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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
  ٢٠١٣ اگست ٢٩

  حزب توده در مھاجرت
  بخش چھاردھم

 

   انشعابۀباز ھم دربار

 گويا بستگی دارد به اين) يا در ھر حزب ديگر( کارگر ۀه که اطالق انشعاب در حزب طبقعادت بر اين جاری شد

را » انشعابگر«ھر کجا اقليّتی است که از حزب جدا می شود ھميشه و در ھمه حال عنوان . که اکثريت در کجا است

ورد و آن سه تن از افراد آ ميان میه سخن ب» دّومين انشعاب«بيھوده نيست که حزب توده از . به او می چسبانند

  . مرکزی را که از حزب بريدند انشعابگر ميخواندۀکميت

 خود ميدانم که الاقل ۀوظيف.  کارگر مانند بسياری از مفاھيم ديگر ناشناخته مانده استۀمفھوم انشعاب در حزب طبق

  .برای آيندگان مضمون و محتوای انشعاب را توضيح دھم

خاطر ه  کارگر، بۀخاطر استواری در مواضع طبقه  سه تن از اعضای خود را ب ايرانۀپلنوم يازدھم حزب تود

که دو تن از آنان به ترک مھاجرت توفيق يافتند،  پس از آن.  مرکزی کنار گذاشتۀمبارزه با رويزيونيسم، از کميت

» پيک ايران «طّی اعالميه ای که بارھا از راديوی) ١٩۶۵مبر دس (١٣۴۴ ]قوس[ مرکزی در آذر ماهۀبوروی کميت

در تھران دادگاه نظامی ) ۴۴ ]دلو[بھمن(پخش شد، ھر سه تن را از حزب اخراج کرد و از بخت بد در ھمان اوان 

 مجّدد برخی از سران حزب توده و از آنجمله من که ھمه در گذشته محاکمه و ۀتازه ای تشکيل شد برای محاکم

جز خانم مريم فيروز که به ده سال ه اين دادگاه ب). تھمين بودز در شمار ميخانم مريم فيروز ن. (محکوم شده بودند

ف بود به اين بورو با ترک مھاجرت ما مخال. زندان محکوم کرد ھمه را و از آنجمله مرا به اعدام محکوم ساخت

رژيم که به ساواک و » پيک ايران«ما را برعھده دارد، البد پخش اعالميه از راديوی » امنيّت«وليّت ؤعنوان که مس

  !!به غرب رفته تأمين امنيّت مرا درنظر داشته است) وسغائی(شدار می داد که فروتن وشاه ھ

با عنوان » اسناد و ديدگاه ھا«در کتاب » گروه  انشعابی فعاليّت ۀ ايران دربارۀ مرکزی حزب تودۀاعالميه کميت«

قرار می دھد ) انشعاب گروه خليل ملکی(» دّومين انشعاب«و » گروه انشعابی«عنوان . آمده است» دّومين انشعاب«

  .و با اين تردستی چنين می پندارد که می تواند محکوم بودن فعاليّت آن سه تن را بقبوالند
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 آن اسکندری است از آن حکايت دارد که او و يارانش در رھبری مفھوم انشعاب ۀ مرکزی که نويسندۀاعالميه کميت

تصّور می کنند آن اقليّتی را که بر اثر اختالف در خط مشی از اکثريت جدا  کارگر درنيافته اند و ۀرا در حزب طبق

بدون شک در پلنوم يازدھم انشعابی روی داد، . شد يا آن اقليّتی را که از حزب کنار گذاردند می توان انشعابگر ناميد

ولی اگر اين جدائی . ا شدانشعاب در معنای لغوی آن بدين معنی که يک اقليّت سه نفره از اکثريت اعضاء پلنوم جد

 ۀرا در لغت بتوان انشعاب ناميد، از لحاظ حزبی، انشعاب و انشعابگر معنی و مضمونی خاص دارد که ِصرف واژ

با چنين برداشتی از انشعاب، اقليّت ھميشه . انشعاب گويای حقيقت آن نيست و به شناخت انشعابگر کمکی نمی دھد

آيا واقعاً ھميشه و در ھمه حال انشعابگر، .  انشعابگران واقعی تلقين می کنندانشعابگر است و اين آن چيزی است که

  . کارگر انشعاب به چه معنا استۀاقليّت است؟ برای پاسخ به اين سؤال نخست بايد ديد در حزب طبق

وحدت . وحدت انديشه و وحدت عمل:  موفقيت حزب است بر دو پايه استوار استۀامر وحدت که اساس و شالود

معنی ه وحدت عمل ب. معنی وحدت در مسائل ايدئولوژيک و تئوريک و وحدت در مواضع سياسی استه نديشه با

وحدت در اصول و موازين سازمانی است که در صورت صحت مشی سياسی، ضامن پيروزی در مبارزه و 

ً وحدت را برھم می از ھر يک از پايه ھای وحدت طبيع) و نه اشتباه(ھرگونه انحراف . پيروزی در انقالب است تا

 کارگر، ۀ آن جناحی از حزب يا رھبری است که از مواضع طبق انشعابگر.زند و در نھايت کار به انشعاب می کشد

که اکثريت باشد يا  ، منحرف می شود، صرفنظر از اين)ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی(در ھر زمينه ای که باشد 

  .رمو آبرای روشن شدن مطلب مثالی می. اقليّت

وقتی در سر راه به اصفھان می رسند عده . جماعتی به اتفاق تصميم می گيرند ھمراه با ھم از تھران به شيراز بروند

که راه ديگری در   مسافرت چشم می پوشند و خواه  اينۀای از جماعت جدا می شوند خواه بدينصورت که ازادام

که در جماعت مسافر  در اين.  مسافرت ادامه می يابدبا اين حال. پيش می گيرند که به شيراز منتھی نمی شود

انشعابی روی داده ترديدی نيست اّما چه کسی يا کسانی انشعابگر اند؟ بديھی است انشعابگر آنھائی ھستند که تصميم 

حتی چنانچه يک نفر از . مشترک برای رسيدن به شيراز را زير پا گذارده اند، خواه اکثريت جماعت باشد يا اقليّت

رود و ديگران اند که انشعابگر اند و اين  راه راست میه ميان آنھا به تصميم وفادار بماند، ھم او است که ب

  .می نامند که ھمه در عمل آنھا را زشت و ناپسند می شمارند» رفيقان نيمه راه«انشعابگران را در زبان متداول 

. ست و اقليّت خطا می انديشد و خطا عمل می کندمن در جائی گفته ام اينطور نيست که ھميشه حق با اکثريت ا

. اکنون می گويم اينطور نيست که اقليّت ھميشه انشعابگر است و اين صفت ھيچگاه دامان اکثريت را نمی گيرد

 کارگر، از اھداف و آرمانھا، از مواضع سازمانی وی ۀانشعابگر آن کس يا آن گروھی است که از جھان بينی طبق

  .واه اکثريت باشد يا اقليّتمنحرف می گردد خ

 کارگر، از مواضع انترناسيوناليسم پرولتری ۀ بيست اين گروه خليل ملکی بود که از راه و رسم طبقۀدر انشعاب دھ

 چھل، در پلنوم يازدھم وضع بر منوال ۀاّما در دھ. دوری گزيد و اين گروه در درون حزب اقليّت کوچکی بود

 زمينه ھا ۀ زمينه ھا و تأکيد می کنم در ھمۀرکزی بود که راه پرولتاريا را در ھم مۀاين اکثريت کميت. ديگری است

.  مرکزی بودۀانشعابگر اکثريت کميت. کنار گذاشت و به کجراھه رفت) ايدئولوژيک و تئوريک، سياسی و سازمانی(

 است؛ انتساب انشعاب و  کارگر استوار ايستاده بود خالف حقيقتۀاطالق انشعابگر به آن اقليّتی که در سنگر طبق

اب، برای تشخيص انشعابگر در ھر انشع.  مرکزی استۀانشعابگر به رفقای سه گانه برای پوشانيدن انشعاب کميت

 انشعاب،  اقليّت را انشعابگر خواند، بايد ۀکه به صرف پديد طور مشخص بررسی کرد و نه آنه ه را بألبايد مس

  . کارگر انحراف جسته استۀاخت، بايد ديد کداميک، از مواضع طبقدرستی شنه موضع ھر دو طرف انشعاب را ب
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گويا در حزب . ياری گرفته تا انشعاب را به گردن رفقای سه گانه بيندازده  اکثريت را بۀ  اعالميه واژۀنويسند

 ۀکمونيست يا جنبش کمونيستی ھر جا اکثريت است، مارکسيسم در انحصار او است، اکثريت و ايدئولوژی طبق

اعالميه که در رّد نظريات درست درمی ماند فوراً به اين حربه متوّسل می شود که . ارگر گويا جدائی ناپذير اندک

 کارگر و ۀتاريخ احزاب طبق. »حزب کمونيست چين خود را در برابر اکثريت احزاب کمونيست قرار داده است«

 ۀ مواردی اين اقليّت است که پرچم جھان بينی طبقبدون ترديد در. انترناسيونال دّوم خالف اين داوری رأی می دھد

انترناسيونال .  کارگر رفته استۀکارگر را برافراشته داشته است و اکثريت به راه خيانت به منافع و آرمان ھای طبق

  .دّوم شاھد گويائی بر اين امر است

راکسيونی رفقای سه گانه سخن  مرکزی برای آنکه به ادعای خود قّوت بيشتری ببخشد از فعاليّت فۀبوروی کميت

  :رانده است

داشتن پالتفورم و خط مشی سياسی برخالف مشی و :  مرکزی اقدامات ذيلۀ ـ  بوروی کميت٣«

ره، کوشش در ايجاد ارتباطات مخفی با برخی  مرکزی، تشکيل جلسات سّری سه نفۀتاکتيک کميت

 اخبار ناصحيح ۀاز افراد حزب برای جلب آنھا به موضع چپ روانه و ضد تشکيالتی خود، اشاع

 مصوبات پلنوم يازدھم در رھبری حزب، تکثير و پخش اوراق و نامه ھا ۀو تحريک آميز دربار

  »نی محکوم می کندبين اعضای حزب را به مثابه اعمال فراکسيونی و ضد سازما

 به گروھی اطالق می شود که دارای مشی ايدئولوژيک يا سياسی و يا  کارگرۀدرون حزب طبقفراکسيون در 

 فعاليِّت خود وحدت صفوف حزب، ۀسازمانی خويش است، سازمان و انضباِط گروھی خود را دارد و در نتيج

ت حزب را اگر به شکست نکشاند الاقل از احتمال را برھم می زند، در نتيجه سياس وحدت ايده ای و سازمانی آن

 مرکزی ۀ کميتۀ اعالميۀنويسند.  کارگر استۀاّما سخن بر سر فراکسيون در درون حزب طبق. موفقيت آن می کاھد

 ه کارگر فرض کرده چنين پنداشته که مخالفان آنھا در فراکسيون گرد آمده اند و بۀچون خود و يارانش را حزب طبق

 ۀولی در واقع اين رفقای سه گانه اند که علی رغم اخراجشان از کميت. ھبری آن توطئه می چينندضد حزب و ر

بر آن .  کارگر استوار ايستاده اندۀمرکزی و از حزب، پرچم سرخ را در دست دارند، آنھايند که در موضع طبق

ت و برای پيشبرد اين مشی گروھی که در درون حزب رويزيونيست و اپورتونيست، واجد مشی راستين کارگری اس

پيوندند نام کنند و به مارکسيسم ـ لنينيسم بتالش می کند، ھمه را فرا می خواند رويزيونيسم و رويزيونيست ھا را رھا 

ھر گروه مارکسيست راستين در حزبی سراپا آلوده به اپورتونيسم وظيفه دارد چنين عمل . فراکسيون نمی توان نھاد

  . حزبی خويش کوتاھی ورزيده استۀظيفکند و گرنه در انجام و

بوروی موقّت ھمين .  مرکزی به مسائل، ذھنی و دگماتيک استۀمن قبالً توضيح داده ام که برخورد بوروی کميت

) سغائی، فروتن و قاسمی(»  فعاليّت گروه انشعابیۀدربار« مرکزی تحت عنوان ۀ کميتۀ برخورد را در اعالميۀشيو

دھد و   حال آنھا قرار میۀنيز نوشته ھای سالھا پيش قاسمی و فروتن را در برابر نوشتدر اينجا . بکار می گيرد

می زدند و اکنون خالف آنھا را می » حرف ھای حسابی و معقول«سپس نتيجه می گيرد که اين دو تن در گذشته 

ظ وحدت حزب استناد  اعالميه در مورد ھر دوی ما به دو مقاله در موضوع لزوم حفۀنويسند. گويند و می نويسند

 حفظ وحدت حزب و ۀبه قلم فروتن به تفصيل دربار» مسائل حزبی «ۀ مجلّ ٧ ۀاز مقاله ای در شمار. کرده است

  :انضباط حزبی نقل می کند و در پی آن می افزايد

 اين نظريات ھمان رفيق فروتن ۀ اين عبارات و دارندۀزحمت می توان باورکرد که نويسنده ب«

 ۀبر را امضاء کرده و در آن نه تنھا تصميمات رھبری حزب را، از کميتواکت ٧ ۀاست که نام
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ً اعالم  مرکزی گرفته تا بوروی منتخب آن، مخدوش و غير قابل قبول دانسته است بلکه رسما

ً برای احياء سنن انقالبی حزب تود  ايران و پيروزی آرمانھای آن مبارزه ۀنموده که خود رأسا

نه به ھر دليلی ھم متوسل شوند نمی توانند تناقض واقعی و منطقی بين رفقای سه گا. خواھد کرد

ھمين تناقض منطقی می تواند نادرستی و . گفته ھای گذشته و اعمال کنونی خود را مستور دارند

  ». را نشان دھدء اين رفقاۀغير اصولی بودن روش انشعابگران

 اعالميه عمداً به آن اشاره ای ۀاسبتی نگاشته شده، نويسند داخلی معلوم نيست در چه تاريخی و به چه منۀ نشريۀمقال

يد مقاالت قاسمی و فروتن در ارتباط با کتابی به نگارش درآمده که در  آوای کالم برمیحکه از ف شايد چنان. ندارد

منطقی  و به چاپ رسيده و در آن رھبری را نه به باد انتقاد ) قبل از پلنوم چھارم يا بالفاصله بعد از آن(ايران 

رفت،  در آن موقع ھنوز اميد ايجاد سازمان ھای حزبی در ايران می. باد دشنام و ناسزا گرفته استه صحيح که ب

رود،  ھنوز معلوم نبود حزب کمونيست شوروی در منجالب سازش و ضد انقالب افتاده و ھمواره در آن فرو می

 به مقامات شوروی پيش خواھد رفت، ھنوز معلوم نبود ھنوز معلوم نبود حزب توده تا چه اندازه در وابستگی خود

  بر حزب حکومت نمیئی مرکزی دربست به مشی ضد کارگری اتحاد شوروی می پيوندد، ھنوز غالم يحۀکميت

 اين ۀآيا ھم.  خود را در حزب تا سرحّد ننگ و افتضاح به پيش نرانده بودندۀراند، ھنوز مقامات شوروی مداخل

ند ولی کجای آن غير اای اتّخاذ موضعی جديد نيست؟ البتّه اين دو موضع گيری متناقض يکديگردگرگونی ھا کافی بر

  منطقی و غير اصولی است؟

من در : زنم  برخورد به مسائل است، شيوه ای که از آن حقيقت نمی تراود؟ مثال مشخصی میۀاصوالً اين چه شيو

کداميک از . فالنی آدم کثيف و تبھکاری است) ھمان( گويم فالنی آدم پاک و منزھی است، امروز می: گذشته گفته ام

از ديدگاه منطق اين دو نظر می توانند ھر دو صحيح باشند يا يکی . اين دو ارزيابی صحيح است و کداميک غلط

صحيح و ديگری غلط، ھر دو می توانند درست باشند چون فالنی که در گذشته پاک و منزه بوده با مرور زمان آدم 

که کداميک ناصواب است و  که يکی از دو نظر ناصواب است و اين يا اين. و تبھکاری از آب درآمده استکثيف 

سود ه  اعالميه کار را ساده کرده و آن نظری را که بۀنويسند. کداميک صحيح، خود نيازمند غور و بررسی است

  .خود دانسته، حقيقت محسوب داشته است و اين در واقع عين پراگماتيسم است

 اين اعالميه که عشق به وابستگی به امپرياليسم شوروی بينائی را از او گرفته سياه بر روی سفيد نوشته ۀنويسند

  :است

 مرکزی يک حزب طراز نوين با وحدت اراده و ۀھمزيستی دو خط مشی متفاوت در داخل کميت«

 ءرفقا«پلنوم و در نتيجه »  مغايرت دارد،عمل که يکی از اصول مسلّمه چنين احزابی است

  » مرکزی معاف کردۀقاسمی و فروتن را از عضويت کميت

که دو خط مشی » دو خط مشی متفاوت« ايران نه ۀ مرکزی حزب تودۀاين جمالت حاکی از آنست که در درون کميت

متضاد مارکسيستی و ضد مارکسيستی به چشم می آيد و اين بدان معنی است که خط مشی فروتن و قاسمی سوای 

. خوب اگر چنين است ـ که چنين است ـ چرا اين دو تن بايد از وحدت حزب دفاع کنند.  مرکزی استۀميتمشی ک

درستی ضد مارکسيستی و ضد ه فروتن و قاسمی مشی بين المللی و موضع سياسی حزب را در قبال رژيم شاه ب

 از ِگرد رھبری حزب بپراکنند و در کارگری می دانند چرا بايد با آن به مبارزه برنخيزند، ھمه را فرا نخوانند که

يک سازمان انقالبی گرد آيند؟ چرا نبايد در پی تضعيف و نابودی حزبی برآيند که خود را دربست دراختيار سوسيال 

 مرکزی حزب گويا حق دارد به اين علّت که دو خط مشی در رھبری نمی ۀامپرياليسم شوروی گذاشته است؟ کميت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

کند ولی به دارندگان خط مشی مخالف اجازه نمی دھد که » معاف« مرکزی ۀ در کميتگنجد مخالفان را از عضويت

 مرکزی را ۀ کسانی که با خط مشی حزب مخالف اند، کميتۀدر پی اجرای خط مشی خود باشند، اجازه نمی دھد ھم

  به علّت موضع سازشکارانه و ضد انقالبی طرد کنند و سازمان خود را تشکيل دھند، چرا؟

 رأی مخالف داد که ءابتدا مرکزی ۀاين دو تن از کميت» معافيّت« اعالميه در پلنوم يازدھم به ۀکه نويسند نطرفه اي

 ارعاب ۀ مرکزی است و اگر فرمان غالم و شيوۀمعنی آن بالمانع دانستن ھمزيستی دو خط مشی در درون کميت

ماندند و ھمزيستی   مرکزی باقی میۀتداد، اين دوتن در کمي ر رأی نمیييمقامات شوروی نبود و اسکندری تغ

نويسنده ھنگام قلمی کردن اعالميه البد فراموش کرده بود که خود با دادن رأی مخالف به . دومشی ادامه می يافت

 فقدان ۀآنچه که نشان.  مرکزی صّحه گذاشته استۀاخراج فروتن و قاسمی بر امکان ھمزيستی دو خط مشی در کميت

صلحت وقت است اين تناقض است و نه موضع گيری ھای منطقی و صحيح فروتن و قاسمی اصوليّت و تبعيّت از م

  .که در انطباق با اوضاع و احوال مشخص اتّخاذ شده است

  

  

  

  

  

  

 


