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  هاشمی زاده ايرج

 
 

*،اليپزيک،جمهوری دموکراتيک آلمان58خيابان کته کولويتس ، پالک   
 

 حزب توده ايران در مهاجرت
  )اشتازی ( براساس اسناد سازمان امنيت آلمان شرقی 

قاسم نورمحمدی: نويسنده  
  تومان3500 ، قيمت 2000شمارگان  صفحه،325، 1385نشراختران ، تهران ، چاپ اول

  
  ايرج هاشمی زاده 
  

 خيل روشنفکران ايرانی بندرت ميتوان روی روشنفکری انگشت گذاشت که برای روشن شدن گوشه های مبهم وتاريک انازمي
تاريخ ايران، اجاره نشين کتابخانه ومراکز آرشيو کشورهای بيگانه باشد و ماه ها وشايد سال ها؛ البالی اسناد و پرونده های 

وپروتکل مذاکرات ونامه پراکنی های سران حکومتهای ايران و دول » نهمحرما«و» سری«  اسناد ورو باخته یقطور ورنگ
 ووقايع ورويدادهاراــ آنچنان که بوده ونه آنچنان که بياوردخارجی سرکشد، ناگفته هارا بيرون 

 قراردهد رکرده اند ــ دراختيارافکارعمومیتفسيپشت ميزنشين  وتاريخ نويسان مفسرين
 .ه به جاده اصلی سوق دهدرا ازکوره را» تاريخ نگاری«و

 سال از وقايع 30 پس ازگذشت  دسترسی به اسنادمحرمانه،کدرغرب ودرجوامع دموکراتي
 فروپاشی جهان سوسياليسم، ديوار سربه آسمان کشيده  با اما، درشرقامکان پذيراستاتفاقيه 

کرده چهره بزک جامعه هويدا شدو فروريخت، فقروعقب ماندگی سازمان های امنيت واطالعات
ودرهای شدودستها رودهان ها باززيباترازهمه؛  رنگ باخت و»عا موجودسوسياليسم واق«

  . درجه گشوده شد45،مهروموم شده مراکزآرشيو
، امکان گرسنه رشوه و خريد مامورين واغلب باگاه سی به اسناد محرمانه و سری تاحدی، دستر
 تابحال  که، آنچهای غيرقابل رويتعبورازخط قرمزپرونده ه عدم  وباوجود محدوديت ها ويافت
احزاب  و سوسياليسمسيستم درباره نهائی حکم برای صدور، بدست آمده  آرشيواين کشورهااز

  .،کفايت ميدهدــ  وپيش داوری  ضديتهرگونه فارغ از  ــکمونيسم
 کشورهای ی امنيت هایدرميان سازماناما  ، سازمان امنيت جمهوری دموکراتيک آلمان ــ آلمان شرقی ــ»اشتازی« 

ن جمهوری دامادر رسيده  آلمان چون سيبآن کل جمهوری دموکراتيکهمراه و » اشتازی « . مستثنی است سوسياليستی؛
 ، درهای آرشيورا وکارشناسان خبرهدرکاتعيين موازين قانونی و پياده کردنودولت فدرال آلمان با  فدرال آلمان غربی افتاد

ا اجتماعی و باانگيزه شخصی ي  یهرشهروند؛  گشودشهروندان آلمانی اجتماعی وسياسی و امورندگانپژوهبروی محققين و
  .آرشيو اشتازی را زيرورو وناگفتنی هارا آشکارکنددرخواست کتبی حق دارد 

   
، اشتازیمرکزدرــ وشايد سالها ــ ماه ها   است کهنادریيکی ازهمين روشنفکران مقيم برلين؛ و؛ هموطن  قاسم نورمحمدی

 بی ، نه تمام رخ،براساس اسناد انکارناپذير، نيمرخ  وزيروروکرده  راشحزب توده و رهبراندرباره  موجودسناد و مدارک ا
  . به معرض نمايش گذارده است»حزب توده ايران درمهاجرت« ابی بانامکتزينت وبی آرايش اين سازمان را در

نقش پسران  بعد ،به آلمان شرقی شروع ميشوده  تودری حزبمهاجرت رهببات که  سنداس47 وبخش 11کتاب شامل
آرسن ؛  راديو پيک ايرانظهوروسقوط سپس ،را درالبالی پرونده ها جستجوميکندمه آنهادستگيری ومحاکدکترمرتضی يزدی و

 حل ت مشگالــکيانوری ــ نام مستعار) Genosse Macetti(نورالدين کيانوری ملقب به رفيق ماستی های لوپن بازی 
 رضا دوده بازی های  رهبری،جمع، مناقشات روس و چين واثرات آن دررفقای آلمانی با حزب توده ايران ورهبران آننشدنی 

، گفتگوهای ــ نه يکباربلکه چهاربارــبا رفقای آلمانی دبيراول حزب توده، پس ازپيروزی انقالب کيانوری روستا ، گفتگوهای 
حريک ودسيسه کيانوری  ت اخراج شهال اعالمی ازآلمان شرقی به ماجرای،نی علی خاوری با رفقای آلمادبيراول جديد حزب

 حريمنی حزب و خبرچينی و جاسوسی رفقای ايرانی ازاندرونی وبيرواز درپايان بيرون ميکشد ورا  )وبه يقين مريم فيروز(
   .استکتاب  قسمتکه سياه ترين پرده برميدارد به اشتازی  رهبران 

   
ازايران خروج ايرج اسکندری و رهبران حزب توده ايران باشکست فرقه دموکرات و آزادی تبريز ــيا فرار  ــمهاجرت

 و خروج 1327 بهمن 15وبا سوء قصد به شاه وغيرقانونی شدن حزب توده در. شودیم خورشيدی آغاز1325درآذرماه 
بکمک سازمان حزب  تن ازرهبران ه د؛1329، درآذرماه  بعددوسال ،می يابدادامه رادمنش، احسان طبری و دکترکشاورز 

آوردند و تعدادی کشوررا ترک می  به زندگی مخفی درايران روی  چندنفریجمعازاين ، نداززندان قصرآزادميشونظامی 
  .می گزيند تتمه رهبری حزب ازايران خارج ودراتحاد جماهيرشوروی مسکن 1332 مرداد 28 باکودتای . ميکنند
 درنظربگيريم 1332و پايان آنرا سال ) مهاجرت ايرج اسکندری(خورشيدی 1325 سال  مهاجرت رهبری حزب راآغازاگر
ر سال های مهاجرت و دوری رهبری حزب توده ، ميانگي1358 آغاز سال در رهبری به ايران دسته جمعی بازگشتبا



2 

؛ اليپزيک؛ جمهوری دموکراتيک آلمان58خيابان کته کولويتس؛ پالک   
  هاشمی زاده ايرج

 سال 30 ، رهبری حزب توده ايران تر به بيان ساده،بدست می دهد  را) سال33 تا26 بين  (30عدد ،ميهناز
آنهم ) برادرکشور يا به واژه حزبی در( بيگانه  ، اقامت اجباری در کشوراينجدااز. ازکشوروسيرتحوالت آن بدوربوده است 

 درانتخاب که  گرددمی منجر و سرسپردگی تام مادی و ايدئولوژی خواه ناخواه به وابستگی» ديکتاتوری پرولتاريا« ازنوع 
  . سرفروآوردن نداریچاره ای جز اطاعت و بيان وغيره ، مواجب، آزادی سفرو مسکن شهر،

 و رهبری شد، آلمان شرقی منتقل يته مرکزی حزب ازمسکو به اليپزيک، کم بنا به تصميم برادربزرگ1337/1336درسال 
  .کرداسباب کشی به آلمان شرقی ، سربزيرحزب چون مستاجر

 دولت شوروی  که خاطرميدانند اينبه را بسياری لمان شرقی رهبری حزب ازشوروی به آ»مهاجرت درمهاجرت«علت 
راه اهداف خويش  راسد وجود کميته مرکزی حزب توده ايران درمسکو؛ روابط سياسی و بازرگانی باايران بهبودیبدنبال
  .ميديد

کميته مرکزی حزب کمونيست شوروی؛ کليه اعضاء ) 1336( 1957درسال « : احسان طبری درکژ راهه اش می نويسد 
کميته : ؛ عضو دفترسياسی خطاب به رفقا گفتحزب دعوت کرد و درآنجا کوئوسينين  اجرائيه حزب توده را به ستادهيئت

مرکزی حزب کمونيست شوروی فکرميکند که برای کاربهتر احتياج به شرايط مساعدتری داريد، مثال روزنامه و راديو و 
که است فکردراين شوروی .  دموکراتيک برای شما فراهم تراست اين کاردر آلمان. ضروری است ايران ارتباطات زنده تر با

روابط ديپلماتيک خودرا با ايران توسعه دهد واين امری است که بقا درخاک شوروی را برای فعاليت حزب شما درمهاجرت 
  ».نامساعد ميکند 

  .نظريه طبری را تائيد ميکنند اين  اسناد موجود دراشتازی 
 موظف به اجرای آن قا است که قبال به آن اشاره کردم، برادربزرگ تصميم ميگيرد و برادرکوچکاين همان بی اختياری رف

، امری اتفاقی نبود، درآن سالها ت که انتخاب آلمان شرقی درآنزمانجالب اينجاس.است و جزقبول هيچ راه پس وپيشی ندارد؛
 شته سياسی ندای که با ايران رابطه ايران درکشور و وجود کميته مرکزی حزب تودآلمان شرقی درانزوای کامل سياسی بود

   سردی رابطه و غيره خلع سالح ميکرددولت ايران را ازهرنوع اعتراض و 
، مجله تئوريک دنيا مان شرقی مستقرشد ، روزنامه مردم درخاک آل1337/1357 سال ــ 20کميته مرکزی حزب توده بمدت 

قبل  يکسال  ايرانی91برطبق اسناد اشتازی .   اش را بصدا درآوردليغاتیو راديو پيک ايران را براه انداخت و طبل تب
  . نفرازآنها وابسته به دستگاه حزب توده بود36در آلمان شرقی زندگی ميکردند که ازانقالب 

   
 و رخنه ساواک به اندرونی حزب را چيزی جزناتوانی رهبری و پيروزی ساواک حسين و فريدون ، پسران دکتريزدی داستان

   .دانستنميتوان 
مهين ..رفتندجهت تحصيل به آلمان شرقی ) خورشيدی1333/ 34(55/1954پسران يزدی به توصيه حزب درسالهای 

 که است، برادرزاده دکتريزدی و دخترعموی حسين وفريدون بود وطبيعی اول حزب تودهرادمنش همسر دکتررادمنش؛ دبير
 که اين بودطبيعی بازهم ، پايه  بر همين،د برخورداربودناعتماد کامل رهبریازپسرازهمان ابتدای ورود به آلمان شرقی اين دو

  . شوندطعمه لذيذی )خورداگرتير به هدف ب( دوجوان برای ساواک و خواسته های آن 
 حزب را بازی  مترجموبهمين جهت نقش) رتحصيل کرده آلمان و مادر آلمانیپد ( بودند مسلطبخوبی زبان آلمانی دوجوان به

    .تبديل شدند.حزبوبيرونی اندرونی و خواجه محرم خواه وناخواه به  و کردندمي
  کرد با ساواک  شروع به همکاری 1338 ازسال تير به هدف نشست وحسينچهارسال بعد 

زندگی ، دوپسرپس ازدستگيری ولورفتن و گرديدهمکاری دوبرادربا ساواک منجر به دستگيری هواداران حزب درايران 
  .گرديد سازمان امنيت آلمان شرقی »معضل امنيتی «  و حزب فتاددرآلمان شرقی بخطر ا  حزبانرهبر

 پشت دستگاه رهبری حزب توده را و  اعتمادش را به حزب توده ازدست دادبعبارت ساده تر، سازمان امنيت آلمان شرقی،
 تا از آنچه که درون رفقای توده ای کرد و شروع به يارگيری خبرچين و جاسوس ازميان قرارداد اشتازیراديو لوژی  دستگاه
 و به )1342 ارديبهشت 8( 1963 آوريل 26 بتاريخ  اشتازیبراساس سند. يرتا پياز مطلع گرددخ ميدهد، ازسحزب ر

؛ حزب توده ازآن پس تحت نظارت کامل ارگان های امنيتی کشور ه، رئيس سازمان امنيت آلمان شرقیامضای اريش ميلک
     !قرارگرفت 

،  ساواک ازمحتوی نامه های سری حزب وبدين ترتيبرد ميکرد به ساواک  نسخه این يزدی ازمراسالت حزب به ايرانحسي
، فراموش نکنيم که  بود هممد های حزبی ازغرب به شرقرفت وآدرجريان  کنارآندر !زودترازگيرندگان اصلی مطلع ميشد

 پس ازتخليه اسناد موجود درخانه رادمنش همراه برادرش در وآخرسر بود  همراننده و مترجم رضا روستا نيزحسين مدتها
می  سال زندان محکوم 8 سال و فريدون به 15 وسيله پليس آلمان شرقی دستگيرميشود؛ حسين به 1340چهارم آبان ماه 

  .   درتهران همراه پدربه حضورشاه پذيرفته ميشوندوزگذراندن محکوميت ، اززندان آزاد وپس اگردند
  

زمانی که منافعشان . وط راديو پيک ايران نيزدرچهارچوب سياست و منافع کشورهای سوسياليستی قابل درک استو سقظهور
 زمينه برقراری روابط نميدهند، می کوبند ووقتیعليه کشورهائی که دم الی تله  نبرطبل تبليغات زهرآگياجازه ميدهد 

 راديو پيک ايران را نيزبايد درهمين سرنوشت. ه ميکنند ، پارازيت های تبليغاتی را خفشدبازرگانی و سياسی فراهم 
  .چهارچوب درک کرد

برابربا اول 1957 فوريه 20، دبيرخانه حزب واحد سوسياليست آلمان درنشستی درتاريخ باانتقال رهبری حزب به آلمان شرقی
ه اصوال بافراهم آوردن برنامه دبيرخان« : تصويب کرد که » کمک به فعاليت حزب برادرايرانی «  تحت عنوان1336اسفند 
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 رادبوپيک ايران 1336وچند ماه بعد درآذرماه » ......ای به زبان فارسی درراديوی جمهوری دموکراتيک آلمان موافق است 
  درخاک آلمان شرقی شروع بکارکرد

  نگينی وچربی روابطــ بدستوررفقای آلمانی، راديو پيک ايران ازبرلين شرقی به صوفيه منتقل شد، س1340سال بعد ــ 3
 15ايران   راديوپيک،بودتنها علت اين نقل وانتقال  با ايران سیدموکراتيک درايجاد روابط ديپلمابازرگانی و اميد جمهوری 

  .فعاليت ميکرد خورشيدی درصوفيه 1355 سال تا سال
 به رهبری 1346 بهمن 14برابربا 1967حميد صفری مسئول وقت راديو دربلغارستان درگزارشی به تاريخ سوم فوريه 

يکی ازمسئوالن حزب کمونيست بلغارستان می نويسد که رفيق بلغاری ازبهبود » تااللف« حزب توده، ازگفتگوی خود با 
؛ مخارج ی سوسياليستی مغولستان منتقل شودرابطه باايران صحبت کرد و بدون رودربايستی پيشنهادکرد که راديو به جمهور

  !!پرداخت ميکنندانتقال را رفقای بلغاری 
  .شدراديوموقت تعطيل مانع وبرادربزرگ ميکند درمسکوچغلی  حزب توده ازحزب برادربلغاری به برادربزرگ

بهبودی « صدای پيک ايران را با چرخاندن کليدی بنام )  خورشيدی1355 ( 1976جمهوری خلق بلغارستان درپايان سال اما
 د ماه بعد شاه ايران درصوفيه درجه دکترای افتخاری گرفت وبلغارستان به، چنبرای هميشه خاموش کرد»  با ايرانرابطه 

  .  مليون دالر رسيد150وامی معادل 
  

 کميته  ميان رهبرانروابط خصوصی برکتاب به چشم ميخورد و خواننده را آزارميدهد؛ فرهنگ حاکم  سرتاسر درآنچه
؛ هم اقامت اجباری. کرده بودخالی ن هبری را ازدروپرونده سازی و خصومت های شخصی چون موريانه ر. مرکزی است 

سياسی فشار حاکم درجامعه؛فقرتماس روزانه با توده ناراضی و بربادرفته به سوسياليسم حاصل ازهای اجباری، اعتمادنشينی 
ازوطن فقای بيگانه، وابستگی تام مالی، دوری  تبعيت بی چون وچرا ازدستورات ر،جمهوری  سازمان امنيتسايه خفناکو 
  ساخته بود پشت ميز حقوق بگيردانسابق کارمنين  ومبارزرفقای توده ایاز ساله؛ تمام اين شرايط 30 ومهاجرت غم غربتو

، شک ندارم بسياری ازآنان باآغوش باز به ايران ان سياست ماليم تری درپيش ميگرفتمن اگر دولت ايرکه به گمان 
  .يبردند، يکی ازآنها بزرگ علوی بودبازميگشتند و سالهای آخر عمررا دروطن بسرم

اعترافات معروف مجبورنکند، حاضربه بازگشت اواک اورا به مصاحبه تلويزيونی وبزرگ علوی بشرطی که دولت ايران و س
   ميهن خود بودبه 
 رضا روستا کمونيست قديمی وازمسئوالن سازمان جوانان حزبازمشغوليات رفقا؛ پرونده سازی برای همديگربود؛  يکی

 ورونوشت آن به )1341بهمن 1(1962فوريه درنامه ای به دبيرکميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماهيرشوروی در
اسکندری تقريبا تمامی عمرخودرا دراروپا ..... رادمنش دررهبری حزب سخت ناتوان است ..... « :می نويسدوالترالبريشت؛ 

 اسکندری  دکتررادمنش،.....است .نافع اتحاد جماهيرشوروی عمل کردهبه سربرده و درمقام وزارت درکابينه قوام به زيان م
 آن رادارند که درداخل اردوگاه سوسياليست زير يک رهبريت قدرتمند حزبی فعاليت تدريجی ــ تبليغی بکنند وطبری تنها توان

وری وهمسرش مريم فيروزدررخنه  کيان......ونه بيش تر، چرا که آنها ترسو، فاقد ابتکار، ناهوشيارو خرده بورژوا هستند 
حمد قاسمی مبارزه آشکاری را عليه رفيق ؛ ا، کيانوری بالنکيست و فردگرااستکردن جاسوس به درون حزب مقصرند

دکترفروتن .........اين لنينيست واقعی به پيش می بردوازخط رفقای چينی مبنی برکيش شخصيت جانبداری ميکندخروشچف؛
پيشنهاد کنفرانس هائی محدود و غيرعلنی با ......... يزهست وازهيچ تجربه ای برخوردارنيستعالوه برناتوانی؛ معلول ن

اين کنفرانس فوق العاده را ميتوان بايک تا دوتن ازاعضای کميته .....  تن ازرفقای قابل اطمينان وانقالبی ميدهم25شرکت 
به عنوان يکی ازموسسين حزب توده ايران می مرکزی حزب ما ا زجمله خود من فراخواند؛ چرا که رفقای حزبی مرا 

  »............................شناسند
که بود اهجويان ايرانیازاولين پن شهنازاعالمی خانم .است شهنازاعالمی کيانوری برعليه بازی دسيسهديگر نمونه

ی به کاراشتغال داشت بادخترکوجکش درآلمان شرقی زندگی ميکردو دربخش شرق شناسی دانشگاه هومبولت برلين شرق
  بود» فدراسيون جهانی زنان دمکرات « وتازمان اخراج ازآلمان شرقی؛ نماينده حزب توده در

کيانوری درمقام . اسناد درون اشتازی رسما ازدسيسه دوزی وخصومت شخصی کيانوری به شهنازاعالمی حکايت ميکند
ازنظرسياسی فردنامطمئنی است وروابط « د که خانم اعالمی دبيردوم حزب درنامه ای به مقامات دولت آلمان شرقی می نويس

اعضای رهبری حزب توده « مامور اشتازی درزيراين سند می نويسد » مشکوکی به ويژه باايرانيان ساکن برلين غربی دارد
  !» باوجود اگاهی ازاين روابط با خانم اعالمی رفت وآمد دارند 

و مقامات دولتی برپايه اين نامه تصميم به اخراج  ميگيردقرار» ارت عملياتی تحت نظ « نامه کيانوریپس از خانم اعالمی
، رفيق ی می خوانيم که دبيراول حزب توده، ايرج اسکندریدوماه بعد درگزارش ديگرانم اعالمی ازآلمان شرقی ميگيرند، خ

 فردی ناممطئن ارزيابی ميشود، و اعضای حزب توده با خانم اعالمی مقيم برلين شرقی وازنظر سياسی) کيانوری( ماستی 
   .رفت و آمد دارند

به کميته !) سواربرخرمراد( کيانوری درمقام دبيراول حزب توده ) 1358ششم مرداد ( 1979 ژوئيه 28درگزارشی به تاريخ 
باره درتماس بوده واطالعاتی در..... مرکزی حزب واحد سوسياليست آلمان اطالع ميدهد که خانم اعالمی باشخصی به نام 

کيانوری ازکميته مرکزی حزب برادرخواستار اخراج  فوری خانم اعالمی ودخترش . حزب توده به آن شخص داده است 
  .وارد گرددازآلمان شرقی ميشود وميخواهد که اسامی مادرودختر درليست افراد ممنوع الورود به آلمان شرقی 

( 1979وسياليست آلمان؛ رفيق اريش هونکر درسپتامبرخانم اعالمی ودخترش را براساس تصميم دبيراول حزب واحد س
  از آلمان شرقی اخراج ميکنند) 1358شهريور 
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هيچ گونه اطالعی « جالب اينجاست که سازمان امنيت آلمان شرقی درهمان گزارش برخالف ادعای کيانوری تاکيد ميکند که 
  ».جمهوری آلمان شرقی دردست نداردازفعاليت جاسوسی خانم اعالمی و يافعاليت منفی ــ خصمانه وی عليه 

» .ب. گ. افسر ک« را  و اوخواندخانم شهناراعالمی درمصاحبه با آقای حميد احمدی علت اخراجش را تحريکات کيانوری 
  .روانش شاد باد .چشم ازجهان بست درشهر برلين 2003 دسامبر18شهنازاعالمی دربامداد . کردقلمداد 

اشاره ميکندکه حداقل سه تن ديگر هم  به سه سند ديگر اشتازی قاسم نورمحمدیناز اعالمی،  خانم شهباکيانوری ميان  جنگدر
   اخراج شده اندلمان شرقی کيانوری ازآی های مقيم آلمان شرقی به تحريکازتوده ا

زب  درنزد کميته مرکزی ح حزب توده وتصفيه حساب های گذشته، بخاطر مواضع اسکندری به سياستکيانوری پس ازانقالب
  :واحد سوسياليست آلمان برای ايرج اسکندری نيزدست به پاپوشی ميزند و می گويد

 ــ مصاحبه معروف اسکندری درتهران با رفقای شوروی ازرفتارزيان بخش حزبی اسکندری بسيارخشمناک بودند......... « 
ايرج اسکندری درطول اقامت .....« د که وازرفقای آلمانی ميخواه» اخراج اوازدفترسياسی را کردند و پيشنهادتهران مصورــ

چرا که حزب هم اکنون . خويش درجمهوری دموکراتيک آلمان هيچ امکانی جهت تاثيرگذاری منفی برحزب توده نداشته باشد
است که درپی ازميان برداشتن !! ) چه کارمشقت باری ( درنبردی سخت عليه ارتجاع داخلی و نيروهای بيگانه امپرياليستی 

رفيق اسکندری اجازه اقامت وادامه فعاليت ترجمه درجمهوری  ولی به.....رژيم شاهنشاهی هستندب وحاکم ساختن دوباره انقال
حزب توده هيچ عالقه ای به سفررفيق اسکندری به خارج ازجمهوری دموکراتيک آلمان ..... دموکراتيک آلمان داده شود

  » ندارد
  !اعدام بايد گردد: کنم که رفيق کيانوری چرا شعارروزآنزمان را بکارنبرد ، تعجب مييعنی ممنوع الخروجش کنيد رفقا

  
   بياندازيم24، شماره 1358 تيرماه 15به تاريخ جمعه » تهران مصور«  بدنيست نگاهی به  روشن شدن ذهن خوانندگانبرای

با ايرج اسکندری داشت که ــ مصاحبه ای 1358  خردادواول تيرماه 25، 22 و 21تهران مصوردردوشماره ــ شماره های 
  . کردقسمت هائی ازگفته هايش را تکذيبزيرتهديد وفشار کيانوری اسکندری 

  :نوشت » حزب توده دروغ ميگويد « تهران مصور پس ازاين تکذيب نوارمصاحبه اسکندری رادرتهران پخش کرد ودرمقاله 
  .کنيم تا رهبران حزب شرم آورندنوارمصاحبه اسکندری، دردفترتهران مصورموجوداست، آنرا تکثيرمی « 

نه به دليل عضويت اودرشورای مرکزی . را برگزيديم تا مصاحبه يی بااوداشته باشيم وقتی چهارهفته پيش عباس اسکندری
 ساله اخيررا که بخوانيد می بينيد او آدم مهمی بوده است که همواره 30حزب توده بود، نه برای خوشايند توده يی ها، تاريخ 

 مصاحبه بااوبازآمدند، اين اعتقاد 3 ازوقتی همکاران.ه را ايفا کرده استحزب تود» مامورومعذور« تدالی بين رهبران نقش اع
بنابراين مادربرابر خواست آقای عباس اسکندری که پس . قوی ترشده بود که حساب او ازحساب رهبران فعلی حزب جداست

احبه را ببينند، موافقت کرديم ودراين مرحله بسياری ازآنچه گفته شده ازپياده شدن نوار مصاحبه شان، يک بارنير متن مص
مه نگاری حکم ميکند، فراتررفتيم و مصلحت انديشی های ايشان را وما دراين مورد ازآنچه وظيفه روزنا. بود، حذف شد
 زير چاپ رفته بودباخبرشديم پس ازيک جلسه محاکمه 2پس ازچاپ قسمت اول مصاحبه و شبی که ديگر شماره . امکان داديم

د، قسمت دوم  کس می توانست متوسل شآنرا به جان آورده اند که اوبه هرگونه حزبی پرجوش و خروش آنچنان اسکندری 
درهمان موقع ما دانستيم متنی به امضای اوبرای روزنامه ها فرستاده شده که قسمت هايی ازگفته . مصاحبه اش چاپ نشود

؛ اطمينان داشتيم کارخود اسکندری نيست ؛ چرا که او خود می دانست را تکذيب ميکند تهران مصور هايش درمصاحبه با 
حمالت . درآنجا چيزی نگفتيم و گذشتيم . کرد» تکذيب « ابر نوار موجود نميتوان صدايش درطول مصاحبه ضبط شده ودربر

سرانجام هفته پيش توضيح داديم که ازفضای پليسی . اهميت نداديم. درروزنامه ارگان حزب توده به تهران مصور شروع شد
  .ازه افتادرا رد کرديم، دراين هفته اتفاقات ت» تحريف حقايق« داخل آن حزب باخبريم و نسبت 

ديگرسکوت را جايز نشمرديم . نام تهران مصوررا آورده بود» جعل « و » تحريف « بازدوباره روزنامه مردم با تيتربزرگ 
تناد دوسه بارحضور درهيات تحريريه کيهان خودرا روزنامه نويس سبه ويژه آن که دراين ميان يک جوجه توده يی که به ا. 

  »!اسناد و مدارک عليه سردبير تهران مصوررا انتشار می دهيم« ميداند، قدقدی کرده است که 
رهبران حزب توده که حسابشان بااعضای اين حزب کامال جداست دروغگو والفزن اند، اين اتهام . حقيقت آن بود که خوانديد 

هی حاضر به اثبات مستقيما ازسوی هيات تحريريه تهران مصوربه آقای کيانوری و دارودسته شان وارد می آيد ودرهردادگا
شکايت کنند، ما به رعايت احترام آقای اسکندری آنچه رادرباره کيانوری گفته بود، خواست و چاپ نکرديم واينک اعالم . آنيم 

می کنيم که نوار صدای آقای ايرج اسکندری را تکثير کرده ايم ، دردفترتهران مصور موجوداست ، همه ی مردم می توانند 
 فعلی حزب توده وآگاهی يافتن به مسايل پشت پرده اين حزب اززبان يکی ازرهبرانشان، آنرا ازدفتر برای شناخت رهبران
  :فسمت هايی ازاين نوارچنين است . مجله خريداری کنند

من به شوروی به عنوان يک کشور سوسياليست « .به شوروی آقای اسکندری گفته استدرپاسخ به مسئله وابستگی حزب توده 
) کمونيست شوروی( بنده معتقد نيستم که حزب. وده امته ام امامن سربازاين کشورنيستم، من ايرانی وعضو حزب باحترام گذاش

دراين صورت ديگر احتياجی به کميته مرکزی ! ويا يک نفرازآنها ويا سفارت آنها دستوربدهندوما بگوئيم چشم خيلی خوب
  وهيات اجرائيه نيست

  :ارزه ملی شدن نفت آقای اسکندی گفته است درتحيل اشتباهات حزب در دوران مب
علت آن هم اين بود که اين فکربرای رفقای ما درايران بوجود آمده بودکه مصدق امريکائی ما بورژوازی ملی را نشناختيم و« 

  »است وآورنده اين تزبه هيات اجرائيه مقيم تهران قاسمی بود
  درآنزمان کيانوری جزء باند قاسمی بود؟
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آن . شوروی ها درقضيه مصدق سکوت کردند و سکوت آنها هم غلط بود. اوهم بود. بله . ين را ازقول من نگوئيدبله اما ا« 
استالين بايد تصميم می گرفت که حمله کنند يانه ؟ پشتيبانی بشود . موقع درره استالين بود و کسی هم نمی توانست حرفی بزند

 يانه ؟
يابی اشتباهات حزب باشد؟زدکه درصدد بازارآيا هم اکنون دردرون حزب روندی وجوددار  
اين نيروها نمی . اگرحزب را يکطرف بگذاريم ونيروهای ديگر چپ را يکطرف. بله به عالوه چيزی به شما بگويم که ننويسيد

يروها بايد اين ن..... آنهابايد حرفهای خودرا بنويسند. توانند درحزب نفوذ نداشته باشند به شرطی که بخواهند اين کاررا بکنند
اعضا و رهبری حزب را درمقابل اين امر بگذارند که يا اتحادرا قبول کند ويا اينکه خودش افشاء شود واين امرحزب را به 

  .سوی اتخاذ پوزيسيون صحيح می راند
وانتقادات ازطرف اين نيروهای چپ می گويند باند خاصی برحزب مسلط است ودردرون حزب روابط دموکراتيک وجودندارد

  باند دردرون حزب مطرح نمی شود؟
بنويسند بگذاريد عکس العمل اعضای حزب درمقابل اين حرف معلوم شود البته به صورت دشمنی ننويسند چون تاثير منفی 

البته متاسفم که مجبورم چيزهائی را بگويم که من قاعدتا نبايد گفته باشم اين حرف را که گفتيد درست است بايد آنرا . ميگذارد
  . شکست ورفقا ونيروهای ديگر می توانند کمک کنند برای درهم شکستن اين عاملدرهم

  : گفته است یراجع به آقای کيانوری آقای اسکندر
يک کسی که بعدازشهريور بيست عضو هيات تحريريه روزنامه مردم بود پريروز به من گفت که يکی ازدالئل مخالفت او با 

به دفتر هيات تحريريه مردم می آيد وشروع ميکند به تهديد اعضای تحريريه و فحش کيانوری اين است که يک روز کيانوری 
من البته نمی دانم اين حرف درست است يانه ولی آنکه اينرا به من گفت . دادن به آنها که چرا عليه هيتلر چيزی می نويسند 

دآن بوده است که کيانوری تهديد کرده اضافه کرد که حاضر نيست درحزبی عضو باشدکه کيانوری دبيرآنست زيرا خودشاه
است که نبايد عليه هيتلرچيزی نوشته شود اين بماندخالصه بايد بگويم که اين مسئله يعنی حرف دوستمان استبعادی هم ندارد 

الع دارم نمی شد دانشجو بودوعضو جوانان ست و درآن موقع تاآن حد که من اطکيانوری دردوره هيتلردرآلمان تحصيل کرده ا
  البته اين حدس است شايد هم نبوده ولی حرف آن رفيق چندان دورنيست. هيتلری نبود

  :درموردوابستگی حزب به شوروری
يک روز من پيش او بودم ودرآنزمان رفقا يک چيزی اختراع کرده بودند ومتاسفانه . دکترمصدق مرا مثل پسرش دوست داشت

من نزد . درايران» حريم شوروی« شته بود دراين باره به نام احسان طبری برداشته بود وازروی جوانی يک صفحه نو
تومثل پسرمن هستی دفعه « مصدق يک قلم تراش، چاقو ازجيب درآورد و گفت . مصدق ازدهنم دررفت وگفتم حريم شوروی 

 شوروی ، يعنی چه ؟ شمال ايران حريم. ديگر اگرکلمه حريم شوروی وياحريم هرکس ديگر را به کاربری زبانت را می برم
ديدم که مصدق حرف حسابی ميزند . جنوب ايران حريم انگستان ، پس حريم خودمان کجاست ؟ اودرس بزرگی به من داد

  .حريم شوروی حرف مزخرفی است که به دهان ما افتاده بود
 

برای رهبران حريم   کتاب خبرچينی وجاسوسی رفقای توده ای ازاندرونی وبيرونی حزب وبخش  واسف انگيزترينسياه ترين
  اشتازی است
بک پا  ههم، درغربت  به اقامت اجباریمحکوم ورانده وطناز نفرتوده ای دررده باالی حزب درمهاجرت، 36تجسم کنيد 

ميگويند، به صاحبخانه  تئوريسين و مارکسيست چشم ندارند هم را تحمل کنندوچون خاله زنک ها و مشدی قنبرهاپشت سرهم بد
 رفيق باشد، جل وپالس» .ب.گ.افسرک«  کيانوری وبقول خانم اعالمی مانند، دگرسنبه اشان پرباشرا ميکنند و الی هم چغ

  .دن بيرون ميک ازبهشت کارگران ودهقاناندی را با کمک اشتازی جمع ميکند وبايک لگديوهموطن تبع
! ام رهبری حزب درمقیوسه تن توده ای و دو تبعه ايران،؛ رشيو اشتازی با نام مستعارافرادیقاسم نورمحمدی درالبالی آ

  .بانام مستعارامير احمد م ،، امين، فوالدچارلی ، رضا، علی: ميخوردبر
است، قاسم نورمحمدی تنها به چارلی و رضا بسنده کرده و گزارشات اين دو هموطن را ازآرشيو اشتازی بيرون کشيده 

ی درمورد حزب توده به دست ميدهند و درثانی حجم قابل ، می نويسد اين دو اوال اطالعات دست اولانتخابش نيزبی دليل نيست
وبعد اضافه ميکند که چارلی ازافراد کميته مرکزی ورضا ازکادرهای حزب توده بوده .توجهی گزارش ازخود بجای گذاشته اند

  .چارلی ورضا ازافسران سابق حزب توده اند که بقول نورمحمدی سرانجام به سقوط اخالقی تن ميدهند. اند
، خبرچينی وجاسوسی برای برادربزرگ و گزارش. رم ازچارلی ورضا دفاع کنمناچابا اين نظر نورمحمدی موافق نيستم ومن 

  !سقوط اخالقی نيستکوچک 
  اسنادران ارتش اطالعات نظامی را به حزب رد ميکردند وحزب ازدرو ايران؛ارتشتوده ای افسران مگرزمانی که 

  اخالقا سقوط کرده بودند؟ آيا دراختيارمقامات شوروی ميگذاشت ، 
رئيس دادگاه ی درلباس آخوند فرمانده نيروی دريائی ايران، ميکردکه درمحاکمه ناخدا افضلیدوستی تازگی برايم تعريف 

 ميکردی زوارتشی را داشتيد، فردائی که آرآقای ناخدا شما دراين مملکت باالترين مقام : می پرسد ژنرالخطاب به 
  . سئوال زيبائی است بتو ميدادند؟ی، فکرميکردی مقام باالتر بيفتدکشوربدامان شوروی 

 خبرچينی حالتیدرچنين ی يعنی حرکت درچهارديواری معين، يعنی زندگی در قرنطنيه؛ اقامت اجباری درکشور سوسياليستي
 يا داریدرپيش دوراه ، جزاين ندارد،  با معيارهای اخالقی کاری وزياد غيرعادی نيستوجاسوسی  بهرشکلی که باشد 

را قهرمان نقش  که وکم پيدا ميشوند انسانی هائی . ميدهیتن جان ميدهی يا به جاسوسی  سييبری اردوگاه های کاراجباریدر
   بازی کنند
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درگزارش هايش ، اورا مردروشنفکری ميخواند که نظرات شخصی را اسناد اشتازیاساس نورمحمدی درتوصيف چارلی بر
  !، عاشق سوسياليسم روسی بوده  گونه که بوده بازتاب ميکرده استت درون حزب را آنمنعکس نميکرده و واقعيا

  .برميگردداوايل انقالب به تهران  درمی آيد و. ب.گ .  به خدمت ک1948سال 
اما رضا مردی است کينه توز ويکدنده ، اين برداشتی است که قاسم نورمحمدی پس ازمطالعه گزارشات او بدست آورده و 

  !نه درست هم هست متاسفا
 ازخودباقی گذاشتکوهی ازگزارش و خبرــ اکثرايکسويه و مغرضانه ــ سال برای اشتازی جاسوسی ميکرد و 20رضا قريب 

  است  حزب تودهچون چارلی ازاعضای سازمان نظامی، اوهم 
هرچند که .  ناخوانا استناد اسواقعيت آن است که نام واقعی اين دودر: نويسدحقيقی اين دوتن، نورمحمدی می درمورد نام 

  !!باتوجه به محدود بودن فعاالن حزب توده درآلمان شرقی ، ميتوان درباره نام واقعی آنان حدس هائی زد
   :!به اين گفته چارلی توجه کنيد و به من تشرنزنيد که گفتم جاسوسی سقوط اخالقی نيست 

ن رفقای توده ايش را برانگيخته بود، ازرفتاراحتياط آميزآنها  سوء ظ طوالنی همکاريش بامقامات امنينی،چارلی که دردوران
باشد درارتباط  بايد با ارگان های شوروی ست شوروی ا ازمنظراو هرخارجی که تبعهو رفقارا سرزنش ميکند، زيرا تعجب

  ! حتی رفقای رهبری نيز ازاين رفتار مبرا نيستند
  قانع شديد؟

چارلی سالهاست که باارگان های امنيتی شوروی برمبنای اعتقادات سياسی « :استارزيابی اشتازی درباره چارلی خواندنی 
، رفتار وبرخوداودرخصوص همکاری باما مورد زيابی دوستان شوروی درمورد شخصيتار. خود همکاری کرده است

او همچنين جهت . حوزه فعاليت چارلی عمدتا درميان مهاجران ايرانی درجمهوری دمکراتيک آلمان است ........ تائيداست
شناسائی سازمان های ايرانی نيزفعاليت ميکند و وظايف محوله به خود را باکمال دقت انجام ميدهد، گزارشاتش دقيق 

مردی مطمئن وصادق است ..........ومشخصن است واطالعات بسيارمفيدی درمورد وضعيت مهاجران ايرانی بدست ميدهند 
ت مارکسيستی ــ لنينيستی روشنی برخورداراست و به انترناليسم پرولتری سخت و ازمواضع ايدئولوژيک محکم و ازنظرا

  » ....پابنداست
  :ميخوانيم ترجمه کنيم، چنين بفارسی اگرارزيابی اشتازی را درباره رفيق چارلی 

، را فدا کنده تنها رفقای حزبی اش رفيق چارلی چنان شيفته و عاشق دژ سوسياليسم است که بخاطر حفظ بقای آن حاضراست ن
کند و متاسفانه اين تنها رفيق چارلی ورضا نبودند، همه احزاب تقديم اتحاد جماهيرشوروی  طال درسينی دودستیوطن را بلکه 

، وطن فروشانی که جنس را مجانی رد ميکردند و صنارهم ندتا نوع چينی اش بزبان عامی، وطن فروشچپ ازنوع روسی 
، شيفته سوسياليسم نوع استالينی و خروشچفی و برژنفی و مائوئی و انورخوجه ای بودندبابت آن نمی خواستند، چون عاشق و

  کنی  سرخ  امامزادهانترناليسم يعنی هرچه داری تقديم
فرمانده (  چارلی به پاس همکاريش با سازمان امنيت آلمان شرقی و به مناسبت بيست وپنجمين تاسيس اشتازی ازفرمانده اش 

  ..گرفتنشان افتخار) هنگ پياده تهرانه فرماندآلمانی و نه 
  قانع شديد؟

د، رضا نام  سال درخدمت اشتازی بو20به مدت ) 1343/1363 ( 1984 تا 1964ازسال رضا جاسوس ديگر اشتازی 
ابتدا  مرداد ايران را ترک ميکند؛ 28 ازپسو.وثرسازمان افسری حزب توده بودهازاعضای ممستعار خبرچين مااست 

رضاازنظر مالی شديدا وابسته به سازمان . به آلمان شرقی ميرود) 1334( 1958امت می گزيند و ازسال درچکسلواکی اق
ادرست ــ ــ درست يا ن» آلودگی های مالی«  به اتهامو ميکند، درآغاز دردبيرخانه حزب شروع به کار استامنيت آلمان شرقی

م  بی گناهی اش ثابت ميشود و بعد دن اشتازی قرار ميگيرد؛، درماجرای پسران يزدی مورد سوء ظازدبيرخانه اخراج ميشود
  .به تله اشتازی ميدهدوماموررسمی اشتازی ميگردد

اما به مرور ، گزارشاتش مغرضانه و مملو ازسوء ظن و کينه به ديگران است است؛ لجوج و يکدنده رضا برخالف چارلی
 ساله اش کوهی 20آن کشور بدل ميشود و درطول خدمت زمان به مهمترين جاسوس آلمان شرقی درميان ايرانيان مقيم 

  ازگزارش دراشتازی باقی ميگذارد
پشتکاروجديت اش قابل تحسين است، ازعهده وظايف محوله باازخود گذشتگی : ارزيابی اشتازی ازرضا کامال مثبت است 

 و مفررات رسرقرارحاضرميشودمنظم که سروقت ب، رفيقی است گزارشاتش بسياردقيق ومفيد استوجديت بسياربرمی آيد، 
،  استکه سهلحاضراست عالی قاپو( ازمواضع روشن مارکسيستی ــ لنينيستی برخورداراست . کارمخفی را رعايت ميکند

؛ اشتازی اعتماد کامل دارد و به فعاليت اشتازی به ديده به سازمان امنيت)  روسی آتش بزند را بخاطرلبخند رفقایاصفهان
  تحسين می نگرد

 اين به ( ی مفصل و پس از چندماه و تهيه گزارش نمی آورد، درايران طاقتميرودپس ازانقالب اسالمی به ايران رضا 
دريکی ازدانشگاه های ) 1359( 1980 و باکمک اشتازی ازسال ميگرددبه آلمان شرقی باز) ميگويند رفيق وظيفه شناس
درهيچ دانشگاهی اجازه کاربه اونميدهند، ازاشتازی نااميد ، ، چندی بعد استعفا ميدهد.ودشميآلمان شرقی مشغول به کار

 تازی قطع ميکند؛  تقاضای اجازه خروج ازآلمان شرقی ميکند وبهشت سوسياليسم  رابطه اش را بااش1984ميگرددو ازسال 
  .سرمايه داری استثمارگر پناه  می آورددامن را ترک و به 

  ! ی ازرضا ديده نميشود دربايگانی اشتازی ديگر هيچ نشاناين تاريخاز
  ! چشم وروئی رفقای اشتازی گذاشت نداد؛ بايد به پای بیچرا اشتازی به او نشان افتخار
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منصوب  دبيراول حزب توده ايران  بهی دربحبوحه اوضاع نابسامان ايرانکه بدستوراتحاد جماهيرشورو نورالدين کيانوی
اساس اسناد به مالقات مسئوالن دايره روابط خارجی حزب واحد چهارباردراوايل انقالب و قبل از دستگيری برگرديد، 

  .رودسوسياليست آلمان می 
) 1358هفدهم آبانماه ( 1979باردوم ، سه ماه بعد درتاريخ هشتم نوامبر) 1358 مرداد12( 1979باراول درتاريخ سوم اوت 

 ( 1980 ژوئن 17 و16ردرتاريخ و آخرين باو چهارمين ) 1359 بهمن ماه 23( 1980 فوريه 11سوم درتاريخ ربا
  )1359 خرداد 27/26

؛ درود های صميمانه رفيق اريش هونکر، ای آلمانی از کيانوری استآنچه دراين مالقات ها به چشم ميخورد، پذيرائی گرم رفق
له وسيهرباردبيراول کميته مرکزی حزب واحد سوسياليست آلمان وصدرشورای دولتی جمهوری دموکراتيک آلمان است که 

  .رفيق هرمن اکسن ، عضودفترسياسی و دبيرکميته مرکزی حزب واحد به رفيق کيانوری ابالغ ميشود
(  را به رفيق کيانوری ابالغ ميکند  حزب واحددرمالقات سوم بازرفيق هرمان اکسن درود های صميمانه رفيق هونکردبيراول

شخصا قادربه مذاکره با رفيق کيانوری نيست، پوزش می و ازاين که رفيق اريش هونکر به علت بيماری ) اينجا جالب است 
 را به واحدطلبد؛ درمالقات بعدی دوباره رفيق اکسن درود های برادرانه و مبارزاتی رفيق اريش هونکر ، دبيراول کميته 

  .رفيق کيانوری ابالغ ميکند که صميمانه ازطرف رفيق کيانوری پاسخ داده ميشود
  :؛ می گويد ميشودکيانوری شروع  الف زنی ؛  کردن سالم های برادرانهزرد وبدل، پس ا مالقات4درهر

  هازرهبران سازمان زنان مترقی ايران دربرنامه راديوئی سخنرانی بسيارقابل توجهی ايرادکرد) فيروز( رفيق مريم کيانوری 
 وخواستاراقدامات شده اند که رفقای شوروی ازرفتارزيان بخش حزبی اسکندری بسيارخشمناک ميدهدرفيق کيانوری اطالع 

 صورت در مسکو ی توده ای رفقاسرنوشتدفت کنيد، .( هستنداج او ازدفترسياسی حزبی مشخصی به  طورنمونه اخر
  !)ميگيرد

رفيق کيانوری اطالع داد که هم اکنون درايران سازمان امنيت جديدی تشکيل ميشود که يکی ازهواداران حزب توده برای 
فاکس . ب. گ. وبعد ما قادريم يک نسخه ازگزارشات سری را مستقيما به مرکزک( .رگرفته شده استرياست اين ارگان درنظ

  !!!)بزنيم 
فضای بدبينانه ای که پس ازممنوع شدن ارگان . حزب توده خودرا بعنوان يک عامل سياسی قدرتمند درايران تثبيت کرده است 

  .امروز ديگر هيچکس داوری حزب را ناديده نميگيرد.... ه است مرکزی و اشغال ساختمان حزب حاکم شده بود، ازبين رفت
رهبری حزب درتصميم خويش مبنی برحفظ سازمان مخفی حزب ودخالت ندادن آن . بازسازی حزب به کندی به پيش ميرود 

  درفعاليتهای علنی مصراست
رفقا ممنوع ( وری آلمان ندارد حزب توده هيچ عالقه ای به سفررفيق اسکندی به خارج ازجمهمی گويدرفيق کيانوری 
  )الخروجش کنيد 

 ( يست درآينده نيزادامه خواهد يافتدرمقابل رفيق اکسن به حزب برادر ايرانی اطمينان داد که کمک های حزب واحد سوسيال
  )اين جمله رفيق اکسن را بياد داشته باشيد

  ی حزب درايران تشديد خواهد کردحزب واحد سوسياليست کوشش های خودرا جهت تهيه چاپخانه ای مستقل برا
  :ميخوانيم ) 1362 اسفند 18( 1983 مارس 9 به تاريخ 33پس ازدستگيری رهبری حزب توده ايران درسند شماره 

، رفيق کيانوری، تدابيرپيش گيرانه ای که شامل همه اعضای ری دبيراول کميته مرکزی حزب تودهدرخصوص دستيگ...... « 
جمهوری دموکراتيک آلمان هستند، مانند عدم مراجعه آنها به موسسات رسمی درجمهوری رهبری حزب توده که مقيم 

  »....روزنامه راه توده درآلمان فدرال انتشارمی يابد... دموکراتيک آلمان ورفتار محتاطانه درانظارعمومی اتخاذ کرده است 
 توده سخن ری ها و سيل بهتان به حزب، ازدستگي)1362 بهمن 23( 1983 فوريه 11رفيق خاوری دراولين مالقاتش در

رفيق اکسن به نام رفيق اريش ) 1363 بهمن 14( 1984، يکسال بعد درتاريخ سوم فوريه ميگويد ودرمالقات بعدی
 تحزب واحد سوسياليست بسيارمتاسف است که تنهاتوهمات وتحليل های نادرس........... هونکرصميمانه خوش آمد ميگويد 

حزب واحد سوسياليست هم .........يده است، بلکه آشکارا برخی ازرفقای رهبری نيز تسليم شده اندموجب اين ضربه نگرد
اما رهبری غيرعلنی حزب ديگر نمی تواند پايگاهش را !) اين اما زيبااست ( اما.ازحزب توده پشتيبانی ميکند چنان 

  )!راستی چرا ؟. ( مان داشته باشددرجمهوری دموکراتيک آل
هم به سود حزب واحد سوسياليست آلمان و جمهوری دموکراتيک آلمان است، دشمن  توده وه نفع امنيت حزبهم باين امر

 آگاهی دارد ازطريق عمليات جاسوسی و درنتيجه خيانت ازفعاليت حزب توده درخاک جمهوری دموکراتيک آلمان تاحد زيادی
 حزب واحد......دموکراتيک آلمان ازسربگيرده حزب توده فعاليت خودرادوباره درجمهوری و صالح نيست ک..... 

ارگان مرکزی  » مردم « ، حاضربه قبول تقاضای مجدد حزب توده مبنی برچاپ ونشرسوسياليست آلمان باعلم به اين و ضعيت
ازاين رو حزب توده ديگر چون گذشته اجازه ..... حزب و هم چنين توزيع مرکزی ادبيات حزب توده درجمهوری آلمان نيست 

... نخواهدداشت» ربی وشرقیايستگاه متروميان برلين غ( خيابان فريدريشايستگاه متروی ادله مراسالت خويش را ازطريق مب
  جاری ارزی حزب برادرايرانی دربانک جمهوری دموکراتيک آلمان دراختياررفيق خاوری قرار خواهد گرفتحساب 
کمک های حزب واحد سوسياليست درآينده نيزادامه خواهد  «:رفيق اکسن به رفيق کيانوری قول نداده بود که مگرراستی 
   ؟»يافت

  .خدا هيچکس را ذليل نکند ؛ آنهم درغربت 
  

 Käthe- Kollwitzstrasse 58 دراليپريک  تودهساختمان کميته مرکزی حزب*.


