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صبر تلخ
تاریخ شفاهی چپ ایران

گفتگو با محمدعلی عمویی
درباره حزب توده ایران
۱۳۵۷-۱۳۶۲
)(جلد اول
۱۳۹۹ ،ویراست نخست
 برلین، نشر واله:ناشر
) دالر۲۸(  یورو۲۵ :بها
۹۷۸-۱-۷۹۲۳-۴۲۶۹-۱ :شابک
.حق چاپ برای نویسنده و ناشر محفوظ است

تقدیم به
با یادی از همة جان باختگان حزب و جنبش،
امـا این تالش کوچک تقـدیــم میشـود به

پــروفســـور یـرواند آبراهـامیـان
که تاریخ حزب و جنبش را برای نسـل ما حفظ کرد .
انجمن تاریخ شفاهی چپ ایران

از تاریخ خویشتن
سخن گو از دشواری پرش نخستین
بر این شیارهای زرد و تشنه لب!

*

چهار سال پیش از نگارش این مقدمه و پس از چاپ کتاب «شورشیان آرمانخواه» فرصتی پیش آمد
که مصاحبهای با مازیار بهروز داشته باشیم .از بخت یاریمان بود که دوستی ایشان را به ما معرفی
کرده ،امکان چاپ مصاحبه را در روزنامهای اصالحطلب (یاس نو) فراهم آورده بود.
پس از چاپ آن مصاحبه و بازخوردهایی که از چاپ آن گرفتیم ،تالش کردیم تا مصاحبههایی از این
دست ترتیب دهیم و گذشته چپ را به مدد انتشار رسمی کتاب «شورشیان آرمانخواه» به بحث و فحص
عمومی بگذاریم .از این رو از زنده یاد طاهری خواستیم که به سبب آشنایی با آقای عمویی ،وقت
مصاحبهای از ایشان بگیرد .آقای عمویی درخواست ما را برای پاسخگویی به شبهات مازیار بهروز
ناکام گذاشت .اما در پاسخ به این درخواست که «چه کسی سؤاالت ما را نسبت به رفتار حزب و جنبش
پاسخگو خواهد بود؟» گفت:
درِ خانة من به روی هرکس که پاسخ پرسشهایش را میخواهد ،باز است.

* اشعار متن مقدمه ،سروده زندهیاد طبری است.

یک

این گونه ،اولین دیدار ما شکل گرفت .نخستین مصاحبه با محمدعلی عمویی ،سختترین
مصاحبهای بود که تا به حال (زمان نگارش این مقدمه) داشتهایم .مردی روبهرویمان نشسته بود که از
اسطورههای زنده هیچ کم نداشت .وقتی سؤالی از او میپرسیدی ،اجزای صورتش ظاهراً هیچ تغییری
نمیکرد؛ با کمال دقت گوش میداد؛ اندکی مکث میکرد و پاسخش را روان و سلیس با کالمی شمرده
بیان میکرد.
وقتی نگاهمان میکرد ،اضطرابی ناخواسته در فضا میخلید .این چشمها به چه بازجوها و
شکنجهگرانی که در این مملکت دوخته نشده است؟ همة فعاالن سیاسی سالهای  ۵0 ، ۴0 ، ۳0 ، ۲0و
 ۶0و اوایل دهة هفتاد روزی با این مرد روبهرو شدهاند .این نگاه پس از این همه سال و این مقدار
تجربه ،نگاهی عادی نمیتوانست باشد :تا درونیترین الیههای پرسشها نفوذ میکرد و انگیزههای
پنهان در پس آن را میکاوید و پاسخی گاه محتاطانه و گاه رادیکال را برمیگزید و بیان میکرد .گویی
که «شخص»ی به نام محمدعلی عمویی با انگیزهها ،حب و بغضها و دالیل شخصی وجود ندارد و
فقط سخنگوی حزب تودة ایران در برابر ما نشسته است و مواضع حزب را تبیین و گاه نقد میکند.
البته این نوع مصاحبه ،مطلوب ما نبود .ما از تاریخ شفاهی مقصودی جز این داشتیم .ما تالش
میکردیم بدون دراماتیزه کردن مسائل و بیآنکه در سانتیمانتالیسم بغلتیم "فرد" محمدعلی عمویی
را در تاریخ بجوییم  ،از احساساتش  ،از کنشها و واکنشهای درون تشکیالتی ،از درگیریها و انتقادات
و از همة احواالتی که درون حزب تودة ایران داشته است ،باخبر شویم.
اما نفوذ در این سد ،که بسیاری ناتوان از رسوخ به آن بودهاند ،کاری دشوار بود .ما با بازجویی پس
دادهترین فرد زندة ایران روبهرو بودیم! کسی که میتوانست ماجرایی را ده بار تکرار کند بیآنکه تفاوت
چندانی در این ده روایت دیده شود .کسی که چنان دیوارهای حبس را تاب آورده که دیوار ،بخشی از
وجودش شده .قلعهای عظیم که کلید دروازهاش کالم کوچک دوستی است* ...

* قطعهای از شعر شاملو

دو

چرا به ما اعتماد کرد و بسیاری از مطالب ناگفته را گفت؟! شاید هیچوقت نتوانیم همة این پیچیدگی
را به درستی از هم تفکیک کنیم .شاید ضرورتی تاریخی در پاسخگویی حس میکرد  .شاید ما جوانان را
بازیگر آیندهای میدید که بیگذشته ناتمام بودند یا شاید شور و شوق ما او را به وجد آورده بود که ،پس
از این همه آوار ناکامی و مرگ ،جوانانی را میدید که با همة عالقه ،هر صبح سهشنبه سر ساعت مقرر و
با نظمی نظامی زنگ در خانهاش را به صدا در میآوردند ،بساط ضبط را میگشودند و به کاوش در
تاریخی که خود را متعلق به آن میدانستند میپرداختند .کاوشی گاه دردناک و بیشتر صریح ...
او ما را امانتدار خود دانست و بسیاری از مسائل حزب و جنبش را پیش روی ما گشود .امانتی سنگین
و تلخ! سنگین از آن روی که حفظ آن توان زیادی میطلبید و تلخ از آن روی که همة کسانی که از آنان
نامی برده شد ،آشنایان دیرین ما شدند ،به خوابهای ما راه یافتند و سرگذشتشان تلخی بسیاری به کام
ما ریخت .اینگونه بود که ما نیز آشنایانی در «خاوران» و «لعنت آباد» و «کوت عبداهلل» و  ...یافتیم .
آشنایانی دیر هنگام ...

سه

از کدامین جایگاه
گذشته چپ ایران ،به ویژه در سالهای پس از بهمن  ،۵۷بافتهای از درد و رنج ،ایثار و ناکامی است
که نیشتر زدن بر هر گوشهای از این ساختار ،دردی شدید را بر این پیکر تاریخی تحمیل میکند .پرسش
از بازیگران عصر انقالب نیز در برخی از مسائل ،چون کشیدن خنجر بر این تار و پود است .اما مگر چپ
طی سالهای بسیار این همه درد و رنج را بر خود ناگزیر ساخته تا قدیسی بر قدسیان این مرز و بوم
بیفزاید؟ مگر «نقد» جزیی جداییناپذیر از تفکر چپ نیست؟
این طرز تفکر بود که ما را به کاوش در تاریخ خود خواند .زیرا چون «فرقهگرایان» بری بودن اندیشه
و عمل خود و گذشتگانمان را از خطا و اشتباه بر نمیتابیدیم و توجیهگر گذشتة خود بودن را خطا
میپنداشتیم .پس آنگاهی که به سراغ آقای عمویی (و بعدها عموجان) رفتیم ،کولهباری از پرسش به
دوش میکشیدیم .این پرسشها را شاید پس از گذشت زمان و نگاهی از دور بتوان به چهار بخش کلی
تقسیم کرد:
الف) پرسشهایی که دغدغة مصاحبهکنندگان محسوب میشد :بررسی روابط دموکراتیک درونی،
ساختار تشکیالتی (چه سازمان مخفی و نظامی و چه بخشهای علنی) .بحثهای انتقادی در داخل
هیئت سیاسی یا کمیته مرکزی ،نوع رابطه افراد تأثیرگذار حزب با سایر اعضای حزب ،روانشناسی اعضای
فعال در مواجهه با مسائل مختلف و از همه مهمتر یادکردی از جانباختگان و هزینه دادگان و ...
ب) پرسشهایی از عملکرد حزب در برهة مورد نظر :این سؤاالت که گاه با لحنی تند بیان شده و
همیشه هم با صبوری میزبان همراه بوده است ،به واکاوی رویکرد حزب ،تحلیل طبقاتی آن ،برداشتها از
رفتار «حزب جمهوری اسالمی» و رهبری نظام ،رفتار نسبت به رفقای شوروی ،نسبیت با اردوگاه ،رفتار
نسبت به دیگر سازمانها یا گروههای چپ ،موضعگیریهای حزب نسبت به رویدادهای مهم یا حتی
بحرانهای مقطعی (اشغال سفارت آمریکا ،انقالب فرهنگی ،خرداد  ، ۶0ادامه جنگ و  )...میپردازد.
ج) پرسشهایی از عملکرد حزب ولی این بار از ناحیه منتقدان حکومتی یا دیگر احزاب اپوزیسیون:
داشتن سازمان مخفی و نظامی ،رفتار نسبت به جبهة ملی یا نهضت آزادی (به طور کلی لیبرالها)،
رفتار حزب نسبت به تداوم جنگ و ...

چهار

الزم به تذکر نیست که اکثر این انتقادات از جناح چپ منشاء گرفته است و با اینکه مصاحبه کنندگان
خود را تا حدی متعلق به این بخش از جنبش میدانند اما لزوماً از زاویة دید خود به طرح این پرسشها
نپرداختهاند و سعی شده است که در حاشیة هر کدام از این سؤاالت «موضع» مصاحبه کنندگان مشخص
شود؛ که اگر در مواردی انجام نشده است ،اینک در این مقدمه تدقیق میشود.
د) بخش مهمی از این مصاحبهها ذکر خاطرات محمدعلی عمویی است :خاطرات سفرهای
خارجی به لبنان ،سوریه ،افغانستان ،آلمان ،شوروی و  ...هر یک از این خاطرات در خود نکتههایی بس
عمیق دارد .نوع رابطهای که حزب با سایر احزاب خاورمیانه داشته ،مالقاتهای صورت گرفته ،دیدارهای
حزبی و غیر حزبی و داوریها نسبت به این افراد .یا خاطرات آزادی از زندان (که هر چند از نظر زمان
مصاحبه متأخر است ،از انتهای کتاب به اوایل آن آورده شده است) .زندگی خانوادگی و از همه دردناکتر
خاطراتی از سرکوب و زندان ،شکنجه و اتاق تمشیت ...
در انتهای کتاب نیز مصاحبهای به پیوست آمده که گفتگویی با نسرین نافعی (همسر محمدعلی
عمویی) است .این بخش از آن روی اهمیت دارد که عالوه بر وجهة ایشان در زندگی خصوصی و
خانوادگی ،تاثیر آنچه را که بر حزب تودة ایران و کوشندگانش رفته است ،در خانواده بررسی میکند.
مصاحبهکنندگان اینک و در این مقدمه باید اعتراف کنند که پس از خواندن متنهای پیاده شده ،گاه
از لحن تند سؤاالت و تحمل مخاطب شگقتزدهاند! مردی که با سابقه  ۶0سال فعالیت حزبی و تحمل
 ۳۷سال زندان به جوانانی از نسل چهارم چپ چنان جواب میدهد که گویی در پلنوم حزبی ،عضوی از
هیئت دبیران به انتقادات سایر رفقا پاسخ میگوید .این سعة صدر و تحمل میزبان را البته خوانندة آگاه
درک خواهد کرد و مصاحبه کنندگان مطمئناند که دیگر توان چالشی این چنین و با لحنی این گونه را
نخواهند داشت!

پنج

ویرایش
نوشتن این بخش از مقدمه البته بر عهدة ویراستاراست .اما ویراستار این کتاب با همة زحمتی که
برای به سامان رساندن این مصاحبهها کشیدند ،حتی از گذاشتن نام خود نیز خودداری کردند .این رویکرد
بسیاری از فعاالن چپ و کادرهای حزبی است .کسانی که نامشان در تاریخ نمیآید ،بازیگرانی گمنام که
آوار ناکامیها را صبورانه تحمل میکنند و به آرمانشان پایبند میمانند.
در ویرایش این اثر با توجه به محاورهای بودن کالم ،ناگزیر پارهای اصالحات جزیی در متن مکتوب
صورت گرفته ،اما بیان گوینده چنان شیواست که به ویرایش ادبی کمترین نیاز را داشته است.
از سویی متن پرسشها ،تغییرات انشایی بسیاری را متحمل شده زیرا پرسشکنندگان در این
مصاحبهها از مثالها ،موضوعات و نکاتی استفاده کردهاند که گاه فقط برای دو طرف گفتگو قابل فهم
بوده و برای آنکه خواننده نیز بتواند با پرسشها ارتباط برقرار کند ،هنگام ویرایش ،با هماهنگی
مصاحبهکنندگان ،توضیحاتی به آن اضافه شده است .اما میتوان اطمینان داشت که محتوای پرسشها
هیچگونه تغییری نکرده و از تندی و صراحت آنها به هیچوجه کاسته نشده است.
برای حفظ پیوند موضوعی ـ تاریخی مطالب ،جابهجاییهایی در بخشهای گوناگون انجام گرفته
است .مثالً بخشی که مربوط به آزادی از زندان ستمشاهی و آغاز فعالیتهاست از پایان کتاب به ابتدای
آن آورده شده است .البته خوانندة آگاه میتواند به روشنی تفاوت لحن را ببیند و دریابد که این تغییر،
حاصل اعتماد گوینده به مصاحبه کنندگان است .همچنین بخشهای تکراری تا حد ضرور حذف و در
صفحهای که آن مطلب به طور کامل آمده ،ادغام شده است.
در تفکیک بخشها بیشتر «موضوع» گفتگو مطرح بوده است و نه تاریخ مصاحبهها .مثالً موضوع
«خط امام» در جلسات گوناگون مورد پرسش قرار گرفته که تقریباً همة آنها در یک بخش آورده شده
است .البته تفکیک زمانی مصاحبهها در هر قسمت مشخص است.
ذکر بازتاب حاالت سخنگو (و البته مصاحبه کنندگان) چون عشق و کین ،مزاح و نیشخند ،بغض و
درد ،ناکامی و امید و  ...در متن مکتوب مقدور نبود ولی بیتردید آنکس که دستی بر آتش داشته و دارد
همة این نشانهها را از دل واژهها احساس خواهد کرد و تاریخی را که سراسر درد بر پویندگان جنبش
چپ گذشته است ،خواهد شناخت.
در پایان ،دستاندرکاران تهیه این کتاب آرزو دارند که روزی امکان دسترسی به همة اسناد و مدارک
موجود در سازمانهای امنیتی ـ اطالعاتی جمهوری اسالمی فراهم شود تا این کتاب عالوه بر آنکه در
معرض نقدی منصفانه قرار گیرد ،با افزوده شدن استنادات و مدارک ،ارزش تاریخی باالتری پیدا کند
***
شش

نگارندگان این مقدمه به روشنی بر این امر واقفاند که این کتاب حاصل تالش جمعی است که
بیچشمداشت ،خالصانه هر آنچه از دستشان بر میآمد در طبق اخالص نهادند .کسانی که در پیاده کردن
نوارها ،در حروفچینی و غلطگیری و ویرایش و  ...نقش داشتند .پس امید است که خوانندگان و تاریخ
پژوهان ،کژیها و کاستیهای این کتاب را بر عهدة نگارندگان بدانند و الغیر ...
من بازپسین برگ بودم بر درخت
با جانی پرمالل
تنها و در آستان زوال
روز را میجستم
ولی شب را مییافتم
تا سرانجام عشقی بزرگ در رسید.
اینک از دلهرة جاودانی رسته
نخستین برگم بر شاخ
چشم به راه خورشید بهاران نشستهام
انجمن تاریخ شفاهی چپ ایران
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ادامه دادم  .درواقع کالس ششم متوسطه را در تهراخ طی ک ردم و دی پلم گ رفتم  .در
اینجا دم با مراجعه به حزب در سازمان جوانان حزب توده ایران فعال بودم و پ س
از فارغالت صیلی از دبیرستاخ به تعقی

رش ته پزش کی در دانش گاه ته راخ عالق ه

داشتم  .کارت دم گرفته و در کنکور دم شرکت کرده بودم ؛ ولی یک تصادف صرف
موج شد که م،یر زندگی من به کلی تغییر کرد :
مجلهای مقالهای درباره قیام اف،راخ خراساخ داش ت ؛ ققی ام اف ،راخ خراس اخ
جهانی دوم در مش هد رخ داد  .تع دادی

واقعهای بود که در سال  1324پایاخ جن

از اف،راخ پادگ اخ خراس اخ حرک ت کردن د ب ه مراوهتپ ه رفتن د واح د م ،تقر در
مراوهتپه را خلع سالح کردند به س وی گنب دکاووس رفتن د و در آنج ا ب ا نیرود ای
ژاندارمری درگیر شدند ؛ تعدادی کشته تعدادی دستگیر و عدهای دم فراری ش دند.
قرائت آخ مقاله تاثیر عجیبی در من به جای گااشت .
آخ زماخ من مرت

دمه دفته در حوزهدای سازماخ جواناخ ش رکت میک ردم و

در کنفرانسدایی که در کلوپ حزب دایر میش د حاض ر میش دم  .از ل ام مب انی
تئوریک استفاده قابل ت وجهی از م ،ئواخ حزب ی نص ی و عای د م ا میش د  .ام ا
واقعیت این است که نکتهای که توجه من را جل کرد این بود که وجود یک اف،ر آگ اه
در شرایط ب رانی و سرنوشتساز نقشی به مرات بیش از حت ی ص د ی ا دوی ،ت
نفر سیویلقغیرنظامی دارد .
سنین جوانی تماماً شور و اح،اس است  .در مخیله آخ زماخِ من که جواخ بودم و
بر اساس پارهای مبانی اصولی فعالیتِ سیاس ی ب ه ی ک س ازماخ سیاس ی راه پی دا
کرده اما عمدتاً ت ت تاثیر این شور و حرارت جوانی بودم غوغایی برپا ش ده ب ود !
بالنتیجه با یک ارزیابی ساده راه خود را تغیی ر دادم  .م ،تقیماً ب ه دانش کده اف ،ری
رفتم شرایط ورودی آنجا برای من خیلی دشوار نبود  .ی ک س ری امت ان ات نظ ری
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خاصی بود که مشکلی نبود  .آزمایشات ج،مانی و ورزش و  ...به در ح ال م ن وارد
دانشکده اف،ری شدم  .اما از طریق سازماخ به من توصیه شد که «اگر شما بخوادی د
م ،یر ارتش ی را ط ی کنی د بای د اص ولی را رعای ت کنی د! » توص یهدایی درب ار
پنهاخکاری فاش نشدخ نگرش سیاسی قطع ارتباط با کلیه دوستانی که تا آخ زم اخ
در سازماخ جواناخ حزب داشتم عدم مراجعه به دفتر حزب و کلوپ حزب در خیاباخ
فردوسی و  ...علیای ال دو سالی بر من ب،یار سخت گاشت!
حقیقتاً برای پارهای از دوستاخ دم حوزه و دمفکر من در سازماخ جواناخ خیل ی
حیرتانگیز بود که «چگونه عمویی با آخ عالقه و شور و حرارت حزبیاش یکباره سر
از ارتش در میآورد ؟!» آخ زماخ ما واقعاً ارتش را مظهر ف،اد میدان،تیم  .اص الً ب ا
لفظ خیلی زشتی از این اف،راخ جوانی که یک ستاره بر دوششاخ بود یاد میکردیم !
و این دوستاخ حیرت میکردند که « چطور شد ک،ی که اینطور فکر میک رد ح اا
ناگهاخ در این ک،وت در آمده ؟!» و من به ناچار از موضع یک ناسیونالی ،ت ب ا ای ن
دوستاخ مواجه میشدم و بی اخ میک ردم ک ه تم ام آخ مفاس دی ک ه م ا در س ازماخ
جواناخ در حزب برای رژیم برمیشمردیم به قوت خ ود ب اقی اس ت

و واقع اً د م

دمینطور است اما من تشخیص دادم که کانوخ حفظ و نگهداری این ف،اد اجتماعی
ارتش است  .این نیروی ارتش است که توان،ته این نظام را حفظ کند و باقی نگه دارد.
من اعتقاد دارم که باید به دروخ ارتش رفت و آخ را اصالح کرد ...

 شما چه سالی دقیقاً وارد شدید ؟

 سال 132۶

 یعنی بعد از وقایع آذربایجان و کردستان ؟
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 بله بله

 پس ارتش از نظر اعضای حزب منفورتر هم شده بود ؟

 بله دمینطور است .
 ...و بهخصوص اینکه نمونهدایی از اف،راخ ارتش که در مبارزه برای ت قق حقوق
مردم جانبازی کرده بودند دمچوخ قاضیاسداللهیدا مرتضووید ا رصودید ا
روزبه  ...اصالً چهرهدای برج،ته و نمایانی بودند که برای جواناخ الگو میشدند .به
در جهت من سال  132۶ک ه بای ،تی از دبیرس تاخ فارغالت ص یل میش دم و دیگ ر
میخواستم به دانشگاه بروم وارد دانشکده اف،ری شدم .
آخ زماخ دوره دانشکده اف،ری دو سال بود و ما آخرین دور دو سالة دانشکده
اف،ری بودیم  .بعد از دور ما دانشکده اف،ری سه ساله شد .
شما نمیدانید واقعاً این دوره دانشکده توصیفناپایر است  .باردا تصمیم گ رفتم
از دانشکده فرار کنم ؛ چوخ با آخ روحیه جوانی وارد چنین م یطی ش ده ب ودم  .ب ه
وی ژه زم انی ک ه آخ ت ق و لق ی فواص ل س الدای  1324-2۵دیگ ر پ س از ح واد
آذربایجاخ از میاخ رفته بود و به دستور رزمآرا انض باط ارت ش تش دید ش ده ب ود .
شما نمیدانید واقعاً با ما در سال اول دانشکده چه رفت ار عجیب ی میکردن د ! ادان ت !
حتی فراموش نمیکنم که یک ش

م ا را ب ه عن واخ تنبی ه ب ه روش ویی آسایش گاه

فرستاده بودند  .سال دومیدا که آخ زماخ به آنها « خدایاخ س ال دو » میگفتن د
دستور دادند که در دانشجو پای یک شیر آب بای،تد  .گفتند «شیر را ب از کنی د!» ب از
کردیم  .گفتند «بخورید تا وقت ی دس تور ب ددیم ای ،ت !» م ا خ وردیم  .دی دیم اص الً
نمیشود  .در حدی میشد  .سرم را بلند کردم  .فریاد دو سه نفر بلند شد که «جدی دی
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بدبخت آب بخور!» دوباره به خوردخ ادامه دادم دی دم ی ک جرع ه بیش تر دیگ ر ج ا
ن دارم  .گفتن د «اطاع ت ک ن ! س رت را بب ر پ ایین !» گف تم س رکار نمیت وانم  .گف ت
«نمیتوانی ؟! خدای تو به تو دستور میددد! باید اطاعت کنی!» گفتم نمیتوانم .
خیلی عجی بود وقتی من مکرر اصرار کردم که نمیتوانم یکی از اینها به ناگ اه
م کم به گوش من سیلی زد! من دم آدم کت ک نخ ورده ادان ت ندی ده ب دوخ اینک ه
تصمیم گرفته باشم یک وقت متوجه شدم که من د م س یلی را برگردان دم و زدم ت و
گوش خداوند سال دویی! آقا چشمتاخ روزگار بد نبیند! مثل زنبور ک ه از ان ه بی روخ
میریزند ریختند سر من  .من دم تنها کاری که میتوان،تم بکنم این بود که آخ ک،ی
که به من س یلی زد یق هاش را گ رفتم و کش یدم زی ر خ ودم  .آخ موق ع د م م ن ت ا
اندازهای ورزشکار بودم  .از آخ ده پانزده نفر میخوردم و به این یکی میزدم .
تا اینکه ناگهاخ صدای آشنایی را شنیدم با دماخ گویش کرمانشادی «چ ه خب ره؟
چه شده؟ بروید کنار ببینم کی بوده به خ ودش جرئ ت داده دمچ ین غلط ی ک رده »...
صدای ک،ی بود به نام محمد آهنچی ک ه آخموق ع کش تیگیر کرمانش اه ب ود و ی ک
سال از من جلوتر و جزو خدایاخ سال دو بود  .دمه کوچه زدند و آمد جلو من را که
دی د ب ا دم اخ ل ن کرمانش ادی گف ت «داش عل ی ت ونی؟!» بع د ش رو ک رد ب ه
دمدورهایدای خودش بد و بیراه گفتن «خجالت بکشید! با ف الخ ک س اینط ور رفت ار
میکنید...؟» و من دم با عصبانیت در چه از ددانم درآمد گفتم که «چی لفظ خ دایی ب ه
خودتاخ میددید؟ شما کی د،تید؟ اینقدر حقیر د،تید  »...دست من را گرفتند و برای
استمالت به آسایشگاه سال دوییدا بردند .
از آخ به بعد من در یک موقعیت خاصی قرار گرفتم  .وقتی که خدایاخ س ال دو ب ه
آسایشگاه ما میآمدند که به قول خودشاخ مانور بددند به من میگفتند «برو کنار
پنجره بای،ت ستارهدا را بشمار !» یعن ی درواق ع از آخ کارد ا مع اف ش ده ب ودم .

۵

مانورشاخ دم عبارت از این بود که بپریم روی کمد از کمد بپریم به زیر تخت کهن ه
را بگیریم و به دو ظرف دو ثانیه برویم دستشویی و آخ را خیس کنیم و  ...بازید ای
عجیبی در م وطه دانشکده راه میانداختند از جمله یک قوطیکبریت خ الی میدادن د
که مورچه جمع کنی تا پر بشود حاا چهقدر ؟! ...

 یک سازمان عقدهسازی و عقده باز کنی !

 واقعاً اینطور است  ...و شک،تن شخصیت افراد  .من فل ،فة ای ن «ق دم آد ،ته» را
بررسی کردم ؛ اگر خدمت ارتش رفته باشید متوجه میشوید ک ه ای ن گرودباخد ا و
اف،ردای جزء اصرار عجیبی در در چه م کمتر کوبیدخ این پا آخ دم با فرماخ یک
دو یک دو دارند ...



حاال جدیداً طبل است

 ... و یواش یواش این در ذدن آدم حالت بازتاب شرطی میشود و به دنگام ش نیدخ
فرماخ آتش بیتوجه به اینکه این ماشه را که میکشی گلولهاش ب ه س ینة چ ه ک ،ی
مینشیند چه اتفاقی میافتد بدوخ فکر بدوخ توجه دستور را اجرا میکن ی ! ای ن
خاصیت دمه ارتشدای غیرمردمی است .

 مثل همان چیزی که روزبه در «اطاعت کورکورانه» میگوید .

 اطاعت کورکورانه ! اطاعت کورکورانه !
دوره دانشکد اف،ری را م ن ب ه ای ن ترتی

گاران دم و واقع اً ش ناخت پای هدای

پرورش و تربیت اف،راخ درس بزرگی برای من ب ود  .ای ن اف ،رانی ک ه از دانش کده

۶

فارغالت صیل میشوند چه جانوردایی میشوند ؟! افرادی که درگ ز م ،ئله و مقول ة
«اندیشه و تفک ر» برایش اخ مط رح نی ،ت  .فق ط «دس تور و فرم اخ !» دم اخ اطاع ت
کورکورانه که روزبه اشاره میکند .
من سال  132۸با درجه ستواخ دومی از دانش کده اف ،ری فارغالت ص یل ش دم و
درست آخ زمانی که داشتند تق،یم ماموریت و تعیین م ل ماموریت میکردند که چ ه
ک،ی کجا برود من با آخ ذدنیت خودم فک ر ک ردم اف ،ر ج وانی د ،تم و ان رژی
دارم بروم دوره بد آب و دوا را ببینم  .میخواستم بروم خاش ! ولی چوخ نمراتم باا
بود خود دانشکده اف،ری رضایت نداد و خودش من را ب ه عن واخ س همیه دانش کده
انتخاب کرد  .یعنی دانشکده اف،ری میتوان،ت حق انتخاب را از طرف بگی رد و ب رای
خود نگه دارد .
بر اساس قراری که از سوی حزب در آغاز ورودم به دانشکده ب ا م ن گااش ته
شده بود که « ک،ی میآی د ب ا ت و ص بت میکن د  »...از س الن آمفیتئ اتر دانش کده
اف،ری که خارج شدم اف،ری آمد جلو من و پس از سالم نظ امی «جمل ة ق رار» را
آرام بیاخ کرد  .من اصالً متوجه نش دم دس ت و پ ایم را گ م ک ردم خ ودم را گ م
کردم اصالً مثل اینکه ناگهاخ رعشهای بر اندام من نش،ت ! بعد از دو سال انتظار ! ...
 ...در یک چنین موقعیتی که من دو سال دمینطور زجر و شکنجه کار دانش کده را
دارم ت مل میکنم حاا یک اف،ری آمده پهلوی من ی ک کلم ه رم زی را ادا میکن د !
واقعاً برای من مثل یک راه نجاتی است  .بعد از آخ شوک اولیه که ب ه م ن وارد ش د
اف،ر مجدداً رمز را تکرار کرد و من پاسخش را دادم  .گف ت ک ه «ب رویم ت وی س الن
کافه دانشکده بنشینیم یک چای ب ا د م بخ وریم  ».م ن آخ موق ع س تواخ دوم ب ودم
ایشاخ ستواخ یکم بود که سال بعد سرواخ شد  .محققزاده دوانی .
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محققزاده دوانی یکی از چهرهدای برج،ته حزبی ماست  .ب ه جرئ ت میت وانم
بگویم که دمراه با سرگرد وکیلی بهترین چهرهدای سازماخ اف،ری ما بودن د ؛ چ ه
از ل ام دانش سیاسی چه از جهت منش فردی  .دارای ک اراکتر قشخص یت ب ،یار
قوی ب،یار توانا ب،یار کارآمد و مؤمن و فعال بودند .
محققزاده دوانی از دماخ ل ظهای که ارتباط سازمانی من را به وجود آورد ت ا
سال  1333زمانی که ما دستگیر شدیم دمواره م،ئول سازمانی من بود  .منته ا در
درجات گوناگوخ با دم باا رفتیم  .آخ موقع یک م،ئول بود  .بعد م،ئول ردیف یک و
بعد عضو دیئت دبیراخ شد  .من دم عیناً دمین مراحل مرحل ة عض ویت آزمایش ی
عضویت رس می م ،ئولیت و مرحل ه م ،ئول ردی ف ی ک

را در ش اخة دانش کد

اف،ری طی کردم .
از اولین ارتباط به بعد من را به یک حوزه حزبی دعوت کرد  .در این ح وزه دم ه
نظامی و از اف،ردا بودند  .آنجا بود که اساسنامه مربوط به «سازماخ اف ،ری» را در
اختیار من گااشتند ؛ که با عنواخ اساسنامه فردنگیاخ نوشته شده بود تا اگر احیان اً از
جی یکی افتاد اسم «اف،ر» در آخ نباشد ...



ببخشید ! سؤالی پیشمیآید ( ،فکر مـیکنم در پلنـوم سـال  ۱۳۲۶بـود ) در اثـر

حوادث آذربایجان ،و آن مسائلی که پیش آمده بود  ،خلیل ملکی و یک عـدهه دیگـر
هم به کمیته سیاسی آمدند و یکی از چیزهایی که تصویب شده بـود  ،منحـل کـردن
«شوراهای افسری توده» بود که دلیل این را هم کم کردن امکان سرکوب ذکر کرده
بودند  .آیا آنها منحل شده بودند  ،مخفی شده بودند؟ یا اصالً ربطشان فرق کرده بود؟
یعنی که ارتباطشان با حزب  ،تبدیل شده بود به ارتباطشان با یک سازمانی کـه حـاال
مثالً روزبه مسئول مرتبطشان بود؟

۸



درست است مطل به این ترتی است ک ه بع د از ح واد آذربایج اخ در دروخ

حزب انتقادات زیادی متوجه ردبری حزب شد  .ب ثد ای زی ادی انج ام میگرف ت و
حتی توسط ک،انی مثل خلیل ملکی و امثالهم ایرادات خیلی حاد بود ؛ که پیش از آخ
خود اینها به علت آذری بودنشاخ تعصبی بیشتر از سایر رفق ای ردب ری ن ،بت ب ه
وقایع آذربایجاخ نشاخ میدادند  .به دمین علت دم خود خلیل ملکی اصالً مدتی ب رای
کار کردخ به آنجا قآذربایجاخ اعزام شد  .ولی به در جه ت یک ی از م ،ائلی ک ه آخ
زماخ مورد توجه ردبری حزب قرار گرفت دمین م،ئله ح،اس یت رژی م ن ،بت ب ه
وجود و فعالیت اف،راخ ارتش در حزب یا عک،ش را بگویم فعالیت حزب در دروخ
ارتش بود  .و به دمین علت به پیشنهاد و اصرار خلیل ملکی تصمیم گرفتند که «م ا
این سازماخ نظ امی را من ل و اع الم م یکنیم ک ه ح زب در دروخ ارت ش دیچگون ه
فعالیتی ندارد ».

 جزوهای را یکی از تئوریسینهای حزبی که تازه از آکسفورد برگشته بـود  ،بـه نـام
اسحاق اپریم منتشر کرده و پیشنهاد داده بود که حزب دو شکل داشته باشد ؛ یک
شکل بیرونی و علنی که در کارهای دموکراتیک شرکت میکنند  ،احیاناً وارد دولـت و
مجلس میشوند  ،و  ...و شکل دیگر که سازمان اصلی و آن بن مایهای است که قرار
است آن خیزش لنینی را اجرا بکند؛ و این از خـالصترین و بهتـرین نیروهـای حزبـی
تشکیل بشود.
آیا این سازمان افسـری  ،ایجـادش و سـازماندهیاش در حقیقـت در راسـتای همـان
توصیههای دکتر اپریم بود؟

 خیر ! دکتر اپریم در واقع طرحش ی ک ط رح توطئهگران ه ب ود  .یعن ی ح زب ی ک
سل،له برنامهدایی را اعالم کند و فعالیت علنیاش را انجام بددد ولی یک د،تة پنهانی
آخ طرف داشته باشد...
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 برای روز مبادا

 ... رفقا بر این عقیده بودند که این اجرم ل و م یرود و «ع دم ص داقت» برچ ،بی
برای حزب میشود  .و حال آنکه ح زب اعتق اد دارد ک ه اص الً ف رادم آم دخ ش رایط
انقالبی مربوط به داشتن این د،ته یا آخ د،ته نی،ت ؛ شرایط عینی است که تعی ین
میکند این خیزش عمومی انجام میگیرد یا نمیگیرد  .و حزب طبعاً ردب ری آخ را ب ر
عهده میگیرد .
مهم این است ک ه ح زب ی ک ارتب اط تنگاتن

ب ا تودهد ای م ردم داش ته باش د .

آموزهدای خودش را میاخ مردم ببرد این نگ رش

چ ه از نظ ر کم ی چ ه از نظ ر

کیفی گ،ترش پیدا کند تا این نهال به آخ مرحلهای برسد که بارددی بکند .
چگونگی سازمانددی تشکیالت اف،راخ صرفاً به ل ام ای ن مقول ه اس ت ک ه ی ک
اندیش ه وقت ی ب ه زب اخ بیای د مکت وب ش ود ابع اد گ ،ترش ای ن اندیش ه دیگ ر
م دودیتبردار نی،ت  .این اندیشه مثل دماخ س خنی اس ت ک ه گفت ه میش ود مث ل
تیری است که از چله کماخ که برخاست دیگر برنمیگردد .
سازماخ حزب توده ایران بعد از سال  1320پا گرف ت  .روزنام هدا و نش ریاتش
منتشر و جل،اتش علناً برگزار میشد  .عده کثیری بدوخ اینکه عض و ح زب باش ند
این روزنامهدا را قرائت میکردند  .ب ث روز جامعه ایراخ شد  .اجرم این ب ثدا ب ه
دمه جا میرفت منجمله دیوارد ای بلن د پادگاخد ای ارت ش د م نتوان ،ت جل و ای ن
اندیشه را بگیرد .

 در حقیقت سازمان افسری یک پروسه بود  ،نه یک پروژه ...

 دقیقاً اینطور است ! دقیقاً !
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جمعهدا در کلوپ مرکزی حزب که در خیاباخ فردوسی بود یک برنامه تئاتر زی ر
نظر نوشین اجرا میشد و یکی از ردبراخ حزب ی د م ک ه آخ روز س خنرانی داش ت
معمواً شرکت میکرد .به دمین علت عد کثیری میآمدند.
رفتهرفته رفقای حزبی شادد این بودند که نظامید ا د م ج زو م راجعین د ،تند .
یعنی یک اف،ر روزنامه «ردبر» را خوانده و میآی د آخ مرک زی ک ه ای ن روزنام ه را
بیروخ داده پیدا میکند و میبین د ع ده کثی ری جم ع میش وند میآین د و میرون د .
میخوادد بداند چه خبر است ؟ اینها چه میگویند؟ سؤالی دارد  .رفته رفت ه مراجع ات
اینگونه افراد با لباس رسمی و درجه بر دوش زیاد میشود .
این م،ئله در ردبری حزب مطرح میشود که «رفقا ! حض ور نظامید ا در کل وپ
حزب دم برای خودشاخ خطرناک است دم ب رای ح زب  .ی ک فک ری در ای ن زمین ه
بکنیم  » .و اینجا بود که به ابتکار عبدالصمد کامبخش س ازمانددی ای ن اف راد آغ از
شد  .قرار میشود که فرد مورد اعتمادی را جلو دفتر حزب بگاارند و به در نظامی که
میخوادد بیاید بگویند «دوست عزیز ! شما صالح نی ،ت اینج ا بروی د  .اگ ر مط البی
دارید سؤالی دارید و  ...لطفاً تشریف ببرید فالخ جا و  »...و کامبخش رأساً ب ا اینه ا
در تماس قرار میگرفت .
به دنبال نش،تدای مکرری که انجام گرفت د،تهدای اولیة نه اد نظ امی ح زب
شکل گرفت که بعد به «سازماخ نظامی حزب» «سازماخ اف ،ری» و  ...مع روف ش د
ولی اسم رسمیاش «تشکیالت اف،راخ حزب توده ایراخ» بود .
با قیام اف،راخ خراساخ و م،ئله گنبد بخش قابل توجهی از اف،راخ از این طری ق
رفتند و تعدادی از آناخ شهید و تعدادی دیگر به آخ طرف مرز برده و نگهداری ش دند؛
تا قیام سال  1324رخ داد و فرقه سر کار آم د .ردب ری فرق ه دم وکرات ب ا دمک اری
رفقای اف،ر ما دم در آنجا د،تهدای اولیه ارتش آذربایجاخ را شکل دادند.
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 آن گروههای فدایی «به اصطالح» آذربایجانی عضـوگیری کردنـد  .میگوینـد (در
کتاب آبراهامیان آمده) پنجهزار نفر از آذربایجان شوروی آمدند داخـل ایـن فرقـه و
شروع به فعالیت کردند  .این جوری بود یا نه ؟ آذربایجانیها بودند یا نـه ایرانیهـایی
بودند که آنجا بودند ؟

 آخ گروهدا اتبا ایرانی بودند .من نم یدانم آبراهامیان ای ن س ند را از کج ا آورده؛
ولی این را میدانم که آخ زماخ ارتش شوروی ارتش سرخ در ایراخ بود و یک ی از
مراکز حضورش دم آذربایجاخ و کردستاخ بود  .ما عد زیادی ایرانی از قب ل اص الً
قبل از انقالب مشروطه در قفقاز داشتیم ک ه ک ار میکردن د  .اص الً ب رای ک ار آنج ا
بودند  .اینها دمواره یک ارتباط تنگاتنگی با آذربایجاخ ایراخ داشتند  .حتی خویش اوند
بودند  .ااخ دنوز دم داریم  .من نمیتوانم اطال دقیقی در این زمین ه ب ددم  .میتوان د
اینطور باشد ک ه آخ ک ،انی ک ه ب ،تگانی ای ن ط رف داش تند و پ یش از ای ن اص الً
نمیتوان،تند دیچ دیداری با دم داشته باشند در این شرایط امکانش فرادم شد .
حاکمیت فرقه یک وجه قضیه و وجه دیگر دلب،تگیدای ف امیلی و عالیق ی ک ه ب ا
دم داشتند بود  .خال ه خ وادرزاده عم و و  ...میخواس تند دی داری از د م بکنن د و
موقعیتی بود که اینجا بیایند  .ضمن اینکه طبعاً کادردایی دم در فرقه کمک و دمک اری
میکردند .

 آن موقعکه اتحاد بین فرقه و حزب میخواست اتفاق بیفتد  ،یک اصطالحی به کار
میبردند  ،میگفتند «سپاراتیزم» یعنـی جـداییطلبی  ،سـپریت شـدن  ،خـودگردانی .
ناصر زربخت (در یکی از پلنومهایی که در شوروی تشکیل شده بود  ،که یکـی دو
سال بعد هم منجر به اخراجش شد )  ،رفته بود در آن پلنوم گفته بود این «سپاراتیزم»
نبود « ،سفاراتیسم» بود ! بعد کلی احسان طبری و  ...ارشادش کرده بودند که ایـن
چه حرفی است که تو زدی  ...؟ !
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 ببینید ! ذکر مطالبی این چن ین در خ اطرات برخ ی از آقای اخ ض من اینک ه بعض اً
م،تند است اما با ادبیات ویژهای تعقی میشود  .و بیش از اینکه به خ ود آخ مقول ه
سیاسی مربوط باشد به تغییرات بینشی گوین ده رب ط دارد  .آق ای ناصور زربخو
عوض شده بود  .ناصر زربخ دیگر آخ ناصر زربختی نبود که به آذربایجاخ رف ت .
آنی نبود که به شوروی اعتقاد داشت  .آنی بود که دیگر میخواست به غ رب ب رود و
بااخره دم رفت  .و وقتی دم که به ایراخ آمد شرو کرد به دمرادی و دمگامی با آخ
ک،اخ و جریاناتی که سالیاخ دراز علیه شاخ کار کرده بود!
من نمونهدای متعددی از این قبیل دارم و دوست ندارم به ت لیل نگ رش و اص واً
منش اینها بپردازم  .اعتقاد دارم که حتی افرادی که با ایماخ و اعتقاد و ص داقت ت ام و
تمام عمری را گاراندند میتوانند در معرض تغییر عقیده قرار بگیرند  .من ای ن را ی ک
مقدار ضعف شخصیتی میبینم  ...به در جهت این حاشیه مطل بود .
سازماخ نظامی به این ترتی پایهگااری شد  .اما بعد توسط ردبری حزب تص میم
گرفته شد که فعالیت در دروخ ارتش متوقف و در آنچ ه د م ک ه س ازمانددی ش ده
من ل شود  .و از آخ ح،اسیتی ک ه میتوان ،ت ض ربات مهلک ی را وارد کن د پردی ز
بشود ؛ به ویژه بعد از حواد آذربایجاخ که موقعیت نیرودای راست خیلی قوی شده
بود .
واقعی ت ای ن اس ت ک ه رفق ای نظ امی م ا در س ازماخ نظ امی اص الً ب ه ای ن
دستورالعمل روی موافق نشاخ ندادند و مخالفت خود را اعالم کردند  .ح زب دمچن اخ
در تبعیت از این امر و به اجرا گااشتن این تصمیم مصّر ب ود  .روزبوه و تع دادی از
رفقای نظامی ما سازمانددی خودشاخ را حف ظ کردن د و دیچگون ه ارتب اطی د م ب ا
حزب نداشتند .
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پارهای بر این عقیده د،تند که نوعی ارتباط خیلی خیلی مخفی دمچناخ حفظ شد.
اما نظر رسمی عبارت از این است که روزبه دیچ ارتباطی با ردبری حزب نداشت .

 کی این ارتباط دوباره برقرار شد ؟ بعد از همان سال  ۱۳۲۷که با هم از زندان فرار
کردند ؟

 بله بله  .سال  1327دوباره ضرورت س ازمانددی م ورد توج ه ق رار گرف ت  .ب ه
خصوص در فاصله سالدای  132۵تا  27اساساً ت وات خیلی چشمگیری در جامع ه
ایراخ رخ میداد  .کمکم آثار آخ لطمات و دجومی که در آذر  132۵و س رکوب جن بش
آذربایجاخ ایجاد ش ده ب ود از ب ی ن رف ت  .اگرچ ه در ب دو ام ر ب ا ب روز انش عاب
انشعاب خلیل ملکی و دوس تانش

ب ه نظ ر میرس ید ک ه لطم های ب ه ح زب وارد

میشود ولی درواقع یک مقدار خالصتر شد  .شاید اگر آخ بگومگودای درونی ح زب
دمچناخ باقی می ماند به شکل حادی ت داوم پی دا میک رد و آخ روی های ک ه موج
گ،ترش درچه بیشتر اندیشة حزب توده ایران در جامعه میش د حاص ل نمیآم د .
بهخصوص از سال  132۶تا اواخ ر  1327ک ه آخ واقع ة تیران دازی ب ه ش اه رخ داد
اصالً یک اوج قابل توجهی در مبارزات حزب در دروخ جامعه و روی آوردخ مردم ب ه
این سو ایجاد شد .
سازماخ نظامی حزب مجدداً شکل گرفت  .و این درواقع عمدتاً توس ط مبشوری
سیامک و روزبه انجام شد  .شناختی که ایناخ از اف،راخ ارتش داشتند سب شد ت ا
با یک مراجعة ساد خصوصی به ک،انی که طی ای ن یک ی دو س ال دیچگون ه پیون د
سازمانی نداشتند ولی عالقهمند بودند د،تهدای اولیه را شکل ددند .
اما از دماخ ابتدا اساسنامهای تنظیم شد که از آخ حالت تقریباً ...
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 هیئتی

 ... دیئتی ؟! بیضابطه بودخ قبلی به کلی خارج و ب،یار منضبط شوند .
یک برگی بود به نام برگ «کاراکتری،تیک» این برگ شامل چند سرفص ل میش د .
اول مشخصات شخصی آخ فرد که اسمش فامیلش درجهاش چی،ت ؟ بعد موقعیت
اجتماعی در چه خانوادهای بزرگ شده ؟ حدود مطالعاتش چی ،ت ؟ دوس تانش چ ه
ک،انی د،تند ؟ چه خصوصیات اخالقی دارد ؟ دیگری به نگرش سیاسی فرد مرب وط
میشد که آیا اساساً موضعگیری سیاسی دارد ؟ سلطنتطل است ؟ ب ه رغ م اینک ه
آدم ب،یار خوبی است ولی واقعاً به شاه عالقهمند است فکر میکن د ک ه ب رای حف ظ
ایراخ برای سعادت مردم ایراخ سلطنت مودبتی است و واقع اً بای د باش د  .نگ رش
عدهای از اف،راخ واقعاً اینطور بود

ی ا اص الً اد ل روزنام ه خوان دخ د ،ت؟ اگ ر

میخواند چه روزنامهای میخواند ؟ آیا تا حاا پیش آمده که نظری راجع ب ه ت وات
جهانی بددد ؟ در این عرصه امریکا را چهجور میبین د انگل یس را چگون ه میبین د
شوروی را چهطور ؟ اصالً دیچوقت تا حال دربار نقش اینه ا در ت اریخ ای ن مملک ت
ص بتی کرده ؟ یا اگر با او گفتگو کنیم میتواند نظری در این عرصه ارائه بددد ؟

 در حقیقت وارد شدن نیروهای ـ به اصطالح میشود گفـت ـ طبقـات متوسـط و
پایین ،به درجات افسری و رشد اینها در سیستم ارتش  ،به حزب توده برای ایـن کـار
کمک کرد  .مثالً در سی سال قبلش شاید اصالً نمیشـد چنـین کـاری کـرد  .چـون
افسران یک عدة خاصی بودند  ،باید حتماً از یک خانواده خاصی میبودند  ،به اصطالح
یک الیگارشی بر ارتش ایران حاکم بود  .مخصوصاً افسران ارشد در زمان رضا شاه .
ولی به نظر میرسید که با وارد شدن طبقات متوسط و پایین به ارتش ،بـه اصـطالح ،
شعارهای حزب توده  ،مسئله عدالت  ،مسئله آزادی یا  ...گرایش بیشتری را در آدمهـا
میپروراند و باعث میشد که آنها جذب شوند  .این را چهطور ارزیابی میکنید ؟
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 بله درست است  .من به یاد ارتش تزاری،تی قبل از انق الب اکتب ر م یافتم  .ب هویژه
آخ زمانی که حمل ة نواپلوون ب ه روس یه انج ام میگی رد و نویکال ب رای عالقهمن دی
ارتشیدا و خوب جنگیدنشاخ یک سل،له مواعیدی نظیر آنچه که انقالب کبی ر فران ،ه
به فران،ویاخ داده بود میددد  .و واقعاً دم آخ زماخ خاستگاه طبقاتی اف،راخ ارتش
نُجبای روسیه بودند  .خانوادهاش قطعه ملکی با عدهای «موژیک» داشت  .اص الً نظ ام
«سرواژ» آنجا حاکم بود  .و اینها به کلی از توده مردم متمایز بودند  .اینها اندیشهدای
انقالب کبیر فران،ه را حمل کردند و بالنتیجه جریاخ «دکابری،ت»دا شکل گرفت .
ارتش ایراخ دم یکچنین چیزی بود  .اگر دقت میکردید میدیدید که دیگر ت کتوک
فرزنداخ ام رای ارت ش اف ،راخ را تش کیل میدادن د .و اگ ر درص د فارغالت ص یالخ
دانشکده اف،ری را در در سال بررسی میکردید رق م عم دهاش میان ة پ ایین ب ود .
خانوادهدایی که درآمد اندکی داشتند  .اینقدر داشته که فرزندش را به دی پلم رس انده
اما اینقدر ندارد که بتواند دزینه ت صیالت عالیه و دانش گاه ته راخ و  ..را بدد د  .ااخ
میخوادد او را بفرستد ارتش چوخ دماخ موقع دم که در دانشکد اف،ری است حقوق
میگیرد  .یعنی دیگر برایش خرجی ندارد  .و دقیقاً این آخ پایگاه اجتم اعی اس ت ک ه
پایرای اندیشهدای عدالت خوادانه است و ب ه دم ین عل ت اس ت ک ه در ارت ش ای ن
زمینه وجود دارد  .یعنی خودبهخود و خودجوش به طرف حزب میآیند .
حزب سازماخ نظ امی نداش ت  .اف ،ردا ب ه ط رفش میآمدن د  .پ س از اینک ه در
سالدای  132۶-27سازماخ نظامی را من ل کرد اصالً در ارت ش غلی انی در جری اخ
بود! اف،راخ پی جادای معینی میگشتند و بالنتیجه حزب میبیند که نه فقط خود را از
یک نیروی جواخ و پویا م روم میکند بلکه یک نیروی جواخ کارآمد به عل ت اینک ه
آموزش سیاسی و حزبی نمیبیند د رز م یرود د در م یرود بالفاص له برچ،
مظنوخ و  ...به آنها میزنند و اصالً دم جلو ترقیش اخ گرفت ه میش ود و د م پُ ،ت
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درست و ح،ابی به آناخ نمیددن د .م ن میخ وادم دقیق اً ب ه ش ما بگ ویم اینک ه م ا
سالدای بعد در دانش کد اف ،ری ب ا پدی د تش کیل حوزهد ای خودب هخودی می اخ
دانشجویاخ مواجه شدیم نشانه درستی این نظر است.
خوب اشاره میکردم که طبق آخ برگه «کاراکتری،تیک» که بی،ت و یکی دو م اده
داشت ما با ضوابطی مواجه شدیم که بر اساس طبقهبندی شامل جنبهدای شخص ی
و م،ائل خانوادگی و م،ائل اجتماعی و مطالعاتی و  ..بود  .ک،ی که میخواست ای ن
ت قیقات را در مورد اف،ری بکند واقعاً برای دمة این موارد باید پاسخ پیدا میکرد .
وقتی که سازماخ نظامی در آخ طرح کلی دمة جوابد ا و نگرشد ایش را م ،اعد
میدید یعنی ادل مطالعه است از ل ام خصوص یات ف ردی آدم برج ،ته و خ وبی
است م،لم است که دزد نی،ت و  ...آخوقت از طری ق یک ی از اعض اء ب ا او در می اخ
میگااشت که «فکر نمیکنی که باید فکری برای این مملکت بکن یم ؟ ح اا چ ه بکن یم ؟
بخوانیم ببینیم این حزبدا چه میگویند  » .و بعد آرام آرام مثل اینکه د ر دو ب ا د م
دارند مطالعه میکنند به نتیجه میرسیدند .
من در کتاب «دُرد زمانه» به روند عضوگیری رفیق ش هیدماخ والوه اش اره ک ردم
واقعاً با در کدام از آنها این روند طی میشد ت ا آخ رین روزی ک ه م ن اساس نامه
سازماخ را با او در میاخ گااشتم فک ر میک رد م ا د ر دو ب ا د م داری م رادگش ایی
میکنیم  .داریم میگردیم تا رادی پیدا کنیم  .حتی زمانی واله ک ه ح اا ی ک مق دار
مطالعه کرده بود به من گفت که سرکار عمویی من فکر میکنم باید یک رادی ب رای
ارتباط با حزب توده پیدا کنم .گفتم واله جاخ ای ن ک ار خطرن اک اس ت اص الً چن ین
کاری نکنید ! گفت که مگر ما نباید دزینهاش را بپردازیم ؟ خوب احتیاط میکنیم ح اا
من واقعاً به ذدنم نمیرسد چهجور این ارتباط را پیدا کنیم  .گفتم اگر تو مُصّری م ن
موقعی که در دبیرستاخ پهلوی بودم دو سه تا دوست داشتم که در سازماخ جواناخ
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آنجا بودند بگاار ببینم میتوانم اینها را پیدا کنم ؟ ولی باور کن این خطرن اک اس ت !
گفت نه آقا چه خطری دارد  ...؟!
خوب به این ترتی دمه این رعایتدا میشد ب رای اینک ه ک ،ی ک ه ح اا میآی د
دور سمپاتیزانی را طی میکند دقیقاً از در جهت مطمئن باشد  .یعنی این لِ ک و لِک ی
که ما به ظادر برای عضوگیری میکردیم طوری ب ود ک ه آخ ط رف دیگ ر عص یاخ
میکرد  .میگفت من میروم یک جایی یک ک،ی را پیدا کنم  ...و م ا م یگفتیم دس ت
نگهدار بگاار ...

 ببخشید ! حاال توی این افراد که مثالً عضوگیری هم میکردید  ،اینقدر وقت و ...
میگذاشتید  ،خائنی که از اول مثالً خائن باشد هم بود ؟

 حتی یک نمونه نداشتیم ! حتی یک نمون ه ! در تم ام حوزهد ای س ازمانی درج ات
پایین باا دمه و دمه سالم بودند  .تنها بعد از ض ربه ب ود ک ه ط رف ت م ل چن ین
فشاری را نداشت .
من دمواره گفتهام که بنا نی،ت در مبارز سیاسی کتکخور آدم دم خوب باشد !
خوب ک،ی آمده با یک اندیشه و ب ه خ اطر ع دالتخوادی ب ا ی ک رژیم ی مب ارزه
میکند  .حاا اگر بردند شالقش زدند یکی میتواند ده تا بخورد یکی میتواند بی،ت
تا بخورد اصالً گنادی ندارد  .اینها دمه قربانیاخ ستم د،تند  .و تا وقتی در بند است
اگر حتی ددانش دم باز بشود بد و بیراه به گاشتة خودش دم بگوید باز د م قرب انی
این جریاخ شده .
مثل داستاخ شو تلویزیونی که دور جمه وری اس المی در م ورد خ ود م ا اج را
کردند ! واقعاً اگر یک روزی یک روزی امکاخ ...
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آقای حسین شریعتمداری مدیر کیهاخ گفته بود که «من گفتگود ایی ب ا احسوان
طبری گالویژ پورهرمزان و  ...داشتم و نتیجهاش ددایت اینها شد !»
تقی رحمانی بعد از چندی در مجله «ایراخ فردا» در مورد ادع ای م دیر کیه اخ در
مقالهای نوشت که «اگر روزی فالخ کس یعنی من زبانش باز شود که چه ب ر اینه ا
گاشته بهجای اشک خوخ از چشم دمه ج اری میش ود !» خ وب آق ای رحموانی
چوبش را دارد میخورد !
تقی رحمانی مدتی در زنداخ اوین با من دمبند بود  .یک مقداری از من شنیده ب ود
که چه به روزگار بچهدای ما آوردند تا آخ برنامهدا را اجرا کردند  .اما دماخ جل ،ه
دماخ جا که دمة اینها ضبط تلویزیونی شد ما رو در روی اینه ا گفت یم ک ه ش ما ب ه
ضرب کتک ما را به اینجا رساندید و ما اعتقادماخ دمانی است که بود  .و بارد ا بع د
از آخ دم دمین بود  .تا سال  13۶7دم ک ه رفق ای م ا ش هید ش دند دم ین نگ رش را
داشتند که آخ روز داشتند.
من واقعاً امیدوارم که شرایطی پدید آید که دمگاخ بتوانند آنچه را که فک ر میکنن د
و آنچه را که بر آنها گاشته بیاخ کنند  .نه صرفاً برای اینکه بی اخ بکنن د ب رای اینک ه
مردم مملکتماخ ببینن د چ ه خب ر ب وده ؟! و جواخد ا راه خودش اخ را انتخ اب کنن د .
میتوانند رد کنند میتوانند پایرا باشند  .به د ر جه ت ت اریخ مق اطعی دارد ک ه ب ه
ن وی تکرار تاریخ را به ما گوشزد میکن د  .ول ی اص الً تک رار نی ،ت  .وج وه ب ارز
متمایز از گاشته دارد که مهر و نقش تاریخی خودش را دارد  .زماخ خودش را دارد .
به این ترتی در سال  1327سازماخ اف،ری با یک نظم قابل ت وجهی ب ا رعای ت
دمة جنبهدای پنهاخکاری از نو پایهگااری شد .
من در مهرماه  132۸از دانشکده فارغالت صیل شدم و بالفاص له دم اخ موق ع ب ه
عضویت سازماخ اف،ری حزب فراخوانده شدم  .علت اساسیاش دم این بود ک ه م ن

19

سابقه داشتم  .قبالً در سازماخ جواناخ فع ال ب ودم و ی ک عض و س اده د م نب ودم .
موقعی که کنفرانس عمومی سازماخ جوان اخ در ته راخ برگ زار ش د م ن ب ه عن واخ
نماینده حوزهدای جنوب شرق تهراخ انتخاب شدم و به کنفرانس آمدم  .و بعد د م ک ه
میخواستم به ارتش بروم دمینجور سر خود نرفتم  .ص بت کردم  .به م ن دش دار
داده شد ! باز من اصرا کردم  .بالنتیجه «پارولی» قجمله رمز م رمانه و م،تقیم ب ین
من و حزب رد و بدل شد  .من نامهای به م،ئول حزبیام دادم که ک،ی ب ه آخ دس ت
نمیزد  .خواسته بودم که م،تقیماً به کمیت ه مرک زی ح زب داده ش ود و در آخ گفت ه
بودم که من با این نظر میخوادم وارد ارتش بشوم « .پارولی» دم که ب ه م ن دادن د
دیچکس دیگر در این سل،له مرات

قرائت نکرده بود  .چیزی بود بین من و آنجا .

بالنتیجه وقتی محققزاده آمد و آخ جمله را به من گفت معل وم ب ود ک ه دقیق اً از
کمیتة مرکزی حزب به سازماخ اف،ری داده ش ده و محققزاده را فرس تادهاند ک ه ب ا
من این ارتباط را برقرار کند  .به این ترتی آخ مراحل ابتدایی عضوگیری درب ار م ن
انجام نگرفت و م،تقیماً قرار گااشته شد که دو روز بعد از آخ بروم جایی ک ه ح وز
سازماخ نظامی بود  .ما دفتهای یک جل،ه حوزه داش تیم ک ه نظی ر دم اخ حوزهد ای
حزبی مزید بر ویژگیدای خاص پادگاخدای نظ امی ب ث اخب ار و مطالع ه ب ود .
کتابی قرائت میشد  .ک،ی که مطالعه کرده بود مطالبی بیاخ میکرد سؤااتی مط رح
میشد ...

 آیا آنموقع در این حوزههای حزبی در مورد کودتا بحثی میشد ؟ مثـل یکسـری
افسرهایی که در عراق (حـاال آنموقـع عبـدالکریم قاسـم در عـراق نبـود  ،ایـن
سالهای بعدش اتفاق افتاد) کودتا کردند و آن حکومتهای مثالً کمپرادور(وابسـته) را
کنار زدند و خودشان به اصطالح خیزش لنینی انجام دادند  .یا مثل آن اتفـاقی کـه در
روسیه افتاد و ...آیا اصالً در این مورد بحث میشد که این کار اگر بشود چقـدر خـوب
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است ؟ حاال نه اینکه یک کار عملی و...


تعمیم امر کودتا به روند انقالب اکتبر به کلی نادرست است.

ببینید! این م،ائل م،ائلی است که درواقع بیشتر از ددة پنجاه میالدی به بع د مط رح
بود  .ناصر بعد قاسم و مواردی اینچنین یواش یواش خودش را به ما نش اخ داد .
نمونه تاریخی که داشتیم دماخ جنبش «دکابری،ت»دا بود که جنبشی از نجی زادگ اخ
بود فرزنداخ نجبا بودند .
یعنی نه اینکه یک سازماخ متصل یا عضو حزب کمونی،ت با یک نگرشی بخوادد
عمل کند  .اصالً ب ث اینچنینی نبود  .دمواره روند روندی بود که حزب توده ایران
فعالیت سیاسی میکند که شرایط معینی را برای ت قق عدالت اجتماعی ف رادم س ازد .
سازماخ نظامی دم عیناً مثل خود اعضای حزب اس ت  .د یچ فک ر اینک ه ک ار وی ژهای
میخوادد بکند مطرح نبود  .مگر زم انی ک ه ی ک حادث ة خاص ی بخواد د رخ بدد د
حزب بخوادد قیام بکند نه اینکه جداگانه حزب بخوادد دمراه توده مردم قیام بکند
آنگاه این سازماخ نظامی از امکانات رزمیاش به نفع آخ جریاخ آخ خیزش استفاده
میکند .
 چنانچه گفتید که اگر زمان  ۲۸مرداد دکتر مصدق همراهی کرده بـود  ،پیغـامی
داده بود  ،مردم را فرا خوانده بود  ،سـازمان افسـری هـم پیشـاپیش حاضـر بـود کـه
همراهی بکند و ...

 بدوخ تردید ! بدوخ تردید ! کما اینکه دماخ ج ا د م اش اره ک ردم م ن آخموق ع در
دانشکده اف،ری فرمانده گروداخ بودم  .روز  2۸مرداد به من ماموری ت داده ش د ک ه
با گرودانم آرامش منطقه راهآدن را حفظ کنم  .من ب ا واح دم رف تم در آنج ا م ،تقر
شدم و ب،یار خوش ال بودم که چنین ماموریت خ وبی ب ه م ن داده ش ده ! چ را ک ه
منطقة کارگری بود و فردایی پ س فردای ی طبع اً وقت ی ای ن خی زش عم ومی آغ از
میشد یک نیروی نظامی میتوان،ت پیشاپیش باشد سد آتش رژیم را بشکند و ای ن
مردم بتوانند جلو بروند  .به قدری از این بابت شاد بودم که حد نداشت ! ولی خوب ...
چنین جریانی پیش نیامد .
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 آقای عمویی  ،اجازه بدهید به سراغ سالهای بعـد از زنـدان بـرویم  .آن  ۲۵سـاله
ماجراهایی که بر شما در زمان حکومت پهلوی گذشته بود را در «دُرد زمانه» آوردیـد .
ولی شما به عنوان یک تصمیم گیرنده در ردة بـاالی حزبـی نبودیـد کـه پاسـخگوی
اعمال حزب باشید و در «دُرد زمانه» هم اشاره کردهاید که انتقادات زیادی  ،خصوصـاً
به عملکرد حزب در  ۲۸مرداد داشتید  .حتی بعد از اینکـه حکمتجو و خاوری هـم
میآیند و دستگیر میشوند  ،نمیتوانند به سؤاالت شما (و یارانتـان) پاسـخ قانعکننـده
بدهند ! و از آنطرف هم در پلنوم بازگشت ( ،پلنوم  )۱۶شما و رفقای افسر به عضویت
کمیته مرکزی و بعد به عضویت هیئت سیاسی و خود شـما هـم بـه عضـویت هیئـت
دبیران ،انتخاب شدید؛ آیا این انتقادات شما جوابی گرفته بود ؟ در حقیقت شمایی کـه
خود را شریک مسائل حزب در گذشته کردید  ،آیا قانع شده بودید کـه مسـئولیتها را
پذیرفتید؟

 سؤال جالبی است ! چرا که ما در دوراخ بی،ت و پنج سالة زندانماخ در زماخ شاه
به ل ام طول مدت با آیندگاخ و روندگاخ فراوان ی مواج ه میش دیم چ ه ب ا اته ام
تودهای چه با اتهامات دیگر  .ب ه وی ژه از دد ة چه ل ب ه بع د نماین دگاخ جریان ات
دیگری وارد زنداخ میشدند  .این افراد غالب اً عالقهمن د بودن د از گاش تة ح زب آگ اه
شوند  .نظرات ما را دربار فعالیت و نقاط گرد ی ت اریخ ح زب بدانن د  .م ثالً موض ع
حزب دربار وقایع آذربایجاخ دولت قوامالسلطنه نهض ت مل ی م ،ئله نف ت 2۸
مرداد و  ...نقاط گردی معینی در تاریخ حزب است که بررسی ت اریخی ی ا احیان اً نق د
سیاسیاش میتواند رادگشا باشد  .حزب در گار از ای ن گردن هدا غالب اً ع دهای را از
دست میددد و ک،انی را جاب میکند  .نیرودایی به مقابله با آخ برمیخیزند و برخی
دیگر آخ را م ق میدانند .
اینها مطالبی بود که ما غالباً با آخ مواجه میشدیم و دوستاخ جواخ ما یا جریانات
سیاسی دیگر به صورت سؤالدایی با ما مطرح میکردند و ما اجرم بای،تی پاسخ
میدادیم  .اینها پرسشدا و افکاری بود که خود ما دم در جریاخ مبارز قبل از زن داخ
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با آخ درگیر بودیم  .بهویژه آخ یک سال بعد از  2۸مرداد در دروخ سازماخ نظ امی
دربار این م،ائل واقعاً غلغله بود! ما بهطور قطع در موقعیتی ویژه قرار گرفته ب ودیم
که ناگزیر نمایندهای از طرف کمیتة مرکزی به ح وز م ا آم د و در توجی ه ج زو 2۸
مرداد که نظ ر کمیت ه مرک زی را اع الم میک رد مط البی گف ت ک ه م ا آخ نظ رات را
نپایرفتیم  .اما بهرغم آخ دمچناخ عضو حزب باقی مانده بودیم  .ت ا آنک ه ب ه زن داخ
افتادیم .
در زنداخ دیچ ارتباطی با حزب نداشتیم خودم اخ ب ودیم  .بالنتیج ه ب ا خودم اخ
سبک سنگین کردیم  .روی تکتک این موارد ب ث درون ی خودم اخ را داش تیم و ب ه
آنچه ارزیابیماخ بود قانع بودیم  .اینکه آیا نظر حزب دم دم اخ اس ت ی ا ن ه اط ال
نداشتیم و به دیچوجه دم موافق داشتن ارتباط م،تقیم با حزب نبودیم .
در سنواتی کوششدایی انجام گرفت برای اینکه با ما ارتباط برقرار کنند  .ولی ما
معتقد بودیم که نه ما نظراتماخ برای فعالیت حزب میتواند چنداخ پربار باش د چ وخ
مربوط به زنداخ است و فض ای زن داخ از تجربی ات بیرون ی و آنچ ه در می اخ م ردم
میگارد عاری است ؛ و نه ردنموددای حزب به درد ما میخورد ؛ برای اینک ه آنه ا
نمیدانند در داخل زنداخ چه خب ر اس ت  .بن ابراین م ا خودم اخ تص میم میگی ریم و
متناس با دمین عمل میکنیم  .مضافاً اینکه این ارتب اط فق ط و فق ط میتوان د ب ه آخ
رفقایی که با ما تماس میگیرند لطمه بزند ؛ چوخ ما در زنداخ آدمدای شناخته شدهای
د،تیم و موضع داریم  .در مقابل دشمن دیچ پنهاخ دم نمیکنیم  .بالنتیجه در ک،ی
زیر در پوششی بیاید تعقیبش میکنند و اینکه از کجا فرستاده شده را پیدا میکنن د .
بنابراین ما به دیچ وجه صالح نمیدیدیم  .گفتیم آقایاخ ! خودتاخ بیروخ فعالی ت خ ود
را بکنید بدوخ اینکه بدانیم چه کار میکنید مورد تائید دم د،تید  .و ما دم آخ نگرش
حزبی خودماخ را داریم .
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به این ترتی م ا در فض ایی ق رار گ رفتیم ک ه جواخد ایی ب ه زن داخ میآمدن د و
عالقهمند بودند نظرات ما را دربار این م،ائل بدانند  .ما دم صادقانه آنچه که واقعاً
باور خودماخ بود اگر انتقادی بود جایی اشتباه شده بود بدوخ دیچ رودربای ،تی
در میاخ میگااشتیم  .یا به انتقادات ناواردی پاسخ میدادیم که ک،انی احیان اً ب دوخ
اطال کافی از آنچه که رخ داده بود مطرح میکردند .
سال  ۵7از زنداخ بیروخ آمدیم  .رفقا دم از خ ارج آمدن د  .ب دوخ اینک ه م ا اط ال
داشته باشیم در پلنوم شانزددم م،ئولیتدایی را برای ما در نظر گرفته بودند  .ما
در نش،تی میاخ خودماخ مطرح کردیم که «رفقا ! آیا ما واقعاً میتوانیم این م ،ئولیت
را پایرا باشیم ؟ آخ رفقا این مدت چه کردند؟ آیا نظراتشاخ با نظر ما یکی اس ت ؟ آی ا
آنها انتقاداتی را که ما ن،بت به تاریخ و نقاط گردی حزب داریم اصالً قب ول دارن د ؟
نظرشاخ چی،ت ؟ ما اطال داریم که در پلنومدای مختلف بهویژه در پلنوم چهارم
ب ث شده  .حتی مطرح شده که در پلنوم چه ارم خ ودزنی ش ده! اف راط ش ده! اط ال
داریم که در پلنومدای بعدی م،ئله اصلی م ،ئله فراک،یونی ،م ب وده .ب ااخره ای ن
م،ائل به کجا رسید؟ نظر حزب ن،بت به این مطال چی،ت؟ آی ا م ا ب دوخ اط ال از
دمه این م،ائل میتوانیم بار این م،ئولیت را به دوش بکشیم؟
پس اولین ب ثی که ما با رفقا خوادیم داشت روشن کردخ این م ،ائل اس ت .م ا
یک سل،له نظراتی داریم که آنها را دم بیاخ ک ردهایم  .ب ،یاری از جواخد ا ط ی ای ن
مدت به زنداخ آمدند و رفتند  .از زمانی که ما از وضعیت زن دانیاخ من ص ر س ازماخ
نظامی خارج شدیم و با رفقای غیرنظامی مخلوط شدیم و بعد با زندانیاخ غیر ت ودهای
از چپدای جدید تا مادبیدا و ملی

مادبیدا دمبند شدیم با دم ة اینه ا م راوده و

گفتگو داشتیم  .حاا شما ما را به عنواخ عضو کمیته مرکزی انتخاب کردید  .اول بای د
مشخص شود که آیا ما دویت واحدی داریم ؟ نظرات یگانهای داریم ؟»
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پس از طرح این دیدگاهدا رفقا خیلی ساده گفتند «بله بله ما نظرات شما را قب ول
داریم ».گفتیم نه ! این کافی نی،ت !

 یعنی قبل از اینکه پذیرش عضویت داشته باشید ؟

 بله .

 یعنی مثالً در جلسهای آنها گفتند خوب تشریف بیاورید به جلسه شورای دبیران یـا
هیئت سیاسی  .شما گفتید قبل از آن  ،انتقادهای ما را جواب بدهید بعد ما بیاییم ؟


نه اینطور نبود  .چوخ دنوز دمة رفقا از خارج نیامده بودن د  .اول جوانشیر آم د

بعد کیا  .دماخ ابتدا که جوانشیر آمد و با ما ارتباط برقرار کرد ما این مطال

را ب ا

او در میاخ گااشتیم  .جوانشیر گفت «رفقا شما انتخاب شدهاید  .حزب بر اس اس ی ک
شناختی شما را انتخاب کرده درست است که شما در زنداخ بودی د ول ی از زن داخ
سُفرای ب،یاری بیروخ میآمدند و م ا درب اره رفق ای زن دانی و وضعیتش اخ از آنه ا
پرس و جو میکردیم ».
بنابراین آنها کم و بیش از حال و احوال ما خبر داشتند  .ما بودیم که از آخ ط رف
بیخبر بودیم  .رفیق جوانشیر گفت  :حزب با شناختی که از رفقا داشته در کنگ ره و
پلنومش به این نظر رای داده  .حال ما میخوادیم نظر رفقا را بدانیم  .فعالً م ا بای ،تی
در چه زودتر روزنامه را بیروخ بددیم  .علت اینکه مرا زودتر فرستادهاند ب رای ای ن
است که در چه سریعتر «نامة مردم» را منتشر کنیم  .کیا دم به زودی

ش اید ت ا م ا

مقدماتش را فرادم کنیم خوادد آمد .
گفتیم رفیق جوانشیر ما از بال در کوششی که بگویی دریغ ن داریم  .ول ی ن ه ب ه
عنواخ عضو کمیته مرکزی بلکه به عنواخ یک سرباز ساد ت ودهای  .ت اکنوخ د م م ا
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خود را یک تودهای ساده میدان،تیم  .دمه جا و به در ک،ی دم م یگفتیم م ا یک ی از
سربازدای این حزب د،تیم در کاری از دستماخ برآید با طی خاطر انجام میددیم.
اما پایرش م،ئولیت عضویت کمیتة مرکزی منوط بر این است که ما بدانیم حزب ط ی
این مدت ن،بت به انتقادات ما چه موضعی داشته است ؟ آی ا اص الً روی ای ن م ،ئله
کاری کرده ؟ اگر نکرده در نظر دارد بکند ؟ یا اینکه اصالً مخالف است ؟
رفیقماخ جوانشیر برای اینکه کار راه بیفتد میگفت ما دمه نظرات ش ما را قب ول
میکنیم  .ما میگفتیم آخر شما که نمیدانید نظر ما چی،ت ؟ و او میگفت م ا اطمین اخ
میددیم آنچه که شما پیشنهاد بکنید عملی میکنیم !
به گماخ من علت اساسیاش این بود که برای کار ک ردخ و ب ه راهان داختن چرخ ه
کار حزبی یک مقدار دست و بال ما بازتر بود تا رفقایی که از خ ارج میآمدن د  .زی را
آنها چوخ سالیاخ دراز از ایراخ دور بودن د ت ا ح دودی ب ا م یط اجتم اعی بیگان ه
بودند .بعضی از آنها سی سال خارج از وطن بودند .

 سی سال ؟ !

 به دمین علت دم گادی رفتاردایی خیلی خیلی بیگانه با م یط اط راف از آنه ا س ر
میزد  .فراموش نمیکنم که اوایل انقالب روزی عدهای حزبالله ی جل و دفت ر ح زب
آمده بودند و شعار میدادند «حزب فقط حزباهلل ردب ر فق ط روحاهلل» یک ی از دم ین
رفقا که از خارج آمده بود رفته بود جلو پنجره و ش،تش را به آنه ا نش اخ م یداد .
من او را به عق کشیدم و گفتم رفیق این چه کاری است میکنی ؟ میدانی این ف ش
است زشت است ! گفت آخر یعنی اینها دیچ غلطی نمیتوانند بکنند  .گفتم عزیز من ما
با اینها دیالوگ داریم .اصالً این کاردا زیبند ما نی،ت !
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خوب مشابه این گونه موارد باز دم بود  .تا این رفقا آرام آرام با م یط اجتماعی
ما آشنا بشوند زماخ ازم بود .
برای توجیه شدخ و دمادنگی با شرایط پر استعدادتر از دمه کیانوری ب ود  .م ن
تصور میکنم علتش این بود که او سالدا م،ئول تشکیالت غرب ب ود  .یعن ی کیوا ب ا
ایرانیانی که در اروپای غربی بودند در تماس بود و فقط م دود ب ه اروپ ای ش رقی
نبود  .ک،انی که دمة دوراخ مهاجرتشاخ در کشوردای سوسیالی ،تی گاش ته ب ود
به کلی با ایرانی جماعت قطع مراوده داشتند مگ ر آنک ه ی ک ایران ی خ ودش ب ه آخ
طرف رفته باشد  .ولی پیوندی که کیا با ایرانیدا در آلماخ غرب ی ات ریش فران ،ه
و ...داشت موج میشد که حال و دوای ایرانی و ایرانی ت داش ته باش د  .ب ه دم ین
علت دم از آخ روز اولی که آمد با شناختی که داش ت خیل ی راح ت خ ودش را ب ا
شرایط تطبیق داد .
به در جهت چوخ دمة رفقا نیامده بودن د جل ،ة رس می ب رای ط رح نظ رات م ا
تشکیل نشد  .اما میاخ ما چند نفر که از زنداخ آمده بودیم و رفقا کیانوری بهزادی و
جوانشیر نش،تدای زیادی برگزار ش د و آنه ا پاس خگوی ی ک سل ،له مطال
بودند .اگرچه به گفتة آنها در صورت جل،ات پلنومدا کمابیش ب ه ای ن مطال

ما
پاس خ

داده شده بود ولی سؤال ما این بود که این پاسخدا تا چه اندازه در دس ترس جماع ت
قرار گرفته و تا چه حد پایرفته شده ؟
بنابراین رفقا عمدتاً چندنکته را متعهد شدند از جمل ه اینک ه درب ار نق اط گرد ی
تاریخ حزب جزواتی منتشر کنند و به یکیک آنها پاسخ گویند  .مثل  2۸مرداد م ،ئله
طالدا ...

 طالها ؟
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 بله ایراخ مطالباتی از ات اد شوروی داشت .

 آن یازده تن طال ؟

 بله  .م،ئله نفت ما و دکتر مصدق و  ...که بعددا جوانشیر جزوات کوچکی در این
زمینهدا نوشت  .البته بگاریم که روی بعضی از آنها ما باز دم حرف داشتیم .
از نکات دیگری که ما مطرح کردیم م،ئله فراک،یونی،م بود  .آنه ا اش اره کردن د
که «دمة رفقایی که به ایراخ میآیند متعهد شدهاند که وحدت ردبری را حفظ کنن د » .
این به دیچوجه به معنای این نی،ت که اگر رفقایی در ردب ری نظرات ی داش ته باش ند
نباید مطرح کنند  .چرا حتماً باید مطرح کنن د  .مه م ای ن اس ت ک ه دس تهبندی انج ام
نگیرد  .خارج از ارگاخ مربوطه یارگیری نشود  .فراک،یونی،م به این معناس ت  .واا
وجود نظرات متفاوت در ردبری طبیعی است و باید دم اینطور باشد  .ب هدر ح ال آخ
چیزی که نظر واحد است...

 سانترالیسم دموکراتیک

 سانترالی،م دموکراتیک رعایت شود  .اقدامات فردی و تکروی ممنو است!
ما اطال داشتیم که در حزب یک چنین اتفاقاتی رخ داده بود  .از اینرو ما بر اص ل
ردبری جمعی اصرار داشتیم و رفقا دم تعهد به این اصل را کامالً تایی د کردن د  .دم ة
تصمیمات در دیئت سیاسی اتخاذ خوادد شد و دیئت دبیراخ مجری تص میمات دیئ ت
سیاسی خوادد بود.
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 وقتی شما با دکتر کیانوری ـ به قـول شـما کیـا ـ در مـورد انتقاداتتـان بحـث
میکردید ،جوابی داشت ؟ آیا جزوهها یا حرفهای ایشان شما را قانع کـرد ؟ آیـا ایـن
پاسخها با آنچه شما و رفقای افسر به جوانانی میگفتید که در زندان نزد شما میآمدند
و سؤاالتشان را مطرح میکردند  ،شباهتی داشت ؟آیا این پاسخها واقعـاً نشـانة تغییـر
موضع و نقد گذشته بود ؟ ...
من خاطرهای نقل میکنم از ایرج کشکولی  ،او پس از حوادث سـال  ۶0از طـرف
«رنجبران» به کردستان پـیش قاسـملو مـیرود و از او کمـک و پنـاه میخواهـد .
قاسملو میگوید شما بعد از این همه همراهی با رژیم  ،جایی در کردسـتان نداریـد .
کشکولی هم در پاسخ میگوید «خوب  ،از خودمان انتقاد میکنیم !» رحمـان هـم
که آدم رُکی بود ،برمیگردد میگوید «شما هم عین حزب توده در انتقاد از خود کاغـذ
سیاه میکنید و بعد با تف آن را میچسبانید به دیوار !» کـه یعنـی انتقاداتتـان واقعـی
نیست و درس آینده نمیشود !

 دوستی داشتیم تفرشیان وقتی کاری میکرد که ایرادش را میگرفتیم که س ید !
آخر این چه حرکتی است توی زنداخ ؟ میگفت که رفقا! انتقاد وارد است  .تعهد میکنم
بعد از بی،ت سال [ ...خند حضار]

 از امشب و فردا شب و شبهای دگر ...

 بهدر حال کیا وعد نوشتن آخ جزوهدا را داده بود  .ولی دنوز نوشته نش ده ب ود .
بعداً نوشتند  .که برخی پاسخگو بود ولی بعضی واقعاً پاسخگو نبود  .ام ا کیوا اعتق اد
بر این داشت تا آخر دم دمینطور بود که دمه انتقاداتت اخ درس ت اس ت و بای د از
دمین موضع دم برخورد کرد  .یعنی بهترین دفا از سیاست حزب پ ایرش انتق ادات
سالم و درست است .
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منظورم این بود که ما پایرش م،ئولیت را من وط ب ه ش نیدخ نظ رات رفق ا ک رده
بودیم  .اما چوخ دمة رفقا دمزماخ نیامدند و بیشتر ارتباط ما ب ا رفق ایی ب ود ک ه اول
آمدند جوانشیر کیا و منوچهر بهزادی و ما با اینه ا ص بت داش تیم ای ن رفق ا
خیلی صمیمانه نظرات ما را قبول داشتند  .در مجمو پایرش رفقا صادقانه ب ود و ب ه
طور ن،بی ادامه داشت.

 یک مثالی خانبابا تهرانی میزند ؛ میگوید که عموماً وقتی جمع مـا بـه جـایی
میرسید که میخواستیم کنار بکشیم  ،آنوقت ترس از تنها ماندن و دوری تشکیالتی
باعث میشد که مثالً جلسة خـود انتقـادی بگـذاریم و همـه بنشـینیم و بـه کارهـای
گذشتهمان نقب بزنیم که یکی قالیهای باباش را میفروخته و به عنوان پول کـار بـه
حزب توده میداده و حاال پشیمان است ! و  ...خالصه شوق مـذهبی بـرای خودشـان
ایجاد میکردند و با خودانتقادی  ،تزکیه میشدند !
خانبابا تهرانی مسئلهای که مطرح میکند ایـن اسـت کـه در کـار سیاسـی وقتـی
دوستانی در سازمان یا حزبی پیدا کردید و لحظات سخت را با هـم گذراندیـد  ،دیگـر
کنار کشیدن و تنها ماندن خیلی سخت میشود ! آیا در مورد شما هم چنین مسـئلهای
بود ؟

 ببینید! این حالت برای ما پیش نمیآمد  .چوخ م،ئله کنار کشیدخ یا نکشیدخ مطلقاً
برای ما مطرح نبود .

 آقا شما  ۲۵سال دفاع کرده بودید ! ...

 م،ئله «پایرش م،ئولیت» یا «عدم پایرش م،ئولیت» مط رح ب ود  .یعن ی عض ویت
کمیته مرکزی یا نه در جن کمیته مرکزی کار کردخ و فعالیت کردخ .
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 یعنی شما در اصل قضیه که عضو حزب باشید یا نباشید  ،اصـالً شـک و شـبههای
نداشتید ؟

 اصالً اصالً ! درگز برای ما یک چنین نقطة ابهامی وجود نداشت  .درگز !
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پای حوادثی که در جامعه رخ میددد بازت ابش در زن داخ در ش یوه رفت ار زن دانباخ
منعکس میشود! ب ه رغ م اینک ه در روزنام هدا م نعکس نمیش د ک ه در خیاباخد ا و
روستادای ایراخ چه حادث های رخ داده ش یوه برخ ورد زن دانباخ نش اخ م یداد ک ه
بیروخ جو ملته شده است یا اینکه ساکن و آرام است.
بعد سعی میکردیم به ان اء مختلف در مالقاتدا پرسشدایی بکنیم؛ معلوم میشد
که مثال ایامی که فعالیتدای چریکی در ایراخ آغاز شده بود در فالخ خیاباخ درگیری
شده در فالخ م ل چند نفر کشته شده اند یا ب ه ف الخ کالنت ری ض ربه وارد ش ده.
چیزدایی از این قبیل کمتر در روزنامه دا منعکس می شد یا اگر دم می شد یک چیز
کلی و ناقص بود که خود مطبوعاتی دای شاه می خواستند منعکس بکنند.
خ وب م وقعی ک ه ش اه تغییرات ی در دول ت د ای وق ت داد هویودا را برداش ت
آموزگار را گااشت آزمونی یک ساله بود که شاید قدری ب راخ را ت،کین بدد دو ب ه
نتیجهای نرس ید! شریفامامی را آورد شریفامامی ک ه ن ،بت ب ه س ایر جریان ات
سیاسی به اصطالح روش مالیمی داشت اقداماتی انج ام داد ک ه ب ا ح وز علمی ه و
روحانیت سروکار داشته باشد! می دانید ک ه شوریفامامی در راس ل ژ «فراماس وخ»
ایراخ بود و بالنتیجه از دماخ ترفنددایی که معموا عوامل انگل،تاخ در ب هکارگیریاش
خیلی استاد د،تند برخوردار بود! کوشش دم کرد و یک رشته وع دهدایی ب ه م ردم
داد فضا را مالیم تر کرد منجمله آزادی زندانیاخ سیاسی را از ش اه طل

ک رد و در

جریاخ آباخ ماه که من و دوس تانم آزاد ش دیم او چی زی در ح دود د زار نف ر را از
زنداخ آزاد کرد .
فراموش نمیکنم یک ش روزنامه کیهاخ به زنداخ آمد و در باای آخ زده بود که
«آقای طالقانی آقای منتظری و آقای عمویی جزو لی،تی د،تند که آزاد میشوند!»
بچهدا می خندیدند و می گفتند :خوب آخ دو تا که عمامه به سر د،تند ت و چ را آزاد
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میشوی؟ گفتم«خوب به در حال برای جور شدخ جنس د م ش ده م ا را کن ار اینه ا
گااشتند! » دوستاخ ما واقعا خیلی خوش ال بودند! با اینکه آزاد شدخ ما م ،لم نب ود
اما ش ِ واقعا خاطره انگیزی بود! بعدا ابالغ آزادی را خود رئیس زنداخ اعالم کرد.
اصال چیز خیلی عجیبی است! گادی وقتدا زندانباخدا چهره ای از خودشاخ نشاخ
میددند که درگز  . ...من این زندانبانی که میگویم سردن شهربانی ب ود قهرموانی.
این واقع ا به قدری خشن به قدری تند بود که حد نداشت! ولی در برخورد با م ا پ نج
شش اف،ر باقی مانده از سازماخ نظامی خیلی م ترمانه و ح،ابگرانه رفتار می ک رد!
اما در جریاخ شورش زنداخ دماخ طور که در کتاب «دُرد زمانه» اشاره کردم دقیق ا
دمین قهرمانی بود که به این کماندودا اشاره می کرد که بزنید و در ح الی ک ه چش م
من ب،ته بود بعد از اعتصاب غاا دم بود داشتند می بردند اعتص اب ش کنی و خیل ی
دم بی حال و بی جاخ  . ...خیلی س،ت بودم به ن وی که وقت ی آخ کمان دو ی ک لگ د
در واقع یک اردنگی به من زد دمین جوری با دداخ افت ادم زم ین و خیل ی عص بانی
شدم! مدت دا بود که از کتک خوردخ ما گاشته ب ود خ وب دور ب ازجویی ج وانتر
بودیم و دنوز حال و دوای اف،ری داشتیم چیز مهمی نب ود ک ه ب ه خ اطر آرمانم اخ
شکنجه بشویم یا شالق بخوریم و ف ش بشنویم! ولی حاا دیگر چی زی در ح دود 20
سال از این ماجرادا گاشته بود و زنداخدای مختلف رفته بودیم و عمری گاشته ب ود
حاا روز از نو روزی از نو ! مردک بیشرم آخ طور لگد بزند؟! خیلی عص بانی ش دم
بی اختیار چشم بند را باا کشیدم دماخ ل ظه چشمم به سردن قهرموانی افت اد ک ه
باای پلهدا ای،تاده بود و اشاره می کرد «بزنید! » تا دی د م ن چش م بن د را برداش تم
گفت :آقا چه کار م ی کنی د؟! دس ت برداری د! گف تم«ش رم ب ر ت و س ردن ! خجال ت
نمیکشی؟» خیلی روابط خوبی با من داشت خیلی روابط م ترمانه! اما معلوم شد ک ه
چقدر مزور و ریاکار است این مرد!
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خوب تا سال  13۵4در بار او با من مواجه می شد سالم می کرد و م ن روی م را
آخ طرف می کردم  .باردا و باردا رفقای دمبندماخ به من توص یه میکردن د «فالن ی
یک قدری روابط را مالیم کن که به نفع دمة ماست! » تا مدت د ا درد ای ات اق د ا را
قفل میکردند! عید  13۵2این حادثه رخ داد و تا اواسط سال  ۵4ما گرفتار بودیم و من
شش مادی را در انفرادی بودم.
حاا جال این است که واقعا در آخ شرایط در آخ اوض ا ش ورش زن داخ ع ادل
آباد من و حجری و کیمنش ک،انی ب ودیم ک ه کوش ش م ی ک ردیم درگی ری ب اا
نگیرد و جلو تندروی دا را بگیریم! چرا که می دان،تیم خط رات ج انی ب رای بچ ه د ا
دارد! باور کنید وقتی که تشک دا را ازدمة اتاقدا آورده و چی ده بودن د ت ا نزدی ک
سقف رفته بود .اگر شعله کوچکی به این تشک د ای اب ری زده میش د اص ال معل وم
نبود چه فاجعه ای رخ می داد! وقتی که من به آخ دوست عزیزجوانماخ گف تم :فالن ی
این کبریت را اینجا گااشتی که چکار بکنی؟ گفت :اگر خواستند حمله کنند آتش ب زنیم!
گفتم :خوب آنها که آخ طرف پشتشاخ باز است و عق می روند ما جایی ت وی ای ن
بند نداریم برویم و دمه ماخ ذغال می شویم فقط این آتش خودم اخ را م ی س وزاند!
این چه حرکتی است؟
که بااخره توان،تیم رضایتشاخ را جل کنیم و تشک د ا ب ه ات اق د ا برگش ت و
مااکره با رئیس زنداخ آغاز شد.
به در جهت جواخ دارد زور می شنود عصیاخ می کند! این تنها وس یله ای اس ت
که واکنش خودش را نشاخ بددد .ولی حیف است جاخ او حیف است! او ارزشمند ت ر
از این است که در یک جریاخ عصبی جاخ خودش را فدا کن د! ح ال آنک ه م ی توان د
سالدای سال  ...کما اینکه ب،یاری از آنهایی ک ه ماندن د س الدا مفی د ب ه ح ال ای ن
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مملکت واقع شدند .تودهای دم نشدند در جریاخ سیاسی خودش اخ ک ار کردن د ول ی
ب،یار آدم دای مفیدی بودند.
به در حال ما آخ دوراخ را به دمین شکل که دیچ ارتباطی با حزب نداشتیم ولی به
اقتضای شرایط م،ائل را با نگرش خودماخ توجیه می کردیم پیش می بردیم.
در این لی،ت دزار نفری در شش نف ر م ا و تع داد دیگ ری از رفق ای م ا ک ه در
زنداخدای دیگر بودند قرار داش تند  .در آخ آب اخ م اه س ال  13۵7م ا از زن داخ آزاد
شدیم .ساواکِ آنجا آقای میرفخرایی بیم بیجایی داشت و آخ اینکه این جم اعتی ک ه
جلو زنداخ عادل آباد اجتما کرده اند و مرت شعار میددند و زندانیاخ که یک ی ک از
زنداخ خارج میشوند آنها را روی دس ت میگیرن د میگف ت ک ه «اینه ا را نمیش ود
دم ین ج وری ازدر بی روخ داد چ وخ اینه ا  2۵س ال زن داخ کش یدند و ممک ن اس ت
ناآرامیدایی به وجود بیاید و تظادرات شکل خشونت آمیز به خودش بگیرد و  » ...م ا
را معطل می کرد و در زنداخ را به روی م ا ب از نمیکردن د .ب ااخره دم ین س ردن
قهرمانی آمد و به میرفخرایی گفت که «من م،ئولیت دارم! تلفن گرام شده و تا ساعت
معینی من می توانم اینها را در زنداخ نگه دارم .اینها دیگر زن دانی نی ،تند م ن دیگ ر
م،ئولیت اینها را ندارم م ن بای د ام روز اینه ا را از زن داخ بی روخ بک نم .ح اا ش ما
م،ئولیت بیروخ را دارید یعنی ساواک م،ئول است » .او جواب میداد «م ن م یدانم
ولی بگاارید ش بشود و تاریک بشود و جماعت که متف رق ش دند آخ وق ت اینه ا را
میبریم یک گوشه شهر شیراز ردا میکنیم».
قهرمانی اصرار داشت ما را بفرس تد بی روخ و ب ااخره تواف ق کردن د ن ه از در
اصلی که سایر رفقای دمبندماخ خارج میشدند من را بردند جلو یک در فرعی که ما
دیچ وقت ندیده بودیم آخ در را باز کردند و یک پاسباخ دم دمراه من آمد .آنجا ت وی
بیاباخ داشتند ساخت و ساز جدیدی می کردند دنوز دم کامل نشده بود .خرابه د ایی
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بود خاک آجر و سیماخ و آدن ریخته بود از ابه ای اینها م را آورد و ب ه انته ایش
که رسیدیم گفت :آقای عمویی آخ جاده عادل آباد اس ت ش ما بروی د ت ا ب ه ج اده
برسید و از آنجا بروید شیراز! گفتم« آقاجاخ من اصال اینجادا را بلد نی،تم! »
مضافا اینکه واقعا این را به شما بگویم از ل ام روانی عصبی وقتی ک ه م دت
زیادی آدم در یک م یط ب،تهای باشد اصال آخ کنترل و ت وجهی ک ه معم وا آدم در
م یطدای باز دارد ندارد .اصال راه رفتن معمولیاش خیلی طبیعی نی،ت!
گفتم  :آقا جاخ من نمیتوانم خودم را به شیراز برسانم .گف ت :چط ور نمیتوانی د؟
گفتم« من بلد نی،تم! تو باش و م ن را د دایت ک ن ماش ینی بگی رم و بع د ت و ب رو» .
مشغول ص بت بودیم یکدفعه پاسباخ فرار کرد و رفت و من تنها ماندم! حاا از کدام
طرف بروم؟ واقعا جاده دمین است که پاسباخ گفت؟ چوخ دیچ مشخص های نداش ت.
کمی جلوتر آمدم در آخ بیاباخ برد وت یکدفع ه ص دادایی از آخ جم اعتی ک ه جل و
زنداخ اجتما کرده بودند به گوشم رسید و متوجه ش دم ک ه جه ت آنجاس ت .رو ب ه
آنجا خودم را توجیه کردم کمی که جلو رفتم یکدفعه دیدم ک،ی دواخ به س وی م ن
میآید وقتی رسید من با یک نظر او را شناختم که دماخ جواخ قشقایی است که مدت
کوتادی در زنداخ عادل آباد پهلوی من بود!
او در زنداخ یک بار دم به من مراجعه کرده بود ک ه ی ک مق دار راج ع ب ه جن بش
برایش ص بت بکنم واقعا این جواخ دیچ نمی دان،ت و من فکر می ک ردم ک ه از چ ه
برای او بگویم؟ کدامش را توضیح بددم ک ه ب رای او واقع ا مفی د و مفه وم باش د؟ و
دنوز آغاز نکرده بودیم که این جریانات رخ داد و نشد که کالسی ب ا او داش ته باش م.
من معموا در عادل آباد روزی دو سه کالس با جواخ دا داشتم.
تا خواستم با او حال و احوال کنم فقط دیدم که یک حلقه گل انداخت گردخ م ن و
مرا بلند کرد! گف تم«چک ار میکن ی؟» م ن را ب ه راحت ی گااش ت روی دوش ش! ح اا
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نمیدانم او خیلی تنومند بود یا من سبک شده بودم؟! به در جهت خیلی راحت م ن را
روی دوشش گااشت حاا من ب ه او میگ ویم«عزی ز م ن م ن را بگ اار پ ایین چ ه
حرکتی است؟» و او گوش نمیداد و به دو داش ت میرف ت دی دم ی ک ع ده از س مت
جمعیت جدا شدند و ب ه اس تقبال م ن آمدن د و م را از دوش او در آغ وش خودش اخ
گرفتند طوری که واقعا پایم روی زمین نبود زیر بغلم را گرفت ه بودن د د ر ک س ب ه
شکلی دستش را به جایی از بدنم بند کرده بود یکی دستش به مود ایم ب ود البت ه آخ
موقع مودایم بیشتر از این بود و می شد به دست بیاید!
مرا بردند توی جمعیت یکدفعه گفتند«سخنرانی! » بابا بعد از  2۵سال ما آم ده ای م
بیروخ نرسیده باید اینجا سخنرانی کنیم؟ چهار نفر دس ت دایش اخ را گااش تند روی
کتف دمدیگر و زیر پای من را گرفتند بردند باا و یکی دو نفر پادایم را گرفتند مب ادا
تعادلم به دم بخورد! این کاردا برای ک،ی که  2۵س ال زن داخ کش یده خیل ی س خت
است .حفظ تعادل روی زمین دشوار است چه برسد روی دست بچهدا ! یک عده د م
دوربین داشتند و عکس گرفتند.
من شرو به ص بت کردم .تا آخ حدی که صدایم می رسید فری اد م ی زدم قآخ
موقع دنداخ مصنوعی نداشتم میتوان،تم فریاد بزنم! حاا وقتی می خوادم سخنرانی
کنم میترسم دنداخ مص نوعیام بیفت د! ب ه د ر جه ت ص دا نمیرس ید مرت

داد

میزدند «بلند تر بلن د ت ر! » کم ی ص بت ک ردم و ص بتم ح ول ای ن مطل

ب ود

که«دوستاخ عزیز گرچه پایاخ دیکتاتوری است ولی آغ از ک ار اس ت! م ا دن وز د یچ
کاری نکرده ایم فضایی به وجود آمده است که ما برای آرمانماخ مبارزه کنیم.موان ع
بر سر رادماخ فراواخ است برداشتن قدم اول دنوز انجام نشده است» ...
داشتم این مقدمات را می چیدم که ریو دای ارتش آمدند و میداخ و جمعیت را دور
زدند! بچه دا نگراخ بودند مرت به پای من می زدند که :رفیق عمویی! کوت ادش ک ن!

39

گفتم«پدر سوخته دا شما به زور من را فرستادید باا دنوز من دیچی نگفته میگویی د
کوتادش کن؟» ما را کشیدند پایین که با عجله ببرند توی اتومبیل.
در دمین زماخ چشمم به برادرم افتاد .برادر کوچکم امیر در شرکتی کار میکرد و
آخ موقع به بوشهر رفته بود تا مقداری ک اا ت رخیص بکن د؛ خ ودش را رس انده ب ود
شیراز .یکدفعه دیدم توی جمعیت یکی داد میزند «داداش!» من به ای ن دوس تاخ گف تم:
او برادر من است در کجا مرا می برید بعدا او را دم بیاورید  .گفتن د :نگ راخ نباش ید
او را دم میآوریم.
سه چهار تا آمدند توی ماش ین کن ار م ن و از ج اده ع ادل آب اد رفت یم دراول ین
خیاباخ شیراز پیچیدند به کوچه ای .یک ماشین آنجا متوقف بود م را پی اده کردن د و
سوار آخ یکی کردند قدمین کاردایی که معموا برای کاردای مخفی انجام میگیرد .

 بچه های «نوید» بودند ،یا اینکه اصال آنها را نمی شناختید؟

 آنها بچهدای «سازماخ ردایی بخش ایراخ» بودند یعن ی آنه ایی ک ه ردبرش اخ آخ
ساواکی معروف  ...چرا اسمش را فراموش میکنم؟
 سیروس نهاوندی



سیروس نهاوندی .اینها شاخه فارس «سازماخ ردایی بخش» بودن د و سویروس

نهاوندی شعبه تهرانشاخ را واقعا در یک اقدام رذالت آمیز به کشتن داد! جل ،ه ای ب ا
آنها در خانه ای ترتی داده بود دمة مرکزیتشاخ آنجا جمع شده بودند من در کتاب
«درد زمانه» اس امی دم ه ش اخ را آوردهام

و تنه ا ک ،ی ک ه غیب ت داش ت خ ود

سیروس نهاوندی بود! که در دماخ موقع از بلن د گ و ص دایی آم د ک ه «ش ما دمگ ی
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شناسایی شدهاید ت،لیم بشوید!در غیر اینصورت م ا ش لیک م یکنیم! » و آنه ا د م
مقاومت کردند و در نتیج ه آنه ا را ب ه گلول ه ب ،تند و کش تند! سویروس نهاونودی
بچهدای اینجا را دم لو داده بود که گرفتند ش اخ و در راسش اخ آق ایی ب ود ب ه ن ام
حسینی که شاید سی و چند س الش ب ود وگرن ه بیشترش اخ ح والی بی ،ت س ال و
دیجده سال و نوزده سال و  ...بودند .خیل ی بچ ه د ای خ وبی بودن د خیل ی خیل ی
عالقهمند و پرشور ولی مطالعهای نداشتند ...
 همین اینها بودند که اتومبیلها را آورده بودند؟

 بله آنها بودند.
 از زندان آزاد شده بودند؟



بله .آنها زودتر از زنداخ آزاد شده بودند.
 از تودهای های شیراز کسی در مراسم استقبال نبود؟

 چرا .فراواخ بودند .منتها چوخ اینها ادل م ل و از بچه د ای ش یراز بودن د مش کل
کمتری داشتند .دکتر زرکش و اسفندیار صادقزاده و  ...بودند که ااخ آلماخ د،تند.
اینکه چکار میکنند دقیقا اطالعی ندارم ولی آخ موقع اینه ا دم راه گ روه دیگ ری ب ه
زنداخ آمده بودند و در زنداخ موضع حزب را پایرفتند و خیلی بچه دای فع ال و اد ل
مطالعه بودند.
 کارهای تدارکاتی آن روز را بچه های «سازمان رهایی بخش» کرده بودند؟
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بله دمین طور است .البته آنها در زنداخ مواضع و اندیشه دیگ ری یافتن د و د وادار

حزب شدند  .یکی از بچه دایی که من می ش ناختم حسوین ب ود ک ه ف امیلیاش ی ادم
نی،ت قحسین پاکفطرت در تصادف کشته ش د .پ درش ش کارچی ب ود  .ب ه ی اد
دارم اولین شبی که ما منزل آنها بودیم پدرش ی ک ش کار زد و آورد دم اخ ج ا در
خانه آخ را ذبح و کباب کردند و بین خیلی دا توزیع کردند .آخ ش دم تع داد زی ادی
آنجا بودند که به تعداد افراد رختخواب نداشتند .گفتیم آقا دوا خوب است .رختخواب
میخوادیم چه کار؟ دمین جوری توی سالن دمه میگیریم میخوابیم.
 شما با چه کسی آزاد شدید ؟ یعنی خودتان تنها بودید؟

 مرا به تنهایی آزاد کردند .بعد از من در دماخ روز رفیقماخ کیمنش آزاد ش د بع د
رفیقماخ حجری آزاد شد.
 همه به همان خانه می آمدند؟

 رفیقماخ حجری پیش من آمد و رفیق کیمنش را رفقای توده ای بردن د .تع دادی از
رفقا از تهراخ آمده بودند .پ ی م ا میگش تند و آدرس م ا را نداش تند ول ی رفیقم اخ
کیمنش را که پیش رفقای حزبی بود خیلی زود پیدا کردند و بالنتیجه آخ رفقا رفی ق
کیمنش را از شیراز بردند .

 چند روز آنجا بودید؟
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دو روز و نصفی در شیراز بودیم ک ه ی ک دیئت ی از ته راخ آمدن د  .تلگ راف زده

بودند که خوادش میکنیم شما حرکت نکنی د دمانج ا باش ید ک ه م ا م یآییم ش ما را
میبریم .خوب ما تلفن زدیم گفتیم اینجا دواپیما د،ت بلیت میگیریم و میآییم .گفتند
نه در گونه توطئهای احتمال دارد.
 آن هیئت که آمد اعضایش چه کسانی بودند ؟



همایون مهرانی و برادر رفیق حجری و هادی پاکزاد متعلق به گروه «ساکا» ب ود.

همایون از جوانانی بود که در زنداخ به حزب پیوس ته ب ود پ یش از آخ از بچ هدای
دوادار چریکدای فدایی بود .برادر حجری دم که تودهای بود.
 بعد رفتید تهران؟

 بله.
 اتفاق خاصی برای شما نیفتاد؟ سخنرانی؟...



در شیراز اتفاق خاص ی نیفت اد .زم انی ب ود ک ه تظ ادرات زی ادی در ش هردا رخ

می داد .نیرودای نظامی و انتظامی مقابله می کردند  .ما در آباده توقفی داشتیم .به یک
مغازه کبابی رفته بودیم که ناداری بخوریم .در دمین موقع تظ ادرات م ورد تع رض
نیرودای نظامی

انتظامی قرار گرفت .افراد از جلو این مغازه فرار میکردند تع دادی

از آنها به داخل مغازه دجوم آوردند چوخ پی پناه میگشتند آمدند توی مغ ازه و م ا
آنها را فرستادیم توی پ،تو و خودماخ  ...بع د یکدفع ه رفق ایی ک ه دمرادم اخ بودن د
گفتند :چی؟ شما تازه قدم از زنداخ بیروخ گااشتید حاا بیایند و شما را به جای اینه ا
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دوباره ببرند زنداخ؟ گفتیم«نه ما می دانیم چطور برخورد بکن یم » .تعقی

کنن ده د ا

آمدند ما گفتیم داریم نادار می خ وریم« .آنه ایی ک ه آمدن د کج ا د ،تند؟ » گفت یم :
رفتند .دو تا در داشت از این در آمدند و از آخ در بیروخ رفتند.
اتفاق خاصی نیفتاد .ا ما رفقایی که آمده بودند خیلی نگراخ این مطل بودند که م ا
را ص یح و سالم برسانند تهراخ .دیچ حادثة خاصی رخ نداد .به تهراخ که آمدیم ق رار
گااشته بودند م ا ب ه یک ی دو من زل ب رویم ک ه یک ی من زل زن ده ی اد مهمیود ب ود
نوی،ندهای که چند سال پیش فوت کرد  .با رفقای م ا ق رار گااش ته ب ود ک ه« متعه د
بشوید که وقتی آنها را آوردید بیاوریدشاخ پیش من » .و ما دم رفتیم آنجا.
 آقایان افسران (فکر می کنم در مشهد) آنها هم آزاد شده بودند؟



بله آنها دم دمزماخ با ما آزاد شدند .آقای شلتوکی در مشهد آزاد ش د .لطوفاهلل

قوامی که آنجا بود برادر عبداهلل قوامی که پهلوی من بود ـ از دماخ جا شلتوکی را
برداشته و برده بود کالچای به جای این که بیاورد تهراخ برده بود م ل خودش اخ!
به ن وی که بعد از این که ما به تهراخ رسیدیم و رفقا جم ع ش ده بودن د آنه ا دن وز
مشغول گردششاخ در شمال بودند! که ما به آنها زن زدیم که بیایید اینجا کلی ک ار
داریم  ...ااخ وقت گردش نی،ت!
رفقا باقرزاده و ذوالقدر در زنداخ اوین بودند که دمراه س ایر زن دانیاخ از زن داخ
تهراخ آزاد شدند و ما سه نفر دم که در زن داخ ع ادل آب اد ب ودیم ب دین ترتی

آزاد

شدیم. ...
در منزل آقای مهمید دوستاخ ما پرسیدند که م ا کج ا میخ وادیم وارد بش ویم؟
گفتم :من در ودله اول می خوادم مادرم را ببینم چوخ میدانم که او ااخ بیتاب اس ت
و نمیدانم چه تمهیدی دیدهاند؟ چوخ او اگر خبر آزادی مرا بشنود سکته میکن د! م ن
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با منزل ص بت بکنم و به برادراخ و خوادرانم توضیح بددم که با مادر چگونه رفت ار
بکنند.
منزل برادر بزرگترم در کرج بود و معم وا م ادر آنج ا ب ود .م ن میخواس تم ب ه
برادر کوچکم که در تهراخ بود بگویم که چگونه مرا ب ه ک رج بب رد .وقت ی ک ه تم اس
تلفنی گرفتم به من اطال داد که ب،یاری از رفقای حزب ی ااخ اینج ا اجتم ا کردهان د.
مادر و دکتر وفایی دم د،تند!
رفیقی داشتیم به نام دکتر وفایی که دستیار پروف ،ور عود ب ود  .خیل ی پزش ک
خوبی بود و انصافا وقتی که وفایی از زنداخ آزاد شد تمام مدت زنداخ من پزش ک
مخصوص مادرم بود .یعنی رسیدگیدای او سب شد ک ه م ادر را زن ده نگ ه داش ت
وگرنه امکاخ نداشت مادر تا بعد از آزادی من زنده بماند!
دکتر وفایی که از آزادی من مطلع شده بود خودش رفته ب ود ک رج و م ادر را ب ا
اتومبیل خودش آورده بود خانة برادر کوچکم و نرم نرم به م ادر گفت ه ب ود ک ه ی ک
خبردایی د،ت! مادر پرسیده بود چ ه خب ر اس ت؟ گفت ه ب ود :واهلل م ن ش نیدهام ک ه
میخوادند بعضی از زندانیاخ را آزاد کنند حاا نمی دانم فالنی دم جزو آنها د،ت یا
نی،ت  .حاا آمدهایم خانة امیر قبرادرم که اگر احیانا خبری شد ش ما ک رج نباش ید
بلکه اولین نفر باشید که او را می بینید!
ضمنا در اتاقی که دریچه اش به کوچه باز میشد قطبق ه ب اا ص ندلی گااش ته و
مادر را نشانده بودند آنجا و خودش دم کنار مادر نش،ته و آماده بود که ب ه م
اینکه سرفه ای کرد زود به او برسند .تعدادی دیگر از رفقا دم آنجا بودند .
متوجه شدیم که این تمهیدات را به کار برده اند  .گفتند :ش ما کج ا د ،تید؟ م ا ب ا
شیراز تماس گرفته ایم گفته اند از شیراز حرکت کردهاند ول ی خب ری از ش ما نش د.
گفتیم :ما سالنه سالنه آمدیم برای آمدخ ب ه اینج ا عجل ه نداش تیم .ض منا م ا دلم اخ
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میخواست توی راه دمه جا را ببینیم تا حاا که توی آخ سوراخدا بودیم حاا مجالی
پیش آمده دمه جا را ببینیم تازه خیلی دم گردش نرفتیم در جا سر راه بوده یکی دو
ساعتی آنجا توقف کرده و نگادی کرده و آمدهایم .چشم! م ا ااخ در ته راخ د ،تیم و
شاید یک ساعت دیگر بیایم آنجا .گفتند «حتما بیایید» و آدرس دقیق دادند.
آخ موقع منزل برادرم در خیاباخ خواجه نظام الملک بود ک ه طبع ا م ا از خیاب اخ
معلم میآمدیم و از انتهای آخ میپیچیدیم به آنجا .رادنمادای ما درست بل د نبودن د و
مدت زیادی در خیاباخ دای فرعی آنجا گشتیم .ما دم که اصال بلد نبودیم! دیچ کج ای
تهراخ را بلد نبودیم مگر بافت سابقش مثل خیاباخ ری و گار ماش ین و ...را بل ه بل د
بودیم ولی خیاباخ معلم کدام است؟ موقع دستگیری بیاباخ بود!
به در حال رفقا حدس زده بودند که ممکن است ما آدرس را اشتباه بکن یم دمگ ی
در فرعید ای مش رف ب ه خواج ه نظامالمل ک پخ ش ش ده بودن د ک ه یکدفع ه م ن
ابراهیم یونسی را دیدم که با آخ پای لنگ اخ داش ت میآم د گف ت«باب ا کج ا د ،تید
شما؟» آمدیم و روبوسی کردیم.
واقعا دوستاخ عزیزی بودند! دکتر عظیم وهابزاده یکی از بهترین رفقای ما بود
که متاسفانه بر اثر سرطاخ ف وت ک رد! عجی

اس ت ک ه در بازداش ت ای ن ب ارِ م ا

ب،یاری از رفقای ما را دم گرفتند .اینها اصال در دوره جمهوری اسالمی ب رای ح زب
کار نمیکردند .ولی در رفیقی ما داشتیم گرفتند و آوردند ! حاا از م ا میپرس یدند
کلیه اطالعات خود را دربار دکتر وهابزاده بگویید!
گفتم :مگر وهابزاده را گرفتید؟
گفت :بله بااخره تودهای است!
گفتم :آقا یک وقتی او تودهای بوده و حاا اس تاد دانش گاه اس ت بهت رین پزش ک
است!
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دمه اینها چند مادی زنداخ بودند تا بااخره ثابت شد  !...رفاقت شخصی سب شده
بود با ما مراوده و آمد و رفتی داشته باشند.
 ولی از گروههایی که تودهای مانده بودند مثـل گـروه «ارانـی» و «نویـد»  ،کسـی
تهران مانده بود که همان اوایل با شما تماس بگیرد؟

 ک،انی بودند که ما نمی دان،تیم در ارتباط با حزب د،تند ولی آمده بودند آنجا.
 بعدا متوجه شدید.



بله بعدا متوجه ش دیم .چ وخ بع ددا از ط رف «س ازماخ نوی د» دم ین ش خص را

فرستادند که پهلوی من باشد و باز دم من نمیدان،تم .تعج میکردم! ک،ی ب ود ب ه
نام رحیم عراقی .او پیش از سال  ۵7دانشجوی پلی تکنیک بود .دمراه با چند نفر دیگر
در پروژه دواپیما ربایی دستگیر شدند و به زنداخ آمدند .خیلی سخت د م مائوئی ،ت
بودند ولی رحیم در زنداخ مشهد کنار رفیق ما شلتوکی بود و کم کم مش ی ح زب را
پایرفت و زندانش را که تمام کرد و بیروخ آمد در ارتباط با «نوید» قرار گرفت.
البته متاسفانه رحیم عراقی در زنداخ این دوره عملکرد چنداخ مطلوبی نداشت.
علی ای ال او را که من دیدم گماخ کردم به اعتبار ای ن ک ه در زن داخ آش نا ش ده
بودیم به آخ اعتبار میآید ولی بعد معلوم شد که از طرف «سازماخ نوی د» ماموری ت
دارد که به جریانات و حواد ناظر باشد تا فرصت مغتنمی دست بددد که بتوانند ی ک
دیدار رسمی با من داشته باشند.
خوب واقعا این دیدار نخ،تین بیشتر ت ت الشعا واکنش مادرم بود .دمه نگ راخ
حال مادر بودند چوخ از سالدا قبل بیماری قلبی داشت و مراقبتد ای دکتر وفایی او

47

را زنده نگه داشته بود .دمه در این ل ظه نگراخ بودند ل ظهای که  2۵س ال انتظ ارش
را کشیده یکدفعه تمام بشود!
گویی بنابراین بود که چهار سالی لات دیدار را داش ته باش د! البت ه اینک ه بگ ویم
چهار سال من یک بار دیگر دم اشاره کردم م ادر ی ک وقت ی از م ن گل ه ک رد ک ه
«فالنی آخ موقع که زنداخ بودی من تو را بیشتر می دی دم ح اا ظ ادرا آزاد ش دی
ولی دیچ وقت نی،تی کجایی تو؟» و راست می گفت .واقعا فشردگی کار آنچن اخ ب ود
که اصال مجال دیدار با فامیل را نمیداد .مرت ش و روز مشغول بودیم ...آخر س ه
چهار سال چی د،ت؟ ما در واقع دماخ سال  13۵۸تا اواسط  13۵9ی ک مق دار آزادی
عمل داشتیم بقیهاش مدام باید کاردایی بکنیم که از نظر دستگاه امنیتی پنهاخ باشد و
طبعا وقتگیر و انرژی بَر است و مقدار زیادی در آخ وقت کش ی م ی ش ود به ل ام
پنهانکاری به ل ام رد گم کردخ دستگاه دای مراقبتی و تعقی

که دم واره د ،تند!

به ویژه از زمانی که کار من با رفقای فدایی آغاز شده بود و وقت زیادی می ب رد .در
نتیجه دیدار با فامیل ت ت الشعا قرار می گرفت.
 اولین دیدار؟

 به در حال اولین دیدار به این شکل با رعایتدای خیلی زیاد بود ک ه م ادر ش وکه
نشود.
دیچ نگفت! واقعا در این اولین دیدار من ب ه ی اد آخ دی داری ک ه در پاس دار خان ه
عشرت آباد در سال  1333با مادرم کردم افتادم! بعد از دادگ اه تجدی د نظ ر حک م
اعدام داشتم در روز  20یا  21آذر قرار بود ما را به میداخ تیر ببرند ک ه م ادر آم ده
بود و خودش را جلو کامیوخ ارتشی انداخته و گفته بود «اول من را بای د بکش ید بع د
علی را بکش ید! » ب ه او گفتن د چن ین خبرد ایی نی ،ت! ب ه د ر ح ال آوردن ش ت وی
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پاسدارخانه قشرح آخ را به تفصیل در «دُرد زمان ه» آوردهام تک رار نم یکنم آنج ا
وقتی مرا برای دیدار مادر آوردند دیدم که چادرش افتاده روی دوش ش غ رق گِ ل
مودایش آشفته مبه وت! د ر دو در آخ س رگاه ک ه دن وز د وا درس ت و ح ،ابی
روشن نشده بود من غافلگیرکه این موقع این ساعت این روز مادر اینجا چ ه ک ار
میکند؟! او باور نمیکرد من دنوز زنده د،تم! فکر میکرد که تیرب اراخ انج ام گرفت ه
است .دمین جور دمدیگر را نگاه میکردیم مدتی گاشت تا ای ن ک ه م ادر خیل ی آرام
گفت«علی جاخ بیا علی جاخ بیا! » دمین و من را در آغوش گرفت و اش کش س رازیر
شد!
این روز آزادی دم دمین حالت پیش آمد .مادر وقتی مرا دید من متوجه ب ودم ک ه
نباید بگاارم زماخ زیاد بگارد او باید خیلی زود مرا لمس کند و اح،اس کن د ک ه م ن
سالم د،تم زنده د،تم!
به م

این که وارد اتاق شدم دویدم و او را در آغوش گرفتم ! مادر حت ی ی ک

کلمه دم حرف نزد دمین جور سرش را گااشت روی سینه من و گریه ک رد! خ وب
من به تجربه دریافته بودم که در این ل ظات باید گااش ت س بک بش ود گری هاش را
بکند که دمین گریه او را ت،کین می ددد و آرام میکند.
ب،یاری از ک،انی که آنجا بودند دمه اشکدایشاخ سرازیر ش د .م ن برگش تم و
گفتم «شما باید خوش باشید نگراخ د ،تید م ن از زن داخ بی روخ آم دم؟ مث ل اینک ه
آزادی ما را شما دا  » .....خوب دمة آنها اشک شوق بود ت ت تاثیر حالت مادر ب ود!
اقال روزی به یاد ماندنی برای من بود! و تشکر کردم از رفقا و گفتم :خوادش م یکنم
شمادا بروید .من بای،تی بروم کرج پیش برادر بزرگت ر و م ادر را بب رم آنج ا ج ای
استراحت و زندگی مادر آنجاست .من یک دفت های در ک رج خ وادم ب ود و بع د از آخ
میآیم تهراخ.
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با رفقای خودماخ که دمراه من بودند رفیق حجری و سایر رفق ا ق رار گااش تیم
که دو روز دیگر در منزل هوشنگ قرباننژاد دمدیگر را ببینیم.
هوشنگ قرباننژاد یکی از رفقای سازماخ نظامی ما بود که  12سال زنداخ کش ید
و بعد از آزادیاش در وقت امکاخ مالقات بود او پای ثابت مالقات م ا ب ود  .ب ،یاری
از نیازدا و سفارشدا و کاردایی که ما خ ارج از زن داخ داش تیم او دم راه ب ا س ایر
رفق ایی ک ه در بی روخ داش تیم انج ام میدادن د ول ی م ،ئولیت اساس یاش متوج ه
هوشنگ بود.
این روز دم قرار را بر این گااشتیم که در واقع نش،ت ما و مرک ز حض ور م ا در
تهراخ منزل قرباننژاد باشد .میدان،تیم که حاا دوستاخ مراجعه خوادند ک رد چ ه
آنهایی که عالیق شخصیشاخ سب این میشود که به دیدار ما بیایند چه آنهایی ک ه
طبعا با عالیق حزبی و سیاسیشاخ میآیند ما جایی داشته باشیم .نمیش د در من زل
برادر و خ وادر و ای ن ط رف و آخ ط رف باش د  .و ب ه دم ین ترتی

دم ه روزه و

ب،یاری ش دا دم آنجا بودیم .من سعی میکردم ش دا را به من زل ب رادرم ب روم.
خانه هوشنگ در خیاباخ سرباز نزدیک میداخ قصر بود.

 تهران را چطور دیدید آقای عمویی؟ آن روزها؟ حالت انقالبـی و حالـت شـور بـه
چشمتان می خورد؟



بله بله اصال در روحیه مردم یک چیزی زنده شده بود ک ه ط ی س ال د ای س ال

گویی به کلی از بین رفته ! یاد آور آغاز دده سی ب ود .ی اد آور  30تی ر ب ود آخ ای ام
تظادرات و میتین دایی که چه از طرف حزب توده ایران و چه از طرف «جبهه مل ی»
و نیرودای دوادار دکتر مصدق انجام م ی گرف ت ی ک ش ور و ح ال وی ژهای را الق ا
میکرد! و عمدتا دم در مقابل بهارستاخ خیاباخ فردوسی شاه آباد و اینجادا بود.
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ولی سال  ۵7تهراخ را من پرجمعی تتر و تظ ادرات س ال  31را پرخ وختر دی دم!
چوخ در واقع در آخ زماخ دولت در دست خود متظادرین و تجمع کنندگاخ ب ود .ب یم
کودتا و کودتایی دنوز رخ نداده بود و امید اینک ه ض د کودت ا جل و کودت ا را خواد د
گرفت و آخ را خنثی خوادد کرد طبیعتا حال و دوایش ف رق میکن د ب ا ش رایطی ک ه
مردم در مقابل یک رژیم تا دنداخ م،لح قرار دارند ولی آث ار تزل زل آخ نمای اخ ش ده
است .رژیمی که اجازه اجتما  10نفر را درگ ز نم یداد ط ی ای ن س الیاخ دراز ح اا
طوری شده که شما انبوه جمعیت را در در میداخ میبینید!
 جوه آن زمان  ،همان طور که تاریخ نویسـان جمهـوری اسـالمی میگوینـد ،واقعـا
اسالمی بود؟ یعنی شعارهایی که مردم میدادنـد و پالکاردهـایی کـه جمعیـت دسـت
میگرفت  ،خواستار اسالم و حکومت اسالمی بودند؟

 خواستار حکومت اسالمی نبودند اما بخش عمده مادبی دا بودند .رقم کمی از چپ
میتوان،تند آنجا حضور داشته باشند! ولی دماخ که بود در نهای ت ش جاعت ش عار
خودشاخ را مطرح می کردند حض ور خودش اخ را در آخ زم اخ عمل ی م ی کردن د
تقابل کمتر دیده م ی ش د .یعن ی ایج اد مزاحم ت توس ط نیرود ای م ادبی در مقاب ل
دگراندیشانی که اقدام به اجتماعی می کردند کم بود.
خوب یادم می آید که دماخ ایام بود که روزی تعدادی از این دوس تاخ ف دایی م ا
در خیاباخ ستارخاخ تجمعی داشتند قچوخ خانهای که رفقا بع د از خان ه قربواننژاد
برای ما تدارک دیدند یک آپارتماخ بود مقابل نیروگاه برق آل،توم در س تارخاخ م ا
آنجا بودیم حرکتی توسط رفقای ف دایی م ا داش ت انج ام م ی گرف ت قاز ای ن جه ت
میگویم رفقای فدایی که تعدادی از رفقای فدایی ک ه از زن داخ آزاد ش ده بودن د جل و
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اینها داشتند حرکت میکردند دس تی د م ب رای م ن تک اخ دادن د و گفتن د بی ا و م ن
گفتم«کار دارم» و حقیقتش نرفتم.
خوب ن،بت به اجتماعات مادبیدا اندک بود ولی دمین حضور دم ادمیت داش ت!
شاید مثال چیزی در حدود صد صدو پنجاه نف ر بودن د .بیش تر از ای ن نبودن د .ول ی
مادبی دا رقم چند دزار نفر در در جایی بودند و آخ وقتی که اجتماع ات اساسیش اخ
بود تا چند صد دزار نفر بودند.
روز  12بهمن که آقای خمینوی میآم د و م ردم ب ه اس تقبالش رفت ه بودن د
رفقا تدارکی دیده بودند که م ا د م ش ادد ح وادثی ک ه در آنج ا رخ میدد د باش یم .
خانهای بود مشرف به خیاباخ آزادی  .نزدیکیدای میداخ آزادی قشهیاد آخ زم اخ و
ما بر بام آنجا م،تقر ش ده ب ودیم و ش ادد حرک ت انب وه جمعی ت ب ه ط رف می داخ
بودیم  .از صبح زود این خیاباخ شادد جمعی ت زی ادی ب ود ک ه حرک ت میکردن د
به س مت می داخ ش هیاد آخ روز آخ ق در ک ه امک اخ ت ردد اتومبی ل در آخ نب ود! در
پیادهرودا و سوارهرو دا انبوه جمعیت آرام آرام حرکت میکردند.
جال است که ظادر این جمعیت مطلقا این نبود که دمه اف راد م ادبی و م ،لماخ
د،تند دختردایی میآمدند که بی حجاب بودند فصل زم،تاخ بود و طبعا پوش ش
پوشش گرم بود اما سر برخی خانمدا بردنه بود .جواخدا و افراد زیادی ب ا ک راوات
بودند  .یعنی این طور نبود که در این جمعیت دمه م،لماخ دای ایراخ جم ع ش ده ان د
برای استقبال از آقای خمینی! خیر درست دماخ بافت جمعیتی که تهراخ داشت ش ما
شادد دماخ بافت در مراسم استقبال بودید.
اما پدیده استثنایی که من در آنجا ناظرش بودم یک جمعیت یک گروه چهل پنج اه
نفری که معلوم بود متشکل حرکت میکنند و با بقیه فرق دارند  .با آخ عده زی اد ول ی
پراکنده و منفرد فرق داشتند .مثال ی ک ع ده خ انوادهای بودن د م ردی و دم ،ر و دو
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بچه اش که در حال حرکتاند و غالبا این طور بودند  .اما اینجا این گروه چهل پنجاه
نفر کامال معلوم بود با صفوف منظم و دور خودشاخ دم ک،انی بودند ک ه مرزش اخ
را با جمعیت مشخص میکردند یکدست ش عار میدادن د و در آنج ا چی زی ب ه ن ام
اسالم در شعارداشاخ نبود .و حال آنکه بقی ه اگ ر گرود ی بودن د معم وا از اس الم
یادی میکردند .اینها شعارشاخ «استقالل آزادی عدالت اجتماعی»بود.
از آخ چشم اندازی که من آنها را دیدم و در آخ ترکی جمعیت ی ت وجهم معط وف
شد یکدفعه دیدم اینها بچهدای خودماخ د،تند! منظورم این نی،ت که حتما بچ هدای
حزب توده ایران چپ بودند .یعنی در چنین انبوه جمعیتی چنین گرود ی توان ،تهاند
حضور نمایانی را نشاخ بددند و طبعا در این جمعیت م دود به این تعداد دم نی ،ت
چه ب،ا اگر امکاخ پیش رفتن داشته باشند ک،اخ دیگری مرت ب ه گ روه بپیوندن د و
افزوده شوند! ولی عدهای از دمین گروهدای مادبی کم کم طوری ایندا را د ل دادن د
که به اولین کوچهای که کنار خیاباخ بود ددایت کردند!
خیلی منظره جالبی بود و ب رای م ن خیل ی عب رت انگی ز! م ا کج ای ای ن جمعی ت
د،تیم؟ و اگر بخوادیم حض ور داش ته باش یم چگون ه م ی ت وانیم حض ور داش ته
باشیم؟
 بعد از آزادی  ،اولین دیدارها ،اولین شاکله های حزبی که ایجاد کردید چه بود؟



اولین گامدا را در دماخ خانه خیاباخ ستارخاخ که یکی از رفقا رفیق کامیاب در

اختیار ما گااشته بود برداشتیم.
کامیاب از رفقای نظامی سال  1333بود ک ه در زن داخ ب ود و از زن داخ آزاد ش د.
مدتی در ایراخ در بوشهر ک ار م ی ک رد م وقعی ک ه م ا در تبعی د برازج اخ ب ودیم
خانواده کامیاب خیلی برای ما زحمت کشیدند! کامیاب دختر یک توده ای شرکت نفتی

۵3

را گرفت و در بوشهر ماندگار شد  .بعد از این دم که ما از برازجاخ ب ه ته راخ منتق ل
شدیم آنها دمچناخ بوشهری شدند ماندند آنجا تا بااخره بچه دایش که کمی ب زرگ
شدند دمگی رفتند انگل،تاخ  .به م

این که خبر آزادی ما منتش ر ش د او بلی ت

دواپیما گرفت و آمد ایراخ یک آپارتمانی در خیاباخ ستارخاخ داشت کلی د آپارتم اخ
را در اختیار من گااشت و گفت «خداحافظ من باید بروم به زخ و بچهدایم برس م» م ا
آنجا م،تقر شدیم .من و حجری و شلتوکی و باقرزاده آنجا بودیم معم وا ذوالقودر
پیش خوادرش میرفت کیمنش دم پیش یکی از رفقا میرفت.
 خاوری چطور؟

 خاوری مدتی پهلوی ما بود ولی بعد او د م ب ه من زل دیگ ری رف ت .آخ د م دلی ل
داشت :خبری آمد مبنی بر اینک ه س اواک دارد توطئ ه ای را ب رای ح اف زن دانیدای
سیاسی که تازه از زنداخ آزاد شده اند تدارک می بین د! و بالنتیج ه رفق ای م ا خیل ی
زود کوشش کردند ما را از آخ جمع دور کنندو به جای دیگر ببرند .رفیق خاوری ب ه
منزلی در میداخ کندی که ااخ توحید نام دارد منتقل شد که آدرسش را به من دادن د
و من دم گادی آنجا می رفتم .در واق ع رفق ای آخ خان ه خواوری را آنج ا نگه داری
میکردند و من جای دیگر بودم ولی آنجا دمدیگر را می دیدیم.
روزی هوشنگ قرباننژاد آمد به من گفت که :سویاو
گرفته و گفته ک ه داریو

کسورایی ب ا م ن تم اس

فروهور م دتی اس ت در ب ه در پ ی عموویی م ی گ ردد و

نتوان،ته او را پیدا کند و بااخره پیش خودش فکر کرده که سیاو

کسرایی تودهای

است و قاعدتا باید آدرس عمویی را بداند پس به کسرایی مراجعه میکن د  .کسرایی
میگوید «من نمیدانم فقط دماخ روزدای اول منزل قرباننژاد ب وده اس ت ول ی بع د
غیبشاخ زده و نمی دانم کجا د،تند .حاا می روم ت قیق می کنم» .
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کسرایی به هوشنگ خبر میددد که داریو

فروهر گفته با فالنی ک ار ض روری

دارم و حتما باید در فاصله کوتادی او را ببینم! قرباننژاد دم میگوید «من نم یدانم»
در حالی ک ه د ر روز م ی آم د و م ا را ب ا ماش ینش م ی ب رد جاد ایی ک ه بای ،تی
میرفتیم. ...
به در حال به قرباننژاد گفتم «خان ه ای را تعی ین کنی د ک ه مالق اتی ب ا فروهور
داشته باشیم و آدرس آخ خانه را دم ب ه فروهور بددی د! » ق رار را گااش تند و م ل
دیدار ما منزل آقای بهآذین قمحمود اعتمادزاده بود.
خوب من را دمین رحیم عراقی به آنجا برد .بعد از دفت دشت دقیقهای فروهر ب ا
یک گارد م،لح و اسل هدا و چکمهدا و ...آمد! مرا دید و آم د روبوس ی ک رد و گف ت:
م افظاخ شما کجا د،تند ؟! گفتم«م افظاخ من رفتهاند » .دید من میخندم  .گفت :چرا!
این روزدا حتما باید م افظ داشته باشید  .گفتم :آقای فروهر شما م افظ داری د م ا
م افظماخ کجا بود؟ میدانید چپ چ ه نیروی ی را از دس ت داده اس ت؟ چ ه س رکوب
وحشتناکی ن،بت به چپ روا شده است؟ ما تازه میخوادیم خودماخ را پیدا بکنیم  .نه
م افظی داریم نه تفنگی داریم.
البته بودند رفقایی که برای من پیغام داده بودند که اگر ص الح م ی دانی د یک ی دو
نفر م،لح دورادور مراق شما باشند  .گفتم :نه اصال نیازی نی،ت !
خوب فروهر آمد و دیداری داشتیم و معلوم شد که به تازگی از اروپا آمده اس ت
و میگفت رفقای حزب میخواستهاند که اگر امکاخ داشته باشد آنه ا د م ب ه «نوف ل
لوشاتو» بروند و ببینند برنامه آقای خمینی چی ،ت و چک ار میخواد د بکن د؟ و اگ ر
قصد ورود به ایراخ است چگونه و با چه برنامهای است و چه س خنرانیی میخواد د
بکند؟ و ...گویا پیشنهاداتی داشتند .اما ظادرا برای ای ن ک ار موف ق نش ده بودن د .و از
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فروهر خواسته بودند که وقتی پیش آقای خمینی میرود نظرات و پیشنهاداتشاخ را
در میاخ بگاارد.
فروهر رفته بود ایپزی

گفته بود :میخوادم بروم ایراخ میخوادم ببی نم ح زب

چه برنامهای دارد چه کار میخوادد بکند ؟ ما با آقای خمینی این حرفدا را داریم و
بنا دم بر این است که آقای بازرگان نخ،ت وزیر بشود آقای خمینوی ای ن مطل

را

اعالم بکند و دولت موقتی تشکیل بشود و به احتمال زیاد من دم در کابینهاش د ،تم
یکی از وزرای کابینه موقت د،تم و ما فکر میکنیم که حزب توده دم میتواند حضور
و نقش ارزندهای داشته باشد!
خوب ت لیلدای خود حزب دم که معلوم بود پیشاپیش درب اره انق الب احتم الی
ایراخ و نیرودایی که در مجموعه این انقالب عملک ردی خوادن د داش ت در چ ارچوب
دماخ شعار«جبهه مت د خلق» ب ود ک ه ح زب عمیق ا اعتق اد داش ت ک ه س ه نی روی
مشخص :حزب توده ایوران «س ازماخ چریکد ای ف دایی خل ق ای راخ» و «س ازماخ
مجاددین خلق ایراخ» به صورت متشکلش و نیرودای مادبی خط امام که نزدیک ب ه
خود آقای خمینی د،تند پایهدای «جبهه مت د خلق» د،تند و این مجموعه میتواند
آخ جبههای باشد که بعد از انقالب روند حفظ دستاورددای انق الب و مهمت ر از آخ
تعمیق دستاورددا را عملی کند.
 دیدار شما با آقای فروهر چه تاریخی بود  ،آقای عمویی؟

 دقیقا نمیتوانم بگویم  .ولی مدت زیادی بعد از آزادی ما نی،ت  .فک ر م یکنم ت ازه
کابینه شریفامامی عوض شده و ازهاری آمده بود فکر م یکنم آخ موق ع ب ود .ی ک
مقدار م یط نظامی شده بود  .استانداردایی که به استاخدای مختلف فرستاده بودند
دمه امرای ارتش بودند.
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 شما در آن دورهای که خانه کامیاب بودید ،غیر از ارتباط با دیگر افراد غیرحزبی و
نیروهای انقالب ،برای جمع کردن شاکله حزب چه ارتباطـاتی گرفتیـد ،چـه ترفنـدی
چیدید؟

 ما دنوز کاری نکرده بودیم .ما در واقع در حال ارزیابی موقعیت بودیم میدان،تیم
سازماخ «نوید»ی وجود دارد .می دان،تیم گروهدای دیگری غیر از «نوید» د م وج ود
دارند مثل گروه «ارانی» گروه «روزبه» اینه ا ب ر اس اس اص ل ع دم تمرک ز د ر
کدامشاخ م،تقال ارتباطی را با مرکز حزب در ایپزیک داشتند و م ا د یچ آش نایی ب ا
دیچ کدامشاخ نداشتیم می دان،تیم د ،تند و ک ار م ی کنن د! گادگ ادی ک ه بعض ی از
اعضا به زن داخ میآمدن د آدم متوج ه میش د ک ه چ ه خبرد ا د ،ت! ام ا چگ ونگی
کارشاخ چگونگی ارتباطشاخ یا آشنایی با اعضایشاخ خیر چنین چیزی نبود.
«سازماخ نوید» عمدتا جواخ بودند ام ا در می اخ گروهد ای دیگ ر منجمل ه گ روه
«ارانی» تودهایدای قدیمی دم بودند که آنجا جمع شده بودند .ما تالشی نداش تیم ک ه
ارتباطی با رفقای حزبی داخل برقرار بکنیم .چوخ قبل از در چیز باید تکلیف خودم اخ
روشن میشد.
 ارتباط با خارج چی؟

 دمین را میخوادم بگویم  .چوخ ما واقعا با ردبری حزب حرف داش تیم! م ا ض من
اینکه خودماخ را طی این  2۵سال دمواره توده ای میدان،تیم از مواضع ح زب دف ا
م ی ک ردیم تاریخچ ه ح زب را ب ا دوس تاخ دمبن دی ک ه عالقهمن د بودن د در می اخ
میگااشتیم ولی ب ه د ر ح ال مط البی داش تیم ک ه بای د ب ا ردب ری ح زب در می اخ
میگااشتیم.
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اوا می خواستیم بدانیم ردبری حزب چه ک ،انی د ،تند ؟ ای ن ن ام آخ ن ام بل ه
میدان،تیم که در حال حاضر از دی ماه  13۵۶رفی ق م ا کیوانوری دبی ر اول ح زب
است ولی بقیه اعضای ردبری چه ک،انی د،تند؟ و نظراتشاخ ن،بت به تاریخ ح زب
ن،بت به نقاط گردی حزب احیانا ن،بت به اشتبادات حزب ن ،بت ب ه انتق اداتی ک ه
دیگراخ میکنند چی،ت؟ چه مقدارش را بجا میدانند؟ چه مقدارش را پاس خ داده ان د؟
چه دفاعیهای واقعا از حزب انجام گرفته است؟ دمه اینها م،ئله بود.
و خوب حاا یک دوره جدیدی آغاز شده است که قاعدتا برآورد م ا ای ن ب ود ک ه
بای،تی فعالیت حزب علنی باشد! دیچ دلیلی ندارد که ما برویم زیر زمین و فعالیت زیر
زمینی بکنیم! با این آشنایی گ،تردهای که با دمة فعااخ سیاس ی ای ن مملک ت داری م
حاا برویم زیر زمین و فقط با چهار نفر در ارتباط باشیم! به عشق اینکه این د ،ته را
حفظ بکنیم؟ نه عمیقا اعتقاد داشتیم بای،تی علنی کار کرد.
اگر سرنگونی نظام شاه عملی بشود که تمام اوضا و احواات نشاخ میددد ای ن
روند روند اجتناب ناپایر است و به د یچ ش کلی نمیت واخ جل و آخ را گرف ت حت ی
کابینه ازهاری دم که آمده نتوان،ته است آبی روی این آت ش بری زد و تم ام ش رایط
نشاخ میداد که کار از دست اینها خارج شده است چه خوادد شد؟
در سادهترین شکل این بود که شاه مبانی ق انوخ اساس ی را رعای ت بکن د ح اا
لفظا که قبول کرده بود ولی رعایت کند یعنی واقعا کابینهای را ب ه وج ود بی اورد ک ه
مورد پایرش ای ن م ردم معت رض باش د و آزادی اح زاب و آزادی بی اخ و  ...رعای ت
بشود .
اما این اجتماعات عظیم نشاخ میداد که اصال مردم به چنین چی زی ق انع نی ،تند !
اصال دیگر شاه را نمیخوادند این نظام را نمیخوادند! به خ وبی معل وم ب ود ک ه در
دیچ شهری این استانداردای نظامی نتوان،تهاند آرامش را برقرار بکنن د .گزارش اتی
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که روز به روز از شهردا میآمد نشاخ م یداد ک ه درس ت اس ت ک ه ع دهای کش ته
میشوند ولی واقعا اینها از ارتش برای سرکوب درب،ت مردم استفاده نکردند!
خوب ما واقعا باورماخ این بود که اگر بخوادد فعالیت حزب در داخل باشد نبای د
غیر علنی باشد باید علنی باشد حضوری علنی بای د داش ته باش د! ک ه بتوان د بُ رد
کارش و حرفش در چه وسیعتر و بیشتر باشد.
تالشدایی داشتیم ت ا ب ا برخ ی از رفق ای ق دیمی دی داردایی داش ته باش یم .ای ن
دیداردا غالبا در شکل مهمانیدایی ب ود ک ه ب ه مناس بت آزادی م ا از زن داخ برگ زار
میشد و معموا دعوت میکردند و مدعوین دمه از رفقای قدیمی بودند؛ ول ی نی ت م ا
چیز دیگری بود  .درست است که دیدخ آنها مطبو بود اما ما با اینها ح رف داش تیم
که ببینیم چکاره د،تند؟ چه تغییراتی کرده ان د؟ آی ا اد ل ک ار د ،تند اد ل مب ارزه
د،تند؟
و خوب با کمال تاسف اندکی از اینها ک،انی بودند که آم ادگی ادام ه فعالی ت را
داشتند! برخی از آنها ب،یار تغییر کرده بودند! یعنی فق ط پ ول برایش اخ مط رح ب ود!
زندگی شخصی برایشاخ الویت داشت و زندگی مرفهی دم پیدا ک رده بودن د ! ش وخی
نی،ت ک،ی که تخصصی دارد شرکتی دم زده است و  20سال د م د ،ت ک ه ک ار
میکند ثروتی اندوخت ه س اختماخدای قش ن

اتومبیلد ای خ وب زخ و بچ هدای

مرفه بچه دایی دارد که مهندس و دکتر شده اند دنیای او عوض شده است م ن چ ه
انتظار عبثی دارم که او بیاید تمام زندگی را به خطر بیندازد امکاخ ندارد!
دمگاخ این طور نبودند برخی ای ن ط ور بودن د .برخ ی دیگ ر ک ،انی بودن د ک ه
باورداشاخ را داشتند ولی انرژی کار کردخ نداشتند مثال راضی بودند که اگر حزب ی
باشد دسترسی به مطبوعات حزب داشته باشند کمک مالی به حزب بکنند ولی حزب
از آنها نخوادد که به عضویت حزب در بیایند .
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ک،اخ دیگر دم بودند که می پرسیدند ما به کجادا باید مراجعه کنیم؟ به چه ک،ی
خودماخ را معرفی کنیم؟
خوب اینها سبک و سنگین کردخدای اولیهای بود که باید انجام می گرفت و ما دم
عجله نداشتیم که دمین حاا چهار نفر ده نفر بی،ت نفر که اظهار عالقه کردن د زود
به دمدیگر وصلشاخ کنیم و بگوییم این شبکة تو آخ شبکة ت و ت و م ،ئول ف الخ !...
خیر دیچ عجله ای نداشتیم.
کمااینکه دمین دوره از روزی که در س ال  73از زن داخ بی روخ آم دم بارد ا و
باردا رفقا به من گفتند رفیق عمویی چرا سازمانددی نمیکنی؟
گفتم :عزیزاخ من! این جل،ه ای ک ه دف ت دش ت نف ر نش ،ته ای م و درب اره اد م
م،ائل این جامعه ب ث می کنیم نظر خوادی میکنیم نظر می ددیم چه فرقی میکن د
این اسمش «حوزه» باشد یا اینکه دمین جور باشیم؟ شما فقط جنب هدای امنیت یاش را
زیاد میکنید و بیخود دم حرفدای قلمبه س لمبه روی ش میگااری د! دم ین دی داردا
دمین نش،تدا مفید است ! من امروز اصال به شیوه کار زیر زمین ی ب اور ن دارم! ب ه
نظر من زم اخ آخ ش یوه گاش ته اس ت .ش یوهدای دیگ ری ازم اس ت ک ه ب ه ط رف
استقرار آزادی بیاخ آزادی عقیده آزادی احزاب حزب علنی و آزاد  ...برود .ن ه زی ر
زمینی! فعالیت زیر زمینی دم دزینه سنگینتری را به افراد ت میل میکن د د م حتم ا
گرفتار خوادید شد!
یکی از ویژگی دای جمهوری اسالمی این است که به ج ای آب ادانی مملک ت فق ط
دستگاه امنیتی اش را تقویت کرده است! از ابزاری برخوردار شده که م،ئله تعقی

و

مراقبت اصال چیزی کهنه شده است .آنچناخ در ردیابی پیشرفته ش ده اس ت ک ه ب ه
ذدن آدمی نمی رسد!
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این نی،ت که حاا شما از خانه بروید بیروخ یک نف ر ش ما را تعقی

بکن د؛ ش ما

کنار ویترین مغازه بای،تید ت ت عنواخ اینکه مشغول تماشای وسایل داخ ل ویت رین
د،تید توی شیشه ک،ی را ببینید که از در خانه منتظر شما بوده پ س ت ا اینج ا د م
دنبالت آمده است! یا از جمله کاردایی که میکردیم بند کفشدایماخ را شرو کنیم به
ب،تن ببینیم طرف آمد یا نیامد .نه حاا ای ن ط ور نی ،ت  .بالفاص له در دس تگادش
میزند که «سوژه راس ساعت فالخ از خیاباخ فالخ حرکت کرد به سمت میداخ توحید
میرود! » در میداخ توحید منتظر شما د،تند با مشخصات ماشینتاخ ب ا مشخص ات
خودتاخ !...یا نه اصال با پارابلومش درست یک گلوله پالستیکی کنار سپر ماشین شما
میزند و در جایی که رفتی د خ ود ای ن گلول ه مخ ابره میکن د ک ه کج ا د ،تید! در
خانهتاخ جمع شدهاید یک چیزی میزند کنار پنجره اتاقت اخ ب ه ش عا  1۵0مت ر د ر
گفت و گویی که در خانه میشود به بیروخ مخابره میش ود و ط رف ض بط میکن د!
یعنی امکاناتِ زیرنظر گرفتن و ردیابی برای دستگاه جهنمی امنیتی خیل ی زی اد ش ده
است.
بیشک وجود یک د،تة متشکل منضبط آگ اه ب ه پنهانک اری و دارای ارتباط ات
تعریف شده و منظم در مرکز یک حزب علنی و فعال امر تلفیق فعالیت مخفی و علن ی
را تامین میکرد ولی آنچه در آخ ل ظات اولویت داشت شناسایی و اط ال از نظرد ا
و مواضع رفقا برای ایجاد شبکهدایی بود که بای ،تی بع د از آخ س ازمانددی ش وند.
برای کار مخفی افراد نبای،تی شناخت زیادی از دیگر اعضای شبکه داشته باش ند و
حداکثر با دو یا سه نفر آشنا باشند .حال آنکه در سازماخ علنی حزب چنین ضرورتی
در میاخ نی،ت.
 ولی آقای عمویی ،علت این که آن موقـع شـما نمیخواسـتید ایـن تشـکیالت را
سازماندهی بکنید ،همین اشکاالتی که به حزب داشتید نبود؟
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 آخ موقع اصال م،ئله امنیتی مورد نظر من نبود .آخ موقع من معتقد بودم حزب باید
کار بکند حتی اگر شده مخفی! بعد از زندگی دراین ایام و تجربیات دیگری ک ه ک،
شد و موضوعات تش کیالتی و سیاس ی ح زب در مه اجرت م ،ائل جن بش جه انی
کمونی،تی دمه اینها من را به این نتیجه رسانده.
بله آخ ایام من می خواستم با ح زب خودم اخ بیش تر آش نا بش وم .م ا از ل ام
باوردا و اعتقاد و ایماخ دمچناخ تودهای بودیم ولی از ل ام تشکیالتی در چ ارچوب
دیچ تشکیالتی نبودیم.
من فراموش نمیکنم زمانی که رفقا خاوری و حکم جو از آلم اخ آمدن د و بع د
توسط عباسعلی شهریاری لو رفتند و به زنداخ افتادند و پهلوی ما آمدن د ای ن رفق ا
عالقه مند بودند که ما وفاداریماخ را به کمیته مرکزی ابراز و اعالم کن یم ک ه دمچن اخ
پایبندیم!
ولی ما دماخ موقع نپایرفتیم! گفتیم م ا ت ودهای د ،تیم ول ی م ا نم یدانیم کمیت ه
مرکزی کی،ت که وفاداریماخ را به آخ اعالم کنیم؟ ااخ در چ ه موض عی د ،ت؟ آی ا
مشکالت دروخ ردبری حل شده یا نشده است؟ ما اینها را باید بدانیم .آیا م ،ائلی ک ه
درباره نقاط گردی تاریخ حزب توده ایران د،ت وغالب ا د م کان ال حمل ه منتق دین
است خود رفقا در قبال آخ چه میگویند؟ و چکار کردهاند؟ باید م ا اطالع اتی در ای ن
زمینه به دست بیاوریم .بعد چگونگی رعایت اصول مطرح است اصولیت تا چه ان دازه
مرعی میشود؟
مثال خود ما در داخل زنداخ برای اداره کم وخ زن داخ واقع ا اص ولیت را چن اخ
رعای ت میک ردیم ک ه ح د و حص ر نداش ت! د ر ک س ش رایط عض ویت کم وخ را
میپایرفت داش ت و رعای ت م ی ک رد عض و کم وخ ب ود .ح اا ج زو د ر گرود ی
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میخوادد باشد آدم سالمی باشد! این اساس قضیه بود  .ساواکی نباشد رابط با زی ر
دشت نباشد رعایت مبانی اخالقی را بکند از ل ام سیاس ی د م آدم س المی باش د
حاا متعلق به در گرودی که میخوادد باشد .وفادار به جریاخ خودش باشد .در داخل
ایجاد افتراق نکند .افراد آزاد بودند نظ رات خودش اخ را داش ته باش ند .خ وب وقت ی
اختالفی پیش میآمد ما امکاخ نداشت مزیتی برای رفیق تودهای قائل بشویم .
ک،ی که اصولی عمل میکند ای ن را میپ ،ندد ای ن درس ت اس ت .دیئ ت م دیره
کموخ اگر دمگ ی اعض ای ق دیمی حوزب تووده ایوران د ،تند ب ه دم ین دلی ل بای د
اصولیتر از دمه عمل کنند .حقوق دمه را رعایت بکنند اگر نکردند بر حق نی،تند! اگر
نکردند در واقع تمام تجربیاتشاخ عبث است! فقط زماخ بر آنها گاشته است.
ما واقعا طال بودیم ک ه ب ا رفق ای کمیت ه مرک زی رفق ای ردب ری ح زب آش نا
بشویم با نظراتشاخ آشنا بشویم  .مضافا اینک ه ب دانیم ت لیلد ا چی ،ت؟ م ا ب رای
خودماخ در زنداخ ت لیل دایی داشتیم و بر مبنای دماخ دم مناسبات ن،بتا گ،تردهای
با نمایندگاخ جریانات گوناگوخ داشتیم.
مثال از دماخ زماخ مناسبات ما با رفقای چریکماخ خیلی گرم و دوس تانه ب ود .از
دماخ زماخ مناسبات ما با مادبیدای روشن مثال با بچهدای «حزب ملل اسالمی» با
دمین بجنوردی سرحدی زاده و مهشید  ...خیلی خوب بود ! از میاخ دیگ ر م ادبیدا
مثالً با طالقانی با منتظری روابط گرمی داشتیم .ولی با ربانیشیرازی مطلقا ! م ثال
با ناطقنوری درگز! از دماخ زماخ تمایزی بین خط معین ی از اینه ا میدی دیم! چ وخ
اصال فردن و ادبیاتی که به کار گرفته میشد فرق داشت .ادبیاتی که طالقانی به ک ار
میبرد زمین تا آسماخ با ادبیات ربانیشیرازی متفاوت بود!
شما در نظر بگیرید! مراسم یا جشنی به د ر مناس بتی برگ زار میش د بالفاص له
طالقانی از رفقای حزبی دعوت میک رد و در گفتهدایش اخ چن اخ رعای ت میکردن د
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حتما در ص بتدایشاخ ج ایی ب رای دگراندیش اخ قائ ل م ی ش دند! ب ه احت رام ی اد
کردخ«زنداخ کشیدخدایشاخ به خاطر مردم  ...ما دینماخ چنین حک م میکن د . ...اینه ا
عشقشاخ به مردم » ...باردا چنین ادبیاتی به کار میبردند.
اما ربانیشیرازی تنها خوادشش از من این بود که آقا این تف ،یر ق رآخ را ش ما
بروید برای کمونتاخ برای رفقایتاخ بخوانید که آخ تف ،یری ک ه آق ای محمود جوواد
حجتیکرمانی گفته با نص قرآخ تطبیق نمیکند!
به او گفتم :آقای ربانی اصال برای رفقای ما ادمیتی ندارد که این تف ،یر باش د ی ا
آخ تف،یر باشد ! اگر ما در آخ مراسم بودیم روی حرمت به شمادا بود دمبند م ا در
زنداخ بودید ما خواستیم حرمتی به شما بگااریم توی آخ جل،اتتاخ ش رکت ک ردیم .
اصال ص بت آقای حجتی برای ما مالک نی،ت فکر نکنید ما ب ه اس تناد آخ گفت هدای
ایشاخ ...
گفت :حاا اگر من از شما خوادش کنم شما این را بگویید ...چوخ من تکلیف شرعی
دارم! وقتی که ی ک مف ،ر ق رآخ اینج ا د ،ت تکلی ف دارد وقت ی ک ه خالف ش گفت ه
میشود ...
گفتم :حاا شما اصرار دارید من میروم میگویم ولی مطمئن د،تم واکنش رفق ا
دمین است که من ااخ دارم می گویم!
من به اصرار آق ای علیبابوایی پ ایرفتم .علیبابوایی یک ی از بچ هدای «نهض ت
آزادی» بود دمراه بازرگان قاحمد علیبابایی ب،یار مرد نازنینی بود.
واقعا دم تجربه ام درست نشاخ داد چوخ وقتی آمدم سر سفره و برای رفقا گفتم
دمه خندیدند .گفتند چه فرقی میکند؟!
 آقای عمویی ،گفتید در منزل آقای بهآذین با داریوش فروهر قـرار گذاشـتید.
آقای بهآذین یک سفری رفته بودند پاریس و الیپزیک و با اعضـای رهبـری حـزب
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توده صحبت کرده بودند .آقـای کیـانوری طـی یـک سـری صـحبتها و بحثهـا
رهنمودهایی را به ایشان داده بودند! با آقای بهآذین هم در مـورد کمیتـه مرکـزی و
رفتارهای رهبری صحبت کردید؟

 بله آقای اعتمادزاده دماخ روز به من گفت :من مطلع شدم که رفقای ردبری خی ال
دارند تک تک بیایند ایراخ! از شما خوادشم این است که اگر امکاخ تماس دارید بگویید
از آمدخ خودداری بکنند و نیایند! گفتم :چرا نیایند؟ ما سالدای سال است می گ وییم
چرا ماندید آنجا؟ بیایید ای راخ! ح اا وقت ی ک ه خودش اخ میخوادن د بیاین د بگ وییم
نیایند؟! گفت :آخر خطراتی برایشاخ وجود دارد! گف تم :د ر خط ری ب رای ک ،انی ک ه
اینجا د،تند وجود دارد برای آنها دم وج ود داش ته باش د! آنه ا تافت ه ج دا بافت های
نی،تند! به نظر من باید بیایند! و شرایط ایجاب میکند که حزب فعالیتش را گ ،تردهتر
بکند .بدوخ تردید حضور ردبری امکانات بیشتری به رفقای اینجا میدد د و دس ت و
بالشاخ بازتر میشود و آنها میتوانند از نزدیک شرایط را ارزیابی بکنند.
دو نظ ر متف اوت داش تیم و ایش اخ گفتن د ک ه م ن ح داقل اگ ر ش ده از طری ق
«وکس» VOXقانجمن فردنگی و دوستی ایراخ و شوروی به ایشاخ پیغام م یددم ک ه
نیایند! گفتم من از طریق مطمئنتر به ایشاخ میگویم بیایند!
 راجع به اعضای کمیته مرکزی و افرادی که دیده بودند  ،نظرشان چی بـود؟ چـون
در کتاب خاطراتشان تقریبا نظر منفی داشتند! یعنی در مورد«اتحاد دموکراتیـک مـردم
ایران» حرفهایش را گوش نداده بودند!
مانیفستی چند ده صفحهای نوشته و به آقای کیانوری داده بودند و آقای کیـانوری
همة آن مانیفست را کنار گذاشته بودند و چند جملـهای را بـه آقـای بـهآذین داده و

گفته بودند«این مانیفست شما باشد ،کوتاه و مختصر! »
ایشان هم برگشته بود ایران و آن رهنمودها را کنار گذاشـته بـود و همـان مانیفسـت
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خودش را پی گرفته و به همان صورت پیش رفته بود.
کال در خاطرات ایشان که می خوانیم  ،حاال نه نقل دقیق  ،ولی نقل به مضمون ایـن
است که نظرشان منفی بود! حداقل این که از منش اعضای رهبری خوششان نیامـده
بود! آیا این رابه شما منتقل کردند؟

 نه چیزی که به من منتقل شد در واقع نه فقط جنبهدای امنیت ی م ،ئله ب ود بلک ه
جنبه دای عدم تناس روحیات آنها به ل ام دوری طوانی مدت از ایراخ دم بود .من
در مااکرات آخ روز متوجه شدم ک ه بهآذین ب راین عقی ده اس ت ک ه رفق ای ردب ری
چنداخ با م یط ایراخ آشنا نی،تند و بهتر این اس ت ک ه در ب بوح ه ای ن دگرگونید ا
اینجا نباشند.
از گفتهدای او من استنباطم این ب ود .ول ی چی زی ک ه نش اخ از داوری منف ی اش
ن،بت به آنها باشد خیر دریافت نکردم.
 در آن دیداری که با شما داشتند  ،هنوز هم خودشان را تودهای میدانستند؟



بله اصوا بهآذین حتی آخ موقعی که «ات اد دموکراتیک م ردم ای راخ» را د م ب ه

وجود آورد خیلی اصرار داشت که آخ را تعطی ل کن د و بیای د داخ ل ح زب! ردب ری
حزب بر این عقیده بود که نه آخ نهاد نهاد خوبی است .اگر شما حفظش بکنی و یک
مقدار با حزب فاصله داشته باشی خیلی میتواند مفید باشد.
 آقای بهآذین در خاطراتشان در مورد همین کارهایی کـه در «اتحـاد دموکراتیـک
مردم ایران» انجام داده بود ،رابطه با نیروهای ملی را خیلی نشان داده است! این که با
«جبهه ملی» ،مخصوصا دکتر سنجابی  ...رابطه داشته ،حتی شاید قرار بر این بود که
امکانش پیدا بشود که آقای بهآذین بتواند در شورای «جبهه ملـی» شـرکت بکنـد و
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«جبهه ملی» را گسترش بدهند!
مشی حزب توده بعد از انقالب بهمن ،بیشتر به سمت همکاری با نیروهـای مکتبـی و
نیروهای مذهبی همراه آقای خمینی رفـت .در آن دورهای کـه رهبـری حـزب هنـوز
نیامده بود ،شما مشیتان به چه صورت بود؟ یعنی با نیروهای ملـی و بـورژوازی ملـی
بیشتر همراهی میکردید یا نه ،با نیروهای مذهبی رادیکال بیشتر تماس داشتید؟

 واقعیتش این است که اساسا سوابق گاشته آشناییدا و دم دلیدا موج

میش د

که ما روابط نزدیکی با نیرودای مل ی داش ته باش یم .آش ناییدایی ک ه در زن داخ ب ا
شخصیتدای ملی مثل داریو

فروهر دکتر سامی دکتر پیمان و ک،اخ دیگ ری از

این طیف داشتیم یک مقدار تفاوت داشت با آشناییدایی که با آقای طالقوانی و آق ای
منتظری و ...داشتیم .درست است که مناسبات گرمی دم با آنه ا داش تیم ول ی طبع ا
حرف ما ب ا اینه ا خیل ی راح ت ت ر و خودم انی ت ر و در زمین هدای مش ترک ش کل
میگرفت .حتی ب ا تع دادی از اف راد «نهض ت آزادی» مث ل حکیموی و ...مث ل مهن دس
سووحابی قک ه دن وز آخ موق ع از «نهض ت آزادی» فاص له نگرفت ه ب ود ی ا دم ین
احمد علیبابایی اینها ک،انی بودند که ما مناسبات نزدیک با ایشاخ داشتیم.
واقعیت این است که ما اصال نفس شکل گیری ات اد دموکراتی ک را در ای ن راس تا
می دیدیم .اصال اگر قرار بود «ات اد دموکراتیک مردم ایراخ» دماخ مشی حزب تووده
ایران را داشته باشد پس برای چه به وجود آمد ؟ این دقیقا برای ایجاد یک گ،تردگی
بیش تر در ارتباط ات و دربرگی ری نیرود ایی ب ود ک ه در نه ادی مث ل «ات

اد

دموکراتیک  »...میگنجید.
گاشت ایام بود که یواش یواش یک تفکیک جدی ب ین ملّی وخ و نیرود ای رادیک ال
بهوجود آورد .مقداری از آخ به علت مش ی خ ود آق ای بازرگوان ب ود .ش ما در نظ ر
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بگیرید با اینکه آشناییدا و دوس تیدا را حرم ت میگااش ت ول ی از ل ام سیاس ی
صری ا اعالمیه داد که حزب توده ایران غیر قانونی است!
آخر آقای بازرگان! اصال جمهوری اس المی غی ر ق انونی اس ت! اگ ر مبن ا ق انوخ
اعلیحضرت دمایونی است دمه ما غیر ق انونی زن ده د ،تیم! دم ه م ا غی ر ق انونی
حضور داریم! به استناد کدام قانوخ میگویید حزب توده ایران غیر قانونی است؟! م ا
قانونی د،تیم و دمچناخ دم فعالیت سیاسی خودماخ را ادامه خوادیم داد.
این نبود که فقط یک جا از ددانش این حرف پریده باش د! جاد ای مختل ف ای ن را
گفت .خوب این شیوه رفتاررا ما میگااشتیم جلو آخ شیوه رفت ار آق ای خمینوی ک ه
میگفت :مارک،ی،تدا دم میتوانند باشند و حرفشاخ را بزنند . ...
 در صورت عدم توطئه!

 واقعا دم ما نمیخواستیم توطئه بکنیم!
 ولی او می توانست هر چیزی را ...

 بله ولی فرق د،ت بین ک،ی که از دماخ اول می گوید ت و غی ر ق انونی و آخ یک ی
این طور  !...مضافا این که طیف نزدیک ب ه آق ای خمینوی ی ک سل ،له برنام ه د ای
اجتماعی ارائه می داد که اصال در برنامهدای «نهضت آزادی» نبود! م،ئله اص الحات
ارضی م،ائلی در زمینه قانوخ کار حقوقی که برای زحمتکشاخ مورد نظ ر اس ت و
 ...از آخ طرف بازرگان و ...کوشش میکنند قراردادد ایی ک ه ب ا آمریک ا دارن د حف ظ
بکنند! از طرف دیگر اینها میخوادند دمه اش را لغو بکنند! اصال در قلم رو روی ارویی
با امپریالی،م آنها جداً لیبرالی،م را مطمح نظر داشتند! حاا با گاشت ایام و در رون د
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فعالیتدا ت واتی و نگرشدایی در آنها به وجود آمده ک ه ب ه گم اخ م ن ریش ه دار
نی،ت! شما آقای ورجاوند و امثال اینها را ببینید اینها شیفته روابط با آمریکا د،تند!
حتی این امریکایی که امروزه چهره من وسش را به دمه نشاخ داده است!
شما نمیدانید ما در ارتباط با «جبهه ملی» در دده  20ب ا چ ه م ظ ورات عجیب ی
مواجه بودیم که ک،ی که تاریخ را مطالعه میکند حیرت میکند که چرا در مطبوع ات
حزب توده ایران این جور به اینها حمله میشد! برای اینکه اینه ا کش ته م رده «اص ل
چهار ترومن» بودند ! اصال فریدون صالح پ،ر اللهیار صالح رفته بود عضو خ ود
«اصل چهار ترومن» شده بود و در راس یک ی از دوای ر آخ ق رار گرفت ه ب ود! عمیق ا
اعتق اد داش تند ک ه آمریک ا ی ک کش ور دموکراتی ک اس ت! ب ه د یچ وج ه خص ایص
استعماری خصایص اعمال فشار روی ...ندارد سابقه استعمار ندارد!
ت اریخ را نگ اه نک رده بودن د ک ه آمریک ای ات ین تم امش قرقگ اه امپریالی ،م
آمریکا ست! چه به روزگار زحمتکشاخ آنجا و مبارزین آنجا آورده است! و ح اا بع د
از جن دوم جهانی انگلیس ویرانه شده فران،ه ویران ه ش ده آلم اخ وی راخ ش ده
ش وروی وی راخ ش ده دوره ش کوفایی اقتص ادی آمریکاس ت تم ام کارخان هدایش
مشغول تغایه تمام دنیاست و حاا میخوادد چن بیندازد به ب ازار تم امی جه اخ! از
ل ام اقتصادی برتر است از ل ام سیاسی دم میخوادد برتر باش د حکوم ت د ا را
میخوادد در دست بگیرد و در ایراخ دم دمین ددف را دارد!
ما حرفماخ با آقایاخ این بود که آمریکا امکاخ ندارد دمچناخ درب ،ت اج ازه بدد د
که شرکت نفت مال انگلی،یدا باشد! حتما میآید و سهم میخواد د چ را ک ه او دارد
طی «برنامه مارشال» خود انگل،تاخ را تغایه میکن د چط ور میگ اارد انگل یس نف ت
ایراخ را به تنهایی غارت بکند! نه فقط می آی د بلک ه س هم ش یر را د م میخواد د ! و
دیدیم که بااخره دم گرفت!
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خوب اینها باورشاخ نمیش د  .م دام دش دار میدادن د کمونی ،تدا ! کمونی ،م
خطرناک است ! ما بغل گوشماخ خرس خوابیده و اینها د م عوام ل آخ د ،تند خط ر
اصلی اینجاست!
در «خاطرات فلسفی» دم از قول آیتاهلل بروجردی آمده است که :به پروپای ش اه
نپرید! خطر عمده امروز کمونی،تدا د،تند ! روی منبردایتاخ دم هاش ب ه تودهاید ا
حمله کنید!
خوب ما در معرض حمله مداوم از جان آنها و «فداییاخ اسالم» و از طرف ملّیوخ
بودیم! این نگرش ناسیونالی،تی وحشتناکی که آنها داشتند و گرایش عجیبی که ن،بت
به آمریکایی دا داشتند نگرانی آور بود ! ما درگز اعتقاد نداشتیم اینه ا مه ره آمریک ا
د،تند ولی با کمال تاسف در مطبوعات حزب از آنها به عنواخ مهرهد ای آمریک ا ی اد
شد! خوب واقعا نبودند! دکتر صدیقی دکتر شایگان دکتر سنجابی اینها دیچ ک دام
عامل آمریکا نبودند ولی شیفته نظام اقتصادی اجتماعی آمریکا بودند!
 آقای عمویی رفتار نیروهای ملی ،تا قبل از پیروزی انقالب  ،با نیروهای چپ مثل
شما ،یا در ارتباط گیریهاتان با آنها چطور بود؟ همان مرزهـا بـود؟ مثـل مـرزی کـه
بازرگان میچید :اصل تفارق؟



ما ارتباطی با اینها نداشتیم  .اینها که توی زنداخ نبودند و ما دم که بیروخ نبودیم.
 رفتار داریوش فروهر چطور بود؟



داریو

فروهر خیلی عالی بود ! به گماخ من داریوو

دیگر فرق داشت! داریو

فروهور اص ال ب ا آنه ای

بین ملی دا توان ،ت ب ا آق ای خمینوی ب ،ازد ول ی آنه ا

نتوان،تند ! این دقیقا نگرش متفاوت اینها بود .سنجابی بالفاص له اس تعفا داد و رف ت
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ولی داریو
داریو

ماند .حتی آخ زمانی که دولت موقت ساقط شد آقای خمینوی دمچن اخ

را به عنواخ م،ئول کار کردستاخ نگه داشت و داریو

دم اعتقادش را ب ه

او داشت .فروهر فرق داشت با آنها فروهر حتی با کل «حزب ملت ایراخ» فرق داشت!
خسرو سیف و ...اصال نمی توانند شیوه داریو

فروهور را ادام ه بددن د .داریوو

فروهر یک حالت مردمی پیدا کرده بود .
عجی بود واقعا ! شما زن دگی فروهور را اگ ر بررس ی بکنی د م ی بینی د ک ه آخ
اوایلش گردخ کلفتی میکند! پس از سال  1373روزی دمین جا قیادش به خیر! دس ت
کرد توی جی بغلش قپروانه دم کنارش نش،ته ب ود بری ده روزنام های را درآورد.
گفت «آقای عمویی این را ببینید!» من گرفتم دیدم عکس خود فروهر در حمله ب ه یک ی
از میتین دای حزب است که دستش را بلند کرده درست مثل جادلدا و ...
گفت «من در وقت این را نگاه میکنم به یاد میآورم که از کجا به کجا رس یدم؟ »
بعد خودش گفت :آخ روزی که توسط خانمتاخ به شما در «اوین» پیغ ام دادم ک ه«م ن
شنیدهام گالیندو پل گفته که شما دادگ اه دوم داری د و میتوانی د از وکی ل م دافع د م
استفاده بکنید! » اصال به دلم افتاد که چرا من وکیل عمویی نباشم؟! و بالفاصله پیغ ام
دادم به نسرین خانم که «به فالن ی بگویی د م را ب ه وکال ت خ ودش انتخ اب بکن د! از
موضع خودش از او دفا میکنم! یعنی مثل ی ک وکی ل ت ودهای! » ب ا وج ود اخ تالف
نظری که داشتیم!
گفت :من اح،اس کردم واقعا باید گاشتهام را به خصوص در ارتب اط ب ا ش ما و
رفقای شما جبراخ بکنم!
به دمین علت دم وقتی فروهر رف ت اروپ ا خ ودش رف ت ایپزی ک رف ت پهل وی
رفقای حزب .او ب ود ک ه در آخ دی دار اول ین پیغ ام ح زب را ب رای م ن آورد! البت ه
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نمیدان،ت که پیغام حزب چی،ت .دفترچهای سفید ب ود و دم راه آخ دارود ای ظ ادر
کردخ .با مرک نامریی نوشته شده بود.
در دماخ جل،ه گفت که «آقای عمویی ما در این ایام بیشتر دم دیگر را ببین یم» و
با دم در این زمینه قراری گااشتیم و در اولین ارتباطی که با رفق ای حزب ی خودم اخ
ایجاد شد قرار گااشتم که ضرورتا دمیشه من به دیدار فروهر نروم بچه دای دیگ ر
دم بروند.
 آن دفترچه مضمونش چه بود؟



یک رشته توصیهدایی ک ه از ط رف ح زب ش ده ب ود  .اولی نش تص میمات پلن وم

شانزددم مبنی بر گ،ترش ردبری حزب و کمیته مرکزی و ابالغ عضویت ما در کمیته
مرکزی از سوی پلنوم شانزددم بود! بع د تبری ک عض ویت کمیت ه مرک زی تبری ک
آزادی از زنداخ آرزوی تداوم مبارزه و ...
من نمیدان،تم بعد از این یکی دو صف ه باز دم مطالبی د ،ت و بالنتیج ه آخ دو
برگی را که ظادر کرده بودم کندم و پاره کردم و دور ریختم و دفترش را دم ان داختم
توی قف،ه! چند وقتی گاشت دیدم از طرف «سازماخ نوی د» چی زی ب رایم فرس تاده
شد  .یادم میآید کتاب «ننه داور» را برای من آوردند! دمین طور کتاب را نگاه کردم
چه دلیلی دارد اینها کتاب «ننه داور» را برای من فرستاده اند؟
 چه کسی برای شما آورد؟
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دماخ رحیم عراقی حاا به من نمی گوید که سازماخ داده ولی من ب و ب ردم ک ه

این قدر این خودش را ب ه م ا میچ ،باند پ س م اموریتی دارد .خ ودش د م خیل ی
عالقهمند بود و فعال بود.
من حدس زدم باید چیزی دیگر باشد! دی ابه ای خطوطش را نگاه کردم ق ،مت
داخلی جلدش را که دست کشیدم اح،اس کردم با جلد آخ طرفش فرق میکند .کاغ ا
را آرام آرام کندم و دیدم یادداشتی زیر کاغا پش ت جل د د ،ت .منته ا اینق در ن ازک
کارگااری شده بود که اصال اح،اس نمیشد!
خوب آنجا دیدم که رفقا از ایپزیک نوشته ان د«درب اره آخ مط البی ک ه فرس تاده
شده بود و از شما سؤال شده بود شما دیچ واکنشی نشاخ ندادید!» پیش خودم گف تم
چه واکنشی باید نشاخ میدادیم؟ خوب تبریک عضویت کمیت ه مرک زی ب ود م ا د م
اظهار تشکر بکنی م؟ ما منتظریم بیایند دعواداماخ را با د م ح ل بکن یم! قالبت ه ش وخی
میکنم! دعوا که نداشتیم توضی ی میخواستیم فهمیدم در چه د،ت در آخ دفترچه
است .رفتم از کشو آوردم بیروخ و با آخ دارو قچیز زردی است با پنبه کش یدم روی
کاغا دیدم چند صف ه نوشته نمایاخ شد .رفتم پهلوی حجری گفتم ک ه عبواس کل ی
مطل این تو بود و ما نگاه نکردیم .گفت :خوب تو دماخ را علنی ک ردی م ا د م فک ر
کردیم فقط دماخ است!
به در حال در واقع سؤال شده بود :آیا شما صالح میدانید ما ت ک ت ک ب ه ای راخ
برگردیم؟ فضا را چگونه میبینید؟ جو عمومی نه فقط از ل ام حزب از ل ام جامع ة
ایراخ چگونه است؟ مردم مواضع ما را تا چه اندازه پایرا د،تند؟ واکنش مردم ن،بت
ب ه جریان ات مختل ف سیاس ی چی ،ت؟ در تظادراتش اخ نوع اً آی ا ش عاردا فق ط
دمینداست که در روزنامهدا منعکس می شود ؟ یا اینکه چیزدای دیگری د م د ،ت؟
یا روی خواستدای مردم چه جوانهدایی دارد زده میشود؟
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سؤااتی از این قبیل و در پایاخ دم این پرسش بود که :ش ما فک ر میکنی د در ای ن
روند که منجر به سقوط رژیم سلطنتی میشود و به نظر ما تداوم پیدا خوادد ک رد
آیا حزب امکاخ فعالیت علنی را در ایراخ خوادد داشت؟ و اگر چنین اتفاقی افت اد ش ما
آمادگی دارید که جایی را فرادم کنید و تابلوی حزب توده ایران را روی آخ بگاارید؟
سؤاات سؤاات جدی بود ! رفیق ما باقرزاده وقتی اینها را برایش خواندیم گفت:
یعنی رفقا میگویند دفتری را فرادم کنیم و تابلو بزنیم «حزب توده ایران»؟ ت وی ای ن
اوضا ؟! گفتم :بله باقر جاخ اگر چنین اتفاقی افتاد ما باید چنین ک اری را بکن یم! م ا
نباید انتظار داشته باشیم آنها بیایند و این کار را بکنند ! بااخره م ا را بیش تر از آنه ا
رعایت میکنند! حداقل ما در کدام  2۵سال پشتوانه داریم اگر آخ طرف بخوادد بزند
کیانوری و بقیه را که از آنجا بیایند با گلوله میزنند من و تو را با باتوم میزنند!
 این زمان قبل از پیروزی انقالب است؟

 بله.
 چون پلنوم شانزدهم ،دی ماه  ۵۷بوده است .فکر میکنم شما گفتیـد دی مـاه ۵۶
بوده است.



بله ۵7 .بوده است  .اینها دمه مربوط به بعد از دبیر اول شدخ کیانوری است.
 کیانوری قبل از پلنوم ،دبیر اول شده بود؟



بله .در یک اجالس دیئت اجراییه این تغییر انجام میگیرد.
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 در آن یکی دو ماه که هنوز رابطه با آن طرف بر قرار نشده بود ،شما چه عملکردی
داشتید؟ در آن چند وقت؟



فقط دیداردای این چنینی که توضیح دادم بود .در واق ع داش تیم مق داری ش ناخت

خودماخ را از م یط از دوستاخ و  ...به دست میآوردیم .
البته این را دم به شما بگویم اصال ق رار گ رفتن در فض ای آزاد ب رای م ا پدی د
تازهای بود! باورتاخ نمیشود ما نمیتوان ،تیم راح ت از خیاب اخ عب ور بکن یم! واق ع
میگویم مثال از پیادهروی این طرف چند نفر میرفتند آخ طرف م ا س ه چه ار ق دم
میرفتیم جلو از صد متری که ماشین میدیدیم بر میگشتیم .ارزیابی اینکه من ظرف
چند ثانیه این فاصله را می روم و آخ ماشین بیشتر طول میکشد تا بیای د ب رای م ا
دشوار بود ! حاا میتوانیم کنترل کنیم و به راحتی از ابهای ماشیندا میگاریم ولی
آخ موقع اصال امکاخ کنترل نداشتیم!
مثالی برای شما بزنم که بیانگر روحی ه آخ زم اخ اس ت :ت وی اتومبی ل هوشونگ
قرباننژاد نش،ته بودیم داشت ما را جایی می برد یکدفعه هوشنگ گفت ک ه بچ هدا
گرمتاخ نی،ت؟ گفتیم :چرا واهلل گ رم اس ت! گف ت :پ س چ را شیش ه ماش ین را پ ایین
نمیبرید ؟ گفتم :راست میگویی؟ شیشه را دم میشود پایین ب رد ؟! هوشونگ ج اخ
تو که دیگر پهلوی ما بودی باید ما را درک کنی!
ما  2۵سال در شرایطی ت میلی بودیم خودماخ نمیتوان،تیم دیچ تغیی ری در آخ
بددیم! مثال ساختمانی که ما را می بردند باید پنجره داشته باشد ولی بعضی از آنها
اصال پنجره نداشت! ما باید پتویی داشته باشیم که روی خودماخ بکش یم ت ا گرمم اخ
بشود اگر نداشتیم با سرما سر میکردیم! تاب،تاخ برای خنک شدخ لخ ت میش دیم!
واقعا در برازجاخ ما لخت میگشتیم! فقط یک شورت پایماخ بود .

7۵

بازرگان و ...که آمدند حیرت کردند! آباخ ماه بود دیدند م ا دم ه لخت یم .چی زی
نگاشت که خود اینها دم دمین طوری شدند ! و تازه فص ل خ وبی آمدن د  .در فاص له
آباخ ماه تا خرداد سال بعدش یعنی دفت ماه بودند بهترین فصل برازجاخ ! اصال آخ
جهنم را ندیدند نه آتش بادش را نه خاک بادش را ! آخ شرجیدای وحش تناکی ک ه
میشد به مرات از گرمایش آزار ددن دهتر ب ود! واقع ا گرم ایش را راح تتر میش د
ت مل کرد تند تند میرفتی زیر دوش!
یادش بخیر! کیمنش ما چاق بود دمین جور عرق میریخت دنوز از زی ر دوش
نیامده خودش را خشک نکرده بر میگشت زیر دوش! ای ن راه ب ین دوش و تخ تش
را مرت میرفت و میآمد .باقرزاده ما میگفت :تقی جاخ آخ طرفت ر د م میت وانی
بروی .جواب میداد :میدانم ولی اینجا دوش است!
شوخیدای داخل زنداخِ مادم واقعا مطلبی بود!
 آقای عمویی اگر اجازه بدهید بحث را همین جا خاتمه بـدهیم  .رفـتن شـما بـه
دانشکده حقوق و تشکیل شورای انقالب و دید شما نسـبت بـه حـاکم شـدن جریـان
مذهبی و ...را برای دفعه بعد می گذاریم.

 بله اینها مربوط به بعد از  22بهمن است.
 شورای انقالب که قبل از  ۲۲بهمن است.



شورای انقالب بله .ولی ما که با شورای انقالب کاری نداشتیم.
 هیچ کدام از نیروهای چپ  ،مجاهدین ،هیچ کدام در آن شـرکت نداشـتند! تقریبـا
کسانی که شرکت داشتند  ،کمترین اثر را در مبارزه داشتند ،کمترین زنـدان را کشـیده
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بودند  .فقط صرف رابطهشان با آقای خمینی  ،یا رابطهای که در این بنـد و بسـتها
پیدا کرده بودند ،به شورای انقالب کشیده شدند  .عناصر صـادقی هـم در ایـن میـان
بودند.
ولی این که دید آقای خمینی  ،دید نیروهای مذهبی به چـپ چطـور بـود؟ و دربـاره
حذفشان  ،اجازه بدهید جلسه بعد صحبت بکنیم.



بله ص بت می کنیم .فراموش نکنی د نی روی عم ده ای ک ه انق الب ک رد نیرود ای

طرفدار آقای خمینی بودند .اص ال ای ن گ روه میلی ونی ک ه آخ روز ب ه می داخ ش هیاد
آمدند چه ک،انی بودند؟ اینها چپ بودند؟ نه آخ بخش دیگری از نیرودای ملی دم که
م ال «جبه ه مل ی» بودن د م ال «نهض ت آزادی» بودن د م ال «جام ا» بودن د م ال
«م،لماناخ مبارز» بودند دمه اینها دمراه نیرودای طرفدار آقای خمینی بودند.
 خوب ،همین بحث وجود دارد که چرا یک روزگاری وقتـی حـزب تـوده تظـاهرات
میگذاشت ،از میدان بهارستان و سرچشمهو  ...تـا میـدان مخبرالدولـه و آن طـرف ...
کشیده بود؟! ولی حاال این حزب به این صورت...؟!



تاریخ پاسخ میددد! ببینید از  2۸مرداد  1332تا سال  13۵7واقعا پیک ر ای ن ح زب

دمین طور مدام تراش یده ش د  ...و در قب الش از ف ردای  2۸م رداد تم ام تریبوخد ای
مادبی یعنی به تعداد م،اجد ای ن مملک ت ب رای ای ن جری اخ م ادبی تبلی غ کردن د!
شوخی نی،ت یک تاریخ است 2۸ ...مرداد  1332تا بهمن !13۵7
طبیعی اس ت بع د از حوزب تووده ایوران «چریکد ای ف دایی خل ق» س ال ۵4
حضورش قطع شد! یعنی در یک فاصله کوتاه  1349تا  13۵4قتل عامش اخ کردن د و
باقیشاخ دم که زنده ماندند در زنداخ بودن د! «مجاد دین» دن وز د یچ ک اری نک رده
متالشی شدند! چه افتراق دروخ خودش و چه سرکوبی که ن،بت به آخ انجام شد.
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یعنی چپی که واقعا در آستانه انقالب بخوادد حضور موثری داش ته باش د نب ود.
خوب واقعا رفقای فدایی ما خیلی تالش کردن د س وار ماش یندا بش وند تفن د ا را
روی دوششاخ بگاارند و بروند نیروی دوایی  ...اما آنچه که جامعه را دگرگ وخ ک رد
آخ انبوه مردمی بود که واقعا در ص نه آمدند! والّا اگر م دود به این چند نفر تفن به
دست و حمله کردخ به آنجا و دلخوش کردخ به اینکه پادگاخ فالخ جا را بگیرند ...ب ود
نیروی ارتش آنچناخ قدرتمند بود که به سادگی می توان،ت اینها را از بین ببرد!
ولی وقتی که در «نوفل لوشاتو» توافقدایی شد از جمله قرار شد ارت ش بیط رف
باشد به این ترتی بود که انقالب پیروز شد و خوش ه چین انی ک ه بع د از  2۸م رداد
 1332تدارک چنین روزی را میدیدند میوه رسیده را چیدند و از آخ خودشاخ کردند!

7۸

ک،انی که آزاد شده بودند و در گروهدای مختلف حزبی بودند داش تیم تماسد ایی
بر قرار بکنیم .و زمینهدای تجدید فعالیت علنی حزب را فرادم بکنیم.
دماخ موقع ما اطال داشتیم که غیر از «سازماخ نوید» گروهد ای دیگ ری د م ب ر
اساس اصل عدم تمرکز وجود دارند و خودشاخ م،تقیما ب ا مرک ز ح زب در ارتب اط
د،تند .ب،یاری از آنها را ما نمیشناختیم ول ی میدان ،تیم ک ه چن ین چی زی وج ود
دارد .اینها مخفی بودند ما میخواستیم چیزی علنی به وجود بیاوریم بن ابراین بهت ر
بود از دماخ ک،انی که در زنداخ بودند آشنا بودند و در ع ین ح ال امت اخد ایی را
پس داده بودند و صالحیت کافی داشتند اس تفاده کن یم .ب ر ای ن ب ودیم ک ه دی داری
داشته باشیم و بین رفقا تق،یم کار بکنیم! با ک،انی که ب ه دی دار م ا میآمدن د ی ا م ا
میرفتیم سراغ آنه ا ی ک س ازمانددی مق دماتی انج ام بگی رد ت ا وقت ی ک ه رفق ا از
مهاجرت بر میگردند زمینهدای اولیهاش فرادم آمده باشد.
مزید بر این با توجه به اینکه آشنایی د ایی در زن داخ ب ا گروهد ای مختل ف پی دا
کرده بودیم در ودله اول ارتباط با چپ ایراخ غیر از حزب توده ایران و در ودل ه
دوم نیرودای مادبی مترقی ضروری بود .وقتی که میگ ویم نیرود ای م ادبی در
آخ زم اخ فع الترین آنه ا «مؤتلف ه»اید ا گ روه مهوودی عراقووی بودن د  .طبیعت ا م ا
نمیتوان،تیم با آنها دیچ گون ه م راودهای داش ته باش یم! آنچن اخ ک ه در زن داخ د م
نداشتیم .از مجموعه افراد اینها که ک،انی مثل عسگراوالدی امانی حیدری کالفچوی
بودند .فقط مهدی عراقی بود که در زن داخ ب ا م ا مراودات ی برق رار و رف ت و آم دی
میکرد! والّا آنها دمچناخ در اک خودشاخ بودند و ما د م اش تیاقی ب رای م راوده ب ا
آنها نداشتیم!
 این بعد از سال  ۵۴بود یا قبلش هم به همین صورت بود؟
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 اینها اصال تیپشاخ دمین طور بود! م،ائل سال  13۵4عمدتا در ارتباط با «س ازماخ
مجاددین» مطرح میشود؛ اما در ارتباط با چپ گ روه مؤتلف ه معتق د بودن د ک ه چ پ
نجس است! چپ ک افر اس ت! و آنچن اخ در اک خودش اخ بودن د ک ه ب دوخ ای ن ک ه
تعرضی از جان ک،ی انجام گرفته باشد م اج ه خاص ی ی ا حت ی از ل ام نظ ری
مطلبی بیاخ شده باشد اینها از دماخ ابتدا ح،اب خودشاخ را جدا کرده بودند!
چوخ م،ئله مربوط به آخ ایام و دده پنجاه نبود از دده بی،ت اینها ب ه روی چ پ
شمشیر را کشیده بودند! شما در نظر بگیرید ک ه نوابصوفوی ب ه دس ت ی ک طف ل
صغیری مثل عبدخدایی دفت تیر داد که برود دکتر فاطمی را که رادیکال ت رین ف رد
«جبهه ملی» بود ترور بکند! اینها جایگادشاخ این چنین بود!
مضافا این که به گماخ من «فداییاخ اسالم» بر اساس یک برنامهای – نه ص رفا از
آخِ خودشاخ بلکه با یک سیاست خارجی ددایت میشدند که :چه کار بکنند! چه ک،ی
را ترور بکنند! و برای سرکوب آخ موج جنبشی که در جامعه ایراخ اواخر دد ه بی ،ت
شکل گرفته بود و منجر به آمدخ مصدق در راس کابینه ش د چ ه ص نهآفرینیدایی
بکنند!
 آقای عمویی  ،شما این نیروهای «مؤتلفه» راکه میشناختید ،تلقیتان نسـبت بـه
نیروهای مذهبی از نوع مترقیشان دو گانه نبود؟ یعنی بعضیها را از بعضیهای دیگـر
جدا نمیکردید؟ مجتهدشبستری و گلزادهغفوری را در همان دسـته هاشـمی
رفسنجانی و خامنهای و  ...قرار میدادید؟



م،لما خیر! امثال هاشمی را ما در زنداخ در ارتب اط ب ا خ ودش ش ناختیم! دم اخ

طور که من در «دُرد زمانه» دم فک ر م ی ک نم ط ی جمل های اش اره ک ردم روح انی
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جوانی بود ول ی تی پش ب ا آنه ای دیگ ر ف رق م ی ک رد م ،ائل سیاس ی بیش تر در
گفتهدایش منعکس بود تیپ فعالی بود و ما یک چنین شناختی از او در زنداخ داشتیم.
روحانیوخ دیگری دم در زنداخ بودند مثال ناطقنوری دم ب ود او د م خیل ی ح راف
بود ولی تیپشاخ به کلی با دمدیگر متفاوت بود!
ک،ی مثل سعیدی دم بود که خیلی از آقایاخ برایش حرمت قائلاند! ولی از دم اخ
ایام ما متوجه شدیم که با آقای طالقانی به کلی متفاوت است!
مثال آقای طالقانی معم وا نم از مغ رب و عش ا را در حی اط ب ه ص ورت جمع ی
برگزار میکرد جماعت به او اقتدا میکردند و امام جماعت بود .معموا طالقوانی بع د
از این که نمازش تمام می ش د ب ه ط رف بقی ه ب ر میگش ت و ص بت میک رد .در
ص بتدایش دم دمیشه جلوهدای خاص ستم ستیزی عدالت خوادی و ...ب ود .یعن ی
کمتر پیش میآمد چنین مطالبی در ص بتدایش نباشد.
سعیدی که آمد آق ای طالقوانی احترام ی ب رایش قائ ل ش د و خ ودش در ات اق
نمازش را میخوان د و نم از جماع ت را ب ه سوعیدی م ول ک رد! چ را ک ه در واق ع
طالقووانی ب ه عن واخ یک ی از ردب راخ «نهض ت آزادی» ش ناخته ش ده ب ود و وج ه
ملی مادبی داشت ولی سعیدی از طرفداراخ آقای خمینی در جنبش  1۵خرداد بود.
او بیشتر برای دلجویی حضرات این کار را کرد.
از زمانی که سعیدی نماز جماعت را بر عهده گرفت از دماخ جل ،ه اول افت راق
بین شیعه و سنی را مطرح کرد! ما دم معموا دور حیاط راه م یرفتیم و ب ه مض موخ
کالم اینها توجه میکردیم که به چه چیزدایی در ص بتدایشاخ میپردازند .به خاطر
دارم یکی از جواخدای خانواده قاضیمحمود آنج ا ب ود ب ه اقتض ای ک رد ب ودنش
روابط ویژه ای با ما داشت دیدم که او برآشفته آمد پهلوی من به کردی گفت  :آقای
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عمویی این چه دارد میگوید؟ خوب به دماخ علتی که او را گرفته اند به دماخ عل ت
دم من را گرفتهاند!
خندیدم و گفتم :عاقلدای اینها س عی در وح دت ش یعه و س نی دارن د حت ی اگ ر
ح،ابگرانه دم باشد! اما این نشانه آخ است که ای ن آق ا متوج ه نی ،ت نم ی فهم د
نمیداند که وجه سیاسی م،ئله ااخ به مرات مهمتر ازاین حرفداست که یک زم انی
شیعه و سنی اختالف با دم داشتند! ح اا اینه ا د م وس یلهای ب رای ب ،یج م ردم در
مقابله با دیکتاتوری د،تند .حاا تو عصبانی نشو! م ن از طریق ی ب ه آق ای سوعیدی
پیغام خوادم داد!
و دمین کار را دم کردم .البته در ص بتدای بعدیاش کم ی تع دیل ک رد .ول ی از
حوزه این ص بتدا اصال خارج نمیشد .حاا مثال دعوای بین ش یعه و س نی را کن ار
گااشت پرداخت به احادیثی که اصال ربطی نه به دنیا نه به آخرت آدم دارد!
خوب در زندگی مشترک زنداخ این تمایزات چشمگیر بود! آدم میتوان،ت بفهمد
چقدر فرق د،ت! مثال آقای منتظری واقعا چه به ل ام آخ آشناییدایی که در زن داخ
دست داد و چه به ل ام ص داقت و س المتی ک ه از خ ودش در ارتب اط ب ا م ا نش اخ
میداد شخصیت جالبی بود! وقتی ص بت میک رد ک امال معل وم ب ود ک ه ریاکاران ه
نی،ت حرف دلش و نظ رش را بی اخ میکن د! و ب ه دم ین عل ت م ا کوش یدیم ک ه ب ا
شخصیتدایی از این قبیل ارتباطماخ را حفظ بکنیم.
بعضی دیگر از اینه ا را م ا بی روخ از زن داخ ش ناختیم .از جمل ه شخص یتی مث ل
مجتهدشبستری یا گلزادهغفوری را من بیروخ زنداخ بر اس اس معرف ی پ ارهای از
دوستاخ شناختم.
دوستی با بچهدای «حزب ملل اسالمی» د م ب رای ش ناخت نیرود ای ترقیخ واه
آنها به ما یاری میداد .چوخ اینه ا در دل دم ین نیرود ای م ادبی بودن د و از ل ام
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خانوادگی دم با دمه اینها مربوط بودند مثال مادر بجنوردیدا دخت ر مجته د ب زرگ
ش یعه آیو اهلل اصوفهانی ب ود پدرش اخ د م یک ی از آیتاهللد ا ب ود .ک ه آش نایی و
مراوداتشاخ با این گروه و صنف روحانیوخ زیاد بود و به دمین علت دم شناختش اخ
قابل توجه بود! خود به خود با این نو شناختدا ما تفاوتدا و تم ایزاتی را بینش اخ
میدیدیم.
ولی بعد از پیروزی انقالب تعدادی از اینها در موقعیتدای رسمی و قانونی قاب ل
توجهی قرار گرفتند! مثال هاشمی رفسنجانی آخ زماخ که در زنداخ با او آشنا ب ودیم
کارهای نبود ن،بت به خیلی از روحانیوخ دم جواختر بود ولی بع د از انق الب دی دیم
خیلی به آقای خمینی نزدیک است!
 میدانید آقای عمویی! مسئلهای در مورد آقای بـهآذین هسـت ،و آن ایـن کـه
ایشان در خاطراتشان کامال حسابگرانه و با حواس جمـع نسـبت بـه آقـای خمینـی
قضاوت میکنند! (خاطراتی که تا سال  ۵۷نوشتهاند).
قرینه دیگری که دارم ،سخنان آقـای سـاانلو اسـت ،ایشـان میگوینـد کـه وقتـی
میخواستیم پیش آقای خمینـی بـرویم  ،آقـای بـهآذین اصـال بـا آمـدن کـانون
نویسندگان و شعرا  ...موافق نبود .ولی بعد از آمدن اعضای حزب به ایران ،ناگهان این
روند عوض میشود!
در کتاب آقای بهآذین به نام «نامههایی به پسر» (جدیدا در آمده است ،بـه پسـرش
زرتشتـ که بعدها در پاریس فوت شدـ نوشته است) و نامههای پس از انقالب کـه
مملو از تعریف و تمجید و یک نوع حس عاشقانه مذهبی به آقای خمینی اسـت کـه
رهبری ملت را بـر عهـده گرفتـه اسـت و ...اصـال مـا آن دقـت و حسـابگری خیلـی
روشنفکرانه قبل از انقالب را در آنها نمیبینیم.
آیا چنین مسئلهای برای شما هم پیش آمد؟ یعنی قبل از اینکه اعضای حزب به ایران
بیایند  ،شما نسبت به آقای خمینی چه نظری داشتید؟
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بله برداشت شما درباره نامه آقای بهآذین درست است .بوهآذین اص وا مخ الف

اینها بود! حتی نمی دانم شما متن سخنرانیی که قبل از انقالب در آس تانه انق الب در
دم ین اجتماع ات انج ام میگرف ت از بووهآذین ش نیدید ی ا ن ه؟ آنج ا دقیق ا م ،ئله
«دیکتاتوری نعلین» را مطرح می کند! که از طرف حزب به او یادآوری میشود که«در
این زمینه افراط کردی و نباید چنین اصطالحی به کار م ی ب ردی و » ...پ س از آخ ب ه
گماخ من یک مقدار تغییر ل ن او ناشی از پایرش موضع ح زب در قب ال روح انیوخ
بود نه حس عاشقانه مادبی که شما مطرح میکنید!
واقعیت این است که ما شناخت دیگری ن،بت به مادبیدا داشتیم و این نه مرب وط
به سال  13۵7و بیروخ آمدخ ما از زنداخ بود  .در کتاب خاطراتم دم اشارهای ب ه ای ن
م،ئله دارم پیش از اواسط دده چهل زن داخ در ان ص ار چ پ ب ود و قب ل از دد ه
چهل در ان صار فرزنداخ حزب توده ایران بود .اما از  1۵خ رداد  1342ت ا ح دودی
ولی دمین طور که جلو می رفتیم تعداد زندانیاخ سیاسی مادبی رو به افزایش بود .به
ویژه این که روحانیوخ دم به تعداد قابل توجهی بینشاخ بودند .
با گاشت ایام و مااکراتی که با برخی از اینها داشتیم منجمله ب ث د ای زی ادی
که با حجتیکرمانی یا با بعضی از دمین جواناخ «حزب ملل اسالمی» داشتیم ب ه ای ن
نتیجه رسیدیم که فضای سیاسی ایراخ و مبارزین ترکی جدی دی پی دا ک رده اس ت.
درست است که گروه دای جدید و جدیدتری از چپ به عرصه مبارزه آمدند و بعد ب ه
ویژه طرفداراخ مبارزه م،ل انه چریکی به میداخ آمدند ول ی فض ا فض ای دیگ ری
بود!
البته این را اشاره کنم که صرف اینک ه ک ،انی طرف دار مب ارز م ،ل انه بودن د
توجه ما را جل نمیکرد این که از چه نگرشی و از چ ه موض عی بودن د مه م ب ود.
مثال موضع مائوئی،تدا دیچ وقت به دل ما ننش ،ت و عم ال د م د ر گرودش اخ ب ه
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الشایی پارسانژاد پرویز نیک خواه ...

ایراخ آمدند بالفاصله ت،لیم شدند! کورو

یکی دو تا نبودند! عمر چندانی دم نمی ب رد چ وخ اس اس کارش اخ «م اص ره ش هر
توسط روستا» بود و یک نفر روس تایی ب ین اینه ا نب ود دم ه آنه ا ت ص یلکردهدای
دانشگاه منچ،تر یا آلماخ بودند! از م رز د م ک ه ب ه ای ن ط رف میآمدن د بالفاص له
دستگیر میشدند و یکی سه سال حکم میگرفتند و حتی سه س ال د م نکش یده م ی
بریدند! حاا بدشان،ی آنها دم یک عده مثل مادا که سال دا در زندانیم فراواخ اینه ا
را دیدهایم از دماخ روز اول که به زنداخ میآید م یدانیم چ ه خواد د ش د ...باب ا ت و
سال دیگر ...یک قدری آرام باش دو سه سالی بکش بعد در چی دلت خواست بگو!
خوب درباره اینها ما این طور فکر میکردیم .اما واقعی ت ای ن اس ت ک ه از دم اخ
روز اول ما ن،بت به چریک دا نگاه دیگری داشتیم .بچ ه د ای ب ،یار ب ،یار تمی ز
صادق منتها افراطی ! روی سن بخوابد برای اینکه بتواند سختی را ت م ل کن د! ک ه
چریک خوبی باشد شالق را خوب بخورد! یادم د ،ت ب ه رحویم صوبوری م یگفتم:
عزیز من! این جوری «تص یح خصلت» نمیشود .شما ی ک اص طالحی داری د ب ه ن ام
«تص یح خص لت» ب ا زج ردادخ خودت اخ و ریاض ت کش یدخ «تص یح خص لت»
نمیشود! شما ورزش بکنید مطالعه بکنید! مبانی اندیشهتاخ را باا ببرید به کتابد ای
بهتر دسترسی پیدا بکنید در عین ح ال د م ج ،متاخ را ق وی بکنی د ام ا غ اا خ وب
بخورید! دیچ دلیلی ندارد شما آش بخورید به علت این ک ه ف ردا پ س ف ردا در جنگ ل
چیزی گیرتاخ نمیآید! نمیگویم پرخوری بکنید در حدی که نیاز بدخ د،ت و داری د
بخورید!
و دمین طور دم شد .که بعد این بچه دا به افراط افتادند! آخ دم دقیقا به ای ن عل ت
که چند تا از بچه دای مائوئی،ت بینشاخ بود! از اروپا آمده و آنجا خوشگارانی کرده
حاا آمده به زنداخ سخت است! ابتدای کار یک مق دار چ پ روی بچگان ه! م ن واقع ا
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خصلتدای ناجور برای اینها قائل نی،تم اما با م،ائل بچهگانه مواجه میشدند و از
ان،اخ و روحیات ب،یار بغ رنج و پیچی ده ان ،اخ اطالع ی نداش تند .فک ر میکردن د
ان،اخ موجودی ساده است ک ه ب ه راحت ی میش ود خصایص ش را دس تکاری ک رد!
ظرف یکی دو روز میشود آدم تنبل را زرن کرد! آدمی را که خوشگاراخ است و ب ه
آخ عادت کرده اصال در خانواده معینی بزرگ شده دوراخ ت صیل با اف راد مع ین و
در فضای معین بوده حاا که یک شبه عاشق چریکدا شد پس یک آدم مقاوم و سر
سخت میشود! اصال چنین چیزی نی،ت! باید تمرین بکن د و بای د زم اخ بگ ارد بای د
معتقد بشود!
یادش ب هخیر! علیرضا شکوهی یک ی از بچ هدای «س تاره س رخ» ب ود و بع د در
زنداخ طرفدار چریکدای فدایی شد .از زنداخ که بیروخ آمد به «راه کارگر» پیوس ت
و م،ئول تشکیالتشاخ بود .دوراخ زنداخ را دم خیلی خیلی با شرف و مق اوم گاران د
و مردانه دم شهید شد! او یک وقتی در عادل آباد از من می پرس ید ک ه بیش تر عام ل
فیزیکی است که آدم را مقاوم میکند یا باوردا و اعتقادات؟ گفتم :تو رستم دستاخ د م
که باشی اگر به رادت ایماخ نداشته باشی آخ وقت که زیر ش الق د ،تی درد دارد!
دیچ گفتگویی ندارد! حاا بدنت مقاوم باشد یا ضعیف آنچ ه ک ه ت و را نگ ه م یدارد
باور تو و ایماخ توست! نه ایماخ الکی نه آخ که یک موجی آمده و تو را کشانده بلکه
واقعا روی آخ مطالعه و بررسی کرده باشی از ل ام ت اریخی س وابقش را س بک و
سنگین کرده باشی و به این رسیده باشی که دیچ رادی جز این راه نی ،ت! ب ه ق ولی
«سوسیالی،م یا توحش و بربریت! » اگر واقعا ما به ای ن ب اور رس یده باش یم آخ را
درونی کرده باشیم آخ وقت بله پارامتر ج،م دم به کمک میآی د .توانمن دی آدم ب ه
آدم کمک میکند؛ و به دمین علت دم د،ت ک ه دم واره توص یه میش ود مب ارزین از
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ورزش رادپیمایی کودپیمایی و ...غفلت نکنند! ضمن این که خود اینها پوششی است
ولی در عین حال توانمندی ان،اخ را دم زیاد میکند!
خوب ببینید من ااخ از  7۶سال گاشته ام واقعا آخ روزی که در بم خواس تند م ا
را روی ص نه ببرند تا جوایزی را بددیم و ص بت بکنیم من خیلی دلم برای مهن دس
سحابی سوخت! از یک پله نمیتوان،ت باا برود! بعد زیر بغل سحابی را گرفتن د ک ه
باا بکشندش! یکی گفت :آقای عمویی مهندس سحابی که از شما س نش کمت ر اس ت!
خندیدم گفتم :خوب به در حال شاید ما نظامی بودیم بیشتر دویدیم .گفت :آخ ر مگ ر
شما چند سال نظامی بودید؟ بقیه اش را که در زنداخ بودید!
ببینید من واقعا دمواره توصیهام به رفقا این است مخصوص ا ب ه جواخد ا ک ه
معتقدات ایماخ داشتن به راه آنچناخ که «جز این راه دیگری نی ،ت! » ب دوخ تردی د
پارامتر اول است .تا این ح د آدم بای ،تی باورمن د بش ود! و بع د فیزی ک نیرومن د
توانمندی دا . ...
 آقای عمویی،آن سیر صحبتها در مـورد مـذهبیها را ادامـه بـدهیم و خـواهش
میکنم نظرتان راجع به شخص آقای خمینی را هم در آن بگنجانید.



بله من دنباله ص بتم درباره شناخت این آقایاخ بود که خوب این تفاوتدا س ب

شد که ب ث به جریانات دیگری بکشد که چه شناختدای متف اوتی ب ه ان ،اخ دس ت
میداد.
خوب در بین این روحانیوخ آقای عبدالرضا یا عبدالرسو حجازی را دم دیدیم!
که چند مادی پهلوی ما بود؛ وقتی که از زنداخ آزاد میشد و با من روبوس ی میک رد
میگفت زنداخ دمینقدر خوب است! یک ی دو م اه س ه م اه آدم ح بس بکش د و بع د
برود .چیه که شما تا ابد تو زنداخ باشید؟ من دو م اه کش یدم ح اا م یروم بی روخ

۸۸

منبر من دم اگر  100توماخ ب ود ح اا ش ده  200توم اخ! گف تم :ن از ش ،تت! اص ال
بیخودی دم آمدی اینجا!
خوب این فرق میکند با آقای منتظری که واقعا شکنجة کمرشکن به او دادند و او
دمچناخ روی اعتقادش باقی ماند! یا یک نفر مث ل آق ای طالقوانی! اینه ا ب دوخ تردی د
اختالف ایدئولوژیک شاخ با ما موجبات ایجاد یک فاصله جدی بین ما م ی ش ود ول ی
در یک مقطع معینی که عبارت،ت از مبارزه علیه ستم علی ه دیکت اتوری موج ود و ب ه
وجود آوردخ جامعهای که آزادی بیاخ در آخ باشد او بتواند حرفش را بزند م ن د م
بتوانم حرفم را بزنم این فاصله از بین میرود .و در این مقطع دم تمایز ج دی د ،ت
بین طالقانی و ربانیشیرازی! بین منتظری و !...
درباره آقای خمینی واقعیتش این است که ما د یچ ش ناختی از او نداش تیم تنه ا
بعددا بعد از این که از زنداخ بیروخ آمدیم بعد از این که رفق ا از مه اجرت ب ه ای راخ
آمدند بعد از این که نش،ت و برخاستدایی حتی با م ادبیدای گون اگوخ داش تیم
شناخت ما ن،بت به آقای خمینی شکل گرفت.
اما من صری ا بگویم که دیچ زمانی آنچه که در ارگ اخ ح زب ب ه ص ورت تایی د
گفتهدای آقای خمینی بود که غالبا در «نامه مردم» تیتر میشد در باور م ن نب ود! و
نشانة بارز این مطل

اعتراضی است که من به رفیقماخ بهزادی درباره سرمقالهدای

«نامه مردم» کردم!
روزی یک ی از ش مارهدای «نام ه م ردم» را ب ردم پهل وی رفیقم اخ بهووزادی
ق او م،ئول شعبه سیاسی و روزنامه «ارگاخ» دم زیر نظر شعبه سیاس ی و س ردبیر
«نامه مردم» دم دکتر بهزادی بود .گفتم :ببینید این روزنامه چهار مقال ه اص لی دارد
که سهتای آخ مربوط به آقای خمینی است! مگر روزنامه ما ارگاخ ایشاخ اس ت؟ ای ن
روزنامه ارگاخ حزب توده ایران است! چرا باید این طور باشد؟!
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ب ثی درباره ضرورت دموار کردخ راه دمرادی دمگ امی پیش برد انق الب حف ظ
دستاورددای انقالب و از این قبیل ....بین ما در گرفت .گفتم :این ب ث ج دا از نوش تن
این نو مقاات است این مقاات اصال کمکی به این د دف نمیکن د ای ن مق اات ی ک
مقدار ما را گمراه می کند ما یک خط کلی داریم و آخ خط کلی رادنمای ماست!
درست است ما تالش میکنیم .دمه نیرودایی ک ه در جه ت تعمی ق دس تاورددای
انقالب عمل میکنند مت د ما د،تند و باید در این عرصه کار کنیم .ممکن است در ای ن
زمینه بعضی نیرودا اشتباه بکنند یعنی در مقطع کنونی حت ی لطم ه بزنن د! عین ا مث ل
رفتاری که دوستاخ چریک فدایی ما با تفن دایی که در ترکمن ص را به دست گرفت ه
بودند یا جنگیدنشاخ در کردستاخ انجام میدادند! چقدر ما نش،تیم و با اینها کلنجار
رفتیم که بچهدا دارید دم به خودتاخ و دم به ما دم به کل انقالب لطمه میزنید ای ن
کار را نکنید!
ولی یک وقت د،ت که خیر یک جریانی با یک اندیشه معین و مطال معین یواش
یواش سنگینی شعاردا را روی چیزی میگاارد که آخ جنبهدای مثبت را ت ت الشعا
قرار میددد  .ما در پایرش «خط» دمواره گفتیم که پایرش موضع آقای خمینوی در
چارچوب «خط مردمی و ضد امپریالی،تی امام» است .ما دیچ وقت طرفدار «خط امام»
نی،تیم و نخوادیم بود! چوخ خط امام عالوه بر «مرگ بر آمریکا» «مرگ بر شوروی»
دم دارد! عالوه بر مبارزه به خاطر دستاخ پینه ب،ته ددقاخ آخ ب ازاری غ ارتگر دال
را دم دمراه خودش و نزدیکتر به خودش دم دارد!
چوخ من باردا به رفقایماخ گفتم نزدی کترین گ روه م ادبی ب ه آق ای خمینوی در
جماراخ «مؤتلفه» است و به خاطر ب ،پاریم ک ه اینه ا آخ نی روی س یاه تب ادی آوری
د،تند که از ددة بی،ت دمچناخ در ایراخ مبارزاتی را علیه مارک،ی،م کردهاند! اصال
با این اندیش ه ب رای ات اد اس الم و ب ا ی ک نگ رش ب ،یار مرتجعان ه و ب ر مبن ای
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روشدای تروری،تی خیلی خطرناک اند! امروز ما شادد جری انی ب ه ن ام بونالدن و
«القاعده» د،تیم د،تهدایش دماخ موقع در ایراخ وجود داشت و ااخ دم وجود دارد!
نمیدانم شما این نوار آقای دکتر حسن عباسی را شنیدهاید؟ برای م ن آورده ان د
اصال وحشتناک است! کجا پی «القاعده» میگردن د؟ اینجاس ت! نش ،ته اس ت! اس تاد
دانشگاه شما نمیدانید یک ساعت سخنرانی و یک عده دم وسط کار یکدفع ه اهلل اکب ر
و تکبیر و مرگ بر  ...مرگ بر  ...میگویند! صری ا میگوید :خطر پشت گ وش ماس ت!
بله آقای خاتمی! گفتگوی تم دخدای ت و ای ن ب ال را ب ه روزگ ار م ا آورد! ت ،ادل و
ت،امح تو این کاردا را با ما کرد! دانشجودای ما را من رف میگویند تو من رفش اخ
کردی! ما ب،یج نیرودای خودماخ را چن ین م یکنیم چن اخ م یکنیم دم ین ااخ د م
برنامهاش را ریختهایم تنگه درمز را بموقع میبندیم از بین میبریم!
یک مشت اطائالت ردیف کرده است آدم فک ر میکن د ک ه بیخ ودی دارن د دنب ال
آقای زرقاوی میگردند! دمین جا نش،ته است و آزادانه توی کشوری عمل میکند که
خاتمی بیچاره دنوز رئیس جمهورش است! حاا پَر و بالَش را ریختهاند ای ن س ید را
به این روزگار نشاندهاند! واقعا آدم دلش به حالش میسوزد! آخ وقت او نامش رئیس
جمهور این مملکت است ولی ای ن ج ور آزادان ه ت وی  CDچ ه ادانتد ای عجی

و

غریبی به این مرد میکند؟!
خوب من فکر میکنم دقیقا از باا حمایت میشود و این فقط یک استاد دانشگاه به
نام آقای حسن عباسی نی،ت مجموعهای است که در سپاه دست دارد در روحانی ت
دس ت دارد در ب ازار دس ت دارد اینه ا س ازماخ یافت ه و گ ،ترده عم ل میکنن د! و
صری اً میگوید قفردا پس فردا خوادید دید! یعنی دارد تهدید میکند که قم ا م یآییم
ما فردا میآییم .ااخ دم د،تید! دارید دمه کاردایتاخ را میکنید!
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به در حال وجود دمین «دیئت مؤتلفه» که ب،یار نزدیک به آقای خمینی ب ود ی ک
مقدار دشدار بود! و در واقع در ب ثی که با رفیقماخ بهزادی داشتم گف تم :ی ک مق دار
جان احتیاط را رعایت بکنید! من در مجمو خط ح زب را تایی د م یکنم .خ ط ح زب
درست است .اگر حزبی بخوادد فعالیت علنی و موثر داشته باشد باید حضور داش ته
باشد! تا بتواند مجموعه آخ تاریخ مجعولی که طی ددهدای گاش ته ب رایش س اخته و
در اذداخ گنجانده و نشاندهاند بزداید! این که در  2۸مرداد ای ن ح زب ت وده ب ود ک ه
موج این شک،ت شد! این که در سنوات بعد این حزب توده بود که موج چن ین و
چناخ  . ...این حزب باید یک حضوری میداشت تا علنا بگوید «آقا این چه رهای ک ه از
این حزب ترسیم کرده اند آخ چیزی است که جاعلین تاریخ درس ت ک رده ان د .ح زب
این است و حرفش این است! » و برای این اجرم باید دزینه پرداخت!
 آقای عمویی اگر من درست می گویم ،یا اشتباه میکنم  ،یادآوری بکنیـد! اولـین
کسی که از خارج آمد جوانشیر بود.



بله.



بله ما یکی از عمدهترین ب ث دایماخ با زنده یاد جوانشیر م،ئله «آری یا نه» به

 او نتایج پلنوم شانزدهم و مسائلی را که در مورد آقای خمینی مطرح کردنـد ،آورد!
آیا بحثهایی هم که با ایشان مطرح کردید ،از همین موضـع بـود؟ یعنـی فـرق بـین
نیروهای مذهبی ،عدم تایید خطی به نام «خط امام»و...

جمهوری اسالمی بود.
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 هنوز حزب به طور کامل به ایران نیامده بود؟

 نخیر ما میگفتیم این اصطالحی که ااخ ت ت عن واخ «جمه وری اس المی» مط رح
میشود ما فکر نمیکنیم درست باشد! ما قب ول داری م ک ه نیرود ای ترقیخ وادی ب ا
معتقدات مادبی در جریاخ انقالب حضور دارند عمل میکنند کثیر الع ده د م د ،تند
خیلی زیادند و به ل ام وحدت ای دئولوژیک امک اخ ب ،یج ب ،یار ب ،یار ب اایی د م
دارند و امروز وقتی که اینها تظ ادرات میکنن د از دم ه دس تجات سیاس ی ب ا دم ه
سوابق دراز مدتی که دارند بیشتر د،تند چه طیفدای گوناگوخ مادبی که ب ه اینه ا
می پیوندند چه آخ باورمندانشاخ چه آنهایی ک ه واقع ا نیرود ای انقالب ی و در ع ین
حال مادبی د،تند چه آنهایی که فرصت طل د،تند و امروز که ب اد ب ه ای ن پ رچم
میوزد به این سو میروند این یک واقعیت است! اما به خاطر ب،پاریم که این انق الب
اگر از ل ام مضموخ از نظر حزب یک انق الب «مل ی

دموکرتی ک» تلق ی میش ود

بای،تی نام خودش را داشته باشد بای،تی شعاردای خودش را داشته باش د! منته ا
ما تعیین کنندهاش نی،تیم درست است ولی بای د ش عارش را ب ددیم خواس تماخ را
باید بیاخ بکنیم!
بنابراین از چهار مقاله «نامه مردم» نبای،تی سه مقاله اش مطال آقای خمینی و...
باشد .ما مخاطبین خاص خودماخ را داریم .فقط رفقای حزب توده ایوران نی ،تند ک ه
مخاط «نامه مردم» د،تند .ما با چپ ایراخ طرف د،تیم .م ا ب ا چ پ پلمی ک داری م
اینها نیرودایی د،تند که خواداخ سوسیالی ،م ان د! ح اا ت لیلد ای مختل ف دارن د
نظرات گوناگوخ دارند مخالف ت لیل ما د،تند پس ما بای د ب ا اینه ا ص بت بکن یم.
طرف ص بت ما اینها د،تند  .مخاط برخی از مق اات م ا مل ت ای راخ م ردم ای راخ
است که اصال از سوسیالی،م چیزی نمیداند سوسیالی،م را نمیخوادد ش اه را د م
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نمیخوادد یک نظام آزادتر از رژیم پهلوی را میخوادد! بنابراین بای ،تی ی ک نگ رش
دمه جانبة این چنینی در مقاات «نامه مردم» باشد.
 ولی نظر آقای جوانشیر این نبود.



کار ما بعدا به رفتن پیش رفیقماخ کیا کشید.
 کیا اردیبهشت سال  ۵۸آمد؟



بله در واقع آخ چند شماره «نامه م ردم» قب ل از ای ن ک ه م ا وارد س ال  ۵۸ش ده

باشیم بیشتر انعکاس مصوبات پلنوم شانزددم بود اگ ر درس ت ب ه خ اطرم باش د
خیلی مقاات ساده و سبکی داشت .در واقع یک مقدار زماخ میگاراند تا رفقا بیاین د و
آخ مقاات اساسی و پلمیک ازم انجام بگیرد.
 از چه تاریخی «نامه مردم» شروع شد ،آقای عمویی؟ یعنی «نویـد» تمـام شـد و
اعالم شد که «نامه مردم» چاپ میشود .درست میگویم؟



در «نامه مردم» اعالم شد که به جای «نوید» «نامه مردم» منتش ر میش ود .البت ه

در شماره آخر «نوید» دم به این اشاره شده بود .فکر میکنم دفت ة آخ ر بهم ن 13۵7
بود نه دده اول اسفند  13۵7بود.
خوب دنوز «نامه مردم» چی ز خاص ی نداش ت فق ط ب ث ی ب ود ک ه ب ا رفیقم اخ
جوانشیر درباره عنواخ «جمه وری اس المی» داش تیم .چ وخ آخ موق ع خیل ی مط رح
میشد.
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مهندس بازرگان و« ...جمهوری دموکراتی ک اس المی» را مط رح کردن د .از ط رف
چپ «جمهوری دموکراتیک» و بعضی دا «جمهوری دموکراتیک ت وده ای» و ...مط رح
و ب ث دای گوناگوخ میشد .ما معتقد بودیم که ما دعوای «اسم» نداریم ولی ب ه د ر
حال «نام» باید م توای یک مرحله تاریخی معین باشد .اگر ما اعتقاد بر این داری م ک ه
ای ن انق الب انق الب مردم ی ب وده و انق الب دموکراتی ک ب وده اس ت ای ن پ ،وند
«اسالمی» یعنی ای ن انقالب اصال اسالمی بوده است! و ح ال آنک ه ب ار آخ را چ پ ب ه
دوش کشیده است! ح ال اگ ر می وه چین ی ش ده ب ه ق ول کسوروی درب اره انق الب
مشروطه حاا دم اینجا دوباره تاریخ به نوعی تکرار شده است.
خوب این را باردا من تکرار کردهام آخ موقع دم به رفیقماخ جوانشویر گف تم :از
بعد از  2۸مرداد  1332چپ یا اعدام شد یا در زنداخ بود یا در به در ب ود! ول ی ای ن
آقایاخ به تعداد م،اجد بلندگو داشتند و از دماخ جا پای ه د ای آین ده خودش اخ را
درست کردند! رژیم پهلوی و «ساواک» نهایت انعطاف را دم در قبال اینه ا ب ه خ رج
داد! و بموقع دم حکومت را دو دستی ت ویل آنها داد!
بعد ما مطلع شدیم که آق ای فردوسو «اداره دش تم س اواک» را دس ت نخ ورده
ت ویل آقایاخ داده است! یعنی توافقاتی انجام گرفت .واقعا وقت ی ک ه امپریالی ،م ب ه
خصوص آمریکا متوجه شد که ش اه دیگ ر مان دنی نی ،ت و نی از ب ه ی ک آلترن اتیو
قجایگزین دارد خیلی کوشید از سال  13۵۶شرو ب ه ت الش ک رد! در س طح ب اای
رژیم جابهجاییدایی انجام گرفت آموزگار جای هویدا آمد بعدش شریفامامی آمد
بعدش ازهاری آمد کوشش کردند دکتر صدیقی را بیاورند.قالبته صودیقی میگوی د
من نپایرفتم! ولی پایرفته بود کابین هاش د م ...ب ه د ر ح ال اخ تالف بینش اخ افت اد
بگاریم مادیت این دوستاخ ملی ما دم یک مق داری !...م ا دمیش ه س عی م یکنیم ک ه
حرمتشاخ را حفظ بکنیم! خوب رسید به بختیار!
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آمریکا خیلی کوشش کرد که ت وات را در آخ سطح متوقف کند! ولی واقعا به این
نتیجه رسید که در ایراخ غلیانی رخ داده است که زمینه دایش سالدا قبل فرادم آم ده
است تود میلیونی را ظرف یکی دو ماه نمی شود ب،یج ک رد ی ک زمین ه ت اریخی از
ل ام اندیشه فرادم آمده است! خوب ح،ابش با دو دوتا چهارتا روشن بود:
آقای خمینی خودش بود! یعنی مامور اینها نبود که طی سالدا او را آم اده ک رده
باشند و حاا بخوادند ت ویل بددند! خیر اما ک،ی ب ود م ورد پ ایرش میلیوخد ا آدم
این مملکت که از  1۵خرداد در جامعه چهره شده است! تبعید دم شده و ای ن جری اخ
در مملکت ادامه پیدا کرده است .ولی ضد کمونی،ت است! اقتصادش د ر ق در بگوی د
«اقتصاد اسالمی» دماخ اقتصاد سرمایه داری است!
شما واقعا کتاب دایی را که آقای محمدباقر صدر در زمینه اقتصاد نوش ته اس ت
بخوانید! چه آخ و چه کتابد ایی ک ه بهشوتی بواهنر و بقی ه نوش ته ان د قدر واق ع
رونوشتی از نوشتهدای او را ت ت عنواخ نظرات اقتصادداناخ آوردهاند دماخ است!
بنابراین از نظر دنیای سرمایهداری جای دیچ نگرانی نی،ت که اگ ر آق ای خمینوی
بیاید مهم این است که با این آقایاخ طی قرار بکنیم که ارتش ایراخ را دست نزنند!
 شما تحلیلتان را ،چنین مضمونی را به کیا گفتید؟



نه واقعیتش این است که شناخت ما بعد بیش تر ش د .منته ا در س طح ن ،بت ب ه

دمین م،ئله «اسالمی بودخ» چرا ما اح،اس نگرانی میکردیم! به ویژه آخ منظره 12
بهمن موقع استقبال از آمدخ آقای خمینی که دیدیم چقدر راحت اینها یک گ روه چ پ
را دوره کردند و کنار زدند فکر ک ردیم در آین ده د م م ا ب ا چن ین مش کلی مواج ه
د،تیم  .خوب از جانبی واقعیت بود از جانبی پایرش این واقعیت دشوار بود !
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رفقای ما که از مهاجرت آمده بودند این واقعیت را راحت پایرفتند .ولی ما خیل ی
برایماخ پایرش آخ سخت بود .ما سالدا در زنداخ با اینها زندگی کرده و به این مطل
رسیده بودیم که ما با اینها ی ک ح د و م رزی داری م ی ک مرزبن دیدایی را بای ،تی
رعایت بکنیم که اگر نمیکردیم یا در زنداخ مرت در حال اصطکاک بودیم ک ه از آخ
پردیز میکردیم یا اینکه در آنها حل میشدیم .ما این مرز را دمواره حفظ کردیم  .به
دمین علت دم در یک عرصه کالخ اگر آنجا یک کموخ بود یک زنداخ بود و ی ک ع ده
معدودی در حدود سیصد چهار صد نفر حاا در عرصه ی ک کش ور اس ت و م ،ئله
میلیوخدا آدم است و سیاستگااری گ،ترده ...
 نظر کیا چه بود؟



کیا به جد معتقد بود که روی «جبهه مت د خلق» خیلی باید تکیه بکنیم! که ما دم ب ه

این امر اعتقاد داشتیم ولی ترکیبش قابل توجه ب ود ک ه کیوا روی عنص ر م ادبیاش
خیلی تاکید میکرد یعنی جایگاه خاصی برای نیرودای م،لماخ طرفدار خمینوی قائ ل
بود!
 چرا؟



اتخاذ تاکتیک دا اجرم در بعضی مواقع تغییری در ترکی

نیرود ای اس تراتژیک

میددد .شما وقتی میخوادی د اس تراتژیتاخ را تعری ف کنی د یک ی از پارامترد ایش
توضیح نیرودایی است که در این استراتژی د،تند نیرودای اصلی نیرودای عم ده
نیرود ای کمک ی نیرود ای دش من و  ...اینه ا در اس تراتژی تعری ف میش وند .ام ا
موقعیتدای تاریخی معینی پیش میآید که شما الزاما بای،تی تاکتیک دای خاص ی را
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اتخاذ بکنید .در اتخاذ این تاکتیک بر اساس آخ تعریفی که از نیرودا ک رده ای د آث ار
ملموسی پدید میآید که حتی مقداری از آخ دور می شوید.
به گماخ من بعد از انقالب ای ن تعری ف نیرود ای دوس ت دم راه و دمگ ام در
اتخاذ مشی اتخاذ روش و تاکتیکدا یک مقدار اثر ن امطلوبی گااش ت .ب ه نظ ر م ن
رفیق ما کیانوری بهایی بیش از آخ حدی که در خور بود برای روحانیت قائ ل ش د !
من کیا را دوشیارتر از آخ میدان،تم که دستخوش یک اح،اس ات م وقتی بش ود ی ا
احیانا فری یک دسته شعاردای مردم پ،ند عامه پ،ند را بخورد! خوب وقت ی ک ه
آقای خمینی درباره «دست پینه ب،ته ددقاخ بهترین س ند م الکیتش اس ت! » ح رف
میزند باید بداند که این خیلی دم بیانگر اعتقاد این چنینی نی،ت .ی ا وقت ی ک ه ک ،ی
مثل آقای خمینی میگوید که مارک،ی،تدا دم میتوانند حرفدایشاخ را بزنند...
 در صورت عدم توطئه  ،یعنی شرط را خودش تعیین میکند!



دماخ موقع به نظر من رفقای م ا امکان ات زی ادی ب رای ش ناخت و دس تیابی ب ه

تاریخچه زندگی آقای خمینی داشتند .من بعددا به کیا گفتم به نظر من ش ما کوت ادی
کردید! ما باید آقای خمینی را بیشتر میشناختیم .اکتفا کردیم به دمین شعاردایی ک ه
داده است قاطعیتی که در برخورد با شاه و آمریکایید ا در برخ ورد ب ا «س نتو» و
بیروخ ریختن م،تش اراخ نش اخ داده .اینه ا دم ه جنب هدای مثب ت او ب ود ول ی چ را
بررسی نشد که سابقه تاریخی آقای خمینی چی،ت؟! به وی ژه ای ن ک ه در ی ک چن ین
موقعیت استثنایی قرار گرفته است!
م،ئله این است که وقتی یک شخصیت کاریزماتی ک در راس ی ک جن بش انقالب ی
قرار میگیرد در مقاطع معین دمه چیز منوط به تصمیم او میشود! نقش شخص یت
در تاریخ اینجا خیلی خیلی گویاست!
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درست است که تاریخ شخصیتدا را خلق میکند ول ی در مق اطع مع ین ت اریخی
این شخصیت دا تعی ین کنن ده د ،تند! واقع ا بای ،تی گاش ته آق ای خمینوی معل وم
میشد! که بعددا ما مطلع ش دیم ایش اخ از دد ه بی ،ت در ارتب اط نزدی ک ب ا آق ای
بروجردی بوده است .ماموریتدای وی ژه از جان

او اج را میک رده اس ت .ب ه د ر

جهت. ...
 علت این فرصت طلبی  ،...حاال نمیخواهیم که خیلی هم منفـی در نظـر بگیـریم،
علت این رفتار اپورتونیستی (اگر بخواهیم لغات چپ را به کار ببریم) رفیـق کیـا چـی
بود؟ یعنی امید داشت که نخست وزیر شود؟



ابدا نه اصال جاه طلبی رسمی مقام و ای ن چیزد ا د یچ وق ت ب رای کیوا واقع ا

مطرح نبود! اعتقادش این بود که این نیرو ااخ در جامعه تعیین کننده اس ت و اگ ر م ا
سیاست حزب را یک مقدار تعدیل بکنیم و بر خالف موضعی که سایر نیرود ای چ پ
در مقابله با جمهوری اسالمی اتخاذ کردند ما موضع مالیمی اتخاذ بکنیم ای ن امک اخ
فرادم میآید که یک ح زب کمونی ،تی علن ی وج ود داش ته باش د و مب انیاش را در
اختیار تود مردم قرار بددد! چوخ اگر این حزب توده ای نشود چپ تودهای نشود
دمیشه «م فل» است! بُردش خیلی کم است .یک عده روشنفکر را با خ ودش دارد ب ه
علت این که روشنفکر با قضیه تعقلی برخورد میکند دودوتا چهار تا میکند م نطقش
را میشنود ق انع میش ود میپ ایرد! ول ی در عرص ه فعالی ت روزم ره و ت اریخی
تودهدا شعاردا و برنامهدا و  ...د،ت و باید «حزب» باشد که ای ن برنام هدا را ارائ ه
کند و توضیح بددد که  :من این را میخوادم او این را میخوادد  .بیایید مقای،ه کنی د
که کدام میتواند آینده را برای شما درست ترسیم کند؟!

99

این امر تنها در شرایط فعالیت علنی امکاخ پایر اس ت! ای ن ریش هدایی ک ه حوزب
توده ایران در تاریخ جنبش چپ ایراخ گااشت آخ چند سال فعالیت علن یاش در دد ه
بی،ت بود درست است که آخ زماخ دم م دودیتدای ب ،یار زی ادی داش ت دم ین
چاقوکشدا میریختند چق در م ا جواخد ا را واقع ا چ اقو خ ورده ب ه بیمارس تاخدا
میبردیم ! خود ما به عنواخ اعضای سازماخ جواناخ چقدر کت ک خ وردیم! در س نین
17 1۶ 1۵سالگی ...واقعا با چناخ چماقدایی اینها میافتادند به جاخ ما که اگر رفقای
کارگرماخ از ما حمایت نمیکردند دماخ جا جاخ به جاخ آفرین ت،لیم میکردیم!
دماخ سالدای علنیت کمک کرد که این اندیشه به میاخ توده مردم برود و به واقع
توطئه  1۵بهمن سال  27دقیقا ح،اب شده بود! ن ه اندیش ه ش اه و اطرافی انش بلک ه
اندیشه اداره کنندگانش! یعنی دقیقا سیاست انگل،تاخ ب ود ک ه اوا چ پ را از عرص ه
خارج کند ثانیا جنبش ملی را زیر فشار قرار بددد که این کار را کرد!...
خوب حاا دم در ایراخ انقالبی شده اس ت بع د از س ال د ا اختن اق جامع ه ب ه
مرحلهای رسیده است که فردن انقالبی بتوان د در داخل ش گ ،ترش پی دا بکن د .ای ن
جزوه دای مختلفی که نوشته میشد ب ثدایی که در میگرفت مطبوع اتی ک ه چ اپ
می شد اینها نه آخ چهره تام و تمام چپ ایراخ منجمله حزب توده ایوران ب ود بلک ه
تازه شرایطی پیش آمده بود که دمه عجله داشتند سریع جلوتر بروند! آخ جریاخ چپی
که رادیکالی،م ویژهای آخ را به حرکت در می آورد می خوادد حقوق خلق کرد را به
دست بیاورد حقوق ترکمناخ حقوق خلق عرب و آذربایجاخ و...
خوب به در جهت در جریاخ سیاسی ک ه س الدای س ال ل بش را دوخت ه بودن د
دست و پایش را شک،ته بودند و اصال امکاخ حضور نداش ت ح اا ک ه یکدفع ه دم ه
چیز به دم ریخته و نوعی آشفتگی که نمیشود گف ت آزادی د رج و م رج س الدای
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اول انقالب بروز کرده حاا در این روند در جریانی میخوادد موقعی ت خ ودش را
تثبیت بکند! حزب دم این فرصت را مغتنم شمرد.
من واقعا فراموش نمیکنم که غالب ا رفق ا میگفتن د ق 2س ال دیگ ر ...آخ دو س ال
میگاشت دوباره میگفتند ق 2سال دیگر ...یعنی دماخ موقع دم م ا اص ال امی د اینک ه
تداوم داشته باشد و بتوانیم ادامه بددیم نداشتیم! میدان،تیم روند ب ه س وی خراب ی
میرود .یعنی این نی،ت که واقعا آخ اغتنام فرص ت ی ک اپورتونی ،م قفرص تطلبی
ریشه دار و باورمند باشد! نه منتها لطمات آخ را باید م ی س نجیدیم .در واق ع اینج ا
باید ح،اب دزینه و فایده توسط یک جریاخ سیاسی و ردبری اش انجام بگی رد؛ آی ا
لطمه اصولی نمی خوریم؟ اصولیت نباید دستخوش یک چنین م اسباتی بشود.
 پس این طور شد که برای اولین بار شما نظرات خودتان را کامل کنـار گذاشـتید و
نظرات کیا را پذیرفتید.



تا حدودی
 آقای عمویی  ،االن من می خواهم از شما در مورد وقایع تاریخی که از حدود دی
ماه ،اواخر دی ماه  ۱۳۵۷تا آمدن رفقا رخ داده ،بپرسم.
شما چند بار دانشکده حقوق رفتید؟ دو بار یا یک بار؟

 یک بار
 مراسمی در تجلیل از شما بود که به این صورت  ...این مراسم چطور بود؟
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این مراسم تنها مربوط به من نبود ما اطال نداشتیم .ظادرا رفقای «نوی د» ت دارک

چنین کاری را دیده بودند .بعددا فهمی دیم آخ ک ،ی ک ه غالب ا م ا را ای ن ط رف و آخ
طرف می برد از طرف «نوید» این ماموریت را دارد! بله رحویم عراقوی  .بچ ه خیل ی
فعالی بود آدم واقعا نمیتواند اظهار تاسف نکند! از بچهدایی که یک زم انی در دوره
شاه جزو گرودی بود که میخواستند دواپیمارب ایی بکنن د بع د در زن داخ ب ه ح زب
پیوست و از وقتی که از زنداخ بیروخ آمد خیلی زود«نوید» را پیدا کرد و وفادارانه ب ا
«نوید» کار میکرد .و بعد از انقالب که ما از زنداخ بیروخ آمدیم او دمواره با ما ب ود
واقعا زحمات ب،یار زیادی کشید اکثر م،افرتدایی که م ن ب ه نق اط مختل ف ای راخ
برای وظایف حزبی انجام میدادم دمین آقای رحیم عراقوی زحم تش را میکش ید! و
برای آدم سخت است که جوانی با یک چنین شور و عالقه با یک چنین س ابقهای ک ه
عمری به پای آخ گااشته بعد شرایط زنداخ چهرهای از او ب،ازد ک ه ی اد ک ردخ از او
سخت باشد!
به در حال یک روزی دمین آقای رحیم عراقی آمد و گف ت« :س وار ش وید ب رویم
دانشگاه و بچهدا را ببینید و بچهدا دم عالقهمند د،تند شما را ببینند! دم شما فضا را
ببینید » .بدوخ اینکه اصال اطال داشته باشیم که برنامهای تنظیم و از قبل ف رادم ش ده
اس ت! رفت یم ب ه دانش گاه .گروهد ای مختلف ی بودن د و د ر ک دام ب ،اطی داش تند
جزواتشاخ و کتابدایشاخ و ...ما را به طرف دانشکده حق وق د دایت کردن د .جمعی ت
زیادی سالن آنجا را پر کرده بود و عده زیادی دم بیروخ بودند.
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 چه کسانی با شما بودند؟



من بودم و زنده یاد حجری زنده یاد کیمنش زن ده ی اد بواقرزاده ب ود درس ت

یادم نی،ت که ذوالقدر بود یا نه ولی احتماا ب وده اس ت .ول ی شولتوکی نب ود و ب ه
کرمانشاه رفته بود و رفیقماخ خاوری ....
 بهآذین هم ...



نخیر بهآذین نبود خاوری بود .خوب برای ما جال بود که ب دانیم چ ه مراس می

است؟ این دمه جمعیت برای چه جمع شده اند و چه خبر است؟!
به در جهت ما رفتیم داخل و دماخ ابتدای در ورودی کنار دیوار ای،تادیم دی دیم
افراد مختلفی روی ص نه حضور دارند سیاو

کسرایی آنج ا ب ود طنزپ رداز آخ

زماخ فریدون تنکابنی و جواخ دیگری بود که گوین دگی خیل ی ق وی داش ت بع ددا
اشعار ایام انقالب را میخواند بیشتر به صورت دکلمه مطال را ادا میک رد ص دای
خیلی خوبی دم داشت .این افراد روی ص نه بودند و داشتند برنامه اجرا میکردند.
یکی دو تا از دوستاخ آمدند گفتند« :شما اینجا ناراحت د،تید شلوغ است و آمد و
رفت د،ت! » ما را به طبقه باا ددایت کردند .نگو که اینها برنامه داشتند! ما ای ،تادیم
که چند ل ظهای باشیم و بعد دم ب رویم .خ وب دیگ راخ دارن د برنام ه ش اخ را اج را
میکنند و ...ما چه دلیلی دارد اینجا باشیم؟! که یک وقت دیدیم که از بلندگو اس امی م ا
قرائت شد که «اطال پیدا کردیم فالنیدا اینجا حضور دارند و از آنها خوادش میکنیم
که تشریف بیاورند اینجا! » جریاخ چی،ت؟
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ما جلو رفتیم ما را معرفی کردند  .از پ ایین ص دادایی بلن د ش د ک ه «خودش اخ
خودشاخ را معرفی کنند! » چه فرقی داشت ؟! در کدام خودماخ را معرفی کردیم و من
کمی بیشتر حرف زدم بنا به عادتی که در زنداخ کرده بودم چ وخ س خنگوی کم وخ
بودم و مطال رفقا را می گفتم اشارات مختصری کردم.
سیاو

کسرایی اظهار عالقه کرد شعر «آرش کمانگیر» را بخواند و در مقدمهاش

بیاخ کرد که :آرش کمانگیر در شرایط ویژه دده س ی پ س از اع دام خسورو روزبوه
سروده شد و جزوه اش دم با نام م،تعار سرایندهاش «ک ولی» پخ ش ش د! «ک ولی»
مدتدای مدید اسم م،تعار من بود چوخ این گونه اشعار را نمیتوان،تم با نام خودم
بیروخ بددم! و برای اولین ب ار اس ت اع الم م ی ک نم ک ه «آرش کم انگیر» را م ن ب ه
مناسبت اعدام خسرو روزبه سرودهام!
به واقع این سروده تاثیر شگرفی داشت! آدم باید زندانی س ال  1337م ی ب ود ت ا
مطلع بشود که آخ جزوه کوچک با آخ مقدمه جال توجه بهآذین چه تاثیری داش ت!
نمیدانم شما این جزوه به دستتاخ رسیده یا نه؟
 اصلش را نه  ،ولی ما خودمان در دانشکده توزیعش کردیم.



با دماخ مقدمه؟



نه اصال بهآذین آنجا یک نثر فخیمی به کار برده است! اگر نه بیشتر از خود آرش

 نه ،فقط آرش کمانگیر.

کمانگیر ولی دست کم ی از آخ ن دارد! خیل ی س نگین! و بع د آر

کموانگیر  !...ش ما

نمیدانید بعد از دستگیری روزبه در سال  133۶و خاک م ردهای ک ه در ای ن جامع ه
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پاشیده شد «آرش کمانگیر» سال  1337فضا را تکاخ داد! خیلی دشوار اس ت قب ل از
کودتای  2۸مرداد یک دوراخ پر شور و التهاب با فعالیتدای فراواخ بود .روزی نب ود
که در این مملکت میتین و تظادرات و حضور زنده مردم اع م از فعالیتد ای ح زب
فعالیت احزاب مختلف ملید ا و ...نباش د! بع د کودت ا ب ه دنب ال کودت ا اع دام د ا و
سرکوبدا گرفتار شدخ شبکه دا پشت سر دم !
البته این فشاردا که میگویم بیشتر متوجه حزب شده اس ت .از اح زاب دیگ ر د م
میگرفتند اما برای آنها مثل «حزب ایراخ» یا «پاخ ایرانی،ت» اتف اق خاص ی رخ ن داد!
چوخ اوا اینها کثیر العده نبودند ثانیا م،ئلهای نداشتند که خیلی خیلی بازتاب داش ته
باشد .ولی درباره حزب امروز این شبکه فردا آخ شبکه و به دمین ترتی . ...
دیگر روزبه به صورت یگانه امید جنبش انقالبی ایراخ در آمده بود و واقعا رسوخ
دستگاه اطالعاتی از طریق خریداری کردخ عناصری که ت،لیم شده بودند به ق دری
زیاد شده بود که دیچ جای امنی باقی نمانده بود! بعددا من اطال پیدا کردم که روزبه
در منطقه ونک در این تپهدای شمال تهراخ ش دا را به سر می برد .مرت

جاب هجا

میشد امکاخ نداشت دو ش در یک جا باشد! کار ساده ای نی،ت!
امیدوارم برای شما پیش نیاید! زندگی مخفی شرایط ب،یار ب،یار دشواری دارد !
از جانبی شما میخوادید وظایف تشکیالتیتاخ را انجام بددید از جان دیگر ل ظه ب ه
ل ظه بیم دستگیریتاخ میرود! به دمه چیز مشکوک د،تید! حتی بیش از آخ حدی که
باید بدبین باشید بدبین میشوید! یک ص دای کوچ ک س ب میش ود ش ما اح ،اس
نا امنی بکنید و زود ترک م ل کنید .مگر م ل دیگری ذخیره د،ت که آدم ب رود؟ ی ک
جا دوجا سه جا بعد از سه ش تمام می شود .
روزبه در این فاصله خیلی روزدای سختی را گاراند .ولی ب ه د ر جه ت س ال
 133۶که دستگیر شد واقعا ب،یاری از امیددا ب ه نومی دی گرایی د! و وقت ی ک ه آرش
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کمانگیر را سیاو

کسرایی سرود و آخ نقش حماسی که برای او قائل شد مثل ای ن

که خوخ تازهای را در رگ جاخ دا دمید! به واقع ما شادد بودیم بچ هدایی ک ه بع د از
سال  37به زنداخ میآمدند با چناخ عشقی از «آرش کمانگیر» و از خسرو روزبه یاد
میکردند که ما بعددا در چریکدا این را دیدیم!
یادم میآید اولین روزی که رحیم صبوری پیش ما آمد با م ن روبوس ی ک رد و
گفت :آقای عمویی مثل این که من روزبه را در آغوش گ رفتم! خندی دم و گف تم :ن ه
روزبه چیز دیگری است روزبه قهرماخ ملی ماست!
نوروز سال  133۵0ما با دو مراسم مواجه بودیم یکی انجام مراسم سنتی ن وروز
و یکی شهادت رفقای فدایی ماخ  .بچهدای چریک معتقد بودند که «ما مراس م ن داریم
ما عید نداریم! » ما اعتقاد داشتیم ک ه م ا ت ت د ر ش رایطی ای ن مراس م را برگ زار
میکنیم! چرا که اینجا بهانهای است برای اینک ه حرفدایم اخ را ب زنیم .یعن ی امک اخ
ندارد مناسبتی باشد و ما در این مناسبت درباره شهدا ص بت نکنیم! م ا نوروزم اخ
را داریم این روز سراسری مردم ایراخ است! ما عالوه بر این که عضوی از اعض ای
این مملکت د،تیم با مردم د،تیم و در شادیدایشاخ دم شریکیم ولی خاطره گرامی
شهدایماخ را دم اینجا یاد آوری میکنیم! پس ما می توانیم مراسم داشته باشیم.
به در جهت در آخ مراسمی که ما برگزار کردیم یکی دو ت ا از رفق ای چریکم اخ
شرکت کردند اما فردای آخ روز دعوت کردند که ما نش ،ته ای م! و م ا رفت یم آنج ا.
یادم د،ت رحیم صبوری گفت :آقای عمویی از روزبه برای ما ص بت بک ن! گف تم:
خیلی خوب شما یک مقدار راجع به علی اکبر و ...ب رای م ا بگویی د

رفق ایی ک ه در

سیادکل شهید شده بودند ما واقعا اطال کمی داریم!
دیچ کدامشاخ را نمیشناختیم مثال از مسعود احمدزاده از امیر پرویوز پویوان
دیچ چیز نمیدان،تیم .متاسفانه خود اینها دم چیز زی ادی نمیدان ،تند .ح اا ص رف
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نظر از شناخت شخصی ایشاخ از آثارشاخ دم اطال زیادی نداشتم .خیل ی عالقهمن د
بودم که رفقا راجع به «مبارزه م،ل انه .دم استراتژی دم تاکتیک» برای م ا توض یح
بددند! بعد معلوم شد که نه این رفقا که شعارشاخ این بود دم تاکتیکشاخ بود و د م
استراتژیشاخ بود توضیح روشنی نداشتند! یا اینکه منطقش چ ی ب ود؟ نمیدان ،تند!
ظادرا میشود طی چند جمله آخ را بیاخ کرد ولی این جزوه نمیشود .جزوه که دمین
چند کلمه نبود.
یا « رد تئوری بقا»  .خوب از ف وای مطل زود میشود درک کرد که یعنی چه؟ و
از آخ میرسد به مبارزه چریک ش هری! خ وب میش ود فهمی د ک ه از نظ ر آنه ا د ر
شیوهای جز این مردود است! و مبارزه سیاسی یعن ی «دم ه ت الش ت و ب رای حف ظ
خودت است» ولی این مختصر یک جزوه نمیشود! جزوه باید بر مبن ای ی ک منطق ی
باشد! به در حال اطال چندانی نبود!
اما خود این برای من بی انگر ای ن ب ود ک ه چ ه بچ هدای ب ا ص فایی د ،تند! م ا
مارک،ی،تدا را با مطالعاتشاخ در زمینه کالسیکدای مارک،ی ،تی مث ال آوردخ از
مارکس و انگلس و لنین و اینکه چند جلد از این کتابدا خوانده اند؟ چق در میدانن د؟
می شناختیم .اما اینها را با این صفایشاخ و با این سالمت و صداقتشاخ میش ناختیم!
با دمین مختصر رفتی جانت را در مقابل گلوله ساواک گااشتی! من واقع ا ش ناختم را
از این بچهدای چریک از دماخ برخورددای اول ب ه دس ت آوردم و تجرب ه زن دگیام
دم نشاخ داد که درباره آنها اشتباه نکردهام.
 آقای عمویی  ،بچههای چریک هم در آن مراسم با پالکارد و  ...بودند یا اینکه نه،
فقط حضور داشتند؟ به شما گفتند که مثال بچههای فدایی هم هستند؟



نه معرفی نکردند.
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 به نظر نمیآمد باشند؟ شما کسی را آشنا ندیدید؟



بله بله به نظر من ترکی آنجا عمدتا ترکی بچ ه د ای د وادار ح زب و بچ هدای

فدایی بودند .از بچهدای دیگر چپ من یادم نمیآید .بیروخ بودن د چیزد ایی داش تند
ب،اط داشتند .جال اینجاست که به ویژه بچهدای «سازماخ انقالبی» که ت ت عن واخ
«رنجبراخ» آنجا بودند اساس چیزی که ارائه داده بودند کتاب«من متهم می کنم کمیته
مرکزی حزب توده را» جزوه دکتر کشاورز بود! یعنی اص ال ب ه ای راخ آم ده بودن د
برای افشای«حزب توده ایران» گویی رسالت اینها فقط و فقط دش نام دادخ ب ه ح زب
بود!
 مراسم چیز خاص دیگری که نداشت ،داشت؟



یک مقدار من ص بت کردم یک مقدار خاوری ص بت کردو دیگر رفقا از ص بت

کردخ عار خواستند .خوب خیلی خیلی با شور مواجه شدیم دمه جمعیت دست د ا را
تکاخ می دادند و ...معموا در فضای انقالبی شور انقالبی خیلی خیل ی اوج میگی رد و
دوشیاری در اینکه آخ موج فراتر از آنچه که باید باشد نرود خیلی ادمیت دارد!
خیلی مواجه شدم با مبارزینی که در حد معینی مبارزه میکنند ول ی وقت ی ک ه در
این فضا قرار میگیرند اصال یکپارچه آتش می شوند و شعاردایی میددند ک ه وقت ی
یک ساعت بعد میپرسی میگوید :خودم دم متوجه نشدم که این چیزدا را گفتم!
ما آنجا در واقع خیلی با مالحظه ص بت کردیم .با مالحظه از این که آخ ح رارت
و التهابی که در مجموعه حاضرین وجود داشت حقیقتش م ا را آتش ی نک رد! ض من
اینکه ب،یارب،یار برای این اح،اساتشاخ ارزش قائل شدیم.
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ص بت من عمدتا تکیه بر این داشت که سخن بر سر این نی،ت که م ا چن د س ال
زنداخ کشیدیم و چه رژیمی سرنگوخ شد سخن ب ر س ر راه م ا و ت الش و کوش ش
ماست و این که چه وظ ایفی در براب ر م اخ اس ت ! نگ اه نکن یم خ ارج از ای ن س الن
ب،اطدایی د،ت ک،اخ دیگری د،تند و بر مبن ای اتهام ات ن ،بت ب ه ح زب س خن
میگویند؛ اینها ک،انی د،تند که مدعی طرفداری از سوسیالی،م د،تند اگر در چن ین
چیزی حتی ذرهای صداقت باشد ما در قبال اینها وظیفه داریم.
ص بت دایی که آنجا کردم را خوب به خاطر دارم چوخ واقعا باورم ب ر ای ن ب ود
که «چپ» در ص ورت وح دتش میتوان د موجودی ت قاب ل ت وجهی داش ته باش د! در
غیر این صورت پاره پارهدایی است ک ه ی ا در مواق ع مقتض ی از ط رف دش منانش
حاف میشود یا اینکه دمچناخ به صورت یک جزء کوچک و ک م اث ر در جامع ه ب اقی
میماند  .فقط برای مدت معینی حامل یک اندیشه میشود ولی اینکه ب ه ص ورت ی ک
جریاخ سیاسی قابل توجهی بشود فقط در وحدتش ممکن میشود!
 آقای عمویی ،نوشته شده که دفتر حزب ،قبل از آمدن اعضـا ی کمیتـه مرکـزی
تاسیس شده و تابلویش باال رفته بود.



بله.



دماخ طوری که در بدو گفتگوی امروز اشاره کردم از جمله چیزد ایی ک ه رفق ای

 شما در تاسیس این دفتر مشارکت داشتید؟

ردبری حزب در دماخ جزوهای که فرستاده بودند و من رمزگشاییاش کردم از ما
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خواسته بودند یکی دمین ایجاد م لی آزمایشی بود که ببینیم آیا ت مل میشود؟ آی ا
میشود آخ م ل را نگهداری کرد؟
ما به خیلی جادا مراجعه کردیم واقعا امکانات ما خیلی م دود بود یعنی در واق ع
دیچ بود! ما حتی جایی برای زندگی کردخ نداشتیم! که رفیقم اخ کامیواب از انگل ،تاخ
آمد و آپارتمانی داشت که ما چند نفری آنجا زن دگی میک ردیم چ ه برس د ب ه اینک ه
جایی را بخوادیم برای حزب فرادم کنیم! خوب به خیلی از دوستاخ آشنایاخ گاش ته
مراجعه کردیم و سرانجام من و رفیقماخ خاوری پهلوی زنده یاد محمود هرمز رفتیم.
محمود هرمز س ابقه دیرین ه ای دارد م دتی در دد ه بی ،ت دبی ر ک ل «جمعی ت
دواداراخ صلح» بود یکی از وکالیی بود که غالبا در دادگاهدای رفقای ت ودهای م ا ب ه
عنواخ وکیلشاخ شرکت و از آنها دفا میکرد و دمچناخ پایبن د ب ه د واداری خ ودش
ماند .ما گفتیم سری دم به هرمز بزنیم.
با او ص بت کردیم و گفتیم که ما میخوادیم دفتری برای ح زب ت دارک ببین یم و
ببینیم که آیا امکاخ پایر است یا ن ه؟ و رفق ا ک ه از خ ارج میآین د دفت ری برایش اخ
آماده شده باشد .
گفت :واهلل من امکانات چندانی ندارم ول ی ب رادری دارم جمشوید هرموز مهن دس
است و از آلماخ آمده و ظادرا دم جمشید در بخش غربی اروپا با شبکه حزب ارتباط
داشته است و حاا در خیاباخ  1۶آذر به اتفاق ی ک مهن دس دیگ ر س اختمانی را ب اا
بردهاند  .به تازگی ندیدمش ولی تا آنجایی که اطال دارم تقریبا آماده است فقط ی ک
سری کاردای داخلی دارد مثال رن آمیزی سی،تم حرارتی و تلفن و ...با او ص بت
میکنم ببینم چه کار می توانم بکنم .به او گفتیم« امکان ات م الی م ا در واق ع در ح ال
حاضر دیچ است! تا بعد رفقا بیایند شاید آنها امکانات بیشتری داشته باشند »
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رفت و با برادرش ص بت ک رد  .در دی دار مج دد گف ت ک ه م ن چن د میلی وخ از
جمشید طلبکار د،تم به او گفتم که چند میلی وخ م ال خ ودت و اج اره مختص ری را
تعیین بکن تا حزب این اجاره را مادیانه به تو بددد .او دم گفته است که باشد ت ا رفق ا
بیایند.
ما در مورد م،ائل مالی حزب دیچ نمیدان،تیم ولی به در ح ال روی ای ن م ،ئله
توافق شد و قرار شد برویم آنجا را ببینیم.
من بودم خاوری بود حجری بود .ما دیچ فک ر نم ی ک ردیم چن ین س اختمانی را
ببینیم! ما دنبال دکه ای جای کوچکی بودیم که تابلویی بزنیم و در روز ب رویم آنج ا
بنشینیم .داشتیم آزمایش میکردیم  .با یک ساختماخ چند طبقه که موقعی ت م ل ی آخ
درست روبه روی در غربی دانشگاه تهراخ است یک ساختماخ مناس

ح ،ابی ب ا

تعداد زیادی اتاق روبه رو شدیم! اصال یادم می آید آنجا با خاوری ص بت میکردیم
که خوب اینجا شعبه تشکیالت باشد اینجا شعبة فالخ باشد اتاق فالنی اینجا باش د
اتاق طبری آنجا باشد و ...واقعا از شادی نمیدان،تیم چه کن یم! ب اور نمیک ردیم ک ه
یک چنین امکانی به این سهولت برایماخ فرادم میشود!
خوب حاا چکار کنیم؟ گفتیم به جمشید سفارش ب ددیم ب رود ی ک ت ابلوی فل زی
تهیه کند که رویش بنوی،ند «دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایوران» ی ک ت ابلوی
دیگر دم آخ طرف بگاارند«دفترِ نامه مردم ارگاخ کمیته مرکزی حوزب تووده ایوران»
منتها اینها آماده باشد تا وقتی کاردایی که داخل ساختماخ در حال انجام است تم ام
شود .واقعا دم ش و روز بچهدا آنجا کار میکردند.
اسم مهندس دمکار جمشید را فراموش کردهام مادری یونانی داشت و مدتدا م ا
جل،ات دیئت سیاسی را در منزل آنها برگزار میکردیم .بعد یکدفعه گزارشی به حزب
آمد که مااکراتی که ما در یکی از جل،ات دیئت سیاسی انجام دادیم در ج ایی ب ازگو
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شده ! ما پیگیری کردیم متوجه شدیم مادر یونانی که فارسی بلد ب ود معم وا دم ه
چیز را خودش رو به راه میکرد و بع د میرف ت طبق ه ب اا خیل ی عالق ه من د ب ود
میرفت حرف دای ما را آنجا تعریف میکرد! و م ا دیگ ر ب ه آخ خان ه ن رفتیم .واقع ا
خیلی دم مادر خوبی بود ! پیر زخ جالبی بود! پ،رش مهندس خیلی زحمت میکشید
درست مثل یک کارگر سیم کش تمام سیم کشیدای داخل دفتر مرک زی ح زب را او
انجام داد و خوشبختانه از جمله کادردایی بود که توان،ت به سالمت از ض ربه س ال
 13۶1و  ۶2نجات پیدا بکند.
 مهندس هرمز چطور؟ او هم توانست؟



خیر مهندس جمشید را گرفتن د در زن داخ ب ود خیل ی د م س ختی کش ید! خیل ی

کوشش کرد ساختمانش را پس بگیرد .گفتند «این ساختماخ حزب توده است این ادع ا
که مال توست پوشش است! » چقدر من به الجوردی گفتم :آقا ما مادی  30د زار ی ا
 3۵دزار توماخ به جمشید هرمز بابت اجاره خانه میدادیم.
گفت :آخر یک چنین ساختمانی اجارهاش  3۵دزار توماخ است!
گفتم :به علت اینکه خودش دم عضو حزب بود در واقع این  3۵دزار توماخ را د م
نمیگرفت!
رفیق کیا گادی اوق ات ب ه جمشوید ن ق م یزد ک ه ب ی غی رت! ت و پ ول ح زب را
میگیری؟! به او میگفتیم :بابا میلیوخدا سرمایهگااری اینجا ش ده اگ ر ای ن پ ول را
فقط میگااشت بانک بهرهاش را میگرفت خیلی بیشتر از اینها نصیبش میشد! و بعد
حزب کجا یک چنین ساختمانی گیرش میآمد؟!
به در جهت واقعا کیا برای ذره ذره دارایی حزب جانش در میرفت! مثال بر س ر
دماخ دزینه ای که این آقای بناکننده قپورپیرار برای کاغادای روزنامه ح،اب ب اا
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آورد شما نمیدانید چه دعوایی با او کرد! فقط مانده ب ود ب ا او گالوی ز ش ود ک ه م ا
پادرمیانی کردیم .که او دم آنچناخ کینه حزب کینه شتری به دل گرفت که دنوز...
 وقتی که تابلوی کمیته مرکزی را زدید ،حمله ای صورت نگرفت؟



نه آخ موقع نزدیم .یادم است  14اسفند برای رفتن به مراس می در احم د آب اد م ا

یک اعالمیه دادیم و یک پرده بزرگ تهیه کردیم .حاا ک،انی که میآمدند نمیدان ،تند
این ساختماخ که جلو آخ با دمه قرار گااشتیم فردا پس فردا دفتر حزب تووده ایوران
خوادد بود! ولی به این ترتی ما خواس تیم دم ه آدرس اینج ا رابفهمن د .ض منا م ل
سهل الوصولی بود مرکزیت داشت غالبا بچه دا آخ ایام در دانشگاه جمع میش دند
با دم ب ث میکردند دعواداشاخ را آنجا انج ام م ی دادن د آشتیدایش اخ را آنج ا
میکردند .جای خوبی برای ق رار گااش تن ب ود  .چن د ت ا اتوب وس د م س فارش داده
بودیم بعضی رفقا دم با ماشین دای خودشاخ یا ماشین دای دیگر آم ده بودن د  .ب ه
در حال از آنجا به سمت احمد آباد حرکت کردیم.
برای اولین بار با پ رده «حزب توده ایران» بچ هدا حض وری ترتی

داده و آنج ا

ای،تاده بودند  .از من خواستند که گردانندگاخ مراس م فرص تی د م ب رای ص بت و
اظهار نظر به ما بددند که خوب موفق نشدیم جمعیت خیلی زیاد ب ود ع ار خ وادی
کردند! در واقع نخواستند  .غالبا نخواستندا زیر پوشش نتوان،تندا قرار میگیرد.
به در حال این اولین حضور رسمی حزب ب ود .خ وب م ثال بچ هدای «نوی د» آخ
مراسم دانشکده حقوق را دم برگزار کردند ولی دیچ پرده ای آنجا نب ود .فق ط م ا در
آنجا عنواخ «حزب توده ایوران» را مط رح ک ردیم  2۵س ال در زن داخ ن ام ح زب را
عنواخ کرده بودیم حاا که انقالب شده چرا نکنیم ؟ گفتیم و گوشدا ش نید و چش مدا
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دید که یک تودهای بعد از این مدت طوانی بر ص نه آم ده و راج ع ب ه حوزب تووده
ایران ص بت میکند .آنجا دم باز اصرار داشتیم که نام حزب مطرح شود.
بچهدا بعد از مراسم س رود «برش کن » ...را دم ین ط ور ک ه ب ه س مت اتوب وس
حرکت میکردند میخواندند.
 شما این سرود را حفظ هستید؟



من نه .ولی میتوانم برایتاخ فرادم کنم .حتی نوارش د،ت .چوخ در واق ع س رود

ما ن،ل قدیم حزب سرود «برخیز از جا ای ستمکشاخ » ...اولین س رود ح زب ب ود
بعد حزب دو سه تا سرود داشت که آخ زماخ سرودش دمین «برش کن د ر س د اگ ر
خوادی آزادی » ...بود.
از مزار دکتر مصدق به طرف اتوبوسدا م،افتی بود .در حین حرکت تعدادی از
رفقای ما با حزب اللهی دا درگیر شدند! یعنی ببینید کی؟  14اسفند !13۵7
 تابلوی حزب را چه زمانی نصب کردید آقای عمویی؟



فکر میکنم دمزماخ با اولین شماره «نامه مردم»  .ااخ دقی ق ی ادم نی ،ت ول ی در

اسفند ماه بود .خیلی بعد از چهارددم اسفند نی،ت .یعنی تصور میکنم بین چه ارددم
و بی،تم اسفند است که این تابلودا زده شد.
شما نمیدانید چه حال و دوایی داش ت! ای ن کارگرد ای ق دیمی م ا درس ت مث ل
زائرین حرم ک ه دم اخ ابت دا س جده میکنن د و س ن ص ن را میبوس ند رفت ار
میکردند! من میرفتم زیر بغل کارگر را میگرفتم او را بلند میک ردم و م یگفتم :بی ا
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ما دمدیگر را ببوسیم چرا سن را میبوسی! میگفت :رفیق عمویی  30س ال انتظ ار
کشیدهام پیر مرد شدهام!
ما رفقای چریک منشع از فداییاخ را به عنواخ انتظامات دفتر حزب گااشته بودیم
و از دماخ روز اول واکنشدای تند یک دسته از حزب اللهید ا نمای اخ ش د! ب ه دم ین
علت ما از دماخ اول تعدادی از دواداراخ حزب را ب ه عن واخ م افظ گااش تیم تع داد
اندکی علنی که مراق بودند و در کس که می آمد باید بازرس ی ب دنی م ی ش د و ب ه
دروخ میآمد .و یک عده دم ظادرا جزو جماعتی بودند ک ه دم دفت ر ای ،تادهاند! یک ی
مشغول خواندخ روزنامه است یکی ل جوی نش،ته سیگار میکشد و ...تعدادی د م
به این شکل مراق بودند که اگر ک،ی قصد تعرض داشت جلوش را بگیرند.
خوب واکنش حزباللهیدا بعضی وقتدا جنبه جزئی و فردی یا چند نفری داشت
و بعضی وقتدا جمع ی ب ود .در جمعید ایش معم وا ی ک روح انی اینه ا را د دایت
میکرد که غالبا دم دمین چهر بنام این آقایاخ آقای هادی غفاری بود! ب ه د ر جه ت
پیش بینی میشد که با یک چنین برخورددایی مواجه بشویم.
روزی که اولین بار رفیقماخ طبری به دفتر آمد وقتی شنید که چ ه کوش شدایی
انجام شده به ما تبریک گفت! به ویژه به من و خاوری! بعد رو ک رد ب ه کیوانوری و
گفت :این رفیق عمویی ما تبدیل به ویترین حزب شده است اولین چیزی ک ه بش کند
شیشه ویترین است! ما دمه ج ا او را جل و میفرس تیم! گف تم  :ن ه  .جاد ایی ک ه م ن
رفتهام دیچ جا خطرناک نبوده است! دمیشه دم با رفقا به آنجادا رفتهایم.
خوب به تدریج رفقای ما از مهاجرت میآمدند.
 اولینشان جوانشیر بود.
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جوانشیر قبل از سال  ...عجی است! ای ن مقط ع س ال  ۶2 13۶1چن اخ در ذد نم

نش،ته است که آغاز فعالیت حزب را دم  ۶2 13۶1بیاخ م یکنم آغ ازش و پای انش!
بله قبل از سال  13۵۸یعنی در فاصله انقالب و پایاخ سال  13۵7تا آنجا که به خاطر
دارم فقط رفیق جوانشیر آمد .بعد از آخ مریم خانم آمد او قبل از کیا آمده بود .
آمدند به من گفتند مریم میخوادد تو را ببیند! آخ موقع ایشاخ در من زل دخت رش
افسانه بود .اولین بار بود من مریم را میدیدم .ت ا قب ل از آخ درگ ز ندی ده ب ودمش.
خوب پیش از زنداخ رفتنماخ که ما اف،ر بودیم طبعا نمی ش د ب ا او دی داری داش ته
باشیم بعدش دم که دیگر او به خارج از کشور رفت و م ا در زن داخ ب ودیم .خیل ی از
دیدنش خوش ال شدم ! او دم دم ین ط ور .ص بتدای خ وبی ب ا دم دیگر داش تیم.
مطل جدی بین ما مطرح نشد .بیشتر دیدار بود و م،ائل عاطفی و اح،اسی.
البته تعداد دیگری در فاصله نوروز  13۵۸تا آمدخ رفیق کیا آمدن د  .تیم ی م امور
بود که در فرودگاه مهرآباد مراق باشد تا رفقایی که می آمدند آنها را به خانه د ایی
که تعیین شده بود ددایت کنند.
حاا دیگر یواش یواش فهمیدیم که ما خیلی جا داریم! یک روز به خ اطر ی ک دک ه
یک دفتر برای حزب در فاصله دی و بهمن و اسفند ماه  13۵7دمه جا را میگشتیم و
دستماخ دیچ جا را نمیگرفت! تا بااخره زنده یاد هرمز را پیدا کردیم .ح اا میدی دیم
که چرا رفقایی د،تند که خانه یا ماشین دارند.
معموا این تیم با اتومبیل به مهرآباد میرفت .رفقایی دم که میآمدن د د یچ ک دام
پاسپورت نداشتند .بدوخ گارنامه میآمدند و اتفاقی د م نمیافت اد .بالفاص له ب ا بی اخ
جملهای که معموا قرار بود میفهمید ک،ی ک ه ب ه اس تقبال آم ده از ح زب اس ت و
خودش را در اختیار او میگااشت و او دم به خانهای که تعیین شده بود میبردش.

11۶

تا یک روز ما به خانهای در گیشا رفتیم بهزادی بود و انوشیروان ابراهیمی ب ود
و بهرام دانش بود .اینها یک یک آمده بودند  .در جادای مختلف بودند ولی آخ روز به
آنجا آمدند که ما با دم آشنا بشویم .ما چند نفر رفقای اف،ر قدیمی من و شولتوکی و
کیمنش و حجری و ذوالقدر و باقرزاده دمین چهار پنج نف ری ک ه دمیش ه ب ا د م
بودیم رفتیم و دیداری داشتیم و آشنایی پیدا کردیم و گفتیم  :رفقا از ف ردا ش ما ب ه
دفتر بیایید! رفقا گفتند :یعنی ما دم میتوانیم بیاییم؟! گفتم :اصال دفتر خانه شماس ت !
مال شماست! مال ما نی،ت مال حوزب تووده ایوران اس ت .د ر ک س ک ه خ ودش را
تودهای میداند آنجا میآید!
که دیگر یک یک رفقا روزشاخ را در دفتر حزب می گاراندند .ت ا اینک ه کیوا آم د و
سرو ساماخ بیشتری پیدا کرد  .گرچه قبال وقتی که جوانشیر آم ده ب ود ت ا ح دودی
تق،یم کاردا انجام گرفته بود ولی چوخ دنوز در واقع سازماخ ح زب ش کل نگرفت ه
بود ضرورت نداشت که تق،یم کار ب،ط پیدا کند .طبعا متناس با شعبی که باید ب ه
وجود میآمد م،ئولین شع معلوم می شدند.
ولی از دماخ بدو تولد فعالیت علنی حزب دو بخش «تشکیالت» و «روابط عمومی»
خیلی مشخص بود .از دماخ موقع در دو دم حی و حاضر بودیم یکی جوانشیر ب ود
با دمیاری و کمک سایر رفقا منجمله حجری شلتوکی ذوالقدر و ...بخش دیگ ر ک ه
«روابط عمومی» بود من و خاوری بودیم .و دقیقا د م ای ن انتخ اب ب ه ل ام می زاخ
آشناییی بود که ما با خارج از حزب داشتیم .در واق ع د ر ق در ش ناخت م ن از دروخ
حزب کم و آشنایی من با بیروخ ب،یار بود آشنایی جوانشویر ب ا رفق ای ق دیمیماخ
بیشتر بود.
جریانات گوناگونی طی این  2۵سال به زنداخ آمده و رفته بودن د زن داخ درس ت
مثل کاروان،رایی بود که کارواخدا میآمدند و میرفتند و م ا آنج ا کاروان ،رادارش
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بودیم .و این آشنایی دا واقعا به روابط عمومی حزب کمک میکرد .ابت دا واقع ا خیل ی
دردا اقال به روی من باز بود .بعضی دردا وقتی ب ه عن واخ نماین ده ح زب م یرفتم
ب،ته می شد ولی به عن واخ خ ودم ب از میش د .کوش شدای زی ادی ش د ت ا از ای ن
آشناییدا استفاده بشود تا این دردا را باز نگه داریم.
توضیح درباره مواضع حزب توضیح درباره خ ط فک ری و عمل ی ح زب و اینک ه
اصوا حضور یک حزب کمونی،ت در جامع های ک ه ت ازه دارد ش کل م ی گی رد ب ه
خصوص جامعهای که چهره مادبی دارد از ل ام جامع ه جه انی میتوان د نق ش و
تاثیر ب،زایی داشته باشد! این منطق عقالیشاخ را خیلی زود قانع میکرد.
به این ترتی

با آمدخ رفقایی که در مهاجرت بودند در واقع زمین ه د ای اساس ی

شکلگیری ارگاخدای سنتی حزب پدیدار شد و دیئت دبیراخ دیئ ت سیاس ی و کمیت ه
مرکزی شع جن کمیته مرکزی به ن،بت نیازی که داشت شکل گرفتند.
آخ چناخ که دوستاخ اطال دارند از ل ام چارت تشکیالتی حزب عالوه بر ش عبه
تشکیالت شعبه ایدئولوژیک شعبه سیاس ی ش عبه رواب ط عم ومی ش عبه م الی و
بخش دای شع دیگرش شکل گرفت.
از دماخ زماخ ما عالوه بر نش،تدای رسمی که مربوط به دیئت سیاسی و دیئت
دبیراخ بود یک سل،له نش،تدای خصوصی دم با رفقای معینی منجمله رفیق کیوا
جوانشیر و بهزادی بر سر آشنایی در چه بیشتر ما با مواضع حزب و گاشته حزب
ت لیل خود حزب ن،بت ب ه گاش ته اش نق د ت اریخ گاش تهاش و نظ رات خودم اخ و
مواضعماخ در قبال این مطال

داش تیم .اگ ر م ا را ب ه عن واخ اعض ای جدی د کمیت ه

مرکزی در پلنوم شانزددم انتخاب کردهاند این عضو کمیته مرک زی بای د نظ راتش را
بگوید و ببیند تا چه اندازه وحدت نظر وجود دارد.
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برنامه معینی عمل کنند ؛ چرا که ب ا ب اور واح دی در چ ارچوب ای ن س ازماخ ش کل
گرفتهاند و فعالیت میکنند.
ب،یار امکاخ دارد که افراد زی ادی د وادار و برخ وردار از ی ک ای دئولوژی مع ین
باشند ولی بدوخ پرورش سازمانی در کدام متناس

ب ا برداش تدای خودش اخ ی ا

اولویتدایی که برای تاکتیکد ای گون اگوخ قائ ل د ،تند ی ا حت ی اگ ر تاکتیکد ای
واحدی دم تصادفا به نظرشاخ برسد شعاردایی که در مرحل ه معین ی بای ،تی س ر
بددند و از آخ پیروی بکنند میتواند متفاوت باشد و ای ن خ ودش تقاب ل نیرود ایی را
بین ک،انی که دارای ددف واحدی د،تند به وجود می آورد.
اطال دارید که در تاریخ «حزب کمونی،ت ات اد شوروی» دوراخ آغازینی به ن ام
پایه گااری «حزب سوسیال دموکراسی روسیه» وجود داشت .این تجرب ه در روس یه
تجربه اولیهای است .پیش از آخ گروهدای سیاسیی بودند ک ه علی ه تزاری ،م مب ارزه
میکردند ولی عمدتا این گروهدا متاثر از نگرشدای «نارودنیکی» بودن د ب ه وی ژه از
بین این مجموعه گروهدا گرودی به نام «نارودنایا ولیا» قاراد خلق عمل می کرد ک ه
جواناخ ب،یار متهور شجا عالقهمند برای فروافکندخ نظ ام تزاری ،تی و ب ه ش دت
معتقد به ردایی روستاییدا بودند؛ که واقعا برای ک،ی ک ه معتق د ب ه رد ایی ان ،اخ
است سخت دیجاخ انگیز بود! چوخ واقعا در زندگی موژی ک روس ی د یچ نش انی از
ردایی ان،اخ وجود نداشت و واب،تگی عجیبی به سرواژ داشتند!
اما شیو کار این گروه به رغم اینکه نام «اراد خلق» را داشتند در پیوند با خل ق
نبود در ارتباط با خلق نبود .چرا که شیوهدایی ک ه ب رای مب ارزه علی ه تزاری ،م در
پیش گرفته بودند در واقع بیشتر ولونتاری،تی قاراده گرایانه بود.
گردش زمانه تابع اراد افراد یا گروهدا نی ،ت .بای د ی ک سل ،له ش رایط و پ یش
شرطدای اجتماعی معینی فرادم بیاید تا روشنفکراخ یا پیشگامانی که در جهت معین ی
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می خوادند حرکت اجتماعی را به پیش ببرن د در آخ ش رایط بتوانن د حرک ت کنن د! و
چوخ چنین ارتباط و پیوندی با تود مردم برقرار نمی شود اجرم ش یوهدایی ب رای
کار اتخاذ میشود که به دور از آگادی به دور از درک کافی تود مردم از عل ت ای ن
حرکت و ادداف این حرکت است.
خوب مردم روسیه آخ زماخ چنداخ دل خوشی از تزاری،م نداشتند ولی کوششی
که «نارودنیک»دا برای ترور تزار انجام دادند و از قِبَلش صدمه سنگینی را دم مت مل
شدند به دیچوجه برای مردم مفهوم نبود که چ ه میخواد د بش ود؟ چ را ای ن چن ین
بشود؟ و حتی اگر میشد چه چیزی جایگزین آخ میشود ؟
به دمین علت بود که ک،انی که نگرش مارک،ی،تی پیدا کردند و با توجه به اینک ه
 به خصوص در بخش اروپایی روسیه -ب ه س رعت ی ک حرک ت ص نعتی ش دخ ب هوجود آمد و بالمآل پیدایش طبقه کارگر کارگرانی که به تع داد انب وه زی ر ی ک س قف
کار واحدی انجام میدادن د و اس تثمار برایش اخ ملم وس میش د و توض یح مب ارز
طبقاتی بیانگر زندگی روزمره شاخ بود اجرم اقدام برای شکل دادخ به این نیرود ای
ناراضی کردند که در واقع به خاطر منافع طبقاتی حاضر به مبارزه علیه نظام موج ود
بودند و شرایط م،اعد برایش پدید شده بود.
خوب اولین سازماخ سیاسی سوسیال دموکراسی در سال پای انی ق رخ ن وزددم
شکل میگیرد و در نخ،تین دده قرخ بی،تم به صورت یک سازماخ ب،یار گ،تردهای
در روسیه در میآید به نام «سوسیال دموکراسی».
اما در دماخ آغاز در کنگرهای که در سال  1902تش کیل دادن د ب ثد ای خیل ی
زیادی در گرفت و معیاردایی برای عضویت اعضا مطرح شد .بعد از مجموعه ب ثد ا
دو نظر مورد توجه قرار گرفت ؛ نظری از آخِ مارتوف و جریاخ دیگ ری ک ه لنوین در
راسش بود.
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مارتوف یکی از سراخ سوسیال دموکراسی روس یه ب ود و س ابقه ن ،بتا زی ادی
داشت واقف به تئوریدای مارک،ی،تی بود به خص وص ب ا اندیش هدای پلخوانف
ب،یار آشنایی داشت  .در واقع پلخانف پ در آش نایی جری انی در مجموع ه روس یه
است که با مارک،ی،م آشنا شدند .
اینها در واقع در دروخ کنگر سوسیال دموکراسی روسیه دو نظر متفاوت برای
شرایط عضویت افراد مطرح کردند :مارتوف بر آخ بود که د ر ک س برنام ه ح زب را
پایرا باشد خود به خود عضو حزب است.
لنین براین بود که یکی از شرایط اساسی عضویت پایرش برنامه ح زب اس ت ول ی
شرکت م،تمر در یکی از حوزه دای حزبی و پرداخت حق عضویت دم ازم است.
لنین به خوبی می دان،ت که پرداخت حق عضویت رقم چندانی نمی ش ود ول ی
دمین قدر که ک،ی مقید باشد بر این که در دزینه این حزب سهیم باشد ی ک تعه دی
را ایجاد می کند؛ حتی اگر مبلغش ب،یار ناچیز باشد.
با شرکت م،تمر دم طرف میداند متعلق به چه خانوادهای است.
به آخ حالت بی شکلی ک ه موارتوف مط رح میک رد د ر ک ،ی در ی ک گوش های
میتواند فالخ کتاب را بخواند و دوادار باشد! ولی ب ا ش رکت ک ردخ در ی ک ح وزه و
روی م،ائل ب ث کردخ پیوند و ارتباط برقرار کردخ د،ت که مشخص می شود که
این یک جریاخ معینی است یک خانواده واحدی است که اینها اعضایش د ،تند وی ک
سل،له وظایف مشخصی پیش پایشاخ قرار می گیرد.
البته این سابقه از این به بعد پایه شکل گیری تقریبا دمه اح زاب کمونی ،ت دنی ا
شد .چرا که در واقع ادمیت تشکیالت ادمیت وجود یک سازماخ منبعث از این اندیش ه
که افرادی برخوردار از این ایدئولوژی با وقف ک ردخ زم اخ مع ین و امکان ات م الی
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معین در راه یک برنامه دارند ت الش م ی کنن د ای ن خودب هخود ی ک ان ،جامی ب ین
ک،انی که از این اندیشه برخوردار میشوند به وجود میآورد.
حزب توده ایران دم با دمین صورت س ازماخ ی افتگیاش ش کل گرف ت .تجرب ه
تاریخی ایجاب میکرد که یک سل،له شرایط دیگری دم افزوخ بر این سه شرطی ک ه
در بدو امر مورد توجه لنین و چگونگی شکلگیری سوس یال دموکراس ی در روس یه
بود مل وم بشود.
م ا درگاش ته در سووازمان افسووران حووزب توووده ایووران فهرس تی ب ه ن ام
«کاراکتری،تیک» داشتیم که درای ن فهرس ت چی زی در ح دود بی ،ت ودو س ه م اده
پرسشدایی بود که ک،ی ک ه م ی خواس ت ب ه عض ویت س ازماخ اف ،راخ در بیای د
بای،تی پاسخ این سؤاات توسط معرفش روشن شده باشد .این س ؤاات عدی ده در
واقع تق،یم می شد روی ویژگیدای معینی که میتوان،ت معرف کامل این فرد باشد.
بخش اولش در واقع معرف دویت این فرد و ش امل م وارد شخص یاش ب ود :از چ ه
خانوادهای است نام و نش انش و پیون ددای خ انوادگیاش چی ،ت از چ ه طبق های
برخاسته معاشرینش دوستانش ک ی د ،تند و ...بخش ی در ب اره مطالع اتش ب ود :
میزاخ آگادیاش عالقهمندیاش به چه نو مطالعاتی است و  ...بخش دیگر مربوط به
دلب،تگیدا بود  :اصوا دلب،تگی سیاسی دارد ندارد اگ ر دارد ب ه ک دام جه ت دارد
آیا در مطالعاتی که می کند مطالعات سیاسی جایگ اه وی ژه ای دارد ی ا خی ر -در آخ
زماخ به طور مشخص موضعگیری سیاسی مورد توجه ب ود -ک ه ن ،بت ب ه امریک ا
ن،بت به ات اد شوروی چه نظری دارد؟
چوخ حتی ک،ی سازماخ یافته دم نباشد و یک ف رد معم ولی باش د ب ه د ر ح ال
م،ائلی که در کشور می گارد و موض وعات سیاس ی ک ه د ،ت اج رم ی ک داوری
ن،بت به امریکا ن،بت به ات اد شوروی و ...به وجود می آورد .چرا ک ه در واق ع در
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ت لیل نهایی دمه آنچه که در کشوری مثل ایراخ میگاشت معطوف میشد به اینکه
شوروی در باره این م،ئله سیاسی ای راخ چ ه جایگ ادی دارد امریک ا چ ه جایگ ادی
دارد .به خصوص با توجه به نگرشی که حزب توده ایران ن،بت ب ه ات اد ش وروی
داشت .
م،ائل خانوادگی و م،ائلی که مربوط به دوس تاخ ای ن ف رد ب ود خیل ی از ل ام
موقعیت روانشناختی این فرد ادمیت داش ت  .ممک ن اس ت ک ،ی عالقهمن دی زی ادی
داشته باشد مطالعات زیادی دم کرده باشد ولی اوا از خانوادهای برخاسته باشد ک ه
ویژگیدای خاص پرورشی به اوداده باشد .از کودکی مثال در یک خ انواده زحم تکش
بار آمده بزرگ شده در یک خانواده ادل مطالعه و عالقهمند به م،ائل سیاس ی ب ار
آمده باشد یا در یک خانواده اصال اابالی بی توج ه ب ه م ،ائل سیاس ی متعل ق ب ه
طبقات باایی با دلب،تگی دایی به م،ائل زندگی مادی و م،ائلی از این قبیل پ رورش
یافته باشد.
یعنی به این ترتی میبینیم که عالوه بر آخ شرایطی که خیلی س اده در ب دو ام ر
در یک قرخ پیش یک قرخ و نیم پیش مطرح بود یک رشته م،ائل شخصی د م وارد
میشود که از دماخ اول م ،ئله پ ایرش گاش تن از ی ک غرب الی مط رح م ی ش ود.
درست است که احزاب تودهای نبای،تی در پی نخبهگرایی باش ند یعن ی س وراخدای
این غربال را نباید آخ قدر تن بکنند که خیلی خیلی نخبهدا بتوانن د از آخ بگارن د ام ا
آخ قدر دم نباید باز باشد که در چه در آخ ریختی راحت از آخ بگارد .چ وخ در واق ع
م،ئله سره را از ناسره جدا ک ردخ ادمی ت زی ادی دارد .چ را ک ه بع ددا در جری اخ
مبارزه است که دشواریدا رخ مینماید و اگر این ویژگید ای شخص ی م ورد توج ه
قرار نگرفته باشد آخ وقت دردسردایی فرادم میآید که تنها متعلق ب ه خ ود آخ ف رد
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نی،ت .آخ فرد ممکن است ببُرد و ب رود ام ا ب رای تش کیالت ب رای رفق ایش ب رای
ک،انی که دمرادش د،تند دردسر آفرین میشود.
ب ری ب ودخ از معای

معم ولی در جامع ه دروغگویید ا الواطید ا دم ه آخ

چیزدایی که از م،ئولیتپایری فرد کم می کند و بالمآل موج میشود که اگر ک ،ی
با این خصوصیات به عضویت در بیاید و در واقع بنیاخ روابط را تضعیف بکند واجد
ادمی ت زی ادی اس ت! ب ه دم ین عل ت د م خیل ی روی ای ن خصوص یات شخص ی و
خصلتدای متعالی توجه میشد  .و بار دیگر اشاره م ی ک نم ک ه ب ه دیچوج ه حال ت
افراط و تفریط در این گزینش مورد توجه حزب نبوده اما در حد معقول چ را ادمی ت
داشته.
«حزب سوس یال دموکراس ی» در ش رایط تزاری ،تی و تعقی

پلی ،ی طبع ا ب ه

سادگی نمی توان،ت پا بگیرد و بدوخ تردید اطال دارید که روزنامه « ای ،کرا» نق ش
بزرگی در دمه ابعاد شکل گیری یک تشکیالت بازی کرد.
روزنامهای را لنین ابتکار کرد که عدهای نقش تهیه مطال روزنامه مقالهنوی ،ی
خبر نوی،ی را عهده دار بودند عده ای وظیفه تدارک مصالح این روزنامه کاغ اش
مرکبش چاپخانه اش را به عهده داش تند  .ک ،انی در چاپخان ه بای ،تی ک ار بکنن د ؛
بنابراین بای،تی تب ر کار چاپ را داشته باشند؛ و بعد از اینکه روزنام ه آم اده ش د
ک،انی باید این را در امر توزیعش عملی بکنن د  .یعن ی ب ه ای ن ترتی

ی ک روزنام ه

مخفی به وجود آورند  .یک گروه مرتبط با دم با تق،یم وظ ایف مشخص ی ک ه ای ن
کار انجام بگیرد .یعنی یک د،تهای به وج ود میآی د ک ه ظ ادرا س ازمانددی نش ده .
گفتهاند ح،ن تو ب رو کاغ ا بخ ر عل ی ت و ب رو مرک

بخ ر ت و در چاپخان ه چ وخ

تخصص داری تو این کار را بکن تو وقتی که روزنامه آماده شد برو ...چند نفر د م
این مقالهدا را بنوی،ند و  ...بنابراین پایه یک تق،یم کار و انجام یک کار م نظم ش کل
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گرفته بود .خوب این تجربه اولیه ای بود که در آنجا انجام گرفته بود و بع د د م رفت ه
رفته گ،ترش پیدا کرد.
چگونگی حوزه دایی که ابتدا صرفا در م ل زندگی اعض اء ش کل میگرف ت ؛ بع د
ضرورت اینکه حوزه دا در م ل ک ار ف رادم بیای د و س رانجام ب ه ج ایی رس ید ک ه
مقتضیات ایجاب می کرد که در دو وجود داشته باشد .اینها دمه چگونگی ارتب اط ی ک
قاعده معین را ت،هیل میکند .مثال کارگراخ ذوب آدن منطقی است که حوزهدایش اخ
در ذوب آدن باشد  .یا کارخانه ن،اجی را یکجا سازمانددی بکنند.
یک دسته مشکالت مربوط به جمع شدخ و شناس ایی آنهاس ت ک ه ایج اد اش کال
میکند .در حزب توده ایران از دماخ بدو امر ب ر اس اس چن ین تجرب های ک ار انج ام
گرفت .البته این توضی اتی که من میددم الزام ا ب ه ای ن معن ی نی ،ت ک ه ع اری از
نقایص بوده عاری از بیتوجهیدا و بیم ،ئولیتیدا ب وده چراک ه ک م توجهید ای
فراوانی انجام میگرفته به ویژه ابتدای امر چ ه ب ،ا ص رفا ب ر مبن ای آش ناییدای
اولیهای که افراد داشتند معرف ک،انی میشدند که به عضویت در آیند بدوخ اینک ه
واقعا آخ فرد صالحیت کافی داشته باشد.
اما آنچه که در باره کاراکتری،تیک گفتم دقیقا در س ازماخ اف ،ری رعای ت ش د.
چرا که صرف نظر از اینکه میخواست یک تشکیالت مخفی باشد و طبع ا ک ،انی ک ه
در این سازماخ می خوادند فعالیت بکنند باید آم ادگی پرداخ ت دزین ه س نگینتری را
داشته باشند عالوه بر آخ نظامی دم بودند و ح،اسیت م،ئله مضاعف می شد.
و لاا روی این تق،یماتی که به اجمال اشاره ک ردم خیل ی دقی ق توج ه میش د! و
بهاصطالح آشناییدای شخصی دوستی رفی ق ب ازی و از ای ن قبی ل نمیتوان ،ت
نقش زیادی در آخ داشته باشد  .چرا که در واق ع ع الوه ب ر گزارش اتی ک ه ی ک ف رد
مع رف درب اره د واداری میفرس تد ک ه دارد روی او ک ار میکن د و آخ ب رگ
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کاراکتری،تیک رادم پر کرده و به سازماخ حزب فرستاده گزارش اتی از اف راد دیگ ر
دم دریافت میشد که بالم آل آخ ف رد م ورد توج ه را در م یط ک ار ی ا ج ای دیگ ر
میشناسند.
مثال منی که اف،ر دانشکده اف،ری د،تم و گزارشی از یک اف،ر دیگر از دانش کده
اف،ری فرادم کردم و به گمانم این آدم مناسبی است و آخ خصوصیات مثب ت را دارد
و میتوانم برای ک ار س مپاتیزانی مع رفش باش م وقت ی آخ ش خص را ب ه س ازماخ
معرفی می کنم حداقل از دو نفر دیگر در آنج ا خواس ته میش ود ک ه در ب ار فالن ی
گزارش بفرستند ؛ نظرشاخ را در باره فالخ ک س بگوین د ب دوخ اینک ه ارتب اطی ب ا او
برقرار بکنند  .و اینها میدیدند که در م یط ک ار چ ه داوری ی روی ای ن ف رد د ،ت
دوستانش چه ک،انی د،تند با کی بیشتر م شور د،ت و ...
در واقع برآیند این گزارشات است که اطالعات تکمیلی میددد و اتخ اذ تص میم را
آساخ میکند .و به دمین علت دم واقعا بعد از دس تگیریدای س ال  1333و ل و رف تن
سازماخ نظامی ما دیچ آدم نابابی میاخ خودماخ نداشتیم! جز اینکه در جریاخ زن داخ
و احکام اعدام ک،انی بریدند! که خوب چناخ چیز عجیبی نی،ت! ولی ب ه دیچوج ه
حتی یک نفر پلیس یعنی یک فرد نفوذی در سازماخ وجود نداشت!
معموا در سازماخدا یکی از م،ائلی که مورد توجه ق رار میگی رد م ،ئله نف وذ
دشمن د،ت و دمواره فرض بر این است که

به ویژه در بخش قاعده نف وذ انج ام

میگیرد .بعد از انقالب بهمن س ال  13۵7وقت ی ک ه ح زب تجدی د حی ات علن ی ک رد
می دانید که در واقع سازماخ یافتگی ح زب در ای ن س ال من بعش س ه ج ا ب ود یک ی
رفقایی که از مهاجرت بازگشتند که بیشتر عناصر کادر حزب را تش کیل م ی دادن د و
در واقع در شع فعال بودند .بخشی «سازماخ نوید» بود که در دوراخ رژی م گاش ته
فعالیت مخفی داشت و از یک رشته فعالیتدای خ وب مخف ی ک اری برخ وردار ب ود
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بخشی دم رفقایی بودند که از زنداخدا آمدند .البت ه بج ز «س ازماخ نوی د» گروهد ای
مخفی دیگری دم بودند که بر اساس آخ دیرکتیو قردنمود گاشته یعن ی « فعالی ت ب ر
اساس رعایت اصل عدم تمرکز» شکل گرفته بودند و دم ه در ی ک ج ا متمرک ز نش ده
بودند .
در واقع اگر در طول تاریخ دم بعض ی وقتد ا ض رباتی ب ه س ازماخدای مخف ی
حزب وارد میشد به علت عدم رعایت این امر بود .گروه دایی حول ی ک نف ر دو نف ر
جمع می شدند و با پایرش مواضع حزب

که دفترش و سازمانش در خ ارج ب ود

مادام که د،ته خودشاخ را حفظ میکردند سالم میماندند  .بعد ک ه ب رای گ ،ترش
سازمانی تالش می کردن د از ی ک ج ایی لطم ه میخوردن د .ب ه خص وص م امورین
ساواک وقتی که نفوذ میکردند اص رار در گ ،ترش س ازمانی داش تند اص رار در
پیوند و ایجاد حلقهدایی بین این گروهدای مختلف داشتند! یکی دیگ ری را میشناس د
به اصطالح تو کجا من آنجا تو آنجا .خیلی خوب بیایید یکی بکنیم! دمین یک ی ک ردخ
ع الوه براینک ه موجب ات ب اابردخ ری ،ک نف وذ میش ود امک اخ بیت دبیریدا
بیاحتیاطیدا و شناساییدای فراواخ را باا می برد.
در فعالیت پنهانی م،ئله شناساییدا خیل ی ادمی ت دارد و یک ی از توص یهدا د م
دمین است که شناسایی دا به حداقل ممکن برسد .اصال اگر ض رورت نداش ته باش د
دیچ دلیل ندارد ک،ی کس دیگر را بشناسد .اینکه چق در واقع ا ای ن انض باط رعای ت
بشود و افراد منضبط بار بیایند واجد ادمیت ب،یار باایی است! از جمله تمایزاتی ک ه
در گاشته سازماخ نظامی ما با دیگر بخشدای حزب داشت این منضبط بودنش بود
در واقع انضباط حزبی دمراه با انضباط نظامی رعایتدای ب،یار را مضاعف ک رده
بود.
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چگونگی سازمانددی تشکیالت چ ه در حوزب تووده ایوران و «ح زب کمونی ،ت
ات اد شوروی» چه رویدم رفته دیگر احزاب کمونی،ت تقریبا مشابه است .معموا
یک قاعده شامل حوزهدای متعدد د،ت که تعداد افراد در حوزه متناس

ب ا ش رایط

تعیین میشود .اگر شرایط علنی باشد حوزهدای کثیرالعده د،ت.
پیش از سال  1327در کلوپ حزب توده ایران نیمکتدایی چیده شده بود و چیزی
در حدود سی چهل نفر مینش،تند یک نف ر د م ب ه عن واخ گوین د ح وزه برایش اخ
ص بت میکرد .گوینده معموا یکی از نظریه پردازدا یا ردب راخ ح زب ی ا کادرد ایی
است که آموزش کافی دیده اند آگادی سیاسی قابل توجهی دارند مبانی تئوریکشاخ
خوب است  .و یک نفر دم م،ئول ح وزه اس ت ک ه کارد ای ارتب اطی و  ...را س اماخ
می ددد که چه روزی در چه جایی جمع بش وند احیان ا چ ه وظ ایفی خ ارج از ح وزه
بای،ت انجام بددند منجمله توزیع اعالمیه دا چ ،باندخ تراکتد ا ی ا احیان ا ت دارک
شرکت در تظادرات حضور در فالخ کارخانه ب ثدایی که بای،تی در م ل ک ار ب ا
کارگراخ دیگر انجام بددند یا م،افرتدایی که به روستادای اطراف بای،تی بکنن د ت ا
پیوندی بین شهر و روستا وجود داش ته باش د و  ...اینه ا دیگ ر از وظ ایفی اس ت ک ه
حوزه انجام میددد و مربوط به گوینده آخ حوزه نی،ت .
اما معموا در کشوردایی چوخ ایراخ این ایام این دوره د ا و ای ن ش رایط کوت اه
مدت است؛ آنچناخ که حزب تجربه کرد .اص وا س ازماخدای چ پ در کش وردایی از
نو کشور م ا عم ال ناگزیرن د خودش اخ را ب رای ش رایط غی ر علن ی آم اده بکنن د و
اینجاست که طبعا حوزهدا از تعداد اندکی برخوردار میشوند و معموا بین سه تا پنج
نفر د،تند .
در حوزه یک م،ئول و یک م،ئول دومی دارد .تق،یم برنامه م ی ش ود ک ه م ثال
ک،ی ب ث اخبار را انجام بددد ؛ و به طور ثابت دم نی،ت در درجل،ه یک نفر عهده
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دار این وظیفه می شود .برنامه آموزشی دم در حوزه د ،ت ک ه اگ ر م ،ئول ح وزه
توانایی انجام کار آموزشی را داش ته باش د ب ه عه ده خ ودش ق رار م ی گی رد .در
ردهدای بااتر که آم وزش مق داری س نگینتر میش ود اف راد دیگ ری ک ه در بخ ش
آموزش د،تند میآیند و این برنامه را انجام میددند  .معموا در د ر ح وزهای ب رای
جل،ه آینده قرار مشخص گااشته و م ل و ساعتش معلوم و وظایفی که د ر ک س در
نوبتش باید انجام بددد روشن می شود.
حوزهدای قاعده به این ترتی

ک ه عن واخ ش د د ر ک دام ی ک م ،ئول دارد .ای ن

م،ئولدا خودشاخ در حوزهای به ن ام ح وزه م ،ئولین ش رکت میکنن د .روال ک ار
بهدمین شکل است که در حوزه قاع ده د ،ت  .ض من اینک ه د ر م ،ئول بای ،تی از
حوزه خودش یک گزارش ارائه بددد .در این گزارش الزاما اسم اف راد ح وزه م نعکس
نمیشود .معموا با یک رشته نشانهدا و عالیمی مطرح میشود که برای م،ئول دماخ
حوزه شناخته شده است .حاا یا با عدد یا با عالیم دندسی یا ب،ته به ابتک اری اس ت
که در آخ سازماخ انجام بگیرد.
در حزب به طور کلی مجموعه تشکیالت را یک درمی تشکیل میداد که معم وا در
سازماخدای دیگر دم به دمین صورت د،ت .در قاعده «حوزهدای قاعده» د،تند که
ب،ته به شرایط معین ت،هیالتی که وجود دارد به صورت حوزهدای م ل زن دگی ی ا
م ل ک ار اس ت .ب ااتر «حوزهد ای م ،ئولین» د ،تند و ب ااتر از آخ کمیت هدایی
تشکیل می شود به نام «کمیته بخش».
در واقع م دودترین کمیتهدایی که در حزب وجود دارد کمیته بخش اس ت .یعن ی
از اینجا به باا دیگ ر اس تخواخبندی س ازمانی دارد ش کل میگی رد .ای ن ق ،متدای
پایینی تقریبا مثل ریشهدای یک درخت است که کمت ر ش کل معین ی دارد از د ر س و
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میرود .در این خانه میرود به آخ م له میرود به این کارخانه م یرود ول ی د ر
قدر که باا میآید یواش یواش شکل ساقه و تنه به خودش میگیرد.
آخ احتمالی که اشاره کردم که در س ازماخ سیاس ی چ پ ب رای درص د امنی تش
مورد توجه قرار میددد مربوط به دمین پایین تر از کمیته بخش است .یعنی فرض را
بر این می گاارد که از کمیته بخش به پایین به احتمال ب،یار زی اد درون ش عناص ر
نفوذی د،تند.





خود کمیته بخش؟

نه نه در واقع با اینکه اصل بر این است که کلی ه م ،ئولین در جری اخ انتخاب ات

ارگاخ مربوطه شاخ باا آمده باشند ول ی عم ال در ب دو ش کل گی ری چن ین چی زی
مقدور نی،ت  .منتص می شوند  .و دمین انتص اب زمین ه انتخ اب بع دی را ف رادم
میکند .افرادی که ازدماخ ابتدای عضویتشاخ با ح،ن علی جعفر آشنا ش دهاند و ای ن
ح،ن علی جعفر ک،ی نی،ت مگر اینکه کس دیگری گفته باشد ت و فع ال ب رو م ،ئول
اینجا باش تا بعد م،ئول انتخاب بشود بعد از یک سال دو سال که با دم کار کردن د
خود به خود این م،ئول انتصابی اتوریتهای قآمریت ی پی دا میکن د ک ه اگ ر بخوادن د
انتخاب بکنند به احتمال زیاد باز او را انتخاب میکنند .ولی در واقع این آخ جودرهای
که در امر انتخابی مورد توجه است نی،ت  .و از دماخ اول یک مق دار جانبداران ه ب ا
این فرد عمل شده.
به م

اینکه در این جامعه مشخص بشود که یک اعالمی های در آم ده و اع الم

شده که حزب توده ایران میخوادد تشکیل بشود و در کس ت ت ای ن ش رایط بیای د
عضویتش پایرفته می شود چه ب،ا از دماخ ابتدای امر فردی دان ،ته و آگ اه بیای د.
خوب دستگاهدای امنیتی از توده مردم خیلی خیلی آگاهتر و آم اده ت ر و دوش یارتر

131

د،تند  .قبل از اینکه فالخ کارگر کارخانه عالقهمند و دوادار بشود قبل از اینک ه ف الخ
عضو فعال حزب تشخیص بددد فالخ کس مناس است برود سراغش و  ...بالفاص له
دس تگاه امنیت ی ع دهای را تعی ین میکن د یک ی در م یط ک ارش دیگ ری در م ل
ت صیلش و  ...خودش را کشته مرد این ح زب نش اخ میدد د .مرت

د ر روز ش ما

نگادش میکنی میبینی یک روزنامه «مردم» یک « به س وی آین ده» دم رادش اس ت.
خواه ناخواه از دماخ اول نظرت جل میشود که این چ ه د واداری اس ت! چ ه بچ ه
عالقهمندی است! دمه روزه روزنامه را اول وقت میخرد! خ ود ب ه خ ود ی ک معی ار
است .و به این ترتی زمینه برای نفوذ این گونه افراد فرادم است.
گاشت ایام است که رفته رفته مشخص میکن د ک ه ای ن گزینشد ا ت ا چ ه ان دازه
درست است .دمواره فرض براین گااشته میشود که از کمیته بخش به پایین احتمال
چنین نفوذی فراواخ است .و تمام تالش بر این است که از کمیته بخ ش ب ه ب اا دیگ ر
ک،انی باشند که روی آنها صد در صد جای تردید نباشد .ولی دم واره میتوان د ای ن
احتمال به قوت خودش باقی باش د منته ا درص دش ن اچیز ش ده اس ت .ای ن م ،ئله
دمواره باید مورد توجه باشد.
خوب در شهر درشهرستاخ در روستا بخشدای گوناگونی دارد که به اس تناد
بزرگی یا کوچکی تعدادی کمیته بخش دارد .بعد «کمیته شهر» شکل میگی رد .ارگ اخ
حزبی شهردای یک ایالت ت ت عنواخ «کمیته ایالتی» نامیده میشد که ب ااتر از کمیت ه
شهر بود ولی بعضی جادا کمیته شهر دماخ کمیته ایالتیاش بود.
اما در مجمو بعد از «کمیته بخش» «کمیته شهر» به وجود میآی د و ب اای کمیت ه
شهر «کمیته ایالت» که چند شهر را در بر می گیرد و ب ااخره بع د از کمیت ه ای التی
«کمیته مرکزی» است که نمایندگاخ ایاات مختلف در آنجا شرکت می کنند .و در کمیته
مرکزی دم معموا یک «دیئت سیاسی» مثل پولیت بورو که در جادای دیگر بود
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و

بااخره بااتر از آخ ارگانی به صورت «دیئت دبی راخ» دبیرد ای کمیت ه مرک زی و
«دبیر اول» یا دبیرکل در راسش قرار دارد .درست درم به این ترتی شکل میگیرد.
اما این در واقع یک سازمانددی درمی بود .ولی در سازماخ سیاسی یک گ،ترش
افقی دم دارد .گ،ترش افقیاش برای انجام یک سل،له کاردایی اس ت ک ه مرب وط ب ه
کار تشکیالتی نی،ت بیشتر امور اداری امور تئوریک امور مالی ام ور آموزش ی
و  ...است  .یعنی اگ ر در ای ن د رم تش کیالتی م ا دارای کمیت هدای مختل ف از کمیت ه
مرکزی به پایین تا کمیته بخش د،تیم در تشکیالت افق یاش دارای «ش ع » د ،تیم.
در گاشته به آخ کمی،یوخ میگفتند ولی در سازمانددی بعد از س ال  13۵7ش عبهدا
به وجود آمد  .مثل ش عبه ک ارگری ش عبه رواب ط عم ومی ش عبه سیاس ی ش عبه
ددقانی شعبه کاردای تودهای شعبه زناخ و به این ترتی ...
 ببخشید ،این تفاوت نامی که از سال  ۱۳۵۷به بعد به وجود آمد فقط تغییر نام بـود
یا نه  ،عملکرد را هم در بر میگرفت؟ منظورم «کمیسیون» و «شعبه» است.


چرا در عملکردشاخ دم خیلی مشخصتر یعنی بارز بود که این شعبه کارش ای ن

است .در گاشته اساساٌ به این تعداد و وسعت نب ود .در دد ه بی ،ت در کن ار کمیت ه
مرکزی ارگانی به وجودآمده بود به نام کمی،یوخ تفت یش  .دم اخطور ک ه از اس مش
برمیآید شامل یک رشته مراقبتدایی چه از ل ام ت لی ل ش عاردایی ک ه از س وی
ردبری حزب توسط کمیته مرکزی تعیین می شد چه آموزشد ایی ک ه در بخشد ای
مختلف حزب مورد توجه قرار میگرفت چه م،ائل گوناگونی که از نقطه نظر رواب ط
ردبری با بدنه و چه روابط افراد بدنه با خودشاخ چه اعضای ردبری با دمدیگر پیش
میآمد کمی ،یوخ تفت یش عه دهدار تهی ه گزارش اتی در ای ن زمین ه و احیان اً اتخ اذ
تدابیری برای مواجه شدخ با این م،ئله بود .
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در دور بعد ما به جای کمی،یوخ تفتیش ش عبهای ب ه ن ام «ش عبه بازرس ی و
رسیدگی» به وجود آوردیم .اساسا آخ لفظ را بیشتر امنیتی دیدیم« .کمی،یوخ تفتیش»
آدم را به یاد تفتیش عقاید و تفتیش رضاخانی میاندازد.
یا در گاشته شعبهای داشتیم ب ه ن ام ش عبه معاض دت .وظیف ه ش عبه معاض دت
رسیدگی به وضعیت اعضایی بود که دستگیر میش دند .رس یدگی ب ه خ انواده آنه ا
جمع آوری اطالعاتی که خانوادهاش دنگام دیدار و مالق ات ک،

میکنن د از ل ام

پرونده ضرورت گرفتن وکیل برایش و ...عین این کار را در این دوره م ا در «ش عبه
روابط عمومی» به وجود آوردیم که یک شاخه معاضدتی این کار را عه ده دار ش ده
بود و در واقع زیر مجموعه شعبه روابط عمومی بود.
وظایف شع در دوره بعد از سال  13۵7خیل ی مش خصتر ب ود .در گاش ته اوا
تعداد کمی،یوخدا به این گ،تردگی نبود و بع د د م برایش اخ ی ک ت داخل وظ ایف ب ه
وجود میآمد .چوخ دوره فعالیت علن ی ح زب کوت اه و ت ا س ال  1327ح زب خیل ی
جواخ بود .تجربه ن،بتا اندکی داشت و با یک اقبال قابل توجهی دم مواجه شده ب ود.
پس خود به خود یک تداخل وظایف انجام میگرفت .کادردا دم آخ ورزی دگی ک افی را
نداشتند .بگاریم از اینکه یک عده در واقع ک،انی بودند ک ه س ابقه ک ار در گ روه «۵3
نفر» را داشتند یا برخی خیلی قبلتر فعال بودند.
شخصیتدایی مثل عبدالصمد کامبخش ایرج اسکندری رادمونش و  ...اص ال در
«حزب کمونی،ت ایراخ» ب ه ص ورت جوانانش اخ ک ار ک رده بودن د .ی ا ک ،انی مث ل
کامبخش و اسکندری و  ...ک،انی بودن د ک ه از س ال  1313ک ار س ازمانددی مج دد
بقایای حزب کمونی،ت را به عهده گرفتند .اینها تجربیاتی داشتند اما تک و توک بودند.
ک،انی مثل روستا و  ...اندک بودند .ولی ک،انی که عهده دار وظایفی در کمیت ه د ای
مختلف یا در کمی،یوخدای مختلف بودند واقعا عم دتا ج واخ بودن د و تجرب ه ان دکی
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داشتند اما سرشار از شور و عالقه و ایماخ بودند .پس این ت داخالت احتم الش خیل ی
زیاد بود.
اما پس از سال  13۵7و تجدید سازماخ حزب دماخ بخشی ک ه اش اره ک ردم در
واقع پایه گااراخ تشکیالت ن وین ح زب بودن د  .تقریب ا دم ه ش اخ از تجربی ات قاب ل
توجهی برخوردار بودند .کادر جوانش دم حتی در فعالیت مخفیاش ن ،بتا ورزی ده
شده و آشنایی پیدا کرده بود  .زنداخ دیدهدا که خوب سابقه فعالیت سیاسی داش تند
و در زنداخ دم با دمه گروه دای سیاسی مختلف انتقال تجربه کرده بودند .مه اجراخ
دم که آمده بودند صرفنظر از اینکه خودش اخ س ابقه و تجرب ه زی ادی داش تند در
واقع بیشتر در شع کار می کردند.
این شکل گیری ِ سازمانددی ِ افقی خیلی زودتر انجام گرف ت ؛ ب ه عل ت اینک ه در
واقع بیشتر استخواخداردای حزب در این شع قرار گرفتند  .اصوا نظر بر این ب ود
که رفقایی که از مهاجرت آمده اند کمتر می توانند در ارتباط تشکیالتی ب ا بدن ه ق رار
بگیرند .دم به ل ام اینکه یک مقدار سالمند بودند دم ب ه ل ام اینک ه آش نایی خیل ی
زیادی با م یط تعاملی افراد نداشتند دم اینک ه ص الح نب ود .اص وا ت واخ آنه ا نی ز
اجازه نمیداد که در بدنه تشکیالت فعال باش ند و عم دتا در س ازمانددی ش ع ق رار
گرفتند  .از تجربیاتشاخ دم استفاده شد .
در شعبه واقعا به یک عضو کمیته مرکزی احتیاج داشت که مدیر آنجا باشد و ی ک
دسته افراد دیگری را ددایت کند که لزومی نداشت از ل ام رده بن دی ک ادر ی ا رده
باا باشند میتوان،ت یک عضو ساده دم در این شعبه باشد.
اما در کمیتهدا حتما ردهدای تشکیالتی اساس بود .چوخ دمه بای د از پ ایین آم ده
باشند م،ئول شده باشند تا برسند به احیانا کمیت ه ش هر برس ند ب ه کمیت ه ای التی
برسند به کمیته مرکزی برسند به دیئت سیاسی برسند به دیئت دبیراخ .خواه ناخواه
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این طبق ه بن دی پای هدای رده تش کیالتی را تعی ین م ی ک رد و متناس

ب ا پختگ ی

سیاسی متناس با فعالیتی که کرده و سپردخ و پایرش م،ئولیت س نگینتر دم ین
طور بااتر می رفت.
یکی از م،ائلی که خیلی مورد توجه حزب بود و به تجربه دم ثابت ش ده ب ود ک ه
ادمیت دارد «شعبه کاردای ت ودهای» ب ود .ش عبه کارد ای ت ودهای در واق ع مش ابه
چیزی بود که امروز ت ت عنواخ س مندا قاخ.ج ی.او .مط رح اس ت .آخ زم اخ ش عبه
کاردای تودهای چنین فعالیتدایی را انجام میداد .اف رادی را داوطلبان ه از حوزهد ای
مختلف از بخشدای مختلف ب،یج میکردند و رادیِ ق،متدای مختلفی میشدند .ی ا
مثال میرفتند در روستادا با روستاییدا کار میکردند .این غیر از کار ددق انی اس ت.
مثال میرفتند مبارزه با بی،وادی و برای آنها کالس اکابر تشکیل میدادند یا میرفتن د
زناخ را آشنا میکردند با یک سل،له م،ائل زندگی خ انوادگی م ،ائل بهداش تی در
خانواده دا یا م،ائل کودکاخ چگونگی آم وزش و تربی ت کودک اخ و ...چیزد ایی ک ه
امروز میبینیم در سطح گ،ترده مملکت در N.G.Oدای مختلف دارد انجام میگیرد.
در این شعبه داوطلباخ آموزشدایی میدیدند ودر روس تادای اط راف حت ی در
م الت فقیر نشین کشور سراغ سالمنددا پیرمرددا و  ...میرفتند کالسد ای اک ابر
برای زخدا مرددا تشکیل میدادند و ...
خیلی کار مهمی بود و پیشرفتش دم میتوان،ت اثرات ب،یار ب،یار مفیدی به ب ار
بیاورد  .ک،اخ زیادی بودند که اصال د یچ نگ رش سیاس ی نداش تند و پتان ،یل ک ار
سیاسی را دم نداشتند اما در م لهشاخ میگفتند که آخ خانم تودهای در دفت ه میآی د
اینجا و بچ هدای م ن را درس میدد د .ای ن خ ود ب ه خ ود ی ک علق های راب ه وج ود
میآورد.
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و نه صرفا از نقطه نظر ایجاد یک چنین داوری که به خودی خود ادمیت دارد
بلکه اصوا به وجود آمدخ یک پیوندی بین بدنه حزب ب ا ت وده م ردم مه م اس ت  .ب ا
توده مردمی که دیچ گونه فعالیت سیاسی دم نمیکنند ولی سرانجام آخ نیرویی اس ت
که در جامعه وجود دارد و در آینده می تواند نقش ایفا بکند.
شع گوناگونی که بر ح ،ضرورت به وجود آوردیم ب ه ت دریج گ ،ترش پی دا
کرد .اولین شعبهای که بهوجود آمد «شعبه تشکیالت» بود که خ ود ب ه خ ود م ،ئول
تش کیالت نمیتوان ،ت ب ه تنه ایی ک ار تش کیالتی را انج ام بدد د ؛ چ را ک ه در ای ن
تشکیالت آنکتدا قبرگهدای درخواست عضویت جمع میشد بای،تی ک،ی موظف
باشد که به ک،انی که مراجعه میکنن د ای ن ورق ه را ت وی ل بدد د و از آنه ا ت وی ل
بگیرد .وقتی که تعداد مراجعه زیاد باشد اف راد بیش تری بای د ای ن وظیف ه را انج ام
بددند .بعد این آنکتدا باید کالسه قدستهبندی تنظیم و جابهجا شود .از ل ام امنیتی
نمیتواند در جایی قرار بگیرد .آرشیوی باید داشته باشد که در م ل امنی قرار بگیرد.
بعد بر این پایه وقتی که آنکتدا به مرحله پ ایرش میرس د طبع ا بای ،تی ب ه ج ای
معینی در فالخ شهر در فالخ کمیته احاله بشود به م،ئول معینی که در آخ کمیت ه
د،ت معرفی بشود و...
به این ترتی اولین شعبه شعبه تشکیالت د،ت که طبع ا اف راد ن ،بتا پخت ه و ب ا
سابقه بای،تی در اینجا کار بکنند ولی به تدریج یک رش ته کارد ای ع ادی د ،ت ک ه
نیازمند سابقه زیاد نی،ت ولی بدوخ تردید ک ،انی ک ه در ای ن بخ ش ک ار م ی کنن د
بای،تی از اعتماد کافی برخوردار باشند .
دمزماخ «شعبه روابط عمومی» و «روابط بینالمل ل» ح زب بای ،تی ش کل بگی رد.
چوخ در تشکیالت سیاسی یک بخش ارتباطات درونی خودش را دارد که تشکیالت ب ا
کمیتهدای گوناگونش با اعضای خودش ای ن ک ار را انج ام میدد د .دیگ ری ارتب اط
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ح زب ب ا بی روخ خ ودش اس ت ک ه ش امل دو ق ،مت م ی ش ود یک ی ارتب اط ب ا
سازماخ دای سیاسی داخل کشور ادارات نهاددا و غیره و یکی با احزاب کمونی ،ت
خارج.

 با خود نظام هم همین شعبه ارتباط برقرار می کند یا نه؟


بله بله شعبه روابط عمومی  .چوخ به در حال این روابط عمومی اس ت .از جمل ه

کاردای ب،یار گ،تردهای که در مقابل حزب قرار می گیرد دم ین وظ ایفی اس ت ک ه
شعبه روابط عمومی عهده دارش می شود .خیلی کار ح،اسی است!
در مورد فعااخ شعبه روابط عمومی صرفنظر از داشتن ویژگیدایی که مربوط
به امکاخ برقراری رابطه است یعنی معروف اس ت ک ه میگوین د ف الخ ک س رواب ط
عمومی اش قوی است یعنی خیلی راحت بتواند با افراد ارتباط برقرار کن د از ل ام
گفتگو از ل ام ب ث کردخ خوش برخورد بودخ و مهمتر از ای ن م ،لط ب ودخ ب ه
موضع سازماخ خودش و واقف بودخ به مواضع طرفدای مقابلی که م ی خواد د ب ا
آنها ارتباط برقرار کند این وظیفه ن،بتا سنگین می شود.
با جدیدترین موض عگیریدای س ازمانش بای د ک امال آش نا باش د ب ا جدی دترین
مواضعی که ن،بت به حزبش گرفت ه ش ده بای د آش نا باش د یعن ی تم ام مطبوع ات
بای،تی در شعبه روابط عمومی خالصه بشود نمون ه ب رداری بش ود ب ه خص وص
آنجا که در باره حزب اظهار نظری توسط ک،ی روزنامهای حزب دیگ ری ش ده ی ا
توسط مقامات م،ئول شده .آیا تهدید درونش بوده؟ آیا انتقاد بوده؟ آیا ایراد بوده؟ و
تهیه گزارش برای دیئت سیاسی که چه انتقاداتی ن،بت به حزب شده .
یک دسته انتقادات درونی است که توسط تشکیالت م ی آی د و در دیئ ت سیاس ی
مطرح می شود .یک دسته انتقادات د،ت که دیگراخ مطرح کردهان د و عم ده انتق ادات
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از آنجا میآید .و این گزارشدا در و اقع برای ردبری یک حزب دشدار اس ت ک ه چ ه
برخوردی دارند با ما میکنند از کجای کار ما ایراد میگیرند؛ آیا ای راد م ی گیرن د ی ا
ایراد وجود داشته؟ اینها دمه م،ائلی است که خیلی مشخص است.
از جمله گزارشاتی که ما در روابط عمومی داش تیم آم اری ب ود ک ه د ر دفت ه از
بازداشت شدگاخ و آزادشدگانماخ داشتیم .در این دفته چند نفر از رفقایماخ بازداش ت
شدند؟ این گزارشی بود که تشکیالت موظف بود مرت به روابط عمومی بدد د چ را
که روابط عمومی متقابال در تالش آزاد کردخ رفقایماخ از زنداخ و مقای ،ه ای ن ب ود
که ما به کدام سمت داریم میرویم؟! این خیلی کمک میکرد ب ه نگ رش ردب ری ح زب
برای سیاستگااریدایش  .که فضا دارد ب،تهتر میشود؟یا دارد بازتر میشود؟
یا گزارشاتی که در باره نگ رش س ازماخدای سیاس ی مختل ف ن ،بت ب ه ح زب
میرسید کدامش خیل ی خیل ی خص مانه و خص مانة آگادان ه اس ت؟ یک ی برخ ورد
خصمانه دارد ولی نا آگاه است .به خوبی میشود حدس زد که ایناخ اصال موضع م ا
را نفهمیدهاند یا ت ت تاثیر تبلیغات معینی قرار گرفتهاند که دمین جوری میگویند که
حزب توده این طور ...ولی وقتی که تشکیالت جهت میددد به رفقا که سراغ ای ن گون ه
افراد بروند و با توضیح این مطال آناخ را روشن کنند ب،یاری از ای ن برخوردد ای
خصمانه فروکش میکند .وقتی که این نو ددایت انجام می گیرد چقدر خوب میتواند
پیشداوریدایی که ناشی از ناآگادی بوده یواش یواش تبدیل به آگادید ایی بکن د ک ه
خیلی به تغییر موضعگیریدای نیرودای دیگر ن،بت به ح زب و سیاس ت آخ و غی ره
کمک میکند.
«شعبة روابط بین الملل» تامین کننده ارتباطاتی است ک ه ح زب ب ا س ایر اح زاب
برادر دارد .تمام احزاب کمونی،ت دنیا در گاشتة دور در «کمینترخ» ب ا د م مرب وط
میشدند و بعد از جن دوم جهانی م،ئله «کمنیفرم» مط رح ش د .در واق ع ی ک دفت ر
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اطالعاتی بود که ارتباط احزاب کمونی ،ت را برق رار میک رد و بع د از آخ دیگ ر ن ه
بهصورت ی ک نه اد رس می ب ا حض ور دم ه نماین دگاخ اح زاب ول ی ص رفنظر از
دمایشدای دورهای که نماین دگاخ اح زاب در آخ ش رکت میکردن د مجل های منتش ر
میکرد به ن ام «ص لح و سوسیالی ،م» ک ه مق رش در پ راگ ب ود و معم وا اح زاب
کمونی،ت احزاب برادر نمایندگانی در این مجله «صلح و سوسیالی،م» داشتند.
صرف نظر از اینکه بعضی دا ن،خه ای از خود این مجله را با دم اخ چن د زب انی
که در آنجا چاپ میشد توزیع میکردند ولی بعضی از احزاب اوا ای ن مجل ه را ب ه
زباخ ملی خودشاخ ترجمه م ی کردن د و مزی د ب ر آخ ی ک ض میمهای را ب ه وج ود
آوردند که به زباخ خودشاخ توضی اتی می دادند .مثل نشریه «م،ائل بین المل ل» ک ه
ح زب انج ام م ی داد .ح زب عم ده مق ااتی ک ه ض رور م ی دان ،ت از «ص لح و
سوسیالی،م» استن،اخ بکند و توضیح بیشتر در بارهاش بددد در «م،ائل بینالمل ل»
منعکس می کرد .
دمین دفتر مجله «صلح و سوسیالی،م» دم مرکزی میشد برای ارتباط اح زاب و
احیانا از دماخ طریق دعوتدایی که ازم بود بین احزاب انجام میگرفت.
کنگره دایی که در یک از احزاب برگزار میکردند معموا میهمان انی داش تند  .در
ترکی میهماخدا الزاما نمایندگاخ دمه احزاب کمونی،ت حضور نداشتند  .ب،ته به نو
مناسبات و ضرورتدای منطقه ای که این احزاب را به دم نزدیک میکرد یا م ،ائلی
مشترک برایشاخ به وجود م یآورد گ رد میآمدن د .دعوتد ا ب ه ای ن ترتی

انج ام

میگرفت و این دم از وظایف شعبه روابط بین الملل بود.
«شعبه کارگری» عالوه بر اینکه یک ارگاخ مطبوعاتی یک روزنام ه ک ه دم واره
م،ائل کارگری در آخ منعکس میشد برای بخش کارگری داشت معمواً یک اطالع ی
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دم از م ل کار کارگراخ به دست میآورد که کمک زیادی به تش کیالت و آخ بخشد ا
و حوزهدایی که در کارخانهدا حضور داشتند میکرد.
«شعبه آموزش» طبعا برنامهدای آموزشی حزب را ساماخ میداد .تالش و توصیه
میکرد که جدیدترین نظریهدایی که مورد توجه احزاب کمونی،ت قرار گرفته به ویژه
در بخش ات اد شوروی به فارسی برگردانده شود و در حوزهدا م ورد توج ه ق رار
بگیرد.
«ش عبة پ ژودش» ک ارش گ ،ترده ت ر ب ود ؛ د ر موض و اجتم اعی اقتص ادی
سیاسی حتی در بعضی موارد ب،ته به شرایط معین م،ائل تکنولوژیک د م م ورد
توجه رفقا قرار می گرفت.
در دمین ایام بعد از سال  13۵7در شعبه پژودش گروهدای کاری ب،یار زی ادی
داشتیم که روی مواردی که پیش میآمد ت قیق میکردند  .مثال رفیقی اعالم م ی ک رد
در وزارت صنایع سنگین پ روژهای مط رح ش ده و از ای ن مش اورین دارن د اس تفاده
میکنند و  ...بالفاصله در شعبه پژودش عدهای از رفقایی که در ای ن زمین ه تخص ص
داشتند مینش،تند و یک پروژهای را تنظیم میکردند و با نظر رواب ط عم ومی ب رای
مقامات م،ئول مملکتی فرستاده و گفته می شد که به گماخ ما این پروژه بای،تی ای ن
گونه باشد و ...
یا مثال شعبه پژودش در مورد چگونگی امضای قراردادد ای خ ارجی پ روژهای
ارائه داد که واقعا مانع از این میشد که م،ئواخ مملکت تن به قرارداددای اسارتبار
بددند .طرف مقابل خیلی کار کشته است سالیاخ سال در این زمینه ک ار ک رده م ثال
شرکت تراکتور سازی شرکت توتال و غیره.
رفقای ما واقعا متخصصین خیلی ارزندهای بودند ؛ چه آنهایی ک ه دکت رای رش تة
نفت یا اقتصاد بودند و سالدا در این رشتهدا ت صیل کرده بودند چه رفقایی ک ه در
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داخل در کارخانجات خودماخ داشتیم .مهندسین کارکشتهای که شناخته شده نبودند
اما به طرف حزب آمده بودند و موقعیتدای قابل توجهی د م در کارخان هدا داش تند.
خوب اینه ا در ش عبه پ ژودش معم وا دع وت میش دند و روی پ روژه معین ی ک ار
میکردند .
این پروژهدا که فرادم میآمد ب،ته به موقعیت خاص آخ پ روژه و آخ نه ادی ک ه
میتواند از چنین چیزی بهره مند بشود و موضع ح زب در قب ال آخ م ،ئله مع ین
ارائه می شد.
به این ترتی بود که ای ن بخ ش قدوریزنت ال  )horizontalب ه اص طالح ش عبی ک ه
سازمانددی افقی تشکیالت بود شکل گرفت.
من به یاد آخ فرمایش آقای مازیار بهروز افتادم که وقتی به ص بتدایش گ وش
دادم اشاره کرد که «حزب توده آخ موقع خوب یک تشکیالت مثبتی ب ود ول ی بع د از
سال  13۵7که چیزی نبود فقط برای جاسوسی به وجود آمده ب ود! » واقع ا نم یدانم
این بزرگوار ! براساس چه رس التی میآی د چن ین ادع ایی میکن د؟! اق ال ی ک مق دار
مطالعه میکرد توجه میکرد که چقدر کار شد دراین فاصلة س ه چهارس الة کوت ادی
که از ل ام امنیتی این حزب این قدر زیر فشار بود!!
ظادرا حزب فعالیت علنی داشت ولی دیچ م ل استقرار امن ی نداش ت .اگ ر دفت ری
ایجاد میکرد حتما زیر پوشش خرما فروشی بود زیر پوشش نمیدانم دفت ر وکال ت
فالنی بود .و بعد از چهارماه پنج ماه میریختند باز دوب اره تغیی ر مک اخ بای د ب ه
وجود میآمد .یا جل،ات دیئت دبیراخ یا دیئت سیاسیاش دمیشه بای ،تی ب ه اش کال
مختلف درست مثل یک سازماخ مخفی عمل بکند .و معداا چق در در ای ن ش ع ک ار
کرده؟
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فقط جاسوسی میخواست بکند؟! خیلی توجه مرا جل کرد که چرا واقع ا ایش اخ
با چه رسالتی دمه ساله بلند میشود میآید اینجا و موضو مورد عالقهاش دم حزب
توده و  ...پرداختن به چپ و «چپ ناکام» و ...است؟!
در دنی ا چ پ آرم انی دارد و طبیع ی اس ت ک ه غ ول بیش اخ و دم ی ب ه ن ام
نئولیبرالی،م در مقابلش است و دنیا را دارد میخورد و طبعا به عن واخ اول ین د دفش
چپ را سرکوب میکند؛ چه ب ه ص ورت ای دئولوژیک ای دئولوژی زدای ی و چ ه ب ه
اشکال دیگر.
شما ببینید چقدر در دمین مطبوعات خودماخ روزنامه «شرق» را بخوانید اص ال
مثل اینکه با تعهدات معینی میآیند .حزب توده ایران یک وجهش است حاا به ج اخ
مارکس افتاده اند آخ تجلیل را از آقای مصطفی رحیمی و در شماره بع دش از آق ای
خلیل ملکی میکند دقیقا ب رای اینک ه بع دش حوزب تووده ایوران را بکوب د! چ وخ او
منشع از حزب توده ایران بوده .به گماخ من این تصادفی نی،ت ؛ اینه ا در واق ع از
یک برنامه معینی تبعیت میکنند!
یک دوست قدیمی دیروز ب ه م ن تلف ن زد وگف ت آق ای عموویی ش ما مصوطفی
رحیمی را میشناسید؟ گفتم بله مصطفی رحیموی در دانش کده اف ،ری ش اگرد م ن
بود میخواست دوره خدمت نظام را بگاراند و سخت دم به من عالقهمند بود! بع ددا
که کتابدای اگزی،تان،یالی ،تی را ترجم ه میک رد میفرس تاد زن داخ ب رای م ن و
پشتش دم می نوشت به یاد ایام سربازی .ولی بعد یک چنین روشنفکر عجیبی از ک ار
درآمد که از قلمش فقط و فقط زدر میریزد سم میریزد .گفت بله زماخ شاه ای ن از
خدمتگزاراخ دربار و  ...بود .گفتم علی ای ال ما برخوردماخ ای ن چن ین نی ،ت .روی
این چیزدا تکی ه نم یکنیم بلک ه روی کالم ش ص بت م یکنیم روی موض عگیری
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ایدئولوژیکش روی موضعگیری سیاسیاش حرف داریم .گف ت« چق در خ وب اس ت
شما یک جوابی به او بددید در آخ مقاله اش یک اشاره ای به شما دم کرده بود» .
اشاره به اسم من نبود به کتاب «دُرد زمانه» بود  .در دده بی،ت توقف ک رده و ...
بله گفتم « من نه اگر جوابی ازم باشد دیگری بای،تی جواب بددد م ن نگ ویم بهت ر
است» .
ببینید آدم با این مطل مواجه میشود .این اص ال سرنوش ت حوزب تووده ایوران
نی،ت که با این نو خصومتدا مواجه میشود؛ اصوا چپ و نگرش چپ با یک چنین
چیزی مواجه است!
در روزنامه میخوانم که م ،ئول ی ا یک ی از فع الین ب ،یج دانش جویی میگوی د
«فعالترین تشکل دانشجویی ایراخ ب،یج دانشجویی بوده  » ...اگ ر فع ال ب ودخ را در
این دوچی بازیدا و جنجال آفرینیدا میخوادی ببینی بله خیلی فعال بودی د! ب ا ده
نفرمی بینی دمه جا را به دم میزنید نی روی انتظ امی و س پاه و دم ه و دم ه س یاه
پوشاخ لباس شخصیدا آنها دمه دمرادتاخ بودند! در کوی دانش گاه دانش جو پن اه
ندارد ! والّا خوادید دید که فعالترین نیرودا دانشجوی مبارز آگاه چ پ د ،ت .منته ا
میداخ به او نمیددید دمه راهدایش را میبندید!
علی ای ال واقعا توجه من را جل ک رد! ب ه س خناخ ای ن آق ا گ وش ف را دادم و
ص بتدایی که در کتاب « شورشیاخ آرم انخواه» مط رح ک رده ب ود؛ و وع دهای ک ه
برای کتابِ در دست انتشارش داده بود ذد نم را ب ه ای ن ف ارغ الت ص یل آک ،فورد
معطوف کرد که چه رسالتی دارد وقتی به ای ن جنب ه میپ ردازد ب دوخ اینک ه ظ ادراً
واب،تگی سیاسی به دیچ گرودی داشته باشد؟! این برای من جال توج ه اس ت ای ن
مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی که در عرصة جه انی و در عرص ة مل ی ای ن چن ین رخ
میددد و پابه پایش دم میبینیم ک،اخ دیگری با چهره دیگری عمل میکنند!
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به در جهت معتقدم که حزب و تشکیالتش ب دوخ عی

نب وده موض عگیریدایش

دمه از درایت کافی برخوردار نبوده درستی و نادرستی سیاستگااریدایش متناس
با میزاخ آگادیاش از اوضا و احوال مملکت گادی کامال درست بوده و گادی اشتباه
بوده و در سازماخ سیاسی دم در روند فعالیت سیاسی تشکیالتیاش اگر بخواد د
واقعا فعال باشد و کار بکند اشتباداتی دم میکند .به علت م دودیت آگادیاش ن،بت
به م،ائل گوناگوخ و کاستیدای تش کیالتی و کاس تیدای شخص یتی

د ویتیاش

دمه اینها دست به دست دم میددد و این اشتبادات را به وج ود م ی آورد ؛ ول ی آی ا
واقعا فعالیت جاسوسی بود؟ که این آقا گفت که حزب توده بعد از انق الب فق ط ب رای
جاسوسی به وجود آمده و این چنین د،ت و ...؟ یا حتی اسم از من آورده بود؟!
خوب آقای مازیار بهروز! عمویی حوزه فعالیتش کجا بود؟ آقای بهروز ! ت و ک ه
م ورد توج ه د ،تی ب رو پرون دهدا را بررس ی ک ن بب ین حت ی بازجود ای م ن
پایرفتهاند که جاسوسی به من نمیخورد و پس گرفتند .حاا تو داری ادعا نامه صادر
میکنی؟!

 ماجرای شاه و شاه غالم ؟

 بله یعنی به خاطر داشته باشیم که ما باچه حریفدایی و با چ ه رقب ایی در قال
حتی چپ روبهرو د،تیم .آقای مازیار بهروز در واقع خودش را چپ تلق ی میکن د .
دمواره به خاطر داشته باشیم آنچه که به نظر من جواناخ امروز ما ب ا آخ مواجهان د
این است که دست دیگراخ برای در گفته در فعالیت در دمایش حت ی د ر تظ ادراتی
علیه چپ کامال باز اس ت ول ی اگ ر واقع ا خواس ته باش ند در راه روش نگری در راه
افشاگری در راه پرورش ن،لش اخ و در راه رد ایی خلقش اخ ق دم بردارن د ب ا چ ه
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م دودیتدایی حتی در قلمرو داشتن یک دفتر یک اتاق در دانشگاه در یک جایی
روبهرو میشوند! به گفته سعدی « ...س را گشادهاند و سن را ب،ته »...
منجمله در روزنامه خواندیم که شهرداری «باشگاه اندیشه» را پلم

ک رده اس ت!

مگر در آنجا چه کار میشد؟ یک عده مینش ،تند ب ا د م ب ث م ی کردن د ص بت
میکردند در قلمرو روش ن ک ردخ ن ،ل روی م ،ائل م ورد عالق ه دمگ اخ مقال ه
مینوشتند .
خوب ای ن پدی ده پدی ده کش وردای اس تبداد زدهای اس ت ک ه خیل ی د م داعی ه
| بهاصطالح «مردم سااری» دارند! که اصال چه لفظ بیمعنایی اس ت! ب ه نظ ر م ن
دماخ «دموکراسی» قشن ترین لفظی است که به کار میرود .چه اصراری داری م ی ک
واژهای که این ج ور دمگ انی ش ده ش ناخته ش ده شناس نامهدار ش ده ب ا «م ردم
سااری» ...

 مردم ساالری  ،بیشتر معادل پوپولیسم میتواند باشد .

 مردم سااری معادل پوپولی،م نی،ت.

 آقای بابک احمدی هم به آن منتقد بود ،ایشان هم میگفت «دموکراسی»...

 به نظر من درست می گوید دموکراسی تعری ف ع امی اس ت دمگ اخ اص ال کالب د
شکافیاش کرده اند دمه می فهمندش دضمش می کنند .حاا برای «مردم س ااری»
بیایید مرت تعریف جدیدی ارائه بددید.

 بله ،اول یک مقدار تُهی اش میکنند تا به آن چیزهایی اضـافه کننـد کـه بگوینـد
دموکراسی چنین و چنان است .
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 واقعا دمین طور است .بله دمین طور است .معتقد د،تم که ما در این دوره کوت اه
مدت تجدید فعالیت سیاسی حزب بعد از انقالب بهمن فرصتماخ ب،یار کوت اه ب ود و
به دمین علت معتقد بر این بودیم که از کمیته بخ ش ب ه پ ایین حتم ا عناص ر نف وذی
درونش د،تند .و امروز من میخوادم بگویم که نمیتوانم صددرصد ادعا بکنم ک ه از
کمیته بخش به باا دم درونش نفوذی نبوده!
ما یکی از اصول مبنایی سازمانددی و تشکیالت را که اص ل «منتخ

ب ودخ دم ه

م،ئولین» د،ت نتوان،تیم اجرا بکنیم و به آخ اعتقاد داشتیم و اعتقاد دارم .اما اصال
مجال اینکه حوزهدا م،ئول خودشاخ را انتخاب بکنند و م،ئولین م،ئولین خودشاخ
را و سرانجام یک ش اخه عض و کمیت ه بخ ش را تعی ین کن د و در کمیت هدای بخ ش
کنفران،ی تشکیل بشود که م،ئولین شهر انتخاب بشوند و  ...نداشتیم .ما تنه ا ک اری
که در طی این مدت توان،تیم انجام بددیم برگزاری پلنوم دفددم ب ود .آخ د م ب ا چ ه
تدابیر امنیتی و  ...در دمین تهراخ!
به خاطرم می آید که آقای رفسنجانی چناخ با حی رت گف ت :ص یح! پ س آق ای
عمویی پلنومتاخ را دم برگزار کردید؟! کجا؟ چگونه برگزار کردید؟ گفتم :خوب بله
دمین طوری کردیم به در حال م ا ک ه متاس فانه ن ه ج ایی داری م ن ه اینک ه امک اخ
برگزاری دمایشدایماخ را دفتری دم که داشتیم آقایاخ آمدند ب،تند گرفتند بردند!
بله به این ترتی ...

 برای من همیشه یک سـؤال مطـرح بـوده  :در تـاریخ حـزب کمونیسـت شـوروی
مقاطعی  ،نقاط عطفی وجود داشته  ،چه بر اثر تحوالت درونزا و چه شرایط جهانی که
آن را دستخوش تغییراتی کرده است .
مهمترین مسئله در دورة زمانی مورد بررسی ما  ،یعنی اوایل دهـة هشـتاد مـیالدی ،
مرگ برژنف و انتخاب آندروپوف به سمت دبیر کلی حزب کمونیست اتحاد شوروی
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است .
روالی که از اواخر دوران برژنف آغاز شده بود و به انتخـاب آندروپوف منجـر شـد ،
اعتماد بیشتر به عناصر ارتش سرخ و به خصوص «ک.گ.ب» است  .یک جور پاالیش
درون حزبی برای مقابله با ـ به قول خودشانـ رسوبات خرده بورژوایی!
با توجه به ارزیابی آن حزب در مورد کمبود جنبههای پرولتری حـزب و فـوری بـودن
مسئله  ،برنامة آتی بر مجال دادن به عناصر تمیزتر حزبی که کمتر درگیر امور اجرایی
بودند  ،قرار گرفت  .انتخاب برجستهترین مقام «ک.گ.ب» بـه دبیـر کلـی حـزب  ،از
همین منظر قابل ارزیابی است .
همزمان با این روند  ،در حزب برادر  ،شاهد میدان دادن به افراد دارای سابقة نظـامی
در حزب توده هستیم  .افرادی مثل آقای پورهرمزان  ،شـما  ،آقـای شـلتوکی یـا
آقای جودت .
آیا این روند در حزب توده متأثر از آن جریان بوده؟

 مقای،ه ترکی

ردب ری حوزب تووده ایوران ب ا ترکی

ردب ری ح زب کمونی ،ت

شوروی به کلی نادرست و ناشی از پیشداوریدای غیر دوستانه است.
جودت استاد دانشگاه و از کادردای قدیمی حزبی بود .می اخ رفق ایی ک ه از مه اجرت
آمدند رفقایی که سابقا نظامی بودند رفق ایی ک ه درقی ام اف ،راخ خراس اخ حض ور
داشتند یا در وقایع آذربایجاخ بودند و سرانجام کارشاخ به مهاجرت کش ید وف ادار
ماندند فعالیت کردند تجربیات زیادی ک ،کردند و ازجمله نخ ،تین ک ،انی بودن د
که وقتی م،ئله ختم مهاجرت مطرح شد آم اده و داوطل

ب رای بازگش ت ب ه ای راخ

شدند  .ایرانی که سرنوشتش دنوز معلوم نی،ت که چه وضعی خوادد داشت! خ وب
خود این یک پارامتر مثبتی است.
بخش دیگری که تشکیل ددنده بنیاخ سازمانددی حزب ب ود ک ،انی بودن د ک ه از
زنداخدا برگشتند .در بین ک،انی که از زنداخ برگش ته بودن د پ نج ش ش نف ری ک ه
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سابقه فعالیت نظامی داشتند بیش ازدمه سابقه زنداخ داش تند و ب یش از دم ه م ورد
توجه رفقا بودند چه از ل ام سابقه فعالیت در سازماخ نظامی دده بی،ت سی و چه
از ل ام پیشینه عملی که در زنداخ برایشاخ فرادم آمده بود و طی  2۵سال زندانی ک ه
با دمه نو شخصیت برخورد داشتند و آشناییی ک ه ب ا مجموع ه نیرود ای سیاس ی
مملکت برایشاخ پدید آمده بود اجرم در ردبری حزب جایگاه ویژه ای پیدا کردند .
اینکه در واقع متاثر از آنجا بوده یا خیر به گماخ من اینطور نی،ت ؛ بلکه به علت
واقعیت موجود حزب بود .یعنی حزب آخ کادر اساسی تجدید س ازمانش دم ین رفق ا
بودند .ما در کنارماخ رفقای غیر نظامی دم داشتیم که خیلی ارزنده بودند مثال دم ین
جودت جوانشیر اسوکندری کیوانوری بهوزادی و  ...ول ی ای ن رفق ا ویژگید ای
شخصیشاخ سوابق ممتد کار تشکیالتی کار نظامی و اینک ه ط ی ای ن م دت وف ادار
ماندند موج شده بود که در ردبری حزب جایگاه ویژهای پیدا کنند.
اشاره کردم که در باره تشکیالت و پایرش عضو و آخ برگهدای کاراکتری ،تیک
چگونه در سازماخ اف،ری عمل میشد دمین سب شده ب ود ک ه واقع ا غرب الی ک ه
افراد داوطل عضویت از آخ عبور میکردند سوراخدایش مقداری تن تر باشد و ب ه
دمین علت پایرش در خود حزب یک مقدار سهلتر انجام م ی گرف ت ت ا در س ازماخ
نظامی.
حاا دیگر ما نظامی نبودیم ح اا دیگ ر م ا ج زو رفق ای غی ر نظ امی ب ودیم ام ا
ویژگی دای آخ زم اخ را دمچن اخ ب ا خودم اخ حم ل م ی ک ردیم و بالنتیج ه نظ م و
انضباط و یک خورده سختگیری و یک مقدار دقت نظر روی م،ائل ویژه به راحتی از
روی م،ائل نگاشتن و ...به نظر من در رفقای نظامی ما قدری بیشتر بود.

 استدالل حزب کمونیست شوروی هم کم و بیش همین بـوده  ،یعنـی غربالهـای
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خیلی بهتری برای ارتش سرخ و «ک .گ .ب» در دست داشتند .البته آنها سالهای
دهة  ۹0را ندیدند! به هر حال فکر میکردند که این دو پالودهتر هستند .



پالودهتر د،تند .اتفاقا شما ااخ آندروپوف را گفتید .کتابی که من در دست ترجمه

دارم ااخ دقیقاً رسیدم به مب ث آندروپوف  .نمیدانید چه ویژگید ایی از او تعری ف
میکند! واقعا یک شخصیت نمون های ب وده! خیل ی .اتفاق ا نوی ،نده میگوی د ک ه ی ک
موقعیت ممتاز و استثنایی برای ات اد شوروی بعد از دوره رکود و لختی برژنوف ب ه
وجود آمده بود و یک ضایعه بزرگ که کوت ادی عم رش ب ود ک ه چ ه ب ه روزگ ارش
آورد!
نظریاتش درباره عضویت در حزب جال است اصال به شدت مخالفت می کند ب ا
آخ نظریات خروشچف در پ ایرش قمَ س  massت وده ای م ردم .ب ه ش دت مخالف ت
میکند با آخ وژلِوِلین

یعنی دم سطح کردخ دستمزددا .میگوی د اص ال اول ی ت رین

شعار سوسیالی،م «در کس به اندازه کارش» است .این اصال شعار قدیمی و کالسیک
دنیای سوسیالی،تی است تا برسد به دوره کاملتر .اج رم اص ال انگیزهد ا را مط رح
میکند آخ که توانایی دارد و می تواند باید بیشتر به او داده شود .چرا نه؟! نظریاتش
خیلی چیزدای جالبی دارد و خیلی خیلی قشن است!
یا م،ئله طرفداری از «دمزی،تی م،المت آمیز» اما یک س ر س وزخ نبای د امتی از
داد در سطوح برابر باید نش ،ت  .ی ا پیش نهاد ریگوان درب اره م ،ئله از ب ین ب ردخ
موشکدای قبالی،تیک با برد متوسط  .ریگان پیشنهاد میکند ک ه م ا امریک ا تعه د
میکند که ن ،ازد و ش وروی د م ب ردارد ول ی م ال اروپایید ا بمان د .آنودروپوف
میگوید که «مطلقا این جور نی،ت! مگر اروپای غربی با تو فرقی دارد؟!» خیل ی خیل ی
واقعا شخصیت و نظراتش جال است! به خصوص وقتی مطال م،تند دم باش د .در
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این کتاب در جایی به کتاب فالخ صف ه فالخ ارجا می ددد .خیلی خیلی کتاب خ وبی
است!
مثال درباره استالین خیلی منص فانه م ک وم میکن د .آخ دادگاهد ای وی ژهای ک ه
موج

ش د حت ی سوسیالی ،تدای معتق د د م م ک وم ب ه اع دام بش وند! آخ

جابهجاییدای عظیمی که برای حل م،ائل ملی انجام داده بود! آخ تبعی دی د ایی ک ه
ب ه س یبری فرس تاده میش دند را م ک وم میکن د! ول ی توانایید ا و ارزن دگیدای
استالین را مگر میشود نادیده گرفت؟! به کار بردخ لفظی ت ت عن واخ «استالینی ،م»
آیا در برگیرند دمه ویژگیدای این مرد است؟ یعنی در واقع قل مادی ت ی ک ت اریخ
است .بله آخ جنبهدا م کوم است دیچ گفتگو ندارد وباید به شدت دم جلوگیری کرد.
ولی چرا چنین پدیدهای به وجود می آید که بعد بخوادی با آخ مب ارزه کن ی بخ وادی
م کوم کنی؟!
بعد از آخ نوبت مولوتف گاگوانوویچ و موالنکوف و بع د خروشوچف و س پس
نوب ت برژنووف و ...میرس د .اینه ا دم ه مق دمات اس ت ک ه بع د ت ازه میخواد د ب ه
گورباچف برسد.
بله به در جهت این تاریخ است و ای کاش ما از تاریخ درست درس بگیریم! دی دم
آق ای هوشوونگ ماهرویووان واقع ا فرمایش اتی فرم وده بودن د! ب ااخره برخ ی از
روشنفکراخ ما از این قماش از آب در میآیند.

 کتابشان را مطالعه کردید؟ اول مارکس را از روالهای جاری در اتحاد شـوروی و
بعد حتی از فیلسوف بودن ،تطهیر میکند و در انتهـا بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه از
بزرگترین فیلسوفان جهان بوده! آخر هم دستگیرمان نمیشود که میخواهد در کتاب
چه بگوید؟!
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 اصال ایشاخ مدعی اس ت ک ه موارکس را بهت ر از د ر ک س دیگ ری م ی شناس د و
ب هدمین عل ت د م خ ودش را چ پ تلق ی میکن د و آب پ اکی روی دس ت مووارکس و
مارک،ی،م و دمه چپ میریزد!
ااخ به نظر من یکی از شیوه دای مبارزه این است :ازچپ تعریف کردخ و خود را
جانبدار و دوادار چپ نشاخ دادخ ؛ و زیراب چپ را زدخ! از مارکس تعریف میکن د
مارکس جواخ چنین بود مارکس پخته این شد مارکس آخر فیل،وف این ش د و م ن
طرفدار این د،تم...

 خیلی خوب! به عنوان آخرین پرسش این جلسه  ،میخواستم در مورد «پلنوم» و
تفاوتش با «کنگره» توضیح بدهید  .چون در احزاب کمونیسـت عمومـاً بـرای کنگـره
اهمیت به مراتب بیشتری قائلاند تا پلنوم  .آیا در حزب توده هم به همین شکل بوده؟

 دمین طور است کامال درست است  .حزب توده ایران دم «کنگ ره» را ع الی ت رین
مرجع تصمیم گیری و دمایش حزبی میدان د .کنگ ره معم وا در ی ک فاص له دورهای
معین ـ در بعضی از احزاب دو سال یکبار در بعضی از احزاب چهار س ال یکب ار
و  ...تشکیل جل،ه می ددد .در حزب توده ایران مطابق اساس نامهاش د ر چه ار
سال یک بار میبای،ت کنگرهاش تشکیل بشود.
از یک سال قبل از تشکیل کنگره تدارک تشکیل کنگره دیده می شود .کنفرانسدای
حزبی مختلف در ایاات گوناگوخ تش کیل میش ود کنفرانسد ا را کمیت هدای ای اات
برگزار میکنند و نماین دگانش د م از ح وزه د ا و بخشد ای مختل ف ح زب انتخ اب
میشوند در کنفرانسدا شرکت میکنند نظراتشاخ را می ددند .بعد که نوب ت کنگ ره
می شود طبق اساسنامه مشخص میشود که مثال در نمایندهای که در کنگره ش رکت
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می کند نمایند چند نفر است .یا اینکه مبن ا را ب ر ای ن م ی گاارن د ک ه نماین د م ثالً
حوزه دای جنوب شرق تهراخ یعنی نماینده چند ح وزه باش د .ب ،تگی ب ه اساس نامه
دارد.
حزب توده ایران دم در حیات سیاسیاش تا قبل از انقالب دو کنگ ره تش کیل داد.
کنگره اولش در س ال  1323و کنگ ره دوم د م در س ال  1327تش کیل ش د .در س ال
 1321یک کنفرانس تهراخ تش کیل داد .بع د از آخ اج الس مؤس ،اخ .در واق ع کنگ ره
اولش دم کنگره مؤس،انش بود دم کنگره اول.
دماخطور که ابتدای ص بتم اشاره کردم از آنج ایی ک ه کنگ ره ع الیترین مرج ع
تصمیمگیری و سیاستگااری حزب بوده و د،ت انتخاب ارگاخدای ردبری حزب د م
به عهده کنگره است .سیاستگااری اصلی حزب و خطوط کلی که در فاصله بین ابینی
دو اجالس کنگره پیش پای ردبری حزب قرار میگیرد توسط کنگره تعی ین میش ود.
ارزیابی فعالیت قبلی و انتقادات ن،بت به ردبری یا سیاستگااریدا یا شعاردا و آنچ ه
که رخ داده باز در کنگره انجام می گیرد .دمه ب ثدای عمده م،ئله ارتباط با دیگ ر
احزاب پیامدا و قطعنامهدایی که به این مناسبت دریاف ت میکن د ی ا ب رای مب ارزات
خلقدا در کشوردای مختلف میفرستد دمه در کنگره تصوی میشود.
در فاصله تشکیل دو کنگره کمیته مرکزی اجالسدای عامی باید داشته باش د ک ه
این «پلنوم کمیته مرکزی» است .ولی از آنجایی که تع داد اف راد کمیت ه مرک زی ن ،بتا
زیاد است پلنومدا به عمدهترین م ،ائل روز کش ور میپردازن د و ض رورت تش کیل
اجالسدای فوقالعاده د م مبتن ی ب ر دم ین م ،ئله اس ت .غی ر از اینک ه معم وا در
اساسنامهدا تعیین میشود که پلنومدا س الی یکب ار ی ا ش ش م اه یکب ار اج الس
خوادند داشت ولی در ص ورتی ک ه ض رورت ایج اب بکن د پلنومد ای فوقالع ادهای
تشکیل میشود که با آخ م،ئله ویژه برخورد بکند.
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اعضای کمیته مرکزی توسط کنگره انتخاب میشوند  .ب،ته به اساس نامه ح زب
پولیت بورو که در حزب ما دیئت سیاسی نامیده می شود در بعضی از اح زاب در
کنگره انتخاب می شوند و در بعض ی از اح زاب در پلنومد ای کمیت ه مرک زی  .یعن ی
اعضای کمیته مرکزی د،تند که دیئت سیاسی را انتخاب می کنند.
در حزب توده ایران غیر از دو کنگرهای که در سالدای  1323و  27تشکیل ش د
دیگر ت ا ض ربهای ک ه در س ال  132۶1و  ۶2ب ر ح زب وارد ش د ح زب نتوان ،ت
کنگرهای تشکیل بددد و این دقیقا به ل ام شرایطی بود که بر آخ ت می ل ش ده ب ود و
به دمین علت دم مرت پلنومدا تشکیل میشد که آخرینش که قبل از انقالب در خ ارج
تشکیل شد پلنوم شانزددم بود که تغییراتی در کمیته مرکزی داد و یگانه پلنوم دم که
در ایراخ برگزار شد پلنوم دفددم بود .بع دش د م پلن وم دج ددم ک ه ب از در خ ارج
تشکیل شد و روند خود را به صورت کنگرهدای بعدیاش ادامه داد.



تفاوت فقط لفظی است یا واقعا از نظر تشـکیالتی  ،تعریـف «پلنـوم» بـا «پلنـوم

وسیع» متفاوت است؟

 متفاوت است .وجود لفظ «وسیع» به معنای ای ن اس ت ک ه در پلن وم فق ط اعض ای
کمیته مرکزی نی،تند .در پلنومدا معموا اعض ای کمیت ه مرک زی و مش اورین کمیت ه
مرکزی شرکت میکنند .ولی در پلنوم وسیع به علت ادمیتی ک ه م ،ائل مط رح ش ده
دارد عالوه بر اعضا و مشاورین کمیته مرک زی برخ ی از فع الین ح زب د م ب رای
شرکت در آنجا دعوت می شوند.



و حق رای فقط با اعضای کمیته مرکزی است و آنها فقط بـرای بیـان مطالـب و

توضیح آنجا هستند؟
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 دمین طور است حق رای با اعضای کمیته مرکزی است و دیگراخ حضور دارن د و
در ب ثدا شرکت و اظهار نظر می کنند ولی حق رای ندارند.

 بعد افرادی که دعوت میشوند بنا به شرایطی است؟ یـا اینکـه نـه؟ در اساسـنامه
مشخص است که چه کسانی باید برای چه مسائلی در پلنوم وسیع دعوت بشوند؟


نه نخیر ب،تگی به شرایط دارد؛ موقعیت افراد اصال شناخت اف راد و اینک ه چ ه

ک،انی در شرایط کنونی برای حضور در آنجا مناس اند؟ برای ب ثدای معین ی ک ه
مورد توجه است ضرورت وسیع کردخ پلنوم طبع ا متوج ه ای ن م ی ش ود ک ه چ ه
ک،انی برای شرکت در این ب ث دعوت بشوند .



در پلنومهای حزب  ،مشاورین کمیته مرکزی هم حق رای داشتنند؟ چون در حزب

کمونیست شوروی این جوری بود .اعضای کمیتة مرکزی و مشـاورین آنهـا حـق رای
داشتند  .یعنی فرق پلنوم با جلسه عادی کمیته مرکزی در این مورد است؟ من درست
متوجه شدم که در حزب توده پلنوم همان جلسه کمیته مرکزی بوده  ،منتها با حضـور
مشاورین ؟


بله دمین طور است .بله جل،ه دمه اعضای کمیته مرکزی است .چوخ دمه اعض ا

دمیشه حضور ندارند و ضرورتی د م ن دارد .چ وخ در واق ع حی ات روزم ره ح زب
توسط دیئت دبیراخ اداره میشود حتی دیئت سیاسی دم مثل اعضای دیئ ت دبی راخ
در جریاخ روند حیات سیاسی تشکیالتی ح زب نی ،تند .ام ا دیئ ت دبی راخ ض رور
میداند برای استفاده از نظرات دیئت سیاسی مرت در جل،ات دیئت سیاسی شرکت
داشته باشد.
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به دمین علت دم در حزب توده ایران پس از تجدید حیاتِ فاصله سه چهار س اله
 13۵7تا  ۶1دیئت دبیراخ مطابق قرار دفتهای ی ک ب ار اج الس داش ت ک ه بع د ب ر
ح ،ضرورت دو بار در دفته تشکیل جل،ه میداد و دیئت سیاسی در دو دفته ی ک
بار تشکیل جل،ه میداد.
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مثال قرار بود شعبه پژودش یک بررسی دمه جانبه در مورد صنایع سنگین انج ام
ددد و یک پروژهای را آماده بکن د؛ خ وب افرادی بودن د ک ه در ای ن زمین ه تخص ص
داشتند اما ک،انی بودند که عضو حزب نبودند ام ا آگ ادی ب اایی داش تند آدمد ای
خوبی دم بودند شعبه پژودش در جل،های از اینه ا دع وت و از نظراتش اخ اس تفاده
میکرد .
اینها آخ شعبی بودند که دماخ ط ور ک ه اش اره ک ردم ی ک ب ،ط افق ی داش تند ؛
متفاوت با درمی که عمودی عمل میکرد.



درست است  .من منظورم بیشتر این بود که جنب کمیتـه مرکـزی هسـتند  ،ولـی

ارتباط تشکیالتیشان با بقیه اجزا به چه شکلی بوده است؟ مثالً اگر رهنمودی بیاید ،از
کدام بخش خواهد بود؟ دقیقا از سطح کمیته مرکزی است یا از سطوح باالتر؟ یا اصوالً
مجری تصمیمات کنگره است؟

 نخیر اینها چوخ دقیقا از طرف دیئت سیاسی و دیئت دبیراخ تعیین می شوند خ ط
کلی را دیئت دبیراخ به اینها میددد .البته دیئت دبیراخ این خط را در دیئت سیاسی به
تصوی رسانده آخ وقت به حالت اجرایی در میآورد.



خوب این هرم حزب مسلما همان بخشی است که تصمیمگیری را انجام میدهد؛

حاال از آن سطح پایین  ،از کنگره بگیریم تا باالترین سطح که هیئت دبیـران اسـت .
میخواهم ببینم وظیفه شعب در تصمیمسازی اهمیت داشت یا نه  ،فقط یـک بـازوی
اجرایی بود؟

 کنگره بااترین ارگاخ حزب بوده و د،ت و دیگر م،ئواخ منتخبین کنگره د ،تند.
شع اصال در تص میم گی ری و سیاس ت ح زب نقش ی ندارن د .در ودل ه اول دیئ ت
سیاسی این نقش را دارد و اجرایش توسط دیئت دبیراخ انجام میگیرد .
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این شعب چه کار میکردند؟سازماندهی امور اجرایی حزب ؟

 نخیر اعضای د ر ش عبه از نظ ر تش کیالتی عض و ح وزه ی ا کمیت های در د رم
سازمانی حزباند و در دماخجا مشمول وظایف عام یک عضو د،تند  .ول ی آنه ا در
شعبه روی م،ائل ویژهای کار میکنند که شعبه به خاطر آخ تشکیل شده است .
مثال شعبه روابط عمومی س عی میکن د ارتباط ات بیرون ی ح زب را ب ا اح زاب
سازماخدا دول ت وزارتخان هدا ام ور اجتم اعی زن داخدا دادگ ،تری و غی ره
برقرار کند .ی ا م ثال ش عبه رواب ط ب ین المل ل ب ا اح زاب کمونی ،ت اح زاب ب رادر
ارتباطاتی دارد؛ دعوت به کنگرهدا رفتن به کنگرهدا احیانا ت لیلدایی دریاف ت بکن د
ت لیلدایی ارائه بددد و این گونه م،ائل ...



منظورم این است که به فرض در مورد شعبه روابط عمومی  ،بر اساس رویکردی

تصمیم به ارتباط با فالنی یا عدم ارتباط با دیگـری گرفتـه میشـد  .حـاال در مـورد
احزاب یا ارگانهای نظام هم به همین شکل  .این رویکـرد بـر اسـاس رهنمودهـای
رسیده از کدام جزء از حزب شکل میگرفت؟
از سوی دیگر آیا نتـایج ایـن رویکردهـا کـه از سـوی شـعب بهدسـت میآمـد  ،در
تصمیمسازی حزب مؤثر بود؟

 بله م،ئول شعبه روابط عمومی یکی از دبیردای کمیته مرکزی است .مثال من ک ه
دم عضو دیئت سیاسی و دم یکی از دبیردای کمیته مرکزی ب ودم م ،ئولیت ش عبه
روابط عمومی را داشتم .تصمیمگیری برای گ،ترش روابط حزب با سایر س ازماخدا
یا مراجعه به اشخاص و شخص یتدا در دیئ ت سیاس ی اتخ اذ و در ش عبه رواب ط
عمومی به اجرا گااشته میشد.
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دیدار فالخ شخصیت ارتباط برقرار کردخ با فالخ س ازماخ سیاس ی و غی ره در
مرکز تصمیمگیری حزب اتخاذ میشد مرکز تصمیمگیری ح زب د م دیئ ت سیاس ی
است.



درست است  .پس تصمیمات اجرایی حتما باید از طرف هیئت سیاسی باشد  .بعد

میتوانیم تفکیک بهتری در مورد هیئت دبیران و کمیتـه سیاسـی و هیئـت سیاسـی
بکنیم .

 بله ببینید دیئت سیاسی در واقع منتخ کنگره منتخ پلنوم کمیته مرکزی اس ت.
دماخ طور که اشاره کردم اعضای کمیته مرکزی چ وخ تعدادش اخ زی اد اس ت و ب ه
خصوص برای کشوردایی که اجالسدا به س ادگی نمیتوان د برگ زار بش ود پولی ت
بورو را انتخاب میکنند؛ که این پولیت بورو در واقع مرکز تص میمگیری سیاس ی آخ
حزب معین منجمله حزب توده ایران است.
متناس با بدنه حزب متناس با تعداد نمایندگاخ کنگره حزب متناس ب ا تع داد
افراد پلنوم کمیته مرکزی تعداد اعضای دیئت سیاسی تعیین میشود  .م ثال در ای ام
اخیر اعضای دیئت سیاسی حزب ما دیجده نفر بودن د .ایند ا منتخ

پلن وم د ،تند.

تمام تصمیم گیریدا در دمین دیئت سیاسی انجام م ی گی رد .ام ا ب رای اج رای ای ن
تصمیمات تعدادی از دروخ دمین دیئت سیاس ی ب ه ن ام دبیرد ای کمیت ه مرک زی
انتخاب میشوند  .دیئت دبیراخ دفت نفر و گادی دم ب،ته به شرایط پنج نفر بود .
در گاشته این انتخاب به دو شکل عمل میشد که آخرین ب ار ب ه ای ن ش کل ک ه
توضیح میددم عمل شد  :در پلنوم دفددم کمیته مرکزی که نوروز  13۶0برگزار شد
دم دیئت سیاسی دم دیئت دبیراخ و دم دبیراول کمیته مرکزی حزب توس ط پلن وم
انتخاب شدند.
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دیئت دبیراخ تشکیل میشد از رفیق کیانوری رفیق طبری قبعد از م دتی ایش اخ
را از کار اجرایی معاف کردیم ولی دمچناخ عضو دیئتسیاسی بود .و رفقا بهزادی
جوانشیر انوشیروان ابراهیمی و م ن  .س پس رفق ا خواوری و حجوری و بع د از
مدتی شلتوکی دم اضافه شدند که فکر میکنم دشت نفر شدیم .
ولی شیوه کار قبال به این ترتی و طبق اساس نامه د م ای ن ط ور ب ود ک ه دیئ ت
سیاسی یا دیئت اجراییه را پلنوم انتخ اب میکن د بع د دیئ ت سیاس ی از ب ین اف رادِ
خودشاخ ک،انی را که متناس و شای،ته ایف ای نقش ی خ اص در مرحل ه اجرای ی
د،تند به عنواخ دبیر انتخاب می کند .مثال دبیر روابط عمومی دبیر بخش اطالعات
دبیر بخش سیاسی و غیره آخ شخص شعبه مربوطه را اداره میکند.
شع دیگری د،تند که ب،ته به موقعیت م،ئول آخ شعبه دبی ر کمیت ه مرک زی
نی،ت ولی یا عضو کمیته مرکزی است یا عضو دیئت اجراییه قدیئت سیاسی است.
ما شعبهای داشتیم با نام شعبه بازرسی و رسیدگی که بر ح ،ضرورت تشکیل
دادیم؛ این شعبه به ل ام طبیعت وظیفهای که داشت دمه اعضایش ب رخالف ش ع
دیگر بای،تی عضو کمیته مرک زی میبودن د! چ وخ ب رای بازرس ی ب ه ارگ اخ د ای
مختلف حزب میرفتند  .مثال به استاخ خراساخ میرفتند در آنج ا ی ک کمیت ه ای التی
د،ت بازرسینی که به آنجا میروند بای،تی از ل ام رده تش کیالتی ب ااتر از آنه ا
باشند که بتوانند به کار آنها رسیدگی بکنن د در حوزهد ا و ارگاخد ای آنه ا ش رکت
بکنند ناظر به ب ثدایشاخ باشند ببینند ردنموددا چگونه آمده و قضاوت بکنند.
در این شعبه عالوه بر م،ئله بازرسی م،ئله رسیدگی ب ه

احیان ا

انتق ادات

اعتراضات ایرادات دم مطرح بود؛ چوخ برای ی ک س ازماخ سیاس ی ب ه خص وص
وقتی که زیر فشار دم باشد مشکالتی پدید میآید که این مشکالت ص رفا در ارتب اط
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این سازماخ سیاسی و دولت مربوط ه و مقام ات رس می نی ،ت ؛ ممک ن اس ت ب ین
خودشاخ دم م،ائلی پدید بیاید و این نیاز به رسیدگی دارد .
ما عمال دیدیم که از طریق تشکیالت این رسیدگیدا درست انجام نمیگیرد  .اگ ر
بخوادند مثال به مشکل فالخ رفیق با م ،ئولش برس ند اص ال از ک ار خودش اخ ب از
میمانند .حتما باید کس دیگری را غیر از م،ئول حوزه ب ه آنج ا بفرس تند  .دی دیم
بهترین کار به وجود آوردخ این شعبه بازرسی و رسیدگی است؛ و اعض ایش د م
دماخ طور که اشاره کردم دمه از اعضای کمیته مرکزی بودند .
به این ترتی تفکیک ی ب ین وظ ایف تش کیالتی و ک ار ش عبهای زی ر نظ ر دیئ ت
سیاسی انجام میگرفت .

*
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آقای عمویی! چگونگی روند تاسیس شعبه بازرسـی و رسـیدگی را بـرای مـا

بگویید؟ یعنی به چه نیازی باید پاسخ داده می شد؟

اتفاق می افتاد که رفقایی از بدنه حزب به حکم آشناییدایی ک ه اینج ا و آنج ا ب ا

بعضی از رفقای ردبری حزب پیدا می کردند درد دلی می کردند .در م ورد مش کالت
و از چگونگی کاردایشاخ در حوزه مربوطه شاخ مطالبی مط رح م ی کردن د احیان ا
حالت گله من دی از ع دم رس یدگی ب ه ف الخ انتق ادی ک ه در ح وزه ش اخ ن ،بت ب ه
م،ئولشاخ داشتند و این که چرا تا به حال ردبری ح زب در ای ن زمین ه پاس خ ن داده
است و  ...و وقتی که مطالعه می شد می دیدیم که اصال چنین چیزی به ردبری حزب
منعکس نشده است!

* مطالبی که با درج زماخ گفتگو در میاخ   آمده به ضرورت جابهجا شده است .
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پارهای گله مندیدایی از این نو پارهای اختالفات ب ین اف راد در دروخ ح زب ک ه
نیاز به رسیدگی داشت و تعیین رادکاردای مناس

ب رای ح ل اخ تالف و  ...نی از ب ه

چنین شعبهای را تشدید می ک رد .البت ه اختالف ات بیش تر حال ت شخص ی داش ت ت ا
موضعی.
یا بعضی جادا مشادده میشد که ردنموددای ردب ری ح زب دقی ق منتق ل نش ده
است اصال برداشتدا متفاوت بوده است! به ویژه ما بر سر دمین م،ئله «خط ام ام»
مشکل عجیبی پیدا کرده بودیم!
این ب ث ب ث ظریف و دقیقی در ردبری حزب بود که رفقای ما به دیچ وجه نباید
اصطالح «خط امام» را به کار ببرند! «خ ط ام ام» معن ای خ اص خ ودش را دارد .آخ
خطی را که حزب خودش پایرفته «خط مردمی و ضد امپریالی،تی امام» است .یعن ی
از مجموعه خطی که آقای خمینی داشته و به نام «خط امام» مطرح ش ده آخ بخ ش
که بخش مردمی و ضد امپریالی،تی است مورد تایید حزب است.





با آن پنج بندی که برایش طراحی شده است.

بله .خوب ما باردا دیدیم که غیر از این عمل می ش ود حت ی توس ط پ اره ای از

م،ئولینی که در نواحی و در شهرستاخدا بودند.




چطور بجز این عمل می شد؟ یعنی اصطالحی به کار میبردند؟

بله .مثال ما به جدّ م،ئله «ات اد و انتقاد» به عنواخ یک رادکار و چگونگی برخورد

با م،ائل مملکتی به ویژه در ارتباط با جمهوری اسالمی م ورد توجهم اخ ب ود؛ م ا
بهخصوص در سالدای اول و بعد دم که م دودیت دای بیشتری برایماخ به وج ود
آمد به طور جدی ن،بت به «ح زب جمه وری اس المی» موض ع گرفت ه ب ودیم .ول ی
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بعضی وقتدا می دیدیم که برخی از رفقا چنین مطرح می کنند که « نه ما تایید کننده
بودیم و تایید می کنیم! » خیر! اصال چنین چیزی نی،ت!
از این بابت ما واقعا اح،اس کردیم که درک نادرستی از موضع حزب ن،بت ب ه
م،ایل مملکتی و ن،بت ب ه حاکمی ت و ن ،بت ب ه آخ ق ،متدایی ک ه م ا ب ه ج دّ در
قبالشاخ موضع داریم مثل «حزب جمهوری اسالمی» وجود دارد.
خوب این در دیئت سیاسی مورد ب ث قرار گرفت و به این نتیجه رس یدیم ک ه در
واقع رفقای تشکیالت نتوان،تهاند نظرات ردبری را آنچناخ ک ه د ،ت از طری ق ای ن
درم تشکیالتی توضیح بددند تا به پایین منتقل بشود.
یا اینکه حتی مقاات روزنامه «نامه مردم» دقیق مورد مطالعه قرار نگرفت ه اس ت و
فکر کرده اند یک شعاری است و ...و برداشتدای متف اوتی از آخ نوش تهدای مکت وب
و ...بود.
مواردی دم پیش میآمد که بر سر عضویت پ اره ای از م راجعین مش کالتی پدی د
آمده ب ود تش کیالت ب ر اس اس ض وابط خ اص خ ودش عم ل ک رده و بعض یدا را
نپایرفته بود  .اینها ک،انی بودند که خیلی عالقه من د بودن د س ابقه داش تند ول ی ب ه
ل ام گزارشاتی که در موردشاخ توسط تشکیالت دریافت شده ب ود از پایرشش اخ
خودداری کرده بودند.
اینها از طریق دیگری به یکی دو نفر مراجعه کرده بودن د و چن د م وردش ب ه م ن
مراجعه شده بود و مراجعه کننده خوادشش این بود که « ش ما بیایی د بررس ی کنی د!
چوخ طرف اح،اس می کند که از او سل حیثیت شده است حاا اگر نمی پایرن دش
خوب نپایرند ولی با این دایلی که باعث عدم پایرشش شده اح،اس می کن د خیل ی
با حیثیتش بازی شده است! حداقل حزب بپایرد که او این ایراد را ندارد و به عضویت
دم نپایردش! »
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و واقعا دم من رفتم دیدم حقیقتا طرف چنین مش کلی را نداش ته و گف تم ای ن چ ه
کاری است با مردم می کنید؟! مگر اینجا اداره دولتی اس ت؟آخ رفیق ی ک ه میخواد د
شرایط عضویت یک نفر را بررسی کند باید خیل ی آگادان ه رفت ار بکن د اینج ا دک اخ
بقالی که نی،ت!
مجموعه این مطال موج شد که در دیئت سیاسی ض رورت تش کیل ش عبه ای
برای رسیدگی به مشکالتی که احیان ا در حوزهد ای گون اگوخ در ارتب اط ب ا بخ ش
تبلیغات انتشارات در ارتباط با شع

که با دم دیگر تداخل پیدا می کردند یا م،ئله

م،ئولین حوزهدا م،ئولین کمیته دا و احیانا پیشنهادات و ...پیش م ی آی د اح ،اس
شد .که ضمن آخ که رفقایی از این ش عبه ب رای رس یدگی ب ه ح وزه د ا و کمیت ه د ا
میروند این زمینه را به دست میددد که غیر از م،یر تش کیالت و گزارش اتی ک ه از
طریق تشکیالت به دیئت دبیراخ می آید از طریق شعبه بازرس ی و رس یدگی د م ب ر
چگونگی عملکرد این درم به طور کلی و اینکه ردنموددای ردبری ح زب آی ا درس ت
منتقل شده است؟ آیا درست برداشت شده است؟ نظارت کافی صورت گیرد .به دم ین
علت دم نام دو ق،مت «بازرسی» و«رسیدگی» به خودش گرفته بود.


رهنمودهای حزب به صورت مکتوب بود؟ یا به صورت انتقال شفاهی بـود؟ یعنـی

چیزی را به صورت مکتوب مینوشتند؟ مثال چهار خطی ؟ یا پنج خطی؟ و برای همـه
توزیع می شد یا سطحبندی داشت یا اینکه شفاها گفته مـی شـد و مسـیرش را طـی
میکرد که باعث برداشتهای مختلف میشد؟


در دیئت دبیراخ معموا صورت مجل،ی از آنچه که مورد ب ث ق رار گرفت ه ب ود

فرادم میآمد که در آرشیو حزب باقی می ماند .م،ئول تش کیالت وظیف ه داش ت ک ه
آنچه به صورت ردنموددا مطرح بوده را ب ه دو بخ ش تش کیالت ته راخ و تش کیالت
شهرستاخدا منتقل بکند.
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مدتی در دیئت دبیراخ م،ئواخ تشکیالت تهراخ و شهرستاخدا نبودند؛ یعنی آنه ا
عضو دیئت دبیراخ نبودند عضو دیئت سیاسی بودند و فقط م،ئول تشکیالت ک ل در
دیئت دبیراخ بود .ما پیشنهاد کردیم که بهتر این اس ت ک ه رفق ای م ،ئول تش کیالت
تهراخ و شهرستاخدا دم در دیئت دبیراخ شرکت بکنند.
با شرکت م،ئول تشکیالت تهراخ زودتر موافقت شد که رفیقماخ حجری ب ه دیئ ت
دبیراخ آمد  .بعد از مدتی که رفیقماخ شلتوکی دم به شرکت در دیئت دبی راخ دع وت
شد انتقال مطال مقداری راحتتر شد.
در واقع قبال در جل،ات مثال کمیته ایالتی تهراخ که برگزار میش د یادداش تدایی
که خود م،ئولین آخ نواحی بر میداشتند شکل مکتوبش بود و چیزی آم اده و چ اپ
نمی شد که دست به دست بگردد .شاید اگر این ط ور میش د برداش تدای متف اوت
نمیشد  .نقل مطال میتواند به اشکال گوناگوخ انجام بگی رد .م ثال دم ین ک ه اش اره
کردم وقتی که ما توضیح مع ین و مکت وب درب اره م ،ئله «خ ط» م ی دد یم «خ ط
مردمی و ضد امپریالی،تی» این نوشته دیگر به «خط امام» تبدیل نمی شود.
مجموعه این مطال بود که موج شد در دیئت سیاسی فکر ایجاد شعبهای جن
کمیته مرکزی افزوخ بر شع دیگر مختص دم ین ام ر «بازرس ی و رس یدگی» ب ه
وجود آید .و برای این کار طبع ا بای ،تی اعض ای ای ن ش عبه دم ه رده تش کیالتی و
م،ئولیتیشاخ بااتر از دیگر م،ئولین تشکیالت باشد .حداقل دم رده خ ود م ،ئولین
تشکیالتی یعنی حتما باید افرادش عضو کمیته مرکزی باشند .
در شع دیگر این چنین نبود .در ش ع دیگ ر م ،ئول عض و کمیت ه مرک زی ی ا
بااتر بود ولی کارکناخ آخ شعبه افراد بدنه حزب بودن د  .ول ی در ش عبه بازرس ی و
رسیدگی حتما بای،تی دمه عضو کمیته مرکزی باشند.
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خوب دیئت سیاسی این وظیفه را به عهده دیئت دبیراخ گااشت ک ه ش عبه ای ب ا
این وظایف و با این ویژگی تشکیل بشود .در دیئت دبیراخ ب ثی انجام گرفت و م،ئله
تق،یم وظایف که پیش آمد آخ را به عهده من گااشتند!
من در حقیقت به این مطل معترض بودم .ب رای اینک ه ک ار م ن در ش عبه رواب ط
عمومی و شعبه روابط بینالملل خیلی زیاد بود و واقعا نمی رسیدم؛ ام ا ب ه د ر ح ال
رای گیری بود و وقتی رایگیری میشود ان،اخ باید گ ردخ بگ اارد! م ن پ ایرفتم و
رفقایی که انتخاب شدند یکی رفیق حاتمی بود که خودم پیشنهاد کردم؛ چ وخ م ردی
کار کشته با سابقه و دمواره خیلی مورد احترام من بود!...




جزو افسران خراسان بود؟

جزو اف،راخ دانشکده اف،ری بود .بعد دم چند نف ر دیگ ر انتخ اب ش دند ک ه یک ی

رصدی بود که او دم به دماخ اندازه اعتبار داشت بعد صوابر محمودزاده ب ود ک ه از
رفقای کارگر خودماخ بود که در دده چهل در ایراخ در «تشکیالت تهراخ» دمراه ب ا
علی خاوری و حکم جو کار میکرد که جزو یکی از دماخ قربانیاخ ...




«تشکیالت تهران» بود ،عباسعلی شهریاری...؟

بله .صابر محمدزاده بود و حسن قائمپناه و فروغیوان  .فروغیوان و قائمپنواه و

رصدی منتخ کیا بودند حاتمی و صابر انتخاب من بودند .یعنی پیشنهاد ما بودند و
در دیئت دبیراخ تایید شدند.
خوب بدین ترتی شعبهای تشکیل شد رابط ش عبه طبع ا م ن ب ودم ک ه ب ا دیئ ت
دبیراخ ارتباط برقرار می کردم و وظایفی برای این رفقا تعیین ک ردیم ک ه قائمپنواه و
صابر بازرساخ م ا ب رای شهرس تاخدا باش ند فروغیوان ب رای ق ،مت خراس اخ و
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رصدی برای تهراخ باشد و متناس با این امر دم در خ ود تش کیالت کمیت ه ای التی
تهراخ یک کمی،یوخ بازرسی و رسیدگی ب ه وج ود آم د ک ه م ،ئولیتش را رصودی
داشت و در آخ شعبه دم بچه د ای ق دیمی ح زب مث ل معلوم و جوواد ارتشویار و ...
عضوش بودند و کار می کردند .و رفیق حاتمی د م تنظیمکنن د مجموع ه گزارش اتی
بود که از نقاط مختلف میآوردند.


مگر فعالیت حزب علنی بود که مثال افـراد بیاینـد و شکایتهایشـان را بهصـورت

حضوری و علنی مطرح کنند؟


بله .



نخیر.



نخیر .امکانش بود  .ولی این نبود که دمه به خانه من دسترسی داشته باشند.







یعنی این شعبه بازرسی و رسیدگی جای خاصی داشت ؟

همه می توانستند به شما دسترسی داشته باشند؟

می دانم .ببینید مثال من از مسئول حوزهام شکایت دارم و میخواهم این شکایت

را به مسئول باالتر برسانم (به خودش که نمی تـوانم) مـی خـواهم بیـایم بـه شـعبه
بازرسی و رسیدگی  ،چگونه باید این کار را میکردم؟


این امکاخ برای دمه فرادم بود .چوخ م ن غی ر علن ی نب ودم بلک ه علن ی ب ودم ؛ و

دمیشه مثال رفقا مکتوبی را به م،ئولشاخ می دادن د م،ئولش اخ آخ را ب ه تش کیالت
می فرستاد و در تشکیالت باز می شد و اگر تقاضای دیدار با ف الخ رفی ق را داش ت
بالفاصله خواسته اش برآورده می شد.
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خوب اگر آن مکتوب را به مسئولشان میدادند  ،آیا ممکن نبـود مسئولشـان آن را

به باالتر ندهد؟


نه  .معموا این طور نبود.چوخ گزارشات ص رفا مرب وط ب ه ش کایت نب ود  .ان وا

گزارشات از پایین میآمد؛ بعضی شفادی و بعضی به صورت مکتوب بعضی سر باز
و بعضی سر ب،ته میآمد .دمیشه این طور بود .
مثال در وقت شما خانه حجری میرفتید می زش پ ر ب ود از گ زارش! وقت ی آنج ا
میرفتم میگفتم آخر عباس اینها چی،ت؟! اینها باید پایین حل شده باشد آنهایی ک ه
باید توسط تو حل شود می آید اینجا! این نی،ت که در چی د،ت بیاید پیش تو!
و او جواب می داد :آخر شرط می گاارند که رفیق حجری باید رسیدگی کند! 
اما در مورد تمایز بین کار دیئ ت دبی راخ و دیئ ت سیاس ی بای د گف ت ک ه دیئ ت
سیاسی بر پایه رخداددای فاصلة دو دفتة اجالسدایش عمدتا ت لیل سیاس ی روز
را میکرد .معموا اجالس دیئت سیاسی دو دفتگی بود .دماخ طور ک ه پلنومد ا ش ش
ماه یک بار طبق اساسنامه بای،تی انجام میگرفت که غالبا دم انجام نمیگرف ت
ولی اجالسدای دیئت سیاسی حتما دو دفته یک بار انجام میگرفت.
یعنی از سال  13۵7به بعد که رفقایی که در مهاجرت بودند و سایر رفقایی ک ه در
بند بودند آمدند و به در حال حزب یک س ازماخ منظم ی در داخ ل پی دا ک رد دیئ ت
سیاسیاش در دو دفته یک بار تشکیل جل،ه میداد که در این جل،ه عمدتا به ت لی ل
روز میپرداخت .اصوا م،ائل تشکیالتی و م،ائل دیگر در آخ مطرح نمیشد.
ولی در دیئت دبی راخ ب ود ک ه ام ور اجرای ی روز ح زب مط رح م ی ش د  .یعن ی
دبیردای کمیته مرکزی در کدام در قلم رو ش عبه خودش اخ و کارد ایی ک ه داش تند
گزارشاتی ارائه می دادند .اگر چی ز مهم ی د م ب ود البت ه در دیئ ت سیاس ی مط رح
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میشد؛ اگر ازم بود یک تصمیم جدی گرفته شود تصمیمی ورای تصمیماتی که قبال
اتخاذ و م ول شده بود به دبیردای کمیته مرکزی که آنه ا در مرحل ه اجرای ی انج ام
بددند .دبیردا در دیئت دبیراخ چگونگی پیشرفت آخ تصمیم را گزارش میکردند.
ولی گادی چگونگی اجرای آخ تصمیم به مانعی برخ ورد میکن دو نی از ب ه اتخ اذ
تصمیم جدید است و اینجاست که این گزارش باید به دیئت سیاسی برود و در دیئ ت
سیاسی اتخاذ تصمیم بشود.
حاا شما در نظر بگیرید که یکی از اصولی ک ه معم وا روی آخ ص بت و تاکی د
دم میشود م،ئله ردبری جمعی است .جاخ کالم در ردب ری جمع ی ای ن اس ت ک ه
تصمیمات دیئت سیاسی توسط دبیردای دیئت دبیراخ به اج را گااش ته ش ود .دیئ ت
دبیراخ در جریاخ اجرا با پارهای از موانع یا شرایط ویژ آخ دبی ر مواج ه میش ود
آیا ابتکار به خرج بددد و برای پیشبرد این تصمیم نظر خاص خودش را اعمال بکند؟
پیش ببرد؟ یا اینکه طابقالنعل بالنعل آنچه را ک ه در دیئ ت سیاس ی تص میم گرفت ه
شده انجام بددد؟
اینجا یک دنر ردبری وجود دارد یعنی ی ک دش یاری سیاس ی ازم اس ت ک ه آخ
جودره تصمیم ردبری جمعی درک شده باشد ولی انعطافدای ازم ت دبیردای ازم
برای پیشبرد آخ تصمیم به کار رود .ممکن اس ت حت ی در ب ثد ای دیئ ت سیاس ی
راجع به این م ،ئله ص بتی نش ده باش د ول ی دبی ر مربوط ه در پیش برد آخ ک ار
اح،اس میکند که دیدخ فالنی یا استفاده از وجود فالخ نیرو میتواند ب رای پیش برد
این تصمیم کمک بکند .او باید تشخیص بددد که آیا این در چ ارچوب ردب ری جمع ی
میگنجد یا اینکه نه دارد نق

میکند .

اینها نکات خیلی مهمی است! اگر منش او کاراکتر شخصی آخ دبیر گ رایش ب ه
سمت تک روی داشته باشد بار این ت دبیردای شخص ی ابتک ارات شخص ی خیل ی
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پررن تر میشود .یعنی احتمال خروج از ردبری جمعی زیاد میشود  .اگر نه بیشتر
دو دوتا چهار تایی باشد تا روی این مطل در دیئت سیاسی تاکی د نش ده باش د آخ
تدبیر شخصی را به کار نمیبرد .در نتیجه از ابتکاراتی که معم وا ان ،اخ برخ وردار
است و می تواند در موارد ضرور از آخ استفاده کند کمت ر اس تفاده میکن د! مرت
باید به دیئت سیاسی مراجعه و در آنجا اتخاذ تصمیم بشود .می بینی د خیل ی م ،ئله
ظریفی است!
ما در اینجا نمونهدای متعددی داشتیم که واقعا م،ئله وف ادار مان دخ ب ه ردب ری
جمعی برایشاخ خیلی ادمیت داشت ! چرا که دماخ ابتدای سال  13۵۸در اولین اجالس
دیئت سیاسی اشاراتی به این م،ئله شده ب ود ک ه اص ل ردب ری جمع ی بای د دقی ق
رعایت بشود! دیچ رفیق ی ب ه اعتب ار م ،ئولیت وی ژهای ک ه در عرص ه مع ین دارد
نمیتواند خارج از تصمیمات ردبری جمعی عمل بکند!
چوخ از این بابت واقعا حزب و ردبری حزب در گاش ته لطم اتی نص یبش ش ده
بود  .و این اح،اس دم وجود داشت که اگر این تاکید روی امر ردبری جمعی نباش د
احتمال عدول از آخ کم نی،ت .به خصوص رفقای ردب ری ح زب ن ،بت ب ه دم دیگر
شناختدایی داشتند و اح،اس میکردند ک ه حتم ا بای ،تی روی ای ن م ،ئله تاکی د
وجود داشته باشد.
خوب به این ترتی فکر میکنم به آخ پرسش مورد نظر شما ک ه تفکی ک وظ ایف
دیئت دبیراخ و دیئت سیاسی بود اشاره کردم .اما دمواره یک دمکاری تنگاتن ب ین
دیئت دبیراخ و دیئت سیاسی وجود داشته .نه فق ط در اجالسد ای رس می  .خ وب
اعضای دیئت دبیراخ دمه عضو دیئت سیاسی دم د،تند بنابراین د ر دو دفت ه ی ک
بار که جل،ه دیئت سیاسی تشکیل میشود آنجا حض ور دارن د پ س تب ادل نظرد ا
انجام میگیرد .اما در فاصله این دو دفته دم اگر ضرورتدایی ایجاد بش ود دبیرد ا
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مراجعه میکنند شخصا نه اینکه دمه اعضای دیئت سیاسی الزاما د ر دیج ده نف ر
حضور داشته باشند.
م ثال در ت ریری ه روزنام ه غالب ا دو س ه نف ر از اعض ای دیئ ت سیاس ی
د،تند عالوه بر دبیردا چند نفر از اعضای دیئت سیاسی یا اعضای کمیت ه مرک زی
د،تند دماخجا مشورتی میکند دی داردایی میکن د ص بتدایی میکن د .ب ه ای ن
ترتی

این رابطه نزدیک بین دبیردا با مجموعه ردبری دمیشه ای ن امک اخ را ف رادم

میکرد اگر ک،ی دبیری در فکر به ره ب ردخ از توص یهدای رفق ای ردب ری باش د
میتواند از این مشورت دا بهره بگیرد.



خوب طبق تعریف شما پلنوم  ،مجموعه کمیته مرکزی و مشاورینش هست  .اگر

اشتباه نکرده باشم .

 بله و در پلنوم وسیع عده دیگری دم د،تند.



پس امکانش بود که از شعب هم در پلنوم باشـند؟ میخـواهم بـدانم کـه شـعبی

بودندکه بتوانند نقش مشاور را برای کمیته مرکزی بازی کنند  ،یعنی مشاوره در امور
خاص؟ یا نه افراد خاصی به عنـوان مشـاور از سـوی خـود کمیتـه مرکـزی انتخـاب
میشدند؛ یا مثالً مسئول هر یک از شعب بـه طـور خودکـار عضـو مشـاور در پلنـوم
میشد؟

 نخیر مشاور که گفته میشود مشاور کمیته مرکزی است .یعنی در کنگ ره وقت ی
که به تعداد معینی به عضویت کمیته مرکزی انتخاب میشوند تعدادی دم ب ه عن واخ
عضو علی البدل انتخاب می شوند  .اینها د،تند ک ه مش اور کمیت ه مرک زی د ،تند .
خوب در مواقع ض رور برخ ی از اعض ای کمیت ه مرک زی ک ه از وظایفش اخ مع اف
میشوند حاا یا فوت می کنند یا به در دلیلی پا پس میکشند کنار می کش ند ی ا ب ه
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علت نداشتن سالمتی و تواخ کافی به خصوص وقتی که ردبراخ سالمند دم بشوند
اعضای علی البدل جایگزین آنها میشوند.
در گاشتة احزاب کمونی،ت اصال یکی از بیماری دای ردبری د ا دم ین س المند
بودخ اعضای کمیته مرکزی بود .تا آنجایی که بعضی وقت دا در تصمیمات کنگره دا
م،ئله جوانگرایی در ردبری یکی از م،ائل مهم حزب می شد.م،ئله کهولت ردب راخ
واقعا بعضی وقت دا به صورت م،ئلهای در میآمد که توصیة جوانگرایی می شد.
اما در پلنوم دای وسیع از ب،یاری از کادردای حزب استفاده میش د  .ح اا ای ن
کادردای حزب میتوانند در شع حض ور داش ته باش ند .م ی توانن د در ش ع د م
نباشند در بخش دیگری باشند اما غالبا در شع حضور دارند ؛ چ وخ ک ،انی در
شع د،تند که فعالتر از دیگراخ اند و در واقع دستیار دبیری د ،تند ک ه در ش عبه
مربوطه کار میکند.



پس فرمودید که در حقیقت اعضای علیالبدل کمیته مرکـزی بـه همـراه آنهـا

پلنوم را تشکیل میدهند و انتخابشان هم با کنگره هست .در شرایط خاص هـم کـه
فورس ماژور (حالت فوقالعاده) است ،میتوانند وظیفـه اعضـای اصـلی را بـر عهـده
بگیرند؟ در شرایطی که اعضا حاضر نباشند هم حق رای دارند یا نـه؟ مـثال فـردی از
اعضای اصلی در یک سفر تشکیالتی است  ،در آن جلسه خاص عضو علیالبدل حق
رای پیدا میکند یا نه؟

 نه عضو علی البدل تا وقتی که به صورت عضو رسمی در نیامده حق رای ندارد.



خوب  ،میرسیم به مبحث هیئت دبیران  .البته شما تا حدی در مباحـث تـاریخی

توضیح دادهاید  ،اما لطفاً بفرمایید که هیئت دبیران حزب توده  ،ماننـد همتـای روس
خود غیر تخصصی بوده؟ مثل دبیر اول  ،دوم و سوم؟ یا خیر ،یعنی دبیـر دقیقـا بـرای
امور خاصی انتخاب میشده است؛ دبیر سیاسی  ،تشکیالت و از این قبیل؟
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 متاسفانه شما دمچناخ در پی یافتن نشانهدایی دایر بر تبعیت حزب توده ایوران از
«برادر بزرگتر» د،تید!
در حزب ما در دبیری برای شعبه معین و وظیفه معین بود .مثال دبیر ش عبه سیاس ی
ما رفیق بهزادی بود که روزنامه ارگاخ را دم شعبه سیاسی ارائه می داد .دبیر ش عبه
ایدئولوژیک رفیق ما طبوری ب ود و دبی ر بخ ش تش کیالت رفی ق م ا جوانشویر در
تشکیالت کل و رفیق حجری در تشکیالت تهراخ بود .دبیر روابط عمومی م ن ب ودم .
دبیر روابط بین الملل رفیق ما ایرج اسکندری بود .که بعد از این که ایشاخ ب ه آلم اخ
فرستاده شد دبیر روابط بینالملل دم باز من بودم  .یک چنین شکلی داشت.



پس کامال شکل تخصصی داشت  .در خیلی از احزاب کمونیست نهادی بـه نـام

دیوان داوری یا اسامی شبیه به این وجود دارد  .اگر اختالفـی بـین اعضـا  ،یـا از آن
مهمتر ،ارکان حزب پیش بیاید و بر اساس اساسنامه راه حلی برای رفع مشکل وجـود
نداشته باشد  ،وظیفه این دیوان  ،حکمیت بین طرفین است  .مثالً وقتی پلنوم اعتقـاد
داشته باشد که عضوی از کمیتة مرکزی سرخود عمل کرده و مالکی موجود نباشد .
در حزب توده این وظیفه بر دوش چه نهادی بـوده؟ آیـا اصـوالً ایـن چنـین نهـادی
پیشبینی شده بود؟ با توجه به توضیحات شما  ،آیا این وظیفه بر عهدة شعبة بازرسی
و نظارت بوده؟

 نخیر وظیف ه ش عبه بازرس ی و رس یدگی دم اخ ط ور ک ه از اس مش پیداس ت
بازرسی بر ارکاخ حزب و رسیدگی به شکایات و انتقادات اعضا د،ت .آنچه که ش ما
اشاره کردید مشکلی است که کنگره باید حل بکن د .و طبیعت ا ای ن مطل

ب ه اج الس

کنگره احاله میشود .کنگره عالیترین ارگاخ رسمی حزب د،ت و در آنجا م،ئله حل
میشود.
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پس حزبی که تقریباً همیشه اپوزیسیون بوده  ،امکان تشکیل کنگره هـم نبـوده،

اگر مسئله حادی پیش میآمد طوری که روال کار را مخدوش کند...

 مثال از چه نوعی؟



مثال انتقادی که به دبیر اول حزب میشود  ،در مورد اینکه سازمان مخفی چـه

وظایفی داشته و اصال چرا باید تشکیل میشده و با چه روابطی باید...

 این وظیفه دیئت سیاسی است  .بله این وظیفه دیئت سیاس ی اس ت  .آنچناخک ه م ا
مثال در مورد مصاحبهدای دبیر اول عینا دمین کار را کردیم  .ابتدای کار یک رش ته
مصاحبه انجام میگرفت که فقط رفیق ما سعی میکرد یکی از اعضای دیئت سیاس ی
حضور داشته باشد و درباره در مطلبی ص بت می شد  .در دیئت سیاسی ض رورت
اح،اس شد که حتما باید با تصمیم دیئت سیاسی این مص احبه انج ام بگی رد و د ر
ک،ی مصاحبه نکند .فقط دبیر اول مصاحبه بکند و وقتی دم ک ه مص احبه میکن د ب ا
حضور دو نفر از دبیراخ باشد.
و تقریبا رفیق ما کیانوری در وقت مصاحبه میکرد من و رفیق خواوری معم واً
حضور داشتیم  .به قول بچهدا میگفتند وزیر دست راست و دست چپش  .و م وردی
دم پیش نیامد  .فقط بعضی وقت دا رفیق ما کیوانوری چن ین میگف ت ک ه «رفیقم اخ
عمویی در این باره توضیح می ددد» .اح،اس میکرد که شاید بهتراین باشد که م ن
آخ حرف را بزنم تا او بزند.
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چه تاریخی بود ،آقای عمویی؟

 اواخر سال  13۵۸بود ......دماخ طور که اشاره کردم دیئت سیاس ی اس ت ک ه در
این مورد اظهار نظر و توصیهدایی میکند و احیانا اگر مشکلی دم باشد قاعدتا آنج ا
بای،تی حل شود.
ما خوشبختانه در حیات سیاسی حزب در فاصله سالدای  13۵7تا  ۶1یعنی ت ا
موقع سرکوب مشکل حادی نداشتیم جز م،ئله رفیق ایرج در زمینة مصاحبهای ک ه
با مجله «تهراخ مصور» کرده بود.
البته یک مقدار دم حدتش به ل ام پافشاری رفیقماخ کیا بود واا از نظر ب،یاری
از رفقای دیئت سیاسی دماخ انتقادی که خود رفیق ایورج از خ ودش ک رد و پ ایرای
نظرات رفقا بود مبنی بر اینکه «مصاحبه غلط ب وده نظرات ی ک ه اب راز ش ده نظ رات
حزب نی،ت انتقاد بر یک عضو دیئت سیاسی وارد است که ب ا ق دمت و س ابقهای از
نو قدمت و سابقه رفیق اسکندری به دیچ وج ه پایرفت ه نی ،ت و  » ...او تم ام ای ن
انتقادات را پایرفت  .وقتی پایرفت از نظر ما دیگر حل بود .ول ی رفی ق م ا کیوانوری
پیگیر قضیه بود که ازم است رفقا یک تصمیمی بگیرند  .خوب ما اح،اس ک ردیم ک ه
در واقع م،ئله یک مقدار عطف به مش کالت گاش ته ای ن رفقاس ت ای امی ک ه ن وعی
فراک،یونی،م در ردبری حزب بود و یک مقدار ح،اب کشی وجود داشت .
خوشبختانه بعد از مراجعت رفقایی که در مهاجرت بودند واقعا در حزب ما نقطه
پایاخ بر یک چنین بیماریی گااشته شد .چرا که ما وقتی به اس ناد پلن وم د ا مراجع ه
میکردیم می دیدیم دمواره یکی از موضوعات اصلی پلنوم دا م،ئله ردبری اس ت
مشکالت دروخ ردبری است .ک امال معل وم ب ود ی ک ص ف بن دی در دروخ ردب ری
وجود داشته و نتوان،تهاند این مشکل را با دم حل کنند.
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اما این دوراخ یکی از نکات اساسی که مورد توجه رفقای داخل بود دقیق ا بی اخ
این مطل بود که در آنچه در گاشته بوده مربوط به گاشته است ؛ ام روز م ا حی ات
جدیدی برای حزب توده ایران داریم و رفقا در چارچوب رعایت اصل ردبری جمعی
باید با دمین مجموعه نظراتشاخ را در میاخ بگاارند  .چرا ج ای دیگ ر مط رح کنن د؟
چرا یارگیری بکنند؟ چرا به دور از نظرات جمع تصمیم گیری بش ود؟ د ر چ ه د ،ت
اینجا عنواخ بشود! و خوشبختانه به اجرا دم گااشته شد و دیچ مش کل ح ادی واقع ا
نداشتیم .
خوب البته این را دم اشاره کنم که ما شاید بای،تی ن،بت به دم دیگر ی ک مق دار
سختگیرتر میبودیم  .ما بر مبنای اعتماد مطلقی که به دم دیگر داش تیم ـ ام روز ای ن
اح،اس را دارم

ی ک مق داری ن ،بت ب ه د م س هل گی ر ب ودیم بای د س ختگیرتر

میب ودیم .درب اره چ ی؟ درب اره انج ام وظ ایفی ک ه ب ه عه ده داش تیم درب اره
سهلگیریدایی که بعضی دایماخ ن،بت به وظایفماخ انجام داده بودیم درب اره ع دم
رعایت اصولی که بر آخ تاکید گااشته بودیم اصل ردبری جمعی اص ل دموکراس ی
حزبی!
و به گماخ من اگر متاثر از یک اعتماد بی چوخ و چرا ن ،بت ب ه د م نب ودیم در
این عرصه دا ما خیلی بهتر از آخ میتوان،تیم عمل بکنیم! « به در ح ال ف الخ رفیق ی
که این را گفته خوب میشناسیم دیگر ایرادی ندارد » .چرا؟! باید ت لی ل میش د! د ر
کار ما کم و زیادش باید ت لیل میشد.
بالنتیجه به نظر م ن پ اره ای از اش تباداتی ک ه رخ داد -نم ی گ ویم اش تباهدای
سرنوشت ساز چوخ سرنوشت را در واقع مادی ت رژی م تعی ین م ی ک رد -اگ ر رخ
نمیداد حداقل در مراحل بازپرس ی و ب ازجویی و ...ب ه نظ ر م ن رفق ا ب ا دش واری
کمتری مواجه می شدند با پاره ای از م،ائل که اصال روحشاخ اطال نداشت مواج ه
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نمیشدند! و حال آنکه می بای،تی جزو تصمیم گیرندگاخ قضیه بودند! اصل این است
که در کس عضو دیئت سیاسی است باید اطال داشته و در اتخاذ آخ تص میم نق ش
ایفا کرده باشد .خوب اینها دردسر آفرین میشد! ولی اینها بیشتر جنبه شخصی پی دا
میکند.
از ل ام آنچه که بر حزب گاشته و اینکه «اگر این تص میم چن ین اج را نم ی ش د
چناخ نمیشد » شخصا اعتقاد دارم که خیلی فرق نمیکرد چوخ به د ر ح ال آقای اخ
ضد کمونی،ت بودند ضد حزب توده بودند ضد شوروی بودند! دیر یا زود این شتر
در این خانه می خوابید دیچ گفتگو نداشت!
و دوستاخ جواخ ما دم بای،ت این را بدانند .به در حال این م،یر م،یر پر ف راز
و نشیبی است که فقط دشواریاش پیمودخ خود این راه نی ،ت پیم ودخ ای ن راه در
کنار حضراتی است که دقیقا نگراخ کم و زیاد حضور افراد یا پیشرفت یا پ،رفتش اخ
است و اینکه ضروری میبینند بعضی وقتدا موانع ویژه ای بر سر رادشاخ بگاارند.
یکی از این موانع می تواند ندادخ اتاق باشد یکی ندادخ حق حیات!



در مورد مصداقهای تاریخیاش بیشتر در مباحث تاریخی بحث خواهد شد  .پس

در کل نیاز به دیوان داوری یا چیزی شبیه این احسـاس نمیشـد  .چـون خـالء آن را
سایر اعضای حزب پوشش میدهند  .البته بحـث دیـوان داوری هـم بیشـتر در مـورد
احزاب حاکم کمونیست مطرح است که در مورد اختالفات حزب و دولت  ،کنگره فاقد
شأنیت است .
سیستم کنترل بر اعضای ارشد حزب به چه شکلی بود؟ اگر اشتباه نکنم  ،در نیمة دوم
مارس  ، ۱۹۱۲در کنگرة حزب سوسیال دمـوکرات کـارگران روسـیه  ،لنـین اعـالم
میکند که ساختار حزب باید به گونهای باشد که تمـامی مقامـات اجرایـی آن در هـر
لحظه قابل عزل باشند و منوط به کنگرة بعد نباشد .
در حزب توده هم این امکان وجود داشته ؟
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نه م،ئله «تعیین م،ئولیت» بود ول ی «برکن اری» از حق وق ارگ انی ب ود ک ه ی ک

م،ئولی را انتخاب کرده بود .می توان،ت معلق بشود.مثال شما در نظ ر بگیری د حت ی
در دیئت سیاسی یعنی جای خیلی معتبر که منتخ

پلن وم د م د ،ت ول ی یک ی از

اعضای دیئت سیاسی مرتک یک کار غیر اصولی میشود که به دیچ وجه با انتق اد و
انتقاد از خود نمی تواند منتفی بشودو رفقای دیئت سیاسی بر ای ن نظ ر د ،تند ک ه
شای،تگی ایفای آخ نقش در چارچوب آخ م،ئولیت برای آخ فرد دیگر وج ود ن دارد؛
اینها نمی توانند او را عزل بکنند از او سل م،ئولیت بکنند ولی م ی توانن د معلق ش
بکنند .یعنی تا اجالس آیند پلنوم کمیت ه مرک زی م ،ئولیتش معل ق میش ود  .عم ال
برکنار است ولی سل م،ئولیت نشده.



آن مثالی که آوردید آقای اسکندری بود دیگر؟

 بله.



خوب دقیقا همین بحث را میخواستم بکنم که عمال شـاید یـک پوشـش اسـمی

باشد؛ یعنی آن فرد دیگر شأنیت کار اجرایی ندارد  ،شأنیت تصـمیم گیـری نـدارد و در
رای گیری نمیتواند شرکت کند.

 دمین طور است بله.



پس به هر حال افراد همرده در تشکیالت هم میتوانستند فردی از خود را عـزل

کنند  .فکر نمیکنم زیاد جالب باشد! فرض کنید اعضای پارلمان بتوانند تصمیم بگیرند
که نمایندة فالن شهر به علت عملکردش دیگر صالحیت نمایندگی مردم آن شـهر را
ندارد! اصوالً او منتخب نمایندگان دیگر نبوده که بخواهند در مـوردش تعیـین تکلیـف
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کنند!
حاال من با دقت احزاب دیگر کمونیست را بررسی نکردم  ،اما این چنین نمونهای سراغ
ندارم  .مثالً در حزب کمونیست شوروی  ،کمیتة مرکزی نمیتواند عضویت اعضا را بـا
هر تعریفی  ،حتی برای دورة معینـی معلـق کنـد  .فکـر نمیکنیـد ایـن یـک ضـعف
تشکیالتی در حزب توده بوده؟



به گماخ من حزبی که در حاکمیت د،ت می تواند این ک ار را بکن د .دس ت و ب الش

باز است .زمانی خروشچف در پولیت بورو با مشکل مواجه شد مولوتف و مالنکوف
و گاگانوویچ و ...با سیاستدایش مخالفت کردند .یعنی در پولیت ب ورو خروشچف در
اقلیت قرار گرفت ولی قبل از اینکه پولیت بورو تصمیمی بگیرد چند دواپیما فرس تاد
به اقصی نقاط شوروی و اعضای کمیته مرکزی را جم ع ک رد  .در ی ک فاص له زم انی
کوتاه دمه اعضای کمیته مرکزی را در کرملین آماده کرد  .در آنجا اکثری ت داش ت و
بالنتیجه اینها گروه اقلیت مولوتف و مالنکوف را بر کنار و از ایشاخ س ل م ،ئولیت
کردند  .چرا که در حکومت است و دمه امکانات را دم دارد  .میتواند جمع کند.
برای حزبی که جل،ه معمولیاش را نمی تواند تشکیل بددد کنگره اش را نمیتوان د
تشکیل بددد امکاخ پایر نی،ت ...ب ه ناچ ار دیئ ت سیاس ی م ا مجب ور بودن د درب اره
اسکندری آخ جور تصمیم بگیرند.



چون درخواست کنگره اضطراری نمیتوانستند بکنند؟

 نه.



خوب کمیته مرکزی را که میتوانستند جمع بکنند .مگر ایشـان منتخـب کمیتـه

مرکزی نبوده که دو هفته یک بار تشکیل میشده؟
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دیئت سیاسی چرا دیئت سیاسی تشکیل شد.



نه ،کمیته مرکزی چرا تشکیل نشد تا برای این مسئله تصمیم بگیرد؟ یعنی یـک

سطح پایینتر از هیئت سیاسی (البته از نظر تصمیمگیری یک سطح باالتر)؟ این کـه
میگویم دیوان داوری مهم است  ،در اینگونه مسائل است  .یعنی کنگـره اعضـایی از
حزب را که از یک طرف فاقد سمتهای اجرایـی هسـتند و از طرفـی دارای سـوابق
درخشان حزبی هستند و گونهای پذیرفتهشدگی در بـین اعضـای حـزب دارنـد را بـه
عنوان دیوان داوری انتخاب میکند  .این دیوان است کـه بـه علـت ماهیـت خـود و
اعضایش  ،شأنیت لغو موقت عضویت در ارکان حزب را دارد تا کنگره تشکیل شـود و
تصمیم قطعی بگیرد .
در این مورد خاص  ،اکثریت اعضا به اتوکریتیک فرد خاطی قانعاند  ،امها فردی بر لغو
عضویت پافشاری میکند و در جو خاصی این تصمیم گرفته میشود .
حال اگر دیوان داوری تعریف شده بود کـه وظـایف اجرایـی نـدارد و در تـب و تـاب

روزمرگیهای اجرایی نیست  ،تصمیماتش بیطرفانهتر و قابل قبولتر میبود .
■ ببخشید به نظر من یک مقدار سیر تاریخی مطل

درس ت روش ن نش ده .تص میم

دیئت سیاسی به دیچ وجه تعلیق م ،ئولیت رفی ق اسوکندری نب ود .تعلی ق م ،ئولیتِ
دیئت سیاسیِ رفیق اسکندری در پلنوم دفددم انجام گرفت.
در اینجا با رفیق اسکندری مااکره ای خصوصی شد ک ه «ش ما ب ا توج ه ب ه ای ن
نظریاتی که داری در اینجا احتمال دارد باز دوباره مشکلی برایت پیش بیای د خ ودت
دم می گویی که من نظر م،اعدی با این جور حرفد ا ن دارم و نمیت وانم اینج ا ک ار
بکنم بهترین کار این است که بروی اروپا آنجا کار ترجمه ات را ادام ه ب ددی و » ...
دنوز به عنواخ عضو دیئت سیاسی است عضویت دیئت سیاسیاش منتفی نشده عمال
اینطور شده .
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یعنی در اینجا نی،ت که م،ئول رواب ط ب ین المل ل باش د و ...و م ا د م از رواب ط
بینالملل بر کنارش نکردیم به علت اینکه این پیشنهاد را پایرفت و رف ت اروپ ا خ ود
به خود یک م،ئولی برای روابط بین الملل انتخاب شد.
اما در پلنوم دفددم بود که اصال رفقایی که در آنجا شرکت کردند پیشنهاد کردند
که رفیق ایرج جزو کاندیدادای دیئت سیاسی نباشد .و نامزدش نکردند .رای گیری که
شد دیچ کس دم رای نداده بود.
خوب ببینی د در ای ن مطال

دمیش ه بازید ای سیاس ی وج ود دارد  .م ا س عی

میکنیم که خلّص و ناب از آب در بیاید دقیقا برابر با اصولی که سعی شده در گون ه
خدشه را کنار بگاارد  .ولی آدمیزاد است و خود خوادیدایش کاستیدایش ؛ ک ه ی ا
جاه طلبی دارد یا رقابت و ح،ادت دارد .نمی گویم این چیزدا نقش خیلی زی ادی ایف ا
می کند ولی در وجود ما ان،اخدا دمیشه یک چنین کاستیدایی وجود دارد  .میتواند
در به کار بردخ فالخ اصل یک گوشهای را پیدا بکند که چگونه به کارش بگیرد که آخ
منظورش عملی بشود .
اینها م،ائلی است ک ه در د ر ج ایی احتم الش د ،ت .تنه ا ی ک پ رورش حزب ی
دموکراتیک د،ت که ان،اخ را بری میکند از این کاس تیدایی ک ه حاص ل جامع های
است که سخت آدم را متکی به فرد با ویژگی دای خاص خودش خ ود خ وادی د ای
خودش و  ...بار آورده  .خیلی طول دارد که ما ان،اخدایی که در جامعهای سرشار از
این کاستیدا بار آمدهایم از این کاستیدا بری بشویم.
یعنی اصول دم ما را نجات نمیددد! اص ول ی ک ح دو م رزی ب رای عملک رد ای ن
کاستیدای ما فرادم میکند که اگر من از آخ مرز بگارم دمه شما متوجه م ی ش وید
و بر مبن ای آخ اص ل یق ه م را میگیری د انتق اد م ی کنی د م ن را ب ه بازپرس ی و
پاسخگویی به فالخ جا میکشانید!
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و این م،تلزم پرورش دراز مدت است .و الّا دمچناخ این کاستیدا د،ت ت ا آدم
در خ ودش ک ار بکن د ک ار فردنگ ی بکن د ک ار تش کیالتی بکن د و در مجم و ک ار
تشکیالتی یواش یواش روحیات بهتر و بهتر پیدا بکند ک ه ب ری بش ود .واقع ا دم اخ
داستاخ عبور از مرداب و لجنزار است.


به مسئله عضوگیری در بازة زمانی مورد بحث میرسـیم .فـرض کنـیم کـه فـرد

مشخص داریم که به عدالت یا مباحثی از این قبیل ابراز عالقه میکند .اگر حزب وجود
چنین فردی را تشخیص میداد  ،چه طور با او ارتباط میگرفت و چه طور وضـعیتش
را در حزب ارتقاء میداد؟
یا اینکه اصوالً خود فرد باید با حزب تماس میگرفته؟

 به عنواخ تجربه شخصی آنچه که در سازماخ نظامی حوزب تووده ایوران معم ول
بود یک بار من اشاره کردم که چگونه شرایط عضویت برای ف رد عالق ه من د ف رادم
میآمد .اما م،ئله این نی،ت که حتما افراد خودشاخ مراجعه بکنند  .بله پ یش میآی د
اگر حزب یک کلوپی داشته باشد دفتری داشته باشد علنی باش د برنام هدایی دارد
ک،اخ مختلفی عالوه بر اعضایش به آنجا مراجع ه میکنن د ب ا چگ ونگی ک ار آش نا
میشوند و اگر شرایط عضویت در او جمع باشد به عضویت میپایرندش .
اما معموا این چنین نی،ت ح زب دفت ری ن دارد مرک زی ن دارد ای ن اندیش ه در
سطح جامعه ب،ط و گ،ترش پیدا میکند ک،انی را متاثر میکند ک،انی در ش رایط
اقتصادی اجتماعی دشواری د،تند در این ت الش روزمرهش اخ راه رد ایی را در
آموزهدای ای ن اندیش ه ج ،تجو میکنن د  .و بن ابراین میگردن د ببینن د آخ س ازماخ
سیاسی که این ایدئولوژی را مطمح نظر قرار داده و این راه را برای ردایی ان ،اخ در
پیش گرفته کدام است؟ پس بروم و رادی برای عضویت در آنجا پیدا کنم .
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در دو شکل وجود دارد  .منتها یکی در ش رایط علن ی وج ود

یعنی به این ترتی

یک دفتر یک مرکز و مراجعه افراد مختلف به آنجا ؛ یک ی دیگ ر خی ر حت ی ممک ن
است شرایط شرایط پنهانی باشد اما در م یط کار در اداره در کارخانه و غی ره ک ه
افراد با دم م شور د،تند ک،ی که عضو ح زب د ،ت ک م ک م متوج ه بش ود ک ه
تمایالت فالخ کس عالیق فالخ کس چن ین اس ت! پ یش از اینک ه او نگ رش خ ودش
گرایش خودش را علنی بکند که در معرض خطر امنیت ی ق رار بگی رد آخ ف رد حزب ی
سعی میکند یک رابطه دوستانهای با او بر قرار بکند .ای ن رابط ه دوس تانه الزام ا ب ه
معنای رابطه حزبی نی،ت  .در واقع برای ب ر ح ار داش تن آخ ف ردی اس ت ک ه د یچ
تجربه کار مخفی ندارد پنهاخ کاری بلد نی ،ت  .ی ک رابط ه شخص ی ب ا او ب ر ق رار
میکند  .در این ارتباط د،ت که مناسبات دو طرف زمینهدایی را فرادم میکن د ب رای
مطرح کردخ پیوستن به حزب یا احیانا پایرش عضویت و غیره .



تعریف عضویت چه بوده؟

 تعریف ما در واقع در چار چوب دماخ تعریف لنین ی اس ت ک ه اگ ر ک ،ی برنام ه
حزب را بپایرد در یکی از ارگاخدای رسمی حزب به طور مرت شرکت داشته باش د
و حق عضویتی دم بپردازد عضو م ،وب میشود.
منتها این خالصه ترین شکل تاریخی این امر بود .ویژگیدای فردی که میخوادد
به عضویت حزب در بیاید خیلی ادمیت دارد! م،ائل شخصیاش م،ائل اخالق یاش
م،ائل سیاسیاش سوابق سیاسیاش می زاخ مطالع اتش عالق ه من دیدایش و...
اینها دمه م،ائلی است که در واقع دو معرف بای،تی با تض مین ای ن جنب هدایی ک ه
وجوه بارز خصلتی این فرد را نمایاخ میکند او را به تشکیالت معرفی کنند .حزب ب ر
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مبنای سابقه فعالیت و اعتمادی که به این دو معرف دارد شخص معرفی شده را ب ه
عنواخ عضو آزمایشی میپایرد .این فرد بای،تی یک دوره آزمایشی را طی کند .



دوره  ،زمان مشخص دارد یا ممکن است بسته به شرایط عوض شود؟

 بله مقداری از این دور آزمایشی ارتباطات شخصی است و مقداری ش رکت در
حوزه آزمایشی است .شرکت در حوزه آزمایشی شش ماه به درازا می کشد .در ای ن
شش ماه د،ت که صالحیت این فرد برای پایرش به عنواخ عض و رس می م رز ی ا
دوره آزمایشی تمدید می شود .در این زمینه نظر ددن ده اعض ای خ ود آخ ح وزه
د،تند .اعضای آخ حوزه نظر میددند که ای ن ف رد ب رای ای ن ام ر ص الح د ،ت ی ا
نی،ت.





مسئول حوزه یا اعضایش؟

دمین اعضای حوزه این نظ ر را میددن د ام ا نظ ر نه ایی گزارش ی اس ت ک ه

م،ئول حوزه به حوزه م،ئولین میددد  .در آخ جاست که تصمیم میگیرن د  .چ وخ
ب،یاری از اعضای حوزه مثل خودش آزمایشی د،تند داوریدایش اخ ن ،بت ب ه
دمدیگر جال است به در حال در کدامشاخ کوشش میکنند که ص الحیت خودش اخ
را م رز بکنند اما در ت لیل نهایی آخ عضو رسمی د،ت که میتواند در این زمینه
نظر بددد و او در حوزه م،ئولین گزارش کار این ح وزه را عرض ه میکن د .گ زارش
میددد که اعضای حوزه که دمه دم عضو آزمایشی د،تند چه نظری داشتند  .مثال
دو نفرشاخ نظر مثبت داشتند یکی نظر منفی داشت .و نظرات مثبت و منفی ن،بت ب ه
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چی بود  .بعد خوب خود م،ئول نظر خ ودش را م ی گوی د و آنج ا تص میم گرفت ه
میشود .
البته بای،تی گزارش امر به تشکیالت برود .آخ حوزه نی،ت ک ه عض ویت ف رد را
تائید میکند در تشکیالت د،ت که این تصمیم اتخاذ می ش ود .ش عبه تش کیالت ب ر
مبنای گزارشاتی که از این شبکه آمده اتخاذ تصمیم می کن دو م ثال بعض ی وقتد ا
امکاخ دارد اگر ضرورت داشته باشد یکی از اعضای شعبة تشکیالت را به آخ حوزه
می فرستند و نظراتی که ابراز می شود می بیند .نه ب ه عن واخ اینک ه یک ی از ش عبة
تشکیالت آمده اینجا نه دمین ط وری ب ه عن واخ ی ک بازرس ی ب ه عن واخ یک ی از
رفقایی که میآید ببیند گردش کار در این حوزه چگونه است .
بعضی جادا د،ت که اعضای جدید در یک ح،اس یت خاص ی د ،تند م ثال ی ا
شغلش یا سابقهاش و ...موج میشود که یک مقدار در پایرش یا عدم پایرش فردی
مکث بشود .روی این م،ئله تشکیالت یک مقداری ح،استر عم ل میکن د  .معم وا
این طور است.



یک سؤال االن به ذهنم رسید ،گفتید مسئولین حوزه ها هم یک حـوزهای بـرای

خودشان دارند .حوزه مسئولین ،همان کمیته بخش هست  ،یا خیر؟

 نه ب،ته به گ،ترش تشکیالت است  .ممکن است چند ت ا ح وز م ،ئولین وج ود
داشته باشد که از اینجا نمایندگانی در کمیته بخش حضور داشته باشند.



خودشان هم دقیقا عضو کمیته بخش هستند؟

 یعنی چه؟
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یعنی کمیته بخش چه نسبتی با حوزه مسئولین دارد؟

 م،ئولینِ حوزهدای م،ئولین در کمیته بخش شرکت میکنند .یعنی اعضای کمیته
بخشاند .



تا حدی مشکل حل شد .

شما قبالً فرموده بودید که شعب اصالً در تصمیمگیریهای مهم نقشی ندارنـد و ایـن
تصمیمات بیشتر بر عهدة هیئت سیاسی است  .امها حاال میگویید که در نهایـت تأییـد
عضویت با شعبة تشکیالت است.
تصمیمات به این درجة اهمیت که در میان مدت ترکیب یک حزب را به کلی دگرگون
میکند  ،با چه رویکردی به شعبة تشکیالت سپرده شده؟
میدانید که ما یک نمونة تاریخی مشخص در ایـن مـورد داریـم  .دبیـر کلـی حـزب
کمونیست در دورة لنین  ،کاری اداری و مقامی تشریفاتی بوده؛ اما استالین با کمک
آن و قرار دادن افراد در پسـتهای حسـاس حزبـی  ،زمینـة تصـفیه تروتسـکی و
کامنف و بقیه بلشویکهایی که سوابق درخشانتری را داشتهاند  ،فـراهم آورد  .ایـن
کار به وسیلة انتخاب اعضا و با تأیید یا لغو عضویت صورت گرفت  .تا آنجـایی کـه در
فاصلهسالهای  ۱۹۲۲تا  ۲۴که لنین زندگی زیاد فعـالی نداشـت ،ایـن رونـد شـدت
گرفت.
این واگذاری وظایف به نظر شما پذیرفته شده است؟

 آنچه در مورد استالین در مقطع زمانی  1922-24گفته شد دقیق نی،ت؛ تص فیهدا
پس از درگاشت لنین جامه عمل پوشید .دبیر کلی دم به د یچ وج ه تش ریفاتی نب ود.
شما دمچناخ دچار پیشداوری د،تید.
بگاریم .اگر جز شعبة تشکیالت جای دیگری بخوادد باشد کجا میتواند باشد؟



خوب اگر این طور باشد باید جزئی از خود کمیته مرکزی یا هیئت سیاسی باشـد،
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در احزاب دیگر اینجوری است؟

 د،ت دمین طور است! اصال شعبه تش کیالت دبی ر تش کیالتی ی ک مجموع های
دارد که کار تشکیالتی را انجام میددند  .اتفاقا شعبه تشکیالت یکی از شعبی است که
درست در بطن کمیته مرکزی اس ت .ش ع دیگ ر در جن

کمیت ه مرک زی د ،تند و

شعبة تشکیالت در بطن کمیته مرکزی است .





همین مهم است یعنی اینکه یک کمیسر ویژه داشته باشد .

بله .



باید کنتـرل خاصـی روی ایـن شـعبه اعمـال میشـده  .در مقـاطع خـاص بایـد

رهنمودهای ویژهای در مورد مالکها صادر میشـده .در دورهای سـختگیری بیشـتر
میشده و در دورهای بازتر عمل میشده  .ایـن رهنمودهـا از سـوی هیئـت سیاسـی
میآمده یا شعبه رأساً اقدام میکرده؟

 در این زمینه اگر ضروری باشد دبیر تشکیالت در دیئت سیاس ی مط رح میکن د
دیئت سیاسی ردنموددایی در این زمینه میددد .خیلی موارد د م پ یش میآم ده مثال
یادم میآید که یک زم انی ب ه عن واخ دم ین ش عبه بازرس ی و رس یدگی ب ه یک ی از
ارگاخدای بدنه تشکیالت رفته بودم .در یکی از کمیتهدا کمیته بخشی بود ی ک رفی ق
کارگر جوانی را دیدم خیلی خیلی م،تعد بود  .به قدری خ وب فض ای کارخان هاش
را باز میکرد روحیات کارگردا و ارتباطش با نب

سیاس ی جامع ه و سیاس تدای

حزب در آنجا را آنقدر قشن توضیح می داد ک ه م ن از اظه ار نظ راتش خیل ی ح ظ
کردم!
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در اولین جل،های که در دیئت سیاسی بودم به رفیقماخ حجری گفتم که «من یک
کارگری را در کمیته بخش فالخ جا دیدم خیلی ک ارگر ج البیش دی دم  .م ن تص ور
میکنم که یک مقدار روی او فکر کنید .روی او نظر خاص داشته باشید ب ه نظ ر م ن
شای،تگی اش خیلی بااتر از کمیته بخش است » .مدتی گاشت و رف تم کمیت ه ای التی
تهراخ دیدم که آخ کارگر آنجاست و خیلی خیلی بجا و بموقع او را ب اا کش یده و ب ه
آنجا آورده بودند.
به گماخ من توصیه دای سایر رفقا می تواند موثر باشد البته در ص ورتی ک ه در
ارتباط م،تقیم با این م،ائل تشکیالتی قرار بگیرند .چوخ اگر م ن ب ه بدن ه تش کیالت
نرفته بودم چنین کارگری را نمیدیدم.
توصیهدا بای،تی بر پایه واقعیتدای موجود باشد  .ببینی د از ل ام نظ ری رفق ا
خیلی چیزدا میتوانند بگویند :ک،ی را به عضویت بپایرید که اینطور باش د آخط ور
باش د چن ین نباش د و چن اخ نباش د .ام ا در واقعی ت موج ود میبینی د ک ه ک ارگر
کارخانهای که بچهدای شما آنجا د ،تند ای ن جورن د ی ک کاس تیدایی دارن د ی ک
تواناییدایی دارند یعنی واقعیت موجود این است  .حاا این تمایلی پیدا کرده که بیاید
به طرف حزب و راه ردایی این طبقه را در فعالیت تشکیالتی ای ن ح زب میبین د .ای ن
فرد فالخ نقص را دم دارد آیا به خاطر ای ن نقص ش راد ش را ببن دیم؟ آی ا اغم اض
بکنیم بیاید بر مبنای اینکه میسازیمش روی او کار میکنیم؟
این ب،تگی به آخ جامعه و سطح رشد اجتماعی جامعه دارد که زحمتکش اخ م ا از
چه عرصه ای بر می خیزند و چه ویژگیدایی دارند چه کاستیدایی دارند؟
این منزه طلبی پارهای از روشنفکراخ که انگش ت میگاارن د و مت ه ب ه خش خاش
میگاارند کار ساز نی،ت  .آقا آدمدای این مملکت ایناخاند! ش ما میخوادی د از ک ره
مریخ بیاورید؟! بروید بگردید پیدایش بکنید! ولی با دمیندا شما میتوانی کار بکنی .
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باور کنید در فعالیت حزب ما در گاشته ک ه خ ودم در س ازماخ جوان اخ ب ودم
واقعا ک،انی بودند که انوا آلودگیدا را داشتند ولی درست آنجا که ب رای بچ هدای
سازمانی خطر بود اینها سینه سپر میکردند! جلو دمین دارو دس ته «س ومکا»یید ا
که باتبر واقعا حمله میکردند اینها در مقابلشاخ مقاومت میکردند مبارزه میکردند!
در جریاخ مبارزه دمیشه با آسته بیا آسته ب رو ی ا احیان ا بگیرند ببرن د م اکم ه
کنند حکم اعدام بددند بروید آنجا سینه د م س پر کنی د و خیل ی داوران ه جانب ازی
بکنید طرف نی،تید .م،ئله مبارزه فقط این نی،ت  .م،ئله کتک خوردخ در میتین د ا
چاقوکشیدایی که میکنن د و ...د م د ،ت و آدم در دم ین عرص هدا ش جاعتدا را
میبیند فداکاریدا را میبیند!
آری طرف مطالعه دم کم می کند .ما فراواخ داشتیم از این م،ائل  .بچ هدایی ک ه
در عرصه عمل خیلی توانا خیلی پر ظرفیت ولی در عرصه نظر کند بودن د .م ثال ی ک
کتاب که در برنامه گااشته میشد که دفته دیگر باید فالخ رفی ق در م ورد ای ن کت اب
ص بت بکند خیلی وقتدا اجرا نمیشد .چوخ بای د خوان ده باش د ک ه ص بت کن د.
وقتی که می آمد می گفت«واهلل ببخشید رفقا انتقاد وارد است ! من بیشتر از سه چه ار
صف هاش را نتوان،تم بخوانم » .ولی دمین فرد در عرصه عمل واقعا شجاعتی نش اخ
میداد ج،ارتی نشاخ میداد که حیرت میکردی! پخش اعالمیهاش چ،باندنش این
طرف و آخ طرف دمیشه از دمه بهتر بود!
ظادرا این کاردا کاردای فرعی است ولی کار تبلیغی و کار ترویجی یک س ازماخ
سیاسی دمینداست! دمین کارداست و به عهده کی،ت؟ دمین ک،انی که جرئت این
کاردا را دارند و به نظر من اینها یک ترکیبی است از م،ائل نظری و م،ائل عملی ک ه
حتما بای د در وج ود ی ک عض و ح زب د ر دوی اینه ا وج ود داش ته باش د .منته ا
درجهاش فرق میکند .اما اگر نباشد یک جای کار می لنگد یک ایرادی پیدا میشود.
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به در جهت در نهایت عضوگیری ب ر پای ه گزارش اتی ک ه از بدن ه تش کیالت از
ح وزه خ ود آخ ف رد از ح وزه م ،ئولینش ب ه دس ت تش کیالت میرس ید انج ام
میگرفت.در تشکیالت بر اساس ضوابط پایرش عضو تصمیم گرفته و ب ه عض ویت
پایرفته یا رد میشد  .قاعدتا در این زمینه باید معای اخالقی نداشته باشد  .روی این
م،ئله خیلی تاکید د،ت! م،ائل مربوط به اعتیاد م ،ائل جن ،ی و ...طبع ا بای ،تی
مورد نظر قرار بگی رد  .اینه ا جنب هدای منف ی قض یه د ،ت ول ی جنب هدای مثب ت و
ایجابیاش خصوصیات ادل مطالعه بودخ به م،ائل سیاسی عالقهمند بودخ و حتی
نظراتش در حال حاضر درباره م،ائل سیاسی مملکتش و غیره اینه ا دم ه ع واملی
است که در پایرشش به عضویت آزمایشی ادمیت دارد.



پس مرحله تحقیقی اصال قبل از این که عضویت آزمایشی شـکل بگیـرد انجـام

میشده .

 بله این دور سمپاتیزانی نامیده می ش ود .یعن ی د ر داوطل

معم وا ی ک دوره

سمپاتیزانی دوره دواداری دارد .عالقهمند د،ت ولی درکس که عالقهمن د ب ود او
را نمیبرند در حوزه بنشانند .یک دوره کار سمپاتیزانی با او انجام می گیرد  .در ای ن
دوره سمپاتیزانی شخص مع رف ی ک مق دار ن ،بت ب ه او ش ناخت پی دا م ی کن د
معاشرتش را با او زیاد می کند با دم سینما می رون د باش گاه ورزش ی میرون د
م،افرت میروند این طرف آخ طرف میروند با دم کار مطالعاتی میگاارن د عالق ه
به مطالعة چه نو کتابدایی دارد؟ چ ه روزنام هدایی؟ آی ا اساس اً وق ت میگ اارد؟
چه قدر زماخ صرف این گونه چیزدا میکند؟ اینها دمه پارامتردایی اس ت ک ه زمین ه
گزارش معرف اولیه را تعیین میکند.
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این دوره که سپری شد و به جایی رسید که طرف عالقهمند شد ک ه عض و ح زب
بشود اصال پیشنهاد می کند که «بیا برویم عضو شویم! » به خصوص آخ موق ع ک ه
کار مخفی د،ت و اصالً خودش نمیدان د ای ن ک ،ی ک ه در کن ارش د ،ت ب ا د م
مینشینند روزنامه میخوانند این اصال عضو با سابقة حزب توده است! ولی ط وری
با دم کار میکنند که یک وقتی این فرد دوادار میگوی د «باب ا ب رویم ی ک ج ایی پی دا
بکنیم یک گوشهای یک تودهای را پی دا بکن یم بگ وییم م ا میخ وادیم عض و ح زب
بشویم » .و او میگوید «حاا صبر کن خطر دارد نباید عجله بکنیم! » اینه ا دم ه ب رای
این است که شناختش تکمیل بشود  .وقتی شناختش تکمیل شد یک اساسنامه جلو او
میگاارد و میگوید بر مبنای این ما میتوانیم تقاضای عضویت بکنیم  .آخ وقت کار
آزمایشی اش شرو می شود .



یعنـی همـان چیـزی کـه شـما فرمودیـد  .مـی خواسـتم بپرسـم در طــول دوره

سمپاتیزانی فرد میداند رابطش عضو حزب است یا اینکه نمیداند ؟

 اصل بر این است که نداند .



چون رفتارهایش هم طبیعیتر میشود؟

 بله این ب،تگی به دنر آخ معرف دارد که توانایی ای ن ک ار را داش ته باش د .واقع ا
آنچه که من در کتاب «درد زمانه» درباره پایرش رفیقماخ واله آوردم دقیقا به دمین
روال بود .اصال زمانی که من اساسنامه سازماخ را در آوردم و گااشتم جلوش پ ای
استخر اقدسیه بودیم ش دم بود بعد از ش ام اص ال ش ما نمیدانی د! او دگرگ وخ
شد! کارش به جایی رسیده بود که قبل از این که من این را به او نشاخ بددم ب ه م ن
گفت که«سرکار عمویی! حقیقتش من به جایی رسیده ام که اح،اس می کنم که ش ما
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یک مقدار م افظه کاری می کنید من به در شکل ی ک راد ی ب ه ح زب پی دا خ وادم
کرد .حاا شما اگر دمرادی نمیکنید من خودم میروم! » من دیگر نگ راخ ای ن ب ودم
که مبادا او بیاحتیاطی بکند برود سراغ  ...که گااشتم جلوش.



در مورد آن شرایطی که فرمودید که یکی هم حق عضویت بـود ،حـق عضـویت

مقدار ثابتی داشت یا متغیر بود یا  ...و مالک تصمیم گیری برای میزانش چه بود؟

 نه ابتدای کار که اساسا ب،ته به دمت خود طرف بود در مق داری امک اخ داش ته
باشد .ولی بعد در سازماخ نظامی ضریبی تعیین کرده بودند که بر پایه میزاخ حق وق
طرف و اینکه آیا در چارچوب آخ ضریبی که تعیین می شود میتواند بپردازد یا اینکه
دزینه خانوادگی اش طوری است ک ه از آخ ض ری د م بای ،تی تخفی ف داده ش ود؛
حوزه تصمیم می گیرد و کم میکند  .ولی حتما یک مبلغ ی میدد د .یعن ی حت ی اگ ر
شده مادی یک توماخ دم بددد آخ یک توماخ را میددد .این نی،ت که ک،ی ب ه کل ی
از پرداخت حق عضویت معاف بشود .یعن ی ازم اس ت ک ه در دزین ه معم ول ح زب
سهیم باشد.



خوب بعد وقتی این مراحل طی شد و عضـویتش تثبیـت شـد ،بـه عنـوان عضـو

رسمی یکی از حوزهها شد  ،رسماً جایی ثبت میشد؟

 بله اساس ا دمیش ه«آنک ت» وج ود داش ت .ط رف وقت ی ک ه عض ویتش پایرفت ه
میشود یک آنکت پر میکند .یعنی تقاضای عضویت در حوزب تووده ایوران میکن د
داوطلبانه با شناختی که ن،بت به حزب توده ایران و مرامنامهاش دارد .که آنجا قید
شده « من مرامنامه را مطالعه کردم اساسنامه حزب را مطالعه کردم برنامه حزب را
اطال دارم با علم و آگادی به ای ن مطل

تقاض ای عض ویت در ح زب را م یکنم» .
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امضاء میکند  .تاریخش دم د ،ت .ای ن را ب ه م ،ئولش میدد د و ای ن م یرود در
آرشیو تشکیالت نگهداری میشود .
اگر سابقه تاریخی سازماخ نظامی را خوانده باشید آخ زمانی که حزب در دیئ ت
اجرایی موقتش تصمیم گرفت سازماخ نظ امی من ل بش ود رفق ای م ا ب ه پیش نهاد
روزبه خواداخ بازپسگیری آنکتدا شدند  .دمه آنکتدای رفقای اف،ر را به روزبوه
برگرداندند .و روزبه یک یک سراغ رفقای سازماخ نظامی رفت .آنهایی ک ه ان الل را
پایرفتند آنکتشاخ را عینا به آنها داد که پاره کردند و رفتن د  .بعض یدا نپایرفتن د
گفتند ما میخوادیم باشیم  .که آنها را نگه داشت  .که پایهدای سازماخ نظ امی بع دی
شد.





سیستمی برای محافظت از آنکتها بوده؟ چون حیاتی است!

خوب بله بله دیچ اتفاقی دم برایش نیفتاده .دمیشه نهایت م،ائل امنیت ی را در ای ن

مورد رعایت میکردند! این دیگر ابتکارات تشکیالت و دیئت سیاسی است .جن

ات اق

رفیقماخ حجری که م،ئول تشکیالت تهراخ بود دفتر تشکیالت بود و کارمنداخ شعبه
تشکیالت مشخصات ک،انی که میآمدند تقاضای عضویت می کردند و به مرحله پر
کردخ آنکت رسیده بودند و معرفینی که آمده بودندو ...را یادداشت میکردند .آنکتدا
ساعت به ساعت از دفتر بیروخ می رفت  .اصال تا پایاخ روز نمیماند که جمعا بیروخ
برود .ساعت به ساعت آنکت دا بیروخ فرستاده م ی ش د .ای ن دوره بهت رین ش رایط
علنی ما بود که دفتر داشتیم و حضور داشتیم و !!.....



این آنکتها را شبکه مخفی جمعآوری می کـرد و نگـه میداشـت یـا اینکـه در

شبکه علنی کسانی بودند که این کـار را میکردنـد؟ و بعـد از دسـتگیری آیـا دسـت
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جمهوری اسالمی به آرشیو رسید یا نه؟

 بله اینها در شبکه مخفی نگهداری میشد .غیر از آنکت دا یک س ری اس ناد دیگ ر
دم که مربوط به حزب بود و بای،تی در آرشیو نگه داری م ی ش د معم وا توس ط
تشکیالت کل -که رفیقماخ جوانشیر م،ئولش بود به شبکه مخفی می رفت.
اتفاقا یکی از موارد و یکی از قرائنی که ن،بت به آقای پرتوی ص بت د ،ت آخ
موردی است که پاسداراخ کمیته غرب تهراخ در غیاب پرتوی به منزلش رفته و آنج ا
یک چمداخ پر از اسناد تشکیالت کل غیر از چیزدایی که مرب وط ب ه خ ود س ازماخ
مخفی بود دمه اینها رابا خودشاخ برده بودن د! البت ه بع دا اینه ا را ب ه پرتووی پ س
دادند!! و دمین قرینه برای ما م،ئله شده که چطور دماخ زماخ ب،یاری از دوستاخ و
رفقای ساد مارا در کوچه پس کوچهدای تهراخ به عل ت اینک ه ی ک اعالمی ه جش ن
انقالب دستشاخ بود میگرفتند و سر از اوین در میآوردند ولی از ف ردی ب ا چن ین
اسناد و مدارکی که کامال ثابت کننده است که این فرد در عرص ه د ای ب اای حزب ی
است به راحتی میگارند و چنین سنددایی دمه را به او پس میددند و...؟! این یکی
از نقاط قابل تاملی است که باید روی آخ تکیه کرد!



فکر میکنید که بدون هماهنگی دستگیر شده بعد اطالع دادند که ایـن را ولـش

کنید یا اینکه نه در همان دستگیری این ارتباط به وجود آمده؟

 میتواند قبال دم بوده باشد! چوخ قبل از آخ م،ئله دستگیری پرتوی رخ داده بود.
سر آخ ماجرای «خادم» باند «خادم» و ...خوب پرتوی برای اینها شناخته شده ب ود.
عک،ش مشخصاتش و اینکه ک،ی که چنین ماموریتی را به او بددند قاعدتا باید ی ک
آدم با سابقه و کار کشتهای باشد! برداشت من این اس ت ک ه ردّ او را گرفتن د ح اا
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اگر دم آخ موقع دیچ ساخت و پاخت و معامله ای نشده باشد ولی به عن واخ یک ی از
کادردای حزب توجه اینها را جل کرده و حتما تعقی و مراقبت دا انجام گرفته.
بر این ماجرا آثار چندی مترت د،ت :اوا فهمیدند که او با ردبری حزب مرب وط
است ثانیا اینها فهمیدند که او اصال با ک،انی آمد و رف ت دارد ک ه ب ا ق ،مت علن ی
حزب دیچ کاری ندارند .یعنی رسیدهاند به این ک ه او در ای ن گون ه کارد ا ی ک مه ره
خیلی ح،اسی است! و چه ب ،ا ارتب اطی ک ه ب ا بخ ش نظ امی ح زب داش ته اینه ا
ردگیری کردند.
در آخ ایام بیشتر امر تعقی و شناسایی انجام میگیرد یواش یواش موقعی ت او
طوری برای اینها جال توجه می ش ود ک ه ض روری میدانن د ک ه او را از آخِ خ ود
بکنند .چنین ک،ی که چنین نقشی دارد و تماسدای مختلف با آدمدای مهم ح زب ب ر
قرار میکند اگر بتوانند از آخ خود بکنند و!!...
ش یوهدای مختلف ی د ،ت ط رف را ب دوخ آگ ادی و ...میگیرن د میبرن د و
ص نهدای ب ،یار وحش تناکی از ک ،انی ک ه داش تند میزدن د میکش تند خ وخ
میریخت و ...نشانش میددند ب،ته به اینکه طرف چقدر مایه داشته باشد واقعا اگر
بترسد میگویند«دمین بال را به سرت میآوریم! ما این را ای ن را م یدانیم » .م ثال
جادایی که رفته با ک،انی که تماس گرفته عک،ش را میگاارند جلوش  .نوارش را
میگاارند جلوش .اینها دمه م،ائلی است که ط رف را طبع ا در ی ک موقعی ت خ اص
روحی قرار میددد .میگویند اگر بپایری ما دیچ چیز از تو نمیخوادیم د یچ ک اری
دم نمیخوادد بکنی  .برو دماخ م،ائل را داشته باش برو دماخ کاردا را بکن .اوا به
ما بگو چه کاره ای در چه حد م،ئولیتی د،تی با چه ک ،انی رف ت و آم د داری
چه اطالعاتی در این زمینه دا داری؟ و بع د د م م ا س ر س وزنی د م ب ه ت و آس ی
نمیزنیم برو کاردایت را بکن فقط در چند وقت اگر خب ر خیل ی مهم ی ب ود م ثال
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روی پاکت شماره  24بنویس و بینداز در صندوق پ،تی  .دیچ ازم نی،ت تلفن ی ب ه
ما بزنی بیایی و ...نه بینداز در صندوق پ،تی.



پس این مدارک هم جایی به طور مطمئن نگهداری میشده و کشف هم نشـد ،

یعنی بعد از سرکوبی که برای حزب پیش آمد این مدارک به دست...

 این طور که از گفتهدای کیا بر میآید وقت ی ک ه اتهام ات گون اگونی توس ط ای ن
آقایاخ به حزب زده می شود او می گوید«شما که تمام اسناد ما را در سازماخ مخفی
در اختیار گرفتید چه اتهاماتی افزوخ بر آخ به ما میزنی د؟! آخ اس ناد حک ایتگر ای ن
است که ما چه کار کردیم چی د،تیم و » ...بر این پایه میشود این داوری را داشت
که یک مقدار از اسناد که در سازماخ مخفی بوده به دس ت دس تگاه امنیت ی رس یده
ولی آیا دمهاش بوده ؟ به گماخ من خیر.



پس طبقه بندیی بوده که بعضیها با تاکید ویژهای نگهداری شده؟

 بله .



اگر لحظه انقالب را به عنوان نقطه عطف در نظر بگیریم ،روند عضوگیری  ،روند

رشد حزب چه تفاوت عمدهای کرده؟ یعنی در این فاصله بعد از انقالب ؟ مـی خـواهم
ببینم عضوگیری قبل از انقالب ـ نمیخواهم خیلی قدیم برویم ،سـال مـثال  ۱۳۵۶ـ
وضعیت به چه شکلی بوده و اوایل  ۱۳۵۸به بعد به چه شکلی شده؟

■ بله این دو مقطع تاریخی یک تفاوت اساسی دارد از آغاز دد ه چه ل ی ک تجدی د
حیاتی در سازماخ حزبی در داخل کشور آغاز شده بود .چرا که پیش از آخ ض رباتی
به تشکیالت حزب وارد و امکاخ نفوذ پلیس «ساواک» به بدنه تش کیالتی ف رادم ش ده
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بود  .خود دس تگاه اطالع اتی د م ای ن خب ر را ب اد م ی داد ک ه در تش کیالت ح زب
«ساواک» د،ت .به این ترتی

اعتماددا را تیر باراخ میکرد.

ولی در واقعیت امر دم یک چنین چیزی به وج ود آم ده ب ود .م ثال ک ،ی ب ه ن ام
قدرت نادری را که از کادردای قدیمی حزب ب ود گرفتن د و بع د آزادش کردن د و ب ه
خود او دستور دادند که سازماخ دیگری بر پا کند! تودهایدایی را که میشناخت جمع
کرد و درسته ت ویلشاخ داد! ارسوالن پوریوا نی ز دم ین ک ار را ک رد  .عض و کمیت ه
مرکزی سازماخ جواناخ بود .گرفتندش کنار آمد! خیلی دم م ورد توج ه بچ هدا ب ود.
یک اسم م،تعار داشت گویا فواد  ...به در حال خیلی م ورد توج ه جواخد ا ب ود و
ادن و تلپ فراواخ داشت .واقعا از شرمینی بیشتر .خوب او عده زیادی را میشناخت
سازمانددی کرد جمع کرد دمهشاخ را ت ویل آقایاخ داد!
اینها دو فایده از این م،ئله میبردند یکی اینک ه بع د از متالش ی ک ردخ تش کیالت
حزب اف رادی ک ه ب القوه دن وز د وادار ح زب بودن د ی ا خودش اخ را عض و ح زب
میدان ،تند ول ی ارتب اط تش کیالتی نداش تند توس ط ای ن اش خاص اینه ا را جم ع
میکردند؛ و چوخ در چن خودشاخ بود در وقت میخواس تند ی ا راد یِ زندانش اخ
میکردند یا تعهدی از ایشاخ میگرفتند متعهد به اینکه دیگ ر ادام ه نددن د و در ع ین
حال عنواخ میشد که دروخ حزب «س اواک» ب ود .ب ه ای ن ترتی

د واداراخ ب القوه

شناخته شده و جمع شدهاند و در عین حال اعتماددا برای آینده تیر باراخ میشد!
م وارد متع ددی از ای ن ک ار در س الدای  40 39 133۸اتف اق افت اده .ی ک
دستورالعملی از خارج آمد که ت داوم فعالی ت تش کیالتی براس اس اص ل ع دم تمرک ز
باشد .یعنی در پی این نباشیم که یک د،ته دمه را اطراف خودش جمع کندو یک د رم
تشکیالتی به وجود بیاورد .نه میتوانند د،تهدای جدا جدا از دم در ارتباط با مرک ز
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که در خارج بود باشند و دیچ کدام دم یکدیگر را نشناسند .اگر ضربه د م خوردن د
یک عده م دودی میخورند .و بقیه در جای خودشاخ د،تند .
قبل از سال  19۶3که عبدالکریم قاسم در عراق روی ک ار آم د و رفی ق رادمونش
آنجا رفت شخصی به نام آقای شهریاری این ب ا آق ای پرویوز شوهریاری اش تباه
نشود عباسعلی شهریاری که در این شیخنش یندا ط رف کوی ت و ...ف راری ب ود
میرود بغداد و با رفیق رادمنش تماس میگیردو از طرف او ماموریت پیدا میکند ک ه
این برنامه عدم تمرکز را در داخل ایراخ به مرحله اجرا بگاارد .میآید و درس ت نقط ه
مقابلش عمل میکند! یعنی سعی کرد گروهدای کوچکی که بودند را شناسایی بکند ی ا
امکاخ شناسایی بعضیدا را از رادمنش میگیرد که با آنها ارتباط بر ق رار کن د! و در
تشکیالت تهراخ متمرکزش اخ م ی کن د .و آخ موق ع د م ک ه ض رور ش د دو دس تی
دمهشاخ را ت ویل «ساواک» داد.
عمالً در سال  134۸غیر از گروه دای دیگری که با عباسوعلی شوهریاری مرب وط
نشده بودند دمهشاخ در ارتباط با دمین «تشکیالت تهراخ» و «شعلة جن وب» گرفت ار
شدند .ضربه خیلی بدی به سازماخ حزبی وارد شد .
از آخ به بعد د،ت که چند گروه شکل میگیرندکه م،تقال با مرکز حزب در خ ارج
ارتباط برقرار میکنند .حتی این «سازماخ نوید» دم که شکل میگیرد م دتی دن وز ب ا
خارج ارتباط نداشتند .خودشاخ کار میکردند و بعد با خارج مربوط میشوند  .یا مثال
این بچهدای منشع از سازماخ فدایی دوادار حزب دن وز ب ا «نوی د» مرب وط نش ده
بودند .حسین قلمبُر میرود آلماخ دموکراتیک و با کیا مربوط می شود .کیا با «نوید»
مربوطش میکند  .گروهدای دیگری داشتیم که عمدتا از زحمتکشاخ تش کیل میش دند.
خیلی بچهدای با سابقه و فعال بودند و دور از «نوید» خودشاخ کار میکردند .
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دمه اینها بر پایه دماخ اصل «عدم تمرکز» بود .تجرب ه شوهریاری را ک،

ک رده

بودندو رعایت کردند .دیچ کدامشاخ دم ضربه نخوردند  .اما بر اساس سابقه سیاسی
که داشتند دستگیر میشدند .مثال معلم و گاگیک را گرفتند .ما یک جوانی داش تیم ب ه
اسم مسعود کشمیری  .از بچهدای حزب ی ب ود او را گرفتن د .بع د د م از ته راخ ب ه
عادل آباد تبعیدش کردند  .آمد پهلوی من و گف ت ک ه تع دادی از بچ ه د ای حزب ی را
گرفته اند و در زنداخ د،تند .گفتم گرودی گرودشاخ گرفت ه ش ده ؟ گف ت ن ه بیش تر
شناخته شده دای قدیمی د،تند که ب ا د م آم د و رف ت داش تند .گف تم از «نوی د» د م
گرفتهاند ؟ گفت اصال دیچ کدام از آنها در میانشاخ نی،تند و ضربهای نخوردهاند .
بعد از انقالب که این ماجرای انفجار دفتر نخ،ت وزیری پیش آم د ن ام مسوعود
کشمیری آورده شد .ما به مسعود گفتیم تو دم اسمت دم فامیلیات با او یکی اس ت.
فردا پس فردا اگر بفهمند که تو تودهای د،تی آخ وقت واویال میشود ک ه آق ا ح زب
توده این دفتر نخ،ت وزیری را منفجر ک رد! ترتیب ی دادی م س فری ب ه فران ،ه ک رد.
گفتیم فعال دور باش که نه برای خودت و نه ب رای ح زب گرفت اری ب ه وج ود نیای د .
حزب این دمه دست به عصا رفته از در تند روی پردیز کرده که اتفاقی برایش نیفت د
که یک چنین ماجرایی برایش پیش میآید ...
بله به در حال کجا بودیم که به اینجا رسیدیم؟





عضوگیری قبل از انقالب تا سال ...۱۳۵۸

بله عضویت در این گروهدا و د ،تهدا عم دتا ب ر اس اس ش ناختدای شخص ی

شکل میگرفت ولی بعد در واقع مقدار زیادی درِ ح زب عم دتا ب ه روی تودهاید ای
ق دیمی یعن ی ک ،انی ک ه س ابقه عض ویت در ح زب داش تند ب از ب ود .م ،ئول
گاشتهش اخ را معرف ی میکردن د و تش کیالت س راغ آخ م ،ئول میرف ت و از او
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میخواست اعالم نظر بکند سوابق این فرد مدتی که در ارتباط با تش کیالت نب وده
زندگیاش چطور بوده روابطش با «ساواک» چگونه ب وده رواب ط ک اریاش چگون ه
بوده و ...؟
خوب ب،یاری مردود میشدند .ک افی ب ود چن د ت ا نمون ه ارائ ه بش ود پایرفت ه
نمیشدند .چوخ بالفاصله که طرف برگهای پر میکرد عضو نمیشد بلکه میرف ت و
منتظر میشد که از طرف تشکیالت ک،ی با او تم اس بگی رد  .از ط رف تش کیالت ب ا
خیلی از اینها تماس گرفته نمیشد .مرت

مراجع ه میکردن د ب ه آنه ا گفت ه میش د

«ببخشید دنوز تشکیالت باید تماس بگیرد» .
پیش می آمد  ...رفقای قدیمی بودند که میآمدند خوب فکر میکردند«شولتوکی
آنجاست عمویی آنجاست دیگر معلوم است ما سالدا با دمدیگر در زن داخ ب ودیم
برویم آنجا حتما مقدم ما را گرامی دم میدارند! » میآمدند دفتر حزب .سخت ش اکی
بودند! میگفتند آقا حزب مال ماست چی ما را بازرسی ب دنی میکنی د و...؟! بع د از
پایین انتظامات زن می زد که رفیق عمویی ک،ی آمده به این اس م و م ی گوی د ک ه
من عضو سازماخ نظامی بودم فالخ بودم من را میخوادند بازرسی بکنند؟! میگفتم
خیلی خوب من میشناسمش ولی یک دستی به او بکشید و بفرستیدش باا .
یک سردنگی داشتیم سردن قدیمی خودماخ بود سردن فضلاللهی از رفق ای
خیلی خوبماخ دم بود اما بر سر این بازرسی بدنی خیلی به او بر خورده بود! به ای ن
جواخدای ما ادانت دم کرده بود! اتفاقا از بچهدای منشع ف دایی د م آنج ا گااش ته
بودیم که بچهدای کارآمد و کاربُری بودند .دمین حسین قلمبُر بود فریبرز صوالحی
بود که دیچ وقت اغماض نمیکردند .حتی ی ک دفع ه یک ی را م ،لح گی ر آوردن د از
چنگشاخ در رفت وسط پلهدا یقهاش را گرفتند پایین کشیدند که کج ا داری م یری
؟ داد و بیداد بود که ما رسیدیم و گفتیم «بابا چیه؟ یک نوقاخ دستش اس ت ک ه ب ا آخ
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دیچ کاری نمیتواند بکند بده دستش بده دستش ی ک ش لیک بکن د ببین یم اص ال بل د
است شلیک بکند؟» طرف خیلی کنف شد! حقیقتش دادیم دستش و ولش کردیم رفت.
خوب یک چنین چیزدایی بود بچهدا میآمدند و به اعتبار سابقه ای که داش تند و
اینکه چند سال عضو بودند و حاا حزب دم تجدید حی ات ک رده پ س ص د در ص د
عضو د،تند می آمدند به اتاق تشکیالت برگه می نوشتند و باید منتظر م ی ش دند
تا تشکیالت با آنها تماس بگیرد.
یا می آمد به دفتر من که«علی جاخ سالم سالم»
 خوب سالم قرباخ تو دوستیم طبیعی اس ت ول ی ک ار تش کیالتی ام ر دیگ ریاست.
«آره آمدم اینجا اسم نوی،ی کردم و ...یک جایی باشد که خودت م،ئولش باش ی
با دمدیگر باشیم» .
می خندیدم و میگفتم من اصال با تشکیالت کاری ندارم تشکیالت وظایف خ اص
خودش را دارد و موقعش که باشد آخ فرد میآید با شما تماس می گیرد.
«یعنی من منتظر باشم تا بیایند سراغ من؟»
 بااخره تشکیالت یک ضوابطی دارد قاعدهای دارد.«خوب من سابقه دارم»
خوب از آخ موقع که از زنداخ بیروخ آمدی تا حاا چی کار کردی؟ «یعن ی ح اا
بازجویی باید پس بددم؟»
بااخره در این سی چهل سال بی،ت سال ده سال با یک «ساواک» نابکاری د م
سرو کار داشتی یعنی دیچ وقت «ساواک» سراغت نیامده؟ یعنی تو دیچ وقت مشکلی
پیدا نکردی؟ آیا دیچ وقت پروندهای نداشتی؟ احضارت نکردند؟ اگر کردند چی گفتی؟
آیا در این مدت یک کتاب خواندی؟ آیا د یچ کوشش ی ک ردی ک ه ی ک روزنام ه گی ر
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بیاوری ببینی این حزب مادر مرد تو که این دمه تو سرش زده اند حاا چ ه وض عی
چه حالی چه روزگاری دارد؟! آیا دیچ وقت در فکر بودی که ای ن بچ ه د ایی ک ه در
زنداخ د،تند روزگارشاخ چگونه گاشته خانواددایشاخ چه جوری زن دگی میکنن د؟
یک دفعه به خانواده یکی از این زندانیدای سیاسی سرزدی؟
عرق شرم در پیشانی طرف دیده می شد! خیلی از ایشاخ میرفتن د و دیگ ر پش ت
سرشاخ را نگاه نمیکردند! میدیدند م،ئله جدی است! رفاقت به ج ای خ ودش آری
دعوت بکند دعوت از او میکنم با دم بنشینیم شام دم ب ا د م میخ وریم .ام ا ک ار
حزب یک چیز دیگر است .خوب در این زمینه واقعا تشکیالت سعی میکرد آنجاد ایی
که نقاط ابهامی درباره سابقه طرف وجود دارد اغماض نکند .
من با آقای شهریاری خودماخ دوستی نزدیکی دارم یادم میآید که یک دفعه در
یک مهمانی بودیم و آقای شهریاری گف ت ک ه «البت ه چ وخ م ن خ ودم عض و ح زب
نی،تم حق ندارم اظهار نظر خاصی بکنم ولی فالخ کس یک فردنگی است ب ه ان دازه
سابقه زمانی که ما در حزب بودیم او دم بود .ااخ عالقهمن د اس ت ک ه ب ه عض ویت
حزب در بیاید ؛ آمده دفتر و فرم دم پر کرده و بعد با او تماس گرفتند و گفتند ک ه ب ه
نظر تشکیالت شما صالحیت عضویت ندارید! من او را میشناسم آدم خ وبی اس ت
فردنگی سالمی است و  ...شما یک بررسی روی کار او بکن و» ...
خوب داستاخدایی در مورد سوابق این فرد گفته بودند و تشکیالت بر مبن ای آخ
شنیده دا که به نقل از خوادرش و دم،رش یک سری مش کالت اخالق ی درب اره اش
بیاخ شده بود چنین نظری داده بود .من به آقای شهریاری گفتم که واهلل م ن حرف ی
ندارم پیگیر این کار باشم ولی چوخ یک رشته م،ائل ناموس ی د ،ت م ن خجال ت
میکشم دنبال این مطال بروم!
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گفت«این شخص خیلی خیلی دلش سوخته ح داقل از ای ن باب ت در مقاب ل ح زب
تبرئه بشود خوب به عنواخ عضو نپایردش اما حزب بپایرد ک ه چن ین اته امی وارد
نبوده»
من رفتم خانهشاخ دم،ر و خوادرش بودند و در غیابش اول من با اینها ص بت
ک ردم بع د در حض ورش ص بت ک ردم و واقع ا ب رایم م رز ش د ک ه ب ه خ اطر
نقاضتدای درونی این آموزشگاهدا و  ...برای او ی ک چن ین چیزد ایی س اختهاند! و
رفتم گزارشی نوشتم و به شعبه تشکیالت دادم و گفتم که «بررس یدایی ک ه م ن ب ه
عمل آوردم به این نتیجه رسیدم  .حاا تشکیالت می تواند ای ن بررس ی د ا را ب ،ط
ددد و خودش به در نتیجهای رسید اقدام کند » .خوب ماهدا طول کشید و تش کیالت
دمچناخ بررسی و پیگیری میکرد .سرانجام او را پایرفتندولی خیل ی ط ول کش ید ت ا
بپایرندش.
از نظر ردبری حزب تا سطح کمیت ه بخ ش عناص ر غی ر ص الح د م در ح زب
بودند .به گماخ ردبری حزب احتمال داشت حتی عوام ل اطالع ات در ح زب باش ند!
ولی از کمیته بخش به باا تقریبا این صافی رعایت شده بود.
ما چند آزمایش کردیم مطالبی را به صورت بخش نامه دادی م در سراس ر ح زب
رفت .بعد مطال این بخشنامه را م ن از دد اخ موسوویتبریزی دادس تاخ انق الب
شنیدم! بخشنامه کردیم که تمام رفقایی که احیانا موقع انق الب اس ل های نصیبش اخ
شده یا  ...دمه اینها را بای،تی ت ویل بددن د و ب ه م ،ئولین تش کیالتی دس تور داده
شده ک ،انی ک ه دن وز اج را نکردهان د عضویتش اخ را معل ق بکن یم ت ا زم انی ک ه
سالحشاخ را ت ویل بددند .
من با موسویتبریزی برخوردی داشتم اظهار خوش الی کرد از اینکه حزب ی ک
چنین بخشنامهای صادر کرده! ما آگادانه این را به سراسر حزب دادیم.

204

ولی چیزدایی را که تا سطح کمیته بخش دادیم درجا ج ،تجو ک ردیم اص ال درز
نکرده بود .دیچ اطالعی نبود! یا حداقل پاتک آنقدر ق وی ب ود ک ه متوج ه ای ن م ،ئله
شده بودند و چیزی درز نمیدادند!
در آخ زماخ دنوز وزارت اطالعات به وجود نیامده بود ولی اطالع ات س پاه دم ه
کاره بود .ما از اطالعات نخ،ت وزیری اطال پیدا می ک ردیم ول ی از اطالع ات س پاه
دیچ چیز پیدا نمیکردیم .به دمین علت دم موقعی که تصمیم به ضربه به حزب اتخ اذ
شد و ضربه اول سال  13۶1انجام گرفت باقیمانده حزب از اینکه با ما چه میکنن د و
سرنوشت ما چی،ت و چه بر ما میگارد مطلقا بیاطال بودند! من حتی ش نیدم ک ه
بیروخ ص بت این بوده که رفقا آنجا شرایط ب،یار خوبی دارن د ب ثد ای تئوری ک
خیلی خوب با بازجودا انجام می ددند و خیلی خوب در معرفی ح زب موف ق د ،تند
و...
اینها خبردایی بود ک ه حض رات خودش اخ بی روخ میدادن د و واقع ا ی ک حال ت
ان رافی در میاخ بقی ه رفق ا ب ه وج ود آورده بودن د  .بع د توس ط برخ ی از رفق ای
سازماخ نظامی ما که در بخش پاسداری سپاه و ...بودند گزارش از فشار جانکاه ب ه
ما داده بودند که عمویی در زنداخ در چنین وضعی مشادده شده و !...ک ه بع د از آخ
دیگر موضع رفقای بیروخ عوض شد و آخ نامه را به آقای منتظری نوشتند .
واقعیتش این است که اطالعات سپاه خیلی دقیق تر کار کرد! خیل ی حرف ه ای ک ار
کرد! ضمن اینکه دیچ اعتمادی به اطالعات نخ،ت وزیری دم نداشت چ ه ب ،ا مطل ع
شده بود که ما از طریق آنجا اطالعاتی ک ،میکنیم به آنجا اطالعات ان راف ی داده
می شدو بالنتیجه از آنجا این اطالعات ان رافی به دست بچهدا میرسید و دچ ار ی ک
چنین خوشباوریدایی میشدند.
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ما دنوز به آخ استاندارد و آنچه که معیار اساسنامهای حزب برای پایرش عض و
بود نرسیده بودیم .حوزه دایماخ دنوز بر پایه منتخ بودخ م،ئولین نرس یده ب ود .
و حال آنکه بدوخ انتخابی بودخ یک م،ئول آخ م،ئول رسمیت ندارد .اینه ا در واق ع
گزینش ردهدای بااتر است  .و آخ وقت دم اخ ای رادی پدی د م ی آی د ک ه نقط ه نظ ر
م،ئولین بااتر عملی می شود .یعنی بدنه حزب نقشی در انتخاب م،ئولینش ندارد.
این عمدی نبود یک شرایط اضطراری بود  .ما واقعا در برگزاری پلنوم دفددم ب ا
چه مشکالتی روبهرو بودیم؟! چ ه ق در از س ال  13۵۸م ا اص رار ب ه رف ع ایرادات ی
داشتیم که به عدم تشکیل کنگره و  ...می انجامی د .ب ه د ر ح ال ی ا اساس نامه عمل ی
نی،ت و بای،تی اساسنامه جدیدی متناس با شرایط نوشته بشود یا اگر ق رار اس ت
این باشد طبق اساسنامه باید عمل بشود .اگر پلنوم د ا س الی ی ک ب ار بای د تش کیل
بشود اگر کنگره دو سال یک بار تشکیل میش ده بای د تش کیل بش ود .چه ار س ال
یکبار تشکیل بشود باید بشود .واقعا نمیشد! من در چ ه فک ر میک ردم م ی دی دم
عملی نی،ت .
در فاصلهای که فعالیت علنی حزب آغاز ش ده و روی آوری اف راد و س ازمانددی
اینها مطرح است فرصت نی،ت .سازمانددی موق ت د ،ت .م ثال ی ک اص طالحی ب ه
نام«دمت» به کار میبردیم«دیئت موقت  » ...اینها دمه لفظ«موق ت» داش ت .ی ک وقت ی
اصطالح «حتا» به کار میرفت یعنی «حزب توده ایران» ما گفتیم اصال ااخ ای ن ط ور
نی،ت نمیتوانیم « حتا » را به کار ببریم برای اینکه دمه موقت اس ت  .در ص ورتی
رسمیت دارد که طبق اساسنامه م،ئولین دمه منتخ باش ند؛ س ر ج ای خودش اخ
باشند .آخ وقت بله می توانیم بگوییم حزب توده ایران این است .
باید به سمت اعمال استاندارد ضرور طبق اساسنامه برویم  .و واقع ا م ا ب ه ای ن
مرحله نرسیده بودیم  .مثال پلنوم دفددم را ب ه ص ورت پلن وم وس یع تش کیل دادی م.
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خوب ما غیر از اعضای کمیته مرکزی و اعضای مشاور خیل ی از کادرد ارا د م ب ه
پلنوم دعوت کردیم .و اینها دمه گزینش خودماخ بود .
من به کیا گفتم که «این رفقای ک ارگر م ا ج زو بهت رین رفق ای م ا د ،تند! البت ه
تاکنوخ دیچ م،ئولیتی نداشتند ولی اینها در عمل چه در زندانش اخ و چ ه در فعالی ت
این یکی دو سالشاخ خود را نشاخ داده اند .اف راد خیل ی خیل ی خ وبی د ،تند  .م ا
پیشنهادماخ این است که دعوت بشوند » .و انصافا دم گردخ گااشتند .
از دمین بچه دای منشع تقریبا دمه را دع وت ک ردیم  .بچ ه د ای ک ارگری د م
بودند  .مثال یک رفیقی داشتیم که پانزده سال زنداخ کشیده بود کارگر کف اش ب ود
حمید فامنریمان که دماخ جا دم به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد .یا دمین بچه
دای قدیم زارع معلم و  ...را معرفی کرده بودیم .آخ رفق ای م ا ک ه از خ ارج آم ده
بودند که شناختی روی م،ئله نداشتند و به دمین علت دم پیشنهاد دایی که ما در این
زمینه میدادیم حتما پایرا بودند!
ولی با دمه این حرفدا این یک نظر فردی است نظر شخصی است خیل ی ف رق
دارد با اظهار نظر ک،ی که در یک ارگانی در یک ساختار سازمانی معین و اعض ایی
که در آنجا دارند کار میکنند حضور دارد و فعالیت روزمره تشکیالتی با دم دارند .
مثال ما در سازماخ نظامی رفیق م،ئول و م،ئول دوم داشتیم  .یادم می آی د ک ه
در اولین حوزهای که من شرکت کردم ک،انی بودیم که سابقه داشتیم م ن ب ودم
افغانی بود مهندس محمود محمودی ب ود مشوکوری ب ود و ...افغوانی ب ه عن واخ
م،ئول دوم انتخاب شد .بعد از مدتی جابه جایی شد و افغانی از حوزه ما رف ت .ای ن
دفعه یکی دیگر انتخاب شد  .اصال من انتخاب نمیشدم  .یک بار به م،ئولماخ گفتم که
من چنداخ اشتیاقی به انتخاب شدخ ندارم ولی به نظر من آخ ح،ن نظ ری ک ه ن ،بت
به این رفیق منتخ داریم به علت این است که او شخصیتی مشابه خود ش ما دارد .
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گفت یعنی چه ؟ گفتم «برای این که شما خیلی ب ه ظ وادر م ی پردازی د.مثال آخ رفی ق
منتخ وقتی ص بت شکنجه شد گفت که باید تا نهایتش شکنجه را ت مل ک رد! » م ن
دستم را گااشتم روی میز گفتم ببین این انگشت من را میگیرند میکش ند ب ه عق
میکشند میکشند تا اینجا من ت مل میکنم ولی آنجا که بخوادد از مفصلش خ ارج
شود آیا ت مل م یکنم؟! خ وادش م یکنم رفی ق محمودی ای ن را امت اخ ک ن! م ن
میکشم تو ت مل کن! گفت آقا! گفتم «آری یعنی چه با دم لنترانی می خوانی د ن ،بت
به علی محمد افغانی که او وجه سیاسیاش کم است عالی ق دن ری و ادب یاش زی اد
است و...؟! »
عالقه مند بود به ادبیات کتاب «شودر آدو خانم» و کتاب دای دیگ ر د م نوش ت
که اتفاقا در کتاب «دُرد زمانه» دم به آخ ماجرا اشاره کردم .
م،ئول حوزهماخ دم یک چنین ایراداتی به او می گرفت م،ئولی که در عم ل د م
فرار کرد! به جای اینکه قراری که حزب با او گااشته بود اجرا کند یعنی ش اخه  9را
به مخفیگاه ببرد خودش فرار کرد رفت مخفیگاه و دمه ما را زیر حکم اعدام گااشت!
واقعا چیز عجیبی بود!
بعددا سال  13۵۸تشریف آورد! کیا گفت که عمو جاخ تو او را میشناس ی کج ا
بگااریمش ؟ گفتم د یچ م ،ئولیتی ب ه او نددی د  .او م ،ئول م ن ب وده و خیل ی د م
دوستش دارم آدم خوبی است آدم ساده ای است ولی مرد مبارزه نی،ت! بی جهت
م،ئولیت به او نددید!
گفتم خیلی خوب در روابط عمومی یک چیزی به نام س ازماخ معاض دت د ،ت
که بچهدایی که به زنداخ می افتند و  ...باید به خانوادهدایشاخ رسیدگی بشود  .پ ولی
به ک،ی باید داده بشود و ...او برای این کار خوب است .
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علی ای ال در واقع بای،تی یک سازمانی یک تشکیالتی مجال این را پیدا بکند که
روی استاندارددای اساسنامهاش عمل بکند .یعنی یکی این که خود را مل زم بدان د ک ه
بر پایه اساسنامهاش کار بکند و دیگر اینکه فرصت پیدا بکند واقعا مجال پیدا بکند که
این کار را بکند.
واقعیتش این است که دوستاخ عزیز! حزب ما مجال این را پی دا نک رد ک ه مط ابق
اساسنامهاش عمل بکند .ایرادات فراوانی به کار حزب ما وارد د،ت اما یک مق دارش
اجتناب ناپایر بود نمیتوان،ت  ...بله.
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وقتدا آدم امکاناتی ازاینها مشادده میکرد که حیرت زده میشد! چه خانهدای بزرگ
وامکانات فراواخ! مثال اتومبیل دایی که حزب داشت و رفقای ما داشتند تمامش اددایی
بود وحزب حتی یک عدد ماشین دم خریداری نکرده بود .ودمة ما برای رفت وآمد
وانجام کاردا درکدام یک ماشین داشتیم .و یک رفیق عضوحزب دم عهدهداررانندگی
میشد .
غال

این اددا کنندگاخ ک،انی بودند که برای عضویت مجدد به حزب مراجعه

نکرده بودند ولی برای بیاخ عالیقشاخ به دفتر حزب میآمدند.مخصوصا زمانی که
دفتر حزب درخیاباخ  1۶آذر باز بود و مقداری از وقت ما به دید و بازدید با اینها
میگاشت .و از آنها خوادش میکردیم که «خیلی متشکر میشویم اگر ادداییتاخ را
برای حزب بفرستید ولی به دفترحزب نیایید؛چوخ ما اینجا کارداریم .ما اینجا
ننش،تهایم برای دید وبازدید با دوستانی که دلشاخ برای ماتن شده است! »
اما دماخطور که اشاره کردم کانال دیگری که دربخش درآمددای حزب به دزینهدا
کمک میکرد چند شرکت بود که حزب دایرکرده بود .این شرکتدا در امر واردات
کار میکردند؛ سفارشاتی که بیشترآنها به کشوردای سوسیالی،تی داده میشد به
قیمت ب،یارارزاخ برای ما ح،اب میکردند .اما وقتی که جن

شرو شد مقدار

زیادی از آدنآات ما در بندر خرمشهر بود که از بین رفت و ما لطمه دیدیم .یا کاغا
روزنامه از چکاسلواکی برای مامیآمد واین برای دزینهدای نشریاتی و مطبوعاتی
و ...کمک زیادی میکرد.
ضمن اینکه م ل این شرکتدا پوششی بود برای کاردایی که حزب میخواست
انجام بددد.چوخ به رغم اینکه حزب دماخ موقع علنی بود ولی دمواره این دغدغه
وجودداشت که این مکاخدای علنی حزب دفترحزب یا ق،متدایی که انتشارات
د،ت درشعبی که درم لهدای مختلف تهراخ مثل جنوب شهرداشتیم که بخش کارگری
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آخ خیلی فعال بود و ...زیرضرب برود.بنابراین ازم ل کاراین شرکتدا دم به ن وی
برای دماخ کارحزبی بهره برداری می شد.
ولی کمکی که دوستاخ به ما میکردند رقم خیلی قابل توجهی داشت! مثال شما
درنظربگیرید درجنوب تهراخ یک مجتمعی ساخته میشد که چهاربلوک بود ودربلوک
آخ دشت آپارتماخ داشت ویکجا این را به حزب ددیه دادند! و یادم میآید که یک
روزرفیق کیانوری به من زن

زدوگفت که آقای مهندس فالخ یک چنین ددیهای به

حزب داده است .سنددایش راگااشته اینجا .برو یکی ازآنهارابه اسم خودت یکی به
اسم شلتوکی یکی به اسم کیمنش ویکی به اسم حجری و دکتر ترابی رادم بگو
دکتر ترابی وکیل حزب بود

دمین حاا برود م ضر و سنددا را به نامتاخ

بزند.گفتم ما تا حاا در زندگیماخ دیچ وقت آاف والوفی نبوده .گفت «به اسم شماست
ولی مال حزب است .ما که نمیتوانیم به نام مالک یعنی حزب توده ایران سند
بزنیم » ....و بردند سند را به نام ما زدند ومادرکدام در آنجا دارای یک بلوک دشت
آپارتمانی شدیم.
خوب رفقای کارگری داشتیم که فرستادیم دراین واحددا زندگی کنند و یک واحد
را دم برای مرکزفعالیت انتشاراتی وتوزیع روزنامه منطقه جنوب گااشتیم.
واقعا بیجهت و به دروغ برای آنها پروند اسل ه ساختند! اصال اینها موظف بودند
دمه چیزرارعایت بکنند چوخ آنجا مرکزی بودکه باید کاردای نشریاتی را انجام می
داد توزیع میکرد روزنامه که آماده می شد بخش عظیم آخ به آنجا میرفت که
دربخش کارگری آنجا باید توزیع میشد.
واقعا جوانانی چه قدرفعال چه قدرفداکار که به صورت حرفهای کارمیکردند!
خوب البته آقایاخ دراین دور بعد از سرکوب آنجا را ضبط کردند ودمة سی ودو
واحد را قشن بلعیدند ویک آب صافی دم باایش خوردند!!
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 بعد ازچه سالی بود؟


درست موقع ضربه به حزب قبهمن 13۶1

که البته حتی قبل ازضربه به حزب

چوخ آنجا ت ت عنواخ اینکه یک مرکزدرمانی بودکه معتاداخ رادرماخ می کردندقگویا
به اسم مرکز درمانی طالقانی به بهانة اینکه معتادانی دراینجا د،تند مامورین
ریختند آنجا .ولی درواقع صرفا بهانه بود چوخ متوجه شده بودند درآنجا یک مرکز
کارحزب د،ت و کار توزیع نشریات انجام میگیرد .ریختند به آنجا ونشریات را
برداشتند و ک،انی را که آنجا بودند دستگیرکردند .بعد درصورت مجل،ی که تهیه
کردند گفتند درشومینة آنجا چند اسل ه به دست آوردیم!!
آخرک،ی که میخوادد روزنامه توزیع کند اسل ه برای چه آنجا می گاارد؟
به درحال به دمین علت دم آنها را نگه داشتند و در قدر دم کوشش کردیم
نتوان،تیم آنها را آزاد کنیم .البته مدت کوتادی بود .در سال  13۶1بود و برخورد کرد
با آخ ضربه نهایی که به حزب واردشد .بعد دم برخی از آنها را اعدام کردند.
به درحال این اشارهای که به این چهارمجتمع و  32آپارتماخ کردم میخواستم
نمونهای ازکمک دایی راکه دواداراخ حزب می کردند بیاخ کنم.درحالی که درآخ موقع
عضو حزب دم نبودند ولی به دلیل عالیقی که به حزب داشتند سابقه فعالیتی که
داشتند وزندگی ن،بتا مرفهی که پیداکرده بودند این کمکدا رامیکردند.
یادم میآید که یکی ازآنهابه دفترحزب آمده بودومی گفت که «من ازسال  1332تا
به حال حق عضویت ندادهام! ودرواقع این حق عضویتدا روی دم جمع شده
سرمایه شده واین سرمایه سود داده؛ پس دمة اینهامتعلق به حزب است!» یک ارزیابی
خاصی میکرد .ما دم گفتیم به در جهت حزب چشمداشت خاصی ندارد والبته باطی
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خاطر کمک رفقا را میپایرد چوخ دزینهدا سنگین است و مارفقایی داریم که حرفهای
د،تند واجرم حزب باید به آنها حقوق بددد.
مثال یادم میآید آخ اوایل که ما آمدیم م،ئول مالی حزب لی،تی از حقوق بگیراخ
حزب فرادم آورده بود.ازجمله ماپنج شش نفردم جزواین لی،ت بودیم ودیدیم برای
درکدام ازمامادی 4000توماخ گااشتهاند .خوب 4000توماخ درآخ زماخ قسال 13۵۸
رقم خوبی بود ومی شد با آخ زندگی کرد .و ما بدوخ اینکه بادم قراری گااشته
باشیم وقتی لی،ت را آوردند دیدیم دمگی  4000توماخ را  2000توماخ کردهایم! گفت
چرا؟ رفیق کیانوری گفت رفقا به خودتاخ سخت نگیرید وبه طورطبیعی زندگی کنید.
ما گفتیم نه؛ ااخ  2000توماخ برای مااززندگی درزنداخ خیلی بهتروراحتتراست!
مشابه ما رفقای دیگری دم بودند .البته بعضی رفقایی دم داشتیم که برخورد متفاوتی
داشتند .خوب است این شناختدای جال

پیش بیاید .مثال برخی رفقا غالبا وقتی که

مشکالتی بارفقایی که ازخارج آمده بودند پیدا میکردند درد دلشاخ را پیش ما میآوردند.
یادش گرامی! رفیق م،ئول تدارکاتی ما گاگیک آوانسیان آمد گفت که فالخ رفیق
پرده خواسته ومن رفتم پرده ومیل پرده درخانهاش نص کردم و او به من گفته این
چه میل پردهای است که زدی؟ خوب میل پرد معمولی آلومینیومی بوده گفته «نه
ازآخ زرددا و برنزدا میخواستم» گفتیم خوب اینهادلشاخ میخوادد شیک زندگی
بکنند .برو از جان ما بگو حقیقتا اینجا جای شیک زندگی کردخ نی،ت .دمین وسیله
دم که حزب برای ما فرادم میکند
ش

درواقع حق عضویت آخ کارگری است که

و روز دارد زحمت می کشد و از ناخ زخ و بچهاش میزند و به عنواخ حق

عضویت به حزب میددد و به این علت این لقمة  2000تومانی میتواند ازگلوی من و
تو پایین برود که تمام وقت ما صرف کار برای حزب بشود! وگرنه اگر بخوادیم
شیک باشیم آخ وقت دیگر حق نداریم! باید برویم کار بکنیم تا خودماخ پول
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دربیاوریم و راحت زندگی کنیم .اگر میخوادیم قشن

زندگی کنیم باید ازدرآمد

خودماخ باشد؛ نه اینکه ازحزب حقوقی بگیریم و بعد بگوییم کم است و دزینهسازی
کنیم.
ببینید واقعیت این است که زندگی جلوهدای متنوعی دارد که دریک ازاین جلوهدا
وقتی درارتباط باان،اخ قرارمیگیرد معرف یک وجه خاصی ازخصوصیات آدمی
میشود .گفتارآدم کردارآدم جنبهدای مختلف کرداری ورفتاری آدم...شناختدای
خوبی به دست میددد و چقدرخوب است که زندگی زندگی مخفی نباشد! درزندگی
مخفی ضمن اینکه فعالیت مخفی است آدمدا دم مخفی د،تند.آدمدا از نظردمدیگر
پنهاخ د،تند؛ چراکه به طورروزمره شما دمدیگررا نمیبینید یا دربرخورد با وجوه
متنو زندگی شناختی پیدا نمیکنید.مدت کوتادی دمدیگررا میبینید وم،ائل امنیتی
سب

میشود که جدا ازدم باشید.رعایت خیلی ارتباطات رابکنید.دمة این حرفدا

د،ت که باعث میشود آدم پنهاخ باشد؛ دم ازنظردستگاه ودم از حزب و رفقای
حزبی.
ولی وقتی زندگی طبیعی باشد دراین آمدورفتدا این تفری ات و...مقداربیشتری
آدمدا را میشود شناخت .من دمیشه می گفتم که آدمدا در زنداخ عریاخ می شوند؛
به خصوص اگرمدت آخ بلند باشد .درکوتاه مدت میتواخ ظادری حفظ کرد و آدم
میخوادد از خودش خوشنامی به جا بگاارد؛ مقاومت و چنین و چناخ...ولی باور کنید
اگر از یک مدت معینی بگارد آدم خودش میشود .دیگر در چیزی که در درونش
د،ت یواش یواش بروز میکند وخودش رانشاخ میددد .ولی الزامابرای شناختن
آدم نباید حتمازندانی درازمدت بشود که شناخته شود.دمین زندگی معمولی ودمین
مناسبات طبیعی که درزندگی د،ت دمواره یک وجودی دارد که به شناخت ان،اخدا
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کمک میکند .اگر به فکرش باشد واگرمورد توجه قراربددد و «باری به درجهت»
ازروی درچیزی نگارد .به درحال فکرکردم بجاست که این گریز رابزنم.
ص بت ازدزینهدا و درآمد حزب بود که خوب خرج کنند این درآمددا اعضای
حزب بودند و مقداری از آخ درعرصة زندگی معمولی رفقا مصرف میشد وبه این
ترتی

اینجا مشخص میکرد که چقدربرای زندگی خودشاخ سهم قایل د،تند .واقعا

رفقایی داشتیم که خیلی به دشواری حقوق حزبی رادریافت میکردند ودمواره
اصرارداشتند که یک گوشهاش رابزنند.ازطرفی دزینة حزب ن،بتا باا بود ولی واقعا
رفقایی وبهتراست بگویم دواداراخ حزب که سابقهای داشتند وامکانات مالی قابل
توجهی پیدا کرده بودند به ن و بارزی کمک میکردند!
گاه بارفقای قدیم مواجه میشدیم که نظرگاهدای سیاسیشاخ عوض شده بود
ولی عواطف دوستیشاخ با ما حفظ شده بود.مثال طرف میآمد و میگفت که «فالنی!
ما میدانیم شما شغل وکاردیگری ندارید ما دلماخ میخوادد شما خوب زندگی کنید
راحت زندگی کنید بس است ریاضت و !...ما به حزب کمک نمیکنیم ولی به خود شما
کمک می کنیم خوادش میکنیم کمک ماراصرف زندگی خودتاخ بکنید» .
جواب ما دم این بود که «ما فقط برای خود حزب کمک میگیریم ما برای شخص
خودماخ نمی گیریم و تو شرط می گااری که دزینة خودماخ باشد! من نمیتوانم به تو
دروغ بگویم؛ اگربخوادی مبلغ قابل توجهی رابه عنواخ کمک به من بددی من آخ
راصاف میددم به شعبة مالی حزب چوخ شعبة مالی حزب دارد زندگی من را تامین
میکند ومن نیازی ندارم» .ک،انی دم این طوربودند .و بعضی از اینها در م ظور
میماندند و میگفتند «خوب باشد؛ آخرابده شعبه مالی حزب ولی بگو بخشی رابه
خودت دم بددند » .واقعا این روحیات ان،اخدا پدیدهدای جالبی د،تند!
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ما بعضی وقتدا با ک،انی مواجه میشدیم که اح،اس میکردیم گاشتة اقتصادی
او خیلی سالم نبوده ولی حاا که دفترحزب بازشده به اعتباراینکه یک روزی تودهای
بوده میآید وکمک مالی می آورد و بعد رفیقی که میفرستادیم ت قیق بکنداین مدتی
که ماغای

بودیم اینها درچه حالی بودند؟ چه کارمیکردند؟ چگونه آدمدایی بودند؟

مثال یکباره گزارش میآمد که این آدم بدی بوده ب،از و بفروشی بوده که سر مردم
کاله میگااشته ؛ بعد ما به او میگفتیم که حزب نیاز ندارد! و وقتی دلیل میپرسید
مجبور میشدیم روراست بگوییم که پولی راکه دزدی است و با کالدبرداری از مردم
به دست آمده نمیشود به حزب داد!
به درحال اشار درستی است که برخی ازتجار انوا کلّاشیدا را میکنند و بعد
برای مطهرکردخ آخ پولدا می روند کنارجانمازیک آقایی وآنجایک چیزی به نام سهم
امام میددند ودمه چیزشاخ پاک و مطهر میشود! خوب بعضی ازدوستاخ ما فکر
میکردند که مادم ازقماش دماخ حاجآقادا د،تیم که نش،تهایم برای دریافت آخ
پولدا...
بله به درجهت درارتباط بادزینهدای حزب

ک،انی که زندگی طبیعی داشتند

استثنا بودند؛ یعنی درحد دماخ زندگی معمولی که بتوانند میوهای بخرند و...وق،مت
اعظم رفقای کادرماواقعابه دشواری زندگی میکردند! البته آگادانه چوخ میتوان،تند
بهترازآخ زندگی کنند ولی دلشاخ نمیآمد؛ چوخ به راحتی زندگی رفیق کارگرماخ
رامیدیدند.رفیق کارگری که زخ وبچهاش رابامشکل اداره میکند ولی سرماه حق
عضویت خودش را میپردازد! اصال شرف ان،اخ چطوراجازه میددد که کمی بیش
ازآنچه نیازضرورش است مصرف بکند؟ ازکجا؟ ازصندوق حزب که به این شکل
داردازحق عضویتدا جمع میشود؟!
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فروش نشریات حزب خیلی خوب بود.مثالازدمین «پرسش وپاسخ»دای رفیق ما
کیانوری درآمدقابل توجهی نصی حزب میشد.آخ زماخ که «نامة مردم» درمیآمد
اوایل دزینة آخ بیش ازبرگشت سرمایهاش بود امابه تدریج خیلی تیراژ آخ باارفت
ودرآمدش خوب شد ؛ به خصوص اینکه درموردصرف دزینه دم درآخ ق،مت یاد
گرفتند چگونه عمل کنند.چوخ قبل ازاینکه رفقای ماازمهاجرت بیایند دمة این
کاردارابیروخ انجام میدادند .ابتدای کار آقای پورپیرار به اتفاق آقای محمد زهرایی
که واقعا به امر چاپ و کاردای فنی آخ آشنا بودند عهده دارانجام این کار شدند .
مثال نیمه ش محمد زهرایی زن

میزد که با آخ مقااتی که داده شده گوشهای از

روزنامه خالی میماند چه کارکنیم؟ و ما زود چیزی فرادم میکردیم.
به درحال بعدازمدتی که دفترحزب دم دایرشد دیدیم که درشعبة انتشارات
سروصدایی د،ت ومن دراتاق آقای کیانوری بودم که گفت عموجاخ چه خبراست؟
داد و بیداد میشود؟ گفتم « مطمئنا چیزمهمی نی،ت وبخش انتظامات مراق د،تند».
ولی بازدیدیم صدامی آید .فهمیدیم که سروصدا از داخل است ومربوط به بیروخ
نی،ت.
در دو پا شدیم آمدیم طبقه پایین به اتاق پورهرمزان رفتیم و دیدیم آقای
ناصرپورپیرار داد و بیداد راه انداخته.ما پرسیدیم قضیه چی،ت؟پورهرمزان گفت
«پورپیرار لی،تی آورده که به دیچ وجه بادزینهدای معمول روزنامه تطبیق نمیکند و
یک دفته است پیش من است ومن آخ رابه ک،انی که بادزینهدای مطبوعاتی آشنا
د،تند نشاخ دادم و به من گفتهاند این بیش ازدوبرابر دم ح،اب کرده است! دم کاغا
را دم مرک را دم کارش را و...وحاا پرداخت این مبلغ به تاخیرافتاده و وقتی به او
می گویم به نظرنمیرسد این با دزینة معمول تطبیق بکند او میگوید یعنی چه؟ یعنی
میگویید من سرحزب کاله میگاارم؟ جواب دادم من چنین لفظی رابه کارنمیبرم
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ولی به درحال این مقداری سنگین است.اودوباره جواب داده  :نه دمین است؛ شاید کم
دم ح،اب کردهام» .
این آقای ناصر پورپیرار خیلی آدم ددن دریدهای است .کیا یک نگادی به من کرد
و من گفتم «دلیل ندارد پول زیادی ازصندوق حزب پرداخت شود آنچه حق اوست
بایدداده شود؛بیش ازآخ نه! » که پورپیرار گفت:حق من! حق من دمه اینجاست! وکیا
گفت «بیندازیدش ازاینجا بیروخ! » ودماخ شد که او شمشیرش را ازروب،ت ودنوزکه
دنوزاست کارخودش راعلیه حزب میکند.
کتابدای حزب که توسط شعبة انتشارات فرادم میآمد اعم از تالیف یا ترجمه با
حداکثرصرفه جویی آماده میشد .معموا ترجمه توسط خود رفقای حزبی انجام
میگرفت وطبیعی بودکه دزینه ترجمه نداشت ودزینة آخ دزینة کاغا وچاپ وصف ه
بندی بود .برخی ازرفقای کارگرما حتی آنجادم مجانی کارمیکردند ویادمین قدرکه
ازجیبشاخ دزینهای نکنند کار میکردند .یعنی درمجمو آماده کردخ یک کتاب
دربخش «انتشارات توده» درمقای،ه با انتشارات دیگر شاید خیلی کم دزینهتر بود.
من دقیقا نمی توانم درصدش رابیاخ بکنم ولی فروش آخ قابل مقای،ه با ناشرین
دیگر نبود! صرف نظرازخوداعضای حزب که طبعا میخریدند افراددواداروجناحدای
سیاسی دیگردم خریداری میکردند .این ب،اطی که جلودفترحزب گااشته شده بود
فروش خوبی داشت.عصرکه میآمدند با شعبة انتشارات ت،ویه ح،اب بکنند واقعا
رقم قابل توجهی ت ویل میدادند!
اینها درمجمو

منابع درآمدحزب بود ودزینهدای حزب دم شامل برخی تامین

مصالح کار و برخی حقوقی که به اعضای حرفهای حزب میداد میشد .البته خانهدای
مادمه خانه دایی بود که رفقای حزبی دراختیارماخ گااشته بودند.مثال در کوچه
شیراز در خیاباخ ولیعصر مجتمعی بود که شاید درحدود بیش از 1۶ 1۸آپارتماخ
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داشت که کال دراختیاررفقای ما بود .ک ه وقتی اوضا خراب شد گفتیم اینجا را تخلیه
کنید چوخ اگریکی ازشما را بگیرند بقیه دم گرفتارمیشوند .بنابراین خانهدای جداجدا
فرادم آوردند که یا متعلق به خود رفقا بود که دراختیارما میگااشتند یا اجاره
میکردند ومبلغ اجارهاش را آخ رفقا میپرداختند .به این ترتی حزب ازبابت م،کن
دزینهای نداشت جز 3۵000تومانی که درماه بابت دفتر حزب در خیاباخ 1۶آذر
پرداخت میکرد.
 چه بالیی بر سر کمکهای مالی که اعضای سابق و ثابت به حزب ارائه میدادند ،
پس از انحالل حزب آمد؟ مثال در مورد این ساختمانها آیا تصرف عدوانی شدند یا
اینکه به نفع بنیاد یا نهادی مصادره شدند؟


مصادره شده .کمااینکه دمین جایی که در خیاباخ  1۶آذر اآلخ به نام «انتشارات

بعثت» عمل میکند ودراختیارآقای فخرالدین حجازی است دفترحزب بود و در قدر
ما کوشش کردیم به اینها تفهیم کنیم که اینجادراجار حزب بوده وصاح

آخ دم

فالخ کس است؛اوچه گنادی کرده؟ باید به او برگردانده شود برنگرداندند .تمام آخ
واحددا را مصادره کردند.
یک خانهای درسیادکل بود که رفقای سیادکلی میگفتند که ما دلماخ میخوادداین
خانه به نام شماباشد.ما یک سفررفتیم رشت ورفتیم سیادکل .مرا بردند م ضر و این
خانه رابه من فروختند .البته من یک شادی دم پول ندادم ولی خانه به نام من شد .بعد
اطال پیدا کردم که خانه مصادره شده وحکم دم صادرشده .حکم دادگاه با این
مضموخ که « این خانه مال فالخ کس که فردی بی دین وچه وچه و اشتراکی و...است
مصادره میشود ودراختیار جمهوری اسالمی قرارمی گیرد» .و ضبط شد.
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یا برخی کتاب فروشی دا که ازطرف حزب واقعاسرمایه گااری قابل توجهی در
آنهاشده بود .من یادم می آید که رفیق م،نی داشتیم به نام حسین نظری
که نمیدانم ااخ زنده است یا نه -که چوخ اصوا سالدا درفران،ه فعالیت میکرد ودرارتباط بافدراسیوخ کارگری جهانی دم بود وباحزب کمونی،ت فران،ه دم ارتباط
داشت برای گرفتن کمک دای علمی مثل کتاب ونشریات به حزب کمونی،ت فران،ه
مراجعه کرده بود .آنها گفته بودنداگریک معرفی نامه بیاورید مادمواره این چیزدارا
میددیم.اوآمدبه من گفت ومن یک معرفی نامه برایش نوشتم؛ و مُهرحزب رازدم
واورابه عنواخ نمایند ما درآنجامعرفی کردم .و مرت کتابدا نشریات وجزواتشاخ
رامی فرستادند واصال این کتابخانه ازاین منابع و کتابدای خیلی خوب کلی غنی
شده بود و رفقادم ازاین منابع میگرفتند واستفاده میکردند و بعد سرجایش
میگااشتند وبعضی دادم خریداری میکردند.
یعنی دراین کتاب فروشی سرمایة قابل توجهی جمع شده بود که کال مصادرهاش
کردند.کتاب فروشی «مزدک» بود کتاب فروشی «پیک ایراخ» بود چند کتاب فروشی
بود که به ن وی درارتباط باحزب بودند؛ حاا یا حزبی بودند یاسرمایة حزب درآنجا
بود.چند شرکت بود که دمه را مصادره کردند!
 پیگیریهای شماهم فایده نداشت؟

 نخیر.



موضوع دیگرکه می خواستم سؤال کنم این بود که به هرحال کمکهایی ازاحزاب

برادربه شما میرسید.آیا آنها جزو ردیفهایی بوده که شماروی آن حساب کنید؟
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نخیر .بدوخ تردید اگرماطل

میکردیم میتوان،ت یک چنین منبع درآمدی باشد؛

ولی ما واقعا نیازمند نبودیم .مثال سر یک پارتی کاغا خیلی جنجال راه انداختند .خیلی
خیلی زیاد! ولی واقعیت این است که ما برای کارمطبوعاتی و انتشاراتی نیازمند کاغا
بودیم و به یکی از شرکتدای واب،ته به حزب توصیه کرده بودیم که از چکاسلواکی
تقاضای کاغا بکنند .آخ رفقا با قیمت ب،یارنازلی با ما ح،اب کردند؛ حتی میخواستند
ح،اب نکنند .خوب ما درواقع مقداری ازآخ کاغا را در بازار فروختیم و درآمد خوبی
دم ازآخ بابت نصی ما شد و مقداری ازآخ رادم صرف نیازمندیدای روزنامة خود
حزب کردیم.



از نظر کتاب یا اقالمی دراین زمینه ،چیزی ازجانب احزاب دیگر به شما کمک

نمیشد

 نه .اگرطل میکردیم چرا؛ ولی کمترپیش میآمد .مثال تهیة کتاب ازحزب کمونی،ت
چکاسلواکی یا بلغارستاخ به درد ما نمیخورد چوخ به زباخ چک یا بلغاری بود.
رفقای ما منابع روسی رابه صورت فردنگنامه داشتند و اتفاقا یکی از نکاتی که ابتدای
کارتوجه ماراجل

کرد چند جلد فردنگنامه بود که رفیق ما پورهرمزان داشت و

جوانشیر دم داشت .دومجموعة آخ راداشتیم که حزب استفاده میکرد و نیازمنددم
نبودیم .مثال خودرفقای شوروی دم پیشنهاد کردند اگر دراین زمینهدا طال

د،تید

بددیم .ولی ما نیازمند نبودیم ونمیگرفتیم.
 در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته ،شیوة ادارهشان چگونه بود؟ زیر مجموعة کدام
بخش بودند؟ هیئت امنا چطور بود؟ اساسنامه چه طور تدوین میشد؟

 این شرکتدا «تابعه» یا «واب،ته» نبوند!
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برای این شرکتدا ما دیچ ارتباط م،تقیمی با شعبة مالیماخ ایجاد نکرده بودیم و
دلیل ما دم دماخ جنبهدای امنیتی قضیه بود.برخی ازرفقایی که صددرصد مورد اعتماد
حزب بودند و سابقة دیرینی داشتند با این شرکتدا در ارتباط بودند  .سه نفر عضو
دیئت مدیر یکی ازشرکت دا رفقایی بودند که ازخارج آمده بودند و شرکت دیگری
بودکه درسه نفرآنها رفقای داخل بودند.
 اسامی خاصی داشتند؟میتوانید بگویید؟


درآخ شرکت که رفقای از خارج آمده حضور داشتند رفقا موسوی رصدی و

فروغیان بودند.این سه نفرشرکت را اداره میکردند .شرکت وارداتی بود .شرکت
دیگری که برخی رفقای داخل بودند بیشتر کار ساختمانی انجام میداد و مهندسینی
بودند که ساختماخ میساختند ودرآمدی ت صیل میکردند .ح،ابدای این شرکتدا
م،قیما زیرنظر دبیراول حزب بود .تداخلی با شعبة مالی خودماخ نداشت که رفیقماخ
ذوالقدردرراس آخ بود و یاریدای درونی کمکی که دواداراخ میکردند وحق
عضویت دا دمة اینها به شعبة مالی خودماخ مربوط بود که ح،اب وکتاب داشت
دفترورسیدوقب

و...داشت.درکس کمکی میکرد قب

حزب به او داده می شد.

احیانا رفقای ما را میدیدند وکمک حزبی میکردند ما وقتی کمکدا را به شعبة مالی
میبردیم شعبة مالی یک قب

صادرمیکرد وما دردیدارآتی قب

رابه شخص کمک

کننده میدادیم .آنها گادی میگفتند «ماقب

ورسید نخواستیم» و ما جواب میدادیم:

نه شعبة مالی درچقدردریافت میکند قب

آخ رامیددد که ح،ابش روشن باشد.

بددم نی،ت که ک،ی به نام حزب ازک،ی چیزی نگیرد.ازاین نو سوءاستفادهدا
فراواخ شده بود وما با موارد متعددی مواجه شدیم وتوصیه کردیم که رفقا! اگرکمک
میکنید تقاضای قب

بکنید.
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به این ترتی

تفکیک بود آخ درآمددایی که ازشرکتدا دریافت میشد زیرنظر

دبیراول بود و دبیراول یکباره مبلغی رات ویل شعبة مالی می داد .ومعموا در جل،ة
دیئت دبیراخ دبیراول این رااعالم میکرد که چنین امکاناتی دراختیارحزب د،ت
ودراختیارشعبة مالی قرارمی گیرد.



خوب آیا درآمدها خیلی بیش ازحد در اختیار دبیر اول نیست؟مثال مسائل امنیتی

میتواند توجیه کننده باشد؟


خوب اینهامراحل مقدماتی کارما بود .ببینید واقعیت این است کهققبالدم اشاره

کردم چهارسال

زماخ ب،یارکمی است برای حزبی که به صورت یک حزب

سراسری کارمیکند .جریانات دیگری بودند که مثال کارشاخ درچند جا بود.اماعمدتا
درتهراخ بود و دریکی دوشهردیگردم بودند.ولی حزب بالفاصله دمه جا شعبه
پیداکرد؛آخ دم مربوط به خودمرکزنبود.اصالبه م

اینکه دفترحزب درتهراخ افتتاح

شد و فعالیت علنی حزب آغاز شد درشهردا خودِ رفقای آنجا شرو کردند؛ یکی
دکهای را گیر آورد دیگری خانهای پیدا کرد و...وزودتماس گرفتند که رفقا ما اجازه
داریم که تابلویی بزنیم؟ گفتیم «مشروط به یک شناسایی جدیدی است» .
عمدتا دم برعهد ماقرارمیگرفت.بااینکه کارماکارتشکیالتی نبود وتشکیالت کل
بای،تی این کاررا میکرد؛ ولی چوخ م،ئول تشکیالت کل ازخارج آمده بود
وآشناییدای کمتری داشت تا امورسامانی پیداکند غالبا مراحل اولیه راما انجام
میدادیم .رفقایی بودند که با ما درزنداخ بودند رفقایی که قبال درزماخدای پیش
درفعالیتدای حزبی با ما بودند یا دورادور آشناییدایی داشتند و به مالقات ما
درزنداخدا آمده وآشنا شده بودند.خوب این شناختدا برای پاگرفتن آخ د،تة اولیه
خیلی کمک می کرد.

22۵

این گونه سراسری کارکردخ خیلی وقتگیراست خیلی نیروبَراست و ساماخ دادخ
بخش انتشارات وبخش مالی وبخشدای این شع گوناگوخ شکل گیری شعبی که قبال
برایتاخ توضیح دادم به خصوص شعبة کارگری وشعبة ددقانی واقعاخیلی وقت
میبرد .ولی دمة اینها سب میشد که مانتوانیم دقیقا طبق اساسنامه کارکنیم.یعنی آخ
جنبهدای دموکراتیک آخ جنبهدای نظارتی

که بدوخ تردید برای رعایت مبانی

دموکراتیک دروخ حزبی وجلوگیری کردخ ازتمرکزدمة اموردردست افراد معین یا
فرد معین ضروری است کامال رعایت نمی شد.اینهادمه احتیاج به زماخ دارد.
من اشاره کردم که مادرتمام طول این چهارسال یک بار پلنوم دفددم را توان،تیم
تشکیل بددیم؛حال آنکه نخ،تین اعتراض انتقاد و ایراد ما به رفقایی که ازمهاجرت
آمدند این بود که این مدت چرا کنگره تشکیل نشده است؟ گفتند آخربا چه ک،ی
وچطوری؟ و وقتی استدالشاخ راشنیدیم دیدیم واقعا حق دارند! گفتند رفقا آیا شما
میتوان،تید یک نماینده به کنگره بفرستید؟ دیدیم درست است .وقتی ک،انی به
مالقات ما به زنداخ ایراخ آمدند با ما تماس گرفتند گفتیم شما دیگرحق ندارید
باماتماس بگیرید! دم خودتاخ لو میروید ودم ردنموددایی میددید که اصال به درد
زنداخ نمیخورد .ما زنداخ را میشناسیم وکارزنداخ به عهد ما موضعگیریدا
سیاستگااریدا برخورد با زندانباخدا با ما و کاربیروخ باشما که بام،ائل بیروخ
سروکاردارید.
خوب واقعا ببینید یک وقتی م،ئله سرکوب به درجهای میرسد که م،ائل امنیتی
اصال دمه چیزرات تالشعا قرارمی ددد .ازضرورتداست ودیچ کارش دم نمیتواخ
کرد .خیلی راحت است آدم بگوید که ت ت درشرایطی باید دموکراسی رعایت بشود.
خیلی خوب

مادم شیفتة دموکراسی د،تیم؛ تعارف دم نی،ت

بلکه ضرورت

کارسالم وجود دموکراسی است ودیچ گفتگودم ندارد .ولی شما دریک مرحلهای قرار
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میگیرید که الزاما کاردا روی دونفرمتمرکزمیشود .بابا این دونفراشتباه میکنند!
آری حتما اشتباه میکنند؛ ولی جزآخ گیرمیافتیم .شرایط م،ائلی راکه به دیچ وجه
دربرنامة کارحزب نی،ت ت میل میکند.خوب عوارض خودش را دم دارد .بدوخ
تردید عوارض خودش را دارد.
من اگرروحیة کارفردی داشته باشم وخصلتا به روند ردبری جمعی عادت نکرده
باشم حتما باید یک ارگاخ ناظری وجود داشته باشد تا مرا درخط

کارجمعی

قراربددد.وگرنه وقتی دراین شرایط قراربگیرم حتما به آخ روحیاتی که خودم دارم
برمی گردم ودرنتیجه آخ شیوه و کاری را انجام میددم که اقدامات یکجانبه و یکنفره
است وآخ موقعی دم که امکاخ مشورت کردخ ومطرح کردخ آخ بارفقا به عنواخ
کارجمعی د،ت ازکنارش رد میشوم .یعنی دیگرعادت می شود خصلت می شود.
یعنی شکل می گیرد.
یک وقتی من مصاحبهای درروزنامة «صبح امروز» داشتم که به دمین م،ائل
مبانی دموکراتیک اشاره کردم .واقعیت این است که ماازل ام تاریخی –اجتماعی
پرورش دموکراتیک نداشتهای م ونداریم.ازل ام نظری به این نتیجه رسیدهایم که باید
مبانی دموکراتیک رعایت بشود.اصل براین است.نظراً قبول کردهایم ولی ازل ام
خصلتی دراین چارچوب پرورش نیافتهایم .این دو بعد متفاوت است .صرف اینکه
من کتاب بخوانم وقانع بشوم به اینکه این اصول درست است و این اصول بای،تی
رعایت بشود کافی نی،ت.
اینکه در رفتار روزمره دررفتارتشکیالتی این اصول رعایت بشود نیازمند یک
رشته عوامل دیگری است .بخشی ازآخ پرورشی بخشی ازآخ سامانددی و ابزار
سازمانی ازم برای اجرای این امراست.مثال یک ارگاخ نظارتی دردروخ حزب دقیقا
مراق

است که ازاین اصول دموکراتیک من رف شدیم یانشدیم وبالفاصله مطرح
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بکند.این اختیارراداشته باشد که انتقاد کند و رفقا ملزم باشندکه آخ انتقاد را پایرا
باشند واجرا کنند.اینها دمه وقت میخوادد زماخ میخوادد.
ببینید دوستاخ عزیز من باردا اشاره کردهام ما حتی ابتداییترین کار سازمانی
یعنی منتخ بودخ م،ئولین را نتوان،تیم ساماخ بددیم .فرصت نکردیم این انتخابات
سراسری را انجام بددیم .تمام م،ئولین سازمانی ما برگزیدگاخ ردبری حزب بودند.
آیا دراین انتخابدا یعنی انتصابدا خطایی آشناییدای شخصی روابط خصوصی
نمیتواند نقش داشته باشد؟ حتما دارد.
مواردی بوده که خود من ک،انی رابه تشکیالت توصیه کردم که به نظرم خیلی
آدمدای شای،تهای بودند.آیا دراین انتخاب دوستی وآشنایی قبلی من نقشی نداشته؟
که من دمهاش خوبیدا و جنبهدای مثبت رادرآخ رفیق میدیدم؟چه ب،ا اگر کس
دیگری با آخ شخص کار تشکیالتی میکرد جنبهدای منفی فراوانی دراو میدید .من
سالدا در زنداخ بودم فقط به صرف اینکه این شخص دوست قدیمی من بوده
آشنابوده آدم سالمی بوده کافی است؟ این شخص طی این مدت چه تغییراتی کرده؟
یعنی تغییرنکرده؟حتما تغییرکرده ودمة ما طی این سالیاخ درازتغییرکردهایم ؛ برخی
در جهت مثبت وبرخی درجهت منفی .کمااینکه نمونه دای متعددآخ دم پیدا میشد.
خوب شما به درستی اشاره کردید  .تمرکز این اموردردست یک نفر حتی اگر
صالحترین فرد دبیر اول حزب دم باشد درست نی،ت .دبیر اول دم وقتی از
اختیاراتی بیش ازچارچوب ردبری جمعی برخوردارشود امکاخ خطا دراود،ت.



در مورد مسائل دموکراتیک قبال بحث کرده بودیم؛ بیشترمسئله امنیتی در نظرم

بود.یعنی اینکه اگر برای دبیراول  ،با توجه به اینکه همة ارتباطات با اوست ،مشکلی
پیش بیاید ،حتی از نظر امنیتی هم نباشد مثالً فوت کند  ،آیا سازوکاری وجود داشت
که اگر ایشان نباشد ،ارتباطات با حزب احیا بشود؟
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 بله؛ این چنین نبود که فقط یک مجرای معین باشد.به اشکال مختلف ممکن بود این
مجرا قطع بشود .یعنی ما درنظر داشتیم یک ارگانی رابگااریم که درواقع شریک
کاردای دبیر اول باشد  .ولی تا پیش از آخ امر یک نفر از رفقای دیئت دبیراخ دمیشه
در ارتباط با م،ائل ویژ دبیر اول بود که درصورتی که چنین حادثهای رخ بددد
اوایفای وظایف بکند ومانع ازقطع شدخ این امربشود.
 امکــان دارد در مــورداین مســئله بیشــتر توضــیح بدهیــد؟ مـثال در مــورد قســمت
اقتصادی،که آیا مسئول خاصی داشته است؟

 بله؛ دربخش اقتصادی ما م،ئول شعبة مالی رفیق ذوالقدر را درارتباط بامجموعة
وظایف مالی که رفیقماخ کیانوری انجام میداد قرارداده بودیم ودرنتیجه
مشاوردمیشگی امورمالی رفیق ما کیانوری رفیق اسماعیل ذوالقدر بود.
ک،انی بودند ک ه ازس ال  2۶ 132۵ب ا کیوانوری درارتب اط بودن د و تم ایلی د م
نداشتند که شناخته بشوند یا ارتباطی برقرارکنند .مثال ما ارتباط س ردن طاهر قنبور
را با رفیق کیانوری نمیدان،تیم .من درزنداخ این دوره مطلع ش دم .ول ی ای ن ص رفا
جنبة سیاسی داشت .لزومی نداشت.این بیشترک ،اطال بود.
قنبر درزماخ قدیم عضوردبری سازماخ نظامی بود؛ ولی بعد کناررفت و یک
مقدارگرایش دای ناسیونالی،تی دراوتقویت شدوارتباطی با آخ دوستاخ ملی ما داشت.
رفیق کیانوری در بازگشت ازمهاجرت به سراغ قنبر میرود واودم پایرای این
دیدارمی شود؛ولی تاکید می کند که فقط بین ما دو نفرباشد.
مشابه این امردرم،ائل اقتصادی دم وجودداشت.وقتی کیا این م،ئله رامطرح
کرد که بعضی از رفقا د،تند که میخوادند به حزب کمک کنند ولی عالقهمند نی،تند

229

که شناخته شوند و رفقا از آنها اطالعی داشته باشند ما بالفاصله اشاره کردیم که
غیر از دبیر اول یکی از رفقا بای،تی در جریاخ امر باشد .تا زمانی که مادنوز یک
ارگاخ نظارتی برای مجموعة این کاردا نداشته باشیم این نو ارتباطات بای،تی با
نظارت یک رفیق دیگری باشد؛ و کیا بالفاصله پایرفت.کیا اتفاقا خود من را کاندیدا
کرد و گفت « خیلی خوب من دمة ارتباطات خودم را با فالخ کس مشورت میکنم».
گفتم «نه درکدام جای خودش را دارد! ارتباطات سیاسی ما به خصوص خارج از
حزب بهتر است با مشورت من باشد» .و رفقای دیئت سیاسی دم دقیقا میگفتند
باتوجه به نو رابطه وشناختی که فالنی دارد مثال وقتی شما میخوادید بروید سراغ
آقای بازرگان چه ک،ی بهترازعمویی مهندس بازرگان رامیشناسد؟ یا میخوادی
بروی سراغ هاشمی رفسنجانی خوب درزنداخ با دم بودند واو پایرای این است.
پس دمة اینها باید با مشورت فالنی باشد .ودمین طوردم بود.به دمین دلیل دم
دیداردایی که بایدانجام می گرفت به غیرازموارد استثنایی که من به تنهایی انجام
میدادم متفقا این دیداردا را انجام میدادیم .ولی درزمینة مالی رفیقماخ ذوالقدر را
گااشته بودیم .او دقیقا درارتباط با این م،ائل بود.



در مورد بخش مطبوعات آیا دلیلی داشت که تنوع مطبوعاتی داشتید و چند نشریه

را همزمان طرح میکردید؟ یا اینکه خیر ،فقط مسئله گستردگی کار در میان بوده
است؟ یعنی تقسیم بندی به صورت موضوعی بوده است یا...؟


بله مطالبش موج می شده .مثال شماببینید ماروزنامة « ات اد» رامنتشرمیکردیم

که اختصاص به شعبة کارگری داشت .و به اصطالح پرسنل ویژهای دم در شعبة
کارگری حزب در آنجا عمل میکردند .خوب خیلی از ک،انی که در «ات اد» کار
میکردند ک،انی بودند که در کارخانهدا و در ارتباط با آنها کار میکردند؛ یا

230

درارتباط با «دمب،تگی» بودند قکه نهادی بود که از دمکاری و دمب،تگی سندیکادا و
ات ادیهدای کارگری به وجود آمده بود .و دربخشدای مختلف کارگری که با آخ
ارتباط داشت کار میکردند .یا درارتباط با بخش جواناخ م،ائل خاص آنها مطرح
میشد بخش دانشآموزی مطرح میشد .واین تنو ضرورتاً م،ئله موضوعی آنها
وحوز عملشاخ بود.
آخ بخشی که واقعا روزنامة ارگاخ بود طبعا زیر نظرشعبة سیاسی بود و م،ئول
شعبة سیاسی که رفیقماخ بهزادی بود برمبنای دمة ت لیلدایی که دردیئت سیاسی
انجام می گرفت یام،ائلی که دردیئت دبیراخ مطرح می شد عمل می کرد.
یا مثال مجلة «دنیا» درارتباط با شعبة ایدئولوژیک بود و رفیقماخ اخگر که
م،ئولیت مجلة «دنیا» راداشت در ارتباط تنگاتن

با رفیق ما طبری بود واعضای

دیئت ت ریریه برای تهیه یا تنظیم یا چاپ مقاات آنها را به نظررفیق طبری
میرساندند.
بنابراین علت اساسی تنو نشریات حزب دمین تنو موضوعی بود.

 پس تحت نظرشعبات مختلف هم بود؟

 درکدامشاخ دربخش خودش بود؛ بله.



خوب حاال میتوانید درمورد سیرتاریخی آن توضیح بدهید که چطور نیاز پیدا شد

که مثال فالن نشریه منتشربشود؟ تصمیمگیری آن با کدام قسمت بوده؟

 ببینید اوا م،ئله انتشارات حزب ومطبوعات حزب یک پیشینة تاریخی دارد.ازدماخ
بدو فعالیت حزب روزنامة ارگاخ حزب تودة ایران دیچ امکاناتی نداشت و دماخ
ابتدای کار از امکانات مصطفی فاتح و عباس اسکندری و ...استفاده کردند .قچه
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عناصر نامتناس

با حزب توده ایران بودند اینها! ؛ درجریاخ جبهة ضد فاشی،تی

دمه جورآدمی میتوان،ت درآخ جبهه باشد .چوخ مبارزه بافاشی،م درآخ زماخ دم
توسط امپریالی،م انجام میگرفت دم توسط سوسیالی،م .نیرودایی که درگیراین
مبارزه بودند یک طرف فاشی،تدا بودند ویک طرف آمریکا بود انگل،تاخ بود
ات اد شوروی بود .دریک چنین جبههای معاضدت ودمکاری کردخ الزاما از زاویة
م،ائل اخالقی و مواضع خالص سیاسی مورد توجه قرار نمیگیرد .روی امر ویژهای
اآلخ وحدت نظرد،ت؛ یعنی مبارزه با فاشی،م.
مقااتی دم که در مطبوعات میخوادد نوشته شود دراین زمینه است .ک،انی که
میآیند میتوانند واب،ته به شرکت نفت باشند؛ میتوانند واب،ته به فالخ جناح
ناسیونالی،ت باشند؛می توانند واب،ته به حزب کمونی،ت باشند .اما در روند قضایا
یواش یواش صفدا جدا میشود .یواش یواش عباس اسکندری دورانداخته میشود؛
م لی که از مصطفی فاتح گرفته شده و از آخ امکانات استفاده میشده ترک
میشود .چوخ دیگر حزب شده یک حزب سیاسی و آخ جنبة جبههای برای آغاز کار
بود.
مثل فعالیتدای صنفی که دراین مملکت انجام میشود وخیلی زود وجه سیاسی
پیدا می کند! درچقدربه جنبش دانشجویی گفته میشود وجه صنفیتاخ راحفظ کنید
نمیشود و خیلی زود با م،ائل سیاسی درگیر میشوند وابتداییترین م،ائل صنفی
آنها با مقوات سیاسی اختالط پیدا میکند .در در بخش چنین است .در کارسندیکایی
قاعدتاً اول ص بت بر سر حق اعتصاب و مااکره و پیماخ جمعی ب،تن و ساعت کار
ومعیاردستمزد وارتباطش باتورم واین چیزداست .ولی خیلی زود باسیاست روز
دیئت حاکمه برخورد میکند ودرست مثل یک کارحزبی شکل می گیرد.
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حزب درابتدای کار واقعا برای شرو کارش درچارچوب دمین جبهة ضد
فاشی،تی فعالیت میکرد و مطبوعاتش دم مطبوعات آزاد ضدفاشی،تی بود .اما خیلی
زود ازآنجا که بنیاخ گاارانش یا اعضای سابق «حزب کمونی،ت» بودند یا اعضای
« ۵3نفر» با نگرش آموزشدای ارانی بودند خیلی زود شکل حزب طبقة کارگررابه
خودش گرفت .اگرچه مرامنامهای که تدوین کرد متناس با شرایط بود و نامی دم که
انتخاب کرد ازنام حزب کمونی،ت پردیز کرد ولی عمال دردماخ راستا حرکت کرد .از
دماخ موقع این پیشینه ارگاخدای متعددی رابرای حزب به وجود آورد که تجربیاتی
از احزاب دیگر داشتند ؛ تجربیاتی ازفعالیتدای «حزب کمونی،ت ایراخ» داشتند.
به این ترتی

پیشینة کارمطبوعاتی حزب ازدماخ بدو تاسیس حزب درچارچوب

جبهة ضدفاشی،تی شکل گرفت .بعد به تدریج که حزب چهر واقعیاش رایافت به
عنواخ حزب طبقة کارگرایراخ قدم به عرصه گااشت .نشریات «ردبر» و زمانی
«مردم» ارگاخ کمیته مرکزی حزب «رزم» برای سازماخ جواناخ توده و «ظفر» برای
شورای مت د مرکزی کارگراخ انتشار یافت.
 مربوط به بعدازانقالب است؟


خیرمربوط به ددة بی،ت میشود .و اینها ت ریریهدای خاص خودش راداشت و

مطالبی دم که عنواخ میشد طبعا درعرصهای بود که متعلق به دماخ بخش معین بود.
تازه اینها نشریات رسمی بودند .درکنار اینها مثال «مردم» درمی آمد «مردم» جواناخ
درمیآمد یک «مردم» دیگر در میآمد که مقاات خیلی خیلی سنگینی داشت و دقیقا
زیرنظر طبری کارمیکرد و داوود نوروزی رفیق دیگری که اآلخ درآلماخ است
البته دیگر با حزب کار نمی کند ولی نظراتش دم عوض نشده است عضو کمیتة
مرکزی وسردبیرروزنامة «مردم» بود.
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خوب مجلة «دنیا» دم که جای خودش را داشت چه مقاات ترجمه شده از مطبوعات
احزاب کمونی،ت چه مقااتی که خود رفقای حزب مینوشتند در آخ منعکس میشد.
بعددا «م،ائل بین الملل» درآمد.
در جوار این کارمطبوعاتی بخش انتشارات حزب که ت ت عنواخ «انتشارات توده»
عمل میکرد یک رشته کتابدایی با تشخیص دمین ت ریریه یا بخش انتشارات
یابخش مطبوعات منتشرمی کرد .کتابی رامطالعه کرده بودند یا کتابی فرستاده شده
بود وتشخیص داده میشد که ترجمه وچاپ آخ خوب است.
آخ زماخ یک سری کتابدایی درارتباط باجنبش مقاومت فران،ه دربرخورد با
نیرودای نازی که فران،ه رااشغال کرده بودند ومبارز نیروی مقاومت آنجا بود.
کتابدایی مثل «رزفرانس» و«برمی گردیم گل ن،رین بچینیم» کتابدای خیلی شیرین
وجااب برای جوانانی بودندکه به امرمبارزه ومقابله بادشمن دل ب،ته بودند.بخش
انتشاراتی حزب از این نو کتابدا خیلی بیروخ میداد .یا مثال «چگونه پواد آبدیده
شد» نوشتة نیکالی آستروفسکی «ان،اخ واقعی» نوشتة الکسی مرسیف که
سرگاشت خلبانی بود که سقوط می کند وازپا فلج میشود ونشاخ میددد که اراد
ان،اخ چگونه موفق میشود که او میتواند حتی برقصد! این کتابدا اثرخیلی خوبی
روی خود من داشته است.
برای کار تشکیالتی و کارحزبی برخوردارکردخ جواناخ ازروحیات این چنینی
واجد ادمیت زیادی است .مباحث تئوریک و مبانی ایدئولوژیک یک وجه قضیه است و
این سروکار داشتن باروحیات آدمدا آخ ویژگیدایی که خصوصیات ان،انی آدم را
ارج میگاارد و تقویت میکند و به آخ ژرفا میبخشد طرف دیگر قضیه است .به نظر
من این وجه دوم وجه تبلیغی تهیجی قضیه است وکمک میکند.
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خوب حزب دراین عرصه دم کتابدای زیادی بیروخ میداد؛ بهن وی که ب،یاری
ازک،انی که درگز به طرف حزب نیامدند و حتی دوادارحزب دم نبودند ولی کشته
مرده ومشتری بزرگ این نو کتابدا بودند میگرفتند ومیخواندند.
بعددا در ددة چهل وقتی که نوبت به جریانات چریکی و م،ل انه رسید ازجمله
مهمترین چیزدایی که اینهامطالعه می کردند این نو کتابدا بود که به ن وی ازان اء
گیرمیآوردند و در خانهدای تیمی شاخ مطالعه میکردند .خوب طبیعتا برای ک،انی
که به راحتی میخواستند جلو گلولهدای «ساواک» بروند آخ روحیة مبارزات جنبش
مقاومت فران،ه وآخ خطراتی که با آخ مواجه میشدند میتوان،ت انرژی بددد
روحیه بددد وکمک بکند.
بعد از سرکوب حزب بعد از  2۸مرداد بعد از اینکه پلنوم چهارم تشکیل و ددة
سی پشت سرگااشته شد نشریات حزب توسط «تشکیالت تهراخ» و «شعلة جنوب»
منتشر و تکثیرمی گردید و دراختیاراعضاء گااشته میشد .مقداری دم از رادیو«پیک
ایراخ» استفاده می شد و برنامهدای اقتصادی وسیاسی فل،فی پیک ایراخ ضبط و به
صورت زیراک،ی فرادم و تکثیر میشد و در اختیار افراد قرارمیگرفت .اما عمدتاً بعد
از اینکه تشکیالت تهراخ به آخ رسوایی خاص عباسعلی شهریاری انجامید نشریه
«به سوی حزب» به ابتکار زندهیاد هوشنگ تیزابی رسالت آگادی بخشی دواداراخ
حزب را عهدهدار شد.
پس از شهادت رفیق تیزابی نوبت به کار سازماخ «نوید» رسید .درواقع این نام
از خود نشریهاش استن،اخ شد .نشریه ای که درابتدابه صورت یک برگ بود و پشت
وروی آخ نوشته میشد وآغاز کارش دم باتیراژ200ن،خه فرادم میآمد و در اختیار
افراد قرارمی گرفت .خوب این به علت قلت عددی از آخ نشریاتی بود که در دسترس
درک،ی قرار میگرفت امکاخ نداشت ازبین برود .آخقدر دست به دست میگشت تا
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اینکه کاغاش له می شد! یعنی به این ترتی

به جای تکثیر چند دزارن،خهای تعداد

افرادی که از یک ن،خه استفاده میکردند باا میرفت .ولی تیراژ «نوید» درسالدای
آخرش خیلی باا رفته بود و طالبین زیادی دم داشت.
موقعی که سال  13۵7اززنداخ بیروخ آمدم دنوزانقالب پیروزنشده بود.
درفاصله ای که من آزاد شدم تا وقو انقالب چند مادی مجال بود که ما درآخ فضای
دور شادی درایراخ بگردیم .ولی خوب واقعا دیگر فضا دگرگوخ شده بود و فضا
فضای م مدرضاشادی نبود .انقالب پیروز نشده بود ولی یک دور گاار خیلی جال
توجهی بود! ومن چندبار به دانشگاه تهراخ رفتم  .در آنجا برخی از بچهدا را دیدم که
میگفتند ما ل ظه شماری میکنیم که پشت نردهدای دانشگاه تهراخ «نوید» پیدا بکنیم.
گفتم یعنی چه؟ مگردراختیارتاخ نی،ت؟ گفتند یک مدتی وقتی به کتابخانة دانشگاه
مثال دانشکد پزشکی دانشکد فنی و...میرفتیم تا از قف،ه کتاب برداریم ناگهاخ
ازمیاخ آخ یک «نوید» بیروخ میافتاد یک مدتی درکالس دا ومیزدا «نوید» پیدا میشد.
بعد درقدر که به زماخ انقالب نزدیک میشدیم دیگر پشت میلهدای دانشگاه دمین
جورردیف «نوید» ریخته شده بود و بچهدا باسرعت میرفتند که درکس سهم خودش
رابردارد و مشتریاخ خاص خودش را داشت که وعده کرده بودند اگراین دفعه به
دست آوردند دراختیارفالنی و فالنی و ...بگاارند.
البته وقتی که دور فعالیت علنی مجدد حزب آغاز شد بعد از انقالب «نوید» طی
یک شماره اعالم پایاخ داد و«نامة مردم» به سردبیری زندهیاد منوچهر بهزادی به
عنواخ ارگاخ کمیته مرکزی حزب آغازبه کارکرد .ما برای گرفتن مجوز «نامة مردم»
کوشش زیادی کردیم .درآخ زماخ آقای دکتر ممکن وآقای میناچی فعالین اصلی
وزارت ارشاد بودند و تقاضای مجوز «نامة مردم» واقعا با مشکالت عدیدهای
روبهروشده بود.
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آقای دکتر ممکن گفت که آخرنمیشود ما عالقهمندیم که به شما مجوزبددیم ولی
آزادی عمل نداریم!
و من گفتم آزادی عمل یعنی چه؟ یک ک،ی با این مشخصات دم ازل ام اطالعات
دم از ل ام سابقة روزنامهنگاری و دم نداشتن پیشینه سوء صالحیت دارد و به
عنواخ ارگاخ حزب تودة ایران تقاضا کرده  .حزب تودة ایران دم حزب شناخته
شدهای است واآلخ دم فعالیت خودش رابه صورت علنی آغازکرده ونامهاش رادم من
رسما آوردهام ومُهرکمیته مرکزی خورده و باید مجوز بددید.
گفت «مادفتهای یکبار جل،ه داریم که تقاضادا را بررسی میکنیم و مجوز میددیم».
اما ما دردفته که میرفتیم میگفتند «درخواست شمامطرح نشد؛ درخواستدایی پیش از
شما بود! » دیدیم اصال نمیخوادند به ما مجوز بددند!!
 همان موقع بدون مجوز چاپ می شد ؟

 بله چاپ میشد و ما منتظر نشدیم؛ ولی میدان،تیم پیامد دارد .ضمنا میخواستیم
قانونی کار کنیم.
آقای خسروشاهی نمایند امام دروزارت ارشاد بود که من رفتم پیش او خودم
را معرفی کردم واوگفت آقای عمویی شما نیاز به معرفی ندارید! ما خیلی وصف شما
را ازآقایاخ شنیدهایم .گفتم ازکدام آقایاخ؟ گفت که منظورم ازآقایاخ دم ک،وتدای
خودم د،تند؛ معممین اعم از آنها که مثل من سید بودند یا طلبهدا؛ و از دیچ
کدامشاخ جز ذکر خی ر چیز دیگری نشنیدم .یعنی پیش ازآنکه ما شما را ببینیم واقع ًا
خیلی خوب به ما معرفی شدید!
گفتم خوب خیلی خوش ال د،تم که شما چنین داوری مثبتی ن،بت به من
دارید.پس حاا خوادش من رااجابت بکنید.گفت چه کاری دارید؟ گفتم من برای مجوز
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روزنامة ارگاخ حزب آمدهام ومدتداست به دنبال آخ د،تم؛ من رابه آقای دکتر
ممکن حواله میددند .آقای دکتر ممکن دم مردخوبی د،تند گرایشدای ملی دارند
وسوابق ایشاخ رامن میدانم .آدم سالمی د،تند ولی نمیدانم چه داعیهای داردکه
اصال درخواست مامطرح نمیشود ودرباردم که مراجعه میکنیم میگویند که به علت
کثرت درخواستدادنوز نوبت به شما نرسیده است!
البته اگر درست به خاطرم باشد دمین دکتر ممکن من رابه طرف خسروشاهی
ددایت کرد.اگراشتباه نکنم خیلی برایم روشن نی،ت ولی چنین خاطرهای درذدنم
د،ت که گویا گفت«آقای عمویی بهتراست به نمایند امام در وزارت ارشاد یک سری
بزنید» که من استنباطم این بود که ایندا م دودیتدایی ازجان آخ نظارت دارند که
مبادا بخوادند به یک سازماخ کمونی،تی مجوزبددند! آیا این منع از جان

خود

ملیداست که برای مایک مقدارکارشکنی بکنند؟ یا ملیدا ازمادبیدا چشم میزنند که
مبادابه تودهایدا ارفاق شود؟
به درحال مااکرات من با خسروشاهی خیلی زود به عرصة م،ائل سیاسی
مواضع حزب وسابقه واین گونه ص بتدا رفت وبیاخ اینکه  :مااصولی را مدنظر
داریم که فکرمیکنیم درشرایط کنونی درآخ چارچوب بای،تی فعالیت قانونی بکنیم؛
انقالب را تایید بکنیم شرایط فعالیت علنی حزب رارعایت بکنیم .چوخ معتقدیم فعالیت
پنهانی ثمربخش نی،ت و برد فعالیت م دود است وفکرنمیکنیم علنیت حزب با توجه
به موضعی که حزب درمورد تایید انقالب دارد برای جمهوری اسالمی دم خطری
داشته باشد! ضمن اینکه شمابه خوبی میدانید که این اندیشه این ایدئولوژی دربین
جواناخ و میان،ااخ این مملکت با توجه به سابقة دیرینهای که دراین مملکت داشته
است باورمنددایی رادارد و اگر نادیده گرفته شود به یک فعالیت غیرعلنی و درموضع
اپوزی،یوخ تبدیل میشود.چه ضرورتی داردکه جواناخ سالم عالقهمند ومعتقد به
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پیشرفت و ترقی مملکت درموقعیتی قراربگیرند که الزاما بای،تی برضدحاکمیت
فعالیت مخفی انجام بددند؟ شما با اتخاذ سیاستی که امکاخ فعالیت علنی رابه
مارک،ی،تدا میددد

دماخ طورکه خودامام دم درفران،ه اشاره کردند که

مارک،ی،تدا دم میتوانند...

خوب این باید عملی بشود دیگر! پس آخ گفته چه

وعدهای بود؟
خندهای کرد و گفت که «من ترتی

کار را میددم که شما » ...و یک یادداشتی

نوشت و گفت «شما فردا تشریف بیاورید دمین جا » .و یادداشتی رابرای دکتر ممکن
فرستاد .فردا که من رفتم سراغ دکتر ممکن او برخورد خیلی گرمی با من کرد و گفت
مثل اینکه آقای خسروشاهی بادادخ مجوزبه شما نظر موافقی دارند.من گفتم نمیدانم.
گفت شما دیداری با ایشاخ داشتید؟ گفتم «بله .یک ساعتی بادم گفتگو داشتیم » .خندید
و گفت که پس باآلخره کارخودتاخ را کردید! گفتم «نه من کارخاصی نکردم دماخ
ص بتی که با شما داشتم با ایشاخ دم داشتم».
رفتم پیش خسروشاهی و او گفت «تشریف ببرید بخش نشر» که فکرمیکنم
تاجزاده آنجا بود.یک ورقی برای مجوزبرداشت و گفت آقای عمویی! من که البته با
دادخ مجوز به حزب توده مخالف د،تم !...
 یک جوان بیست ویکی دوساله؟


بله خیلی جواخ .گفت آقای عمویی من مخالف د،تم بادادخ مجوزبه حزب توده

ولی چوخ نمایند امام دستورداده ما ناچاریم انجام بددیم!
خوب واقعا ببینید چه ک،انی سرنوشت این مملکت راتعیین کردند وحااچه ک،انی
مدعیاخ انقالبی ترقیخوادی ونجات دادخ مردم د،تند! یعنی ماچه سیری راطی کردیم
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که امروز مترقیترین عناصرانقالبی این مملکت آقای تاج زاده و سعید حجاریان
و...د،تند!
به درحال واقعادرمجموعة حاکمیت جامعة مایک افت قابل توجهی ایجاد شده
است.
اما من ن،بت به مجموعة جامعهماخ این داوری را ندارم.من عمیقا اعتقاد دارم که
ن،ل جواخ ماطی این بی،ت وچندساله تجربة ارزندهای ک،
ابزارحکومتی

کرده .اگرچه با

امکاخ تشکل وامکاخ فعالیت نظاممند قسی،تماتیک برایش فرادم

نیامده اما تواخ مطالعاتیاش ازاو سل نشده است .آگادیدایش درزمینه مبانی نظری
توان،ته پیشرفت بکند و قابل مالحظه بشود.اگرچه نتوان،ته است کارعملی سازمانی
وتشکیالتی بکند.شایددرآخ عرصه دم به صورت مثال جنبش دانشجویی کوششدایی
داشته تجربیاتی ک،

کرده ولی این ن،بت به کارنظام مند خیلی ناچیز واندک

است.امابه نظرمن این مقدمهای است که برای درگونه کارجدی بای،تی تجربه و درآخ
پیشرفت بشود.
ممکن است زمانی آدم با پارهای ازروشنفکرانی مواجه شود که اصال به
کارتوده ای اعتقاد نداشته باشند؛ فکر کنند تعدادی نخبه تعدادی روشنفکربا ایراد
سخنرانیدا بابه وجودآوردخ سمیناردایی برای بررسی روی یک موضو معین
میتوانند آگادی عمومی راباا ببرند و ثمربخش بشود .پارهای دیگر شاید آخ توصیف
لنین را از «سازماخ» مد نظر قرارمیددند که میگوید «طبقة کارگربدوخ سازماخ دیچ
است؛ با سازماخ دمه چیز» من یکی ازک،انی د،تم که این باور را دارم؛ چوخ واقعا
معجز «سازماخ» رابه تجربه دریافتهام؛ حااممکن است اشکال گوناگوخ داشته
باشد.اما این تشکل این تعهد این موظف بودخ برای انجام کارمشخص ونظاممند
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ب،یارمهم است! اصال م،ئله م،ئله نظری نی،ت یک پرورش سازمانی درآدم به
وجود می آورد که متوجه می شودکارجدی است و ساده نی،ت!
این که ما یک آرمانی داریم کافی نی،ت؛فردباپرورش سازمانی آماد پرداخت
دزینه می شود و وقتی که زماخ پرداخت این دزینه فرامیرسد واقعا درحد توانش
این دزینه را میپردازد .نمی شود مثل برخی پشت میزنشیناخ به قول یکی به جای
انقالبیوخ«رزمی» انقالبیوخ «بزمی» باشیم .خوب یک مشت ازجماعت این چنین
بارمیآیند که وقتی یک ماه به انفرادی میروند «میبُرند» .من بد نمیگویم به آخ
جوانی که با یک ماه ماندخ درانفرادی «میبرد» .دمواره دم گفتهام که بنانی،ت یک
فرد ترقیخواه یک فرد آزادی خواه کتک خورش قرص باشد.ان،اخ است ان،اخ آگاه
است معای

مملکت رادرک کرده است؛ اما به خاطر ب،پریم که ما در کشور جهاخ

سومی زندگی می کنیم وآنچناخ دم آزادنی،تیم تاآزادی خواه باشیم وانتخاب چنین
رادی خیلی تعارف نی،ت وعواقبی دارد و طرف باید بداند که به چه رادی دارد قدم
میگاارد! به دیچوجه نمیخوادد کار براندازی کار م،ل انه کار خشونتآمیز انجام
بددد دقیقا یک حرکت دموکراتیک ان،انگرایی که عدالت اجتماعی رامورد توجه
قرارداده است.اما نظامدای سرکوبگر این م،ئله برایشاخ دیچ فرقی نمیکند با اینکه
شما اسل ه دستتاخ باشد!
دماخ سرنوشتی که نصی
نصی

جریانات م،لح علیه نظام جمهوری اسالمی شد

حزب تودة ایران دم شد.دماخ سرنوشتی که برای فداییاخ «اقلیت» انجام

گرفت برای«اکثریت» دم انجام گرفت.اتفاقا آمارکشتهدای ما بیشتراز آنهاست؛ یعنی
بعد از «سازماخ مجاددین خلق» آمار شهدای حزب تودة ایران است بعد اکثریت
است.
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خوب درجوامعی که برخوردنظام بانیرودای ترقیخواه وآزادی خواه این چنین
است حالت سرکوبگری د،ت طبعا باید دقیقا احت،اب پرداخت دزینه بشود.
م،ئله این نی،ت که من دوتا کتاب میخوانم چهارتاروزنامه میخوانم باوردایی
برایم پیش میآید؛ نه این طورنی،ت .باورکنید دراین زمینه نمونهداداریم .طرف رایک
دفته یا دودفته درانفرادی قرارمیددند بادماخ ویژگیدایی که ارتباطش با دنیا قطع
میشود این دادهدای اطالعاتی که معمواذدن آدم را زنده و فعال نگه میدارند وقتی
که قطع بشود آدم دچاراختالل روانی میشود .خوب باید در وجود آدم تواخ باایی
باشد که تاقبل ازاین که این اختالل به جایی برسد که دیگراختیارازدستش خارج شود
به این حالت طبیعی آدم تداوم ببخشد .این راه باورمندیدا وتمرینش وبه درحال
آمادگی پرداخت دزینهدایش را ازم دارد.
من دربار نشریات ومطبوعات وآخ کتابدای تشویق کننده وپیش برنده ص بت
میکردم و خود به خود کشیده شدم به این عرصه که چه پیامددایی دارد و به
سازماخ «نوید» رسیدم وبه تعطیل شدخ نشریة «نوید» که فعالیت علنی حزب آغازشد
گرفتن مجوزروزنامه ومطرح کردخ مطل با آقای تاجزاده وآقای تاجزاده -یک جواخ
خیلی خیلی کم سن وسال -آنجا صری ا به من گفت «البته آقای عمویی من با دادخ
این مجوزمخالف د،تم».
آخر تو که خودت رام صول یک انقالب میدانی چرا ازدمین اول جبهه گرفتی ؟
ومخالفت داری با یک سازماخ حزبی که نه مخالف انقالب است نه مخالف این روند
مثبتی است که داردانجام میگیرد ودمة جریانات چپ رابه کارعلنی و قانونی تشویق
می کند که حتی اگرانتقادی دم دارند علنا مطرح کنند نروند کردستاخ بجنگند نروند
ترکمن ص را بجنگند .چوخ این شیوه به دست آخ نیرودایی که دروجودشاخ

242

سرکوبگری د،ت بهانه میددد.درچند بازدم ازجای دیگربهانه پیدا میکند ولی به
درحال نباید این بهانه را داد.
امروز وقتی که کار«سازماخ مجاددین خلق» را ارزیابی میکنند ما دمواره
می گوییم که اگر اینها ازدماخ اول بهانه به دستشاخ نداده بودند بازدم با
چماقدارانشاخ به جانشاخ افتاده بودند ولی به درحال با آخ رادپیمایی م،ل انهای که
خرداد ماه انجام دادند

بهانة ب،یار ب،یار خطرناکی به دست اینها دادند! اینها

نمیخواستند یک سازماخ گ،ترده تودهای م،لماخ وجود داشته باشد چوخ بزرگترین
رقی

«حزب جمهوری اسالمی» میشد! ومن عمیقا اعتقاد دارم که ازمجموعه

سازماخدای سیاسی که درایراخ بعد از انقالب شکل گرفتند «سازماخ مجاددین خلق»
تنها سازمانی بود که گ،ترده ترین سازماخ سیاسی دراین مملکت میشد! چراکه با
یک رشته آموزهدایی که ازمارک،ی،م به عاریت گرفته بود وباداشتن مبانی اعتقادی
مادبی درجامعه دینی جواناخ به راحتی میتوان،تند جاب ایندا بشوند.
این که آیندهاش چه میشد مطل

دیگری است.چوخ به درحال التقاط نمیتواند

مبنای تئوریک یک سازماخ سیاسی باشد اجرم به انشعاب میرسد وجدایی رخ
میددد و یک جنبه اصولی پبدا میکند .یا یک سازماخ مادبی است وآخ ارجاعاتی که
ازآیات قرآخ میآورد اساس نظریاش راتشکیل میددد یا آنچه که از لنین و مارکس
و...میآورد پایه نظریاش قرارمیگیرد .پس جدایی رخ میددد .ولی تارسیدخ به
آنجا یک سازماخ گ،تردهای می شد.
من تصورمیکنم که سرنوشت «سازماخ مجاددین خلق» یک روند اجتنابناپایر
بود .م،ئله این نی،ت که رجوی اشتباه کرد یا ابریشمچی یا سعادتی و...نه؛ این
م،یری است که مبانی نظری اینها پیش پایشاخ میگااشت .البته آخ ویژگیدای
شخصی دم سهم ب،زایی دارد.
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پارهای به این شقوق نفوذی دم خیلی بها میددند .یعنی واقعاآگادانه این سازماخ
به این خط افتاد؛ باید این چنین میشد .من دلیلی ندارم که روی این شق تاکید بکنم
اما به درحال با آخ زمینه نظری و با آخ پرورش سازمانی که درایندا به وجود آمده
بود این رادی که طی کردند واین تکه پاره شدخدا -که «پیکار» ازشکمش در بیاید-
وسرنوشتی که پیدا کردند وم،یری که اآلخ اتخاذ کردند اجتناب ناپایربود!
یک سازماخ مدعی ضدامپریالی،تی که اآلخ ت ت حمایت امپریالی،م نگهداری
میشود وامریکا از یک طرف به عنواخ یک سازماخ تروری،تی معرفیاش میکند
وازطرف دیگربه عنواخ سازمانی که نیاز به حمایت دارد ت ت حمایت خودش
قرارمیددد!
ایندا ویژگیدایی است که این گونه سازماخدا دارا د،تند .به نظرمن وقتی که این
مبانی نظری حالت التقاطی داشته باشد ودرواقع بیشتر خوراک جاب نیرو و خوراک
رویارویی با م،ائل روز باشد اجرم یک وقتی بن آخ سرشت آخ عملکرد آتی آخ
راتعیین میکند وجهت پیدا می کند.
به درجهت برخورد با مجموعه سازماخدای سیاسی وجود داشت؛اعم ازاینکه
شما برای کارکردخ مجوز داشته باشید یا نه روزنامهات مجوز داشته باشد یا نه!
خوب ما خیلی کوشیدیم که «نامة مردم» را با مجوز چاپ بکنیم .چرا که میخواستیم
قانونی کارکنیم .ولی اینها دماخ زماخ که تصمیمشاخ را گرفتند روزنامه «نامه مردم»
را تعطیل کردند .ما واقعا بعد از توقیف «نامه مردم» نشریه خاص ارگاخ نداشتیم ؛
ولی به شکلدایی چیزدایی درکنارش چاپ ومنتشر میشد که مشخصترین آخ
«پرسش وپاسخ» بود که در چند گاه مثل اینکه دردودفته یکبار رفیق کیانوری
برگزار میکرد و بچهدا ضبط میکردند .جل،ات اولیه آخ در دفتر حزب انجام
میگرفت ولی بعد که دفتر را دم به دنبال روزنامه گرفتند درمنازل برپا می شد.
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 آن موقع که مصاحبهها دردفترانجام میگرفت روی بالکن نبود؟ آن صندلی معروف
و آن منظرة دانشگاه...؟ این را کسی تعریف کرد که خودش شاهد بوده است.


یک باردربالکن بود .ولی اتاقی داشتیم که اتاق نادارخوری بود.عالوه برخودمن که

دمیشه دنگام ضبط آنجا بودم تعدادی ازرفقای حزبی دم آنجا مینش،تند تا حضور
داشته باشند و ببینند ؛چوخ برای آنها جال بود! دیگر یواش یواش تعداد به حدی بود
که دمه اتاقدا پرمیشد پلهدا تا پایین وصف تا بیروخ دم میرفت .ما وسایل صوتی
قابل توجهی نداشتیم .یک بلندگوی ضبطی داشتیم که بخشی از ک،انی که دررادرودا
بودند میشنیدند ولی ک،انی که بیروخ بودند طبعا به گوششاخ نمیرسید!
۸3/۵/27





شما در مورد اینکه مکانیزمهای تصمیم گیری در مورد انتشـار یـا عـدم انتشـار

کتاب یا انتخاب موضوع برای مطبوعات  ،مطالبی را فرمودهاید  .سؤال من این اسـت
که اگر فردی به عنوان داوطلب و به عنوان کسی که در زمینه چپ یا هر زمینه مـورد
عالقه شما کار کرده بود و احیاناً کتابی در دست تالیف یا ترجمه داشت  ،آیا مکانیزمی
وجود داشت که با حزب ارتباط بگیرد و آن را از طریق حزب منتشر بکند؟



من مورد بخصوصی را ااخ در ذدن ندارم اما داشتیم ک،انی را که عض و ح زب

نبودند ولی گرایشدایی داشتند یا احیانا فعالیت فردنگیشاخ ک م و ب یش در راس تای
نگرش حزب بود؛ بله برای ایناخ امکاناتی بود .اینها افرادی از حزب را میشناختند و
به آخ فرد مراجعه میکردند وآخ فرد معرف این شخص می شد .چوخ ح زب ک ه ب ه
خودی خود دمه افراد را نمیشناخت .طبعا باید یک شخص معینی معرفش میش د و
مطرح میکرد که خواستار چنین کاری است .معموا این گونه افراد به روابط عم ومی
معرفی می شدند و روابط عمومی ت قیقی در مورد این فرد و انگیزهاش برای این ک ار
می کرد و بعد او را به شعبه انتشارات معرفی میک رد .البت ه مجموع ه ای ن کارد ا ب ا
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اطال دبیراول حزب انجام می گرفت .اگ ر ض روری ب ود در جل ،ه دیئ ت سیاس ی
مطرح می شد .پس ب،تگی به ادمیت کار داشت.
 مدنظر بیشتر محتویات و تایید محتویات بـود .یعنـی شـعبه خاصـی بـود کـه روی
محتویات چیزی که قرار بود منتشر بشود نظر می داد؟


بله .متوجه شدم .این مطال در بخش انتشارات خوانده می شد؛ منته ا غالب ا پ یش

می آمد که به دمین روابط عمومی ماموریت داده می شد و این نو ماموری ت بیش تر
دم جنبه خصوصی داشت .والّا از ل ام وظیفه وظیفة شعبه انتشارات ب ود ک ه آخ را
نگاه بکند و در این زمینه نظر بددد.
مثال رفیق گالویژ از رفقای خود ما ب ود ک ه مطلب ی در م ورد ت اریخ جن بش ک رد
نوشته و این را به رفیق کیانوری ارائه داده و گفته بود که «خیلی م ایلم ای ن کت اب را
انتشارات توده منتشر بکند! » و رفیق کیانوری این را به من م ول کرد ک ه بخ واخ و
نظر بده که آیا ما میتوانیم این را چ اپ کن یم؟ و اگ ر ن ه رفی ق گالویوژ میتوان د از
انتشارات دیگری استفاده و آخ را چاپ کند .من د م خوان دم و ب ه نظ رم ک ار ب ،یار
خوبی بود .اصال یک پژودش دمه جانبه بود در مورد جن بش خل ق ک رد ن ه فق ط در
ایراخ بلکه سابقه کلّیی که اصالً در ترکیه و عراق و ...داشت و خیلی ک ار تمی زی ب ود!
من به رفیق کیانوری گفتم در قدر زودتر شعبه انتش ارات ای ن را چ اپ کن د ب ،یار
خوب است  .کار ت قیقی ب،یار خوبی است!...
ک ه متاس فانه چ اپ نش د! ی ک مق داری زم اخ کوت اه ب ود ک ه دم اخ م اجرای
دستگیریدایماخ پیش آمد و یکی از موضوعات بازجویی من دم دمین کتاب ب ود ک ه:
به چه دلیل ممانعت کردید؟ آیا مطل خاصی علیه جمهوری اسالمی در آخ نوشته بود
که شما از ل ام امنیتی فکر کردید که بهتر است چاپ نشود؟!
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گفتم  :چه ک،ی می گوید من چنین نظری داده ام؟! اصال چنین چیزی نب ود خیل ی
کار علمی و خوبی بود .منتها شما مجال ندادید چاپ بشود.
مواردی بود که کتاب به شعبه ای دئولوژیک داده م ی ش د و رفی ق طبوری در ای ن
زمینه اظهار نظر می کرد .ب،ته به نو کتاب بود .روال این بود که به شعبه انتش ارات
داده می شد و رفیق پورهرمزان آخ را می خواند و احیانا اگر نظراتی بود ب ا پ ارهای
از اعضای دیئت سیاسی مشورت می کرد و منجر به چاپ کتاب میشد  .ام ا معم وا
برای نظر دادخ درباره م توای کتاب یا به رفیق طبری داده میشد یا احیانا مثل ای ن
کتاب ویژه که درباره جنبش خلق کرد بود به من داده میشد که بخوانم .



در مورد آن کتابهایی که رسما از طرف خود حزب منتشر میشد (بیشتر به متون

کالسیک می خواهم اشاره کنم) آیا این صحت دارد که یک روالی در بـین حزبهـای
کمونیست ـ بیشتر وابسته به بلوک شوروی ـ وجود داشته کـه همـه آثـار مـارکس
ترجمه نمیشده است یا به صورت گزینشی ترجمه میشده است؟


چنین تصمیمی مطلقاً وجود نداشت! ب ه خ اطر داش ته باش ید ک ه امکان ات ح زب

م دودتر از آخ بود که به دمه آثار مارکس بپردازد .شما ببینید حتی دم ین «کاپیت ال»
بعد از سالیاخ دراز تمامش ترجمه و چاپ نشده بود .امکاناتی بیش از امکان ات حزب
توده ایران ازم بود تا بتواند این کار را بکند و اصوا ت ا آنج ایی ک ه م ن ب ه خ اطر
دارم با اینکه نشر آثار کالسیک مطمح نظ ر اح زاب کمونی ،ت ب ود ول ی ای ن آنق در
گ،ترده است که دنوز نتوان،ته اند به مجموعه این آثار بپردازند .بگاریم از اینک ه در
پروگرس ق Progressخیلی روی مجموع ه آث ار ق Collected Worksک ار کردهان د
ولی خوب دنوز چیزدایی د،ت که به آنها پرداخته نشده است.
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 چون میدانم در شوروی  ،چاپ «نقد برنامه گوتا» تا همین اواخر هم ممنوع بـود ،
بعد حتی در آکادمی حزبی هم برای افرادی که از یک سطوحی باال تر رفتـه باشـند ،
اجازه مطالعه در موردش داده میشد یا دستنوشتههای سیاسی ـ فلسفی او هم ممنوع
بود و سال  ۱۹۳۷تازه منتشر شده و خود لنین هم آن را نخوانده بود ؛ به همین دلیل
چون بعضی از عدم تطابقها بود و فیلترهایی وجود داشت  ،گفتم شاید در مورد حـزب
هم ...

 باز دم شما پیشداوریدای خود را م،لم میگیرید و بر ادعاد ای ض د کمونی ،تی
تکیه میکنید!
ببینید! یک مقداری بر روی این واژهدای «ممنو بود» «نخوانده بود» مکث کنید! لنین
خارج از روسیه بود و دمه نو آثار مارکس دم وجود داش ت .چط ور آخ را نخوان ده
بود؟! چطور برایش ممنو بود؟! و بعد آیا حتما بای،تی ب ه روس ی ترجم ه بش ود ت ا
افراد سطح باا به آخ دسترسی داشته باشند؟! اینها مطالبی است که ...



آقای عمویی ! به عنوان مثال میشود از دستنوشتههای سیاسی فلسفی صحبت

کرد که بهصورت پراکنده وجود داشته و برای اولین بار در سال  ۱۹۳۷آن هم در آلمان
مدون میشود و حتی تا مدتهای مدید دست راستیهای استالینی می گفتند که این
دستنوشتهها دستساز امپریالیسم است! تا اینکه کم کم تا  ۱۹۴۷یعنی دو سال بعـد
از جنگ رسما پذیرفته شد که دستنوشـتهها سـندیت و اعتبـار دارد ولـی بایـد مـورد
مطالعه بیشتر قرار بگیرد و تا آخر این مطالعه انجام نشد!
ولی به عنوان نمونه «نقد برنامه گوتا» را مثال زدم  .چون در این مقاله مـارکس بـا
روند وحدت در داخل حزب سوسیال دموکرات آلمان مخالفت میکند و کامال بـا نظـر
لنین در رابطه با یکپارچگی حزب ـ الاقل از دیدگاه آنها ـ مغـایرت داشـته و بـا آن
مخالفت میشده است!
من به عنوان مثال گفتم  .آیا چنین روندی در بین بوده یا خیر؟
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نخیر ما درگز به چنین چیزی نپرداختیم! فقط من به نکتهای میخوادم اشاره بک نم

و آخ اینکه با دمه جایگاه علمی و بدوخ خدشه ای که آثار مارکس دارد به د ر ح ال
در روند ت وات اجتماعی تاریخی می تواند بعضی ق،متدایش قابل تامل باشد .م ا
به نقش پیغمبر گونه مارکس باور نداریم و این نی،ت که «یک بار ب رای دمیش ه گفت ه
شد و در چه گفت حتماً دماخ است! » نه ما اصال چنین باوری نداریم!
این به دیچ وجه به معن ای تردی د در م ورد اص الت آث ار موارکس نی ،ت؛ ول ی
میخوادم بگویم که اصوا ما این نگرش را داریم ک ه ی ک مطل

ب رای دمیش ه گفت ه

نشده است و در روند ت ول میتواند جنبهدای جدیدی پیدا کند .خصلت علم این ط ور
است .اگر ما مارک،ی،م را علم میدانیم پس یک پویایی دارد ک ه پ یش م یرود و در
این روندِ پیش رفتن چیزدایی می گوید که پارهای از مطال قبلیاش کهنه میشود .
این البته فرق دارد با آنچه که مارکس ش ناسدای ام روزی مط رح و اینق در تکی ه
میکنند روی «مارکس جواخ» و «مارکس پیر» و این که جنبه ان ،انی موارکس اینق در
که استالینی،تدا روی اقتص ادش روی جنب ه مادی ت آخ تکی ه کردن د و  ...در نظ ر
گرفته نشده .
اخیرا دم یک مقاله خواندم که میگفت دو وجه مادیت و معنویت موارکس چن ین و
چناخ بود و معنویت آخ به کلی نادیده گرفته شد و دمه اش مادی ت آخ در نظ ر گرفت ه
شد!
به در حال این م،ائل پدیده جدیدی نی،ت و اگر احیانا ص بت بر س ر ای ن اس ت
که بررسی شده یا بررسی نشده واقعا یک حزب کمونی ،تی ک ه اح ،اس م ،ئولیت
میکند حق دارد روی این آثار مخصوصا آثاری که از جای دیگری گردآوری ش ده
ت قیق و بررسی بکند .حاا به دیچ وجه این به معنی آخ نی ،ت ک ه بررس ی کنن دگاخ
اشتباه نمیکنند؛ دمیندا دم ممکن است دچار خبط و خطایی بشوند.
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 آقای عمویی  ،مسئله دیگری هم که وجود دارد این است که ما شاهد انبـوهی از
آثار لنین هستیم که توسط حزب تودة ایران منتشـر شـده اسـت  .در حالیکـه از
دیگر متفکران مارکسیست (انگلس یا لوکاچ یـا  ) ...حتـی از خـود مـارکس هـم
ترجمهها و آثار قلیلی چاپ شده است .


خوب ببینید آثار لنین در واقع پدیده اجتماعی روز اح زاب ب ود .نظ رات موارکس

نظرات کلی و مبانی تئوریک و ایدئولوژیک است .تازه ای ن آث ار د م ک م ب ود  .ح زب
دنوز واقعا نتوان،ته بود به کار تئوریک اصلی ک ه م ورد ت وجهش ب ود بپ ردازد م ا
خیلی کم توان،تیم به نشر آثار کالسیک بپردازیم.
منتها لنین بیشتر از این جه ت م ورد توج ه ب ود ک ه آث ارش در چ ارچوب عم ل
روزمره حزب بود .حال آنکه نظرات مارکس بیشتر جنبه کلی داشت و زیر ساخت یک
اندیشه را بیاخ می کرد.
ولی لنین نظراتش م،ائل روز حزب بود چرا که خودش دم درگیرب ود .درگی ر ب ا
م،ائل انقالب یا بعد از انقالب روسیه بود  .کتابِ «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در
انقالب دموکراتیک» در واق ع جمعبن دی مباح ث مط رح ش ده در کنگ ره دوم ح زب و
پیدایش دو بخش «بلشویک» و «منشویک» است یا کتاب «یک گام به پ یش دو گ ام ب ه
پس» توضیح رخداددای سالدای نخ ،تین ح زب سوس یال دم وکرات اس ت .کت اب
«امپریالی،م» درس ت در میان ه ش علهدای جن

امپریالی ،تی  1914-191۸و کت اب

«دولت و انقالب» کمی پیش از پیروزی انقالب و بیاخ وظ ایف نی روی انقالب ی پ س از
فرادم آمدخ شرایط شک،تن قدرت حکومتی تزار است  .اینها دقیقا م ،ائل پراتی ک آخ
روز است .عینا م،ئلهای که حزب دم با آخ مواجه بود!
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در آغ از پ ا گ رفتن ح زب دم ین مش کل را م ا در برخ ورد ب ا دو گ روه از
مارک،ی،تدا داشتیم ک ه ع ده ای عقی ده داش تند ای ن ح زب مارک،ی ،تی نی ،ت و
بای،تی مارک،ی،م ن اب باش د نوورو اموامی و  ...بودن د ک ه بع د «ک روژوک»د ای
مارک،ی،تی را به وجود آوردند .و یک عده دیگر دم می گفتند نه اصال لزومی ن دارد
اینقدر تشکیالتی و اینقدر با ح،اب و کتاب باشد .ب از بگااری د ت ا ب ه دم اخ ص ورت
آغازین که جبهه ضد فاشی،تی شکل گرفته دماخ جور پیش برود که مل ی د ا د م در
آخ باشند و...
خوب اینطور نمی شد .به اقتضای شرایط معینی آخ «جبهه» شکل میگیرد و ح اا
«حزب» میخوادد پا بگیرد و طبعا خیلی دا باید ح اف ش وند .عبواس اسوکندری و...
دمه حاف می شدند.
 خوب البته آن دوره اقبال زیادی هم با آثار کالسیک نبود  .فکر میکنم در آن دوره
عشق چریکی و ...کسی که حال و حوصله داشته باشد و آثار مارکس را بخواند کمتر
بوده است و احیانا اگر منتشر هم می شده تاثیر آنچنانی هم نمی گذاشته و آثار لنـین
در این زمینه  ،در آن شرایط خاص خیلی مهمتر بوده.
میتوان گفت سانسور کردنهای حزب کمونیست شوروی همه  ،بهخاطر این نبـوده
که عدم تطابق داشته ؛ به علت چیز دیگری بوده ؛ به قول خودشان به علـت دفـاع از
مارکس بوده ؛ یعنی آثاری را که فکر میکردند به زمان نیسـت  ،سـازگاری نـدارد و
امکان دارد کلیت را زیر سؤال ببرد  ،خودشان انتخاب و سعی می کردند منتشر نشود!
حتی اواخر شروع کردند به انتشـار  selected worksیعنـی کارهـای برگزیـده ،
یعنی خالصه آثارش را منتشر بکنند که بیشتر تفسیر است تا خالصه کردن.
پس  ،از حرف شما میتوان نتیجه گرفت که فشار خاصی در کار نبوده است.
حاال اگر موافق باشید میخواهم در مورد تفکرات دیگـر گونـه داخـل حـزب صـحبت
کنم ؛ یعنی فرض کنید در شرایط ویژهای  ،گروهی از اعضای حزب در موردی خاص ،
به جده  ،مخالف تصمیم آن لحظة حزب باشند ،آیا برایشان ابزارهایی جهت اظهار نظـر
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مدون پیش بینی شده بود یا خیر؟


نخیر من به مکانیزم قسازو کار دایی که ااخ برای حقوق ع دهای مط رح میش ود

که نظر مخالفی دارند یا اصوا به نهادی یا شیوهای برای مکتوب کردخ نظر اقلیت در
دروخ یک حزب برخورد نکردم  .به دمین دلیل د م غالب ا ب ه ص ورت فراک ،یونی در
میآمد که دماخ بیماری فراک،یونی،م را موج میشد.
امروزه این شیوه در احزاب کمونی،ت مورد توجه قرار گرفت ه اس ت ک ه حت ی در
ارگاخ حزب ستونی برایشاخ مل وم شود که بتوانند نظراتشاخ را بی اخ کنن د .ول ی از
ل ام اجرایی دم اخ نظ رات اکثری ت اج را م ی ش ود نظ رات ردب ری ح زب اج را
میشود .چرا که منطق عبارت از این است که اگر اقلیت دارای نظریهای د،ت تنها ب ا
نشر و ترویج آخ است که می تواند تبدیل به اکثریت بشود .اگر این امکاخ از آخ س ل
شود در واقع حقی از آخ سل شده که دیچ وقت نمی تواند روی آخ کار بکند .
 حــزب کمونیســت روســیه از ســال  ۱۹۹۵حــق داشــتن ارگــان را  ،حته ـی بــرای
فراکسیونهای رقیب هم قائل است و می توانند ارگان مستقل داشته باشند و همه آنها
با بودجه حزب منتشر میشوند و مواضع آنها مواضع غیر رسمی حزب تلقی می شـود.
حتی مارکس هم در حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان چنین مجلـهای داشـته
است« .نقد برنامه گوتا» هم به عنوان ضمیمه این مجله بوده است...


بله البته آخ موقع حزب چنین سازوکاری قمکانیزمی نداشت .
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دارد که درست است ولی به در حال به دایلی نتوان،ته دیئت سیاسی را قانع بکند و
سرانجام ضمن حفظ نظر مخالفش ضمن حفظ نظر خودش نظریه کلی را می پایرد.
اما اینکه مکانیزمی به وجود بیاید که این نظر ب ،ط پی دا بکن د ای ن نظ ر ب ه آرای
دیگراخ و در سط ی فراتر از دیئت سیاسی گااشته شود چنین نشد.
البته یک مورد موردی بود درباره آینده حزب که سه نظ ر بدبینان ه خوش بینانه
و میانه بود .دارنده آخ نظر که معتقد بود ما در مع رض ی ک پ وگروم قکش تارجمعی
د،تیم اصرار داشت که این نظر به صورت یک سند در آرش یو ح زب ب اقی بمان د و
در صورت لزوم یعنی در صورت موافقت رفقا ب ه نظ ر اعض ای کمیت ه مرک زی د م
برسد .و ما این کار را کردیم .یعن ی ض من اینک ه آخ نظ ر را ب ه عن واخ ی ک س ند در
آرشیو حزب گااشتیم نظر این رفیق را با رفقای کمیته مرکزی دم در می اخ گااش تیم
تا مطلع باشند که یکی از رفقای دیئت سیاسی چنین نظری را دارد.
 در مورد مسئله ای که خودتان بین صحبتهایتان اشاره کردید  ،یعنی «انشعاب» و
همینطور روند «ادغام» ـ به عنوان شیوه متضاد آن ـ مکـانیزمی در داخـل اساسـنامه
بوده ؟ یا به طور موردی  ،از سوی هیئت سیاسی یا کنگره تصمیمگیری میشده؟


اصوا اساسنامه در کنگره احیانا تدوین می شود و در تغییری دم بخوادد بکن د

از طریق کنگره است .کما اینکه در کنگره پنجم حزب دم ک ه س نددایش منتش ر ش د
درباره اساسنامه و چندین مورد دیگر نظر داده و ص بت کرده بودند.
در زمینه انشعاب خیر مکانیزم خاصی نبود .چوخ اصال بن ا نب ود ک ه پیش اپیش
معلوم شود که چطور می توانید انشعاب کنید! ولی در زمینه پیوستن تاکید د ،ت ک ه
پیوستن باید فردی باشد جمعی نباید باشد.
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باردا حزب با گروهدا مواجه میشد م فلی چند نفری ک ه ب ا د م بودن د ب رای
پیوس تن ب ه ح زب اظه ار تمای ل م ی کردن د .بعض ی از اینه ا مص ر بودن د ک ه از
طرف حزب عضویتشاخ جمعی تایید شود .حزب مصر بود و در اساسنامهاش د م
بود که پایرش داوطلباخ فردی است  .در فردی باید دو معرف داشته باش د و دم ة
آخ مراحلی را که ی ک ف رد ب رای واج د ش رایط عض ویت ش دخ و ط ی ک ردخ دور
دواداری و دوره عضویت آزمایشی و ...باید بگاراند طی کند .منته ا اف راد ی ک گ روه
سابقهای دارند که طبعا این روند سریع تر طی می شد.



به نظر ما توجیه این مسئله این بود که افراد به صورت گروهی وارد حزب نشوند و

فرد به فرد پذیرفته شوند؛ چون عین همین اتفاق در حزب بلشویک هـم میافتـد کـه
عدهای از SRهای چپ ـ کـه آن موقـع بـه عنـوان یـک شـاخه داخلـی بودنـد ـ
میخواستند به حزب بلشویک نزدیک بشوند ؛ ولی با مخالفت کامنف مواجه میشوند
که میگوید اینها نطفة فراکسیونیسم و فرقهگرایی را داخل حزب میبندند! بـه همـین
دلیل حتی تصمیم گرفته میشود که اصال به طور گزینشی  ،بعضی انتخـاب بشـوند و
برخی دیگر پذیرفته نشوند  .و بعد در یک دوره دو یا سه ساله  ،آنها هم کم کم داخل
حزب شوند تا اینکه انسجامشان از بین برود  .آیا چنین توجیهی هم بوده یا خیر ؟

 ما با چنین پدیدهای مواجه نبودیم .و آخ شکل تاریخی که شما میگویید بل ه واقع ا
دمین طور بوده و نگرش دم دمینگونه بوده که شما به درستی اشاره کردید .گرودی
که با دم د،تند صرف نظر از زمینهدای عقیدتی نزدیک به دم که دارن د ی ک رش ته
عالیق عاطفی و سابقه دوستی ب ا د م دارن د اینه ا خ ود ب ه خ ود وقت ی وارد ح زب
میشوند این جمع م فل خودشاخ را حفظ می کنند.
ما در گاشته در حزب دم مواجه بودیم با دمین موضو که قبال بچه د ایی بودن د
که یک دستة ورزشی یا گروه فردنگی بودند نه یک جمع سیاسی معین ؛ بعد به طرف
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حزب می آمدند خوب اینها فرد فرد پایرفته می شدند  .ولی با اینکه فرد فرد پایرفت ه
میشدند یک نو رابطه اختصاصی با دم دیگر داش تند ک ه دم واره ای ن دی د وج ود
داشت که این مجموعه ای که با دم د،تند نکند یک زمین ه ای نطف های فراک ،یونی
دارد شکل می گیرد؟
در گاشته این به ویژه در سازماخ جواناخ بود گروه شرمینی و ارسوالن پوریوا
و ...به این سب واقعا چهار چشمی می پاییدند که این بچهدا چه ن و روابط ی ب ا د م
دارند  .اگر چند نفر خیلی نزدیک تر بودند خیلی سریع بینش اخ نف وذ م ی کردن د ک ه
مبادا یک فراک،یوخ جدیدی مثال طرفداراخ کیانوری شکل بگیرد و...
ولی ما بعددا با چنین پدیدهای مواجه نبودیم .یعنی نگرش بر اساس این اصل ب ود
که در فرد بای د ای ن رون د را ط ی کن د .چ وخ ممک ن اس ت در گ روه خودش اخ ای ن
شناساییدا انجام گرفته باشد ولی توسط حزب که این کار انجام نگرفته اس ت .ح زب
معیاردای خودش را دارد به دمین دلیل دم باید در مورد دمه افراد به این شکل عمل
بکند .به ن،بت شناختی که از این گروهدا وجود دارد پایرش یک مقدار س ختگیرانهتر
یا یک مقدار با سهل گیری بیشتر انجام میگیرد.
مثال در دمین دوره چهار ساله حیات حزب بعد از انقالب ما با گروهدای خاص ی
مواجه میشدیم غیر از «نوید» پیش از انقالب گروهدایی که برخ ی اص وا ب ا مرک ز
حزب در تماس بودند وقتی با دماخ معرفی نامه می آمدند پایرفته میشدند .چوخ در
واقع عضو حزب بودند منتها افرادشاخ در ارتباط با روند عضوپایری کمیته مرک زی
قرار نگرفته بودن د .م ،ئولین خودش اخ وقت ی مع رف میش دند و تعه د میکردن د
پایرفته میشدند.
مثال گرودی پنج سال در ح ال فعالی ت ب ود و نش ریه چ اپ و توزی ع م ی ک رد و
اعالمیه م ی داد .خ وب اینه ا راح تتر پایرفت ه م ی ش دند  .ول ی ک ،اخ دیگ ر م ثال
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«رزمندگاخ» را این طور نپایرفتیم چوخ حتما بای،تی شناخت بیشتری در موردش اخ
پیدا میشد و دماخ گزینش فردی رعایت می شد.



پس اصال روند رسمی به نام انشعاب وجود نداشت؟

 نخیر! اصال انشعاب روندش م کوم بود .به خصوص اینکه حزب تجرب ه تلخ ی از
آغاز کار داشت .دیگر بعد از آخ انشعاب نشد تا آخ انشعاب بزرگ که در دد ه چه ل
صورت گرفت و «سازماخ انقالبی» به وجود آمد.



اگر انشعاب صورت می گرفت  ،هیچ دیدگاهی نبـود کـه بـا آن برخـورد شـود تـا

نیروهای حزب حفظ بشوند؟


د ر انش عابی بخواد د ص ورت بگی رد ب ث گ ،ترده ای در داخ ل ح زب آغ از

میشود.



منظورم این است که آیا آمادگی پیشینی در مورد انشـعاب وجـود نداشـته اسـت؟

یعنی هیچ مکانیزمی برای انشعاب بدون دردسـر وجـود نداشـت...؟ بـه عنـوان مثـال
منشویکها مکانیزمی ایجاد کرده بودند که اگر گروهی خواستند جدا بشوند  ،بخشی از
امکانات فعلی حزب به آنها داده شود زیرا آنها برای کسانی کـه میخواسـتند انشـعاب
کنند این حق را قائل بودند که بخشی از امکانات حزب به آنها نیز تعلق دارد .

 نه ما در حزب چنین چیزی نداشتیم  .روال حزب این بود که وقتی اخ تالف نظ رات
روی م،ئله معینی از یک حد معینی تجاوز می ک رد از ط رف ردب ری ح زب ک ،انی
برای اقنا آخ رفقا و دفا از مواضع کمیت ه مرک زی ماموری ت پی دا م ی کردن د ک ه
جل،ات ویژه ای را اختصاص بددند و ب ث کنند.
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مثل دمین م،ئله  2۸مرداد  .بعد از این جریاخ ب ث د ای زی ادی در گرف ت ک ه
منجر به انتشار جزوه «درباره  2۸مرداد» شد .به ویژه در سازماخ نظامی ای ن ج زوه
به دیچ وجه با استقبال رفقا مواجه نشد که س هل اس ت در برخ ی حوزهد ا از جمل ه
حوزه ما حتی به شدت رد شد! یعن ی م ا نظ ر کمیت ه مرک زی را م ردود دان ،تیم و
معتقد بودیم که «این جزوه صرفا برای توجیه موضع کمیت ه مرک زی نوش ته ش ده و
این شرط انصاف نی،ت  .در یک حزب مارک،ی،تی بای،تی صادقانه برخورد بش ود
که قما اشتباه کردیم و راه درست دم این بود که  ...ولی این جزوه دارد توجیه میکند
و ما به دیچ وجه نمیپایریم! »
پس از آخ رفیقی از کمیته ایالتی تهراخ فخرالدین میر رمضانی را فرس تادند ب ه
حوزه ما و خیلی ب ث کرد .ب ثدای فراوانی برای اقنا ما مطرح کردند .م ا در پای اخ
گفتیم «نه فقط قانع نی،تیم بلکه مصر د،تیم که رفقا نظر ما را در سطح وسیع ارائ ه
بددند» .
رفقای ردبری سازماخ نظامی ای ن نظ ر را پایرفتن د ول ی رفی ق م ا ک ه از کمیت ه
مرکزی آمده بود گفت که این کار اصولی نی،ت .بعد گفتیم که خیل ی خ وب خ ارج از
م،ئولیت و وظیفهای که شما رفیق فخرالدین میررمضانی ! دارید نظر خودت را در
مورد ب ثدایی که کردیم بگو.
گفت «از شما چه پنهاخ من به نظر شما قانع د،تم » ...و خیلی برای ما این مطل
جال بود! « ...اما من وظیفه دارم که روی نظر کمیته مرکزی استدال بکنم» .
که ما توسط خود او برای رفقای کمیته مرکزی حزب پیغام دادیم ک ه  :گوی ا بدن ه
حزب نظرش این است و ما با رفق ای حزب ی تم اس ن داریم م ا ب ا رفق ای س ازمانی
خودماخ ارتباط داریم و از رفقایماخ خواستهایم این نظر را به ش بکهدای دیگ ر ح زب
دم ببرند آیا شما جایز نمی دانید در بدنه حزب این را انجام بددیم؟!
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ولی خوب انجام نگرفت! واقعا بعددا دم که ما در زنداخ با خیلی از رفقای حزبی
برخورد کردیم دیدیم که نظراتشاخ خیلی به نظراتی که ما داشتیم نزدیک است .ول ی
دیچ مکانیزمی برای عملی کردخ این مطل نبود.
معموا روال کار « اقن ا رفق ا» ب ود  .در بعض ی جاد ا د م م ،ئولین ن ،بت ب ه
منتقدین و غیره برخورددای خیلی ناصوابی داشتند که بر چ ،ضد حزبی ب ه آنه ا
زده میشد ! و اتهام سنگینی بود که اجرم منجر به اخراج طرف از حزب م ی ش د  .و
طبیعی است که برای یک سازماخ سیاسی این چنینی اصال این نو برخورددا ج ایز
نی،ت!
این آزادی اندیشه و امکاخ طرح نظرات به نظر م ن در چن ین س ازماخ سیاس ی
بیش از در جای دیگری باید مل وم شود .ضمن اینکه به خاطر داشته باشیم که یک ی
از ویژگی دای احزاب کمونی،ت ان،جام آنهاست .یعنی اینقدر انعطاف و گ ل و گش اد
بازی در یک سازماخ متشکل و متمرکز به گماخ من اصال جایز نی،ت!
تلفیق این آزادیدا و دموکراسی تشکیالتی با تمرکز و ان،جام درون ی ک ه چ ه از
ل ام امنیت ی و چ ه از ل ام رون د ک ار تش کیالتی ادمی ت ب ،زایی دارد ی ک دن ر
تشکیالتی است و خیلی ادمیت دارد! و به میزاخ زیادی ب،تگی به پختگی کادردای این
حزب و مجموعه این تشکیالت دارد که از چه دستمایه تاریخی برخوردار است که ...
خوب این مطال میتواند در در حزبی مطرح شود ولی می بینیم گاه به ص ورت
درگیریدای وحشتناک و حتی  ...رخ می ددد؛ مثال در «سازماخ مجاددین خلق» ک ار
به کشتن دمدیگر کشیده شد! در احزاب کمونی،ت دم گادی برخورددای تن د ص ورت
گرفته  ...یک وقتی در حزب کمونی،ت عراق رفقا با دسته بندیدای خیلی خیلی تندی
مواجه شدند که مراجعه کردند به حزب تودة ایران و حزب در واق ع ن اظر و داور در
مورد اختالفات اینها شد .به خصوص آخ بخشی از آنها ک ه اکثری ت د م داش تند و از
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رفقای شمال عراق در کردستاخ بودند و خیلی مواضع اصولی داشتند؛ ولی خیلی تن د
بودند! که توصیه دای رفقای ما خیلی موثر واقع شد .بدین صورت که «رفقا ! بای د ب ا
آرامش و منطق بیشتر پیش بروید .چوخ موضع شما اصیل است ولی نمیت واخ آخ را
با شمشیر پیش برد؛ باید با منطق پیش برد» .
یادم د،ت که یکی از آنها که داشت به زباخ ک ردی جری اخ را ب رای م ن تعری ف
میکرد گفت که «آخر نمی شد! » و من گفتم می ش د! ت و دم ین ااخ م ی خ وادی م را
بخوری! و نمی خوادی با دایلت من را قانع کنی و چناخ ب ا تن دی م ی گ ویی ک ه م ن
بالفاصله بپ ایرم! نخی ر آرامت ر میش د و بای د حوص له ب ه خ رج میدادی د ش ما
میخواستید ظرف یک دفته درست بشود ولی ما فکر م یکنیم ظ رف ی ک س ال بای د
درست شود .این ت مل را بای،تی داشته باشید شما چطور در شرایط معین ی دش من
را ت مل می کنید ولی رفقای خودتاخ را نمی توانید ت م ل کنی د؟! ب ااخره ت ا دی روز
رفقای دمنظر بودهاید!
یادم می آید یک وقتی ب ثی با رفقای فداییماخ داشتیم ب ر س ر مواض عی ک ه رفق ای
فدایی اتخاذ کردند و به حزب نزدیک شدند و تعداد دیگرشاخ ضروری م ی دیدن د ک ه
ب ث بیشتری بشود .بعضی شاخ معتقد بودند که در واقع این اقنا نی،ت بلکه ت ،لیم
است! می گفتند «مرکزیت سازماخ ت،لیم نظرات حزب شده است! » و حال آنکه واقع ا
یک سال تمام ما با اینها جل،ه و ب ث داشتیم و اصال م،ئله ت،لیم شدخ نبود.
دماخطور که قبالً توضیح دادم این اخ تالف نظ ر ک ه میتوان ،ت ب ا ش کیبایی و
تداوم مااکرات برطرف شود با برخورددای ن،نجیده تشدید شد ؛ تا اینک ه مرکزی ت
س ازماخ موض عگیری رس می ک رد و دن وز اعالمیهش اخ منتش ر نش ده ب ود ک ه از
درونشاخ دوستاخ «کشتگر» گفتند که ما انشعاب میکنیم!
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مشابه دمین البته خیلی فراتر در حزب کمونی،ت عراق داشت شکل می گرف ت و
منجر به انشعابات خیلی شدیدی شد و اصال سه پارچه شدند!
یک وقت د،ت که روندی اجتناب ناپایر است چوخ نقطه نظراتی پیش آمده که ب ا
اصولیت حزب موجود مغایرت دارد .خوب کوشش می شود که ابعاد غیر منطق ی ای ن
نظر در چه بیشتر باز بشود و این کار فقط با «ب ث» ممکن است و به دیچ شکل دیگ ر
رفع نمیشود! با تندی و تهدید و اخراج دیچ چیز حل نمی ش ود .ص احباخ ی ک نظ ر
د،تند و باید بی پایه بودخ این نظر یا نادرست بودخ آخ برایش اخ ب از بش ود و تنه ا
«منطق» د،ت که می تواند این کار را بکند.
یک وقت دم نه خیلی دم غیر اصولی نی،ت بلکه ن،بت به عملکرددا و ن،بت ب ه
شیوه دای کار انتقاد د،ت خوب اینجا بای،تی زمینه پایرش وج ود داش ته باش د و
تنها اقنا طرف مطرح نی،ت پایرش طرف دیگر دم مطرح د،ت.
اینها شیوه دایی د،ت که ب،تگی به این دارد که چقدر ما تربیت ش ده باش یم! م ن
دمواره میگویم که «آم وزش» و «پ رورش» دو وج ه رش د اف راد اس ت! کت اب زی اد
میشود خواند فیلم زیاد میشود دید و یاد گرفت؛ ولی اینکه چه خصلت د ایی در م ا
شکل میگیرد تا چه اندازه آم ادگی پ ایرش آنچ ه را غی ر از اعتق ادات خ ود ماس ت
داریم این خیلی ادمیت دارد! فقط در یک روند دموکراتیک این حال ت پ یش میآی د ؛ و
چوخ ما اصوا ن،بت به روند دموکراتیک بیگانهایم تاریخچه زندگیماخ به ای ن ش کل
است م یط پرورشماخ این طور بوده در نتیجه داخ ل س ازمانماخ د م دم ین ط ور
خوادیم بود.
حاا چه مکانیزمدایی بشود پیدا کرد؟! مکانیزم را حتی به یک ش کلی پای ه گ ااری
می کنیم ولی بعضی وقت دا حالت صوری پیدا می کند و در واقع دماخ می شود ک ه
نتیجه پرورش ما و م یط ماست.
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  شما گفتید که یکی از این رابطهایی که از طـرف فـداییها میآمـد مصـففی
مدنی بود .بعد شاهد هستیم که در زمان پلنوم اشتراک (پلنـوم  )۱۷مصففی مدنی
هم جدا میشود ،جناح چپ «اکثریت» را میسازد و بعد هم به اقلیت میپیوندد.
علت این جدایی چه بود ؟ او که خودش رابط بـود و نسـبت بـه ایـن ارتبـاط گـرایش
داشت؟



به در جهت این اندیشة گفتگو و طرح ایرادات و نظرات چه در دروخ حزب چ ه در

دروخ دوستاخ فدایی ما خیلی قوی بود .من شخصا با مصطفی مدنی دیچوقت مواجه
نشدم؛ اما به گماخ من مطالبی داشت که بای ،تی م ورد توج ه ق رار م ی گرف ت .ای ن
سیری که شما اشاره کردید دمراه با کل بدنة فدایی د ای س ازماخ ب ود .بع د او ی ک
«اکثریت» چپی را ساماخ داد و بع د د م از آخ ج دا ش د و ب ه اقلی ت پیوس ت  .چن ین
روندی به نظر من نشانة این بود که ان،جام نظری نداش تند .نگ رش مصوطفی مودنی
روی یک سل،له م،ائل تزلزل داشته دائلی برایش مطرح و ظ ادرا ق انع م ی ش ده
بعد که در خود فرو می رفته این دایل را از آخ خود نمی یافته قانع کننده نمی دیده
و باز دوباره سر بر می آورده .شاید یکی از دایلی که سب می شد در آخ نش ،تدا
با دوستاخ فدایی مکرر در مکرر ب ثدایی از نو مطرح شود دمین موضعگیریدای
مدنی بوده باشد  .حدس می زنم مطمئن نی،تم.
ولی به در جهت به خاطر داشته باشید که دماخ ابتدای تماس دو نف ری رفق ای م ا
خطیب و سامع سامع بعدا با اقلیت رفت .یعنی به در حال این نگرشدا در میاخ آنه ا
بود .بر مبنای یک آشنایی معین این ارتب اط برقرارش د و م ااکراتی انج ام دادن د در
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حالیکه دماخ موقع در دروخ سازماخ موضعگیری مشخص داشت انجام م ی گرف ت
و در کس جای خودش را تعیین می کرد و مهدی سامع دم با اقلیت رفت.
من تصور میکنم آخ زماخ دنوز برای مصطفی مدنی این قطع ک ردخ و جداش دخ
زود بود .چه ب،ا می شد بخش قابل توجهی از فدایی دا را در دم ین موض ع اکثری ت
نگه داشت ؛ اگر چه ایراداتی داشته باشند منجمله خودش .ولی در عم ل دی ده ک ه ن ه!
بای،تی جدا بشود  .و می رود  .اینکه تا چه اندازه با اقلیت دم مانده من نمی دانم .م ن
تردید دارم.

 بعد دوباره مثل اینکه جدا شد.

 بل ه ی ک سل ،له نک اتی در ذدنی ت ای ن گون ه اف راد وج ود دارد ک ه از دیگ راخ
متمایزشاخ می کند  .به رغم وجوه مشترک متعددی که با دیگراخ دارند اما این دغدغه
ردایشاخ نمیکند .برای آخ پرسش یا آخ وضع خاصی که به نگرش آنها رن و لع اب
ویژهای میددد پاسخ پیدا نمی کند .با این می نشیند با آخ می نشیند ب ا اکثری ت ب ا
اقلیت و باز دوباره جدا شدخ.
ما متاسفانه در بخش اقلیت به ویژه شادد این چند پاره شدخدای متعدد بودیم .و
این نشانة این د،ت که اینها در یک امر وحدت داشتند و آخ عدم موافقت با «اکثری ت»
بود! در این موضو وحدت داشتند ولی اینکه با چی موافقان د مش خص نب ود .روز
به روز نمایاخ شد که جدا جدا د،تند.
یادش گرامی زنده یاد محمودی از رفقای فدایی که ب،یار ب،یار شیفته رادشاخ و
عالقهمند به بیژن بود .واقعا از آخ ک،انی بود که یک حالت عاشقانهای داش ت! خیل ی
ان،اخ ساده ولی در عین حال عمیقا معتقد بود .یعن ی بیش ترحالت ع اطفی داش ت ت ا
نگرش علمی .یک بار میگفت که «رفیق عمویی از زن داخ بی روخ ب رویم ک ه د ر چ ه
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زودتر اختالف چین و شوروی را حل کنیم » ...واقعا خیلی ان،اخ ش ریفی ب ود! وقت ی
این را گفت من دستم را گردنش انداختم و بوسیدمش و گفتم  :ت و چق در مث ل بل وری
واقعا! ولی عزیز دلم تو که این جور راحت جانت را در طبق اخالص گااشتی یک کمی
مطالعه کن یک کمی عمیقتر و علمی تربا م،ائل برخ ورد بک ن .ب ا « م ن بمی رم ت و
بمیری» چین و شوروی با دم آشتی نمیکنند .یک سل،له م،ائل مهم ت اریخی د ،ت.
احزاب کمونی،ت استخواخدار این مملکت د،تند و ...
خوب او یک چنین تیپی بود .جزو «گروه یک» ق طرفداراخ بیژن جزنوی د م ب ود .
زیاد با نظرات خاصی که «گروه  »2قطرفداراخ احمدزاده مط رح م ی کردن د مواف ق
نبود .حتی به خصوص در داخل زنداخ دم دیده می ش د ک ه در ن و مناس باتش ب ا
خود بچهدای سازمانشاخ بچه دایی که طرفدار بیژن د،تند مورد عالقه او د ،تند
و با آنها مناسبات خیلی نزدیک دارد دمینطور بود .اما با این دمه چیزی در درونش
بود که نتوان،ت با اکثریت بیاید .خودش فکر م ی ک رد ب ه بیوژن وف ادار مان ده .فک ر
میکرد فرخ و یارانش که اکثریت را تشکیل دادند در واقع در رون د ت ول از بیوژن
گاشتند و به نظرات دیگری رسیدند .و به نظر من اینطور دم د،ت .
البته به طور کلی امروز دم شادد د،تیم در خود بدن ه و ک ل س ازماخ فورخ ی ک
مقدار تمایز فکری دارد و به دمین عل ت د م ای ن روزد ا در موض عگیریدای رس می
سازماخ نظرات فرخ جایگادی ندارد .ولی آخ زماخ نگرش فرخ تاثیر ب،زایی گااشت.
ک،انی که می خواستند بیشتر ب ه بیژن وف ادار بمانن د از «اکثری ت» و فورخ فاص له
گرفتند  .منتها بعد نتوان،تند بمانند لغزیدند  .دی رفتن د آخ ط رف  .چ را ک ه از ل ام
اندیش ه و منط ق و اس تدال خیل ی ق وی نبودن د  .حت ی در آخ موض عی ک ه بودن د
نمی توان،تند خودشاخ را قانع کنند .و بااخره آنجا را نمی پ،ندیدند و عل ی ال  ،اب
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دمراه ک،انی که موضع رادیکالتری داشتند می رفتند تا مب ادا گرفت ار س ازش ش ده
باشند!

 چرا در بین فداییان انشعابهای متعدد اتفاق میافتد؟ در صورتیکه در حزب .بعد از
انقالب اختالفات زیادی وجود دارد ،مثالً ایرج اسکندری به مرز اخراج میرسـد و
یا بحثهای درونی زیادی وجود دارد ولی حزب به انشعاب نمی رسد ،در صورتی که
«فداییان اکثریت» خودشان سه تکه میشوند و اقلیت آن قدر تکهتکـه میشـوند کـه
حتی دیگر حضور تاریخی ندارند .
علت این همه انشعاب در سازمان ،و این استحکام در حزب چه بوده است؟



دیگر «حضور تاریخی» ندارند یعنی چه؟ تاریخ مربوط به گاشته است در گاش ته

آخدا حضور داشتند .به گماخ من علت حضور کمرنگشاخ مبانی ایدئولوژیکشاخ ب ود.
اینها جوان اخ ب ،یار پرش ور عالقهمن د ص ادق ـ م ن در صداقتش اخ ذرهای تردی د
نمیکنم ـ و عاشق سوسیالی،م ولی سوسیالی،م را نمی شناختند .یک عشق به شدت
شورانگیز عاطفی ولی بدوخ اینکه منطق دیالکتیکی دمرادش باشد .اینه ا غالب ا مطالع ه
نکرده بودند یا اگر کرده بودند مطالعاتشاخ کافی نبود .در روند برخ ورد ب ا م ،ائل
سیاس ی اگ ر مب انی عقی دتی م ،ت کم نباش د اج رم گرفت ار تزلزلد ایی از ل ام
موضعگیری سیاسی میشوند .
وقتی با پدیده دای متغیر بیرونی مواجه می ش وند و د ر روز ن ،بت ب ه د ر ام ر
سیاسی بای،تی موضعی بگیرند دلمشغولی اینکه اگر اینجا یک مقدار کوتاه بیای د ی ا
آنجا کمی تندتر برود آیا از آخ مبانی عقیدتی اش دور نمی شود؟ این دلمش غولی د ا
این نگرانی سب می شود به راحتی نتوانند بنشینند با دمدیگر ب ث بکنن د و قض یه را
بشکافند .اگر می بینند منطقشاخ رسا نی،ت با ک،انی که تواناترند مشورت کنند.
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دمین رفیق ما محمودی با این دمه عالقه که به من داشت یک بار نیامد مش کالت
ایدئولوژیکش را با من در میاخ بگاارد .چه ب،ا واقعا اگر این تماس برق رار م ی ش د
می نش،تیم جل،اتی با دم ص بت می کردیم با توجه به اعتقادی که او ب ه راد ش و
آرمانش داشت من اطمیناخ دارم که به راه منطقی تری کشیده می شد .
من مشکل اینها را دمین مبانی ایدئولوژیک می دانم  .اینها اصال مقوات تئوریک را
خوب نمی دان،تند تا سیاستی را که اتخاذ کردند تبیین بکنند .ص بت رادیکال بودخ ...
انقالبی بودخ  ...مصال ه نکردخ کوتاه نیام دخ و  ...اس ت  .ب دوخ اینک ه روی بخ ش
تئوریکش کاری شده باشد و پایگادی پیدا کرده باشند .
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آقای عمویی  ،وقتی یک حزب میبازد  ،در انتخابات یا در یک مسـئلهای  ،و

اقبال عمومی از آن برمیگردد  ،آن رؤسـای حزبـی کـه از خودشـان انتقـاد کردنـد و
مسئولیت را پذیرفتند ،عمومـاً کنـار میکشـند و مسـئولیت را بـه نیروهـای منتقـد یـا
نیروهای جوانتر یا نیروهای دیگر میسپارند .
ما شاهد این هستیم که این اتفاق در حزب توده نمیافتد  .حداقل اگر آن بازة زمانی را
در نظر نگیریم  ،میبینیم که سال سی و دو با سـال پنجـاه و هفـت چنـدان تـوفیری
نکرده  .آقای کیانوری  ،آقای طبری  ،آقای جوانشـیر  ،جـودت  ،اینهـا همـه
هستند و حزب توده با اینکه آن انتقادات را مـی پـذیرد ـ خودتـان گفتیـد کـه آقـای
کیانوری همیشه می گفت که ما از موضعی باید برویم که انتقادات را بپذیریم  .ـ چرا
کنار نرفتند ؟ به طور کامل رهبری حزب را عوض نکردند و به دست نیروهای جوانتر
نسپردند ؟ آیا شما این انتقاد را به ایشان کردید؟ خودشان چنین نظری داشتند؟ چنـین
بحثهایی انجام شد یا نه؟


در رابطه با نکته ای که به آخ اشاره شد باید گفت وقت ی ب رای م ،ئولین کش وری

مشکلی پیش می آید احیانا سوء استفاده مالی میشود ی ا م ،ئله خ اص دیگ ری رخ
میددد آخ وزیر مربوطه استعفا میددد .در اح زاب معم وا انتق اد در ارگاخد ا مث ل
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کنگره یا پلنوم انجام میگیرد .و در آنجا طی انتخاباتی م،ئواخ بعدی تعیین میشوند
 .این شیوه در حزب توده ایران تعقی شده اس ت  .ح اا اگ ر ش رکتکنندگاخ در آخ
ارگاخدا مثالً پلنوم چهارم و پلنومدای بع دی ب از م ،ئولین ای ن چنین ی را انتخ اب
میکنند این بیشتر مربوط به شرکت کنندگاخ در آخ پلنوم داست که با ای ن نظرگ اه
عمل میکنند .من م،ائل رابیشتراز این زاویه م ی بی نم ک ه چ وخ در ردب ری ح زب
تقریبا در تمام مدت حیاتش تا قبل از سال  13۵7ی ا ق دری عق تر ب رویم س الدای
 13۵۵و  ۵۶یک فراک،یونی،می وجود داشت که دو جناح یا دو نظرگاه و دو بینش را
نمایندگی میکردند انتقادات غالباً متوجه بخشی از ردبری بود و چوخ بخشی بخ ش
دیگر را متهم میکرد در جریاخ انتخاب دنگام برگزاری گرددمایی دا طبعاً سنگینی
آراء متوجه ک،انی میشد که تا حدودی خودش اخ را از آخ ای رادات و انتق ادات مب را
نشاخ می دادند.
آنچه که مورد ایراد ما بود ابتدای کار و با رفقایماخ در میاخ گااشتیم .چرا ک ه در
حقیقت ما عالقه مند به ادامه فعالیت سیاسی در چارچوب دمین حزب سیاسی یعن ی
حزب توده ایران بودیم .اما در عین حال از آنچه که سالیاخ دراز در خ ارج از کش ور
بر اینها گاشته بود به دور بودیم و به طور طبیعی عالقهمند بودیم بدانیم که ای ن ک ار
اساسی یعنی انتقاد از آخ اقداماتی که بای،تی حتما به آخ پرداخت ه م ی ش د چگون ه
انجام گرفته ب ود و چ ه آث ار و نت ایجی داش ت و ک ،انی ک ه ب یش از دم ه ای رادات
متوجهشاخ بوده چه وضعی پیدا کردند؟ این اخ ک ه بع د از س الدا مه اجرت ط وانی
اکنوخ به ایراخ بازگشتهاند آیا دماخ ک،انی د،تند که در مظاخ انتقادات بودند ؟ و اگر
بودند پس چرا دنوز د،تند؟ یا عکس این قضیه بود؟
در واقع دمین بود .گرودی که غالباً در بخش عمده حیات فعالیت سیاسی ح زب در
خارج از کشور م،ئولیتدای اصلی را داشتند در اکثریت و بیش تر دم راه و دمگ ام
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دکتر رادمنش مرتضوی یوزدی و  ...بودن د گرود ی ک ه ق بال در ای راخ فراک ،یوخ
واحدی را تشکیل می دادند .منتها بعد از سالدای آخر دور مهاجرت بود که تغیی ری
نه به عنواخ افراد معین بلکه به مثابه مشی معین

در ردب ری ح زب ایج اد ش د .

حامالخ ِ آخ مشی ِ معین پیش از آخ دم به عنواخ یک گروه کم تعداد وج ود داش تند
اما آرای پلنوم دا کمتر به آنها م،ئولیت اساسی می سپرد.
اگر واقعاً تاریخ حزب را مطالعه کنید متوجه می شوید که م ثال در سراس ر دد ة
چهل تعدادی از رفقای ردبری منجمله رفی ق م ا دکت ر کیوانوری اص الً م ،ئولیت
نداشت و به دنبال ت صیالت خودش رفت.



ولی سال  ۱۳۳۲هم آقای کیانوری تهـران بـود و آقـای ایـرج اسـکندری و

رادمنش و اینها خارج بودند.

 درست است .رفقایی که در تهراخ بودند طبعاً خطی را تعقی می کردند ک ه ردب ری
حزب تعیین می کرد .



ایرج اسکندری در خاطراتش این را نمی گوید .میگوید که مـا هـر چـه نامـه

می دادیم که آقا این چه وضعیتی است؟ درآنجا آنها کار خودشان را می کردند و زیـاد
با ایرج و  ...ارتباط نداشتند .

 ایرج اسکندری در آخ نوشتهاش اشاره به اختالفاتی دارد ک ه در ردب ری ح زب در
داخل کشور بین دکتر کیانوری و احمد قاسمی از یک طرف و دکتر مرتضی یوزدی
مهندس عُلُوی دکتر بهرامی و دکتر جوودت از ط رف دیگ ر وج ود داش ت .آنه ا در
اقلیت و اینها در اکثری ت بودن د و غالب اً اختالفاتش اخ ب اا م ی گرف ت  .وقت ی ک ه در
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نامهدایی بازتاب مییافت ـ و فکر میکنم در تاریخ دم برخی از این نامهدا منعکس
شده است ـ و به آنجادا کشیده میشد آنها طبعاً جان طرفی را می گرفتن د ک ه در
گاشته دمنظر بودند و ارتباطات ویژه دم با یکدیگر داشتند.
به گماخ من ازمشکالت فراک،یونی،م این است که د ر ط رف خ ود را ح ق مطل ق
میداند .م،ائلی پیش میآید که یک طرف درموضع ص یح ق رار گرفت ه ول ی رقی
بیشتر به ل ام رقابتی که با آخ دارد به مقابله با آخ نظر بر میخی زد  .د ر وق ت ای ن
بیماری در ردبری در حزب به وجود بیاید درست مث ل ی ک غ د چرکین ی اس ت ک ه
انرژیدا را ت لیل میبرد .یعنی به جای پرداختن به م،ائل اساس ی غالب اً ب ه م وارد
اختالف میرسند.
اگر اسناد پلنوم دای دور مهاجرت رفقای حزبی ما را بررسی کنید می بینی د ک ه
در بار به م،ائل ردبری عطف می شود .یعنی دمین اختالف نظردایی که موجود ب ود
و تا این اواخر دم دمچناخ ادامه پیدا کرده بود؛ تا زمانی که بااخره م وجی در ای راخ
شکل میگیرد پلنوم شانزددم تشکیل و دکتر کیانوری دبیراول حزب می شود .اصالٌ
وضع به کلی تغییر می کند .به ویژه بعد از اینکه رفق ا ب ه ته راخ آمدن د ب ا اینک ه در
ترکی

رفق ایی ک ه از مه اجرت بازگش تند ک ،انی بودن د ک ه در گاش ته در ام ر

فراک،یونی،م فعال بودند ولی اینک متعهد شده بودند که آخ را به داخل منتق ل نکنن د.
اما ک،ی که سالدا این چنین شیوهای را داشته گویی عادت ثانویاش می شود.
اما رفقایی که در داخل بودند چه ما شش نفر چه رفیقماخ خاوری که ایشاخ د م
 14سال زنداخ کشیده بود و دمراه ما بیروخ آمد نظراتی از نو نظ رات م ا داش تند .
منتها نه با این ترکی  .به علت اینکه ما یک وجوه مشترک دیگر ی داش تیم .ع الوه ب ر
آخ سالیاخ درازی که دمه جا با دم بودیم غالباً وقتی یکی از ما اظهار نظر میک ردیم
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درست مثل اینکه نظر بقیه را میگوییم .نه اینکه دمادنگی قبلی شده باشد خودب هخود
نظر آنها دم دمینطور بود.





یک برآیندی بیرون آمده بود.

بله یک برآیندی واقعاً این طور بود .حتی می توانم برایتاخ مثال ب زنم ک ه وقت ی

سالدای آخرزنداخ ما ساواک اقدام کرد ت بیبی از ما به عمل بیاورد در زنداخ ع ادل
آباد با من ص بت کرد مواعیدی داد که جوابش را شنید .رد کردم .در اوی ن ب ا یک ی
از رفقای ما و در وکیل آباد مشهد ب ا یک ی دیگ ر ص بت ک رد؛ و حی رت کردن د ک ه
حرف دای اینها عجی شبیه دم است! اصال درست مثل اینکه قبال با دم تبانی کرده اند
که فردا این سؤالدا از آنها می شود حاا اینجور جواب می ددند!
خوب ما سالدا با دم فکر کرده و به نتایجی رسیده ب ودیم  .د یچ ق راری د م ب ا د م
نگااشته بودیم .به نتایج مشترکی رسیده بودیم .درست است که در کدام دوی ت خ ود
و شیو استدال خودماخ را داشتیم ولی اصل یگانه ب ود .در برخ ورد ب ا س اواک و
مزایا و وعده دایی که میداد معلوم بودکه ما چگون ه برخ ورد خ وادیم ک رد و چ ه
جوابی خوادیم داد.





بعد از انقالب هم همین حالت حفظ شده بود؟

بله تقریبا دمین حالت بود و در این زمینه نظراتی که ما با رفقا در میاخ گااشتیم

در واقع نظرات مشترکی بود .میتوان،ت شدت و ضعف داشته باشد که نه ب ه ل ام
بینش متفاوت بلکه بیشتر ب ه ل ام دوی ت شخص ی و شخص یت ف ردی ب ود .یک ی
آرامتر یکی قاطعتر یکی سخت گیرتر یکی با گاشت تر .ام ا خط وط خط وط ک امالً
مشترک و واحدی بود و آنچه موج شد که در چارچوب ردبری حزب ب ه فعالیتم اخ
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ادامه بددیم پاسخدای مناسبی بود که شنیدیم .تعهداتی بود که تعه دات رفیقان ه ب ود.
م،ئله به اصطالح خالف گویی و تامین رضایت طرف نبود .ما ب ه رفقایم اخ واقع اً
اعتماد داشتیم .به خصوص اینکه وقتی عطفی به گاشته و موارد اختالفی که بین رفق ا
بوده میکردیم میدیدیم که در واقع اینها ک،انی بودند که غالب اً انتق اد م ی کردن د و
بیشتر در معرض رفتاردای غیر منصفانه قرار میگرفتند.



آقای کیانوری یعنی خودش را بری می دانست از جریانات  ۲۸مرداد؟ تقصـیرها

را میانداخت گـردن بهرامـی و  ...میگفـت اینهـا نمیگذاشـتند مـا کُـنش خیلـی
مبارزهجویانه داشته باشیم؟ آیا در آن جریان مسئولیت را می پذیرفت ؟

 اساساً برخورد با م،ئله  2۸مرداد یک وجه دیگری دارد .ص بت بر سر این نی ،ت
که عدم دخالت یا ت رک یا وارد اقدامات عملی شدخ یا نشدخِ حزب متوجه این فرد ی ا
آخ فرد است .یک سیاست کلی اتخاذ و ت لیل و منطقی دم برایش ارائه شد.
البته دماخ زماخ در تشکیالت اف،راخ حزب تووده ایوران نظرات ی ب ود و تمای ل
زیادی به اقدام عملی وجود داشت .ردبری حزب از اطالعات بیشتری برخوردار ب ود .
ما تواخ نظامی خودماخ و پُ،تدایی را ک ه میتوان ،ت آس ی دای ج دی ب ه س راخ
کودتا بزند میدیدیم .نیروی نظامی ما آنچناخ نبود که واقعاً قدرت نظامی کودتاچی اخ
را دردم بشکنیم .امابه ل ام اینکه سازماخ مخفی ب ودیم و در نق اط ح ،اس حض ور
داشتیم برای یک دورهای میتوان،تیم کودتا را بی سر بکنیم تقریباً .مثال زاهدی ی ا

احیانا باتمانقلیچ یا س ردن

آزمووده را م ی توان ،تیم از ب ین بب ریم .ب رای ی ک

مرحلهای کودتا گیج میشد .اما بعددا معلوم شد چقدر این کودتا پی داشته است!
بنابراین عدم رضایت و انتقادات ن،بت به ردبری حزب و تصمیماتی که ح زب در
قبال کودتا گرفت در سازماخ نظامی جدی بود .اصال برای سازماخ نظامی قانع کننده

271

نبود و به دمین علت بعد از کودتا تعلیمات نظامی دمچناخ تداوم پیدا کرد .کاری که ب ه
کلی عبث بود! درواقع بیشتر به ل ام فشاری بود که سازماخ نظ امی ب رای ای ن ک ار
وارد می کرد .در شرایطی که کودتا و نیرودایش بر دمه جا م،لط ش ده ب ود ب ردخ
عدهای م،ئولین حزبی زیر نظر یک اف،ر به ارتفاعات بی بی شهربانو ی ا دره د ای
البرز برای تعلیمات نظامی در حالی که دمه جا ژاندارمدا م،لط بودند جز بازداشت
و دستگیر شدخ رفقای ما دیچ پیامدی نداشت .مضافاً اینکه رفته رفته ق انع ش دیم ب ه
اینکه بدوخ دمکاری نیرودای ملی ما دیچ کاری نمیتوانیم بکنیم.
ببینید دوستاخ عزیز دو روز قبل از کودتای  2۸مرداد « نیروی سوم» و روزنام ة
«شادد» نوشتند که « کودتا ترفندی است که تودهایدا عل م کردهان د .اینه ا خودش اخ
می خوادند کودتا کنند  .زیر ل وای کودت ای امپریالی ،تی کودت ای درب ار خودش اخ
میخوادند قدرت را از مصدق بگیرند » .حاا شما در نظر بگیرید ک ه س ازماخ نظ امی
حزب توده ایران وارد عمل می شد آیا واقعاً با موضعگیری دوستاخ ملی ما پس از
تهدیداتی که هندرسون به مصدق کرده بود این اقدام حزب راه به جایی می برد؟
ااخ دیگر اسنادش فراواخ است .یک دورهای دمه میگفتند حزب توده ب رای تبرئ ه
و توجیه بیعملی خودش این مطال را مطرح میکند .اما امروز دیگ ر مش خص ش ده
است که امریکا حتی در دم،ایگی ایراخ نیروی نظامی ب،یج کرده بود تا اگر کودت ا
در اینجا به نتیج ه نرس ید وارد عملی ات بش وند .لش کردایی از ای راخ منجمل ه تی پ
کرمانشاه اصفهاخ و خوزستاخ آماده بودند که اگر کودت ا موف ق نش د آنه ا وارد
عملیات بشوند .قاعدتاً بای،تی مصدق از اینکه چه می گارد و چ ه ص بتدایی ب ین
هندرسون و او گاشته اطالعات بیشتری داشته باشد ؛ ک ه بخش ی از آخ در ت اریخ
منعکس شده است .
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پس از دشداردای تلفنی که حزب در مورد خطر کودتا ب ه مصودق میدد د روز
 27مرداد مصدق از جانبی توسط خدابنده به حزب توصیه می کند ک ه «بزرگت رین
کمکی که شما میتوانید بکنید این است که به دم ة افرادت اخ دس تور بددی د برون د در
خانهدایشاخ بنشینند! » یعنی درست آخ موقعی که میخوادد کودتا بشود و ازم است
که خیاباخدا پر از مردم باشد خیاباخدا تخلیه بشود  .و از آخ طرف دم ب ه فرمان دار
نظامی تهراخ دستور میددد در گونه تجمع س رکوب بش ود! دلی ل ای ن موض عگیری
مصدق به دیدار هندرسون و نیز احیاناً بموقعیت طبقاتی او مربوط بود .
با اینکه نیرود ای عم د ح زب ب ه دروخ خان هدا کش یده ش ده ب ود ول ی ح زب
میدان،ت که این دستور مصدق با واقعیت منطبق نی،ت .بنابراین برای دش دار دادخ
یک سل،له میتین دای موضعی برگزار می کرد .یعنی به جای اینکه ده یا بی،ت دزار
نفر در یک گرددمایی جمع بشوند پنجاه نفر مثالً جلو سینما ایراخ جمع میشدند .یکی
از چهارپایه باا می رفت  .یک مجال چند دقیقهای  .تا می گفت کودتا...نیرودای نظامی
می ریختند و اینها به کوچه پس کوچه دا فرار می کردند .ص د مت ر دوی ،ت مت ر آخ
طرف ترچند نفر دیگر میای،تادند و از این میتین دای موضعی برپ ا م ی کردن د .در
دمین جریاخ نزدیک به ششصد نفر از کادردای حزب بازداشت ش دند .یعن ی وقت ی
که رقمی نظیر ششصد نفر کادر بازداشت میشوند ارتباطات یک حزب مخفی اص الً
گ،،ته میشود !
علیایّ ال طرح انتقاداتی که ما داشتیم و نظرات ی ک ه رفق ا داش تند ب ا توج ه ب ه
وعده اینکه باز دم در جزواتی به این نقاط گرد ی ک ه م ورد توج ه دیگ راخ د ،ت
پرداخته خوادد شد ودمچنین اعتمادی که ما ن،بت به رفقایی که به ایراخ آم ده بودن د
داشتیم موج شد که ما دمکاریماخ را ادامه بددیم .
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آقای عمویی ،سؤالها پراکنده است .

وقتی که جوانشیر آمد ایران ،مسئول تشکیالت بود و آمد پیوندها را بـر قـرار بکنـد،
یک عده از قدیمی های حزب -البته چیز خاصی نیست و سـندی هـم وجـود نـدارد-
میگفتند تا جوانشیر هست ،ما نمی آییم عضو حزب بشویم! علت آن هم این اسـت
که او روزبه را گذاشت و در رفت !
حاال این مطلب درست است یا نه ،میخواهم از شما بپرسـم .آیـا واقعـا چنـین تلقیـی
نسبت به جوانشیر وجود داشت؟ این تلقی منفـی ،کـه چـون جوانشـیر آمـده مـا
نمیآییم؟

 این اتهامدایی که به رفیق جوانشیر میزنند با واقعیت تطبیق نمیکند .من دقیقا این
عبارت را درگز نشنیدهام! ولی این اندیشه در میاخ بعضی از کادرد ای ق دیمی ح زب
بود که« ما این ک،انی را که از مهاجرت آمده اند قبول نداریم ما ک،انی را قبول داریم
که در ایراخ ماندند یا در زنداخ بودند یا بیروخ زنداخ مب ارزه میکردن د ح زب اینه ا
د،تند .آنها نی،تند! »
منجمله آقای مؤمنی دم دمین ص بت را میکرد در واقع ب ا ل ن خیل ی م ودنی
میگفت «طبری که غول نی،ت! کیا که یک پشت دم انداز است! آخ یکی » !....ی ک ی ک
از دمهشاخ به عنواخ ک،انی که در سطوح نازلی د،تند نام میبرد و خودش را خیلی
خیلی برتر میدید! من به او گفتم  :ببین باقر اگر واقعا اصل مبارزه است بای د رف ت
اگر ایرادی دم د،ت باید رفت داخل ای راد را ب ر ط رف ک رد .والّ ا «ای ن باش د آخ
نباشد من باشم خودم اخ بنش ینیم ح زب را تش کیل ب ددیم » ...خودم اخ چ ه ک ،ی
د،تیم؟ دیگراخ دم ممکن است دمین نظر را راجع ب ه م ا داش ته باش ند ! پ س بی اییم
یکجا با دم فعالیت بکنیم.
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من داوری منصفانه را در منصف دیدم وقتی رف تم ب ا او ص بت و از او دع وت
کردم قمطابق ردنمودی که ردبری حزب داده ب ود ک ه ب ا کادرد ای ق دیمی بنش ینید
ص بت کنید امکاخ فعالیت علنی حزب را بررسی کنید یک یک ب ه ای ن رفق ا مراجع ه
میکردم منصف واقعا خیلی منصفانه داوری میکرد! میگفت :به نظ ر م ن ح زب ب ا
رادکار فعالیت علنی و با شعاری که امک اخ فعالی ت علن ی را مق دور میس ازد مش ی
درستی انتخاب کرده است اما صادقانه بگویم که من دیگر ادل کار نی،تم! ولی تبریک
میگویم که شما بعد از سالیاخ دراز که از زنداخ بیروخ آمدهاید حاا آماده د،تید ک ه
قدم بردارید و کار کنید .زنده باشید و خ،ته نباشید!
خوب ببینید! رفیقی میگوید من دیگر نمیخوادم ادامه بددم .حاا اینک ه انگی زهاش
دقیقا دمانی است که میگوید و میگوید که حوصلهاش را ن دارد ی ا واقع ا در دروخ
دلچرکینیدایی دارد که امکاخ دمکاری با دیگراخ را به او نمیددد؟ نمی دانم ولی ای ن
جور برخورد می کند!
من اصال ن وه برخورد باقرمؤمنی را نپ،ندیدم! یک نو خ ود خ وادی ج دی در
او دیدم که به نظر میرسید این بر خورد او بیشتر جنبه شخص ی دارد .ی ک ی ک دارد
مقای،ه میکند :طبری غول نی،ت کیانوری این طور است جوانشیر آخ طور اس ت
بهزادی تا حدودی  ...بهترین شخصیت حزب در طول تاریخش دکت ر رادمونش ب وده
است و دنوز د،ت !...
آخ دم با آخ خطای عظیمی که رادمنش درباره عباسعلی شهریاری کرد! با اینک ه
دشداردای جدی به او دادند که آقا شهریاری حتی زمینة آمدخ م امورین س اواک را
به خارج برای ترور شمادا فرادم کرده است! و با ای ن ک ه ش ورویدا آخ م امور را
گرفته بودند او پیش شورویدا این م،ئله را اعتراف کرده بود ب از رادمونش ج دی
نگرفت! یا اینکه شهریاری در گزارشی که برای م ،افرت رفق ا خواوری و حکمو جو
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فرادم کرده بود که «شرایط انقالبی در ایراخ به وجود آمده است و رفقا باید بیایند و
به زودی انقالب رخ می ددد! » داشت زمینه فرادم میکرد که اینها را بکشاند ل

م رز

و بگیرند ت ویلشاخ بددند! دماخ بالی ی ک ه س ر تیموور بختیوار آوردن د س ر اینه ا
بیاورند.




مؤمنی بعد از مرگ دکتر راد منش درباره او نوشت :آن مرد تنها...

«مرد تنها»  ...بله به در جهت یک چنین دیداردایی این زمینه را به دس ت م یداد

که قدیمی دا روی دم رفته نظر م ،اعدی ن ،بت ب ه رفق ایی ک ه در مه اجرت بودن د
نداشتند! چ ه آنه ایی ک ه اص ال اد ل ک ار و مب ارزه نبودن د چ ه برخ ی ک ،انی ک ه
میتوان،تند ادل مبارزه باشند  .کما اینکه بعد از آخ دم که حزب پا گرفت تعدادیشاخ
آمدند.
ن،بت به رفیقماخ جوانشیر ح،اسیتدایی بود ولی من به این شکل ک ه «روزبوه
را گااشت و رفت» نشنیدم! ولی شنیدم که وقتی متقی دستگیر شد جوانشویر د م در
دماخ خانه بود و علی زیبایی جوانشیر را دید و به او گفت که «فردا میآیم اینج ا و
با تو ص بت میکنم » .جوانشیر منتظر ف ردا نش د دم اخ موق ع ت ت عن واخ چ ای
آوردخ به اتاق دیگر رفت و از در زد بیروخ و رفت .عدهای بر این عقیده د،تند ک ه در
واقع ساواک جوانشیر را فرستاد خارج که به عنواخ مامور اینها کار بکند!
یک چنین تردیدی برای پاره ای از رفقای قدیمی ما وجود داشت .اما من معتقدم که
نه واقعا جوانشیر زرنگی کرد و توان،ت خودش را از چن

س اواک نج ات بدد د و

خیلی فعال کار کرد و دیچ قرینهای دم وجود ندارد که نشاخ بدد د ق دمی علی ه ح زب
برداشته است .تا آخرین ل ظه دم با صداقت کامل مبارزه کرد!
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البته من خودم انتقادی ن ،بت ب ه جوانشویر دارم .آخ تهمت ی ک ه دیگ راخ ب ه او
میزنند را ناشی از دشمنی و خصومت میبینم اما گاه برخورددای جوانشویر را ب ه
صورت تبعیت از رفیق کیا میدیدم! من اصال نمیپ،ندیدم رفقایی که در س طح دیئ ت
سیاسی د،تند وقتی که رفیق کیا یک ص بتی میکند خیلی راح ت نظرش اخ ع وض
بشود! طبعا من عقیده داشتم که حتی اگر در موردی نظر رفیق کیا درست است باید
با دایل قانع کننده آخ را بپایرد.
یک وقت د،ت که یک رفیق ساد تودهای با اعتماد مطلقی که به حزب دارد وقت ی
ردنمودی داده میشود چشم ب،ته میپایرد و میرود! و از این بابت لطمه زیادی د م
نصی حزب نمیشود .اما یک وقت د،ت که رفیقی در سطح ردبری است آنج ا ای ن
خرد جمعی که این قدر به بزرگی و به نیکی از آخ یاد میشود ناشی از این است ک ه
ما دمه نظراتماخ را روی دم میریزیم و حاصلش آخ نظر ص یح و درس ت میش ود.
در مقابل من درکس که میخوادد باشد اگر استدالش قانع کننده نباشد به دیچوجه
نباید بپایرم!
یک چنین روالی از گاشته در پارهای از رفقای ما ریش ه دار ش ده ب ود ؛ و خ وب
ب ث میشد اما من به خوبی میدیدم در دیئت سیاسی و دیئ ت دبی راخ پ ارهای از
رفقای ما منجمله رفیقماخ جوانشیر با تمام ظرفیتدا و تواناییدای باایی که واقع ا
داشت زود پایرای نظر رفیق کیا میشد.




ایشان مسئول تشکیالت کل بودند؟

بله



از همان زمان پلنوم شانزدهم؟ یعنی وقتی به ایـران آمدنـد ،بـه عنـوان مسـئول
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تشکیالت آمدند؟


نه در اینجا تق،یم کار شد  .جوانشیر در واقع ابتدای کار دم به عن واخ م ،ئول

روزنامه «نامه مردم» تعیین شد .ولی در تق،یم ک اری ک ه در دیئ ت سیاس ی انج ام
گرفت تشخیص دادیم که بهزادی برای بخش مطبوعات و جوانشویر ب رای تش کیالت
مناس تر است .
۸2/12/19

  به فروردین سال  ۱۳۶0میرسیم ،پلنـوم هفـدهم و اجـالس مشـترکی کـه بـا
فداییان داشتید .یکی از کارهایی که در این پلنوم انجام شد  ،اخراج ایرج اسکندری
بود ،درست است؟

 پلنوم دفددم پلنوم وسیع حزب بود که طی آخ از کاندی دا ک ردخ ایورج اسوکندری
برای عضویت در دیئت سیاسی خود داری شد و م،ئله «اخراج» نبود! چوخ پ یش از
آخ دیئت سیاسی  1۸نفر عضو داشت که یکی از آنها رفیق ایرج اسکندری بود  .ول ی
ایشاخ شیوه دای مغایر با مبانی حزبی در پیش گرفت که از مصاحبه با مجله «ته راخ
مصور» شرو شد .بعد ازاینکه به توصیه حزب و موافق ت خ ود رفی ق اسوکندری از
ایراخ رفت قرار بر این شد که در آلماخ دموکراتیک به ترجمه بقیه «کاپیت ال» بپ ردازد
و به این ترتی اقدام مفید و موثری انجام ددد که از رفیوق اسوکندری ب ه خ وبی ب ر
می آمد .با توجه به ت،لط بر اقتصاد و آشنایی با زباخ آلم انی و کت اب «کاپیت ال» ک ه
جلد اولش را دم خودش ترجمه کرده بود و اینکه کار مفید دیگری نمی توان،ت بکن د
با این قرار به آلماخ رفت.
گزارشات متعددی از خارج به حزب می رسید ک ه  :رفیوق اسوکندری ب ه ات ریش
میرود و در م افل گوناگونی که دمه جور آدم د ،ت م ی نش یند و ص بت د ایی
میکند که معموا در حالت طبیعی نمیکند .بعضی می گویند م،تی و راستی! در واق ع
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آخ مواضعی که در ذدن خودش د،ت بیاخ می کند و حال آنکه به در ح ال او عض و
دیئت سیاسی اس ت و وقت ی در ج ایی در م ورد ی ک م ،ئله سیاس ی موض عگیری
میکند شنوندهدا اظهارات او را به عنواخ موضع حزب توده ایران تلقی می کنند.
یکی دو دفعه به رفیق اسکندری تاکر تشکیالتی داده شد ولی ترک نش د .ای ن ب ود
که رفقا اصال قبل از برگزاری پلنوم به این نتیجه رس یده بودن د ک ه ای ن م ،ئولیت از
رفیق اسکندری سل بشود .و چوخ این م،ئولیت را پلنوم به او داده بود طبعا پلن وم
دم باید پس بگیرد.
پلنوم دفددم که برگزارشد در می اخ کاندی دادایی ک ه مط رح ش دند اس م رفی ق
اسکندری نبود .که از طرف شرکت کننده دا ب ا اس تقبال عجیب ی روب هرو ش د! حت ی
ک،انی موضو اخراج از کمیته مرکزی را پیش کشیدند که دیئت سیاسی به ش دت ب ا
این مطل

مخالفت کرد .ما نظرماخ عبارت از ای ن ب ود ک ه اص وا پلن وم ص الحیت

اخراج رفیق اسکندری را از کمیته مرکزی ندارد.چوخ کمیت ه مرک زی منتخ

کنگ ره

است و فقط کنگره می تواند سل صالحیت بکند .ممکن است بت واخ تعلی ق عض ویت
کرد ولی ما ای ن ک ار را درس ت نم ی دان یم و فق ط ایش اخ از دیئ ت سیاس ی ح اف
میشود.
چوخ دیئت سیاسی متشکل از اعضای فعال کمیته مرکزی د،تند و مرت به دیئت
دبیراخ جهت میددند تا کاردای روزمر ح زب را انج ام بددن د ی ا احیان ا ب ه عن واخ
سخنگو نظرات و مواضع حزب را تش ریح بکنن د ب ه دم ین عل ت ب ود ک ه در پلن وم
دفددم دیئت سیاسی و دیئت دبیراخ دو نف ر از اعض ای دیئ ت سیاس ی قبل ی را در
لی،ت کاندیدادا منظور نکردند .یکی رفیق اسکندری بود دیگری رفیق صفری.

 ما در بحثی که دربارة این سه ساله فعالیت حزب داشتیم به نتایجی رسیدیم کـه از

279

آن جمله انسجام تشکیالتی و عدم انشعاب در حزب بود (در حالیکه گروههای دیگـر
مداوم انشعاب میکردند) و این به نظر من به خـاطر انسـجام ایـدئولوژیک  ،پشـتوانه
کاری ،پشتوانه «برادر بزرگ» و  ...بود .
اما یک سری مسائل داخلی حزب بود که خیلی رونمای خوشی نداشـت! مـثالً رقابـت
اسکندری و کیانوری  .کتاب جدیدی از طبری چاپ شده که تاریخ نوشتنش بهار
سال  ۱۳۶0است و در آن اسکندری را بسیار مورد حمله قرار داده و حتی تهمتهای
اخالقی به او زده است! این در حالی است کـه مارکسیسـتها کـه نبایـد تهمتهـای
مذهبی به همدیگر بزنند و به نظر میرسد این عدم رعایت اخالق  ،به خاطر دشـمنیی
بوده که این دو طیف با هم داشتند؛ دو طیفی که یکی رهبریاش با دکتر کیـانوری
بوده و یکی با ایرج اسکندری  .و عدهای هم ناراضی  ...به هـر حـال رفتـار دکتـر
کیانوری  ،رفتاری پراگماتیستی و شخصی شده بود.
آیا غیر از ایرج و دوستانش  ،مقاومتی در قبال رفتار دکتر کیانوری انجام میشد؟ آیا
فراکسیونی برای مهار «شخصی شدن» قدرت در داخل حزب شکل میگرفت؟

 در اصالت کتابی که به طبری من،وب شده است تردید د،ت! رفیق طبوری چن ین
منش و ادبیاتی نداشت .دیگ ر اینک ه اص ال «شخص ی ش دخ ق درت» در ح زب وج ود
نداشت.
پرداختن به مقوله فراک،یونی،م باند بازی دسته بندی و ...تا قبل از س ال  13۵7گ اه
در حزب بود! اسناد پلنومدای متعدد حزب حتی تا پلنوم شانزددم بیانگر ای ن اس ت
که یکی از عمده ترین م ،ائل دس تور ک ار پلن وم د ا رس یدگی ب ه ام ر اختالف ات در
ردبری حزب بوده است .از بدو تاسیس حزب این حالت دوگان ه – ی ا حت ی در دروخ
این دوگانه دم باز یک نو تق ،یم بن دی دیگ ر -وج ود داش ته  .ی ک گ روه اردشویر
آوانسیان عبدالصمد کامبخش کیانوری و قدوه و طرف دیگ ر رادمونش یوزدی
روستا.
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و ممکن بوده در گار زماخ احیانا نوعی جابهجاییدا ی ا گون های دمنظرید ا ب ین
برخی از این افراد پیش می آمده ولی در کلِ ای ن دس تهبندی و فراک،یونی ،م و ای ن
روابط و این نگرش و  ...تغییری ایجاد نمی شد!
اما به طور قطع به شما بگویم که بعد از انقالب و پس از تجدید حیات علن ی ح زب
در سال  13۵7و  ۵۸چنین دسته بندیدایی در ردبری حزب نبود! اخ تالف نظ ر ب ود
ولی دسته بندی نبود .مثال ب ه ط ور ب ارز دو نف ر از اعض ای ردب ری ح زب ایورج
اسکندری و حمید صفری نظرات متفاوتی با بقی ه داش تند  .البت ه در ش کل کل یاش
بقیه دم در م،ائل دیگر اختالف نظر پیدا میکردند ولی چنین نبود که دمیش ه ب ا د م
اختالف نظر داشته باشند .ممکن بود در پارهای موارد مثال آقای کیانوری یک نظر و
رفیق ما حجری نظر دیگری داشته باشد .این در یک موردِ مع ین ب ود ن ه اینک ه اینه ا
متعلق به دو نگرش متفاوت باشند .جای دیگری ممکن بود حجری و کیانوری یک نظر
مشترک و عمویی و شلتوکی نظ ر دیگ ری داش ته باش ند .ول ی دمیش ه در نتیج ة
نهایی دمنظر بودند .اما ایرج و حمید صفری اساسا موضعی متفاوت با س ایر رفق ای
ردبری داشتند.



موضعشان چی بود آقای عمویی ؟ لیبرال بودند؟

 ایرج لیبرال بود .حمید صفری از گاشته نگرش فرقوی داشت .در واقع اینه ا دن وز
از عوارض فراک،یونی،م سالیاخ دراز دوراخ مه اجرت خودش اخ را خ الص نک رده
بودند .در آخ روزگار مان ده بودن د .بقی ه اعض ای ردب ری در واق ع اعض ای ج واخ
ردبری بودند .اعضایی بودند که اصال در این بازیدا نبودند مطلقا! اختالف نظر پی دا
می کردند جدی دم بود روی نظراتشاخ میای،تادند .ولی روی این م،ئله ح،اب باز
نمیکردند که فردا دم برای روابطشاخ با دمدیگر این را به ح،اب بگاارند.
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من واقعا این را به جد م ی گ ویم بعض ی وقتد ا اخ تالف نظ ر م ن ب ا رفیقم اخ
کیانوری یا مثال با رفیق جوانشیر چناخ باا م ی گرف ت ک ه گ ویی میخ وادیم دع وا
کنیم! ولی از جل،ه که بیروخ می آمدیم دماخ رفیقی بودیم که با دم ب ودیم .و اص ال
به فکر این نبودیم که برویم فالنی را ببینیم او را دمنظر خودم اخ بکن یم ت ا درجل ،ه
آینده دو نفری مقابل آخ یکی بای،تیم! نه در چه بود دماخجا تمام می شد .
یادم میآید که رفیق ما صفری میخواست سفری به خارج بکند .آمد خصوصی با
من ص بت کرد که با آخ دمنظریی که در دیئت دبیراخ داشتیم به کلی مغایر بود .من
در اولین جل،ه در دیئت دبیراخ مطرح کردم که «رفیق ما صفری نظرات ی دارد ک ه ب ا
من در میاخ گااشته .من به ایشاخ پیشنهاد کردم که این را در دیئت دبیراخ مطرح بکند
و حاا می خ وادیم » ...ک ه صوفری س رخ ش د و گف ت « ن ه ن ه آخ ی ک ص بت
خصوصی بود و جدی نبود و » ...که کیا نگادی به جوانشویر ک رد و گف ت« آدرس را
عوضی رفته! صفری نمیداند با این رفقا از این کاردا نمی شود کرد! »
خوب واقعا ما در عمل ثابت کرده بودیم که ادل این بازیدا نی،تیم و در قدر د م
که روابط رفیقانه با درکدام از این رفقا داشته باشیم با کیا با ایورج ب ا صوفری ب ا
جوانشیر و ...این اصال ربطی به موضع رفیقی که در ردب ری د ،ت ن دارد .خ ود ب ه
خود به ل ام خصوصیات اخالقی آدمدا ممکن است با یکی دیگر گرمتر باش ند .ای ن
خیلی طبیعی است .ولی این دیچ نقشی در آخ دمادنگی جمعی ندارد.
«ردبری جمعی» که دمه آخ را پایرفته بودیم یک اص ل در ردب ری اس ت و د یچ
چیز دیگر نباید در آخ دخالت بکند .نظرات در چه د ،ت -بای د عن واخ بش ود و د ر
نظری که اکثریت ردبری گفت دمه بپایرند! در ک س میتوان د نظ ر خ ودش را داش ته
باشد ولی آنجا که به عنواخ نمایند حزب ص بت می کند باید نظر اکثریت ردبری را
مطرح کند.
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خوب این توسط آخ دو رفیق رعایت نمی شد یکی ایرج یکی حمیود صوفری  .و
به علت زیر پا گااشتن این اصل دم بود که در پلنوم دف ددم ب ا پ ایرش ع ام و اتف اق
آرای اعضایی که شرکت کرده بودند این دو رفیق برای کاندیداتوری مل وم نشدند.
اصال واقعیت ایناست که رفقای غیر ردبری موضع خیلی تندتر از جمله اخراج
ن،بت به این رفقا داشتند و شاید اگر ما دم در این زمینه دمنظ ر ب ودیم برخ ی رفق ا
بدشاخ نمیآمد که چنین اقدامی انجام بگیرد! ولی م ا ب ه دیچوج ه نمیخواس تیم ای ن
اصولیت را زیر پا بگااریم و حتی ت ت ت اثیر د م موض ع ب ودخ در ای ن زمین ه د م
دمرادی بکنیم .چوخ عقیده پیدا کرده ب ودیم ک ه برخ ی از رفق ا ب ه «ت ،ویه ح ،اب»
گرایش دارند و ممکن است از موقعیت برتر کنونی در این جهت استفاده شود! ولی ما
به این گونه مطال تن نمی دادیم .به دمین علت دم چنین حادثهای رخ نداد.



آیا ایرج اسکندری  ،مثال در تمام اتفاقات مقابل کیا مـی ایسـتاد  ،بـه خـاطر

اینکه آن رقابتهای دوران تبعید را داشتند؟

 نه نه .این جوری نبود .واقعیت این است که من ایرج را خیل ی س لیم ال نفس دی دم!
روی دم رفته روحیاتش را می پ،ندیدم .به دمین علت دم مناس بات خیل ی خ وبی ب ا
ایرج داشتم .دماخ موقع دم که دچار آخ اشتباه مصاحبه با «تهراخ مصور» ش د و
دیگر دفتر نمی آمد برای گفتگو و رساندخ پیغامش به ردبری حزب م ن را انتخ اب
کرد.



بعد هم گفتند تکذیب کن!

 منتها واقعیت ای ن اس ت ک ه م ن ن ،بت ب ه اص الت پ اره ای از مطال

در کت اب

خاطرات ایرج اسکندری به ش دت تردی د دارم! ب ه نظ ر م ن بابوک امیرخسوروی و
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آذرنور در پیاده کردخ نواردای ضبط شد ایرج اعمال نظر ک رده ان د .ایورج اگ ر
زنده بود به دیچوجه رضایت نمی داد که خاطراتش این جور دربیاید .بعضی جادایش
اصال دروغ است .مطلق دروغ! یک جا از قول ایرج دربار مناسبات من و کیا میگوی د
که « بله عمویی خیلی مورد عالقه کیا بود و کیا به عموویی خیل ی امتی از م یداد و...
حتی دختر عمویی را فرستاده بود م،کو! »
دختر من دشت ماده بود که من رفتم زنداخ! ایرج امکاخ ن دارد ک ه چن ین دروغ ی
بگوید!
با شناختی که من از ایرج دارم آدم استخواخداری بود .ولی برخ ی س عی کردن د
چهرهاش را این طور جلوه بددند! اصال ایورج ی ک آدم وف ادار ب ه ح زب ب ود .دنگ ام
استعفا اشک می ریخت و میگفت «م ن دم واره ت ودهای ب ودهام و ت ودهای میمی رم!
فقط خوادش میکنم این استعفای من از دیئت سیاسی را شما بب ر ت ا موافق ت بکنن د
چوخ ممک ن اس ت م ن دچ ار خطاد ای دیگ ری بش وم » .یعن ی روی آخ ایم انش ب ه
حزبیتش می خواست یک چنین م،ئولیتی نداشته باشد!
ولی با کمال تاسف سابقه برخورددایی که طی سالیاخ دراز اینها ب ا د م داش تند
وضعی را پیش آورده بود که آخ نو برخوردی که من با ایرج می کردم کیا نمیکرد.
من با نظراتش مخالف بودم ولی حالت دشمنی درگز! دوستش دم داشتم؛ با اینکه ب ه
دماخ شدت با نظرات ایرج در مصاحبه کردخ با «ته راخ مص ور» و در غی ر اص ولی
عمل کردنش مخالف بودم شدیدا با موضعگیری کیا در مقابل او د م مخ الف ب ودم.
شاید شناخت او از ایرج دقیقتر بود و مخ الفتش ب ا او دای ل ریش هدارتری داش ت .
عملکرد ایرج پس از خروج از ایراخ ص ت داوری کیا را ثابت میکرد .
مرت در این مورد جل،ه گااشته می شد که عاقبت گفتیم «ما ی ک ب ار نش ،تیم و
تصمیم گرفتیم خود ایرج دم گفته در پیشنهادی دارید بگویی د ت ا م ن آخ پیش نهاد را

2۸4

عملی کنم .دیگر می خوادی یک نفر از این سالمتر برخورد بکن د؟! رفق ا بای د تص میم
بگیرند » .بعد من گفتم رفیق کیا شما در اروپا یک رشته اختالف اتی ب ا د م داش تید و
اینها پس ذدنتاخ د،ت .این اختالفات را دم که با ما در می اخ نگااش تید ول ی در ای ن
گونه موارد بروز میکند .یا بیایید اول آخ م،ائلتاخ را با ما در میاخ بگاارید و تمامش
بکنید یا اینکه در این گونه جادا دخالت نددید! گفت ن ه ن ه ای ن مق دور نی ،ت .نم ی
شود .چنین و چناخ و  ...گفتم «نه دمین است » .بلند شدم و بیروخ آمدم .
کیا بعد آمد و دست انداخت گردخ من و گفت تو خ ودت میدان ی چق در عزی زی
چقدر ...گفتم «خوب دیچ ربطی به این ب ث ما ندارد .م ن د م ش ما را دوس ت دارم و
برایت احترام دم قائلم ولی به شدت با رفتارت مخالفم! این چه شکل برخورد کردن ی
است؟! کیا تو نظرت این است که ما رای به اخ راج ایورج ب ددیم .م ا رای نم ی دد یم.
صریح بگویم نه فقط من رفقای دیگرماخ دم ادل این کار نی ،تند .ننش ،تیم ب ا د م
ص بت بکنیم بلکه روحیاتشاخ را می شناسم .من می دانم رضا مثل من فکر می کن د
عباس مثل من فکر می کند ذوالقدر مثل من فکر می کند باقر مثل من فک ر م ی کن د.
اصالچنین چیزی امکاخ ندارد! »
در زنداخ دور قبل دو نفر از کمونماخ با دم درگیر شدند .در آخ زماخ مفتخوری
مائوئی،ت بود و تیزابی توده ای .م ا در دیئ ت م دیره کم وخ از مفتخوری حمای ت و
تیزابی را سرزنش کردیم .بعضی از بچهدا اصال حیرت کردند که رفقای اف،ر ما چ ه
جوری با م،ائل برخورد می کنند ! باید مفتخری را از کموخ بیروخ میانداختند! گف تم
اصال چنین چیزی نی،ت .روال ما این گونه بوده .چوخ دقیقا تشخیص دادیم تقصیر با
تیزابی بوده .وقتی تقص یر ب ا تیزابوی اس ت ب ه عل ت اینک ه او ت وده ای و آخ یک ی
مائوئی،ت است ما بیاییم طرفِ مقصر را بگیریم؟ ن ه ب رای م ا اص ال بودنم اخ در
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حزب توده ایران برای این است که در جامعه ایراخ عدل باشد انصاف باشد درستی
باشد .نه برای اینکه حزب توده دمه کاره باشد.
ما در خود حزب دم دمین نگرش را داشتیم.مثال چقدر ما بر سر این اص طالح ک ه
«پیکار»ی دا را نوکر امپریالی،م معرفی می ک رد مخالف ت ک ردیم؟! گفت یم ای ن ط ور
نی،ت .کلی از این بچه دا در زنداخ بودند .از دماخ ک،ی که ما کتک می خوردیم آنها
دم کتک می خوردند .دیچ وقت دم امکاخ ارتباط با امپریالی،م را نداشتند .مُخشاخ این
طور استدال کرده که این کار درست است آخ کار غلط اس ت .البت ه ض د ح زب ان د.
مگرچین ضد شوروی نبود؟ چه اتهاماتی که به ات اد شوروی نمی ب،ت! دیچوقت دم
نوکر امریکا نبود .گاشت و تاریخ خیلی چیزدا را روشن کرد.
آخ رفقای ما با این شیوه با این منش بار آمده بودند و م ا ط ور دیگ ر ب ار آم ده
بودیم .یعنی زندگی این درس را به ما داده بود .یعنی دماخ موقع که ما «پیک ایراخ» را
گوش می کردیم و از آخ لات دم می بردیم اما رفتارماخ رفتار خودماخ ب ود .تجرب ه
زندگی به ما آموخته بود که دیگراخ نظ رات خودش اخ را دارن د .الزام ا دیگ ری نبای د
«من» باشد .مادام که م ن نتوان ،تم ق انعش بک نم نظ ر خ ودش را دارد .و اگ ر نظ ر
خودش را دارد نباید به او تهمت بزنم .نباید به او برچ ،ب زنم .خ ودش اس ت .م ن
سعی می کنم آنی که د،ت بشناسمش تا د ر ص فتی ک ه ب ه ک ار م ی ب رم ص فت
واقع یاش باش د .او طرف دار چی ،ت؟ مائوتسووه دون؟ اندیش ه مائوتسووه دون چ ه
می گوید؟ چنین و چناخ می گوید ومن مخالفش د،تم .ای ن منط ق درس تی اس ت .ام ا
اینکه بگوییم اینها نوکر امپریالی،م د،تند منطقی پشتشنی،ت.
چقدر ما در این زمینه ب ا رفقایم اخ بهوزادی و جوانشویر و ...کلنج ار داش تیم .از
ل ام نگرش و اندیشه رفقای اف ،رماخ د م دمینط ور فک ر م ی کردن د ول ی م نش
متفاوت داشتند .مثال رفیق ما ذوالقدر ادل درگیری نبود .اصال فق ط م ی گف ت ن ه ب ا
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دمین یک «نه» قضیه را حل می کرد .خصلتش اینطور بود .یا رفیقماخ بواقرزاده اد ل
درگیری نبود .رضا شلتوکی پ،ر خاله من -بیشتر از آنهای دیگر ادل درگیری بود.
قبرای مزاح میگویم :شاید کُردیت ما سب می شد این جوری باشیم! یا مثال رفیق م ا
کیمنش خیلی مالیم بود .پیروی خوبی داشت .یعنی در آنچه که نظر ح زب م ی ش د
اصال دیگر این ور و آخ ور نداشت! به قول یک ی از رفقایم اخ رفی ق کویمنش دم اخ
تودهای سال  132۵است.
واقعیت این است که من چوخ در زنداخ طی سالیاخ متمادی ادل ب ث و ف ص ب ا
جریانات مختلف بودم این دیگر یک ی ازخصوص یاتم ش ده ب ود و در دروخ ردب ری
حزب دم دمین نو برخورد را داشتم .این اصال ب ه معن ی ای ن نب ود ک ه م ن در ی ک
موضع دیگری بودم بلکه عالقهمند بودم دمه چیز شفاف بشود .دمه چیز باز بش ود.
دیچ چیزی استخواخ ای زخم نباشد .اگر اح،اس می ک ردم ک ه ف الخ اس تدال دارد
میشود برای اینکه فالخ م،ئله پیش برود سعی می کردم حتما موض و ب از بش ود.
در جریاخ مصاحبة رفیق اسکندری دم دقیقا من اح،اس کردم پیگیری رفیق م ا کیا
ددف دیگری را تعقی می کن د و ب ه دم ین عل ت د م ب ازش ک ردم و ب ا او در می اخ
گااشتم.

 چه نکته ای در آن مصاحبه ،بیشترین انتقادات را به آقای اسکندری وارد کرد؟

 واقعیت این است که ایرج دمیش ه ای ن نظ رات را داش ت .اص ال م ،ئله آخ م ورد
بهخصوص نبود که فکر کنیم آخ زماخ او در مقابل مشی حزب ای ،تاده اص ال چن ین
چیزی نی،ت .گاشته او دم نشاخ می ددد ک ه اص وا ایورج نظ رات وی ژه خ ودش را
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داشت .مثال زمانی که از طرف ایراخ زماخ شاه در اواخر دد ه  1340خورش یدی ب ا
حزب تماس گرفته می شود که به ن وی م،ئله بازگشت حزب به ایراخ و فعالیت علنی
و  ...مطرح بشود ایرج از این م،ئله استقبال میکند.

 با جهانگیر بهروز هم اتفاقا این صحبت را می کند.

 بله .اصال پیام آور این مطل بهروز بوده .به در حال این م ،ئله در ردب ری ح زب
خیلی صدا می کند .و این جریاخ درست دمزماخ با دریافت اطال دقیقی است مبنی ب ر
این که از طرف رئیس ساواک اروپا ماموری تعیین شده که کیانوری را ترور کند!
به در حال ردبری حزب به کلی با این مطل مخالف ت م ی کن د .چ را ک ه در واق ع
حزب باید مواضعش را اینقدر مالی م و مالی م و مالی م بکن د ت ا دیکت اتوری آری امهر
بتواند حزب توده ایران را در ایراخ ت مل بکند! ببینید چه به روزگار حزب میآید!
یادم میآید من دماخ موقع در زنداخ شمار  4قصر بودم  .یکی از دوس تانی ک ه
از خارج آمده بود این جریاخ را با من در میاخ گااشت که بله زمزمه این د ،ت ک ه
حزب بتواند در داخل فعالیت علنی بکند .گفتم «آخ روزی است ک ه م ن دیگ ر ت وده ای
نی،تم ».گفت چه طور؟ گفتم خیلی روش ن اس ت .وقت ی در ای ن رژی م شادنش ادی
حزب توده ایران بتواند فعالیت علنی بکند ببین چه خاکی ب ه س رش ش ده؟! آخ وق ت
دیگر من افتخارم نی،ت که تودهای باشم .من حتما دیگر آخ موقع تودهای نی،تم.
خوب ایرج با این نو نظراتش این نو مواضعش و به دلیل دماخ لیبرالی،می که
در مجموعه نظراتش بود روابط گ،تردهای با غی ر حزبید ا داش ت .اگرچ ه اینج ا و
آنجا به نظر میرسد که مواضع ایرج درست بوده مثال در مورد سرنوشتی که ب رای
دولت موقت پیش آمد یا سرنوشتی که برای حکومت دکتر مصدق پیش آمد حداقل در
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یکی دو مورد ص ت نظر ایرج به اثبات رسید .ولی نمیتواخ گفت پس در تمام م وارد
موضع ایرج درست بوده .نه این طور نی،ت .البته تصادفا اول ین ک ،ی ک ه در قب ال
دولت آقای دکتر مصدق موضع درست گرفت ایرج بود .و انصافا باید ب ر آخ ص ه
گااشت .در قدر دم ک،ی بخوادد ایرج را نفی کن د ای ن س ابقه ت اریخی ی ک حقیق ت
م رز است و نباید نادیده اش گرفت.
کیا دم به ن وی می خوادد در این موضع مثبت سهیم شود .ولی این طور نی ،ت.
چوخ آخ زماخ در دروخ ردبری حزب مواضع کیا و قاسومی نزدی ک ب ه د م ب ود و
اصال در آخ فراک،یونی،می که وجود داشت اینها غالب ا ب ا دم دیگر بودن د و ای ن در
حالی بود که احمد قاسمی برای مقابله با دولت دکتر مصدق س ماجت م ی ک رد! ول ی
اینکه ب ثدای سیاسی شاخ واقعا موضعگیریشاخ در قب ال دول ت مصودق چگون ه
بود من بی اطال د،تم .خوب در کدامشاخ اظهاراتی می کنند ولی آنچه که م رز و
م،لم د،ت یکی موضعگیری مثب ت ایرج و دکت ر محمدحسوین تمودن عض و کمیت ة
ایالتی تهراخ ن،بت به دولت دکتر مصدق و دیگری موضع دکتر فوروتن اس ت .اینه ا
بارز است و تاثیر آخ در کمیته ایالتی ته راخ و فش ار کمیت ه ای التی ب ااخره ردب ری
حزب را به این نگرش میرساند که موید این موضع باشد.
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 چون ما به مسائل تشکیالتی حزب عالقهمند هستیم  ،میخواستیم ببینیم کـه آیـا
هیئت رئیسه پلنوم  ،اسم ایرج اسکندری را از لیست کاندیداها حذف کردند؟
آیا هیئت رئیسه میتواند چنین کاری را انجام دهد و اگر موافقی وجود داشت  ،چگونه
میتوانست آن را ابراز کند؟

 کنگره بزرگترین گرددم ایی ح زب اس ت ک ه در آخ کادرد ا و م ،ئواخ ح زب و
نمایندگاخ شع و شهرستاخدا و  ...شرکت میکنند  .پلنوم گرددمایی اعض ای کمیت ه
مرکزی و گاه کادردا و در نتیجه م دودتر از کنگره است .از وظایف کنگره انتخاب
اعضای کمیته مرکزی یا برکناری آنهاست .اگر در فاصله دو کنگره اکثری ت ردب ری
حزب عدم صالحیت یک عضو کمیته مرکزی را اثبات بکند در چند پلنومدا نمیتوانن د
م،ئولیت عضویت کمیته مرکزیاش را لغو بکنند ولی می توانند منجم د بکنن د تعلی ق
بکنند .ولی پلنومدا در مورد دیئت سیاسی و دیئت دبیراخ م ی توانن د ای ن تص میم را
اتخاذ کنند.
در پلنوم دفددم در ودله اول انتخاب مجدد دیئ ت سیاس ی در دس تور ک ار ب ود.
کاندیدادایی مطرح شدند .ما دم لی،تی دادیم و اعالم کردیم که رفق ا ب رای رای دادخ
در نظر دیگری دارند می توانند اعمال کنن د .ی ا بعض ی اس امی ای ن لی ،ت را ح اف
میکنند یا اسامی دیگری می افزایند.

 باز گذاشته بودند ،رد صالحیت نبوده؟

 بله باز گااشتیم  .یعنی به این ترتی این لی،ت باز ای ن امک اخ را ف رادم ک رد ک ه
رفقای رای ددنده متوجه شدند ما نظر خوشی ن،بت به ایرج و حمید صفری ن داریم.
چیزی نگفتیم ولی وقتی در لی،ت پیشنهادی ما نی،تند خود به خود دمه م ی فهمن د.
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ضمن آنکه از مدتدا قبل در این زمینه ب ث فراواخ بوده .این بود که اص ال ب ه اتف اق
آراء تایید کردند .حتی یک رای به نام رفیق ایرج نوشته نشد حتی یک رای!

 رای گیری علنی بود ؟

 بله .پلن وم دف ددم پلن وم وس یعی ب ود .چ وخ ع الوه براعض ای کمیت ه مرک زی
کادردای فعال حزب دم دعوت شده بودند .که اتفاقا از بین دماخد ا م ا ع دهای را ب ه
عنواخ مشاور کمیته مرکزی انتخاب کردیم .چوخ به نظ ر م ا واقع ا بای د ب ه اعض ای
جواخ و بچهدایی که در ایراخ کار و فعالیت کرده اند م،ئولیت سپرد .م ا خیل ی روی
این م،ئله اصرار داشتیم .مثال فالخ رفیق سالمند ما تجربیاتش ارزنده است خ وب از
تجربه اش در یکی از شعبهدا استفاده بکنیم.
این عزیزاخ دانششاخ بینششاخ خیلی ارزشمند اس ت ول ی در کارد ای روزم ره
نمی توان،تند کار بکنند .آخ دوندگی که ما میکردیم در تواخ آنها نبود .م ن ک ارم در
شعبه روابط عمومی بود که به خودی خود این دمه رفت و آم د داش ت .ول ی ش عبه
روابط بین الملل و شعبه بازرسی و رسیدگی دم بود .معد اا گ اه جوانشویر ب از د م
میگفت «رفیق عمویی رشت فالخ کار را داریم  .رفیق عمویی ادواز ف الخ گرفت اری
را داریم » .و ما باید می رفتیم و این گرهدا را باز م ی ک ردیم .چ وخ در واق ع رفق ای
کادردای حزب بیشتر ما را میشناختند .یا در زنداخ با ما بودند یا با اسم و سابقه م ا
آشنایی داشتند .البته برای رفقایی که از خارج آم ده بودن د حرم ت قائ ل بودن د  .ام ا
گره دا را ما می توان،تیم باز کنیم  .مضافا اینکه تعدادی از اینها مثل رفی ق آگواهی ی ا
رفیق بهرام دانش واقعا سنشاخ به جایی رسیده بود که ب ا دش واری ک ار میکردن د.
بالنتیجه ما در دعوت از برخی کادردای جوانماخ اصرار داش تیم و موق ع رای گی ری
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دم برایشاخ تبلیغ کردیم و تعداد زیادی دم به عنواخ مش اور کمیت ه مرک زی انتخ اب
شدند.

 پلنوم را چه کسی اداره می کرد؟

 جل،ه پلنوم را دو نفر از رفقای دیئت سیاسی یا دیئت دبیراخ اداره م ی کردن د ک ه
من یکی از آنها بودم .مدتی مریم زمانی رضا و گادی حجری کنارم ب ود .یعن ی نف ر
دوم مرت عوض می ش د ول ی م ن ثاب ت ب ودم .در واق ع جل ،ه پلن وم را م ن اداره
میکردم .که این دم در زنداخ وبال گردنم شد :
وقتی م،ئله شو تلویزیونی پیش آمد ماموریت اداره آخ را ب رایم تعی ین کردن د .ک ه
گفتم من اصال سابقه ای ن کارد ا را ن دارم .گفتن د « پلن وم دف ددم را چ ه ک ،ی اداره
میکرد؟!»
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 چنین بازتابی نداشت .چوخ دوستاخ زیادی از بچه دای ف دایی داش تیم ک ه بن ا ب ه
توصیه خود حزب دمچناخ در سازماخ مانده بودند ولی ب ه دیچوج ه گزارش ی داده
نشد دال بر اینکه از جان بدنه یا دیگراخ در قبال چنین موضعگیریی مقاومتی شده یا
اگر شده احیانا نظرات منفرد و  ...بوده.
شاید مثال رفیقی از مرکزیتشاخ به نام امیر ق امیر نام م،تعارش ب ود ن ،بت ب ه
تاریخچه حزب ایراد بیشتری می گرفت  .ب هرغم اینک ه از نظ ر خ ود ح زب د م نق اط
گردی مانند  2۸مرداد شرکت در کابینة قوامالسلطنه نهضت مل ی و  ..م ورد انتق اد
بود و امیر دم به طور کلی موضع مثبتی ن،بت به حزب داشت ولی دوباره ب ه دم اخ
ایراداتی که قبال مطرح شده بود بازگشتی می کرد .ولی س رانجام دمراد ی میک رد و
در روزنامة «کار» با رفیق ما دانش ح،ابی دمکاری میکرد .
من واقعا ترجیح م ی دادم ک ه دم اخطور ک ه ای ن دوس تانماخ ب ا ط رح نظ رات و
ایراداتشاخ فضای گفتگوی سازنده ای را فرادم می کردند که به ب ث م ی نش ،تیم و
در پایاخ دم به نظر می رسید نتیج ه بخ ش ب وده دیگران ی د م ک ه احیان ا ایرادات ی
داشتند و این دوستاخ نمیتوان،تند قانعشاخ بکنند باید دعوت می شدند .ما دیچ منعی
نمیدیدیم که در یک از رفقای فدایی که مایل باشند در این اجالس ش رکت کنن د .ول ی
در پایاخ منجر به شرکت من و آقای کیانوری در جل ،ات مرکزیتش اخ ش د و در آخ
جمع دم ما با نظر مخالفی مواجه نشدیم .در واقع زمانی یک چنین برنام ه ای ب ه ک ار
گرفته شد که در مجمو فداییدا موضعشاخ مشابه حزب شده بود.

۸3/۶/3





آقای عمویی  ،مسئلهای که شما راجع به  ۲۸مرداد تعریف کردید کـه وقتـی

بعد از  ۲۸مرداد با مسئولین حوزههای حزبی بحث می کردید ،گاه میدیدید کـه نظـر
آن افراد شبیه نظر خود شماست( ،نظر خودشان) ولی نظری که متعلق به حزب است ،
انگار نظری نیست که قاعده حزب داشته باشد.
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در سال  ۶0ما شاهد این هستیم که انتقادات بسیار زیادی (از درون حزب یعنـی خـود
حوزهها) به سمت و سوهایی که حزب میگیرد وجود دارد!
مثال در مورد افغانستان  ،وقتی آقای کیانوری به سؤالی در این زمینه جواب میدهد،
یعنی اینکه دغدغه ای وجود دارد که به سـؤال جـواب میدهـد؛ در مـورد افغانسـتان
خیلیها می پرسیدند که چرا باید دفاع کرد ،حتی خـود شـما هـم پـس از بازدیـدتان ،
نظرات منفی داشتید .ولی به خاطر حرف دکتـر کیـانوری نگفتیـد و آن مسـئله را در
مجموعههای حزبی خیلی مطرح نکردید .
آن پرسشی که در مورد افغانستان میپرسند ،دکتـر کیـانوری جـواب میدهـد کـه
«ببینید رفقا ،ما در اردوگاهی هستیم که یک حزبی با نقشـهای بـه گسـتردگی جهـان
روبهروست و در مورد چیدن نیروها باید به گستره جهان فکر بکنیم؛ وقتی عملی انجام
میدهد ،ما در این رفتار  ،در مقام قضاوت نیستیم و » ...و چنین جوابهایی میدهـد .
که میتوان به این ،صفت «چپ اردوگاهی» داد.
من فکر می کنم که این «چپ اردوگاهی» یـک مقـدار بـا سانترالیسـم دموکراتیـک
متفاوت است .یعنی اینکه این در قسمتهایی دچار تناقض میشود! نیروهایی هستند
که در قاعده حزب  ،حتی در رهبری حزب  ،مثل خود شما  ،نسبت به قضیه ای انتقـاد
دارند ولی فقط به خاطر مصالح «چپ اردوگاهی» بیان نمی شود و حتی جهتگیریها
هم عریان نمیشود .شما این تباین را میبینید؟ این تنافر را می بینید؟


اگر خودماخ را در فضای حزبی آخ زماخ قرار بددیم و این خیل ی ادمی ت دارد

بهتر داوری میکنیم .امروز وقتی ص بت از ات اد ش وروی میش ود دمگ اخ ب ه ی اد
حیدر علیاف و اسالم کریماف و شوواردنادزه و  ...میافتن د! خ وب ات اد ش وروی
برای ما این طور نبود ؛ ات اد شوروی حزب کمونی،ت ات اد ش وروی ی ک ح زب
لنینی بود که انقالب اکتبر را انجام داده و جن دوم جهانی را ب ا پی روزی پش ت س ر
گااشته دشواریدای اول انقالب را رد ک رده دس تاورددای ب زرگ داش ته اس ت و
اصال نمی دانیم دروخ آخ چه خبر بوده است  .به جایی رسیده ک ه یک ی از ق درتدای
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بزرگ دوگانه جهانی شده است که در مقابل امپریالی،م این طور دستاورددای ب زرگ
عرضه کرده و شیفتگی خاصی برای کمونی،تدای جهاخ ب ه وی ژه ب رای تودهاید ا
ایجاد کرده است.
در برخورددایی که با احزاب دیگر داشتم دیدم یک دسته احزاب د ،تندکه خیل ی
شیفته ات اد شوروی د،تند به ویژه احزاب کش وردای پیرام ونی و جه اخ س ومی .
اروپایی دا دم ن،بت به ات اد شوروی اح،اس احترام داشتند ولی دماخ نکت ه ای ک ه
ت ت عنواخ «اروکمونی،م» مطرح شد دقیق ا نش انه ای ن ب ود ک ه ی ک نوانسقتف اوت
مالی م وجود دارد .حزب کمونی،ت فران،ه حزب کمونی،ت اسپانیا حزب کمونی،ت
ایتالیا ورای آخ تعلق اردوگادی ویژگیدای خودشاخ را دارند.
اما چنین چیزی اینجادا وجود نداشت! جز حزب کمونی،ت دندوستاخ

در زم اخ

لنین در کمینترخ که ما شادد ب ثدای پلمیکی بین ردبرانشاخ و اینه ا ب ودیم؛ و ت ا
حدودی دم من در لبناخ در ص بتدایی که با رفیق جورج حاوی داشتیم شادد ب از
بودخ ح زب کمونی ،ت آخ ب ودم؛ ول ی م ثال ب ا رفی ق بکتوا

از س وریه ب ا رفی ق

عزیزمحمد از عراق چنین نبود .نمیخوادم بگویم اینها مشابه ما بودند یک مق دار آخ
طرفتر بودند.
اگر در آخ فضا قرار بگیریم م ی بین یم مص الح ات اد ش وروی ایج اب ک رده و
شرایط معینی بوده که به در حال در افغان،تاخ حضور نظ امی پی دا ک رده اس ت .آخ
روز من بعد از اینکه رفتم و افغان،تاخ را دیدم صری ا گفتم این کار ب ه ض رر ات اد
شوروی است اصال به ضرر اردوگاه است! ولی آخ زماخ جدی گرفته نشد .و نتیجت ا
منِ طرفدارِ اردوگاه طرفدار مارک،ی،م لنینی،م و ی ک کمونی ،ت ترجیح م ی دد م
مقداری کوتاه بیایم!
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امروز است که در نگرش کمونی،تی این ای ده برج ،ته میش ود ک ه دموکراس ی
سوسیالی ،تی دموکراس ی اح زاب کمونی ،ت ج زء ج دایی ناپ ایر از تئ وری و
ایدئولوژی آخ است و باید حتما رعایت بش ود! ب ه وی ژه از ای ن نظ ر ک ه ن ه فق ط در
دوراخ حرک ت و فعالی ت ب رای پی روزی سوسیالی ،م بلک ه ب ه وی ژه زمانیک ه ای ن
پیروزی ت صیل شد این دموکراس ی ادمی ت تعی ین کنن ده دارد! در غی ر اینص ورت
ب ث بر می گردد در غیر این ص ورت سوسیالی ،م س اخته نخواد د ش د! چه ار ت ا
کارخان ه درس ت میش ود ام ا ان ،اخ جامع ه سوسیالی ،تی ن ه! چ وخ ان ،اخ
سوسیالی،تی است که سوسیالی،م را پدید میآورد آخ نظام صرفاً روی کارخانه به
وجود نمی آید! این خیلی ادمیت دارد! و این ب ه نظ ر م ن تجرب های اس ت ک ه بع د از
فروپاشی ت صیل شده است.
 یعنی آن موقع واقعا مفهوم «سانترالیسم دموکراتیک» تبدیل شـده بـود بـه نـوعی
شیفتگی به شوروی! یعنی اینکه در درون حزب یک سری نظرات باال میآید که شاید
مخالف شوروی باشد ولی این روایت کامال حذف میشود و آن روایـت رسـمی کـه از
برادر بزرگ میآید پذیرفته میشود! آیا واقعا چنین چیزی بود؟ نمـی خـواهم منفـی و
مثبت آن را بگویم فقط اینکه واقعیتش...

 بخش دوم پرسش شما بیربط اس ت .ببینی د اص طالحی ب ه ن ام «سوویتی ،م» آخ
زماخ مطرح بود که این را معادل «انترناسیونالی،م» میگرفتند و امروز م ا م ی بین یم
که این دو با دم تفاوت دارد.
خوب آخ زماخ دم ک،انی بودند که به سوویتی،م ایراد می گرفتند ولی ما اینها را
در قال نوعی «تروت،کی،م» یعنی بیماری ضد شوروی  Anti Sovietismمیدی دیم!
البته الزاما به این معنا نی،ت که مقابل دم قرارش بددیم؛ ولی این دا مترادف نی،تند.
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 گاهی اوقات میتوانند همپوشانی داشته باشند.

 بله ازم نی،ت آدم  Antisovieticقضدشوروی باشد تا این دو تا را یک ی نگی رد.
ولی ما م،ئله را آخ طور میدیدیم.
 خوب  ،شما که یک مدت با گروه بیژن و ...در زندان با هم بودید؟ یعنی اول آنهـا
را آوردند بند  ۴پیش شما  ،بعد بردند بند ، ۳هیچ صحبت کردید؟ هیچ با خـود بیـژن
وارد پلمیکی شدید؟

 با بیژن یک مااکره خیلی کوتاه داشتیم .در آخ چند ساعتی که پیش ما بود فرص ت
کوتادی بود که من سعی کردم از آخ فرصت استفاده کنم نمیدان،تم اینه ا ب ه زودی
میروند! ولی دماخ اشتیاق اولیه خیلی زود ما را به ص بت واداش ت .ول ی اص ال ب ه
م،ائل بین المللی نرسید.
درباره خود مشی آنها ص بت کردیم و دمه ب ث روی این م،ئله گره م ی خ ورد
که «شما میگویید ما این کار را م یکنیم بع د ت ودهایاش م یکنیم! » آخ ر چط وری
تودهایاش میکنید؟ رادکارتاخ چی،ت؟ خیلی خوب اس ت اگ ر ت وده ای بش ود .ول ی
چطور شما تودهایاش میکنید؟
 این نیروهای چپ مستقل  ،چپهایی که در عین حال کـه بـرای شـوروی احتـرام
زیادی قایل میشدند  ،در عین حال به شیوه انترناسیونالیستی کار می کردند .میگفتند
ما مشکالت خودمان را داریم و قرار نیست با شوروی گره بخوریم.

 بله مثال من با عزیز سرمدی و عباس سوورکی ک ه در ع ادل آب اد ب ودیم بیش تر
توان،تم ص بت کنم .اینها نگرششاخ به ات اد شوروی خیلی مثبت بود اما دیچ وق ت
سازماخ فداییاخ عقیده نداشتند که با آنها پیوند بزنند .البته از گفته دایش اخ برمیآم د
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که ح،رت نوعی ارتباط حزب با ش وروی را ب رای س ازماخ خودش اخ میخوردن د
خیلی مش تاق ای ن بودن د ک ه چن ین رابط ه ای را ب ا ات اد ش وروی داش ته باش ند.
کوششدایی دم آغاز کرده بودند و این کوششدا دم به ابتکار بیژن بود چ وخ بیژن
به ارتباط با ات اد شوروی و اصالت شوروی عمیقا اعتقاد داشت؛ ضمن اینک ه ن ،بت
به سیاستدای ات اد شوروی انتقاداتی داشت.
 آیا در این زمینه به نظر همسنخ نمیرسیدند؟ یعنی از یک طرف نسبت به شـوروی
احساس دوستی و عالقه را دارید و از طرف دیگر به قول آن دوستان «سیاست نسبت
به شوروی باید دوستانه باشد ولی مصالح خودمان نیز مطرح است و این را هم سـابقه

شوروی سر قضایای آذربایجان  ،فروش سالح به شاه و ...نشان داده است» .
در حقیقت انتقاداتی که چپهای مستقل نسبت به شوروی داشتند ولی در عـین حـال
رفاقت و برادریی هم در سخنانشان احساس میشد ،آیا این قسمت بحـث بـرای شـما
جذاب نبود؟


به کار بردخ اصطالح «چپدای م،تقل» نشانگر آخ است که شما حزب توده ایران

را واب،ته به ات اد شوروی میدانید .یعنی شما بین «دمب،تگی» و «واب،تگی» تف اوتی
قائل نی،تید! بگاریم.
به باور من فهم مارک،ی،م نیاز به آموزش دارد اما این دوستاخ دنوز مارک،ی،م را
آنچناخ که د،ت فرا نگرفتهاند! تلقی ما ای ن ب ود ک ه ک انوخ آم وزش مارک،ی ،م
لنینی،م ااخ دماخ مدرسه عالی حزبی در ات اد شوروی است  .و خیلی از رفق ای م ا
دم در دمانجا ت صیل کرده و مارک،ی،م را فرا گرفته بودند .نه فقط در حزب ما بلکه
اکثر قری به اتفاق ردبراخ احزاب کمونی،ت دنیا دوراخِ آموزشدایشاخ را در م ،کو
و در آخ مکت گاراندند .بالنتیجه نه فقط آموزشد ا بلک ه دلب ،تگیدا و عالی ق د م
موج شده بود که یک چنین کانونی دمواره مطمح نظرشاخ باشد.
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خوب تجربه عملی دم که در برخورد با ای ن دوس تاخ ف داییماخ در اوای ل دد ه
پنج اه در زن داخ رخ داد نش اخ م یداد ک ه اینه ا به ره چن دانی از آموزشد ای
مارک،ی،م لنینی،م ندارند .عشقشاخ صداقتشاخ فداکاریش اخ اص ال خدش هناپایر
بود .اما جز چند نفر که به گماخ م ن م ثال بیوژن در راسش اخ د ،ت و ت ا ح دودی
حسن ضیاءظریفی کمتر با بچهدای دیگرشاخ برخورد داشتم

ول ی در م ااکراتی

که با عزیز سرمدی داشتم اصال آگادی چن دانی در زمین ه مب انی تئوری ک نداش تند.
ج ،ارت و عشقش اخ اص ال ح رف نداش ت! ول ی واقع ا ب ه عن واخ ی ک
مارک،ی،ت -لنینی،ت نمیشد از ک،انی نظیر عزیز یاد کرد.
پ یش میرفتن د عالقهمن د بودن د و بای د

اینها ک،انی بودند که باید در این مکت

یواش یواش آموزش پیدا میکردند .بالنتیجه وقتی که ای ن کاس تی تئوری ک را در ای ن
دوستاخ میدیدیم طبعا در نگ رش آنه ا در م ورد رواب ط ب ین المل ل د م ی ک چن ین
کاستیی اح،اس میکردیم .یعنی نوعی ناسیونالی،م در نگرش سیاسی ایدئولوژیکی
در اینها اح،اس میکردیم.




نوعی پس مانده خرده بورژوازیسم.

کما اینکه غالبا دم سابقه کار در «جبهه ملی دوم» داش تند ؛ و جال

اس ت ک ه د م

دوستاخ فدایی ما دم بچهدای «سازماخ مجاددین خلق» دمه ک،انی د،تند که در آخ
ایامی که فقط یک کانوخ برای فعالیت علنی علیه رژی م ش اه وج ود داش ت آخ د م در
آغاز دده چهل دمه متاثر از حرکت ملی آخ زماخ بودند و وقت ی ک ه کاس تیدای ای ن
حرکت را اح،اس کردند راه خودشاخ را در پیش گرفتند و جدا شدند.
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حاا که راه خودشاخ را جدا کردند آیا دیگر برخ وردار از خصوص یات آخ جبه ه
نی،تند؟! ما فکر میک ردیم د ،تند و فک ر میک ردیم د ر ک دام در م ،یری ک ه آغ از
کردهاند و پیش میروند به تدریج خالص میشوند.
به دمین علت دم وقتی من با رفقای فدایی چه در زنداخ و چه پس از آخ برخ ورد
میکردم وقتی روابط صمیمانهای پیش میآمد و مثال آنها به من عالقهمند میش دند و
میگفتند «رفیق عمویی! تو اصال مال ما د،تی! » من میخندیدم و میگفتم «ش ما د م
مال ما د،تید ما یکی د،تیم! » چوخ واقعا باور داشتم به این سالمت و ص داقتی ک ه
در اینها د،ت و میدیدم که اگر این م،یر را طی کنند اجرم تودهای خوادند بود! 

 یک سری انتقاداتی که در سطح روشنفکری مطرح میشد این بود که مثالً ذهنیت
بچههای فدایی استالینیستی است و درداخل خودشان رفتار دموکراتیکی ندارند و بحث
و فحص زیادی درداخلشان صورت نمیگیرد  .ولی به نظر میرسد کـه روابـط حـزب
توده با «حزب مادر» باید ارث استالینیستی بیشتری به جای گذاشته باشد !
حاال چگونه است که بعد از  ۲۵سال فداییان تکه تکه شدند و به هم تهمـت میزننـد
ولی در مقایسه  ،پس از  ۲۵سال شما حاضر نیستید بسیاری از اختالفـات و مسـائل را
بیان کنید؟ و این برای من عجیب است!
به نظر من این نمیتواند به علت تقارب ایدئولوژیک باشد  .نمیتـوانم درک کـنم کـه
بچههای فدایی هم همین ایدئولوژی را داشتند ولی نتوانستند با هم نه تنها کنار بیایند،
بلکه حداقل با هم محترمانه برخورد کنند!...

 نه با اصطالح «استالینی،م» و «حزب مادر» موافق د،تم نه میراثی به ن ام «می را
استالینی،م» به حزب توده ایران منتقل شده بود.
درباره دوستاخ فدایی باید بگویم این ایدئولوژی در میانشاخ جا نیفتاده بود .آخر بای د
از آخ منطق علمیاش برخوردار ش ده باش د .ک ،ی ی ا گرود ی ممک ن اس ت س الدا
خودش را مارک،ی،ت معرفی بکند ولی خیلی روی مارک،ی،م کار نکرده باشد .دماخ
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طور که اشاره کردم اینها عاشق مارک،ی،م د،تند ولی چن د ت ا کت اب مارک،ی ،تی
خواندند؟ یا اگر خواندند چقدر روی آخ کار کردند ب ث کردن د و گوش ه د ایش را
باز کردند ؟ این طور نی،ت.
ببینید من یک وقتی با یکی دو تا از این دوستاخ فدایی ماخ در زنداخ مواجه شدم .
دماخ سال اولی که این بچه دا آمدن د ت ازه حادث ه س یادکل رخ داده ب ود  .وقت ی ک ه
ص بت «رد تئوری بقا» شد و یکی از این بچه دا به استناد آخ می خواست حرف م را
رد کند خوادش کردم که ابتدا من را از این نظریه آگاه کن د ک ه ب دانم راج ع ب ه چ ه
میخوادم ب ث کنم  .شاید خودم قبول کردم  .اصال بیخود با چی مخالفت بک نم ؟ ای ن
دوست عزیز ما بعد از کمی ص بت گفت «آقای عمویی حقیقتش درست یادم نی،ت! »
من میخواستم به عنواخ یک شاگرد واقعا یاد بگی رم  .ول ی چ وخ دیگ ر نمیتوان ،ت
سرسری آخ مطال را برای من بیاخ کند گفت یادم نی،ت .ش ما ببینی د براس اس ی ک
چنین نگرشی می خوادد نظرات من را رد کند .مارک،ی،م را دم مطالعه نکرده بودند.
دیگر اینکه اینها جواخ بودند  .جوانی خیلی تاثیر دارد  .حزب کم جواخ نداشت ولی
آدمدای پر تجربه دم زیاد داشت  .حزب تجربه برخورد با مصطفی فاتح انگلی،ی ب ا
خلیل ملکی و انشعاب آنها و بعد دم با «سازماخ انقالبی» را داشت  .اینها تجربه د ای
ارزشمندی بود و دمیندا مقدار زیادی پختگی به وجود آورده بود که در برخ ورد ب ا
نظرات مخالف با منطق مواجه شود.
برانگیختگی دیچ مشکلی را حل نمیکند  .بله شما ممکن است با پ اره ای از نظ رات
من مخالفت بکنید .خوب من اول باید بفهمم مادیت مخالفت شما چی،ت ؟ چه ب،ا م ن
در پاره ای ازنظرات شما شریک باشم .آخ زم اخ ای ن پختگ ی در دوس تاخ ف داییماخ
نبود .یواش یواش راه درازی را طی کردند تا شدند فداییدای امروز .
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امروز وجوه دموکراتیک در بچه دای فدایی قابل توجه ش ده .ام ا ب ا ای ن دم ه در
مرکزشاخ ن،بت به فرخ خیلی سختگیری می کنند  .چوخ معتقد د،تند که فرخ زیادی
آخ طرف افتاده  .یعنی بعضی شاخ در مورد او حتی لفظ «لیبرال» به کار می برند .م ن
فرخ را بچه خوش فکری میدانم؛ منتها خوش فکریاش زیادی  ...نظیر آنچه که اخی را
جمشید طاهری پور در روزنامة« کار» نوشته و اشاره ک رده ک ه :م ا ب ا چوهگوارا و
کاسترو و ماریگال آغاز کردیم بعد به لنین رسیدیم بعد از لنین به دورانی رسیدیم
که نیاز به سخن نو بود و سخن نوِ زمانة نو دم «سوسیال دموکراسی» است .
م ن ب رایش پیغ ام دادم ک ه آی ا منظ ورت «سوسیالی ،م دموکراتی ک» اس ت ی ا
«سوسیال دموکراسی» ؟ اگر منظورت دومی است باید گف ت «سوس یال دموکراس ی»
سال داست که امت انش را پس داده و به صورت ی ک نظ ام سیاس ی م دافع س رمایه
داری در آمده .منتها امروز با لعاب «دولت رفاه» و  ...جلوه ک رده ول ی «سوسیالی ،م
دموکراتی ک » ناش ی از ی ک تجرب ه ت اریخی دفت اد س اله اس ت .سوسیالی ،م واقع ا
موجودی بود که کاستیدایش به آنجا رساندش که فروپاشی رخ داد .تجرب ه ت اریخی
ب رای د واداراخ سوسیالی ،م واقع ی پدی د آم د ک ه بدانن د عنص ر دموکراس ی از
سوسیالی،م تفکیک ناپایر است  .در سوسیالی،تی به امر دموکراسی ک م به ا بدد د
خود سوسیالی،م زیر عالم ت س ؤال م ی رود .سرش ت سوسیالی ،م و دموکراس ی
واقعا با دم دمخواخ است.
درک آسی دای کم توجهی به دموکراسیِ سوسیالی ،تی تجرب ه ارزن دهای ب رای
مجموعة جنبش کمونی،تی جهانی است .فروپاشی ات اد شوروی باعث لطمات ب زرگ
و پیام ددای خیل ی دش واری ش د و اساس اً ی ک موقعی ت اس تثنایی برت ری ب رای
امپریالی،م جهانی فرادم آورد که بعد از فروپاشی دم می بین یم چ ه سیاس تی را در
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جهاخ در پیش گرفت ه! ک ه ای ن از آث ار وتبع ات نبودی ک چن ین نی روی ب ه اص طالح
موازنهگر قکنتر پواخ دیگری است.
چوخ تا آنجایی که خاطره تاریخیام اج ازه میدد د بیش تر اح زاب کمونی ،ت را
گرفتار یک چن ین کاس تیی میدی دیم؛ یعن ی «ک م به ا دادخ ب ه دموکراس ی» .اح زاب
کمونی ،ت کش وردای اروپ ایی دقیق ا ب ه ل ام ش رایط وی ژ جامع ه ش اخ ن ،بتا
دموکراتیک تر بودند ولی با این دمه در آنجا دم این م دودیتهای نگرشی واقعا وجود
داشت .گویی باید یک شوک وارد می شد که یادماخ بیفتد.
ببینید دوستاخ عزیز! قبال ب ثی مط رح ش د ک ه چ را وقت ی روزنام ه «می زاخ» را
توقیف کردند ما اعتراض نکردیم؟! واقع ا بای د م ا اعت راض م ی ک ردیم  .ای ن نش انة
کمرن بودخ عنصر دموکراسی در مجموعه جنبش کمونی،تی منجمله در کشوردای
سوسیالی،تی است .این به نظر من یک تجربه تاریخی ب،یار مهمی است! میت واخ ب ا
لیبرالدا مخالف بود ولی آنجایی که حقی حقی که متعلق به دمه است ضایع میشود
باید صدای اعتراضت بلند شود.

 در درون حزب توده چگونه بود؟ آیا آن حالت غیردموکراتیک دیده مـی شـد؟ .مـن
بحثهای داخلی را میخواهم بدانم  ،چون برآیند بیرونیاش چندان دموکراتیک نبود !
مثالً گفته میشد که «خوب شد میزان را بستند» و ...

 ببینید ! قبال دم اشاره ای کردم ؛ در یک جامع ه اس تبداد زده آدمد ای دم وکرات
کمتر پیدا میشوند .حزب توده ایران دم در یک م یط استبداد زده پایه گااری ش د و
به وجود آمد .به رغم اندیشة برتری که داشت با وجود تجربه سازمانیی که فراتر از
گروه دای دیگر داشت ولی به در حال اعضایش آدمدای دمین جامعه بودند.
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من دمواره این جوامع را به باتالقی تشبیه می کنم که افراد در م ،یر پیش رفت ب ا
آخ مواجه می شوند و برای این که به یک م یط پاک و سالمی برسند ناچ ار بای د از
آخ بگارند .عده ای اصال جرئ ت نم ی کنن د در ای ن ب اتالق ق دم بگاارن د و در دم اخ
بردوت اولی می مانند و می پوسند و از بین می روند  .ع ده ای ای ن ش جاعت را پی دا
میکنند .عدهای فقط شجاعت نی،ت ـ منطقا دم به اینجا می رسند که برای رس یدخ
به آخ منطقة سر سبز باید از اینجا گاشت  .در این روند امکاخ ندارد ک،انی که از این
لجنزار پر از کاستیدای معین جاخ به در می برند پاکیزه بمانند  .حتم ا آلودگید ای
این باتالق را بر پادایشاخ دارند .منتها عناصر آگ اه م ی کوش ند پ س از رس یدخ ب ه
منطقة پاک این آلودگیدا را از خود بزدایند و از بین ببرند.
این اص ل «کریتی ک» و «ات و کریتی ک» قانتق اد و انتق اد از خ ود در واق ع یک ی از
اصولی است که اگر درست رعایت ش ود آخ وق ت ای ن آدمد ایی ک ه ب ر خاس ته از
جامعة استبداد زده د،تند آرام آرام با نقد خودش اخ تکام ل م ی یابن د  .واقع ا اگ ر
انتقاد فقط معطوف به کاستیدای بیرونی باشد و به صورت انتق اد از خ ود در نیای د
دیچ تعالی در خود فرد به وجود نمی آید با توجه به اینکه قبول داریم به در حال این
شخص تربیت شد دمین جامعه است و دمین کاستی دا را به دمراه خودش دارد.
شما اشاره کردید که حزب در درونش چگونه بود؟ واقعیت ای ن اس ت ک ه م ا د م
دماخ آدمدای جامعه ماخ بودیم.نهایتش فهمیده بودیم که ای ن جامع ه ای ن ای رادات را
دارد و ما دم آدمدای پرورش یافتة دمین جامعه د،تیم .با لنتیجه ج زو برنام ه د ای
درونی حزب در سه ماه یک بار جل،ه انتق ادی وج ود داش ت .ای ن جل ،ات انتق اد
ب،ته به اینکه چقدر جدی تلقی بشود می توان،ت ب،یار مفید باشد  .من به دیچ وج ه
ادعای این را ن دارم ک ه دم ة برنام هدای «انتق اد» و «انتق اد از خ ود»ی ک ه در دروخ
تشکیالت حزب به کار گرفته می شد کامال دقیق و پاس خگوی نیازد ای ی ک س ازماخ
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حزبی مثل حزب توده ایران بود؛ اما به در حال چیزی بود که نتایج چشمگیری د م از
آخ عاید می شد .طرف اح،اس می کرد سه ماه دیگر باید پاس خگوی ک ارش باش د
پاسخگوی رفتارش باشد .
بعضی وقتدا در حالیکه انتقادات جدی ن،بت به فردی وج ود داش ت و خ ودش
دم می دان،ت و باید روی آخ تکیه می کرد دنگام انتقاد از خود انتقادات سط ی را
مطرح میکرد .مثال در دروخ حزب ن،بت به یک رفیقی ـ که مهندس دمدور من بود
انتقادات جدی وجود داشت که باردا به خودش دم گفته بودن د و او د م وع ده ک رده
بود که بر طرف بکند  .این رفیق روز «انتقاد از خود» گفت که «رفقا من جدی به خودم
انتقاد دارم که به جای اینکه راس ساعت فالخ بیایم یک ثانیه دیرت ر آم دم  » .یکب اره
دمه زدیم زیر خنده! رفیق عزیز آخر یک ثانیه چی،ت؟ این حرفدا ک دام اس ت؟ ...ب ه
در حال بعضی وقت دا دم تبدیل به یک شوخی می شود .اما واقعا رادکارد ا و اب زار
گوناگوخ اگر درست به کار گرفته شود می تواخ نتایج ارزنده ای از آخ گرفت.
یکی از اشکاات کاردای ما منجمله در حزب دم این است که برخ ی اص ول ب ه
اندازه کافی جدی گرفته نمی شود  .مثال یکی دم ین اص ل «سانترالی ،م دموکراتی ک»
است .بعد از حوادثی که رخ داد و ص بت «چپ نو» و  ...پیش آمد پ اره ای در جه ت
نفی اصل «سانترالی،م دموکراتیک» سخن گفتند! من به حک م تجرب ه واقع ا اعتق اد
دارم اگر «سانترالی،م دموکراتیک» درست رعایت ش ود ک ار س ازمانی د م س اماخ
خودش را می یابد .و چگونگی رسیدخ به یک نظ ر مش خص و ب ر پای ه آخ اتخ اذ
مشیِ معین با بهره گیری از دمه ظرفیتدا و توانمندیدای دروخ این سازماخ مع ین
ممکن میشود  .به نظرات گوناگونی که رفقا دارند

ص رف نظ ر از تعدادش اخ ـ ب ه

انداز کافی توجه و بها داده می شود .اینکه م،ئله کمیت ی ی ا رقم ی کیفی ت را تعی ین
بکند چنداخ قابل اتکا نی،ت .واقعا ممکن است ی ک نف ر نظ ری بدد د و پ نج نف ر نظ ر
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دیگری داشته باشند ولی اگر به م توای آخ نظر دل داده و توجه ش ود چه ب ،ا د ر
پنج نفر آخ را بپایرند .
در گاشته کمتر به جنبه دای کیفی نظرات و ایرادات و انتق ادات به ا داده میش ده
بالنتیجه «سانترالی،م دموکراتیک» تبدیل به «سانترالی،م بوروکراتی ک» م ی گردی د و
آخ وقت انتقاد سط ی کلیشه ای این می شد که «سانترالی،م دموکراتی ک» را رد ایش
کنیم این معنی ندارد! آخر آن ی ک ه داش تیم اص الً «سانترالی ،م دموکراتی ک» نب ود
«سانترالی،م بوروکراتیک» بود! بیاییم جنبه دای دموکراتیکش رابها بددیم آخ وق ت
متوجه می شویم که چقدر ارزشمند است!

 ما شاهد هستیم بعد از انتقادات بنیادی خروشچف به استالین  ،برژنف مقـدار
زیادی از این انتقادات را پس گرفت  .و در کتاب «ازدیدار خویشتن» طبری هـم مـا
نگرش برژنفی را میبینیم تا نگاه خروشچفی به استالین را...
یکی از کارهایی که خروشچف انجام داد روتاتیو (چرخشی) کردن شوراها بود .یعنی
برنامه این بود که آدم حزبی بیش از دو بار نمیتواند کاندیـدا شـود یـا اینکـه در هـر
دورهای  ،نصف اعضای رهبری باید کنار گذاشته شوند .
در حزب توده چقدر این کار اتفاق میافتاد؟ چقدر گردش نخبگان وجـود داشـت و آن
الیگارشی آهنین (به قول میشلز) را میشکست؟

 ببینید! خروشچف نقشی مخرب در حزب کمونی،ت شوروی داشت و زمینه به
قدرت رسیدخ گورباچف را فرادم کرد .اما اندیشه چرخش م،ئواخ حزبی با قوت
در چه تمامتر در این تجدید حیات حزب جایگاه خودش را پیدا کرده بود .اما درگز
حزب عمری پیدا نکرد که بتواند این اندیشه را به طور کامل بهکار گیرد.
 در تایید نقش منفی خروشچف به کتاب «خیانت به سوسیالی،م» روجر کِیران – توماس کِنی
ترجمه محمدعلی عمویی مراجعه شود.
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۸3/4/1۶

 واقعیتش این است که ما دنوز به مرحلهای که م،ئولینماخ منتخ باشند نرسیده

بودیم .از م،ئولین حوزه گرفته تاکمیتهدا دمه برگمارده شده بودند .نهایتش ما در
پلنوم دفددم توان،تیم یک پلنوم وسیعی را برگزار کنیم  .معمواً در پلنومدا اعضای
کمیتة مرکزی شرکت و م،ئولین بعدی را انتخاب میکنند .ولی ما پلنوم دفددم را
خیلی گ،ترده تر از اینکه اعضای کمیتة مرکزی باشند برگزارکردیم .تقریباً بیشتر
فعااخ چشمگیر حزب را به پلنوم دفددم دعوت کردیم.

 تقریباً شبیه کنگره؟

 تقریباً یک چنین حالتی داشت منتها خود اینها منتخ نبودند و برگزیده شده بودند.
می دانید یک ظرافت خاصی در این مطل د،ت که اگر م،ئولین منتخ نباشند آخ
خواست بدنة حزب را نمایندگی نمیکنند خواست ردهدای بااتر را نمایندگی میکنند.
ممکن است که شما به درستی دم انتخاب کرده باشید واقعاً برج،تهترین یعنی ذی
صالح ترین افراد و در نهایتِ عالقهمندی به کار حزبی را انتخاب کرده باشید اما آیا
این الزاماً مورد اعتماد و مورد قبول آخ پایینی دم د،ت؟
نباید حکم صادرکنیم که چوخ من سعی کردم بهترین را انتخاب بکنم حتماً او دم
قبول دارد .نه باید این شرایط فرادم بیایدکه خود او نمایند واقعیاش را انتخاب کند
و چه ب،ا ترکی قاعده آنچناخ باشد که آخ منتخبین ضعیفتر ازک،انی از آب در
بیایندکه شما مورد نظرتاخ بوده ردبری مورد نظرش بوده .و به گماخ من این بیانگر
واقعیت آخ تشکیالت است .و دنر این است که باچنین ترکیبی شما این سفینه را در
این دریای متالطم ددایت کنید و پیش ببرید .خیلی ادمیت دارد بها دادخ به آرای تود
حزبی و رعایت کردخ خواستدایش!

30۸

میگویید رشد کافی ندارد؟ برنامه ریزی کنید.کالس بگاارید کوشش کنید! این
ساده اندیشی وسهل گیری و ساده انگاری قضایا ما را دچار یک تنبلی تشکیالتی
میکند  .بهترین را پیدا بکنیم خودماخ بگااریم آنجا! نه بهترین دا را از میاخ آنها
تربیت کنیم و باا بیاوریم.
حاصلش این میشودکه آخ دانشجوی ت صیل کرد دانشگادی که دسترسی به
منابع دارد و مطالعه کرده نمیآید بشود م،ئول پنجاه تا نیرویی که درکدامشاخ ده
سال مبارزه کردند وکلی تجربه دارند و این دوست دانشجوی عزیز ما فقط مطالعه
دارد! آری وقتی که بخوادد حرف بزند این قدر قشن
مازیار بهروز! قشن

تو نمدش خوابیده

درکمیتهدای حزب کارکرده

حرف میزند که میشود آقای

خوش دم بوده .نمیداند این ک،ی که

امثال هدای اهلل معلم است رفیق زارع است که در

فعالیت سندیکایی استخواخ خرد کردند و حاا دم آمده اند در بخش کارگری .اینها
جاسوس نی،تند؛ اینها جاسوسی نمیکنند! اینها کار میکنند و واقعاً دم کار می کنند!
مطالعات معلم بدوخ تردید کمتر از بابک امیرخسروی بود .دانش تئوریک زارع
به مرات

کمتراز مثال فرهاد فرجاد بود؛ اینها وقتی که ب ث می کردند واقعاً غوغا

میکردند در پلمیکدا واقعاً استاد بودند توانایی باایی داشتند! اما آیا در جریاخ
روند مبارز واقعی نمیگویم درشکنجهگاهدا نه نه در ارتباط با تود مردم دم
دمین طور بودند؟!
دمین آقای فخرالدین حجازی و هادی غفاری ریختند جلو دفترحزب ما و فریاد
میزدند«حزب فقط حزب اهلل » ...باورکنید رن
نمانده بود! ولی هدای

معلم مرت

به صورت آقای بابک امیرخسروی

دختردا را می آورد وچیزدایی را که نباید به

دست مهاجمین بیفتد دمرادشاخ جاسازی میکرد و میگفت «تو برو تو از آنجا برو»
و خودش دمرادشاخ می رفت و از ابه ای جمعیت اینها را رد میکرد و خودش
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دوباره برمی گشت به دفتر .این فرد مبارز است! درست است کتاب تو مغزش نی،ت
ولی معتقداتی را دارد و در چارچوب آخ عمل می کندکه استخواخبندی کارتشکیالتی
را شکل می ددد و به وجود می آورد.
این به دیچ وجه به معنای آخ نی،ت که من به مبانی تئوریک کم بها بددم .آری
تئوری رادنمای عمل است ولی اگر تئوری فقط برای نمایش وادای سخنرانی باشد
فقط به درد دماخ میخوردکه فالخ جاشمایک میزگرد تشکیل بددید بنده بیایم آنجا و
برای آقایاخ سخنرانی قشن

بکنم ک،ی که سخنراخ خوبی است

ص بتدای

قشنگی میکند وفضای ب،یار شیرینی دم برای دمه فرادم میکند اما آیا یک ماه به
میاخ تود زحمتکشی که دارد کار میکند فعالیت میکند و عالقهمند است که در
چارچوب خواستدای طبقاتیاش یک حرکتی بکند رفته است؟آیا ت مل دو روز ب ث
کردخ با این زحمتکشدا را دارد؟آیا آمادگی انتقال دادخ آگادیدای خودش به این
تود زحمتکش که درنهایت اوست که بایدحرکت واین بند را پاره کند و این ردایی را
عملی بکند دارد؟ نه

یکی ازمشکالت ما روشنفکردا این است که بیشتر با کتاب

سروکار داریم وکمتر با ان،اخدایی که درباره شاخ این کتابدا را نوشتهاند .
مثال ما در دوره اخیر فقط چهار سال امکاخ فعالیت داشتیم! در دمین چه ار س ال
نه فقط در پلنوم دفددم افراد جدیدی آورده ش د بلک ه اندیش ه ج وانگرایی توان ،ت
ب،یاری از رفقایماخ را قانع بکند .ب،یاری از رفقا م ،ن بودن د م ا ظ ادرا آخ موق ع
جزو م،ن دا نبودیم و در نتیجه توان،تیم آخ رفق ایی راک ه از مه اجرت آم ده بودن د
قانع کنیم به اینکه بچهدایی که خیلی سن زیادی دم ندارند م ثال بی ،ت و س ه چه ار
سالشاخ است می توانند مشاور کمیته مرکزی باش ند و خ وخ ت ازه ای در رگد ای
حزب جاری کنند  .واقعا دم دمین طور شد  .توان،تیم تعدادی از این رفقا را به جایگاه
مشاورت کمیته مرکزی بکشانیم .
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عالوه بر این اصال فکر یک تغییر جدی در ردبری حزب مطمح نظ ر ب ود و حت ی
رفقای شوروی دم چنین نظراتی داشتند .منتها بعددا به صورت غیر واقعی چنین نق ل
شده بود که «در دیداری که با پاناماریوف داشتیم پاناماریوف به رفیق کیا توص یه
کرده که فالنی دبیر اول حزب شود! » دیچ وقت آنه ا ی ک چن ین کارد ایی نم ی کنن د!
تازه خود من آنجا حضور داشتم  .اصال آخ بیچاره یک چن ین حرف ی ن زد .ح اا م ن
نمیدانم این ص بت از کجا ریشه گرفته!
ولی این ب ث بود که رفقا در نظر داشته باشند که کمیته مرکزی خیلی م،ن اس ت
و ما ازم می بینیم این رفقا که خیلی دم تجربه دارند دمه بتوانن د در ش ع باش ند .
ما ش ع مختل ف داش تیم ش عبه سیاس ی مطبوع اتی رواب ط عم ومی خ ارجی
ددقانی کارگری پژودش آم وزش و  ...دم ه ای ن رفق ا م ی توان ،تند در آخ ش ع
ح،ابی کار کنند و جواخ تردا بیایند که فعالاند در م یط اند با مردم تماس دارند .
به در حال تعدادی از این رفقای ما خیلی سالخورده بودند  .مثال رفیق م ا جوودت
سنش از دشتاد دم گاشته بود و اصال نمی توان،ت در خیاب اخ ب ا چه ار نف ر تم اس
داشته باشد .ما وقتی که فرصت پیدا میکردیم با بچهدا به ک وه م یرفتیم .ی ادش ب ه
خیر این رفیقماخ آگاهی می گفت «واقعا ردبری حزب باید این طوری باشد!
واقعیت این است که صرف نظر از جنبه دموکراتیک این گردش ردب ری و گ ردش
کادردا از خطرات بعدی دم جلوگیری میکند و نمی گاارد دس ته بن دیدای منف ی ب ه
وجود بیاید .حضور دراز مدت و ثابت ی ک م ،ئول م ی توان د س ب دلب ،تگی د ا و
د واداری د ای ع اطفی و غی ر منطق ی اطرافی انش بش ود و اج رم ب ر ب ثد ا و
تصمیمگیریدای مهم تاثیر بگاارد و مانع بروز اندیشه دا و خالقیتدا گردد .ول ی ب ا
گردش م،ئواخ تواناییدای دمه امکاخ بروز پیدا می کند.
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این نگرش واقعا در حزب بود اما ما اصال مجال این کار را پیدا نکردیم  .این عم ر
کوتاه تر از آخ بود که اصال به آنجا برسیم که بتوانیم چنین کاری بکنیم .
۸3/۶/17





آقای عمویی  ،در مورد وضعیت دموکراسی حزبی سؤالی که پیش میآید این

است که اگر انتقاداتی در قاعده وجود داشت ،چطور به باال میرسید و آیا در رأس هرم
امکان داشت که با توجه به نظراتی که از پایین رسیده ،در سیاستهای حزب تغییـری
ایجاد بشود؟



خیلی کم.



انتقاداتی بود دربار تعیین پارهای از م،ئولین نه اینکه آخ م،ئول معین صالحیت



آن موردی را که بوده میتوانید ذکر کنید؟

ندارد بلکه در خور این م،ئولیت نی،ت .یا اینکه ل ن و چگونگی برخوردش با م،ائل
خشک و ...است.
در م ورد سیاس تدای ح زب د م انتق اداتی ب ود .ی ادم م ی آی د درب اره ای ن
پلمیکیقمباحثات که ن،بت به فداییدا در روزنامهدا انجام می گرفت انتقاد میکردن د
که « این زیاد درخور نی،ت یک مقدار باید با نرمش بیش تر و از خ ود دان ،تنِ اینه ا
باشد .بعضی جادا بیشتر حالت تندی و  ...دارد » .که البته این انتقاد خیلی با نظ ر م ن
نزدیک بود و به یاد می آورم در دیئت دبیراخ نگاه کردم ب ه جواد قجوانشیر و گف تم
جواد! ای ن ب ر م ی گ ردد ب ه آخ مق ااتی ک ه ت و درب اره «چریکد ای ف دایی خل ق»
می نوی،ی! گفت که آخر عمو جاخ! من که مثل تو در زنداخ با اینها یار غار نب ودم ت و
در اینجا پارتی آنها د،تی! گفتم «من پارتی شاخ نی،تم بلکه دقیقا اینها را میشناس م!
من ب،یاری از اینها را بیشتر از خیلی از رفقای خودماخ میشناسم چ وخ ب ا رفق ای
خودماخ دیچ حشر و نشری نداشتهام اما با آنها سالدا زندگی کردهام! »
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واقعا این موثر واقع شد و از آخ به بعد مقااتی که درباره آنها نوشته میشد و آخ
پلمیکی که بین حزب و فداییدا بود در چه بیشتر روز به روز حالت دوستانه تر ب ه
خودش می گرفت .
انتقاد دیگری بود درباره دمین م،ئله «خط امامی» بودخ ...که یکی از م واردی ک ه
در دیئت سیاسی مط رح و منج ر ب ه ای ن ش د ک ه ای ن م ،ئله «خ ط مردم ی و ض د
امپریالی،تی» بیشتر توضیح داده شود  .دم ین انتق اد ب ود ک ه «م ا کج ا خ ط ام امی
د،تیم؟ آیا ما دم قنه شرقی نه غربی د،تیم؟ یعنی حزب دمه شعاردای جمه وری
اسالمی را تایید می کند؟» که این انتقاد مورد توجه قرار گرفت و در دیئت دبیراخ ای ن
سؤال پیش آمد که آیا رفقای حزبی ما این طور فکر می کنند؟ آیا موضع حزب ما ای ن
د،ت؟ اگر نه پس معلوم می شود عملک رد درس ت نب وده اس ت! چ ه در ارتب اط ب ا
مقااتی که «نامه مردم» ن،بت به جمهوری اسالمی مینوی،د که این برداش ت را ب ه
رفقای ما میددد که ما جمهوری اسالمی را از دمه نظر قبول داریم! و چه ای ن خ ط و
خطوطی که توضیح داده شده به اندازه کافی توضیح داده نشده است .اگر قرار باشد
که رفقای حزبی ما تلقی شاخ از موضع حزب این چنین باش د آخ وق ت منتق دین م ا
مخالفین ما چه برداشتی از ما دارند؟!
این انتقاد دا در دیئت دبیراخ مطرح شد و دمین باع ث ش د ک ه ش عبه بازرس ی و
رسیدگی به وجود بیاید و در ضمن در نوشتن مقاات روزنامه دا دقت بیشتری انجام
گرفت .

 یک بار در مورد آقای کیانوری بحث شـد کـه تکرویهـای خـاص خودشـان را
داشتند .جالب آنجاست که در کتاب «کژراهه» – که البته اصالً کتاب مناسـبی بـرای
فاکت آوردن نیست – آمده که «پلنوم هفدهم (که بهار سال  ۶0تشکیل شـد) تمـامی

313

کارهای حزب و کارهای رهبری را تائیـد کـرد و کارهـای رهبـری را دربسـت قبـول
کرد و » ...و طبری در انتقاد از خود! مطرح میکند که بحثهایی که در یک کنگره
دموکراتیک خیلی طول میکشید  ،خیلی سریع جمع شد و به تصویب رسـید و ایـن
نشان می دهد که «مثال» فضای حزب ،فضای دموکراتیکی نبوده و فضایی داشته که
از باال تعیین میشده است!
آیا شما این نگرش را در سران حزب می دیدید؟ یا آیا تمـایالت دمـوکراتیکی وجـود
داشت  ،مثل پیروی از آنچه که پلنوم کمیته مرکزی را ملتزم میکرد ،یا گوش سپردن
به انتقادات اعضای رتبه پایین یا ...؟

« کژراده» منبع معتبری نی،ت .این نگرش دموکراتیک در بخ ش م دودی ب ود ک ه
بیشتر بچهدای ایراخ بودند .حزب فرصت پیدا نکرد این روند را به طور کامل در بدن ه
حزب نهادینه کند.
۸3/3/19

 مواردی بود که اگر دقت بیشتری می کردیم جل و برخ ی چیزد ا را میگ رفتیم و

نگرفتیم .چرا ؟! واقعا وقتی که اقدام یکجانبه دبیر اول حزب مط رح میش ود پیگی ری
ک افی نمیش ود .در م ورد گ رفتن گ روه «خ ادم» ک ه ی ک گ روه تروری ،تی ب ود و
میخواست کار انفجاری انجام بددد بدوخ اینک ه در دیئ ت دبی راخ و دیئ ت سیاس ی
مط رح بش ود شخص ا تص میم میگی رد و از س ازماخ مخف ی دیئت ی
گرودی را مامور میکند بروند و به شکلی مثل آدم ربایی یکی از آن اخ را بگیرن د و
ببرند در یک خانه مخفی و از او بازجویی بکنند و ضبط بگاارند و ک ،ی مش ابه او را
دم اتاقش بکنند که اینها با دم ص بت بکنند و ...آیا ما وظیفه داشتیم ک ه چن ین ک اری
بکنیم ؟! آیا حزب توده ایران اصال ملزم بود چنین کاری بکند؟!



جریانی که مهدی پرتوی در آن دستگیر شد؟

314

 دماخ روندی که منجر شد که م،ئول سازماخ مخفی ما دمراه ب ا چه ار نف ر دیگ ر
دستگیر بشوند و به زنداخ بیفتند .که با تمهیدات گون اگوخ و کم ک گ رفتن از جم اراخ
و ...ما اینها را بیروخ بیاوریم!
ولی واقعیت این است که دمین مورد سرنخ شناسایی آقای پرتوی شد  .ااخ م ا
سند نداریم اما اینجا عقل چن ین حک م م ی کن د  .عک س او را گرفتن د شناس ایی اش
کردند م،لما تعقیبش کردند آمد و رفت دایی که ب ا رفق ای مخف ی م ا داش ته حتم ا
شناسایی شده .اینکه به کجا کشیده یک روزی اسناد دقیق تر روشن خوادد کرد  .
۸3/3/2۶

 نمونه دیگر وقتی بود که اطالعی ة ده م ادهای دادس تانی مط رح ش د ک ه م ا ب ه

رفقایماخ گفتیم سالحدایشاخ را ت ویل بددند  .مقدار زیادی دم سالح ت ویل داده شد.
بگاریم از اینکه به توصیه رفیقماخ کیانوری ی ک مق داری در س ازماخ مخف ی انب ار
شده بود و بعددا که سازماخ مخفی لو رفت آشکار شد .
در واقع یکی از مواردی که ما با کیا در زنداخ کلنجار داشتیم دم ین م ،ئله ب ود .
گفتیم اقال از ما سؤال میکردی  .یکی وجه سیاسی قضیه است یکی وجه فنی قض یه .
وجه سیاسی اینکه با توجه به موضعی که اتخاذ کرده ب ودیم م ا اس ل هدا را ب رای
روز مبادا و مقابل ه ب ا ض د انق الب میخواس تیم؛ ول ی از نظ ر فن ی مگ ر اس ل ه را
اینجوری نگهداری میکنند؟! یک مشت آدن قراضه توی دیوار قرار دادهشده که فق ط
سندی برای زیر ضرب قرار دادخ حزب است به دیچ درد دیگری دم نمیخورد .
اسل های که انبار میکنند بای د روغ ن زده ش ود در اس ل ه خان ه ک ه نگه داری
میشود دفته به دفته میبرند تا س مبه کش یده ش ود و  ...ک ه زن

نزن د  .اگ ر د م

بخوادند در مخفیگادی باشد باید از این گونیدایی که قیر پشتش د،ت استفاده کنند
و انوا تمهیدات را به کار ببرند که قشن حفظ بشود و بت وانی ت وی دی واری زی ر
زمینی جایی پنهانش بکنی  .اصوا باید طرف اس ل ه دار باش د ت ا بتوان د اس ل ه را
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مخفی نگه دارد بتواند حفظ کند تا که روزی به درد بخ ورد .و گرن ه ی ک آد ن پ اره
است  .فقط مدرکی برای باا بردخ جرم است و به دیچ درد دیگری نمیخ ورد! اف زوخ
بر این این کار بر پایه تصمیمی فردی انجام گرفته و مغایر با اصل «ردبری جمع ی»
بود .
۸2/11/1

 یکی دیگر از موارد نق

ردبری جمعی توسط رفیقماخ کیانوری وص ل ک ردخ

نظامیدا به حزب بدوخ اطال ما بود .
ضمن تجلیل و تعریف از تواناییدای رفیقماخ کیانوری متاسفانه او گادی دم ین
قدر که به نظرش میرسید انجام کاری ضروری است عمل می ک رد .ب دوخ اینک ه در
ارگاخ مربوطه مطرح و نظرات سایر رفق ا مش خص بش ود و ض رورت انج ام چن ین
کاری مورد تأیید ردبری حزب قرار بگیرد ناگهاخ این کار انجام میگرف ت و ش ما در
مقابل عمل انجام شده قرار میگرفتید .بعضی موارد خیلی مهم نبود ولی گادی خیل ی
خیلی مهم بود!
اصال م،ائل عمده و اساسی مثال دمین «مربوط کردخ رفقای اف،ر و ایج اد ی ک
سازماخ نظامی» مگر میتواند بر اساس تصمیم یک نفر انجام بگی رد؟! ح اا د ر ق در
مقام سازمانی اش دم باا باشد .ممکن است برای توجیه امنیتی قضیه گفت ه ش ود ک ه
درچه تعداد کمتری بدانند مطم ئن ت ر اس ت! ول ی اص ال پایرفت ه نی ،ت و در س طح
ردبری حزب حتم ا بای د دیئ ت دبی راخ مطل ع باش ند .حتم ا بای د دیئ ت سیاس ی ک ه
سیاستگاار برنامه دای حزب است اتخاذ تصمیم بکند .دیچ کس حق ندارد به تنه ایی
برای یک مجموعه تصمیم بگیرد.
کما اینکه در مورد مصاحبهدایی که انج ام میگرف ت در دیئ ت سیاس ی تص میم
گرفته شد که دیچ مصاحبهای بدوخ تأیید حداقل دیئ ت دبی راخ انج ام نگی رد .معم وا
مراجعاتی که برای مصاحبه میشد ما م ول میکردیم به دبیر اول حزب  .چ وخ در
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عین حال سخنگوی حزب دبیر اول حزب دم بود  .این سب شده بود که بدوخ اینک ه
ما واقف باشیم پارهای مصاحبهدا انجام می گرفت .
ما تصمیم گرفتیم که مصاحبه دا با تأیید دیئت دبیراخ انجام بگیرد و دبیر اول د م
خطوط اساسی اظهار نظردایی را که میخوادد بکند ب ه تأیی د دیئ ت دبی راخ برس اند.
درست است که دبیر اول در خط اساسی و تعیین ش ده سیاس ت ح زب د ،ت ول ی
نو سوألدایی که مطرح میشود گاه ممکن است در چارچوب تعریف قبلی سیاس ت
حزب نگنجد .یک اتفاق خاصی رخ داده ودر آخ زمین ه چ ه ب ،ا دیئ ت دبی راخ اص ال
صالح ببیند که ازم نی ،ت در قب ال آخ موض عگیری بش ود .چ وخ م ا عمیق اً اعتق اد
داشتیم بعضی وقتدا خودِ «سکوت» موضعگیری است .رفیق ما کیانوری اصرار ب ر
این داشت که حتما ما در قبال در رخدادی موضعگیری بکنیم .حال آنکه من شخصا از
جمله ک،انی بودم که اعتقاد داشتم که نه ضروری نی،ت.

 چرا ایشان این اعتقاد را داشت؟

 این مربوط به خصوصیات شخصی است ت ا ت لی ل سیاس ی .پ اره ای از دوس تاخ
برای رفیق ما کیانوری یک عنصر ماجراجویی قائل بودند  .من چنین نظری ندارم .اما
دمین عجول بودخ برای اظهار نظر کردخ و پرداختن به اقداماتی ـ احیاناً ب دوخ ک،
نظ ر رفق ای دیئ ت دبی راخ ـ یعن ی نادی ده گ رفتن اص ل ردب ری جمع ی یک ی از
خصوصیاتی بود که در پاره ای از عملکرددای رفیقماخ کیانوری خ ودش را نش اخ
میداد.
البته ما مواردی را دم داشتیم که این خصوصیت به نفع حزب تمام شده بود .یعنی
اگر آنجا اتخاذ تصمیم نمی شد «ل ظه» از دست می رفت .این نمونه د ا روش ی را
که لطماتش زیاد است موجه می کند  .من به موارد س ودمند پربه ا نم ی دد م .ای ن
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موارد نادر است و چه ب،ا در آخ ل ظه ما بهای زیادی برایش ق ائلیم ول ی اگ ر آخ
را در «روند» در نظر بگیریم نشد دم نشد .چیزی دم عای دماخ نش د مه م نی ،ت .ب ا
وجود تواناییدای کیا اما این شیو کار در موارد معینی میتواند ب،یار مضر باش د
و زیاخ اساسی بزند.
مورد دیگری که ما از این بابت واقعاً اح،اس غبن کردیم ق و بعددا فرصتی دس ت
داد منتها در زنداخ که بتوانم این مطل را با رفیقماخ کیوانوری در می اخ بگ اارم
در بار دمین انشقاقی بود که بعد از موضعگیری «سازماخ ف داییاخ خل ق

اکثری ت»

ن،بت به حزب رخ داد  .
۸3/۸/19

این تکرویداست که واقع اً لطم ه میزن د ...چق در ادمی ت دارد رعای ت «ردب ری

جمعی» چقدر ادمیت دارد!
رفیق ما حجری یگانه وصیتش این بود که «رفقا ! به خاطر داشته باشید که اص ل
ردبری جمعی را مثل مردمک چشم حفظ بکنید!»
ببینید چقدر ما از تکروی لطمه خوردیم که «حفظ ردبری جمعی» وصیت یک رفی ق
پای اعدامماخ میشود؟! 
من دماخ ابتدا گفتم که این روحیه در ی ک م یط دموکراتی ک میتوان د ب ه وج ود
بیاید  .اگر ما تجربة زندگی تجرب ه زن ده و ملم وس از دموکراس ی نکن یم و در ای ن
زمینه کوشا نباشیم اصال آدم دموکراتی بار نمیآییم .
ببینید ما در زنداخ کموخ داشتیم و در آخ کموخدا سعی می کردیم نظ رات بچ هدا
را رعایت کنیم .به علت سابقه مدیریتی که ما در ارتش داش تیم معم وا در انتخاب ات
مجمع ما چند نفر را برای دیئت مدیره کموخ انتخاب می کردند  .ولی واقعا م ا س عی
میکردیم که برنامه دا توام با نظر خوادی از بچهدا باشد.
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یکی از دایل اینکه بعددا من به عنواخ م،ئول شعبة روابط عمومی در حزب تعیین
شدم نقشی بود که در ط ول س الیاخ دراز زن داخ از ای ن باب ت در دیئ ت م دیرهدا
داشتم  .روابط را من باید بر قرار می کردم و چوخ مرت دم نمی ش د جل ،ه تش کیل
داد من ناگزیر با در کس جداگانه گاه ساعتدا گفتگو می کردم .
یک روحیة نظرخوادی دمادن شدخ و دمادن کردخ در بچه دای م ا ب ه وج ود
آمده بود  .در این زمینه یکی از نمونه دای بارزی که توج ه م ن را جل

ک رده ب ود

رفیق اسماعیل ذوالقدر بود .او دمواره اصرار داشت که بیهوده عضو کمیت ه مرک زی
شده و به گماخ او «این جوانانی که اطراف ما د،تند و پنج شش س ال د م د ،ت ک ه
فعالیت کرده اند در سازماخ مخفی حزب یا سازماخ چریک دای ف دایی ب وده ان د و...
ااخ تجربه شاخ بیشتر است و بهتر می توانند کار کنند  .چرا باید به علت اینکه من 2۵
سال زنداخ کشیدهام این پ،ت را به من بددند ؟» اص رار داش تیم ک ه «اس ماعیل ت و
تجربه ات غوغاست! آخر خود ما که پا به پ ای ت و ای ن تجربی ات را ک ردیم بعض ی
وقتدا که پای حرفدای تو مینشینیم کلی از نظرات ت و اس تفاده م یکنیم! » ول ی او
عالقة عجیبی داشت که ن،ل جواخ تر بیاید  .می گفت «ح اا ک ه مج ال ک،

تجرب ه

است این امکاخ را به جواخدا بددید وقتی که وضع ب رانی بشود که دیگر نمی ش ود
این کار را کرد .حاا باید این کار را کرد! »
خوب این مثال را از این بابت زدم که یک چنین نگرش ی وج ود داش ت ول ی م ن
گادی عکس آخ را دم شادد بودم .یعنی شادد این بودم ک ه ب ه ش کل مرم وزی ب رای
انتخاب شدخ زمینه چینی میشود .این در واقع نه فقط دموکراتیک نی،ت بلکه توطئ ه
گرانه است! که به صورت یک انتقاد ج دی آخ را ب ا ط رف در می اخ گااش تیم .چ وخ
احتیاجی به این کاردا نی،ت .خوب دوستاخ می نشینند و نظراتشاخ را می ددند و اگر
دم موافق باشند رای میددند .یک چنین عوارضی وجود دارد.
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واقعیتش تا آنجایی که من اطال دارم در میاخ بچ ه د ای ف دایی م اخ ای ن م ،ئله
خیلی جدی بود.حتی یک حالت رودررویی برای انتخاب شدخ و  ...وجود داشت .من به
آنها خرده نمی گیرم برای اینکه جواخ بودند تجربه نداش تند و انتخ اب ش دخ ب رای
یک مقام ی ا پ،تی می تواند برایشاخ خیلی لات بخش باشد .ولی در حزب اصال چنین
چیزی جایز نی،ت! و وقتی نشانه دایی از این م،ئله دیده شود بای د ب ه ش دت ب ا آخ
مقابله کنند .که خوشبختانه این دوراخ اخیر منظورم دمین چهار س ال تجدی د حی ات
حزب ـ خیلی از این بابت خوب بود و چن ین گرایش ات و چن ین نگ اه د ایی نتوان ،ت
جایگادی پیدا بکند .
۸2/10/1۶

  ولی آقـای عمویی آن کسـانی کـه در آن  ۲۵سـال در خـارج بودنـد  ،مسـئله
هژمونی دکتر کیانوری را در این اواخر ( )۵۷-۵۶مطرح میکنند  .شاید خیلیها (مثل
ایرج) دلشان میخواست همین نقش را ایفاء کنند و بشوند «پدر کیا»  ...امها جـدا از
رقابتها و حرفهای حسادتآمیز و نامربوط که این افراد در این رابطه میگوینـد ،بـه
نظر میرسید که روند به سمتی بود که تا حد زیادی دکتر کیانوری حرف آخر  ،حرف
تمام کننده را میزد  .آیا واقعاً این چنین بود؟

 به طور مطلق این طور نبود .مواردی بود که مقاومت میشد .واقعیت ای ن اس ت ک ه
من در بین دبیراخ حزب توده ایران دیچ کدامشاخ را به توانمن دی کیوا ندی دم! چ ه از
ل ام کار تشکیالتی و چه از نظر تیزی و سرعت انتقال .انتقاداتی که به کیانوری وارد
است شامل یک مقدار خروج از نظم تشکیالتی می شود و ب ه ص ورت ت ک روید ایی
بروز می کند که برای یک فرد تشکیالتی اصالً سم مهلک است.
این خصیصه تک روی یک سازماخ را به ناگهاخ در مقابل یک عم ل انج ام ش ده
قرار میددد .و بالنتیجه «اصل ردبری جمعی» که از جمله اصول معتب ر ی ک س ازماخ
سیاسی است به سادگی مخدوش می شود .پ ارهای تص میمات ک ه ادمی ت اساس ی
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برای سرنوشت یک سازماخ سیاسی دارد اگر توس ط ی ک نف ر اتخ اذ ش ود مش کل
آفرین خوادد شد! چه ب،ا کوتاه بودخ زماخ یا ضیق وقت س ب ش ود ک ه عجوان ه
تصمیم بگیرد و در آخ زمینه عمل کند  .یا اینکه احیاناً بر اساس مقداری خصوص یات
و منش فردی فکر کند اگر در جمع مط رح کن د ب ه تص وی نمیرس د و جم ع را در
مقابل عمل انجام شده قرار بددد!
این امر به اعضای ردبری حق میددد که به شدت اعتراض کنند و در مقابل چن ین
عملی بای،تند .ولی کاری است که انجام گرفته .درست است که معترض می ش وند و
قول می گیرند که دیگر تکرار نشود درست است که سرزنش و انتقاد میکنند اما آب
ریخته دیگر باز نمیگردد.
برای کیا یک چنین انتقاداتی دمواره وجود داش ت .ول ی ب ر آین د تص میمات در
مجمو در آخ جهتی می رفت که نظر کیا بود  .و آخ ح التی ک ه ش ما اش اره کردی د
ص ت دارد و واقع ا ای ن ط ور اس ت .یعن ی ت اثیراتی ک ه رفی ق کیوانوری در اتخ اذ
تصمیمات در دیئت سیاسی داشت اصالً غیر قابل انکار است.



کسی از یک جلسه هیئت سیاسی خاطرهای را تعریف میکرد که :یکـی از اعضـا

(سرهنگ سابق حاتمی) سؤالی را مطرح میکند که «رفیق کیا ! توضیح بده که چرا
این قدر تشکیالت ما به هم ریخته است ؟» آقـای کیانوری هـم میگویـد «مـن بـا

بچههای قکار یک مصاحبهای دارم ،پس از مصاحبه در خدمت شما خـواهم بـود » .
بعد از مصاحبه دکتـر کیانوری رو میکنـد بـه ایشـان و میگویـد «شـما جوابتـان را
گرفتید؟» که حاتمی هم جواب میدهد بله !
وقتی چنین انتقاداتی با این شیوه بیان میشود و چنین جواب میگیرد  ،چرا در بیـرون
منعکس نمیشود؟ چرا انشعاب اتفاق نمیافتد؟ خلیل ملکی هم انشعاب کـرد ،نـوکر
امپریالیسم هم نبود  ...چرا حداقل استیضاح نمیکردند؟ چرا دکتر کیانوری را از رأس
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کار برکنار نمیکردند؟ ما میبینیم که ایرج اسکندری آن مصاحبه را انجام میدهد
و چنان بالیی سرش میآید؟ با ایرج اسکندری  ،شازده حزب توده  ،با خصلتهای
اریستوکراتش  ،با آن موضع از باالیش  ،چنان برخوردی میشد؟ ولی وقتی

دکتر

کیانوری مسئله خط امام را مطرح میکند  ،شما و آن پنج افسر که آدمهای صـادقی
بودند  ،برای چیزی هم کیسه ندوخته بودند (هر کسی به سمت چپ میآمد میدانست
که چپ مرغی است که در عروسی و عزا سـرش را میبرنـد!) پـس چـرا جلـو دکتـر
کیانوری نایستادند؟ چرا نایستادید؟ چرا گذاشتید حزب به سمتی برود که حزب بشود
کیا و کیا بشود حزب  ...؟

 بخش نخ،ت پرسش ش ما را تک ای م ی ک نم  .بخ ش اول گفت هدایتاخ اس تناد ب ه
روایتی به کلی دروغ است !
چه ک،ی از دیئت سیاسی خاطره میگوید؟
قسردن سابق حاتمی در جل،ه دیئت سیاسی چه میکرده است؟!
در مورد بخش دیگر سخنانتاخ دم باید بگویم شما یک قیاسی کردید ک ه معالف ارق
است  .باید اختالف نظر به یک حد معینی برسد تا بشود خلیل ملکی که جدا می ش ود.
شما در بار صداقت یا عدم صداقت ص بت می کنید من ن،بت به مش ی ِ سیاس ی
جهت گیریدا و موضعگیریدا در قبال حوادثی که رخ میددد حرف میزنم .
وقتی می بینیم آقای خلیل ملکی دمکار دکتر بقوایی م ی ش ود س پس از او ج دا
میشود ـ در واقع نه اینکه خودش جدا بشود به گفته جال آ احمود بقوایی خ ودش
اینها را از دفتر «حزب زحمتکشاخ» بیروخ می کند ـ بعد واسطه «جبهة ملی» ب ا درب ار
میشود دمواره این سؤال برای ان،اخ مطرح می شود که آقایاخ «جبه ه مل ی» امث ال
آقای اللهیار صالح زیرکزاده دکت ر سونجابی و  ...مناس بات خیل ی نزدیکت ری ب ا
دربار داشتند تا خلیل ملکی که یک روزی توده ای بوده؛ یا ااخ دم به عن واخ چ پ از
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او یاد می شود .چگونه است که او واسطه شاه و جبهه ملی می ش ود؟! اینه ا م ،ائلی
است که به طور طبیعی جریانی را به انشعاب می کشاند .
یا انشعاب دیگری ک ه ب ا ن ام «س ازماخ انقالب ی ح زب ت وده» رخ داد« .س ازماخ
انقالبی» نگرشی ن،بت به حزب کمونی،ت چین پیدا کرده بود ک ه ب ه کل ی متف اوت از
نگرشی بود که حزب توده ایران داشت .یعن ی در ب ین اح زاب کمونی ،ت موض و
چین و شوروی م،ئله حاد موضعگیریدا بود .بن ابراین وج ود اخ تالف نظ ر روی
این یا آخ موضع در میاخ اعضای ردبری حزب الزاما نباید به انشعاب کشیده بشود.
به نظر من برخورد دموکراتیک در دروخ ردبری یا یک حزب ایجاب م ی کن د ک ه
نظرات مخالف وجود داشته باشد و نظرات مخالف دم به صورت انتقاد مطرح بش ود .
ای ن رون د در ح زب د م وج ود داش ت .حت ی بعض ی وقتد ا در نهای ت ص میمیت
برخورددای تندی دم می شد .ما خیلی شادد ای ن چیزد ا ب ودیم .گ اه ب ه ق دری تن د
برخورد می شد که گویی ااخ دعوا می شود! بااخره ما آدمد ای ب الغی د ،تیم  .در
ب ثدا پای حرفماخ ـ اگر منطقی داشته باشد ـ میای،تیم و وقتی که به در جهت ق انع
میشویم یا نمیشویم به پایرش نظر اکثری ت آخ جل ،ه متعه د د ،تیم .بدینگون ه
سانترالیزم دموکراتیک شکل میگیرد .
بنابر این با توجه به نقش ارزندهای ک ه رفی ق کیوانوری در ارائ ه موض ع حوزب
توده ایران داشت این عبارت شما مبن ی ب ر اینک ه «ح زب بش ود کیوا و کیوا بش ود
حزب» به دیچ وجه درست نی،ت.
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دماخ طور که از اسمش پیداست شعبه روابط بینلملل ارتباط حزب توده ایوران
را با مجموعه جنبش کمونی،تی جهانی احزاب ب رادر و از طری ق ش عبهدای رواب ط
بین الملل آخ احزاب بر قرار می کرد .این روابط شامل ارائه ت لیلدای مختلف درب اره
رویداددای گوناگوخ کشور یا دعوت برای شرکت کردخ در مراسمی ب ه مناس بتدای
گوناگوخ یا تبادل نظر درباره م،ئله حادی که در کش ور واح د ی ا ب ه ط ور کل ی در
عرصه جهانی پیش میآمد بود.
اولین دع وتی ک ه م ن در آخ ذی س هم ب ودم در پ اییز س ال  13۵۸ب ه مناس بت
جشندای انقالب اکتبر دمزماخ با نیمهدای آباخ م اه ب ود .در ای ن دع وت خواس ته
شده بود که در ترکی دیئتی که از حزب توده ایران به این مراسم گ،یل میش ود از
رفقای اف،ر قدیم رفقایی که در زماخ شاه مدت  2۵سال در زنداخ بودن د باش ند .در
دیئت سیاسی رفیق ما کیانوری و من را انتخاب کردند و ما به م،افرت رفت یم .البت ه
م،افرت ما رسمی بود علنی بود قانونی بود .گار نامه گرفتیم و از فرودگاه مهرآب اد
دم حرکت کردیم رفتیم.

 کس دیگری همراهتان نبود؟

 خیر رفیق ما کیانوری و م ن ب ودم .خ وب نخ ،تین ب ار ب ود ک ه اساس ا م ن ب ه
م،افرت خارج از کشور میرفتم اگر زن داخ را خ ارج از کش ور تلق ی نکن یم! بل ه در
فرودگاه م،کو دمای دوا ده درجه زیر صفر اعالم شد و رفیق م ا کیوانوری ق بالً ب ه
من توصیه کرده بود که « ممکن است آنجا سرد باشد گر چه ااخ آب اخ م اه اس ت و
دنوز زم،تاخ نرسیده ولی آنجا سرد است با لباس گرم بیا ».من دم آخ موق ع دن وز
لباس مرتبی نداشتم نهایتش این بود که یک ک ت و ش لوار ف رادم ک رده ب ودم .رفت ه
بودم فروشگاه «بَرَک» یک پالتو گرفته بودم .پالتودای آنها دم فانتزی اس ت در واق ع
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شیک است ولی گرم ای چن دانی ن دارد .م ن فک ر ک ردم ای ن را روی ک ت و ش لوارم
میپوشم کفایت می کند .وقتی که از دواپیما پیاده شدیم تونلی بود که ما را به س النی
ددایت می کرد .دیئتی از رفقای حزبی ما مقیم در م،کو و م،ئول بخ ش خاورمیان ة
روابط بین الملل حزب کمونی،ت شوروی به نام رفیق سیمیننکو به استقبال ما آمده
بودند.

 آن دوستان ایرانی چه کسانی بودند؟

 یکی ابلوچ دیگری صارمی و ...یکی دیگر ناصرانی .

 چرا بر نگشته بودند ایران؟

 اینها با اجازه حزب آنجا بودند .ما در در یک از این کشوردا ک،انی را داش تیم ک ه
در واقع شعبه حزب را در آنجا نگهداری می کردند و م،ئولیت داشتند .کم ا اینک ه در
ایپزیک دم عینا دفتری داشتیم در خود ب رلین دمچن اخ وج ود داش ت .منته ا ن ه ب ه
گ،تردگی گاشته برای کاردایی که پیش میآمد حضور داشتند .ک،انی که م ،افرت
میرفتند رادنماییدایی که بای،تی انجام می گرفت و...
خوب من دیدم یکی از رفقایی که به استقبال آم ده ب ود بالفاص له پ التوی ب ،یار
کلفتی از تنش درآورد و تن من کرد و گفت ااخ خشک میش وی! ت و ب ا د وای اینج ا
اینجوری آمدی؟! یک کاله پوستی داشت که آخ را دم به سر من ک رد .دستکش ی د م
در آورد دست من کرد .اصال من دیئتم عوض شد! گف ت «ح اا ت ازه اع الم ش ده ده
درجه زیر صفر حتما پایین تر از این می رود! » واقعا دم دمین طور شد .
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ما را در دتل اکتبر جا دادند  .شیوه کار آنها دم اصوا ای ن اس ت ک ه متناس

با

موقعیت رده تشکیالتی مهمانشاخ در دتل به ا و جا می ددند .مثال از رفق ای ردب ری
اگر ک،ی عضو کمیته مرکزی باشد ولی عضو دیئت سیاسی نباشد به عض و دیئ ت
سیاسی جای مناس تری می ددند .عضو دیئت سیاس ی باش د عض و دیئ ت دبی راخ
نباشد به دبیر جای مناس تری می ددند  .عضو دیئت دبیراخ باشد دبی ر اول نباش د
دبیر اول را یک مقدار جای مناس تری می ددند .به دمین علت دم دو ات اق ب ه م ن و
آقای کیانوری دادند .من خندیدم گفتم ما برای دفت دشت نفرماخ یک ات اق د م ک افی
است حاا ما دونفریم خوب یک اتاق دو تخته به ما بددند در آخ زندگی م یکنیم ! کیا
خندید و گفت که نمی شود چیزی گفت  .بای،تی مقرراتش اخ را رعای ت کن یم! م ا د م
رعایت کردیم .البته اتاق من و اتاق رفیق کیانوری خیلی فرق نداش ت  .فق ط ی ک می ز
اضافه داشت که احیانا اگر مهمانی داش ته باش د بنش یند پش ت می زش  .واا تش کیل
می شد از یک اتاق و یک نیم اتاق که در آخ تخت خواب بود و با یک پرده جدا می ش د
و این طرف میز و صندلی و یخچال و تلویزیوخ و تلفن و ...قرار داشت.
آخ ش را ما استراحت کردیم .فردا مراسم رژه می داخ س رخ ب ود و مهماخد ا ب ه
ن،بت شاید موقعیت سیاسی اجتماعی و سوابقشاخ به ترتی در فواص ل دورت ر
از جایگاه اصلی ولی دمه در صف اول قرار داشتند.

 یعنی از کشورهای مختلف در صف اول بودند؟ دبیر اول و مثال روسای حزب؟

 بله .در خود جایگاه وس ط ردب راخ ح زب کمونی ،ت ش وروی بودن د آخ موق ع
برژنف بود بعد به ترتی دیئتدای نمایندگی احزاب کمونی،ت جهاخ قرار میگرفتند.
ما خیلی از جایگاه دور نبودیم شاید مثال سوم چهارم قرار گرفته بودیم .من و رفی ق
کیانوری جلو بودیم و پشت سرما دیئت نمایندگی حزب مقیم م،کو قرار داشتند.
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 کنار کدام کشورها بودید یادتان هست؟

 یکی از دیئتدای نمایندگی کشوردای اروپای شرقی بود.

 از مشاهیر کسی در آن صف بود که شما بشناسید؟

 نه .نه  .خیلی شلوغ بود! دیگر اصال مجال شناسایی نبود .من ب ه خص وص چش مم
خیلی روی چهرهدا میگردید ولی اصال آخ عظمت مراسم به و ص ف نمیگنجی د  .آخ
نیرو و پرچمدا موج میزد اصال چیز عجیب ی ب ود! واقع ا اح ،اس خاص ی ب ه آدم
دست می داد  .آدم اح،اس می کرد سوسیالی،م ! و چه توان ایی چ ه ق درتی !! دنی ا
مال این نظام د،ت و باید باشد  .و واقعا عظمت را ان،اخ اح،اس می کرد! درگز م ن
تصور نمیکردم کمتر از بی،ت سال دیگر این کشور ب ا چن ین سرنوش تی روب ه رو
بشود!
به در جهت مراسم با شکوه تمام برگزار شد .واحددایی از نیرودای ارتش س رخ
رژه رفتن د واح ددایی از طبق ه ک ارگر آمدن د رفتن د واح ددایی از «کلخ وز»د ا و
«ساوخوز»دا آمدند حرکت کردند رفتند بخشدایی از زناخ آمدند رفتند بخشد ایی
از «کام،ومول» آمدند و رفتند  ...و این دمه شاید چیزی در حدود پ نج ش ش س اعت
طول کشید  .در این میاخ دوا شرو به باریدخ کرد  .برف دم ین ط ور ب ه ص ورتماخ
می زد و دیچ کس تکاخ نمی خورد  .و خود این دم به آخ شکوه و عظمت افزوده ب ود!
خوب مراسم جالبی بود!
من در مراسم مختلف جش ندایی ک ه در دانش کده اف ،ری خودم اخ ب رای ش اه
برگزار می شد باردا و باردا شرکت کرده بودم و به علت اینکه خودم دم خیلی نظامی
بودم ـ به من می گفتند «آیین نامه مت رک» ـ غالبا به عنواخ اف ،ر واح د گ ارد تعی ین
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میشدم واحدی که جلو دانشکده وقتی شاه میآید پ یش فن

و س الم بدد د و...

وقتی آخ شکوه و آخ جالل و عظمت انبوه تودهای و بعد آخ مضموخ و م توا و عشق
و عالقه را دیدم در مقای،ه با این ادایی ک ه اینج ا در میآوردن د آنچ ه ک ه اینج ا رخ
میداد کاریکاتوری مض ک به نظر می رسید .

 خستگی زندان به در آمد!

 شاید منظورشاخ از دعوت چنین رفقایی دم دمین بود .وقتی ما به دت ل برگش تیم
رفیقی به نام بارانوف آمد و او را به عنواخ رادنما به من معرفی کردند که فارسی بلد
بود و دماخ عصر بعد از اینکه غاایی در سالن دتل اکتبر صرف شد مرا به جایی ب ه
نام «گوم» برد که در واقع در مقابل میداخ سرخ و روبهروی کاخ کرملین ب ود .آخج ا
فروشگاهدایی است که ردبراخ ح زب از آخ خری د م ی کنن د .م ن را بردن د آنج ا ک ه
چکمهای دستکشی کالدی داشته باشم .آنچه در برداشتم دمهاش عاریه ب ود ک ه آخ
رفیقماخ به من داده بود که سرمای زم،تاخ آنجا را بتوانم ت مل کنم .اگ ر چ ه دن وز
زم،تاخ نب ود و س رمای پ اییزه اش ب ود ول ی عجی

س رد ش ده ب ود و رفی ق م ا

کیانوری خیلی نگراخ وضع من بود؛ میگفت «م ن از ای ن س رمادا خ ورده و تجرب ه
کرده ام .مری

دم شده ام .ولی آش نایم خودم را نگ ه م ی دارم .ت وفکر نکن ی اینج ا

تهراخ یا نهایتش کرمانشاه است! خیلی سرد می شود مواظ سالمتی خودت ب اش! »
خوب ما دم دمواره با دم نبودیم وقتی که این رادنما من را اینجا می برد یکی دیگ ر
دم او را جای دیگری می برد .

 آقای کیانوری به شما می گفت کجا می رود؟
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 بله .اتفاقا ما وقتی که می خواستیم ازدتل برویم گفت م ن ام روز ی ک نش ،تی ب ا
رفقای خودماخ درباره فعالیتدایشاخ و در عین حال بی اخ اینک ه م ا در ته راخ چ ه
میکنیم و وضعماخ به کجا رسیده دارم و فردا دی داری ب ا رفق ای ح زب کمونی ،ت
شوروی خوادیم داشت .

 ببخشید  ،شما برایتان سوال پیش نیامد که اینجایی که رهبران خرید می کنند...

 چرا من عمداً اشاره و از بارانوف سؤال کردم که اینجا م ل خرید ردب راخ اس ت
شما چه جور خرید می کنید ؟ گفت ما اینجا اعتباری داری م و متناس

ب ا اعتبارم اخ

میتوانیم خرید کنیم نه بیشتر .گفتم آیا دیگراخ د م میتوانن د از اینج ا خری د کنن د؟
یعنی شهروند شوروی که از اینجا می گارد میتواند خرید کند؟ گف ت ن ه اینج ا ب ه
ردبراخ حزب اختصاص دارد  .گفتم خوب شما فکر نم ی کنی د ای ن ی ک مزی ت وی ژه
است؟ گفت خوب شما خودتاخ میدانید که ردبراخ حزب وقتش اخ نمیرس د ب ه اینک ه
بروند بگردند جای دیگری خرید بکنند بنابراین باید م ل مشخصی باشد و...
خوب من به ذدنم رسید که در واقع اجناسی که جای دیگر پیدا نمیشود اینجا پی دا
می شود! ولی حقیقتش این را به او نگفتم  .اما برای اینکه اح،اس کنم یک چنین وج ه
تمایزی وجود دارد این کافی بود  .البته بعددا مشخص شد که چی زی فرات ر از اینه ا
د،ت  .م،ئله به خانه استراحت رفتن یک ماه اس تراحت در «س وچی» داش تن بل ه
سواحل کریمه  .البته این م،ئله مرخصی رفتن یک رسم قانونمند در ات اد ش وروی
بود  .بعد دم در سایر کشوردای سوسیالی،تی که دم ه نیرود ای ک ار از ای ن مزی ت
برخوردار بودند  .اما جایی که برای اس تراحت م ی رفتن د مش ابه د م نب ود .س وچی
ظرفیت معینی دارد و دمگاخ نم ی توانن د از آنج ا اس تفاده کنن د و در نتیج ه ک ،انی
استفاده میکنند که طبعا در موقعیت برتری د،تند.
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 آقای کیانوری یـک جـا گفتـه بـود کـه وقتـی مـریم مـریض هـم بـود مـا را
نمیفرستادند ،ولی احسان طبری را مدام میفرستادند به سواحل کریمه  .یعنی این
رقابت ها در درون حزب مثال به شما رسیده بود که حتی برای یک اسـتراحت رفـتن ،
ممکن است بین آدمها کدورت پیش بیاید یا نه؟

 منبع این نقل قول شما چی،ت؟ تا آنجایی ک ه م ن اط ال دارم ای ن ط ور نب ود .ب ه
خصوص اینکه جایگاه رفیق ما کیانوری و طبری از نظر آنه ا خیل ی متف اوت نب ود .
بالنتیجه چنین تمایزی ممکن بود مثال بین صارمی و طبری قائل بشوند که حتما ب ود
اما بین کیانوری و طبری نبود .مضافا اینکه اساسا نوبت فرستادنشاخ توس ط ح زب
تعیین میشد.

 خوب همین رقابتها در درون حزب برای این کارها نبود؟

 من دقیقا از این مطل اطالعی ندارم و ذکری دم به میاخ نیامد.
به در حال بعد از صرف شام اطال پیدا کردیم که رفقا در نظر دارند برای آشنا کردخ
من با یکی از «ساوخوز»دای حومه م،کو که دقیق ا در حاش یه آخ ق وس «کورس ک»
بود فردا من را به آنجا ببرند .اگر ت اریخ جن

دوم جه انی را مطالع ه ک رده باش ید

آنجا برجی بود و نشانهدایی از اینکه آنجا آخ رین بخش ی ب ود ک ه ارت ش دیتل ری
توان،ت تا قوس بیاید و اولین شک،تش را مت مل بشود.

 نبرد تانکها.

 نبرد تانکدا حدود یک سال بعد رخ داد و شک،ت سهمگینی ب ر پیک ر ارت ش ن ازی
وارد کرد.
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این «ساوخوز» نزدیک دماخ قوس بود و فردا که می خواستند من را ببرند دی دم ک ه
عالوه بر من نماینده «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» دم د،ت .شخص ی ب ه ن ام
رفیق جلیلی که وزیر کشاورزیشاخ دم بود .منتها دوباره دماخ تش ریفات را رعای ت
کردند یعن ی م ن در ی ک اتومبی ل و او در اتومبی ل دیگ ر و جل و و عق

ماش یندا

موتورسواردا حرکت م ی کردن د! یعن ی ی ک تش ریفات رس می  .درس ت مث ل اینک ه
م،ئول کشوری آنجاست .ما غالبا شادد این د،تیم که مهماناخ دولتی رابا ای ن گون ه
تشریفات میبرند؛ ولی آنجا دیئت نمایندگاخ حزبی را دم عینا با دمین شکل جا به ج ا
میکردند.
من به بارانوف گفتم آیا نیازی به این کار د،ت؟ دمه ما در یک ماشین مینشینیم
می رویم .ماشین دم که ماشا اهلل بزرگ است دمه جایماخ می شود  .م ن مینش ینم و
رفیق جلیلی دم بنشیند شما دم بنشینید آخ رفیق م،ئول حزبی م،کو د م بنش یند
میرویم  .خندید و گفت نه رفیق عمویی اینها ج زو مق ررات حزب ی اس ت و بای ،تی
رعایت بشود .

 احساس من این بود که دقیقا آن خنده ای که شما بـه آن دوسـتمان محمـودی
داشتید که میگفت «برویم از زندان بیرون مشکالت شوروی را حل کنیم » .اینها هم
احتماال همین نگاه را به پیشنهاد شما داشتند!...

 قیاس شما درست نی،ت.
ما را به آخ «ساوخوز» بردند و واقعا عج جایی بود؟! از ل ام م،کن خیل ی خ وب
و متناس با آنجا ب ود.دیچ کدامش اخ دو طبق ه س ه طبق ه نب ود .تم امش خان هدای
روستایی ولی خیلی تمیز با یک پوشش ی مث ل دم ین ش مال خ ود م ا  .ی ک س الن
بزرگی داشت با وسائل پاناراما ک ه در آخ ص نهای از «نب رد کورس ک» ب ه نم ایش
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گااش ته میش د و دم رادش ی ک موزی ک ب ،یار ق وی پخ ش میش د  .خیل ی خیل ی
ص نهگیرایی بود! بعد از آخ پایرایی کردندو...
آنجا ب ثی درباره چگونگی فضای فعالیت حزب توده ایران در گرفت و بعد دم از
رفیق جلیلی خواسته شد که درباره «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» ص بت کن د .
رفیق جلیلی گفت که «ما پایهدای ی ک ح زب کمونی ،ت نیرومن د را ریخت هایم  .قای ن
زمانی بود که دنوز ببرک کارمل نبود و حفیظاهلل امین در رأس حکومت بود .حزب ی
ک ه دمیش ه اص ولیت مارک،ی ،تیاش دقیق ا رعای ت میش ود  .ت ا ک ،ی مطالع ات
مارک،ی،تیاش به حد کفایت نرسیده باشد ما او را به عضویت حزب نم ی پ ایریم .
یعنی باید کمونی،ت باشد که ما بپایریمش » .
من گفتم که اگر به خاطر داشته باشیم اختالف لنین و مارتوف بر س ر عض ویت
در حزب بود و لنین اعتقاد داشت که برای عضویت کافی است ف رد برنام ه ح زب را
بپایرد در یکی از ارگاخدای حزب به طور مرت ش رکت داش ته باش د و چی زی ب ه
عنواخ حق عضویت بپردازد .این نبود که قبال کمونی،ت شده باشد  .کمونی ،ت ش دخ
نیازمند یک سیر عمیق مطالعاتی است  .در واقع در حزب کمونی،ت اس ت ک ه ف رد ب ا
آموزش دا و پرورشی که میبیند کمونی،ت میشود  .برای کمونی،ت شدخ د م ب ه
زمینهدای مطالعاتی و ب ه اص طالح دان ش مارک،ی ،تی و دان ش اجتم اعی و د م ب ه
خصائص و روحیات کمونی،تی و ان،انی نیاز است  .و مقدار معینی از این ویژگید ا
در یک داوطل عضویت وجود دارد.

 در عمل است که شکل می گیرد.
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 در شرکت در حزب در اجرای م،ئولیتدایی که به عهدهاش گااشته می شود در
تداوم این امر و مواجه شدخ با مشکالت و پی جوییِ راهدای مناس

و رادکارداس ت

که یواش یواش فرد آبدیده می شود و میشود کمونی،ت !
گفت «خوب پس آخ وقت نباید به این ترتی اسمش حزب کمونی ،ت باش د  » .م ن
رو به م،ئول حزبی م،کو که آنجا حضور داشت و در واقع میزب اخ م ا ب ود ک ردم
البته ایندا دمه ترجمه میشد.

 علنی بود یا اینکه نه دور یک میزی نشسته بودید.

 یک میز م،تطیلی بود و دمین طوری دورش نش،ته ب ودیم  .ک ه از ای راخ م ن از
افغان،تاخ رفیق جلیلی و در کدام با یک دمراه و م،ئول حزبی م،کو و دو سه نف ر
دیگر دمراه او که اینها میزباناخ ما از م،کو بودند  .بع د خ ود «س اوخوز»ید ا م ثال
رئیس و اعضای شورای آنجا دم بودند.

 ببخشید  ،یعنی اینقدر نامفهوم بود  ،زبانتان نا مشترک بود با آقای جلیلی؟

 نه .برگرداخ برای آنها بود  .من و جلیلی با دمدیگر راحت ص بت میکردیم .او یک
کمی لهجه داشت ولی به اصطالح از «پشتوخ»دا د م نب ود از «د زاره»اید ا ب ود ک ه
معموا فارسی ص بت می کرد .
من رو کردم به م،ئول حزبی م،کو و گفتم که خیلی خوش ال می شوم اگر ش ما
به من بگویید در آستانه انقالب اکتبر ترکی حزب بالشویک چگون ه ب ود؟ پاس خ داد
که ما کشیش دم در عضویت حزب بالشویک داشتیم .گفتم «کافی است! برای من کافی
است ! » و این رفیق جلیلی ما م،ئله را نگرفت .
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من به رفیق جلیلی گفتم که ازم است ما ص بت مفص لی ب ا د م داش ته باش یم .
برای اینکه صرف نظر از دم،ایگی افغان،تاخ و ایراخ ما یک سل،له م،ائل مش ترک
داریم و وجوه فراوانی در افغان،تاخ د،ت که مثل م یطی است که ما کار م ی کن یم .
ما ااخ در جمهوری اسالمی داریم کار می کنیم ص رف نظ ر از اینک ه ی ک حاکمی ت
مادبی و روحانی دارد جامعه ما دم مردم م،لماخ د،تند اعتقادات مادبی دارن د و
در این م یط است که این ح زب کمونی ،ت م ی خواد د ک ار بکن د  .اینک ه در چن ین
شرایطی حزب کمونی،ت چگونه بای،تی کار بکند چه مالحظاتی را بای ،تی مل وم
داشته باشد ب،یار پیچیده است .می تواند به ص ورت ی ک ح زب خیل ی د م ق رص
دمهاش خودش باشد! ولی پیش نمیرود .اگر قرار است مردمی باشد اگر ق رار اس ت
گ،ترش پیدا کند اگر قرار است اندیشه اش بتواند می اخ م ردم ب رود مفه وم باش د
اجرم باید حرف زدنش با جامعهای که مردمش این چنین مادبی نی،تند ف رق داش ته
باشد .وافغان،تاخ تا آنجایی که من می دانم به مرات از ما متعص تر د،تند.
گفت که «اصولیت چنین حکم می کن د  » .گف تم ح اا بگااری د ب ا دم دیگر ص بت
بکنیم .آخر ما دم به این اصول پایبند د،تیم و فکر م ی ک نم ک ه حوزب تووده ایوران
تجربه خیلی بیشتری ن،بت به «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» دارد.
قرار گااشتیم از اینجا که مراجعت کردیم ش در دتل اکتبر ک ه آنه ا د م س اکن
بودند بنشینیم و ص بت کنیم .
در طول برنامه گزارشاتی درب اره چگ ونگی ک ار ش ورای «س اوخوز» چگ ونگی
تق،یم کار و نش،تدایشاخ دادند .اعضای ساده «ساوخوز» دمه ح ق داش تند در آخ
جل،ه عمومی شرکت بکنند و پس از گزارش کاردای شورا اگ ر نظرات ی دارن د ارائ ه
بددند .آنچه که بیاخ شد حول و حوش این مطل بود  .یعنی وظایف شورادا به عنواخ
نهاد دموکراتیکی که میتواند دموکراس ی سوسیالی ،تی را تعم یم و گ ،ترش بدد د.
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یعنی پس از انقالب اکتبر جودره اندیشه لنین که گفت «این کشور باید کشور ش ورادا
باشد! » و به این ترتی اگر دم ه ج ا در تم ام ابع اد گون اگوخ ش ورادا و حض ور
م،تقیم مردم و تاثیری که می تواند در عملک رد ای ن نهادد ا بگ اارد عمل ی م ی ش د
م،ئله دموکراسی سوسیالی،تی را امکاخ پایر می کرد.
به در جهت ش چناخ خ،ته بودم که با لب اس ب ر تخ ت خ واب افت ادم و چی زی
نفهمیدم  .یک وقت دیدم کیا باای سرم است  .گفت بی غیرت تو با رفیق جلیلوی ق رار
داشتی امش ص بت بکنی! گفتم آره آخ خیلی بد شد! گفت نه خیلی بد نشد  .من رفتم
نش،تم حالش را دم جا آوردم! گفتم چ ه ک ردی ؟ گف ت :دیچ ی ب ث زی ادی ب ا او
نکردم آخر سر گف تم جم ع ک ن ای ن دس تگاه را! اص ال ش ما چی زی از مارک،ی ،م
نفهمیدید .بیخود دم از اصولیت کمونی،تی میزنید .اصال کدامتاخ کمونی ،ت د ،تید؟
یک کمونی،ت قب ل از د ر چی ز بای د خ ودش و م یطش را بشناس د .ت و در فض ای
مفروض می خوادی کار بکنی؟ مگردر خالء می خ وادی ک ار بکن ی؟ ت و ب ا آدمد ایی
سروکار داری که این معتقدات را دارند این سنت دا را دارند این عق

مان دگی د ا را

دارند .حاا می خوادی یک چیز نوی با اینها در میاخ بگااری به چه زبانی؟ وقت ی ک ه
به زباخ افغاخِ خودت مارک،ی،م را بلغور بکنی درس ت مث ل اینک ه داری روس ی ی ا
آلمانی برایش می خوانی .اصال دیچی را نمی فهمد .از زندگیاش و از راهدایی که ای ن
زندگی می تواند ارتقا پیدا بکند بگو و برسانش به اختالف طبقاتی و مب ارزه طبق اتی و
علت این عوارض  .به این ترتی مارک،ی،م مشخص ک رده ک ه چگون ه بای ،تی ای ن
عوارض بر طرف شود .شما این کار را نمی کنید  .می خوادید از دماخ اول یک چ وب
خشک بیاید این وسط بگوید من کمونی،ت د،تم!
به در حال در واقع آخ قرار نش،تی که من با رفیق جلیلی داش تم ب ه عل ت اینک ه
حالم چنداخ م،اعد نبود رفیق ما کیانوری برگزار کرد و وقت ی ک ه م ن نتیج ه ای ن
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مااکره را از ایشاخ پرسیدم و با آخ روحیه ای دم که من از رفیق کیا م ی ش ناختم
به نظر من حق مطل را آنچناخ که شای،ته رفیق جلیلی بود ادا ک رده ب ود .اگ ر چ ه
ص بت خیلی زیادی از چگونگی عملکرد این دوس تانماخ در افغان ،تاخ پ یش نیام د .
چوخ ظادرا ص بتدای رفیق کیا وضعی برای رفیق جلیلی به وجود آورده ب ود ک ه
دیگر تمایلی برای مراجعه به ما پیدا نکرد! ولی به در حال زمینه ای به دست ما آمد.
البته اینها تغییر کردند و حفیظاهلل امین رفت و ببرک کارمل آمد .اصال مجموع ه اینه ا
اعم از خود ببرک یا ژنرال نجیب یا کشتمند که نخ،ت وزیرشاخ ب ود خیل ی خیل ی
مشتاق دیدار رفقای ما حتی در س طوح پ ایینتر ن ه دبی ر اول ح زب ی ا دبی ر کمیت ه
مرکزیاش بودند! من بعددا اشاره خوادم کرد که چق در اینه ا حرم ت قائ ل بودن د و
چقدر برای تداوم نش،ت و استفاده از تجربیات و ردنم ود خواس تن و  ...عالق ه من د
بودند.
به در حال این دم برای ما تجربه ای بود .تصور م ن و رفی ق کیوا وقت ی ب ا د م
ص بت می کردیم و بعد دم در دیئت سیاسی خودماخ در میاخ میگااشتیم این ب ود
که در افغان،تاخ رفقایی که م،ئولیت دارند یا شناخت ص ی ی از جامعه خودش اخ
ندا رند یا راه درستی را برای مواجه شدخ با جامع ه ای ن چنین ی انتخ اب نکردهان د .و
حتی قرار بر این شد که پیامی از طرف حزب برای «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ»
ارسال بشود و نگرانی د ای ح زب م ا را ب ا ایش اخ در می اخ بگ اارد .ب ه خص وص
خوش ال می شدیم اگ ر رفق ا م ا را در جری اخ م یط افغان ،تاخ و جایگ اه «ح زب
دموکراتیک خلق افغان،تاخ» بگاارند .این چیزی بود که پس از مراجعت و گزارشی که
به رفقا در این زمینه دادیم در دیئت سیاسی دم تصوی شد.
آخ روز من را به گردش م،کو بردند .ای،تگاه دای مترو انصافا خیلی دیدنی ب ود!
کار معماری بزرگی انجام گرفت ه ب ود! د ر ای ،تگاه زیب اتر از آخ یک ی؛ ای ،تگاهدای
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گوناگونش دمه زیر زمین واقعا یک نمونه معماری با شکوه ب ود! م ن ب ه ی اد دم اخ
دوراخ میکل آنژ افتادم .بیاخ می کردند که در واقع این سبک «گوتیک» بیانگر عظمت و
شکوه یک فردن و تمدخ است  .این ای،تگاهدای مت روی م ،کو را واقع ا مظه ری از
توانایی سوسیالی،م می دیدم که چه کار عظیمی را اینها انجام دادند! چقدر زیبا چقدر
خوب! و به در حال نظم مترو برای ک،ی که از بلبشوی تهراخ رفته آنجا دیدنی ب ود.
واقعا چند ثانیه ای دردا باز میشد میریختند بیروخ و سریع می رفتن د ت و و ب ،ته
می شد  .ک،ی دم که جا می ماند زیاد نگراخ نبود یک دقیق ه بع د دوب اره ای ن رون د
تکرار میشد  .بخشدای زیادی از م،کو را با مترو گشتیم  .بعد م ن را بردن د ب ه آخ
ق،مت از م،کو که رود «م،کوا» جریاخ داشت .آنجا دم قایقی سوار ش دیم و دس تی
به آب زدیم.
به در جهت ش وقتی که مراجعت کردم مطلع شدم که قرار اس ت م ا ب ا رفق ای
روابط عمومی حزب کمونی،ت ات اد جمادیر شوروی دیداری داشته باشیم.

 احساستان چی بود وقتی می خواستید به آن جلسه بروید؟ به هر حال اینهـا همـان
کسانی بودند که سالها به عنوان یک فرد حزبی  ،چه آن موقعی که درکرمانشاه وچه
آن موقعی که در تهران بودید  ،وقتی که در مورد رفقـای حـزب کمونیسـت شـوروی
صحبت می شد  ،یک حالت «حزب برادر بزرگ» برایتان داشت .وقتی مـی خواسـتید
مواجه بشوید چه حسی داشتید؟

 باز دم دمین اح،اس را داشتم  .واقعیتش این د،ت که یک مق دار تجرب ه بیش تری
ک ،کرده بودم و «حزب برادر» از آخ «فرازمینی» بودخ برایم خ ارج ش ده ب ود .ب ه
ویژه در جریاخ اختالفات چین و شوروی حمالتی که رادیو م،کو به چین و رادی و
پکن به شوروی می کرد و مطالبی که خروشچف درب اره اسوتالین مط رح میک رد و
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آنچه که مائو درباره خروشچف و ات اد شوروی میگفت اینها دمه خواه ناخواه ی ک
سل،له پیامددای نظری برای شنونده داشت.
ک،انی از ما چینی ش دند .از زن داخ د م ک ه بی روخ آمدن د طرف دار چ ین و ض د
شوروی و منجمله ضد حزب توده شدند .و حتی ضدیت شخصی با ما پی دا کردن د و
نمیخواستند دیگر سر به تنماخ باشد .
ک،انی مثل ما در ابه ای این جن لفظ ی ک ه وج ود داش ت س عی م ی ک ردیم
متناس با منطق خودماخ دید درستی پیدا کنیم  .کم نبود آخ جادایی که از حرفد ای
رادیو م،کو قانع نمی شدیم.
یعنی به این ترتی

این نبود که در آنچه که از آخ ط رف گفت ه میش د ب رای م ا

تمام و کمال بود  .این ن،بیت دیگر ج ا افت اده ب ود .میتوان د ایرادات ی داش ته باش د
میتواند اشتباه داشته باشد اساسا ان،اخ جایزالخطاست  .د ر ق در د م نی ت خ وب
داشته باشد در قدر دم آگادی قابل توجهی داشته باشد امکاخ بر خطا رف تن دم واره
وجود دارد .بنابراین در نظرات رفقای شوروی دم میتواند اش تباداتی وج ود داش ته
باشد.
آنچه که مربوط به خودم شخص خودم و تجربه خودم اس ت و ت ا ام روز ادام ه
دارد این است که د ر ق درزماخ گاش ته و ب ا س وژهدای جدی دی در عرص ه م ،ائل
اجتماعی از جمله در عرصه روابط بین المللی احزاب کمونی،ت آش نا ش دم و تجرب ه
بیشتر ک ،کردم بیشتر به این ن،بیت اعتقاد پیدا کردم بیشتر به این ع دم قطعی ت
و عدم حتمیت ایماخ پیدا کردم.
به در حال احزاب کمونی،ت در ت لیل نه ایی اختی ار دار خ ود بودن د .آنچ ه ک ه
غالبا موج حقانیت و مشروعیت یک طرف ب ث می شود نه به عل ت ای ن اس ت ک ه
تمام حق آنجاست نه درست برعکس مقداری از حق این طرف و مقداری آخ ط رف
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است  .ولی به علت اینکه اینجا وزنش سنگین تر است این طرف مش روعیت پی دا م ی
کند .و درست این است که آدم مجموعه را در نظر بگیرد و از در کدام درست گ زینش
کند تا به طور ن،بی ارزیابی درستتری داشته باشد  .در این گزینش دم ب از م ی
شود اشتباه کرد میشود مرتک خطا شد .
به این ترتی است که ان،اخ به آنجا میرسد که دمواره به خ ودش ح ق مطل ق را
نمیددد .ضمن اینکه می رسد به جایی که به ای ن نتیج ه مش خص دس ت م ی یابدک ه
«درست این است » .و عمل میکند .یعنی وقتی میخوادد عم ل کن د ب ه چی زی عم ل
می کند که باور دارد درست است .حاا ممکن است که واقعا اش تباه د م ک رده باش د
ولی رسیده به اینکه واقعا این درست است.
در روند زماخ در قدر معلومات ما بیشتر می شود زمین ه کش ف مجه وات دیگ ر
فرادم می آید .ما در یک مقطع زمانی فکر م ی کن یم دم ه م ،ائل را ح ل ک ردیم ب ا
نتیجهای که از اینجا میگیریم میرویم جلوتر میبینیم دمین آگادی ما کشف کرد ک ه
به فالخ چیز دنوز پاسخ داده نشده .حاا کوشش می کنیم آخ را پاسخ بددیم .در روند
پاسخ دادخ به آخ م،ائل دیگری برای ما پ یش م ی آی د و ای ن دمچن اخ ت داوم پی دا
میکند .

 تضاد...

 ببینید دوستاخ عزیزماخ! اینها بیانش ساده است و امروزه که خیلی چیزد ا روش ن
شده ساده تر است .به خاطر ب،پارید که ما جواخدای دده بی،ت شم،ی این مملک ت
بودیم که تازه از فضای خفقاخ رضا خان بیروخ آمده بودیم .جامع ه ای ک ه اگ ر واژه
«فردن

اس تعماری» از زب اخ ی ک دان ش آم وز در میآم د رئ یس ف ردنگش چن اخ

برافروخته می شد که میگفت «غلط کن! این چه حرفی است می زنی ؟!» یعن ی در ای ن
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حد جامعه ب،ته بود! یعنی در این حد فردن

ن ازل ب ود! و ام روز ش ما بای د ش اکر

باشید که چه تجربة عظیمی را پشت سرتاخ دارید و جواناخ امروز م ا از چ ه گنجین ه
بزرگ فردنگی برخوردارند که میتوانند از آخ استفاده کنند و ب رای راه درازی ک ه در
پیش دارند کارواخ جدیدی را به راه بیندازند.
نقد رفقا ضروری است انتقاد از خود ضروری است! اما ب ه خ اطر داش ته باش ید
باید توأم با انصاف باشد .اگر اشتباه م ی بینی د اگ ر خط ا م ی بینی د ببینی د در چ ه
فضایی انجام گرفته در چه موقعیتی و چ ه کارد ایی قب ل از آخ انج ام گرفت ه و ای ن
جواخ یا این مرد که تازه قدم به این راه گااشته با چه توشهای راه افتاده .اینها دمه به
نظر من کمک می کند به ما که ضمن اینکه برای دیدخ م،ائل تیز باشیم و انتقاد بکنیم
در عین حال انصاف دم داشته باشیم که آدمدا را م کوم نکن یم .م ا ب ا آدمد ا دع وا
نداریم .اصال این دانش زماخ است این فردن زماخ است م ن پ رورش یافت ه عص ر
معینی با مجموعه معلومات و دانش دای آخ زماخ د،تم  .بالنتیج ه فض ائلم و رذائل م
متناس با آخ است .خطادا و درستیدایم دم متناس با آخ است.

 کسرایی می گوید :
من به راه آنچه دانش زمانه ام نموده  ،می روم.
من به سوی دیدگان ناغنوده می روم.
تو به راه خویش می روی
من به راه توده می روم.

 بله ! ما به آخ دیدار رفتیم  .خیلی برای من جال بود!
قبل از رفتن ما را به دماخ غاا خوری دتل بردند ک ه چی زی بخ وریم  .رفی ق م ا
سیمونینکو دم که کنار ما نش،ته بود به روسی به کیا گفت «به رفیق عمویی بگو از
این مادی بخورد آخ را اختصاصی برای ایشاخ س فارش دادم چ وخ اینه ا اس تثنایی
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است » .وقتی کیا به من گفت دیدم یک مادی کوچولو یک کمی بزرگت ر از آخ م ادی
سرخی که توی آخ تن است در یک نعلبکی آنجاست  .گفت «این خیلی مقوی اس ت
خیلی مفید است! و این برای رفیق عمویی خیلی خوب است » .حاا این چی ب ود چ ه
خاصیتی داشت...؟ او فکر می کرد ما این بی،ت و پنج ساله دمه انرژیماخ را از دس ت
دادهایم حاا باید تقویت بشویم  .پایرایی بش ویم .فق ط د م ب رای م ن آورده بود.ن ه
خودش نه کیا دیچ کدام  .من دم تشکر کردم .
از شما چه پنهاخ من خیلی دم ادل م ادی خ وردخ نب ودم .م ن فق ط در برازج اخ
مادی خور شدم والّا تا قبل از آخ اصال مادی نمیخوردم  .آخ د م اجب ار ب ود  .چ وخ
گوشت وجود نداشت .فقط م ادی قب اد و م ادی س رخو ب ود .م ا ب ااخره ب ه ناچ ار
خوردیم و خوردیم تا یواش یواش دیدیم نه مادی چیز خوبی است.
من یک چنگال زدم زیرش و تکه کوچکی برداشتم .چناخ دم بزرگ نبود که تک هاش
کنم  .دمین طور گااشتم ددنم دنداخ رویش گااشتم  .دی دم خ ام اس ت .دل م داش ت
بهدم میخورد  .حاا دمین طور با دست و پایی که ما میزدیم مقداری پایین رف ت و
یک مقداری دم در دستمالی که برداشتم تا ددانم را پاک کنم خالی کردم .بع د ب ه کیوا
گفتم این چی بوداین رفیق سیمونینکو به ما داد؟! گفت این خیلی معروف است خیلی
دم گراخ است .کم دم د،ت .خیلی به تو عزت گااشتند که ازاین برای ت آوردن د! گف تم
این اصال عزت خاله خرسه است! من دیچ خوشم نیامد داشت دلم به دم میخورد!
ما رفتیم به ساختماخ حزب کمونی،ت .آنج ا غی ر از رفی ق پانامواریوف رفق ای
دیگری دم بودند که معرفی کردند .من پاناماریوف را از چهره شناختم  .قبال عک ،ش
را دیده بودم او را بجا آوردم  .خیلی خیلی گرم دم با من مواجه شد! بعد ب ه روس ی
گفت که «به رسم ایرانید ا رفی ق عموویی را میبوس م! » و دس ت ان داخت گ ردنم و
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روبوسی کرد  .به کیا گفتم ما در فیلم دا دیده ای م ک ه اینه ا خودش اخ د م روبوس ی
میکنند به رسم ایرانی دا دیگر چی،ت؟!
به در حال آخ رفقای دیگر دم بودند منجمله کارن بروتنس که دو تا کت ابش ب ه
فارسی ترجمه شد .سازماخ جواناخ حزب دم ترجمهاش کرد.

 شما روسی بلد بودید؟

 من روسی خواندهام ولی خیلی بلد نی،تم .نه میتوانم حرف بزنم نه خوب میفهمم.
از ابهای ص بتی که میشود ف وای مطال به دستم می آید  .یک سال تم ام اوق اتم
را صرف زباخ روسی کردم به ن وی که آخ کتابدای مق دماتی اش را تم ام ک ردم.
ولی چوخ حقیقتش برایم دشوار بود ادامه ندادم .کت اب دانش گاه ته راخ را د م تم ام
کردم و دیگر به جایی رسید که کتابی بخوانم  .در زنداخ کتاب روسی خاص ی نب ود .
یک کتاب «قزاقاخ» تولستوی بود .بعد فهمیدم که این یک کتاب کالسیک است.

 خیلی سنگین است!

 از ص ف ه اول ش نتوان ،تم جل وتر ب روم و تم ام روز ی ک اس الوارقفردن زب اخ
روسی کنارم بود .برای دمین یک صف ه  100تا  1۵0لغ ت را ب ه اس الوار مراجع ه
کردم .آخر در زباخ روسی تمام اس ماء ص رف میش ود .اینک ه در چ ه وجه ی ق رار
بگیرد فاعلی باشد مفعولی باشد اضافی باشد مختومهدای گوناگونی می گیرد .دمه
اینها را یاد گرفته بودم  .خیلی زحمت کشیده بودم  .اما یکدفعه برخورد کردم به افعال
«ساورشنویت» و «نی،اور شنویت» ک ه مفه ومش در جمل ه معل وم میش ود  .خیل ی
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دشوار بود ! دمین یک صف ه سب شد این کتابد ا را ب ردم گااش تم در کتابخان ه و
دیگر به کتاب روسی نگاه نکردم.

 رفیق کیا بلد بود؟

 بله کیا بلد بود  .به روانی فران،ه بلد نبود ولی خ وب ب ود  .آلم انی د م بل د ب ود
انگلی،ی دم یاد گرفته بود .انگلی،ی را در زنداخ این دفعه یاد گرفت.

 زندان چه سودهایی که ندارد!

 ولی زباخ داخِ ما طبری ب ود  .پوورهرمزان مت رجم خ وبی ب ود روس ی را خیل ی
م،لط بود وال ق من اصال بعد از اینکه دیدم بعضی از ترجمهدای پورهرمزان تجدی د
ترجمه شده گفتم خیلی بی سلیقه بودند! واقع ا نم ی فهمن د ک ه بهت ر از پوورهرمزان
نمیتوانند ترجمه کنند!
به در جهت خیلی گرم ما را پایرا شدند  .مرت بیاخ میکردند :رفقای حزب توده
ایران قتا واریش تاواریش  .نش،تیم و کیا گزارشی از فعالیت حزب و مشکالتی ک ه
در جامعه ایراخ با آخ مواجه است موضعگیری حزب و دایل حزب برای اتخ اذ ای ن
موضعگیری و مواضعی که سایر نیرودای سیاسی دارند ارائه داد.

 بیشترین مشکالتی که آقای کیانوری با رفقای شوروی مطرح می کرد چی بـود؟
عمده ترین چیزی که مثال میگفت در این وضعیت این مشکل ماست؟

 کیا به این مطل اشاره کرد که غیبت و عدم حضور علنی ح زب ط ی چن د دد ه در
ایراخ موج شده که مردم ما جامعه ما با ادبیات سوسیالی،تی و آخ حال و دوایی
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که قبل از کودتای  2۸مرداد در ایراخ پدید آمده بود خیلی بیگان ه ش دند .ن ه اینک ه آخ
زماخ خیلی آشنا بودند نه ! اصال فردن آخ زماخ خیلی پایین تر از این زم اخ ب ود
اما زمینه شنیدخ مطال

در دسترس قرار گرفتن روزنامه دای چپ و اقبالی ک ه ای ن

روزنامهدا با آخ مواجه میشدند این زماخ م دودیت بیشتری دارد  .منتها کیا اظه ار
امیدواری کرد و آمار ارائه داد که دمین روزنامه مختصری ک ه م ا ب ه عن واخ ارگ اخ
حزب ارائه میددیم در قدر زماخ میگارد طالبین بیشتری پیدا می کند و این الزام ا
به این معنا نی،ت که اینه ا دم ه چپان د؛ اتفاق ا ب رعکس م ا ش ادد ای ن د ،تیم ک ه
نیرودای غیر چپ خیلی روزنامه «نامه مردم» را میخوانند .این دم یک واقعیت اس ت.
مثال اطال داشتیم که مجاددین اکیدا از خواندخ «نام ه م ردم» من ع ش ده ان د ! ای ن را
بهطور رسمی از طرفدارانشاخ خواسته بودند .بچه دای فدایی جز م،ئولینش اخ بقی ه
«نامه مردم» را نمیخواندند.

 منع تشکیالتی داشت یا نه؟

 نه نه بیشتر حالت به م،خره گرفتن بود  .رفق ای بااترش اخ «نام ه م ردم» را ب ه
م،خره می گرفتن د  .دوادارد ا میگفتن د اینه ا ارزش ن دارد م ا روزنام ه «ک ار» را
میخوانیم  .تنها بعد از این که این پلمیکدا داشت به یک جادایی می رس ید یعن ی آخ
زمانی که ما از طریق یک ارتباط خصوصی خودماخ به یک جایی رسانده ب ودیم ک ه
آنها انتقاد می کردند به فالخ مقاله «نامه مردم» م ا ب ه ف الخ نوش تهای در روزنام ه
«کار» انتقادی میکردیم و ت ریریهدای دو طرف در پی رابطهای که ایجاد کرده بودیم
اصولی را رعایت می کردند آمار کامال نشاخ میداد که مخ اطبین بیش تر و بیش تر
شده اند و رفقا به خصوص دانش جویانماخ در دانش گاه ته راخ بی اخ میکردن د ک ه
«نامه مردم» توسط دواداراخ فداییدا خریداری میشود .
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 آن موقع که رفته بودید ،رفیق کیا برای انتشار«نامه مردم» چقدر آمار داد؟

 رقم را به یاد ندارم  .نمیدانم آنجا چه آماری داد  .ولی تا آنجایی که به ی ادم اس ت
یک زمانی ص بت از دشتاد نود دزار ن،خه بود.

 آقای کیانوری ادعا می کند که نشریه «نوید» در روزهای آخر بـه  ۲۳0هـزار تـا
رسیده بود .

 بله این درست است این درست است ! به خاطر ب،پارید که آخ زماخ «نوید» یگانه
نشریهای بود که میتوان،ت این چنین پخش شود و یک چنین مطالبی داش ته باش د و
بالنتیجه خیلی خیلی خواداخ داشت .دم ه ج ور خواد انی! ش اید بیش ترین خواد انش
دمین دواداراخ فداییدا بودند .
پاناماریوف ص بتش را به دو ق،مت تق،یم کرد یکی مرب وط ب ه خ ود ح زب
ترکیبش کادردایش ردبریاش کادر سازی و . ...خوب این چیز تازه ای نبود؛ رس م
فعالیت احزاب کمونی،ت روند کادر سازی بود که از بین این کادردا طبع ا م ،ئولین
حزبی شکل میگیرند .ما در چه سریعتر باید به روند انتخابی بودخ م،ئولین برس یم.
متاسفانه تا پایاخ دم ما به این مرحله و جوانگرایی در ردبری حزب نرسیدیم!

 این تاکید را هم داشت؟

 مؤکد! و در ق،متی دم اشاره داشت به اینکه خیلی بجاس ت اگ ر رفق ایی ک ه دیگ ر
سنشاخ زیاد است و به خصوص رفقایی که سالدای زیادی از م یط ای راخ ب ه دور
بوده اند با رفقایی که در عملِ فعالیت سیاسی در ایراخ بودند و تجربیات برخ ورد ب ا
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نیرودای سیاسی این مملکت را داشتند جایگزین شوند  .آنجا بود که اشاره گارایی به
ما که زنداخ بودیم کرد .یعنی م،ئولیتدا اصال متوجه این رفقا بشود.
که بعددا وقتی ما آمدیم ای راخ معل وم ش د ک ه کیوا در س ازماخ مخف ی گ زارش
بازتری ارائه داده بود  .و حاا چه گفته بود که پرتوی در بازجوییدایش اشاره کرده
بود که «قرار بوده عمویی دبیر اول حزب بشود! » اصال من به خ اطرم نم ی آی د ک ه
آنجا چنین ص بتی شده باشد.

 یعنی اشاره ای که ایرج دارد ( ،حاال به نظر میآید تحریف شده باشـد) در همـان
خاطراتش که گفته «اینها هم جذب شدند .کیـا  ،عمـویی را بـرد مسـکو تـا بـرای
دخترش تحصیالت جور بکند» و امثال این حرفها  .این نشان میدهد که ایرج هم
یک بویی برده  .انگار فهمیده که از طرف شوروی ها شما مثال توصیه شدهترید!

 به طور طبیعی دمه احزاب کونی ،ت ن ،بت ب ه د م دغدغ هدایی دارن د ک ه مط رح
میکنند و این با دستور یا توصیه به کلی متفاوت است .حاا اینکه امیور خسوروی در
خاطراتش آخ جور میگوید یا ایرج چناخ اشارهای میکن د چن ین اح،اس ی را دم ه
رفقایماخ داشتند که بهای بیشتری به ما داده می شود .حاا چ ه توس ط خ ود رفق ای
م،ئولی که در ایراخ د،تند مثل کیا جوانشیر بهزادی و ...چه رفقای خ ارجی د ر
وقت تماسی دارند  .حتی رفقای ویتنامی که اینجا مهماخ ما بودن د آمدن د دفت ر م ا و
اولین چیزی که گفتند این بود که آخ رفقای اف،ر کجایند؟ گفتم ما خیل ی رفق ای اف ،ر
داریم  .گفت نه آنهایی که زنداخ بودند .که ما رفتیم و خالصه خیلی ع زت گااش تند .
یعنی این سابقه  2۵سال زنداخ ما به عنواخ سوژهای در اح زاب ب رادر خیل ی مط رح
بود .
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اما آنچه پرتوی در بازجویی عنواخ کرد که «عمویی ق رار ب وده دبی ر اول ح زب
بشود» آیا من درآوردی بود؟ آیا از جان کیا در گزارشی که به سازماخ مخف ی داده
بود اشاره ای شده بود؟ من خودم شادد بیاخ چنین مطلبی نب ودم .ام ا ک امال متوج ه
بودم که در گفتهدای پاناماریوف مشهود بود که رفقایی که در زنداخ بودن د رفق ایی
که در ایراخ فعالیت میکردند به ل ام آشنایی و تجربهای که در برخورد با نیرود ای
دیگر سیاسی ایراخ دارند در ردب ری نق ش فع الی داش ته باش ند حض ور بیش تری
داشته باشند .مثال او اشاره می کرد به اینک ه اغل

رفق ایی ک ه در خ ارج بودن د در

بخش شرقی بودند دیچ تماسی با غرب نداشتند و حال آنکه آنها برای رفق ای حزب ی
ما که در غرب بودند ادمیت قائ ل بودن د  .یعن ی معتق د بودن د اینه ا در برخ ورد ب ا
نیرودای دیگر د،تند.
راست میگفت  .ما عمال می دیدیم مثال دمین فرهاد فرجاد یکی از بچ ه د ایی ک ه
ااخ با بابک امیرخسروی د،ت در ب ث کردخ در دانشگاه آتشپارهای ب ود! اص ال
مگر ک،ی از پس او بر می آمد ؟! اینقدر در کنفدراسیوخ ت و س ر آنه ا زده ب ود و از
آنها کتک خورده بود که یک چیز دیگری شده بود  .خوب خیلی ف رق د ،ت ب ین او و
رفیقی که بی،ت سال در ایپزیک نش،ته و مقالهای نوشته  .دمین میش ود ک ه وقت ی
اینجا رای داده میشود که رفقا بیایید از ایراخ بروید! میگویند امکاخ ندارد که م ا ی ک
روز دیگر به مهاجرت برویم! چرا ؟! خاطره خوشی از آخ ایام ندارند .میگویند که آدم
در مهاجرت میپوسد! به خصوص اینکه در عرصه فعالیت نباشد .ت ازه اینه ا رفق ایی
بودند که در «پیک ایراخ» کار می کردند مقاله می نوشتند مقاله می خواندند چه رس د
به آخ رفقایی که دیگر در این ماموریت دا دم نبودند .اصال م ن د ر چ ه فک ر م یکنم
نمیدانم آدم چه جوری میتواند دوام بیاورد؟! چرا اینها عصیاخ نکردند؟!
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من به یاد قبادی افتادم  .آخ رفیق اف،ر شهربانی که آمد ایراخ و اعدام شد! در ک اری
کردند به ایراخ بر نگردد نپایرفت .رفقای شوروی گفتند ک ه اگ ر از ش وروی خ ،ته
ش ده ای م ا ت و را م ی فرس تیم غ رب  .در درج ه اول میفرس تیم کش وردای
سوسیالی،تی  .اگر نپ،ندیدی می فرستیمت ایتالی ا فران ،ه و آنج ا زن دگیات را د م
تامین میکنیم  .گفت الّا بلّا من میخوادم بروم ایراخ  .من میخوادم بروم آنج ایی ک ه
رفقایم را اعدام کردند .میخوادم بروم به زن دانی ک ه ااخ رفق ایم د ،تند  .و آم د در
دمین زنداخ و اعدامش کردند!
خوب ببینید! این دیگر نهایتش بود! آخ اح ،اس دیگ ر نه ایتش ب ود! ب دوخ تردی د
آنهای دیگر دم یک چنین اح،اسدایی داشتند منتها درج ات مختلف ی داش ته  .نم ود
بارزش موقعی است که برگشت مج دد مط رح میش ود و د یچ ک دام حاض ر نی ،تند
بروند! میگوید من میخوادم اینجا بمیرم! میگوید میگیرند؟ میکش ند؟! بگ اار اینج ا
بکشند.
من این ر ا صرفا نه ناشی از به اصطالح بدی م یط مهاجرت و اینکه با آنها ب د رفت ار
می کردند می دانم نه اینجوری من نمیبینم  .چوخ تا آنجایی که من حدس م ی زن م
و از گفتهدایشاخ دم بر میآمد دمه به درج ات گون اگوخ س الی ی ک ب ار میرفتن د
استراحت و این استراحتدا دم سواحل دریای سیاه در بلغارستاخ یا طرف ش وروی
بوده .نقاط خوش آب و دوا  .و از امکاناتی د م برخ وردار بودن د ک ه اگ ر خیل ی ب اا
نبوده ولی خیلی پایین دم نبود و اینها دم آدمدای متوقع که زن دگی آنچن انی داش تند
نبودند که به خاطر یک چنین چیزی از وضع آنجا ناراضی باشند .نه ب ه نظ ر م ن از
بیعملی از آخ چیزی که با گار زماخ آدم را میپوساند ناشی میشود.
اینها دمه آدمدای با انگیزه ای بودند که به این راه آمدند و دمین انگیزه دا اینه ا را
به انوا گرفتاریدا کشانده .از قیام خراساخ گرفته تا آذربایجاخ کردستاخ ع راق و...
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میروی خارج به امید اینکه دوباره برگردی کار بکنی .ولی یکباره این زماخ ب ه چق در
برسد ؟! ما مهاجرینی از حواد آذربایجاخ از سال  132۵داشتیم بعد سال  1327را
داشتیم کودتای  2۸مرداد سال  1332را داشتیم...



زمان میرزا کوچکخان هم داشتیم.

 قبلش دم بود ولی زماخِ مربوط به حزب توده ایران را گف تم .آخ ط رفش دیگ ر ب ه
حزب کمونی،ت و سلطانزادهدا و کامراندا و سیروس بهرامها و ...میرسد.
خوب به نظر من م ،ئله ممک ن اس ت اینج ا و آنج ا مرب وط ب ه ع دم رض ایت از
م،ئولین شوروی یا شرایط دشوار دوره دای جن در آنجا باشد ول ی ب یش از د ر
چیز ناشی از آخ عدم فعالیت آخ بی عملی و بیک ار ب ودخ آخ بیگان ه ش دخ از خ ود
است  .اصال در مهاجرت دیچ در دمین فاز اگ ر م ن در دم ین خان ه بنش ینم و ک ار
نکنم اصال آخ روز اح،اس م ی ک نم پ ود ش دم عب ثم ! فق ط کت اب خوان دخ آدم را
ارضاء نمی کند .آخ موقع که می نشینی چهار ت ا جمل ه م ی نوی ،ی چه ار ت ا جمل ه
ترجمه میکنی میخوانی عوض ش م ی کن ی دو نف ر م ی آین د اینج ا میخوانن د و
میگویند «عمو من بروم یک کپی از این بردارم» و ...به نظر من اینها انگیزه زن دگی ب ه
آدم می ددد .به خصوص آخ زمانی که آدم در ارتباط با ان،اخداست .نه فقط با کاغ ا
و قلم گفتگوبا افراد درگیری با م،ائل روز آشنایی با روحیات افراد و ...این به نظ ر
من جودر زنده و زندگی یک ان،اخ مبارز است .ما ب ه ای ن ش کل ع ادت ک رده ای م و
وقتی که این وجه زندگی از ما گرفته یا به ن وی س ل ش ود آدم اح ،اس مردگ ی
میکند.
اشاره کردم به اینکه ص بت بوریس پانامواریوف از دو ق ،مت تش کیل میش د
بخشی مربوط به م،ائل تشکیالتی و کادرسازی د ا و ف رادم آوردخ نی روی ازم در
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بخش م،ئولین حزبی و حتی فراتر از آخ جوانگرایی در ردبری حزب ب ود .او خیل ی
عالقه مند بود که توسط حزب به آخ دسته از نیرودایی ک ه در جری اخ عم ل روزم ر
م یط اجتماعی خودِ ایراخ بودهاند بها داده شود .و اح،اس می شد ک ه بیش تر نظ ر
این است که رفقایی که بنا به دایل گوناگوخ از جمله مهاجرت از فعالیت داخل ی دور
بودند بیشتر در کمی،یوخدا فعالیت کنند .از دانش و تجربه اینها استفاده بشود؛ ول ی
در کار تشکیالتی در احراز موقعیتدای پر م،ئولیت رفقایی که عمدتا در ارتب اط ب ا
نیرودای مبارز ایراخ بودند -اعم از موافق ی ا مخ الف – و تجرب ه وی ژه ای را ک،
کرده اند می توانند کمک زیادی برای کار تشکیالتی و پیشبرد فعالیت سیاسی باشند.
در بخش دیگر پاناماریوف روی شعار «جبهه مت د خلق» خیلی تکیه م ی ک رد و
دقیقا دماخ چی زی ب ود ک ه بع ددا در یک ی از «پرس ش و پاس خ»د ای کیوانوری در
توضیح دمین م،ئله «جبهه مت د خلق» منعکس شد .و ترکی این جبه ه را ع الوه ب ر
حزب توده ایران «سازماخ فداییاخ خلق» که آخ موقع لفظ «چریک»دا را دم داشت
یعنی «سازماخ چریکدای فدایی خلق» و «سازماخ مجاددین خل ق» ع الوه ب ر اینه ا
نیرودای ترقیخواه جنبش م،لماناخ و جن بش اس المی میدان ،ت و اعتق اد ب ر ای ن
داشت که این واقعیت را بای،تی ما مارک،ی،تدا به خاطر داشته باشیم که افزوخ ب ر
مارک،ی،تدا در در جامعهای نیرودای ترقیخواه دیگری وجود دارند که برخ وردار
از ای دئولوژی دیگ ری د ،تند و در مرحل های از مب ارزات ک ه م ،ائل مب ارزه ب ا
امپریالی،م و مبارزه برای جامعه دموکراتیک یعنی در واقع یک «انق الب دموکراتی ک
ملی» در کشور بخوادد انج ام بگی رد نادی ده گ رفتن ای ن نیرود ا کمونی ،تدا را از
ب،یاری از دمرزمانی که در این مرحله می توانند دمراه باشند م روم میکند.
با توجه به جامعه ایراخ و آخ جایگادی که در حال حاضر م اد دارد – قب ل د م
دمین طور بوده ولی حاا نمود بیرونی پیدا کرده و در واقع به ص ورت جمه وری
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اسالمی تج،م پیدا کرده مردم ایراخ مردم مادبی د،تند ولی ااخ این حال ت م ادبی
بودنشاخ یک بروز خیلی زیادی پیدا کرده به خ اطر اینک ه حکوم ت از دم ین قم اش
شده تبلیغش این چنین می شود و به این عرصه میداخ داده میش ود در ای ن می داخ
نیرودای مارک،ی،ت باید آخ نیرودای ترقیخوادی که آخ می اخ د ،تند پی دا کنن د و
زمینه را برای گ،ترش این جبهه با مشارکت آنها فرادم بکنند تا آخ جبهه بتواند جبهه
کار آمد و گ،ترده ای باشد.
در زمینه اتخاذ مواضع حزب ن،بت ب ه انق الب و ن ،بت ب ه جمه وری اس المی
پاناماریوف اعتقاد داشت بر اینکه موضع حزب کامال درست بوده .گفت م ا ک امال در
جریاخ انتقاداتی د،تیم که ازناحیه چپ متوجه حزب تووده ایوران میش ود .ول ی آخ
چپ را ما چپ به اصطالح -سالم نمی بینیم .نظرش بیش تر آخ حمالت ی ب ود ک ه آخ
موقع از ناحی ه «ف دایی»د ا «پیک اری» د ا «رزمن دگاخ» و حت ی از ناحی ه «س ازماخ
انقالبی» که بعدا به صورت «رنجبراخ» در آمدند به حزب م ی ش د .گف ت انتق ادات و
حمالتی که اینها می کنند در واقع نشانه عدم شناختشاخ چ ه در م ورد خ ود جن بش
چپ و چه در مورد انقالب ایراخ و ترکی طبقاتی – اجتماعی این جنبش است .
شعار«ات اد -انتقاد» یا «انتقاد -ات اد» متناس با شرایط مع ین ش عار ص ی ی
است  .مادام که حزب به این نتیجه نرسیده که «چرخش به راست» تکمیل شده و جناح
راست جمهوری اسالمی دمه ق درت د ا را ب ه چن

گرفت ه و بالنتیج ه راه گ ،ترش

دستاورددای انقالب به کلی م،دود شده این شعار دنوز کارآمد است .ولی آخ زم اخ
که این چرخش کامل شد و تمام مواضع قدرت در دست نیرودای راست -اگر چ ه ب ا
چهره چپ و انقالبی -قرار گرفت آخ موقع دیگر این ش عار «ات اد و انتق اد» ص یح
نی،ت با واقعیت تطبیق نمیکند .چوخ شما با چه می خوادید ات اد داشته باشید ؟ یک
م مل عینی وجود ندارد که شما روی آخ تبلیغ کنید کار کنید.
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البته آخ موقع پاناماریوف به آخ غلظت قضیه را نمی دید چوخ دن وز س ال 13۵۸
بود .دنوز سالدای خوبی را در پیش داشتیم .سال شصت دنوز نیامده بود که ش ادد
این باشیم که چه خبر دارد می شود چه اتفاقاتی میافتد؟!

 آقای کیانوری در آن صحبت با پاناماریوف در مورد شاخه مخفی و نظامی هـم
چیزی گزارش داد یا نه  .گفت ما یک عده نظـامی داریـم؟ از او پرسـیده شـد کـه در
قشرهای مختلف آیا نفوذ کردهاید یا نه؟


گفتگوی رفیق کیا ب ا پانامواریوف گفتگ وی دو رفی ق کمونی ،ت اس ت ن ه ارائ ه

گزارش آخ دهم گزارش م،ائل دروخ سازمانی حزب توده ایران!



کال در آن جلسه با پاناماریوف  ،یا بعد از اینکه از جلسه آ مدید ،چیز دیگری که

مطرح نشد.

 نخیر نخیر .معموا تعارفاتی که درباره حزب تووده ایوران د ،ت مط رح میک رد.
سابقه مبارزاتیاش اینکه چه جایگادی در جنبش کمونی،تی دنیا دارد به ویژه وج ود
یک حزب کمونی،ت و فعالیتدایش در ایراخ ک ه ی ک کش ور دم ،ایه ات اد جم ادیر
شوروی د،ت خیلی ح،اسیت برانگیز است .مب ارزه حوزب تووده ایوران در ای راخ
دم،ایه با حزب کمونی،ت فران،های که در غرب اروپاست فرق دارد .یعنی در واق ع
داشت به ما می گفت که ما روی م ،ائل و سیاس تگااریدای حوزب تووده ایوران در
ایراخ ح،اسیت داریم .این نکتة قابل توجهی است!

 یا روی آن حساب می کنیم .
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 دو وجه دارد یکی جنبه دای مثبتش برای ما خیلی ادمی ت دارد و به ا م ی دد یم و
دیگ ر جنب هدای منف یاش ک ه اص ال ب ه م ا د م لطم ه میزن د ت ری ک آمی ز نباش د
توطئهگرانه نباشد.

 در همان جلسه بود که در مورد  ۱۳آبان رهنمودهایی دادند یا بعداً رفیـق کیـا بـه
شما گفت که نظر رفقای شوروی چه بوده؟ شما قبالً به ما گفته بودید وقتی برگشـتید
ایران  ،رفیق کیا به شما گفت که نظر رفقای شوروی این است که از اشـغال سـفارت
حمایت کنیم تا اتفاقی که برای سفارت آمریکا افتاد برای سفارت شوروی نیفتد!
میخواهیم بدانیم این ماجرا در این جلسه عنوان شد یا ...؟

 من چنین مطلبی را به یاد ندارم به گمانم نقل قولدا به ص ورت «توص یه از جان
رفقای شوروی» ت ریف شده است .ولی اتفاقا رفقای شوروی خیلی نگراخ این م ،ئله
بودند ! اوا به گروگاخ گرفتن را یک پدیده استثنایی قلمداد می کردن د .تظ ادرات علی ه
فالخ سفارتخانه باردا در دنی ا رخ داده ب ود .حت ی رف تن و اش غال ک ردخ و بی روخ
کردنشاخ در دنیا سابقه داشت...

 رو کردن سندها هم سابقه داشت؟

 بله این دم سابقه داشت .اما دیپلمات دا و کارمنداخ آنجا را به گروگاخ گ رفتن! ای ن
بیسابقه بود! آخ دم در رابطه با کشوری مثل ایراخ در مقای،ه با غ ولی مث ل ای اات
مت ده ! اصال داستاخ فیل و فنجاخ بود! در دنیا یک چنین اتف اقی رخ دادخ خیل ی چی ز
عجیبی بود ! شوروی دا ح،اب می کردند این کار عالوه بر اینک ه ک ار ب ی س ابقهای
د،ت به دیچ وجه از اینها بعید نی،ت که عینا این بازی را با شوروی در بیاورند .
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 برای اینکه امریکا را راضی کنند وتعادلی ...

« نه شرقی نه غربی» ! ضمن اینکه رفقای شوروی عمیقا اعتقاد داشتند که اینها ض د
کمونی،ت اند  .با وجود آخ خصایص ضد امپریالی،تی که اینقدر بروز می دادن د ام ا
به شدت اینها ضد کمونی،ت د،تند .

 شما خبرداشتید از این مسئله؟ یا همان موقع در همان جلسه فهمیدید کـه اشـغال
انجام شد؟

 ما در دواپیما مطلع شدیم .علیای ال خیلی نگراخ این مطل بودند و طبعا یک چنین
کاری را تایید نمیکردند  .البته به ما می گفتند حزب باید خ ودش در قب ال ای ن مطل
موضع بگیرد.

 در صورتی که شما مخالف بودید فکر می کنم.

 می دان،تیم این مثل دیزم ی ک ه ب ه آت ش ای ن جنجالد ا زده میش ود دودش ب ه
چشمماخ خوادد رفت .گرفتاری برایماخ ایجاد خوادد کرد .ول ی ب ه د ر ح ال وض عی
پیش آمده بود که حزب نمی توان،ت خودش را کنار بکشد  .به دمین عل ت د م دم اخ
موقع از سوی حزب به من ماموریت داده شد که جلو سفارت سخنرانی بکنم.

 زنده باد خلخالی می گفتند.
 واقعا ببینید چه جور در تاریخ ثب ت میش ود! دم ین دی روز ای ن آقای اخ رجوایی و
حیدری مصاحبهای با من داشتند بعد از ص بتدایماخ آقای حیدری گفت «راس تی
آقای عمویی یک سؤال من دارم چرا این شعار مطرح شد؟ »چی بگ ویم ب ه ت و آق ای
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حیدری؟ گفتم «آقا من مخالف بودم و جلو آخ را دم گرفتم» .ول ی خ وب مث ل حرف ی
است که از دداخ آدم بیروخ بیاید دیگر نمی شود برش گرداند.

 سؤال آخر را هم کوتاه میپرسم که شما هم خسته نشـوید  .از جلسـه کـه آمدیـد
بیرون  ،با کیا که صحبت می کردید چه صحبتی شد ؟ مثبت بود جلسه یا...؟

 بله! به نظ ر م ا مثب ت ب ود .البت ه ی ک مق دار د م ت ت ت اثیر آخ حرمتگ ااریدا و
تعریفدا و  ...از حزب توده ایران بودیم که حزب تووده ایوران اص ال در خاورمیان ه
حزب تراز نوین است اش ارهای داش ت ب ه اینک ه رفق ای عراق ی س وری یمن ی و...
مشتاق ردنموددای حزب د،تند ؛ بدوخ تردید حزب توده ایران به ل ام اش رافی ک ه
ن،بت به م،ائل منطقه دارد میتواند کمک دای زیادی بکند دیدار با اینها به مجموع ه
جریاخ کمک میکند شاید حزب بعد از عبور از مراح ل نخ ،تین

ک ه خ وب راس ت

میگفت ما تازه م،ئله سازمانددی خودماخ مطرح بود بپ ردازد ب ه م ،ائل بیرون ی
یعنی در روابط بین المللش بیشتر به این م،ئله توج ه کن د و ب ین المل ل ب رای حوزب
توده ایران عمدتا خاورمیانه است عراق است سوریه اس ت یم ن اس ت  .حت ی ب ه
ترکیه و یوناخ دم اشاره می کرد افغان،تاخ که طبیعی است .مثال در مورد افغان ،تاخ
می گفت که رفقا به خاطر داشته باشید که رفقای افغ اخ در واق ع تودهایان د و ح زب
م،ئولیت سنگینی در قبال آنها دارد!
ما تازه دوروز و نصفی بود شده بودیم خودماخ که ح اا بای ،تی ب ه ی ک چن ین
عرصه وسیعی بپردازیم! واقعا وقتی بیروخ آمدیم کیا به من گفت عمو ج اخ میبین ی!
رفقا واقعا انتظارات زیادی از حزب دارند .ما می توانیم جواب ای ن مطال

را ب ددیم؟

گفتم چرا که نه! ما اول خودماخ را شکل بددیم به دمه اینها باید بپ ردازیم .میت وانیم!
حتما می توانیم!
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خوش ال بودیم واقعا خوش ال بودیم! چه از ل ام اعتبار جهانی که ح زب دارد
یعنی از زباخ یک فرد م،ئول حزب کمونی،ت ش وروی موقعی ت ح زب را در دروخ
احزاب کمونی،ت منطقه می شنیدیم چه بعدا که خودم به سفر رفتم شادد ای ن مطل
بودم .در ارتباط با رفقای عراقی در ارتباط با رفق ای س وری یعن ی درس ت ب ه ن ام
خودشاخ عزیزمحمد خالد بکتا

جورج حاوی حواتمه و حبش و حتی عرفوات

که واقعا چه می کرد! که بعد حواتمه به م ن گف ت از آخ بازیگرداس ت عرفوات! از آخ
بازیگرداست!
به در جهت برای ما این دیدار واقعا خیلی خوش ال کنن ده ب ود! دی دار را مثب ت
ارزیابی کردیم .ایرادی از مشی حزب به ص ورت انتق ادی در ص بتدای رفیقم اخ
پاناماریوف ندیدیم .اما در ص بتش اشاراتی درب اره ام ر کادرس ازی ج وانگرایی و
بااتر کشیدخ جواختردا در ردبری حزب ب ود .و دم ین د م ش د ک ه م ا تع داد قاب ل
توجهی از رفقای جوانماخ را با پلنوم دفددم سرانجام باا کشاندیم و در دماخج ا د م
به عضویت مشاور کمیته مرکزی رساندیمشاخ  .خیلیدا اص ال برایش اخ حی رت آور
بود! و این نتیجة ب ثدایی بود که ما در دیئت سیاس ی انج ام دادی م و رفق ا موافق ت
کردند.
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در برنامه دیداری از آرامگاه لنین برای من گااشته بودند  .چوخ آقای کیوانوری
قبال آمده و دیده بود برای آنها این چیزدا کهنه بود ول ی ب رای م ن ت ازگی داش ت و
عالقهمند بودم  .ک،ی به نام بارانوف که فارسی را خیلی خوب بلد بود م را دمراد ی
کرد و به میداخ سرخ برد .
آرامگاه لنین که خودشاخ به آخ «ماوزلی» میگویند در میداخ س رخ نرس یده ب ه
کاخ کرملین بود .خیلی بنای بزرگ و باشکودی نی،ت اما خود فضایش فضایی است
که واقعا ان،اخ را میگیرد! عده زیادی مشتاقاخ دیدار لنین دمه روزه از ص بح ص ف
میکشند و به نوبت از یک در وارد میش وند و از پل هدایی ب اا میرون د ک ه در ی ک
سمت آخ ج،د مومیایی شده لنین دروخ یک م فظه شیشهای ق رار دارد  .از ب اای
سر لنین دور میزنند از پلهدایی پایین میروند و از در دیگ ری خ ارج میش وند ک ه
در واقع معبری است که پالکدای دیگر ردبراخ ح زب کمونی ،ت ش وروی آنجاس ت
.یعنی خاک،ترشاخ در م فظهدایی است که باای در یک نام و سال تول د و س ال در
گاشتشاخ مشخص شده.

 تروتسکی که آنجا نیست؟

 خیر تروتسکی آنجا نی،ت  .اصال گم اخ نم یکنم ج ،د تروتسوکی در ش وروی
باشد.

 جسدش باید مکزیک باشد  ،میخواستم ببینم پالکش هست؟

 نخیر نخیر .آخ پالکدا بر اساس وجود خاک،ترداست .از تعدادی از آنها به ن،بت
ادمیتشاخ نیم تنهای دم د،ت اما دمین طور که پ یش م یرود فق ط تب دیل ب ه پ الک
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میشود .آنجا چهرهدای زیادی وجود دارد؛ ولی چ ه دلیل ی دارد ک ه پالک ی از ک ،ی
باشد که آسی دای زیادی به روند پیشرفت انقالب اکتبر زد؟!

 شما اصالً وجود آرامگاه و آن مومیایی را یـک چیـز مـذهبی ندیدیـد ؟ یـا اینکـه
خودتان هم در آن شور و جذبه شریک بودید؟

 چرا فضا مرا دم گرفته بود واقعیت این است .اصال یک جاذبه وی ژهای دارد! ح اا
نمیدانم ما این را چگونه تعبیر کنیم؟ آیا این را یک چیز جادویی تلق ی کن یم؟ آی ا ی ک
چیز عرفانی بگیریم؟ آیا یک چیز مادبی بگیریم؟ نه من دیچیک از اینها نمیگیرم.
به نظرم ان،اخ بر خوردار از عواطفی است که این ع واطفش میتوان د در ل ظ ات
معینی رقّت خاصی پیدا کند و با آخ باورداش تی ک ه ن ،بت ب ه ش خص لنوین ب رای
کمونی،تدایی از نو ما وجود داشت و دارد خواه ناخواه وقتی با ج ،د مومی ایی و
چهرهاش مواجه میشویم بازتابی اینچنین دارد  .ما مق داری از آث ارش را خوان ده و
مبنای معتقداتماخ شده رادماخ را دم بر اساس این اندیشهدا تعیین ک ردیم و ب ا دم ه
دشواریدایش طی کردیم ت مل کردیم .حاا مواجه شدیم با خودش! م ن ای ن را ی ک
جنبه مادبی تلقی نمیکنم .ولی فضایی ایجاد میشود که واقع ا روی آدم خیل ی ت اثیر
میگاارد خیلی زیاد !
اینکه از آرامگاه لنین و وجود ج،د مومیایی شدهاش در آنجا بهرهب رداری س وء
میشود من چنین باوری ندارم؛ چوخ اصال افراد پیش از اینکه بیایند آنجا را ببینن د
دمین اح،اسات را بیروخ داشتند  .شما نمیدانید این ص فی ک ه در می داخ س رخ در
انتظار رسیدخ بهآنجا بود طولش چقدر بود ! و وقتی من از بارانوف پرسیدم ک ه آی ا
امروز روز خاصی است که اینطور است ؟ گف ت ن ه دم ه روزه اینط ور اس ت  .فق ط
ادالی م،کو دم نی،تند از جادای دیگر دم برای این دیدار میآیند .
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به در جهت شاید برای ک ،انی چن ین تعبی ر بش ود ک ه ای ن درواق ع کعب ه آم ال
کمونی،تداست.
اما بودنش و اینکه چه ضرری میزند ممکن است این اندیشه را به وجود بی اورد
که نوعی«کیش شخصیت» را تقویت میکند  .اما ک،ی که رفته دیگر از این ک یش از
این کولت  cultنمیشود دیچ سوء استفادهای کرد .مگر ک،انی که بر سر کار باش ند و
از وجود چنین شخصیتی بخوادند بهره برداری ویژهای بکنند  .ای ن دیگ ر ب ،تگی ب ه
پتان،یل دموکراتیک آخ حزب دارد که تا چه اندازه به اشخاص میداخ بددد ک ه از ای ن
شخصیتدا بهرهبرداری کنند و افراد را ت ت تاثیر قرار بددند.
من فکر میکنم کمونی،تدا چوبدای خشک نی،تند  .کمونی ،تدا د م مث ل دم ه
ان،اخدا مجموعهای از تعقل ک ه تفک ر را ایج اد میکن د

و عواط ف و اح،اس ات

د،تند.
مارکس عبارتی دارد که میگوید ان،اخ د،تی یگان های اس ت ک ه دارای دو وج ه
است وجه راسیونال قعقالن ی و وج ه اموش نال قع اطفی  .تع ادل ای ن دو ان ،اخ
متعادل را به وجود میآورد  .در کدام به دیگری بچربد این فرد دچار یک نقص است .
اگر جنبه راسیونال بچربد تبدیل به خطکش م اسبه میشود دمه چی ز بای د ب رایش
دودوت ا چهارت ا باش د و در برخ ورد ب ا ب ،یاری از م ،ائل ان ،انی بیتف اوت رد
میشود « .به م ن مرب وط د ،ت ی ا نی ،ت» اگ ر مرب وط د ،ت ب ا م اس به مع ین
پاس خگوی آخ مش کل خواد د ب ود ؛ اگ ر نی ،ت از کن ارش میگ ارد د ر چن د ک ه
سرنوشت ک،ی در بین باشد  .اگر وجه اموشنال م،لط باشد در ب ،یاری از م وارد
اصال تفکر و تعقلش حکم صادر نمیکند حتی اگر بکند اح،اساتش موج
که فراتر و جلوتر از آخ برود.
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میش ود

به در جهت فکر میکنم این مطل در کت اب روانشناس ی اجتم اعی مارک،ی ،تی
بود .نکته جالبی بود و من دم گاه با یک چنین حااتی در بین دوستاخ خودماخ مواجه
شدهام  .برخی رفقای خودماخ یا ک،انی که به در جهت داعیه چپ بودخ دارند گ ادی
آنقدر در برخورد با م،ائل اجتماعی خشک د،تند که گویی در آنه ا د یچ اح ،اس و
عاطفهای وجود ندارد.
بگاریم از این مطل  .به در حال نکتهای که در این دیدار یک ساعتة آرامگ اه لنوین
برای من جال بود این بود که در مراجعت مواجه شدم با چند ج واخ بلن د ب اا ب ا
چهرهدای س فید مود ای طالیی گیت ار ب ر دوش آدام س در ددانش اخ چل ق چل ق
میزدند! من به بارانوف گفتم ظادرا بازار توری،م اینجا گرم است ! خندی د گف ت ن ه
اینها جواناخ خود ما د،تند  .گفتم پس چرا اینطوری ؟ با یک ش لوار ج ین و اینج ور
جلف آدامس جویدخ و ...؟!
حاا شاید من زیادی خشک بودم و نبای،تی اینگونه داوری میداشتم .به در ح ال
پرورش و آموختهدای ما چنین ب ود .مض افا م ا تیپد ایی د ،تیم ک ه ای ام ردب ری
استالین را پشت سر گااشتیم کادردای حزب تودة ایران بودیم و حزب تودة ایوران
دم در بین احزاب کمونی،ت دنی ا در دد ه  1320خورش یدی ج زو ب ارزترین اح زاب
طرفدار حزب کمونی،ت ات اد شوروی و استالین بود.
گفتم پس چرا اینطور است ؟ گفت که این جواناخ ما نمیدانند که پدرانش اخ ب ا چ ه
مشقاتی این شرایط را برایشاخ فرادم آوردهاند! گفتم خوب چرا نمیدانند ؟ چ ه ک ،ی
مقصر است ؟ آیا تاریخشاخ را نمیدانند ؟ نمیدانند ات اد جمادیر شوروی چگونه ب ر
پا شد و «کم،ومول» در رق م میلی ونی ب ه دع وت ح زب لبی ک میگف ت و میرف ت
سیبری و شاقترین کاردا را انجام میداد تا ات اد جمادیر شوروی امروزی ب هوجود
آمد؟! نمیدانند پس از انقالب چه ق طی وحشتناکی در ای ن کش ور ب هوجود آم د ک ه
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لنین مجبور شد سیاست نوین اقتصادی «نِپ» را اجرا بکند که دمین مبن ای اخ تالف
در دروخ حزب شد؟ بوخارین از آخ طرف لنین از این ط رف استالین از آخ ط رف
تروتسکی از این طرف؟! داستاخ ترک «نپ» یا ادامة «نپ» مقوله بزرگی شده بود ک ه
چالش درونی حزب شد و منجر به اقدامات ناگزیر و زیادهرویدایی شد .خوب اینه ا
این موضو دا را نمیدانند؟! چرا نمیدانند؟ چوخ بزرگتردایشاخ وظیفهشاخ را انج ام
ندادند؛ یادشاخ ندادند.
به در حال این مطل برای خود من یک ل ظه جال بود که آیا واقع ا نبای ،تی ب ا
این م،ائل جدیتر از این برخورد بشود ؟ آیا مثال اینجا فقط رضایت یک ی مث ل م ن
عضو حزب تودة ایران با دمه اشتیاقی که به مکت بش و ات اد ش وروی دارد ک افی
است؟ اینکه احیانا از دداخ ک،انی ایرادی میشنیدیم عیبی میشنیدیم واقع ا ب رای
ما اصال باورکردنی نبود مگر امکاخ دارد اصال مگر چنین چیزی امکاخ دارد ؟
خوب ک،انی که از مهاجرت مراجعت کردهبودند درگز چیزی از کاستی د ا بی اخ
نکرده بودند .واقعا خیلی دلم میخواس ت ک ،انی ک ه اطالع ات و وق وف بیش تری از
عملکرد سوسیالی،مِ واقعا موجود داشتند با ما و رفقای حزب در می اخ میگااش تند .
نه اینکه بیایند مقاله بنوی،ند و معای ات اد شوروی را اعالم و روی آخ تبلی غ کنن د
ما خواستار عَلَم کردخ کاستیدای ات اد شوروی نبودیم ولی حداقل ب دانیم و متوج ه
باشیم که چرا پس از این سالدا دنوز این چن ین کاس تیدایی وج ود دارد  .آخ وق ت
میشود به عنواخ یک چالش به بهترین شکل مطرح بشود.
اصال این پلمیک بین احزاب میتواند زنده کننده خیلی چیزدا باشد به ج ای اینک ه
ما فکر بکنیم فقط استفاده از تجربیات ارزند حزب کمونی ،ت ات اد ش وروی ک افی
است؛ چوخ موج میشود که یواش یواش این عنصر در ذدن ما شکل بگیرد ک ه د ر
چه حزب کمونی،ت ات اد شوروی گفت درست است .
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از جانبی میشود به این نتیجه رسید که چوخ کادردای ورزیده باسابقه و من ابع
اطالعاتی بیشتر و نظریه پردازاخ پخته تری دارد منطقا بای،تی نظریات و ت لیلد ایی
که ارائه می ددد بهتر باشد  .ولی ما میدانیم دیچ وقت «ح،ن مطلق» «درستِ مطلق»
وجود ندارد  .دمواره این م،ائل ن،بی اس ت .ی ک عنص ر خط ا د م میتوان د وج ود
داشته باشد  .به اصطالح خودم اخ «بش ر جایزالخطاس ت» آنه ا د م بش رند آنها د م
میتوانند گرفتار م،ائل اخالقی و اح،اسی ویژ خودشاخ بشوند میتوانن د گرفت ار
رفیق بازی و باند بازی بشوند .دیچ نمیشود آیه صادر کرد که نه چنین نمیشود .
ما تاریخ حزب کمونی،ت شوروی را که میخوانیم م یبینیم اسوتالین در مراس م
س وگ در گاش ت لن وین جم الت معین ی را بی اخ میکن د ی ک ج ا میگوی د «م ا
کمونی،تدا از سرشت ویژهایم» .خوب ببینید! به اعتب اری جن

دوم جه انی نش اخ

داده بود که واقعا اینها با آنهای دیگر فرق دارند و چ ه ج ور جانب ازی میکنن د! ش ما
کتاب «ان،اخ واقعی» الکسی مرسیف را که میخوانید حیرت میکنید! مگر بشر اینقدر
میتواند ظرفیتش باا باشد؟ولی از جان دیگر نه ما از سرشت ویژه نی،تیم ما د م
مثل آدمدای دیگرد،تیم منتها معای جامعه را تشخیص دادیم و راه ب روخ رف ت از
این ب راخ دم چنین به نظرماخ رسیده لاا روی این کار میکنیم  .زندگی امروزماخ را
برای فردای این جامعه حاضریم فدا کنیم .این تفاوت را داریم .
ولی «سرشت ویژه» یعن ی آخ مع ایبی ک ه در ان ،اخدا وج ود دارد مطلق ا در م ا
نی،ت و حال آنکه د،ت  .در میاخ ما دم دروغگویی د،ت در ما دم افراد جاه طل
د،ت ما دم آدمدایی داریم که دنبال فراک،یونی،م میروند .اینها چیزدایی است ک ه
تاریخ احزاب نشاخ میددد .اح زاب کمونی ،ت یعن ی آدمد ایی ک ه ب رای دم ه گون ه
جانبازی آماده شدند و عمال دم نشاخ دادند که چنین کردند  .اما در عین حال مراحلی
دم دیده شده که این نقایص بروز کرده و نمایاخ شده.
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 شما آن روند را اشاره میکنید که «چگونه فوالد آبدیده شد»؟

 یک رشته چیزدا کاردای تبلیغاتی است کاردای ترویجی است رفت ه رفت ه جنب ه
آموزشی و پرورشی علمی به خودش میگیرد  .خوب م ،لما م ،ائل پ داگوژیک ی ک
جایگاه ویژهای دارد و در امر پرورش ن،لدا بیشتر باید به آخ توجه ش ود  .ول ی ب ه
در حال این دشیاری دم باید وجود داشته باشد که از واق ع بین ی دور نش ویم .اگ ر
چشم دیدخ واقعیات را داشته باشیم بالنتیجه معای را د م م یبینیم و ب رای از ب ین
بردنش تالش میکنیم .اگر نبینیم و یا جلو چشمماخ گرفته شود فک ر م یکنیم وج ود
ندارند بالنتیجه برنامهای دم برای بر طرف کردنش نمیتوانیم بگااریم.
خوب برای خود من واقعا این سفر ات اد شوروی خیلی ارزنده بود!



بارانوف چه جوابی به شما داد ؟ چون هـم آمـوزش و پـرورش رسـمی دسـت

دولت بود و همه چیز .....

 دیچ دیچ جوابی نداش ت! بل ه دم ه چی ز دس ت دول ت ب ود برنام هریزی اص ال
برنامهریزی کالخ از سیر تا پیاز در برنامهدا مل وم میش د .و دم اخ دس تاورددای
ارزشمند و بزرگی که طی سالدای پیروزی انقالب داشت موج شد ک ه آم وزش و
پرورش رایگاخ بهداشت رایگاخ م،کن تقریباً رایگاخ
فرد

با درصد ناچیزی از درآم د

از بین رفتن بی،وادی و  ...عملی ش ود .اینه ا واقع ا م ،ائل مهم ی اس ت ! آدم

آماردا را که در نظر میگیرد خیلی کاردای بزرگی انجام شده بود ! چرا به ای ن یک ی
توجهی نشده بود ؟ آیا به ذدن ک،ی نرسید؟
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به نظر من مشکالتی که موج شده ب ود ان رژی ح زب معط وف ب ه ی ک سل ،له
م،ائل و اختالف نظر درونی بشود سب شد که یک رشته کاردایی که به د یچ وج ه
با دموکراسی سوسیالی،تی دمخوانی ندارد انجام بگیرد که ب ه قیم ت ج اخ ب ،یاری
افراد بیگناه تمام بشود که چه ب،ا کمونی،تدای مؤمنی دم بودند!
و دمین است که ن،لی با یک رشته روحی ات ن اقص و معی وب ب ار میآی د! کم ا
اینکه ما خودماخ با دماخ روحیات بار آمده بودیم و دمزماخ با این مطل

ب ،یاری

از رفقای ما دم اصال پایرای چنین چیزی نبودن د  .یعن ی نمیپایرفتن د ک ه ای ن ای راد
است میگفتند خوب کار زیادی شده و در قبال این دمه دستاورد این چیزی نی،ت .
ولی به نظر من چیزی د،ت .چوخ لطمه خودش را بموقع میزند .مثل موریانه جامع ه
را میخورد.

 سال  ۱۹۹۱گروه موسیقی اسکورپیونز (عقـرب) سـفری بـه مسـکو میکنـد و بـر
خرابههای سوسیالیسم آوازی را میخواند بـه نـام «طوفـان تغییـر» در ایـن نمـایش
تلویزیونی صحنههایی از فروپاشی شوروی هم وجود دارد  .لحظاتی که جوانان با شور
و شوق چوب و الوار زیر تسمههای تانکها میاندازند و یلتسـین در حـالی کـه بـا
دستهایش عالمت Victoryرا نشان میدهد  ،از بین جوانان شادمان میگذرد!
از آن طرف در زمانی که یلتسین «دوما» را بمباران کرد و با روتسکوی و یارانش
در پارلمان در حال جنگ بود  ،مردم مسکو انگار که به تماشای یک تئاتر آمده بودند!
حتماً در تلویزیون این صحنه را دیدهاید...؟

 دمین است دمین است ! من در یکی از مصاحبه دایم اتفاقا به نکتهای اشاره کردم
گفتم ببینید چقدر مردم از نظام دور شده بودند که دیچ کس نیامد سینه سپر کن د و از
سوسیالی،مش دفا کند ! آیا نمیفهمند یلتسین چه بالیی میخوادد س ر ای ن مملک ت
بیاورد؟! گورباچف با یلتسین کنار آمد شما بی،ت میلی وخ کمونی ،ت ای ن مملک ت
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چه کاره د،تید ؟ مردمی که این نظام ایندمه چیز به شما داده؟ بع ددا میفهمی د ک ه
چه چیزدایی را از دست دادید ! امروز دارند میفهمند که بازار ف ش اء کاس بی روی
زناخ دارد در دنیا انجام میگیرد !

 ساختمانی در دهکدهای در سیبری بوده که پول گازش را پرداخت نکـرده بودنـد ،
دولت سرمایهداری روسیه گازش را قطع میکند و اهالی آنجا از سرما یـخ زدنـد ۲0 ،
نفر از آدمهای مجتمع مسکونی کوچک از سرما یخ زدند  ،باید قدر میدانستند!
بعد از اینکه آن آرامگاه را دیدید کجا رفتید؟

 فردای آخ روز م ا دی داری از ی ک مدرس ه حزب ی داش تیم .م ا تع دادی از رفق ا را
فرستاده بودیم که بروند آنجا و دوره مدرسه را بگارانند.

 دوره مدرسه  ،برای اعضای خارج شوروی سه ساله بود ؟

 من دقیقا نمیدانم تا آنجایی که میدانم  .دو تا مدرس ه د ،ت یک ی مق دماتی ک ه
یک،اله است و یکی دوره عالی که سه ساله است  .در واقع جن کمیته مرکزی است .
آخ مدرسه عالی حزبی دماخ مدرسهای است که رفقای م ا طبوری و  ...دوره آخ را
گارانده بودند .مدرسه دیگری ب ا دوره یک ،اله اس ت ک ه در آخ ی ک مق دار اقتص اد
سیاسی و مقداری تاریخ و  ...را میآموزند .
رفیق ما کیانوری عالقهمند بود این بچهدای ما که آنجا د ،تند م را ببینن د .چ وخ ب ا
دیدخ من یک مقدار آخ دلتنگید ا غ م دوری از وط ن و  ...ک م میش ود و ب ا ان رژی
بیشتری درسشاخ را میخوانن د  .و رفت یم آنج ا و دی داری از بچ هدایماخ و معلمد ا
کردیم.
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 چه کسانی از ایرانیها آنجا بودند ؟

 چند نفر از بچهدای حزبماخ آنجا بودند که ح زب آنه ا را فرس تاده ب ود .بچ هدای
س ازماخ مخف ی بودن د .م ن اص الً نمیشناختمش اخ  .ااخ د م اسمش اخ را ب ه ی اد
نمیآورم .نمیخواستم دم بشناسمشاخ.

 به شما گفتند که آنها از شاخه مخفی هستند یا شما چون اسمشان را نمیدانسـتید
فهمیدید؟


من متوجه شدم  .لزومی نداشت گفته بشود  .مضافا اینکه اساسا شیوه کار اینطور

بود .ما میدان،تیم که اگر قرار باشد که ک،ی را به کالس بفرس تیم از ش اخه مخف ی
میفرستیم و آقای کیانوری گزارشش را دم به دیئ ت دبی راخ و دیئ ت سیاس ی داده
بود و در واقع مصوبه دیئت سیاسی بود که تعدادی از جواخدایم اخ را بفرس تیم ک ه
آموزش ببینند  .به در حال اینها کادر آینده ح زب د ،تند و بن ابراین ازم اس ت ی ک
مقدار به مبانی تئوریک مجهز بشوند.

 آنجا چند نفر بودند؟

 تصور میکنم پنج یا شش نفر بودند .مشابه دمین س ؤالدای ش ما را در دادگ اه از
من میکردند! و من برایشاخ جوابی نداشتم که چه ک،انی بودن د .باورش اخ نمیش د!
ولی خوب واقعیت این بود که من نمیشناختمشاخ .
یک ش ما را به «بالشوی تئاتر» بردن د« .بالش وی» یعن ی ب زرگ  .خیل ی ش هرت
جهانی دارد« .دریاچه قو» را اجرا میکردند  .خیلی خیلی زیبا خیل ی واقع ا غوغ ایی
بود!
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یک ش در «کاخ کنگرهدا» مهماخ بودیم .کاخ کنگرهدا یکی از س الندای مع روف
کرملین است  .دماخ طور که از اسمش پیداست اجالسدای ب زرگ معم وا در آنج ا
برگزار میشود.
این در واقع دعوتی بود که از جان برژنوف انج ام گرفت ه ب ود  .مهمان انی ب رای
جشندای انقالب دعوت شده و به م،کو آمده بودند و آخ ش در کاخ کنگرهدا شادد
دنرنمایی دنرمنداخ جمهوریدای مختل ف ات اد ش وروی بودن د  .د ر ک دام خ اصِ
خودش اخ دنرنم ایی میکردن د  .قرقیزد ا تاجیکد ا آذربایجانید ا گرجید ا
اوکرائینیدا خود روسدا دمه دم با لباسدای وی ژه خودش اخ و موس یقی خ اص
خودشاخ  .خیلی ش مفرحی بود و با گرودی از شخصیتدا آشنا ش دیم  .س خنراخ
آخ ش کرلینکو یکی از دبیراخ کمیته مرکزی بود که گزارش ی از فعالیتد ای ح زب
در ات اد شوروی میداد  .بیشتر جنبه تشریفاتی داشت چیز خاصی نبود.

 با کسانی که آشنا شدید ،شخصیتهای معروف جهانی بودند یا از احزاب کمونیست
جهانی بودند یا از همین اتحاد جماهیر شوروی بودند؟

 نه ما آنجا عمدتا با دمین رفقای ات اد شوروی آشنا شدیم و یک دیداری ب ا دبی ر
اول حزب کمونی،ت پاک،تاخ داشتیم.

 اسمشان چه بود؟


نمیدانم از شرایط ب،یار ب،یار دش وار فعالی ت در پاک ،تاخ ص بت میک رد و

جال بود غبطه میخوردبه شرایطی که ما در جمهوری اسالمی داشتیم!

 بعد که دیگر غبطه نمیخورد؟
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 بله  .یک رشته قراردایی گااشته شد ک ه بتوانن د از امکان ات ح زب اس تفاده کنن د
خوب بعددا انجام دم شد .
از رفقای حزب کمونی،ت عراق که مراودات دمیشگی داشتیم رفیق عزیزمحمد ب ود
که دیدار داشتیم.

 آن موقع در خود عراق حزب کمونیست ممنوع بود ؟


بله بله.

 حزب کمونیست از زمان حسنالبکر ممنوع شد یا قبلش هم ممنوع بود؟

 حزب کمونی،ت عراق از بدو تاسیس قسال  1934ممن و ب ود؛ فق ط بع د از س ال
 19۵۸که عبدالکریم قاسم روی کار آمد مدتی آزاد بود؛ چوخ در یک جبهه مت د ای ن
انقالب پیروز شد.

 انقالب یا کودتا؟


انقالب بود؛ چوخ نیرودایی که عمل کردند ...

 انقالبی عمل کردند؟


بله و در چارچوب یک ائتالف .حزب کمونی،ت بود حزب بعث بود «ناص ریوخ»

که عارفدا پشتش بودند و ملّیوخ عراق ک ه خ ود عبودالکریم قاسوم ب ود و کردد ا
«ح زب دم وکرات کردس تاخ ع راق» د م ب ود .ول ی دمینک ه روی فش ار بعثید ا
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عبدالکریم قاسم به آخ حقوقی که برای کرددا توافق و در یک منش وری امض ا ش ده
بود عمل نکرد و کرددا از ات اد بیروخ رفتند ح زب کمونی ،ت د م گف ت م ا اس اس
ات اد ماخ بر پایه این م،ئله اس ت  .ح زب کمونی ،ت د م از ائ تالف خ ارج ش د  .از
ائتالف که خارج شد دفاترش را تعطی ل کردن د  .چن د نماین ده در کابین ه بهص ورت
مشاورین و وزرای عبدالکریم قاسم داش تند ک ه آنه ا را د م اخ راج کردن د و ح زب
میرفت به طرف مخفی شدخ ولی دنوز مخفی نبود .چوخ دوره عبدالکریم قاسم آنه ا
را بازداشت و زنداخ نمیکردند ولی آخ ات اد از بین رفته بود  .در کودتای  19۶3ک ه
بعثیدا کردند به علت دمین مدت کوتاه علنیت کمونی،ت دا را قتل عام کردند!

 که در واقع دستور بود دکتر رادمنش هم کشته بشود؟


بله در دمین ایام بود که رادمنش آمده بود عراق که بتواند با تهراخ ارتباط نزدیک

داشته باشد.

 پس آن موقع ممنوع بودند .آیا در جایگاه طبقاتی پایگاهی داشتند؟ چون حزب توده
این ادعا را داشت که مثال درست است که ما با کارگران ارتباط نداریم  ،ولی همیشـه
حقوق کارگران و حقوق رنجبران جامعه را مورد توجه قـرار مـیدهیم و «رادیـو پیـک
ایران» هم  ،به اصطالح ،شنوندگانی محدود داشت که میتوانست جذب خودش کند.
وقتی رفیق عزیزمحمد با شما صحبت میکرد ،این حزب کمونیسـت جایگـاهی در
عراق داشت ؟ حداقل مثال بهصورت یک حزب مخفی  ،شبکه مخفی بود؟

 بله حزب کمونی،ت تا قبل از  19۶3یک حزب سراسری بود چ ه در ش مال ع راق
در کردستاخ چه در جنوب در ق،مت عرب نشین شبکه حزبی گ،تردهای داش ت .
دایی زاده من در واقع پ،ر برادر خوانده مادرم که در عراق ب ود
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در زن داخ ش اه

بودم که آمده بود ایراخ و میخواست چند صباحی در ایراخ باشد  .حسوین ن امی ک ه
کمونی،ت بود عضو حزب کمونی،ت عراق بود  .چوخ خودش نمیتوان،ت به زن داخ
بیاید با پیغام از برادرم خواستم از او بپرسد که ش ما چ ه ک ار میکنی د وض عتاخ
چطور است و ...؟ خیلی اظهار رض ایت میک رد  .میگف ت ح زب کمونی ،ت در دوره
عبدالکریم قاسم گ،ترش قابل توجهی پیدا کرد و این علنیت کمک زیادی کرد که حتی
در بعضی شهردا که ما شبکه نداشتیم شبکه حزبی به وجود بیاوریم .
منتها در عین حال وقتی کودتای  19۶3انجام گرفت این امر لطم ه زی ادی زد  .فق ط
در بغداد  4000نفر کشته شدند!

 چه وحشیگری؟!

 آخر شیوه کار خیلی خیلی عجی بود! چی زی مش ابه ک اری ب ود ک ه در ان دونزی
انجام دادند.

 با خانواده کشتند؟

 بله یعنی بعثیدا میآمدند و خانهدا را عالمت میگااشتند بع د جواخد ای «ح رس
القومی» میآمدند و با م،ل،ل و رگبار قفل در را میشک،تند و در که جلوش اخ ب ود
میکشتند .چند تا از رفقای عراقی فراری شده و آمده بودن د ای راخ س اواک آنه ا را
گرفت و آورد پهلوی ما .یکی که ما به او کاک احمد میگفتیم ولی اسمش محمد ب ود
کرد بود ...م افظ سالم عاد بود .میدانید که سالم عاد تغییر قیاف ه ک ه م یداد ب ا
درشکه جابهجا میشد  .نه اینکه در درشکه بنشیند خودش درشکهچی میشد و اگ ر
احیانا رفیق دیگری دم بود به عنواخ م،افر مینش ،ت پش ت و خ ودش ب ه ص ورت
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درشکهچی عمل میکرد  .ک ه د ر ک س میدی د فک ر میک رد ای ن درش کهچی اس ت
شناخته میشد به صورت درشکهچی .
این کاک احمد در خانهاش بوده ک ه اینه ا آم ده و م اص رهکرده بودن د  .خ ودش
تعریف میکرد روی پشت بام بودم در چی فکر کردم چه جوری ب روم راد ی پی دا
نمیکردم .از این قوطیدای قهوه بود برداشتم و ی ک مش ت ری

داخل ش ریخ تم و

رفتم حاشیه آخ طرف دیوار تکاخ دادم و انداختم پایین و پابردنه و به سرعت رفتم از
آخ طرف پریدم پایین .
خالصه از قوم «فیلی» بود دمین «فیلی»د ایی ک ه نصفش اخ ط رف کرمانش اه و
نصفشاخ طرف خانقین د،تند .واقعا اینه ا از فج ایعی وحش تناک تعری ف میکردن د!
جنازه سالم عاد را دمین جور در خیاباخدای بغداد میکشیدند! دم اخ ک اری ک ه در
افغان،تاخ با نجیب کردند!

 باز هم گلی به جمال شاهنشاه آریامهر!


محمدرضا پهلوی دم از دماخ قماش بود!

در وقایع  21آذر  132۵از این اتفاقات در آذربایج اخ رخ داد  .ن ه  .ماش ااهلل ماش ااهلل
دمه ایشاخ به یک ن وی از این دسته گلدا به آب دادهاند!

 بیست هزار نفر را کشتند!



منته ا ب ا گاش ت ای ام ی ک مق دار ش یوهدای متمدنان هتری! را ب رای س رکوب و

مقابلهکردخ یاد میگیرند.
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 شاید تمدن هم نوعی سرکوب باشد  ،اگر سرمایهداری پیش ببرد!

 بله به در حال این سفر ات اد شوروی خیلی خوب بود!

 همین بود یا این سفر هنوز ادامه دارد؟

 نخیر مدت ب،یار کوتادی بود  .بعد از آخ دم ما از سوی کاسوترو دع وتی داش تیم
که به داوانا برویم .

 چه کسی این دعوت را ابالغ کرد؟


سفارت کوبا.



بله بله در تهراخ  .برنامه ما این بود که در مراسم اکتب ر در س فر م ،کو ش رکت

 در تهران این دعوت را کرد؟

میکنیم دیداردایماخ را انجام میددیم به آلماخ دموکراتی ک م یرویم در آنج ا ب ا
سفارت کوبا دمادن و از آنجا به طرف کوبا پرواز میکنیم.

 به آلمان دموکراتیک رفتید؟

 بله بعد از ات اد شوروی سفری به آلماخ دموکراتیک داشتیم .رفقای آلمانی خیلی
خیلی گرم و خوب برخورد میکردند  .در واقع آنجا م ا خودم انیتر ب ودیم ت ا ات اد
شوروی  .شاید به ل ام اینکه سالیاخ دراز مرکز حزب در آلماخ بود و آخ موق ع د م
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در ایپزیک مرکز حزب دمچناخ دایر بود و رفقایی ماموریت داشتند که دفتر ح زب را
دمچن اخ حف ظ کنن د آرش یو را نگه داری و ارتباط ات مرب وط ب ه ش ع ح زب در
کشوردای سوسیالی،تی را بر قرار کنند ...
اصوا این سفر دمهاش ب رای م ن ت ازگی داش ت  .چ ه بخ ش مرب وط ب ه ات اد
شوروی چه بخش مربوط به آلماخ دموکراتیک  .یک سل ،له دی داردایی داش تیم ک ه
خارج از برنامه بود یعنی وقتی شنیده بودند که ب ه اص طالح یک ی از اف ،راخ ح زب
آمده میخواستند دیدار کنند  .ما فقط پنج سال اف،ر بودیم ول ی ی ک عم ر ای ن لق
روی ما مانده!
بله  ...به در حال دوستاخ آلمانی م بت کردن د و م ا د م اش اره ک ردیم ک ه فق ط
دیداری از رفق ای دفت ر خودم اخ میکنیم.آنج ا رفیق ی داش تیم ک ه از س الدای قب ل
خاطرهای از او داشتم  .با دم در سازماخ جواناخ حزب فعالیت میکردیم  .بعد م ن ب ه
ارتش رفتم و او یکی از ک،انی بود که مرت پیله میکرد که آقا چرا رفت ی ت و ارت ش
و ...؟ تا اینکه بااخره مأیوس شد  .رفت دانشکده فنی مهندس ش د  .در راه آد ن ک ار
میکرد  .در یک اعتصاب و درگیری مجبور ش د مخف ی بش ود  .دیگ ر فعالی ت مخف ی
کرد .یک بار من او را در خانه روزبه دیدم که روزبه پرده را کن ار زد ناگه اخ م ا
دو تا با دم مواجه شدیم  .من میدان،تم که او حزب ی اس ت و فعالی ت مخف ی میکن د
ولی او نمیدان،ت منی که رفتم ارتش س ر از کج ا در آوردم! خیل ی خیل ی غ افلگیر
شد! روزبه خیلی خندید  .بعد فهمیدم که به عنواخ معاوخ روزبوه در ش عبه اطالع ات
حزب کار میکند .آنجا اسم م،تعارش عباس بود ولی اس م واقع یاش کواظم ب ود .
کاظم ندیم .این کاظم با من دم مدرسه ولی یک سال جلوتر از من بود  .منته ا ب ا م ن
دم حوزه بود و در سازماخ جواناخ فعال بودیم  .برادرش ح،ن که دمکالس من ب ود
و پزشک شد رئیس دانشکده بهداشت بود  .عضوفعال نبود دوادار بود  .دردمین حد.
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خوب دفتر حزب را در آنجا این رفیق ما کاظم ندیم اداره میکرد .

 چه کسانی آنجا بودند ؟ دفتر حزب در چند شهر بود یا فقط در الیپزیک بود؟


خیر دفتر حزب فقط در ایپزیک بود  .پ یش از اینک ه رفق ا از مه اجرت برگردن د

تقریبا در دمه کشوردای سوسیالی،تی شعبات ح زب و رفق ای ح زب م ا بودن د  .از
جمله ک،انی که اعضای کمیته مرک زی بودن د و بع دا ج زو دیئ ت سیاس ی و دیئ ت
دبی راخ ش دند در ش هردای مختل ف آلم اخ دموکراتی ک بودن د .منوووچهر بهووزادی
جوانشیر جودت پور هرمزان دانش هوشنگ ناظمی که به نام امیور نیوکآیین
شهرت پیدا کرده قائمپناه رفقا طبوری موریم فیوروز کیوا اسوکندری هودای
حاتمی  ...تعداد کثیری بودند  .دمه اینها آنج ا بودن د  .بعض یدا در ات اد ش وروی
بودند مثل رصدی که م،ئولیت شعبه حزب در ات اد شوروی و دمچن ین ارتب اط ب ا
رفقایی را که در آذربایجاخ بودن د ب ر عه ده داش ت  .بعض ی دیگ ر در روم انی در
بلغارستاخ و  ...بودند  .به خصوص آخ زمانی که «رادی و پی ک ای راخ» در بلغارس تاخ
م،تقر شده بود رفق ای ت ریری ه «م ردم» و گوین دگاخ رادی و پی ک در بلغارس تاخ
م،تقر بودند ولی مق اات در ایپزی ک ف رادم میش د ؛ چ وخ در واق ع دفت ر و دیئ ت
ت ریریه در آنجا بود مقاات را آنجا فرادم میکردن د و میفرس تادند .در پ راگ د م
مجله «م،ائل بین الملل» و «صلح و سوسیالی،م» ف رادم میآم د  .مجل های ب ود ک ه
نمایندگاخ کلیه احزاب کمونی،ت م،ائل مختلف جن بش جه انی کمونی ،تی را در آخ
منعکس میکردند و به زباخ فارسی به صورت «م،ائل بین الملل» در میآمد ک ه گ اه
مقااتی از رفقای احزاب برادر بود و غالبا دم مقاات از آخِ خود رفقای حزبی بود.

 موقعی که شما تشریف بردید ،چه کسانی در الیپزیک بودند ؟
377

 آخ موقع کاظم ندیم شباویز و آشوت شهبازیان بودند .
ما در واقع در آلماخ کار خاصی نداشتیم جز اینکه م،یر ما ب رای پ رواز ب ه داوان ا
بود  .دیداری با رفقای کوبایی در سفارت کوبا در برلین داشتیم .دی دار خیل ی خ وبی
بود آشنایی خیلی خیلی گرمی شد! رفیق دورگه سیه چردهای ب ود ب ا اس مدای م ا
آشنا بود و چناخ عواطفی نشاخ میداد و اشاره میکرد به آخ روزدایی که رفیق فید
و چه و خودش در «سییراماسترا» بودند و کاردای نظامیشاخ چه ب ود و  ...میگف ت
وقتی ما میشنویم در حزب تودة ایران رفق ای اف ،ر م ا بودن د ب ه ی اد آخ رفق ا و
سییراماسترا میافتیم و  ...گفتم ما متاسفانه سییراماسترا نداشتیم.

 سیاهکل داشتیم.


خوب با داوانا تماسی گرفته شد رفقایی که دعوت کرده بودند پیشنهاد دادند که

«اگر مشکلی را که ما به نظرماخ میرس د رفق ا منطق ی میدانن د از پ رواز ب ه داوان ا
خودداری کنند  ».مشکلی را که مطرح کرده بودند این بود که در دماخ ای ام واح ددای
نظامی کوبا در آنگوا میجنگیدند چوخ کوبا به انترناسیونالی ،م تکی ه میکن د

در

خاطرات چه دم میبینید که خیلی خیلی روی این م،ئله تکیه میشود که :م ا در قب ال
م ،ائل دم ه کش وردای مختل ف بینالمل ل وظ ایفی داری م و ای ن ج زو وظ ایف
انترناسیونالی،تی ماس ت...

ای ن میتوان د ب ا توج ه ب ه پ ارهای از ح وادثی ک ه در

افغان،تاخ روی داده و در کردستاخ و ترکمن ص را توسط نیرودای چپ رخ داده و
با توجه به سالدای اول انقالب ایراخ و اینکه حزب تودة ایران رواب ط گ ،تردهای ب ا
دمه جا منجمله کوبا دارد میتواند این ت ودم را ب رای جمه وری اس المی ب ه وج ود
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بیاورد ک ه مب ادا ای ن دی دار از کوب ا متوج ه دمکارید ای آت ی باش د ک ه ب ه ام ور
انترناسیونالی،تی و م،ائلی از این قبیل گ،ترش پیدا کند.
البته کیا بالفاصله قانع شد و گفت که نظر رفقا درست است  .من اشاره ک ردم ک ه
با توجه به موضعی که حزب دارد از بدو انقالب حزب ب ا ش عار معین ی جل و آم ده و
چهره خاص خود را نشاخ داده با اینکه جریانات چپ دیگر مملک ت مواض ع دیگ ری
داشتهاند برای جمهوری اسالمی چنین ت داخلی ب هوجود نیام ده و آنه ا متوج ه ای ن
تمایز شدهاند  .اگر نخوادن د ب ه ای ن تم ایز توج ه کنن د نش اخ میدد د ک ه ب ه عم د
میخوادند این تمایز سیاسی را نادیده بگیرند واا ما درگز دست به س الح نب ردیم
م ا در اق داماتی ک ه در کردس تاخ رخ داد درگ ز ش رکت نداش تیم حت ی ب ا رفق ای
فداییماخ با موضع انتقادی ن،بت به م ،ائلی ک ه در ت رکمن ص را رخ داد مواج ه
شدیم و این چیزی دم نی،ت که پنهاخ از نظر م،ئولین جمهوری اسالمی باشد .

 شما فکر نکردید که در این رابطه  ،کوباییها جمهوری اسالمی را به حـزب تـوده
ترجیح میدهند؟ خوب  ،جمهوری اسالمی نفت دارد و میتواند به عنوان یک نیروی
انقالبی کمکشان کند  .نماینده کاسترو هم آمده بود ایران .



م،ئله روابط کشوردای سوسیالی،تی با کشوردای دیگر از جمله کش وری مث ل

ایراخ یک ارج یت خاصی دارد و در مااکرات خصوص ی د م ض رورت ی ک چن ین
چیزی را توضیح میددند.

 بهانه دیگری را مطرح میکنند؟


نظر رفقای کوبایی «بهانه» نبود؛ مثال اشاره میشود که ممکن است خود ح زب ب ه

ل ام گ،تردگی و نزدیکی این روابط زیر فشار قرار بگیرد و ...ولی نظر من این ب ود
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که در صورتی حزب زمانی ت ت فشار قرار میگیرد که م،ئولین جمه وری اس المی
بخوادند این کار را با حزب بکنند و این یک بهانهجویی است  .واا میدانن د ک ه ح زب
دیچ وقت در اقدامات م،ل انه کشور شرکت نکرده حتی آخ زمانی که سالح داش ته!
چوخ در جریاخ انقالب یک مقدار اسل ه به دست آوردیم .
به در حال آنجا ص بت من ای ن ب ود ک ه ب ا توج ه ب ه موض عی ک ه م ا داری م
جمهوری اسالمی میداند که ما با رفقای کوبایی برای اعزام نیرودای نظامیش اخ ب ه
ایراخ آنجا نرفتیم  .اما این میتواند درست باشد که با توجه به اینکه نظامیدای کوبا
در آنگوا دارند میجنگند با توجه به اینکه بغل گوش ما در افغان ،تاخ م ،ئله پ یش
آمده البته دنوز ارتش سرخ آنجا نرفته بود ب ه د ر ح ال اینه ا ح،اس یت دارن د .
موضع حزب ن،بت به افغان،تاخ غیر از موضع جمهوری اسالمی اس ت  .م ا حمای ت
کردیم و اینها م کوم کردند  .اینها میتواند بهان هدایی باش د ب رای فش ار آوردخ ب ه
حزب .
و بالنتیجه ما دم نظر آخ رفقا را تایید و از پرواز به طرف داوانا خوداری کردیم.

 شما این برداشت خودتان را که «روابط کوبا بـا جمهـوری اسـالمی مهمتـر از مـا
بوده» با آقای کیانوری مطرح کردید؟ یا اصال چنین بحثی میان خودتان پیش آمد؟



اینکه «روابط کوبا با جمهوری اسالمی مهمت ر از م ا ب وده» برداش ت م ن نی ،ت!

م،ئله اصال فراتر از این مورد کوبا بود  .م،ئله «رادیو پیک ایراخ» و سابقهای ک ه در
آلماخ دموکراتیک داشت و بعد از آنجا به بلغارستاخ منتقل شد بعد از بلغارستاخ دم
حافش کردند یکی از ب ثدایی بود که ما با رفقا داشتیم.ضرورت ت داوم برنام هدای
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«رادیو پیک ایراخ» در دده پنجاه و ب ه وی ژه در آس تانه ای ن ح واد عظیم ی ک ه در
کشورما داشت رخ میداد میتوان،ت واقعا مبشر دستاورد بزرگی باشد !
پاسخگوی این مطل

یکی از رفقا جوانشیر بود که توضیح می داد  .م ن گف تم

حقیقتا نبود رادیو پیک به جنبش چپ خیلی لطمه زد! در جریاخ ای ن روزد ا و س الدا
وجود چنین امکانی تعیین کننده بود .گفت «بل ه م ا د م واقع ا ب ه ای ن مطل

توج ه

داشتیم و خیلی کوشش کردیم که ادامه پیدا کند .خوب از پس ژیوکف قرئیس دول ت
بلغارس تاخ ب ر نیام دیم » .ب ا لف ظ خیل ی تن دی د م از او ی اد میک رد .گف ت :روزی
پاناماریوف م،افرتی به بلغارستاخ داشت و من رفتم پهل ویش و از او خواس تم ک ه
به رفقای بلغاری به ژیوکف توصیه کند که دمچناخ ای،تگاه ما دای ر باش د  .رف ت و
آمد گفت که «متاسفانه موافقت نکردند  .حتی ما بهآنها گفتیم ک ه کلی ه دزین ه پخ ش و
وسایل و تجهیزاتش راات اد شوروی میپردازد معه اا ژیوکوف گف ت ن ه! م ا ت ازه
مناسباتماخ با ایراخ خوب شده و » ...
بله واقعیت این است که این مش کل را دم ه کش وردای سوسیالی ،تی داش تند .
رفقای ما از زمانی که م،ئله دایر کردخ یک چنین ای،تگاه سخن پراکن ی مط رح ش د
مورد توجهشاخ قرار گرفت و پیگیری کردند تا بااخره دایر شد و ادام ه پی دا ک رد ت ا
زمانیکه متوقف شد  .به دمه کشوردای سوسیالی،تی مراجعه کردن د و از دم ه ای ن
تقاضا را کردند ولی نپایرفتند .



احتماال رفیق بلغاری به خود پاناماریوف گفته که اگر مردی شوروی چرا خودش

پخش نمیکند؟

 البته رفقای بلغاری چن ین حرف ی ب ه پانامواریوف نمیزدن د! ام ا «رادی و مل ی» از
شوروی برنامه پخش میکرد  .در وقت روابط حکومت ایراخ با شوروی تیره میشد
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برنامه رادیو ملی خیلی انقالبی میشد! به یاد دارم که زمانی شاه م،افرتی ب ه خ ارج
کرد ما در زنداخ بودیم رادی و مل ی آخ ش

داد س خن داد ک ه «آی ایرانی اخ! ش اه

فراری شد عاقبت ظالم چنین است! مردم ایراخ ک اخ و  ...را اش غال میکنن د و » ...دو
روز دیگر که شاه برگشت در برنامهاش میگفت «یکی نی،ت بپرسد که تو چرا ف رار
کردی چرا برگشتی ؟!» ما به این برنامه آنچناخ میخندیدیم که آخر یعنی چه؟!

 شاید برنامه طنز بوده؟


به در حال رفقای شوروی آخ ایام «رادیو ملی» را برای چنین مباداتی حفظ ک رده

بودند ولی به در جهت برای مناسباتشاخ با ای راخ ادمی ت قائ ل میش دند و س ایر
کشوردای سوسیالی،تی دم که تازه این مناسبات برایشاخ بهوجود آمده بود برایش
ارج قائل بودند  .حال اینکه از قِبَل ایراخ س ودی عایدش اخ میش د ی ا ن ه م ن دقیق ا
آماری ندارم  .احتماا بای،تی قرارداددای اقتصادی وی ژهای بینش اخ ب ر ق رار ش ده
باشد که ایندا به این مناسبات عالقهمند بودند! این یکی یکی دم رسمیت یافتنشاخ در
جهاخ بود  .در قدر این ارتباطات دیپلماتیکشاخ گ،تردهتر میش د بیش تر در جه اخ
رسمیت پیدا میکردند  .اینها م،ائلی بود که به در جهت مورد توجه قرار میگرفت .
ما مدت زیادی آنجا نماندیم  .در آلماخ دم باز یک رشته برنامهدای تفری ی مثل رفتن
به تئاتر موزه و ...داشتیم .و در فاصله کوتادی به ایراخ مراجعت کردیم  .ب رای خ ود
من این م،افرت مفید بود چه از نظر دقیق تر شدخ ن ،بت ب ه گاش ته و ش ناختم از
کشوردای سوسیالی،تی و چه تفری ی ک ه اج رم در د ر م ،افرتی د ،ت  .آخ د م
م،افرتی این چنینی که به ق ول مع روف پش ت پ رده آدن ین د ،ت! خ وب س فر ب ه
کشوردای مختلف امکاخ پایر است ولی رفتن به ات اد ش وروی ش رکت در مراس م
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جشندای انقالب اکتبر رفتن به آلماخ دموکراتیک دی دخ دی وار ب رلین گ ار از آخ
دیوار چوخ یک نیمروزی دم به برلین غربی آمدیم ....

 چه تفاوتی دیدید آقای عمویی؟

 اصال تفاوت وحشتناک بود! یک ویترینی آخ طرف واقعا ب رای خیرهک ردخ چش مدا
بود  .اما دمزماخ اد الی ب رلین غرب ی از دی وار میگاش تند میآمدن د ای ن ط رف
اجناس روزمرهخود را از اینجا میخریدند؛ پنیر کره گوشت  ...و میرفتند .

 به خاطر اینکه ارزانتر بود؟


ارزانتر بود بله شاید بعد از اینکه به ایراخ آمدیم ذدنم این را گرفت که با کیا د م

در میاخ گااش تم گف تم فک ر نمیکن ی ای ن طب ق برنام ه انج ام میگی رد؟ یعن ی ای ن
م صولی که ن،بتا ارزاخ در بازار برلین دارد عرضه میشود وقت ی مش تری زی ادتر
این را ببرد آیا ن،بت عرضه و تقاضا به دم نمیخورد ؟ آخ وقت اجرم آنها یا دچ ار
کمبود میشوندیا مجبورند بهای آخ را بااتر ببرند.
کیا گفت :نه  .اینها حواسشاخ جمع است و مراق د،تند  .اینک ه ب ه چن ین چی زی
میداخ میددند خود این یک امر تبلیغی است که با دمه ثروتی که آلماخ ف درال دارد و
با دمه شکوه و جاللی که برای برلین غربی بهوجود آوردهان د و ب ه ویت رین تب دیلش
کردهاند مای تاج روزمره مردم اینجا ارزانتر از آنجاست  .اینه ا د م ای ن را آگادان ه
دارند انجام میددند.
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به نظر م ن رس ید ک ه م نطقش غل ط نی ،ت چ وخ اینه ا د م اگ ر میخواس تند
سختگیری کنند حاصلی نداشت  .عبور از دیوار برلین کار آسانی نبود اینها دم باید
از دماخ دروازه براندنبورگ میگاشتند .
به در حال ما یک چنین سفری کردیم و اولین م،افرت خارجی م ن ب ود خ اطره
خوبی دم برای من به جا گااشت  .این مربوط به آباخ سال  13۵۸بود.
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اینجادا شعبات حزب فعال بودند و دمراه با ات ادیهدا و «شورای مت ده» واقع ا ک ار
میکردند .ولی با این دوره فترت چندین و چند ساله و آغاز فعالیت مجدد علنی ح زب
از بعد از سال  13۵7طبیعی بود که حزب نتواند آخ حجم عظیم گاشته را داشته باشد.
به در حال از شعبه کارگری رفیق کارگر ما محمود روغنی بود که ااخ در آلم اخ
است  .از بخش زنانماخ رفیقماخ شهال

فرجاد

خوادر فرجادها بود که ح اا ای راخ

است .

 سه تا بودند .مثل اینکه فرهاد االن آلمان است  ،مهـرداد کشـته شـد  .شـها
هم ...؟

 شهال د،ت پزشک است  .در جریاخ پس از زلزله بم دم خیلی خیل ی فع ال ب ود و
کارکرد  .ایشاخ خیلی خانم خوب و عالقهمندی بود.

 مریم فیروز رئیس بخش زنان بود؟


بله بله و از شاخه جواناخ دم ژیال سیاسی بود.

آقای ژیال سیاسی ،با توجه به ت،لطی که به زباخ انگلی،ی داشت نقش مترجم گ روه
ما را ایفا میکرد.

 فعال کنفدراسیون؟

 شهال فرجاد آزاد پزشک متعهد و آزادی خواه  1۶تیر  1392در  ۶۵سالگی در پی بیماری سرطاخ
درگاشت.
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بله فعال کنفدراسیوخ  .ااخ دم خارج است  .خوب با این دیئ ت حرک ت ک ردیم

به دمشق وارد شدیم .در دمشق حواتمه از ما استقبال کرد و به یک دتل چن د س تاره
برد .بعد من به حواتمه گفتم آیا ضرورت دارد ما در دتل باشیم ؟ ش ما اینج ا مق ری
جایی ندارید ؟ گفت چرا رفیق عمویی ولی آخر ش ما مهماخد ای  ...خالص ه چن ین و
چناخ  .گفتم «فقط دمین چند ساعتی که ما در دتل بودیم برایماخ بس است برقی م ا
را ببرید به دماخ خانهدای خودتاخ! مگر پولتاخ زیاد است؟ از کجا میخوادی د دزین ه
بددید ؟» که خوشبختانه صراحت من باع ث ش د ک ه او د م راح تتر برخ ورد کن د .
پاشدیم آمدیم به یک خانهای که خیلی دم خانه خوبی بود واقعا خوب!
گفتم رفیق حواتمه ما وقتی از زنداخ شاه بیروخ آمدیم یکی از رفقایماخ خانهای به
ما داد  .ما درست دماخ کموخ قدیم را آنجا برقرار کردیم م ن و حجری و شلتوکی و
باقرزاده و ذوالقدر وکیمنش در روز یکی از م ا نخ ودی لوبی ایی چی زی ب ار
میگااشتیم و برای کاردا بیروخ میرفتیم ظهر میآمدیم آخ د م پخت ه ب ود .دو ت ا
ناخ از کوچه میگرفتیم مینش،تیم نادار میخوردیم  .روزی برادرزاده من آمد آنج ا
و دید گفت شما زنداخ را دم با خودتاخ بیروخ آوردید؟!
گفتم بله .رفیق حواتمه ! ما زندگیماخ اینطور است شما برای پایرایی از م ا مقی د
نباشید .ما خوش الیم از اینکه در کنار برادردایی د،تیم ک ه ای ن ج ور جانان ه ب رای
ددف بزرگشاخ میجنگند ف داکاری میکنن د! از نزدی ک ب ا کاردات اخ اردوگاهدات اخ
سخنرانیداتاخ و . ...
خوب این واقعا ما را به دمدیگر خیلی نزدیک کرد گرچه این برخورد اول ی ب ود
که من با حواتموه داش تم  .د یچ ش ناخت خاص ی از دم دیگر نداش تیم ول ی دم ین
صراحت کمک کرد که خیلی خیلی اح،اس نزدیکی و دمفکری کنیم .
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گروه حواتمه عالوه بر مقری که در دمشق داشتند عمده فعالیتشاخ در بی روت و
در واقع در لبناخ بود و عرصه رسوخ به داخل فل،طین از طریق جنوب لبناخ ب ود ک ه
انجام میگرفت  .در سوریه حکومت س وریه و حوافظ اسود و ...در ای ن زمین ه خیل ی
س ختگیری میکردن د! ب رای اینک ه خودش اخ ب ا مش کلی مواج ه نش وند کمت ر ب ه
فل،طینیدا اجازه میدادند که از آنجا برای انجام عملیات برون د و  ...ول ی در لبن اخ
اگر چه دولت لبناخ دم دلش میخواست اینجور باشد ولی زورش نمیرس ید  .آنج ا
گروهدای مختلف فل،طینی جنبش اَمل و حتی دمین حزب اللهی دایی ک ه ت ازه ش کل
گرفته بودند حضور داشتند.

« جنبش ا مل»؟

 بله آخ موقع ت ت عنواخ «جنبش امل» و «حزب اهلل» عمل م ی کردن د  .ول ی م ن در
لبناخ یک ویژگی دیدم که حواتموه م را ب ه دی دخ آخ دع وت ک رد و آخ ن رمش قاب ل
توجهی بود که گروهدای مختلف سیاسی با ایدئولوژیدای گون اگوخ و نظرگاهد ای
متفاوت ن،بت به دم داشتند! خوب لبناخ یک جن داخلی را پشت سر گااش ته ب ود
آثار این جن را شما دمه جای بیروت میدیدید و ب رای حف ظ امنی ت دم ه گروهد ا
م،لح بودند .
در در م لهای شما در بی روت وارد میش دید درس ت مث ل اینک ه وارد ی ک کش ور
جداگانه و یک حکومت جداگانهای شدهاید .افراد م،لح در م له بی انگر آنن د ک ه م ثال
اینجا «املی»دا د،تند .اینجا فل،طینیدا  .ولی ک دام فل ،طینیدا ؟ ای ن «جن بش خل ق
برای آزادی فل ،طین» اس ت و ای ن «جن بش دموکراتی ک ب رای آزادی فل ،طین» آخ
«جنبش الفتح» است و این «جنبش خلق» جبرئیل .
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در کدام جادای خاص خودش اخ ب ا اف راد م ،لح خودش اخ را داش تند .و اج رم
بعضی وقتدا ناگهاخ درگیری میشد .تق تق تق صدای تیر اندازی بلند میش د  .بع د
آتش بس میشد تمام میشد  .وقتی که من شادد این جریاخ بودم گفتم اینجور ک ار
کردخ خیلی دشوار است!
حواتمه ما را به روزی که اجالسی در صیدا داشتند دعوت کرد .

 صور و صیدا؟


بله صور جنوبیتر است  .صیدا بعد از بیروت است  .یک سالن بزرگ ب ا ی ک می ز

بیضی شکل خیلی بزرگ و دورش صندلی و دمه جور آدمی اینجا د ،ت از عمام ه
مشکی ش یعه ت ا س ر بن د خ ال خ الی ش یطاخ پرس تدا و فین ه س رخ منگول ه دار
افندیدای سنی.

 تا کراواتیو ...؟


بله م،ی یدای ارمن ی م ،ی یدای آش وری و نماین دگاخ گروهد ای مختل ف

فل،طینی ....



مارونی...؟

 نه «مارونی» میانشاخ نبود صف مارونیدا از اینها جدا بود  .به دم ین عل ت د م
در تق،یمی که بیروت شده بود آخ طرف مارونیدا بودند این طرف این جبهة ...

 آن مارونیها بیشتر دولت را تشکیل میدادند؟
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 واقعا برای من جال بود! با این تنو اندیشه و ددف و ش یوهدای مب ارزه! نماین ده
حزب کمونی،ت نماینده جورج حاوی دم آنجا نش،ته بود  .خیلی دیدنی ب ود ! اتفاق ا
اولین دیداری دم که با کمونی،تدای لبناخ پیش آمد دماخ جا ب ود؛ ک ه او م را دی د و
حواتمه مرا معرفی کرد و دست داد و گفت چرا شما ب ه دفت ر م ا نیامدی د ؟ گف تم در
برنامهام د،ت که بیایم  .گفت نه آخر شما باید به ما وارد بش وید! گف تم ن ه میزب اخ
من حواتمه است من آنجا د،تم ولی حتما پیش شما میآیم  .اصال کار داریم با دم
ص بت داریم و ...
خ وب ای ن «جبه ه ترقیخ واه پیش رو» ک ه در لبن اخ توس ط اینه ا و نماین ده
ولید جنبالط تشکیل شده بود واقعا برای من خیلی جال بود!

 جنباط خانوادهاند دیگر ؟

 کما جنبالط بانی اصلیاش بود  .خیلی دم مورد احترام دمه بود! در دم اخ س الن
دم تنها عک،ی که آنجا بود عکس کما جنبالط بود و اینطور که م ن متوج ه ش دم
معتبرترین نیروی آنجا دمین «دروزی»دا بودند دمین نیرودای جنبالط بودند .البت ه
در کدام برای خودشاخ نیرویی بودند ولی جنوبالط ظ ادرا در ب ین لبنانید ا جایگ اه
ویژهای داشت .
بخشی از برنامهدای تنظیم شده توسط «جبهه دموکراتیک» رفتن به اردوگاهد ای
فل ،طینی د ا و س خنرانیکردخ ب رای فل ،طینیدای آنج ا ب ود  .خ وب م ن عرب ی
نمیدان،تم فارسی ص بت میکردم ولی آنجا بودند ک،انی که ترجمه میکردند .
اتفاقا در یکی از اردوگاهدا به نام «برجالبراجنه» یک خ انمی ترجم ه ص بتدای
مرا به عهده گرفته بود  .بعد از این که سخنرانی تمام شد گفت که من میخوادم بی ایم
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ایراخ  .گفتم میخوادی بیایی چ ه ک ار کن ی؟ گف ت ک ه آنج ا ح زب ت وده آزاد اس ت
فعالیت میکند و  ...من دم میخوادم بیایم عضو ح زب ت وده بش وم  .گف تم مگ ر ت و
فل،طینی نی،تی؟ گفت چرا  .گفتم «خوب تو باید در کنار فل،طینیدا باشی ایرانی در
ایراخ کار میکند در ایراخ میلیوخ میلیوخ آدم د،ت  .آگاه بش وند مب ارزه میکنن د
برای خودِ م،ائل ایراخ  .فل،طینیاخ که برای ت ک نف رش نی از دارن د ک ه دم ه وج ود
داشته باشند!» به گمانم میپنداشت شرایط فعالیت ما فرادم و آساخ است.
به در حال بخ ش دیگ ر برنام ه ک ه ب رای م ا گااش ته بودن د دی دار ب ا س ایر
گروهد ای فل ،طینی ب ود .وقت ی ک ه حواتمووه تلفن ی ب ه «جبه ه خل ق» رفیقم اخ
جورج حبش اطال داد بالفاصله یک گروه را فرستاد که رفیق عموویی ظه ر مهم اخ
ماست  .حواتمه به آنها گفت در برنامه د ،ت ک ه ی ک روز پهل وی ش ما بیای د ام ا
بگاارید ما پایرایی خودماخ را بکنیم بعد ت ویل شما بددیم  .که تلفن ی ب ا د م ش رو
کردند به ص بت کردخ و حواتمه خندید  .گفتم چی ش ده ب ه چ ی میخن دی ؟ گف ت
دیچی رفیق حبش میگوید اگر به زباخ خوش نفرستید ما گروگانگیری میکنیم!
بله خالصه گفتم برویم آنجا برویم .موافقت کردند و رفتیم پ یش رفق ای «جبه ه
خلق» خیلی شبیه مرکز رفقای فداییماخ در خیاباخ میکده بود  .اینجا عکس این شهدا
پوستر آخ چریک تفن به دست آنجا دم عینا دمین طور  .من خندی دم و حبش عل ت
خندهام را پرسید  .گف تم آری مث ل رفق ای ج واخ خودم ا ول ی ش ما دیگ ر ج واخ
نی،تیددا!
حواتمه به من گفته بود که رفیق حبش اولین م،افرتش را ک ه ب ه م ،کو ک رد
مواضعش خیلی خیلی نزدی ک ش ده .اص ال ص ری ادر نق د مواض ع گاش ته م ،ئله
فرودگاه «لود» را خودش نقد کرده قآنجا یک دواپیم ا را ب ا م ،افرانش منفج ر ک رده
بودند و پایرفته که اگر مبارزه بر حق است باید با خ ود طرفد ای اص لی مب ارزه
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ک رد و مب ارزه ج دی م ا در خ اک فل ،طین و ب ا خ ود نماین دگاخ نظ ام س رکوبگر
صهیونی،تی است .والّا باید پردیز بکنیم !
حواتمه میگفت که حبش در دماخ مقال هاش مث ال آورده ب ود ک ه :در انفج ار آخ
اتوبوس شاگرددای مدرسه چه گنادی کرده بودند؟ چه ت اثیری اص وا میتوان د در
افکار عمومی بگاارد؟ و بهانه به دست مثال اروپاییدا میددد ک ه بگوین د اس رائیلیدا
مظلوم واقع میشوند و ببینید اینه ا بچهدایش اخ را کش تند! ول ی اگ ر ش ما واقع ا ب ا
نظامیدای آنها درگیر بشوید و تانکشاخ را منفجر کنید یا وقت ی نظامید ا در کاف های
نش،تهاند کوکتل بیندازید و ترور کنید این ح ق شماس ت! بای د ای ن ک ار را بکنی د!
بااخره امکاخ ندارد آخ وقت بتوانند علیه شما تبلیغ کنند که اینها دارن د م ردم بیگن اه
را میکشند!
خیلی ص بتدای خوبی با حبش داشتیم  .من از او پرسیدم که از رفقای فدایی ما
چه خبری داری؟ ما آخ موقع دنوز مناسباتماخ با رفقای فداییماخ نزدیک نشده ب ود
و میخواستم از این فرصت استفاده ک نم و حوبش را ب رای برق راری ارتباط ات ب اا
واسطه بکنم که گفت ما مدت زیادی است که دیگر ارتباطی نداریم.

 از نظر آموزشی ارتباط داشتند....؟


آخ زمانی دم که این رفقا اینجا میآمدن د مق دار خیل ی کم ی اس ل ه ب ا خودش اخ

بردند آموزش زیادی دم دیدند  .گفت که علیاکبر صفایی و یکی دو نف ر دیگ ر آنج ا
رفتهاند .ولی بعد از آخ ما دیگر ارتب اطی ب ا د م ن داریم  .خندی د و گف ت ک ه مطمئ نم
خودتاخ با خودشاخ ارتباط بر قرار خوادید کرد و او دم شرو کرد به تعریف ک ردخ
که جواخدای خیلی خوبی د،تند و ...گفتم من خوب میشناسمشاخ با خیلی داش اخ
در زنداخ سالدا سرماخ راکن ار د م گااش تیم و اطمین اخ دارم ای ن آش نایی زمین ه
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م،اعدی اس ت ب رای اینک ه بت وانیم حرفدایم اخ را ب ا د م در می اخ بگ ااریم و راه
یگانهای را پیدا کنیم .
خ وب فل ،طینیدا ی ک نمایش گادی داش تند ک ه م صواتش اخ را آنج ا عرض ه
میکردند  .کاردای دستی که کرده بودند نقاشیدایی که کشیدهبودند عکسد ا و ...
حواتمه خواست که من برای افتتاح نمایشگاه ب روم  .وقت ی ک ه رفت یم قب ل از اینک ه
وارد نمایشگاه بشویم اتومبیل عرفات آم د و عرفات پی اده ش د  .حواتموه ب ه عرب ی
چیزی به او گفت که من در میانش اسم خ ودم را ش نیدم « .اد الً اد الً » گوی اخ ب ال
میزد  .آمد و دست انداخت گردخ من و روبوسی کرد و مرت

م را جل و میان داخت.

آنها دم حرمت عرفات را حف ظ میکردن د  .قیچ ی را آوردن د .م ن دادم ب ه عرفوات
عرفات داد به من .حواتمه آمد دست در دوی ما را گرفت با قیچی با دمدیگر آخ نوار
را پ اره ک ردیم  .مرت

د م عک س میگرفتن د و م ا د م از غرف هدای مختل ف دی دخ

میکردیم .
تا بااخره عرفات گفت خوب س هم م ا؟! حواتموه گف ت در برنام ه د ،ت رفی ق
عمویی حتما پهلوی شما میآید و خودش دم عالقهمند است دی داری ب ا ش ما داش ته
باشد  .و دمینطور دم شد .
واقعیت این بود که من دمهاش نگراخ دیدار با رفقای حزب کمونی،ت لبناخ بودم و
در چه زودتر میخواستم به دیدار آنها بروم  .چوخ در اولین برخورد در آخ جل ،ه
ما به نماینده آخ حزب وعده دیدار دادیم ولی دنوز به آنها خبر نداده ب ودیم  .ح اا او
رفته به جورج حاوی دبیر کل حزب کمونی،ت لبناخ اطال داده و انتظار دارن د ک ه
زودتر به دیدنشاخ برویم  .به حواتمه گفتم که قرار بگاارد م ن ب ا رفق ای کمونی ،ت
دیداری داشته باشم  .و دماخ روز عصر دیدار در دفتر مرکزی حزب انجام گرفت .
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خوب فعالیتدای علنی و امکانات قابل مالحظه داشتند  .اصال دفترشاخ حتی قاب ل
مقای،ه با آخ زمانی نبود که ما توان،ته ب ودیم ت ازه دفت ر مهم ی در خیاب اخ  1۶آذر
دایر کنیم که بعدا گرفتندش چوخ دفتر ما کوچک بود  .ی ک دفت ر ع ری

و طوی ل

داشتند و معلوم بود که حزب واقعا دارای گ،تردگی قابل ت وجهی اس ت ک ه نی از ب ه
چنین مرکزی دارد  .و در عین حال آنجا دم نگهباناخ م،لح و دمه حواس جمع بودن د
.
جورج حاوی از این آشنایی خیلی خوش ال شد! دماخ نماین دهای د م ک ه در آخ
اجالس شرکت کرده بود از دبیراخ کمیته مرکزیشاخ بود .یک خانمی بود که او د م از
دبیراخ کمیته مرکزیشاخ بود .سه چهار نفر بودند نش،ته بودند  .یک مقدار از ای راخ
پرسیدند ما دم توضیح دادیم  .بعد آنها از خودشاخ موقعیت حزب در آنجا و روابطی
ک

هب

اس

ر دارن

ازماخدای دیگ

د.س

د گفتن

پس

جورج حاوی گفت که «عالوه بر این دیدار م ن ی ک دی دار خصوص ی د م ب ا رفی ق
عمویی باید داشته باشم » .چوخ در این دیدار دمه دیئت نمایندگی حزب بودیم گفتم
ب،یار خوب  .پایاخبخش این مطل

صرف میوه و شیرینی و  ...بود.

بعد ما به اتاق دیگری رفتیم و به مااکره نش ،تیم  .از ح زب کمونی ،ت س وریه
بهخصوص از رفیق بکتا

گله مند بود  .میگفت :رفیق بکتا

شرایطی را که حزب

ما در آخ کار میکند مورد توجه قرار نمیددد  .ما در واقع در یک جبهه کار م یکنیم
به معنای اخص کلمه د م د ،ت یعن ی در ای ن جبه ه دم ه ش رکت کنن دگاخ حق وق
خودشاخ را دارند .و اگر نرمشی انجام میددند به ل ام حفظ این رابطه و اتخاذ ی ک
سیاست واحد است  .اما رفقا در سوریه با اینکه در واقع در یک جبه ه د ،تند ام ا
درچه «حزب بعث» میگوید آنها باید انجام بددند  .در اینجا شما دفترم اخ رفقایم اخ
را میبینید علنی کار می کنیم در دمه اجالسدای ائ تالف عم ومی ش رکت م یکنیم
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حقوق خودماخ را داریم تندروی دم نمیکنیم ؛ اما میخوادیم ضمن حفظ این ارتب اط
گ،ترده حرف خودم اخ را ب زنیم  .م ا میخ وادیم ای ن علنی ت را حف ظ کن یم  .ای ن
ارتباطات برای پیشبرد نظراتماخ به ما کمک میکند .
رفیق بکتا

به دیچ وجه با این شیوه کار ما موافقت نمیکند و حال آنکه ج ودره

فعالیت در لبناخ طل میکند که اینچنین عمل بشود  .گروهدای فل ،طینی ی ک رش ته
خواستهدایی دارند که ما از ل ام آرمانی اددافشاخ را تایید و دشمنانشاخ را م ک وم
میکنیم اما در عملیاتشاخ شرکت نداریم  .در داخل لبناخ دمه تالش ما ای ن اس ت ک ه
شرایط و بهانهای مطرح نش ود ک ه مج ددا اس رائیلیدا بیاین د و دم اخ گرفتارید ای
گاشته را به وجود بیاورن د  .ب ه خص وص در ت الش د ،تیم ک ه «جبه ه ترقیخ واه
پیشرو» با مارونیدا درگیری نظامی پیدا نکند اگر چه ااخ بیروت تق ،یم ش ده آخ
طرف مال مارونیداست و اینطرف دمگاخ د،تند ما اعتقاد بر این داریم که نباید از
این مرز گاشت  .با مااکره و ص بت با پیدا کردخ نیرودای سالم تر در ارامنه بای د
مارونیدا را منزوی بکنیم.
که اتفاقا دمینطور دم شد  .بااخره این سیاست برنده شد.

 یک چیزی شبیه سیاست حزب توده در قبال جمهوری اسالمی؟


بله دمین طور است  .بعد از من خواست و گفت ک ه ش ما حتم ا دی داری ب ا رفی ق

بکتا

خوادید داشت بیایید یک وساطتی بکنید  .حزب تودة ایران د م از نظ ر م ا

دم از نظر حزب کمونی،ت سوریه جایگاه واایی دارد  .ما دمگاخ خودماخ را پرورش
یافتگاخ مکت حزب میدانیم .آموزهدای رفیق طبوری کتابد ا و  ...ب رای م ا خیل ی
ارزشمند است و...
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به جورج حاوی گفتم که «م،لما من در مورد نظرات رفیق بکتوا

با

متناس

شرایطی که در سوریه دارند با خودش ص بت میکنم ؛ اما از ل ام ای ن گالی هدایی
که شما دارید من تصور میکنم که بای د از ط رف ح زبِ خودم اخ چن ین م اموریتی
داشته باشم  .دیداردایی که من با شما و با آنها خوادم داشت تشریفاتی اس ت ول ی
انجام یک چنین کاری رسمیت میخوادد و از طرف ح زب بای ،تی ب ه م ن ماموری ت
داده بشود  .من با نظر موافق پیشنهاد شما را با ردبری حزب در می اخ میگ اارم و
سعی میکنم با دمین ماموریت برگردم و این وساطت را انجام بددم  » .قانع شد .
در بیروت من دی داردای زی ادی داش تم  .ب ه اردوگ اه «دام ور» رفت یم  .اردوگ اه
بزرگی بود که عموما فل،طینیدای چپ در آنجا بودند  .بخش مهمی از «جبهه خلق» و
بخش کمتری از «جبهه دموکراتیک خلق» آنجا بودند  .میداخ تیراندازی داشتند جال
بود کارگاهدایی داشتند که دختراخ و زناخ فل ،طینی آنج ا ب رای مب ارزاخ فل ،طینی
لباس میدوختند  .چرخدای خیاطی ردیف بودند مثال پنج اه چ رخ و پنج اه زخ د م
آنجا نش،تهاند ققرقرقرقر دارند کار میکنند و لباس میدوزند  .این ک م از آخ ک اری
که آنهای دیگر میکردند نبود .حبش تعریف میکرد و میگف ت رفی ق عموویی ! اینه ا
حتی در ساعتدای استراحت معمولی دم دست به اضافه کاری میزنند م ا م یرویم
و اینها را از پشت چرخ بلند میکنیم که بروند نادار بخورند! ولی یک برنامه د،ت ک ه
با اشتیاق پا میشوند  .گفتم چی،ت ؟ گفت «بردنشاخ به میداخ تیر ! ب ه م

اینک ه

میگوییم برنامه تیراندازی است دمه میگاارند و برقی میآیند » .خوب ی ک سل ،له
آموزشدای نظامی دم طبیعتا دمراه با آخ د،ت که نمونهدایی از آخ را به م ا نش اخ
دادند چگونگی خیز و خزیده و نشانه رویدا و  ...

۸3/4/9

 آقای عمویی! امروز نهم تیر ماه سال  ۱۳۸۳هست .شما در جلسه گذشته در مورد
سفرتان به خاورمیانه صحبت کردید  .دیدار با نایف حواتمه و جورج حبش و
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اینکه جورج حبش شما را به اردوگاه فلسطینیان و کارگاهی که زنان مبارز در آن
خیاطی میکردند برد و در مورد آنان اظهار کرد که هر وقت برای تیراندازی به آنان
فرجهای داده میشود به سرعت برمیخیزند و به میدان میآیند...
ما منتظر ادامه سخنان شما هستیم .


صرف نظر از منابع مالی که احیانا به صورت کمک از طرف کشوردای عربی

عمدتا لیبی عرب،تاخ سعودی کویت در اختیارشاخ گااشته میشد م،ئله تامین
نیازمندی دای مبارزاخ فل،طینی از جمله لباس کفش جوراب و ...دمه اقالمی د،ت
که مقدار زیادی از این منابع را به خودش اختصاص میددد ولی این مبارزین
صرف نظر از آخ جانبازیدایی که در میداخ نبرد

در پیکار با دشمن

صهیونی،تیشاخ میکنند ساعات فراغتشاخ ـ اگر بشود اسم فراغت را برایش
گااشت ـ باز صرف دمین عرصه می شود منتها به شکل دیگری  .دمین دوختن
لباس مبارزین که به تعداد دمه آنها بای،تی لباس فرادم بشود کفش فرادم بشود و...
چوخ عملیات نظامی میکنند تمرین میکنند در جریاخ تمرین دا فرسوده می شود
از بین می رود مجددا باید تعوی

بشود.

شما نمیدانید دیدار از کارگاه خیاطی چقدر جال

بود! ردیف این چرخدای

خیاطی در سه صف در واقع در سه ستوخ پشت سر دم این دختردا و زناخ
فل،طینی نش،تهاند و کار میکنند و در کدام میداند این لباس را به تن جوانش
میکند که فردا میرود کشته میشود ولی با عشق و عالقه این کار را انجام می ددد!
ولی این دختردا این خانمدا فقط کارشاخ خیاطی نی،ت  .دماخ طور که بهدرستی
شما اشاره کردید اینها در برنامهدای آموزش نظامی دم شرکت دارند بهویژه در
تمرینات تیراندازی

با شور و عالقه عجیبی اینها سالن کار را ترک می کنند و

بالفاصله به اسل ه خانه که اتاق مجاور آخ جاست ددایت می شوند  .در کدامشاخ
یک سالح بر میدارند و رادی میداخ تیر میشوند درست با دماخ نظم و انضباطی
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که در یک واحد نظامی وجود دارد .چوخ میدانید یکی از م لدایی که م،ئله انضباط
ب،یار ب،یار دقیق رعایت می شود میداخ تیراندازی است  .و اینها با اشتیاق زیاد
مطابق دماخ مقرراتی که د،ت صف به صف و به صف اول و پشت سنگردا میروند
و به ددفدا تیراندازی میکنند .و واقعا چقدر دم مهارت پیدا می کنند!
البته آنجا به ما دم پیشنهاد کردند که شما دم تیراندازی کنید  .من خندیدم و گفتم
یک زمانی ما نظامی بودیم و حاا از آخ ایام خیلی گاشته  .حواتمه گفت ولی من فکر
می کنم شما به تیراندازی عالقه مندی .گفتم بدوخ تردید! گفت «روحیه نشاخ میددد».
سالحی را به دست گرفتم و یک مقدار دم تیراندازی کردم و رگبار اول را خیلی
ناشیانه زدم یعنی چناخ لوله سالح خارج از کنترل من عمل کرد که یکباره دماخ
جوری زمین را شیار زد! برگشتم به حواتمه گفتم که «آری می دانم تمرکز عصبی
میخوادد می دانم نشانه روی آرامش می خوادد اما از دورهای که من این کار را
می کردم خیلی زماخ گاشته با این دمه بار دوم را حتما بهتر رگبار میبندم! » و
دماخطور دم شد وقتی که تیراندازی کردم آخ دور یک قوطی کن،رو گااشته
بودند رگبار اول اصال آخ حوالی دم پیدایش نشد چه برسد به اینکه به آخ قوطی
بخورد ولی در دومی جابه جایش کردم یادم است رفت دوا! که حواتمه گفت رفیق
عمویی ! معلوم است که نظامی د،تی! گفتم نه نظامی بودم حاا دیگر سیاسی
د،تم.
به در حال برای من این سفر فل،طین ب،یار مفید بود چه به ل ام آشنایی با
گروهدای مختلف فل،طینی و نظرگاهدایشاخ چه از نظر زمانی که آنها درست در
آستانه ت وات جدی قرار گرفته بودند .البته «جنبش دموکراتیک برای آزادی
فل،طین» که حواتمه در راسش بود کامال در یک موضع حزبی قرار داشت.
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یعنی مارکسیست ـ لنینیست بود؟

 بله مارک،ی،ت لنینی،ت بود« .جنبش خلق» که حبش در رأسش بود عمدتا روی
مواضع چریکی فکر میکرد  .گر چه در دو اجرم مبارزه م،ل انه میکردند .شرایط
مبارزات فل،طینی

جز این دیچ راه دیگر را پیش پای اینها نمی گااشت اما سل،له

اقداماتی که توسط «جنبش خلق» انجام میگرفت درگز در «جبهه دموکراتیک» رخ
نمیداد مثال انفجار یک دواپیما در فرودگاه یا به گلوله ب،تن اتوبوس بچهدای
مدرسه و...
به تدریج جبههدا و سازماخدای اصیل فل،طینی این اقدامات را علیه غیر نظامیاخ
ترک کردند .فقط ادداف نظامی را مطمح نظر قرار دادند از قبیل حمله به پادگاخدا یا
اتوبوس حامل نظامیاخ یا رستورانی که پاتوق نظامیاخ بود .و حبش صری ا اعالم
کرد که ما به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات می تواند مورد سوء استفاده دشمناخ
ما قرار بگیرد ضمن اینکه انجام این گونه کاردا دیچ گردی دم از کار ما باز نمیکند
و فقط دایره تبلیغات ضدفل،طینی را زیاد میکند؛ یک حقانیت کاذبی به صهیونی،تدا
میددد که در دنیا بتوانند با این حامیاخ عظیم و رسانهدای ب،یار توانایی که دارند
از این بهانه سوءاستفاده و جنبش خلق فل،طین را این جور ملکوک کنند!
با فل،طینیدای دیگری دم آشنا شدم  .از جمله شخصیتی بود که ااخ متاسفانه
اسمش یادم نی،ت فردی بود که عضو حزب کمونی،ت فل،طین بود .مورد اعتماد
دمه فل،طینی دا بود خودش دیچ گرودی نداشت اما مورد مشورت دمه اینها قرار
می گرفت .
دیدار با عرفات و رفتن به مقرشاخ و آشنایی با دمکاراخ عرفات چگونگی دمکاری
و دمادنگی بین گروهدای مارک،ی،تی فل،طینی و گروهدای غیرمارک،ی،تی تجربه
جدیدی برای من بود .برخی مثل عرفات بودند که خیلی جنبه مادبی نداشتند حتی
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پارهای از دمکارانشاخ دم سکوار بودند مثل یاسر عبدربّه  .او مدتی در «جبهه
دموکراتیک» بود بعد در «سازماخ آزادی بخش فل،طین» انتخاب شد و بااخره با
الفتح و از معاونین او شد حتی بعد ًا در این دولت خودگرداخ دم اسمش را دیدم که
وزیر اطالعات شده بود .خیلی به دمدیگر نزدیک بودیم .در «برج البراجنه» یکی از
اردوگاه دای فل،طینی برای من سخنرانی گااشته بودند او دم سخنراخ فل،طینی
آنجا بود .خیلی پر حرارت با صدای بلند سخن میگفت و ن،بتا دم جواخ بود ن،بت
به آنهای دیگر.
به در حال تجربه خوبی بود که واقعا وقتی اصالتی وجود داشته باشد چگونه
میتوانند برای یک ددف واحد با وجود شیوهدا و نگرشدا و حتی مبانی ایدئولوژیک
متفاوت دمکاری کنند و این دمکاری و دمادنگی می تواند ادامه پیدا کند .
ضمن اینکه در مااکرات خصوصی که با در یک از اینها داشتم گله مندیدایی دم
از یکدیگر داشتند که جنبه شخصی نداشت گلهمندیدا جنبه سیاستگااریدا مشیدا
و روشدا و این چیزدا بود .که انتظاراتی برای دمکاریدای بیشتر با دم داشتند ولی
وقتی انطباقی با مشی طرف مقابل نداشت اجرم این انتظار برآورده نمیشد .
خوب گروهدای دیگری دم بودند که جنبهدای مادبیشاخ از عرفات و «الفتح»
بیشتر بود مثل احمد جبرئیل  .آنها دم نیرودایی بودند که در واقع از «الفتح» انشعاب
کرده بودند ولی بعد دیگر خودشاخ یک گروه م،تقل را به وجود آورده بودند .من
غالبا در اخباری که توسط رسانهدای جمهوری اسالمی انتشار پیدا میکرد اخبار
مربوط به دمین «الفتحِ» احمد جبرئیل را میشنیدم

حاا اخیرا دیگر نمیشنوم

نمیدانم چه اتفاقی برایشاخ افتاده! آخ زمانی که در واقع عرفات مغضوب جمهوری
اسالمی ایراخ واقع شده بود بیشتر از احمد جبرئیل مطالبی بیاخ می شد و این دقیقا
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دماخ ارتباطات و پیونددا را میرساند  .بعددا بود که داستاخ «حماس» و اینها مطرح
شد آخ موقع خبری از «حماس» و ...نبود.
به در حال اظهار عالقه کردند که من را در واقع تقریبا تا خط مقدم ببرند ضمن
اینکه پاره ای از این دوستاخ اظهار نگرانی می کردند که اسرائیلیدا با دوربیندای
ب،یار قوی کنترل میکنند و ممکن است یکباره آسیبی برسانند .اما حواتمه معتقد بود
که می شود تدابیری اندیشید که مانع از چنین چیزی شد .خوب ما از بیروت رفتیم
صیدا و از صیدا رفتیم صور از صور رفتیم جلو دیگر آبادی نبود نزدیکدای یک
رودخانه گویا لیتانی خط مقدمی بود که رسما عملیات درگیری انجام می گرفت
خیلی کوشش داشتند که من این جور جبههای نای،تم غالبا رو به خود اینها بای،تم
آنها آخ طرف را نگاه کنند من این طرف بای،تم .از این دوربیندا گااشتند که آخ
مناطق دورتر را نشاخ می داد .آخ زماخ یک دمکاری ن،بی با «جنبش امل» داشتند
نبیه بری آخ موقع فرمانددی «امل» را داشت .
ولی مزید بر این دیداردایی که با این دوستاخ فل،طینی داشتم که واقعا ب،یار
خوش ال کننده بود خانه دا و اردوگاه دای اینها واقعا خیلی خیلی ان،اخ را متاثر
میکرد ! اینها در شرایط ب،یار دشواری زندگی می کردند! آخ م لهای که من رفتم و
اینها را دیدم

اصال نمی شد به آخ خانه و زندگی گفت ! ظادرا از یک کوچهای

می گاشتیم این کوچه مشرف به آلونکی بود که آنجا شش دفت نفر یک مرد و یک
زخ با پنج شش تا بچه کل عالئق مادی اینها یک چراغ یک پریموس شاید دو تا
قابلمه دو تا استکاخ بود دمین .این خانه و زندگی فل،طینیدا بود!
شرایط زندگی اینها خیلی متاثر کننده بود و حال آنکه عمده کمک دایی که به اینها
می شد صرف دزینهدای رزمیشاخ میکردند .اردوگاه عملیاتیشاخ سالحداشاخ
لباسداشاخ پوتینداشاخ و ...خیلی خیلی مرت
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بود؛ ولی خانوادهدا را نگاه

میکردی یا مکانشاخ م،کنشاخ

واقعا در یک فقر و م،کنت عجیبی بودند!

اردوگاهدایی که رزمندهدا در آخ بودند مثال «دامور» یا «برجالبراجنه» ن،بتا مرت
بود ولی آنجایی که خانوادداشاخ زندگی میکردند

اصال فقر سراسرش را فرا

گرفته بود !
و حقیقتا ان،اخ فکر می کند که دولتدای عربی به ویژه آنهایی که از منابع نفتی
برخورد ارند یک پا دمکار خود اسرائیل د،تند  .به قدری اینها را م دود میکنند
ضعیف نگه می دارند اصال دیچ یاری نمی ددند! که به گماخ من این حمایتی دم که
اینها از فل،طینیدا میکنند در واقع برای سر پا نگهداشتن اینها به عنواخ یک عاملی
در مقابل اسرائیل است که این باقی بماند م و نشود و یک توجیهی باشد برای اینکه
خلق عرب یکباره متوجه خود روسای کشوردای خودشاخ نشوند!
به قول یکی از این دوستاخ فل،طینی ما

در واقع اسرائیل دمین دولتدای

عرب اند که مانع از این د،تند که نیرودای مبارز خود کشوردای عربی شرایطی را
فرادم کنند  .والّا صد میلیوخ عرب چطور از پس این مختصر و یک قطعه زمین
اسرائیل بر نمی آیند؟! و در بار دم در جن شرکت کردند شک،ت خوردند! چوخ اینها
با ملتدایشاخ بیگانه د،تند  .آخ ارتشی که مثال سوریه میبرد با اسرائیل بجنگد
اصال سوریه را کشور خودش ملک خودش مال خودش نمی داند .دولتش را دولت
خودش نمی داند .با اولین فشن

و اولین تیراندازی عق نشینی میکند  .و حال آنکه

اسرائیلی آخ طرف دمه چیز آخ سرزمین را مال خودش می داند و کال دم برایش
تبلیغ شده و کوشش دم شده که زندگی اش ن،بتا مرفه باشد .در واقع حکومت دای
خود عرب ن،بت به مردم عرب بیگانه اند بنابراین آنها برای چی بجنگند به خاطر کی
بجنگند؟!
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فل،طینی دا دردشاخ این بود واقعا! تا وقتی دم که این مشکالت در دروخ خود
کشوردای عربی که حامی فل،طین د،تند یعنی م،ئله اصلی اینها حل نشود مشکل
فل،طین دم با حمایت اعراب حل شدنی نی،ت.
به در جهت یک وجه دیدار با فل،طینیدا بود  .ولی دماخطور که در جل،ه
گاشته اشارهای داشتم از فرصتی استفاده کردم و دیداردایی دم با رفقای احزاب
کمونی،ت لبناخ سوریه رفقای عراقی و رفقای یونانی که در آنجا بودند داشتم.
خیلی خیلی دیداردای ارزنده ای بود که دماخ جا عضو کمیته مرکزی حزب کمونی،ت
یوناخ پیشنهاد کرد که اجالس مشترکی بین احزاب کمونی،ت منطقه در یوناخ برگزار
بشود .و قرار شد که ما این پیشنهاد را با حزب در میاخ بگااریم و در صورت
موافقت انجام بشود.
که البته این پیشنهاد در مراجعت من در دیئت سیاسی مطرح شد ولی برگزاری
این نش،ت تایید نشد.

 چرا؟


اشاره شد که اوا م،ائل ما متفاوت است

دوم اینکه یک چنین نش،تدای

منطقه ای قاعدتا باید در چارچوب سیاست کلی جنبش کمونی،تی باشد .یعنی مثال
ات اد شوروی و  ...دم در جریاخ این مطل باشند .به در دلیل رفقای شوروی دم با
برگزاری این اجالس موافق نبودند  .فکر میکردند که ح،اسیتدایی را برای بعضی
از احزابی که فعالیت علنی دارند منجمله حزب توده ایران برمیانگیزد.



و ممکن است یک علت دیگر هم داشته باشد ،مثل کمونیست های اروپایی کم

کم ...
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 یعنی م،ئله «اورو کمونی،م» مطرح بشود؟

 یا مثال کمونیسم مدیترانهای « .مدی کمونیسم».


واقعیت این است که نو پایبندی احزابی مثل حزب کمونی،ت عراق

حزب

کمونی،ت سوریه حزب توده ایران با مناسبات ب،یار نزدیک با حزب کمونی،ت
ات اد شوروی فرق داشت با نو مناسباتی که حزب کمونی،ت ایتالیا و فران،ه و
احتماا یوناخ داشت .یوناخ تا آخ زماخ دنوز مثل حزب کمونی،ت ایتالیا و فران،ه
نشده بود اما اجرم چوخ یک کشور اروپایی است و در احزاب کمونی،ت اروپا دم
خیلی استخواخ دار است آخ زماخ معموا در انتخابات بی،ت درصد آرا را از آخ
خودش میکرد خیلی قابل توجه بود!
بله من حقیقتش با توجه به تجربیات حزب کمونی،ت یوناخ چوخ میدانید که بعد
از جن جهانی دوم یک درگیری م،ل انه داشتند....

 حکومت سرهنگ ها و کودتاها ...؟


نه درگیری دایی با نیرودای دولتی در آستانه پایاخ جن

دوم جهانی که تنها با

فرود آمدخ چتربازدای انگلی،ی سرکوب شد .
وقتی این پیشنهاد توسط آخ رفیق یونانی داده شد من بالفاصله استقبال کردم و
با دید مثبت این را در ردبری حزب خودماخ مطرح کردم ؛ ولی خوب به در حال
چوخ ن،بت به سوابق روابط احزاب کمونی،ت با حزب کمونی،ت ات اد شوروی
آشنایی کمتری داشتم این بود که نظرم با آخ چیزی که عنواخ شد متفاوت بود .به
در حال نظر آخ شد که «فعال نشود» و نشد! اما برای خودم حقیقتا خیلی ارزنده بود!
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واقعیت این است که با وجود آنکه رفیق ما خالد بکتا

از کمونی،تدای

استخواخدار جنبش جهانی کمونی،تی و ردبر بالمناز کمونی،تدای سوریه و خیلی
دم مورد احترام دمه کمونی،تدای منطقه منجمله دمین لبناخ و عراق و غیره بود
ولی من نگرش جورج حاوی را بیشتر پ،ندیدم تا نگرش رفیق بکتا .

 شما در آن سفر با رفیق بکتاش صحبت کردید یا اینکه سفر بعدی هم داشتید؟

 نخیر دمین سفر بود من سفر دیگری نداشتم.



شما گفتید که با رفقای لبنانی هماهنگی داشتید که اظهار گالیههای حزب

کمونیست لبنان را به حزب کمونیست سوریه برسانید و به اصطالح سفیر حسن نیت
باشید  .آیا این کار را در همین سفر انجام دادید یا ...؟


درست است در دو مطل ِ بیاخ شده مربوط به دمین م،افرت است .من آنچه به

رفیق جورج حاوی گفتم اشاره داشتم به اینکه انجام این کار

در واقع باید به

صورت یک ماموریت از طرف حزب باشد ولی چوخ دم با شما دیدار دارم و نظرات
شما را میشنوم دم با رفیق بکتا

دیدار خوادم داشت و نظراتش را خوادم شنید

شاید مناس باشد که من به عنواخ یکی از اعضای ردبری حزب توده ایران در یک
مجالی در یک فرصتی که با رفیق بکتا

ص بت می کنم به عنواخ نظرات شخصی

خودم نه به عنواخ انجام ماموریتی بین دو حزب برادر مطالبی را که شنیدهام در
میاخ بگاارم احیانا تاثیراتی مفید داشته باشد.
واقعیت این است که من چگونگی کارکرد حزب کمونی،ت لبناخ را خیلی بیشتر
پ،ندیدم تا کارکرد حزب کمونی،ت سوریه  .ظادرا رفقای سوری ما در «جبهه
ترقیخواه سوریه» با «حزب بعث سوری» در یک ائتالف بودند ولی واقعیت این بود
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که این ائتالف یک حضور صوری بود .در آنچه «حزب بعث» میخواست عمل
میکرد .حتی رفقای ما را در سوریه در یک م دودیتدای عجیبی قرار داده بود!
مثال اینها نباید در ات ادیه دای کارگری کار بکنند! پس کجا باید کار بکنند ؟ یا مثال
نشریه رسمی و علنی نباید داشته باشند میتوانند نشریه درونی داشته باشند! آخر
مگر میشود حزبی در ائتالف با حزب دیگر و در حکومت باشد ولی اینقدر در
م دودیت؟!
ولی در لبناخ در واقع حزب کمونی،ت لبناخ علنی بود دفاتر وسیع و آمد و رفت
آزادانه داشت  .نیروی م،لح م افظ آنجا و روشش چقدر جال بود که این حزب با
داشتن این امکانات و م افظین م،لح ب،یار روش مالیم و آرامی داشت .در «جبهه
ترقیخواه» صاح یک کرسی ب،یار ب،یار معتبر بود .ولی آخ طرف اصال مثل یک
ال یکی دو اتومبیل عوض کردند تا ما را به خانهای که
حزب مخفی کار می کرد! مث ً
رفیق بکتا

در آنجا بود ببرند.

 در دمشق بود؟


بله در دمشق بود .حاا ما سر کوچه ای رسیدیم که باید از خیاباخ داخل کوچه

برویم .راننده یک سوت زد یکی دیگر دم از آخ طرف سوت زد .ما از ماشین پیاده
شدیم .یعنی دقیقا پنهانکاریدایی که یک سازماخ سیاسی مخفی باید رعایت کند .به
خانه ای وارد شدیم که اصال قابل قیاس با مرکز کار جورج حاوی نبود .آنجا واقعا
شکودی داشت اتاق دای متعدد دفاتر کارمنداخ ابزار و وسایلشاخ ! اینجا یک خانه
م قر با دو تا اتاق که در یکی رفیق بکتا
م افظ و مراقبش د،تند!
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د،ت در اتاق دیگر دم بچهدایی که

اینکه اساسا این خانه را برای دیدار من تعیین کرده بودند و جای معتبرتری
داشتند یا اصلش این است در کدامش که باشد نشانة میزاخ م دودیتی است که
آنها در نظام بعث سوریه داشتند .حاا تازه حزب بعث سوریه داعیة جناح چپ بودخ
داشتند! ما می دان،تیم که جناح حافظ اسد به دیچ عنواخ جناح چپ حزب بعث نبود
اینها جناح میانه رو بودند .جناح چپ اکرم حورانی و ...بودند که در واقع بر علیه شاخ
کودتا کردند!

 و حذف شدند؟


بله حاف شدند .به در جهت من از فرصت دیدار استفاده و اشاراتی کردم به

اینکه آنچه من در لبناخ شادد بودم ایجاب کرده که حزب کمونی،تِ در آنجا در
یک جبهه گ،ترده و وسیع کار بکند و جبهه به معنای واقعی کلمه د،ت یعنی رفقا
حضور دارند .من در یک جل،ه عمومیشاخ شرکت داشتم و واقعیت این است که از
تعاملی که بین این جریانات ب،یار متفاوت بر قرار است ت ت تاثیر قرار گرفتم! ولی
ضرورت دمکاری در یک کشور اتخاذ یک چنین سیاستی را کامال به ان،اخ ثابت
میکند و من فکر می کنم رفقای لبنانی به درستی این ضرورت را کشف کردهاند و
خیلی خوب دم دارند پیاده می کنند .
خوب رفیق بکتا

اشاره کرد به اینکه «یک چیزی که کمونی،ت دا را تهدید

می کند لیبرالی،م است و خیلی باید مراق بود که کمونی،ت دا گرفتار این شیعهدای
لیبرالی،ت نشوند ».اسم نیاورد ولی من فهمیدم که او دارد میگوید لبنانیدا این
جوری د،تند.

 مارکسیست ـ لنینیست بود دیگر ،با اتحاد شوروی ...
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بله اینها در دو با حزب کمونی،ت ات اد شوروی در رابطة خیلی نزدیک بودند.

اصال نمایندگانشاخ در آخ اجالسی که ما بودیم حضور داشتند .از کشوردای عربی
نمایندگاخِ دمة آنها بودند .حزب کمونی،ت اردخ بود حزب کمونی،ت فل،طین بود از
مصر آمده بودند

منتها به نام حزب کمونی،ت نیامده بودند

یک نام دیگر

مارک،ی،ت لنینی،تی داشتند از سوداخ آمده بودند چه تیپدای جالبی!

از دمین

عراق و سوریه و لبناخ و ...دمه آمده بودند .دمه ارتباطات خیلی نزدیک با حزب
کمونی،ت ات اد شوروی داشتند .
نمایندگاخ احزاب کمونی،ت اروپایی فران،ه ایتالیا یوناخ اسپانیا دم دمه بودند.
اینکه لفظ «اورو کمونی،ت» مطرح می شد اصال به این معنا نبود که آنها اصال دیچ
ارتباطی نداشتند خیلی دم ارتباط نزدیکی داشتند ؛ منتها خیلی از آنها نظرات متناس
با کشوردای خودشاخ را داشتند.
واقعیت این است که وجود دموکراسی بورژوایی در کشوردایی مثل فران،ه
ایتالیا اسپانیا و ...امکاناتی به این احزاب می ددد که یک رشته نظرات متناس با آنجا
برایشاخ به وجود میآید .مثال در بی،ت و دومین کنگره حزب کمونی،ت ات اد
شوروی خروشچف یک رشته نظریات جدید ابراز کرد از جمله «امکاخ گار آرام» .
بدوخ تردید این امکاخ گار آرام برای کشوردایی مثل سوریه

ایراخ

لبناخ و...

نمیتوان،ت مطرح بشود ! در کشوری مطرح است که روند انقالب دموکراتیک را
پشت سر گااشته باشد و امکاخ ارتباط نزدیک اعضای حزب کمونی،ت با توده مردم
و کاربرد دمه ابتکارات باشد که نظرات مردم را جل

کند تا بتواند گار آرامی را

فرادم سازد .در کشوری که اصال دیچ تجربه دموکراسی را ندارد چگونه میتواند
گار آرامی وجود داشته باشد ؟ بیتردید نمیتواند باشد!
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این جنبه و ب ثدای دیگری دم که در دروخ این احزاب در میگرفت به نظر من
چیزی بود که یواش یواش ت ت عنواخ «اورو کمونی،م» مطرح می شد .مثال در حزب
کمونی،ت فران،ه در نشریه «اومانتیه» ارگاخ حزب کمونی،ت فران،ه یک ستوخ
برای انعکاس نظرات اقلیت اپوزی،یوخ درونی حزب منظور شده بود! چیزی که
سابقه نداشت! و استدال دم این بود که این عدهای که در اقلیت د،تند تنها فرصت
اینکه یک وقتی مطرح بشوند

این است که بتوانند نظراتشاخ را

حرفشاخ را با

اکثریت در میاخ بگاارند؛ و این امکاخپایر نی،ت مگر اینکه از رسانه رسمی حزب
این امکاخ اظهار نظر برایشاخ فرادم بشود .یعنی در واقع «فراک،یونی،م نظری» را
جایز دان،تند «فراک،یونی،م تشکیالتی» را م کوم کردند .یعنی نروند باند بازی
کنند .این نرود یارگیری کند آخ نرود یارگیری کند نروند خودشاخ جل،ه تشکیل
بددند و ...این فراک،یونی،می است که پایرفته نی،ت .آنها فراک،یونی،م نظری را
پایرفتند یعنی امکاخ مطرح شدخ نظرات به طور علنی فرادم بشود .
خوب در سانترالی،م دموکراتیک در واقع این م،ئله به صورت فرمولی اعالم
شده بود که اقلیت میتواند در ارگاخدای ذی صالح نظرش را اعالم کند .ولی دمین
مقداری جای ب ث دارد .ارگاخ ذی صالح کجاست؟ اگر در جمع عده م دودی حرفش
را بزند این حرف دا به گوش بقیه اعضای حزب نمی رسد مگر اینکه ارگانی
نشریه ای داشته باشد که بتواند منعکس کند.
کاری که امروز «فداییاخ اکثریت» دارند انجام می ددند .البته اینها بیشتر به دلیل
اینکه داشتند در معرض انشعاب قرار می گرفتند یکی یکی ک،انی جدا میشدند به
نظر من دم خیلی عاقالنه کار کردند و این فضا را باز کردند که اگر ک،انی نظراتی
دارند در نشریه «کار» دم می توانند نظراتشاخ را منعکس کنند؛ و شد آخ چیزی که
امروز «کار» د،ت.
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ک ،انی نظرات خودشاخ را عنواخ می کنند با نظرات مرکز دم اختالفات جدی
دارد .من نظرات جمشید طاهریپور را در دمین «کار» خواندم و حال آنکه نظر
شورای مرکزیشاخ جز این است  .بهزاد کریمی جور دیگری فکر میکند .یا نظراتی که
فرخ نگهدار عنواخ می کند به خصوص بر سر دمین م،ئله «ات اد جمهوری
خواداخ» اصال بهزاد و دمفکرانش این نظریات را نداشتند و جز این فکر میکردند!
ولی این امکاخ را به اینها میددند که مطالبشاخ را منعکس کنند.
احزاب کمونی،ت عرب دماخ ارتباطاتی را که حزب توده ایران با حزب کمونی،ت
ات اد شوروی داشت داشتند .و واقعا دماخ باوردا را دم داشتند ؛ منتها با شرایط
ویژه کشوردای خودشاخ  .ما در کشوردای عربی دیچ حزب کمونی،تی مثل حزب
کمونی،ت لبناخ ندیدیم .دقیقا شرایط ویژه لبناخ سب شده بود این امکاخ برای حزب
کمونی،ت فرادم شود که حضور داشته باشد علنی کار کند و ارتباطات را با حرکات
جبههای تامین کند.

 آقای عمویی ،اتحاد شوروی با این حکومتهایی که احزاب کمونیست هم در آنها
حضور داشتند( ،چه در ائتالف  ،چه به صورت اپوزیسیون) خیلی روابط نزدیکی داشت،
مثال با حزب بعث سوریه یا عراق  .چرا از این ارتباطات در راستای باز کردن فضا برای
این احزاب یا دادن امکاناتی درخور  ،استفاده نمیشد؟


اساسا سوریه با ات اد شوروی یک پیماخ بی،ت ساله داشت که نه فقط ت،لی ات

مورد نیازش را بددد حتی امنیتش را دم تامین کند .ولی با کمال تاسف حزب بعث
ب،ته تر از آخ بود که به ل ام این روابط امکاخ پیشرفتی به حزب کمونی،ت داده
بشود .نگرش نگرش ب،یار ان صارطلبانه بود!
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یادم میآید ص بتدایی که محمدی گیالنی با یکی از رفقای ما کرده بود  .رفیق
ما به او گفته بود که بااخره ما با شوروی دم،ایه ایم و حزب توده دم مورد عالقه
ات اد شوروی است شما با تودهای دا یک مقدار خوب رفتار کنید تا مناسباتتاخ با
ات اد شوروی حفظ بشود .
گیالنی پاسخ داده بود « ما معتقد د،تیم که می توانیم با شوروی روابط نزدیکی
داشته باشیم بدوخ اینکه دیچ ارفاقی به حزب توده بکنیم! » به نظر من اینها تجربیاتی
است که آنها در آخ کشوردا ک ،کردند.

 شما به خالد بکتاش گفتید که این چه وضع رفتاری است که با شما میشود؟!


خود او خیلی نگراخ این مناسبات بود و حتی از خشکی و ان صارطلبی بعثیدا

می نالید و در عین حال می گفت چاره ای نداریم ما ناچاریم به دمین حداقل قانع
باشیم.

 در مورد حزب کمونیست لبنان هم با او صحبت کردید؟

 من گله دای آنها را مطرح نکردم اما شرو کردم به تعریف از روش و منش حزب
کمونی،ت در لبناخ و نظر خودم را بیاخ کردم که به گماخ من حزب کمونی،ت لبناخ
دارد خیلی خوب عمل می کند مناسباتی که با سایر نیرودای ترقیخواه منجمله
روابطی که با «دروزی»دا و کما جنبالط دارد خیلی خیلی خوب است ! روابطی که
با فل،طینی دا دارد مثال تنظیم مناسباتی که با آخ بخش از فل،طینی دای مارک،ی،ت
دارند جال است!
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واقعا ارتباط خیلی تنگاتن

بین حزب کمونی،ت لبناخ و «جنبش خلق» و «جبهه

دموکراتیک» وجود دارد خیلی نزدیک! و این برای من خیلی تعج آور بود ! مطمئن
بودم که حزب کمونی،ت سوریه چنین رابطهای را با اردوگاه فل،طینی «یرموک»
ندارد چرا که حزب بعث این اجازه را نمیددد که گ،تردگی مناسباتی که آنها آنجا
داشتند اینها اینجا داشته باشند.

 آقای عمویی ،شما شباهتی بین وضعیت حزب توده و حزب کمونیست سوریه در
رابطه با حکومتهایشان نمیبینید؟ دقیقاً پس از سال  ۶0برای حزب توده همین اتفاق
افتاد! مثالً شما میتوانستید نشریه داخلی داشته باشید ولی انتشارات نداشتید ،
میتوانستید ارتباطی داشته باشید ،ولی اعضا را دستگیر می کردند و مورد آزار و اذیت
قرار می دادند ...؟!

 آنچناخ شبادتی نبود .ابتدای کار امکاناتماخ بیشتر بود روزنامه ارگاخ داشتیم .من
رفتم ارشاد اصال مجوز روزنامه گرفتم!



آقای عمویی ! سفر سوریه بود  ،آخرین دیدارتان با خالد بکتاش بود فکر

میکنم  ،با حافظ اسد احیانا دیداری نداشتید؟


خالد بکتا

به من اطال داد که م،ئولین حزب بعث اطال پیدا کرده اند که شما

در منطقه د،تید از بیروت به دمشق آمده اید و اظهار عالقه کردهاند که نش،تی با
شما داشته باشند  .من به رفیق بکتا

گفتم که من دیچ تمایلی ندارم با بعثیدا

نش،تی داشته باشم  .گفت چرا؟ ما ااخ در یک جبهه ایم !گفتم با کمال تاسف آنها در
این جبهه دست و بال شما را که سهل است زباخ شما را دم ب،تهاند ! من با این
گروه ان صار طلبی که این رفتار را دارد گفتگو نمیکنم! یک وقت است که شما یک
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حزب سیاسی در اپوزی،یوخ د،تید و با شما این چنین رفتار میکنند که خیلی
عجی

ن ی،ت حزب حاکم است و با نیروی مخالفش یک چنین رفتاری میکند ولی

شما مت د اینها د،تید و به اصطالح در شورای جبههای دم د،تید و معداا برای
مهمانتاخ مجبورید اینقدر پنهانکاری کنید و ...نه من تمایلی ندارم  .ما خیلی چیزدا
راجع به بعثیدا شنیدهایم ولی دمین روشدا نشانة روشدای ان صارطلبانه
فاشی،تی است که خیلی با ک،انی که در جای دیگر کار می کنند فرق ندارند!
و حقیقتش نپایرفتم  .بکتا

اصرار داشت که خوب است یک چنین دیداری باشد.

بهانه کردم که یک تلفن گرام از تهراخ دارم و از من خواسته اند که در چه زودتر
حرکت کنم و این است که فرصت ماندخ در دمشق ندارم.
بعدش دم در حقیقت وقتی آمدم و با رفقای خودماخ در میاخ گااشتم دمه تایید
کردند که ب،یار کار خوبی کردی اصال ما با بعثی سنخیتی نداریم ! ما اینجا به
ضرورت میرویم پیش هاشمی رفسنجانی و بهشتی ص بت کنیم ضرورتدا
مجبور کرده که ما برویم و بگوییم بچهدای ما را الجوردی میگیرد میاندازد فالخ
جا  .در عین حال ما پیشنهاد میکنیم فالخ سیاستتاخ دم این جور باشد!
 القای ایدئولوژیک!...

 به دیچ وجه القای ایدئولوژیک نبود ارائه رادکاردایی به سود منافع ملی ما بود.
نکتهای که گفتنش شاید مناس

باشد این است که روزی نایف حواتمه به من گفت

رفیق عمویی! امروز یک برنامه اختصاصی برای شما داریم  .دوستاخِ دمرادتاخ نباید
در این برنامه باشند .گفتم خوب خودتاخ می توانید ترتی بددید .وقتی سوار اتومبیل
می شویم من در یک ماشین باشم آنها در ماشین دیگر  .یک برنامه ویژه برای اینها
بگاارید  .مثال آنها را ببرید در اردوگادی سینمایی جایی و...
413

دمین طور شد و ما رفتیم پشت تپهای مشرف به بیروت ساختمانی ن،بتا بزرگ
بود و تعداد کثیری از جواناخ فل،طینی کادر «جبهه دموکراتیک برای آزادی فل،طین»
اینجا در کالس دای مارک،ی،م لنینی،م ت صیل میکردند .این چیزی بود که در دیچ
یک از گروه دای فل،طینی وجود نداشت.
چند مهماخ دیگر غیر از من داشتند سفیر چکاسلواکی بود سفیر کوبا بود سفیر
یمن جنوبی بود و حامل پیام عبدالفتاح اسماعیل برای من بود .خوب جایگادی
گااشته بودند ما مهماناخ دم آنجا بودیم و فارغ الت صیل دا دم در صف میزدایشاخ
نش،ته بودند  .برنامهریزی کرده بودند که ما گوادینامهدایشاخ را بددیم  .سفیر چک
اسلواکی گفت که اصال این وظیفه را نباید به من بددید چوخ اساسا این به رفقایی
می خورد که مال منطقه د،تند

ما مال اروپا د،تیم .من پیشنهاد کردم رفیق

کوباییماخ این کار را بکند .او دم نپایرفت و من را کاندیدا کرد درست با دمین زباخ
اسپانیولی میگفت که ترجمه می کردند گفت شما که در این آتش دارید میسوزید
باید این کار را بکنید! به در حال حواتمه دم گفت که نظرش به من بوده .من این کار
را انجام دادم .
یکی یکی می آمدند و این گوادینامه دا را می دادیم با ما روبوسی میکردند .اول
یک رفیقی آمد که فارسی بلد بود به ن وی که میتوان،ت منظورش را ادا کند .اول به
فارسی گفت که من بفهمم چه میگوید بعد به عربی شرو کرد شرح حالی از من
توضیح داد و گفت رفیق عمویی ایام زندانش ایام فعالیتش در حزب توده ایران این
طور بوده حزب توده ایران یک چنین حزبی است و سوابقش و مبارزاتش چنین
بوده و مایه افتخار ماست که نماینده حزب توده ایران مهماخ ماست و گوادینامه
شما را میددد!
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خوب من دم یک مقدار ص بت کردم که «پراتیک اجتماعی است که تعیین کننده
میزاخ درک تئوری ما و تئوری رادنمای عمل انقالبی ماست! شما یک رشته م،ائل
نظری را اینجا فراگرفتهاید

ولی در عرصه عمل د،ت که میزاخ کارایی این آگادی

تئوریک نمایاخ میشود ».مقداری در این زمینهدا برایشاخ ص بت کردم و واقعا
نگاه دای اینها به قدری صمیمی به قدری نزدیک بود که اصال درست مثل اینکه من
بچهدای سازماخ جواناخ حزب خودماخ را می بینم اینقدر صمیمیت! پدر سوختهدا به
قدری قوی بودند و وقتی با من روبوسی می کردند چناخ مرا میفشردند که یک بار
به حواتمه گفتم من این استخواخدا را ازم دارم!
مناسبات خیلی نزدیک بین من و حواتمه به وجود آمد .خیلی خیلی نزدیک بود و
از این برنامهای که در این جبهه وجود دارد و آموزشدایی که داده می شود و واقعا
راه دشواری که اینها در پیش گرفتهاند

خیلی خوشم آمد! ضمن اینکه تئوری

وپراتیک را چنین تلفیق و دمادن کردهاند و کار میکنند خیلی ادمیت دارد!
یک جنبش انقالبی اگر روی تئوری کار نکند و فقط عمل زده بشود خیلی زود
شکننده می شود .جانبازیدای زیادی خوادد کرد اما به راه دای خطا دم زیاد خوادد
افتاد .و اما این آگادی نظری بای د برایش به عنواخ رادنمای عمل باشد نه اینکه تبدیل
بشود به مال نقطیدایی که آقا اصول اینطور حکم میکند فرو اینطور حکم میکند
شما دمین فردا باید یک اقدام درست و ح،ابی بکنی و ...

 تفسیر خالق در واقع ...


بله ولی حیفم آمد که در مورد سفر فل،طین ص بت کرده باشم و اشارهای به این

جل،ة ویژه نکرده باشم .البته دو سخنرانی عمومی برای من گااشتند  .یکی در
دمشق یکی در بیروت  .م لش دم در دو در سینما بود سالن بزرگی بود و...
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 از طرف چه کسی گذاشته شد؟


از طرف دمین فل،طینیدا گااشته شد  .در آنجا نمایندگاخ دمه جریانات فل،طینی

حضور داشتند .متاسفانه آنجا من شادد اختالفات درونی اینها بودم که بازتابش در
سخنرانیدایشاخ دیده میشد .حواتمه کنار من نش،ته بود و برای من به انگلی،ی
توضیح می داد .سفیر لیبی در بیروت وقتی که درباره کمک دای لیبی به فل،طینیدا
ص بت میکرد اظهار کرد که ما متوجه شدیم این کمکدا منصفانه توزیع نمیشود.
عمدتا این کمکدا را «جنبش فتح» از آخِ خودش میکند و بنابراین ما تصمیم گرفتیم
که کمکدایماخ را خودماخ توزیع کنیم و م،تقیما به بخشدای مختلف اینها بددیم.
نماینده «فتح» بلند شد و خیلی تند ص بت کرد! و وقتی به حواتمه گفتم خندید گفت
فراواخ از این چیزدا د،ت مشکل ما یکی دو تا نی،ت ولی با دمه تندرویدایی که
می کنند مجبورند دمکاری دم بکنند ! این است که ما اصوا نگراخ این برخورددا
نی،تیم و واردش دم نمیشویم حل میشود .
در آنجا مجلهای بود که سخنرانی مرا در آخ چاپ کرده بودند یک ن،خهاش را
دم به من داده بودند آوردم ایراخ در آرشیو حزب بود .البته اشارهای دم در
روزنامه خودماخ شد که رفیق عمویی به دعوت فالخ

به فل،طین سفر کرده و

وظایفی دم که به عهده رفیق ما بود به خوبی انجام گرفته و به ایراخ مراجعت کرده.
این دومین م،افرتی بود که من به خارج از کشور انجام داده بودم به نظرم
م،افرت خیلی مثبتی بود؛ چه از نظر خودم

چه از نظر روابط حزب با جنبش

ترقی خواه و آزادیخوادی مثل جنبش فل،طین  .در جن آخ دم دیداردایی که با احزاب
کمونی،ت و نمایندگاخ احزاب کمونی،ت دیگر داشتم و اشاره کردم که نماینده یمن
جنوبی پیام عبدالفتاح اسماعیل را آورد که «در این چند روزی که شما در بیروت
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د،تید یک پرواز به عدخ بکنید و یک سخنرانی در عدخ انجام ددید و ما بالفاصله
شما را بر می گردانیم فقط یک روز مهماخ ما باشید ».عین دمین پیام رفتن به عدخ
را من از نایف حواتمه دارم و حقیقتش عار خواستم و گفتم که این موکول میشود
به مراحل بعدی .من با یک ماموریت مشخص و دعوت مشخصی آمدهام اینجا و برای
سفر به یمن نیازمند مشاوره با رفقای ردبری د،تم .چوخ به در حال یک رشته
م،ائل ویژ منطقه در یمن د،ت که شما ااخ درگیر د،تید.
چوخ علی ناصر محمد که رقی

عبدالفتاح اسماعیل بود

او دم یک نیروی

ترقیخواه بود اما عبدالفتاح اسماعیل و دمرادانش رادیکال تر و در جناح چپ بودند.
طرفداراخ علی ناصر محمد دم چپ بودند و قابل قیاس نبود با ک،انی که در یمن
شمالی بودند آنها اصال مرتجع بودند راست بودند او چپ بود .منتها قرار گرفتن در
قال دای این عناصر ترقیخواه دنر ویژهای ازم دارد که شاید در موارد معینی
لزومی ندارد آدم خودش را درگیر این م،ائل بکند مگر اینکه ضروری باشد حتما
شرکت بکند .مثل دمین م،ئله فل،طینیدا بود.
خوب مثال یکی از تالش دای من این بود که در چه بیشتر «جبهه خلق» و «جبهه
دموکراتیک» را به دمدیگر نزدیک بکنم و واقعا دم دیدم زمینهاش دم م،اعد است و
نیازی دم به توصیه من نی،ت .کمی با حبش ص بت کردم یک مقدار با حواتمه
بیشترش را با حواتمه گفتم «شمادا باید بیشتر مایه بگاارید روابط نزدیک شما
اصال باید یک فرمانددی مشترک و عمومی به وجود بیاورد» و بعدا این کار را کردند
و خیلی خیلی خبر خوبی بود! ضمن حفظ استقالل خودشاخ یک فرمانددی مشترک
به وجود آوردند که دمادنگی دایی در جبهه دا انجام بددد .
به در حال عار خواستم از دوستاخ یمنی و به حواتمه دم گفتم که مثل دماخ
تقاضایی که جورج حاوی کرد

مثل دماخ پیشنهادی که رفیق یونانی کرد این

موکول میشود به مراجعت من به ایراخ و طرح م،ئله در ردبری حزب  .من خودم
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پیشنهاد را با نظر مثبت مطرح میکنم اگر تصوی شد من سفر دیگری به منطقه می
کنم و خودم به یمن میروم و خیلی عالقهمندم در آنجا عبدالفتاح اسماعیل و رفقای
دیگر را ببینم .چشم! سخنرانی دم برایشاخ میکنم  .اگرچه آنها سخناخ مرا نمیفهمند
چوخ من دمه را فارسی خوادم گفت  .مثل دماخ سخنرانی که در بیروت و در دمشق
و در برج البراجنه کردم .گفت نه د،تند ک،انی که ترجمه کنند.
خوب م،افرت م،افرت خوبی بود  .من در مراجعت وقتی گزارش این دیدار را
با رفقا در میاخ گااشتم خیلی مورد تایید شاخ قرار گرفت.
یادش بهخیر! فل،طینی دا چه امید و آرزویی به انقالب ایراخ ب،ته بودند؟! اصال
تصورشاخ این بود که رخداد ایراخ آغاز ردایی فل،طینی داست! بله.
 خوب  ،می توانست باشد .ساعت  ۱۲:۳0است اگر اجازه بدهید ما دیگر قطع کنیم.
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کودتایی برسرکارآمده بود؛ پس از آخ باز حواد

به شکل دیگری گشت و ببرک

کارمل وگروه «پرچم» زمام کار را در آنجا به دست گرفتند.
ضمن اینکه حزب تودة ایران عالقه مند بود مطلع بشود که آنجا واقعاً چه خبر
است! آیا این اطالعی که ما دریافت کردیم مبنی بر وحدت در دروخ «حزب
دموکراتیک خلق افغان،تاخ» انجام گرفته؟ آیا مشکالت بین «خلق» و «پرچم» برطرف
شده؟ آیا اینها توان،ته اند رادکار مناسبی پیداکنند؟ م،ئله دیگر نیازی بودکه آنها
اعالم کرده بودندکه خیلی به مشاوره با حزب تودة ایران احتیاج دارند؛ تا از تجربیات
حزب بهره بگیرند.



طی صحبتی که با رفیق جلیلی داشتید ،این پیشنهاد داده شد  ،یا بعداً این

پیشنهاد داده شد؟


نخیر رفیق جلیلی زمانی بودکه حفیظاهلل امین در رأس کار بود وطبعاً در آخ

زماخ ما نمیتوان،تیم دیئتی را به افغان،تاخ بفرستیم ؛ چوخ درآخ زماخ اساساً این
گروه حفیظاهلل امین نظر خوشی ن،بت به حزب نداشت .حاا بعداً توضیح خوادم
داد و در دماخ ب ث دایی دم که ما در م،کو با وزیر کشاورزی افغان،تاخ داشتیم
به خوبی م رز بود که مواضع ما به کلی متفاوت است .و حداقل میشود بگویم که
ال
آنها گرفتار یک چپ روی وحشتناکی بودند ! دماخطور که قبالً توضیح دادم اص ً
معتقد بود که دنگام عضوگیری

طرف باید یک کمونی،ت تمام عیار باشد تا به

عضویت «حزب خلق» در بیاید.کجا این باید کمونی،ت شده باشد؟ آموزش دایش را
کجا دیده باشد؟ مارک،ی،م را ازکجا یاد گرفته باشد؟ درکدام کالس شرکت کرده
باشد؟!
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به درجهت خیر این پیشنهاد در ایراخ بود و مناسبت ویژهای دم پیش آمده بود؛
چوخ اجالس دواداراخ صلح درکابل برگزار می شد و از دمة کشوردای جهاخ منجمله
ایراخ دیئتی برای شرکت در این اجالس انتخاب وفرستاده میشدند .از ایراخ دم آقای
محمود اعتمادزاده که در رأس «دواداراخ صلح ایراخ» بود با دیئتی حرکت کردند و
رفتند ا فغان،تاخ و در مراجعتشاخ دم در مطبوعات منعکس شد حتی جزوهای دم
منتشر کردند.

 این کی بود آقای عمویی؟ چه سالی؟

 این مربوط به سال  13۵9است .تاب،تاخ .۵9

 مستقیم و آزاد رفتند؟

 بله بله شخصاً .این که چگونه رفتند من دقیقاً نمی دانم ولی علنی رفتند .حاا چگونه
و از چه م،یری رفتند به گمانم آزاد رفته باشند.
درست در دمین زماخ در دیئت دبیراخ ما ب ثی درگرفت که درست است که از
طرف «جمعیت دواداراخ صلح» دیئتی برای اجالس دواداراخ صلح جهانی شرکت
کرده اند ولی خیلی خوب است که ما ت ت این عنواخ دیئتی را به آنجا بفرستیم که به
م،ائل مورد عالقة حزب دم بپردازد .چوخ مااکرات در چارچوب صلح ص بتدایی
است که در این اجالسدا روشن است تالش برای برقراری صلح کمک به نقاط
جن زده و منجمله افغان،تاخ که جن

است و ...اما یک سل،له م،ائل دیگری مورد

عالقة حزب بودکه اصال اطال پیدا کند که کار تشکیالتی «حزب دموکراتیک خلق»
چگونه است؟ این افتراق ب،یار عمیقی که بین «خلق» و «پرچم» بود چگونه برطرف
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شده؟ این گروه جدیدی که اآلخ ردبری را در افغان،تاخ به دست گرفتهاند چگونه
ان،اخدایی د،تند؟ و یک رشته اطالعات دست اول از دماخ م ل.
خوب رفقا باز من را برای رفتن به این م،افرت انتخاب کردند .قرار شد که یک
دیئت سه نفره در این م،افرت شرکت داشته باشند .در راس دیئت من باشم و دو
نفر دیگر رفقا فروغیان و کیومرث زرشناس باشند.
اقداماتی برای گرفتن گارنامه و… انجام گرفت؛ منتها از آنجایی که جمهوری
اسالمی ح،اسیت عجیبی ن،بت به افغان،تاخ و حوادثی که در آنجا رخ داده بود
داشت ما مطمئن بودیم که از م،یر م،تقیم نمیتوانیم برویم .در نتیجه تصمیم بر این
شد که از طریق اتریش از اتریش به آلماخ دموکراتیک از آلماخ دموکراتیک به ات اد
شوروی و از ات اد شوروی به کابل این کار را انجام ددیم.

 عذر میخواهم! اما آقایان فروغیان و زرشناس برچه مبنایی انتخاب شدند؟ شما
مسئول روابط عمومی و شعبة بینالملل بودید اما کیومرث مسئول شاخة جوانان بود
یا آقای فروغیان…؟

 آقای فروغیان یکی از افراد عضو شعبة بازرسی ورسیدگی بود .اما فعالیت تجاری
دم داشت یعنی در تجارتخانهای که حزب توسط فروغیان و رصدی و موسوی زده
بود معامالت تجاری انجام میدادند و در واقع یک سل،له کاردای انتفاعی میکردند
که امکانات مالی حزب یک مقداری قوی بشود .اینها تخفیفدایی از کشوردای
سوسیالی،تی میگرفتند .مثال مقدار زیادی چوب میخریدند .از یک کشور مقدار
زیادی آدن گرفته بودند که اتفاقا جن

شد و دمه در خرمشهر از بین رفت و متضرر

شدند!
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خانواد فروغیان در ات ادشوروی بود .از رفقایی بودکه درجریانات آذرماه
سال  132۵به مهاجرت رفته و سال  13۵۸مراجعت کرد ولی خانوادهاش دمچناخ در
ات اد شوروی بود و مدتدا دمراه با رفیق ما رصدی م،ئولیت شعبة حزب را در
ات ادشوروی داشتند.



اینکه میگویند ایشان عامل «کا.گ .ب» بوده  ،آیا درست است؟ یا اینکه به

هرحال روابط نزدیکی وجود داشته است؟

ال
ا به نظر من اینکه بیاخ میکنند فالخ کس عضو «کا.گ.ب» است اص ً
 ببینید اصو ً
م،ئله نادرستی است .اما سالیاخ درازی که این رفقا در ات اد شوروی بودند من
حدس میزنم نه به عنواخ اطالعات حدس میزنم که قاعدتاً میبای،تی روابط نزدیکی
با ادار امنیت داخلی ات اد شوروی پیدا کرده باشند .چوخ به درحال در نیروی
خارجی که در داخل ات اد شوروی باشد قبل از در چیز دستگاه امنیتی آخ کشور
نظارت م،تقیم روی آنها اعمال میکند .و برای اینکه روی فرد فرد آنها بتواند این
نظارت را اعمال بکند قاعدتاً باید با م،ئولین آنها یک ارتباطات ویژهای پیدا بکند؛
اطالعاتی را از اینها دریافت بکند گزارشدایی را از اینها بگیرد چگونگی آمد و
رفتدای اینها را بداند.
میدانید در کشوردایی مثل شوروی به خصوص ات اد شوروی آمد و رفتدا
آخ زماخ م دودیتدایی داشت وح،اسیتدایی که دستگاه امنیتی شوروی ن،بت به
آمدورفتدای گوناگوخ داشت طبعاً ایجاب میکرد با ک،انی که به عنواخ مهاجر آنجا
د،تند و یکجا دم نمینشینند و دائماً در نقل و انتقال د،تند رابطة ویژهای برقرار
شود تا اواً اطمیناخ صددرصد به اینها پیدا شود و از اعتماد کامل برخوردار باشد ؛
ثانیاً بدانند اینها چه کار میکنند و کجا میروند ؛ و بنابراین گزارشدایی ازآنها بگیرد.
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این امر اجرم نزدیکی ویژهای را به وجود میآورد .آشناییدای خاصی را به وجود
میآورد .من شخصاً اعتقاد دارم که فروغیان از یک چنین شخصیتدایی بوده دارای
یک چنین ویژگی بوده...



سال  ۶۱هم فکرمی کنم رفقای شوروی خیلی تاکید داشتندکه فروغیان حتماً

باید فراری داده شود! و از سمت مرز فراریاش دادند.


مضموخ پرسش چنداخ دوستانه نی،ت! آنها فراری ندادند .رفقای شوروی

یادداشتی را فرستادند که زنده یاد فمتفرشی آورد .دراین یادداشت خواسته بودند که
رفیق کیانوری درچه زودتر به دیدار حزب برادر برود .بافوریت دم این کار انجام
بگیرد

قبال دم من اشاره کردم دردیئت دبیراخ و حتی دیئت سیاسی م،ئله به

اینجا ختم شدکه رفقا اح،اس می کنندکه حتماً دبیر اول حزب باید از ایراخ خارج
بشود .و وقتی که چنین ح،اسیتی مورد توجه ما قرارگرفت فکرکردیم فروغیان که
بیشتر در این ارتباطات بوده زودترخارج بشود.
ازآخجایی که م،ئولیت کیانوری فراتر از آخ بودکه بالفاصله برود باید حتماً در
دیئت دبیراخ و دیئت سیاسی روی این م،ئله ب ث بشود تصوی

بشود نظراتی

گفته بشود؛ ولی فروغیان کافی بود به روابط بینالملل اطال میداد ورادش را
میگرفت و میرفت.
و دمین طور دم شد .تقریباً شاید دو روز قبل از اینکه ضربة اول بر حزب وارد
شود قیعنی  17بهمن سال  13۶1این اتفاق افتاد شاید او پانزددم بودکه عازم رفتن
شد و از مرز سرخس دم خارج شد.که اتفاقاً در دماخ ایام دختر رفیق ما جوانشیر
دم که در م،کو ت صیل میکرد و برای دیدار خانوادهاش به ایراخ آمده و مدتی بود
نمیتوان،ت برود دماخ موقع تصمیم گرفته شدکه فروغیان که می رود سوسن را
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دم با خودش ببرد .جوانشیر دم دمراه اینها تا ل

مرزرفته بود .وقتی که مطمئن

میشودکه فروغیان و دخترش به سالمت از مرزگاشتند برمی گردد .در بازگشتش
ضربه به حزب واردشده بود و...

 برای همین دستگیر نشد؟


نه به خانه اش نرفت تلفنی با خانه تماس گرفت که به او ندا دادند و منزل نرفت.

بدین ترتی جزوک،انی بودکه در نوبت دوم دستگیر شد.

 حاال  ،ازنظر خودتان  ،علت اینکه فروغیان انتخاب شد چی بود؟یعنی اینکه مثالً
خودتان یا خیلی کسان دیگری بودند که درروابط عمومی و روابط بین الملل و  ...فعال
بودند؟چرا باید فروغیان انتخاب میشد؟

 به نظرمن فروغیان دارای ارتباطاتی بارفقای شوروی بوده.

 برای همین باید به این سفر میآمد؟


حاا بعددا این مشخص میشود .خوب برای من خیلی طبیعی بود که یک دیئتی

باشند و این دیئت دم بااخره انتخاب می شوند فروغیان دم نباشد خوب زید باشد
فالخ باشد .خیلی بعد د،ت که بر من م رز میشود که امری ورای آخ بخشی که
مأموریت حزبی من بود دم در این سفر گنجانده شده بود بدوخ اطال من! و این
چیزی بود که مشخص می کند که چرا فروغیان و نه کس دیگری؟!
مقدما ت سفر انجام گرفت و به سفارت اتریش دم مراجعه و ویزا گرفته شد.
روزی که ما به فرودگاه رفتیم گارنامهدای من و فروغیان آمده بود ولی گارنامة
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کیومرث زرشناس نیامده بود .اشاره کردند که ممکن است مشابهت اسمی باشد؛
ایشاخ باید برود نخ،توزیری و ببیند مشکل چه بوده که نیامده! خوب ما دیگر
نمیتوان،تیم سفر را به تأخیر بیندازیم به دمین علت دم من و فروغیان حرکت
کردیم و زرشناس ماند.
کوتاه مدتی در اتریش توقف کردیم نه به مناسبت کار بلکه بیشتر به علت عالقهای
که رفقای خودماخ در اتریش داشتند که با من دیداری داشته باشند .بعد از سالدا که
فقط اسمی شنیده بودند حاا نزدیکشاخ بودم .آمده بودند فرودگاه از آخ طبقه باا
اصالً پرپر میزدند؛ واقعاً با یک حالتی عواطف و اح،اس نشاخ میدادند که عجی
بود!

 دقیقاً تاریخش کی بود؟

 تاریخش به مرداد ماه سال  13۵9میخورد.





پس هنوزجنگ شروع نشده بود.

بله .از اتریش پرواز کردیم و رفتیم به آلماخ دموکراتیک .فروغیان خیلی به این

مقررات و چگونگی رفت وآمددا و گاشتن از آخ و گاشتن از درواز براندنبورگ و ...
آشنا بود .منتظرماخ بودند وخیلی خیلی با حرمت ما را جابهجا کردند و بردند به خانة
مهماناخ که به آخ می گویند «گاس دال».
به درجهت پاره ای ازرفقای قدیمی ما آنجا بودند منجمله رفیقی که سالیاخ سال
دمکالس من بود

مهندس ندیم که آنجا معروف به عباس بود

یا شباویز بازیگر

تئاتر یا آشوت شهبازیان .اینها کادردایی بودند که آنجا ماندگار بودند .و با اجاز
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حزب مانده بودند برای این که دفتر حزب را در آنجا اداره کنند و به درحال آرشیو
حزب دم درآنجا نگهداری میشد .ما توقف کوتادی درآلماخ داشتیم و پروازکردیم به
م،کو .
در م،کو در دتلی م،تقرشدیم و م،ئول حزبی ق،مت ایراخ افغان،تاخ عراق و
 ...آقای سیمونینکو به دیدارمن آمد.

 در هتل  ،دوباره آن طبقه بندی که قبالً گفته بودید رعایت شده بود؟

 بله به شدت به شدت! من دمه اش عالقه مند بودم که من و فروغیان در یک اتاق
باشیم؛ نمی پایرفتند .حتماً عضو دیئت سیاسی بای،تی اتاقش فالخ باشد وعضو
کمیتة مرکزی باید این چنین باشد .و درست دو طبقه من یک طبقه بااتربودم و او
یک طبقه پایین تربود .ولی تمام مدت فروغیان پهلوی من بود.
سیمونینکو چوخ قبالً دمدیگر را دیده و آشنا شده بودیم خیلی از دیدار مجدد
اظهار خوش الی میکرد .و به من گفت رفیق عمویی ! ما خیلی عالقهمندیم که شما با
یک دید -لفظ «انتقادی »را به کار نبرد لفظی بیانگر اینکه ب،یارریز بین باشی ن،بت
به م،ائل جزییات از زیر نظرت نگارد .یک چنین چیزی  -خیلی عالقه مندیم که...
البته من گفتم تاآنجایی که من اطال دارم رفقا نیروی فراوانی در افغان،تاخ دارند
ارتش سرخ در آنجاست و ...گفت نه به درحال شما مشابهتدای اجتماعی سیاسی
که درایراخ و در افغان،تاخ د،ت و...
خوب حرکت کردیم به ازبک،تاخ در تاشکند توقف کوتادی داشتیم و از تاشکند
پروازکردیم به کابل.

 در تاشکند بچه های ایرانی را که آنجا مقیم بودند ندیدید؟
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 نخیرندیدیم .اصال من اح،اس کردم و واقعیتش دم این بود که برنامه این است
که دیچ کس نباید از این سفرمطلع بشود حتی رفقای ایرانی ما دم در خود ایراخ
تقریباً جز م دود دیئت دبیراخ ک،ی اطال پیدا نمی کرد .درآلماخ دم در این سفر
جز عباس یعنی ندیم دیچ یک از رفقایماخ که آنجا بودند حتی آشوت و شباویز و
رفیق دیگرماخ که دمواره آنجا بود دیچ کدام نبای،تی مطلع میشدند و نشدند.
در فرودگاه کابل ما با آقای اعتمادزاده و دمرادانشاخ مواجه شدیم که داشتند
مراجعت میکردند  .حقیقتش این ناخواسته بود ما نمیخواستیم این دیدار انجام
بگیرد ولی خوب انجام گرفت .چوخ داشتند میرفتند که با دواپیما پرواز کنند دیگر
مجال زیادی نشد که ص بت کنیم .و دمین فقط دمدیگر را دیدیم و روبوسی و
خداحافظی کردیم.
من را به خانهای بردند که گفتند این قبالً استراحتگاه ظاهرشاه بوده و به
مهمان،رای حزب تبدیل شده بود .ازک،انی که می آیند و عضوکمیتة مرکزی از
درحزب کمونی،تی د،تند یا مهماناخ دولتی فالخ دولت د،تند در آنجا از ایشاخ
پایرایی میکنند .برای من جال

بودکه اینها دم دماخ بازی عضو دیئت سیاسی چه

جور باشد و ...را در میآورند!
بله خوب تا عصر استراحتی کردم و بعد گفتندکه رفیق کارمل منتظرشماست .من
را به ساختماخ رییس جمهوربردند .این دیدار بدوخ حضور فروغیان بود و قرار
بودکه این اولین دیدار خیلی خصوصی باشد بین خود ما دو نفر  .وقتی که من وارد
شدم و به در اتاق ببرک کارمل رسیدم یک فرد م افظ روس آنجا ای،تاده بود .البته
لباس شخصی تنش بود ولی کامالً معلوم بود که نظامی است یا به درحال ازکارکناخ
ادار مرکزی امنیتی است .پایش را به دم کوبید! کامالً معلوم بودکه منتظر آمدخ من
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بوده .و اشاره کرد «پاژال،تا» ببخشید بفرمایید! من دم رفتم تو و برای اولین بار
کارمل را دیدم.
طبیعی است که خیلی پراح،اس و گرم و دمراه با روبوسی و...و در عین حال
خیلی خودمانی برخورد کرد که «خیلی خوش الیم و ...ما سالدا با اسم دای شما
زندگی کردیم و » ...و تعارفاتی که متداول است و بیاخ اینکه «رفیق عمویی ما یک
برنامة متراکمی برای شما گااشتیم .شما دیداردایی دم با فرماندداخ نظامی ما دم با
روسای امنیتی ما و دم با م،ئولین حزبی ما دارید .طبعاً خیلی خ،ته کننده است ولی
ما میخوادیم از زباخ شما با ایرادات خودماخ آشنا بشویم» .
گفتم تا آخجایی که از عهدهام بربیاید چشم! حتماً .اما پیشاپیش بگویم که یک
چیزی خیلی تو ذوق من زد و این م افظ در اتاق شما بود! شما یک افغاخ مورد
اعتمادتاخ ندارید که اینجا م افظ دراتاقتاخ باشد؟ وحتماً باید یک روس اینجا باشد؟!
خندید و گفت که ما اآلخ دمه چیزماخ دست روسداست!

 جالب است که به شما اعتماد کرد و این حرف را زد! چون احتماالً این یک حرف
انتقادی بودکه زد.


من خیلی ل ن انتقادی درآخ اح،اس نکردم .بیشتراح،اس کردم که در واقع

میگوید «ماردین منت آنها د،تیم» که دیچ دم برای من خوشایند نبود! در واقع
میگوید اگر آنها نبودند ما اینجا چنین چیزی نبودیم! و به گماخ من دم راست بود.
اصل مطل و دقیقاً جاخ مطل دمین بود و به واقع دمه جا ارتش سرخ بود دمه جا
مأمورین ات اد شوروی بودند.
از فردای آخ روز دیداردای من آغازشد .ق،مت امنیتی در روز صبح میآمدند و
موقعیتدای نظامی و درگیریدای استاخدای گوناگوخ را از روی نقشة نظامی به من
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نشاخ میدادند .در جاکه درگیریدا شدیدتر بود ستارهدای سرخ بیشتری آنجا
خورده بود.کامالً نشاخ می دادکه به ویژه نواحی جالل آباد یعنی در قدر به طرف
مرز پاک،تاخ می رفتید و به شرق افغان،تاخ نزدیک می شدید آنجا درگیریدا بیشتر
بود .معلوم بودکه این مجاددین عمدتاً از طرف پاک،تاخ حمایت می شوند .در
ق،متدای مزارشریف و ...تک وتوک بود بیشتر حالت خرابکاری بود تا نبرد پیگیر.
آنجادا پاک شده بود تمیز شده بود .اطراف کابل ن،بتاًکم بود .ولی نزدیکدای
پنجشیر خیلی شلوغ بود کامالً معلوم بودکه موقعیت آنها خیلی قوی است.
این چند روزی که من آنجا بودم در واقع ساعت اول کار صبحدا دمین دیدار با
م،ئولین امنیتی بود که آنها را ژنرال نجیب میفرستاد پهلوی من که گزارش کاردا و
عملیاتشاخ را ارائه می دادند .بقیة روز ما ب ث زیادی نه دربار عملیات نظامی بلکه
دربار

چگونگی رفتار در قبال کاردایی که در دور حفیظاهلل امین در شهردا و

روستادا رخ داده بود داشتیم .ظادراً این طورکه گزارشدای این دوستاخ حکایت
میکرد ن،بت به روستاییدا خیلی بیرحمانه رفتار کرده بودند!
به خصوص میدانید جامعة افغان،تاخ یک جامعة ب،یار سنتی است و امین که
مبنای اصلی اختالفش با «حزب پرچم» به اصطالح غیرانقالبی بودخ پرچمیدا بود
برای اثبات انقالبیگری خودش خشونت وحشتناکی را اعمال میکرد که آغازگرش
مبارزات ضد مادبی بود.
این طور که گزارشدای این آقایاخ حکایت میکرد آنها تقریباً دمة روحانیوخ
روستادای افغان،تاخ را قتل عام کرده وکشته بودند! من در دیدار بعدی که با ببرک
کارمل داشتم گفتم «اح،اس میکنم که یک ح،اسیت ویژهای دمچناخ بین بقایای
«خلق» و «پرچم» باقی مانده .چوخ گزارشدایی که عرضه میشود بیشترخصمانه
است تا افشاگرانه .مگر ممکن است دمة روحانیوخ را قتل عام کرده باشند؟!» گفت ما
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گزارشدایی داریم که اظهار می شودکه روستاییاخ برای اقامة نماز جماعت ک،ی را
ندارند که  ...گفتم « آنکه فرقی نمی کند حتماً روحانی نباید باشد .ظادراً اسالم حکم
می کندکه ک،ی که عادل باشد می تواند امام جماعت باشد .یکی ازاینها می تواند جلو
بای،تد و بقیه پشت سرش نماز بخوانند مشکلی پیش نمی آید» که ببرک کارمل گفت
رفیق عمویی ! شما به فقه اسالم دم واردید!
خوب تنها اینجا نبود .واقعیت این است که خیلی زود برایم روشن شد که م،ئله
وحدت در«حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» یک امر صوری است .آخ افراد و
مواضعشاخ در قال دماخ «خلق» و «پرچم» دمچناخ وجود داشت  .منتها چوخ اآلخ
«پرچم» دست باا را داشت «خلق»یدا از یک موضع انفعالی با م،ئله مواجه
میشدند .این به ویژه وقتی که با م،ئولین تشکیالتی «حزب دموکراتیک خلق» جل،ه
داشتم آشکار شد.
دو حزب «خلق» و «پرچم» وحدت کرده و «حزب دموکراتیک خلق» را تشکیل داده
بودند و در بخش تشکیالتیشاخ محمد زهیری و نورمحمدنور در دو م،ئولین
تشکیالتی «حزب دموکراتیک خلق» بودند و ظادراً برای اینکه وحدت را به نمایش
بگاارند در دو م،ئولیت تشکیالت را عهدهدار بودند!
ما در دیچ سازماخ وحزبی نداریم که دو نفر م،ئولیت تشکیالت را به عهده داشته
باشند! اما در ص بتدایی که انجام میگرفت در دو نهایت شادمانی و رضایتمندی
را از اینکه این وحدت انجام گرفته بیاخ میکردند! اما در ابه ای دمین ابراز رضایت
دقیقاً شما میتوان،تید پیدا کنید که اینها دارند چه میگویند؟
نورمحمدنور که مال «پرچم» بود میگفت که این دوستاخ «خلق» ما خیلی به
انقالب افغان،تاخ لطمه زدند واقعاًکار ما خیلی خیلی دشوارشده اگر این مدتی که
دوستاخ «خلق» ما دررأس کار بودند این کاردا را نمی کردند امکاخ نداشت این
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گرفتاری دای کنونی را داشته باشیم که روستایی دا این قدر از ما فاصله بگیرند! فقط
این کشتاردا و این چپ روی دایی که اینها کردند ما را با این مشکل مواجه کرد .ولی
خوب خوشبختیم که بااخره توان،تیم به وحدت برسیم و اختالفات را برطرف کنیم!
حاا محمد زهیری میخواست ص بت کند :واقعیتش این است که رفیق عمویی! ما
مرتک

اشتبادات بزرگی شدیم و امیدوارم که برای مقابله با آخ اشتبادات رفقای

«پرچم» حالت انتقامجویی پیدا نکرده باشند!
یعنی کامالً اح،اس میکردم که دارد میگوید توصیه کنیدکه مبادا مارا تصفیه
کنند! مبادا مارا بکشند! و او دم اظهارخوش الی می کرد از اینکه چنین وحدتی به
وجودآمده! اصالً ترجیع بند کالم اینهاحول دمین مطل بود .او از موضع حکومت و
سرزنش خلقی دا و این از موضع یک گروه منفعلی که حاا می ترسند مبادا بالیی به
سرشاخ بیاید!
که من آنجاگفتم رفقا واقعیت این است که شما راه درازی راطی کرده اید ولی به
نظرم ق،مت بیشترش باقی است در پیش است .شما در ذدنیتتاخ دنوز «خلق»اید و
«پرچم»اید .شما خیلی چیزدا را برای خودتاخ حل نکردهاید! اصالً م،ئله تقابل شما
بایکدیگر نی،ت؛ نگرشتاخ ن،بت به م،ائل اجتماعی است .آیا آخ
خلقی ماحل شده؟ آیا برای دوستاخ پرچمی ما م،ئله وحدت

برای دوستاخ

موضوعیت واقعی

دارد؟ یا اینکه می خوادند زمام کاردا به دست رفقای «پرچم» قرار بگیرد؟!
خوب فقط مانده بودکه اینها ق،م بخورندکه این وحدت واقعی است! ولی من گفتم
نه! من میبینم که در ذدنتاخ درگفتارتاخ در چگونگی برخورددا کامالً یک چنین
چیزی معلوم است! یعنی من به خوبی می بینم که اح،اس عدم امنیت وجوددارد!

 شما خیلی از موضع باال با آنها صحبت میکردید؟
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بله واقعیت این است! یعنی اینها پایرا بودند.حاا من عین جمالتی راکه اینها بیاخ

می کردند میگویم .در نش،ت فردا که مهماخ آقای رئیسجمهور بودیم ببرک کارمل
و سلطانعلی کشتمند نخ،توزیر و چند نفر از وزرایشاخ آنجا بودند .رفیقماخ
فروغیان دم بود  .کارمل شرو به ص بت کرد که ما خودماخ را نمایند حزب تودة
ایران در افغان،تاخ میدانیم .ما معتقدیم که شعبهای از حزب تودة ایران در
افغان،تاخ به حکومت رسیده!

 انترناسیونالیستی فکرمیکردند یا تعارف بود؟


نه واقعیتش این بود که اینها اصالً خودشاخ را شاگرداخ حزب تودة ایران

میدان،تند و به درستی دم دمین طوراست! اینها اساساً قبل از این دم که به حکومت
برسند آموزش دایشاخ توسط رفقای ما که قبل از انقالب ایراخ در مهاجرت بودند
انجام می گرفت .مقاات طبری را دقیق میشناختند نشریات و روزنامهدای حزب را
میخواندند .و بعد اظهار می داشتندکه در دوراخ حفیظاهلل امین حتی یک ن،خه از
مطبوعات حزب به دست رفقای آنجا نیفتاده بود! تمامش انبار شده بود! میگفت وقتی
که ما حکومت را به دست گرفتیم انبار را بازکردیم تمامش توی انباردا باقی مانده و
پوسیده بود!
یعنی ظادرا حفیظاهلل امین دارای نوعی نگرش مائوئی،تی بوده! ولی آنها عمیقاً به
این اعتقاد داشتندکه او ماموریت از

CIA

داشت و این چپ رویدایش دم برای ایجاد

نفرت وح،اسیت ن،بت به مارک،ی،م دریک جامعة سنتی این چنینی بوده که بگوید
اصالً مارک،ی،م یعنی این! و یک معرفی ب،یار ب،یار خطرناک از مارک،ی،م در بین
جامعه افغاخ به وجود آوردند!
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در سخنرانی اش اظهار می کرد که «ما اح،اس میکنیم که حتی از حد معمول و
متعارف دم بای،تی بیشتر انعطاف نشاخ بددیم » .و این آخ چیزی است که بعددا در
روش ژنرال نجیب نمایاخ شد .یعنی درقدر زماخ میگاشت اینها بیشتر اح،اس
می کردند که باید انعطافشاخ بیشتر بشود تا آخ خاطره را ازبین ببرند و بگویندکه
بابا! مارک،ی،ت دا آخ نی،تند ؛ آخ مأمور امریکا بود و باید این کار را میکرد!
شبی مرا به سینما بردند و برای نشاخ دادخ اینکه فقط برای رقابت وخصومت با
حفیظاهلل امین نی،ت که ببرک این مطال را بیاخ می کند فیلمی از مراسمی نشاخ
دادند .رژهای بود و مراسمی و حفیظاهلل امین و ببرک کارمل

در دو معاونین

نورمحمد ترکی دم آنجا بودند .واحددا رژه میرفتند و آغاز کار حفیظاهلل امین آمد
و خم شد و دست نورمحمد ترکی را بوسید.
ببرک میگفت که با دمین کاردا سعی میکرد نظر نورمحمد ترکی را به خودش
جل کند و در واقع دم او را به صورت معاوخ اولش انتخاب کرده بود .داستاخدای
زیادی دربار چگونگی عملکرد حفیظاهلل امین و اینکه سرانجام دم منجر به بازداشت
اینها میشود و دمة اینها را به زنداخ میاندازد و اطال می رسد که قصد داشتند دمة
پرچمیدایی راکه درزنداخ د،تند اعدام بکنند!
این طورکه ببرک کارمل اظهارمیکرد اگررفقای شوروی وارتش سرخ
نمیرسیدند حاا نوبت قتل عام چپ بود! آنها قتل عام قبلیشاخ را ن،بت به روسای
قبایل و مادبی داکرده بودند وحاا میخواستند تصفیة درونی را انجام بددند .و دمة
اینها دمة افراد اساسیشاخ در چن

آنها بودند! سلطانعلی کشتمند دمین نجیب

دمین ببرک برادر ببرک که م،ئول روابط عمومیشاخ بود خیلی جواخ فعال و
واقعاً شخصیت جالبی بود ! قرائن دالت براین میکرد که آنچه از حفیظاهلل امین
میگویند واقعاً دم اینطور بوده.
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اما برای من بیشتر او مطرح نبود بلکه در واقع این مطرح بودکه «پرچم» چه کار
می کند؟ پرچم در روند تالش برای وحدت چه کاردایی کرده؟که به گماخ من خیلی
کار سط ی انجام گرفته بود .و این را صری اً دم به رفقا گفتم .منتها ص بت اصلیام
را درآخرین دیدار خصوصی که با ببرک کارمل داشتم بیاخ کردم.
بله واقعیت این است که آخ مقدار خرابکاری که گروه حفیظاهلل امین انجام داده
بودند خوب باید انجام میدادند کار آنها دمین بود! اینکه گروه «پرچم» که در واقع
برای تجدید حیات «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» تالشدایی را آغازکرده بود و
مدعی بود که به این وحدت رسیده چه کارکرده؟ چه اقداماتی کرده؟ و اساس
ص بتدایی دم که من با م،ئواخ تشکیالتی این حزب داشتم در واقع حول دمین
مطل می گشت.
سازمانددی دایشاخ در چارچوب دماخ سازمانددی سنتی وکالسیک احزاب
کمونی،ت بود از قاعده ای تشکیل می شد و م،ئولین نواحی بود و بااخره
کمیتهدای شهردا و سرانجام به کمیتة مرکزیشاخ منجر میشد .اما اینکه واقعاً تعیین
این م،ئول ین در چارچوب اساسنامه ای است که معمواً در این احزاب مطرح میشود
و ضرورت منتخ

بودخ درم،ئول از ناحیة ک،انی که او م،ئولیتشاخ را برعهده

دارد یعنی از ل ام دانش و منش مورد پایرش آخ افراد د،ت که به م،ئولیتش رای
دادند و  ...در سل،له مرات به دمین شکل؟
خوب پیدا بود که گزینشدا بیشتر زیر نظر م،ئول بااتر انجام گرفته تا انتخاب
افراد قاعده .و این بدوخ تردید منجر می شود به اینکه واب،تگاخ آخ ک،انی که
نزدیکتر د،تند آخ ک،انی دمنظرتر د،تند و متعلق به فراک،یوخ معینی د،تند
مطرح بشوند .و این اجرم نمیگااشت آنچه به نام وحدت مورد توجه است عملی
شود.
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از جمله نکاتی که من بعددا به این دوستاخ یا دماخ ش

در جمعشاخ درمیاخ

گااشتم م،ئله کار نظری رفقابود .معتقد بودم که به درحال در عرصة پراتیک
اجتماعی شما اآلخ در حکومت د،تید در فردن و صنعت و تجارت و کشاورزی و
دامداری و دمة اینها باید مرت کارکنید و در چارچوب یک نظام معینی باید این کار
انجام بگیرد .آیا از ل ام نظری کاری انجام گرفته که این م،ئولینی که میخوادند این
وظایف را عهده دار بشوند پایبندیدای نظری داشته باشند و درآخ چارچوب عمل
کنند؟
دمین جا بود که به من پیشنهاد شد که « رفیق عمویی ! شما بمانید اینجا و به
فروغیان دم توصیه کنید که وقتی برگشتند ایراخ به رفقا توصیه کنند که یک تعداد
کادر برای ما بفرستند » .خندیدم وگفتم حزبی که چند دده اصالً موجودیت مؤثری
در ایراخ نداشته و حاا یک فرصت کوتادی دست داده تعدادی از رفقایماخ ازخارج
تعدادی از زنداخ آمدهاند تعدادانگشت شماری دم مخفی بودند اصالً مجال اینکه
کارمعینی بکنند نداشتند جز اینکه از ل ام امنیتی خودشاخ راحفظ کنند یک اعالمیه
بددند یک نامه بددند و ...تازه آغازکار ماست ما خودماخ اآلخ احتیاج مبرم به تک
تک رفقایماخ برای کار در ایراخ داریم .امیدوار باشیم ما در یک موقعیتی قرار بگیریم
که حالت تثبیت شدهای درکشورخودماخ پیدا کنیم؛ خود ما برسیم به مرحلهای که
بتوانیم اساسنامهماخ را اجراکنیم.



آیا در افغانستان حزبی که بسیار دور از محیط عمل میکند و بسیار ذهنی شده
و  ...بود ؟



من حقیقتش اصوا این سط شاخ را چنداخ مطلوب ندیدم چه آخ بخش

روشنفکریاش که به دیچ وجه در قیاس با رفقای ما نمیتواخ گفت که در این سطح
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بودند و چه اصوا دربدنة حزبشاخ .اظهار عالقه کردم که رفقای م،ئول تشکیالت
چند جل،ه من رابه قاعد حزب ببرند .آگادی رفقای حزبی آنجا چنداخ عمیق نبود.
مثال یک عشق چه بگویم شیفتگی رمانتیکی ن،بت به حزب تودة ایران درسطوح
مختلف «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» بود .از رفیق طبری یاد میکردند .تقریبا
شناخته شدهترین فرد حزب تودة ایران درآنجا رفیق طبری بود ولی دیچ چیز در
مورد این حزب نمیدان،تند.کشته مردهاش بودند! وقتی که دربار خود جامعة
افغان،تاخ دربار وظایفی که یک فرد حزبی در قبال مردم و م یط کارش دارد
حرف میزدند خیلی سط ی اظهار نظر میکردند.
البته مشابه این سط ی بودخ را خود ما دم باآخ مواجه شدهایم نه اینکه من
بخوادم فقط آنها را نفی کنم .جوامع ما متاسفانه جوامع عق

ماندهای است! و این

عق ماندگی یک فقر دمه جانبهای را به وجود آورده که چه فقر سیاسی

فقر

اجتماعی فقر اقتصادی فقر فردنگی دمة اینها دست به دست دم داده و جلوهدای
بارزاین عق اندگی راتشکیل می ددند .منتها ایراخ برخوردار از یک فردن

ن،بتا غنی

است که حاملین آخ خیلی انگشت شمارنی،تند .بخش متوسط و میانة این مملکت واقعا
کثیرالعده است و بخش روشنفکریاش دم ن،بتا سابقة دراز مدتی درک ،این آگادی
و ارائة این آگادی با ابعاد م دودتر و م دودتر دارد.
ولی افغان،تاخ خیر .باکمال تاسف درآنجا اواً خود روشنفکردایش دم خیلی
نتوان،تند پیش بروند البته تک وتوک چرا خیلی دم خوب اما انگشت شمارند .از راس
درم که شماپایین میآیید خیلی افت میکند خیلی خیلی افت میکند .چگونه شما اآلخ
بااین افغاخدای موجود در ایراخ برخورد میکنید تک و توک ک،انی میانشاخ پیدا
میشوند .مثل سرایدار یکی از رفقای ماکه لی،انس فل،فه بود! من نش،تم با او به
ص بت کردخ دیدم عج

آدم فهمیدهای است ولی سرایدار است.که از آخ موقع به

437

دوستاخ درآخ مجتمع سفارش کردم «دوای او را داشته باشید .این مرد پشت
میزنشین است!» ولی کم د،تند؛ اینها واقعا کم د،تند.
دربخش قاعد حزبشاخ یک حالت آمریتی بین م،ئول حوزه واعضاء بود که
گویی با آخ ل ن خشن افغاخ که خیلی زمخت به نظر میرسید میخواست الفبای
کار تشکیالتی رابه زور به اینها یاد بددد.آخ رفاقتی که معموا در ارتباط با اعضای
حوزه باید باشد من درآخ قاعده ندیدم.
به درحال این دیداردایی که من درمدت کوتادی که آنجابودم داشتم صرف نظر
از جنبهدای جزئی اینجا و آنجا یک اید کلی به من داد .من قبل ازرفتن به افغان،تاخ
مؤید موضع حزبماخ در مورد آنچه که درافغان،تاخ رخ داده بودم ولی بعد از
دیدار از افغان،تاخ و شرکت دراین جل،ات وداشتن ب ث به این نتیجه رسیدم که چپ
در افغان،تاخ در گار از نخ،تین مراحل پیشاپیش به یاری یک عامل بیرونی به
جریاخ حاکمی تبدیل شده که به دیچ وجه نه زمینة اجتماعی موجود و نه توانایی
ردبراخ و حاکماخ پاسخگوی نیازدای روز جامعه نی،ت.
خوب من واقعا ت ت تاثیر م بتدا و نزدیکیدایی که ردبراخ افغان،تاخ در آخ
موقع داشتند قرار گرفتم .شخصیتی مثل سلطان علی کشتمند واقعا ان،اخ ب،یار
شریفی بود .یا دمین ژنرال نجیب .کشتمند شبی در منزلش ما را مهماخ کرد.منزل
ب،یار ب،یار فقیرانهای بود .خانهای بود که مرا به یاد خانهای انداخت که ماخودماخ
درکرمانشاه درل

عاشوراخ داشتیم که پله می خورد پایین میرفت وکف آخ

سنگفرش بود .منظورم این سن دای تراشیده نی،ت قلوه قلوه سن

و وسطش یک

حوض گرد کوچکی بود .حیاط حیاط خیلی کوچکی بود و در وقت دم سیالب میآمد
این خانه پرمی شدازآب .ما را با نردبام از آنجا به پشت بامدای دیگر میبردند .من
وقتی واردخانة سلطان علی کشتمند شدم درست به یاد دماخ خانة حقیر ل
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«آبشوران» کرمانشاه خودماخ افتادم .کنار حوض یک فرش پهن کرده بودند و یک
چراغ امپا روشن بود.
من نمیدانم م،ئله برق آنجا چگونه بود؟آیابه ل ام م،ئله امنیتی عمدا خاموش
میکردند یا اینکه طوری بود که نوبت خاموشی آنجابودوانرژی به انداز کافی نبود
ق مدام داشته باشند!
که بر ِ
به درحال ل

درهای یک چراغ امپا کنار حوض گااشته شده بود .کشتمند و

ببرک کارمل و برادر ببرک دم آنجا بودند .که ما را آوردندآنجا  .پا شدند و ما
دماخجا روی فرش نش،تیم .سلطان علی کشتمند رو کرد به ببرک کارمل وگفت که
ببین فصل گرماست رفیق عمویی رادراین فصل در مرداد ماه آوردید و مرت دم
برنامه برایش گااشته میشود .من میترسم که بیمارش بکنیم و بیمار به تهراخ برش
گردانیم .ببرک کارمل گفت خوب برش نمیگردانیم نگهش میداریم! سلطان علی
خندید و گفت«نه منظورم این بود که فردا رفقا برنامهای برایش نگاارند » .یک جایی
د،ت اسمی برد که من یادم نی،ت حومة کابل ظادرا جای خوش آب و دوایی
د،ت .گفت رفیق عمویی را رفقا ببرند آنجا روز را در آنجا بگاراند که اقال از کابل
یک دوای خوبی دم استشمام کرده باشد.
در دماخ موقع زن

زدند نجیب آمد .سالم سالم سالم و یک مقدار ابتدای

ص بتش گزارشی ارائه داد دربار حوادثی که اینجا و آنجا رخ داده که خیلی خیلی
عمیق نی،ت و درگیری ساده بوده و اشاره کرد که م،ئولین فرداصبح گزارش این
حواد

رابه نظررفیق عمویی میرسانند .بعد ببرک گفت که بناشد فردادم برنامة

رفیق عمویی رفتن به حومة کابل باشد .وقتی نجیب شنید گفت«نه چه ک،ی سالمتی
او را تضمین می کند؟من که تضمین نمیکنم.درکابل من کامالً تضمین میکنم ولی
آنجا برود من تضمین نمیکنم! دربار رفتن رفقای خودماخ به آنجا برای دواخوری
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میخوادند بروند بروند .قشن

دم د،ت .خوب است .درجای کابل این خبردا

میتواند باشد .امنیت ...ولی ما مهمانی داریم که امنیتش باید صددرصد تامین شود ! و
در آنجا من امنیت را صددرصد تضمین نمیکنم» .
درنتیجه این برنامه به دم خورد .نجیب خیلی اح،اس م،ئولیت میکرد .خیلی
ان،اخ دقیقی بود و از ل ام مناسباتشاخ دم واقعا خیلی خوشم آمد! خیلی خیلی
دوستانه و رفیقانه بود واقعا .مثال وقتی که نورمحمدنور و محمد زهیری مااکراتی
دربار م،ائل تشکیالتی حزب داشتند با دمة نزدیکیی که ن،بت به دم نشاخ
میدادند من دقیقا اح،اس می کردم که زیراین ظادر خیلی رفیقانه صمیمیت وجود
ندارد! نگرانی وجوددارد! چرا که مواضع ویژهای سب

میشود که اینها از دم دور

باشند؛ یا گاشتهشاخ دنوز نتوان،ته فراموش بشود که اینها اح،اس یگانگی کنند.
ولی این دو سه نفر -حااآیا به علت اینکه درسه متعلق به «پرچم» بودند یا اصوا
منششاخ خیلی بیتکلف بود -اصال حالت ردبراخ یک جامعه را نداشتند و خیلی خیلی
خودمانی بودند؛ تا آنجا که ببرک کارمل موقع شام گفت که من شنیدهام رفقا درتهراخ
به شما میگویند «عموجاخ»اجازه میددید مادم بگوییم عموجاخ؟ گفتم «البته من که
تعیین نکردهام درکس خودش تعیین میکند » .این طوری بودند واقعا این قدر نزدیک
و خودمانی!
به درحال چندجا ما را برای دیدخ بردندکه رفقای شوروی چک اسلواکی
له،تاخ حتی مغول،تاخ خارجی

کمکدایی به اینها کرده بودند که جنبة نمادین

داشت .مثال برای اینها یک ان،تیتوی تکنولوژی به وجود آورده بودندکه درآنجا چه
بنای آخ وچه ماشینآاتی که آنجا بود دمه را آلماخ دموکراتیک داده بود.
یک م له را له،تانیدا با معماری خاص خودشاخ ساخته بودند
کوچهبندیدایش و...که درکابل کامال متمایز بود .خیلی خیلی م لة قشنگی بود .با این
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آجردای بهمنی دم درست کرده بودند خیلی قشن

بود! یعنی رعایت سنت شرقی

راکرده بودند ضمن اینکه مصالح خاصی را به کار گرفته بودند.
یک ان،تیتوی علوم اجتماعی بود که از جان شورویدا ساخته شده بود وسالن
واتاقدای متعدد و آمفی تئاتر و...داشت .واشاره کردندبه اینکه حتی رفقای مغول،تاخ
دم چوخ ما عمدتا روی دامداری کار می کنیم و درآمد عمد افغان،تاخ ازدمین
دامداری و صدور گوشت و مواد لبنی است و آنها تخصص پیدا کردهاند چوخ آنها
دم روی دام کار میکنند تعدادی کارشناس وانواعی از دام برای ما فرستادهاند و در
جادایی دامداریدایی مطابق روش خودشاخ ساختهاند.
که دیگر ما را نبردند تا دامداریشاخ را ببینیم؛ ولی چنین توضی اتی دادند .خیلی
شاکر بودند ازکمکدایی که کشوردای سوسیالی،تی به آنهاکرده بودند.خوب
درموردشوروی که اصال موجودیت خودشاخ راردین آخ میدان،تند.



شما اتحاد این دو را ناشی از فشار اتحاد شوروی نمیدیدید؟ این اتحاد ،اتحاد

صوری بودکه تاکید می شد؟

 کوششی برای یگانگی بود نه فشار ات اد شوروی.
ساقط کردخ حکومت حفیظاهلل امین توسط شورویدا انجام گرفت .این نبود
که«پرچم»علیه حفیظاهلل امین کودتایی کرد؛ بلکه درواقع تمام م،ئولین «پرچم»
درزنداخ ودرآستانة اعدام بودند وشورویدا بموقع اقدام کردند واینها را نجات دادند.
اما به گماخ من باقی ماندخ ارتش سرخ درافغان،تاخ بیش ازاینکه به سود جنبش
انقالبی افغان،تاخ باشد به ضررش بود! حاا صرف نظر از تاثیرات منفی که روی
خود ارتش سرخ نامش و آوازهاش میگااشت به عنواخ یک ارتش اشغالگر ممکن
بود تبلیغاتی علیه آخ بشود.
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واقعیت این است که در «حزب خلق» یا گروه خلق اگر عناصر باایش در گاشته
احیانا واب،تگیدای معیّنی داشتند ک،انی که دربدنه بودند یک دسته نیرودای چپ
ولی افراطی بودند .خوب اینها باید آموزش می دیدند .اینها دمین جوری به علت اینکه
حفیظاهلل امین نامی رفیق جلیلی نامی در رأسشاخ بودند یک رشته چیزدا به آنها
آموزش داده بودند واینها در آخ موضع قرارگرفته بودند .جال

اینجا بود که

مائوئی،ت دم نبودند! مثال اینها دم طرفدار شوروی بودند اما...





چپ روی کودکانه.

چپ روی کودکانه ! وقتی که رفیق جلیلی گفت «معیار پایرش عضوازنظرمااین

است که طرف کمونی،ت باشد مارک،ی،م لنینی،م راقشن
که داوطل

بداند! » من به اوگفتم

عضویت این را ازکجابداند؟ازل ام تاریخی آخ موقع که لنین شرط

عضویت رادرحزب سوسیال دموکراسی خودش در کنگر دوم مطرح کرد اختالف
پیش آمد .مثال مارتوف نظردیگری داشت .ولی لنین گفت که این سه شرط را باید
داشته باشد :مرت شرکت کند برنامه را قبول داشته باشد و مبلغی دم به عنواخ حق
عضویت بددد که پیوند خودش را با سازماخ بداند .و بعد در حزب آموزشدا را
ببیند« .ای،کرا» به دستش میرسد میخواند فالخ کتاب را میخواند کم کم فرا
میگیرد .به دمین علت دم مراحل سمپاتیزانی قدواداری راطی میکند .مراحل
آزمایشی راطی میکند تا به مرحلة عضویت میرسد.
این مراحل برای چی،ت؟ برای گاراندخ دمة این سل،له مرات است .و حاا اینجا
از اول چنین سخت گرفته بودند و عملکردشاخ دم آخ جور حاد و تند و چپ روانة
احمقانه بود! خوب عناصری که آنجا د،تند در داخل این مجموعه افرادی د،تندکه
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برای کارکردخ و با یک باوردایی آمدهاند و باید اینها را تربیت کرد .مضافاً اینکه دماخ
نگرش حزب واحد در یک کشور ...
در واقع آنچه که من بای،تی در افغان،تاخ می دیدم دیدم .و مااکراتی دم که باید
انجام میدادم انجام داده بودم  .و آخ نظر نهایی رادم که بای،تی پیدا بکنم بر
اساس دمین دیداردا و ص بتدا پیداکرده بودم.آخرین دیدار در دفتر ببرک کارمل
خصوصی بین من و او انجام گرفت و دماخ طورکه ازمن خواسته بودکه درچه نظرم
بود با او در میاخ بگاارم درمیاخ گااشتم .در درجة اول گفتم :
به نظر من این وحدتی که شما برآخ تکیه میکنید درواقع یک وحدت صوری است
بدوخ اینکه آخ مبانی اساسی عقیدتی شما یک،اخ شده باشد.آخ ح،اسیتدایی که
ن،بت به دم داشتید به گماخ من دنوز وجود دارد .یک نگرانی عمدهای بین خلقیدا
وجود دارد که در آینده در انتظار یک تصفیه د،تندکه این تصفیه

حتی از

ص بتدایشاخ اح،اس میشد نه تنها اخراج ازحزب بلکه میتواند حتی تصفیهدای
فیزیکی باشد! چوخ ظادرا در افغان،تاخ این گونه م،ائل خیلی سابقه دارد.
بعد اصوا حزب درجامعة افغان،تاخ به گماخ من جایگاه خیلی خیلی م دودی
دارد.آخ جورکه من نقشة افغان،تاخ رادیدم این انفجاردا و عدم آرامشدا ادامه دارد.
طی این مدت دولت دنوز نتوان،ته در بخش اعظم افغان،تاخ این آرامش را به وجود
بیاورد .درشهردا موفق بوده ولی در روستادا موفق نبوده و با توجه به اینکه درصد
قابل توجهی از افغان،تاخ را روستا تشکیل میددد و جمعیت شهرنشین درصد
ناچیزی راتشکیل می ددد یعنی شما نتوان،تید اکثریت را با خودتاخ دمراه بکنید .و
راه عالج این شده که ارتش سرخ بیاید شما را نگه دارد.که به گماخ من این خودش
زدر وحشتناکی است ! مردم افغان،تاخ باید به این باور برسندکه خودشاخ روی پای
خودشاخ د،تند.

443

واقعا اگر مردم کشوری خودشاخ تعیین کنند سرنوشت خودشاخ نشوند و
آگادیشاخ به آخ درجه نرسدکه بهترین و پیشرفتهترین شکل اقتصادی -اجتماعی
نظام اجتماعی راخودشاخ تعیین کنند دیچ نیرویی نمیتواند آخ را برایشاخ خلق کند.
و به عکس اگر کوششی دراین راستا بشود مقاومت ویژهای را در آخ جامعه بهوجود
میآورد که حتی م،ائل منطقی را دم پایرا نخوادد بود! و این چیزی بود که در
افغان،تاخ به وجودآمده بود.
چرا این گروهدای مختلف مجادد این دسته آخ دسته توان،تند در این جامعه این
جور ریشهدار بشوند؟ و حال آنکه واقعا در شهردا کاردای خوبی انجام گرفته بود.
اینها آغازگر فعالیتشاخ در روستادا با یک سل،له خشونتدای بیجا و غیرضروری
دمراه شده بود .جامعهای که برای یک چنین ت ولی آماده نبود  .واقعاً مثل یک میو
نارسی که به زور حرارت بخوادید برسانیدش! اصال طعم خوبی نخوادد داشت
خوش طعم نخوادد بود.
در مجمو

چه درباره کاستیدای تشکیالتی خود «حزب دموکراتیک خلق

افغان،تاخ» چه حضور ارتش سرخ در آنجا و آثار تبعی آخ چه برای دویت م،تقل
کشوری به نام افغان،تاخ چه برای خود ارتش سرخ من انجام درگونه کاری را
خارج از مصالح یک ملت ت ت عنواخ «انترناسیونالی،م» یک مقدار دور شدخ از
مادیت واقعی انترناسیونالی،م میدانم.
درجنبش کمونی،تی جهانی چنین برداشت اشتبادی بیسابقه نی،ت .اگرچه شکل
بارزش را در افغان،تاخ میبینید .اصوا در رابطة خود احزاب چپ دم ما شادد یک
چنین بینشی بودهایم .من درحزب خودماخ دم شاددیک چنین ب ثی بودهام که شاید
بعدا به این م،ئله بپردازیم.
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خوب م،افرت من پایاخ گرفت .از دماخ م،یری که رفته بودم مراجعت کردم.
درشبی که در دتل اکتبر م،کو توقف داشتم سیمونینکو مجددابه دیدار من آمد
نظرم را خواست وقتی که به ذکر پارهای کاستیدای آنجا پرداختم

البته باآخ

تفصیلی که برای ببرک کارمل دربار «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ» ص بت
کردم برای سیمونینکو ص بت نکردم گفتم به نظر من نه وحدت وحدت واقعی
است و نه حزب آنجا در موقعیت م،لط یک حزب حاکم است! در واقع این حزب را
شما آنجا نگه داشتهاید و من حضور شما را در آنجا دم به ضرر ات اد شوروی دم
به ضررانقالب افغان،تاخ میدانم!
اینجا بودکه سیمونینکو یکباره گفت «دیگر ما وارد این بخش نمیشویم » .درواقع
یعنی شما دیگر وارد نشوید!! من لبخندی زدم وگفتم «به نظر میرسد که من به دمین
علت این سفر را انجام دادم! »
خوب برای من دیچ خوشایند نبود!

 رفتار سیمونینکو؟

 اصال این نو رابطه .ما پایرای این نو روابط نی،تیم .درگز درگز!
دردیداری که به اتفاق کیانوری خیلی خیلی دوستانه و رفیقانه با پاناماریوف
داشتیم دیچ ص بتی این چنین نبود که «این مقدار میشود گفت آخ مقدار نمیشود
گفت» یعنی «این مقداراجازه دارید آخ مقدار اجازه ندارید!» ما با ک ،اجاز ک،ی این
روابط را برقرار نمیکنیم .حداقل نگرش ما ن،بت به روابط بینالمللی انترناسیونالی،م
روابط رفیقانة احزاب این چنین بوده و باورماخ این چنین بود.
من استنباطم این شد که احتماا در گاشته رفقای ما رفقای حزبی ما در مهاجرت
به خدمات این رفقا نیاز داشتند در نتیجه اینها نه اینکه این سیاستِ شعبة بینالمللی
44۵

حزب کمونی،ت ات اد شوروی است بلکه این کارمنددا در خودشاخ دیدهاندکه این
جورحالت آمریت و ...پیدا و رفتار بکنند.
من برداشت خودم این بود .وقتی دم آمدم بعددا با رفیقماخ کیانوری درمیاخ
گااشتم و صری ا به رفیق کیانوری گفتم من از این اشارهای که سیمونینکو کرد
دیچ خوشم نیامد! آیاواقعاشمااین گونه روابط را با ایندا دارید؟اگر این است مورد
اعتراض است! حزب تودة ایران استقالل خودش را دارد موقعیت خودش را دارد
درچارچوب خانواد بزرگ احزاب برادر است.حزب کمونی،ت ات اد شوروی بدوخ
تردید حزب بزرگ برادرماست« .بزرگ» به علت اینکه تجربیاتش زیاد است نگرش
وسیعتری دارد؛ گلوبالقجهانی  .اصال چوخ درعرصة جهانی عمل میکند و اطالعات
بیشتری ک،

میکند طبعا ت لیلدایش دقیقتر و متکی به اطالعات بیشتر است در

این حد .نه اینکه...به درحال ما برای کشور خودماخ منافع ملی خودماخ ردایی
زحمتکشاخ کشور خودماخ مبارزه و از تجربیات جهانی حزب کمونی،ت ات اد
شوروی استفاده میکنیم.
گفت«بله بله رفیق عمویی حتما این طور است! ولی مطمئن باش سیمونینکو
منظورش این نبوده .او دم رفیق خوبی است و » ...به درحال از او دفا کرد.
حاا من به ضرس قاطع نمیگویم سیمونینکو حتما نظرش این طور بود و
برداشت من ص یح است؛ شاید یک مقدار به علت اینکه ما نظامیانی که سالدا در
سازماخ نظامی حزب تودة ایران بودیم و روحیة ویژهای داشتیم و بعد دم در حزب
پس از اینکه در ردبری حزب قرار گرفتیم واقعا زیاد رعایتماخ را میکردند به
نظراتماخ توجه کافی می کردند یک حالتی پیش آمده که فکر کردم او از یک موضع
برتری خواسته یک چنین چیزی را بیاخ کند.

44۶

علیای ال برداشت من این طور بود واکنش ایشاخ دم دمین طور بود .وارد ب ث
جزییات دیگر نشدم و خوب خیلی اظهار تشکر کرد از اینکه یک چنین سفر دشواری
را شما مت مل شدید و ما دم بهره گرفتیم و استفاده کردیم از کانالدای دیگر دم
دربار م،افرت شما به افغان،تاخ به ما گزارشدایی خوادد رسید.
طبعا افراد خودشاخ دم آنجا چه رفقای افغاخ و چه عوامل خود ات اد شوروی که
آنجا بودند دربار این ص بتدا گزارش خوادند داد.
من درشوروی کوتاه ماندم و از دماخ م،یرآلماخ دموکراتیک به اتفاق فروغیان
به ایراخ آمدیم .فردایی که رفتم دفترحزب تلفنی زن

زدم به رفیق کیا که خوب جل،ة

دیئت سیاسی راتشکیل بددیدکه من گزارش سفر را ارائه بددم  .رفیق کیا گفت
احتیاجی نی،ت رفیق عمویی! فروغیان آمده و جریاخ م،افرتتاخ و...را به من گفته
نیازی نی،ت .گفتم که خوب تعدادی جل،ات بوده که فروغیاخ حضورنداشته مضافا
اینکه رفقای دیئت سیاسی بای،تی ازاین مطل

مطلع بشوند .گفت «نه نه آخ چیزی

که ازم بود فروغیان به من گفت دیگر لزومی ندارد » .من دم حقیقتش راحت از
روی قضیه گاشتم!
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