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Abstract
Purpose: This article discusses the promotional and recruitment activities carried out in 
the high schools of Khorasan by the Provincial Committee of the Tudeh Party between 
1941-1956.

Method and Research Design: Data was collected from archival records, supplemented 
by library resources.

Findings and Conclusion: Because of the heavily religious atmosphere of the region 
and the lack of a working class, communist propaganda enjoyed little success among 
mainstream society. Therefore, the Committee focused on high school teachers, students 
and the education system. The Committee’s activities are divided into three parts: from 
1942 to 1948; From 1951 to 1953, and from 1953 to 1956, when its efforts terminated 
as the result of public distrust. Furthermore, prosecution by security forces limited the 
success of party activists. Many of them, as a result, withdrew from the party. Those few 
who persisted in their efforts lost their jobs. After the establishment of SAVAK, the party 
sympathizers did not find a chance to renew their activities.
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روش/رویکرد پژوهش: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده ها از اسناد و مدارک آرشیوی، 

و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: حزب توده به دلیل شرایط خاص خراسان، ازجمله فضای مذهبی و نبوِد جنبش 

کارگری، نمی توانست به راحتی در عموم مردم نفوذ کند؛ به همین دلیل توجه خود را به دانش آموزان، 

معلمان و سیستم مدیریتِی مدارس متمرکز کرد. فعالیت های حزب در سیستم آموزشِی خراسان به سه 

دورۀ 1321 تا 1327، 1330 تا کودتای 28مرداد1332 و 28مرداد1332 تا 1335 تقسیم می شود. بدبینِی 

عامۀ مردم به فعالیت های حزب و نظارت و مقابلۀ سازمان های دولتی، محدودیت های جدی برای 

فعالیت اعضای حزب ایجاد می کرد. بسیاری از اعضا خود را کنار کشیدند و معدودی افراد سرسخت با 

انفصال ازخدمت و اخراج از مدرسه مجازات شدند. بعداز استقرار قوی دستگاه های امنیتی و تشکیل 

ساواک، تا سال 1335 حضور توده در مدارس خراسان محو شد.
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مقدمه
حزب تودۀ ایران از نماینده های قابل اعتنای مارکسیسم در ایران بود )جمعی از پژوهشگران، 
1387، ص1(. حزب توده را در مهر1320 و با مشاوره ای نزدیک با سفارت شوروی، 27 
نفر از اعضای گروه پنجاه وسه نفر تشکیل دادند. )خامه ای، 1362، ج2، ص21(. ساختار 
محکم حزب توده، مدیون آموزش و بهره گیری اعضای اصلی این حزب، از تجارب 
غنی تشکیالت احزاب مارکسیستی در هستۀ جهان مارکسیسم یعنی شوروی، و اقمار 
ایدئولوژیک آن ازجمله اروپای شرقی بود )کوالئی، 1376، صص 164-168(. عوامل 
زیادی ازجمله تشکیالت منسجم، سلسله مراتب مطیع و تزریق مداوم آگاهی های حزبی به 
اعضا و کادرها، بازوهای مطبوعاتی قدرتمند، سردمداری جنبش های کارگری، نفوذ میان 
تحصیل کرده ها، شعارهای جذاب متناسب با وضعیت موجود، و زندگی زیر چتر حمایتی 
شوروی در سال های اشغال ایران، موفقیت حزب توده را برای تأثیرگذاری بر فضای 

سیاسی و اجتماعی پشتیبانی می کرد.
آموزش دارای مفاهیم گسترده و کاربردهای فراوانی است؛ ولی در این پژوهش، آموزش 
به معنای دستگاه دولتِی متولِی آموزش بانام ویژۀ دورۀ تاریخی خود یعنی وزارت فرهنگ -نام 
سابق وزارت آموزش وپرورش- و زیرمجموعه های عمدۀ آن مدارس، معلمان و دانش آموزان 
است. سردمداران حزب تودۀ خراسان به خوبی می دانستند که خراسان به دلیل بافت منسجم 
مذهبی، اقتصادی و اجتماعی خود به طور طبیعی مقابل حزب توده -که شائبه های ضدمذهبی 
دربارۀ آن مطرح بود- خواهد ایستاد. آن ها ناچار بودند برای تأمین نیاز حزب به نیروهای 
اجرایی و تبلیغاتی، به دانش آموزان فکر کنند که ازلحاظ باورهای سیاسی-اجتماعی قابل نفوذ 

و ازلحاظ تحرک اجماعی شاداب بودند.
این پژوهش درصدد بررسی این پرسش هاست:

1. دالیل سرمایه گذاری حزب توده و به ویژه کمیتۀ ایالتی حزب تودۀ خراسان روی این 
حوزه چه بود و میزان موفقیتش در چه حدی بوده است؟

2. آیا میان این حضور و دوره های حیات حزب در خراسان رابطه ای وجود دارد؟
3. مخالفان حضور حزب توده در مدارس خراسان چه ارگان ها و افرادی بودند و چه 

ابزارهایی داشتند؟
4. مجازات عضویت حزب توده برای معلمان و دانش آموزان چه بود؟

دانش آموزان رکن مهمی برای حزب تودۀ خراسان بودند؛ ولی در فرازوفرود حیات 
سیاسی حزب از این جایگاه ویژه غفلت شد. ازجمله تألیفات مربوط به حزب تودۀ خراسان 
می توان به پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد با نام »حزب تودۀ مشهد« 
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نوشتۀ مجید توکلی و نیز اثر حسین الهی به نام احزاب و سازمان های سیاسی و عملکرد 
آنها در خراسان )32-1320( اشاره کرد؛ ولی اهتمام هر دو اثر مطالعۀ حزب، تشکیالت و 
فعالیت های آن به طورکلی بوده و توجه به حوزۀ آموزش در حد اشارات است. در این تحقیق 
کوشش شده است نگاه ویژۀ حزب توده به حوزۀ آموزش در خراسان با بهره گیری از اسناد 

و مطبوعات به جامانده، به ویژه اسناد موجود در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی بررسی شود.

فرازوفرود حزب تودۀ خراسان
زمینۀ پذیرش حزب توده در خراسان وامدار قراردادهای 1907 و 1915 و قرارگرفتن ایران 
در قلمرو نفوذ روسیه بود. پس از انقالب 1917، افکار مارکسیستی در خراسان پراکنده 
شد. رفت وآمد هزاران کارگر خراسانی شاغل در شوروی و آمدوشد آذربایجانی های ایران 
-که سابقۀ طوالنی تری در آشنایی با افکار سوسیالیستی داشتند )آبراهامیان، 1377، ص89( 
و در برخی صنایع خراسان ازجمله قالی بافی فعال بودند- این موضوع را تسهیل و تسریع 
کرد )راستی، شمارۀ 7؛ آذرپاد و حشمتی،1372، ص17(. در نیمۀ جنگ جهانی دوم و 
پس از حملۀ سراسری آلمان هیتلری به خاک شوروی، این کشور نیز به نیروهای متفق 
پیوست. متفقین برای متوقف کردن آلمان و کمک به شوروی بی طرفی ایران را، به بهانۀ 
همراهی های رضاشاه با دول محور، نادیده گرفتند و با اشغال کشور راه کمک رسانی به 
شوروی را بازکردند؛ در این اقدام شوروی از شمال و بقیۀ متفقین از جنوب به ایران وارد 
شدند. خراسان از مناطقی بود که شاهد حضور ارتش سرخ شوروی بود. زیرمجموعه های 
شوروی شامل ارتش، کنسولگری و نیز انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی در مشهد، 
بازیگران قابل اعتنایی بودند. از پیامدهای حضور آن ها رسوخ اندیشه های چپ گرایانه بود. 
انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی نقش مهمی در ورود و تعمیق این افکار داشت. 
فعالیت های این انجمن -که در سایۀ حمایت ناشی از حضور مستقیم ارتش سرخ شوروی 

انجام می شد- باب ورود بسیاری از نخبگان به حزب توده شد.
حزب توده در استان نهم)خراسان( اگرچه به وسعت دیگر استان های شمالی )مازندران، 
آذربایجان، تهران(، بانفوذ و تأثیرگذار نبود، ولی در تاریخ فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
این استان جزو منضبط ترین و با برنامه ترین احزاب به حساب می آمد. در همان زمان اعضای 
مرکزی شاخۀ ایالتی حزب توده در خراسان نیز، به دنبال دالیل این عدم توفیق بودند. روزنامۀ 
راستی، ارگان آن ها در سلسله مقاالتی با نام »مقایسۀ خراسان و آذربایجان« به دالیل آن 

پرداخته است )راستی، 1325/3/2، ش331، ص1 و 1325/3/5، ش332، ص1(.
ازآنجاکه بزرگ ترین گروه جذب شده در حزب توده )در سطح کشور( و همچنین 

فعالیت های حزب توده در 
مدارس خراسان )1321-1335ش(
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بیشترین برنامۀ طبقاتی حزب مربوط به کارگران بود، از نگاه فعاالن حزب در خراسان، 
کم بودن افراد این گروه در استان، از عوامل اصلی ضعیف بودن آهنگ رشد محسوب می شد. 
تعداد کارگران صنایع جدید و سنتی خراسان در سال 1325، تنها پنج هزار نفر بود. عمدۀ 
کارگرانی هم که در صنایع سنتی کار می کردند، وابسته به ساختارهای سنتی صنفی خود بودند 
و به سختی جذب شعارهای حزب توده می شدند. کم بودن تعداد کارگران، معلول شرایط 
خاص استان خراسان بود. اقتصاد خراسان تاحدزیادی اقتصاد کشاورزی بود و حرکت به 
سمت صنایع تبدیلی در دستورکار قرار نداشت؛ نیز سرمایه داران خراسانی چندانی وارد 
عرصۀ صنایع و تولید نمی شدند. ناکافی بودن صنایع دولتی و نبود صنایع خصوصی، سرمایه ها 
را به سمت الگوی تجارت مواد خام استان سوق می داد. وفور کاالهای روسی -که با قیمت 
تمام شدۀ مناسب می توانست دردسترس مصرف کنندگان قرار گیرد و در حاشیه، سود مناسبی 
هم برای تجار و واردکنندگان داشته باشد- در بی میلی سرمایه داران خراسانی برای ورود به 
عرصۀ سرمایه گذاری تولیدی و صنعتی نقش داشت. خراسان ازلحاظ موقعیت جغرافیایی اش، 
در طول تاریخ محل عبور مسیرهای مهم تجارتی ایران بود؛ ولی در این دوره، اثری از تجارت 
پررونق با شرق وجود نداشت. یکی از همسایگان خراسان افغانستان بود که دوران پرآشوب 
سیاسی را می گذراند و یکی هم شوروی بود که در نزدیکی مرزهایش با خراسان صنایع 
مهمی نداشت و عمدۀ صنایع نزدیکش به مرزهای ایران در همسایگی استان آذربایجان مستقر 
بود و درنتیجه مبادالت بازرگانی هم از آن سو انجام می شد )راستی، 1325، ش331، ص3(. از 
زمینه های پذیرش این حزب در خراسان که بگذریم، باید اذعان کرد که بسیاری از شعارهای 
مطرح شده به وسیلۀ حزب برای طبقات مختلف مردم پرجاذبه بود. طرح این شعارها پس از 
دورۀ خفقان پهلوی اول که خراسان، به ویژه طعم آن را چشیده بود، سبب گرایش بسیاری از 
فعاالن و آگاهان این استان به سمت مشارکت در ساختار و فعالیت حزب توده شد )الهی، 

1382، صص 132و167(.
از  فروردین1321  در  بقراطی  محمود  به وسیلۀ  خراسان  توده  ایالتی حزب  کمیتۀ 
متشکل کردن هسته هایی شکل گرفت که قبل از اعالم رسمی هم فعالیت می کردند. اولین 
ارگان آن روزنامۀ اردیبهشت بود که در دی ماه1321 توقیف شد و به جای آن روزنامۀ 
راستی اجازۀ انتشار گرفت )راستی، 1322/3/4، ش14، ص1(. کمیتۀ ایالتی اولین کنفرانس 
ایالتی را در نوزدهم اردیبهشت1322 تشکیل داد )راستی، 1322، ش8، ص3(. حزب در 
سال اول به جز در مشهد، در شهرستان ها چندان توفیقی نیافت. به نظر می آید اصلی ترین 
دلیل این نفوذناپذیری، ساختارهای سنتِی فکری–فرهنگی و اجتماعی بود که به میدان آوردن 
مردم را برای فعالیت های سیاسی و حزبی دشوار می کرد. امری که فعاالن سیاسی انقالب 
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اسالمی نیز تا شروع روند تند انقالب با آن مواجه بودند.
شاخۀ ایالتی خراسان به آرامی توانست تشکیالت خود را وسعت دهد و کمیسیون های 
مختلف خود را به وجود آورد که شامل کمیسیون مالی، تشکیالت، تفتیش، تبلیغات، ورزشی 
و کنفرانس بودند و الگویی از کمیسیون های مرکز بودند. به جز ساختار کمیتۀ مرکزی و 
کمیسیون ها، حزب تودۀ خراسان چند سازمان و اتحادیۀ دیگر را نیز تحت لوای خود داشت. 
مهم ترین آن ها، اتحادیۀ کارگران خراسان بود که بعدها نام »شورای ایالتی اتحادیه های کارگران 
و زحمتکشان خراسان« یافت. اتحادیه در دی ماه1321 به وجود آمد و در اغلب کارخانه های 
خراسان حضور داشت و کارگران را در راستای برنامه ها و اعتصاب های خود متشکل 
می کرد. حزب توده به مرور دایرۀ فعالیت های خود را به بیشتر مشاغل کشاند و برای هر 
صنف، اتحادیه ای تشکیل داد: اتحادیۀ معلمین و کارمندان فرهنگ، اتحادیۀ رفتگری، اتحادیۀ 
کارمندان، اتحادیۀ پیشه وران، اتحادیۀ درشکه چی ها، اتحادیۀ هنرپیشگان، اتحادیۀ قالی باف ها، 
اتحادیۀ کفاشان، اتحادیۀ رانندگان )راستی، 1324، ش398، ص3(. سازمان جوانان نیز از 
)راستی،  کرد  اعالم موجودیت  در 25اردیبهشت1322  که  بود  توده  اقماری  تشکل های 

1322/2/25، ش11، ص1(.
کمیتۀ ایالتی خراسان کلوپی داشت که اجتماعات در آن برگزار می شد. حزب برای 
پیشبرد اهداف خود به دردست داشتن فضای مطبوعاتی نیز نیاز داشت. به همین جهت 
عالوه بر روزنامۀ راستی، دیگر روزنامه های هم حزبی اش را نیز در سایر نقاط کشور دردسترس 
اعضا قرار می داد )راستی، 1324/5/1، ش236، ص2( و یا در جایگاه هایی در سطح شهر 
نصب می کرد )راستی، 1325/5/24، ش363، ص2(. مطبوعات توده ای از شبکه های منظم 
توزیع بهره می بردند که تابعی از نظم و تشکیالت حزب به شمار می آمد )راستی، 1324/5/31، 
ش246، ص4(. ایجاد کتابخانه و قرائت خانه نیز )راستی، 1324، ش373، ص2 و 1324، 
ش219، ص3 و 1324، ش230، ص2؛ رزم، 1324، شمارۀ 13، ص3( دایرۀ نفوذ روزنامه ها 

و نیز کتاب های مدنظر حزب را افزایش داد.
شاخۀ ایالتی خراسان بعداز تثبیت در مرکز، توجه خود را برای تشکیل شاخه های 
والیتی متمرکز کرد. سبزوار، قوچان و نیشابور جزو اولین شهرهای موردتوجه بودند. به نسبت 
باالرفتن موفقیت های حزب در سطح کشور و پیشروی های آن در عرصه های سیاسی و 
اجتماعی، هسته های طرفداران و حامیان توده در دیگر شهرها هم به وجود می آمد و سپس 
کمیته های والیتی شکل می گرفتند. در شهرها و مناطقی که ساختارهای سنتِی ایلی و مذهبی 
قوی داشتند نفوذ حزب توده به سختی انجام می شد. طبس و کاشمر و گناباد از سنخ شهرهای 
با بافت مذهبی قوی بودند. شهرهای جنوب خراسان نیز به این جهت و هم به دلیل نفوذ 
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فراوان خاندان علم سال ها در مقابل حزب مقاومت کردند.
با قدرت گیری اجتماعی حزب، دو تن از اعضای کمیتۀ ایالتی خراسان محمد پروین 
گنابادی از سبزوار و شهاب فردوس از تون و گناباد توانستند به مجلس چهاردهم راه یابند 
)طبری، 1366، ص27(. با ورود حزب به کابینه، نفوذ حزب در دستگاه های دولتی خراسان 
افزایش یافت؛ ولی با ختم ماجرای آذربایجان، این حرکت نیز خاتمه یافت )ندای خراسان، 
1324/9/11، ش24؛ 1325/10/5، ش29؛ آزادی، 1325، ش2413، ص3(. توده در میان 
قضات و دستگاه قضا نیز عالقه مندانی داشت که در مواقع ممکن به مشکالت حقوقی اعضا 
و هواداران رسیدگی می کرد )الهی، 1382، ص91؛ مجیِد فیاض، 1381، ص85؛ موسسۀ 
مطالعات و پژوهش های سیاسی، 00004(. از دیگر اقشاری که حزب توده توانست به آن 
نفوذ کند، نظامیان بودند. از حوادث مهم مرتبط با آنان، قیام افسران خراسان بود که در سال 
1324 رخ داد. اغلب اعضای شرکت کننده در این حرکت کشته شدند و معدودی نیز به 
شوروی فرار کردند )تفرشیان، 1367، صص 62-84(. پس از ماجرای ترور شاه، حزب در 
خراسان به فعالیت های زیرزمینی پرداخت. در سال های نهضت نفت با هواداران پرشمار خود 
به صحنه بازگشت؛ ولی این حضور نیز پس از کودتای 28مرداد خاتمه یافت و دستگیری 
گستردۀ اعضا و هواداران آغاز شد. موج این برخوردها به ویژه پس از کشف سازمان افسران 
حزب آن چنان سنگین بود که توده در خراسان دیگر نتوانست حضوری کارآمد داشته باشد.

حزب توده و آموزش در خراسان
در طول تاریخ، بر وجود رابطه، میان آموزش و طرز فکر و عمل سیاسی افراد جامعه 
امر توجه خاصی داشته اند. در  این  به  تأکید شده است و دولت و جریان های سیاسی 
دورۀ سلجوقی و صدارت خواجه نظام الملک، مدارس نظامیه با هدف ایجاد و تقویت 
بینش سیاسی-مذهبی خاصی تشکیل شد. نظامیه ها اساساً نهادهای سیاسی بودند و کارکرد 
آموزشی آن ها تحت الشعاع اهداف سیاسی آن ها بود. اسماعیلیه نیز بر تولید متون آموزشی 
مبتنی بر آموزه های سیاسی-مذهبی خود تأکید داشتند. پیوند آموزش و سیاست در دورۀ 
معاصر به دلیل عمومی شدن و گسترش آن، عمیق تر و وسیع تر شده است. همگانی شدن 
آموزش با گسترش میل به مشارکت سیاسی ارتباط مستقیم دارد و ازآنجایی که دیگر 
گروه های سیاسی در مقایسه با حزب توده در آن برهۀ زمانی برنامۀ چندانی برای شکار 
این میل بیدارشده نداشتند، توفیق حزب افزایش می یافت. محتوای آموزشی مهم تر از 
گسترش کمی است. هر نظام سیاسی متناسب با اهداف خود به تولید محتوا می پردازد 
)رنجبر، 1387، صص 160-169( و رژیم پهلوی نیز از این امر مستثنا نبود. محصول چنین 
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نظامی با آنچه حزب توده می خواست متفاوت بود. به همین دلیل هجمه به این نظام تربیتی 
مورداهتمام جدی حزب و مطبوعات آن قرار داشت )راستی، 1325/5/29، ش364، ص3؛ 

رهبر، 1324، شمارۀ339، ص2(.
برش قشری هواداران و اعضای حزب توده در خراسان، با دیگر مناطق تفاوت داشت. 
کمیتۀ ایالتی خراسان، مانند آذربایجان، جنوب و یا تهران، جنبش کارگری قوی ای در اختیار 
نداشت. فضای مذهبی قوی خراسان نیز مانع بزرگ دیگر در مقابل حزب بود؛ بنابراین حزب 
توده برای شروع حرکت خود، نیاز به اقشاری داشت که وجود و مزیت حزب و کار حزبی 
را باور کنند. دانش آموزان از گزینه های اصلی و مناسب حزب توده بودند. دانش آموزان 
هنگامی که در حزب پرورش می یافتند، می توانستند در آینده در دانشگاه و یا محیط کار، 
بسترهای فراهم سازی اهداف حزب را فراهم نمایند. آنچه حزب را در این مسیر یاری می داد، 
فضای ویژه پس از سقوط رضاشاه بود. مردم پس از سال ها سرکوب و تحمل فضای امنیتی، 
آزادی بیان و اجتماعات را تجربه می کردند. سربرآوردن قارچ گونۀ مطبوعات )صرف نظر از 
اهداف آن ها(، آگاهی های سیاسی مردم را افزایش داد و قبول این گونه فعالیت ها را آسان تر 
کرد. به جز این، دانش آموزان ویژگی های دیگری نیز داشتند که حزب را به سرمایه گذاری 
روی آنان امیدوارتر می کرد. از مهم ترین این ویژگی ها آرمان گرایی بود که از ویژگی های بارز 
سنین نوجوانی و جوانی به حساب می آید )لطف آبادی، 1379، ج1، ص165؛ نراقی، 1356، 
ص216(. حزب توده در فضای باز سال های ابتدای دهۀ 30 یعنی 1320تا1325، بر آرمان های 
مدنظر خود تأکید بسیاری داشت که برای بسیاری از دانش آموزان جذاب بود. آرمان هایی 
مانند نابودی فقر و بیکاری، توسعۀ صنایع و کشاورزی، ایجاد ارتش ملی، سهیم کردن کارگران 
در سود کارخانه ها، حقوق بازنشستگی، بیمه، تقسیم زمین میان کشاورزان، ازمیان بردن نظام 
ارباب رعیتی )راستی، 1324/11/22، ش303، ص1(. ازآنجاکه حزب برای دست یافتن به 
شعارهایش وارد عمل نیز شده بود و مبارزه ای مستمر را در ابعاد مطبوعاتی در کنار آن پیش 
می برد، آرمان ها و درنتیجه حزب، به سرعت به وسیلۀ دانش آموزان پذیرفته می شد. موفقیت 
حزب در برپایی چندین تحصن و دست یابی به شروط تعیین شده، وجهۀ حزب را در نگاه 

دانش آموزان ممتاز ساخت.
دیگر ویژگی خاص دانش آموزان، فراغت بال آن ها از مسئولیت های اجتماعی بود. آنان 
به راحتی می توانستند مسئولیت های تشکیالتی را بپذیرند و ساعت ها صرف انجام آن کنند. 
به دلیل همین وقت آزاد، حزب می توانست با برنامه های متنوع، آگاهی های حزبی-تشکیالتی 
ضروری را به آنان بدهد و به دلیل تحلیل سطحی آنان دربارۀ تحوالت جامعه، تحلیل های 
خود را در ذهن آنان جای بدهد. آن ها بهتر از دیگر رده های سنی، آموزش ها را می پذیرفتند 
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و انضباط حزبی را رعایت می کردند. دانش آموزان شبکه ای وسیع بودند که تقریباً میان همۀ 
اقشار پراکندگی داشتند و می توانستند نظرات و خواسته های حزب را به سرعت منتقل کنند. 
این پراکندگی و عملکرد سریع سبب می شد حزب در بسیاری از هزینه ها ازجمله تبلیغات 
صرفه جویی کند و راه تبلیغ برای جذب سایر اقشار به سوی حزب کم هزینه باشد. برای 
همین، حزب بسیاری از کارهای خود را ازجمله شعارنویسی و پخش اعالمیه به آنان می سپرد 

)ساکما، 52883-297؛ نورمحمدی، 1390، ص196(.
هیجان طلبی دانش آموزان عامل دیگری بود )هالبواکس، 1369، ص16؛ رفیع پور، 1380، 
ص510( که حزب حساب ویژه ای روی آن باز کرده بود. به ویژه آنکه، جامعه نیز به طورکلی 
دوره ای از نقش آفرینی مستقیم مردم را تمرین می کرد. فضای پس از اختناق رضاشاهی، این 
روحیۀ خفته را در مردم بیدار کرده بود و عامل مضاعفی بر هیجان طلبی جوانان بود. حزب 
توده به سبب داشتن تشکیالت سلسله مراتبی و واگذاری مسئولیت ها به اعضا و هویتی که 
برای آنان قائل بود، این ویژگی دانش آموزان را ارضا می کرد. آن ها می توانستند در ساختاری 
منظم قرار بگیرند و فعالیت کنند، امری که تا آن زمان کم سابقه بود و شرکت در آن هیجان 
داشت، مراسمی مانند: مبارزات اجتماعی، میتینگ، تحصن و مشابه آن ها. دیگر برنامه هایی هم 
که به طور خاص برای دانش آموزان طراحی شده بود مانند اردوهای ویژه و مسابقات ورزشی 
و فرهنگی )راستی، 1325/7/18، ش381، ص4( در همین راستا قرار داشت. حزب توده در 
جذب دانش آموزان -ازجمله در خراسان- توفیق زیادی یافته بود )ساکما، 52883-297(. این 
ادعا که حزب الیق ترین جوانان را جذب خود کرده بود تاحدزیادی واقعیت داشت. انعکاس 
فعالیت های صورت گرفته در مدارس در روزنامه های آن سال ها در مشهد نشان می دهد که 

سهم مهمی از آن را دانش آموزان عضو سازمان جوانان عهده دار بوده اند.
حوزۀ آموزش، محور اصلی فرهنگ هر جامعه محسوب می شود و سالمت جامعه در 
ابعاد مختلف به سالمت این حوزه بستگی دارد. حزب توده به اهمیت بنیادین این بخش 
آگاه بود و اصالح آن را در صدر خواسته های خود قرار داده بود )راستی، 1324/11/22، 
ش303، ص2(. گفته شد که نفوذ در ساختارهای سنتی ایران برای حزب توده دشوار بود، 
این دشواری با اتهاماتی مانند بی دینی و هم دستی با کفار روس -که همواره برای آنان مطرح 
بود- معادلۀ پیچیده ای را پیش روی آنان قرار داده بود؛ بنابراین حزب توده در کنار تالش برای 
نفوذ آرام در وضعیت موجود با تکیه بر آرمان های عدالت طلبانه و اصالحی باید به اصالح 
نسل بعدی هم می پرداخت و برای ترسیم وضعیت مطلوب به دانش آموزان دل می بست؛ 
بدین جهت باید بدبینی به نظام آموزشی موجود را ایجاد می کرد؛ پس تهاجم مستمر خود را 
به آموزش رضاشاهی آغاز کرد که ازنظر حزب تداوم داشت. القابی مانند فرهنگ استعماری 
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و مستعمراتی، کلیدواژۀ اصلی انتقادات و حمالت حزب و مطبوعات وابسته بود. به اعتقاد 
صاحب نظران توده ای، میراث رضاخانی، دانش آموزان یعنی آینده سازان را زبون و جبون بار 
می آورد و به آنان قدرت تحلیل و درک جامعه و تحوالت آن را نمی داد؛ ضمن آنکه حزب 
مدعی بود مواد درسی نیز از دنیا عقب است )راستی، 1325/5/29، ش364، ص3؛ رهبر، 

1324، شمارۀ339، ص2(.
حزب در کنار هجمه به مدیریت فرهنگ، از دید خود و از راه های مختلف در اصالح 
آن کوشید، چراکه دانش آموزان بودند که با آموزش صحیح می توانستند آرمان های حزب را در 
آینده تحقق ببخشند. با تربیت سیاسی-اجتماعی می شد آنان را مغزهای متفکر دوره های بعدی 
حزب کرد. چنان که برخی از افراد حاضر در تشکیالت حزب در موج دوم )نهضت نفت( و 
موج سوم )انقالب اسالمی(، دانش آموزانی بودند که در دورۀ اول با تشکیالت ارتباط داشتند 
)راستی، 1322/3/4، ش14، ص2(. به طور حتم اگر حزب توده با انقطاع ها و واکنش های 
شدید علیه خود مواجه نبود این حرکت تاحدزیادی می توانست به جریان تضمین شده ای 
برای کادرسازی برایش تبدیل شود؛ ولی حزب در این مسیر با دشواری های بسیاری روبرو 
بود: متولیان آموزش افرادی وابسته به نظام شاهنشاهی بودند و مواد آموزشی هم با آنچه حزب 
می خواست مخالف بود. حزب توده با روش های خاصی وارد میدان شد؛ به هر سه ضلع 
این حوزه یعنی دانش آموزان، معلمان و سیستم مدیریتی توجه کرد و کار روی هر سه ضلع 
را به طور همزمان آغاز کرد. تالش زیادی برای جذب معلمان انجام داد، چون حتی اگر مواد 
نامطلوب آموزشی هم باقی می ماند باوجود معلمی که نگاه انتقادی به آن داشت اثرگذاری 

کمتری برای آن متصور بود.

دورۀ اول 1321 تا 1327
سازمان جوانان توده متولی اصلِی کار روی دانش آموزان بود. این سازمان در خراسان 
در تاریخ 25اردیبهشت1322 تشکیل شد )راستی، 1322/2/25، ش11، ص3(. رهبری 
سازمان با شهیدی بود و رضا رادمنش، رئیس جوانان مرکز نیز عضو افتخاری آن بود. 
سازمان جوانان خراسان نیز مانند مرکز سه کمیسیون داشت: کمیسیون تبلیغات، کمیسیون 
تشکیالت و کمیسیون مالی. اعضای اصلی اولین کنفرانس آن اکبر صالحی، تقی اسدی، 
محمدحسن خبوشانی، میرزمان خبوشانی، محمدعلی معتمدزاده، غالمحسین موالئی و 
مهدی اخوان بودند )رزم، 1325، ش7، ص4(. این سازمان برای دانش آموزان نیز نوعی 
سیستم سایه طراحی کرد که از راه های مختلف آنچه ازنظر حزب برای تربیت صحیح الزم 
بود به آن ها منتقل می کرد. گام اول در این کار جذب آنان به سوی حزب بود تا بتواند آنان 
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را در برنامه های طراحی شده وارد کند )راستی، 1322/2/28، ش12، ص4(. اولین تبلیغات 
در مدارس یا ازسوی معلمان انجام می شد و یا ازطریق دانش آموزانی که قبل ازآن با حزب 
آشنا بودند. این دانش آموزان که عهده دار تبلیغ میان همکالسی های خود می شدند، عمومًا 
ویژگی های ممتازی مانند تیزبینی، بیان جذاب و مستدل و نفوذ کالم داشتند )مجیِد فیاض، 
1381، 85(. آن ها به انضباط حزبی وارد بودند و دستورات رده های باالتر را به اعضای 
مدارس منتقل می کردند و به خوبی در اجرای آن مراقبت می کردند )نورمحمدی، 1390، 

ص38(.
با  مدت ها  دیگر،  دانش آموزان  ازبین  عضوگیری  برای  حزب،  عضو  دانش آموزان 
بحث های خود، ذهن دانش آموزان را درگیر می کردند و با تشریح نابسامانی های کشور و 
عرضۀ راه حل ها و آرمان های حزب آنان را جذب حزب می کردند )راستی، 1325/5/29، 
ش364، ص1(؛ روندی که می توانست طوالنی و یا کوتاه باشد. پس ازآن فرد درخواست 
عضویت خود را با مدارک الزم مثل شناسنامه و تعدادی عکس به وسیلۀ رابط و یا معرف 
خود به سازمان می داد. دانش آموزان پس از ورود به دلیل تدابیر امنیتی، نام مستعار داشتند 
و تحت سرپرستی مسئولی قرار می گرفتند که عضو باسابقه تر بود )ساکما، 297-52883(. 
تا مدت ها به اعضای تازه وارد کاماًل اعتماد نمی شد و همۀ برنامه ها نیز به آن ها اطالع داده 
نمی شد. پس از کسب اطمینان از وفاداری افراد جدید، آنان هم در جریان فعالیت ها قرار 
می گرفتند و به طور مستمر در جلسات هفتگی سازمان در مکان های مختلف شرکت داده 
می شدند تا هم آگاهی های آن ها افزایش یابد و هم آمادگی الزم در آن ها برای ایفای وظایف 

تازه و مأموریت های درنظرگرفته شده به وجود آید.
دانش آموزان پس از جذب، به برنامه های متنوع حزب متصل می شدند که یا اختصاصًا 
برای آنان طراحی شده بود و یا برای حضور آنان جایگاه ویژه ای قائل شده بود. این برنامه ها نیز 
معموالً پوششی برای انتقال مفاهیم مدنظر حزب بود. ازجمله این برنامه ها برپایی کالس های 
هنری مانند موسیقی و تئاتر بود. محتوای بیشتر این کالس ها ملهم از مارکسیسم بود )الهی، 
1382، صص 88و91(. حزب بر بهره گیری از ابزارهای هیجانی و جذاب تأکید داشت. 
نمایش فیلم برای دانش آموزان از آن جمله بود. در سال های مدنظر تماشای فیلم محدود 
به قشرهای خاصی بود و جزء گزینه های لوکس زندگی بود. آوردن این امکان در میان 
فرزندان اقشار متوسط و پایین جاذبۀ زیادی داشت. نگاه منتقدانه نیز به این آثار به ندرت میان 
آن ها دیده می شد؛ بنابراین اثرگذاری بسیاری داشت. فیلم ها به طور ویژه تولید شوروی بود 
و هدف آن برقراری پیوند میان آنان و شوروی -که حزب آن را سردمدار جنبش کارگری 
جهان می دانست- و به نوعی مدیریت ذهن ها و عاطفه ها بود. فیلم »سان پیروزی در مسکو« 
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از آن جمله بود که روایتی حماسی از نیروهای نظامی شوروی بود )اخبار تازه روز، 1324، 
شمارۀ260، ص3(. تئاتر نیز از دیگر مظاهر فرهنگی جدید بود که حزب از آن استفاده می کرد. 
اغلب دانش آموزان مستعد در این زمینه، جذب کالس های هنرپیشگی و بعد تیم تئاتر حزب 
می شدند و به اجرای نمایش هایی می پرداختند که مستقیم یا غیرمستقیم اهداف حزب توده را 
تبلیغ می کرد )راستی، 1323/3/5، ش107، ص2(. برقراری جشن های ویژه و مناسبتی نیز در 
این زمره قرار داشتند. ازجمله جشن جهانی جوانان که مهمان ویژۀ آن دانش آموزان و به ویژه 

دبیرستانی ها بودند.
همچنان که گفته شد میان سطح سواد افراد و گرایش به توده رابطۀ مستقیم برقرار بود 
و ازاین طریق بود که مفاهیم حزب درونی می شد. به همین دلیل حزب تالش بسیاری برای 
گسترش سواد به طور رایگان میان مردم انجام می داد. بدین معنی که جدای از اینکه گسترش 
سوادآموزی جزء اهداف تعیین شدۀ حزب بود، خود سوادداشتن نیز می توانست ابزار گسترش 
مِۀ1 حزب بود. دراین باره حزب  اهداف حزب شود؛ سوادداشتن هم علت موجبه و هم ُمَقوَّ
کمیسیون ویژه ای را با نام »کمیسیون تعلیمات عمومی« تشکیل داد که بعدها به »کمیسیون 
مبارزه با بی سوادی« تغییر نام داد و از معلمان و دانش آموزان برای تدریس بهره گیری کرد. 
حضور این افراد بین مردم و دیدن فاصلۀ طبقاتی و محرومیت اقشار پایین، در عمق بخشی به 
پیوند آن ها با آرمان حزب در مبارزات اجتماعی موثر بود. از نگاه حزب »بهترین راه مبارزه 
با ارتجاع حاکم و زور و... باسوادکردن مردم بود« )راستی، 1322، شمارۀ17 و 1324/7/9، 
ش260، ص3(. برای همین خواستار اجرایی شدن قانون تعلیمات اجباری ازسوی دولت 
شد و خود حرکت را در این مسیر آغاز کرد )رهبر، 1321، ش6، ص2(. مطالعات مرتبط 
برای  معلمان  به جز  و  )راستی، 1325/2/5، ش321، ص3(  فراهم شد  و طرح درس ها 
دانش آموزاِن داوطلب، نیز فنون آموزش تدریس شد. حزب در ارگان های مختلف از داوطلبان 
درون سازمانی برای سوادآموزی به بی سوادها و اطفال آنان استفاده می کرد؛ مدرسین موفق نیز، 

تشویق می شدند )بشر، 1325/7، ش21، ص2(.
این کالس ها در خراسان نیز مانند دیگر مناطق کشور در دو سطح برگزار می شد. برای 
بزرگ ساالن و برای کودکان، نوجوانان و جوانان جامانده از تحصیل. کمیتۀ ایالتی در آغازین 
روزهای تأسیس خود به برگزاری آن اقدام و تشکیل آن را از رئوس برنامه های خود اعالن 
کرد )راستی، 1322/3/15، ش17، ص1(؛ نام نویسی آن را دفاتر و کلوپ های حزب انجام 
می دادند. آموزش سوادِ ابتدایی تا کالس های دبیرستان )راستی، 1324/7/9، ش260، ص2( 
ازسوی کمیسیون تعلیمات عمومی و کمیسیون مبارزه با بی سوادی در دستورکار قرار داشت 
1.  ُمَقوَِّمه: تقویت کنندهکه در سطح شهر مشهد در چند نقطه و در شهرستان ها معموالً در یک مکان برگزار می شد. 
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بسیاری از افراد بی بضاعت که به دلیل اشتغال، از تحصیل باز مانده بودند به دلیل برگزاری آن 
در ساعات پایانی روز امکان استفاده از آن را داشتند )راستی، 1324/9/8، ش280، ص3(. 
البته دولت و مخالفان صاحب نفوذ در دستگاه های دولتی، این کالس ها را بستر رشد افکار 
مارکسیستی می دانستند و از تمام تالششان برای تعطیلی آن ها استفاده می کردند. استدالل 
مخالفان این بود که در مدارس دولتی باوجودِ نظارت، نفوذ حزب در میان دانش آموزان باال 
رفته است؛ پس در کالس هایی که زیرنظر حزب و خارج از نظارت وزارت فرهنگ تشکیل 
شود، مرام حزب آسان تر عرضه و عضوگیری انجام خواهد شد؛ ولی حزب این اقدام مخالفان 

را ارتجاع می نامید )ظفر، سال سوم، شمارۀ393، ص1(.
انجمن های فعال در دبیرستان ها هم از دیگر مجاری نفوذ حزب توده بودند. این انجمن ها 
نیز بیشتر در مشهد فعال بودند. اکثر دانش آموزان فعال و بااستعداد عضو توده به این انجمن ها 
می رفتند )راستی، 1323/12/27، ش188، ص2( و سبب گرایش دانش آموزان دیگر هم 
می شدند. انجمن سخنرانی، از شخصیت های مطرح کشوری و استانی دعوت می کرد. ضمن 
آنکه با انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی هم ازطریق حزب در ارتباط بود و از نفوذ و 
قدرت آن ها برای باالبردن کیفیت سخنرانی های خود استفاده می کرد )راستی، 1325/6/11، 
ش369، ص2(. در انجمن ادبی، دانش آموزانی عضویت داشتند که شاعران خوبی بودند؛ 
مانند ناصر عاملی و رضا پیرزاد که مرام حزب را به خوبی در اشعار قوی خود منعکس 
می کردند. همچنین افرادی با استعداد نویسندگی نیز در این انجمن حضور داشتند و برخی 
مطالبشان در روزنامۀ راستی چاپ می شد. عرضۀ برنامۀ مطالعاتِی مدنظر حزب اغلب به عهدۀ 

این انجمن بود.
را  مدارس  برنامه های  و  و جشن ها  داشت  متنوعی  برنامه های  نیز  نمایش  انجمن 
رونق می بخشید. برخی از این نمایش ها به نسبت آن روزها بسیار باکیفیت بود و رؤسای 
دستگاه های دولتی نیز در آن شرکت می کردند و در برخی مواقع نمایش ها برای عموم مردم 
و در سالن های اصلی مشهد به نمایش درمی آمد. این نمایش ها و تئاترها از منابع درآمد حزب 
به شمار می رفت. حزب مدعی بود در اکثر برنامه های این چنینی حزب، اکثر روشنفکران 
استان، مهندسین، دکترها، لیسانسیه ها و دانش آموزان شرکت می کنند )راستی، 1325/1/31، 
ش320، ص2(. در برخی مواقع گویا این نمایش ها بدون اجازۀ شهربانی در خارج از مدارس 
با  دانش آموزان  ازمیان  پول  )ساکما،1331: 52880-297(. جمع آوری  برگزار می شد  هم 
عرضۀ بلیت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های دانش آموزی بود. از شهرستان قوچان 
گزارش های بسیاری دربارۀ این فعالیت ها باقی مانده است )ساکما، 52883-297(. فعال ترین 

انجمن ها در دبیرستان های مشهد مستقر بودند.
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آنچه حضور گستردۀ حزب توده را در مدارس مشهد تداوم می بخشید، بهره گیری این 
حزب و انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی از سالن های مدارس برای اجرای برنامه های 
خود بود. حزب برای برگزاری سخنرانی های علمی-اجتماعی و نمایش های خود به این 
اماکن نیاز داشت و تا زمانی که قانونی بود، باوجودِ کارشکنی ها از آن ها استفاده می کرد 
)راستی، 1325/2/19، ش326، ص4(. رؤسای ادارات فرهنگ، اگر از مخالفان سرسخت 
حزب نبودند، درصورتی که ضرری از آن فعالیت ها مشاهده نمی کردند، با برگزاری آن ها 
در سالن های مدارس مخالفتی نداشتند )راستی، 1324، ش383، ص2(. دانش آموزان از 
اصلی ترین شرکت کنندگان این برنامه ها بودند. برنامه هایی مانند »یادبود کالینین« رئیس سابق 
اتحاد جماهیر شوروی، »ادبیات روس« و »سازمان اجتماعی شوروی« در دبیرستان شاهرضا 
و سخنرانی های حزب در هنرستان صنعتی، ازاین دست فعالیت ها به شمار می رفت )راستی، 

1325/7/6، ش378، ص2 و 1324/5/15، ش241، ص3 و 1325/3/14، ش336، ص3(.
گام بلند دیگر حزب توده برای فتح حوزۀ آموزش و فرهنگ، رسوخ در سطوح مدیریتی 
و تصمیم گیری آن بود و اگر حضور حزب در ساختار قدرت و دولت ادامه می یافت، به انجام 
تغییرات اساسی در حوزۀ سیاست گذاری کالن آموزشی منجر می شد؛ ولی قبل از اینکه این 
حضور باعث تغییر کیفی در فرهنگ شود عمر قدرت سیاسی آنان پایان یافت. باوجودِاین 
می توان از برخی اقدامات موثر آنان نام برد. در این راستا در سال 1322 طرحی با نام استقالل 
فرهنگ )آموزش وپرورش( از سیاست به وسیلۀ دکتر صدیق عرضه شد. حزب توده با حضور 
افراد مرتجع در فرهنگ -که می توانستند مانعی برای فعالیت های توده باشند- مخالفت و در 
روزنامه های خود سخت به آنان حمله کرد. حزب تالش کرد وارد این هستۀ تصمیم گیری 

شود که البته این طرح موافقت را برای اجرا کسب نکرد )رهبر، 1324، ش471، ص2(.
پس از حضور دکتر کشاورز در کابینه در مقام سکان دار فرهنگ و آموزش و انتصاب 
هدایت اهلل شهاب فردوس به ریاست فرهنگ خراسان، شهاب فردوس نیز برای ورود به این 
عرصه تالش کردند. شهاب فردوس عضو کمیتۀ ایالتی حزب در خراسان بود و اقدام او را 
می توان در کارنامۀ حزب جای داد. اقدام او تشکیل »شورای آموزش« مرکب از ریاست 
فرهنگ، ریاست بازرسی فرهنگ، پنج تن از رؤسای دبیرستان ها و هشت تن از مدیران 
مدارس بود. این شورا دربارۀ مسائل آموزش وپرورش به بحث و گفتگو می پرداخت و 
به اتخاذ تصمیمات مقتضی دست می زد )ندای خراسان، 1325/7/15، ش8، ص2(. از 
خروجی های مهم این جلسات، واگذاری بخشی از سیستم مدیریتی به خود آموزشگاه ها 
بود. طبق این تصمیم معلمان تشویق شدند که نقشۀ کار سالیانه طراحی و طبق آن برنامۀ 
تحصیلی را اجرا کنند. طرح های مناسب انتخاب و برای عرضه به همۀ مدارس ابالغ می شد 
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)راستی، /1325/8، ش386، ص3(. این طرح می خواست مدیریت آموزش را بومی کند و 
از سلطه گری تصمیمات مرکز بکاهد، چون گاهی تصمیمات مرکز با مناطق مختلف کشور 
-به دلیل شرایط ویژه ای که هرکدام داشتند- در تناقض بود؛ ولی افول زودهنگام حزب این 
برنامه را ناکام گذاشت. عرضۀ تجربیات مدرسان کالس های سوادآموزی به تمام معلمان 

خراسان نیز در همین قالب می گنجد )راستی، 1325/5/6، ش356، ص3(.
توجه مطبوعاتی به حوزۀ آموزش از راهبردهای دیگر حزب تودۀ خراسان بود. این 
توجه، دایرۀ وسیع مشکالت و امکانات مادی تا فضای فکری حاکم بر مدارس را شامل 
می شد و میزان اهمیت آن را از تیترهای درج شده در روزنامۀ حزب در خراسان می توان 
ارزیابی کرد. رسیدگی به کمبودهای مدارس ازجمله نبود وسایل گرمایشی، بدون معلم 
ماندن برخی دروس، چاپ بیانیه های دانش آموزان و درخواست های آنان، پیگیری حقوق 
راستی، 1324/1/22، ش217و1325/1/15،  )رهبر، 1324، ش461و465؛  معلمان  معوقۀ 
ش317، ص2 و 1323/12/8، ش181و173، ص2 و 1324/11/24، ش304، ص3( هم 
به طورکلی و هم به طور اختصاصی با ذکر مشخصات فردی )راستی، 1324/11/24، ش304، 
ص2(، عرضۀ پیشنهادهایی به ادارۀ فرهنگ برای حل موضوع معوقات و نیز خبررسانی 
جشن های برگزارشده در دبیرستان ها، ازجمله آن ها بود. اخبار مربوط به دبیرستان های مشهد 
مانند دبیرستان ابن یمین، شاهرضا و هنرستان صنعتی که فعاالن آن عمدتاً توده ای بودند نیز 
دراین بین جایگاه خاصی داشت )راستی، 1324/11/24، ش304، ص2(. حمایت های خبری 
از رویدادهای مربوط به حزب و منکوب کردن مخالفان در روزنامه های حزبی در این حوزه 
قرار می گرفتند. در شماره های مکرر روزنامۀ راستی از فضای حاکم بر ادارات فرهنگ که به 
انحاِی مختلف از ورود دانش آموزان و معلمان به وادی فعالیت های سیاسی نهی می کردند 
انتقاد و با ادبیات تندی به آن حمله شده است )راستی، 1324/6/2، ش247، ص1؛ 1323، 
ش173، ص2 و ش181، ص4(. در سال هایی که حزب توده قانونی بود و در مجلس نماینده 
داشت، همواره اوضاع نابسامان فرهنگ موردتوجه آنان بود و سؤاالت زیادی دراین باره از 
وزیر فرهنگ پرسیده می شد. ازجمله آقای محمد پرویِن گنابادی در سال 1324 وزیر را 
به سبب انتصاب فردی با اغراض سیاسی به ریاست فرهنگ سبزوار به مجلس کشاند. منظور 
پرویِن گنابادی از اغراض سیاسی جلوگیری از فعالیت توده در مدارس بود )رهبر، 1324، 

ش527، ص3(.
روزنامه های حزب به راحتی میان دانش آموزان توزیع می شد و کتاب های مدنظر حزب 
به بحث و بررسی گذاشته می شد. این اقدامات تأثیر خود را روی فکر دانش آموزان گذاشته 
بود و حتی محتوای انشاهای آن ها را به سمت ادبیات حزب توده تغییر می داد؛ دیگر تولیدات 
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فکری دانش آموزان نیز به همین شیوه، از این فضا متأثر شده بود )ساکما، 297-52883(. 
روزنامه های دیواری به بلندگوی حزبی تبدیل شده بود و مطالبی با رویۀ تفکر مارکسیسم و 

سوسیالیسم در آن درج می شد )ساکما، 297-51918(.
اعتصاب معلمان یکی از اقداماتی بود که حزب توده آن را با کمک شاخۀ »اتحادیۀ 
معلمین و کارکنان فرهنگ« طرح ریزی و اجرا می کرد. شرایط حقوقی معلمان به ویژه در 
سال های اشغال کشور دلیل اصلی اعتصاب بود؛ البته واکنش دولت هم چندان مالیم نبود. 
هم زمانی این اعتصاب ها با اعتصاب های کارگری، شرایط دشواری را برای دولت به وجود 
می آورد. بازداشت تعدادی از معلمان و تهدید به انفصال ازخدمت ازجمله اقدامات دولت 
بود )ظفر، سال 3، شمارۀ398(. حزب تالش می کرد از تمام امکانات برای باالبردن قدرت 
چانه زنی -ازجمله اقدام مشابه معلمان سایر مقاطع هم- استفاده کند )آبراهامیان، 1377، 
ص308(؛ مثاًل زمانی که معلمان دبیرستانی در اعتصاب بودند، دانش آموزان و دانشجویان 
دانش سراها را به حرکت تشویق می کرد )ظفر، شماره های 405و415(. دانش آموزان نیز 
در اعتصاب های معلمان و کارکنان ادارۀ فرهنگ از عناصر اصلی به حساب می آمدند و با 
فراخوان تعطیلی درس و تدریس، آنان را در رسیدن به نتایج مدنظر یاری می رساندند )ظفر، 

شمارۀ415؛ رهبر، 1324، شمارۀ396(.
با خروج شوروی و پس ازآن پایان مسئلۀ آذربایجان -که حاصل توافق دولت قوام و 
شوروی بود- حزب توده به سرعت روند نزولی خود را آغاز کرد. ریزش شدید نیروها و 
فشار دستگاه های دولتی و نیز فعاالن ضدتوده ای، به شدت بر حضور کمیتۀ ایالتی خراسان 
در مدارس اثر گذاشت. بخش بزرگی از ریزش نیروها در مدارس، از نتایج سخت گیری به 
حزب توده بود. با برگشت اوضاع و ازدست رفتن پایگاه های حزب، بسیاری از دانش آموزان 
جاذبه های پیوستن به حزب را ازدست رفته می دیدند و به آرامی از آن فاصله می گرفتند؛ 
هرچند بخشی از آن ها همچنان به آرمان های حزب وفادار ماندند. معلمان هم دچار نوعی 
توقف همراه با سکوت شدند، ولی به دلیل ارتباطات محکم تر با حزب به نسبت احساسات 
زودگذر دانش آموزان، نیروی بالقوۀ کمیتۀ ایالتی حزب توده در خراسان برای دورۀ دوم و 

سوم حیات آن باقی ماندند.

دورۀ دوم: از 1330 تا کودتای 28مرداد1332
باوجودِ ادامۀ اجازۀ فعالیت حزب توده تا ترور شاه در 1327، حیات حزب در خراسان 
در سال 1325 به پایان رسید. ریاست کمیتۀ ایالتی خراسان محمد پرویِن گنابادی به دلیل 
کم کاری حزبی، از کادر مرکزی حزب کنار گذاشته شده بود. این بی میلی در بیشتر اعضای 
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اصلی خراسان نیز دیده می شد؛ بنابراین طی سال های 1325 تا 1329 دورۀ فترت کمیتۀ 
ایالتی خراسان بود. پس از روی کارآمدن مصدق، اگرچه قانونی نبودن فعالیت های حزب 
همچنان ادامه داشت، ولی آنان در سایۀ اعتقاد مصدق به فضای باز، کار خود را در خراسان 
نیز آغاز کردند؛ هرچند تشکیالت آنان در این مرحله فاقد قوت و گستردگی دورۀ پیشین 
بود. حزب توده دیگر قدرت مسلط عرصۀ مبارزات سیاسی و اجتماعی نبود. آنان رقبای 
قدرتمندی مانند جمعیت های موئتلف اسالمی داشتند که به شدت عرصه را بر فعاالن 
حزب تنگ می کردند، ولی کمیتۀ ایالتی حزب توده در خراسان تالش برای فتح مجدد 

پایگاه های اجتماعی خود ازجمله حوزۀ آموزش را آغاز کرد.
معلمان توده ای فعالیت های حزبی و تشکیالتی دانش آموزان را از چشم مدیران و بازرسان 
ادارۀ فرهنگ پنهان می کردند؛ اقداماتی ازقبیل عضوگیری برای سازمان، پخش تبلیغات حزب 
در سطح شهر به وسیلۀ دانش آموزان، نوشتن شعارهای حزب بر دیوار مدارس و حضور 
هماهنگ دانش آموزان در تظاهرات ها و میتینگ های حزبی. ازسوی دیگر معلمان و مدیران 
توده اِی مدارس به هنگام نیاز از وجود این تشکل مستقر در میان دانش آموزان بهره می بردند. 
زمانی که معلمان منتسب به حزب توده با اخطار و اقدام ادارۀ فرهنگ مواجه می شدند، به طور 
هماهنگ تجمعات و تظاهرات های حمایت آمیز از آنان برگزار می شد تا تصمیم گرفته شده 
که انتقال یا انفصال بود، تغییر کند. برخی از این اجتماعات به سطح شهر هم کشیده می شد؛ 
یک نمونۀ آن تظاهرات در مخالفت با عزل فامیلی رئیس فرهنگ بجنورد بود که با تظاهراِت 
دانش آموزی -به تحریک خود وی و معلمان توده ای- شروع شده بود و با ورود آنان به 
خیابان ها و ارعاب کسبه و پیوستن کسبه به آن ها ادامه یافت و در انتها در فرمانداری آن شهر 
با تشنجات فراوان و وعده وعیِد ابقای او تمام شد. فعالیت های هماهنگ محصالن و معلمان 
ازسوی رده های باالتر حزب نیز پشتیبانی می شد. تحقیقات شهربانی و ادارۀ سیاسی ادارۀ 
فرهنگ بر هماهنگی این حرکت با شخص فامیلی تأکید دارند. منابع اطالعاتی دربارۀ اقدامات 
پشت پردۀ او، دانش آموزانی بودند که به تازگی به حزب پیوسته بودند. این اقدامات برشدت 

عمل ادارۀ فرهنگ می افزود )ساکما، 290-6342(.
نتیجۀ این تراکم فعالیت ها، ترس والدین از انحراف فرزندان خود بود که به تغییر مدارس 
فرزندانشان از مدارس دولتی به مدارس دینی و یا منع از تحصیل منجر می شد. جسارت 
بعضی از معلمان در تهدید دانش آموزان به دادن نمرۀ کم درصورت نپیوستن به حزب )ساکما، 
52883-297(، والدین را در اخذ تصمیم مصمم تر می کرد. دولت برای مقابله اقدامات زیادی 
کرد. اخراج دانش آموزان دردسرساز و معلمان مبلغ حزب از آن جمله بود )پرچم شرق، 

1330/8/13، ش20، ص2، 1330/8/8، ش19، ص4؛ به آذین، 1371، ص61(.
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بعداز انحالل حزب توده در سال 1327 و برچیده شدن شاخه های آن، معلمان طرفدار و 
هوادار حزب اقدام به تشکیل »جامعۀ فرهنگیان« کردند که در شهرهای مختلف استان مستقر 
بود. اگرچه این جامعه در ظاهر عاری از افراد توده ای بود، ولی عماًل به وسیلۀ همان ها که 
سابقۀ کار تشکیالتی داشتند به وجود آمده بود )ساکما، 6342-290(. اهداف این تشکیالت 
در اساس نامۀ آن به این شرح آمده است: تولید و باالبردن سطح فرهنگ عمومی از راه نظارت 
بر امور فرهنگ و اصالح معایب و رفع نواقص آن، افزایش حیثیت و اعتبار فرهنگیان و 
حفظ احترام معنوی آموزگاران، مراقبت در حفظ یکدستی فرهنگیان، ایجاد حس همدردی و 
تعاون و توسعه و دل بستگی صنفی در بین فرهنگیان، عضویت در اتحادیۀ مرکزی آموزگاران 

)ساکما، 290-6342(.
اجازۀ تشکیل این جامعه با شهربانی بود. هیئت مدیره های انتخابی، اساس نامۀ خود را 
-که با اکثریت آرا تصویب شده بود- به آن اداره ارسال می کردند )ساکما، 290-6342(. 
شهرهای مرکزی استان شانس بیشتری برای پذیرش تشکیل جامعۀ خود داشتند )ساکما، 
21184-297(، ولی امکان فعالیت جامعه به صالحدید مقامات امنیتی و انتظامی در شهرهای 
مرزی وجود نداشت. تعدادی از معلمان شهر بجنورد در سال 31 خواستار اجازۀ فعالیت 
قانونی و تشکیل جامعه در آن شهر شدند، ولی با تقاضای آنان مخالفت شد. در اسناد این 
اداره دلیل این ممنوعیت، مرزی بودن این شهر به عالوه سابقۀ فعالیت حزبی برخی از اعضا 
ذکر شده است )ساکما، 6342-290(. جامعه دارای یک هیئت مدیره بود که انتخابات آن با رأی 
مخفی انجام می شد و کسب اکثریت نسبی آراء، برای عضویت در آن مالک بود. مدت زمان 
عضویت در هیئت مدیره یک سال بود. وظایف هیئت مدیره متناسب با توانایی اعضا میان 
آن ها تقسیم می شد و با تشکیل جلسات دوماهانۀ عمومی فعالیت های انجام گرفته به اطالع 
سایر اعضای جامعه رسانده می شد. فعالیت های اعضای جامعه بایستی در چارچوب حدود 
و مقررات تعیین شده می بود و ازسوی هیئت مدیره نظارت می شد. البته ازسوی دیگر اعضا نیز 
حق داشتند از هیئت مدیره دربارۀ مدیریت آن ها سؤال و انتقادات خود را مطرح کنند. هزینۀ 

فعالیت های جامعه از حق عضویت اعضا تأمین می شد )ساکما، 290-6342(.
دانش آموزان نیز تشکیالت خود را با راهنمایی رابطان حزبی طبق الگوی سال های پیش 
برقرار کردند. حزب توده به جای سازمان جوانان، »سازمان جوانان دموکراتیک« را تشکیل 
داد و دوباره هسته های بدون سرپرست را در میان دانش آموزان سامان دهی کرد و در جریان 

نهضت ملی نفت به صحنه آورد )آبراهامیان، 1377، 301(.
باوجودِ جدی بودن تأثیرگذاری اعضای حزب توده بر فضای فکری اجتماعی شهرهای 
خراسان و صحت انتساب بسیاری از معلمان به این حزب، موارد متعددی نیز در اسناد موجود 
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است که به افراد، اتهام توده ای بودن زده شده و پس از تحقیق دستگاه های مرتبط مشخص 
شده است که این اتهام صرفاً از روی کینۀ شخصی بوده و واقعیت نداشته است )ساکما، 1333، 
18223-297(. اتهامی که در برخی موارد هزینه های سنگینی مانند انفصال ازخدمت برای 
متهمان درپی داشت که گاه چندین سال طول می کشید تا فرد از اتهام توده ای بودن تبرئه شود و 
گاه این اتهام هیچ وقت برطرف نمی شد. در این مسیر حتی تشبث به شخص شاه هم فایده ای 
دربرنداشت )ساکما، 1333، 18223-297(. اتهامی که دربارۀ حزب توده مطرح بود آن قدر 
سنگین بود که منتسبان به آن با این سختی ها مواجه شوند. در مظان اتهام و تحت مراقبت 
بودن و شک مردم به آن ها، کم ترین آسیب این گونه اتهام ها بود. ازآنجاکه بیشتر حرکت های 
اجتماعی-انتقادی و درخواست های اصالحی در مشهد و شهرستان ها، در سال های فعالیت 
آزاد نیروهای سیاسی، به وسیلۀ حزب توده انجام می شد، این زمینه ایجاد شد که هرکس چنین 

مواضعی داشت متهم به توده ای شود.

دورۀ سوم: از کودتای 28مرداد1332 تا 1335
حزب توده پس از دستگیری های گسترده بعداز 28مرداد همچنان در مدارس خراسان 
از  پس  توده ای ها  روحیه  که  دارند  آن  از  دولتی حکایت  گزارش های  داشت.  حضور 
کودتا بسیار باال بوده و فعالیت آن ها به مراتب بیشتر شده است. آن ها هر هفته اعالمیه و 
تراکت هایی را -اکثراً به وسیلۀ دانش آموزان- در شهر پخش می کردند و حتی به منازل 
اشخاص سرشناس و افسران و درجه داران نیز می ریختند و یا به وسیلۀ پست شهری 
می فرستادند )موسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، 00058(. حتی به اذعان فرمانداری 
نظامی مشهد تعداد اعضای شاخۀ مشهد حزب توده ازلحاظ تعداد در سال 1333 به نسبت 
سال 1332 تقریباً سه برابر شده بود. حزب در این مرحله از رشد بود که به دلیل بازرسی 
از منزل علی مظاهری و اسنادی که از خانۀ او به دست آمد، تمام اعضایش شناخته شدند 
و تحت پیگرد قرار گرفتند. اعضایی )و نه هوادارانی( که در این مرحله شناسایی شدند 
188 نفر بودند که تعداد زیادی از آنان دانش آموزان دبیرستانی بودند )موسسۀ مطالعات و 
پژوهش های سیاسی، 00033؛ پویان، 1386، 145(. حسن پویان برادر امیرپرویز پویان )از 
بنیان گذاران چریک های فدایی خلق( یکی از آن ها بود. تمام َهمِّ حزب در این مرحله حفظ 
تشکیالت مستقر در این حوزه یعنی معلمان و دانش آموزان بود. پس از هجمۀ گسترده به 
بدنۀ حزب و دستگیری های گسترده، حفظ روحیۀ آنان در بین زنان به اولویت بدل شد؛ 
ولی به دلیل عمیق نبودن پیوندهای زنان با حزب، بسیاری از آن ها با نوشتن تنفرنامه از حزب 

اعالم برائت کردند و حزب تودۀ خراسان در سال 1358 از صحنه کنار رفت.
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مخالفان و روش های برخورد
دستگاه های متعددی برخورد با فعالیت دانش آموزان و معلمان توده ای را برعهده داشتند. 
این تکثر سختی کار را چندبرابر می کرد. اگرچه کار میان آن ها تقسیم شده بود، ولی 
گاه تداخل کاری هم پیش می آمد و سبب برخورد و اختالف نظر میان آن ها می شد. 
وزارت فرهنگ که متولی اصلی امور آموزشی بود اصلی ترین سازمان بود. این اداره حضور 
توده ای ها را در میان زیرمجموعۀ خود برنمی تابید و دلیل آن هم فضای منفی ای بودکه 
دربارۀ توده ای ها وجود داشت. حفظ سالمت سلسله مراتب و حرکت در مسیر اصلی 
آموزش، نگاه ویژۀ این اداره بود و رؤسای آن، چه در مشهد و چه در شهرستان ها این 
موضوع را وظیفۀ خود می دانستند. تحرکات حزب توده در حوزۀ فعالیت رؤسای ادارات 
به معنی ناکارآمدی شان بود و نظم دیگر حوزه ها را هم مختل می کرد؛ بنابراین طبق بخشنامۀ 
ادارۀ فرهنگ، معلمان و دانش آموزان توده ای باید اخراج می شدند. مقامات امنیتی استان 
برای رصد تحوالت حزب عده ای خبرچین میان اعضای آنان داشتند که گاه برخی از آن ها 

به وسیلۀ حزب شناسایی می شدند )راستی، 1324/6/23، ش253، ص2(.
قدرت نمایی هایی که حزب به خصوص پیش از انحالل، در محیط های آموزشی داشت، 
سبب می شد برخی رؤسای فرهنگ شهرستان ها، مرعوب آن شوند و میدان عمل برای آن 
بدون مانع باشد )ساکما، 1331، 6342-290(. اتهام ناکارآمدی می توانست از دالیل اصلی 
کنارآمدن با توده ای ها به امید مسلط شدن بر آن ها باشد. در فضای تقریباً باز دولت مصدق، 
حزب ابتکار عمل بسیاری داشت و آزادی های مدنظر آن دولت، سبب تحرکات علنی توده 
در بسیاری شهرهای خراسان شده بود. رؤسای فرهنگ هم متأثر از این فضا و مقهور قدرت 
حزب، همراهی هایی با آن داشتند؛ ولی گاهی تالش می کردند با اخراج چند تن از توده ای ها 
فضا را به دست گیرند )رزم، 1325، ش15، ص4(. در مواردی هم تالش می کردند به اجبار 
آنان را وارد احزاب دیگر کنند ولی به گفته حزب توده، احزاب دیگر احزاب ارتجاعی بودند 

)رهبر، 1324، ش456، ص2(.
درعین حال سازمان های مرتبط تالش می کردند تا در این سیل بنیان کن، بی گناهان به 
خطا مجازات نشوند. ازجمله ادارۀ بازرسی ادارۀ فرهنگ چنان که از اسناد برمی آید، دقت 
باالیی در مراقبت از زیرمجموعۀ خود داشت و با استفاده از افراد دقیق و کم وبیش بی غرض 
سعی می کرد از کسانی که به ناحق متهم شده اند، دفاع کند )ساکما، 1331، 297-52883(. 
البته در بررسی اسناد و روند مکاتبات دربارۀ بعضی از پرونده ها ازمنظر ارگان های مختلف و 
نظر اهالی، مواردی از جانبداری بازرسان ادارۀ فرهنگ وجود داشت. مدیران توده ای برخی 
مدارس نیز فعالیت های حزبی معلمان و دانش آموزان را از اداره مخفی نگه می داشتند )ساکما، 

فعالیت های حزب توده در 
مدارس خراسان )1321-1335ش(



74
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

1331، 52883-297( و خبر این تحوالت قبل ازآنکه خود عیان شود از مجاری دیگر مانند 
گزارش سایر معلمان، دانش آموزان و یا والدین آن ها به سازمان های مرتبط اطالع داده می شد.
رکن 2  ارتش نیز قبل از 28مرداد به شدت بعدازآن، برخورد نمی کرد و ترجیح می داد کار 
ازطریق وزارت کشور و فرهنگ فیصله یابد. اسناد متعددی از ادارۀ بازرسی فرهنگ در دست 
است که شهربانی و لشگر 8 خراسان را از خطاهای صورت گرفته آگاه کرده است )ساکما، 

1334، 5970-290؛ ساکما، 1331، 297-51918(.
وزارت کشور با زیرمجموعه هایش شامل شهربانی، ادارۀ سیاسی و ادارۀ اطالعات و 
آمار )ساکما، 1331، 6342-290(، ارتش )لشکر 8 خراسان(، و استانداری نیز در این مسئله 
نقش داشتند. شهربانی ازآن جهت که تحرکات توده ای ها غالباً با حوزۀ نظم شهری پیوند 
می خورد، مانند بسیاری از تظاهرات های دانش آموزی که به سطح خیابان ها کشیده می شد و 
یا اغتشاش هایی که در مدارس ایجاد می شد وارد ماجرا می شد. بسیاری از معلمان و محصالن 
توده ای در خارج از مدرسه نیز میان مردم تبلیغ می کردند. یکی از بازوهای مهم شهربانی برای 
کنترل فضای اجتماعی و سیاسی، دایرۀ احزاب و اجتماعات بود. به نظر می رسد افرادی که در 
این بخش فعالیت می کردند، آموزش هایی دیده بودند و مهارت هایی داشتند که دیگر مأمورین 

شهربانی نداشتند )ساکما، 1334، 290-5970(.
رکن 2 لشگر 8 خراسان از دیگر بخش هایی بود که با این موضوع پیوند داشت. آنان 
عالوه بر رصد فعالیت اعضای منتسب به حزب توده، پس از احراز انتساب افراد به حزب، 
وظیفۀ بازپرسی و جریان محاکمۀ آن ها را نیز عهده دار بودند. تمام متهمان از شهرستان ها به 
مشهد منتقل و در دادگاه نظامی محاکمه می شدند )ساکما، 1334، 5970-290(. اگر دامنۀ 
فعالیت متهمان، گسترده نبود و موجب اخالل در نظم مدارس و یا شهر نمی شد به ابالغ 
هشدار مبنی بر ترک رویه اکتفا می شد )ساکما، 1331، 52883-297(. درصورتی که متهمان 
هشدارها را جدی تلقی می کردند و به فعالیت هایشان خاتمه می دادند، بعداز مدتی مراقبت و 
اطمینان از تکرارنکردن افعال گذشته، از مظان اتهام خارج می شدند )ساکما، 1333، 29204-
297(. اغلب مواقع متهمان با این اخطارها و تهدید به انفصال ازخدمت که بخش نامه های آن 
به تمام مدارس ارسال شده بود، با دادن تعهد به روال سابق کاری خود بازمی گشتند )ساکما، 
1334، 5970-290(؛ ولی افراد سرسخت تر که اصرار بر رفتارهای حزبی و مأموریت های 
محولۀ خود داشتند این هشدارها را جدی نمی گرفتند. تصمیم بعدی ادارۀ فرهنگ دربارۀ 
آن ها انتقال به محیط متفاوت، به خصوص به شهرها و مدارسی بود که دربارۀ حزب توده 
و مرام اشتراکی نظر منفی داشتند و میدان مناسبی برای فعالیت آن ها به حساب نمی آمدند؛ 
ولی برخالف تصور رؤسای ادارۀ فرهنگ، بازرسان با تحقیقات خود نشان دادند که تدابیر 
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اتخاذشده مفید نبودند و متهمان در محیط جدید نیز به تبلیغ و عضوگیری اقدام می کردند. در 
این صورت حکم انفصال ازخدمت آنان صادر و مراتب به دستگاه های ذی ربط اطالع داده 

می شد )ساکما، 1330، 52882-297؛ ساکما، 1334، 290-5970(.
این اقدام را قانون امنیت اجتماعی تضمین می کرد که اصلی ترین ابزار برخورد با این افراد 
در فضای دولت مصدق همین قانون بود. استفاده از این قانون زمانی میسر بود که عملیات 
آن افراد علنی بود و یا شواهد کافی برای آن یافت می شد؛ ولی معلمان کارکشتۀ توده ای هم، 
به طورکامل با این قانون و زوایای آن آشنا بودند و عمدۀ فعالیت خود را ازطریق دانش آموزان 
15 ساله و کمتر انجام می دادند، تا هم خود از مجازات مصون بمانند و هم طبق قانون، آن 
دانش آموزان تحت تعقیب قرار نگیرند )ساکما، 1331، 52883-297(؛ هرچند اعتراف گیری 
از اعضای جدید و یا نفوذدادن یک خبرچین و یا گزارش آگاهان به مسئله، عاقبت اندیشی 
آن ها را عقیم می گذاشت و آن ها راهی دادگاه نظامی می شدند. حکم اغلب کسانی که فقط 
در مدارس فعالیت می کردند سه یا چهار سال حبس بود و کسانی که به گفته دستگاه ها، 
دایرۀ اخاللگری شان به خارج از آن کشیده می شد سال های بیشتری به زندان می افتادند. 
دانش آموزان هم معموالً به شش ماه حبس و یا کمتر از آن محکوم می شدند )ساکما، 1334، 

.)290-5970
رکن 2 ارتش احکام صادره را به ادارۀ سیاسی وزارت کشور ابالغ می کرد. کسانی که از 
اتهام خود تبرئه می شدند با هماهنگی ادارات مختلف به کار خود بازمی گشتند؛ ولی این روند 
گاه سه سال و یا بیشتر طول می کشید. آنان باید تعهد کتبی در حضور رؤسای ادارات دولتی 
)ازجمله فرماندار، ریاست شهربانی، ریاست دادگستری، ریاست سازمان اسناد، ریاست ادارۀ 
نفت و...( امضا می کردند و در چندین شمارۀ روزنامه های استانی و محلی ندامت نامۀ خود 
را چاپ می کردند )ساکما، 1333، 18223-297( که در آن اهتمام به اصول میهن پرستی و 
وفاداری به شاهنشاه اذعان شده و نسبت به حزب توده هم اعالن انزجار شده بود )ساکما، 
1333، 29204-297(؛ ولی باوجود همۀ این اقدامات که در روند پیش بینی شدۀ خود دولت 
بود، گاه بازگشت نادمان به سر کار خود میسر نمی شد. قدرت اهلل صادقی یکی از آموزگاران 
نیشابور ازجمله آنهاست که حتی نامه نگاری به شخص شاه نیز برای او بی نتیجه بود )ساکما، 

.)297-18223 ،1333
انتقال محل خدمت یکی از راه حل هایی بود که دستگاه های دولتی هم برای اقدامی 
تنبیهی و هم فرصت دهی به این معلمان اجرا می کردند. این اقدام دارای ضوابطی بود که ادارۀ 
فرهنگ به تنهایی در آن دخیل نبود. منشأ تصمیم گیری دربارۀ مقصد انتقال استانداری بود که 
با حضور نمایندگانی از همۀ دستگاه های دخیل دراین باره نظر می داد. مکان و شهر مقصد 
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باید ویژگی هایی می داشت که احتمال فعالیت مجدد این معلمان کاهش یابد و حضور حزب 
توده در آن ناملموس باشد تا معلمان پس از انتقال، دوباره جذب حزب نشوند و هدف انتقال 
محقق شود. شهرهای مقصد نمی توانست شهرهای مرزی باشد )ساکما، 1331، 52880-
297(؛ چون امنیت این شهرها برای حکومت و هر حکومتی حائز اهمیت بود؛ بنابراین جهت 
جغرافیایی این تصمیم، به طرف شهرهای مرکزی استان تغییر می یافت. این مصلحت سنجی 
در گفتگوها و صورت جلسات استانداری از مهم ترین دالیل انتقال ندادن به شهرهای مرزی 
ذکر شده است و افراد مشکوِک بومی آن مناطق نیز به سرعت به دیگر نقاط منتقل می شدند. 
شهرهای جنوب خراسان -که تحت سیطرۀ قدرت خاندان علم بودند- نیز از دیگر مقاصد 
تعیین می شدند. این خاندان و حزب توده دشمنی عمیقی باهم داشتند و از نگاه توده آنان 
فئودال های زالوصفتی بودند که زندگی مردم را به نابودی و بردگی کشیده اند. جنوب خراسان 
آخرین منطقه ای بود که کلوپ حزب در آن افتتاح شد و فعالیت زیادی نیز از آنان گزارش 
نشده است. این شرایط به عالوۀ غیربومی بودن، امکان فعالیت را تاحدزیادی کاهش می داد. 
اساساً شهرهایی که مدیران قوی و بانفوذ در الیه های مختلف شهر و مخالف حزب توده 
داشت، مکان های مطلوبی برای انتقال و تبعید فعاالن توده به حساب می آمد )ساکما، 1331، 

.)297-52883
و  مهم  فعاالن  اکثر  تمرکز  به دلیل  می آمد.  به حساب  ممنوعه  مناطق  از  نیز  مشهد 
سیاست گذاران حزب تودۀ خراسان در مشهد و نفوذ فراوان آن ها در دستگاه های مختلف، 
این شهر می توانست جزیره ای امن برای آنان و فعالیت هایشان باشد؛ چنان که این اتفاق 
بارها رخ داده بود. ردگیری این افراد که صرفاً برای ختم فعالیت هایشان منتقل می شدند در 
شرایط دشوار و پیچیدۀ مشهد که به اندازۀ کافی مدیریت آن برای دست اندرکاران سخت 
بود، کاری دشوار به حساب می آمد؛ بنابراین استانداری و فرمانداری مشهد به طورجدی با 
انتقال متهمان به مشهد مخالفت و گزینه هایی مانند گناباد را جایگزین می کردند )ساکما، 

.)297-82880 ،1332
واکنش بسیاری از معلمان تسلیم دربرابر این تصمیم ها بود. به ندرت پیش می آمد کسی 
به دلیل عضویت توده و در راه آرمان های آن سرسختی نشان بدهد. آشنایی و پایبندی به 
حزب مانند آنچه در دیگر استان ها و مرکز کشور وجود داشت آن چنان قوی نبود و معلمان 
اغلب به تعهد خود مبنی بر احتراز از تبلیغات مرام اشتراکی، به ویژه پس از انحالل حزب در 
سال 1327 و ویژه تر پس از کودتای 28 مرداد پایبند می ماندند. اگر هم تعداد اندکی در مقابل 
تصمیم گرفته شده مقاومت می کردند دلیلش اتکا به پشتیبانی پایگاه اجتماعی و خانوادگی 
خود در محل سکونت و تدریس و تاحدی عملکرد عقبۀ هواداران خود بود تا با ایجاد 

کبری نودهی 
علی اکبر کجباف 
مرتضی نورائی |هادی وکیلی 



77
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت اول، بهار 1398، شامرۀ پیاپی 113

التهابات خودساخته، مراکز تصمیم گیری را مرعوب کرده و به عقب نشینی از تصمیم خود 
وادارند، نتیجه ای که کمتر به دست می آمد و ادارۀ فرهنگ با ناامیدی از ایجاد تغییر در هدف 
آن ها، خواستار انفصال ازخدمت آنان می شد. نمونۀ آن محمد دانشمندی دبیر دبیرستان دولتی 
کاشمر بود که پس از دو بار انتقال، می خواست -با کمک پدرش که در دادگستری بود و 
دانش آموزانی که برای جلوگیری از انتقال او چندبار در شهر تظاهرات کردند- از انتقال به 
سمت مقصد بعدی که برایش درنظرگرفته شده بود سر باززند که با دستور ادارۀ فرهنگ از 

کار برکنار شد )ساکما، 1332، 297-82880(.
تمام این حساسیت ها و کنترل و مراقبت ها از نگاه دستگاه امنیتی زمانی منطقی می نماید 
که بدانیم، معلمان از تأثیرگذارترین اقشار جامعه بوده اند و هستند. معلمان عالوه بر تأثیری که 
بر ذهن و روان دانش آموزان داشتند به سبب پایگاه اجتماعی ویژۀ خود نزد مردم هم محترم 
بودند و منش فکری و سیاسی آن ها همواره موردتوجه و پیروی بود. داشتن سمت دبیر و 
معلم به ویژه دبیر دبیرستان که در نگاه مردم عادی بسیار باال بود، نوعی سرمایۀ اجتماعی 
به حساب می آمد و برای معلمان توده ای و در مناطقی که بدبینی نسبت به حزب توده و 
تفکر مارکسیستی وجود نداشت و یا اساساً آگاهی از حزب و سیاست و کار ضددولتی 
وجود نداشت، از ابزارهای مهم موفقیت محسوب می شد. این معلمان به دیگر شهرستان ها 
و یا روستاها می رفتند و مردم را اگرنه با مارکسیسم فلسفی، بلکه با آرمان های سوسیالیسم 
اجتماعی با زبان قابل فهم خودشان آشنا می کردند. آرمان هایی که می توانست تعادل سیستم 
ارباب رعیتی و ساختارهای سنتی را به خطر بیندازد. برای همین با مخالفت مدافعان نظام مستقر 
روبرو می شدند؛ ولی تا هنگامی که تبلیغ حزب توده مساوی با ضدمذهب و بی خدایی و مرام 
اشتراکی )که تصورات بدی در آن حوزه جا می گرفت( بین مردم جا نیفتاد، خطر تبلیغ این 

معلمان و دیگر فعاالن توده برقرار بود )راستی، 1323، ش173، ص4(.
در بسیاری از تحرکات اجتماعی و فعالیت های آگاهی بخش، پای توده ای ها در میان 
بود؛ بنابراین طبیعی بود که دولت حساسیت ویژه ای روی آنان داشته باشد و سمت وسوی 
مخالفت آنان با رویۀ دولت -به ویژه داشتن مرام مارکسیستی-کمونیستی که در فضای آن 
روز با اتهامات و ابهامات فراوانی روبرو بود- را با شدت عمل پاسخ دهد. عالوه برآن وجود 
معلمانی با این تفکر، وجهۀ فرهنگ را میان مردم خدشه دار می کرد. یکی از موارد استثنایی 
که ادارۀ فرهنگ با آن مواجه شد، توده ای بودن یکی از معلمان روحانی در کاشمر بود. باقی 
-دبیر دبیرستان دولتی کاشمر- نه تنها در میان دانش آموزان بلکه میان طلبه های علوم دینی هم 
به تبلیغ برنامه های حزب توده می پرداخت و آن ها را تشویق به برگزاری تجمع و تظاهرات 
می کرد. بهره مندی از پایگاه اجتماعی روحانیت عالوه بر معلمی، به او آن چنان قدرتی داده بود 
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که به راحتی مقامات شهر را برای عملکردشان توبیخ می کرد و بااینکه خود از منتقل شدگان 
به دلیل فعالیت توده ای بود، ولی بازهم دست از آن برنمی داشت و به همین دلیل مدام تحت 
کنترل بود. فعالیت او به گونه ای بود که به نقل از بازرسان، صراحتاً به او نمی شد اتهام بست و 
دستگاه های امنیتی-انتظامی مدت ها منتظر بودند تا او ماهیت عملیات خود را اندکی روشن 

کند و خط وربطی میان فعالیت ها و افکارش پیدا شود )ساکما، 1332، 290-7209(.
داشتن مرام اشتراکی و کمونیستی تاحدزیادی شبیه انگ هایی مانند زندیق و بابی، سنگین 
بود. بدبینی مردم در سال های فعالیت توده به اشکال مختلف به مسئوالن ابراز می شد. والدین 
دانش آموزان به حضور این معلمان در مدارس واکنش نشان می دادند و خواستار انتقال و یا 
اخراج آنان از مدرسه می شدند. نامه های دسته جمعی بسیاری از والدین خطاب به رؤسای 
فرهنگ شهرستان ها باقی مانده است که در آن ها، هم به خطر انحراف سیاسی و هم انحراف 
دینی دانش آموزان اشاره شده است. از تبعات جدی حضور این معلمان در مدارس به ویژه در 
مناطقی که تفکر مذهبی قوی تری وجود داشت، منع والدین از رفتن فرزندانشان به مدارس 
بود. برای نمونه در فردوس والدین، تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دولتی را به مدارس 
قدیمه و علوم دینی منتقل کردند. البته در این اقدام تأثیر روحانیون هم مشاهده می شود. 
این گونه اقدامات سبب سرعت واکنش ادارات فرهنگ شهرستان ها به حضور این گونه معلم ها 

بود )ساکما، 1331، 297-51918(.

نتیجه
حزب توده در خراسان به دلیل بافت سنتی اقتصاد و فرهنگ برای نفوذ در میان مردم با 
دشواری روبرو بود. تعالیم جنبش دهقانی و روستایی در محیط ایران به ویژه خراسان 
کارایی نداشت. به همین جهت متوجهِ اقشاری شد که امکان پذیرش پدیده های جدید و 
ازجمله حزب و مبارزات اجتماعی را داشتند. از معدود گروه های دارای این ویژگی ها در 

خراسان، تحصیل کرده ها به ویژه معلمان و دانش آموزان بودند.
حوزۀ فرهنگ و آموزش یکی از محورهای مهم برنامۀ حزب توده بود. گروه های 
قرارگرفته در این مجموعه در فضای تاریخی دورۀ مدنظر ویژگی های خاصی داشتند که 
می توانست به حزب در پیشبرد اهدافش کمک شایانی کند. پذیرش حزب با کمترین هزینه 
به وسیلۀ آنان انجام می شد. دانش آموزان با تحرک، هیجان طلبی و آرمان گرایی، شوق زیادی 
برای انجام برنامه های حزبی داشتند و بار اجرایی بسیاری از فعالیت های حزبی را بر دوش 
داشتند. معلمان هم عالوه بر نفوذ مستقیم بر دانش آموزان، به سبب پایگاه ویژه ای که در میان 
مردم داشتند، می توانستند عضوگیری انجام دهند و از مهیاکنندگان و مجریان برنامه های 
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حزب باشند. حزب توده با داشتن این گروه ها می توانست آیندۀ سیاسی اجتماعی کشور را 
به دست گیرد؛ چون حوزۀ آموزش این قابلیت را در اختیارش قرار می داد.

حضور توده در حوزۀ آموزش در سال های 1321-1335 را می توان به سه بخش 
تقسیم کرد:1( از سال 1321تا 1327، 2( سال های نهضت ملی نفت و 3( 1333 تا 1335. 
در دورۀ اول، حزب تشکیالت خود را در مدارس مستقر کرد، عضوگیری انجام داد و 
کمیسیون های مختلف را شکل داد. سازمان جوانان که متولی اصلی فضای مدارس به حساب 
می آمد، برنامه های متنوع حزب را به وسیلۀ دانش آموزان توده ای در مدارس اجرا می کرد. 
سخنرانی های علمی و اجتماعی، اجرای نمایش، برگزاری جشن ها و مراسم های مختلف، 
برگزاری مسابقات روزنامه دیواری، اجرای سیر مطالعاتی هدایت شدۀ حزب، طرح ریزی و 
انجام اعتصاب های محصالن و معلمان و تظاهرات ها ازجملۀ آنهاست. دورۀ اوج توده در 
مدارس خراسان تا اواخر سال 1325 به طول انجامید و اگرچه تا سال 1327 حزب قانونی 
بود، ولی به دلیل افول کلی آن در حیات سیاسی، حضورش در مدارس نیز کاهش داشت. 
شدت فعالیت های توده نگرانی هایی در دستگاه های دولتی، به ویژه ادارۀ فرهنگ خراسان 
ایجاد کرد. اگرچه فعالیت های حزب توده قانونی بود، ولی بدگمانی هایی که دربارۀ آنان 
وجود داشت سبب واکنش هایی شد. تذکرات جدی و گاهی اخراج آن ها از کار و مدرسه در 
دستورکار قرار گرفت. این روند با انحالل حزب وجهۀ قانونی یافت و نفوذ توده در مدارس 

را کاهش داد.
با آغاز مبارزات ملی شدن نفت و شروع دورۀ دوم، حزب مجدداً هسته های خود 
در مدارس را فعال کرد. دانش آموزان از اصلی ترین گروه های نقش آفریِن حامی نهضت 
باعث واکنش همۀ دولت ها  که  بودند. عملکرد حزب ویژگی هایی داشت  در خراسان 
می شد. دولت مصدق نیز با پشتوانۀ قانون امنیت اجتماعی، به مقابله با حزب توده رفت. 
قدرت نمایی هایی که حزب انجام می داد به ویژه اردوکشی های خیابانی، اگرچه در آغاز به نفع 
دولت او تمام شد، ولی حزب ساز خود را می زد و مصدق در شرایط پیش روی کشور و 
دولتش، حضور یک قدرت اجتماعی خارج از کنترل خود را نمی پسندید؛ بنابراین برخورد با 
تحرکات توده در زمان او نیز ادامه یافت. اسناد متعددی از ادارۀ فرهنگ، استانداری، شهربانی 

و لشگر 8 خراسان مؤید این مطلب است.
دورۀ سوم بعداز کودتای 28 مرداد بود که حیات حزب -ازجمله در مدارس- درمعرض 
خطر جدی قرار گرفت. کشف سازمان نظامی، همۀ فعالیت های حزب را -ازجمله در 
مدارس- تحت الشعاع قرار داد. در اکثر شهرستان های خراسان معلمان و دانش آموزان توده ای 
با اخطار سازمان های دولتی مواجه شدند. رصد جدی فعالیت توده به وسیلۀ دستگاه های 
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نامبرده اجرا می شد. اکثر هواداران و اعضایی که تنها با آرمان های اجتماعی حزب پیوستگی 
داشتند، در شرایط جدید خود را کنار کشیدند. معدود افراد سرسخت که به مقاومت پرداختند 
با انفصال ازخدمت و اخراج از مدارس مجازات شدند. فضای برخورد با توده و تعیین 
تکلیف اعضا و تصفیۀ ادارۀ فرهنگ، تقریباً تا سال 1335 طول کشید. بعداز استقرار قوی 
دستگاه های امنیتی و تشکیل ساواک، حضور توده در مدارس خراسان محو شد و حتی بعداز 
تجدید حیات در اسفند1357 هم توفیق چندانی در خراسان به دست نیاورد و فضا را به نفع 

سازمان های چپ گرای دیگر ازدست داد.
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