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  آغاز گفتگوهای حزبی نورالدين کيانوری
  با نسل جوانی که به حزب پيوسته بودند

  حزب ما در شرايط کار مخفی

  نويدسازمان 
  در نهضت انقالبی جهان

  
 در ايران  به بعد که سازمان های حزب35ت های حزب از سال های يدرباره فعال: س

 و همچنين فعاليت 42 خرداد 15متالشی شد، تدارک برای مبارزه عليه رژيم پس از قيام 
  . تا کنون توضيح دهيد50 و از 50 تا 42حزب در داخل ايران بين سال های 

  
 سال هايی که منجر به متالشی شدن تشکيالت تهران گرديد، يک دوران تأثر :ج

  . ايران استانگيز فعاليت تشکيالتی حزب ما در
 بزند و زب جاحفانه شهرياری توانست خودش را در در مهاجرت وضعی پيش آمد که متأس

ما . ن دوران مسئوليت رهبری حزب را داشتند سوء استفاده کندآاز اشتباه رفقايی که در 
 به علت نداشتن صالحيت سياسی و عدم اعتماد از حزب اخراج 1339شهرياری را در سال 

ه علت تغييراتی که در کادر رهبری حزب رخ داد، تمام تشکيالت داخل کشور بعد، ب. کرديم
البته او يک رفيق کمونيست وفادار است، ولی چون از . در دست رفيق رادمنش متمرکز شد

بی تجربه بود، فريب شهرياری را خورد و با وجود آنچه گذشته بود، بر اثر نظر تشکيالتی 
اش  کيالتی، مسئوليت مهمی به او داد و به ايران روانههمين بی تجربگی در زمينه کار تش

عناصر . در نتيجه، يک دوران واقعًا تأثر انگيز کار تشکيالتی ما در ايران شروع شد. ساخت
تعدادی از بهترين . واقعًا انقالبی که به سازمان حزب ما روی آوردند، به چنگ پليس افتادند

تاديم، يا دستگير شدند مانند رفيق خاوری، و يا شهيد کادرهای ما که ما از خارج به ايران فرس
بعضی ها هم پنهانی به دست دژخيمان رژيم به شهادت رسيدند، . شدند مانند رفيق حکمت جو

دوران فوق . مانند رفيق معصوم زاده و رفيق سرگرد رزمی و عده ای ديگر هم به دام افتادند
ه اين جريان را کشف کند و به محض کشف  توانست ريش حزبالعاده سختی بود، اما سرانجام

در سازمان حزبی تغييرات اساسی . آن، در جهت خنثی کردنش ضربه اساسی را وارد آورد
بدون هيچگونه ابايی، و خيلی .  کار ما از نو شروع شد50 يا 49های  در سال. وجود آمده ب

 يعنی ،مشروع کرديصريح بايد بگويم که بعد از جريان شهرياری، ما همه چيز را از صفر 
اما اين بار، بر اساس يک سيستم تازه . حتی يک ارتباط واحد و تک هم با داخل ايران نداشتيم

وجود آمد، از چنگ ه  توانستيم سازمان هايی را که ب ـ سيستم غير متمرکز ـکار تشکيالتی
ر امان ساواک که نيرومند ترين دوران خود در ده سال اخير را می گذراند، حفظ کنيم و د

ما گروه های . در اين دوران، هيچ يک از گروه های ما به چنگ ساواک نيفتاد. نگه داريم
بسيار تشکيل داديم، و اين ها غير از گروه هايی است که بدون ارتباط با مرکز حزب در 

 گروه تازه 60ما در آستانه انقالب بيش از . وجود آمدند و توانستند خود را حفظ کننده ايران ب
از گروه های کوچک گرفته، تا گروه ها و سازمان های . بی با مقياس های مختلف داشتيمحز

در نهضت  »  نويد«کار انقالبی سازمان . بود» نويد « بزرگ، که بزرگترين آن ها سازمان 
زياد نيستند احزاب برادری که در کشور های فاشيستی، . انقالبی جهان کار برجسته ای است



وجود بياورند و آن را ه در اوج قدرت فاشيسم در کشور خود توانسته باشند چنين سازمانی ب
 منظم از دسترس فاشيسم حفظ کنند، و باالتر از همه، بتوانند يک روزنامه سرتاسری به طور

حزب . های فاشيست زده جهان، اين يک واقعه نادر استدر تمام کشور. منتشر سازند
کمونيست آلمان که پس از حزب کمونيست اتحاد شوروی بزرگترين حزب با تجربه دنيای آن 
زمان بود، در دوره سلطه فاشيسم بر کشور خود، نتوانست به چنين موفقيتی دست يابد و تا 

البته شرايط اختناق فاشيسم . مه سراسری در آلمان منتشر سازدآخر هم موفق نشد يک روزنا
ما به کار سال های اخير انقالبيون ايران که . آلمان از اوضاع ايران به مراتب دشوارتر بود

به ما کمک فراوانی کرده اند، به همه مبارزان جوانی که در صفوف حزب ما به مبارزه 
به خصوص برای سازمان . ندی و افتخار می نگريمادامه می دهند، به همه اين ها، با سربل

العاده دشواری را  ، چرا که اين رفقا وظيفه فوق.احترام و اعتبار خاصی قايل هستيم» نويد«
با امکانات بسيار ناچيز خود شروع کردند و پيروزی بزرگی به دست . به عهده گرفتند

  . ا دو نفر شروع به فعاليت کردابتدا ب» نويد « که سازمان ! اين را بگويم رفقا. آوردند
يک زن و مرد جوان که با يک کودک نوزاد در اتاق کوچکی زندگی می کردند، 

تيراژ . وجود آوردند و توانستند کار آن را گسترش بدهنده  حزب را بنخستين چاپخانه مخفی
 هزار بود که در 60که در چاپخانه مخفی حزب به چاپ رسيد، » نويد«آخرين شماره 

ر ايران پخش شد، و ده ها هزار شماره ديگر نيز توسط ساير گروه ها مخفيانه تکثير و سراس
در شب های پيش از انقالب، که نويد ديگر علنی به چاپ می رسيد و پخش می . چاپ شد

  . رسيدرزا ه240شد، تيراژ آن به 
در اين .  کار کنيماکنون ما بايد با ابعاد و اشکال ديگری. کار تشکيالتی ما، اين سابقه را دارد
ارتش انقالبی فوق . تعداد کادر ورزيده ما زياد نيست. مرحله، احتياج مبرمی به کادر داريم

. العاده وسيع است و بايد اين ارتش انقالبی را متشکل کرد، تجهيز کرد و به راه درست راند
.  مبارزه کردبا اين گرايش ها بايد شديدًا. زيرا گرايش های نادرست، فوق العاده زياد است

همه اين ها کارهايی است که . مبارزه تئوريک، مبارزه تشکيالتی و مبارزه برای موجوديت
همين . متأسفانه، نيروی اساسی ما در حال تحليل رفتن است. ما را به خود مشغول کرده است

او . تديروز، شنيديد که يکی از بهترين و برجسته ترين رفقای ما، رفيق قدوه، با ما بدرود گف
  . سال در کنار صديق ترين ياران حزب مبارزه کرده بود45رفيقی بود که 

به اين جهت، ما به کمک دوستانی که فکر می کنند راه حزب درست است، احتياج فراوان 
 .مراتب بيشتر و فداکاری هر چه افزون تر، به ما کمک کننده آن ها بايد با فعاليت ب. داريم


