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جنبش چپ در ايران نسبت به ساير جريان هاي سياسي از قدمت 
بيشتري برخوردار بوده و تأثيرات زيادي نيز بر جامعه ى ايران گذاشته 
است. ريشه ى  تأسيس و فعاليت حزب كمونيست ايران به فعاليت هاي 
كارگري ايرانيان مقيم قفقاز بازمي گردد. در نتيجه ى فعاليت هاي سياسي 
عده اي از سوسيال ـ دمكرات هاي روسي عليه حاكميت استبدادي تزار 
روسيه عده ى زيادي از ايرانيان قفقاز جذب آن ها شدند. اين افراد بعدها 
نقش چشمگيري در پيروزي انقالب مشروطه و جريان هاي پس از آن 

داشتند1.
قفقاز تشكيل شد،  توسط مسلمانان  انقالبي كه  نخستين سازمان 
سوسيال  با  سازمان  اين  بود2.  . ش/1904م)  هـ   1283) حزب همت 
اين  از  شاخه هايي  بعدها  بود.  ارتباط  در  روسيه  و  قفقاز  دمكرات هاي 
سازمان در ايران به رهبري حيدرخان عمواوغلي و ديگران تشكيل شد 
و تحت عنوان «اجتماعيون عاميون» فعاليت خود را آغاز كرد3. گروه 
از سال  بود،  به حزب همت  وابسته  ايراني «اجتماعيون عاميون» كه 
توانست  و  نهاد   بر خود  را  عدالت»  نام «حزب  (1916م)  1293 ش 
ميالدي،   1920 1299ش/  سال  در  كند.  نفوذ  نيز  جنگل  جنبش  در 
 حزب عدالت در ايران نام خود را به حزب كمونيست ايران تغيير داد 
نمود  آغاز  انزلي  از  را  خود  فعاليت  شوروي  سرخ  ارتش  حمايت  با  و 
حزب  كنگره ى  نخستين  داد.  بسط  ايران  شمالي  نواحي  بيشتر  در  و 
كمونيست، پس از تأسيس در مرداد ماه 1299 ش. در انزلي تشكيل 
مصادره ى  ايران،  در  امپرياليسم  سلطه ى  سرنگوني  كنگره  اين  شد. 
همه ى  براي  خودمختاري  حق  شناسايي  خارجي،  شركت هاي  اموال 
مالكان  اراضي  در چارچوب وحدت كشور، مصادره ى همه ى  مليت ها 
اتحاد  و  انقالبي  ارتش  سربازان  و  دهقانان  ميان  آن  تقسيم  و  بزرگ 
حزب  شد4.  خواستار  را  كارگري  بين المللي  جنبش هاي  و  شوروي  با 
مرام  فعاليت هاي  «ممنوعيت  قانون  تصويب  از  پس  ايران  كمونيست 
ترتيب،  بدين  شد.  اعالم  غيرقانوني  ش   1310 سال  در  اشتراكي» 
رضاشاه توانست با تمسك به اين قانون، گروه اراني را دستگير و آن ها 
را محاكمه و زنداني نمايد. اين افراد درون زندان، هسته ى اوليه ى حزب 
توده ى ايران را تشكيل دادند كه به گروه 53 نفر معروف شدند5. پس 
زندانيان  متفقين،  توسط  ايران  اشغال  و  از قدرت  استعفاي رضاشاه  از 
سياسي از زندان آزاد شدند، بنابراين بيست و هفت نفر از اعضاي جوان 
«53 نفر» در هفتم مهرماه 1320 هـ . ش حزب توده  ايران را تأسيس 
كردند. آن ها پيش از اين كه دست به اقدامي زنند براي حمايت از اقدام 
خود به سفارت شوروي مراجعه كردند، اما شوروي به دليل درگيربودن 
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به  حاضر  آتالنتيك  منشور  براساس  همچنين  و  فاشيزم  با  جنگ  در 
همكاري با آن ها نشد، تا اين كه با تالش هاي فراوان اعضاي گروه، 
مقامات دولت شوروي با تأسيس حزب توده موافقت كردند6.  مؤسسان 
اقداماتي  به  در طول جنگ  دادند كه  تعهد  مقامات شوروي  به  حزب 
كه به منافع متفقين لطمه وارد نمايد، نپردازند و از سوي ديگر تالش 
كنند تا افراد مشهور جذب حزب شوند. اين حزب تا مدت ها به فعاليت 
از مهم ترين داليل آن، جنگ جهاني دوم و استمرار  نپرداخت؛  علني 
قانون منع فعاليت هاي كمونيستي بود كه در عصر رضاشاه به تصويب 

رسيده بود.
پس از تشكيل حزب، سليمان ميرزا اسكندري به دبير كلي حزب 
«مردم»  روزنامه ى  انتشار  حزب،  فعاليت  نخستين  شد.  انتخاب  توده 
اعالم كردند  روزنامه ى خود  بود. آن ها در  فاشيسم  به  با هدف حمله 
كه دشمن شماره ى يك مردم ايران فاشيسم آلمان است،  درحالي كه 
ايرانيان قرن ها زير سيطره ى استعمار روسيه و انگلستان بودند. حزب 
توده در طول تمام سال هاي فعاليت خود سعي در طرفداري از شوروي 
در  مي كرد.  ياد  ايران  حامي  عنوان  به  دولت  اين  از  همواره  و  داشت 
حالي كه ريشه بسياري از ناكامي هاي سياسي ايران متأثر از همسايه ى 
 شمالي آن بود. حزب توده براي جذب  طرفداران خود در اوايل اسفندماه 
محو  لزوم  بر  برنامه  اين  در  كرد.  منتشر  موقتي  برنامه ى  1320 ش. 
«آثار ديكتاتوري رضاشاه» حراست از قانون اساسي، آزادي هاي مدني 
و حقوق انساني، حمايت از حقوق همه شهروندان به ويژه حقوق توده  ها 
شده  تأكيد  فاشيسم،  عليه  دموكراسي  جهاني  مبارزه ى  در  همياري  و 
ماركسيست  روحانيت،  حمله هاي  از  جلوگيري  براي  توده  حزب  بود7. 
و صبغه هاي كمونيستي خود را از برنامه هاي خود به طور موقت كنار 
اراني،   درگذشت  سالگرد  در  مسأله  اين  نشان دادن  براي   و  گذاشت 
هدف  كردند8.  برگزار  مذهبي  شيوه ى  به  يادبودي  فرخي،  و  مدرس 
در  نفوذ  حزب،  ماركسيستي  ماهيت  آشكارنمودن  عدم  از  توده  حزب 
بين توده هاي مردم ايران و دور زدن قوانين ضدماركسيستي حكومت 
بود. هرچند حزب توده كانون فعاليت هاي خود را در تهران قرار داد، 
مذكور  مناطق  كه  بود  شمالي  استان هاي  در  فعاليت هايش  بيشتر  اما 
زيرنظر ارتش سرخ اداره مي شد، حزب توده سعي داشت با شعار «نان، 
بهداشت و تحصيل براي همه» مردم رابه سوي خود جلب نمايد. حزب 
براي مقبوليت و پذيرش عمومي به صورت يك جبهه ى دمكراتيك، 
كه در پي كسب اهداف سياسي خود از طريق قانون بود، در صحنه ى 

سياسي ايران حضور داشت. شوراي مركزي حزب وظيفه فوري حزب 
كرد.  اعالم  حزبي  فعاليت هاي  گسترش  براي  كادرها»  «آموزش  را 
سازمان حزب به تقليد از الگوي احزاب كمونيستي، داراي يك كميته ى 
مركزي و كميته ى نظارت بود. كميته ى نظارت يا كميسيون تفتيش، 
كه براساس مصوبات كنگره ى اول حزب توده در مرداد ماه 1323 ش. 
توسط كنگره برگزيده شد، فقط در مقابل كنگره مسئول بود و در رديف 

كميته ى مركزي حزب قرار داشت9.  
يكي از شكست هاي حزب توده در سال هاي نخست تأسيس آن 
روي داد. پس از تشكيل فرقه دموكرات آذربايجان در 21 آذر 1324 
را  رابطه ى خود  فرقه دموكرات  و ديگران،  پيشه وري  به رهبري  ش. 
با حزب توده قطع كرد و به طور كامل به شوروي پيوست، برخي از 
اعضاي حزب توده و افسران آن نيز به اين جريان پيوستند،  با آن كه 
به  آذربايجان  در  دموكرات  فرقه  تشكيل  بودند  معتقد  حزب  رهبران 
به ديدگاه  اعتنايي  اما دولت شوروي  وارد مي كند،  منافع حزب ضربه 
رهبران حزب نداشت10.  سركوبي فرقه ى دمكرات آذربايجان ـ (آذرماه 
بر  عالوه  زيرا  داشت؛  ايران  توده ى  حزب  بر  زيادي  تأثير  ـ   (1325
تضعيف حزب، زمينه ى  جدايي و انشعاب درون حزبي را فراهم نمود، 
ملكي  خليل  توسط  1326ش.  ماه  دي  در  انشعاب  نخستين  بنابراين 
ماجراي  رويداد،  اين  از  پس  شد.  ايجاد  توده  حزب  در  طرفدارانش  و 
ترور محمدرضا شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران و وابستگي 
ضارب به حزب توده، زمينه هاي غيرقانوني اعالم شدن حزب را فراهم 
طي  را  خود  رشد  دوران  اخير  سال هاي  در  حزب  كه  حالي  در  كرد؛ 

مي كرد، با اين ضربه ها ناتوان شد11. 
در جريان ملي شدن صنعت نفت،  حزب توده تحوالت داخلي ايران 
را براساس تضادهاي جهاني و رقابت هاي امريكا و انگلستان در مورد 
نفت ايران تحليل مي كرد و كابينه هايي را كه روي كار مي آمدند برهمين 
اساس مورد بررسي قرار مي داد. حزب ، جبهه ملي را جرياني مي دانست 
كه با اتكا بر قدرت امريكا در منازعه اش برسر نفت به مبارزه براي كسب 
قدرت پرداخته است و جبهه ى ملي را «عامل رسوايي استعمار» و يك 
«جريان رفورميستي دروغين» مي خواند. اما پس از رشد گسترده نهضت 
ملي شدن نفت، حزب توده به اين نتيجه رسيد كه اين جريان،  مبارزه اي 
واقعه اي است كه رهبري آن در دست جبهه ى ملي است. بنابراين حزب 
توده به جاي پيوستن به شعار «ملي شدن صنعت نفت» شعار «لغو قرارداد 

نفت جنوب» را انتخاب كرد كه مورد تأييد و حمايت شوروي بود12. 

جنبش چپ در ايران نسبت به ساير جريان هاي 
سياسي از قدمت بيشتري برخوردار بوده و تأثيرات 
زيادي نيز بر جامعه ى ايران گذاشته است

حزب توده ايران، معضل امنيتى آلمان شرقى



1
3

8
7

ن 
هم

ب

100

در دوران حاكميت مصدق، حزب توده با توجه به آزادي هاي سياسي 
به وجود آمده،  در پاييز 1331ش.  برنامه ى جديد خود را تدوين كرد 
و خود را نماينده ى طبقه ى كارگر ناميد. در اين برنامه ى جديد، حزب 
براساس  جمهوري  برقراري  و  سلطنتي  رژيم  سرنگوني  خواستار  توده 
دمكراسي به رهبري طبقه ى كارگر شده بود. حزب توده درباره ى  مصدق 
بر اين باور بود كه هرچند مصدق براي ملي كردن نفت مبارزه مي كند، 
اما به جهت حمايت امريكا از وي،  توده اي ها نبايد از جنبش ملي شدن 
حاكميت  دوران  در طول  توده اي ها  اساس،  براين  كنند.  نفت حمايت 
اغتشاشات  و  تحريكات  به  تظاهرات  و  اعتصاب  برگزاري  با  مصدق 
دامن مي زدند و زمينه ى  ناامني اجتماعي را فراهم مي آوردند و مصدق 
«نفوذ  خواهان  كه  مي شد  خوانده  نفتي»  «دالل  توده اي  نشريات  در 
از ديدگاه  ايران بود13و در حقيقت  ارتجاعي و امپريالستي»  آمريكا در 
حزب توده، مصدق از پشت به ملت ايران خنجر مي زد. پس از تحريم 
اقتصادي و سياسي دولت مصدق از سوي غرب، مصدق اقدام به انتشار 
قرضه ى  ملي نمود، اما نشريات توده اي اين اقدام مصدق را عوام فريبانه 
خواندند و خريد آن را تحريم كردند14. حزب توده پس از قيام سي تير به 
اشتباهات خود اعتراف كرد كه در مبارزات اجتماعي توده اي از بورژواي 
ملي عقب مانده است15. با اين حال،  حزب توده تا پايان دولت مصدق 
و كودتا عليه وي ديدگاهي خصمانه داشت، تضادهاي سياسي درون 
زيان  به  نهايت  در  مصدق  دولت  از  حزب  نادرست  تحليل  و  گروهي 
سركوبي  و  مصدق  عليه  زاهدي  كودتاي  از  پس  زيرا  انجاميد،  حزب 
از  كه  زيادي شد  زيان هاي  متحمل  توده  ملي، حزب  دولت  و سقوط 
مهم ترين پيامدهاي آن مي توان به آوارگي و اعدام صدها تن از رهبران 
حزب  جدي  اقدام  عدم  و  تسليم  كرد16.  اشاره  توده  حزب  نظاميان  و 
توده، با توجه به اين كه متشكل ترين سازمان حزبي ايران در آن دوره 

بود، سبب شد كه حزب پايگاه قدرتمند خود را در ايران از دست دهد 
مهاجرت  و  تبعيد  با  يابد.  موقعيت دست  اين  به  بعدها  نتواند  و هرگز 
اجباري رهبران و اعضاي حزب به شوروي و سپس آلمان، حزب توده 
از يك جريان عمل گرا تبديل به جريان سياسي روشنفكري شد كه در 
نهايت در عصر تبعيد وارد پيچ و خم ها و مشكالت تبعيد شده و ابزار 
تبعيد، سياست هاي  آلمان شرقي گرديد. در دوران  سياسي شوروي و 
حزب براساس منافع سياسي بلوك شرق و نوع روابط آن ها با حكومت 
شاه پيوسته در حال تغيير بود، بنابراين آن ها براساس رويه ى سياسي 
خود سعي مي كردند تا حزب توده را با توجه به شرايط پديدآمده وادار به 
تمكين نمايند. براساس گزارش اسناد منتشرشده ى  آلمان شرقي، حزب 
توده مشكالت مختلفي را كه در ايران پيش از كودتاي 28 مرداد با آن 

دست به گريبان بود، در تبعيد نيز به همراه داشت17. 
مشكالت حزب توده در آلمان شرقي به اندازه اي بود كه نهادهاي 
ياد  امنيتي»  «معضلي  عنوان  به  توده  حزب  از  شرقي  آلمان  امنيتي 
مي كردند و پيوسته بر رفتارهاي حزبي تا خصوصي آن ها نظارت داشتند. 
مهاجرت و تبعيد اجباري اعضاي حزب توده به خارج از ايران از تأسيس 
تا كودتاي 28 مرداد 1332 ش. در سه مرحله صورت گرفت: نخست 
پس از فروپاشي فرقه ى دمكرات آذربايجان در 21 آذر 1325ش. برخي 
از كمونيست هاي قديمي مانند اردشير اوانسيان و عبدالصمد كامبخش 
به شوروي پناهنده شدند. مرحله ى دوم پس از سوءقصد فخرآرائي به 
شاه در 15 بهمن 1327 بود كه در پي آن حزب توده غيرقانوني اعالم 
شد و عده اي از رهبران حزب توده  همانند رادمنش، طبري و كشاورز به 
شوروي مهاجرت كردند. پس از كودتاي 28 مرداد و دستگيري و اعدام 
اعضاي نظامي و غيرنظامي حزب توده، به صورت گسترده بسياري از 
اعضاي آن به شوروي فرار كردند و درنهايت كيانوري و جودت در سال 
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1334ش. موفق به فرار به شوروي شدند18.  
اعضاي حزب توده اغلب در شوروي زندگي مي كردند، اما برخي نيز 
به ابتكار شخصي و يا تالش هاي حزب توانسته بودند در آلمان شرقي 
و يا ديگر كشورهاي اروپاي شرقي پناهندگي سياسي اخذ كنند، با اين 
حال بسياري از توده اي ها متمايل بودند در آلمان شرقي زندگي كنند، 
زيرا آلمان شرقي در مقايسه با ديگر كشورهاي سوسياليستي از سطح 
رفاه باالتري برخوردار بود. اما مقامات آلماني مقاومت هاي زيادي جهت 

پذيرش مهاجران توده اي از خود نشان مي دادند. 
مهاجران توده اي، كه اغلب از اقشار مرفه جامعه ى ايران به شمار 
تهيه  بودند.  روبرو  فراوان  مشكالت  با  شرقي  آلمان  در  مي رفتند، 
دغدغه هاي  از  دانشگاه  در  تحصيل  و  آلماني  زبان  فراگرفتن  مسكن، 
اصلي مهاجران توده اي در ابتداي ورودشان به آلمان شرقي بود. بيشتر 
بنابراين  داشتند.  سوسياليستي  كشورهاي  از  غيرواقعي  تصورات  آن ها 
موجود» شوكه  واقعًا  در «سوسياليسم  حاكم  فقر  ديدن  با  يك باره  به 
مي شدند. مهاجران توده اي در مقابل دو گزينه قرار داشتند؛ يا بايد به 
علت نداشتن تخصص به صورت كارگران ساده در كارخانه هاي آلمان 
نورمحمدي،  (قاسم  مي پرداختند.  تحصيل  به  يا  مي كردند  كار  شرقي 

همان، 21)
از نيمه ى دوم قرن بيستم ميالدي، آلمان شرقي به عنوان پايگاه 
اصلي حزب توده ايران به شمار مي رفت، زيرا شوروي به دليل روابط 
اقتصادي و سياسي با حكومت پهلوي مايل به فعاليت سياسي حزب 
توده در اين كشور نبود،  بنابراين توده اي ها رامجبور به ترك آن كشور 
كرد. مهاجرت رهبري حزب توده به آلمان شرقي با يكي از بحراني ترين 
دوره هاي روابط ميان دو كشور شوروي و ايران مصادف بود، زيرا دولت 
ايران در سال 1334ش. به همراه عراق، پاكستان، افغانستان به پيمان 
شوروي  خشم  سبب  ايران  دولت  ضدشوروي  گرايش  پيوست.  بغداد 
تمايل  شوروي  حال  اين  با  گرديد.  ايران  حاكمه  هيأت  و  دستگاه  از 
داشت تا روابط دوستانه اي با دولت ايران برقرار كند،  از اين رو، اعزام 
دسته جمعي رهبري حزب توده به آلمان شرقي تنها وعده ى امتياز به 
دولت ايران نبود، زيرا در راستاي سياست هاي بلندمدت شوروي قرار 
محمدرضاشاه  حكومت  كه  بودند  رسيده  باور  اين  به  روس ها  داشت. 
تثبيت شده است، بنابراين چاره اي جز تعامل و ايجاد روابط سياسي با 

وي را ندارند. (همان، ص 25)
دمكراتيك  به جمهوري  توده  رهبري حزب  مهاجرت دسته جمعي 

اول  دبير  البريشت،  والتر  و  رادمنش  دكتر  ميان  مالقاتي  طي  آلمان 
گرفته  (1335ش.) شكل  م  پاييز 1956  در  آلمان  حزب سوسياليست 
بود. البريشت در اين ديدار كمك به چاپ روزنامه و ايجاد راديو را به 

رادمنش وعده داد. (همان، ص 25)
 1957/58 سال هاي  در  توده  حزب  رهبري  ازاستقرار  پس 
شرقي  آلمان  در  توده  حزب  فعاليت  اليپزيك،  شهر  در   (1336/37)
درون  سازمان هاي  تشكيالت  مسئوليت  رادمنش  دكتر  شد.  مشكل تر 
را  غربي  اروپاي  در  توده  حزب  سازمان هاي  اداره  كامبخش  و  كشور 
نيز روابط بين المللي حزب توده را در  ايرج اسكندري  برعهده گرفت. 
دست داشت. حزب توده از اين زمان تا پيروزي انقالب در سال 1357 

در آلمان شرقي و اين شهر باقي ماند. ( همان ص 30ـ39)
نورمحمدي  قاسم  توسط  مهاجرت  در  ايران  توده  حزب  كتاب 
براساس اسناد منتشرنشده ى دستگاه هاي امنيتي آلمان شرقي چاپ و 
منتشر شده است. نويسنده ى اثر درباره ى چگونگي فراهم شدن پژوهش 
آلمان  بايگاني هاي  در  موجود  اسناد  براساس  كتاب  مي نويسد،  فوق 
شرقي و به انگيزه ي شناسايي حزب توده ايران در دوران مهاجرت در 
آن كشور نوشته شده است. كتاب حاضر به غير از مقدمه و توضيحات 
توسط  نخستين بار  براي  كه  است  سند   47 حاوي  محقق،  ضمائم  و 
پژوهشگر از زبان آلماني ـ جز سه سند كه به فارسي است ـ به فارسي 

برگردانده شده است. 
اسنادي كه در اين كتاب چاپ و منتشر شده است، حاوي فعاليت هاي 
حزب توده از استقرار در آلمان شرقي در سال 37ـ1336 ش تا پيروزي 
انقالب در سال 1357 ش است. استقرارحزب توده در آلمان شرقي براي 
اين دولت دردسرهاي زيادي ايجاد كرد. به ويژه پس از رسوايي برادران 
يزدي و همكاري آن ها با ساواك (1961م/ 1340ش). هم چنين روابط 
منوچهر آزمون با ساواك موجب شد تا دستگاه هاي امنيتي آلمان شرقي 
اعتماد چنداني نسبت به حزب برادر نداشته باشند. از اين رو حزب توده 
از سال 1960 تا 1979 م (پيروزي انقالب) پيوسته زير نظر آن ها كنترل 
مي شد. دستگاه هاي امنيتي آلمان براي كنترل بر حزب توده حتي بر 
روابط خصوصي اعضاي حزب و مراكز مورد استفاده آن ها نيز نظارت و 
تسلط داشتند. اشتازيـ  دستگاه امنيتي آلمان شرقيـ  از طريق عوامل 
رهبران  و  كادرها  آشكار  و  پنهان  برروابط  دقت  به  توده  ايراني حزب 
حزب توده نظارت داشت. بنابراين بخشي از اسناد به چگونگي فعاليت 
جاسوسان و عوامل آلماني درباره ى حزب توده و دريافت اطالعات از 

در جريان ملي شدن صنعت نفت،  حزب توده تحوالت 
داخلي ايران را براساس تضادهاي جهاني و رقابت هاي 
امريكا و انگلستان در مورد نفت ايران تحليل مي كرد 
و كابينه هايي را كه روي كار مي آمدند، برهمين اساس 
مورد بررسي قرار مى داد

حزب توده ايران، معضل امنيتى آلمان شرقى
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آن ها مي پردازد. دسيسه چيني و توطئه هاي برخي از رهبران حزب كه 
به دنبال تثبيت موقعيت خود بودند، نيز بخش زيادي از مطالب اسناد را 

به خود اختصاص داده است. (صص؛ 58ـ53)
پژوهشگر در مقدمه ى اين اثر به بررسي داليل مهاجرت حزب توده 
از شوروي به آلمان شرقي و چگونگي فعاليت حزب توده در جمهوري 

دمكراتيك مي پردازد. 
در بخش دوم اثر، پژوهشگر با تكيه بر اسناد يافته شده، به بررسي 
«حزب توده ايران و همكاري برادران يزدي با سازمان امنيت ايران» 
مي پردازد. حسين و فريدون يزدي فرزندان دكتر مرتضي يزدي بودند. 
و  نفر  سه  و  پنجاه  گروه   ، حزب  مركزي  اعضاي  از  يزدي  مرتضي 
يزدي  برادران  فعال  فعاليت   دليل  به  بود.  اراني  تقي  دكتر  ياران  از 
مشغول  آن ها  بزرگ علوي،  توصيه  به  توده  جوانان حزب  سازمان  در 
تحصيل در آلمان شرقي شدند. حسين يزدي به دليل اين كه پس از 
بزرگ علوي تنها ايراني مهاجري بود كه به زبان آلماني تسلط داشت، 
به سرعت در جمهوري دمكراتيك آلمان رشد كرد و رابط حزب توده 
به  شوروي  از  حزب  رهبري  انتقال  از  پس  ويژه  به  بود،  آلماني ها  با 
اليپزيك، در مقام مترجم فعاليت هاي زيادي انجام داد. بنابراين با توجه 
به آگاهي هاي وسيعي كه به دست آورده بود، به مرور زمان از حزب 
توده بيزار شد و در اين مورد مي نويسد: «درهمان موقع فعاليت براي 
سران حزب توده بود كه فكر پشت پازدن به همه اين خيمه شب بازي ها 

روز به روز در من بيشتر تقويت شد. (ص 34)
حسين يزدي كه مسئوليت مراودات پستي حزب توده را در برلن 
غربي برعهده داشت، پيش از ارسال آن ها، نسخه اي در اختيار ساواك 
مي گذاشت، بنابراين ساواك آگاهي فراواني درباره ى فعاليت و عملكرد 
حزب توده ومسائل پشت پرده ى آن پيدا كرد. سرانجام برادران يزدي 
از سوي پليس  آلمان شرقي  آبان 1340 ش  اكتبر 1961م چهارم  در 
ابد و فريدون يزدي به هشت  دستگير شدند. حسين يزدي به حبس 
سال زندان محكوم شد. تالش هاي حكومت شاه جهت آزادي آن ها به 
جايي نرسيد تا اين كه فريدون پس از تحمل زندان آزاد و حسين يزدي 
پس از پانزده سال آزاد و همراه پدرش نزد شاه رفتند.دستگيري برادران 
يزدي ابعاد منفي گسترده اي در آلمان براي حزب توده به همراه داشت 
كه مهم ترين آن به بي اعتمادي جمهوري دمكراتيك آلمان به سران 
حزب توده بود و در ايران نيز موجب دستگيري صد و ده نفر از اعضاي 

حزب توده اصفهان شد. (همان 40ـ23)

در بخش سوم پژوهشگر به بررسي روابط «جمهوري دمكراتيك 
آلمان و مشكلي به نام حزب توده ايران» مي پردازد. به گزارش اسناد 
ايران  رفقاي حزبي  بي نظمي  از  آلماني همواره  مقامات  مانده،  برجاي 
همه ى  آلمان  سوسياليست  حزب  مسؤالن  مي كردند.  تأسف  اظهار 
كوشش خود را جهت مخفي كاري و پوشش كميته ى مركزي وكاركنان 
دبيرخانه، حزب به كار مي بستند. اما از جدي نگرفتن تمام اين تمهيدات 

از سوي رفقاي حزب توده سخت برآشفته مي شدند. (همان، 41)
اغلب  اسناد،  گزارش  به  رهبران حزب  رفتارهاي  آن ها،  ديدگاه  از 
برادران  ماجراي  از  پس  است.  نسنجيده  و  پرخاشگرانه  زياده خواهانه، 
يزدي، سازمان هاي امنيتي آلمان شرقي، فعاليت تمام كادرها، ارگان ها 
و نهادهاي حزب توده را از كميته مركزي تا رفت وآمدشان در رستوران 
بود سفارت  معتقد  آلمان شرقي  امنيت  سازمان  گرفتند.  زيرنظر  را  ها 
ايران در آلمان شرقي تا سال 1979 م و كنسولگري هاي آن در برلين 
توده  حزب  عليه  گسترده اي  فعاليت  كلن  و  هامبورگ  مونيخ،   غربي، 
انجام مي دادند و درحقيقت مراكز مخفي ساواك بودند. در خالل نظارت 
رابطه ى  موفق شدند  آلماني ها  ايران،  كنسولگري هاي  آمد  و  رفت  بر 

بسياري از ايرانيان را با ساواك شناسايي كنند. (همان، 45) 
در بخش چهارم پژوهشگر به بررسي نقش «اشتازي» ـ سازمان 
اطالعاتي و امنيتي آلمان شرقيـ  و نحوه ى روابط آن ها با اعضاي حزب 
توده مي پردازد. براساس اسناد و گزارش ها، اشتازي براي آگاهي كامل 
از فعل و انفعاالت حزب توده و انديشه هاي اعضا و رهبران، توانست 
به  را  نام هاي مستعار «چارلي» و «رضا»  به  از اعضاي حزب  نفر  دو 
اين سازمان متمايل كند. رضا بيش از «چارلي» به آن ها خدمت كرد و 
گزارش هاي وي انبوهي از مسائل حزبي حزب توده و مسائل ايران را 
شامل مي شد. (همان 96ـ53) چارلي در سال1979 به ايران مهاجرت 
كرد، اما رضا تا سال 1984 به دستگاه امنيتي آلمان شرقي خدمت كرد 

و از آن پس از وي خبري در اسناد آلماني در دست نيست.
با  ارتباط  در  ايران  توده  «حزب  موضع  به  پژوهش  پنجم  بخش 
شوروي»  جماهير  اتحاد  و  چين  كمونيست  احزاب  ميان  مناقشه هاي 

اختصاص يافته است.
پس از شكاف در جنبش كمونيستي بين المللي و تشديد اختالفات 
درون حزب  در  شوروي،  و  چين  كمونيست  احزاب  ميان  ايدئولوژيك 
توده ى ايران نيز جبهه بندي جديدي آغاز شد. برخي از اعضاي حزب 
انقالبي  سازمان  به  و  جدا  حزب  از  قاسمي  و  سغايي  فروتن،  ازجمله 

در دوران حاكميت مصدق، حزب توده با توجه به 
آزادي هاي سياسي به وجود آمده، برنامه ى جديد خود 
را تدوين كرد و خود را نماينده ى طبقه ى كارگر ناميد
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حزب توده پيوستند، اما جمهوري دمكراتيك آلمان خروج آنها را منوط 
به اجازه ى حزب توده مي دانست. سرانجام با خروج سغايي و فروتن از 
آلمان شرقي، دولت سوسياليستي آلمان به قاسمي نيز اجازه ى خروج 
از اين كشور را صادر كرد. بخشي از اسناد نيز در ارتباط با اين مسأله 
است كه به گفته ى كيانوري ضربه بزرگي به حزب توده در كشورهاي 
اروپايي  وارد كرد و حدود 90 درصد نيروي حزب توده را با خود همراه 

نمود. (همان 99ـ97).
و  ايران  ميان  ديپلماتيك  و  بازرگاني  روابط  به  ششم  بخش  در 
آلمان پرداخته شده است. نقش و جايگاه حزب  جمهوري دمكراتيك 
توده در رابطه ى مذكور قابل تأمل است. عوامل متعددي مانع از روابط 
اين  از  يكي  مي شد،  ايران  با  آلمان  دمكراتيك  جمهوري  ديپلماتيك 
عوامل نقش جمهوري فدرال آلمان است. اين كشور با توجه به قدرت 
اقتصادي خود با هر كشوري كه رابطه اي با آلمان شرقي برقرار مي كرد، 
كادر  حضور  به  مي توان  روابط  مانع  مهم ترين  از  اما  مي نمود،  مقابله 
رهبري حزب توده و فعاليت هاي گسترده ى آن ها در سراسر اروپا اشاره 
گام ها  نخستين  و شوروي  ايران  بين  روابط  از عادي  شدن  نمود. پس 
م  در سال 1965  آلمان شرقي  و  ايران  بين  روابط  عادي شدن  جهت 
جهت  به  شرقي  آلمان  و  ايران  بين  روابط  ادامه ى  اما  شد،  برداشته 
محدودشدن  و  ايران  اعتراض  موجب  عراق،  از  كشور  اين  جانبداري 
روابط بين دو كشور شد. سرانجام در سال 1972م/1351 ش پس از 
تغيير موضع آلمان شرقي نسبت به ايران، روابط ديپلماتيك دوباره برقرار 
گشت. حزب توده به دليل فشارهاي سياسي اي كه از سوي دولت آلمان 
شرقي وارد مي شد، چاره اي جز سكوت نداشت، اما اشغال سفارت ايران 
سياسي  فعاالن  و  دانشجويان  توسط  فوريه 1978م  وهفتم  بيست  در 
عضو كنفدراسيون كه مقيم برلن غربي بودند و توانستند به برلين شرقي 
نفوذ كنند، بازتاب وسيعي در سراسر دنيا در پي داشت، هرچند پليس 
 آلمان توانست پس از يك ساعت و بيست دقيقه سفارت را بازپس گيرد، 
اما به حيثيت حكومت شاه كه اكنون در آستانه ى بازديد از آلمان شرقي 
آلمان  دولت  با  هم گام  توده  حزب  ساخت.  وارد  بزرگي  لطمه ى  بود،  
را عوامل سازمان جاسوسي  را محكوم ودانشجويان  اقدام  اين  شرقي 
آلمان غربي دانست و از سوي ديگر به رفقاي آلماني اطمينان داد كه 
مخالفتي از جانب حزب توده با ارتباط ديپلماتيك اين كشور با شاه و يا 
ورود وي به كشور آلمان نخواهد بود. (همان، 110ـ101) حزب توده در 
موقعيتي قرار گرفته بود كه چاره اي جز پذيرش وضع موجود نداشت. 

چگونگي  با  ارتباط  در  باقي مانده  اسناد  درباره ى  هفتم  بخش 
تأسيس و فعاليت «راديوپيك ايران» و نقش حزب توده است. براساس 
البريشت دبير اول  با والتر  موافقت نامه اي كه بين دكتر رضا رادمنش 
پذيرفته  صورت  1335ش/1956م  سال  در  آلمان  سوسياليست  حزب 
دمكراتيك  جمهوري  در  را  راديويي  پايگاه  يك  تأسيس  اجازه  بود، 
بود  1336 ش  آذر  1957م/  سال  در  راديو  كار  آغاز  كرد.  اخذ  آلمان 

كه برنامه هاي آن توسط منوچهر بهزادي و داود نوروزي تهيه مي شد. 
(همان، 114)

آغاز فعاليت راديو پيك ايران در آلمان شرقي اعتراض ايران را در 
پي داشت، اما راديو به فعاليت خود ادامه داد تا اين كه به بهانه ى ايجاد 
رابطه دولت آلمان شرقي با ايران، فعاليت راديوپيك در سال 1339ش 
در برلين پايان پذيرفت و به بلغارستان انتقال يافت. راديو پيك پانزده 
ايران  اين حال دولت  با  ادامه داد،  به فعاليت خود  بلغارستان  سال در 
تالش هاي زيادي جهت متوقف نمودن آن انجام مي داد. (همان، 115)

سرانجام گسترش روابط ايران با دولت بلغارستان و وعده ى ايران 
جهت وام به آن كشور موجب شد تا «رفقاي بلغاري» در پايان سال 
مسيحي 1976 م (1355 ش) راديو پيك را براي هميشه خاموش كنند، 
شاه چند ماه پس از قطع برنامه هاي راديوپيك ايران به بلغارستان سفر 
كرد و در آنجا دكتراي افتخاري گرفت. (همان، 117) تالش هاي حزب 
توده در آستانه ى  انقالب در سال 1978م. به منظور تأسيس راديوپيك 
در جمهوري دمكراتيك آلمان به نتيجه اي نرسيد و راديوپيك همچنان 

خاموش ماند. (همان، 118)
در بخش هشتم پژوهش حاضر فعاليت هاي سياسي رضا روستا در 
حزب توده بررسي مي شود. رضا روستا از جمله كمونيست هاي قديمي و از 
مسئوالن درجه ى  اول سازمان جوانان حزب و از بنيانگزاران حزب توده در 
مهرماه 1320 ش. بود. وي پس از شكست فرقه ى دمكرات آذربايجان، 

در دوران تبعيد، سياست هاي حزب براساس منافع 
سياسي بلوك شرق و نوع روابط آن ها با حكومت 
شاه پيوسته در حال تغيير بود 

حزب توده ايران، معضل امنيتى آلمان شرقى
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ابتدا به شوروي و بعدها به آلمان شرقي رفت. روستا پس از آشكار شدن 
همكاري برادران يزدي  با ساواك در فوريه 1962م نامه اي به پناماريف، 
دبير كميته مركزي حزب كمونيست شوروي، نوشت و رونوشت آن را 
به والتر البريشت دبير اول حزب كمونيست آلمان شرقي فرستاد. در اين 
نامه روستا تمامي  اعضاي رهبري و شوراي مركزي حزب توده را متهم 
به ناتواني، فاقد ابتكار و ترسويي متهم مي كند و مشكالت حزب توده 
ناتوان جلوه دادن  با پرونده سازي و  را ناشي از ضعف آن ها مي داند، وي 
رهبران حزبي، توانايي خود را مطرح مي كند، تا شايد «رفقا» او را بر مسند 
رادمنش ـ دبير اول حزب توده ـ بنشانند. اما رفقاي شوروي و آلماني، 
 كمترين توجهي به نامه ى وي نداشتند و درمجموع انتقادات روستا به 
شوراي مركزي و رهبري حزب سبب بي اعتباري سياسي وي شد. «رفقا» 
ايران جدي نمي گرفتند.  را درباره ى  او  ديگر حتي تحليل هاي سياسي 
سرانجام رضا روستا در نوزدهم فوريه 1968 م. در آلمان شرقي درگذشت. 
اسناد متعددي درباره ى ديدگاه هاي رضا روستا و روابط وي موجود است. 

(همان 127ـ121)

و  شخصيت ها  مهمترين  از  يكي  بي ترديد  كيانوري  نورالدين 
رهبران حزب توده ايران بود. كيانوري پس از پيوستن به حزب توده 
در ايران وپس از مهاجرت به شوروي و آلمان، به عنوان مخفي كارترين 
اسناد  براساس  مي شود.  شناخته  توده اي  شخصيت  مستبدترين  و 
منتشرشده و حتي گفتار وي در خاطراتش، كيانوري تمايل زيادي به 
كلي  دبير  به  انتخاب  و  توده  حزب  در  انحصاري  قدرت  دست گرفتن 
حزب توده داشت، تالش هاي وي سرانجام با عزل اسكندري و جنجال 
به  نهم  بخش  در  نشست19.  نتيجه  به  «تهران مصور»  مجله  در  وي 
پرداخته  آلمان شرقي  با مسئوالن حزب سوسياليست  كيانوري  روابط 
شده است. كيانوري پس از پيروزي انقالب چهار بار بامسئوالن دايره 
روابط خارجي آلمان شرقي درباره ى مسائل ايران به گفت وگو پرداخته 
است. وي در تحليل هاي خود از انقالب ايران معتقد بود مرحله ى  اول 
انقالب در سال 1980م/1359 ش كه داراي خصلتي توده اي، ملي و 
ضدامپرياليستي بود به پايان رسيده است و وارد مرحله ى دوم خود كه 
داراي خصلت ضدانحصاري و ضدسرمايه اي است شده است. كيانوري 
درباره ى تمامي جزئيات جامعه ى ايران از رهبري امام خميني، شوراي 
انقالب تا نقش حزب توده در جامعه به گفت وگو با آلماني ها مي پردازد، 
منتها در تحليل هايش به بزرگ نمايي نفوذ و قدرت حزب توده مي پردازد. 
كيانوري از بزرگ نمايي ها، دو هدف را دنبال مي كرد، نخست آن كه از 
حزب سوسياليست آلمان شرقي امتيازات جديدي بگيرد و دوم آن كه 
با تكيه بر اين امتيازات، رقيبان درون حزبي را از ميان بردارد. عالوه بر 
اين، كيانوري براي از ميدان به دركردن رقيبان از هر اقدامي جهت بدنام 
اسناد ضميمه ى كتاب، نقش  ابا نمي كند. در  آلماني ها  نزد   كردن شان 
كيانوري در ارائه   ى گزارش هاي ايران نزد شوروي و آلماني ها گواه اين 

مسأله است. (همان، 135ـ129)
در بخش دهم، پژوهشگر اسناد روابط و گفت وگوهاي علي خاوري 
از مسئوالن دايره روابط خارجي حزب سوسياليست  با گوتمن ـ يكي 
آلمان ـ را شرح و بسط مي دهد. علي خاوري تالش زيادي جهت احياي 
حزب توده پس از سرنگوني آن در سال 1362ش. در آلمان شرقي انجام 
مي دهد. وي هنوز در اين زمان باور به سرنگوني حزب ندارد ومعتقد 
سازمان هاي  تحريكات  نتيجه ى  در  حزب  اعضاي  دستگيري  است 
ايران عليه  ارتجاعي  نيروهاي  امپرياليستي، ساواك و ديگر  جاسوسي 
حزب توده است. وي معتقد است گويا هنوز دستگيري ها، سوءتفاهمي 
بيش نيست و حزب هنوز در  بهمن 62 / فوريه 1983م. غيرقانوني 

پس از شكاف در جنبش كمونيستي بين المللي و تشديد 
اختالفات ايدئولوژيك ميان احزاب كمونيست چين و 
شوروي، در درون حزب توده ى ايران نيز جبهه بندي 
جديدي آغاز شد 
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اعالم نشده است. (همان 140ـ139) در مجموع علي خاوري نتوانست 
و  و مصالح سياسي  منافع  آلماني ها  زيرا  بگيرد،  آلماني ها  از  امتيازاتي 
اقتصادي خود را بر روابط حزبي ترجيح مي دادند و ديگر حتي حاضر 
نبودند، جمهوري دمكراتيك آلمان را پايگاه حزب توده ايران كنند كه 

آينده ى روشني در سياست ايران نداشت. (همان، 145ـ141)
آخرين بخشي كه پژوهشگر براساس اسناد به تحقيق آن پرداخت، 
چگونگي و علل اخراج شهناز اعالمي از جمهوري دمكراتيك آلمان و 
نقش كيانوري در اين ماجرا است. شهناز اعالمي در زمره ى نخستين 
اين  به  مرداد 1332 ش.  كودتاي 28  از  كه پس  بود  ايراني  مهاجران 
مشغول  هومبولت  دانشگاه  بخش شرق شناس  در  و سپس  وارد  كشور 
تا هنگام اخراجش در  از فعاالن سازمان زنان بود كه  به كار شد. وي 
فدراسيون جهاني زنان دمكرات، فعاليت مي كرد. سه سند درباره ى اخراج 
خانم شهناز اعالمي از آلمان شرقي  در كتاب منتشر شده است. براساس 
اسناد مذكور، كيانوري نقش مهمي در اخراج وي داشت. وي در نامه اي 
به مقامات آلماني گزارش مي دهد كه خانم اعالمي از نظر سياسي فردي 
نامطمئن است و روابط مشكوكي با ايرانيان برلن غربي دارد و براساس 
اين گزارش بود كه نامبرده تحت نظارت دائمي قرار گرفت و سرانجام 
خانم اعالمي در سپتامبر 1979م./ شهريور 1358 ش. از اين كشور اخراج 

و به برلن غربي فرستاده مي شود. (همان 150ـ149).
در بخش دوازدهم كتاب، ضمائم كه مشتمل بر 47 سند از اسناد 
به دست آمده از بايگاني هاي آلمان است، تهيه و تنظيم شده است. اين 
اسناد به گفته ى محقق، براي نخستين بار از زبان آلماني ترجمه و چاپ 
البته سه سند از اين مجموعه به فارسي است. اين اسناد  شده است. 
از اهميت زيادي برخوردارند و به جرأت مي توان گفت كه مجموعه ى 
توده  حزب  فعاليت هاي  درباره ى  كه  پژوهش هايي  زمينه  در   حاضر 
طول  مي شود  گفته  است.  برخوردار  زيادي  اهميت  از  گرفته  صورت 
 180 آلمان  دمكراتيك  جمهوري  امنيتي  دستگاه هاي  آرشيوي  اسناد 
ارتباط باحزب توده و  كيلومتر است و  گمان مي رود اسناد زيادي در 
ساير احزاب سياسي موجود باشد كه در مجموع كمك زيادي مي تواند 

در روشن شدن بخش زيادي از تاريخ معاصر ايران نمايد.
نويسنده  پژوهش  و  بررسي  نحوه ى  فوق  اثر  ويژگي هاي  از  يكي 
است. وى اسناد را براساس ترتيب زماني تنظيم و با توجه به موضوع و 
متن اسناد، موضوعات جداگانه اي تدوين كرده است و توسط اسناد آن ها 
را علمي و مستند كرده است. هرچند اساس پژوهش تنها بررسى اسناد 

بدست  آمده ى حزب توده در مهاجرت است، اما با توجه به توضيحاتي 
كه محقق داده است، پيوندي بين ساير تحوالت سياسي جنبش چپ 
از  است.  نيامده  پژوهش حاضر  در  است،  توده  با حزب  ارتباط  در  كه 
ورويدادهابراى خواننده اي كه  مفاهيم اصطالحات  از  نظربسيارى  اين 
آگاهي زيادي درباره ى  فعاليت هاي حزب توده و ساير گروه هاي چپ 

ندارد، دشوار است.
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