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 Political   سياسی

  
  :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

  
  پيروز دوانی

 
 حقيقت کتابچه

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

  
  چھارمبخش 
 حزب رھبران دستگيری چگونگی
ن ا دراي ه است ضروری ج ری دستگيری افرادچگونگی برخی شود، اشاره ک وده حزب رھب ران ت دتأ را ۶١ درسال اي اط عم ا درارتب  ب

ا حزب اعضای برخی ازارتباط کوزتيکچين که معتقدند ازجمله دانند، می انگلستان به والديميرکوزتيکچين روسی فرارديپلمات أموری ب ا" م  ک
يس "۶ آی ام"دراختيار را توده حزب ازاعضای نفری ٢٠٠ ليست لندن ازفراربه وپس بوده مطلع شوروی وسفارت "ب گ د قرارمی انگل  دھ
 وزارت خمينی، به عسکراوالدی واسطهه راب آن افغانی مجاھدين وگروھھای پاکستان اطالعات سازمان کشورازطريق اين جاسوسی مانساز.

دک امابا .ميدھند تحويل سپاه واطالعات اطالعات د وتحقيق بررسی ان شکيالتی وضعيت وچون درچن ات و حزب ت رد عمل واقعي ری ک  رھب
ه صرفأ نآ وربط حزب تشکس توجيه که شود می مشخص حزب را است، اساس بی والديميرکوزيتکچين ب أمورين اوأل زي  پس شوروی م

ته، تماس کيانوری با فقط کوزيتکچين که گويند می وجھانگيری آذرنگ يعنی حزب با خود رابطين به لندن به ازفرارکوزيتکچين  درنيتجه داش
د وفروغيان کيانوری برادربزرگتريعنی به أمورورابط ازطرفی شوند، ازکشورخارج بگوئي م از پس حتی شوروی م ه کوزيتکچين شدن گ  ب

وی د می وآذرنگ پرت ه گوي ه نباشيد، نگران ک ا ارتباطات چراک ا م ما ب ه ربطی ش وزيتکچين ب ا ک دارد نداشته سفارت ي ستقيمأ ومن ون ا م  ب
 .دھم ونمی نداده گزارش سفارت به وجه ھيچ وبه آيم می وسپس کنم می مسکوھماھنگ رابا ھايم مالقات وحتی دارم مسکوارتباط

أ .است داشته سفارت مأموران با مستقيم ارتباط ۵٨ دراوايل تنھا وکيانوری شده ناپديد ۶٠ سال دراواسط کوزيتکچين ثانيأ ای ثالث  ارسال کانالھ
ودولی مخفی وسازمان پرتوی ازسوی خاصی کانال نظامی،  اخباراطالعاتی ال ب ق گاليگ ازسوی اخبارغيرنظامی ارسال کان  يک وازطري

 .باشد توانسته ونمی نبوده تکچينيکوز اطالعاتی درمحدوده اصأل که بود تجاری شرکت
پاه اطالعات حاکميت اطالعات منبع درواقع بنابراين وزيتکچين ، س ه او وگزارش ک وده "۶ آی ام" ب ا است، نب اھی تنھ  اطالع کوزيتکچين آگ
ه شوروی با حزب روابط به محدود ،هداشت واگراطالعاتی بود ویشور سفارت با کيانوری وتماس ازارتباط ی شکل ب ود کل اب .ب  خاطرات کت

 . دريافت باشوروی توده حزب اورادرموردارتباط اطالعات محدوده توان می ودرآن شده وچاپ ترجمه فارسی به کوزيتکچين
ه وحاتمی رصدی ازجمله زندان در حزب رھبران رخیب است، نداشته نفوذی گونه ھيچ حزب نيزدررھبری اسالمی ديگرجمھوری ازسوی  ب
د می و است وشوروی انگليس دوجانبه جاسوس او که بودند مشکوک کيانوری انوری گفتن سته می کي د توان د رانيزخارج وديگران فرارکن  کن
 فقط که کرد تصويب انيردب تأشدوھي ودستگيرخواھند سرکوب آن ورھبران حزب که داشتند اطالع ھمواره وکيانوری شوروی فقط ودرواقع
ه وابستگی دليل به اماکيانوری.بروند خارج به وبقيه بمانند درايران وعموئی جوانشير ستان ب ردن وخدمت انگل ه ک وگيری آن ب  ازضربه درجل

ا .است نکرده رااجراء دبيران تأھي وتصميمات نداده انجام اقدامی حزب به زدن ه است آن واقعيت ام انوری ک  ناشی را وبوسرک ضربه کي
 رادرپيش حزب رھبری و خود دواطلبانه شدن ومخفی اختفاء سياست که نداشته عقيد لیطورک به و دانست می حاکميت راست جناح ازسياست

 با خواست ونمی بخشد تداوم را زبح حيات وقانونی، علنی رسمأ فعاليت مشی خط با لحظه آخرين تا کرد تالش بايد که بود عقيده وبراين گيرد
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ه کليت سرکوب وبھانه "کند خودکشی ازمرگ ترس درواقع حزب؛ کردن غيرعلنی مشی طخ ه حزب وبدن د حاکميت راب ا ازسوی.بدھ  ديگرب
ود حزب شدن وغيرعلنی مخفی معنی وبه شد واگذارمی ديگری به حزب واقعی رھبری ورسمأ ازکشورعمأل کيانوری خروج رآن، وعالوه ب  ب
ل غيرمنطقی حزب رھبری اعضای حيهورو شرايط به توجه با تصميم اين ود وغيرقاب انوری. اجراب ايش اگرکي ه ورفق  شدند می خارج مخفيان

ل پرداختند می زيرزمينی و مخفی زندگی به رفتند می که دنيا ھرجای به بايد می برند، سرمی ازکشوربه درخارج که شد نمی واعالم  ودرمقاب
ران خود بامعرفی بايد می راداشت علنیو قانونی مشی خط تداوم وظيفه که حزب جديد رھبری د می فعاليت دراي أ. کردن رادی نتيجت ه اف ه ک  ب
 نبود منطبق جزب ديگررھبران وحتی کيانوری روحيه امربا اين درصورتيکه دادند، می دست از را رھبری وتخت تاج شدند، می منتقل خارج

 شوروی امنيتی مقامات با حزب ازروابط حکومت اطالعات ازعمق واقعأ کيانوری حال درعين .داد نمی کاررا اين اجازه طلبی قدرت وروحيه
ری نخست واطالعات ارتش ٢ دررکن شوروی نفوذی وجود با کردکه وتصورمی نداشت اطالعی د می وزي ه حزب ازسرکوب توان ع ب  موق
راد ديگر، ازسوی. نداشتند آگاھی سپاه اطالعات مستقل کرد وازعمل شود مطلع اجرتازم حزب رھبری اف ه ھ  می اظھارنارضايتی خارج ب
د خارج بارديگربه خواستند نمی بود، بسيارتلخ آنھا گذشته تجربه وچون ترسيدند می مھاجرت طوالنی ازدوران آنھا. کردند  آن واقعيت . برون
ه است ل ک ام قب الھای ۵٧ ازقي ادی س ه زي ن ک راد اي اجرت اف د،ھموار درمھ ز برخوردھای درمعرضه بودن اتمقا تحقيرآمي  وامنيتی سياسی م

ی شد، می برخورد پايه دون مأمورين مثابه به آنھا با نداشتند، وملی وسياسی شخصی درزندگی استقاللی گونه ھيچ .قرارداشتند شورويھا ا ول  ب
ازمی آنھا به را شده لگدمال شخصيت که داشتند دنبال به کشورخودرا گوناگون وطبقات ازاقشار توجه قابل ھواداران حضوردرايران د ب  گردان

 ديگربا ودرزمانی نشينی گوشه ازسالھا پس تاشايد شود امرونھی آنھا به مسکوبازگردند،تا يا اليپزيک گوشه به بارهود حاضرنبودند رو وازاين
رادی البته بازگردند، ايران به نفردوباره ۵٠ يا ۴٠ دغالم اف ی مانن شيان يحي د دان ه بودن ه ک اری ب ه ي ه آذربايجان دمکرات فرق ران ب د اي  نيامدن

 ايران اگربه که قرارداشته يحيی غالم دررده که بودند فروغيان مانند نيزافرادی و بودند ايران توده درحزب شوروی جاسوسان وازسرکردگان
ه را یجاسوس ھای شبکه سازماندھی ومأموريت بودند آمده "ب گ کا"مأمور عنوان به وعمأل مستقيمأ بلکه حزبی کار عنوان به نه آمدند ھم  ب

ه داشتند، درخود " ب گ کا" به نسبت بدی احساس رصدی واحتماأل وکيھان پناه قائم ھمچون اشخاصی ودرمقابل داشتند عھده  بابرگشت چراک
 ھا، اين برھمه عالوه نکردند، اتخاذ مثبتی فرارموضع به خاطرنسبت ھمين به شد، می مسلط برآنان باری حقارت ومناسبات روابط شوروی به

انوری تمايالت و روحيات با اندکی که صیھرشخ نا کي وده، آش ر وازعشق ب هو ا واف د شوروی ب ه اودرھمکاری والنهؤمس وتعھ ه ھم ا جانب  ب
ام وقت ھيچ بود، آگاه شوروی ستگی اتھ ه واب ستان اوب رد راتکرارنمی انگل ديھی. ک ه است ب وزيتکچين اطالعات ک ز ک ای وني  امنيتی ارگانھ

ژه هب امپرياليستی وجاسوسی ستان وي ا انگل ارجمھوری وامريک ه اسالمی دراختي ود، قرارگرفت اء حزب درسرکوب مھمی نقش ب رد، ايف ا ک  ام
وجھی بربی تکيه وبا حزب رھبران ومراقبت تعقيب واسطه به عمدتأ حزب ازعملکردھای کننده وتعيين اصلی اطالعات که است آن واقعيت  ت

شکيالت حاکم نادرست سازمانی سياستھای حزب رھبری ناشيانه کرد عمل شوروی، امنيتی مأموران ھای طلبی وزياده ھا  ونظامی، مخفی برت
 حزب رھبری وسازمانی وسياسی فکری انسجام عدم وعلنی، کارمخفی تلفيق درعدم حزب نادرست سياستھای اسلحه، داری درنگه ماجراجوئی
 دراختيارارگانھای ... آنھا وزياد سنگين واعترافات بازجوئی اندردور حزب رھبران ھای ونيزضعف حزب وعلنی قانونی فعاليت درچگونگی

 .قرارگرفت جکومت واطالعاتی امنيتی
ود، کرده کسب مختلف راازطرق حزب به مربوط افراد اطالعات سپاه پاه ب سته س ود توان ا ب انوری شخص ومراقبت تعقيب ب  ونيزازطريق کي

م ھمين وبرای يابد دست زيادی اطالعات به حزب، به ۶١ منبھ اول ضربه درجريان دستگيرشده افراد ھای بازجوئی ين ھ ه دراول ا، اطالعي  ھ
ه دوم تاضربه اول ضربه درطول بودند، کرده اعالم راجاسوسی حزب اتھام قرزدرت مھمی نقش اسدی ھوشنگ ۶٢ درارديبھشت حزب ب  ي

ی درست اطالعات ط وحت اکی غل ه خطرن پاه ب اء س رد ايف ه اسدی ھوشنگ. ک وان راب ه تأھيعضو عن ه تحريري ردم نام  اول درضربه م
ولتن وچه مردم انتشارنامه درزمان چه مردم تحريريه درجلسه.بودند دستگيرکرده ی ب انوری ھفتگی تحليل ه کي  ومسائل بارشرکت يک ای ھفت

انوری اسدی نگھوش اطالعات مجموعه درنتيجه بود، مردم نامه ولؤمس و دبيران تأھي عضو منوچھربھزادی کرد، می تحليل روزرا  ازکي
ه اعالم با وھمراه نويسد می زندان ولينؤمس برای ای نامه ۶١ بھمن ١٨ در يعنی ازدستگيری روزپس يک اسدی ھوشنگ بود، وبھزادی  توب
م است نبوده توده ھوادارحزب گاه ھيچ اواصأل که نويسد می وحتی کرده اطالعاتی ھمکاری آنھا با شود حاضرمی ين وھ ه گفت چن ل ک  از قب
 به را اسدی ساواک ۵٠ دردھه دھدکه می اوتوضيح است، شده وارد توده حزب به خاطرفشارساواک وبه داشته ھمکاری شاه ساواک با انقالب
زارش نظام نبايدازمخالفا که گيرند می ازاوتعھد درساواک است، بوده سلول ھم ای خامنه با اومدتی کند، می بازداشت دليلی ه گ د، تھي  پس کن

 دھند، می اوپول هببار چند شودوحتی می ھمکاری مجبوربه است، بوده کيھان تحريريه تأعضوھي گيردواوکه می تماس بااو ساواک ازآزادی،
 ھاتفی کند، پيدامی ارتباط درانگليس ھاتفی وبا رود می اروپا به دليلی به اسدی رود، می لندن به کيھان مؤسسه بورس با ھاتفی که ۵۶ درسال

ه اسدی. پذيرد رامی ھاتفی نيزپيشنھاد واسدی ميدھد را نويد سازمان با اوپيشنھادھمکاری به ميکرده، تلقی سمپات انعنو رابه اسدی که  درتوب
ا ازآن بود، خودنوشته نامه ه ج درت ھای آغازحرکت ۵۶ سال ک ه سلطنتی ضد پرق ود درجامع رای ب ه وب د آنک ده بتوان اط درآين  را خود ارتب

د می کيانوری .کند می منتقل کيانوری به را ماجرا وھاتفی داده پاسخ ھاتفی به که بود وگفته داده رراانجامکا اين کند، توجيه باساواک ه :گوي  ک
ه ھاتفی بانظارت داده می ساواک به راکه ھرگزارش بعد، به تاريخ دردھدوازاين تن باساواک ھمکاری اوبا  درھرصورت. است شده می تھي

وده حزب اونفوذی که کند می تأکيد خود نامه درتوبه اسدی وده، درساواک ت ه نب ل بلک ا ازقب ان داشته ھمکاری ساواک ب بش ودرجري  ضد جن
 جرم بودن ساواکی اسالمی جمھوری درنزدحکومت که دانست اومی. کند توجيه کارخودرا که است کرده رامحملی حزب ۵۶ درسال سلطنتی
 دستگيری اوايل ازھمان اسدی است افتاده چاه به و آمده بيرون وازچاله نبود واقعی یا توده که گفت می بنابراين دارد، بودن ای ازتوده کمتری
 جدی موضوع يک عنوان به ميزد، وياحدس بود شنيده که ھرچيزی خود، توبه اثبات وبرای کرده اطالعات ودادن نويسی نامه به شروع خود

اب رااوبرای افضلی نام بار اولين برای طورمثاله ب. کند می مطرح د می مطرح ازجوھ دين کن ه وب د می توضيح گون ه دھ ی روز يک ک  وقت
ه اعضای کند، می راپخش ازافضلی ای مصاحبه تلويزيون حضورداشت، تحريريه تأھي درجلسه کيانوری د می تحريري ه گوين د ک  سخنان باي
ه خاصی موقعيت بايد افضلی که ،دباشي نداشته اوکاری به نه گويد، ومی کرده مخالفت کيانوری کنند، چاپ رادرروزنامه افضلی  حزب سود ب
سد می بازجويش خودبه ودرنامه وجودنيايده ب ای لهأاومس برای تا است رانداده او ھای صحبت چاپ اجازه کيانوری باشدکه داشته ه نوي  من ک

ه دانم می من که گويد خودمی دراعترافات اينکه يا است، عضوحزب افضلی که کنم فکرمی د سازمان ک شده لنیع نوي راھيچ است، ن  يک زي
نم، فکرمی من خسروکه نامه ب است شخصی نويد ولؤمس اند، نيامده علنی درسازمان ازافرادش ان ک ان ھم اتفی رحم ه باشد، ھ ام البت ان ن  رحم

ه ھاتفی تباه راب ه اش ود، گفت وی مستعارمھدی زيراخسرونام ب وده پرت ه است ب ه اسدی ھوشنگ است شناخته اورانمی اسدی ک  اطالعات کلي
ا خودساخته تصورات و خود ھای ونيزتحليل علنی خوددرموردشبکه اب آب راب ادی وت ه زي ا ب د می بازجوھ ن.دھ  ازجانب دھی اطالعات اي

ا درابتدا شود، می ھا دربازجوئی گيری واعتراف شکنجه آغازعمليات برای مبنائی ھا، بازجوئی ازشروع قبل درزندان اسدی ه فقط بازجوھ  ب
دتی روندوتا می یکيانور سراغ ازجوئی ازديگران م فانهتم شود، نمی ب انوری أس ه کي ل ب ی، راحت ت خصوصيا داشتن دلي ه لهأمس طلب  تغذي

 ھرگونه کيانوری بود کيانوری داشت، ھواخوری امکان که کسی تنھا چنين ھم قرارداشت، بازجوھا تمسخرتمام مورد اراده وسستی مخصوص
ه مطلبی درمورداسلحه چنين ھم داد، قرارمی دراختياربازجوھا راحت خيلی شود زياد شکنجه اينکه ونبد بود، حزب به راجع که اطالعاتی  ک

 .کند می اعتراف درزندان ھواخوری مانند امتيازی کسب ودرمقابل ازبازجوھا خوردن رودست با که بود گفته
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 کند نمی جزبی مسائل به نسبت دروغی اواعتراف درواقع. کند مین زمينه دراين واعترافی کند می مقابله کودتا ستاد به اعتراف درمقابل گرچه
 به راجع اما.داد قرارمی دراختياربازجوھا شکنجه وبدون راحتی رابه آن وعلنی مخفی واقدامات وامکانات حزب به خودنسبت مھم واطالعات
رد می ومتمقا تواست می که وتاجائی بود شده شکنجه بسيار شوروی با رابطه به مربوط که مطالبی وط واطالعات ک ه مرب ه شوروی ب  راب
ه حزب تاريخ درمورد بازجوئی برای کشاورزنيزسرنخی ازفريدون " کنم می متھم من" داد،کتاب می ارائه زياد شکنجه تحمل وبا سختی  ارائ
ا اشخاص برخی فردی طارتبا به مربوط ديگر اطالعات برخی کردند، می استفاده بازجوئی برای کتاب ازمحتويات بودوبازجوھا داده ا" ب  گ ک
رده اعترافی که نداشتند، اطالعی ديگرازآن اشخاص که بود"ب ه باشند، ک ن ازجمل راد اي وان می اف ه ت ائم" ب اه ق رد، اشاره "پن ن ک  شخص اي

سدکه می نامه يک خودش د می نوي راف خواھ دومی اعت د کن ه خواھ ازجو ک د، صدا اوراب ازجوئی بزن دون درب شارا شکنجه ھيچ ب ه قداموف  ب
 حزبی مسائل با دررابطه دواطلبانه نيزاعترافاتی" قزلچی حسن".بود رسيده لب به ھا ازتحقيرشوروی جانش چراکه کند می جاسوسی اعترافات

اط به راجع پناه قائم. خودرابگويد"اطالعات حمشرو"دارد قصد که نوشت مفصلی ونامه است شده"مسلمان"کردکه واعالم بود کرده ردی ارتب  ف
ران کليه به ويژهه ب بازجوھا که شود می باعث امر واين گويد می سخن"ب گ کا" باخود ه حزب رھب اجرت ک د، درمھ دوازاين شک بودن  کنن

اکرده جرم به دروغ زيرفشاربه نداشتند افراد ازاين برخی.کنند می الؤس"ب گ کا"با آنھا ورابطه ازمھاجران روبازجوھا راف ن د می اعت  کنن
ه گرفت صورت زمانی شکنجه فشارھای ترين عمده.ناسوزرش بھزادی مانند ا قضيه اسدی ھوشنگ ک شکيل کودت ا ستاد وت ه کودت  دروغ راب

 ازبرخی اسدی.بود کارراکرده اين بازجوھا بيشتربا ھرچه وھمکاری رقصی خوش توبه، شديد ميزان دادن نشان برای احتماأل که کرد مطرح
ه بدينگونه زخودساختا داستانی صحبتھا، وبرخی حزب ھای ازتحليل د خواست می حزب ک اريخ کودتاکن روردين۶ را آن ت دھا ف  ١١ در وبع

ی کابينه واعضای کند می معرفی عمليات شورای ويک کودتا شورای يک دروغ به. کند می بيان ماه ارديبھشت ود نيزنوشته ار تخليل  حتی. ب
ا اسدی ھوشنگ ھای سرائی داستان نازاي پس.کند می معرفی ھا موقعيت با متناسب رادرکابينه ھا سمت ه بازجوھ زان ب ته، شديدی مي  ازگذش

ه دقپانی دست ازجمل ل بن ال را يدشد ھای زدن وکاب د می اعم پاه اطالعات کن ين س زی چن اورکرده چي  شوروی بودوتصورميکردکه راب
دولی نمی راتأييد ستادکودتا قضيه اين وجه ھيچ به کيانوریا فشارھ درزيراين کند، می کمک کودتا اين به مرز به باورودنيروھا ری ١٢ کن  نف
ا کنندوحتی می اعتراف ووجودستادکودتا کودتا انجام به دروغ به حزب رھبری ازاعضای ائی سرائی داستان آنھ  اضافه اسدی برداستان را ھ

د می ا. کنن ه آنھ ه دروغ نيزب د می معرفی ای کابين له ب.کنن ط نزديکی دلي با رواب دگاه ت ومناس را ودي ات د،اف ه نيزنزديک اعتراف م ب  ھ
شترشک پاه اطالعات بودوبي ا ترس ودرنتيجه برانگيخت را س ن. زد رادامن آنھ روردين ازاي ه ۶٢ رودراواخرف پاه ب اه اعالم س اش آم  می ب

سدنو می ای نامه اسدی تااينکه داشت ادامه ۶٢ ماه ارديبھشت سوم تا جريان اين.وجوددارد ای توده خطرکودتای گويند دھندومی د ومی ي  گوي
ای توھم به که چيزی است، رازده حرفھا اين وازترس گفته رادروغ کودتا وستاد کودتا به مربوط مطالب اين ھمه که وده کودت ا ای ت ان ھ  درمي

شار کيانوری که اطالعاتی بود، زده دامن بازجويان ان درزيرف ا لهأمس طرح ودرجري ان کودت رده بي ود ک ا .ب ه بازجوھ انوری ب ه کي د،ب گفت  ودن
 آورده دست به ای نامه ازاو حزب به اول ازضربه روزقبل اش،چند شوروی رابط به مراجعه ھنگام به تفريشی فم فريدون دستگيری درجريان

ه وکيانوری بود نوشته شورويھا برای کيانوری که اند ود، خورده رودست ک ه ب اد ناچار ب ه مف ازجوئی رادر نام ا ب ان ھ د می بي اجرای. کن  م
د می اطالع کيانوری به فروغيان ازطريق شورويھا ۶١ بھمن در حزب به اول ازضربه قبل چندھفته که بود چنين نامه اين هب مربوط ه دھن  ک

رای اسالمی اصرارجمھوری واسطهه ب ه ورود ب ال درجنگ، عراق خاک ب ه احتم ه مداخل ه امريکاوب ل ناچارمداخل ران شورويھا متقاب  دراي
 باشند آماده موقعيتی چنين برای ازھرجھت بايد اکثريت فدائيان ازجمله ومتحدينش وحزب دارد کشوروجود جزيهوت داخلی بروزجنگ ودرنتيجه

 اطالع وبه برآورد درارتش راازجمله وفدائيان حزب نيروھای بودند خواسته ازکيانوری شورويھا .بگيرند دست رابه قدرت امکان تادرصورت
د می مطرح سياسی درھيأت را ئلیمسا رابطه درھمين کيانوری برساند آنھا ائی وبحث کن ه گيردوسپس درمی ھ سد می ای نام ه نوي  درآن ک

ط برای تفرشی فم راازطريق نامه دھدواين می ارائه شورويھارا برای الزم اطالعات ا ازآن.فرستد می شوروی راب ه ج انوری ک ا کي ه ب  حرب
م يریدستگ با نام اين بودکه وباورکرده خورده رودست بازجوھا ھای ه تفرشی ف أموران دست ب ا اطالعاتی م اده وبازجوھ ه است افت ادآن ب  مف

د ه درچن أ مرحل ا وتقريب ازجوئی تفصيل ب ا درب د اقرارمی ھ دانی وبازجوھااعضای کن أت زن شارمی تحت را سياسی ھي د ف ه گذارن  تفصيل ک
 .زند می ندام مسأله نيزبه مذاکرات اين تدريجی وافشای کنند افشاء حزب دبيران وھيأت سياسی ھيأت جلسات آخرين مذاکرات

سات اين طی. کردند دوباربرگزارمی ای راھفته سازماندھی جلسات وپرتوی جوانشير،ھاتفی حزب به اول ازضربه پس صميم جل ه ت  شد گرفت
ه حد تا ولينؤمس شھرستانھا، ودرسطح فرابخوانند تھران رابه ايالتی ولينؤمس که شکيالتی راجھت منطف ه کارت تند ھایشھر ب ی.ديگربفرس  عل

 ازکشورکميته درخارج شودکه داده اطالع خاوری علی به خواھد جوانشيرمی مقطع دراين آمدند، تھران به پرتوی وھادی ابراھيمی گالويژ،
 اول ضربه ھای ازدستگيری پس جودت دکترحسين باشد، کشورمی درداخل گيری تصميم تأھي تنھا چراکه صادرنکند، ای اطالعيه مرکزی

رام) سياسی عضوھيأت سه(جودت ،ھاتفی، پرتوی) دبيران عضوھيأت سه(وابراھيمی ميزانی طبری،. نشد ومخفی خودماند رمنزلد ش، بھ  دان
د کشورباقی درداخل) مرکزی کميته ازاعضای(وگالويژ حاتمی سات درآن.ماندن ران تأعضوھي سه فقط جل ه سياسی عضوھيأت وسه دبي  ک
ل مخفی شبکه درآغازبه که که واردنکردندوژيالسياسی مخفی جوادارتشياررادرشبکه .جستند شرکت شد برده نام درفوق  بودازشبکه شده منتق

اط.اتخاذشد جدی ھای تصميم مختلف مسائل با دررابطه فوق درجلسات. قرارگرفت ھاتفی وليتؤمس تحتشدو منتقل علنی شبکه به فیخم  ارتب
اط آنھا بايدبا داشت کيدجوانشيرتأ. بود شده قطع طورکلیه ب ھا شوروی با ا گرفت ارتب ا ونظرآنھ اری چه شدکه راجوي د ک ام باي  حتی داد، انج

 اعتقادداشت جوانشير درضمن داد، ھا شوروی راتحويل نظامی سازمان اين که بھترباشد شايد که : يکبارگفت پرتوی به خصوصی اودرجلسات
ه ری مصوبه ک ه رھب ری اعضای آن براساس ک د حزب رھب ه باي ا ب د می رجخ شده رفتن ين بايداجراشود، بود،حاال واجران  ای عده ھمچن

ا بايداول ولی. ازکشوربروند خارج به حزبی تحصيل برای حزبی ازکادرھای د موافقت برقرارشودوآنھا تماس شورويھا ب شيربرای. کنن  جوان
ه اينکارپيشنھاد رای ابراھيمی کردک ه باشوروی تماس ب رود خارج ب امی. ب دمات تم امکارن مق ان شدکه يزانج تن درروزآخروزم  ابراھيمی رف
 بگيرد، دست به را حزب کنترل درايران تاخودش ردکرد را جوانشيرھمه بگويندکه درآينده است ممکن وگفت گرفت خودراپس جوانشيرحرف

ری ازسوئی ه طب ا مخفی زوج بودويک شده مخفی ای درخان ه مانزس وان ب دگی درآن پوشش عن د می جازن ن کردن ه زوج اي  سعيدآذرنگ ب
رده ماراديوانه ھمه طبری که بودند گفته وپرتوی ری است ک شه زيراطب د می ھمي ا گوي ا شوروی ودوقطب است شطرنج صفحه دني  وامريک
ن وسازش وتنازع چيزورقابت وھمه جھان سياست صفجه. دھند می راآرايش دنيا وصفحه اند نشسته شطرنج صفحه دوطرف درت اي  حل دوق

 .شود می
ه ا دھ شرويھای دھفت ستی پي ه سوسيالي ل وھجوم حرکت ھشتاد ودھ ستی نيروھای متقاب د آن ومتعاقب امپريالي سم ھجوم باي  شکل سوسيالي

ه گردش اين و .کردند تاکتيکی نشينی حاضرعقب درحال ولی کنند، می ھجوم خودراآماده بگيردوشورويھا ران، درحکومت راست ب ی اي  جزئ
ا سوريه ازطريق خمينی .است وابسته شوروی به ايران زيرارژيم است، تاکتيک نشينی ازعقب ا ي اط شورويھا الجزايرب ه دارد ارتب  خمينی وب

ا امريکائی حمله جريان. است"نپ"طرح ھمان شبيه ايران اقتصادی درعرصه راست به گرايش اين. بکند چه گويند می  نيزتوسط طبس در ھ
يم، تکليف وکسب مبگيري تماس زودترباشوروی ھرچه پس. شد ھاسرکوب شوروی ا کن ا نمای قطب م انوری خودراب ه کي اط باشوروی ک  ارتب
وروز سياسی تأھي درجلسه کينم، عوض حکومت به خودرانسبت سياست نبايد وفعأل ايم شده وگيج ايم داده ازدست داشت ه ۶٢ درن  ازاطالعي
ن بايد قاعدتأ اطالعيه دراين اتھامات شدن واضافه دادستانی ھای ه برداشت اي د می وجود ب ه آي شاربازجوئی تحت ک ا ف اتی ھ  صورت اعتراق
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د، می ديگرسعی ازسوئی.شد می قلمداد دادستانی بيشترتوطئه واقعيت اين اما.باشد رفته لو جديدی ومسائل گرفته انوری کردن ا را ردواثرکي  پ
انوری تصوراينکه کس ھيچ درھرصورت ولی فرستادند، می خارج رابه حزب تشکيالت تمام بايد کنند،ک ازجوئی در کي شان ضعف ب د ن  دھ

ه داشت اعتقاد جودت .کرد راردنمی شنھاد ک درامعرفی رھبريت اگرحزب براينکه مبنی دادستانی بايدپي د، ومطرح جدي د می کن اره توان  دوب
ل انھم خواست می طبری جلسه راردکردند،دراين پيشنھاد اين سياسی تأھي درجلسه اعضاء ھمگی که کرد راقبول کند، فعاليت  صفحه تحلي
ل وپرتوی خبرنداريم،ھاتفی ازمسائل که ما کردوگفت اوراقطع جوانشيرحرف که کند مطرح را شوروری ونقش جھانی شطرنج ه تحلي  کردندک
ه گردش ا وسياست است کامآلجدی راست ب د م د باشد گذشته سياست نباي اع وديگرنباي ام ازخط دف غ آن وتقويت ام يم، راتبلي ه کن د بلک  باي
ستقيم سيج أدرجھتم ردم ب يم عمل م شيربا.کن ن جوان راد مشی خط اي ودومی مخالف درآن واف د ب ه تصورکرد گفت،نباي ا ک ه شرايط م  فوري

ذرانيم واکتبررامی ه اشاره(گ ه ب ری)روسيه انقالب دومرحل شنھاد طب ه داد پي ه تأھي ک وی، ای اجرائي اتفی ازپرت شکيل ھ  شودکه وجوانشيرت
 کرد می جوانشيرآرزو. کنيم نمی تفويض وليتؤمس ولی دھيم، می تشکيل اجرائيه تأھي جوانشيرگفت ولی کنند، تفويض آن به را ھا وليتؤمس
 .دھد ودرمرزتحويل معامله شوروی با خاصی رابطه در را حزب رھبران اسالمی جمھوری شايد که

 می یدراختيارکبير کننده وگمراه غلط اطالعات هسپا رواطالعات وازاين لورفته وعطاريان کبيری اسامی ھا بازجوئی ديگردرجريان ازسوی
پاه اطالعات بخش حال درعين گذاشتد، ه دانست می س اتی ازنھادھای سری دريک ک د اطالع ری نخست اطالعات مانن وذی عوامل وزي  نف

 دراطالعات طلب سلطنت يروھاین به مربوط شعبه با کبيری. دادند نمی اطالعات آنھا به ولی گرفتند، می اطالعات ازآنھا بنابراين وجوددارد،
پاه اط س روردين در. داشت ارتب رادی اسامی ۶٢ ف ا توسط نظامی ازسازمان اف ود، شده شناسائی بازجوھ وط شعبه ازسوی ب ه مرب  حزب ب

د داده اطالع طورمثاله ب دادند، می کبيری به وسپس طلب سلطنت شعبه رابه غيرواقعی اطالعات ه بودن انوری ک ه کي د تمقاوم قھرمانان  ميکن
ه گفتند می ويا شويم محاکمه علنی دردادگاه وبايد بدھيم پس بازجوئی شما به حاضرنيستيم که است وگفته ا ک ه ترسند می بازجوھ ه ک ائی ب  تنھ
د، می تأثيراوقرار زيراتحت بروند، کيانوری پيش م گيرن ين ھ انوری چن ان ودوستانش کي اکنون بازداشت اززم ازجوئی ت داده پس ب د، ن ن ان  اي

 دراواخر اينکه تا شد، می زده دامن ھا بينی خوش به درمجموع کردولی می نگاه آن به ترديد جوانشيربا ولی کرد، باورمی راھاتفی اطالعات
 بودند فھميده ٣٠٠٠ کميته ھای ازآزادشده ازيکی ھم آنھا که اکثريت فدائيان وسازمان حزب ديگرازجمله ازکانالھای ۶٢ ارديبھشت واوايل ۶١
 ومخرب احساسی وتأثيری بود رسيده حزب رھبران خبرشکنجه درھرصورت بودند، کرده راباندپيچی وپاھايش برده برانکارد رابا وئیعم که

ه ا افرادداشت، دربقي شنھادھاتفی ب وی پي ه وپرت شاده نام ه خطاب سرگ ران شکنجه کشوردرمورد ولؤمس مقامات مجموعه ب  حزب رھب
ه رسيد رھبران به خبرھائی ماه ارديبھشت ۵ روز شد، گفته سخن حکومت درسياستھای راست هب صادروازگرايش ۶٢ ماه درارديبھشت ه ک  ب

ود ای توده که برادرش به زاده سرحدی ابوالقاسم طورمثال به .واردخواھدشد ماه ارديبھشت ١١ در احتماأل حزب به دوم ضربه زودی ه ب  گفت
ا ھمين بود، وده ھمگی روزھ د می رادستگير ای ت ه صميمت .کنن سه شودکه می گرفت ال شخازب ای جل ارنفره فع اتفی،ابراھيمی چھ  پرتوی،ھ

ه شود اتخاذ کامل ھای گيری وتصميم شود وجوانشيرتشکيل ه ک راد بقي د جشورخارروزازک دوياسه ظرف را رھبری اف ا تصور .کنن ن آنھ  اي
زل شب ماه ارديبھشت۶ در ای جلسه. نيست مخفی بخش متوجه دوم ضربه بودکه شکيل قاضياتی راسخ درمن ه وتصميم ت وی شدکه گرفت  پرت
ارکرده جودت گرچه. کند ازکشوراقدام خارج به ودانش جودت گالويز، حاتمی، طبری، انتقال سريعتربرای ھرچه ود اظھ ه ب ه ک  نمی خارج ب
ين شودوھم ازکشورمنتقل خارج به بايست می که افرادی ازاسامی ليستی. رود رادی اسامی چن ه اف د می ک شين باي أت جان  مشخص سياسی ھي
وی شب ١١ حدود ساعت. ميکرد زندگی آذرنگ سعيد درخانه پرتوی. بود شده جوانشيرآماده توسط شود، د می پرت ه گوي د ک رود باي ه ب  وگرن
ه گويد می او به اصرارپرتوی با نشود،ولی خارج ازجلسه پرتوی داردکه جوانشيردرابتداتأکيد.شود می نگران آذرنگ سعيد  ازساعتزودتر ک
ان جلسه ولی ميشود خارج ازجلسه پرتوی .کند راترک جلسه شب ١١ ه ھمچن ع يک درست. داشت ادام داززمانی رب ه بع وی ک ه پرت زل ب  من

ين وھم گيتی ھمسرش وآذرنگ شوند می وارد آذرنگ منزل به امنيتی مأموران شب ١٢ ساعت يعنی ميرسد آذرنگ وی چن ا پرت  می خود راب
د ع .برن ه درواق ائیمرا ھم ه شده کزشناس ود ولورفت ان وضربه ب ه ھمزم ه ب ی ھم ا يک حزب ومخفی مراکزعلن يم. شد وارد ج  پس ساعت ن

شيرگفته بعدھا. گيرند می ميزدرجلسه روی مدارک رابا وھمه ريزند می راسخ منزل به امنيتی مأموران راسخ، ازمنزل پرتوی ازخروج  جوان
 رفت بيرون نکردوازجلسه اوچنين بمان، جا ھمين که بوديم اوگفته به شب درآن ھرچه زيرا . است بوده اسالمی جمھوری عامل پرتوی که بود
ه(ديگری درمحل آنھا با زمان نيزھم پرتوی درھرصورت ولی دستگيرکردند را وھمه شدند وارد خانه به مأموران او رفتن ازبيرون وپس  خان

انوری.دستگيرشد)سعيدآذرنگ وئی کي م وعم ون ھ ی اکن د دتأکي نيرحت ه دارن وی ک ان حداقل پرت  عامل ۶٢ درارديبھشت خود دستگيری تازم
 .است نبوده اسالمی جمھوری
 را آذين وبه وعموئی کيانوری ازمصاحبه ھائی قسمت ھشتباردي٧ روز اواسط. شد انجام دوم مرحله دستگيری يبھشتدار۶ شب ١٢ ازساعت
ا که گويد اومی به بازجوھا قبلی سفارش با وکيانوری برند می انوریکي پيش را پرتوی دھند، می نشان ازدستگيرشدگان برخی برای ن م  دراي
 ضربه دنبال به که افرادی اکثريت.کند می توصيه واقعيات بيان وبه نکنيم مخفی اسالمی ازجمھوری چيزرا ھيچ که ايم رسيده نتيجه اين به جا
راد اين حال ودرعين بود گرفته صورت اصلی اعترافات اکهچر قرارنگرفتند، شکنجه درمعرض دستگيرشدندزياد ۶٢ ارديبھشت دوم  اصأل اف

ود، مقاومت وعدم وشکست تسليم جوروحيه درزندان جوعمومی نداشتند، اعتراف عدم يا مصاحبه انجام عدم مقاومت، برای خوبی روحيه ه ب ب
ن مطلق اکثريت طوريکه ه، اعالم افرادضمن اي سائل توب د خطرسازراازخوددورمی م د، می ديگری دوش هوب کردن ه انداختن ا ھم ن آنھ  دراي
 که منش کی تقی و آگاھی جزعبدالحسين نبودبه مطرح حزب وموقعيت ديگررفقا جان آنھا وبرای کشند بيرون ازآب را خود گليم که فکربودند
ه درمراحل ازجوئی اولي امی شدند، شھيد ب رادی تم ه اف ه شدند مصاحبه بودند،حاضربه دستگيرشده اول درضربه ک ان وب اتفی جزرحم ه ھ  ک
ا شدند،اما مصاحبه بودند،حاضربه شده نيزدستگير دوم درضربه که افرادی تمامی. شھيدشد ازجوئی یدرمراحل ه بازجوھ  افرادمصاحبه ازھم
ون نگرفتند ز سراسری ودرتلويزي رادی مصاحبه ني ه  رااف د، معروف ک دان پخش بودن شنھاد کردند،درزن رد پي ان را ميزگ  اول ماھھای درھم
 : که دوپيشنھادميدھد آنھا به نامه يک طی درواقع ميدھد، بازجوھا به کيانوری شخص

 .شود بررسی حزب وتخلفات برگزارشودوتاريخ حزب ازرھبران ميزگردی  ١
ام ميزگردی  ٢ ران ازتم شھای رھب ران چپ جنب شکيل دراي ه شود ت ا دررابطه ک اريخ ب ا ومارکسيست چپ ت ا شود، بحث ھ شه ت ان ري  جري

 .برود ازبين درايران وچپ مارکسيستی
ران که است توضيح به الزم ران ۶٢ درشھريور حزب ميزگردرھب ه چپ وميزگردرھب ن ۶۶ سال دوم درنيم رد.شود برگزارمی دراوي  ميزگ

ران دين ۶٢ درشھريود حزب رھب سه نوبت درچن ه درجل ای جداگان ددبازجوھا وکنترلھ ون متع ن شد، پخش سراسری ازتلويزي  ردميزگ دراي
 .بود عموئی محمدعلی تلويزيونی شوی اين مجری پرداختند، آن وعملکرد حزب افشای به حزب رھبران

ران اول، سال دريک بازجوئی درمراحل * ه حزب رھب د خودرا اطالعات ھم شترين وخردشدند، وکامألشکسته دادن ا شکنجه بي  درفاصله ھ
ی يا نشدند شکنجه يا دوم درضربه بود، دوضربه ه.شدند کنجهمحدودش خيل راد ھم ه اطالعاتی اف تند راک ه دراختيارداش ا ب ه بازجوھ د ارائ  دادن

امی. ا، تم د، خودرامعرفی افرادزيرمجموعه کادرھ د خودرامی قرارھای چگونگی کردن د وسرقرارنيزمی گفتن ا وحتی رفتن ه ت  چندھفت
ران ازمصاحبه ناشی روحيه ضعف اصلی ھای ازعلت يکی. دستگيرشدند سرقرارھا ھا، ازپائينی بسياری دوم ضربه بعدازدستگيری ه رھب  ب

د اعالم دواطلبانه ھا خيلی مصاحبه ازاين پس بود، عموئی ويژه ه کردن د، خودرامی اطالعات ک راد دھن  سرموضع کس ھيچ شدند، شکسته اف
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ود، ه خودنب وئی ازجمل ه عم ا ودرآن رفت اصفھان ب رای ج دانيان ب رد سخنرانی زن دادگاھھای. ک  شود آغازمی محاکمات ،فرمايشی دربي
 نمی عابدتأييد ومغازه شجاعی نفرمعزز، سه اعدام حکم گرفتند، اعدام حکم حزب مخفی نفرازسازمان سيزده نظامی دردادگاه ۶٢ دراواخرسال.

سند، می نامه ووصيت شود می ابالغ ھمه تأييدوبه نفر ١٠ اعدام حکم شود، ل نوي دام حکم ازاجرای قب ن اع ررا ١٠ اي ه نف ن نهحسي ب  می اوي
 گويد ومی کند می گريه افضلی .شوند می اعدام بعد ساعتی دانستند، می آنھا ھمه که است درحالی واين کنند سخنرانی ديگران برای که آورند
ان.است درميان جاسوسی مسأله دانسته نمی که دامت عطاري رده اظھارن ه ک د، می توب ری کن ارخود کبي د می اظھارتأسف ازک انگيری .کن  جھ
ا دررابطه وانتقادی مفصل نانسخ ه درون مناسبات ب رده جامع ری وموضع ک ادی گي سبت انتق ه ن وده حزب ب راد وشوروی ت د، می اي ه کن  بقي

ه جمعيت.ندارند حرفی کنندکه می واعالم نگفته افرادسخنی وده حزب علي د شعارھائی ت ر ١٠ سپس.ميدھن دانی نف ه بوس راسواربرمينی زن  ب
 ھم که کند می اعالم جمعيت گيردوبه خبرمی سيم بی با الجوردی اوين بعددرحسينه دقايقی ند،رب می)اوين درزندان هسرپوشيد سالن(تير ميدان
 .دھند شعارمی ھا شده وتيرباران توده حزب عليه چنان ھم شدندوجمعيت واصل درک به نھاآ اينک

ه ۶٣ درسال دانيان ھم وده زن ه ای ت ن ب ل اوي ست دراتاقھای.شوند می منتق ران هدرب ه حتی حزب رھب م ب  می ناموسی ی ناسزا و فحش ھ
ام پس ۶٢ دراواخرتابستان.کردند دھندوزدوخوردمی ده دادگاھھاموسوی ازانج ه منتظری هللا آيت نماين دان ب ده زن د ومی آم ه گوي ه راجع ک  ب

ران نباشد عمل شدت که بود اين)منتظری(نظرآقا يکی داشت نظروجودود حزب رھبران سرنوشت شوند اعدام حزب ورھب ا ن تفاده وازآنھ  اس
ران ازآنکه پس. است شده غالب نظراقا ولی .شوند افراداعدام نآ بايدھمه که گفتند می شودونظرديگراينکه د پی حزب رھب ه بردن ا ک  دادگاھھ

د، نمی تھديدشان وخطراعدام شدھ انجام سياری کن ا ب ه ازآنھ د تغييرروحي ه دادن اع موضع وب انونی ازفعاليت دف دوحتی حزب ق  شخص پرداختن
دون دانستندکه می کيانوری ويژهه وب حزب ازرھبران ازعملکردبرخی راعمدتأناشی دانستندوتخلفات مبرا حزبی خودراازتخلفات ا اطالع ب  آنھ

اع سرموضع ودوباره گيرند می ازآنھاموضع برخی کم کم گيرد، می شدت رھبران بين نيردرگيری دوره ازھمان. است گرفته انجام  خطاز دف
د قرارمی حزب قانونی مشی راين. گيرن رفتن موضع خب ا گ ه ھ ه ب دھای حزب بدن دان دربن ه ميرسد ديگرزن ران برخی ک د ازرھب د، تأکي  دارن

د می موضع کم نيرکم حزب بدنه کنند، می راتکذيب واعترافات مطالب وحاالآن بوده ازشکنجه ناشی ھا وضعف اعترافات  برخی وحتی گيرن
 ازکشوربه درخارج جديدحزب مرکزی کميته تند گيريھای موضع روند دراين .گردند می باز سرموضع به طورغيرعلنیه ب دوآتشه، ازتوابھای
 اقتصاد که بود کرده توافق منتظری نماينده جوانشيرنيزبا .داشت نقش رسيده می زندان داخل به گريخته جسته خبرش که خاوری علی رھبری
ان وبه طورفشردهه ب را کاپيتال نشيرجوا دھد، آموزش حوزه رابرای سياسی اده زب ساتی طی س ان جل ا وموسوی بي رای راضبط آنھ  ميکردوب
 .برد می حوزه

ود زندانھا وضع دربررسی االختياروی تام ونماينده بود داده اوحکم به منتظری. آيد می زندان به ناصری دامادمنتظر ۶۵ سال * ه. ب ائی نام  ھ
دانيان ا درموردشکنجه نيزاززن داند ھ رای گرفت رزن رد منتظری وب ن.ب ا حرکت اي ادی حدود ت دان ووحشت جورعب زي  شکست، رادرزن

د، راهه ب منتظری دادماد عليه شديدی جوسازی ولينؤوديگرمس الجوردی سرکردگی به زندانبانان دان شدن شکسته انداختن  علنی باعث جوزن
د جمع٣ شماره درسالن بودند، سرموضع که را ادیافر زندان رهدا اشد، زندانيان جديدازجانب مواضع تدريجی شدن ل.کردن دانيان تحلي ن زن  اي
 به قوا تناسب حتمأ که شد

ه و برکنارشد دادستانی۵  شعبه رئيس ۶۵ سال غذاکردند، واعتصاب اعتراض به شروع درنتيجه تغييريافته، غيرراست سودجريانات  جای ب
اريخ مجموعه درباره تحليلی  تحقيق هوگر تشکيل اوقصد. شد شعبه بود،رئيس منتظری ازپيروان ناصرکه اوحاج بش ت ن راداشت چپ جن  واي
تانی، ديگرنيروھای مخالفت با والبته اردبيلی موسوی باپشتيبانی کاررا ام دادس ارتحقيق داد، انج  مھدی باشرکت فقط جزب پيرامون درآغازک
 .کردند مطرح االتؤس سری يک شد، انجام پرتوی وھادی پرتوی
سته ھای درسالن آموزشگاه درسالن حزب رھبران تند درب اق درب .قرارداش الن ھای ات شگاه س د را آساي  عراقی رحيم اميرمعزی، .بازکردن
 موافقان که آن تا وجودآمد،ه ب کشمکش کارتحقيقی با ومخالفت درموافقت حزب رھبران بين سالن درھمان.بردند جا آن رانيزبه زھرائی وبابک

ل نظراطالعات تحت خانه يک به طبری دادند، انتقال ديگری جای رابه وکيانوری جودت پناه،کيھان، ،گالويژ،قائمبھزادی يعنی تحقيق به  منتق
ه را وھمسرش شد زد نيزب د ن اتی اوبردن ا رادرآن خود واوکارتحقيق ه ج دان درمجموع داد، ادام رد، جوزن يس ۶۵ درسال تغييرک دان رئ  زن

م شرايط دراين.شد وی ينجانش منتظری ازھواداران برکناروميثم دان رهداا ھ دانبانان زن م وزن دانيانان، تعرضی حرکات وھ  تضعيف باعث زن
دھا داخل به انتظامی نيروھای ھا، اتاق بازرسی باربرای يک ازجمله .اوشد أموران شدند وارد بن د وم واع٣ دربن ارد ان  وساطوروگزارشات ک

شان رانيزدعوت ولينؤازمس ای وعده برگزارکردند خودرا ھای بازرسی ھای تهياف از نمايشگاھی کنند، می پيدا وآموزشی تشکيالتی  کردندتان
وده چه منتظری نماينده کرد عمل نتيجه دھندکه د.است ب وابين٣ دربن دين اکثرأازت د مجاھ ه بودن د باشرايط ک دان جدي ه زن شته سرموضع ب  برگ
 .بود ۶۶ درسال مثيم برکناری روند ناي نتيجه.بودند پيوسته گيری موضع اين نيربه چپ نيروھای.بودند
 موضعی بودکه ابراھيمی انوشيروان ھا اعدامی ازاولين. نمود اعدام احکام اجرای به اقدام ووحشت، رعب وتشديد ايجاد انگيزه با جديد ولؤمس

اهپ گالويژوقائم جودت، روزبعد. شد درزندان روحيه وتضعيف دوباره ارعاب باعث خبراعدام. داشت ھم متعادلی ا ن  می ناصرصحبت جاج ب
 .کنند نيزاعدام را بقيه است ممکن دارندکه وابرازمی کنند
 ھای پرونده ھای ونمونه شد گفتگوئی وپرتوی جودت بين شرايط دراين. کنيم صحبت ھستند، سرموضع که ای توده باافراد ما بدھيد اجازه پس

ه را ھا پرونده اين ھم وجودت شد داده آنھا به بازجوئی شان وحجری ئیعمو ب ا داد ن شان تاب سائل دادن ن ازجوئی درونی م  مطالب وبرخی ب
ه ژهه وب شده ارائ ازجوئی وي انوری درب ه کي ا ب سائل ووجودبرخی آنھ ن زشت م ده دراي ا، پرون ا ھ شتربه آنھ ارتحقيق خودبرای سمت رابي  ک

ديل حزب وخيانت اشتباه پذيرش رابه آنھاتا رود می آسايشگاه درسالن رھبران بعضی ھای اتاق به جودت .کند وفرارازخطرجلب  مواضع وتع
 زمان درھمان شود، می دعوا آنھا بين که کنند، صحبت پناه وگالويژوقائم جودت با تا آورند می شعبه رابه وحجری زرشناس عموئی،.کند عقان

د، نفرنمی سه اين که کند می بازاعتراض کيانوری انع کسی توانن د راق ه وھیوازھرگر واوحاضراست کنن يش باشد، ک د پ ا اوبياورن ا ت ا ب  آنھ
راد طورنوبتی به .کند می راايفاء کيانوری منشی نقش سناريومريم دراين کند، وقانعشان صحبت يش اف ا راپ د، می آنھ اريکی يک حتی آورن  ب

 نيزچندين پورھرمزان محمد ند،ک اش خفه جا ھمان که کند می وسعی آيد می کيانوری اتاق به قبلی نقشه با چپ ھای ازگروه يکی ازھواداران
 يک اجرای ترتيب ودادستانی زندان مقامات که کنند می پيشنھاد ناصر حاج به پناه قائم و گالويژ جودت، .بود پيداکرده درگيری کيانوری باربا
د راافشاء وحزب صحبت ای توده زندانيان آنھابرای که بدھند اوين رادرحسينه برنامه دين کنن د ترتيب وب ا نگذارن دانيان ت د سرموضع زن  بمانن
ده آنھا احتمالی عام وازقتل وگيری درآين د جل ا لهأناصرمس حاج .کنن انوری راب ان کي ذارد می درمي انوری. گ اع دراول کي د می امتن  ووقتی کن
ه بدھيد اجازه که گذارد می شرط کيانوری بيند، می کاررا تدارک دادسرا ريم من ک اقی وم ا درات م ب دگی ھ يم زن ده وپس کن  دادسرامبنی ازوع

د. پذيرد می را ميزگرد حضوردراين ھم باال،کيانوری مقامات با قضيه اين کردن برمطرح ه کارگسترش قرارشد بع ات يابدوميزگردکلي  جريان
دازآن.برگزارشود چپ راد ناصر اجح بع ه ازاف روه اولي ه چپ ھای سازمان تحقيق گ وی وھادی مھدی ازجمل رای پرت رد ب  دعوت ميزگ
وده ازحزب.شد نيزدعوت يریازط.کرد ران ت ری، اي انوری، طب زادی، جودت، کي ژ، بھ ائم گالوي اه، ق ان، پن ادی مھدی کيھ وی، وھ زز، پرت  مع

 بين استراحت دقيقه ٢٠ و)ونيم ساعت يک دردوبخش(ساعت٣ ھرجلسه.شد شروع ميزگرد ۶۶ ازآبان. داشتند شرکت درميزگرد خرسند عباس
راه دوبخش ا ھم يلم ب رداری ف ونیتلو ب سه ٢٧ يزي ه ساعته٣ جل وده حزب ب سه ١۶ و ت ه ساعته٣ جل ای ب دا ديگراختصاص گروھھ رد پي  ک
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 يک اشرف نفرازگروه يک اقليت ازفدائيان شيروانی بيژن اکثريت فدائيان)خاتمی محسن  فراستی مسعود  اکباتانی(نفر٣ رنجبران ازگروھھای.
ر يک پيکار نفر ه نف ستھا دونفرازاتحادي درام(کموني ریرھ پ ی ب ه يک )کاشانی وعل راز يک  نفرازسھند يک  نفرازکومل  کمونيست حزب نف

ری. ناصربود حاج ميزگرد اين مجری چنين ھم کردند، شرکت ه گفت می طب ه ک زاج کسالت علت ب ان ولکنت م  ناچاراست دراثرسکته زب
د استفاده بود، منتشرشده که کژراھه ازکتابش رد اودرطول. کن اب درصد ٨٠ ميزگ ه کت ه راجع راک سائل ب ود، مطروحه م د درميزگردب  خوان

دھا که اين وجالب ميداد شد،پاسخ می ھم واگرسئوالی ه برخی بع ه شدند مدعی دروغ ب اب ک ه کت ود ننوشته راخودطبری کژراھ أموران ب  وم
ری ديگری بخشو افراد ھمه درنھايت .کردند می باکيانوری برخوردجناحی بازھم درميزگرد وکيھان جودت .بودند نوشته برايش ه ازرھب  راب

 داشت؛ وجود بخش سه رھبری درسطح درزندان که است توضيح به الزم.بندآوردند
ه کارتحقيقی بند، درھمان اغلب که وکارتحقيقی درميزگرد کنندگان شرکت  ١ ون وترجم ام مت د می راانج ه دادن ارت ک د عب انوری، :از بودن  کي

 ونيزطبری خرسند عباس اميرمعزی، پرتوی، مھدی کردند، می زندگی تنھا ھای دراتاق وانشيرکهج کيھان، پناه، قائم گالويژ، بھزادی، جودت،
ات که داشتند قبول آنھا.بودند کارتحقيقی يک انجام درچھارچوب دادستانی با ھمکاری به معتقد افراد اين.کردند کارمی اززندان بيرون که  تخلف

 می تبليغ چنان ھم را امام ازخط ودفاع داشته راقبول اسالمی درموردجمھوری حزب سابق مشی خط.مقصراست وحزب گرفته صورت حزبی
 .کردند

ران برخی ازجانب تخلفاتی بودند، معتقد ذوالقدرکه باقرزاده، شلتوکی، حجری، عموئی، مانند افرادی  ٢ ه صورت حزب رھب ی گرفت ه ول  بقي
 راکم اسالمی جمھوری ھمچنان اما نبودند، ۶۶ درميزگردسال شرکت يا ستانیباداد تحقيقاتی ھمکاری حاضربه بودند، اطالع بی ازآنھا رھبران
سبت دستگيری از درقبل حزب مشی وخط سياست وھمان وبيش ه ران ول اسالمی جمھوری ب تند راقب ان حتی.داش زاری درجري ات برگ  انتخاب
 .کردند می شرکت انتخابات دراين درزندان جمھوری رياست يا مجلس

 اسالمی جمھوری با خصمانه برخورد. گذاشتند نمی حزب تخلفات راروی وبحت نداشتند راقبول اسالمی جمھوری ورکلیطه ب که افرادی  ٣
 وسعيد زرشناس کيومرث پورھرمزان، محمدزاده، رفعت آئين، ازنيک توان افرادمی اين ازجمله.داشتند اعتقاد براندازی به تعبيری وبه داشتند
 .برد نام آذرنگ

سبت ازدستگيری قبل تا رھبری افراد تمامی مواضع به نسبت که است یضرور جا دراين  ه ن  ۶٠ درسال. شود داده نيزتوضيحی حکومت ب
د قرارمی سياسی تأودراختيارھي نويسد می ای مقاله محمدزاده رفعت ن او .دھ ه دراي ه مطرح بحثی مقال اد حزب مشی خط وب د می انتق  کن

ا است پارچه ويک تئوکراسی ايران حکومتی نظام که کند می اوتأکيد. تقرارحکومت قصد وآنھ دوبحث الھی اس سيم رادارن دی تق  جناحيھای بن
 غيرسرمايه راه دنبال به کدام ھيچ ھستند، کمونيست ضد حکومت جناحھای تمامی.است امراشتباه درماھيت حکومت اين در وقشری بين روشن
 سياسی تأھي ازاعضای يک ھيچ شرايط درآن .باشد داشته مخالف موضع ومتحک مجموعه درمقابل بايستی روحزب بودوازاين نخواھند داری
 گيری موضع ای مقاله طی سياسی تأدرھي مقاله آن عليه ھاتفی حتی کنند، می گيری موضع آن وعليه پذيرند نمی را محمدزاده نظررفعت اين
د، درزندان که رھبری گوناگون ھای بخش ميان مناسبات درزندان.کند می ه بودن ن ب ه صورت اي ايکوت اول بخش وسوم دوم بخش بودک  راب

 بود، دوجناح اول بخش.کردند نمی باھم نظری وتبادل بحث گونه ھيچ ولی داشتند، رابطه باھم پرسی واحوال درحدسالم وسوم دوم بخش.کردند
 .داشتند شديد درگيری وکيھان جودت با کيانوری مثأل
   .برخدا مرک : داد شعارمی اعدام درلحظه زرشناس کيومرث. شدند اعدام سزرشنا وکيومرث سعيدآذرنگ ۶٧ تيرماه ٢۶ در

ان ازآن پس  دانيان جمعی کشتارھای زم ون. آغازشد زن ا تلويزي اق ھ ا ازات ه ورود شد، برداشته ھ ا روزنام د، قطع ھ دانيان گردي وع زن  ممن
د، خارج حزب رھبران ازبند راکه کسی ولينا ھا دادگاه ازتشکيل پس .شد تشکيل عقيده تفتيش ودادگاھھای شدند المالقات ود کردندوبردن  محم
وزنمی کارزندانيان جای اين تا ديگررابردند، ای عده اوچندروزبعد درپی. بود کمونيست حزب ازاعضای ھنری ستند ھن ه دان  .چيست قضيه ک
ا دارداشتند، تاريخ اگرحکم يا داشتند، اعدام حکم بردند، می که را افرادی الوف سرموضع ام د، ع اره بودن ه دوب اه ب د می دادگ ری. بردن  ازرھب
ه کيانوری و عموئی پرتوی، مھدی فقط حزب اه راب د دادگ ا. نبردن د زنھ راد از.رانيزنبردن ه اف ه حزب مرکزی کميت ه ک اه ب د دادگ دام رفتن  واع
د ازکشتارھا، پس .وناظربودند بقائی ارتشيار،محمودروغنی، تفرشی، فم فريدون نشدند، ه ناصرازخوشحالی حاج چندروزبع د ب ا بن د می آنھ  آي

انوری. نخواھدشد بنداعدام ازاين ديگرکسی بعد به ازاين گويد ومی دھد می وماجراراتوضيح ا کي نيدن ب ه ناصرازخوشحالی حاج سخنان ش  ک
ايه دون ازاودورشده مرگ س ه توجه وب ل ب دانيان وسيع عام قت د زن ه روزگذشته، درچن د می قھقھ دان والنؤمس .زن دادی ودادستانی زن  تع

د تاالروحدت به را مانده باقی اززندانيان انوری ازحزب .بردن وی کي د سخنرانی وپرت ا وازآن کردن ه ج راد ھم ه راسواربراتوبوس اف وی ب  جل
ه عمومی عفو يک عنوان رابه آنھا تاآزادی بردند ملل دفترسازمان ايش ب د نم ن سپس. بگذارن ا اي ه را ھ ل ب د مجلس مقاب اتا يکی .بردن  زمقام
 اعالم .بيايند مجلس مقابل به ھمه که بودند گفته زندانيان ھای خانواده به. بود مجلس دربالکن درکنارمقامات ھم طبری. کرد سخنرانی حکومتی
انوری، فقط برود، اش خانواده ھمراه مجلس ازمقابل ھرزندانی که کردند وی کي ی وبابک پرت ه زھرائ دان ب شتند زن انوری .برگ  ٧٠ ازسال کي
وی مھدی. کردند می زندگی اطالعات نظروزارت تحت خانه ودرآن شود می منتقل اوين اززندان بيرون ای خانه فيروزبه مريم با ھمراه  پرت
 وعمأل منتقل اش خانواده وپيش خود منزل به ٧٣ نيزازسال محمدعموئی شوند، می آزاد ٧٢ درسال ودکتربقائی تفرشی فم وفريدون ٧٠ درسال
الغ حکم ٧۴ درارديبھشت فيروز ومريم عموئی که آن تا ،شود می آزاد ا خودرا آزادی اب د ب ه تأيي د می دريافت ای خامن مأ کنن  می آزاد ورس
ل ازکيانوری وجدا خود منزل فيروزبه مريم.شوند انوریزني ٧۵ درسال .شود می منتق ه کي ه اطالعات نظروزارت تحت ازخان زل ب  خود من
 .شود می آزاد رکاملطوه وب منتقل اش خانواده وپيش
 __پايان

 


