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  مراسم يادبود کيانوری در تهران

  يک لحظه نبايد صحنه 
  عملی مبارزه را ترک کرد

  
  

موجب آن مراسم يادبودی به اخيرا، متنی همراه با خبری کوتاه به راه توده رسيده است، که 
ما . برای زنده ياد نورالدين کيانوری دبيراول وقت حزب توده ايران در تهران برپا شده است

چنان که از زمان دقيق برپائی اين مراسم و هويت  يادبود اطالع نداريم، آناز جزئيات اين 
دست ما سخنرانی، سخنران اصلی اين مراسم به بخش هائی از . سخنرانان آن بی اطالعيم

  .رسيده است که آن را با اندکی ويرايش منتشر می کنيم
ز، که وعده انتشار فرصت را غنيمت شمرده و پيرامون آخرين دست نوشته های کيانوری ني

  :آن را داده بوديم اطالع می دهيم
دست ما رسيده و تاکنون دو بخش قابل انتشار آن اين دست نوشته ها به صورت پراکنده به 

را، که به مقاله ای ويژه حوادث روز است تنظيم کرده ايم که در نظر داشتيم و همچنان 
دليل تشار راه توده بازهم به چنانچه ان.  راه توده منتشر کنيم128داريم، آن را در شماره 

تنگناهای مالی و زمانی ممکن نشود، اين مقاالت را هم روی سايت راه توده منتشر خواهيم 
برخی از اين يادداشت ها، عمدتا در برگيرنده اطالعاتی است که بايد در زمان و . کرد

  .موقعيت خود آن ها را بررسی کرد و به سينه تاريخ سپرد
  :پی می آيد، بخش هائی از سخنرانی ايراد شده در مراسم يادبود کيانوری استآنچه در 

  
 از انجمن .مانده دراينجا جمع شده ايمپشت يکصد سال آن   کهمسيریدر ادامه امروز، ... «

 تبريز، سوسيال دموکراسی انقالبی، انقالب جنگل، حزب کمونيست ايران، ارانی و غيبی
  . ايرانحزب توده سرانجام يارانش و 

در عرصه سوسياليسم علمی  نزديک به نيم قرن از حضور ،تاسيس حزب توده ايرانزمان تا  
بود تکه تکه، يعنی فاقد انسجام حضوری اما اين . مبارزات اجتماعی ايران می گذشت

بود که از آزمون جهانی ن تجربه ای .سازمانی و فاقد دانش اجتماعی تکامل يافته نيم قرنی
  .شدعبور کرده با

حاصل اين روند آن بود که تجربيات سياسی، سازمانی و تئوريک نسل پيشين به نسل بعدی 
در نبرد با دشمنی که پخته، . انتقال نمی يافت و جنبش هميشه در جوانی به خاک می افتاد

مکار، قدرتمند و ثروتمند بود و برخوردار از يک پشتيبان خارجی نيرومند با تجربه و سوابق 
  .از درون کم توان و از بيرون بی کس بوددر ايران خط سرخ اين  در حالی که استعماری،

خط سرخ اين بار، در شرايط استثنايی جهانی، توانست در پيکر حزب توده ايران، از خاک 
به اين معنی که همان نيروهای بين المللی حامی نظام، خود، رضا شاه را ساقط و . برخيزد

لحظه ای که توازن قوا در درون دچار اختالل شده، رهبری يعنی در . تبعيد کرده بودند
امپرياليسم انگليس خود . ارتجاع داخلی از هم گسيخته و هنوز خود را جمع و جور نکرده بود

 ضد فاشيست، اجازه حضور ی حزبحزب توده ايران به عنوان. در حال جنگ با فاشيسم بود
  .در صحنه را يافته بود

 ايران  که چپ،ه ای بود برای بيان اين نکته که انتقال تجربه نسل هااين اشارات تاريخی مقدم
 تا چه حد اهميت دارد و در پرورش شخصيت کيانوری چه تاثيری اکثرا از آن محروم بوده

  .داشته است
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از عبدالصمد کامبخش، مردی که خود مردی که امروز يادش، بار ديگر ما را گرد هم آورده، 
 نوریکيا. ه بودران نهضت کارگری ايران بود، فراوان آموخترهب يکی از برجسته ترين

کامبخش از اولين . سته ترين شاگرد او بود با استعدادترين، نزديکترين و برجقديمی ترين،
 از .کمونيست های مطلع، و درس خوانده و مبارزی بود که بر سياست بين المللی تسلط داشت

ز کمونيست های کم شماری بود که او يکی ا. جوانی به نهضت کمونيستی جهانی پيوسته بود
سياستمداری پخته و کم مانند بود و درست به خاطر .  دوران رضا شاه جان بدر برده بوداز

 هميشه مورد سخت ترين تهمت ها از جانب دشمنان حزب نيز قرار می ،همين ويژگی ها
تنی شگفت انگيزی همه گرفت و شايد درست به دليل داشتن اين موقعيت ممتاز بود که با فرو

کيانوری با آن استعداد شگرف . تحمل می کرد ناماليمات را با چهره باز و با صبری انقالبی
سرشار در مکتب او راهکار مبارزه را آموخت و اين از موارد نادر تداوم و و آن انرژی 

يران يگر، در جنبش کمونيستی ااستمرار و انتقال دانش سياسی استوار از نسلی به نسل د
آموزش در اين مکتب بود که کيا را از همان جوانی . است، آن هم در اين حد و با اين کيفيت

اين يادآوری گذرا از آن جهت ضروری . شايسته دريافت مسئوليت های سنگين حزبی ساخت
 و انگشت بود که دريابيم چه شد که او توانست با ياری فقط چند نفر که برخی از مهاجرت

 و گرد  بدر آمدندشماری هم از سازمان های مخفی حزبان های شاه و اندک از زند شماری
 يک ، در فاصله ای کمتر از- سال فترت و دوری از ايران25 آن هم پس از -او را گرفتند

  .سال سازمان و نفوذ و اعتبار سياسی حزب را در ميدان انقالب و در ايران گسترش دهد
انشجويی بياد دارم، و خود بارها آن را از کامبخش و بعد تا آنجا که من از روزگار جوانی و د

چندهزار ساله بشری  راز پيروزی سريع کمونيست ها، که در تاريخ ، شنيدمنوریها از کيا
 بی مانند از اين رو که فقط طی چند دهه توانست صدها ميليون انسان را شيفته -انند بودبی م

عنوان رهنمود با تاکيدی جدی و مکرر از ، در پيروی از اصلی بود که به  -خود سازد
در يکی از ديدارهای مکرر . بايد در مبارزه و با مردم صادق بود: کامبخش و کيا شنيده بودم

خود با کامبخش در برلن شرقی که کيا هم معموال چند دقيقه ای در آن حضور می يافت و 
 معنی :تی پرسيدمبه مناسب ره موضوع مطروحه می گفت و می رفت،حرف هايش را دربا

  ؟ ديپلماسی چيست
صداقت است که به ما نيرو می بخشد تا .  سرمايه ما کمونيست ها صداقت ما است:کيا گفت

و عالوه بر اين، صداقت دو ويژگی ديگر هم  با ثبات و استوار بمانيم وتا پايان راه برويم
که مردم آن را خوب ديگر آن ! دارد، يکی آن که مسری است و ديگران را هم مبتال می کند

ر طول افزون بر اين هيچ به اصطالح ديپلوماسی نيست که د. و سريع تشخيص می دهند
  .سوا نشودزمان از پرده بدر نيفتد و ر

  .و او خود، مانند استادش کامبخش، مظهر اين صداقت انقالبی بود
گامی که زير  اعتقاد داشت و از آن دفاع می کرد و هن57او به راستی و عميقا به انقالب 

  : چوبه دار وصيت نامه خود را نوشت بر دو نکته تاکيد صريح ورزيد
 و 57 از انقالب  بودن خود و بعد بر دفاع صادقانهاول به کمونيست و مارکسيست ـ لنينيست

  :نوشت
 
 دفاع می کند به پای 57من به عنوان کمونيست معتقد به مارکسيسم ـ لنينيسم که از انقالب «

  ». می رومچوبه اعدام
خط ضد امپرياليستی و «مبارزه روزمره حزب توده ايران و آن پنج اصلی که کيا به عنوان 

بيان کرد، بازتاب همين صداقت بود، که مردم صادق و تشنه داد و آزادی آن را » مردمی امام
فورا شناختند و بسياری از آن ها به حزب روی آوردند و جناح های صادق مذهبی نيز که 

 که پاسخگوی خواست های مردم  ثروت و فقه را داشتند، اما برنامه مشخص سياسیقدرت،
پنج اصلی که امروز هم معيار سنجش های سياسی نيروهای .  نداشتند، آن را پذيرفتندباشد
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 و تدوين کننده و 57پنج اصلی که در واقع معرف آرمان های واقعی انقالب . مذهبی است
  .استمعمار آن، نورالدين کيانوری 

اين  . دکتر مهندس آرشيتکت نورالدين کيانوری بودعنوان رسمی اش.  بود سياسیاو معمار
فن  را خود، هم در آلمان فرا گرفته بود و هم در دوران مهاجرت به عنوان استاد دانشگاه آن 

برتولد برشت نويسنده و شاعر بزرگ آلمانی، شعری دارد درباره آن ها که . را می آموخت
  :می گويد. ا ساخته اندانقالب ر
  سخن با آن ها گفته شد که برای شنيدن آمدند  
  انقالب با کسانی شد که به ميدان آمدند  
  .خانه با مصالحی ساخته شد که در اختيار بود  
  .آن لقمه ای خورده شد که در کاسه بود  

است شنيدنی  از دوران دانشجويی، خاطره ای .رد به ياد دارم ديداری را با کياباز در اين مو
سخن بر سر رفيقی بود که از ما دور شده بود و کيا اصرار داشت که حتما . و آموختنی

گفتم اين چه اصراری . مناسبات دوستی را با او حفظ کنيم و آن رفيق را به مالقات او ببريم
جراحان گفت اين شيوه کار .  بگذاريد برود،حال که می خواهد برود. است که شما می کنيد

ما در ساختمان هيچ چيز را دور نمی اندازيم، همه چيز .  و دور می اندازيدکه می بريداست 
بعد لحظه ای مکث کرد و بياد آورد که من پزشک نيستم و گفت البته تو جراح . ارزش دارد

   !آن ها اين طوری اند. نيستی ولی تنه ات به تنه رفقای جراح ما خورده است
 بلکه در مجموعه کار سياسی خود و ،ه تنها در بازسازی حزباين بينش و شيوه کار را او ن

زيرا . در برخورد با نيروهای فعال سياسی در ايران و حاميان انقالب نيز به کار می بست
خانه را بايد با همين مصالحی که در . همه چيز را همگان دانند و همه کار را همگان توانند

او تمام توانايی و . را نمی توان ناديده گرفتهيچ کس و هيچ نيرويی . اختيار است ساخت
نبوغ سياسی خود را در اين سو به کار برد و نتايج بسيار مثبتی نيز به سود انقالب و حزب 

  .به دست آورد
  :به قول دوست مهربانی، از رفقای اکثريت

 خط"ی که کيانوری کشف و فرمولبندی کرد و زير نام آن پنج مولفه مشهور، آن پنج راسائ«
عرضه داشت، با جهان بينی ايدئولوژيک و سمت گيری " امپرياليستی و مردمی امام حمينی

بسط روزافزون . اجتماعی حزب در انطباق قرار داشت و چيزی بيرون از آن ساختار نبود
سازمان فداييان خلق ايران "ايدئولوژيک و نفوذ سياسی حزب در سازمان ما، اعتبار 

بود و ما را که خود، مستقل از حزب، در جريان در آميختگی با نيز از همين جا )" اکثريت(
، محتوی سياسی چنين خطی را درک و در راه تجهيز آن دست در کار 57انقالب بهمن 

، با شتاب به سوی دوستی و زدودن پيرايه های مشی چريکی از انديشه وعمل خود بوديم
  .يگانگی با حزب سوق داد

يانوری، آن طيف از پيروان خمينی را که در پيوند و ارتباط خط ضد امپرياليستی و مردمی ک
با توده های ده ها ميليونی مردم فقير و محروم روستاها و شهرهای کشور بودند و از انقالب، 

آن ها از انديشه های کيانوری در .  هويت بخشيدن عدالت اجتماعی را طلب می کردندتامي
يران، الهام می گرفتند و در اين تعرض، حقانيتی را ئوداليسم پوسيده ابقايای ف تعرض خود به

 بگويم، خط از اينجاست که می توانم. . . ادراک می کردند که کيانوری ستايش گر آن بود 
ضد امپرياليستی و مردمی کيانوری، در توسعه اجتماعی کشور، در اين که انقالب بتواند همه 

دايد، نقش برانگيزنده و تاثيرگذار بسياری را بقايای فئوداليسم را از حيات اقتصادی ايران بز
اين خدمت دکتر کيانوری به پيشرفت اجتماعی ميهن ما، در تاريخ ماندگار . بازی کرده است

  .خواهد بود
  :آن رفيق در دنباله تحليل خود می نويسد. اما اين تاثير به همين جا تمام نشد
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ی اجتماعی شان، خود نيز در اين طيف از پيروان خمينی در روند دگرگون سازی ها« 
در رهگذر اين روند . معرض دگرگونی هايی قرار گرفتند که افق انديشگی شان را بسط داد

سئوال هايی که بنياد انديشگی ديروزشان . بود که آن ها خود را با سئوال هايی روبرو ديدند
روشن بين . درا در مظان شک و ترديد قرار داد و آن ها را در نوعی بحران هويت فرو بر

ترين نمايندگان اين طيف، با انگيزه پيدا کردن راهی برای برون رفت از بحران، خود را 
محتاج بازنگری و فراگيری يافتند و به برکت همين بازنگری و فراگيری بود که توانستند از 
حصار تنگ خويشاوند انديشی بيرون آيند و خود را از مکتب انديشی و شرع باوری در 

بدون برخورداری از آن تجربه توسعه اجتماعی، فراگرد بازنگری و . قرار دهندفاصله 
فراگيری ضرورت پيدا نمی کرد و اينان مشکل می توانستند خود را دگرگون سازند و به 
درک ضرورت توسعه سياسی کشور دست پيدا کنند و با جنبش حقوق مدنی مردم ايران که 

جامعه مدنی در ايران است، آن هماوايی ها و خواستار دموکراسی در کشور و برپايی 
  ».سازگاری ها را که اکنون شاهديم به ظهور برسانند

از حزب، در سنجش با اين اقبال مردم، به ويژه جوانان اين گسترش شتابنده سياسی و 
، که از اخگردقيقا بياد دارم که روزی رفيق . معيارهای عاشقانه رفقا البته باز هم کند بود

های عاميانه با توده ای ها برافروخته بود، می گفت هيچ فکر نمی کردم در بيست و دشمنی 
پنج سالی که ما در صحنه نبوديم، سازمان سيا، با اين شدت و وسعت تبليغات عليه حزب ما 

  .خيلی تخريب کرده اند و خيلی هم موفق بوده اند. را پيگيری کرده باشد
 هم، که از نظر دوستان مردم و انقالب کند بود، با ولی اين شتاب گسترش انقالب و حزب با

 ها را نگران روندی نبود که آن.  بسيار تند بودامپرياليسم جهانی و ارتجاع داخلیمالک های 
  .نکند و به چاره جويی برنيانگيزد

 جنگ سرد به شدت ادامه داشت، متوقف ساختن اين ،در دورانی که جهان هنوز دو قطبی بود
وری که در جنوب آن منابع نفت خاورميانه، يعنی شيشه عمر صنايع غرب و فراگرد در کش
 و در شمال آن اردوگاه ابرقدرت سوسياليسم قرار داشت، مسئله ای بود حاد ماشين جنگی آن

  .که راه حل فوری می طلبيد
پاسخ هايی چون جنگ عراق، ماجرای طبس و کودتای نوژه حاصل مطلوب را به دست نداده 

آن ها پس از تدارک مقدمات الزم، . نک نوبت سازمان های اطالعاتی انگليس بودبودند، اي
پرونده ای را که عليه حزب ساخته بودند در . پاسخ را فراهم کردند و به آزمايش گذاشتند

 تا پاکستان به دست حاج حبيب اهللا عسگر اوالدی مسلمان، يعنی فرد مورد اعتمادشان سپردند
اين بار اتهام چه بود؟ کودتای حزب توده عليه جمهوری . ينی قرار دهددر اختيار آيت اهللا خم

  .اسالمی
در چهار عرصه شکار، شطرنج، جنگ و نبرد سياسی نخستين تاکتيک چهار مرحله ای 
کالسيک برای کاميابی، منزوی ساختن حريف، محاصره او، تنگ کردن دايره محاصره و 

  .وارد کردن ضربه است
  هم درست از همان ماه های آغازينآن. وده ايران نيز به کار گرفته شد عليه حزب تاين شيوه

  .پس از پيروزی انقالب
  .نخست به پيروی از قاعده کار، جنگ روانی را آغاز کردند

: تمام امکانات تبليغاتی خود را به کار گرفتند و هر چه در اين عرصه داشتند به ميدان آوردند
 يعنی ،راديو تلويزيون غرب، ضدانقالب داخلیراديوهای فارسی زبان، مطبوعات، 

بازماندگان وابسته به دربار و طرفداران نظام شاهنشاهی از ساواکی ها گرفته تا فراماسيون 
 آن گروه و نيز طيف وسيعی از روحانيون و اد سازمان يافته و يا افراد منفردها و ديگر افر

وزير   گوبلز دستور تبليغاتی دکتربا پيروی از. مذهبی های طرفدار سرمايه داری تجاری
بر اين اساس از يک سو توده . موثرتر است که دروغ هر چه بزرگ تر باشد تبليغات هيتلر

و او را ! ای ها را به دنباله روی از آخوندها متهم کردند و به کيانوری درجه اجتهاد دادند
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 ها ادعا کردند که آخوندها از سويی ديگر باز همان. ساختند" آيت اهللا کيانوری"ملقب به لقب 
تا جايی که در قم اعالميه دادند و نوشتند که زير عمامه خمينی داس و ! کمونيست شده اند
  .چکش پنهان است

اين زمينه را می ساختند تا بر آن زمينه هر اقدام مردمی و انقالبی حکومت را اقدام و 
 تحت تاثير  و در دل هايی کهيران معرفی کنندتصميمی کمونيستی و تحت تاثير حزب توده ا

  .همان تبليغات آمريکايی، سخت از نزديکی به کمونيست ها اکراه داشتند، تخم ترديد بکارند
مصادره شده " آيندگان"، در خيابان جمهوری، که به جای "آزادگان"به ياد دارم روزنامه 

.  رفته استر می شد، به دروغ خبری منتشر کرد که کيانوری برای مشاوره به مسکومنتش
من نورالدين : روز بعد کيا به اتفاق يکی دو نفر از رفقا به دفتر روزنامه رفت و گفت

: چرا خبر نادرست منتشر می کنيد؟ گفتند. کيانوری هستم و همانطور که می بينيد اينجا هستم
 با ما آن طرف کره زمين که نيستيم،. گيرم که خبر داده اند: کيا گفت. به ما خبر داده بودند

و " مردم"می توانستيد يک نفر بفرستيد به دفتر . دفتر شما فقط چند خيابان فاصله داريم
تلفن هم : کيا گفت. گفتند کسی را نداشتيم که بفرستيم. بپرسيد که اين طور هست يا نيست

  .ببخشيد، کم کاری شده است: نداشتيد؟ پاسخ اين بود که
 در نامه خود به آيت اهللا خامنه ای نمونه ديگری از کيا. کم کاری نشده بود، شيوه کار اين بود

  :اين شيوه را عرضه می کند و می نويسد
آقای مجيد انصاری که سرپرست اداره زندان ها بود، در گفتگويی با خانواده های . . . «

زندانيان سياسی و به ويژه زندانيان توده ای که از ايشان خواستار عفو بستگان خود بودند، با 
، تکرار کرده و در ضمن يک دروغ  رازننده همان اتهامات واهی که شرحش داده شدلحن 

احبه در روزنامه اطالعات اين مص.  من اظهار داشتشاخدار و يک تهمت نسبت به شخص
کيانوری، دبير اول حزب توده ايران، در يک جلسه : "اين دروغ چنين بود. به چاپ رسيد

 در رد مارکسيسم بر زندانيان توده ای، سخنرانی مبسوطیوسيع در حسينيه زندان اوين در برا
و درستی اسالم کرده و در پيامد اين سخنرانی عده زيادی از حاضرين در جلسه با شور 

  ".نسبت به مارکسيسم ابراز انزجار کردند
 من طی نامه ای به وسيله آقای موسوی زنجانی به .البته اين ادعای ايشان به کلی دروغ بود

ادآور شدم که اين گفته ايشان دروغ است و اتهام و خواستار آن شدم که آن را در همان ايشان ي
آقای انصاری، به جای آن که مانند يک مسلمان واقعی، . . . روزنامه اطالعات تکذيب کنند

 برآيد، با  اتهام نادرستی که به من زده بوددرصدد تصحيح اشتباه خود برآيد، الاقل در مورد
ی حزب که در آن اتاق راد رهبر به آزار نه تنها من بلکه ساير افرقابل وصفیکين توزی غي
   ». برآمدبا من بودند

تمام آن کوشش های شبانه روزی برای جلوگيری از نزديکی بخش انقالبی حاکميت جمهوری 
يعنی منزوی کردن تک تک آن ها، که در هر دو عرصه . اسالمی به حزب توده ايران بود

يکی را، که ما باشيم، متالشی کردند و ديگری يعنی بخش مردمی حاکميت . دندنيز کامياب ش
  .جمهوری اسالمی را تا لبه پرتگاه نيستی به عقب راندند و کشمکش هنوز دامه دارد

رويدادی غم انگيز پس از سال ها دوری وبی خبری ما را امروز گرد هم آورده است و ! رفقا
، از آن روست که نمی دانم وقتی از اين در بيرون داگر سخن من اندکی به درازا می کش

رفتيم، ديگر کی و کجا دوباره فرصتی دست خواهد داد که بتوانيم با اين وسعت تجديد ديدار 
از اين رو با اميد به مهربانی شما اجازه می خواهم که همراه با نگاهی به کارنامه کيا، . کنيم

اما نه . ما نيز هست، گاه چند جمله ای بيشتر بگويمکه گوشه و کنارش بازتابنده کارنامه خود 
  .آنقدر که شما را خسته کنم

باری، آنچه گفتيم فقط نمايشگر بخشی از آن صحنه نبردی است که حزب توده ايران در آن 
  .می رزميد
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 می آوريم که بقايای حزب زحمتکشان ما بياده به آن ميدان بيافکنيم حتاگر با هم نگاهی شتابزد
  .البته اين بار با ظاهر اسالمی. قايی در حزب جمهوری اسالمی جاسازی شده بودمظفر ب

ياد بياوريد عناصر مشکوکی را که در حساس ترين ارگان های جمهوری اسالمی جای ه ب
گرفته بودند و انفجار حزب جمهوری و مقر نخست وزيری را سازمان دادند و سازمان 

  .ی بزرگ راندند را به سوی حادثه جويی ها خلقمجاهدين
توطئه گران و نفوذی های درون حاکميت جمهوری اسالمی را که با به راه انداختن ماشين 

  .اعدام ها، بر حريق ترور، اعدام و اختناق نفت پاشيدند، به خاطر داريد
به ياد داريد چپ روهايی را که نمی توانستند شرايط را درک کنند و مبارزه طبقاتی را با 

  !عوضی گرفته بودندمبارزه مذهبی 
  .ماجراجويانی که می خواستند يک شبه در ايران حکومت شورايی برپا کنند

به خاطر می آوريد آن هايی را که انقالب ايران را با يک انقالب سوسياليستی اشتباه کرده 
  بودند،

ند به ياد داريد روزنامه هايی را که از درک شرايط عاجز مانده بودند و هرگز نتوانستند مان
روزنامه های تازه تاسيس امروز درک کنند کدام جبهه را بايد تقويت کنند وچگونه با جبهه 

  .ديگر مقابله کنند
به ياد می آوريد خطرات بی وقفه ای را که از خارج مرزها ايران را تهديد می کردند ـ و نيز 

  توطئه کشاندن ايران به جنگ داخلی،
  ،را) به ويژه آمريکا(خطر تجاوز خارجی 

  اره و بی تجربه را،حاکميت چند پ
  درت مذهبی در مجموع حاکميت را،گرايش های پر ق

را ـ که در تمامی آن ها نابودی رهبری ) طبس و نوژه(تالش چند باره کودتا و شبه کودتا 
  حزب توده ايران از اهداف اوليه بود،

 حزب توده ايران بود و می دانيد در چنين فضايی به راستی دشوار، پيچيده و کم نظير، اين،
  .که در برابر همه آن ها به دفاع از آرمان های انقالب برخاست

  .به تفکيک و شناساندن طيف های مذهبی و گرايش های طبقاتی آن ها پرداخت
به تبليغ ضرورت پرهيز از خشونت، حفظ آزادی ها و جلوگيری از غلبه مخالفان مطبوعات 

يی حاکميت جمهوری اسالمی، دست يازيد ـ که هنوز و احزاب بر ارگان های فرهنگی و قضا
  .هم خواست بی ترديد اکثريت قاطع مردم ايران است

اگر اين نبرد همه سويه در اين ميدان پر فراز و فرود، درين دريای پر تالطم و طوفانی که 
امواج حوادث هر لحظه از هر سو بر تو هجوم می برند و تو بايد فقط با کمک يگانه هم 

ـ آن ها را دفع کنی، اگر اين حماسه ) اکثريت(ن راستينت ـ سازمان فداييان خلق ايران پيما
  نيست، پس چيست؟

اين . و در همه ميدان های اين کارزار تنگاتنگ نورالدين کيانوری نقش برجسته ای ايفا کرد
روی به را  آن دقت تشخيص چشمان مردم زب ما بود که با آن آگاهی گسترده ورهبری ح

ين يق می گشود، حيله ها و دسيسه های دشمن انقالب را افشا و نقش بر آب می کرد، و احقا
 بوديم که بی مزد و بی منت و با شور و راستی، همراه اين ما، سربازان قديمی جوخه آزادی

 که خندان ،دهان مان می شکفت گل های ياس در ،باز"رهبری می رزميديم و به قول سياوش 
  ."بوديم

که در واقع يکی از آخرين درس ها و وصايای اوست، به ما می ) 1373در  (در تحليلی
صحنه نبردی که در هر لحظه انتخاب می کنيد بايد صحنه اصلی ترين نبرد : " آموزد که
   ."جامعه باشد
  . »مبارزه برای کسب حاکميت است، حاکميت انقالب يا حاکميت ارتجاع«:می نويسد
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د دارد که بتوانيم ارتجاع را در چارچوب نظام موجود به برای ما اين اميد وجو«: نوشت
وجود اين امکان، از ماهيت رژيم . چنين امکانی به عنوان يک امکان وجود دارد. عقب برانيم

.  و جنبش توده ها سرچشمه می گيردناشی نمی شود، بلکه از واقعيت انقالب، مقاومت خلق
نبايد شد، بايد منتظر فردا، منتظر طرد رژيم بنابراين، برای مبارزه با حاکميت اين طبقه، 

همين امروز، بر اساس تضاد منافع آن با اکثريت مطلق مردم، در کنار هر جنبش انقالبی 
بايد ماهيت سياه واقعی حاکميت آن را، . قرار گرفت، که حاضر است با آن به مقابله بپردازد

ن به نمايش گذاشت، بايد آن را به چهره رياکارانه و دستان خون آلود آن را در مقابل همگا
انات واقعی وجود دارد، فردا  ما امکدر جامعهبرای اين کار، امروز . عقب نشينی وادار کرد

  ».يز معلوم نيستهيج چ
  

  چرا نيست؟
 12 با تکيه بر بيش از نيم قرن تجربه سياسی شخصی ـ که ،آن کس که اين سخنان را گفت

ذشته بود ـ سخن می گفت و ديده بود که در همين تاريخ سال آن در زندان جمهوری اسالمی گ
دو بار ديگر همين شيوه را، با موفقيت در ايران به معاصر، پس از جنگ جهانی دوم هم، 

که قطع تداوم مبارزه فقط يکی از جنبه های فرعی آن است ـ يک بار در سال  کار بستند، ـ 
نشگاه و سپس دستگيری بخش عمده ای ، با اجرای صحنه سازی ترور شاه در برابر دا1327

از رهبری حزب، که به مهاجرت اجباری سی ساله آن ها انجاميد و يک بار کودتای 
 ساله و بالمنازع 25 مرداد و متالشی کردن حزب که تسلط 28آمريکايی ـ انگليسی 

  .امپرياليسم آمريکا و انگليس را بر ميهن ما در پی داشت
صحنه سازی ـ برای بيرون راندن حزب از ميدان ـ همان  اين بار نيز کارگردان اصلی

دستگاه های با تجربه جاسوسی انگلستان بودند، با پرونده ای که ساختند و در پاکستان به 
دست شخص مورد اعتمادی چون حبيب اهللا عسگر اوالدی مسلمان سپرده شد که در اختيار 

  .خمينی بگذارد
د بر ضرورت مبارزه لحظه به لحظه و در صحنه، چرا کيا در آخرين نوشته اش و در تاکي

    فردا هيچ چيز معلوم نيست؟: تاخير را مرگ سياسی ارزيابی می کند و می گويد
اگر عالوه بر صحنه ای که در داخل کشور در برابر داريم که خطر تسلط ارتجاع خون ريز 

افکنيم شايد ر خود بي کوتاه و تند به دور و بو سرمايه داری واپس گرای تجاری است، نگاهی
  .موضوع روشن تر شود

  ما در کجای جهان قرار گرفته ايم و دوستانمان کيانند؟
  . نگاه کنيد عراقبه

ترکيه عضو ناتو، هم پيمان با اسراييل، در پی ايجاد جبهه متحد ترک است و در همين راستا 
 ـ برای کشف و سرپلی هم هست ـ راه گشای شرکت های نفتی آمريکايی به شمال ايران است

استخراج منابع نفت دريای خزر و آذربايجان و انتقال گاز و نفت اين منطقه از طريق دو لوله 
  نفت و گاز از باکو به بندر جيهان در ترکيه، 

 يعنی بدانيد که هميشه بهانه .زير سئوال می برندرا  در جنوب مالکيت ايران بر سه جزيره
برای اعمال فشار در دست داريم و از سوی ديگر در شمال قراردادی منعقد ساختند که به 

سر و افغانستان و امريکا در شرق با  .قول محافل امپرياليستی بزرگ ترين قرارداد قرن است
  .کار داريم
 .پرويز مشرف روبرو هستيم ی کودتايبا حکومت

  .نيروی دريايی آمريکا روبروهستيمبا  جنوبآب های در 
آيا ما امروز سخت در محاصره ای همه سويه قرار نگرفته ايم؟ تازه آن روز که کيا آن نامه 

  .را نوشت اوضاع به وخامت امروز نبود
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  :سرانجام آنچه نبايد بشود شد
 داخل  استراتژی امپرياليسم در منطقه و ارتجاع و سرمايه داری تجاری در مزاحم ماحزب

  .کشور بود
درنده خويی و کينه ارتجاع و ضد انقالب داخل جمهوری اسالمی را در انتقام گيری از حزب 

 را در شکنجه گاه ها دنبال کنيم و بشنويم که در 57ما و در هم شکستن سنگر واقعی انقالب 
 ای به کيا در شرح شکنجه هايی که به او و يارانش داده اند، در نامه. آنجا چه گذشته است

  :آيت اهللا خامنه ای، از جمله می نويسد
در مورد . شکنجه عبارت بود از شالق با لوله الستيکی تا حد آش و الش کردن کف پا«

شخص من در همان اولين روز شکنجه آنقدر شالق زدند که نه تنها پوست دو کف پا، بلکه 
وست بياورد، سه ماه طول بخش قابل توجهی از عضالت از بين رفت و معالجه آن تا دوباره پ

  . . .کشيد 
 تنها کسی که دستبند .شتناک تر است، دستبند قپانی استنوع دوم شکنجه که به مراتب وح

 ساعت متوالی در هر شب 10 تا 8قپانی خورده می تواند درک کند که دستبند قپانی آن هم 
  يعنی چه؟

اشکوب دوم می بردند و اقی واقع در ت بعد از ظهر به ا8 شب پشت سرهم مرا ساعت 18
 ساعت طول می 10 تا 9 صبح يعنی 6 ـ 5دستبند قپانی می زدند و اين جريان تا ساعت 

  .کشيد
. . . پيامد اين شکنجه وحشتناک که هنوز هم باقيست، اينست که دست چپ من نيمه فلج است 

  . ساله بودم68ياد آوری می کنم که من در آن زمان 
زدند که هنوز پس از هفت سال، شب هنگام خوابيدن کف پاهايش را آنقدر شالق همسرم مريم 
يش را از دست ه اند که گوش چپ او شنوائآنقدر سيلی و تو سری به او زد. . . درد می کند 
و اين هنوز پايان . . .  ساله بود 70 يادآور می شوم که او در آن زمان پيرزنی .داده است

زده را با طنابی که در سقف شکنجه خانه کار گذاشته فرد دست بند قپانی . شکنجه قپانی نبود
درد اين شکنجه نسبت به دستبند قپانی . شده بود، آويزان می کردند و او را باال می کشيدند

 حتی دوست عزيزم، آقای عباس حجری که بيست و پنج سال در .ساده شايد ده برابر باشد
آقايان به اين هم بسنده .  هوش رفتزندان مخوف شاه مردانه پايداری کرد، چندين بار از

دوست هنوز زنده، آقای محمد علی عمويی که با . نکرده او را مانند تاب تلو تلو می دادند
آقای حجری و پنج جوانمرد ديگر از سازمان افسری حزب توده ايران پس از کودتای 

 ديدار، بلکه خود ند البته نه شاهد به زندان افتاد و ما1332 مرداد 28آمريکايی ـ انگليسی 
آقای عباس حجری در اثر اين شکنجه وحشتناک . زير همه اين شکنجه ها قرار گرفته است

  ». . . دست راستش تا حد سه چهارم فلج شده بود و نمی توانست با آن دست غذا بخورد
همه اين شکنجه ها برای اين بود که از افراد برجسته حرب توده ايران اين اعتراف دروغ را 

 يرند که گويا حزب توده ايران تدارک کودتای مسلحانه برای سرنگون ساختن نظامبگ
 عملی 1362 تدارک کودتايی که قرار بود در آغاز سال .جمهوری اسالمی ايران را می ديده

  .گردد
 بخش عمده و پس از چند ماه بقيه زندانيان توده ای برای رفتن به 1362در پايان سال «

  .ن منتقل شديمدادگاه به زندان اوي
 نفر از اعضای 11اين واقعيت را بايد يادآور شوم که در جريان بازداشتگاه و اقامت در اوين 

 نفر هيچ گونه اطالعی نداريم و 10از مرگ ... بدرود حيات گفتند ... کميته مرکزی حزب،
  ».نمی دانيم آن ها زير شکنجه و يا بر اثر شکنجه و يا در پی بيماری جان سپرده اند

  
با دلی که خون بود، با ... با پايی که می لنگيد. با دستی که ديگر دست نبود. سرانجام او آمد

  . ياد رفيقان به خون غلتيدهخاطره ای که انباشته از يادهای تلخ، 
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 از پيرمردی تنها؟ از يک زندانی درحال مرخصی، ل چه بايد کرد؟ چه کاری برمی آيد،حا

ا تيرباران کرده اند و بسياری از آن ها هم که زنده اند کسی که نزديک ترين يارانش ر
هزاران فرسنگ از او دور گشته اند، گاه جسمانی، گاه معنوی و گاه هر دو با هم و برخی از 

هر شب او را در روزنامه اطالعات به زير تازيانه خود اين هم فراتر رفته اند و با ادعاهای 
  :د بگويدهای مالمت می گيرند و او که نمی خواه

    تو که مرحم ننه ای زخم دلم را ـ نمک پاش دل خونم چرايی؟
آن شاعر دوست داشتنی، که ديگر در ميان ما نيست، . می خواهد پاسخ دهد و نمی گذارندش

چه خوش گفت در آن روزهای تلخ، روزهای سرد، روزهای اندوه و ماتم، در آن روزهای 
  درماندگی و سرگردانی

  
  !بيا! پدرم کيا 

  اين بس که تو دهان بگشايی و زمستان هزيمت کند
  جرئت نمی کنند کالمت را! نه

  .که آتش ذغال را خاکستر می کند
  بشنو رفيق سخن نمی گويی 
  .و شهر ما گنگ مادرزاد است

  
  ـ کجايی سياوش، کجايی؟

  ـ. ياد خوشت با ماست، و جايت در ميان ما خالی
  

   .ا مجبور به سکوت کردند او ر،آری چون جرئت نمی کردند کالمش را
دست و دهانش را بسته :  گفتند. ش داشتند، اما اعدامش نکردندسال ها زير چوبه اعدام نگاه
و بسياری آمدند، با سنگ و کلوخ مالمت در دست، از چپ و . ايم بياييد و سنگسارش کنيد

ی، صفحاتش همان روزنامه اطالعات که روزها و هفته های متمادی، با آن گشاده دست. راست
را برای بدگويی به کيا و حزب توده ايران در اختيار کسانی می گذاشت که حاضر بودند تن 

چرا؟ از ترس . ر به درج آگهی تسليت کيانوری نشدندبه اين کار دهند، امروز حتی حاض
برای آن که آن ها بارها و سال ها اعالم کرده اند توده ای ها مرده اند و ديگر نه حزبی . شما
حال اگر آن ها آگهی تسليت برای درگذشت کيا را منتشر . ه اين نام وجود دارد و نه کسیب

کنند و ناگهان صدها و هزارها نفر بخواهند بگويند کيا ما در مرگ تو سوگواريم، چه خواهد 
آن وقت چه بسيارند آن ها که سر از الک نوميدی به شد؟ آن وقت روی که سياه خواهد شد؟ 

سرافرازيم که می بينيم هنوز هم . که پس ما تنها نيستيم و از ميان هم نرفته ايم! در می آورند
  .مرده و زنده توده ای ارتجاع کهنه و نو را به وحشت می اندازد

  .حال چه بايد کرد؟ اين پرسشی بود در برابر کيا
  

  .کار: پاسخ روشن بود
  

و . ی انتشار رسمی البتهنوشتن برا. خواندن و نوشتن. کار با برنامه مشخص و هر روزی
اگر نشد، برای دست به دست گرداندن ميان آن ها که در هر حال خواستار دانستن نظراتش 

  .بودند
در يکی از نامه ها که اخيرا نيز در خارج از کشور انتشار يافت مطالب قابل بحث و تامل 

اين گردهم آيی که به اما در . که البته قصد ما بازخوانی آن نوشته ها نيست. بسيار گفته است
ياد او برپا شده است اشاره به برخی نکات آن بيانگر انتظاراتی است که او از ما داشته، بی 
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حسرت ، با نوعی 1373 او پس از بيان تحليل خود از اوضاع کشور در سال .مناسبت نيست
گسيخته را و دردمندی از اين که ما ناخواسته تن به پذيرش خواست دشمن داديم و رشته پيوند 

  :دوباره گره نزديم می نويسد
 بر سر کسب حاکميت شرکت نکرده ايم، به خاطر آن نبوده است که یاگر در مبارزه طبقات«

قادر به تلفيق اهداف استراتژيک و تاکتيکی نبوده ايم، بلکه از آن جهت بوده است، که اين 
آن بوده است، که نيروی تعيين مبارزه را فاقد چشم انداز واقعی ارزيابی کرده ايم، به دليل 

اشتباه . کننده انقالب و جنبش خلق را بسيار کمتر از آنچه که در واقع بوده است، پنداشته ايم
برای ما جنبش با سرکوب حزب پايان يافته تلقی شد، در حالی که اين . در همين جا قرار دارد

 اين .ما از صحنه خاتمه يابدجنبش بسيار بسيار نيرومندتر از آن بود که تنها با خروج حزب 
همان چيزی بود که رهبری حزب از البالی گفتارهای خون آلود خود از زندان قصد داشت 

   ».زمان زمان عمده کردن حزب نيست: برای ما پيغام دهد
  

سخنان .  اين تحليل و توصيه مربوط به آن سال های تاريک شکنجه و مرگ استکه البته
اما . مايه و مضمونی ديگر دارد، که آن ها را بايد خواند يالتبعدی او درباره حزب و تشک

 کسی که حزب ؟چه کسی گفته است" زمان، زمان عمده کردن حزب نيست " اين سخن را که 
معماری معجزه گر در عرصه سياسی که وقتی از مهاجرت سی ساله به . به جانش بسته بود

 از خارج آمده بودند و چه آن ها که در  چه آن ها که با او،ايران بازگشت مجموعه يارانش
اين سخن را کسی می گفت که با . درون بودند روی هم رفته شايد به صد نفر هم نمی رسيدند

ر ياری جانانه همين صد نفر و آن چند ده هزار نفری که به آن ها پيوستند ـ که باز هم، د
 بود حزب را به جايی برساند  توانستهاقليت کوچکی بودند ـقياس با نيروی مسلط بر انقالب 

 او راز موفقيت حزب را آشکار می سازد و تصريح .که بر مسير سياسی انقالب تاثير بگذارد
آری، دريای گسترده، قدرت بی . می کند که آنچه اصل است توان و تحرک انقالب مردم است

  . پايان توده هاست
ه گاه توفانی شود و قايقت را در هم با دريا نمی توان قهر کرد هر چند ک. راست می گويی کيا

بدون اين دريا و تحمل خشم و ناسازگاری . برايت باقی نگذاردبشکند و تخته پاره ای بيش 
او می دانست چه می گويد و در همين .  دست نخواهيم يافتهای آن به کرانه های آرمان

  :نوشته نقد و تحليلی خود می نويسد
خلق، در مبارزه ميان انقالب و ارتجاع، در نبرد زمان، زمان شرکت در جنبش عمومی «

طبقاتی، قرار داشتن در کنار توده های مردم و مخالفت با حاکميت بی بازگشت نيروهای 
  ».واپسگراست

آنگاه او از رازی دردناک که شاهدان زنده نيز آن را تاييد می کنند، پرده برمی دارد و می 
عضاء و برای باقی ماندن حزب در صحنه رهبری حزب، به خاطر نجات جان ا«: نويسد

  ».وشيدمبارزه توده ها، از قهرمانی چشم پ
نجات جان اعضاء؟ . " معنی اين سخن چيست؟ آن را بايد شکافت تا به معنی آن نزديک شد

کدام اعضاء؟ آن ها که در زندان بودند يا آن ها که بيرون بودند، مخفی بودند يا آواره؟ تازه 
آن هم که در زندان است . ری است که خودش جانش را نجات داده استچگونه؟ کسی که فرا

مکمل بخش تفسير و بخش دوم جمله که در واقع . که اختيار جانش در دست رهبری نيست
معموال با ". باقی ماندن حزب در صحنه مبارزه توده ها: " يعنی. رازناک تر است اول است

 است که توده ها مقاومت و ادامه مبارزه را نشان دادن قهرمانی، به ويژه قهرمانی رهبری
  !ضروری می بينند و استواری نشان می دهند و نه با چشم پوشيدن از قهرمانی

زير آن شکنجه های استخوان شکن، همه چيز گفته شده بود و هيچ چيز از جمهوری اسالمی 
  . نبودپنهان
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محور اصلی و " چيز " و آن يک . آری، آن ها همه چيز را گفته بودند مگر يک چيز را
 و آن اين بود که توده ای ها قصد دارند .اساسی پرونده ای بود که در انگلستان تهيه شده بود

قصد طراحان انگليسی و دستياران بازاری ـ . کودتا کنند و جمهوری اسالمی را براندازند
بری حزب مذهبی آن ها از اين طرح چه بود؟ اگر هدف آن بود که با دستگيری و اعدام ره

توده ايران، حزب را از عرصه مبارزه طرد کنند که اين هدف تامين شده بود، زيرا مجموعه 
رهبری از دبير اول حزب تا همه اعضای دفتر سياسی، و بخش عمده کميته مرکزی و 

چند نفر از آن ها هم زير شکنجه . همچنين تمام اعضای سازمان افسری، دستگير شده بودند
 پس بقيه را هم می و هيچ مقام مسئولی هم نگفته بود چرا آن ها را کشتيد؟کشته شده بودند 

توانستند به همان شکل نابود کنند و اگر هم زير شکنجه نمردند می توانستند آن ها را با همان 
احکام به اصطالح دادگاه انقالب اعدام کنند ـ کاری که باالخره هم کردند ـ پس برای اجرا 

اين را . ی باقی مانده بود و نه فرد موثری که از عهده چنين کاری برآيدکودتا هم نه سازمان
پس ديگر چرا با اين سماجت می خواستند از رهبران حزب . خود آن ها هم می دانستند

  اعتراف بگيرند که آن ها قصد کودتا داشته اند؟
 آن ها که از سوی ديگر، کيانوری و يارانش که اين همه درد و شکنجه را تحمل کرده اند،

می دانند شکنجه گران برای اعتراف گرفتن حاضرند آن ها را تا حد مرگ شکنجه دهند، آن 
ها که هر کدامشان خود، چندين بار،  زير اين شکنجه بی هوش شده اند و می دانند که برخی 
از رفقايشان زير همين شکنجه ها کشته شده اند، و شکنجه گران اين جنايت را در عمل 

 اين را هم می دانند که . به اثبات رسانيده انده و درنده خويی خود را در عملمرتکب شد
پس ديگر . دژخيمان در هر حال، اعم از آن که اعتراف بکنند يا نکنند، آن ها را خواهند کشت

چرا به اين نبرد نابرابر ، ميان شکنجه گر و شکنجه کش، که يکی هر کار که بخواهد می 
چرا اين شکنجه . هيچ امکانی برای نجات خود ندارد، تن در می دهند  و ديگری تواند بکند

های فلج کننده و استخوان شکن را به جان می خرند و آن اعتراف دروغ را نمی کنند؟ 
اعترافی که اگر هم بکنند نه نقشه ای لو می رود و نه کسی به خطر می افتد ـ چون نه نقشه 

  ـ. ود داردای در کار است و نه کودتا کننده ای وج
دليل آن اين است که سازمان جاسوسی انگليس و گارگزاران بازاری ـ مذهبی آن در پی هدف 

آن ها قصد دارند . ديگری هستند  و برای رسيدن به آن هدف به اين اعتراف نياز دارند
اعترافات را جلوی آيت اهللا خمينی بگذارند و از او فتوايی بگيرند که توده ای ها قصد 

چرا؟ زيرا آن ها می .  حکومت امام زمان را دارند، بنابراين واجب القتل هستندسرنگونی
  چگونه؟. خواستند با اين توطئه برای هميشه گريبان خود را از چنگ توده ای ها به در آورند

  .پاسخ روشن خواهد شد. را مورد دقت قرار دهيم" سلمان رشدی"اگر فتوای قتل 
چنين فتوايی . که صالحيت و قدرت دادن چنين فتوايی را داردـ اين فقط آيت اهللا خمينی است 

  .حتی پس از مرگ آيت اهللا خمينی. غيرقابل برگشت است
ـ اجرای آن وطيفه مذهبی هر فرد مسلمانی است و ديگر محدود و منحصر به اين و يا آن 

ذهبی دستگاه دولتی نيست و اصوال از محدوده سياسی خارج می گردد و تبديل به يک حکم م
  . با تاريخ مصرف نامحدود،می گردد

پس طراحان انگليسی و گارگزاران بازاری ـ مذهبی آن ها تکرار تجربه اندونزی را دنبال 
  .اما با جامعيت بيشتر. می کردند

، در اندونزی، يک ميليون کمونيست در آن کشور سوکارنواحمد پس از کوتای سوهارتو عليه 
 بلکه در کوچه و ،کم به اصطالح دادگاه و در ميدان های اعدامالبته نه با ح. به قتل رسيدند

هر کس را به نام کمونيست می شناختند و يا حدس می اوباش و عمال مزدور کودتا . خيابان
  .زدند  که می تواند احيانا کمونيست باشد او را جابجا می کشتند

الب هر يک از اين فرزندان به ياد می آورم خانواده ای را که چهار فرزند داشت و پس از انق
جو آن خانه چنين شده بود که . به يک گروه سياسی پيوسته بود و يا از آن جانبداری می کرد
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و چه بسا کارشان اين چهار خواهر و برادر در خانه دائما در حال بحث و جدل سياسی بودند 
م صحنه ای را که و باز به ياد می آور. به مجادله می کشيد و گاه از آن هم فراتر می رفت

 آيت اهللا خمينی  در آن صحنه جوانی که به مخالفان.تلويزيون نشان داد و بارها تکرار کرد
پيوسته بود، به دليلی محکوم به مرگ شده بود، او در برابر مادر خود زانو زده و با الحاح و 

 سرسختانه زاری از مادر که جانبدار آيت اهللا خمينی بود، تقاضای بخشايش می کرد و مادر
اين تقاضا را رد می کرد و می گفت تا امام تو را نبخشد من شيرم را بر تو حالل نخواهم 

اين عمل آن مادر را بسياری با فرستادن هدايای . سرانجام هم مادر، فرزند را عاق کرد. کرد
وه گراز جمله شنيدم که فردی از همان . جنسی و نقدی تاييد و بسياری هم آن را تقبيح کردند

ور ناشناس يخچالی برای آن مادر فرستاد، که در آن بمبی که آن جوان عضو آن بود، به ط
جاسازی شده بود که به محض آن که آن زن يخچال را به برق متصل کرده بود، يخچال 

شما هم شايد، خود خاطراتی، مشابه آنچه گفتم، . منفجر گشته و آن زن نيز کشته شده بود
بتوانيم به  منظورم از بيان اين خاطرات آن بود که بهتر . شنيده ايدداريد و يا از ديگران

 قصد آن ها اين بود که دشمنی خون آلود و .اهداف طراحان  و مجريان آن نقشه پی ببريم
تا همسايه شکم . پيامدهای انتقامی آن را به درون کوچه ها و خانه ها و خانوانده بکشانند

ح ملی چنان به  و کينه ورزی را در سطروی برادر بکشدهمسايه را بدرد و برادر تيغ بر 
 تبديل گردد و برای مدت دردی مزمن و عالج ناپذيراعماق نسوج جامعه فرو برند که به 

حتما به . زمان طوالنی، و غيرقابل پيش بينی، نفاق اجتماعی جای وفاق اجتماعی را بگيرد
يکی از اشکال کاربرد .  حکومت کنتفرقه بيانداز و: ياد می آوريد آن اصل معروف را که

اين سالح کارا آن بود، که از آن پس هيئت موتلفه امپرياليسم ـ بازار ـ و ارتجاع مذهبی، می 
توانست هر انسان سياسی مبارز را که اراده کند با يک پرونده سازی ساده، نه تنها از عرصه 

اين پروژه را بعدها ـ .  سازداز زندگی محروم" به طور قانونی"مبارزه براند، بلکه او را 
  .همان عوامل ـ به شکل قتل های محفلی به اجرا در آوردند

رهبری حزب توده ايران که با درايت سياسی ستايش انگيز خود پی به اين توطئه برده بود، 
انحالل حزب را اعالم کرد، و هر جا امکانی دست داد به اشاره به : دست به مقابله سياسی زد

 زندانی که بختی برای زنده ماندن داشتند تفهيم کرد که در نجات جان خويش ديگر رفقای
رهبری حزب از يک . کوشا باشند که اگر يک نفر هم زنده از زندان بيرون رود غنيمت است

سو آن شکنجه های سهمگين و سپس نابودی خود را پذيرفت و از سوی ديگر خود را آماج 
. طئه شوم، ضد ملی و خانمان برانداز را خنثی کندتير مالمت دوستان ساخت، تا اين تو

سرانجام آن ها خاموش شدند بی آن که امکان يابند برای آن ها که در زندان و بيرون از 
زندان با چشم های گشاده از حيرت، گاه اشک آلود و گاه خشماگين، ناباورانه، به اين 

روشنگر بر زبان رانند و  می نگريستند، سخنی ميمات و سخنان دل شکن و هويت سوزتص
چرا ما که ربع قرن، قهرمانانه در زندان .  خود و نام نيکمان را قربانی کرديمچرا ما: "بگويند

های مخوف شاه، استوار مانديم تا از آرمان های حزبمان دفاع کنيم همين حزب را قربانی 
  "کرديم؟

ز سوی رهبری، از توده ای کيانوری پس از آشکار کردن اين راز و دليل اتخاذ اين تصميم ا
  :ها گله می کند و می نويسد

و ما به جای آن که قهرمانی  آن ها را که دقيقا در همين جا قرار داشت، به مردم نشان «
دهيم، سياستی را در پيش گرفتيم که ما را از جنبش واقعی جامعه خارج ساخت و آن ها را 

چنان تسليم خود را باور «: می نويسد» .ديمموجوداتی تسليم شده و وامانده به مردم معرفی کر
 انگشتان دست هم، ياد کرده بوديم که از هر کدام آن ها تا زمانی که زنده بودند، به تعداد

نبرد که بر که و امکان هرگونه تحول مثبت در چارچوب نظام را خاتمه يافته تلقی . نکرديم
  ».کرديم و خود را کنار کشيديم
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نه : به ما که از آن مهلکه جان بدر برديم، اين است که ما. ا می شودو اما آنچه مربوط به م
تنها آن پيام خونين را درک نکرديم، و نه تنها از آن ها ياد نکرديم، و نه تنها، چون آن رفيق 

  :شب قبل از تيرباران، نسروديم کهسرافراز، زنده ياد سرهنگ مبشری، 
  
  "ه هشياری حزب پدرم باد درودکه ب    صبح فردا پسرم باز بخواند به سرود "
  

بلکه پراکنده و نفاق زده هر يک از گوشه ای، به آهنگی ديگر، بر طبل جدايی و نفاق کوفتيم 
  . افسوس. و هنوز هم می کوبيم

  ولی آيا آن ها اميدشان هم سراب بود؟ از ما کاری ساخته نيست؟ بيهوده دل به ما بسته بودند؟
 کيانوری از ايران و انقالب 1373 هر سطر تحليل سال :باری، باز می گردم به کيانوری

 خواندن دقيق و چندباره و به ويژه خواندن .خواندنی، قابل تامل و برانگيزنده تفکر است
 و 57سنجش گرانه اين تحليل را می توان به همه رفقای چپ که هنوز دلی در گرو انقالب 

تن شيوه تحليل سياسی عميق و به قول پيروزی مردم دارند و نيز جوانانی که خواستار آموخ
  .طبری دو جوانب هستند، توصيه کرد

  :سخنانم را با يک پرسش و با يک گفتارد پايان می دهم
  

  چرا ما توده ای ها شکست خورديم؟
 ده ها جلد کتاب و خدا می داند چند صد يا چندين برای پاسخ به اين پرسش تاکنون دست کم

 و دوست و دشمن هر يک از ديدگاه خود سخنی گفته ته شده استهزار مقاله کوتاه و بلند نوش
و يا تحليلی کرده اند، بسياری با داوری های سخت و معدودی هم با رافت و خيرخواهانه، اما 
ماحصل کالم اين بوده است که تقصير خود حزب بود، اگر چنين و چنان نمی کرد، چنين و 

مون تمام اين نوشته ها درست است ولی در با خود گفتم فرض می کنيم مض. چنان نمی شد
 انقالب و به ويژه پس از انقالب جريان ها و احزاب فراوانی فعاليت کرده اين کشور پيش از

بلکه برعکس به دليل همان  ،اند، که به هيچ وجه حاضر به هيچ نوع نزديکی با ما نبودند
د، حتی از ما دوری می کردند، عيب و ايرادهايی که فکر می کردند ما داريم و خودشان ندارن

   چه کردند و چه شدند؟.خود راه درست را انتخاب کرده بودنديعنی به زعم 
از حزب توده ايران و سازمان . برسديعنی راهی که به کاميابی بيانجامد و به هدف مورد نظر

و تا آنجا که چشم کار می کند برو به طرف چپ و نشان بده يک ) اکثريت(فداييان خلق 
 فرض کنيم علت اين که ما شکست خورديم اين بود که . يا حزب کامياب راروه، سازمانگ

؟ باز فرض کنيم علتش آن ولی آن گل های بی عيب چرا شکست خوردند. سراپايمان عيب بود
بوده که ما مارکسيست ـ لنينيست بوده ايم و حرف و سخنانمان چنگی به دل مردم مذهبی نمی 

از راست ترين جناح : بل که مارکسيست ـ لنينيست نبوده اند نظر افکنيمبه جبهه مقا. زده است
های ملی بگير و برو به طرف بازرگان، رييس دولتی که می گفتند، دولت امام زمان است و 
برو تا برسی به نور چشم امام آيت اهللا منتظری و از آن هم بگذر و برس به خود امام خمينی 

  .شيدزهر را سر کنجام به قول خودش جام که سرا
می بينيم در اين سو هم، که ما را نه تنها قبول نداشتند، بلکه تيغ هم در ميانمان گذاشتند و به 

  . ، بر سر کسی تاج پيروزی نگذاشته اندخاک و خون کشيدندمان
گسترده و رنگارنگ سياسی کدام انتخاب ما را از طيف اين اينک پرسش اين است که در 

   برنده اين نبرد خونين، تا امروز کيست؟شکست مصون می داشت؟
، شايسته تر آن نيست که آيا پيش از آن که تيغ بر روی خود بکشيم: پرسش ديگر اين است

از افسانه سرايی دوری گزينيم و بار ديگر با نگاهی تهی از خشم و رنجش ـ که به قول 
  طبری مشاوران خوبی نيستند ـ به رويدادها بنگريم؟
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اما گران قدرتر از آنست که بتوان چند . ن پرسش ها خواندنی و قابل تامل استپاسخ کيا به اي
آنچه می توان توصيه کرد اين است که آن ها را در . جمله سرسری درباره آن گفت و گذشت

خلوت با وسواس بخوانيم وبسنجيم، و در چند سمينار علمی، موشکافانه به بررسی و تحليل 
  .جمند جنبش چپ بپردازيمدقيق و شايسته اين ميراث ار

و شايد . دوست دارم سخنم را با سخنان رفيق اکثريتی ام به پايان برم، که سخن من نيز هست
:  از وصيت نامه کيا آغاز می کندرفيقم پايان سخنش را با اين گفتار. همه ماستحرف دل 

اع می کند، به  دف57من به عنوان يک کمونيست معتقد به مارکسيسم ـ لنينيسم که از انقالب «
  ».پای چوبه دار می روم

او از اين . کيانوری را همين طور بايد باور داشت که او می گويد و اين همه اصالت اوست
. اصالت تا به آخر پاسداری کرد و به نظر من پاسداری کيانوری دارای ارزش تاريخی است

  .ا به عرصه آمدزيرا در شرايط تفتيش عقايد قرون وسطايی و دهشت بارترين شکنجه ه
پايبندی تا به آخر او به آرمانش، به ايده آل سوسياليسم برای من و اطمينان دارم برای بسيار 
کسان ديگر، نه تنها الهام بخش بلکه گويای پيام زندگی بخش برای نهضت ما، نهضت چپ 

  .ايران است
اليسم، خطابی به ما، من عميقا بر اين باورم که پايبندی تا به آخر کيانوری به ايده آل سوسي

او می گويد، بدون آرمان خواهی . خطاب او را بايد شنيد. فعالين نهضت چپ ايران است
  .سوسياليستی، هويتی به نام چپ وجود نخواهد داشت

، يادآور اسلوب رهبری سياسی او، آن آموزه کار ساز به 57تاکيد او به دفاع از انقالب بهمن 
ن آن را داريم که اسلوب او را به کار بنديم و با مصالحی که از آيا ما توا. جا مانده تز اوست

واقعيت های جامعه و جهان امروز خود فراهم می آوريم، برای اميدها و آرزوهای نسل های 
دوم و سوم انقالب، برای خواست های و مطالبات مردمی که جنبش حقوق مدنی ايران را 

  .برپا ساخته اند، يک بيان سياسی پيدا کنيم
البته من اميدوارم، اما يکی از اساسی ترين شروط تحقق اين اميد آنست که کيانوری را به 

  .مثابه تجربه و تاريخ نهضت ما، درک کنيم و از آن خود سازيم
  ».سپاسگزارم که صبورانه نيوشای سخنانم شديد

  


