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از »  برای مقابله با توطئه های آمريکا،برنامه های عملی« روزنامه اطالعات درباره

  .آن ها نظر خواسته است» برخی صاحبنظران، به اعتبار پيشينه سياسی و مبارزاتی«
پاسخ رفيق نورالدين کيانوری، دبير اول کميته مرکزی حزب توده ايران، به اين پرسش، در 

 به اطالع خوانندگان  ارديبهشت ماه روزنامه اطالعات چاپ شده است، که در زير15شماره 
  :می رسد» مردم«گرامی نامه 

  
 ديبهشت تنها مرحله ابتدايی ار5 و4با شکست تجاوز نظامی آمريکا در روزهای 

همدستانش برای در هم شکستن انقالب ايران نافرجام  وتوطئه همه جانبه امپريايسم آمريکا
از پا نخواهد نشست و چه پيش و چه پس از امريکا مانده است ولی ترديد نبايد داشت که 

 خواهد انتخابات مجلس، توطئه های تازه ای را، يکی پس از ديگری تدارک خواهد ديد و
  . کوشيد آن ها را عملی سازد

 28 تا 1331 تير 30از . تاريخ دردناک کشور ما شاهد گويايی بر اين واقعيت است
 يک سری پی در پی توطئه های کودتايی از سوی امپرياليست های آمريکايی و 1332مرداد 

 گذاشت که اين نبايد. تا باالخره موفق گرديد. انگليسی و دار و دسته شاه مخلوع انجام گرفت
بايد از کليه کمبودها و اشتباهاتی که راه را برای موفقيت . تاريخ دردناک دوباره تکرار شود

 مرداد آماده کرد، پند گرفت و به نظر من چنين اند پندهايی که ما بايد بگيريم و 28کودتای 
  :بدان عمل کنيم
ی ضد انقالب  نيروها کردن کوچکترين اقدام جدی و قاطع در سرکوبمصدقدکتر 

اين نيروهای ضد انقالب، هم در دستگاه دولتی و هم در نيروهای انتظامی، يعنی . انجام نداد
ارتش و ژاندارمری و پليس، و هم به صورت گروه و باندهای متشکل به صورت حزب 

 شعبان بی مخ ها در »متشکل«زحمتکشان، سومکا، بخشی از پان ايرانيست ها، و اوباش 
  .ودند و عمل می کردندهمه جا حاضر ب

تجربه های دردناکی در تاريخ داريم که نشان می دهد دشمن متشکل و خونخوار و 
خدعه گر داخلی، با کمک امپرياليسم و ارتجاع جهانی، که هنور در همه زمينه ها نيرومند 

لذا بايد . و ضربه را واری سازنداستفاده کنند » غفلت«است، می توانند از يک لحظه 
 که امروز با وضع »کمی و کيفی«با وجود تفاوت بسيار . ب را ريشه کن ساختدانقالض

 مرداد دارد، ولی واقعيت اينست که ضد انقالب به اشکال گوناگون حضور دارد 28پيش از 
  . و با تمام نيرو فعاليت می کند

، يعنی درست چند روز پس از پيروزی 1357 بهمن ماه 26حزب توده ايران در 
اگر به . ی مردم ايران، طی اطالعيه ای از يک خبر بسيار مهم پرده برداشتقيام تاريخ

 خواهيد ديد که حزب توده ايران افشا مراجعه کنيد، 1357 بهمن 28روزنامه کيهان روز 



با گذرنامه های جعلی از  نفر متخصصين خرابکاری و توطئه سيا 135 کرده است که
ندگی مخفی رفته اند و اين ها به ز. اندکشورهای اروپای غربی به ايران گسيل شده 

 انقالب است و ديگری خارج ساختن دستگاه های ی سازمان دادن ضدماموريتشان يک
در اين اطالعيه دقيقا گفته .  دادن جاسوسان ايرانی آمريکایالکترونيکی متعلق به سيا و فرار

شده است که تمام سرويس های جاسوسی کشورهای ناتو فعاليت خرابکارانه اين دسته را 
  . مورد پشتيبانی قرار می دهند

آمريکا درستی اين اطالع حزب ما هنگامی تاييد شد که پس از ماه ها که جاسوسخانه 
آنجا نمونه ای از جاسوسان سيا را با توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اشغال شد، در 

ده ها و دها نفر از اين جاسوسان، از همان روز اول پس . گذرنامه بلژيکی به چنگ آوردند
از انقالب، مشغول کار شده اند و هنوز هم باقی هستند و تمام اقدامات ضد انقالب را سازمان 

 آمريکا در يونان و اسراييل و همين ها هستند که در تهران فرستنده و پايگاه های. می دهند
مصر و از مدتی به اين سو با ترکيه در ارتباطند و نقشه های عملياتی خودشان را با توطئه 

  .هااز خارج هماهنگ می سازند
اين ضدانقالب سازمان يافته جبهه داخلی توطئه جنايت بار امپرياليست ها را، که به 

  .وند، اداره می کندوسيله امپرياليست های آمريکايی رهبری می ش
اين ضدانقالب را بايد سرکوب کرد و نيروهای انتظامی را بايد به طور واقعی در 

در غير اين صورت بزرگترين خطر از سوی همين جبهه بيرون . خدمت انقالب در آورد
  .خواهد آمد

بايد با تمام هشياری به همه مانورها برای انحراف افکار عمومی و تفرقه اندازی و 
د تشنج و خرابکاری در دستگاه دولتی و خرابکاری در تاسيسات نفت و کارخانه ها توجه ايجا

داشت و ترديد نکرد که سرنخ تمام همه اين مانورها، که هدفش ايجاد نفاق در ميان نيروهای 
و خلقی است ـ چه اجراکنندگان آن آگاه باشند و چه نباشند ـ وفادار به انقالب ضد امپرياليستی 

  .اين ضدانقالب سازمان يافته و زير رهبری ماموران سياستدر دست 
مبارزه همه جانبه با اين ضدانقالب تنها در صورت اتحاد همه نيروهای راستين 

به . انقالب، صرفنظر از همه اختالف های مسلکی و عقيدتی و برنامه ای امکان پذير است
ين نيروها در موضع گيری عليه  هر اندازه هم که اين اختالف ها زياد باشد، اگر انظر ما

حزب توده . امپرياليسم صادق باشند، می توانند زبان مشترک پيدا کنند و با هم همکاری نمايند
  .ايران اين واقعيت را در عمل به ثبوت رسانيده است

  اگر ما بتوانيم در حل اين اولين و مبرم ترين وظيفه کاميابی حاصل کنيم و يا الاقل 
اين مشکل بزرگ به پيش برويم، مسايل مبرم ديگری، که حل آن برای حل در جبهه متحدی 

  :ها امکانات توطئه را ضعيف خواهد کرد، عبارتند از
ـ تجهيز و تربيت و آماده کردن ارتش بيست ميليونی برای مقابله با هرگونه تجاوز از 

  .خارج
بيکاری و ـ حل مسايل مبرم اجتماعی مانند مسئله ارضی و مسئله ملی و مسئله 

  .انقالب راستين فرهنگی
ـ حل بنيادی مسئله اقتصادی برای مقابله دراز مدت با جنگ همه جانبه اقتصادی که 

  .امپرياليست ها عليه ميهن ما آغاز کرده اند


