکومت جمهوري اسالمي استقبال 
نمود و در 12 اسفند 1357، در اعالمیه اي که به تأیید کمیته مرکزي آن حزب رسیده بود، 
اطالع داد که »به جمهوري اسالمي رأي مثبت مي دهد«: »هموطنان! حزب توده ایران برنامه 
و  دموکراسي  ملي،  استقالل  و  تحکیم  در جهت  بنیادي  تحول  دربارة ضرورت  را  خود 
سالم سازي اقتصاد کشور، رفاه عمومي و پیشرفت اجتماعي بیان داشته و نظرش دراین باره 
مشخص و روشن است. ما مدت هاست که نظر خود را دربارة ضرورت ایجاد یك جمهوري 
متکي بر اراده خلق بیان داشته ایم. بدیهي است بر اساس مشي خود و سؤال مربوط به جمهوري 
یا سلطنت، به سود جمهوري رأي مي دهیم. در مورد نام این جمهوري، ما به همان ترتیب که 
آیت اهلل خمیني مسأله را مطرح مي کند یعني »جمهوري اسالمي« )چنانچه در گذشته نیز 
تشریح کرده بودیم( رأي مي دهیم.1 زیرا اوالً، اصل مطلب محتواي سیاست حکومت هاست 
مردم مبارز ایران باید بکوشند تا قانون اساسي جدید بر پایه حفظ منافع اساسي جامعه ما، یعني 
استقالل ملي، صلح و دموکراسي و پیشرفت اجتماعي و رفاه عمومي منظم شود و دولت هاي 
ناشي از مجلس آینده پیگیرانه در جهت قانون اساسي جدید عمل کنند. ثانیاً، حفظ وحدت 
نظر و کلمه همۀ نیروهاي ملي و دموکراتیك در شرایط کنوني یك امر حیاتي است. ما همه 
هموطنان عزیز را به  دادن رأي مثبت به جمهوري اسالمي در همه پرسي آیندة فرامي خوانیم« 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 81؛ اطالعات 24 اسفند 1357: 1(.

1. امام خمیني در 15 اسفند 1357 طي سخناني، بي آنکه به طور مشخص نامي از حزب خاصي ببرد، حمایت 
برخي تشکل هاي چپ و کمونیستي از حکومت جمهوري اسالمي را ناشي از رندي و زیرکي آنها مي داند 
که در غیراین صورت مشخص مي شود رقم طرفداران آنها در میان مردم ایران تا چه حد ناچیز است: »هر 
چند ممکن است کمونیستها بروند در اطراف و ترویج کنند و ... و لو اینکه آنها هم به واسطه شکستی که 
خورده اند اعالم کردند که ما هم جمهوری اسالمی می خواهیم! خوب هم کردند؛ یعنی عقل  هم  کرده اند، 
تدبیر هم کرده اند؛ برای اینکه اگر این را نگفته بودند، آن وقت عددشان معلوم می شد که چند نفرند! حاال 
برای اینکه نفهمند مردم چند نفر هستند و خیال کنند که خوب همه ایران که به جمهوری اسالمی رأی 

دادند، همه اینها هم کمونیست هستند به ما رأی دادند!.« )امام خمینی 1389 ج6: 326(
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از همه پرسي تعيين نوع نظام تا برگزاري رفراندوم قانون اساسي

فاصلۀ  ایران، در  اکثر احزاب و تشکل هاي سیاسي جریان چپ،  حزب تودة  برخالف 
اعالم تأسیس نظام جمهوري اسالمي تا رفراندوم قانون اساسي در آذر 1358، همراهي 
و همگامي کمابیش نزدیکي با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي نشان داد و در آن 
انقالب و جریان مسلط اسالمگرا  نظر مساعد رهبري  به انحای گوناگون کوشید  میان، 
که  داد  نشان  به ندرت  ایران،  تودة  به عبارت دیگر، حزب  نماید.  به سوي خود جلب  را 
ماهیت  با  خود  سیاسي  و  ایدئولوژیکي  تعارضات  آوردن  به سطح  با  است  عالقه مند 
دیني حکومت جمهوري اسالمي، به همراهي آشکارا مصلحت جویانه و تاکتیکي خود 
با کلیت نظام و به طور مشخص تر جریان اسالمگرا، خدشه اي جبران ناپذیر وارد سازد. 
درآن میان، به تبع گسترش روزافزون تعارضات سیاسي نظام نوپاي جمهوري اسالمي، 
تحت رهبري امام با امریکا که نماد و محور »امپریالیسم غرب« محسوب مي شد، حزب 
ارزیابي  اسالمگرا همگرا  با جریان  را  تاکتیکي خود  مواضع  پیش،  بیش از  ایران،  تودة 
مي کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 91(. حزب توده در 10 اردیبهشت 1358، با انتقاد شدید 
از کلیه گروه هاي سیاسي چپ افراطي و ضدانقالب که »در جهت تضعیف رهبري امام 
»نیروهاي  خمیني«، در بخش هاي مختلف کشور بحران آفریني مي کردند، هشدار داد: 
امپریالیست هاي  به ویژه  و  امپریالیستي غرب  محافل  یعني  ایران،  انقالب  دشمن  جهاني 
تا  انداخته اند  به کار  جهان  در  را  خود  جهنمي  نیروي  همه  صهیونیست ها،  و  امریکایي 
دامنۀ  ادامه،  در  توده،  آورند«. حزب  به وجود  ایران  انقالب  علیه  تبلیغاتي  نامساعد  جو 
انتقاداتش را متوجه جریان ملي گراي لیبرال و به گونه اي غیرمستقیم، نهضت آزادي ایران 
کرد که به زعم آن حزب، این جریان »سازشکار« از همان دورة انقالب »مي کوشیدند 
پیشرفت جنبش ده ها میلیوني خلق را که زیر رهبري پیگیر و قاطع و آشتي ناپذیر امام  در 
جهت برانداختن نظام فاسد و پوسیده سلطنتي ]و[ ریشه کن کردن تسلط امپریالیست ها و 
در درجۀ اول امپریالیسم امریکا و صهیونیسم با سرعتي بي نظیر گسترش مي یافت، ترمز 
کنند«. حزب توده سهامداران انقالب را به دو جریان به زعم خود »انقالبي« و »سازشکار 
و ناپیگیر« تقسیم مي کند؛ این تقسیم بندي دوگانۀ حزب توده، کمابیش، از الگوي جهان 
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دوقطبي حاکم بر دو اردوگاه شرق و غرب پیروي مي کند؛ که بر مبناي آن انقالبیون تمام 
نیروهایي را در برمي گیرند که با تمام مظاهر سیاسي،  فرهنگي و اقتصادي جهان لیبرال 
توده،  به  اصطالح »ضدامپریالیست« هستند. حزب  و  دارند  دموکراتیِك غرب سر ستیز 
رندانه، اکثریت قریب به اتفاق نیروهاي انقالبي ضدامپریالیست را »در رهنمودهاي بدون 
ابهام امام خمیني« متبلور مي دید که »مورد پشتیباني بدون چون و چراي همۀ سازمان ها و 
گروه هاي انقالبي راستین میهن ما قرار گرفته« بود. نیروهاي سازشکار و ناپیگیر مورد نظر 
حزب توده هم، به طور مشخص، در الیه هایي از دولت موقت بازرگان و جریان موسوم 
به  ملي گراي لیبرال قابل ردیابي بود )اسناد و اعالمیه ها 1359: 98- 99(؛ که تعارض فکري و 
سیاسي کمابیش آشکاري با جریان چپ و دیگر احزاب و گروه هاي تمامیت خواه داشتند 
پشتیباني مي کردند.  نظام دموکراتیك تکثرگرا و مداراجو  ایدة شکل گیري یك  از  و 
حزب توده مدعي بود: »این خط سازشکارانه، که در مقابل خط انقالبي قد علم کرده و 
هر روز بیشتر شکل مي یابد و متبلور مي شود، خطي است در جهت جلوگیري از گسترش 
انقالب ضدامپریالیستي، خلقي و دموکراتیك مردم، خطي است در جهت تبدیل رژیم 
وابسته به رژیم نیمه وابسته به امپریالیسم،  خطي است در جهت برگردانندگان دستاوردهاي 
»ضدانقالب  که:  این هشدار  با  توده  اعالمیه ها 1359: 94- 98(. حزب  و  )اسناد  انقالب« 
هر روز جسورتر و هارتر مي شود، سازشکاران و نیمه راهان هر روز آشکارتر و فعال تر 
عرض اندام مي کنند«، تنها راه فائق  آمدن بر ضدانقالب و جریان سازشکار ناپیگیر را 
به هدف هاي  در جهت رسیدن  انقالبي،  که صادقانه  راستین  نیروهاي  همه  »گردهمایي 
ضدانقالب  »دسائس  تا  مي داند  واحد«  جبهه  یك  در  مي کنند،  مبارزه  انقالب  اصیل 
را نقش بر آب کرد، دشمنان را سرکوب نمود و امکان سازش را از نیروهاي متزلزل 
گرفت«. حزب توده پیشنهاد مي کرد، تا وقت باقي است، با تشکیل جبهۀ متحد نیروهاي 
انقالبي ضدامپریالیست، موجبات »فاش کردن و خنثي ساختن کوشش هاي سازشکاران« 
بازتاب همۀ  اساسي جدید، که  قانون  براي تدارك طرح  فراهم شود؛ و »تالش متحد 
خواست هاي انقالب ضدامپریالیستي، دموکراتیك و خلقي مردم ایران« صورت بگیرد 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 100- 101(.
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را  جنایت«  »این  ایران  تودة  حزب  رسید،   به شهادت  مطهري   مرتضي  هنگامي که 
ایران«  انقالب  ضد  بر  آنها  ایراني  عمال  و  امپریالیزم  جنایتکارانه  توطئه هاي  از  »جزئي 
ارزیابي کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 102؛ آیندگان 15 اردیبهشت 1358: 11؛ 16 اردیبهشت 
1358: 4(. حزب تودة ایران، در واکنش به قطعنامۀ سناي امریکا، که در آن مجازات اعدام 
ضدانقالب در ایران مورد انتقاد قرار گرفته بود، در 31 اردیبهشت 1358، طي اعالمیه اي، 
نه چندان  رویه  داخلي«  ضدانقالب  و  صهیونیسم  »امپریالیسم،  به  شدید  حمالت  ضمن 
انقالبي دولت موقت در برابر امریکا را مورد نکوهش قرار داده، تصریح کرد: »مردم ما 
انتظار دارند که تمام نیروهاي راستین انقالبي، تمام احزاب، سازمان ها و گروه هاي سیاسي 
امپریالیسم  با  به مقابله  متحد  در یك جبهه  و  بسیج شوند  مترقي  و  دموکراتیك  و  ملي 
تجاوزکار و غارتگر امریکا بپردازند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 106- 108(. و وقتي اکبر 
مورد   ،1358 خرداد   4 در  اسالمي،  جمهوري  حزب  مؤسس  عضو  هاشمي رفسنجاني، 
سوءقصد قرار گرفت، حزب تودة ایران، طي اطالعیه اي، آن را جنایتي از سوي »عمال 
امپریالیسم و رژیم گذشته، به سرکردگي امپریالیسم امریکا« ارزیابي کرد؛ و باز »از همه 
نیروهاي انقالبي« خواست »براي مقابله با توطئه هاي امپریالیسم و ارتجاع به سرکردگي 
امپریالیسم امریکا متحد شوند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 109(. وقتي جریان اسالمگرا در 
آستانۀ فرارسیدن سالروز قیام 15 خرداد فراخوان برپایي راهپیمایي سراسري داد؛  حزب 
تودة ایران، با این ادعا که از همان فرداي قیام، در سال 1342 بدان سو، همواره از »جنبش 
15 خرداد« دفاع کرده است، از »همۀ هواداران حزب، همۀ افراد مترقي و ضدامپریالیست« 
دعوت کرد »با شرکت در راهپیمایي دعوت شده از جانب گروه هاي اسالمي، همبستگي 

خود را با پیروان مشي امام خمیني متجلي« سازند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 112- 113(. 
حزب توده طي نامه سرگشاده اي که در خرداد 1358 منتشر کرد، با این تذکر که: 
»انقالب ایران یکي از دشوارترین دوران هاي تحکیم و تثبیت پیروزي خود را مي گذراند«، 
مدعي شد: »سازشکاران«، که در ادبیات سیاسي حزب توده بخش اعظم دولت بازرگان 
»نبرد  برمي گرفت،  در  را  لیبرال  ملي گراي  دموکراسي خواه  جریان  از  وسیعي  طیف  و 
نیروهاي انقالبي خلق را علیه ضدانقالب فلج مي کنند«. حزب توده »دشمن اصلي انقالب 
ایران« را »امپریالیسم غارتگر جهاني،  به سرکردگي امپریالیسم متجاوز امریکا و همدستان 



  50

 | 1
39

ن 8
ستا

زم
 - 

هار
 | ب

و6
 5 

رة
ما

| ش
ب

قال
ة ان

نام
خ 

اری
| ت

ایراني آنها« ارزیابي کرد و از »نیروهاي راست وابسته به سرمایه داري لیبرال ایران« انتقاد 
کرد، که به زعم آن حزب »معتقدند که امپریالیست هاي امریکایي و همدستان اروپایي شان 
دیگر خطري براي ایران نیستند«. حزب توده مدعي بود »این موضع گیري خطرناك عماًل 
در سیاست دولت موقت بازتاب یافته است«. این حزب هشدار هم داد: »جانشین ساختن 
ارتجاع  و  امریکا و صهیونیسم  امپریالیسم  به سرکردگي  امپریالیسم جهاني،  علیه  مبارزه 
ایران« به جاي »مبارزه علیه کمونیسم« را »موجب تفرقه نیروهاي انقالبي« ارزیابي کرده، 
به مثابه »آبي« دانست که »به آسیاب دشمن اصلي انقالب، یعني امپریالیسم و صهیونیسم 
تودة  اعالمیه ها 1359: 114- 120(. حزب  و  )اسناد  مي شود«  ریخته  ایران  سیاه  ارتجاع  و 
ایران با این تذکر که هنوز »آزادي«هاي مورد انتظار انقالبیون »تحکیم نیافته« و »از همه 
سو، از سوي ضدانقالب، از سوي افراطیون راست و افراطیون چپ مورد تهدید جدي 
قرار گرفته است«؛ »شرط اساسي تحکیم و تثبیت آزادي هاي دموکراتیك« را »تدوین و 
تصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي، یعني نظام جدید ملي، دموکراتیك و خلقي« 
دانست و از »همۀ نیروهاي ضدامپریالیست« تقاضا کرد »هّم خود را بر این بگمارند که این 
قانون هر چه زودتر تهیه و به بررسي همگاني گذاشته شود« و »با نظریات اصالحي مردم 

تکمیل گردد و به تصویب مجلس مؤسسان برسد« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 127- 160(. 
بازرگان  به مهدي  نامه اي سرگشاده خطاب  در  تیر 1358،   در 2  ایران،  تودة  حزب 
نخست وزیر موقت انقالب، ضمن آنکه »خطوط کلي« پیش نویس قانون اساسي را »مورد 
تأیید قرار« داد، که به باور آن حزب »خواست هاي مشروع و حقۀ مردم ایران را منعکس« 
نموده است؛ براي اصالح آن پیشنهاداتي را نیز، در 7 بند، مطرح کرد. در بند اول، حزب 
توده پیشنهاد کرده بود، در فصل مربوط به»نظام اقتصادي«،  مقرر گردد: »نظام اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران بر پایه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و برنامه ریزي منظم 
به سیاست  مربوط  فصل  بود،  داده  پیشنهاد  توده  دوم،  حزب  بند  در  دارد«.  قرار  دولتي 
خارجي، چنین تنظیم گردد: »سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران بر پایۀ عدم تعهد، 
عدم شرکت در بلوك بندي هاي نظامي... قرار مي گیرد. همبستگي و پشتیباني از حقوق 
ملت ها و خلق هایي که علیه استعمار،  نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیض 
نژادي برخاسته اند، در زمرة اصول مسلم سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران به شمار 
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مي رود«. در بندهاي سوم و چهارم هم حزب توده به ترتیب پیشنهاد کرده بود، این موارد 
گنجانده شود: »حاکمیت خلق از طریق مجلس شوراي ملي و شوراهاي محلي منتخب 
مردم اعمال مي شود«؛ »کرسي هاي نمایندگي مجلس در سطح کشور و شوراها به نسبت 
آرائي که به هر یك از سازمان ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده است، 
از آن جهت  به ویژه  بند اخیر،  این  )اسناد و اعالمیه ها 1359: 136- 140(.  توزیع مي شود« 
اهمیت داشت که، حزب تودة ایران، در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي، از تحزب، 
تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي پشتیباني مي کرد. حزب تودة ایران، در 16 تیر 1358، 
از جمله دستاوردهاي انقالب اسالمي را »تأمین آزادي احزاب، سندیکاها، مطبوعات و 
اجتماعات« دانسته و »در تثبیت این دستاورهاي مهم و گسترش آن، رهبري قاطع و بصیرانه 
امام را داراي سهمي انکارناپذیر« ارزیابي کرد؛ و با اشاره به  اینکه: »ضدانقالب مي کوشد 
با ایجاد توطئه هاي رنگارنگي از چپ و راست... تمام مساعي خویش را براي توطئه گري 
علیه تصویب هرچه سریع تر قانون اساسي و مثله و مسخ کردن آن در جهت ضدخلقي 
به کار« برد؛ تأکید کرد که، حزب تودة ایران »بر پایۀ دفاع از دستاوردهاي انقالب... و 
براي عقیم ساختن توطئه هاي رنگارنگ ضدانقالب در کارزار انتخاباتي مربوط به » مجلس 
دعوت  اجتماعي  و  سیاسي  نیروهاي  از  به نوبۀ خود  و  مي جوید  نهایي« شرکت  بررسي 

مي کند که در این جهت صحیح عمل کنند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 144(.
بر  مبني  اسالمي،  جمهوري  حزب  فراخوان  از   ،1358 تیر   24 در  توده،  حزب 
برخالف  اما  و رهبري« حمایت کرد؛  انقالب  از  »دفاع  و  راهپیمایي وحدت  برگزاري 
نظر حزب جمهوري اسالمي که درخواست کرده بود »نیروهاي شرکت کننده در این 
راهپیمایي هیچ گونه نشان و شعاري که معرف احزاب، سازمان ها و گروه ها باشد همراه 
نیاورند«، حزب توده معتقد بود: »اتفاقاً براي بیان اتحاد همه نیروهاي راستین انقالبي و 
ضدامپریالیست صحیح تر این بود که این نیروها در عین حفظ نشان و شعار خود، زیر 
این راهپیمایي شرکت«  انقالب« در  انقالب و رهبري  از  یك شعار واحد، یعني »دفاع 
نمایند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 148(. حزب توده، در اول مرداد 1358،  با اشاره به  اینکه 
»از نظر امام خمیني دربارة ضرورت تشکیل هر چه سریع تر مجلس خبرگان پشتیباني« 
کرده و پیش نویس قانون اساسي »باید در جهت انقالبي، خلقي و ضدامپریالیستي بهبود 
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انتخابات مجلس  نقایص آن برطرف گردد« تصریح کرد که، در  یابد،  تکمیل شود و 
کرده  معرفي«  را  خود  نامزدهاي  کشور  از  معیني  نقاط  »در  و  نموده  شرکت  خبرگان 
)آیندگان 4 مرداد 1358: 12( و »از آن نامزدهایي پشتیباني خواهد نمود که بر اساس سوابق 
مبارزاتشان مي توان به این نتیجه رسید که به پیش نویس قانون اساسي از دیدگاه نادرست و 
ارتجاعي برخورد نخواهند کرد«. حزب توده از »رهبري انقالب،  از شوراي انقالب و از 
دولت« تقاضا مي کرد: »موافق وعده اي که داده اند، موافق موازین آزادي و دموکراسي،  
از حقوق حقه سیاسي و مدني حزب ما براي شرکت آزادانه در انتخابات،  استفاده آزادانه 
از رادیو تلویزیون، استفاده آزادانه از مطبوعات، حرکت آزادانه در کشور و غیره دفاع 
از  موجود،  سیاسي  گروه هاي  و  سازمان ها  »تمام  از  را  خود  توقع  هم  پایان  در  کنند«. 
همه مطبوعات« چنین مطرح کرد: »به  احترام حقوق دموکراتیکي که براي خود قائلند، 
به حقوق دموکراتیك حزب ما احترام بگذارند، چنانکه ما به نوبه خود با پیگیري کامل به  

حقوق دموکراتیك آنها احترام مي گذاریم« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 149- 151(. 
و  عناصر ضدانقالب  بحران  سازي هاي  تقبیح  با  مرداد 1358،  دوم  در  توده،  حزب 
انقالبي و ضدامپریالیست هشدار داد، مبادا، در  به نیروهاي  گروه هاي سیاسي رادیکال، 
به امپریالیسم،  وابسته  »محافل  همانا  ایران،  که  انقالب  اصلي  بي پایۀ دشمن  تبلیغات  دام 
زمان شاه  مانند  »درست  و  بیفتند  و رژیم سرنگون  شدة شاه خائن« هستند،  صهیونیسم 
با  دشمني  و  ایران  تودة  حزب  با  دشمني  و  کمونیست ها  با  دشمني  سیاست  مخلوع، 
کشورهاي سوسیالیستي و به ویژه دشمني با اتحاد شوروي« را ترویج کنند؛ که به زعم آن 
حزب، در آن بحران آفریني هاي دامنگیر نظام نوپاي جمهوري اسالمي، کمترین نقشي 
نداشته اند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 158(. حزب توده، به ویژه، به نیروهاي وفادار به  انقالب 
و نظام نوپاي جمهوري اسالمي، هشدار مي داد، مبادا، مواضع رادیکال، منازعه جویانه و 
قهرآمیز »گروهك هاي چپ نما مانند گروه هاي مائوئیستي و تروتسکیستي و نظایر آنها« 
را به  آن حزب تسري دهند، که آن گروه هاي چپ منازعه جو و افراطي،  برخالف مواضع 
انقالبي حزب تودة ایران »همگي شان به  انحاء و اشکال مختلف با امپریالیسم و ضدانقالب 

همکار و همگامند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 160- 161(. 
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حزب توده دولت بازرگان را به خاطر مخالفت با عالیق اقتصادي رادیکال و شبه مارکسیستي 
خود، که متضمن دولتي سازي و مصادره هاي سراسر گسترش یابنده داراي هاي سرمایه داران 
و مالکان عمده و نظایر آن بود، مورد سرزنش قرار مي داد و سیاست اقتصادي دولت را »در 
چهارچوب منافع سرمایه داري لیبرال ایران« صورت بندي مي کرد، که به زعم آن حزب »با 
هدف هاي مجموعه جنبش انقالبي، که در درجۀ اول متکي به طبقات محروم و زحمتکش 
جامعه است، تفاوت هاي بنیادي« داشت. حزب توده، تنها راه غلبه بر مشکالت دامن گیر 
کشور را »به وجود آوردن جبهه متحد خلق از همه نیروهایي« مي دانست »که بدون چون 
و چرا خواستار... دفاع از منافع مشترك توده هاي ده ها میلیوني و سرمایه داران کوچك و 

متوسط و ملي« بودند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 161- 165(.
مشخص  اساسي  قانون  خبرگان  مجلس  نمایندگان  انتخابات،  نتایج  اعالم  با  وقتي 
شدند؛ حزب تودة ایران، تصریح کرد »در مجموع خود در مورد این انتخابات موضع 
تأییدي مي گیرد«؛ ولی مدعي بود که در جریان برگزاري انتخابات تقلباتي صورت گرفته 
و تضییقاتي متوجه آن حزب شده است )اسناد و اعالمیه ها 1359: 174- 175؛ آیندگان 8 
مرداد 1358: 12(. حزب توده، به ویژه، معترض بود که نیروهاي وفادار به انقالب و نظام 
نوپاي جمهوري اسالمي، تمام احزاب و گروه هاي سیاسي چپ را به یك چوب مي رانند 
و به ناروا،  نام آن حزب را، که به جمع »نیروهاي راستین انقالبي« تعلق دارد، در کنار سایر 
گروه هاي عمدتاً افراطي و ناسازگار چپ قرار مي دهند؛  درحالي که، حزب تودة ایران،  از 
همان آغاز، فعالیت هاي خود را در مسیر همگامي با نظام نوپاي جمهوري اسالمي سامان 

داده است )اسناد و اعالمیه ها 1359: 177- 178(. 
حزب توده، در 30 مرداد 1358، ضمن اعتراض به توقیف روزنامۀ مردم، ارگان رسمي 
و مهر و موم کردن »مجموعه دبیرخانه مرکزي حزب تودة ایران و مرکز شرکت سهامي 
سیاسي  گروه هاي  بحران آفریني هاي  به گسترش  واکنش  در  و  به تبع  که  توده«،   نشریات 
رادیکال و منازعه جوي عمدتاً چپ و ضدانقالب، صورت مي گرفت؛ بار دیگر تذکر داد که 
حزب تودة ایران همواره از خط فکري و سیاسي نظام جمهوري اسالمي پیروي کرده است 
)اسناد و اعالمیه ها 1359:   184- 186(. حزب تودة ایران در اعالمیه اي هم که به مناسبت رحلت 
طالقاني صادر کرد، ضمن تمجید از سلوك سیاسي مداراجویانه ایشان، بار دیگر، این 
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معنا را به مخاطبان خود، در میان جریان  اسالمگرا گوشزد کرد که: »ما از جانب خود با 
تمام قوا در این راه مي کوشیم و یك بار دیگر دست اعتماد خود را به سوي تمام نیروهاي 
امام  قاطع  به رهبري  به سوي کساني که  و  طالقاني  پیروان  تمام  به سوي  انقالبي،  صدیق 
خمیني در نبرد بر ضد امپریالیسم امریکا و صهیونیسم و بازماندگان رژیم پهلوي و براي 
استقالل و آزادي و عدالت در میهن ما معتقدند، دراز مي کنیم. بیایید روي آنچه که میان 
ما مشترك است، تکیه کنیم و صفوف خود را در برابر توطئه هاي امپریالیسم و براي دفاع 

از انقالب ایران متحد سازیم« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 197- 199(.
ولو  عالیق  و  شعارها  گوناگون،   به انحای  شرایطي،  در  ایران،  تودة  حزب  درواقع، 
نوپاي  نظام  و  انقالب  مقدرات  بر  مسلط  اسالمگراي  جریان  با  خود  اتحاد  تاکتیکي 
گاه  و  غیردوستانه  برخوردهاي  پاره اي  برابر  در  کرده،  تکرار  را  اسالمي  جمهوري 
سخت گیرانه تر مجموعه نظام اغماض مي کرد؛ که، کاماًل هم آگاه بود که، هم جریان 
به جریان  نسبت  به طور کلي،  بازرگان،   انقالب و هم کلیِت دولت  اسالمگرا و رهبري 
و  داشته اند؛  تاریخي  بدبیني  و  سوءظن  ایران،  تودة  به حزب  اخص،  به طور  و  چپ، 
باالخص، از دورة انقالب بدان سو، در کالم رهبري انقالب، بارها، هر گونه همراهي و 
همکاري انقالبیون با حزب توده و جریان چپ منتفي دانسته شده بود. همچنان که وقتي 
با ابتکار حزب جمهوري اسالمي، مقرر گردید، در روز 4 آبان 1358 راهپیمایي اتحاد 
و همبستگي با امام برگزار مي شود؛  حزب تودة ایران،  تصریح کرد: »پیرو مشي اصولي 
خود در پشتیباني پیگیر از موضع قاطع،  ضدامپریالیستي و خلقي امام همبستگي خود را 
با این راهپیمایي اعالم مي دارد« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 215 و 228(. چنانکه وقتي در 4 
آبان 1358 گفته شد که،  شوراي انقالب پیرامون مسائل و مشکالت پیش روي کشور 
و نظام،  از آراء، پیشنهادات و دیدگاه هاي مختلف استقبال مي کند؛ حزب تودة ایران،  
این رویکرد شوراي انقالب را به  فال نیك گرفت و اعالم کرد که: »به نوبۀ خود حاضر 
به شرکت در این برخورد سالم و آزاد و سازنده« است؛ و اظهار امیدواري کرد، با تحقق 
این ایده، رفتار »برخي محافل قانون شکن و راست گرا« که تالش مي کرده اند »احزاب و 
جمعیت ها و نیروهاي مترقي و چپ و انقالبي را از صحنه خارج کنند و جبهه انقالب و 
حامیان واقعي آنها را عماًل تضعیف نمایند«،  اصالح شود )اسناد و اعالمیه ها 1359: 229- 
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230(. بدین ترتیب، حزب توده، در مقاطع و مناسبت هاي گوناگون، تالش مي کرد نشان 
دهد، با مسیر انقالب و نظام نوپاي جمهوري اسالمي،  همراهي و همگامي دارد و خود 

را پیرو وفادار سلوك سیاسي امام خمیني مي داند )اسناد و اعالمیه ها 1359: 232- 233(. 
ایران  تودة  حزب  شدید  استقبال  با  تهران،  در  امریکا  سفارت  اشغال  درآن میان، 
روبه رو شد،  که در مسیر همراهي و همگامي مصلحت جویانه آن حزب با انقالب و نظام 
جمهوري اسالمي،  رخدادي بس شعف انگیز و تعیین کننده محسوب مي شد. حزب توده، 
که طي ماه هاي گذشته، بارها، نارضایتي خود را از دولت موقت،  به مثابه جریان سازشکار 
و ناپیگیر، اعالم کرده بود؛ در همان روز 13 آبان 1358، طي اعالمیه اي،  ضمن تمجید آن 
اقدام، اشغال سفارت امریکا را، در درجۀ اول،  واکنشي درخور به خبر مذاکره بازرگان با 
برژینسکي ارزیابي کرد و با حمله به   بازرگان، نوشت: »در همان زمان که هیأت نمایندگي 
دولت موقت با برژینسکي توطئه گر مذاکره مي کرد - اینك معلوم شده است که این 
مذاکرات بدون اجازه امام صورت گرفته است - تظاهرات مردم ایران در روز عید قربان 
علیه توطئه هاي امپریالیسم امریکا بر ضد انقالب ایران جریان داشت... مردم ایران با شنیدن 
خبر اشغال النه جاسوسان و توطئه گران امریکا،  درست همانند روزي که شاه خائن فرار 
کرد، در خیابان ها به شادي پرداختند و گل و نقل پخش کردند... حزب تودة ایران که 
خود از مبارزان اصلي بر ضد امپریالیسم امریکاست،  این آگاهي و دلیري مردم ایران،  این 
عزم راسخ و اراده متحد بر ضد امپریالیسم و درك درست مشي امام را تحسین مي کند 
و تهنیت مي گوید... در برابر این هوشیاري و درك الهام بخش مردم ایران،  عمل هیأت 
با برژینسکي توطئه گر اسف انگیزتر،  دردناك تر و  نمایندگي دولت موقت در مذاکره 
خطرناك  تر جلوه مي کند. این نشانه آن است که کساني به تمایل و اراده مردم و به مشي 
امام بي اعتنا هستند... چنین روشي از نظر مردم ایران،  همه نیروهاي انقالبي ایران و حزب 

توده ایران محکوم است و باید بي درنگ قطع گردد« )اطالعات 14 آبان 1358: 12(. 
حزب توده، در فرداي روزي که بازرگان از مقام نخست وزیري کناره گرفت، در 
به  شدید تري  لحن  و  صراحت  با  کرد،   منتشر  انقالب  به شوراي  خطاب  که  اعالمیه اي 
 بازرگان حمله کرده،  از پایان دولت موقت اظهار مسرت کرد )اسناد و اعالمیه ها 1359: 
240- 241(. حزب توده، در همان روز، که مسرور از کناره گیري دولت بازرگان بود،  
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شصت ودومین  شوروي«،  اتحاد  کمونیست  حزب  مرکزي  »به کمیته  دیگري  پیام  طي 
سالروز پیروزي »انقالب کبیر سوسیالیستي اکتبر« را تبریك گفت و با نثار »پرشورترین 
درودها و صمیمانه ترین آرزوهاي کمیته مرکزي حزب توده ایران، همه اعضاي حزب 
به تمام  پرافتخار کمونیست شوروي،   اعضاي حزب  به تمام  ایران  ما و مردم زحمتکش 
خلق قهرمان شوروي« اضافه کرد: »شصت و دو سال پیش درفش پیروزمند انقالب اکتبر 
به  هبري حزب آفریده و پروردة »لنین بزرگ« در عرصۀ تاریخ جهاني به اهتزاز درآمد. 
پیروزمند  انقالب  نخستین  و  تاریخ  سراسر  اجتماعي  انقالب  بزرگ ترین  اکتبر  انقالب 
دولت  نخستین  پي ریزي  با  شوراها،   حکومت  پي ریزي  با  که  است  جهان  کارگري 
سوسیالیستي جهان، بزرگ ترین جهش و ژرف ترین دگرگوني را در روند تکامل بشري 
موجب گردید و راه جامعه بشري را به سوي تاریخ حقیقي و انساني خویش گشود.1 اکتبر 
سرآغاز نوسازي بنیادي جهان بود. قرن بیستم در تاریخ جهاني به نام قرن اکتبر ثبت است« 

)اسناد و اعالمیه ها 1359: 236(.
زماني که،  به دنبال مطرح شدن محاصرة اقتصادي ایران از سوي امریکا، اعالم شد که 
به تبعیت از موضع امام،  مردم ایران روزه سیاسي پنج روزه خواهندگرفت؛  حزب توده هم، 
با صدور اعالمیه اي، از این تصمیم »ضدامپریالیستي« پشتیباني کرد و تأکید نمود: »اعضاء 
مبارز  مسلمانان  که  جا  هر  در  همبستگي  این  ابراز  براي  ایران  تودة  هواداران حزب  و 
دست به روزه سیاسي زده اند«، با آنها همراهي مي کنند؛ حزب توده اضافه هم کرد: »در 
نبرد ضدامپریالیستي همه نوع محرومیت،  از جمله جیره بندي مواد ضرور غذایي و حتي 
گرسنگي محتمل است... و چنانکه گفتیم اعضا و هواداران حزب تودة ایران نیز همواره 

در صف نخستین نبرد خواهند بود« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 244- 245(.

1. این گونه تعریف و تمجیدهاي نورالدین کیانوري دبیر کل حزب توده ایران از حزب کمونیست و نظام 
کمونیستي شوروي و انقالب اکتبر، آشکارا، نشان مي دهد که حزب توده، برخالف آنچه ادعا مي کرد، 
حمایتش از انقالب و نظام جمهوري اسالمي ایران سراسر تاکتیکي و مصلحت جویانه بود و به تبع آن 
تحزب، تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي )که اساساً در نظام هاي سیاسي دموکراتیك مداراجوي چند 
حزبي در دنیاي آزاد معنا پیدا مي کند( در نظام فکري و سیاسي آنجایي نداشت. به عبارت دقیق تر، حکومت 
ایده آل حزب توده ایران تشکیل حکومتي کمونیستي، با محوریت نظام تك حزبي توده ایران، در ایران بود.
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اساسي  قانون  احتمالي  نواقص  پایان کار مجلس خبرگان،  که گفته مي شد  از  پس 
تصویب شده، در متمم پیش بیني شده، رفع خواهد شد؛ حزب تودة ایران، در 3 آذر 1358، 
در نامه اي سرگشاده، به بررسي و ارزیابي نقاط قوت و ضعف قانون اساسي پرداخته،  اظهار 
امیدواري کرد،  ایرادات وارده،  در متمم قانون اساسي برطرف گردد. حزب توده برخي 
اصول قانون اساسي را که به  مسائلي مانند: »حق کار و حق آموزش رایگان و حق مسکن و 
دیگر حقوق رفاهي« و »اقتصاد و امور مالي« مي پرداخت، تأیید مي کرد و، به ویژه،  خرسند 
بود که »عمده پیشنهادهایي« را که قباًل »در 7 ماده« ارائه نموده بود »خوشبختانه محتواي 
چند ماده از آنها و به خصوص محتواي ماده یکم مربوط به  مسألۀ مهم نظام اقتصادي کشور 

در قانون اساسي جدید انعکاس یافته است« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 261- 264(. 
حزب تودة ایران، در 6 آذر 1358 هم، با انتشار عالمیه اي،  تصریح کرد که، به رغم 
تمام انتقادات و نواقص وارده به متن قانون اساسي،1 »حزب تودة ایران از همۀ هواداران 

1. بخشي از استدالل هاي حزب توده ایران در ضرورت رأي مثبت مردم کشور به قانون اساسي مصوب 
بازتاب اهداف ضدامپریالیستي،  باید  قانون اساسي  مجلس خبرگان چنین بود: »ما همواره گفته ایم که 
دموکراتیك و خلقي انقالب بزرگ ما باشد و دستاوردهاي خلق هاي ایران را در همه این زمینه ها تثبیت 
و تسجیل کند و راه را براي پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعني ارتقاء انقالب به  مراحل باالتري باز 
کند. یك چنین قانون اساسي خود سالح بُرایي علیه ضدانقالب- امپریالیسم و پایگاه هاي داخلي آن- 
می توانست و مي بایست باشد. طرح قانون اساسي که اینك به رأي مردم گذاشته مي شود در همه جوانب 
خود پاسخگوي این انتظار نیست... چرا حزب توده ایران شما مردم را علي رغم آنکه ما قانون اساسي 
تدوین شده را انعکاس تمام خواست هایمان نمي دانیم، به دادن رأي مثبت فرا مي خواند!. زیرا اوالً، در یك 
ارزیابي کلي علي رغم نکات منفي یاد شده، در مورد بخش قابل توجهي از اصول عمده قانون اساسي 
توانسته است به طور مثبت مسائل مطروحه را حل کند... ثانیاً، ما شما را به  دادن رأي مثبت فرامي خوانیم، 
زیرا مسأله عمده را حفظ و تحکیم جبهه یگانه همه نیروهاي خلقي در نبرد علیه امپریالیسم به سرکردگي 
بین  هماهنگي  و  اتحاد  باید  که  معتقدیم  و  مي دانیم  سابق  رژیم  بقایاي  و  عمالش  و  امریکا  امپریالیسم 
همه نیروها، به ویژه نیروهاي راستین چپ و نیروهاي راستین مذهبي که همه طرفداران خط امام، یعني 
جهت گیري قاطع و بي تزلزل ضدامپریالیستي و خلقي هستند، حفظ و تحکیم شود... ثالثا،ً ما با تمام اهمیتي 
که براي قانون اساسي، به عنوان مهم ترین سند حقوقي و قضایي کشور و راهگشاي پیشرفت هاي آینده 
قائلیم، فراموش نمي کنیم که درهرحال این زندگي واقعي و تجربه مردم و مبارزه نیروهاي انقالبي است که 
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خود و همۀ مردم ایران دعوت مي کند که در رفراندوم شرکت کنند و به این سند - قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران - رأي مثبت دهند« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 270(. کمیتۀ 
مرکزي حزب تودة ایران،  در 10 آذر 1358 هم،  در اطالعیه اي با عنوان: »ما در همه پرسي 
قانون اساسي مي گوییم: آري!«، اعالم کرد: »حزب تودة ایران از همۀ اعضا و هواداران 
نیروهاي خلقي  اتحاد همه  به خاطر تحکیم  ایران دعوت مي کند که  خود و همۀ مردم 
رهبري  از  پشتیباني  به خاطر  و  امریکا  امپریالیسم  به  سرکردگي  امپریالیسم  علیه  نبرد  در 
کنند  اساسي شرکت  قانون  رفراندوم  در  وسیع تر  هرچه  امام   خلقي  و  ضدامپریالیستي 
و به این سند رأي مثبت دهند. ما امیدواریم و انتظار داریم مسئوالن امور با تدوین متمم 
قانون اساسي- که امام نیز در پیام خود تصریح کرده اند- نقایص موجود در متن قانون 
اساسي را برطرف سازند و آن را درخور انقالب بزرگ و تاریخي مردم ایران بنمایند« 

)اطالعات 10 آذر 1358: 12(.

نتيجه گيري

یافته هاي تحقیق، در چهارچوب پرسش مقاله و مدعاي مطروحه، ما را به نتایج زیر رهنمون 
مي سازد: حزب توده ایران، در فاصله برگزاري رفراندوم تعیین نوع نظام در 12 فروردین 
1358 تا همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسالمي در 11 آذر 1358، مصلحت جویانه 
و با درك واقعیت هاي سیاسي و اجتماعي ایران، به انحاء گوناگون،  کوشید،  مجموعه 
فعالیت ها و مواضع سیاسي خود را با کلیت نظام نوپاي جمهوري اسالمي همراه و همگام 
سازد. حزب توده با کانوني کردن هدف ضدامپریالیستي و غرب ستیزانه انقالب ایران، 
اتحاد  ایدئولوژیکي حکومت کمونیستي  و  تعارض سیاسي  ازیك سو، تالش مي کرد، 

نقش تعیین کننده را دارد و هر سندي به هر نحو تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز 
زمان قدرت اجرایي نخواهد داشت... هموطنان! بیش از هر وقت هشیاري و تشخیص درست الزم است. 
لحظات سرنوشت ساز تاریخي هم شور انقالبي و آینده نگري الهام بخش را مي طلبد و هم آگاهي و درایت 
انقالبي و واقع بیني راهگشا را. در خور این لحظات تاریخي باشیم. از هر دو جانب خود را شایسته انقالب 
بزرگ ایران و وثیقه تدوام و تکامل آن نشان دهیم. اصولیت کامل و نرمش الزم را حفظ کنیم. شرکت در 
رفراندوم و رأي مثبت به  قانون اساسي نشاني از این شایستگي است« )اسناد و اعالمیه ها 1359: 270- 272(.
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شوروي با انقالب ایران را، به حد هیچ تقلیل دهد؛ و ازسوي دیگر، تلقي کمابیش همساني 
این  به نمایش بگذارد.  امام  با  جریان اسالمگراي تحت رهبري  انقالبي خود  اهداف  از 
حزب، نسبت به اکثر  احزاب و تشکل هاي سیاسي چپ رقیب، نظر مساعدي نداشت و این 
معنا را ، بارها، مستقیم و غیرمستقیم، با مخاطبان خود در میان مي نهاد. همچنانکه با دولت 
بازرگان، احزاب و تشکل هاي سیاسي جریان موسوم به ملي گراي لیبرال، و البته نهضت 
آزادي ایران هم، تعارض فکري و سیاسي آشکاري داشته، حضور آنان در حاکمیت 
پساانقالبي ایران را، مانعي جدي بر سر تحقق اهداف، به زعم خود دموکراتیك- خلقي 
و ضدامپریالیستي انقالب ارزیابي مي کرد. حزب توده، باالخص، کوشید،  به رغم تبّري 
جستن هاي جریان اسالمگرا، خود را مهم ترین متحد آن جریان و نیز پیرو بي چون وچراي 
رهبري انقالب بشناساند. حزب توده، با تمام انتقاداتي که به پاره اي از اصول قانون اساسي 
داشت؛ ولي امیدوار بود، تحزب و سیاست ورزي حزبي به رسمیت شناخته شده در قانون 
اساسي جمهوري اسالمي، تا آن حد، بسط داشته باشد که، حضور و فعالیت کمابیش 

آزادانه آن را در عرصۀ سیاسي و اجتماعي کشور تضمین نماید.

منابع 
آرامش، احمد. )1369( خاطرات سیاسي احمد آرامش، به کوشش غالمحسین میرزا صالح،  -

تهران: نشر ني.
آشوري، داریوش. )1347( فرهنگ سیاسي، تهران:  نشر مروارید. -
آقابخشي، علي و مینو افشاریي  راد. )1375( فرهنگ علوم سیاسي، تهران: مرکز اطالعات و  -

مدارك علمي ایران.
 اسناد و اعالمیه هاي حزب توده ایران: از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358.)1359( تهران:  -

حزب توده ایران.
بهروز، مازیار. )1380( شورشیان آرمانخواه: ناکامي چپ در ایران، ترجمه مهدي پرتوي،  -

تهران: انتشارات ققنوس.
مرکز  - تهران:   )1380( ساواك.  اسناد  به روایت  توده  نظامي حزب  سازمان  ایران:  در  چپ 

بررسي اسناد تاریخي.
خمینی)امام(، سیدروح اهلل.)1389( صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ 5.  -
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دوورژه، موریس. )1369( اصول علم سیاست، مترجم ابوالفضل قاضي، تهران: انتشارات امیرکبیر. -
رابرتسون،  دیوید. )1375( فرهنگ سیاسي معاصر، مترجم عزیز کیاوند، تهران: البرز. -
روزنامه اطالعات. )پنجشنبه 24 اسفند 1357(، شماره 15809.  -
ــــــــــــــــــ . )دوشنبه 14 آبان 1358(، شماره 15994.  -
ــــــــــــــــــ . ) شنبه 10 آذر 1358( شماره 16015.  -
روزنامه آیندگان.) شنبه 15 اردیبهشت 1358( سال 12، شماره 3348.  -
ــــــــــــــــــ . )یکشنبه 16 اردیبهشت 1358( شماره 3349.  -
ــــــــــــــــــ . ) دوشنبه 8 مرداد 1358(  سال 12، شماره 3413.  -
ــــــــــــــــــ . ) پنجشنبه 4 مرداد 1358( سال 2، شماره 1399.  -
و  - مطالعات  مؤسسه  تهران:   )1370( فروپاشي.  تا  آغاز  از  توده  حزب  سازمان  و  سیاست 

پژوهش هاي سیاسي.
 سیاسي، علي اکبر. )1366( گزارش یك زندگي: خاطرات دکتر علي اکبر سیاسي، لندن: بي نا. -
شاهدي، مظفر. )1386( ساواك: سازمان اطالعات و امنیت کشور، تهران: مؤسسه مطالعات و  -

پژوهش هاي سیاسي.
تهران:  - اقبال،  منوچهر  دکتر  سیاسي  زندگینامه  مشروطیت:  افول   )1389(  . ــــــــــــــــــ 

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
تهران:  - ایران،  اسالمي  انقالب  تاریخي  ریشه هاي  و  نظري  مباني   )1393(  . ــــــــــــــــــ 

پژوهشکده امام خمیني)س( و انقالب اسالمي، چاپ اول.
امام  - پژوهشکده  تهران:  اجتماعی،  علوم  جستارهای روشی در   )1381( طالبان، محمدرضا. 

خمینی)س( و انقالب اسالمی، چاپ اول.
و  - اسناد  تهران: سازمان  توده(،  ایران )حزب  اسناد احزاب سیاسي  بهروز. )1384(  طیراني، 

کتابخانه جمهوري اسالمي ایران.
عمویي، محمدعلي. )1377( درد زمانه: خاطرات محمدعلي عمویي )1320- 1357(، تهران: آنزان. -
مجلة دنیا. )آبان 1355(سال3، شماره 8. -
 مجموعه اسناد النه جاسوسي امریکا. )1366( تهران: مرکز نشر اسناد النه جاسوسي -
انقالب  - اسناد  مرکز  تهران:  ایران،  توده  حزب  فرازوفرود   )1388( محسن.  مدیرشانه چي، 

اسالمي، چاپ 1.
نوذري، حسینعلي. )1381( احزاب سیاسي و نظام هاي حزبي، تهران: نشر گستره. -


