
 

  محمد رضا قدوه
   بزرگیاسالم شناس

  راني حزب توده ایدر رهبر
 

ت یک جبهه واحد برای هدایل يشنهاد تشکي، همراه با نامه رهبری حزب و پ۵٧در سال 
او که در آستانه اجتهاد قم را .  شدینيت اهللا خمیدار با آیو د" نوفل لوشاتو "ی راه۵٧انقالب 

 از یاريوسته بود، با بسيران پیآن به حزب توده ا و پس از یترک کرده و سپس به گروه اران
 و هشدار ی از خطر ارتجاع مذهبی آشنا بود و با آگاهینيت اهللا خمیون هم سن و سال آيروحان

 شده ینيت اهللا خمیدار با آی دیروزی انقالب راهي آن در دوران پس از پینینسبت به نقش آفر
  .بود

 شک برجسته یران نبود، اما بیناس حزب توده اگانه اسالم شیاد محمد رضا قدوه، یزنده 
س جمهوری يروزی انقالب و تاسين سال پي او در نخستی ناگهانیخاموش. ن آنها بودیتر

، ی زودرس و ناگهانیخاموش. رانیر کننده برای حزب توده اي ضربه ای بود غافلگیاسالم
ن اعضای ی تریمیقد نفر و از ۵٣ن اعضای گروه ی او را که از شمار جوانتری سالگ۶٩در

 یاسيات سيقدوه عضو ه.  در ربود١٣۵٨رماه ي ت١۴ شنبه ۵خ یرهبری حزب بود، در تار
، بالفاصله پس از یاسين گروه مهاجران سيران بود و همراه با اولیته مرکزی حزب توده ايکم
 و در ۵٨در سال . ران شدی ای حزب راهیته مرکزي کم١۶ پلنوم ی انقالب و برگزاریروزيپ
ر کننده در ي نفس غافلگیک تنگی صلح کرد بدنبال ی جهانی شرکت در شورای که برایرسف
ه او را بسرعت فرا گرفته بود و تالش پزشکان یماری سرطان ريب.  شدیمارستان بستريب

که سال ها در " هاله"مارستان شهرين سفر و در بي نبرد و او در همی نجاتش راه بجائیبرا
ن ي برل-کیپزی در فاصله الیشهر. س کرده بود خاموش شدی را تدریات فارسيدانشگاه آن ادب

  .کيدمکرات
 کرده بود، اما یه قم طيت را در شهر اراک و سپس حوزه علميقدوه دوره کامل درس روحان
 پس از ورود به ید و اندک زمانيون بخشيت را به روحانيدر آستانه اجتهاد لباس روحان

 یت و حتي با روحانیمی قدین سابقه و آشنائيبا هم. وستي نفر پ۵٣، به گروه یاسيمبارزات س
ران اوج ی درایس مستقر شد و جنبش انقالبی در پاری که وی، زمانینيت اهللا خمیشخص آ

رامون انقالب، اوضاع يران پی وقت حزب توده ای نظرات رهبری حاویگرفت، با نامه ا
س و مقر ی پاریران برپا شود، راهی تواند در ای که پس از آن مینده انقالب و نظامیکشور، آ
 جمع شده و کار یونيس، حاال روحانی پاریدر نوفل لوشاتو.  شدینيت اهللا خمیاستقرار آ

 جلوتر از محمد ینسل.  شناختیه قم مي از آن ها را از حوزه علمیبدست بودند که قدوه برخ
  ... پور وی، محتشمیمنتظر

 دفاع از انقالب طرح یع براي وسیک اتحادی ليان آن بر ضرورت تشکین نامه که در پای ا
 ینيت اهللا خمیان آن روز آين سفر با اطرافيقدوه در هم.  رسانده شدینيت اهللا خمیشده بود به آ

ش داشت، ضرورت فاصله یون مرتجع و تارک اندي که از روحانیدار کرد و با شناختیز دين
  .آور شدادی از آنها و کوتاه ساختن دستشان از انقالب را یريگ

اراک پا به جهان گذاشت و پس از ترک " کزاز" در بخش یک خانواده روحانیقدوه  در 
ن سالها يدر هم. ان رساندیالت خود را به پاي تهران تحصی عالیه قم در دانشسرايحوزه علم

 در ین حرکت اعتصابي کرد، که نخستی تهران را رهبری عالیاعتصاب بزرگ دانشسرا
 ی ارانین اعتصاب با دکتر تقيان همیدرجر.  دوران رضا شاه بودیهاد دانشگايط نوبنيمح

م یپس از سقوط رژ.  شدی نفر زندان۵٣ و درجمع ١٣١۶آشنا و همگام شد و در سال 
ات، به ير ادبي از زندان آزاد شد و در کسوت دبیاسيان سيگر زندانیرضاخان به همران د



 

اران یران به جمع یس حزب توده ايتاس پس از یاندک زمان. استخدام وزارت فرهنگ در آمد
 ی جنبش نفت و دمکراسیدر سالها. وستيان گذاشته بودند پي خود که حزب را بنیزندان
ت مبارزه ي جمعیاد قدوه رهبری آن را برعهده داشت، زنده ی که دکتر مصدق رهبریخواه

 مرداد ٢٨ تا ٢۵ سخت ی از صلح را برعهده گرفت و در روزهایبا استعمار و طرفدار
ادآور شد و ی ین سمت با دکتر مصدق ارتباط گرفته و خطر کودتا را به وي با هم١٣٣٢

 که از یخواست.  جهت مقاومت با کودتاگران از جانب مصدق شدیه ايخواهان صدور اطالع
م به خانه يک بار با مراجعه مستقیکبار با تلفن و یز يران نی حزب توده ایات رهبري هیسو
 حزب را ی رهبریام هايپ. ر بار نرفتی زیان گذاشته شد اما وي درمیکتر مصدق با ود
 مبارزه با استعمار را قدوه یت مليام جمعي به مصدق رساندند و پیانوريروز و دکتر کيم فیمر

، او گزارش خود از مالقات یاد احسان طبریبه شهادت زنده . شخصا با مصدق مطرح کرد
 محمدرضا «:ه حزب در تهران داديات اجرائينگونه به هی مرداد ا٢٨با مصدق را صبح روز 

برگشت و حاصل آن را به    پس از مالقات با مصدقبارزه با استعمارت ميس جمعيقدوه رئ
مصدق خواسته بود آه  قدوه از. ته مرآزى گزارش داديه و آميأت اجرائيجلسه مشترك ه«
كى از یفراخوانده شوند و  م به مقابله با آودتاه آوتاهى داده شود و مرديقبل از همه، اعالم«

بگذارد و اجازه داده شود آه   تيار جمعينان مقدارى اسلحه در اختيواحدهاى نظامى مورد اطم
  ».درخواست را رد آرده بود  نیمصدق ا» .ان وارد عمل شونديه آوتاچيها مسلحانه عل آن

ان سلطنت و یاز ضرورت اعالم پاحا یاد قدوه صری زنده ١٣٢۵ یز کودتائيپس از شکست خ
  مرداد فرمانداری٢٨ل، پس از کودتای ين دليکرد و به همران دفاع یا  دریبرقرار جمهور

 ها ممکن ی کودتاچی برایرين دستگیا. ر کنديار کرد تا قدوه را دستگي تهران تالش بسینظام
ش از ياو نه تنها پ. وم شد کودتا به اعدام محکیابا در دادگاه نظاميل قدوه غين دلينشد و به هم

ن يز در همي مهاجرت نی صلح بود، بلکه در سالهای جهانی مرداد عضو شورا٢٨ یکودتا
ده و غزل يک داشت و قصيطبع شعر کالس.  ماندیان عمر باقی، تا پایت جهانيسمت و مسئول

 آشنا با طنز. ا نوشتيه دنی مستعار در نشری با نام هایک سلسله مقاالت ارزشمندی.  گفتیم
 یزي از خرافات ستیسمانی او را رن هنرهاییهمه ا. ز شوخ طبع بودي نلين دليبود و به هم

پس از درگذشت قدوه قرار بود مجموعه مقاالت که در مجله . کرد ی به هم وصل میمذهب
 طنزگونه او یقات، اشعار و نوشته هايمنتشر شده بود، به همراه  تحق" ایگو. ا"ا با نام يدن

کات یت و تحري حاکمیز از بهانه تراشي پرهیران منتشر شود، اما برایاب درابصورت کت
 را در دل یهائ نه ساليون قم هنوز کيروحان. ن کار انجام نشدی و مرتجع اون قشریيروحان

در کنگره  صلح قرار بود ی جهانشنهاد قدوه و قبول شورایي به پیقعت اهللا بریداشتند که آ
، یت اهللا برقعیون انجام نشد و آين روحانير فشار همی که زسفری.  صلح شرکت کندیجهان

 از جمله -ون پرنفوذ قم ير فشار روحانیون دوران خود بود زين روحانیکه از روشنفکرتر
 اد قدوه با همه تجربه اییور زنده حض. ن شهر را ترک کردی به ناچار ا-ت اهللا بروجردییآ

ن يار ارزشمند بود و به همي بسضوری، ح حزب جمع رهبریدادها داشت درین رویکه از ا
ت برای ي حاکم بری توانست در صورت غلبه ارتجاع مذهبی که میرغم خطراتيز، عليجهت ن
ل شد يرت تشکاو از پلنوم هفتم که در مهاج. ران پس از انقالب شدی ای بوجود آورد راهوی

 ١۶نوم شد و پل حزب یاسيات سيز عضو هي نته مرکزی انتخاب شد و بزودیيت کمیبه عضو
 ن اعضایی تریمی از قدیکیب، قدوه ين ترتیبد. د کردي تائ را برای ویین مقام حزبیز اين
 دکتر رادمنش، یلراويز بود و در سه دوره دبيران نی حزب توده ایته مرکزي کمیاسيات سيه

 اد قدوه از جملهیزنده . ن سمت بوديوسته در همي او پانوریياد اسکندری و دکتر کیزنده 
 شاه بود و دفاع از شعار یکتاتوری در زمان دیاسين اتحاد سیع تري وسیمدافعان خط مش

  . کردیدفاع م" کتاتورییجبهه واحد ضد د"


