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 مقدمة عادل حبه

 
على مدونة للفقيد نور الدين كيانوري السكرتير األول السابق لحزب توده " راه توده"حصل موقع  في اآلونة األخيرة

العديد من القضايا واألحداث التي مرت على األضواء على دونة وتلقي الم. أشهر من رحيله ا قبلايران، والتي دونه

أساة التي تعرضت لها الساحة اإليرانية إثر حمالت التصفية والمالحقات التي تعرضت لها ، ومنها المإيران بعد الثورة

مع النهج رؤياها ال تنسجم من التي إسالمية  الحركات السياسية اإليرانية يسارية كانت أم قومية ووطنية وحتى تيارات

المدونة حول ما تعرض له حزب تودة في وقد نشر الموقع الجزء الخاص . الديني المتشدد المتربع على السلطة في البالد

ه أمام الرأي وعة بهدف تشديد ماكنة القمع ضده وتبشيع صورتنبركة االتهامات المتمن مطاردات وإعدامات وسجون وف

 .م الداخلي والخارجيالعا

 

القصاء أية حركة سياسية أو تيار في العالم والبد من اإلشارة إلى أن سعي السلطات االستبدادية والمستبدين عموماً 

عن طريق المالحقات والتصفيات الجسدية والسجون وفبركة االتهامات الباطلة وانتزاع أو شخصيات سياسية فكري 

االعترافات من السجناء والمعتقلين المنتمين إلى الحركات السياسية األخرى هي ظاهرة مالزمة لكل أنظمة االستبداد 

بغض النظر عن ما يعلن عن طبيعة هذه  ،الديني والمذهبي والطائفي داءرتلك التي تتستر بالعلمانية كانت أم قومية أو 

وبلغ األمر حداً أن . ه لشاهدنا صوراً بشعة وال إنسانية عن هذه الممارساتاثفلو تصفحنا كتب التاريخ وأحد. األنظمة

تعرض  ،العهد الستاليني في االتحاد السوفييتي وخاصة في العقد الثالث من القرن الماضي أثناء مورست هذه األساليب

أساليب انتزاع االعترافات بواسطة التعذيب أبشع والجيش السوفييتي إلى الشيوعي السوفيتي من قادة الحزب اآلالف 

" معاداة الشعب"و سلطة ستالين على واالنقالب عمالة للنظام الهتلري أو السعي لإلطاحة بالقوة الوالتي تراوحت بين 

الممارسات التعسفية عشرات اآلالف من خيرة كوادر الحزب والدولة وقد راح ضحية هذه . والتجسس لصالح دول أجنبية
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في ألمانيا حيث وجهت تهمة حرق مبنى الرايخشتاغ إلى  وتكررت هذه الصورة المشينة . السوفييتية والجيش السوفييتي

تيلمان  الحزب الشيوعي األلماني والكومنترن وأودع قادة الحزب الشيوعي السجن ومن ضمنهم زعيم الحزب آرنست

في الواليات المتحدة في الفترة المكارثية ومورست هذه التقليعة المشينة . ومحاكمة الزعيم الشيوعي البلغاري ديمتروف

راح صدام حسين على نفس الهوى، و". معادي للواليات المتحدةاط المكافحة النش"في أوج الحرب الباردة تحت شعار و

طنين العراقيين وزجهم في اتهامات الكاببة ضد التيارات السياسية والمويقلد هذه الممارسات بحيث راح يفبرك اال

االسقاط السياسي  طريقعلى  السجون وأصدار أحكام اإلعدام بالجملة ضد من ينافسه أو من يشم منه رائحة األختالف

 شاباً عراقياً  19 هو تنفيذ أحكام اإلعدام ضدالمشينة مثال واحد على هذه الممارسة كو. لمنتسبي األحزاب األخرى

 .9191في أيار عام  ؟؟شيوعياً ومؤازراً باتهام محاولة االنقالب

 

حاولة اغتيال الشاه في عام ة، ومنها اتهام حزب توده ايران بموفي تاريخ االستبداد اإليراني هناك الكثير من هذه األمثل

لمجرد   الحزب ومنهم نور الدين كيانوريت ضد قادة ، وأصدار قرار بحظر نشاط الحزب وشن حملة من االعتقاال9191

منفذ المحاولة على بطاقة العضوية في حزب توده؟؟، وال ندري كيف يتوجه هذا الشخص صوب تنفيذ العثور في جيب 

في عام وبالرغم من انتصار الثورة االيرانية . !!مثل هذه المحاولة دون أن يفرغ جيوبه من الوثائق التي تدل على هويته

، إال  أن النظام الجديد لم يتخل عن األساليب التي إدارة الدولةوانهيار حكم الشاه الذي سار على النمط نفسه في  9191

سقيط السياسي العمالة لألجنبي والتو التجسس عها أسالفه في التعذيب وانتزاع االعترافات الكاببة وتوجيه تهماتب

تنظيف "ه الممارسات التي أودت في ليلة واحدة في حملة هذ الشهنشاهي السابق لتكريس واالستعانة بالساواك

في حادثة لم  9119إلى إعدام اآلالف من منتسبي مختلف األحزاب السياسية في عام في إيران اإلسالمية " السجون

  .يسبق لها مثيل في تاريخ االستبداد اإليراني

 

عن بعض، في مدونته ده، يتحدث الفقيد كيانوري وارب المريرة التي تعرض لها حزب تليب المدانة والتجاعن هذه األس

يه فهناك الكثير من األحداث التي لم تتوفر الفرصة لكيانوري متابعتها أو فات عل. االستبداد المقيت عن كل أساليبوليس 

في  يالعتقتم ا، وعقبت الثورة اإليرانيةأيشت الفترة التي القد ع. في ظروف سجنه األخير استذكارها أو اإلشارة إليها

بشكل سريع أسعى إلى التدقيق سولذا . الفترة التي سبقت الحملة على حزب توده واعتقال قادته وكوادره وأعضائه

استنتاجات قبل وأثناء فترة  يه منوما توصلت إلفي بعض ما جاء في مدونة كيانوري بناء على ما لمسته ومختصر 

إلى شن حملتهم ضد بعد الثورة في إيران  أطراف في الحكمروع يشير كيانوري إلى أربعة عوامل أدت إلى ش. السجن

ديدة داخلية وخارجية من أي تقارب ، وهو خشية أطراف ععامل إضافي خامس في هذا اإلطار وأود أن أشير إلى. الحزب

ئيي افدحزب توده ومنظمة  ماهمؤثرين تيارين يساريين بين  تقاربد العبخاصة بين التيار اليساري الذي قوى عوده 

، هذا التقارب واالنسجام "خط اإلمام"وبين أحد أطراف الحكم في إيران والذي عرف آنذاك بـ  ما، وبينه(األكثرية)خلق 

ر حفيظة قوى متباينة في الداخل من يعلى النطاق الداخلي واالقليمي والعالمي مما يثونتائج الذي قد يؤدي إلى تبعات 

ودوائرها المخابراتية التي كانت تعمل بشكل  قوى اقليمية ودولية وخاصة الغرب يثير حفيظةناحية، ومن ناحية أخرى 

تجنيد كل اإلمكانيات لتشويه األساليب التي اتبعتها هذه القوى هو  بينومن  .محموم ضد أي تقارب بين هذين االتجاهين

مع الرؤية الضيقة لبعض األطراف ، هذا األسلوب الذي يتناغم واليسار عموماً  وفبركة االتهمات ضد حزب توده بالذات

للزعيم الوطني  تي أسسهااإليرانية ال الجبهة الوطنيةأطراف في  وساهمت في الحملة حتى. الحاكمالسياسية اإليرانية 

 .تاريخيةتتعلق بالخالفات المحمد مصدق ألسباب . الراحل د

 

الفقيد يركز باألساس حول احتمال إندساس في قيادة الحزب، والمقصود هنا  الثانية حول المدونة فهي، أن أما المالحظة

، ضابط المخابرت كينچ، ويمر مر الكرام على الدور الذي لعبه الخائن فالديمير كوزي"ناهپقائم "عضو اللجنة المركزية 

وفي الحقيقة أنه بعد اعتقالي في . في التحضير للمأساة التي تعرض لها حزب توده واليسار اإليراني عموماً  السوفييتي،

 بقيفي طهران، اكتشفت أن جهاز المخابرات  9199من قبل نفس طاقم الساواك الذي اعتقلني عام  9111آبار عام 

التيارات  الحقالتي كانت تواالقسام  دوائره على نشاط التيارات اليسارية بالذات مع حذف الجهديركز كان و ،نفسه

كانت لها في زمن المخابراتية ومن المعلوم أن هذه الطواقم . الحكم بعد الثورة شاركت فيالتي في عهد الشاه، و الدينية

ة مع أجهزة المخابرات الغربية واسرائيل، وهناك دالئل على على استمرار هذه العالقات بهذا الشكل أو متينالشاه عالقات 

. ليب لتحقيق غاياتها في التأثير على مسار األحداث في إيران لصالحهاأنجع األسا وراحت هذه األطراف تفتش على .باك

 كينچالديمير كوزيضابط المخابرات السوفييتية فتجنيد ضالتها في  هذه األطراف الداخلية والمخابرات الخارجية ووجدت

ف بمهمة حزبية للعالقة بين الحزب الشيوعي ل  كُ كما ، 9191في نهاية عام  مهمة الصلة مع األحزاب اإليرانيةُكل ف بالذي 

السوفييتي وبين حزب توده إيران، وهي ممارسة دأب عليها الحزب الشيوعي السوفييتي مع كل األحزاب الشقيقة 

وبضمنها الحزب الشيوعي العراقي، وهي ليست عالقة سرية بل معروفة للقاصي والداني، وتمارسها كل األنظمة ومن 

بعد الثورة  فتحتوده علماً أن حزب  .في سائر أرجاء العالمالمتعاطفة معه راني مع األحزاب الدينية ضمنها النظام اإلي

ني وقد كلفت .مقراً له وكان يستقبل وفوداً من األحزاب الشيوعية وغير الشيوعية التي كانت تفد إلى العاصمة طهران

توجيهات و نقل رسائلبالعالقة مع هذا الشخص بناءاً على اتفاق بين الحزبين وبلك ل قيادة الحزب الشيوعي العراقي
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، التي أصبحت خارج البالد بعد أن شنت السلطات البعثية العراقية حملتها على الحزب ،قيادة الحزب الشيوعي العراقي

ص حاجة الحزب إلى إيصال البريد ، أي عالقة تخإلى القيادة الميدانية التي بدأت تستقر في جبال كردستان العراق

من ني بتقديم ورقة كتب عليها أسماء بعض بعد عدة لقاءات مع هذا الشخص فاجأولكن . الحزبي إلى الداخل فحسب

، وطالبني بكتابة تقارير عنهم، أي ممارسة التجسس على الشأن اإليراني، وهو أمر سيء ويضر رجال الدين اإليرانيين

فلم . ةساً بأسداس حول هذه المفاجأرحت أضرب أخما. في إيرانالحزبية ال يدخل في صلب مهمتي بالعالقة بين الحزبين و

يعد هناك أي سر في إيران بعد الفوضى التي عمت إيران بعد الثورة حيث يستطيع أي متابع أن يحصل على أية معلومة 

صبحت منتشرة في الشوارع أو بيد األحزاب دون الحاجة إلى األسلوب المخابراتي، كما أن كل الوثائق السرية للحكم أ

، على غرار ما حصل في العراق بعد إنهيار األجهزة األمنية ووثائق وجودات ومخزوناتمالمعارضة التي سطت على 

ولذا أخبرت قيادة . وتبلورت لدي فكرة إن هذا الرجل أما استفزازي أو أحمق فوجئت بالطلب،ولذا . 3111النظام في عام 

، ولم أبهب هذا الشخص وطلبت التحقيق حول هذا الحادث، كما أخبرت القيادة بقطع صلتي بهالمريب لسلوك الالحزب ب

دون أن  هذا الشخصالصلة بكما أخبرت قيادة حزب توده بالخبر وحذرتهم من . بالفعل إلى المواعيد المحددة الالحقة

 .يتخذوا أية إجراءات

 

في حملة  الذي أعدم الحقاً توده  لحزب. م.عضو ل، يك أوانسيانگاگ شهيدي الرفيق النوبعد مرور عدة أسابيع، أبلغ

وحدد  ،عليك استالمهالشيوعي العراقي و، أن هناك بريداً مرسالً من قيادة الحزب أواخر الثمانينيات تنظيف السجون في

  .في شمال طهران بعد الظهر "ميرداماد"لي الموعد والمكان الذي كان في شارع 

 

مني على عجل ل  ظر في شارع فرعي، توجهت إليه وكان مرتبكاً وستنالموعد، وفوجئت بالشخص نفسه يلى توجهت إ

ة من كما دس على عجل شد   .وهي رسائل من المكتب السياسي رسائل لم أعرف محتواها إال  بعد القبض علي   يظرفاً يحو

وما أن . إيران ولست بحاجة  إلى أي عون ماديفقد كنت في ضيافة حزب توده . النقود اإليرانية لم أعرف سبب دسها

المكان بسرعة وما أن غادر . لغ في جيبي حتى غادر مسرعاً المكان دون أن تتيح لي الفرصة إلرجاع المبلغالمب دس  

بسرعة ت األضواء القوية العالية في محاولة تطويقي واعتقالي، وتوجهت تى بان عدد من السيارات وقد أضاءحعجيبة 

 .الشوارع الفرعية، ولكن المنطقة كانت مطوقة من أجهزة األمن حتى تم اعتقالي إلى بعض

 

طلبوا مني المبلغ وزلت ألسنهم وصلت حتى  أن ا، وم"ساواما"الذي تغير أسمه إلى " الساواك"قادوني إلى أحد مقرات 

، مما يعني أنهم هم من سلموه أماميكانوا يعرفون مقدار المبلغ قبل أن يعدوه !!  آالف تومان 91....وأشاروا إلى مقداره

وقد سلموه هذا  ،يتعامل على األقل مع المخابرات اإليرانية هكين إلى يقين بأنچوتحول الشك لدي أزاء كوزي. هذا المبلغ

لم يعتقل، وهذا ما أكد لي السمة االستفزازية لهذا الشخص،  هعلماً أن. المبلغ لدسه في جيبي كي يكون أحد األدلة ضدي

وبدأ التحقيق معي حول دور األحزاب الشيوعية . كما تبين لي حجم وخطورة المخطط الذي يواجهه حزب توده وأنا

طؤي واالتحاد السوفييتي في التآمر على النظام الجديد، وعن انخراطي في التجسس على الجمهورية االسالمية وعن توا

وليس ملتحين " أفندية"وقد قام بالتحقيق . كينچمع حزب توده وعن عالقتي برجل المخابرات السوفييتي كوزيوعالقتي 

 ،"علي زاده"وأسمه السري  9199ومعممين، وكان من بينهم شخص سبق وأن حقق معي أثناء اعتقالي في عام 

طلبت منهم أدلة، صورة أسود أبيض أو ملونة عن . اتيوعرفت الحقاً أنه من عائلة كربالئية معروفة من بيت المراي

. وتوفير األدلة لهم التقاط الصور ولم يتسن يبدو أنهم كانوا مرتبكين!! أو مع قيادة حزب توده لقائي بالضابط السوفييتي

هي رسائل  يالتي استلمتها من االستفزاز عرفت فيما بعد أن الرسائل!! سوسيةكما طلبت منهم أية دالئل عن تهمة الجا

 ليس لهافي العراق، وال  9191األوضاع التي أحاطت بالحزب بعد الحملة التي تعرض لها عام من المكتب السياسي حول 

مع مغريات  ها إلدانتييسعون إليافات هم رحاول المحققون بشتى الطرق والضغوط فرض أعت. أية إشارة إلى إيران

بحيث لم ورباطة الجأش األعصاب  ةالهدوء وبرود م علي  والحق يقال خي  ولكنني . تهديدات بإطالق سراحيمصحوبة بال

 . يستطيعوا زحزحتي عن موقفي

 

اء نوكان المعتقل فارغاً باستث .في وسط طهران والتابع لالنضباط العسكري "جمشيدية"بعد فترة تم نقلي إلى معسكر 

وكان قد وجه االتهام له بالعمل لصالح المخابرات  ،يعد الثورة البحرية معتقل واحد هو األدميرال مدني قائد القوة

يستطيع  قدالتعرف على أي شخص من بين الحراس، وجميعهم من الجنود،  ؟؟ حاولت في معتقل جمشيديةالمركزية

وبعد جهد جهيد وأحاديث مع الجنود الحرس، استطعت . ي إلى زوجتي وأطفالي الذي كانوا في طهرانإيصال خبر اعتقال

أحد الجنود الذي يتعاطف مع حزب توده، ورجوته أن يجلب لي قلم وورقة دونت فيها إصراري على تواطؤ التعرف على 

الموظف السوفييتي مع المخابرات اإليرانية، بل وحتى البريطانية وحذرتهم من أن الضربة ضد حزب توده آتية ال ريب 

. يل أن يسلم الرسالة إلى الرفيق محمد علي عموئيوطلبت من هذا الجندي النب. ةوينبغي الحذر من هذه المؤامر ،فيها

وأعيد . ، كما إن زوجتي أكدت لي بعد إطالق سراحي عن وصول الرسالة أيضاً ةوقد أخبرني هذا الجندي وصول الرسال

ثم . االتهاماتهذه نفي على إصراري نفس ومع نفسها االتهامات نفسها و ةوانسطوتكررت األ "جمشيدية"في التحقيق 

أي صوت، ثم   الشهير واودعت في زنزانة معزولة كلياً عن العالم الخارجي يحيث لم أسمع" ينڤاي"ي إلى سجن تم نقل
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بعد فراره من إيران وقتل  9193لجأ إلى بيتنا عام ) الفقيد محمد منتظريثالث ثم الرابع، حيث زارني نقلت إلى القاطع ال

" اقتصادنا"استعان بي لترجمة كتاب ) وسيد كاظم بجنوردي( 9119فجار الحزب الجمهوري في عام نفي حادث ا

، والذين قضيا معي مرارة السجن في عهد الشاه في سجن قصر في عقد الستينيات من القرن (باقر الصدرللشهيد محمد 

 .الماضي

 

   
 

 سيد كاظم بجنوري             الشهيد محمد منتظري                                                   

 

إلطالق سراحي المبذولة مرت األيام، وزارني في السجن أيضاً القنصل السوري أياد المحمود الذي أخبرني عن الجهود 

ام بضعة أي بعدو. في هذا الشأنلدى آية هللا الخميني التدخل  سداألل حافظ لرئيس الراحبعد طلب الرفيق عزبز محمد من ا

الخميني ليرافقني إلى الطائرة التي  رني هناك السيد كفاش زاده من مكتب، وكان ينتظتم نقلي إلى سجن مطار مهرباد

  * .أقلتني إلى دمشق
 

 .نص ترجمة المدونة التي كتبها الفقيد نور الدين كيانوري وإلى القارئ الكريم

  

 أسباب الحملة ضد حزب توده وفترة السجن
 

لغة األهمية التي قدمها الماذا تعرض حزب توده ايران لهذه الحملة بالرغم من  المساعدات الب
 للجمهورية االسالمية اإليرانية؟

 
الموقف المعارض للحزب في مسألة استمرار الحرب بعد االنتصارات الباهرة في تحرير  -1

 .االيراني لشط العرب واالنتقال إلى األراضي العراقيةخرمشهر وعبور الجيش 
 

". هاتالفياستمرار الحرب سيلحق بالبالد كارثة ال يمكن "لقد أعلن حزب توده ايران بوضوح أن 
بأمل االنتصار "وطرح هذا الموقف في الوقت الذي عبأت كل اإلمكانيات في البالد الستمرار الحرب 

من الصحيح القول أن هذا الموقف له عالقة بحرص الحزب على المصلحة الوطنية، وكان ". السريع
ذناً صاغية، حتى ولكن تحذير الحزب لم يلق أ. موقفاً شجاعاً في ظل الجو السائد لدى السلطة الحاكمة

فما جرى هو العكس . وإن وجد من يقتنع بهذا الرأي، فإنه لم يكن يملك الشجاعة لدعم هذا الموقف
و " بالتخريب"أياه  الحكومة بشن حملة ضد الحزب متمهةحيث راحت مطبوعات الحكومة وغير 

إن ست سنوات ! الذين يخوضون المعارك بحماس من أجل إبادة المعتدي" إضعاف معنوية المقاتلين"
 011من حرب االستنزاف أدت إلى مئات اآلالف من القتلى وعشرات اآلالف من األسرى وأكثر من 

من الخسائر التي لحقت باالقتصاد الوطني والخراب ببقاع واسعة من غرب البالد  دوالر مليار

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ3qSW69vSAhUHXBQKHRrfBRsQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Montazeri&psig=AFQjCNGHrhdvL59CbFBEFU390QeM4pm6jg&ust=1489781625909197
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الكارثة التي ال يمكن " وهذا يؤكد على مدى شجاعة تنبؤات حزب توده ايران عندما حذر من ...وو
 ".هاتالفي

 
 لسوفييتي وتزويده العراق بالسالحالتغير في سياسة االتحاد ا -2
 

 0191شباط عام  00تجاه ايران قبل شهرين من انتصار الثورة في إن سياسة االتحاد السوفييتي 
كانت قائمة على الدعم الشامل  وحتى بعد أشهر من توغل الجيش اإليراني في األراضي العراقية

وانعكس هذا الدعم في . للثورة، وأبدى االتحاد السوفييتي استعداده لتقديم العون في كل المجاالت
حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية اإليرانية في الوقت الذي بدأ  ألمريكا" تحذير برجنييف"
-مبعوث البنتاغون إلى طهران في أوج موجة االحتجاجات الشغبية ضد  حكم الشاه )"الجنرال هويزر"
في طهران بالتدابير من أجل دعم الجيش اإليراني للقيام بانقالب عسكري والذي استمر لمدة  .(ح.ع

 .سنتان ونصف
 

وعلى إثر فرار الكثير من المسؤولين والخبراء اإليرانيين واألمريكان، تعرضت  انتصار الثورة، وبعد
وأعلن االتحاد السوفييتي مباشرة عن استعداده لتقديم . إلى نواقص جديةاإليرانية الكثير من المصانع 

احتياجات ايران في جميع المرافق، واستمر على تقديم عروضه، بالرغم من  سد علىالمساعدة 
بازركان الذي  مهدي السياسة المعادية لالتحاد السوفييتي التي اتبعها رئيس الحكومة المؤقتة المهندس

 . سعى إلى  جلب دعم الواليات المتحدة التي كانت تعمل في ذلك الوقت على تدبير انقالب عسكري
 

ئق التي تم العثور عليها في السفارة األمريكية بعد احتالل الطلبة للسفارة تشير بوضوح إلى إن الوثا
" ففي لقاء بين عباس أمير انتظام، المعاون السياسي للمهندس بازركان، وبين ضابط . هذين االتجاهين

 : يكية إلى ما يليارجية األمرالموجهة من السفارة إلى وزارة الخ، تشير الوثيقة "المخابرات المركزية 
أكثر أشار انتظام إلى سوء ظن زعماء إيران تجاه االتحاد السوفييتي، وقال يعتبر السفير السوفييتي "

ولكن يتم . وهو يقدم يومياً كل العروض والمقترحات لمؤسسات الدولة....السفراء نشاطاً في طهران
تحاد السوفييتي إن نشاط اال:" انتظاموقال أمير ". ، ولكنه يحاول أن يقدم عروضه من جديدارفضه

 ". على أنه مجرد موقف انفعاليإلى ذلك ينصب على مواجهة أمريكا، وينظر اإليرانيون 
 

قدم معلومات بالغة  لميادين، فإن االتحاد السوفييتيوإضافة إلى كل المقترحات والعروض في مختلف ا
األهمية عن مؤمرات أمريكا عن طريق حزبنا وسلمت إلى الحكومة اإليرانية، وسأعرج على ذلك في 

األمدادات  ولكن أهم خطوة اتخذها االتحاد السوفييتي لمساعدة ايران تمثلت في قطع. مدونة أخرى
 .  انيةات العسكرية  إلى العراق بعد اندالع الحرب العراقية االيروالتجهيز

 
في فترة الشاه، عقد العراق معاهدة الصداقة والتعاون مع االتحاد السوفييتي في جميع المجاالت 

عدوان العراق على إيران كانت أغلب المعدات  دوعن. وخاصة في ميدان تأمين المعدات العسكرية
تحاد السوفييتي كل وبعد العدوان مباشرة، قطع اال. العسكرية التي يملكها العراق هي معدات سوفييتية

وقد أعلن صوت أمريكا في ذلك الوقت أن باخرتين سوفيتيين محملتين . إمداداته العسكرية إلى العراق
وقد تم تأكيد  .بالمعدات العسكرية كانت متجهتين إلى العراق قد أمرت بالعودة إلى الموانئ السوفييتية

كندي في الكونفرنس العالمي الذي نظمته هذا الموقف على لسان ممثل مؤسسة البحوث الستراتيجية ال
فقد أشار بصراحة إلى أنه في العامين األولين من . وزارة الخارجية اإليرانية بعد نهاية الحرب

الحرب، رفض االتحاد السوفييتي تزويد العراق بالمعدات العسكرية، ولكن بعد دخول الجيش اإليراني 
 تفاصيلشرت وقد ن  . العسكرية من جديد إلى العراق إلى األراضي العراقية استأنف ارسال المعدات

 .هذا الكونفرنس في جريدتي كيهان واطالعات االيرانية
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الذي أشار إليه  ة ايران تجاه االتحاد السوفييتيضيف إلى ما أشير أعاله أن موقف قادأأن علّي ويجب 
تي فحسب، بل ال ينطوي على سوء الظن ورفض المساعدات التي عرضها االتحاد السوفيي أمير انتظام

ضربة قوية إلى االتحاد السوفييتي عن طريق قطع صادرات الغاز إليه بناء  تهمن الناحية العملية وج
وقد أشير إلى ذلك بشكل صريح في الوثائق ". األصدقاء األمريكان للحكومة المؤقتة"على نصيحة من 

التي عثر عليها في السفارة األمريكية بعد احتاللها من قبل الطلبة، وكلي أمل أن أعود للبحث في هذا 
 .الموضوع

 
الذي أصدره مجلس األمن التابع لهيئة  981لقد رفضت الجمهورية االسالمية االيرانية القرار المرقم 

هزيمة النكراء للجيش العراقي في األمم المتحدة، كما رفضت كل الشروط واألمكانيات المناسبة بعد ال
ويعود . مليار دوالر 91خرمشهر واستعداد العربية السعودية والكويت بتعويض خسائر ايران البالغة 

المساعدة لوقف الحرب هو التقدير الخاطئ لهذه القيادة  ظروفالسبب في رفض القيادة االيرانية ال
لقوة بحيث يمكنه من إنزال ضربة مهلكة لمدى ضعف العراق، وكون الجيش اإليراني أصبح من ا

أن إلى " سؤال وجواب"له وقد أشار حزب توده ايران في آخر برنامج . بالعراق خالل فترة قصيرة
إن الدولة السوفييتية التي عقدت مع العراق قبل ". نذير كارثة على إيران"هذا الطريق المسدود يشكل 

ارسال المعدات معاودة سنوات معاهدة الصداقة والتعاون، اضطرت بموجب هذه المعاهدة إلى 
ففي تلك الفترة كان االتحاد السوفييتي قد عقد مع . العسكرية التي يحتاجها العراق بعد وقفها لمدة سنتين

دول العالم ، كسورية ومصر والهند، معاهدات صداقة وتعاون من أجل الحفاظ على استقالل  العديد من
هذه الدول أزاء التهديدات األمريكية، وإن أي اخالل بتعهداته تجاه العراق من شأنه أن يوجه ضربة 

  .قوية إلى هيبة االتحاد السوفييتي
 

وضع حزب توده ايران في ظروف بالغة  لقد أدى هذا التغيير في سياسة االتحاد السوفييتي إلى
ثراً في القرار الذي اتخذته السلطات االيرانية في توجيه ؤالصعوبة، وبدون أدنى شك فإنه شكل عامالً م

 .ضربتها صوب الحزب
 

 دخول القوات السوفييتية إلى األراضي األفغانية -3
 

إلى أن هذا الشعب المنكوب كان من الشعوب  خيرةالثالثة األعقود اليشير تاريخ افغانستان خالل 
كتبت هذه المدونة )يعيش اآلن أسود فترة في تاريخه القالئل التي تعرضت إلى مثل هذا الحرمان، و

 .( . ح.ع - عندما كان الطالبان يمسكون بزمام األمور في أفغانستان
 

اه محمد ظاهر وإزاحته عن مع قيام داود خان باسقاط الش 0191في عام وبدأت محنة شعب أفغانستان 
لقد اتبع محمد ظاهر شاه في عهده سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه جاره القوي االتحاد  .العرش األفغاني

امة قاعدة عسكرية في وسمح لباكستان بإق ،أمريكا عن طريق العربية السعوديةوتجاه السوفييتي و
 .امريكا وحلفائهايتي وأفغانستان، وهكذا حافظ على التوازن بين االتحاد السوفي

 
 انقالب داود خان العسكري

 
كان داود خان، وهو ابن عم محمد ظاهر شاه، يعد العدة منذ سنوات الستالم السلطة، وأصبح بعد 

لقد كان يعلن لسنوات أنه من أصدقاء االتحاد السوفييتي، وكان يتمتع  .االنقالب من اتباع أمريكا
ع داود خان االتحاد السوفييتي، واستطاع د  لقد خ   .االتحاد السوفييتيبالراحة سنوياً في منتجعات 

أعلن ، و0191بمساعدة الضباط الذين درسوا في االتحاد السوفييتي أن يجندهم للقيام بانقالب عام 
 .بعد محمد ظاهر شاه خارج البالد واستقر في روما عاصمة ايطالياالنظام الجمهوري وأ
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ستلم زمام األمور في البالد أن أماط اللثام عن وجهه الحقيقي وتقارب مع ما لبث داود خان بعد أن ا
ومن ناحية  .مليار دوالر 2شاه إيران، وابدى األخير بإشارة من أمريكا استعداده لتقديم قرض قدره 

وهم الذين قدموا المساعدة في  بادر داود خان إلى إزاحة أصدقاء االتحاد السوفييتي من مناصبهمأخرى 
. ني الذي كان يتمتع بنفوذ بين الشعباوشرع بمالحقة ومطاردة الحزب الديمقراطي االفغ. انقالبه حنجا

س أؤلئك  طي االفغاني بانقالب من نفإالّ أن خيانته لم تحقق أهدافها فسرعان ما قام الحزب الديمقرا
 .طيح بداود خانط وأ  االضب

 
 الحزب الديمقراطي االفغاني

 
الحزب يعد من أكثر المنظمات السياسية نفوذاً في البالد، إالّ أن نهايته كانت على الرغم من أن هذا 

سكرتيراً أوالً للحزب وببرك " كير  نور محمد ت  " مؤتمر لهذا الحزب انتخب  لفي أو. محزنة للغاية
بابرك كارمل ينحدر في حين كان  "البشتونيه"كان تركي  ينحدر من القومية . كارمل السكرتير الثاني

ان تركي طموحاً ، وكاندلعت الخالفات الحادة بين الرجلينالوحدة مؤتمر  وبعد. "الدريه"من القومية 
أول بالحزب أن يقوم بتعيين أعضاء السكرتارية ومسؤؤلي إلى حد بعيد وادعى أن له الحق كسكرتير 

هاية هذه االختالفات بين وجهة ي نوف. اقسام اللجنة المركزية دون الرجوع إلى رأي السكرتير الثاني
التي يتزعمها ببرك كارمل، " مچرڀ"التي يتزعمها تركي وكتلة " خلق"نظر شقي الحزب؛ أي كتلة 

ومع مرور الوقت سيطرت كتلة تركي على السلطة التنفيذية للدولة وعينت قادة الكتلة األخرى كسفراء 
 .في دول أوربا الشرقية

 
هران عثروا ن احتلوا السفارة األمريكية في طحقيقة أن الطلبة الذيإلى د وينبغي أن نضيف بهذا الصد

موجهة من قبل وزارة الخارجية األمريكية إلى السفارة في طهران تشير إلى أن انقالب  على وثيقة
 .الحزب الديمقراطي األفغاني قد جرت بدون علم السلطات السوفييتية" ثورة"داود خان و 

 
 ىفقد كان تركي  مياالً للشهرة ومبتل: فترة مريعة في األجواء السياسية األفغانيةبعد هذا التاريخ مرت 

وسربوا حفيظ بمرض التسلط، هذا المرض الذي استغله وكالء وعمالء الواليات المتحدة في أفغانستان 
لقائد ا" أنواع األلقاب مثل مختلف هللا أمين عميل أمريكا كبديل لتركي إلى أجهزة تركي، وأضفوا عليه 

وقام حفيظ هللا أمين بزيارة  .وأصبح مصدر ثقة تركي ،"بطل كل المحرومين في العالم" و " الداهية
وبعد ذلك . إلى أمريكا وتلقى األوامر الضرورية من أسياده، وبعد عودته عينه تركي رئيساً للوزراء

لسوفييتي وعين بدلهم الضباط اتخذ أمين سلسلة من التدابير لتصفية الجيش من القادة الموالين لالتحاد ا
تابع االتحاد السوفييتي هذه الخطوات بدقة، وحذر تركي . المتخرجين من المعاهد العسكرية األمريكية

في تلك الفترة، كان تركي يستعد للمشاركة . دون أن تترك لديه أي أثربمن استمرار هذه االجراءات 
وفي موسكو قدم القادة السوفييت . في مؤتمر عدم االنحياز مستخدماً طريقه وعودته عبر موسكو

إلى الوثائق التي ال يمكن دحضها حول عمالة أمين ألمريكا، ووعدهم بإزاحة أمين بعد عودته 
عودة تركي وقبل أن يتخذ أي  جردألمور، وبمقد اطلعت على مجريات اويبدو أن أمريكا . أفغانستان
استبق حفيظ هللا أمين األحداث واعتقل تركي في غرفة نومه وأعلن عن إصابة تركي بالسكتة إجراء؛ 

وبعد فترة تم خنقه من قبل ضابطين من أنصار أمين بواسطة وسادة . القلبية ويخضع للمعالجة الطبية
لى الخارج بعد سقوط حفيظ هللا أمين، أما الضابط اآلخر إ ينطابوقد هرب أحد الض .وضعت على أنفه

 .فقد تم اعتقاله واعترف خالل استجوابه
 
كذا لم يكن أمام االتحاد السوفييتي القبول بهذا الواقع وتسليم كل األمور في أفغانستان بيد أمريكا، هو

ي آنذاك ليونيد برجنيف، مع واتخذ هذا القرار زعيم االتحاد السوفييت. وقرر إرسال قواته إلى أفغانستان
 . على هذا القرار. ب.ج.اعتراض أندروبوف رئيس ك
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ف االتحاد السوفييتي سفيره في طهران في الليلة التي سبقت من منطلق االحترام آلية هللا الخميني، كلّ 
ر فقد توجه السفي. توضيح هذه الخطوة السوفييتية للزعيم اإليرانيبالتدخل السوفييتي في أفغانستان 

السوفييتي إلى مدينة قم وانتظر حتى السحر كي ينهي الخميني صالة السحر كي يوضح له الرسالة 
 0191 ديسمبر/األولكانون  29وهكذا وفي صباح يوم . ليونيد برجنيفإليه الشفهية التي وجهها 

األفغانية ، وتم على الفور توقيف حفيظ هللا أمين وعدد  دخلت وحدات من الجيش السوفييتي األراضي
 .من معاونيه وقدموا إلى محاكمة علنية قضت بالحكم عليه باإلعدام

 
لت فقد استغ. بموجة من اآلالم للجيش السوفييتيولكن هذه البداية الموفقة انتهت في نهاية األمر 

الواليات المتحدة هذه الخطوة مستفيدة من المشاعر الوطنية للشعب األفغاني الذي كان يعادي بشدة كل 
ومن خالل جملة من العالقات مع مختلف األقوام األفغانية، شرعت . تدخل لجيش أجنبي في أراضيه

ي األفغانية إلى مستنقع الواليات المتحدة بتقديم السالح والذخائر والمساعدات المالية مما حولت األراض
وأعلنت المحافل الخبرية الرسمية وغير الرسمية في أمريكا أنه قد آن األوان لالنتقام . للجيش السوفييتي

وحفلت الصحافة ووسائل  .من االتحاد السوفييتي جراء الفشل الذي لحق بأمريكا في الحرب الفيتنامية
 .اإلعالم بموجة من األكاذيب حول ما سمي بجرائم الجيش السوفييتي

 
وبعد ست سنوات من الحرب وبعد أن تولى غورباتشوف مقاليد األمور اتخذ القرار بسحب الجيش من 

وبعد خروج الجيش السوفييتي من . ولم يجر اإلعالن عن تكاليف هذه الحرب وخسائرها. أفغانستان
شيع أن ي فغانستان، استطاع الجيش األفغاني للدولة األفغانية التي يتزعمها الرئيس محمد نجيب هللاأ

االستقرار في البالد رغم المساعدات المالية السخية والمعدات العسكرية التي وفرتها العربية السعودية 
قيادة لشمالية للجيش األفغاني بلوحدات اولكن على أثر خيانة قادة ا. والباكستان إلى الميليشيات المسلحة

الجيش، مما سهل االنقالب الذي دبره رئيس أركان الجيش أديا إلى تشتت الجنرال دوستم، ومحاوالت 
على الميليشيات المسلحة السيطرة على كابل مما دفع بنجيب هللا اللجوء إلى مقر األمم المتحدة في 

 .كابل
 

 
 

  محمد نجيب هللا
(1491-1441) 

 

ومنذ ذلك الحين اندلعت الحرب بين المجاميع القومية .وهكذا استطاعت أمريكا الهيمنة على أفغانستان
واألوزبك في مختلف بقاع ( هزاره) يشتون والطاجيك والدرپالمختلفة في أفغانستان؛ أي بين ال

أفغانستان إلى أن قامت أمريكا والعربية السعودية والباكستان بتقديم الدعم لمجموعة قروسطائية 
. والطيران والصواريخ التي توالت على أفغانستان بتقديم الدعم عبر الباكستان بالدباباتو" الطالبان"

 متى ستنتهيوهكذا دشنت أفغانستان أسود مرحلة في تاريخ الشعب األفغاني المظلوم، وال يمكن التنبوء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitmeKY5tHSAhVJuRQKHbR9Cr4QjRwIBw&url=http://www.thefamouspeople.com/profiles/mohammad-najibullah-6875.php&psig=AFQjCNH6FdRBNReIHAdLnbU_uWj5fOy-qQ&ust=1489436691572632
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الواليات المتحدة بعد غزو  2110عام حكم الطالبان في  كتبت هذه المدونة قبل سقوط)المرحلة؟  هذه
   .(.ح.ع. 2110للبالد إثر أحداث سبتمبر 

 
 .النمو الكمي والنوعي لنفوذ حزب توده ايران، واتحاده مع منظمة فدائيي الشعب -9
        

 
 توجيه الضربة

 
للحزب رافقها تشديد في قبل بضعة أسابيع من توجيه الضربة، شنت الصحافة الرسمية حملة معادية 

دفع قيادة الحزب إلى الشعور بالخطر من اقتراب  يل نهار على أعضاء الحزب مماالمالحقة والرقابة ل
 .توجيه الضربة ضده

 

   
 

 الشهيد عباس حجري ومحمد علي عموئي
 1411الصورتان مهداتان إلى عادل حبه في قاطع رقم أربعة في سجن قصر عام 

 

  
 

 فرج هللا ميزاني                               احسان طبري                                  
1411-1494                                1421-1491 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozciLkNPSAhUE2BoKHaxQAswQjRwIBw&url=http://www.iranshahr.com/Literature.html&psig=AFQjCNH_FCfXSWZpUbgMRq8ts61p_eDZxQ&ust=1489482297924304
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وباالقتران مع هذا الخطر المحدق، قرر المكتب السياسي توفير اإلمكانيات لخروج عدد من قادة 

إدارة الحزب تقرر أن ومن أجل . الثورةالحزب والكادر المركزي الذي سبق وأن قدم إلى إيران بعد 
. يبقى الرفيق عموئي في إيران إلدارة شؤون الحزب، كما تطوع الشهيد عباس حجري للبقاء أيضاً 

وقد رفضت هذا القرار إذ عّز علّي . وأصر الرفاق على ضرورة أن نغادر أنا وطبري إيران وبسرعة
ضابط المخابرات )كين چير كوزعلمنا قبل تاريخ الضربة عن فرا.أن اترك الرفاق ليتلقوا هذه الضربة

السوفييتية العامل في السفارة السوفييتية في طهران والذي تمرد على السلطة السوفييتية وتعاون مع 
وقد أبلغ الرفاق . .(ح.ع - المخابرات البريطانية وااليرانية على حد سواء ثم لجأ إلى بريطانيا

فروغيان كان . ة كيانوري وفروغيان إيرانالسوفييت مهدي برتوي عدة مرات وطالبوا عاجالً بمغادر
يد ميزاني وابنته التي كانت تتلقى التعليم في االتحاد شهعلى معرفة بالطرق شمالي خراسان ورافق ال

بالطبع . السوفييتي وكانت قد زارت إيران دون أن تتمتع بتأشيرة دخول ثانية إلى االتحاد السوفييتي
أجرى  فبعد أن عاد إلى طهران. ولهذا لم تناله الضربة األولىرافق ميزاني ابنته فقط حتى الحدود 

    .مع زوجته واخبرته بحملة االعتقاالت واستطاع الوصول إلى مكان  اختفائهاتصاالً هاتفياً 
                                                                                 

  احتمال الخيانة قبل توجيه الضربة
 

فقد شوهدت في تاريخ . في البداية ينبغي التمييز بين الخيانة وبين الضعف تحت طائل التعذيب
ففي المحاكمات التي جرت في العقد الثالث من القرن الماضي . األحزاب العالمية الكبيرة كلتا الحالتين

عدد كبير من يف وفي االتحاد السوفييتي شاهدنا شخصيات بارزة مثل بوخارين وكامنييف وزينوفي
لية والضباط الكبار في الجيش السوفييتي من أمثال المارشال بلوخر والمارشال أبطال الحرب األه

مندوبي المؤتمر  1/4إننا على علم بأن . فسكي وهم يعترفون بتجسسهم لصالح ألمانيا الهتلريةچتوخا
ونموذج على ذلك . امهمقد اتهموا بالخيانة وتمت محاكمتهم وإعد 0111الثامن عشر للحزب في عام 

فقد تم . المارشال روكوسوفسكي وهو أحد أبطال الحرب الوطنية العظمى ضد المعتدين الهتلريين
اعتقال هذا المارشال قبل سنوات من الحرب باتهام المشاركة في محاولة مفبركة من عدد من الضباط 

ولكن بعد  هجوم الجيش . رياالعقداء، وحكم عليه بالسجن المؤبد وباألعمال الشاقة في سجون سيب
في البداية، تسلم قيادة فوج في الخطوط . األلماني، تطوع هو وآخرون كثيرون للمشاركة في الحرب

األمامية من الجبهة، وأبدى نبوغاً قيادياً استثنائياً بحيث تقدم بسرعة في سلسلة المراتب ليصبح مارشاالً 
في الجيش السوفييتي في  قائدأبرز وكوف، ژالمارشال  ويشير. وقاد جبهات مؤثرة خالل الحرب

الحرب العالمية الثانية وفاتح برلين، في مذكراته إلى الدور الفعال جداً للمارشال روكوسوفسكي في 
  .خالل الحرب

 
 ناهپدور قائم  
 

غالم حسين قائم "ن أحد أعضاء اللجنة المركزية وهو إبعد الضربة األولى لقيادة الحزب غدا معلوماً 
ناه أحد پلقد كان قائم . محققي الجمهورية اإلسالمية في خدمةقد تحول إلى جالد ووضع نفسه " ناهڀ

اه أحمد علي رصدي   مسؤول تنظيم الحزب في االتحاد السوفييتي، وعاد إلى إيران األفراد الذين زكّ 
وفي الدورة السابعة عشر الجتماع اللجنة المركزية انتخب عضواً . وتطوع وشارك في نضال الحزب

قيق مع قادة الحزب إلى أن بداية خيانته اقترنت باعتقاله أو أنه وتشير وثائق التح. للجنة المركزيةفي ا
قبل اعتقاله ، وكان يقدم المعلومات لوزارة المخابرات في الجمهورية االسالمية وكان كان على صلة 

   .تحديد توجيه الضربة له دور في
 

شر في الغرف التي تضم كافة السجناء وذلك كي يتنصت وبعد انتقال سجناء توده إلى سجن إيفين، ح  
ان هذا الخائن وك. التي يتداولها السجناء حول األفعال السلبية للجمهورية االسالمية حاديثعلى األ
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الذي تولى .( ح.ع - علي فالحيان وزير المخابرات السابق وعضو مجلس الخبراء)محط ثقة فالحيان 
ذ وفي أحد األيام وفي أثناء تنفي. 0188تنفيذ مسلسل اإلعدامات الجماعية في السجون اإليرانية عام 

لب غالم حسين قائم  ،اإلعدامات ، وعند و گالويژورصدي الدكتور جودت كل من بصحبة  ناهپج 
 .التنفيذ تم إخفاءه ونفذ الحكم بالثالثة اآلخرين

 
الغرف  ىحدإففي أحد األيام جلبوني إلى . منذ االيام األولى العتقالنا قائم پناهلقد علمت بخيانة 

وعلى . وأجلسوني على كرسي وبدأ التحقيق دون أن يعصبوا عيناي، وشرعوا التحقيق بخشونة وعنف
ندها شرع بضرب وع". أبن العاهرة اعترف بخيانتكم: "الغرفة وصفعني وقال قائم پناهحين غرة دخل 
ت دناءة أية وروأجبرت على رؤية هذا المشاهد المؤلموابنتها أفسانه ( زوجة كيانوري)مريم بالسوط 
امنئي، خل كل ذلك قد دونتها في الرسالة التي وجهتها من السجن إلى آية هللا إن تفاصب. هذا الشخص

ممثل األمين العام لألمم المتحدة من أجل التحقيق في قضية  گاليندپولوسلمت نسخة منها إلى البرفسور 
 . م المتحدةحقوق اإلنسان في إيران ضمن تقريره  الذي قدمه إلى هيئة األم

   
 البرامج التلفزيونية

 

 
 

 البرامج التلفزيونيةعرض نور الدين كيانوري أثناء التحقيق و 

 
أي من  فإنني  ال أعر. لقد أشرت في البداية إلى التفاوت بين الضعف أمام التعذيب وبين الخيانة

أكدت ففي حديث لي  .أثناء التعذيب تشخصياً قد ضعف يإنن. ضعفاً أثناء التعذيب يبدمن لم ماألصدقاء 
المعروفة بالقيادية وأشرت إلى  مستديرةالمائدة الموضوعة االنقالب، كما إنني اشتركت في على 

 . نفسه الموضوع
 

تشكيل هيئة أركان االنقالب وهو موضوعة أثناء التعذيب على االنقالب و الجالدين تركيز انصبلقد 
وفي أطار هذا . في نيسان ىخرتارة أكان متناقضاً، تارة في آذار وحتى تاريخ االنقالب و  .محظ كذب

جرى فبركة تركيبة مجلس االنقالب ومجلس العمليات، وجرى تسمية وزارة خيالية الصريح  الكذب
حسب الموقع الحزبي ومكانة األفراد في سلم والمناصب وبلغ األمرحداً أنهم وزعوا الوزراء . أيضاً 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlhI3D5cvSAhXJvRQKHQMuBBAQjRwIBw&url=http://fararu.com/fa/news/137023/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA&psig=AFQjCNHQfve94DZhf-8vHVx653AQ6GVZUQ&ust=1489230106053997
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، تم تعيين طبري وزيراً للثقافة وكيانوري رئيساً للجمهورية سبيل المثال فعلى. المراتب الحزبية
وبعد هذه الرواية المفبركة، اتخذ التعذيب طوراً أشد من  .وعموئي وحجري في مناصب عسكرية

التعليق من اليدين والضرب الشديد بالكابالت ألن مخابرات الحرس الثوري قد  سابقه، ومن ضمنها
 .السوفييتية ستعبر الحدود من أجل تقديم المساعدة لالنقالبصدقوا أن القوات 

 
أحد مظاهر الضعف قد . بالطبع انتابني في مواقع أخرى الضعف، وسأورد ذلك في المجال المناسب

سجين، ووجد من أبرز مشاعر الود تجاهي  1111كان في السجن حوالي . انتابني نتيجة لعامل آخر
إحدى  نفقد أخبرني أن قدم مريم بلغ مرحلة خطرة، وإ. انه الوخيموأخبرني أحدهم عن حال مريم وأفس

ويستطيع . الحتمي هالكهاوإن استمرار ذلك سيؤدي إلى نتيجة التعذيب، قدميها قد أصبحت سوداء 
لقد هددني الجالدون في أول لقاء تلفزيوني بأنهم . القراء األعزاء أن يتصوروا تأثير هذا الخبر عليّ 

وتعرضت مريم إلى نماذج أخرى من التعذيب الحقير وقد دونت . وط ضد مريمسوف يستخدمون الس
                                                                                                             .ذلك في الرسالة التي وجهتها إلى السيد خامنئي

 
 يمهدی پرتو

 
قد خان الحزب  يپرتوكانوا على اعتقاد بأن مهدي  يد ميزانيشهضمنهم الإن عدد من الرفاق ومن 
ول ت لها، طلبوا مني أسم وعنوان مسؤتعرضوبعد موجة التعذيب التي . وتهاون مع األمن اإليراني
". خسرو"ولم أعترف بأسمه وعنوانه واقتصرت على ايراد أسمه المستعار . التنظيمات السرية للضباط

واعتقد أن برتوي لم . هل هو ذا خسرو؟ وأجبت بنعم: وقالوا " رتويپ"جلبوا صورة ل وفي أحد األيام
لماذا؟ الدليل هو أنه كان على على بلقائي مع السكرتير األول للسفارة . يتعاون من السلطة قبل اعتقاله

 يتعاون مع المخابرات الستطاع أن يرتب األمور بحيث يستطيع مأموري رتويپالسوفييتية، فلو كان 
المخابرات االطالع على محل اللقاء وواحد من لقائين جرى قبل أسبوعين من الحملة مما سيؤدي إلى 

 .فضيحة للحزب وللسفارة السوفييتية
 

 
 

  ** عطاريان من اليسار گمن اليمين والعقيد هوشنن كبيري ژرتوي في الوسط، والشهيدين العقيد بيپمهدي 
 

هيو أنيه قبيل الضيربة الثانيية اعتقيل  الفيخ األول. لقد نصب ضباط المخابرات في الضربة األولى فخيين
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الفقيد رحمن هاتفي مرتين، األولى في مطعم كان يتناول طعامه فييه والثانيية فيي الشيارع، وقيادوه إليى 
أما الفخ الثياني فكيان ميع الفقييد . ثم أطلقوا سراحه بذريعة أن هناك خطأمكان وسألوه عدداً من األسئلة 

سجين ثيم أعلنيوا أن هنياك  1111فقد تم اعتقاله في بيته وجلبوه إلى المعتقل الذي ضم . هدايت حاتمي
لسييارة،  وقبيل أسيبوعين مين الضيربة الثانيية، جليب المحقيق صيورة فوتوغرافيية.خطأ وأطلقوا سيراحه

وكانيت رجيال   اب مفتوحيةبيهاتفي فيي الجانيب األيمين خليف مقيود السييارة وكانيت ال جلس فيها رحمن
أنهم جميعاً سيلتحقون بك : " وقتها قال لي المحقق. هاتفي ممدودة في الخارج وكأنه يود ركوب السيارة

ال  ومن المثير للعجب كيف أن الفقييد هياتفي ليم ينتبيه إليى أن هنياك آخيرون يتابعونيه وعلييه أن". قريباً 
  . يتصل بأحد

 
االجتماعيات فيهيا نعقيد  اإن الخطأ اآلخر الذي ارتكبه أصدقاؤنا هو أنهم لم يفكروا بأن البييوت التيي كّني

ة، هذا البيت اليذي عقيد فييه مهيدي برتيوي المراقبومن ضمنها بيت الشهيدة فاطمة مدرسي كانت تحت 
بشيكل  المحتميل إننيا كنيا مالحقيين عدة اجتماعات وكان لنا بحث حول التنظيم العسيكري السيري، ومين

وفي وقت الحق وفي أثناء وجودنا في السجن طرق سمعي أن أثنيين أو . دائم وإنهم عرفوا مكان البيت
وهذا يتناقض مع ألف بياء العميل السيري فيي ظيروف حكيم . لهم مخبأوا من هذا البيت ذثالثة رفاق اتخ

فتجربية اعتقيال النقييب . فاشستي حيث يجب أن ال يطمئن أي شخص  إلى أي من البيوت التي يرتادهيا
.( ح.ع -بعد االنقالب ضيد مصيدق  0191في عام )عباسي وكشف محل عمل ووثائق تنظيم الضباط 

 . ن أن يتعضوا بهامازالت حية في ذاكرة جميع األصدقاء دو
 

إنني أشير إلى هذه القضايا في هذه المدونة كي يتعظ بها الشباب من أعضاء حيزب تيوده فيي المسيتقبل 
عندما يعملون في ظروف غير مساعدة مين العميل العلنيي ويضيطرون إليى اللجيوء إليى العميل السيري 

 .ويتذكروا هذه الدروس األليمة
  

 رواية االنقالب
 

 :ولكنني على علم بعدد من القضايا التالية. ضة الهشةيهذه الب سأجزم من الذي فقإنني ال أستطيع أن 
أن جمييع االتهاميات  السبب هوفة االنقالب تجاه الحزب، لنرى لماذا كانت وزارة األمن تصر على تهم

إن الوثيقية . سخرية بحيث ال يمكين ألي فيرد أن يصيدقهامثيرة للاألخرى كانت على قدر من التفاهة وال
ألوليى، إالّ هضموا خدعية الكذبية ا نالتالية تؤكد على أن المسؤولين في قيادة الجمهورية االسالمية الذي

هيذه الوثيقية هيي الحيديث اليذي أجيراه المهنيدس ميير حسيين . ان ميا تيقنيوا مين عيدم صيحتهاأنهم سيرع
كيهيان فيي  اليذي نشيرته جرييدة" اإلميام واإلدارة اإلسيالمية"تحيت عنيوان " حيوزه"موسوي ميع مجلية 

 :بعد لقاء موسوي باإلمام وجاء فيه 0111عام  الرابع من تموز
 
. ج إلى تقديم اإليضاحاتوما لبث أن انتبهت بإنني ال أحتا في الوهلة األولى، قدمت توضيحات كثيرة،"

كنيت أشيعر بيأن اإلميام قيد تفهيم . ولذا عرضت هذه القضايا بشكل مختصر وتلغرافيي فيي خدمية اإلميام
فعلييى سييبيل المثييال . اإلشييارات السييريعة التييي قييدمتها، وتبييين أنييه تلقييى القضييايا بشييكل دقيييق وعميييق

أن حيزب تيوده ينيوي القييام بيانقالب  وباالرتباط مع قضية حزب توده، اتصلوا بنا تلفونياً وأشاروا إليى
 خ هاشيمي رفسينجاني األبيسياعة اتصيلنا تلفونيياً  24أو  48واسع ومين المكين أن يجيري تنفييذه خيالل 

هللا أردبيليي ليم  ويبيدو أن آيية هللا خيامنئي وآيية. ةالدولوعرض القضية على بقية المسؤولين الكبار في 
اسيتمع . وقدم األخوان في المخابرات معلومياتهم. إلمامولذا توجهت مباشرة إلى مقر ا. يكونا موجودين

هيذه المعلوميات غيير : " اإلمام بدقة على ما طرح، ثم قيدم تحلييالً حيول مواقيف الشيرق والغيرب وقيال
وتم اإلصرار من بعض الحاضرين على اإلميام حيول صيحة ".صحيحة كلياً وسوف ال يحدث أي شيء

ل بأن ال تراقبوا األمور إنني ال أقو:" إلمام الحديث وقالناول اعندها ت. ، وإنهم اعترفوا بذلكالمعلومات
يييل اإلمييام كييان صييحيحاً وبعييد ذلييك تبييين أن تحل. "وال تحققييوا، ولكيين اعلمييوا أن هييذه المعلومييات كاذبيية
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لتي حصل عليهيا جياءت اعي بأن المعلوامت هو من يدّ  إن عمى القلب والتحامل . مؤكدة ووجهة نظره
مييين الطرييييف أن رفسييينجاني فيييي مذكراتيييه التيييي نشيييرها قبيييل وفاتيييه أشيييار ). مييين مصيييادر خاصييية

أي ليدينا قيالب عسيكري فيال يوجيد ننحن نراقب حزب توده ، أميا فيميا يتعليق بإقداميه عليى ا:"بصراحة
، كما أن من الغباء التصديق بأن حيزب تيوده قيادر عليى نجياح االنقيالب بواسيطة عيدد "حول ذلك دليل

جاوز عددهم أصيابع الييد وضيد سيلطة الخمينيي التيي كانيت تلقيى اليدعم الكاسيح ال يت  قليل من الضباط
 ..(ح.ع - آنذاك من قبل الشارع اإليراني

 
. من أجل الحصول على االعترافات الكاذبية حيول االنقيالب، تعرضينا إليى أقسيى وأشيد أنيواع التعيذيب

، فقد شيلت ييده اليمنيى كليياً اآلثار البنية والصحة، وترك التعذيب أسوأفالشهيد عباس حجري كان سليم 
بحيث إضطر إلى استخدام يده اليسرى عنيد تنياول الطعيام وراح ييتعلم اسيتخدام الييد اليسيرى مين أجيل 

دليل مهزلة هذه الرواية في الرسالة التي وجهتهيا إليى  هذه هي رواية االنقالب، وقد أشرت إلى. الكتابة
 .السيد خامنئي

 
 

 
 

 العشرة الذين تم إعدامهم بتهمة االنتماء إلى حزب توده والقيام باالنقالبالضباط 

 
مى سيلميا ي" اسيتعدادات"إن أخر رواية أنقلها لكيم هيي شيرح ميا جيرى مين . وأصدقائي األعزاء رفاقي

" فكما رويت لكم آنفاً، فقبل بضعة أيام من تشكيل . بالتحضير لها الجالدون مابالطاولة المستديرة التي ق
، اسيييتدعاني والرفييييق عميييوئي "موسيييى"التيييي كيييان ييييديرها المسيييمى " لمائيييدة المسيييتديرة المزعوميييةا

عين عميل اللجنية  واتحيدثة من أعضاء فيي اللجنية المركزيية وتمائدة مستدير للدينا مقترح بتشكي:"وقال
فيي وأخبرتيه بيأنني سيوف أفكير . وطلب منا بأن نفكر فيي ذليك وأبيداء وجهية نظرنيا الحقياً ". المركزية

وفي لقاء الحق مع موسى اخبرته بأنني غير موافق عليى تشيكيل مثيل هيذه الطاولية . األمر ونتهيأ لذلك
وليم يلتقيي بيي بعيد . ، وأنه من األفضل أن يلتقي أعضاء السكرتارية ليبحثوا في هذا المقتيرحالمستديرة

ن قيادوني إليى صيالو .وبعد عدة أيام أبلغت بارتيداء مالبسيي الرسيمية ألجيراء حيديث ميع المحقيق. ذلك
وهنيا شياهدت العدييد مين الرفياق  .ميدرج ن الصيالون عليى شيكل، وكيا 1111كبير ولم يكن في سجن 

وأجلسيوني فيي زاويية . اللجنة المركزية، ولكن لم يسمحوا لنا بالحديث بل وحتى السيالم علييهم أعضاء
.  وآخير أسيمه مجتبيى وكيان جيالداً بحيق،" رحييم"من زوايا الصالون وكنت تحيت مراقبية جيالد بأسيم 

، وحيذرونا مين احول منضدة طويلة وأجلسوني في وسيطه صدرت األوامر بالجلوسوبعد وقت قصير 
وشرعت الكامرات بالتقاط الصور واألفالم التي كانت موضيوعة عليى . الحديث مع اآلخرين بأية كلمة
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ق واألصدقاء، بل تابعها كل ولم يقتصر مشاهدة هذا المشهد على الرفا. بعد عدة أقدام من أماكن جلوسنا
 .وأود أن أشير إلى ثالث نقاط لم يشاهدها الجمهور. مشاهدي التلفزيون

 
، "نياهپقيائم "المتحدث األول أن يبدي مالحظاته على حديث  هصدرت األوامر إلى عموئي، باعتبار -0

 .التي طالبوه بها تجاه كل تاريخ الحزب التهم الحقيرة عن توجيه مختلف هذا الخائن الذي لم يتوان
 
عبير تهدييدات  الجيالد رحييم بتعريضيي للتعيذيب مين ) قطع التصيوير ثيالث ميرات، وطلبيوا منيي  -2

 أن ال أقدم أية إجابية ، قررته بالتحقيق وبوجوه عبوسةالجواب على األسئلة التي كانت أشبعند ( جديد
 .عليها

 
ليلة قضييتها تحيت التعيذيب، أصياب  08سيد خامنئي، فبعد وكما أشرت في رسالتي الموجهة إلى ال -1

وفييي خييالل أحييد األحاديييث أردت أن أضييع مكبييرة . الشييلل يييدي اليسييرى وبقيييت علييى حالهييا حتييى اآلن
الصوت أمامي والموجودة على المنضدة بعد كل نوبة من الحيديث، ليم أسيتطع أن أدبير األمير بواسيطة 

هيذا وقيد شياهد . تبديلهاالمكبرة على األرض وانكسرت مما دعى إلى  طمما أدى إلى سقو يدي اليسرى
 .المشهد الكثير من المشاهدين

 
 ألخواني وأخواتي العزيزات ومن صميم القلب أتمنى السعادة واالزدهار

 
 

 0111/أيار / 10
 

الستقبال  عبد الرزاق الصافي إلى مطار دمشق الحملة كنت في دمشق، وتوجهنا أنا والرفيق ءمن بد قبل يومين *

اصة تابعة لرئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية، بعد أن تدخلت اليمن الرفيق عزيز محمد القادم على طائرة خ
كان في إذ الديمقراطية للسماح له بمغادرة طهران إثر المعوقات التي وضعها المسؤولون اإليرانيون أمام مغادرته 

شنت ضد حزب ، سألناه عن صحة خبر الحملة التي في كردستانبعد مغادرته مواقع األنصار  ضيافة حزب توده إيران
ونفى الرفيق العائد للتو من إيران هذا الخبر الذي أعلنت عنه هيئة اإلذاعة . توده من قبل السلطات اإليرانية

ويبدو استبقت هيئة االذاعة البريطانية استالم الخبر ونشرته قبل أن تتأكد من   .البريطانية قبل يومين من بدء الحملة
ئة اإلذاعة البريطانية التي كما يبدو أنها على عالقة مباشرة بالمخابرات وقوعه، وهذا يكشف زيف استقاللية هي

 .البريطانية التي كانت على علم بالحملة بل وجزء منها قبل وقوعها

 

تحرير جنوب إيران من غزو صدام حسين وفك الحصار عن قاد ئد وتعقيد في الجيش اإليراني وق، يبيژن کبير **

ليم الحرس ستعندما قام بعضو حزب توده ايران، وساهم في الثورة اإليرانية . عبادان في الحرب العراقية اإليرانية
عدام وقد جرى الحكم عليه باإل. كما شارك في تأسيس استخبارات الجيش بعد الثورة اإليرانية. األمبراطوري إلى الثوار

  .1499، ونفذ الحكم به في عام 1499في 
 

وقائد القوات الغربية واستعاد  عطاريان فقد تلم قيادة القوات البرية أثناء الحرب العراقية اإليرانية گأما العقيد هوشن
 .بتهمة العضوية في حزب توده إيران 1499اعتقل وأعدم في عام , األراضي التي احتلتها قوات صدام في غرب إيران

 

 


