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   اناوباش
  گام به گام برسرنوشت

   حاکم شدند57انقالب 
  

  :هم خواهد کرد تاريخ قضاوت خود را کرد و باز
بخش مهمی از اسناد النه تمام اسناد ساواک، تمام اسناد گذشته مربوط به دولت آريامهر و 

اگر در اين اسناد . استجاسوسی آمريکا در اختيار مقامات مسئول جمهوری اسالمی ايران 
چيزی برای محکوم کردن حزب توده ايران پيدا می شود، چرا آن ها را منتشر نمی 

چنين اسنادی وجود نداشت و به همين دليل رهبری حزب توده ايران را به زير شکنجه (؟کنند
  .)ردند تا اعتراف دروغ بگيرندب

نقشه امپرياليسم آمريکا اين است که  نيروهای ما را به داخل خاک : حزب توده ايران -1
 آن را توطئه بسيار  ماعراق کشانيده و ما را درگير يک جنگ فرسايشی طوالنی نمايد و

  .يمخطرناک و دامنه داری در برابر جمهوری اسالمی می دان
حزب توده و سازمان فداييان اکثريت در پيروی از  :ب جمهوری اسالمیدفتر سياسی حز -2

، به دو جنبه مسئله توجه کرده و  برای آتيه و زمينه سازی برای آنسياست های شوروی
سعی دارند تا با گسترش تبليغات و بزرگ نشان دادن رنج ها و ضررها و خساراتی که امت 

از ورود نيروهای ما به خاک عراق ، ده اند کر ماه گذشته تحمل20مسلمان در طی اين مدت 
  ."جلوگيری کنند

  
در مطبوعات وابسته به حاکميت، در کنار : در هفته های اخير ما شاهد پديده نوی هستيم:  س

ارتباط با  ند گذشته، به حزب توده ايران، درحمالت ناجوانمردانه و افتراآميز سنتی، مان
موضع گيری هايی می شود، يعنی موضع گيری های  هم برای اولين بار آنفعاليت جاری 

حزب در ارتباط با مسائل سياسی کشور نيز مورد بررسی و پاسخگويی و ايرادگيری قرار 
ب جمهوری اسالمی، در ارتباط به عنوان نمونه از موضع گيری دفتر سياسی حز. می گيرد

 و موضع گيری ر حزب درباره جنگ تحميلی عراق عليه ايران در مرحله کنونی،ظبا ن
، که ارگان جوانان حزب جمهوری اسالمی است، در ارتباط با هشدار آينده سازانروزنامه 

حزب درباره فعاليت خرابکارانه کشميری ها در سازمان های دولتی و نهادهای انقالبی و 
  شما اين مسئله را چگونه ارزيابی می کنيد؟   . مطبوعات، می توان ياد کرد

واقعيت . تی استسه دوستان مطرح کرده اند، نکته درا نکته ای کبه نظر م: پاسخ   
اين است که پس از سقوط رژيم منفور شاه، تمام طيف مخالفان انقالب، به موازات بخش قابل 

 ساله کمونيسم 50توجهی از نيروهای مبارز اسالمی، که خواه ناخواه تحت تاثير افيون 
تند، با کمک همه  ايران و دستگاه ساواک قرار داشستيزی و توده ستيزی امپرياليسم و ارتجاع

آميزی را عليه حزب توده ايران   غيرمسلمان، تبليغات زهرآگين و افترا،چپ روهای مسلمان
ما درباره اين طيف رنگارنگ و پهناور . آغاز کردند و هنوز هم با پيگيری ادامه می دهند

دانقالبی، راديوهای آمريکا و ضکافی است به راديوهای . کرده ايمبارها مفصال صحبت 
به بسياری از مطبوعات و نشريات کنونی، که همه  اسرائيل و بی بی سی و آلمان غربی،



وابسته به حاکميت جمهوری اسالمی هستند، به حجتيه، به روزنامه هايی که به گروه های 
اين ها اين مرموزی وابسته هستند و به بعضی از مجالت نگاه کنيم، تا ببينيم که در تمام 

  .تبليغات زهرآگين به شدت ادامه دارد و بهيچوجه قطع نمی شود
ولی واقعيت ديگری هم در جامعه ما هست، که عليرغم همه تبليغات زهرآگين،   

عليرغم همه فشارها و محدوديت های اجتماعی و سياسی که عليه حزب ما انجام می گيرد، 
ی و اجتماعی ما مطرح می شود، آن هم نه نظريات و ارزيابی های حزب ما در زندگی سياس

تنها برای دوستان ما، بلکه برای بخش قابل مالحظه ای از نيروهايی که رهبرانشان اين گونه 
خالصه افراد باالخره نظريات حزب . حزب ما را مورد حمالت زهرآگين خود قرار می دهند
شريات حزب ما به از ناگر چيزی . توده ايران را از اين طرف و آن طرف می شنوند

با توده ای ها صحبت می کنند و از نظريات آن ها درباره مسائل .  می خواننددستشان برسد
و تعداد اين . روز اطالع پيدا می کنند، و به اين ترتيب اين مسائل برايشان مطرح می شود

 افرادی که حزب توده ايران و نظريات آن درباره مسائل سياسی روز برايشان مطرح است،
  .کم نيست

مثال در دو هفته گذشته در مطبوعات و راديو و تلويزيون، به مناسبت های مختلف، باز هم 
اغلب می بينيم که حزب توده ايران را به هر حال يک طوری . حزب توده ايران مطرح شد

  .مطرح می کنند
خوب، خود همين مردم را کنجکاو می کند، کسانی را که در سياست وارد هستند،   

اين چه هيواليی است که اين قدر درباره اش : آنها از خود می پرسند که. کاو می کندکنج
دفتر حزب ما را که گرفته اند و مردم نمی توانند بروند به آنجا و ببينند اين ! ؟صحبت می کنند

پس کوشش می کنند به هر ترتيب از نظريات حزب ما  توده ای ها کيستند و چه می گويند؟
: وقتی مردم با نظريات ما آگاه می شوند، اين سئوال برايشان مطرح می شود کهو . آگاه شوند

اين جاست که . خيلی از حرف هايشان که درست است. اين ها که حرف های پرتی نمی زنند
غيره، بايد به سئواالت افراد  سازمان های سياسی و نهادهای اجتماعی و جمعيت ها و غيره و

  .بدهندخودشان در اين زمينه جواب 
ما می بينيم که مقاالت مختلفی در نشريات مختلف پيدا می شود که، اين جا و آن جا،   

مجبور هستند به موضع گيری های حزب توده ايران درباره مسائل روزمره انقالب پاسخ 
، به عنوان "رياکاری"البته کوشش می کنند که تمام نظريات درست ما را به عنوان . دهند

، توده ای ها خودشان "جا باز کنند" عنوان اين که توده ای ها می خواهند ، به"فرصت طلبی"
، و از اين قبيل جلوه "از پشت خنجر بزنند"لمداد می کنند برای اين که قار انقالب را طرفد
ه به نظريات جبه نظر ما، اين تو. تی توجه کنندولی باالخره به مسائل سياسی بايس. می دهند

دليل اين . غم تمام اين فشارها و تمام اين تبليغات، در حال رشد استحزب توده ايران، علير
  .که اخيرا برخوردهای انتقادی به نظريات حزب ما می شود، از اين جاست

ولی هدف اين برخوردهای انتقادی هنوز انجام يک گفتگوی سازنده درباره مسائل و   
دگرانديشانی که در مسائل فلسفی خوب، ببينيم اين : اين طور نيست که بگويند. نظريات نيست

با ما هم عقيده نيستند، واقعا در مسائل سياسی چه می گويند؟ شايد حرف حسابی بزنند، به 
البته نمی توانيم بگوييم که . نه، متاسفانه هنوز به اين درجه نرسيده اند. حرفشان توجه کنيم

ما خيال .  نه، اين طور نيست.هيچ کدام از نيروهای مبارز مسلمان به اين نتيجه نرسيده اند
می کنيم که بخشی از نيروهای مبارز مسلمان، حتی بخشی از عناصر موثر در حاکميت، با 

ولی هنوز . توجه سازنده ای به نظريات حزب توده ايران در زمينه های مختلف نگاه می کنند
برخورد می هم متاسفانه اکثريت با آن هايی است که خصمانه به نظريات حزب توده ايران 

" دردآور"است، که برای آقای قرائتی " دردآور"کنند، و حرف حسابی ما همانقدر برايشان 
  !بود، که حزب توده ايران اعالم آمادگی کرده است برای شرکت در جهاد سوادآموزی



" درد"آن ها به علت بغض و کينه بی حسابی که به حزب ما دارند، از هر حرف درست ما 
هر وقت يک حرف درست ما جا می افتد، . سياست هم همينطور استدر ! شان می آيد

شما ديديد وقتی که توطئه قطب زاده برمال شد، سرمقاله روزنامه ! شان می آيد"درد"
ديديد، ما که گفتيم : حاال توده ای ها باز می گويند: اطالعات با چه دردی صحبت می کرد که

آدم از اين نوشته . م اين درد را احساس می کردآد. واقعا با درد بود! قطب زاده جاسوس است
طفلک ها، آخر چرا اينقدر درد می کشيد از اين که حزب . دلش برای نويسنده می سوخت

توده ايران حرف درست زده؟ حزب توده ايران سه سال پيش به شما گفته است که از اين 
اين . يگر برحذر باشيدامروز هم دائما می گويد که از جاسوس های د. جاسوس برحذر باشيد

خوب، عقب افتادگی اجتماعی اين . ولی شما به حزب ما فحش می دهيد. که درد ندارد
خاصيت را هم دارد، که افراد از شنيدن حرف های صحيح کسانی که خيال می کنند دشمنشان 

  .هستند، درد می کشند
هفته ای که گذشت، حاال ببينيم که در همين دو هفته اخير، چه گذشته است؟ در اين دو   

ما در مجموعه رسانه های گروهی وابسته به حاکميت، دو نوع برخورد با حزب توده ايران 
مثال در روزنامه . را ديديم، که گاه اين دو نوع برخورد، با هم در يک رسانه وجود داشت

با يعنی يک نوع يک کمی متين، با بحث استداللی، . جمهوری اسالمی ما هر دو نوع را ديديم
" اوباشانه"و نوع ديگر، که من آن را نوع . تالش برای اين که جدی به مسائل برخورد کند

ولی همان طور که مبارزان . چيز خاصی نيست" اوباشانه"البته اين کلمه . نام می گذارم
را عنوان کردند، و بسيار قشنگ هم عنوان کردند، ما هم می " تروريسم اقتصادی"مسلمان ما 

  .را در سياست و برخورد و رفتار سياسی و مطبوعالی مطرح کنيم" اشیاوب"توانيم 
سرچهارراه . چاقو نمی کشد: خصوصيات ويژه ای دارد" اوباشی گری مطبوعاتی"  

بدون هيچ گونه رعايت عفت کالم، . تهمت می زند. ولی افترا می زند. نمی ايستد عربده بکشد
هر تهمتی بخواهد، می . می آيد، می گويدچه از دهنش در رعايت ادب، رعايت انسانيت، هر

درست مثل چاقوکش سرچهارراه محله، که به . زند و به هيچ کس هم حساب پس نمی دهد
، برای اين که پاسبان محل طرفدار اوستهيچ کس حساب پس نمی داد، چون می دانست که 

ر بخشی از عين همين را ما د. ديگران هم که جرات ندارند حرف بزنند. باجش را می گيرد
چقدر ما گفتيم که در هر . شما نگاه کنيد که چقدر به ما افترا می زنند. مطبوعات می بينيم

 پيشنهاد کرديم که شخص شما آيت اهللا بهشتی ما به ـمه صالحه ای که شما قضاتش باشيد محک
 حاال. قاضی چنين محکمه ای باشيد ـ ما حاضر هستيم به هر يک از اين افتراها جواب بدهيم

، يا ديگر شخصيت های آيت اهللا منتطریهم حاضر هستيم که در هر محکمه ای که شخص 
ولی هيچ کس به اين . بارز خط امام، رييس اش باشند، به تمام اين افتراها جواب بدهيم

بياييد به بودجه مالی حزب توده ايران : ده بار مطرح کرديم که. تقاضای ما توجه نمی کند
اگر ! وان عالی کشور، آقای دادستان کل کشور، آقای دادستان کل انقالبآقای رييس دي. برسيد

. پس جلوی اين افترا زنان را بگيريد: ما می گوييم. نمی آييد برسيد ديگر تقصير شما است
  .ولی خوب، نمی گيرند

اوباشی گری : لذا از اين به بعد، ما اسم اين شيوه برخورد به حزب ما را می گذاريم  
   !مطبوعاتی

شما نگاه کنيد، مثال اين اوباشی گری نيست، که بيايند در تلويزيون برنامه ای بگذارند   
، که هدفش عبارت بوده است از توهين و افترا به حزب 1332 مرداد 28به مناسبت کودتای 

توده ايران، و به اين وسيله در واقع عمال خواسته اند که کودتای آمريکايی را توجيه کنند؟ و 
  :يد که برنامه را چقدر مزورانه و موذيانه تنظيم کرده انداما ببين

برنامه با جمله ای از کيم روزولت، طراح کودتا، آغاز می شد، که در آن کيم   
روزولت پايه اصلی کودتا را بيان می کند و می گويد که بايد خطر کمونيسم را آن قدر بزرگ 



يا شاه يا رژيم : ر دوراهی قرار دارندکنيم، که مردم و ارتش به اين نتيجه برسند که بر س
  !کمونيستی وابسته به مسکو

م اين برنامه در خوب، حاال نگاه کنيم که خود اين برنامه چه کار کرده است؟ تما  
است، يعنی عينا " خطر حزب توده"است، " خطر کمونيست شدن ايران"جهت نشان دادن 

 و تمام سياست آمريکا در ايران "سيا"همان کاری را کرده است که کيم روزولت جاسوس 
اگر مردم از کمونيسم بترسند، : معتقد است که" سيا"کيم روزولت جاسوس . عمل کرده است

  .از شاه دفاع خواهند کرد
خوب، حاال ترساندن از کمونيسم، مردم را به کدام سو خواهد فرستاد؟ آيا غير از اين   

ا اين همان نيست که حجت االسالم خوئينی است که باز هم به سمت آمريکا خواهد فرستاد؟ آي
ای خطر شوروی را در سرحدات مطرح می کنند، برای اين که آمريکا  عده: ها گفت

شوروی را مطرح می کنند که : فراموش شود؟ آيا اين همان نيست که امام خمينی گفته اند
  آمريکا منسی بشود؟

ين کيم روزولت جاسوس برنامه سيمای جمهوری اسالمی ايران با جمله ای از هم  
و در همين مضمون آغاز می شود و با کمال تاسف به جای اين که پيگيرانه دنبال شود " سيا"

و نشان داده شود که توده ای ستيزی و شوروی ستيزی چه خدمتی به امپرياليسم کرد و 
  مرداد شد، عمال به توده  ستيزی و شوروی ستيزی دامن28چگونه پايه اصلی طرح کودتای 

  . مرداد در شرايط امروز کمک می کند28می زند و در نتيجه به توطئه ای نظير 
ما از روش مقامات مسئول جمهوری اسالمی ايران در اين مورد بی اندازه متعجبيم و   
امروز جمهوری اسالمی . چرا؟ زيرا امروز حکومت در دست شاه و ساواک نيست. متاسف

ک، تمام اسناد گذشته مربوط به دولت آريامهر و بخش تمام اسناد ساوا. در ايران حاکم است
. مهمی از اسناد النه جاسوسی آمريکا در اختيار مقامات مسئول جمهوری اسالمی ايران است

اگر در اين اسناد چيزی برای محکوم کردن حزب توده ايران پيدا می شود، چرا آن ها را 
ی دو سه سال است دارند در هر چمدان و ، ما اين طور شنيده ايم که عده زيادمنتشر نمی کنند

بسته و گونی و گنجه ای که در آن ها سند هست، می گردند، تا شايد چيزی عليه حزب توده 
ولی تنها چيزی که پيدا کرده اند همان کتاب های معروف ساواک است با ! ايران پيدا کنند

های وابسته به دربار و و نوشته های روزنامه کتاب سياه و سير کمونيسم در ايران عنوان 
با اين همه امکانات و . امپريالسم، مانند تهران مصور و شاهد و رستاخيز و غيره و غيره

هيچ چيز ديگری عليه اسنادی که در اختيارشان است، طی سه سال و نيم بعد از انقالب، 
  .تاين افتخار حزب ماس. اين يک واقعيت تاريخی است. حزب ما نتوانسته اند پيدا کنند

 مرداد فيلم 28حاال ببينيم وقتی که سيمای جمهوری اسالمی ايران می رود درباره   
  :درست می کند، به کجا می رسد

واقعيت اين است که فيلم های آرشيو تلويزيون که از دوران مصدق باقی مانده، همه   
اليستی حاکی از مبارزه حزب ما عليه آمريکا و رژيم شاه و در دفاع از جنبه های ضدامپري

حکومت مصدق است، تا جايی که سيمای جمهوری اسالمی ايران، هر صحنه ای از مقاومت 
ولی سيمای ! مردم را که نشان داد، مربوط به تظاهرات زير رهبری حزب توده ايران بود

جمهوری اسالمی ايران، می شود گفت ناجوانمردانه، وقتی اين صحنه ها را نشان می داد، به 
  .فتحزب ناسزا می گ

حاال ما برخی از اين صحنه ها را يادآوری می کنيم، چون مردم ديده اند و سازندگان برنامه 
  :سيمای جمهوری اسالمی ايران ديگر نمی توانند زيرش بزنند

  . مرداد بود25صحنه ای از رفتن شاه ـ که محصول اقدامات حزب ما در  )1
  !مسکوحزب توده ايران و دستورالعمل " چپ روی"متن ـ حمله به 

صحنه ای از جمعيت ـ عکسی از تجمع مردم در تظاهرات ضدامپرياليستی حزب توده ) 2
  .ايران



  .متن ـ بحث از اين که حضور مردم در صحنه الزم است
ولی همان جا توهين اين مردم کی بودند؟ اين ها اعضا و هواداران حزب توده ايران بودند، (

  "!)ب تودهزمزدوران ح"به 
  . و سرکوب آن از طرف پليس32  مرداد27تظاهرات حزب ما در صحنه ای از ) 3
 از مسئولين و کادرهای حزب ما را توقيف کرد و  نفر600در اين روز پليس بيش از ( 

  .)بسياری از ارتباطات ما را در تهران گسيخت
و دوستان ظاهری مردم، که جبهه ملی " مزدوران حزب توده"متن ـ ملت مسلمان به دست 

  .ی شد، از صحنه خارج شدندناميده م
حزب توده ايران تظاهرات می کرد، پليس شاه حزب توده ايران را می کوبيد و اعضا و 

ملت " نفرشان را به زندان انداخت، حاال اين ها شدند 600هواداران آن را توقيف می کرد، 
  !)از صحنه خارج شدند" مزدوران حزب توده"که به دست " مسلمان

که هم ( وخورد مردم با پليس شاه ـ از صحنه های نبرد مبارزان توده ای صحنه ای از زد) 4
  .)شاه و هم جناح راست جبهه ملی آن ها را می کوبيدند

  .متن ـ آن قدر عقايد و افکار مردم ناديده گرفته شد، که دلسرد شده به خانه برگشتند
، "آزاد " ه روزنامه صحنه ای از عکس های گرفته شده از روزنامه های جنجالی، از جمل) 5

وابسته به " آزاد"روزنامه . (و نشان دادن مطالب و پوسترهای ضدمذهبی از اين روزنامه ها
بعد از . دارودسته آزاد مانند دارودسته بقايی بود. دربار بود و در جهت کودتا عمل می کرد

  .)ثری نيستاز محکوم کردن او ا" متن"کودتا هم آزاد وکيل شد، سناتور شد، که البته در 
  "!حزب وابسته توده "متن ـ گذاشتن اين مطالب و عکس ها به حساب 

رفته شده از روزنامه آتش ـ وابسته به دربار ـ که مصدق را در گنه ای از عکس صح) 6
  .آغوش انگليس نشان می دهد

  !متن ـ چپ و راست حول هم گرد آمدند
  !) استاست، حتما چپ" آتش"، اسمش "آتش"ظاهرا چون روزنامه (
سخنرانی سروان کاللی برای مردم . صحنه ای از تظاهرات مردم زير رهبری حزب ما) 7

  .1331 تير 30در  روز 
همان طور که حزب توده ايران از قبل به تمام واحدهای حزبی دستور داده بود، که در (

ی کنند، تظاهرات ضد قوام فعاالنه شرکت کنند، و حتی اگر برخوردی شد با تمام قوا ايستادگ
 داده شده بود که در هيچ جا به روی مردم آتش نکنند و به مردم به افسران توده ای هم دستور

. برخورد معروفی روی داد) ميدان امام خمينی کنونی(در ميدان توپخانه قديم . بپيوندند
ما به روی شما : افسران توده ای از تانک های خود بيرون آمدند و به مردم اعالم کردند که

عکس . ق و برای سرنگونی قوام صحبت کردندآن ها به نفع مصد. آتش نخواهيم گشود
سروان کاللی افسر عضو حزب توده ايران بود، که بعد از . تلويزيون از سروان کاللی است

  .)طرف رژيم شاه اعدام شد
  .متن ـ مصدق نتوانست از نيروی متشکل مردم با اهداف اسالمی استفاده کند

  .صحنه ای از تظاهرات مردم ، ادامه صحنه قبلی) 8
  .متن ـ مصدق تصور می کرد که با نشست و برخاست، نفوذ استعمار رخت برخواهد بست

  .ادامه همين صحنه، تظاهرات مردم زير رهبری ما) 9
برای کسانی که قدرت برايشان اولين مسئله است، استفاده از هر شخص و هر ! متن ـ بلی

ضت انقالبی شده، در مواقع آنها باعث نفوذ عوامل بيگانه به درون نه. وسيله ای همه نيست
  .حساس لطمه می زنند

  .تظاهرات مردم به رهبری حزب و حمله وحشيانه پليس) 10
متن ـ  منطق اين بود که با آزادی دادن به جناح های ارتجاعی در واقع جلوی چپ گرفته شود 

  .و به عبارت ديگر با تقويت دربار و خط ارتجاع حزب توده تضعيف می شود



 که امروز هم همين سياست از طرف جناحی از حاکميت، که به راست می بايستی گفت( 
اين جناح خيال می کند که با امتياز دادن به راست، به حجتيه، به . تازد، دنبال می شود

ولی واقعيت اين است که با . عيف می شودضتوده ای، واقعا حزب توده ايران تنيروهای ضد
  .) نه حزب توده ايران عيف می شود وضب تانقال، امتياز دادن به سرمايه داران غارتگر

  .تکرار صحنه سخنرانی سروان کاللی) 11
  .متن ـ با حفظ آزادی های کذايی، شاه را نصيحت می کردند

  !)واقعا چقدر اين ها با همديگر منطبق است(
: صحنه ای از کاريکاتورهای پليد روزنامه های درباری عليه مصدق، که می گويد) 12

  ." آهنگ مسکو داردمصدق "
  .متن ـ ضعف روحيه و ايدئولوژی حاکم به دولت و خود مصدق، که به راه سازش می رفت

صحنه ای از کاريکاتور مصدق از مطبوعات ارتجاعی، که ملت را با چنگال به دهان ) 13
  .می گذارد" روسيه"

با پنجاه درصد به مصدق به جای تکيه به مردم، پيشنهاد نفت ارزان : متن ـ ادامه مطالب قبل
  .دشمن در کمين نشسته داد

صحنه ای از مقاومت توده ای ها در يکی از تظاهرات مردمی، سرکوب شديد آنها از ) 14
  .  کشته ها و زخمی ها. طرف پليس و ارتش

حتی در . متن ـ حزب توده در مقابل هر حرکت از دولت، عکس العمل مخالف نشان می داد
به . نفت شمال نبايد ملی شود، بلکه بايد به شوروی داده شود: فتمقابل ملی کردن نفت می گ

محض شنيدن خبر فرار شاه، توده ای ها به خيابان ها ريختند، که جمهوری دموکراتيک 
  .برقرار کنند

 و تلويزيونی، يعنی اوباشی گری مطبوعاتیبه نظر ما، اين نمونه گويای است از 
بنای صحنه ها و عکس هايی که درست معکوس واقعيت اتهام و افترای بدون دليل، آن هم برم

  . مرداد28 تير تا 30و همه نشان دهنده مبارزه درخشان حزب ما هستند در جريان 
  :حاال يک نمونه ديگر را بگوييم. خوب، اين يک نمونه بود

مصدق پيشنهاد فروش نفت به شوروی : در روزنامه جمهوری اسالمی می نويسند که
  .از ما نفت نخريدکرد، ولی شوروی 

آخر چرا اين قدر تاريخ را تحريف می کنند؟ اوال مصدق در پيشنهاد فروش با تخفيف 
نفت، صريحا کشورهای سوسياليستی را از شرکت در اين مناقصه خارج کرد و به آن ها 

 امکانات کشورهای سوسياليستی فوق 1332ثانيا در سال . اصال حق خريدن نفت را نداد
آيا در آن تاريخ کشورهای سوسياليستی کشتی : اين سئوال مطرح است که. بودالعاده محدود 

اين . ن تاريخ هنوز خرابی های جنگ تمام نشده بودآنفت کش داشتند يا اصال نداشتند؟ در 
آيا کشورهای سوسياليستی در آن تاريخ اصال احتياج به نفت می : سئوال مطرح است که

عی که ما از آن تاريخ داريم، و در اسناد گفته ايم، اين است توانستند داشته باشند؟ تنها اطال
در همان تاريخ از وزارت پيشه و هنر به ما خبر دادند که از طرف مقامات شوروی : که

تقاضای خريد بنزين هواپيما، با امکان انتقالش با هواپيما، شده بود، ولی مصدق مخالفت کرده 
اسناد رسمی آن منتشر . روی جلوگيری کرده استمصدق حتی از فروش آهن پاره به شو. بود

مصدق، که کوشش می کرد به بهبود در روابط ايران و شوروی ميدان ندهد، چون . شده است
خيال می کرد که اين جريان آمريکايی ها را بيشتر به مخالفت با ايران تحريک خواهد کرد، 

  !حاضر می شد که نفت به کشورهای سوسياليستی بفروشد؟
و به . ظر ما، همه اين ها، در يک کلمه، عبارتست از تحريف آگاهانه در تاريخبه ن  

ولی ما . ، نام ديگری نمی توان داد"اوباشی گری مطبوعاتی"يا " تروريسم تاريخی"اين، جز 
اطمينان داريم که تمام اين تروريسم تاريخی، اين اوباشی گری مطبوعاتی و تبليغاتی، با 

  . بت خواهد شدمارک ننگينی در تاريخ ث



و اما در مورد گرايشی که دارای الاقل ظاهر مودبانه و منطقی است و يک بحث   
است، ما دو نمونه را ذکر می کنيم، تا نشان بدهيم که حتی در اين گرايش هم رگه هايی از 

  . همان برداشت های ناسالم وجود دارد
هوری ی حزب جمموضع گيری دفتر سياس) 31/5/61(در روزنامه جمهوری اسالمی  

 حزب توده ايران درباره جنگ تحميلی عراق عليه ايران، که در تريانظاسالمی در مورد 
قبال بايد بگوييم که در اين . ، مطرح شده، انتشار يافته است8شماره ، "پرسش و پاسخ"جزوه 

اگر . جا دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی کاری کرده، که نمی دانيم اسمش را چه بگذاريم
ولی به هرحال شلوغ کاری کرده . ، ممکن است به ما ايراد بگيرند"ناجوانمردانه"گوييم ب

پرسش و "جمله ای را از جزوه : است، که مسلما خودشان هم می دانند، و آن اين است که
ـ ارگان سازمان فداييان " کار"مله ای را از نشريه ای به نام جنقل کرده اند و بعد هم " پاسخ

به عالوه، نقل . ـ نقل کرده اند، و سپس اين دو را مورد نقد قرار داده اند) ثريتاک(خلق ايران
  .قولی هم از روزنامه پراودا کرده اند، که از راديو مسکو گرفته اند

 جمهوری اسالمی حتما می داند، که باگر هيچ کس نداند، دفتر سياسی حز: بايد گفت  
قرار گرفته " دفتر سياسی"و مورد استناد  ودمنتشر می ش" کار"اين روزنامه ای که به نام 

ـ که مورد حمله ) اکثريت(است، نه فقط هيچ گونه وابستگی به سازمان فداييان خلق ايران
متعلق به گروه انشعابی " کار"قرار گرفته است ـ ندارد، بلکه اين روزنامه " دفتر سياسی"

اين گروه انشعابی .  استمیمورد تاييد و پشتيبانی رهبری حزب جمهوری اسالاست که در 
ندارد، بلکه تمام تالشش ) اکثريت(نه فقط مناسبات دوستانه ای با سازمان فداييان خلق ايران 

در اين جا خود را به ندانستن زدن، خيلی ناشيانه . در جهت درهم شکستن اين سازمان است
وزنامه جمهوری اگر يک نويسنده ر. واقعا ما نمی دانيم که اسم آن را چه بگذاريم. است

چنين چيزی را نوشته بود، می شد به او بخشيد، که خوب، او " ک.م"يا " ج.س"اسالمی مثل 
ولی دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی، که به نظر ما . از جريان پشت پرده اطالع ندارد

در هر صورت ما . روابطی هم با اين گروه انشعابی دارد، حتما از اين جريان با خبر است
  .ره قسمتی که به نام حزب توده ايران مطرح شده، بحث می کنيمدربا

در تحليل دفتر سياسی حزب جمهوری اسالمی، از قول حزب توده ايران، گفته می   
  :شود

نقشه امپرياليسم آمريکا اين است ای کيانوری نتيجه می گيرد که ق، آبا توجه به اين گزارش"
يده و ما را درگير يک جنگ فرسايشی طوالنی که  نيروهای ما را به داخل خاک عراق کشان

 ، که نمايد و آن را توطئه بسيار خطرناک و دامنه داری در برابر جمهوری اسالمی می داند
  ."مسئوالن بايد با واقع بينی با آن روبرو شوند

  :خودش نتيجه می گيرد که" دفتر سياسی"بعد 
 برای آتيه و زمينه ست های شورویحزب توده و سازمان فداييان اکثريت در پيروی از سيا"

، به دو جنبه مسئله توجه کرده و سعی دارند تا با گسترش تبليغات و بزرگ سازی برای آن
 ماه گذشته 20نشان دادن رنج ها و ضررها و خساراتی که امت مسلمان در طی اين مدت 

  ."از ورود نيروهای ما به خاک عراق جلوگيری کنندتحمل کرده اند ، 
  .همان اتهامات کذايی تکرار می شودبعد هم 

ب جمهوری زچرا دفتر سياسی ح: د، اين است کهسئوالی که در اين جا مطرح می شو
به . اسالمی به انتشار اين تحليل رسمی پرداخته است؟ جواب اين سئوال را من در پيش دادم

ح نظر من، هشدارهای حزب ما در محافل سياسی و در داخل حزب جمهوری اسالمی مطر
ب جمهوری زيت حزب توده ايران، دفتر سياسی حشده و برای خنثی کردن اين هشدار با اهم

  .اسالمی مجبور شده است که فقط به يک مقاله نپردازد و خودش به ميدان بيايد و تحليل بدهد
ب جمهوری اسالمی به نظر حزب ما کوچک ترين پاسخی نداده زولی دفتر سياسی ح

 گفته ايم که امپرياليسم آمريکا هدفش اين است که نيروهای ما را به ماما چه گفته ايم؟ . است



و ما اين جريان را . داخل خاک عراق بکشاند و ما را درگير يک جنگ فرسايشی بنمايد
توطئه بسيارخطرناک و دامنه داری در برابر جمهوری اسالمی دانسته ايم و خواسته ايم که 

چرا به . اين حرفی است که حزب توده ايران زده. وندمسئوالن با واقع بينی با آن روبرو بش
اين جواب نداده ايد؟ کدام يک از جمالت و کلمات اين ارزيابی نادرست است؟ مگر نه اين 
است که در چند هفته ای که از ورود نيروهای مسلح ايران به داخل خاک عراق گذشته است، 

  درستی اين ارزيابی صد در صد تاييد شده است؟
. آيا فقط ما اين حرف را زده ايم؟ نه، ديگران هم بعد از ما اين حرف را زدندو اما 

، از رهبران بنام حزب جمهوری اسالمی، از هاشمی رفسنجانیببينيد، حجت االسالم 
دولتمردانی که در صحنه سياسی کامال وارد هستند، در مورد علل ورود نيروهای مسلح 

  ):9/5/61جمهوری اسالمی، (ل می کنند ايران به داخل خاک عراق، چگونه استدال
ما جنگ را تشديد کرديم برای اين که . اولين دليل ما ، پايان دادن به جنگ است"

چرا که دشمنان جمهوری اسالمی، . . . اين بزرگ ترين هدف ماست . جنگ را تمام کنيم
ا بماند و برخالف ادعاهايشان، با همه وجودشان تمايل دارند که جنگ ايران وعراق سال ه

دشمنان جمهوری اسالمی ، دشمنان انقالب، . برای دشمنان اسالم بهترين مائده آسمانی است
امپرياليست ها و ابرقدرت ها مطلقا نقشه شان اين بود که اگر می شود با جنگ ايران را 

  وجنگ ادامه پيدا کندبرنامه آن ها اين شد که . از يک سال پيش فهميدند نمی شود. ساقط کنند
اين را اگر بگويند ، . آن ها نمی توانند بگويند که جنگ باشد. . . دو کشور در مقابل هم باشند 
اما هدف اصلی شان اين است که جنگ . بايد بگويند جنگ نباشد. برای خودشان بد می شود

بسياری از کشورهای . نه تنها دولت های ابرقدرت، ارتجاع منطقه هم همين است. باشد
اسرائيل . خود بعث عراق هم همين را می خواهد. رس هم همين را می خواهندجنوب خليج فا

اين جنگ اگر بخواهد ادامه پيدا کند، فوق العاده برای دشمنان اسالم . هم همين را می خواهد
  ." و ابرقدرت ها مفيد است

نقشه آمريکا اين است که : خوب، ببينيم محتوی اين اظهارنظر با محتوی اين جمله که
وهای ما را به داخل خاک عراق بکشاند و ما را درگير يک جنگ فرسايشی طوالنی نير

نمايد، يعنی جنگ را نگه دارد، و اين توطئه بزرگی عليه انقالب ايران است، چه فرقی دارد، 
  و کجای نظر ما نادرست است؟

برای اين که به حرف درست ما باالخره جواب ندهند، شروع می . مطلب روشن است  
در حالی که درک حقايق و قبول . . . و " دستور از مسکو"، "وابستگی: " به اتهام زدنکنند

  .واقعيت چقدر آسان تر است از تحريف آن ها و لجاج در نفهميدن آن ها
همان طور که بارها گفته ايم، حزب ما صدام را يک متجاوز به حقوق نه فقط مردم 

برانداختن حاکميت . خش ملی در منطقه می داندايران، بلکه به حقوق تمام جنبش های رهايی ب
گروه صدام از کشور مجاور ما عراق، اهميت فوق العاده برای پيروزی نهايی انقالب ما بر 

ولی برانداختن صدام فقط يک راه دارد، و . امپرياليسم و ارتجاع و صهيونيسم در منطقه دارد
ما راه ديگر را، همان طور که . ستآن کمک موثر و همه جانبه به نيروهای انقالبی عراق ا

دام هايی می دانيم که امپرياليسم افکنده و می افکند و با تمام قوا کوشش می کند که گفته ايم، 
اگر جمهوری اسالمی در اين دام ها بيفتد، صدمات جدی به انقالب . اين دام ها را نگه دارد

  .ی خيلی دشوارتر می کندايران وارد می شود و يا الاقل راه انقالب ايران را خيل
. ب جمهوری اسالمیزه برخورد نسبتا جدی دفتر سياسی حاين است برخورد ما ب

 ستيز، در  ای، همان جوابی است که به تمام ياوه سرايان توده"پاسخ گو"ولی جواب ما به 
  .جواب تازه ای نداريم. طول اين بحث های مکرر خود، داده ايم

ضرورت " مقاله ای دارد بنام 61 مرداد 25م در ه" آينده سازان"و اما نشريه 
  :، در کادر، با رنگ سرخ، که طی آن می نويسد"تاريخی يا ضرورت مقطعی

  :کيانوری در اين پرسش و پاسخ سعی در القاء دو موضع گيری دارد"



انقالبی و خط امامی نشان دادن حزب توده و در نتيجه زدودن حساسيت های مربوط به  -1
  آن
ب توده به عنوان عناصر ضدانقالبی و تضعيف کننده خط زف ح نيروهای مخالمعرفی -2

  ."ضدامپرياليستی انقالب
   خوب، من خيال نمی کنم که حزب توده ايران اصراری داشته باشد که حتما انقالبی بودن 

حزب توده : خود را نشان دهد، برای اين که کمتر کسی هست که در اين واقعيت ترديد کند که
  .ن يک حزب انقالبی استايرا

در همان حزب جمهوری " آينده سازان"حتی مخالفين سرسخت حزب ما، نسل باالتر از 
نيرويی که طرفدار تغييرات بنيادی در : اسالمی هم مجبور هستند اين واقعيت را بپذيرند که

 جامعه باشد و چهل سال هم برای آن مبارزه کرده باشد، نيرويی که بخواهد سرمايه داری
وابسته به امپرياليسم را از کشور براندازد، نيرويی که عليه رژيم سلطنت استبدادی شاه آن 

  .طور جنگيده باشد، ديگر برای اثبات اين که انقالبی است، به استدالل احتياج ندارد
نشان بدهد، اين باز " خط امامی"اما اين که حزب توده ايران می خواهد خود را   

خط امام . است" خط امامی"ب توده ايران هيچ وقت نگفته است که حز. تحريف واقعيت است
امپرياليستی و  ما در جنبه های ضد. دارای جنبه های فلسفی، مذهبی، سياسی و اجتماعی است

، و اين موضع را ما در ارتباط با نظريات امام خمينی، مردمی از خط امام پشتيبانی می کنيم
ما در بيانات اوليه خود با تحليل دقيق . ز هم بيان می کنيمامرو. از همان روز اول بيان کرديم

 پنج نکته مهم و اساسی و عمده می بينيم، که با هدف های ما نزديک خط امامما در : گفتيم که
  :اين پنج نکته عبارتند از. است، لذا ما با اين پنج نکته موافقت جدی داريم

 امام، سمت گيری ضداستبدادی سمت گيری ضدامپرياليستی امام، سمت گيری مردمی  
امام، تعهدات امام درباره تامين آزادی برای همه، حتی برای دگرانديشان در جامعه، و مبارزه 

  .عليه سرمايه داری غارتگر
اين نکات اساسی را ما در خط امام ديديم و به همين جهت هم از آن پشتيبانی کرديم و   
 عين حال که می گويند مارکسيست اند، می گويند پس تکرار اين که توده ای ها، در. می کنيم

ما مارکسيست هستيم، ولی پشتيبانی ما از . هستيم، تحريف واقعيت است" خط امامی"ما : که
تجربه هم نشان داده است، که در مواردی که ما . خط امام در همان جهاتی است که گفتيم

آميز تشخيص داده ايم، با سياست حاکميت جمهوری اسالمی ايران را نادرست و اشتباه 
شهامت شهروندی، که گاهی اوقات می توانسته برای ما خيلی گران تمام شود، و خيلی هم 

می " آينده سازان"مطلب ديگری که . گران تمام شده، ما نظريات خود را با صراحت گفته ايم
ان حزب توده ايران سعی دارد که نيروهای مخالف خود را به عنو: گويد، اين است که

  .عناصر ضدانقالبی معرفی کند
در مقابل دو : ، نگاه کنيد61 مرداد25، مورخ "آينده سازان"خوب، به همين روزنامه   

صفحه فحاشی به حزب توده ايران، اگر يک مطلب عليه آمريکا، دشمن شماره يک همه 
ن نيست؟ آيا آمريکا مهم تر از حزب توده ايرا: ما می گوييم که! محرومان جهان، پيدا کرديد

اصال چطور ممکن است شما در اين همه فحشی که به حزب توده ايران می دهيد، کلمه 
  !آمريکا اصال از يادتان برود؟

 حاال ما درباره فرهنگ و ادب اين نويسندگان جوان حزب جمهوری اسالمی زياد 
ود که برای نشان دادن آن، فقط ذکر يک جمله کافی است، تا روشن ش. نمی خواهيم بحث کنيم

سطح گفتگوی سياسی و بحث و انتقاد سياسی اين جوانانی که حتما از بزرگترهايشان درس 
  :می گيرند، در چه حد است اين جمله را بخوانيم

حزب توده که از همان آغاز انقالب اسالمی و حتی در زمان های گذشته موضع "
آشکار شده، از چنان گيری های منافقانه و بی خردانه و تهی شده از بصيرتش بر همگان 

  ."حماقت واقعی برخوردار است که باز هم دم از اهتزاز پرچم سوسياليسم در ايران می زند



واقعا اين ها می خواهند سياستمداران اين ! بايد گفت دست مريزاد به اين همه ادب
ن کشور بشوند؟ اين ها هستند که می خواهند انقالب اسالمی را به تمام جهان صادر کنند؟ اي

 ! ها هستند که درس می دهند به تمام انقالبيون دنيا، که بايد از ما آموزش سياسی بگيريد؟


