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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ اگست ٢١

  حزب توده در مھاجرت

  بخش نھم

  »اصالحات شاه« ايران و ۀحزب تود

 بسيار مھم در زندگی مردم ما روی داد که ۀدو حادث)  شصت ميالدیۀدھ( چھل شمسی ۀھای دھدر نخستين سال 

 حزب توده دو گروه را رو در روی ھم قرار ۀ اجرائيھيأتبازتاب گسترده ای در ايران و سراسر جھان داشت و در 

  .و ديگری پانزده خرداد» اصالحات شاه«داد؛ يکی 

  

  از کجا برخاست؟» اصالحات شاه«

، تحت رھبری پرولتاريا و حزب او، پيروزی انقالب در کشوری )١٣٢٨ (١٩۴٩بر وپيروزی انقالب چين در اکت

نيمه مستعمره که نظام فئودالی بر آن حاکم بود و پرولتاريا به رھبری حزب کمونيست با تکيه بر دھقانان و رھبری 

 ضد امپرياليسم و فئوداليسم سازمان داد و به جنگ  هآنان نيروی انقالبی ده ھا ميليون دھقان فقير و تحت ستم را ب

بر وخاطر رھائی از ستم فئودالھا کشانيد، دّومين رويداد بزرگ تاريخ بشريت پس از انقالب اکته انقالبی طوالنی ب

به دنبال اين انقالب در کشوری وسيع و پر جمعيت، پرولتاريای جھان نظام خود را بر سرزمين . در روسيه بود

  . برای جلوگيری از اين پيروزی ناکام ماندامريکاتالش امپرياليسم .  از مرکز اروپا تا اقيانوس آرام گستردوسيعی،

سوسياليسم از حدود يک کشور فراتر . با پيروزی انقالب چين نيمی از جمعيت جھان زير پوشش سوسياليسم درآمد

بورژوازی امپرياليست که چشم . ه داری نبود سرمايۀاتحاد شوروی ديگر يگانه کشور سوسياليستی در احاط. رفت

ديدن يگانه کشور سوسياليستی را نداشت، اکنون با نگرانی بسيار به بسط سوسياليسم در جھان می نگريست وکم کم 

اين خطر باز ھم بيشتر محسوس بود اگر . موجوديت خود و نظام خود را درخطر انقراض و اضمحالل می يافت

وی در نزد پرولتاريا و توده ھای عظيم زحمتکش جھان از اعتبار و احترام بسياری توّجه شود که اتحاد شور

برخوردار بود و راه انقالب چين، راه تکيه بر جنگ انقالبی طوالنی که در آن دھقانان نيروی عمده و پرولتاريا 

 خود مشغول میه قان را بتدريج اذھان انقالبيون و توده ھای کارگر و دھه  آن بود بۀسازمان دھنده و رھبری کنند

  .داشت
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ھمين نيرو و توان عظيم سوسياليسم و . ر می يافتييسود نيروھای سوسياليسم تغه  در جھان بءکم کم تناسب قوا

کشش سوسياليسم در خلق ھای تحت ستم و نيز دورنمای نزديک فرو ريختن نظام سرمايه داری،  بورژوازی 

 که در آن زمان سراسر جھان سرمايه داری امريکااين نقش را امپرياليسم امپرياليستی را به چاره جوئی واداشت و 

برای نسل ھائی که بعد از جنگ جھانی دّوم . و کشورھای عقب مانده را در چنگال خود می فشرد، بر عھده گرفت

 نيست چشم بر جھان گشوده اند، تصّور اقتدار و شکوه سوسياليسم و عظمت نيروی ماّدی و معنوی آن کار آسانی

  .که ذھن شان با تبليغات زھرآگين دشمنان سوسياليسم مسموم و آلوده نشده باشد ولو آن

چف و ديگرتفاله ھای بورژوزای شوروی که بر جای رفيع لنين و ستالين تکيه ربوخيانت خروشچف، برژنف، گ

 ۀمی بود، امروز جھان چھراگر خيانت اين فرومايگان ن. زدند به بلندای مقام و جالل سوسياليسم در آن زمان است

  .داشت ديگری می

 کارگر را سازمان دھد، اتّحاد کارگر و دھقان را به سرانجام برساند ۀله که کافی است حزبی پرولتری، طبقأاين مس

و با اتّخاذ مشی ستراتيژيک و مشی ھای تاکتيکی مناسب و باالخره با رھبری صحيح، آنچنان نيروی توفنده ای پديد 

 را امريکاسوی سوسياليسم را بگشايد، امپرياليسم ه  اجتماع بيرون اندازد و راه بۀپرياليسم را از صحنآورد که ام

 کارگر و تعطيل سازمان ۀواکنش او در برابر اين ناقوس مرگ نه تنھا سرکوبی حزب طبق. سخت به وحشت انداخت

صورت يک نيروی انقالبی ه ان را بالقّوه بويژه برانداختن نظام فئودالی بود که دھقانه ھای صنفی کارگری بلکه ب

  .ورد آدرمی

ھم ه  مستقيم به پرولتاريا و ھم غير مستقيم با بۀ جلوگيری از پيشروی سوسياليسم را ھم با حملامريکاامپرياليسم 

نظام فئودالی در کشورھای عقب مانده که . ريختن صفوف ھمگون دھقانان، متّحد طبيعی و مطمئن وی تدارک ديد

دميد که   خود می فشرد و خون آنھا را می مکيد، در دھقانان روح عصيان و شورش میۀنان را در پنجدھقا

 انقالبی دھقانان چاره ای جز برچيدن ۀبرای برانداختن روحي. پرولتاريا و حزب او از آن بھره برداری می کردند

  .بساط فئوداليسم و فئودالھا نبود

 سياست خارجی خود را بر اين اصل استوار گردانيد که ١٩۴٩ياد دارم، از سال ه ، تا آنجا که بامريکاامپرياليسم 

درکشورھائی که در آنھا نظام فئودالی حاکم است، دولت ھا را وادارد به اصالحات ارضی دست بزنند و به سيستم 

خواست خود ه را ب استثمار فئودالی پايان دھند؛ زمين را به دھقانان بفروشند تا دھقان خود مالک زمين شود، آن

با اين ترتيب دھقان به کار خويش عالقه مند می شود، توليدات کشاورزی . را بفروش رساند کشت کند و محصول آن

 خود باعث ۀنوبه ابد که ب يرود و قدرت خريد او افزايش می رشد می کند، درآمد دھقان و سطح زندگی او باال می

با اتّخاذ اين سياست، در روستا قشربندی صورت می . می گرددرشد توليدات صنعتی و واردات اجناس مصرفی 

. جای توليد فئودالی می نشينده توليد کشاورزی سرمايه داری ب .يند آبورژوازی ده و کارگر روستائی پديد می. گيرد

ھی برای  انقالبی وداع می کند و پايگاۀيد که با روحي آھم می خورد و قشری پديد میه در نتيجه ھمگونی دھقانان ب

  .ورد آوجود میه ب) وابسته( حاکم سرمايه دار ۀطبق

 آن، به دولت ھای تحت نفوذ خويش ۀ خود و بسط و توسعۀ برای حفظ سلطامريکااين راھی بود که امپرياليسم 

اين سياست اين امتياز را نيز داشت که بازار صنعتی را رونق . ورزيد توصيه می کرد و در پيمودن آن اصرار می

اين .  سرمايه داری ھم در کشورھای صنعتی و ھم در کشورھای وابسته می گرديدۀشيد و موجب توسعمی بخ

سود نيروھای ه و چه از لحاظ اقتصادی ب) جلوگيری از انقالب( چه از لحاظ سياسی امريکاسياست استعماری 

  .ت اّول اھميّت قرار داشۀ سياسی در آن در درجۀامپرياليستی بود و در اين ميان جنب
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اصالحات ارضی، سپاه دانش، حق شرکت زنان در انتخابات، شريک کردن کارگران در سود ( شاه ۀلوايج ششگان

ھمه در جھت پيشگيری از انقالب، حفظ و تثبيت رژيم ) کارخانه، ملّی کردن جنگلھا، فروش سھام کارخانجات دولتی

 ايرانی آنھا بود و یی امپرياليستی و شرکاشاه و استثمار ھر چه بيشتر کارگران و زحمتکشان توسط انحصارھا

  .زنجيرھای اسارت را بر دست و پای مردم ما محکمتر می بست

 تکامل طبيعی اوضاع و احوال ايران نبود، از ۀ ما برنخاست، ثمرۀواضح است که اصالحات ارضی از درون جامع

اصالحات .  در مورد آن صدق نمی کند»رفورم«و ھمين جا اضافه کنم که اصطالح .  ما تحميل شدۀبيرون به جامع

اين سياست در .  درآمدء اجراۀ و با دست فرمانبر خود شاه به مرحلامريکا امپرياليسم ۀارضی بنا به خواست و اراد

شگفت انگيز می بود .  سياسی، اقتصادی و نظامی خود بودۀواقع ھجوم امپرياليسم به منظور تثبيت و تحکيم سلط

.  ما اتّخاذ کرده باشندۀ و شاه اين تدابير را به خاطر ترقّی و رفاه جامعامريکاامپرياليسم رفت که  اگر تصّور می

 مترقّی و پيشرفت در آن ناگزير به اين نظر می انجامد که امپرياليسم ھوادار پيشرفت و ۀجوی ھر گونه نشئ و جست

 در امريکا خويش است، نظری که با ماھيت امپرياليسم ۀترقّی، خواھان رشد نيروھای مولّد در کشورھای تحت سلط

راه انداختند و ماه ه  اين تدابير بۀ ايران جار و جنجال بزرگی در بارۀفقط مطبوعات مزدور و سرسپرد. تضاد است

را البتّه منتفی نيست که عده ای از ھمه جا بی خبر و ساده لوح نيز فريب اين تدابير . ھای متوالی به آن دامن زدند

  .خورده باشند

  

  »اصالحات شاه«واکنش حزب توده در قبال 

چگونه بود؟ بھتر است پيش از پاسخ به اين سؤال با برخورد اتحاد » اصالحات شاه«واکنش حزب توده در قبال 

مقامات شوروی خوب می ديدند و می دانستند که اين شور و غوغا از چه . شوروی به اين اصالحات آشنا شويم

ی خورد و چه مقاصدی در پشت آن نھفته است، آنھا خوب می ديدند و می دانستند که شاه بازيچه ای در منبعی آب م

 خود را بر ايران تدارک می بيند، آنھا خوب می ۀ ھمه جانبۀ با اين تدابير سلطامريکا است و امريکادست امپرياليسم 

عکس، آزادی و استقالل ه لّت ايران نيست درست بديدند و می دانستند که اين اصالحات به سود توده ھای مردم و م

ربايد و آنھا را در اسارت و عقب ماندگی، در محروميت از کلّيه حقوق انسانی و زير ستم رژيمی  را از مردم می

ايجاب می کرد چشم خود را بر ھمه » ھمزيستی مسالمت آميز«اّما . بيدادگر و بيگانگانی غارتگر نگاه خواھد داشت

مگر . برقرار کنند» تفاھم و اعتماد متقابل« بر اساس امريکادد و روابط خود را با رژيم شاه و دولت چيز به بن

خاطر سعادت ه می توانند پايه ای برای اقدامات و مساعی ھم آھنگ ب «امريکاخروشچف نگفت که اتحاد شوروی و 

سھيم گردد و » اصالحات«شتيبانی از مردم ايران ايجاب می کرد که اتحاد شوروی در پ» سعادت«؟ »بشريت باشند

اين بود که شوروی چشم خود را .  ايران سھمی ببردۀ پيش رود تا او نيز از خوان گستردامريکاپای امپرياليسم ه پا ب

بست و آنھا را از ابتکارات شاه نماياند تا بتواند در تجليل و ستايش از وی حد و مرزی » اصالحات«بر بانی 

اينک چند .  شوروی در تقّرب به شاھنشاه بر يکديگر سبقت گرفتندۀھمگانی، مقامات بلند پايرسانه ھای . نشناسد

  :نمونه

  ١٣۴٢ ]جدی[ دی٢۵از زايتسف سفير شوروی در ايران در 

طوری که اطالع داريد مطبوعات شوروی و راديوی شوروی که مبيّن عقايد و نظريات ه ب«

اعليحضرت شاھنشاه اعالم گرديد مخصوصاً جوامع ما می باشند از اصالحاتی که از طرف 

که با منافع قشرھای وسيع سکنه مربوط است مانند اصالحات ارضی، » اصالحاتی«چنان 
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مردم شوروی درک می کنند که اجرای . تفويض حقوق زنان و غيره ُحسِن استقبال می کنند

ناپذير بين کھنه و نو طور اجتناب ه اقدامات با مشکالت معينی ھمراه است و در اين مورد نيز ب

اصالحاتی که طرح ريزی شده می توان پيش بينی کرد که عملی ساختن . يد آوجود میه تضاد ب

تکيه از من ( »تأثير مثبتی در ارتقاء سطح زندگی مادی و فرھنگی مردم ايران خواھد بخشيد

  )است ـ فروتن

  :از راديو مسکو

 ايران در انتخابات مجلس شرکت خواھند کرد در  آينده زنان برای اّولين بار در تاريخۀدر ھفت«

 ۀمردم ايران ھم. حالی که درگذشته مانع شرکت آنھا در انتخابات مجلس شورای ملّی بودند

محافل اجتماعی ترقيخواه جھان که به معنويّات و آرمانھای  مردم ايران احترام می گذارند 

  .» آرمان ھای ملّی را حفظ کندند که مجلس جديد سنن ملّی و ميھن پرستانه وااميدوار

  :١٣۴٢ ]عقرب[ آبان٢۵از خبرگزاری تاس 

 ترقی و پيشرفت ۀ خاصی مراقب اقدامات دولت ايران در زمينۀجوامع شوروی با عالق«

مھمترين قدمی که در اين زمينه . اقتصادی و کشاورزی و نيروھای توليدی ايران می باشند

ھدف آن عبارت است .ی اخير در ايران انجام می گيردبرداشته شده اصالحاتی است که در سالھا

از بھبود وضع دھقانان و واگذاری تساوی حقوق به زنان که ھم اکنون فعاالنه در حيات اجتماعی 

  »ايران شرکت می جويند

  :پگوف، سفير کبير شوروی برای مردم ايران آرزو می کند که

ار و جّديت نمايند تا به مدارج عالی نفع ملّت و مملکت که تحت توّجھات شاھنشاه بزرگ، ب«

  »ترقی برسند

  :در مسافرت شاه به کشورھای سوسياليستی رئيس دانشگاه صوفيه ھنگام اعطای دکترای افتخاری

خاطر خدمات شاھنشاه به فرھنگ و علم و کوشش ايشان به خاطر صلح و تفاھم بين ه اين ديپلم ب«

  »ملل به ايشان اھداء می شود

  :بلغارستاناز رئيس جمھور 

افتخار می کنم که درودھای خود را تقديم ملّت ايران نمايم که تحت رھبری شاھنشاه آريامھر «

موفق به اصالحات اجتماعی و اقتصادی عظيم به منظور ايجاد يک اقتصاد عظيم و يک صنعت 

  »نوين در کشور و ريشه کن کردن بيسوادی و پيشرفت اجتماعی زنان شده است

  :لھستانی ۀاز يک روزنام

انقالب ايران کامالً تحقّق يافته و اين انقالب ديگر يک تئوری نيست بلکه مردم ايران در «

 بدان رأی موافق دادند و اکنون نام افتخار آميز انقالب شاه و مردم ١٩۶٣ جنوری ١٣رفراندوم 

  »يا انقالب سفيد را پيدا کرده است

  :روشنی ديده می توان از دو ارزيابی زير ب» شاهاصالحات « را در قبال امريکاھم آھنگی شوروی و 

  :امريکا کيھان در ۀ روزنامۀاز گفتار نيکسون با نمايند

را يک انقالب مؤثر ناميد دقيقاً مطلع ھستم و بايد  از آنچه که اخيراً در ايران انجام شده و بايد آن«

  »اھميّت بسيار استبگويم که اين کارھا برای ترقی کشور شما و توازن سياست جھانی حائز 
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  :امريکااز نطق جانسون ھنگام سفر شاه به 

 ۀتالش می کنند تا جامع...  شاھنشاه خودۀمردم ايران تحت سرپرستی خردمندانه و شجاعان«

  ».ايران را در سطح جوامع راقيه و کشورھای کامالً پيشرفته درآورند

عادی « شاه خود لوايح ديگری بر آنھا افزود و از جمله به لوايح ششگانه محدود نماند،» انقالب سفيد«اضافه کنم که 

را در رديف مھمترين اليحه يعنی اصالحات ارضی  که شوروی و حزب توده آن» کردن مناسبات با اتحاد شوروی

  :نوشت» مسائل بين المللی« شوروی ۀمجلّ . گذاشتند

ير کشورھای در اين زمينه اصالحات ارضی و عادی کردن روابط با اتحاد شوروی و سا«

  »سوسياليستی مھمترين تدابيری است که رژيم شاه اتّخاذ نموده است

 اّول اھميّت قرار داشت روابط رژيم شاه با اتحاد شوروی بود که می بايست پيوسته ۀبرای حزب توده آنچه در درج

سترده ای  ميان رفت که روابط اقتصادی و سياسی گ افت و دوستی و ُحسن ھمجواری تا آنجا پيش می يبھبود می

محسوس تر شدن بيش از پيش «ايران و اتحاد شوروی برقرار می گشت زيرا روابط با کشورھای سوسياليستی به 

  .می انجاميد» سوسياليسم، ضعف امپرياليسم و عقب نشينی رژيم

يابی ھای بديھی است با ارز. اتّخاذ کند» اصالحات شاه«در چنين وضعی حزب توده چه روشی می توانست در قبال 

ارائه داده بودند با اھميّتی که از » اصالحات شاه«از » سوسياليستی«بسيار مثبتی که اتحاد شوروی و کشورھای 

نظر حزب توده بھبود و بسط مناسبات ايران با کشورھا داشت، آيا حزب توده می توانست رودرروی اين کشورھا 

يش گيرد؟ حزب توده که تصميم قاطع خود را دائر به تبعيّت د و مثبت خواندن اصالحات در پئيبايستد و روشی جز تأ

د ئيبا اين حال، تأ. بايست در جای پای اتحاد شوروی گام بردارد از حزب و دولت شوروی گرفته بود ناگزير می

ه آشکارا و بی پرده مانند مطبوعات و مقامات شوروی حزب توده را با ھزار و يک مشکل روب» اصالحات شاه«

طور غير ه کار اندازد تا ترفند ھا و نيرنگ ھائی بيابد که به الزم می آمد اپورتونيسم خالّق خود را ب. ختسا رو می

اينک . مستقيم لوايح اساسی اصالحات را مثبت ارزيابی کند و در ضمن جائی برای توجيه و حتی انکار باقی گذارد

  :برخی از اين ترفندھا

  

 


