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  :يادداشت پورتال
آنھائيکه با آثارونوشته ھای مزدوران روس در افغانستان اعم از خلقی ويا پرچمی آشنايی دارند به نيکويی می دانند، که 

از اھميت بسزايی برخوردار بوده " حزب توده ايران" وچه ھم بعد از آن ، نوشته ھای ۵٧ۀ ثور نزد آنھا چه قبل از فاجع
به ھمين مناسبت نشر اين سلسله نوشته ھا . شان چيزی کمتر از مرجع تقليد نبود " رفقای افغانی"خود آن حزب نزد 

  :ايد دراينجا می آوريم تا باشد راکه حکايت از خيانت آن حزب به خلق ايران وجاسوسی برای بيگانه ھا می نم
  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 
نھاد ھايی را در داخل مقاومت مردم ما عليه دشمنان نموده، در حد اعال متوجه باشند تا با مراقبت کاملترجلو نفود ھمچو 

  .تاريخی شان سد نمايند
  

  دوانی پيروز

  
 حقيقت کتابچه

  ھمکاری ھای حزب توده با ک ج ب و جمھوری اسالمی در
 ۵٧ دستگيری و سرکوب انقالبيون و مخالفين در انقالب 

 بخش دوم
 

 حزب نطامی وسازمان مخفی سازمان
اه دی اواخرا ه ۵٧ م وی ،دستورحزب ب د"سازمان ازسوی پرت اعموئی" نوي اط ب د، برقرارمی ارتب وی کن ه پرت  ب

ه دعوت نطامی ازافسران کيانوری درخواست به کندوبنا ديدارمی عموئی با رفته " عراقی رحيم"زلمن ار ب  درحزب ک
شود، شيرازسوی ۵٧ بھمن ٢٩ در مي ری جوان ه حزب رھب ران ب د می اي شکيالت دھی سازمان ات آي  درداخل حزب ت
شار وازجمله علنی آغازسازماندھی. کند ھدايت کشوررا ه: انت ردم نام انا "م وده حزب مرکزی رگ ران ت ا مصادف اي  ب
 می وارد ايران به "ابراھيمی انوشيروان"  و" )بابک(خسرواميرخسروی"بعدازجوانشير شود، می "نويد" شماره آخرين
د" وارتباطات ابراھيمی را آذربايجان در لقمست ھای هوديگرگرو "نويد "مخفی ارتباطات وتمام شوند تان "نوي  درخوزس
شجوئی ارتباطات " رشناس ز کيومرث" ورود درپی .گيرند می ويلتح اميرخسروی را ازمان دان ان وس را جوان  تدمک
ران به" منوچھربھزادی " که زمانی ۵٧ ماه دراسفند. شود می  دادهتحويل او به بود شده تشکيل درايران تازگی به که  اي
ه شده گرفته وتصميم تشيکيل شانزدھم پلنوم که دارد اظھارمی رسد، می د" ازمانس ک م "نوي ان ھ ی چن ده مخف  ومی مان

ين ھم کرد، سازماندھی مخفی بافت ھمان به را "نويد "اعضای دوباره بايست وم چن تورداده پلن ه دس ن ک راد اي  خودرا اف
ان پرتوی، مھدی پلنوم، تصويب با ازسوئی باشند، نداشته علنی وفعاليت کرده حفظ اتفی، رحم سر۶ ھ ی اف دعلی يعن  محم

اس شلتوکی رضا باقرزاده، ابوتراب ذوالقدر، اسماعيل منش، یک یقت عموئی، ه بجستانی حجری وعب ه عضويت ب  کميت
 .شدند انتخاب حزب مرکزی
ا آن گسترش وزمزمه داشت نفرعضودرخود ٢۵٠ "نويد"زمان درآن ه. نفرشد ٢٠٠٠ ت ه البت تند وظيف ه داش رادی ک  را اف

ی ازصفوف رای علن د، جلب مخفی کاردرسازمان ب ر کنن راد شناسائی ایب رای مناسب اف ازمان ب ی س  ارتباطاتی مخف
ز وابراھيمی منش کی با ھا ودرشھرستان وحجری وشلتوکی عموئی با "پرتوی"ميان رای وني م چاپ "ب ان عالئ  "اطمين
د وجوده ب تشکيالت کل جوانشيرمسئول با وارتباطی بابھزادی ارتباطی" مردم نامه"در ه آم ن ب ه ترتيب اي  اعضای کلي
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ری مانند برخی ولی داشتند اطالع مخفی سازمان ازوجود یرھبر ا اصأل طب ازمان ب اری س ه نداشت، ک  وظايف ازجمل
ی، سازمان ق اطالعات کسب مخف وذ ازطري ان نف وذ سياسی ھای درارگ ای ونف ين نظامی درنھادھ وذ وھمچن  نف

 .بود آنھا به دھی خط با وتخريب رقيب سياسی ھای هدرديگرگرو
واداران دراختياراعضاء اسلحه یتعدا دوران دراين ه حزب وھ ازمان وازجمل  جمھوری حکومت ،قرارداشت مخفی س
ا دررابطه وکيانوری حزب به اسالمی ذکرداده اسلحه داری نگه ب د و ت ود داده اوتعھ ه ب رای حزب ک انون رعايت "ب  ق
 سالح نگھداری، آوری ورجمعدست کيانوری مسئله اين رغم علی اما داد، خواھد عودت حکومت به را ھا سالح" گرائی

دای نوبت يک وجوانشيرداد، وخدائی وھاتفی حضورپرتوی با ای درجلسه را ه سالح تع در درخان  ودونوبت" خدائی"پ
ه موجود ھای سالح در درخان د، مخفی "اميرمعزی"پ ای ش زل سالح ازاختف دائی" درمن ان خدائی، عليرضا" خ  رحم
 که وزوجی پرتوی کيانوری، شخص "معزز" پدر درخانه اسلحه ازاختفای بودند، مطلع وکيانوری پرتوی مھدی ھاتفی،

 سالح داری ونگه آوری جمع با درارتباط .داشتند اطالع ؛مستقربودند حزب مسئوليت به بنا خانه مستأجردرآن عنوان به
ه داد تصور ای مصاحبه دستگيری، ۶٢ ارديبھشت دوم نوبت از وتاقبل دستگيرشد ۶١ بھمن اول درنوبت کيانوری  ک

دام اعترافات، اين از يکی ازجمله کند، می رهااش تخلف   5به ه حزب اق اختن مخفی ب وده سالح س ه است ب د ک  درجراي
 سالح اختفای ومحل کرده اعتراف ۶٢ درارديبشھت دستگيری دوم نوبت از قبل کيانوری نتيجتأ شد، منعکس ھا ورسانه

ازگوکرده را ه ازسوئی است، ب وارد، جزاين ب دک سری يک م شيروشلتوکی توسط اسلحه ان روه جوان شعب وگ  من
ه که بود قرارگرفته دراختيارگاليگ رده می داری نگه ای اودرخان ان سازمان ازاعضای ديگربرخی وازسوی ک  جوان

ع اسلحه رده آوری جم د ک ه بودن انوری ظاھرأ ک ا کي ته اطالعی ازآنھ ای ومکان نداش ا اختف سته نمی را آنھ  است، دان
انوری اا کي ه داشت دع ا ک ران ھيئت" بتصوي ب دام" دبي ه اق وده اسلحه داری نگه ب ه درصورتی است، نم  برخی ک
 .کردند می تکذيب اورا ادعای اين دبيران ھيئت ازاعضای
ل اتی ۵٨ سال ازاواي راد برخی ازسوی مراجع رای نظامی اف ت، صورت درحزب عضويت ب انوری گرف ا کي  خود ي
ا مستقيمأ ق ي وئی ازطري لتو عم ن کیوش راد ازاي ارول"اف ه گرفت می "پ وی وب ی داد، می پرت وئی حت د عم ارطی چن  ب

دون "۶٠ درسال نمود، معرفی درحزب عضويت کانديدای عنوان به را نظامی افراد گزارشاتی م فري ا يک "تفرشی ف  ي
سد، می آنھا پيرامون وگزارشی کرده معرفی عضويت برای دوافسررا د نوي وی قرارش ستقيمأ پرت ه م ه شیتفر ب  مراجع

دواوتماس وی کن ا را پرت سرمذکوربرقرارسازد، دو ب ا اف ا تفرشی ام ارول" وجود ب ه "پ وی ب اد پرت د نمی اعتم  کن
د می ودرخواست ه کن وئی ک رای عم داين ب سئله تأيي يش م رود، تفرشی پ وی ب سئله پرت ا را م انوری ب  می مطرح کي
ا را افسران تماس که خواھد می تفرشی از عموئی وند،بر تفرشی خانه به پرتوی با خواھد می ازعموئی کندوکيانوری  ب

وئی دست به را افسران با تماس "پارول"تفرشی برقرارکند، سازمان پارد می عم ا س ه را واونيزآنھ وی ب د، می پرت  دھ
 :که کند می اشاره پرتوی به عموئی لحظه دراين

ستيم می" ا دان اخه يک م سران نطامی ش م اف ی داري تيم اطالع ول سئوليت هک نداش ه آن م ده ب  درسال ." شماست عھ
ه را شخصی گزارش، يک طی نيزعموئی۶٠ د می معرفی سازمان ب د، می اورا وپيشنھادعضويت کن وی دھ ل پرت  ذي

د تأ را گزارش د می يي ه کن ا "ک د، تماس "ولرپ ا ۶٠ اواخرسال بدھ ل ي تورحزب،ه ب ۶١ اواي ی دس  برسازماندھی مبن
ا وشلتوکی حجری مسئوليت با ھماھنگی جلسات ،مخفی لکش به لنیع وتشکيالت فعاليت انتقال حرکت وی ب شکيل پرت  ت

ا دررابطه جا درآن که شود می ائی بحث نظامی ساختارسازمان ب رد، می صورت ھ اتی گي ه گزارش ی ازشبکه ک  علن
د می داده تشکيالت به نظامی افراد با دررابطه شيريا ش لتوکی حجری دراختيارجوان نش، وکی وش وئی، م  ابراھيمی عم

ن وآنھا گرفتند قرارمی واميرخسروی ه طی را گزارشات اي انوری ای نام رار دراختيارکي د می ق ا دادن ه ت ام(وخسر"ب  ن
ستعارمھدی وی م د،" )پرت وی برس ی پرت ری پ ن گي ا تاگزارش اي ه طی راي ه ای نام ان ب راد ھم ری اف ا رھب ات ي  مالق

سئول با فردی تماس که بودند نظامی افرادی نيزحتی گيریدست زمان تا داد، می انجام آنھا با ومستقيم حضوری ه م  کميت
ود حزب مرکزی کميته موضع نطامی افراد با حزب تماس با درارتباط داشتند،)خراسان ايالتی مانندکميته(ايالتی ه آنب  : ک
 اگرنفوذی تا م،کني ابالغ حزب بدنه به اصلی مشی خط عنوان به شود می محسوب قانونی مشی خط که را چه آن بايد ما

داری حزب که شود گفته ومثأل نباشد حزب زيان به رسد می حکومت به که خبری باشد، حزب درصفوف حکومت  نگھ
 می محسوب وعامل نفوذی نکند، باشدواعالم نزدخودداشته اسلحه داندواگرکسی می غيرحزبی وعملی ممنوع را اسلحه
ا .شود ام درعمل چه آن ام رازخط شد، می انج ال غي ود شده غاب ل. ب ه ۵٨ ازاواي د، ب ائی تماس بع ان ازسوی ھ  نظامي

اط حزبی کادرھای وسپس داد می "پارول" آنان نيزبه حزب شد، گرفته حزب با ھوادارحزب ستقيم ارتب ردی م ا ف ا ب  آنھ
االی ورده ازافرادشاخص، حزب عضويت متقاضی افرادنظامی ازاين بعضی. گرفتند می د نظامی ب  مانندسرھنگ(بودن
ه ريانعطا ه ک ستقيم شکل ب ه م ه دفترحزب ب رده مراجع دا ک ه افضلی بودوناخ ق ک تان يکی ازطري ه خود ازدوس ام ب  ن

ی درسازمان. )گرفت تماس باحزب خطيب ابوالحسن ه مخف دتاگزارش دستورمی اعضاء ب ائی دادن شی ھ ه ازافرادارت  ک
وادارحزب ستند، ھ ه ھ د، تھي م سپس کنن ا وآدرس اس ه آنھ د مخفی سازمان راب سئولين. بدھن ی، سازمان م  اسم مخف
د می گرفت می تماس آنھا بايدبا که فردی به دربسته درپاکت را افراد اين آدرس ومشخصات  کادرھای از وازيکی دادن

ا که غيرازشخصی به(مخفی سازمان رده یفمعر را آنھ ود ک تندکه می) ب ه خواس ه ب رده اومراجع ه را وخود ک وان ب  عن
ه"در عالئمی يا اعتمادی جلب ندوبرایک معرفی حزب عضونماينده ردم نام نعکس" م ا ساخت می م ه آن ي سرمورد ک  اف

 را ای وجمله گرفت می تماس حجری يا کيانوری يا مثألعموئی شده شناخته ازافراد زدويايکی می تلفن دفترحزب نظربه
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ه می او به نظرافسررا مورد پاسخ وآنھا گفت افسرمی ن دادندوب اط ترتيب اي اط. شد ارمیبرقر ارتب نظم، ارتب ل م  تحوي
 افراد وھمچنين ھوادارحزب افراد معرفی کار، ازمحل گزارش تھيه عضويت، حق پرداخت تشکيالت، آموزش نشريات،

سئوليت سپردن نطامی، عضوگيری انقالب، ضد سران م ه اف ی، ازسازمان غيرنظامی کادرھای ب ه مخف  وظايف ازجمل
 .شدند می محسوب مخفی عضوسازمان نظامی کادرھای دوره رايند. رفت شمارمی به نظامی سازمان اعضای
يده ٣٠ حدود به که(نظامی اعضای تعداد افزايش با ۵٩ واوايل ۵٨ اواخر ود نفررس وی ،)ب ا پرت ی کمی گسترش ب  وکيف
شن اين طرح نيزبا کيانوری کند، می مطرح کيانوری با نيز را" نظامی خاص سازمان" تشکيل پيشنھاد سازمان اين  ھادپي

ا ازمشورت پس. کند می موافقت دبيران ھيئت درجلسه ران ھيئت ب د تصويب دبي ه ش ن ک اره دراب سه ب ا ای جل  شرکت ب
ه شلتوکی حجری، جوانشير، اق ب انوری اتف وی کي شکيل وپرت دين شود،اما ت رار نوبت چن شکيل ق ن برت سه اي د جل ه ش  ک

 ازاين گذشته نشد، تشکيل کامل ترکيب بااين ای جلسه ايتودرنھ شد نمی اتخاذ تصميمی افرادی يا فرد غيبت ھرباردرپی
ه نظامی سازمان که پيشنھادشد مسئله، لتوکی ب ا واگذارشود، ش دھا ام انوری بع د شده وجوانشيرمنصرف کي ه وگفتن  "ک
انی آن مطالعه اھل اصأل که گفت جوانشيرمی .ندارد پذيری ونظم تشکيالتی خصلت طورکلی به" شلتوکی م چن  نيست ھ

د که داد ارائه طرحی پرتوی شد، تشکيل ای نيزجلسه رابطه دراين نھايتودر ده چن دا ازآن را مخفی سازمان کادرزب  ج
ا بگيرند ازآنھا را ھا مسئوليت کنندوتمام ا ت ازماندھی "نظامی سازمان "دريک آنھ ن شوند س ه نظامی سازمان واي  راب
ائی ھوائی بخش يک کنند، تفکيک دوقسمت یديگرزمي وبخش ودري يس، ن دام درداخل سپس وپل ا ازبخش ھرک سيم ھ  تق

 .گيرد صورت ديگری بندی
شکيل پيشنھاد کيانوری اربخش ت ود، داده چھ ا ب ا ازآن ام ه ج سران برخی ک تانھا ازاف د، درشھرس ی اصأل بودن  نمی عمل
ه کيانوری. شود گمارده" مسئول"يک ھربخش وبرای تقسيم چھاربخش به شدکه ه گفت ن بودک را را طرح اي ه بحث یب  ب
نش، کی حجری، ذوالقدر، شلتوکی، عموئی، با رابطه دراين برد، می دبيران ھيئت اقرزاده م رده وجوانشيرمشورت ب  ک
 پس. بگيرد را دھانش جلوی تواند نمی او بودکه معتقد چون کرد، نمی مطرح را مسائل ازاين يک ھيچ "طبری"ولی بود

ن رنتيجهد است، شده تصويب طرح اين گفت ازدوروزکيانوری اخه مصوبه اي ائی ش سئوليت وھوائی دري  شاھرخ" بام
ديمی نفرازکادرھای ۵ يا۴ به" جھانگيری ه ق انگيری تماس. شد سپرده وخاضعی شجاعی ازجمل ا جھ ا ھريک ب  ازآنھ
ا تک تک تماس وھمچنين سران کادرھ ه بااف ردی صورت ب ت، می صورت ف هه ب گرف ه" افضلی"طورنمون  درآغازب

ه بودوسپس معززوصل وی، ب دون ۵٨ برآنھاازسال عالوه پرت امی، سازمان اطالع ب ل يک نظ ارنفره محف  چھ
شان شرکت با بودند، شده معرفی کيانوری به عسکردانش ازطريق ۵٧ درسال که دريائی نيروی" ناخداھای"از  ھمسران

انوری مسئوليت تحت امنيتی، مسائل به اعتناء بی وحتی شرايط درنظرداشتن بدون شکيل کي ا ت ه ۶٠ اواخر وت  "دست ب
ا وسپس شد می اداره" حاتمی هللا ھدايت ه را آنھ ازمان ب وی نظامی س د وپرت ه واگذارنمودن سئوليت تحت درنھايت ک  م

انگيری د، جھ اخه قرارگرفتن ی، ش دارمری زمين يس ژان ه وپل پرده ب سئوليت تحت کادرھای شد، معززس ا۴ معزز م  ي
 "نويد "مانساز قديمی وازکادرھای فرزادجھاد نفرازجمله۵

وی عھده به وکبيری عطاريان مسئوليت بودند، ود پرت انی. ب ه زم ا شبکه ک دا گسترش ھ رد پي ن، ک ا اي ا کادرھ سران ب  اف
رادی عضودرتماس د، انف ه بودن ه البت تثنای ب سرانی اس ه اف ته دريک ک ائی ودريک نظامی رش ته شھرشناس ل داش  وازقب

 .گرفتند می قرار سازمانی حوزه دريک که داشتند، را الزمه وتوجيه بودند دوست
ا ونظامی مخفی ھردوسازمان مسئوليت صدنفرعضوداشت، حدوديک ١٣۶٢ درسال دستگيری تازمان نظامی سازمان  ب
وی ود پرت ه الزم .ب ادآوری ب ت ي ه اس انگيری ک ززھيچ جھ ناختی ومع ود ش ديگروھيچ ازوج ی يک  تماس

دی حوزه ۵٧ بعداز ولی بود فردی صورت به ھا تماس ھمهنيز ۵٧ از قبل "نويد "مخفی باھمديگرنداشتند،درسازمان  بن
ره سه ھای حوزه نظامی سازمان جداشدن با ۵٩ ازاوايل . پذيرفت صورت سئول ويک دوعضو(نف ازماندھی ) م د س  ش

سات کردند می ھامتشکل مستعاردرحوزه اسم با ديگری افراد يا داشتند ازھمديگرشناسائی که را افرادی ۶٠ تاسال.  وجل
ا وبعدھادرمنزل کوھنوردی ھنگام ويا ھا درپارک ھا هحوز شد آنھ ن. برگزارمي ورد دراي د موظف اعضاء م ه بودن ا ک  ب
ه مخفی سازمان طورمستقل، به نظامی سازمان ازتشکيل پس بروند، ھا خانه به هبست چشم ران دوبخش ب تان تھ  وشھرس
ا ھردوبخش مسئوليت شد، تقسيم ھا وی مھدی ب ود، پرت ل ب ه ۵٩ دراواي تان کميت ا شھرس ه ھ سئوليت ب ادی"م وی ھ  "پرت
راداره يک مسئوليت به استان سه نيزدويا گاھی داشت، ايالتی مسئول يک بودوھراستان )پرتوی برادرمھدی( د می نف  ش

ا طورانفرادیه وب نيزمستقيمأ ازآنھا ھريک وارتباط ادی ب وی ھ ود پرت تان .ب سئول حوزه "يک ھراس تان م  داشت "اس
وی مھدی"و ن" پرت راد اي ا شناخت، نمی را اف ر مرکزی کادرھای اوتنھ انگيری،ج نظي زز، ھ د، مع  سعيدآذرنگ عاب
ه.....و م ب ناخت، می واقعی اس وی مھدی ش ام پرت راد وآدرس ومشخصات ن اکتی را اف سته درپ رای درب ه شخصی ب  ک

ا تھران بخش مسئولين کميته. فرستاد می باشد سازمان با آنھا قراربودرابط اس ب ی سندخر عب انی، وعل روردين کت ا ازف  ت
وی مھدی ۵٩ درمرداد. بود پرتوی مھدی نيزبا حوزه اين مسئوليت شد تشکيل ۵٩ مرداد ه پرت اق ب انی خرسندی اتف  وکت

راداره عالوه پرتوی ھادی دوران دراين . شدند بازداشت شد اشاره قبأل که دليلی ودونفرديگربه ه ب تان کميت ا شھرس ه ب ھ
یق ھای آشنائی دليل ا بل ه ب ران کميت اط تھ د برقرارمی نيرارتب دان، ازآزادی پس. کن اس اززن انی خرسندوعلی عب ه کت  ب
وی مھدی شود می قرار شوند، می منتقل حزب علنی شبکه ز پرت سئوليت ني د را خود ھای م ه واگذارکن بکه وب ی ش  علن
رود، ن ب ه دوران دراي ای ب وی ج ان پرت اتفی رحم ه ھ وان نيرب سئول عن ازمان م یمخ س شغول ف  م

شود اتفی.کارمي درمھرگان(ھ ازمان دردوران) حي ی س د "مخف ا "نوي دادی ب ا تع اط ازکادرھ ه داشت ارتب داز ک  ۵٧ بع
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ازمان ا را خود ارتباطات مخفی درس ظ باآنھ رد،او حف ا اصلی حوزه دريک ک ی آذرنگ، سعيد ب  طوسی گيت
 ديگربا وازطرف داشت الزم ارتباط) سيمينھمسر(شاھی نيازيعقوب ،)فردين سيمين(مدرسی فاطمه ،)ھمسرآذرنگ(مقدم
ی ه راسخ وحسين خدائی عل ه ب ه الزم .طورجداگان ه است توضيح ب وم ک انزدھم درپلن روردين حزب ش ه ۶٠ درف  ب

ه آذرنگ، سعيد طورغيابی، ی مدرسی، فاطم انگيری، شاھرخ راسخ، حسين خدائی عل ادی اميرمعزی، جھ وی ھ  پرت
وی ازآزادی پس. شوند می انتخاب مرکزی مشاورکميته اعضای عنوان به بخش سالمت وفاطمه سئوليت ۵٩ در پرت  م
م نظامی بخش ولی واگذارشد، ھاتفی به مخفی سازمان ان ھ سئوليت درحيطه چن وی م اقی پرت ان طوره ماندوب ب  ھمزم
 کل درتشکيالت وھم طبری معاون عنوان به آموزشی دربخش به ھم حزب، علنی درشبکه ماه٣۴ مدت به پرتوی مھدی

سئوليت بود کردوقرار می فعاليت جوانشير معاون عنوان به عبه م ا تأسيس درحال ش ه کادرھ ده راب رد، عھ ه بگي ن ک  اي
 .نشد ھرگزتشکيل شعبه

ا اورا ارتباطات کليه نظراست تحت ھاتفی که خبررسيد وقتی ۶٠ درفروردين د قطع مخفی بخش ب رد کردن  پس واومنف
ه اورا نيست، تعقيب اوديگرتحت که کردند اعالم وآنھا شد امنيتی بررسی تفیھا وضعيت شوروی ازسوی که ازچندماه  ب
 سردبيرجديد به اورا سوئی کنندواز می منتقل "مردم نامه"تحريريه ھيئت به تھران ايالتی کميته ودرتشکيالت علنی بخش
وان به آئين فيروزونيک ريمم وپرتوی، ھاتفی ۶٠ درپلنوم. ديگرمنتشرنشد مردم نامه ولی کنند می معرفی مردم نامه  عن

ل و شوند می انتخاب حزب مرکزی کميته سياسی عضومشاورھيئت ن ۶١ دراواي ه اي  ھيئت اصلی عضويت چھارنفرب
ه سکون درحالت تعبيری وبه نداشت جلسه مخفی سازمان ھاتفی، ازرفتن پس يابند، می ارتقاء سياسی  وانجمادقرارگرفت
ود ط ب ظ وفق ام ارتباطات حف ادی. "دش می انج وی ھ تان"پرت ا درشھرس ا داشت ارتباطاتی ھ ران ام ا درتھ  برخی ب

ا تماس وتقريبأ گرفت می محدودتماس ازافرادوخيلی ظ را ھ رده حف ود ک ستان. ب انوری۶٠ درتاب دی کي وی ازمھ  می پرت
سئول سازماندھی رادوباره مخفی سازمان که خواھد دی وم رای جدي د، انتخاب آن ب ساتی قرارشد کن ا جل  دبرخیوجو ب

ران ھيئت ازاعضای ساتی. برقرارشود دبي ه درجل شيروکيانوری، حجری ک وی وجوان لتوکی پرت تند، شرکت وش  داش
 درخواستی ھای گزارش اين ھمه شود، داده گزارش آن وامکانات تعداداعضاء مخفی، تشکيالت ازمجموع که پيشنھادشد

ادی را وی ھ ه پرت وی ومھدی تھي ه پرت ی داد، ارائ انوری ازطرف ولتن کي ی ھای ب ه را حزب داخل رای بايست می ک  ب
د می ارسال مخفی سازمان اعضای ه ش وی مھدی ب ادی داد می پرت ه گذاشت می واونيزدراختيارھ ه ک  ديگراعضاء ب
 پورھرمزان ازاوبگيرد، را ھا وبولتن برود پورھرمزان پيش که گويد می پرتوی به کارکيانوری اين تداوم برای .برساند

أموران کند می مراجعه پورھرمزان به پرتوی روزکه ھمان. ربودقمست پوشش عنوان به شرکت دردفتريک  حکومت ،م
م شوندوپورھرمزان می وارد جا آن به ين وھ دادی چن ادی تع عبه ازاعضای زي شارات ش د، دستگيرمی را حزب انت  کنن

وی ره پرت رد، قرارمی دستگيرشدگان درزم ن گي ين دراي وی ب ی پرت شارات زھرائ ل مديرانت ه را ني ا درآن ک  ج
ی. بيند می؛ بود جزودستگيرشدگان وی زھرائ ل نيزپرت ه راازقب وان ب رجم عن ناخت می مت ن ش وی رو ازاي  توانست پرت

وق ليست چون چنين ھم است کرده دعوت آنجا به ترجمه برای اورا زھرائی که گونه بدين کند، آھنگ ھم بااوقراری  حق
د روز براينکه مبنی تعھد ديراباق وديگران لذااو ،نبود جزوآنھا وپرتوی راداشتند کارکنان ه بع تانی ب ه دادس د مراجع  کنن

ه يابد می واطالع رود می ازدوستانش يکی خانه وبه شود می آزاد بعدازظھرپرتوی۶ يا۵ ساعت. کردند آزاد ه ک  ازکميت
 شده جمع مخفی ازسازمان که ئیھا گزارش تمام جا، آن وبازرسی روند اومی اتاق به مأموران اند، اوآمده منزل به محل
وی ھای درکيف که مخفی سازمان اعضای ھای گزارش دربسته تشکيالتی ھای پاکت چنين ھم بود، ا پرت ه بودوازآنج  ک
وی ھادی ائی پرت انی ج رای ومک دگی ب اث نداشت زن زل را خود واث وی مھدی درمن ته پرت ود گذاش ه ب  دستگاه وازجمل

ه معرفی را خودش پرتوی مھدی که گويند ومی برند می خود با را راديووتايپ تکثيرنوار، ه عکس کندوگرن وان اوب  عن
راری رای ف ه پخش ب ون ب د، می تلويزي وی مھدی دھن ا پرت انوری ب رد می تماس کي ات گي ز کيف درون وازمحتوي  ني
انوری شود، شناسائی مخفی، مانزداردسا گويداحتمال ومی کند می اطالعی اظھاربی شنھاد کي د می پي ه امشب هک کن  ب
ن دبيران ھيئت درجلسه وفردا اوبرود منزل سئله اي ه را م ته بحث ب سه شود، می گذاش ا جل شير، ب زادی، حضورجوان  بھ

د محسوب فراری اگرنرود، گويند، می پرتوی به دبيران ھيئت شود، می تشکيل وپرتوی عموئی شلتوکی حجری،  خواھ
 که بگويد آنھا به بايد وپرتوی بگيرد گردن رابه ھمه شکلی به او بايد می نتيجتأ برند، می زيرضرب را حزب شدوبالطبع

الی ھای نامه آوری وجمع تحويل مسئول عنوان وبه دردبيرخانه ايالتی سازمان ودرجلسه است حزب عضو ارمی ارس  ک
ی ھای ازشبکه که ھائی نامه که دارد دووظيفه کن ا حزب واداران ي ه حزب ھ ا صندوق ب ه ھ همطا را شود، می ريخت  لع

وی مھدی ١٣۶٠ درتيرماه. دھد درتشکيالت مربوطه بخش رابه وباارزشی مھم وھرنامه کند وتفکيک ه پرت ه ب  می خان
وی کند، می قراربودمعرفی که گونه وخودراھمان مراجعه محل کميته به روزبعد زند، می تلفن محل کميته وبه رود  پرت
ام با ازراسخ گزارشی که کنند رابازمی ازپاکتھا ازچندروزيکی پس نميشود، زندانی ولی فرستند می منطقه کميته رابه  ن

ستعاروجودداشته ه م ات درآن ک ه خوداز خودرادرشاخه امکان ول، جمل دادی تايپ پ رده اسلحه وتع ود ذکرک وی. ب  پرت
د،اينھا می نامه اين با دررابطه ال گوي ی ضد اعم ام حزب مشی خط وخالف حزب د داده انج ا وحزب ان ائی آنھ  راشناس
 وپول ھا نامه شودوبقيه می جلب کميته عتماد اظاھرأ .ميدھد نيزتحويل کميته رابه آنھا حزب البته کند، می حزبی وتوبيخ
م ين وھ اب چن ا کت ه ھ وی راب د، می پرت د، آزادمی اورا دھن ن ازحل پس کنن سئله، اي سئوليت م ازماندھی بارديگرم  س

ران ھيئت به پرتوی شود، می گذاشته پرتوی عھده به آن برای جديد مسئول وتعيين مخفی مجددشبکه د می اعالم دبي  کن
 شودکه می گذرانده نيزازتصويب دبيران ھيأت درجلسه پيشنھادکند، مخفی سازمان مسئوليت رابرای کسی تواند نمی که
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 سازمان ولمسئ پرتوی ترتيب اين به. باشد داشته عھده به ماه۶ تا راموقتأ مخفی سازمان مسئوليت پرتوی مھدی چنان ھم
ادی کيانوری ۶٠ درمھرماه .ماند می باقی مخفی سازمان مسئول ونيز نظامی وی ھ ی ازشبکه را پرت رون مخف  آورده بي
ه کل مسئول وسپس تھران ايالتی کميته اجرائی ابتدامسئول پرتوی کندھادی می وصل حزب علنی شبکه وبه التی کميت  اي

د می استدرخو پرتوی مھدی ،ھادی ازرفتن پس. شد خراسان ه کن اس ک ند عب ی خرس انی وعل ه کت ی درشبکه راک  علن
انی خرسندر دونف شرکت با شھرستانھا کميته. کنند زندگی مخفی نيمه ودرحالت منتقل مخفی شبکه به بودند شکيل وکت  ت
 .بود پرتوی مھدی با ھا شھرستان کميته مسئوليت شد

ه ران کميت ا تھ شکي وعليرضادليلی عيدآذرنگسرحضو درآغازب دتی شدولی لت ه بعدازم ل ب ارکرد دلي وی ک ه ق  ترفاطم
 راسخ شدوحسين تشکيل مدرسی وفاطمه باحضورسعيدآذرنگ تھران کميته شد، دليلی اوجايگزين )فردين سيمين(مدرسی

 .قرارگرفتند مدرس فاطمه مسئوليت تحت دليلی وعليرضا
  خش بعدیبدر 

  حزب نفوذی عوامل
 


