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  سازمان انق�بی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد

 2013اگست  15

  حزب توده در مھاجرت

  بخش ھشتم

  مشی سياسی حزب توده

مارکسيسم و رويزيونيسم در درون ھيئت اجرائيه ھنوز حاد نبود و در نتيجه در عمق در پيش گفتم که تضاد ميان 

بدنبال خروشچف و ) پنج نفر(دليل آنھم اينست که ھيئت اجرائيه گرچه در اکثريت خود . ميماند و به سطح نميامد

فعاليّت . ت دوام يابداين وضع، البتّه، نمی توانس. يارانش روان بود ولی ھنوز علناً موضع گيری مشخصی نداشت

تبليغاتی، تعليماتی، و از ھمه مھمتر سياسی ايجاب می کرد که حزب باMخره از Mک خود بيرون آيد و موضع خود 

در جھت مدارا و مماشات با رژيم شاه در قطعنامة  تغييرنخستين . را در قبال مارکسيسم يا رويزيونيسم مشخص کند

حزب تودة ايران و فرقة (تودة ايران مصّوب پلنوم ھفتم و کنفرانس وحدت  برنامة حزب. پلنوم نھم نمايان است

  :تسجيل می کند) دموکراتيک آذربايجان

آنچه که اکنون در برابر خلق ھای ايران قرار دارد عبارت از برانداختن نفوذ امپرياليسم و «

رعيتی است که  عّمال آن، تأمين استق�ل سياسی و اقتصادی کشور، ريشه کن کردن رژيم ارباب

با سرنگون شدن حکومت ارتجاعی کنونی که شاه مظھر آن است و تمرکز کلّيه قوای دولتی در 

دست مردم و استقرار حاکميت خلق بصورت ايجاد جمھوری دموکراتيک ايران، تحقق خواھد 

  »يافت

سبت به برنامه يک گام مشی سياسی حزب را به شکل زير فرموله می کند که ن) 1340شھريور (قطعنامة پلنوم نھم 

  :به پس است

حزب ما بايد مستمراً در راه استقرار آزادی ھای سياسی مصّرح در قانون اساسی ايران و «

نخستين قدم در اين راه و شرط ضروری آن، مبارزه برای . اع�مية جھانی حقوق بشر بکوشد

  »ياسی استبرچيدن سازمان امنيت، خاتمه دادن به رژيم ترور و آزادی زندانيان س

اسناد و «(                                                                                                                               

  )435. ، ص»ديدگاه ھا
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ادن به رژيم در واقع تمام ھّم حزب مصروف مبارزه با ساواک، مبارزه به خاطر آزادی زندانيان سياسی و خاتمه د

شايد به من بگويند مشی مصّوب پلنوم نھم مشی تاکتيکی است و بنابر اين نمی توان آنرا انحراف از . ترور می شود

نخست اينکه مبارزه بخاطر آزاديھای : اّما در اين قطعنامه يکی دو نکته قابل توّجه است. برنامة حزب شمرد

اين رژيم دست نشاندة . ليسم پشتيبان آن نمی توان تفکيک کرددموکراتيک را از مبارزه با رژيم شاه و امپريا

امپرياليسم است که مردم ما را از آزادی ھای دموکراتيک محروم ساخته و بنابر اين مبارزه بخاطر آزاديھای 

رژيم اّما در قطعنامه نه از امپرياليسم سخنی در ميان است و نه به . دموکراتيک ناگزير با رژيم شاه برخورد می کند

سپس اينکه مبارزه بخاطر آزادی ھای دموکراتيک در چارچوب مبارزه با ساواک، آزادی . شاه اشاره ای دارد

زندانيان سياسی و خاتمه دادن به رژيم ترور محصور گرديده است که خود نشانه از سازش و مدارا با رژيم شاه 

مگر کوشش در راه استقرار . جاب نمی کرد، که ھيچ مصلحتی آنرا اي»قانون اساسی«است و باMخره با قيد 

» قانون اساسی«را ضروری می ساخت؟ قيد » قانون اساسی«آزاديھای دموکراتيک مشگلی بوجود مياورد که قيد 

اين قطعنامه در آنزمان مخالفت چندانی . اين عيب را دارد که حفظ و نگاھداری سلطنت را تداعی معانی می کند

عدی نشان می دھد که اين قطعنامه گام اّول در راه اپورتونيسم آشکار، در راه مماشات و برنيانگيخت، ولی تحّوMت ب

  .سازش با رژيم شاه بود که گام ھای ديگری را بدنبال آورد

دربارة وضع سياسی ايران آنقدر ضعف و زبونی می تراويد که ) 1343دی ماه (از گزارش رادمنش به پلنوم يازدھم 

ھنگامی که اين گزارش مطرح شد من ھنوز در جلسة پلنوم حضور داشتم چون کميتة مرکزی . پلنوم آنرا بدور افکند

  .رد کرده بود) و قاسمی را(پيشنھاد اخراج مرا 

تدقيق استنباط «رھبری در فاصلة ميان دو پلنوم برای «توضيح می دھد که ) 1347خرداد (قطعنامة پلنوم دوازدھم 

بحث ھای پلنوم نيز کوشش . کوشيده است» اتی که در آن روی داده و می دھدييرتغخود از واقعيّت امروزی ايران و 

در نتيجه پلنوم به رھبری آينده توصيه می کند بر پايه گزارش عمومی و با توّجه . ديگری در تدقيق اين استنباط است

در پيکار به خاطر  تحليلی از وضع کشور و وظائف مبرم حزب تودة ايران«به بحث ھای پلنوم، سندی تحت عنوان 

  )استق�ل دموکراتيک چگونه استق�لی است؟(» تنظيم کند» استق�ل ملّی و دموکراتيک

  .گزارشی در مورد ايران نيست و بحثی ھم در اين زمينه بميان نيامده است) 1348آذر (در پلنوم سيزدھم 

ر داد و بازھم به ھيئت اجرائية آينده گزارش سياسی اسکندری را مورد انتقاد شديد قرا) 1349دی (پلنوم چھاردھم 

  .توصيه کرد آنرا اص�ح کند

نيازی ھم به . سالھا ميايند و ميروند بدون آنکه رھبرِی حزب مشِی سياسی مشخصی در مورد رژيم کودتا داشته باشد

ود چنين مشی سياسی نبود چون اصل ھمزيستی مسالمت آميز و گذار مسالمت آميز که حزب آنرا بمثابه مشی خ

د اقدامات شاه که گ�يه ھا و شکوه ھائی نيز دربرداشت ئيبرگزيده بود ھمراه با قطعنامة مصّوب پلنوم نھم برای تأ

  .وافی به مقصود بنظر ميرسيد

و اص�حات مداوم در گزارش سياسی ايران، اص�حاتی که سالھا بطول انجاميد سرانجام در » تدقيق استنباطات«

آيا . از تصويب پلنوم گذشت برنامة تازة حزبثمرة خود را ببار آورد و بصورت ) 1354تير ماه (پلنوم پانزدھم 

تحوMتی آنچنان عميق و بنيادی در وضع ايران پديد آمده بود که تدوين برنامة تازه ای را ايجاب می کرد؟ راست 

تی و حاکميت فئودالھا را ، در زمان تشکيل پلنوم، مناسبات ارباب رعيامريکااست که اص�حات ارضی امپرياليسم 

از روستا برانداخته بود و اين تحّول عميق و بنيادی بشمار ميامد، آنچنان تحّولی که خصلت و مرحلة انق�ب را نيز 

فئودالھا  حکومتانق�ب دموکراتيک ھدفش برانداختن فئوداليسم است، برانداختن سلطه و . ميساخت تغييردستخوش 
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مانند انق�بات سدة (و آنرا به بورژوازی  سياسی را از کف فئودالھا بيرون می کشد انق�ب دموکراتيک قدرت. است

انق�ب . می سپارد) گذشته در اروپا و بورژوازی وابسته به امپرياليسم در ايران پس از اص�حات ارضی

آزاديھای دموکراتيک آنگونه که بسياری می پندارند ـ و رھبری حزب توده در زمرة آنان ـ بخاطر استقرار 

  .صحبت بر سر طبقة حاکم است که آماج انق�ب است. دموکراتيک يا محو بقايای مناسبات فئودالی نيست

در کار برچيدن بساط فئوداليسم در ايران به ھدف خود که جلوگيری از اتّحاد بخاطر انق�ب  امريکاامپرياليسم 

اين تحّول بنيادی را انعکاس نميداد و کماکان مانند  ولی برنامه حزب تودة ايران. سوسياليستی است نائل آمده بود

در آنزمان علی . شايد گناھی ھم بر حزب توده نمی توان گرفت. گذشته انق�ب ايران را ملّی و دموکراتيک می شمرد

رغم گام ھائی که در آموزش مارکسيسم به پيش برداشته شده بود، ھنوز پای کمونيست ھا ـ چه رسد به رويزيونيست 

من خود نيز در زمرة آنان بودم با آنکه زودتر از . ـ در انطباق دادن اين آموزش بر شرايط مشخص می لنگيد ھا

  .ديگران به اشتباه خود پی بردم

اگر از اين تحّول بنيادی بگذريم، که در برنامة حزب توده بحساب نيامده است، چه چيز رژيم شاه را در زمان پلنوم 

ی دھه سی ام خورشيدی متمايز ميساخت که تدوين برنامة جديدی را ايجاب می کرد؟ البتّه از سالھا) 1354(پانزدھم 

فشار و اختناق افزايش يافته بود، امپرياليسم سلطة خود را توسعه بخشيده و محکم گردانيده بود ولی ايران کماکان 

يبايست حکومت شاه را سرنگون يک کشور وابسته به شمار ميامد و برای رھائی از کابوس رژيم شاه و وابستگی م

تمام تدابير و اقدامات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی مندرج در برنامه تنھا ھنگامی تحقّق می يافتند . ساخت

پايه و اساس، سرنگونی . که قدرت سياسی از دست شاه و امپرياليسم بدست نيروھای ملّی و دموکراتيک می اوفتاد

برنامة پلنوم . اظ ھيچ تفاوتی ميان برنامة مصّوب پلنوم ھفتم و برنامة پلنوم پانزدھم نيسترژيم شاه بود و از اين لح

  :پانزدھم می گويد

اين انق�ب در مرحله کنونی تاريخی رشد جامعة ما، يک انق�ب ملّی و دموکراتيک است که «

بيعی و کوتاه ساختن دست انحصارھای امپرياليستی از منابع ط: محتوای آن عبارت است از

اقتصادی کشور، تأمين استق�ل کامل اقتصادی و سياسی ايران، برچيدن بقايای نظامات ماقبل 

سرمايه داری و اتّخاذ سمت گيری سوسياليستی، و دموکراتيک کردن حيات ساسی و فرھنگی 

شرط ضرور و تحّول انق�بی ايران در مرحلة کنونی واژگون ساختن رژيم فرتوت «.کشور

ن دستگاه دولتی ارتجاعی، پايان دادن به قدرت حاکميت سرمايه داران بزرگ و سلطنتی، شکست

زمين داران بزرگ و انتقال قدرت حاکمه از دست اين طبقات بدست طبقات و قشرھای ملّی و 

  »يعنی استقرار جمھوری ملّی و دموکراتيک است... دموکراتيک

ته به آن است با برنامة پلنوم ھفتم مقايسه کنيد، اگر از حال اين وظيفة اصلی انق�ب را که ھمة وظايف ديگر وابس

  .ی در برنامة نوين روی نداده استتغييرشيوة بيان بگذريم، ھيچ 

پس علّت تدوين برنامة جديد در چيست، در کجا است؟ چه شد که حزب تودة ايران که نه تنھا طّی پانزده سال 

را بخاطر پيشگيری از انق�ب و  امريکاه تدابير امپرياليسم سرنگونی رژيم شاه را در بوتة فراموشی انداخت بلک

بطور «تأمين و گسترش ھمه جانبة استي�ی خود بر ايران به حساب اقدامات شاه گذاشت و با انواع ترفندھا مانند 

رژيم د زد، اکنون بيکبار بياد سرنگونی ئيبر آنھا مھر تأ» عقب نشينی شاه در برابر مبارزات مردم«، »عينی مثبت

  شاه و بيرون راندن امپرياليسم افتاده است؟
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مشی اتحاد شوروی در قبال ايران از دو  تغيير. می گرديد تغييردر واقع اين مشی اتحاد شوروی بود که دستخوش 

نخست اينکه اخت�ف بر سر برخی مسائل سياسی و اقتصادی مانند خيزش مسلحانه در بلوچستان : منبع برميخاست

آنرا به تحريک اتحاد شوروی ميدانست و نيز بر سر بھای گاز صادراتی ايران، روابط دو دولت را  که دولت ايران

به سردی و تيره گی سوق ميداد و ديگر اينکه از ھمان اوان کم کم زوال رژيم شاه بر اثر وضع انفجاری در ايران 

يم جای پای محکمی برای خود بوجود ميبايست تدابيری اتّخاذ کرد تا در صورت سقوط رژ. کم و بيش احساس ميشد

آورد و در صورت امکان ايران را در حلقة کشورھای تحت نفوذ خود در آورد، نظير سياستی که در افغانستان 

  (!)اعمال گرديد 

ناگھانی  تغييربمناسبت ) 1353شھريور (توفان در ھمان اوان » سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی«در اع�ميه ای که 

  :توده انتشار داد چنين می خوانيمسياست حزب 

دارودستة کميتة مرکزی به مشی و سياستی که از واقعيّات کشور ما، از ماھيّت شاه و رژيم او «

منشاء می گيرد معتقد نيست، سياست آنھا بر محور سياست سوسيال امپرياليسم شوروی می 

است بر حسب » انق�بی«و  سخن و مضمون گفتارھا و مقاMت آنھا معتدل و م�يم يا تند. گردد

آنکه شاه با زمامداران کرملين بر سر لطف باشد، آنھا را در غارت منابع طبيعی ميھن ما شرکت 

اخت�ف پيدا کند  مسألهدھد و برای نفوذ آنھا جای پائی بگشايد يا بالعکس با آنھا بر سر اين يا آن 

  »و به کشمکش و منازعه برخيزد

ه و شوروی به انعقاد قراردادی می انجاميد که نفوذ شوروی را در ھر بار که مناسبات شا... «

ايران تثبيت می کرد و توسعه می داد، آنھا از شادی در پوست نمی گنجيدند، پايکوبان از 

کشور سخن ميراندند، دربارة آھنگ سريع رشد صنايع و اقتصاد ايران داد سخن » صنعتی شدن«

بيدند که سياست نزديکی به شوروی را با سرعت و دامنة ميدادند، از شاه و دولت ايران می طل

پی گيری آنھا در اين امر از اينجا ناشی ميشود که آنھا نفوذ و استي�ی . بيشتری دنبال کنند

ھنگامی . شوروی را وثيقة آزادی و استق�ل ايران ميدانند، راه رسيدن به سوسياليسم می شمرند

نند، مفھوم آن چيزی جز تبعيّت کورکورانه و بيچون و ايران سخن ميرا» مستقل«که از سياست 

  »....چرا از شوروی نيست

  در شرايطی که روابط ايران و شوروی به سردی گرائيده

. کميتة مرکزی به اشارة مقامات شوروی وارد ميدان ميشود و شعارھای انق�بی سر می دھد«

در کلّيه سياست » عقب نشينی«سياست اساسی و رفورميستی آنھا بخاطر وادار ساختن شاه به 

ھمان . ھای داخلی و خارجی بيکار جای خود را به شعار سرنگون ساختن رژيم شاه واميگذارد

موفقيت تازة «شاه را با کنسرسيوم  52مرداد  9خود قرارداد خائنانه » برنامة«کسانی که در 

اد را خيانت اع�م خواندند، اکنون امضاء اين قرارد» مردم ايران در مبارزه با کنسرسيوم

فاصله می گرفتند، امروز اسناد آنھا » ماجراجو«ھمان کسانی که تا ديروز از چريکھای . ميدارند

پخش می کنند و خود آنھا را در اپوزيسيون عليه رژيم شاه متّحد خود » پيک ايران«را از راديو 

وش نشان دھد از شاه اگر با شوروی سرسازگاری داشته باشد و به آن روی خ... می شمارند

حسن نظر آنھا برخوردار است و آنروز که با اتحاد شوروی دراوفتد سزاوار نيست که سرنگون 

  ».گردد
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در واقع اين چرخشی بود در سياست شوروی در قبال ايران که بطور غير مستقيم با ھمزيستی مسالمت آميز و گذار 

نيابت بر عھده حزب تودة ايران، اين بار به دبير اّولی مسالمت آميز وداع می کرد و اين وداع با ھمزيستی را به 

و . کيانوری بدون شک کاراترين فردی بود که ميتوانست اين مأموريت را به سرانجام برساند. کيانوری ميگذاشت

  .اّما عّلت چرخش سياست شوروی چه بود؟ علّت را بايد در اوضاع ايران جستجو کرد

وپاشی حزب توده منجر شد، دستگيری، محاکمه و اعدام گروه گروه از مرداد که به شکست و فر 28کودتای 

اعضای حزب توده و بويژه افسران شريف، بزرگوار و ميھن پرست که با شرح و تفصي�ت و تصاوير چوبه ھای 

 اعدام در روزنامه ھای ايران و از آنجمله اط�عات و کيھان انتشار يافت، امضاء قرار داد با کنسرسيوم که نفت

ايران را دوباره در اختيار انحصارھای امپرياليستی نھاد، بازگشت محمد رضا پھلوی، اين عنصر منفور که مردم او 

و انگليس، آری اين تحّوMت پی در پی تا مدتی ھمه را  امريکارا از کشور بيرون انداخته بودند، با دست امپرياليسم 

البتّه در شرايط فقدان . نپائيد، مبارزه ولو بطور محدود ادامه يافتاّما وضع انفعالی ديری . در بھت و حيرت فرو برد

  .يک حزب سياسی نيرومند و متّکی به توده ھا، اين مبارزات يا پراکنده و گذرا بود و يا به کجراھه ميرفت

که بود، نھضتی  امريکاطليعة يک نھضت توده ای بر ضد رژيم و امپرياليسم  1342خرداد  15در اين ميان قيام 

اين قيام که سخنرانی خمينی در قم آنرا برانگيخت ده ھا ھزار . نتوانسته بود آنرا از راه بدر برد» اص�حات شاه«

نفر را در تھران و ديگر شھرھای بزرگ دربرگرفت و يک ھفته تمام ادامه يافت، ولی ارتش بيرحمانه و وحشيانه 

رضايتی شديد توده ھای مردم از دستگاه حکومتی بود، آنچنان خرداد نشانه نا 15قيام . آنرا در خاک و خون غلطانيد

عدم رضايتی که مردم را خودرو به شورش و عصيان واداشت، آنچنان عدم رضايتی که مردم برای ابراز خشم و 

، بی س�ح در برابر ارتش سراپا مسلّح ايستادند و جان خود را فدا امريکانفرت خود نسبت به شاه و امپرياليسم 

پانزده سال Mزم بود برای آنکه قيامی با وسعت و دامنه ای گسترده تر و مداومت طوMنی تر بوقوع پيوندد و . دکردن

. اين بار رژيم شاه را به مغاک نيستی بفرستد، شّر امپرياليسم را از ايران برکند و استق�ل را برای مردم ھديه آورد

. حنة سياست پديدة تازه ای بود که در اين اوان ظھور کردورود بخشی از روحانيت شيعه به زعامت خمينی در ص

اگر اشتباه نمی کنم اين نخستين بار است که روحانيت به مثابه يک گروه متشکل، با اھداف و ايدئولوژی خاص در 

 15اين بخش از روحانيت بدنبال قيام . کنار مردم به مبارزه می پرداخت و اين مبارزه ھمانقدر سياسی بود که مذھبی

رژيم شاه نيز آنھا را مانند ديگر مبارزان دستگير . خرداد مبارزه را بر ضد شاه و امپرياليسم آغاز کرد و ادامه داد

، با توّجه امريکاورود اين بخش از روحانيت در مبارزه بر ضد شاه و امپرياليسم . می کرد و به زندان می انداخت

ميگذاشتند،  با توّجه به اينکه آنھا در تبليغات خود از اس�م و تبليغات  به اينکه مردم به پيشوايان مذھبی خود احترام

ورود روحانيت را به صحنة سياست . مذھبی بھره برداری می کردند، به مبارزه توده ھا نيروی بيشتری می بخشيد

اساس پاره ای  من بر. ھيچکس حدس نمی زد، اين عامل تازه ای بود که می بايست آنرا ديد و در محاسبه وارد کرد

اط�عات که بگوش ميرسيد بر اين باورم که درعراق عناصر وابسته به حزب توده و اتحاد شوروی با خمينی 

حتی شنيدم يکی از آنھا در ذّم س�طين ايران کتابی تأليف کرده و ھمة آنھا را با  يک . پيوندی برقرار کرده بودند

  .م اقامتش در پاريس ابتدا به ساکن نبود مسبوق به سابقه بودنامة حزب توده به خمينی ھنگا. چوب رانده است

دھه چھل خورشيدی شاھد روئيدن نھال ھای مبارزه بويژه در . خرداد شکست خورد ولی مبارزه پايان نيافت 15قيام 

سيسم الھام می گرفتند و با آنکه از دانش مارک) در دورة نخست حيات آن(ميان جوانان بود که از حزب تودة ايران 

آنھا در . بھره چندانی نداشتند، در پی آن بودند که فعاليّت خود را بر اساس اصول و احکام مارکسيسم سازمان دھند

آغاز بدرستی تصميم گرفتند حزب طبقة کارگر را احياء کنند، گامھائی ھم دراين راه برداشتند، اّما چون فن مبارزة 
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Mزم بود حوصله و شکيبائی به خرج . ن مدام آنھا را تھديد ميکردمخفی را نمی شناختند، خطر دستگيری و لو رفت

اين . مخفی را آموخت، بکار بست و بسط دادکار را از مراحل بدوی آغاز کرد، رفته رفته شيوه ھای مبارزة . داد

يگانه راه صحيح بود از اينجھت که مبارزه تحت رھبری حزب انجام ميگرفت، حزبی که اوضاع را ھمه جانبه می 

اّما جوانان پرشور را شکيبائی نبود، آنھا ميخواستند به . سنجيد، تصميمات سنجيده ميگرفت و بمرحلة اجرا درمياورد

اينست که از راه صحيح احياء حزب منحرف شدند و نبرد مسلّح را در . شند و سريع نتيجه بگيرندمبارزه شتاب بخ

شکل چريکی شھری آن برگزيدند که طبيعی است راه بجائی نمی برد جز آنکه جوانان برومند و از خودگذشته را از 

  .پای درمياورد و از صفوف مبارزان می ربود

تی ايران به کجراھه افتاد و نبرد چريکی شھری جايگزين تشکيل حزب شد، بدين ترتيب بخشی از جنبش کمونيس

بر من مسلّم است که اتحاد شوروی يکی . حزبی که ميبايست مبارزه را در تمام اشکال آن سازمان دھد و رھبری کند

فة احياء حزب که او نيز در آغاز وظي» سازمان انق�بی حزب تودة ايران«. از بانيان و مشّوقين نبرد چريکی بود

که شکل ) تری کونتی نانتال(» سازمان سه قاره«جھت داد و به  تغييرطبقة کارگر را در برابر خود قرار داده بود، 

جھت به تحريک عناصر  تغييراين .نبرد چريکی را موعظه ميکرد پيوست که از آن بعدھا حزب بيرون خواھد آمد

م شد که نميخواستند حزبی انق�بی و مارکسيستی در برابر آنھا قد وابسته به حزب تودة ايران و اتحاد شوروی انجا

با کمال . نيز براه جنگ چريکی رفت که تروريسم از آن سر درآورد) ساف(» سازمان آزاديبخش فلسطين«. َعَلم کند

دو تأسف بايد گفت که اين سازمان زھر انديشه ھای خود را در کام يک سلسله از سازمان ھای ديگر و حتی يک 

در ايران دو سازمان چريک ھای فدائی خلق و سازمان مجاھدين . نسل از جوانان چکانيد و آنھا را براه غلط کشانيد

کار ھر دو سازمان به . خلق و عناصری از روحانيت حاکم بر ايران در مکت ساف آموزش ديدند و پرورش يافتند

  .ط داشتند و از وی ياری می گرفتندبن بست ناھنجاری رسيد و اين ھر دو با اتحاد شوروی ارتبا

خرداد و به دنبال آن شّدت گرفتن مبارزه بر ضد رژيم، پيدايش گروه ھای مسلّح چريکی که رژيم شاه و  15قيام 

را آماج حملة خود قرار داده بودند، ظھور بخشی از روحانيت در صحنة سياسی که با فولکور  امريکاامپرياليسم 

 امريکادم را به شورش و عصيان بکشاند، اينھا ھمه آوای خطری برای امپرياليسم مذھبی می توانست تودة مر

از زمان پلنوم پانزدھم ايران در واقع آتشی . بشمار ميامد که ناگزير می بايستی در برابر آن واکنشی نشان می داد

ژيم سلطنتی حکايت ھمه چيز از قيام بزرگ مردم و سرنگونی ر. زير خاکستر، آتش فشانی در شرف انفجار بود

نغمه ھائی در نقض حقوق بشر در ايران، در مخالفت با شاه که  امريکااين بود که بتدريج در برخی محافل . داشت

ھمه تيرھا بسوی او نشانه می رفت، بگوش می رسيد و با حاّد شدن مبارزه توده ای در ايران قّوت بيشتری می 

 28آنھا خودکه با کودتای . نگران نقض حقوق بشر در ايران نبودند امريکاروشن است که اين محافل حاکمه . گرفت

مرداد و قدرت بخشيدن به شاه، با ايجاد ساواک و بيدادگريھای آن پاية نقض حقوق بشر را در ايران گذاشتند، چگونه 

ود را غمخوار ھدف آنھا اين بود که خ. ميتوانستند برای مردم ايران،  بخاطر نقض حقوق انسانی آنھا دل بسوزانند

ايران بنمايانند وسمپاتی مردم را جلب کنند و ھدف آنھا باز ھم اين بود که از طريق سازش و مصالحه با نيروھای 

آنھا به اين اھداف نائل نميامدند و نيامدند ولی قدر مسلّم اينکه . ضد رژيم، منافع و مطامع خود را در ايران حفظ کنند

  .متزلزل کردند موقعيّت شاه را روز بروز بيشتر

آنھا وقتی آفتاب . اين تحّوMت عميق که برافکندن رژيم شاه را نويد ميداد، از ديدگاه مقامات شوروی پنھان نماند

رژيم سلطنتی را بر لب بام ديدند، آنگاه تمام چاپلوسی ھا و تمّلق ھای برخاسته از اصل ھمزيستی مسالمت آميز را 

  .مشی سياسی، در کار سرنگونی رژيم چراغ سبز نشان دادند ييرتغاز ياد بردند و به حزب توده در 
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اينست که تصميم گرفت خود را در . حزب توده نيروئی نداشت تا بتواند نقش ولو درجه دّوم در حوادث بازی کند

خلق چريکھای فدائی (جمع نيروھای ديگر جا بزند و با توّسل به ھزار و يک ترفند آنھا را يا بزير  نفوذ خود بکشد 

و يا با تدليس و مداھنه، با برآوردن خواستھای صواب و ناصواب خود را در خدمت آنھا بگذارد ) و مجاھدين خلق

در . و بدين ترتيب جائی برای خود باز کند و سياست شوروی را از پيش ببرد) خمينی و روحانيت وابسته به وی(

  .فقط از کيانوری بر می آمد ميان رھبران آنزمان حزب توده ت�ش برای انجام اين وظيفه

مشاجرة ميان اسکندری از يکسو و ديگر اعضای رھبری حزب که اکنون ديگر کيانوری در رأس آنھا قرار دارد از 

سوی ديگر بر سر شعار سرنگونی رژيم سلطنتی، در واقع تضاد ميان مشی پانزده سال گذشتة حزب و مشی جديد 

می کرد، ارزيابی درستی از وضع ايران نداشت، چرخش سياست اتحاد اسکندری موقعيت جديد را درک ن. آن بود

دفاع از آزادی ھای مندرج در «و » پايان دادن به رژيم سلطنتی استبدادی«او ھنوز ھم به شعار. شوروی را نمی ديد

آنکه  شگفت اينکه شعار استراتيژيک خود را برابر با سرنگونی رژيم می پنداشت حال. وفادار بود» قانون اساسی

او ھنوز ھم از يادآوری . در واقع حفظ سلطنت در شکل دموکراتيک آن است» پايان دادن رژيم سطلنتی استبدادی«

نبود و » قانون اساسی«قانون اساسی دست برنميداشت در حالی که دفاع از آزادی ھای دموکراتيک مستلزم قيد 

فعاليّت حزب . ه بشمار ميامد منتھی وظيفه ای فرعیالبتّه دفاع از آزادی ھای دموکراتيک وظيفة حزب تود. نيست

در اساس خود می بايست در حول شعار سرنگون ساختن رژيم شاه که محيط اجتماعی آمادة پذيرفتن آن بود، دور 

  .ميزد

اسکندری بدرستی بر آن بود که حزب به مذھب مردم احترام می گذارد و از خمينی نيز بايد پشتيبانی کند، ولی 

و خمينی را نمی » تئوکراسی«اِشکال قضيه از يکسو در اين بود که حکومت . را نبايد بپذيرد» تئوکراسی«حکومت 

و از سوی ديگر . امکان نداشت از خمينی پشتيبانی کرد و حکومت مذھبی را نپذيرفت. شد از يکديگر تفکيک کرد

د خونين و ادامه دھندة آن، با جامة مذھب، توده او ميديد که برانگيزندة خردا. حزب توده را با اين استدMل کاری نبود

از ھيچ يک از نيروھای . ھا را به قيام و مداومت آن برخواھد انگيخت و انق�ب را با رھبری خود بپايان خواھد برد

حزب تودة ايران برای نيل به ھدف اصلی خود يعنی برقراری حکومت ملّی و . ديگر چنين نقشی برنميامد

ن اين حکومت به زير نفوذ سوسيال امپرياليسم شوروی ناگزيز از تبعيّت از خمينی،  از پذيرفتن دموکراتيک و برد

رھبران حزب توده چنين می پنداشتند ـ و من در ايران از آن اط�ع يافتم ـ که حکومت خمينی . حکومت مذھبی بود

حزب ذھن خود را بجای واقعيت گرفت و اينکه . بيش از شش ماه نخواھد پائيد و بعد نوبت به خود آنھا خواھد رسيد

او چنين ھدفی را بدون شک، در انطباق با مشی بين المللی مندرج در . به ھدف خود دست نيافت مسئلة ديگری است

که بارھا و بارھا و فاداری خود را به آن ابراز داشته  1960اع�مية جلسة مشاورة احزاب کمونيستی و کارگری 

  .ه بودبود، در برابر خود نھاد

  :سالگی تأسيس حزب تودة ايران از طرف بوروی حزب تنظيم شده چنين می خوانيم 25در تزھائی که به مناسبت 

مردم ايران پيوسته خواستار بھبود روابط با کشورھای سوسياليستی بوده اند و چنين بھبودی را «

  ....»ھم از جھت سياسی و ھم جھت اقتصادی می طلبيدند

ايد بھبود نسبی روابط با کشورھای سوسياليستی که سرانجام به تنگ تر حزب بر آنست که ب«

شدن پايگاه امپرياليسم و ارتجاع در کشور منجر خواھد شد مورد حمايت کلّيه نيروھای مترقی 

  ».قرار گيرد و در راه بسط بيشتر و تعميق آن کوشش شود
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را از ايران برچيند و بساط نفوذ امپرياليسم شرق را  ريکاامالبتّه خمينی آگاه تر از آن بود که بساط سلطة امپرياليسم 

  .پھن کند

» انق�ب«رھبری حزب توده نه تنھا پس از پانزده سال به فکر سرنگونی رژيم افتاد بلکه در چگونگی اين امر نيز 

دف که ھ) حزب توده و فرقة دموکرات آذربايجان(در برنامة حزب مصّوب پلنوم ھفتم و کنفرانس وحدت . کرد

اع�م شده سخنی ھم نيست از اينکه » سرنگون کردن حکومت ارتجاعی کنونی که شاه مظھر آن است«استراتژيک 

ديری نگذشت که رھبری حزب اصول و احکام . اين حکومت ضد مردمی را از چه طريقی بايد سرنگون ساخت

ر را نيز از افتخارات خود بشمار و اين کا. را از آن خود کرد) 22و( 20ضد مارکسيستی مندرج در اسناد کنگرة 

، چنانکه آمد، گذار مسالمت انق�ب پرولتری از طريق انتخابات آزاد وتحصيل 20يکی از اصول کنگرة . آورد

البتّه در مسالمت آميز بودن اين راه ترديدی نمی توان داشت، ولی قدر مسلّم اينکه ھيچ . اکثريت در پارلمان است

ھدف گزارش خروشچف ھم درست . �ب سوسياليستی، از اين راه به ثمر نخواھد رسيدانق�بی، تا چه رسد به انق

حزب شوروی که خود سوسياليسم را بدور . ھمين است که با اين حکم انق�ب سوسياليستی را به موزة تاريخ بسپرد

يستی است که نه انق�ب مسالمت آميز آموزش ضد مارکس. می انداخت نمی توانست منادی انق�ب سوسياليستی باشد

حزب تودة ايران اين تئوری . از لحاظ تئوری می توان آنرا اثبات کرد و نه درعمل نمونه روشنی از آن ارائه داد

و در واقع مارکسيست ـ لنينيست ھا را مورد حمله » مائويست ھا«ضد مارکسيستی را پذيرفت و برای توجيه آن 

  .قرار داد

ر آميز را در انطباق با مارکسيسم ـ لنينيسم نمی دانست و پرخاشجويانه می ھمين حزب توده که زمانی انق�ب قھ

  :نوشت

ميان خود وما » انق�ب قھر آميز«می خواھند با توسل به شعار ) مارکسيست ـ لنينيست ھا(اينھا «

حزب ما از ھر خط فاصلی ميان خود و آنچه که با دانش مارکسيسم . خط فاصل بکشند عيب ندارد

  »منطبق نيست، خوشحال می شودـ لنينيسم 

يکباره آنچنان در جبھة مقابل می اوفتد که برای آشکال قھر نيز حد و مرزی نمی » تدقيق استنباط«پس از سالھا 

  :شناسد و می نويسد

بدون شک در گنجينة تجربيات انق�بی در زمينه شيوه ھای مبارزه، بخش بسيار مھمی را «

کننده  تعيينھيچ مارکسيستی نمی تواند نقش . ل می دھنداشکال گوناگون مبارزه مسلّح تشکي

رژيم ھای ارتجاعی در لحظات و شرايط مشخص تاريخی  مبارزات مسلّح را برای سرنگونی

  )762. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا«( »نفی کند

مخالف نيست، بکله  با اشکال مختلف برخاست مسلّح توده ھای مردمحزب تودة ايران نه تنھا «

و وظيفة خود ميداند  باMترين اوج تدارک انق�بی توده ھا می شمردين قبيل اقدامات را برعکس ا

که به مقتضای پيشرفت وضع انق�بی چنين اقداماتی را سازمان داده و برای سامان رسانيدن 

) 657. ھمانجا، ص(                                            »موفقيت آميز آنھا با تمام قوا بکوشد

  ).تکيه از من است(

که شکل مبارزة چريکی، » اشکال مختلف برخاست مسلّح توده ھای مردم«د ئياز تبليغ شکل مسالمت آميز تا تأ

در » تدقيق استنباط«تروريسم و اشکال آن در زمرة آنھا است، چنين است تحّول عميقی که ظرف پانزده سال بر اثر 

  .افته استمشی سياسی حزب تودة ايران ميدان بروز ي
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کننده را در پيروزی انق�ب به قھر ميدھد، شکل مسالمت آميز را از ياد نمی برد و گرنه  تعيينبا اينکه حزب نقش 

  .حزب کمونيست شوروی چگونه می تواند توجيه کند 20وفاداری خود را به کنگره 

جز از طريق  يک چنين تحّول انق�بی نمی تواند جز از راه اعمال قدرت مردم عليه ارتجاع،«

اين تحّول انق�بی که در ھر حال تحميل اراده مردم عليه دشمنان مردم . تحميل انق�بی انجام گيرد

قيام مسلّح، جنگ (است بر حسب شرايط ميتواند بصورت مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز 

  )703. ھمانجا، ص( » انجام پذيرد) انق�بی و غيره

انجام گيرد چگونه از طريق  نمی تواند جز از راه اعمال قدرت مردم عليه ارتجاعکه  معلوم نيست آن تحّول انق�بی

مسالمت آميز بوقوع می پيوندد؟ Mبد جريان اين تحّول اعمال قدرت مردم عليه ارتجاع، بدينصورت است که اين دو 

  !!شنونددر دو صف در برابر ھم می ايستند، بيکديگر چشم غّره ميروند و ناسزا می گويند ومی 

اپورتونيست ھا از يکسو با تکرار اين مطلب که طبقة کارگر به ھيچ روی ھوادار اعمال قھر نيست روح مسالمت و 

سازش در آن ميدمند و از سوی ديگر سياه بر روی سفيد می نويسند که ھيچ طبقة حاکمة استثمارگری داوطلبانه 

ة حاکم استثمارگر داوطلبانه و از روی مسالمت از قدرت خوب وقتی طبق. قدرت را به طبقة کارگر واگذار نمی کند

دست بر نميدارد، سھل است با تمام وسائل در مقام دفاع از آن برميايد، در برابر طبقة کارگر فقط دو راه وجود 

نق�بی يا او را بحال خود رھا کند که به استثمار و ستم خود ادامه دھد که در اين حال سخن از انق�ب و تحّول ا: دارد

درکجای اين مبارزة . بيھوده و فريبکاری است، يا بکمک ھمه وسائل اعمال قھر او را وادار به تفويض قدرت کند

طبقاتی ميتوان اثری از مسالمت و راه مسالمت آميز سراغ گرفت؟ آيا درک اين مطلب آنقدر دشوار است که رھبران 

که مانند خاری در چشم فرو می رود رھا می کند و بدنبال  حزب از آن ناتوانند؟ حزب تودة ايران اين واقعيت را

  .يافتن امکانات مسالمت آميز آنھم در آثار گذشتگان ميرود بدون آنکه به خود اندکی زحمت تفّکر و تعقّل بدھد

را » غيره«غير مسالمت آميز، قيام مسلّح و جنگ انق�بی و » صورت«جالب است که در سيتادھای باM اگر برای 

و شاه با  امريکامرده، برای تحّول مسالمت آميز ھيچ شکلی عرضه نداشته است و بايد فرض کرد که امپرياليسم برش

  !رھبران حزب توده وارد مذاکره می شوند و حکومت را دو دستی به آنان واميگذارند

وجود ندارد و ) نق�بیقيام مسلّح و جنگ ا(در مارکسيسم برای پيروزی انق�ب سوسياليستی بيش از دو شکل مبارزه 

اين ھمان دو شکلی است که مارکسيسم ـ لنينيسم بر آن اصرار ميورزد و در زمرة يکی از مسائل مورد اخت�ف در 

  اکنون حزب توده به اين نتيجه رسيده که؛. جنبش جھانی کمونيستی وکارگری بود

نفی .... نگونی رژيم ھای ارتجاعیکننده مبارزات مسلّح را برای سر تعيينھيچ مارکسيستی نميتواند نقش «

  »کند

موافقت حزب با اشکال ديگر مبارزة مسلّح، . اّما حزب درکنار اين حکم صحيح در انحراف تازه ای درمی غلتد

که مبارزة چريکی واشکال تروريسم در آن جای می گيرد، بدون شک دھن کجی به » غيره«موافقت با آن 

  .تمارکسيسم، عدم درک جوھر مارکسيسم اس

نه، اين موافقت . بازگشت حزب به اصول مارکسيسم است» کننده مبارزات مسّلح تعييننقش «مپنداريد که موافقت با 

فقط به خاطر  رشوه دادن به چريکھا و مجاھدين، برای جلب آنھا بسوی خويش است و در عين حال چشمکی به 

شکل مبارزة مسلّح برای سرنگونی رژيم و کسب  تروريسم روحانيت ھوادار خمينی که از ھمان آوان آنرا وسيله و

  .قدرت سياسی می شمرده است و ھنوز ھم در ارتباط با کشورھای ديگر می شمرد
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ميبايستی اتحادی ھر چه وسيعتر از نيروھای ضد رژيم شاه پديد آورد و به  1356-57اينکه در شرايط قيام سالھای 

ضد سلطنت و امپرياليسم می رزميد در اين اتّحاد جای می گرفت،  يقين از روحانيت که پا بپای توده ھای مردم بر

عيب کار در اين بود که حزب توده مانند ھمة نيروھای ديگر در برابر خمينی راه . سياستی درست و بی خدشه بود

د زد، مردم را به شرکت در ھمه پرسی بخاطر تأسيس ئيتسليم در پيش گرفت، بر تشکيل شورای انق�ب مھر تأ

بنا شد فراخواند و ھرگز بخاطرش خطور نکرد که حکومت مذھبی در » وMيت فقيه«ھوری اس�می که بر اساس جم

خصلت ضد امپرياليستی رژيم اس�می نيز او . دنيای امروز، افزار پيشرفت و ترقی نيست،  ھزاران گام به پس است

سيستی که از ھر حکومتی که در برابر اين انديشة ضد مارک. را واداشت که از حکومت اس�می پشتيبانی کند

امپرياليسم می ايستد بايد به پشتيبانی برخاست و او را در برابر دشمن  ياری داد، حزب را ھر چه بيشتر به تسليم و 

حزب توده بعلت دور شدن از مارکسيسم و نينديشيدن با مغز خود درنيافت و نخواست دريابد که اتّحاد . رضا کشانيد

مپرياليستی فقط تا پيش از پيروزی انق�ب م�ک اعتبار است و چنانچه در پی پيروزی قدرت سياسی نيروھای ضد ا

در اختيار نيرو و يا نيروھای غير پرولتری بيفتد، بايد با سياستی سنجيده و درست در جھت سرنگونی چنين دولتی 

ياسی  توسط پرولتاريا است و نه مگر نه اينست که علّت وجودی حزب طبقة کارگر تصّرف قدرت س. گام برداشت

  .بازی کردن نقش اپوزيسيون

حزب توده به مثابه ابزاری در دست امپرياليسم شوروی اين وظيفه را عھده دار بود که ايران خمينی را بزير سلطة 

يسم او ھمان نقشی را بازی می کرد که سلطنت پھلوی در قبال امپرياليسم بويژه امپريال. اين امپرياليسم درآورد

نه «و آنھم » نه غربی«تنھا به » نه شرقی، نه غربی«او شعار روحانيت حاکم را مبنی بر . بازی کرد امريکا

در عين حال تبليغات او بر اين . نقش فّعال داشت امريکامنحصر ساخت و در تمام مبارزات عليه امپرياليسم » امريکا

آنکه از آن فاصله گرفت، بايد از کمکھای اتحاد شوروی  محور دور ميزد که بايد به اتحاد شوروی نزديک شد و نه

حزب توده در سقوط دولت بازرگان که او را با صفت . که گويا بيدريغ به مردم ايران ھديه ميشود برخوردار گرديد

موصوف ساخت، در قلع و قمع سازمان مجاھدين خلق کمک ھای ارزنده ای به روحانيت حاکم کرد که در » ليبرال«

  .اين دوره ھمچون لکه ھای ننگی باقی خواھد ماندتاريخ 

اّما خمينی ھوشيارتر و تردست تر از آن بود که در دام حزب توده بيفتد و حکومت ايران را که بتازگی از زير سلطة 

امپرياليسم بيرون آمده بود بزير نفوذ امپرياليسم ديگری بکشاند، آنھم امپرياليستی خدانشناس که با مذاھب سر جنگ 

  .خمينی پس از آنکه از حزب توده، ھمه جانبه بھره برداری کرد، حيات و ھستی را از او گرفت. داشت

 


