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  :پورتاليادداشت 
 که ،ی می داننديی دارند به نيکويستان اعم از خلقی ويا پرچمی آشنامزدوران روس در افغانونوشته ھای با آثارآنھائيکه 

ی برخوردار بوده از اھميت بسزاي" حزب توده ايران" وچه ھم بعد از آن ، نوشته ھای ۵٧نزد آنھا چه قبل از فاجعۀ ثور 
به ھمين مناسبت نشر اين سلسله نوشته ھا . چيزی کمتر از مرجع تقليد نبود   شان"یرفقای افغان"خود آن حزب نزد 

  : وجاسوسی برای بيگانه ھا می نمايد دراينجا می آوريم تا باشد که حکايت از خيانت آن حزب به خلق ايرانرا
  ــ عمق خيانت پيشگی احزاب وابسته به روس بيشتر اشکار گردد،

ــ شناخت از شيوه ھای فعاليت استخباراتی آن حزب با روسھا، ذھن خوانندگان ما را دراين زمينه بيشتر از پيش باز 
ن جلو نفود ھمچو نھاد ھايی را در داخل مقاومت مردم ما عليه دشمنا باشند تا با مراقبت کاملترتوجهمنموده، در حد اعال 

  .تاريخی شان سد نمايند
  
  

   پيروز دوانی:نويسنده
  
  

 حقيقت کتابچه
 ب و جمھوری اسالمی در . ج.ھمکاری ھای حزب توده با ک

  ۵٧دستگيری و سرکوب انقالبيون و مخالفين در انقالب 
  )بخش اول(

 مقدمه
 : که جا آن از ١

 مردم ھای جنبش وبرروند درکشوربوده سازمانھا اين ومؤثرترين ترين وقديمی چپ مادرسازمانھای توده حزب  الف
 . است خورده گره ما معاصرميھن تاريخ با حزب اين تاريخ است، زده را مھرخود ما، ميھن
 دوران وھنوزتأثيراين بوده ۶٢ تا ۵٨ سالھای ايران توده حزب فعاليت دوران انگيزترين وبحث ازمھمترين يکی  ب

 حزب ينا عليه وسرکوب ضربه ترين وعظيم ووحشتناکترين خورد می چشم به ما مردم جنبش کنونی برروند فعاليت
 .است داده رخ ۶٧ در زندانيان جمعی دسته درکشتارھای وسپس ۶٢ درسال

 کنون تا ۶٢ درسال حزب ازسرکوب سال ١۶ وگذشت ۵٨ درسال حزب علنی ارآغازفعاليت سال بيست گذشت با  ج
 شوروی وامنيتی ازاطالعاتی دستگاه با ومخفی،حزب نظامی سازمان حزب،چگونگی عملکردرھبری ازنحوه
 . است نشده ارائه رھبری ازجانب حتی وتحليلی اطالعات گونه ھيچ حزب رھبران دستگيری گیوچگون

 بدنه حزب خود وتنھا قراردارد حکومت امنيتی  اطالعاتی ودراختيارارگانھای شده سوخته اطالعات اين کليه  د
 .ھستند اطالع بی ازآن حزب کنونی رھبری اعضای اکثريت وحتی حزب واعضای

 ازتاريخ جزئی کشوربلکه چپ جنبش وتاريخ حزب جزوتاريخ تنھا نه بد، يا خوب داده رخ دوره دراين که ھراتفاق  و
 .يافت آگاھی وبايدازآن است ما است،ازآن ما معاصرميھن

 چپ خزب،جنبش تاريخی وقضايای مسايل ترشدن روشن به راکه زمينه دراين خودرا اطالعات که شديم برآن ما
 .دھيم رساند،ارائه می کمک ما ميھن مردمی وجنبش

 واحدی وزمان درمحل افراد بااين درزندان ای عده.بودند ايران توده حزب ازرھبران ازافرادی ما اطالعاتی منابع ٢
 اين پيرامون دوستانه بطور افراد آن ازآزادی نيزپس ای وعده داشتند وگفتگو صحبت باآنھا رابطه ودراين بودند درحبس
 آن منزله امربه اين.است شده بندی وجمع کسب اطالعات اين آنھا، ھای گفته تمامی ازمجموع .داشتند صحبت مسائل
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 درزندان تنھا نه دوطلبانه،آگاھانه،آزادانه آنھا بودند،ولی آگاه مسائل اين چاپ ازقصد حزب رھبری افراد اين که نيست
 .کردند می داشتند،بيان ارتباط آنھا با که رادیواف خود ازدوستداران برخی برای را مسائل خود،اين آزادی دردوران بلکه
 آزاد افراد اين وآشنايان ھواداران دوستداران،.اند شده نيزآزاد قليل واندکی اعدام ايران،بسياری توده حزب ازرھبران  ٣

 بطورآزاد آنھااز برخی .گفتگوبنشينند آزادانھبه آنھا با توانند ومی دارند وآمد رفت آنھا منزل به حزب،آزادنه رھبری شده
 می کشورزندگی درداخل اينک ھم بودند آگاه مسائل ازاين که ازآنھا برخی.اند رامنتشرساخته خود خاطرات ودواطلبانه

 نيزدرخارج وبرخی مقدوراست آنھا ھمه به ودسترسی)پرتوی مھدی  تفرشی فم  عموئی کيانور مانند(کنند
 .ازکشورھستند

 شدن روشن منطورما بلکه نيست، دروغ اشاعه ما وھدف خاصی شخص يا و حزب افشاگری ما قصد که جا ازآن
 پس ايران معاصر تاريخ از دوره درمھمترين و زمان آن چپ حزب مھمترين فعاليت دوره مھمترين از تاريک زوايای

 نجاوازآ کنيم نمی و کرده نگاه حزب مطرح ھای شخصيت از يک ھيچ به وعدوات کينه با که جا ازآن و است ١٣۵٧ از
 : که کنيم می اعالم وسيله بدين گذاريم، می آنھا برصداقت را اصل بسياری برخالف که

 ونادرست باطل شود،ماصادقانه تکذيب افراد اين ھمه ازسوی که را کتابچه دراين شده ارائه واطالعات ازمطالب ھريک
 وسيعتر درسطحی را درست عاتواطال صحيح وبارديگرمطالب طلبيد خواھيم پوزش آنھا وازطرح کرد خواھيم اعالم

 .کرد منتشرخواھيم
 را کتابچه کتابچه،مااين دراين مطرح مطالب پيرامون ويژه ھای حساسيت ووجود درکشور عمومی جو به توجه با ۴

 سرنوشت به واقعی عالقمندان دست به عمدتأ که کنيم می وتالش کرد خواھيم وتوزيع بسيارمحدود،کپی درسطحی
 توزيع بسيارزيادی احتمال وبه ما تالشھای ھمه عليرغم که است آن واقعيت اما.کشوربرسد "پچ" ودردمندان "چپ“
 طرح که است بديھی .برسد نيز ديگران دست وبه شود وسيعترنيزپخش ودرسطحی خارج دوستان ازکنترل کتابچه اين

 "چپ"ونيروھای ايران توده زبح عليه حکومت سوءاستفاده مورد حتمأ شده ارائه کتابچه دراين که وموضوعاتی مسائل
 به اما.متأسفيم واقعأ بابت گيردوازاين قرارمی ايران توده حزب عليه چپ ازنيروھای برخی سوءاستفاده مورد وحتی
 درعين که چپ، حزب،جنبش يک تاريخ به مربوط اصلی موضوعات ازطرح بھانه اين به ونبايد توان نمی ما اعتقاد
 آنکه بويژه .کرد دارد؛جلوگيری نھفته درخود را ممتازی گرانقدرو وتجربيات وردهخ پيوند معاصرما تاريخ با حال

 را اطالعات اين کندبلکه نمی تنھا نه کتابچه اين وچاپ دارد رادراختيار اطاعات اين که است ١۶ از بيش حکومت
 اگر .ترسيد حقايق طرحاز نيايد.دھد قرارمی ما ميھن"چپ"درکشورودردمندان "چپ" سرنوشت به عالقمندان دراختيار
 وجلوگيری نواقص رفع برای وتالش اشتباھات صادقانه پذيرش با وبايد توان داده،می رخ اشتباھاتی

 حيات درزمان که بود آن ما تمايل حال درعين.بخشيد ترتداوام صحيح استوارترودرمسيری ازتکرارخطاھا،مبارزه
 منتشرشود کتابچه کنند،اين می کشورزندگی درداخل واينک تندوھس بوده آگاه مسائل ازاين که حزب شده آزاده رھبران
 ومطلب واگراطالعات کنند موضعگيری آن به نسبت وعالقه تمايل درصورت تا قرارگيرد دراختيارآنھا نحوی به وحتی

 .درآورند وگمراھی ازاشتباه را ميھن "چپ"ودردمندان وعالقمندان تذکردھند دارد وجود کتابچه دراين اشتباھی
 درازمدت تا توان نمی را کرد،حقيقت قربانی گروھی مصالح ويا شخصی منافع زيرپای را حقيقت نبايد داريم ااعتقادم

 حقيقت تشويق ،به کنيم کمک بيائيد پذيرفت، صادقانه را بايدآن کشت، توان نمی را حقيقت .داشت نگه دراسارت
 طبانه حق جنبش پيروزی خودبرای وقفه بی مبارزه گسترش حال ودرعين حقايق صادقانه پذيرش روحيه گوئی،ترويج

 ومبارزه زندگی حقيفت با که است ما وطيفه اين .گويد نمی دروغ تاريخ ولی گفت دروغ تاريخ به توان می آری.مردم
 .باشد چنين اميدواريم کنيم،

 شوروی "ب گ کا" با ايران توده حزب ارتباطات
 "ب گ کا" با حزب غيررسمی ارتباطات  ١

 کردولی فرار شوروی به ١٣٢۵ درسال "آذربايجان دمکرات فرقه" جنبش ازسرکوب اوپس : پناه قائم عبدالحسن  الف
 کارسخت با ماه سه مدت به شوروی آذربايجان مرزی ازشھرھای دستگيرودريکی شوروی نيروھای درمرزتوسط

 مسئوالن آزادی زمان در ولی شود می آزاد آذربايجان دمکرات فرقه نمايندگان اوتوسط شناسائی با مدتی از وپس زندانی
 گزارش بايد اتحادشوروی عليه مشکوکی ھراقدام درصورتمشاھده گيرندکه می ای نامه تعھد ازاو شوروی امنيتی
 وی نامه تعھد به استناد گيردوبا می تماس بااو "ب گ پ"کارمند ازآزادی،يک پس چندماه.دھد

 به "فرقه" ازجلسات وحتی کاروزندگی ايران،ازمحيط ازمھاجرين که خواھد یم ازاو "انترناسيوناليستی"وتأکيدبروظيفه
 ازجلسات وحتی داشت ادامه ھمچنان او ارتباط اليپزيک به حزب رھبری وانتقال ١٣٢٢ از پس.دھد گزارش طورمنظم

 که بوده آن "ب گ کا"دادند،تأکيد می اوپول به گزارشھا اين وبابت داد می گزارش "ب گ کا " به حزب مرکزی کميته
 رابطه اين "ب گ کا"خود وسپس شده حفظ ارتباطات اين ايران به ورود زمان تا باشد حرمانه کامأل بايد ارتباطات اين
 .کند می قطع را
 جا ودرآن فرارکرد شوروی به ١٣٢۵ درسال "آذربايجان دموکرات فرقه" ازسرکوب اوپس : کيھان مھدی  ب

 ادامه سالھا تا او ارتباط اليپزيک، به حزب رھبری ارانتقال وپس کند می عمل "ب گ امأمورک بعنوان "پناه قائم"ھمانند
 .شود می قطع "ب گ کا"اوتوسط ارتباطات اليپزيک، ودرھمان ايران به ازورود قبل اما .يابد می
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 ازقيام قبل وا شود، می وارد "ب گ کا" خدمت به ١٣٢۵ از "کيھان"و "پناه قائم" ھمانند اونيز : رصدی علی احمد  ج
 در .بود شده حفظ ارتباطات اين ھمچنان ايران به وورود ۵٧ از بود،پس "مسکو"در حزب جوانان سازمان مسئول ۵٧
 به ازبرگشت پس ولی شود می گرفته تماس او کندوباريگربا می سفر شوروی به خود خانواده ديدن دوباربرای ۵٨

 .کند می قطع اورا ارتباطات "ب گ کا"ايران
 به درشوروی "فرقه"سازمان وايران شوروی رابطه وبھبودی ١٣٣٢ مرداد ٢٨ ازکودتای پس : ابراھيمی وشيروانان  د
 مسئول داشت، ارتباط درباکو شوروی مھاجرت اداره با سازمان واين داد نام تبديل "سياسی پناھندگی“

 بودند "ب گ کا" از که "مھاجرت ارهاد"رابطين .بود "ابراھيمی انوشيروان" مھاجرت اداره با "پناھندگان"ارتباط
 .بود گزارشھا اين ارائه به موظف "ابراھيمی انوشيروان"و خواستند می خبروگزارش "پناھندگان" ازمسئوالن

 جانب از ۶١ درسال است،وقتی داشته درحزب خود عوامل با "ب گ کا" درارتباطات را محوری نقش : فروغيان  ه
 می را ازايران دستورخروج که کسی اولين به رسد،آنھا می حزب یرھبر به خطريورش اعالم ھا شوروی

 بازرگانی اداره با که کردند تأسيس بازرگانی شرکت يک ۵٨ درسال "صدری"و "فروغيان" .است "فروغيان"دھند
 کا" با کيانوری سياسی رابط فروغيان ودرواقع کرد می دروبدل واخباررا گزارشھا آن وازطريق داشت ارتباط شوروی

 .بود "ب .ج
 "ب.ج. کا" با حزب رسمی ارتباطات ٢

 به دستيابی حزب،برای ازامکانات استفاده با که خواھد می ازکيانوری بارھا شوروی امنيتی ازمأموران يکی ۵۶ ازسال
   به ديپلماتيک وابسته عنوان به ھم شخص آن ايران، به کيانوری نورالدين ازورود پس کنند، تالش F-  14  ھواپيمای  
 سفارت ماشين زيرا .است داده می انجام سفارت درماشين را قرارھا وحتی کند می قراراجرا کيانوری وبا آيد می ايران 

 دبيردوم ومقام ماشين اين راننده "والدميرکوزيتکجين" .است شده نمی واقع تعرض ومورد داشته ديپلماتيک مصونيت
 .)است نداشته دسترسی درسفارت حزب ھای پرونده به شايعات برخالف وازاينرو(است بوده شوروی درسفارت

 کيانوری ۵٨ دوم وازنيمه کند می واگذار "جوانشير" به ۵٨ راازسال رابطه اين بودن تعقيب خاطرتحت به "کيانوری"
 F-14   شود به ھر نحوی يک خلبان ھواپيمای  تالش بايد که دھد می دھنمود مخفی سازمان مسئول عنوان به پرتوی به
 دراختيارشوروی آن به مربوط آوری“ فن سری اطالعات کسب برای را ھواپيما اين تا باشند اختيارداشتهدر را

 "گم"را ھواپيما که ياآن ببرد افغانستان به رايا ھواپيما اين بايد نشود، تيره شوروی با ايران رابطه اينکه وبرای قراردھند
 می تحويل بعد ساعت ۴٨ نيزتا را وھواپيما شوند می مرتأمينآخرع تا شوروی مقامات توسط اش وخانواده وخلبان کند
 دارد وجود درجائی مخفی فنی اطالعات ھای نقشه حامل ھای دفترچه که شد معلوم مخفی سازمان تحقيقات با.دھند

 بطهدررا اشياء ازاين وتعدادی بگيرند وفتوکپی شوند آورده بيرون بايد گفت کيانوری ولی شود می محافظت وبسيارشديد
 کشتی روی که (ھاريون وموشک )شود سوارمی تانک روی که(دراگون موشک F-14  روی که  فنيکس موشک با

 اسناد ھمه که قرارشد کيانوری دستور به شد، آورده بيرون ونظامی مخفی ازسازمان افرادی توسط نيز ،)شود می سوار
 به )اطالعات(شهقون جزوه کارتون يک.دھد تحويل مأمورشوروی به را آنھا وی و شود)جوانشير(ميزانی اله فرج تحويل

 به محرمانه اسناد اين تحويل اومسئول بود، حزب کل علنی تشکيالت مسئول جوانشيرکه آنکه وجالب شد جوانشيرداده
 چند با شخصأ وھم ازھمافران چندتن با "چاردھی"نام به فردی ازطريق ھم کيانوری خود شود، می شوروی جاسوس

 بعد مدتی "جوانشير".واگذارکرد مخفی بخش به ۶١ درسال که داشته علنی جلسات دريائی نيروی رتبه عالی سراف
 به مستقيمأ را پرتوی مھدی محمد که گيرند می جوانشيرتصميم و وکيانوری "نيست کارمن اين"که کند می اعتراض

 يا فروردين دراوايل .بدھد مأمور آن به أمستقيم پرتوی را شده کسب اطالعات تا کنند وصل شوروی مأمورامنيتی
 به او شود، می برقرار شوروی سفارت ديپلماتيک مقام وظاھرأ شوروی امنيتی مأمور با پرتوی ارتباط ۵٩ ارديبشھت
 مطب"در وپرتوی وجوانشير شوروی حضورسرھنگ با ديگری جلسه ازآن دھد،پس می "ھديه" دوربين يک پرتوی

 شود می دروبدل اطالعاتی ھای وبسته قراراجرا۶ شود، برقرارمی) دکتردانش العحضورواط بدون  "(دکتردانش
 پرتوی به)مأموردوم(جديد شخص اين کند، می برقرار پرتوی برای را ديگری شخص با مأمورقرارارتباط آن وسپس
 رستدف می عالئمی معينی ودرساعت متوسط موج روی معينی سرساعت که گويد می وی وبه دھد می "راديو" يک

 را خانه يا  ھستی تعقيب تحت يا  سرقرارنيا يا قراربيا سرساعت اينکه مثأل(دارد ومشخص خاص معنائی وھرعالمت
 بھتراست است، خطرآفرين آنھا انتقال و زياد آورد می پرتوی که اسنادی حجم آنکه برای وگفت ) .....يا کن سازی پاک
 که کند می وتأکيد دھد می پرتوی نيزبه اسناد از عکسبرداری ستگاهد ويک مأموربدھد به را وفيلم بگيرد عکس ازآنھا
 به ازاسناد فيلم حلقه يک بارھم يک حتی کرد،پرتوی راچاپ آن توان نمی درايران که است طوری نوارفيلم ترکيب
 که بود خواسته حزب دبيران ھيئت اعضای برای"کمری سالح" ھا ازشوروی کيانوری بين دراين دھد، می شوروی
 آوری فن به تنھا خواستند ازحزب آنھا تھيه که شورويھا عالقه مورد اطالعات.بود گرفته تحويل "گاگيگ"ازطرف
 نطامی،اقتصادی،روابط ازسياسی، اعم ايران وحياتی امورمھم ھمه درباره اطالعات آنھا بلکه شد، نمی محدود تسليحاتی
 قرارمی شوروی ودراختيارمأموران تھيه را ھاآن خود مقدورات درحد وحزب کردند می راطلب وغيره خارجی

 ميان اطالعات "نشنال تايپ"نام به خود بازرگانی شرکت توسط "آوانسيان گاليگ"دوران ديگردردرھمان داد،ازسوی
 ونيم ماه يک تا شود،ولی می زندانی ماه دستگيروسه پرتوی ۵٩ درمرداد.کرد می دروبدل را شوروی واتخاد کيانوری

 نکرده پاکسازی بود نظامی اسنادسازمان نگھداری محل راکه پرتوی خانه وحزب مخفی شبکه پرتوی ازدستگيری پس
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 کردند،پس اقدام پاکسازی برای)حيدرمھرگان("ھاتفی رحمان"و "خدائی عليرضا"ھای نام به افرادی آنکه تا بودند
 به ۵٩ ماه دی اوايل يا رآذرماهدراواخ مخفی تشکيالت اومسئوليت بودن تعقيب تحت به توجه وبا پرتوی ازآزادی

 حزب، رھبری بود، شده جدا نظامی سازمان ازتشکيالت مخفی سازمان تشکيالت که جا ازآن اما واگذارشد "ھاتفی"
 تادرفرصتی ماند دستپرتوی در ھمچنان مسئوليت رو وازاين نسپردند کس ھيچ دست رابه نظامی سازمان مسئوليت
 با پرتوی ارتباط زمان دراين.ماند باقی خود درسمت پرتوی ھمچنان ولی شود عييناوت جانشينی ديگربرای فرد مناسب
 )فردين سيمين(تھرانی مدرسی فاطمه به کردند راکسب اگراطالعات که اوگفت به کيانوری ولی شد قطع سفارت
 مأمورامنيتی "یپرتو"جوانشير خواست ديگربه بار يک ولی بود، شده سپرده ھاتفی رحمان به شوروی با ارتباط.بدھند

 بعدی ارتباط دھد،ولی می ارائه پرتوی به را شوروی نظامی نيازھای ازليست مأمورکاغذی وآن ديدارکرده را شوروی
 بود طبری احسان ھمراه به آموزش مسئول وھمچنين کل درتشکيالت جوانشير معاون پرتوی ۵٩ اسفندماه برقرارنشد،تا

 حزب فعال واعضاء وبااکثررھبران کرده شرکت ازارگانھا يلیدرخ باجوانشير کردوحتی می علنی وفعاليت
 رھنمود پرتوی وبه است تعقيب تحت ھاتفی که اند يافته اطالع که گويند چوانشيرمی و کيانوری ۵٩ دراسفندماه.آشنابود

 تعقيب تحت گويدکه ومی گرفته تماس باھاتفی کن،پرتوی رامنجمد مخفی وسازمان خود ارتباطات بايد ھاتفی که دھند می
 حرکت مشخصی ودرمسير آمده بيرون ازمنزل روزمعينی که شود می گفته ھاتفی به کند، راقطع خود وارتباطات است
 گذاردوآن می قرار شوروی مأمور ديدار برای پرتوی جوانشيربا دوباره ازاين پس کنند وارسی اورا بودن تعقيب تا کند

 اند نظرقرارداده تحت را ھاتفی شوروی خودمأموران زيرا است تعقيب تحت ومطمئنأ کامأل ھاتفی :که گويد مأمورمی
 ونشانه منطقه چند وآدرس تلفن شماره تعدادی اوھمچنين است، حکومت مأموران تعقيب اوتحت که اند شده ومتوجه
 ،اطالعاتارتش دوم رکن آنھا اطالعاتی منبع البته.داد ارائه را ھستند حکومت وتعقيب نظروکنترل تحت راکه چندخانه
 بينی خوش موجب مسائل اين داشتند، نفوذ درآنجا ھا شوروی که بود سابق ساواک وھشتم ھفتم اداره  وزيری نخست

 داده حزب به شوروی کمک با ارگانھا اين توسط حزب ازکنترل اطالعاتی ھرنوع کردکه زيرافکرمی بود شده کيانوری
 تعقيب تحت وافراد ھا وتلفن ھا خانه درجريان را حزب ستندتوان می خود نفوذ با شورويھا وسيله وبدين شود می

 نمی حساب به را وآنھا کردند غفلت سپاه ازاطالعات بود،درحاليکه شده مسئله اين متوجه حواس تمامی ولذا قراردھند
 برای(وعلنی مخفی گوناگون اشکال به وھمواره داد نمی وزيری ونخست دوم رکن به واقعی اطالعات سپاه آوردند،حتی

 ودوباره رفت مخفی به علنی ازتشکيالت پرتوی ھاتفی،دوباره ارکناررفتن کرد،پس می راکنترل کيانوری )ھشدار
 .شد مخفی تشکيالت سازماندھی مسئول
 به "آذرنگ سعيد"و )فردين سيمين(تھرانی مدرسی فاطمه مخفی، سازمان مجدد دھی سازمان با ۶ •سال اول ازنيمه
 مريم باربا يک ای ھفته بودند مخفی درتشکيالت که وسعيد سيمين حال درعين آنکه وجالب شدند وصل پرتوی

 قطع وجوانشيردرزمان کيانوری.داشتند تفريحی وجلسه دوره حزب علنی رھبری ھای شخصيت يعنی فيروزوکيانوری
 آذرنگ سعيدو بودند فرستاده شوروی با رابط عنوان به را "آذرنگ" ۶ •ازاويل ھا شوروی با ھاتفی رابطه شدن

 به که کند تأکيد آذرنگ به که گويد می پرتوی به ۶ •دراواخر کيانوری داشت، ارتباط کيانوری با کانال دراين مستقيمأ
 با دررابطه آلمان مخفی ازپليس اسالمی جمھوری که خبررسيده حزب به که برساند "شورويھا موران مأ" اطالع
 شوروی ورابط بارمأمورامنيتی يک دوران دراين .است آنھا دربين ھاتفی منا ازجمله که خواسته اطالعات افراد تعدادی

 خود وحتی است اوکنترل تلفن که گويد می پرتوی گذارد،جوانشيربه وبااوقرارمی زند می جوانشيرتلفن منزل يه
 می را راوماج رود سرقرارمی سرقراربرود،پرتوی پرتوی او جای به پس شود می کنترل که اند گفته شوروی مأموران

 امکانات آنھا ازطريق بود وقرار تبريزدارد شکاری درپايگاه دوستانی که بود گفته جوانشيرقبأل که گويد مأمورمی.گويد
 شود اومی وانتقاد کيانوری موقتی عصبانيت ماجراموجب اين.رابپرسد نتيجه خواسته وحاالمی شود تھيه واطالعات

 مسائل، اين عليرغم ولی کنند، نمی درک را وموقعيت اندازند خطرمی به را ھمه جان شوروی مأموران که گويد ومی
 شوروی، يکبارديگرمأمورامنيتی يابد، می ادامه حزب علنی شبکه مخفيوحتی وسازمان شوروی مأموران روابطميان

 پيش مدتی )کوزيتچکين(شوروی سفارت ازکارکنان يکی که گويد می آنھا وبه کند می مالقات آذرنگ راھمراه پرتوی
 کارمند ناپديدی که کرد تأکيد مأمورشوروی البته باشد، ايران دولت کار مسئله اين که بود آن وتصورشورويھا شده ناپديد

 سفارت وبه کند می ارسال مسکو به مستقيمأ را گزارشاتش وی زيرا شد، نخواھد مربوط حزب اوبا رابطه به سفارت
 مسکو ازطرف واحتماأل نکرد اجرا آذرنگ با قراری رشورویديگرمأمو جلسه يک از پس .است داده نمی ارائه

 .شد قطع آذرنگ با مأمورشوروی ارتباط ١٣۶١ اوايل از ترتيب وبدين شد فراخوانده
 با )ذخيره ارتباط(اضطراری درشرايط ارتباط برای فردمطمئنی بايد که گويد می پرتوی به کيانوری ۶١ دراوايل
 جھانگيری شاھرخ کند، می پيشنھاد را"جھانگيری شاھرخ"پرتوی که کرد داپي موجود رابط غيرازاين به شوروی
 اضطراری شرايط در را شوروی با ارتباط بايد که گويد می آنھا به وکيانوری روند می کيانوری سرقراربا را وپرتوی
 برقرارمی يدجد مأموران با جديدی تماس شب ھمان .کنند وچرااجرا چون وبدون بطورکامل را آنھا ودستورات حفظ
 ازطريق جھانگيری شاھرخ.کند می پيدا ادامه حزب وسرکوب حزب به حکومت ضربه زمان تا جديدی وکانال شود

 اگرحزب که بودند گذاشته جديدی اضطراری قرار درضمن کرد، برقرارمی ارتباط کيانوری با مستقيمأ وگاھی پرتوی
 افراد خروج برای که شد قرارگذاشته چنين کند،ھم پيدا مهوادا برقرارشود شورويھا با آن ارتباط شد،چگونه سرکوب
 که بود ناراحت جھانگيری.شوند خارج بايد معينی ھای پارول کدام مرزبا وازکدام تاريخی ودرچه کسانی چه ازکشور،
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 کيانوری به را ماجرا ووقتی آمدند می سفارت ماشين درسرقراربا مثأل کرد نمی رعايت را کاری مخفی مأمورشوروی
 وکيانوری پرتوی که ای باردرجلسه يک ۶١ دراواسط حتی فھمند، بھترمی آنھا که داد می پاسخ کيانوری گفت، می

 زند می تلفن جھانگيری منزل روزبه ھمان شوروی بودند،مأموررابطه داده تشکيل جھانگيری درخانه وجھانگيری
 است درآورده "لندن"سراز بود دهش گم که مأمورما که گويد می تلفن طريق از پوشی پرده ھيچ وبدون

 اعتراض تلفن ازپای کردن صحبت گونه اين به شود،جھانگيری ازکشورخارج بايد)بود منظورکيانوری(وبرادربزرگتر
 بی بی"راديوی روز آن فردای .اند زده اينطورحرف آنھا که بوده مھم مسئله گويد، می کيانوری ولی کند می
 قبل ماه۶ يا۵ (ازآن کرد،پس رااعالم لندن به کوزيتکچين نام به درتھران رویشو سفارت ديپلمات خبرپناھندگی"سی

 اعالم شوروی که گويد ومی کند می صحبت دبيران ھيئت درجلسه کيانوری )حزب ازرھبران اول پخش ازدستگيری
 اله حبيب".برود داشتند تأکيد ھا شوروی که کسی واولين شوند بايدخارج حزب رھبران اووھمه که وگفته کرده خطر

 ولؤمس(جوانشير وقرارشد داده انجام ازکشوررا خروج سازماندھی حتی حزب رھبری جلسه درھمان بود"فروغيان
 اين وقت ھيچ بعدی درجلسات کيانوری ولی بمانند درايران )عمومی روابط ولؤمس(یيعمو ومحمدعلی )تشکيالت
 به اول ضربه ۶١ بھمن ١٧ در .نشدند مسئله پيگيرايننيزبارديگر رھبران از يک وھيچ نکرد مطرح دوباره را مسئله
 جاسوسی برجرم مبنی دادستانی اطالعيه حزب ازرھبران تعدادی روزبعدازدستگيری چند.شد وارد ايران توده حزب
 نباش، نگران که گويد ومی زند می زنگ جھانگيری به شوروی مأمورورابط اطالعيه آن ازپخش صادرشد،پش آنھا

 ديگرھيچ شدومأمورشوروی قطع ھم رابطه آن.گيرم می تماس خودم نگيرومن تماس من ديگربا ولی نيست ای مسئله
  .نگرفت تماس وقت
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