
   یخارج روابط خیتار ۀفصلنام

 77 -011 صص ،0011 زمستان، 89وم، شمارۀ س و ستیب سال

 بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده 
 ش.(3113-3111)

3زهرا سرگزی 
 

 2محسن رحمتی
  3الدین شاهرخی سیّد عالء

 

 چکیده
عنوان مدافع استقالل و تمامیرت ارضری ایرران رراهر شرد و از       از جنگ جهانی دوم، آمرییا به پس

واسطه همیراری   های استعماری شوروی و انگلیس در ایران انتقاد کرد. دولت شوروی نیز به سیاست
با انگلیس و آمرییا در طول جنگ، از انزوای سیاسی بیرون آمد و در عرصه سیاست جهرانی تبردیل   

طلبری آمرییرا در خاورمیانره و     یک وزنه شد. سردمداران شوروی برای رقابت و مبارزه با توسرعه به 
کردنرد.   جای استعمار از اصطالح امپریالیسم استفاده کرده و آمرییا را مصداق آن قلمداد می ایران، به

ین پژوهش برر آن  با تشییل حزب توده در ایران، مأموریت مقابله با نفوذ آمرییا به آنها واگذار شد. ا
تحلیلی نشان دهد که مطبوعرات ایرن حرزب از جملره روزنامره شرهباز        -است تا با شیوه توصیفی

آینرده، مصرلحت و دیگرر     عنوان ارگان جمعیت ملی مبرارزه برا اسرتعمار، بانرگ مرردم، بسروی        به
دادنرد.   ب مری های وابسته، وگونه تبلیرات کمونیستی شوروی علیه امپریالیسم آمرییا را بازتا روزنامه

تروجهی از مطالرب مطبوعرات حرزب تروده در دوره       دهد که حجم درخور  نتیجه پژوهش نشان می
موردمطالعه، مبتنی بر نوعی آمرییاستیزی در قالرب تقبریح حضرور مستشراران آمرییرایی، معرفری       

فعالیرت   و نیز گزیده محورهایقرار داشت المللی و تبلیغ رابطه با آن  عنوان نماد صلح بین شوروی به
 .های کمونیستی شوروی در ایران بود مطبوعات حزب توده، تأمین سیاست
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 مقدمه

عنیوان کشیوری در خیر مقیدم      م. آمریکا به اهمیت ایران به1101ش./ 1053از اواسر سال 

ن زمان با بازشیدن راه تیأمین تیدارکات بیرای شیوروی از      مقابله با کمونیسم پی برد. در همی

هریق خطوط ارتباهی، حضور آمریکا در ایران افزایش یافت. بنا به درخواست دولیت اییران از   

م. وارد 1105ش./ 1051عنوان مستشار مالی بیرای بیار دوم در سیال     آمریکا، آرتور میلسپو به

کیل داراییی انجیام داد،     عنوان رئییس  سال به ایران شد. در نتیجه اقداماتی که میلسپو هی دو

(. پیس  510-513: 1020نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در ایران افزایش یافت )لنزوسیکی،  

از جنگ، اسیتراتژی سیاسیت خیارجی آمریکیا در اییران ایجیاد کشیوری باثبیات در منطقیه          

منظیور ایجیاد تیوازن     به عنوان نیروی سوم خاورمیانه بود. ایران نیز در نظر داشت از آمریکا به

هیای نفتیی    هیا، شیرکت   دنبال ایین سیاسیت   بین دو قدرت شوروی و انگلیس استفاده کند. به

(. در نتیجیه، شیوروی   111: 1031آمریکا از جمله استاندارد واکیوم وارد ایران شدند )ذوقیی،  

هیور   فت بهاعطای امتیاز ن ،نیز خواستار اعطای امتیاز نفت شمال گردید؛ اما با تصمیم مجلس

موقت کنار گذاشته شد. تحت تأثیر نظام دوقطبی میان آمریکا و شوروی، آمریکا بیرای نفیوذ   

هیای   بیشتر در تحوالت اقتصادی، سیاسی و نفتی ایران به اقدامات مختلفیی از جملیه کمیک   

( که منجر به حضور پررنیگ ایین کشیور در    01: 1030مهدوی،  اقتصادی روی آورد )هوشنگ

دزه معیاون وزییر خارجیه شیوروی نییز      اعاقیب پیشینهاد نفتیی آمریکیا، کافتیار     ایران شد. مت

های مشابهی را در باره نفت اییاالت شیمالی مطیر  کیرد. ایین درخواسیت از سیوی         خواسته

شوروی، حزب توده را وادار کرد که از مخالفت قبلی با امتیازهای خارجی دسیت بیردارد و بیا    

وزیر بیازدارد. سیاعد در اثیر فشیار      از پشتیبانی نخست دستگاه تبلیغاتی خود، افکار عمومی را

 (. 53: 1011شوروی استعفا کرد )کاشانی، 

های خارجی را تصویب  از مذاکره با دولت  با تشکیل کابینه بیات، مجلس هر  منع دولت

دزه ایران را ترک کرد. نیروهای انگلیس و آمریکا با پایان جنیگ از  اکرد که تأیید شد و کافتار

ن خارج شدند؛ اما شوروی از تخلیه خاک ایران خودداری کرد. دولت حکیمی که قادر بیه  ایرا

نکردن ایران به سازمان ملل شکایت و استعفا کیرد.   دلیل تخلیه حل مشکل نبود، از شوروی به

سیادچیکف منعقید شید کیه بیر اسیاس آن،        -وزیری قوام، موافقتنامیه قیوام   در زمان نخست

کردنید و   م. اییران را تخلییه میی   1103ش./ 1052در اردیبهشت  بایست نیروهای شوروی می

هیای   گردید. در نتیجه، شوروی از حمایت دمکیرات  شرکت نفت مختلر دو کشور تشکیل می

آذربایجان و کردستان دست برداشت و بیا وعیده قیوام منتظیر تشیکیل مجلیس جدیید شید         
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دزه اقت نشد، در نتیجیه کافتیار  (. در مجلس پانزدهم نیز با قرارداد مواف110: 1035)عظیمی، 

م.، حیزب  1101ش./ 1053کارآمدن دوباره دولیت سیاعد در آبیان     ایران را ترک کرد. با روی

: 1033قصد به شاه در بهمن آن سال، غیرقانونی اعالم شید )آبراهامییان،    توده در نتیجه سو 

ییری را  وز (. جبهه ملی در مجلس شانزدهم، نفت را ملیی اعیالم کیرد و مصیدق نخسیت     033

 شدن صنعت نفت قرار داد.  ای اجرای ملی ماده  نهمنوط به پذیرش هر  

هایی بیا   داد و با تشکیل گروه های خود ادامه می در این زمان، حزب توده مخفیانه به فعالیت

هیای   سازی جهیت توسیعه سیلطه شیوروی بیر اییران، روزنامیه        های مختلف و تبلی  و زمینه نام

ز جمله آنها بسوی آینده، شهباز، مصلحت و شجاعت بیود کیه شیهباز،    کرد؛ ا بسیاری منتشر می

 53ش. تیا  1003صیورت مینظم از مهیر     و بیه  بیود  ای عصرگاهی با مدیریت رحیم نامور روزنامه

شد و با توقیف آن، با عناوین دیگری از جملیه   م. منتشر می1120م. تا 1121ش./ 1005مرداد 

خلق، آدینه، تجربه، گوشزد، آذربایجیان غییور، سیرود    ندای خلق، سنگر صلی، دنیای صلی، زبان 

ش. تیا  1001پیروزی، خلع سال ، زبان خلق، برای فردا و ضرغام شرق انتشار یافیت؛ امیا از آذر   

م. بدون توقیف با نام شهباز منتشر گردید. این روزنامیه  1120م. تا 1125ش./ 1005مرداد  53

عنوان دستگاهی تبلیغیی بیه مسیائل     بود که به ارگان جمعیت ملی مبارزه با استعمار حزب توده

هیای   هیای شیوروی، انتقیاد از سیاسیت     سیاسی و اجتماعی از جمله تعریف و تمجید از سیاست

های خود از همیان ابتیدا در    پرداخت. مطبوعات حزب توده با نوشته آمریکا و انگلیس و ایران می

 منافع کمونیستی شوروی بودند.  برداری در جهت  سازی اذهان عمومی برای بهره حال آماده

پرسش محوری پژوهش حاضر این است که مطبوعات این حزب در دوران نهضیت ملیی   

دادند. در رابطه با موضیوع   های کمونیستی و ضدامپریالیسم را بازتاب می ایران چگونه سیاست

ه شوند. توانند پیشینه پژوهش در نظر گرفت نحوی می اند که به حاضر، آثاری چند نگاشته شده

هیای بیزر  در ایین زمیان      اول، تحقیقاتی که در رابطه با روابر خارجی ایران و حضور قدرت

شیدن نفیت اییران     اند؛ مثیل اسیناد روابیر خیارجی آمریکیا در بیاره نهضیت ملیی         انجام شده

های حزب توده در ایین   ( که برخی مطالب راجع به تالش1033مهدوی و اندرودی،  )هوشنگ

هایی که در باره تاریخچه، فعالیت، کارکرد، شعبات   اند. دوم، پژوهش ار آوردهزمینه را به اختص

اند؛ مانند تیاریخ   ها و حزب توده هستند و به این موضوع هم به اختصار اشاره کرده کمونیست

های حزب توده در همراهی  ( که اشاراتی به فعالیت1031جنبش کمونیستی در ایران )ذبیی، 

هایی که در باره تحیوالت   یران در دوره نهضت ملی دارد. سوم، پژوهشبا سیاست شوروی در ا

اند؛ مثیل )آبراهامییان،    اجتماعی ایران بعد از جنگ جهانی دوم انجام شده -و حوادث سیاسی
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هیای حیزب تیوده و     ( که در بخشی از مطالب خود در باره فعالییت 1011و رحمانیان،  1033

هایی هستند کیه بیه مسیائل     اند. چهارم، پژوهش شتهرقابت میان شوروی و آمریکا مطالبی نو

انید   هور کالن و خارج از جغرافیای خاص پرداخته جنگ سرد و رقابت میان شوروی و غرب به

اند. وجه  ( و به رقابت شوروی و آمریکا در ایران و حزب توده اشاراتی کرده1003)سعادتمند، 

ا تمرکیز بیر مطبوعیات حیزب تیوده و      تمایز پژوهش حاضر با تحقیقات یادشده آن است که ب

نگیاری حیزب تیوده در دوره معاصیر      عنوان برگی از تیاریخ روزنامیه   تأکید بر روزنامه شهباز به

 سازد.   تحلیلی مرتفع می -ایران، خأل موجود در این زمینه را به هریق توصیفی

 

 های کمونیستی شوروی بعد از جنگ جهانی دوم سیاست

بنیدی   بل از جنگ جهانی دوم، جلوگیری از هرگونیه دسیته  اساس سیاست خارجی شوروی ق

هیای بیزر ، تبلیغیات     ییافتن رژییم شیوروی نیزد دولیت      رغم رسیمیت   المللی بود؛ زیرا به بین

ش./ 1010(. بیا ایین حیال، شیوروی در     155: ]تیا  بیی [، ]نیا  بی[ضدکمونیستی وجود داشت )

اوکراین، بالروس، آذربایجان  م. به عضویت جامعه ملل پذیرفته شد و جمهوری روسیه،1103

شوروی، گرجسیتان، ارمنسیتان، ترکمنسیتان، تاجیکسیتان، قزاقسیتان و قرقیزسیتان را شیامل        

منظیور کسیب    هیای اسیتعماری بیه    که تشکیل امپراتیوری  جنگ جهانی دوم موجب شد گشت.

حاد الملل شدند. ات قدرت منسوخ شود و متغیرهای جدیدی علیه استعمار وارد صحنه روابر بین

هیای   های ایدئولوژیک مبیارزه بیا توسیعه کمونیسیم، بیه قیدرت       دلیل اولویت جماهیر شوروی به

اروپائی اعتمادی نداشت و کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین به سازمان ملل متحید  

های مستعمره متوسل شدند و علییه اسیتعمار دسیت بیه      عنوان اهرمی جهت آزادی سرزمین به

ای  عنیوان مسیئله   رزه زدند که در نتیجه در هول بیست سال بعد، اسیتعمارزدایی بیه  اقدام و مبا

 (.  511: 1033المللی گسترش یافت )شارل موژه،  اصلی در صحنه روابر بین
تبلیغات شوروی در ایران پس از جنیگ دوم جهیانی از هرییق روزنامیه و رادییو صیورت        

های آمریکا و انگلییس بیود )دانشیگاه     الیتگرفت و عمدتاً بر ضد دولت، هبقات مرفه و فع می

(. تالش برای تجزیه آذربایجیان و تشیکیل حکومیت کردسیتان از     31: 1011جرج واشنگتن، 

جمله اقداماتی بود کیه بیا حماییت شیوروی انجیام گرفیت و در نتیجیه، کشیورهای منطقیه          

نییز در اثیر    خاورمیانه تدابیر درخور توجهی علیه احزاب کمونیست در نظر گرفتنید و آمریکیا  

(. در دوران نهضت ملیی اییران،   555: 1002این اقدامات، آموزه ترومن را مطر  کرد )ولیان، 

های خود برای اخالل در مذاکره نفت ادامه داد. نخستین اقدام انگلستان بیرای   ش انگلیس به تال
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المللیی   بیین شدن صنعت نفت، اقدامات دیپلماتیک از جمله ارجاع مسئله به دیوان  مقابله با ملی

: 1031الهه، تحمیل مجازات سخت اقتصادی و همچنین تحریکات نظامی بیود )گازیوروسیکی،   

(. در این زمان، دولت معتقد بود که آمریکا برخالف انگلستان اهداف استعماری ندارد و آن 110

(. آمریکا توسعه سیاست خیارجی شیوروی   120: 1033دید )کوالیی،  را هرفدار ملل محروم می

دانسیت. حماییت شیوروی از اییران در دوران      ایران را خطری بزر  برای امنیت منطقه میی در 

( و استالین حمایت خیود از  113: 1031مهدوی،  نهضت ملی از حد حرف فراتر نرفت )هوشنگ

مصدق را منوط به پیوستن او به بلوک شیرقی کیرد؛ نظییر آنچیه جمیال عبدالناصیر انجیام داد        

 تدریج این حمایت اندک نیز برداشته شد.   به (، اما35: 1031)کوالیی، 

گلشاییان، حزب توده با عنیوان جمعییت ملیی مبیارزه بیا      -پس از لغو قرارداد الحاقی گس

شده شرکت نفیت   نفت جنوب به مبارزه با ملت برخاست. این جمعیت، شعار ضدملی و دیکته

اد را داشت. حیزب تیوده   یعنی شعار لغو قرارداد نفت جنوب را مطر  کرد و تقاضای لغو قرارد

 "جمعیت ملی مبارزه با نفت جنیوب "شدن نفت را با تغییر نام  در اثر فشار افکار عمومی، ملی

پذیرفت؛ اما نه در سراسر ایران، بلکه فقر  "های استعماری جمعیت ملی مبارزه با شرکت"به 

تغییر نام  "ارجمعیت ملی مبارزه با استعم"شدن نفت جنوب بود و پس از آن به  خواهان ملی

م. تشکیل شد و اهداف آن عبارت بودنید از:  1123ش./ 1051بهمن  53داد. این جمعیت در 

کیردن کامیل    کین  . ریشه5کردن آن؛  . اعالم رسمی بطالن امتیاز نفت ایران و انگلیس و ملی1

از همان ابتدا خواستار اتحاد تمامی نیروهیای   هاآن شنفوذ سیاسی و اقتصادی شرکت و عوامل

داستعمار کشور در اردوگاهی واحد برای مبارزه با استعمار هبق برنامه جیامع مبیارزه ضید    ض

عنوان دبیر، صیادق وزییری    (. شمس زنجانی به2/1: ش1051شرکت نفت بودند )نوید آینده، 

عنوان رهبر جمعیت انتخاب شدند. روزنامیه جمعییت،    عنوان نماینده و نورالدین کیانوری به به

 (. 503: 1003و رحیم نامور مدیریت آن را برعهده داشت )بختیار،  شهباز نام گرفت

شدند، اغتشاشات و زدوخوردهیایی کیه    هایی که توسر این جمعیت ترتیب داده می تجمع

گرفتند، همه بیه زییان ملیت اییران بودنید و دشیمنان ملیت از آن         در اثر تظاهرات شکل می

ش./ 1051بهمین   53ظییم خیود را در   کردند. جمعییت اولیین گردهمیایی ع    برداری می بهره

م. در میدان بهارستان برای ابراز نظر در باره مسیئله مبیارزه بیا شیرکت نفیت جنیوب       1123

هایی با عناوین  (. این حزب همچنین با انتشار روزنامه1/1: ش1051تشکیل داد )نوید آینده، 

یالیسیم میوردنظر   گمان خود سعی در مبارزه بیا اسیتعمار آمریکیا و ییا همیان امپر      مختلف به

هیای   ها بر دو محور بود: اول، تقبیی فعالیت ها داشت. محتوای تبلیغات این روزنامه کمونیست
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آمریکا مثل تالش ایران برای جلب توافق با آمریکا در زمینه صنعت نفیت و ورود مستشیاران   

و معرفیی   های شیوروی  آمریکایی و در نتیجه ازدیاد نفوذ آمریکا در ایران؛ دوم، تبلی  سیاست

الملل و همچنین تبلیی  و تأکیید بیر رابطیه بیین       عنوان قدرت مطلوب و نماد صلی بین آن به

ای مناسیب و الگیوی درخیور     عنیوان رابطیه   های اقماری آن در بلوک شرق به شوروی با دولت

 توجه که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

 

 تقبیح حضور آمریکا در ایران 

هیای   گیذاری  ورزی همیراه بیا ارزش   ه غرب همیشه ترکیبی از تمجید و کینهدیدگاه ایرانیان ب

مثبت و منفی بود؛ اما حزب توده در مطبوعات خود نگیرش جدییدی را مطیر  کیرد کیه در      

تنها غرب هیچ پدیده مثبتیی   وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران تأثیر گذارد. در این نگرش، نه

ایران بود. در حقیقت، این مطبوعیات بیا تشیدید    ها و مصائب  نداشت، بلکه مسبب همه ضعف

ی ایین  گیر و بر شکل ندستیزی، نگرش جامعه ایران را به غرب کامالً بدبینانه کرد فضای غرب

 توان دید. د. این موضوع را در دو بخش میاندیشه در ایران تأثیر گذاشتن

 

 الف. حزب توده و مذاکرات ایران و آمریکا در باره نفت

بردای از منابع هبیعیی   الدین شاه، ویلیام دارسی انگلیسی توانست حق بهرهدر دوره مظفر

سال به دست آورد. با آغاز بیداری ملیت اییران و مشیروهیت، نارضیایتی      33ایران را به مدت 

دلییل نیاچیزبودن حیق امتییاز      بیه  پهلوی اولمردم از قرارداد دارسی افزایش یافت و در دوره 

ن نماینیدگان دولیت اییران و شیرکت نفیت آغیاز شید و قیرارداد         ایران لغو شد. مذاکرات میا

درصد سود 53م. به امضا رسید که سهم ایران به چهار شیلینگ از هر تن و 1100ش./ 1015

 "شرکت سهامی کیویر خورییان  "م. شرکتی به نام 1153ش./ 1030سالیانه افزایش یافت. در 

درصد سهام آن در اختییار   32شد و بر اساس فرمانی مربوط به دوره ناصرالدین شاه تأسیس 

بانک روسیه قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، دو شرکت آمریکایی نمایندگانی بیه اییران   

آوردن امتیاز نفت با دولت مذاکره کنند. دولت شوروی بیا اهیالع از    دست فرستادند تا برای به

معاون وزییر خارجیه    دزهام. هیئتی به ریاست کافتار1100ش./ 1050این موضوع در شهریور 

شوروی برای مذاکره با دولت ساعد و تقاضای امتیاز نفت شمال بیه اییران فرسیتاد )روحیانی،     

(، اما دولت سیاعد هرگونیه میذاکره را موکیول بیه پاییان جنیگ کیرد. در بهمین          35: 1025

وزیری رسید و برای اصال  روابیر اییران و شیوروی     م. احمد قوام به نخست1102ش./ 1050
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و رفت. در نتیجه، تشکیل شرکت مختلر نفت ایران و شوروی به بعد از تخلییه اییران   به مسک

 (. 11: 1001از ارتش شوروی موکول گردید )پیرنیا، 

پس از تخلیه خاک ایران توسر ارتش شوروی، مجلس چهاردهم قانونی به تصویب رساند 

و در میورد تضیییع   کیرد   های خیارجی را ممنیوع میی    که اعطای هرگونه امتیاز نفت به دولت

حقوق ملت ایران در صنعت نفت اقداماتی از جمله مذاکره با شیرکت نفیت انگلییس و اییران     

وزیری مصدق، شیرکت سیابق    شدن صنعت نفت و نخست (. با ملی01: 1002آغاز شد )فاتی، 

بیه ریاسیت جکسین در    را هیئتیی   ،نفت برای ادامه عملیات در جنوب و رفع اخیتالف فیوری  

رد شیدند )موحید،    ی این هیأتم. به تهران اعزام کرد که پیشنهادها1102/ ش.1051خرداد 

(. پس از خروج جکسن از ایران، هیئتیی بیه ریاسیت اسیتوکس بیه اییران آمید و        23: 1010

ش./ 1051ای مطیر  کیرد. مطبوعیات حیزب تیوده نییز تیا         پیشنهادهای خود را در اعالمییه 

کردنید؛ امیا در ایین زمیان، حیزب بیه        ی نمیم. در باره نفت و مذاکرات نفتی اظهارنظر1102

تشکیل جمعیت ملی مبارزه بیا اسیتعمار و انتشیار روزنامیه عصیرگاهی شیهباز روی آورد. در       

هیای   شید از تیالش   ها به میذاکرات نفیت تنید بیود و از دولیت خواسیته میی        ها، واکنش مقاله

مختلف از میردم بیرای   های  تجاوزکارانه امپریالیسم جلوگیری کند. در همین راستا، در شماره

کردنید تیا    دادن اعتراض خود به امپریالیسم دعوت میی  هایی برای نشان شرکت در گردهمایی

کردن نفیت از سیوی    شناختن قانون ملی رسمیت اوضاع کشور را متشنج جلوه دهند. پس از به

ایی دولت انگلستان، ریچارد استوکس مُهردار سلطنتی این کشور با ورود به اییران، پیشینهاده  

از جمله تشکیل سازمان خرید و تأدیه در پرداخت غرامت را تسیلیم نماینیدگان دولیت کیرد.     

شیده را نشیان از    حزب توده در واکنش به ورود استوکس در مطبوعیات پیشینهادهای مطیر    

دار  ماهیت زشت و نیات پلید هیئت انگلیسی دانست و لحن استوکس را لحن ییک مسیتعمره  

 (. 502/1: ش1003رد )بسوی آینده، با مستعمره خود معرفی ک

المللیی بیرای صیدور     رسیدن مذاکرات ایران و شرکت نفت، بانک بیین  بست بن در نتیجه به

عنوان واسطه میان شیرکت نفیت و    نفت ایران اعالم آمادگی نمود. در این پیشنهادها، بانک به

کردن نفیت   قانون ملی در واقع بااین گرفت و  ایران عملیات تولید و فروش نفت را برعهده می

ای امپریالیسیتی   المللی از هیرف مطبوعیات حیزب تیوده مؤسسیه      ناسازگار نبود؛ اما بانک بین

درصیید سییهام آن متعلییق بییه  33چرخیید و  هییا مییی نامیییده شیید کییه بییه دسییت آمریکییایی 

دادن این بانک در امور نفت ایران به هیر شیکل و بیه     های آمریکایی است. دخالت امپریالیست

(. 132/1: ش1003کیردن نفیت عنیوان شید )شیهباز،       ن که بود، مخالف قیانون ملیی  هر عنوا
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المللی را خیانت بیه   مقام بانک بین ای، مذاکره با رابرت گارنر قائم روزنامه نامه آذربایجان در مقاله

شدن قالیب   جای ملی کردن نفت را به المللی نهضت ضداستعماری ملت ایران معرفی کرد که بین

کل اختیار و حقیوق   ها به از نظر مطبوعات، این قسم از نمایندگی  (.2/1: ش1003، زد )همان می

گذاشت و برای پوشاندن ماهیت مداخله امپریالیستی آمریکا سیرپوش بسییار    موکل را زیر پا می

مناسبی بود. دولت انگلستان دادخواستی علیه ایران تقدیم دادگاه الهیه کیرد تیا اییران موظیف      

با شرکت نفت ایران و انگلیس را به داوری رجوع دهد و یا به شرکت غرامیت  شود اختالف خود 

المللی با عنوان کمدی نام بردنید کیه    ها از تشکیل دیوان بین پرداخت کند. در این زمان، روزنامه

   (.231/1: ش1001سعی داشت نقشه تصاحب منابع نفتی توسر آمریکا را اجرا کند )عصر نو، 

خواسیتند در سیایه ایین     حزب توده با آمریکا، امپریالیسم نبود، بلکه میترین علت دشمنی  بزر 

نفع انگلیس حل نشود. پس از خلع یید از شیرکت نفیت انگلییس و اییران و       جوسازی، مسئله نفت به

صدور رأی دیوان جهانی دادگستری مبنی بر نداشتن صالحیت برای رسیدگی به شیکایت انگلسیتان   

 -سوی آمریکا و انگلستان داده شد که به پیشنهادهای مشترک چرچییل  علیه ایران، چند پیشنهاد از

شیدن را مطیر     ترومن معروف شدند؛ اما با رد آنها از هیرف اییران کیه موضیوع غرامیت بابیت ملیی       

ملیت اییران حاضیر    »کردند، روزنامه ضداستعمار در مقاله خود در مخالفت با این پیشنهاد نوشت:  می

ها بپردازد. شرکت سابق پنجاه سال میلیاردها داراییی ملیت    ه انگلیسینیست حتی یک دینار غرامت ب

فقیر و رنجدیده ایران را دزدیده است، اگر قرار است مجدد مذاکره با نمایندگان انگلیس شیروع شیود،   

ساله شرکت سیابق و تعییین و    رسیدگی به محاسبات پنجاه ،باید برای رفع مشکالت مربوط به فروش

( و 300/1: ش1001)ضداسیتعمار،  « ه بر ملت ایران، نه پرداخت غرامت باشید. تحصیل خسارات وارد

چرچیل را پذیرش هر  گارنر و استوکس دانستند. این مطبوعیات   -نوعی، پذیرش پیشنهاد ترومن به

هیا، بیا حیل سیاسیی      کردند و با تهدید بیه تشیکیل گردهمیایی    خود را نماینده ملت ایران معرفی می

کردنید   ند و آن را مداخله امپریالیسم آمریکیا در کیار نفیت اییران تلقیی میی      موضوع نفت مخالف بود

هیا و تصیمیمات    ( که سعی داشت با مبارزه با نهضت ملی ایران نقشیه 031/3: ش1001)سنگر صلی، 

 (.  5/ 013: ش1001خود را در شرق اعمال نماید )دنیای صلی، 

دوسیت جهیان در    ر کشورهای صیلی در مقابل آمریکا، به حمایت اتحاد جماهیر شوروی و دیگ 

هیای آمریکیایی در    کردند؛ اما امپریالیسیت  دفاع از حقوق ملت ایران در الهه و دیگر جاها اشاره می

المللیی مسیاعدی کیه در     بایسیت از امکانیات بیین    صف مقابل ملت ایران قرار داشتند و مردم نمی

(؛ 310/1: ش1001 باز،شیدند )شیه   جهت موافق پیشرفت نهضت ملی ما وجود داشت، غافل میی 

 گرفتن از اتحاد جماهیر شوروی بود. المللی همان کمک امکانات مساعد بین
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 ب. حزب توده و حضور مستشاران آمریکایی در ایران

های مختلف نظیامی، اقتصیادی و فرهنگیی     مستشار، کارشناس خارجی است که در زمینه

ها، بیرای میدت محیدود بیه او      مینهمنظور بهبود اوضاع یک کشور در این ز تخصص دارد و به

م. و تقسییم  1133ش./ 1513شود. نخستین بیار پیس از امضیای قیرارداد      اختیاراتی داده می

منظیور تقلییل فشیار دو     هرف، با تصویب مجلس بیه  ایران میان انگلیس و روسیه و منطقه بی

عنیوان   تر بیه دولت استعمارگر از ورود مستشار آمریکایی به ایران استقبال شد. مورگان شوسی 

م. بیا  1111ش./ 1511اولین گروه از ایین مستشیاران آمریکیا پیس از انعقیاد قیرارداد       رئیس 

اختیارات مالی فراوان ریاست دارایی ایران را برعهیده گرفیت. ریاسیت دومیین گیروه کیه در       

م. به ایران آمدند، بر عهده آرتور میلسپو بود. در دوران نهضیت ملیی، ورود   1101ش./ 1013

خصوص در زمینه نظامی افیزایش یافیت. ایین افیزایش نفیوذ       ان آمریکایی به ایران بهمستشار

الملل گردید و حزب توده نیز در این راسیتا دسیت بیه تبلیغیات      موجب نگرانی کمونیسم بین

ش./ 1051(. در 501: 1011نمیایی حضیور آنهیا پرداخیت )منصیوری،       وسیعی زد و بیه بیزر   

بیست کشور در واشنگتن رسید که هدف اصلی آن،  یامضا م. پیمان آتالنتیک شمالی به1123

م. موضیوع پیوسیتن کشیورهای    1121ش./ 1003نظامی بین اعضیا بیود. در    -همکاری سیاسی

خاورمیانه از جمله ایران به پیمان تدافعی خاورمیانه به وجود آمد. روزنامه مصلحت با پیرداختن  

انیدازی   های آمریکایی بیرای راه  امپریالیست به این موضوع، سامانه دفاعی را کوشش جنایتکارانه

هیای تجاوزکارانیه علییه     بنیدی  جنگ جدید، تهیه مقدماتی برای ایجاد کمربند تهاجمی و دسته

منظور تسلر و تصیاحب جهیان    و چین به ای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دمکراسی توده

شدن  به این پیمان، وخیم( و ضمن مخالفت با پیوستن ایران 01/0: ش1001دانست )مصلحت، 

ایتالیا را به شیرکت در   و اوضاع اقتصادی کشورهای فرانسه، بلژیک، انگلیس، لوکزامبور ، هلند

داد و اعالم کرد آمریکیا سیعی دارد اییران را نییز در ییک       پیمان تدافعی آتالنتیک مرتبر نشان 

بیه شیوروی تبیدیل     بلوک تجاوز، جنگ، ویرانی، فقر و بیکاری شرکت دهد و به صیحنه تجیاوز  

( که در این صورت جوانان 13/1: ش1003اسفند 13؛ ارزش کار، 23/1: ش1003سازد )همان، 

(. 112/1: ش1001کشورهای خاورمیانه مانند گوشت دم توپ اسیتفاده خواهنید شید )همیان،     

م. به این پیمان پیوست که چهار سال بعد به سینتو تغیییر نیام    1122ش./ 1000البته ایران در 

ت. هدف نهایی پیمان، حفظ ذخایر و منابع نفتی خاورمیانه در مقابیل نفیوذ دولیت شیوروی     یاف

 همین دلیل مطبوعات توده با آن مخالف بودند. بود؛ به

پس از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، جهان میان دو قیدرت آمریکیا و شیوروی و    

دد انجیام اقیداماتی بیرای    داری و کمونیسم تقسیم شد و آمریکیا در صی   دو ایدئولوژی سرمایه
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هیای مهیم ایین کشیور تیالش بیرای        مقابله با این موضوع برآمد. در این میان، یکی از برنامیه 

کاهش فقر و بهبود اقتصادی کشورهای جهان سوم بود. در چهارچوب اصل چهار ترومن، برخیی  

هیای   ههای بیانکی در اختییار اییران قیرار گرفیت کیه در حیوز        های اقتصادی و فنی و وام کمک

هیای اقتصیادی هزینیه     مختلفی از قبیل بهداشت و درمان، آموزش، امور روستایی و برخی هر 

شدند. جمعیت ملی مبارزه با استعمار در راستای سیاست شوروی، قبول اصیل چهیار تیرومن و    

که مییان دولیت جبهیه ملیی و اداره اصیل چهیار در کشیاورزی، بهداشیت و         را هایی  موافقتنامه

: 1001موجیب اعمیال نفیوذ آمریکیا در کشیور بییان کیرد )شیهباز،          ،شیده بیود  فرهنگ ایجاد 

های اصل چهار ضربه بزرگی بر پیکر استقالل سیاسی  گونه نشان داد که کمک  ( و این110/1ش

المللیی   و اقتصادی ایران وارد خواهد کرد و قدم بزرگی برای کشاندن ایران به جبهه جنیگ بیین  

(. مطبوعات حزب توده هدف اداره اصل چهیار را تحقیق   10/1: ش1003خواهد بود )نامه ماندا، 

کیه میداخالت علنیی دولتیی      ندخواسیت  و از میردم   نید های امپریالیسم آمریکیا بییان کرد   هدف

   (.5/1: ش1005کمان،  استعماری را تحت عنوان کمک تحمل نکنند )رنگین

در دییدار بیا    م. مصیدق 1125ش./ 1001با ازسرگیری کمک نظامی آمریکا بیه اییران در   

دلیل حمالت به خود از جملیه از سیوی حیزب تیوده بیا       هندرسن، پذیرش کمک نظامی را به

هیای   (. هنگیامی کیه میتن نامیه    233: 1033مهیدوی و انیدرودی،    احتیاط پذیرفت )هوشنگ

هیا را حیاوی جمیالت     ها منتشر شد، روزنامه شهباز نامه مصدق و هندرسن در باره این کمک

فریبی سعی دارند بار سنگین تسیلیحات را بیر دوش میردم     نست که با عوامدار دا مبهم و کش

( و بین اصل چهار ترومن و تأسیس اداراتی در ایین راسیتا   531/1: ش1001بگذارند )شهباز، 

(. هیدف، تشیویش اذهیان    55/1: ش1001برای جاسوسی پیوند برقرار شید )نیاقوس خطیر،    

اراده  شیور و تبیدیل اییران بیه آلیت بیی      عمومی در میورد تسیلر آمریکیا بیر تمیامی امیور ک      

(. افزایش قدرت مستشاران آمریکیایی  10/1: ش1001های آمریکایی بود )مصلحت،  امپریالیست

هیای گونیاگون و ایجیاد اغتشیاش توسیر       گیری اعتصیاب  در ارتش و جاهای دیگر مانع از شکل

سیرکوب    ،سیات دولتیی  هیا و مؤس  شد؛ بنابر این، حضور آنها را با کنترل کارخانه حزب توده می

   (.310/1: ش1001بین،  دانستند )جهان با آتش و خون مساوی میو جنبش کارگری 

هیای اصیل چهیار تیرومن، صیادرنکردن کاالهیای اسیتراتژیک بیه          یکی از شیروط کمیک  

کشورهای بلوک شرقی برای دفاع از کشورهای جهان آزاد بیود کیه بیه زییان شیوروی تمیام       

هیا را تجیاوز امپریالیسیم آمریکیا بیه       های توده پذیرش این کمک مهشد؛ بر این پایه، روزنا می

خواستند با عقید قراردادهیایی اییران را     دادند، در نتیجه از دولت می استقالل کشور نشان می
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د، ملت را قربیانی  سوی نیستی هدایت نکند و همچون کشور ترکیه که اسیر آمریکا شده بو به

هیای آمریکیا    (. با تلقین این موضوع که کمک33/1: ش1001د )رنج و گنج، اهداف خود نساز

  خواهید از ثیروت   برد و آمریکا میی  مانده، پیشرفت آنها را به کلی از بین می به کشورهای عقب

کردنید افکیار عمیومی را در     این کشورها برای مقاصد تجاوزکارانه خود استفاده کند، سعی می

فشار اقتصادی مجبیور بیه هرگونیه سیازش بیا       ها پریشان کنند تا دولت در اثر باره این کمک

  انگلستان در زمینه نفت شود. در آمریکا، دولت آیزنهاور به کشورهای اروپائی اعالم کرد کمک

شیده فیرض نماینید. در نتیجیه، مطبوعیات حیزب تیوده شیروع بیه تبلیغیات            آمریکا را قطیع 

د شوروی در همسایگی ایران علت وجو علیه آمریکا کردند و نوشتند آمریکا تنها به ای گسترده

نیروهای مسلی در ایران نکرده است و حمایت نماینیده شیوروی از حیق     استفاده ازتهدید به 

: 1005شیدند )شیهباز،    حاکمیت ایران در شیورای امنییت و سیازمان ملیل متحید را ییادآور       

به زدن  سعی در دامن ،های ظاهری دستگاه سیاسی شوروی (. با تبلی  این دلسوزی230/1ش

 خاموش نفاق و اختالف داشتند. آتش نیمه

 

 تبلیغ رابطه با اتحاد جماهیر شوروی

در مطبوعیات   .ای آغیاز شید   پس از جنگ جهانی دوم در تبلیغات سیاسی شوروی فصل تیازه 

بینانه از  خوش یتصاویرداری و امپریالیسم و  جهان سرمایهحزب توده موجی از تبلیغات علیه 

عنوان یک الگیو   ای به های توده شوروی، منعکس و رابطه با جمهوریزندگی در اتحاد جماهیر 

های  های نخست جنگ سرد یکی از برنامه کردن اروپای شرقی در سال شد. شوروی معرفی می

استالین بود و افرادی که در زمان جنگ در شوروی آموزش دیده بودند، در ایین کشیورها بیه    

ان، چکسیلواکی و رومیانی. مطبوعیات ضیمن     قدرت رسیدند؛ از جملیه در لهسیتان، مجارسیت   

دسیت   هایی که کشورهای بلوک شرقی تحیت تسیلر شیوروی بیه     انعکاس و ستایش موفقیت

کردند که ملت ایران از صمیم قلیب خواهیان دوسیتی بیا ملیل اتحیاد        آورده بودند، تأکید می

اخبار های بعد، ضمن انتشار  (. در سال120/1: ش1051جماهیر شوروی است )بسوی آینده، 

عنیوان رهبیری معرفیی     ای، اسیتالین را بیه   های شوروی به کشورهای دمکراسیی تیوده   کمک

کردند که صنایع غیرنظامی و مراکیز هییدروالکتریک عظییم و سیدهای بیزر  آبییاری را        می

هیای او همیه زحمتکشیان و     ( و در اثر تیالش 51/1: ش1005توسعه داده است )بانگ مردم، 

: 1001شوند )ظفیر،   مند می نگرانی مادی از خدمات رایگان بهره جوانان بدون هیچ اختالف و

کیرد   گونه وانمود می (. تبلیغات ضدامپریالیسم حزب توده در مورد مزد کارگران این102/5ش
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در کشیورهای غربیی، چنیدین مرتبیه      ها پیس از جنیگ   افزایش دو برابری قیمت رغم علیکه 

هیایی کیه    ب تیوده بیا انعکیاس موفقییت    مطبوعات حز .کاهش داشته استدستمزد کارگران 

دادند کیه بهیای    ها به دست آورده بود، از هریق آمار نشان می شوروی در زمینه تقلیل قیمت

یابد؛ امیا در شیوروی حتیی کیاهش      روز افزایش می کاالهای مصرفی در کشورهای غربی روزبه

درصد نییز  11و تا ها از جمله کتب درسی نیز صورت گرفته  فروشی در مورد کتاب بهای خرده

رفت از اوضاع بید اقتصیادی کشیور     (. برای برون113/0: ش1001تر شده است )شهباز،  ارزان

ترین مشتری برای تجارت با اییران اسیت و    کردند که اتحاد جماهیر شوروی مناسب تأکید می

 جارت پایاپای با کشورهایی توسیعه ها باید ت شکستن محاصره اقتصادی امپریالیست برای درهم

(. این تبلیغات فقیر  11/1: ش1001شمارند )ناقوس خطر،  د که حاکمیت ما را محترم مییاب

 شد.   اصطال  سوسیالیستی را نیز شامل می مختص شوروی نبود، بلکه سایر کشورهای به

هیای تیوده    رومانی یکی از کشورهای اروپای شرقی و تحت تسیلر شیوروی بیود. روزنامیه    

ای در رومانی تبلی   نعت نفت را در اثر استقرار دمکراسی تودهبهبود اوضاع زندگی کارگران ص

شود و دستمزد کارگران با توجیه بیه    کردند که حق کار برای همه افراد کشور تضمین می می

(. بیا اشیاره بیه    11/5: ش1001یابید )رنیج و گینج،     کیفیت و کمیت کیار آنهیا افیزایش میی    

های ارکستر سمفونیک و نوازندگان بیرای   ههای فرهنگی، تئاتر، موسیقی، رقص و دست فعالیت

دادند که  کارگران، اساس این قدرت خلق را اتحاد هبقه کارگر و دهقانان زحمتکش نشان می

(. نبود رفاه در اییران را بیه انحصیار    133/5: ش1001برای آنها رفاه ایجاد کرده است )همان، 

و کشیور رومیانی را از نظیر     دانستند ها و مجلس شورای ملی مربوط می قدرت در دست دولت

ها و تأثیر خوب آن بر سطی زنیدگی میادی و فرهنگیی میردم      اثرات اصال  پول، تنزل قیمت

 (.                          113/5: ش1001کردند )پایگاه آزادی،  زحمتکش، الگویی مناسب معرفی می

ه داشیتند و  در باره چکسلواکی نیز به پیشیرفت در زمینیه محصیول آهین و فیوالد اشیار       

آالت و  کردنید کیه دانیش خیود را در زمینیه معیادن، ماشیین        شوروی را عیاملی معرفیی میی   

: 1001های ذوب فلزات گداخته در اختیار چکسلواکی قیرار داده بیود )رنیج و گینج،      کارخانه

گونییه اخبییار، اسییتفاده از تجربیییات شییوروی را در سییاختن کشییور  ( و بییا نقییل اییین13/1ش

(. با مقایسه وضع 503/0: ش1003شمردند )بسوی آینده،  کی مؤثر میسوسیالیستی چکسلوا

اقتصادی و صنعتی آذربایجان ایران و آذربایجان شوروی، تعداد مراکز صنعتی نفت، فلزکیاری،  

هیا و مراکیز علمیی و فرهنگیی ایجادشیده در آذربایجیان        ها، دانشگاه برق و آبیاری بیمارستان

سیابقه   بحیران اقتصیادی آذربایجیان اییران را بیی      ،ابیل شیدند و در مق  شوروی را ییادآور میی  
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شیدن کاالهیای آمریکیایی بییان     هیا و وارد  دانستند و علت این بحران را دخالت آمریکیایی  می

چیون حکومیت مسیتقل از     ،(. در باره کشور یوگسالوی15/5: ش1001)نامه ماندا،  کردند می

های ایین   کردند، به قرض تبلی  می ها علیه آن شوروی در این کشور تشکیل شده بود، روزنامه

آمدن سطی زندگی را نتیجه استقالل  کردند و پایین داری اشاره می های سرمایه کشور از دولت

 (. 3/0: ش1001دانستند )پایگاه آزادی،  از شوروی می

تراز با ویرانیی تولییدات غیرنظیامی و کیاهش      مسابقه تسلیحاتی در کشورهای غربی را هم

هیای زمیان صیلی     کردند و مقاالت زیادی در باره توسعه ساختمان عرفی میمزد زحمتکشان م

(. وجیود بیمیه   111/1: ش1001در شوروی و تأمین سطی زندگی تمام افراد نوشتند )همان، 

گردید و ضیمن انتشیار اخبیار مربیوط بیه       عنوان یک امتیاز معرفی می اجتماعی در شوروی به

هیایی از   شدند که نمونه لی در این زمینه نوشته میهای مفص مقاله ،بیمه اجتماعی در شوروی

 آن به شر  ذیل است: 

ترین بیمه اجتماعی جهان را دارد. اگر کارگر ییا کارمنیدی    اتحاد جماهیر شوروی مترقی»

تنها پزشکان متخصص او را معالجه خواهند کرد بلکه از محیل   بیمار شود اهمینان دارد که نه

یز دریافت خواهد کرد. به زنان کارگر و کارمنید در صیورت   بیمه اجتماعی کمک خرج نقدی ن

دهنید. کیارگران و    بارداری و وضع حمل برای مراقبت از نوزاد و تغذیه وی کمیک خیرج میی   

تنها در موارد بیماری و حوادثی که برای شخص آنهیا پییش بیایید کمیک خیرج       کارمندان نه

صیورت   بیه  از اعضای بیمار خیانواده  کنند بلکه در صورتی که برای مراقبت و توجه دریافت می

: 1001)ارزش کیار،  « شیود  موقت از کار معاف شوند نیز کمک خرج نقدی بیه آنهیا داده میی   

اشاره و تأکید بیر تجدییدنظر    ،(. یکی از راهکارهای مهم برای بهبود شرایر اقتصادی53/5ش

نی و اقتصیادی بیا   قطعی در سیاست اداری و اقتصادی کشور بود. در همین راستا روابر بازرگا

: 1001گردیید )شیهباز،    گذارند تبلی  میی  شوروی و کشورهایی که به حاکمیت ما احترام می

 (.533/1ش

در مورد کشور لهستان تبلیغات زیادی وجود داشت؛ از جملیه اینکیه بیمیه اجتمیاعی در     

تیا  شیود   شد که به زحمتکشان داده میی  عنوان الگویی معرفی می ای لهستان به جمهوری توده

صورت رایگان معالجه شیوند و مسیتمری بازنشسیتگی در برابیر حیوادث و بیمیاری        بتوانند به

(. این مطبوعات ضمن تأکید بیر انعقیاد قیرارداد    151/1: ش1001دریافت کنند )رنج و گنج، 

کنید و بیا    بازرگانی با جمهوری لهستان معتقد بودند که کمک بزرگی بیه اقتصیاد اییران میی    

م. در 1125اکتبیر   1ش./ 1001مهیر   13رگانی میان اییران و لهسیتان در   امضای قرارداد باز
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ای مزایای آن را بررسی کردند؛ از جمله اینکه کاالهایی کیه لهسیتان بیه اییران تحوییل       مقاله

شیود   در عوض از ایران کاالهایی تحویل گرفته میی  ،دهد، همه از کاالهای مصرفی هستند می

کند. با اشاره به آمادگی لهستان  ندگان آن کمک فراوانی میکه به صادرات ایران و به تولیدکن

خواسیتند بیه تقاضیای خریید نفیت چکسیلواکی،        برای خریداری نفیت اییران، از دولیت میی    

بسیت   مجارستان و لهستان ترتیب اثر دهد و با آنها قرارداد فروش نفت منعقد سازد تیا از بین  

یکی دیگر از کشیورهایی کیه تحیت     (.001/5: ش1001اقتصادی نجات یابد )سرود پیروزی، 

ای  شید، جمهیوری تیوده    نفوذ شوروی بیود و اخبیار آن توسیر ایین مطبوعیات منتشیر میی       

کار اساس نظیام اجتمیاعی در جمهیوری    »مجارستان بود و با نقل اخبار و هر  مسائلی چون 

جاد ، سعی در ای«ای مجارستان است و در کشور ما تنها چیزی که ارزش ندارد، کار است توده

نارضایتی از اوضاع اقتصادی کشیور و تیرویج اصیول مارکسیسیم داشیتند. در همیین زمینیه،        

ای  کیرد، در مقالیه   فرسیایی میی   روزنامه ارزش کار که بیشیتر در بیاره مسیائل اقتصیادی قلیم     

نفع دهقانان دانست کیه در نتیجیه آن    تصویبنامه آزادی فروش محصوالت در مجارستان را به

ش خواهند کرد حداکثر محصول را از زمین خود به دسیت آورنید و رفیاه    هر یک از آنها کوش

 (.51/1: ش1001خود را افزایش دهند )ارزش کار، 

روی از  بازرگانی خارجی ایران را نظییر سیایر کارهیای دولیت مصیدق بیر اسیاس دنبالیه         

دن کردنید و تأکیید داشیتند کیه کشیور بیا اتخیاذنکر        تمایالت امپریالیسم آمریکا ارزیابی میی 

مشی صحیی در تجارت خارجی خیود هیر روز بییش از پییش بیه ورشکسیتگی کشییده         خر

جای اینکه با جمهوری توده مجارستان روابر بازرگانی اییران   دولت دکتر مصدق به»شود:  می

کنید و پیول آن را بیا     وسیله اصل چهار ترومن شکر معامله می را توسعه دهد، از کشور کوبا به

« کند تا مصارف ریالی جاسوسان اصل چهار را در ایران فیراهم سیازد   مینرخ آزاد دالر تسعیر 

کنید مشیی    هیور کیه ادعیا میی     خواستند همیان  آنها از دولت می .(000/1: ش1001)شهباز، 

ضرر اییران اسیت و از ورود کاالهیای بنجیل بیه کشیور        ضداستعماری دارد، از معامالتی که به

انعقاد قراردادهیای تهیاتری بیا اتحیاد     »از کشور را خودداری کند و راه جلوگیری از خروج ارز 

؛ خلیق،  033/1: ش1001کردنید )شیهباز،    بییان میی  « ای جماهیر شوروی و کشورهای تیوده 

(، به این دلیل که در قراردادهای تهاتری دیگر احتیاجی به تهیه ارز نیست و 31/1: ش1005

تیوان صیادر کیرد. در     د را میی احتیاجات اساسی خود را وارد و در مقابل کاالهای تولیدی خو

م. و امضای قرارداد بازرگانی ایران و شیوروی از دولیت خواسیتند کیه     1120ش./ 1005اوایل 

ای در هیر مقییاس و وسیعت بیه پییروی از افکیار        روابر بازرگانی با کشورهای دمکراسی توده
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دی اییران بیا   ای، توسعه روابر اقتصیا  عمومی افزایش یابد. روزنامه مصلحت دیگر روزنامه توده

اتحاد شوروی را گام بزرگی در راه غلبیه بیر مشیکالت میالی و شکسیتن محاصیره اقتصیادی        

(. در همین راستا، افکار عمیومی را تنهیا   102/1: ش1005ها بیان کرد )مصلحت،  امپریالیست

های استقالل و حاکمیت ملیی اییران    دانستند و برای تحکیم پایه قانع به همین مذاکرات نمی

برقراری و توسیعه روابیر دوسیتانه سیاسیی و اقتصیادی بیا       »تر بودند:  ر روابر نزدیکخواستا

همسایه سوسیالیستی ما اتحاد شوروی در مرکز توجه افکار عمومی ایران قیرار گرفتیه اسیت.    

درنگ برای اجرای نظریات افکار عمومی به اقدامات جدی بیرای   حکومت دکتر مصدق باید بی

 (.11/1: ش1005کمان،  )رنگین« ایه مبادرت ورزدتحکیم دوستی دو کشور همس

های امپریالیستی و رفع بحران میالی   شکستن توهئه منظور درهم مطبوعات حزب توده به 

و اقتصادی بر گسترش روابر بازرگانی با اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دمکیرات اروپیا و   

اسیاس   جانب شیوروی را بیی   کردند و با صحبت از فروش نفت، نخریدن آن از چین تأکید می

تیرین وسییله    عنیوان بیزر    خواستند از این مذاکرات بیه  دانستند. آنها از دولت مصدق می می

برای احییای اسیتقالل سیاسیی و اقتصیادی اییران بیر ضید تحریکیات و تعیدیات روزافیزون           

سین  ملت ایران با اشتیاق فیراوان منتظیر ح  »استعمارگران آمریکایی و انگلیسی استفاده کند: 

منظیور اخیالل در ایین میذاکرات، بانیدی از       ختام مذاکرات با اتحاد جماهیر شوروی است. به

« مطرودین و منفورین از آیزنهاور و دالس تا فرامرزی و خلیل ملکیی بیه وجیود آمیده اسیت     

کردند که توسعه تجارتی با اتحاد جماهیر شوروی بیه   ( و تأکید می232/1: ش1005)شهباز، 

 (.5/ 150: ش1005دهد )رنج و گنج،  کشور خاتمه می این وضع اقتصادی

 

 المللی عنوان نماد صلح بین تبلیغ شوروی به

ای برای اتحاد جماهیر شوروی، بودجه این کشیور بودجیه صیلی     های توده در تبلیغات روزنامه

دلییل اینکییه رشیید بودجیه دولییت شییوروی نمیودار رشیید و تحکیییم اقتصییاد     نیام داشییت، بییه 

تقای رفاه عمومی بود که قدرت خرید مردم را افزایش داد و کیاهش قیمیت   سوسیالیستی و ار

ترین منبع درآمدها مالییات از   کاالها را در پی داشت، در حالی که در آمریکا و انگلستان، مهم

هلبی شیوروی، پیشینهادهای    (. از دیگر عوامل صلی513/0: ش1003مردم بود )بسوی آینده،

بر اعالم وضع تسیلیحات در کشیورهای مختلیف و تشیکیل     در شورای امنیت مبنی کشور آن 

منظور تفتیش و نظارت بر اجرای تعلیمات مجمع عمیومی در کیار    المللی به ارگان نظارت بین

ناپیذیری سیاسیت    هیور تزلیزل   حال به اتحاد شوروی همیشه و در همه»شورای امنیت بودند: 
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و امنیت تمام ملیل و جلیوگیری از   خاهر صلی  حمایت از صلی را تعقیب کرده است. مبارزه به

میام مراحیل آن   افروزان سیاسیت خیارجی اتحیاد شیوروی را در ت     جنگ و رسواساختن جنگ

در جیایی دیگیر، ایین موضیوع را      .(13/0: ش1003)نیاقوس خطیر،   « دهد تشکیل داده و می

تنها استقالل و تمامیت ارضی کشورهای خاورمیانه توسر شیوروی تهدیید    ترویج دادند که نه

شود، بلکه شیوروی در بیاره اسیتقالل کشیورها نظیر مسیاعدی دارد و بهتیرین راه بیرای          نمی

هلبیان در کشیورهای خاورمیانیه بییان      جلوگیری از جنگ جهیانی دیگیری را فعالییت صیلی    

نفع  حزب توده به هلبانه ظاهر صلی های به شامل فعالیت( که 0/5: ش1003کردند )همان،  می

 شد. شوروی نیز می

شید. ییک    هور گسترده مطر  میی  یکی دیگر از مسائلی بود که در ارتباط با صلی به جنگ کره

نشیانده   سال پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، شوروی از کیره شیمالی و حکومیت دسیت    

کمونیستی حمایت کرد. قسمت جنوبی نیز تحت تسلر آمریکا قرار گرفت. بیا تجهییز ارتیش کیره     

م. همه جهان غافلگیر شید؛ امیا   1123ش./ 1051ره جنوبی در شمالی توسر شوروی و حمله به ک

تیوده، شیوروی مبتکیر میذاکرات     حیزب  یک سال بعد مذاکرات صلی آغاز شد. از نظیر مطبوعیات   

متارکه جنگ بود. مداخله جریان آمریکایی در کره، تجاوز آمریکیا بیه سیایر کشیورهای آسییایی و      

بیس در   های آمریکا اصالً موضیوع آتیش   ینکه هر توسعه جنگ در خاور دور قلمداد شد و با بیان ا

سازد، سعی در کمک بیه کمونیسیم شیوروی داشیتند:      کره و حل عادالنه مسئله کره را مطر  نمی

های اجالسیه مجمع عمیومی اصیالً موضیوع     ها و پیشنهادات آمریکا و هواداران وی در دوره هر »

 .(00/1: ش1001)پایگیاه آزادی،  « سیازد.  بس در کره و حل عادالنه مسئله کره را مطر  نمی آتش

نیافتن جنگ کره عوامل گوناگونی داشت کیه مطبوعیات حیزب تیوده یکیی از آن عوامیل را        پایان

(. یکیی از کارهیای شیوروی    350/5: ش1001ثباتی اقتصاد آمریکا عنوان کردند )بسوی آینده،  بی

شورا در جلسات متعیدد معتقید    نفع خود، تشکیل شورای جهانی صلی بود. این برای تبلی  صلی به

: 1001هیا را مسیدود سیاخت )همیان،      برای حفظ صلی باید راه تهاجم به اسیتقالل ملیت  که بود 

خیواه در تمیام جهیان     دار صلی و رهبر بشریت ترقیی  (. پس از مر  استالین، او را پرچم351/0ش

یز ابراز داشیت و مبتکیر   آم وسیله مذاکرات مسالمت کردند که ایمان خود را به حفظ صلی به معرفی 

ناپیذیری در راه صیلی    هیور خسیتگی   تردیدی نیست کیه اسیتالین بیه   »سیاست صلی شوروی بود: 

)بانیگ میردم،   « باشید  کرده، زیرا منافع اتحاد شوروی با منافع صلی منطبق بوده و می مجاهدت می

تیوان   و میی  به نتیجه رسیدهر چند مذاکرات صلی در کره پس از مر  استالین  .(13/5: ش1001

 پی برد.در این زمینه استالین  به نقش
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نفع شوروی، انعقاد پیمیان صیلی مییان پینج قیدرت       دوستی به یکی دیگر از تبلیغات صلی

سیاسیت    هیای بیزر  در جرییان    سبب اثر مهمی که دولیت  جهان بود؛ زیرا اعتقاد داشتند به

هیا سیپرده    ه ایین دولیت  جهانی دارند، منشور ملل متحد مسئولیت حفظ و تحکیم صلی را بی 

(. پیمان صلی میان پنج کشور را برای مردم ایران نیز سیودمند  00/5: ش1005است )همان، 

هیایی چیون پیمیان     توانستند خود را از ورود به معرکیه  دانستند که در نتیجه آن مردم می می

ند )دژ، شدن به پایگاه جنگی رها سیاز  تدافعی خاورمیانه خالص کنند و وهن خود را از تبدیل

خواهید   (. همیشه سعی در ایجاد این ترس داشتند که امپریالیسم آمریکیا میی  1/5: ش1005

نفع تیأمین منیافع شیوروی و     ای دیگر تبدیل سازد که هر کدام از این موارد به ایران را به کره

افیروزی   کردنید سید راه جنیگ    دوست تقاضیا میی   امنیت این کشور بود. از همه نیروهای صلی

تنها قصید نیدارد    کردند که نه وند و این کشور را عامل اصلی تجاوز به کره معرفی میآمریکا ش

خواهد برای ادامه جنگ کره از ژاپین اسیتفاده کنید )بشیریت،      به جنگ خاتمه دهد، بلکه می

دوستی شوروی به پیشینهادهای صیلی ایین     (. از دیگر مصادیق سیاست صلی50/1: ش1001

سال  اتمی باید بالقیدوشرط منیع گیردد،   »کردند:  لی اشاره میالمل کشور در تمام مجامع بین

مجمع عمومی به پنج دولت بزر  توصیه کند که ثلث نیروهای مسیلی و تسیلیحات خیود را    

ظرف یک سال تقلیل دهند، تمام دول مدارک رسمی و کامل مربیوط بیه وضیع تسیلیحات و     

هیای نظیامی در کشیورهای     پایگاهارقام مربوط به سال  اتمی و   نیروهای مسلی خویش را که

آمریکیا در هیر     .(10/1: ش1003)نیاقوس خطیر،   « غیر نیز جزو آن اسیت، تسیلیم نماینید   

مارشال، پیمان آتالنتیک و اصل چهار ترومن، کاالهایی به نیام کاالهیای اسیتراتژیک را بیرای     

ل در روابیر  بندی کرد. مطبوعات توده این کار را موجیب اخیتال   جلوگیری از تبادل آنها هبقه

آزاد اقتصادی و تجارتی با کشورهای دمکیرات و سوسیالیسیت اعیالم کردنید کیه قصید دارد       

اش قطیع روابیر اقتصیادی و     کیه الزمیه  را مقاصد مغرضانه اقتصادی، سیاسی و نظامی خیود  

(. ایین  13/1: ش1003ای است اجیرا کنید )همیان،     تجاری با کشورهای سوسیالیستی و توده

بنیدی کاالهیا انتقیاد و آن را     تای سیاست اتحاد جمیاهیر شیوروی از هبقیه   ها در راس روزنامه

 کردند. زدن صلی محکوم می عنوان قدمی در راه تهیه مقدمات جنگ سوم و برهم به

هیای   دلییل مخالفیت بیا پیشینهادهای شیوروی، نماینیده دولیت        سازمان ملل متحد را به 

لمللی را متزلزل کنید و شیورای جهیانی    ا دانستند که قصد دارد همکاری بین امپریالیستی می

کردند که در سازمان  صلی را که پیرو سیاست شوروی بود، صدای چهارده کشوری معرفی می

(. بیرای نمونیه، ایین شیورا در میورد      011/5: ش1001ملل متحد نماینده نداشتند )شیهباز،  



90  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

ان صیلی از هیرف   مسئله آلمان معتقد به برگزاری انتخابات آزاد در این کشیور و انعقیاد پیمی   

نفیع سیاسیت    حیل بیه   البته ایین راه  .هایی بود که با هیتلر در جنگ بودند آلمان با تمام دولت

 داد. های غربی بر آلمان را کاهش می شوروی در اروپای شرقی بود و تسلر دولت

شید؛ از جملیه تشیکیل کنفیرانس صیلی در       در شوروی تبلیغات وسیعی در باره صلی میی 

(. این کنفرانس برای تحقیق و مذاکره در باره توسیعه  0/0: ش1003یانه، مسکو )پرچم خاورم

ها بدون توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی آنها برگزار گردیید   مناسبات اقتصادی میان دولت

و موانع برقراری روابر اقتصادی را بررسی کرد. مطبوعات حزب توده از نظرات اتحاد جماهیر 

ه این کشور را مبنی بر توسعه بازرگانی و معیامالت پایاپیای بیا    شوروی حمایت کرده و اعالمی

(. 53/5: ش1001مستعمره و وابسته ستایش کردند )ناقوس خطر،  کشورهای مستعمره، نیمه

های آمریکا و انگلیس معتقد بودند که دولت مصدق باید از این  همچنین با اشاره به کارشکنی

 تسهیالت استفاده کند.

کننده جنگ جهانی سوم باشد؛ اما این  توانست شروع مبود امکانات نمیدلیل ک شوروی به 

دلییل اقیدامات    مطبوعات به پیروی از سیاست شوروی همواره در باره شروع جنیگ سیوم بیه   

ضرر  کردند. این حربه شوروی در هول جنگ سرد به فرسایی می نظامی و اقتصادی آمریکا قلم

از ترس شروع جنگ توسیر اتحیاد جمیاهیر شیوروی     شد؛ زیرا آنها  های غربی تمام می دولت

ساختند و با تجدید این تسیلیحات هیر سیال بودجیه هنگفتیی صیرف        تسلیحات جدیدی می

هیای   ای بود که شوروی برای تضعیف دولت کردند و این همان نقشه مخارج جنگی خیالی می

 (. 53/1: ش1001غربی در سر داشت )سیاست ما، 

م. 1123ش./ اوت 1051های هیواداری از صیلی، در میرداد     حزب توده در راستای فعالیت

در تهیران تشیکیل داد و از تمیام افیراد      "جمعییت ایرانیی هیواداران صیلی    "جمعیتی به نیام  

منید بودنید،    دوست ملت ایران و از پدران و مادرانی که بیه آینیده فرزنیدان خیود عالقیه      صلی

و آرزوهیای انسیانی بیه      ادتخاهر حفظ صلی، حفظ تمدن بشیری، سیع   درخواست کرد که به

کوشش برخیزند و با عضویت در جمعیت هواداران صلی، پیکار صلی جهانی را تقویت نماینید،  

داران صلی بپیوندند و در این جهاد مقیدس شیرکت کننید. در اساسینامه ایین       به صف دوست

جمعیت، شرایر عضویت داشتن هجده سال تمام، قبول هیدف جمعییت و معرفیی دو نفیر از     

هیا، بخیش    مدیره مرکزی، بیازرس  ضای جمعیت عنوان شد و از نظر تشکیالتی شامل هیئتاع

(. این جمعییت  1/3،1: ش1051ها و مجمع عمومی بود )مصلحت،  مالی، تشکیالت شهرستان

کرد و منظور از نهضیت صیلی را مبیارزه      روزنامه مصلحت را منتشر ،برای پیشبرد اهداف خود
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)بسیوی آینیده،    یری از جنگ جدید جهانی بیان کیرد و جلوگهای خلق برای حفظ صلی  توده

آوری امضا برای بیانیه استکهلم در راستای منیع   (. جمعیت در آغاز به جمع355/5: ش1001

استعمال سال  اتمی پرداخت. هواداران ایرانی صلی خود را وابسته به کمیته جهانی هیواداران  

منیع سیال  اتمیی، تحدیید عمیومی و       دانستند که با هیدف تشیدید فعالییت بیرای     صلی می

: 1051کیردن تجیاوز در کیره تشیکیل شیده بیود )مصیلحت،         شده تسلیحات و محکوم کنترل

(. این جمعیت هرگونه ارتباط با حزب توده را منکر بود؛ اما دادسیتانی ارتیش در دوره   0/1ش

ا آرا مدارکی از ارتباط جمعییت بیا حیزب تیوده بیه دسیت آورد کیه اعتیراض جمعییت ر          رزم

برانگیخت و با بیان اینکه جمعیت ایرانی هواداران صلی ماهییت حزبیی نیدارد و در آن همیه     

تواننید شیرکت کننید، بیر آن سیرپوش گذاشیت        سیاسی میی   ه افراد کشور با هر مرام و عقید

آینیده از جمعییت     هیای شیهباز و بسیوی    (. با اینکه روزنامیه 100/1: ش1051)بسوی آینده، 

 د، باز هم وابستگی خود به حزب توده را منکر بودند.کردن حمایت زیادی می

الشیعرای بهیار و دبییر آن محمیود هرمیز بیود. بهیار در اولیین          رئیس این جمعیت، ملیک 

های بشردوستانه جمعییت انتقیاد کیرد؛     کنفرانس جمعیت از روش دولت در خصوص فعالیت

تظیامی در شیهرهای   خصوص در موضوع گرفتن امضا ذیل بیانیه اسیتکهلم کیه میأموران ان    به

شدند و حتیی اهفیالی را کیه بیرای      وبیگاه مزاحم هواداران صلی می مختلف و حتی تهران گاه

( 113/5: ش1051کردند )همان،  آوری امضا بودند، توقیف می حفظ آینده خود مشغول جمع

های زیاد منحرف نشده بود، اتحیاد   جویانه خود هی سال و تنها کشوری را که از سیاست صلی

(. نگاه جمعیت به نهضیت ملیی اییران    103/0: ش1051دانستند )همان،  اهیر شوروی میجم

منزله مبارزه برای تأمین مزد و رفاه اقتصادی و کاستن شدت استثمار غارتگران نفت بیود و   به

ها بیرای تبیدیل خاورمیانیه بیه پایگیاهی ضید        مصالحه دفاعی خاورمیانه را نقشه امپریالیست

 (. 53/1: ش1003کردند )مصلحت،  هان معرفی میدوست ج کشورهای صلی

 

 گیری نتیجه

عنیوان وزنیه    ایران پس از ورود متفقین سعی کرد در رابطه با انگلیس و شوروی از آمریکیا بیه  

هیای خیارجی    تعادلی استفاده کند؛ بنابر این در صدد برآمد تا امتییازات نفتیی را بیه شیرکت    

استار امتییاز نفیت شیمال گردیید. پیس از جنیگ       واگذار کند؛ اما متعاقب آن شوروی نیز خو

وجیود    جهانی دوم، شوروی از تخلیه ایران خودداری کرد و بحران آذربایجان و کردستان را به

آورد که مجلس پانزدهم به این حوادث پایان داد. تحت تأثیر جنگ سرد و رقابت با شیوروی،  



96  0011زمستان ، 89، ش 33فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی، س 

و آورد. استراتژی شوروی پس از آن های اقتصادی ر آمریکا برای نفوذ بیشتر در ایران به کمک

در جهت مبارزه با امپریالیسم آمریکا حرکت کرد و در این راستا از حزب توده استفاده نمیود.  

های حزب، غیرقانونی اعیالم   م. فعالیت1101ش./ 1053شاه در محمدرضا قصد به   پس از سو 

هیای   هیایی بیا نیام     هیا و جمعییت   صورت تشیکیل دسیته   های مخفی به شد. در نتیجه فعالیت

درآمید کیه عیالوه بیر      "جمعیت ایرانی هیواداران صیلی  "و  "جمعیت ملی مبارزه با استعمار"

هیای وابسیته ماننید شیهباز و مصیلحت را در جهیت تبلیی  اهیداف          برپایی تظاهرات، روزنامه

ه مانیدا، نامی   توان به سنگر صلی، نامه  ها می کمونیستی شوروی منتشر کردند. از دیگر روزنامه

آذربایجان، ناقوس خطر، بانگ میردم، ارزش کیار، رنیج و گینج و بسیوی آینیده اشیاره کیرد.         

محتوای این مطبوعات دربردارنده مسائل مختلف سیاسی از جمله تبلی  کمونیسم شیوروی و  

دلییل مسیئله نفیت و مشیکالتی کیه بیا        تقبیی امپریالیسم آمریکا بود. در دوره نهضت ملی به

عنوان واسیطه پیشینهادهای مختلفیی را     گلیس به وجود آمد، آمریکا بهشرکت نفت ایران و ان

دلیل جنگ سرد و رقابتی که میان آمریکا و شوروی وجود داشیت، بلنیدگوهای    مطر  کرد. به

کمونیسم شوروی تقبیی امپریالیسم آمریکیا را در مطبوعیات وابسیته آغیاز کردنید. وسیاهت       

هیا در مقابیل آن از امپریالیسیم     مار که کمونیستآمریکا در حل مسئله نفت را به پدیده استع

هیای میالی و نظیامی آمریکیا را در قالیب اعیزام        دادند و کمیک  کردند، نسبت می استفاده می

دادند. از هرف دیگر، بیا تمجیید از    میمستشار، خطری برای  استقالل و حاکمیت ملی نشان 

ی و در مقابیل، آمریکیا را نمیاد    المللی  های شوروی در سطی جهان آن را نماد صلی بین فعالیت

کردند. آنها خواستار برقراری رابطه با شوروی در زمینیه تجیاری بیر اسیاس      می جنگ معرفی 

معامله پایاپای بودنید و بهبیود اوضیاع در کشیورهای بلیوک شیرق را تحیت تسیلر شیوروی          

وروی های کمونیستی ش دانستند. این تبلیغات نوعی آمریکاستیزی را جهت تأمین سیاست می

 در ایران به وجود آورد.
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5شهباز
 رحیم نامور ش.1005تا  1003 

  

  

                                                           
کمیان، دژ، قیرن جدیید، صیالبت      در زمان توقیف، با این عناوین نیز منتشر شده است: بانگ مردم، رهبر میردم، رنگیین  . 1

ها، دموکراسی نوین، صبی زنیدگی، نغمیه    تابان، عصر نو، جرس، ضد استعمار، نبرد تودهشرق، صلی پایدار، شجاعت، صبی 
 نو، نوید آینده، رستاخیز خلق، پیوند ما، آخرین عالج، عصر تابان و نبرد ملت.

 بایجیان . در زمان توقیف با این عناوین نیز منتشر شده است: دنیای پیروز، ندای خلق، سنگر صلی، گوشیزد، محتسیب امیروز، آذر   5
 غیور، ضرغام شرق، جرقه شرق، سرود پیروزی، برای فردا، زبان خلق، دنیای صلی و مناعت.
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