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  رانيا  حزب تودهیگانگينهال وحدت و 
  یت با چه بهائيان اآثري و فدائ

  نشست؟ بار ب
  
  
  

ه   آاشته ب  1350 آه حزب از سال     ی باالخره نهال  1360در سال    د و   ود ب ار آم ب
ا   یريها و موضعگ     ح روش ياز به تصح  ان خلق آغ  يسازمان فدائ   نادرست خود     یه

ران يا است حزب تودهيك شدن به سياط آامل در راه نزديآرد و گام به گام و با احت
ان ي و سازمان پا   ها و آارآرد حزب       دگاهي آامل د  یگرائم آه به ه   یآار. اقدام نمود 

  .افتي
  



ران و انشعاب در چند يا  ران به حزب تودهيان خلق اي فدائوند سازمانيآغاز پ
   یكيگروه چر

با حزب ) تیاآثر(ان خلق ياست سازمان فدائي سی شدن همگونیپس از قطع  
 و یدر آغاز پنهان" یرود  ليهل" و " آشتگریعل"  مرآب از یگریران، گروه دیا توده

 یم رهبرين بود آه تصمیآنها احرف . دندی تدارك انشعاب از سازمان را دیباالخره علن
 یران با عجله و بدون مراجعه به همه اعضایا   به حزب تودهیكینه نزديسازمان در زم

تا آنجا آه به ما .  در سازمان نداشتی طوالنیا سابقه»  آشتگریعل«. است سازمان گرفته شده
ته يت آمی عضو بهیوسته و پس از مدتي انقالب به سازمان پیروزيگفته بودند، او پس از پ

ن ی سازمان به حزب با ایكیاو، آه از همان آغاز نزد.  سازمان انتخاب شده بودیمرآز
 یگروه" یرود  ليهل" سازمان بنام یته مرآزيگر آمیك عضو دی مخالف بود به آمك یكینزد

ك ی سازمان متشكل آرد و یاسيات سي هی را همراه چند تن از اعضای ناراضیاز آادرها
ه يب داد آه علي سازمان ترتیاست رهبريه سيز عليه را نیك نشریل داد و ي تشكون رايفراآس

  .گرفت  یآن موضع م
م ي همگان آشكار شد و گروه آشتگر تصمی زود برایلي خیونيت فراآسين فعالیا  

 سازمان از ین انشعاب، رهبری شدن ایش از علنيپ. گرفت رسما از سازمان جدا شود
 سازمان و گروه ی از رهبریدر جلسه مشترآ" داور"ن  حزب خواست آه بعنوایرهبر

ل يچگونه دليدند هیارانش دی آه آشتگر و ی ساعته هنگام5دار ین دیدر ا. آشتگر شرآت آند
ه يانيرفتند آه فعال از پخش بی ندارند، پذ-رانیا  است حزب تودهي در برابر سـ یا قانع آننده

متاسفانه، آنها صادقانه با . ميدا آني پیم و راهیو آنند تا دوباره با هم جمع شیانشعاب خوددار
ها فرستاده بودند و بامداد   ه انشعاب را قبال به شهرستانيانيرا بیدار برخورد نكردند، زین دیا

  !دیروز بعد پخش گرد
 یز انشعابين" رزمندگان"و " آارگر راه"، در دو سازمان یان منفین جریهمزمان با ا  

ن دو سازمان هم ی ایرهبر. وستنديران پیا ما به حزب تودهيان مستقآنندگ  رخ داد و انشعاب
  . خود بوجود آوردندیاسي سی در خط مشیرات مثبتييتغ

به " رنجبران "یستي حزب مائوئیوستن دو دختر از اعضايان، پین جریبه موازات ا  
  به حزبین دو دختر در نامه دردناآیا. ها را به خود جلب آرد  توجهیحزب، تا مدت

 موهن از یاي با آلمات بس-ن سازمان یها عمر خود را در ا نكه سالیران، از ایا توده
  .د نمودندیاند، ابراز تاسف شد  تلف آرده-رهبرانش نام برده بودند

  ی تا دوستیاز دشمن
ش، از يها پ ان خلق، از سالي و دوستانه حزب ما نسبت به سازمان فدائیروش انتقاد  

 آه ی مبارزین سازمان از جوانان انقالبیزمان ا  در آن. دیز گرد آغا50همان اوائل دهه 
 یاسيت اختناق سيط حاآمیشد، آه در شرا  یل ميرفته بودند تشكی را پذیستي مارآسینيجهان ب

 یگانه راه براندازی را بعنوان یكیوه مبارزه چري دوران شاه، به اشتباه شیوحشت آور ساواآ
ان خلق،  هم زمان ي سازمان فدائیكی چریهواداران مش. دندده بوی حاآم برگزینظام استبداد

 رو به انقالب، روش یها  حزب ما در سال. اد بودیان خارج آشور هم زیان دانشجويدر م
ا ي آه در مجله دنید و مقاالت مفصلین سازمان برگزی را نسبت به ایا  دوستانهیانتقاد
 كین نظرات را به گوش چرید ايآوش  یآرد، م  یپخش م" رانیك ايپ" و ینوشت و در راد یم

 به یستيگر انتشارات مارآسین و ديگر، آار حزب در فرستادن آثار لنی دیاز  سو. ها برساند
ها بدست افراد سازمان  دن آنيع و رسيز و آوچك شده در سطح وسی ریها صورت جزوه

ن سازمان یشگام اي پیها  دردناك گروهیها كسو و شكستیان خلق آه تشنه آن بودند از يفدائ
در » ها از راه روستاها ر شهريتسخ «یستي مائوئ-یكیوه جنگ چرياده آردن شيدر راه پ

. ژه در تهران آشاندی در شهرها و بویكیان خلق را به طرف جنگ چرياهكل، سازمان فدائيس



ن ن سازماین دوران ایوه آار ايم شاه شین رژي از مرتجعی و ترور آسانیمي تیها  خانه ل يتشك
گر ی دیها ران و گروهین خلق ایست، مانند سازمان مجاهدير مارآسيگر غی دیها و گروه

 هم بر یار سطحي بسی خراشید، آه بازده آن حتی گردیستي مائوئیها  گروهیمسلمان و برخ
ن فرزندان ی از فداآارتریورد و تنها شمار روز افزوناي وارد نیم استبدادی رژیدست و پا

  .ها گرفت  آن خلق را ازیانقالب
 یها  ن و تهمتي توام با توه ن واآنشیتر  ران با سختیا  در ابتدا، انتقادات حزب توده  

 و پس از آن در 1334 - 1320 یها وند با عملكرد حزب در ساليناروا به حزب در پ
  .دیمهاجرت روبرو گرد

 تي شدن فعالی و علن1358  ت حزب در ساليپس از انقالب و پس از آغاز فعال  
ن سازمان ی ای، رهبریستي آوچك مائوئیها ها و گروه  گر سازمانیان خلق و ديسازمان فدائ

  !شد  یران هم نمیا   حزب تودهیدار و گفتگو با رهبری حاضر به دیها حت تا مدت
  

  یاست جمهوريصدر به ر  یانتخاب بن
 یبانيصدر با پشت  ی مهندس بازرگان، بنی پس از استعفای، آم1358پنجم بهمن ماه 

 مردم، به عنوان ین آرايت سنگی، با اآثریغاتين تبلينه سنگیآشكار رهبر انقالب و با هز
 یصدر را از دوران طوالن  ی حزب، آه بنیرهبر. ده شدی برگزی اسالمیس جمهوريرئ

 داشت، پس از یت او آشنائيها و شخص شهیشناخت و با افكار، اند  یس میاقامتش در پار
ران مرتكب اشتباه ی با صراحت آامل اعالم آرد آه ملت ای جمهوراستی به ریانتخاب و

  ! خواهد بردین اشتباه خود پی نخواهد گذشت آه به ایزي شده و چیبزرگ
  

  یصدر با مهندس بازرگان و رهبران نهضت آزاد  یتفاوت بن
 ین حال آه در دشمني در عیارانش در نهضت آزادیصدر و مهندس بازرگان و   یبن   

كا اشتراك نظر داشتند، ی با امری و همكاری و عالقه به جلب دوستیسم و اتحاد شورويبا آمون
ك طرف و یزاده از   صدر و قطب  یان بني می زندگیها  یها و بستگ  یژگیگر وی در دیول

ارانش یبازرگان و . ر وجود داشتی ناپذیگر تضاد آشتی دیارانش از سویمهندس بازرگان و 
  . بودندیغل و غش و دور از جاه طلب یت، بهن پرسيف، می شریافراد

:  ن گفتياش چن ین سخنراني در اولیاست جمهورید انتخابش به ريصدر پس از تائ  یبن  
.  دور استیليران ندارد چون خی ای برای خطریكا دشمن ماست، ولیدرست است آه امر«

  »!است ستادهی ایتر پشت سرحدات شمال  دشمن خطرناك
م و دولت افغانستان ي را آزاد آنین شوروي مسلمان نشیها  یمهورم و جید برویما با«

  )1359ماه ی اوائل دیانقالب اسالم(» .میرا سرنگون ساز
ر یآرد و همزمان با او، وز  ین اظهارات را میاو در سمت فرمانده آل قوا ا  
 بدون ی سفارت شورویها ب اولی نفر از نا21ز دستور داد ين» قطب زاده«اش  خارجه

كطرفه اعالم آرد آه یران را ترك آنند و بطور یك هفته خاك ای، ظرف یليچگونه دليه
 بود، یران و شوروی آه شامل تعهدات متقابل ایران و شوروی ا1921مان ين ماده پیمهمتر

  !لغو است
  

  یكائي امریها گروگان
ان، ریكا در ای سفارت امریكائی امریها  گروگانی آزادیكا برای امریها در اوج تالش

با ارائه . ران آمدیكا به ایشنهادات امريرآل سابق سازمان ملل با پيم، دبیآورت والدها
  .د شدیصدر تشد  ی قطب زاده و بنیها  آه او همراه خود آورده بود تالشیشنهادهائيپ



شنهادات آورت يسه با پیصدر و قطب زاده را در مقا  یها و اقدامات بن آن تالش
  :ردسه آید مقایم بایوالدها

رد و به يش گي در پی آشكاری و ضد شورویستياست ضد آمونيران سیدولت ا -1
سم به مناطق نفت ي نفوذ آمونی برایچگونه راهيران هینان بدهد آه از راه ايكا اطمیامر
  .ر جنوب وجود نخواهد داشتيخ

كا، ی مخالف دولت افغانستان و در جبهه امریروهاير نیران در آنار سای ا -2
  .ردي قرار بگی عربستان سعودپاآستان، مصر و

 آند و توسعه یزی طرح ری غربی خود را با آشورهای اقتصادیران همكاری ا -3
  . آندی خود داریستيالي سوسی با آشورهایع اقتصادي وسیدهد و از هرگونه همكار

نماها، آه   انه چپی از حرآات ماجراجویري با بهره گی اسالمی دولت جمهور -4
  .ران را سرآوب آندی ا شود، حزب توده  یمسم انجام ير پرچم آمونیز

كا روابط حسنه یل دهد و با امری را بطور گام به گام تحویكائی امریها   گروگان -5
  .برقرار آند

  
  :دهد  یران وعده میكا به این اقدامات و تعهدات، امریدر برابر ا

  .ت بشناسديران را به رسمیانقالب ا -1
گر مانند دوران شاه در امور یرد و دیپذ  یران را می ای و اقتصادیاسي استقالل س -2

  .ران دخالت نخواهد آردی ایداخل
  . نخواهد آردی در مورد برگرداندن و محاآمه شاه مقاومت -3

  
ران آمد و در ظاهر ی سازمان ملل به ایكا، از سویات امری به جنایدگيون رسيسيآم

ك آنگره ین سروصدا ی خفه آردن ای آرد، اما درهمان دوران قطب زاده برایهائ  یدگيرس
  . در مورد افغانستان براه انداختیگرید
  

  توطئه قطب زاده
 ی خطرناك را برایك آودتای صادق قطب زاده مقدمات 1361ن ی فرورد30روز 

او  . دیگر و در دست گرفتن قدرت تدارك دی دیك سلسله آشتارهای و ینياهللا خم تیآآشتن 
ن ی ای از اجرایريآشف و جلوگ. زداشت شدات باين عملیش از آغاز ايتنها چند ساعت پ
  .دی گردیران عملیا  له حزب تودهي منحصرا بوس. . . نوژه، طبس و یتوطئه ماننده آودتا

 شمال یها اباني از خیكی، در )ر خارجهی از سمت وزیبعد از برآنار(قطب زاده   
 ی از افرادیا دهب داده بود و عي خود ترتیار بزرگ و پر زرق و برق برايك دفتر بسیتهران 
ضمنا او با . آردند  ی تهران بودند در آنجا رفت و آمد می الابالیشترشان از قشرهايآه ب
  یها م نه دفتر او را آنیك داشت و احتماال هزیان پولدار هم روابط نزدی از بازاریشمار

  .پرداختند
 به ما او.  حزب ما توانسته بود در دفتر قطب زاده رفت و آمد آندی از اعضایكی

 در آشور اوضاع عوض یدهد بزود  یاران خود وعده میگزارش داد آه قطب زاده به 
  !خواهد شد
 یتر  قي نبود آه بتواند از قطب زاده اطالعات دقیتين عضو حزب در مقام و موقعیا

ان ضد ي را آه در م"یريسرهنگ آب"م گرفت يحزب تصم. ش بدست آوردیها  درباره نقشه
اعتبار و اعتماد افسران . ك آندی برخوردار بود به قطب زاده نزدیا ژهیار وون از اعتبيانقالب

نجا بود آه او ی از ایريسرهنگ آببودند به    ماندهیضد انقالب دوران شاه آه در آشور باق
 یكیل او را ين دليروز بود و به هميم سرنگون شده شاه معاون فرمانده آل هوانیدر زمان رژ

  .شناختند  یش میااز وفاداران به آن گر



 ین افسراني انقالب از اولیروزيت حزب، پس از پي پس از آغاز فعالیريسرهنگ آب  
از آن .  آندین گروه را خنثی چندی آودتائیها آه با حزب ارتباط گرفت و توانست نقشه بود،

 آه در آن یشهریاالسالم ر  و حجتیريسرهنگ آب. »ماين«پرست   جمله است گروه شاه
ان ي، بعدها و در جریشهرير. (گر در ارتباط بودندیكدی ارتش بود، با یتان نظامزمان دادس

كه از يدر حال!  حكم اعدام صادر آردیري آبیران برايا  محاآمه افسران عضو حزب توده
  !)آرد  ی میورش به حزب اطالع داشت و با او همكاريش از ي او، از پیها شيگرا

آه در آن زمان » یشهریر«ما با ي مستقت داد تای ماموریريسرهنگ آبحزب به 
مقامات سپاه هم آه . هنگ آندا خود را با او همیرد و آارهاي بود رابطه بگیدادستان نظام

  .ان بودندیر نظر داشتند آامال وارد جریاحتماال قطب زاده را ز
: ان گذاشتير با دوست ما در میش داشت به شرح زي را آه در پیا قطب زاده نقشه

 آارم  رم و نقشهيق و با آمك دوستانم قدرت را در دست بگيظر دارم با تدارك دقمن در ن«
 آه آامال مشرف به یدر جماران، در جائ" امام"من در شمال خانه محل سكونت : ن استيچن

 را اجاره یا دن است، خانهی امام در موقع گردش روزانه قابل دیخانه امام است و از آنجا حت
 مهمات به آنجا خواهم برد و در یام و به آمك دوستان چند خمپاره انداز و مقدار آاف آرده

ر ی سایها م آرد و در همان زمان خانهيكسان خواهیساعت مقرر خانه امام را با خاك 
و يبالفاصله  خودم به دستگاه راد. م آردينش داغان خواهين درجه اول را با ساآنيمسئول
گر يآنم آه حزب توده در صدد آودتا برآمده و امام و د  یروم و اعالم م  ین مويزيتلو

ها را  یا آنم آه در همه جا دست بكار شوند و توده  یمسئوالن را آشته و مردم را دعوت م
 و اند همه سران حزب توده بازداشت واعدام شده، هين اقدامات اولیهمزمان با ا. عام آنند قتل
  ».ام  اسالم شدهی جمهوریناجب من ين ترتیبه ا

ها  گر دوستانش را بدون آنكه تمام نقشه را به آنی خواست آه دیريسرهنگ آبقطب زاده از 
ه ي مخارج اولین اقدامات هم قطب زاده گفت آه فعال براینه ایدر مورد هز. د آماده سازدیبگو

ام و اگر الزم   گرفتهون تومانيليك می است یعتمداریاهللا شر تیاز صندوق حق امام آه نزد آ
 بودجه ما در عربستان است و من هم اآنون ی منبع اصلیشتر خواهم گرفت، وليشد ب
  ».ورداي را بصورت ارز بیام آه پول آاف ام را به آنجا فرستاده ندهینما

شرفت آرد، قطب زاده به دوست ما گفت آه او به افسران ي پینكه آار تدارك آمیپس از ا
 داشته باشند و بتوانند در لحظه یادیه در درون ارتش نفوذ و اعتبار زاز دارد آي نیارشد
گر ی دی واحدهای مخالف از سوی آردن عمل احتمالی خنثی را برایني معین، واحدهايمع

سرهنگ  به ما اطالع داد، آه در نظر دارد یريسرهنگ آب. ارتش و سپاه وارد عمل آنند
 نفوذ و یني زمیرويان افسران نيود و در مس جمهور بي رئی را آه مشاور نظامانيعطار

 هم انيعطاردانست آه  ین وقت، او نمیدر ا.  دعوت آندی همكاری داشت برایادیاعتبار ز
 در یشهریشنهاد خود را با رين پی هم ایريسرهنگ آبم و یما موافقت آرد. عضو حزب است

 و انينگ عطارسرهم بهتر است یدی دیپس از چند. ان گذاشت و او هم موافقت آرديم
 هم یگرینكه دین دو از ای ایاطالع  یرا ممكن است بیم، زي را با هم آشنا آنیريسرهنگ آب

  .مینطور آرديهم. جاد آندی ایعضو حزب است دشوار
مرتبا روند هر روزه آار دارودسته قطب زاده " یشهریر"ن تدارآات، یان ایدر جر  

ن آه قطب زاده خمپاره يهم. داد  یالع ماط" امام" به یا  و خامنهیق رفسنجانیرا از طر
گر مقامات گفت ی دی از سویامام برد، رفسنجان  اندازها و مهمات را به خانه مشرف به خانه

. د صبر آرد و دستور بازداشت قطب زاده داده شدیگر خطر بالفاصله قرار گرفته و نبایآه د
 انجمن ی باالیود آه از آادرهاب" یمناقب" بنام ی روحانیعتمداریان قطب زاده و شريرابط م
  .ه بوديحجت

كا صحبت ی قطب زاده به امری در باره وابستگیدار با رفسنجانیما، قبال چند بار در د  
  :ن بودي چنیشه پاسخ رفسنجانيم، اما همیآرده بود



  ».كا رابطه داردیرم آه با امریپذ ی نمی است، ولیرم آه قطب زاده آدم احمقیپذ  یمن م«
 به ما اطالع داده و از ما خواسته بودند ی بود آه در همان زمان مقامات شوروین در حالیا
ك جلسه یر خارجه پاآستان در ی، وزیآقا شاه«: مي انقالب برسانین خبر را به رهبریا

" قطب زاده"نسبت به " ايس"كا و سازمان یس جمهور امري، از توجه خاص رئیالعاده سر فوق
  ».است  صحبت آرده

 همان مقامات ی از سویم ولی رساندیبر را به مقامات و از جمله به رفسنجانن خیما ا  
ن بار و درباره توطئه ین تجربه ما را بر آن داشت آه ایا. ن خبر را به قطب زاده داده بودندیا

 یريل سرهنگ آبين دليم و به هميان نكنیما وارد جريزاده حزب را مستق   قطبیآودتا
  .ان شدیرم وارد جير مستقيبصورت غ

   
  "! ماين " گروه یآودتا

 خود ی آه حزب توانست با آمك سازمان نظامیان رساندن رشته آودتاهائی به پایبرا  
رماه يمه اول تي در نیريآورم آه بعد از دستگ  یرا م" ماين "ان آشف گروه ی سازد جریخنث

  . محاآمه شدند1361
  :ن گفتيدر دادگاه چنن گروه در دفاع خود ی از گردانندگان ایكی، "یسلوآ"

 ما ی آه باعث ناراحتیا مساله. آنم  یآنم، بلكه از سلطنت دفاع م  یمن از خودم دفاع نم«
م آه چند يدر مورد حزب توده معتقد بود. ها در جامعه بود  یا دن تودهيشد، راحت گرد  یم

ها  آن حزب توده ترور شوند تا فرصت مناسب از ید اعضاي آودتا بایساعت قبل از اجرا
  ».ه ما بزنندي علیگرفته شود و نتوانند دست به آار

  :ن گفتين گروه هم در دادگاه چنیسر آرده ا" یآورش صدر"
سرهنگ "ها بنام   از آنیكی آرد آه ی را به ما معرفیدو نفر نظام" یپورموس" سرهنگ«

" ر فروزانيام"م با آمك يم  گرفتيضمنا ما تصم. ا بوديتالیران در ای ایوابسته نظام" یافرائ
 را در ید، آار مطبوعاتيم آه اگر آارمان به هدف نرسيانتشار ده" ديتوح" بنام یا هیك نشری

. ميق دنبال آنین طريج فارس مطرح و مسائل را از هميران و خلی اینه اقتصاديزم
ه  اجاریدفتر. می فرستادیم و به ارشاد اسالمیم آرديتنظ" ديتوح"ه یباره نشردر  رایا اساسنامه

 از جمله پوستر ی مختلفیها  بطور موقت پوستریعنی. می شدیغاتيت تبليم و مشغول فعالیآرد
  یع میره را چاپ و توزي و غیاالسالم رفسنجان  و حجتیا االسالم خامنه امام، حجت

  »…میآرد
دن ي درهم آوبیران برایا  ر حزب تودهيگي پی بود از تالش هایا نها نمونهیا  
و " دوستداران" از عملكرد یا  انقالب و اآنون نمونهیروني و بیدرون دشمنان یها توطئه

، "طبس "ی ساختن سه توطئه بزرگ آودتائی آه دستكم از خنثی اسالمیگردانندگان جمهور
 داشتند در مورد حزب یآگاه" ماين"ن گروه ير همي نظیهائ و توطئه" زاده  قطب" و " نوژه"

  :رانیا  توده
 ی نوشته شده روین شعارهای از برجسته تریكیه آارگران در تظاهرات اول ماه م  
 ی آه آقای اسالمیروزنامه جمهور. »ربارانيجماران گلباران، قطب زاده ت«ن بود یپارچه ا
ن ی از گردانندگان و خط دهندگانش بودند ای رفسنجانی هاشمیاز و آقاي صاحب امتیا خامنه

  » رباراني تیا اران، تودهجماران گلب«: ر داده بوديينگونه تغیشعار را ا
  حزب تودهی از آاردهاین ده نفريان اوليان در مي و سرهنگ عطاریريسرهنگ آب  

  !ران بودند آه اعدام شدنديا 
  
  ورش به حزبي

" یت آشوريسازمان امن"ن رتبه يك افسر پائی 1361بهشت سال یا اردین یدر فرورد
ش از يها پ ول آار بود و از مدت آن آشور در تهران مشغی آه در آنسولگریاتحاد شورو



اوائل زمستان  ، دریپس از مدت. انگلستان جلب شده بود، پنهان شد" سینتلجنت سرویا "یسو
بالفاصله . است ران خارج شده و به انگلستان پناهنده شدهیه از ايد آه او با آمك ترآيخبر رس
 و یائيمي بمب ش همان انگلستان آه وسائل ساختن- انگلستانی سازمان جاسوسیاز سو

هم ران سریه حزب توده اي به نام او علی پرونده قطور-ار عراق گذاشتي را در اختیكروبيم
آه در آن زمان " یعسگراوالد. "دي رسانی اسالمیآرده و از راه دولت پاآستان به جمهور

ونده ن پری مذاآرات به پاآستان رفته بود، در آنجا دولت پاآستان ای بود و برایر بازرگانیوز
  .ران ببردیار او گذاشت تا به ايرا در اخت
 از یاريران آه بسیا  كا انتقام خود را از حزب تودهیب، انگلستان و امرين ترتیبه ا  
  .  آرده بود گرفتندیشان را خنثیها  توطئه

به " شیها  هيتوص" ران و یبه ا" ت جورنالیاستر وال"نده یاتر مسافرت نمایاز همه گو  
 یران خوب می ای اسالمیمسلما رهبران جمهور. ها مالقات آرد ه با آن بود آیمقامات

ان یكا و از سخنگوی بزرگ امری محافل مالیاسي، ارگان س"ت جورنالیاستر وال"دانستند آه 
 آرد یران را بازیران آمد و نقش دوست اینده به این نمایا.  است االت متحدهیاست دولت ايس

ران را چاپ و ین دشمنان ایتوزتر  نهينده آین نمای ایرهايفسران هم تی ای گروهیها و رسانه
 ین مقامات جمهوریتر  هیدار با بلندپاینده، اجازه دین نماینجاست آه ایجالب ا. پخش آردند

  :ر را مطرح ساختیدا آرد و با صراحت آامل دو پرسش زي را پیاسالم
 
  د؟يآن  یل نميران را تعطیا  چرا حزب توده -1
 د؟يآن  ی را باالخره قطع نمیاتحاد شورو چرا رابطه با  -2
  

ر بغل ی هندوانه زی اسالمی جمهوریها  شرفتيد از پيكسو، با تمجیاو از 
 آه یحزب. ران شدیا  ل حزب تودهيگر خواستار تعطی دیاستمداران آشور گذاشت و از سويس
سم يالیامپر رنگارنگ یها  آردن توطئهیرو و امكانات خود در خنثيتمام ن ها با ن سالی ایط
  .است  آننده داشته  نيي تعیران نقش موثر و در مواردیكا در ایامر

 آه از روز اول انقالب یهمان شورو.  شدینده خواستار قطع رابطه با شوروین نمایا  
ران اعالم داشت و از آغاز تجاوز عراق با وجود داشتن ی آمك به ای خود را برایآمادگ

، بالفاصله یحات نظامين آننده همه تسلين آشور و تامی ابا»  و آمك متقابلیمان دوستيپ«
  .فرستادن سالح را به آن آشور قطع آرد

قا ي دقی با شورویاسيباره قطع رابطه ست جورنال دریاستر نده والین نمایه ايتوص  
به وزارت " ینسكیبرژ"له يكا بوسیس جمهور امري، رئ"آارتر" بود آه یانجام همان دستور

  .ح دادمي خود توضیباره آن در جااد و دركا دیخارجه امر
 و یزي ستیسابقه شورو  ید بیشود آه تشد  ین پرسش مطرح مین مقدمات، ایبا ا  

 یائينگه دنی دوستان یها  هي با توصی اسالمی جمهوری گروهیها  در رسانهیزي ستیا توده
  م نداشت؟يوند مستقيپ

 ه حزب تود آردنیر قانونيه غبارر باال نوشتم، دولت انگلستان، درهمانطور آه د  
  !ش را گرفتيكا دست پیران نسبت به امریا 

ف يران، پس از توقیا   در راه سرآوب حزب تودهی اسالمین اقدام جمهورياول  
.  پرسش و پاسخ بودیها  از انتشار جزوهیريجلوگ" نامه مردم"روزنامه ارگان حزب 

ز بودن دنبال آردن ينه فاجعه آميروشن حزب در زم  یرين جزوه، موضعگی ایها  یافشاگر
آردند در ظرف چند هفته آربال و نجف و بغداد را تصرف   یجنگ به مذاق آنان آه تصور م

  .چ وجه سازگار نبوديآرده و صدام را به زانو در خواهند آورد به
 ساله را به 6 یشیك جنگ فرسایكا ی آرد، امرینيش بيران پیا همانگونه آه حزب توده  

هن دوست را به خاك و خون ي و میصدها هزار جوان مبارز و انقالب. ل آرديران تحمیا



اهللا  تیران وارد ساخت و باالخره آیارد دالر خسارت به ايليكصد و پنجاه میش از يد، بيآش
. ردیت را بپذي امنی شورا598 را مجبور ساخت آه جام زهر را بنوشد و قطعنامه ینيخم

ن اشتباه بزرگ ی محصول ا…سرپرست و  ینواده بدهها هزار معلول، صدها هزار خا
  .است  سال پاك نشده11 است آه هنوز هم آثار آن پس از ی اسالمی جمهوری رهبریخیتار

" ت جورنالیاستر وال"نده یه نماي، بالفاصله پس از توصی اسالمی جمهوریرهبر  
 یپس از افشاگر روز 18قا دو ماه و يران دست به آار شد و دقیا  توده   سرآوب حزبیبرا
باره فاجعه ادامه جنگ و ، در1361 آبان 29وه پرسش و پاسخ  حزب ما در جزیخیتار

 ی نابودی ضربه اول را برا1361 بهمن 17آند، در روز  ید می آه انقالب را تهدیخطرات
  .حزب وارد آورد

 وده خواهد آرد آه حزب تیها آشنا خواهد شد داور تين واقعینده آه حتما با ایخ آیتار  
  .آنند  یانت متهم آرده و ميها آه ما را به خ ا آنیاست  انت آردهيهن خود خيران به میا 

  
  كايس جمهور وقت امريدستورات رئ

كا به وزارت یس جمهور وقت امري آارتر رئیمي جیتي مشاور امنینسكیاد داشت برژی
  .رانیباره اكا دریاست امريباره سس جمهور دري رئی از سو-خارجه

رو خط امام، يان پیله دانشجويكا بوسیش از اشغال سفارت امريا سه ماه پیادداشت دو ین ی ا
ادداشت شما ین یبموجب ا«: ن استياد داشت چنی. است  مرداد نوشته شده15با در ی تقریعنی

ت وزارت امور خارجه است به عمل ي مسئولیستگیطه شاي را آه در حید اقداماتيمجاز هست
س ياند، رئ ران مشخص شدهیر تحوالت اي نفوذ آردن در سی آه برایاتدر مورد اقدام. دیآور

ا و ي وزارت دفاع و سیهنگا با همیستیبا  یجمهور معتقد است آه اقدامات مورد نظر م
 . ر ادارات و موسسات، هر آجا آه الزم باشدین سايهمچن


