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 ادشیبه  تواندیمحکوم است به تکرار آنچه نم یآدم»
زیگموند فروید     «.آورد  

قتل شود. خاطرۀ می آغاز یاران یتق قتل یحزب توده با تروما خیتار  شایپ
قتل  ۀ چگونگی  خاطر  یهر از چند گاهارانی، خاطرۀ کشتن پدر است. 

، از شکاف خوردن وحدت توده حزب یداخل یهایریدر درگ یاران
. اما در متون کندو آن کلیت یکدست را پاره می آیدحزب بیرون می
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امر  نیا کاری شدۀ رسمی،و صاف تر و تمیز ، یعنی روایت  مکتوب حزب
درمورد  دیاست که فرو  یاهمان نکته نی. امانده است یباق دهیکاماًل پوش

بلکه  شودیتروما هرگز کاماًل مفقود نم ۀخاطر . کندیم دیبر آن تاک تروما
 ۀدور  کیو پس از  شودینقل م نهیبه س نهیو س یبه صورت شفاه

( یداخل کیتضاد تئور  کیبه شکل  دی)شا گرید  یادر جامه ،ینهفتگ
سران حزب توده،  یخاطرات شفاه یواکاوبا  .کندیم دایبروز پ
 .اهیم کشیدخو  رونیامر مفقود را ب نیاز ا ییهاگوشه

*** 

دانستند که تقی ارانی را همه میخوانی در دادگاه از روز  پرونده
 شده عبدالصمد کامبخش لو داده و موجب دستگیری و قتل او در زندان

روزهای نخست سکوت کردند. چهل سال دانستند ولی است. همه می
نفر را ارانی لو داده و تالش  53در زندان، کامبخش شایعه کرده بود که 

کرد همه را قانع کند که ارانی با شهربانی همکاری کرده است. انور می
خود ارائه  یاثبات مدعا یبرا یلیکامبخش دل »نویسد: ای میخامه

از او بازداشت کرده  شیرا چند روز پ یدکتر اران نکهیا یکی. کردیم
 جیتدر به یاده است... بارلو د یخود من را دکتر اران گفتیبودند و م

بوده  یها دکتر ارانآن یرینفر قبول کردند که مسئول دستگ 53غالب 
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رفتند که به او سرزنش و اهانت کردند  شیپ اتا آنج هایبعض یاست و حت
اما پس از  1«.زدندیحرف نم ینموده و با و میاو را تحر  یشتریب ۀو عد

. همه آشکار شد یماجرا برا تیدادگاه، واقع اتیو دفاع یخوانپرونده
کرد اما حزب توده  انتیخود کامبخش را متهم به خ اتیدر دفاع یاران

کشاورز  دونی. فر کردیاو را سانسور م اتیبخش از دفاع نیهمواره ا
در  یمرکز ۀتیواقعه در صورت جلسات کم نیا انیجر  تمام» :دیگو یم

 انتیخ نیا یحزب ما بر رو خیتار  انیدر تمام جر  یمسکو ثبت است ول
کردند با  یو آن را مخف دندیکامبخش، لبد به دستور باقروف، پرده کش

 رضا شاه ۀدر محکم یکامبخش از طرف خود دکتر اران انتیخ نیآنکه ا
شرح داده  لیجان او تمام شد به تفص متیکه به ق یاران ۀندر دفاع جانا

 انتیقسمت مربوط به خ ینمنظمًا از دفاع دکتر ارا یرهبر نیا یبود ول
که  کندینقل م یجالب ۀخاطر  کشاورز 2«.کردیکامبخش را حذف م

 :است یکامبخش و اران یاطالع تمام رهبران حزب از ماجرا ۀدهندنشان
 یکه متق دیدر مسکو به ما خبر رس یمرکز ۀتیاز جلسات کم یکی در»

کرده و  انتیحزب در تهران خ یالتیا نیاز مسئول یکیعضو و کادر و 
 سلیروزبه به پ قیرا لو داده و از جمله محل مالقات خود را با رف یاعده

                                                           
 144-142صص  .1363ر. انتشارات هفته. فوسه نپنجاه .انور ،یاخامه 1
کنم کمیتۀ مرکزی حزب توده را. انتشارات توس. فریدون. من متهم میکشاورز،  2

 27 فحۀ. ص1357
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 قیرف یشدن و گرفتار یاطالع داده است و موجب زخم تیو سازمان امن
 ریو دب یمرکز ۀتیموقع رضا روستا عضو کم نیاست. در ا شدهروزبه 

 ریدب ندهیهم در آ یبلند گفت متق یکارگران به صدا ۀمتحد یشورا
و سازمان را  یاو به کامبخش بود که دکتر اران ۀحزب ما خواهد شد. اشار 

 1«نگفت. یزیحزب بود. کامبخش در جلسه بود و چ ریلو داده بود و دب
دانند ولی پدر حزب در کمیتۀ مرکزی حزب حاضر است. همه می قاتل  

کنند. ایرج اسکندری پس از چند دهه ماجرا اینطور شرح سکوت می
 ۀتیکامبخش را کردند من در کم تیعضو  شنهادیپ یوقت»دهد: می

نفر  یس ای وپنجستیآدم در حدود ب نیمخالفت کردم. گفتم آقا، ا یمرکز
در دادگاه راجع به او آن حرف را زده که همه  یآدم را لو داده و دکتر اران

 یجورنیما هم شودیآمده نم نی. گفتم آقا حال که ادانندیو م انددهیشن
و روستا هم  ریاردش نیهم ی... ولدی. او را محاکمه کنمیقبولش کن

 نترنیها اشاره شده بود که آمدند و گفتند آقا کماز کجا به آن دانمینم
. آمدند با من صحبت کردند. گفتم میر یاست که او را بپذ نیا اشدهیعق

ن من قبول ندارم. من خودم در زندا دیبگو  خواهدیهر چه م نترنیآقا کم
ها خوب آن یبار نرفتم ول ریام... من ز او را خوانده ۀو پروند امبوده

 یمرکز ۀتیدر کم تشیدادند که عضو  یبیرا آوردند آنجا و ترت شنهادشانیپ
                                                           

 29همان. صفحۀ  1
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از اولین اعضای حزب توده در  یبزرگ علو  1«شد. بیتصو  تیبه اکثر 
که من را از حزب توده دلخور  یزیچ» :گویدمیکامبخش  یماجرا مورد
 هیخودم را کنار بکشم، قض المکانیکرد و سرد کرد تا حت یو بر

حزب توده  سیدو ماه بعد از تأس یکیکامبخش بود. کامبخش در همان 
است  رفتهگفته بودند که رفته است به آنجا ]باکو[... گفتند .. زد. بشیغ

وسه نفر را لو نداده. بعد از دو ماه آمد و آنجا و قانع کرده که او پنجاه
بلکه در  یعاد یاتوده کیعنوان شده و نه به شیدایکه کامبخش پ میدید 
مدارس  یهااز سالن یکیدر خارج از حزب توده و در  یکنفرانس کی

 نکهیرفت و ]در مورد حزب توده[ صحبت کرد و گفت: حزب من. تا ا
 گهینشده م یچیهنوز ه نی. ادمیحرف او به گوش من خورد، من لرز 

هم هست. به رادمنش گفتم  یمرکز ۀتیکه در کم دمیحزب من. بعد شن
چه از تو  یعنی. گفتم امدیبرن یاو گفت از من کار ه؟یچ نیرادمنش ا

 یعنیباشه. گفتم  دیاست که با ییهاگفت کار دست آن امد؟یبرن یکار
را. صبر کن تا موقعش  نیا ریبله صبر کن و درز بگ تها؟ گفروس

ما که آنجا  اد،یبرنم یگفت آقا باشه از او کار یاسکندر رجیبرسه... ا
. پدر حزب را کشته بودند 2«که دست او باشه. میگذار یو نم میهست

                                                           
 267. صفحۀ 1368اسکندری، ایرج. خاطرات سیاسی. انتشارات علمی.   1
 255-254. صفحۀ 1377علوی، بزرگ. خاطرات. انتشارات دنیای کتاب.  2
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 دونیفر کار حتی به درگیری فیزیکی هم کشیده بود.  حزب دو شقه شد؛
 یمرکز ۀتیاز جلسات کم یکیدر  یاسکندر جر یا» :کندیکشاورز نقل م

 یلیو س دینام یو قاتل اران شرفیدر مسکو کامبخش را خائن، ب
اما برادران در کنار هم ماندند و حزب را  1«به گوش او زد. یاجانانه

حفظ کردند. اولین حزب مدرن ایرانی با پدرکشی آغاز کرد. یک شروع 
 ؟ادین. دوران کهن به سر رسیده بودنم

نبرد پدر و پسر اغلب با  در شاهنامهگویند، شناسان میاینطور که اسطوره
مرگ پسر همراه است. در داستان فریدون و فرزندانش، رستم و سهراب، 

نهایی  نبرد، پسران  سیاوش و کیکاووس، گشتاسب و اسفندیار، قربانی  
اینکه در اند. نتیجه های یونانی نبرد را پسران ُبردههستند. اما در اسطوره

های دوگانه به حفظ نمونۀ نخستین منجر شده است. نمونۀ ایرانی تقابل
ماند. اما پدر یونانی پدر  ایرانی به عنوان نماد سنت در هر حال زنده می

ضعیف است و اغلب در پایان  تراژدی باید بر سرنوشت او در مقام پدر 
کشته باشد.  افسوس بخوریم حتی اگر روزی در مقام پسر بودن، پدرش را

ای این امر را به گرچه بین علما در این باب اختالف است! اما عده
اند. گرچه ارانی نماد های دموکراسی در یونان هم مربوط ساختهریشه

                                                           
 27کنم. صفحۀ من متهم می 1
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زی به سنت برای حزب توده نبود. اما نماد پدر بود. حزب  مدرن  توده نیا
که سران  یرواند آبراهامیان معتقد است چنین پدر قدرتمندی نداشت.

حزب توده به یک دلیل  ناگفته و غامض از انتخاب عنوان کمونیست 
خواستند خود را تابع و زیر دست رهبران قدیمی ها نمیاجتناب کردند؛ آن

آبراهامیان با تیزبینی بر اختالف  حزب کمونیست ایران معرفی کنند.
او تاکید دارد که متخصصان غربی به  پسران و پدران تاکید کرده است.

های قدیمی بنیان کنند که حزب توده را همان کمونیستاشتباه گمان می
بنیانگذاران حزب توده غالبًا جوان، ساکن »نویسد: می آبراهامیان نهادند.

تهران و فارسی زبان بودند؛ حال آنکه رهبران کمونیست  بازمانده، 
حزب  بان بودند. در حالی که بنیانگذارانزمیانسال، آذربایجانی و آذری

های ای بودند که از طریق جنبشتوده روشنفکران دانشگاه دیده
چپی  اروپای غربی به مارکسیسم دست یافته بودند، رهبران  دست

ای بودند که از طریق کمونیست، فعالن و روشنفکران خودآموخته
بودند. در حالی که لنینیسم  حزب بلشویک روسیه به همان مقصد رسیده 

کردۀ اروپا، سیاست های تحصیلبنیانگذاران  حزب توده، این مارکسیست
دیدند، رهبران کمونیست، با تجربه کردن  انداز طبقاتی میرا فقط از چشم

های محلی خیابانی و میرزاکوچک خان، کشتارهای قومی قفقاز و قیام
نگریستند. این ومی نیز میانداز طبقاتی، از منظر قجامعه را عالوه بر چشم
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های بعد علنی آشکار نبود اما در سال 1322-1320های ها در سالتفاوت
تر حزب کمونیست در حزب توده فعالیت اگرچه اعضای جوان» 1«شد.

تر  در حال حیات  آن حزب سخت چشمگیر داشتند، غیبت رهبران مسن
نفر در  53ا، همراه با هوری از بازماندگان بسیار برجستۀ آن سالبود. پیشه

تجربه جوان  بی ]به قول خودش[زندان بود اما همکاری با این روشنفکران  
های داخلی در حزب توده بپردازیم. اما به درگیریباید  2«را رد کرده بود.

 مختصری درمورد تقی ارانی گفته شود. بد نیست،پیش از آن 

 انیاز دانشجو  یگروه خ،یتار  نی. در امیبازگرد  نیدر برل 1304 زییبه پا
 رانیا یانقالب یجمهور ۀبه نام فرق یاسیس یبه اروپا، سازمان یاعزام یرانیا

انقالب  ۀخواهانیآزاد یهانهادند که شعارش دفاع از آرمان انیرا بن
ها دو سال بود. آن انیجر  نیا گذارانهیاز پا یکی یبود. اران تیمشروط

مفاد  یمنتشر کردند. بررس« حق انیب»به نام  یاجزوه 1306 زییبعد در پا
او  ج،یرا غاتیکه برخالف تبل دهدینشان م یآثار اران ریجزوه و سا نیا

حزب  بعدها امر موجب شد نیداشت. هم سمیاز مارکس یمتفاوت ریتفس
نظر  ییاروپا سمیبزرگتر( که نسبت به مارکس ادربر  ۀتوده )لبد به اشار 

البته در همان  بزند. یاران یهاشهیدر اند فینداشت، دست به تحر  یمثبت
                                                           

. 1377. نشر مرکز. روزمندیکاظم ف ۀدو انقالب. ترجم نیب رانی. ارواندی ان،یآبراهام  1

 255 ۀصفح
 260همان. صفحۀ   2
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 نترنیو کم رانیا ستیحزب کمون ،یانقالب یجمهور ۀفرق ت  یزمان  فعال
راست و  یاسیس انیجر  کینسبت به آن نداشتند و آن را  ینظر مثبت
 1.کردندیم یتلق «ییبورژوا یدموکراس یجمهور»طرفدار 

و برخالف ادعایی که نداشت  یستینیاستال یریتفس سمیاز مارکس یاران
حزب  لیتشک یدر پ بعدها حزب توده درمورد او مطرح کرد، احتمالً 

 نویسد:ای درمورد ارانی میانور خامه نبود. رانیدر ا یستیکمون
 کیبود،  دهیکش سمیمارکس یسو را به یاران ،یستیونالیاحساسات ناس»

 ستینیاستال سمیبود و با مارکس ختهیآم یپرستهنیکه با م یسمینوع مارکس
 یاران یهادگاهید  یبررس 2«فرق داشت. یشورو سمیالیو در خدمت امپر 

تفسیر او از مارکسیسم )که در لفافۀ مسائل که  دهدینشان م ایدن ۀدر مجل
علمی در مجلۀ دنیا مطرح شده بود( با تفاسیر حزب توده از اساس تفاوت 

به کار  یلیزمان رضاشاه تما رانیبود اما در ا یاسیس ی. هدف ارانداشت
کند  جادیا یفکر یانیدرصدد بود که جر  ینداشت. اران یمخفو  یحزب

 ۀچند صدسال یکند که بتوانند رکود فکر تیرا ترب یآرام جوانانو آرام
از روشنفکران را  یدینسل جد دیبا کردی. او فکر مندیرا جبران نما رانیا
و  اریعتمام ستینیلن ستیمارکس کیرا  یحزب توده، اران اما .کرد جادیا

                                                           
 43-40، صفحات 1309 بهشتیو ارد نی، فرورد8و  7 ۀسرخ، شمار ۀستار ۀماهنام  1
 25فحۀ وسه نفر، صانور، پنجاه ،یاخامه  2
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حزب  ی. البته در مواردکردیم یمعرف یشورو سمیمعتقد به اصول کمون
 یهاشهیبه اند ف،یبا تحر  یو تسامح و البته تا حد اطیبااحت اتشیدر نشر 

 غیبل یستیرا ازلحاظ مارکس یاران یهاشهیو اند کردیانتقاد م یاران
را  رانیا خیعاداتشان و تار  ران،یروح ملت ا خواستیم او 1.دانستینم

ارانی تلقی متفاوتی از انترناسیونالیسم  آن عمل کند. یبشناسد و بر مبنا
 یدر دو مقطع قبل از زندان و داخل زندان از اران یاانور خامهداشت. 

و  ست؟یما چ ۀفیجنگ شود، وظ یو شورو رانیا نیکه اگر ب پرسدیم
است  رانیا خواهانیآزاد ۀفیوظ» :دهدیهر دو بار پاسخ م یاران

بجنگند و ما  یشورو یحت یهر متجاوز هیعل رانیدوش سربازان ابهدوش
از  یمشابه ۀخاطر  زین یبزرگ علو  2«.مییدفاع نما رانیاز استقالل ا دیبا

 نیدر بحث ا یدکتر اران یکه روز کنمینم فراموش» :کندینقل م یاران
و  یتلریو آلمان ه هاستیالیها و امپر روس انیمطلب که در جنگ م

گفت: ما مخالف  یاران رد،یگیتعلق م یچه نقش هایرانیهمدستانش، به ا
 طرفیدرگرفت ما ب یدو دشمن جنگ نیا انیو اگر م میهست یآدمکش

کرد... تا  میابراز خواه یشورو یروزیپ هخود را ب ۀبود و عالق میخواه

                                                           
 .118، ص 1348چهارم، سال دهم،  ۀدوم، شمار ۀدور ا،یدن ۀمجل  1
 24 فحۀوسه نفر، صانور، پنجاه ،یاخامه  2
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را  رانیا ریها قصد تسخاما اگر روس میمانیبرکنار م میتوانیآنجا که ما م
 1«.میبا تمام قوا بجنگ دیداشته باشند، با

چنین رویکردی باب  .داشت دیو فرو  یبه روانکاو یاژهیتوجه و  یاران
به  یتوجه اران میل  آن نوع کمونیسم  روسی در روزگار استالین نبود.

 یکرده بود و سع فیمورد تأل نیدر ا یبود که کتاب یتا حد یروانشناس
کند.  لیتحل یلحاظ روانشناس را از رانیا ۀمختلف جامع یداشت قشرها

او  میکه توجه داشته باش شودیم انینما شتریب یزمان یرانکار ا تیاهم
 رانیعلم مستقل به ا کیعنوان را به یاست که روانشناس یشخص نینخست
که در  «کیالکتید  سمیالیماتر »با عنوان  یطولن یامقالهارانی در  2آورد.

پس  یفلسف یهاو آموزه نشان داد که با متفکران منتشر شد ایدن ۀسه شمار 
 یرانیا یهاستیمارکس انیدر م ها بعداین امر تا سال .است آشنا از مارکس

در بخشی از همین مقاله ارانی بر ضرورت توجه به . دش دهیبه ندرت د 
همۀ این نکاتی که  کند.میروانکاوی به عنوان علمی دیالکتیکی تاکید 

ای شدهمومیایی دهد که تقی ارانی همان خدایگان  ذکر شد نشان می
باید با تمام را  ارانی .ه بوددر ویترین قرار دادنیست که حزب توده 

. این کرد بازیابی و بازتحلیل  هایش اندیشیها و ژرفانگاریساده

                                                           
 160-159. صص یخاطرات بزرگ علو  1
 1311تهران  روس،یس ۀمطعب ،یعموم یکولوژیپس-اصول علم روح ،یتق ،یاران  2
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در بزنگاه  این عرصه گشایش مجددیادداشت کوتاه نیز تالشی است برای 
  های داخلی در حزب توده بازگردیم.به درگیری مان.کنونی

های تاریخی، نبردهای دو جناح داخلی  حزب توده در بزنگاه
بر تمام فقط بر تاریخ حزب که سازی داشتند. نبردهایی که نه وشتسرن

گذار بود. یک جناح به رهبری کامبخش و تاریخ معاصر ایران تاثیر 
در مقابل جناح دیگر به رهبری اسکندری و رادمنش قرار  کیانوری
گیری  این های شکلتالش کردیم بخشی از ریشه در ابتدا داشتند.

 از اینجا به بعدنشان دهیم.  گشتکه به تقی ارانی برمی اختالفات را
نشان را های این دو جناح بر عملکرد حزب ای از تاثیرات درگیریگوشه

ت این اختالفات روشن شود سپس تالش خواهیم کرد خواهیم داد تا اهمی
 مهم در این ارتباط فکر کنیم. مسئلۀای فرویدی، به یک به مدد ایده

حزب را به ماجرای قتل ارانی دو جناح داخلی  گیریشکل نیز کیانوری
ها بر گرداند و معترف است که جناح کامبخش، با حمایت روسبرمی

بازگشت و از  رانیرفته بود، به ا یشوروکامبخش که به »حزب غلبه کرد. 
 نیر یو سا یبه اسکندر یتذکر یاتحاد شورو ستیحزب کمون یسو 

عنوان و ما او را به ستیوارد ن دیکنیکه وارد م یاتهامات نیداده شد که ا
جناح مقابل  بیترت نی... بدمیکنیم دیتائ ستیاز رهبران کمون یکی
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 یتالش کردند که کامبخش انتخاب نشود ول یلیها خشکست خورد. آن
داشت و از اقدامات  یانوریک یبر رو یادیز  ریکامبخش تأث 1«.شد

 ،. چند سال پس از مرگ کامبخشکردیم یبانیاو در حزب پشت یمخف
راند  یریحزب را بر عهده گرفت و آن را در مس یسکان رهبر یانوریک

 ۀبه رابط یدو نفر تا حد نیا انیم یکیآن بود. نزد  یکه کامبخش حام
بود و از  یانوریها مرتبط بود. کامبخش شوهر خواهر کآن انیم یخانوادگ

کیانوری در چند بزنگاه تاریخی  گذاشته بود. ریتأث یانوریبر ک ها قبلسال
 حزب توده را به راهی دیگر کشانید.

کشاورز در دو شکست بزرگ حزب توده کیانوری را مسئول فریدون 
مردم و  ،ال اوم  و عُ  یانوریک یحزب توده به رهبر کی» داند:می

 بهدست و پا بسته  1953و  1949 یهارا مانند سال رانیزحمتکشان ا
را به  رانیا اتبخشیخواهد داد و نهضت ح لیتحو  رانیدشمنان ملت ا

 یمسئول واقع یانوریموارد ک نیا یشکست خواهد کشاند. در هر دو
جدًا با دکتر مصدق  کشیبه اتفاق دوستان نزد  یانوریک» 2«.شکست بود

 یانوریک ونیفراکس ریتحت تاث رانیحزب در ا یرهبر» 3«مخالف بود.
... کردیکمتر مخالفت م یو گاه داً یشد یدائمًا با دکتر مصدق گاه

                                                           
 70. صفحۀ 1371کیانوری، نورالدین. خاطرات. انتشارات اطالعات.  1
 71کنم. صفحۀ من متهم می 2
 93همان. صفحۀ  3
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 یهافحش یو قاسم یانوریک ریآن زمان تحت تاث یحزب یهاروزنامه
 دونیفر  1«.دادندیم یاو دکتر فاطم ۀخارج ریدکتر مصدق و وز  هفراوان ب

 رادمنش و خودش در مجلس چهاردهم ،یکشاورز معتقد است اسکندر
حزب که در  ییاند و عملکرد نهابوده رانیو مدافع منافع ا همراه با مصدق

 :بود یوابسته به شورو ونیفراکس کیوجود  لیراستا نبود به دل نیهم
و مرا در مجلس آن روز  یاسکندر رجیرادمنش، ا یهانطق یکس اگر»

خواهد کرد که حزب ما و ما با نظر دکتر مصدق کاماًل  قیبخواند تصد
مطلب را  نیا جوقتیو حق طرفیب سندگانیاز نو  یا. عدهمیموافق بود 

که  ییهاکه چطور شد که با نطق پرسندیاز خود م یکردند و حت قیتصد
 یا به آن قانون رادکتر مصدق بود م اتیو در جهت نظر  مینفر کرد  9ما 

حزب توده در مجلس در  ونیکه در فراکس دانندیها نم. آنمیموافق نداد 
 2«موضوع اتفاق آرا وجد نداشت. نیا

 ینقش نیز مرداد 28 یکودتا یدر ماجرا یانوریک معتقد استکشاورز 
اگر  دیشا. کرد و موجب انفعال حزب در برابر کودتاگران شد فایا یمنف

 ۀ جنجالیمصاحب آن 57و پس از پیروزی انقالب کشاورز پنج سال بعدتر 
 نیبزرگتر  دیشکست بزرگ حزب که شا نیمسئول  سوم داد،یرا انجام م

                                                           
 125همان. صفحۀ  1
 121 فحۀص همان. 2
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سوسیالیسم درک کیانوری از  .کردیم یمعرف یانوریشکست هم بود را ک
 حزب کمیتۀ مرکزی جناح مقابل درو روش کار تشکیالتی  او مورد انتقاد 

هر وقت در »گوید: بوده است. ایرج اسکندری درمورد کیانوری می
. دیاور یپراودا را ب ۀآقا روزنام گفتیفورًا م شدیلنگ م تشیاستدلل کم

 ۀگفتم رفقا، اگر قرار است روزنام هیاجرائ ئتیمن در ه بارکی کهیطوربه
 ئتیبه ه یاجیاحت گریحزب ما را معلوم بکند خوب ما د  استیپراودا س

. خوب دو سه نفر از رفقا میندار  رانیدب ئتیو ه هیاجرائ ئتیو ه یاسیس
پراودا ترجمه کنند و  ۀروز روزنام هر میکنیخوب بلدند مأمور م یکه روس

است؟  یستمیچه س نی. اشودیحل م هیرفقا، قض ۀهم زیم یبگذارند رو
را  نیپراودا ا ۀروزنام ست،یها چحرف نیخنده زدند. گفتم ا ریالبته همه ز 

 میگو یاستدلل نشد. من به تو م کهنینوشته، پراودا آن را نوشته. ا
 نیکه ا میبگو  خواهمیخوب آن را رد کن. م میگو ی. اگر غلط مطورنیا

  1«است. یپیت نیچن کی یانوریک

 ریمخالف بود و روش غ یانوریبا روش جناح کامبخش و ک رادمنش نیز
 انیدر جر  کندینقل م ینکرد. بزرگ علو  دیها را تائآن کیدموکرات

رادمنش حاضر  ها،یآلمان یانیپادرم رغمی، عل57 حوادث پس از انقالب

                                                           
 247 فحۀ. صیاسکندر رجیخاطرات ا 1
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حزب  ۀندیگانگ نما ولف» :کند دیرا تائ یانورینشد اقدامات ک
از  غامیرادمنش آمده بود و چند پ دنیآلمان به د  ۀمتحد ستیالیسوس

در دفاع از حزب  یاهیاعالم ... رادمنشنکهیآورده و ازجمله ا یانوریک
در حزب  تیرا که از فعال یمیقد قانیرف لهیوسنیصادر کند تا بد

 لیتقاضا را رد کرد به دل نی. رادمنش ادیجلب نما کنندیم یخوددار
موافقت کند... ]به  یانوریحزب و اقدامات ک استیبا س تواندینم نکهیا

 بیحزب آس تیثی[ به حیانوریاقدامات ک نیولف گانگ گفته بود ا
 یموافقت کند و مردم را به گمراه شنهادیپ نیبا ا تواندیو نم رساندیم

 دهیکش ییاجبه دنیو جا نماز آب کش ییدورو  نیاو ا ۀدیبکشاند. به عق
و با آن موافق  رندیرا بپذ دیگروه جد نیا ستندیحاضر ن یمیقد قانیکه رف

 1«باشند.

آرزوهای دیگری  کیانوری/کامبخش،برخالف جناح اسکندری  رجیا
تقی ارانی، ایرج اسکندری و آقابزرگ علوی با برای حزب توده داشت. 
کردند. اسکندری از زمانی که در اروپا فعالیت هم نشریۀ دنیا را منتشر می

کرد با ارانی آشنا شد و در بازگشت به ایران به همکاری با او ادامه داد. می
ه، تاثیرات عمیقی بر ایرج گذاشت و او را به این ارتباط فکری  چندسال

                                                           
 373 فحۀ. صیخاطرات بزرگ علو 1
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شخصیتی منحصر به فرد در حزب تبدیل کرد. تاثیر عمویش سلیمان میرزا 
ضمن حفظ  کردیتالش م یاسکندراسکندری نیز قابل توجه است. 

 یدوستانه با مسکو، تا حد ممکن استقالل حزب را در مقابل شورو ۀرابط
 انهیگراچپ یهاشهیفرانسه با اند یدر جو فکر اسکندری حفظ کند.

بود که  شیهایحزباز هم یاریبرخالف بس یریمس نیآشنا شد. ا
 رجیآموخته بودند. ا اشی و استالینیستیروس ریرا تنها با تفس سمیمارکس

روس باشد، در مکتب  هایاستالینست ریاز آنکه تحت تأث شیب
باور به  .افتیورش به فرانسه پر  لیمتما انیو تجددگرا انخواهمشروطه

 تیترب نیدر ا شهیر  شاید ،یو دموکراس سمیالیسوس انیم قیعم وندیپ
در  یبعدها منشأ اختالفات ی،نظر انیدر بن هاتفاوت نیدارد. ا یفرانسو 

و دوستانش همواره در  ی. اسکندرشددر حزب توده  یاسیس یکردهایرو 
در مورد اختالفات  یقرار داشتند. اسکندر یمقابل جناح وابسته به شورو

اختالفات در زندان قصر شروع شد  نیا» :گویدیم نیدر حزب توده چن
 یهااختالفات و دوره نیا ۀخچیاست. تار  افتهیآن تاکنون ادامه  ۀو دنبال
 نیا ایماست. آ یحزباختالفات درون ۀآن، صفات مشخص ۀمختلف

در مدت  یافراد رهبر رایدارد. مسلمًا نه ز  یشخص ۀاختالفات فقط جنب
اختالفات  نیاست. ا ماندهیباقاختالفات  یاند ولکرده رییسال تغ 15
. دهندیاختالف آن را بروز نم نیطرف نکهیا ایدارد  کیدئولوژ یا یمبنا
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عدم اعتقاد  ،یاتوده حیعدم اعتقاد به کار صح سم،یو سکتار  یروچپ
در حزب، قرار دادن شخص خود مافوق حزب و مصالح  یبه کار جمع
و  ونیبستروکسخشونت و تحکم، او ،یمرتد باز سم،یونیآن، فراکس

 کیدر خارج و تحر  یمرکز ۀتیکم غیتبل ،یمرکز ۀتیاز کار کم یریجلوگ
دادن به  یخانوادگ ۀجنب ،یملک لیبا خل هانیروش ا هیکادرها، تشب

  1«.افراد ریروش ارعاب و تحق ،یالتیتشک یکارها

اسکندری و جناحش به جناح اسکندری نزدیک بود  فریدون کشاورز که
داند. کشاورز دهندۀ راه ارانی و تلقی او از سوسیالیسم میرا ادامه

 نیهنوز قبل از آزاد شدن و در زندان رضا شاه در ب بدبختانه»گوید: می
مخالف  ونیدو فراکس ایبه طور وضوح دو دسته و  نیموسس نیاز ا یاعده

منعکس شد و تا  رانیشده بود که از ابتدا در حزب توده ا لیتشک گریکدی
 نیا نی{ مبارزه ب1350دهۀ } ریاخ یهادر سال یامروز هم ادامه دارد. حت

کل سابق  ریبه شدت در حزب ادامه داشت. رادمنش دب ونیسدو فراک
 نیحزب که دو نفر از آخر  یاول فعل ریدب یاسکندر رجیحزب و ا

حزب بودند و  یدر دستگاه رهبر یر اراندکت روانیپ ماندگانیباق
و بعدها کامبخش و  انیکه ابتدا آوانس یونیطرفدارانش، در برابر فراکس

                                                           
 64. ص یاسکندر رجیخاطرات ا 1
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 نیقیاو قرار داشتند... به  یو رفقا انیدانش ییحیو کم کم غالم  یانوریک
افراد  ۀلیکه از زندان رضا شاه به وس یونیگفت نزاع فراکس توانیم

تصرف  ۀشروع شده بود و در حزب دائمًا ادامه داشت و نقش تریمیقد
 ۀلیبه وس یاول ریاز پست دب یاسکندر رجیا یبا برکنار دیکشیرا م یرهبر

آرتاشز  میکه در قد یونیفراکس یفعل رهبرحزب و  یفعل ریدب یانوریک
بینی پیش 1«.دیو کامبخش عضو آن بودند به سرانجام خواهد رس انیآوانس

رهبری حزب کشاورز درست از آب درآمد. چند ماه بعد کیانوری سکان 
های این دو . کشاورز معتقد است واکاوی درگیریتوده را بر عهده گرفت

 هاییابی علل شکستتواند در ریشهجناح داخلی حزب توده می
در  ونیوجود دو فراکس»ایران موثر باشد. وی معتقد است:  خواهانآزادی

 ۀسال 38 خیدر تمام دوران تار  یمانند خط قرمز رانیا ۀحزب تود یبرره
از  یکیو  خوردیو در مهاجرت به چشم م رانیحزب توده در ا تیفعال

به  دیماست و با هنیبخش م یعلل مهم شکست حزب ما و نهضت آزاد
 2«دقت مطالعه شود.

 یطورکلبه»کند: خود ایرج اسکندری این دو جناح را چنین معرفی می
حزب  لیوجود داشته. از اول تشک میحزب توده از قد یاختالف در رهبر

                                                           
 38کنم. صفحۀ من متهم می  1
 39همان. صفحۀ   2
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که  استیدو س یعنیاند، که کامبخش وارد شد دو گروه مقابل هم بوده
 یکیالشعاع قرار داده است. ازجمله حزب را تحت خیکاماًل تمام تار 

 ۀها بوده است به اضافآن ۀکه خود کامبخش سردست انیجر  نیهم
دو گروه وجود داشت،  یاسیدر حزب ازنظر س» 1«...گرانیو د  یورانیک
 استیمستقل باشد و س دیکه معتقد بودند حزب با یگروه یکی

ام گروه که اسمش را گذاشته گریداشته باشد و گروه د  یکیدموکرات
 نکهیمعتقد بودند و از همان اول شروع کردند به ا یوابسته که به وابستگ

گروه دوم  نیو ا دیگو یچه م یشورو د،یگو یچه م نترنیکم مینیبب دیبا
 میگو یم نکهیدو گروه وجود داشت؛ اما ا بیترتنیابودند. به هانیهم

و  میر یبگ میو تصم مینیکه بنش یگروه منظم نیگروه ما، درواقع چن
 یزدیرادمنش بود، من بودم، دکتر  طرفنی. در امینداشت میصحبت بکن
که  یآن عده از اشخاص زبدر ح یطورکل... بهبود یالموت نیبود، نورالد

ها را جمع نکرده طور منظم آنجزو گروه کامبخش نشدند، اگرچه ما به
  2«نبودند، طرفدار ما بودند. زهیو ارگان میبود 

انشعاب  یدر ماجراموضعی نزدیک به اسکندری داشت. رضا رادمنش 
ها همراه بود اما در آن سالطلبان رادمنش با موضع اصالح ،یملک لیخل
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 ۀخواهرزاد یهوشنگ منتصر د،ید یراه اصالح حزب را در انشعاب نم
جناح  دیدرمجموع عقا نکهیبا وجود ا یو» :کندیرادمنش نقل م

از حزب  ییجدا ۀمسئل وجهچیهبه کرد،یم یابیطلبان را مثبت ارز اصالح
گروه روشنفکر در حال  نیو معتقد بود که ا دانستیرا به مصلحت نم

مساعد  طیصبر کنند تا شرا دیسنگر مبارزه را رها سازند و با دیحاضر نبا
فراهم گردد... ]رادمنش به  ندهیها در آآن یهاشهیجهت برآورده شدن اند

با حضور در  یعیطور طبتا به دی[ حوصله کنکردیم هیطلبان توصاصالح
... اقدام به رها دیزب را در جهت اصالحات حرکت دهح ،یمرکز رهبر

از  خواهندیاست که م یابه سود آن دسته یفعل طیکردن حزب در شرا
خاص خود  یهااستیجهت س درخالص شده و حزب را  نیشر مخالف

را به ماندن در  انیتالش داشتند ناراض یو اسکندر رادمنش 1«.بکشانند
-حزب که منتقد جناح کامبخش یاز اعضا یاریکنند. بس قیحزب تشو 

ها بعد در تا سال یاصرار رادمنش و اسکندر لیبودند به دل یانوریک
 یدر حزب باق اگر» :دیگو یدر خاطراتش م یحزب ماندند. بزرگ علو 

بود. با دکتر  یاسکندر رجیبا دکتر رادمنش و ا یماندم در اثر دوست
ول در زندان سل کیباهم در  میرادمنش اخت بودم و چهار سال و ن
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 هانی. اشناختمیم یرا هم که از زمان دکتر اران یاسکندر رجی... امیبود 
 1«بمانم. زبکه در ح کردندیم قیبودند و من را تشو  ستادهیپشت من ا

مواضع جناح مستقل با مواضع جناح  تا اینجا برای ما روشن شده است که
ها مورد توجه اختالفات از همان سال نیوابسته متفاوت بوده است. ا

اند. درمورد آن بوده یشیاندبود و به دنبال چاره یمرکز ۀتیکم یاعضا
 یاختالفات را بحران نیا ،1357ها قبل از انقالب از سال یاسکندر رجیا

راه حل نوشته است، سه 1335 در سال شیهاادداشتیو در  کردیم یتلق
باور دارد اختالفات با جناح مخالف  نکهیا رغمی. او علداندیرا ممکن م

و با جناح  ماندیدر حزب م 1358تا سال  تیاست اما درنها قیعم اریبس
 :سدینو یم 1335در سال  ی. اسکندررسدیم ییهامقابل به موافقت

، یمرکز ۀتیاست. نه کم دیالعاده شدبحران فوق کیالن دچار  حزب»
به تمام  ران،یاست، نه حزب در مهاجرت وجود دارد نه در ا یمرکز ۀتیکم
 چیه رایاست ز  یمرکز ۀتیدچار انحطاط شده است. مرکز آن کم یمعن

به هر  نجایاست در ا میسال و ن کیحل کند...  تواندیرا نم یامسئله
از  یاچه معجزه گری. د میارا ما زده هاوهیش ۀ. هممیکنیم بتصح یزبان

 یکیهست:  یمرکز ۀتیراه در مقابل کم. سهمیانتظار دار  امامزاده نیا
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 نی. دوم ادانمیرا به نفع حزب م نیکنار و من ا میو بگذار  میببر  نکهیا
 انصافیب ۀ. تجربمیباهم برس ییهابه موافقت بیترک نیاست که در ا

راه عمل  نیاست از ا خواستهیکه م ییهایتئور نینشان داده است که ا
مسائل در  نیاست که امکان حل ا یکند پوچ است. تناقضات ما به حد

آن  یبرا خواهندیم یالتیحال رفقا هر فرمول تشک ست،ین بیترک نیا
دهد.  رییرا تغ اتیواقع تواندینم وقتچیه یالتیقائل شوند. فرمول تشک

 یراه چیه گرید  کنمیمسائل تمام شود. من فکر م نیا بارکی دیبگذار 
 1«.سراب است یگریهر راه د  ست،ین

ها بعد به همان الس د اماقطع تاریخی، راه دوم را برگزیدر آن م یاسکندر
پس از انقالب در چند مصاحبه به  یها. او در سالگشتحل اول بر راه

ها سکوت از سال ینوعو به پردازدیاقدامات جناح مقابل م یافشا
 میسکوت بکن مییایعاقبت چه؟ ما ب بالخره» .کردنش احساس گناه دارد

باز از  شودیفراموش م زهایچ نیا ۀو هم گذردیم گریدو نسل د  یکیباز 
 یانوریک کی شود،یم دایپ یاسکندر کیاز نو. باز  یسر، روز از نو روز

و  آوردیو پدر همه را درم گذاردیو سر همه کاله م شودیم دایپ یگرید 
 2«.شوندیم ربارانیت گرید  یاو عده روندیمبه زندان  یاباز عده
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شت را وادا یاسکندر ،57شکست حزب پس از انقالب  ۀتجرب
بازگو کند. او مسببان شکست حزب در  یصورت علنرا به ییهاناگفته

ترور شاه که  ی. در ماجراداندیو جناح او م یانوریمقاطع حساس را ک
رهبران آن شد،  و هجرت یریحزب توده و دستگ یلیمنجر به تعط

بود. چند  لیترور دخ نیدر ا یمرکز ۀتیبدون اطالع کم یانوریک نینورالد
 زیمرداد ن 28 یمصدق و کودتا یریوز نخست یهاسال بعد در سال

قرار داشت و در شکست حزب در  یدر جناح مقابل اسکندر یانوریک
که پس از  یادر مصاحبه یکرد. اسکندر فایعمده ا ینقش زیمقطع ن نیا

با نگاهی به گذشته، انجام شده است،  1362سرکوب حزب در سال 
به مصدق، راجع به کودتا  راجع» :کندیم تحلیل نیحزب را چن ۀخچیتار 

 یاهیهمان قض نیشد. ع ریچرا حزب غافلگ نکهیو راجع به ا هانیو تمام ا
. شودیبالتر که نم نیاز ا گرید  یریکه حال اتفاق افتاده است. غافلگ

شده  طورنی. آن موقع هم هممیاکرده ریحال مثل خرگوش در سوراخ گ
 1«.همان افراد هستند هاشتبا نیبود؛ و من متأسفم که عامل

و اقدامات او که  یانوریک یریقصد داشت پس از دب یاسکندر رجیا
 ایاح یگرید  قیمنجر به زوال حزب شد، مجددًا حزب توده را به طر  تاً ینها
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نقل  یاسکندر رجیاز ا یاراستا خاطره نیدر هم یکند. بزرگ علو 
... یبمان یانوریک اللهتیآ یۀاخ ریز  دیهنوز هم با رجیا دمیپرس» :کندیم

قدر . من که باور نکردم و آنینیدر جواب من گفت صبر کن تا بب
او را هم  ینیاو را برنجانم. صبر کن تا بب خواستمیدوستش داشتم که نم

و آذرنور  یرخسرویبا بابک ام یاحزب تازه تواندیم کردیم الی. خدمید 
عمرش  یداشت ول هی. مااوردیرا ب یانوریدرست کند و دخل ک گرانیو د 

حزب  یرا از رهبر یانوریک تواندیکه م کردیم الیخ... کفاف نداد
 رانیرا چه را در ا یحزب یمیافراد قد هایبدون کمک شورو یعنیبراندازد 

و روش او  یانوریمختلف خارج کشور که مخالف ک یدر شهرها و چه
 1«.هستند جمع کند و کار او را خواهد ساخت

 دیمعتقد بود حزب نبا یاسکندر 57انقالب  عیمورد واکنش به وقا در
 یکلبه یکه نظر یانوریک نیکند. نورالد تیرا تقو  ینیخم اللهتیموضع آ

ماند، در خاطرات  یباق ینیخم اللهتیآ بانیپشت انیمتفاوت داشت و تا پا
نسبت به  یاسکندر» :دهدیشرح م نیرا چن یخود، موضع اسکندر

 یمذهب انیجر  کی انیجر  نیکه اوًل ا گفتیبود و م نینهضت امام بدب
 ۀاجاز  وجهچیهشود به روزیاست و اگر پ یالعاده ارتدکس و جزمفوق
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 انیکه جر  یخود نخواهد داد. در حال دیعقا نیبه مخالف یاسیس تیفعال
دارد که با  را ییتوانا نیا تیدر روحان یعتمداریشر  انیو جر  یمل ۀجبه

 یآزاد ۀاجاز  هاستیداشته باشد و به کمون ینظرات مخالف سازگار
اوان  نیهم در»گوید: کیانوری در جای دیگری می 1«.بدهد تیفعال

از  یکرد و در آن مطالب یامصاحبه سمیالیصلح و سوس ۀبا مجل یاسکندر
ما  یدارند که درست است. ول یاتینظر  ینیخم یگفت: البته آقا لیقب نیا

قانون  یبازرگان را که طرفدار اجرا یو آقا یعتمداریشر  اللهتیآ اتینظر 
 یمترق اریک قانون بسی ی. قانون اساسمیدانیمثبت م اریهستند بس یاساس

 یهایاست که اگر اجرا شود آزاد یمثبت یهاجنبه یاست و دارا
 2«.کندیم نیتأم رانیرا در ا کیدموکرات

برای آیندگان حزب توده را  خواستاسکندری در اواخر عمرش می
. او قصد داشت پتانسیل  این اولین و بزرگترین حزب سیاسی دهد نجات
 .خواه ایران باقی بگذاردای ایرانی را برای آیندۀ جریان دموکراسیحرفه

در حافظۀ  1320حزب توده در دهۀ  مثبتحیف بود که خاطرۀ عملکرد 
روزنامه  یکه برا یاهیجواب در طبقۀ کارگر ایران مخدوش شود. اسکندری

 یعنیحزب توده،  انیم دیبا» :نوشت چاپ لندن ارسال کرد هانیک
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و  خواهانیآزاد پرستان،هنیاز م یاکه به همت عده یسازمان
شده و  لیتشک یاز هرگونه وابستگ یمستقاًل و خال یرانیا یهاستیالیسوس

و  رانیا تیحفظ استقالل و تمام یمردم برا یهاتوده جیبه بس تیبا موفق
 یهاانیبا جر  است،پرداخته  یکتاتوریاز برگشت هرگونه د  یریجلوگ

رفته به را رفته ی... سازمان حزبینیکه بعدًا به دست عوامل مع یناسالم
 یصورت عاملها انداخته و حزب را عماًل بههدف نیخالف ا یریمس

قول مهمی است. اما فعاًل این نقل 1«منفعل درآورده است فرق گذاشت.
 به ادامۀ بحث بپردازیم.

اسکندری حاکم بر حزب چه بود؟  هیبه رو  یاسکندر رجیا انتقادات
دهه  یهاسال یحزب توده را از فضا تیکه درنها یاهیرو مخالف بود با 

 :دیگو یم نیانتقادات چن نیاز ا یبخش حیدر توض یدور کرد. و 1320
 یالتیکار تشک ۀو یام به اصول و شرا که وارد کرده ییرادهایاز ا یکی»

بود که  نیمن عبارت از ا رادیا یخصوص در مورد سازمان افسربود. به
و  سمینیلن سمیو مارکس دیبده میسازمان را تعل نیافراد ا نکهیا یجاشما به

سازمان  کیسازمان را به  نیا د،یاموز یب هاحزب را به آن کیمسائل تئور 
 یعنیکه به خارج  ییهم افسرها لیدل نیو به هم دیاکرده لیتبد ینیخبرچ
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 ییها آشناآن ۀآمدند و من با هم گرید  یو جاها یبه آلمان و شورو
همان  هانینداشتند. ا یحزب ای یاسیو س کیداشتم، مطلقًا اطالعات تئور 

آمده بودند و فقط  رونیکه از مدرسه نظام ب بودند ییها و همان افسرهاآدم
احساس  یفقط رو هانینداشتند. ا یاسیداشتند و سواد س یاسواد مدرسه
را  هانیا نکهیطرف حزب آمده بودند و حزب توده عوض او عاطفه به

 یشان بکند، به عواملبدهد و آماده ادشانیبدهد،  شانمیبکند، تعل تیترب
 1«.کرده بود که چهار تا خبر به حزب بدهند لیتبد

واحد با  یاجبهه جادیدر تمام مقاطع حساس، ا یاسکندر هدف
بود. او در  یو استبداد داخل یخارج ۀمقابله با مداخل یبرا یمل یبورژواز

راستا سوق  نیبود و تمام تالشش را در ا رانیدر ا یاستقرار دموکراس یپ
 شیپ وادثح انی، نه در جر شاو و جناح یهادهیا ت،یاما درنها داد؛یم

غالب حزب  یۀبه نظر  1357، نه در حوادث پس انقالب 1332 یاز کودتا
امور را در دست گرفتند.  ۀها سررشتنشد و جناح مقابل آن لیتبد

ما  یبرا یمل یبورژواز ندگانیبا نما یهمکار جلب» :دیگو یم یاسکندر
 یتا بورژواز میآماده کن یستیبایآن را م ۀنیمن زم ۀدیمطرح بود که به عق

را اگر بعدها  نیکند. البته هم یهمکار یواحد ۀبتواند با ما در جبه یمل
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همان است که به  اشجهیکار را نکرد، به نظر من نت نیو ا دیحزب ما نفهم
و حزب  میکه در دوران مصدق مرتکب شد یاشتباهات یعنی ؛دست آمد

درآوردند که محصول آن  یصورت غولبه یمل یتوده را در مقابل بورژواز
 1«.کتک خورده است شهیاست که حزب هم نیا

ایرج اسکندری، اولین مترجم  تر افکار و آثار و عملکردبررسی مفصل
ام. در کاپیتال به فارسی، باشد برای یادداشت دیگری که درمورد او نوشته

تری خواهیم پرداخت؛ چرا اسکندری و جناح او همادامه به سوال م
های تاریخی  حساس، سررشتۀ امور حزب را به دست نتوانست در بزنگاه

توانست، مسیر تاریخ تواند این باشد که اگر میبگیرد؟ سوال بعدی می
مرداد  28توانست در خورد؟ اگر حزب توده میایران چگونه رقم می

شد؟ انقالب زحمتکشان ایران در چه میاز کودتا جلوگیری کند  1332
کرد؟ چه سوالت جذابی! اما هر پاسخی چه سرنوشتی پیدا می 1357سال 

تخیلی خواهد بود. پس به همان سوال اول برگردیم. چرا جناح اسکندری 
 یگوناگون در جهات تواندیپرسش م نیپاسخ به ا شکست خورد؟

 یبرا رانیا ۀجامع یبتوان عدم آمادگ دیشادر توضیح . شود یبندصورت
بتوان  دیها برشمرد. شاشکست نیرا علت ا یپارلمان ۀو مبارز  یدموکراس
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بر حزب را ذکر  یو اعمال نفوذ شورو یاتحاد شورو ادیز  اریقدرت بس
ها پاسخ نیسخن گفت. تمام ا یجهان سمیالیامپر  فشاربتوان از  دیکرد. شا
و مستقل  یروهاین یدر پ یپ یهاعلل شکست تواندیم یادیتا حد ز 

این  «ضرورت تاریخی  »ما نیز بر  کند. انیحزب توده را بخواه دموکراسی
ها به اشکال گوناگون بروز کرد. شکست نیا کنیم.ها تاکید میشکست

سر و  ونبد یااز حزب انشعاب کردند. عده یملک لیمانند خل یاعده
 یروانهیمانند جناح م زین یافتند. عدهکناره گر  یاسیس تیصدا از فعال

 نشد و اما ،خود بازگرداننددرست  ریحزب، تالش کردند تا حزب را به مس
 یبود که توانست بر حزب غلبه کند. براهمان جناح وابسته  تیدر نها

همان  چوبدر چار  ییهابه پاسخ توانیها مشکست نیا ییپاسخ به چرا
طر کرد و پا را کمی فراتر خ توانیاما م .الذکر اکتفا کردموارد فوق

 ،یجمع یشناسروان یو به مدد نوع گرید  یاز نگاه توان. میگذاشت
ها فکر به میان کشید و به آن نیز را هاشکست نیمغفول ا لیاز دل  یبرخ

به این  .«تاریخی ضرورت»آشکار کردن  نوعی دیگر از تالشی برای  کرد.
نقد فراهم شود. ای برای های تازهامکان ،قصد که شاید از این طریق

 نقدی که رو به آینده دارد.
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ایم. نظر داشته نیز به روانشناسی به نظریات تقی ارانی زدن گریز توجیهدر 
همانطور که پیش از این گفتیم، ارانی از اولین ایرانیانی بود که در این 

تقادی از گیری انزمینه به تالیف و ترجمه پرداخت و بر ضرورت بهره
 «تکرار» ۀمسئل «یکولوژیپس»در کتاب  یارانروانشناسی تاکید داشت. 

 یاست. وداده روانکاوانه مورد توجه قرار  یاز وجهنیز را  خیدر تار 
 دهیملت د  کی خیکه صد سال قبل در تار  ییایقضا نیع»: سدینو یم
ارانی ضمن  1«.گرددیمشاهده م گریصد سال بعد در ملت د  شود،یم

عامل این بدبختی »نویسد: های بشر در قرن بیستم، میاشاره به بدبختی
چیست و چگونه ممکن است برطرف شود؟ تمام تاریخ از ابتدا 

جات ها مابین دستههای طبقاتی بوده است، بعضی از جنگجنگ
باشد و تاریخ تمام ملل تکرار مختلف یک طبقه برای حفظ منافع می

 2«شود.می

گریزی  3«موسی و یکتاپرستی»کتاب  وفروید  بهمان، ای طرح فرضیهبر 
 کیترومات ی  رنجورکه مبتال به روان یمعتقد است کس دیفرو  .خواهیم زد

او  یدور، موجب اختالل روان یاتلخ در گذشته یاخاطره یعنیاست 
از  دیفرو «. تکرار»: آوردیم یخاص رو یراهکار دفاع کی، به شده
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 نیتر یادینو آن را ب کندیم ادی 1«اجبار به تکرار»با عنوان  یاصطالح
به وسواس به صورت  انیرا مبتال ی. اعمال تکرارشماردیذهن م یژگیو 

حالت فرد  نی. در ادهندیکاهش اضطراب خود انجام م یمناسک برا
 یاست به دست فراموش یرنجورروان نیآنچه را موجب ا کندیتالش م

 تروما نیبتواند از خودش دفاع کند. اما از آنجا که ا قیطر  نیبسپرد تا از ا
را بارها و بارها  هیاول ۀدارد، فرد مجددًا همان فاجع ریهمواره بر ذهن او تاث

مورد تجاوز قرار گرفته  یخردسال ۀکه در دور  ی. مثاًل دخترکندیتکرار م
 یدرپیپ ک  یرا صرف  تحر  اشندهیآ ی  جنس اتیباشد ممکن است ح

 .دست کند نیاز ا ییدان، به تجاوزهامر 

 یزندگ یدادهایمشابه رو  یزینوع بشر چ خیدر تار »: سدینو یم دیفرو 
آن را بر  دیکه فرو  یخیتار  یهااز مثال یکی 2«رخ داده است. یفرد
از مصر و  انیخروج کنعان یماجرا کند،یم لیو تحل هیمبنا تجز  نیهم

در  یمیو الوه یاهوهیوجود دو سنت  دیاست. فرو  هودیقوم  یریگشکل
 هودیاز قوم  یدر بخش یجمع یتروما کیاز وجود  یناشرا  تیهود ی
یعنی ترومای فاجعۀ کشته شدن   که آن را تجربه کرده است. داندیم

موسی )پدر قوم یهود( به دست پیروانش و بازگشت خاطرۀ موسی در 
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 یپس از ط یجمع یتروما نیا به زعم فروید ها.ای دیگر به میان آنجامه
. علت شودیو تکرار م آوردیمجددًا سر بر م ،ینهفتگ ۀدور  کیشدن  

آن فاجعه و  ۀاست که آن قوم خاطر  نیا دیشدن به زعم فرو  رتکرا نیا
گاه جمع آورندیخاطر نمبه تروما را  ثبت  شانیاما چون تروما در ناخودآ

تکرار  یعنی یدفاع کردیرو  کیزخم به  نیا نیتسک یشده است، برا
با شکست  بارتربتیمص یو هر بار با وضع آورندیم یهمان فاجعه رو

ای ن چنین فرضیهبه مدد واکاوی متون تاریخی یهودیا او .شوندیمواجه م
فروید رو به گذشته ندارد تا روایتی عینی و بی عیب از . کشدرا بیرون می

کاربست   نده نظر دارد.به آی تاریخ صدر یهودیت را برای ما عرضه کند.
 یۀکه روح یادر زمانهطلبد. انداز را مینظریۀ او نیز همین چشم

، در هم آمیختن تاریخ و حاکم استبر نظریۀ تاریخ  یستیتو یپوز 
اصاًل رایج نیست. به همین دلیل روانکاوی به نحوی که ما به کار بستیم، 

 احتمالی به انتقادات  در پاسخ  شاید باید پیشاپیش به فروید ارجاع دهیم که
کمبودهای  ،تاریخی باید اقرار کنم که این مرور  »درمورد کتابش نوشت: 

فراوانی دارد و در بسیاری جاها نیازمند اسناد و مدارک محکم است. اما 
هر کس اعالم کند این قرائت  تازه از تاریخ  انسان زادۀ خیال است، غنا و 

  1«گیرد.زیاده دست کم میاند قوت شواهدی را که پایۀ آن قرائت
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 حزب توده با خیتار  شایپ؟ داردحزب توده  چه ارتباطی بااین ایده اما 
 یحادثه، سنگ بنا نیو هم شودیآغاز م یاران یمرگ تق یتروما
هر از چند  یقتل اران ۀ. خاطر شودیحزب م یدو جناح داخل ی  ریگشکل

متون مکتوب  . اما درکندیحزب بروز م یداخل یهایریدر درگ یگاه
است که  یاهمان نکته نی. اماندیم یباق دهیامر کاماًل پوش نیحزب ا

 شودینم تروما هرگز کاماًل مفقود ۀخاطر  یعنی کندیم دیبر آن تاک دیفرو 
 ۀدور  کیو پس از  شودینقل م نهیبه س نهیو س یبلکه به صورت شفاه

 یمکرد  تالش نوشتاردر این . کندیم دایبروز پ گرید  یادر جامه ،ینهفتگ
امر مفقود  نیاز ا ییهاسران حزب توده، گوشه یخاطرات شفاه یبا واکاو

رت صو  نیبه ا توانیرا م دهیا نیا یاصل ۀ. نکتمیاور یب رونیرا از پرده ب
 :خالصه کرد

دادند، نتوانستند از کشته شدن  لیحزب توده را تشککه بعدها  یاران ارانی
در زندان  یاران ۀگونو مرگ  قتل یریدستگ ۀکنند و با فاجع جلوگیریپدر 

خواست به نحوی با های بعد هر یک از پسران میدر سالمواجه شدند. 
کرد، یکی شود. خاطرۀ مرگ پدر پدری که همزمان رد و تحسینش می

های فراوان به حاشیه رفت. پسران ترجیح دادند نیز پس از کش و قوس
ماند و به  یآنان باق یجمع ۀدر خاطر  فاجعه نیا یتروما اما متحد بمانند.
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ها با قاتالن پدر متحد شده بودند. آن .کرد مجددًا ظهوراشکال مختلف 
های بعدی نیز هر بار از همان قاتالن شکست خوردند. ها در درگیریآن

از  ینقل قول دیاجازه ده ترومای فاجعه هر بار با شدتی بیشتر تکرار شد.
و  1362در سال  ی. اسکندرمیکن ذکر نجایدر ا مجدداً  را یاسکندر رجیا

تمام  نیب یحزب، خط مشترک خیکوتاه به تار  یعمرش در نگاه انیادر پ
به مصدق،  راجع» :نویسد. اسکندری میندیبیبزرگ حزب م یهابحران

 نیشد. ع ریچرا حزب غافلگ نکهیو راجع به ا هانیراجع به کودتا و تمام ا
بالتر  نیاز ا گرید  یریکه حال اتفاق افتاده است. غافلگ یاهیهمان قض

. آن موقع هم میاکرده ری. حال مثل خرگوش در سوراخ گشودیکه نم
 «.همان افراد هستند هاشتبا نیشده بود؛ و من متأسفم که عامل طورنیهم

توان ایدۀ فروید را در وجهی از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که می
ر نیز به کار بست. فروید باور دارد در پیش از تاریخ  بشر داستانی تکلی

مشترک وجود دارد. داستان پدرکشی. کشتن  مرد  نیرومندی که پدر کل 
رحمانه از قدرتش استفاده العنانی داشت و بیگروه بود، قدرت مطلق

رفتند. سرنوشت پسران کرد. زنان و دختران مایملکش به شمار میمی
رسیدند انگیختند، به قتل میود. اگر حس حسادت پدر را برمیدردناک ب

پسران  رانده شده از گروه،  شدند.شدند یا از گروه اخراج مییا اخته می
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به  مغلوب کردند و به رسم آن روزگارسرانجام گرد هم آمدند و پدر را
توان خواری را میاتفاق هم پیکر او را خوردند. به زعم فروید این آدم

هویتی با پدر از راه بلعیدن  جزئی از شی در جهت اطمینان یافتن از همتال
متضاد یعنی فروید به تکرار شدن  این حس  پیکر او تفسیر کرد. 

نکتۀ »کند. نسبت به پدر در زمانۀ حاضر اشاره می «نفرت/تحسین»
های اساسی اما اینجاست که ما همان احساسات و عواطفی را به انسان

های بدوی  کاوی در انساندهیم که به مدد تحقیقات روانمیاولیه نسبت 
ایم. به عبارت دیگر، پسران  ماقبل ش یعنی کودکانمان بازشناختهعصر خوی

تاریخ صرفًا از پدرشان نفرت و وحشت نداشتند بلکه در ضمن او را چون 
کرد که پسر آرزو می داشتند، در واقع هر فرزند  اسوۀ خویش بزرگ می

اش را در ادامه فروید فرضیهشگفتا که  1«گاه پدر را اشغال کند.خود جای
توانم بدون کم و کاست، آن را به عنوان کند که میبه نحوی ارائه می

های داخلی در حزب توده در اینجا بازگو کنم. فروید خالصۀ درگیری
پس از کشتن پدر، نبردی بین پسران بر سر جانشینی او »نویسد: می

به تنهایی به مسند او تکیه بزند.  خواستهچون هر یک می گرفته؛درمی
پسران سرانجام پی بردند که این منازعات نه فقط خطرناک که بی فرجام 

و نیز خاطرۀ آزادی -است. فهم این نکته که به صد خون دل به کف آمد
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و استقاللی که همراه هم به دست آورده بودند و محبتی که در دورۀ 
 1«سرانجام به اتحاد میان آنان منجر شد. -وت گرفته بودشان قتبعید میان

پس از یک دورۀ نهفتگی، به دلیل  اما خاطرۀ قتل پدر هرگز فراموش نشد.
گاه جمعی  پسران لبریز شده بود، احساس گناه فزاینده ای که در ناخودآ

تالش برای بازگشت به پدر آغاز شد. فروید ظهور مسیح و بعدتر، پولس 
کند. پسر خداوند که خود هایش را در همین راستا تفسیر میقدیس و ایده

گناه بود، خویشتن را قربانی کرده بود و بدین ترتیب معصوم و بی
بود زیرا مسئولیت گناه عالم را به عهده گرفته بود. او بایستی پسر خدا می

قتل موسی به دست یهودیان در واقع تکرار گناه هر آینه قتل پدر بود. 
ای که برای مسیح هم رخ رکشی  پیش از تاریخی است. فاجعههمان پد

نیز پدر  رجعت کردۀ قبایل داد. او موسای برخاسته از میان مردگان و 
بدوی بود، ال اینکه در صورتی استحاله یافته و در مقام پسر خدایی که 

خواست پدر عیسی پسری بود که می جای پدر آسمانی را گرفته است.
در برابر به یاد که هم به دست قوم یهود کشته شد. قومی این پدر  باشد.

این »به قول فروید  کرد.آوردن  خاطرۀ قتل پدرش موسی مقاومت می
مصداقی بود از عمل کردن به جای به یادآوردن، اتفاقی که اغلب در حین 
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وروز می افتد. چون آدمی محکوم است به روانکاوی  بیماران مبتال به ن 
  1«تواند به یادش آورد.تکرار آنچه نمی

 میعظ ییرو یبا زور و ن گرددیرفته که باز م ادیاز  ۀاز گذشت یاهر خاطره»
 دیشا 2«.گذاردیم انیآدم ۀبر تود رومندیالعاده نفوق یریو تاث گرددیبازم
گذشته باشد که منجر به  عیفجا ی  جمع اوردن  ین ادیاصرار بر به  نیهم

درمورد  ،یجمع ت  یمسئول ساحسا ینوع اب  ی. غشودیها متکرار آن
 یتکرار همان اشتباهات در مقاطع بعد لیدل دیحزب شا ۀاشتباهات گذشت
حزب توده  مستقلجناح  ی. حتآورد دیحزب را پد یستیبود و موجبات ن

درمورد اشتباهات گذشته  یکارو پنهان یچند دهه به لپوشان زین
و  دهیشصت فرارس ۀزبان به اقرار گشود که ده یو تنها زمان پرداختیم

یهودیان پدرشان موسی را کشتند و  بود. دهیخود رس انیکار حزب به پا
ها هم ایشان بدهد. داستان تودهمنتظر مسیح نشستند تا بیاید و نجات

در شناسایی جایی که آن ،شودانگیزتر هم میشبیه است. اما حتی غم
  روند.مسیح به خطا می

*** 
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 گفتارپس

َرد آرام است اما خاموش نمی»  «شود تا به آن گوش بسپارند.صدای خ 
 زیگموند فروید

 
ینی  را شاید بتواناین نوشتار  های به تقی ارانی و ایده دانستادای د 

فراموش شدۀ او. نام ارانی البته فراموش شده نیست. از قضا او پس از 
ات مورد تجلیل و تکریم قرار گرفته است. اما با چه کیفیتی؟  مرگش به کر 

از چه نجات  هادهیپد»و با چه هدفی؟ اهمیت بحث در همینجاست. 
اند، که بدان گرفتار آمده یفلتو غ ینه فقط و نه عمدتًا از بدنام ابند؟ییم

از پخش و  یخاص ۀو یکه بارها و بارها در قالب ش یابلکه از آن فاجعه
 - راثیم ۀبه مثاب شانمیو تکر  سیدر قالب تقد ابد،ییانتشارشان نمود م

 راثیاز م نوعی – ابندیینجات م شانشکافت  درون شینما قیها از طر آن
ن سفت و ارانی از اولین مخالفا 1«است.ت که فاجعه سنت هس ایبردن 

ف استالین بود و قربانی  توطئۀ عوامل استالین ژوز « پدر پرولتاریا»سخت  
توسط  1941دسامبر  25که در  یکامبخش در گزارش در ایران شد.

                                                           
بنیامین، والتر. عروسک و کوتوله، مقاالتی در باب فلسفۀ زبان و فلسفۀ تاریخ. گزینش   1

 1388و ترجمۀ مراد فرهادپور و امید مهرگان. انتشارات گام نو. 
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 ستیکمون المللنیب یبرا نیژوزف استال یتیمشاور امور امن نیتیپ.م.ف
 اتیکرده است که در نطق دفاع انینکته را صراحتًا ب نیارسال کرد، ا

گزارش خود  تینها وجود دارد اما در یادیز  یستینکات ضد کمون یاران
 چیبه ه دیاو نبا ۀخاطر  یطورکلبه» :دهدیم انیپا طورنیرا ا یدر مورد اران

 نیاز او همچون بهتر  دی. ما بادیبه آن خدشه وارد آ ای ابدی یرگیت یمناسبت
انقالب  یخود را برا یکه زندگ یو کس سمیکمون یو مبارز برا یانقالب

از  ینوع»این است همان  1«.میکن ادیاز دست داد،  یستیکمون ریکب
وظیفۀ مورخ شاید نجات دادن  «. سنت که فاجعه است ایبردن  راثیم

بخشند. در همین که زندگان تداومش می باشد میراثیمردگان از شر  این 
 غاتیتبل یمدنظر داشت از برخ یرا که اران یسمیالیآن نوع سوسراستا باید 

از  ترشیکه پ یبه همان نقل قول هیشب یزیکرد. چ زیحزب توده متما یبعد
لندن نوشته بود.  هانیک یکه برا یادر نامه مینقل کرد  یاسکندر رجیا
 تا 1320 ۀرا ادامه دهند. در ده یراه اران خواستندیو همفکرانش م رجیا

توجه داشت که  دیداشتند اما بعدتر نشد. البته با قیامر توف نیدر ا یحد
اش زمانه ی  کیمکان ریتفاس یبرخ ریاس سمیالیدر فهمش از سوس زین یاران

را  اششهیداشته است. اما جوهر اند یاانگارانهساده اتیبوده و گاهًا نظر 

                                                           
 ۀدربار ستیکمون المللنیعبدالصمد کامبخش به ب یخسرو، گزارش سر ،یشاکر  1

 .1392، آذر 32 ۀوسه نفر، مهرنامه، سال چهارم، شمارپنجاه یهایژگیو
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 یو برخ دهکه بعدها حزب تو  یاتیکرد با نظر  یتلق زیمتما توانیم
 یریخط س   دیمعنا با نیپشتش را گرفتند. بد یرانیا یگراپچ یهاسازمان
و با ایرج اسکندری  شودیآغاز م رانیدر ا یکرد که با اران یریرا رهگ

و پر رنگ شدن  آن چارچوب  ری. بازگشت به آن خط س  یابدادامه می
قابل توجه  ریاخ ۀدر ده یرانیا انیگراچپ دینسل جد انیدر م یفکر

های اسکندری اشارات جسته گریخته به ایده دارد. یبررس یو جا است
و ارانی برای روشن کردن نزدیکی  آرای آنان بود. تالش کردیم این دوری 

ای فرویدی نیز بازخوانی کنیم. الگوی پسری که و نزدیکی را با ایده
بازخوانی آرای ارانی و اسکندری برای  به هر شکل خواست پدر باشد.می

 ای برای آن باشد.تواند مقدمهن متن میامروز مهم است. ای
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