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تراژدي استالينيسم در ايران
حزب تودة ايران و جريان هاي روشنفکري

 جنبش کارگري و ايدئولوژي کمونيسم در کشور ما عم�دتا� توس�ط ح�زب ت�ودة
 ايران نمايندگي شده است. روح و فضاي روشنفکري معاصر ايراني نيز تا ان��دازة
 زيادي در دامان ي�ا در نزديک�ي اي�ن ح�زب ش�کل گرف�ت. ام�روزه ب�ه س�ختي
 می توانيم مجسم کنيم ک�ه در دوران�ي از تاري�خ معاص�ر م�ا، ب�ه وي�ژه پي�ش از
 کودتاي بيست و هش��ت م��رداد، بيش��ترين تلش در اش��اعة فرهن��گ م��درن، و
 گسترده ترين تأثير و نفوذ در رسانه هاي جمعي و مطبوع��ات، هنره��اي بص��ري،
نقاشي، تئاتر، سينما، شعر، ادبيات و نقد ادبي توسط حزب توده صورت گرفت. 

 اين تأثير هيچ گاه به تمامي از ميان نرفت. هرچند فعاليت اين حزب غيرق��انوني
 شد، رهبرانش به تبعي�د رفتن�د، و برخ�ي از مهم�ترين روش�نفکران آن ني�ز ي�ا
 انشعاب کردند يا با پشت کردن به گذش��ته، ب��ه دول��ت ش��اه پيوس��تند، ام��ا آن
 «روح» و «فضا»ي باورهاي حزبي خموشانه در شعر ها و قصه ه�ا، در اجراه�اي
 ص��حنه اي،  در نق��دهاي ادب��ي، در نمايش��گاههاي نقاش��ي، درموس��يقي، در
 ترجمه هاي علم��ي و نش��ريات تخصص��ي آموزش��ي، در کتاب ه��اي کودک��ان، در
 ترجمه ها، و در محافل روش�نفکري خ�انگي ي�ا ک�افه اي، و همچني�ن در مي�ان
 زندانيان سياسي، ب��ه زيس��ت خ��ود ادام��ه داد. وام گرفت��ن مف��اهيم «انقلب» و
 «فلسفه ديالکتيک» توسط ايدئولوگ هاي شاهنشاهي نيز حاکي از همين نف��وذ

غيرمستقيم بود.   

 ،۵۷پرستيژ روشنفکرانة حزب تودة ايران چنان ب�ود ک�ه پ�س از انقلب بهم�ن 
 اسلمگرايان انقلبي، رقيب فکري واقعي و  خطرناک خ��ود را رش��ک ورزان��ه در
 سيماي سالخوردة سران از تبعيد بازگشتة حزب توده می ديدند و نه در جنبش
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 هاي تازه نف�سِ  ف�دايي و مجاه�د ک�ه ه��واداران بيش�تري در مي�ان جوان�ان و
دانشجويان داشتند. 

 تنبيه، ارشاد، و به توبه کشاندن پسران و دختران چپ گرا نيز مي بايست از راه
 گوشمالي سياست ورزان کارکشتة حزب توده صورت گيرد، نخست در مناظرات
 تلويزيوني و سپس در «دانشگهاي هاي واقعي»  که هم��ان ش��کنجه گ��اه ه��اي

مکتبي باشد.

حزب تودة ايران و پوپوليسم
 بازهم امروزه تصور اين واقعيت دشوار است ک�ه در ميان�ة ق�رن بيس�تم ميلدي
 جوزف استالين يکي از محبوب ترين رهبران جهان به شمار مي رف��ت. حت��ا در
 ايالت متحده  روشنفکران مترقي استالين را با عطوفت «عمو جو» خطاب م��ي
 کردند. او بود که کمر آلمان نازي را خرد ک�رده ب�ود. کومين�ترن (انترناس�يونال
 سوم) در ابتداي جنگ جهاني خود را منحل کرده بود ام��ا همبس��تگي برادران��ة
 احزاب رسمي کمونيست در کنگره هاي س��النة بي��ن  الملل��ي ت��داوم داش��ت و
 حزب کمونيست اتحاد شوروي، ک�ه در اتئلف ب�ا آمريک�ا و انگلي�س موف�ق ب�ه
 شکست آلمان هيتلري شده بود، رهبر فکري و معنوي و مؤلف استراتژي کل��يِ 

ساير احزاب کمونيست به شمار مي آمد. 

 دليل و چگونگي تفوق ي�افتن اس�تالين و استالينيس�م ب�ه ج�اي  آم�وزه ه�اي
 مارکس در جنبش کارگري جهاني موضوع اين مقاله نيست. کافي اس��ت اش��اره
 کنيم که جايگزين شدن مبارزات «خلق هاي کش�ورهاي مس�تعمره» ب�ه ج�اي
 مبارزات سوسياليستي از تبعات سياست استالين بود که حزب تودة اي��ران ني��ز
 آنرا سرمشق خود کرد. از آن پس، جهان به دو اردوگاه نيک و بد تقسيم گش�ت
 و هرآنکس که در هرکجاي دنيا بيرق مبارزه با اي��الت متح��ده برم��ي افراش��ت،
 درست به اعتبار اين مبارزه، م��ترقي ب��ه حس��اب می آم��د و اح��زاب کمونيس��ت

موظف به حمايت و همکاري با آن  مي شدند.
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 پوپوليسم يا «خلق گرايي» گرايشي در فرهنگ و سياست است که مفهوم ع��ام
 و کلي«خلق» را �� متشکل از پابرهنه ها و مستضعفان، زحم�ت کش�ان ش�هر و
 روستا، فقيران، فرودستان و بي نوايان �� داراي نوعي فض��يلت ذات��ي اخلق��ي و
 انساني می داند و دفاع از منافع و باورهاي «خلق» را ملک و پاية ارزيابي هايش

از آثار هنري و فرهنگي و نيز ائتلفات سياسي وحزبي قرار مي دهد. 

 جنبش هاي اصيل فاشيس��تي در ق��رن بيس��تم ني��ز (ب��رخلف س��اير نظامه��اي
 ديکتاتوري راستگرا) در وهلة نخست جنبش هاي پوپوليستي بوده ان��د (آلم��ان،
 ايتاليا، برخ�ي کش�ورهاي آمريک�اي لتي�ن). جنب�ش ه�اي پوپوليس�تي «هم�ه
 خلقي» اند، يعني فراطبقاتي، همراه با عنصري عق�ل گري��ز در سرس�پردگي ب�ه
 رهبر کاريزماتيک، که گويا رابطه اي مستقيم و شبه عارفانه با روح خل��ق برق��رار
 مي کند. اين جنبش ها در اخلقيات و فرهنگ مح��افظه کارن��د. جنب��ش ه��اي
 پوپوليستي و فاشيسيتيِ قرن بيستم از لحاظ ايدئولوژيک بيشترين خص��ومت را
 با م�ادي گراي�ي، ليبراليس�م، تم�دن مص�رفي و ب�ازار، کمونيس�م، مارکسيس�م،
 آزادی هاي ف�ردي، هنره�اي م�درن، روش�نفکران، جنب�ش زن�ان، و اقليت ه�اي

جنسي و نژادي ابراز داشته اند.

 تراژدي حزب توده آن اس�ت ک�ه متج��ددترين و م�درن تري��ن بخ�ش فرهن��گ
 روشنفکري ايران را، که خود در دوران مهمي از تاريخ معاصر نماينده اش ب��ود،
 دنباله رو عوامگراييِ عقب مانده ترين بخش هاي جامعه کرد؛ مبارزه طبقة کارگر
 و متحدان آن را در ميان ليه ه�اي م�درن ش�هري، تس�ليم پوپوليس�م  خلق�ي
 ساخت؛ تحليل کلسيک مارکس را از حرکت سرمايه و مبارزة طبقاتي، تب��ديل
 به نبرد اردوگاههاي شرق با غرب (ش��وروي ب��ا آمريک��ا) و مص��اف «خل��ق ه��اي
 جهان سوم» با «امپرياليسم» نمود و در آخري��ن حرک��ت خودتب��اه س��ازش، ب��ه
 ياري واپس مانده تري�ن ني�روي ه�اي اجتم�اعي و فک�ري در اي�ران (شيعيس�م
 سياسیy تجددستيز و ضد تمدن غربي) شتافت زيرا اين سياست را مؤثرترين راه
 تضعيف پايگاههاي سياسي ، نظامي، و فرهنگ��ي اي��الت متح��ده در اي��ران م��ي

پنداشت. 
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 را نخست«گردش به راست» اضطراري در تاريخ احزاب رسمي کمونيست، اين 
 اي��ن سياس��ت. و بلشويسم تحميل ک��رد روسيهاستالين بر سوسيال دموکراسي 

 مي بايست همة نيروهاي مخالف اردوگاه آمريکا و متح��دانش را ب��ه گ��رد خ��ود
 جمع آورد تا بقاي نظام شوروي در رقابت جه��اني ابرق��درت ه��ا تض��مين ش��ده
 باشد. جنگ سرد ميان  دو اردوگاه از يک س��و، و جنگ ه��اي منطق��ه اي مي��ان
 کشورهاي مستعمره و غرب از سوي ديگر (در ويتنام، چي��ن، آفريق��ا، آمريک��اي
 لتين، و خاورميانه) به مدت نيم قرن صحنة وسيع مبارزات سياسي، نظ��امي، و

ايدئولوژيک جهاني بود. 

 سياست احزاب رسمي کمونيست با مقتضيات دوران جنگ سرد از درون پيون��د
 خورده بود. به گفتة نورالدين کيانوري آخرين رهبر مط��رح ح��زب ت��وده، «اگ��ر
 امير مرتجع افغان با آمريکا نبرد کند ما از او پشتيباني مي کنيم!» کيانوري اين
 گفته را براي خاموش کردن منتقدان «خ��ط ام��ام» در ماهه��اي پ��س از انقلب
 بهمن به زبان آورد. يکي دو سال بعد، هنگامي که جلو چشمانش پيک��ر نحي��ف
 مريم فيروز همسر هفتاد سالة او را به شلق می بس��تند ت��ا از کي��انوري اع�تراف

بگيرند، آيا او  به اين گفته دوباره انديشيد؟ 

 «کمونيسم روسي» نام ديگري بود براي تلش سيستماتيک فک��ري در  وارون��ه
 مارکس، حذف همة ويژگی هاي مدرن اروپ��ايي آن، و  تط��بيقکارل کردن آراء 

 ، و برکش�يدناش با عقب ماندگي اقتصادي و فرهنگي «روس�ي» ي�ا غيراروپ�ايي
 جنبش هاي پوپوليستي «خلق هاي کشورهاي مستعمره» به ج��اي پرولتاري��اي

مدرن. 

 کي��م اي��لشاگردان کوچک تر استالين، کساني چون مائوتسه تونگ، انورخوجه، 
 در کش��ورهاي چي��ن، آلب��اني، ک��رة ش��مالي، وو پول پوت همين راه را سونگ، 
 حزب توده به اين راه نرف��ت، ام��ا آنچ��ه تا پايان منطقي آن طي کردند. کامبوج

 باعث شد تا کي�ش روس�تايي پرس�تان «س�ازمان انقلب�ي ح��زب ت�ودة اي��ران»
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 (مائويست هاي انشعابي) را مردود اعلم کند، مارکسيسم قرن بيستم نبود، بلکه
 «رهبر خردمند» روسیyِ  ديگري بود به ن�ام نيکيت�ا خروش�چف. ره�بران ح�زب
 تودة ايران تنها به اعتبار استالين زداييِ  خروشچف بود که با احتياط و مردد از
 اصلحات ارضي، مبارزه با بي س�وادي، آزادي زن�ان، و بخش�ي از مدرنيزاس�يون

 حمايت کردند.۱۹۶۰پادشاه ايران در دهة 
 

 از کودتاي بيست و هشت مرداد تا انقلب بهمن پنج�اه و هف�ت، ب�ا پيگرده�اي
 هاي ساواک و فضاي پليسي حاکم، حزب بزرگ و سراسري توده، همان طور که
 دشمنانش با تحقير اعلم مي کردند، عمل� به «فرقه» تبديل شده بود؛ فرق�ه اي
 که حتا رهبران تبعيدي اش در «کميتة مرکزي» ��� پراکنده در آلمان ش��رقي
 و غربي و در فرانسه ��� مدام در ن��زاع و رق��ابت ب��ا يک��ديگر ب��ه س��ر می بردن��د.
 جنبش سياهکل و تول��د س��ازمان چري��ک ه��اي ف��دايي خل��ق؛ و کنفدراس��يون
 دانشجويان ايراني در اروپا و آمريکا، انحصار نمايندگي کمونيس��م و مارکسيس��م
 را از چنگ حزب تودة ايران به در آورد اما موفق نشد نفوذ نظري و روش��نفکري
 آن را تحت الشعاع قرار دهد. برعکس، اين هژم��وني روش��نفکرانه بع��دها بخ��ش

بزرگي از جنبش فدائيان را («اکثريت») در خود مستحيل کرد.  

حزب تودة ايران و اسلمگرايي
 می دانيم که تاريخ جوامع اسلمي هرگز شاهد آن چيزي که در دنياي مس��يحي
 با عنوان فلسفة اسکولستيک (نوعي الهيات عقلي مبتني  ب��ر  آراء افلط��ون و
 ارسطو نزد پدران کليسا) نبوده است. پرتستانتيسم يا اصلح ديني نيز از جه��ان
 اسلم غايب بوده. تمدن اسلمي، با آنک��ه خ��ود در دوران�ي کوت�اه از تاري��خ اش
 واسطة انتقال فکر يوناني و علوم عقلي به اروپا شد، اما در خاک خود از توس��عة
 فلسفه و علم بازماند. عقلني��ت اسکولس��تيک در اروپ��اي مس��يحي و نهاده��اي
 پايدار آکادميک زمينه ساز عقلنيت علمي و طبيعي گرا و اومانيستي نزد کساني
 چون داوينجي، کوپرنيک، گاليله، نيوت��ون، و داروي��ن ش��دند. عقلني��ت م��درن،
 شناخت شناسي عصر جديد، ادراک علمي از طبيعت و جامعه، حقوق و اقتص��اد
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 و سياست، در چنين بستري زاده شدند و در نخس�تين گامه�اي خ�ود ب�ا هم�ة
جهان بيني هاي ديني فاصله گرفتند.

 هابز، لک، دکارت، هيوم، اسپينوزا، روش�نفکران انس�يکلوپدي، ک�انت، هگ�ل، و
 بس�ياري ديگ�ر از متفک�ران روش�نگري، ب�ا انتق�اد مس�تقيم ي�ا غيرمس�تقيم از
 متافيزيک دين و نمايندگان قدرتمدار دين در جامعه يعن�ي ص�نف کشيش�ان و
 کاردينال ها و اسقف ها، راههاي  خرد و آزادي را نشان دادند. اي��ن فيلس��وفان،
 اعم از آن ها که هنوز باور شخصي ديني داشتند تا دئيست ها، آگنوستيک ها، و
 آتئيست ها، و طرفداران شان در هم��ة س��طوح فرهن��گ، هم��واره در فض��ايي از
 هراس و پيگرد به نشر عقايد مي پرداختن��د. اين��ان نماين��دگان فک��ري طبق��ات
 متوسط جديد بودند که با انقلبات بورژوادموکراتيک در س��ده ه��اي هج��دهم و
 نوزدهم در سراسر خاک اروپا، و انقلب صنعتي در بريتانيا، تاريخ جه��اني را ب��ه

مسير تازه اي راهبرشدند. 

 ايران تنها در اوان قرن بيستم ميلدي و در پايان عصرقاجار بود که  به پيش��واز
 انقلب بورژوادموکراتيک خود رفت و در همان گامهاي نخست پا در گ��ل مان��د.
 از همان ابتدا مذهب نقشي بازدارن�ده در انکش�اف تج�دد، روش�نگري ايران�ي، و
 اس��تقرار مفه��وم «آزادي» م��درن ب��ازي ک��رد. در جنب��ش مش��روطيت، ک��ه
 منورالفکران متجدد معماران فکري اش بودند، مذهب شيعه و ب��ازاريون س��نتي

همواره گارد عقب گراي جنبش بودند. 

 در فضاي تفوق مذهب و فقدان لي��برال دموکراس��ي و طبق��ات متوس��ط م��درن
 ش�هري ب�ود ک�ه سوس�يال دموکراته�ا (اجتم�اعيون ع�اميون) و فع�الن ح�زب
 کمونيست ايران، و جانشين آن حزب تودة ايران، فعاليت خود را شروع کردن��د.
 تلش فرهنگي آن ها در نقد دين ع�وام و خراف��ات دين�ي هم�واره در فض�ايي از
 پرده پوشي، احتياط در قبال تعصبات مذهبي، و پراگماتيس��م سياس��ي ص��ورت
 مي گرفت. آن ها نمي خواستند به ص��راحت از دي��ن و ارتج��اع م��ذهبي و نه��اد
 روحانيت انتقاد کنند؛ اما با فعاليت پيگير در مبارزات صنفي و سياسي طبق��ات
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 کارگر و کارمند، پذيرش اقليت هاي دين��ي در ص��فوف خ��ود، و تأس��يس مراک��ز
 فرهنگ�ي و هن��ري و توس�عة ژورناليس�م م�درن، ب�ه گ�ونه اي راهگش�ا و م�روج
 سکولريسم و تجدد شدند. حزب تودة اي��ران مهم تري��ن ني�روي س�ازمان يافت�ة
 سياسي در اين رنسانس فرهنگي در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم در اي�ران
 بود. تأثير فعاليت هاي فرهنگي حزب توده به همسايگان فارسي زب��ان اي��ران در

شرق و شمال ايران نيز فراگستريد.

 اما دهه هاي شصت و هفتاد ميلدي در قرن بيستم موقعيتي بغرنج و بي سابقه
 را بر روشنفکران و جنبش هاي آزادي خواه تحميل کرد. تجدد به شيوة ليبرال
 دموکراسي غربي براي هميش�ه در جه�ان س�وم دف�ن ش�ده ب�ود. ب�ه ج�اي آن
 «پاکس آمريکانا» آمده بود که هم نمايندة نوعي مدرنيتة ناقص (مدرنيزاس��يون
 منهاي آزادي سياسي و فرهنگي) بود و هم نمايندة نوعي وابستگي نواستعماري
 به غرب. حکومت ه�اي راس�تگراي س�رهنگان و پادش�اهان جه�ان س�ومي م�ي
 بايست با سياست مشت آهني�ن، ب�ا س�رکوب مل�ي گراي�ان و کمونيس�ت ها، راه

توسعة سرمايه داري را بگشايند. 

 اين نظام ها و اين نسخه از توسعه براي گذار از جهان بس��تة روس��تايي و نيم��ه
 فئودالي به دنياي مدرنِ س��رمايه و شهرنش��يني، در ذات خ��ود ح��اوي تناقض��ي
 عجيب بود. از يک سو، براي نخستين بار، زايندة همان طبق��ة متوس��ط ش��هري
 اي  بود که از لحاظ تاريخي «حامل» فرهنگ مدرن و نهاده��اي م��دني جدي��د،
 آموزش و پرورش نوين، و ايدئولوژي ليبراليسم محسوب مي شد. از سوي ديگر،
 اليگارشي شبه نظامي حاکم، براي حفظ منافع رانتي خود و دولت ه��اي غرب�ي،
 اجازة رشد ليبراليسم و آزادی هاي مدني را نمي داد. آيا خرده ب�ورژوازي م�درن
 شهري می توانست از لحاظ اقتصادي و فرهنگي ببالد و شکوفا ش�ود در ح�اليکه
 چکمه هاي نظاميان و دربار را روي حلقوم خود داشت؟ آي��ا فرزن��دان تحص��يل
 کردة اين طبقات در نهادهاي آموزش عالي حاضر می شدند ب��ه فض��اي اختن��اق
 آکادميک و سانسور کتاب و انديشه تن دهند؟ آي�ا بوروکراس�ي دول�تي و فس�اد
 اداري، ارباب سالري در نهادهاي قضايي و حق��وقي، در تأسيس��ات ص��نعتي، در
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 رسانه ها، و در سياستگزاري رسمي فرهنگي، اجازة شکوفايي نهاده��اي س��الم و
مستقل مدني را مي داد؟  

 تنها در فضاي فقدان آزادی هاي «بورژوا ليبرالي» است که ان��واع جنب��ش ه��اي
 محافظه کار و ارتجاعي می توانند نيروهاي خود را بس��يج کنن��د. اجتناب ناپ��ذير
 بود  که آييني سياسي به نام «اسلم» و فولکلوري ق��ديمي و ريش��ه دار ب��ه ن��ام
 شيعيسم مهم ترين ابزار آماده براي يکپ��ارچه ک��ردن «ت��ودة ارتج��اعي» بش��ود،
 يعني  همان جنبش پوپوليستي محرومان و آسيب دي��دگاني ک��ه در اث��ر رش��د
 سرمايه داري دولتي، دنياي مبتني بر سنت و آبرو و ناموس شان زير و رو ش��ده
 بود.  به قول يک بسيجي از ميان همينان، «ملغمه اي از دين و انقلبي گ��ري و
 مهدويت و آرمان گرايي و با ذهني به ص��لبيت س��نگ. » (عليرض��ا پ��ورپيرعلي،

نامه به خامنه اي) 

 استالينيس��م در س��يماي اح��زاب رس��مي کمونيس��ت ب��ه اس��تقبال پيم��اني
 مفيستوفلس وار با بومي گرايي جهان سوم رف�ت. قم��ار خطرن��اکي ک�ه وظيف�ة
 فراهم آوردن پايه هاي نظري آن (جبهة خل�ق) ب�ه عه�دة «آکادميس�ين» ه�اي
 روسي افتاده بود. حزب توده م��ي بايس��ت نس��خه ه��اي تج��ويزي ح��زب ب��رادر

همساية شمالي را در ايران پياده کند. 

 نظريه پردازان حزب تودة ايران باره�ا ب�ه تأکي�د نوش�تند ک�ه حم�ايت ش�ان از
 خمينيسم جنبة تاکتيکي و موقتي ندارد. به باور آنها، «آن نظ�ام اقتص��ادي ک�ه
 در اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلمي ايران منعکس گرديد ��
 در صورت اجراي دقيق �� می تواند در آينده شرايط گذار به جامعة بي طبقه را،
 که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوري اسلمي ايران اس��ت، فراه��م
 آورد.» (حميد صفري، انحص�ارات بين الملل�ي در اي�ران، انتش�ارات ح�زب ت�ودة

 ) در نشرية سياسي و تئوريک خ��ود از خلف��ت انقلب��ي۱۸۴، ص ۱۳۵۹ايران، 
 امام علي با عب�ارات آتش�ين تجلي�ل ب�ه عم�ل آوردن�د و سياس�ت هاي انقلب�ي
 اميرالمؤمنين را عليه امپراتوري اموي ستودند.(«امام علي در کانون گردباده��اي
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 ) به ظاهر، اين سرنمونة آغازين مبارزات۱۳۵۹، سال ۵بنيان کن»، دنيا، شماره 
کنوني «خط امام خميني» عليه امپرياليسم جهانخوار بود. 

 احسان طبري، در تابستان پس از به��ار آزادي، در نش��رية تئوريک��ي ک�ه بني��ان
 گذار آن يک روشن فکر مارکسيست و ماتريالست بود (دکتر تقي اراني)، چني��ن
 حکم داد که، «روح آموزش قرآن با خردگرايي سازگار است.» و سپس ب��ا ذک��ر
 آيات و احاديثي چند به اين نتيجه رس�يد ک�ه ، «اس�لم ن�وين انقلب�ي ک�ه در
 وجود امام خميني مظهريت مي يابد» و «سنن دموکراتيک اسلم مانند شورا و
 بيعت و اجماع» و «بينش توحيدي به معناي ايجاد امت واح��د انس��اني، ره��ا از
 امتيازات و تقابل طبقاتي و ملي و نژادي»، همه «با انديشة سوسياليس�م قراب�ت
 مي يابد.» او دلسوزانه آرزو کرد که، «سدة پانزدهم هجري می تواند سدة نوزايي
 بزرگي براي اسلم باشد و انقلب محمدي را در س�طحي ب�التر تجدي�د کن�د.»

)  ۱۳۵۸، سال ۳(دنيا، شماره 

 آيا احسان طبري خود به اين گفته ها باور داشت؟ در نوشته هاي او و همفک��ران
اش هميشه ملحظات سياست روز بود که بر دستگاه تئوريک حاکم مي شد.  

 
 در تمام دورة پرتلطم سه چهارسال پس از انقلب پنجاه و هفت ک��ه فاشيس��م
 کلريکال، به تدريج اما بي رحمانه و خون ريزان، تئوکراسي ش��يعي را در کش��ور
 تثبيت مي کرد، حزب ت�ودة اي�ران در پي�ش چش�م روش�نفکران و دانش�جويان
 نگ��ران و س��ردرگم، تص��ويري اي��ده آل ترس��يم می ک��رد از ائتلف خجس��تة
 مارکسيست لنينيست هاي ح��زب پي��ش آهن��گ ب��ا شيعيس��م انقلب��ي و خ��ط
 ضدامپراليستي امام خميني. اين «خط» مي بايست ب�ا س�رکوب لي�برال ه�ا در
 مسير استقرار جامعة بي طبقه گام بردارد.  نام اين ائتلف و شعار اص��لي ح��زب
 توده «جبهة متحد خلق به رهبري امام» بود. در اين محاس��بات، ن��وعي منط��ق
 استراتژيک مبتني بر مارکسيسم عامي��انه (اکونوميس��م) نهفت�ه ب��ود: کمونيس��م
 ستيزي ليبرال ها از منافع مادي و طبقاتي آن ه�ا ناش�ي م�ي ش�د؛ ح�ال آنک�ه
 کمونيسم ستيزي اسلمگرايان از بينش ديني آنها! دين يک باور و اعتق��اد ب��ود،
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 جنبة فرعي داشت، «روبنايي» بود. مهم پاية طبقاتي و  «م��ادي» اس��لمگرايان
بود که آن ها را به طور «عيني» هم رزم و هم پيمان حزب توده مي کرد. 

 اما هيچ چيز «مادي» تر از پوست و گوشت و خون آدمي نيس��ت! م��ي بايس��ت
 تن و بدن کمونيسم روسي زير ضربة شلق قرار گي��رد ت��ا درياب��د ک��ه فرهن��گ
 «روبنا» نيست! دين و الهيات شکنجه همانقدر «نيروي مادي» است که چ��رخ

دنده ها و تسمة انتقالي کارخانه و مرکز توليد!

حزب توده، روشنفکران ليبرال، و «انقلب فرهنگي»
 در همين س�الهاي پرآش�وب، ملي�ان تجددس�تيز، روش�نفکران دين�ي، و  مل�ي
 مذهبی هاي حامي «خط امام» سياس��ت گس��ترده اي را تح��ت عن��وان «انقلب
 فرهنگي» به اجرا گذاردند و به تصفيه و پاکسازي دانشگاهها، نهادهاي فرهنگي
 ، انتشاراتي ها، و مراکز هنري پرداختند. احس��ان ط��بري، يک��ي از مهم��ترين و
 تأثيرگذارترين روشنفکران تاريخ معاصر ايران،  در نوشته اي بلند، به جاي انتقاد
 از اين سياست ها، سعي کرد جهتي «صحيح» به چنين پ��اليش لزم فرهنگ��ي
 بدهد. او نوشت، «انقلب ايران از جهت ايدئولوژي سياسي و اجتماعي خود يک
 انقلب اسلمي است و بر نمايندگان مکتب اس��لمي اس�ت ک��ه مطل�ب [انقلب
 فرهنگي] را با استدراک خ��ويش بي��ان دارن��د، ول��ي روش م��ا پيوس��ته ي��اري و
 پشتيباني از اين انقلب بوده و ما از عرضه داشت تجارب انقلب هاي ک��ارگري و
 رهايي بخش در اين باره دريغ نداشتيم و هم بر اساس اين انگيزه اس��ت ک��ه در

بارة انقلب فرهنگي سخن مي گوييم.» (دنيا، همان شماره) 

 مفهوم انقلب فرهنگي درحقيقت ميراث انقلب هاي روسيه و چين و ه��دف آن
 ريشه کن کردن «ضدانقلب» از پهنة سراسري فرهنگ ب�ود. ره�بر ح�زب ت�ودة

ايران  طيف «ضدانقلب» را چنين تعريف مي کرد: 
 «راديوهاي امپرياليستي، صداي آمريکا، ب��ي ب��ي س��ي، و دس��ت نش��اندة تري��اکي
 امپرياليست ها �� شاپور بختيار �� صداي اسراييل، تيمس��ار اويس��ي . . .نيروه��اي
 وابسته به جناح ليبرال مانند حسن نزيه، عباس اميرانتظام، مق��دم مراغ��ه اي . . .
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 قاسملوها، کومله ها، پيکاري ها، تروتسکيس��ت ه��ا، راه ک��ارگري ه��ا  . . . جبه��ة
 دموکراتيک ملي ها، ليبرال هاي دولت موقت . . . فرومايه ترين روش��نفکران خ��ود
 فروخته و اوباش و هروئين فروشان و ص��احبان عش��رتکده ه��ا . . . س��رمايه داران
 ليبرال و مشروطه خواهان سابق و گردان هاي سياسي آن ها در جبه��ة مل��ي، ب��ه
 رهبري دکتر سنجابي و بختيار و نهضت آزادي به رهبري مهندس بازرگ��ان . . .»

(نورالدين کيانوري، دنيا، همان شماره). 

 ه باور حزب توده ايران، اگر ليبراليسم «ب�ه ط�ور ج�دي و ريش�ه اي در ص�حنةب
 زندگي اجتماعي و اقتصادي مح��دود و ب��ي اث��ر نگ��ردد، می توان��د هرلحظ��ه ب�ه
 صورت يکي از عمده ترين عوامل تهديدکنندة سمت گي��ري ضدامپرياليس��تي و

خلقي انقلب ما و نظام جمهوري اسلمي قد علم کند.» (همانجا)  

  حزب تودة ايران موفق شد گروه بزرگي از اعضا و هوادارانش۱۳۵۸در زمستان 
 را ک��ه در  «ک��انون نويس��ندگان» ب��اعث اختلف و دودس��تگي ش��ده بودن��د در
 سازمان صنفي جديدي به نام  «شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران» سازمان
 دهد. در نخستين ش�مارة ارگ��ان اي��ن ش�ورا آم�ده اس�ت ک�ه، «خ�ط خلق�ي و
 ضدامپرياليستي انقلب اسلمي به رهبري امام خميني» آن ها را ب��ه گ��رد  ه��م
 آورده و آن ها اعتقاد راسخ دارند که تحت اين رهبري، آزادي انديش��ه و هن��ر را
 خطري تهديد نمي کند. شمارة دوم اين نش��ريه ن��ام  تع��داد زي��ادي از اعض��اي
 شورا، دربرگيرندة بزرگان شعر و داستان و موسيقي سنتي و نقاشي، را ذکر کرد
 تا نشان دهد خط امام از حمايت هنرمندان چپ برخوردار است. جنگ اي��ران و
 عراق آغاز شده بود. هنر مي بايست در خدمت جبهه ها باشد: «در اي�ن مرحل�ه
 اتحاد کلية نيروهاي ميهن خواه و انقلبي تحت ره�بري پي�ر خردمن�د م�ا ام�ام
 خميني، شرط اساسي پيروزي در اين نبرد سرنوشت س��از اس��ت. . . تخص��ص و
 آگاهي ما، هنر ما، قلم و قدم ما، انديشه و بيان ما، و اگر لزم باش�د، ت�ا آخري�ن
 قطرة خون ما در راه انقلب، در راه دفاع از جمهوري اسلمي ايران، در راه دفاع
 از ميهن انقلبي ما قرار دارد  . . . ما از امام خميني رهبر خردمند انقلب اي��ران
 و نيز از دستگاه رهبري کشور می خواهيم که با رهنمودهاي خود امکان بهترين
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 به�ره گي�ري از ني�روي م�ا را فراه�م آورن�د.» (نش�رية «ش�وراي نويس�ندگان و
).  ۹هنرمندان» دفتر اول، ص 

 در اين هنگام، به همراه سرکوب جامعة بهايي و کليمي، سرکوب جنب��ش زن��ان
 در مبارزه عليه حجاب، سرکوب سازمانهاي صنفي و سياسي ليبرال دموکرات و
 مل�ي گ�را، اتح�اديه ه�اي ک�ارگري، و س�رکوب دانش�جويان و اس�تادان، ش�کار
 نويسندگان و هنرمندان مارکسيست نيز آغ��از ش��ده ب��ود. ح��زب ت��ودة اي��ران و
 شوراي نويسندگان و هنرمندان همة آنها را در خط «ض�دانقلب» ارزي�ابي م�ي
 کرد. هنوز در قدرت شريک نش��ده، کميس��ارهاي فرهنگ��ي حزب��ي در ص��فحات
 ارگ��ان «ش��ورا» ش��روع ب��ه تعيي��ن تکلي��ف و ديکت��ه ک��ردن راه و روش ب��راي
 نويسندگان و هنرمندان، و تهديد کساني که در اين مسير نبودند، کردند. ارشاد
 روشنفکران، و امر به معروف و نهي از منکر، نخست از ميان کارگزاران فرهنگي
 حزب تودة ايران و در صفحات ارگان «شورا» آغاز شد. حکم دادند که هنر قبل

از انقلب با هنر بعد از انقلب «ماهيتا� متفاوت بايد باشد.»
  

 تبليغات حزبي عليه ليبراليسم و آزادی هاي «آمريکايي» چن��ان گس��ترده و اث��ر
 گذار بود که صداي ابوالحسن بني صدر نخستين رئيس جمهور ايران را درآورد.
 با رنجيدگي  و تلخي خطاب به رهبران حزب توده گف��ت، «آقاي��ان، آزادي چ��ه

بدي دارد؟ من براي خود شما مي گويم! مگر آزادي بد است؟!» 

 به راستي هراس از آزادي در ميان اين دسته روش��نفکران و هنرمن��دان از کج��ا
 سرچشمه مي گرفت؟ اين اندازه محافظه کاري و سنت گرايي در ميان کس��اني
 که مدام «پيشرو» و «انقلبي» بودن شان را به رخ مي کش��يدند، از چ��ه ناش��ي
 مي شد؟ چرا انقلب واقعي در هنر و موسيقي و رقص، نه از ميان اينان، بلکه از
 زيرزمين و پستوهاي فرزندان طبقة متوسطي آغاز شد که ق��رار ب��ود «لي��برال و
 ضد انقلبي» باشد، همان طبقه اي که نطفه اش در دهة چهل و پنجاه شمس�ي،
 با مدرنيزاسيون آمرانةشاهي، ب�ا پ�اکس آمريکان�ا و  «غ�رب زدگ�ي» و فرهن�گ
 هاليوودي بسته شده بود؟ کساني که در شب بلندِ  هن��وز ب��ه س��حرنيامدة ي��ک
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 نظام قرون وسطايي، در خانه ها موس��يقي پ��اپ و راک ايران��ي را ب��ه نس��ل بع��د
 منتقل کردند، به فرزندان شان نواختن پيانو و گيتار و درامز، «لوليت��ا خ��واني»،
 موسيقي رپ و متال و جاز و رگه آموختند! گذاشتند که آن ها غل و زنجيرها را
 پاره کنند و به نحوي انقلبي رفتارها و گرايش هاي جنسي دگرباش را از پستو

به در آورند! حقيقت را،  کدام يک انقلبي بود و کدام واپسگرا؟
 

 اين نويسندگان و شاعران و هنرمندانِ  نه چندان متدين، که با انبوهي ري��ش و
 قبا و تسبيح در نظام مقدس دوام آوردند آيا «تقيه» مي کردند؟ يعن��ي از روش
 خود شيعيان براي بقا مدد گرفته بودند ت�ا ش�ايد در کلس ه�اي س�نتور و س�ه
 تارشان بتوانند ياد بدهند که می توان ساز مخالف هم زد؟ يا اينکه گليم شان را
 از آب کشيده و عافيت طلبيده بودند؟ شايد به راستي از «غرب» و هرچه مظهر
 فرهنگ آمريکايي بود نفرت داشتند؟  آيا وجدان شان راحت ب��ود؟ ي��ا تنه��ا ب��ه

کمک ترياک مي توانستند جهان شان را زيبا تصور کنند؟ 

 هنرمند وابستة زبان و هواي فرهنگ خودي است؛ تبعيد و آواره  شدنش همان
 و سترون شدن و مردن در ديار غربت همان. دستکم اين کابوس هنرمند ب��ومي
 است. اگر هنر يا هنرهايي آشکارا پيام سياسي نداش��ته باش��ند، آي��ا می ت��وان از
 هنرمند انتظ�ار داش�ت زن�دگي هن�ري را ف�داي ارزش ه�اي سياس�ی اش کن�د؟
 شوستاکويچ نابغه اي بود که در کنار استالين ماند و به ک��ار ادام��ه داد. هن��ر در
 تاريک ترين شرايط می توان بماند و کجدار و مريز زير حمايت پدرسالرانة ي��ک
 رژيم خودکامه به راهش ادامه دهد. آيا اين حکم درست اس��ت؟ ي��ا اي��ن راه در
 نهايت از بيراهة هنر حزبي و مکتبي، از ضدهنر، سر درخواهد آورد؟ راه��ي ک��ه

بالخره خلقيت و نوآوري را خواهد کشت.
 

 اعضاي «شوراي نويسندگان و هنرمن��دان» در اعلمي��ه اي جمع��ي خط��اب ب��ه
 م��ردم تأکي��د کردن��د ک��ه ه��دفي ج��ز «خ��دمت ص��ادقانه ب��ه پوي��ايي انقلب
 مستضعفان» ندارند. چنين نوشتند: «شوراي نويسندگان و هنرمن��دان آم��ادگي
 خ�ود را ب�راي هم�ه گ�ونه همک�اري قلم�ي � هن�ري ب�ا مس�ؤلن ذي رب�ط در

147روشنفکران، روشنگري، و انقلب                                                    نوشتة عبدي کلنتري



 رسانه هاي گروهي و ستاد تبليغاتي بس�يج و غيره اعلم می دارد و با تمامي شور
 انقلبي خود به انتظار آن است که ترتيب عملي اين همکاري داده شود.» (دفتر

)۲۵۱، ص ۱۳۵۹دوم شوراي نويسندگان و هنرمندان، زمستان 
  

 نبايد نيروي باورهاي پوپوليستي را دست کم گرفت. کم نبودند روشنفکراني که
 قلبا� باور داشتند خمينيسم يک جنبش بزرگ مس�اوات طلب�انه  علي�ه اس�تکبار
 جهاني است و بايد به هر بهايي از گزند «دشمن» در امان بماند. محمود اعتماد
 زاده (م. ا. به آذين) يکي از با اتوريته ترين روشنفکران اي��ران پ��س از جلل آل
 احمد و عضو سرشناس رهبري حزب توده، در خ��اطراتش از  زن��دان جمه��وري
 اسلمي، به نام «بار ديگر و اين بار»،  هنوز هم بر اين تلقي اي��دئولوژيک اص��رار

مي ورزد که خود و زندان بانش را در يک جبهه مي بيند. او مي نويسد: 

 «من خود را با اين بازجوي جوان و قدرت انقلب��ي ك��ه او نماين��ده ي آن ب��ود در
 يك صف مي دانستم. انقلب را من نزديك چهل سال خواسته ب��ودم و در راه آن
 پيوسته در بالترين حد امكانم كوشيده و رن��ج ب��رده ب��ودم، و اكن��ون ب��ا ص��ورت
 اسلمي آنكه سرانجام پيروز گشته بود كمترين دشمني يا س��تيز نداش��تم. انقلب
 اسلمي ايران بيشترين بخش آرزوهاي مرا در زمينه ي اس��تقلل كش��ور و آزادي
 توده ها  به انجام رسانده بود . . . هر دو سرباز انقلب بوديم . . . اين سنگر كه من
 خود در بخشي از آن ايستاده بودم، مي بايست ب��ه ه��ر قيم��ت پاي��دار بمان��د . . .
 بگذار به آذين و هزاران همچون به آذين فدا ش��وند ت��ا انقلب بمان��د و، ب��ه رغ��م

دشمنان، راه موجوديت بالنده ي خود را بگشايد.» 

 عبارت گويا در اين اعترافات ساده لوحانه «صورت اسلمي» است. اسلم صورت
است، اما مغز و هسته همان انقلب سوسياليستي است!

حزب تودة ايران و روشنفکران مارکسيست
 مارکسيسم نوعي از تئوري اجتماعي است که شرايط ايده آل براي بالن��دگي اش
 پيوند با جنبش هاي اجتماعي يا «پراتيک» است. بيش از آنک��ه فلس��فه باش��د،
 نقد اجتماعي است از پيش فرض هاي فکري و نظريِ  اوضاعي ک��ه توليدکنن��دة
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 نابرابري هاي جوامع سرمايه داري است. خص��لت روش��نفکرانة آن معط��وف ب��ه
 عمل است، به تحول اجتماعي نظ��ر دوخت��ه اس��ت. اي��ن روح پراگماتيس��تي در
 بهترين حالت به آن خصلتي باز و غيردگماتيک مي دهد، آنرا به روي نظ��رات و
 تئوری هاي ديگر بازمي گذارد تا برحسب ني��از بخش ه��ايي از آن ه��ا را در خ��ود
 بگيرد و مدام از خود  فراتر برود. خطري که هم��واره پوي��ايي آن را تهدي��د م�ي
 کند، خطر تفکر استراتژيک معطوف به کسب قدرت اس�ت. اح�زاب کمونيس�ت،
 حتا دموکراتيک ترين آن ها در کشورهايي چون ايتاليا و فرانس��ه، الزام��ا� محي��ط
 مناسبي براي رشد آزادانة «تفکر» مارکسيس��تي نب��وده ان��د، هرچن��د درگي��ري
 مستقيم شان با مبارزات اجتماعي مواد لزم را براي پويايي و تجديد نظ�ر داي�م
 در تئوري فراهم می کرده اس��ت.  رابط��ة روش��نفکران مس��تقل مارکسيس��ت ب��ا
 احزاب رسمي از زمان خود مارکس تاکنون همواره نوعي رابطة «عشق و نفرت»
 بوده است! «روشنفکر حزبي» ترکيب متناقضي است؛ وفاداري به «انديش��ه» در
 بيشتر موارد بايد جاي خود را به وفاداري به حزب و انضباط حزبي بدهد. حزب

باشگاه بحث و گفتگو نيست بلکه ماشيني سياسي است براي کسب قدرت!

 حزب تودة ايران در سراس�ر تاري�خ خ�ود هرگ�ز پنه�ان نک�رده ب�ود ک�ه لزم�ة
 همکاري با آن، يا حتا عض�ويت در ح�زب، پ�ذيرش مارکسيس�م ي�ا انک�ار دي�ن
 نيست، بلکه پذيرش برنامه و خط مشي رهبري آن است. آخوند هم می توانست
 «توده اي» باشد. تارنواز و خوانندة سنت گرا هم می توانست رکابدار حزب بماند
 و همزمان اعتقادات عارفانة نيمه شيعي نيمه ملحدانة خود را حفظ کن��د.  اي��ن
 «کمونيسم» بومي و اصيل ايراني ب�ود ک�ه ب�ا مش�ي «جبه�ة خل�ق» اس�تاليتي
 انطباق کامل داشت. احسان طبري و ساير نظريه پردازان حزبي بارها سابقه اش
 را در تاري��خ جنب��ش ه��اي شورش��ي پي��ش م��درن ردي��ابي ک��رده بودن��د. آنه��ا
 می دانستند براي رسيدن به قدرت سياسي بايد هويت «کمونيستي» را کم رنگ
 تر نشان داده،  تا جاي ممکن از مواد موجود فرهنگ بومي براي تبليغ و تهي��ج
 حزبي مدد بگيرند تا در همة جبهه هاي سياسي و فرهنگي ج�اي پ�اي خ�ود را
 محکم کنند. از همين رو بود که در سالهاي اختن��اق و پيگ��رد پي��ش از انقلب،
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 «خ��رده فرهن�گ ت�وده اي» کماک�ان در مي�ان روش�نفکران  ب�ا هم�ه رنگ�ي و
هرگرايشي دوام آورد.

 بسيار پيش می آيد که روشنفکران مارکسيست در گيرودار مبارزات ايدئولوژيک
 و طبقاتي با نمايندگان نظم موجود، از ي�اد می برن�د ک�ه ک�ارل م�ارکس فرزن�د
 روشنگري اروپايي بود. اگر نقطة آغازين براي تحليل، آثار خود مارکس باش��د و
 نه جزوات تبليغي حزبي و فرقه اي، بايد بديهي به نظر رسد که مارکسيست ه�ا
 پيش از آنکه طبقاتي بينديشند بايد توانسته باشند مدرنيته را در نظ��ام فک��ري
 خود جاي داده باشند. مدرنيته از نظر تاريخي در اروپا انکشاف پيدا ک��رد. ان��واع
 ليبراليسم نيز بخشي از ميراث مدرنيته و روشنگري است. رابطة مارکسيس�م ب�ا
 ليبراليسم يک رابطة پيچيدة ديالکتيکي مبتني بر پذيرش، نقد، ادغ��ام و فرات��ر
 رفتن است و نه انکار و ريشه کن ساختن! مارکسيست ها در هرکجاي جغرافياي
 جهان که باشند در وهلة نخست و به مفهوم هگلي  «اروپايي» اند، ب��ه تع��بيري
 روشنگرانه و نه جغرافي�ايي ي�ا اقتص�ادي. اگ�ر مفه�وم هگل�ي پيش�رفت، يعن�ي
 انکشاف آگاهي نسبت به  آزادي در روح فرهنگ، به فراموشي سپرده شود، اي�ن
 نسيان، به احتمال زياد، به گولگ روشنفکرانه و طاعون فرهنگ��ي م��ي انجام��د.
 براي مارکسيست هاي ايراني، اين بايد درس بزرگ انقلب شکست خورده پنجاه

و هفت باشد. 

  مرداد در۲۸مدرنيسم و تجدد خواهي رهبري حزب تودة ايران پس از کودتاي 
 اين خلصه می شد که روند صنعتي کردن سريع کش��ور را از زع��امت آمريک��ا و
 اروپا به سمت همي�اري و همزيس�تي مس�المت آمي�ز ب�ا «ش�رق» س�وق ده�د.
 تأسيس کارخانة مس سرچشمه با کمک اتح��اد ش��وروي و ان��وع س��رمايه داري
 دولتي ب��ا کم��ک کش��ورهاي کمونيس��تي اروپ��اي ش��رقي تق��ديس می ش��د ام��ا
 سرمايه گذاري آمريکايي و اروپايي تنها به «وابستگي بيش��تر ب��ه امپرياليس��م» و
 عقب ماندگي بيشتر اقتصادي مي انجاميد. بعدها طرز فکر ديگري به نام «مکتب
 وابستگي در اقتصاد» به نام مبارزه ب��ا نواس��تعمار ب��ه تروي��ج همي��ن دي��دگاهها
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 پرداخت که با ديدگاههاي مارکس درباره حرک��ت س��رماية جه��اني تفاوت ه��اي
بنيادي داشت. 

  ک�ه درند تصور نمی کرد اما نه استالينيست ها و نه مائوئيست هاي ايران، هرگز
  توسط جري��اني شتابان براي استقلل و توسعةآن هاقرن بيستم، الگوي سياسي 

 رهبر انقلب اکتبر و پرولتاري��ايکپی برداري می شود که مشروعيت اش را نه از 
 و «مستض��عفان» م��يعلي، حسين، وليه فقي��ه،  محمد،  بلکه از صنعتي مدرن،

 ترکي��بي از مس��جد، حس��ينيه، خانق��اه، کي��ش عي��اران، تخص��ص علم��يگيرد! 
 دکترمهندسان شيعي، و استکبارستيزيِ  رسته اي از مليان انقلب��ي ج��ايگزين
 «حزب پيش آهنگ» خواهد شد و فورمول لنين��ي «ني��روي ش��وراها ب��ه اض��افة
 الکتريفيکاسيون» جاي  اش را به پيوندکلسيک فاشيستيِ  «ايمان و تکني��ک»
 خواهد داد. تراژدي حزب تودة ايران �� تراژدي استالينيسم در ايران ��  آن بود
 که با بومي گرايي خ�ود، ابت�دا ليبراليس�م و س�پس مارکسيس�م را ب�ه قربانگ�اه
 فاشيسم کلريکالِ جهان سومي برد و بدين نحو، به دست خود گردن خ�ويش را

پيشکش برادر لومپن خلقي و ضدامپرياليست کرد تا به دارش بياويزد.
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