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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
  ٢٠١٣ اگست ٢۶

  حزب توده در مھاجرت
  بخش دوازدھم

  پلنوم يازدھم

يکی اينکه سرانجام خط مشی بين : ريخ حزب توده در مھاجرت حائز اھميّت استپلنوم يازدھم از دو جھت در تا

ه المللی حزب را که رونوشت مشی حزب کمونيست اتحاد شوروی بود تصويب کرد و به آن رسميّت بخشيد و ب

 ه مرکزی بۀھمين جھت ھم دو تن از اعضای خود را که با اين مشی درتضاد بودند و تا زمان پلنوم عضو کميت

 مرکزی اخراج کرد، و ديگر ۀمدند، آن دو تن که حاضر نشدند از نظريات خود دست بردارند، از کميت آشمار می

ً نشان  اين که مقامات شوروی برای پيشبرد اھداف خود بی پرده و خشن به دخالت در امور حزب پرداختند و علنا

  .را نمی پسندند و نمی خواھند  شوروی آن مرکزی نمی تواند تصميمی اتّخاذ کند که مقاماتۀدادند که کميت

.  مرکزی برای نخستين بار تصميمی به اکثريت گرفت که مورد موافقت حزب شوروی نبودۀدر پلنوم يازدھم، کميت

را در مسير خواست خود انداختند و تا   مرکزی را عوض کردند، آنۀمقامات شوروی با فشار و تھديد تصميم کميت

. زد واھی دھم اين نخستين و واپسين بار بود که چنين نافرمانی از رھبری حزب توده سر میآنجا که من می توانم گ

و گرايش متفاوت در نزد مقامات خاست بلکه از د  مرکزی برنمیۀکه در زير خواھد آمد، از کميت گناه آن ھم، چنان

 پلنوم تشتّت و ی اعضا ناگھانی نظر آنھا سرچشمه می گرفت و ھمين در ميانتغييرول شوروی و يا از ؤمس

  .وجود آورده سردرگمی ب

 آنھا به مسائل تازه ای می  کشيد و در ارگانھای سياسی و ۀدنبال اختالف سياسی و تئوريک که پيوسته دامنه ب

 در غياب دو دبير ديگر سندی تحت عنوان ١٩۶٣ فبروریتئوريک حزب محل بروز می يافت، اسکندری در 

تدوين کرد و در آن  مشی و سياست بين »  موضع بين المللی حزبۀ ايران دربارۀود مرکزی حزب تۀبيانيه کميت«

اسکندری خود را نه . المللی حزب و دولت شوروی را با بيانی ديگر به حساب مشی بين المللی حزب توده گذاشت

د شوروی بر قلّه دانائی و مگر نه اين بود که اتحا. ديد و نه نيازمند مباحثه و تبادل نظر محتاج به تفّکر و تعقّل می

  تجربه نشسته و ھر چه از او می تراويد معيار حق و حقيقت بود پس چرا بايد به خود زحمت داد؟

.  دبيران موقّت تسليم نمايندھيأت اعضای پلنوم فرستاده شد تا ھر يک کتباً نظريات خود را به ۀبرای ھم» بيانيه«اين 

ورزند،  د آن امتناع میئياز تأ) سغائی، فروتن و قاسمی( اعضای پلنوم بر اسکندری معلوم بود که فقط سه تن از
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تنھا ھمين سه نفر به تفصيل در مسائلی . د کردندئيرا تأ» بيانيه«ديگران يا نظری ندادند و يا کوتاه با يکی دو سطر 

  . دبيران سپردندتھيأآمده و برخی مسائل که بيانيه به آنھا برخورد نکرده بود نوشتند و به » بيانيه«که در 

 در محيطی آکنده از وحشت و ارعاب آغاز گرديد نه تنھا به اين دليل که در ١٣۴٣ ]جدی[ دی ماه٣٠پلنوم در 

 مرکزی رقم می خورد، به اين دليل نيز که مقامات ۀ حزب و کميتۀ با سابقیجريان آن سرنوشت سه تن از اعضا

ر فرودگاه مسکو مورد بازرسی قرار دادند و ھر آنچه مشکوک به  اعضای پلنوم را دۀشوروی اين بار اسباب و اثاثي

لمانی با خود ھمراه داشتم تا در اوقات فراغت امن يک کتاب زيست شناسی به زبان .  ضبط کردند،نظر شان رسيد

داد که نشانی از  برای مأمورين توضيح دادم که موضوع کتاب چيست، تصاوير کتاب نشان می. را بخوانم آن

  .با اين حال کتاب را ضبط کردند. در آن نيست» گرايشات مائوئيستی«و » يسممائوئ«

اين رفتار زشت، ناپسند و خالف موازين انسانيت ـ باالخره ما مھمان حزب شوروی و به دعوت ھمين حزب به 

ه ی کرد، برا توجيه نم مسکو آمده بوديم ـ که ھيچ چيز ولو داشتن آثار مائو يا حتی اسناد حزب کمونيست چين آن

اين رفتار نکوھيده چنانچه فقط در مورد آن سه تن که ھمه آنھا . خاطر ايجاد محيطی ناسالم و غير عادی در پلنوم بود

  .اّما در مورد ھمه، به يقين ھدف ديگری را نشانه می رفت. داشت را می شناختند اعمال می شد باز محملی می

 مرکزی کنار می گذاشتند و چه در آن باقی می مانديم، در ۀاز کميت خاطری نداشتيم، چه ما را ۀقاسمی و من دغدغ

ما تصميم خود را البتّه به اتفاق سغائی گرفته بوديم که با استفاده از . سرنوشت سياسی ما کوچکترين تأثيری نداشت

يگری در پيش اين تصميم، البتّه برای ما گران تمام شد ولی راه د.  کارگر را احياء کنيمۀفرصت مناسب حزب طبق

  .نداشتيم

:  آنھاۀ دبيران موقّت و بحث و تصميم گيری در بارھيأتدستور کار پلنوم عبارت بود از استماع دو گزارش از 

پس از . نخست گزارش مربوط به مشی بين المللی حزب توده و سپس گزارش مربوط به مشی سياسی حزب توده 

 ۀ مشی بين المللی حزب آغاز کرد که رئوس مسائل آن در بيانيۀرسميّت يافتن جلسه، رادمنش گزارش خود را دربار

گزارش به برخی نکات از پاسخ من و قاسمی اشاره داشت و به آنھا به اصطالح پاسخ گفته بود . اسکندری آمده بود

و در پايان تصريح کرده بود که چنانچه اين دو رفيق از نظريات خود برنگردند و مشی حزب را نپذيرند از 

  . مرکزی برکنار خواھند شدۀيت در کميتعضو

  : در گزارش بوروی موقت به پلنوم يازدھم چنين آمده است

عالوه بر وظائف عمومی مذکور در باال کميته مرکزی ما موظف است موضع خود را در «

  . قاسمی، فروتن و سغائی روشن داشته و تصميمات الزم اتّخاذ نمايدءمورد رفقا

 خود مخالفت خود را با موضع بين المللی حزب ابراز ۀسغائی در نام قاسمی، فروتن و ءرفقا

داشته و بدون اعالم رسمی از ھواداری از خط مشی عمومی رھبری حزب کمونيست چين از 

  .بسياری از مواضع مزبور دفاع نموده اند

نمی  از جانب رفقای نامبرده یما در اين گزارش به انگيزه ھای عينی و ذھنی اتّخاذ چنين روش

پردازيم، ھر انگيزه ای که رفقای نامبرده را وادار به قبول چنين موضعی کرده باشند، ما موضع 

 حزب خود و اکثريت ۀاختياری آنھا را نادرست، انحرافی و متناقض با موضع بين المللی مجموع

  .مطلق احزاب کمونيستی و کارگری می دانيم

ی توانند با استفاده از مواضع دموکراتيِک  قاسمی، فروتن و سغائی مءدر پلنوم حاضر رفقا

زندگی درون حزبی يا کماکان از مواضع اختياری خود دفاع کنند و يا با عدول از مواضع مزبور 
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 مرکزی ۀ عمل کميتۀبديھی است نحو. پيوندندرکزی حزب ب مۀبه اکثريت مطلق اعضاء کميت

ن شيوه را اختيار می کنند متفاوت خواھد  اين يا آءکه اين رفقا  رفقای نامبرده بر حسب اينۀدربار

  .بود

 مرکزی با توّجه به سوابق طوالنی و ارزش حزبی رفقای نامبرده حداکثر ۀبوروی موقّت کميت

علی رغم مشکالت عملی و اعتراضات .   رفقای نامبرده مراعات کرده استۀنرمش را دربار

وليّت دار حزبی، تا آنجا که ؤت مس و سازمان ھای حزبی نامبردگان را در مقاماءبرخی از رفقا

ولی بايد اعتراف نمود که بقای رفقای مزبور در ارگان ھای  .ممکن بوده است حفظ کرده است

تبليغاتی حزب بحث ھای زائد و بی پايانی را در ارگانھای مزبور برانگيخت و از اينجھت بدون 

  .ستترديد به سير طبيعی فعاليّت تبليغاتی حزب ما زيان رسانيده ا

 ءدرست است که رفقای نامبرده از مواضع خود از حدود اعتدال خارج نگرديده اند ولی اگر رفقا

 مرکزی تبعيّت نکنند و کماکان از موضع معيّن ۀقاسمی، فروتن و سغائی از تصميمات پلنوم کميت

از  مرکزی حزب که وحدت ايده ای ۀدر رھبری دفاع کنند عمالً خود، خويشتن را از ترکيب کميت

  .شرايط وجودی آن است خارج می نمايند

 قاسمی، فروتن و سغائی با توّجه به موقعيّت حّساس حزب ما و با توّجه ءما انتظار داريم که رفقا

به ضرورت کامل وحدت انديشه و عمل در رھبری ما، در مواضع خود تجديد نظر نموده و به 

پی خواھد داشت توّجه الزم مبذول زيان فراوانی که اختيار چنين موضعی برای حزب ما در 

رو است، ه  خود ھم اکنون با مشکالت فراوانی روبۀداشته و برای حزب ما که در فعاليّت روزان

  ».مشکل تازه ای ايجاد ننمايند

جالب است که در گزارش مربوط به مسائل مورد اختالف در درون جنبش کمونيستی و کارگری، آن گزارشی که 

  .از گزارش حذف شده است) وقسمت ھای بسياری ديگری(تاده شد، قسمت فوق  حزب فرسیبرای اعضا

توّجه ھمگان به ما معطوف بود که چه . کسی چيزی برای گفتن نداشت. پس از قرائت گزارش باب بحث گشوده شد

نظر خواسته شد ) و نيز از دو نفر ديگر(از من . زد خواھيم داشت برخوردی به گزارش که سرنوشت ما را رقم می

را در اينجا  دستم افتاد که آنه چندان دور بآمد من در پلنوم، در گذشته ای نبر حسب تصادف بر. خود را بيان دارم

 سال پيش گفته ام ٢۵به آسانی می توان دريافت که ميان آنچه که امروز می گويم با آنچه که بيش از . ورم آمی

  : در پلنوم يازدھماينک برآمد من. قرابت ھای فراوانی به چشم می خورد

 اختالف نظر ۀايران دربار) ۀحزب تود( مرکزی ۀنظريات من آنطور که در پاسخ به موضع کميت

من در سالھای گذشته در جريان . در جنبش کمونيستی جھانی آمده عجوالنه اتّخاذ نشده است

ه نب که باختالف نظر در جنبش کمونيستی جھانی بوده ام، اسناد و مدارک بسياری را از ھر جا

  طوالنی به نتايجی رسيدم که در اختيار ۀدستم رسيده مطالعه کرده ام و بر اساس يک مطالع

بديھی است گزارش رفقای بوروی موقّت که حاوی ھيچ نکته يا استدالل تازه ای . حزب گذاشته ام

 رفقای من نمی توانم انتظار. جا کنده  جاب،نيست نمی تواند مرا از موضعی که اختيار کرده ام

فکر و انديشه چيزی نيست که ھر زمان بنا . بورو را مبنی بر تجديد نظر در مواضع خود برآورم

ويژه وقتی موضوع بر سر افکار و ه  داد بتغييربه مقتضيات و اوضاع و احوال بتوان آنرا 

  .انديشه ھائی است که تمام مسائل اساسی جنبش کمونيستی جھانی را دربر می گيرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

موضع گيری حزب ما در مسائل مورد « گزارش بوروی موقّت تحت عنوان ۀ در باراما نظر من

  .».اختالف جنبش جھانی کارگری و کمونيستی

  :من با اين گزارش از دو جھت مخالفم

موضع بين «که اين گزارش مشمول ھمان قضاوتی می شود که من در پاسخ به   ـ نخست اين١

متأسفانه « خود نوشته ام که ۀمن در نام. وشته امن»  ايرانۀ مرکزی حزب تودۀالمللی کميت

 دقيق ۀبرخورد بوروی موقّت به مسائل مورد اختالف، برخوردی سطحی، يکجانبه، بدون مطالع

کمک به « من ھمچنان نوشته ام که روش بوروی موقّت در جھت ».اَسناد و مدارک بوده است

گزارش بوروی موقّت . نبوده است »اتّخاذ خط مشی صحيح، کمک به وحدت عميقتر و عالی تر

طبيعتاً اين گزارش . ويژه با توّجه به شرايط روز صّحت اين نظر را بار ديگر به ثبوت رسانيده ب

  .د من قرار گيردئينمی تواند مورد تأ

البتّه اين .  موضع بين المللی حزب نوشته امۀمن نظريات خود را طّی اظھار کتبی خود دربار

 مسائل را ۀ دربر نمی گيرد، چنانکه گزارش بوروی موقّت نيز ھم مسائل راۀنظريات ھم

د می کنم و ئي آنچه که نوشته ام يکبار ديگر تأۀدربرنمی گيرد، ولی من نظريات خود را در بار

حوادث دو سال گذشته و حوادث ماه ھای اخير در جھت موافق اين . آنھا را صحيح می دانم

  .نظريات سير کرده اند

ھم که مخالفت من با گزارش رفقای بورو به اين معنی نيست که در آن ھيچ چيز بايد تذّکر د

  .درست و صحيحی نمی بينم ولی چيزی که مسلّم است در اصول کلّی با آن نمی توان موافقت کنم

اينست که از راه « متّخذه از جانب من ۀدر گزارش رفقای بوروی موقّت گفته می شود که شيو

زی، بدون تصريح موضع خود در مجموع عمالً موافقت خود را با طرح مطالب منفرد و مج

اين امر که من در گزارش خود نامی از اعالميه ھای . ام» موضع بين المللی حزب ابراز داشته

مالک .  نبرده ام گويا به اين معنی است که من نظر خود را در مجموع نداده ام١٩٦٠ و ١٩٥٧

رفقای .  است١٩٦٠ و ١٩٥٧قت کامل با اعالميه ھای اظھار نظر صحيح در مجموع گويا مواف

 ايران يکبار ديگر ۀ مرکزی حزب تودۀکميت«بوروی موقّت در گزارش خود می نويسند که 

 احزاب برادر ابراز می ١٩٦٠ و ١٩٥٧موافقت کامل خود را با تصميمات جلسات مشاوره 

   کامل دارد؟آيا بوروی موقّت واقعاً با تصميمات اين جلسات موافقت. »دارد

  :به يکی دو مورد توّجه کنيم

جنبش » ۀرويزيونيسم را خطر عمد« احزاب کمونيستی و کارگری ١٩٦٠ و ١٩٥٧اعالميه ھای 

که اين نکته  کمونيستی و کارگری می شمرند در حالی که در گزارش رفقای بورو و در عين اين

گماتيسم و سکتاريسم به خطر عمده د«:تذّکر داده می شود چند سطر پائين تر ناقض آنرا می نويسد

اين عدم موافقت با يکی از تزھای اساسی . »در جنبش جھانی کمونيستی تبديل گرديده است

  با اين اعالميه ھا تلقّی کرد؟» موافقت کامل«اعالميه ھای جلسات مشاوره را چگونه می توان 

کشور خود «يوگسالوی که  رھبران اتّحاديه کمونيست ھای ۀ دربار١٩٦٠که در اعالميه  يا اين

فعاليّت مخّربی را عليه اردوگاه سوسياليستی جھانی «و » را از اردوگاه سوسياليستی جدا کرده

 مبرم ۀوظيف« باز ھم بيشتر اين رھبران را ھمچنان ی شرحی نوشته شده و افشا»دنبال می کنند
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البی که در اعالميه آمده آيا رفقای بورو با اين مط.  دانسته است»احزاب مارکسيستی ـ لنينيستی

خود عمل نمی کنند، خود »  مبرمۀوظيف«ھنوز موافقت کامل دارند؟ اگر جواب مثبت است چرا به 

. د قرار دادئيی که از او شد صّحت اين بخش از اعالميه را  مورد تأسؤالرفيق رادمنش در پاسخ 

دانسته و عمالً در صدد جبران را با صراحت اشتباه آميز  تا آنجا که من اطالع دارم توليالتی آن

. را اصالح کردند که به چنين اشتباھی اعتراف کنند در عمل آن احزاب ديگر بدون آن. آن برآمد

  ؟١٩٦٠ و ١٩٥٧آيا اينست موافقت کامل با اعالميه ھای 

  .البتّه نمونه ھای ديگری نيز می توان ذکر کرد ولی من به ھمين اکتفا می کنم

فراد احزاب ديگر حق دارند اين يا آن تز از اعالميه ھا را مورد ترديد گر بوروی موقّت يا اا

  قرار دھند چرا ديگران چنين حقی را برای خود قائل نباشند؟

  : ديگرۀنکت

در دوران پس از جنگ در حقيقت ھيچ « من اشاره شده که ۀدر گزارش بوروی موقّت به اين جمل

 و اضافه می »آن می دھند وجود نداشته استزمانی ھمزيستی مسالمت آميز با مضمونی که به 

مضمونی که به آن می دھند تأثيری در اصل مطلب ندارد زيرا مارکسيست ـ «شود که قيد 

لنينيست ھا مضمون خاصی از آن قبيل که رفيق فروتن تصّور می کند به ھمزيستی مسالمت آميز 

رفقای بوروی . طحی می نگرند به مسائل سء آن است که رفقاۀاين قضاوت خود نشان. »نمی دھند

موقّت گويا نمی دانند که بحثی که در موضوع ھمزيستی مسالمت آميز درگرفته  بر سر مضمون 

 خود در پاسخ به موضوع بين المللی حزب ۀمن در نام. و محتوای آنست و نه بر سر خود کلمه

ی از رفيق خروشچف  ھمزيستی مسالمت آميز نقل قول ھائۀ، در بحث دربار٢ ايران در بند ۀتود

من ھيچ . آورده ام که برای ھمزيستی مسالمت آميز مضامين و تعاريف گوناگونی ذکر کرده است

برای روشن شدن . مضمون خاصی از خودم برای ھمزيستی مسالمت آميز تصّور نکرده ام

  .ورم آمطلب يکی از نقل قولھا را در اينجا می

 حّل مسائل مورد اختالف ۀاز جنگ به مثابه وسيلھمزيستی مسالمت آميز عبارت از اينست که «

ھمزيستی مسالمت آميز . احتراز شود ولی اين تمام محتوای ھمزيستی مسالمت آميز نيست

 دولت ھا را موّظف می دارد که تماميت ارضی و حاکميّت يکديگر را به ھيچ شکل ۀھمچنين ھم

 معنی  اعراض از مداخله در امور اصل ھمزيستی مسالمت آميز به. و به ھيچ عنوانی نقض نکنند

 زندگی آنھا يا به ھر ۀ شيوتغيير نظام حکومتی آنھا، تغييرداخلی کشورھای ديگر است به منظور 

دکترين ھمزيستی مسالمت آميز ھمچنين پيش بينی می کند که روابط متقابل . بھانه و علّت ديگر

: خروشچف (» سود متقابل بنا شودسياسی و اقتصادی ميان کشورھا بايد بر اساس تساوی کامل و

  )١٩۵٩ سپتمبر ۶، پراودا، »ھمزيستی مسالمت آميز«

ً ھمزيستی مسالمت آميز با اين مضمون در دوران پس از جنگ وجود داشته است؟ اگر  آيا واقعا

که نظر مرا تحريف کرده اند به ذکر  وجود داشته است در کجا؟ چرا رفقای بورو در عين اين

  شواھدی نپرداخته و استدالل نکرده اند؟

 ـ من با اين گزارش در عين حال از اين جھت مخالفم که در آن اختالف نظر در جنبش ٢

صورت اختالف نظر ميان حزب کمونيست اتحاد شوروی و حزب کمونيست ه کمونيستی جھانی ب
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.  گويا بايد پيوستن به نظريات يکی از اين دو حزب باشدموضعگيری ھر فرد. چين در آمده است

 ايران بايد مسائل ۀ مرکزی حزب تودۀدر پلنوم کميت. من با چنين ارزيابی نمی توانم موافق باشم

که چه حزبی آنھا را   آنھا صرفنظر از اينۀی دربارئمورد اختالف، استدالالت و اظھار نظرھا

در .  و بر اساس غور و بررسی عميق تصميم گرفته شودعرضه کرده، مورد مطالعه قرار گيرد

يک از دو حزب بزرگ جور  که اظھار نظر نھائی حزب، با نظريات ھيچ اينصورت احتمال اين

روشی که در طرح مسائل مورد اختالف از طرف رفقای بورو اتّخاذ شده . درنيايد، کم نيست

ت گزارش استنباط کرده ام، کمونيست ھا را که يکجانبه است، تا آنجا که من از قرائ گذشته از آن

طرفداران نظريات حزب کمونيست چين و : در سراسر جھان به دو گروه تقسيم می کند

 که اميدوارم به مسأله برخورد به ۀاين شيو. طرفداران نظريات حزب کمونيست اتحاد شوروی

  .شود) مراجعه(گرفته کافی است به ممراندوم رفيق تولياتی . منظور خاصی نباشد، درست نيست

رشته از   يکۀمن در اظھار نظر خود از ھمين اصل پيروی کرده ام و نظريات خود را در بار

 ۀمسائل داده ام و اگر گاھی مجبور شده ام نقل قولھائی غير از اسناد و نوشته ھای حزب تود

ر در مسائل ايران بياورم، دليلش آنست که بوروی موقّت خود به بررسی، مطالعه و اظھار نظ

اگر بوروی موقّت از ھمان آغاز مثالً محتوا و مضمون ھمزيستی مسالمت آميز . نپرداخته است

ً اظھار  را از ديدگاه حزب مطرح ساخته و انطباق آن را بر شرايط ايران توضيح داده بود طبيعتا

صحيح می  برخورد را در تمام موارد ۀمن اين شيو. نظرھا در کادر نظرات حزبی باقی می ماند

اين .  ای که می خواھد باشد، موافق نيستممسأله ديگری به مسائل، ھر ۀدانم و با برخورد ھر شيو

 موضع بين المللی حزب ۀبار ديگر نظر خود را در بار  مختصر فقط برای آنست که يکۀگفت

  .تسجيل کرده باشم

تمام زندگی حزبی در .  ايران را دارمۀ سال است که افتخار عضويت حزب تود٢٢، من ءرفقا

خود ھميشه کوشيده ام آموزش مارکسيسم ـ لنينيسم را راھنمای فکر و انديشه و عمل خود قرار 

سود اردوی ه سود اتحاد شوروی، به را بگويم که نه به سود شخص خودم بلکه ب دھم و ھميشه آن

اآلن ھم . ن است ايراۀسود حزب توده سود انقالب ايران زير رھبری پرولتاريا، به سوسياليسم، ب

که بوروی موقّت پيشنھاد اخراج مرا  که اظھار نظر می کنم ھمين عوامل را در نظر دارم با آن

  . مرکزی در برابر پلنوم قرار داده استۀاز کميت

 مرکزی امر کوچکی نيست ولی در برابر من دفاع از حقيقت، دفاع از آن چه ۀاخراج من از کميت

من اطمينان دارم که . مرم باالتر و واالتر از ھر مقامی استکه درست می دانم و صحيح می ش

اگر در کاِر غلبه درست بر . سرانجام آن نظرياتی که من داده ام صّحت خود را نشان خواھند داد

 عادی ۀاين پديد. بيند يا حتی فدا شوند امر فوق العاده ای نيسترست افرادی  ھم زيانھائی بناد

  )٢١/١/١٩٦٥به تاريخ (»      نوز تا مدتی باقی خواھد بودتکامل تاريخ بوده، ھست و ھ

کميسيون قطعنامه در اثنای بحث انتخاب شد .  گزارش اختصاص يافتۀ به بحث در بارجنوری ٢٢ و ٢١روزھای 

  .که اعضای آن عبارت بودند از رادمنش که گزارش دھنده بود، جودت، طبری و نوروزی

 کميسيون ۀبعد از ظھر ھمين روز قطعنام.  آن آغاز شد و ادامه يافتۀبار گزارش سياسی مطرح و بحث در ٢٣روز 

 مرکزی مشی اختياری ۀ قطعنامه حاکی از اين بود که پلنوم کميت٩ ۀماد. به نظرم در يازده ماده به جلسه ارائه شد
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 فروتن به اين ماده صرف نظر از قاسمی و.  قاسمی و فروتن را از لحاظ اصولی غلط و مردود می شماردءرفقا

  : چنين آمده است١٠در ماده . اتفاق آراء تصويب شد

 قاسمی و فروتن تا زمانی که در مواضع کنونی خود در يک رشته از ءپلنوم بر آنست که رفقا

وليت ھای اجرائی ؤکتيک بين المللی باقی ھستند، نمی توانند در مسستراتژی و تمسائل مھم 

در . سود سير عادی کار نخواھد بوده ربه نشان داده است بکه تج زيرا اين امر چنان. حزب بمانند

 نخواھند از مواضع کنونی خود انصراف جويند، پلنوم با توّجه به سوابق ءکه رفقا صورتی

 فرصت داده شود که موضع خويش را طّی بحث ھای ءکه به اين رفقا طوالنی آنھا و برای آن

ولی بديھی . ت کميته مرکزی باقی می گذارداقناعی تصحيح نمايند، آنھا را کماکان در عضوي

 موظف اند در عمل تشکيالتی خود از ء حزب، اين رفقاۀاست که موافق موازين اساسنام

مصّوبات پلنوم در مسائل بين المللی تبعيّت کنند و مبلّغ سياست و مرام و خط مشی حزب باشند و 

 حزب نمی تواند ۀو مقررات اساسنامدر غير اينصورت پلنوم در برابر لغ. برای تحقق آن بکوشند

  . مرکزی باقی گذاردۀ را در ترکيب پلنوم کميتءبدون واکنش بماند و نمی تواند رفقا

  .اين ماده به رأی گذاشته شد

آوانسيان، طبری، کيانوری، کامبخش، اسکندری، قدوه، اميرخيزی، نوشين، فروتن، :  نفر به آن رأی دادند١۴

  ی، آذراوغلی و حکيمیقاسمی، بابازاده، پيشنماز

  رادمنش، جودت، بقراطی، روستا، نوروزی، دانشيان، الھرودی، آذری: ھشت نفر مخالف عبارت بودند از 

  .بدين ترتيب فروتن و قاسمی در ترکيب کميته مرکزی ابقا شدند

رقبه ای روی  غير متۀدر اين ميان حادث. ادامه يافت)  مشی سياسیۀ بحث در بارۀدنبال( کار پلنوم ٢۴صبح روز 

جلسه ای که به اخراج مخالفان مشی بين المللی حزب : داد؛ غالم از جای خود برخاست و پشت تريبون رفت وگفت

پلنوم کار خود را . رأی نمی دھد از قماش ھمانھاست من در چنين جلسه ای شرکت نمی کنم و جلسه را ترک گرفت

ھنوز اندکی . راتی  در ھمين زمينه کرد و بيرون رفت بعد جودت از جا برخاست و اظھاهچند لحظ. دنبال کرد

پلنوم در بھت و حيرت عميقی .  آنھا را تکرار کردندۀدنبال او آذری رفتار ناشايسته نگذشته بود الھرودی و ب

تصميم پلنوم در ابقای فروتن و . ھيچ امر غير عادی روی نداده بود که رفتار آنھا را موّجه جلوه دھد. فرورفت

 دموکراتيک اتّخاذ شد و دموکراسی درون حزبی يکی از اصول اساسی موازين سازمانی است که ۀه شيوقاسمی ب

 ايران در مھاجرت، ۀکه بارھا تذّکر داده ام، در حزب تود اّما، چنان. پيچدق ندارد و نمی تواند از آن سر بکس ح ھيچ

حاکم بر حزب، رھبری آن نبود، مقامات . داستقالل حزبی، اصول و موازين سازمانی مفاھيمی پوچ و بی معنی بو

شوروی بودند که با دست گروھی گماشته و فرمانبر ھمه چيز حتی اصول را زير پا می گذاشتند، ھر آنچه را که می 

  .حزب توده فقط نامی داشت و در پشت اين نام بازيچه ای بيش نبود. خواستند، در نھان يا آشکار از پيش می بردند

جلسه به حال تعطيل  . تندی به جلسه داد که پلنوم بايد تکليف قاسمی و فروتن را يکسره کندۀامباری، رادمنش ن

در اين مّدت فعاليّت جوشان و رفت و آمدھای فراوانی . درآمد، اين تعطيل فردا و پس فردای آن روز نيز ادامه يافت

، گاه مقامات )ای مسکو جريان داشتپلنوم در يکی از حومه ھ(رفتند  صورت گرفت؛ گاه سران حزب به مسکو می

 و پس از آمد و رفت ھا و گفت. خود گرفته بوده پلنوم وضع مضحک و تأثر انگيزی ب. مدند آشوروی به محل می

  .عمل آمده  تصميم پلنوم توافق بتغييرگو ھا سرانجام بر سر 
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قضيه از . وروی ھا نشأت می گرفتگفتم که گناه تصميم پلنوم از خود ش.  مطلب پرانتزی باز می کنمۀپيش از ادام

چند ماه پيش از تشکيل پلنوم، کامبخش در مسافرت ھای خود به اتحاد شوروی يا کشورھای ديگر با : اين قرار بود

 حزب اينگونه توضيح می داد که رفقای دوگانه می یبه اعضا) و جز اين نمی توانست باشد(صوابديد شوروی ھا 

ً از مشی حزب تبعيّت کنندۀد و در ترکيب کميتتوانند نظريات خود را حفظ کنن .  مرکزی باقی بمانند ولی بايد لزوما

 مرکزی که در دور پيش به اخراج ما رأی ندادند در  واقع نظر مقامات ۀکامبخش و برخی ديگر از اعضای کميت

با توّجه به . ون شد نبرد، ھمه چيز دگرگۀدر جريان پلنوم و با ورود غالم در صحن. شوروی را ملحوظ می داشتند

 کامبخش و کيانوری، پرخاش کيانوری به کامبخش که چرا نظر ۀاين امر استراِق سمِع امير خسروی از مکالم

: کيانوری(شوروی ھا را درست نفھميده و او را در وضع نامطلوبی قرار داده،  درست به نظر می رسد 

خش نيست، مقامات شوروی يا ميان خود اختالف برای من مسلّم است که خطا کار کامب). ۴٣٣. ، ص»خاطرات«

ھر چه باشد، آنھا با اعمال فشار و ارعاب که در خاطرات .  داده اندتغييرداشته اند و يا پيش از پلنوم نظر خود را 

  .سود اخراج پائين آورنده  مرکزی را بۀ رأی کميتۀوضوح مشھود است کفه اسکندری ب

  .دست آيد بد نيست به جمالتی از خاطرات اسکندری اشاره روده ر ببرای آنکه تصّوری از اين اعمال فشا

  :مقام شوروی به اسکندری می گويد

من به شما می گويم که . می خواھند اوضاع را عوض کنند) منظور آن سه تن اند ـ فروتن(اينھا «

ھر صورت به انشعاب خواھند کشانيد و شما بايستی سعی کنيد وحدت حزب ه حزب شما را ب

غالم و فرقه االن موافق با اين قضيه نيستند، روستا ھم که موافق نيست، آخر «...ظ شود واالّ حف

ممکن ... روستا ھم جلسه را ترک کرده بود، رفيق رادمنش ھم که دبير کّل است موافق نيست

از آن .  مرکزی باقی نماندۀاست از دو جانب انشعاب صورت پذيرد و چيزی از حزب و کميت

روند و حزب ھم آنھا خواھند بود چون دبير  در واقع تھديد کند که آنھا کنار میطرف خواست 

بين آنھا ھستند و ديگر ) سرداران بی سپاه ـ فروتن(اّول حزب، دبير اّول اتّحاديه و دبير اّول فرقه 

لذا بھتر است فکر . عبارتی صريحتر ھيچ غلطی نمی توانيد بکنيده شما ھيچ عمل و اقدامی يا ب

 خودتان تجديد نظر کنيد که ھم به نفع ۀ ما اينست که شما در عقيدۀعقيد....  اين مسائل را بکنيدتمام

ما از نظر خيرخواھی . حزب است و ھم از بروز اشکاالت غير قابل حّل جلوگيری خواھد کرد

  )٩٩.جلد سوم، ص (»برای حزب است که اين حرفھا را می زنيم

 در فرودگاه مسکو بر تھديدھای فوق بيفزائيد تا تصويری از رفتار خشن و  پلنوم رای اعضاۀحال بازرسی اثاثي

  .دست آوريده خالف نزاکت مقامات شوروی ب

 پلنوم کميسيونی انتخاب کرد مرکب از اردشير آوانسيان، آذراوغلی و نوشين تا برای ۀ جلسجنوری ٢۶عصر روز 

عمل کسانی را که به اوبستروکسيون دست زده بودند طرح تنظيمی از يکسو . رفع بحران طرحی به جلسه ارائه دھد

 تخلّف از ۀ اجرائيه منتخب پلنوم مأموريت می داد که در صورت مشاھدھيأتتقبيح می کرد و از سوی ديگر به 

اين طرح در جلسه مطرح نشد زيرا کامبخش و .  مرکزی کنار بگذاردۀمشی حزبی، فروتن و قاسمی را از کميت

 مرکزی عدول ۀ خود مبنی بر باقی گذاردن قاسمی و فروتن در ترکيب کميتۀ که از نظر اّولياسکندری اطالع دادند

  .کرده اند و طرح جديدی ارائه خواھند داد

 رئيسه مرکب از سه دبير طرحی به جلسه آورد که در آن پس از تذّکر ضرورت فقط ھيأت جنوری ٢٧عصر روز 

  :يک مشی در رھبری حزب اعالم می داشت
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 مرکزی ۀ قاسمی و فروتن دعوت پلنوم را دائر به پيوستن به خط مشی کميتءا که رفقااز آنج«

 ۀلذا پلنوم رفقای مذکور را از ترکيب کميت. نپذيرفته و کماکان در مواضع خود باقی مانده اند

پيوسته اند بايد در عمل و انی که رفقای مذکور به خط مشی نتا زم. مرکزی برکنار می کند

  ». مرکزی باشندۀکامالً تابع خط مشی مصّوب کميتفعاليّت خود 

   رأی٩ رأی، مخالف ١٣موافق : به اين طرح رأی گرفتند

رادمنش، جودت، روستا، بقراطی، نوروزی، قدوه، اسکندری، کامبخش، الھرودی، دانشيان، آذراوغلی، :موافقين

  .آذری، پيشنمازی

  .بازاده، حکيمی، قاسمی، فروتن، طبری، آوانسيان، نوشين، کيانوری، با١امير خيزی : مخالفين

  :آراء اعضاء مشاور

  زنّوزی، صفری، رصدی: موافق

  سغائی، شاندرمنی، امير خسروی: مخالف

  آذرنور، ميزانی، آگاھی: ممتنع

  .َکندلی و َعلوی در جلسه حضور نداشتند

ديگر : ا نگرانی و ناراحتی گفت جلسه را بر عھده داشت بۀکامبخش که ادار.  آراء باز ھم وافی به اخراج نبودۀشمار

 خود موافقم ولی چون خطر انشعاب ۀمن با نظر گذشت: کسی موافق نيست؟ آنگاه کيانوری برخاست و چنين گفت

. رأی کيانوری نيز آراء را با حد نصاب نرسانيد. حزب را تھديد می کند رأی مخالف خود را به موافق بر می گردانم

پس از او يک نفر ديگر نيز با استناد به . من به نظر کيانوری می پيوندم: و گفتلحظه ای بعد بابازاده برخاست 

 مرکزی کنار گذاشته شدند ۀقاسمی و فروتن از کميت. با رأی بابازاده حد نصاب حاصل آمد. کيانوری رأی موافق داد

ات کميته مرکزی را  رئيسه تصميمھيأتسغائی با ناراحتی و عصبانيت طّی نامه ای به . و جلسه را ترک کردند

  : سغائیۀاينک متن نام. مخدوش و بی اعتبار شمرد و از سالن جلسه خارج شد

   ايرانۀ رئيسه پلنوم به پلنوم يازدھم کميته مرکزی حزب تودھيأت ۀوسيله ب

  رفقای ارجمند

 آغاز جنوری ٢٤ که با ابستروکسيون رفيق دانشيان در ءروش اِعمال فشار و تھديد اقليتی از رفقا

 منتھی گرديد باالخره به نتيجه رسيد و اکثريت جنوری ٢٤ رفيق رادمنش در پايان روز ۀو به نام

 قاسمی و فروتن وادار به عدول ء رفقاۀپلنوم را بعد از چھار روز مقاومت از رأی صادره در بار

  .نمود

  

 ١٩٦٥ فبروری ٢٥رخ ؤ، نامه علی امير خيزی به احمد قاسمی م٣ ۀ شمارۀ ـ به ضميم١

  مراجعه کنيد

  

نظر به اينکه اين وضع، جريان کار پلنوم را از مسير عادی خود منحرف ساخته و امکان اتّخاذ 

تصميم آزاد را از اعضای آن به مقياس وسيعی محدود می سازد عليھذا اين جانب از شرکت در 

، مخدوش را به علت اين وضِع غير عادی  کار پلنوم حاضر خودداری نموده و تصميمات آنۀادام

  .و غير معتبر می دانم
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  با سالمھای فراوان

  ١٩٦٥ جنوری ٢٧ –عباس سغائی 

ممکن است اينجا و آن جا جزئياتی از نظر افتاده باشد ولی . آنچه که در فوق آمد، انعکاس واقعی جريان پلنوم است

ت و نه اظھارات کيانوری  تمام نمای جريان است که نه خاطرات اسکندری گويای آن اسۀباز ھم تکرار می کنم آئين

صورت ديگری نمايانده ه  مستقيم و مفتضح شوروی ھا قضيّه را بۀخاطر پوشانيدن مداخله که دانسته و آگاھانه و ب

 کامل ۀجريان پلنوم را با دقّت تمام، با سياھ) سغائی، قاسمی و فروتن(ما سه تن ) ١٣۴۴ (١٩۶۵در تابستان . است

زی شرکت کننده در پلنوم و آراء موافق، مخالف و ممتنع ھر يک از آنھا تنظيم  مرکۀاعضای رسمی و مشاور کميت

را برای انتشار به غرب فرستاديم متأسفانه اکنون نه متن آن در  متن تنظيم شده به قلم سغائی است و ما آن. کرديم

  .اب واقعی پلنوم می دانمھمين علّت است که من خاطرات خود را بازته ب. دست است و نه از انتشار آن اطالع دقيقی

اضافه کنم که من ھنگام قرائت طرح گزارش سياسی حزب در جلسه حضور داشتم، شاھد انتقاد شديد برخی از 

من قبالً گفته ام، اين گزارش آن چنان ضعيف و سازشکارانه بود که حتی صدای اعتراض .  پلنوم بودمیاعضا

آنچه که . نيامده است» اسناد و ديدگاه ھا«پلنوم يازدھم در کتاب سازشکاران را نيز درآورد، ھيچ يک از دو گزارش 

در »  برخی مسائل مورد اختالف در جنبش جھانی کارگری و کمونيستیۀدربار«پلنوم يازدھم » سند«به عنوان 

  .آن ھم نيست» اصالح شده« اين کتاب آمده گزارش رادمنش به پلنوم و حتی متن ۴٨٣ ۀصفح

در .  اليپزيک کردندۀ ما را از محل پلنوم به فرودگاه مسکو بردند و با ھواپيما روانمقامات شوروی بالفاصله

  . اليپزيک معلوم شد که خبر اخراج ما زودتر از خود ما به محل رسيده است

  

 


