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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
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 Historical تاريخی

 
 سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ اگست ٢٣

 حزب توده در مھاجرت

  بخش دھم

  وعهجای داوری در مجمه ـ ارزيابی از اجزاء مرکبه ب١

که از  برای آن.  واحدی بود برای نيل به ھدفی معيّنۀلوايح ششگانه که تعداد آنھا بعداً به ده يا دوازده رسيد مجموع

دست آورد و بر اساس اين ارزيابی با آن موافقت داشت و يا مخالفت ورزيد بايد عيار ه آنھا ارزيابی صحيحی ب

از بخش اجزاء عيار . يک سنجيده ز ھم جدا کرد و آنھا را يک برا ا  آنیکه اجزا مجموعه را معلوم کرد و نه آن

او از من . ورم که کيانوری، در آن اوان، با ھمين استدالل با من بحث می کرد آياد میه ب. مجموعه شناخته نمی شود

: می پرسيدباز . آموزی دھقانان مخالفی ولو يک دھقان ھم باشد؟ طبيعی است که مخالفتی نداشتم تو با سواد: پرسيد

خوب . که يک دھقان ھم باشد؟ چگونه می توانستم مخالفت کنم که دھقانان زمين دريافت کنند ولو آن تو مخالفی با اين

تو با شرکت زنان در انتخابات ھم که نمی توانی مخالف باشی، با استقرار روابط عادی با اتحاد شوروی ھم که سر 

 داشت و موافقت مرا نيز می ابراز می» اصالحات شاه«وافقت خود را با م» استدالل«ستيز نداری؟ کيانوری با اين 

 اصالحات عيب و نقصی نداشتند و نمی شد با تک تک آنھا به مخالفت یراستی ھم اجزاه ب. خواست جلب کند

 بی عيب و نقص، مجموع شان نکبت زا و مشقّت بار از آب در می آمد که با ھيچ منطق یاّما ھمين اجزا. برخاست

  .را پذيرفت و استدالل امکان نداشت آن

بيند و مھم در اين ميان جنگل بود و نه  ديد و من برآنم که نمی خواست بکيانوری درخت را می ديد اّما جنگل را نمی

را به  له ای بدين مھّمی، در امری که حزب و دولت شوروی آنأچگونه ممکن بود در مس. ی جداگانهدرخت ھا

نوری و رھبری حزب موضعی جز موافقت اختيار کنند؟ اين ادعای کيانوری که بسياری از نھايت ستوده اند، کيا

  .د نمی کردند عاری از حقيقت استئيرا تأ» اصالحات شاه«رھبران حزب و کادرھا و از جمله خود او 

سغائی، (يک گروه سه نفری . موجب بروز اختالف نظر شديد در رھبری حزب شد» اصالحات شاه«راست است 

ويژه امپرياليسم ه  امپرياليسم و بۀاين اصالحات را در مجموع، در جھت تحکيم و بسط سلط) فروتن و قاسمی

اصالحات « حزب ۀدر مقابل، ھم.  می ديد و از اينرو ارزيابی اين گروه از اصالحات به نھايت منفی بودامريکا

 در ء اجراۀمرحله رابر اراده و خواست مردم برا رفورم ھائی می پنداشت که بر اثر عقب نشينی ھای شاه در ب» شاه

خاست که آن سه تن بدرستی امپرياليسم را مبتکر و طّراح   اصلی برمیۀاين اختالف نظر از اين نکت. می آيد
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ياد بياوريم که شاه با اصالحات ارضی از بيخ و ه ب( نداشت ءاصالحات می ديدند که در آنھا شاه نقشی جز آلت اجرا

 نيز ياد می کردند ولی ابتکار و طرح امريکاکه گاه از امپرياليسم   رھبران با اينۀدر مقابل ھم. )بن مخالف بود

 رفورم و عقب نشينی تلقّی می کردند که بايد مبارزه کرد تا ۀاصالحات را به شاه نسبت می دادند و آنھا را به مثاب

می دانست و ديگری عامل داخلی را، » حات شاهاصال« يکی عامل خارجی را مسبّب . آن وادار نمودۀشاه را به ادام

دانست و ديگری آنھا را به عوامل درونی و  ن کننده میيييکی تأثيرات شوم و نا ميمون عامل خارجی را تع

  .داد و مثبت ارزيابی می کرد مبارزات مردم نسبت می

عقب  برای تصّرف و اشغال آن به  را به کشور ماامريکا امپرياليسم ھجوماشتباه عمدی حزب توده در اين بود که 

راديو، مردم، (البتّه ارگانھای حزب . را مثبت ارزيابی می نمود  شاه بر اثر مبارزات مردم تعبير می کرد و آننشينی

، چنانکه در باال گفتم نمی توانستند با صراحت  مطبوعات و مقامات شوروی در برابر اصالحات موضع )دنيا

  .که اپورتونيسم خود را در زير پرده نگاه دارند فتند برای آنآنھا راه ھائی يا. بگيرند

به من خواھند گفت چگونه ممکن است اجزاء ھمه سالم و مثبت باشند و مجموعه معيوب و منفی از آب درآيد درست 

 ۀولی وقتی سخن از انسان و جامع.  موتوری ھمه سالم باشند کار موتور رضايت بخش استیاست چنانچه اجزا

انسانی که مفرداتش سزاوار تحسين است حتماً . شود يد حقيقت به شکل ديگری متجلّی می آميان میه ی بانسان

به ... کيانوری، اسکندری، طبری و: رھبران حزب توده را در نظر بگيريد. ترکيبش درخور احترام و اعتماد نيست

 دبيرستان دارالفنون، ۀنما، دبير ھندسقول آقای غالم حسين رھه ت می توان گفت مفردات شان خوب است ولی بأجر

  .»مرده شو ترکيبشان را ببرد«

ً متضادی می باشند، بايد ديد در پشت  در اجتماع، که در آن افراد، نيروھا، طبقات دارای منافع متفاوت و غالبا

زند و ھمه را بايد ديد چه کسی، چه نيروئی با چه نيّتی به تدابيری دست می . ظاھری آراسته چه باطنی نھفته است

يد نه تنھا اين تدابير را يکايک بررسی کرد بلکه توّجه  آاينجا است که الزم می. به پشتيبانی از آن فرا می خواند

  :اين شعار.  عمل درمياوردۀداشت چه نيروئی با چه ھدفی اين تدابير را اتّخاذ کرده و آنھا را به مرحل

  انظر الی ما قال و التنظر الی من قال

. آخوندھا به ما به ارث رسيده و خود شان به آن پای بندی نشان نمی دھند به تمام معنی گمراه کننده استکه از 

 به ايران اقداماتی را توصيه می کند که ھمه فريبنده اند و ظاھر امر ھم اينست که ايران را به امريکاامپرياليسم 

 ترقّی و رفاه مردم ايران نيست در فکر منافع و ۀانديشاّما امپرياليسم در . می رسانند» دروازه ھای تمّدن بزرگ«

منافع او در استقرار اقتدار خويش در ايران و ربودن آزادی و استقالل، پيشرفت و ترقّی مردم . مطامع خويش است

اقتدار امپرياليسم و حفظ و نگاھبانی آن، مستلزم حفظ و تثبيت و تحکيم رژيم شاه است که با دست آن می . ما است

موافقت با چنين اقدامات .  عمل پوشانيدۀتوان به مقاصد و نيّات استثمارگرانه، غارتگرانه و اسارت بار خود جام

 آزادی و دموکراسی و حرکت به جلو ه استقالل و حاکميّت کشور بهمثبت و فريبنده ای در واقع تاخت زدن آنھا ب

را نپذيرفتند،  مردم ميھن ما از ھمان آغاز آن. می توانآيا چنين تاختی را می توان پذيرفت؟ بديھی است که ن. است

  .را از خود راندند را به لقايش بخشيدند و بانيان آن» تمدن بزرگ«عطای 

اصالحات ارضی :  ايران در ميان لوايح ده، دوازده گانه توّجه خود را به دو اليحه معطوف داشته استۀحزب تود

اصالحات . مد و عادی کردن روابط با اتحاد شوروی آشمار میه ب» اصالحات شاه«که در واقع محور اساسی 

  :از طبری آمده استای در مقاله . ارضی را نيز به جنبه ھای مثبت و منفی تجزيه می کند
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در حالی که از جھت محتوای اقتصادی اين اقدامات رفورميستی منجر به بسط بيشتر مناسبات «

 ۀمری که به طور عينی در مقايسه با مناسبات پوسيدويژه در ِده خواھد شد، اه سرمايه داری ب

فئودالی گامی است به جلو، از جھت محتوای سياسی ـ اجتماعی ھدف اين اقدامات تثبيت 

. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا« (»ارتجاعی يعنی حفظ تسلّط استثمار و قدرت سلطنت مستبده است

۴۴۴(  

 ۀلأکه در خوِد مس ت و منفی قائل می شود بدون آندو صفت مثب» اقدام رفورميستی«حزب توده برای اين 

باالخره خواننده نمی فھمد که با اين اقدامات رفورميستی که گامی به جلو است . اصالحاِت ارضی موضعی بگيرد

را تبليغ کرد يا به اين علّت که استعمار و  آيا چون گامی به جلو است بايد با آن موافقت داشت و آن. تکليفش چيست

مطلقه را حفظ می کند با آن مخالفت ورزيد؟ ظاھراً به نظر می رسد که حزب باب موافقت يا مخالفت را باز قدرت 

اّما از آنجائی که بر تمام .  کارگرۀ يک حزب سياسی نيست تا چه رسد به حزب طبقۀکه اين شيو گذاشته است با آن

 انقالبی ۀينی و فرعی انقالب و مبارززند و رفورم در مارکسيسم محصول ع مھر رفورم می» اصالحات شاه«

 است، در واقع اين اصالحات ھمه را مثبت ارزيابی می کند و موافقت خود را با آنھا منتھی شرمگينانه اعالم می

وجود نياورد، ابتکار آن را ھم شاه در دست نداشت، در ه اصالحات ارضی شاه را انقالب و قيام دھقانی ب. دارد

که وابستگی کامل به امپرياليسم را بتوان حرکتی به پيش محسوب  ش ھم نبود مگر آنجھت حرکت جامعه به پي

  .داشت

  

  »طور عينی مثبته ب» «تئوری« ـ ٢

  : کالم می کندۀشاه چنين افاد» انقالبی«د لوايح ئييکی از اعضای رھبری برای تأ

 سياسی، اجتماعی و اقتصادی واقعيّت عينی اين حادثه ۀمعيار اساسی ارزيابی و تحليل ھر حادث«

... و مکانيسم درونی آن است نه انگيزه ھا و انديشه ھای عاملين و شرکت کنندگان در اين حادثه

منظور تصريح .  استطور عينی منفیه طور عينی مثبت يا به بکه می گوئيم يک حادثه  اين

عنوان مثال ه ب.  آنھا استۀعنوان نتيجه  حادثه بتمايز ميان دو جھت عوامل موجّد حادثه و خود

 پدر و مادری که به او ۀانگيز. اصل جالب خود نوزاد است. می گوئيم، نوزادی زائيده می شود

 ۀمجل.) (تکيه از من است ـ ف (»نمی توانند و نبايد بر اين نوزاد سايه افکندحيات بخشيده اند 

  )۶. ، ص١ ۀدنيا، سال ششم شمار

 پدر و مادر در حيات بخشيدن به نوزاد ـ اگر بتوان از انگيزه صحبت کرد ـ چيزی جز ۀکه انگيز اينگذشته از 

عملکرد دستگاه توليد مثل در حيوانات و در انسان نيست و نمی توان غرائز حيوانی را معيار حوادث اجتماعی 

اين رھبر . تگی به امپرياليسم استقرار داد، اين نمونه خشن ترين و عريان ترين شکل دفاع از استثمار و وابس

وقوع می پيوندد يک ه بزرگوار که کوچکترين درکی از مارکسيسم ندارد به شما می گويد در ھر حادثه ای که ب

عينيت وجود دارد که خود حادثه است و مستقل از ذھن ما در برابر ما است و يک عامل ذھنی که حادثه را می 

که در پشت آن  ا آنچه که در اين ميان بايد مورد توّجه قرار گيرد خود حادثه است؛ اين دنيۀ مجلۀبنابر نويسند. آفريند

طور ه ب«با اين ترفند تمام لوايح شاھانه مثبت ببخشيد . چه نيّتی، چه ھدفی خوابيده درخور توّجه و اھميّت نيست

می کنم کمتر کسی را در تاريخ فکر . د قرار می گيرندئيارزيابی می شوند و بديھی است که مورد تأ» عينی مثبت

در واقع . را تبرئه کرده باشد  امپرياليسم دفاع و آنۀمعاصر ايران بتوان سراغ گرفت که اينگونه از استثمار و سلط
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کار ه انحصارھای امپرياليستی به ايران سرمايه صادر می کنند و در توليد يا خدمات ب: له اين طور مطرح استأمس

ات اقتصادی انحصارھا موجب رشد سرمايه داری در ايران، رشد توليد در صنعت و اين مؤسس. می اندازند

طور ه و ب«اين مؤسسات در حيات جامعه نقش مثبت بازی می کنند . کشاورزی و حمل و نقل و غيره می شوند

ی از اين که چه انگيزه يا انديشه ای انحصار را به اينکار واداشته و چه صدمات و لطمات اين. اند» عينی مثبت

  .رود حائز اھميّت نيست رھگذر بر ميھن ما و مردم ايران می

می » بيت الحزن«عارف قزوينی شاعر آزاده، طّی غزلی، آن خانه ای را که با دست سلطه گران بيگانه ساخته شود 

ز مانده آنچه را که عارف با سوِز دل احساس کرده و بر زبان آورده حزب توده در مھاجرت از درک آن عاج. نامد

است که قبالً توضيح » انظر الی ما قال«خوانده است و اين ھمان داستاِن » طور عينی مثبته ب«را » بيت الحزن«و 

  .را رھنمای عمل خود قرار داده است دادم و حزب توده آن

  

  يا رفورميسم» تئوری عقب نشينی« ـ ٣

 مرداد روی کار آمد و به حمله و ھجوم به ٢٨ستی دنبال کودتای امپرياليه ماحصل اين تئوری اينست که رژيمی که ب

» عقب نشينی« مردم مجبور شد در برابر نھضت ايران به ۀنيروھای انقالبی و دموکراتيک پرداخت بر اثر مبارز

بديھی است اگر رژيم .  اين عقب نشينی ھا استۀنشان» اصالحات شاه«. ھائی بپردازد تا خود را تثبيت و تحکيم کند

را به عقب  بارزات مردم عقب نشسته و به اصالحاتی، رفورم ھائی تن در داده می توان با مبارزه آندر برابر م

به . نشينی ھای تازه و تازه تری واداشت و تا آنجا پيش رفت که تحّوالت و دگرگونيھای بنيادی در آن پديد آورد

ھيّت و ھدف ھای اصالحات نيم بند ما« خود تحت عنوان ۀطبری در مقال: مطبوعات حزب توده مراجعه می کنيم

  :می نويسد» شاه و امپرياليسم

ويژه از زمان روی کار آمدن دولت امينی تصريح کرده ايم ه ما بارھا در تحليل وضع ايران ب«

 اصلی ۀکه رژيم کودتا دست به عقب نشينی، مانور و رفورم اجتماعی زده و اين حربه را بر حرب

ويژه در نخستين ادوار استقرار اين ه  و تکيه بر سر نيزه که ب ترور و اختناقۀسابق يعنی حرب

 عقب نشينی، ۀآری رژيم کودتا حرب. وده استز اف، وی بودۀرژيم عمالً تنھا اسلوب مورد استفاد

. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا«    (».کار می برده  ترور بۀمانور اجتماعی و رفورم را در کنار حرب

۴٣٧(  

  )٨.  ص٣ ۀتم شمارسال ھف( دنيا ۀاز مجل

توده ھای ترقيخواه نه .  توده ھا دست به عقب نشينی ھائی زده استۀت حاکمه در مقابل ارادأھي«

ولی شرايط مساعد جھانی چنان . به وسائل نظامی مسلّح اند و نه به سالح سازمانی نيرومند مجھّز

د رژيم را سرنگون کنند رنگ و بوئی به خواست توده داده است که اگر چه آنھا ھنوز قادر نيستن

را به عقب نشينی ھائی   خود را به رژيم تحميل نمايند و آنۀرا دارند که اراد ولی توانائی آن

  »وادارند

يعنی وجود و موقعيّت اتحاد شوروی » شرايط مساعد جھانی«. می بينيد که مردم کشور را نيازی به مبارزه نيست

 خود ۀ و حتی بدون داشتن سازمان و بدون وسائل نظامی بتوانند اراددر سطح جھانی کافی است برای آنکه توده ھا

شرايط مساعد جھانی آنچنان «. را به رژيم تحميل کنند و با اين وضع چه حاجت به سرنگون ساختن رژيم است
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شت به خواست آنھا مبنی بر پايان دادن به رژيم می دھد که رژيم خود آنچنان عقب می نشيند که از پ» رنگ و بوئی

  !!را می گيرند زير می اوفتد و آنگاه، نيروھای ترقيخواه بدون سازمان، بدون مبارزه جای آنه از مسند قدرت ب

  )١٠.، ص٢ ۀسال ھفتم، شمار( دنيا ۀاز مجلّ 

منظور تشديد مبارزه و به منظور باز ھم عقب تر نشاندن ه از ھر عقب نشينی دشمن طبقاتی ب«

  ».استفاده کنيم... آن

  :دنيا رفورميسم را معنی می کند» تئوريک «ۀه خود مجلّ شگفت آنک

رفورميسم برآنست که می توان با اجرای اصالحات تدريجی در چارچوب موجود، سرمايه «

می توان بدون .... رفورميسم برآنست که . مبدل ساخت»  رفاه ھمگانیۀجامع«داری را به 

ً در مسامات تصّرف قدرت حاکمه از طرف کارگران و ديگر زحمتکشان، ن ظام نوين را تدريجا

  ».نظام کھنه رخنه داد

  :بخوانيد) ٣.، ص١٣۴۴ خرداد ٣( ايران ۀ مردم، ارگان حزب تودۀو حاال اين را ھم از ماھنام

 ۀر باز ھم بيشتر تناسب نيروھا در صحنيي تحّول اوضاع داخلی و تغۀمنتفی نيست که در نتيج«

 قابل پيش بينی نيست در کشور ما رخ دھد و حکومت بين المللی، وقايعی که جزئيات آن اکنون

رات اساسی و کيفی در سياست و ييتغکودتا را وادار به چنان عقب نشينی ھائی بنمايد که موجب 

  )تکيه از من است( »روش رژيم گردد

ظام نظام نوين را در مسامات ن... می توان بدون تصّرف قدرت حاکمه«آيا اين ھمان حکم رفورميستی نيست که 

کافی است رژيم . کھنه رخنه داد؟ آيا اين بدان معنی نيست که برای استقرار سوسياليسم نيازی به انقالب نيست

  رات اساسی و کيفی پديد آيد؟ييتغموجود به عقب نشينی پی در پی تن دردھد و موجب شود در نظام کھنه 

رفورميسم اين انديشه را می . گر است کارۀرفورميسم شکلی از ايدئولوژی و سياست بورژوازی در جنبش طبق

 کارگر بدون انقالب، بدون تصّرف قدرت سياسی به سوسياليسم می رسد و آنھم از طريق رفورم ھای ۀپراکند که طبق

 کارگر چنانچه فقط برای بھبود شرايط ۀرفورميسم اين پندار را می پراکند  که در نظام سرمايه داری طبق. متوالی

  . مبارزه کند قادر است به بردگی کار مزدوری خاتمه دھدفروش نيروی کار خود

را پذيرفته و ھم می خواھد خود را ھوادار نظام سوسياليستی » انقالب«حزب توده در مھاجرت، ھم راه پارلمانی 

آيا بازھم می توان گفت که حزب توده در مھاجرت از . ورد آاز ترکيب اين دو ناگزير رفورميسم سربر می. بنماياند

 کارگر روی برنتافته است؟ آيا اينھا ھمه حاکی از آن نيست که حزب توده، خالف ادعای ۀيدئولوژی و اھداف طبقا

مثبت ارزيابی کرده است؟ » رفورم«د زده و آنھا را تحت عنوان ئيمھر تأ» اصالحات شاه«کيانوری، بر 

رتونيستی خود را نشان دھد و نيز  ضد کارگری و اپوۀموقعيتی فراھم آورد که حزب توده چھر» اصالحات شاه«

  .شوروی است» سوسياليست«نشان دھد که چگونه آلت اجرای منافع و مطامع امپرياليسم 

  

 

 


