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  سازمان انقالبی افغانستان: بازتايپ و تکثير انترنيتی

  کتر فروتناد
 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٢

  حزب توده در مھاجرت
 بخش شانزدھم

  انوری ايران و خاطرات کيۀبرداشت من از حزب تود

 ايران يک حرکت اجتماعی در شرايط زمانی و مکانی معينی است، ھمانند رودخانه ای است که در ۀ ـ حزب تود١

برای شناخت آن بايد نه تنھا اين يا آن نقطه از مسير بلکه سراسر آن را نيز . بستر معينی مسير معينی راه می پيمايد

بستر خود باقی مانده يا از آن کنار افتاده و مسير ديگری در پيش مورد مطالعه قرار داد و ديد آيا حزب ھمواره در 

دست تصادف چنين پيش آورد که حزب، نخستين ھويّت خود را نتوانست حفظ کند و در مھاجرت ھويّت . گرفته است

تازه ای کسب کرد، ھويّتی که در قطب مخالف ھويّت پيشين است و اگر تفاوت آن دو زدوده شود شناخت صحيح و 

ورند، اين  آميان میه متأسفانه کسانی که از حزب توده سخن ب. يد آمه جانبه ای از حزب توده حاصل نمیھ

 خود ھمان باقی ماند که در ۀبرای آنھا حزب توده در تمام دوران حيات چھل و چند سال. دگرگونی عميق را نمی بينند

  . وجود گذاشتۀعرصه  پا ب١٣٢٠مھرماه 

ويّت حزب را در علّت دشمنی با مارکسيسم و سوسياليسم ترجيح می دھند دگرگونی ھه ه بسخنم با مردمانی نيست ک

 ايران پس از انقالب بھمن گذشت، دستاويز تازه ای ۀبينند، آنھا از آنچه که بر حزب توده در صحنسالھای مھاجرت ن

 خود ارائه دھند، ۀد نيّات دشمنانيئ ضد سوسياليسم بسازند و حّجت ديگری در تأهکه از آن حربه ای ب يافتند برای آن

اين مردمان تاريخ را ! ما ھميشه گفته ايم حزب توده عامل شوروی است، اکنون خود شان به آن اعتراف کرده اند

  .سخن من با آنھا نيست. ه مقاصد خود را از پيش ببرند سازند برای آنک دگرگون می

 جريانی می نگرند ۀمثابه  که باشد به حزب توده بیھر علّته باينان نيز . سخنم با کسانی است که جويای حقيقت اند

 ۀاينھا نيز تفاوت دو دور. که از بستر خود منحرف شود ھمچنان  ادامه يافته است که از مبدائی جوشيده و بدون آن

راھی  ايران نيز به اين گمۀرھبران حزب تود. زدايند و از شناخت واقعی حزب ناتوان می مانند حيات حزب را می

  .و سردرگمی دامن زده اند

 کارگر ايران و بخشی از ۀ حرکتی متّکی به طبقۀ ايران در جمع حرکات اجتماعی زمان خود، به مثابۀـ حزب تود٢

تا زمانی که اتحاد شوروی و جنبش کمونيستی و کارگری به انقالب . جنبش جھانی کمونيستی و کارگری پديد آمد

ودند، حزب توده نيز به مثابه حزبی از اين جنبش، خصلتی کارگری داشت و رابطه پرولتری و سوسياليسم پای بند ب
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دگرگونی سرشت .  ھمبستگی پرولتری بودۀاش  با حزب کمونيست اتحاد شوروی و ديگر احزاب کمونيست رابط

حزب و دولت شوروی، امحاء سوسياليسم و احياء سرمايه داری در کشور شوراھا، نبرد عظيمی که بر سر 

رکسيسم ـ لنينيسم در درون جنبش جھانی کارگری درگرفت که يک سِر آن حزب کمونيست اتحاد شوروی بود و ما

برد،  سر میه  آن بۀنيز اين واقعيت که درست در اين سالھا حزب توده در اتحاد شوروی و کشورھای تحت سلط

را از آن گرفت و آن را به وابستگی بی  ايران را نيز دگرگون گردانيد، ھويّت پرولتری ۀاينھا ھمه سرشت حزب تود

ر ماھيّت حزب و دولت شوروی انترناسيوناليسم ييدر واقع با تغ. قيد وشرط به حزب کمونيست اتحاد شوروی کشانيد

کسانی که تأثير عميق و . پرولتری مفھوم خود را از دست داد و وابستگی جای ھمبستگی پرولتری را گرفت

نمی بينند، خواه به اين علّت که ) طور کلّی در جنبش جھانی کارگریه وب(حزب توده ويرانگر اتحاد شوروی را در 

گذرند، چگونه ممکن است  چنين دگرگونی را افسانه می پندارند و خواه به اين علّت که از روی آن به آسانی می

   ايران در ذھن خود ترسيم کنند؟ۀشناختی واقعی از حيات حزب تود

 کارگر و بخشی از جنبش کمونيستی و کارگری جھانی بود، حکم می کند ۀوده متّکی به طبقـ ھمين نکته که حزب ت٣

 کارگر و منطق ۀياری جھان بينی طبقه فقط ب.  کارگر صورت گيردۀکه بررسی آن در چارچوب جھان بينی طبق

. دست آورده يحی بو دگرگونی آن شناخت صح)  اجتماعی ديگرۀويا ھر پديد(برخاسته از آن می توان از حزب توده 

کار بستن چنين منطقی نمی توان تحّول عظيم اتحاد شوروی را شناخت و در ارتباط با آن دگرگونی حزب ه بدون ب

  .کار بستن چنين منطقی تفاوت وابستگی و ھمبستگی محو می شوده توده را در مھاجرت درک کرد، بدون ب

ديگر ايستاده اند و ھر يک در پی  ه رو در روی يک اصلی آن کارگر و کارفرما است کۀدر جھانی که دو طبق

پيشبرد اھداف و مقاصد خويش است، دو جھان بينی، دو نوع برداشت از حوادث تاريخی، دو نوع برخورد به مسائل 

سود حفظ و بقای نظم موجود با تمام ه يکی در اين جھت سير می کند که ھمه چيز را ب: در برابر ھم قد علم می کنند

ی ھای آن توجيه کند و ديگری در اين جھت که نظم نوينی را که عاری از ناھنجاری ھای کنونی است به ناھنجار

دنبال تالشی ابرقدرت ه در ميان اين دو، جھان بينی بورژوائی حاکم و مسلّط است و ب. جای نظام موجود بنشاند

البتّه درچنين اوضاع و احوالی . شده استنحو بی سابقه ای عميقتر و گسترده تر ه  آن بۀامپرياليستی شوروی، سلط

 کارگر مورد توّجه قرار گيرد، بيھوده است، اّما اين امر ھم مسلّم است که جز در ۀاين انتظار که جھان بينی طبق

  . کارگر در بررسی حرکت تاريخ نمی توان  به حقيقت دست يافتۀ جھان بينی طبقۀساي

 کارگر و آمال و اھداف اين طبقه ايمان ۀد که به جھان بينی طبقـ عضو حزب تا زمانی عضو حزب باقی می مان۴

فقط در حزِب . عضويت در حزب داوطلبانه است و با آگاھی از مشی و سياست حزب صورت می پذيرد. دارد

 مردم اجباری بود، بنابر اين ھر عضو چنانچه روزی نخواست، يا مشی و ۀعضويت قاطب» آريا مھر» «رستاخيزِ «

  .را مناسب حال خود نديد می تواند از حزب کناره بگيردسياست حزب 

آنھا . رانند  حزب در ھر مقام و مرتبه ای که باشند با فعاليت خود، مشی و سياست حزب را به پيش مییاعضا

دارند اين  که در بستر حزب گام برمی ممکن است گاه از راه راست بازمانند، به راست يا به چپ بپيچند ولی ھمين

 فرد يا حزب بر آنھا چيره می. که بايد گفت اجتناب ناپذير اند، گذرا و موقتی اند) اشتباھات و خطاھا(خم ھا پيچ و 

  .شود، آنھا را اصالح می کند و مسير خود را ادامه می دھد

يد که گروھی بزرگ يا کوچک از بستر حزب کنار می افتد و مسير ديگری را در پيش  آاّما گاه نيز چنين پيش می

اين گروه گاه نام حزب را حفظ می کند ولی ھويّت کارگری خود .  کارگر نيستۀ گيرد که  ديگر مسير حزب طبقمی

 کارگر ۀکه کداميک از اين دو در مسير حرکت طبق اين. را از دست می دھد ولو آنکه خود مّدعی چنين ھويّتی باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بررسی مواضع دو طرف است، ، محتاج به ضد آن برخاسته استهرا رھا کرده و ب باقی مانده و کداميک آن

 بورژوائی يا يک ۀبرای يک مدافع جامع.  کارگر انجام شودۀی که ناگزير بايد بر اساس جھان بينی طبقبررسي

 ۀاو تفرقه و پراکندگی و انشعاب را در صفوف طبق. حق است و کدام باطله ناسيوناليست  تفاوتی نمی کند کدام يک ب

اّما برای کسی که می خواھد از قضيه سردربياورد يا می . گيرد و از آن خرسند می شودکارگر به فال نيک می 

بيند مارکسيسم چه می گويد و سپس به مواضع طرفين ق را از باطل بشناسد تا به حق بپيوندد، نخست بايد بخواھد ح

  .در انطباق با مارکسيسم بپردازد و نتيجه بگيرد

اقليتی تحت سر پرستی خليل ملکی از مسير حزب منحرف شد و ) شمسی(بيست  ۀ ايران يکبار در دھۀدر حزب تود

گروه ملکی از موضع مخالفت با .  کارگر روی گردانيدۀ چھل اکثريت حزب از جھان بينی طبقۀبار ديگر در دھ

انترناسيوناليسم پرولتری از حزب توده جدا شد و بايد اضافه کنم ممکمن نيست به مارکسيسم معتقد بود و 

 کارگر را در تمام جلوه ھای آن زير پا گذارد ۀدور افکند و اکثريت حزب،  جھان بينی طبقه انترناسيوناليسم را ب

  . کارگر می دانستۀگرچه در ظاھر خود را يگانه مدافع آمال و اھداف طبق

ايران و (ود معموالً حزب توده در سراسر حيات خ. اين دگرگونی در ھويّت را در حزب توده کمتر کسی می بيند

يکی است، خواه حزبی رويزيونيست، اپورتونيست و وابسته به يک کشور خارجی قلمداد شود و خواه ) مھاجرت

ھيچ يک . حزب توده خود اين ابھام و سردرگمی را اشاعه می دھد.  کارگر و بخشی از جنبش کمونيستیۀحزب طبق

  .از اين دو ديد در انطباق با واقعيّت نيست

 ايران فروپاشيد، رھبران حزب و کادرھای حزبی ۀ حزب تود، مرداد و لو رفتن سازمان افسری٢٨تای دنبال کوده ب

. تدريج در اين کشورھا پايه گرفتند و مستقر شدنده به اتحاد شوروی و کشورھای شرق اروپا مھاجرت کردند و ب

را  دست می گرفتند، فعاليّت آنبايست سرنوشت حزب توده را در  ھمين گروه معدود رھبران و کادرھای حزبی می

از . رود در آغاز نيز چنين می نمود که ھمه چيز در جھت مطلوب پيش می. سازمان می دادند و از پيش می بردند

 بازگشت به نظام سرمايه داری با مھاجرت ۀبخت بد دگرگونی خصلت طبقاتی حزب و دولت شوروی و آغاز و ادام

گونه فعاليّتی  می توانست در سرنوشت آن بی تأثير بماند از اين جھت که ھيچ ايران ھمزمان گرديد که نۀحزب تود

بايستی دست از فعاليّت شست  يا می. بدون موافقت و کمک ھای ماّدی و مالی اتحاد شوروی مطلقاً امکان پذير نبود

 اتحاد شوروی ، يا در تار و پود کمک ھای)خاطرھيچکس خطور نمی کرده امری که ب(دنبال کار خود رفت ه و ب

چون اتحاد ) و نه ھمبستگی(ھمين گرفتاری، حزب توده را به وابستگی کشانيد، می گويم وابستگی . گرفتار آمد

رفت که از آن جز يک ابرقدرت  سوی نظام سرمايه داری میه شوروی با شتاب از سوسياليسم فاصله می گرفت و ب

 ۀای اين ابرقدرت نيز ھدفی جز کشانيدن فعاليّت حزب تودکمک ھ. د آماستعمارگر، توسعه طلب و سلطه جو در نمی

بدين ترتيب مشی بين المللی حزب توده و مشی سياسی آن در ايران .  منافع و مطامع خود نداشتۀايران در حلق

تابعی از متغير سياست اتحاد شوروی گرديد، سياستی ضد انقالبی، ضد کارگری بر بنياد سازش طبقاتی در مقياس 

  .جھانیملّی و 

، چنين است آن عامل نوی )تئوريک، سياسی، سازمانی( شوروی در تمام زمينه ھا ۀوابستگی به امپرياليسم نوخاست

 ۀحزب توده، گذشت. را از سنّت ھای انقالبی و کارگری تھی ساخت  ايران وارد شد و آنۀکه در زندگی حزب تود

   و شرط خود از حزب کمونيست شوروی کرد، حزبی که توجيه تبعيّت بی قيدۀسوسياليستی اتحاد شوروی را وسيل

مجرب ترين و آبديده ترين ُگردان جنبش کمونيستی بين المللی، پيشقراول مورد قبول جنبش «

 حزب کمونيست اتحاد شوروی ۀتجرب«و » کمونيستی جھانی بودن و از اين پس نيز خواھد بود
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 ۀاليسم و تحقّق ساختمان پر دامن کارگر، ساختمان سوسيۀکه در مبارزه برای پيروزی طبق

  » .کمونيسم اندوخته شده برای تمام جنبش کمونيستی بين المللی اھميّت اصولی دارد

  )۵۴٧. ، ص»اسناد و ديدگاه ھا«(                                                                           

اد شوروی در جريان بود و ھر روز مظاھر آن بيشتر به چشم حزب توده نمی خواست تحّول بنيادی را که در اتح

پای ه او مظاھر احياء سرمايه داری را ب. بيند و بشنود در سراسر جھان طنين می افکند ب آن نيزۀمد و آواز آمی

 خود ساخته بود و در اشغال به اين ۀاو وابستگی به اتحاد شوروی را پيش. ؟ می نوشت!» کمونيسمۀتحقّق پردامن«

ماند،  پيشه نه چشمش کار می کرد، نه گوشش و نه مغزش، اگر به فرض اتحاد شوروی، سوسياليستی ھم باقی می

  . کارگر نمی خواندۀباز اين اندازه پافشاری در وابستگی به آن، با موازين حزب طبق

ی در پيش  کارگر به بيرون پرتاب شد و مسير ديگرۀبدين ترتيب، حزب توده در مھاجرت از بستر حزب طبق

بدين ترتيب، حزب توده در مھاجرت نه تنھا راه و روش .  شورویۀگرفت، مسير خدمتگزاری به امپرياليسم نوخاست

 ۀھم.  کارگر را کنار گذاشت بلکه خصلت ملّی را ھم گم کرد و از دفاع از آزادی و استقالل کشور بازماندۀطبق

 شوروی درآورد که ۀزير سلطه ين محور می گشت که ايران را بويژه پيش و پس از انقالب بھمن بر اه فعاليّت او، ب

  !گويا يگانه راه نيل به آزادی و استقالل و حتی سوسياليسم است

 امپرياليسم در يک ۀ سوسياليسم را با دورۀآنکس که اين دگرگونی ژرف را در حيات حزب توده نمی بيند و يا دور

ورد، به چيزی که نمی انديشد گفتن  آميان میه حاد شوروی سخن بکاسه می ريزد و از ھفتاد سال کمونيسم در ات

  .حقيقت است

 اعضائی که ھويّت جديد ۀھم.  بستر جديد ارزيابی کردۀکلّيه اعضای حزب توده را در مھاجرت بايد در محدود

ھای آن قرار حزب را پذيرفتند، به خدمت امپرياليسم شوروی درآمدند و چه بخواھند يا نخواھند آلت اجرای سياست 

ممکن است در اين ميان نقش بعضی در خدمتگزاری بيشتر و نقش برخی کمتر باشد ولی ھمه، ھر يک به . گرفتند

کس از اعضائی که بر ھويّت جديد صّحه گذاشتند، نمی توانند از  فراخور حال در بارگاه شوروی جائی داشتند؛ ھيچ

ھا را بر سر کيانوری شکست و آب » کاسه کوزه «ۀند نمی توان ھموليّت نامقّدس شانه خالی کند، با ھيچ ترفؤاين مس

  .پاکی بر سر ديگران ريخت

می گويند کيانوری بنابر اعترافات خود، جاسوس بود در حالی که رادمنش و اسکندری خود را تا آن درجه تنّزل 

در لباس فقر کار اھل «ديگران اّما اگر کيانوری در لباس جاسوسی به مقاصد شوروی جامه عمل می پوشانيد . ندادند

 مھره ھای امپرياليسم شوروی بودند که ھر يک را بنا به تشخيص منافع خود در اين يا آن ۀھم. می کردند» دولت

اين پندار که چنانچه اسکندری در مقام دبير اّولی باقی می ماند چنين سرنوشتی برای حزب . مقام و مرتبه می نشانيد

بديھی است کيانوری با خصوصيات و خصائلی که داشت، بھتر و بيشتر . بُن ناصواب استمد، از بيخ و  آپيش نمی

که اين  اين.  کودتا پس از انقالب بودۀ انقالب بھمن و دورۀ اجرای سياست شوروی در آستانۀاز ھرکس برازند

. شکست دانستول ؤسياست شکست خورد و متأسفانه قربانيانی ھم گرفت به اين معنی نيست که کيانوری را مس

تدوين و تنظيم اين خط مشی و پيشبرد آن، چه کسی بيش از در آنچه که گرفتار شکست شد خط مشی حزب بود و 

 کسانی بودند که بر ۀول شکست و فاجعه تنھا کيانوری نبود، ھمؤمس. اسکندری و رادمنش خوش خدمتی نشان داد

کيانوری يکی از . ن بود به پيشبرد آن ياری رسانيدنداين خط مشی صّحه گذاشتند و ھر يک تا آنجا که در توانشا

ولی در اين صفحه آيا می توان حتی پياده را .  شطرنج بود، فرض کنيم مھره ای در مقام وزيرۀمھره ھای اين صفح
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وليت برد و باخت به حساب نياورد؟ آيا اينطور نيست که گاه يک اسب يا يک فيل نقشی بازی می کند که ؤدر مس

  را ندارد؟ نائی آنوزير توا

  . کيانوری و خاطرات او از اين ديدگاه استۀقضاوت من دربار. چنين است ديد من از حيات حزب توده در مھاجرت

  

  درآمدی برای بحث دربارۀ خاطرات کيانوری

خاطرات کيانوری خاطرات دوره ای است که در آن اتحاد شوروی به سوسياليسم پشت پا زده و به احياء نظام 

  .ه داری گرائيده استسرماي

 کارگر با ۀخاطرات دوره ای است که در آن در ارتباط با ھمين دگرگونی بنيادی، جھان بينی طبقاتی و انقالبی طبق

  .جھان بينی ضد انقالبی و مبتنی بر سازش طبقاتی جايگزين شده است

بينی حزب و دولت شوروی خاطرات دوره ای که در آن حزب توده به وابستگی ابرقدرت شوروی درآمده و جھان 

  .صورت آلت اجرای سياست ھای اين ابرقدرت درآورده استه را از آن خود ساخته و خود را بی چون و چرا ب

نمايد، دفاع از مواضع سياسی و اقتصادی  ظاھر چنين میه خاطرات کيانوری دفاع از حزب توده نيست، اگر چه ب

حزب به ايران است که کيانوری خود در سالھای آخر حيات  مھاجرت و سپس دربازگشت ۀاتحاد شوروی در دور

خاطرات کيانوری دفاع از وابستگی حزب .  آنھا را داشته استۀکنندء حزب توده و حيات اتحاد شوروی نقش اجرا

ندرت، آنگاه که آش خيلی شور است ـ انتقادی نيز از ه توده به سوسيال ـ امپرياليسم شوروی است گر چه گاه ـ ولی ب

  .ورد آميان میه د و اربابان خود بخو

وقتی کيانوری مدعی می شود که از ديدگاه مارکسيسم به مسائل می نگرد يا خوانندگان خود را می فريبد يا خود را 

 ۀکيانوری يکی از مھره ھای مؤثر انتقال و اجرای ايدئولوژی بورژوازی نوخاست. و ھمراه با خود خوانندگان را

  .ران بوده است ايۀشوروی به حزب تود

کيانوری وجه مشترکی با » مارکسيسم«اّما واقعيّت اينست که . شايد دربادی امر اين ادعای من غريب به نظر رسد

 سوسياليسم در شوروی و ۀکيانوری دشمن سوسياليسم است؛ ھدفش سياه کردن چھر» مارکسيسم«. مارکسيسم ندارد

است که ھمراه با آموزگار خود لنين، معمار ساختمان نظام نوين  و مائوتسه دون ستاليندر چين و بی اعتبار کردن 

  .جھانی بوده اند

 ۀدر ارتباط با وابستگی به ھمين سياست و ايدئولوژی بورژوازی شوروی است که کيانوری در خاطرات خود وظيف

 دفاع و حمايت ۀوظيفويژه در شکل تشيّع، و از آن بدتر، ه نامبارک دفاع و حمايت بيدريغ از روحانيت، از اسالم ب

 ۀرا بر عھده می گيرد، حکومتی متعلّق به قرون وسطی که پس از ورود جامع» حکومت الھی«و » واليت فقيه«از 

در ارتباط با ھمين . بشری به عصر جديد برای نخستين بار به معنای واقعی کلمه در ايران مستقر گرديده است

نوری با نفوذ کالم خود موفق شد اکثريت قريب به اتفاق سازمان ھای وابستگی است که حزب توده به دبير اّولی کيا

مّدعی مارکسيسم را به استقرار، تثبيت و تحکيم حکومت مذھبی بکشاند به اين بھانه که دولت برخاسته از انقالب، 

  .ضد امپرياليست است و بايد در پشتيبانی از آن و شکوفائی آن کوشا بود

خاطرات کيانوری ھيچ حرف صحيحی نيست ولی در کنار مطالب درست مطالب فراوانی البتّه اينطور نيست که در 

ھست خواه تئوريک، خواه سياسی که قلب و تحريف حقايق است به نيّت پوشاندن اعمال خالف و نيّات پليد اتحاد 

ردن منظور دفاع از شخص خود يا بزرگ نشان دادن خود و حقير شمه  آن، بۀشوروی يا کشورھای زير سلط

شوروی خدمت کرده اند و » سوسياليست«ديگران به قصد قدر گذاشتن به کسانی که از دل و جان به امپرياليسم 
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ندرت ه اضافه کنم که نادرستی ھا گاه ولی ب. منظور حمايت و تجليل از جمھوری اسالمی و روحانيته باالخره ب

ً ب ت أی حزب کمونيست اتحاد شوروی از ھيمرکز ۀ دعوت کميتۀعلّت خطای حافظه است، از آنجمله قضيه صرفا

ارگان » ھفتگی«يا موضوع انتشار ) ٣٧۶. ص(لمان دموکراتيک ااجرائيه منتخب پلنوم چھارم و انتقال رھبری به 

از اين موارد که بگذريم در ھمه حال تقريرات . وضوح نادرست استه  دنيا که بۀمجل» ۀماھيان«حزب و انتشار 

در . من در صفحات قبل نادرستی ھای تقريرات کيانوری را در مواردی نشان داده ام. کيانوری بدون ھدف نيست

  : ديگر می پردازمۀاينجا به ذکر توضيح چند نمون

چگونه ممکن است از اين نظر . دعوی باطلی است» از خاطراتم دفاع می کنم«که  ی کيانوری مبنی بر اينعاداـ ١

آن به مذھب اعتقاد دارند، کمونيسم نمی تواند برای نفوذ و گسترش خود دفاع کرد که در کشوری که اکثريت مردم 

مگر کشوری را می توان يافت که در آن ).  مراجعه شود۵٠٣، ۴٩١، ٢٨۴، ٧۵به صفحات (راھی بگشايد؟ 

ه  بشری کنونی بۀبی دينان و آته ئيست ھا ھنوز ھم در جامع.  آن به دين و مذھب معتقد نباشندۀاکثريت بزرگ سکن

اگر نظر کيانوری درست باشد آنگاه بايد . خصوص پس از شکست سوسياليسم، اقليت کوچکی را تشکيل می دھند

. که پيشرفت کند و پيروز شود جائی نخواھد برد چه رسد به اينه نتيجه گرفت که کمونيسم در ھيچ کشوری راه ب

پيشرفت .  داستھای ھزار و يک شب اندۀبر چين گويا در زمروبر روسيه و انقالب اکتوبدين ترتيب انقالب اکت

 است، حتی نفوذ ستالين ۀکمونيستم در اروپا پس از جنگ جھانی اّول و دّوم افسانه ای است که البد ساخته و پرداخت

مثابه حزب ه ب» توده« ايران که ھمگان او را علی رغم نام ۀعميق و گسترده و موفقيت ھای انکار ناپذير حزب تود

  .ياھای خوش بينانه استؤمی شناختند ھمه ر)  کمونيستحزب( کارگر ۀطبق

مثابه ايدئولوژی ه منظورم مذھب ب. تحوالت جامعه بر اثر علل و اسبابی است که عامل مذھب در آن جائی ندارد

توان در جامعه نقش مترقی داشت ولی  در کسوت روحانی می. است و نه کسوت روحانی که فقط نشانی از آن دارد

کرد  خمينی تا زمانی که با رژيم سلطنتی و امپرياليسم حامی آن مبارزه می. گيری از ايدئولوژی مذھبینه با بھره 

نقش مترقی داشت، وقتی حکومت مذھبی را مستقر گردانيد، ارتجاعی ترين فرد انقالب بھمن از آب درآمد که تاريخ 

  .ھرگز از او به نيکی ياد نخواھد کرد

اّما از . خود، با احتراز  از سوسياليسم و سرمايه داری، عدالت اسالمی برقرار کندروحانيت کوشيده است به خيال 

اکنون با توّسل به . اصطالح عدالت اسالمی نظام سرمايه داری و در بدترين شکل آن سردرآورده استه درون اين ب

 کند اّما ھر چه بيشتر  عادات و رسوم و فرھنگ سرمايه داری جلوگيریۀسرکوبی بی سابقه می کوشد از بروز اشاع

زمانی که توده ھای محروم، محروم از . يد آزند بيشتر در تاروپود نظام سرمايه داری گرفتار می دست و پا می

جميع جھات، برای تحول بنيادی جامعه و رفع محروميت و بی عدالتی به قيام برخيزند، ھيچ آخوندی، ھيچ مذھبی 

اين روحانيت . را حّس می کند  را که کيانوری نمی بيند، روحانيت حاکم آنآنچه. قادر نيست راه را بر آنھا ببندد

حاکم که تبليغات مذھبی را برای فرو نشاندن آتش خشم و نارضايتی مردم کارساز نمی بيند يک نيروی مسلّح چند 

ش ھای ارتش، را به بخ که خود اين نيروی مسلّح او را بر زمين نکوبد آن صد ھزار نفری آفريده است و برای آن

  .بر جای بماند» الھی«جان يکديگر بيندازد و حکومت ه پاسدار و بسيج تقسيم کرده تا درصورت لزوم آنھا را ب

کمونيسم در يک کشور اسالمی زمينه ای «:برای حزب از قول شوروی ھا می گويد» توده«کيانوری در مورد نام 

خود او در زمان تأسيس حزب . ی و از کجا شنيده است، معلوم نيست کيانوری اين مطلب را از ک»نخواھد داشت

در ھيچ يک . را حتی از دھان مؤسسين حزب توده بشنود توده تماسی با اين جريان سياسی نداشته و نمی توانسته آن

من با .  تأسيس حزب توده نگاشته شده چنين نظری از جانب شوروی ھا نيامده استۀاز آثاری که تا اکنون دربار
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 خود ۀاين نظر ساخته و پرداخت. ايمان کامل برآنم که شوروی ھا چنين نظری نداده اند، نمی توانسته اند بدھندايقان و 

شدار وکيانوری برای خوشايند سران جمھوری اسالمی و بدنام کردن شوروی سوسياليستی است و در ھمان حال ھ

  !دھی نباشندبليغات کمونيستی و سازمان تۀبه کمونيست ھا که ايران کشوری اسالمی است و بيھوده در انديش

ه  سياسی است بۀ حزب مبارزۀمبارز. اساساً حزب کمونيست با اعتقادات دينی و مذھبی توده ھای مردم کاری ندارد

خاطر تحقّق آن پيکار کند می تواند وارد ه ھر آنکس که اين برنامه را بپذيرد و بخواھد ب.  معيّنۀخاطر تحقق برنام

 ايران افراد با اعتقادات ۀمگر نه اينست که در حزب تود. مسلمان باشد يا مسيحی، يھودی يا بودائیحزب شود خواه 

شرکت داشتند و آنچه که مورد توّجه قرار نمی گرفت اعتقادات مذھبی ) مسلمان، مسيحی، يھودی(مذھبی متفاوت 

 ۀ گروه و سازمان سياسی ديگر، مبارزخمينی و ياران او مانند ھر. اينھا ھمه الفبای حزب سياسی است. آنھا بود

 ضد امپرياليسم امريکای حامی و ه خدمتگزار امپرياليسم، بۀ ضد قدرت حاکمهسياسی می کردند، مردم را به پيکار ب

 يک طغيان مذھبی بود و نه يک قيام سياسی؟ مگر ۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵مگر قيام . پشتيبان آن فرا می خواندند

 کاپيتوالسيون که از تصويب مجلسين گذشت و تأثير عميقی در توده ھای مردم ۀ اليحۀبار مشھور خمينی درۀاعالمي

 انقالب بھمن قدرت حاکمه را ۀ روحانيت ھوادار سياست در آستانۀباقی گذاشت يک پيکار سياسی نبود؟ مگر مبارز

يشبرد سياست از شبيه ھدف می گرفت؟ تصّرف قدرت حاکمه را با دين و مذھب چکار است؟ منتھا روحانيت برای پ

علّت ه خمينی برای دست يافتن به قدرت سياسی پيکار می کرد و متأسفانه ب. سازی ھای مذھبی نيز کمک می گرفت

 سياسی، او ۀعلّت آزادِی نسبِی روحانيت در مبارزه خالء مطلقی که از لحاظ سازمان ھای سياسی وجود داشت، ب

سوی پيروزی رھبری کند، قدرت را در دست گيرد وبه روحانيت ه  را بتوانست در رأس انقالب قرار گيرد، انقالب

 روحانيت ھوادار خمينی اين سياست بود که اعمال می شد و نه مذھب، منتھا سياست ۀدر مبارز. ھوادار خود بسپارد

 بود و نه ن کننده داشت سياستييآنچه در مبارزات اين گروه نقش تع. توسط گروھی ملبّس به عبا و نعلين و عّمامه

علّت برخورداری از نعمات ه درآميختن سياست با مذھب که خمينی مبلّغ و مدافع آن بود و اکنون ب» تئوری«. اسالم

با استفاده از مذھب به عنوان توجيه و ) سياست(دنيوی ھر آخوندی از آن جانبداری می کند؛ در واقع اعمال حکومت 

ر و سرکوبی توده ھای مردم است و گرنه دين و مذھب امری باطنی د حکومت روحانيت و برقراری فشار و تروئيتأ

ه که مردم را ب روحانيت از مذھب بھره می گيرد برای آن! را با حکومت و سياست چه کار و درونی است و آن

، تعبّد به درگاه »!وجود آوريده حالت تعبّد را در مردم ب« :مگر خمينی نگفت. سوی بندگی و بردگی سوق دھد

د زد و تا آنجا پيش رفت که به قانون ئي اينھا مھر تأۀکيانوری بر ھم. خواند می» هللا«تی که خود را حکومت حکوم

دارد بيچون و چرا به بردگی اين حکومت تن در دھند رأی داد و ھمه را  اساسی جمھوری اسالمی که مردم را وامی

  .نيز فراخواند به آن رأی موافق دھند

اتحاد شوروی » کمونيست«حزب » ۀتوصي«خاطر توجيه سياستی است که به ه و اسالم بتکيه کيانوری بر مذھب 

آيا در اين مشی حزب . خاطر خوشايند و جلب اعتماد مقامات حکومت مذھبی بوده در ھمان حال ب. درپيش گرفت

د مارکسيسم از رسد؟ با اين وجود کيانوری مّدعی است که از دي توده کمترين رايحه ای از مارکسيسم به مشام می

 ترفندھائی است که در صورت ۀمارکسيسمی که کيانوری از آن ياد می کند مجموع. خاطرات خود دفاع می کند

 نيروھا بايد ۀکه در آن ھم» حکومت ملّی و دموکراتيک«موفقيت می توانست ابر قدرت شوروی را از طريق ايجاد 

  .به اھداف و اميال خود برساند) کودتا(ومت مذھبی سھمی داشته باشند و يا حتی از طريق سرنگونی قھری حک

  :برای حزب، کيانوری می گويد» توده« ـ در ارتباط با نام ٢
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.  مطرح کردستالين ١٩٣٦ قديمی است که در ۀکه نام حزب را توده گذاشتند يک مسئل علّت اين«

ليّت کنند بلکه نام حزب کمونيست فعاه او می گفت در کشورھای عقب مانده کمونيست ھا نبايد ب

بايد در جبھه شرکت کنند چون در اين کشورھا ھنوز برای پذيرش افکار کمونيستی آمادگی 

بدين ترتيب پيشنھاد شوروی ھا اين بود که کمونيسم در يک کشور .  است١٩٣٦اين مال . نيست

 ٧۵. ص (».جز معدودی کسی را جلب کنيده اسالمی زمينه ای نخواھد داشت و شما نمی توانيد ب

  )٧٧و 

چگونه ممکن است چنين نادرستی ھائی را بر . معلوم نيست کيانوری اينھمه معلومات را از کجا کسب کرده است

  روی کاغذ ريخت و مّدعی دفاع از آنھا شد؟

 طّی سخنرانی در ١٩٢۵ که در ١٩٣۶غلط به او نسبت می دھد نه در ه ، آنچه را که کيانوری بستالين          الف ـ 

  .ابراز داشت) کوتو(»  اه کمونيستی زحمتکشان شرقدانشگ«

ً از کشورھای عقب مانده سخن نمی گويدستالين          ب ـ  سخن بر سر کشورھای مستعمره و نيمه .  مطلقا

عقب ماندگی پديده ای نسبی است نه تنھا نسبت به . مستعمره است که از لحاظ سياسی و اقتصادی مفاھيم دقيقی ھستند

کشوری عقب مانده بود، ) ١٣٢٠(ايران در زمان تأسيس حزب توده . خ بلکه نسبت به کشورھای ديگرجريان تاري

آيا اين بدان معنی است که در ايران طّی ده ھا سال ھمه چيز دست نخورده باقی . اکنون نيز کشوری عقب مانده است

ً رشد و تکامل نيافته است؟ بديھی است چنين تصديق عقب ماندگی . ی دور از واقعيت استمانده و کشور ما مطلقا

 صنعتی است و در اين ارتباط بايدگفت عقب ماندگی ايران علی رغم پيشرفت ۀايران در مقايسه با کشورھای پيشرفت

  .ھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی، امروز بيش از زمان تأسيس حزب توده است

ی آمادگی نداشت، چنانکه عقب ماندگی را مالک  برای پذيرش افکار کمونيست١٣٢٠فرض کنيم ايران عقب مانده در 

که تا زمانی که ايران به عالی ترين  نتيجه آن. قرار دھيم بايد نتيجه گرفت که امروز نيز چنين آمادگی وجود ندارد

سطح تکامل نيروھای مولد، به باالترين دستاوردھای  تکنيک و تکنولوژی دست نيافته ـ چون در غير اينصورت 

کمونيست ھای ) و ايران چه موقع به چنين مرحله ای خواھد رسيد؟(ندگی کماکان ادامه خواھد يافت ـ حالت عقب ما

ه  بستالين روايتی که کيانوری از ۀچنين است نتيج. خاطر سوسياليسم و کمونيسم وداع کننده ايران بايد با مبارزه ب

  .وی در انطباق استھر حال با مارکسيسم سوسيال امپرياليسم شوره دست می دھد و اين ب

دانشگاه کمونيستی « نمی تواند، آنھم در ستالين نابخردانه و ضد مارکسيستی، ۀعلّت ھمين انديشه درست ب

  .که در آن وظائف کمونيست ھا را در مبارزه برمی شمرد چنين حکمی صادر کند» زحمتکشان شرق

گوش او رسيده بازگو نمی کرد می ه  را که تصادفاً ب         پ ـ کيانوری چنانچه اين سخنرانی را خوانده بود و آنچه

 چنين ستاليندانست که  دانست که در آن صحبت از عقب ماندگی نيست، از کشورھای مستعمره و وابسته است، می

 آموزش او بر تشکيل حزب کمونيست در تمام ۀعکس تکيه ب. حکم مطلقی نيز برای اين کشورھا صادر نکرده است

  : چنين می گويدستالين. شرايطی است که در اين کشورھا بورژوازی و پرولتاريا پديد آمده اند

ـ کسب آزادی کشورھای مستعمره و وابسته در قبال امپرياليسم امری غير ممکن است ١« 

که برای آن   کسب کرد بدون آناستقالل را نمی توان. چنانچه انقالب پيروزمند صورت نپذيرد

  .کاری انجام داد

 ـ به پيش راندن انقالب و نيل به استقالل تام و تمام در مستعمرات و کشورھای وابسته که از ٢

لحاظ سرمايه داری رشد يافته اند، بدون منفرد ساختن بورژوزای سازشکار، بدون رھائی توده 
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ازی، بدون عملی ساختن سرکردگی پرولتاريا بدون ھای انقالبی خرده بورژوا از تأثير اين بورژو

تکيه از  (» کارگر در يک حزب کمونيست امکان پذير نيستۀطبق ۀسازمان دادن عناصر پيشرفت

  )من

، سال تأسيس حزب توده، سرمايه داری در ايران وابسته، واقعيتی ١٣٢٠آيا در : شود اکنون اين سؤال مطرح می

مطلب می گذرم که پيش از حزب توده، حزب کمونيست و اتحاديه ھای کارگری در چشمگير نبود؟ من فعالً از اين 

 کارگر و حزب سياسی آن وضع ۀ برای سرکوبی طبق١٣١٠کرده اند و قانون سياه  ايران وجود داشته و فعاليّت می

با اين ترتيب . د ده ھا و صدھا ھزار کارگر و پيشه ور در مؤسسات توليدی ايران به کار اشتغال داشتن١٣٢٠در . شد

را توصيه کنند به اين علّت » توده« به مؤسسين حزب نام ستالينچگونه ممکن است مقامات شوروی تحت پيشوائی 

و کمونيسم در يک کشور اسالمی ... ھنوز برای پذيرش افکار کمونيستی آماده نيست « ايران ۀ عقب ماندۀکه جامع

  ».زمينه ای نخواھد داشت

. ورد و بدرستی به آنھا اشاره ای ندارد آميان میه ود نه از مذھب و نه از اسالم سخن ب در سخنرانی خستالين

که بخواھد کسی را از دين اسالم و مذھبی  چنانکه در پيش گفتم حزب کمونيست کار و فعاليّتش سياسی است و نه اين

راه اندازد که جز تفرقه و ه بکه به آن معتقد است برگرداند، بحث ھای بی نتيجه، بی سرانجام و شکست آفرينی 

حزب .  توده ھای محروم نياز داردۀانقالب برای پيروزی به سازمان دادن و مبارز. ورد آبار نمیه ناکامی ثمری ب

بايد بتواند با برنامه و روش ھای سنجيده اين توده ھا را به راه پايان دادن به محروميت ھای آنھا بکشاند و توده ھا 

 دريابند که حزب واقعاً از جان و دل در خدمت آنھا است و ھم او است که قادر است مشکل ھای  خودۀبايد به تجرب

آنگاه است که توده ھا ھر چه باشد دين و مذھب و عقب ماندگی آنھا، رھنمودھای حزب را . زندگی آنھا را بگشايد

 که حزب کمونيست در کار انقالب در ھر جا. رسانند می پذيرند بدانھا عمل می کنند و انقالب را به پيروزی می

اين انديشه که کمونيسم در يک کشور اسالمی زمينه ای . راھی جز اين نرفته است...) شوروی و چين و(پيروز شده 

دھد از بيخ و بن نادرست است و با ھيچ سفسطه و  ندارد و سراسر حيات حزب توده در ايران خالف آن گواھی می

  .کردترفندی نمی توان از آن دفاع 

 انشعاب خليل ملکی جای داشته ۀ ـ کيانوری چگونه می تواند در خاطراتش از نظری دفاع کند که در سر لوح٣

است؟ من قبالً بر اساس گفته ھا و نوشته ھای انشعابيون توضيح داده ام که انشعاب ملکی در مخالفت با 

نھا را برمی انگيخت که حزب توده را به احساسات ملّی او و يارانش آ. انترناسيوناليسم پرولتری صورت گرفت

خليل ملکی . روياروئی با حزب کمونيست و دولت شوروی بکشانند و چون توفيق نيافتند به انشعاب توّسل جستند

تخطئه می کرد و برای توضيح اين » یستالينبه مفھوم «انترناسيوناليسم پرولتری را با پرجسب انترناسيوناليسم 

» يادھائی از گذشته«يزاک دويچر تروتسکيست زد و از او مدد گرفت که من در بخش يکم دامان اه مفھوم دست ب

  .آورده ام

بايست  منافع ملّی ايران و کشورھای ديگر می«ملکی بر آن بود که . اکنون کيانوری حرف ملکی را تکرار می کند

پيوسته از تزھائی «دند ، جوانان و روشنفکران مجبور بو)۴۵۵. ص» خاطرات«(» فدای سياست شوروی گردد

وری ھم سياه بر روی کيان) ٣٨٠. ھمانجا، ص (» دفاع کنند که با منافع و ھدفھای اجتماعی ملّت ايران تناقض داشت

. ، ص»خاطرات«(» گفت که منافع شوروی اولويّت دارد، بايد منافع ملّی را فدای آن کرد «ستالين: ندسفيد می نويس

خوب اکنون بايد از . را نديد  ملکی مانند آفتاب روشن است و نمی توان آنتشابه نظريات کيانوری و). ١٢۴
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ذوات  «ۀکيانوری پرسيد؛ چرا در آنزمان با انشعابگران نرفت؟ چرا، با نظر انشعابيون درافتاد آنچنان که در جرگ

  جای گرفت؟»  خبيثهۀاربع

اگر . برده است سر میه ن در گمراھی بشايد کيانوری مّدعی شود که اين نظر امروزی او است و او در آن زما

تازد، مگر نه اينست که آنھا از  چنين است چرا امروز در خاطرات خود به انشعاب ملکی و ياران او می

شکايت داشتند و می خواستند اين تحميل را از دوش خود بردارند؟ مگر نه اينست » ستالينانترناسيوناليسم تحميلی «

زدند که کيانوری امروز می گويد؟ مگر نه اينست که   آنھا، آنموقع حرفی را میکه آنھا و ملکی در پيشاپيش

که گويا منافع ملّی را فدای مقتضيات اتحاد شوروی می » ستالينانترناسيوناليسم تحميلی «کيانوری با پيش کشيدن 

اّما او . داد ق دار میبايست حق را به ح کرد بر اّدعای انشعابگران صّحه می گذارد؟ کيانوری در خاطرات خود می

  !به مسائل مطروحه است» ديدگاه مارکسيسم«البتّه اين ھم از برکات برخورد از . اين کار را نمی کند

اشاره ای ( را نکوھش می کند که گفت ستاليناو .  شگفتی است غليان احساسات ملّی کيانوری استۀآنچه بيشتر ماي

به شخص کيانوری گفته و او اکنون اين » درگوشی«و » يواشکی«را  ھم ندارد که کی و در کجا گفت، البد آن

و کيانوری ھم منافع ملّی ايران را » منافع ملّی خود را فدای منافع دولت شوروی کنيد«) را فاش می کند» راز«

او نيازی نمی بيند توضيح .  خود ابراز ندامت می کندۀسخاوتمندانه در پای دولت شوروی ريخت و اکنون از  گذشت

شايد موافقت حزب توده با امتياز نفت شمال با تشکيل شرکت . دھد کدام منافع ملّی فدای کدام منافع دولت شوروی شد

کرد  مختلط ايران و شوروی برای بھره برداری از منابع نفت شمال، منافع ملّی ما را فدای منافع دولت شوروی می

ت وزيری و مجلس شورا  و سنا با سپردن منابع نفتی ايران به که بحمدهللا نمايندگان انگليس و امريکا در مقام نخس

! ما پاسداری کردند و نگرانی کيانوری را از ھدر رفتن منافع ملّی برطرف ساختند» منافع ملّی«امپرياليست ھا از 

منافع شايد تشکيل نھضت دموکراتيک در آذربايجان که کيانوری از آن تجليل می کند، منافع ملِّی ايران را فدای 

دولت شوروی می گرداند که خداوند را سپاس که نمايندگان ايرانی امپرياليست ھا و خود امپرياليست ھا با تھديدھای 

ه ب! مکّرر به جنگ و استفاده از سالح اتمی منافع ملّی ما را حفظ کردند و نگذاشتند قربانی منافع دولت شوروی شود

را به مسخره  ماند و ناگزير بايد آن  مییلّی بيشتر به طنز و فکاھ منافع مۀراستی گفته ھای کيانوری در زمين

. ص(» يادھائی از گذشته« که انترناسيوناليست کيست، در بخش يکم مسأله در اين ستاليناضافه کنم که نظر . گرفت

  .مقايسه کرد» گفت« به کيانوری ستالينآمده است، ميتوان آنرا با آنچه که ) ٢١

ھمان منافع بورژوازی » منافع ملّی«برد که ملّت يک مفھوم بورژوائی است و  وری از ياد میکيان »مارکسيسم« ـ ۴

  .يد آاين حقيقت امروز در سراسر جھان و در ايران آنقدر عيان و آشکار است که به چشم ھر کس می. حاکم است

 حاکم نيست و ھيچ ۀافع طبقچيزی جز دفاع از من» منافع ملّی«برد که دفاع از  کيانوری از ياد می» مارکسيسم«

وضوح ه کيانوری ب» مارکسيسم «مسألهدر اين .  حاکم را بر عھده نمی گيردۀکمونيستی حفظ و حراست منافع طبق

  :در تضاد با مارکسيسم لنين است

ه جدا کردن دقيق منافع طبقات اسير، زحمتکشان و استثمار شوندگان از مفھوم عام منافع خلق ب«

  )» انترناسيونال کمونيستۀتزھائی برای کنگر (» حاکمه استۀع آن منافع طبقطور کلّی، که مناف

شود و ھر حزب سياسی مدافع منافع يکی از  برد که ملّت به طبقات تقسيم می کيانوری از ياد می» مارکسيسم«

ی اين طبقه را  کارگر دفاع می کند، تحقّق اھداف و آرمانھاۀ کارگر از منافع آنی و آتی طبقۀحزب طبق. طبقات است

  . بورژوازی استۀ مقابل اھداف و آرمانھای طبقۀدر مّد نظر دارد که در نقط
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گذارد؟ اين چه مارکسيستی است که   کارگر میۀاين چه مارکسيستی است که منافع بورژوازی حاکم را مافوق طبق

خواھد منافع ملّی  دارد که گويا می  وامیستالينبرد و به مقابله با  فرو می» منافع ملّی«کيانوری را در غم فدا شدن 

  ايران را تابع منافع دولت شوروی کند؟

ناسيوناليسم «اليد و ايکاش که  آاست که نام مارکس را ھم می» ناسيوناليسم بورژوائی«کيانوری » مارکسيسم«

 دّوم ۀدر نيم اتحاد شوروی ۀکيانوری ايدئولوژی بورژوازی تازه به دوران رسيد» مارکسيسم«. می بود» بورژوائی

را نيز بر خود چسبانيد، » مارکسيسم ـ لنينيسم« خود عنوان ۀقرن حاضر است که برای انجام مقاصد پليد و نابکاران

کيانوری ھمان مشی بين المللی اتحاد شوروی است که من قبالً توضيح داده ام و اين مشی گر چه » مارکسيسم«

ی ضد مارکسيستی،  ضد کارگری، ضد سوسياليستی است، مشيرا يدک می کشد، »  ـ لنينيسممارکسيسم«عنوان 

ايران را » منافع ملّی« کارگر روی برگرداند بلکه ۀدارد نه تنھا از منافع و آرمانھای طبق  که کيانوری را وامییمشي

راستی ھمه چيز ھست جز ه کيانوری ب» مارکسيسم«. نيز قربانی مطامع بورژوازی امپرياليست شوروی بنمايد

  . کارگرۀسيسِم مارکس و ايدئولوژِی طبقمارک

کيانوری در خاطرات خود، مانند کشاورز و اسکندری، از موافقت حزب  با پيشنھاد واگذاری نفت شمال به اتحاد 

  )١٠١.ص(» اين موضع که بايد نفت شمال به شوروی داده شود کار درستی نبود«:شوروی با تلخی ياد می کند

پيدا شدن چند کاميون « شوروی و ۀا يکی دو روز پس از ورود کافتارادزه نماينداو تظاھرات عظيم حزب توده ر

نه تنھا اشتباه بزرگی از رھبری حزب بلکه اشتباه بزرگتری از » سرباز شوروی در انتھای صف تظاھرکنندگان

  )١٠٣. ص(» حزب ما را اينطور گرفتار بدنامی کرد«می شمرد که » طرف شوروی

او است و گر نه در آن زمان او خود يکی از مدافعان » مارکسيسم ملّی«زی کيانوری، ديد البتّه اين، ديد امرو

مواضع . ھمه را به صحت آن متقاعد می ساخت» پرشور«سرسخت امتياز و شرکت مختلط بود و با بيانات 

ائی ھمان  واگذاری نفت شمال به انحصارھای نفتی امريکۀکيانوری در قبال نفت شمال، تظاھرات حزب و افسان

چند کاميون سرباز « اّما ١توضيح داده ام » يادھائی از گذشته«مواضع اسکندری است که من در بخش يکم 

راه ه که کيانوری را سخت آزرده و در ھمان موقع جنجال بزرگی در مطبوعات ملّی و ارتجاعی ب» شوروی

 قھريّه از تظاھرات جلوگيری ۀکرده بود که با قودولت ساعد تھديد . انداخت، چرا بايد مايه بدنامی و سرافکندگی باشد

در چھار راه اسالمبول من خود شاھد بودم که سربازان به فرمان افسر، خود را برای شليک آماده . خواھد کرد

در کاميون ھا کارگران و زحمتکشان اتحاد شوروی بودند که لباس سربازی بر تن داشتند، حضور آنھا . کردند

 ۀاين اقدام سربازان ارتش سرخ نشان. لت که دست خود را به خون کارگران آغشته نکندشداری بود به دووھ

 ۀچرا بايد ماي. خاطر جلوگيری از ريختن خون آنان بوده ھمبستگی کارگران شوروی با کارگران ايرانی ب

 دفاع کند بايد او را  کشتن او استۀآبروريزی باشد؟ چنانچه برادری با اسلحه از برادر خود در برابر دشمنی که آماد

  مالمت کرد؟

 کارگر را در مرکز ديد خود می گذارند و ھمه چيز را در ارتباط با سرنوشت اين طبقه ارزيابی ۀکمونيست ھا طبق

برادری . را بر حسب ملّت و کشور تقسيم کند که بوروژوازی آن  کارگر يکی است ولو آنۀبرای آنھا طبق. می کنند

وقتی افراشته، در پايان جنگ جھانی دّوم، در زمانی .  جھان سنگ بنای مارکسيسم استو ھمبستگی ميان کارگران

که کارگران و کمونيست ھای يونان را ارتش استعماری انگليس با سالح ھای مرگبار قتل عام می کرد، اين بيت را 

  :سرود

  ٢پرتقاليھای يونان سوی ه سالم پرتقاليھای ايران                                            ب
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 ۀمثابه  ايران را بۀ حزب تودۀزد و چھر برادری و ھمبستگی طبقاتی کارگران ايران را با کارگران يونان رقم می

 برادری و کارگران شوروی با کارگران ايران از سرشت کارگری آنان برمی.  کارگر نشان می دادۀحزب طبق

  . ستايش بود و نه درخور نکوھشۀخاست که شايست

شگفت اينجا است که کيانوری پس از پيروزی کودتا برای نجات عده ای از کادرھا که در خطر دستگيری و زندان 

دريافت اين مبلغ کالن را از ) ٣٠٩. ص. (و اعدام قرار داشتند، پانصد ھزار تومان از مقامات شوروی پول گرفت

برو باخته و شرم زده پنداشت و يا به نشان مقامات شوروی بايد به حساب گدائی و دريوزه گذاشت و خود را آ

ھمبستگی کارگران ايران و شوروی؟ کيانوری در اين باره چيزی نمی گويد ولی مسلّم است که اين ھر دو جلوه ھای 

  در اين حال چرا اين يک شايان ستايش است و آن يک درخور نکوھش؟.  واحد می باشندۀمتفاوت از پديد

 تسليحاتی، مالی و حتی اعزام پاسدار برای تروريست ھا و آدمکشان اسالمی در »کمک«کيانوری بر ھمه گونه 

زند، به آن عنوان  د میئينقاط ديگر جھان که سر انسان ھای مظلوم و بيگناه را گوش تا گوش می برند، مھر تأ

ذال می کشاند ولی  پاک و منّزه انترناسيوناليسم را نيز به ابتۀاعطاء می کند و واژ» انترناسيوناليسم اسالمی«

  .دھد  کارگر را ولو در شکل مسلّح تا سطح بدنامی و آبروريزی تنّزل میۀھمبستگی طبق

 ـ ستيزندگان با مارکسيسم گاھی سخن احمقانه و نابخردانه ای را به مارکس و مارکسيسم نسبت می دھند، آنرا رد ۵

سوی آينده ای بھتر و روشنتر ه  کنونی بۀامعمی کنند و سپس باد در غبغب می اندازند که مارکسيسم راھگشای ج

  .کيانوری در صف اين ستيزندگان است. نيست

» منافع ملّتھا بايد فدای منافع دولت شووری شود«ورد که  آ میستالين انترناسيوناليسم پرولتری را از زبان ءاو ابتدا

 او اين است که گاه و بيگاه ۀ نيست وظيف در کجا چنين سخن بيھوده ای را گفته يا نوشته برای او مطرحستالينحال (

  :سپس اينگونه مطلب را دنبال می کند)  بزندستاليننيشی به 

انترناسيوناليسم مارکسيستی .  تحميل کردستالينانترناسيوناليسم مارکسيستی غير از آن است که «

 ملّت ھای ديگر برای ھر ملّتی منافع ملّی خودش مقّدم است و نبايد گذاشت که اين منافع با منافع

چنين تضادھائی را بايد دوستانه حّل کرد يعنی طبق انترناسيوناليسم مارکسيستی . تضاد پيدا کند

اين انترناسيوناليسم . بايد تضاد بين منافع ملّی کشورھا نه از راه مخاصمه بلکه دوستانه حّل شود

  )١٢۴. ص (»غلط است، انترناسيوناليسم اسالمی ھم ھمين را می گويد

چگونه بايد تضاد را رفع کرد؟ روشن است . ال ھمراه با کيانوری فرض کنيم که ملّت ھا تضاد منافع پيدا می کنندح

 انجام اين مھم ناگزير بر دوش دولت ھا می. که ملّت ھا نمی توانند در محلّی گرد آيند و برای مشگل راه حلّی بجويند

د، اين دولت ھا ھستند که برای حّل مسائل مورد اختالف به چاره فتد، اين دولت ھا ھستند که نمايندگان ملّت ھاينا

جوئی می پردازند، اين دولت ھا ھستند که بايد اختالفات خود را از راه مسالمت و مذاکره و نه از طريق مخاصمه 

 مسالمت مناسبات ميان دولت ھا و اصولی که بايد بر آنھا حاکم باشد آن چيزی است که ھمزيستی. حّل و فصل نمايند

 دولت ھا به آن ۀتنظيم شد که بعداً ھم) ١٩۵۵(آميز نام گرفته و اصول آن برای نخستين بار در کنفرانس باندونگ 

  .پيوستند

ديگر را بپذيرند،  اجازه می دھد که موجوديت يک) ملت ھا، کشورھا(اصل ھمزيستی مسالمت آميز به دولت ھا 

ھمزيستی مسالمت . سر برنده ديگر در صلح و صفا ب ّل کنند، با يکديگر ح سود يکه اختالفات خود را منصفانه ب

کيانوری به اصل ھمزيستی مسالمت آميز که .  عمل نپوشيده است و نمی تواند بپوشدۀگاه در جھان جام آميز ھيچ

ز رساند که اين بزرگوار نه ا دھد و اين خود می می» انترناسيوناليسم مارکسيستی«معلوم خاص و عام است نام 
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 آن گفته ۀوفور درباره چيزی می فھمد و نه از ھمزيستی مسالمت آميز که ب) مارکسيستی(انترناسيوناليسم پرولتری 

اگر درک کيانوری را از انترناسيوناليسم بپذيريم معلوم می شود تمام امور سازمان . ورد آو نوشته اند، سر درمی

 اقتصادی اروپا، پيمان ۀجامع(در آن شرکت دارند ) ت ھاکشورھا، ملّ (ھای سياسی، اقتصادی، نظامی که دولت ھا 

بر اساس ) آتالنتيک شمالی، سازمان کشورھای غير متعھد، سازمان ھای کشورھای اسالمی، اکو و نظائر اينھا

  !!شود و ما نادانان از دنيا بی خبر آنرا نمی دانسته ايم می» حّل و فصل«انترناسيوناليسم پرولتری 

مارکس نگاھی انداخته باشد، شعاری که در » مانيفست کمونيست«بار و آنھم سرسری به  يکھر آنکس که حتی 

ً کيانوری يک. نظر او را جلب می کند» !پرولترھای سراسر جھان متحد شويد«: آنستۀسرلوح بار ھم به  آيا واقعا

ه است يا اين اراجيف را باين اثر مارکس نظری نينداخته يا اگر انداخته معنی و مضمون اين شعار را درنيافته 

  ورد؟ آ مارکسيسم بر عھده دارد بر زبان میۀخاطر وظيفه ای که در تخطئ

. ص(» ما ابالغ شده ت اجرائيه بارھا بأد حزب کمونيست شوروی از مواضع ھيانتقا«ـ کيانوری مدعی است که ۶

 به عضويت ١٣٢۵در از زمانی که ) منظور مواضع رھبری در قبال دولت دکتر مصدق است). (٢٨٩ و ٧٩

گاه   موقت ھيچۀت اجرائيأ ھيۀجز انتقاد بجا و بحق نخستين اعالميه ب) ١٣٣١(رھبری درآمدم تا ھنگام ترک ايران 

ت اجرائيه از چنين انتقادی أعنوان عضو ھيه من ب.  مقامات شوروی در امور داخلی حزب توده نبوده امۀشاھد مداخل

د به شخص  کيانوری نباشد می توان تصّور کرد که انتقاۀ و پرداختچنانچه اصل موضوع ساخته. بی اطالعم

  .ت اجرائيه از آن آگاھی نيافته استأکيانوری ابالغ شده و ھي

ما کشور خود را بھتر از ھر کس ديگری می شناسيم : ت اجرائيه بر اين عقيده بودهأدر برخورد با اين انتقاد گويا ھي

اين گفته که بيشک بر . ن خط مشی و سياست خود را داريمييری صالحيت تعو بيشتر از ھر کس ديگر يا مقام ديگ

مگر ممکن است مقامات حزب کمونيست اتحاد شوروی .  خود کيانوری استۀزبان ھيچ کس نيامده ساخته و پرداخت

قی ت اجرائيه يادآور شوند و رھبری در موضع خود ھمچنان سرسختانه باأ نادرست بودن مشی حزب را به ھيبارھا

شود تصّور کرد که افرادی  مانند بقراطی، بھرامی، يزدی از انتقاد مکّرر مقامات شوروی اطالع يابند  بماند؟ آيا می

  .را ناشنيده انگارند؟ با شناختی که من از اين افراد دارم چنين برخوردی را از جانب آنھا از محاالت می دانم و آن

خوانده  که در آنھا از دکتر مصدق و سياست دولت  وروی را میخاطرات کيانوری حاکی است که او مطبوعات ش

 آکادمی ۀ فلسفۀ فلسفی که از طرف شعبۀياد دارم که در يکی از شماره ھای مجلّ ه خوب ب« :شده است او حمايت می

 ۀلّ بايد بگويم که مج» .د آن درج شده بودئي نھضت ملّی ايران و تأۀ جالبی دربارۀشد مقال علوم شوروی منتشر می

شوروی ھا در آنزمان . فقط به مسائل فلسفی می پرداخت و مسائل سياسی در آن جائی نداشت» مسائل فلسفی«

دادند، نيازی نبود  مجالّت مختلف و متعّددی برای تحليل از مسائل سياسی و نھضت ھای دموکراتيک ملّی انتشار می

بنويسند که جای چنين مقاله ای ھم در چنين مجله ای مقاله » مسائل فلسفی «ۀ نھضت ملّی ايران در مجلّ ۀکه دربار

. افت و کيانوری را در آنزمان با زبان روسی آشنا نبود يوانگھی اين مجلّه فقط به زبان روسی انتشار می. نيست

ه را که ھر دو به زبانھای ديگر نيز ترجمه می شدند ب» زندگی بين المللی«يا » عصر جديد« ديگری مانند ۀشايد مجلّ 

  !گرفته است» مسائل فلسفه«ای ج

 دفاع از ۀ خاصی به مسائل و حوادث نگريسته است، از دريچۀکه آمد، از دريچ کيانوری در خاطرات خود، چنان

گونه ای ه که مسائل را ب طبيعی است چنين برداشتی جز آن. شوروی» سوسياليست«مشی و سياست امپرياليسم 

  . ديگری نداردۀوه دھد چارديگر مطرح کند و رويدادھا را دگرگون جل
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  سخنی کوتاه دربارۀ خودم

 کارگر آشنا کرد، ۀحزب توده بود که مرا با جھان بينی طبق.  کارگرمۀ ايران، حزب طبقۀ حزب تودۀمن خود پرورد

 بيشتری بخشيم، حزب توده بود که به ۀھم او بود که به من امکان داد شناخت خود را از اين جھان بينی ژرفا و دامن

اّما اينھا . کار بندم و تجربه بيندوزم، حزب توده بود که به من ھويّت کمونيستی داده ن امکان داد آموزش خود را بم

ھمه به من آموخت که دفاع از حقيقت را وجھه ھّمت خود قرار دھم، در دفاع از حقيقت استوار بمانم، از دشواريھا و 

درآورم، چه بسا اگر من » قھرمان بازی«سخنان درست قصد ندارم توّجه داشته باشيد که با اين . سختی ھا نھراسم

می نشستم، از پاسداران » تلّمذ« هللا مطھّری به تنيز مانند ديگران به زندان جمھوری اسالمی می افتادم در مکتب آي

واک، در زندان اوين، خواه در دست ساواک يا وا! که ديگران آموختند زندان فلسفه و سياست می آموختم چنان

 ۀو با آموخت» موزند آمی«آنچه را که به شما » بياموزيد«شرافت و مقام انسانی را تا آن حد تنّزل می دھند که شما 

استواری من در دفاع از حقيقت در شرايط زندگی روزمره است که ممکن است تا ! خود ديگران را نيز ارشاد کنيد

 ھمان ۀحقيقت برخاستم که ديگران تسليم شدند و اين ثمرمن در شرايطی به دفاع از . سرحد مرگ نيز پيش رود

 شناخت واقعی از آن جھان بينی است که در مکتب حزب توده آموختم، ۀآموزشی است که حزب توده به من داد، ثمر

  . استواری من در ايمان به اين مکتب استۀثمر

  :نويسنده ای که قلم خود را در خدمت صاحبان زور و زر نھاده می نويسد

 کمونيستی خويش ھويّتی چنان مشترک پيدا کرده اند که ۀاينجا و آنجا آدم ھائی ھستند که با گذشت«

  ».بدون آن خويش را چنان خواھند انگاشت که نيستند

دواند، به خودش حساب پس نمی دھد که چرا او  اين آدم پر مّدعا که قلم خود را نفھميده و نسنجيده بر روی کاغذ می

 خود گذشته ای بسيار دور، ۀ بورژوائی، ناسيوناليستی و حتی شوينيستی خود را حفظ کند و با گذشتحق دارد ھويّت

 ۀگذشت. چنان پيوندی برقرار سازد که بدون آن ھويّت خود را گم می کند، اما کمونيست ھا چنين حقی را ندارند

دست ه چرا بايد چنين گذشته ای را ب. نند مباھات است، آنھا به آن افتخار می کۀکمونيستی کمونيست ھای راستين ماي

 مذکور درآيند؟ چرا بايد ايدئولوژی پاک، منزه و آينده نگر ۀ آدمھائی از قماش نويسندۀفراموشی بسپارند و در جرگ

کمونيستی را با ايدئولوژی منحطّ بورژوازی جايگزين کنند و مبلّغ نظامی گردند که سراسر فساد و تباھی است؟ آيا 

ل درونی است که به کمونيست ھا ھويّت می بخشد؟ بگذار کمونيست ھای راستين ھويّت پرولتری و چنين تحوّ 

  ! نادان و نابخرد بادۀانترناسيوناليستی خود را نگاه دارند، ھويّت بورژوائی و ناسيوناليستی ارزانی امثال نويسند

ھملتر سخنی می توان گفت؟ اگر کسی شگفتا، آيااز اين م. »!اينھا ھمان حرف ھای کھنه است«:به من ميگويند

در يک مثلت قائم الزاويه، مربع َوتَر مساوی است به مجموع مربع دو ضلع ديگر، قضيه ای که دو ھزار و : بگويد

را  و در جائی خوانده ام که يکھزار سال پيش از فيثاغورث، بابليھا آن(را کشف کرد  ششصد سال پيش فيثاغورث آن

انسان منشاء حيوانی دارد که بيش از يک قرن : ای بر زبان آورده است؟ اگر کسی بگويدحرف کھنه ) می شناختند

 فيثاغورث يا تئوری داروين يک حقيقت است ۀاز کشف آن می گذرد حرف کھنه ای زده است که نبايد بگويد؟ قضي

 انسانی ۀ جامعۀحرف من، حرف روز، حرف زمان حاضر است، از آن مھمتر حرف آيند. و حقيقت کھنه و نو ندارد

که من می  را موشکافانه بررسی کند جز آن اگر صاحب نظِر بی نظری به وضع کنونی جھان بنگرد و آن. است

  .گويم نمی تواند بگويد

زنند، حرفھائی که قرنھا است بر  که کسانی اين ايراد را به من می گيرند که خود حرفھای  کھنه تری  می عجيب آن

 ۀ که از راست ترين جناح بورژوازی حاکم تا چپ ترين آن مدام و برای فريفتن طبقسر زبانھا است، حرفھائی
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ن، کوھل و بران بورژوازی حاکم از بيل کلينتکارگر و توده ھای زحمتکش، آنھا را تکرار می کنند، حرفھائی که رھ

و خدمتگزاران وی از مگر بورژوازی حاکم . ورند آميتران گرفته تا خامنه ای و رفسنجانی آنھا را بر زبان می

سخن نمی گويند و خود را مدافع آن نمی نمايانند؟ از کی تا )  کنونیۀدو سراب جامع(دموکراسی و عدالت اجتماعی 

 خود با ۀ برنامۀرا در سرلوح حال شعار دموکراسی وعدالت اجتماعی که بسياری تازه به کشف آن نائل آمده و آنه ب

 مگر می.  واقعی ھم ندارندۀ می دھند حرفھای تازه است؟ اين حرفھا حتی پشتوانخط َزر می نويسند و به اتفاق آواز

سه قرن است .  طبقاتی افسانه است، خواب و خيال استۀتوان منکر شد که دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامع

و وضع توده دھد؟ از يکس  عدالت اجتماعی می دھد، اّما واقعيت جامعه بر چه چيز گواھی میۀکه بورژوازی وعد

روز وخيمتر و رقّت بارتر می شود، شکاف ميان فقر و ثروت وسيعتر و عميقتر می گردد و از ه ھای مردم، روز ب

سوی ديگر اقليتی که فقط به سود و ثروت می انديشد و آمادگی ندارد حتی پشيزی ھم از سود و ثروت کالن خود 

 اّما چه می. از عضويت خود در حزب توده بسيار خوانده امرا در آغ شايد حرف ھای من نيز کھنه است، آن. بکاھد

. را نديد و نگفت  روز است و نمی توان آنۀلأحرف کھنه ای است که مس. ه نو استشود کرد حرف کھنه ای است ک

عاريت گرفته و  سر داده اند چنين می پندارند که پروردگار ه  بورژوازی را بۀشايد آن مردمان که شعارھای کھن

! را به آنھا محّول ساخته است و اگر ديگران طّی قرنھا کاری از پيش نبرند، آنھا خواھند توانست ت تحقّق آنرسال

  !چه تصّور باطلی

  .دھد، راه ديگری نيست تنھا سوسياليسم است که بشريت را از مغاک محروميت، فساد و انحطاط نجات می

و اگر شوروی » شمال ايران را به کمپانی ھای امريکائی دادساعد امتياز نفت تمامی مناطق «: ـ کيانوری می گويد١

ھا تقاضای امتياز نفت شمال را کردند برای آن بود که امريکا به مناطق شمالی ايران راه نيابد و گر نه شوروی ھا 

 در مصاحبه با يک خبرنگار ستالينطبری نقل می کنند که » کژراھه«که از  پس از آن. به نفت نياز نداشتند

 ميليون تن نفت داريم و در آنموقع توليد ۶٠مريکائی گفته است که ما برای بازسازی کشور ويران خود احتياج به ا

شوروی ھا برای جلوگيری از تبديل « :زند شوروی کمتر از يک سّوم اين رقم بود، کيانوری حرف خود را می

  !!حرف مرد يکی استمگر نه اينست که . » نفوذ امريکا تقاضای نفت کردۀايران به منطق

» علنی نشد«اين اّدعا که ساعد امتياز نفت تمامی مناطق شمال ايران را به انحصارھای امريکائی واگذار کرد ولی 

 طّی سخنرانی خود ١٣٢٣ مرداد ١٩که به احتمال قوی از اسکندری الھام گرفته بر چه پايه ای استوار است؟ ساعد 

  :در مجلس اظھار داشت

 دو نفر از مديران شرکت ِشل از لندن به ايران آمده و پيشنھاداتی ١٣٢٢ماه ]عقرب[در آبان «

 به دولت تسليم داشته و در اسفند ماه ھمان سال امتياز نفت قسمت جنوب شرقی ايراندائر بر 

تحصيل به تھران وارد و نيز برای » استاندارد واکيوم«نماينده ای نيز از طرف شرکت امريکائی 

ً کمپانی امريکائی سيکلنر نيز اطالع داد .  پيشنھاداتی به دولت دادندناحيهامتياز در ھمان  ضمنا

  )تکيه از من است (»در نظر دارد پيشنھاداتی در اين خصوص تسليم دھد

در اين بيانات علنی نخست وزير از پشت تريبون مجلس به اعطاء امتياز نفت مناطق شمالی ايران به انحصارھای 

؟ آنگاه کيانوری »علنی نشد«آيا اين بيانات علنی برای استتار واقعيت ديگری است که . م نيستامريکائی اشاره ای ھ

به ما «کس در ايران از آن خبر نداشت و ندارد دست يافته است؟ البتّه او اين معّما را با يک  به چنين رازی که ھيچ

  .حّل می کند که طبيعتاً کسی را قانع نمی کند» گفتند
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را به شرکت مختلط نفت ايران و شوروی تبديل کردند  اوريم که شوروی ھا پس از تقاضای امتياز آنياد بيه اگر ب

 ۀو سفير شوروی در ايران سادچيکف در پاسخ به نام) را می گويد که به نظر من درست نيست کيانوری عکس آن(

ياد بياوريم که در ه ز ھم اگر ببا. مصدق صريحاً نوشت که منظور دست يافتن به نفت است و نه چگونگی و شکل آن

 آذربايجان را امر داخلی ايران می ۀلأبر روی نفت می گذاشتند و مسمذاکرات قوام در مسکو، شوروی ھا تکيه را 

 ۀخاطر دستيابی به نفت بود، جنبه دانستند، آيا روشن نيست که تقاضای امتياز نفت شمال از جانب شوروی ھا ب

سی برای جلوگيری از استقرار امپرياليسم امريکا در مرزھای جنوبی خود که قرارداد  سياۀاقتصادی داشت و نه جنب

  .خود آنرا تأمين می کرده  خودب١٩٢١

از اتحاد شوروی مبّری » تبعيّت«د و حزب توده را از نخود دھه  ملّی بۀبرای آنکه قياف) و اسکندری(کيانوری 

عد که با انحصارھای نفتی امريکائی مذاکره می کرد قلمداد خاطر سقوط دولت ساه د، تظاھرات حزب را بنبنمايان

  .د و نه به نيّت با تقاضای امتياز از جانب شوروینمی کن

آی «ـ در آنزمان تنی چند از کارگران بيکار حزب توده بر روی چرخ ھای دستی پرتقال بار می کردند و با نوای ٢

  .لقب دادند» حزب پرتقاليھا«ينجھت حزب توده را از ا. در خيابان فردوسی می فروختند» !شيرين پرتقال

  

  

  

  

 


