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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
  ٢٠١٣ اگست ٣٠

  حزب توده در مھاجرت
 بخش پانزدھم

  کشاورز، جاه طلِب الف زن

  :در ارزشيابی از فروتن چنين می نويسد» من متھم می کنم«کتاب خود تحت عنوان فريدون کشاورز در 

 ايران و از جناح فرمانبران شوروی خارج نشده و از ۀفروتن که ھنوز از رھبری حزب تود«

  )٧٧. ص (».... شرقی فرار نکرده و نوکر چين نشده بودبرلين

  . شرقی نوکری چين را پذيرفتبرلين بود و پس از فرار از  فرمانبر شورویءو اين بدان معنی است که فروتن ابتدا

که آيا فروتن فرمانبر شوروی بود و  نخست اين. برای روشن شدن مطلب بايد به سه موضوع به تفصيل پاسخ گفت

بايستی فروتن نوکری چين را بر نوکری شوروی  که چرا می  شرقی فرار کرد، سپس اينبرلينچه شد که از 

  . نوکری از چه قرار استۀدر زمين) و برادران(که وضع خود کشاورز  و باالخره اينرجحان می نھاد 

  

  رغم فرمانبری از برلين شرقی فرار کرد؟ ـ آيا فروتن فرمانبر شوروی بود؟ و چرا علی١

من عضويت .  يک حزب ملّی وارد نشدمۀمثابه قبالً اين نکته را تذُکر دھم که من خالف کشاورز به حزب توده ب

 کارگر درک و ۀمن از جھان بينی طبق. ب را پذيرفتم چون به من گفتند حزب کمونيست ھمين است و راست گفتندحز

 حزبی اين احساس به من دست داد که در محيط ۀآگاھی زيادی نداشتم ولی از ھمان آغاز شرکت خود در حوز

رکسيسم ـ لنينيسم در ذھن من سربرزد، تدريج جوانه ھای ماه در درون حوزه ب.  کارگر افتاده امۀايدئولوژی طبق

 ايران ايدئولوژی حاکم، ايدئولوژی ۀدر حزب تود.  کارگر برانگيختۀشکفته شد و مرا به آشنائی با جھان بينی طبق

  . کارگر بود و نه ناسيوناليسم و افکار و عقايد بورژوائیۀطبق

ليستی می دانستم و در اين انديشه به راه خطا من در آنموقع اتحاد شوروی را مھد سوسياليسم و يگانه کشور سوسيا

عنوان ه من ب. خاست ديد من، رفتار و گفتار من در قبال شوروی از ھمين واقعيّت سوسياليسم برمی. نميرفتم

دفاع برخيزم، تا آنجا که در توان من بود و در ھر زمينه ه  خود می دانستم از اين مھد سوسياليسم بۀکمونيست وظيف

ھمبستگی من با اتحاد شوروی در آن زمان چيزی جز .  بود به ثبات، استحکام و تقويّت آن بپردازمای که مقدور

اگر ديد آنروز خود را با زبان امروزی ترسيم کنم، آنچه برای من .  کارگر در سطح جھانی نبودۀھمبستگی طبق
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که اين جھان بينی از مغز چه کسی  ين کارگر و سوسياليسم علمی بود صرفنظر از اۀن کننده بود، جھان بينی طبقييتع

. ورند آ عمل درمیۀ تئوری به مرحلۀيا چه کسانی تراويده و چه کسی يا چه کسانی سوسياليسم علمی را از عرص

 حقايق علمی است و بديھی است ھر آنکس که چنين می انديشد با ۀمثابه آنچه مھم است، مارکسيسم و سوسياليسم ب

 ھر دوی ما است که کار را با معاضدت و ھمکاری ۀاحدی جای دارد و وظيفمن در صف واحد، در سنگر و

  .صميمانه و صادقانه از پيش ببريم

 کارگر اند، ھمه ھدف واحدی را دنبال می کنند، ھمه در صف واحد، در ۀاحزاب کمونيست ھمه پيرو جھان بينی طبق

يّت، مسؤولريا است و بايد با احساس  جھانی پرولتاۀ بخشی از جبھمسؤولھر حزب . رزمند سنگر واحدی می

در ھمان حال ھيچ .  کارگر را در اين بخش سازمان دھد، رھبری کند و به سر منزل مقصود برساندۀ طبقۀمبارز

.  جھانی پرولتاريا غافل نمی ماندۀفتد، از جبھرود، در تنگ نظری و انزوا نمی ا حزبی در الک خود فرو نمی

  . روابط ميان آنھا استۀالزمھمبستگی و کمک متقابل احزاب 

البتّه در زمان ستالين در مواردی و از آنجمله در .  کارگر فرماندھی و فرمانبری مفھومی نداردۀميان احزاب طبق

در آن زمان حزب کمونيست اتحاد شوروی تحت رھبری انقالبيون .  ايران اين اصل مراعات نشدۀمورد حزب تود

انند لنين و ستالين برای نخستين بار در تاريخ، انقالب سوسياليستی را به سرشناس، آزموده و مورد اعتمادی م

لھای فراوان به ساختمان سوسياليسم تحقّق می کئی گام به گام و در مقابله با مشپيروزی رسانيد و دولت پرولتاريا

به آنھا وزن و داد،  ھمين ويژگی حزب و دولت پرولتری، اتحاد شوروی را در موقعيت ممتازی قرار می. بخشيد

عالوه از آنزمان تا کنون جنبش ه ب. چنين وضعی استثنائی بود و به يقين تکرار نخواھد شد. اعتبار خاصی می بخشيد

 کارگر باقی ۀکمونيستی جھانی به دستاوردھای تازه ای دست يافته که ديگر جائی برای نقض برابری احزاب طبق

  .نمی گذارد

من تا سال . اورز يکی فرمان شوروی ھا را برده باشد کشاورز است و نه منگذشته از اين اگر ميان من و کش

 امتياز نفت شمال ۀلأمس حزب بودم، ھيچ سّمتی يا مقامی نداشتم و درست در ھمين سالھا است که ۀ عضو ساد١٣٢۵

و حال  مرکزی حزب که کشاورز در آن عضويت داشت در ھر دۀکميت.  دموکرات آذربايجان پيش آمدۀو معضل فرق

خاطر موافقت با امتياز نفت در ه کشاورز در تظاھرات  عظيم ب. سياست شوروی را پذيرفت و به آن گردن نھاد

چنانچه من در . کرد، اّما امروز بر اين عقيده است که  اشتباه کرده است پيشاپيش صفوف تظاھرکنندگان حرکت می

که بعداً از   مرکزی عمل کرد، بدون آنۀم که کميتکرد بودم، ھمانگونه عمل می آنزمان در مرکز حزب توده می

  .را اشتباه بدانم  خود پشيمان شوم و آنۀکرد

  :بر که مصادف با دوران مھاجرت استو بعد از انقالب اکتۀ دّوم مرحلۀاّما در مورد دور

برای دادن ت اجرائيه أ آن سه نفری بودم که بنا به تصميم ھيۀ به مسکو رسيدم، در زمر١٩۵٢بر ومن اّول اکت

در جای ديگر توضيح داده .  مرکزی مقيم مسکو به اتحاد شوروی اعزام گرديدندۀگزارش کار حزب به اعضای کميت

پنج ماه پس از ورود من به اتحاد شوروی ستالين . ام که چه شد در اتحاد شوروی اقامت گزيدم و به ايران باز نگشتم

رھبران حزب و دولت شوروی که ھمه از ھمکاران و ھمگامان رفت که پس از مرگ ستالين،  انتظار می. درگذشت

در ! و چگونه ممکن بود انتظار ديگری داشت.  کارگر و ساختمان سوسياليسم را ادامه دھندۀ بودند، راه طبقستالين

 ساختمان ۀ کارگر را بدور افکند، از ادامۀآنزمان در مخيله ھيچکس نمی گنجيد که اتحاد شوروی جھان بينی طبق

اّما آنچه که در عالم خيال ھم . وسياليسم روی برتابد و در پی احياء سرمايه داری و ھمکاری با بورژوازی برآيدس

  .تصّور آن نميرفت به واقعيّت پيوست
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در خوابگاه .  آن در آنموقع سه سال بودۀ وارد مدرسه عالی حزبی مسکو شدم که دور۵٣من از اواخر سال 

 در ساختمان خوابگاه به چشم ميخورد که ستالين کم کم آثار ستيز با ١٩۵۴ اواخر سال از. دانشجويان زندگی ميکردم

در سال .  تدريس تاريخ حزب کمونيست شوروی و اقتصاد سوسياليسم نيز سرايت کردۀبا گذشت زمان به برنام

 اين مبارزه را  حزب کمونيست اتحاد شوروی، آتش٢٠ ۀکنگر.  آماج مبارزه استستالين ديگر معلوم بود که ١٩۵۵

  .که در زير خاکستر پنھان بود، شعله ور ساخت و شعله ھای آنرا در سراسر جھان برافروخت

عاشق « آغاز شد، بدان با بدگمانی نگريستم نه برای آنکه بقول معروف ستالينمن از ھمان زمان که آثار ستيز با 

 مقام رھبری، معمار ساختمان ۀرگ، شايسترغم نقاط ضعفش کمونيستی بز  علیستالين. او بودم» چشم و ابروی

او با پيروی از آموزش لنين، با سرسختی لجوجانه که آنرا بر وی نمی بخشند و در آنزمان بدون آن . سوسياليسم بود

کار سوسياليسم به پيش نميرفت، با پشت کار شگرفی که از اوصاف او بود، با انبوھی از مشگالت و معضالت 

 عمده و اساسی آن، ۀبله برخاست و بر آنھا غلبه کرد، کاخ سوسياليسم را، الاقل در خصيصداخلی و خارجی به مقا

  .بنا نھاد

اينجا و آنجا می توان بر وی خرده گرفت که از راه صحيح بدور افتاده .  مارکسيست ـ لنينيست بزرگی بودستالين

او با منطق خود . سنگر را رھا نکرد کارگر باقی ماند و ھرگز اين ۀاست ولی او ھميشه در موضع و سنگر طبق

شنونده يا خواننده را مسحور ميساخت، او را به سياست ھای صحيحی که درپيش می گرفت متقاعد می کرد، او توده 

ھای کارگر اتحاد شوروی را به حقانيت مبارزه آنھا معتقد می ساخت و به ادامه ساختمان سوسياليسم ترغيب می 

من به .  را رھبر و پيشوای خود ميدانست و به او باور و اعتماد کامل داشتستالينق  کارگر شوروی بحۀطبق. کرد

 نيست، سرشت و خصلت آن ستالينآنچه برای من مھم است نام .  از اين ديده مينگريستم و ھنوز ھم می نگرمستالين

.  نام داردستالينکرده و  کارگر و ديگر توده ھای استثمار شونده ۀانسانی است که سراسر زندگی خود را وقف طبق

  ! پديد گشته استستالينچه ميشود کرد که واقعيّت چنين مضمونی در شکلی بنام 

گزارش » رھنمودھای تئوريک« با بدگمانی مينگريستم، ھرگز بر ستالينمن نه تنھا به اقدامات اّوليه ستيز با 

 احزاب ۀ اجالسيۀالميه پايانی دور صحه نگذاردم، ھرگز آنھا را نپذيرفتم، ھرگز اع٢٠ ۀخروشچف به کنگر

 را با آنکه نمايندگان حزب کمونيست چين و حزب کار آلبانی امضاء خود را زير آن ١٩۶٠کمونيستی و کارگری 

 آن بمنظور جاسوسی و ۀ اجرائيه و رھبری فرقه که نمايندھيأتاين بيزاری مرا اعضای .گذاشتند از آن خود ندانستم

 اجرائيه حضور ميافت و از ھمه ھيأت حزب پيش بينی نشده بود در جلسات ۀ اساسنامکه در» عضو مشاور«بعنوان 

ماجرای دريای کارائيب روی داد که اتحاد شوروی از آن خفيف و سرشکسته . مھمتر مقامات شووری، ميدانستند

رد، من آنرا بمثابه  را محکوم ک١٣۴٢اتحاد شوروی قيام پانزده خرداد . بيرون آمد، من نسبت به آن نظر منفی داشتم

و از آنجمله شاه » انقالب شاه«، )ارگان حزب» مردم« نشريه ۀسرمقال(قيام خلق عليه استبداد و امپرياليسم ستودم 

مورد ستايش شوروی و البتّه حزب توده قرار گرفت، من بر آن ُمھر امپرياليستی » اصالحات ارضی«برگ آن 

  )١٩۶٨، ژويه ۴٧مراجعه شود، مرداد » در تئوری و در عملرويزيونيسم «، ۵ ۀبه نشريه شمار. (کوبيدم

 ايران که ۀ خط مشی بين المللی حزب تودۀ اسکندری در غياب دو دبيرديگر سندی دربار١٩۶۴در آغاز سال 

 ۀرونوشت مشی بين المللی اتحاد شوروی بود تنظيم کرد و به منظور اظھار نظر برای تمام  اعضای پلنوم کميت

با . کسی با آن مخالف نيست) سغائی، فروتن و قاسمی( اوميدانست که جز سه تن از اعضای پلنوم .مرکزی فرستاد

از ميان اعضای پلنوم برخی . اينحال من باور ندارم که او با ھدف بدام انداختن اين سه تن به تنظيم اين سند دست زد

ندرمنی، عضو مشاور، به عذر عدم دسترسی به بياد دارم فقط شا. بدان پاسخی نگفتند، بيشترين ابراز موافقت کردند
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بدان )  مرکزی و يک عضو مشاورۀدو عضوء کميت(فقط سه تن . مدارک الزم از دادن نظر خودداری کرده بود

 دبيران بر اساس ھمين سند و ھمين نظر خواھی ھيأت. پاسخ مفصل دادند و مخالفت خود را با آن ابراز داشتند

ارائه داد، در پايان از مخالفان و ) ۶۵ژانويه ( ايران به پلنوم يازدھم ۀمللی حزب تود مشی بين الۀگزارشی در بار

 مرکزی بودند خواسته بود که مخالفت خود را پس بگيرند وگرنه از ۀبخصوص از فروتن و قاسمی که عضو کميت

  . مرکزی اخراج خواھند شدۀعضويت کميت

در امورداخلی حزب توده و فرمانبری رھبری حزب توده را در  مقامات شوروی ۀجريان اين پلنوم که در آن مداخل

توسط ھمين سه تن ) ١٩۶۵(زشت ترين و نفرت انگيزترين شکل به معرض نمايش گذاشت، در تابستان ھمان سال 

با دقّت تمام و نام اعضای شرکت کننده در پلنوم و آراء آنھا تدوين شد و برای جوان دانشجوئی در غرب که نامش 

بعداً به من گفته شد که اين سند فقط در چھل نسخه فتوکپی و . رم نمانده ارسال گرديد که آنرا انتشار دھددر خاط

من گزارش . کوشش و تالش من برای يافتن نسخه ای از آن بجائی نرسيد. برای عالقه مندان فرستاده شده است

 دبيران موقّت نيز نميتوانم ھيأت به نظرخواھی متأسفم که پاسخ خود را. جريان اين پلنوم را در جای ديگر آورده ام

است که آنرا به اين بھانه که رفقای سازمان مايلند »  ايرانۀسازمان انقالبی حزب تود«ارائه دھم، گناه آن به گردن 

در مسافرتی که در .از آن اطالع يابند از من گرفت و به حزب کمونيست چين سپرد و به من گفت که گم شده است

بحث داشتم خواھش کردم يک » تئوری سه دنيا «ۀ به چين کردم از مقامات حزبی که با آنھا در بار١٩٧۶مارس 

از ميان پاسخھای مخالف فقط نظر . آنھا موافقت کردند ولی عمل نکردند. فتوکپی از پاسخ مرا در اختيار من بگذارند

  .ر يافته استقاسمی با مقدمه ای که در آن به نظر دو تن ديگر اشاره رفته، انتشا

و ( مشی بين المللی حزب به اخراج من ۀ دبيران دربارھيأتبھر حال در پلنوم يازدھم پس از بحث درگزارش 

  . مرکزی رأی گرفتھشد و با دو سّوم آراء به تصويب رسيدۀاز کميت) قاسمی

 سوسياليست متّحد  حوادثی روی داد که در جای ديگر آورده ام از جمله ھر سه نفر از حزب١٩۶۵در جريان سال 

آلمان خواستيم بما اجازه دھند که به مھاجرت در جمھوری دموکراتيک آلمان پايان دھيم، نامه نوشتيم، استدالل ھا 

 مرکزی ۀ ايران را بھانه مياوردند ولی يکی از کارمندان کميتۀالبتّه آنھا مخالفت رھبری حزب تود. کرديم، مفيد نيفتاد

حرف تمام .  خصوصی بما گفت که اتحاد شوروی با تَرک مھاجرت ما موافق نيستحزب سوسياليست متّحده بطور

 شرقی گذشت و بدينسان روز اّول دسامبر برلين ديگری نبود جز اينکه از طريق غير قانونی از مرز ۀبود، چار

 برلين  کشاورز ازۀرا پشت سر گذاردم يا به گفت» سوسياليستی« با گذرنامه ای جعلی مھاجرت کشورھای ١٩۶۵

  . غربی فرار کردمبرلينشرقی به 

اتحاد شوروی در » کمونيست« بيستم حزب ۀاينھا ھمه که اَسناد آن موجود است حاکی از آنست که من از کنگر

برابر مشی بين المللی شورويھا ايستاده ام و در جريان سالھای بعد پيوسته به مخالفت خود شّدت بخشيده ام تا آنجا که 

آيا اين است فرمانبری از شوروی؟ من اگر فرمانبر ميبودم در .  مرکزی انجاميده استۀن از کميتکار به اخراج م

 اجرائيه انتخاب ميشدم و ھيأت مرکزی باقی ميماندم، به عضويت ۀنزد مقامات شوروی قدر ومنزلتی داشتم، در کميت

دار می گرديدم، پدر نافرمانی بسوزد فرمانبری مانند ديگران برخور» شرعی و عرفی«و » قانونی«از تمام مزايای 

  !که زندگی را بر اسنان حرام ميکند

  

  ـ چرا فروتن ميبايستی نوکری چين را بر فرمانبری شوروی رجحان می نھاد؟٢
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نوکر چرا ارباب خود را عوض می کند؟ آيا جز اينست که در نزد ارباب جديد حقوق و مزايای بيشتری کسب می 

 ھم که عقلش پارسنگ ببرد يک زندگی آسوده و راحت را که در آن ھمه چيز بر وفق کند؟ ھيچ نوکری ھر اندازه

مراد است با زندگی ديگری معاوضه نمی کند که سراسر ريسک است، جھشی در تاريکی است و تازه در بھترين 

  .شرايط از ھمان نعماتی برخوردار ميشود که ھم اکنون در اختيار او است

 شبکيه چشم من شد و ديد يکی از ۀ شِب تاريک به يک تيرآھنی که منجر به َکنده شدن پردپس از تصادِم َسِر من در

ميگويم مقامات شوروی چون ھيچ چيز از نظر آنان پنھان نبود، ھيچ کار (دو چشم را از من گرفت، مقامات شوروی 

 در بھترين و روشن ترين تصميم گرفتند آپارتمانی دو  اطاقه، کامالً نوساز) بدون تصويب آنھا صورت نميگرفت

 ٨٠ تا ٧٠ وسائل رفاه که ماھانه بيش از ۀمحل اليپزيک در اختيار من بگذارند، آپارتمانی بسيار راحت و با ھم

 اجرائيه دريافت می ھيأت اعضای ۀمارک بدان تعلّق نمی گرفت و من در آن تاريخ ماھيانه دوھزار مارک مانند ھم

 نداشتم که رقم نسبتاً بزرگی را تشکيل ميداد، بعلت اينکه در تاريکی نمی ديدم مخارجی مانند سيگار، مشروب. کردم

  .به تأتر، سينما و سالنھای کنسرت نيز دسترسی نداشتم و از اين نعمات فرھنگی محروم بودم

خاب  خود آراستم، راديو، تلويزيون و گرامافون استريو با صفحاتی که خود يک يک انتۀآپارتمان را با ميل و سليق

اگر بگويم ھيچگاه زندگی مرفّه و .  مجھّز که تمام آنچه را که مورد نياز بود دربر ميگرفتۀکرده بودم، يک کتابخان

در آن موقع در آکادمی . راحتی مانند سه چھار سال آخر اقامت خود در مھاجرت نداشته ام سخن به مبالغه نگفته ام

 علوم به نوشتن رساله ای در ۀب سوسياليست متّحده در بخش فلسف مرکزی حزۀ وابسته به کميتبرلينعلوم اجتماعی 

زمانی که مھاجرت را ترک کردم . اشتغال داشتم و با خاطری آسوده کار خود را دنبال ميکردم» نوع«موضوع 

ی اينھا را می نويسم برای آنکه آسودگی و راحتی زندگان. قريب چھل تا پنجاه صفحه از آنرا به نگارش درآورده بودم

متأسفانه ھمه اينھا را مجبور شدم در محل باقی بگذارم و دست خالی از مرز بگذرم، راه . خود را توضيح دھم

. بدينسان به زندگی آرام و راحت خود برای آغاز زندگی تازه ای که ھيچ نويد خوشی نميداد پايان دادم. ديگری نبود

 رسمی داشتم که بتوانم علنی ۀرايم فراھم نبود، نه گذرنام زندگی بۀنويد خوشی نميداد برای آنکه در غرب ھيچ وسيل

بديھی است چون از ديد پليس بايستی . زندگی کنم، نه عايدی که با آن امرار معاش نمايم و مسکنی برای خود بگيرم

ً چنين امکانی منتفی بود طر فرار من از آلمان شرقی به غرب خ. پنھان ميزيستم امکان يافتن شغل نداشتم و اساسا

بزرگی بود که من آنرا به جان خريدم برای آنکه آنچه را که بدان ايمان داشتم در ازاء راحتی زندگی و رفاه ماّدی 

  .نفروشم

 ايران در ھمان روز در ۀبا گذرنامه ای که سازمان انقالبی حزب تود) ١٩۶۵(چنانکه گفتم بعد از ظھر اّول دسامبر 

سغائی يکروز پيش از من به مھاجرت .  غربی برومبرلينرقی بگذرم و به  شبرليناختيارم گذاشت توانستم از مرز 

او با نام واقعی خود در آلمان شرقی اقامت داشت، . او گذرنامه ای کھنه با نام خود دراختيار داشت. خود پايان داد

 ٣٠روز .  داشتآدرس او و وضع خانوادگی او بر پليس معلوم بود، در انستيتوی  اقتصاد اليپزيک به کار اشتغال

 خود به کنسولگری ۀ شرقی مراجعه کرد و گفت که می خواھد برای تعويض گذرنامبرليننوامبر به پليس مرزی 

نه قاسمی . از آنجائی که نام او و وضع او بر پليس روشن بود، اشکالی پيش نيامد.  غربی مراجعه کندبرلينايران در 

 گذرنامه را که مسأله.  جعلی استفاده ميکرديمۀگزير ميبايستی از گذرنامو نه من گذرنامه ای در اختيار نداشتيم و نا

موجب دستگيری دو تن از اعضای اين سازمان شد » سازمان انقالبی«بعلّت بی دقتی و ندانم کاری دست اندرکاران 

  .در جای ديگر آورده ام
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در انتظار » سازمان انقالبی«از اعضای در فرودگاه چند تن .  غربی با ھواپيما به دوسلدورف پرواز کردمبرليناز 

که محل تشکيل کنفرانس ) بلژيک ((liege)به اتفاق آنھا و با اتومبيل بسوی دھکده ای در حوالی شھر ليژ . من بودند

اين کنفرانس که تعدادی از کادرھا در آن شرکت داشتند، بيست روز طول . دّوم سازمان انقالبی بود حرکت کرديم

 ۀ اساسی در کنفرانس بر اين محور دور ميزد که حزب تودۀمسئل. ئی تدوين شد و به تصويب رسيدکشيد قطعنامه ھا

 کارگر انصراف جسته به مشی رويزيونيستی و ضد انقالبی حزب و ۀاز راه طبق)  کارگر ايرانۀحزب طبق(ايران 

ر را احياء کند و به فعاليّت  کارگۀاست که حزب طبق» سازمان انقالبی« (ۀدولت شوروی پيوسته و بنابر اين وظيف

آنرا قبالً طّی ) سغائی، فروتن، قاسمی(اين در واقع ھمان نظری بود که طرد شدگان از حزب توده . انقالبی بپردازد

 ھيأتکنفرانس يک . انتشار يافت، اعالم داشته بودند)  دّومۀدور(» توفان«اعالميه ای که اندکی بعد در نشريه 

را نيز به من » توده«يّت ارگان سازمان مسؤولب کرد و مرا نيز در ترکيب آن جای داد و اجرائيه پنج نفری انتخا

  .سپرد

. اّما اين اميد برنيامد. ھمه چيز حاکی از آن بود که کار بخوبی پيش ميرود و می توان به فعاليّت سازمان اميد بست

 ايستادگی می کردند، اکنون امکان دھند که در برابر آمدن ما به غرب. ب. گ. شگفت مينمود اگر حزب توده و کا

 جّدی عليه اتحاد شوروی و حزب توده در آنسوی مرز ايجاد گردد بخصوص که آنھا به محض ۀکه يک کانون مبارز

اختالف . و حتی در رھبری آن نشانيده بودند» سازمان  انقالبی«احساس خطر مھره ھای خود را در ميان اعضای 

.  اجرائيه قرار داشتندھيأتساختگی که يکسوی آن من و در سوی ديگر چھار عضو ديگر نظر در مسائلی بی پايه و 

 مسلّحانه اھّميّت الزم را نميدھم و طّی مقاله ای که ۀنخست اينکه من به مبارز:  دور ميزدمسألهاختالف بر سر دو 

 آنکه بايد بر آن با قّوت بيشتری در ارگان انتشار يافته فقط در سه جا از چنين مبارزه ای صحبت بميان آمده و حال

 کارگر در قطعنامه ھا ۀحزب طبق» احياء« که گويا من در کنفرانس دّوم با طرح مسألهسپس اين . تأکيد گذارد

 کارگر روی ۀحزب توده از راه جھان بينی طبق. موضوع کامالً روشن بود. نمايندگاِن کنفرانس را فريب داده ام

 کارگر را از نو تشکيل ۀيوسته بود، الزم می آمد مارکسيست ـ لنينيست ھا حزب طبقگردانيده و به رويزيونيسم پ

چه جريان خاصی . د قرار گرفته بودئيحزب طبقه کارگر به اتفاق آراء در کنفرانس مورد تأ» احياء «مسأله. دھند

ق آراء در موافقت با  روشن بزير عالمت سؤال برود و اتفاۀبايد موجب ميشد که پس از دو ماه يکباره اين مسئل

من در آن موقع ترديد نداشتم و امروز ھم بر اين باورم که ! موضوع، به اتفاق آراء در مخالفت با آن تبديل گردد

 اجرائيه برای ھيأتبا بھانه گيری ھای . حزب توده و اربابان شوروِی آن نميخواستند حزبی در برابر آنھا َعلَم شود

  . اجرائيه بسپارمھيأتيّت ارگان کناره گيرم و آنرا به مسؤولز من چاره ای نماند جز اينکه ا

 آن افتادند و ۀقاسمی وسغائی نيز در دائر. تنھا من نبودم که مورد بی مھری رھبری سازمان انقالبی قرار گرفتم

که از ھمان سازمان  انقالبی با روشی . اعالم کرد» سازمان انقالبی«اخراج ما را از » توده«ديری نپائيد که نشريه 

 مسلّحانه که به نفی حزب انجاميد، بھمان راھی رفت که ۀآغاز در قبال ما در پيش گرفت و با سياست تکيه بر مبارز

وضعی که پيش آمد ھم دست ما را از فعاليّت حزبی کوتاه کرد و ھم ما را . حزب توده ومقامات شوروی می خواستند

  .برای گذران زندگی به خداوند سپرد

 با ما ١٩۶۵در تماس ھائی که در تابستان و پائيز سال » سازمان  انقالبی«اط با گذران زندگی نمايندگان در ارتب

 زندگی ۀ خود که برای ما مسئلۀداشتند بما اطمينان دادند که در غرب زندگی ما را تأمين خواھند کرد، اّما به اين وعد

قاسمی چنانکه در » فرار«(ول انجاميد سغائی و من در طول کنفرانس که بيست روز بط. و مرگ بود وفا نکردند

در جمع نمايندگان در محل )  به پاريس آمد١٩۶۶جای ديگر آمده است به موفقيت نيانجاميد، او در ماه آوريل يا مه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

اين . پس از پايان کنفرانس در خانه جواھر فروشی در بروکسل اقامت گزيديم. رگزاری کنفرانس اقامت داشتيمب

من . جواھر فروشی ويترين علنی يک سازمان مخفی بود، سازمانی مرموز که با پليس فرانسه ارتباط نزديک داشت

 ترديدی نيست که اين سازمان با مقامات امنيتی برای من.  چنين تماسی بودمۀطّی دو سال اقامتم در پاريس شاھد زند

اتحاد شوروی نيز پيوندھائی داشت و من داستان مسافرت رابط خود را با سازمان به اتحاد شوروی از زبان خود او 

  .که به  اين سازمان اعتماد فراوان داشت ما را نيز به الطاف اين سازمان سپرد» سازمان انقالبی«رھبری . شنيدم

از اّول . ن دسامبر ميھمان اين جواھر فروش بودم که از حّق نگذريم در مھمان نوازی سنگ تمام گذاشتتا پايا

 سغائی را در بروکسل در يک خانواده ای جا دادند و مرا ھم به آپارتمانی راحت منتقل کردند و بايد ١٩۶۶ژانويه 

در مالقاتی که سه تن از اعضای اين سازمان . افتبگويم که اين دوران ماه عسل بود که تا پايان ماه ژانويه ادامه ي

 جواھر فروشی با ما داشتند بما اطالع دادند که ما را به پاريس خواھند برد و در فرانسه ظرف پنج ۀدر پستوی مغاز

روز اّول فوريه ما را بطور غير قانونی از مرز گذراندند . روز تا يک ھفته برای ما پناھندگی سياسی خواھند گرفت

ً مردمان نازنينی بودند ومرا نيز در ۀسغائی نزِد يک خانواد. به پاريس رسيديمو   کشيش پروتستانی رفت که واقعا

 ومرد سرشناسی (Theologie) کشيش پروتستان ديگری که استاد دانشکده اِلھيّات ۀ به خان(Casalis) پاريس ۀحوم

زندگی سخت و ناگوار من در غرب از اينجا آغاز . ندبود فرستادند و اينھا ھمه از ضمائم ھمان سازمان مرموز بود

برای من يک تخت خواب سفری در گوشه ای از يک زيرزمين مرطوب آجری با آجرھای بدون مالط . می گردد

 بازی پسر ميزبان بود ۀ راه آھن که بر روی ميزی گسترده شده و وسيلۀمابقی اين زيرزمين را يک شبک. قرار دادند

تقريباً تمام ماه فوريه شبھا . ف تمام حياط خانه را می پوشانيد و زيرزمين ھم طبيتعاً شوفاز نداشتبر. اشغال می کرد

. را در اين زيرزمين به صبح مياوردم و صبح پس از صرف صبحانه ای مختصر با مترو راھی پاريس می شدم

فقط پنجاه فرانک در اختيار من گذاشت » سازمان انقالبی«. نمی خواستم به ميزبان خود بگويم که توانائی مالی ندارم

در پاريس ھر روز چھار تا پنج ساعت در خيابانھا پرسه . که از آن برای رفت و برگشت با مترو استفاده می کردم

ميخواستم اينگونه وانمود کنم که . ميزدم و زمانی به خانه برمی گشتم که از صرف ناھار يکی دو ساعت گذشته بود

من در سراسر زندگی بارھا از لحاظ مسکن در عذاب بوده ام، بسياری اوقات گرسنگی . ده امدر پاريس ناھار خور

با تجربه دريافتم که وقتی کسی برای رفع .  سختی و گرسنگی را نچشيده بودمۀکشيده ام ولی ھيچگاه به اين اندازه مز

ً گناھی بر او نميتوان ن ماه فوريه گذشت و از ماه . وشتگرسنگی و محروميّت شديد دست به دزدی ميزند واقعا

و پس از ورود ) سغائی و من(مارس باالخره رھبری سازمان انقالبی تصميم گرفت ماھانه به ھر يک از ما دو نفر 

از ميزبان و خانواده اش با اظھار تشکر وداع کردم و به اتفاق سغائی . قاسمی به پاريس به او ھفتصد فرانک بپردازد

 پاريس اجاره کرديم و ھر ۀپس از ورود قاسمی آپارتمانی در حوم.  يک ھتل انتقال يافتيمبه يک اطاق دو تخته در

در اليپزيک به ما » سازمان انقالبی«مقرری ماھانه بيش از چند ماه دوام نياورد و با آنکه . سه در آن مسکن گزيديم

ً ھر اطمينان داد که زندگی ما را تأمين خواھد کرد، در ماه سپتامبر يا اکتبر ا ز پرداخت ماھيانه سرباز زد و اساسا

کمک خود را به » سازمان انقالبی«با توّجه به اوضاع و احوال برای ما مسلّم بود . گونه  ارتباط را با ما قطع کرد

اين بود که با صرفه جوئی ھر کدام پس انداز مختصری داشتيم، آنھا را روی ھم ريختيم و به . ما قطع خواھد کرد

بعلّت نامھربانی ھائی که در جمع ما سه نفر پيش آمد سغائی ديگر نخواست با ما زندگی .  کرديمتساوی تقسيم

ما دو نفر . مشترک را ادامه دھد ودر پاريس از خوش اقبالی در يک خانواده اشرافی اطاقی محقر و ارزان گيرآورد

در اواخر دسامبر . بتدريج ته می کشيدپس انداز ما . ھر کدام اطاق کوچکی در يک ھتل اجاره کرديم) قاسمی و من(

دورنمائی .  اطاق را داشتيم و نه خريد حتی يک قرص نان راۀ روزی فرا رسيد که نه  امکان پرداختن اجار١٩۶۶
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اّما با کمک يکی از جوانان که قبالً برای کار سازمانی با ما تماس گرفته بود از . جز مرگ به ما چھره نمی نمود

من باز ھم دو بار در چنين مھلکه ای قرار گرفتم يکبار به کمک يکی از ياران از خطر . يممرگ حتمی نجات يافت

در تمام مّدت اقامت در خارج ھميشه خطر . جستم و بار ديگر ھم وضعی پيش آمد که مرا از مھلکه نجات داد

در تمام اين مّدت . اشتدستگيری از جانب پليس امکان داشت چون بعلّت نداشتن گذرنامه معرفی به پليس امکان ند

  .در خانه ای غالباً محقّر و ساده منزل داشتيم و با غذای ارزان قيمت خود را زنده نگاه می داشتيم

حال از اين وکيل سابق و وزير سابق و .  من در غربۀ کوتاه و گذرائی از زندگی دوازده سالۀچنين است منظر

ين زندگی مظاھری از نوکری چين سراغ کرده که چنين دروغی پزشک دربار پھلوی بايد پرسيد در کدام گوشه از ا

شوروی ھا در سالھای اخير اقامتم در شرق برای من زندگی راحت و . را بدون ذره ای شرم و حيا بھم بافته است

طالبه  شاقّی را از من مۀآنھا وظيف. مرفّه و دلپسندی فراھم آورده بودند و من می توانستم آنرا تا آخر عمر ادامه دھم

چنانکه در پلنوم يازدھم من نظر آنھا را می . نمی کردند، آنھا می خواستند رأی من رأی آنھا باشد ھمين و بس

آخر چرا من ميبايست نوکری چين را بر نوکری شوروی رجحان می . پذيرفتم ھرگز در سختی و َمَشقَّت نمی افتادم

ايم ميرفت؟ کشاورز وقتی دروغ را بھم ميبافت ھرگز به اين نھادم؟ آيا با قبول نوکری چين انتظار زندگی بھتری بر

  .سؤال نينديشيد و الزم ھم نبود بينديشد

  

  ـ وضع خود کشاورز و برادران او در قبال شوروی از چه قرار است؟٣

جالب اينکه ھمين کشاورز که صريح می نويسد فروتن نوکر چين شده بود خود، آری خود با مأموريت از جانب 

  :قضيه از اينقرار است. درآيم» نوکری چين«ا مانع از آن شد که من به شوروی ھ

بروز رويزيونيسم در حزب کمونيست شوروی سرآغاز نبرد نوی در درون جنبش کمونيستی جھانی گرديد، نبرد 

و ادامه  کنونی پنھان و آشکار با دامنه ای کم و بيش گسترده درگرفته ۀميان مارکسيسم و رويزيونيسم که از آغاز سد

، کشور پھناور و پرتوان اتحاد شوروی قرار داشت )رويزيونيسم(با اين تفاوت که اين بار در يک قطب . يافته است

که بمناسبت دستاوردھای بزرگش در  انقالب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم و پيروزيش در جنگ با فاشيسم،  

 اعتماد و احترام عميقی برخوردار بود و بھمين علّت موفقيّت  کشورھا ازۀدر سراسر جھان و در نزد پرولتاريای ھم

کشور پھناور و حزب پر ) مارکسيسم(آن در اين نبرد ميتوانست تأثير ويرانگر عظيمی داشته باشد، و در قطب ديگر 

يکرد، اعتباری مانند چين و حزب کمونيست چين که انديشه آفرينی توانا و خالّق مانند مائوتسه دون آنرا رھبری م

رھبری که سراسر زندگيش با انقالب چين درآميخته بود و در مبارزه با انحراف از مارکسيسم در تمام زمينه ھای 

  .ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی گذشته بود

 کارگر و پوشانيدن ماھيّت اين ۀ  اين نبرد تاريخی بزرگ ايدئولوژيک و سياسی طبقۀرويزيونيست ھا برای تخطئ

کشاورز ھم ابلھانه مرا که با رويزيونيسم . ياد می کردند» طرفدار چين«يا » چينی«ونيست ھا با عنوان نبرد، از کم

در واقع آنچه که به چشم ميامد و ھمه کس آنرا می ديد و . خطاب کرده است» نوکر چين«شوروی درگير شده بودم 

شوروی و  اصوالً در درون جنبش می فھميد نبرد دو ايدئولوژی متضاد بود که ميان دو حزب بزرگ چين و 

 کمونيست ھا ۀدر اين نبرد عظيم دورانساز ھر کمونيستی وظيفه داشت ھمراه با ھم. کمونيستی جھانی جريان داشت

اين خود يکی از مظاھر . در سنگر مارکسيسم عليه رويزيونيسم جای گيرد و به دفاع از مارکسيسم برخيزد

  .انترناسيوناليسم پرولتری است
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شوروی » کمونيست« ايران فقط سه تن دست رد بر ايدئولوژی بورژوائی حزب ۀر جمع رھبری حزب توداگر د

گذاشتند در عوض اکثريت قريب به اتفاق اعضای حزب توده در کشورھای غرب اروپا از رھبری حزب بريدند و 

  .در صدد سازمان دادن خويش در يک حزب مارکسيستی برآمدند

 ما اين بود که به اقامت خود در آلمان شرقی که ۀبرنام.  ما پايان نمی يافتۀزب توده وظيفبا طرد مشی بين المللی ح

. در آن ھيچگونه فعاليّتی امکان پذير نبود خاتمه دھيم و رھسپار غرب شويم تا در آنجا دستمان برای فعاليّت باز باشد

 خود به کمک مارکسيست ھا نياز ۀاختن نقشما برای عملی س. اين اقدامی نبود که بتوان به سھولت بدان دست يافت

از طريق سفارت . به نظر ما می رسيد که اين کمک را حزب کمونيست چين می تواند در اختيار ما بگذارد. داشتيم

 کار خود را نيز توضيح داديم، از ۀ شرقی با اين حزب تماس گرفتيم، شرح حال خود را گفتيم، برنامبرلينچين در 

 چگونگی اجرای ۀبعمل آمد پس از نخستين تماس، تماس ھای ديگری برای تصميم گيری دربارما استقبال گرمی 

متأسفانه روزی فرا رسيد که ورق بکلّی برگشت و روابط مقامات . برنامه داشتيم و جريان با موفقيّت پيش ميرفت

 ترتيب دريچه ای که بر روی ما بدين. چينی با ما به سردی گرائيد و از آن پس حتی ما را به سفارت نيز راه ندادند

  .گشوده شده بود با خشونت بسته شد

در انديشه فرو رفتيم که چرا مقامات حزب کمونيست چين پس از برخورد گرم و صميمانه اّوليّه رفتار شان اينگونه 

 که حزب باالخره خود را قانع کرديم به اينکه حزب کمونيست چين. ھر چه بيشتر جستيم کمتر يافتيم. ر کردئيتغ

بزرگ و پرتوانی است بخاطر پيش برد مبارزه نخواسته با کمک به ما خود را در معرض اتّھام مداخله در امور 

 شرقی برلينبه سفارت آلبانی در . پس از چندی توّجه ما به حزب کار آلبانی معطوف گرديد. احزاب ديگر قرار دھد

از بخت بد در اينجا بر ما ھمان رفت که . سفير توضيح داديم خود را به جناب ۀمراجعه کرديم وضع خود را و برنام

ابتدا جناب سفير ابراز مسّرت فراوان کرد از اينکه ما را در صف مارکسيست ـ . در جريان سفارت چين پيش آمد

 چنانچه گذرنامه می داشتيد: لنينيست ھا می بيند سپس با ما به پيروزی مارکسيسم ـ لنينيسم نوشيد و اظھار داشت

اّما صدور گذرنامه منوط به تصويب . فوراً به شما ويزا می دادم که به تيرانا برويد و مسائل را با حزب حل کنيد

فردا بازگشتيم بيروح و سرد بما گفتند جواب نرسيده . فردا بيائيد ھمه چيز روبراه است. وزارت امور خارجه است

  . ما قطع کردند آينده تماس خود را باۀھفت.  آينده مراجعه کنيدۀھفت

آنچه ما را در حيرت فرو می برد اين بود که چرا اين دوستان که در ُحسن نيّت و خواستشان در کمک دادن به ما 

ترديدی نداشتيم ابتدا با روی باز ما را می پذيرفتند و خواست درونی آنھا نيز ياری رساندن بما است، اّما ناگھان ھمه 

  .شمنی جای محبت و دوستی را می گيردچيز دگرگون می شود و بيزاری و د

 در به ۀ قاسمی ميرود و در ھمان آستانۀطبری به در خان) آری نيمه شب(نيمه شبی . بعدھا از معّما پرده برداشته شد

او اطالع می دھد که کشاورز بنابر مأموريتی که شوروی ھا به او داده بودند نخست با استفاده از آشنائی با راميزآليا 

 عالی حزبی در مسکو با او پيدا ۀ، آشنائی که در مدرس)تاريخ دبير حزب کار و اکنون رئيس جمھور آلبانیدر آن (

کرده بود، ابتدا به آلبانی ميرود و ما سه تن را به عنوان جاسوس شوروی به حزب کار آلبانی معرفی می کند و 

وريت خود را به انجام ميرساند و گويا با  حزب کار آلبانی راھی چين می شود و در آنجا نيز مأمۀسپس با واسط

شگفت آنکه از آنجا مستقيماً به مسکو پرواز می کند، گزارش .  دولت و حزب به گفتگو می نيشنيدۀمقامات عالی رتب

مأموريت موفقيت آميز خود را به آگاھی مقامات شوروی ميرساند، با ياران و دوستان ايرانی خود نيز در مسکو 

طبری پس از دادن اين گزارش به قاسمی .  با عّزت و احترام به محل اقامت خود باز می گرددمالقات می کند و

  .نظريات شما صحيح است ولی کاری از شما ساخته نيست: اضافه می کند
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 نشريات خارجی مسافرتی به چين داشتم، در پايان ۀ بنا به دعوت بخش فارسی ادار١٩٧۶بعدھا وقتی در مارس 

، بحث کشاورز را ميان کشيدم و پرسيدم چرا نسنجيده و »تئوری سه دنيا «ۀز نمايندگان حزب درباربحثی با سه تن ا

آنھا برآشفته گفتند اين موضوع . لحن سخنم سرزنش آميز بود. تحقيق ناکرده گفته ھای کشاورز را حقيقت پنداشتيد

  !، اّما به چه قيمتیگذشته است چرا اينھمه بر روی آن اصرار ميورزيد؟ آری، موضوع گذشته بود

اين تاکتيک را بکار گرفت که عده ای از .) ب. گ. کا( امنيت دولتی ۀپس از روی کار آمدن خروشچف، کميت

 سيادت ۀمأموران خود را که در اتحاد شوروی يا کشورھای شرق اروپا می زيستند به کشورھای خارج از منطق

 و کيانوری اينگونه بنمايانند که آنھا با حزب و مشی آن سر خود گسيل دارد تا با بدگوئی از حزب، بويژه کامبخش

آنھا بدينطريق امکان ميافتند اعتماد اشخاص . ستيز داشته اند و حزب نيز آنھا را از صفوف خويش اخراج کرده است

 کار با  اينۀاشتباه نمی کنم اگر بگويم پاي.   عمل بپوشانندۀيا گروه ھا را بخود جلب کند و به مقاصد شوروی جام

  . مرکزی گذاشته شدۀاخراج کشاورز از کميت

عدم شرکت در .  اجرائيه انتخاب نشدھيأت ايران، کشاورز به عضويت ۀ مرکزی حزب تودۀدر پلنوم چھارم کميت

 اجرائيه ھيأت که در انتخاب ١٣٢۵يکبار در دی . باالترين مقام رھبری حزب ھيچگاه برای او قابل  تحّمل نبود

اّما در مسکو .  اجرائيه موقّت گماشته شدھيأتاند تھديد به استعفا از حزب کرد که کارساز درآمد و به موقّت ناکام م

  . مرکزی بسازد و در مسکو بماندۀتھديد به استعفا نقشی نمی توانست بازی کند و او ميبايستی با عضويّت کميت

ا نمی خواھد برای فعاليّت انقالبی به ايران  مرکزی بلند شد که گويۀديری نگذشت که صدای او در انتقاد از کميت

برود و به ديگران  نيز امکان نمی دھد، مّدعی شد که خيال دارد برای فعاليّت سياسی، اتحاد شوروی را ترک گويد 

در ھمين اثنا معلوم شد که دو تن از عامالن سازمان امنيت . و ابتدا به کشورھای مجاور ايران و سپس به ايران برود

) ُکرد و سروان سابق ارتش( ديگری بنام مراد رزم آور ۀ؛ برادر او جمشيد و عامل کھنه کار و کار کشتشوروی

مراد رزم آور خود در سازمان امنيّت .  عراقی برای کشاورز به سفارت عراق رفت و آمد دارندۀبرای تھيّه گذرنام

ً بالمانع به عراق مسافرت می کرد او حتی در کشورھای اتريش، چکوسلواکی، . عراق مقامی شامخ داشت و غالبا

ثروتی بھم .) ب. گ. کا(» سازمان امنيّت دولتی«فرانسه، انگلستان مأموريت ھائی انجام ميداد و به برکت خدمت به 

  . بازماندگان او استۀزده بود که اکنون مورد استفاد

 مرکزی ۀند که بگذارند کشاورز در کميت اجرائيه اطالع دادھيأتپس از آنکه ھمه چيز آماده شد، مقامات شوروی به 

.  او اتّخاذ کند و چنين شدۀ مرکزی سپس ھر تصميمی که خواست دربارۀحضور يابد و حرفھای خود را بزند و کميت

حضور يافت و بدون ) ١٩۵٩ مطابق سپتامبر ١٣٣٨ شھريور ٢۶ تا ١٢( مرکزی ۀکشاورز در پلنوم ششم کميت

 گفت و در پايان نيز تصميم قاطع خود را مبنی بر ترک اتحاد شوروی ابراز  حرفھای خود راۀمحدوديت وقت ھم

در پايان، پلنوم به اتفاق آراء، منھای رأی رضا .  مرکزی تمام شودۀداشت ولو آنکه به قيمت اخراج او از کميت

اج خود به اخر» من متھم می کنم«کشاورز در کتاب خود .  مرکزی اخراج کردۀروستا، او را از ترکيب کميت

بدنبال نام او بر روی جلد کتاب خودنمائی »  ايرانۀ مرکزی حزب تودۀعضو کميت«معترف است، معذالک عنوان 

  !می کند و نويسنده ھرگز در صدد رفع سوءتفاھم برنيامده است

د با برای رفع ھر گونه تصّور نادرست بايد بيفزايم که توصيه مقامات شوروی که بگذاريد کشاورز حرفھايش را بزن

 مرکزی بخاطر امر وحدت دو حزب توده و فرقه ۀکميت( مرکزی به اين  امر ۀاختصاص يک جلسه از پلنوم کميت

و حضور کشاورز در اين جلسه، چيزی جز يک صحنه سازی مقامات شوروی نبود که ) دموکرات تشکيل شده بود

جل تر و پر سر و صداتر صورت گيرد و در واقع برای نقشه ھای آينده خود می خواستند اخراج کشاورز ھر چه مس
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 ايران، مخالف شوروی و مبارز سرسخت با ۀکشاورز بتواند ھرگاه ضرورت اقتضا کند خود را مخالف حزب تود

. رويزيونيسم بنماياند و کار خود را از پيش ببرد، چنانکه از مسافرت به آلبانی و چين ھمين دستمايه را بکار گرفت

 مرکزی ۀ کميتۀکشاورز در کتاب خود از نام. م کميته مرکزی حزب توده نيز بياری او آمدو بايد گفت که دراين مھّ 

 مرکزی به اطالع آنھا رسانيده است و ۀياد می کند که در آن اخراج کشاورز را از کميت» احزاب برادر«به 

). ١٩.ص(» . داده استدبير کّل يکی از احزاب کمونيست که حکومت را در دست دارد به او«رونوشت اين نامه را 

طّی » احزاب برادر« مرکزی را کنار می گذارد آنرا به ۀاصوالً ھيچ حزبی ھنگامی که عضوی از اعضای کميت

آنچنان سرشناس نبود که چنين نامه ای الزم » احزاب برادر«وانگھی کشاورز درمحافل . بخشنامه اطالع نمی دھد

فر کشاورز به چين و آلبانی برای احزاب اين دو کشور فرستاده شده تا  سۀواقعيّت اينست که اين نامه در آستان. آيد

البتّه در صورت (اعتماد کامل آنھا را به کشاورز و حرفھای او جلب کند و آن را دبيرکلّی که رونوشت آن نامه را 

با اين نامه . به او داده کسی جز انورخوجه دبير کّل حزب کار آلبانی نمی توانست باشد) صّحت اّدعای کشاورز

  .مأموريت کشاورز به يقين با موفقيّت کامل روبرو می گرديد

 پلنوم نمی ۀ مرکزی و بيانات طوالنی خود در جلسۀ حضور خود در پلنوم کميتۀکشاورز حتی کلمه ای ھم در بار

 در عوض کوتاه توضيح. تو گوئی می خواھد از اين واقعيّت، از اين صحنه سازی شوروی ھا بگريزد. گويد

برای فرد ناآگاه اين تصّور ) ١۵. ص. (»بالفاصله با جّديت مشغول تھيّه خروج خود از اتحاد شوروی شدم«:ميدھد

 ديگری از اتحاد شوروی ميزيست می توانست ھر ۀپيش ميايد که در آنزمان ھر کس که در مسکو يا در ھر نقط

مقامات شوروی اگر . و اين کشور را ترک کندببيند » خروج خود را از اتحاد شوروی تھيّه«لحظه که دلش خواست 

  .خودشان در کار اعزام کشاورز به عراق دست نداشتند ھيچکس توانائی تدارک چنين خروجی را نداشت

 مرکزی اخراج کرده بود و ۀ ايران او را از کميتۀ مھم نيز وجود داشت که حزب تودۀدر مورد کشاورز اين نکت

مات شوروی ممکن نبود نسبت به اين نکته بی تفاوت بمانند چنانکه بعداً با خروج او را صالح نمی دانست، مقا

 مرکزی ۀکه بدنبال اختالف در مشی حزب توده و اتحاد شوروی از کميت) سغائی، فروتن، قاسمی(اعضای سه گانه 

از اتحاد  امکانات خروج ۀوانگھی ھم.  ترک مھاجرت داده نشدۀاخراج شدند بی تفاوت نماندند و به آنھا اجاز

و حتی از (شوروی مانند ويزای خروج، تھيّه بليط ترن يا ھواپيما که بدون آنھا امکان عبور از مرزھای شوروی 

نيست در دست خود مقامات شوروی است که اگر نخواھند در )  کيلومتر۴٠محدوده مسکو به فاصله ای بيش از 

  .اختيار متقاضی نمی گذارند

» محرم اسرار«برادر بزرگ او کريم کشاورز . تماد مقامات شوروی برخوردار بودکشاورز مانند برادرانش از اع

جمشيد . بود و تا پايان عمر خود باقی ماند» انجمن روابط فرھنگی ايران و شوروی «ۀشوروی ھا الاقل در عرص

م آور چنانکه کشاورز برادر ديگرش، با مقامات امنيتی شوروی ارتباط داشت و ھم او بود که به ھمراھی مراد رز

عليرضا حکمت، يکی از قربانيان جاسوسی او بود که به سيبری تبعيد . کرد» تھيّه«درپيش آمد، خروج کشاورز را 

 خود را خوانده بود، پس از بازگشت به مسکو از گزارشی که بر اساس ۀ تبعيد پروندۀحکمت که در پايان دور. شد

از :دوستان نزديک خود و از جمله با من حکايت کرد و اظھار داشت تبعيد کرده بودند با بعضی از ۀآن او را روان

  .مطالبی که در اين نامه خواندم، کسی جز من و جمشيد کشاورز اطالع نداشت

بنابر کشاورز، عبدالکريم قاسم دستور داد که از او دعوت شود که بعنوان استاد امراض اطفال در عراق مشغول 

عبدالکريم قاسم که .  از کشاورز می خواند و می شنود که به لطيفه و طنز ميماندبراستی انسان چيزھائی. بکار شود

با کودتائی رژيم سلطنتی عراق را برانداخت و رژيم جمھوری را جايگزين آن ساخت البد در خواب ديد که طالع او 
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شکی کودکان در ناف  فروزان پزۀو در آن ديد که ستار» رمل و اسطرالبی انداخت«. در تيمار کودکان عراقی است

سابق و » استاد دانشگاه« پرافتخاری دارد، وکيل سابق مجلس، وزير سابق، ۀمسکو نشسته است و او در گذشته سابق

بالدرنگ دستور داد او را به !) چه عناوين افتخار آفرينی(پزشک کودکان، وکال، وزرا، سفرا و حتی دربار پھلوی 

  .گفت» يکلبّ «بغداد دعوت کنند و او ھم دعوت را 

علنی ساختند که ھم خوشايند » کمونيست«در بغداد ھنوز از َگرد راه نياسوده او را مأمور تشکيل يک حزب 

حزب کمونيست عراق از جمله آن احزابی بود که در مجموع از . خروشچف باشد و ھم باب طبع عبدالکريم قاسم

 در پکن ١٩۵٩ مرکزی آنرا در اکتبر ۀ کميتمن چند تن از اعضای. مواضع مارکسيسم ـ لنينيسم دفاع می کرد

به جشن دھمين سالگرد انقالب اکتبر دعوت شده )  نمايندگی حزب تودهھيأتدر  ترکيب (مالقات کردم که مانند من 

حزب کمونيست عراق پس از کودتای عبدالکريم ھنوز مخفی . جوانانی پر شور، صميمی، محکم و استوار. بودند

حزب .  او باشدۀکودتا خواھان يک حزب کمونيست علنی بود با برنامه ای که موافق سليقرھبر . فعاليّت می کرد

کشاورز ھمراه با فردی بنام داود صائغ . کمونيست عراق با استواری در مواضع خود به چنين خواستی تن در نميداد

بدنيا آورد که ھم » ونيستکم«برنامه و اساسنامه ای برای حزب کمونيست علنی تدوين کرد و کودکی را بنام حزب 

اّما اين کودک ديری . رضايت خاطر خروشچف را فراھم آورد و ھم راه آوردی مطلوب برای عبدالکريم قاسم باشد

  .نپائيد و در واقع مرده زاده شد

 مرکزی يکی ديگر از مأموريت ۀسه تن از اعضای اخراجی کميت» آجر کردن نان«مسافرت او به آلبانی و چين و 

نوکری «بدين ترتيب من به يُمِن مأموريِت بسيار موفقيّت آميِز کشاورز از .  بود که با موفقيّت قرين گرديدھای او

با «کشاورز از موفقيت مأموريت خود آگاھی کامل دارد ولی اين آگاھی مانع آن نيست که اين وجود . بازماندم» چين

درکتابش سياه بر روی سفيد ) ١٩۵٧ در(قريب بيش از سی سال بعد » ھرگز دورغ نميگويد«که »شرف

  )٧٧.ص(» ...نوکر چين نشده بود... فروتن که ھنوز«:بنويسد

  

  

  

  

 


