
  ايران با انتشار يک کتاب در

  اسناد توقيف شده
  حزب توده ايران
  بايد منتشر شود

  
، که ظاهرا شامل اسنادی مربوط به حزب توده ایران رانی ایاسي اسناد سی تحت عنوانآتاب

 . کرده استمنتشر  در دو جلدیرانيبهروز طاین اسناد را . ایران منتشر شده است است، در
ران در یتوده ا  است از اسناد حزبیا ن آتاب، مجموعهیا:  گفته استرانی ایمعاون اسناد مل

نش شده یگز  برگ سند20000ش از ي پرونده با ب2200ك به یان نزدي آه از م1320دهه 
  .است

که " پرونده"این گزینش بر چه اساس و با کدام ضابطه انجام شده و اسناد چه ارتباطی با 
 .ت دارد، بر ما معلوم نيستعی کننده پرونده سازی اسامعموال تد

آن در  تي فعالی حزب و چگونگیته مرآزي اسناد آمکتاب به گفته معاون اسناد ملی از ميان
 .برگرفته شده است آشور یشهرها

اسناد آه مشتمل بر اسناد  گری آه در آغاز آتاب چاپ شده دـ یته مرآزيبه جز اسناد آم
م و چاپ ي تنظییب الفبايترت  و بهیاستانك ي مختلف است، به تفكیت حزب در شهرهايفعال

  .شده است
شگفتار ي پیر و اسناد، دارایده تصاویفهرست و گز ران عالوه بری ایاسيآتاب اسناد احزاب س
معاون اسناد سازمان و سرپرست پژوهشكده اسناد و   است آه توسطیو مقدمه نسبتا مفصل

  . نوشته شده اند"یرانيبهروز ط"
های اول تاسيس   بویژه در سال-مهم ترین اسناد حزب توده ایرانحالی است که  این در

آیت " مکاتبات رسمی است که رهبری حزب توده ایران با رهبر انقالب -جمهوری اسالمی
اختيار دفتر  داشته و نامه ها و هشدار باش هائی است که بصورت مکتوب در" اهللا خمينی

کنار گزارش  این اسناد، در. ار هاشمی رفسنجانی قرار داده استاختي آیت اهللا خمينی و یا در
 از جمله دبيراول وقت حزب -های مربوط به دیدارهای برخی رهبران حزب توده ایران

 علی خامنه - از جمله با هاشمی رفسنجانی- با رهبران جمهوری اسالمی-نورالدین کيانوری
خش مهمی از اسناد حزب توده ایران نيز در ب.  داشته اند-... آیت اهللا بهشتی، بنی صدر-ای

" هادی غفاری" آذر در دو نوبت توسط 16جریان یورش به دفتر مرکزی حزب در خيابان 
همچنين است . اختيار ارگان های امنيتی جمهوری اسالمی باید باشد به سرقت برده شده که در

یان دستگيری رهبران جر اسناد مربوط به صورتجلسات هيات سياسی حزب توده ایران که در
تاریخ  همه این اسناد بخشی از. حزب و ضبط اسناد بدست ارگان های امنيتی افتاده است

ها  جمهوری اسالمی و حزب توده ایران است که حتی برای یک لحظه از خواست انتشار آن
 .نباید غفلت کرد

و به همين دليل از ما بزودی کتاب یاد شده درباال را با جزئيات بيشتری معرفی خواهيم کرد 
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