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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ اگست ٢٧

  حزب توده در مھاجرت
 بخش سيزدھم

  چه کرديم و چه شد؟

 کارگر، ۀ ايران از جھان بينی طبقۀبا انحراف حزب کمونيست اتحاد شوروی و حزب تودما سه تن که قريب ده سال 

 مرکزی ۀما از کميت» معافيت« آرام و سربسته و سپس آشکار، مبارزه کرده بوديم و ھمين مبارزه موجب ءابتدا

ا مبارزه با اين انحراف ھدف م. گرديد، ھرگز در اين انديشه نبوديم که دست روی دست بگذاريم و به نظاره بپردازيم

  .از ھمان زمان نيز نبرد را برای دستيابی به ھدف آغاز کرديم.  ايران و سنن انقالبی آن بودۀو احياء حزب تود

کار خود در انستيتوی ه پس از ورود به اليپزيک سغائی که در قبال او روش مدارا و مماشات در پيش گرفته بودند ب

من ممّر درآمدی نداشتيم، می بايستی با مراجعه به حزب برای خود شغلی دست و پا قاسمی و . اقتصاد مشغول گرديد

 خود را دريافت داشتم، ولی بعداً از دريافت آن امتناع ورزيدم ۀالبتّه پس از پلنوم چند ماه حقوق ماھيان. می کرديم

من با .  تعلّق نمی گرفت مرکزی به من پرداخت می شد که ديگر به منۀچون اين حقوق به خاطر عضويت در کميت

جوی کاری برای من باشد و پيشنھادم اين بود که در انستيتوی  و تذّکر اين مطلب از حزب می خواستم در جست

  .فلسفه مشغول به کار شوم

.  مختصری که داشتم ھر چه بيشتر استفاده کنمۀبندم تا از اندوختدگی مجبور بودم کمربند را تنگ ببرای گذران زن

 مراجعه برلين از سوی حزب به من اطالع دادند که می توانم برای اشتغال به انستيتوی فلسفه در ١٩۶۵ن در تابستا

از . به آنجا رفتم، رئيس انستيتو با روی خوش مرا پذيرفت. حزب سوسياليست متحده مرا معرفی کرده بود. کنم

 مھندسی ۀا در علوم نائل آمده ام با درج دکترۀدر فرانسه تحصيل کرده ام و به درج: درجات تحصيلم پرسيد، گفتم

شيمی فارغ التحصيل انستيتوی شيمی ام، شھادتنامه ھائی در رشته ھای جانور شناسی، گياه شناسی، زيست شناسی، 

 عالی حزبی ۀدست آورده ام؛ مدرسه زيک بيمی عمومی، شيمی صنعتی، شيمی و فزمين شناسی، معدن شناسی، ش

و فعالً در آکادمی علوم اجتماعی وابسته به حزب سوسياليست متحده مشغول نوشتن رساله مسکو را به پايان برده ام 

 ديگر ۀھفت. گفت ما به کسی مانند شما نياز بسيار داريم. می باشم) از ديدگاه زيست شناسی(» نوع«ای در موضوع 

از حقوقی که . تخدام آماده بود اسۀروز موعود در انستيتو حاضر شدم ورق. بيائيد تا ترتيب استخدام شما داده شود

ھمه چيز به خوشی . ماھانه دريافت می کردم پرسيد و گفت ما ترتيبی خواھيم داد که شما ھمان مبلغ را دريافت کنيد
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زودی ه ن کرد و سپس گفت در کار شما اشکالی ھست که بولفينمی دانم برای چه موضوعی به کجا ت. می گذشت

گفت انستيتو در نظر دارد . او را ديدم اشکال ھنوز بر طرف نشده بود. اشت ديگری گذۀوعد. برطرف خواھد شد

 داروين برای ۀاز من خواست مقاله ای در بار. انتشار دھد) روی کجا میه ب (”Quo Vadis“نشريه ای با عنوان 

 المان که در اشکال که از جانب مقامات شوروی ايجاد شده بود بر جای ماند و تا زمانی. پذيرفتم. نشريه بنويسم

 شوروی ۀخصوص برای پوشانيدن مداخله کيانوری، شايد برای تسلّی من و ب. شرقی بودم استخدام صورت نگرفت

  .مدعی شد که انستيتو امسال بودجه برای استخدام نداشته و سال آينده حتماً درست خواھد شد

 او را قبالً در بودجه ۀردند، حقوق ماھانآيا موقعی که کيانوری را به آکادمی معماری معرفی ک: از خود می پرسم

گذاشته بودند که او را بالدرنگ پذيرفتند؟ کيانوری حتی حاال نيز نمی خواھد اين حقيقت را بپذيرد که برای او و 

کيانوری اينگونه . درھا که سھل است دروازه ھا ھم ھميشه و ھميشه گشوده بود» سوسياليسم«ھمکنان او در دنيای 

ه اگر او را در آکادمی معماری با آغوش باز پذيرفتند، اگر به کار او ارج گذاشتند و کتاب او را فوراً به می نماياند ک

آکادمی معماری شوروی از او اجازه خواست «، اگر »در دم نسخه ھای آن ھمه به فروش رفت«چاپ رسانيدند که 

و مزايای بی شمار ديگر گويا به خاطر ، به فرض صّحت اين مطالب، اينھا ھمه »کتابش را به روسی برگرداند

بی ! آنست که او در آسمان معماری آن چنان کوکب درخشانی است که ھمه می خواھند از پرتوی آن بھره مند گردند

 اينھا را به حساب مقام واالی علمی خود می گذارد، به ۀکيانوری بيھوده ھم. فتمياد الفزنی کشاورز می اه اختيار ب

 دموکراتيک او را قدر می نھادند و بر صدر می نشانيدند الماناوراند که اگر در اتحاد شوروی و عبث می خواھد بب

ً مقامی علمی داشته باشد، او را نيازی نيست که به رخ . به خاطر مقام علمی و آکادميک او است انسان اگر واقعا

  .ُمشک آنست که خود ببويد و نه آنکه عطاّر بگويد. ديگران بکشد

 عمداً و از روی آگاھی فراموش می کند که قدوه که ھنری جز تملّق و چاپلوسی و سازشکاری نداشت و کيانوری

 ادبيات تھران بود، مقام استادی يافت  و از زندگی راحت و ُمرفّھی برخوردار گرديد و ۀفقط فارغ التحصيل دانشکد

اتحاد » کمونيست« حزب ٢٢ ۀم دھم پس از کنگربه ياد دارم در پلنو. اکنون ھم کيانوری از وی به نيکی ياد می کند

  :را تصويب نمود قدوه نطق خود را چنين آغاز کرد»  ساختمان کمونيسمۀ بيست سالۀبرنام«شوروی که 

  بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم«

  فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو دراندازيم

  »درانداخت طرح نوی ٢٢ ۀگاگارين سقف فلک را شکافت و کنگر

 ۀرا وثيق او از ادبيات فقط اين بيت شعر را به خاطر سپرده و آن. بعد لحظه ای منتظر ماند تا ھمه برای او کف بزنند

  :موفقيّت در زندگی قرار داده بود

  الن زندنه کرسی فلک نھد انديشه زير پای                                                     تا بوسه بر رکاب قزل ارس

حسن نظری افسر دون رتبه در مھاجرت آن چنان قدرتی پيدا کرد که حتی کامبخش نيز حريف او نمی شد اّما در 

درد آورد و با نظر مقامات شوروی ه سر می برد که دل کامبخش را به عوض سرھنگ نوائی آن چنان در بينوائی ب

  .او را برای تدريس زبان فارسی به پکن فرستاد

 حزبی و ۀخود وارد مدرسه خود قدر و قيمتی پيدا کرد و خودبه ميزانی ھنوز به مسکو نرسيده خودبچرا مھندس 

آکادمی علوم اجتماعی شد و ظرف مّدت کوتاھی تا مقام دبيری حزب توده ارتقاء يافت؛ در عوض بابک امير 

  . را بگذراند حزبی دوسالهۀ حزبی راه نبود و با زحمت باالخره توانست مدرسۀخسروی را به مدرس
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. راه انداخته بوده  دم و دستگاھی برای خود ببرلينرضا روستا که ھيچ مقام علمی برای او نمی توان تراشيد،  در 

رھای البودجه ای در اختيارش  گذاشتند که معاون و ماشين نويس و مترجم استخدام کند و حسين يزدی ناخنکی به د

  .ر يواشکی کش رفتالاو زد و سه ھزار د

دت را با ماھی سه ھزار و پانصد روبل در مسکو در آکادمی جايش دادند و به او اين وظيفه را محّول ساختند که جو

در حالی که او زبان روسی را نمی !  مقاالت علمی را از زبان فرانسه به زبان روسی کنترل کند، يعنی کشکۀترجم

عنوان ه  توانست در مسکو بزحمته بد فروتر نيز نبود ش اگر از جودت برتر نبو ااّما فروتن که مقام علمی. دانست

 عالی حزبی می گرفت کاری ۀکارمند ارشد علمی در يک انستيتوی زيست شناسی با ھمان حقوقی که در مدرس

ً شاق  او ھم چون با مکتب رئيس انستيتو نمی خواند ۀسال  تحقيقات يکۀنتيج. برای خود دست و پا کند، کاری واقعا

  .انتشار نيافت

که مقام علمی واالئی داشت ـ  کيانوری عمداً فراموش می کند که دکتر محمود حسابی سناتور انتصابی نشد برای آن

که به نظرم نداشت ـ بلکه به اين علّت که در خط امپرياليسم و رژيم سلطنتی بود و در ھمان موقع کيانوری علی رغم 

کيانوری در نظر نمی گيرد که عباس ھويدا به مقام . يستش در زندان نشسته بود يا به سختی می ز امقام علمی

علّت شايستگی بلکه به اين علّت که سرش به جاھای ديگر بند بود و نمونه ھا فراوان ه نخست وزيری رسيد نه ب

آن انسانھا را نه بر حسب مقام و » سوسياليستی«کيانوری خوب می داند که ارتجاع و امپرياليسم ولو از نوع . است

  . علمی و فضائل اخالقی که بر اساس خدماتی که منشاء اثر اند ارج می گذارد و مقام می بخشدۀبمرت

او در تجليل از . شگفت انگيزتر برای من ستايش کيانوری از يکی از بزرگترين فئودالھای ايران، فرمانفرما است

 و رشوه گرفتن او را تبرئه ١٩١٩ت آور اين خانواده تا آنجا پيش می رود که حتی نصرت الدوله، عاقد قرارداد اسار

خود اجازه نمی دھد و نبايد ه اگر فرمانفرما و اعضای خانواده فرشتگانی ھم می بودند، باز يک کمونيست ب. می کند

 مترقی که ھزاران دھقان رعيت را استثمار می کرد و از ۀاجازه دھد که از يک فئودال بزرگ بدون کمترين نشئ

آنچه ماھيّت و سرشت فرمانفرما را . ھا برای خود دستگاھی شاھانه ايجاد کرده بود تجليل کندحاصل رنج و زحمت آن

. که اينجا و آنجا کار نيکی ھم از او سرزده که خود قابل بحث است مشخص می کند مقام طبقاتی او است و نه اين

کيانوری و ياران او در » علمی« تفّکر که ماھيّت را قربانی جلوه ھای آن می کند يکی از خصوصيات ۀاين شيو

نيز بر ھمين منوال استدالل می کرد و آنھا را » انقالب شاه و ملّت «ۀاو در مورد اصول ششگان. حزب توده است

  .يک به يک گامی به جلو و مجموع را مثبت می شمرد که من در جای ديگر آورده ام

 علمی و اخالقی ديگران به ۀست که در مقام و مرتبکيانوری مانند ديگر خاطرات نويسان، آن چنان به خود غّره ا

سواد فالنی پائين است، معلومات بھمانی متوسط، آن يک فيزيکدان قابلی است، آن ديگری : داوری می نشيند

ً ھم. ، فالن کس پاک و تميز است و آن ديگر خودخواه به توان سه»دانشمند«  کسانی که پاک و منزه اند و ۀتقريبا

زيک ھم نر معماری در مقام اينشتاين در فو گر نه کيانوری چنانچه در ھ. ارند خدمتگزار شوروی اندمقام واالئی د

 باطنی او ۀو متأسفانه بايد بگويم که اين عقيد(زيکدان قابلی است  تواند در مقام علمی رادمنش که فباشد باز نمی

اين ارزيابی ھا . است داوری کند» انشمندد«يا فروتن که در بيولوژی سوادش متوسط است، يا کامبخش که ) نيست

از ھمين ارزيابی ھای ذھنی و بی اساس می توان به اعتبار . ھمه فاقد اعتبار اند چون محصول تراوشات ذھنی اند

آخر چه حاجت که انسان . در واقع خاطرات کيانوری سرشار از مطالب نادرست است. گفته ھای ديگر او پی برد

ز اعتبار بيندازد آنھم در سنينی و در شرايطی که جای گفتن حقايق است و نه تحريف و خطا بگويد تا خود را ا

  .پوشانيدن آنھا
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.  ايران استۀکرده بودند که ارثيه سازمان جوانان حزب تود» ايزوله«پس از بازگشت از پلنوم، افراد حزبی ما را 

کسانی . ا ھنوز مانند ديگران عضو حزب بوديمم. می کنند که از حزب اخراج می شوند» ايزوله«معموالً کسانی را 

جا داشت که انسان از . که تا ديروز با ما روابط نيکوئی داشتند، ھر جا که ما را می ديدند، از ما روی می گردانيدند

  .خنده روده بُر شود

می انديشيديم، ما به چيزی که ن. ھم پيوند می داده برای ما سه تن زندگی نوی آغاز شده بود که سرنوشت ما را ب

يم و در غرب به جمع اعضای حزب ھدف ما اين بود که مبارزه را ادامه دھ.  دموکراتيک بودالمان اقامت در ۀادام

ً ھمه از رھبری حزب بريده و در پی تشکيل سازمان واقعی طبقب اّما چگونه ممکن .  کارگر بودندۀپيونديم که تقريبا

  بود اين برنامه را به تحقق درآورد؟

حزب کمونيست چين که در سنگر . تين پاسخ به اين سؤال اين بود که از حزب کمونيست چين ياری بطلبيمنخس

 ۀ کمونيست ھا در مبارزه به خاطر اھداف طبقۀمارکسيسم باقی مانده بود ومبارزه می کرد وظيفه داشت به ھم

ه  ھمه گونه کمک روبۀفراوان و وعد شرقی مراجعه کرديم، با استقبال برلينبه سفارت چين در . کارگر ياری دھد

لبانی روی آورديم، در آنجا نيز با ااّما روی خوش آنھا ديری نپائيد، مأيوس و سرخورده به سفارت . رو شديم

لبانی را با تفصيل بيشتر آورده ام و ادر جای ديگر استقبال و رويگردانی احزاب چين و . رفتاری نظير مواجه شديم

  . می کنمءادر اينجا به ھمين اکتف

 مرکزی بريده و در صدد ايجاد ۀاعضای حزب در غرب اروپا از کميت) ١٩۶۵ (١٣۴۴در ھمان تابستان سال 

علّت پايداری و ثبات قدم در مواضع ه سازمان تازه ای بودند وقتی اطالع يافتند که سه تن از اعضای رھبری ب

رويم و در کار مبارزه به آنھا ار کردند که به غرب ب مرکزی رانده شده اند، با ما تماس برقرۀمارکسيسم، از کميت

  .پيونديم و به آنھا ياری دھيمب

به »  ايرانۀحزب انقالبی تود« کارگر ۀما طّی اعالميه ای رفقای حزبی را فراخوانديم که برای احياء حزب طبق

 کارگر ايران در ۀحزب طبقاين اعالميه که به عنوان يک سند در مبارزه به خاطر نگاھبانی از . مبارزه برخيزند

 جوانان ۀدر اعالميه از ھم. به چاپ رسيده است)  دّومۀدور( توفان ۀ نشري١٨ شماره ۀزير آمده، به عنوان ضميم

  ١. خواسته شده که نه تنھا از آن پشتيبانی کنند بلکه برای تحقّق آن در صف واحدی متشّکل شوند

 ايران تنظيم کرديم ۀ چگونگی احياء حزب انقالبی حزب تودۀی در بارسند  ديگر. به انتشار اعالميه قناعت نورزيديم

که می بايستی برای اعضاء حزب در غرب می فرستاديم، ولی آن گونه که پيدا است، بر اثر بروز حوادث به اينکار 

  .توفيق نيافته ايم

بدون داشتن اجازه . د فعاليّت ثمربخش، خروج از مھاجرت در شرق و پيوستن به اعضای حزب در غرب بوۀالزم

 روی المان ۀناگزير به حزب سوسياليست متحد.  دموکراتيک خروج از اين کشور امکان نداشتالماناز دولت 

  .آورديم

نامه ای به اين حزب نوشتيم ودر آن پس از توضيح اين مطلب که ما ھر ) ١٩۶۵(بر ھمين سال و اکت١٨در تاريخ 

دھد که ايران قطع کرده ايم از حزب برادر خواستيم به ما اجازه و امکان  ۀ خود را با رھبری حزب تودۀگونه رابط

ن يي حضوری تعۀمبر را برای مالقات و مذاکر نو٩حزب سوسياليست متحده روز . مپيونديبه انبوه مبارزان ديگر ب

 ۀ اجاز برای نمايندگان حزب وضع خود را توضيح داديم و خواست خود را مبنی بربرليندر محل حزب در . کرد

با ) حزب توده(حرف آنھا اين بود که حزب برادر . خروج تکرار کرديم، ھيچ يک از استدالالت ما مؤثر نيفتاد

  . دموکراتيک مخالف است و ما نمی توانيم خالف نظر آن اقدامی به عمل آوريمالمانخروج شما از 
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 ٢۵ھی يافت طّی نامه ای که در ا مرکزی که از طريق حزب سوسياليست متحده از تضاضای ما آگۀبوروی کميت

  :در نامه چنين آمده. دست ما رسيد صريح و بی پرده با خروج ما شديداً مخالفت کرده مبر بنو

بار برای ھميشه الزم می داند که در شرايط کنونی و با توّجه به  تذّکر اين نکته را يک«

ناھندگان سياسی دارد،  که رھبری حزب در مورد حفظ امنيّت اعضاء حزب و عموم پوليتیؤمس

  »وجه نمی تواند با عزيمت شما به کشورھای باختری موافقت داشته باشد به ھيچ

گونه  می بينيد که عدم موافقت بورو با عزيمت ما به کشورھای باختری با قاطعيّت تمام بيان شده است و جای ھيچ

  .قيد و شرطی باقی نمی گذارد

 ديگری به حزب سوسياليست متحده تھيّه کرديم که با نام و امضای ۀ نام مرکزیۀ بوروی کميتۀدنبال اين نامه ب

. مبر برای حزب سوسياليست ارسال شده است ايران در دّوم دسۀ مرکزی حزب تودۀخود، به عنوان اعضای کميت

  :اينک بخشی از اين نامه

مورد  مرکزی، بحق و بدرستی ۀ ايران و محصول آن، بوروی کميتۀدستگاه رھبری حزب تود«

علّت انحراف از سنن انقالبی ه زيرا اين دستگاه ب.  ايران نيستۀ حزب تودیقبول اکثريت اعضا

 کارگر ايران در برابر او گذارده، صالحيّت ۀ ايران و عدول از وظايفی که طبقۀحزب تود

  ».معنوی خود را برای رھبری از دست داده است

يّت قانونی نيز ھست از آن جھت که انتخاب  مرکزی در عين حال فاقد صالحۀاّما بوروی کميت«

. آن در ارگانی صورت گرفته که در آن موازين حزبی به بدترين شکل ممکن نقض گرديده است

عدم صالحيّت معنوی و عدم صالحيّت قانونی، اين است دو عامل عمده ای که دستگاه رھبری را 

انتقال . به رسميّت نشناسنداز اعتبار می اندازد و موجب می گردد که اعضای حزب آن را 

را فرا گرفته و   فعاليّت به خارج از مھاجرت ـ مھاجرتی که رخوت و سکون سراسر آنۀعرص

تجربه نشان داده که امکان ھيچ بھبودی در وضع آن نيست ـ به معنی  انتقال مبارزه به خارج از 

بخش اصلی و فّعال مھاجرت فقط جزئی از حزب و در واقع جزء غير فّعال آنست، . حزب نيست

در واقع .  واقعی مبارزه نيز در ھمان جا استۀعرص. حزب ما در خارج از مھاجرت است

 انقالبی می تواند ۀحزب به معنی واقعی آن در خارج از مھاجرت است، در اينجا است که مبارز

عناصر  انقالبی جامعه را  به گرد حزب آورد، صفوف حزب را رشد دھد، نيروھای ديگر 

  ۀمارکسيست ھای واقعی حق ندارند عرص. الب ايران را تجھيز کرده و به مبارزه بکشاندانق

  ....کار تحقيقات علمی و فلسفی بپردازنده مبارزه را رھا کنند و در مھاجرت با آسايش خاطر ب

، در واقع به » ايرانۀ مرکزی حزب تودۀبوروی کميت« خروج ما به موافقت ۀموکول کردن اجاز

يل دستگاه رھبری اين حزب و دستورات آن است به آن عده از اعضائی که نمی توانند  تحمۀمنزل

آيا مجبور ساختن اعضای حزبی به قبول . رسميّت بشناسنده و نمی خواھند اين دستگاه را ب

مداخله در امور داخلی حزب برادر تلقی ۀ رھبری و پيروی از دستورات آن را نمی توان به مثاب

  ..کرد؟

  :ر اين نامه آمده استباز ھم د

ھدف اين مبارزه بيرون کشيدن حزب از ناتوانی .  ما مبارزه ای است در درون حزب ماۀمبارز«

خاطر رھائی خلق ايران از زير فشار ه  انقالبی بۀو بحران کنونی و انداختن آن در شاھراه مبارز
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بدون آن . ضروری است اتّفاقی نيست، يک امر ۀ  درون حزبی يک پديدۀمبارز. امپرياليسم است

گرفت بلکه بايد به آن نرا  بنابر اين نه تنھا بايد جلوی آن. تکامل حزب مفھومی پيدا نمی کند

اصل عدم مداخله در امور احزاب برادر نيز ايجاب می کند، راه کسانی که برای . ميدان داد

. ر سّد نشودحراست مصالح حياتی حزب خود مبارزه می کنند از طرف ھيچ يک از احزاب براد

شکلی که ما بدان دست زده ايم در .  درون حزبی اشکال گوناگون داردۀبديھی است که مبارز

تجربه نشان داد که در شرايط کنکرت حزب ما،  برای . تاريخ جنبش کمونيستی بی سابقه نيست

ن ييتع. بيرون آوردن حزب از بحران کنونی جز توّسل به اين شکل مبارزه، راه ديگری نيست

ھيچ شکلی را از خارج نمی توان بدان .  درون حزبی با خود اعضای حزب استۀشکل مبارز

  ٢»تحميل نمود

 ايران مائيم و نه آنھا که در ۀ مرکزی حزب تودۀحرف ما با حزب سوسياليست متحده اين بود که اوالً اعضای کميت

ً حزب سر می برند و اين وابستگی آنھا را به مشه وابستگی به اتحاد شوروی ب ی سازشکارانه واداشته است، ثانيا

سوسياليست متحده در امور حزب ما دخالت می کند به اين صورت که عده ای از اعضای حزب را به پيروی از 

 درون حزبی ۀرا به رسميّت نمی شناسند واميدارد، ثالثاً حزب سوسياليست متحده جلوی مبارز دستورات بورو که آن

را می گيرد، رابعاً   ضد رژيم شاه و امپرياليسم حامی آنهقالبی حزب، جلوی مبارزه ب سنن انۀخاطر ادامه را ب

 دموکراتيک و فروافتادن در رکود و المانحزب سوسياليست متحده حق ندارد ما را به ماندن در مھاجرت در 

در مذاکرات . بازداردھيچ کمونيستی نمی تواند و حق ندارد کمونيست ھا را از فعاليّت انقالبی . رخوت محکوم کند

را به   آنالمان حقوق بشر که جمھوری دموکراتيک ۀشفاھی حتی يادآور شديم که منشور سازمان ملل متحد و اعالمي

  .رسميّت می شناسد صراحت دارد که ھيچ انسانی را نمی توان وادار به اقامت در محل معين يا کشور معينی کرد

 ١٨در .  خروج به حزب سوسياليست متحده مراجعه کرديمۀای کسب اجاز بر١٩۶۵بر وچنانچه پيدا است ما از اکت

ً در ميان گذاشتيم، در  خود رایبر طّی نامه ای تقاضاواکت مبر در مذاکرات حضوری نمايندگان آن حزب  نو٩ کتبا

سخنان و دوباره خواست خود را مطرح ساختيم متأسفانه آتش گرم ما در ھيزم سرد آنھا درنگرفت و چنانکه گفته شد 

که بدون کسب اجازه، کشور محل اقامت  با اين ترتيب راھی برای ما باقی نماند جز اين. استدالالت ما مؤثر نيفتاد

 شرقی را برلينسغائی و من .  بورو به ما صورت گرفتۀخود را ترک گوئيم و اين کار چند روز پس از دريافت نام

.  دموکراتيک تا چندين ماه بعد از آن باقی ماندالماناو در . نيامداّما برای قاسمی وسيله فراھم . پشت سر گذاشتيم

مقامات يک کشور سوسياليستی حق نداشتند ما را به اقامت اجباری وادار کنند ولی مخالفت مقامات شوروی و به 

ز ما دريغ  خروج را اۀآنھا اجاز.  مرکزی آنھا را به اين عمل ناپسند واداشتۀتبعيّت از آنھا مخالفت بوروی کميت

 مرکزی يکی دو ھفته پس از خروج ما دو نفر، ۀبوروی کميت. کردند و ما ناچار به راه غير قانونی متوّسل شديم

  :اطالعيه صادر کرد و در آن چنين نوشت

مقارن اين ايام رفقای سه گانه در نزد مقامات دولتی کشور اقامتگاه خود برای خروج از اين «

 از لحاظ ءبديھی است که حزب ما با خروج اين رفقا. اقدام کردند ديگر ۀکشور و رفتن به نقط

وليتی که در مورد آنھا داشته است نمی توانست موافقت کند ولی در عين حال نه حزب و نه ؤمس

مقامات يک کشور سوسياليستی به ھيچوجه طرفدار اقامت اجباری احدی در محلی نبوده و 

متّھم کرده بودند که گويا می خواھد آنھا را از کشور  حزب را ءاز آنجا که اين رفقا. نيستند

که اين اتّھام فجيع وارد نشود، حزب در  اقامتگاه شان خارج سازد و تحويل دشمن بدھد، برای اين
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عين حال موافقت خود را با اخراج اين افراد متذّکر شد که آنھا داوطلبانه بودن اين خروج را 

بدون اطالع مقام حزبی و مقامات )  فروتن و سغائیءفقار(ولی دو تن از آنان . تصريح کنند

، »اسناد و ديدگاه ھا«   (»دولتی کشور اقامتگاه، از طريقی که بر ما معلوم نيست خارج شدند

  )۵۵٠. ص

دو جوان دانشجوئی که . اعالميه صاف و ساده دروغ می گويد وقتی از طريق  خروج ما اظھار بی اطالعی می کند

 کمی دستگير شدند و حتماً جريان را در بازپرسی گفته بودند که به ۀ آمدند، ھر دو به فاصلبرلين برای خروج ما به

  .بورو دقيقاً می دانست ما چگونه و از چه طريقی کشور اقامتگاه را رھا کرده ايم. اطالع بورو نيز رسيده بود

 به ء اين رفقاۀمراجع. را تصريح کنند می خواھد داوطلبانه بودن خروج خود ءکه اعالميه از رفقا مضحک تر اين

 ۀمبر، دليل متّقن و موثقی برخواست دواطلبان نو٩ره با نمايندگان اين حزب در حزب سوسياليست متحده و سپس مذاک

 محل اقامت خود را ترک کرده اند، به آنھا ءکه دو تن از رفقا حاال بورو پس از آن. آنھا از کشور اقامتگاه است

آيا اين داّل بر آن نيست که .  خود را تصريح کنندداوطلبانه بودن خروجھد آنھم به شرط آنکه  خروج می دۀاجاز

 مرکزی با مغز خود نمی انديشد و با فکر خود عمل نمی کند و ناگزير است چنين دسته گل ھائی به آب ۀبوروی کميت

  دھد؟

مطالبی سرھم بندی کرده که اگر از  خروج ما از کشور اقامتگاه ۀ خاطرات خود دربار۴٣٧ ۀکيانوری در صفح

  . درست درآن يافت نمی شودۀ من به او صرفنظر کنيم يک کلمۀواقعيت نام

بعد از اين جريان، تھرانی و ديگران به فکر افتادند که قاسمی و فروتن را در رأس سازمان «

ً . ھستند» انقالبی«چون فکر می کردند که اينھا . خود قرار دھند تقاضای احمد قاسمی رسما

 دموکراتيک بدون ھيچ مخالفتی به او اجازه دادند و المان غربی را داد و مقامات المانعزيمت به 

 المان عزيمت به ۀ بود تصّور می کرد که به او اجازکم عقل تر دکتر فروتن که مقداری .رفت

 المانی به  غربالمانغربی را نخواھند داد، لذا طرح فرار او را ريختند و يکی از اين بچه ھای 

دموکراتيک آمد، پاسپورت خود را به فروتن داد و فروتن با الصاق عکس خود بر روی اين 

آن پسرک نيز چون پاسپورت نداشت گير افتاد و .  غربی رفتبرلين شرقی به برلينپاسپورت از 

 فروتن که وضع را چنين ديد نامه ای برای من نوشت و گفت من تو را به عنوان يک. زندانی شد

ی الماناين فرد ھيچ تقصيری نداشته کاری بکن که آزاد شود، من نيز با رفقای . انسان قبول دارم

آنھا . صحبت کردم و گفتم که اين طفلک جوان کم سن و سالی است که گول اينھا را خورده است

  رسمیۀ سغائی نيز اجازپس از فروتن و قاسمی. آزاد شد و رفت. ھم او را يک ماه محکوم کردند

  )تکيه از من ـ ف(»  غربی رفت و به آنھا پيوستالمانگرفت به 

آنھا برای .  زشت ھواداران امپرياليسم شوروی چقدر ھمانند استۀبه راستی رفتار، گفتار و شيوه ھای مبارز

انی به راستی بايد از خوی انس.  ناپسندی روی بر نمی تابندۀ سياه و پليد مقامات شوروی از ھيچ شيوۀپوشانيدن چھر

  :بی بھره بود برای آنکه با علم به دروغ گفتن اين ھمه دروغ بافت؛ بررسی کنيم

  

  !ـ کم عقلی فروتن١

فرض کنيد کسی می خواھد از جمھوری اسالمی ايران .  اين سطور می سپارمۀمن در اينجا داوری را به خوانند

آيا ھيچ . ھوری اسالمی امکان پذير است مقامات جمۀخروج او از کشور به سھولت، بالدرنگ و با اجاز. خارج شود
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 جعلی را به قيمت خطرھای غير مترقبه، ترجيح دھد؟ ۀديوانه ای را می توان يافت که خروج غير قانونی با گذرنام

 و غيرقانونی عقل الزم دارد؟ در ميان رفقای سه گانه هآيا رجحان نھادن خروج مجاز از کشور به خروج بدون اجاز

 گذشتم و اگر به اينکار متوّسل شدم برای آن بود که مقامات شوروی و به تبع برلين جعلی از مرز ۀفقط من با گذرنام

شدت مخالف بودند و من يا ه از مھاجرت، ب) و ما( و حزب توده با خروج من المان ۀآنھا حزب سوسياليست متحد

يا خطر دستگيری و زندان را به  شرقی می ماندم و تسليم خواست  شوروی می شدم و المانبايد در مھاجرت در 

برای من، در تالش برای خروج از . جان می خريدم و از طريق غير مجاز خود را به مبارزان ديگر می رسانيدم

در حاشيه اضافه کنم که ھمين کيانوری پس از خروج من ھمه جا شايع .  شرقی راھی جز اين وجود نداشتالمان

آيا .  گذشته استبرلينکه پرچم دولتی بر روی آن در اھتزاز بود از مرز کرد که فروتن در اتومبيل سفارت چين 

که رفتار ناپسند امپرياليسمی  مقام و منزلت انسانی اجازه می دھد که انسان تا اين درجه خود را تنزل دھد برای آن

  را در سايه بگذارد؟

  

   دموکراتيکالمان ـ چگونگی خروج من از ٢

 دموکراتيک بدون ھيچ المان غربی را کرد و مقامات المانرسماً تقاضای عزيمت به «بنابر کيانوری نخست قاسمی 

طور غير مجاز از مرز گذشت و دست آخر ه بعد فروتن که کم عقل تر بود ب. »مخالفتی به او اجازه دادند و رفت

قعيت منطبق اين مطالب سر سوزنی بر وا. » غربی رفت و به آنھا پيوستالمان رسمی گرفت به ۀاجاز«سغائی 

با وجود اين حقيقت را . نداريد که او از جريان عزيمت ما بی اطالع است، او به تمام جزئيات وارد است مپ. نيست

  .بی محابا دگرگون می کند

 رسمی، که اين اجازه را از ھر سه ۀ غربی رفت آنھم نه با اجازبرلين به ١٩۶۵مبر  نو٣٠سغائی فردی بود که روز 

سغائی با نام اصلی خود در انستيتوی اقتصاد اليپزيک به کار .  شخصی خودشۀلکه با گذرنامنفر دريغ کردند ب

سغائی در يکی از .  شرقی معلوم بودالمانليس وش بر پ ااشتغال داشت، نشانی محل سکونت و وضع خانوادگی

 برای درمان به فرانسه  رسمیۀ ستاد ارتش و گذرنامۀعلّت بيماری قلبی با اجازه سالھای پيش از کودتای مرداد ب

وقوع پيوست و برای او امکان بازگشت به ايران ديگر وجود ه در زمان اقامت او در اين کشور، کودتا ب. رفت

به کمک حزب به مجارستان رفت و در آنجا، اگر اشتباه نمی کنم، تحت عمل جّراحی قرار گرفت و پس از . نداشت

 قديمی خودش که ديگر ۀمبر سغائی با گذرنام نو٣٠روز . دگار گرديدر آنجا مان شرقی شد و دالمانبھبودی راھی 

 برلين گفت که برای تعويض يا تمديد گذرنامه می خواھد به کنسولگری ايران در برلينليس مرز واعتبار نداشت به پ

ال از غربی مراجعه کند از آنجا که ھويّت او، محل سکونت او و خانواده اش و محل کارش معلوم بود بدون اشک

  . گذشت و با ھواپيما به غرب پرواز کردبرلينمرز 

ر بايستی به طريق غي برای خروج، ناگزيز می. قاسمی و من نه گذرنامه داشتيم و نه با نام واقعی خود می زيستيم

 شرقی برلين جعلی کوشيدند وارد ۀ دو جوان دانشجو با دو گذرنام١٩۶۵مبر روز اّول دس. مجاز دست می زديم

اين گذرنامه ھا را در اختيار قاسمی و من قرار دادند تا ما بتوانيم از مرز عبور کنيم، آنھا نيز با گذرنامه ھای شوند، 

گذرنامه ھا، متأسفانه، آنقدر خراب، مندرس و  . شرقی خارج شوندالماناصلی خود که ھمراه داشتند می توانستند از 

ھر دو دانشجو با چنين گذرنامه . ، جلب می کردپوليس رسد به توّجه  ناواردی را، تا چهۀبدنما بود که توّجه ھر بينند

يکی از آن .  در فريدريش شتراسه شدندبرلين  مرزی ۀ زمانی کوتاه، يکی پس از ديگری وارد نقطۀھائی در فاصل

در ضمن  ورود نداد و ۀ مشکوک آمد، به او اجازپوليسگذرنامه ديگر به نظر .  شرقی راه يابدبرليندو توانست به 
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اطالع داد که اين فرد را در صورت مراجعه، دستگير کنند و چنين نيز » چک پوينت چارلی« مرزی ديگر، ۀبه نقط

  . بگذرد، گير افتادبرلينکه بتواند از مرز  بدين ترتيب يکی از دو دانشجو بدون آن. شد

دست ما رسيد، من ه  گذرنامه ای که باز.  قاسمی و من با بی صبری در انتظار گذرنامه وقت می گذرانيديمبرليندر 

 دقيقتر برلينمعموالً کنترل گذرنامه ھنگام ورود به . ر دادم و از مرز گذشتمييعکس گذرنامه را تغ. استفاده کردم

مبر نزديک غروب آفتاب از چنگ شوروی ن نفر دّومی بودم که روز اّول دسم. انجام می گرفت تا در موقع خروج

  .رستم

 او و ھمسرش ١٩۶۶چند ماه بعد در مه . داشتن گذرنامه نتوانست ھمراه من بيايد و در اليپزيک ماندعلت نه قاسمی ب

 شرقی اخراج المانرا با دو کودک خرد سال و دخترش را که آخرين امتحانات پزشکی خود را می گذرانيد از 

لی کجا می تواند برود، چه می تواند که اين خانواده بدون داشتن گذرنامه، بدون وسيله ما کردند بدون توجه به اين

  بکند؟

 ۀکه گذرنام  شرقی دستگير شد با آنالمان شرقی شود ھنگام خروج از برلينکه توانسته بود وارد نيز، آن دانشجوئی 

 ھنگام ورود به پوليسدليل دستگيری او اين بود که ورقه ای را که . رسمی و واقعی خود را به مأمورين ارائه داد

  . گذرنامه جعلی من شده بودۀکرد، ديگر در اختيار نداشت چون آن ورقه ضميم اه گذرنامه می ھمربرلين

 شرقی بماند و در المان ساعت در ٢۴ شرقی حق نداشت بيش از برلينھر تازه واردی به : داستان از اين قرار است

رزی ورقه ای که در آن زمان،  مپوليس. طّی اين مّدت ھزينه کند) غربی(ھمان حال می بايست الاقل بيست مارک 

 را به مأمورين مرزی ارائه می ساعت ورود ثبت می شد ضميمه گذرنامه می کرد که مسافر موقع خروج بايد آن

او تصّور .  گذرنامه جعلی من شده بود نتوانست ارائه دھد و دستگير شدۀآن جوان فداکار اين ورقه را که ضميم. داد

 شرقی خارج المان که از مرز غربی برلين بدين گونه حل کرد که نه از مرز می کرد ممکن است مشکل ورقه را

  .اين تصّور باطل از آب درآمد. شود

 يک ماهبدين ترتيب در اثر بی تجربگی و ندانم کاری سران سازمان غرب دو دانشجو بيھوده به زندان افتادند که نه 

  .بلکه نزديک به يک سال در زندان ماندند

  :انوری سرنوشت ما را در غرب چگونه ترسيم کرده استحال ببينيد کي

در کنفرانس دّوم خود که گويا در ايتاليا برگزار شد، احمد » سازمان انقالبی«بعد از مّدتی «

علّت اين بود که خسرو روزبه در نامه ای عليه قاسمی مطالبی نوشته . قاسمی را ھم کنار گذاشت

سازمان «در نتيجه قاسمی و فروتن از .  کرده بودبود و او را آدم خودخواه و غيره معرفی

ولی او خودش به . البتّه دکتر فروتن که مشکل قاسمی را نداشت انتخاب شد. جدا شدند» انقالبی

 قليلی از جوانان ۀآنھا پس از جدائی به ھمراه عدّ . جدا شد» سازمان انقالبی«تبعيّت از قاسمی از 

را ايجاد کردند که نشريه ای بنام توفان منتشر » ستی توفانسازمان مارکسيستی ـ لنيني«مائوئيست 

لبانی و چين ابعد از مدتی با شروع اختالف . اختالف شديد داشت» سازمان انقالبی«می کرد و با 

لبانی شد و فروتن ھوادار چين ماند و اقاسمی طرفدار . بين قاسمی و فروتن نيز اختالف افتاد

» ت«و ديگری توفان با » طوفان» «ط«با » توفان«يکی : دگروه توفان به دو گروه منشعب ش

در يکی از . تا اينکه باالخره قاسمی در وضع بسيار بدی در اروپای غربی درگذشت. »توفان«

 رفتار ۀنشريات ھمين گروه ھا، نامه ای از دکتر فروتن چاپ شده بود که بسيار جالب است و شيو

فروتن در اين نامه نوشته بود، اين آقايان که . ان می دھد سازمان انقالبی را با آنھا نشۀدارودست
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آنھا يک ماه ما را بدون پول و غذا و ھيچ امکانی در خانه . از ما دعوت کردند از نازی ھا بدترند

ای گذاشتند و ما نمی دانستيم برای رفع گرسنگی خود چه بکنيم، تا باالخره نامه ای برای يک 

  )۴٣٨. ص    (.» برای ما فرستادآشنا نوشتيم و او مقداری پول

  :باور کردنی نيست اگر بگويم که سوای نامه روزبه و درگذشت قاسمی، ھيچ مطلب درستی در اين گفته نيست

احمد . نه در ايتاليا که در بلژيک در دھکده ای نزديک شھر لی يژ برگزار شد» سازمان انقالبی«کنفرانس دّوم 

راه فروتن به غرب برود در کنفرانس حضور نداشت تا کنفرانس او را کنار قاسمی به اين علّت که موفق نشد ھم

به جدا نشدند بلکه » سازمان انقالبی«قاسمی و فروتن از .  خسرو روزبه در آن موقع مطلقاً مطرح نبودۀنام. بگذارد

). توده مراجعه شودبه نشريه (از اين سازمان اخراج گرديدند ) ١٩۶۶مبر نومبر يا دس (١٣۴۵اتّفاق سغائی در آذر 

اختالف چين . جدا شد نادرست است» سازمان انقالبی«بنابر اين، اين گفته که فروتن خودش به تبعيت از قاسمی از 

 ھفتاد ميالدی بروز کرد و قاسمی در آن زمان حيات نداشت تا ۀلبانی پس از مرگ مائو در آخرين سالھای دھاو 

و با حزب » تئوری« با اين ١٩٧۵از سال » تئوری سه دنيا«ھور فروتن نيز پس از ظ. لبانی بشوداطرفدار 

 بنابر اين ھواداری فروتن از حزب کمونيست چين بی. کمونيست چين به مبارزه برخاست که اَسناد آن موجود است

ام که ھر کد» ت«و با » ط«، ارگان سازمان مارکسيستی ـ لنينيستی توفان با ) سّومۀدور(» توفان«نشريه . معنا است

عنوان ماھنامه پا به ه  ب١٩۶٧اين نشريه از تابستان سال . باشد افسانه است» سازمان توفان«وابسته به گروھی از 

  وجود گذاشت و بدون وقفه تا پيروزی انقالب در خارج و پس از آن ھفته ای يکبار در تھران انتشار می ۀعرص

انتشار » سازمان انقالبی«اد از رفتار ضد انسانی و نکوھيده در ھيچ نشريه ای نامه ای از فروتن دائر بر انتق. يافت

. را امضاء کرده ايم است که به قلم قاسمی است و ھر دو آن» ءنامه به رفقا«شايد منظور کيانوری . نيافته است

کيانوری چنين نامه ای از تراوشات ذھنی . قاسمی و من آشنای پولداری نداشتيم تا از او بخواھيم برای ما پول بفرستد

  .می بينيد که در اين بيانات کيانوری جرثومه ای از حقيقت ھم نيست. است

در اين کتاب من کوشيده ام برخی از نادرستی ھای تقريرات کيانوری را نشان دھم و اين نادرستی ھا به آنچه که من 

با . ی به چشم می خوردھائی در سراسر خاطرات کيانور» خالف واقع«چنين . در اينجا آورده ام محدود نمی شود

  :اين حال چگونه می توان مدعی شد که

خاطرات نورالدين کيانوری بر آنست تا بخشی از تاريخ معاصر ايران را، که بيانگر شکل «

  »بازگو می کند... گيری جنبش چپ در ايران بوده

بسياری «ا خوانده و از خود گفته است اثر تھرانی ر» خاطرات«کيانوری در . ميان آمده سخن از مھدی تھرانی ب

 چھل در اروپا ۀاست و از نظر آشنائی با جريانھای دھ) از خاطرات ديگران(جھات واقع بينانه تر و منصفانه تر 

کيانوری در واقع رضايت خاطر خود را از فعاليّت تھرانی در طول سالھائی ). ۴٢۴. ص(» مطالب جالبی دارد

  .گذشته را ھمچنان ادامه دھد»  مرضيهۀشيو«کند که دارد و او را تشويق می  متمادی ابراز می

به ثبت و » دقّت«تھرانی با » خاطرات«است چون او بنابر ناشر » واقع بينانه تر و منصفانه تر«اظھارت تھرانی 

به مصاحبه گر خود تحويل داده است و در نتيجه در ھدفی که دنبال می کند با » امانت«ضبط حوادث پرداخته و با 

  :در ھمين موضوع مورد بحث، حافظه تھرانی اين اظھارات را ارائه می دھد. ی کيانوری کامالً می خواندگفته ھا

برای کمک به فروتن و سغائی به ... سازمان انقالبی دو نفر به نام ھای ايرج سميعی و رھنما را«

آنھا مدرک و گذرنامه ھای خود را در اختيار فروتن و سغائی گذاشتند و آن .  شرقی فرستادالمان

البتّه سميعی و رھنما چون ديگر گذرنامه و .  شرقی خارج شدندالماندو نفر به اين وسيله از 
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 دستگير المانمدرک ديگری در اختيار نداشتند قادر به خروج از کشور نبودند و در مرز دو 

  »شدند

ً به مس) قاسمی(او «  شرقی مراجعه کرده و تقاضای المان ۀولين حزب سوسياليست متحدؤشخصا

 شرقی ھم که از حزب توده دل المان ۀحزب سوسياليست متحد. خروج از کشور را می کند

  » پرخونی داشت با اين موضوع موافقت کرده و قاسمی ھمراه ھمسر و فرزندانش به غرب آمد

 ٣٨گفتگو با مھدی خانبابا تھرانی، نگاھی از درون به جنبش چپ ايران، ص (                      

  )١٣٧ـ 

 سطحی با آنچه که در پيش آمد ۀيک مقايس. به جز نام ھای سميعی و رھنما در اين بيانات ھيچ حرف راستی نيست

 شرقی و اتحاد مانال ۀوليّت حزب سوسياليست متحدؤنشان می دھد که تھرانی مانند ھمپالگی خود کيانوری، مس

 او با دو کودک خردسال که نه ۀشوروی و خصلت فاشيستی و ضد انسانی رفتار آنھا را در اخراج قاسمی و خانواد

نديدن رفتار دور از انسانيت اتحاد .  مالی، صاف و ساده و با خونسردی می پوشاندۀگذرنامه داشتند و نه وسيل

  می توان تعبير و توجيه کرد؟ شرقی را توسط تھرانی چگونه المانشوروی و 

زحمت می ه آمده ب) و قاسمی(تھرانی در ارتباط با من » خاطرات«ت می توانم بگويم که در تمام آنچه که در أبا جر

ً دقّت ب ً شاھد يا درگير آن بوده دقّت کافی که سھل است مطلقا ه توان سخن راستی يافت او حتی در آنچه که شخصا

 ھای او به ھذيان مردمانی می ماند که يا تب شديد دارند و يا در عالم ھپروت سير می گاھی گفته. خرج نداده است

  .کنند

 روز پيش از آمدن قاسمی به غرب تشکيل شده ٢٠... دومين کنفرانس سازمان انقالبی«تھرانی در يکجا برآنست که 

در جای . »وم به غرب آمد روز پس از اختتام کنفرانس د٢٠قاسمی « بعد ۀو در صفح) ١٣٨. ھمانجا ص(» بود

قاسمی يک ماه پس از فرار فروتن و سغائی «و می گويد !) البتّه از فرط دقّت(ديگر اين ھر دو را فراموش می کند 

  :که و يا اين. که ھر سه روايت باطل و غلط است) ٢۶۵. ھمانجا ص(» به غرب آمد

 ـ لنينيست ھای فرانسوی قاسمی، فروتن و سغائی با گذرنامه ھای جعلی که توسط مارکسيست«

  )٣٠۴. ص (»طور غير قانونی در فرانسه زندگی می کردنده تھيه شده بود ب

 پوليسسغائی و من به محض ورود به پاريس به . تھرانی چه سودی می برد اگر دروغی به اين بزرگی بگويد

 می برديم که وزارت کشور سره مراجعه و تقاضای پناھندگی سياسی کرديم و در انتظار قبول تقاضا در پاريس ب

اقامت . قاسمی نيز که چند ماه پس از ما به پاريس رسيد به ھمين سرنوشت دچار شد. را از ما دريغ کرد فرانسه آن

 تھرانی ۀاين گفت.  مراجعه می کرديمپوليس اقامت سرموقع به ۀما برای تمديد اجاز. ما در فرانسه قانونی و علنی بود

 او نمی توانسته وضعی را که وجود نداشته ثبت کند، نه از خوانده ھای او است ۀن خاطرنه از خاطرات او است چو

چون کسی تا کنون خبری در اين باره نه نگاشته و نه از مسموعات او، و گر نه نام راوی را که خالف حقيقت گفته 

  جای داده است؟تھرانی چرا چنين مطالبی را و به چه منظوری اختراع کرده و در اثر خود . ورد آمی

  :اين ھم از خاطرات تھرانی.  کيانوری را خوانديدۀ زندگی و فعاليّت ما در غرب گفتۀدربار

م و ھيچ ربطی به منکته ای را که نمی فھ«:ضمن اشاره به الشائی و حکمت گفت) قاسمی(او «

ھمين رفيق .  ما را نمی پردازندۀ فرانک کراي٣٠٠٠رويزيونيسم ندارد اينست که اين آقايان مبلغ 

وقتی به او گفتم پيرمرد صاحبخانه .  در آپارتمان به ديدن ما آمدۀدر پاشن) بيژن حکمت(حسين 

آمده کرايه را وصول کند و ما ھنوز کرايه را نپرداخته ايم و ميدانيد سکونت ما ھم در اينجا 
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 غامضی ۀساين پرو«غيرقانونی است و مدارک اقامت ھم نداريم آنوقت رفيق حسين بما می گويد 

  )١۴٣. ص (»است

 آپارتمان ما را سازمان انقالبی نمی پرداخت، ۀکراي:  صحيح ھم نمی شود پيدا کردۀدر اين بيانات حتی يک کلم

ً پرداخت می» پيرمرد«ھيچگاه  شد، اقامت ما در  صاحبخانه برای وصول اجاره به نزد ما نيامد چون اجاره مرتبا

فروتن و ( به ھر يک از ما ١٩۶۶ چاضافه کنم سازمان انقالبی از ماه مار.  بودپوليس ۀپاريس قانونی و با اجاز

شايد . را قطع کرد و بعد از آمدن قاسمی  به او  ماھانه ھفتصد فرانک می پرداخت که پس از شش ماه آن) سغائی

لب دروغی را آخر ممکن نيست قاسمی چنين مطا.  تھرانی آنچه را که قاسمی به او گفته درست درنيافته استۀحافظ

  .با تھرانی در ميان گذاشته باشد

و از اين قبيل اوصاف موصوف کرده » به بن بست رسيده«، »کم سواد«، »کم عقل«اينجا قبالً گفتم که کيانوری مرا 

  .بايد اذعان کنم که تھرانی در تنّزل ھوش، دانائی و معلومات عمومی من بر استاد خود پيشی گرفته است. است

تھرانی  بيرون آمد و در آن  مطالبی خالف حق و حقيقت خواندم و برايم روشن » خاطرات« جلد اّول ھمان موقع که

بود که اين ھمه نادرستی از کجا آب می خورد،  تصميم گرفتم يک سلسله مقاالت در بيان حقيقت و اصالح مطالب 

دنبال ه افت و طبيعتاً مقاالتی نيز نمی توانست بعللی  انتشار نيه اين مقاله ب.  اّول را نگاشتمۀمقال. نادرست آن بنويسم

وقوع پيوسته است، ه پيش از تشريح سياست شوروی و حزب توده در قبال حوادثی که در اروپای غربی ب. آن بيايد

بينند و بدانند که انسان تا چه درجه ممکن است فضليت ھای انسانی را زيرپا ورم تا ھمه ب آاين مقاله را در اينجا می

  :اردبگذ

  »نگاھی از درون«نگھی از برون به 

دانم اين خاطرات  من نمی. طبع و نشر يافته است» نگاھی از درون به جنبش چپ ايران«اخيراً کتابی تحت عنوان 

مؤلف ناظری است «ناشر کتاب در مقدمه اطمينان می دھد که . تا چه اندازه موثق، قابل اطمينان و آموزنده است

ی که تحوالتی  را که درگير يا شاھد آن بوده در ذھن خود ثبت کرده است و قدرت انتقالشان دقيق با حافظه ای قو

متأسفانه بايد بگويم، الاقل در آن حوادثی که خود من درگير آنھا يا از نزديک شاھد بوده ام نه تنھا دقّتی . »را دارد

مه چيز نادرست و غلط است و مطالب عکس ھه  خود عمل نکرده بلکه بۀدر کار نيست، نه تنھا حافظه به وظيف

  .گاھی تا آن حّد دگرگون می شوند که صورت رؤيا و افسانه به خود می گيرند

و . سخن من البتّه بر سر آن مطالبی است که مستقيم يا غير مستقيم با فعاليّت سياسی و زندگی من در ارتباط اند

آيا ناشر، مؤلف کتاب را . ر کتاب به خوانندگان می دھداين نادرستی ھا در جھت آن اطمينانی سير نمی کند که ناش

  از اعتمادی بيش از آنچه که شايد برخوردار نساخته است؟

 تحرير درآورم ھدف من اصالح اغالط ۀرشته ھدف من از اين نوشته اين نيست که مانند ديگران خاطرات خود را ب

شايد بتوان اميد .  اطالعی در اين تقريرات راه يافته اندو نادرستی ھائی است که آگاھانه يا ناآگاھانه و از روی بی

 کتاب کند تا الاقل در يک رشته از ۀداشت که ناشر کتاب اين اصالحات را به ھر صورتی که صالح بداند ضميم

البتّه آزادی بيان به ھر کس حق می دھد ھر آنچه که . مطالب، درست از نادرست، سره از ناسره باز شناخته شود

 تحرير بکشد و در اختيار ھمگان بگذارد ولی اين عقيده را ندارم که ۀديشد يا خاطرات زندگی خود را به رشتمی ان

  .آزادی مشوب کردن اذھان و افکار با دروغ و نيرنگ آزادِی قابل تقديس و قابل دفاعی است

حات کتاب است فقط در در آنچه که در زير می آيد ھيچگونه نظم و ترتيبی مراعات نشده، نظم و ترتيب من صف

 واحد در صفحاتی چند از يکديگر جدا شده اند کوشش کرده ام آنھا را در يکجا گرد ۀمواردی که اجزاء يک حادث
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 درست و کاملی از آن بدست داده باشم، گاھی نيز اينجا و آنجا برای روشنی بيشتر توضيحاتی ۀآورم تا منظر

  »نگاھی از درون«افزوده ام اينک من و 

  :صورت زيره  سؤال و جوابی مطرح شده است ب١٣٨ ۀفحدر ص

  تصور آنھا از غرب و زندگی در آن چه بود؟«

فرنگ را  بودند ھنوز گريختهقاسمی، فروتن و سغائی می گفتند زمانی که از ايران به شوروی 

 ۀمد، طبری و ديگرانی که در دور آ و ھر گاه بين آنھا بحثی در اين زمينه پيش مینديده

ئی در کشورھای غربی زندگی کرده بودند می گفتند فرنگستان دنيای ديگری است و دانشجو

آنھا می گفتند با خروج از ايران و رسيدن به باکو گفتيم ُخب، آمديم . بسيار جالب و ديدنی است

بعد رسيديم به مسکو و . »نه آقا فرنگ اينجا نيست، فرنگ جلوتر است«فرنگ، اّما طبری گفت 

نه آقا اينجا فرنگ «بالشوی رفتيم و گفتيم، ُخب، اينجا فرنگ است طبری باز گفت به ديدن تأتر 

 شرقی آمديم، چکوسلواکی و کشورھای اروپای المانوقتی به . »نيست، فرنگ آن طرف است

ً فرنگ است و او در پاسخ گفت، نه  شرقی را ديديم باز از طبری پرسيديم آقا اينجا ديگر حتما

تا اين که آمديم پاريس و اکنون خدمت شما ھستيم و . فرنگ پاريس استاينجا ھم فرنگ نيست، 

  )تکيه از من است ـ فروتن (»حاال می شود گفت ما باالخره فرنگ را ديديم

 که در محضر مھدی تھرانی در کافه ای در ١٩۶٧ يا ١٩۶۶يد که فروتن تا سال  آوضوح برمیه از مطالب فوق ب

کجا است و وقتی خود را در ناف پاريس می بيند » فرنگ«چيست، » فرنگ«ت پاريس نشسته بوده نمی دانسته اس

بايد به اطالع تھرانی و ناشر خاطرات او برسانم . با خوشحالی زائدالوصفی می گويد حاال فھميديم فرنگ کجا است

صيل به  شمسی برای تح١٣٠٧ ]عقرب[ يا آبان]ميزان[ اّول بودم که در مھرۀکه من از دانشجويان اعزامی دور

جای دادند » دبيرستان لوئی لوگران«وقتی ما يکصد نفر دانشجو به پاريس رسيديم ما را در . فرانسه اعزام گرديدم

البتّه به . اين دبيرستان در مرکز پاريس نزديک پانتئون و بولوار سن ميشل است. تا تکليف ھر يک را معين کنند

دور برويم ولی به ھر حال من ھمراه ديگران در حول و حوش اين ما گفته بودند که حق نداريم از دبيرستان زياد 

 ]اسد[در تير يا مرداد. من سالھا در فرانسه به تحصيل اشتغال داشتم. دبيرستان به سير و تماشا می پرداختم

 دريافت کردم و (Tres honorable)» بسيار افتخار آميز«ديپلم دکترای خود را با قيد ) ١٩٣٧ (١٣١۶

 به ١٣١۶ به پايان بردم و سپس در مرداد (Ex equo)يمی را نيز با مقام يکی از دو شاگرد اّول انستيتوی ش

.  به تدريس پرداختم١٣٢٧ با مقام دانشياری و سپس استادی تا ءايران باز گشتم، در دانشگاه تھران ابتدا

اندن چھار سال زندگی شاق و من پس از گذر. تيراندازی به شاه موجب شد که مرا نيز از دانشگاه کنار بگذارند

درست توّجه کنيد از  (عشق آباداز طريق ) ١٩۵٢مبر  دّوم سپتۀنيم (١٣٣١فعاليّت مخفی در تھران، در مھر 

ما سه نفر با مأموريت از به مسکو رسيدم و در اين سفر قاسمی و بقراطی ھمراه من بودند و ) طريق عشق آباد

 مرکزی که در مسکو نشسته بودند راھی ۀ گزارش به ديگر اعضای کميت حزب توده برای دادنۀت اجرائيأجانب ھي

  .اين ديار شديم

که امتحانات پايان  در آن زمان ھمين. می بينيد که من بيش از ھشت سال از دوران جوانی را در فرانسه گذرانده ام

احت به نقاط مختلف می پذيرفت و تعطيالت تابستان فرا می رسيد چمدان خود را می بستم و برای سير و سي

بارھا به . من در آن زمان فرانسه را بھتر از ميھن خود می شناختم و اين شگفت انگيز نبود. فرانسه می رفتم
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اضافه کنم که سويس فرانسه زبان را می شناختم، مّدت کوتاھی . را ديده ام پاريس سفر کرده ام،  ديدنی ھای آن

  .گلستان پرسه زده امدر لندن و برخی از شھرھای ساحل جنوبی ان

نبودم که ندانم فرنگ ھمان پاريس و »  چشم و گوش بسته ایۀبچ«باز ھم می بينيد که در دوران جوانی آن چنان 

کلّی ساختگی و خالف ه با اين حال آيا فکر نمی کنيد که تقريرات تھرانی ب. فرانسه است و فرانسه ھمان فرنگ

 زندگی من بی اطالع است، ھيچ ايرادی ھم بر او وارد ۀز سابقحقيقت است؟ می توان فرض کرد که تھرانی ا

 ديگری تحويل داد؟ در اينجا ۀاّما چرا بايد در مقام بی اطالعی محض، اطالعات غلط و من درآوردی دربار. نيست

بيھوده است نمی توان گفت خوب، بی دقّتی شده يا حافظه او را ياری نداده، »  قویۀحافظ«يا » دقّت«صحبت از 

  .وی کاغذ آمده استرصحبت بر سر سخنان نامعقولی است که مطلقاً از عالم خيال بر

 ستاد ارتش به ۀعلّت بيماری قلبی و با اجازه گذرا اين نکته را نيز تذّکر دھم که سغائی در سالھای قبل از کودتا ب

 از پاريس به مھاجرت شرق و تمام مدت را در  پاريس اقامت داشت و پس از کودتا مستقيماً فرانسه اعزام گرديد 

  .آمد

آيا واقعاً قابل تصّور است که فروتن يا ديگران چنين حرف ھای پوچی را با تھرانی در ميان گذاشته باشند يا شايد 

ه اين سه تن تبانی کرده بودند که مخاطب خود را به مسخره بگيرند؟ اّما اين صفت نکوھيده در طبع من نيست ب

وضع حال و آينده نيز آنچنان فکر ما را . انی با ما الاقل در ظاھر روشی انسانی داشت که در آن موقع تھرخصوص

  .مشغول می داشت که امکان پرداختن به چنين بازی ھائی را برای ما نمی گذاشت

 کثيری ۀ که به قصد تحصيل ھمراه عدّ ١٣٠٧بار در پائيز  يک. من فقط دوبار از باکو گذر کرده ام:  ديگرۀنکت

 که مجبور بودم برای ١٣١۶و سرپرست به اروپا می رفتيم و يکبار ھم ھنگام بازگشت از فرانسه در دانشجو 

در آن زمان ھنوز مسافرت با ھواپيما معمول نبود، من ھرگز در معيّت طبری به . رسيدن به تھران از باکو بگذرم

شناختم، سغائی ھرگز از تھران به نمی  )١٩۵۶(من سغائی را تا پلنوم چھارم . باکو و مسکو مسافرت نکرده ام

که گفتم از طريق عشق آباد به  من خود، چنان). نه با من و نه با طبری(مسکو سفر نکرد و نمی توانست بکند 

خوب، بفرمائيد اين مسافرت .مسکو رفتم آن ھم نه در معيّت طبری که سالھا پيش از آن در مسکو اقامت گزيده بود

وقوع پيوسته باشد؟ ه چگونه و در چه تاريخی ممکن بود ب) ، فروتن و قاسمیسغائی، طبری(جمعی چھارگانه 

اگر غرضی در کار نباشد آيا نبايد . ورد آرا بياد می» خسن و خسين ھر سه دختران مغاويه اند«اينھا ھمه داستان 

ثابه واقعيتی مسلّم که به م را حقيقت پنداشته و بدتر اين گفت که تھرانی فقط اين مسافرت را در خواب ديده و آن

  خود آورده است؟» خاطرات«در 

 دانشجوئی را در ۀدور«او . طبری دوران جوانی خود را در ايران گذرانده و در تھران تحصيل می کرده است

 به زندان ١٣١۶ نفر جلب کردند، در ۵٣او را در سنين جوانی به جمع . نکرده است» کشورھای غرب زندگی

 يکبار خود را به باکو و مسکو ٢۵پس از آذر . و در حزب توده به فعاليّت پرداخت آزاد شد ١٣٢٠افتاد، در 

 پس از تيراندازی به شاه دوباره رھسپار ١٣٢٧ دّوم در اواخر ۀدفع. رسانيد ولی او را به تھران برگردانيدند

ر اشتباه نمی کنم اگ.  دموکراتيک نقل مکان کردالمان در آنجا اقامت داشت و از آنجا به ١٩۵٧مسکو شد و تا 

 ۀاين ادعا که طبری دور. ارشاد کند» فرنگ «ۀلأديگران را در مسطبری خود ھرگز پاريس را نديده بود تا بتواند 

  .دانشجوئی را در کشورھای غرب زندگی کرده از بيخ و بن بی اساس است

ت اجرائيه تصميم أھي ١٣٣١در تابستان سال . »نگريختند«فروتن و قاسمی به مسکو : يک اصالح کوچک ديگر

تی مرکب از بقراطی، فروتن و قاسمی را به مسکو بفرستد تا گزارشی از وضع ايران و حزب به اطالع أگرفت ھي
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در عين . به ايران بازگردند مرکزی مقيم مسکو برسانند و پس از بحث و تبادل نظر با رھنمودھائی ۀاعضای کميت

 ای بدون حضور قاسمی و فروتن نامه ای به رادمنش و مقامات ت اجرائيه در جلسهأحال پنج تن از اعضای ھي

در واقع قاسمی و فروتن ھر دو چنين . عمل آيده شوروی نوشتند که از مراجعت اين دو تن به ايران جلوگيری ب

متأسفانه بر . می پنداشتند که به ايران باز خواھند گشت و برای بازگشت در نزد مقامات شوروی اصرار ورزيدند

معلوم نيست تحت تأثير آن نامه يا مستقل از آن، مقامات شوروی ما را از بازگشت منع کردند به اين عنوان که من 

اواخر (در حالی که مراجعت ما به ايران در آن تاريخ » ما نمی خواھيم شما را تحويل زندان مصدق بدھيم«

وجود چنين نامه ای در نزد ه ھد بما در حين مسافرت به اتحاد شوروی، در مش. خطری در برنداشت) ١٣٣١

را در اختيار ما بگذارد، بقراطی نامه را پاره کرد تا ما بر  بقراطی پی برديم و از او خواستيم که برای اطالع آن

به اين نامه در پلنوم چھارم اشاره ای رفت ولی مانند بسياری مسائل ديگر و مسائلی . مضمون آن وقوف نيابيم

 مرداد پيش آمد و بازگشت ما عمالً ٢٨اندکی کمتر از يک سال بعد کودتای .  چاه ويل افتادگاھی مھمتر از آن، در

  .منتفی شد

آنھم نه از راه ) به ھمراھی بقراطی و نه سغائی و طبری(باری، سخنم بر سر اينست که مسافرت قاسمی و فروتن 

فکر نمی کنم . وريتی حزبی صورت گرفت اجرائيه برای انجام مأمھيأتباکو بلکه از طريق عشق آباد طبق تصميم 

  .بازتاب واقعيّت باشد» گريختن«فعل 

 يا اوايل ١٣٢۵اواخر (اسکندری را به پاريس پس از شکست آذربايجان ) و واقعاً فرار برازنده است(تھرانی فرار 

 مسافرت رادمنش او. نمی نامد» گريختن« ديپلوماتيک ۀکه موجبی و سببی بر آن متصّور نبود آنھم با گذرنام) ٢۶

تلقی نمی کند و در اين مورد حق ھم » گريختن«که در چنگال رژيم شاه گرفتار نيايد  يا طبری را به مسکو برای آن

او برای . او را می ستايد!! »پربار و آموزنده«با او است، او از اسکندری پيوسته با احترام ياد می کند، خاطرات 

او بھره مند می گردد » افاضات«به احترام دوزانو در برابر او می نشيند و از آخرين بار که به مالقات او می رود 

ه خود می گيرد و سخنان نامعقولی به که کار به قاسمی و فروتن می رسد يکباره لحن او آھنگ ديگری ب اّما ھمين

ا فروتن و قاسمی راستی چرا چنين است؟ تھرانی که به ب. که اين لحن خود را جا بيندازد ھم می بافد برای آن

  ندارد، پس اين کينه و بيزاری از کجا است؟» پدرکشتگی«

طّی مقاله ای مفصل ) ۶٨ يا اوايل ۶٧( خود ۀرا که در يکی از شماره ھای سال گذشت» کيھان لندن«ورم  آبياد می

لو رفتن  ايران و سپس چگونگی ۀ دولت مصدق را به حزب تودۀداستان پناه بردن دکتر حسين فاطمی وزير خارج

در . او را مطرح ساخته بود که سراسر آن دروغ و ساختگی بود و اعتراض بسياری از خوانندگان را برانگيخت

 حزب  در ايران مورد ۀ اجرائيھيأت تحويل دادن دکتر فاطمی به مقامات کودتا در ۀلأمساين مقاله آمده است که 

آخر فروتن و قاسمی ! ، تُف بر آدميان پست و فرومايهبحث قرار گرفت و فروتن و قاسمی به آن رأی موافق دادند

 اجرائيه شرکت کنند و رأی به موافقت ھيأت ۀدر زمان کودتا و مخفی شدن دکتر فاطمی در ايران نبودند تا در جلس

من با دوستی اين دروغ بزرگ را در ميان گذاشتم و دالئل آن را بيان داشتم او ھم مراتب را طّی . يا مخالفت بدھند

 مزبور منعکس ساخت ۀاين ھفته نامه اعتراضات بسياری را در مورد مقال. نامه ای کوتاه به اطالع کيھان رسانيد

  .ولی از درج خبر مربوط به رأی قاسمی و فروتن خودداری ورزيد

 ۀچه تجرب. خيره می شوم و از خود می پرسم شأن نزول آن چيست» خاطرات«يکبار ديگر به اين سؤال و جواب 

 کيھان لندن و تقريرات ۀنبھائی در اين سخنان نھفته است که جوانان بايد از آن بياموزند؟ ھمسوئی ميان مقالگرا

تھرانی از نظر پنھان نيست يکی ناجوانمردانه و به دروغ اتّھام سياسی و اخالقی می بندد و ديگری قاسمی و 
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شناسند تنزل می دھد و ھر دو خالف حقيقت رقم می فروتن را تا سرحد مردمان عامی و اُّمی که ھّر را از بّر نمی 

  راستی چرا افرادی در جاھا و مقام ھای متفاوت اينقدر به پروپای قاسمی و فروتن می پيچند؟ه ب. زنند

ما می کوشيم خبرھا را چنان بدھيم که روی «:  کيھان در يکی از شماره ھای اخير خود مدعی می شودۀھفته نام

  )٧٢ مھر ماه ۴٧۵ ۀشمار(» داده اند

  آيا خبر دستگيری دکتر فاطمی آنچنان آمده که در واقعيّت روی داده است؟ 

  )پايان مقاله                                                                                                                   (

مسی در جنبش کمونيستی جھانی درگرفت، در جوانان روح  چھل شۀنبرد آشکار و دامنه داری که در سالھای دھ

سوی افکار و فعاليّتھای انقالبی سوق داد که قيام جوانان در پاريس در تابستان ه شورش و عصيان دميد و آنھا را ب

خصوص پس از تجاوز وحشيانه اش به چکوسلواکی که او را در ه اتحاد شوروی، ب.  نموداری از آن بود١٩۶٨

 ايران که خود را دربست در خدمت منافع و مصالح شوروی گذاشته بود، آری ۀمل انداخت و حزب تودانزوای کا

جوانان ايرانی که در کشورھای غرب از حزب توده جدا شدند و در . اين ھر دو در موقعيّت دشواری قرار گرفتند

 افشاء ماھيّت اتحاد شوروی را در  کارگر ايران رفتند، مبارزه با رويزيونيسم وۀآغاز به دنبال احياء حزب طبق

گرد آمدند در پی تحقّق »  ايرانۀسازمان انقالبی حزب تود«اکثريت جوانان که در .  کار خود قرار دادندۀسرلوح

  .چنين برنامه ای بودند

ن خود را به درون سازمان ھا و گروه ھائی که شکل می گرفتند می برای مقابله با اين وضع حزب توده عامال

در ھمان حال حزب توده با تلقين مقامات شوروی . د که برخی نيز در رھبری آنھا جائی برای خود می يافتندفرستا

علّت مخالفت با مشی ه کار بست که افرادی را از حزب اخراج کند تا آنھا با تظاھر به اين امر که به اين نيرنگ را ب

ردی نيز با نثار دشنام و ناسزا به کامبخش و کيانوری، رھبری از حزب اخراج شده اند و با انتقاد از حزب، در موا

 ۀوظيف. دست آورند و آنگاه با فراغت بال در خدمت اميال مقامات شوروی قرار گيرنده اعتماد افراد وگروه ھا را ب

احياء  ضد رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم شوروی، از هگری بءآنھا اين بود تا آنجا که بتوانند از تبليغات و افشا

 کارگر، حزبی که در برابر حزب توده قد علم کند جلوگيرند و در صورت توانائی، سازمان ھا و گروه ۀحزب طبق

ه که آنھا را از راه صحيح منحرف ساخته، به بيراھ ھای متشکل را درھم ريزند، آنھا را به انشعاب بکشانند و يا آن

پس از او افرادی ديگر با ھمين ترفند در غرب .  کشاورز بود،کتيک شامل حالش شدنخستين کسی که اين ت. بيندازند

عنوان نمونه می توانم از حسن نظری و عنايت رضا نام ه ب. و در ايران به ستونھای سياست شوروی تبديل شدند

  .فرد ديگری که خود شاھد آن بودم و به اخراج او نيز رأی دادم ھمين مھدی تھرانی است. ببرم

در يکی از .  شرقی مالقات کرده بودم ولی ھنوز شناخت درستی از او نداشتمبرلينوبار در من تھرانی را يکی د

که تھرانی در  کيانوری مدارکی به جلسه ارائه داد داّل بر اين) رادمنش، فروتن، کيانوری( ايران ۀجلسات شعب

اين مجمل و . ھا گذاشته استارتباط با خريد حروف چاپ از انگلستان، اسنادی جعل کرده و امضای جعلی در زير آن

پس از آن پيشنھاد اخراج تھرانی را داد که با آن موافقت .  بياناتی است که کيانوری به اطالع جلسه رسانيدۀعصار

طور گذرا صحبت ه  اخراج خود از حزب، آنھم بۀبار با من دربار بعدھا تھرانی يک. من نيز به آن رأی دادم. شد

از آن بميان نياورد و حتی در خاطرات خود نيز، تا آنجا که حافظه ام ياری می دھد، کرد ولی در جائی ديگر سخنی 

  .از آن ياد نکرده است

بديھی است وقتی حزب کسی را اخراج می کند، دست او را برای انتقاد از حزب و تندی و پرخاشی نسبت به برخی 

 وسيله توانست در ھر سازمانی، خواه سياسی تھرانی با استفاده از ھمين. از اعضای حزب و رھبری باز می گذارد
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مستقيم يا با دسِت دست آموزاِن ) کنفدراسيون(ی ئخواه توده ...) سازمان انقالبی، سازمان توفان، چريکھا، مجاھدين(

سازمان انقالبی، (يا به انشعاب بکشاند ) سازمان انقالبی(خود نفوذ کند، آنھا را از خط صحيح منحرف سازد 

  ...).و کنفدراسيون 

مھدی تھرانی نخود ھر آشی است، در ھمه جا حاضر است، در تمام اعمال و فعاليّت ھائی که از جانب نيروھای 

  .اين حقيقت در سراسر خاطرات او نيز مانند خاری در چشم می خلد. مختلف صورت می پذيرد شرکت دارد

 او، سراسر فعاليّت او در جھت منويّات و آنچه که از خاطرات او می توان بيرون کشيد، آن  است که فکر و عمل

  ضد رويزيونيسم و سوسيال امپرياليسم برمیهاو ھر جا صدائی ب. تمايالت اتحاد شوروی و حزب توده سير می کند

طريقی از ه را ب را خاموش می کرد، ھر جا سازمانی در برابر حزب توده قد بر می افراشت آن خاست به شکلی آن

  .تھرانی اھل سازندگی نيست، ھنر او در ويرانگری است.  از توان می انداختميان بر می داشت يا

آموزد به   بدآموزی است از اين جھت که به خوانندگان خود میۀخاطرات تھرانی، خالف نظر ناشر آن، يک نمون

، در ھر معرکه ای ھيچ چيز پای بند نباشند، بر ھيچ انديشه و عقيده ای پای نفشارند، ھمه جا باشند و ھيچ جا نباشند

.  بی ثباتی و نااستواری نيستۀھيچ آموزشی زيانبارتر از موعظه دربار. را برھم زنند که آن وارد شوند اّما برای آن

  .خاطرات تھرانی يک چنين موعظه ای است که بايد گوش ھا را بر شنيدن آن بست

  : نغز و پر مغز را خواندم کهۀدر جائی اين انديش

  ی از خاکستر نيستھدف زندگی پاسدار

  ھنر، در شعله ور نگاه داشتن آتش زندگی است

  . آتش زندگی نيز ھستۀتھرانی نه تنھا پاسدار خاکستر است که خاموش کنند

بايد متذّکر شوم که تھرانی در ظاھر با ما سه نفر َسِر مھربانی داشت، می گويم در ظاھر چون در باطنش غيب نمی 

در پاريس به ديدن ما آمد، ما )  آنگونه که خود او در خاطراتش آورده١٩۶٧و نه در ( ١٩۶۶وقتی در تابستان . دانم

وضع خود و رفتار سازمان انقالبی را برای او توضيح داديم و گفتيم اين سازمان به زودی ماھيانه ای را که برای ما 

 مائو را مقامات چينی به ما واگذار  آثارۀآيا اين امکان ھست که ترجم: از او پرسيديم. مقّرر داشته قطع خواھد کرد

شما آماده ايد اين آثار را ترجمه : کنند تا ما بتوانيم با درآمد ترجمه چرخ زندگی خود را بگردانيم؟ در جواب گفت

ن کرد که پس ييکنيد؟ چون جواب مثبت شنيد، در دم از آثار چھار جلدی مائوتسه دون دويست تا سيصد صفحه را تع

بدين ترتيب ممّر . بفرستيم) شايد ھم به آدرس خود او( مطبوعات خارجی در پکن ۀش فارسی شعباز ترجمه برای بخ

داده بوديم، » سازمان  انقالبی«ھمين پيشنھاد را قبالً به رھبری . درآمدی برای يک زندگی محقّر برای ما فراھم آمد

 ما نيازی نيست و معلوم شد که دروغ گفته ۀمبه ما گفتند چينی ھا خود مترجمين بسيار خوبی دارند و آنھا را به ترج

 ما را نيز قطع کردند در خور تأمل ۀاند و اين دروغ با رفتاری که آنھا در قبال ما درپيش گرفتند و مقرری ماھيان

که به قلم قاسمی است و کيانوری به » ءنامه به رفقا«بعدھا در نشريه ای با عنوان ) قاسمی و فروتن(ما . ٣است 

ه  اين نابکاران را که قصد نابود کردن ما را داشتند انتشار داديم که اخيراً بنگاھی با نامۀ من پنداشته، رفتارر غلط آن

  .را تجديد چاپ کرده است آن!) ؟(» انتشارات سورخ«نام 

. تاديمن کرده بود را به پايان برديم و به پکن فرسييظرف مّدت کوتاھی ترجمه آن بخش از آثار مائو را که تھرانی تع

بر اثر نداشتن . انواع و اقسام اِشکال و ايراد تراشيدند» انقالبی«دست ما نرسيد و عناصر ه اّما حق الترجمه فوراً ب

ھر حال تھرانی اين وسيله را در اختيار ما ه ولی ب.  مرگ را با داسش در برابر خود ديديمۀھيچگونه درآمد، چھر

  .گذاشت
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قاسمی و . ما ديگر در آپارتمانی که قبالً  در اجاره داشتيم نبوديم.  به پاريس آمد تھرانی بار ديگر١٩۶٧در تابستان 

 پاريس که شب خواب را از من می ۀمن در دو اطاق کوچک ارزان، در مھمانخانه ای در پرسروصدا ترين نقط

را با ما در رستورانی تھرانی دو يا سه بار قرار ديدار خود . سر می برديم و زندگی بخور و نميری داشتيمه ربود، ب

که سربار نشويم شام مختصری می خورديم و به ميعادگاه می رفتيم، ولی او با سماجت  گذشت و ما ھر بار برای آن

اين مھربانی . داد صرف کنيم داشت غذائی را که علی رغم ميل ما سفارش می ـ البتّه از روی مھربانی ـ ما را وامی

  .ھا ھنوز از خاطرم نرفته است

 کسانی که با سياست و فعاليّت اجتماعی سروکار دارند بر اين اساس نيست که آنھا محبّت و ۀوری من درباردا

 کارگر و آمال و ۀمھربانی خود رااز من دريغ نداشته اند؛ داوری من بر اساس موضعی است که آنھا در قبال طبق

زيابی از کسانی است که وارد گود سياست و فعاليّت از ديدگاه من اين يگانه مأخذ صحيح ار. اھداف آن اتّخاذ می کنند

  .تھرانی از اين ديدگاه نمره اش صفر که سھل است، منھای بينھايت است. اجتماعی اند

  

  

  )متن کامل اعالميه( ـ ١

  !مبارزان راه انقالب! رفقای حزبی

 ۀکه نقش حزب تود ن ايران ھر مارکسيست ـ لنينيست و ھر ميھن پرست آگاه از ايۀامروز ھر عضو حزب تود

مردم ايران به حق انتظار دارند که . گرايد در رنج است روز به کاھش میه  سياسی ميھن ما روز بۀايران در صحن

 ۀ نيروھای ملّی و دموکراتيک باشد و مبارزۀ پيوند ھمۀ کارگر بتواند مايۀ ايران به عنوان حزب طبقۀحزب تود

ولی متأسفانه اينک چندين سال است که تاريخ . ا به پيروزی ھدايت کند اين نيروھۀياری ھمه نجاتبخش ملّت را ب

نام حزب ه  ايدئولوژيک و سازمانی بۀ مبارزات روزانه و سياسی و در زمينۀھيچ گونه موفقيت جالبی در زمين

  چرا چنين است؟.  ايران ثبت نکرده استۀتود

صديق خلق باشد از ھر اشتباه و شکستی درسی بديھی است که اگر سازمانی با مغز خود کار کند و خدمتگزار 

ولی عيب اصلی در آنجاست که گردانندگان دستگاه رھبری . خواھد آموخت و سرانجام راه پيروزی را خواھد يافت

اينان مستقالنه انديشه و عمل نمی . ندمسؤول ايران از ياد برده اند که قبل از ھمه در برابر خلق ايران ۀحزب تود

ويژه در سالھای اخير اين پديده قّوت و وسعت ه ب. ران نيز امکان انديشه و عمل مستقل نمی دھندکنند و به ديگ

 ايران را به عنوان ۀ مرکزی حزب تودۀروز بيشتر نيروی کميته يافته است و مانند بيماری نھان و دردناکی روز ب

بيش از ) ١٣۴٣وم يازدھم در بھمن پلن( مرکزی ۀآخرين پلنوم کميت. دستگاه رھبری از وی سلب کرده و می کند

ھمه مظھری از اين واقعيت تأثر انگيز بود و ثابت کرد که اين بيمار اصوالً در پی درمان نيست و از اين جھت 

  .عالج ناپذير است

 ايران با انواع وسائل می کوشند که اعضای حزب و عموم مردم را از ۀگردانندگان دستگاه رھبری حزب تود

 دنباله روی و خط مشی ۀپوشيده داشتن واقعياتی که نشان دھند. شت خويش و ملّت ايران بازدارندمداخله در سرنو

اپورتونيستی و رويزيونيستی آنھاست، جعل و تحريف اسناد جنبش کمونيستی وکارگری جھانی، مغالطه در 

  .استدالالت، تحديد دموکراسی  اعمال فشار ماّدی و روحی از شيوه ھای رايج آنان است

 ايران با توسل به ھمين شيوه ھا يک خط مشی غير انقالبی و رويزيونيستی ۀگردانندگان دستگاه رھبری حزب تود

آرند به نيروی خلق ايمان ندارند و بدين  اينان خالف آنچه به زبان می.  ايران تحميل کرده اندۀ حزب تودربرا 
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راه ه ق را برای نبرد نھائی تجھيز کنند و بکه خل اينان به جای اين. جھت از درگيری با دشمن می ھراسند

سرنگونی قھر آميز شاه و ھيأت حاکمه بيندازند، منتظر حوادث معجزاثری ھستند که حکومت را از دست غاصبان 

اينان در برابر مانورھا و رفرم ھای . ايران بگشايدۀوی حزب تودرکنونی از راه مسالمت آميز بيرون آرد و دری بر

 و ھيأت حاکمه ـ که در واقع به منظور تحکيم مواضع اصلی ارتجاع و امپرياليسم و حمله در قلب  شاهۀعوامفريبان

 مثبت ۀجنب«باين معنی که با تکيه بر روی . جبھه صورت می گيرد ـ در موضع کامالً اپورتونيستی افتاده اند

منظور شاه و امپرياليست ھا سوق می د آنھا و بالنتيجه در جھت ئياقدامات شاه، مردم ايران را عمالً به تأ» عينی

 روشن ۀعبارات آنھا مبھم و آراسته به تعبيرات مارکسيستی است ولی مضمون تبليغات آنھا فقط يک نتيج. دھند

  .می تواند داشته باشد و آن اپورتونيسم است

ری از سازمان ھا  ايران خالف افکار عمومی ميھن ما و خالف بسياۀبسيار تأثر انگيز و دردناک است که حزب تود

و احزاب دموکراتيک ايران تا امروز لزوم سرنگونی قھر آميز شاه و ھيأت حاکمه را در خط مشی تبليغاتی و 

البتّه پس از مّدتھا دودلی و ترديد باالخره تحت فشار افکار عمومی و افراد حزبی . سازمانی خود وارد نکرده است

 سياسی ۀاز لزوم سرنگونی قھرآميز شاه و ھيأت حاکمه در قطعنام ايران ۀ مرکزی حزب تودۀپلنوم يازدھم کميت

 ايران اعتقادی به اين اصل ندارند امر ۀعمل آورده است ولی از آنجا که گردانندگان رھبری حزب توده خود ذکری ب

است که به جرأت می توان گفت که اينان ديری . مذکور را در اثر قيود و شروط گوناگونی تعليق به محال کرده اند

  .دور انداخته انده پرچم انقالب ايران را ب

 ايران با سرنوشت نھضت نجاتبخش ايران پيوند دارد، وجدان اجتماعی ھر عضو ۀاز آنجا که سرنوشت حزب تود

  .حزب، ھر فرد مارکسيست ـ لنينيست و ھر ميھن پرست آگاه حکم می کند که به اين سرنوشت بينديشد

ايران تأمين آزادی انديشه و بسط ابتکار توده ھای حزبی ۀ مرکزی حزب تودۀضاء کميتما امضاء کنندگان زيرين اع

 مارکسيستی اوضاع ايران و جھان را نخستين قدم در راه احيای ۀو تنظيم يک خط مشی انقالبی بر اساس مطالع

ست ھا می دانيم  مارکسيست ـ لنينيۀ اعضای حزب و ھمۀ خود و ھمۀ ايران می شماريم و وظيفۀحزب انقالبی تود

نکاتی چند «ما به اين منظور طرحی برای خط مشی انقالبی تحت عنوان . که پرچم مقدس اين مبارزه را برافرازيم

 راه سازمانی احيای حزب ۀو اعالميه ای برای ارائ»  کارگرۀ اوضاع ايران و وظائف حزب انقالبی طبقۀدر بار

ما يقين داريم که نه .  اعضای حزب و ساير ھموطنان خواھد رسيددسته  ايران تنظيم کرده ايم که بۀانقالبی تود

 مبارزان ضد امپرياليست ايران با ۀ مارکسيست ـ لنينيست ھا و نيز ھمۀفقط اکثريت اعضای کنونی حزب و ھم

 مرکزی نيز از اين خط مشی استقبال خواھند ۀ ديگری از اعضای کميتۀاصول اين خط مشی موافقت دارند بلکه عد

 ھيچ قيد و بند بوروکراتيکی نمی تواند و نبايد ما را از اقدام جسورانه و بندگسل در راه احيای حزب انقالبی .کرد

 ۀبايد به ابتکار تود. بايد با مغز خود و با تکيه بر عمل نھضت انقالبی ايران و جھان کار کرد.  ايران باز داردۀتود

  .مردم در يافتن راه ھای متنوع مبارزه ميدان داد

 ايران و ھمه مارکسيست ـ لنينيست ھای ايران دعوت می کنيم که به احيای حزب ۀ اعضای حزب تودۀما از ھم

 مارکسيست ـ ۀما دو سند مذکور را به عنوان پايه ای برای وحدت و تشکل کلي.  ايران برخيزندۀانقالبی تود

.  ما آنھا را تکميل کندۀ و نيز تجارب روزان رفقاۀکه تشريک مساعی ھم لنينيست ھای ايران تنظيم کرده ايم تا اين

  .ولی راه ديگری جز آن نيست. راھی که ما در پيش داريم بس دشوار و طوالنی است
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 امپرياليسم سرانجامی جز شکست رسوا نخواھد داشت و ۀما يقين داريم که رژيم شاه و ھر رژيم ديگر دست نشاند

 انقالبی با اين ۀخاذ خط مشی غير انقالبی و اپورتونيستی از مبارزاين شکست نصيب کسانی نيز خواھد شد که با اتّ 

  .رژيم باز ايستاده اند

   ايرانۀ مرکزی حزب تودۀاعضای کميت

عباس سغائی ـ غالمحسين فروتن ـ احمد قاسمی                                                                    

  ١٣۴۴شھريور ماه 

  

 مرکزی ۀ ما با بوروی کميتۀ و نمايانگر رابط١٩۶۶ ـ ١٩۶۵ ـ دو سند از احمد قاسمی که مربوط به ھمان سالھای ٢

  . آمده است٢ و ضميمه ١  شرقی است در پايان به عنوان ضميمه المان ۀو حزب سوسياليست متحد

 اجرائيه سازمان ھيأتمقامات شوروی و حزب توده قصد جان ما را داشتند و يکی از اعضای  ـ مسلم است که ٣

دنبال خود می کشيد و يکی از سوگلی ھای کيانوری بود ه که متأسفانه اعضای ديگر را ب) کوروش الشائی(انقالبی 

 خود را ۀاو وظيف.  توان نوشتپای او نمیه اگر توفيق نيافت گناھی ب.  ارتکاب اين جنايت را بر عھده داشتۀوظيف

  .با ما ياری کرد» بخت و اقبال«انجام داد ولی 

 از ازيستند حت  میالماناين مردمان که در . بر رفتار سازمان انقالبی با ما ھيچگونه محمل ديگری نمی توان يافت

 پيدا می شد مضايقه نالمافرستادن يا به ھمراه آوردن داروئی که بيماری سغائی را تسکين می بخشيد و فقط در 

» ابليس ھای آدم رو«مقصودم نشان دادن . از آب ھم مضايقه کردند کوفيان: ماند سخنم به روضه خوانی می. کردند

  .اليند و به فرمان ارباب ھر جنايتی را مرتکب می شوند آاست که عنوان کمونيست را می

» سازمان انقالبی«ھمراه خود به کنفرانس مقدماتی ه اين تھرانی بود که الشائی را سرخود و ب! از قضای روزگار؟

  .برد) در مونيخ(

  

  

  

 


