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  مقدمه 
  :ـــ از آن جا که ١

ــ حزب توده مادرسازمانھای چپ وقدیمی ترین ومؤثرترین این ســـــــازمانھا درکشــــــــوربوده وبرروند جنبش ھای الف 

  .مردم میھن ما، مھرخود را زده است، تاریخ این حزب با تـاریخ معاصرمیھن ما گره خورده است 

بوده وھنوزتأثیراین دوران فعالیت  ۶٢تا  ۵٨ـالھای ب ــ یکی ازمھمترین وبحث انگیزترین دوران فعالیت حزب توده ایران س

برروند کنـــونی جنبش مردم ما به چشم می خورد ووحشتناکترین وعظیم ترین ضربه وسرکوب علیه این حزب 

  .رخ داده است ۶٧وسپس درکشتارھای دسته جمعی زندانیان در ۶٢درسال

تا کنون  ۶٢سال ازسرکوب حزب درسال ١۶گذشت و ۵٨ج ــ با گذشت بیست سال ارآغـازفعالیت علنی حزب درسال

ازنحوه عملکردرھبری حزب،چگونگی سازمان نظامی ومخفی،حزب با دستــــگاه ازاطالعــاتی وامنیتی شوروی 

  .وچگونگی دستگیری رھبران حزب ھیچ گونه اطالعات وتحلیلی حتی ازجـانب رھبری ارائــــــه نشده است 

شده ودراختیارارگانھای اطالعاتی ـ امنیتی حکومت قراردارد وتنھا خود حزب بدنه د ـــ کلیه این اطالعات سوخته 

  .واعضای حزب وحتی اکثریت اعضای رھبری کنونی حزب ازآن بی اطالع ھستند

و ــ ھراتفاق که دراین دوره رخ داده خوب یا بد، نه تنھا جزوتاریخ حزب وتاریخ جنبش چپ کشوربلکه جزئی ازتاریخ 

  .است،ازآن ما است وبایدازآن آگاھی یافت معاصرمیھن ما

ما برآن شدیم که اطالعات خودرا دراین زمینه راکه به روشــــن ترشدن مسایل وقضایای تاریخی خزب،جنبش چپ 

  .وجنبش مردمی میھن ما کمک می رساند،ارائه دھیم

ن بااین افراد درمحل وزمان واحدی درحبس عده ای درزندا.ــ منابع اطالعاتی ما ازافرادی ازرھبران حزب توده ایران بودند٢

بودند ودراین رابطه باآنھا صحبت وگفتــگو داشتند وعـــــده ای نیزپس ازآزادی آن افراد بطور دوستانه پیرامون این 

  ازمجموع تمامی گفته ھای آنھا، این اطالعـــات کسب وجمع بندی. مسـائل صحبت داشتند

که این افراد رھبری حزب ازقصد چــــاپ این مســـائل آگاه بودند،ولی آنھا این امربه منزله آن نیست .شده است

دوطلبانه،آگاھانه،آزادانه نه تنھا درزندان بلــــکه دردوران آزادی خود،این مسائل را برای بـرخی ازدوستداران خود وافرادی 

  .که با آنھا ارتباط داشتند،بیان می کردند

دوستداران، ھواداران وآشنایان این افراد آزاد .سیاری اعدام واندکی قلیل نیزآزاد شده اندــ ازرھبران حزب توده ایران،ب ٣

برخی ازآنھا بطورآزاد . شده رھبری حزب،آزادنه به منزل آنھا رفت وآمد دارند ومی توانند با آنھا آزادانھبه گفتگوبنشینند

مسائل آگاه بودند ھم اینک درداخل کشورزندگی می  برخی ازآنھا که ازاین.ودواطلبانه خاطرات خود رامنتشرساخته اند

ودسترسی به ھمه آنھا مقدوراست وبرخی نیزدرخارج ) مانند کیانورـ عموئی ـ فم تفرشی ـ مھدی پرتوی(کنند

  .ازکشورھستند

ازآن جا که قصد ما افشاگری حزب ویا شخص خاصی وھدف ما اشاعه دروغ نیست،بلکه منطورما روشن شدن زوایای 

است وازآن  ١٣۵٧ازمھمترین دوره فعالیت مھمترین حزب چپ آن زمان ودرمھمترین دوره ازتاریخ معاصر ایران پس ازتاریک 



جا که با کینه وعدوات به ھیچ یک ازشخصیت ھای مطرح حزب نگاه کرده و نمی کنیم وازآنجا که برخالف بسیاری اصل 

  :ه را برصداقت آنھا می گذاریم، بدین وسیله اعالم می کنیم ک

ھریک ازمطالب واطالعات ارائه شده دراین کتابچه را که ازسوی ھمه این افراد تکذیب شود،ماصادقانه باطل ونادرست 

اعالم خواھیم کرد وازطرح آنھا پوزش خواھیم طلبید وباردیگرمطالب صحیح واطالعات درست را درسطحی وسیعتر 

  .منتشرخواھیم کرد

ود حساسیت ھای ویژه پیرامون مطـــــالب مطرح دراین کتابچه،مااین کتابچه را ــ با توجه به جو عمومی درکشور ووج۴

درسطحی بسیارمحدود،کپی وتوزیع خواھیم کرد وتالش می کنیم که عمدتأ به دست عالقمندان واقعی به سرنوشت 

زیادی توزیع اما واقعیت آن است که علیرغم ھمه تالشھای ما وبه احتمال بسیار.کشوربرسد" چپ"ودردمندان " چپ"

بدیھی است که طرح . این کتابچه ازکنترل دوستان خارج ودرسطحی وسیعترنیزپخش شود وبه دست دیــگران نیز برسد

مسائل وموضوعاتی که دراین کتابچه ارائه شده حتمأ مورد سوءاستفــــاده حکومت علیه حزب توده ایران 

علیه حزب ـتوده ایران قرارمی گیردوازاین بابت واقعأ  وحتی مورد سوءاستفاده برخی ازنیروھای چپ" چپ"ونیروھای

اما به اعتقاد ما نمی توان ونباید به این بھانه ازطرح موضوعات اصلی مربوط به تاریخ یک حزب،جنبش چپ، که .متأسفیم

بویژه آنکه . ددرعین حال با تاریخ معاصرما پیوند خورده وتجربیــــات گرانقدرو ممتازی را درخود نھفته دارد؛جلوگیری کر

است که این اطاعات رادراختیار دارد وچاپ این کتابچه نه تنھا اطالعات جدیدی به حکومت اضـــافه  ١۶حکومت بیش از

میھن ما قرارمی "چپ"درکشورودردمندان" چپ"نمی کندبلکه این اطالعات را دراختیـــــار عالقمندان به سرنوشت 

باھاتی رخ داده،می توان وباید با پـــــذیرش صادقانه اشتباھـــــات وتــــــالش اگر اشت. نیاید ازطرح حقـایق ترسید.دھد

درعین حال تمایل ما آن بود .ازتکرارخطاھا،مبارزه استوارترودرمسیری صحیح ترتداوام بخشید برای رفع نواقص وجلوگیری

واینک درداخـــــــل کشورزندگی می حیات رھبران آزاده شده حزب که ازاین مسائل آگاه بوده وھستند  که درزمــــان

کنند،این کتابچه منتشرشود وحتی به نحوی دراختیارآنھا قرارگیرد تا درصورت تمایل وعالقه نسبت به آن موضعگیری 

میھن را ازاشتباه " چپ"کنند واگراطالعات ومطلب اشتباھی دراین کتابچه وجود دارد تذکردھند وعالقمندان ودردمندان

  .وگمراھی درآورند

مااعتقاد داریم نباید حقیقت را زیرپای منافع شخصی ویا مصــــالح گروھی قربــانی کرد،حقیقت را نمی توان تا درازمدت 

حقیقت را نمی توان کشت، بایدآن را صادقانه پذیرفت، بیائید کمـــــک کنیم ،به تشویق حقیقت . دراسارت نگه داشت

رعین حـــــال گسترش مبارزه بی وقفه خودبرای پیروزی جنبش حق طبانه گوئی،ترویج روحیه پذیرش صادقانه حقـایق ود

این وطیفه ما است که با حقیفت زندگی ومبارزه . آری می توان به تاریخ دروغ گفت ولی تـــاریخ دروغ نمی گوید.مردم

  .کنیم، امیدواریم چنین باشد

  شوروی" کا گ ب"ارتباطات حزب توده ایران با 

  "کا گ ب"ررسمی حزب با ـــ ارتباطات غی ١

به شوروی فرار کردولی  ١٣٢۵درسال" فرقه دمکرات آذربایجان"اوپس ازسرکوب جنبش : الف ــ عبدالحسن قائم پناه 

درمرزتوسط نیروھای شوروی دستگیرودریکی ازشھرھای مرزی آذربایجان شوروی به مدت سه ماه با کارسخت زندانی 

دگان فرقه دمکرات آذربایجان آزاد می شود ولی در زمان آزادی مسئوالن وپس از مدتی با شناسائی اوتوسط نماین

امنیتی شوروی ازاو تعھد نامه ای می گیرندکه درصورتمشاھده ھراقدام مشکوکی علیـــه اتحادشوروی باید گزارش 

بااو تمــــــاس می گیردوبا استناد به تعھد نامه وی " پ گ ب"چندماه پس ازآزادی،یک کارمند.دھد

" فرقه"ازاو می خواھد که ازمھاجرین ایران،ازمحیط کاروزنــــــدگی وحتی ازجلسات " انترناسیونالیستی"أکیدبروظیفهوت



وانتقال رھبری حزب به الیپزیک ارتبـــاط او ھمچنان ادامه داشت وحتی ازجلسات  ١٣٢٢پس از.به طورمنظم گزارش دھد

آن بوده که این " کا گ ب"ت این گزارشھا به اوپول می دادند،تأکیدگزارش می داد وباب" کا گ ب" کمیته مرکزی حزب به 

این رابطه را " کا گ ب"ارتباطات باید کامأل حرمانه باشد تا زمـــــان ورود به ایران این ارتباطات حفظ شده وسپس خود

  .قطع می کند

قائم "فرارکرد ودرآن جا ھمانند به شوروی١٣٢۵درسال" فرقه دموکرات آذربایجان"اوپس ازسرکوب : ب ــ مھدی کیھان 

اما . عمل می کند وپس ارانتقال رھبری حزب به الیپزیک، ارتــــباط او تا سالھا ادامه می یابد" بعنوان مأمورکا گ ب" پناه

  .قطع می شود" کا گ ب"قبل ازورود به ایران ودرھمان الیپزیک، ارتباطات اوتوسط

 ۵٧وارد می شود، او قبل ازقیام" کا گ ب"به خدمت  ١٣٢۵از" کیھان"و" پناه قائم"اونیز ھمانند : ج ــ احمد علی رصدی 

 ۵٨در. وورود به ایران ھمچنان این ارتباطات حفظ شده بود ۵٧بود،پس از" مسکو"مسئول سازمان جوانان حزب در

کا "شت به ایراندوباربرای دیدن خانواده خود به شوروی سفر می کندوباریگربا او تماس گرفته می شود ولی پس ازبرگ

  .ارتباطات اورا قطع می کند" گ ب

درشوروی به " فرقه"وبھبودی رابطه شـــــــــوروی وایران سازمان١٣٣٢مرداد٢٨پس ازکودتای : د ــ انوشیروان ابراھیمی 

تبدیل نام داد واین سازمان با اداره مھاجرت شوروی درباکو ارتبـــاط داشت، مسـئول " پناھندگی سیاسی"

بودند " کا گ ب"که از " اداره مھاجرت"رابطین. بود" انوشیروان ابراھیمی"با اداره مھــــاجرت " پناھندگان"ـــاطارتبــ

  .موظف به ارائه این گزارشھا بود" انوشیروان ابراھیمی"خبروگزارش می خواستند و" پناھندگان"ازمسئوالن 

از جانب ۶١ل خود درحزب داشته است،وقتی درسالبا عوام" کا گ ب"نقش محوری را درارتباطات : ه ــ فروغیان 

شوروی ھا اعالم خطریورش به رھبری حزب می رسد،آنھا به اولین کسی که دستورخروج ازایـران را می 

یک شرکت بازرگــــانی تأسیس کردند که با اداره بازرگانی ۵٨درسال" صدری"و" فروغیان. "است" فروغیان"دھند

کا "ن گزارشھا واخباررا دروبدل می کرد ودرواقع فروغیــــــان رابط سیاسی کیانوری با شوروی ارتباط داشت وازطریق آ

  .بود" گ ب

  "کا گ ب"ــ ارتباطات رسمی حزب با ٢

یکی ازمأموران امنیتی شوروی بارھا ازکیانوری می خواھد که با استفاده ازامکانات حــــــزب،برای دستیابی به ۵۶ازسال

ند، پس ازورود نورالدین کیانوری به ایران، آن شخص ھم به عنـــــوان وابسته دیپلماتیک به تالش کن Fـ 14ھواپیمای 

  ایران می آید وبا کیانوری قراراجرا می کند وحتی قرارھا را درماشین سفارت انجـــــــــام

" دمیرکوزیتکجینوال. "زیرا ماشین سفارت مصونیت دیپلماتیک داشته ومورد تعرض واقع نمی شده است. می داده است

وازاینرو برخالف شایعات به پرونده ھای حزب (راننـــــده این ماشین ومقـام دبیردوم درسفـــــارت شوروی بوده است

" جوانشیر"به ۵٨به خـــــــاطرتحت تعقیب بودن این رابطه راازسال" کیانوری). "درسفارت دسترسی نداشته است

ه پرتوی به عنوان مسئول سازمـــان مخفی دھنمود می دھد که باید تالش کیانوری ب۵٨واگذار می کند وازنیمه دوم

را دراختیـــــــارداشته باشند تـــا این ھواپیما را برای کسب اطالعات سری فن "  Fـ 14"شود تا به ھرنحوی یک خلبان

تیره نشود، باید این ھواپیما رایا به آوری مربوط به آن دراختیارشوروی قراردھند وبرای اینـــــــکه رابطــه ایران با شوروی 

کنــــد وخلبـــــان وخانواده اش توسط مقـــــامات شوروی تا آخرعمرتأمین " گم"افغــــــــانستان ببرد یاآن که ھواپیما را

 با تحقیقات سازمان مخفی معلوم شد که دفترچه ھای.ســـــاعت بعد تحویل می دھند۴٨می شوند وھواپیمــــا را نیزتا

حامل نقشه ھای اطالعات فنی مخفی درجائی وجود دارد وبسیارشدید محافظت می شود ولی کیانوری گفت باید 

، )سوارمی شود Fــ 14که روی ( بیرون آورده شوند وفتوکپی بگیرند وتعدادی ازاین اشیاء دررابطه با موشک فنیکس 



، نیز توسط افرادی )کشتی سوار می شودکه روی ( وموشک ھاریون) که روی تانک سوارمی شود( موشک دراگون

) جوانشیر(ازسازمان مخفی ونظامی بیرون آورده شد، به دستور کیانوری قرارشد که ھمه اسناد تحویل فرج اله میزانی

به جوانشیرداده شد وجالب آنکه ) اطالعات(یک کارتون جزوه ونفشه .شود و وی آنھا را به مأمورشوروی تحویل دھد

به جاسوس شوروی می شود،  همسئول تحویل این اسناد محرماناوتشکیالت علنی کل حزب بود،جوانشیرکه مسئول 

با چندتن ازھمافران وھم شخصأ با چند افسر عالی رتبه نیروی دریائی " چاردھی"خود کیانوری ھم ازطریق فردی به نام

این کارمن "راض می کند کهمدتی بعد اعت" جوانشیر."به بخش مخفی واگذارکرد۶١جلسات علنی داشته که درسال

وکیانوری و جوانشیرتصمیم می گیرند که محمد مھدی پرتوی را مستقیمأ به مأمورامنیتی شوروی وصل کنند تا " نیست

ارتباط پرتوی با مأمــــــــور ۵٩دراوایل فروردین یا اردیبشھت. اطالعــــات کسب شده را پرتوی مستقیمأ به آن مأمور بدھد

می " ھدیه"ھرأ مقـام دیپلماتیک سفــــارت شوروی برقرار می شود، او به پرتوی یک دوربین امنیتی شوروی وظا

بدون " ( مطب دکتردانش"دھد،پس ازآن جلســـــه دیگری با حضورسرھنــــگ شوروی وجــــــوانشیر وپرتوی در

شود وسپس آن مأمورقرارارتباط قراراجرا وبسته ھای اطالعـــاتی دروبدل می ۶برقرارمی شود،) حضورواطالع دکتردانش

می دھد وبه وی می " رادیو"به پرتوی یک )مأموردوم(با شخص دیگری را برای پرتوی برقرار می کنـد، این شخص جدید

گوید که سرساعت معینی روی مــــوج متوسط ودرســـــاعت معینی عالئمی می فرستد وھرعالمت معنائی خـــــاص 

..... ) ــاعت قراربیاـ یا سرقرارنیا ـ یا تحت تعقیب ھستی ــ یا خانه را پاک سازی کن یامثأل اینکه سرســ(ومشخص دارد

وگفت برای آنکه حجم اسنــــــادی که پرتوی می آورد زیاد و انتقال آنھا خطرآفرین است، بھتراست ازآنھا عکس بگیرد 

ی دھد وتأکید می کند که ترکیب نوارفیلم وفیلم را به مأموربدھد ویک دستگاه عکسبرداری از اسناد نیزبه پرتوی م

طوری است که درایران نمی توان آن راچــــــاپ کرد،پرتوی حتی یک بـــــارھم یک حلقه فیلم ازاسنــــاد به شوروی می 

" گاگیگ"برای اعضای ھیئت دبیران حزب خواسته بود که ازطرف"سالح کمری"دھد، دراین بین کیانوری ازشوروی ھا 

اطالعات مورد عــــالقه شورویھا که تھیه آنھا ازحـــــزب خواستند تنھا به فـن آوری تسلیحاتی محدود .ه بودتحویل گرفت

نمی شد، بلکه آنھا اطالعات درباره ھمه امورمھم وحیاتی ایران اعم ازسیاسی، نطامی،اقتصادی،روابط خــــارجی 

ه ودراختیارمأموران شوروی قـــرارمی داد،ازسوی وغیره راطلب می کردند وحزب درحد مقدورات خود آنھا را تھی

اطالعات میان کیانوری واتخاد " تایپ نشنال"توسط شرکت بــازرگانی خود به نام" گالیگ آوانسیان"دیگردردرھمان دوران

پرتوی دستگیروسه ماه زندانی می شود،ولی تا یک ماه ونیم پس ازدستگیری ۵٩درمرداد.شوروی را دروبدل می کرد

شبکه مخفی وحزب خانـــــه پرتوی راکه محل نگھداری اسنادسازمان نظامی بود پاکسازی نکرده بودند تا آنکه پرتوی 

برای پاکسازی اقدام کردند،پس ازآزادی پرتوی وبا ) حیدرمھرگان"(رحمان ھاتفی"و" علیرضا خدائی"افرادی به نام ھای

واگذارشد اما ازآن " ھاتفی"به ۵٩آذرماه یا اوایل دی ماهتوجه به تحت تعقیب بودن اومسئولیت تشکیالت مخفی دراواخر

جـــا که تشکیالت سازمان مخفی ازتشکیالت سازمان نظامی جدا شده بود، رھبری حزب، مسئولیت ســـــــــــازمان 

نظامی رابه دست ھیچ کس نسپردند وازاین رو مسئولیت ھمچنان در دستپرتوی ماند تادرفرصتی مناسب فرد دیگربرای 

دراین زمان ارتباط پرتوی با سفارت قطع شد .جانشینی اوتعیین شود ولی ھمچنــــــان پرتوی درسمت خود باقی ماند

ارتباط با .بدھند) سیمین فردین(ولی کیانوری به اوگفت که اگراطالعات راکسب کردند به فاطمه مدرسی تھرانی

مأمورامنیتی شوروی را " پرتوی"واست جوانشیرشوروی به رحمان ھاتفی سپرده شده بود، ولی یک بار دیگربه خ

دیدارکرده وآن مـــــــأمورکاغذی ازلیست نیازھای نظامی شوروی را به پرتوی ارائه می دھد،ولی ارتباط بعدی 

پرتوی معاون جوانشیر درتشکیالت کل وھمچنین مسئول آموزش به ھمراه احسان طبری بود ۵٩برقرارنشد،تا اسفندماه

می کردوحتی باجوانشیر درخیلی ازارگانھا شرکت کرده وبااکثررھبران واعضاء فعال حزب  وفعـــالیت علنی

کیانوری و چوانشیرمی گویند که اطالع یافته اند که ھاتفی تحت تعقیب است وبه پـــــرتوی ۵٩دراسفندماه.آشنـابود

ی باھـــــــاتفی تمـــــاس گرفته رھنمود می دھند که ھـــاتفی باید ارتباطات خود وسازمان مخفی رامنجمد کن،پرتو

ومی گویدکه تحت تعقیب است وارتباطات خود راقطع کنــــــد، به ھاتفی گفته می شود کـــه روزمعینی ازمنزل بیـرون 

آمــــده ودرمسیر مشخصی حرکت کند تا تعقیب بودن اورا وارسی کنند پس ازاین دوبــــاره جوانشیربا پرتوی برای دیدار 



ھــــاتفی کامأل ومطمئنأ تحت تعقیب است زیرا خودمأموران : روی قرار می گــــذاردوآن مأمورمی گوید کهمأمور شو

شوروی ھاتفی را تحت نظرقرارداده اند ومتوجه شده اند که اوتحت تعقیب مأموران حکومت است، اوھمچنین تعدادی 

البته منبع .وتعقیب حکومت ھستند را ارائه داد شماره تلفن وآدرس چند منطقه ونشانه چندخانه راکه تحت نظروکنترل

اطالعاتی آنھا رکن دوم ارتش،اطالعات نخست وزیری ــ اداره ھفتم وھشتم ساواک سابق بود که شوروی ھا درآنجا 

نفوذ داشتند، این مسائل موجب خوش بینی کیــــــانوری شده بود زیرافکرمی کردکه ھرنوع اطالعاتی ازکنترل حزب 

رگانھا با کمک شوروی به حـــزب داده می شود وبدین وسیله شورویھا با نفوذ خود می توانستند حزب توسط این ا

رادرجریان خــــــــانه ھا وتلفن ھا وافراد تحت تعقیب قراردھند ولذا تمامی حواس متوجه این مسئله شده بود،درحالیکه 

دند،حتی سپاه اطالعات واقعی به رکن دوم ونخست وزیری ازاطالعات سپــــــاه غفلت کردند وآنھا را به حساب نمی آور

کیانوری راکنترل می کرد،پس ارکنـــــــاررفتن ) برای ھشدار(نمی داد وھمواره به اشکال گوناگون مخفی وعلنی

  .مسئول سازماندھی تشکیالت مخفی شد ھاتفی،دوباره پرتوی ازتشکیالت علنی به مخفی رفت ودوباره

سعید "و) سیمین فردین(مدرسی تھرانی ا ســــــــــازمان دھی مجدد سازمان مخفی، فاطمهب ۶•ازنیمه اول سال 

به پرتوی وصل شدند وجــالب آنکه درعین حال سیمین وسعید که درتشکیالت مخفی بودند ھفته ای یک باربا " آذرنگ

یانوری ک.مریم فیروزوکیانوری یعنی شخصیت ھای رھبری علنی حزب دوره وجلسه تفریحی داشتند

را به عنوان رابط با شوروی فرستــــاده " آذرنگ" ۶• وجوانشیردرزمــــــــان قطع شدن رابطه ھاتفی با شوروی ھا ازاویل

به پرتوی می گوید که به آذرنگ  ۶•بودند وسعید آذرنگ مستقیمأ دراین کانال با کیانوری ارتباط داشت، کیانوری دراواخر

برساند که به حزب خبررسیده که جمھوری اسالمی ازپلیس مخفی " مأ موران شورویھا"تــــــأکید کند که به اطالع 

دراین دوران یک . آلمــــــان دررابطه با تعدادی افراد اطالعات خواسته که ازجمله نام ھاتفی دربین آنھا است

گذارد،جوانشیربه پرتـــــوی می گوید بارمــــــــأمورامنیتی ورابط شوروی یه منزل جوانشیرتلفن می زند وبااوقـــــــرارمی 

که تلفن اوکنترل است وحتی خود مأموران شوروی گفته اند که کنترل می شــــود پس به جای او پرتوی 

مأمورمی گوید که جوانشیرقبأل گفته بود که دوستانی درپایگاه .سرقــــراربرود،پرتوی سرقرارمی رود وماجرا را می گوید

این .ـرار بود ازطریق آنھا امکانات واطالعات تھیه شود وحاالمی خواسته نتیجه رابپرسدشکاری تبریزدارد وقـــ

مــــاجراموجب عصبانیت موقتی کیانوری وانتقاد اومی شود ومی گوید که مأموران شوروی جان ھمه را به خطرمی 

ی وسازمان مخفیوحتی شبکه اندازند وموقعیت را درک نمی کنند، ولی علیرغم این مسائل، روابطمیان مأموران شورو

علنی حزب ادامه می یابد، یکباردیگرمأمورامنیتی شوروی، پرتوی راھمراه آذرنگ مالقات می کند وبه آنھا می گوید که 

مدتی پیش ناپدید شده وتصورشورویھا آن بود که این مسئله کار دولت ) کوزیتچکین(یکی ازکارکنان سفارت شوروی

ی تأکید کرد که ناپدیدی کارمند سفارت به رابطه اوبا حزب مربوط نخواھد شد، زیرا وی ایران باشد، البته مأمورشورو

پس از یک جلسه . گزارشاتش را مستقیمأ به مسکو ارسال می کند وبه سفارت ارائـــــــه نمی داده است

ارتباط ١٣۶١از اوایلدیگرمأمورشوروی قراری با آذرنگ اجرا نکرد واحتماأل ازطرف مسکو فراخوانده شد وبدین ترتیب 

  .مأمورشوروی با آذرنگ قطع شد

با شوروی به ) ارتباط ذخیره(کیانوری به پرتوی می گوید که باید فردمطمئنی برای ارتباط درشرایط اضطراری ۶١دراوایل 

ی را را پیشنھـــاد می کند، شــــــاھرخ جھانگیری وپرتو"شاھرخ جھانگیری"غیرازاین رابط موجود پیدا کرد که پرتوی

شرایط اضطراری حفظ ودستورات  سرقراربا کیانوری می روند وکیانوری به آنھا می گوید که باید ارتباط با شوروی را در

ھمان شب تماس جدیدی با مأموران جدید برقرارمی شود وکــــانال جدیدی . آنھا را بطورکامل وبدون چون وچرااجرا کنند

شاھرخ جھانگیری ازطریق پرتوی وگاھی مستقیمأ .حزب ادامه پیدا می کندتا زمان ضــــربه حکومت به حزب وسرکوب 

با کیانوری ارتباط برقرارمی کرد، درضمن قـــرار اضطراری جدیدی گذاشته بودند که اگرحزب سرکوب شد،چگونه ارتباط آن 

، چه کسانی ودرچه با شورویھا برقرارشود وادامه پیدا کند،ھم چنین قرارگذاشته شد که برای خروج افراد ازکشور

جھانگیری ناراحت بود که مأمورشوروی مخفی کاری را .تاریخی وازکدام مرزبا کـــــدام پارول ھای معینی باید خارج شوند



رعایت نمی کرد مثأل درسرقراربا ماشین سفارت می آمدند ووقتی ماجرا را به کیانوری می گفت، کیانوری پاسخ می 

یک باردرجلسه ای که پرتوی وکیانوری وجھانگیری درخــــــــانه جھانگیری ۶١دراواسط داد که آنھا بھترمی فھمند، حتی

تشکیل داده بودند،مأموررابطه شوروی ھمان روزبه منزل جھانگیری تلفن می زند وبدون ھیچ پرده پوشی از طریق تلفن 

باید ازکشورخارج )منظورکیانوری بود(درآورده است وبــــــرادربزرگتر" لندن"می گوید که مأمورما که گم شده بود سراز

شود،جھانگیری به این گونه صحبت کردن ازپای تلفن اعتراض می کند ولی کیانوری می گوید، مسئله مھم بوده که آنھا 

خبرپنـــــــــاھندگی دیپلمات سفارت شوروی درتھران به نام "بی بی سی"فردای آن روز رادیوی. اینطورحرف زده اند

کیانوری درجلسه ھیئت ) ماه قبل ازدستگیری پخش اول ازرھبران حزب۶یا۵(ندن رااعالم کرد،پس ازآنکوزیتکچین به ل

دبیران صحبت می کند ومی گوید که شوروی اعالم خطر کرده وگفته که اووھمه رھبران حزب بایدخارج شوند واولین 

رھبری حزب حتی سازماندھی خروج بود درھمان جلسه "حبیب اله فروغیان."کسی که شوروی ھا تأکید داشتند برود

درایران ) مسئول روابط عمومی(ومحمدعلی عموئی) مسئول تشکیالت(ازکشوررا انجام داده وقـــــرارشد جوانشیر 

بمانند ولی کیــــانوری درجلسات بعدی ھیچ وقت این مسئله را دوبــــــاره مطرح نکرد وھیچ یک از رھبــــــران 

چند روزبعدازدستگیری تعدادی .ضربه اول به حزب توده ایران وارد شد۶١بھمن ١٧در . نشدند نیزباردیگرپیگیراین مسئله

ازرھبـــــــــــــران حزب اطالعیه دادستانی مبنی برجرم جاسوسی آنھا صـــــادرشد،پش ازپخش آن اطالعیه 

ی نیست ولی دیگربا من مـــــأمورورابط شوروی به جھانگیری زنگ می زند ومی گوید که نگران نباش، مسئله ا

  .ورشوروی دیگرھیچ وقت تماس نگرفتآن رابطه ھم قطع شدومأم.تمـــــاس نگیرومن خودم تماس می گیرم

  سازمان مخفی وسازمان نطامی حزب

رحیم "باعموئی ارتباط برقرارمی کند، پرتـــــوی به منزل" نوید"به دستورحزب پرتوی ازسوی سازمان ۵٧اواخرا دی ماه 

فته با عموئی دیدارمی کندوبنا به درخواست کیانوری ازافسران نطامی دعوت به کــــار درحزب می ر" عراقی

جوانشیرازسوی رھبری حزب به ایران می آید با ســــــــازمان دھی تشکیالت حزب درداخل کشوررا ۵٧بھمن٢٩شود،در

مرکزی حزب توده ایران مصـــــــــــادف با آخرین ارگــــــان " نامه مردم:آغازسازماندھی علنی وازجمله انتشار.ھدایت کند

به ایران وارد می شوند " انوشیروان ابراھیمی"و )" بابک(خسروامیرخسروی"می شود، بعدازجوانشیر" نوید"شمــــــاره 

زستان را درخو" نوید"وتمام ارتباطـــــات مخفی نوید ودیــــــــگرگروھھای مستفل در آذربایجان را ابراھیمی وارتباطات 

ارتباطات دانشجوئی وسازمان جوانان دمکرا که " کیومرث ز رشناس"درپی ورود . امیرخسروی تحویــــــــــــــل می گیرند

به ایران میرسد، " منوچھربھزادی"زمانی که ۵٧دراسفند ماه.به تازگی درایران تشکیل شده بود به او تحویل می شود

ل وتصمیم گرفته شده که سازمان نوید ھم چنان مخفی مانده ومی بایست اظھارمی دارد که پلنوم شانزدھم تشیکی

دوباره اعضای نوید را به ھمان بافت مخفی سازماندھی کرد، ھمچنین پلنوم دستورداده که این افراد خودرا حفظ کرده 

یعنی محمدعلی افســــر ۶وفعــــالیت علنی نداشته باشند، ازسوئی با تصویب پلنوم، مھدی پرتوی، رحمان ھاتفی،

عموئی،تفی کی منش، اسماعیل ذوالقدر،ابوتراب باقرزاده،رضا شلتوکی وعباس حجری بجستانی به عضویت کمیته 

  .مرکـــزی حزب انتخاب شدند

البته وظیفه داشتند که افرادی را .نفرشد٢٠٠٠نفرعضودرخود داشت وزمزمـــــــــه گسترش آن تا ٢۵٠" نوید"درآن زمان

ی کاردرسازمان مخفی جلب کنند،برای شناسائی افراد منـــــــاسب برای سازمان مخفی ارتباطاتی ازصفوف علنی برا

  با عموئی وشلتوکی وحجری ودرشھرستانھــا با کی منش وابراھیمی ونیز برای" پرتوی"میان

جود آمد به این ارتباطی بابھزادی وارتباطی با جوانشیرمسئول کل تشکیالت بو" نامه مردم"در" چاپ عالئم اطمینان"

ترتیب کلیه اعضــــای رھبری ازوجود سازمـــــان مخفی اطالع داشتند ولی برخی مانند طبری اصأل با سازمان کاری 

نداشت، ازجمله وظایف سازمان مخفی، کسب اطالعات ازطریق نفوذ درارگانھای سیاسی ونفوذ درنھادھای نظامی 

  .ریب با خط دھی به آنھا بودوھمچنین نفوذ دردیگرگروھھای سیاسی رقیب وتخ



دراین دوران تعدای اسلحه دراختیاراعضاء وھواداران حزب وازجمله ســــــازمان مخفی قرارداشت ،حکومت جمھوری 

  اسالمی به حزب وکیانوری دررابطه با نگه داری اسلحه تذکرداده و اوتعھد داده بود که حزب برای

عودت خواھد داد، اما علیرغم این مسئله کیانوری دستورجمع آوری ، سالح ھا را به حکومت " رعایت قانون گرائی"

نگھداری سالح را درجلسه ای با حضورپرتوی وھاتفی وخدائی وجوانشیرداد، یک نوبت تعدای سالح درخانه 

علیرضا " خدائی"مخفی شد، ازاختفای سالح درمنزل " امیرمعزی"ودونوبت سالحھای موجود درخانه پدر"خدائی"پدر

شخص کیانوری،پرتوی " معزز"، رحمان ھاتفی، مھدی پرتوی وکیانوری مطلع بودند، ازاختفای اسلحه درخانه پدر خدائی

وزوجی که به عنوان مستأجردرآن خانه بنا به مسئولیت حزب مستقربودند اطالع داشتند، درارتباط با جمع آوری ونگه 

دستگیری، مصاحبه ای صورت ۶٢نوبت دوم اردیبھشتدستگیرشد وتاقبل از ۶١داری سالح کیانوری درنوبت اول بھمن

تخلف اشره می کند، ازجمله یکی از این اعترافات، اقدام حزب به مخفی ساختن سالح بوده است که ۵داد که به 

اعتراف کرده ومحل اختفای ۶٢درجراید ورسانه ھا منعکس شد، نتیجتأ کیانوری قبل از نوبت دوم دستگیری دراردیبشھت

وکرده است، ازسوئی به جزاین موارد،یک سری اندک اسلحه توسط جوانشیروشلتوکی وگروه منشعب سالح را بازگ

دراختیارگالیگ قرارگرفته بود که اودرخانه ای نگه داری می کرده وازسوی دیگربرخی ازاعضای سازمان جوانان اسلحه 

ی آنھا را نمی دانسته است، کیانوری ادعا جمع آوری کرده بودند که ظاھرأ کیانوری ازآنھا اطالعی نداشته ومکان اختفا

اقدام به نگه داری اسلحه نموده است، درصورتی که برخی ازاعضای ھیئت دبیران "ھیئت دبیران"داشت که با تصویب 

  .این ادعای اورا تکذیب می کردند

ری یا خود مستقیمأ مراجعاتی ازسوی برخی افـــــراد نظامی برای عضویت درحزب صورت گرفت،کیانو ۵٨ازاوایل سالم 

می گرفت وبه پرتوی می داد، حتی عموئی چند بارطی گزارشاتی " پـارول"یا ازطریق عموئی وشلتوکی ازاین افراد

یک یا دوافسررا برای " فریدون فم تفرشی"۶٠افرادی نظامی را به عنوان کاندیدای عضویت درحزب معرفی نمود، درسال

ا می نویسد،قــــــــرارشد پرتوی مستقیمأ به تفرشی مراجعه کندواوتماس عضویت معرفی کرده وگزارشی پیرامون آنھ

پارول به پرتوی اعتماد نمی کند ودرخواست می کند که "پرتوی را با دو افسرمذکوربرقرارسازد، اما تفرشی با وجود

ــــانوری ازعموئی عموئی برای تأییداین مسئله پیش فم تفرشی برود، پرتوی مسئله را با کیانوری مطرح می کندوکیـ

می خواھد با پرتوی به خـــــــانه تفرشی بروند،عموئی از تفرشی می خواھد که تماس افسران را با سازمـــــان 

پارول تمــــاس با افسران را به دست عموئی می سپارد واونیزآنھا را به پرتوی می دھد، دراین "برقرارکند، تفرشی

  :که لحظه عموئی به پرتوی اشاره می کند

  ۶٠درسال". میدانستیم ما یک شاخه نطامی افسران داریم ولی اطالع نداشتیم که مسئولیت آن به عھده شماست"

نیزعموئی طی یک گزارش، شخصی را به سازمان معرفی می کند وپیشنھادعضویت اورا میدھد، پرتوی ذیل گزارش را 

ورحزب،مبنی برسازماندھی حرکت انتقال فعالیت بدست۶١یا اوایل۶٠تأیید می کند که پاول تماس بدھد، اواخرسال

وتشکیالت علنی به شلم مخفی جلسات ھماھنـــگی با مسئولیت حجری وشلتوکی با پرتوی تشکیل می شودکه 

درآن جا دررابطه با ساختــارسازمان نظــــامی بحث ھائی صورت می گیرد،گزارشاتی که ازشبکه علنی دررابطه با 

کیالت داده می شد دراختیـــــارجوانشیریا حجری وشلتوکی وکی منش، عموئی،ابراھیمی افـــــراد نظامی به تش

نام (خسرو"وامیـــرخسروی قرارمی گرفتند وآنھا این گزارشات را طی نامه ای دراختیــارکیانوری قرار می دادند تا به

به ھمان افراد رھبری یا مالقات برسد،پرتوی پی گیری این گـــــــزارشات رایا طی نامه ای )"مستعارمھدی پرتوی

حضوری ومستقیم با آنھا انجام می داد،تا زمان دستگیری نیزحتی افرادی نظامی بودند که تماس فردی با مسئول 

داشتند،درارتبــاط با تماس حزب با افراد نطامی موضع کمیته مرکزی حزب آن )مانندکمیته ایالتی خراسان(کمیته ایالتی

د آن چه را که خط مشی قانـــونی محسوب می شود به عنوان خط مشی اصلی به بدنه حزب ابالغ مــــــا بای: بود که

کنیم،تا اگــــرنفوذی حکومت درصفوف حـــــزب باشد،خبری که به حکومت می رسد به زیان حزب نباشد ومثأل گفته 



نزدخودداشته باشدواعالم شود که حزب نگھداری اسلحه را ممنوع وعمـــلی غیرحزبی می داندواگرکسی اسلحه 

به ۵٨ازاوایل.اما آن چه درعمل انجام می شد،غیرازخط ابالغ شده بود.نکند،نفوذی وعـــــــامل محسوب می شود

بعد،تماسھائی ازسوی نظامیان ھوادارحزب با حزب گرفته شد،حزب نیزبه آنان پارول می داد وسپس کادرھای حزبی 

بعضی ازاین افرادنظامی متقاضی عضویت حزب ازافرادشــــاخص ورده باالی .دارتباط مستقیم فردی با آنھا می گرفتن

مانندسرھنگ عطاریان که به شکل مستقیم به دفترحزب مراجعه کرده بودوناخدا افضـــــلی که ازطریق (نظامی بودند

دادندتاگزارش درسازمان مخفی به اعضاء دستورمی ).یکی ازدوستان خود به نام ابوالحسن خطیب باحزب تماس گرفت

ھائی ازافـــــــرادارتشی که ھوادارحزب ھستند،تھیه کنند،سپس اسم وآدرس آنھا رابه سازمان مخفی 

مسئولین سازمــــــان مخفی،اسم ومشخصات آدرس این افراد را درپاکت دربسته به فردی که بایدبا آنھا تماس .بدھند

می )به غیرازشخصی که آنھا را معرقی کرده بود(یمی گرفت می دادند وازیــــکی از کادرھای سازمان مخف

نامه "خواستندکه به اومراجعه کرده وخود را به عنوان عضونماینده حزب معرفی کندوبرای جلب اعتمادی یا عالئمی در

منعکس می ساخت یا آن که افسرموردنظربه دفترحزب تلفن می زدویایکی ازافراد شناخته شده مثألعموئی یا "مردم

ا حجری تماس می گرفت وجمله ای را افسرمی گفت وآنھا پاسخ مورد نظرافسررا به او می دادندوبه این کیانوری ی

ارتباط منظم،تحویل نشریات،آموزش تشکیالت،پرداخت حق عضویت،تھیه گزارش ازمحل کار، .ترتیب ارتباط برقرارمی شد

ــری نطامی،سپردن مسئولیت افسران به کادرھای معرفی افراد ھـــــوادارحزب وھمچنین افراد ضــــد انقالب،عضوگیـــ

دراین دوره کادرھای نظامی .غیرنظامی ازسازمان مخفی،ازجمله وظایف اعضای سازمــــــان نظامی به شمارمیرفت

  .عضوسازمان مخفی محسوب می شدند

ـــــترش کمی وکیفی این ،پرتوی با گس)نفررسیده بود٣٠که به حدود(با افــــزایش تعداد اعضای نظامی۵٩واوایل۵٨اواخر

را نیز با کیانوری مطرح می کند،کیانوری نیزبا طرح این پیشنھاد "سازمان خـــــاص نظامی"سازمان پیشنھاد تشکیل

پس ازمشورت با ھیئت دبیران تصویب شد که درابن باره جلسه ای با شرکت .درجلســـه ھیئت دبیران موافقت می کند

کیانوری وپرتوی تشکیل شود،اما چندین نوبت قرار برتشکیل این جلسه شد که جوانشیر،حجری،شلتوکی به اتفاق 

ھربــــاردرپی غیبت فرد یا افرادی تصمیمی اتخاذ نمی شد ودرنھایت جلسه ای بااین ترکیب کامل تشکیل نشد،گذشته 

ری وجوانشیرمنصرف شده ازاین مسئله،پیشنھــــــادشد که سازمان نظامی به شلتوکی واگذارشود،اما بعدھا کیانــــــو

جوانشیرمی گفت که اصأل اھــــل مطالعه . به طورکـــــلی خصلت تشکیالتی ونظم پذیری ندارد"شلتوکی"وگفتند که 

آن چنانی ھم نیست ودرنھــایت دراین رابطه نیزجلسه ای تشکیل شد، پرتوی طرحی ارائه داد که چند کادرزبده 

سازماندھی شوند " سازمان نظامی"سئولیت ھا را ازآنھا بگیرند تا آنھا دریک سازمان مخفی را ازآن جدا کنندوتمام م

واین سازمان نظــــــامی رابه دوقسمت تفکیک کنند، یک بخش ھوائی ودریـائی وبخش دیگرزمینی وپلیس،سپس 

  .درداخل ھرکدام ازبخش ھا تقسیم بندی دیگری صورت گیرد

ما ازآن جـــا که برخی ازافسران درشھرستانھا بودند،اصأل عملی نمی کیانوری پیشنھاد تشکیل چھاربخش داده بود،ا

کیانـــوری گفته بودکه این طرح را برای بحث .گمــــارده شود"مسئول"شدکه به چھاربخش تقسیم وبرای ھربخش یک

وانشیرمشورت به ھیئت دبیــــران می برد، دراین رابطــــه با عموئی،شلتوکی،ذوالقدر،حجری،کی منش،بـــاقرزاده وج

ھیچ یک ازاین مســــائل را مطرح نمی کرد،چــون معتقد بودکه او نمی تواند جلوی دھـــــانش "طبــــری"کرده بود ولی

پس ازدوروزکیـــــــانوری گفت این طرح تصویب شده است،درنتیجه این مصوبه شاخه دریــــــائی وھوائی .را بگیرد

تمــــاس جھانگیری .فرازکادرھای قدیمی ازجمله شجاعی وخاضعی سپرده شدن ۵یا۴به"شاھرخ جھانگیری"بامسئولیت

با ھریک ازآنھا وھمچنین تماس تک تک کادرھا باافسران به صورت فردی صورت می 

  درآغـــــازبه معززوصـــــــل بودوسپس به پرتوی،عالوه برآنھا"افضلی"گرفت،بطورنمونه

٨  



ازطریق  ۵٧نیروی دریائی که درسال"ناخداھای"ظامی،یک محفل چھارنفره ازبدون اطالع ســـــــازمان ن ۵٨ازســــال

عسکردانش به کیانوری معرفی شده بودند،بــــــا شرکت ھمسرانشان بدون درنظرداشتن شرایط وحتی بی اعتناء به 

س آنھا را اداره می شد وسپ" ھدایت اهللا حاتمی"به دست ۶٠مسائل امنیتی،تحت مسئولیت کیانوری تشکیل وتا اواخر

به سازمان نظامی وپرتوی واگذارنمودند که درنھایت تحت مسئولیت جھانگیری قرارگرفتند، شاخه زمینی،ژاندارمری 

نفرازجمـــله فرزادجھاد وازکادرھای قدیمی سازمان نوید ۵یا۴وپلیس به معززسپرده شد،کادرھای تحت مسئولیت معزز

زمــــــانی که شبکه ھا گسترش پیدا کرداین کادرھا با افسران .بودبودند،مسئولیت عطاریان وکبیری به عھده پرتوی 

عضودرتمـــاس انفرادی بودند،البته به استثنای افسرانی که دریک رشته نظامی ودریک شھرشناسائی داشته وازقبــل 

  .دوست بودند وتوجیه الزمه را داشتند،دریک حوزه سازمانی قرار می گرفتند

حـــــدودیک صدنفرعضوداشت،مسئولیت ھردوسازمان مخفی ١٣۶٢ستگیری درسالسازمان نظامی تازمــان د

الزم به یادآوری است که جھانگیری ومعززھیچ شناختی ازوجود یکدیگروھیچ تماسی .ونظــــامی با پرتوی بود

صورت حوزه بندی ۵٧نیزھمه تماسھا به صورت فردی بود ولی بعداز۵٧باھمدیگرنداشتند،درسازمان مخفی نوید قبل از

سازماندھی ) دوعضو ویک مسئول(با جداشدن سازمان نظامی حوزه ھای سه نفره۵٩ازاوایل. پذیرفت

افرادی را که ازھمدیگرشناسائی داشتند یا افراد دیگری با اسم مستعاردرحــوزه ھامتشکل میکردند ۶٠تاسال.شد

دراین مورد اعضــــاء موظف بودند .ـزارمیشدوجلسات حوزه ھا درپارک ھا ویا ھنگام کوھنوردی وبعدھادرمنزل آنھا برگـــ

که با چشم بست به خانه ھا بروند،پس ازتشکیل سازمان نظامی به طــورمستقل،سازمان مخفی به دوبخش تھران 

ھادی "کمیته شھرستانھا به مسئولیت۵٩وشھرستانھا تقسیم شد، مسئولیت ھردوبخش با مھدی پرتوی بود،دراوایل

بودوھراستان یک مسئول ایالتی داشت،گاھی نیزدویا سه استان به مسئولیت یک نفراداره برادرمھدی پرتوی "(پرتوی

" حوزه مسئول استان"ھراستان یک .می شد وارتباط ھریک ازآنھا نیزمستقیمأ وبطورانفرادی با ھـــادی پرتوی بود

..... یری،معزز،عابد،سعیدآذرنگ واین افراد را نمی شناخت، اوتنھـــا کادرھای مرکزی نظیر چھانگ" مھدی پرتوی"داشت و

به اسم واقعی می شناخت،مھدی پرتوی نــــام ومشخصـــات وآدرس افراد را درپاکتی دربسته برای شخصی که 

کمیته مسئولین بخش تھران با عباس خرسند وعلی کتانی،ازفروردین تا .قراربودرابط آنھا با سازمان باشد می فرستـــاد

مھدی پرتوی به اتفاق خرسندی وکتانی ۵٩درمرداد.این حـــوزه نیزبا مھدی پرتوی بود تشکیل شد مسئولیت۵٩مرداد

دراین دوران ھادی پرتوی عالوه براداره کمیته شھرستانھا . ودونفردیگربه دلیلی که قبأل اشـــاره شد بازداشت شدند

دی اززندان،عباس خرسندوعلی کتانی به پس ازآزا.بدلیل آشنائی ھای قبلی با کمیته تھران نیرارتبـــــاط برقرارمی کند

شبکه علنی حـــزب منتقل می شوند،قـــــرار می شود مھدی پرتوی نیز مسئولیت ھای خود را واگذارکند وبه شبکه 

علنی برود،دراین دوران به جای پرتوی رحمان ھاتفی نیربه عنوان مسئول سازمان مخفی مشغول کارمی 

درسازمان مخفی ۵٧زمـــان مخفی نوید با تعدادی ازکادرھا ارتباط داشت که بعدازدردوران سا)حیدرمھرگان(ھاتفی.شود

،فاطمه )ھمسرآذرنگ(ارتباطات خود را باآنھا حفظ کرد،او دریک حوزه اصلی با سعید آذرنگ،گیتی طوسی مقدم

ین ارتباط الزم داشت وازطرف دیگربا علی خدائی وحس)ھمسرسیمین(،نیازیعقوب شاھی)سیمین فردین(مدرسی

به طورغیابی،سعید ۶٠الزم به توضیح است که درپلنوم شانزدھم حزب درفروردین.راسخ به طورجداگـــــــانه

آذرنگ،فاطمه مدرسی،علی خدائی حسین راسخ،شاھرخ جھانگیری،امیرمعزی،ھادی پرتوی وفاطمه سالمت بخش به 

مسئولیت سازمان مخفی به ھاتفی ۵٩پس ازآزادی پرتوی در.عنوان اعضای مشاورکمیته مرکزی انتخاب می شوند

واگـــــذارشد، ولی بخش نظامی ھم چنان درحیطه مسئولیت پرتوی باقی ماندوبطور ھمزمــان مھدی پرتوی به 

ماه درشبــــــکه علنی حزب، ھم به دربخش آموزشی به عنوان معاون طبری وھم درتشکیالت کـل به عنوان ٣ــ۴مدت

وقرار بود مسئولیت شعبه درحال تأسیس کادرھا رابه عھده بگیرد،که این شعبه معــــاون جوانشیر فعالیت می کرد

  .ھرگزتشـــــکیل نشد



وقتی خبررسید که ھاتفی تحت نظراست کلیه ارتباطات اورا بخش مخفی قطع کردند واومنفرد پس ۶٠درفروردین

اودیگرتحت تعقیب نیست،اورا به  ازچندماه که ازسوی شوروی وضعیت ھاتفی بررسی امنیتی شد وآنھا اعالم کردند که

منتقل می کنندواز سوئی اورا به " نــــامه مردم"بخش علنی ودرتشکیالت کمیته ایالتی تھران به ھیئت تحریریه

وپرتوی،مریم  ھـــــاتفی۶٠درپلنوم.سردبیرجدید نامه مردم معرفی می کنند ولی نـــــامه مردم دیــــگرمنتشرنشد

این چھارنفربه ۶١عضومشاورھیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب انتخـــاب می شوند و دراوایل فیروزونیک آئین به عنوان

عضویت اصلی ھیئت سیــاسی ارتقاء می یابند،پس ازرفتن ھاتفی،ســــــازمان مخفی جلسه نداشت وبه تعبیری 

درشھرستانھا ارتباطاتی "یھادی پرتو."درحالت سکون وانجمادقرارگرفته بود وفقط حفظ ارتباطــــــــات انجام می شد

 ۶٠درتابستان .داشت اما درتھران با برخی ازافرادوخیلی محدودتمــــــاس می گرفت وتقریبأ تماس ھا را حفظ کرده بود

کیـــانوری ازمھدی پرتوی می خواھد که سازمان مخفی رادوبــــاره سازماندھی ومسئول جدیدی برای آن انتخاب 

درجلساتی که حجری .برقرارشود وجودبرخی ازاعضــــای ھیئت دبیرانکند،قرارشد جلســـــاتی با 

وجوانشیروکیانوری،پرتوی وشلتوکی شرکت داشتند،پیشنھادشد که ازمجموع تشکیالت مخفی،تعداداعضاء وامکانات آن 

ــانوری گزارش داده شود،ھمه این گزارش ھای درخواستی را ھادی پرتوی تھیه ومھدی پرتوی ارائه داد،ازطرفی کیــــ

بولتن ھای داخلی حزب را که می بایست برای اعضـــــای سازمان مخفی ارسال می شد به مھدی پرتوی میداد 

واونیزدراختیارھادی می گذاشت که به دیگراعضاء برساند برای تداوم این کارکیانوری به پرتوی می گوید که پیش 

ھمان روزکه پرتوی به .ریک شرکت به عنوان پوشش مستفربودپورھرمزان برودوبولتن ھا را ازاوبگیرد،پورھرمزان دردفت

پورھرمزان مراجعه می کند،مــــأموران حکومت به آن جا وارد می شوندوپورھرمزان وھم چنین تعدادی زیادی ازاعضای 

شعبه انتشـــــارات حزب را دستگیرمی کنند،پرتوی درزمره دستگیرشدگان قرارمی گیرد،دراین بین پرتوی زھرائی 

زھرائی نیزپرتوی راازقبل به عنوان مترجم می .مدیرانتشــارات نیل را که درآن جا جزودستگیرشدگان بود،می بیند

شناخت ازاین رو پرتوی توانست بااوقراری ھم آھنگ کند،بدین گونه که زھرائی اورا برای ترجمه به آنجا دعوت کرده 

جزوآنھا نبود،لذااو ودیگران راباقبد تعھد مبنی براینکه روز است ھم چنین چون لیست حقوق کارکنان راداشتند وپرتوی 

بعدازظھرپرتوی آزاد می شود وبه خانه یکی ازدوستانش می رود ۶یا۵ساعت.بعد به دادستانی مراجعه کنند آزاد کردند

ارشھائی که واطالع می یابد که ازکمیته محل به منزل اوآمده اند،مأموران به اتاق اومی روند وبازرسی آن جا،تمام گز

ازسازمان مخفی جمع شده بود،ھم چنین پاکتھـــــای تشکیالتی دربسته گزارش ھای اعضـــــای سازمان مخفی که 

درکیف ھای پرتوی بودوازآنجا که ھادی پرتوی جائی ومکانی برای زندگی نداشت واثــــاث خود را درمنزل مھدی 

وار،رادیــــــووتایپ را با خود می برند ومی گویند که مھدی پرتوی پرتــــوی گذاشته بود وازجمله دستـــــگاه تکثیرن

خودش را معرفی کندوگرنه عکس اوبه عنوان فراری برای پخش به تلویزیــــــون می دھند،مھدی پرتوی با کیانوری 

 تماس می گیرد وازمحتویـــــات درون کیف نیزاظھــــاربی اطالعی می کند ومی گویداحتمال داردسارمان

مخفی،شناسائی شود،کیانوری پیشنھاد می کند که امشب به منزل اوبرود وفردا درجلسه ھیئت دبیران این مسئله را 

به بحث گذاشته می شود،جلسه با حضورجوانشیر،بھزادی،حجری،شلتوکی عموئی وپرتوی تشکیل می شود،ھیئت 

ب را زیرضرب می برند،نتیجتأ می باید او به دبیران به پرتوی می گویند،اگرنرود،فراری محسوب خواھد شدوبالطبع حز

شکلی ھمه رابه گردن بگیرد وپرتوی باید به آنھا بگوید که عضو حزب است ودرجلسه سازمـــــان ایالتی دردبیرخانه وبه 

عنوان مسئول تحویل وجمع آوری نــــامه ھای ارسالی به کارمی کندووظیفه دارد که نامه ھائی که ازشبکه ھـــای 

یا ھــــواداران حزب به صندوق ھا ریخته می شود، را مطالعه وتفکیک کند وھرنامه مھم وباارزشی رابه بخش حزبی 

مھدی پرتوی به خانه می رود وبه کمیته محل تلفن می زند،روزبعد به کمیته ١٣۶٠درتیرماه .مربوطه درتشکیالت دھد

ابه کمیته منطقه می فرستند ولی زندانی نمی محل مراجعه وخودراھمان گونه که قراربودمعرفی می کند،پرتوی ر

شود،پس ازچندروزیکی ازپاکتھا رابازمی کنند که گزارشی ازراسخ با نام مستعاروجودداشته کـــه درآن امکانات 

پرتوی دررابطه با این نـــامه می گوید،اینھا اعمـــــال .خودرادرشاخه خوداز جمله پول،تایپ وتعدادی اسلحه ذکرکرده بود

حزبی وخالف خط مشی حزب انجام داده اند وحزب آنھا راشناسائی وتوبیخ حزبی می کند،البته حزب آنھا رابه ضد 



ظاھرأاعتماد کمیته جلب می شودوبقیه نامه ھا وپول وھم چنین کتابھا رابه پرتوی میدھند،اورا .کمیته نیزتحویل میدھد

ی مجددشبکه مخفی وتعیین مسئول جدید برای آن به آزادمی کنند،پس ازحل این مسئله،باردیگرمسئولیت سازماندھ

عھده پرتوی گذاشته می شود،پرتوی به ھیئت دبیران اعالم می کند که نمی توانــــــد کسی رابرای مسئولیت 

سازمان مخفی پیشنھادکند،درجلسه ھیأت دبیران نیزازتصویب گذرانده می شودکه ھم چنـــــان مھـــــدی پرتوی 

  .ماه به عھده داشته باشد۶مخفی راموقتأ تامسئولیت سازمان 

کیانوری ھادی ۶٠درمھرماه.به این ترتیب پرتوی مسئول ســــــازمان نظامی ونیزمسئول سازمان مخفی باقی می ماند

پرتوی را ازشبــکه مخفی بیرون آورده وبه شبکه علنی حزب وصل می کندھــــــادی پرتوی ابتدامسئول اجرائی کمیته 

پس ازرفتن ھادی مھدی پرتوی درخواست می .تی تھران وسپس مسئول کل کمیته ایالتی خراســـــــان شدایــــــال

کند که عباس خرسند وعلی کتانی راکه درشبکه علنی بودند به شبکه مخفی منتقل ودرحـــــــالت نیمه مخفی 

کمیته شھرستـــانھا با مھدی کمیته شھرستانھا با شرکت دونفرخرسند وکتانی تشکیل شد مسئولیت .زندگی کنند

کمیته تھران درآغــازبا حضورشعیدآذرنگ وعلیرضادلیــــــلی تشکیل شدولی بعدازمـــدتی به دلیل کارکردقوی .پرتوی بود

اوجایگزین دلیلی شد،کمیتــــه تھران باحضورسعیدآذرنگ وفاطمه مدرسی تشکیل ) سیمین فردین(ترفاطمه مدرسی

  .یلی تحت مسئولیت فاطمه مدرس قرارگرفتندشدوحسین راسخ وعلیرضا دل

  عوامل نفوذی حزب

اگراطالعات مھم بود وشخص درمقام مھمی قرار .تمامی بدنه حزب مــوظف به کاراطالعـــــاتی وخبری بودند

تباط داشت،ارتباط ویژه جداازارگانی که عضوآن بود با اوبرقرارمی شدواگرتوانسته بود درارگانی نفوذ کند،بازھم دراین ار

یکی ازوظایف اصلی سازمان مخفی،کار اطالعاتی وپخش مھم .ویژه با مسئول ناحیه شبکه علنی حزب قرارمی گرفت

آن،نفوذ درارگانھای دولتی وحکومتی وھم چنین دراحزاب وســـازمانھای اپوزیسیون وکسب اطالعات ازدرون آنھا 

تگرایا مرتبط با امپریالیسم یا ضدانقالب یا طیف درمورداحزاب وسازمانھائی که ازسوی حزب توده ایران راس.بود

وظیفه نفوذی ھا،شناســائی وکسب اطالعات داخلی این ســــازمان ھا بود وبه طورمستقیم ویا .براندازارزیابی می شد

به  غیرمستقیم این اطالعــات دراختیــــارحــــکومت جمھوری اسالمی قرار می گرفت یا این اطالعـــــات ازسوی نفوذھا

مرکزیت می رسید ورسمأ ازطرف حزب به مقامات جمھوری اسالمی ارائــــه می شد که این امردونتیجه داشت،یکی 

اینکه دشمنـــــان استراتژیکی حزب وشوروی سرکوب می شدند ودیگرآنکه باجلب اعتمــــــادجمھوری اسالمی،فضا 

جلوگیری ازمــاھیت توده ای منبع اطالعاتی،درزمـــــان برای فعالیت علنی وقانونی ترحزب بازمی شد،یا اینکه برای 

مناسب به فردنفوذی دستورداده می شد که مستقیمأ به جمھوری اسالمی مراجعه شود که این امردونتیجه 

داشت،یکی آنکه دشمنان حزب سرکوب می شدند ودوم آنکه فرد نفوذی می توانست موقعیت مھمی درحکومت 

  .که درنھایت شرایط خوبی برای حزب فراھم می شدجمھوری اسالمی بدست آورد 

حزب توده ایـــــران اطالعات ازگـــــروھھای سلطنت طلب،کودتاچیان،نیروھای وابسته به ھوادارغرب،حزب 

رنجبران،اتحادیه کمونیست ھا رابطورمستقیم یا غیرمستقیم دراختیارجمھوری اسالمی قرارمی داد،امـــا دربقیه 

ئی داشت واطالعات مربوط به آنھا راجمع آوری می کردولی آنھا رادراختیـــــــارجمھوری اسالمی سازمانھا نفوذی ھا

 –ســـــــازمان فدائیان اکثریت  –سازمان چریکھای فدائی خلق اقلیت  -قرارنمی داد،زیرااین سازمانھا مانند طیف فدائیان

ــره خود می دانست که باید آنھا راجلب کند،لذا اطالعات مجاھدین خلق رادرنھایت نیروی ذخیــ –رزمندگان  –راه کارگر 

  .مربوط به آنھا رابرای خودنگه می داشت

  :ـــ نفوذی ھای حزب درسپاه  ١



. به سازمان مخفی دستورداده شده که ھرکس امکانی برای نفوذ درسپاه وکمیته دارد،اعالم کند ۵٨ازاردیبھشت

ـای آن،حزب تــــوده ایران درکمیتــه ھا نفوذی نداشت،اما توانست درزمان سرکوب سازمان مخفی ودستگیری اعضـــ

  :درارگان سپاه پاسداران نفوذ کند،که عبارت بودنداز

الف ــ مسئول پرسنلی سپاه تبریزکه برادرش ھم ازدوران قدیم ازکادرھای سازمـــــان نوید بود که بعدھا عضو سازمان 

این فردنفوذی درجریــــــان سرکوب سازمان نظامی پس .ورشدنظامی ومسئول سازمان نظامی حزب درغرب کش

  .اما برادراودرپی دستگیری معززموفق به فرار شد.دستگیروسپس اعدام شد۶٢ازضربــه دوم حزب در

به اومشـــــکوک شدند  ۶٠ب ــ عضوساده سپاه درشمال کشورکه یک چشم خودرا درجتگ ازدست داده بود،درسال

نیربه اودستوراستعفاء داد،پس ازاستعفاء به شغل آزاد تجاری مشغول شد،با این ھمه  وازاین روسازمان نظامی

  .دستگیرشد۶٢درسال

ج ــ عضواطالعات سپاه درتھران که برادری حزب اللھی داشت که ھمواره ازجانب اوتھدیـــد می شد،به ھمین دلیل 

  .دستگیرشد۶١درنھایت اودرسال اما.سازمان نظامی با اطالع ازاین قضیه ازاوخواست که استعفاء دھد

د ـ گذشته ازاین سه نفرکه عضوشبکه مخفی ـ نظامی حزب بودند،ازشبکه علنی حزب نیزافرادی درسپـــــــــاه نفوذی 

  .بودند،ازجمله می توان به فردی که ازمحافظان خانـــه خمینی وھم چنین ازمحــــافظان مجلس بوده است اشاره کرد

الف ــ نماینده یھودیان درمجلس خبرگان قانون اساسی ونیزنماینده ارامنه وھم چنین :س ــ نفوذی حزب درمجل ٢

البته این دونفرھیچ گــاه با .نماینده جمعیت آســوری ھا دراولین دوره مجلس شورای اسالمی،ازاعضای حزب توده بودند

برقراربود ونماینده آسوری ھا با گالیگ مرتبط  ارتباط نماینده ارامنه آشوت با عموئی. ســــــازمان مخفی ارتباط نداشتند

  .بود

  :ــ نفوذی حزب درنھادی ھای دولتی  ٣

ازجمله ناخدا احمدی .حزب افـــرادی رانیزدرارگانھای دولتی وسطح معاون وزیرومدیرکل وزارتخانه ھا نفوذ داده بود

  .دفتربنی صدرنفوذ کندافسرنیروی دریــائی که درمحفل حزبی عضویت داشت،موفق شددروزارت خارجه و

  :ــ نفوذی درگروھھای سلطنت طلب وکودتاچیان طرفدارسلطنت  ۴

بازیگرفیلم  ۵٧یک نـــاخدای بــــازنشسته نیروی دریائی یــــکی ازنفوذی ھای حزب بودکه قبل از"ح "الف ــ ھمسرناخدا 

با محافل راست گرا برقرارکند وبه ھودارحزب شدوتوانست رابطه ی خودرا ۵٧ھای تبلیغاتی ورقاصه کافه بودوپس از

عنوان نفوذی رسمی حزب درتشـکیالت مخفی فعــــال سلطنت طلبــــان نفوذکند ویک رکن اصلی این محــــافل 

. این ناخدا وھمسرش با ناخدا احمدی ارتباط داشتند.سرنخ اصلی کودتــــای نوژه را این زن دراختیارحزب گذاشت.شود

نی حزب را واردتشکیالت مخفی کودتاچیان می کند که درآن دودرلیست نیروھای اقدام کننده این زن دونفرازاعضای عل

کیانوری دایمأ مقامات جمھوری اسالمی رادرجریان اطالعات کودتاچیان قرارمیدھددرضمن منبع .کودتا قرارمی گیرند

  تاآن جا که دونفرازسپـــاه نیز.اطالعاتی خودرا نیزمعرفی می کند

  حتی پول مزدوری بین آنھا تقسیم می شود،قــــــراربوده.زن وارد نیروھای اقدام کننده می شوندازطریق ھمین 

نیروئی ازتھران به نوژه برود وازدرون پایگاه نوژه نیزراه را بازکنند وپایگاه تصرف شود وبه دنبــــال آن با ھواپیماھای جنگی 

شب ھنــــــگام درلحظه قطعی، نیروھای حکومت عملیات .ن کنندازنوژه به تھران آمده ومحل ھای تعیین شده را بمبارا



ولی تمام .کودتاچیان راخثنی ونیروھای عملیاتی کودتا رادرپایگاه وبه عنوان اعـــــــــزامی به تھران دستگیرمی کنند

  .شبکه دستگیرنمی شوند

انجام دھد،برنامه ریزی شده بود که  درجریان طبس ھمزمان با عملیاتی که قراربود امریکا۵٨اردیبھشت ماه ۵ب ــ در

دراین شبکه نیزعوامل حــــــزب وجود داشته که سرانجام اخبــــاراین عملیات را .ازداخل شبکه عملیاتی انجام شود

ناخدااحمدی به حزب می رساند ولی خبربه موقع به کیانوری نمی رسد،احمدی ناچارخبررا مستقیمآ یه بنی 

بنی صـــدربه منبع اطالعاتی .کیانوری ھمین اطالعات رادردیداربا بنی صدربه اومیدھد صدرمیدھدوروز بعدازعملیات

در ارتش تأسیس کرده ۵٧ازسوی دیگرعطاریــان،فروزان،سلیمی کمیته انقـالب راقبل از.واحدمشــــکوک می شود

ھمین دلیل عطاریان موقعیت خاصی وعملیــــــاتی نیزانجام داده ازجمله پادگان ھائی رابه انقالب تحویل داده بودند،به 

داشته وبعدازانقالب فرمانده لشکریکم گاردشدوباآغازجنگ فرمانده قرارگــــاه غرب وبعد ازآن مشاورعالی وزیردفاع 

به عطاریان " قدوسی"دراین جریان .ازطرف وزارت دفاع درجلسات کارشناسی شورایعالی نطــــامی شرکت می کرد.بود

ی به جریان طبس اقدام کندکه ھلی کوپتر وھواپیمای امریکا درطبس می ماندوفرمانده ارتش حکم دادکه برای رسیدگ

ایران دستوربمباران منطقه را میدھد ودرست این زمانی بود که فرمانده سپاه قائم برای تجسس درآنجا بود 

ی امریکا درارتش چراغ سبززده ودراثربمباران ھواپیماھای ایران کشته شد وبحث این بود که ازطرف امریکا به نفوذی ھا

ازسوی نفوذی ھای حزب مشخص شد که درچند روزقبل ازقضیه .درواقع دستوربمباران رابنی صدرداده بود.شده بود

گزارش عطاریان ازخیانت ستادارتش .طبس سایت ھای اضطراری بمباران ضد ھوائی اطراف تھران وقم رابرچیده بودند

ساعت پس ازشکست عملیات ازسوی رادیوامریکا داده ٢ھربود،درواقع پیام رمزیحکایت می کردکه ریاست آن با شادم

اطالعات حزب .می شودوسپس ارتش ھواپیماھا وھلی کوپترھای باقی مانده امریکائی درطبس رابمباران می کند

تگوھای ازشبکه ای بود که درداخل کشورعملیات راانجام می داد،پس ازماجرای طبس وخیانت ستاد ارتش،درجریان گف

که البته این .شمااطالعاتتان رابه کانالھای دیگری غیرازبنی صدربدھید: میان بھشتی وکیانوری، بھشتی می گوید

  .کانالھا دفترخمینی بود

ج ــ پس ارگذشت یک سال ازقضیه نوژه شخصی به نام مینوازاعضای سازمان مخفی با پدریکی ازدوستانش که 

شده وبه دستورحزب درآن شبکه نفوذ می کند واطالعا مربوطه را به حزب می  عضوشاخه باقی مانده نوژه بود،آشنا

دادستانی به جز مینوھمه .دھدوحزب نیزاین اطالعات را با معرفی منبع اطالعاتی خودبه دادستانی می رساند

  .بعدازاین ماجرا،مینوبه شبکه علنی حزب پیوست وپس ازسرکوب حزب به شوروی گریخت.رادستگیرمی کند

  :ذ درگروھھای مختلف سیاسی نفو

الف ــ یک زوج دردفترحزب جمھوری اسالمی وھم چنین درروزنامه آن اشتغال داشتند،البته این افراد توده ای بعدھا به 

  .ھواداران سازمان مجاھدین خلق ایران پیوستند

جوانان آن فعال شده  ب ــ یک نفرازاعضـای سازمان مخفی حزب درحزب ملت داریوش فروھرنفوذ کرد ودرســــازمان

یک بارگزارشی داد که فروھربا قوم بختیاری تماس برقرارکرده که .وازمسئوالن نشریه سازمان جوانــــــــان آنھا شد

کیانوری با اتکــــاء به اطالعات آن فرد،اطالعات کاملی ازسازمان،تشکیالت روابط وافرادوکارھای درپیش .شورش برپا کنند

بدنبال  ۶٠این قضیه دستگیری فروھررا درسال.بختیــــــاری ھا را دراختیاردادستانی می گذارد وبرنامه ھای تماس با

  .حزب نیزمنبع اطالعات خودرا به شبکه علنی انتقال داد.داشت

ج ــ درتھران فردی ازاعضاء سازمان مخفی حزب درجبھه دمکراتیک متین دفتری والھیجی نفوذ کرد، ھمچنین با شکراهللا 

  .ھمکاری داشت که اطالعات رابه حزب می رساندپاکنژاد 



عنصرنفوذی حزب با جانشین بخیتاز به نام .ازاعضای سازمان مخفی،موفق به نفوذ درحزب ایران شدند۵٨د ــ درسال

  .این گروه عملیات تروریستی داشت که حزب اطالعات واصله را به دادستانی میداد.ابوالقاسم خادم ارتباط داشت

مجموعه اطالعات ۶١درشاخه مشھد حزب رنجبران نفوذ کردودرسال۵٨ــ۵٩خفی حزب توده درسالھـ ــ سازمان م

  .وھمچنین اطالعات چارت تشکیالتی این سازمان به دستورحزب دراختیار سپاه قرارگرفت

ط به علت تحت تعقیب بودن توس۶٠و ــ یک ازاعضای مؤثراتحادیه کمونیستھا که درجریان آمل شرکت داشت،درنیمه دوم

یکی ازبستگانش به حزب توده پناه آورد،کیانوری به اوگفت که شرط پناه دادن به اودراین است که اطالعات جریانات آمل 

واتحادیه کمونیستھا رادراختیارحزب قراردھد وحزب نیزاین اطالعات را به نام خودش به دادستانی تحویل دھد وسپس 

  .ه ھمین ترتیب انجام شدحزب اورانجات خواھد داد،این پروسه بطورکامل ب

سعیدآذرنگ دررھبری یکی ازدسته ھای سازمان چریکھای فدائی خلق قبل ازانشعاب نفوذ کرد وبحث ۵٨ز ــ درسال

ســـــــازمان چریکھای فدائی پلنوم مخفی برگزارکردند که ۵٨ھای درون رھبری سازمان را به حزب می رساند،دربھمن

د آذرنگ موفق شدکه کلیه اسناد پلنوم وگفت وگوھارابه کیانوری تحویل کادرھای باال درآن شرکت داشتند،سعی

دھد،کیانوری نیزسازمان مخفی را مسئول چاپ آن نمود،اما کــــــارچاپ دریک چاپحانه علنی رسمی صورت گرفت که 

ش می اتفاقأ یکی ازھواداران چریکھا درآن چاپخانه کارمی کردوموضوع را برای سازمان چریکھای فدائی گزار

کند،دونفرازحزب برای دریــــــــافت جزوات مراجعه می کنند،درھنــــگام تحویل جزوات چاپ شده سازمان چریکھا که 

اما ھمان .روزشکنجه اورا آزاد می کنند٣ازقبل درآن جا حضوریــــافته بود،یکی ازمراجعه کنندگان را می ربایند پس از

نه مراجعه می کند وجزوات را دریافت می کند،پخش جزوات باعث اغتشاش لحظه یکی دیگرازمراجعه کنندگان به چاپخا

مدتی بعدازاین جریان کمیته ای که .ودرگیری درســـــازمان چریکھا وازعـــــوامل مھم درانشعاب این سازمان شد

من : گوید سعید به دستورحزب نقش بازی می کند ومی .سعیدآذرنگ عضوآن بود تصمیم می گیردبــــــه حزب بپیوندد

  .به حزب گرایش ندارم وازاین گروه جدا می شود

فردی ازسازمان مخفی،موفق به نفوذ درجنبش ملی مجـــــــاھدین خلق می شود،ولی موفق به کسب ۵٨ر ــ سال

که سازمان مجاھدین به فازنظامی واردشــــــــد،افرادی ازمجاھدین توسط شبکه ۶٠سال.اطالعات وانجام حرکتی نشد

نی ومخفی حزب شناسائی می شدند،آن دسته ازمجاھدین که احتمال شــرکت درخانه ھای تیمی را داشته ھای عل

یا اسلحه حمل می نمودند را به حزب معرفی می کردند،خانه ھای تیمی راشنــاسائی می کردند،نفوذی ھا ازشبکه 

باشد،اگردیراستفاده شود،می مخفی حزب سئوال می کردند که چه بایدکرد؟ اطالعات مجاھدین اطالعات روزمی

سوزد،آیا باید اطالعات را به جمھوری اسالمی داد یا نه ؟دراین رابطه کیــانوری به پرتوی وسازمان مخفی رھنمود می 

داد که این اطالعات را فقط باید به حزب بدھند،زیرا سیـــــاست حزب فعأل این نیست که به حاکمت اطالعات مربوط به 

  .مجاھدین را بدھند

  .ت ــ درمورد پیکارنیزھمان شیوه ای که دررابطه با مجاھدین بودعمل می شد

ی ــ درمورد اکثریت فدائیان خلق ھیچ احتیاجی به نفوذی نبود،الزم به توضیح است که رھبری این جریان وبه ویژه فرخ 

ش به حزب به بھانه ارتباطات نگھداراشتیاق پیوستن به حزب را داشتند،ولی کیانوری اعتقادداشت که احتمـــــال یور

جاسوسی وجوددارد،ولی احتمال تحمل اکثریت برای مدت زمان بیشترازجــانب حاکمیت وجود دارد،به این دلیل 

ولی حلسات ھیئت سیاسی اکثریت با جضورعده ای ازدبیران .اگرادغام وپیوند تشکیالتی صورت نگیردمنطقی تراست

ت کمیته ھای ایالتی وکمیته ھای بخش ھا وشھرستانھای سازمان فدائیان افرادی ازحزب درجلسا.خوب برگزارمی شد

برای رھنمود به آنھا،انتقال ساختارچریکی به ساختارحزبی ومنطبق با حـــــزب شرکت می کردند،نمایندگان حزب 



جانب حزب بھرام از.درکمیته ھا وجلسات رھبری چریــــــــکھا رھنمود می دادند ودرواقع حزب سازمان را اداره می کرد

دانش عضوکمیته مرکزی حزب ھفتـــــه ای یک بـــاردرجلسات تحریریه بولتن داخلی سازمان اکثریت شرکت می 

رھبـــــران اکثریت در یکی ازجلسات مشترک با رھبـــــــــــری حزب ۶١سال.کردودھنمودھای الزم می داد

ش ونظامی ھا چه خط مشی ای دارد،جـــــــوانشیرعنوان می ازجوانشیرسئوال می کنند که حزب درمورد اعضــــای ارت

کند که ماعضونظامی نداریم،به این ترتیب سازمان اکثریت نیز ارتباط خودرابـا اعضاء وھــــــواداران نظـــــــامی خودقطع 

به اکثریت اطالع  اما وقتی جوانشیرمسئله را با کیــــــانوری مطرح می کنـد،کیانوری نظردیگری می دھد،حزب.می کند

می دھد که اعضای نظامی خودرابه حزب تحویل دھند،پرتوی ازطریق جوانشیربا یکی ازاعضای دبیران اکثریت با نام 

دراین رابطه،سازمـــــــان مخفی حزب،افرادنظامی عضو سازمان اکثریت را تحویل می .مستعارحس آشنا می شود

ردایجادیک چاپخانه بزرگ مخفی با پول وامکانات اکثریت ولی درخدمت گرفت،بعدھا سازمان مخفی حزب با اکثریت درمو

با حسن ارتباط برقرار می کند،حسن پس ازدستــــگیری رھبری ۶١مشترک برنامه ریزی می کردند،پرتوی ازنیمه دوم

ن دستگیری تا زمـــــا ۶١حزب به خارج می رودوحتی پس ازدستـــگیری کیانوری این رابطه وجودداشت وبتدریج ازنیمه

نفربه سازمان نظامی حزب معرفی می شوند وازسوی سازمان اکثریت پارول تماس با این ٢۴کیانوری وضربـــــه اول

افراد به حزب داده می شود،اما حزب با آنھا تماس نگرفت،چراکه قراربرآن شد که یه این افـــــردا گفته نشود که 

ند که کادرمسئول اعضای نظامی اکثریت نیزازاکثریت تأمین شودواین ارتبــــاط با حزب برقرارشده است وقرارگذاشت

مسئولین تحت مسئولیت کادرسازمان نظامی حزب قرارگیرند،اما به این دلیل که ســـازمان اکثریت موفق 

نشد،کادرمناسب کارمخفی با نظامیان که شناخته شده نباشند،به حزب معرفی کند وتنھــــــا یک نفرازکادرھای 

یت دراین مورد به حزب معرفی شد وبا پارول ھای مربوط به تماس این افسران دراختیارحزب بود،ولی بنا به تصمیم اکثر

بعدی قرارشد اکثریت کادررابط معرفی کن،با آن افـــراد ازجانب حزب تماس گرفته نشد وفقط پارولھا دراختیارجھانگیری 

عضو اکثریت درجریان دستگیری حزب دستگیرشدند،ولی دردادگاه  نفرازنظامیــان٢٠قرارداشت،الزم به توضیح است که

وھیچ کدام اعدام نشدند وبه حبس ھای کوتاه مدت محکوم شدند،چاپخانه  دیگری جدا ازنظامیان جزب محاکمه شدند

نیزدایرنشد،پس ازضربه اول،ارتبــــاط رسمی میــان دوسازمان به دسورجوانشیر،توسط رحمان ھاتفی وحسن انجام 

  .گرفت،پرتوی به محافظت بقیه رھبران حزبی واداره سازمان مخفی می پرداخت می

" نوھــه"بیژن کبیری ،سرھنگ کاله سبزبود،درانقالب پادگان کاله سبزھا را تحویل مردم داده بود ومعاون فرمانده تیپ 

ارتش فرقه دمکرات  کاله سبزھا شده بود،پدراودرگذشته مسئول سازمان حزب درزنجان بود وعمویش ازفرماندھان

آذربایجـــان بودکه پس ازشکست آن فرقه اعدام شده بودوخود اوھوادارحرب بود،بعدھا به حزب وسازمان مخفی 

برادراونیزدرشبکه علنی حزب فعـــــال بود که او نیزبه سـازمان مخفی منتقل ومسئول سازمـــان مخفی ودراین .پیوست

حزب نمی خواست کبیری که منبع اطالعات مھمی بود،شناسائی .شبکه ھا با موقعیت خطرناکی روبروبود

شود،ھمچنین درموردھمه نفوذی ھا نظامی حزب اعتقاد داشت که این افرادوازجمله کبیری مستقیمأ به ری شھری 

 رئیس دادگـــــاه ارتش مراجعه کنند وھم اورا درجریان بگذارند وھم موقعیت خودرا نزد ری شھری بھترسازند،چراکه ری

ھمچنین قرارشد که درصورت آغازسرکوب ودستگیری این شبکه ھای برانداز،کبیری به .شھری شخص نیرومندی است

بھانه ای ازآنھا جداشده وکناررود،تا عدم دستگیری او توجیه شود کبیری تعدادزیـــــادی ازشبکه ھای نظامی مخالف 

شبکه ھا،دیگرصـــالح نبود که کبیری آزادانه پس ازسرکوب سه گروه ازاین .وبراندازجمھوری اسالمی رالوداد

سرکارسابقش برود،زیرا شک ھمه را برمی انگیخت،باید خودرا به عنـــــوان شخصی که تحت تعقیب حکومت است 

به این خاطرری شھری ازستاد ارتش .اوموضوع را با ری شھری درمیــــــان گذاشت.وزندگی مخفی دارد،نشان می داد

محرمانه به عنوان مأموریت به دادگاه ارتش بفرستند،ولی ازنظرظاھروانمود کنند که کبیری متواری  خواست که کبیری را

ضرنشد،فقط با ری شھری تماس می گرفت،شناسنامه جعلی وحساب بنابراین کبیری در محل کارحـــــا.شده است

بانکی جعلی به نام او آماده کردند،مــــاشین وخانه دراختیارش گذاشتند وبا ھمسروفرزندش به زندگی مخفی 

  .پرداخت،درارتش ھم شایع بود که موفق به فرارشده،درنتیجه اعتماد گروھھای سلطنت طلب به او بیشترشد



ادرایالم می شناخت که درکارقاچاق مرزی آدم بود وازطریق این شخص به جریانی برخورد کرد که پی کبیری شخصی ر

قطب زاده درمحل ســـــکونت .برد که سرنخ این جریـــــان به قطب زاده وصل است،سرانجام با قطب زاده مالقات کرد

ا را محـــــافظت می کردند،دستگاھی به گونه خود ودریکی ازکـــــاخھای مصادره ای با گــــاردمخصوص که ھمه جــــ

کبیری خود را .دیدارھا ادامه می یابد،معرف کبیری خیلی مورد اعتماد قطب زاده بود.شاھان برای خودســــــــاخته بود

به عنوان به عنوان یکی ازاعضای شورای مرکزی یک سازمان گسترده نظامی که افسران زیادی دراختیاردارد،معرفی 

،اعتمادقطب زاده جلب می شود،صحبت ھائی درارتباط با کودتـــــا وچگونگی انجاــــم آن صورت می گیرد،قطب می کند

زاده خواھان دیداربا مسئول نظامی کبیری می شود، کبیری ماجرا را دربه مسئول خود درســــازمان نظامی یعنی 

ستفاده کنیدوبه ری شھری ھمین پیشنھادرا پرتوی می گوید،پیشنھـــاد پرتوی این است که از عطاریــــان ا

بدھیدوموافقت اورانیزجلب کیند،ازسوی دیگرمدتی بود که عطاریان به دستورحزب با ری شھری ارتبــــاط مستقیم 

به ھرحال ماجرابه طورکامل با ری شھری درمیان .وجداگانه برقرارکرده بود،ولی کبیری ازاین مسئله اطالع نداشت

شھرنیزخوشباورانه با این طرح موافقت می کند،کبیری،عطـــــــاریان را به عنوان مسئول سازمان گذاشته می شود،ری 

خودبه قطب زاده معرفی می کند، قطب زاده نیزاعتمـــاد می کندوطرح خودراتوضیح می دھد ومی گوید که رئیس یکی 

دراطراف تھران وخانه ای درجماران مشرف به خانه با اوارتباط داردوآنھا به امکانات توپخانه ۵یا ٢ازارکان ستادارتش رکن 

با اوالف پالمه تماس گرفته وبا شریعتمداری وبازارھم آھنگ .خمینی و مجھز ھستند وبا خـــــارج از کشورارتباط دارند

قطب زاده طرح نھائی کودتا را به این شرح ارائه می دھد که جلسات شورای عالی دفاع ھرچنــــد وقت یک .ھستند

درخانه خمینی برگزارمی شود،آنھا درھمان زمان خانه اورا با توپخانه می کوبند ومراکزحســــــاس را تصرف می بار

یعنی کودتای واقعی که . کنند،شریعمتداری نیزدررادیو وتلویزیون این عملیات را تأیید می کند وکودتا صورت می گیـــرد

ه به ھواداری وخونخواھی از امام کودتاچیان رامثـــــأل خمینی ومسئوالن کشته می شوند ویک کودتای ظاھری ک

سرکوب کرده اند وشریعتمداری به طرفداری ازکودتاچیان وقطب زاده ازصداوسیما صحبت می کند وقطب زاده می گفت 

وقطب زاده داماد شریعتمداری رابط شریعتمداری .با آیت اهللا زنجـــــانی نیزتمـــــاس گرفتــــــه واوھم تأیید کرده است

خمینی .کبیری وعطاریـــان گزارش این عملیـــــات را به ری شھری می دھند وانونیزماجرا را به خمینی می رساند.بود

باورنمی کند ومی گوید که سنــــد می خواھد،ری شھری به کبیری می گوید،باید حرفھای قطب زاده را ضبط 

ــه منزل قطب زاده می روندوبعدمی فھمند که دستگاه خراب بوده باردیگرکبیری وعطاریان با کیف ضبط صوت بـــ.کنید

مجبورمی شوند یک باردیگربروند واین بـــــارمتن صحبت ھای خود را با قطب زاده را ضبط .وگفته ای راضبظ نکرده است

ریعتمداری که اونیزحاج احمد راپیش بعضی ازآیت اهللا به جزء ش.می کنندوری شھری نواررا به خمینی تحویـــل می دھد

ھزارتومان ۵٠٠قطب زاده درسه مرحله سه وجه.با این جریان تماس داشتندمی فرستندومی گوید که خودراکناربکشید

عطاریان می دھدوآنھااین مبالغ رابه ری شھری می دھند،قطب زاده ازآنھامی خواسته بودکه درجنوب یکی  به کبیری و

اسلحه بفرستندوبالفاصله امکاناتی ازسوی ری شھری دراختیـــــــار کبیری  از بنادرراشناسائی کنند که برای آنھاازخارج

وری شھری گــــذاشته می شود،درلحظه قطعی تصمیم حکومت به ســــــرکوب گرفته می شود،ھمه را دستگیرمی 

ابتداقطب .دکنندوازجمله قطب زاده وداماد شریعتمداری را،دامادشریعتمداری به شرط مصاحبه تلویزیونی آزاد می شو

زاده منـــــکرمسئله می شود،چندنفرازافــــرادنظامی که با قطب زاده مستقیمأ رابطه داشتند، دستگیر می 

راھم گرفته اند،قطب زاده بازھم انکارمی کند،به )کبیری وعطاریان(شوندوازطرفی به اومی گویند که بخش دیـــگر

زاده روبرومی کند،قطب زاده مجبوربه اعتراف می شود،بعدازاین دستورری شھری کبیری رابه عنــــوان زندانی باقطب 

جریان دوباره کبیری مخفی می شود،بعدازآن ری شھری سه میلیون تومان سرمایه با یک گاوداری رابه کبیری می 

  .سپاردتابیکارنباشد

رابه اومعرفی می  سپاه شخصی.بعدازجریـــان قطب زاده ری شھری کبیری رابه اطالعات سپـــــاه معرفی می کند

کندکه سرنخ یک جریـــانی است که بایددرآن نفوذشود،انتخاب کبیری به این خاطربودکه اوبا شخص مورد نظرسپاه 



کبیری برنــامه ریزی می کندکه تصادفأبا اومالقات می کندورابطه برقرارمی شود که درنھایت به .آشنائی داشته است

  .لورفتن این شبکه نیزمنجرمی شود

کیانوری درجلســـــه مشترک خودبا ھاتفی،پرتوی وخدائی مطرح می کندکھیک جریان براندازی و بمب ۵٩داددرمر

گـــذاری راشناسائی کرده وتاکنون ھراطالعاتی ازآنھا به دادستانی داده است،نتوانسته اند،درست برخورد کنند،حتی 

ن را پیگیری کنند،آنھا به کارشان ادامه می دھندومی چنــــــدنفررادستگیرکرده اند،ولی موفق نشده اندتا ریشه جریا

گوید که اکنون شخصی ساواکی که با شبکه براندازی وابسته به خارج رابطه دارد،شناسائی شده که قراردرنمازجمعه 

 بمب گـــــذاری کنندوقـــــدوسی نیزموافقت کرده وازاین روقـــــــرارشده پرتوی مسئله را سازماندھی کند،که این

شخص رادستگیرکرده ودربازجوئی آن با دادستانی مشارکت داشته باشند وقراراین شـد که سازمان مخفی حزب به 

  .اتفاق دادستانی این شخص رادستگیرکند،ولی به تنھائی بــــــازجوئی ازاوانجام دھد

ص راتحت شخص کیانــــوری یک باغ رابه عنوان محل حبس وبازجوئی انتخاب کرد،ھمان شب منزل آن شخ

نظرقراردادکه این فردساواکی وبمب گذارفرارنکنند،صبح روزبعدکیانوری تلفنی با پرتوی قرارمی گذارد،روز بعد پرتوی 

سواربرماشین وھمچنین ھمراه با افــــرادی مسلح ازســــازمان مخفی سرمالقات کیــــانوری حاضر می شوندوکیانوری 

درآن جــاکیانوری ماشین دادستانی ارسوارمی شود وپرتوی ودیـــگران با انھا رامستقیمأبه محل دادستانی می برد،

مــــاشین متعلق به سازمان مخفی به دنبـــــال آنھا درمقابل درب خانه ساواکی موردنظر کیانوری ونماینده دادستانی 

ن می دھد،پس ازبـــازرسی وپاسداران،ھم چنین پرتوی ودوستانش بدنبال آنھا پیاده می شوند،کیانوری محل را نشـــــا

محل وانبـــــــارآن فردرا درماشین دادستانی می گذارند،چندماشین دادستانی وھم چنین سازمان مخفی حزب بدنبال 

آن ھم می روند،وقتی به محل دادستانی می رسند،کیانوری آنھا را ترک می کندوپرتوی ودوستاتش را منتظرمی 

ساعت ازاوبــــازجوئی کنندوپس ازکسب ٢۴بازجوئی تحویل بگیرند،تا آنھا تا مدت گذارندکه آن فردرا ازدادستانی برای

اطالعات اورابه دادستـــــانی بازگردانند،عصرھمان روزفرد ساواکی را تحویل پرتــــوی می دھندورسیدمی گیرندویک 

ه ای که قصدداشتندبرای پاسداررا ھمراه او می فرستند،چون کیانوری مکانی را مشخص نـــکرده بود،پرتوی ازخان

چاپخانه مخفی استفاده کنند،ولی آن محل لورفته بودومعلوم شده بودکه دراختیارحزب بوده است ونیززیرزمین آن 

  .مجھزبه آگوستیک بوده، استفـــــاده می کنند

استفاده می زنـــــدانی رابا چشم بندھمراه یک پـــاسداربه آن جامی برند،ازماشین شخصی که صاحب آن مکان بود،

کنند،ســــــالح ھا درصندوق عقب ھمان ماشین بود،بازجوئی رادرزیرزمین ھمان خانه شروع می کنند،در ھمان دقایق 

اولیه بازجوئی،کمیته محل به آن خــــانه ھجوم می برد،توضیحات افرادرامؤثرنمی بینندوتمام افراد با ھمان ساواکی به 

رتوی ازفرصت استفاده کرده وبه اعضای سازمـــان مخفی می گوید که نام کمیته می برند،درحین بازرسی خانه،پ

  مستعاربدھندوبگویندازدادستانی مأموریت دارندوسخنی دیگری نگویند،آنھا رابه کمیتــــه

درروزنـــــامه ھا می نویسندکه شبــــــکه مخفی حزب منحله .می برندوپس ازآن دوروزبه اوین منتقل می شوند

رابه عنوان اعضـــــای حزب دموکرات منتشر می )نام ھای مستعارآنھا(نفر۵را دستگیرکرده واســامی دمـــــکرات

علی کتانی با آن فردساواکی حدودیک ھفته دریک سلول زندانی می شوندوآن ساواکی که نمی داند که علی .کنند

تی راازآن فردمی گیرد وسپس طی کتانی نیزباآن گروه بازجوئی بوده است، دوست وصمیمی می شوند،کتانی اطالعا

یک نــــامه به دادستانی می دھد،این شخص درھمان دوران اعدام می شود،ازسوئی عموئی مرتیأ برای آزادی 

افــرادسازمان مخفی به دادستانی می رود،با الجوردی صحبت می کند،الجوردی می گوید که این افرادباید محاکمه 

اده واسم مستعارداده اند،پس ازدوماه دستگیری یک نفراز این گروه توسط یک شوند،چون اعمال غیرقانون انجام د

پاسدارزندانبان شناسائی می شود،ولی علیرغم توصیه عموئی بازھم درمقابل عمــــــــوئی حــــــاضرنمی شود،نام 

ش راتالحظه آخرنگفته اوتنھاکسی بودکه نام خود(واقعی خودرا بگویدواعـــــالم می کند که باید مسئول خودم بگوید



بودوسرانجام با توصیه مسئولش علی کتانی اسمش رامی گوید،پس ازعکس گرفتن وانگشت نـــــگاری وثبت 

خرسندوپرتوی،بعدھا دردوره  ازجمله علی کتانی،عباس(مشخصــــات با گذشت چھارماه زندان، ھمه آزاد می شوند

افـرادعضو اداره ھفت ساواک ومسئول نصب  مشخص می شودکه این۶٢بازجوئی ھای پس ازدستگیری سال

اصرارزیادکیانوری .دستــــــگاه استراق سمع درسفـــــــارت شوروی دردوره شاه بوده وازاین روبرای کیانوری مھم بود

  .خودحزب بدست آوردوبه شوروی بدھدبرای بازجـوئی حزب ازاین فردبرای آن بوده که اطالعات دراین رابطه را 

  فراررھبران امکانات برای

  :الف ــ امکانات فراردرشبکه مخفی یا نظامی 

آن را به ھزینه خود برای ) پس ازدوران تصفیه(ـــ یک قایق ماھیگیری درآستارابودکه ھمافراخراجی ازنیروی ھوائی ١

ای شوروی نفرراازآستارای ایران به آستار۶این قایق توان انتقال .حزب تھیه کرده وظاھرأبه کارماھی گیری مشغول بود

قایقران مذکورازطریق یک واسطه با جھانگیری وکمیته مخفی ــ نظامی مرتبت بود وازاعضای بخش نظامی به .داشت

  .شمارمی رفت

ــ یک ماشین بنزسواری توسط فردی ازشبکه مخفی بخش غیرنظامی خریــــداری شده بود وتحت مسئولیت عباس  ٢

وتھران به مسافرکشی مشغول بودوبااین برنــامه که افراد موردنظررا خرسند قرارداشت که حدفاصل اردبیل ـ آستارا

ازتھران به آستاراوازآنجا به محلی درجاده مرزی آستاراـ اردبیل منتقل کندودرآن محل،افــــــرادرا پیاده می کردوآنھا پس 

اختیارآنھا گذاشته بود وبامأموران  ازعبورازرودخانه به پــــاسگاه مرزی شوروی می رفتند وبا پارولی که کیـــــانوری در

  .شوروی تماس می گرفتند

ــ یک دستــگاه خودرو وانت درھمان مسیرآستارا ـ اردبیل که با ھمان منظوروتحت مسئولیت عباس خرسند  ٣

  .وجودداشت

تورسیکلت ـــ دوبرادرتحت نظرسازمان مخفی درسرخس یک باب مغازه تعمیرلــــوازم صوتی دایرکرده بودند که یک مو ۴

منـــــــاسب برای جاده ھا خاکی وکوھستــــانی ویک خودرووانت دراختیــــارداشتند که درمسیر سرخس ــ مشھد 

اینھا تحت مسئولیت علی کتانی آمادگی انتقال افرادرھبری راازمرزسرخس داشتند،سرخس ایران .دررفت وآمد بودند

د ترددکند نداشت وبه این خاطرقرار بود،افرادرابا موتورسیکلت تامرزسرخس شوروی جـــاده آسفالته که ماشین بتوان

  .مزبورمنتقل کنند

ــ یک کشتی کوچک درجنوب کشورمتعلق به نیروز دریائی وجودداشت واین امکان راداشت که عده ای از مرزآبی به  ۵

افرادی مانند ناخدااحمدی یمن جنوبی که درآن شرایط تحت حاکمیت کمونیست ھا بود،انتقال دھند،این امـــکان توسط 

  .نفره نظامی بودند،تأمین شده بود۵که دریک محفل... ـ حقیقت 

نفره،متعلق به نیروھای ١٠تا۶ــ دربخش نیروی ھـــوائی یک خلبــــــان ھواپیمائی فرندشیپ یک ھــــواپیمای کوچک ۶

آدرس یک فرودگاه متروکه .مشھد برودھوائی وجودداشت ومی توانست برنــــــامه ریزی کرده وباتوجیه مأموریت به 

درضمن خلبان وھواپیما توانــائی پروازدر ارتفاع کم رابرای .درحـــــوالی مشھد نیزمشخص وپیش بینی شده بود

  .برنامه ریزی ومــــأموریت این ھواپیما ھا انتقــــــال تعدادی از رھبران به افغانستان بود.فرارازصفحه رادارھا داشتند

  :نات فراردرشبکه علنی ب ــ امکا



با مأمورین افغـــانی ارتباط داشت ومسئول ارتباط کمیته مرکزی با سازمان " کا گ ب"ــ فروغیان گذشته از ٧

فروغیان امکانات .بودومسئولیت کمیته ایالتی خراسان به عھده باغیان بود) کمیته ایالتی استان خراسان(خراسان

ی ساختمانی دربایباد تأسیس کرد که تحت پوشش آن امکان خروج رھبری وارتباطی خاص خودراداشت،ارجمله شرکت

  .حزب ازمرزافغانستان راسازماندھی کرده بود

ــ فروغیان گذشته ازمرزافغانستان درمنطقه ترکمن صحراکانالھائی مطمئن برای انتقال رھبری به آن سوی مرزتھیه  ٨

فروغیان به ھمراه دخترجوانشیروھم چنین خواھرزاده عموئی دیده بود،بطوریکه چندروزقبل ازضربه اول به حزب خود 

  .ازھمین مسیربه خارج ازکشورفرارکردند

  :ج ــ اطالع رھبری ازکلیه امکانات فرار 

رھبـــــــری حزب توده ازامکانات متنوع فراراطالع داشتند،بدین ترتیب که گذشته ازامکانات علنی،ازامکانات فرار شبـــکه 

نوری،جوانشیر،حجری،شلتوکی،پرتوی وتا حدی حسین قلمبردرجزئیات باخبر مخفی ونظامی،کیا

رھبری حزب تصمیم گرفت که مجموعه امکانات فرارشبکه علنی وغیرعلنی دراختیـــار یک کمیته ۶٠دراواخرسال.بودند

ازماندھی نماید،ازاین قراربگیرد تا بھتربتواند وظیفه اختفای افراد رھبری وخـــروج آنھــــا ازکشوردرمواقع ضروری را س

روجلسه ھماھنـــــگی امکانـــــات با حضورعباس حجری،رضا شلتوکی،مھدی پرتوی وگاھی اوقات با حسین 

گرفتند که کلیــــه  ھمچنین به دلیل آنکه انتقال امکانات باعث شناسائی می شد،تصمیم.قلمبرتشکیل می شد

ـر،شلتوکی وحجری سازماندھی شودو امکانات موجوددرشبکه امکانات موجودشبکه ھای علنی تحت مسئولیت قلمبــــ

درعین حال قرارشـــد،امکاناتی که برای اختفای افـــــراد ھیئت .ھای مخفی ھم دراختیارخود آن سازمان باقی بماند

سیاسی درمواقع ضروری ایجادشده است،ازجمله خانه ھای امن وزوجی که درھر یک ازاین خانه ھا زنـــــدگی می 

بطورمثال حجری،شلتوکی، باقرزاده،نیک آئین وجودت برای .دند،به خودافراد ھیئت سیــــاسی معرفی شوندکر

ازجمله وظایف این کمیته،انتقال اعضای کمیته مرکزی درصورت ھشدارھای .شناسائی خانه ھا به آنجا برده شدند

الم خطرزرد وقرمز،افرادکمیته مرکزی به خانه درصورت اع.متفاوت به خانه ای امن موجود درشبکه عــــلنی یا مخفی بود

ھای امن درشبکه علنی که برای مخفی شدن تھیه شده بود، برده می شدندودرصورت خطرشدیدتروھمچنین آماده 

اما اعضای ھیئت سیاسی درصورت .شدن برای خروج ازکشوربه خانه ھای موجود درشبــکه مخفی منتقل می شدند

ھای امن درشبکه علنی ودرصورت اعالم خطرقرمز،به خانه ھای امن موجود درشبکه مخفی اعالم خطرزرد،به خـــــانه 

امکانات موجود درشبکه علنی برای مخفی شدن وفـــــــراراعضای رھبری حزب تحت مسئولیت حسین .برده می شدند

تصمیم .رتوی قرارداشتقلمبربا نظــــارت کامل شلتوکی وحجری بودوامکانات موجـــود درشبکه مخفی تحت مسئولیت پ

راجع به تشکیل کمیته برای بسیج وسازمــــان دادن این امـــــــکانات با مسئولیت جلسه سه نفره شلتوکی،حجری 

  .وپرتوی توسط ھیئت سیاسی حزب ایجادشده بود

الی را اسماعیل ـــ ھزینــــه ھای مختلف ازجمله پــــول تھیه خانه وماشین راحـــزب تھیه می کرد ومسئولیت امورم* 

  .ذوالقدربه عھده داشت

خانه برای انجام عملیات اختفاء ومھاجرت رھبری باشرایط کامأل مناسب مھیابود وتعداد زیادی خـــانه دیگرکه ١٢تعداد

شرایط کامأل مناسب نداشت ولی می توانست درشرایط اضطراری مورد استفاده قرارگیرد،آمـــاده شده بود،مسئله 

موردمحدودیت ھائی بود که ازلحاظ انتخاب زوج برای توجیه استقرارواســــکان ھر یک ازخانه ھا وجود قابل ذکردراین 

داشت،چراکه برخی ازافراد شبکه مخفی باھمسری عادی وغیرحزبی وکامأل غیرسیاسی ازدواج کرده بودند که توجیه 

  .آنھا درشرایط فرارمشکل می نمود



  چگونگی دستگیری رھبران حزب

را عمدتأ ۶١ضروری است که اشاره شود،برخی افرادچگونگی دستگیری رھبری حزب توده ایران درسال دراین جا

درارتبــــــــاط بافراردیپلمــــــــــات روسی والدیمیرکوزتیکچین به انگلستان می دانند،ازجمله معتقدند که کوزتیکچین 

نفری ٢٠٠طلع بوده وپس ازفراربه لندن لیست وسفارت شوروی م" کا گ ب"ازارتباط برخی اعضای حزب با مأموری 

سازمان جاسوسی این کشورازطریق سازمان اطالعات .انگلیس قرارمی دھد" ۶ام آی "ازاعضای حزب تــوده رادراختیار

پاکستـــان وگروھھای مجاھدین افغانی آن رابواسطه عسکراوالدی به خمینی، وزارت اطالعات واطالعات سپاه تحویل 

اندک بررسی وتحقیق درچند وچون وضعیت تشکیالتی حزب و واقعیات عمل کرد رھبـــــــری حزب  امابا. میدھند

مشخص می شود که توجیـــــه شکست حزب وربط ان صرفأ به والدیمیرکوزیتکچین بی اســــــاس است،زیرا اوأل 

ھـــــــــانگیری می گویند که مأمورین شوروی پس ازفرارکوزیتکچین به لندن به رابطین خود با حزب یعنی آذرنگ وج

کوزیتکچین فقط با کیانوری تماس داشته،درنیتجه به برادربزرگتریعنی کیانوری وفروغیـان بگوئید ازکشورخارج 

شوند،ازطرفی مأمورورابط شوروی حتی پس از گـــــــم شدن کوزیتکچین به پرتوی وآذرنـــــگ می گوید که نگران 

شما ربطی به کوزیتکچین یا سفـــارت نداشته ونداردومن مستقیمأ با مسکوارتباط دارم  نباشید،چراکه ارتباطات ما با

  .وحتی مالقات ھایم رابا مسکوھماھنگ می کنم وسپس می آیم وبه ھیچ وجه به سفارت گزارش نداده ونمی دھم

  .موران سفارت داشته استارتباط مستقیم با مأ۵٨ناپدید شده وکیانوری تنھا دراوایل۶٠ثانیأ کوزیتکچین دراواسط سال

ثالثأ کانالھای ارسال اخبـــــاراطالعاتی ــ نظامی،کــــانال خاصی ازسوی پرتوی وسازمان مخفی بودولی کانال ارسال 

اخبارغیرنظامی ازسوی گالیگ وازطریق یک شــــــرکت تجـــــاری بود که اصأل درمحدوده اطالعاتی کوزبتکچین نبوده 

  .ونمی توانسته باشد

نبوده است، تنھا آگاھی " ۶ام آی "نابراین درواقع منبع اطــــــالعات حاکمیت اطالعات سپاه ،کوزیتکچین وگزارش او به ب

کوزیتکچین اطالع ازارتبــاط وتماس کیانوری با سفارت شوروی بود واگراطالعاتی داشته ،محدود به روابط حزب با 

ین به فارسی ترجمه وچاپ شده ودرآن می توان محدوده اطالعات کتـــاب خاطرات کوزیتکچ. شوروی به شکل کلی بود

  .اورادرموردارتباط حزب توده باشوروی دریافت 

زندان  ازسوی دیگرجمھوری اسالمی نیزدررھبـــــــری حزب ھیچ گونه نفوذی نداشته است،برخی رھبران حزب در

وجانبه انگلیس وشوروی است و می گفتند ازجمله رصدی وحاتمی به کیانوری مشکوک بودند که او جـــــاسوس د

کیانوری می توانسته فرارکند ودیگران رانیزخــــــــارج کند ودرواقع فقط شوروی وکیانوری ھمواره اطالع داشتند که حزب 

وعموئی درایران بمانند وبقیه به  ورھبران آن سرکوب ودستـــگیرخواھند شدوھیئت دبزان تصویب کرد که فقط جوانشیر

اماکیانوری به دلیل وابستگی به انگلستان وخدمت کردن وخدمت کردن به آن درجلوگیری ازضربه زدن به .بروندخارج 

اما واقعیت آن است که کیانوری ضربـه . حزب اقـــــدامی انجام نداده وتصمیمات ھیئت دبیران رااجراء نکرده است

رکالی عقید ھنداشت که سیاست اختفاء وسرکوب را ناشی ازسیاست جناح راست حاکمیت می دانست و به طو

ومخفی شدن دواطلبانه خودورھبری حزب رادرپیش گیرد وبراین عقیده بود که باید تالش کرد تا آخرین لحظه با خط 

مشی فعالیت رسمأ علنی وقانونی،حیات جزب راتداوم بخشد ونمی خواست با خط مشی غیرعلنی کردن حزب؛درواقع 

ازسوی دیگربا خروج کیانوری .ھانه ســرکوب کلیت وبدنه حزب رابه حاکمیت بدھدوب" ترس ازمرگ خودکشی کند"

ازکشورعمأل ورسمأ رھبری واقعی حـــزب به دیگری واگذارمی شد وبه معنی مخفی وغیرعلنی شدن حزب بودوعالوه 

گرکیانوری ورفقایش ا.برآن،این تصمیم با تـــــوجه به شرایط وروحیه اعضای رھبری حزب غیرمنطقی وغیرقابل اجرابود

مخفیانه خــــارج می شدند واعالم نمی شد که درخارج ازکشوربه سرمی برند،می باید به ھرجای دنیــــــا که می 

رفتند به زندگی مخفی و زیرزمینی می پرداختند ودرمقابل رھبری جدیدحزب که وظیفه تداوم خط مشی قانونی وعلنی 



نتیجتأ افرادی که به خــــارج منتقل می شدند،تاج وتخت .فعالیت می کردندراداشت می باید بامعرفی خود درایران 

رھبری را از دست می دادند،درصورتیکه این امربا روحیه کیانوری وحتی دیگررھبران جزب منطبق نبود وروحیـــه قدرت 

ب با مقامات امنیتی درعین حال کیانوری واقعأ ازعمق اطالعات حکومت ازروابط حز.طلبی اجازه این کاررا نمی داد

ارتش واطالعــــات نخست وزیری می ٢شوروی اطالعی نداشت وتصورمی کــــــــــردکه با وجود نفوذی شوروی دررکن

ازسوی .تواند ازسرـــــکوب حزب به موقع مطلع شود وازعمل کرد مستقل اطالعات سپاه آگـــــاھی نداشتند

آنھـا ازدوران طوالنی مھاجرت می ترسیدند .ـــارج اظھارنارضایتی می کردنددیـــــــگر،افرادرھبری حزب ازمھاجرت به خـ

سالھای ۵٧واقعیت آن است که قبل ازقیام. وچون تجربه گذشته آنھا بسیارتلخ بود،نمی خواستند باردیگربه خارج بروند

وامنیتی شورویھا زیادی که این افراد درمھاجرت بودند،ھمواردرمعرض برخـــوردھای تحقیرآمیز مقامات سیاسی 

ھیچ گونه استقاللی درزنــــدگی شخصی وسیاسی وملی نداشتند،با آنھا به مثابه مأمورین دون پایه .قرارداشتند

برخورد می شد،ولی با حضوردرایـران ھواداران قابل توجه ازاقشار وطبقات گوناگون کشورخودرا به دنبال داشتند که 

می گرداند وازاین رو حاضرنبودند درباره به گوشــــــه الیپزیک یا مسکوبازگردند،تا شخصیت لگدمال شده را به آنھـــــا باز

نفردوباره به ایران بازگردند،البته ۵٠یا ۴٠به آنھا امرونھی شود تاشاید پس ازسالھا گوشه نشینی ودرزمانی دیگربا

ایران نیامدند وازسرکردگان جاسوسان افرادی مانندغالم یحیی دانشیان بودند که به یاری فرقه دمکرات آذربایجان به 

شوروی درحزب توده ایران بودنــد و نیزافرادی مانند فروغیان بودند که دررده غالم یحیی قرارداشته که اگربه ایران ھم 

آمده بودند ومأموریت سازماندھی " کا گ ب"آمدند نـــه به عنوان کـــــار حزبی بلکه مستقیمأ وعمأل به عنوان مأمور

ھای جاسوسی را به عھده داشتند ودرمقابل اشخاصی ھمچون قائم پناه وکیھان واحتماأل رصدی احساس بدی شبکه 

درخود داشتند،چراکه بابرگشت به شوروی روابط ومناسبات حقارت باری برآنان مسلط می شد، " کا گ ب "نسبت به 

ھا،ھرشخصی که انــــدکی با روحیــــــات و به ھمین خاطرنسبت به فرارموضع مثبتی اتخاذ نکردند، عالوه برھمه این 

تمایالت کیانوری آشنا بوده، وازعشق وافرابه شوروی وتعھد مسئوالنه اودرھمکاری ھمه جانبــــــه با شوروی آگاه 

بدیھی است که اطالعــــات کوزیتکچین ونیز ارگانھای .بود،ھیچ وقت اتھام وابستگی اوبه انگلستان راتکرارنمی کرد

وجاسوسی امپریالیستی بویژه انگلستان وامریکا دراختیارجمھوری اســـــالمی قرارگرفته بود، نقش مھمی امنیتی 

درســـــرکوب حزب ایفــــــاء کرد،امــــــا واقعیت آن است که اطالعـــــات اصلی وتعیین کننـــــده ازعملکردھای حزب 

کیه بربی توجھی ھا وزیاده طلبی ھای مأموران امنیتی عمدتـــــأ به واسطه تعقیب ومراقبت رھبران حزب وبا ت

شوروی،عمـــل کرد ناشیانه رھبری حزب سیاستھای سازمانی نادرست حاکم برتشکیالت مخفی ونظامی،ماجراجوئی 

درنـــگه داری اسلحه،سیاستھای نادرست حزب درعدم تلفیق کارمخفی وعلنی،عدم انسجام فکری وسیاسی 

حزب درچگونگی فعالیت قانونی وعلنی حزب ونیزضعف ھای رھبران حزب دردوران بازجوئی  وسازمانی رھبــــــــری

  .دراختیارارگـــــــانھای امنیتی واطالعاتی جکومت قرارگرفت... واعترافـــــات سنگین وزیادآنھا 

عقیب ومراقبت شخص سپاه اطالعات افـــــراد مربوط به حزب راازطرق مختلف کسب کرده بود،سپــاه توانسته بودبا ت 

به حزب،به اطالعات زیادی ۶١کیانوری ونیزازطریق بازجوئی ھای افراد دستگیرشده درجریـــــان ضربـــــه اول بھمن

درطول ضربه اول تاضربه  دست یابد وبرای ھمین ھم دراولین اطالعیه ھا،اتھام حــــزب راجـــاسوسی اعالم کرده بودند،

گ اســــدی نقش مھمی درترزیق اطالعــــــات درست وحتی غلط خطرناکی به ھوشن۶٢دوم به حزب دراردیبھشت

  ھوشنگ اسدی رابه عنوان عضوھیئت تحریریه نــــــــامه مردم.سپاه ایفاء کرد

درجلسه تحریریه مردم چه درزمان انتشارنامه مردم وچه بولتن تحلیــــــــــلی ھفتگی .درضربه اول دستگیرکرده بودند

ه ای یک بارشرکت ومسائل روزرا تحلیل می کرد،منوچھربھزادی عضو ھیئت دبیــران و مسئول نامه مردم کیانوری ھفت

بودريا،درنتیجه مجموعه اطالعات ھوشنگ اسدی ازکیانوری وبھزادی بود،ھوشنگ اســـدی یک روزپس ازدستگیری 

بــــــه حاضرمی شود با آنھا ھمکاری نامه ای برای مسئولین زندان می نویسد وھمراه با اعالم تو۶١بھمن١٨یعنی در

اطالعاتی کرده وحتی می نویسد که اواصأل ھیچ گاه ھوادارحزب تـــــوده نبوده است وھم چنین گفت که قبل انقالب با 



ساواک شاه ھمکاری داشته وبه خاطرفشارســـــاواک به حزب توده وارد شده است،اوتوضیح می دھدکه 

لی بازداشت می کند،اومدتی با خامنـــــه ای ھم سلول بوده است،درساواک ازاوتعھد ساواک اسدی را به دلی۵٠دردھه

می گیرند که بایدازمخالفا نظام گزارش تھیه کند،پس ازآزادی،ساواک بااو تماس می گیردواوکه عضوھیئت تحریریه 

ی با بورس مؤسسه که ھاتف۵۶کیھان بوده است،مجبوربه ھمکاری می شودوحتی چند باریه اوپول می دھند،درسال

کیھان به لندن می رود،اسدی به دلیلی به اروپــــــــا می رود وبا ھاتفی درانگلیس ارتباط پیدامی کند،ھاتفی که که 

اسدی رابه عنوان سمپات تلقی میکرده،به اوپیشنھادھمکاری با سازمان نویدرامیدھد واسدی نیزپیشنھاد ھاتفی رامی 

آغازحرکت ھای پرقدرت ضد سلطنتی درجامعه بود ۵۶خودنوشته بود،ازآن جــــا که سال اسدی درتوبـــــــه نامه.پذیرد

وبرای آنکه بتواند درآینده ارتباط خود را باساواک توجیه کند،این کارراانجام داده وگفته بود که به ھاتفی پاسخ داده 

ھمکاری باساواک تن دردھدوازاین تاریخ به که اوبا :کیانوری می گوید. وھاتفی ماجرارابه کیانوری منتقل می کنـــــــد

درھرصورت اسدی درتوبه نامه .بعد،ھرگـــــــزارش راکه به ســـــاواک می داده بانظارت ھاتفی تھیه می شده است

خود تأکیـــــــد می کند که اونفوذی حزب توده درســـــاواک نبوده،بلکه ازقبل با ساواک ھمکاری داشته ودرجریان 

اومی دانست که درنزدحکومت .حزب رامحملی کــرده است که کارخودرا توجیه کند ۵۶لطنتی درسالجنبش ضـد س

جمھوری اسالمی ساواکی بودن جرم کمتری ازتوده ای بودن دارد،بنابراین می گفت که توده ای واقعی نبود وازچاله 

ه نامه نویسی ودادن اطالعات کرده بیرون آمده و به چاه افتاده است اســـدی ازھمان اوایل دستگیری خود شروع ب

بطورمثال برای .وبرای اثبات توبه خود، ھرچیزی که شنیده بود ویاحدس میزد،به عنوان یک موضوع جدی مطرح می کند

اولین بار نام افضلی رااوبرای بـــــــــازجوھا مطرح می کند وبدین گونه توضیح می دھد که یک روزوقتی کیانوری 

ه حضورداشت،تلویزیون مصاحبــــه ای ازافضلی راپخش می کند،اعضــــــای تحریریه می گویند درجلسه ھیئت تحریری

که .که باید سخنان افضلی رادرروزنامه چاپ کنند،کیانوری مخـــــالفت کرده ومی گوید،نه به اوکــــاری نداشته باشید

صحبت ھای او رانداده است تا برای  افضلی باید موقعیت خاصی به سود حزب داشته باشدکه کیانوری اجازه چاپ

اومسئله ای بوجودنیاید ودرنامه خودبه بازجویش می نویسد که من فکرمی کنم که افضلی عضوحزب است،یا اینکه 

دراعترافات خودمی گوید که من می دانم که سازمان نوید علنی نشده است،زیراھیچ یک ازافرادش درسازمان علنی 

شخصی است بنام خسروکه من فـــــکرمی کنم،ھمان رحمان ھاتفی باشد،البته نام رحمان  نیامده اند،مسئول نویـــــد

ھاتفی رابه اشتباه گفته بود،زیراخسرونام مستعارمھــــدی پرتوی بوده است که اسدی اورانمی شناخته 

رابا آب وتاب ھوشنگ اسدی کلیه اطالعات خوددرموردشبکه علنی ونیزتحلیل ھای خـــود و تصورات خودساخته .است

این اطالعات دھی ازجــانب اسدی درزندان قبل ازشروع بازجوئی ھا،مبنائی برای .زیادی به بازجوھا می دھد

آغازعملیات شکنجه واعتراف گیری دربازجــوئی ھا می شود،درابتـــــــــدا بازجوھا فقط به سراغ کیانوری می روندوتا 

کیانوری به دلیــــــــل داشتن خصوصیا تراحت طلبی،مسئله تغذیه مدتی ازدیگران بازجوئی نمی شود،منأسفانه 

مخصوص وسستی اراده مورد تمسخرتمام بازجوھا قرارداشت، ھم چنین تنھا کسی که امکان ھواخوری 

کیانوری ھرگونه اطالعــــاتی که راجع به حزب بود، بدون اینکه شکنجه زیاد شود خیلی راحت .داشت،کیانوری بود

زجوھا قرارمی داد،ھم چنین درمورداسلحـــــــه مطلبی که گفته بود که با رودست خوردن ازبازجوھا ودرمقابل دراختیاربا

  .کسب امتیازی مانند ھواخوری درزنـدان اعتراف می کند

درواقع اواعتــراف دروغی نسبت .گرچه درمقابل اعتراف به ستاد کودتا مقابله می کندواعترافی دراین زمینه نمی کند 

ه مسائل جزبی نمی کندواطالعات مھم خودنسبت به حزب وامکانات واقـــــدامات مخفی وعلنی آن رابه راحتی وبدون ب

اما راجع به مطالبی که مربوط به رابطه با شوروی بسیار شکنجه شده بود .شکنجه دراختیاربازجوھا قرارمی داد

ـوروی رابه سختی وبا تحمل شکنجه زیاد ارائه می وتاجائی که می تواست مقاومت می کردواطالعات مربوط به شـــ

ازفریدون کشاورزنیزسرنخی برای بــــــــازجوئی درمورد تاریخ حزب ارائه داده بودوبازجوھا " من متھم می کنم"داد،کتاب 

ا گ ک"ازمحتویات کتاب برای بازجوئی استفاده می کردند،برخی اطالعات دیگر مربوط به ارتباط فردی برخی اشخاص با 

" قائم پناه"بود که اشخاص دیگرازآن اطالعی نداشتند،که اعتــــرافی کرده باشند،ازجمله این افراد می توان به "ب



اشــــاره کرد،این اشخص خودش یک نـــــامه می نویسدکه می خواھد اعتراف کندومی خواھد که اورابازجو صدا 

چراکه جانش ازتحقیرشوروی ھا .م به اعترافات جاسوسی می کندبزند،دربازجوئی بدون ھیچ شکنجه وفشــــــــــاراقدا

نیزاعترافــــــاتی دواطلبانه دررابطه با مسائل حزبی کرده بود واعالم "حسن قزلچی."به لب رسیده بود

قائم پناه راجع به ارتباط .خودرابگوید"مشروع اطالعات"شده است ونامه مفصلی نوشت که قصــــد دارد"مسلمان"کردکه

باعث می شود که بازجوھا بویژه به کلیه رھبران حزب که درمھاجرت  سخن می گوید واین امر"کا گ ب"دی خودبا فـر

برخی ازاین افراد نداشتند .سئوال می کنند"کا گ ب"بودند،شـــک کنندوازاین روبـــازجوھا ازمھاجران ورابطه آنھا با

عمده ترین فشارھای شکنجـــــــه .ند مانند بھزادی وزرشناسزیرفشــــــاربه دروغ به جــــرم ناکرده اعتراف می کن

زمــــانی صورت گرفت که ھوشنگ اسدی قضیه کودتا وتشکیل ستاد کودتا رابه دروغ مطرح کرد که احتماأل برای نشان 

یل ھای اســـدی ازبرخی ازتحل.دادن میزان شدید توبه، خوش رقصی وھمکاری ھرچه بیشتربا بازجوھا این کارراکرده بود

فروردین وبعدھا ۶حزب وبرخی صحبتھا،داستانی ازخودساخت بدینگونه که حزب می خواست کودتاکند تــاریخ آن را

به دروغ یک شورای کودتا ویک شورای عملیات معرفی می کند واعضـــای کابینه .اردیبھشت ماه بیان می کند١١در

پس ازاین داستان سرائی .ا موقعیت ھا معرفی می کندحتی سمت ھا رادرکابینه متناسب ب.تخلیلی زانیزنوشته بود

ھای ھوشنگ اسدی بازجوھا به میزان شدیدی ازگذشته،ازجمله دست بندقپانی وکابل زدن ھای شددیــــد را اعمال 

اطالعات سپاه چنین چیزی راباورکرده بودوتصورمیکردکه شوروی بـــاورودنیروھا به مرز به این کودتا کمک می .می کند

نفری ازاعضای رھبری حزب ١٢درزیراین فشارھاکیانوری به ھیچ وجه این قضیه ستـــادکودتـــا راتأیید نمی کندولی کند،

به دروغ به انجام کودتا ووجودستادکودتا اعتراف می کنندوحتی آنھا داستان سرائی ھائی را برداستان اسدی اضافه 

بدلیل نزدیـــــکی روابط ومناسبا ت ودیدگاه افراد،اعترافات .ندآنھا نیزبه دروغ کـــــابینه ای معرفی می کن.می کنند

ازاین .نیزنزدیــک به ھم بودوبیشترشـــــک اطالعات سپــــاه را برانگیخت ودرنتیجه ترس آنھا رادامن زد

جریان تا  این.به سپاه اعــــــالم آماه باش می دھندومی گویند خطرکودتای توده ای وجوددارد۶٢رودراواخرفـــــروردین

ادامــــه داشت تااینکه اسدی نامـــــه ای می نویسد ومی گوید که ھمه این مطالب مربوط ۶٢ســـــوم اردیبھشت ماه

به کودتــا وستاد کودتا رادروغ گفته وازترس این حرفھا رازده است،چیزی که به توھم کودتای توده ای ھا درمیان 

بازجوھا به .نوری درزیرفشار ودرجریان طرح مسئله کودتا بیان کرده بودبازجـویان دامن زده بود،اطالعاتی که کیا

کیـــــانوری گفته بودند،درجریان دستگیری فریدون فم تفریشی به ھنگام مراجعه به رابط شوروی اش،چند روزقبل 

ته بود وکیانوری که رودست ازضـــربه اول به حزب ازاو نامــــــه ای به دست آورده اند کـــــه کیانوری بـرای شورویھا نوش

مــــاجرای مربوط به این نامه چنین بود که چندھفته قبل .خورده بود،به ناچار مفاد نامه رادر بـــــازجوئی ھا بیان می کند

شورویھا ازطریق فروغیـــــان به کیانوری اطالع می دھندکه بواسطه اصرارجمھوری  ۶١ازضربه اول به حزب در بھمن

ود به خاک عراق درجنگ،احتمــــال مداخله امریکاوبه ناچارمــــــداخله متقابل شورویھا درایران ودرنتیجه اسالمی برای ور

بروزجنگ داخلی وتجزیه کشوروجود دارد وحزب ومتحدینش ازجمــــــله فدائیان اکثریت باید ازھرجھت برای چنین 

ورویھا ازکیانوری خواستــــــــه بودند نیروھای حزب ش.موقعیتی آماده باشند تادرصورت امکان قدرت رابه دست بگیرند

کیانوری درھمین رابطه مســائلی را درھیأت سیاسی مطرح .وفدائیان راازجمله درارتش برآورد وبه اطالع آنھا برساند

می کند وبحث ھائی درمی گیردوسپس نامه ای می نویسد که درآن اطالعات الزم برای شورویھارا ارائه می دھدواین 

ازآن جا که کیانوری با حربه ھای بازجوھا رودست خورده .نامه راازطریق فم تفرشی برای رابط شوروی می فرستد

وباورکرده بودکه این نام با دستــــــــگیری فم تفرشی به دست مأمـــــوران اطالعاتی وبازجوھا افتاده است به مفادآن 

ی ھا اقـــــرارمی کند وبازجوھااعضای زندانی ھیأت سیاسی را تحت درچند مرحله وتقریبــــأ با تفصیل دربـــــازجوئ

فشارمی گذارند که تفصیل مــــذاکرات آخرین جلســــات ھیأت سیاسی وھیأت دبیران حزب افشاء کنند وافشای 

  .تدریجی این مذاکرات نیزبه مسأله دام می زند

طی این .ھی راھفته ای دوباربرگزارمی کردندپس ازضربه اول به حزب جوانشیر،ھاتفی وپرتوی جلسات سازماند

جلسات تصمیم گرفته شد که مسئولین ایالتی رابه تھران فرابخوانند ودرسطح شھرستانھا،مسئولین تا حــــــد منطفه 



علی گالویژ،ابراھیمی وھادی پرتوی به تھران آمدنــــد، دراین مقطع .راجھت کارتشکیالتی به شھرھای دیگربفرستند

خواھد به علی خاوری اطالع داده شودکه درخارج ازکشورکمیته مرکزی اطالعیـــــه ای صادرنکند،چراکه  جوانشیرمی

تنھا ھیآت تصمیم گیری درداخل کشورمی باشد،دکترحسین جودت پس ازدستگیری ھـای ضربه اول درمنزل خودمــاند 

سه عضوھیأت سیــــاسی (فی، جودتپرتوی ،ھات)سه عضوھیـــــأت دبیران(طبری،میزانی وابراھیمی.ومخفی نشد

درآن جلسات فقط سه عضوھیآت .درداخل کشورباقی ماندند)ازاعضای کمیته مرکــــزی(بھرام دانش،حاتمی وگالویژ)

جوادارتشیاررادرشبکه مخفی . دبیران وسه عضوھیأت سیاسی که درفوق نام برده شد شرکت جستند

ی منتقل شده بودازشبـــــــکه مغفی به شبکه علنی منتقل واردنکردندوژیالسیاسی که که درآغازبه شبکه مخف

درجلسات فوق دررابطه با مســـــــائل مختلف تصمیم ھای جدی .شدوتتحت مسئولیت ھاتفی قرارگرفت

جوانشیرتأکید داشت بایدبا آنھـــا ارتباط گرفت ونظرآنھا راجویا .ارتباط با شوروی ھا بطورکلی قطع شده بود.اتخاذشد

که شاید بھترباشد که این سازمان : کاری باید انجام داد،حتی اودرجلسات خصوصی به پرتوی یکبـــــارگفتشدکه چه 

نظامی راتحویل شوروی ھا داد،درضمن جــــوانشیر اعتقــــــادداشت که مصوبه رھبــــری که براساس آن اعضاــــــی 

اجـراشود، ھمچنین عده ای ازکادرھای حزبی برای تحصیل رھبری حزب باید به خارج می رفتند واجرانشده بود،حاال باید

جوانشیربرای اینکارپیشنھاد .ولی بایداول با شورویھا تماس برقرارشودوآنھا موافقت کنند.حزبی به خارج ازکشوربروند

رفتن  تمامی مقدمات کارنیزانجام شدکه درروزآخروزمـــان.برود  کردکه ابراھیمی برای تمـــــــاس باشوروی به خارج

ابراھیمی جوانشیرحـــــرف خودراپس گرفت وگفت ممکن است درآینده بگویندکه جوانشیرھمه را ردکرد تاخــودش 

درایران کنترل حزب را به دست بگیرد، ازسوئی طبری درخانه ای مخفی شده بودویک زوج مخفی سارمان به عنوان 

گفته بودند که طبری ھمه مارادیوانه کرده است  پوشش درآن جازندگی می کردند این زوج به سعیدآذرنگ وپرتوی

زیراطبـــری ھمیشه می گوید دنیا صفحه شطرنج است ودوقطب شوروی وامریکا دوطرف صفحه شطرنج نشسته اند 

. صفجه سیاست جھان وھمه چیزورقابت وتنازع وسازش این دوقــــــدرت حل می شود.وصفحه دنیــا راآرایش می دھند

پیشرویھای سوسیالیستی ودھه ھشتاد حــــرکت وھجوم متقــابل نیروھای امپــــریالیستی ومتعاقب دھه ھفتـــــــاد 

آن باید ھجوم سوسیالیسم شکل بگیردوشورویھا خودراآمــاده ھجوم می کنند،ولی درحال حاضرعقب نشینی تاکتیکی 

زیرارژیم ایران به شوروی وابسته و این گردش به راست درحکومت ایران،جــزئی ازعقب نشینی تاکتیک است،.کردند

این گرایش به راست .خمینی ازطریق سوریه یا الجزایربا شورویھا ارتبــــاط دارد وبه خمینی می گویند چه بکند.است

جــــــــریان حمله امریکائی ھا در طبس نیزتوسط شوروی .است"نپ"درعرصه اقتصادی ایران شبیه ھمان طرح

شوروی تماس بگیریم وکسب تکلیف کنیم،مــــــا قطب نمای خودرابا کیانوری که پس ھرچه زودتربا.ھاسرکوب شد

باشوروی ارتباط داشت ازدست داده ایم وگیج شده ایم وفعأل نباید سیاست خــودرانسبت به حکومت عوض 

أ باید این ازاطالعیه ھای دادستانی واضافه شدن اتھامـات دراین اطالعیه قاعدت۶٢کینم،درجلسه ھیئت سیاسی درنوروز

اما این .برداشت به وجود می آید که تحت فشاربازجوئی ھا اعتراقاتی صورت گرفته ومسائل جدیدی لو رفته باشد

ازسوئی دیگرسعی می کردند،ردواثرکیانوری را پا کنند،باید تمام .واقعیت بیشترتوطئه دادستانی قلمداد می شد

ھیچ کس تصوراینکه کیانوری در بازجوئی ضعف نشان دھد تشکیالت حزب رابه خارج می فرستادند،ولی درھرصورت 

جودت اعتقاد داشت که بایدپیشنھاد دادستانی مبنی براینـــکه اگرحزب رھبریت جدیدرامعرفی ومطرح .راردنمی کرد

کند،می تواند دوباره فعالیت کند،راقبول کرد که ھمگی اعضاء درجلســه ھیئت سیاسی این پیشنھاد راردکردند،دراین 

سه طبری می خواست ھمان تحلیل صفحه شطرنج جھــــــــــانی ونقش شوروری را مطرح کند که جوانشیرحرف جل

اوراقطع کردوگفت ما که ازمسائل خبرنداریم،ھاتفی وپـرتوی تحلیل کردندکه گردش به راست کامآلجدی است 

یت آن راتبلیغ کنیم،بلکه باید وسیاست ما نباید سیاست گذشته باشد ودیگرنباید دفــــــاع ازخط امام وتقو

جوانشیربا این خط مشی وافــــراد درآن مخالف بودومی گفت،نباید تصورکرد .مستقیمأدرجھت بسیج مردم عمل کنیم

طبری پیشنھاد داد که ھیئت اجرائیه )اشاره به دومرحلـــــــه انقـــالب روسیه(که ما شرایط فوریه واکتبررامی گذرانیم

وجوانشیرتشکیل شودکه مسئولیت ھــا را به آن تفویض کنند،ولی جوانشیرگفت ھیئت اجرائیه ای ازپرتوی،ھاتفی 



جــــوانشیرآرزو می کرد که شاید جمھوری اسالمی رھبران حزب .تشکیل می دھیم،ولی مسئولیت تفویض نمی کنیم

  .رادررابطه خاصی با شوروی معامله ودرمرزتحویل دھد

سامی کبیری وعطاریان لورفته وازاین رواطالعات سپــــاه اطالعات غلط وگمراه کننده ازسوی دیگردرجریان بازجوئی ھا ا

دراختیارکبیر می گذاشتد،درعین حال بخش اطالعات سپاه می دانست که دریک سری ازنھادھای اطالعاتی مانند 

آنھا اطالعات نمی  اطالعات نخست وزیری عوامل نفوذی وجوددارد،بنابراین ازآنھا اطالعات می گرفتند،ولی بــه

اسامی افرادی ۶٢در فروردین. کبیری با شعبه مربوط به نیروھای سلطنت طلب دراطالعات سپاه ارتبــــاط داشت.دادند

ازسازمان نظامی توسط بازجوھا شناسائی شده بود،ازسوی شعبه مربـــوط به حزب اطالعات غیرواقعی رابه شعبه 

ــد،بطورمثــــال اطالع داده بودند که کیانوری قھرمانانه مقاومت میکند سلطنت طلب وسپس به کبیری می دادنـــــ

وگفته است که حاضرنیستیم به شما بازجــوئی پس بدھیم وباید دردادگاه علنی محاکمه شویم ویا می گفتند که 

ن کیانوری ودوستانش بازجوھا می ترسند که به تنھــــائی پیش کیانوری بروند،زیراتحت تـــأثیراوقرار می گیرند،ھم چنی

اززمان بازداشت تاکنون بازجوئی پس نداده اند،این اطالعاـت راھاتفی باورمی کرد،ولی جوانشیربا تردید به آن نگاه می 

ازکانالھای ۶٢واوایل اردیبھشت۶١کردولی درمجموع به خوش بینی ھا دامن زده می شـــــــد،تا اینکه دراواخر

فھمیده بودند که ٣٠٠٠ن فدائیان اکثریت که آنھا ھم ازیکی ازآزادشده ھای کمیته دیگرازجملـــــه حزب وسازمــــا

عموئی رابــــا برانکارد برده وپـــــاھایش راباندپیچی کرده بودند،درھرصورت خبرشکنجه رھبران حزب رسیده بود وتأثیری 

ده خطاب به مجموعه مقامات احساسی ومخرب دربقیــــــــه افرادداشت،با پیشنھادھاتفی وپرتوی نامه سرگشا

صــــادروازگرایش به راست درسیاستھای حــــــکومت ۶٢مسئول کشوردرمورد شکنجه رھبـــران حزب دراردیبھشت ماه

اردیبھشت ماه خبرھائی به رھبران رسید که به زودی ضربــــــه دوم به حزب احتماأل ۵سخن گفته شد،روز

ثال ابوالقاسم سرحدی زاده به برادرش که توده ای بود گفتـــه بود،ھمین به طورم. اردیبھشت ماه واردخواھدشد١١در

تصمیم گرفته می شودکه جلسه ای ازبحش فعال چھارنفره .روزھا ھمگی توده ای رادستگیر می کنند

پرتوی،ھاتفی،ابراھیمی وجوانشیرتشــــکیل شود وتصمیم گیری ھای کامل اتخاذ شود که بقیه افرادرھبری راظرف 

اردیبھشت ماه ۶جلسه ای در.تصور آنھا این بودکه ضربه دوم متوجه بخش مخفی نیست.ه روزازکشورخارچ کننددویاس

طبری،حاتمی،گالویز،جودت  که پرتوی ھرچه سریعتربرای انتقالخ قاضیاتی تشکیل وتصمیم گرفته شدشب درمنزل راس

لیستی ازاسامی افرادی که می .ج نمی رودگرچه جودت اظھارکرده بود که به خار.ازکشوراقدام کند ودانش به خارج

خارج ازکشورمنتقل شودوھم چنین اسامی افرادی که می باید جــــــانشین ھیأت سیــــاسی مشخص   بایست به

شب پرتوی می گوید که ١١ساعت حدود.پرتوی درخانه سعید آذرنگ زندگی میـکرد.شود،توسط جوانشیرآماده شده بود

جوانشیردرابتداتــــأکید داردکه پرتوی ازجلســـه خارج نشود،ولی با .گ نگران می شودباید برود وگرنه سعید آذرن

پرتوی ازجلسه خـــــارج میشود ولی جلسه .شب جلسه راترک کند١١اصرارپرتوی به او می گوید که زودترازساعت

شب مأموران ١٢تدرست یک ربع بعداززمانی که پرتوی به منزل آذرنگ میرسد یعنی ســاع.ھمچنان ادامه داشت

درواقع ھمه . امنیتی به منزل آذرنگ وارد می شوند وآذرنگ ھمسرش گیتی وھم چنین پرتوی رابا خـــود می برند

نیم ساعت پس .مراکزشناسائی شده ولورفته بود وضربه ھمزمان به ھمه مراکزعلنی ومخفی حزب یک جـــا وارد شد

زل راسخ می ریزند وھمه رابا مـدارک روی میزدرجلسه می ازخروج پرتوی ازمنزل راسخ،مأموران امنیتی به من

زیرا ھرچه درآن شب به اوگفته بودیم که . بعدھا جوانشیرگفته بود که پرتوی عامل جمھوری اسالمی بوده است.گیرند

ھمه را ھمین جـــــــا بمان،اوچنین نکردوازجلســــــه بیرون رفت وپس ازبیرون رفتن او مأموران به خانه وارد شدند و

کیانوری .دستگیرشد)خانه سعیدآذرنگ(دستـــــگیرکردند ولی درھرصورت پرتــــوی نیزھم زمان با آنھا درمحل دیگری

عامل جمھوری اسالمی ۶٢وعموئی ھم اکنون نیرحتی تأکید دارند که پرتوی حداقل تازمان دستگیری خود دراردیبھشت

  .نبوده است

  



اردیھشت قسمت ھائی ازمصاحبــــــــه ٧اواسط روز.وم انجام شداریبھشت دستگیری مرحله د۶شب١٢ازساعت

کیانوری وعموئی وبه آذین را برای برخی ازدستگیرشدگان نشان می دھند،پرتوی را پیش کیـــانوری می برند وکیانوری 

زرا ازجمھوری با سفارش قبلی بازجوھا به اومی گوید که مـــــــا دراین جا به این نتیجـــــه رسیده ایم که ھیچ چی

اکثریت افـــرادی که به دنبال ضربــــــه دوم .اسالمی مخفی نکنیم وبه بیان واقعیات توصیه می کند

دستگیرشدندزیاد درمعرض شکنجه قرارنگرفتند،چراکه اعترافــــات اصلی صورت گرفتــــه بود ودرعین حال ۶٢اردیبھشت

مصاحبـــــــــه یا عـــــدم اعتراف نداشتند، جوعمومی درزندان  این افراد اصأل روحیه خوبی برای مقاومت،عدم انجام

جوروحیه تسلیم وشکست وعدم مقاومت بود،بطوریکه اکثریت مطلق این افرادضمن اعالم توبه، مسائل 

خطرسازراازخوددورمی کردند وبه دوش دیـــگری می انداختند،ھمه آنھا دراین فکربودند که گلیم خود را ازآب بیرون 

وبرای آنھا جان دیگررفقا وموقعیت حزب مطرح نبودبه جزعبدالحسین آگاھی و تقی کی منش که درمراحل اولیه  کشند

بازجوئی شھید شدند،تمامی افرادی که درضــــربه اول دستگیرشده بودند،حاضربه مصاحبه شدند وبه جزرحمان ھاتفی 

دستگیر شده بودند،حاضربه مصاحبه شدند،اما تمــامی افرادی که درضربه دوم نیز.که درمراحل ازجوئی شھیدشد

بازجوھا ازھمه افرادمصاحبــــــه نگرفتند ودرتلویزیــــون سراسری نیز مصاحبه افرادی که معروف بودند،پخش 

کردند،درزندان پیشنھاد میزگــــردرادرھمان مــــــــاھھای اول شخص کیانوری به بازجوھا میدھد،درواقع طی یک نامه به 

  :وپیشنھادمیدھد که آنھا د

  .ـــ میزگردی ازرھبران حزب برگزارشودوتاریخ وتخلفات حزب بررسی شود ١

ـــ میزگردی ازتمام رھبران جنبشھای چپ درایران تشکیل شود که دررابطه با تاریخ چپ ومارکسیست ھا بحث  ٢

  .شود،تا ریشه جریان مارکسیستی وچپ درایران ازبین برود

دراوین برگزارمی ۶۶ومیزگردرھبران چپ درنیمه دوم سال۶٢یزگردرھبران حزب درشھریورالزم به توضیح است که م

درچندین نوبت درجلسه جداگانه وکنترلھای متعددبازجوھا ازتلویزیون سراسری ۶٢میزگردرھبران حزب درشھریود.شود

یونی محمدعلی پخش شد،دراین میزگردرھبران حزب به افشای حزب وعملکرد آن پرداختند،مجری این شوی تلویز

  .عموئی بود

درمراحل بازجوئی دریک سال اول،رھبران حزب ھمه اطالعات خودرا دادند وکامألشکسته وخردشدند، بیشترین * 

ھمــــــــه افراد اطالعاتی .شکنجه ھا درفاصله دوضربه بود،درضربه دوم یا شکنجه نشدند یا خیلی محدودشکنجه شدند

تمامی کـــادرھا،افرادزیرمجموعــــه خودرامعرفی کردند،چگونگی قرارھای .ارائه دادندراکه دراختیارداشتند به بازجوھا 

خودرامی گفتند وسرقرارنیزمی رفتند وحتی تـــا چندھفته بعدازدستگیری ضربه دوم بسیاری ازپائینی ھا،سرقرارھا 

ئی بود،پس ازاین مصاحبه یکی ازعلت ھای اصلی ضعف روحیـــه ناشی ازمصاحبه رھبران به ویژه عمو.دستگیرشدند

خیلی ھا دواطلبانه اعالم کردند که اطــــــــالعات خودرامی دھند،افراد شکسته شدند،ھیچ کس سرموضع 

دربیدادگاھھای فرمایشی،محاکمات .خودنبود،ازجمله عموئی به اصفھان رفت ودرآن جا برای زندانیان سخنرانی کرد

ظامی سیزده نفرازسازمان مخفی حزب حکم اعدام گرفتند،حکم اعدام سه دردادگـــــــاه ن۶٢دراواخرسال.آغازمی شود

نفر تأییدوبه ھمه ابالغ می شود ووصیت نامه می ١٠نفرمعزز،شجاعی ومغازه عابدتأییـــد نمی شود،حکم اعدام

کنند واین نفررا به حسینه اوین می آورند که برای دیـــگران سخنرانی ١٠نویسند،قبل ازاجرای حکم اعـــــــدام این 

افضلی گریـــه می کند ومی گوید که . درحـــــالی است که ھمه آنھـــــا می دانستند،ساعتی بعد اعدام می شوند

عطاریان اظھارندامت کرده توبه می کند،کبیری ازکـــــــارخود .نمی دانسته مسأله جاسوسی درمیان است

رابطه با مناسبات درون جــــامعه کرده وموضع گیری جھانگیری سخنان مفصل وانتقادی در.اظھـــارتأسف می کند

  انتقــــــادی نسبت به حزب تـــــــوده وشوروی ایراد می کند،بقیه



نفر ١٠سپس.جمعیت علیــــه حزب تـــــوده شعارھائی میدھند.افرادسخنی نگفته واعالم می کنندکه حرفی ندارند

می بدند،دقـــــــایقی بعددرحسینه اوین )شیده درزندان اوینسالن سرپو(زندانی راسواربرمینی بوس به میدان تیر

الجوردی با بی سیم خبرمی گیردوبه جمعیت اعالم می کند که ھم اینک انھا به درک واصــل شدندوجمعیت ھم چنان 

  .علیه حزب توده وتیرباران شده ھا شعارمی دھند

ھای دربسته رھبـــــران حزب حتی به ھم فحش و دراتاق.ھمه زندانیان توده ای به اوین منتقل می شوند۶٣درسال

پس ازانجام دادگاھھاموسوی نماینده آیت اهللا منتظری به ۶٢دراواخرتابستان.ناسزاناموسی می دھندوزدوخوردمی کردند

این بود که )منتظری(زندان آمده ومی گوید که راجع به سرنوشت رھبران حـــــزب درنظروجـــــــود داشت یکی نظرآقا 

عمل نباشد ورھبران حزب اعــــــــدام نشوند وازآنھــــا استفاده شودونظردیگراینکه می گفتند که بایدھمه انی  شدت

پس ازآنکه رھبران حزب پی بــــردند که دادگاھھا انجام شدھوخطراعدام .ولی نظراقا غالب شده است.افراداعدام شوند

ند وبه موضع دفاع ازفعالیت قانونی حزب پرداختندوحتی شخص تھدیدشان نمی کند،بسیاری ازآنھــا تغییرروحیه داد

خودراازتخلفات حزبی مبرادانستندوتخلفــات راعمدتأناشی ازعملکردبرخی ازرھبران حزب وبویژه کیانوری می دانستندکه 

ھاموضع می ازھمان دوره نیردرگیری بین رھبران شدت می گیرد،کم کم برخی ازآن.بدون اطالع آنھا انجــــام گرفته است

خبراین موضع گرفتن ھا به بدنه حزب دربندھای .گیرند ودوباره ســــرموضع دفاع ازخط مشی قانونی حزب قرارمی گیرند

اعترافات وضعف ھا ناشی ازشکنجه بوده وحاالآن مطالب واعترافات .دیگرزنـدان میرسد که برخی ازرھبران تأکید دارند،

زب نیرکم کم موضع می گیرند وحتی برخی ازتوابھای دوآتشـــــه،بطورغیرعلنی به راتکذیب می کنند،بدنــــــــه حـــــ

دراین روند موضع گیریھای تند کمیته مرکزی جدیدحزب درخارج ازکشوربه رھبری علی .ســــــرموضع بــــاز می گردند

انشیرنیزبا نماینده جو.خــاوری که خبــــرش جسته گریخته به داخل زندان می رسیده نقش می رسیده نقش داشت

منتظری توافــــق کرده بود که اقتصــــادی سیاسی رابرای حوزه آموزش دھد،جوانشیر کاپیتال را بطورفشرده وبه زبان 

  .ســـاده طی جلساتی بیان وموسوی آنھا راضبط میکردوبرای حوزه می برد

ونماینده تام االختیاروی دربررسی وضع زندانھا منتظری به اوحکم داده بود .دامادمنتظر ناصری به زندان می آید۶۵سال* 

این حـــرکت تا حدود زیادی جورعب .نامه ھائی نیزاززندانیان درموردشکنجه ھا درزندان گرفت وبرای منتظری برد.بود

ووحشت رادرزندان شکست،زندانبانان به ســـــرکردگی الجوردی ودیــــــگرمسئولین جوسازی شدیدی علیه دادماد 

براه انداختند،شکسته شدن جوزنــــدان باعث علنی شدن تدریجی مواضع جدیدازجانب زندانیان شد،دایره منتظری 

تحلیــــل زندانیان این شد که حتمأ تناسب قوا به .جمع کردند٣زندان افرادی را که ســـــرموضع بودند،درســـالن شماره

رئیس ۶۵اعتـــــراض واعتصاب غذاکردند،سال سودجریانات غیـــــرراست تغییریافته،درنتیجه شــــروع به

اوقصد تشکیل گرده .دادستانی برکنارشد و به جای اوحاج ناصرکه ازپیــــــروان منتظری بود،رئیس شعبه شد۵شعبه

تحقیق ـ تحلیلی درباره مجموعه تاریخ جنبش چپ راداشت واین کاررا باپشتیبانی موسوی اردبیلی والبته با مخالفت 

دادستانی،انجام داد،درآغازکارتحقیق پیرامون جزب فقط باشرکت مھدی پرتوی وھادی پرتوی انجام دیگرنیروھای 

  .شد،یک سری سئواالت مطرح کردند

. درب اتاق ھای سالن آسایشگاه را بازکردند.رھبران حزب درسالن آموزشگاه درسالن ھای دربسته قرارداشتند

درھمان ســــالن بین رھبران حزب درمــــوافقت ومخالفت با .جا بردند امیرمعزی، رحیم عراقی وبابک زھرائی رانیزبه آن

کارتحقیقی کشمکش بوجودآمد،تا آن که موافقـــان به تحقیق یعنی بھـــزادی،گالویژ،قائم پناه،کیھان، جودت وکیانوری 

نزد اوبردند رابه جای دیگری انتقال دادند،طبری به یک خانه تحت نظراطالعات منتقل شد وھمسرش را نیزبه 

رئیس زندان برکنارومیثم ازھواداران ۶۵واوکارتحقیقاتی خود رادرآن جا ادامـــــه داد،درمجموع جوزندان تغییرکرد، درسال

دراین شرایط ھم دایره زندان وزندانبانان وھم حرکات تعرضی زندانیانان،باعث تضعیف .منتظری جانشین وی شد

انواع کارد ٣ا،نیروھای انتظامی به داخل بندھا وارد شدند ومأموران دربندازجمله یک باربرای بازرسی اتاق ھ.اوشد



وساطوروگزارشـــات تشکیالتی وآموزشی پیدا می کنند،نمایشگاھی از یافته ھای بازرسی ھای خودرا برگزارکردند 

وعده ای ازمسئولین رانیزدعـوت کردندتانشان دھندکه نتیجه عمل کرد نماینده منتظری چه بوده 

نیروھای چپ نیربه این .اکثرأازتوابین مجاھدین بودند که باشـــرایط جدید زندان به سرموضع برگشته بودند٣دربند.است

  .بود۶۶نتیجه این روند برکنــاری مثیم درسال.موضع گیری پیوسته بودند

ین اعـــــدامی ھا ازاول.مسئول جدید با انگیزه ایجاد وتشدید رعب ووحشت،اقدام به اجرای احکــــــام اعدام نمود

خبراعدام بــــاعث ارعاب دوباره وتضعیف روحیه درزندان .انوشیروان ابراھیمی بودکه موضعی متعــــــادلی ھم داشت

. روزبعد جودت،گالویژوقائم پناه با جاج ناصرصحبت می کنند وابرازمی دارندکه ممکن است بقیه را نیزاعدام کنند.شد

دراین شرایط بین جودت وپرتوی گفتگوئی .ـــوده ای که ســــــرموضع ھستند،صحبت کنیمپس اجازه بدھید ما باافراد تـ

شد ونمونه ھای پرونده ھای بازجوئی به آنھا داده شد وجودت ھم این پرونده ھا را به عموئی وحجری نشان داد تابا 

ری به آنھا ووجودبرخی مسائل کیانو نشان دادن مسائل درونی بازجوئی وبرخی مطالب ارائه شده وبویژه دربازجوئی

جودت به اتاق ھای بعضی رھبران .زشت دراین پرونده ھا،آنھا رابیشتربه سمت خودبرای کارتحقیق وفرارازخطرجلب کند

عموئی،زرشنـــاس وحجری .درسالن آسایشگاه می رود تاآنھا رابه پذیرش اشتباه وخیانت حزب وتعدیل مواضع قانق کند

ا جودت وگالویژوقائم پناه صحبت کنند،که بین آنھا دعوا می شود،درھمــان زمان کیانوری رابه شعبه می آورند تا ب

بازاعتراض می کند که این سه نفرنمی توانند، کسی راقانع کنند واوحاضراست وازھرگـــروھی که باشد،پیش اوبیاورند 

به طورنوبتی افراد راپیش آنھا .می کند تا با آنھا صحبت وقانعشان کند،دراین سناریومریم نقش منشی کیانوری راایفاء

می آورند،حتی یک باریـــــکی ازھواداران یکی ازگروه ھای چپ با نقشـــــه قبلی به اتاق کیانوری می آید وسعی می 

جودت،گالویژوقائم پناه .کند که ھمان جا خفه اش کند،محمد پورھرمزان نیزچندین باربا کیانوری درگیـــــری پیداکرده بود

حاج ناصر پیشنھاد می کنند که مقامات زندان ودادستانی ترتیب اجـــــرای یک برنـامه رادرحسینه اوین بدھند که  به

آنھابرای زندانیان توده ای صحبت وحزب راافشاء کنند وبدین ترتیب نگذارند تا زندانیــــان سرموضع بمانند وازقتل عام 

کیانوری دراول امتنـــــاع می کند .مسئله رابا کیانوری درمیان می گذاردحاج ناصر.احتمالی آنھا درآینده جلوگیری کنند

ووقتی دادسراتدارک کاررا می بیند،کیانوری شرط می گذارد که اجازه بدھید که من ومریــم دراتاقی با ھم زندگی کنیم 

بعد .میزگرد را می پذیرد وپس ازوعده دادسرامبنی برمطرح کردن این قضیه با مقامات باال،کیانوری ھم حضـــوردراین

بعدازآن جاج ناصر ازافراد اولیه گروه تحقیق سازمان ھای .قرارشد کارگسترش یابدومیزگردکلیه جریانات چپ برگـــزارشود

ازحزب توده ایران .ازطیری نیزدعوت شد.چپ ازجمله مھدی وھادی پرتوی برای میزگرد دعــــوت کرد

یژ،قائم پناه،کیھان،مھدی وھـــــادی پرتوی،معزز،عباس خرسنددرمیزگرد شرکت طبـــــــری،کیانوری،جودت،بھزادی،گالو

دقیقه استراحت بین دوبخش ٢٠و)دردوبخش یک ساعت ونیم(ساعت٣ھرجلســه.میزگرد شروع شد۶۶ازآبان.داشتند

گراختصاص ساعته به گروھھـــــــای دی٣جلسه١۶ســـــاعته به حزب توده و٣جلسه٢٧ھمراه با فیلم برداری تلویزیونی

فدائیان اکثریت بیژن شیروانی ازفدائیان ) اکباتانی ـ مسعود فراستی ـ محسن خاتمی(نفر٣ازگروھھای رنجبران.پیدا کرد

یک ) پدرام رھبری وعلی کاشانی(اقلیت یک نفرازگروه اشرف یک نفرـ پیکار یک نفرـ دونفرازاتحادیه کمونیستھا

طبری .کمونیست شرکت کردند،ھم چنین مجری این میزگرد حاج ناصربودنفرازکومله ـ یک نفرازسھند ـ یک نفراز حزب 

می گفت که به علت کســالت مزاج ولکنت زبان دراثرسکته ناچاراست ازکتابش کژراھه که منتشرشده بود،استفاده 

شد،پاسخ درصد کتاب راکه راجع به مسائل مطروحه درمیزگردبود،خواند واگرسئوالی ھم می ٨٠ اودرطول میـــــزگرد.کند

میداد وجالب این که بعدھا برخی به دروغ مدعی شدند که کتاب کژراھه راخودطبری ننوشته بود ومأموران برایش 

درنھایت ھمه افراد وبخش دیـگری .جودت وکیھان درمیزگرد بازھم برخوردجناحی باکیانوری می کردند.نوشتــــه بودند

  رزندان درسطح رھبری سه بخش وجود داشت؛الزم به توضیح است که د.ازرھبری رابه بندآوردند

  



ـــ شرکت کنندگان درمیزگرد وکارتحقیقی که اغلب درھمان بند،کارتحقیقی وترجمه متون راانجام می دادند که عبارت  ١

کیانوری،جودت،بھزادی،گالویژ،قائم پناه،کیھان،جوانشیرکه دراتــــاق ھای تنھا زنـــــدگی می کردند،مھدی : بودند از

این افـراد معتقد به ھمکاری با دادستانی .ی،امیرمعزی،عباس خرسند ونیزطبری که بیرون اززندان کارمی کردندپرتو

  آنھا قبول داشتند که تخلفات حزبی صــــورت گرفته وحزب مق.درچھارچوب انجام یک کارتحقیقی بودند

ازخط امام را ھم چنان تبلیغ می خط مشی سابق حزب درموردجمھوری اسالمی راقبـــول داشته ودفـــاع .صراست

  .کردند

ـــ افرادی مانند عموئی،حجری،شلتوکی،باقرزاده،ذوالقدرکه معتقد بودند،تخلفاتی ازجانب بــــرخی رھبران حزب  ٢

صورت گرفته ولی بقیه رھبران ازآنھا بی اطالع بودند،حاضربه ھمکاری تحقیقاتی بادادستانی یا شرکت 

ا ھمچنان جمھوری اسالمی راکم وبیش وھمان سیاست وخط مشی حزب درقبل از نبودند،ام۶۶درمیزگـــردسال

حتی درجریان برگزاری انتخـــــــابات مجلس یا ریاست .دستگیری رانسبت به جمھوری اسالمی راقبول داشتند

  .جمھوری درزندان دراین انتخابات شرکت می کردند

برخورد .ــول نداشتند وبحت راروی تخلفــــات حزب نمی گذاشتند ـــ افرادی که بطورکــــلی جمھوری اسالمی راقبـــ ٣

ازجمله این افرادمی توان ازنیک آئین،رفعت .خصمانه بـا جمھوری اسالمی داشتند وبه تعبیری به براندازی اعتقاد داشتند

  .محمدزاده،پورھرمزان،کیومرث زرشناس وسعید آذرنگ نام برد

مواضع تمامی افــــراد رھبری تا قبل ازدستگیری نسبت به حکومت نیزتوضیحی  ــــ دراین جا ضروری است که نسبت به

او دراین مقاله بحثی . رفعت محمدزاده مقاله ای می نویسد ودراختیـارھیئت سیاسی قرارمی دھد ۶٠درسال.داده شود

پارچه است وآنھا  اوتأکید می کند که نظــام حکومتی ایران تئوکراسی ویک.مطرح وبه خط مشی حزب انتقاد می کند

قصد استقرارحکومت الھی رادارندوبحث تقسیم بندی جناحیھای روشن بین وقشری در این حکومت درماھیت 

تمامی جناحھای حکومت ضد کمونیست ھستند،ھیچ کــــــدام به دنبال راه غیرسرمایه داری نخواھند .امراشتباه است

درآن شرایط ھیچ یک ازاعضای . ع مخالف داشته باشــــدبودوازاین روحزب بایستی درمقابل مجموعه حکومت موض

می کنند،حتی ھاتفی علیه آن مقاله  ھیئت سیاسی این نظررفعت محمدزاده را نمی پذیرند وعلیه آن موضع گیری

درزندان مناسبات میــان بخش ھای گوناگون رھبری که درزندان .درھیئت سیاسی طی مقاله ای موضع گیری می کند

بخش دوم وسوم درحدسالم واحوال پرسی .ن صورت بودکه بخش دوم وسوم بخش اول رابایـــــــکوت کردندبودند،به ای

بخش اول دوجناح بود،مثأل کیانوری با جودت .باھم رابطه داشتند،ولی ھیچ گونه بحث وتبــــــادل نظری باھم نمی کردند

  .وکیھان درگیری شدید داشتند

. مرک برخدا: کیومرث زرشناس درلحظه اعدام شعارمی داد.زرشناس اعدام شدندسعیدآذرنگ وکیومرث ۶٧تیرماه ٢۶در

تلویزیون ھا ازاتــــــــاق ھا برداشته شد،ورود روزنامه ھا قطع .پس ازآن زمان کشتارھای جمعی زندانیان آغازشد

کیل دادگاه ھا اولین پس ازتش. گردید،زندانیان ممنوع المالقات شدند ودادگــــاھھای تفتیش عقیـــــده تشکیل شد

درپی اوچندروزبعد .کسی راکه ازبند رھبران حزب خارج کردندوبــــردند،محمود ھنری ازاعضای حزب کمونیست بود

افرادی را که می بردند،حــــــکم . عـــــده ای دیگررابردند،تا این جای کارزندانیــــان ھنوزنمی دانستند که قضیه چیست

ازرھبری حـــزب فقط .اریخ دارداشتند،اما سرموضع وفعال بودند،دوباره به دادگاه می بردنداعدام داشتند،یا اگرحکم ت

از افراد کمیته مرکزی حزب که به دادگـــاه رفتند .زنھا رانیزنبردند.مھدی پرتوی،عموئی وکیانوری رابه دادگاه نبردند

پس ازکشتارھا،چندروزبعد حاج . دندواعـــدام نشدند،فریدون فم تفرشی،ارتشیار،محمودروغنی،بقائی وناظربو

ناصرازخـــــوشحالی به بند آنھا می آید وماجراراتوضیح می دھد ومی گوید ازاین به بعد دیگرکسی ازاین بنداعـــدام 

کیانوری با شنیدن سخنان حاج ناصرازخوشحالی که سایه مرگ ازاودورشده وبدون توجه به قتل عــام وسیع .نخواھدشد



مسئوالن زندان ودادستانی تعدادی اززندانیان باقی مانده را به تاالروحـــــدت . روزگذشته،قھقھه می زندزندانیان درچند 

ازحزب کیانوری وپرتوی سخنرانی کردند وازآن جا ھمه افراد راسواربراتوبوس به جلوی دفترسازمان ملل بردند . بردند

یکی ازمقامات .سپس این ھا را به مقابـــل مجلس بردند.تاآزادی آنھا رابه عنوان یک عفو عمومی به نمایش بگذارند

به خانواده ھای زندانیان گفته بودند که ھمه به .طبری ھم درکنارمقامات دربالکن مجلس بود. حکومتی سخنرانی کرد

وبابک اعالم کردند که ھرزندانی ازمقابل مجلس ھمراه خــــــانواده اش برود، فقط کیانوری،پرتوی . مقابل مجلس بیایند

ھمراه با مریم فیـروزبه خانه ای بیرون اززندان اوین منتقل می شود ودرآن ٧٠کیانوری ازسال. زھرائی به زندان برگشتند

وفریدون فم تفرشی ودکتربقائی ٧٠مھدی پرتوی درسال. خانه تحت نظروزارت اطالعات زنــــــدگی می کردند

ل خود وپیش خانواده اش منتقل وعمأل آزاد می شود، تا آن به منز٧٣آزاد می شوند،محمدعموئی نیزازسـال٧٢درسال

حـــکم ابالغ آزادی خودرا با تــــــأیید خامنه ای دریافت می کنند ورسمأ آزاد می ٧۴که عموئی ومریم فیروز دراردیبھشت

رت اطالعات به نیرکیانوری ازخانه تحت نظروزا٧۵درسـال. مریم فیروزبه منزل خود وجدا ازکیانوری منتقل می شود.شوند

  .منزل خود وپیش خانواده اش منتقل وبطورکامل آزاد می شود

پایان


