
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
  ٢٠١٣ اگست ١٣

  

  حزب توده در مھاجرت

  بخش ھفتم

  حزب توده در راستای سياست شوروی

 که نشان از دگرگونی خصلت طبقاتی آنان داشت، ستالينيستی و ضد سوسياليستی جانشينان لنين و مشی ضد مارکس

» تئوری«، ستالينحمالت نابجا و بی بندوبار به . نمی توانست در احزاب کمونيستی و کارگری بازتابی نيابد و يافت

 کارگر بود، احزاب مارکسيست ۀ طبقھمزيستی مسالمت آميز، گذار مسالمت آميز که بوضوح انحراف از جھان بينی

اجالسيه ھيئت ھای نمايندگی احزاب کمونيستی کارگری . ـ لنينست و کمونيست ھای راستين را به واکنش برانگيخت

 بمناسبت چھلمين سالگرد انقالب اکتبر طّی اعالميه ای برخی از مواضع رھبری حزب کمونيست ١٩۵٧در نوامبر 

. ر مسالمت آميز انقالب را تعديل کرد، بر روی انترناسيوناليسم پرولتری تأکيد گذاشتاتحاد شوروی و از آنجمله گذا

اّما خروشچف و ياران او تصميم خود را گرفته بودند و با اينکه امضاء خود را در زير اعالميه گذاشتند، عمالً راه 

  .خشيدندانحرافی خود را ادامه دادند و دامنه انحراف را با انحرافات تازه ای وسعت ب

 که ھمه امضاء خود را در پای آن گذاشتند کوششی بود برای ١٩۶٠اعالميه جلسه احزاب کمونيستی و کارگری در 

مبارزه ميان مارکسيسم و رويزيونيسم که تا اين ھنگام در پشت پرده . حفظ وحدت جنبش کمونيستی که ناکام ماند

جنبش کمونيستی جھانی، اين نھاد عظيم و پرتوان . جريان داشت، از آن پس آشکارا و در مقياس وسيع درگرفت

 ۀاکثريت در پی اتحاد شوروی راه رويزيونيسم را در پيش گرفت و اقليتی در مواضع طبق. وحدت خود را گم کرد

از . در احزابی نيز که براه رويزيونيسم افتادند بخشی زير بار مشی اتحاد شوروی نرفت. کارگر استوار ماند

 انقالبی خود را پی گرفت و ۀجدا شد و احزاب مارکسيستی ـ لنينستی خود را سازمان داد، مبارزرويزيونيست ھا 

احزاب رويزيونيست بتدريج و . خود را دنبال ميکندۀھنوز ھم بصورت گروه ھای کوچک، اينجا و آنجا مبارز

فروپاشی کشيد، در اتحاد شوروی نيز کارش به . آشکارا مواضع مارکسيسم را يکی پس از ديگری رھا کردند

جمھوری ھای آن ناسيوناليسم جای مارکسيسم و انترناسيوناليسم را گرفت که مظاھر آن ھم اکنون در برابر ديد 

فقط پرولتاريا که منافع و آرمانھای .  تکيه زدندستاليناينھا است عواقب خيانت آن سفلگان که بر جای . ھمگان است

  .يگر پيوند دھد و به آنھا وحدِت استوار و پايدار ببخشدواحدی دارد قادر است ملّت ھا را بيکد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ايران يکی از آن احزابی بود که کورکورانه بدنبال حزب کمونست اتحاد شوروی براه افتاد و نمی ۀحزب تود

اعضای رھبری آن در  اتحاد شوروی ميزيستند، زندگی و فعاليّت آنھا در گروی دنباله روی از اتحاد . توانست نيفتد

 ايران به مشی ضد سوسياليستی و ضد انقالبی رھبران شوروی پيوست و آنرا مشی خود ھم ۀحزب تود. وی بودشور

جلوه ھای چنين پيوستگی بتدريج از آغاز دھه شصت ميالدی . در ايران و ھم در ارتباط با جنبش کمونيستی قرار داد

 آن تصميمی اتخاذ ۀھنوز در بار)  مرکزیۀھيئت اجرائيه و کميت(بروز کرد برغم آنکه ارگان ھای رھبری حزب 

تا اوائل دھه شصت حزب توده ھنوز عليه احزاب مارکسيست ـ لنينيست و در رأس آنھا حزب . نکرده بودند

در نزد مقامات شوروی، خودسرانه در رأس ھيئت » خود شيرينی«اسکندری برای . کمونيست چين سخنی نمی گفت

ت رومانی، در شادباش خود به کنگره، به حزب کمونيست چين حمله کرد و  حزب کمونيسۀنمايندگی حزب در کنگر

را شنيد که از آن سخت بوجد آمد  و پايه دبير اّولی » به شما تبريک می گويم«از زبان سوسلوف سخن تحسين آميز 

  .گذاشت» محلّل«خود را ولو بصورت 

ت نفری انتخاب کرد که من نيز در ترکيب آن  ھفۀ مرکزی يک ھيئت اجرائيۀھر چه بود پلنوم چھارِم وسيع کميت

در يکی از نخستين جلسات اين ھيئت در مسکو موضوع کار حزبی مطرح شد که چه بايد کرد و چگونه . وارد شدم

در مسکو امکان ھيچگونه فعاليّتی .  انتقال رھبری از مسکو به برلن مطرح گرديدمسألهدر اين جلسه . بايد کار کرد

يران غير محتمل بنظر ميرسيد، حتی فعاليّت در ميان جوانان در کشورھای غربی نيز دورنمائی نبود، رابطه با ا

از اينرو تصميم بر اين . برلن، شھری بی در و دروازه، دست رھبری را در فعاليّت حزبی باز ميگذارد. نداشت

کانات ماّدی و مالی برای فعاليّت گرفته شد که از مقامات شوروی بخواھيم با انتقال رھبری حزب به برلن و تأمين ام

.  راديوئی بودۀدر ميان امکانات يکی ھم داشتن يک فرستند. موافقت کنند من خود از موافقين محکم اين انتقال بودم

  .قرار شد مراتب به اطالع مقامات شوروی برسد

 ۀديدار در محل کميتدر ھمين اثنا حزب کمونيست اتحاد شوروی از رھبری حزب برای ديداری دعوت کرد و اين 

مرکزی حزب کمونيست شوروی انجام گرفت که کوئوسينن، عضو دفتر سياسی حزب کمونيست شوروی نيز 

او پس از خوش آمد گوئی و تبريک به ھيئت اجرائيه که مورد اعتماد حزب قرار گرفته است پيشنھاد . حضور داشت

در آنجا امکان فعاليّت ھم در ميان جوانان ايرانی  منتقل شود چون المانکرد که رھبری به جمھوری دموکراتيک 

او در واقع ھمان پيشنھادی را داد که ما به حزب . کشورھای اروپای غربی و ھم در ايران بيشتر و آسانتر است

. رادمنش توضيح داد که ھيئت اجرائيه در بحث خود به ھمين نتيجه رسيده است. کمونيست شوروی داده بوديم

.  نميرود وقتی می گويم که موضوع انتقال به برلن برای نخستين بار در ھيئت اجرائيه مطرح شدخاطره ام به خطا

طبری و کيانوری در کتابھای خود به اين بحث اشاره ای ھم ندارند و اينگونه وانمود شده که پيشنھاد از جانب 

يکان به آنھا، در ھيئت اجرائيه مطرح  انتقال با اشاره شوروی ھا، توسط يکی از نزدۀشايد مسئل. شورويھا بوده است

  .شده و سپس توسط کوئوسينن به ما ابالغ گرديده است

  . در اين زمينه بيان داشته باھم نميخواند٣٧٧ و ٣٧۶سر و ته مطالبی که کيانوری در خاطرات خود در صفحات 

  :کيانوری بر آنست که

يعنی يک سال پيش (» ح شدمطر) ١٩۵۶ (١٣٣۵از اواسط سال ...  انتقال رھبری حزبۀمسئل«

  .»رھبری حزب با اين پيشنھاد موافقت کرد«.)  ـ ف١٣٣۶از تشکيل پلنوم چھارم ـ تير ماه 

 انتقال رھبری به برلن پس از انتخاب ھيئت ۀ مرکزی مقيم مسکو است؟ مسئلۀکدام رھبری؟ آيا منظور اعضای کميت

  او ادامه ميدھد؛. اجرائيه در پلنوم چھارم، پيش آمد
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در ديدار با رھبری نوين حزب، اين .... کوئوسينن«د روز پس از پايان پلنوم چھارم آقای چن«

  »پيشنھاد را مطرح کرد

  :و بالفاصله اضافه می کند

ضمير ( ھشتم حزب کمونيست چين در جريان بود کوئوسينن از ما خواست ۀدر اين زمان کنگر«

نيدگی حزب، اين پيشنھاد را در پکن با که ھيئت نما.) ما به چه کسی يا مقامی داللت دارد؟ ف

  » در ميان بگذاردالمان جمھوری دموکراتيک ۀوالتراولبريشت دبير کّل حزب سوسياليست متّحد

ھيئت نمايندگی حزب توده در اکتبر . را انتخاب کرد» رھبری نوين« تشکيل شد و ١٣٣۶پلنوم چھارم در تير ماه 

 به رھبری ١٩۵٧رکت داشت، چگونه ممکن است کوئوسينن در  حزب کمونيست چين شۀدر کنگر) ١٣٣۵ (١٩۵۶

   در اين کنگره با اولبريشت برای انتقال به برلن وارد مذاکره شود؟١٩۵۶حزب توده توصيه کند که در 

  :کيانوری اين تناقضات را با عبارت زير تکميل می کند

وب است ھيئتی را به برلن ی اطالع دادند که خالمانچند ھفته پس از بازگشت ما از چين، رفقای «

  ». جزئيات مسائل گفتگو کنيمۀبفرستيم که دربار

» چند ھفته پس از بازگشت از چين«اّما . اسکندری و کيانوری از جانب ھيئت اجرائيه به اين مأموريت رفتند

ماه ھا پيش » یالمانرفقای «چگونه ممکن است ). ١٩۵۶اکتبر يا نوامبر ( است ١٣٣۵مصادف با مھرماه يا آبان ماه 

 انتقال ھيئت اجرائيه به برلن دعوت ۀھيئتی را برای مذاکره دربار» رھبری نوين«از تشکيل پلنوم چھارم و انتخاب 

  کنند؟

بھر حال يک امر مسلّم است و آن اينکه مقامات شوروی با اقامت ھيئت اجرائيه در مسکو موافقت نداشتند و 

 ايران به ۀلنوم چھارم، انتخاب رھبری و آغاز فعاليّت مجّدد حزب تودخبر تشکيل پ. محترمانه عذر او را خواستند

صرف حضور رھبری در مسکو ولو آنکه کاری . يقين به گوش شاه و مقامات دولتی ايران رسيده بود و يا ميرسيد

 روابِط ُحسِن ھم انجام نميداد، از جانب دولت ايران با بدگمانی تلقّی ميشد و خودبخود عامل مخّل در استقرار و دوامِ 

. من قبالً گفته ام که شوروی ھا تمايلی به فعاليّت حزب در ايران نداشتند. ھمجواری ميان ايران و اتحاد شوروی بود

نيز ابزاِر اِعماِل ھمزيستِی مسالمت آميز بود گر چه درگفتارھای خود گاھی ھم انتقادات » پيک ايران«راديوی 

نيز دست ميزد سرانجام نيز به خواست دولت ايران و به بھانه روابط ُحسن رقيقی می پراکند، و گاه به حمالتی 

 ايران و حفظ او در اين مقام علی رغم عدم شايستگی او مسؤولانتخاب رادمنش به ِسمِت . ھمجواری تعطيل گرديد

مت آميز که به اشتباھات سنگينی منتھی شد به اين خاطر بود که در ايران کاری صورت نگيرد و ھمزيستی مسال

  .برھم نخورد

کمتر کسی از اعضای پلنوم با واگذاری .  سخت متزلزل بود١در پلنوم دھم وضع رادمنش بعلت داستان حسين يزدی 

 ۀايرج اسکندری کانديدای اين مقام بود ولی با مداخل. يت ايران و ِسمِت دبير اّولی به او موافقت داشتمسؤول

عھده » موقّت«ئت اجرائيه بود و ھيئت دبيران با يدک کشيدن صفت ی که صورت گرفت تعطيل ھيتغييرشورويھا 

 می گويد که جانشين ١١٧ ۀاسکندری در خاطرات خود در صفح. دار رھبری حزب تا پلنوم بعدی گرديد

  :پاناماريوف به او گفت

 منظور دبير اّولی است(ما مقتضی ميدانيم که شما کانديدای خود را پس بگيريد و برای اين مقام «

  »کانديدا نباشيد.) ـ ف

  ايرج ھم طبق معمول تسليم می شود اّما آنجا که بايد الف بزند با تمسخر می گويد؛
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  !!»آقا در کار ما خواھش می کنم مداخله نکنيد: به چرنوف صريحاً گفتم«

 و ايرج يت کار ايران را بر عھده می گيردمسؤولدر ھيئت دبيران موقّت، دوباره به پيشنھاد کامبخش، رادمنش 

عجيب آنکه در پلنوم يازدھم تعطيل ھيئت اجرائيه ادامه يافت و ھيئت دبيران با . موافقت خود را با آن ابراز ميدارد

يت کار ايران را حفظ کرد مقام دبير مسؤولبر جای ماند و در اين ھيئت نيز رادمنش نه تنھا » موقّت«حذف صفت 

تازه ای » دسته گلھای«ار ايران تا زمانی که رادمنش در ارتباط با يت کمسؤول. اّولی را نيز به خود اختصاص داد

اين اصرار و پافشاری شوروی ھا را . که به آب داد و از مقام ھای خود معزول شد در کف بی کفايت او قرار داشت

يران فعاليّتی  ايران به چه چيز ميتوان تعبير کرد جز اينکه آنھا نمی خواستند در امسؤولدر حفظ  رادمنش به ِسمِت 

 سازمان گيرد؟

  المانباری با موافقت حزب کمونيست اتحاد شوروی و مذاکره با مقامات حزب سوسياليست متّحده، ھيئت اجرائيه به 

ی تذّکر دادند که در برلن نميتوان امنيّت ھيئت رھبری حزب توده را حفظ المانچون مقامات . دموکراتيک انتقال يافت

 ھمه چيز ١٩۵٨رھبری به اليپزيک منتقل شد و روز اّول ژانويه ) ديوار برلن برپا نشده بوددر آنموقع ھنوز (کرد 

  .برای کار و فعاليّت آماده بود

دارو دسته «که چنين » دار و دسته«نه تضاد ميان .  تضادی در درون ھيئت اجرائيه بسته شدۀاز ھمان آغاز نطف

ده ام بلکه تضاد مارکسيسم ـ لنينيسم با رويزيونيسم، تضاد ھرگز وجود نداشت و من قبالً آنرا توضيح دا» ای

 خط مشی حزب و تعيينوابستگی به اتحاد شوروی و چشم و گوش بر حکم و فرمان شوروی داشتن با آزادی در 

در ھيئت اجرائيه قاسمی و من نه حمالت زشت و . اين تضاد در آغاز کار ھنوز ميدان بروز نيافته بود. اجرای آن

مطروحه در گزارش علنی » تئوريک«د می کرديم  و نه به مسائل ئي تأستالينران حزب شوروی را به چرکين س

 اعضای ھيئت اجرائيه که از مشی شوروی پيروی می کردند کم و ۀاين نظر ما را بقي. خروشچف صّحه ميگذارديم

  .د نشده بود که مظاھر آن به چشم آيدبيش ميدانستند ولی چنانکه گفتم در آغاز کار رھبری، اين تضاد ھنوز آنچنان حا

  کيانوری بر آنست که؛

  »دکتر فروتن در گذشته بيش از ديگران بدرستی نظرات حزب کمونيست شوروی اعتقاد داشت«

زمان را از يک روز تا پنجاه سال در اختيار خواننده ميگذارد و با اين قيد اين توھّم را برمی » در گذشته«او با قيد 

تن گويا بيش از ديگران به نظريات امثال خروشچف ، سوسلوف، برژنف و خائنينی از اين دست انگيزد که فرو

او عمداً موضوع را مبھم می گذارد برای آنکه سايه ای از بدگمانی بر روی اعتقادات فروتن . اعتقاد داشته است

  .بيندازد

سوسياليسم را می ساخت، دشمنان را آری من به نظريات حزب کمونيست اتحاد شوروی در دوره ای که اين کشور 

فاشيسم را ) داخلی و خارجی(با منطق و استدالل می کوبيد و از صحنه بيرون می راند، با سياست درست و سنجيده 

از پای درآورد، آری من در اين دوره بدرستِی نظرياِت حزب و دولت اتحاد شوروی اعتقاد داشتم ولو آنکه آنھا را 

اّما راستش اينست که اعتقاد من بيش از ديگران نبود، منتھا من به مشی و سياست، به . انستممبری از اشتباه نمی د

حزب و دولت شوروی اعتماد و ايمان داشتم و ديگران به شخصيت ھائی که در رأس حزب و دولت » نظريات«

چوف جای لنين شوروی قرار داشتند، بھمين جھت ھم وقتی شخصيت ھای ديگری مانند خروشچف، برژنف و گاربا

بياد مياورم .  را گرفتند بدنبال آنھا براه افتادند، صرف نظر از اينکه نظريات و مشی و سياست آنھا چيستستالينو 

و بطور مشخص صحبت بر سر (که کيانوری و من بر سر اين حکم مارکسيستی که در سوسياليسم وسائل توليد 

 کاال بيرون می اوفتند و خريد و فروش ۀاز مقول)  کشاورزی بودايستگاه ھای ماشين و تراکتور در جنب تعاونی ھای
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را به تعاونی » ايستگاه ھای ماشين و تراکتور«ولی ھمين که خروشچف تصميم گرفت . نمی شوند اتفاق نظر داشتيم

 به من بقبوالند که راه رفتن بسوی» منطق و استدالل«ھا بفروشد، کيانوری بدنبال خروشچف رفت و ميخواست با 

 بود بلکه به اين ستالين را پذيرفته بودم نه بخاطر آنکه نظر ستالينمن نظر . سوسياليسم ھمين است و جز اين نيست

خاطر که در انطباق کامل با مارکسيسم بود، به اين خاطر که راه سوسياليسم راه مالکيت اجتماعی و عمومی بر 

طبيعی است که من علی . يسم را زير پا می گذاشتوسائل توليد است و تصميم خروشچف اين اصل اساسی سوسيال

می دانستم و آنرا ) و امروز می گويم ضد سوسياليستی(کيانوری اقدام خروشچف را نادرست » استدالالت«رغم 

  .نمی پذيرفتم

از خصوصيات کيانوری اينکه امروز با قّوت و پافشاری، حکمی را اثبات می کرد و فردا عکس آن حکم را اگر 

، در »در گذشته«حزب کمونيست » نظريات«اينکه من به .  افتاد با ھمان قّوت و پافشاری بشما می قبوالندالزم می

 ساختمان سوسياليسم اعتقاد داشتم موضوعی است که ھرکس می تواند از نوشته ھای من آنرا دريابد و من اين ۀدور

  .را مايه سربلندی خود ميدانم و نه سرشکستگی

 زدائی انتقاد ستالين اعتقاد داشت و جسته گريخته از ستالينذشته ھم خيلی به البتّه فروتن در گ«

  .»می کرد

 ستالين«بديھی است با . در ھمان موقع برای من بمعنی سوسياليسم زدائی بود و ھنوز ھم ھست»  زدائیستالين«

که مقدمه زدودن سوسياليسم بود و امروز ديگر اين امر برای ھمه مانند آفتاب روشن است نمی توانستم » زدائی

  .موافق باشم

در خالل اين نوشته »  تئوريک  نبود؟مسأله فروتن ۀمسئل«آيا اين دو عبارت کيانوری نقض اين نظر او نيست که 

  :ستفاده می کنم برای رّد اين اِسناِد ديگِر کيانوری که می گويدمن مطلب را بيشتر خواھم شکافت فعالً از فرصت ا

بنظر من علت جدائی افرادی چون کشاورز و قاسمی و فروتن و غيره بن بست ھای شخصی «

  )۴٣٩. ص(» بود و اين عمل آنھا علّت تئوريک نداشت

کشاورز می گذارد که آنھا را  خود ۀکيانوری گذشته از اينکه قاسمی و فروتن را در کنار ھمکار پست و فروماي

جريان پلنوم يازدھم سند محکمی بر بطالن . خفيف و تحقير کند، نظری ابراز ميدارد که از بيخ و بن نادرست است

  :با اين حال پيش از پی گرفتن کار ھيئت اجرائيه به چند نمونه اشاره می کنم. اين نظر است

»  واحِد ملّیۀ ايران و جبھۀحزب تود«مقاله ای از من تحت عنوان ) ١٣۴٠زمستان ( دنيا ۀ ـ در شماره چھارم مجلّ ١

 ايران بمثابه حزب طبقه کارگر وظيفه دار شده که بکوشد طبقات و اقشار ۀدر اين مقاله حزب تود. درج شده است

يح و  واحدی گردآورد و خود با سياستی صحۀملّی و دموکراتيک را در مبارزه با امپرياليسم و فئوداليسم در جبھ

در اين مقاله يادآوری شده که حزب توده تمام خصائل الزم برای تحقّق . سنجيده رھبری اين جبھه را بدست گيرد

معذالک مقاله نه در راستای مشی سياسی شوروی بود و نه در جھت برخورد آن با . چنين جبھه ای را دارا است

  :ه کنيدبه اين عبارت از مقاله توجّ . حزب کمونيست چين و دولت چين

در چين . دو کشور چين و ھندوستان پس از جنگ دّوم جھانی استقالل خود را بدست آوردند«

 ۀحزب کمونيست در رأس قدرت قرار گرفت و در ھند بورژوازی ملّی يا بعبارِت دوستان جبھ

امروز کداميک از اين دو کشور از استقالل سياسی و اقتصادی . »جنبش اصيل ملّی«ملّی 

به سياست خارجی است؟ کداميک از » وابسته«و » متّکی«وردار است؟ کداميک بيشتری برخ

  »اين دو حکومت بيشتر در جھت منافع و مصالح ملّی گام برداشته است؟
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  :از لحاظ سياست شوروی سه ايراد به اين مطلب وارد بود

ن نکته که فقط سوسياليسم راه نخست اينکه در آن از برتری سوسياليسم بر سرمايه داری دفاع شده است، دفاع از اي

بود، چيزی » راه رشد غير سرمايه داری«نجات خلق ھا است در حالی که شوروی در کشورھای وابسته ھوادار 

ھمانند اقتصاد پس از انقالب بھمن در ايران، اقتصادی که در آن واحد ھای اقتصادی و اقتصاد در مجموع در دست 

شوروی که خود آثار سوسياليسم را از کشور شوروی ميزدود . وازی ملّیدولت است و دولت ھم در اختيار بورژ

  چگونه ممکن بود با برتری سوسياليسم بر سرمايه داری دمساز گردد؟

ديگر اينکه اتحاد شوروی در اين انديشه بود که ھند را تحت نفوذ خود درآورد، در آن سرمايه گذاری کند، اقتصاد 

  .مضمون عبارت فوق در راستای اين انديشه نبود. يار خود گيردآنرا تا آنجا که بتواند در اخت

و باالخره مقاله در واقع ستايش از رژيم سوسياليستی چين است که برای خلق استقالل، آزادی و اقتصادی شکوفان 

د به ارمغان آورده است و سياست شوروی در اين زمان سياست مبارزه با حزب کمونيست چين بود و نه تبليغ به سو

  .در مقاله وعده کرده بودم که مقايسه ھند و چين را طّی مقاله ديگری به خوانندگان عرضه دارم. آن

  :آنچه که حمالت ھواداران شوروی را برانگيخت عبارتی بود در پايان مقاله

ھيچ حزبی در :احزاب کمونيست در حين حفظ مناسبات برادرانه از استقالل کامل برخوردارند«

 خود را خود تشخيص ميدھد ۀ مداخله نمی نمايد و ھر حزبی راه و اشکال مبارزامور حزب ديگر

 ۀاعالميه جلس. زيرا شرايطی که احزاب مختلف در آن مبارزه می کنند بکلّی متفاوت است

 با صراحت اين مطلب را ادا ١٩٦٠ احزاب کمونيستی و کارگری در مسکو، در نوامبر ۀمشاور

ی ـ لنينيستی دارای استقالل و حقوق مساوی می باشند سياست تمام احزاب مارکسيست«:می کند

خود را بر پايه شرايط کنکرت کشورھای خود و با راھنما قرار دادن اصول مارکسيسم ـ لنينيسم 

 کارگر و ۀاشتراک سياست آنھا ناشی از وحدت منافع حياتی و عميق طبق«. »تنظيم می نمايند

 ايران نيز بر ۀب کمونيست اتحاد شوروی و حزب تودزحمتکشان ھمه کشورھا است مناسبات حز

  »اين پايه استوار است

 گذاردند ١٩۶٠آنھا امضاء خود را در زير اعالميه . بديھی است اين نظريات به مذاق رھبران شوروی خوش نميامد

ت لعنتی که خشم و در پايان مقاله اين عبار. برای آنکه خود را بظاھر ھوادار برابری و استقالل احزاب بنمايانند

  :ھواداران شوروی را برانگيخت

معذالک در عمل گاھی در پاره ای مسائل مشخص مواضع دو حزب می تواند با يکديگر تطبيق «

نکنند، حزبی که دولت را در دست دارد و بايد روابط دولتی خود را با دولت ھای ديگر بدرستی 

زئيات با حزبی که در حال بسيج و تجھيز تنظيم کند نمی تواند سياستی در کلّيه موارد و در ج

مثالً دولت اتحاد شوروی با پيروی از اصل . توده ھای مردم برای نيل به قدرت است تطبيق نمايد

ھمزيستی مسالمت آميز در دنبال ايجاد روابط دوستانه با دولت ھای غير سوسياليستی و منجمله با 

 ايران بايد از مبارزه عليه دستگاه ۀ حزب تودآيا اين امر بدان معنی است که. دولت ايران است

حاکمه و شاه در رأس آن و برای سرنگون ساختن آن دست بردارد؟ چنين نتيجه گيری بدون شک 

  »نادرست است

حمالتی از شھرھای باکو و مسکو به اين مقاله صورت گرفت که بازتاب چندانی در ھيئت دبيران و ھيئت اجرائيه 

  .نداشت
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. » دو راه رشدۀدر بار«مقاله ای از من است تحت عنوان )  شماره اّول١٣۴١بھار ( دنيا ۀعدی مجلّ  بۀ ـ در شمار٢

مقصود من از نوشتن اين مقاله نشان دادن برتری راه . منظور از دو راه رشد، سرمايه داری و سوسياليسم است

ين و ھند را پس از بيش از ده سال برای نشان دادن اين برتری دو کشور چ. سوسياليستی بر راه سرمايه داری است

چين و ھند دو کشور پھناور و پر جمعيت که تا بعد از جنگ دّوم جھانی . پس از استقالل با يکديگر مقايسه کرده ام

ھر دو کشوری عقب مانده بودند که ). ھند بصورت مستعمره و چين نيمه مستعمره( استعمار می زيستند ۀتحت سلط

ً در سطح رشد برابری قرار داشتندھنگام دستيابی به آزادی  آزادی خود را بدست ١٩۴٧ھند در .  و استقالل تقريبا

در چين پرولتاريا حکومت می کرد و در : تفاوت اين دو در ماھيّت طبقاتی دولت آنھا بود. ١٩۴٩آورد و چين در 

چين، طّی اندکی بيش از ده آمار پيشرفت ھای اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نشان می داد که . ھند بورژوازی ملّی

 من ھمه از مطبوعات شوروی و ۀآمارھای مورد استفاد. سال، رشدی بمراتب سريعتر و دامنه دارتر داشته است

  .بخصوص از آنسيکلوپدی شوروی گرفته شده بود برای آنکه جای ھيچگونه ايرادی باقی نماند

تبليغ . ھيچ کمونيستی نمی توانست به مخالفت با آن برخيزداز لحاظ اصولی اين مقاله تبليغ به سود سوسياليسم بود که 

. برتری سوسياليسم بر سرمايه داری با تکيه بر فاکت ھا و آمارھای مسلّم از وظائف تعطيل ناپذير کمونيست ھا است

کنم با اين حال اين مقاله با اعتراض شديد اعضاء حزب و فرقه در باکو و مسکو مواجه گرديد که اگر اشتباه نمی 

ً برای ھيئت اجرائيه فرستادند در محل کار ھيئت اجرائيه نيز عناصر وابسته يا ھوادار مشی شوروی به . کتبا

 دنيا را در اين ھنگام طبری بر عھده ۀيت مجلّ مسؤول. (اسکندری که دبير تبليغات و انتشارات بود شکايت بردند

اينھا چيست که شما می نويسيد؟ در شگفت ماندم که : به من اين بار اسکندری واکنش نشان داد و بمن گفت). داشت

: پرسيدم اشکال و ايراد در چيست، در کجا است؟ از او پرسيدم.  دنيا را می گويمۀ مجلّ ۀگفت مقال. منظورش چيست

و . آيا مقاله را خوانده ايد؟  پاسخ منفی بود پرسيدم پس انتقاد شما از چه رو است؟ گفت من نمی دانم، اينھا می گويند

. چيزی نداشت بگويد. مضمون مقاله را برای او توضيح دادم. منظورش از اينھا منتقدين ھوادار مشی شوروی بود

  .ساکت شد

  

 شوروی ترجمه کردم تحت عنوان ۀ دنيا برای اينکه اشکالی پيش نيايد مقاله ای از يک مجلّ ۀ بعدی مجلّ ۀـ در شمار٣

ھائی پرداخته بود که » سوسياليسم« دارم اين مقاله به انتقاد از انواع تا آنجا که به خاطر» سوسياليسم افريقائی«

سوسياليسم دموکراتيک در سنگال، سوسياليسم کئوپراتيو در مصر، : کشورھای افريقا خود را با آن مياراستند

و بر سوسياليسم  مقاله اين سوسياليسم ھا را از آن خرده بورژوازی دانسته ۀنويسند... سوسياليسم اسالمی، سوسياليسم

مو الی «محتوای مقاله کامالً در راستای مارکسيسم بود و بقول معروف . علمی، سوسياليسم مارکس تأکيد کرده بود

اين مقاله که من فقط آنرا به فارسی برگردانده بودم اين بار جنجالی برانگيخت که حتی کار به . »درزش نمی رفت

که (ورد حمله قرارگرفتم در حالی که اگر کسی گناھی مرتکب شده بود از ھمه سو م. بحث در ھيئت اجرائيه کشيد

وقتی يادآوری کردم که اين مقاله از من نيست از خود شوروی ھا است جودت اين .  شوروی بودۀنويسند) نشده بود

نمی فھميد او . اين مقاله چند ماه پيش نوشته شده و شوروی ھا ديگر چنين نظری ندارند: جواب احمقانه را بمن داد

بازی می کنند، از يکسو انتشارات مارکسيستی دارند برای آنکه نقاب » دودوزه«که رويزيونيست ھای شوروی 

 ۀمقال.  زشت و نفرت انگيز شان نيفتد، از سوی ديگر انديشه و عمل آنھا ضد مارکسيستی استۀمارکسيسم از چھر

  . می داد که من از آن استفاده کرده بودم نقابدار رويزيونيسم را نشانۀچھر» سوسياليسم افريقائی«
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 آينده از من خواست که مقاالت سياسی را  کنار بگذارم و به نوشتن مقاالت ۀ دنيا برای شمارۀ مجلّ مسؤولـ طبری ۴

در اين مقاله سخن بر سر آن بود . نوشتم» ژنتيک مدرن«، مقاله ای تحت عنوان »امتثال امر کردم«. علمی بپردازم

دانشمندان ديگری برعکس تأثير محيط . ات آنھا را مستقل از محيط می دانندتغييرنی کروموزوم و ژن و که دانشمندا

در حالی که .  کننده باال ميبرند و فعل و انفعاالت درون ياخته را بدست فراموشی می سپارندتعيين عامل ۀرا تا درج

متأسفانه مقاله در اختيارم نيست . و درونی استات ژنھا و کروموزم ھا بر اثر کنش و واکنش عوامل بيرونی تغيير

تا مضمون آنرا دقيقتر بازگو کنم اين مقاله ھر چه بود به کاسه کوزه کسی برنميخورد با اينکه ھنوز نظريات بی 

  .اساس ليسنکو و لپه شينسکايا در بخشی از محافل زيست شناسی شوروی حاکم بود

ه دامان ھيئت اجرائيه را گرفت، پرخاش به رھبری که چرا صفحاتی از  مقاله کۀآتش خشم اين بار نه دامن نويسند

 فوق ۀمقال.  دنيا برای من ممنوع شدۀاز آن پس نوشتن مقاله در مجلّ .  دنيا را در اختيار فروتن قرار می دھدۀمجلّ 

  . دنيا انتشار يافته استۀآخرين مقاله ای است که به قلم من در مجلّ 

گر چه گاھی از راه صحيح منحرف شده ولی در مجموع با نظريات تئوريک حزب  دنيا ۀمقاالت من در مجلّ 

حتی در آنجا که سخن از ھمزيستی مسالمت آميز بميان آمده، به آن از ديدگاه مارکسيستی . شوروی نمی خواند

  . مقابل ھمزيستی مسالمت آميز خروشچف و ياران وی استۀنگريسته ام که درست در نقط

 مارکسيسم ـ لنينيسم ۀ تئوريک است، مسئلۀ فروتن، مسئلۀز آنست که برخالف نظر کيانوری مسئلاينھا ھمه حاکی ا

  . جھان بينی پرولتاريا است و اين ھنوز تمام نيستۀاست، مسئل

  

  .در ارتباط با حسين يزدی برايم اتفاق افتاد مياورم) ١٣۴٠يا  (١٣٣٩در اينجا حادثه ای را که در سال .١

اعضای حزب از ايران به پاريس بيايد، با حزب تماس گيرد و وسيله ارتباط در اختيار او گذاشته قرار بود يکی از 

مطرح و پيشنھاد شد که برای تماس، من به پاريس ) رادمنش، کيانوری و فروتن(اين موضوع در شعبه ايران . شود

در جلسه بعد کيانوری . تسليم شدمابتدا نپذيرفتم ولی در برابر اصرار دو رفيق ديگر بخصوص کيانوری . سفر کنم

شگفت اينکه او در اين نظر پايدار . اشکالی نبود.  داد و خواست که او برای تماس به پاريس برودتغييرنظر خود را 

ھيچ توضيحی ھم . در جلسه ديگر شعبه دوباره به رأی اّول خود بازگشت و مرا برای مسافرت نامزد کرد. نماند

  .د رأی خود نداتغييربرای 

خواستم برای . گذرنامه ای آماده شد،  البتّه با نام مستعار، گذرنامه ای که ھيچگونه اشکالی در آن بچشم نميخورد

رادمنش گفت يزدی رواديد را خواھد گرفت و نيازی به رفتن من به . دريافت رواديد فرانسه به برلن غربی بروم

باز ھم رادمنش توصيه کرد که با حسين . ريس پرواز ميکردمبايستی با ھواپيما از برلن بسوی پا. برلن غربی نيست

  .يزدی که با اتومبيل خود به پاريس ميرفت ھمراه شوم

شب را در ميان راه .  را گرفتمالماندر مرز رواديد عبور از .  براه افتاديمالمانصبح از اليپزيک بسوی مرز دو 

ه ای اقامت گزيديم، مأموريت خود را انجام دادم و چند در مھمانخان. بيتوته کرديم و روز بعد به پاريس رسيديم

زمان بازگشت فرارسيد،  . يت حسين نظری در پاريس ماندممسؤولروزی ھم برای تماس با حوزه حزبی پاريس به 

و به اتفاق يزدی به ) در آنموقع ھنوز لزوم رواديد برای ايرانی ھا برقرار بود( غربی داشتم الماننياز به رواديد 

حسين يزدی بليط ھواپيما را تھيه کرد و من .  مراجعه کردم و روز بعد رواديد را دريافت داشتمالمانولگری کنس

  .خود برای پرواز به فرودگاه رفتم
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در فرودگاه فرانکفورت، ھنگام کنترل گذرنامه، مأمور پليس از من خواست اندکی منتظر بمانم تا کنترل مسافران 

مأمور کنترل ابتدا . در فکر فرو رفتم که چه پيش آمده که مرا نگاه داشته اند. ری ايستادمدر کنا. ديگر به انجام رسد

پس از يک انتظار بيست دقيقه که . با يکی ديگر از پليس ھای فرودگاه صحبت کرد و سپس ھر دو به اطاقی رفتند

ت به برلن غربی و از آنجا به فکر ميکردم لو رفته ام،  گذرنامه مرا با معذرت بازپس دادند و من از فرانکفور

  .اليپزيک بازگشتم

در گذرنامه ھيچ اثری که . در جلسه ھيئت سه نفری، پس از دادن گزارش، جريان فرانکفورت را نيز توضيح دادم

اما کيانوری که برای ھر مشگلی راه حلّی داشت عللی . در موثق بودن آن شک و ُشبھه ای ايجاد کند و جود نداشت

پس از دستگيری حسين يزدی و بازپرسی معلوم شد که او نام واقعی من و . يچکدام قابل قبول نبودذکر کرد که ھ

چه . فتوکپی گذرنامه را به ساواک داده و ساعت پرواز مرا از پاريس به فرانکفورت در اختيار ساواک گذاشته است

من کاری نداشته باشد تا مبادا حزب به شد که مرا دستگير نکردند؟ يزدی توضيح داده بود از ساواک خواسته که با 

. او خيال داشت کيانوری را که عامل لو رفتن پدرش ميدانست، به غرب بياورد و او را ترور کند. او مشکوک شود

  .اين قصد او مرا از خطر نجات داد

که در جلسه ی گزارش کوتاھی در چند صفحه از بازپرسی حسين يزدی به ھيئت اجرائيه تسليم کردند المانمقامات 

گزارش حاوی مطلب ديگری نيز از آنجمله در مورد رضا روستا بود که چون جالب بود . ھيئت اجرائيه قرائت شد

ی رادمنش، کامبخش و او را خواسته و نتيجه المانکيانوری بر آنست که مقامات . در خاطرم باقی مانده است

  .قت نيستبازپرسی را به اطالع آنھا رسانيده اند که مقرون به حقي

  

 

 


