


صبِر تلخ
تاریخ شفاهی چپ ایران

گفتگو با محمدعلی عمویی

درباره

حزب توده ایران

۱۳۵۷-۱۳۶۲

)جلد اول(

ویراست نخست



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 صبر تلخ
 تاریخ شفاهی چپ ایران

 گفتگو با محمدعلی عمویی
 درباره حزب توده ایران

۱۳۵۷-۱۳۶۲ 
 )جلد اول(

 
 ۱۳۹۹نخست،  ویراست

 ناشر: نشر واله، برلین
 دالر( ۲۸یورو ) ۲۵بها: 

 ۹۷۸-۱-۷۹۲۳-۴۲۶۹-۱شابک: 
 

 محفوظ است. حق چاپ برای نویسنده و ناشر
 
 

Bitter Patience 
Oral History of the Iranian Left 

Conversation with Mohammad Ali Amooi 
About the Tudeh Party of Iran 
1979-1983 
(Volume 1) 
 

First Edition, 2020 
Publisher: Nashre Valeh, Berlin 
Price: €25 ($28) 
ISBN: 978-1-7923-4269-1 
 

© Nashre Valeh, All Rights Reserved 



  

 

 تقدیم به
 

 

 با یادی از همة جان باختگان حزب و جنبش،

                     شـود  به   امـا این تالش کوچک تقـدیــم می

 آبراهـامیـان  یـرواند پــروفســـور  

 .که تاریخ حزب و جنبش را برای نسـل ما حفظ کرد 
 

 نیرااانجمن تاریخ شفاهی چپ                         
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 از تاریخ خویشتن

 

 نیپرش نخست یسخن گو از دشوار

 *! بزرد و تشنه ل یارهاین شیبر ا

ش آمد یپ یفرصت« ان آرمانخواهیشورش»تاب کن مقدمه و پس از چاپ یش از نگارش ایچهار سال پ

ایشان را به ما معرفی دوستی ه کمان بود یاری. از بخت داشته باشیم بهروز اریمازبا  یاه مصاحبهک

 .بودطلب )یاس نو( فراهم آورده اصالح یاان چاپ مصاحبه را در روزنامهک، امکرده

ن یاز ا ییهام تا مصاحبهیردک، تالش بازخوردهایی که از چاپ آن گرفتیمپس از چاپ آن مصاحبه و 

به بحث و فحص « واهان آرمانخیشورش»تاب ک یم و گذشته چپ را به مدد انتشار رسمیب دهیدست ترت

، وقت ییعمو یبا آقا ییه به سبب آشناکم یخواست یطاهراد ین رو از زنده ی. از اعمومی بگذاریم

 بهروز اریمازبه شبهات  ییپاسخگو یدرخواست ما را برا ییعمو ی. آقاای از ایشان بگیردمصاحبه

 کسی سؤاالت ما را نسبت به رفتار حزب و جنبشچه »ه ک گذاشت. اما در پاسخ به این درخواست امکنا

 :گفت «؟سخگو خواهد بوداپ

 .است باز خواهد،یم را شیهااسخ پرسشپ هک سکهر یرو به من خانة رِد

                                                 
 است. طبری یادزنده اشعار متن مقدمه، سروده *



  

 دو

ن یتر، سختییعمو یمحمدعلن مصاحبه با ی. نخستاین گونه، اولین دیدار ما شکل گرفت

ه از کد بو تهنشس مانیروروبه ی. مردایمشتهن مقدمه( دای)زمان نگارش ا ه تا به حالکبود  یامصاحبه

 یرییچ تغیهاً صورتش ظاهر ی، اجزاپرسیدیهای زنده هیچ کم نداشت. وقتی سؤالی از او  میاسطوره

مرده ش یالمکس با یرد و پاسخش را روان و سلکیث مکم کیداد؛ اندیم مال دقت گوشکرد؛ با کینم

 .ردکیم انیب

ا و به چه بازجوهها ن چشمی. اخلیدخواسته در فضا میضطرابی نا، اکردوقتی نگاهمان می

و  ۵0،  ۴0،  ۳0،  ۲0 یهاسال یاسیهمة فعاالن س گرانی که در این مملکت دوخته نشده است؟شکنجه

قدار من یو ا ه سالن همین نگاه پس از ایااند. رو شدهن مرد روبهیبا ا یل دهة هفتاد روزیو اوا ۶0

 یهازهینگرد و اکیها نفوذ مپرسش یهاهین الیتریتوانست باشد: تا درونینم یعاد ی، نگاهبهتجر

 یی. گوکردان میگزید و بییکال را برمیو گاه راد محتاطانهگاه  ید و پاسخیاوکیپنهان در پس آن را م

 دارد ونوجود  یل شخصیها و دال، حب و بغضهابا انگیزه ییعمو یمحمدعلبه نام  ی«شخص»ه ک

 کند.یماه نقد ضع حزب را تبیین و گدر برابر ما نشسته است و موا رانیا تودة حزب یفقط سخنگو

ش . ما تالاشتیمداریخ شفاهی مقصودی جز این . ما از تلوب ما نبود، مطالبته این نوع مصاحبه

 ییعمو یعلمحمد "فرد"م یم بغلتسنتالیامیآنکه در سانتمسائل و بییزه کردن م بدون دراماتیردکیم

 ها و انتقاداتریدرگی های درون تشکیالتی، ازها و واکنشکنشم ، از احساساتش ، از ییخ بجویرا در تار

 .می، باخبر شوداشته است رانیا تودة حزبه درون ک یو از همة احواالت

پس  ییبازجواند، کاری دشوار بود. ما با هان از رسوخ به آن بودناتو یاریه بسک، اما نفوذ در این سد 

ه تفاوت کآنیند بکرار کرا ده بار ت ییتوانست ماجرایه مک یسک! رو بودیمین فرد زندة ایران روبهترداده

را تاب آورده که دیوار، بخشی از  حبس یوارهایه چنان دک یسک. چندانی در این ده روایت دیده شود

 ... *است یدوست کوچکالم کاش د دروازهیلکه ک میعظ یا. قلعهوجودش شده

                                                 
 شاملوای از شعر قطعه *



  

 سه

یچیدگی پمة این یم هوقت نتوانچید هی؟! شاو بسیاری از مطالب ناگفته را گفترد کبه ما اعتماد  چرا

ن را ا جواناد میرد . شاکیحس م ییدر پاسخگو یخیتار ید ضرورتی. شایمنک کیکاز هم تف را به درستی

پس ، ود کهبآورده  ه وجدرا ب ود شور و شوق ما ایا شایگذشته ناتمام بودند یه بکد یدیم یاندهیگر آیباز

ت مقرر و عشنبه سر سا، هر صبح سهدید که با همة عالقهانانی را می، جواز این همه آوار ناکامی و مرگ

ر اوش دک گشودند و بهی، بساط ضبط را مآوردنداش را به صدا در میخانه زنگ در ینظام یبا نظم

 ... حیتر صرشیو ب کگاه دردنا یاوشک. پرداختندیمدانستند یه خود را متعلق به آن مک یخیتار

ی سنگین د. امانتگشو ما یش رویاز مسائل حزب و جنبش را پ یاریما را امانتدار خود دانست و بس او

ز آنان نی که اة کساه همک ید و تلخ از آن رویطلبیم یادیه حفظ آن توان زک ین از آن روی! سنگو تلخ

ی به کام ی بسیارتلخ شتشانافتند و سرگذیما راه  یها، به خوابنامی برده شد، آشنایان دیرین ما شدند

م . یتافی...  و« هللبداعوت ک»و « لعنت آباد»و « خاوران»در  یانیز آشنایه ما نکنگونه بود ی. اما ریخت

 م ...ر هنگاید یانیآشنا

 



  

 چهار

 گاهین جایدامک از

است  یامکثار و نای، اای از درد و رنج، بافته۵۷های پس از بهمن ه ویژه در سال، بچپ ایران گذشته

. پرسش کندمی تحمیل بر این پیکر تاریخید را یشد ی، دردساختار ای از اینزدن بر هر گوشهشتر یه نک

گر چپ م. اما تود اسپتار و  نیدن خنجر بر ایشک، چون عصر انقالب نیز در برخی از مسائلگران یاز باز

بوم  ون مرز یاان یبر قدس یسیر ساخته تا قدین همه درد و رنج را بر خود ناگزیار ایبس یهاسال یط

 ت؟ناپذیر از تفکر چپ نیسیی جداییجز« نقد» د؟ مگریفزایب

شه یاند بودن یرب« انیگرافرقه»را چون ی. زا را به کاوش در تاریخ خود خوانده مکر بود کطرز تف نیا

طا خودن را شتة خود بگر گذهیو توجابیدیم تیو عمل خود و گذشتگانمان را از خطا و اشتباه بر نم

سش به باری از پرهولک ،میرفت (عموجان)و بعدها  ییعمو یسراغ آقاه به ک ی. پس آنگاهپنداشتیممی

 یلکر بخش چها از دور بتوان به ید پس از گذشت زمان و نگاهیها را شان پرسشی. اکشیدیمدوش می

 د:رکم یتقس

، یک درونشد: بررسی روابط دموکراتیکنندگان محسوب میغدغة مصاحبهه دک ییهاپرسش (الف

اخل ددر  یانتقاد یها. بحثهای علنی(مخفی و نظامی و چه بخش)چه سازمان  یالتکیساختار تش

 یاعضا یوانشناس، رزبتأثیرگذار حزب با سایر اعضای ح، نوع رابطه افراد سیاسی یا کمیته مرکزی ئتیه

 ... دگان وه دانیاز جانباختگان و هز یردکادیفعال در مواجهه با مسائل مختلف و از همه مهمتر 

 وان شده یند بت یه گاه با لحنکن سؤاالت ی: ایی از عملکرد حزب در برهة مورد نظرهاپرسش (ب

ها از شت، بردانآ یتل طبقای، تحلبا صبوری میزبان همراه بوده است، به واکاوی رویکرد حزب شه همیهم

فتار ، روگاها اردب تی، نسبو رهبری نظام، رفتار نسبت به رفقای شوروی« حزب جمهوری اسالمی»رفتار 

 یحت ایم مه یدادهایحزب نسبت به رو یهایری، موضعگهای چپیا گروهها گر سازمانینسبت به د

 د.پرداز...( می و، ادامه جنگ  ۶0خرداد  ،ی، انقالب فرهنگهای مقطعی )اشغال سفارت آمریکانبحرا

ی یا دیگر احزاب اپوزیسیون: حکومت ه منتقدانین بار از ناحیا یرد حزب ولکاز عمل ییهاپرسش (ج

ها(، )به طور کلی لیبرال یآزاد نهضتا ی یمل جبهة، رفتار نسبت به داشتن سازمان مخفی و نظامی

 و ... رفتار حزب نسبت به تداوم جنگ



  

 پنج

نندگان ک مصاحبه هکنیا است و بان انتقادات از جناح چپ منشاء گرفته یثر اکه اکست یر نکبه تذ الزم

ها ن پرسشیه طرح اد بد خویة دیدانند اما لزوماً از زاوین بخش از جنبش میمتعلق به ا یخود را تا حد

ن مشخص کنندگا صاحبهم« موضع»ن سؤاالت یدام از اکة هر یه در حاشکشده است  یاند و سعنپرداخته

 .شودیق مین مقدمه تدقیدر ا کنی، اکه اگر در مواردی انجام نشده است؛ شود

های است: خاطرات سفر ییعمو یمحمدعلر خاطرات کها ذن مصاحبهیاز ا یبخش مهم (د 

هایی بس د نکتهر خودت ن خاطرایاز ا یکو ... هر  ی، شوروفغانستان، آلمان، اخارجی به لبنان، سوریه

 یدارهای، دفتههای صورت گرمالقاتب با سایر احزاب خاورمیانه داشته، ه حزک یا. نوع رابطهعمیق دارد

ظر زمان از ن ندچهر  هکاز زندان ) یا خاطرات آزادی. رادن افیها نسبت به ایو داور یر حزبیو غ یحزب

دناکتر در از همه و یگخانواد ی. زندگی کتاب به اوایل آن آورده شده است(، از انتهامصاحبه متأخر است

 ... تیاتاق تمشنجه و ک، شخاطراتی از سرکوب و زندان

 یمحمدعل)همسر  ینافع نینسربا  ییه گفتگوکوست آمده یبه پ یاز مصاحبهیتاب نک یانتها در

ایشان در زندگی خصوصی و ه عالوه بر وجهة کت دارد یاهم ین بخش از آن روی. ا( استییعمو

 .دنکیم یاست، در خانواده بررس رفته کوشندگانشو  رانیا تودة حزبه بر کر آنچه را ی، تاثخانوادگی

، گاه های پیاده شدهپس از  خواندن متنه کنند کد اعتراف ین مقدمه بایو در ا کنیا نندگانکمصاحبه

و تحمل  یت حزبیسال فعال ۶0ه با سابقه ک ی! مرداندزدهؤاالت و تحمل مخاطب شگقتاز لحن تند س

از  ی، عضویحزبدر پلنوم  ییه گوکدهد یاز نسل چهارم چپ چنان جواب م یسال زندان به جوانان ۳۷

زبان را البته خوانندة آگاه ین سعة صدر و تحمل می. اگویدا پاسخ میر رفقیران به انتقادات سایئت دبیه

با لحنی این گونه را ن و ین چنیا یگر توان چالشیه دکاند نندگان مطمئنکرد و مصاحبه کخواهد  کدر

 ت!هند داشنخوا



  

 شش

 ویرایش 

که  یمتهمة زح ب باکتا نیا راستاری. اما وراستاراستیبخش از مقدمه البته بر عهدة و نیا شتننو

 کرد  یرو نی. اردندک یرخوددا زیاز گذاشتن نام خود ن ی، حتدندیها کشمصاحبه نیبه سامان رساندن ا یبرا

منام که گ یگرانی، بازدیآینم خیکه نامشان در تار ی. کساناست یحزب یاز فعاالن چپ و کادرها یاریبس

 .مانندیم بندیو به آرمانشان پا کنندیرا صبورانه تحمل م هایآوار ناکام
 

مکتوب  ی در متناصالحات جزی یار پارهی، ناگزای بودن کالمبا توجه به محاوره ن اثریش ایرایو در

 ت.اس داشته یش ادبی کمترین نیاز رارایه به وکواست ینده چنان شیان گوی، اما بگرفته صورت

ین اگان در نندکرا پرسشیرا متحمل شده ز یاریبس ییرات انشایی، تغهاشمتن پرس ییسواز 

فهم  گو قابلف گفتدو طر یه گاه فقط براکاند ردهکاستفاده  یاتک، موضوعات و نهاها از مثالمصاحبه

 یماهنگه، با شیرای، هنگام وها ارتباط برقرار کندند با پرسشز بتوایه خواننده  نکآن یبوده و برا

ها پرسش یحتواه مکنان داشت یتوان اطمیبه آن اضافه شده است. اما م یحاتی، توضکنندگانصاحبهم

 ت.وجه کاسته نشده اسها به هیچآن و صراحت یرده و از تندکن یرییگونه تغچیه

فته نجام گراهای گوناگون بخشدر  ییهاییجا، جابهحفظ پیوند موضوعی ـ تاریخی مطالب یبرا

بتدای اتاب به کان یهاست از پاتیو آغاز فعال ستمشاهیاز زندان  یه مربوط به آزادک ی. مثالً بخشاست

، این تغییر که ابدیدر وند یتفاوت لحن را بب یتواند به روشنی. البته خوانندة آگاه مآن آورده شده است

و در  فحذ ورتا حد ضر یرارکت یهان بخشی. همچناد گوینده به مصاحبه کنندگان استحاصل اعتم

 .شده است ای که آن مطلب به طور کامل آمده، ادغامصفحه

موضوع  . مثالً هابوده است و نه تاریخ  مصاحبه گفتگو مطرح« موضوع»شتر یها ببخش کیکتف در

ده آورده ش ها در یک بخشة آنهم باًیه تقرکدر جلسات گوناگون مورد پرسش قرار گرفته « خط امام»

 .ها در هر قسمت مشخص استمصاحبه یزمان کیک. البته تفاست

 ، بغض ونیشخند و کین، مزاح و عشقنندگان( چون کبازتاب حاالت سخنگو )و البته مصاحبه  رکذ

دارد  وش داشته بر آت یه دستکس کد آنیتردیب یتوب مقدور نبود ولک... در متن مو  دیامو  یامک، نادرد

ش بدگان جنپوین ربه سراسر درد ک ی راتاریخو  ردکها احساس خواهد ها را از دل واژهن نشانهیهمة ا

 .شناخت است، خواهده ذشتگ پچ

 کدارمسناد و اه همة ب یان دسترسکام یه روزکتاب آرزو دارند کن یه ایاران تهکاندر، دستپایان در

ر ه دکبر آن الوهعتاب کن یفراهم شود تا ا یاسالم یجمهور یـ اطالعات یتیامن یهاموجود در سازمان

 ندکا دیپ یترباال یخیر، ارزش تابا افزوده شدن استنادات و  مدارک، گیردقرار  معرض نقدی منصفانه

*** 



  

 هفت

ت که معی اسجاصل تالش تاب حکن یه اکاند ن امر واقفیبر ا ین مقدمه به روشنیا نگارندگان

کردن  ر پیادهدکه  آمد در طبق اخالص نهادند. کسانین بر می، خالصانه هر آنچه از دستشاچشمداشتبی

اریخ تو  گاننندواه خکد است ی. پس امو ... نقش داشتندگیری و ویرایش و غلط ینیچ، در حروفنوارها

 ... ریتاب را بر عهدة نگارندگان بدانند و الغکن یا یهایاستکها و یژک، پژوهان

 ن برگ بودم بر درختیبازپس من

 پرمالل یجان با

 و در آستان زوال تنها

  جستمیرا م روز

 افتمییشب را م یول

 .دیبزرگ در رس یسرانجام عشق تا

  رسته یاز دلهرة جاودان کنیا

 برگم بر شاخ نینخست

 امد بهاران نشستهیبه راه خورش چشم

 

 رانیچپ ا یخ شفاهیتار انجمن
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پلم گ رفتم . در ی ردم و دک  یسطه را در تهراخ طالس ششم متوکادامه دادم . درواقع 

فعال بودم و پ س  رانیجوانان حزب توده ا سازماننجا دم با مراجعه به حزب   در یا

در دانش گاه ته راخ عالق ه  یک  رش ته پزش ی رستاخ   به تعقیاز دب یلیالت صاز فارغ

تصادف صرف    کی یرده بودم ؛ ولکت کور دم شرکنکارت دم گرفته و در کداشتم . 

 رد : کر ییتغ یلکمن به  یر زندگیه م،کموج  شد 

ام اف، راخ خراس اخ   ی ام اف،راخ خراساخ داش ت ؛ ققیدرباره ق یا  مقاله یامجله

 یدوم   در مش هد رخ داد . تع داد یاخ جن  جهانی  پا 1324ه در سال کبود  یاواقعه

ه رفتن د   واح د م، تقر در تپ ردن د   ب ه مراوهکت ک از اف،راخ پادگ اخ خراس اخ حر

 یرود ایاووس رفتن د و در آنج ا ب ا نکگنب د یردند   به س وکتپه را خلع سالح مراوه

ش دند.    یدم فرار یار و عدهیدستگ یشته   تعدادک یر شدند ؛ تعدادیدرگ یژاندارمر

 گااشت . یدر من به جا یبیر عجیقرائت آخ مقاله تاث

ردم و ک یت مکسازماخ جواناخ ش ر یداحوزهآخ  زماخ من مرت    دمه دفته در 

 یش دم . از ل  ام مب انیش د   حاض ر میر میلوپ حزب داکه در ک ییدانفرانسکدر 

ش د . ام ا ید م ا  می   و عاینص  یخ حزب م، ئوااز  ی  استفاده قابل ت وجه کیتئور

اه اف،ر آگ  کیه وجود کن بود یرد اکه توجه من را جل  ک یاتهکه نکن است یت ایواقع

، ت یا دوی ص د  یش از  حت یبه مرات  ب یساز   نقشو سرنوشت یط ب رانیدر شرا

   دارد .یرنظامیلقغیوینفر س

ه جواخ بودم و کله آخ زماخِ من یتماماً شور و اح،اس است . در مخ ین جوانیسن

دا ی راه پ یاس یس ازماخ س کی   ب ه  یاس یتِ سیفعال یاصول یمبان یابر اساس پاره

برپا ش ده ب ود !  ییبودم   غوغا  ین شور و حرارت جوانیر ایعمدتاً ت ت تاثرده اما ک

 یده اف، رکماً ب ه دانش یر دادم . م، تقیی ساده راه خود را تغ یابیارز کیجه با یبالنت

 یامت ان ات نظ ر یس ر کی دشوار نبود .  یلیمن خ یآنجا برا یط ورودیرفتم   شرا
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و ورزش و ... به در ح ال م ن وارد  یج،مانشات ینبود . آزما یلکه مشکبود  یخاص

د ی اگر شما بخواد»ه که شد یق سازماخ به من توصیشدم . اما از طر یده اف،رکدانش

درب  ار   ییداهیتوص  « د! ی  نکت ی  را رعا ید اص  ولی  د بای  نک یرا ط   یر ارتش  یم،  

ه تا آخ زم اخ ک یه دوستانیلک  قطع ارتباط با  یاسی  فاش نشدخ نگرش س یارکپنهاخ

اباخ یلوپ حزب در خکدر سازماخ جواناخ حزب داشتم   عدم مراجعه به دفتر حزب و 

 ار سخت گاشت!یبر من ب، ی ال   دو سالیایو ... عل یفردوس

 یل یر من در سازماخ جواناخ   خکاز دوستاخ دم حوزه و دمف یاپاره یقتاً برایحق

باره سر کیاش یبا آخ عالقه و شور و حرارت حزب ییعموچگونه »ه کز بود یانگرتیح

ب ا  م . اص الًیدان،تیارتش را مظهر ف،اد م آخ زماخ ما واقعاً« آورد ؟!یاز ارتش در م

م ! یردکیاد میستاره بر دوششاخ بود    کیه ک ین اف،راخ جوانیاز ا یزشت یلیلفظ خ

رد   ح اا ک یر مکطور فنیه اک ی،کچطور شد   » ه کردند کیرت مین دوستاخ حیو ا

ن ی ، ت ب ا ایونالیناس کیو من به ناچار از موضع « ،وت در آمده ؟!کن یناگهاخ در ا

ه م ا در س ازماخ ک  یه تم ام آخ مفاس دک ردم ک یاخ می شدم و بیدوستاخ مواجه م

اس ت   و واقع اً د م  یم   به قوت خ ود ب اقیشمردیم برمیرژ یجواناخ در حزب برا

   ین ف،اد اجتماعیا یانوخ حفظ و نگهدارکه کص دادم یاما من تشخطور است   نیدم

. نگه دارد یند و باقکن نظام را حفظ یه توان،ته اکارتش است  یروین نیارتش است . ا

 رد ...کد به دروخ ارتش رفت و آخ را اصالح یه باکمن اعتقاد دارم 

 

 د ؟یقاً وارد شدیدق یشما چه سال 

 

  132۶سال 

 

 ردستان ؟کجان و یع آذربایبعد از وقا یعنی 
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  بله   بله 

 

 حزب منفورتر هم شده بود ؟ یپس ارتش از نظر اعضا 
 

 طور است .نیبله دم 

مبارزه برای ت قق حقوق ه در کاز اف،راخ ارتش  ییداه نمونهکنیخصوص ا... و به

   د ایرصودد ا   یمرتضوودا   یهلاسدالیقاض  دمچوخ رده بودندک یمردم جانباز

. به شدندیجواناخ الگو  م یه براکبودند  یانیبرج،ته و نما یدا... اصالً چهره روزبه

گ ر یدش دم و یل میالت ص رس تاخ فارغیاز دب ی، تیه باک  132۶در جهت   من سال 

 شدم . یده اف،رکخواستم به دانشگاه بروم   وارد دانشیم

ده کن دور  دو سالة دانشیدو سال بود و ما آخر یده اف،رکآخ زماخ   دوره دانش

 سه ساله شد . یده اف،رکم . بعد از دور  ما دانشیبود یاف،ر

گ رفتم  میر است . باردا تصمیناپافیده توصکن دوره دانشید   واقعاً ایدانیشما نم

ش ده ب ودم . ب ه  یطین م یوارد چن   یه جوانینم ؛ چوخ با آخ روحکده فرار کاز دانش

گ  ر پ  س از ح  واد  ید 1324-2۵ یدافواص  ل س  ال یه آخ ت  ق و لق  ک   یژه زم  انی  و

د ش ده ب ود . یانض باط ارت ش تش د آرارزماخ رفته بود و به دستور یجاخ از میآذربا

ردن د ! ادان ت ! کیم یب یده چه رفت ار عجکد واقعاً با ما در سال اول دانشیدانیشما نم

ش گاه یآسا ییه   ب ه روش وی ش   م ا را ب ه عن واخ تنب کیه کنم کیفراموش نم یحت

گفتن د   یم« اخ  س ال دو یخدا» ه آخ زماخ به آنها کدا   یفرستاده بودند . سال دوم

ب از « د!ی نکر را ب از یش»،تد . گفتند یر آب بایش کی یه در دانشجو پاکدستور دادند 

م اص الً یدی م . دیم ا خ ورد!« ، ت یم ایدس تور ب دد ید تا وقت یبخور»م . گفتند یردک

 یدی جد»ه کاد دو سه نفر بلند شد یردم . فرکشد . سرم را بلند یم یشود . در حدینم
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گ ر ج ا یش تر دیجرع ه ب کی دم ی دوباره به خوردخ ادامه دادم   د« بدبخت آب بخور!

ت  وانم . گف  ت یار نمکگف  تم س  ر!« ن یین ! س  رت را بب  ر پ  اک  اطاع  ت »ن  دارم . گفتن  د 

 توانم . یگفتم نم« !ینکد اطاعت یددد! بایتو به تو دستور م ی؟! خدا یتوانینم»

ه نها به ناگ ایاز ا یکیتوانم   یه نمکردم کرر اصرار کمن م ی  بود   وقتیعج یلیخ

ه ک نیده   ب دوخ ای نخ ورده   ادان ت ند کت کزد! من دم آدم  یلیم به گوش من سکم 

زدم ت و برگردان دم و را  یلیه من د م س کوقت متوجه شدم  کیم گرفته باشم   یتصم

روخ ی ه از ان ه بک ند! مثل زنبور ی! آقا چشمتاخ روزگار بد نبییگوش خداوند سال دو

 ی،که آخ کن بود ینم اکتوان،تم بیه مک یارکختند سر من . من دم تنها یزند   ریریم

ر خ ودم . آخ موق ع د م م ن ت ا ی دم زیش کاش را گ رفتم و ق هیزد    یلیه به من س ک

 زدم . یم یکین یخوردم و به ایار بودم . از آخ ده پانزده نفر مکورزش یااندازه

چ ه خب ره؟ » یرمانشادکش یدم   با دماخ گویرا شن ییآشنا یه ناگهاخ صداکنیتا ا

...« رده ک  ین غلط یداده دمچ  جرئ تبوده به خ ودش  یکنم ینار ببکد یچه شده؟ برو

 کی رمانش اه  ب ود و کر یگیش تکموق ع ه آخک  یمحمد آهنچبود به نام  ی،ک یصدا

ه کمن را  وچه زدند و آمد جلو  کاخ سال دو بود . دمه یسال از من جلوتر و جزو خدا

رد ب  ه ک  بع  د ش  رو  « ؟!یت  ون یداش عل  »گف  ت  یرمانش  ادکد ب  ا دم  اخ ل   ن ی  د

ط ور رفت ار نیس اک د! با ف الخ یشکخجالت ب»راه گفتن یخودش بد و ب یدایادمدوره

ب ه  ییلفظ خ دا یچ»ه کت در چه از ددانم درآمد گفتم یو من دم با عصبان« د...؟ینکیم

 یدست من را گرفتند و برا...« د ید،تر یقدر حقنید؟ اید،ت یکد؟ شما یددیخودتاخ م

 دا بردند . ییشگاه سال دویاستمالت به آسا

اخ س ال دو ب ه یه خداک یقرار گرفتم . وقت یت خاصیموقع کیاز آخ به بعد من در 

نار کبرو »گفتند یه   به قول خودشاخ   مانور بددند   به من مکآمدند یشگاه ما میآسا

ارد ا مع اف ش ده ب ودم . کدرواق ع از آخ  یعن ی!« دا را بشمار ،ت   ستارهیپنجره با
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هن ه کر تخت   یم به زیمد بپرک  از مد ک یم رویه بپرکن بود یمانورشاخ دم عبارت از ا

 ید ای... بازدستشویی و آخ را خیس کنیم و م یه بروی  ظرف دو ثانم و به دویریبگ را

دادن د یم یت خ الیبرکیقوط کیاختند   از جمله اندیده راه مکدر م وطه دانش یبیعج

 قدر ؟! ... تا پر بشود   حاا چه ینکه مورچه جمع ک

 

 ینکباز  و عقده یسازسازمان عقده کی ! 
 

 ًرا « ق دم آد، ته»ن ی ت افراد . من فل، فة ای،تن شخصکطور است ... و شنیا واقعا

د ا و ن گرودباخی ه اک د یشویمتوجه مد   یردم ؛ اگر خدمت ارتش رفته باشک یبررس

   کین پا   آخ دم با فرماخ یدخ ایوبکتر مکدر در چه م  یبیجزء اصرار عج یاف،ردا

   دو دارند ... کیدو   

 

  داً طبل استیحاال جد  

 

  دخ یشود و به دنگام ش نیم ین در ذدن آدم حالت بازتاب شرطیواش ایواش ی... و

 ی، کنة چ ه یاش ب ه س گلوله یشکیه مکن ماشه را یه اکنیبه اتوجه یفرماخ آتش   ب

ن ی !  ا ین کیر   بدوخ توجه   دستور را اجرا مکافتد   بدوخ فیم یند   چه اتفاقینشیم

 است . یرمردمیغ یدات دمه ارتشیخاص

 

 د .یگویم« ورانهکورکاطاعت »در  روزبه هک یزیمثل همان چ 

 

  ورانه !کورکورانه ! اطاعت کورکاطاعت 

 یداهی ت پا  گاران دم و واقع اً ش ناخی ن ترتی را م ن ب ه ا ید  اف،رکدوره دانش

ده که از دانش ک  ین اف، رانی من ب ود . ا یبرا ی  درس بزرگت اف،راخیپرورش و ترب
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و مقول ة  م، ئلهه درگ ز ک یشوند ؟! افرادیم ییچه جانورداشوند  یل میالت صفارغ

دم اخ اطاع ت !« دس تور و فرم اخ »، ت . فق ط یش اخ مط رح نیبرا« رک شه و تفیاند»

 ند .کیاشاره م روزبهه کورانه کورک

ل ش دم و یالت ص فارغ یده اف، رکاز دانش  یه ستواخ دومبا درج 132۸من سال 

ه چ ه کردند کیم تین م ل مامورییت و تعیم ماموریه داشتند تق،ک یدرست آخ زمان

 ید، تم و ان رژ یردم اف، ر ج وانک ر ک ت خودم   فیجا برود   من با آخ ذدنک ی،ک

اا چوخ نمراتم ب یخواستم بروم خاش ! ولینم . میدارم  بروم دوره بد آب و دوا را بب

ده که دانش یت نداد و خودش من را ب ه عن واخ س همیرضا یده اف،رکبود   خود دانش

 یرد و ب رای توان،ت حق انتخاب را از طرف بگیم یده اف،رکدانش یعنیرد . کانتخاب 

 خود نگه دارد .

ده   ب ا م ن گااش ته کحزب   در آغاز ورودم به دانش یه از سوک یبر اساس قرار

ده کتئ اتر دانش یاز س الن آمف...« ن د کید ب ا ت و ص  بت می آیم ی،ک» ه کشده بود 

را « جمل ة ق رار»   یپس از سالم نظ امآمد جلو من و  اف،ریه خارج شدم   ک یاف،ر

ردم   خ ودم را گ م ک م را گ م  یرد . من اصالً متوجه نش دم   دس ت و پ اکاخ یآرام ب

 ! ... بر اندام من نش،ت ! بعد از دو سال انتظار یاه ناگهاخ رعشهکنیاصالً مثل اردم  ک

ده را کدانش ار کنجه کطور زجر و شنیه من دو سال دمک یتین موقعیچن کی... در 

ن د ! کیرا ادا م یلم ه رم زک کی من    یآمده پهلو یاف،ر کیحاا نم  کیدارم ت مل م

ه ب ه م ن وارد ش د   که یاول کاست . بعد از آخ شو یراه نجات کیمن مثل  یواقعاً برا

س الن  یم ت ویب رو»ه ک رد و من پاسخش را دادم . گف ت کرار کاف،ر مجدداً رمز را ت

م ن آخ موق ع س تواخ دوم ب ودم   .« م یب ا د م بخ ور یچا کیم ینیده بنشکافه دانشک

 .  یدوان زادهمحققه سال بعد سرواخ شد . کبود  یکمشاخ ستواخ یا
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ت وانم یم جرئ تماست . ب ه  یبرج،ته حزب یدااز چهره یکی   یدوان زادهمحقق

ما بودن د ؛ چ ه  یسازماخ اف،ر یدان چهرهی  بهتر یلیکسرگرد وه دمراه با کم یبگو

ار یت  ب، یتر قشخص کاراک  ی. دارا ی  چه از جهت منش فرد یاسیاز ل ام دانش س

 ارآمد و مؤمن و فعال بودند . کار یار توانا   ب،ی  ب، یقو

من را به وجود آورد  ت ا  یه ارتباط سازمانک یا  از دماخ ل ظه یدوان زادهمحقق

من بود . منته ا در  یسازمان م،ئولدمواره  م  یر شدیه ما دستگک یزمان  1333سال 

و  کیف یرد م،ئولبود . بعد  م،ئول کیم . آخ موقع یدرجات گوناگوخ با دم باا رفت

   یش یت آزماین مراحل   مرحل ة عض ویدم ناًیراخ شد . من دم عیدب دیئتبعد عضو 

د  کدانش  ش اخة   را در کی ف ی رد م، ئولت و مرحل ه یم، ئول   یت رس میعضو

 ردم .ک یط یاف،ر

ن ح وزه دم ه یرد . در اکدعوت  یحوزه حزب کین ارتباط به بعد   من را به یاز اول

 را در« یسازماخ اف، ر»ه اساسنامه مربوط به کآنجا بود و از اف،ردا بودند .  ینظام

اً از ن ایاخ نوشته شده بود تا اگر احیه با عنواخ اساسنامه فردنگکار من گااشتند ؛ یاخت

 در آخ نباشد ...« اف،ر»افتاد اسم  یکی  یج

 

  بـود ( در اثـر  ۱۳۲۶نم در پلنـوم سـال کیر مـکد ، )فیآیمشیپ ید ! سؤالیببخش

گـر یعـدهه د کیو  یکل ملیخل ش آمده بود ،یه پک یو آن مسائلجان ،یحوادث آذربا

ردن کـب شده بـود ، منحـل یه تصوک ییزهایاز چ یکیآمدند و  یاسیته سیمکهم به 

رده کر کوب ذکان سرکردن امکم کن را هم یل ایه دلکبود « توده یافسر یشوراها»

رده بود؟ کا اصالً ربطشان فرق یشده بودند؟  یا آنها منحل شده بودند ، مخفی. آ ندبود

ه حـاال کـ یسازمان کیل شده بود به ارتباطشان با یه ارتباطشان با حزب ، تبدک یعنی

 مرتبطشان بود؟ مسئول روزبهمثالً 
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    ج اخ   در دروخ یح واد  آذرباه بع د از ک   است ین ترتیمطل  به ا درست است

گرف ت و یانج ام م یادی ز ید احزب شد . ب ث یمتوجه ردبر یادیحزب انتقادات ز

ش از آخ یه پکحاد بود ؛  یلیرادات خیو امثالهم   ا یکل ملیخلمثل  ی،انکتوسط  یحت

ن، بت ب ه  یردب ر یر رفق ایشتر از سایب یبودنشاخ   تعصب ینها به علت آذریخود ا

 یب را یاصالً مدت یکل ملیخلن علت دم خود یدادند . به دمیجاخ نشاخ میع آذربایوقا

ه آخ ک  یاز م، ائل یک یبه در جه ت    یجاخ  اعزام شد . ولیردخ به آنجا قآذرباکار ک

م ن، بت ب ه ی ت رژیح،اس  م،ئلهن یحزب قرار گرفت   دم یزماخ مورد توجه ردبر

ت  حزب در دروخ یم   فعالی،ش را بگوکا عیت اف،راخ ارتش در حزب   یفعالوجود و 

م ا »ه کم گرفتند ی  تصم یکل ملیخلشنهاد و اصرار ین علت   به پیارتش بود . و به دم

گون ه چیه ح زب در دروخ ارت ش دک م ینکیرا من  ل و اع الم م  ین سازماخ نظ امیا

 .«  ندارد  یتیفعال

 

 سفورد برگشته بـود ، بـه نـام که تازه از آک یحزب یهانیسیاز تئور یکیرا  یاجزوه

 کیل داشته باشد ؛ که حزب دو شکشنهاد داده بود یرده و پکمنتشر  میاسحاق اپر

اناً وارد دولـت و ینند ، احکیت مکشر کیراتکدمو یارهاکه در ک یو علن یرونیل بکش

ه قرار کاست  یاهیو آن بن ما یه سازمان اصلکگر یل دک، و ... و ش شوندیمجلس م

 یحزبـ یروهـاین نین و بهتـریترن از خـالصیو ا ؛ندکرا اجرا بلنینی زش یاست آن خ

 ل بشود. یکتش

همـان  یقـت در راسـتایاش در حقیجـادش و سـازماندهی، ا ین سازمان افسـریا ایآ

 بود؟ میاپر ترکد یهاهیتوص

 

 کی ح زب  یعن یگران ه ب ود . ط رح توطئه کی در واقع طرحش    میاپر ترکر ! دیخ 

 ید،تة پنهان کی یاش را انجام بددد ولیعلن تیند و فعالکرا اعالم  ییداسل،له برنامه

 آخ طرف داشته باشد...
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 روز مبادا  یبرا 
 

 یبرچ، ب« ع دم ص داقت»رود و ین   اجرم ل و م یه اکده بودند ین عقی... رفقا بر ا 

ط یه اص الً ف رادم آم دخ ش راک ه ح زب اعتق اد دارد کشود . و حال آنیحزب م یبرا

ن ی یه تعکاست  ینیط عی،ت ؛ شرایا آخ د،ته نین د،ته یمربوط به داشتن ا   یانقالب

آخ را ب ر  یحزب طبعاً ردب ررد . و یگیا نمیرد یگیانجام م یزش عمومین خیند اکیم

 رد . یگیعهده م

م ردم داش ته باش د .  ید اارتب اط تنگاتن   ب ا توده کی ه ح زب ک ن است یمهم ا

  چ ه از نظ ر  یم کن نگ رش   چ ه از نظ ر یاخ مردم ببرد   ایخودش را م یداآموزه

 ند . کب یه بارددکبرسد  یان نهال به آخ مرحلهیند تا اکدا ی  گ،ترش پیفیک

 کی ه ک ن مقول ه اس ت ی الت اف،راخ   صرفاً به ل ام ایکتش یسازماندد یچگونگ

گ  ر یش  ه دین اندی  ت  وب ش  ود   ابع  اد گ،  ترش اکد   می  ایب  ه زب  اخ ب یش  ه وقت  یاند

ش ود   مث ل یه گفت ه مک اس ت  یشه مثل دماخ س خنین اندی،ت . ایبردار نتیم دود

 دد .گریگر برنمیه برخاست   دکماخ که از چله کاست  یریت

اتش یدا و نش رپا گرف ت . روزنام ه 1320بعد از سال    رانیحزب توده اسازماخ 

ه عض و ح زب باش ند   کنی  بدوخ ا یریثکشد . عده یمنتشر و جل،اتش علناً برگزار م

دا ب ه ن ب ثیراخ شد . اجرم ایردند . ب ث روز جامعه اکیدا را قرائت من روزنامهیا

ن ی ارت ش د م نتوان، ت جل و ا ید ابلن د پادگاخ یوارد ایرفت   منجمله دیدمه جا م

 رد .یشه را بگیاند

 

 پروژه ... کیپروسه بود ، نه  کی یقت سازمان افسریدر حق 

 

 قاً !یطور است ! دقنیقاً ایدق 
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ر ی   زبرنامه تئاتر کیبود   یاباخ فردوسیخه در کحزب  یزکلوپ مرکدر  داجمعه

داش ت   یس خنرانه آخ روز ک د م  یاز ردبراخ حزب  یکیشد و یاجرا م نینوشنظر 

 . آمدندیم یریثکن علت  عد  یرد. به دمکیت مکمعمواً شر

ن د، تند . ید ا د م ج زو م راجعیه نظامکن بودند یشادد ا یحزب یرفته رفقارفته

ن روزنام ه را ی ه اک  یزک د آخ مری آیرا خوانده  و م« ردبر»اف،ر روزنامه  کی یعنی

رون د . ین د و میآیش وند   میجم ع م یری ثکن د ع ده یبیند و مکیدا میروخ داده پیب

 دارد . رفته رفت ه مراجع ات یند؟ سؤالیگوینها چه میخوادد بداند چه خبر است ؟ ایم

 شود . یاد میو درجه بر دوش   ز یگونه افراد   با لباس رسمنیا

ل وپ کد ا در یظامرفقا ! حض ور ن»ه کشود یحزب مطرح م یدر ردبر م،ئلهن یا

ن ه ین زمی در ا یرک ف کی ح زب .  یاست دم ب را کخودشاخ خطرنا یحزب   دم برا

ن اف راد آغ از ی ا ی  س ازماندد امبخشکعبدالصمد ار که به ابتکنجا بود یو ا« م . ینکب

ه ک یرا جلو دفتر حزب بگاارند و به در نظام یه فرد مورد اعتمادکشود یشد . قرار م

 یمط الب د . اگ ری نج ا بروی، ت ایشما صالح نز ! یدوست عز»ند ید بگویایخوادد بیم

نه ا ی  رأساً ب ا ا امبخشکو « ...د فالخ جا و یف ببریلطفاً تشرد و ... یدار ی  سؤالدیدار

 گرفت .یدر تماس قرار م

ح زب  یة نه اد نظ امیاول یداه انجام گرفت   د،تهک یررکم یدادنبال نش،تبه 

و ... مع روف ش د « یسازماخ اف، ر»  « حزب یسازماخ نظام»ه بعد به کل گرفت کش

 بود .«  راخیالت اف،راخ حزب توده ایکتش»اش یاسم رسم یول

ق ی ن طریاز اف،راخ از ا یگنبد   بخش قابل توجه م،ئلهام اف،راخ خراساخ و یبا ق

 ش دند؛ یگر به آخ طرف مرز برده و نگهدارید ید و تعدادیاز آناخ شه یرفتند و تعداد

ردب ری فرق ه دم وکرات ب ا دمک اری . ار آم دکرخ داد و فرقه سر  1324 سال امیتا ق

 .ل دادندکجاخ را شیه ارتش آذربایلاو یدااف،ر ما دم در آنجا د،ته یرفقا
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 نـد )در یگویردنـد . مک یریعضـوگ یجانیآذربا« به اصطالح» ییفدا یهاآن گروه

ن فرقـه و یـآمدند داخـل ا یجان شورویهزار نفر از آذرباآمده( پنج انیآبراهام تابک

 ییهـایرانیا نـه ایها بودند یجانیا نه ؟ آذربایبود  ین جوریردند . اکت یشروع به فعال

 آنجا بودند ؟ه کبودند 

 

 ؛ هج ا آوردکن س ند را از ی ا انیآبراهام دانمیمن نم دا اتبا  ایرانی بودند. آخ گروه

از  یک یراخ بود و ی  ارتش سرخ   در ا یه آخ زماخ ارتش شوروکدانم ین را میا یول

 از قب ل   اص الً یرانیا یادیردستاخ بود . ما عد  زکجاخ و یز حضورش دم آذرباکمرا

ار آنج ا ک  یردن د . اص الً ب راکیار مک ه ک م یقبل از انقالب مشروطه   در قفقاز داشت

اوند ش یخو یراخ داشتند . حتیجاخ ایبا آذربا یارتباط تنگاتنگ کینها دمواره یبودند . ا

 توان دین ه ب ددم . مین زمیدر ا یقیتوانم اطال  دقیم . من نمیبودند . ااخ دنوز دم دار

ن اص الً ی ش از این ط رف داش تند و پ ی ا یه ب، تگانک  ی، انکه آخ ک طور باشد نیا

 انش فرادم شد . کط امین شرایبا دم داشته باشند   در ا یداریچ دیتوان،تند دینم

ه ب ا ک  یق یو عال یلیف ام یدایگر دلب،تگیه   و وجه دیوجه قض کیت فرقه یمکحا

نن د و کاز د م ب یداری خواس تند دیو ... م دم داشتند بود . خال ه   خ وادرزاده   عم و

 یراک و دم کمکدم در فرقه  ییادرداکه طبعاً کنیند . ضمن ایاینجا بیه اکبود  یتیموقع

 ردند .کیم

 

 ار کبه  یاصطالح کیفتد ، یخواست اتفاق بین فرقه و حزب میه اتحاد بکآن موقع

.   یت شـدن ، خـودگردانی، سـپر یطلبییجـدا یعنـی« زمیسپارات»گفتند یبردند ، میم

دو  یکـیه کل شده بود ، یکتش یه در شوروک ییهااز پلنوم یکی)در  ناصر زربخت

« زمیسپارات»ن یرفته بود در آن پلنوم گفته بود ا سال بعد هم منجر به اخراجش شد ( ،

ن یـه اکرده بودند کو ... ارشادش  یاحسان طبر یلکبود ! بعد « سمیسفارات»نبود ، 

 ... ؟ ! یه تو زدکاست  یچه حرف
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 ه بعض اً ک نیاخ   ض من ای از آقا ین در خ اطرات برخ ین چن یا یر مطالبکذ د !ینیبب

ه به خ ود آخ مقول ه کنیش از ایشود . و بی  میتعق یاژهیات ویم،تند است   اما با ادب

 ناصور زربخو  ین ده رب ط دارد . آق ایگو ینشیرات بییمربوط باشد   به تغ یاسیس

جاخ رف ت . یه به آذرباکنبود  یگر آخ ناصر زربختید ناصر زربخ عوض شده بود . 

خواست به غ رب ب رود و یگر میه دکبود  یاعتقاد داشت . آن یه به شوروکنبود  یآن

با آخ  یو دمگام یرد به دمرادکراخ آمد   شرو  یه به اکدم  یبااخره دم رفت . و وقت

 ! رده بودکار کشاخ  هیاخ دراز علیه سالک یاناتی،اخ و جرک

ل نگ رش و اص واً یل دارم و دوست ندارم به ت لین قبیاز ا یمتعدد یدامن نمونه

ام و قت ت ماخ و اعتقاد و ص دایه با اک یافراد یه حتکنها بپردازم . اعتقاد دارم یمنش ا

 کی ن را ی رند . من ایر عقیده قرار بگییتوانند در معرض تغیمرا گاراندند   یتمام عمر

 ه مطل  بود .ین حاشینم ... به در جهت   ایبیم یتیمقدار ضعف شخص

م یحزب تص م یشد . اما بعد توسط ردبر یگاارهی  پاین ترتیبه ا یسازماخ نظام

ش ده    یه س ازمانددک ت در دروخ ارتش متوقف و در آنچ ه د م یه فعالکگرفته شد 

ز ی ن د پردکرا وارد  یک توان، ت ض ربات مهلیه مک  یتیمن ل شود . و از آخ ح،اس

شده  یقو یلیراست خ یروداین تیه موقعکجاخ یژه بعد از حواد  آذربایبشود ؛ به و

 بود .

ن ی    اص  الً ب  ه ا یم  ا در س  ازماخ نظ  ام ینظ  ام یه رفق  اک  ن اس  ت ی  ت ای  واقع

ردند . ح زب دمچن اخ کموافق نشاخ ندادند و مخالفت خود را اعالم  یدستورالعمل رو

از  یو تع داد روزبوهم   مصّر ب ود . ین تصمین امر و به اجرا گااشتن ایت از ایدر تبع

ب ا  د م یگون ه ارتب اطچیردن د و دکخودشاخ را حف ظ  یما   سازماندد ینظام یرفقا

 حزب نداشتند .
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  دمچناخ حفظ شد.  یمخف یلیخ یلیارتباط خ یه نوعکده د،تند ین عقیبر ا یاپاره

 حزب نداشت . یبا ردبر یچ ارتباطید روزبه هکن است یعبارت از ا یاما نظر رسم

 

 از زندان فرار  ه با همک ۱۳۲۷ن ارتباط دوباره برقرار شد ؟ بعد از همان سال یا یک

 ردند ؟ک

 

  م ورد توج ه ق رار گرف ت . ب ه  یدوباره ضرورت س ازماندد 1327بله   بله . سال

در جامع ه  یریچشمگ یلیاساساً ت وات خ 27تا  132۵ یداخصوص در فاصله سال

وب جن بش کو س ر 132۵ه در آذر ک یم آثار آخ لطمات و دجومکمکداد . یراخ رخ میا

ن رف ت . اگرچ ه در ب دو ام ر   ب ا ب روز انش عاب           یجاد ش ده ب ود   از ب یاجاخ یآذربا

ب ه ح زب وارد  یاه لطم هک د یرس یو دوس تانش   ب ه نظ ر م یکل ملیخل  انشعاب 

ح زب  یدرون ید اگر آخ بگومگودایتر شد . شامقدار خالص کیدرواقع  یشود  ولیم

ه موج   ک  یاهی رد و آخ روک یدا می ت داوم پ یل حادکماند   به ش یم یدمچناخ باق

آم د . یش د   حاص ل نمیدر جامعه م رانیحزب توده اشة یشتر اندیگ،ترش درچه ب

ب ه ش اه رخ داد    یران دازیه آخ واقع ة تک  1327تا اواخ ر  132۶خصوص از سال به

آوردخ مردم ب ه  یدر مبارزات حزب در دروخ جامعه و رو یاوج قابل توجه کی اصالً

 جاد شد .ین سو ایا

   یمبشورن درواقع   عمدتاً توس ط یل گرفت . و اکحزب مجدداً ش یسازماخ نظام

ناخ از اف،راخ ارتش داشتند   سب  شد ت ا یه اک یانجام شد . شناخت روزبهو  کامیس

ون د یگون ه پچیدو س ال د یک ین ی ا یه طک ی،انکبه  یمراجعة ساد  خصوص کیبا 

 ل ددند . که را شیاول یدامند بودند   د،تهعالقه ینداشتند ول یسازمان

 باً ...یه از آخ حالت تقرکم شد یتنظ یااما از دماخ ابتدا اساسنامه
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 یهیئت  
 

  ...ار منضبط شوند .یخارج و ب، یلک  به  یضابطه بودخ قبلیب ؟! یدیئت 

ش د . ین برگ شامل چند سرفص ل میا« کی،تیترکاراک»بود به نام برگ  یبرگ کی

ت ی،ت ؟ بعد موقعیاش چلش   درجهیه اسمش   فامکآخ فرد  یاول مشخصات شخص

، ت ؟ دوس تانش چ ه یش چبزرگ شده ؟ حدود مطالعات یا  در چه خانواده یاجتماع

فرد مرب وط  یاسیبه نگرش س یگریدارد ؟ د یات اخالقید،تند ؟ چه خصوص ی،انک

ه ک نیطل  است ؟   ب ه رغ م ادارد ؟ سلطنت یاسیس یریا اساساً موضعگیه آکشد یم

حف ظ  یه ب راک ن د کیر مکمند است   فواقعاً به شاه عالقه یاست ول یار خوبیآدم ب،

د باش د . نگ رش ی است و واقع اً با یراخ   سلطنت مودبتیسعادت مردم ا یراخ   برایا

خوان دخ د، ت؟ اگ ر  ا اص الً اد ل روزنام هی طور بود   نیاز اف،راخ واقعاً ا یاعده

راجع ب ه ت  وات  یه نظرکش آمده یا تا حاا پیخواند ؟ آیم یاخواند چه روزنامهیم

ن د   یبیس را چگون ه مین د   انگل یبیجور ما را چهکیامرن عرصه  یبددد ؟ در ا یجهان

ت ک ن مملی خ اینه ا در ت اریوقت تا حال دربار  نقش اچیطور ؟ اصالً درا چه یشورو

 ن عرصه ارائه بددد ؟یدر ا یتواند نظریم مینکا اگر با او گفتگو یرده ؟ ک یص بت

 

 ومتوسـط شود گفـت ـ طبقـات یـ به اصطالح م یروهایقت وارد شدن نیدر حق 

ار کـن یـا یاستم ارتش ، به حزب توده برینها در سیو رشد ا ین، به درجات افسرییپا

ون رد . چـکـ یارکـن یشـد چنـید اصالً نمیسال قبلش شا یرد . مثالً در سک کمک

طالح بودند ، به اصیم یخانواده خاص کید حتماً از یبودند ، با یعدة خاص کیافسران 

 .  رضا شاه م بود . مخصوصاً افسران ارشد در زمانکحاران یبر ارتش ا یگارشیال کی

 ،بـه اصـطالح ن به ارتش ،ییه با وارد شدن طبقات متوسط و پاکد یرسیبه نظر م یول

هـا ا در آدمر یشتریش بیا ... گرای یآزاد مسئلهعدالت ،  مسئلهحزب توده ،  یشعارها

 د ؟ینکیم یابیطور ارزچهن را یه آنها جذب شوند . اکشد یپروراند و باعث میم
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  ژه یوافتم . ب هیتب ر م کقبل از انق الب ا ی،تیاد ارتش تزاریبله درست است . من به

 یمن دعالقه یب را الکینو رد وی گیه انج ام میب ه روس  نواپلوونه حمل ة ک یآخ زمان

ر فران، ه ی بکه انقالب کر آنچه ینظ یدیسل،له مواع کیدنشاخ یدا و خوب جنگیارتش

تش  اف،راخ ار یددد . و واقعاً دم آخ زماخ خاستگاه طبقاتیاخ داده بود   میفران،وبه 

 داشت . اص الً نظ ام« کیموژ» یابا عده یکاش قطعه مله بودند . خانوادهیروس ینُجبا

 یداشهینها اندیز بودند . ایاز توده مردم متما یلکنها به یم بود . و اکآنجا حا« سرواژ»

 ل گرفت .کدا ش«،تیابرکد»اخ یجه جریردند و بالنتکر فران،ه را حمل یبکانقالب 

 کتوکگر ت ید هکد یدیدید میردکیبود . اگر دقت م یزین چیچنکیراخ دم یارتش ا

الخ یالت ص . و اگ ر درص د فارغدادن دیل میکارت ش  اف، راخ را تش  یفرزنداخ ام را

ن ب ود . ییان ة پ ایاش معم ده د   رق میردکیم یرا در در سال بررس یده اف،رکدانش

ه   پلم رس اندی ه فرزندش را به دکنقدر داشته یداشتند . ا یکه درآمد اندک ییداخانواده

ااخ  .د د ه و دانش گاه ته راخ و .. را بدیالت عالینه ت صیه بتواند دزکنقدر ندارد یاما ا

ست حقوق ا ید  اف،رکه در دانشکد ارتش چوخ دماخ موقع دم را بفرستخوادد او یم

ه ک اس ت  یگاه اجتم اعین   آخ پایقاً ایندارد . و دق یش خرجیگر براید یعنیرد . یگیم

ن ی ه در  ارت ش   اک ن عل ت اس ت یعدالت خوادانه است و ب ه دم  یداشهیاند یرایپا

 ند .یآیجوش به طرف حزب مخود و خودبهخود یعنینه وجود دارد . یزم

ه در ک نیآمدن د . پ س از اینداش ت . اف، ردا ب ه ط رفش م یحزب سازماخ نظ ام

اخ ی در جر یانی رد   اصالً در ارت ش غلکرا من ل  یسازماخ نظام 132۶-27 یداسال

ه نه فقط خود را از کند یبیجه حزب میگشتند و بالنتیم ینیمع یجادا یبود! اف،راخ پ

ه ک نیارآمد   به عل ت اک جواخ یروین کیه کند   بلکیا م روم میجواخ و پو یروین کی

رود   بالفاص له برچ،   یرود   د در م یند د رز م یبینم یو حزب یاسیآموزش س

ش ود و د م پُ، ت یش اخ گرفت ه میزنند و اصالً   دم جلو ترقیمظنوخ و ... به آنها م
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ه م ا ک نیم ایق اً  ب ه ش ما بگ ویخ وادم دقی. م ن مددن دیبه آناخ نم یدرست و ح،اب

اخ ی م یخودب هخود ید ال حوزهیکد  تش ی ب ا پد ید  اف، رکبعد در دانش  یداسال

 .ن نظر استیا یم   نشانه درستیشد اخ مواجهیدانشجو

دو م اده  یکی،ت و یه بک« کیت،یترکاراک»ه طبق آخ برگه کردم کی  اشاره مخوب

 یشخص  یدا  شامل جنبهیبنده بر اساس طبقهکم یمواجه شد ی  ما با ضوابطداشت

ن ی خواست ایه مک ی،کو .. بود .  یو مطالعات یو م،ائل اجتماع یو م،ائل خانوادگ

 رد . کیدا مید پاسخ پید بارن موایدمة ا یند   واقعاً براکب یقات  را در مورد اف،ریت ق

ش را م، اعد ید اد ا و نگرشدمة جواب یلکه سازماخ نظامی در آخ طرح ک یوقت

 یآدم برج، ته و خ وب یات ف ردیادل مطالعه است   از ل  ام خصوص  یعنی د یدیم

اخ ی وقت از طری ق یک ی از اعض اء ب ا او در م،ت و ... آخیه دزد نکاست  م،لم است 

م ؟ ین کم ؟ ح اا چ ه بین کت بکن مملیا یبرا یرکد فیه باک ینکیر نمکف»ه کگااشت یم

د م  ه د ر دو ب اکنید آرام آرام مثل او بع« ند . یگویدا چه من حزبیم اینیم   ببیبخوان

 دند .یرسیجه مینند   به نتکیدارند مطالعه م

ردم    ک اش اره  والوهدماخ یق ش هیرف یریبه روند عضوگ« دُرد زمانه»تاب کمن در 

ه م ن اساس نامه ک  ین روزیشد   ت ا آخ ریم ین روند طیدام از آنها اک  واقعاً با در 

 ییم رادگش ای رد م ا د ر دو ب ا د م دارک یر مک اخ گااشتم   فیرا با او در م سازماخ

مق دار  کی  ح اا هک    واله یزمان یم . حتینکدا یپ یراد تا میگردیم میم . دارینکیم

 یراب  یراد  کید ینم باکیر مکمن ف ییعمو ارکه سرکرده بود   به من گفت کمطالعه 

ن یاص الً چن اس ت    کار خطرن اک ن ی جاخ ا واله. گفتم نمکدا یارتباط با حزب توده پ

م   ح اا ینکیاط میم ؟ خوب احتیاش را بپردازنهید دزیه مگر ما نباکد ! گفت ینکن یارک

  م ن  یمُصّرم . گفتم اگر تو ینکدا ین ارتباط را پیجور ارسد چهیمن واقعاً به ذدنم نم

ه در سازماخ جواناخ کبودم   دو سه تا دوست داشتم  یرستاخ پهلویه در دبک یموقع
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اس ت !  کن خطرن این اکباور  ینم ؟ ولکدا ینها را پیتوانم اینم میآنجا بودند   بگاار بب

 دارد ... ؟! یگفت نه آقا چه خطر

د ی آیه ح اا مک  ی، که ک نیا یشد ب رایدا متین رعای  دمه این ترتیخوب   به ا

 یک و لِ کن لِ یا یعنیقاً از در جهت مطمئن باشد . یند   دقکیم یرا ط یزانیدور  سمپات

اخ یگ ر عص یه آخ ط رف دک ب ود  یم    طوریردکیم یریعضوگ یه ما به ظادر براک

م دس ت یگفتینم ... و م ا م کدا یرا پ ی،ک کی   ییجا کیروم یگفت من میرد . مکیم

 بگاار ...دار   نگه

 

 قدر وقت و ... نید ، ایردکیهم م یریه مثالً عضوگکن افراد یا ید ! حاال تویببخش

 ه از اول مثالً خائن باشد هم بود ؟ک ید ، خائنیگذاشتیم

 

 درج ات  یس ازمان ید انمون ه ! در تم ام حوزه کی یم ! حتینمونه نداشت کی یحت  

ن یه ط رف ت م ل چن ک ن   باا   دمه و دمه سالم بودند . تنها بعد از ض ربه ب ود ییپا

 را نداشت . یفشار

خور آدم دم خوب باشد ! کتک   یاسی،ت در مبارز  سیه بنا نکام من دمواره گفته

مب ارزه  یم یرژ کی    ب ا  یخوادشه و ب ه خ اطر ع دالتیاند کیآمده با  ی،کخوب   

،ت یتواند بیم یکیتواند ده تا بخورد یم یکیند   شالقش زدند   ند . حاا اگر بردکیم

 ند است  باخ ستم د،تند . و تا وقتی در ینها دمه قربانیندارد . ا یتا بخورد   اصالً گناد

 ید باز د م قرب انیراه به گاشتة خودش دم بگویبد و بددانش دم باز بشود   یاگر حت

 اخ شده .ین جریا

در م ورد خ ود م ا اج را  یاس الم یه دور  جمه ورک یونیزیمثل داستاخ شو تلو

 اخ ...کام یروز کی   یروز کیردند ! واقعاً اگر ک
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 احسوان ب ا ییمن گفتگود ا»ه کهاخ گفته بود یکر ی  مد یعتمدارین شریحس یآقا

 !«  نها شد یت ایاش دداجهیو ... داشتم و نت پورهرمزان   ژیگالو   یطبر

ه اخ در یکر یم د یدر مورد ادع ا« راخ فردایا»در مجله  یبعد از چند یرحمان یتق

نه ا یه چه ب ر اک  زبانش باز شود  یعنی منس   کفالخ  یاگر روز»ه کنوشت  یامقاله

 یرحموان یخ وب   آق ا!« ش ود یم ی  خوخ از چشم دمه ج ار کاش یجاگاشته   به

 خورد ! یچوبش را دارد م

ده ب ود یاز من شن یمقدار کین با من دمبند بود . یدر زنداخ او یمدت یرحمان یتق

ردند . اما دماخ جل، ه   کدا را اجرا ما آوردند تا آخ برنامه یداه چه به روزگار بچهک

ه ش ما ب ه ک م ینه ا گفت یا یشد   ما رو در رو یونیزینها ضبط تلویه دمة اکدماخ جا 

ه بود . و بارد ا بع د کاست  ید و ما اعتقادماخ دمانینجا رساندی  ما را به ا کتکضرب 

ن نگ رش را ی  دم د ش دندیم ا ش ه یه رفق اک دم  13۶7بود . تا سال  نیاز آخ دم دم

 ه آخ روز داشتند. کداشتند 

نن د کیر مک ه فکه دمگاخ بتوانند آنچه را کد ید آیپد یطیه شراکدوارم یمن واقعاً ام

ه ک نیا ینن د   ب راکاخ بی ه بکنیا ینند . نه صرفاً براکاخ یه بر آنها گاشته بکو آنچه را 

نن د . کد ا راه خودش اخ را انتخ اب نن د چ ه خب ر ب وده ؟! و جواخیتماخ ببکمردم ممل

ه ه ب ک دارد  یخ مق اطعیرا باشند . به د ر جه ت   ت اریتوانند پاینند   مکتوانند رد یم

، ت . وج وه ب ارز یرار نک اص الً ت ین د . ول کیخ را به ما گوشزد میرار تارکت ین و

 خودش را دارد . زماخ خودش را دارد . یخیه مهر و نقش تارکز از گاشته دارد یمتما

ت ی   ب ا رعایت وجه نظم قابل کیبا  ی  سازماخ اف،ر 1327  در سال ین ترتیبه ا

 شد . یگاارهی  از نو پا یارکپنهاخ یدادمة جنبه

ل شدم و بالفاص له دم اخ موق ع ب ه یالت صده فارغکاز دانش 132۸من در مهرماه 

ه م ن ک ن بود یاش دم ایحزب فراخوانده شدم . علت اساس یت سازماخ اف،ریعضو
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عض و س اده د م نب ودم .  کی سازماخ جواناخ فع ال ب ودم و  سابقه داشتم . قبالً در

سازماخ جوان اخ در ته راخ برگ زار ش د   م ن ب ه عن واخ  ینفرانس عمومکه ک یموقع

ه ک نفرانس آمدم . و بعد د م کجنوب شرق تهراخ انتخاب شدم و به  یدانده حوزهینما

ردم . به م ن دش دار کجور سر خود نرفتم . ص بت نیخواستم به ارتش بروم   دمیم

ن یم ب یقجمله رمز  م رمانه و م،تق« یپارول»جه یردم . بالنتکداده شد ! باز من اصرا 

ب ه آخ دس ت  ی،که کام دادم یحزب م،ئولبه  یامن و حزب رد و بدل شد . من نامه

ح زب داده ش ود و در آخ گفت ه  یزک ت ه مریمکماً به یه م،تقکزد . خواسته بودم ینم

ه ب ه م ن دادن د   کدم « یپارول»خوادم وارد ارتش بشوم . ین نظر میا اه من بکبودم 

 ن من و آنجا . یبود ب یزیرده بود . چکن سل،له مرات    قرائت نیگر در ایس دکچید

ق اً از یه دقک آمد و آخ جمله را به من گفت   معل وم ب ود  زادهمحقق یجه وقتیبالنت

ه ب ا ک اند را فرس تاده زادهمحققداده ش ده و  یحزب به سازماخ اف،ر یزکتة مریمک

درب ار  م ن  یریعضوگ یی  آخ مراحل ابتداین ترتیند . به اکن ارتباط را برقرار یمن ا

ه ح وز  ک  ییآخ بروم جاه دو روز بعد از کماً قرار گااشته شد یانجام نگرفت و م،تق

 ید ار دم اخ حوزهی ه نظک م یجل،ه حوزه داش ت کی یابود . ما دفته یسازماخ نظام

  ب  ث اخب ار و مطالع ه ب ود .  ینظ ام یداخاص پادگاخ یدایژگید بر وی  مز یحزب

مط رح  یرد   سؤااتکیاخ میب یرده بود مطالبکه مطالعه ک ی،کشد . یقرائت م یتابک

 شد ...یم

 

 یسـرکیشد ؟ مثـل یم یودتا بحثکدر مورد  یحزب یهان حوزهیموقع در اا آنیآ 

ن یـدر عـراق نبـود ، ا قاسـم عبـدالکریم موقـعه در عراق )حـاال آنک ییافسرها

مپرادور)وابسـته( را کمثالً  یهاومتکردند و آن حکودتا کبعدش اتفاق افتاد(  یهاسال

ه در کـ یا مثل آن اتفـاقیانجام دادند .  ینیزش لنیخودشان به اصطالح خنار زدند و ک

ار اگر بشود چقـدر خـوب کن یه اکشد ین مورد بحث میا اصالً در ایه افتاد و... آیروس
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 و...  یار عملک کیه کنیاست ؟ حاال نه ا

 

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

به بع د مط رح  یالدیشتر از ددة پنجاه میه درواقع بکاست  ی  م،ائلم،ائلن ید! اینیبب

واش خودش را به ما نش اخ داد . یواش ین   یچننیا یو موارد قاسم  بعد  ناصربود . 

زادگ اخ  یاز نج یه جنبشکدا بود «،تیابرکد»م دماخ جنبش یه داشتک یخینمونه تار

 بود   فرزنداخ نجبا بودند . 

بخوادد  ینگرش کی،ت   با یمونکا عضو حزب یسازماخ متصل  کیه کنینه ا یعنی

  نرایحزب توده اه کبود  یروند نبود . دمواره روند   ینیچننیند . اصالً ب ث اکعمل 

ف رادم س ازد .  یت قق عدالت اجتماع یرا برا ینیط معیه شراکند کیم یاسیت سیفعال

 یاژهی ار وک ه ک نیر اک چ فیحزب اس ت . د  یناً مثل خود اعضایدم ع یسازماخ نظام

بخواد د رخ بدد د    یحادث ة خاص  کی ه ک  یند   مطرح نبود . مگر زم انکخوادد بیم

ند   کام بیه جداگانه   حزب بخوادد دمراه توده مردم قکنیند   نه اکام بیحزب بخوادد ق

 زش   استفادهیاخ   آخ خیاش به نفع آخ جریانات رزمکاز ام ینظامن سازماخ یآنگاه ا

 ند .کیم

 

  یغـامیرده  بـود ، پک یهمراه مصدق ترکمرداد د ۲۸ه اگر زمان کد یگفتچنانچه 
ه کـش حاضـر بـود یشـاپیهـم پ یداده بود ، مردم را فرا خوانده بود ، سـازمان افسـر

 ند و ...کب یهمراه
 

 موق ع در م ن آخ ردم  ک ه دماخ ج ا د م اش اره کنیما اکد ! ید ! بدوخ تردیبدوخ ترد

ه ک ت داده ش د ی مرداد به من مامور 2۸فرمانده گروداخ بودم . روز  یده اف،رکدانش

نم . من ب ا واح دم رف تم در آنج ا م، تقر کآدن را حفظ با گرودانم آرامش منطقه راه

ه ک ب ه م ن داده ش ده ! چ را  یت خ وبین ماموریه چنکار خوش ال بودم یشدم و ب،

آغ از  یزش عم ومی ن خی ا یطبع اً وقت  ی ی  پ س فردا ییبود و فردا  یارگرکمنطقة 

ن ی ند و اکم را بشیش باشد   سد آتش رژیشاپیتوان،ت پیم ینظام یروین کیشد  یم

.. .خوب  یه حد نداشت ! ولکم ن بابت شاد بودیاز ا یمردم بتوانند جلو بروند . به قدر

 امد .یش نیپ یانین جریچن
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 سـاله  ۲۵م . آن یبعـد از زنـدان بـرو یهاد به سراغ سالی، اجازه بده ییعمو یآقا

د . یـآورد« دُرد زمانه»گذشته بود را در  یومت پهلوکه بر شما در زمان حک ییماجراها

 یه پاسـخگوکـد یـنبود یحزبـ یرنده در ردة بـاالیم گیتصم کیشما به عنوان  یول

، خصوصـاً  یادیه انتقادات زکد یاردهکهم اشاره « دُرد زمانه»د و در یاعمال حزب باش

هـم  یخاورو  جومتکحه کـنیبعد از ا ید . حتیمرداد داشت ۲۸رد حزب در کبه عمل

ننـده کارانتـان( پاسـخ قانعیتوانند به سؤاالت شما )و یشوند ، نمیر میند و دستگیآیم

ت یفسر به عضوا ی( شما و رفقا۱۶طرف هم در پلنوم بازگشت ، )پلنوم بدهند ! و از آن

 هیئـتت یو خود شـما هـم بـه عضـو یاسیس هیئتت یبه عضو و بعد یزکته مریمک

ه کـ ییقت شمایر حقگرفته بود ؟ د ین انتقادات  شما جوابیا اید؛ آی، انتخاب شدرانیدب

ها را تیمسـئوله کـد یا قانع شده بودید ، آیردکمسائل حزب در گذشته  کیخود را شر

 د؟یرفتیپذ
 

 ت و پنج سالة زندانماخ در زماخ شاه   یه ما در دوراخ بکاست ! چرا  یسؤال جالب،

م   چ ه ب ا اته ام یش دیمواج ه م یندگاخ و روندگاخ فراوان یبه ل ام طول مدت   با آ

ان ات ین دگاخ جریژه از دد ة چه ل ب ه بع د    نمای گر . ب ه ویچه با اتهامات د  یاتوده

من د بودن د از گاش تة ح زب آگ اه ن افراد غالب اً عالقهیشدند . ایوارد زنداخ م یگرید

موض ع  خ ح زب بدانن د . م ثالًیت ار یت و نقاط گرد یشوند . نظرات ما را دربار  فعال

 2۸  نف ت م، ئله   ی  نهض ت مل  السلطنهقواماخ   دولت جیع آذربایحزب دربار  وقا

ان اً نق د یا احی  یخیت ار یه بررسکخ حزب است یدر تار ینیمع یمرداد و ... نقاط گرد

را از  یادا غالب اً ع دهن گردن هی تواند رادگشا باشد . حزب در گار از ایاش میاسیس

 یزند و برخیخیبه مقابله با آخ برم ییرودایند . نکیرا جاب م ی،انکددد و یدست م

 دانند .یگر آخ را م ق مید

انات یا جریم و دوستاخ جواخ ما یشدیه ما غالباً با آخ مواجه مکبود  ینها مطالبیا

پاسخ  ی،تیردند و ما   اجرم باکیبا ما مطرح م ییداگر   به صورت سؤالید یاسیس

اخ مبارز  قبل از زن داخ یه خود ما دم در جرکبود  یارکدا و افا پرسشنهیم . ایدادیم
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   یمرداد   در دروخ سازماخ نظ ام 2۸سال بعد از  کیژه آخ یوم . بهیر بودیبا آخ درگ

م یژه قرار گرفته ب ودیو یتیطور قطع در موقعن م،ائل واقعاً غلغله بود! ما بهیدربار  ا

 2۸ه ج زو  ی به ح وز  م ا آم د و در توج یزکتة مریمکاز طرف  یاندهیر نمایه ناگزک

ه م ا آخ نظ رات را ک گف ت  یرد   مط البک یرا اع الم م یزک ت ه مریمکه نظ ر کمرداد 

ه ب ه زن داخ ک م . ت ا آنیمانده بود یرغم آخ   دمچناخ عضو حزب باقم . اما بهیرفتینپا

 م . یافتاد

ج ه ب ا خودم اخ ی. بالنت میم   خودم اخ ب ودیبا حزب نداشت یچ ارتباطیدر زنداخ د

م و ب ه یخودم اخ را داش ت ین موارد ب  ث درون یا کتکت یم . رویردکن یسنگ کسب

  ا ن ه   اط الی ا نظر حزب دم دم اخ اس ت یه آکنیم . ایماخ بود   قانع بودیابیآنچه ارز

 م .یم با حزب نبودیوجه دم موافق داشتن ارتباط م،تقچیم و به دینداشت

ا م ینند . ولکه با ما ارتباط برقرار کنیا یانجام گرفت برا ییداوششک   یدر سنوات

خ تواند چنداخ پربار باش د   چ ویحزب م تیفعال یه نه ما نظراتماخ براکم یمعتقد بود

اخ م ردم ی و آنچ ه در م یرون یات بی زن داخ از تجرب یمربوط به زنداخ است و فض ا

ه آنه ا ک نیا یخورد ؛ برایحزب  به درد ما م یاست ؛ و نه ردنموددا یگارد   عاریم

م و یری گیم مین م ا خودم اخ تص میدانند در داخل زنداخ چه خب ر اس ت . بن ابراینم

توان د ب ه آخ ین ارتب اط فق ط و فق ط میه اکنیم . مضافاً اینکین عمل میمتناس  با دم

 یاشناخته شده یادرند لطمه بزند ؛ چوخ ما در زنداخ آدمیگیه با ما تماس مک ییرفقا

   ی،کجه در یم . بالنتینکیچ پنهاخ دم نمیم . در مقابل دشمن   دیم و موضع دارید،ت

نن د . کیدا میجا فرستاده شده را پکه از کنینند و اکیبش مید   تعقیایب یر در پوششیز

د ت خ وی روخ فعالیاخ ! خودتاخ بیم آقایم . گفتیدیدیچ وجه صالح نمین ما به دیبنابرا

خ نگرش د . و ما دم آید دم د،تید   مورد تائینکیار مکم چه یه بدانکنید  بدوخ اینکرا ب

 م . یخودماخ را دار یحزب
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آمدن د و یب ه زن داخ م یید اه جواخک م یق رار گ رفت یی  م ا در فض این ترتیبه ا

اقعاً و هکن م،ائل بدانند . ما دم صادقانه   آنچه یمند بودند نظرات ما را دربار  اعالقه

 یت، یچ رودربایاشتباه شده بود   بدوخ د ییبود   جا  یباور خودماخ بود   اگر انتقاد

دوخ ان اً ب ی  اح ی،انکه کم یدادیپاسخ م یا به انتقادات ناواردیم . یگااشتیاخ میدر م

 ردند .کیه رخ داده بود   مطرح مکاز آنچه  یافکاطال  

ه م ا اط ال  ک نیاز خ ارج آمدن د . ب دوخ ا م . رفقا دمیروخ آمدیاز زنداخ ب ۵7سال 

. ما  ما در نظر گرفته بودند یرا برا ییداتیم،ئولم   در پلنوم شانزددم    یداشته باش

ت یم، ئولن یم ایتوانیا ما واقعاً میرفقا ! آ»ه کم یردکاخ خودماخ مطرح یم یدر نش،ت

ا ی آاس ت ؟  یکیا نظراتشاخ با نظر ما یردند؟ آکن مدت چه یم ؟ آخ رفقا ایرا باشیرا پا

رن د ؟ اصالً قب ول دا م  یحزب دار یخ و نقاط گردیه ما ن،بت به تارکرا  یآنها انتقادات

 ژه در پلنوم چهارم  یومختلف   به یداه در پلنومکم ی،ت ؟ ما اطال  دارینظرشاخ چ

! اط ال  هخ ودزنی ش ده! اف راط ش ده در پلنوم چه ارم کمطرح شده  یب ث شده . حت

ن ی ، م ب وده. ب ااخره ایونی،کفرا م، ئله  یاصل م،ئله یبعد یداه در پلنومکم یدار

ا م ا ب دوخ اط ال  از ی ؟ آ،تین مطال  چینظر حزب ن،بت به ا ؟دیجا رسکم،ائل به 

 ؟میشکت را به دوش بیم،ئولن یم بار ایتوانین م،ائل میدمه ا

ن م، ائل اس ت. م ا یردخ اکم داشت   روشن یه ما با رفقا خوادک ین ب ثیپس اول

ن ی ا ید ا ط از جواخ یاریم . ب، یاردهک اخ یه آنها را دم بکم یدار یسل،له نظرات کی

اخ من ص ر س ازماخ یت زن دانیه ما از وضعک یمدت به زنداخ آمدند و رفتند . از زمان

 یار ت ودهیاخ غیم و بعد با زندانیمخلوط شد یرنظامیغ یم و با رفقایخارج شد ینظام

 نه ا م راوده ویم   با دم ة ایدا دمبند شدی   مادب یدا و ملید تا مادبیجد یدااز چپ

د ی د . اول بایردکانتخاب  یزکته مریمکم . حاا شما ما را به عنواخ عضو یگفتگو داشت

 «م ؟یدار یاگانهیم ؟ نظرات یدار یت واحدیا ما دویه آکمشخص شود 
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ب ول قبله بله   ما نظرات شما را »ساده گفتند  یلی  رفقا خدا دگاهین دیپس از طرح ا

 ،ت !ین یافکن یم نه ! ایگفت« م.یدار

 

 د ؟یت داشته باشیرش عضویه پذکنیقبل از ا یعنی 
 

 . بله 

 

 ا یـن رایدب یاد به جلسه شوریاوریف بیآنها گفتند خوب تشر یامثالً در جلسه یعنی

  م ؟ییایما ب د بعدیما را جواب بده یآن ، انتقادهاد قبل از ی. شما گفت یاسیس هیئت
 

  آم د   ریجوانشامده بودن د . اول یطور نبود . چوخ دنوز دمة رفقا از خارج ننینه ا 

ن مطال   را ب ا یرد   ما اکآمد و با ما ارتباط برقرار  ریجوانشه ک. دماخ ابتدا  ایکبعد 

 کی د . حزب بر اس اس یارفقا شما انتخاب شده»گفت  ریجوانشم . یاخ گااشتیاو در م

از زن داخ  ید   ول ی ه شما در زنداخ بودکرده   درست است کشما را انتخاب  یشناخت

تش اخ از آنه ا یو وضع یزن دان یآمدند و م ا درب اره رفق ایروخ میب یاریب، یسُفرا

 .«م یردکیپرس و جو م

ه از آخ ط رف کم یش از حال و احوال ما خبر داشتند . ما بودیم و بکن آنها یبنابرا

نگ ره و که از رفقا داشته   در ک یگفت : حزب با شناخت ریجوانشق یم . رفیخبر بودیب

 ی، تیم . فعالً م ا بایم نظر رفقا را بدانیخوادیداده . حال ما م ین نظر رایپلنومش به ا

ن ی ا یاند   ب راه مرا زودتر فرستادهکنیم . علت ایروخ بددیدر چه زودتر روزنامه را ب

د ت ا م ا ی  ش ا یدم به زود ایکم . ینکرا منتشر « نامة مردم»عتر یه در چه سرکاست 

 م   خوادد آمد . ینکمقدماتش را فرادم 

ن ه ب ه  یم . ول یغ ن داریدر ییه بگوک یوششکما از بال در  ریجوانشق یم رفیگفت

نوخ د م م ا ک. ت ا یاسرباز ساد  ت وده کیه به عنواخ ک  بل یزکته مریمکعنواخ عضو 



  

2۶ 

از  یک یم م ا یگفتیدم م  ی،کم . دمه جا و به در یدان،تیساده م یاتوده کیخود را 

م. یددی  خاطر انجام مید با طیاز دستماخ برآ یارکم   در ین حزب د،تیا یسربازدا

 یط  م حزبیه ما بدانکن است یمنوط بر ا یزکتة مریمکت یت عضویم،ئولرش یاما پا

 م، ئلهن ی ا یا اص الً روی داشته است ؟ آ ین مدت ن،بت به انتقادات ما چه موضعیا

 مخالف است ؟ ه اصالًکنیا ایند ؟ کرده   در نظر دارد بکرده ؟ اگر نک یارک

قب ول  گفت ما دمه نظرات ش ما رایفتد میار راه بکه کنیا ی  برا ریجوانشقماخ یرف

ن اخ یگفت م ا اطمی،ت ؟ و او مید نظر ما چیدانیه نمکم آخر شما یگفتیم . ما مینکیم

 م !ینکیم ید عملینکشنهاد بیه شما پکم آنچه یددیم

ان داختن چرخ ه ردخ و ب ه راهک ار ک یه براکن بود یاش ایبه گماخ من علت اساس

را ی آمدن د . زیه از خ ارج مک ییمقدار دست و بال ما بازتر بود تا رفقا کی یار حزبک

گان ه یب یط اجتم اعیب ا م   یراخ دور بودن د   ت ا ح دودیاخ دراز از ایآنها چوخ سال

 سال خارج از وطن بودند . یاز آنها س یبودند. بعض

 

 سال ؟ ! یس 
 

 ط اط راف از آنه ا س ر یگانه با م  یب یلیخ یلیخ ییرفتاردا ین علت دم گادیبه دم

جل و دفت ر ح زب  یالله حزب یاعده یل انقالب   روزیه اواکنم کیزد . فراموش نمیم

ن یاز دم  یک ی« اهللاهلل   ردب ر فق ط روححزب فقط حزب»دادند یآمده بودند و شعار م

داد . یه از خارج آمده بود   رفته بود جلو پنجره و ش،تش را به آنه ا نش اخ م کرفقا 

ن ف  ش یا یدانی؟ م ینکیاست م یارکن چه یق ایدم و گفتم رفیشکمن او  را به عق  

ا ز من مینند . گفتم عزکتوانند بینم یچ غلطینها دیا یعنیاست   زشت است ! گفت آخر 

 ،ت !یبند  ما نیاردا زکن یم. اصالً ایالوگ دارینها دیبا ا
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 یاعط اجتمین رفقا آرام آرام با م ین گونه موارد باز دم بود . تا ایخوب   مشابه ا

 ما آشنا بشوند   زماخ ازم بود . 

ب ود . م ن  یانوریک پر استعدادتر از دمهط   یبا شرا یه شدخ و دمادنگیتوج یبرا

ب ا  ایوک یعن یالت غرب ب ود . یکتش م،ئولدا ه او سالکن بود ینم علتش اکیتصور م

 یش رق یبودند در تماس  بود و فقط م  دود ب ه اروپ ا یغرب یدر اروپا هک یانیرانیا

گاش ته  ب ود    ی، تیالیسوس یشورداکه دمة دوراخ مهاجرتشاخ در ک ی،انکنبود . 

خ ودش ب ه آخ  یران یا کی ه ک مگ ر آن جماعت قطع مراوده داشتند   یرانیبا ا  یلکبه 

ش   فران، ه یات ر   یدا   در آلماخ غرب یرانیبا ا ایکه ک یوندیپ یطرف رفته باشد . ول

ن یت داش ته باش د . ب ه دم ی رانیو ا یرانیا یه حال و دواکشد یو... داشت   موج  م

راح ت خ ودش را ب ا  یل یه داش ت   خک یه آمد   با شناختک یعلت دم از آخ روز اول

 ق داد .یط تطبیشرا

ط رح نظ رات م ا  یب را یجل، ة رس مامده بودن د  یرفقا نبه در جهت   چوخ دمة 

و  یبهزاد   یانوریکم و رفقا یه از زنداخ آمده بودکاخ ما چند نفر یل نشد . اما میکتش

سل، له مطال   م ا  کی  یبرگزار ش د و آنه ا پاس خگو یادیز یدانش،ت ریجوانش

ن مطال   پاس خ ی ش ب ه ایمابکدا بودند. اگرچه به گفتة آنها در صورت جل،ات پلنوم

دا تا چه اندازه در دس ترس جماع ت ن پاسخیه اکن بود یسؤال ما ا یداده شده بود ول

 رفته شده ؟یقرار گرفته و تا چه حد پا

 ید ه درب ار  نق اط گرک نیته را متعهد شدند   از جمل ه اکن رفقا عمدتاً چندنیبنابرا

 م، ئلهمرداد    2۸ند . مثل یآنها پاسخ گو کیکینند و به کمنتشر  یخ حزب جزواتیتار

 طالدا ...

 

 طالها ؟ 
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 داشت . یاز ات اد شورو یراخ مطالباتیبله   ا 

 

  ازده تن طال ؟یآن 
 

  . ن یدر ا یکوچکجزوات  ریجوانشه بعددا کو ...  مصدقتر کنفت   ما و د م،ئلهبله

 م .یاز آنها ما باز دم حرف داشت یبعض یه روکم یدا نوشت . البته بگارنهیزم

ردن د ک،م بود . آنه ا اش اره یونی،کفرا م،ئلهم یردکه ما مطرح ک یگریات دکاز ن

 « نن د .کرا حفظ  یه وحدت ردبرکاند ند   متعهد شدهیآیراخ میه به اک ییدمة رفقا»ه ک

داش ته باش ند  ینظرات  یر ردب رد ییه اگر رفقاک،ت ین نیا یوجه به معناچیدن به یا

انج ام  یبنده دس تهک ن اس ت ی نن د . مه م اکد مطرح یحتماً با نند . چرا  کد مطرح ینبا

اا ن معناس ت . وی،م به ایونی،کنشود . فرا یریارگیرد . خارج از ارگاخ مربوطه   ینگ

در ح ال آخ طور باشد . ب هنید دم ایاست و با یعیطب یوجود نظرات متفاوت در ردبر

 ه نظر واحد است...ک یزیچ

 

 کیراتکسم دمویسانترال  
 

 ممنو  است!  یروکو ت یت شود . اقدامات فردیرعا کیراتک،م دمویسانترال 

رو ما بر اص ل نیرخ داده بود . از ا ین اتفاقاتیچن کیه در حزب کم یما اطال  داشت

ة ردن د . دم کد یی امالً تاکن اصل را یم و رفقا دم تعهد به ایاصرار داشت یجمع یردبر

 دیئ تمات یتص م یراخ  مجریدب دیئتاتخاذ خوادد شد و  یاسیس دیئتمات در یتصم

 .خوادد بود یاسیس
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 ـ در مـورد انتقاداتتـان بحـث  ایـکـ به قـول شـما  یانوریکتر کشما با د یوقت

ن یـا ایـرد ؟ آکـشان شما را قانع یا یهاا حرفی هاا جزوهیداشت ؟ آ یجوابد ،یدرکیم

آمدند یه در زندان نزد شما مکد یگفتیم یافسر به جوانان یها با آنچه شما و رفقاپاسخ

ر ییـها واقعـاً نشـانة تغن پاسخیا ایداشت ؟آ یشباهتردند ، کیو سؤاالتشان را مطرح م

 موضع و نقد گذشته بود ؟ ... 

از طـرف  ۶0، او پس از حوادث سـال  یولکشکرج یانم از کینقل م یامن خاطره

 خواهـد .یو پنـاه م کمـکرود و از او یمـ قاسـملو شیردستان پـکبه « رنجبران»

د . یـردسـتان ندارکدر  ییم ، جایبا رژ ین همه همراهید شما بعد از ایگویم قاسملو

هـم  رحمـان!« م ینکیاز خودمان انتقاد م خوب ،»د یگویهم در پاسخ م یولکشک

اغـذ کن حزب توده در انتقاد از خود یشما هم ع»د یگویگردد میبرمبود،  یکه آدم رُک

 یانتقاداتتـان واقعـ یعنـیه کـ!« وار ید به دیچسبانید و بعد با تف آن را مینکیاه میس

 شود !ینده نمیست و درس آین

 

 د ! یه س کم یگرفتیرادش را میه اکرد کیم یارک ی  وقت انیتفرشم   یداشت یدوست

نم کیه رفقا! انتقاد وارد است . تعهد مکگفت یزنداخ ؟ م یاست تو یتکن چه حریآخر ا

 ،ت سال ... ]خند  حضار[یبعد از ب

 

 دگر ... یهااز امشب و فردا شب و شب 
 

 دنوز نوشته نش ده ب ود .  یدا را داده بود . ولوعد  نوشتن آخ جزوه ایکدر حال به

اعتق اد  ایوکواقعاً پاسخگو نبود . ام ا  یبعض یپاسخگو بود ول یه برخکبعداً نوشتند . 

د از ی ه دمه انتقاداتت اخ درس ت اس ت و باکطور بود   نین داشت   تا آخر دم دمیبر ا

رش انتق ادات یاست حزب   پ این دفا  از سیبهتر یعنیرد . کن موضع دم برخورد یدم

 سالم و درست است .
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رده ک دخ نظ رات رفق ا یت را من وط ب ه ش نیم،ئولرش یه ما پاکن بود یمنظورم ا

ه اول ک ب ود  ییارتباط ما ب ا رفق ا شتریامدند و بیم . اما چوخ دمة رفقا دمزماخ نیبود

ن رفق ا ی ام  ینه ا ص  بت داش تی  و ما با ا یمنوچهر بهزادو  ایک   ریجوانشآمدند   

ب ه  رفقا صادقانه ب ود ودر مجمو  پایرش مانه نظرات ما را قبول داشتند . یصم یلیخ

 ادامه داشت. یطور ن،ب

 

 ییجمع مـا بـه جـا یه عموماً وقتکد یگویزند ؛ میم یخانبابا تهران یمثال کی 

 یالتیکتش یوقت ترس از تنها ماندن و دورم ، آنیشکنار بکم یخواستیه مکد یرسیم

 یارهـاکم و بـه ینیم و همـه بنشـیبگـذار یانتقـاده مثالً جلسة خـود کشد یباعث م

ار بـه کـفروخته و به عنوان پول یباباش را م یهایقال یکیه کم یمان نقب بزنگذشته

خودشـان  یبـرا یمان است ! و ... خالصه شوق مـذهبیداده و حاال پشیحزب توده م

 شدند !یه میک،  تز یردند و با خودانتقادکیجاد میا

 یوقتـ یاسـیار سکـه در کـن اسـت یـند اکیه مطرح مک یامسئله یخانبابا تهران

گـر ید ، دیـد و لحظات سخت را با هـم گذراندیردکدا یپ یا حزبیدر سازمان  یدوستان

 یامسـئلهن یا در مورد شما هم چنیشود ! آیسخت م یلیدن و تنها ماندن خیشکنار ک

  بود ؟
 

 قاً دخ   مطلیشکا نیدخ یشکنار ک م،ئلهآمد . چوخ یش نمیما پ یحالت بران ی! ادینیبب

 ما مطرح نبود .  یبرا

 

  د ... !یرده بودکسال دفاع  ۲۵آقا شما 
 

 ت یعض و یعن یمط رح ب ود . « تیم،ئولرش یعدم پا»ا ی« تیم،ئولرش یپا» م،ئله

 ردخ .کت یردخ و فعالکار ک یزکته مریمکا نه   در جن  ی   یزکته مریمک
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 یابههو شـ کد ، اصـالً شـیا نباشید یه عضو حزب باشکه یشما در اصل قض یعنی 

 د ؟ینداشت

 

 وجود نداشت . درگز !  ین نقطة ابهامیچن کیما  یاصالً   اصالً ! درگز برا 
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ددد  بازت ابش در زن داخ در ش یوه رفت ار زن دانباخ یپای حوادثی که در جامعه رخ م

د ا و ش د ک ه در خیاباخدا م نعکس نمیشود! ب ه رغ م اینک ه در روزنام همنعکس می

داد ک ه ای رخ داده   ش یوه برخ ورد زن دانباخ نش اخ م یروستادای ایراخ چه حادث ه

 بیروخ جو ملته  شده است یا اینکه ساکن و آرام است. 

شد دایی بکنیم؛ معلوم میدا پرسشیم به ان اء مختلف در مالقاتکردبعد سعی می

ری دای چریکی در ایراخ آغاز شده بود  در فالخ خیاباخ درگیکه مثال ایامی که فعالیت

شده   در فالخ م ل چند نفر کشته شده اند   یا ب ه ف الخ کالنت ری ض ربه وارد ش ده. 

ز اگر دم می شد   یک چی یاعکس می شد چیزدایی از این قبیل  کمتر در روزنامه دا من

 کلی و ناقص بود که خود مطبوعاتی دای شاه می خواستند منعکس بکنند. 

را برداش  ت   هویوداخ وب  م وقعی ک ه ش اه تغییرات ی در دول ت د ای وق ت داد  

را گااشت  آزمونی یک ساله بود که شاید قدری ب راخ را ت،کین بدد دو ب ه  آموزگار

ه  ن، بت ب ه س ایر جریان ات ک  امامیشریفرا آورد   امامیشریفای نرس ید! نتیجه

سیاسی   به اصطالح روش مالیمی داشت  اقداماتی انج ام داد ک ه ب ا ح وز  علمی ه و 

 «وخفراماس »در راس ل ژ  امامیشوریفروحانیت سروکار داشته باشد! می دانید ک ه 

اش گیریکارعوامل انگل،تاخ در ب ه ایراخ بود و بالنتیجه از دماخ ترفنددایی که معموا

دایی ب ه م ردم خیلی استاد د،تند  برخوردار بود! کوشش دم کرد و یک رشته وع ده

داد  فضا را مالیم تر کرد  منجمله آزادی زندانیاخ سیاسی را از ش اه طل   ک رد و در 

 در ح دود د زار نف ر را از یزی م   او چیه من و دوس تانم آزاد ش دکاخ آباخ ماه یجر

 رد . کزنداخ آزاد 

کنم  یک ش  روزنامه کیهاخ به زنداخ آمد و در باای آخ زده بود که فراموش نمی

 «شوند!جزو لی،تی د،تند که آزاد میعمویی و آقای  منتظری  آقای  طالقانیآقای »

خندیدند و می گفتند: خوب  آخ دو تا که عمامه به سر د،تند   ت و چ را آزاد دا میبچه
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خوب  به در حال برای جور شدخ جنس د م ش ده   م ا را کن ار اینه ا »شوی؟ گفتممی

دوستاخ ما واقعا خیلی خوش ال بودند! با اینکه آزاد شدخ ما م، لم نب ود   « گااشتند!

 بود! بعدا ابالغ آزادی را خود رئیس زنداخ اعالم کرد. اما ش ِ واقعا خاطره انگیزی 

دا چهره ای از خودشاخ نشاخ دا زندانباخاصال چیز خیلی عجیبی است! گادی وقت

. قهرموانیگویم  سردن  شهربانی ب ود  ددند که درگز ... . من این زندانبانی که میمی

ا به قدری خشن  به قدری تند بود که حد نداشت! ولی در برخورد با م ا پ نج  این واقع

شش اف،ر باقی مانده از سازماخ نظامی خیلی م ترمانه و ح،ابگرانه رفتار می ک رد! 

اشاره کردم  دقیق ا  «دُرد زمانه»اما در جریاخ شورش زنداخ   دماخ طور که در کتاب 

بود که به این کماندودا اشاره می کرد که بزنید و در ح الی ک ه چش م  قهرمانیدمین 

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  

زد   دمین جوری با دداخ افت ادم زم ین و خیل ی عص بانی  در واقع یک اردنگی به من

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 

 20ح دود شکنجه بشویم یا شالق بخوریم و ف ش بشنویم! ولی حاا دیگر چی زی در 

دای مختلف رفته بودیم و عمری گاشته ب ود  سال از این ماجرادا گاشته بود و زنداخ

  آخ طور لگد بزند؟! خیلی عص بانی ش دم  بیشرمحاا روز از نو روزی از نو ! مردک 

افت اد ک ه  قهرموانی بی اختیار چشم بند را باا کشیدم   دماخ ل ظه چشمم به سردن 

تا دی د م ن چش م بن د را برداش تم  « بزنید!»دا ای،تاده بود و اشاره می کرد باای پله

ش رم ب ر ت و س ردن  ! خجال ت »گفت: آقا چه کار م ی کنی د؟! دس ت برداری د! گف تم

خیلی روابط خوبی با من داشت  خیلی روابط م ترمانه! اما معلوم شد ک ه  «کشی؟نمی

 ریاکار است این مرد!  چقدر مزور و
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در بار او با من مواجه می شد  سالم می کرد و م ن روی م را  13۵4خوب  تا سال 

فالن ی  »کردن د آخ طرف می کردم . باردا و باردا رفقای دمبندماخ به من توص یه می

 د ای ات اق د ا راتا مدت د ا  در « یک قدری روابط را مالیم کن که به نفع دمة ماست!

ن م و میما گرفتار بود ۵4ن حادثه رخ داد و تا اواسط سال یا 13۵2د یکردند! عقفل می

 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 

  ک،انی ب ودیم ک ه کوش ش م ی ک ردیم درگی ری ب اا منشکیو  حجریآباد   من و 

نگیرد و جلو تندروی دا را بگیریم! چرا که می دان،تیم خط رات ج انی ب رای بچ ه د ا 

دا آورده و چی ده بودن د   ت ا نزدی ک دارد! باور کنید وقتی که تشک دا را ازدمة  اتاق

اص ال معل وم ش د  سقف رفته بود. اگر شعله کوچکی به این تشک د ای اب ری زده می

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 

و دمه ماخ ذغال می شویم  فقط این آتش خودم اخ را م ی س وزاند! بند نداریم برویم 

 این چه حرکتی است؟ 

ه بااخره توان،تیم رضایتشاخ را جل  کنیم و تشک د ا ب ه ات اق د ا برگش ت  و ک

 مااکره با رئیس زنداخ آغاز شد. 

به در جهت  جواخ دارد زور می شنود  عصیاخ می کند! این تنها وس یله ای اس ت 

خودش را نشاخ بددد. ولی حیف است   جاخ او حیف است! او ارزشمند ت ر که واکنش 

فدا کن د! ح ال آنک ه م ی توان د  از این است که در یک جریاخ عصبی   جاخ خودش را

دا مفی د ب ه ح ال ای ن ب،یاری از آنهایی ک ه ماندن د  س الدای سال ... کما اینکه سال
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سیاسی خودش اخ ک ار کردن د ول ی  ای دم نشدند   در جریاخمملکت واقع شدند. توده

 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.

ی م ا ک ه در د دیگ ری از رفق ادر این لی،ت دزار نفری   در شش نف ر م ا و تع دا

م ا از زن داخ آزاد  13۵7دای دیگر بودند  قرار داش تند . در آخ آب اخ م اه س ال زنداخ

ن جم اعتی ک ه ی  بیم بیجایی داشت  و آخ اینکه امیرفخراییشدیم. ساواکِ آنجا  آقای 

زندانیاخ که یک ی ک از ددند و جلو زنداخ عادل آباد اجتما  کرده اند و مرت  شعار می

ش ود اینه ا را نمی» گف ت ک هگیرن د  میشوند  آنها را روی دس ت میارج میزنداخ خ

س ال زن داخ کش یدند و ممک ن اس  ت  2۵دم ین ج وری ازدر بی روخ داد  چ وخ اینه  ا 

م ا  « دایی به وجود بیاید و تظادرات شکل خشونت آمیز به خودش بگیرد و ...آرامینا

 کردن د. ب ااخره دم ین س ردن در زنداخ را به روی م ا ب از نمیو را معطل می کرد 

یت دارم! تلفن گرام شده و تا ساعت م،ئولمن »گفت که  میرفخراییآمد و به  قهرمانی

معینی من می توانم اینها را در زنداخ نگه دارم. اینها دیگر زن دانی نی، تند   م ن دیگ ر 

یت اینها را ندارم  م ن بای د ام روز اینه ا را از زن داخ بی روخ بک نم. ح اا ش ما م،ئول

دانم ن م یم »اد داو جواب می « است. م،ئولیت بیروخ را دارید  یعنی ساواک م،ئول

متف رق ش دند  آخ وق ت اینه ا را  ولی بگاارید ش  بشود و تاریک بشود و جماعت که

  «کنیم.بریم یک گوشه شهر شیراز ردا میمی

اصرار داشت ما را بفرس تد بی روخ و ب ااخره تواف ق کردن د   ن ه از در  قهرمانی

شدند   من را بردند جلو یک در فرعی که ما اصلی که سایر رفقای دمبندماخ خارج می

دیچ وقت ندیده بودیم  آخ در را باز کردند و یک پاسباخ دم دمراه من آمد. آنجا ت وی 

  دنوز دم کامل نشده بود. خرابه د ایی بیاباخ داشتند ساخت و ساز جدیدی می کردند
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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 

  آخ جاده عادل آباد اس ت   ش ما بروی د ت ا ب ه ج اده عمویی که رسیدیم گفت: آقای 

  « تم!آقاجاخ من اصال اینجادا را بلد نی، »برسید و از آنجا بروید شیراز! گفتم

ت مضافا اینکه  واقعا این را به شما بگویم   از ل ام روانی   عصبی  وقتی ک ه م د

ی ک ه معم وا آدم در های باشد  اصال آخ کنترل و ت وجزیادی آدم در یک م یط ب،ته

 اش  خیلی طبیعی نی،ت!دای باز دارد   ندارد. اصال راه رفتن معمولیم یط

د؟ ی توانیراز برسانم. گف ت: چط ور نمیم را به شتوانم خودیگفتم : آقا جاخ من نم

 « ،تم! تو باش و م ن را د دایت ک ن ماش ینی بگی رم  و بع د ت و ب رو.یمن بلد ن »گفتم

ام مشغول ص بت بودیم   یکدفعه پاسباخ فرار کرد و رفت و من تنها ماندم! حاا از کد

ی نداش ت. اطرف بروم؟ واقعا جاده دمین است که پاسباخ گفت؟ چوخ دیچ مشخص ه

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 

او را شناختم که دماخ جواخ قشقایی است که مدت  آید  وقتی رسید  من با یک نظرمی

 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 

بددم ک ه ب رای او واقع ا مفی د و مفه وم باش د؟ و برای او بگویم؟ کدامش را توضیح 

. 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 

راحت ی گااش ت روی دوش ش! ح اا  م ن را ب ه «کن ی؟چک ار می»بلند کرد! گف تممرا 
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دانم  او خیلی تنومند بود یا من سبک شده بودم؟! به در جهت  خیلی راحت م ن را نمی

عزی ز م ن   م ن را بگ اار پ ایین  چ ه »گ ویمروی دوشش گااشت  حاا من ب ه او می

رف ت  دی دم ی ک ع ده از س مت داد و به دو داش ت میو او گوش نمی «حرکتی است؟

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 

 بیشتر از این بود و می شد به دست بیاید!  موقع مودایم

ی م سال ما آم ده ا 2۵بابا بعد از  « سخنرانی!»مرا بردند توی جمعیت  یکدفعه گفتند

بیروخ  نرسیده باید اینجا سخنرانی کنیم؟ چهار نفر دس ت دایش اخ را گااش تند روی 

مب ادا   کتف دمدیگر و زیر پای من را گرفتند بردند باا و یکی دو نفر پادایم را گرفتند 

س خت س ال زن داخ کش یده  خیل ی  2۵تعادلم به دم بخورد! این کاردا برای ک،ی که 

دا ! یک عده د م است. حفظ تعادل روی زمین دشوار است   چه برسد روی دست بچه

 دوربین داشتند و عکس گرفتند.

من شرو  به ص بت کردم. تا آخ حدی که صدایم می رسید  فری اد م ی زدم قآخ  

توان،تم فریاد بزنم! حاا وقتی می خوادم سخنرانی موقع دنداخ مصنوعی نداشتم  می

رس ید  مرت   داد ام بیفت د!  ب ه د ر جه ت   ص دا نمیرسم دنداخ مص نوعیتکنم  می

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

دوستاخ عزیز  گرچه پایاخ دیکتاتوری است ولی آغ از ک ار اس ت! م ا دن وز د یچ »که

ع انماخ مبارزه کنیم.موان کاری نکرده ایم  فضایی به وجود آمده است که ما برای آرم

  « بر سر رادماخ فراواخ است  برداشتن قدم اول دنوز انجام نشده است...

و دای ارتش آمدند و میداخ و جمعیت را دور یداشتم این مقدمات را می چیدم که ر

! کوت ادش ک ن! عموییزدند! بچه دا نگراخ بودند  مرت  به پای من می زدند که: رفیق 
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گویی د ا شما به زور من را فرستادید باا  دنوز من دیچی نگفته میپدر سوخته د»گفتم

 ما را کشیدند پایین که با عجله ببرند توی اتومبیل.  «کوتادش کن؟

کرد و در شرکتی کار می امیر در دمین زماخ چشمم به برادرم افتاد. برادر کوچکم

را رس انده ب ود آخ موقع به بوشهر رفته بود تا مقداری ک اا ت رخیص بکن د؛ خ ودش 

من به ای ن دوس تاخ گف تم:  «داداش!» زندشیراز. یکدفعه دیدم توی جمعیت یکی داد می

باش ید  او برادر من است  در کجا مرا می برید  بعدا او را دم بیاورید . گفتن د: نگ راخ ن

 آوریم. او را  دم می

ن یدراول م ین ار م ن و از ج اده ع ادل آب اد رفت کسه چهار تا آمدند توی ماش ین 

 ن آنجا متوقف بود  م را پی اده کردن د ویماش کی. یوچه اکدند به یچیراز پیاباخ شیخ

 گیرد .سوار آخ یکی کردند قدمین کاردایی که معموا برای کاردای مخفی انجام می

 

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

 

 بودند  یعن ی آنه ایی ک ه ردبرش اخ آخ  «ایراخسازماخ ردایی بخش »دای آنها بچه

 کنم؟معروف ... چرا اسمش را فراموش میساواکی 

 

  سیروس نهاوندی 

 

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

تهرانشاخ را واقعا در یک اقدام رذالت آمیز به کشتن داد! جل، ه ای ب ا شعبه  نهاوندی

من در کتاب    آنها در خانه ای ترتی  داده بود  دمة مرکزیتشاخ آنجا جمع شده بودند

ام   و تنه ا ک، ی ک ه غیب ت داش ت  خ ود اس امی دم ه ش اخ را آورده «درد زمانه»

ش ما دمگ ی »بود! که در دماخ موقع از بلن د گ و ص دایی آم د ک ه  سیروس نهاوندی
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و آنه ا د م  « م!ینکیم  کیصورت م ا ش لنیر ایاید  ت،لیم بشوید!در غشناسایی شده

 سویروس نهاونودیش تند! کج ه آنه ا را ب ه گلول ه ب، تند و یردند و در نتکمقاومت 

ب ود ب ه ن ام  ییکه گرفتند ش اخ و در راسش اخ آق ادای اینجا را دم لو داده بود  بچه

که شاید سی و چند س الش ب ود  وگرن ه بیشترش اخ ح والی بی، ت س ال و حسینی 

دیجده سال و نوزده سال  و ... بودند. خیل ی بچ ه د ای خ وبی بودن د   خیل ی خیل ی 

 ای نداشتند ...مند و پرشور ولی مطالعهعالقه

 

   ها را آورده بودند؟اتومبیلهمین اینها بودند که 

 

 .بله   آنها بودند 

 

  از زندان آزاد شده بودند؟ 

 

  .بله. آنها زودتر از زنداخ آزاد شده بودند 

 

  ای های شیراز کسی در مراسم استقبال نبود؟از توده  

 

  چرا. فراواخ بودند. منتها چوخ اینها ادل م ل و از بچه د ای ش یراز بودن د  مش کل

و ... بودند  که ااخ آلماخ د،تند.  زادهاسفندیار صادقو  زرکشکمتری داشتند. دکتر 

دم راه گ روه دیگ ری ب ه  کنند  دقیقا اطالعی ندارم ولی آخ موقع اینه اه  چکار میکنیا

زنداخ آمده بودند و در زنداخ موضع حزب را پایرفتند و خیلی بچه دای فع ال و اد ل 

 مطالعه بودند.

 

   د؟کرده بودن «سازمان رهایی بخش»کارهای تدارکاتی آن روز را بچه های 
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   .البته آنها در زنداخ مواضع و اندیشه دیگ ری یافتن د و د وادار بله دمین طور است

اش ی ادم یب ود ک ه ف امیلحسوین یکی از بچه دایی که من می ش ناختم  حزب شدند . 

  پ درش ش کارچی ب ود . ب ه ی اد   در تصادف کشته ش د.   فطرتحسین پاکق نی،ت

  پدرش ی ک ش کار زد و آورد  دم اخ ج ا در دارم اولین شبی که ما منزل آنها بودیم 

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 

 خوابیم.گیریم میخوادیم چه کار؟ دمین جوری توی سالن دمه میمی

 

  شما با چه کسی آزاد شدید ؟ یعنی خودتان تنها بودید؟ 

 

 آزاد ش د  بع د  منشکیرفیقماخ  در دماخ روز مرا به تنهایی آزاد کردند. بعد از من

 آزاد شد. حجریرفیقماخ 

 

  همه به همان خانه می آمدند؟ 

 

  را رفقای توده ای بردن د. تع دادی از  منشکیپیش من آمد و رفیق  حجریرفیقماخ

گش تند و آدرس م ا را نداش تند   ول ی رفیقم اخ رفقا از تهراخ آمده بودند. پ ی م ا می

را که پیش رفقای حزبی بود  خیلی زود پیدا کردند و بالنتیجه آخ رفقا  رفی ق  منشکی

 را از شیراز بردند . منشکی

 

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

آییم ش ما را ا باش ید ک ه م ا م یکنیم شما حرکت نکنی د  دمانج بودند که خوادش می

آییم. گفتند گیریم و میاینجا دواپیما د،ت  بلیت میبریم. خوب  ما تلفن زدیم گفتیم می

 ای احتمال دارد.نه  در گونه توطئه

 

   که آمد اعضایش چه کسانی بودند ؟ هیئتآن 

 

  ب ود.  «ساکا»متعلق به گروه  هادی پاکزادو   حجریو برادر رفیق  همایون مهرانی

دای از بچ ه پ یش از آخ  از جوانانی بود که در زنداخ به حزب پیوس ته ب ود   همایون

 ای بود.دم که توده حجریدای فدایی بود. برادر دوادار چریک

 

  بعد رفتید تهران؟ 

 

 .بله 

 

  ...اتفاق خاصی برای شما نیفتاد؟ سخنرانی؟ 

 

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

داد. نیرودای نظامی و انتظامی مقابله می کردند . ما در آباده توقفی داشتیم. به یک می

بخوریم. در دمین موقع تظ ادرات   م ورد تع رض  یمغازه کبابی رفته بودیم که نادار

کردند  تع دادی از جلو این مغازه فرار مینیرودای نظامی    انتظامی قرار گرفت. افراد 

گشتند  آمدند توی مغ ازه و م ا از آنها به داخل مغازه دجوم آوردند  چوخ پی پناه می

آنها را فرستادیم توی پ،تو و خودماخ ... بع د یکدفع ه رفق ایی ک ه دمرادم اخ بودن د 

ا را به جای اینه ا گفتند: چی؟ شما تازه قدم از زنداخ بیروخ گااشتید  حاا بیایند و شم
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تعقی   کنن ده د ا  « نه  ما می دانیم چطور برخورد بکن یم.»دوباره ببرند زنداخ؟ گفتیم

گفت یم :  «آنه ایی ک ه آمدن د کج ا د، تند؟ »آمدند  ما گفتیم  داریم نادار می خ وریم. 

 رفتند. دو تا در داشت  از این در آمدند و از آخ در بیروخ رفتند. 

ما رفقایی که آمده بودند  خیلی نگراخ این مطل  بودند که م ا اتفاق خاصی نیفتاد. ا

را ص یح و سالم برسانند تهراخ. دیچ حادثة خاصی رخ نداد. به تهراخ که آمدیم ق رار 

ب ود   مهمیوده یک ی من زل زن ده ی اد ک گااشته بودند م ا ب ه یک ی دو من زل ب رویم   

متعه د  »ای که چند سال پیش فوت کرد . با رفقای م ا ق رار گااش ته ب ود ک هنوی،نده

 و ما دم رفتیم آنجا. « بشوید که وقتی آنها را آوردید  بیاوریدشاخ پیش من.

 

  آقایان افسران )فکر می کنم در مشهد( آنها هم آزاد شده بودند؟ 

 

   اهلل لطوفدر مشهد آزاد ش د.  شلتوکیبله  آنها دم دمزماخ با ما آزاد شدند. آقای

را  شلتوکیاز دماخ جا  ـ که پهلوی من بود  قوامی عبداهللکه آنجا بود    برادر  قوامی

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 

 ش نی،ت! داریم ... ااخ وقت گرد

در زنداخ اوین بودند که دمراه س ایر زن دانیاخ از زن داخ  ذوالقدرو  باقرزادهرفقا 

تهراخ آزاد شدند و ما سه نفر دم که در زن داخ ع ادل آب اد ب ودیم  ب دین ترتی   آزاد 

 شدیم... .

خ وادیم وارد بش ویم؟   دوستاخ ما پرسیدند که م ا کج ا می مهمیددر منزل آقای 

تاب اس ت انم که او ااخ بیدمی خوادم مادرم را ببینم چوخ می گفتم: من در ودله اول

کن د! م ن اند؟ چوخ او اگر خبر آزادی مرا بشنود  سکته میدانم چه تمهیدی دیدهو نمی
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خوادرانم توضیح بددم که با مادر چگونه رفت ار با منزل ص بت بکنم و به برادراخ و 

 بکنند.

خواس تم ب ه د و معم وا م ادر آنج ا ب ود. م ن میمنزل برادر بزرگترم در کرج بو

برادر کوچکم که در تهراخ بود بگویم که چگونه مرا ب ه ک رج بب رد. وقت ی ک ه تم اس 

ان د. اجتم ا  کردهتلفنی گرفتم به من اطال  داد که ب،یاری از رفقای حزب ی ااخ اینج ا 

 دم د،تند!  وفایی مادر و دکتر

ب ود . خیل ی پزش ک  عود که دستیار پروف، ور  وفایی رفیقی داشتیم به نام دکتر

خ من   پزش ک از زنداخ آزاد شد   تمام مدت زندا وفاییخوبی بود و انصافا وقتی که 

  شد ک ه م ادر را زن ده نگ ه داش ت دای او سبمخصوص مادرم بود. یعنی رسیدگی

 گرنه امکاخ نداشت مادر تا بعد از آزادی من زنده بماند! و

که از آزادی من مطلع شده بود  خودش رفته ب ود ک رج و م ادر را ب ا  وفاییدکتر 

اتومبیل خودش آورده بود خانة برادر کوچکم و نرم نرم به م ادر گفت ه ب ود ک ه ی ک 

ام ک ه ر اس ت؟ گفت ه ب ود: واهلل م ن ش نیدهخبردایی د،ت! مادر پرسیده بود چ ه خب 

دانم فالنی دم جزو آنها د،ت یا  خوادند بعضی از زندانیاخ را آزاد کنند   حاا نمیمی

قبرادرم  که اگر احیانا خبری شد   ش ما ک رج نباش ید   امیرایم خانة نی،ت . حاا آمده

 بلکه اولین نفر باشید که او را می بینید! 

شد قطبق ه ب اا  ص ندلی گااش ته و ضمنا در اتاقی که دریچه اش به کوچه باز می

دم کنار مادر نش،ته و آماده بود که ب ه م    مادر را نشانده بودند آنجا و خودش 

 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 

ش ما نش د. اند ول ی خب ری از شیراز تماس گرفته ایم   گفته اند از شیراز حرکت کرده

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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دا بودیم  حاا مجالی ببینیم  تا حاا که توی آخ سوراخخواست توی راه دمه جا را می

پیش آمده دمه جا را ببینیم  تازه خیلی دم گردش نرفتیم  در جا سر راه بوده  یکی دو 

ایم. چشم! م ا ااخ در ته راخ د، تیم و وقف کرده و نگادی کرده و آمدهساعتی آنجا ت

 و آدرس دقیق دادند.  «حتما بیایید»شاید یک ساعت دیگر بیایم آنجا. گفتند 

 آخ موقع منزل برادرم در خیاباخ  خواجه نظام الملک بود  ک ه طبع ا م ا از خیاب اخ

و  رادنمادای ما درست بل د نبودن د پیچیدیم به آنجا.آمدیم و از انتهای آخ میمعلم می

 یج اکچ یمدت زیادی در خیاباخ دای فرعی آنجا گشتیم. ما دم که اصال بلد نبودیم! د

بل د  ن و... را بل ه  یماش و گار  یاباخ ریبافت سابقش مثل خ م  مگریتهراخ را بلد نبود

 بیاباخ بود! دستگیری خیاباخ معلم کدام است؟ موقع   یم ولیبود

رفقا حدس زده بودند که ممکن است ما آدرس را اشتباه بکن یم  دمگ ی  به در حال

 المل  ک پخ  ش ش  ده بودن  د  ک  ه یکدفع  ه م  ن د  ای مش  رف ب  ه خواج  ه نظامدر فرعی

باب ا کج ا د، تید »آم د  گف ترا دیدم که با آخ پای لنگ اخ داش ت می ابراهیم یونسی

 آمدیم و روبوسی کردیم.  «شما؟

  یکی از بهترین رفقای ما بود  زادهدکتر عظیم وهابواقعا دوستاخ عزیزی بودند! 

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 

  پرس یدند گرفتند و آوردند ! حاا از م ا میکردند. ولی در رفیقی ما داشتیم   کار نمی

 بگویید!  زادهدکتر وهابکلیه اطالعات خود را دربار  

 را گرفتید؟  زادهوهابگفتم: مگر 

 ای است!گفت: بله بااخره توده

ای بوده و حاا اس تاد دانش گاه اس ت  بهت رین پزش ک گفتم: آقا یک وقتی او توده

 است! 
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 مادی زنداخ بودند تا بااخره ثابت شد ...! رفاقت شخصی سب  شدهدمه اینها چند 

  بود با ما مراوده و آمد و رفتی داشته باشند.

 

  کسـی  «نویـد»و  «ارانـی»مانده بودند مثـل گـروه  یاهایی که تودهولی از گروه ،

 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 

 

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

کردم! ک،ی ب ود ب ه دان،تم. تعج  میفرستادند که پهلوی من باشد و باز دم من نمی

دانشجوی پلی تکنیک بود. دمراه با چند نفر دیگر  ۵7ش از سال ی. او پرحیم عراقینام 

در پروژه دواپیما ربایی دستگیر شدند و به زنداخ آمدند. خیلی سخت د م مائوئی، ت 

بود و کم کم مش ی ح زب را  شلتوکیدر زنداخ مشهد کنار رفیق ما  رحیمبودند ولی 

 قرار گرفت.  «نوید»پایرفت و زندانش را که تمام کرد و بیروخ آمد   در ارتباط با 

 عملکرد چنداخ مطلوبی نداشت.  در زنداخ این دوره رحیم عراقیالبته متاسفانه 

آش نا ش ده  علی ای ال او را که من دیدم  گماخ کردم به اعتبار ای ن ک ه در زن داخ

ماموری ت  «سازماخ نوی د»آید ولی بعد معلوم شد که از طرف بودیم  به آخ اعتبار می

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 

او  وفایی دکترد ای دا قبل بیماری قلبی داشت و مراقبتحال مادر بودند چوخ از سال
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س ال انتظ ارش  2۵ای که را زنده نگه داشته بود. دمه در این ل ظه نگراخ بودند  ل ظه

 یکدفعه تمام بشود! را کشیده 

 ه بگ ویمک گویی بنابراین بود که چهار سالی لات دیدار  را داش ته باش د! البت ه این

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»

و راست می گفت. واقعا فشردگی کار آنچن اخ ب ود  «،تی  کجایی تو؟ولی دیچ وقت نی

 داد. مرت  ش  و روز مشغول  بودیم... آخر س هکه اصال مجال دیدار با فامیل را نمی

ی ک مق دار آزادی  13۵9تا اواسط  13۵۸چهار سال چی د،ت؟ ما در واقع دماخ سال 

اشد و اه امنیتی پنهاخ بز نظر دستگاش مدام  باید کاردایی بکنیم که اعمل داشتیم  بقیه

گیر و انرژی بَر است و مقدار زیادی در آخ وقت کش ی م ی ش ود به ل  ام طبعا وقت

! پنهانکاری   به ل ام رد گم کردخ دستگاه دای مراقبتی و تعقی    که دم واره د، تند

ر د به ویژه از زمانی که کار من با رفقای فدایی آغاز شده بود و وقت زیادی می ب رد.

  نتیجه دیدار با فامیل ت ت الشعا  قرار می گرفت.

 

  اولین دیدار؟ 

 

 ک ه م ادر ش وکهبود دای خیلی زیاد به در حال اولین دیدار به این شکل   با رعایت 

 نشود. 

دیچ نگفت! واقعا در این اولین دیدار  من ب ه ی اد آخ دی داری ک ه در پاس دار خان ه  

با مادرم  کردم  افتادم! بعد از دادگ اه تجدی د نظ ر   حک م  1333عشرت آباد در سال  

آذر قرار بود ما را به میداخ تیر ببرند  ک ه م ادر آم ده  21یا  20اعدام داشتم  در روز 

اول من را بای د بکش ید بع د »بود و خودش را جلو کامیوخ ارتشی انداخته و گفته بود 

ب ه او گفتن د چن ین خبرد ایی نی، ت! ب ه د ر ح ال آوردن ش ت وی  « را بکش ید! علی
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کنم  آنج ا ام  تک رار نم یآورده «دُرد زمان ه»پاسدارخانه   قشرح آخ را به تفصیل در 

وقتی مرا برای دیدار مادر آوردند   دیدم که چادرش افتاده روی دوش ش   غ رق گِ ل  

د وا درس ت و ح، ابی مودایش آشفته   مبه وت! د ر دو در آخ س  رگاه ک ه دن وز 

ه این موقع   این ساعت  این روز   مادر اینجا چ ه ک ار کروشن نشده بود  من غافلگیر

کرد که تیرب اراخ انج ام گرفت ه کرد من دنوز زنده د،تم! فکر میکند؟! او باور نمیمی

کردیم   مدتی گاشت تا ای ن ک ه م ادر خیل ی آرام است. دمین جور دمدیگر را نگاه می

دمین  و من را در آغوش گرفت و اش کش س رازیر  « جاخ بیا  علی جاخ بیا! علی»گفت

 شد! 

این روز آزادی دم دمین حالت پیش آمد. مادر وقتی مرا دید  من متوجه ب ودم ک ه 

ن نباید بگاارم زماخ زیاد بگارد  او باید خیلی زود مرا لمس کند و اح،اس کن د ک ه م 

 سالم د،تم   زنده د،تم! 

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

کلمه دم حرف نزد   دمین جور سرش را گااشت روی سینه من  و گریه ک رد! خ وب  

اش را من به تجربه دریافته بودم که در این ل ظات   باید گااش ت س بک بش ود  گری ه

 کند. بکند که دمین گریه او را ت،کین می ددد و آرام می

دایشاخ سرازیر ش د. م ن برگش تم و ب،یاری از ک،انی که آنجا بودند  دمه اشک

شما باید خوش باشید   نگراخ د، تید م ن از زن داخ بی روخ آم دم؟ مث ل اینک ه »گفتم 

ود! خوب  دمة آنها اشک شوق بود  ت ت تاثیر حالت مادر ب  « آزادی ما را شما دا .....

کنم د! و تشکر کردم از  رفقا و گفتم: خوادش م یاقال روزی به یاد ماندنی برای من بو

شمادا بروید. من بای،تی بروم کرج پیش برادر بزرگت ر و م ادر را بب رم آنج ا  ج ای 

ای در ک رج خ وادم ب ود و بع د از آخ استراحت و زندگی مادر آنجاست. من یک دفت ه

 آیم  تهراخ. می
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و سایر رفق ا  ق رار گااش تیم  حجریبا رفقای خودماخ که دمراه من بودند   رفیق 

 دمدیگر را ببینیم.  نژادقربان هوشنگکه دو روز دیگر در منزل 

سال زنداخ کش ید  12یکی از رفقای سازماخ نظامی ما بود که  نژادهوشنگ قربان

اش در وقت امکاخ مالقات بود  او پای ثابت مالقات م ا ب ود . ب، یاری و بعد از آزادی

دا و کاردایی که ما خ ارج از زن داخ داش تیم  او دم راه ب ا س ایر از نیازدا و سفارش

اش متوج  ه یت اساس  ی، ئولمدادن د ول  ی یی ک  ه در بی روخ داش  تیم  انج  ام میرفق ا

 بود.  هوشنگ

این روز دم قرار را بر این گااشتیم که در واقع نش،ت ما و مرک ز حض ور م ا در 

دان،تیم که حاا دوستاخ مراجعه خوادند ک رد  چ ه باشد. می نژادقربانتهراخ   منزل 

شود که به دیدار ما بیایند   چه آنهایی ک ه شاخ سب  این میآنهایی که عالیق شخصی

ش د در من زل آیند  ما جایی داشته باشیم. نمیشاخ میطبعا با عالیق حزبی و سیاسی

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 

ش  دا را به من زل ب رادرم ب روم. ردم کدا دم  آنجا بودیم. من سعی میب،یاری ش 

 خیاباخ سرباز نزدیک میداخ قصر بود.در  هوشنگخانه 

  

   شـور بـه  ؟ آن روزها؟ حالت انقالبـی و حالـتعموییتهران را چطور دیدید آقای

 چشمتان می خورد؟

 

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

تی ر ب ود آخ ای ام  30گویی به کلی از بین رفته ! یاد آور آغاز دده سی ب ود. ی اد آور 

« جبهه مل ی»و چه از طرف  حزب توده ایرانتظادرات و میتین  دایی که چه از طرف 

ای را الق ا انجام م ی گرف ت  ی ک ش ور و ح ال وی ژه مصدقو نیرودای دوادار دکتر 

 کرد! و عمدتا دم در مقابل بهارستاخ   خیاباخ فردوسی   شاه آباد  و اینجادا بود. می
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تر دی دم! را پرخ وخ 31تر و تظ ادرات س ال   تهراخ را من پرجمعی ت۵7ولی سال 

خود متظادرین و تجمع کنندگاخ ب ود. ب یم چوخ در واقع در آخ زماخ  دولت در دست 

 ه ض د کودت ا  جل و کودت ا را خواد دک نیکودتا و کودتایی دنوز رخ نداده بود و امید ا

کن د ب ا ش رایطی ک ه گرفت و آخ را خنثی خوادد کرد   طبیعتا حال و دوایش ف رق می

خ ش ده مردم در مقابل یک رژیم تا دنداخ م،لح قرار دارند ولی آث ار تزل زل آخ نمای ا

داد  ط ی ای ن س الیاخ دراز  ح اا نفر را درگ ز نم ی 10است. رژیمی که اجازه اجتما  

 بینید! طوری شده که شما انبوه جمعیت را در در میداخ می

 

  گوینـد، واقعـا جوه آن زمان ، همان طور که تاریخ نویسـان جمهـوری اسـالمی می

دسـت  کاردهـایی کـه جمعیـتدادنـد و پالاسالمی بود؟ یعنی شعارهایی که مردم می

 گرفت ، خواستار اسالم و حکومت اسالمی بودند؟می

 

  خواستار حکومت اسالمی نبودند  اما بخش عمده  مادبی دا بودند. رقم کمی از چپ

توان،تند آنجا حضور داشته باشند! ولی دماخ که بود   در نهای ت ش جاعت ش عار می

را در آخ زم اخ عمل ی م ی کردن د   خودشاخ را مطرح می کردند  حض ور خودش اخ 

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  

   نژادقربوانای که رفقا بع د از خان ه در خیاباخ ستارخاخ تجمعی داشتند  قچوخ خانه

  م ا وگاه برق آل،توم در س تارخاخبرای ما تدارک دیدند  یک آپارتماخ بود مقابل نیر

آنجا بودیم  حرکتی توسط رفقای ف دایی م ا داش ت انج ام م ی گرف ت قاز ای ن جه ت 

گویم رفقای فدایی که تعدادی از رفقای فدایی ک ه از زن داخ آزاد ش ده بودن د جل و می
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کردند  دس تی د م ب رای م ن تک اخ دادن د و گفتن د بی ا و م ن اینها داشتند حرکت می

 و حقیقتش نرفتم.  «کار دارم»گفتم

دا اندک بود ولی دمین حضور دم ادمیت داش ت! ب  ن،بت به اجتماعات مادبیخو

شاید مثال چیزی در حدود صد  صدو پنجاه نف ر بودن د. بیش تر از ای ن نبودن د. ول ی 

ش اخ دا رقم چند دزار نفر در در جایی بودند و آخ وقتی که اجتماع ات اساسیمادبی

 بود  تا چند صد دزار نفر بودند. 

      اس تقبالش رفت ه بودن د ب ه م ردم و آم دمی خمینوی بهمن که آقای  12 روز 

.  دد د باش یمرفقا تدارکی دیده بودند که م ا د م ش ادد ح وادثی ک ه در آنج ا رخ می

دای میداخ آزادی قشهیاد آخ زم اخ   و . نزدیکی ای بود مشرف به خیاباخ آزادیخانه

    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 

    کردن د شادد جمعی ت زی ادی ب ود ک ه حرک ت می خیاباخ  این   زود . از صبح  بودیم

ب ود! در به س مت می داخ ش هیاد آخ روز   آخ ق در ک ه امک اخ ت ردد اتومبی ل در آخ ن

 کردند. رو دا انبوه جمعیت آرام آرام حرکت میرودا و سوارهپیاده

جال  است که ظادر این جمعیت   مطلقا این نبود که دمه اف راد م ادبی و م، لماخ 

آمدند که بی حجاب بودند   فصل زم،تاخ بود و طبعا پوش ش  د،تند   دختردایی می

دا و افراد  زیادی ب ا ک راوات ود. جواخدا بردنه بپوشش گرم بود اما سر برخی خانم

بودند . یعنی این طور نبود که در این جمعیت  دمه م،لماخ دای ایراخ جم ع ش ده ان د 

! خیر  درست دماخ بافت جمعیتی که تهراخ داشت  ش ما خمینیبرای استقبال از آقای 

 شادد دماخ بافت در مراسم استقبال بودید. 

اما پدیده استثنایی که من در آنجا ناظرش بودم  یک جمعیت  یک گروه چهل پنج اه 

ول ی با آخ عده زی اد  کنند و با بقیه فرق دارند .رکت مینفری که معلوم بود متشکل ح

ای بودن د  م ردی و دم، ر و دو  رق داشتند. مثال ی ک ع ده خ انوادهف پراکنده و منفرد
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اند و غالبا این طور بودند . اما اینجا  این گروه چهل   پنجاه بچه اش که در حال حرکت

نفر کامال معلوم بود  با صفوف منظم و دور خودشاخ دم ک،انی بودند ک ه مرزش اخ 

ادن د و در آنج ا چی زی ب ه ن ام دکردند   یکدست ش عار میرا با جمعیت مشخص می

اسالم در شعارداشاخ نبود. و حال آنکه بقی ه اگ ر گرود ی بودن د  معم وا از اس الم 

 بود.«استقالل   آزادی   عدالت اجتماعی»کردند.  اینها شعارشاخ یادی می

از آخ چشم اندازی که من آنها را دیدم و در آخ ترکی  جمعیت ی ت وجهم معط وف 

دای دای خودماخ د،تند! منظورم این نی،ت که حتما بچ هینها بچهشد  یکدفعه دیدم  ا

اند   چپ بودند. یعنی در چنین انبوه جمعیتی  چنین گرود ی توان، تهحزب توده ایران

 حضور نمایانی را نشاخ بددند و طبعا در این جمعیت  م دود به این تعداد دم نی، ت 

دیگری مرت  ب ه گ روه بپیوندن د و چه ب،ا اگر امکاخ پیش رفتن داشته باشند   ک،اخ 

دا را د ل دادن د   کم کم طوری ایندای مادبیگروهای از دمین عدهولی افزوده شوند! 

   ددایت کردند! ای که کنار خیاباخ بودولین کوچهکه به ا

خیلی منظره جالبی بود و ب رای م ن خیل ی عب رت انگی ز! م ا کج ای ای ن جمعی ت 

داش ته باش یم   چگون ه م ی ت وانیم حض ور داش ته د،تیم؟ و اگر بخوادیم حض ور 

 باشیم؟

 

  ود؟بردید چه بعد از آزادی ، اولین دیدارها، اولین شاکله های حزبی که ایجاد ک 

 

  در    کامیابدا را در دماخ خانه خیاباخ ستارخاخ  که یکی از رفقا   رفیق اولین گام

 اختیار ما گااشته بود  برداشتیم. 

بود ک ه در زن داخ ب ود و از زن داخ آزاد ش د.  1333از رفقای نظامی سال  کامیاب

مدتی در ایراخ در بوشهر ک ار م ی ک رد  م وقعی ک ه م ا در تبعی د برازج اخ ب ودیم  

دختر یک توده ای شرکت نفتی  کامیابما زحمت کشیدند!  خیلی برای کامیابخانواده 
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ماندگار شد . بعد از این دم که ما از برازجاخ ب ه ته راخ منتق ل در بوشهر را گرفت و 

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 

باخ ستارخاخ داشت  کلی د آپارتم اخ دواپیما گرفت و آمد ایراخ   یک آپارتمانی در خیا

م ا  «دایم برس مخداحافظ من باید بروم به زخ و بچه»را در اختیار من گااشت و گفت 

 ذوالقودرآنجا بودیم  معم وا  باقرزادهو  شلتوکیو  حجریآنجا م،تقر شدیم. من و 

 رفت. دم پیش یکی از رفقا  می منشکیرفت  پیش خوادرش می

 

  چطور؟ خاوری 

 

 مدتی پهلوی ما بود ولی بعد  او د م ب ه من زل دیگ ری رف ت. آخ د م دلی ل  خاوری

دای داشت: خبری آمد مبنی بر اینک ه س اواک دارد توطئ ه ای را ب رای ح اف زن دانی

سیاسی که تازه از زنداخ آزاد شده اند  تدارک می بین د! و بالنتیج ه رفق ای م ا خیل ی 

  ب ه  خاوریجای دیگر ببرند. رفیق  زود کوشش کردند ما را از آخ جمع دور کنندو به

منزلی در میداخ کندی  که ااخ توحید نام دارد  منتقل شد  که آدرسش را به من دادن د 

را آنج ا نگه داری  خواوریو من دم گادی آنجا می رفتم. در واق ع رفق ای آخ خان ه   

 آنجا دمدیگر را می دیدیم. کردند و من جای دیگر بودم  ولی می

ب ا م ن تم اس  سویاو  کسوراییآمد  به من گفت که:  نژادقربانهوشنگ روزی 

م ی گ ردد و  عمووییم دتی اس ت در ب ه در پ ی  داریو  فروهورگرفته و گفته  ک ه 

ای توده سیاو  کسرایینتوان،ته او را پیدا کند و بااخره پیش خودش فکر کرده که 

 کسراییکن د . مراجعه می کسراییرا بداند   پس به  عموییاست و قاعدتا باید آدرس 

ب وده اس ت ول ی بع د  نژادقربانماخ روزدای اول منزل دانم  فقط دمن نمی»گوید می

   « غیبشاخ زده و نمی دانم کجا د،تند. حاا می روم ت قیق می کنم.
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گفته با فالنی ک ار ض روری  فروهر داریو ددد که خبر می هوشنگبه  کسرایی

 «دانممن نم ی»گوید دم می نژادقرباندارم  و حتما باید در فاصله کوتادی او را ببینم! 

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 

 رفتیم... .می

 فروهورخان ه ای را تعی ین کنی د ک ه مالق اتی ب ا »گفتم  نژادقربانبه در حال   به 

ق رار را گااش تند و م  ل  «بددی د!  فروهورداشته باشیم و آدرس آخ خانه را دم ب ه 

 بود.   اعتمادزاده محمودق آذینبهدیدار ما منزل آقای 

ب ا  فروهرای به آنجا برد. بعد از دفت دشت دقیقه رحیم عراقیخوب  من را دمین 

دا و... آمد! مرا دید و آم د روبوس ی ک رد و گف ت: دا و چکمهیک گارد م،لح و اسل ه

خندم . گفت: چرا! دید من می « اند.م افظاخ من رفته»م افظاخ شما کجا د،تند ؟! گفتم

م ا شما م  افظ داری د   فروهراین روزدا حتما باید م افظ داشته باشید . گفتم: آقای 

دانید چپ چ ه نیروی ی را از دس ت داده اس ت؟ چ ه س رکوب م افظماخ کجا بود؟ می

خوادیم خودماخ را پیدا بکنیم . نه وحشتناکی ن،بت به چپ روا شده است؟ ما تازه می

 م افظی داریم  نه تفنگی داریم. 

 یک ی دوداده بودند که اگر ص الح م ی دانی د البته بودند رفقایی که برای من پیغام 

 دورادور مراق  شما باشند . گفتم: نه   اصال نیازی نی،ت !  نفر م،لح  

آمد و دیداری داشتیم و معلوم شد که به تازگی از اروپا آمده اس ت  فروهرخوب  

نوف ل »اند  که اگر امکاخ داشته باشد  آنه ا د م ب ه خواستهگفت  رفقای حزب میو می

خواد د بکن د؟ و اگ ر چی، ت و چک ار می خمینیبروند و ببینند برنامه آقای  «لوشاتو

خواد د ه س خنرانیی میای است و چقصد ورود به ایراخ است   چگونه و با چه برنامه

و از . اما ظادرا برای ای ن ک ار موف ق نش ده بودن د. ا پیشنهاداتی داشتندیبکند؟ و... گو
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رود  نظرات و پیشنهاداتشاخ را می خمینیخواسته بودند  که وقتی پیش آقای  فروهر

 در میاخ بگاارد.

خوادم ببی نم ح زب  خوادم بروم ایراخ   میرفته بود ایپزی   گفته بود: می فروهر

دا را داریم و این حرف خمینیخوادد بکند ؟ ما با آقای ای دارد  چه کار میچه برنامه

ای ن مطل   را  خمینوینخ،ت وزیر بشود  آقای  بازرگانبنا دم بر این است که آقای 

اش د، تم  اعالم بکند  و دولت موقتی تشکیل بشود و به احتمال زیاد من دم در کابینه

تواند حضور کنیم که حزب توده دم مییکی از وزرای کابینه موقت د،تم و ما فکر می

 اشد! ای داشته بو نقش ارزنده

دای خود حزب دم که معلوم بود   پیشاپیش درب اره انق الب احتم الی خوب  ت لیل

ایراخ و نیرودایی که در مجموعه این انقالب عملک ردی خوادن د داش ت  در چ ارچوب 

ب ود  ک ه ح زب عمیق ا اعتق اد داش ت ک ه س ه نی روی  «جبهه مت د خلق»دماخ شعار

س ازماخ »و  «ف دایی خل ق ای راخد ای س ازماخ چریک»   حزب توده ایورانمشخص: 

به صورت متشکلش   و نیرودای مادبی خط امام که نزدیک ب ه  «مجاددین خلق ایراخ

تواند د،تند و این مجموعه می «جبهه مت د خلق»دای د،تند    پایه خمینیخود آقای 

فظ دستاورددای انق الب و مهمت ر از آخ   ای باشد که بعد از انقالب   روند حآخ جبهه

 تعمیق دستاورددا را عملی کند. 

 

   ؟عموییچه تاریخی بود ، آقای  فروهردیدار شما با آقای 

 

 کنم  ت ازه توانم بگویم . ولی مدت زیادی بعد از آزادی ما نی،ت . فک ر م یدقیقا نمی

کنم آخ موق ع ب ود. ی ک آمده بود  فکر م ی ازهاریعوض شده و  امامیشریفکابینه 

دای مختلف فرستاده بودند  مقدار م یط  نظامی شده بود . استانداردایی که به استاخ

 دمه امرای ارتش بودند. 



  

۵7 

 

  بودید، غیر از ارتباط با دیگر افراد غیرحزبی و  کامیابای که خانه شما در آن دوره

له حزب چه ارتباطـاتی گرفتیـد، چـه ترفنـدی کنیروهای انقالب، برای جمع کردن شا

 چیدید؟

 

 دان،تیم ما دنوز کاری نکرده بودیم. ما در واقع در حال ارزیابی موقعیت بودیم  می

د م وج ود  «نوید»دای دیگری غیر از ی وجود دارد. می دان،تیم گروه«نوید»سازماخ 

  اینه ا  ب ر اس اس اص ل ع دم  تمرک ز   د ر  «روزبه»  گروه «ارانی»دارند مثل گروه 

کدامشاخ م،تقال ارتباطی را با مرکز حزب در ایپزیک داشتند و م ا د یچ آش نایی ب ا 

ه بعض ی از ک دیچ کدامشاخ نداشتیم می دان،تیم د، تند و ک ار م ی کنن د! گادگ ادی 

نگی ش د ک ه چ ه خبرد ا د، ت! ام ا چگ وآمدن د  آدم متوج ه میاعضا به زن داخ می

   چگونگی ارتباطشاخ یا آشنایی با اعضایشاخ  خیر  چنین چیزی نبود. اخکارش

د ای دیگ ر منجمل ه گ روه عمدتا جواخ بودند   ام ا در می اخ گروه «سازماخ نوید»

دای قدیمی دم بودند که آنجا جمع شده بودند. ما تالشی نداش تیم ک ه ای  توده«ارانی»

داخل برقرار بکنیم. چوخ  قبل از در چیز باید تکلیف خودم اخ  ارتباطی با رفقای حزبی

 شد.روشن می

 

  ارتباط با خارج چی؟ 

 

 خوادم بگویم . چوخ ما واقعا با ردبری حزب حرف داش تیم! م ا ض من دمین را می

دان،تیم  از مواضع ح زب دف ا  سال دمواره توده ای می 2۵اینکه خودماخ را طی این 

من  د بودن  د در می  اخ م  ی ک  ردیم  تاریخچ  ه ح  زب را ب  ا دوس  تاخ دمبن  دی ک  ه عالقه

ه بای د ب ا ردب ری ح زب در می اخ گااشتیم  ولی ب ه د ر ح ال مط البی داش تیم ک می

 گااشتیم. می
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خواستیم بدانیم ردبری حزب چه ک، انی د، تند ؟ ای ن ن ام  آخ ن ام  بل ه اوا می

دبی ر اول ح زب  کیوانوری  رفی ق م ا 13۵۶دان،تیم که در حال حاضر از دی ماه می

نظراتشاخ ن،بت به تاریخ ح زب   است ولی بقیه اعضای ردبری چه ک،انی د،تند؟ و

ن،بت به نقاط گردی حزب  احیانا ن،بت به اشتبادات حزب  ن، بت ب ه انتق اداتی ک ه 

دانند؟ چه مقدارش را پاس خ داده ان د؟ کنند چی،ت؟ چه مقدارش را بجا میدیگراخ می

 بود. م،ئلهای واقعا از حزب انجام گرفته است؟ دمه اینها چه دفاعیه

دوره جدیدی آغاز شده است که قاعدتا برآورد م ا ای ن ب ود ک ه  و خوب  حاا یک

یر زبای،تی فعالیت حزب علنی باشد! دیچ دلیلی ندارد که ما برویم زیر زمین و فعالیت 

 ای که با دمة فعااخ سیاس ی ای ن مملک ت داری م زمینی بکنیم! با این آشنایی گ،ترده

ه را باط باشیم! به عشق اینکه این د، تحاا برویم زیر زمین و فقط با چهار نفر در ارت

 حفظ بکنیم؟ نه  عمیقا اعتقاد داشتیم بای،تی علنی کار کرد. 

ددد ای ن اگر سرنگونی نظام شاه عملی بشود  که تمام اوضا  و احواات نشاخ می

ت واخ جل و آخ را گرف ت   حت ی روند   روند اجتناب ناپایر است و به د یچ ش کلی نمی

دم که آمده نتوان،ته است آبی روی این آت ش بری زد  و تم ام ش رایط  ازهاریکابینه 

 داد که کار از دست اینها خارج شده است  چه خوادد شد؟ نشاخ می

ترین شکل   این بود که شاه مبانی ق انوخ اساس ی را رعای ت بکن د  ح اا در ساده

ه ک ای را ب ه وج ود بی اورد لفظا که قبول کرده بود ولی رعایت کند  یعنی واقعا کابینه

مورد پایرش ای ن م ردم معت رض باش د و آزادی اح زاب و آزادی بی اخ و ... رعای ت 

 بشود . 

داد که اصال مردم به چنین چی زی ق انع نی، تند ! میاما این اجتماعات عظیم نشاخ 

خوادند! به خ وبی معل وم ب ود ک ه در خوادند   این نظام را نمیاصال دیگر شاه را نمی

اند آرامش را برقرار بکنن د. گزارش اتی دیچ شهری   این استانداردای نظامی نتوان،ته
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ای کش ته ت ک ه ع دهداد ک ه درس ت اس آمد  نشاخ م یکه روز به روز از شهردا می

 شوند ولی واقعا اینها از ارتش برای سرکوب درب،ت مردم استفاده نکردند!می

د خوب  ما واقعا باورماخ این بود که اگر بخوادد فعالیت حزب در داخل باشد  نبای 

 غیر علنی باشد   باید علنی باشد   حضوری علنی بای د داش ته باش د! ک ه بتوان د بُ رد

 تر و بیشتر باشد. وسیعکارش و حرفش در چه 

دایی داشتیم ت ا ب ا برخ ی از رفق ای ق دیمی دی داردایی داش ته باش یم. ای ن تالش

س بت آزادی م ا از زن داخ برگ زار دایی ب ود ک ه ب ه منادیداردا غالبا در شکل مهمانی

کردند و مدعوین دمه از رفقای قدیمی بودند؛ ول ی نی ت م ا شد و معموا دعوت میمی

م . درست است که دیدخ آنها مطبو  بود   اما ما با اینها ح رف داش تی چیز دیگری بود

 کاره د،تند؟ چه تغییراتی کرده ان د؟ آی ا اد ل ک ار د، تند   اد ل مب ارزهکه ببینیم چ

 د،تند؟ 

ا و خوب  با کمال تاسف   اندکی از اینها ک،انی بودند که آم ادگی ادام ه فعالی ت ر

 بودند! یعنی فق ط پ ول برایش اخ مط رح ب ود! کردهتغییر داشتند! برخی از آنها ب،یار 

برایشاخ الویت داشت و زندگی مرفهی دم پیدا ک رده بودن د ! ش وخی شخصی زندگی 

ت ک ه ک ار سال د م د،  20نی،ت  ک،ی که تخصصی دارد   شرکتی دم زده است و 

دای   زخ و بچ هد ای خ وبدای قش ن    اتومبیلتماخ  س اخکند   ثروتی اندوخت همی

  م ن چ ه ای او عوض شده است  بچه دایی دارد که مهندس و دکتر شده اند  دنیمرفه

   امکاخ ندارد! ید تمام زندگی را به خطر بیندازدانتظار عبثی دارم که او بیا

دمگاخ این طور نبودند   برخی ای ن ط ور بودن د. برخ ی دیگ ر ک، انی بودن د ک ه 

ی باورداشاخ را داشتند ولی انرژی کار کردخ نداشتند   مثال راضی بودند که اگر حزب 

باشد   دسترسی به مطبوعات حزب داشته باشند  کمک مالی به حزب بکنند ولی حزب 

 د . از آنها نخوادد که به عضویت حزب در بیاین
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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؟

ای بود که باید انجام می گرفت و ما دم دای اولیهخوب  اینها سبک و سنگین کردخ

زود   عجله نداشتیم که دمین حاا چهار نفر   ده نفر  بی،ت نفر که اظهار عالقه کردن د 

ف الخ ...!  م، ئولبه دمدیگر وصلشاخ کنیم و بگوییم این شبکة تو  آخ شبکة ت و   ت و 

 . خیر  دیچ عجله ای نداشتیم

از زن داخ بی روخ آم دم   بارد ا و  73کمااینکه دمین دوره   از روزی که در س ال 

 کنی؟ چرا سازمانددی نمی عموییباردا رفقا به من گفتند رفیق 

گفتم: عزیزاخ من! این جل،ه ای ک ه دف ت  دش ت نف ر نش، ته ای م و درب اره اد م 

کن د ددیم  چه فرقی میکنیم  نظر می م،ائل این جامعه ب ث می کنیم  نظر خوادی می

اش را دای امنیت یباشد یا اینکه دمین جور باشیم؟ شما فقط جنب ه «حوزه»این اسمش 

گااری د! دم ین دی داردا   دای قلمبه س لمبه روی ش میکنید و بیخود دم حرفزیاد می

دا مفید است ! من امروز اصال به شیوه کار زیر زمین ی ب اور ن دارم! ب ه دمین نش،ت

دای دیگ ری ازم اس ت ک ه ب ه ط رف اخ آخ ش یوه گاش ته اس ت. ش یوهنظر من زم 

زی ر  استقرار آزادی بیاخ   آزادی عقیده  آزادی احزاب  حزب علنی و آزاد ... برود. ن ه

کن د  د م حتم ا تری را به افراد ت میل میزمینی! فعالیت زیر زمینی   دم دزینه سنگین

 گرفتار خوادید شد! 

فق ط به ج ای آب ادانی مملک ت  ی اسالمی این است که یکی از ویژگی دای جمهور

تعقی   و  م،ئلهدستگاه امنیتی اش را تقویت کرده است! از ابزاری برخوردار شده که 

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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یک نف ر ش ما را تعقی   بکن د؛ ش ما این نی،ت که حاا شما از خانه بروید بیروخ   

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 

ه بم دایماخ را شرو  کنیکردیم   بند کفشدنبالت آمده است! یا از جمله کاردایی که می

ب،تن  ببینیم طرف آمد یا نیامد. نه  حاا ای ن ط ور نی، ت . بالفاص له در دس تگادش 

سوژه راس ساعت فالخ از خیاباخ فالخ حرکت کرد  به سمت میداخ توحید »ه کزند می

در میداخ توحید منتظر شما د،تند  با مشخصات ماشینتاخ  ب ا مشخص ات  « رود!می

ما پالستیکی کنار سپر ماشین ش بلومش درست یک گلولهخودتاخ...! یا نه  اصال با پارا

کن د ک ه کج ا د، تید! در زند و در جایی که رفتی د   خ ود ای ن گلول ه مخ ابره میمی

مت ر د ر  1۵0زند کنار پنجره اتاقت اخ   ب ه ش عا  اید  یک چیزی میتاخ جمع شدهخانه

کن د! ض بط می ش ود و ط رفشود  به بیروخ مخابره میگفت و گویی که در خانه می

 یعنی امکاناتِ زیرنظر  گرفتن و ردیابی برای دستگاه جهنمی امنیتی خیل ی زی اد ش ده

 است.

ارتباط ات  یو دارا یارک ل   منضبط  آگ اه ب ه پنهانکد،تة متش کیوجود  کشیب

 یو علن  یت مخفیق فعالیو فعال   امر تلف یحزب علن کیز کف شده و منظم در مریتعر

و اط ال  از نظرد ا  ییت داشت شناسایآنچه در آخ ل ظات اولو یول رد  کین میرا تام

ش وند.  یبع د از آخ س ازماندد ی، تیه باکبود  ییداهکجاد شبیا یو مواضع رفقا برا

ه داشته باش ند و کشب یگر اعضایاز د یادیشناخت ز ی،تی  افراد نبا یار مخفک یبرا

 ین ضرورتیحزب چن یسازماخ علنه در کا سه نفر آشنا باشند. حال آنیثر با دو کحدا

 ،ت.یاخ نیدر م

 

   را  خواسـتید ایـن تشـکیالت، علت این که آن موقـع شـما نمیعموییولی آقای

 سازماندهی بکنید، همین اشکاالتی که به حزب داشتید نبود؟
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  د امنیتی مورد نظر من نبود. آخ موقع من معتقد بودم حزب بای م،ئلهآخ موقع اصال

ن ایام و تجربیات دیگری ک ه ک،   یکار بکند  حتی اگر شده مخفی! بعد از زندگی درا

ح زب در مه اجرت  م، ائل جن بش جه انی  یاس یو س یالتیکشد و موضوعات تش 

 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 

ب ای بودیم ولی از ل ام تشکیالتی در چ ارچوباوردا و اعتقاد و ایماخ   دمچناخ توده

 دیچ تشکیالتی نبودیم. 

از آلم اخ آمدن د و بع د   جوحکم و  خاوریکنم زمانی که رفقا   من فراموش نمی

لو رفتند و به زنداخ افتادند و پهلوی ما آمدن د   ای ن رفق ا  عباسعلی شهریاریتوسط 

مند بودند که ما وفاداریماخ را به کمیته مرکزی ابراز و اعالم کن یم ک ه دمچن اخ عالقه

 م! یپایبند

دانیم کمیت ه ای د، تیم ول ی م ا نم یولی ما دماخ موقع نپایرفتیم! گفتیم م ا ت وده

مرکزی کی،ت که وفاداریماخ را به آخ اعالم کنیم؟ ااخ در چ ه موض عی د، ت؟ آی ا 

ه مشکالت دروخ ردبری حل شده یا نشده است؟ ما اینها را باید بدانیم. آیا م، ائلی ک 

د،ت  وغالب ا د م   کان ال حمل ه منتق دین  یرانحزب توده ادرباره نقاط گردی تاریخ 

ن اند؟ باید م ا اطالع اتی در ای گویند؟ و چکار کردهاست  خود رفقا در قبال آخ چه می

زمینه به دست بیاوریم. بعد چگونگی رعایت اصول مطرح است  اصولیت تا چه ان دازه 

 شود؟ مرعی می

خ   واقع ا اص ولیت را چن اخ مثال خود ما در داخل زنداخ   برای اداره کم وخ زن دا

ش  رایط عض  ویت کم  وخ را ک  ردیم ک  ه ح  د و حص  ر نداش  ت!  د  ر ک  س رعای  ت می

پایرفت   داش ت و رعای ت م ی ک رد  عض و کم وخ ب ود. ح اا ج زو د ر گرود ی می



  

۶3 

خوادد باشد  آدم سالمی باشد! این اساس قضیه بود . ساواکی نباشد  رابط با زی ر می

ی را بکند   از ل ام سیاس ی د م آدم س المی باش د  دشت نباشد  رعایت مبانی اخالق

خوادد باشد. وفادار به جریاخ خودش باشد. در داخل حاا متعلق به در گرودی که می

ند. خ وب  وقت ی ه باش نظ رات خودش اخ را داش ت د افتراق نکند. افراد آزاد بودندایجا

 بشویم . ائل ای قق تودهیآمد  ما امکاخ نداشت مزیتی برای رفپیش می یاختالف

م دیره  دیئ تپ، ندد  ای ن درس ت اس ت. کند  ای ن را میک،ی که اصولی عمل می

د، تند  ب ه دم ین دلی ل بای د  ایوران حوزب توودهکموخ  اگر دمگ ی اعض ای ق دیمی 

اگر  تر از دمه عمل کنند. حقوق دمه را رعایت بکنند  اگر نکردند  بر حق نی،تند!اصولی

 بر آنها گاشته است. ام تجربیاتشاخ عبث است! فقط زماخ نکردند  در واقع تم

ما واقعا طال  بودیم ک ه ب ا رفق ای کمیت ه مرک زی   رفق ای ردب ری ح زب آش نا 

د ا چی، ت؟ م ا ب رای ک ه ب دانیم ت لیلبشویم  با نظراتشاخ آشنا بشویم . مضافا این

ای ،بتا گ،تردهخودماخ در زنداخ ت لیل دایی داشتیم و بر مبنای دماخ دم مناسبات ن

 با نمایندگاخ جریانات گوناگوخ داشتیم. 

مثال از دماخ زماخ  مناسبات ما با رفقای چریکماخ خیلی گرم و دوس تانه ب ود. از 

  با «حزب ملل اسالمی»دای بچهدای روشن   مثال با دماخ زماخ مناسبات ما با مادبی

دا ... خیلی خوب بود ! از میاخ دیگ ر م ادبی مهشیدو  زاده سرحدی  بجنوردیدمین 

مطلقا ! م ثال  شیرازیربانیروابط گرمی داشتیم. ولی با  منتظری  با  طالقانیمثالً با 

دی دیم! چ وخ درگز! از دماخ زماخ  تمایزی بین خط معین ی از اینه ا می نوریناطقبا 

به ک ار  طالقانیشد فرق داشت. ادبیاتی که اصال فردن  و ادبیاتی که به کار گرفته می

 متفاوت بود!  شیرازیربانیبرد  زمین تا آسماخ با ادبیات می

ش د  بالفاص له شما در نظر بگیرید! مراسم یا جشنی به د ر مناس بتی برگ زار می

ردن د   کیت می ش اخ چن اخ رعایداگفتهرد و در ک یدعوت م یحزب یاز رفقا یطالقان
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دایشاخ  ج ایی ب رای دگراندیش اخ قائ ل م ی ش دند! ب ه احت رام ی اد حتما در ص بت

کن د... .  اینه ا دایشاخ به خاطر مردم ... ما دینماخ چنین حک م میزنداخ کشیدخ»کردخ

 بردند. باردا چنین ادبیاتی به کار می « عشقشاخ به مردم...

تنها خوادشش از من این بود که آقا این تف، یر ق رآخ را ش ما  شیرازیربانیاما 

محمود جوواد بروید برای کمونتاخ   برای رفقایتاخ بخوانید  که آخ تف، یری ک ه آق ای 

 کند! تطبیق نمیبا نص قرآخ گفته    کرمانیحجتی

اصال برای رفقای ما ادمیتی ندارد که این تف، یر باش د ی ا  ربانیبه او گفتم: آقای 

آخ تف،یر باشد ! اگر ما در آخ مراسم بودیم  روی حرمت به شمادا بود  دمبند م ا در 

خ ش رکت ک ردیم . زنداخ بودید  ما خواستیم حرمتی به شما بگااریم  توی آخ جل،اتتا

دای ب ه اس تناد آخ گفت هبرای ما مالک نی،ت  فکر نکنید ما  حجتیاصال ص بت آقای 

 ایشاخ ...

گفت: حاا اگر من از شما خوادش کنم شما این را بگویید... چوخ من تکلیف شرعی 

کلی ف دارد وقت ی ک ه خالف ش گفت ه   دارم! وقتی که ی ک مف، ر ق رآخ اینج ا د، ت  ت

 شود ... می

گویم ولی مطمئن د،تم واکنش رفق ا روم میگفتم: حاا شما اصرار دارید   من می

 دمین است که من ااخ دارم می گویم! 

نهض ت »دای یک ی از بچ ه بابواییعلیپ ایرفتم.  بابواییعلیمن به اصرار آق ای 

   ب،یار مرد نازنینی بود. باباییعلی احمدق بازرگانبود   دمراه  «آزادی

واقعا دم تجربه ام درست نشاخ داد  چوخ وقتی آمدم سر سفره و برای رفقا گفتم  

 کند؟!دمه خندیدند. گفتند چه فرقی می

 

   قـرار گذاشـتید.  داریوش فروهربا  آذینبه، گفتید در منزل آقای عموییآقای

یک سفری رفته بودند پاریس و الیپزیک و با اعضـای رهبـری حـزب  آذینبهآقای 



  

۶۵ 

هـا بحث ها وطـی یـک سـری صـحبت کیـانوریتوده صحبت کرده بودند. آقـای 

هم در مـورد کمیتـه مرکـزی و  آذینبهرهنمودهایی را به ایشان داده بودند! با آقای 

 رفتارهای رهبری صحبت کردید؟

 

  دماخ روز به من گفت: من مطلع شدم که رفقای ردبری خی ال  اعتمادزادهبله  آقای

ویید دارند تک تک بیایند ایراخ! از شما خوادشم این است که اگر امکاخ تماس دارید  بگ

م   دای سال است می گ وییاز آمدخ خودداری بکنند و نیایند! گفتم: چرا نیایند؟ ما سال

م ییخوادن د بیاین د  بگ وخودش اخ می چرا ماندید آنجا؟ بیایید ای راخ! ح اا وقت ی ک ه

نیایند؟! گفت: آخر خطراتی برایشاخ وجود دارد! گف تم: د ر خط ری ب رای ک، انی ک ه 

ای آنها دم وج ود داش ته باش د! آنه ا تافت ه ج دا بافت ه یاینجا د،تند وجود دارد  برا

تر دهکند که حزب فعالیتش را گ، ترنی،تند! به نظر من باید بیایند! و شرایط ایجاب می

دد د و دس ت و بکند. بدوخ تردید حضور ردبری  امکانات بیشتری به رفقای اینجا می

 توانند از نزدیک شرایط را ارزیابی بکنند. شود و آنها میبالشاخ بازتر می

 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

ددم ک ه غام م ییشاخ پی  به ایشوروراخ و یا یو دوست یقانجمن فردنگ VOX«وکس»

 گویم بیایند! تر به ایشاخ مینیایند! گفتم من از طریق مطمئن

 

   ود؟ چـون بـراجع به اعضای کمیته مرکزی و افرادی که دیده بودند ، نظرشان چی

مـردم  راتیـکاتحاد دموک»در کتاب خاطراتشان تقریبا نظر منفی داشتند! یعنی در مورد

 ش را گوش نداده بودند! یهاحرف «ایران

 کیـانوریداده بودند و آقای  کیانوریای نوشته و به آقای مانیفستی چند ده صفحه

داده و  آذینبـهای را بـه آقـای همة آن مانیفست را کنار گذاشته بودند و چند جملـه

  « این مانیفست شما باشد، کوتاه و مختصر!»گفته بودند

و همـان مانیفسـت  ایشان هم برگشته بود ایران و آن رهنمودها را کنار گذاشـته بـود
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 خودش را پی گرفته و به همان صورت پیش رفته بود. 

یـن امضمون  م ، حاال نه نقل دقیق ، ولی نقل بهیکال در خاطرات ایشان که می خوان

یامـده که نظرشان منفی بود! حداقل این که از منش اعضای رهبری خوششان ناست 

 بود! آیا این رابه شما منتقل کردند؟

 

 ب ود   بلک ه  م، ئلهدای امنیت ی نه  چیزی که به من منتقل شد  در واقع نه فقط جنبه

جنبه دای عدم تناس  روحیات آنها  به ل ام دوری طوانی مدت از ایراخ دم بود. من 

ب راین عقی ده اس ت ک ه رفق ای ردب ری  آذینبهدر مااکرات آخ روز متوجه شدم ک ه 

د ا ن دگرگونیچنداخ با م یط ایراخ آشنا نی،تند و بهتر این اس ت ک ه در ب بوح ه ای 

 اینجا نباشند. 

من استنباطم این ب ود. ول ی چی زی ک ه نش اخ از داوری منف ی اش دای او از گفته

 ن،بت به آنها باشد  خیر دریافت نکردم.

 

  دانستند؟ای میدر آن دیداری که با شما داشتند ، هنوز هم خودشان را توده 

 

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

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 

 تواند مفید باشد.  خیلی میمقدار با حزب  فاصله داشته باشی

 

   اتحـاد دموکراتیـک »در خاطراتشان در مورد همین کارهایی کـه در  آذینبهآقای

انجام داده بود، رابطه با نیروهای ملی را خیلی نشان داده است! این که با  «مردم ایران

... رابطه داشته، حتی شاید قرار بر این بود که  سنجابی، مخصوصا دکتر «جبهه ملی»

شـرکت بکنـد و  «جبهه ملـی»بتواند در شورای  آذینبهامکانش پیدا بشود که آقای 
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 را گسترش بدهند!  «جبهه ملی»

مشی حزب توده بعد از انقالب بهمن، بیشتر به سمت همکاری با نیروهـای مکتبـی و 

ای کـه رهبـری حـزب هنـوز رفـت. در آن دوره خمینینیروهای مذهبی  همراه آقای 

تان به چه صورت بود؟ یعنی با نیروهای ملـی و بـورژوازی ملـی نیامده بود، شما مشی

 کردید یا نه، با نیروهای مذهبی رادیکال بیشتر تماس داشتید؟بیشتر همراهی می

 

 ش د دا موج   میدا و دم دلیواقعیتش این است که اساسا سوابق گاشته  آشنایی

دایی ک ه در زن داخ ب ا که ما روابط نزدیکی با نیرودای مل ی داش ته باش یم. آش نایی

و ک،اخ دیگ ری از  پیمان   دکترسامی   دکتر داریو  فروهردای ملی مثل شخصیت

و آق ای  طالقوانیدایی که با آقای این طیف داشتیم  یک مقدار تفاوت داشت با آشنایی

و... داشتیم. درست است که مناسبات گرمی دم با آنه ا داش تیم ول ی طبع ا   منتظری

دای مش ترک ش کل زمین هحرف ما ب ا اینه ا خیل ی راح ت ت ر و خودم انی ت ر و در 

 و... مث ل مهن دس حکیمویمث ل  «نهض ت آزادی»گرفت. حتی ب ا تع دادی از اف راد می

  ب  ود  ی  ا دم  ین فاص  له نگرفت  ه «نهض  ت آزادی»قک  ه دن  وز آخ موق  ع از  یسووحاب

   اینها ک،انی بودند که ما مناسبات نزدیک با ایشاخ داشتیم. ییبابااحمد علی

واقعیت این است که ما اصال نفس شکل گیری ات اد دموکراتی ک را در ای ن راس تا 

حزب تووده دماخ مشی  «مردم ایراخ کات اد دموکراتی»می دیدیم. اصال اگر قرار بود 

گی را داشته باشد  پس برای چه به وجود آمد ؟ این دقیقا برای ایجاد یک گ،ترد ایران

        ات   اد »ود  ایی ب  ود ک  ه در نه  ادی مث  ل بیش  تر در ارتباط  ات و دربرگی  ری نیر

 گنجید. می «...دموکراتیک 

گاشت ایام بود که یواش یواش یک تفکیک جدی ب ین ملّی وخ و نیرود ای رادیک ال 

ب ود. ش ما در نظ ر  بازرگوانوجود آورد. مقداری از آخ به علت مش ی خ ود آق ای به
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گااش ت ول ی از ل  ام سیاس ی دا را حرم ت میدا و دوس تیبگیرید  با اینکه آشنایی

 غیر قانونی است!  حزب توده ایرانصری ا اعالمیه داد که 

! اصال جمهوری اس المی غی ر ق انونی اس ت! اگ ر مبن ا ق انوخ بازرگانآخر آقای 

زن ده د، تیم! دم ه م ا غی ر ق انونی  حضرت دمایونی است  دمه ما غیر ق انونیاعلی

غیر قانونی است؟! م ا  حزب توده ایرانگویید حضور داریم! به استناد کدام قانوخ می

 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 

ک ه  خمینوی یگااشتیم جلو آخ شیوه رفت ار آق این شیوه رفتاررا ما میگفت. خوب  ا

 شاخ را بزنند ... .توانند باشند و حرفدا دم میگفت: مارک،ی،تمی

 

  !در صورت عدم توطئه 

 

 خواستیم توطئه بکنیم!واقعا دم ما نمی 

 

   چیزی را ...ولی او می توانست هر 

 

  بله  ولی فرق د،ت بین ک،ی که از دماخ اول می گوید ت و غی ر ق انونی و آخ یک ی

  ی ک سل، له برنام ه د ای  خمینویاین طور ...! مضافا این که طیف نزدیک ب ه آق ای 

اص الحات  م،ئلهنبود!  «نهضت آزادی»دای اجتماعی ارائه می داد که اصال در برنامه

ارضی   م،ائلی در زمینه قانوخ کار   حقوقی که برای زحمتکشاخ مورد نظ ر اس ت و 

کنند قراردادد ایی ک ه ب ا آمریک ا دارن د حف ظ و... کوشش می بازرگان... از آخ طرف 

خوادند دمه اش را لغو بکنند! اصال در قلم رو روی ارویی بکنند! از طرف دیگر اینها می

با امپریالی،م  آنها جداً لیبرالی،م را مطمح نظر داشتند! حاا با گاشت ایام و در رون د 
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ه وجود آمده ک ه ب ه گم اخ م ن ریش ه دار دایی در آنها بدا  ت واتی و نگرشفعالیت

و امثال اینها را ببینید  اینها شیفته روابط با آمریکا د،تند!  ورجاوندنی،ت! شما آقای 

 حتی این امریکایی که امروزه چهره من وسش را به دمه نشاخ  داده است!

ورات عجیب ی ظ ب ا چ ه م  20در دده  «جبهه ملی»دانید  ما در ارتباط با شما نمی

کند که چرا در مطبوع ات کند   حیرت میمواجه بودیم که ک،ی که تاریخ را مطالعه می

اص ل »شد! برای اینکه اینه ا کش ته م رده این جور به اینها حمله می حزب توده ایران

رفته بود عضو خ ود   صالح اللهیار   پ،رفریدون صالح بودند ! اصال «ترومنچهار 

شده بود و در راس یک ی از دوای ر آخ ق رار گرفت ه ب ود! عمیق ا  «ترومناصل چهار »

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! 

تم  امش قرقگ  اه امپریالی،  م  ت  اریخ را نگ  اه نک  رده بودن  د ک  ه آمریک  ای ات  ین

ست! چه به روزگار زحمتکشاخ آنجا و مبارزین آنجا آورده است! و ح اا بع د آمریکا

از جن  دوم جهانی   انگلیس ویرانه شده   فران،ه ویران ه ش ده  آلم اخ وی راخ ش ده  

دایش ش  وروی وی  راخ ش  ده  دوره ش  کوفایی اقتص  ادی آمریکاس  ت  تم  ام کارخان  ه

جه اخ! از  یدازد به ب ازار تم امخوادد چن  بینمشغول تغایه تمام دنیاست و حاا می

خوادد برتر باش د  حکوم ت د ا را ل ام اقتصادی برتر است  از ل ام سیاسی دم می

 خوادد در دست بگیرد و در ایراخ دم  دمین ددف را دارد! می

 ما حرفماخ با آقایاخ این بود که آمریکا امکاخ ندارد دمچناخ درب، ت اج ازه بدد د

خواد د  چ را ک ه او دارد آید و سهم میا باشد! حتما میدکه شرکت نفت مال انگلی،ی

گ اارد انگل یس نف ت کن د  چط ور میخود انگل،تاخ را تغایه می «برنامه مارشال»طی 

خواد د ! و ایراخ را به تنهایی غارت بکند! نه فقط می آی د  بلک ه س هم ش یر را د م می

 دیدیم که بااخره دم گرفت! 
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دا ! کمونی، م دادن د   کمونی، تم دام دش دار می ش د .خوب  اینها باورشاخ نمی

خطرناک است ! ما بغل گوشماخ خرس خوابیده و اینها د م عوام ل آخ د، تند   خط ر 

 اصلی اینجاست! 

آمده است که: به پروپای ش اه  بروجردی اهللآیتدم از قول  «فلسفیخاطرات »در 

د ا ایاش ب ه تودهمنبردایتاخ دم ه یدا د،تند ! رونپرید! خطر عمده امروز کمونی،ت

 حمله کنید! 

و از طرف ملّیوخ  «فداییاخ اسالم»ض حمله مداوم از جان  آنها و خوب  ما در معر

ی که ن،بت بودیم! این نگرش ناسیونالی،تی وحشتناکی که آنها داشتند و گرایش عجیب

دا داشتند   نگرانی آور بود ! ما درگز اعتقاد نداشتیم اینه ا مه ره آمریک ا به آمریکایی

د ای آمریک ا ی اد د،تند ولی با کمال تاسف در مطبوعات حزب از آنها به عنواخ مهره

  اینها دیچ ک دام سنجابی   دکتر شایگان   دکترصدیقی شد! خوب  واقعا نبودند! دکتر

 عامل آمریکا نبودند ولی شیفته نظام اقتصادی   اجتماعی آمریکا بودند!

 

   رفتار نیروهای ملی، تا قبل از پیروزی انقالب ، با نیروهای چپ مثل  عموییآقای

هاتان با آنها چطور بود؟ همان مرزهـا بـود؟ مثـل مـرزی کـه شما، یا در ارتباط گیری

 چید: اصل تفارق؟می بازرگان

 

  بودیم.نکه بیروخ  ما ارتباطی با اینها نداشتیم . اینها که توی زنداخ نبودند و ما دم 

 

   چطور بود؟ داریوش فروهررفتار 

 

  اص ال ب ا آنه ای  فروهور داریوو خیلی عالی بود ! به گماخ من  داریو  فروهر

ب، ازد  ول ی آنه ا  خمینوی یبین ملی دا توان، ت ب ا آق ا داریو دیگر فرق داشت! 

بالفاص له اس تعفا داد و رف ت  سنجابینتوان،تند ! این دقیقا نگرش متفاوت اینها بود. 
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دمچن اخ  خمینوی یماند. حتی آخ زمانی که دولت  موقت ساقط شد  آقا داریو ولی 

دم  اعتقادش را ب ه  داریو کار کردستاخ نگه داشت و  م،ئولرا به عنواخ  داریو 

فرق داشت!  «حزب ملت ایراخ»حتی با کل  فروهرفرق داشت با آنها   فروهراو داشت. 

داریوو  را ادام ه بددن د.  فروهورداریو  و... اصال نمی توانند شیوه  سیف خسرو

 یک حالت مردمی پیدا کرده بود .  فروهر

را اگ ر بررس ی بکنی د   م ی بینی د ک ه آخ  فروهورعجی  بود واقعا ! شما زن دگی 

قیادش به خیر!  دس ت   روزی دمین جا 1373! پس از سال کندگردخ کلفتی می اوایلش

. ای را درآوردب ود  بری ده روزنام هدم کنارش نش،ته  پروانه  بغلش قیکرد توی ج

در حمله ب ه یک ی  فروهرمن گرفتم دیدم عکس خود  «این را ببینید! عموییآقای » گفت

 و ...  داجادلدای حزب است که دستش را بلند کرده  درست مثل از میتین 

 «آورم که از کجا به کجا رس یدم؟ کنم   به یاد میمن در وقت این را نگاه می» گفت

م ن »پیغ ام دادم ک ه «اوین»بعد خودش گفت: آخ روزی که توسط خانمتاخ به شما در 

توانی د از وکی ل م دافع د م گفته که شما دادگ اه دوم داری د و می پل گالیندوام شنیده

نباشم؟! و بالفاصله پیغ ام  عموییکه چرا من وکیل افتاد اصال به دلم  « استفاده بکنید!

به فالن ی بگویی د م را ب ه وکال ت خ ودش انتخ اب بکن د! از »خانم که  نسریندادم به 

ب ا وج ود اخ تالف  « ای!کنم! یعنی مثل ی ک وکی ل ت ودهدفا  میموضع خودش از او 

 نظری که داشتیم! 

ام را   به خصوص در ارتب اط ب ا ش ما و گفت: من اح،اس کردم واقعا باید گاشته

 رفقای شما جبراخ بکنم! 

رف ت اروپ ا   خ ودش رف ت ایپزی ک  رف ت پهل وی  فروهربه دمین علت دم وقتی 

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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ای سفید ب ود و دم راه آخ دارود ای ظ ادر دان،ت که پیغام حزب چی،ت. دفترچهنمی

 ی نوشته شده بود. یکردخ. با مرک  نامر

و  «بین یمبما در این ایام بیشتر دم دیگر را   عموییآقای »در دماخ جل،ه گفت که 

ن ارتباطی که با رفق ای حزب ی خودم اخ یبا دم در این زمینه قراری گااشتیم و در اول

نروم  بچه دای دیگ ر  فروهرایجاد شد  قرار گااشتم که ضرورتا دمیشه من به دیدار 

 دم بروند.

 

  آن دفترچه مضمونش چه بود؟ 

 

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

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 ... 

دان،تم بعد از این یکی دو صف ه  باز دم مطالبی د، ت و بالنتیج ه آخ دو میمن ن

م برگی را که ظادر کرده بودم کندم و پاره کردم و دور ریختم و دفترش را دم ان داخت

  چی زی ب رایم فرس تاده  «سازماخ نوی د»توی قف،ه! چند وقتی گاشت  دیدم از طرف 

ردم  رای من آوردند! دمین طور کتاب را نگاه کرا ب «ننه داور»آید کتاب شد . یادم می

 را برای من فرستاده اند؟ «ننه داور»چه دلیلی دارد اینها کتاب 

 

  چه کسی برای شما آورد؟ 
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   حاا به من نمی گوید که  سازماخ داده   ولی من ب و ب ردم ک ه رحیم عراقیدماخ  

چ، باند   پ س م اموریتی دارد. خ ودش د م خیل ی میاین قدر این خودش را ب ه م ا 

 مند بود و فعال بود.عالقه

من حدس زدم باید چیزی دیگر باشد! دی ابه ای خطوطش را نگاه کردم  ق، مت  

کند .کاغ ا داخلی جلدش را که دست کشیدم   اح،اس کردم با جلد آخ طرفش فرق می

را آرام آرام کندم و دیدم یادداشتی زیر کاغا پش ت جل د د، ت. منته ا اینق در ن ازک 

 شد! کارگااری شده بود که اصال اح،اس نمی

درب اره آخ مط البی ک ه فرس تاده »خوب  آنجا دیدم که رفقا از ایپزیک نوشته ان د

پیش خودم گف تم  «شده بود و از شما سؤال شده بود  شما دیچ واکنشی نشاخ ندادید!

م؟ خوب  تبریک عضویت کمیت ه مرک زی ب ود  م ا د م یدادچه واکنشی باید نشاخ می

م؟ ما منتظریم بیایند دعواداماخ را با د م ح ل بکن یم! قالبت ه ش وخی یاظهار تشکر بکن

خواستیم  فهمیدم در چه د،ت  در آخ دفترچه کنم! دعوا که نداشتیم  توضی ی میمی

است. رفتم از کشو آوردم بیروخ و با آخ دارو قچیز زردی است  با پنبه کش یدم روی 

  کل ی  عبواسگفتم ک ه  حجریلوی کاغا  دیدم چند صف ه نوشته نمایاخ شد. رفتم په

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! 

دانید ما ت ک ت ک ب ه ای راخ ح میبه در حال  در واقع سؤال شده بود: آیا شما صال

 بینید؟ جو عمومی  نه فقط از ل ام حزب  از ل ام جامع ة گردیم؟ فضا را چگونه میبر

 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 

؟ یا اینکه چیزدای دیگری د م د، ت؟  دا منعکس می شودداست که در روزنامهدمین

 شود؟ دایی دارد زده میدای مردم چه جوانهیا روی خواست
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کنی د در ای ن سؤااتی از این قبیل و در پایاخ دم این پرسش بود که: ش ما فک ر می

  شود   و به نظر ما تداوم پیدا خوادد ک رد یم یه منجر به سقوط رژیم سلطنتکروند  

ما ش لیت علنی را در ایراخ خوادد داشت؟ و اگر چنین اتفاقی افت اد  آیا حزب امکاخ فعا

 د؟ را روی آخ بگااری حزب توده ایرانآمادگی دارید که جایی را فرادم کنید و تابلوی 

م گفت: یوقتی اینها را برایش خواند باقرزادهسؤاات   سؤاات جدی بود ! رفیق ما 

؟ ت وی ای ن «حزب توده ایران» گویند دفتری را فرادم کنیم و تابلو بزنیممییعنی رفقا 

جاخ  اگر چنین اتفاقی افتاد   ما باید چنین ک اری را بکن یم! م ا باقراوضا  ؟! گفتم: بله 

نباید انتظار داشته باشیم آنها بیایند و این کار را بکنند ! بااخره م ا را بیش تر از آنه ا 

سال پشتوانه داریم  اگر آخ طرف بخوادد بزند   2۵قل ما  در کدام کنند! حدارعایت می

 زنند!زنند  من و تو را با باتوم میو بقیه را  که از آنجا بیایند  با گلوله می   کیانوری

 

  انقالب است؟ یروزیاین زمان قبل از پ 

 

 .بله 

 

   ۵۶مـاه  کنم شما گفتیـد دیبوده است. فکر می ۵۷ماه چون پلنوم شانزدهم، دی 

 بوده است.

 

   .است. کیانوری بوده است . اینها دمه مربوط به بعد از دبیر اول شدخ ۵7بله 

 

  قبل از پلنوم، دبیر اول شده بود؟ کیانوری 

 

   گیرد. اجراییه   این تغییر انجام می دیئتبله. در یک اجالس 
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  لکردی چه عم در آن یکی دو ماه که هنوز رابطه با آن طرف بر قرار نشده بود، شما

 داشتید؟ در آن چند وقت؟

 

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

 م . یآوردیدوستاخ و ... به دست مخودماخ را از م یط  از 

البته این را دم به شما بگویم  اصال ق رار گ رفتن در فض ای آزاد ب رای م ا پدی د  

توان، تیم راح ت از خیاب اخ عب ور بکن یم! واق ع شود  ما نمیای بود! باورتاخ نمیتازه

ق دم  رفتند آخ طرف  م ا س ه چه ارروی این طرف   چند نفر میگویم  مثال از پیادهمی

گشتیم. ارزیابی اینکه من ظرف دیدیم  بر میرفتیم جلو  از صد متری که ماشین میمی

 کشد تا بیای د   ب رای م اچند ثانیه این فاصله را می روم و آخ ماشین بیشتر طول می

گاریم ولی دا میای ماشینتوانیم کنترل کنیم و به راحتی از ابهدشوار بود ! حاا می

 امکاخ کنترل نداشتیم! آخ موقع اصال 

 هوشونگمثالی برای شما بزنم که بیانگر روحی ه آخ زم اخ اس ت: ت وی اتومبی ل 

دا گفت ک ه بچ ه هوشنگنش،ته بودیم  داشت ما را جایی می برد  یکدفعه  نژادقربان

م: چرا واهلل گ رم اس ت! گف ت: پ س چ را شیش ه ماش ین را پ ایین یگرمتاخ نی،ت؟ گفت

ج اخ    هوشونگشود پایین ب رد ؟! گویی؟ شیشه را دم میبرید ؟ گفتم: راست مینمی

 تو که دیگر پهلوی ما بودی  باید ما را درک کنی! 

دیچ تغیی ری در آخ توان،تیم سال در شرایطی ت میلی بودیم   خودماخ نمی 2۵ما 

آنها  بددیم! مثال ساختمانی که ما را می بردند  باید پنجره داشته باشد   ولی بعضی از

اصال پنجره نداشت! ما باید پتویی داشته باشیم که روی خودماخ بکش یم ت ا گرمم اخ 

ش دیم! کردیم! تاب،تاخ برای خنک شدخ لخ ت میبشود  اگر نداشتیم  با سرما سر می

 گشتیم! فقط یک شورت پایماخ بود .رازجاخ ما لخت میواقعا در ب
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و... که آمدند  حیرت کردند! آباخ ماه بود   دیدند م ا دم ه لخت یم. چی زی  بازرگان 

نگاشت که خود اینها دم دمین طوری شدند ! و تازه فص ل خ وبی آمدن د . در فاص له 

ماه بودند  بهترین فصل برازجاخ ! اصال آخ آباخ ماه تا خرداد سال بعدش  یعنی دفت 

دای وحش تناکی ک ه جهنم را ندیدند   نه آتش بادش را   نه خاک بادش را ! آخ شرجی

ش د تر میتر ب ود! واقع ا گرم ایش را راح تشد  به مرات  از گرمایش آزار ددن دهمی

 رفتی زیر دوش! ت مل کرد  تند تند می

ریخت  دنوز از زی ر دوش ما   چاق بود  دمین جور عرق می منشکییادش بخیر! 

و تخ تش  گشت زیر دوش! ای ن راه ب ین دوشنیامده   خودش را خشک نکرده   بر می

ت وانی ت ر د م میجاخ  آخ طرف تقیگفت: می ما باقرزاده. آمدرفت و میرا مرت  می

 دانم ولی اینجا دوش است! داد: میبروی. جواب می

 دای داخل زنداخِ مادم واقعا مطلبی بود!شوخی

 

   ما بـه شـ اگر اجازه بدهید بحث را همین جا خاتمه بـدهیم . رفـتن  عموییآقای

ن ادانشکده حقوق و تشکیل شورای انقالب و دید شما نسـبت بـه حـاکم شـدن جریـ

 مذهبی و... را برای دفعه بعد می گذاریم.

 

  بهمن است. 22بله  اینها مربوط به بعد از 

 

   بهمن است. ۲۲شورای انقالب که قبل از 

 

   .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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 هاای که در این بنـد و بسـت، یا رابطه خمینیشان با آقای بودند . فقط صرف  رابطه

پیدا کرده بودند، به شورای انقالب کشیده شدند . عناصر صـادقی هـم در ایـن میـان 

 بودند.

، دید نیروهای مذهبی به چـپ چطـور بـود؟ و دربـاره  خمینیولی این که دید آقای  

 عد صحبت بکنیم.حذفشان ، اجازه بدهید جلسه ب

 

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

بودند. اص ال ای ن گ روه میلی ونی ک ه آخ روز ب ه می داخ ش هیاد  خمینی یطرفدار آقا

آمدند  چه ک،انی بودند؟ اینها چپ بودند؟ نه  آخ بخش دیگری از نیرودای ملی دم که 

بودن  د  م  ال  «جام  ا»بودن  د   م  ال  «نهض  ت آزادی»بودن  د  م  ال  «جبه  ه مل  ی»م  ال 

 بودند. خمینیبودند  دمه اینها دمراه نیرودای طرفدار آقای  «م،لماناخ مبارز»

 

  ات خوب، همین بحث وجود دارد که چرا یک روزگاری وقتـی حـزب تـوده تظـاهر

.. ن طـرف .و ... تـا میـدان مخبرالدولـه و آگذاشت، از میدان بهارستان و سرچشمهمی

 حاال این حزب به این صورت...؟!کشیده بود؟! ولی 

 

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

د ای م رداد تم ام تریبوخ 2۸دمین طور مدام تراش یده ش د ... و در قب الش از ف ردای 

مادبی  یعنی به تعداد م،اجد ای ن مملک ت   ب رای ای ن جری اخ م ادبی تبلی غ کردن د! 

 ! 13۵7تا بهمن  1332مرداد  2۸شوخی نی،ت  یک تاریخ است... 

 ۵4  س ال « د ای ف دایی خل قچریک»   حوزب تووده ایورانطبیعی اس ت  بع د از 

قتل عامش اخ کردن د  و  13۵4تا  1349حضورش قطع شد!  یعنی در یک فاصله کوتاه 

دن وز د یچ ک اری نک رده  «مجاد دین»شاخ دم که زنده ماندند  در زنداخ بودن د! باقی

 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. 

د ا را دا بش وند  تفن خوب  واقعا رفقای فدایی ما خیلی تالش کردن د  س وار ماش ین

 و بروند نیروی دوایی ... اما آنچه که جامعه را دگرگ وخ ک رد  روی دوششاخ بگاارند

فن  به آخ انبوه مردمی بود که واقعا در ص نه آمدند! والّا اگر م دود به این چند نفر ت

ود  دست و حمله کردخ به آنجا و دلخوش کردخ به اینکه پادگاخ فالخ جا را بگیرند... ب 

 ادگی می توان،ت اینها را از بین ببرد! نیروی ارتش آنچناخ قدرتمند بود که به س

ط رف قرار شد ارت ش بیدایی شد  از جمله توافق «لوشاتونوفل »در ولی وقتی که 

م رداد  2۸باشد  به این ترتی  بود که انقالب پیروز شد و خوش ه چین انی ک ه بع د از 

 دند!دیدند  میوه رسیده را چیدند و از آخ خودشاخ کرتدارک چنین روزی را می 1332
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د ایی دای مختلف حزبی بودند  داش تیم  تماسک،انی که آزاد شده بودند  و در گروه

 دای تجدید فعالیت علنی حزب را فرادم بکنیم. ار بکنیم. و زمینهبر قر

د ای دیگ ری د م ب ر   گروه«سازماخ نوید»دماخ موقع ما اطال  داشتیم که غیر از 

اساس اصل عدم تمرکز وجود دارند و خودشاخ م،تقیما ب ا مرک ز ح زب در ارتب اط 

ک ه چن ین چی زی وج ود  دان، تیمشناختیم ول ی مید،تند. ب،یاری از آنها را ما نمی

هت ر خواستیم چیزی علنی به وجود بیاوریم  بن ابراین بدارد. اینها مخفی بودند   ما می

د ایی را بود  از دماخ ک،انی که در زنداخ بودند   آشنا بودند و در ع ین ح ال امت اخ

پس داده بودند و صالحیت کافی داشتند  اس تفاده کن یم. ب ر ای ن ب ودیم ک ه دی داری 

ی ا م ا آمدن د ا ک،انی که ب ه دی دار م ا میباشیم و بین رفقا تق،یم کار بکنیم! بداشته 

رفتیم سراغ آنه ا   ی ک س ازمانددی مق دماتی انج ام بگی رد ت ا وقت ی ک ه رفق ا از می

 اش فرادم آمده باشد. دای اولیهگردند  زمینهمهاجرت بر می

د ای مختل ف پی دا مزید بر این  با توجه به اینکه آشنایی د ایی در زن داخ ب ا گروه

  و در ودل ه حزب توده ایرانکرده بودیم   در ودله اول   ارتباط با چپ ایراخ  غیر از 

گ ویم نیرود ای م ادبی   در دوم نیرودای مادبی مترقی   ضروری بود. وقتی که می

بودن  د . طبیعت  ا م  ا  مهوودی عراقووید  ا  گ  روه ای«مؤتلف  ه»آخ زم  اخ فع  الترین آنه  ا 

ای داش ته باش یم! آنچن اخ ک ه در زن داخ د م توان،تیم با آنها دیچ گون ه م راودهنمی

 کالفچوی  حیدری  امانی  عسگراوالدینداشتیم. از مجموعه افراد اینها که ک،انی مثل 

بود که در زن داخ ب ا م ا مراودات ی برق رار و رف ت و آم دی  مهدی عراقیبودند. فقط 

کرد! والّا آنها دمچناخ در اک خودشاخ بودند و ما د م اش تیاقی ب رای م راوده ب ا می

 آنها نداشتیم!

 

   بود یا قبلش هم به همین صورت بود؟ ۵۴این بعد از سال 
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 س ازماخ »عمدتا در ارتباط با  13۵4اصال تیپشاخ دمین طور بود! م،ائل سال  اینها

معتق د بودن د ک ه چ پ گ روه مؤتلف ه شود؛ اما در ارتباط با چپ  مطرح می «مجاددین

ه  ب دوخ ای ن ک ه ک خودش اخ بودن د  کافر اس ت! و آنچن اخ در اک نجس است! چپ 

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! 

مربوط به آخ ایام و دده پنجاه نبود  از دده بی،ت اینها ب ه روی چ پ  م،ئلهچوخ 

  ب ه دس ت ی ک طف ل  صوفوینوابر نظر بگیرید ک ه شمشیر را کشیده بودند! شما د

را که رادیکال ت رین ف رد  فاطمی   دفت تیر داد که برود دکتر خداییعبدصغیری مثل 

 بود  ترور بکند! اینها جایگادشاخ این چنین بود!  «جبهه ملی»

نه ص رفا از  –ای بر اساس یک برنامه «یاخ اسالمیفدا»  مضافا این که به گماخ من

شدند که: چه کار بکنند! چه ک،ی آخِ خودشاخ   بلکه با یک سیاست خارجی ددایت می

را ترور بکنند! و برای سرکوب آخ موج جنبشی که در جامعه ایراخ اواخر دد ه بی، ت 

دایی آفرینیدر راس کابینه ش د  چ ه ص  نه قمصدشکل گرفته بود و منجر به آمدخ 

 بکنند!

 

   تان نسـبت بـه شناختید، تلقیراکه می «مؤتلفه»، شما این نیروهای  عموییآقای

های دیگـر ها را از بعضیشان دو گانه نبود؟ یعنی بعضینیروهای مذهبی از نوع مترقی

هاشـمی را در همان دسـته  غفوریگلزادهو  مجتهدشبستریکردید؟ جدا نمی

 دادید؟و ... قرار می ایخامنهو  رفسنجانی

 

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

ای اش اره ک ردم  روح انی دم  فک ر م ی ک نم ط ی جمل ه «دُرد زمانه»طور که من در 
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ک رد  م، ائل سیاس ی بیش تر در  جوانی بود ول ی تی پش ب ا آنه ای دیگ ر ف رق م ی

 شناختی از او در زنداخ داشتیم. دایش منعکس بود  تیپ فعالی بود و ما یک چنین گفته

دم ب ود  او د م خیل ی ح راف  نوریناطقروحانیوخ دیگری دم در زنداخ بودند  مثال 

 بود ولی تیپشاخ به کلی با دمدیگر متفاوت بود! 

اند! ولی از دم اخ دم بود  که خیلی از آقایاخ برایش حرمت قائل سعیدیک،ی مثل 

 به کلی متفاوت است!  طالقانیایام ما متوجه شدیم که با آقای 

ع ی معم وا نم از مغ رب و عش ا را در حی اط ب ه ص ورت جم طالقانیمثال آقای 

بع د  طالقوانیکردند و امام جماعت بود. معموا کرد  جماعت به او اقتدا میبرگزار می

رد.  در ک گش ت و ص  بت میاز این که نمازش تمام می ش د  ب ه ط رف بقی ه ب ر می

دای خاص ستم ستیزی  عدالت خوادی و... ب ود. یعن ی دایش دم دمیشه جلوهص بت

 دایش نباشد. آمد چنین مطالبی در ص بتکمتر پیش می

احترام ی ب رایش قائ ل ش د و خ ودش در ات اق  طالقوانیکه آمد   آق ای  سعیدی

م  ول ک رد! چ را ک ه در واق ع  سوعیدیخوان د و نم از جماع ت را ب ه نمازش را می

  ش  ناخته ش  ده ب  ود و وج  ه «نهض  ت آزادی»ب  ه عن  واخ یک  ی از ردب  راخ  طالقووانی

خرداد بود.  1۵در جنبش  خمینی یاز طرفداراخ آقا سعیدیملی   مادبی داشت  ولی 

 او بیشتر برای دلجویی حضرات این کار را کرد. 

نماز جماعت را بر عهده گرفت   از دماخ جل، ه اول   افت راق  سعیدیاز زمانی که 

رفتیم و ب ه مض موخ بین شیعه و سنی را مطرح کرد! ما دم معموا دور حیاط راه م ی

پردازند. به خاطر دایشاخ میکردیم  که به چه چیزدایی در ص بتکالم اینها توجه می

آنج ا ب ود   ب ه اقتض ای ک رد ب ودنش   محمودقاضیدای خانواده دارم یکی از جواخ

ای با ما داشت   دیدم که او برآشفته آمد پهلوی من   به کردی گفت : آقای روابط ویژه
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گوید؟ خوب  به دماخ علتی که او را گرفته اند  به دماخ عل ت این چه دارد می   عمویی

 اند! دم من را گرفته

در وح دت ش یعه و س نی دارن د  حت ی اگ ر دای اینها س عی خندیدم و گفتم: عاقل

ح،ابگرانه دم باشد! اما این   نشانه آخ است که ای ن آق ا متوج ه نی، ت  نم ی فهم د  

داست که یک زم انی ااخ به مرات  مهمتر ازاین حرف م،ئلهداند که وجه سیاسی نمی

 ای ب رای ب، یج م ردم درشیعه و سنی اختالف با دم داشتند! ح اا اینه ا د م وس یله

 سوعیدیمقابله با دیکتاتوری د،تند. حاا تو عصبانی نشو! م ن از طریق ی ب ه آق ای 

 پیغام خوادم داد! 

اش کم ی تع دیل ک رد. ول ی از یدای بعدو دمین کار را دم کردم. البته در ص بت

شد. حاا مثال دعوای بین ش یعه و س نی را کن ار دا اصال خارج نمیحوزه این ص بت

 گااشت  پرداخت به احادیثی که اصال ربطی نه به دنیا  نه به آخرت آدم دارد! 

توان،ت بفهمد خوب  در زندگی مشترک زنداخ   این تمایزات چشمگیر بود! آدم می

دایی که در زن داخ واقعا چه به ل ام آخ آشنایی منتظری! مثال آقای چقدر فرق د،ت

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 

ک رد ک امال معل وم ب ود ک ه ریاکاران ه داد  شخصیت جالبی بود! وقتی ص بت میمی

کن د! و ب ه دم ین عل ت م ا کوش یدیم ک ه ب ا ش را بی اخ مینی،ت  حرف دلش و نظ ر

 دایی از این قبیل  ارتباطماخ را حفظ بکنیم.شخصیت

بعضی دیگر از اینه ا را م ا بی روخ از زن داخ ش ناختیم. از جمل ه شخص یتی مث ل 

ای از را  من بیروخ زنداخ   بر اس اس معرف ی پ اره غفوریگلزادهیا  مجتهدشبستری

 دوستاخ شناختم. 

خ واه  د م  ب رای ش ناخت نیرود ای ترقی «حزب ملل اسالمی»دای دوستی با بچه

داد. چوخ اینه ا در دل دم ین نیرود ای م ادبی بودن د و از ل  ام آنها  به ما یاری می
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دا  دخت ر مجته د ب زرگ جنوردیبخانوادگی دم با دمه اینها مربوط بودند  مثال مادر 

د ا ب ود. ک ه آش  نایی و اهللآیتب ود  پدرش اخ د  م یک ی از  اصوفهانی اهللآیو ش یعه  

مراوداتشاخ با این گروه و صنف روحانیوخ زیاد بود و به دمین علت دم شناختش اخ 

دا و تم ایزاتی را بینش اخ دا  ما تفاوتقابل توجه بود! خود به خود با این نو  شناخت

 دیدیم. می

قاب ل دای رسمی و قانونی ولی بعد از پیروزی انقالب   تعدادی از اینها در موقعیت

  آخ زماخ که در زنداخ با او آشنا ب ودیم رفسنجانی هاشمیتوجهی قرار گرفتند! مثال 

تر بود   ولی بع د از انق الب دی دیم ای نبود ن،بت به خیلی از روحانیوخ دم جواخکاره

 نزدیک است! خمینی یخیلی به آقا

 

  هسـت، و آن ایـن کـه  آذینبـهای در مورد آقای مسئله! عموییدانید آقای می

 خمینـیایشان در خاطراتشان کامال حسابگرانه و با حواس جمـع نسـبت بـه آقـای 

 اند.(نوشته ۵۷کنند! )خاطراتی که تا سال قضاوت می

گوینـد کـه وقتـی اسـت، ایشـان می سـاانلوقرینه دیگری که دارم، سخنان آقـای  

اصـال بـا آمـدن کـانون  آذینبـهبـرویم ، آقـای  خمینـی خواستیم پیش آقایمی

نویسندگان و شعرا ... موافق نبود. ولی بعد از آمدن اعضای حزب به ایران، ناگهان این 

 شود! روند عوض می

آمده است، بـه پسـرش  )جدیدا در «هایی به پسرنامه»به نام  آذینبهدر کتاب آقای 

های پس از انقالب کـه ـ که بعدها در پاریس فوت شدـ نوشته است( و نامهزرتشت

اسـت کـه  خمینیمملو از تعریف و تمجید و یک نوع حس عاشقانه مذهبی به آقای 

رهبری ملت را بـر عهـده گرفتـه اسـت و... اصـال مـا آن دقـت و حسـابگری خیلـی 

 بینیم. روشنفکرانه قبل از انقالب را در آنها نمی

قبل از اینکه اعضای حزب به ایران  یعنیای برای شما هم پیش آمد؟ مسئلهآیا چنین 

 چه نظری داشتید؟ خمینیبیایند ، شما نسبت به آقای 
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   اص وا مخ الف  آذینبوهدرست است.  آذینبهبله  برداشت شما درباره نامه آقای

که قبل از انقالب   در آس تانه انق الب  در  یاینها بود! حتی نمی دانم شما متن سخنرانی

 م،  ئلهش  نیدید ی  ا ن  ه؟ آنج  ا دقیق  ا  آذینبووهگرف  ت  از دم  ین اجتماع  ات انج  ام می

در »شود کهرا مطرح می کند! که از طرف حزب  به او یادآوری می «دیکتاتوری نعلین»

پ س از آخ ب ه  « چنین اصطالحی به کار م ی ب ردی و...این زمینه افراط کردی و نباید 

موضع ح زب در قب ال روح انیوخ  گماخ من   یک مقدار تغییر ل ن او ناشی از پایرش

 کنید!بود  نه حس عاشقانه مادبی که شما مطرح می

دا داشتیم و این نه مرب وط واقعیت این است که ما شناخت دیگری ن،بت به مادبی

ای ب ه ای ن آمدخ ما از زنداخ بود . در کتاب خاطراتم دم اشاره و بیروخ 13۵7به سال 

ان ص ار چ پ ب ود و قب ل از دد ه  دارم   پیش از اواسط دده چهل   زن داخ در م،ئله

ت ا ح دودی   1342خ رداد  1۵بود. اما از  حزب توده ایران  در ان صار فرزنداخ چهل

ه بولی دمین طور که جلو می رفتیم  تعداد زندانیاخ سیاسی مادبی رو به افزایش بود. 

 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 

داشتیم  ب ه ای ن  «حزب ملل اسالمی»یا با بعضی از دمین جواناخ  کرمانیحجتیکه با 

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 

 یگ رید یفض ا   فض ا یداخ آمدند   ول یبه م یکیویژه طرفداراخ مبارزه م،ل انه چر

 بود!

طرف دار مب ارز  م، ل انه بودن د   ی، انکه ک نیه صرف اکنم کن را اشاره یالبته ا

کرد  این که از چه نگرشی و از چ ه موض عی بودن د  مه م ب ود. توجه  ما را جل  نمی

و عم ال د م د ر گرودش اخ ب ه ننش، ت دل ما به دا دیچ وقت مائوئی،تموضع مثال 
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 ... پرویز نیک خواه  پارسانژاد  کورو  الشاییم شدند! یایراخ آمدند  بالفاصله ت،ل

م اص ره ش هر »یکی دو تا نبودند! عمر چندانی دم نمی ب رد  چ وخ اس اس کارش اخ 

دای بود و یک نفر روس تایی ب ین اینه ا نب ود  دم ه آنه ا ت ص یلکرده «توسط روستا

آمدن د بالفاص له دانشگاه منچ،تر یا آلماخ بودند! از م رز د م ک ه ب ه ای ن ط رف می

گرفتند و حتی سه س ال د م نکش یده   م ی شدند و یکی سه سال حکم میدستگیر می

ل دا در زندانیم  فراواخ اینه ا بریدند! حاا بدشان،ی آنها دم   یک عده مثل مادا که سا

دانیم چ ه خواد د ش د... باب ا ت و آید  م یایم  از دماخ روز اول که به زنداخ میرا دیده

 سال دیگر... یک قدری آرام باش  دو سه سالی بکش  بعد در چی دلت خواست بگو!

کردیم. اما واقعی ت ای ن اس ت ک ه از دم اخ خوب  درباره اینها ما این طور فکر می

وز اول   ما ن،بت به چریک دا نگاه دیگری داشتیم. بچ ه د ای ب، یار ب، یار تمی ز  ر

را ت م ل کن د! ک ه  یصادق  منتها افراطی ! روی سن  بخوابد  برای اینکه بتواند سخت

گفتم: م ی رحویم صوبوریچریک خوبی باشد  شالق را خوب بخورد! یادم د، ت ب ه 

شود. شما ی ک اص طالحی داری د ب ه ن ام نمی «تص یح خصلت»عزیز من! این جوری 

 «تص  یح خص لت»  ب ا زج ردادخ خودت اخ و ریاض ت کش یدخ    «تص یح خص لت»

د ای تاخ را باا ببرید  به کتاباندیشهشود! شما ورزش بکنید  مطالعه بکنید! مبانی نمی

غ اا خ وب  بهتر دسترسی پیدا بکنید  در عین ح ال د م ج، متاخ را ق وی بکنی د  ام ا

بخورید! دیچ دلیلی ندارد شما آش بخورید  به علت این ک ه ف ردا پ س ف ردا در جنگ ل 

گویم پرخوری بکنید  در حدی که نیاز بدخ د،ت و داری د   آید! نمیچیزی گیرتاخ نمی

 بخورید! 

. که بعد این بچه دا به افراط افتادند! آخ دم دقیقا به ای ن عل ت و دمین طور دم شد

  روپا آمده و آنجا خوشگارانی کردهاز بچه دای مائوئی،ت بینشاخ بود! از اکه چند تا 

حاا آمده به زنداخ   سخت است! ابتدای کار یک مق دار چ پ روی بچگان ه! م ن واقع ا 
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شدند و از گانه مواجه میناجور برای اینها قائل نی،تم  اما با م،ائل   بچه دایخصلت

کردن د ی ده ان، اخ   اطالع ی نداش تند. فک ر میان،اخ و روحیات ب،یار بغ رنج و پیچ

ش ود خصایص ش را دس تکاری ک رد! ان،اخ موجودی ساده است ک ه ب ه راحت ی می

شود آدم تنبل را زرن  کرد! آدمی را که خوشگاراخ است و ب ه ظرف یکی دو روز می

آخ عادت کرده  اصال در خانواده معینی بزرگ شده   دوراخ ت صیل با اف راد مع ین و 

دا شد  پس یک آدم مقاوم و سر فضای معین بوده   حاا که یک شبه عاشق چریکدر 

شود! اصال چنین چیزی نی،ت! باید تمرین بکن د و بای د زم اخ بگ ارد  بای د سخت می

 معتقد بشود! 

ب ود و بع د در  «س تاره س رخ»دای از بچ ه یک ی علیرضا شکوهیخیر! یادش ب ه

پیوس ت  «راه کارگر»دای فدایی شد. از زنداخ که بیروخ آمد   به زنداخ  طرفدار چریک

دم خیلی خیلی با شرف و مق اوم گاران د را زنداخ دوراخ تشکیالتشاخ بود.  م،ئولو 

و مردانه دم شهید شد! او یک وقتی در عادل آباد از من می پرس ید ک ه بیش تر عام ل 

کند یا باوردا و اعتقادات؟ گفتم: تو رستم دستاخ د م م را مقاوم میفیزیکی است که آد

که باشی   اگر به رادت ایماخ نداشته باشی  آخ وقت که زیر ش الق د، تی  درد دارد! 

دارد  دیچ گفتگویی ندارد! حاا بدنت مقاوم باشد یا ضعیف   آنچ ه ک ه ت و را نگ ه م ی

آخ که یک موجی آمده و تو را کشانده   بلکه باور تو و ایماخ توست! نه ایماخ الکی  نه 

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  

خ را اگر واقعا ما به ای ن ب اور رس یده باش یم  آ « سوسیالی،م  یا توحش و بربریت!»

آی د. توانمن دی آدم ب ه درونی کرده باشیم  آخ وقت بله   پارامتر ج،م دم به کمک می

ش ود مب ارزین از کند؛ و به دمین علت دم د،ت ک ه دم واره توص یه میآدم کمک می
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ورزش   رادپیمایی  کودپیمایی و... غفلت نکنند! ضمن این که خود اینها پوششی است  

 کند! ،اخ را دم زیاد میولی در عین حال توانمندی ان

سال گاشته ام  واقعا آخ روزی که در بم خواس تند م ا  7۶خوب  ببینید من ااخ از 

 را بددیم و ص بت بکنیم  من خیلی دلم برای مهن دس یرا روی ص نه ببرند تا جوایز

را گرفتن د ک ه  سحابیتوان،ت باا برود! بعد زیر بغل سوخت!  از یک پله نمی سحابی

که از شما س نش کمت ر اس ت!  سحابی   مهندسعموییباا بکشندش! یکی گفت: آقای 

خندیدم گفتم: خوب  به در حال شاید ما نظامی بودیم  بیشتر دویدیم. گفت: آخ ر مگ ر 

 نداخ بودید! شما چند سال نظامی بودید؟ بقیه اش را که در ز

د ا  ک ه ام به رفقا این است   مخصوص ا ب ه جواخببینید  من واقعا دمواره توصیه

د ب دوخ تردی  « جز این  راه دیگری نی، ت!»معتقدات  ایماخ داشتن به راه   آنچناخ که 

پارامتر اول است. تا این ح د آدم بای، تی باورمن د بش ود! و بع د   فیزی ک نیرومن د  

 توانمندی دا ... .

 

   بـدهیم و خـواهش  ها را ادامـهها در مـورد مـذهبی،آن سیر صحبتعموییآقای

 را هم در آن بگنجانید. خمینی یکنم نظرتان راجع به شخص آقامی

 

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

دای متف اوتی ب ه ان، اخ دس ت شد که ب ث به جریانات دیگری بکشد که چه شناخت

 داد. می

را دم دیدیم!  حجازی عبدالرسو یا  عبدالرضاخوب  در بین این روحانیوخ  آقای 

ک رد  شد و با من روبوس ی میکه چند مادی پهلوی ما بود؛ وقتی که از زنداخ آزاد می

قدر خوب است! یک ی دو م اه  س ه م اه آدم ح بس بکش د و بع د گفت زنداخ  دمینمی

روم بی روخ   برود. چیه که شما تا ابد تو زنداخ باشید؟ من دو م اه کش یدم  ح اا م ی
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توم اخ! گف تم: ن از ش، تت! اص ال  200توماخ ب ود  ح اا ش ده  100منبر من دم اگر 

 بیخودی دم آمدی اینجا! 

به او دادند و او  کمرشکنکه واقعا شکنجة  منتظری یکند با آقاخوب  این فرق می

! اینه ا ب دوخ تردی د طالقوانی یدمچناخ روی اعتقادش باقی ماند! یا یک نفر مث ل آق ا

شاخ با ما  موجبات ایجاد یک فاصله جدی بین ما م ی ش ود ول ی اختالف ایدئولوژیک

در یک مقطع معینی که عبارت،ت از مبارزه علیه ستم  علی ه دیکت اتوری موج ود و ب ه 

ای که آزادی بیاخ در آخ باشد  او بتواند حرفش را بزند  م ن د م وجود آوردخ جامعه

رود. و در این مقطع دم تمایز ج دی د، ت بزنم  این فاصله از بین می بتوانم حرفم را

 و ...!  منتظری! بین شیرازیربانیو  طالقانیبین 

  واقعیتش این است که ما د یچ ش ناختی از او نداش تیم  تنه ا خمینیدرباره آقای 

بعددا  بعد از این که از زنداخ بیروخ آمدیم  بعد از این که رفق ا از مه اجرت ب ه ای راخ 

دای گون اگوخ داش تیم  دایی   حتی با م ادبیآمدند  بعد از این که نش،ت و برخاست

 شکل گرفت.  خمینیای شناخت ما ن،بت به آق

ح زب  ب ه ص ورت تایی د ارگ اخ   آنچه که در دیچ زمانیاما من صری ا بگویم که 

شد  در باور م ن نب ود! و تیتر می «نامه مردم»بود  که غالبا در  خمینیدای آقای گفته

دای درباره سرمقاله بهزادینشانة بارز این مطل    اعتراضی است که من به رفیقماخ 

 کردم!  «نامه مردم»

                بهووزادیرا ب  ردم پهل  وی رفیقم  اخ  «نام  ه م  ردم»دای روزی یک  ی از ش  ماره

دم زیر نظر شعبه سیاس ی و س ردبیر  «ارگاخ»شعبه سیاسی و روزنامه  م،ئولاو  ق

بود.  گفتم: ببینید  این روزنامه چهار مقال ه اص لی دارد  بهزادی دم دکتر «نامه مردم»

است! مگر روزنامه ما ارگاخ ایشاخ اس ت؟ ای ن  خمینیتای آخ مربوط به آقای که سه

 است! چرا باید این طور باشد؟!  حزب توده ایرانروزنامه ارگاخ 
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ب ثی درباره ضرورت دموار کردخ راه دمرادی  دمگ امی  پیش برد انق الب  حف ظ 

وش تن دستاورددای انقالب و از این قبیل.... بین ما در گرفت. گفتم: این ب ث  ج دا از ن

کن د  ای ن مق اات ی ک مقاات است   این مقاات اصال کمکی به این د دف نمی این نو 

 مقدار ما را گمراه می کند  ما یک خط کلی داریم و آخ خط کلی رادنمای ماست! 

کنیم .دمه نیرودایی ک ه در جه ت تعمی ق دس تاورددای درست است  ما تالش می

ن رصه کار کنیم. ممکن است در ای کنند مت د ما د،تند و باید در این عانقالب عمل می

 زمینه بعضی نیرودا اشتباه بکنند  یعنی در مقطع کنونی حت ی لطم ه بزنن د! عین ا مث ل

دایی که در ترکمن ص را به دست گرفت ه رفتاری که دوستاخ چریک فدایی ما با تفن 

لنجار دادند! چقدر ما نش،تیم و با اینها کجنگیدنشاخ در کردستاخ   انجام مییا بودند  

زنید  ای ن دا   دارید دم به خودتاخ و دم به ما   دم به کل انقالب لطمه میرفتیم که بچه

 کار را نکنید! 

ولی یک وقت د،ت که خیر  یک جریانی با یک اندیشه معین و مطال  معین  یواش 

دای مثبت را  ت ت الشعا   گاارد که آخ جنبهیواش سنگینی شعاردا را روی چیزی می

  در  خمینویدمواره گفتیم که پایرش موضع آقای  «خط»در پایرش  ددد . مامیقرار 

 «خط امام»است. ما دیچ وقت طرفدار  «خط مردمی و ضد امپریالی،تی امام»چارچوب 

 «مرگ بر شوروی»  «مرگ بر آمریکا»نی،تیم و نخوادیم بود! چوخ خط امام عالوه بر 

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! 

در  خمینویترین گ روه م ادبی ب ه آق ای چوخ من باردا به رفقایماخ گفتم نزدی ک

است و به خاطر ب، پاریم ک ه اینه ا آخ نی روی س یاه تب ادی آوری  «مؤتلفه»جماراخ  

اند! اصال د،تند که از ددة بی،ت  دمچناخ در ایراخ مبارزاتی را علیه مارک،ی،م کرده

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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و  الدنبونجری انی ب ه ن ام دای تروری،تی  خیلی خطرناک اند! امروز ما شادد روش

 دایش دماخ موقع در ایراخ وجود داشت و ااخ دم وجود دارد! د،تیم  د،ته «القاعده»

اید؟ برای م ن آورده ان د  را شنیده عباسی حسن ترکددانم شما این نوار آقای نمی

گردن د؟ اینجاس ت! نش، ته اس ت! اس تاد می «القاعده»اصال وحشتناک است! کجا پی 

اهلل اکب ر  رانی و یک عده دم وسط کار یکدفع هدانید  یک ساعت سخندانشگاه  شما نمی

گوید: خطر پشت گ وش ماس ت! گویند! صری ا میو تکبیر و مرگ بر ... مرگ بر ... می

را ب ه روزگ ار م ا آورد! ت، ادل و  دای ت و ای ن ب ال! گفتگوی تم دخخاتمیبله  آقای 

گویند  تو من رفش اخ ت،امح تو این کاردا را با ما کرد! دانشجودای ما را من رف می

کنیم  دم ین ااخ د م کنیم  چن اخ م یکردی! ما ب،یج نیرودای خودماخ را چن ین م ی

 بریم! بندیم  از بین میموقع میدرمز را ب ایم  تنگهاش را ریختهبرنامه

کن د ک ه بیخ ودی دارن د دنب ال ت اطائالت ردیف کرده است  آدم فک ر مییک مش

کند که گردند! دمین جا نش،ته است و آزادانه توی کشوری عمل میمی زرقاویآقای 

اند  ای ن س ید را را ریخته پَر و بالَشبیچاره دنوز رئیس جمهورش است! حاا  خاتمی

سوزد! آخ وقت او نامش رئیس اند! واقعا آدم دلش به حالش میبه این روزگار نشانده

  و ی د ای عجچ ه ادانت  CDجمهور این مملکت است  ولی ای ن ج ور آزادان ه ت وی 

 کند؟! بی به این مرد مییغر

شود و این فقط یک استاد دانشگاه به حمایت می باا کنم دقیقا ازخوب  من فکر می

ای است که در سپاه دست دارد  در روحانی ت نی،ت  مجموعه عباسیحسن  نام آقای

کنن  د! و دس  ت دارد  در ب  ازار دس  ت دارد  اینه  ا س  ازماخ یافت  ه و گ،  ترده عم  ل می

آییم  کند که قم ا م یرد تهدید میعنی دایگوید قفردا پس فردا خوادید دید!  صری اً  می

 کنید! آییم.  ااخ دم د،تید! دارید دمه کاردایتاخ را میما فردا می
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ب ود  ی ک  خمینیکه ب،یار نزدیک به آقای  «مؤتلفه دیئت»به در حال وجود دمین 

داشتم  گف تم: ی ک مق دار  بهزادیمقدار دشدار بود! و در واقع در ب ثی که با رفیقماخ 

کنم. خ ط ح زب جان  احتیاط را رعایت بکنید! من در مجمو  خط ح زب را تایی د م ی

درست است. اگر حزبی بخوادد فعالیت علنی و موثر داشته باشد   باید حضور داش ته 

دای گاش ته ب رایش س اخته و باشد! تا بتواند مجموعه آخ تاریخ مجعولی که طی دده

مرداد ای ن ح زب ت وده ب ود ک ه  2۸اند  بزداید! این که در ه و نشاندهدر اذداخ گنجاند

موج  این شک،ت شد! این که در سنوات بعد   این حزب توده بود که موج  چن ین و 

ای ک ه از آقا  این چه ره»داشت تا علنا بگوید یچناخ ... . این حزب باید یک حضوری م

لین تاریخ درس ت ک رده ان د. ح زب این حزب ترسیم کرده اند  آخ چیزی است که جاع

 و برای این  اجرم باید دزینه پرداخت! « این است و حرفش این است!

 

   کنم ، یادآوری بکنیـد! اولـین اگر من درست می گویم، یا اشتباه می عموییآقای

 بود. جوانشیرکسی که از خارج آمد 

 

  .بله 

 

   مطرح کردنـد، آورد!  خمینی آقای نتایج پلنوم شانزدهم و مسائلی را که در مورداو

هایی هم که با ایشان مطرح کردید، از همین موضـع بـود؟ یعنـی فـرق بـین آیا بحث

 و...«خط امام»نیروهای مذهبی، عدم تایید خطی به نام 

 

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

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

 

 مط رح  «جمه وری اس المی»ت عن واخ گفتیم این اصطالحی که ااخ ت  نخیر  ما می

خ وادی ب ا کنیم درست باشد! ما قب ول داری م ک ه نیرود ای ترقیشود  ما فکر نمیمی

کنند  کثیر الع ده د م د، تند  معتقدات مادبی در جریاخ انقالب حضور دارند  عمل می

ی د م یخیلی زیادند و به ل ام وحدت ای دئولوژیک  امک اخ ب، یج ب، یار ب، یار ب اا

کنن د از دم ه دس تجات  سیاس ی  ب ا دم ه تظ ادرات می دارند  و امروز وقتی که اینها

دای گوناگوخ مادبی که ب ه اینه ا سوابق دراز مدتی که دارند  بیشتر د،تند  چه طیف

 می پیوندند  چه آخ باورمندانشاخ  چه آنهایی ک ه واقع ا نیرود ای انقالب ی و در ع ین

د ب ه ای ن پ رچم حال مادبی د،تند  چه آنهایی که فرصت طل  د،تند و امروز که ب ا

ب روند  این یک واقعیت است! اما به خاطر ب،پاریم که این انق الوزد  به این سو میمی

ش ود  تلق ی می «مل ی   دموکرتی ک»اگر از ل ام مضموخ   از نظر حزب یک انق الب 

بای،تی نام خودش را داشته باشد   بای،تی شعاردای خودش را داشته باش د! منته ا 

نی،تیم  درست است   ولی بای د ش عارش را ب ددیم  خواس تماخ را اش ما تعیین کننده

 باید بیاخ بکنیم! 

و...  خمینینبای،تی سه مقاله اش مطال  آقای  «نامه مردم»بنابراین از چهار مقاله 

نی، تند ک ه  حزب توده ایورانباشد. ما مخاطبین خاص خودماخ را داریم. فقط رفقای 

د،تند. ما با چپ ایراخ طرف د،تیم. م ا ب ا چ پ پلمی ک داری م   «نامه مردم»مخاط  

د ای مختل ف دارن د  اینها نیرودایی د،تند که خواداخ سوسیالی، م ان د! ح اا ت لیل

نظرات گوناگوخ دارند  مخالف ت لیل ما د،تند  پس ما بای د ب ا اینه ا ص  بت بکن یم. 

. مخاط  برخی از مق اات م ا مل ت ای راخ  م ردم ای راخ  طرف ص بت ما اینها د،تند

خوادد  ش اه را د م داند  سوسیالی،م را نمیاست که اصال از سوسیالی،م چیزی نمی
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خوادد! بنابراین بای، تی ی ک نگ رش خوادد  یک نظام آزادتر از رژیم پهلوی را مینمی

 باشد. «نامه مردم»دمه جانبة این چنینی در مقاات 

 

   این نبود. جوانشیرنظر آقای ولی 

 

   کشید. کیاکار ما بعدا به رفتن پیش رفیقماخ 

 

  آمد؟ ۵۸اردیبهشت سال  کیا 

 

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

باشیم   بیشتر انعکاس مصوبات پلنوم شانزددم بود  اگ ر درس ت ب ه خ اطرم باش د  

و  گاراند تا رفقا بیاین دخیلی مقاات ساده و سبکی داشت. در واقع یک مقدار زماخ می

 آخ مقاات اساسی و پلمیک ازم  انجام بگیرد.

 

   شـد و  تمـام «نویـد»؟ یعنی عموییشروع شد، آقای  «نامه مردم»از چه تاریخی

 گویم؟شود. درست میچاپ می «نامه مردم»اعالم شد که 

 

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

 13۵7کنم دفت ة آخ ر بهم ن دم به این اشاره شده بود. فکر می «نوید»در شماره آخر 

 بود.  13۵7بود  نه  دده اول اسفند 

چی ز خاص ی نداش ت  فق ط ب ث ی ب ود ک ه ب ا رفیقم اخ  «نامه مردم»خوب  دنوز 

داش تیم. چ وخ آخ موق ع خیل ی مط رح  «جمه وری اس المی»درباره عنواخ  جوانشیر

 شد.می
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را مط رح کردن د. از ط رف  «جمهوری دموکراتی ک اس المی»و...  بازرگانمهندس 

و... مط رح  «جمهوری دموکراتیک ت وده ای»و بعضی دا   «جمهوری دموکراتیک»  چپ

نداریم  ولی ب ه د ر  «اسم»شد. ما معتقد بودیم که ما دعوای و ب ث دای گوناگوخ می

باید م توای یک مرحله تاریخی معین باشد. اگر ما اعتقاد بر این داری م ک ه  «نام»حال 

ن پ،  وند ی  ب  وده اس  ت   ا کی  راتکب  وده و انق  الب دمو یای  ن انق  الب   انق  الب مردم  

ن انقالب اصال اسالمی بوده است! و ح ال آنک ه ب ار آخ را چ پ ب ه یا یعنی «یاسالم»

  درب اره انق الب کسورویق ول دوش کشیده است! ح ال اگ ر می وه چین ی ش ده  ب ه 

 رار شده است. کت یمشروطه   حاا دم اینجا دوباره تاریخ به نوع

گف تم: از  جوانشویرام  آخ موقع دم به رفیقماخ خوب  این را باردا من تکرار کرده

  چپ یا اعدام شد   یا در زنداخ بود یا در به در ب ود! ول ی ای ن 1332مرداد  2۸بعد از 

آقایاخ   به تعداد م،اجد   بلندگو داشتند و از دماخ جا پای ه د ای آین ده خودش اخ را 

در قبال اینه ا ب ه خ رج    نهایت انعطاف را دم «ساواک»و  پهلویدرست کردند! رژیم 

 داد!  آنهاومت را دو دستی ت ویل کموقع دم حداد! و ب

را دس ت نخ ورده  «اداره دش تم س اواک» فردوسو بعد ما مطلع شدیم که آق ای 

ک ه امپریالی، م   ب ه  یت ویل آقایاخ داده است! یعنی توافقاتی انجام گرفت. واقعا وقت 

و یخصوص آمریکا متوجه شد که ش اه دیگ ر مان دنی نی، ت و نی از ب ه ی ک آلترن ات

شرو  ب ه ت الش ک رد! در س طح ب اای  13۵۶قجایگزین  دارد  خیلی کوشید  از سال 

آمد   امامیشریفآمد  بعدش  هویداجای  آموزگاردایی انجام گرفت  جاییرژیم جابه

گوی د می صودیقیرا بیاورند.قالبته    صدیقی آمد  کوشش کردند دکتر ازهاریبعدش 

اش د م... ب ه د ر ح ال اخ تالف بینش اخ افت اد  من نپایرفتم! ولی پایرفته بود  کابین ه

کنیم ک ه بگاریم  مادیت این دوستاخ ملی ما دم یک مق داری...! م ا دمیش ه س عی م ی

 ! بختیارحرمتشاخ را حفظ بکنیم!   خوب  رسید به 



  

9۶ 

ت وات را در آخ سطح متوقف کند! ولی واقعا به این آمریکا خیلی کوشش کرد که 

ه دا قبل فرادم آم دجه رسید که در ایراخ غلیانی رخ داده است که زمینه دایش سالینت

است  تود  میلیونی را ظرف یکی دو ماه نمی شود ب،یج ک رد  ی ک زمین ه ت اریخی از 

 روشن بود: ل ام اندیشه فرادم آمده است! خوب  ح،ابش با دو دوتا چهارتا 

دا او را آم اده ک رده ! یعنی مامور اینها نبود که طی سالخودش بود خمینیآقای 

د ا آدم باشند و حاا بخوادند ت ویل بددند! خیر  اما ک،ی ب ود م ورد پ ایرش میلیوخ

خرداد در جامعه چهره شده است! تبعید دم شده   و ای ن جری اخ  1۵این مملکت که از 

د ر ق در بگوی د  قتصادش  در مملکت ادامه پیدا کرده است. ولی ضد کمونی،ت است! ا

   دماخ اقتصاد سرمایه داری است!  «اقتصاد اسالمی»

در زمینه اقتصاد نوش ته اس ت    صدرمحمدباقر شما واقعا کتاب دایی را که آقای 

و بقی ه نوش ته ان د   قدر واق ع  بواهنر  بهشوتید ایی ک ه بخوانید! چه آخ و چه کتاب

 اند  دماخ است! دای او را ت ت عنواخ نظرات اقتصادداناخ آوردهرونوشتی از نوشته

 خمینویجای دیچ نگرانی نی،ت که اگ ر آق ای  یدارهیسرما یایبنابراین از نظر دن

 بیاید  مهم این است که با این آقایاخ طی قرار بکنیم که ارتش ایراخ را دست نزنند!

 

   گفتید؟ کیاشما تحلیلتان را، چنین مضمونی را به 

 

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

 12کردیم! به ویژه آخ منظره چرا  ما اح،اس نگرانی می «بودخاسالمی » م،ئلهدمین 

که دیدیم چقدر راحت اینها  یک گ روه چ پ  خمینی یبهمن  موقع استقبال از آمدخ آقا

را دوره کردند  و کنار زدند   فکر ک ردیم در آین ده د م م ا ب ا چن ین مش کلی مواج ه 

   از جانبی واقعیت بود   از جانبی پایرش این واقعیت دشوار بود ! د،تیم . خوب
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ل ی رفقای ما که از مهاجرت آمده بودند   این واقعیت را راحت پایرفتند. ولی ما خی

ل  دا در زنداخ با اینها زندگی کرده و به این مطبرایماخ پایرش آخ سخت بود. ما سال

دایی را بای، تی ی داری م   ی ک مرزبن دیرسیده بودیم که ما با اینها ی ک ح د و م رز

خ کردیم  یا در زنداخ مرت  در حال اصطکاک بودیم   ک ه از آرعایت بکنیم که اگر نمی

به  .شدیم. ما این مرز را دمواره حفظ کردیم کردیم   یا اینکه در آنها حل میپردیز می

بود و ی ک ع ده دمین علت دم در یک عرصه کالخ  اگر آنجا یک کموخ بود  یک زنداخ 

 م، ئلهمعدودی در حدود سیصد  چهار صد نفر  حاا در عرصه ی ک کش ور اس ت و 

 دا آدم است و سیاستگااری گ،ترده ...میلیوخ

 

   چه بود؟ کیانظر 

 

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

اش روی عنص ر م ادبی کیوااین امر اعتقاد داشتیم  ولی ترکیبش قابل توجه ب ود ک ه 

قائ ل  خمینوی کرد  یعنی جایگاه خاصی برای نیرودای م،لماخ طرفدارخیلی تاکید می

 بود!

 

  چرا؟ 

 

   در بعضی مواقع تغییری در ترکی   نیرود ای اس تراتژیک اتخاذ تاکتیک دا  اجرم

تاخ را تعری ف کنی د  یک ی از پارامترد ایش  خوادی د اس تراتژیددد. شما وقتی میمی

  نیرودای عم ده  ن استراتژی د،تند   نیرودای اصلیتوضیح نیرودایی است که در ای

ش  وند. ام  ا ینیرود  ای کمک  ی   نیرود  ای دش  من و ... اینه  ا در اس  تراتژی تعری  ف م

آید که شما الزاما بای،تی تاکتیک دای خاص ی را دای تاریخی معینی پیش میموقعیت
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اتخاذ بکنید. در اتخاذ این تاکتیک   بر اساس آخ تعریفی که از نیرودا ک رده ای د  آث ار 

 آید که حتی مقداری از آخ دور می شوید. ملموسی پدید می

ی ف نیرود ای دوس ت  دم راه و دمگ ام   در به گماخ من   بعد از انقالب  ای ن تعر

دا یک مقدار اثر ن امطلوبی گااش ت. ب ه نظ ر م ن   کیتک  اتخاذ روش و تا یاتخاذ مش

بهایی بیش از آخ حدی که در خور بود  برای روحانیت قائ ل ش د !  کیانوریرفیق ما 

دان،تم که دستخوش یک اح،اس ات م وقتی بش ود ی ا را دوشیارتر از آخ می کیامن 

احیانا فری  یک دسته  شعاردای مردم پ،ند   عامه پ،ند را بخورد! خوب  وقت ی ک ه 

ح رف  « دست پینه ب،ته ددقاخ   بهترین س ند م الکیتش اس ت!»درباره  خمینیآقای 

زند  باید بداند که این خیلی دم بیانگر اعتقاد این چنینی نی،ت. ی ا وقت ی ک ه ک، ی می

 دایشاخ را بزنند...توانند حرفدا دم میگوید که مارک،ی،تمی خمینیمثل آقای 

 

  کند!در صورت عدم توطئه ، یعنی شرط را خودش تعیین می 

 

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

گفتم به نظر من ش ما کوت ادی  کیاداشتند. من بعددا به  خمینیتاریخچه زندگی آقای 

شناختیم. اکتفا کردیم به دمین شعاردایی ک ه را بیشتر می خمینیکردید! ما باید آقای 

و  «س نتو»د ا   در برخ ورد ب ا داده است  قاطعیتی که در برخورد با شاه و آمریکایی

دای مثب ت او ب ود ول ی چ را بیروخ ریختن م،تش اراخ نش اخ داده. اینه ا دم ه جنب ه

ن ک ه در ی ک چن ین ی چی،ت؟! به وی ژه ا خمینی یبررسی نشد که سابقه تاریخی آقا

 موقعیت استثنایی قرار گرفته است!

این است که وقتی یک شخصیت کاریزماتی ک در راس ی ک جن بش انقالب ی  م،ئله

شود! نقش شخص یت گیرد  در مقاطع معین   دمه چیز منوط به تصمیم او میقرار می

   اینجا خیلی خیلی گویاست! در تاریخ
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کند ول ی در مق اطع مع ین ت اریخی  دا را خلق میدرست است که تاریخ شخصیت

معل وم   خمینویاین شخصیت دا تعی ین کنن ده د، تند! واقع ا بای، تی گاش ته آق ای 

شد! که  بعددا ما مطلع ش دیم ایش اخ از دد ه بی، ت  در ارتب اط نزدی ک ب ا آق ای می

ک رده اس ت. ب ه د ر دای وی ژه از جان   او اج را میبوده است. ماموریت بروجردی

 جهت... .

 

  خواهیم که خیلی هم منفـی در نظـر بگیـریم، علت این فرصت طلبی ...، حاال نمی

چـی  کیـاعلت این رفتار اپورتونیستی )اگر بخواهیم لغات چپ را به کار ببریم( رفیـق 

 بود؟ یعنی امید داشت که نخست وزیر شود؟

 

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

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 

اش را در کمونی، تی علن ی وج ود داش ته باش د و مب انیآید که یک ح زب فرادم می

ای نشود  اختیار تود  مردم  قرار بددد! چوخ اگر این حزب توده ای نشود  چپ   توده

است! بُردش خیلی کم است. یک عده روشنفکر را با خ ودش دارد  ب ه  «م فل»دمیشه 

کند  م نطقش تا می کند  دودوتا چهارعلت این که روشنفکر با قضیه تعقلی برخورد می

ص ه فعالی ت روزم ره و ت اریخی  پ ایرد! ول ی در عرش ود  میشنود  ق انع میرا می

دا را ارائ ه باشد که ای ن برنام ه «حزب»دا و ... د،ت و باید دا  شعاردا و برنامهتوده

خوادد . بیایید مقای،ه کنی د خوادم  او این را میه : من این را میککند و توضیح بددد 

 تواند آینده را برای شما درست ترسیم کند؟! کدام میکه 
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حوزب دایی ک ه این امر تنها در شرایط فعالیت علنی امکاخ پایر اس ت! ای ن ریش ه

اش در دد ه در تاریخ جنبش چپ ایراخ گااشت  آخ چند سال فعالیت علن ی توده ایران

دای ب، یار زی ادی داش ت  دم ین بی،ت بود  درست است که آخ زماخ دم م دودیت

دا د ا را واقع ا چ اقو خ ورده ب ه بیمارس تاخختند  چق در م ا جواخیردا میچاقوکش

ر کت ک خ وردیم! در س نین بردیم ! خود ما به عنواخ اعضای سازماخ جواناخ  چقدمی

رفقای  افتادند به جاخ ما که اگردایی اینها میسالگی... واقعا با چناخ چماق17   1۶  1۵

 کردیم! کردند   دماخ جا جاخ به جاخ آفرین ت،لیم میکارگرماخ از ما حمایت نمی

 دای علنیت کمک کرد که این اندیشه به میاخ توده مردم برود  و به واقعدماخ سال

ه ک انش   بلی دقیقا ح،اب شده بود! ن ه اندیش ه ش اه و اطراف 27بهمن سال  1۵توطئه 

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...!

ت   بع د از س ال د ا اختن اق  جامع ه ب ه خوب  حاا دم در ایراخ انقالبی شده اس 

ای رسیده است که فردن  انقالبی بتوان د در داخل ش گ، ترش پی دا بکن د. ای ن مرحله

گرفت  مطبوع اتی ک ه چ اپ دایی که در میشد  ب ثجزوه دای مختلفی که نوشته می

 هب ود  بلک  حزب توده ایورانشد  اینها نه آخ چهره تام و تمام چپ ایراخ   منجمله می

تازه شرایطی پیش آمده بود که دمه عجله داشتند سریع جلوتر بروند! آخ جریاخ چپی 

 ای آخ را به حرکت در می آورد   می خوادد حقوق خلق کرد را بهکه رادیکالی،م ویژه

 دست بیاورد  حقوق ترکمناخ  حقوق خلق عرب و آذربایجاخ و... 

ل بش را دوخت ه بودن د  دای س ال خوب  به در جهت در جریاخ سیاسی ک ه س ال

دست و پایش را شک،ته بودند و اصال امکاخ حضور نداش ت  ح اا ک ه یکدفع ه دم ه 

دای شود گف ت آزادی   د رج و م رج س الچیز به دم ریخته و نوعی آشفتگی  که نمی
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خوادد موقعی ت خ ودش را اول انقالب بروز کرده   حاا در این روند   در جریانی می

 این فرصت را مغتنم شمرد.  تثبیت بکند! حزب دم

س ال دیگ ر...  آخ دو س ال  2گفتن د قکنم که غالب ا رفق ا میمن واقعا فراموش نمی

 سال دیگر...  یعنی دماخ موقع دم م ا اص ال امی د اینک ه 2گفتند قگاشت  دوباره میمی

ی دان،تیم روند ب ه س وی خراب تداوم داشته باشد و بتوانیم ادامه بددیم  نداشتیم! می

  یطلبرود. یعنی این نی،ت که واقعا آخ اغتنام فرص ت  ی ک اپورتونی، م قفرص تیم

نج ا ریشه دار و باورمند باشد! نه   منتها لطمات آخ را باید م ی س نجیدیم. در واق ع ای

باید ح،اب دزینه و فایده   توسط یک جریاخ سیاسی و ردبری اش انجام بگی رد؛ آی ا 

 اید دستخوش یک چنین م اسباتی بشود.لطمه اصولی نمی خوریم؟ اصولیت نب

 

   پس این طور شد که برای اولین بار شما نظرات خودتان را کامل کنـار گذاشـتید و

 را پذیرفتید. کیانظرات 

 

  تا حدودی 

 

   ز حدود دیا، االن من می خواهم از شما در مورد وقایع تاریخی که  عموییآقای 

 تا آمدن رفقا رخ داده، بپرسم.  ۱۳۵۷ماه، اواخر دی ماه 

 شما چند بار دانشکده حقوق رفتید؟ دو بار یا یک بار؟

 

 یک بار 

 

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

چنین کاری را دیده بودند. بعددا فهمی دیم آخ ک، ی ک ه غالب ا م ا را ای ن ط رف و آخ 

. بچ ه خیل ی  عراقوی رحویماین ماموریت را دارد! بله   «نوید»طرف می برد  از طرف 

دایی که یک زم انی در دوره تواند اظهار تاسف نکند!  از بچهفعالی بود  آدم واقعا نمی

خواستند دواپیمارب ایی بکنن د  بع د در زن داخ ب ه ح زب شاه جزو گرودی بود که می

را پیدا کرد و وفادارانه ب ا  «نوید»پیوست و از وقتی که از زنداخ بیروخ آمد  خیلی زود

کرد. و بعد از انقالب که ما از زنداخ بیروخ آمدیم  او دمواره با ما ب ود  می کار «نوید»

دایی که م ن ب ه نق اط مختل ف ای راخ واقعا زحمات ب،یار زیادی کشید  اکثر م،افرت

     ش ید! و کیزحم تش را م عراقوی رحیمدادم  دمین آقای برای وظایف حزبی انجام می

ای ک ه است که جوانی با یک چنین شور و عالقه   با یک چنین س ابقه برای آدم سخت

ازد ک ه ی اد ک ردخ از او ای از او ب،عمری به پای آخ گااشته  بعد شرایط زنداخ چهره

 سخت باشد!

س وار ش وید ب رویم »آمد و گف ت:  عراقی رحیمبه در حال یک روزی دمین آقای 

مند د،تند شما را ببینند! دم شما فضا را دا دم عالقهببینید و بچهدا را دانشگاه و بچه

ای تنظیم و از قبل ف رادم ش ده بدوخ اینکه اصال اطال  داشته باشیم که برنامه « ببینید.

د  ای مختلف  ی بودن  د و د  ر ک  دام ب،  اطی داش  تند   اس  ت! رفت  یم ب  ه دانش  گاه. گروه

دانشکده حق وق د دایت کردن د. جمعی ت  دایشاخ و... ما را به طرفجزواتشاخ و کتاب

 زیادی سالن آنجا را پر کرده بود و عده زیادی دم بیروخ بودند.
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  چه کسانی با شما بودند؟ 

 

   ب ود  درس ت  بواقرزاده  زن ده ی اد منشکی  زنده یاد حجریمن بودم و زنده یاد

نب ود و ب ه  شولتوکیبود یا نه ولی احتماا ب وده اس ت. ول ی  ذوالقدریادم نی،ت که 

 .... خاوریکرمانشاه رفته بود و رفیقماخ 

 

  هم ... آذینبه 

 

    بود. خوب  برای ما جال  بود که ب دانیم چ ه مراس می  خاورینبود   آذینبهنخیر

 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 

آنج ا ب ود  طنزپ رداز آخ  سیاو  کسراییافراد مختلفی روی ص نه  حضور دارند   

و جواخ دیگری بود که گوین دگی خیل ی ق وی داش ت  بع ددا  فریدون تنکابنیزماخ   

ک رد  ص دای خواند   بیشتر به صورت دکلمه مطال  را ادا میاشعار ایام انقالب را می

 کردند. خیلی خوبی دم داشت. این افراد روی ص نه بودند و داشتند برنامه اجرا می

 و،تید  شلوغ است و آمد شما اینجا ناراحت د»یکی دو تا از دوستاخ آمدند گفتند: 

ی، تادیم ما را به طبقه باا ددایت کردند. نگو که اینها برنامه داشتند! ما ا « رفت د،ت!

ای باشیم و بعد دم ب رویم. خ وب دیگ راخ دارن د برنام ه ش اخ را اج را که چند ل ظه

ی م ا مکنند و... ما چه دلیلی دارد اینجا باشیم؟! که یک وقت دیدیم که از بلندگو اس امی

کنیم ا حضور دارند و از آنها خوادش میدا اینجاطال  پیدا کردیم فالنی»قرائت شد که 

 جریاخ چی،ت؟  « که تشریف بیاورند اینجا!
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خودش اخ  »ما جلو رفتیم   ما را معرفی کردند . از پ ایین ص دادایی بلن د ش د ک ه 

رفی کردیم و من چه فرقی داشت ؟! در کدام خودماخ را مع « خودشاخ را معرفی کنند!

کم وخ  یکمی بیشتر حرف زدم  بنا به عادتی که در زنداخ کرده بودم  چ وخ س خنگو

 بودم و مطال  رفقا را می گفتم  اشارات مختصری کردم. 

اش را بخواند و در مقدمه «آرش کمانگیر» شعراظهار عالقه کرد  سیاو  کسرایی

 خسورو روزبوهکه: آرش کمانگیر در شرایط ویژه دده س ی  پ س از اع دام  بیاخ کرد

  «ک ولی»پخ ش ش د!  «ک ولی»اش سروده شد و جزوه اش دم با نام م،تعار سراینده

توان،تم با نام خودم دای مدید اسم م،تعار من بود  چوخ این گونه اشعار را نمیمدت

را م ن ب ه « آرش کم انگیر»بیروخ بددم! و برای اولین ب ار اس ت اع الم م ی ک نم ک ه 

 ام! سروده خسرو روزبهمناسبت اعدام 

م ی ب ود ت ا  1337انی س ال به واقع  این سروده تاثیر شگرفی داشت! آدم باید زند

  چه تاثیری داش ت!  آذینبهمطلع بشود که آخ جزوه کوچک  با آخ مقدمه جال  توجه 

 دانم شما این جزوه به دستتاخ رسیده یا نه؟نمی

 

  .اصلش را نه ، ولی ما خودمان در دانشکده توزیعش کردیم 

 

  با دماخ مقدمه؟ 

 

  نه، فقط آرش کمانگیر. 

 

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

...! ش ما  آر  کموانگیرکمانگیر  ولی دست کم ی از آخ ن دارد! خیل ی س نگین! و بع د 

ای ک ه در ای ن جامع ه و خاک م رده 133۶در سال  روزبهدانید  بعد از دستگیری نمی
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فضا را تکاخ داد! خیلی دشوار اس ت  قب ل از  1337سال  «آرش کمانگیر»پاشیده شد  

دای فراواخ بود. روزی نب ود مرداد  یک دوراخ پر شور و التهاب با فعالیت 2۸کودتای 

د ای ح زب  که در این مملکت میتین  و تظادرات و حضور زنده مردم  اع م از فعالیت

  اع دام د ا و  د ا و... نباش د! بع د کودت ا ب ه دنب ال کودت افعالیت احزاب مختلف  ملی

 دا  گرفتار شدخ شبکه دا پشت سر دم ! سرکوب

گویم بیشتر متوجه حزب شده اس ت. از اح زاب دیگ ر د م البته این فشاردا که می

د! اتف اق خاص ی رخ ن دا «پاخ ایرانی،ت»یا  «حزب ایراخ»گرفتند  اما برای آنها مثل می

داش ته  ای نداشتند که خیلی خیلی بازتابم،ئلهچوخ اوا اینها کثیر العده نبودند  ثانیا 

 باشد. ولی درباره حزب  امروز این شبکه  فردا آخ شبکه و به دمین ترتی ... . 

به صورت یگانه امید جنبش انقالبی ایراخ در آمده بود و واقعا رسوخ  روزبهدیگر 

لیم شده بودند  به ق دری دستگاه اطالعاتی   از طریق خریداری کردخ عناصری که ت،

 روزبهزیاد شده بود که دیچ جای امنی باقی نمانده بود! بعددا من اطال  پیدا کردم که 

جا دا را به سر می برد. مرت   جاب هدای شمال تهراخ   ش در منطقه ونک  در این تپه

 ت! شد  امکاخ نداشت دو ش  در یک جا باشد! کار ساده ای نی،می

امیدوارم برای شما پیش نیاید! زندگی مخفی  شرایط ب،یار ب،یار دشواری دارد ! 

ه تاخ را انجام بددید  از جان  دیگر ل ظه ب خوادید وظایف تشکیالتیاز جانبی شما می

رود! به دمه چیز مشکوک د،تید! حتی بیش از آخ حدی که تاخ میل ظه بیم دستگیری

ش ود ش ما اح، اس ای کوچ ک س ب  میشوید! یک ص دباید بدبین باشید  بدبین می

امنی بکنید و زود ترک م ل کنید. مگر م ل دیگری ذخیره د،ت که آدم ب رود؟ ی ک نا

 جا  دوجا  سه جا  بعد از سه ش  تمام می شود . 

در این فاصله   خیلی روزدای سختی را گاراند. ولی ب ه د ر جه ت   س ال  روزبه

که دستگیر شد واقعا ب،یاری از امیددا ب ه نومی دی گرایی د! و وقت ی ک ه آرش  133۶
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سرود و آخ نقش حماسی که برای او قائل شد  مثل ای ن  سیاو  کسراییکمانگیر را 

دایی ک ه بع د از ای را در رگ جاخ دا دمید! به واقع ما شادد بودیم بچ هکه خوخ تازه

یاد  خسرو روزبهو از  «آرش کمانگیر»آمدند   با چناخ عشقی از می به زنداخ 37سال 

 دا این را دیدیم! کردند که ما بعددا در چریکمی

پیش ما آمد   با م ن روبوس ی ک رد و  رحیم صبوریآید اولین روزی که یادم می

را در آغوش گ رفتم! خندی دم و گف تم: ن ه    روزبه  مثل این که من عموییگفت: آقای 

 قهرماخ ملی ماست!  روزبهچیز دیگری است   روزبه

ما با دو مراسم مواجه بودیم  یکی انجام مراسم سنتی ن وروز  133۵0نوروز سال 

ما مراس م ن داریم  »دای چریک معتقد بودند که و یکی شهادت رفقای فدایی ماخ . بچه

ما اعتقاد داشتیم ک ه م ا ت  ت د ر ش رایطی ای ن مراس م را برگ زار  « ما عید نداریم!

 دایم اخ را ب زنیم. یعن ی امک اخای است برای اینک ه حرفکنیم!  چرا که اینجا بهانهمی

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 

دایشاخ دم شریکیم ولی خاطره گرامی این مملکت د،تیم  با مردم د،تیم و در شادی

 کنیم! پس ما می توانیم مراسم داشته باشیم. ایماخ را دم اینجا یاد آوری میشهد

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. 

برای ما ص  بت بک ن! گف تم:  روزبهاز  عموییگفت: آقای  رحیم صبورییادم د،ت 

و... ب رای م ا بگویی د   رفق ایی ک ه در  علی اکبرخیلی خوب  شما یک مقدار راجع به 

 سیادکل شهید شده بودند  ما واقعا اطال  کمی داریم! 

  امیر پرویوز پویوان  از  مسعود احمدزادهشناختیم  مثال از دیچ کدامشاخ را نمی

دان، تند. ح اا  ص رف دان،تیم. متاسفانه خود اینها دم چیز زی ادی نمیدیچ چیز نمی
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من د نظر از شناخت شخصی ایشاخ  از آثارشاخ دم اطال  زیادی نداشتم. خیل ی عالقه

برای م ا توض یح  «دم استراتژی  دم تاکتیکمبارزه م،ل انه. »بودم که رفقا راجع به 

شاخ بود و د م بددند! بعد معلوم شد که نه  این رفقا که شعارشاخ این بود  دم تاکتیک

دان، تند! شاخ بود  توضیح روشنی نداشتند! یا اینکه منطقش چ ی ب ود؟ نمیاستراتژی

زوه که دمین شود. جشود طی چند جمله آخ را بیاخ کرد  ولی این جزوه نمیظادرا می

 چند کلمه نبود. 

شود درک کرد که یعنی چه؟ و خوب  از ف وای مطل  زود می.  «رد تئوری بقا »یا 

ش ود فهمی د ک ه از نظ ر آنه ا د ر رسد به مبارزه چریک ش هری! خ وب میاز آخ می

دم ه ت الش ت و ب رای حف ظ »ای جز این   مردود است! و مبارزه سیاسی  یعن ی شیوه

ی ک منطق ی  یشود! جزوه باید بر مبن این مختصر  یک جزوه نمیولی ا «خودت است

 باشد! به در حال  اطال  چندانی نبود! 

دای ب ا ص فایی د، تند! م ا اما خود این  برای من بی انگر ای ن ب ود ک ه چ ه بچ ه

دای مارک،ی، تی  مث ال آوردخ از دا را با مطالعاتشاخ در زمینه کالسیکمارک،ی،ت

دانن د؟ دا خوانده اند؟ چق در میو اینکه چند جلد از این کتاب لنینو  انگلسو  مارکس

ش ناختیم! شناختیم. اما  اینها را با این صفایشاخ و با این سالمت و صداقتشاخ میمی

با دمین مختصر رفتی جانت را در مقابل گلوله ساواک گااشتی! من واقع ا ش ناختم را 

ام ب ه دس ت آوردم و تجرب ه زن دگیدای چریک  از دماخ برخورددای اول از این بچه

 ام.دم نشاخ داد که درباره آنها اشتباه نکرده

 

   نه،  د یا اینکههای چریک هم در آن مراسم با پالکارد و ... بودن، بچهعمویی آقای

 های فدایی هم هستند؟فقط حضور داشتند؟ به شما گفتند که مثال بچه

 

  .نه معرفی نکردند 
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   آمد باشند؟ شما کسی را آشنا ندیدید؟نمیبه نظر 

 

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

آید. بیروخ بودن د  چیزد ایی داش تند   دای دیگر چپ من یادم نمیفدایی بودند. از بچه

که ت  ت عن واخ  «سازماخ انقالبی»دای ب،اط داشتند. جال  اینجاست که به ویژه بچه

من متهم می کنم کمیته »آنجا بودند  اساس چیزی که ارائه داده بودند کتاب «رنجبراخ»

بود! یعنی اص ال ب ه ای راخ آم ده بودن د    کشاورز جزوه دکتر «مرکزی حزب توده را

گویی رسالت اینها فقط و فقط دش نام دادخ ب ه ح زب  «حزب توده ایران»برای افشای

 بود!

 

  مراسم چیز خاص دیگری که نداشت، داشت؟ 

 

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

کردخ عار خواستند. خوب  خیلی خیلی با شور مواجه شدیم  دمه جمعیت دست د ا را 

گی رد و تکاخ می دادند و... معموا در فضای انقالبی  شور انقالبی خیلی خیل ی اوج می

  دوشیاری در اینکه آخ موج   فراتر از آنچه که باید باشد نرود   خیلی ادمیت دارد!

کنند ول ی وقت ی ک ه در خیلی مواجه شدم با مبارزینی که در حد معینی مبارزه می

ددند ک ه وقت ی گیرند  اصال یکپارچه آتش می شوند و شعاردایی میاین فضا قرار می

 گوید: خودم دم متوجه نشدم که این چیزدا را گفتم!  پرسی مییک ساعت بعد می

 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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چن د س ال ص بت من عمدتا تکیه بر این داشت که سخن بر سر این نی،ت که م ا 

زنداخ کشیدیم و چه رژیمی سرنگوخ شد   سخن ب ر س ر راه م ا و ت الش و کوش ش 

گ اه نکن یم خ ارج از ای ن س الن ماست و این که چه وظ ایفی در براب ر م اخ اس ت ! ن

دایی د،ت  ک،اخ دیگری د،تند و بر مبن ای اتهام ات ن، بت ب ه ح زب س خن ب،اط

از سوسیالی،م د،تند  اگر در چن ین  گویند؛ اینها ک،انی د،تند که مدعی طرفداریمی

 ای صداقت باشد  ما در قبال اینها وظیفه داریم. چیزی حتی ذره

دایی که آنجا کردم را خوب به خاطر دارم  چوخ واقعا باورم ب ر ای ن ب ود ص بت

     توان د موجودی ت قاب ل ت وجهی داش ته باش د! در در ص ورت وح دتش می «چپ»که 

اق ع مقتض ی از ط رف دش منانش دایی است ک ه ی ا در موپارهغیر این صورت   پاره 

اینکه دمچناخ به صورت یک جزء کوچک و ک م اث ر در جامع ه ب اقی  یاشود حاف می

شود  ولی اینکه ب ه ص ورت ی ک ماند . فقط برای مدت معینی حامل یک اندیشه میمی

 شود! جریاخ سیاسی قابل توجهی بشود  فقط در وحدتش ممکن می

 

  کـزی ، نوشته شده که دفتر حزب، قبل از آمدن اعضـا ی کمیتـه مرعموییی آقا

 تاسیس شده و تابلویش باال رفته بود.

 

  .بله 

 

  شما در تاسیس این دفتر مشارکت داشتید؟ 

 

  امروز اشاره کردم  از جمله چیزد ایی ک ه رفق ای  یدماخ طوری که در بدو گفتگو

اش کردم   از ما ای که فرستاده بودند و من رمزگشاییردبری حزب   در دماخ جزوه
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شود؟ آی ا خواسته بودند   یکی دمین ایجاد م لی آزمایشی بود که ببینیم آیا ت مل می

 شود آخ م ل را نگهداری کرد؟ می

  واقعا امکانات ما خیلی م دود بود  یعنی در واق ع ما به خیلی جادا مراجعه کردیم

از انگل، تاخ  کامیوابدیچ بود! ما حتی جایی برای زندگی کردخ نداشتیم! که رفیقم اخ 

ک ردیم  چ ه برس د ب ه اینک ه آمد و آپارتمانی داشت که ما چند نفری آنجا زن دگی می

جایی را بخوادیم برای حزب فرادم کنیم! خوب  به خیلی از دوستاخ   آشنایاخ گاش ته 

 رفتیم.  هرمز محمودپهلوی زنده یاد  خاوریمراجعه کردیم و سرانجام من و رفیقماخ 

جمعی ت »س ابقه دیرین ه ای دارد   م دتی در دد ه بی، ت دبی ر ک ل  هرمز محمود

ای م ا ب ه دای رفقای ت ودهبود  یکی از وکالیی بود که غالبا در دادگاه «دواداراخ صلح

ی خ ودش کرد و دمچناخ پایبن د ب ه د وادارعنواخ وکیلشاخ شرکت و از آنها دفا  می

 بزنیم.  هرمزماند. ما گفتیم سری دم به 

خوادیم دفتری برای ح زب ت دارک ببین یم و با او ص بت کردیم و گفتیم که ما می

خ آین د   دفت ری برایش اببینیم که آیا امکاخ پایر است یا ن ه؟ و رفق ا ک ه از خ ارج می

 آماده شده باشد . 

  مهن دس هرموز جمشویدی دارم  گفت: واهلل من امکانات چندانی ندارم ول ی ب رادر

در بخش غربی اروپا  با شبکه حزب ارتباط  جمشیداست و از آلماخ آمده و ظادرا دم 

آذر به اتفاق ی ک مهن دس دیگ ر  س اختمانی را ب اا  1۶داشته است و حاا در خیاباخ 

اند . به تازگی ندیدمش ولی تا آنجایی که اطال  دارم   تقریبا آماده است  فقط ی ک برده

... با او ص  بت سری کاردای داخلی دارد  مثال رن  آمیزی  سی،تم حرارتی و تلفن و

امکان ات م الی م ا در واق ع در ح ال  »کنم ببینم چه کار می توانم بکنم. به او گفتیممی

  «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 

او گفتم که چند میلی وخ م ال خ ودت و اج اره مختص ری را طلبکار د،تم  به  جمشید

رفق ا  تعیین بکن تا حزب این اجاره را مادیانه به تو بددد. او دم گفته است که باشد ت ا

 بیایند. 

 م، ئلهدان،تیم ولی به در ح ال روی ای ن ما در مورد م،ائل مالی حزب دیچ نمی

 توافق شد و قرار شد برویم آنجا را ببینیم. 

بود. ما دیچ فک ر نم ی ک ردیم چن ین س اختمانی را  حجریبود   خاوریدم  من بو

ببینیم! ما دنبال دکه ای   جای کوچکی بودیم که تابلویی بزنیم و در روز ب رویم آنج ا 

کردیم . با یک ساختماخ چند طبقه که موقعی ت م ل ی آخ بنشینیم. داشتیم آزمایش می

  ح، ابی  ب ا درست روبه روی در غربی دانشگاه تهراخ است  یک ساختماخ مناس   

کردیم  ص بت می خاوریتعداد زیادی اتاق روبه رو شدیم! اصال یادم می آید آنجا با 

نجا باش د   یا ینجا شعبة فالخ باشد   اتاق فالنیکه خوب  اینجا شعبه تشکیالت باشد  ا

ک ردیم ک ه دان،تیم چه کن یم! ب اور نمیآنجا باشد و... واقعا از شادی نمی یطبراتاق 

 شود! یک چنین امکانی به این سهولت برایماخ فرادم می

فل زی  یسفارش ب ددیم ب رود ی ک ت ابلو جمشیدخوب  حاا چکار کنیم؟ گفتیم به 

 یبلوی ک ت ا «حزب توده ایوراندبیرخانه کمیته مرکزی »تهیه کند که رویش بنوی،ند 

 «حوزب تووده ایوران  ارگاخ کمیته مرکزی نامه مردمدفترِ »دیگر دم آخ طرف بگاارند

م ام منتها اینها آماده باشد  تا وقتی کاردایی که داخل ساختماخ در حال انجام است  ت

 کردند. دا آنجا کار میشود. واقعا دم ش  و روز بچه

دا م ا ام  مادری یونانی داشت و مدترا فراموش کرده جمشیداسم مهندس دمکار 

کردیم. بعد یکدفعه گزارشی به حزب سیاسی را در منزل آنها برگزار می دیئتجل،ات 

سیاسی انجام دادیم  در ج ایی ب ازگو  دیئتآمد که مااکراتی که ما در یکی از جل،ات 



  

112 

بلد ب ود   معم وا دم ه  شده ! ما پیگیری کردیم   متوجه شدیم مادر یونانی که فارسی

رف ت طبق ه ب اا  خیل ی عالق ه من د ب ود   کرد و بع د میچیز را خودش رو به راه می

کرد! و م ا دیگ ر ب ه آخ خان ه ن رفتیم. واقع ا رفت حرف دای ما را آنجا تعریف میمی

کشید  خیلی دم مادر خوبی بود ! پیر زخ جالبی بود! پ،رش  مهندس  خیلی زحمت می

دای داخل دفتر مرک زی ح زب را او کارگر سیم کش   تمام سیم کشی درست مثل یک

انجام داد و خوشبختانه از جمله کادردایی بود که توان،ت به سالمت از ض ربه س ال 

 نجات پیدا بکند. ۶2و  13۶1

 

   چطور؟ او هم توانست؟ هرمزمهندس 

 

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

این ساختماخ حزب توده است  این ادع ا »کوشش کرد ساختمانش را پس بگیرد. گفتند 

د زار ی ا  30گفتم: آقا ما مادی  الجوردیچقدر من به  « که مال توست   پوشش است!

 دادیم. بابت اجاره خانه می جمشید هرمزدزار توماخ به  3۵

 دزار توماخ است!  3۵اش گفت: آخر یک چنین ساختمانی اجاره

دزار توماخ را د م  3۵گفتم: به علت اینکه خودش دم عضو حزب بود  در واقع این 

 گرفت! نمی

زد ک ه ب ی غی رت! ت و پ ول ح زب را ن ق م ی جمشویدگادی اوق ات ب ه  کیارفیق 

گااری اینجا ش ده   اگ ر ای ن پ ول را دا سرمایهگفتیم: بابا  میلیوخگیری؟! به او میمی

شد! و بعد گرفت  خیلی بیشتر از اینها نصیبش میاش را میگااشت بانک  بهرهفقط می

 آمد؟! حزب کجا یک چنین ساختمانی گیرش می

رفت! مثال بر س ر برای ذره ذره دارایی حزب جانش در می اکیبه در جهت   واقعا 

برای کاغادای روزنامه ح،اب ب اا   راریپورپق بناکنندهدماخ دزینه ای که این آقای 
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ه ب ود ب ا او گالوی ز ش ود ک ه م ا با او کرد! فقط ماند دانید چه دعواییآورد  شما نمی

 درمیانی کردیم. که او دم آنچناخ کینه حزب   کینه شتری به دل گرفت که دنوز...پا

 

  کمیته مرکزی را زدید، حمله ای صورت نگرفت؟ یوقتی که تابلو 

 

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

دان، تند آمدند  نمییک اعالمیه دادیم و یک پرده بزرگ تهیه کردیم. حاا ک،انی که می

 نحزب تووده ایورااین ساختماخ که جلو آخ با دمه قرار گااشتیم   فردا پس فردا دفتر 

خوادد بود! ولی به این ترتی  ما خواس تیم دم ه آدرس اینج ا رابفهمن د. ض منا م  ل 

ش دند   لی بود  مرکزیت داشت  غالبا بچه دا آخ ایام در دانشگاه جمع میسهل الوصو

دایش اخ را آنج ا کردند   دعواداشاخ را آنجا انج ام م ی دادن د   آشتیبا دم ب ث می

کردند. جای خوبی برای ق رار گااش تن ب ود . چن د ت ا اتوب وس د م س فارش داده می

ماشین دای دیگر آم ده بودن د . ب ه بودیم  بعضی رفقا دم با ماشین دای خودشاخ یا 

 در حال از آنجا به سمت احمد آباد حرکت کردیم. 

دا حض وری ترتی   داده و آنج ا بچ ه «حزب توده ایران»برای اولین بار با پ رده 

ه گردانندگاخ مراس م فرص تی د م ب رای ص  بت و کای،تاده بودند . از من خواستند 

دیم  جمعیت خیلی زیاد ب ود   ع ار خ وادی اظهار نظر به ما بددند  که خوب  موفق نش

 گیرد. دا قرار میدا زیر پوشش نتوان،تنکردند! در واقع نخواستند . غالبا نخواستن

آخ  «نوی د»دای به در حال این اولین حضور رسمی حزب ب ود. خ وب  م ثال بچ ه

در مراسم دانشکده حقوق را دم برگزار کردند  ولی دیچ پرده ای آنجا نب ود. فق ط م ا 

س ال در زن داخ  ن ام ح زب را  2۵را مط رح ک ردیم   «حزب توده ایوران»آنجا عنواخ 

دا دا ش نید و چش معنواخ کرده بودیم  حاا که انقالب شده چرا نکنیم ؟ گفتیم و گوش
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حوزب تووده ای بعد از این مدت طوانی بر ص  نه آم ده و راج ع ب ه دید که یک توده

 صرار داشتیم که نام حزب مطرح شود.کند. آنجا دم باز اص بت می ایران

را  دم ین ط ور ک ه ب ه س مت اتوب وس  « برش کن...»دا بعد از مراسم س رود بچه

 خواندند.کردند  میحرکت می

 

  شما این سرود را حفظ هستید؟ 

 

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

اولین س رود ح زب ب ود   « برخیز از جا ای ستمکشاخ...»ما  ن،ل قدیم حزب   سرود 

برش کن د ر س د اگ ر »ه آخ زماخ  سرودش دمین کبعد حزب دو سه تا سرود داشت 

 بود. « خوادی آزادی...

دا م،افتی بود. در حین حرکت   تعدادی از به طرف اتوبوس مصدق از مزار دکتر 

 ! 13۵7اسفند  14رفقای ما با حزب اللهی دا درگیر شدند! یعنی ببینید کی؟ 

 

  ؟عموییحزب را چه زمانی نصب کردید آقای  یتابلو 

 

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

 کنم بین چه ارددمددم اسفند نی،ت. یعنی تصور میاسفند ماه بود. خیلی بعد از چهار

 دا زده شد. و بی،تم اسفند است که این تابلو

دانید چه حال و دوایی داش ت! ای ن کارگرد ای ق دیمی م ا  درس ت مث ل شما نمی

بوس ند   رفت ار س ن  ص  ن را می کنن د وزائرین حرم   ک ه دم اخ ابت دا س جده می

گفتم: بی ا ک ردم  و م یگرفتم او را بلند میرفتم زیر بغل کارگر را میکردند! من میمی
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س ال انتظ ار  30 عموییگفت: رفیق بوسی! میما دمدیگر را ببوسیم   چرا سن  را می

 ام! ام  پیر مرد شدهکشیده

 انتظامات دفتر حزب گااشته بودیمما رفقای چریک منشع  از فداییاخ را به عنواخ 

د ا نمای اخ ش د! ب ه دم ین دای تند یک دسته از حزب اللهیو از دماخ روز اول واکنش

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 

اند! یک ی آمد. و یک عده دم ظادرا جزو جماعتی بودند ک ه دم دفت ر ای، تادهخ میدرو

کشد و... تعدادی د م مشغول خواندخ روزنامه است   یکی ل  جوی نش،ته سیگار می

 به این شکل مراق  بودند که اگر ک،ی قصد تعرض داشت  جلوش را بگیرند. 

و فردی یا چند نفری داشت   دا جنبه جزئیبعضی وقتدا اللهیحزب خوب  واکنش

د ایش معم وا ی ک روح انی اینه ا را د دایت دا جمع ی ب ود. در جمعیو بعضی وقت

بود! ب ه د ر جه ت  هادی غفاریکرد که غالبا دم دمین چهر  بنام این آقایاخ  آقای می

 شد که با یک چنین برخورددایی مواجه بشویم. پیش بینی می

دایی به دفتر آمد   وقتی شنید که چ ه کوش ش طبریروزی که اولین بار رفیقماخ 

و  کیوانوری! بعد رو ک رد ب ه خاوریانجام شده   به ما تبریک گفت! به ویژه به من و 

ما تبدیل به ویترین حزب شده است  اولین چیزی ک ه بش کند    عموییگفت: این رفیق 

: ن ه . جاد ایی ک ه م ن  فرس تیم! گف تمشیشه ویترین است! ما دمه ج ا او را جل و می

 ایم. ام  دیچ جا خطرناک نبوده است! دمیشه دم با رفقا به آنجادا رفتهرفته

 آمدند.خوب  به تدریج رفقای ما از مهاجرت می

 

   بود. جوانشیراولینشان 
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  چن اخ در ذد نم  ۶2  13۶1قبل از سال ... عجی  است! ای ن مقط ع س ال  جوانشیر

کنم  آغ ازش و پای انش! بیاخ م ی ۶2  13۶1نش،ته است که آغاز فعالیت حزب را دم 

  تا آنجا که به خاطر 13۵7  یعنی در فاصله انقالب و پایاخ سال 13۵۸بله  قبل از سال 

 آمده بود . کیاخانم آمد  او قبل از  مریمآمد. بعد از آخ  جوانشیردارم  فقط رفیق 

خوادد تو را ببیند! آخ موقع ایشاخ در من زل دخت رش می مریمآمدند به من گفتند  

دیدم. ت ا قب ل از آخ درگ ز ندی ده ب ودمش. را می مریمبود.  اولین بار بود من  افسانه

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 

ش تیم. دای خ وبی ب ا دم دیگر دادیدنش خوش ال شدم ! او دم دم ین ط ور. ص  بت

 مطل  جدی بین ما مطرح نشد. بیشتر دیدار بود و م،ائل عاطفی و اح،اسی. 

آمدن د . تیم ی م امور  کیاتا آمدخ رفیق  13۵۸البته تعداد دیگری در فاصله نوروز 

بود که در فرودگاه مهرآباد مراق  باشد تا رفقایی که می آمدند  آنها را به خانه د ایی 

 که تعیین شده بود ددایت کنند. 

گر یواش یواش فهمیدیم که ما خیلی جا داریم! یک روز به خ اطر ی ک دک ه  یحاا د

گشتیم و دمه جا را می 13۵7یک دفتر برای حزب   در فاصله دی و بهمن و اسفند ماه 

دی دیم را پیدا کردیم. ح اا می هرمزگرفت! تا بااخره زنده یاد دستماخ دیچ جا را نمی

 که چرا   رفقایی د،تند که خانه یا ماشین دارند. 

م آمدن د  د یچ ک دارفت. رفقایی دم که میمعموا این تیم با اتومبیل به مهرآباد می

خ افت اد. بالفاص له ب ا بی اآمدند و اتفاقی د م نمیپاسپورت نداشتند. بدوخ گارنامه می

فهمید ک،ی ک ه ب ه اس تقبال آم ده   از ح زب اس ت و ای که معموا قرار بود  میجمله

 بردش. ای که تعیین شده بود میااشت و او دم به خانهگخودش را در اختیار او می
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ب ود  ابراهیمی انوشیروانبود و  بهزادیای در گیشا رفتیم  تا یک روز ما به خانه

بود. اینها یک یک آمده بودند . در جادای مختلف بودند ولی آخ روز به  بهرام دانشو 

و  شولتوکیآنجا آمدند که ما با دم آشنا بشویم. ما چند نفر رفقای اف،ر قدیمی  من و 

  دمین چهار  پنج نف ری ک ه دمیش ه ب ا د م  باقرزادهو  ذوالقدرو  حجریو  منشکی

: رفقا  از ف ردا ش ما ب ه  بودیم   رفتیم و دیداری داشتیم و آشنایی پیدا کردیم و گفتیم

توانیم بیاییم؟! گفتم: اصال دفتر خانه شماس ت ! دفتر بیایید! رفقا گفتند: یعنی ما دم می

اس ت. د ر ک س ک ه خ ودش را  حوزب تووده ایورانمال شماست! مال ما نی،ت  مال 

 آید! داند  آنجا میای میتوده

آم د و  کیواکه دیگر یک یک رفقا روزشاخ را در دفتر حزب می گاراندند. ت ا اینک ه 

آم ده ب ود ت ا ح دودی  جوانشیرسرو ساماخ بیشتری پیدا کرد . گرچه قبال وقتی که 

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 

 ین شع  معلوم می شدند. م،ئولآمد  وجود می

 «عمومی روابط»و  «شکیالتت»ولی از دماخ بدو تولد فعالیت علنی حزب  دو بخش 

ب ود  جوانشیرخیلی مشخص بود. از دماخ موقع  در دو دم حی و حاضر بودیم  یکی 

و... بخش دیگ ر ک ه  ذوالقدر  شلتوکی  حجری  با دمیاری و کمک سایر رفقا  منجمله 

بودیم. و دقیقا د م ای ن انتخ اب ب ه ل  ام می زاخ  خاوری  من و بود «عمومی روابط»

ی بود که ما با خارج از حزب داشتیم. در واق ع د ر ق در ش ناخت م ن از دروخ یآشنای

ماخ ب ا رفق ای ق دیمی جوانشویرحزب کم و آشنایی من با بیروخ ب،یار بود  آشنایی 

 بیشتر بود. 

سال به زنداخ آمده و رفته بودن د   زن داخ درس ت  2۵جریانات گوناگونی طی این 

رفتند و م ا آنج ا کاروان، رادارش آمدند و میدا میمثل کاروان،رایی بود که کارواخ
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کرد. ابت دا واقع ا خیل ی می بودیم. و این آشنایی دا واقعا به روابط عمومی حزب کمک

رفتم  دردا اقال به روی من باز بود. بعضی دردا  وقتی ب ه عن واخ نماین ده ح زب م ی

دای زی ادی ش د ت ا از ای ن ش د. کوش شب،ته می شد ولی به عن واخ خ ودم ب از می

 دا استفاده بشود تا این دردا را باز نگه داریم. آشنایی

اره خ ط فک ری و عمل ی ح زب و اینک ه توضیح درباره مواضع حزب  توضیح درب

ای ک ه ت ازه دارد ش کل م ی گی رد  ب ه اصوا حضور یک حزب کمونی،ت  در جامع ه

توان د نق ش و ای که چهره مادبی دارد  از ل ام جامع ه جه انی   میخصوص جامعه

 کرد. تاثیر ب،زایی داشته باشد! این منطق   عقالیشاخ را خیلی زود قانع می

ا آمدخ رفقایی که در مهاجرت بودند  در واقع زمین ه د ای اساس ی به این ترتی   ب

سیاس ی و کمیت ه  دیئ تدبیراخ   دیئتدای سنتی حزب پدیدار شد و گیری ارگاخشکل

 مرکزی   شع  جن  کمیته مرکزی   به ن،بت نیازی که داشت   شکل گرفتند. 

الوه بر ش عبه آخ چناخ که دوستاخ اطال  دارند  از ل ام چارت تشکیالتی حزب  ع

تشکیالت   شعبه ایدئولوژیک  شعبه سیاس ی  ش عبه رواب ط عم ومی  ش عبه م الی و 

 بخش دای شع  دیگرش شکل گرفت. 

 دیئتسیاسی و  دیئتدای رسمی که مربوط به از دماخ زماخ  ما عالوه بر نش،ت

  کیوادای خصوصی دم با رفقای معینی  منجمله رفیق دبیراخ بود  یک سل،له نش،ت

  بر سر آشنایی در چه بیشتر ما با مواضع حزب و گاشته حزب  بهزادیو  جوانشیر

اش و نظ رات خودم اخ و ت لیل خود حزب ن،بت ب ه گاش ته اش  نق د ت اریخ گاش ته

مواضعماخ در قبال این مطال   داش تیم. اگ ر م ا را ب ه عن واخ اعض ای جدی د کمیت ه 

بای د نظ راتش را اند  این عضو کمیته مرک زی مرکزی در پلنوم شانزددم انتخاب کرده

 بگوید و ببیند تا چه اندازه وحدت نظر وجود دارد.    
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ش کل برنامه معینی عمل کنند ؛ چرا که ب ا ب اور واح دی در چ ارچوب ای ن س ازماخ 

 کنند. اند و فعالیت میگرفته

ب،یار امکاخ دارد که افراد زی ادی د وادار و برخ وردار از ی ک ای دئولوژی مع ین 

دای خودش اخ ی ا باشند  ولی بدوخ پرورش سازمانی  در کدام متناس   ب ا برداش ت

د ای د ای گون اگوخ قائ ل د، تند   ی ا حت ی اگ ر تاکتیکدایی که برای تاکتیکاولویت

تصادفا به نظرشاخ برسد   شعاردایی که در مرحل ه معین ی بای، تی س ر  واحدی دم

 تواند متفاوت باشد و ای ن خ ودش تقاب ل نیرود ایی رابددند و از آخ پیروی بکنند  می

 بین ک،انی که دارای ددف واحدی د،تند به وجود می آورد. 

ی به ن ام   دوراخ آغازین «حزب کمونی،ت ات اد شوروی»اطال  دارید که در تاریخ 

وجود داشت. این تجرب ه در روس یه  «حزب سوسیال دموکراسی روسیه»پایه گااری 

ی بودند ک ه علی ه تزاری، م مب ارزه یدای سیاسای است. پیش از آخ گروهتجربه اولیه

 بودن د  ب ه وی ژه از «نارودنیکی»دای دا متاثر از نگرشکردند ولی عمدتا این گروهمی

ک ه  قاراد  خلق  عمل می کرد «نارودنایا ولیا»گرودی به نام دا  بین این مجموعه گروه

و ب ه ش دت  یمند برای فروافکندخ نظ ام تزاری، تجواناخ ب،یار متهور  شجا   عالقه

دا بودند؛ که واقعا برای ک،ی ک ه معتق د ب ه رد ایی ان، اخ معتقد به ردایی روستایی

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! 

ا خل ق برا داشتند  در پیوند  «اد  خلقار»ار این گروه   به رغم اینکه نام کاما شیو  

 دایی ک ه ب رای مب ارزه علی ه تزاری، م درنبود  در ارتباط با خلق نبود. چرا که شیوه

 پیش گرفته بودند در واقع بیشتر ولونتاری،تی قاراده گرایانه  بود. 

دا نی، ت. بای د ی ک سل، له ش رایط و پ یش گردش زمانه تابع اراد  افراد یا گروه

اجتماعی معینی فرادم بیاید تا روشنفکراخ یا پیشگامانی که در جهت معین ی دای شرط
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خوادند حرکت اجتماعی را به پیش ببرن د   در آخ ش رایط بتوانن د حرک ت کنن د! و می

دایی ب رای چوخ چنین ارتباط و پیوندی با تود  مردم برقرار نمی شود   اجرم ش یوه

به دور از درک کافی تود  مردم از عل ت ای ن شود که به دور از آگادی   کار اتخاذ می

 حرکت و ادداف این حرکت است. 

خوب  مردم روسیه آخ زماخ چنداخ دل خوشی از تزاری،م نداشتند ولی کوششی 

 مل دا برای ترور تزار انجام دادند و از قِبَلش صدمه سنگینی را دم مت«نارودنیک»که 

خواد د بش ود؟ چ را ای ن چن ین چ ه میوجه برای مردم مفهوم نبود که شدند  به دیچ

 شود ؟ شد   چه چیزی جایگزین آخ میبشود؟ و حتی اگر می

به دمین علت بود که ک،انی که نگرش مارک،ی،تی پیدا کردند و با توجه به اینک ه 

ب ه س رعت ی ک حرک ت ص نعتی ش دخ ب ه  -ی روسیهیبه خصوص در بخش اروپا -

ارگرانی که به تع داد انب وه زی ر ی ک س قف وجود آمد و بالمآل پیدایش طبقه کارگر  ک

ش د و توض یح مب ارز  دادن د و اس تثمار برایش اخ ملم وس میکار واحدی انجام می

ی طبقاتی بیانگر زندگی روزمره شاخ بود  اجرم اقدام برای شکل دادخ به این نیرود ا

ج ود ناراضی کردند که در واقع به خاطر منافع طبقاتی حاضر به مبارزه علیه نظام مو

 بودند و شرایط م،اعد برایش پدید شده بود. 

خوب   اولین سازماخ سیاسی سوسیال دموکراسی در سال پای انی ق رخ ن وزددم 

ای گیرد و در نخ،تین دده قرخ بی،تم به صورت یک سازماخ ب،یار گ،تردهشکل می

 .  «سوسیال دموکراسی»آید به نام در روسیه در می

د ای خیل ی تش کیل دادن د    ب ث 1902ی که در سال ااما در دماخ آغاز در کنگره

د ا زیادی در گرفت و معیاردایی برای عضویت اعضا مطرح شد. بعد از مجموعه ب ث

در  لنوین و جریاخ دیگ ری ک ه مارتوف جه قرار گرفت ؛ نظری از آخِدو نظر مورد تو

 راسش بود.
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ه ب ود و س ابقه ن، بتا زی ادی یروس  یراسکال دمویاز سراخ سوس یکی مارتوف

 پلخوانف دایدای مارک،ی،تی بود  به خص وص ب ا اندیش هداشت   واقف به تئوری

در مجموع ه روس یه  ی جری انییپ در آش نا پلخانفب،یار آشنایی داشت .  در واقع 

 است که با مارک،ی،م آشنا شدند .

اینها در واقع در دروخ کنگر  سوسیال دموکراسی روسیه   دو نظر متفاوت برای  

بر آخ بود که د ر ک س برنام ه ح زب را  مارتوفشرایط عضویت افراد مطرح کردند: 

 پایرا باشد خود به خود عضو حزب است.

ه یکی از شرایط اساسی عضویت  پایرش برنامه ح زب اس ت ول ی کبراین بود  لنین 

 شرکت م،تمر در یکی از حوزه دای حزبی و پرداخت حق عضویت دم ازم است.

به خوبی می دان،ت که پرداخت حق عضویت   رقم چندانی نمی ش ود ول ی  لنین 

ن حزب سهیم باشد   ی ک تعه دی یدمین قدر که ک،ی مقید باشد بر این که در دزینه ا

 را ایجاد می کند؛ حتی اگر مبلغش ب،یار ناچیز باشد.

 ای است.داند متعلق به چه خانوادهبا شرکت م،تمر دم   طرف می

ای ک رد  د ر ک، ی در ی ک گوش همط رح می موارتوفبه آخ حالت بی شکلی ک ه 

تواند فالخ کتاب را بخواند و دوادار باشد! ولی ب ا ش رکت ک ردخ در ی ک ح وزه و می

روی م،ائل ب ث کردخ   پیوند و ارتباط برقرار کردخ د،ت که مشخص می شود که 

جریاخ معینی است   یک خانواده واحدی است که اینها اعضایش د، تند وی ک  کیاین 

 وظایف مشخصی پیش پایشاخ قرار می گیرد. سل،له 

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 

ات م الی که افرادی برخوردار از این ایدئولوژی   با وقف ک ردخ زم اخ مع ین و امکان 
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خود ی ک ان، جامی ب ین معین  در راه یک برنامه دارند ت الش م ی کنن د  ای ن خودب ه

 آورد. شوند به وجود میک،انی که از این اندیشه برخوردار می

اش ش کل گرف ت. تجرب ه دم با دمین صورت   س ازماخ ی افتگی حزب توده ایران

وخ بر این سه شرطی ک ه کرد که یک سل،له شرایط دیگری دم   افزتاریخی ایجاب می

گیری سوس یال دموکراس ی در روس یه و چگونگی شکل لنیندر بدو امر مورد توجه 

 بود   مل وم بشود. 

فهرس  تی ب  ه ن  ام  حووزب توووده ایوورانسووازمان افسووران م  ا درگاش  ته در 

داشتیم که درای ن فهرس ت چی زی در ح دود بی، ت ودو س ه م اده  «کاراکتری،تیک»

دایی بود که ک،ی ک ه م ی خواس ت ب ه عض ویت س ازماخ اف، راخ در بیای د پرسش

بای،تی پاسخ این سؤاات توسط معرفش روشن شده باشد. این س ؤاات عدی ده   در 

باشد.  توان،ت معرف کامل این فرددای معینی که میواقع تق،یم می شد روی ویژگی

اش ب ود: از چ ه بخش اولش در واقع معرف دویت این فرد و ش امل م وارد شخص ی

ای اش چی، ت  از چ ه طبق های است   نام و نش انش و پیون ددای خ انوادگیخانواده

برخاسته  معاشرینش   دوستانش ک ی د، تند و ...بخش ی در ب اره مطالع اتش ب ود : 

مطالعاتی است و ... بخش دیگر مربوط به  اش به چه نو مندیاش   عالقهمیزاخ آگادی

 دا بود : اصوا دلب،تگی سیاسی دارد  ندارد  اگ ر دارد ب ه ک دام جه ت دارد دلب،تگی

در آخ  -آیا در مطالعاتی که می کند  مطالعات سیاسی جایگ اه وی ژه ای دارد ی ا خی ر

ک ه ن، بت ب ه امریک ا   -زماخ به طور مشخص موضعگیری سیاسی مورد توجه ب ود

 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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شد به اینکه گاشت   معطوف میدمه آنچه که در کشوری مثل ایراخ می ت لیل نهایی  

سیاسی ای راخ چ ه جایگ ادی دارد  امریک ا چ ه جایگ ادی  م،ئلهشوروی در باره این 

بت ب ه ات  اد ش وروی ،ن حزب توده ایراندارد. به خصوص با توجه به نگرشی که 

 داشت . 

ف رد ب ود خیل ی از ل  ام  م،ائل خانوادگی و م،ائلی که مربوط به دوس تاخ ای ن

من دی زی ادی موقعیت روانشناختی این فرد ادمیت داش ت . ممک ن اس ت ک، ی عالقه

ه ای برخاسته باشد ک داشته باشد  مطالعات زیادی دم کرده باشد ولی اوا از خانواده

دای خاص پرورشی به اوداده باشد. از کودکی مثال در یک خ انواده زحم تکش ویژگی

ر مند به م،ائل سیاس ی ب اشده   در یک خانواده ادل مطالعه و عالقه بار آمده   بزرگ

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. 

عالوه بر آخ شرایطی که خیلی س اده در ب دو ام ر   بینیم کهیعنی به این ترتی  می

ش مطرح بود  یک رشته م،ائل شخصی د م وارد یقرخ و نیم پ کیدر یک قرخ پیش   

پ ایرش   گاش تن از ی ک غرب الی مط رح م ی ش ود.  م، ئلهشود که از دماخ اول می

 دایگرایی باش ند   یعن ی س وراخای نبای،تی در پی نخبهدرست است که احزاب توده

دا بتوانن د از آخ بگارن د  ام ا این غربال را نباید آخ قدر تن  بکنند که خیلی خیلی نخبه

آخ قدر دم نباید باز باشد که در چه در آخ ریختی راحت از آخ بگارد. چ وخ در واق ع 

ادمی ت زی ادی دارد. چ را ک ه بع ددا در جری اخ سره را از ناسره جدا ک ردخ    م،ئله

د ای شخص ی م ورد توج ه این ویژگینماید و اگر ا رخ میدمبارزه است که دشواری

آید که تنها متعلق ب ه خ ود آخ ف رد قرار نگرفته باشد   آخ وقت دردسردایی فرادم می
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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 

 شود. ک،انی که دمرادش د،تند   دردسر آفرین می

د  ا   دم  ه آخ د  ا   الواطیمعای    معم  ولی در جامع  ه  دروغگوییب  ری ب  ودخ از 

شود که اگر ک، ی پایری فرد کم می کند و بالمآل موج  مییتم،ئولچیزدایی که از 

با این خصوصیات به عضویت در بیاید و در واقع بنیاخ روابط را تضعیف بکند  واجد 

ت شخص  ی و ادمی ت زی  ادی اس ت! ب  ه دم  ین عل ت د  م خیل  ی روی ای ن خصوص  یا

وج ه حال ت شد . و بار دیگر اشاره م ی ک نم ک ه ب ه دیچدای متعالی توجه میخصلت

افراط و تفریط در این گزینش مورد توجه حزب نبوده اما در حد معقول  چ را  ادمی ت 

 داشته. 

در ش رایط تزاری، تی و تعقی   پلی، ی  طبع ا ب ه  «حزب سوس یال دموکراس ی»

 نق ش «ای، کرا »سادگی نمی توان،ت پا بگیرد و بدوخ تردید اطال  دارید که روزنامه  

 بزرگی در دمه ابعاد شکل گیری یک تشکیالت بازی کرد. 

نوی، ی  روزنامه   مقالهای نقش تهیه مطال  ابتکار کرد که عده لنینای را روزنامه

خبر نوی،ی را عهده دار بودند   عده ای وظیفه تدارک مصالح این روزنامه   کاغ اش   

اش را به عهده داش تند . ک، انی در چاپخان ه بای، تی ک ار بکنن د ؛ مرکبش   چاپخانه

تب ر کار چاپ را داشته باشند؛ و بعد از اینکه روزنام ه آم اده  ش د    ی،تیبنابراین با

،انی باید این را در امر توزیعش عملی  بکنن د . یعن ی ب ه ای ن ترتی   ی ک روزنام ه ک

مخفی به وجود آورند . یک گروه مرتبط با دم   با تق،یم وظ ایف مشخص ی ک ه ای ن 

آی د ک ه ظ ادرا س ازمانددی نش ده .  ای به وج ود میکار انجام بگیرد. یعنی یک د،ته

ب رو مرک   بخ ر  ت و در چاپخان ه چ وخ  اند ح،ن تو ب رو کاغ ا بخ ر  عل ی ت وگفته

تخصص داری   تو این کار را بکن   تو وقتی که روزنامه آماده شد برو... چند نفر د م 

ار م نظم ش کل ک کیپایه یک تق،یم کار و انجام   اینبنابر دا را بنوی،ند و ...این مقاله
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د و بع د د م رفت ه گرفته بود. خوب این تجربه اولیه ای بود که در آنجا انجام گرفته بو

 رفته گ،ترش پیدا کرد. 

گرف ت ؛ بع د چگونگی حوزه دایی که ابتدا صرفا در م ل زندگی اعض اء ش کل می

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 

دایش اخ کند. مثال کارگراخ ذوب آدن   منطقی است که حوزهمعین را ت،هیل میقاعده 

 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 

ی ک ار انج ام ااز دماخ بدو امر ب ر اس اس چن ین تجرب ه حزب توده ایرانکند. در می

ددم الزام ا ب ه ای ن معن ی نی، ت ک ه ع اری از گرفت. البته این توضی اتی که من می

د ای دا ب وده   چراک ه ک م توجهییتیم، ئولدا و بیتوجهینقایص بوده  عاری از بی

دای گرفته  به ویژه ابتدای امر  چ ه ب، ا ص رفا ب ر مبن ای آش ناییفراوانی انجام می

ه شدند که به عضویت در آیند   بدوخ اینک شتند   معرف ک،انی میای که افراد دااولیه

 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. 

خواست یک تشکیالت مخفی باشد و طبع ا ک، انی ک ه چرا که صرف نظر از اینکه می

تری را خوادند فعالیت بکنند باید آم ادگی پرداخ ت دزین ه س نگیندر این سازماخ می 

 مضاعف می شد.  م،ئلهداشته باشند  عالوه بر آخ نظامی دم بودند و ح،اسیت 

ش د! و ماتی که به اجمال اشاره ک ردم  خیل ی دقی ق توج ه مییو لاا روی این تق،

توان، ت ل  نمیدای شخصی   دوستی   رفی ق ب ازی و از ای ن قبی اصطالح آشناییبه

نقش زیادی در آخ داشته باشد . چرا که در واق ع ع الوه ب ر گزارش اتی ک ه ی ک ف رد 

کن  د و آخ ب  رگ او  ک  ار می یفرس  تد ک  ه دارد رومع  رف درب  اره د  واداری می
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کاراکتری،تیک رادم پر کرده و به سازماخ حزب فرستاده   گزارش اتی از اف راد دیگ ر 

رد م ورد توج ه را در م  یط ک ار ی ا ج ای دیگ ر شد که بالم آل آخ ف دم دریافت می

 شناسند. می

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 

ه س ازماخ آخ ش خص را ب  یمع رفش باش م  وقت  یتوانم برای ک ار س مپاتیزانو می

ش ود ک ه در ب ار  فالن ی معرفی می کنم  حداقل از دو نفر دیگر در آنج ا خواس ته می

گزارش بفرستند ؛ نظرشاخ را در باره فالخ ک س بگوین د  ب دوخ اینک ه ارتب اطی ب ا او 

ی روی ای ن ف رد د، ت  ی دیدند که در م  یط ک ار چ ه داوربرقرار بکنند . و اینها می

 با کی بیشتر م شور د،ت و ...  دوستانش چه ک،انی د،تند  

ددد و اتخ اذ تص میم را این گزارشات است که اطالعات تکمیلی می برآینددر واقع 

و ل و رف تن  1333دای س ال کند. و به دمین علت دم واقعا بعد از دس تگیریآساخ می

اخ سازماخ نظامی   ما دیچ آدم نابابی میاخ خودماخ نداشتیم! جز اینکه در جریاخ زن د

وج ه  احکام اعدام   ک،انی بریدند!  که خوب   چناخ چیز عجیبی نی،ت! ولی ب ه دیچ و

 حتی یک نفر پلیس   یعنی یک فرد نفوذی در سازماخ وجود نداشت!  

نف وذ  م، ئلهگی رد   دا یکی از م،ائلی که مورد توجه ق رار میمعموا در سازماخ

در بخش قاعده   نف وذ انج ام دشمن د،ت و دمواره فرض بر این است که    به ویژه 

ک رد    یوقت ی ک ه ح زب تجدی د حی ات علن  13۵7گیرد. بعد از انقالب بهمن س ال یم

دانید که در واقع سازماخ یافتگی ح زب در ای ن س ال من بعش س ه ج ا ب ود  یک ی می

رفقایی که از مهاجرت بازگشتند که بیشتر عناصر کادر حزب را تش کیل م ی دادن د و 

بود که در دوراخ رژی م گاش ته  «سازماخ نوید»عال بودند. بخشی در واقع در شع  ف

دای خ وب مخف ی ک اری برخ وردار ب ود  فعالیت مخفی داشت و از یک رشته فعالیت
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د ای   گروه«س ازماخ نوی د»دا آمدند. البت ه بج ز بخشی دم رفقایی بودند که از زنداخ

فعالی ت ب ر  »مخفی دیگری دم بودند که بر اساس آخ دیرکتیو قردنمود  گاشته یعن ی 

شکل گرفته بودند و دم ه در ی ک ج ا متمرک ز نش ده  «ت اصل عدم تمرکزیاساس رعا

 بودند . 

دای مخف ی س ازماخ د ا ض رباتی ب هدر واقع اگر در طول تاریخ دم بعض ی وقت

رعایت این امر بود. گروه دایی حول ی ک نف ر  دو نف ر   به علت عدم شدحزب وارد می

جمع می شدند و با پایرش مواضع حزب    که دفترش و سازمانش در خ ارج ب ود   

ماندند . بعد ک ه ب رای گ، ترش کردند   سالم میمادام که د،ته خودشاخ را حفظ می

 خوردن د. ب ه خص وص م امورینتالش می کردن د  از ی ک ج ایی لطم ه می یسازمان

کردند   اص رار در گ، ترش س ازمانی داش تند   اص رار در ساواک وقتی که نفوذ می

شناس د  دای مختلف داشتند! یکی دیگ ری را مین گروهیدایی بین اپیوند و ایجاد حلقه

خ  به اصطالح تو کجا  من آنجا  تو آنجا. خیلی خوب بیایید یکی بکنیم! دمین یک ی ک رد

دا  ت  دبیریش  ود  امک  اخ بیخ ری،  ک نف  وذ میع  الوه براینک  ه موجب  ات ب  اابرد

 دای فراواخ را باا می برد. دا و شناساییاحتیاطیبی

دا د م دا خیل ی ادمی ت دارد و یک ی از توص یهشناسایی م،ئلهدر فعالیت پنهانی  

دمین است که شناسایی دا به حداقل ممکن برسد. اصال اگر ض رورت نداش ته باش د  

کس دیگر را بشناسد. اینکه چق در واقع ا ای ن انض باط رعای ت دیچ دلیل ندارد ک،ی   

ی ک ه بشود و افراد منضبط بار بیایند  واجد ادمیت ب،یار باایی است! از جمله تمایزات

دای حزب داشت  این منضبط بودنش بود  در گاشته سازماخ نظامی ما با دیگر بخش

ای ب،یار را مضاعف ک رده ددر واقع انضباط حزبی دمراه با انضباط نظامی   رعایت

 بود. 
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ح زب کمونی، ت »و  حوزب تووده ایورانچگونگی سازمانددی تشکیالت   چ ه در 

گر احزاب کمونی،ت   تقریبا مشابه است. معموا یدم رفته د  چه روی «ات اد شوروی

دای متعدد د،ت که تعداد افراد در حوزه متناس   ب ا ش رایط یک قاعده شامل حوزه

 دای کثیرالعده د،ت. ر شرایط علنی باشد   حوزهشود. اگتعیین می

دایی چیده شده بود و چیزی نیمکت حزب توده ایراندر کلوپ  1327پیش از سال 

نش،تند   یک نف ر د م ب ه عن واخ گوین د  ح وزه برایش اخ در حدود سی چهل نفر می

یی کرد. گوینده معموا یکی از نظریه پردازدا یا ردب راخ ح زب ی ا کادرد اص بت می

 است که آموزش کافی دیده اند   آگادی سیاسی قابل توجهی دارند   مبانی تئوریکشاخ

ح وزه اس ت ک ه کارد ای ارتب اطی و ... را س اماخ  م،ئولخوب است . و یک نفر دم 

ددد که چه روزی در چه جایی جمع بش وند  احیان ا چ ه وظ ایفی خ ارج از ح وزه می

ک د ا ی ا احیان ا ت داریه دا   چ، باندخ تراکتبای،ت انجام بددند  منجمله توزیع اعالم

دایی که بای،تی در م ل ک ار ب ا شرکت در تظادرات   حضور در فالخ کارخانه  ب ث

 دایی که به روستادای اطراف بای،تی بکنن د ت اکارگراخ دیگر انجام بددند یا م،افرت

اس ت ک ه  پیوندی بین شهر و روستا وجود داش ته باش د و ... اینه ا دیگ ر از وظ ایفی

 ددد و مربوط به گوینده آخ حوزه نی،ت . حوزه انجام می

 راخ این ایام  این دوره د ا و ای ن ش رایط  کوت اهیچوخ ا ییشورداکاما معموا در 

دای چ پ در کش وردایی از مدت است؛ آنچناخ که حزب تجربه کرد. اص وا س ازماخ

علن ی آم اده بکنن د و نو  کشور م ا عم ال ناگزیرن د خودش اخ را ب رای ش رایط غی ر 

ج شوند و معموا بین سه تا پنیدا از تعداد اندکی برخوردار ماینجاست که طبعا حوزه

 نفر د،تند . 

دومی دارد. تق،یم برنامه م ی ش ود ک ه م ثال  م،ئول کیو  م،ئولدر حوزه یک 

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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ح وزه  م، ئولر این وظیفه می شود. برنامه آموزشی دم در حوزه د، ت ک ه اگ ر دا

توانایی انجام کار آموزشی را داش ته باش د   ب ه عه ده خ ودش ق رار م ی گی رد. در 

ش ود  اف راد دیگ ری ک ه در بخ ش تر میدای بااتر که آم وزش مق داری س نگینرده

ای ب رای د . معموا در د ر ح وزهددنآیند و این برنامه را انجام میآموزش د،تند می

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. 

دارد. ای ن  م، ئولدای قاعده به این ترتی   ک ه عن واخ ش د  د ر ک دام ی ک حوزه

کنن د. روال ک ار میین ش رکت م، ئولای به ن ام ح وزه دا خودشاخ در حوزهم،ئول

از  ی، تیبا م، ئولدمین شکل است که در حوزه قاع ده د، ت . ض من اینک ه د ر به

حوزه خودش یک گزارش ارائه بددد. در این گزارش الزاما اسم اف راد ح وزه م نعکس 

دماخ  م،ئولشود که برای دا و عالیمی مطرح میشود. معموا با یک رشته نشانهنمی

ت اا یا با عدد یا با عالیم دندسی یا ب،ته به ابتک اری اس حوزه شناخته شده است. ح

 که در آخ سازماخ انجام بگیرد. 

داد که معم وا در در حزب به طور کلی مجموعه تشکیالت را یک درمی تشکیل می

د،تند که  «دای قاعدهحوزه»دای دیگر دم به دمین صورت د،ت. در قاعده   سازماخ

دای م ل زن دگی ی ا که وجود دارد  به صورت حوزه ب،ته به شرایط معین ت،هیالتی

دایی د، تند و ب ااتر از آخ   کمیت ه «ینم، ئولد ای حوزه»م ل ک ار اس ت. ب ااتر   

 . «کمیته بخش»تشکیل می شود به نام 

دایی که در حزب وجود دارد   کمیته بخش اس ت. یعن ی در واقع م دودترین کمیته

دای گی رد. ای ن ق، متندی س ازمانی دارد ش کل میباز اینجا به باا دیگ ر اس تخواخ

دای یک درخت است که کمت ر ش کل معین ی دارد  از د ر س و ینی تقریبا مثل ریشهیپا
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رود  ول ی د ر رود   به این کارخانه م یرود   به آخ م له میرود. در این خانه میمی

 گیرد. آید یواش یواش شکل ساقه و تنه به خودش میقدر که باا می

آخ احتمالی که اشاره کردم که در س ازماخ سیاس ی چ پ ب رای درص د امنی تش 

ددد  مربوط به دمین پایین تر از کمیته بخش است. یعنی فرض را مورد توجه قرار می

 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؟  
 

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

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 

اند و ای ن تشاخ با ح،ن علی جعفر آشنا ش دهکند. افرادی که ازدماخ ابتدای عضویمی

 م، ئولح،ن علی جعفر ک،ی نی،ت مگر اینکه کس دیگری گفته باشد ت و فع ال ب رو 

د  انتخاب بشود  بعد از یک سال  دو سال که با دم کار کردن  م،ئولاینجا باش تا بعد 

خوادن د کن د ک ه اگ ر ب  پی دا مییت یای قآمرانتصابی اتوریته م،ئولخود به خود این 

ای ودرهکنند. ولی در واقع این آخ جانتخاب بکنند  به احتمال زیاد باز  او را انتخاب می

ا ب مورد توجه است  نی،ت . و از دماخ اول یک مق دار جانبداران ه   یکه در امر انتخاب

 این فرد عمل شده. 

 ای در آم ده و اع المبه م   اینکه در این جامعه مشخص بشود  که یک اعالمی ه

خوادد تشکیل بشود و در کس ت ت ای ن ش رایط بیای د  می حزب توده ایرانشده که 

عضویتش پایرفته می شود  چه ب،ا از دماخ ابتدای امر  فردی دان، ته و آگ اه بیای د. 

تر  و آم اده ت ر و دوش یارتر دای امنیتی از توده مردم خیلی خیلی آگاهخوب  دستگاه
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مند و دوادار بشود  قبل از اینک ه ف الخ د،تند . قبل از اینکه فالخ کارگر کارخانه عالقه

عضو فعال حزب تشخیص بددد فالخ کس مناس  است برود سراغش و ... بالفاص له 

کن د   یک ی در م   یط ک ارش  دیگ ری در م   ل ای را تعی  ین میدس تگاه امنیت ی ع ده

دد د. مرت   د ر روز ش ما ح زب نش اخ میت صیلش و ... خودش را کشته مرد  این 

دم رادش اس ت.  «به س وی آین ده »  یک  «مردم»روزنامه  کیبینی کنی مینگادش می

شود که این چ ه د واداری اس ت!  چ ه بچ ه خواه ناخواه از دماخ اول نظرت جل  می

خرد! خ ود ب ه خ ود ی ک معی ار مندی است! دمه روزه  روزنامه را اول وقت میعالقه

 به این ترتی  زمینه برای نفوذ این گونه افراد فرادم است. است. و 

د ا ت ا چ ه ان دازه کن د ک ه ای ن گزینشگاشت ایام است که رفته رفته مشخص می

شود که از کمیته بخش به پایین   احتمال درست است. دمواره فرض براین گااشته می

بخ ش ب ه ب اا دیگ ر  چنین نفوذی فراواخ است. و تمام تالش بر این است که از کمیته

توان د ای ن ک،انی باشند که روی آنها صد در صد جای تردید نباشد. ولی دم واره می

 م، ئلهاحتمال به قوت خودش باقی باش د  منته ا درص دش ن اچیز ش ده اس ت. ای ن 

 دمواره باید مورد توجه باشد.

 دای گوناگونی دارد که به اس تنادخوب  در شهر   درشهرستاخ  در روستا  بخش

گی رد. ارگ اخ شکل می «کمیته شهر»بزرگی یا کوچکی   تعدادی کمیته بخش دارد. بعد 

ه شد که ب ااتر از کمیت نامیده می «کمیته ایالتی»الت ت ت عنواخ یا کی یشهردا یحزب

 اش بود. شهر بود ولی بعضی جادا کمیته شهر دماخ کمیته ایالتی

آی د و ب اای کمیت ه به وجود می «کمیته شهر»  «کمیته بخش»اما در مجمو  بعد از 

که  چند شهر را در بر می گیرد و ب ااخره بع د از کمیت ه ای التی    «کمیته ایالت»شهر  

است که نمایندگاخ ایاات مختلف در آنجا شرکت می کنند. و در کمیته  «کمیته مرکزی»

د   و   مثل پولیت بورو که در جادای دیگر بو «سیاسی دیئت»مرکزی دم معموا یک 
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  دبیرد ای کمیت ه مرک زی  و  «دبی راخ دیئت»به صورت  یبااخره بااتر از آخ  ارگان

 گیرد. یا دبیرکل در راسش قرار دارد. درست درم به این ترتی  شکل می «دبیر اول»

اما  این در واقع یک سازمانددی درمی بود. ولی در سازماخ سیاسی یک گ،ترش 

برای انجام یک سل،له کاردایی اس ت ک ه مرب وط ب ه اش افقی دم دارد. گ،ترش افقی

ی کار تشکیالتی نی،ت  بیشتر امور اداری   امور تئوریک    امور مالی   ام ور آموزش 

دای مختل ف از کمیت ه و ... است . یعنی اگ ر در ای ن د رم تش کیالتی م ا دارای کمیت ه

د، تیم.  «ش ع »اش دارای یمرکزی به پایین تا کمیته بخش د،تیم  در تشکیالت افق 

دا ش عبه 13۵7گفتند   ولی در سازمانددی بعد از س ال در گاشته به آخ کمی،یوخ می

به وجود آمد . مثل ش عبه ک ارگری  ش عبه رواب ط عم ومی   ش عبه سیاس ی  ش عبه 

 ای   شعبه زناخ و به این ترتی  ...ددقانی  شعبه کاردای توده

 

  غییر نام  بـود تجود آمد فقط ه بعد به وب ۱۳۵۷ببخشید، این تفاوت نامی که از سال

   .است «شعبه»و  «کمیسیون»گرفت؟ منظورم عملکرد را هم در بر مییا نه ، 

 

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

به این تعداد و وسعت نب ود. در دد ه بی، ت   در کن ار کمیت ه  اٌاست. در گاشته اساس

طور ک ه از اس مش مرکزی  ارگانی به وجودآمده بود به نام کمی،یوخ تفت یش . دم اخ

دایی   چه از ل  ام ت لی ل ش عاردایی ک ه از س وی آید شامل یک رشته مراقبتبرمی

د ای در بخش د ایی ک هردبری حزب توسط کمیته مرکزی تعیین می شد  چه آموزش

گرفت   چه م،ائل گوناگونی که از نقطه نظر رواب ط مختلف حزب مورد توجه قرار می

 ردبری با بدنه و چه روابط افراد بدنه با خودشاخ  چه اعضای ردبری با دمدیگر پیش

اتخ اذ  ان اًین ه و احین زمی در ا یه گزارش اتی دار تهآمد   کمی، یوخ تفت یش عه دهمی

 بود . م،ئلهن یشدخ با ا مواجه یبرا یریتداب
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ش عبه بازرس ی و »ای ب ه ن ام ش   ش عبهیوخ تفتی،یمک یدر دور  بعد   ما به جا

 «کمی،یوخ تفتیش». اساسا آخ لفظ را بیشتر امنیتی دیدیم. به وجود آوردیم «رسیدگی

 اندازد.آدم را به یاد تفتیش عقاید و تفتیش رضاخانی می

ای داشتیم ب ه ن ام ش عبه معاض دت. وظیف ه ش عبه معاض دت  یا در گاشته شعبه

ش دند. رس یدگی ب ه خ انواده آنه ا  رسیدگی به وضعیت اعضایی بود که دستگیر می

کنن د   از ل  ام اش دنگام دیدار و مالق ات ک،   میجمع آوری اطالعاتی که خانواده

ش عبه »کار را در این دوره م ا در پرونده   ضرورت گرفتن وکیل برایش و... عین این 

به وجود آوردیم که یک شاخه معاضدتی   این کار را عه ده دار ش ده  «روابط عمومی

 بود و در واقع زیر مجموعه شعبه روابط عمومی بود. 

تر ب ود. در گاش ته اوا خیل ی مش خص 13۵7وظایف شع  در دوره بعد از سال 

بع د د م برایش اخ ی ک ت داخل وظ ایف ب ه  دا به این گ،تردگی نبود وتعداد کمی،یوخ

  ح زب خیل ی 1327آمد.  چوخ دوره فعالیت علن ی ح زب کوت اه و ت ا س ال وجود می

د. جواخ بود.   تجربه ن،بتا اندکی داشت و با یک اقبال قابل توجهی دم مواجه شده ب و

گرفت. کادردا دم آخ ورزی دگی ک افی را پس خود به خود یک تداخل وظایف انجام می

 ۵3»اشتند. بگاریم از اینکه یک عده در واقع ک،انی بودند ک ه س ابقه ک ار در گ روه ند

 تر   فعال بودند. را داشتند یا برخی خیلی قبل «نفر

و ... اص ال در  رادمونش  ایرج اسکندری  عبدالصمد کامبخشدایی مثل شخصیت

ب ه ص ورت جوانانش اخ ک ار ک رده بودن د. ی ا ک، انی مث ل  «حزب کمونی،ت ایراخ»

ک ار س ازمانددی مج دد  1313و ... ک،انی بودن د ک ه از س ال  اسکندریو  کامبخش

بقایای حزب کمونی،ت را به عهده گرفتند. اینها تجربیاتی داشتند اما تک و توک بودند. 

کمیت ه د ای  رولی ک،انی که عهده دار وظایفی د و ... اندک بودند. روستاک،انی مثل 

دای مختلف بودند واقعا عم دتا ج واخ بودن د و تجرب ه ان دکی مختلف یا در کمی،یوخ
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داشتند اما سرشار از شور و عالقه و ایماخ بودند. پس این ت داخالت احتم الش خیل ی 

 زیاد بود. 

و تجدید سازماخ حزب  دماخ بخشی ک ه اش اره ک ردم   در  13۵7اما پس از سال 

کیالت ن وین ح زب بودن د . تقریب ا دم ه ش اخ از تجربی ات قاب ل واقع پایه گااراخ تش

اش   ن، بتا ورزی ده توجهی برخوردار بودند. کادر جوانش  دم حتی در فعالیت مخفی

د دا که خوب   سابقه فعالیت سیاسی داش تنشده و آشنایی پیدا کرده بود . زنداخ دیده

. مه اجراخ کرده بودندتجربه و در زنداخ دم با دمه گروه دای سیاسی مختلف  انتقال 

نظر از اینکه خودش اخ س ابقه و تجرب ه زی ادی داش تند  در دم که آمده بودند  صرف

 واقع بیشتر در شع  کار می کردند. 

 این شکل گیریِ  سازمانددیِ  افقی   خیلی زودتر انجام گرف ت ؛ ب ه عل ت اینک ه در

 تند . اصوا نظر بر این ب ودداردای  حزب در این شع  قرار گرفواقع بیشتر استخواخ

رار ق که رفقایی که از مهاجرت آمده اند کمتر می توانند در ارتباط تشکیالتی  ب ا بدن ه 

ی   دم ب ه ل  ام اینک ه آش نایی خیل بودندبگیرند. دم به ل ام اینکه یک مقدار سالمند 

 زی ن زیادی با م یط تعاملی افراد نداشتند   دم اینک ه ص الح نب ود. اص وا ت واخ آنه ا

ه در بدنه تشکیالت فعال باش ند و عم دتا در س ازمانددی ش ع  ق رار کداد اجازه نمی

 گرفتند . از تجربیاتشاخ دم استفاده شد . 

در شعبه واقعا به یک عضو کمیته مرکزی احتیاج داشت که مدیر آنجا باشد و ی ک 

ادر ی ا رده ک  دسته افراد دیگری را ددایت کند که لزومی نداشت از ل  ام رده بن دی  

 توان،ت یک عضو ساده دم در این شعبه باشد. باا باشند   می

دای تشکیالتی اساس بود. چوخ دمه بای د از پ ایین آم ده دا حتما ردهاما در کمیته

شده باشند تا برسند به احیانا کمیت ه ش هر  برس ند ب ه کمیت ه ای التی   م،ئولباشند  

دبیراخ. خواه ناخواه  دیئتیاسی  برسند به س دیئتبرسند به کمیته مرکزی  برسند به 
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دای رده تش کیالتی را تعی ین م ی ک رد و متناس   ب ا پختگ ی این طبق ه بن دی   پای ه

تر   دم ین یت س نگینم،ئولسیاسی  متناس  با فعالیتی که کرده و سپردخ و پایرش 

 طور بااتر می رفت. 

دم ثابت ش ده ب ود ک ه یکی از م،ائلی که خیلی مورد توجه حزب بود و به تجربه 

ای در واق ع مش ابه ب ود. ش عبه کارد ای ت وده «ایشعبه کاردای ت وده»ادمیت دارد  

. آخ زم اخ ش عبه اس تمط رح .  اخ.ج ی.اوق داس من عنواخچیزی بود که امروز ت ت 

د ای داد. اف رادی را داوطلبان ه از حوزهدایی را انجام میای چنین فعالیتکاردای توده

شدند. ی ا دای مختلفی میکردند و رادیِ ق،متدای مختلف ب،یج میبخشمختلف   از 

. کردند. این غیر از کار ددق انی اس تدا کار میییرفتند در روستادا با روستامثال می

رفتن د دادند یا میرفتند مبارزه با بی،وادی و برای آنها کالس اکابر تشکیل میمثال می

،له م،ائل زندگی خ انوادگی   م، ائل بهداش تی در کردند با یک سلزناخ را آشنا می

دا یا م،ائل کودکاخ   چگونگی آم وزش و تربی ت کودک اخ و... چیزد ایی ک ه خانواده

 گیرد.دای مختلف دارد انجام میN.G.Oبینیم در سطح گ،ترده مملکت   در امروز می

ت ی در دیدند ودر روس تادای اط راف   حدایی میدر این شعبه  داوطلباخ آموزش

د ای اک ابر رفتند  کالسم الت فقیر نشین کشور  سراغ سالمنددا   پیرمرددا و ... می

 دادند و ... دا  مرددا تشکیل میبرای زخ

توان،ت اثرات ب،یار ب،یار مفیدی به ب ار خیلی کار مهمی بود و پیشرفتش دم می

تان، یل ک ار بیاورد . ک،اخ زیادی بودند که اصال د یچ نگ رش سیاس ی نداش تند و پ

آی د ای در دفت ه میگفتند که آخ خانم تودهشاخ میسیاسی را دم نداشتند اما در م له

ای راب ه وج ود دد د. ای ن خ ود ب ه خ ود ی ک علق هدای م ن را درس میاینجا و بچ ه

 آورد. می
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خود ادمیت دارد    یک چنین داوری   که به خودی از نقطه نظر ایجاد صرفا و نه

بلکه اصوا به وجود آمدخ یک پیوندی بین بدنه حزب ب ا ت وده م ردم مه م اس ت . ب ا 

کنند ولی سرانجام آخ نیرویی اس ت توده مردمی که دیچ گونه فعالیت سیاسی دم نمی

 که در جامعه وجود دارد و در آینده می تواند نقش ایفا بکند. 

ود آوردیم ب ه ت دریج گ، ترش پی دا شع  گوناگونی که بر ح،  ضرورت به وج

 م، ئولبود که خ ود ب ه خ ود  «شعبه تشکیالت»وجود آمد ای که بهکرد. اولین شعبه

توان،  ت ب ه تنه  ایی ک ار تش  کیالتی را انج ام بدد  د ؛ چ را ک  ه در ای  ن تش کیالت نمی

شد  بای،تی ک،ی موظف دای درخواست عضویت   جمع میدا قبرگهتشکیالت   آنکت

کنن د ای ن ورق ه را ت وی ل بدد د و از آنه ا ت وی ل ک،انی که مراجعه می باشد که به

ام بگیرد. وقتی که تعداد مراجعه زیاد باشد    اف راد بیش تری بای د ای ن وظیف ه را انج 

منیتی جا شود. از ل ام ام و جابهی    تنظیبنددا باید کالسه قدستهبددند. بعد این آنکت

. ردآرشیوی باید داشته باشد که در م ل امنی قرار بگیتواند در جایی قرار بگیرد. نمی

رس د   طبع ا بای، تی ب ه ج ای دا به مرحله پ ایرش میبعد بر این پایه وقتی که آنکت

یت ه که در آخ کم یمعین م،ئولمعینی در فالخ شهر   در فالخ کمیته   احاله بشود   به 

 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 . 

ح زب بای، تی ش کل بگی رد.  «المل لروابط بین»و  «شعبه روابط عمومی»مزماخ د

چوخ در تشکیالت سیاسی یک بخش ارتباطات درونی خودش را دارد که تشکیالت ب ا 

ارتب اط  یگ ریدد د. ددای گوناگونش   با اعضای خودش ای ن ک ار را انج ام میکمیته
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یک  ی ارتب  اط ب  ا  ح  زب ب  ا بی  روخ خ  ودش اس  ت ک  ه ش  امل دو ق،  مت م  ی ش  ود  

دای سیاسی داخل کشور  ادارات   نهاددا و غیره و یکی با احزاب کمونی، ت سازماخ

 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 

در مقابل حزب قرار می گیرد  دم ین وظ ایفی اس ت ک ه ای که کاردای ب،یار گ،ترده

 شعبه روابط عمومی عهده دارش می شود. خیلی کار ح،اسی است! 

دایی که مربوط نظر از داشتن ویژگیدر مورد فعااخ شعبه روابط عمومی   صرف

گوین د ف الخ ک س رواب ط به امکاخ برقراری رابطه است   یعنی معروف اس ت ک ه می

م اش قوی است   یعنی خیلی راحت بتواند با افراد ارتباط برقرار کن د   از ل  اعمومی

بودخ و مهمتر از ای ن   م، لط ب ودخ ب ه گفتگو   از ل ام ب ث کردخ  خوش برخورد 

دای مقابلی که م ی خواد د ب ا موضع سازماخ خودش و واقف بودخ به مواضع طرف

 آنها ارتباط برقرار کند  این وظیفه ن،بتا سنگین می شود. 

دای س ازمانش بای د ک امال آش نا باش د  ب ا جدی دترین با جدیدترین موض عگیری

ده بای د آش نا باش د  یعن ی تم ام مطبوع ات مواضعی که ن،بت به  حزبش گرفت ه ش 

بای،تی در شعبه روابط عمومی خالصه بشود  نمون ه ب رداری بش ود  ب ه خص وص 

ا ی ای   حزب دیگ ری ش ده  آنجا که در باره حزب اظهار نظری توسط ک،ی  روزنامه

ه؟ و شده. آیا تهدید درونش بوده؟ آیا انتقاد بوده؟ آیا ایراد بود م،ئولتوسط مقامات 

 سیاسی که چه انتقاداتی ن،بت به حزب شده .  دیئتهیه گزارش برای ت

سیاس ی  دیئ تیک دسته انتقادات درونی است که توسط تشکیالت م ی آی د و در 

ان د  و عم ده انتق ادات مطرح می شود. یک دسته انتقادات د،ت که دیگراخ مطرح کرده
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حزب دشدار اس ت ک ه چ ه دا در و اقع برای ردبری یک آید. و این گزارشاز آنجا می

گیرند؛ آیا ای راد م ی گیرن د ی ا کنند  از کجای کار ما ایراد میبرخوردی دارند با ما می

 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 

ت اخ داشتیم. در این دفته چند نفر از رفقایماخ بازداش بازداشت شدگاخ و آزادشدگانم

چ را  شدند؟ این گزارشی بود که تشکیالت موظف بود مرت  به روابط عمومی بدد د  

د که روابط عمومی متقابال در تالش آزاد کردخ رفقایماخ از زنداخ  و مقای، ه ای ن ب و

ه نگ رش ردب ری ح زب کرد ب رویم؟! این خیلی کمک میکه ما به کدام سمت داریم می

 شود؟شود؟یا دارد بازتر میتر میدایش . که فضا دارد ب،تهبرای سیاستگااری

دای سیاس ی مختل ف ن، بت ب ه ح زب یا گزارشاتی که در باره نگ رش س ازماخ

کدامش خیل ی خیل ی خص مانه و خص مانة آگادان ه اس ت؟ یک ی برخ ورد  رسید  می

شود حدس زد که ایناخ اصال موضع م ا میخصمانه دارد ولی نا آگاه است. به خوبی 

گویند که اند که دمین جوری میقرار گرفته یاند   یا ت ت تاثیر تبلیغات معینرا نفهمیده

ددد به رفقا که سراغ ای ن گون ه حزب توده این طور... ولی وقتی که تشکیالت جهت می

 ز ای ن برخوردد ایافراد بروند و با توضیح این مطال  آناخ را روشن کنند  ب،یاری ا

تواند کند. وقتی که این نو  ددایت انجام می گیرد  چقدر خوب میخصمانه فروکش می

د ایی بکن د ک ه دایی که ناشی از ناآگادی بوده یواش یواش تبدیل به آگادیپیشداوری

دای نیرودای دیگر ن،بت به ح زب و سیاس ت آخ و غی ره خیلی به تغییر موضعگیری

 کند. کمک می

تامین کننده ارتباطاتی است ک ه ح زب ب ا س ایر اح زاب   «روابط بین الملل شعبة»

ب ا د م مرب وط  «کمینترخ»برادر دارد. تمام احزاب کمونی،ت دنیا در گاشتة دور   در 

مط رح ش د. در واق ع ی ک دفت ر  «کمنیفرم» م،ئلهشدند و بعد از جن  دوم جهانی می
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ن ه  ک رد و بع د از آخ دیگ ر  رق رار میاطالعاتی بود که ارتباط احزاب کمونی، ت را ب

نظر از صورت ی ک نه اد رس می ب ا حض ور دم ه نماین دگاخ اح زاب  ول ی ص رفبه

ای منتش ر کردن د  مجل های که نماین دگاخ اح زاب در آخ ش رکت میدای دورهدمایش

ک ه مق رش در پ راگ ب ود و معم وا اح زاب  «ص لح و سوسیالی، م»کرد به ن ام  می

 داشتند.  «صلح و سوسیالی،م»برادر  نمایندگانی در این مجله  کمونی،ت   احزاب

نظر از اینکه بعضی دا ن،خه ای از خود این مجله را   با دم اخ چن د زب انی صرف

کردند ولی بعضی از احزاب   اوا ای ن مجل ه را ب ه شد  توزیع میکه در آنجا چاپ می

ای را ب ه وج ود ض میمهزباخ ملی خودشاخ ترجمه م ی کردن د و مزی د ب ر آخ   ی ک 

ک ه « م،ائل بین المل ل»آوردند که به زباخ خودشاخ توضی اتی می دادند. مثل نشریه 

ص  لح و »ح  زب انج  ام م  ی داد. ح  زب   عم  ده مق  ااتی ک  ه ض  رور م  ی دان،  ت از 

« المل لم،ائل بین»اش بددد   در استن،اخ بکند و توضیح بیشتر در باره« سوسیالی،م

 منعکس می کرد . 

شد برای ارتباط اح زاب و دم  مرکزی می«  صلح و سوسیالی،م»دفتر مجله  دمین

 گرفت. دایی که ازم بود   بین احزاب انجام میاحیانا از دماخ طریق دعوت

ر معموا میهمان انی داش تند . د کردند  کنگره دایی که در یک از احزاب برگزار می

  دا الزاما نمایندگاخ دمه احزاب کمونی،ت حضور نداشتند . ب،ته به نوهماخیترکی  م

کرد   یا م، ائلی دای منطقه ای که این احزاب را به دم نزدیک میمناسبات و ضرورت

د ا ب ه ای ن ترتی   انج ام آمدن د. دعوتآورد  گ رد میمشترک برایشاخ به وجود م ی

 ین الملل بود. گرفت و این دم از وظایف شعبه روابط بمی

  عالوه بر اینکه یک ارگاخ مطبوعاتی   یک روزنام ه ک ه دم واره « شعبه کارگری»

شد برای بخش کارگری داشت  معمواً یک اطالع ی م،ائل کارگری در آخ منعکس می
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د ا آورد که کمک زیادی به تش کیالت و آخ بخشدم از م ل کار کارگراخ به دست می

 کرد. می دا حضور داشتند  دایی که در کارخانهو حوزه

داد. تالش و توصیه دای آموزشی حزب را ساماخ میطبعا برنامه «شعبه آموزش»

دایی که مورد توجه احزاب کمونی،ت قرار گرفته  به ویژه کرد که جدیدترین نظریهمی

دا م ورد توج ه ق رار در بخش ات اد شوروی   به فارسی برگردانده شود و در حوزه

 بگیرد. 

ک  ارش گ،  ترده ت  ر ب  ود ؛ د  ر موض  و  اجتم  اعی  اقتص  ادی   «ش  عبة پ  ژودش»

سیاسی  حتی در بعضی موارد   ب،ته به شرایط معین  م،ائل تکنولوژیک د م م ورد 

 توجه رفقا قرار می گرفت. 

دای کاری ب،یار زی ادی گروه در شعبه پژودش   13۵7در دمین ایام بعد از سال 

کردند . مثال رفیقی اعالم م ی ک رد آمد ت قیق میمیداشتیم که روی مواردی که پیش 

ای مط رح ش ده و از ای ن مش اورین دارن د اس تفاده در وزارت صنایع سنگین پ روژه

ای از رفقایی که در ای ن زمین ه تخص ص کنند و ... بالفاصله در شعبه پژودش عدهمی

عم ومی  ب رای  کردند و با نظر رواب طای را تنظیم مینش،تند و یک پروژهداشتند می

 مملکتی فرستاده و گفته می شد که به گماخ ما این پروژه بای،تی ای ن م،ئولمقامات 

 گونه باشد و ... 

ای یا مثال شعبه پژودش در مورد چگونگی امضای قراردادد ای خ ارجی   پ روژه

بار خ مملکت تن به قرارداددای اسارتم،ئواشد که ارائه داد که واقعا مانع از این می

 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. 

رش تة  یت راکه دک  ییای بودند ؛ چه آنهارفقای ما واقعا متخصصین خیلی ارزنده

رده بودند   چه رفقایی ک ه در کل یدا ت صن رشتهیدا در اا اقتصاد بودند و سالینفت 
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ای که شناخته شده نبودند  در کارخانجات خودماخ داشتیم. مهندسین کارکشته داخل  

دا داش تند. دای قابل توجهی د م در کارخان هاما به طرف حزب آمده بودند و موقعیت

ین ی ک ار ش دند و روی پ روژه معخوب اینه ا در ش عبه پ ژودش معم وا دع وت می

 کردند . می

یت خاص آخ پ روژه و آخ نه ادی ک ه موقعه بآمد  ب،ته دا که فرادم میاین پروژه

مع ین    م، ئلهتواند از چنین چیزی بهره مند بشود   و موضع ح زب در قب ال آخ می

 ارائه می شد. 

ب ه اص طالح ش عبی ک ه  (horizontalبه این ترتی  بود که ای ن بخ ش قدوریزنت ال 

 ی افقی تشکیالت بود  شکل گرفت. سازماندد

دایش گ وش افتادم که وقتی به ص  بت مازیار بهروزمن به یاد آخ فرمایش آقای 

حزب توده آخ موقع خوب  یک تشکیالت مثبتی ب ود ول ی بع د از »دادم اشاره کرد که 

دانم واقع ا نم ی « که چیزی نبود  فقط برای جاسوسی به وجود آمده ب ود! 13۵7سال 

کن د؟!  اق ال ی ک مق دار آی د چن ین ادع ایی میاین بزرگوار ! براساس چه رس التی می

کرد که چقدر کار شد دراین فاصلة س ه چهارس الة کوت ادی کرد  توجه میمطالعه می

 که از ل ام امنیتی این حزب این قدر زیر فشار بود!! 

رار امن ی نداش ت. اگ ر دفت ری استقم ل ظادرا حزب فعالیت علنی داشت ولی دیچ 

دانم دفت ر وکال ت کرد  حتما زیر پوشش خرما فروشی بود  زیر پوشش نمیایجاد می

ی د ب ه ریختند   باز دوب اره تغیی ر مک اخ بافالنی بود. و بعد از چهارماه   پنج ماه   می

اش دمیشه بای، تی ب ه اش کال سیاسی دیئتدبیراخ یا  دیئتآمد. یا جل،ات وجود می

داا چق در در ای ن ش ع  ک ار . و معرست مثل یک سازماخ مخفی عمل بکند  دتلفمخ

 کرده؟ 
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خواست بکند؟! خیلی توجه مرا جل  کرد که چرا   واقع ا ایش اخ فقط جاسوسی می

اش دم حزب آید اینجا و موضو  مورد عالقهشود میبا چه رسالتی دمه ساله بلند می

 و... است؟!  «کامچپ نا»توده و ...   پرداختن به چپ و 

ش  اخ و دم  ی ب  ه ن  ام در دنی  ا چ  پ  آرم  انی دارد و طبیع  ی اس  ت ک  ه غ  ول بی

اول ین د دفش  خورد و طبعا به عن واخنئولیبرالی،م در مقابلش است و دنیا را دارد می

و چ ه ب ه  ی  ی ؛ چه ب ه ص ورت ای دئولوژیک   ای دئولوژی زداکندچپ را سرکوب می

 اشکال دیگر. 

را بخوانید  اص ال  «شرق»در دمین مطبوعات خودماخ   روزنامه  شما ببینید چقدر

یک وجهش است   حاا به ج اخ   حزب توده ایرانآیند. مثل اینکه با تعهدات معینی می

و در شماره بع دش از آق ای  مصطفی رحیمیافتاده اند  آخ تجلیل را از آقای  مارکس

را بکوب د! چ وخ او  حوزب تووده ایورانکند  دقیقا ب رای اینک ه بع دش می ملکیخلیل 

بوده. به گماخ من این تصادفی نی،ت ؛ اینه ا در واق ع از  حزب توده ایرانمنشع  از 

 کنند!یک برنامه معینی تبعیت می

مصوطفی   ش ما  عموویییک دوست قدیمی دیروز ب ه م ن تلف ن زد وگف ت آق ای 

در دانش کده اف، ری ش اگرد م ن  مصطفی رحیمویشناسید؟ گفتم بله  را می رحیمی

مند بود! بع ددا خواست دوره خدمت نظام را بگاراند و سخت دم به من عالقهبود  می

فرس تاد زن داخ ب رای م ن و ک رد   مییدای اگزی،تان،یالی، تی را ترجم ه مکه کتاب

پشتش دم می نوشت به یاد ایام سربازی. ولی بعد یک چنین روشنفکر عجیبی از ک ار 

ریزد. گفت بله  زماخ شاه ای ن از ریزد  سم میدرآمد که از قلمش   فقط و فقط زدر می

. روی خدمتگزاراخ دربار و ... بود. گفتم علی ای ال   ما برخوردماخ ای ن چن ین نی، ت

کنیم   روی موض عگیری کنیم   بلک ه روی کالم ش ص  بت م یاین چیزدا تکی ه نم ی
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چق در خ وب اس ت  »اش حرف داریم. گف تایدئولوژیکش   روی موضعگیری سیاسی

  « شما یک جوابی به او بددید  در آخ مقاله اش یک اشاره ای به شما دم کرده بود.

.. .بود . در دده بی،ت توقف ک رده و  «هدُرد زمان»تاب کاشاره به اسم من نبود  به 

ر من نه  اگر جوابی ازم باشد  دیگری بای،تی جواب بددد  م ن نگ ویم بهت »بله  گفتم 

   « است.

 حوزب تووده ایورانشود. این اص ال سرنوش ت ببینید  آدم با این مطل  مواجه می

شود؛ اصوا چپ و نگرش چپ با یک چنین دا مواجه مینی،ت که با این نو  خصومت

 چیزی مواجه است!

 گوی دی ا یک ی از فع الین ب، یج دانش جویی می م، ئولخوانم که در روزنامه می

 اگ ر فع ال ب ودخ را در «ترین تشکل دانشجویی ایراخ  ب،یج دانشجویی بوده ... فعال»

ه خوادی ببینی   بله خیلی فعال بودی د!  ب ا ددا میال آفرینیدا و جنجاین دوچی بازی

زنید  نی روی انتظ امی و س پاه و دم ه و دم ه  س یاه نفرمی بینی دمه جا را به دم می

دا  آنها دمه دمرادتاخ بودند! در کوی دانش گاه دانش جو پن اه پوشاخ   لباس شخصی

ا جوی مبارز آگاه چ پ د، ت. منته ترین نیرودا دانشندارد ! والّا خوادید دید که فعال

 بندید!ش را مییداددید  دمه راهمیداخ به او نمی

علی ای ال  واقعا توجه من را جل  ک رد!  ب ه س خناخ ای ن آق ا گ وش ف را دادم و 

ای ک ه مط رح ک رده ب ود؛ و وع ده «شورشیاخ آرم انخواه »دایی که در کتاب ص بت

نم را ب ه ای ن ف ارغ الت ص یل آک، فورد برای کتابِ در دست انتشارش داده بود   ذد 

پ ردازد   ب دوخ اینک ه ظ ادراً معطوف کرد که چه رسالتی دارد وقتی به ای ن جنب ه می

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 

 کنند!بینیم ک،اخ دیگری با چهره دیگری عمل می  و پابه پایش دم میدددمی
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دایش به در جهت معتقدم که حزب و تشکیالتش ب دوخ عی   نب وده  موض عگیری

دایش متناس   دمه از درایت کافی برخوردار نبوده  درستی و نادرستی سیاستگااری

 رست بوده و گادی اشتباهاش از اوضا  و احوال مملکت  گادی کامال دبا میزاخ آگادی

اش   اگر بخواد د بوده و در سازماخ سیاسی دم در روند فعالیت سیاسی   تشکیالتی

اش ن،بت کند. به علت م دودیت آگادیواقعا فعال باشد و کار بکند  اشتباداتی دم می

اش   دای شخص یتی   د ویتیو کاس تی دای تش کیالتیبه م،ائل گوناگوخ و کاستی

ددد و این اشتبادات را به وج ود م ی آورد ؛ ول ی آی ا دست به دست دم میدمه اینها 

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؟! 

! ت و ک ه  بهروزحوزه فعالیتش کجا بود؟ آقای  عمویی! بهروز مازیارخوب  آقای 

   بب  ین حت  ی بازجود  ای م  ن دا را بررس  ی ک  ن م  ورد توج  ه د،  تی   ب  رو پرون  ده

خورد و پس گرفتند. حاا تو داری ادعا نامه صادر اند که جاسوسی به من نمیپایرفته

 کنی؟!می

 

 ماجرای شاه و شاه غالم ؟ 
 

 ی و با چ ه رقب ایی   در قال   یداه باشیم که ما باچه حریفبله  یعنی به خاطر داشت

کن د . در واقع خودش را چپ تلق ی می بهروزمازیار رو د،تیم. آقای حتی چپ   روبه

ان د   دمواره به خاطر داشته باشیم آنچه که به نظر من جواناخ امروز ما ب ا آخ مواجه

ن است که دست دیگراخ برای در گفته  در فعالیت  در دمایش  حت ی د ر تظ ادراتی یا

کامال باز اس ت ول ی اگ ر واقع ا خواس ته باش ند در راه روش نگری  در راه علیه چپ 

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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  یک اتاق در دانشگاه  در یک جایی   دایی   حتی در قلمرو داشتن یک دفتر م دودیت

 ...«اند و سن  را ب،ته س  را گشاده»...  سعدی به گفتهشوند! رو میروبه

را پلم   ک رده اس ت!  «باشگاه اندیشه»منجمله در روزنامه خواندیم که شهرداری 

نش، تند ب ا د م ب  ث م ی کردن د  ص  بت شد؟ یک عده میمگر در آنجا چه کار می

ر قلمرو روش ن ک ردخ ن، ل   روی م، ائل م ورد عالق ه دمگ اخ  مقال ه کردند   دمی

 نوشتند . می

 ای اس ت ک ه خیل ی د م داعی هخوب ای ن پدی ده   پدی ده کش وردای اس تبداد زده

معنایی اس ت! ب ه نظ ر م ن دارند! که اصال چه لفظ بی «مردم سااری»اصطالح     به|

رود. چه اصراری داری م ی ک ترین لفظی است که به کار میقشن  «دموکراسی»دماخ 

م ردم »دار ش ده  ب ا ای که این ج ور دمگ انی ش ده   ش ناخته ش ده  شناس نامهواژه

 ... «سااری

 

 تواند باشد .مردم ساالری ، بیشتر معادل پوپولیسم می 
 

 .مردم سااری معادل پوپولی،م نی،ت 

 

  دموکراسی»گفت شان هم مییهم به آن منتقد بود، ا احمدی کبابآقای»...  

 

  به نظر من درست می گوید  دموکراسی تعری ف ع امی اس ت  دمگ اخ اص ال کالب د

  «مردم س ااری»اش کرده اند   دمه می فهمندش  دضمش می کنند. حاا برای شکافی

 بیایید مرت  تعریف جدیدی ارائه بددید. 

 

 ،ه بگوینـدکـاضـافه کننـد  ییزهایکنند تا به آن چمقدار تُهی اش می کاول ی بله 

 ن و چنان است .یدموکراسی چن



  

147 

 

 ه واقعا دمین طور است. بله   دمین طور است. معتقد د،تم که ما در این دوره کوت ا

مدت تجدید فعالیت سیاسی حزب بعد از انقالب بهمن   فرصتماخ ب،یار کوت اه ب ود و 

علت معتقد بر این بودیم که از کمیته بخ ش ب ه پ ایین  حتم ا عناص ر نف وذی به دمین 

توانم صددرصد ادعا بکنم ک ه از خوادم بگویم که نمیدرونش د،تند. و امروز من می

 کمیته بخش به باا دم درونش نفوذی نبوده!

منتخ   ب ودخ دم ه »ما یکی از اصول مبنایی سازمانددی و تشکیالت را که اص ل 

ا اصال د،ت   نتوان،تیم اجرا بکنیم و به آخ اعتقاد داشتیم و اعتقاد دارم. ام «ینم،ئول

ین خودشاخ م،ئولین   م،ئولخودشاخ را انتخاب بکنند و  م،ئولدا مجال اینکه حوزه

دای بخ ش را و سرانجام یک ش اخه  عض و کمیت ه بخ ش را تعی ین کن د و در کمیت ه

 انتخاب بشوند و ... نداشتیم. ما تنه ا ک اریین شهر م،ئولکنفران،ی تشکیل بشود که 

که در طی این مدت توان،تیم انجام بددیم برگزاری پلنوم دفددم ب ود. آخ د م ب ا چ ه 

 ن تهراخ! یتدابیر امنیتی و ... در دم

ح!  پ س آق ای یچناخ با حی رت گف ت: ص   رفسنجانیبه خاطرم می آید که آقای 

  پلنومتاخ را دم برگزار کردید؟! کجا؟ چگونه برگزار کردید؟ گفتم: خوب  بله    ییعمو

دمین طوری کردیم  به در حال م ا ک ه متاس فانه ن ه ج ایی داری م   ن ه اینک ه امک اخ 

دایماخ را   دفتری دم که داشتیم   آقایاخ آمدند ب،تند  گرفتند  بردند! برگزاری دمایش

 بله به این ترتی ...

 

  یسـت شـورویمونکخ حـزب یسـؤال مطـرح بـوده : در تـار کیشه یمن هم یبرا 

ه ک یط جهانیزا و چه شراوجود داشته ، چه بر اثر تحوالت درون ی، نقاط عطف یمقاطع

 رده است . ک یراتییآن را دستخوش تغ

،  یالدیل دهـة هشـتاد مـیاوا یعنیما ،  یمورد بررس یدر دورة زمان مسئلهن یترمهم

 یست اتحاد شورویمونکحزب  یلکر یبه سمت دب آندروپوفو انتخاب  برژنفمرگ 
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 است . 

منجـر شـد ،  آندروپوفآغاز شده بود و به انتخـاب  برژنفه از اواخر دوران ک یروال

ش یجور پاال کیاست .  «.گ.بک»شتر به عناصر ارتش سرخ و به خصوص یاعتماد ب

 ! اییـ رسوبات خرده بورژومقابله با ـ به قول خودشان یبرا یدرون حزب

بـودن  یحـزب و فـور یپرولتر یهامبود جنبهکآن حزب در مورد  یابیبا توجه به ارز

 ییجرار امور ایمتر درگکه ک یزتر حزبیبر مجال دادن به عناصر تم ی، برنامة آت مسئله

ب ، از حـز یلـکر یـبـه دب «.گ.بک»ن مقام یتربودند ، قرار گرفت . انتخاب برجسته

 است .  یابین منظر قابل ارزیهم

 یسابقة نظـام یدان دادن به افراد داراین روند ، در حزب برادر ، شاهد میهمزمان با ا

ا یـ یکشـلتو ی، شـما ، آقـا پورهرمزان یمثل آقا یم . افرادیدر حزب توده هست

 . جودت یآقا

 ان بوده؟ین روند در حزب توده متأثر از آن جریا ایآ

 

  ب ا ترکی   ردب ری ح زب کمونی، ت  حوزب تووده ایورانمقای،ه ترکی   ردب ری

 دای غیر دوستانه است.شوروی  به کلی نادرست و ناشی از پیشداوری

استاد دانشگاه و از کادردای قدیمی حزبی بود. می اخ رفق ایی ک ه از مه اجرت  جودت

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 

کردند و ازجمله نخ، تین ک، انی بودن د  ماندند  فعالیت کردند  تجربیات زیادی ک، 

ختم مهاجرت مطرح شد  آم اده و داوطل   ب رای بازگش ت ب ه ای راخ  م،ئلهکه وقتی 

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 

دا برگشتند. در بین ک،انی که از زنداخ برگش ته بودن د  پ نج   ش ش نف ری ک ه زنداخ
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سابقه فعالیت نظامی داشتند   بیش ازدمه سابقه زنداخ داش تند و ب یش از دم ه م ورد 

ت در سازماخ نظامی دده بی،ت   سی و چه توجه رفقا بودند  چه از ل ام سابقه فعالی

ه ک  یسال زندان 2۵ یاز ل ام پیشینه عملی که در زنداخ برایشاخ فرادم آمده بود و ط

ی ک ه ب ا مجموع ه نیرود ای سیاس ی یبا  دمه نو  شخصیت برخورد داشتند و آشنای

 د . مملکت برایشاخ پدید آمده بود   اجرم در ردبری حزب جایگاه ویژه ای پیدا کردن

طور نی،ت ؛  بلکه به علت اینکه در واقع متاثر از آنجا بوده یا خیر  به گماخ من این

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 

د ای و ... ول ی ای ن رفق ا ویژگی بهوزادی   کیوانوری  اسوکندری  جوانشیر  جودت

شاخ   سوابق ممتد کار تشکیالتی  کار نظامی و اینک ه ط ی ای ن م دت وف ادار یشخص

 پیدا کنند.  یاماندند   موج  شده بود که در ردبری حزب جایگاه ویژه

دای کاراکتری، تیک   اشاره کردم که در باره تشکیالت و پایرش عضو و آخ برگه

شد   دمین سب  شده ب ود ک ه واقع ا غرب الی ک ه چگونه در سازماخ اف،ری عمل می

مقداری تن  تر باشد و ب ه  دایشکردند  سوراخافراد داوطل  عضویت از آخ عبور می

تر انجام م ی گرف ت ت ا در س ازماخ دمین علت پایرش در خود حزب  یک مقدار سهل

 نظامی. 

حاا دیگر ما نظامی نبودیم  ح اا دیگ ر م ا ج زو رفق ای غی ر نظ امی ب ودیم  ام ا 

دای آخ زم اخ را دمچن اخ ب ا خودم اخ حم ل م ی ک ردیم و بالنتیج ه   نظ م و ویژگی

خورده سختگیری و یک مقدار دقت نظر روی م،ائل ویژه  به راحتی از انضباط و یک 

 روی م،ائل نگاشتن و ...به نظر من در رفقای نظامی ما قدری بیشتر بود. 

 

   هـای هم کم و بیش همین بـوده ، یعنـی غربال یست شورویمونکاستدالل حزب
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 یهادر دست داشتند. البته آنها سال «ک. گ. ب»خیلی بهتری برای ارتش سرخ و    

   تر هستند .ن دو پالودهیه اکردند کیر مکرا ندیدند! به هر حال ف ۹0دهة 

 

  را گفتید. کتابی که من در دست ترجمه  آندروپوفتر د،تند. اتفاقا شما ااخ پالوده

د ایی از او تعری ف دانید چه ویژگی. نمی آندروپوفدارم  ااخ دقیقاً رسیدم به مب ث 

گوی د ک ه ی ک ای ب وده! خیل ی. اتفاق ا نوی، نده میکند! واقعا یک شخصیت نمون همی

ب ه  برژنوفموقعیت ممتاز و استثنایی برای ات اد شوروی بعد از دوره رکود و لختی 

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 

  ت وده ای م ردم. ب ه ش دت مخالف ت  massدر پ ایرش قمَ س  خروشچفآخ نظریات 

گوی د   اص ال اول ی ت رین   یعنی دم سطح کردخ دستمزددا. میکند با آخ وژلِوِلین می

است. این اصال شعار قدیمی و کالسیک  «در کس به اندازه کارش»شعار سوسیالی،م 

د ا را مط رح دنیای سوسیالی،تی است تا برسد به دوره کاملتر. اج رم  اص ال انگیزه

داده شود. چرا نه؟! نظریاتش  کند  آخ که توانایی دارد و می تواند  باید بیشتر به اومی

 خیلی چیزدای جالبی دارد و خیلی خیلی قشن  است!

اما یک س ر س وزخ نبای د امتی از  «المت آمیزدمزی،تی م،»طرفداری از  م،ئلهیا 

از ب ین ب ردخ  م، ئلهدرب اره  ریگوانداد  در سطوح برابر باید نش، ت . ی ا پیش نهاد 

کند ک ه م ا   امریک ا  تعه د پیشنهاد می ریگاندای قبالی،تیک  با برد متوسط . موشک

 آنودروپوفد ا بمان د. کند که ن، ازد و ش وروی د م ب ردارد  ول ی م ال اروپاییمی

خیل ی خیل ی  «دارد؟! یتو فرقمطلقا این جور نی،ت! مگر اروپای غربی با »گوید که می

واقعا شخصیت و نظراتش جال  است! به خصوص وقتی مطال  م،تند دم باش د. در 
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تاب در جایی به کتاب فالخ  صف ه فالخ ارجا  می ددد. خیلی خیلی کتاب خ وبی کن یا

 است! 

ای ک ه د ای وی ژهکن د. آخ دادگاهخیلی منص فانه م ک وم می استالینمثال درباره 

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

دای عظیمی که برای حل م،ائل ملی انجام داده بود! آخ تبعی دی د ایی  ک ه ییجاجابه

دای د  ا و ارزن  دگیکن  د! ول  ی تواناییش  دند را م ک  وم میب  ه س  یبری فرس  تاده می

 «استالینی، م»شود نادیده گرفت؟! به کار بردخ لفظی ت ت عن واخ را مگر می استالین

دای این مرد است؟ یعنی در واقع قل  مادی ت ی ک ت اریخ آیا در برگیرند  دمه ویژگی

دا م کوم است  دیچ گفتگو ندارد وباید به شدت دم جلوگیری کرد. است. بله  آخ جنبه

ای به وجود می آید که بعد بخوادی با آخ مب ارزه کن ی  بخ وادی ی چرا چنین پدیدهول

 م کوم کنی؟! 

و س پس  خروشوچفو بع د  فوموالنکو  گاگوانوویچ   مولوتفبعد از آخ نوبت 

خواد  د ب  ه رس  د. اینه  ا دم  ه مق  دمات اس  ت ک  ه بع  د ت  ازه میو... می برژنووفنوب  ت 

 برسد.  گورباچف

بله  به در جهت این تاریخ است و ای کاش ما از تاریخ درست درس بگیریم! دی دم 

واقع  ا فرمایش  اتی فرم  وده بودن  د! ب  ااخره برخ  ی از  ماهرویووان هوشوونگ آق  ای

 آیند. روشنفکراخ ما از این قماش از آب در می

 

  در اتحاد شـوروی و   یجار یهارا از روال مارکسد؟ اول یردککتابشان را مطالعه

کـه از رسـد یجـه مین نتیـند و در انتهـا بـه اکیر میاز فیلسوف بودن، تطه یبعد حت

خواهد در کتاب ه میکشود یرمان نمیبزرگترین فیلسوفان جهان بوده!  آخر  هم دستگ

 د؟!یچه بگو
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  را بهت ر از د ر ک س دیگ ری م ی شناس د و  موارکساصال ایشاخ مدعی اس ت ک ه

و  مووارکسکن  د و آب پ  اکی روی دس ت دمین عل  ت د  م خ  ودش را چ  پ تلق  ی میب ه

 ریزد!مارک،ی،م و دمه چپ می

ااخ به نظر من  یکی از شیوه دای مبارزه این است: ازچپ تعریف کردخ و خود را 

کن د   تعریف می مارکسجانبدار و دوادار چپ نشاخ دادخ ؛ و زیراب چپ را زدخ!  از 

آخر  فیل،وف این ش د و م ن  مارکسپخته این شد   مارکسجواخ چنین بود   مارکس

 طرفدار این د،تم...

 

  و   «لنومپ»خواستم  در مورد  ین جلسه ، مین پرسش ایخیلی خوب! به عنوان آخر

نگـره ک یسـت عمومـاً بـرایمونکد . چون در احزاب یح بدهیتوض «نگرهک»تفاوتش با 

 وده؟بل کن شیما در حزب توده هم به هیاند تا پلنوم . آقائل یشتریمراتب بت به یاهم

 

  . را ع الی ت رین  «کنگ ره»دم  حزب توده ایراندمین طور است  کامال درست است

ای دان د. کنگ ره معم وا در ی ک فاص له دورهمرجع تصمیم گیری و دمایش حزبی می

ب ار   بار  در بعضی از احزاب چهار س ال یکدر بعضی از احزاب دو سال یکـ معین 

اش   د ر چه ار   مطابق اساس نامه حزب توده ایرانو ...   تشکیل جل،ه می ددد. در 

 اش تشکیل بشود. بای،ت کنگرهسال یک بار می

 دایاز یک سال قبل از تشکیل کنگره  تدارک تشکیل کنگره دیده می شود. کنفرانس

دای ای اات  د ا را کمیت هش ود  کنفرانسحزبی مختلف در ایاات گوناگوخ تش کیل می

د ای مختل ف ح زب انتخ اب کنند و نماین دگانش د م از ح وزه د ا و بخشبرگزار می

کنند   نظراتشاخ را می ددند. بعد که نوب ت کنگ ره دا شرکت میشوند  در کنفرانسمی

ای که در کنگره ش رکت ه مثال در نمایندهشود کیمی شود  طبق اساسنامه مشخص م
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کند   نمایند  چند نفر است. یا اینکه مبن ا را ب ر ای ن م ی گاارن د ک ه نماین د  م ثالً می

دای جنوب شرق تهراخ  یعنی نماینده چند ح وزه باش د. ب، تگی ب ه اساس نامه حوزه

 دارد. 

ره تش کیل داد. اش تا قبل از انقالب دو کنگ دم  در حیات سیاسی حزب توده ایران

تش کیل ش د. در س ال  1327و کنگ ره دوم د م در س ال  1323کنگره اولش در س ال 

یک کنفرانس تهراخ تش کیل داد. بع د از آخ اج الس مؤس، اخ. در واق ع کنگ ره  1321

   دم کنگره مؤس،انش بود دم کنگره اول. اولش

ین مرج ع ترطور که ابتدای ص بتم اشاره کردم از آنج ایی ک ه کنگ ره ع الیدماخ

دای ردبری حزب د م گیری و سیاستگااری حزب بوده و د،ت  انتخاب ارگاختصمیم

به عهده کنگره است. سیاستگااری اصلی حزب و خطوط کلی   که در فاصله بین ابینی 

ش ود. گیرد  توسط کنگره تعی ین میدو اجالس کنگره پیش پای ردبری حزب قرار می

چ ه دا یا شعاردا و آنبت به ردبری یا سیاستگااریارزیابی فعالیت قبلی و انتقادات ن،

یگ ر ارتباط با د م،ئلهدای عمده   که رخ داده   باز در کنگره انجام می گیرد. دمه ب ث

کن د ی ا ب رای مب ارزات دایی که به این مناسبت دریاف ت میدا و قطعنامهاحزاب   پیام

 شود.   میفرستد  دمه در کنگره تصویدا در کشوردای مختلف میخلق

دای عامی باید داشته باش د ک ه در فاصله تشکیل دو کنگره  کمیته مرکزی اجالس

 است. ولی از آنجایی که تع داد اف راد کمیت ه مرک زی ن، بتا «پلنوم کمیته مرکزی»این 

پردازن د و ض رورت تش کیل ترین م، ائل روز کش ور میدا به عمدهزیاد است  پلنوم

اس ت.  غی ر از اینک ه معم وا در  م، ئلهتن ی ب ر دم ین العاده د م مبدای فوقاجالس

ب ار  اج الس ا  ش ش م اه یکی ب ار دا س الی یکشود که پلنومدا تعیین میاساسنامه

ای الع ادهد ای فوقخوادند داشت ولی در ص ورتی ک ه ض رورت ایج اب بکن د  پلنوم

 ویژه برخورد بکند. م،ئلهشود که با آخ تشکیل می
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شوند . ب،ته به اساس نامه ح زب   وسط کنگره انتخاب میاعضای کمیته مرکزی ت

سیاسی نامیده می شود   در بعضی از اح زاب در  دیئتپولیت بورو   که در حزب ما 

د ای کمیت ه مرک زی . یعن ی کنگره انتخاب می شوند و در بعض ی از اح زاب در پلنوم

 سیاسی را انتخاب می کنند. دیئتاعضای کمیته مرکزی د،تند که 

تشکیل ش د  27و  1323دای ای که در سال  غیر از دو کنگرهحزب توده ایراندر  

ب ر ح زب وارد ش د  ح زب نتوان، ت  ۶2و  132۶1ای ک ه در س ال گر ت ا ض ربهی  د

ای تشکیل بددد و این دقیقا به ل ام شرایطی بود که بر آخ ت می ل ش ده ب ود و کنگره

شد که آخرینش که قبل از انقالب در خ ارج دا تشکیل میبه دمین علت دم مرت  پلنوم

ه کوم دم تشکیل شد  پلنوم شانزددم بود که تغییراتی در کمیته مرکزی داد و یگانه پلن

در ایراخ برگزار شد   پلنوم دفددم بود. بع دش د م پلن وم دج ددم ک ه ب از در خ ارج 

 اش ادامه داد. دای بعدیتشکیل شد و روند خود را به صورت کنگره

 

  پلنـوم »ا بـ «پلنـوم»ف یـتفاوت فقط  لفظی است یا واقعا از نظر تشـکیالتی ، تعر

 متفاوت است؟ «وسیع

 

  به معنای ای ن اس ت ک ه در پلن وم فق ط اعض ای  «وسیع»متفاوت است. وجود لفظ

دا معموا اعض ای کمیت ه مرک زی و مش اورین کمیت ه کمیته مرکزی نی،تند. در پلنوم

کنند. ولی در پلنوم وسیع   به علت ادمیتی ک ه م، ائل مط رح ش ده مرکزی شرکت می

برخ ی از فع الین ح زب د م ب رای  دارد   عالوه بر اعضا و مشاورین کمیته مرک زی 

 شرکت در آنجا دعوت می شوند. 

 

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

 توضیح آنجا هستند؟ 
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  دمین طور است  حق رای با اعضای کمیته مرکزی است و دیگراخ حضور دارن د و

 دا شرکت و اظهار نظر می کنند ولی حق رای ندارند.در ب ث

 

 ه کـه نـه؟ در اساسـناماست؟ یـا این یشوند بنا به شرایطبعد افرادی که دعوت می

 د؟باید برای چه مسائلی در پلنوم وسیع دعوت بشون یسانکمشخص است که چه 

 

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

دای معین ی ک ه اند؟ برای ب ثک،انی در شرایط کنونی برای حضور در آنجا مناس 

ود ک ه چ ه مورد توجه است   ضرورت وسیع کردخ پلنوم طبع ا متوج ه ای ن م ی ش 

 ک،انی برای شرکت در این ب ث دعوت بشوند .

 

  در حزب  های حزب ، مشاورین کمیته مرکزی هم حق رای داشتنند؟ چوندر پلنوم

ای رو مشـاورین آنهـا حـق  یزکتة مریمک یاعضا ست شوروی این جوری بود.یمونک

ست من در؟ داشتند . یعنی فرق پلنوم با جلسه عادی کمیته مرکزی در این مورد است

ر ا با حضـوه در حزب توده پلنوم همان جلسه کمیته مرکزی بوده ، منتهکمتوجه شدم 

 ن ؟یمشاور

 

  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 

دبی راخ  دیئ تسیاسی دم مثل اعضای  دیئتشود  حتی دبیراخ اداره می دیئتتوسط 

دبی راخ ض رور  دیئ تدر جریاخ روند حیات سیاسی   تشکیالتی ح زب نی، تند. ام ا 

سیاسی شرکت  دیئتسیاسی  مرت  در جل،ات  دیئتداند برای استفاده از نظرات می

 داشته باشد. 
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جدید حیاتِ  فاصله سه چهار س اله پس از ت حزب توده ایرانبه دمین علت دم در 

ای ی ک ب ار اج الس داش ت ک ه بع د ب ر دبیراخ  مطابق قرار  دفته دیئت   ۶1تا  13۵7

سیاسی در دو دفته ی ک  دیئتداد و ح،  ضرورت دو بار در دفته تشکیل جل،ه می

 داد. بار تشکیل جل،ه می
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مثال قرار بود شعبه پژودش یک بررسی دمه جانبه در مورد صنایع سنگین انج ام 

ودن د ک ه در ای ن زمین ه تخص ص خ وب افرادی ب ؛ای را آماده بکن دددد و یک پروژه

 ید اداشتند اما ک،انی بودند که عضو حزب نبودند ام ا آگ ادی ب اایی داش تند   آدم

از اینه ا دع وت و از نظراتش اخ اس تفاده  یاخوبی دم بودند  شعبه پژودش در جل،ه

 د . رکمی

 ؛اینها آخ شعبی بودند که دماخ ط ور ک ه اش اره ک ردم  ی ک ب، ط افق ی داش تند 

 کرد.وت با درمی که عمودی عمل میمتفا

 

  لـی و د ،من منظورم بیشتر این بود که جنب کمیتـه مرکـزی هسـتن است . درست

 ، از دییای بدنموره بوده است؟ مثالً اگر یلکشچه  ه اجزا بهیبا بق نشاارتباط تشکیالتی

 اصوالً یا ؟رح باالتویا از سطاست سطح کمیته مرکزی از قیقا خواهد بود؟ د م بخشاکد

 ؟استتصمیمات کنگره  یمجر

 

 دبیراخ تعیین می شوند  خ ط  دیئتسیاسی و  دیئتاینها چوخ دقیقا از طرف   نخیر

به  سیاسی دیئتدبیراخ این خط را در  دیئتالبته  .ددددبیراخ به اینها می دیئتکلی را 

 آورد.آخ وقت به حالت اجرایی در می  تصوی  رسانده

 
  د؛دهانجام می اگیری رکه تصمیم است ن بخشیامسلما هم خوب این هرم حزب 

  .اسـت  بیـراند هیئتتا باالترین سطح که  ماز کنگره بگیری، ن سطح پایین آحاال از 

ازوی بـ کفقط یـ، یا نه  شتسازی اهمیت دام ببینم وظیفه شعب در تصمیمهخوامی

 ؟بود اجرایی

 

  منتخبین کنگره د، تند.  دیگر م،ئواخکنگره بااترین ارگاخ حزب بوده و د،ت و 

 دیئ تل ه اول دشع  اصال در تص میم گی ری و سیاس ت ح زب نقش ی ندارن د. در و

 گیرد .دبیراخ انجام می دیئتایش توسط رسیاسی این نقش را دارد و اج
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  ؟؟سازماندهی امور اجرایی حزب دنردککار می هاین شعب چ 
 

   در د رم  یات هیمکا ی عض و ح وزه  یالتیکد ر ش عبه   از نظ ر تش  یاعضا نخیر

آنه ا در  یعضو د،تند . ول  کیف عام یجا مشمول وظااند و در دماخحزب یسازمان

 .  است به خاطر آخ تشکیل شده شعبه کنند کهای کار میروی م،ائل ویژهشعبه 

 کن د ارتباط ات بیرون ی ح زب را ب ا اح زاب  مثال شعبه روابط عمومی س عی می

دادگ، تری و غی ره  دا  زن داخ ام ور اجتم اعی   دا    دول ت   وزارتخان هدا سازماخ

برقرار کند. ی ا م ثال ش عبه رواب ط ب ین المل ل  ب ا اح زاب کمونی، ت  اح زاب ب رادر 

کن د  دایی دریاف ت بدا  احیانا ت لیلدا  رفتن به کنگرهدعوت به کنگره ؛ارتباطاتی دارد

 م،ائل ...دایی ارائه بددد  و این گونه ت لیل

 

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

ورد شـد . حـاال در مـیگرفتـه م یگـریا عدم ارتباط با دی یم به ارتباط با فالنیتصم

 یدهـارهنمو رد بـر اسـاسکـین رویل . اکن شیبه همنظام هم  یهاا ارگانیاحزاب 

 گرفت؟یم لکدام جزء از حزب شکده از یرس

آمـد ، در یدسـت مشـعب به یه از سـوکـردهـا کین رویـج ایا نتـایگر آید یاز سو 

 حزب مؤثر بود؟  یسازمیتصم

 

 شعبه روابط عمومی  یکی از دبیردای کمیته مرکزی است. مثال من ک ه  م،ئول  بله

یت ش عبه م، ئولسیاسی و دم یکی از دبیردای کمیته مرکزی ب ودم   دیئتدم عضو 

دا گیری برای گ،ترش روابط حزب با سایر س ازماخعمومی را داشتم. تصمیمروابط 

سیاس ی اتخ اذ و در ش عبه رواب ط  دیئ تدر   دایا مراجعه به اشخاص و شخص یت

 شد. عمومی به اجرا گااشته می
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دیدار فالخ شخصیت  ارتباط برقرار کردخ با فالخ س ازماخ سیاس ی و غی ره   در 

سیاس ی  دیئ تگیری ح زب د م شد  مرکز تصمیمذ میگیری حزب اتخامرکز تصمیم

 است. 

 
  بعد  دباش یاسیس هیئتاز طرف ی حتما باید یات اجرامپس تصمی است . درست .

یاسـی س هیئـتدبیران و کمیتـه سیاسـی و  هیئتنیم  تفکیک بهتری در مورد اتومی

 . بکنیم
 

  سیاسی در واقع منتخ  کنگره   منتخ  پلنوم کمیته مرکزی اس ت. دیئتبله  ببینید 

دماخ طور که اشاره کردم  اعضای کمیته مرکزی چ وخ تعدادش اخ زی اد اس ت و ب ه 

وان د برگ زار بش ود  پولی ت تدا به س ادگی نمیخصوص برای کشوردایی که اجالس

گیری سیاس ی آخ که این پولیت بورو در واقع مرکز تص میم ؛کنندبورو را انتخاب می

 است.  حزب توده ایرانحزب معین   منجمله 

 متناس  با بدنه حزب  متناس  با تعداد نمایندگاخ کنگره حزب   متناس  ب ا تع داد

 شود . م ثال در ای امسیاسی تعیین می دیئتافراد پلنوم کمیته مرکزی   تعداد اعضای 

ا منتخ   پلن وم د، تند. د نفر بودن د. اینجده یدسیاسی حزب ما  دیئتاخیر اعضای 

سیاسی انجام م ی گی رد .ام ا ب رای اج رای ای ن  دیئتدا در دمین تمام تصمیم گیری

سیاس ی   ب ه ن ام دبیرد ای کمیت ه مرک زی  دیئتتعدادی از دروخ دمین   تصمیمات 

 . دبیراخ دفت نفر و گادی دم   ب،ته به شرایط   پنج نفر بود دیئت. شوند انتخاب می

شد که آخرین ب ار ب ه ای ن ش کل ک ه انتخاب به دو شکل عمل می در گاشته   این

برگزار شد   13۶0در پلنوم دفددم کمیته مرکزی که نوروز  : م عمل شدددتوضیح می

  توس ط پلن وم اخ و دم دبیراول کمیته مرکزی حزبدبیر دیئت دم  سیاسی  دیئتدم 

 انتخاب شدند. 
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قبعد از م دتی ایش اخ  طبری  رفیق  کیانوریشد از رفیق دبیراخ تشکیل می دیئت

   بهزادیسیاسی بود.  و رفقا دیئترا از کار اجرایی معاف کردیم ولی دمچناخ عضو 

بع د از و  حجوریو   خواوریو م ن . س پس رفق ا  انوشیروان ابراهیمی   جوانشیر

 کنم دشت نفر شدیم .دم اضافه شدند که فکر می شلتوکیمدتی 

 دیئ تد م ای ن ط ور ب ود ک ه  اساس نامهطبق  وولی شیوه کار قبال به این ترتی  

 سیاس ی از ب ین اف رادِ دیئ تبع د    کن داجراییه را پلنوم انتخ اب می دیئتسیاسی یا 

که متناس  و شای،ته ایف ای نقش ی خ اص در مرحل ه اجرای ی را ک،انی   خودشاخ 

 ات به عنواخ دبیر انتخاب می کند. مثال دبیر روابط عمومی   دبیر بخش اطالع د،تند  

 کند. را اداره میشعبه مربوطه شخص دبیر بخش سیاسی و غیره  آخ 

آخ شعبه  دبی ر کمیت ه مرک زی  م،ئولیت   موقعه بشع  دیگری د،تند که ب،ته 

 سیاسی  است.  دیئتق اجراییه دیئتنی،ت ولی یا عضو کمیته مرکزی است یا عضو 

ای داشتیم با نام شعبه بازرسی و رسیدگی که بر ح،  ضرورت تشکیل ما شعبه

ب رخالف ش ع   ای که داشت  دمه اعضایش  وظیفهدادیم؛ این شعبه به ل ام طبیعت 

چ وخ ب رای بازرس ی ب ه ارگ اخ د ای ! بودن ددیگر  بای،تی عضو کمیته مرک زی می

در آنج ا ی ک کمیت ه ای التی   رفتنداستاخ خراساخ میبه رفتند . مثال مختلف حزب می

آنه ا  روند بای،تی از ل  ام رده تش کیالتی ب ااتر ازد،ت  بازرسینی که به آنجا می

د ای آنه ا ش رکت د ا و ارگاخ  در حوزهدباشند که بتوانند به کار آنها رسیدگی بکنن 

 .دد ردنموددا چگونه آمده و قضاوت بکننن  ببین ددایشاخ باشن  ناظر به ب ثدبکنن

انتق ادات     احیان ا   رسیدگی ب ه  م،ئلهبازرسی   م،ئلهدر این شعبه عالوه بر 

ح بود؛ چوخ برای ی ک س ازماخ سیاس ی  ب ه خص وص اعتراضات   ایرادات دم مطر

آید که این مشکالت ص رفا در ارتب اط وقتی که زیر فشار دم باشد  مشکالتی پدید می
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ممک ن اس ت ب ین ؛ این سازماخ سیاسی و دولت مربوط ه و مقام ات رس می نی، ت 

 خودشاخ دم م،ائلی پدید  بیاید و این نیاز به رسیدگی دارد . 

گیرد . اگ ر دا درست انجام نمیاز طریق تشکیالت   این رسیدگیما عمال دیدیم که 

ش برس ند  اص ال از ک ار خودش اخ ب از م، ئولبخوادند مثال به مشکل فالخ رفیق با 

 حوزه  ب ه آنج ا بفرس تند . دی دیم م،ئولمانند. حتما باید کس دیگری را   غیر از می

 ی است؛ و اعض ایش د م  به وجود آوردخ این شعبه بازرسی و رسیدگ  بهترین کار 

 دماخ طور که اشاره کردم   دمه از اعضای کمیته مرکزی بودند . 

 دیئ تای   زی ر نظ ر ک ار ش عبهو به این ترتی  تفکیک ی ب ین وظ ایف تش کیالتی 

 .گرفت سیاسی انجام می

 

17/۶/
۸3 

*       ی مـا ! چگونگی روند تاسیس شعبه بازرسـی و رسـیدگی را بـراعموییآقای

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

 

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

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 

انتق ادی ک ه در ح وزه ش اخ ن، بت ب ه  حالت گله من دی از ع دم رس یدگی ب ه ف الخ

شاخ داشتند و این که چرا تا به حال ردبری ح زب در ای ن زمین ه پاس خ ن داده م،ئول

است و ... و وقتی که مطالعه می شد   می دیدیم که اصال چنین چیزی به ردبری حزب 

 منعکس نشده است! 

                                                 
 جا شده است .آمده   به ضرورت   جابه   مطالبی که با درج زماخ گفتگو در میاخ *
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د در دروخ ح زب ک ه ای اختالفات ب ین اف رادایی از این نو   پارهای گله مندیپاره

نیاز به رسیدگی داشت و تعیین رادکاردای مناس   ب رای ح ل اخ تالف و ... نی از ب ه 

ت بیش تر حال ت شخص ی داش ت ت ا ای را تشدید می ک رد. البت ه اختالف اچنین شعبه

 . موضعی

شد که ردنموددای ردب ری ح زب دقی ق منتق ل نش ده یا بعضی جادا مشادده می

  «خط ام ام» م،ئلهوت بوده است! به ویژه ما بر سر دمین دا متفااست  اصال برداشت

 مشکل عجیبی پیدا کرده بودیم! 

این ب ث ب ث ظریف و دقیقی در ردبری حزب بود که رفقای ما به دیچ وجه نباید 

معن ای خ اص خ ودش را  دارد. آخ  «خ ط ام ام»را به کار ببرند!  «خط امام»اصطالح 

است. یعن ی   «مردمی و ضد امپریالی،تی امامخط »خطی را که حزب خودش پایرفته  

مطرح ش ده   آخ بخ ش   «خط امام»داشته و به نام  خمینیاز مجموعه خطی که آقای 

 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 

 دا بودند.ینی که در نواحی و در شهرستاخم،ئول

 

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

 

     ّورد به عنواخ یک رادکار و چگونگی برخ «ات اد و انتقاد» م،ئلهبله. مثال ما به جد

با م،ائل مملکتی   به ویژه در ارتباط با جمهوری اسالمی   م ورد توجهم اخ ب ود؛ م ا 

دای اول   و بعد دم که م دودیت دای بیشتری برایماخ به وج ود خصوص در سالبه

موض ع گرفت ه ب ودیم. ول ی  «ح زب جمه وری اس المی»آمد  به طور جدی ن،بت به 
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نه  ما تایید کننده  »از رفقا چنین مطرح می کنند که   یه برخکدا می دیدیم بعضی وقت

 خیر! اصال چنین چیزی نی،ت!  « بودیم و تایید می کنیم!

از این بابت   ما واقعا اح،اس کردیم که درک نادرستی از موضع حزب ن،بت ب ه 

دایی ک ه م ا ب ه ج دّ در م،ایل مملکتی و ن،بت ب ه حاکمی ت و ن، بت ب ه آخ ق، مت

   وجود دارد. «حزب جمهوری اسالمی»داریم  مثل قبالشاخ موضع 

سیاسی مورد ب ث قرار گرفت و به این نتیجه رس یدیم ک ه در  دیئتخوب  این در 

اند نظرات ردبری را آنچناخ ک ه د، ت   از طری ق ای ن واقع رفقای تشکیالت نتوان،ته

 درم تشکیالتی توضیح بددند  تا به پایین منتقل بشود. 

 ودقیق مورد مطالعه قرار نگرفت ه اس ت  «نامه مردم»ات روزنامه یا اینکه حتی مقا

دای مکت وب دای متف اوتی از آخ نوش تهفکر کرده اند یک شعاری است و... و برداشت

 و... بود. 

آمد که بر سر عضویت پ اره ای از م راجعین مش کالتی پدی د یمواردی دم پیش م

دا را یرده و بعض ک  الت ب ر اس اس ض وابط خ اص خ ودش عم لیکآمده ب ود  تش 

ه ب رفته بود . اینها ک،انی بودند که خیلی عالقه من د بودن د  س ابقه داش تند ول ی ینپا

ل ام گزارشاتی که در موردشاخ توسط تشکیالت دریافت شده ب ود   از پایرشش اخ 

 خودداری کرده بودند. 

ن اینها از طریق دیگری به یکی دو نفر مراجعه کرده بودن د و چن د م وردش ب ه م 

ش ما بیایی د بررس ی کنی د!  »مراجعه شده بود و مراجعه کننده خوادشش این بود که 

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 

ت ایرد که او این ایراد را ندارد و به عضویبا حیثیتش بازی شده است! حداقل حزب بپ

  « 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 

خواد د کاری است با مردم می کنید؟! مگر اینجا اداره دولتی اس ت؟آخ رفیق ی ک ه می

بکن د  اینج ا دک اخ  شرایط عضویت یک نفر را بررسی کند باید خیل ی آگادان ه رفت ار

 بقالی که نی،ت! 

سیاسی   ض رورت تش کیل ش عبه ای  دیئتمجموعه این مطال  موج  شد که در 

د ای گون اگوخ   در ارتب اط ب ا بخ ش برای رسیدگی به مشکالتی که احیان ا در حوزه

 م،ئلها تبلیغات   انتشارات  در ارتباط با شع    که با دم دیگر تداخل پیدا می کردند  ی

ین کمیته دا و احیانا پیشنهادات و... پیش م ی آی د  اح، اس م،ئولدا  ین حوزهولم،ئ

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 

ددد که غیر از م،یر تش کیالت و گزارش اتی ک ه از روند  این زمینه را به دست میمی

ز طریق شعبه بازرس ی و رس یدگی د م ب ر دبیراخ می آید  ا دیئتطریق تشکیالت به 

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 

 به خودش گرفته بود. «رسیدگی»و «بازرسی»علت دم نام دو ق،مت 

 

   ؟ یعنـی صورت مکتوب بود؟ یا به صورت انتقال شفاهی بـودرهنمودهای حزب به

ای همـه نوشتند؟ مثال چهار خطی ؟ یا پنج خطی؟ و برچیزی را به صورت مکتوب می

ا طـی بندی داشت یا اینکه شفاها گفته مـی شـد  و مسـیرش رتوزیع می شد یا سطح

  شد؟های مختلف میکرد که باعث برداشتمی

 

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

تش کیالت وظیف ه داش ت ک ه  م،ئولآمد که در آرشیو حزب باقی می ماند. فرادم می

آنچه به صورت ردنموددا مطرح بوده را ب ه دو بخ ش تش کیالت ته راخ و تش کیالت 

 دا منتقل بکند. شهرستاخ



  

1۶۶ 

دا نبودند؛ یعنی آنه ا کیالت تهراخ و شهرستاخخ تشم،ئوادبیراخ   دیئتمدتی در 

تشکیالت ک ل در  م،ئولسیاسی بودند و فقط  دیئتدبیراخ نبودند  عضو  دیئتعضو 

تش کیالت  م، ئولدبیراخ بود. ما پیشنهاد کردیم که بهتر این اس ت ک ه رفق ای  دیئت

 دبیراخ شرکت بکنند.  دیئتدا دم در تهراخ و شهرستاخ

 دیئ تب ه  حجریتشکیالت تهراخ زودتر موافقت شد که رفیقماخ  م،ئولبا شرکت 

دبی راخ دع وت  دیئتدم به شرکت در  شلتوکیدبیراخ آمد . بعد از مدتی که رفیقماخ 

 تر شد. شد  انتقال مطال  مقداری راحت

دایی ش د  یادداش تدر واقع قبال در جل،ات مثال کمیته ایالتی تهراخ که برگزار می

ل مکتوبش بود و چیزی آم اده و چ اپ کداشتند  شین آخ نواحی بر میم،ئولکه خود 

دای متف اوت ش د   برداش تنمی شد که دست به دست بگردد. شاید اگر این ط ور می

گوناگوخ انجام بگی رد. م ثال دم ین ک ه اش اره تواند به اشکال شد . نقل مطال  مینمی

خ ط »م ی دد یم   «خ ط» م، ئلهکردم   وقتی که ما توضیح مع ین و مکت وب درب اره 

 تبدیل نمی شود.  «خط امام»  این نوشته دیگر به  «مردمی و ضد امپریالی،تی

ای جن   سیاسی   فکر ایجاد شعبه دیئتمجموعه این مطال  بود که موج  شد در 

  ب ه  «بازرس ی و رس یدگی»رکزی   افزوخ بر شع  دیگر  مختص دم ین ام ر کمیته م

وجود آید. و برای این کار طبع ا بای، تی اعض ای ای ن ش عبه  دم ه رده تش کیالتی و 

ین م، ئولین تشکیالت باشد. حداقل دم رده خ ود م،ئولشاخ بااتر از دیگر یتیم،ئول

 ی باشند . تشکیالتی   یعنی حتما باید افرادش عضو کمیته مرکز

  عض و کمیت ه مرک زی ی ا م، ئولدر شع  دیگر این چنین نبود. در ش ع  دیگ ر 

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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دبیراخ گااشت ک ه ش عبه ای ب ا  دیئتسیاسی این وظیفه را به عهده  دیئتخوب   

 م،ئلهدبیراخ ب ثی انجام گرفت و  دیئتاین وظایف و با این ویژگی تشکیل بشود. در 

 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 

ی زیاد بود و واقعا نمی رسیدم؛ ام ا ب ه د ر ح ال الملل خیلعمومی و شعبه روابط بین

شود   ان،اخ باید گ ردخ بگ اارد! م ن پ ایرفتم و گیری میرای گیری بود و وقتی رای

بود که خودم پیشنهاد کردم؛ چ وخ م ردی  حاتمیرفقایی که انتخاب شدند  یکی رفیق 

 د احترام من بود!...کار کشته   با سابقه  و دمواره خیلی مور

 

  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

ب ود ک ه از  صوابر محمودزادهبود که او دم به دماخ اندازه اعتبار داشت  بعد  رصدی

  دمراه ب ا « تشکیالت تهراخ»رفقای کارگر خودماخ بود که در دده چهل در ایراخ   در 

 کرد که جزو یکی از دماخ قربانیاخ ... کار می جوحکم و  علی خاوری

 

  «؟عباسعلی شهریاریبود،  «تشکیالت تهران... 

 

   .و  پنواهقائمو  فروغیوان.  فروغیوانو  پناهقائمحسن بود و  صابر محمدزادهبله

انتخاب من بودند. یعنی پیشنهاد ما بودند و  صابر و حاتمیبودند   کیامنتخ   رصدی

 دبیراخ تایید شدند.  دیئتدر 

 دیئ تای تشکیل شد  رابط ش عبه طبع ا م ن ب ودم ک ه ب ا خوب بدین ترتی  شعبه

و  پنواهقائمدبیراخ ارتباط برقرار می کردم و وظایفی برای این رفقا تعیین ک ردیم ک ه 

ب رای ق، مت خراس اخ و  فروغیواندا باش ند  بازرساخ م ا ب رای شهرس تاخ صابر
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برای تهراخ باشد و متناس  با این امر دم   در خ ود تش کیالت کمیت ه ای التی  رصدی

 رصودییتش را م، ئولتهراخ  یک کمی،یوخ بازرسی و رسیدگی ب ه وج ود آم د ک ه 

و ...  جوواد ارتشویارو  معلومداشت و در آخ شعبه دم بچه د ای ق دیمی ح زب مث ل 

 ینن د  مجموع ه گزارش اتکمید م تنظ یحاتمق یعضوش بودند و کار می کردند. و رف

 آوردند. یه از نقاط مختلف مکبود 

 

  صـورت شـان را بهیهامگر فعالیت حزب علنی بود که مثال افـراد بیاینـد و شکایت

 حضوری و علنی مطرح کنند؟
 

  بله . 

 

  یعنی این شعبه بازرسی و رسیدگی جای خاصی داشت ؟ 
 

  .نخیر 

 

  همه می توانستند به شما دسترسی داشته باشند؟ 

 

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

 

    ت خواهم این شکایام شکایت دارم و میحوزه مسئولمی دانم. ببینید مثال من از

ه شـعبه بـباالتر برسانم )به خودش که نمی تـوانم( مـی خـواهم بیـایم  مسئولرا به 

 کردم؟بازرسی و رسیدگی ، چگونه باید این کار را می

 

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

ش اخ آخ را ب ه تش کیالت م،ئولشاخ می دادن د  م،ئولتوبی را به دمیشه مثال رفقا مک

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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   شـان آن را مسئولا ممکن نبـود یدادند ، آشان میمسئولخوب اگر آن مکتوب را به

 باالتر ندهد؟به 

 

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

آمد؛ بعضی شفادی و بعضی به صورت مکتوب  بعضی سر باز گزارشات از پایین می

 آمد. دمیشه این طور بود . و بعضی سر ب،ته می

رفتید  می زش پ ر ب ود از گ زارش! وقت ی آنج ا می حجریمثال در وقت شما خانه 

اینها چی،ت؟! اینها باید پایین حل شده باشد   آنهایی ک ه  عباسگفتم آخر رفتم  میمی

 باید توسط تو حل شود می آید اینجا! این نی،ت که در چی د،ت بیاید پیش تو! 

 باید رسیدگی کند!  حجریو او جواب می داد: آخر شرط می گاارند که رفیق 

 دیئ تسیاس ی بای د گف ت ک ه  دیئ تدبی راخ و  دیئ تاما در مورد تمایز بین کار 

دایش   عمدتا ت لیل سیاس ی روز اجالس ةدو دفت ةسیاسی   بر پایه رخداددای فاصل

د ا ش ش سیاسی دو دفتگی بود. دماخ طور ک ه پلنوم دیئتکرد. معموا اجالس را می

گرف ت   گرفت   که غالبا دم انجام نمیماه یک بار   طبق اساسنامه   بای،تی انجام می

 گرفت. سیاسی حتما دو دفته یک بار انجام می دیئتدای ولی اجالس

ک ه در  و سایر رفقایی دبه بعد که رفقایی که در مهاجرت بودن 13۵7یعنی از سال 

 دیئ تبند بودند آمدند و به در حال حزب یک س ازماخ منظم ی در داخ ل پی دا ک رد  

داد که در این جل،ه عمدتا به ت لی ل ش در دو دفته یک بار تشکیل جل،ه میاسیاسی

 . شداصوا م،ائل تشکیالتی و م،ائل دیگر در آخ مطرح نمی پرداخت.روز می

ای ی روز ح زب مط رح م ی ش د . یعن ی دبی راخ ب ود ک ه ام ور اجر دیئتولی در 

  دکارد ایی ک ه داش تنو دبیردای کمیته مرکزی در کدام در قلم رو ش عبه خودش اخ 

سیاس ی مط رح  دیئ تالبت ه در   گزارشاتی ارائه می دادند .اگر چی ز مهم ی د م ب ود
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تصمیمی ورای تصمیماتی که قبال  د  و؛ اگر ازم بود یک تصمیم جدی گرفته ششدمی

اتخاذ و م ول شده بود به دبیردای کمیته مرکزی که آنه ا در مرحل ه اجرای ی انج ام 

 کردند. دبیراخ   چگونگی پیشرفت آخ تصمیم را گزارش می دیئتبددند. دبیردا در 

کن دو نی از ب ه اتخ اذ ولی گادی چگونگی اجرای آخ تصمیم به مانعی برخ ورد می

 دیئ تسیاسی برود و در  دیئتاست و اینجاست که این گزارش باید به  تصمیم جدید

 سیاسی اتخاذ تصمیم بشود. 

حاا شما در نظر بگیرید که یکی از اصولی ک ه معم وا روی آخ ص  بت و تاکی د 

ردبری جمعی است. جاخ کالم در ردب ری جمع ی ای ن اس ت ک ه  م،ئلهشود   دم می

 دیئ تدبیراخ به اج را گااش ته ش ود.  دیئتسیاسی توسط دبیردای  دیئتتصمیمات 

ش ود   آخ دبی ر مواج ه می  ای از موانع یا شرایط ویژدبیراخ در جریاخ اجرا با پاره

 آیا ابتکار به خرج بددد و برای پیشبرد این تصمیم  نظر خاص خودش را اعمال بکند؟

ص میم گرفت ه سیاس ی ت دیئ تک ه در  چه راالنعل بالنعل   آنقابطپیش ببرد؟ یا اینکه 

 شده انجام بددد؟ 

اینجا یک دنر ردبری وجود دارد  یعنی ی ک دش یاری سیاس ی ازم اس ت ک ه آخ 

دای ازم  ت دبیردای ازم جودره تصمیم ردبری جمعی درک شده باشد ولی انعطاف

سیاس ی  دیئ تد ای برای پیشبرد آخ تصمیم به کار رود. ممکن اس ت حت ی در ب ث

  نش ده باش د ول ی دبی ر مربوط ه در پیش برد آخ ک ار  ص  بتی م، ئلهراجع به این 

تواند ب رای پیش برد کند که دیدخ فالنی یا استفاده از وجود فالخ نیرو میاح،اس می

این تصمیم کمک بکند. او باید تشخیص بددد که آیا این در چ ارچوب ردب ری جمع ی 

 کند . دارد نق  می  گنجد یا اینکه نه می

  کاراکتر شخصی آخ دبیر   گ رایش ب ه  اگر منش او! استاینها نکات خیلی مهمی 

سمت تک روی داشته باشد   بار این ت دبیردای شخص ی   ابتک ارات شخص ی خیل ی 
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بیشتر   اگر نه . شود یشود. یعنی احتمال خروج از ردبری جمعی زیاد متر میپررن 

سیاسی تاکی د نش ده باش د  آخ  دیئتدو دوتا چهار تایی باشد  تا روی این مطل  در 

برد. در نتیجه از ابتکاراتی که معم وا ان، اخ برخ وردار تدبیر شخصی را به کار نمی

مرت    ! کن داست و می تواند در موارد ضرور از آخ استفاده کند  کمت ر اس تفاده می

 م، ئلهسیاسی مراجعه و در آنجا اتخاذ تصمیم بشود. می بینی د خیل ی  دیئتباید به 

  ! فی استظری

وف ادار مان دخ ب ه ردب ری  م،ئلهدای متعددی داشتیم که واقعا ما در اینجا نمونه

در اولین اجالس  13۵۸چرا که دماخ ابتدای سال ! جمعی برایشاخ خیلی ادمیت داشت 

ک ه اص ل ردب ری جمع ی بای د دقی ق شده ب ود  م،ئلهسیاسی اشاراتی به این  دیئت

  ای ک ه در عرص ه مع ین داردیت وی ژهم، ئول چ رفیق ی ب ه اعتب اری! درعایت بشود

  !تواند خارج از تصمیمات ردبری جمعی عمل بکندنمی

در گاش ته لطم اتی نص یبش ش ده  چوخ از این بابت واقعا حزب و ردبری حزب  

بود . و این اح،اس دم وجود داشت که اگر این تاکید روی امر ردبری جمعی نباش د  

خصوص رفقای ردب ری ح زب ن، بت ب ه دم دیگر  احتمال عدول از آخ کم نی،ت. به

تاکی د  م، ئلهکردند ک ه حتم ا بای، تی روی ای ن و اح،اس می ددایی داشتنشناخت

 وجود داشته باشد. 

کنم به آخ پرسش مورد نظر شما ک ه تفکی ک وظ ایف به این ترتی  فکر می  خوب 

. اما دمواره یک دمکاری تنگاتن  ب ین ماشاره کرد  سیاسی بود  دیئتدبیراخ و  دیئت

  د ای رس می . خ وب سیاسی وجود داشته. نه فق ط در اجالس دیئتدبیراخ و  دیئت

  بنابراین د ر دو دفت ه ی ک  دسیاسی دم د،تن دیئتدبیراخ دمه عضو  دیئتاعضای 

شود  آنجا حض ور دارن د  پ س تب ادل نظرد ا سیاسی تشکیل می دیئتبار که جل،ه 

دبیرد ا   دایی ایجاد بش ود رد. اما در فاصله این دو دفته دم اگر ضرورتگیانجام می
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سیاسی  الزاما د ر دیج ده نف ر  دیئتکنند   شخصا   نه اینکه دمه اعضای مراجعه می

 .حضور داشته باشند

سیاس  ی  دیئ  تغالب  ا دو س  ه نف  ر از اعض  ای   م  ثال در ت ریری  ه روزنام  ه  

اعضای کمیت ه مرک زی ا یسیاسی    دیئتاعضای  د،تند عالوه بر دبیردا  چند نفر از

کن د. ب ه ای ن دایی میص  بت  کن د کند  دی داردایی میجا مشورتی میدماخ د،تند 

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

  باش ددای رفق ای ردب ری   دبیری در فکر به ره ب ردخ از توص یهاگر ک،ی  کردمی

 تواند از این مشورت دا بهره بگیرد. می

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

 . اشتباه نکرده باشم
 

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

 
   عبی نم کـه شـام بـدهخـوامیدر پلنوم باشـند؟ شعب هم ه از کانش بود کامپس

ور در ام هشاورمیعنی  د ، بازی کنن یزکته مریمک یا برانقش مشاور ربتوانند که بودند

اب انتخـمیتـه مرکـزی کخـود  یبه عنـوان مشـاور از سـو ییا نه افراد خاص ؟خاص

لنـوم در پمشـاور  ار عضـوکـبـه طـور خودهر یک از شعب  مسئولا مثالً یشدند؛ یم

 شد؟یم
 

 کمیته مرکزی است. یعنی در کنگ ره وقت ی  مشاور شود  نخیر  مشاور که گفته می

شوند   تعدادی دم ب ه عن واخ که به تعداد معینی به عضویت کمیته مرکزی انتخاب می

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 

ب ه  ی اکشند  کنار می کش ند   حاا یا فوت می کنند یا به در دلیلی پا پس میشوند می
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علت نداشتن سالمتی و تواخ کافی   به خصوص وقتی که ردبراخ سالمند دم بشوند   

 شوند. اعضای علی البدل جایگزین آنها می

اصال یکی از بیماری دای ردبری د ا دم ین س المند   احزاب کمونی،ت ةدر گاشت

که بعضی وقت دا در تصمیمات کنگره دا  اعضای کمیته مرکزی بود. تا آنجاییبودخ 

کهولت ردب راخ  م،ئلهیکی از م،ائل مهم حزب می شد.  جوانگرایی در ردبری م،ئله

 جوانگرایی می شد.  ةآمد که توصیای در میم،ئلهواقعا بعضی وقت دا به صورت 

ش د . ح اا ای ن زب استفاده میاما در پلنوم دای وسیع از ب،یاری از کادردای ح

توانند در شع  حض ور داش ته باش ند. م ی توانن د در ش ع  د م کادردای حزب می

چ وخ ک، انی در  ؛ اما غالبا در شع  حضور دارند نباشند   در بخش دیگری باشند  

تر از دیگراخ اند و در واقع دستیار دبیری د، تند ک ه در ش عبه شع  د،تند که فعال

 کند.مربوطه کار می

 
  هـا نآالبدل کمیته مرکـزی بـه همـراه که در حقیقت اعضای علی دپس فرمودی

هـم کـه  در شرایط خاص .ن هم با کنگره هستاو انتخابش هنددتشکیل می اپلنوم ر

عهـده  ربـ اوظیفـه اعضـای اصـلی ر دنناتومی العاده( است،فوق )حالت فورس ماژور

ز ا فـردی یا نـه؟ مـثال دهم حق رای دارن دحاضر نباشن در شرایطی که اعضا د؟بگیرن

البدل حق علیعضو جلسه خاص آن در  است ،  در یک سفر تشکیالتی یاصل یاعضا

 یا نه؟ دکنرای پیدا می
 

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

 
  اریخیتـدی در مباحـث حتا البته شما  .دبیران  هیئترسیم به مبحث خوب ، می 

وس ر ینـد همتـا، ماندبیران حزب توده  هیئته کد یید ، اما لطفاً بفرمایاح دادهیتوض

 یبـراقیقـا در یـدب یعنیر، یخیا  ؟سومو دوم ، دبیر اول  ؟ مثلبوده یر تخصصیخود غ

 ل؟ین قبیادبیر سیاسی ، تشکیالت و از شده است؛ یانتخاب م یامور خاص
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 از  ایوران حزب تودهدایی دایر بر تبعیت متاسفانه شما دمچناخ در پی یافتن نشانه

 د،تید!« تربرادر بزرگ»

در دبیری برای شعبه معین و وظیفه معین بود. مثال دبیر ش عبه سیاس ی  در حزب ما

دبیر ش عبه  .بود که روزنامه ارگاخ را دم شعبه سیاسی ارائه می داد بهزادیما رفیق 

در  ریجوانشورفی ق م ا   ب ود و دبی ر بخ ش تش کیالت طبوریرفیق ما   ایدئولوژیک

. دبیر روابط عمومی م ن ب ودم . بودالت تهراخ یکدر تش یحجرق یل و رفکالت یکتش

بود. که بعد از این که ایشاخ ب ه آلم اخ  ایرج اسکندریرفیق ما   دبیر روابط بین الملل

 الملل دم باز من بودم . یک چنین شکلی داشت.دبیر روابط بین فرستاده شد  

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

ز آن اا یـا ، ن اعضـیبـ ین وجود دارد . اگر اختالفـیه به ایشب یا اسامیدیوان داوری 

ود ل وجـکشرفع م یبرا ید و بر اساس اساسنامه راه حلیایش بیان حزب پکتر، ارمهم

اعتقـاد  پلنوم ین است . مثالً وقتین طرفیت بیمکوان ، حین دیفه اینداشته باشد ، وظ

 باشد .موجود ن یکرده و مالکسرخود عمل  یزکتة مریمکاز  یعضو هکداشته باشد 

 یهـادنن ین چنـیـا اصـوالً ایـبـوده؟ آ یفه بر دوش چه نهادین وظیدر حزب توده ا

 یزرسعبة باشفه بر عهدة ین وظیا ایحات شما ، آیشده بود؟ با توجه به توض ینیبشیپ

 و نظارت بوده؟ 

 

 دم اخ ط ور ک ه از اس مش پیداس ت    نخیر  وظیف ه ش عبه بازرس ی و رس یدگی  

آنچه که ش ما  .بازرسی بر ارکاخ حزب و رسیدگی به شکایات و انتقادات اعضا د،ت

اشاره کردید مشکلی است که کنگره باید حل بکن د. و طبیعت ا ای ن مطل   ب ه اج الس 

حل  م،ئلهترین ارگاخ رسمی حزب د،ت و در آنجا کنگره عالی.شود کنگره احاله می

 شود.می
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  م نبـودههـامکان تشکیل کنگره ، سیون بوده یهمیشه اپوزباً یتقرحزبی که  پس ، 

 ند...کا مخدوش طوری که روال کار ر آمدیم پیش یحاد مسئلهاگر 
 

 مثال از چه نوعی؟ 

 
  سازمان مخفی چـه ه کنیادر مورد ،  ودشمثال  انتقادی که به دبیر اول حزب می

 با چه روابطی باید...و شده چرا باید تشکیل میاصال و وظایفی داشته 
 

  م ا  هک سیاس ی اس ت . آنچناخ دیئتسیاسی است . بله این وظیفه  دیئتاین وظیفه

ته دای دبیر اول   عینا دمین کار را کردیم . ابتدای کار یک رش مثال در مورد مصاحبه

سیاس ی  دیئتکرد یکی از اعضای گرفت که فقط رفیق ما سعی میمصاحبه انجام می

سیاسی ض رورت  دیئتحضور داشته باشد و درباره در مطلبی ص بت می شد . در 

سیاسی این مص احبه انج ام بگی رد و د ر  دیئتاح،اس شد که حتما باید با تصمیم 

کن د ب ا ک،ی مصاحبه نکند. فقط دبیر اول مصاحبه بکند و وقتی دم ک ه مص احبه می

 اخ باشد. حضور دو نفر از دبیر

معم واً  یخواورق یو رفکرد  من در وقت مصاحبه می کیانوریو تقریبا رفیق ما 

و م وردی  .وزیر دست راست و دست چپش د گفتندا میبه قول بچهم . یحضور داشت

خ ارفیقم »گف ت ک ه چن ین می کیوانوریفقط بعضی وقت دا رفیق ما  . دم پیش نیامد

کرد که شاید بهتراین باشد که م ن اح،اس می. «در این باره توضیح می ددد عمویی

 خ حرف را بزنم تا او بزند.آ
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   ؟عموییچه تاریخی بود، آقای 

 

  سیاس ی اس ت ک ه در  دیئتبود...... دماخ طور که اشاره کردم    13۵۸اواخر سال

ا کند و احیانا اگر مشکلی دم باشد  قاعدتا آنج دایی میاین مورد اظهار نظر و توصیه

 بای،تی حل شود. 

یعنی ت ا   ۶1تا  13۵7دای یات سیاسی حزب   در فاصله سالحما خوشبختانه در 

ای ک ه مصاحبهنة یزمدر  ایرجرفیق  م،ئله  مشکل حادی نداشتیم  جز موقع سرکوب

 .کرده بود «تهراخ مصور»با مجله 

بود  واا از نظر ب،یاری  کیاالبته یک مقدار دم حدتش به ل ام پافشاری رفیقماخ 

از خ ودش ک رد و پ ایرای  ایورجخ انتقادی که خود رفیق اسیاسی  دم دیئتاز رفقای 

مصاحبه غلط ب وده  نظرات ی ک ه اب راز ش ده نظ رات »نظرات رفقا بود  مبنی بر اینکه 

ای از س ابقهو سیاسی وارد است که ب ا ق دمت  دیئتحزب نی،ت  انتقاد بر یک عضو 

او تم ام ای ن  « به دیچ وج ه پایرفت ه نی، ت و ...  اسکندریسابقه رفیق و نو  قدمت 

 کیوانوریول ی رفی ق م ا . انتقادات را پایرفت . وقتی پایرفت  از نظر ما دیگر حل بود

خوب ما اح،اس ک ردیم ک ه  . رفقا یک تصمیمی بگیرند ازم است پیگیر قضیه بود که

یک مقدار عطف به مش کالت گاش ته ای ن رفقاس ت  ای امی ک ه ن وعی  م،ئلهدر واقع 

 م در ردبری حزب بود و یک مقدار ح،اب کشی وجود داشت . ،فراک،یونی

خوشبختانه بعد از مراجعت رفقایی که در مهاجرت بودند   واقعا در حزب ما نقطه 

د ا مراجع ه  ی گااشته شد. چرا که ما وقتی به اس ناد پلن ومیپایاخ بر یک چنین بیمار

ردبری اس ت    م،ئلهکردیم   می دیدیم دمواره یکی از موضوعات اصلی پلنوم دا یم

ک امال معل وم ب ود ی ک ص ف بن دی در دروخ ردب ری  . مشکالت دروخ ردبری است

 ند این مشکل را با دم حل کنند.اهو نتوان،تاشته وجود د
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 داخل بود  دقیق ا بی اخیکی از نکات اساسی که مورد توجه رفقای   اما این دوراخ 

؛ ام روز م ا حی ات  استاین مطل  بود که در آنچه در گاشته بوده مربوط به گاشته 

داریم و رفقا در چارچوب رعایت اصل ردبری جمعی   ایران توده حزبجدیدی برای 

 . چرا ج ای دیگ ر مط رح کنن د؟اخ بگاارند یدر منظراتشاخ را   باید با دمین مجموعه 

به دور از نظرات جمع تصمیم گیری بش ود؟ د ر چ ه د، ت چرا چرا یارگیری بکنند؟ 

و خوشبختانه به اجرا دم گااشته شد و دیچ مش کل ح ادی واقع ا  !اینجا عنواخ بشود

 .نداشتیم 

خوب البته این را دم اشاره کنم که ما شاید بای،تی ن،بت به دم دیگر  ی ک مق دار 

ام روز ای ن  ـ بودیم . ما بر مبنای اعتماد مطلقی که به دم دیگر داش تیم یمیرتر سختگ

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

ب  ودیم. درب  اره چ  ی؟ درب  اره انج  ام وظ  ایفی ک  ه ب  ه عه  ده داش  تیم  درب  اره می

م داده بودیم  درب اره ع دم خ انجاادایی که بعضی دایماخ ن،بت به وظایفمگیریسهل

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 

 یبه در ح ال ف الخ رفیق  »! توان،تیم عمل بکنیماین عرصه دا ما خیلی بهتر از آخ می

د ر  !ش دباید ت لی ل می !چرا؟ « ایرادی ندارد.   شناسیم دیگرین را گفته خوب میکه ا

 شد. کار ما کم و زیادش باید ت لیل می

ای دنم ی گ ویم اش تباه -داتی ک ه رخ دادبالنتیجه   به نظر م ن پ اره ای از اش تبا

اگ ر رخ  -سرنوشت ساز  چوخ سرنوشت را در واقع مادی ت رژی م تعی ین م ی ک رد

داد  حداقل در مراحل بازپرس ی و ب ازجویی و... ب ه نظ ر م ن رفق ا ب ا دش واری نمی

کمتری مواجه می شدند  با پاره ای از م،ائل که اصال روحشاخ اطال  نداشت مواج ه 
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ست ااصل این  !و حال آنکه می بای،تی جزو تصمیم گیرندگاخ قضیه بودند! شدندنمی

نق ش   اشته و در اتخاذ آخ تص میم سیاسی است باید اطال  د دیئتکه در کس عضو 

ولی اینها بیشتر جنبه شخصی پی دا  !شدایفا کرده باشد. خوب اینها دردسر آفرین می

 کند. می

اگر این تص میم چن ین اج را نم ی ش د  »از ل ام آنچه که بر حزب گاشته و اینکه 

ی اخ کرد   چوخ به د ر ح ال آقاشخصا اعتقاد دارم که خیلی فرق نمی« شد چناخ نمی

دیر یا زود این شتر  !ضد شوروی بودند  ضد کمونی،ت بودند  ضد حزب توده بودند

 ! در این خانه می خوابید  دیچ گفتگو نداشت

 م،یر پر ف راز  و دوستاخ جواخ ما دم بای،ت این را بدانند. به در حال این م،یر 

ن راه در ش پیمودخ خود این راه نی، ت   پیم ودخ ای او نشیبی است که فقط دشواری

 ش اخکنار حضراتی است که دقیقا نگراخ کم و زیاد حضور افراد یا پیشرفت یا پ،رفت

دا موانع ویژه ای بر سر رادشاخ بگاارند. بینند بعضی وقتاست و اینکه ضروری می

 !یکی ندادخ حق حیات  یکی از این موانع می تواند ندادخ اتاق باشد 

 

   پس  .خواهد شد بحث مباحث تاریخی در اش بیشتر های تاریخیدر مورد مصداق

ء آن را شـد . چـون خـالین احسـاس نمیه ایشب یزیا چی یوان داوریاز به دیل نکدر 

رد شـتر در مـویهـم ب یوان داوریـدهند . البته بحـث دیحزب پوشش م یر اعضایسا

 ه فاقدنگرکه در مورد اختالفات حزب و دولت ، کست مطرح است یمونکم کاحزاب حا

 ت است .یشأن

مة دوم ینم ، در نکن بود؟ اگر اشتباه یلکش چه ارشد حزب به ینترل بر اعضاکستم یس

اعـالم  نیلنـه ، یارگران روسـکـرات کال دمـوینگرة حزب سوسک، در  ۱۹۱۲مارس 

آن در هـر  یـیمقامـات اجرا یه تمـامکباشد  یاد به گونهیه ساختار حزب باکند کیم

 نگرة بعد نباشد . کلحظه قابل عزل باشند و منوط  به 

 ان وجود داشته ؟کن امیدر حزب توده هم ا
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  از حق وق ارگ انی ب ود ک ه ی ک  «برکن اری»بود ول ی  «یتم،ئولتعیین » م،ئلهه  ن

ی را انتخاب کرده بود. می توان،ت معلق بشود.مثال شما در نظ ر بگیری د حت ی م،ئول

جای خیلی معتبر که منتخ   پلن وم د م د، ت  ول ی یک ی از  یعنی  سیاسی  دیئتدر 

د که به دیچ وجه با انتق اد و وشسیاسی مرتک  یک کار غیر اصولی می دیئتاعضای 

سیاسی بر ای ن نظ ر د، تند ک ه  دیئتمنتفی بشودو رفقای  دنمی توان  انتقاد از خود 

 ؛ی آخ فرد  دیگر وج ود ن داردیت برام،ئولشای،تگی ایفای آخ نقش در چارچوب آخ 

علق ش   ولی م ی توانن د مدیت بکننم،ئولاز او سل     اینها نمی توانند او را عزل بکنند

ش ود . عم ال یتش معل ق میم، ئولپلنوم کمیت ه مرک زی     بکنند. یعنی تا اجالس آیند

 یت نشده.م،ئولبرکنار است ولی سل  

 

  ؟ربود دیگ اسکندرین مثالی که آوردید آقای آ 

 

 .بله 

 
  ی خواستم بکنم که عمال شـاید یـک پوشـش اسـمخوب دقیقا همین بحث را می

ر دو  دنـدار نیت تصـمیم گیـریأش ، دنیت کار اجرایی ندارأش رن فرد دیگآیعنی  د؛باش

 د.شرکت کن دناتورای گیری نمی
 

 .دمین طور است بله 

 

    از خود را عـزل   یتوانستند فردیالت هم میکدر تشپس به هر حال افراد همرده

رند یم بگیپارلمان بتوانند تصم ید اعضاینکاد جالب باشد! فرض ینم زکیر نمکنند . فک

مردم آن شـهر را  یندگیت نمایگر صالحیردش دکندة فالن شهر به علت عملیه نماک

ف یـلکن تیـیه بخواهند در مـوردش تعکگر نبوده یندگان دیندارد! اصوالً او منتخب نما
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  نند!ک
سراغ  یامونهن نین چنیردم ، اما اکن یست را بررسیمونکگر یحاال من با دقت احزاب د

ا عضا را بـت ایتواند عضوینم یزکتة مریمک،  یست شورویمونکندارم . مثالً در حزب 

 ضـعف کیـن یـد ایـنکیر نمکـنـد . فکمعلـق  ینـیدورة مع یبرا ی، حت یفیهر تعر

 در حزب توده بوده؟ یالتیکتش

 

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

 مالنکوفو  مولوتفدر پولیت بورو با مشکل مواجه شد    خروشچفزمانی  .باز است

در  خروشچفدایش مخالفت کردند. یعنی در پولیت ب ورو و... با سیاست یچووگاگانو 

چند دواپیما فرس تاد   که پولیت بورو تصمیمی بگیرد ولی قبل از این  اقلیت قرار گرفت 

در ی ک فاص له زم انی .  ک ردبه اقصی نقاط شوروی و اعضای کمیته مرکزی را جم ع 

اکثری ت داش ت و  در آنجا.  دمه اعضای کمیته مرکزی را در کرملین آماده کرد  کوتاه 

یت م، ئولرا بر کنار و از ایشاخ س ل   مالنکوفو  فمولوتبالنتیجه اینها  گروه اقلیت 

 . دجمع کن دناتوو دمه امکانات را دم دارد . میکردند . چرا که در حکومت است 

 دن اتومینتشکیل بددد  کنگره اش را  دنااش را نمی توحزبی که جل،ه معمولی یبرا

سیاس ی م ا مجب ور بودن د درب اره  دیئ ت  امکاخ پایر نی،ت... ب ه ناچ ار دتشکیل بدد

 آخ جور تصمیم بگیرند.  اسکندری

 
   د؟بکنن دنستناتودرخواست کنگره اضطراری نمیچون 
 

 .نه 

 
  میتـه منتخـب کشـان یا رمگ د.جمع بکنن دنستناتوکه می اخوب کمیته مرکزی ر

  شده؟یل میکبار تش کدو هفته ی ه ک مرکزی نبوده
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  سیاسی تشکیل شد. دیئتسیاسی   چرا  دیئت 

 

    یـک  یعنیرد؟ یم بگیتصم مسئلهن یابرای تا نه، کمیته مرکزی چرا تشکیل نشد

ه کـن ی؟ اسطح باالتر( کی یریگمی)البته از نظر تصم یاسیس هیئتاز تر سطح پایین

از  ییعضـانگـره اک یعنیل است . ئمساونه نگیمهم است ، در ا یوان داوریم دیگویم

بق سـوا یدارا یهسـتند و از طرفـ یـیاجرا یهاطرف فاقد سمت کیه از کحزب را 

ا بـه حـزب دارنـد ر ین اعضـایدر بـ یشدگرفتهیپذ یاهستند و گونه یدرخشان حزب

ود و ت خـیـه بـه علـت ماهکـوان است ین دیند . اکیانتخاب م یوان داوریعنوان د

 ل شـود ویکنگره تشکان حزب را دارد تا کت در اریت لغو موقت عضویش ، شأنیاعضا

 رد .یبگ یم قطعیتصم

بر لغو  یاند ، امها فردقانع یفرد خاط کیتیرکاتوت اعضا به یثرکن مورد خاص ، ایدر ا

 شود . یم گرفته مین تصمیا یند و در جو خاصکیم یت پافشاریعضو

تـاب  وو در تـب  نـدارد یـیف اجرایه وظـاکـف شده بود یتعر یوان داوریحال اگر د

 . بودیتر متر و قابل قبولطرفانهیماتش بیست ، تصمین ییاجرا یهایروزمرگ

 

ببخشید  به نظر من یک مقدار سیر تاریخی مطل   درس ت روش ن نش ده. تص میم   ■

 یتِم، ئولنب ود. تعلی ق  اسوکندرییت رفی ق م، ئولسیاسی به دیچ وجه تعلیق  دیئت

 در پلنوم دفددم انجام گرفت.  اسکندریرفیق  سیاسیِ دیئت

ش ما ب ا توج ه ب ه ای ن »مااکره ای خصوصی شد ک ه  اسکندریدر اینجا با رفیق 

در اینجا احتمال دارد باز دوباره مشکلی برایت پیش بیای د  خ ودت   نظریاتی که داری 

ت وانم اینج ا ک ار د ا ن دارم و نمیدم می گویی که من نظر م،اعدی با این جور حرف

 «آنجا کار ترجمه ات را ادام ه ب ددی و ...   بکنم  بهترین کار این است که بروی اروپا 

ش منتفی نشده عمال اسیاسی دیئتسیاسی است  عضویت  دیئتدنوز به عنواخ عضو 

 . طور شده این
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رواب ط ب ین المل ل باش د و... و م ا د م از رواب ط  م،ئولیعنی در اینجا نی،ت که 

ود خ   الملل بر کنارش نکردیم  به علت اینکه این پیشنهاد را پایرفت و رف ت اروپ ا بین

 ی برای روابط بین الملل انتخاب شد.م،ئولبه خود یک 

د پیشنهاد کردن  اما در پلنوم دفددم بود که اصال رفقایی که در آنجا شرکت کردند 

رای گیری که ردند. کن نامزدشو . سیاسی نباشد دیئتجزو کاندیدادای  ایرجکه رفیق 

 شد دیچ کس دم رای نداده بود. 

د ای سیاس ی وج ود دارد . م ا س عی خوب ببینی د  در ای ن مطال   دمیش ه بازی

ه ص و ناب از آب در بیاید  دقیقا برابر با اصولی که سعی شده در گون کنیم که خلّمی

ک ه ی ا  دایش ؛کاستی  دایش ولی آدمیزاد است و خود خوادی خدشه را کنار بگاارد .

 ح،ادت دارد. نمی گویم این چیزدا نقش خیلی زی ادی ایف ا وجاه طلبی دارد یا رقابت 

تواند دایی وجود دارد . میدا دمیشه یک چنین کاستیمی کند  ولی در وجود ما ان،اخ

خ آای را پیدا بکند که چگونه به کارش بگیرد که در به کار بردخ فالخ اصل   یک گوشه

 ی بشود . منظورش عمل

اینها م،ائلی است ک ه در د ر ج ایی احتم الش د، ت. تنه ا ی ک پ رورش حزب ی 

ای دایی ک ه حاص ل جامع هکند از این کاس تیدموکراتیک د،ت که ان،اخ را بری می

ست که سخت آدم را متکی به فرد  با ویژگی دای خاص خودش  خ ود خ وادی د ای ا

ای سرشار از دایی که در جامعهان،اخخودش و ... بار آورده . خیلی طول دارد که ما 

 بری بشویم. دا یاستکن یاز اایم  دا بار آمدهاین کاستی

اص ول ی ک ح دو م رزی ب رای عملک رد ای ن  !دددما را نجات نمیدم یعنی اصول 

دمه شما متوجه م ی ش وید   کند که اگر من از آخ مرز بگارم دای ما فرادم میکاستی

گیری د  انتق اد م ی کنی د  م ن را ب ه بازپرس ی و م را مییق ه   و بر مبن ای آخ اص ل 

 !کشانیدپاسخگویی به فالخ جا می
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ت ا آدم   دا د،ت دمچناخ این کاستی او این م،تلزم پرورش دراز مدت است. و الّ 

ک  ار فردنگ  ی بکن  د  ک  ار تش  کیالتی بکن  د و در مجم  و  ک  ار   در خ  ودش ک  ار بکن  د 

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. 

 

   رد فـفـرض کنـیم کـه  م. یرسـیمورد بحث م یدر بازة زمانعضوگیری  مسئله به

جود وحزب ند. اگر کیل ابراز عالقه مین قبیاز ا یمباحثمشخص داریم که به عدالت یا 

تش یضـعوچه طور  فت و گرارتباط میاو  چه طور با داد ، یمتشخیص  انین فردی رچ

 داد؟ یمارتقاء در حزب  را

 ؟گرفتهمی تماس خود فرد باید با حزب  ه اصوالًکنیا ای

 

  معم ول  حوزب تووده ایورانبه عنواخ تجربه شخصی  آنچه که در سازماخ نظامی

بود  یک بار من اشاره کردم که چگونه شرایط عضویت برای ف رد عالق ه من د ف رادم 

آی د   بله پ یش می نند .کراجعه باین نی،ت که حتما افراد خودشاخ م م،ئلهاما . آمدمی

  دایی دارد   برنام هدعلنی باش داشته باشد   ید   دفتراگر حزب یک کلوپی داشته باش

  ب ا چگ ونگی ک ار آش نا  دکنن ک،اخ مختلفی عالوه بر اعضایش به آنجا مراجع ه می

 پایرندش . شوند و اگر شرایط عضویت در او جمع باشد  به عضویت میمی

اما معموا این چنین نی،ت  ح زب دفت ری ن دارد  مرک زی ن دارد  ای ن اندیش ه در 

ک،انی در ش رایط   کند کند  ک،انی را متاثر میمعه ب،ط و گ،ترش پیدا میسطح جا

ش اخ   راه رد ایی را در اجتماعی دشواری د،تند   در این ت الش روزمره  اقتصادی 

آخ س ازماخ  دگردن د ببینن و بن ابراین می .د کنن دای ای ن اندیش ه ج، تجو میآموزه

ر دداده و این راه را برای ردایی ان، اخ سیاسی که این ایدئولوژی را مطمح نظر قرار 

 .م و رادی برای عضویت در آنجا پیدا کنم وکدام است؟ پس بر  پیش گرفته 
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در دو شکل وجود دارد . منتها یکی در ش رایط علن ی  وج ود   یعنی به این ترتی  

حت ی ممک ن   یک ی دیگ ر خی ر ؛ آنجا  بهو مراجعه افراد مختلف   یک مرکز  یک دفتر  

 شرایط  شرایط پنهانی باشد اما در م یط کار  در اداره در کارخانه و غی ره ک هاست 

ش ود ک ه بک م ک م متوج ه   ک،ی که عضو ح زب د، ت   افراد با دم م شور د،تند

  پ یش از اینک ه او نگ رش خ ودشن اس ت! ی  چن تمایالت فالخ کس  عالیق فالخ کس 

آخ ف رد حزب ی  ار بگی رد  گرایش خودش را علنی بکند که در معرض خطر امنیت ی ق ر

ه ای با او بر قرار بکند. ای ن رابط ه دوس تانه الزام ا ب کند یک رابطه دوستانهسعی می

معنای رابطه حزبی نی،ت . در واقع برای ب ر ح ار داش تن آخ ف ردی اس ت ک ه د یچ 

ی ک رابط ه شخص ی ب ا او ب ر ق رار . تجربه کار مخفی ندارد  پنهاخ کاری بلد نی، ت 

کن د ب رای دایی را فرادم میین ارتباط د،ت که مناسبات دو طرف زمینهکند . در امی

 . مطرح کردخ پیوستن به حزب یا احیانا پایرش عضویت و غیره

 
  بوده؟ هتعریف عضویت چ 
 

  تعریف ما در واقع در چار چوب دماخ تعریف لنین ی اس ت ک ه اگ ر ک، ی برنام ه

 دحزب به طور مرت  شرکت داشته باش دای رسمی حزب را بپایرد  در یکی از ارگاخ

 شود. م ،وب می عضو دم بپردازد   یو حق عضویت

خوادد دای فردی که میویژگی . منتها این خالصه ترین شکل تاریخی این امر بود

اش   اش  م،ائل اخالق یم،ائل شخصی !به عضویت حزب در بیاید خیلی ادمیت دارد

دایش و...   ی زاخ مطالع اتش  عالق ه من دیم اش  اش   سوابق سیاسیم،ائل سیاسی

دایی ک ه ست که در واقع دو  معرف بای،تی با تض مین ای ن جنب هااینها دمه م،ائلی 

او را به تشکیالت معرفی کنند. حزب ب ر  د کنوجوه بارز خصلتی این فرد را نمایاخ می
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شده را ب ه ادی که به این دو معرف دارد   شخص معرفی ممبنای سابقه فعالیت و اعت

 پایرد. این فرد بای،تی یک دوره آزمایشی را طی کند . عنواخ عضو آزمایشی می

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

 ارتباطات شخصی است و مقداری ش رکت در    آزمایشی  بله   مقداری از این دور

شش ماه به درازا می کشد. در ای ن حوزه آزمایشی است. شرکت در حوزه آزمایشی 

شش ماه د،ت که صالحیت این فرد برای پایرش به عنواخ عض و رس می م  رز ی ا 

اعض ای خ ود آخ ح وزه   نظر ددن ده   دوره آزمایشی تمدید می شود. در این زمینه 

، ت ی ا دددند که ای ن ف رد ب رای ای ن ام ر ص الح د،تند. اعضای آخ حوزه نظر می

 نی،ت.

 
  ش؟یحوزه یا اعضا مسئول 
 

 

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

گیرن د . چ وخ در آخ جاست که تصمیم می. ددد ین میم،ئولحوزه به حوزه  م،ئول

دایش اخ ن، بت ب ه داوری مثل خودش آزمایشی د،تند    ب،یاری از اعضای حوزه 

کنند که ص الحیت خودش اخ حال در کدامشاخ کوشش میدمدیگر جال  است  به در 

تواند در این زمینه آخ عضو رسمی د،ت که می را م رز بکنند   اما در ت لیل نهایی  

کن د. گ زارش ین گزارش کار این ح وزه را عرض ه میم،ئولنظر بددد و او در حوزه 

تند . مثال چه نظری داش  ددد که اعضای حوزه که دمه دم عضو آزمایشی د،تند می

 یکی نظر منفی داشت. و نظرات مثبت و منفی ن،بت ب ه  ددو نفرشاخ نظر مثبت داشتن
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نظر خ ودش را م ی گوی د و آنج ا تص میم گرفت ه    م،ئولچی بود . بعد خوب خود 

 شود . می

آخ حوزه نی،ت ک ه عض ویت ف رد را  .البته بای،تی گزارش امر به تشکیالت برود

ت د،ت که این تصمیم اتخاذ می ش ود. ش عبه تش کیالت ب ر کند   در تشکیالتائید می

د ا اتخاذ تصمیم می کن دو م ثال بعض ی وقت  مبنای گزارشاتی که از این شبکه آمده 

تشکیالت را به آخ حوزه  عبةیکی از اعضای ش امکاخ دارد  اگر ضرورت داشته باشد 

 عبةیک ی از ش ه ک نیامی فرستند و نظراتی که ابراز می شود   می بیند. نه ب ه عن واخ 

  ب ه عن واخ یک ی از  یدمین ط وری ب ه عن واخ ی ک بازرس   تشکیالت آمده اینجا  نه 

 آید ببیند گردش کار در این حوزه چگونه است . رفقایی که می

م ثال ی ا   د، تند  ی،ت که اعضای جدید در یک ح،اس یت خاص د بعضی جادا

شود که یک مقدار در پایرش یا عدم پایرش فردی اش و... موج  میشغلش یا سابقه

کن د . معم وا تر عم ل می  تشکیالت یک مقداری ح،اس م،ئلهمکث بشود. روی این 

 این طور است.

 
  ای بـرای حـوزه کین حوزه ها هم یمسئولال االن به ذهنم رسید، گفتید ؤس کی

 ؟ریخن کمیته بخش هست ، یا اهم ین،مسئولحوزه  د.خودشان دارن
 

  ین وج ود م، ئول ز ممکن است چند ت ا ح و ست .ش تشکیالت ا،ترب،ته به گ  نه

 داشته باشد که از اینجا نمایندگانی در کمیته بخش حضور داشته باشند.

 
  ؟هستندکمیته بخش عضو ن هم دقیقا اخودش 
 

 یعنی چه؟ 
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  ؟دین دارمسئولحوزه  اب یعنی کمیته بخش چه نسبتی 
 

 ته یمک یاعضا یعنیکنند. در کمیته بخش شرکت می  ین م،ئولدای حوزه ینِم،ئول

 اند .بخش

 

    . تا حدی مشکل حل شد 

 نیـنـد و اندار یمهم نقش یهایریگمیه شعب اصالً در تصمکد یقبالً فرموده بودشما 

د ییـت تأیـاه در نهکد ییگویاست . امها حاال م یاسیس هیئتشتر بر عهدة یمات بیتصم

 الت است. یکت با شعبة تشیعضو

گرگون د یلکحزب را به  کیب یکان مدت تریه در مکت ین درجة اهمیمات به ایتصم

 الت سپرده شده؟ یکبه شعبة تش یردکیند ، با چه روکیم

حـزب  یلـکر یـم . دبیـن مـورد داریـمشخص در ا یخینمونة تار کیه ما کد یدانیم

 کمکبا  نیاستالبوده؛ اما  یفاتیتشر یو مقام یادار یارک،  نیلنست در دورة یمونک

و  یکتروتسـه ینـة تصـفی، زم یحسـاس حزبـ یهاپسـت آن و قرار دادن افراد در

ن یـاند ، فـراهم آورد . ارا داشته یتره سوابق درخشانک ییهاکیه بلشویو بق امنفک

ه در کـ ییت صورت گرفت . تا آنجـایا لغو عضوید ییلة انتخاب اعضا و با تأیار به وسک

ن رونـد شـدت یـنداشـت، ا یاد فعـالیز یزندگ نیلنه ک ۲۴تا  ۱۹۲۲ یهاسالفاصله

 . گرفت

  است؟رفته شده یف به نظر شما پذیوظا ین واگذاریا

 

  دا ؛ تص فیهگفته شد  دقیق نی،ت 1922-24در مقطع زمانی  استالینآنچه در مورد

وج ه تش ریفاتی نب ود.  لی دم به د یچ. دبیر که عمل پوشیدجام لنین پس از درگاشت

 شما دمچناخ دچار پیشداوری د،تید.

 تواند باشد؟جا میک  تشکیالت جای دیگری بخوادد باشدشعبة اگر جز . بگاریم

 
  دسیاسی باشـهیئت  ایباید جزئی از خود کمیته مرکزی  دخوب اگر این طور باش ،
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 است؟ جوریاین ردر احزاب دیگ
 

  ای ی ک مجموع ه  اصال شعبه تش کیالت  دبی ر تش کیالتی! دمین طور است  د،ت

ه کاتفاقا شعبه تشکیالت یکی از شعبی است .  ددنددارد که کار تشکیالتی را انجام می

د، تند و  یزک ت ه مریمکگ ر در جن   یش ع  د درست در بطن کمیته مرکزی اس ت.

 است . یزکته مریمکالت در بطن یکشعبة تش

 
  ژه داشته باشد .یکمیسر و کیه کنیا یعنین مهم است یهم 
 

  . بله 

 
   د یـشـده . در مقـاطع خـاص بایمعمـال ن شـعبه ایـا یروباید کنتـرل خاصـی

یشـتر ای سـختگیری بدر دوره شـده.یصادر م هادر مورد مالک یاژهیورهنمودهای 

سـی سیا هیئـت یسـوایـن رهنمودهـا از . شده ای بازتر عمل میدر دوره و شدهمی

 ؟کردهمیاقدام  ساًأمده یا شعبه رآمی
 

  کن د  سیاس ی مط رح می دیئتدبیر تشکیالت در    باشددر این زمینه اگر ضروری

آم ده مثال ددد. خیلی موارد د م پ یش میسیاسی ردنموددایی در این زمینه می دیئت

آید که یک زم انی ب ه عن واخ دم ین ش عبه بازرس ی و رس یدگی ب ه یک ی از یادم می

 بود  ی ک رفی ق یدا  کمیته بخشدای بدنه تشکیالت رفته بودم. در یکی از کمیتهارگاخ

اش کارخان ه فض ای  را دیدم   خیلی خیلی م،تعد بود . به قدری خ وب کارگر جوانی

دای و ارتباطش با نب  سیاس ی جامع ه و سیاس ت کرد  روحیات کارگردارا باز می

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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من یک »گفتم که  حجریبه رفیقماخ    سیاسی بودم دیئتای که در در اولین جل،ه

ک ارگر ج البیش دی دم . م ن تص ور  کارگری را در کمیته بخش فالخ جا دیدم   خیلی

کنم که یک مقدار روی او فکر کنید. روی او نظر خاص داشته باشید   ب ه نظ ر م ن می

مدتی گاشت و رف تم کمیت ه ای التی  « شای،تگی اش خیلی بااتر از کمیته بخش است.

موقع او را ب اا کش یده و ب ه رگر آنجاست و خیلی خیلی بجا و بتهراخ دیدم که آخ کا

 آنجا آورده بودند. 

به گماخ من توصیه دای سایر رفقا می تواند موثر باشد  البته در ص ورتی ک ه در 

 ن ب ه بدن ه تش کیالتچوخ اگر م  .تشکیالتی قرار بگیرند ائلارتباط م،تقیم با این م،

  دیدم.چنین کارگری را نمی  نرفته بودم

دای موجود باشد . ببینی د از ل  ام نظ ری رفق ا دا بای،تی بر پایه واقعیتتوصیه

ط ور   آخدطور باش توانند بگویند: ک،ی را به عضویت بپایرید که اینخیلی چیزدا می

بینی  د ک  ه ک  ارگر می . ام  ا در واقعی  ت موج  وددو چن  اخ نباش   د  چن  ین نباش  دباش  

دایی دارن د  ی ک دای شما آنجا د، تند  ای ن جورن د  ی ک کاس تیای که بچهکارخانه

بیاید  یعنی واقعیت موجود این است . حاا این تمایلی پیدا کرده که  ددایی دارنتوانایی

بین د. ای ن به طرف حزب و راه ردایی این طبقه را در فعالیت تشکیالتی ای ن ح زب می

خ نقص را دم دارد  آیا به خاطر ای ن نقص ش راد ش را ببن دیم؟ آی ا اغم اض فرد فال

 کنیم؟ یمسازیمش   روی او کار بکنیم  بیاید بر مبنای اینکه می

این ب،تگی به آخ جامعه و سطح رشد اجتماعی جامعه دارد که زحمتکش اخ م ا از 

 دارند؟ دایی دایی دارند  چه کاستیچه عرصه ای بر می خیزند و چه ویژگی

گاارن د و مت ه ب ه خش خاش ای از روشنفکراخ که انگش ت میاین منزه طلبی پاره

 خوادی د از ک رهش ما می !ندادای این مملکت ایناخگاارند  کار ساز نی،ت . آقا آدممی

 .ی توانی کار بکندا شما میولی با دمین !بروید بگردید پیدایش بکنید !مریخ بیاورید؟
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ک ه خ ودم در س ازماخ جوان اخ ب ودم    ت حزب ما در گاشته باور کنید در فعالی

دای ولی درست آنجا که ب رای بچ ه ددا را داشتنواقعا ک،انی بودند که انوا  آلودگی

د ا یی«س ومکا»جلو دمین دارو دس ته  !کردنداینها سینه سپر می  سازمانی خطر بود 

  !کردندمبارزه می  کردند مقاومت میکردند  اینها در مقابلشاخ که باتبر واقعا حمله می

 در جریاخ مبارزه دمیشه با آسته بیا آسته ب رو ی ا احیان ا بگیرند ببرن د  م اکم ه

د و خیل ی داوران ه جانب ازی ی د آنجا سینه د م س پر کنیکنند  حکم اعدام بددند  برو

د ا  کتک خوردخ در میتین م،ئلهمبارزه فقط این نی،ت .  م،ئلهد. ید  طرف نی،تیبکن

دا را دا ش جاعتو... د م د، ت و آدم در دم ین عرص ه دکنن دایی که می چاقوکشی

 !بینددا را میبیند  فداکاریمی

دایی ک ه آری  طرف مطالعه دم کم می کند. ما فراواخ داشتیم از این م،ائل . بچ ه

خیلی پر ظرفیت ولی در عرصه نظر کند بودن د. م ثال ی ک  در عرصه عمل خیلی توانا 

شد که دفته دیگر باید فالخ رفی ق در م ورد ای ن کت اب تاب که در برنامه گااشته میک

شد .چوخ بای د خوان ده باش د ک ه ص  بت کن د. دا اجرا نمیخیلی وقت  ص بت بکند 

ار من بیشتر از سه چه ! ببخشید رفقا انتقاد وارد است  هللوا»وقتی که می آمد می گفت

نش اخ  یولی دمین فرد در عرصه عمل واقعا شجاعت «. اش را نتوان،تم بخوانمصف ه

اش   چ،باندنش این پخش اعالمیه !کردیداد که حیرت میداد   ج،ارتی نشاخ میمی

 !دمیشه از دمه بهتر بود  طرف و آخ طرف 

ظادرا این کاردا کاردای فرعی است ولی کار تبلیغی و کار ترویجی یک س ازماخ  

این  جرئتاست و به عهده کی،ت؟ دمین ک،انی که دمین کارد !داستدمین  سیاسی 

 عملی ک هو م،ائل  ینظرکاردا را دارند و به نظر من اینها یک ترکیبی است از م،ائل 

اینه ا وج ود داش ته باش د. منته ا  ید ر دو  حتما بای د در وج ود ی ک عض و ح زب 

 شود. ا مییک جای کار می لنگد  یک ایرادی پید   دکند. اما اگر نباشاش فرق میهدرج
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در نهایت عضوگیری ب ر پای ه گزارش اتی ک ه از بدن ه تش کیالت  از   به در جهت 

رس  ید  انج  ام ش ب  ه دس  ت تش  کیالت مینیم،  ئولح  وزه خ  ود آخ ف  رد  از ح  وزه 

تصمیم گرفته و ب ه عض ویت   گرفت.در تشکیالت بر اساس ضوابط پایرش عضو می

این  روی . ید معای  اخالقی نداشته باشدشد . قاعدتا در این زمینه بامیا رد یپایرفته 

و... طبع ا بای، تی  م، ائل جن، یمربوط به اعتیاد   ائلم، !،تدخیلی تاکید  م،ئله

دای مثب ت و دای منف ی قض یه د، ت ول ی جنب همورد نظر قرار بگی رد . اینه ا جنب ه

مند بودخ و حتی سیاسی عالقه ائلش   خصوصیات ادل مطالعه بودخ   به م،اایجابی

اینه ا دم ه ع واملی   و غیره  شسیاسی مملکتائل نظراتش در حال حاضر درباره م،

 ادمیت دارد.   به عضویت آزمایشی شاست که در پایرش

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

 . هدشمی
 

 سمپاتیزانی نامیده می ش ود. یعن ی د ر داوطل   معم وا ی ک دوره   بله   این دور

او   من د ب ود ولی درکس که عالقه ،ت  دمند سمپاتیزانی  دوره دواداری دارد. عالقه

ای ن  برند در حوزه بنشانند. یک دوره کار سمپاتیزانی با او انجام می گیرد . دررا نمی

ب ه او ش ناخت پی دا م ی کن د    شخص مع رف ی ک مق دار ن، بت  دوره سمپاتیزانی 

  رون د معاشرتش را با او زیاد می کند   با دم سینما می رون د  باش گاه ورزش ی می

گاارن د  عالق ه روند  با دم کار مطالعاتی میروند  این طرف آخ طرف میم،افرت می

   گ اارد؟ وق ت می دایی؟ آی ا اساس اًدایی دارد؟ چ ه روزنام هچه نو  کتاب ةبه مطالع

کند؟ اینها دمه پارامتردایی اس ت ک ه زمین ه چه قدر زماخ صرف این گونه چیزدا می

 کند. گزارش معرف اولیه را تعیین می
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مند شد ک ه عض و ح زب این دوره که سپری شد و به جایی رسید که طرف عالقه

به خصوص آخ موق ع ک ه  «! عضو شویم بیا برویم»بشود   اصال پیشنهاد می کند که 

  ب ا د م ن ارش د، ت که در ک  ی، کن ی دان د ایو اصالً خودش نم،ت دکار مخفی 

ولی ط وری  !حزب توده است ةخوانند  این اصال عضو با سابقنشینند روزنامه میمی

باب ا ب رویم ی ک ج ایی پی دا »گوی د کنند که یک وقتی این فرد دوادار میبا دم کار می

خ وادیم عض و ح زب بگ وییم م ا می  ای را پی دا بکن یم ای یک تودهبکنیم  یک گوشه

ای اینه ا دم ه ب ر «! حاا صبر کن خطر دارد نباید عجله بکنیم»گوید و او می « بشویم.

یک اساسنامه جلو او   این است که شناختش تکمیل بشود . وقتی شناختش تکمیل شد 

ار آخ وقت ک . توانیم تقاضای عضویت بکنیمما می  گوید بر مبنای این گاارد و میمی

 آزمایشی اش شرو  می شود .

 
  مـی خواسـتم بپرسـم در طــول دوره .  دن چیـزی کـه شـما فرمودیـایعنـی همـ

 د ؟نادیا اینکه نمی است رابطش عضو حزب دنادسمپاتیزانی فرد می
 

 د .اصل بر این است که ندان 

 
  ود؟شتر میچون رفتارهایش هم طبیعی 
 

 این ب،تگی به دنر آخ معرف دارد که توانایی ای ن ک ار را داش ته باش د. واقع ا   بله

آوردم  دقیقا به دمین  والهدرباره پایرش رفیقماخ  «درد زمانه»آنچه که من در کتاب 

روال بود. اصال زمانی که من اساسنامه سازماخ را در آوردم و گااشتم جلوش  پ ای 

او دگرگ وخ  !دانی داستخر اقدسیه بودیم   ش  دم بود  بعد از ش ام   اص ال ش ما نمی

خ بددم  ب ه م ن اکارش به جایی رسیده بود که قبل از این که من این را به او نش! شد

حقیقتش من به جایی رسیده ام که اح،اس می کنم که ش ما  !عمویی ارکرس»گفت که
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ی ک راد ی ب ه ح زب پی دا خ وادم    یک مقدار م افظه کاری می کنید  من به در شکل

من دیگر نگ راخ ای ن ب ودم  «! روممن خودم می  کنید کرد. حاا شما اگر دمرادی نمی

 ااشتم جلوش.برود سراغ ... که گ داحتیاطی بکنبی وکه مبادا ا

 
   ت بـود، حـق عضـوی که یکی هم حق عضویت دن شرایطی که فرمودیآدر مورد

 ود؟ب هانش چمقدار ثابتی داشت یا متغیر بود یا ... و مالک تصمیم گیری برای میز

 

 ابتدای کار که اساسا ب،ته به دمت خود طرف بود  در مق داری امک اخ داش ته    نه

باشد. ولی بعد در سازماخ نظامی ضریبی تعیین کرده بودند که بر پایه میزاخ حق وق 

یا اینکه  بپردازد دتوانطرف و اینکه آیا در چارچوب آخ ضریبی که تعیین می شود می

 ؛ض ری  د م بای، تی تخفی ف داده ش وددزینه خانوادگی اش طوری است ک ه از آخ 

یعن ی حت ی اگ ر  . دد دکند . ولی حتما یک مبلغ ی میحوزه تصمیم می گیرد و کم می

این نی،ت که ک،ی ب ه کل ی  .دددشده مادی یک توماخ دم بددد   آخ یک توماخ را می

از پرداخت حق عضویت معاف بشود. یعن ی ازم اس ت ک ه در دزین ه معم ول ح زب 

  سهیم باشد.

 
  بـه عنـوان عضـو ،تثبیـت شـد شخوب بعد وقتی این مراحل طی شد و عضـویت 

 د؟شجایی ثبت می، رسماً ها شد رسمی یکی از حوزه
 

 وج ود داش ت. ط رف وقت ی ک ه عض ویتش پایرفت ه  «آنک ت»بله   اساس ا دمیش ه

کن د  می حوزب تووده ایورانکند. یعنی تقاضای عضویت در یک آنکت پر می  دوشمی

اش دارد. که آنجا قید و مرامنامه حزب توده ایرانداوطلبانه   با شناختی که ن،بت به 

برنامه حزب را  من مرامنامه را مطالعه کردم  اساسنامه حزب را مطالعه کردم  »شده 

«  کنم.اطال  دارم  با علم و آگادی به ای ن مطل   تقاض ای عض ویت در ح زب را م ی
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رود در دد د و ای ن م یش میم، ئولد، ت. ای ن را ب ه  دم کند . تاریخشامضاء می

 شود . آرشیو تشکیالت نگهداری می

 دیئ تاگر سابقه تاریخی سازماخ نظامی را خوانده باشید  آخ زمانی که حزب در 

اجرایی موقتش تصمیم گرفت سازماخ نظ امی من  ل بش ود  رفق ای م ا ب ه پیش نهاد 

  روزبوهدای رفقای اف،ر را به دا شدند . دمه آنکتگیری آنکتسخواداخ بازپ روزبه

یک یک سراغ رفقای سازماخ نظامی رفت. آنهایی ک ه ان  الل را  روزبهبرگرداندند. و 

   دا نپایرفتن دبعض ی. شاخ را عینا به آنها داد که پاره کردند و رفتن د آنکت  پایرفتند

دای سازماخ نظ امی بع دی که پایه. خوادیم باشیم . که آنها را نگه داشت ما می دگفتن

 شد.

 

  چون حیاتی است ؟ها بودهسیستمی برای محافظت از آنکت! 

 

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

. جن   ات اق سیاسی است دیئتاین دیگر ابتکارات تشکیالت و  !کردندمورد رعایت می

عبه بود  دفتر تشکیالت بود و کارمنداخ شتهراخ تشکیالت  م،ئولکه  حجریرفیقماخ 

آمدند تقاضای عضویت می کردند  و به مرحله پر تشکیالت  مشخصات ک،انی که می

دا کردند. آنکتآمده بودندو... را یادداشت میکردخ آنکت رسیده بودند و معرفینی که 

ماند که جمعا بیروخ ساعت به ساعت از دفتر بیروخ می رفت . اصال تا پایاخ روز نمی

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 .....

 
  درداشـت یـا اینکـه آوری می کـرد و نگـه میشبکه مخفی جمعرا ها این آنکت 

و بعـد از دسـتگیری آیـا دسـت  د؟کردنـمیا شبکه علنی کسانی بودند که این کـار ر
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 رسید یا نه؟و یآرش جمهوری اسالمی به

 

 شد. غیر از آنکت دا  یک س ری اس ناد دیگ ر بله  اینها در شبکه مخفی نگهداری می

حزب بود و بای،تی در آرشیو نگه داری م ی ش د   معم وا توس ط دم که مربوط به 

 به شبکه مخفی می رفت.    ش بودم،ئول جوانشیرکه رفیقماخ  -تشکیالت کل

ص  بت د، ت  آخ  پرتویاتفاقا یکی از موارد و یکی از قرائنی که ن،بت به آقای 

به منزلش رفته و آنج ا  پرتویموردی است که پاسداراخ کمیته غرب تهراخ در غیاب 

یک چمداخ پر از اسناد تشکیالت کل   غیر از چیزدایی که مرب وط ب ه خ ود س ازماخ 

پ س  ویپرتوالبت ه بع دا اینه ا را ب ه  !مخفی بود  دمه اینها رابا خودشاخ برده بودن د

خ زماخ ب،یاری از دوستاخ و اشده که چطور دم م،ئلهن قرینه برای ما یو دم !!دادند

به عل ت اینک ه ی ک اعالمی ه جش ن   دای تهراخ مارا در کوچه پس کوچه  رفقای ساد

 آوردند  ولی از ف ردی ب ا چن ینگرفتند و سر از اوین در میمی  انقالب دستشاخ بود

اسناد و مدارکی که کامال ثابت کننده است که این فرد در عرص ه د ای ب اای حزب ی 

این یکی  ؟!ددند و...به او پس می  گارند و چنین سنددایی  دمه را است  به راحتی می

 !از نقاط قابل تاملی است که باید روی آخ تکیه کرد

 

  ولـش  ارکه ایـن  دادنکه بدون هماهنگی دستگیر شده بعد اطالع د دیکنفکر می

 آمده؟ن دستگیری این ارتباط به وجود اهمدر کنید یا اینکه نه 

 

 رخ داده بود.  پرتویدستگیری  م،ئله  چوخ قبل از آخ د!قبال دم بوده باش دتوانمی

برای اینها شناخته شده ب ود.  پرتویو... خوب  «خادم»  باند  «خادم»سر آخ ماجرای 

که چنین ماموریتی را به او بددند  قاعدتا باید ی ک  عک،ش مشخصاتش و اینکه ک،ی

ح اا   او را گرفتن د  برداشت من این اس ت ک ه ردّ د!ای باشآدم با سابقه و کار کشته
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 آخ موقع دیچ ساخت و پاخت و معامله ای نشده باشد  ولی به عن واخ یک ی ازدم اگر 

 کادردای حزب  توجه اینها را جل  کرده و حتما تعقی  و مراقبت دا انجام گرفته.

مترت  د،ت: اوا فهمیدند که او با ردبری حزب مرب وط چندی آثار  ماجرااین  بر

ی است   ثانیا اینها فهمیدند که او اصال با ک،انی آمد و رف ت دارد ک ه ب ا ق، مت علن 

اند به این ک ه او در ای ن گون ه کارد ا ی ک مه ره د. یعنی رسیدهنحزب دیچ کاری ندار

اینه ا  و چه ب، ا ارتب اطی ک ه ب ا بخ ش نظ امی ح زب داش ته ! است یخیلی ح،اس

 ردگیری کردند. 

یواش یواش موقعی ت او  گیرد  در آخ ایام بیشتر امر تعقی  و شناسایی انجام می

خ ود  از آخِ دانن د ک ه او راطوری برای اینها جال  توجه می ش ود ک ه ض روری می

دای مهم ح زب ب ر دای مختلف با آدمبکنند. چنین ک،ی که چنین نقشی دارد و تماس

  !!و... کند  اگر بتوانند از آخ خود بکنندقرار می

برن  د و می گیرن  د ط  رف را ب  دوخ آگ  ادی و... می دای مختلف  ی د،  ت  ش  یوه

تند  خ  وخ کش  زدن  د  میدای ب،  یار وحش  تناکی از ک،  انی ک  ه داش  تند میص   نه

  واقعا اگر  دددند  ب،ته به اینکه طرف چقدر مایه داشته باشریخت و... نشانش میمی

م ثال « . دانیمم ی  ای ن را   ما این را  ! آوریمدمین بال را به سرت می»گویندمی دبترس

نوارش را .  گاارند جلوشعک،ش را می  با ک،انی که تماس گرفته   جادایی که رفته 

ست که ط رف را طبع ا در ی ک موقعی ت خ اص ااینها دمه م،ائلی  .جلوش گاارندمی

خوادیم  د یچ ک اری ما دیچ چیز از تو نمی گویند اگر بپایری  ددد. میروحی قرار می

خوادد بکنی . برو دماخ م،ائل را داشته باش  برو دماخ کاردا را بکن. اوا به دم نمی

 با چه ک، انی رف ت و آم د داری     د،تییتی م،ئولما بگو چه کاره ای   در چه حد 

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  

مهم ی ب ود   م ثال  یل یخفقط در چند وقت اگر خب ر  زنیم   برو کاردایت را بکن  نمی
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دیچ ازم نی،ت تلفن ی ب ه  . بنویس و بینداز در صندوق پ،تی 24روی پاکت   شماره 

 .یپ،ت بینداز در صندوق  بیایی و... نه   ا بزنی م

 
  ه و کشف هم نشـددشپس این مدارک هم جایی به طور مطمئن نگهداری می ، 

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

 

 اتهام ات گون اگونی توس ط ای ن وقت ی ک ه   آید بر می کیادای این طور که از گفته

شما که تمام اسناد ما را در سازماخ مخفی »آقایاخ به حزب زده می شود  او می گوید

آخ اس ناد حک ایتگر ای ن  !زنی د؟آخ به ما می ردر اختیار گرفتید  چه اتهاماتی افزوخ ب

شت شود این داوری را دابر این پایه می « چی د،تیم و... است که ما چه کار کردیم  

  که یک مقدار از اسناد که در سازماخ مخفی بوده به دس ت دس تگاه امنیت ی رس یده 

 اش بوده ؟ به گماخ من خیر. ولی آیا دمه

 
  ؟ای نگهداری شدهها با تاکید ویژهکه بعضی هبود یپس طبقه بندی 

 

 بله . 

 

    ند گیری ، روروند عضو ،به عنوان نقطه عطف در نظر بگیریم ااگر لحظه انقالب ر

 ی خـواهممـیعنی در این فاصله بعد از انقالب ؟  ؟ای کردهرشد حزب چه تفاوت عمده

ـ  ۱۳۵۶ یم ،سـال مـثالوخواهم خیلی قدیم برنمی ـقبل از انقالب  یریعضوگببینم 

 ده؟ شبه بعد به چه شکلی  ۱۳۵۸ لیاواوضعیت به چه شکلی بوده و 

 

 دی دیک تفاوت اساسی دارد  از آغاز دد ه چه ل ی ک تج این دو مقطع تاریخی  بله   ■

آغاز شده بود. چرا که پیش از آخ ض رباتی شور کحیاتی در سازماخ حزبی در داخل 

به بدنه تش کیالتی ف رادم ش ده  «ساواک»به تشکیالت حزب وارد  و امکاخ نفوذ پلیس 
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ح زب    خود دس تگاه اطالع اتی د م ای ن خب ر را ب اد م ی داد ک ه در تش کیالت. بود

 کرد. اعتماددا را تیر باراخ می  د،ت. به این ترتی   «ساواک»

ولی در واقعیت امر دم یک چنین چیزی به وج ود آم ده ب ود. م ثال ک، ی ب ه ن ام 

بع د آزادش کردن د و ب ه گرفتن د و که از کادردای قدیمی حزب ب ود  را  نادری قدرت

شناخت جمع دایی را که میایتوده د!دیگری بر پا کنخود او دستور دادند که سازماخ 

ن ک ار را ک رد . عض و کمیت ه ینی ز دم  ارسوالن پوریوا !کرد و درسته ت ویلشاخ داد

 دا ب ود.خیلی دم م ورد توج ه بچ ه! ش  کنار آمددمرکزی سازماخ جواناخ بود. گرفتن

د ا ب ود و ر حال خیلی م ورد توج ه جواخیک اسم م،تعار داشت   گویا فواد ... به د

  شناختعده زیادی را می وبیشتر. خوب ا نییمشرادن و تلپ فراواخ داشت. واقعا از 

 !خ داداشاخ را ت ویل آقایهدم جمع کرد  سازمانددی کرد  

تش کیالت بردند  یکی اینک ه بع د از متالش ی ک ردخ می م،ئلهاینها دو فایده از این 

حزب   اف رادی ک ه ب القوه دن وز د وادار ح زب بودن د ی ا خودش اخ را عض و ح زب 

ول  ی ارتب  اط تش  کیالتی نداش  تند   توس  ط ای  ن اش  خاص اینه  ا را جم  ع  دان،  تندمی

زندانش اخ  ی ا راد یِ  خواس تند چن  خودشاخ بود  در وقت می درو چوخ ؛ کردندمی

ین تعهد به اینکه دیگ ر ادام ه نددن د و در ع م   گرفتندکردند یا تعهدی از ایشاخ میمی

د واداراخ ب القوه   ب ود. ب ه ای ن ترتی    «س اواک»شد که دروخ حزب حال عنواخ می

 !شداند و در عین حال اعتماددا برای آینده تیر باراخ میشناخته شده و جمع شده

ی  ک . اتف  اق افت  اده 40  39  133۸ دایم  وارد متع  ددی از ای  ن ک  ار در س  ال

رالعملی از خارج آمد که ت داوم فعالی ت تش کیالتی براس اس اص ل ع دم تمرک ز دستو

دمه را اطراف خودش جمع کندو یک د رم   باشد. یعنی در پی این نباشیم که یک د،ته

دای جدا جدا از دم در ارتباط با مرک ز د،ته دتواننمی تشکیالتی به وجود بیاورد. نه  



  

199 

  م یکدیگر را نشناسند. اگر ضربه د م خوردن د باشند و دیچ کدام ده در خارج بود   ک

 و بقیه در جای خودشاخ د،تند .  .خورندیمیک عده م دودی 

 رادمونش قی رف روی ک ار آم د ودر عراق  عبدالکریم قاسمکه  19۶3قبل از سال 

اش تباه  پرویوز شوهریاریاین ب ا آق ای    شهریاریآقای به نام  یشخص   آنجا رفت

دا  ط رف کوی ت و... ف راری ب ود  نش ینکه در این شیخ عباسعلی شهریاری   نشود

ک ه  کندگیردو از طرف او ماموریت پیدا میتماس می رادمنشق یرفرود بغداد و با می

آید و درس ت نقط ه این برنامه عدم تمرکز را در داخل ایراخ به مرحله اجرا بگاارد. می

دای کوچکی که بودند را شناسایی بکند  ی ا یعنی سعی کرد گروه! کندمقابلش عمل می

و در  !گیرد که با آنها ارتباط بر ق رار کن دمی رادمنشدا را از امکاخ شناسایی بعضی

شکیالت تهراخ متمرکزش اخ م ی کن د. و آخ موق ع د م ک ه ض رور ش د   دو دس تی ت

 داد. « کساوا»شاخ را ت ویل دمه

مرب وط  عباسوعلی شوهریاریغیر از گروه دای دیگری که با  134۸در سال عمالً 

گرفت ار « جن وب لةشع»و  «تشکیالت تهراخ»شاخ در ارتباط با دمین دمه  نشده بودند 

 شدند. ضربه خیلی بدی به سازماخ حزبی وارد شد . 

گیرندکه م،تقال با مرکز حزب در خ ارج از آخ به بعد د،ت که چند گروه شکل می

گیرد  م دتی دن وز ب ا دم که شکل می «سازماخ نوید»کنند. حتی این ارتباط برقرار می

یا مثال . ند وشبا خارج مربوط می کردند و بعدخارج ارتباط نداشتند. خودشاخ کار می

مرب وط نش ده  «نوی د»دن وز ب ا  دای منشع  از سازماخ فدایی دوادار حزب  این بچه

 «نوید»با  کیامربوط می شود.  کیارود آلماخ دموکراتیک و با می رقلمبُ حسین .بودند

. ش دنددای دیگری داشتیم که عمدتا از زحمتکشاخ تش کیل میگروه . کندمربوطش می

 کردند .   خودشاخ کار می«نوید»دای با سابقه و فعال بودند و دور از خیلی بچه



  

200 

را ک،   ک رده  شوهریاریبود. تجرب ه  «عدم تمرکز»دمه اینها بر پایه دماخ اصل 

چ کدامشاخ دم ضربه نخوردند . اما بر اساس سابقه سیاسی ی. دبودندو رعایت کردند

را گرفتند. ما یک جوانی داش تیم ب ه  گاگیک و معلمشدند. مثال تگیر می  دسکه داشتند 

بع د د م از ته راخ ب ه  . را گرفتن ددای حزب ی ب ود او . از بچه کشمیری مسعوداسم 

آباد تبعیدش کردند . آمد پهلوی من و گف ت ک ه تع دادی از بچ ه د ای حزب ی را عادل

گرفته اند و در زنداخ د،تند. گفتم گرودی  گرودشاخ گرفت ه ش ده ؟ گف ت ن ه بیش تر 

د م  «نوی د»شناخته شده دای قدیمی د،تند که ب ا د م آم د و رف ت داش تند. گف تم از 

 اند . ای نخوردهاند ؟ گفت اصال دیچ کدام از آنها در میانشاخ نی،تند و ضربهگرفته

مسوعود بعد از انقالب که این ماجرای انفجار دفتر نخ،ت وزیری پیش آم د   ن ام 

ت با او یکی اس ت. ادم فامیلی  گفتیم تو دم اسمت  مسعودآورده شد. ما به  کشمیری

شود ک ه آق ا ح زب آخ وقت واویال می   ای د،تیاگر بفهمند که تو تودهفردا پس فردا 

ترتیب ی دادی م س فری ب ه فران، ه ک رد.  !توده این دفتر نخ،ت وزیری را منفجر ک رد

. گفتیم فعال دور باش که نه برای خودت و نه ب رای ح زب گرفت اری ب ه وج ود نیای د 

 دپردیز کرده که اتفاقی برایش نیفت از در تند روی   حزب این دمه دست به عصا رفته 

 آید ... که یک چنین ماجرایی برایش پیش می

 بله به در حال کجا بودیم که به اینجا رسیدیم؟

 
  ۱۳۵۸ سال  عضوگیری قبل از انقالب تا... 
 

  دای شخص ی دا عم دتا ب ر اس اس ش ناختدا و د، ته  عضویت در این گروهبله

د ای ایح زب عم دتا ب ه روی توده زیادی درِ مقدارگرفت  ولی بعد در واقع شکل می

 م،  ئول. ب  از ب  ود یعن  ی ک،  انی ک  ه س  ابقه عض  ویت در ح  زب داش  تند    ق  دیمی 

رف  ت و از او می م،  ئولکردن  د و تش  کیالت س  راغ آخ ش  اخ را معرف  ی میگاشته
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 ه  ط با تش کیالت نب ودخواست اعالم نظر بکند  سوابق این فرد   مدتی که در ارتبامی

ش چگون ه اچگونه ب وده  رواب ط ک اری «ساواک»اش چطور بوده  روابطش با زندگی

 بوده و... ؟ 

شدند. ک افی ب ود چن د ت ا نمون ه ارائ ه بش ود  پایرفت ه خوب ب،یاری مردود می

رف ت و می هکبلشد   کرد عضو نمیای پر میشدند. چوخ بالفاصله که طرف برگهنمی

شد که از طرف تشکیالت ک،ی با او تم اس بگی رد . از ط رف تش کیالت ب ا منتظر می

ش د ب ه آنه ا گفت ه می  کردن د مرت   مراجع ه می .شدخیلی از اینها تماس گرفته نمی

  «. ببخشید دنوز تشکیالت باید تماس بگیرد»

 شولتوکی»کردندفکر می  آمدند   خوب پیش می آمد ... رفقای قدیمی بودند که می

دا با دمدیگر در زن داخ ب ودیم  آنجاست  دیگر معلوم است  ما سال عموییآنجاست  

سخت ش اکی  آمدند دفتر حزب.می « ! دارندبرویم آنجا حتما مقدم ما را گرامی دم می

بع د از  !کنی د و...؟گفتند آقا   حزب مال ماست  چی ما را بازرسی ب دنی میمی !بودند

ک،ی آمده به این اس م و م ی گوی د ک ه   عموییپایین انتظامات زن  می زد که رفیق 

گفتم می !د؟ند بازرسی بکننخوادمن عضو سازماخ نظامی بودم   فالخ بودم من را می

 شناسمش ولی یک دستی به او بکشید و بفرستیدش باا . خیلی خوب   من می

 از رفق ای  اللهیفضلسردن   دماخ بود یک سردنگی داشتیم  سردن  قدیمی خو

به ای ن  !خیلی خوبماخ دم بود اما بر سر این بازرسی بدنی خیلی به او بر خورده بود

دای منشع  ف دایی د م آنج ا گااش ته اتفاقا از بچه! دای ما ادانت دم کرده بودجواخ

 فریبرز صوالحیبود   رحسین قلمبُری بودند. دمین دای کارآمد و کاربُبودیم که بچه

ی ک دفع ه یک ی را م، لح گی ر آوردن د   از  ی. حتکردنددیچ وقت اغماض نمیکه بود 

ری پایین کشیدند که کج ا داری م ی  اش را گرفتند دا یقهوسط پله  چنگشاخ در رفت 

بابا چیه؟ یک نوقاخ دستش اس ت ک ه ب ا آخ »؟ داد و بیداد بود که ما رسیدیم و گفتیم 
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 تواند بکند بده دستش  بده دستش  ی ک ش لیک بکن د ببین یم اص ال بل ددیچ کاری نمی

 دادیم دستش و ولش کردیم رفت.   حقیقتش  !طرف خیلی کنف شد «ست شلیک بکند؟ا

آمدند و به اعتبار سابقه ای که داش تند و می داخوب یک چنین چیزدایی بود   بچه

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.

    «معلی جاخ سالم سال»یا می آمد به دفتر من که

خوب سالم قرباخ تو   دوستیم طبیعی اس ت ول ی ک ار تش کیالتی ام ر دیگ ری  -

 است.

 ش باش ی م،ئولکه خودت  دآره آمدم اینجا اسم نوی،ی کردم و... یک جایی باش»

  « با دمدیگر باشیم.

گفتم من اصال با تشکیالت کاری ندارم  تشکیالت وظایف خ اص می خندیدم و می

 .آید با شما تماس می گیردآخ فرد می دموقعش که باشخودش را دارد و 

  «؟یعنی من منتظر باشم تا بیایند سراغ من»

 .ای داردبااخره تشکیالت یک ضوابطی دارد   قاعده -

 «خوب من سابقه دارم» 

یعن ی ح اا »از آخ موقع که از زنداخ بیروخ آمدی تا حاا چی کار کردی؟   خوب  

 «بازجویی باید پس بددم؟

کاری د م  بنا «ساواک»بااخره در این سی چهل سال  بی،ت سال ده سال با یک   

؟ یعنی تو دیچ وقت مشکلی هسراغت نیامد «ساواک»یعنی دیچ وقت  سرو کار داشتی 

؟ یتای نداشتی؟ احضارت نکردند؟ اگر کردند چی گفپیدا نکردی؟ آیا دیچ وقت پرونده

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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تو که این دمه تو سرش زده اند حاا چ ه وض عی   بیاوری ببینی این حزب مادر مرد

آیا دیچ وقت در فکر بودی که ای ن بچ ه د ایی ک ه در  !چه روزگاری دارد؟  چه حالی

 ؟کنن دددایشاخ چه جوری زن دگی میگاشته  خانواچگونه زنداخ د،تند روزگارشاخ 

 دای سیاسی سرزدی؟ یک دفعه به خانواده یکی از این زندانی

رفتن د و دیگ ر پش ت یلی از ایشاخ می! خعرق شرم در پیشانی طرف دیده می شد

رفاقت به ج ای خ ودش  آری ! جدی است م،ئلهدیدند می !کردندسرشاخ را نگاه نمی

ام ا ک ار  .خ وریممیب ا د م شام دم   با دم بنشینیم کنم دعوت از او می  دعوت بکند 

کرد آنجاد ایی حزب یک چیز دیگر است. خوب در این زمینه واقعا تشکیالت سعی می

 . اغماض نکند    که نقاط ابهامی درباره سابقه طرف وجود دارد

آید که یک دفعه در یادم می  خودماخ دوستی نزدیکی دارم  شهریاریمن با آقای 

البت ه چ وخ م ن خ ودم عض و ح زب »گف ت ک ه  شهریاریم و آقای ییک مهمانی بود

ب ه ان دازه    حق ندارم اظهار نظر خاصی بکنم ولی فالخ کس یک فردنگی است  نی،تم

من د اس ت ک ه ب ه عض ویت سابقه زمانی که ما در حزب بودیم او دم بود. ااخ عالقه

ک ه ب ه  دآمده دفتر و فرم دم پر کرده و بعد با او تماس گرفتند و گفتن؛ در بیاید  حزب

شناسم  آدم خ وبی اس ت  من او را می! شما صالحیت عضویت ندارید  نظر تشکیالت

   « فردنگی سالمی است و ... شما یک بررسی روی کار او بکن و...

دایی در مورد سوابق این فرد گفته بودند و تشکیالت بر مبن ای آخ داستاخ  خوب 

شنیده دا که به نقل از خوادرش و دم،رش یک سری مش کالت اخالق ی درب اره اش 

م ن حرف ی  هللگفتم که وا شهریاریچنین نظری داده بود. من به آقای   بیاخ شده بود 

م ن خجال ت   چوخ یک رشته م،ائل ناموس ی د، ت ندارم پیگیر این کار باشم ولی 

 !کشم دنبال این مطال  بروممی
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این شخص خیلی خیلی دلش سوخته   ح داقل از ای ن باب ت در مقاب ل ح زب »گفت

اما حزب بپایرد ک ه چن ین اته امی وارد   شدتبرئه بشود  خوب به عنواخ عضو نپایر

   «نبوده

دم،ر و خوادرش بودند و در غیابش اول من با اینها ص بت   شاخ من رفتم خانه

واقع  ا ب رایم م   رز ش  د ک ه ب  ه خ  اطر و ک ردم  بع  د در حض  ورش ص  بت ک  ردم 

و  !انددا و ... برای او ی ک چن ین چیزد ایی س اختههدرونی این آموزشگا یدانقاضت

ن ب ه دایی ک ه م بررس ی»نوشتم و به شعبه تشکیالت دادم و گفتم که  یرفتم گزارش

حاا تشکیالت می تواند ای ن بررس ی د ا را ب، ط . عمل آوردم  به این نتیجه رسیدم 

دا طول کشید و تش کیالت خوب ماه « اقدام کند.  ای رسید خودش به در نتیجهو ددد 

کرد. سرانجام او را پایرفتندولی خیل ی ط ول کش ید ت ا می یریگیو پدمچناخ بررسی 

 بپایرندش. 

در ح زب د م عناص ر غی ر ص الح   تا سطح کمیت ه بخ ش   از نظر ردبری حزب 

 !نداش حتی عوام ل اطالع ات در ح زب باحتمال داشت  خ ردبری حزب  گمابودند. به 

 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 

  دادس تاخ انق الب   تبریزیموسوویین بخشنامه را م ن از دد اخ رفت. بعد مطال  ا

ای نصیبش اخ بخشنامه کردیم که تمام رفقایی که احیانا موقع انق الب اس ل ه ! شنیدم

ین تش کیالتی دس تور داده م، ئولشده یا ... دمه اینها را بای،تی ت ویل بددن د و ب ه 

ت ا زم انی ک ه  ان د  عضویتش اخ را معل ق بکن یم اج را نکرده شده ک، انی ک ه دن وز

 سالحشاخ را ت ویل بددند . 

برخوردی داشتم  اظهار خوش الی کرد از اینکه حزب ی ک  تبریزیموسویمن با 

 ما آگادانه این را به سراسر حزب دادیم.  !ای صادر کردهچنین بخشنامه
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را که تا سطح کمیته بخش دادیم  درجا ج، تجو ک ردیم اص ال درز ولی چیزدایی 

 م، ئلهیا حداقل پاتک آنقدر ق وی ب ود ک ه متوج ه ای ن  !نکرده بود. دیچ اطالعی نبود

 !دادندشده بودند و چیزی درز نمی

در آخ زماخ دنوز وزارت اطالعات به وجود نیامده بود ولی اطالع ات س پاه دم ه 

نخ،ت وزیری اطال  پیدا می ک ردیم ول ی از اطالع ات س پاه  کاره بود. ما از اطالعات

کردیم. به دمین علت دم موقعی که تصمیم به ضربه به حزب اتخ اذ دیچ چیز پیدا نمی

کنن د و انجام گرفت  باقیمانده حزب از اینکه با ما چه می 13۶1شد و ضربه اول سال 

من حتی ش نیدم ک ه  ! ودنداطال  بمطلقا بی   گاردسرنوشت ما چی،ت و چه بر ما می

د ای تئوری ک بیروخ ص بت این بوده که رفقا آنجا شرایط ب،یار خوبی دارن د  ب ث

و خیلی خوب در معرفی ح زب موف ق د، تند  خیلی خوب با بازجودا انجام می ددند

 و... 

دادن د و واقع ا ی ک حال ت خودش اخ بی روخ میحض رات اینها خبردایی بود ک ه 

بع د توس ط برخ ی از رفق ای . ان رافی در میاخ بقی ه رفق ا ب ه وج ود آورده بودن د 

 فشار جانکاه ب هگزارش از   و... بودند سپاه  سازماخ نظامی ما که در بخش پاسداری

ک ه بع د از آخ  !چنین وضعی مشادده شده و... زنداخ در در عموییما داده بودند که 

 نوشتند .  منتظری  یآقا قای بیروخ عوض شد و آخ نامه را بهدیگر موضع رف

خیل ی حرف ه ای ک ار ! واقعیتش این است که اطالعات سپاه خیلی دقیق تر کار کرد

ضمن اینکه دیچ اعتمادی به اطالعات نخ،ت وزیری دم نداشت  چ ه ب، ا مطل ع ! کرد

ه کنیم  به آنجا اطالعات ان راف ی دادک،  می یآنجا اطالعاتشده بود که ما از طریق 

رسید و دچ ار ی ک دا میمی شدو بالنتیجه از آنجا این اطالعات ان رافی به دست بچه

 شدند. دایی میباوریچنین خوش
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ای حزب برای پایرش عض و ما دنوز به آخ استاندارد و آنچه که معیار اساسنامه

 . ین نرس یده ب ودم،ئولدایماخ دنوز بر پایه منتخ  بودخ  بود  نرسیده بودیم. حوزه

رسمیت ندارد. اینه ا در واق ع  م،ئول  آخ م،ئولو حال آنکه بدوخ انتخابی بودخ یک 

و آخ وقت دم اخ ای رادی پدی د م ی آی د ک ه نقط ه نظ ر  . دای بااتر استگزینش رده

 ش ندارد.نیم،ئول ین بااتر عملی می شود. یعنی بدنه حزب نقشی در انتخابم،ئول

دم ب ا دفداین عمدی نبود  یک شرایط اضطراری بود . ما واقعا در برگزاری پلنوم 

م ا اص رار ب ه رف ع ایرادات ی  13۵۸چ ه ق در از س ال  !رو بودیم؟هچه مشکالتی روب

داشتیم که به عدم تشکیل کنگره و ... می انجامی د. ب ه د ر ح ال ی ا اساس نامه عمل ی 

ه جدیدی متناس  با شرایط نوشته بشود یا اگر ق رار اس ت نی،ت و بای،تی اساسنام

. اگر پلنوم د ا س الی ی ک ب ار بای د تش کیل طبق اساسنامه باید عمل بشود  داین باش

بای د تش کیل بش ود. چه ار س ال   ش ده بشود  اگر کنگره دو سال یک بار تشکیل می

م م ی دی دم ردک من در چ ه فک ر می !شد. واقعا نمید بشودی  با بار تشکیل بشودیک

 . عملی نی،ت 

ای که فعالیت علنی حزب آغاز ش ده و روی آوری اف راد و س ازمانددی فاصلهدر 

الحی ب ه ص ط، ت. م ثال ی ک اد اینها مطرح است  فرصت نی،ت. سازمانددی موق ت

داش ت. ی ک وقت ی  «موق ت»اینها دمه لفظ « موقت ... دیئت»یمدبربه کار می «دمت»نام

ما گفتیم اصال ااخ ای ن ط ور  «حزب توده ایران»رفت یعنی می به کار «حتا»اصطالح 

ی را به کار ببریم  برای اینکه دمه موقت اس ت . در ص ورت «حتا  »توانیم نی،ت   نمی

س ر ج ای خودش اخ  ؛ین دمه منتخ  باش ندم،ئولرسمیت دارد که طبق اساسنامه   

 .این است  حزب توده ایرانآخ وقت بله  می توانیم بگوییم  .باشند

باید به سمت اعمال استاندارد ضرور طبق اساسنامه برویم . و واقع ا م ا ب ه ای ن 

مثال پلنوم دفددم را ب ه ص ورت پلن وم وس یع تش کیل دادی م. . مرحله نرسیده بودیم 
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خوب ما غیر از اعضای کمیته مرکزی و اعضای مشاور   خیل ی از کادرد ارا د م ب ه 

 گزینش خودماخ بود .  پلنوم دعوت کردیم. و اینها دمه

البت ه ! این رفقای ک ارگر م ا ج زو بهت رین رفق ای م ا د، تند»گفتم که  کیامن به 

زندانش اخ و چ ه در فعالی ت  ردیتی نداشتند ولی اینها در عمل  چه م،ئولتاکنوخ دیچ 

خ وبی د، تند . م ا  خود را نشاخ داده اند .اف راد خیل ی خیل ی  این یکی دو سالشاخ 

 و انصافا دم گردخ گااشتند . « پیشنهادماخ این است که دعوت بشوند.

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   

  که دماخ جا دم به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد. یا دمین بچه  نریمانحمید فام

و ... را معرفی کرده بودیم. آخ رفق ای م ا ک ه از خ ارج آم ده  معلم   زارعدای قدیم  

نداشتند و به دمین علت دم پیشنهاد دایی که ما در این  م،ئلهبودند که شناختی روی 

 !حتما پایرا بودند  دادیمزمینه می

دا این یک نظر فردی است   نظر شخصی است   خیل ی ف رق ولی با دمه این حرف

دارد با اظهار نظر ک،ی که در یک ارگانی  در یک ساختار سازمانی معین و اعض ایی 

 د . کنند   حضور دارد و فعالیت روزمره تشکیالتی با دم دارنکه در آنجا دارند کار می

دوم داشتیم . یادم می آی د ک ه  م،ئولو  م،ئولمثال ما در سازماخ نظامی  رفیق 

ای که من شرکت کردم   ک،انی بودیم که سابقه داشتیم   م ن ب ودم   اولین حوزهدر 

ب ه عن واخ  افغوانیب ود و...   وریکمشوب ود    محمودیمحمود  مهندسبود    افغانی

از حوزه ما رف ت. ای ن  افغانی. بعد از مدتی جابه جایی شد و دوم انتخاب شد م،ئول

ماخ گفتم که م،ئولشدم . یک بار به دفعه یکی دیگر انتخاب شد . اصال من انتخاب نمی

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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برای این که شما خیلی ب ه ظ وادر م ی پردازی د.مثال آخ رفی ق »گفت یعنی چه ؟ گفتم 

م ن  «! گفت که باید تا نهایتش شکنجه را ت مل ک رد منتخ  وقتی ص بت شکنجه شد

ب ه عق   کش ند  گیرند میگفتم ببین این انگشت من را می  دستم را گااشتم روی میز

کنم ولی آنجا که بخوادد از مفصلش خ ارج کشند  تا اینجا من ت مل میکشند   میمی

م ن !   ای ن را امت  اخ ک نمحمودیکنم رفی ق خ وادش م ی  !کنم؟شود آیا ت مل م ی

آری   یعنی چه با دم لنترانی می خوانی د ن، بت »گفتم  !گفت آقا !کشم تو ت مل کنمی

ش زی اد اش کم است  عالی ق دن ری و ادب یاوجه سیاسی وکه ا علی محمد افغانیبه 

  «! است و...؟

و کتاب دای دیگ ر د م نوش ت  «شودر آدو خانم»عالقه مند بود به ادبیات   کتاب 

 اشاره کردم . به آخ ماجرا دم  «رد زمانهدُ» که اتفاقا در کتاب

ی که در عم ل د م م،ئولماخ دم یک چنین ایراداتی به او می گرفت  حوزه م،ئول

را  9به جای اینکه قراری که حزب با او گااشته بود اجرا کند   یعنی ش اخه  ! فرار کرد

 ! گاه ببرد   خودش فرار کرد رفت مخفیگاه و دمه ما را زیر حکم اعدام گااشتبه مخفی

  ! واقعا چیز عجیبی بود

شناس ی   کج ا گفت که عمو جاخ تو او را می کیا! تشریف آورد 13۵۸سال  دابعد

م ن ب وده و خیل ی د م  م، ئولیتی ب ه او نددی د . او م، ئولبگااریمش ؟ گفتم د یچ 

بی جهت  !دوستش دارم   آدم خوبی است   آدم ساده ای است ولی مرد مبارزه نی،ت

 د!یت به او نددیم،ئول

در روابط عمومی یک چیزی به نام س ازماخ معاض دت د، ت   گفتم خیلی خوب  

 یولدایشاخ رسیدگی بشود . پ هدایی که به زنداخ می افتند و ... باید به خانوادکه بچه

 به ک،ی باید داده بشود و... او برای این کار خوب است . 
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ه ک  در واقع بای،تی یک سازمانی   یک تشکیالتی مجال این را پیدا بکند علی ای ال

این که خود را مل زم بدان د ک ه  یکیاش عمل بکند. یعنی روی استاندارددای اساسنامه

کند که اش کار بکند و دیگر اینکه فرصت پیدا بکند   واقعا مجال پیدا ببر پایه اساسنامه

 این کار را بکند. 

حزب ما مجال این را پی دا نک رد ک ه مط ابق  !واقعیتش این است که دوستاخ عزیز

اما یک مق دارش   اش عمل بکند. ایرادات فراوانی به کار حزب ما وارد د،تاساسنامه

 .ن،ت ... بلهتوااجتناب ناپایر بود  نمی
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دای بزرگ شد! چه خانهحیرت زده میکرد که دا آدم امکاناتی ازاینها مشادده میوقت

دایی که حزب داشت و رفقای ما داشتند  تمامش اددایی وامکانات فراواخ! مثال اتومبیل

بود وحزب حتی یک عدد ماشین دم خریداری نکرده بود. ودمة ما برای رفت وآمد 

داررانندگی وانجام کاردا  درکدام یک ماشین داشتیم. و یک رفیق عضوحزب دم عهده

 شد .یم

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

آمدند.مخصوصا زمانی که نکرده بودند  ولی برای بیاخ عالیقشاخ به دفتر حزب می

ینها آذر باز بود و مقداری از وقت ما به دید و بازدید با ا 1۶دفتر حزب درخیاباخ 

تاخ را شویم اگر ادداییخیلی متشکر می»دیم که کرگاشت. و از آنها خوادش میمی

برای حزب بفرستید ولی به دفترحزب نیایید؛چوخ ما اینجا کارداریم. ما اینجا 

 « ایم برای دید وبازدید با دوستانی که دلشاخ برای ماتن  شده است! ننش،ته

دا دزینهدرآمددای حزب به  دربخش کانال دیگری که کردم   اشاره که طوراما دماخ

دا در امر واردات کرد  چند شرکت بود که حزب دایرکرده بود. این شرکتکمک می

شد  به کردند؛ سفارشاتی که بیشترآنها به کشوردای سوسیالی،تی داده میکار می

کردند. اما وقتی که جن  شرو  شد  مقدار قیمت ب،یارارزاخ برای ما ح،اب می

ا کاغ شهر بود که از بین رفت و ما لطمه دیدیم. یاآات ما در بندر خرمزیادی از آدن

دای نشریاتی و مطبوعاتی آمد واین برای دزینهاسلواکی برای مامیروزنامه از چک

 کرد.و... کمک زیادی می

خواست ردایی که حزب میدا پوششی بود برای کاضمن اینکه م ل این شرکت

ی بود  ولی دمواره این دغدغه انجام بددد.چوخ به رغم اینکه حزب دماخ موقع علن

دایی که انتشارات    دای علنی حزب دفترحزب یا ق،متوجودداشت که این مکاخ

کارگری  شهرداشتیم   که بخش جنوب مثل تهراخ دای مختلفدرم له که درشعبی د،ت 
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دا دم به ن وی آخ خیلی فعال بود   و... زیرضرب برود.بنابراین ازم ل کاراین شرکت

 ماخ کارحزبی بهره برداری می شد.برای د

رقم خیلی قابل توجهی داشت! مثال شما  کردند ولی کمکی که دوستاخ به ما می

شد که چهاربلوک بود ودربلوک درنظربگیرید درجنوب تهراخ یک مجتمعی ساخته می

آید که یک آخ دشت آپارتماخ داشت ویکجا این را به حزب ددیه دادند! و یادم  می

ای به به من زن  زدوگفت که آقای مهندس فالخ یک چنین ددیه انوریکیروزرفیق 

حزب داده است. سنددایش راگااشته اینجا. برو یکی ازآنهارابه اسم خودت  یکی به 

 رادم بگو ترابی   و دکترحجریویکی به اسم  منشکی  یکی به اسم  شلتوکیاسم 

وکیل حزب بود   دمین حاا برود م ضر و سنددا را به نامتاخ  ترابی   دکتر

به اسم شماست »بزند.گفتم ما تا حاا در زندگیماخ دیچ وقت آاف والوفی نبوده. گفت 

  سند  حزب توده ایرانتوانیم به نام مالک   یعنی ولی مال حزب است. ما که نمی

کدام در آنجا دارای یک بلوک دشت و بردند سند را به نام ما زدند ومادر« بزنیم.... 

 آپارتمانی شدیم. 

د   رفقای کارگری داشتیم که فرستادیم دراین واحددا زندگی کنند و یک واحخوب

 وزیع روزنامه منطقه جنوب گااشتیم.را دم برای مرکزفعالیت انتشاراتی وت

ند ساختند! اصال اینها موظف بود به دروغ برای آنها پروند  اسل ه جهت وواقعا بی

ی مدمه چیزرارعایت بکنند  چوخ آنجا مرکزی بودکه باید کاردای نشریاتی را انجام 

رفت که کرد  روزنامه که آماده می شد  بخش عظیم آخ به آنجا میداد  توزیع می

 شد.دربخش کارگری آنجا باید توزیع می

 کردند! ای کارمیکه به صورت حرفهقدرفعال   چه قدرفداکار  واقعا جوانانی چه

دو خوب البته آقایاخ دراین دور  بعد از سرکوب  آنجا را ضبط کردند ودمة سی و

 واحد را قشن  بلعیدند ویک آب صافی دم باایش خوردند!!
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 بعد ازچه سالی بود؟  
 

  که البته حتی قبل ازضربه به حزب     13۶1قبهمن درست موقع ضربه به حزب  

یا چوخ آنجا ت ت عنواخ اینکه یک مرکزدرمانی بودکه معتاداخ رادرماخ می کردندقگو

ین   به بهانة اینکه معتادانی دراینجا د،تند  مامورطالقانیبه اسم مرکز درمانی 

 کزریختند آنجا. ولی درواقع صرفا بهانه بود چوخ متوجه شده بودند درآنجا یک مر

گیرد. ریختند به آنجا ونشریات را کارحزب د،ت و کار توزیع نشریات انجام می

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!! 

 می گاارد؟ خوادد روزنامه توزیع کند اسل ه برای چه آنجا آخرک،ی که می

نگه داشتند و در قدر دم کوشش کردیم  به درحال   به دمین علت دم آنها را

رد کرد بود و برخو 13۶1سال  در را آزاد کنیم. البته مدت کوتادی بود. آنهانتوان،تیم 

 اعدام کردند.  برخی از آنها رابعد دم با آخ ضربه نهایی که به حزب واردشد. 

خواستم آپارتماخ کردم  می 32 ن چهارمجتمع ویبه اای که به درحال این اشاره

ع دایی راکه دواداراخ حزب می کردند بیاخ کنم.درحالی که درآخ موقای ازکمکنمونه

قی که به حزب داشتند  سابقه فعالیتی که یعضو حزب دم نبودند ولی به دلیل عال

 کردند. یدا رامداشتند  وزندگی ن،بتا مرفهی که پیداکرده بودند   این کمک

تا  1332من ازسال »آید که یکی ازآنهابه دفترحزب آمده بودومی گفت که یادم می 

دا روی دم جمع شده  ام! ودرواقع این حق عضویتبه حال حق عضویت نداده

یک ارزیابی « ؛ پس دمة اینهامتعلق به حزب است!سرمایه شده واین سرمایه سود داده

جهت حزب چشمداشت خاصی ندارد والبته باطی   کرد. ما دم  گفتیم به درخاصی می
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ای دا سنگین است و مارفقایی داریم که حرفهپایرد چوخ دزینهخاطر کمک رفقا را می

 د،تند واجرم حزب باید به آنها حقوق بددد.

مالی حزب لی،تی از حقوق بگیراخ  م،ئولآید آخ اوایل که ما آمدیم   مثال یادم می

زجمله ماپنج شش نفردم جزواین لی،ت بودیم ودیدیم برای حزب فرادم آورده بود.ا

  13۵۸ قسال توماخ درآخ زماخ 4000اند. خوبتوماخ گااشته 4000درکدام ازمامادی

آخ زندگی کرد. و ما بدوخ اینکه بادم قراری گااشته  با رقم خوبی بود ومی شد

ایم! گفت توماخ کرده 2000توماخ را  4000باشیم  وقتی لی،ت را آوردند دیدیم دمگی 

گفت رفقا به خودتاخ سخت نگیرید وبه طورطبیعی زندگی کنید.  کیانوریچرا؟ رفیق 

 تراست!توماخ برای مااززندگی درزنداخ خیلی بهتروراحت 2000ما گفتیم نه؛ ااخ 

برخورد متفاوتی  که داشتیم دم رفقایی بعضی بودند. البته دم دیگری رفقای ما مشابه

دای جال  پیش بیاید. مثال برخی رفقا غالبا وقتی که داشتند. خوب است این شناخت

آوردند. می ما پیش را دلشاخ درد کردند می پیدا بودند آمده ازخارج که بارفقایی مشکالتی

گفت که فالخ رفیق    آمدآوانسیان گاگیکتدارکاتی ما  م،ئولیادش گرامی! رفیق 

اش نص  کردم و او به من گفته این پرده خواسته ومن رفتم پرده ومیل پرده درخانه

نه »ای است که زدی؟   خوب   میل پرد  معمولی آلومینیومی بوده   گفته چه میل پرده

خوادد شیک زندگی گفتیم خوب اینهادلشاخ می« خواستمیازآخ زرددا و برنزدا م

وسیله  جان  ما بگو حقیقتا اینجا جای شیک زندگی کردخ نی،ت. دمینبکنند. برو از 

     کند   درواقع حق عضویت آخ کارگری است  کهدم که حزب برای ما فرادم می

زند و به عنواخ حق اش میش  و روز دارد زحمت می کشد و از ناخ زخ و بچه

تواند ازگلوی من و یتومانی م 2000ددد و به این علت این لقمة عضویت به حزب می

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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خوادیم قشن  زندگی کنیم  باید ازدرآمد دربیاوریم و راحت زندگی کنیم. اگر می

سازی ازحزب حقوقی بگیریم و بعد بگوییم کم است و دزینهخودماخ باشد؛ نه اینکه 

 کنیم. 

دا هدای متنوعی دارد که دریک ازاین جلوببینید  واقعیت این است که زندگی جلوه

 یگیرد  معرف یک وجه خاصی ازخصوصیات آدموقتی درارتباط باان،اخ قرارمی

دای دای مختلف کرداری ورفتاری آدم...شناختشود. گفتارآدم  کردارآدم  جنبهمی

ددد و چقدرخوب است که زندگی   زندگی مخفی نباشد! درزندگی خوبی به دست می

دا از نظردمدیگر دا دم مخفی د،تند.آدممخفی  ضمن اینکه فعالیت مخفی است  آدم

وه بینید  یا دربرخورد با وجمدیگررا نمیپنهاخ د،تند؛ چراکه به طورروزمره شما د

تی بینید وم،ائل امنیکنید.مدت کوتادی دمدیگررا میمتنو  زندگی  شناختی پیدا نمی

دا شود که جدا ازدم باشید.رعایت خیلی ارتباطات رابکنید.دمة این حرفسب  می

 شود آدم پنهاخ باشد؛ دم ازنظردستگاه ودم از حزب و رفقاید،ت که باعث می

 حزبی.

دا این تفری ات و...مقداربیشتری ولی وقتی زندگی طبیعی باشد  دراین آمدورفت

دا در زنداخ عریاخ می شوند؛ شود شناخت. من دمیشه می گفتم که آدمدا را میآدم

تواخ ظادری حفظ کرد و آدم به خصوص اگرمدت آخ بلند باشد. درکوتاه مدت می

اارد؛ مقاومت و چنین و چناخ...ولی باور کنید خوادد از خودش خوشنامی به جا بگمی

شود. دیگر در چیزی که در درونش اگر از یک مدت معینی بگارد  آدم خودش می

ددد. ولی الزامابرای شناختن  کند وخودش رانشاخ مید،ت یواش یواش بروز می

آدم نباید حتمازندانی درازمدت بشود که شناخته شود.دمین زندگی معمولی ودمین 

دا اسبات طبیعی که درزندگی د،ت دمواره یک وجودی دارد که به شناخت ان،اخمن
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« باری به درجهت»کند. اگر به فکرش باشد واگرمورد توجه قراربددد و کمک می

 ازروی درچیزی نگارد. به درحال فکرکردم بجاست که این گریز رابزنم. 

ن درآمددا اعضای دا و درآمد حزب بود که خوب   خرج کنند  ایص بت ازدزینه

شد وبه این حزب بودند و مقداری از آخ درعرصة زندگی معمولی رفقا مصرف می

ل د،تند. واقعا یکرد که چقدربرای زندگی خودشاخ سهم قاترتی  اینجا مشخص می

کردند ودمواره رفقایی داشتیم که خیلی به دشواری حقوق حزبی رادریافت می

قعا د.ازطرفی دزینة حزب ن،بتا باا بود  ولی وااش رابزنناصرارداشتند که یک گوشه

ابل ای داشتند وامکانات مالی قرفقایی   وبهتراست بگویم دواداراخ حزب   که سابقه

 کردند! می کمک بارزیتوجهی پیدا کرده بودند  به ن و 

شاخ عوض شده بود دای سیاسیشدیم که نظرگاهگاه بارفقای قدیم مواجه می

فالنی! »گفت که آمد و میشاخ با ما حفظ  شده بود.مثال طرف میدوستیولی عواطف 

د  خوادد شما خوب زندگی کنیدانیم  شما شغل وکاردیگری ندارید  ما دلماخ میما می

 کنیم ولی به خود شماراحت زندگی کنید  بس است ریاضت و...! ما به حزب کمک نمی

 «ندگی خودتاخ بکنید. کنیم کمک ماراصرف زکمک می کنیم  خوادش می

گیریم  ما برای شخص ما فقط برای خود حزب کمک می»جواب ما دم این بود که 

توانم به تو خودماخ نمی گیریم و تو شرط می گااری که دزینة خودماخ باشد! من نمی

دروغ بگویم؛ اگربخوادی مبلغ قابل توجهی رابه عنواخ کمک به من بددی  من آخ 

ة مالی حزب  چوخ شعبة مالی حزب دارد زندگی من را تامین ددم به شعبراصاف می

ک،انی دم این طوربودند. و بعضی از اینها در م ظور «. کند ومن نیازی ندارممی

رابده شعبه مالی حزب  ولی بگو بخشی رابه خوب باشد؛ آخ»گفتند ماندند و مییم

 لبی د،تند! دای جادا پدیدهواقعا این روحیات ان،اخ« خودت دم بددند. 
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 یکردیم گاشتة اقتصادمی اح،اس که شدیممی مواجه ک،انی با داوقت بعضی ما

ای هاو خیلی سالم نبوده ولی حاا که دفترحزب بازشده به اعتباراینکه یک روزی تود

ی فرستادیم ت قیق بکنداین مدتآید وکمک مالی می آورد و بعد رفیقی که میبوده می

دایی بودند؟ کردند؟ چگونه آدمدرچه حالی بودند؟ چه کارمی که ماغای  بودیم اینها

ردم بوده که  سر م یآمد که این آدم بدی بوده  ب،از و بفروشمثال یکباره گزارش می

 پرسید حزب نیاز ندارد! و وقتی دلیل میگفتیم که گااشته ؛ بعد ما به او میکاله می

با کالدبرداری از مردم  و است زدید راکه پولی که بگوییم روراست شدیممی مجبور

 شود به حزب داد! به دست آمده نمی

کنند و بعد دا را میبه درحال اشار  درستی است که برخی ازتجار انوا  کلّاشی

 روند کنارجانمازیک آقایی وآنجایک چیزی به نام سهمدا میبرای مطهرکردخ آخ پول

خوب بعضی ازدوستاخ ما فکر   شود!ددند ودمه چیزشاخ پاک و مطهر میامام می

ایم برای دریافت آخ دا د،تیم که نش،تهآقاحاجکردند که مادم ازقماش دماخ می

 دا... پول

دای حزب   ک،انی که زندگی طبیعی داشتند بله به درجهت درارتباط بادزینه

،مت ای بخرند و...وقاستثنا بودند؛ یعنی درحد دماخ زندگی معمولی که بتوانند میوه

توان،تند کردند! البته آگادانه چوخ میاعظم رفقای کادرماواقعابه دشواری زندگی می

آمد؛ چوخ به راحتی  زندگی رفیق کارگرماخ بهترازآخ زندگی کنند ولی دلشاخ نمی

کند ولی سرماه حق اش رابامشکل اداره میدیدند.رفیق کارگری که زخ وبچهرامی

ددد که کمی بیش ان،اخ چطوراجازه می پردازد! اصال شرفعضویت خودش را می

ازآنچه نیازضرورش است  مصرف بکند؟ ازکجا؟ ازصندوق حزب که به این شکل 

 شود؟!دا جمع میداردازحق عضویت
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دای رفیق ما «پرسش وپاسخ»فروش نشریات حزب خیلی خوب بود.مثالازدمین 

آمد  درمی« نامة مردم»شد.آخ زماخ که   درآمدقابل توجهی نصی  حزب میکیانوری

اش بود امابه تدریج خیلی تیراژ آخ باارفت اوایل دزینة آخ بیش ازبرگشت سرمایه

ودرآمدش خوب شد ؛ به خصوص اینکه درموردصرف دزینه دم درآخ ق،مت   یاد 

هاجرت بیایند  دمة این گرفتند چگونه عمل کنند.چوخ قبل ازاینکه رفقای ماازم

 زهرایی محمدبه اتفاق آقای  پورپیراردادند. ابتدای کار آقای کاردارابیروخ انجام می

که واقعا به امر چاپ و کاردای فنی آخ آشنا بودند   عهده دارانجام این کار شدند . 

ای از زد که با آخ مقااتی که داده شده   گوشهزن  می زهرایی محمدش   مثال نیمه

 کردیم. ماند  چه کارکنیم؟ و ما زود چیزی فرادم میروزنامه خالی می

به درحال بعدازمدتی که دفترحزب دم دایرشد  دیدیم که درشعبة انتشارات 

بودم که گفت عموجاخ چه خبراست؟  کیانوریسروصدایی د،ت ومن دراتاق آقای 

«. مطمئنا چیزمهمی نی،ت وبخش انتظامات مراق  د،تند»شود؟ گفتم داد و بیداد می

ولی بازدیدیم صدامی آید. فهمیدیم که سروصدا از داخل است ومربوط به بیروخ 

 نی،ت. 

م و دیدیم آقای یرفت پورهرمزاندر دو پا شدیم آمدیم طبقه پایین به اتاق 

گفت  پورهرمزانداد و بیداد راه انداخته.ما پرسیدیم قضیه چی،ت؟ ناصرپورپیرار

کند و دای معمول روزنامه تطبیق نمیلی،تی آورده که به دیچ وجه بادزینه پورپیرار»

دای مطبوعاتی آشنا یک دفته است پیش من است ومن آخ رابه ک،انی که بادزینه

اغا کاند این بیش ازدوبرابر دم ح،اب کرده است! دم د،تند نشاخ دادم و به من گفته

خت این مبلغ به تاخیرافتاده و وقتی به او را  دم مرک  را دم کارش را و...وحاا پردا

گوید یعنی چه؟ یعنی رسد این با دزینة معمول تطبیق بکند او میمی گویم به نظرنمی

برم  گاارم؟ جواب دادم من چنین لفظی رابه کارنمیگویید من سرحزب کاله میمی
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؛ شاید کم ولی به درحال این مقداری سنگین است.اودوباره جواب داده : نه دمین است

 «ام. دم ح،اب کرده

یک نگادی به من کرد  کیاای است. خیلی آدم ددن دریده ناصر پورپیراراین آقای 

دلیل ندارد پول زیادی ازصندوق حزب پرداخت شود آنچه حق اوست »و من گفتم 

 کیاگفت:حق من! حق من دمه اینجاست! و پورپیرارکه « بایدداده شود؛بیش ازآخ نه! 

ب،ت ودنوزکه ودماخ شد که او شمشیرش را ازرو« بیندازیدش ازاینجا بیروخ! »گفت 

 کند.دنوزاست  کارخودش راعلیه حزب می

ا بآمد اعم از تالیف یا ترجمه  دای حزب که توسط شعبة انتشارات فرادم میکتاب

شد. معموا ترجمه توسط خود رفقای حزبی انجام حداکثرصرفه جویی آماده می

صف ه اغا وچاپ وکنه ترجمه نداشت ودزینة آخ دزینة یگرفت وطبیعی بودکه دزمی

 کردند ویادمین قدرکهبندی بود. برخی ازرفقای کارگرما حتی آنجادم مجانی کارمی

کردند. یعنی درمجمو  آماده کردخ یک کتاب ای نکنند  کار میازجیبشاخ دزینه

تر بود. درمقای،ه با انتشارات دیگر شاید خیلی کم دزینه« انتشارات توده»دربخش 

بکنم  ولی فروش آخ قابل مقای،ه با ناشرین  من دقیقا نمی توانم درصدش رابیاخ

دای خریدند  افراددواداروجناحدیگر نبود! صرف نظرازخوداعضای حزب که طبعا می

کردند. این ب،اطی که جلودفترحزب گااشته شده بود  سیاسی دیگردم خریداری می

آمدند با شعبة انتشارات ت،ویه ح،اب بکنند  واقعا فروش خوبی داشت.عصرکه می

 دادند!رقم قابل توجهی ت ویل می

دای حزب دم شامل برخی تامین اینها درمجمو   منابع درآمدحزب بود ودزینه

دای شد. البته خانهداد میای حزب میمصالح کار و برخی حقوقی که به اعضای حرفه

دایی بود که رفقای حزبی دراختیارماخ گااشته بودند.مثال در کوچه مادمه خانه

آپارتماخ 1۸ 1۶عصر  مجتمعی بود که شاید درحدود بیش از اباخ ولییخشیراز در 
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ه وقتی اوضا  خراب شد   گفتیم اینجا را تخلیه که کال دراختیاررفقای ما بود. کداشت 

دای جداجدا شوند. بنابراین خانهکنید  چوخ اگریکی ازشما را بگیرند بقیه دم گرفتارمی

گااشتند  یا اجاره فقا بود که دراختیارما میفرادم آوردند که یا متعلق به خود ر

پرداختند. به این ترتی  حزب ازبابت م،کن   اش را آخ رفقا میکردند ومبلغ اجارهمی

آذر 1۶تومانی که درماه بابت دفتر حزب در خیاباخ  3۵000ای نداشت جزدزینه

 کرد. پرداخت می

 
 دادند ، یه مسابق و ثابت به حزب ارائ یه اعضاک یمال یهاکمکبر سر  ییچه بال

 ایدند ش ینا تصرف عدوایها آن ساختمانیپس از انحالل حزب آمد؟ مثال در مورد ا

  مصادره شدند؟ یا نهادیاد یه به نفع بنکنیا
 

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

است  دفترحزب بود و در قدر  فخرالدین حجازیکند ودراختیارآقای عمل می« بعثت

ما کوشش کردیم به اینها تفهیم کنیم که اینجادراجار  حزب بوده وصاح  آخ دم 

 تمام آخ گردانده شود  برنگرداندند.فالخ کس است؛اوچه گنادی کرده؟ باید به او بر

 واحددا را مصادره  کردند. 

خوادداین گفتند که ما دلماخ میای درسیادکل بود که رفقای سیادکلی مییک خانه

ین خانه به نام شماباشد.ما یک سفررفتیم رشت ورفتیم سیادکل. مرا بردند م ضر و ا

عد د. بخانه رابه من فروختند. البته من یک شادی دم پول ندادم ولی خانه به نام من ش

اطال  پیدا کردم که خانه مصادره شده وحکم دم صادرشده. حکم دادگاه با این 

 این خانه مال فالخ کس که فردی بی دین وچه وچه و اشتراکی و...است »مضموخ که 

 و ضبط شد.«. سالمی قرارمی گیردشود ودراختیار جمهوری امصادره می
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دا که ازطرف حزب واقعاسرمایه گااری قابل توجهی در یا برخی کتاب فروشی

  حسین نظریآنهاشده بود. من یادم می آید که رفیق م،نی داشتیم به نام 

کرد و دا درفران،ه فعالیت میکه چوخ اصوا سال -دانم ااخ زنده است یا نهکه نمی-

ی جهانی دم بود وباحزب کمونی،ت فران،ه دم ارتباط درارتباط بافدراسیوخ کارگر

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 

حزب رازدم ددیم.اوآمدبه من گفت ومن یک معرفی نامه برایش نوشتم؛ و مُهرمی

دا  نشریات وجزواتشاخ واورابه عنواخ نمایند  ما درآنجامعرفی کردم. و مرت  کتاب

دای خیلی خوب  کلی غنی رامی فرستادند واصال این کتابخانه ازاین منابع و کتاب

کردند و بعد سرجایش گرفتند واستفاده میشده بود و رفقادم ازاین منابع می

 کردند. اری میگااشتند وبعضی دادم خریدمی

اش یعنی دراین کتاب فروشی سرمایة قابل توجهی جمع شده بود  که کال مصادره

 بود   چند کتاب فروشی« پیک ایراخ»بود  کتاب فروشی « مزدک»کردند.کتاب فروشی 

 آنجابود که به ن وی درارتباط باحزب بودند؛ حاا یا حزبی بودند  یاسرمایة حزب در

 مه را مصادره کردند!بود.چند شرکت بود که د

 
 های شماهم فایده نداشت؟پیگیری 
 

 .نخیر 

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

 نید؟کهایی بوده که شماروی آن حساب رسید.آیا آنها جزو ردیفبرادربه شما می
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 توان،ت یک چنین منبع درآمدی باشد؛ کردیم  مینخیر. بدوخ تردید اگرماطل  می

یلی خند. ولی ما واقعا نیازمند نبودیم. مثال سر یک پارتی کاغا خیلی جنجال راه انداخت

ا کاغ خیلی زیاد! ولی واقعیت این است که ما برای کارمطبوعاتی و انتشاراتی نیازمند

اسلواکی ای واب،ته به حزب توصیه کرده بودیم که از چکدبودیم و به یکی از شرکت

خواستند حتی می کردند؛ ح،اب ما با ب،یارنازلی قیمت با رفقا آخ بکنند. کاغا تقاضای

وبی خ  ما درواقع مقداری ازآخ کاغا را در بازار فروختیم و درآمد . خوبح،اب نکنند

دای روزنامة خود دم ازآخ بابت نصی  ما شد و مقداری ازآخ رادم صرف نیازمندی

 حزب کردیم. 

 
 مک ه شما کیا اقالمی دراین زمینه، چیزی ازجانب احزاب دیگر بکتاب  نظر از

 شد نمی
 

 آمد. مثال تهیة کتاب ازحزب کمونی،ت کردیم  چرا؛ ولی کمترپیش مینه. اگرطل  می

خورد  چوخ به زباخ چک یا بلغاری بود. اسلواکی یا بلغارستاخ به درد ما نمیچک

رفقای ما منابع روسی رابه صورت فردنگنامه داشتند و اتفاقا یکی از نکاتی که ابتدای 

 داشت و پورهرمزاند فردنگنامه بود که رفیق ما کارتوجه ماراجل  کرد  چند جل

کرد و نیازمنددم دم داشت. دومجموعة آخ راداشتیم که حزب استفاده می جوانشیر

دا طال  د،تید  نبودیم. مثال خودرفقای شوروی دم پیشنهاد کردند اگر دراین زمینه

 گرفتیم. بددیم. ولی ما نیازمند نبودیم ونمی

 
 دام عة کویر مجمزشان چگونه بود؟  های تابعه یا وابسته، شیوة ادارهدر مورد شرکت

 شد؟ امنا چطور بود؟ اساسنامه چه طور تدوین می هیئتبخش بودند؟ 
 

 نبوند!« واب،ته»یا « تابعه»دا این شرکت 
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 وماخ ایجاد نکرده بودیم دا ما دیچ ارتباط م،تقیمی با شعبة مالیبرای این شرکت

د که صددرصد مورد اعتما امنیتی قضیه بود.برخی ازرفقایی دایجنبه دماخ دم ما دلیل

ضو عدا در ارتباط بودند . سه نفر حزب بودند و سابقة دیرینی داشتند  با این شرکت

 دا   رفقایی بودند که ازخارج آمده بودند و شرکت دیگریمدیر  یکی ازشرکت دیئت

 بودکه درسه نفرآنها رفقای داخل بودند. 

 
 توانید بگویید؟اسامی خاصی داشتند؟می 
 

  و رصدی  موسویدرآخ شرکت که رفقای از خارج آمده حضور داشتند   رفقا 

کردند. شرکت وارداتی بود. شرکت بودند.این سه نفرشرکت را اداره می  فروغیان

 یداد و مهندسیندیگری که برخی رفقای داخل بودند  بیشتر کار ساختمانی انجام می

دا دای این شرکتکردند. ح،ابساختند ودرآمدی ت صیل میه ساختماخ میکبودند 

ة مالی خودماخ نداشت که رفیقماخ م،قیما زیرنظر دبیراول حزب بود. تداخلی با شعب

کردند وحق دای درونی  کمکی که دواداراخ میدرراس آخ بود و یاریذوالقدر

دا  دمة اینها به شعبة مالی خودماخ مربوط بود که ح،اب وکتاب داشت  عضویت

کرد  قب  حزب به او داده می شد. دفترورسیدوقب  و...داشت.درکس کمکی می

دا را به شعبة مالی کردند  ما وقتی کمکدیدند وکمک حزبی مییاحیانا رفقای ما را م

کرد وما دردیدارآتی قب  رابه شخص کمک بردیم  شعبة مالی یک قب  صادرمیمی

دادیم: و ما جواب می« ماقب  ورسید نخواستیم»گفتند دادیم. آنها گادی میکننده می

دد که ح،ابش روشن باشد. دکند   قب  آخ رامینه  شعبة مالی درچقدردریافت می

دا بددم نی،ت که ک،ی به نام حزب ازک،ی چیزی نگیرد.ازاین نو  سوءاستفاده

فراواخ شده بود وما با موارد متعددی مواجه شدیم وتوصیه کردیم که رفقا! اگرکمک 

 کنید تقاضای قب  بکنید. می
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  زیرنظر شددا دریافت میبه این ترتی  تفکیک بود  آخ درآمددایی که ازشرکت

ل،ة جدبیراول بود و دبیراول یکباره مبلغی رات ویل شعبة مالی می داد. ومعموا در 

کرد که چنین امکاناتی دراختیارحزب د،ت دبیراخ  دبیراول این رااعالم می دیئت

 ودراختیارشعبة مالی قرارمی گیرد. 

 
  منیتیاسائل مخوب آیا درآمدها خیلی بیش ازحد در اختیار دبیر اول نیست؟مثال 

  تواند توجیه کننده باشد؟می
 

 اره خوب اینهامراحل مقدماتی کارما بود. ببینید   واقعیت این است کهققبالدم اش

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

ا کند. جریانات دیگری بودند که مثال کارشاخ درچند جا بود.اماعمدتسراسری کارمی

ب بالفاصله دمه جا شعبه درتهراخ بود و دریکی دوشهردیگردم بودند.ولی حز

اح پیداکرد؛آخ دم مربوط به خودمرکزنبود.اصالبه م   اینکه دفترحزب درتهراخ افتت

رفقای آنجا شرو  کردند؛ یکی  شد  درشهردا  خودِ شد و فعالیت علنی حزب آغاز

 جازهاای پیدا کرد و...وزودتماس گرفتند که رفقا ما ای را گیر آورد  دیگری خانهدکه

 « مشروط به یک شناسایی جدیدی است. »م یه تابلویی بزنیم؟ گفتداریم ک

ل گرفت.بااینکه کارماکارتشکیالتی نبود وتشکیالت کعمدتا دم برعهد  ماقرارمی

تشکیالت کل ازخارج آمده بود  م،ئولکرد؛ ولی چوخ بای،تی این کاررا می

م لیه راما انجادای کمتری داشت  تا امورسامانی پیداکند غالبا مراحل اووآشنایی

دای پیش دادیم. رفقایی بودند که با ما درزنداخ بودند  رفقایی که قبال درزماخمی

 دایی داشتند و به مالقات مادای حزبی با ما بودند یا دورادور آشناییدرفعالیت

ه دا برای پاگرفتن آخ د،تة اولیدا آمده وآشنا شده بودند.خوب این شناختدرزنداخ

 رد. خیلی کمک می ک
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این گونه سراسری کارکردخ خیلی وقتگیراست خیلی نیروَبراست و ساماخ دادخ 

دای این شع  گوناگوخ شکل گیری شعبی که قبال بخش انتشارات وبخش مالی وبخش

برایتاخ توضیح دادم  به خصوص شعبة کارگری وشعبة ددقانی   واقعاخیلی وقت 

خ نی آدقیقا طبق اساسنامه کارکنیم.یع شد که مانتوانیمدمة اینها سب  می یبرد. ولمی

دای نظارتی   که بدوخ تردید برای رعایت مبانی دای دموکراتیک  آخ جنبهجنبه

دموکراتیک دروخ حزبی وجلوگیری کردخ ازتمرکزدمة اموردردست افراد معین   یا 

 فرد معین ضروری است  کامال رعایت نمی شد.اینهادمه احتیاج به زماخ دارد.

تیم کردم که مادرتمام طول این چهارسال یک بار پلنوم دفددم را توان، من اشاره

جرت تشکیل بددیم؛حال آنکه نخ،تین اعتراض  انتقاد و ایراد ما به رفقایی که ازمها

آمدند این بود که این مدت چرا کنگره تشکیل نشده است؟ گفتند آخربا چه ک،ی 

ما شا یعا حق دارند! گفتند رفقا آوچطوری؟ و وقتی استدالشاخ راشنیدیم  دیدیم واق

به  ی،انکم درست است. وقتی یدید؟ دینگره بفرستکنده به ینما کید یتوان،تیم

ید مالقات ما به زنداخ ایراخ آمدند  با ما تماس گرفتند  گفتیم شما دیگرحق ندار

د ددید که اصال به درروید ودم ردنموددایی میباماتماس بگیرید! دم خودتاخ لو می

دا  شناسیم  وکارزنداخ به عهد  ما  موضعگیریخورد. ما زنداخ را میزنداخ نمی

وخ دا با ما و کاربیروخ باشما که بام،ائل بیردانباخدا  برخورد با زنسیاستگااری

 سروکاردارید. 

رسد که م،ائل امنیتی ای میسرکوب به درجه م،ئله  یک وقتی خوب واقعا ببینید

تواخ داست ودیچ کارش دم نمیالشعا  قرارمی ددد. ازضرورتاصال دمه چیزرات ت

ید دموکراسی رعایت بشود. درشرایطی با کرد. خیلی راحت است آدم بگوید که ت ت

خیلی خوب   مادم شیفتة دموکراسی د،تیم؛ تعارف دم نی،ت   بلکه ضرورت 

ای قرار کارسالم  وجود دموکراسی است ودیچ گفتگودم ندارد. ولی شما دریک مرحله
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کنند! شود. بابا این دونفراشتباه میگیرید که الزاما کاردا روی دونفرمتمرکزمیمی

افتیم. شرایط   م،ائلی راکه به دیچ وجه گیرمی کنند؛ ولی جزآخ می آری حتما اشتباه

کند.خوب عوارض خودش را دم دارد. بدوخ دربرنامة کارحزب نی،ت   ت میل می

 تردید عوارض خودش را دارد.

جمعی عادت نکرده  یمن اگرروحیة کارفردی داشته باشم وخصلتا به روند ردبر

باشم حتما باید یک ارگاخ ناظری وجود داشته باشد تا مرا درخط  کارجمعی 

رم قراربددد.وگرنه وقتی دراین شرایط قراربگیرم  حتما به آخ روحیاتی که خودم دا

 فرهنیک جانبه وددم که اقدامات یکام میبرمی گردم ودرنتیجه آخ شیوه و کاری را انج

امکاخ مشورت کردخ ومطرح کردخ آخ بارفقا  به عنواخ  است وآخ موقعی دم که

عنی دیگرعادت می شود خصلت می شود. یشوم. کارجمعی د،ت ازکنارش رد می

 یعنی شکل می گیرد. 

داشتم که به دمین م،ائل « صبح امروز»ای درروزنامة یک وقتی من مصاحبه

اجتماعی  –ریخی اشاره کردم. واقعیت این است که ماازل ام تا کیراتکمبانی دمو

ایم که باید م ونداریم.ازل ام نظری به این نتیجه رسیدهیاپرورش دموکراتیک نداشته

ایم ولی ازل ام مبانی دموکراتیک رعایت بشود.اصل براین است.نظراً قبول کرده

ایم. این دو بعد متفاوت است. صرف اینکه خصلتی   دراین چارچوب پرورش نیافته

ع بشوم به اینکه این اصول درست است و این اصول بای،تی من کتاب بخوانم وقان

 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 

ک ارگاخ نظارتی دردروخ حزب   دقیقا سازمانی ازم برای اجرای این امراست.مثال ی

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 

                                                                                     خوادد.                  خوادد  زماخ میباشند واجرا کنند.اینها دمه وقت می

 مانی ترین کار سازام  ما حتی ابتداییببینید دوستاخ عزیز  من باردا اشاره کرده

ات ین را نتوان،تیم ساماخ بددیم. فرصت نکردیم این انتخابم،ئولیعنی منتخ  بودخ 

. ین سازمانی ما برگزیدگاخ ردبری حزب بودندم،ئولیم. تمام سراسری را انجام بدد

روابط خصوصی  شخصی  دایآشنایی دا   خطایی انتصاب   یعنی داانتخاب دراین آیا

                                          تواند نقش داشته باشد؟ حتما دارد.                                     نمی

مواردی بوده که خود من ک،انی رابه تشکیالت توصیه کردم که به نظرم خیلی 

ه؟ ای بودند.آیا دراین انتخاب  دوستی وآشنایی قبلی من نقشی نداشتدای شای،تهآدم

دیدم؟چه ب،ا اگر کس دای مثبت رادرآخ رفیق میدا و جنبهاش خوبیکه من دمه

دید. من دای منفی فراوانی دراو میهکرد  جنبدیگری با آخ شخص کار تشکیالتی می

دا در زنداخ بودم  فقط به صرف اینکه این شخص دوست قدیمی من بوده  سال

آشنابوده  آدم سالمی بوده کافی است؟ این شخص طی این مدت چه تغییراتی کرده؟ 

 ایم ؛ برخییعنی تغییرنکرده؟حتما تغییرکرده ودمة ما طی این سالیاخ درازتغییرکرده

                                                                                                        شد.      هت مثبت وبرخی درجهت منفی. کمااینکه نمونه دای متعددآخ دم پیدا میدر ج

خوب شما به درستی اشاره کردید . تمرکز این اموردردست یک نفر  حتی اگر 

د  دبیر اول حزب دم باشد  درست نی،ت. دبیر اول دم وقتی از ترین فرصالح

                                                                                                               اختیاراتی بیش ازچارچوب ردبری جمعی برخوردارشود امکاخ خطا دراود،ت.        

 
  نظرم تی درامنی مسئلهدموکراتیک قبال بحث کرده بودیم؛ بیشتردر مورد مسائل 

، مشکلی ا اوستات بدبیراول ، با توجه به اینکه همة ارتباط یبود.یعنی اینکه اگر برا

اشت دوجود  یارکا سازویند ، آکهم نباشد مثالً فوت  یتیاز نظر امن یپیش بیاید، حت

                                        بشود؟شان نباشد، ارتباطات با حزب احیا یه اگر اک
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 ین این چنین نبود که فقط یک مجرای معین باشد.به اشکال مختلف ممکن بود ا بله؛

مجرا قطع بشود. یعنی ما درنظر داشتیم یک ارگانی رابگااریم که درواقع شریک 

میشه ددبیراخ  دیئترفقای  از یک نفر آخ امر  پیش از ولی تا. اول باشد  کاردای دبیر

   ای رخ بددداول بود که درصورتی که چنین حادثه م،ائل ویژ  دبیر ارتباط با در

                                        اوایفای وظایف بکند ومانع ازقطع شدخ این امربشود.                         

 
  ســمت ثال در مــورد قبیشــتر توضــیح بدهیــد؟ مــ مســئلهامکــان دارد در مــورداین

 خاصی داشته است؟ مسئولاقتصادی،که آیا 
 

 

 را درارتباط بامجموعة  ذوالقدرشعبة مالی رفیق  م،ئولدربخش اقتصادی  ما  بله؛

داد  قرارداده بودیم ودرنتیجه انجام می کیانوریوظایف مالی که رفیقماخ 

 بود.  ذوالقدر اسماعیل   رفیقکیانوریمشاوردمیشگی امورمالی رفیق ما 

د م درارتب اط بودن د و تم ایلی  کیوانوریب ا  2۶  132۵ ک،انی بودند ک ه ازس ال

 قنبورطاهر  ارتباط س ردن  نداشتند که شناخته بشوند یا ارتباطی برقرارکنند. مثال ما

دان،تیم. من درزنداخ این دوره مطلع ش دم. ول ی ای ن ص رفا نمی کیانوریرا با رفیق 

 اطال  بود. جنبة سیاسی داشت. لزومی نداشت.این بیشترک، 

بود؛ ولی بعد کناررفت و یک  درزماخ قدیم عضوردبری سازماخ نظامی قنبر

دای ناسیونالی،تی دراوتقویت شدوارتباطی با آخ دوستاخ ملی ما داشت. مقدارگرایش

رود واودم پایرای این می رقنبدر بازگشت ازمهاجرت  به سراغ  کیانوریرفیق 

 دیدارمی شود؛ولی تاکید می کند که فقط بین ما دو نفرباشد.

رامطرح  م،ئلهاین  کیامشابه این امردرم،ائل اقتصادی دم وجودداشت.وقتی 

مند نی،تند خوادند به حزب کمک کنند ولی عالقهکرد که بعضی از رفقا د،تند که می
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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 

مجموعة این کاردا نداشته باشیم این نو  ارتباطات بای،تی با  ارگاخ نظارتی برای

اتفاقا خود من را کاندیدا  کیابالفاصله پایرفت. کیانظارت یک رفیق دیگری باشد؛ و 

«. کنمخیلی خوب   من دمة ارتباطات خودم را با فالخ کس مشورت می»کرد و گفت 

طات سیاسی ما به خصوص خارج از نه   درکدام جای خودش را دارد! ارتبا»گفتم 

گفتند سیاسی دم دقیقا می دیئتو رفقای «. با مشورت من باشدبهتر است   حزب

خوادید بروید سراغ طه وشناختی که فالنی دارد  مثال وقتی شما میباتوجه به نو  راب

خوادی شناسد؟ یا میرامی بازرگان مهندسعمویی   چه ک،ی بهترازبازرگان یآقا

  خوب درزنداخ با دم  بودند واو پایرای این است. هاشمی رفسنجانیبروی سراغ 

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 

را  ذوالقدری رفیقماخ دادیم. ولی درزمینة مالدادم  متفقا این دیداردا را انجام میمی

 او دقیقا درارتباط با این م،ائل بود.                                                           گااشته بودیم.

 
 ه نشری چند داشتید و یدر مورد بخش مطبوعات آیا دلیلی داشت که تنوع مطبوعات

بوده  انیم گستردگی کار در مسئلهد؟ یا اینکه خیر، فقط یردکیرا همزمان طرح م

                        است؟ یعنی تقسیم بندی به صورت موضوعی بوده است یا...؟
 

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

ای دم  در شعبة ژهکه اختصاص به شعبة کارگری داشت. و به اصطالح پرسنل وی

کار « ات اد»کردند. خوب  خیلی از ک،انی که در کارگری حزب در آنجا عمل می

کردند؛ یا دا و در ارتباط با آنها کار میکردند  ک،انی بودند که در کارخانهمی
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ادا و کیسند یو دمب،تگ یارکه از دمکبود  یه نهادکبودند ق« دمب،تگی»درارتباط با 

دای مختلف کارگری که با آخ به وجود آمده بود.  و دربخش یارگرک یداهیات اد

کردند. یا درارتباط با بخش جواناخ  م،ائل خاص آنها مطرح ارتباط داشت کار می

موضوعی آنها  م،ئلهشد. واین تنو   ضرورتاً آموزی مطرح میشد  بخش دانشمی

                                                    وحوز  عملشاخ بود.                                    

 م،ئولآخ بخشی که واقعا روزنامة ارگاخ بود  طبعا زیر نظرشعبة سیاسی بود و 

سیاسی  دیئتدایی که دربود  برمبنای دمة ت لیل بهزادیشعبة سیاسی که رفیقماخ 

 دبیراخ مطرح می شد عمل می کرد. دیئتانجام می گرفت یام،ائلی که در

که  اخگر درارتباط با شعبة ایدئولوژیک بود و رفیقماخ« دنیا»یا مثال مجلة 

بود واعضای  طبریراداشت  در ارتباط تنگاتن  با رفیق ما « دنیا»یت مجلة م،ئول

 طبریا چاپ مقاات  آنها را به نظررفیق ت ریریه برای تهیه یا تنظیم ی دیئت

 رساندند. می

 بنابراین علت اساسی تنو  نشریات حزب  دمین تنو  موضوعی بود.

                                                                                                                 

  نظرشعبات مختلف هم بود؟پس تحت 
 

 .درکدامشاخ دربخش خودش بود؛ بله 

 

 د یدا شیاز پتوانید درمورد سیرتاریخی آن توضیح بدهید که چطور نخوب حاال می

                                                                                    گیری آن با کدام قسمت بوده؟که مثال فالن نشریه منتشربشود؟ تصمیم
 

  طبوعات حزب یک پیشینة تاریخی دارد.ازدماخ انتشارات حزب وم م،ئلهببینید  اوا

دیچ امکاناتی نداشت و دماخ  حزب تودة ایرانبدو فعالیت حزب  روزنامة ارگاخ 

چه استفاده کردند. ق و... عباس اسکندری و مصطفی فاتحابتدای کار از امکانات 
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بودند اینها! ؛ درجریاخ جبهة ضد فاشی،تی   ایرانحزب توده عناصر نامتناس  با 

توان،ت درآخ جبهه باشد. چوخ مبارزه بافاشی،م درآخ زماخ دم دمه جورآدمی می

گرفت  دم توسط سوسیالی،م. نیرودایی که درگیراین توسط امپریالی،م انجام می

د   دا بودند ویک طرف آمریکا بود  انگل،تاخ بومبارزه بودند  یک طرف فاشی،ت

ای معاضدت ودمکاری کردخ  الزاما از زاویة ات اد شوروی بود. دریک چنین جبهه

ای گیرد. روی امر ویژهم،ائل اخالقی و مواضع خالص سیاسی مورد توجه قرار نمی

 اآلخ وحدت نظرد،ت؛ یعنی مبارزه با فاشی،م. 

ک،انی که راین زمینه است. خوادد نوشته شود  دمطبوعات می مقااتی دم که در

توانند واب،ته به فالخ جناح توانند واب،ته به شرکت نفت باشند؛ می  میآیندمی

اما در روند قضایا  ناسیونالی،ت باشند؛می توانند واب،ته به حزب کمونی،ت باشند.

شود؛ دورانداخته می عباس اسکندریشود. یواش یواش دا جدا مییواش یواش صف

شده  ترک یآخ امکانات استفاده م از گرفته شده و فاتحمصطفی  که ازم لی 

 کار ای برای آغازآخ جنبة جبهه   شده یک حزب سیاسی وشود. چوخ دیگر حزبمی

 بود.

شود وخیلی زود وجه سیاسی دای صنفی که دراین مملکت انجام میمثل فعالیت

تاخ راحفظ کنید  شود وجه صنفیدانشجویی گفته میپیدا می کند! درچقدربه جنبش 

ترین م،ائل صنفی شوند وابتداییشود و خیلی زود با م،ائل سیاسی درگیر مینمی

یی چنین است. در کارسندیکابخش  دردر  کند.می آنها با مقوات سیاسی اختالط پیدا

ساعت کار  پیماخ جمعی ب،تن و مااکره و حق اعتصاب و سر قاعدتاً اول ص بت بر

ومعیاردستمزد وارتباطش باتورم واین چیزداست. ولی خیلی زود باسیاست روز 

 کند ودرست مثل یک کارحزبی شکل می گیرد.حاکمه برخورد می دیئت
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حزب درابتدای کار  واقعا برای شرو  کارش درچارچوب دمین جبهة ضد 

بود. اما خیلی  کرد و مطبوعاتش دم مطبوعات آزاد ضدفاشی،تیفاشی،تی فعالیت می

 یبودند یا اعضا« حزب کمونی،ت»زود ازآنجا که بنیاخ گاارانش یا اعضای سابق 

بودند  خیلی زود شکل حزب طبقة کارگررابه  ارانیدای با نگرش آموزش« نفر ۵3»

ای که تدوین کرد  متناس  با شرایط بود و نامی دم که خودش گرفت. اگرچه مرامنامه

انتخاب کرد  ازنام حزب کمونی،ت پردیز کرد ولی عمال دردماخ راستا حرکت کرد. از 

تجربیاتی  دای متعددی رابرای حزب به وجود آورد کهدماخ موقع این پیشینه  ارگاخ

 داشتند.« حزب کمونی،ت ایراخ»دای از احزاب دیگر داشتند ؛ تجربیاتی ازفعالیت

به این ترتی  پیشینة کارمطبوعاتی حزب ازدماخ بدو تاسیس حزب درچارچوب 

اش رایافت به جبهة ضدفاشی،تی شکل گرفت. بعد به تدریج که حزب چهر  واقعی

 یو زمان« ردبر»ات یگااشت. نشر عنواخ حزب طبقة کارگرایراخ  قدم به عرصه

 یبرا« ظفر»سازماخ جواناخ توده و  یبرا« رزم»حزب    یزکته مریمکارگاخ « مردم»

 . افتیراخ انتشار ارگک یزکمت د مر یشورا

 
 مربوط به بعدازانقالب است؟ 
 

 دای خاص خودش راداشت و اینها ت ریریه شود. وخیرمربوط به ددة بی،ت می

ای بود که متعلق به دماخ بخش معین بود. شد  طبعا درعرصهمطالبی دم که عنواخ می

جواناخ « مردم»درمی آمد  « مردم»تازه اینها نشریات رسمی بودند. درکنار اینها مثال 

ت و دقیقا آمد که مقاات خیلی خیلی سنگینی داشدیگر در می« مردم»آمد  یک درمی

  رفیق دیگری که اآلخ درآلماخ است    یداوود نوروزکرد و کارمی طبریزیرنظر 

کند ولی نظراتش دم عوض نشده است   عضو کمیتة البته دیگر با حزب کار نمی

 بود. « مردم»مرکزی وسردبیرروزنامة 
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از مطبوعات  شده مقاات ترجمه داشت  چه را خودش جای دم که« دنیا»خوب  مجلة 

شد. نوشتند  در آخ منعکس می،ت  چه مقااتی که خود رفقای حزب مییمونکاحزاب 

 .درآمد« م،ائل بین الملل»بعددا 

« انتشارات توده»این کارمطبوعاتی  بخش انتشارات حزب که ت ت عنواخ  جوار در

یص دمین ت ریریه  یا بخش انتشارات دایی با تشخکرد  یک رشته کتابعمل می

ه یابخش مطبوعات منتشرمی کرد. کتابی رامطالعه کرده بودند یا کتابی فرستاده شد

 شد که ترجمه وچاپ آخ خوب است.بود وتشخیص داده می

دایی درارتباط باجنبش مقاومت فران،ه دربرخورد با آخ زماخ  یک سری کتاب

رده بودند ومبارز  نیروی مقاومت آنجا بود. دای نازی که فران،ه رااشغال کروین

دای خیلی شیرین کتاب« برمی گردیم گل ن،رین بچینیم»و« رزفرانس»دایی مثل کتاب

وجااب برای جوانانی بودندکه به امرمبارزه ومقابله بادشمن دل ب،ته بودند.بخش 

واد آبدیده چگونه پ»داد. یا مثال دا خیلی بیروخ میانتشاراتی حزب از این نو  کتاب

که  فیلکسی مرسانوشتة  « ان،اخ واقعی»  نیکالی آستروفسکی  نوشتة «شد

ددد که اراد  شود ونشاخ میسرگاشت خلبانی بود که سقوط می کند وازپا فلج می

دا اثرخیلی خوبی کتابتواند حتی برقصد! این ه او میکشود ان،اخ چگونه موفق می

 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 

 دایی که خصوصیات ان،انی آدم رادا  آخ ویژگیاین سروکار داشتن باروحیات آدم

 طرف دیگر قضیه است. به نظر بخشد می کند و به آخ ژرفاگاارد و تقویت میارج می

 کند.قضیه است وکمک می یجیمن این وجه دوم   وجه تبلیغی   ته
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ن وی که ب،یاری داد؛ بهمی زیادی بیروخ دایکتاب دم خوب   حزب دراین عرصه

دم نبودند ولی کشته  ازک،انی که درگز به طرف حزب نیامدند و حتی دوادارحزب

 خواندند. گرفتند ومیدا بودند  میمرده ومشتری بزرگ این نو  کتاب

 بعددا در ددة چهل وقتی که نوبت به جریانات چریکی و م،ل انه رسید  ازجمله

اء زان دا بود که به ن وی اترین چیزدایی که اینهامطالعه می کردند  این نو  کتابمهم

کردند. خوب طبیعتا برای ک،انی دای تیمی شاخ مطالعه میهآوردند و در خانگیرمی

بروند  آخ روحیة مبارزات جنبش « ساواک»دای خواستند جلو گلولهکه به راحتی می

توان،ت انرژی بددد  شدند  میمقاومت فران،ه وآخ خطراتی که با آخ مواجه می

 روحیه بددد وکمک بکند. 

  بعد از اینکه پلنوم چهارم تشکیل و ددة مرداد 2۸بعد از سرکوب حزب   بعد از 

« شعلة جنوب»و « تشکیالت تهراخ»پشت سرگااشته شد  نشریات حزب توسط  یس

پیک »شد. مقداری دم از رادیومنتشر و تکثیرمی گردید و دراختیاراعضاء گااشته می

دای اقتصادی وسیاسی  فل،فی پیک ایراخ ضبط و به استفاده می شد و برنامه« ایراخ

گرفت. اما عمدتاً بعد شد و در اختیار افراد قرارمیورت زیراک،ی فرادم و تکثیر میص

ه یانجامید  نشر عباسعلی شهریاریاز اینکه تشکیالت تهراخ به آخ رسوایی خاص 

بخشی دواداراخ آگادی رسالت  یزابیهوشنگ تاد یار زندهکبه ابت« حزب یبه سو»

 .دار شدحزب را عهده

رسید. درواقع  این نام « نوید»نوبت به کار سازماخ  یزابیت قیپس از شهادت رف

ای که درابتدابه صورت یک برگ بود و پشت اش استن،اخ شد. نشریهاز خود نشریه

آمد و در اختیار ین،خه فرادم م200شد وآغاز کارش دم باتیراژوروی آخ نوشته می

گرفت. خوب این به علت قلت عددی  از آخ نشریاتی بود که در دسترس افراد قرارمی

گشت تا قدر دست به دست میگرفت  امکاخ نداشت ازبین برود. آخدرک،ی قرار می
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ای  تعداد شد! یعنی به این ترتی  به جای تکثیر چند دزارن،خهاینکه کاغاش له می

دای درسال« نوید»رفت. ولی تیراژ کردند باا مین،خه استفاده میافرادی که از یک 

 آخرش خیلی باا رفته بود و طالبین زیادی دم داشت.              

اززنداخ بیروخ آمدم دنوزانقالب پیروزنشده بود.  13۵7موقعی که سال 

ی ای که من آزاد شدم تا وقو  انقالب چند مادی مجال بود که ما درآخ فضادرفاصله

دور  شادی درایراخ بگردیم. ولی خوب  واقعا دیگر فضا دگرگوخ شده بود و فضا 

یلی جال  فضای م مدرضاشادی نبود. انقالب پیروز نشده بود  ولی یک دور  گاار خ

ه کدا را دیدم توجهی بود! ومن چندبار به دانشگاه تهراخ رفتم . در آنجا برخی از بچه

نیم. پیدا بک« نوید»دای دانشگاه تهراخ کنیم که پشت نردهگفتند ما ل ظه شماری میمی

ه گفتم یعنی چه؟ مگردراختیارتاخ نی،ت؟ گفتند یک مدتی وقتی به کتابخانة دانشگا

خ اگهارفتیم تا از قف،ه کتاب برداریم   ن  پزشکی  دانشکد  فنی و...می مثال دانشکد

شد. یمپیدا « نوید»افتاد  یک مدتی درکالس دا ومیزدا بیروخ می« نوید»ازمیاخ آخ یک 

دای دانشگاه دمین شدیم  دیگر پشت میلهبعد درقدر که به زماخ انقالب نزدیک می

رفتند که درکس سهم خودش دا باسرعت میریخته شده بود و بچه« نوید»جورردیف 

رابردارد و مشتریاخ خاص خودش را داشت که وعده کرده بودند اگراین دفعه به 

 دست آوردند دراختیارفالنی و فالنی و... بگاارند.                  

طی « نوید»البته وقتی که دور  فعالیت علنی مجدد حزب آغاز شد  بعد از انقالب  

به  یمنوچهر بهزاداد یزنده یریبه سردب« نامة مردم»الم پایاخ داد ویک شماره اع

 «نامة مردم» حزب آغازبه کارکرد. ما برای گرفتن مجوز یزکته مریمکعنواخ ارگاخ 

  فعالین اصلی  میناچیوآقای  ممکن دکترکوشش زیادی کردیم. درآخ زماخ آقای 

ای واقعا با مشکالت عدیده« نامة مردم»وزارت ارشاد بودند و تقاضای مجوز 

 روشده بود.روبه
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مندیم که به شما مجوزبددیم ولی شود  ما عالقهگفت که آخرنمی ممکن دکترآقای 

 آزادی عمل نداریم! 

 و من گفتم آزادی عمل یعنی چه؟ یک ک،ی با این مشخصات  دم ازل ام اطالعات 

 نگاری و دم نداشتن پیشینه سوء  صالحیت دارد و بهدم از ل ام سابقة روزنامه

دم حزب شناخته  حزب تودة ایران تقاضا کرده . حزب تودة ایرانعنواخ ارگاخ 

اش رادم من نی آغازکرده ونامهای است واآلخ دم فعالیت خودش رابه صورت علشده

 ام ومُهرکمیته مرکزی خورده و باید مجوز بددید. رسما آورده

 «.ددیممجوز می و کنیممی بررسی را تقاضادا که داریم جل،ه باریک ایمادفته» گفت

پیش از  یداینشد؛ درخواست شمامطرح درخواست» گفتندمی رفتیممی که دردفته ما اما

 خوادند به ما مجوز بددند!!یم اصال نمیدید« شما بود! 

 
 همان موقع بدون مجوز چاپ می شد ؟ 
 

 خواستیم  د دارد. ضمنا میدان،تیم پیامشد و ما منتظر نشدیم؛ ولی میبله  چاپ می

 کار کنیم.  قانونی

پیش او خودم    نمایند  امام دروزارت ارشاد بود که من رفتم خسروشاهی آقای

شما نیاز به معرفی ندارید! ما خیلی وصف شما  عموییمعرفی کردم واوگفت آقای  را

دای ایم. گفتم ازکدام آقایاخ؟ گفت که منظورم ازآقایاخ  دم ک،وترا ازآقایاخ شنیده

دیچ  از و ؛دایا طلبهبودند مثل من سید آنها که  خودم د،تند؛ معممین  اعم از

ر چیز دیگری نشنیدم. یعنی پیش ازآنکه ما شما را ببینیم   واقعًا کدامشاخ جز ذکر خی

 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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 دکتراست به دنبال آخ د،تم؛ من رابه آقای دام ومدتروزنامة ارگاخ حزب آمده

دای ملی دارند دم مردخوبی د،تند  گرایش ممکن دکترددند. آقای حواله می ممکن

ای داردکه دانم چه داعیهدانم. آدم سالمی د،تند  ولی نمیوسوابق ایشاخ رامن می

گویند که به علت کنیم میشود ودرباردم که مراجعه میاصال درخواست مامطرح نمی

 دادنوز نوبت به شما نرسیده است! کثرت درخواست

 خسروشاهیمن رابه طرف  ممکن دکترباشد دمین  البته اگر درست به خاطرم

ای درذدنم ددایت کرد.اگراشتباه نکنم خیلی برایم روشن نی،ت  ولی چنین خاطره

بهتراست به نمایند  امام در وزارت ارشاد یک سری  عموییآقای »د،ت که گویا گفت

ازجان  آخ نظارت دارند که  یدایدا م دودیت  که من استنباطم این بود که این«بزنید

مبادا بخوادند به یک سازماخ کمونی،تی مجوزبددند! آیا این منع از جان  خود 

زنند که دا چشم میدا ازمادبیداست که برای مایک مقدارکارشکنی بکنند؟ یا ملیملی

 دا ارفاق شود؟ ایمبادابه توده

خیلی زود به عرصة م،ائل سیاسی   خسروشاهیبه درحال مااکرات من با 

دا رفت وبیاخ اینکه : مااصولی را مدنظر مواضع حزب وسابقه واین گونه ص بت

ای،تی فعالیت قانونی بکنیم؛ کنیم درشرایط کنونی درآخ چارچوب بداریم که فکرمی

انقالب را تایید بکنیم  شرایط فعالیت علنی حزب رارعایت بکنیم. چوخ معتقدیم فعالیت 

کنیم علنیت حزب  با توجه پنهانی ثمربخش نی،ت و برد فعالیت م دود است وفکرنمی

به موضعی که حزب درمورد تایید انقالب دارد  برای جمهوری اسالمی دم خطری 

دانید که این اندیشه  این ایدئولوژی دربین اشد! ضمن اینکه شمابه خوبی میداشته ب

ای که دراین مملکت داشته جواناخ و میان،ااخ این مملکت  با توجه به سابقة دیرینه

است باورمنددایی رادارد و اگر نادیده گرفته شود به یک فعالیت غیرعلنی و درموضع 

مند ومعتقد به داردکه جواناخ سالم عالقه شود.چه ضرورتیاپوزی،یوخ تبدیل می
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ترقی مملکت درموقعیتی قراربگیرند که الزاما بای،تی برضدحاکمیت  پیشرفت و

فعالیت مخفی انجام بددند؟ شما با اتخاذ سیاستی که امکاخ فعالیت علنی رابه 

ددد   دماخ طورکه خودامام دم درفران،ه اشاره کردند که دا میمارک،ی،ت

توانند...   خوب این باید عملی بشود دیگر! پس آخ گفته   چه دا دم میمارک،ی،ت

 ای بود؟ وعده

و یک یادداشتی « ددم که شما... من ترتی  کار را می»ای کرد و گفت که خنده

 ممکن دکترو یادداشتی رابرای « شما فردا تشریف بیاورید دمین جا. »نوشت و گفت 

  او برخورد خیلی گرمی با من کرد و گفت ممکن دکترفرستاد. فردا که من رفتم سراغ 

دانم. بادادخ مجوزبه شما نظر موافقی دارند.من گفتم نمی خسروشاهیمثل اینکه آقای 

خندید « بله. یک ساعتی بادم گفتگو داشتیم. »گفت شما دیداری با ایشاخ داشتید؟ گفتم 

نه  من کارخاصی نکردم  دماخ »و گفت که پس باآلخره کارخودتاخ را کردید! گفتم 

 «.ص بتی که با شما داشتم با ایشاخ دم داشتم

کنم که فکرمی« تشریف ببرید بخش نشر»و او گفت  خسروشاهیرفتم پیش 

! من که البته با عموییآنجا بود.یک ورقی برای مجوزبرداشت و گفت آقای  زادهتاج

 ...!  مخالف د،تم حزب تودهبه  دادخ مجوز

 
 یک جوان بیست ویکی دوساله؟ 
 

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

 ولی چوخ نمایند  امام دستورداده  ما ناچاریم انجام بددیم! 

خوب واقعا ببینید چه ک،انی سرنوشت این مملکت راتعیین کردند وحااچه ک،انی 

ونجات دادخ مردم د،تند! یعنی ماچه سیری راطی کردیم  یخوادمدعیاخ انقالبی ترقی
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 سعید حجاریان وتاج زاده ترین عناصرانقالبی این مملکت  آقای که امروز مترقی

 و...د،تند!

به درحال واقعادرمجموعة حاکمیت جامعة مایک افت قابل توجهی ایجاد شده  

 است.

م که ماخ این داوری را ندارم.من عمیقا اعتقاد داراما من ن،بت به مجموعة جامعه

ای ک،  کرده. اگرچه با ن،ل جواخ ماطی این بی،ت وچندساله تجربة ارزنده

مند قسی،تماتیک  برایش فرادم ابزارحکومتی   امکاخ تشکل وامکاخ فعالیت نظام

ری نی نظش درزمینه مبایدایاش ازاو سل  نشده است. آگادنیامده  اما تواخ مطالعاتی

ی توان،ته پیشرفت بکند و قابل مالحظه بشود.اگرچه نتوان،ته است کارعملی سازمان

دایی وتشکیالتی بکند.شایددرآخ عرصه دم به صورت مثال جنبش دانشجویی کوشش

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

خ ه برای درگونه کارجدی بای،تی تجربه و درآای است کاست.امابه نظرمن این مقدمه

 پیشرفت بشود.

ای ازروشنفکرانی مواجه شود که اصال به ممکن است زمانی آدم با پاره

ای اعتقاد نداشته باشند؛ فکر کنند تعدادی نخبه  تعدادی روشنفکربا ایراد کارتوده

معین  دا  بابه وجودآوردخ سمیناردایی برای بررسی روی یک موضو سخنرانی

ای دیگر شاید آخ توصیف توانند آگادی عمومی راباا ببرند و ثمربخش بشود. پارهمی

طبقة کارگربدوخ سازماخ دیچ »گوید ددند که میمد نظر قرارمی« سازماخ»را از  لنین

من یکی ازک،انی د،تم که این باور را دارم؛ چوخ واقعا « است؛ با سازماخ دمه چیز

ام؛ حااممکن است اشکال گوناگوخ داشته رابه تجربه دریافته« سازماخ»معجز  

مند  ودخ برای انجام کارمشخص ونظامباشد.اما این تشکل این تعهد  این موظف ب



  

241 

  یک پرورش سازمانی درآدم به نظری نی،ت م،ئله  م،ئلهب،یارمهم است! اصال 

 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 

رسد  واقعا درحد توانش دزینه می شود و وقتی که زماخ پرداخت این دزینه فرامی

ای شود مثل برخی پشت میزنشیناخ   به قول یکی   به جپردازد. نمیاین دزینه را می

م. خوب یک مشت ازجماعت این چنین باشی« بزمی» انقالبیوخ « رزمی»انقالبیوخ

گویم به آخ من بد نمی«. بُرندمی»روند آیند که وقتی یک ماه به انفرادی میبارمی

ک یام که بنانی،ت دمواره دم گفته«. بردمی»جوانی که با یک ماه ماندخ درانفرادی 

گاه خواه  کتک خورش قرص باشد.ان،اخ است  ان،اخ آخواه  یک فرد آزادیفرد ترقی

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

م رادی خیلی تعارف نی،ت وعواقبی دارد و طرف باید بداند که به چه رادی دارد قد

آمیز انجام براندازی  کار م،ل انه  کار خشونت خوادد کاروجه نمیگاارد! به دیچمی

بددد  دقیقا یک حرکت دموکراتیک ان،انگرایی که عدالت اجتماعی رامورد توجه 

 کند با اینکهبرایشاخ دیچ فرقی نمی م،ئلهدای سرکوبگر   این قرارداده است.اما نظام

 شما اسل ه دستتاخ باشد!

نظام جمهوری اسالمی شد   دماخ سرنوشتی که نصی  جریانات م،لح علیه

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

نی دای ما بیشتراز آنهاست؛ یعدم انجام گرفت.اتفاقا آمارکشته« اکثریت»گرفت برای

است  بعد اکثریت حزب تودة ایران    آمار شهدای«سازماخ مجاددین خلق»بعد از 

                                                                         است.           
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وآزادی خواه این چنین  خواهترقیخوب  درجوامعی که برخوردنظام بانیرودای 

                                                                   است حالت سرکوبگری د،ت طبعا باید دقیقا احت،اب پرداخت دزینه بشود.         

ی خوانم  باوردایخوانم چهارتاروزنامه میاین نی،ت که من دوتا کتاب می م،ئله

ایک رداداریم. طرف ین طورنی،ت. باورکنید دراین زمینه نمونهآید؛ نه ابرایم پیش می

 قطع دایی که ارتباطش با دنیاددند  بادماخ ویژگیدفته یا دودفته درانفرادی قرارمی

 دارند وقتیدای اطالعاتی که معمواذدن آدم را زنده و فعال نگه میشود  این دادهمی

ی . خوب باید در وجود آدم تواخ باایشودکه قطع بشود  آدم دچاراختالل روانی می

 ود شباشد که تاقبل ازاین که این اختالل به جایی برسد که دیگراختیارازدستش خارج 

 دا وتمرینش وبه درحالبه این حالت طبیعی آدم تداوم ببخشد. این راه  باورمندی

 دایش را ازم دارد.                      آمادگی پرداخت دزینه

دای تشویق کننده وپیش برنده ص بت   نشریات ومطبوعات وآخ کتابمن دربار

کردم و خود به خود کشیده شدم به این عرصه که چه پیامددایی دارد و به می

که فعالیت علنی حزب آغازشد  « نوید»رسیدم وبه تعطیل شدخ نشریة « نوید»سازماخ 

یک جواخ  -زادهتاجوآقای  زادهتاجگرفتن مجوزروزنامه ومطرح کردخ مطل  با آقای 

من با دادخ  عموییالبته آقای »آنجا صری ا به من گفت  -خیلی خیلی کم سن وسال

 «.این مجوزمخالف د،تم

دانی  چرا ازدمین اول جبهه گرفتی ؟ آخر تو که خودت رام صول یک انقالب می

خ حزبی که نه مخالف انقالب است  نه مخالف این روند ومخالفت داری با یک سازما

گیرد ودمة جریانات چپ رابه کارعلنی و قانونی تشویق مثبتی است که داردانجام می

می کند که حتی اگرانتقادی دم دارند  علنا مطرح کنند  نروند کردستاخ بجنگند  نروند 

دروجودشاخ  ترکمن ص را بجنگند. چوخ این شیوه به دست آخ نیرودایی که
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کند ولی به ددد.درچند بازدم ازجای دیگربهانه  پیدا میسرکوبگری د،ت  بهانه می

                                   درحال نباید این بهانه را داد.                                                                                                

کنند  ما دمواره را ارزیابی می« سازماخ مجاددین خلق»که کار امروز وقتی

گوییم که اگر اینها ازدماخ اول بهانه به دستشاخ نداده بودند  بازدم با می

ای که هچماقدارانشاخ به جانشاخ افتاده بودند  ولی به درحال با آخ رادپیمایی م،ل ان

نها کی به دست اینها دادند! ایخرداد ماه انجام دادند   بهانة ب،یار ب،یار خطرنا

ترین باشد  چوخ بزرگ داشته وجود م،لماخ ایتوده گ،ترده سازماخ یک خواستندنمی

شد! ومن عمیقا اعتقاد دارم که ازمجموعه می« حزب جمهوری اسالمی»رقی  

« سازماخ مجاددین خلق»دای سیاسی که درایراخ بعد از انقالب شکل گرفتند  سازماخ

شد! چراکه با تنها سازمانی بود که گ،ترده ترین سازماخ سیاسی دراین مملکت می

ی ازمارک،ی،م به عاریت گرفته بود وباداشتن مبانی اعتقاددایی که یک رشته آموزه

                                                                              دا بشوند.      توان،تند جاب اینمادبی   درجامعه دینی   جواناخ به راحتی می

تواند ال التقاط نمیشد  مطل  دیگری است.چوخ به درحاش چه میاین که آینده

رسد وجدایی رخ مبنای تئوریک یک سازماخ سیاسی باشد اجرم به انشعاب می

کند. یا یک سازماخ مادبی است وآخ ارجاعاتی که ددد و یک جنبه اصولی پبدا میمی

 مارکسو  لنین ددد  یا آنچه که ازاش راتشکیل میآورد اساس نظریازآیات قرآخ می

ددد. ولی تارسیدخ به گیرد. پس جدایی رخ میاش قرارمیآورد   پایه نظریو...می

 ای می شد. آنجا  یک سازماخ گ،ترده

ناپایر یک روند اجتناب« سازماخ مجاددین خلق»کنم که سرنوشت من تصورمی

و...نه؛ این  سعادتییا  ابریشمچیاشتباه کرد یا  رجویاین نی،ت که   م،ئلهبود. 

دای گااشت. البته آخ ویژگیم،یری است که مبانی نظری اینها پیش پایشاخ می

 شخصی دم سهم ب،زایی دارد. 
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زماخ ددند. یعنی واقعاآگادانه این ساای به این شقوق نفوذی دم خیلی بها میپاره

 کنم بشد. من دلیلی ندارم که روی این شق تاکید به این خط افتاد؛ باید این چنین می

مده دا به وجود آاما به درحال با آخ زمینه نظری و با آخ پرورش سازمانی که دراین

 -دازشکمش در بیای« پیکار»که  -داد واین تکه پاره شدخبود  این رادی که طی کردن

 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 

 کنداش میشود وامریکا از یک طرف به عنواخ یک سازماخ تروری،تی معرفیمی

وازطرف دیگربه عنواخ سازمانی که نیاز به حمایت دارد  ت ت حمایت خودش 

 ددد! قرارمی

این  دا دارا د،تند. به نظرمن وقتی کهدایی است که این گونه سازماخدا ویژگیاین

مبانی نظری حالت التقاطی داشته باشد ودرواقع بیشتر خوراک جاب نیرو و خوراک 

 اجرم یک وقتی بن آخ  سرشت آخ   عملکرد آتی آخ رویارویی با م،ائل روز باشد 

 کند وجهت پیدا می کند. راتعیین می

دای سیاسی وجود داشت؛اعم ازاینکه به درجهت  برخورد با مجموعه سازماخ

ات مجوز داشته باشد یا نه! شما برای کارکردخ مجوز داشته باشید یا نه  روزنامه

خواستیم را با مجوز چاپ بکنیم. چرا که می« نامة مردم»خوب ما خیلی کوشیدیم که 

« نامه مردم»قانونی کارکنیم. ولی اینها دماخ زماخ که تصمیمشاخ را گرفتند  روزنامه 

  نشریه خاص ارگاخ نداشتیم ؛ « نامه مردم»را تعطیل کردند. ما واقعا بعد از توقیف 

ین آخ ترشد که مشخصدایی چیزدایی درکنارش چاپ ومنتشر میولی به شکل

 کیانوریبار   رفیق بود که در چند گاه   مثل اینکه دردودفته یک« پرسش وپاسخ»

کردند. جل،ات اولیه آخ در دفتر حزب انجام دا ضبط میکرد و بچهبرگزار می

 شد.                                                                                                      گرفت ولی بعد که دفتر را دم  به دنبال روزنامه گرفتند  درمنازل برپا میمی
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 عروف م یندلگرفت روی بالکن نبود؟ آن صها دردفترانجام میوقع که مصاحبهآن م

                                         است. ه خودش شاهد بودهکتعریف کرد  یسکو آن منظرة دانشگاه...؟ این را 
 

 ن کهیک باردربالکن بود. ولی اتاقی داشتیم که اتاق نادارخوری بود.عالوه برخودم 

نش،تند تا حضور دمیشه دنگام ضبط آنجا بودم  تعدادی ازرفقای حزبی دم آنجا می

د ی بوداشته باشند و ببینند ؛چوخ برای آنها جال  بود! دیگر یواش یواش تعداد به حد

ی رفت. ما وسایل صوتا تا پایین وصف تا بیروخ دم میدشد  پلهدا پرمیکه دمه اتاق

 قابل توجهی نداشتیم. یک بلندگوی ضبطی داشتیم که بخشی از ک،انی که دررادرودا

                          رسید!       شنیدند  ولی ک،انی که بیروخ بودند  طبعا به گوششاخ نمیبودند می

 

    دم انتشـار عـهای تصمیم گیری در مورد انتشـار یـا اینکه مکانیزمشما در مورد

سـت ان این د .  سؤال میارا فرموده یکتاب یا انتخاب موضوع برای مطبوعات ، مطالب

رد مینه مـوزکه اگر فردی به عنوان داوطلب و به عنوان کسی که در زمینه چپ یا هر 

مکانیزمی   ایت ، آالیف یا ترجمه داشاناً کتابی در دست تیعالقه شما کار کرده بود و اح

 ق حزب منتشر بکند؟یوجود داشت که با حزب ارتباط بگیرد و آن را از طر

 

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

شاخ ک م و ب یش در راس تای دایی داشتند یا احیانا فعالیت فردنگینبودند ولی گرایش

شناختند و ناخ  امکاناتی بود. اینها افرادی از حزب را مییا یزب بود؛ بله   برانگرش ح

کردند وآخ فرد معرف  این شخص می شد. چوخ ح زب ک ه ب ه به آخ فرد مراجعه می

ش د و یشناخت. طبعا باید یک شخص معینی معرفش مخودی خود   دمه افراد را نمی

کرد که خواستار چنین کاری است. معموا این گونه افراد به روابط عم ومی یمطرح م

اش برای این ک ار معرفی می شدند و روابط عمومی ت قیقی در مورد این فرد و انگیزه

ک رد. البت ه مجموع ه ای ن کارد ا ب ا می کرد و بعد او را به شعبه انتشارات معرفی می
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سیاس ی  دیئ تض روری ب ود   در جل، ه  اطال  دبیراول حزب انجام می گرفت. اگ ر

 مطرح می شد. پس ب،تگی به ادمیت کار داشت. 

 
 ه روی مدنظر بیشتر محتویات و تایید محتویات بـود. یعنـی شـعبه خاصـی بـود کـ

 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. 

از رفقای خود ما ب ود ک ه مطلب ی در م ورد ت اریخ جن بش ک رد  گالویژمثال رفیق 

خیلی م ایلم ای ن کت اب را »ارائه داده و گفته بود که  کیانورینوشته و این را به رفیق 

این را به من م ول کرد ک ه بخ واخ و  کیانوریو رفیق  « انتشارات توده منتشر بکند!

توان د از می گالویوژتوانیم این را چ اپ کن یم؟ و اگ ر ن ه  رفی ق نظر بده که آیا ما می

انتشارات دیگری استفاده و آخ را چاپ کند. من د م خوان دم و ب ه نظ رم ک ار ب، یار 

جانبه بود در مورد جن بش خل ق ک رد  ن ه فق ط در  خوبی بود. اصال یک پژودش دمه

ی که اصالً در ترکیه و عراق و... داشت و خیلی ک ار تمی زی ب ود! یایراخ بلکه سابقه کلّ

گفتم در قدر زودتر شعبه انتش ارات ای ن را چ اپ کن د   ب، یار  کیانوریمن به رفیق 

 وبی است!... خوب است . کار ت قیقی ب،یار خ

ک  ه متاس  فانه چ  اپ نش  د! ی  ک مق  داری زم  اخ کوت  اه ب  ود ک  ه دم  اخ م  اجرای 

دایماخ پیش آمد و یکی از موضوعات بازجویی من دم دمین کتاب ب ود ک ه: دستگیری

به چه دلیل ممانعت کردید؟ آیا مطل  خاصی علیه جمهوری اسالمی در آخ نوشته بود 

 هتر است چاپ نشود؟! که شما از ل ام امنیتی فکر کردید که ب
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چه ک،ی می گوید من چنین نظری داده ام؟! اصال چنین چیزی نب ود  خیل ی  گفتم :

 کار علمی و خوبی بود. منتها شما مجال ندادید چاپ بشود. 

در ای ن  طبوریمواردی بود که کتاب به شعبه ای دئولوژیک داده م ی ش د و رفی ق 

زمینه اظهار نظر می کرد. ب،ته به نو  کتاب بود. روال این بود که به شعبه انتش ارات 

ای آخ را می خواند و احیانا اگر نظراتی بود  ب ا پ اره پورهرمزانداده می شد و رفیق 

شد . ام ا معم وا سیاسی مشورت می کرد و منجر به چاپ کتاب می دیئتاز اعضای 

شد یا احیانا   مثل ای ن داده می طبریبرای نظر دادخ درباره م توای کتاب یا به رفیق 

 شد که بخوانم . یکتاب ویژه که درباره جنبش خلق کرد بود  به من داده م

 
  شد )بیشتر به متون هایی که رسما از طرف خود حزب منتشر میدر مورد آن کتاب

هـای خواهم اشاره کنم( آیا این صحت دارد که یک روالی در بـین حزبکالسیک می

 مـارکسکمونیست  ـ  بیشتر وابسته به بلوک شوروی ـ وجود داشته کـه همـه آثـار 

 شده است؟نشی ترجمه مییصورت گزشده است یا به ترجمه نمی

 

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

 «کاپیت ال»بپردازد. شما ببینید حتی دم ین  مارکسم دودتر از آخ بود که به دمه آثار 

حزب بعد از سالیاخ دراز   تمامش ترجمه و چاپ نشده بود. امکاناتی بیش از امکان ات 

ازم بود تا بتواند این کار را بکند و اصوا ت ا آنج ایی ک ه م ن ب ه خ اطر توده ایران 

نظ ر اح زاب کمونی، ت ب ود ول ی ای ن آنق در  م  با اینکه نشر آثار کالسیک مطمحدار

اند به مجموعه این آثار بپردازند. بگاریم از اینک ه در گ،ترده است که دنوز نتوان،ته 

ان د کرده ک ار  Collected Worksمجموع ه آث ار قوی خیلی ر  Progressق پروگرس

 ولی خوب دنوز چیزدایی د،ت که به آنها پرداخته نشده است. 
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 تا همین اواخر هم ممنوع بـود ،  «نقد برنامه گوتا»دانم در شوروی ، چاپ چون می

بعد حتی در آکادمی حزبی هم برای افرادی که از یک سطوحی باال تر رفتـه باشـند ، 

فلسفی او هم ممنوع ـ های سیاسی نوشتهشد یا دستاجازه مطالعه در موردش داده می

به همین دلیل  هم آن را نخوانده بود ؛ لنینتازه منتشر شده و خود  ۱۹۳۷بود و سال 

گفتم شاید در مورد حـزب  ها بود و فیلترهایی وجود داشت ،چون بعضی از عدم تطابق

 هم ... 
 

 د ای ض د کمونی، تی گیرید و بر ادعادای خود را م،لم میباز دم شما پیشداوری

 کنید!تکیه می

 لنین مکث کنید!  «نخوانده بود»  «بودممنو  »دای ببینید! یک مقداری بر روی این واژه

دم وجود داش ت. چط ور آخ را نخوان ده  مارکسخارج از روسیه بود و دمه نو  آثار 

بود؟! چطور برایش ممنو  بود؟! و بعد آیا حتما بای،تی ب ه روس ی ترجم ه بش ود ت ا 

 داشته باشند؟! اینها مطالبی است که ... افراد سطح باا به آخ دسترسی

 

   حبت صهای سیاسی فلسفی نوشتهشود از دستی! به عنوان مثال معمویی آقای

هم در آلمان  آن ۱۹۳۷صورت پراکنده وجود داشته و برای اولین بار در سال ه بهکرد ک

ه این کهای استالینی می گفتند یهای مدید دست راستشود  و حتی تا مدتیمدون م

سال بعـد   یعنی دو ۱۹۴۷ساز امپریالیسم است! تا اینکه کم کم تا ها دستنوشتهدست

د مـورد ها سـندیت و اعتبـار دارد ولـی بایـنوشـتهاز جنگ رسما پذیرفته شد که دست

 مطالعه بیشتر قرار بگیرد و تا آخر این مطالعه انجام نشد! 

بـا  سکمـارن مقاله یا را مثال زدم . چون در «نقد برنامه گوتا»ولی به عنوان نمونه 

کند و کامال بـا نظـر روند وحدت در داخل حزب سوسیال دموکرات آلمان مخالفت می

در رابطه با  یکپارچگی حزب ـ الاقل از دیدگاه آنها ـ مغـایرت داشـته و بـا آن  لنین

 شده است!  مخالفت می

 ر؟ین بوده یا خیمن به عنوان مثال گفتم . آیا چنین روندی در ب
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  خوادم اشاره بک نم ای مینخیر  ما درگز به چنین چیزی نپرداختیم! فقط من به نکته

دارد  به د ر ح ال    مارکسو آخ اینکه با دمه جایگاه علمی و بدوخ خدشه ای که آثار 

دایش قابل تامل باشد. م ا در روند ت وات اجتماعی   تاریخی می تواند بعضی ق،مت

یک بار ب رای دمیش ه گفت ه »باور نداریم و این نی،ت که  مارکسیغمبر گونه به نقش پ

 نه   ما اصال چنین باوری نداریم!  « شد و در چه گفت حتماً دماخ است!

نی، ت؛  ول ی  موارکساین به دیچ وجه به معن ای تردی د در م ورد اص الت آث ار  

ه اصوا ما این نگرش را داریم ک ه ی ک مطل   ب رای دمیش ه گفت ه کخوادم بگویم می

دای جدیدی پیدا کند. خصلت علم این ط ور تواند جنبهنشده است و در روند ت ول می

رود و در دانیم   پس یک پویایی دارد ک ه پ یش م یاست. اگر ما مارک،ی،م را علم می

 شود . اش کهنه میز مطال  قبلیای ااین روندِ پیش رفتن   چیزدایی می گوید که پاره

دای ام روزی مط رح و اینق در تکی ه ش ناس مارکساین البته فرق دارد با آنچه که 

اینق در  موارکسو این که جنبه ان، انی  «پیر مارکس»و  «جواخ مارکس»کنند روی می

دا روی اقتص ادش   روی جنب ه مادی ت آخ تکی ه کردن د و ... در نظ ر ه استالینی،تک

 گرفته نشده . 

چن ین و  موارکسگفت دو وجه مادیت و معنویت یاخیرا دم یک مقاله خواندم که م

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 

یت م، ئولکه بررسی شده یا بررسی نشده  واقعا یک حزب کمونی، تی ک ه اح، اس 

کند  حق دارد روی این آثار   مخصوصا آثاری که از جای دیگری گردآوری ش ده  می

آخ نی، ت ک ه بررس ی کنن دگاخ  ت قیق و بررسی بکند. حاا به دیچ وجه این به معنی

 دا دم ممکن است دچار خبط  و خطایی بشوند.کنند؛ دمیناشتباه نمی
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  از  یه ما شاهد انبـوهکن است یه وجود دارد اکهم  یگرید مسئله،  عموییآقای

از ه کـیمنتشـر شـده اسـت . در حالران یحزب تودة اه توسط کم یهست نیلنآثار 

هـم  سکمـاراز خـود  یا ... ( حتـیـ اچکلوا ی انگلسست )یسکران مارکگر متفید

 چاپ شده است . یلیها و آثار قلترجمه
 

   موارکسدر واقع پدیده اجتماعی روز اح زاب ب ود. نظ رات  لنینخوب   ببینید آثار 

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. 

ج ه ب ود ک ه آث ارش در چ ارچوب عم ل بیشتر از این جه ت م ورد تو لنینمنتها 

بیشتر جنبه کلی داشت و زیر ساخت یک  مارکسروزمره حزب بود. حال آنکه نظرات 

 اندیشه را بیاخ می کرد. 

ر ب ا ی نظراتش م،ائل روز حزب بود چرا که خودش دم درگیرب ود. درگ لنینولی 

در  یراسکال دمویسوس کیتکدو تا»تابِ که بود . یبعد از انقالب روس م،ائل انقالب یا

نگ ره دوم ح زب و کمباح ث مط رح ش ده در  یبن ددر واق ع جمع «کیراتکانقالب دمو

ش دو گ ام ب ه یگام به پ  کی»تاب کا یاست  «کیمنشو»و  «کیبلشو»ش دو بخش یدایپ

ت اب ک. اس ترات کال دم وین ح زب سوس ینخ، ت یداسال یح رخداددایتوض «پس

ت اب ک  و 1914-191۸ ی، تیالیجن   امپر دایمیان ه ش علهدرس ت در  «،میالیامپر»

پ س از  یانقالب  یروی ف نیاخ وظ ایانقالب و ب یروزیش از پیپ کمی «دولت و انقالب»

تزار است . اینها دقیقا م، ائل پراتی ک آخ  یومتک،تن قدرت حکط شیفرادم آمدخ شرا

 حزب دم با آخ مواجه بود!ای که م،ئلهروز است. عینا 
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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  

نی، ت و دا داشتیم ک ه ع ده ای عقی ده داش تند ای ن ح زب مارک،ی، تی مارک،ی،ت

د ای «ک روژوک»و ... بودن د ک ه بع د  نوورو اموامی  بای،تی مارک،ی،م ن اب باش د

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... 

گیرد و ح اا شکل می «جبهه»طور نمی شد. به اقتضای شرایط معینی آخ خوب این

و...  عبواس اسوکندریخوادد پا بگیرد و طبعا خیلی دا باید ح اف ش وند. می «حزب»

 دمه حاف می شدند.

 
 کنم در آن دوره خوب البته آن دوره اقبال زیادی هم با آثار کالسیک نبود . فکر می

را بخواند کمتر  مارکسعشق چریکی و... کسی که حال و حوصله داشته باشد و آثار 

 لنـینبوده است و احیانا اگر منتشر هم می شده تاثیر آنچنانی هم نمی گذاشته و آثار 

 تر بوده. در این زمینه ، در آن شرایط خاص خیلی مهم

خاطر این نبـوده های حزب کمونیست شوروی   همه ، بهتوان گفت سانسور کردنیم

که عدم تطابق داشته ؛ به علت چیز دیگری بوده ؛ به قول خودشان به علـت دفـاع از 

کردند به زمان نیسـت ، سـازگاری نـدارد و بوده ؛ یعنی آثاری را که فکر می مارکس

 امکان دارد کلیت را زیر سؤال ببرد ، خودشان انتخاب و سعی می کردند منتشر نشود! 

ده ، یعنـی کارهـای برگزیـ  selected worksحتی اواخر شروع کردند به انتشـار  

 . تفسیر است تا خالصه کردنه بیشتر کیعنی خالصه آثارش را منتشر بکنند 

  ار نبوده است.کدر  یه فشار خاصکجه گرفت یتوان نتیپس ، از حرف شما م

گـر گونـه داخـل حـزب صـحبت    یخواهم در مورد تفکرات دد مییحاال اگر موافق باش

خاص ،  یای ، گروهی از اعضای حزب در موردکنم ؛ یعنی فرض کنید در شرایط ویژه

ی جهت اظهار نظـر یا برایشان ابزارهایبه جده ، مخالف تصمیم آن لحظة حزب باشند، آ
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 مدون  پیش بینی شده بود یا خیر؟

 

  ش ود یای مط رح منخیر  من به مکانیزم قسازو کار دایی که ااخ برای حقوق ع ده

ر دخ نظر اقلیت ای برای مکتوب کردکه نظر مخالفی دارند   یا اصوا به نهادی یا شیوه

دروخ یک حزب برخورد نکردم . به دمین دلیل د م غالب ا ب ه ص ورت فراک، یونی در 

 شد. آمد که دماخ بیماری فراک،یونی،م را موج  میمی

،ت مورد توجه قرار گرفت ه اس ت ک ه حت ی در یمونکامروزه این شیوه در احزاب 

را بی اخ کنن د. ول ی از  ارگاخ حزب ستونی برایشاخ مل وم شود که بتوانند نظراتشاخ

ل ام اجرایی   دم اخ نظ رات اکثری ت اج را م ی ش ود   نظ رات ردب ری ح زب اج را 

ا ای د،ت   تنها ب شود. چرا که منطق عبارت از این است که اگر اقلیت دارای نظریهمی

  نشر و ترویج آخ است که می تواند تبدیل به اکثریت بشود. اگر این امکاخ از آخ س ل

 قع حقی از آخ سل  شده که دیچ وقت نمی تواند روی آخ کار بکند . شود   در وا

 
  ــ ۱۹۹۵حــزب کمونیســت روســیه از ســال ــرای  یحــق داشــتن ارگــان را ، حته ب

های رقیب هم قائل است و می توانند ارگان مستقل داشته باشند و همه آنها فراکسیون

شوند و مواضع آنها مواضع غیر رسمی حزب تلقی می شـود. با بودجه حزب منتشر می

ای داشـته هم در حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان چنین مجلـه مارکسحتی 

 هم به عنوان ضمیمه این مجله بوده است... «امه گوتانقد برن»است. 

 

   نداشت.  مکانیزمیسازوکاری قچنین بله البته آخ موقع حزب  
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سیاسی را قانع بکند و  دیئتدارد که درست است  ولی به در حال به دایلی  نتوان،ته 

 سرانجام ضمن حفظ نظر مخالفش  ضمن حفظ نظر خودش   نظریه کلی را می پایرد. 

ی ر ب، ط پی دا بکن د  ای ن نظ ر ب ه آرااما اینکه مکانیزمی به وجود بیاید که این نظ

 سیاسی گااشته شود  چنین نشد.  دیئتدیگراخ و در سط ی فراتر از 

 نانه یه  خوش به آینده حزب   که سه نظ ر بدبینان   موردی بود دربارالبته یک مورد

قکش تارجمعی   پ وگروم. دارنده آخ نظر که معتقد بود ما در مع رض ی ک میانه بودو 

بمان د و  یو ح زب ب اقیسند در آرش  کیشت که این نظر به صورت د،تیم  اصرار دا

ه نظ ر اعض ای کمیت ه مرک زی د م در صورت موافقت رفقا ب  یعنی  در صورت لزوم

. 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 برسد

می اخ گااش تیم  آرشیو حزب گااشتیم  نظر این رفیق را با رفقای کمیته مرکزی دم در

 سیاسی چنین نظری را دارد. دیئتتا مطلع باشند که یکی از رفقای 

 

  و  «نشعابا» یعنیهایتان اشاره کردید ، ای که خودتان بین صحبت مسئلهدر مورد

مه اساسـنا ـ به عنوان شیوه متضاد آن ـ مکـانیزمی در داخـل «ادغام»طور روند همین

 ؟شدهمی گیریسیاسی یا کنگره تصمیم هیئت یبوده ؟ یا به طور موردی ، از سو

 

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

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 

 د باشد. یپیوستن باید فردی باشد  جمعی نبا
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ی شد   م فلی چند نفری ک ه ب ا د م بودن د   ب رادا مواجه میباردا حزب با گروه

 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          

اش د م تایید شود. حزب مصر بود   و در اساسنامه یتشاخ جمعیطرف حزب   عضو

بود   که پایرش داوطلباخ   فردی است . در فردی باید دو معرف داشته باش د و دم ة 

ش رایط عض ویت ش دخ و ط ی ک ردخ دور  آخ مراحلی را که ی ک ف رد  ب رای واج د 

 دواداری و دوره عضویت آزمایشی و... باید بگاراند  طی کند. منته ا اف راد ی ک گ روه

 ای دارند که طبعا این روند سریع تر طی می شد.سابقه

 

  ه افراد به صورت گروهی وارد حزب نشوند و کن بود یا مسئلهن یبه نظر ما توجیه ا

ه کـافتـد یهـم م کیند؛ چون عین همین اتفاق در حزب بلشوفرد به فرد پذیرفته شو

های چپ ـ کـه آن موقـع بـه عنـوان یـک شـاخه داخلـی بودنـد ـ SRاز   یاعده

شوند یمواجه م امنفکبا مخالفت  یخواستند به حزب بلشویک نزدیک بشوند ؛ ولمی

بندند! بـه همـین را داخل حزب می ییگراد اینها نطفة فراکسیونیسم و فرقهیگویه مک

شود که اصال به طور گزینشی ، بعضی انتخـاب بشـوند و تصمیم گرفته می یدلیل حت

ا سه  ساله ، آنها هم کم کم داخل یگر پذیرفته نشوند . و بعد در یک دوره دو ید یبرخ

  ا چنین توجیهی هم بوده یا خیر ؟یحزب شوند تا اینکه انسجامشان از بین برود . آ

 

 ع ا گویید   بل ه واقای مواجه نبودیم. و آخ شکل تاریخی که شما میما با چنین پدیده

گونه بوده که شما به درستی اشاره کردید. گرودی دمین طور بوده و نگرش دم دمین

دای عقیدتی نزدیک به دم که دارن د   ی ک رش ته که با دم د،تند  صرف نظر از زمینه

د م دارن د  اینه ا خ ود ب ه خ ود وقت ی وارد ح زب عالیق عاطفی و سابقه دوستی ب ا 

 شوند   این جمع   م فل خودشاخ را حفظ می کنند. می

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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ها فرد فرد پایرفته می شدند . ولی با اینکه فرد فرد پایرفت ه حزب می آمدند   خوب این

شدند   یک نو  رابطه اختصاصی با دم دیگر داش تند ک ه دم واره ای ن دی د وج ود می

ای فراک، یونی داشت که این مجموعه ای که با دم د،تند   نکند یک زمین ه ای   نطف ه

 دارد شکل می گیرد؟ 

 ارسوالن پوریواو  شرمینیواناخ بود  گروه در گاشته این به ویژه در سازماخ ج

دا چه ن و  روابط ی ب ا د م و... به این سب  واقعا چهار چشمی می پاییدند که این بچه

دارند . اگر چند نفر خیلی نزدیک تر بودند   خیلی سریع بینش اخ نف وذ م ی کردن د ک ه 

 شکل بگیرد و...  کیانوریمبادا یک فراک،یوخ جدیدی  مثال طرفداراخ 

ای مواجه نبودیم. یعنی نگرش بر اساس این اصل ب ود ولی ما بعددا با چنین پدیده

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 

دا انجام گرفته باشد ولی توسط حزب که این کار انجام نگرفته اس ت. ح زب شناسایی

مل اید در مورد دمه افراد به این شکل عمعیاردای خودش را دارد   به دمین دلیل دم ب

تر دا وجود دارد  پایرش یک مقدار س ختگیرانهبکند. به ن،بت شناختی که از این گروه

 گیرد. یا یک مقدار با سهل گیری بیشتر انجام می

دای خاص ی مثال در دمین دوره چهار ساله حیات حزب بعد از انقالب   ما با گروه

دایی که برخ ی اص وا ب ا مرک ز   پیش از انقالب گروه«نوید»شدیم  غیر از مواجه می

 شدند. چوخ درحزب در تماس بودند  وقتی با دماخ معرفی نامه می آمدند  پایرفته می

واقع عضو حزب بودند  منتها افرادشاخ در ارتباط با روند عضوپایری کمیته مرک زی 

کردن د   و تعه د می ش دندین خودش اخ وقت ی مع رف میم، ئولقرار نگرفته بودن د. 

 شدند. پایرفته می

مثال گرودی پنج سال در ح ال فعالی ت ب ود و نش ریه چ اپ و توزی ع م ی ک رد و 

تر پایرفت ه م ی ش دند . ول ی ک، اخ دیگ ر  م ثال اعالمیه م ی داد. خ وب اینه ا راح ت
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را این طور نپایرفتیم  چوخ حتما بای،تی شناخت بیشتری در موردش اخ  «رزمندگاخ»

 شد و دماخ گزینش فردی رعایت می شد. پیدا می

 

  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 

 به وجود آمد. «انقالبیسازماخ »صورت گرفت و 

 

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

 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

 شود.می

 

  ته اسـت؟ در مورد انشـعاب وجـود نداشـ ینیشیپ یا آمادگیمنظورم این است که آ

مثـال  انشعاب بدون دردسـر وجـود نداشـت...؟ بـه عنـوان ییعنی هیچ مکانیزمی برا

ز ا ید ، بخشخواستند جدا بشون یه اگر گروهکرده بودند کجاد یا یزمیانکها مکیمنشو

اب خواسـتند انشـعیه مکـ یسانک یرا آنها برایحزب به آنها داده شود ز یانات فعلکام

 دارد . ز تعلقیانات حزب به آنها نکاز ام یه بخشکن حق را قائل بودند ینند اک
 

  نه  ما در حزب چنین چیزی نداشتیم . روال حزب این بود که وقتی اخ تالف نظ رات

معینی از یک حد معینی تجاوز می ک رد  از ط رف ردب ری ح زب ک، انی  م،ئلهروی 

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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مرداد . بعد از این جریاخ   ب  ث د ای زی ادی در گرف ت ک ه  2۸ م،ئلهمثل دمین 

شد. به ویژه در سازماخ نظامی ای ن ج زوه  «مرداد 2۸درباره »منجر به انتشار جزوه 

د ا از جمل ه حوزه یبه دیچ وجه با استقبال رفقا مواجه نشد  که س هل اس ت در برخ 

را م ردود دان، تیم و حوزه ما   حتی به شدت رد شد! یعن ی م ا نظ ر کمیت ه مرک زی 

این جزوه صرفا برای توجیه موضع کمیت ه مرک زی نوش ته ش ده و »معتقد بودیم که 

د این شرط انصاف نی،ت . در یک حزب مارک،ی،تی  بای،تی صادقانه برخورد بش و

کند یولی این جزوه دارد توجیه م  ... ما اشتباه کردیم و راه درست دم این بود کهق که

  « پایریم!میو ما به دیچ وجه ن

ه   را فرس تادند ب فخرالدین میر رمضانیپس از آخ رفیقی از کمیته ایالتی تهراخ   

خ دای فراوانی برای اقنا  ما مطرح کردند. م ا در پای احوزه ما و خیلی ب ث کرد. ب ث

ائ ه نه فقط قانع نی،تیم   بلکه مصر د،تیم که رفقا نظر ما را در سطح وسیع ار»گفتیم 

  « 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 

! دارید  نظر خودت را در  فخرالدین میررمضانیای که شما   رفیق یت و وظیفهم،ئول

 دایی که کردیم بگو. مورد ب ث

  و خیلی برای ما این مطل  « از شما چه پنهاخ  من به نظر شما قانع د،تم...»گفت 

  « ... اما من وظیفه دارم که روی نظر کمیته مرکزی استدال بکنم.»جال  بود! 

ا بدن ه ی م ک ه : گوکه ما توسط خود او برای رفقای کمیته مرکزی حزب پیغام دادی

 یحزب نظرش این است و ما با رفق ای حزب ی تم اس ن داریم  م ا ب ا رفق ای س ازمان

دای دیگ ر ح زب یم این نظر را به ش بکهاخودماخ ارتباط داریم و از رفقایماخ خواسته

 دم ببرند   آیا شما جایز نمی دانید در بدنه حزب این را انجام بددیم؟!
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زبی اقعا   بعددا دم که ما در زنداخ با خیلی از رفقای حولی خوب   انجام نگرفت! و

 برخورد کردیم   دیدیم که نظراتشاخ خیلی به نظراتی که ما داشتیم نزدیک است. ول ی

 دیچ مکانیزمی برای عملی کردخ این مطل  نبود. 

ین ن، بت ب ه م، ئولب ود . در بعض ی جاد ا د م  «اقن ا  رفق ا »ار  کمعموا روال 

منتقدین و غیره   برخورددای خیلی ناصوابی داشتند که بر چ،  ضد حزبی ب ه آنه ا 

شد ! و اتهام سنگینی بود که اجرم منجر به اخراج طرف از حزب م ی ش د . و زده می

طبیعی است که برای یک سازماخ سیاسی این چنینی   اصال این نو  برخورددا ج ایز 

 نی،ت! 

و امکاخ طرح نظرات   به نظر م ن در چن ین س ازماخ سیاس ی   این آزادی اندیشه 

بیش از در جای دیگری باید مل وم  شود. ضمن اینکه به خاطر داشته باشیم که یک ی 

دای احزاب کمونی،ت  ان،جام آنهاست. یعنی اینقدر انعطاف و گ ل و گش اد از ویژگی

 نی،ت!  بازی در یک سازماخ متشکل و متمرکز   به گماخ من اصال جایز

تشکیالتی با تمرکز و ان،جام درون ی  ک ه چ ه از  یراسکدا و دموتلفیق این آزادی

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

 که از چه دستمایه تاریخی برخوردار است که ... حزب و مجموعه این تشکیالت دارد 

تواند در در حزبی مطرح شود ولی می بینیم گاه به ص ورت خوب   این مطال  می

  ک ار  «سازماخ مجاددین خلق»دای وحشتناک و حتی ... رخ می ددد؛ مثال در درگیری

رت به کشتن دمدیگر کشیده شد! در احزاب کمونی،ت دم گادی برخورددای تن د ص و

دای خیلی خیلی تندی گرفته ... یک وقتی در حزب کمونی،ت عراق   رفقا با دسته بندی

و حزب در واق ع ن اظر و داور در  حزب تودة ایرانمواجه شدند که مراجعه کردند به 

مورد اختالفات اینها شد. به خصوص آخ بخشی از آنها ک ه اکثری ت د م داش تند و از 
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دند و خیلی مواضع اصولی داشتند؛ ولی خیلی تن د رفقای شمال عراق در کردستاخ بو

رفقا ! بای د ب ا »بودند! که توصیه دای رفقای ما خیلی موثر واقع شد. بدین صورت که 

ت واخ آخ را آرامش و منطق بیشتر پیش بروید. چوخ موضع شما اصیل است ولی نمی

  « با شمشیر پیش برد؛ باید با منطق پیش برد.

ها که داشت به زباخ ک ردی جری اخ را ب رای م ن تعری ف یادم د،ت که یکی از آن

و من گفتم می ش د! ت و دم ین ااخ م ی خ وادی م را  « آخر نمی شد!»کرد گفت که می

خوادی با دایلت من را قانع کنی و چناخ ب ا تن دی م ی گ ویی ک ه م ن بخوری! و نمی

د  ش ما ی دادیش د  و بای د حوص له ب ه خ رج مبالفاصله بپ ایرم!  نخی ر  آرامت ر می

کنیم ظ رف ی ک س ال بای د خواستید ظرف یک دفته درست بشود  ولی ما فکر م یمی

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

 اید! نظر بودهرفقای دم

ماخ داشتیم ب ر س ر مواض عی ک ه رفق ای آید یک وقتی ب ثی با رفقای فدایییادم می 

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

و حال آنکه واقع ا  « ب شده است!مرکزیت سازماخ ت،لیم نظرات حز»است! می گفتند 

 ت،لیم شدخ نبود.  م،ئلهسال تمام ما با اینها جل،ه و ب ث داشتیم و اصال  یک

توان، ت ب ا ش کیبایی و طور که قبالً توضیح دادم   این اخ تالف نظ ر ک ه میدماخ

تداوم مااکرات برطرف شود   با برخورددای ن،نجیده تشدید شد ؛ تا اینک ه مرکزی ت 

ش  اخ منتش  ر نش  ده ب  ود ک  ه از موض  عگیری رس  می ک  رد و دن  وز اعالمیهس  ازماخ 

 کنیم! گفتند که ما انشعاب می «کشتگر»درونشاخ دوستاخ 
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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 

ممکن است و به دیچ شکل دیگ ر  «ب ث»نظر در چه بیشتر باز بشود و این کار فقط با 

چ چیز حل نمی ش ود. ص احباخ ی ک نظ ر شود! با تندی و تهدید و اخراج   دیرفع نمی

 د،تند و باید بی پایه بودخ این نظر یا نادرست بودخ آخ برایش اخ ب از بش ود و تنه ا

 د،ت که می تواند این کار را بکند.  «منطق»

یک وقت دم نه   خیلی دم غیر اصولی نی،ت   بلکه ن،بت به عملکرددا و ن،بت ب ه 

بای،تی زمینه پایرش وج ود داش ته باش د و  شیوه دای کار  انتقاد د،ت  خوب اینجا

 تنها اقنا  طرف مطرح نی،ت  پایرش طرف دیگر دم مطرح د،ت.

دایی د،ت که ب،تگی به این دارد که چقدر ما تربیت ش ده باش یم! م ن اینها شیوه

دو وج ه رش د اف راد اس ت! کت اب زی اد  «پ رورش»و  «آم وزش»گویم که دمواره می

شود دید و یاد گرفت؛ ولی اینکه چه خصلت د ایی در م ا میشود خواند  فیلم زیاد می

غی ر از اعتق ادات خ ود ماس ت  را گیرد  تا چه اندازه آم ادگی پ ایرش آنچ هشکل می

آی د ؛ و داریم  این خیلی ادمیت دارد! فقط در یک روند دموکراتیک این حال ت پ یش می

 ه زندگیماخ به ای ن ش کلایم   تاریخچچوخ ما اصوا ن،بت به روند دموکراتیک بیگانه

است   م یط پرورشماخ این طور بوده  در نتیجه داخ ل س ازمانماخ د م دم ین ط ور 

 خوادیم بود. 

دایی بشود پیدا کرد؟! مکانیزم را حتی به یک ش کلی پای ه گ ااری حاا چه مکانیزم

کنیم   ولی بعضی وقت دا حالت صوری پیدا می کند و در واقع دماخ می شود ک ه می

 ه پرورش ما و م یط ماست. نتیج
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   مصـففی آمـد ها میهایی که از طـرف فـداییشما گفتید که یکی از این رابط

 مصففی مدنی( ۱۷بود. بعد شاهد هستیم که در زمان پلنوم اشتراک )پلنـوم  مدنی

 پیوندد. سازد و بعد هم  به اقلیت میرا می  «تیثرکا»شود،  جناح چپ هم جدا می

ش یراگـچه بود ؟ او که خودش رابط بـود و نسـبت بـه ایـن ارتبـاط  یین جدایعلت ا

 داشت؟

 

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

وقت مواجه دیچ مصطفی مدنیی ما خیلی قوی بود. من شخصا با یدروخ دوستاخ فدا

نشدم؛ اما به گماخ من مطالبی داشت که بای، تی م ورد توج ه ق رار م ی گرف ت. ای ن 

ی د ای س ازماخ ب ود. بع د او ی ک یسیری که شما اشاره کردید  دمراه با کل بدنة فدا

چپی را ساماخ داد و بع د د م از آخ ج دا ش د و ب ه اقلی ت پیوس ت . چن ین « اکثریت»

 مصوطفی مودنیروندی به نظر من نشانة این بود که ان،جام نظری نداش تند. نگ رش 

ش ده    روی یک سل،له م،ائل تزلزل داشته   دائلی برایش مطرح و ظ ادرا ق انع م ی

بعد که در خود فرو می رفته   این دایل را از آخ خود نمی یافته   قانع کننده نمی دیده 

دا و باز دوباره سر بر می آورده. شاید یکی از دایلی که سب  می شد در آخ نش، ت

دای دایی از نو مطرح شود   دمین موضعگیریی   مکرر در مکرر ب ثیبا دوستاخ فدا

 حدس می زنم  مطمئن نی،تم.  بوده باشد . مدنی

ولی به در جهت به خاطر داشته باشید که دماخ ابتدای تماس دو نف ری رفق ای م ا 

دا در میاخ آنه ا بعدا با اقلیت رفت. یعنی به در حال این نگرش سامع  سامعو  خطیب

بود. بر مبنای یک آشنایی معین این ارتب اط برقرارش د و م ااکراتی انج ام دادن د   در 
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که دماخ موقع در دروخ سازماخ  موضعگیری مشخص داشت انجام م ی گرف ت حالی

 دم با اقلیت رفت.  مهدی سامعو در کس جای خودش را تعیین می کرد و 

این قطع ک ردخ و جداش دخ  مصطفی مدنیکنم آخ زماخ دنوز برای من تصور می

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 

 ید دارم. ترد

 

 .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

ه رغم وجوه مشترک متعددی که با دیگراخ دارند اما این دغدغ متمایزشاخ می کند . به

کند. برای آخ پرسش یا آخ وضع خاصی که به نگرش آنها رن  و لع اب ردایشاخ نمی

ت  ب ا ا این می نشیند  با آخ می نشیند  ب ا اکثری ددد   پاسخ پیدا نمی کند. بای میویژه

 اقلیت  و باز دوباره جدا شدخ. 

 ودای متعدد بودیم. ویژه شادد این چند پاره شدخ به ما متاسفانه در بخش اقلیت  

« اکثری ت»این نشانة این د،ت که اینها در یک امر وحدت داشتند و آخ عدم موافقت با 

ان د   مش خص نب ود. روز اشتند ولی اینکه با چی موافقبود! در این موضو   وحدت د

 به روز نمایاخ شد که جدا جدا د،تند. 

ه ب،یار ب،یار شیفته رادشاخ و کاز رفقای فدایی  محمودییادش گرامی  زنده یاد 

ای داش ت! خیل ی بود. واقعا از آخ ک،انی بود که یک حالت عاشقانه بیژنمند به عالقه

ان،اخ ساده ولی در عین حال عمیقا معتقد بود. یعن ی بیش ترحالت ع اطفی داش ت ت ا 

از زن داخ بی روخ ب رویم ک ه د ر چ ه   عموییرفیق »گفت که بار مینگرش علمی. یک 
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ی ان،اخ ش ریفی ب ود! وقت ی واقعا خیل« زودتر اختالف چین و شوروی را حل کنیم... 

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 

م ن بمی رم ت و » تر و علمی تربا م،ائل برخ ورد بک ن. ب ا مطالعه کن   یک کمی عمیق

کنند. یک سل،له م،ائل مهم ت اریخی د، ت. و شوروی با دم آشتی نمی چین« بمیری

 دار این مملکت د،تند و ...احزاب کمونی،ت استخواخ

  د م ب ود . جزنوی بیژنطرفداراخ « ق گروه یک»خوب او یک چنین تیپی بود. جزو 

  مط رح م ی کردن د   مواف ق احمدزادهقطرفداراخ « 2گروه »زیاد با نظرات خاصی که 

نبود. حتی  به خصوص در داخل زنداخ دم   دیده می ش د ک ه در ن و  مناس باتش ب ا 

د،تند   مورد عالقه او د، تند  بیژندای سازمانشاخ   بچه دایی که طرفدار خود بچه

چیزی در درونش طور بود. اما با این دمه  نیو با آنها مناسبات خیلی نزدیک دارد  دم

وف ادار مان ده. فک ر  بیوژنبود که نتوان،ت با اکثریت بیاید. خودش فکر م ی ک رد ب ه 

 بیوژنو یارانش که اکثریت را تشکیل دادند   در واقع در رون د ت  ول از  فرخکرد می

 طور دم د،ت .   و به نظرات دیگری رسیدند. و به نظر من این گاشتند

ی ک  فورخالبته به طور کلی امروز دم شادد د،تیم در خود بدن ه و ک ل س ازماخ  

دای رس می مقدار تمایز فکری دارد و به دمین عل ت د م ای ن روزد ا در موض عگیری

تاثیر ب،زایی گااشت.  فرخ جایگادی ندارد. ولی آخ زماخ نگرش فرخسازماخ   نظرات 

فاص له  فورخو « اکثری ت»وف ادار بمانن د   از  بیژنک،انی که می خواستند بیشتر ب ه 

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  

توان،تند خودشاخ را قانع کنند. و بااخره آنجا را نمی پ،ندیدند و عل ی ال ، اب نمی
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تری داشتند می رفتند تا مب ادا گرفت ار س ازش ش ده یکالدمراه ک،انی که موضع راد

  باشند!

 

 که در حزب. بعد از افتد؟ در صورتیهای متعدد اتفاق میان انشعابیین فدایچرا در ب

رسـد و یبه مرز اخراج م یندرکرج اسیاانقالب اختالفات  زیادی وجود دارد ،مثالً 

ه ک یزیادی وجود دارد ولی حزب به انشعاب نمی رسد،  در صورت  یهای درونا  بحثی

ه کـشـوند یه مکـتهکشوند و اقلیت آن قدر تیخودشان سه تکه م «تیثرکان اییفدا»

 ندارند .  یخیگر حضور تارید یحت

 ام در حزب چه بوده است؟کن استحیعلت این همه انشعاب در سازمان، و ا

 

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

مبانی ایدئولوژیکشاخ ب ود.  دا حضور داشتند. به گماخ من علت حضور کمرنگشاخآخ

ای تردی د م ن در صداقتش اخ ذره ـ من د  ص ادق اینها جوان اخ ب، یار پرش ور  عالقه

و عاشق سوسیالی،م  ولی سوسیالی،م را نمی شناختند. یک عشق به شدت   ـکنم نمی

ه شورانگیز عاطفی ولی بدوخ اینکه منطق دیالکتیکی دمرادش باشد. اینه ا غالب ا مطالع 

ئل نکرده بودند یا اگر کرده بودند   مطالعاتشاخ کافی نبود. در روند برخ ورد ب ا م، ا

د  ایی از ل   ام ج  رم گرفت  ار تزلزلسیاس  ی اگ  ر مب  انی عقی  دتی م،  ت کم نباش  د ا

 شوند .موضعگیری سیاسی می

وقتی با پدیده دای متغیر بیرونی مواجه می ش وند و د ر روز ن، بت ب ه د ر ام ر 

ا ی سیاسی بای،تی موضعی بگیرند    دلمشغولی اینکه اگر اینجا یک مقدار کوتاه بیای د 

  شود؟ این دلمش غولی د ا  آنجا کمی تندتر برود آیا از آخ مبانی عقیدتی اش دور نمی

ا این نگرانی سب  می شود به راحتی نتوانند بنشینند با دمدیگر ب ث بکنن د و قض یه ر

 بشکافند. اگر می بینند منطقشاخ رسا نی،ت با ک،انی که تواناترند   مشورت کنند. 
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بار نیامد مش کالت  ن دمه عالقه که به من داشت   یکیبا ا محمودی دمین رفیق ما

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 

 شد .  یده میتری کش ناخ دارم که به راه منطقییمن اطمآرمانش داشت   

ا ر کینها اصال مقوات تئوریدانم . ا یم کیدئولوژیا یمبان نیرا دم نهایامن مشکل 

.. کال بودخ .ینند. ص بت رادکن بییاستی را که اتخاذ کردند تبیخوب نمی دان،تند تا س

نک ه روی بخ ش یام دخ و ... اس ت . ب دوخ ایکوتاه ن  انقالبی بودخ ... مصال ه نکردخ 

  اشند.دا کرده بیپگادی یپا  و کش کاری شده باشد یتئور

 

     و  یامسـئله کیا در یبازد ، در انتخابات یحزب م کی ی،  وقتعمویی آقای ،

ردنـد و که از خودشـان انتقـاد کـ یحزبـ یگردد ، آن رؤسـایاز آن برم یاقبال عموم

ا یـمنتقـد  یروهـایت را بـه نیمسـئولشـند و کینـار مکعمومـاً رفتند ،یت را پذیمسئول

 سپارند . یگر مید یروهایا نیجوانتر  یروهاین

را  یافتد . حداقل اگر آن بازة زمانین اتفاق در حزب توده نمیه اکم ین هستیما شاهد ا

و دو با سـال پنجـاه و هفـت چنـدان تـوفیری  یه سال سکم ینیبیم ، میریدر نظر نگ

،  اینهـا همـه  جـودت،   جوانشـیر، آقای  طبری، آقای  کیانورینکرده . آقای 

هستند و حزب توده با اینکه آن انتقادات را مـی پـذیرد ـ خودتـان گفتیـد کـه آقـای 

همیشه می گفت که ما از موضعی باید برویم که انتقادات را بپذیریم . ـ چرا  کیانوری

تر کنار نرفتند ؟ به طور کامل رهبری حزب را عوض نکردند و به دست نیروهای جوان

شان کردید؟ خودشان چنین نظری داشتند؟ چنـین ینسپردند ؟ آیا شما این انتقاد را به ا

 هایی انجام شد یا نه؟بحث

 

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

رخ  یگ ریخ اص د م، ئلهشود ی ا مشکلی پیش می آید   احیانا سوء استفاده مالی می

د ا مث ل ددد. در اح زاب معم وا انتق اد در ارگاخددد  آخ وزیر مربوطه استعفا مییم
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شوند ین مییتع یخ بعدم،ئوا یانتخابات یآنجا طگیرد. و در کنگره یا پلنوم انجام می

نندگاخ در آخ کتک  شده اس ت . ح اا اگ ر ش ریتعق رانیحزب توده ا وه درین شی. ا

ین ای ن چنین ی را انتخ اب م، ئولدای بع دی  ب از مثالً پلنوم چهارم و پلنومدا  ارگاخ

که با ای ن نظرگ اه  کنند    این بیشتر مربوط به شرکت کنندگاخ در آخ پلنوم داستمی

 کنند. من م،ائل رابیشتراز این زاویه م ی بی نم ک ه چ وخ در ردب ری ح زب  عمل می

دای تر ب رویم س الی ا ق دری عق    13۵7تقریبا در تمام مدت حیاتش تا قبل از سال 

یک فراک،یونی،می وجود داشت که دو جناح یا دو نظرگاه و دو بینش را   ۵۶و  13۵۵

ند  انتقادات غالباً متوجه بخشی از ردبری بود و چوخ بخشی  بخ ش کردنمایندگی می

دنگام برگزاری گرددمایی دا   طبعاً سنگینی کرد   در جریاخ انتخاب  دیگر را متهم می

شد که تا حدودی خودش اخ را از آخ ای رادات و انتق ادات مب را آراء متوجه ک،انی می

 نشاخ می دادند. 

ه در ک د  ابتدای کار و با رفقایماخ در میاخ گااشتیم. چرا آنچه که مورد ایراد ما بو

مند به ادامه فعالیت سیاسی در چارچوب دمین حزب سیاسی    یعن ی حقیقت ما عالقه

 بودیم. اما در عین حال از آنچه که سالیاخ دراز در خ ارج از کش ور حزب توده ایران

ن ک ار مند بودیم بدانیم که ای قهبر اینها گاشته بود  به دور بودیم و به طور طبیعی عال

ه اساسی   یعنی انتقاد از آخ اقداماتی که بای،تی حتما به آخ پرداخت ه م ی ش د  چگون 

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 

دا مه اجرت ط وانی متوجهشاخ بوده چه وضعی پیدا کردند؟ این اخ ک ه بع د از س ال

اگر  واند آیا دماخ ک،انی د،تند که در مظاخ انتقادات بودند ؟ ه ایراخ بازگشتهاکنوخ ب

 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 

راه و دمگ ام در اکثریت و بیش تر دم  دای اصلی را داشتند  یتم،ئولخارج از کشور 
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و ... بودن د   گرود ی ک ه ق بال در ای راخ فراک، یوخ  مرتضوی یوزدی  رادمنشدکتر 

دای آخر دور  مهاجرت بود که تغیی ری واحدی را تشکیل می دادند. منتها بعد از سال

ردب ری ح زب ایج اد ش د . ن   در یمع یه به مثابه مشکن   بلی  نه به عنواخ افراد مع

حامالخِ  آخ مشیِ  معین   پیش از آخ دم به عنواخ یک گروه کم تعداد وج ود داش تند  

 یت اساسی می سپرد. م،ئولپلنوم دا کمتر به آنها  یاما آرا

اگر واقعاً تاریخ حزب را مطالعه کنید   متوجه می شوید که م ثال در سراس ر دد ة 

یت م، ئول  اص الً  کیوانوری نجمله رفی ق م ا دکت رچهل  تعدادی از رفقای ردبری   م

 نداشت و به دنبال ت صیالت خودش رفت. 

 

   و  ایـرج اسـکندریتهـران بـود و آقـای  کیانوریهم آقای  ۱۳۳۲ولی سال

 و اینها خارج بودند. رادمنش

 

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

 . حزب تعیین می کرد

 

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

دادیم که آقا این چه وضعیتی است؟  درآنجا آنها کار خودشان را می کردند و زیـاد می

 . و ...  ارتباط نداشتند ایرجبا 

 

  اش اشاره به اختالفاتی دارد ک ه در ردب ری ح زب در در آخ نوشته ایرج اسکندری

    مرتضی یوزدی از یک طرف   و دکتر احمد قاسمیو  کیانوری داخل کشور بین دکتر

. آنه ا در   از ط رف دیگ ر وج ود داش تجوودت و دکتر بهرامی   دکتر عُلُوی مهندس

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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دا منعکس از این نامه یکنم در تاریخ دم برخو فکر می  ـ یافت دایی بازتاب مینامه

شد  آنها طبعاً جان  طرفی را می گرفتن د ک ه در و به  آنجادا کشیده می  ـ شده است

 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 

   درموضع ص  یح ق رار گرفت ه ول ی رقی آید که یک طرف داند. م،ائلی پیش میمی

ی ن اخی زد . د ر وق ت بیشتر به ل ام رقابتی که با آخ دارد  به مقابله با آخ نظر بر می

درست مث ل ی ک غ د  چرکین ی اس ت ک ه  بیماری در ردبری در حزب به وجود بیاید 

 اس ی  غالب اً ب ه م واردبرد. یعنی به جای پرداختن به م،ائل اسدا را ت لیل میانرژی

 رسند. اختالف می

می بینی د ک ه اگر اسناد پلنوم دای دور  مهاجرت رفقای حزبی ما را بررسی کنید  

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 

دبیراول حزب می شود. اصالٌ  کیانوری دکترو  شکیلتگیرد   پلنوم شانزددم شکل می

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 

متعهد شده بودند که آخ را به داخل منتق ل نکنن د. فراک،یونی،م فعال بودند ولی اینک 

 اش می شود. ای را داشته  گویی عادت ثانویدا این چنین شیوهاما ک،ی که  سال

  که ایشاخ د م خاوریاما رفقایی که در داخل بودند  چه ما شش نفر  چه رفیقماخ 

سال زنداخ کشیده بود و دمراه ما بیروخ آمد  نظراتی از نو  نظ رات م ا داش تند .  14

منتها نه با این ترکی  . به علت اینکه ما یک وجوه مشترک دیگر ی داش تیم. ع الوه ب ر 

ک ردیم   آخ سالیاخ درازی که دمه جا با دم بودیم  غالباً وقتی یکی از ما اظهار نظر می
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خود شده باشد  خودب ه یقبل یگوییم. نه اینکه دمادنگمثل اینکه نظر بقیه را میدرست 

 طور بود.نظر آنها دم دمین

 

  .یک برآیندی بیرون آمده بود 

 

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

ل از ما به عمل بیاورد  در زنداخ ع اد دای آخرزنداخ ما ساواک اقدام کرد ت بیبیسال

 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 

 انددای اینها عجی  شبیه دم است! اصال درست مثل اینکه قبال با دم تبانی کرده حرف

 جور جواب می ددند!دا از آنها می شود  حاا اینکه فردا این سؤال

دا با دم فکر کرده و به نتایجی رسیده ب ودیم . د یچ ق راری د م ب ا د م خوب ما سال

نگااشته بودیم. به نتایج مشترکی رسیده بودیم. درست است که در کدام دوی ت خ ود 

یگانه ب ود. در برخ ورد ب ا س اواک و و شیو  استدال خودماخ را داشتیم  ولی اصل  

م بودکه ما چگون ه برخ ورد خ وادیم ک رد و چ ه داد   معلومزایا و وعده دایی که می

 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

ل  ام توان،ت شدت و ضعف داشته باشد که نه ب ه در واقع نظرات مشترکی بود. می

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  

بود و آنچه موج  شد که در چارچوب ردبری حزب ب ه فعالیتم اخ  یمشترک و واحد
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. تعهداتی بود که تعه دات رفیقان ه ب ود. دای مناسبی بود که شنیدیمادامه بددیم  پاسخ

  به اصطالح   خالف گویی و تامین رضایت طرف نبود. ما ب ه رفقایم اخ واقع اً  م،ئله

اعتماد داشتیم. به خصوص اینکه وقتی عطفی به گاشته و موارد اختالفی که بین رفق ا 

اد م ی کردن د و دیدیم که در واقع اینها ک،انی بودند که غالب اً انتق کردیم  میبوده می

 گرفتند.بیشتر در معرض رفتاردای غیر منصفانه قرار می

 

  تقصـیرها   ؟مرداد ۲۸یعنی خودش را بری می دانست از جریانات  یانوریک یآقا

گذاشـتند مـا کُـنش خیلـی گفـت اینهـا نمیو ...  می بهرامـی انداخت گـردنرا می

 یت را می پذیرفت ؟مسئولجویانه داشته باشیم؟  آیا در آن جریان مبارزه

 

  مرداد یک وجه دیگری دارد. ص بت بر سر این نی، ت  2۸ م،ئلهاساساً برخورد با

 که عدم دخالت یا ت رک یا وارد اقدامات عملی شدخ یا نشدخِ حزب متوجه این فرد ی ا

 سیاست کلی اتخاذ و ت لیل و منطقی دم برایش ارائه شد. کیآخ فرد است. 

ی ل نظرات ی ب ود و تما حزب تووده ایورانالبته دماخ زماخ در تشکیالت اف،راخ 

زیادی به اقدام عملی وجود داشت. ردبری حزب از اطالعات بیشتری برخوردار ب ود . 

دای ج دی ب ه س راخ ی توان، ت آس ک ه می را داییما تواخ نظامی خودماخ و پُ،ت

دیدیم. نیروی نظامی ما آنچناخ نبود که واقعاً قدرت نظامی کودتاچی اخ می  کودتا بزند

نکه سازماخ مخفی ب ودیم و در نق اط ح، اس حض ور را دردم بشکنیم. امابه ل ام ای

ی ا  زاهدیتوان،تیم کودتا را بی سر بکنیم   تقریباً. مثال ای میداشتیم   برای یک دوره

توان، تیم از ب ین بب ریم. ب رای ی ک را م ی  آزموودهس ردن  یا  باتمانقلیچاحیانا 

 شد. اما بعددا معلوم شد چقدر این کودتا   پی داشته است!ای کودتا گیج میمرحله

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 
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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 

یک اف،ر   به ارتفاعات بی بی شهربانو ی ا دره د ای ین حزبی   زیر نظر م،ئولای عده

دا م،لط بودند  جز بازداشت البرز برای تعلیمات نظامی   در حالی که دمه جا ژاندارم

و دستگیر شدخ رفقای ما دیچ پیامدی نداشت. مضافاً اینکه رفته رفته ق انع ش دیم ب ه 

 بکنیم.  توانیماینکه بدوخ دمکاری نیرودای ملی   ما دیچ کاری نمی

و روزنام ة « نیروی سوم» مرداد   2۸ببینید دوستاخ عزیز  دو روز قبل از کودتای 

ان د. اینه ا خودش اخ دا عل م کردهایکودتا ترفندی است که توده» نوشتند که « شادد»

خوادند کودتا کنند . زیر ل وای کودت ای امپریالی، تی   کودت ای درب ار  خودش اخ می

حاا شما در نظر بگیرید ک ه س ازماخ نظ امی « بگیرند.  مصدقخوادند قدرت را از می

وارد عمل می شد  آیا واقعاً با موضعگیری دوستاخ ملی ما  پس از  حزب توده ایران

 کرده بود  این اقدام حزب راه به جایی می برد؟  مصدقبه  هندرسونتهدیداتی که 

گفتند حزب توده ب رای تبرئ ه ای دمه میااخ دیگر اسنادش فراواخ است. یک دوره

گ ر مش خص ش ده یکند. اما امروز دعملی خودش  این مطال  را مطرح میو توجیه بی

تا اگر کودت ا است که امریکا   حتی در دم،ایگی ایراخ   نیروی نظامی ب،یج کرده بود 

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 

دایی ب ین ص  بت از اینکه چه می گارد و چ ه مصدق عملیات بشوند. قاعدتاً بای،تی

داشته باشد ؛ ک ه بخش ی از آخ در ت اریخ  یشتریو او گاشته   اطالعات ب هندرسون

 منعکس شده است . 
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دد د   روز می مصودقپس از دشداردای تلفنی که حزب در مورد خطر کودتا ب ه 

بزرگت رین »به حزب توصیه می کند ک ه  خدابندهاز جانبی  توسط  مصدقمرداد  27

توانید بکنید این است که به دم ة افرادت اخ دس تور بددی د برون د در کمکی که شما می

خوادد کودتا بشود و ازم است یعنی درست آخ موقعی که می« شاخ بنشینند! یداخانه

دا تخلیه بشود . و از آخ طرف دم ب ه فرمان دار دا پر از مردم باشد  خیاباخخیاباخکه 

 یرین موض عگی ل ای ددد در گونه تجمع س رکوب بش ود! دلنظامی تهراخ دستور می

 او مربوط بود .  یت طبقاتیبموقعاناً یو نیز اح هندرسون  به دیدار  مصدق

دا کش یده ش ده ب ود  ول ی ح زب با اینکه نیرود ای عم د  ح زب ب ه دروخ خان ه

با واقعیت منطبق نی،ت. بنابراین برای دش دار دادخ   مصدقدان،ت که این دستور می

بی،ت دزار یک سل،له میتین  دای موضعی برگزار می کرد. یعنی به جای اینکه ده یا 

شدند. یکی نفر در یک گرددمایی جمع بشوند  پنجاه نفر مثالً جلو سینما ایراخ جمع می

ای . تا می گفت کودتا...نیرودای نظامی از چهارپایه باا می رفت . یک مجال چند دقیقه

ریختند و اینها به کوچه پس کوچه دا فرار می کردند. ص د مت ر  دوی، ت مت ر آخ می

ای،تادند و از این میتین  دای موضعی برپ ا م ی کردن د. در دیگر می طرف ترچند نفر

 یوقت  یعن یدمین جریاخ   نزدیک به ششصد نفر از کادردای حزب بازداشت ش دند. 

اص الً   یحزب مخف کیشوند   ارتباطات یادر بازداشت مکر ششصد نفر ینظ یه رقمک

 شود ! یگ،،ته م

ه اشتیم و نظرات ی ک ه رفق ا داش تند  ب ا توج ه ب ایّ ال   طرح انتقاداتی که ما دعلی

وعده اینکه باز دم در جزواتی به این نقاط گرد ی   ک ه م ورد توج ه دیگ راخ د، ت   

د پرداخته خوادد شد ودمچنین اعتمادی که ما ن،بت به رفقایی که به ایراخ آم ده بودن 

 داشتیم  موج  شد که ما دمکاریماخ را ادامه بددیم. 
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    ها پراکنده است . ، سؤالعموییآقای 

تشکیالت بود و آمد پیوندها را بـر قـرار بکنـد،  مسئولآمد ایران،  جوانشیروقتی که 

 -البته چیز خاصی نیست و سـندی هـم وجـود نـدارد -یک عده از قدیمی های حزب

هست، ما نمی آییم عضو حزب بشویم! علت آن هم این اسـت  جوانشیرگفتند تا می

 را گذاشت و در رفت !  روزبهکه او 

ی یـخواهم از شما بپرسـم. آیـا واقعـا چنـین تلقحاال این مطلب درست است یا نه، می

آمـده مـا  جوانشـیروجود داشت؟ این تلقی منفـی، کـه چـون  جوانشیرنسبت به 

 آییم؟نمی

 

 من دقیقا این کند. زنند  با واقعیت تطبیق نمیمی جوانشیردایی که به رفیق این اتهام

ام! ولی این اندیشه در میاخ بعضی از کادرد ای ق دیمی ح زب عبارت را درگز نشنیده

ما این ک،انی را که از مهاجرت آمده اند قبول نداریم  ما ک،انی را قبول داریم »بود که

کردن د  ح زب اینه ا که در ایراخ ماندند  یا در زنداخ بودند یا بیروخ زنداخ مب ارزه می

 « نها نی،تند! د،تند. آ

کرد  در واقع ب ا ل  ن خیل ی م ودنی دم دمین ص بت را می مؤمنیمنجمله  آقای 

ی ک ی ک  « که یک پشت دم انداز است! آخ یکی....!  کیاکه غول نی،ت!  طبری»گفت می

برد و خودش را خیلی شاخ به عنواخ ک،انی که در سطوح نازلی د،تند  نام میاز دمه

  اگر واقعا اصل   مبارزه است بای د رف ت  باقردید! من به او گفتم : ببین خیلی برتر می

ای ن باش د  آخ »رد. والّ ا اگر ایرادی دم د،ت   باید رفت داخل  ای راد را ب ر ط رف ک 

خودم اخ چ ه ک، ی « نباشد  من باشم  خودم اخ بنش ینیم ح زب را تش کیل ب ددیم... 

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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 بت و از او دع وت دیدم  وقتی رف تم ب ا او ص  منصفمن داوری منصفانه را در 

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 

گفت: به نظ ر م ن ح زب ب ا کرد! میواقعا خیلی منصفانه داوری می منصفکردم  می

س ازد  مش ی لیت علنی و با شعاری که امک اخ فعالی ت علن ی را مق دور میرادکار فعا

درستی انتخاب کرده است  اما صادقانه بگویم که من دیگر ادل کار نی،تم! ولی تبریک 

اید  حاا آماده د،تید ک ه گویم که شما بعد از سالیاخ دراز که از زنداخ بیروخ آمدهمی

 و خ،ته نباشید!  قدم بردارید و کار کنید. زنده باشید

اش خوادم ادامه بددم. حاا اینک ه انگی زهگوید من دیگر نمیخوب  ببینید! رفیقی می

اش را ن دارد  ی ا واقع ا در دروخ   گوید که حوصلهگوید و میدقیقا دمانی است که می

ی ن اددد؟ نمی دانم  ولی دایی دارد که امکاخ دمکاری با دیگراخ را به او نمیدلچرکینی

 جور برخورد می کند! 

را  نپ،ندیدم! یک نو  خ ود خ وادی ج دی در  مؤمنیباقرمن اصال ن وه برخورد 

رسید این بر خورد او بیشتر جنبه شخص ی دارد. ی ک ی ک دارد او دیدم که به نظر می

آخ طور اس ت   جوانشیراین طور است   کیانوریغول نی،ت   طبریکند: مقای،ه می

ب وده  رادمونشتا حدودی ... بهترین شخصیت حزب در طول تاریخش  دکت ر  بهزادی

 است و دنوز د،ت ...! 

کرد! با اینک ه  عباسعلی شهریاریدرباره  رادمنشآخ دم با آخ خطای عظیمی که 

حتی زمینة آمدخ م امورین س اواک را  شهریاریدشداردای جدی به او دادند که آقا  

دا آخ م امور را به خارج   برای ترور شمادا فرادم کرده است! و با ای ن ک ه ش وروی

ج دی  رادمونشرا اعتراف کرده بود  ب از  م،ئلهدا این گرفته بودند  او پیش شوروی

 جومو حکو  خواوریارشی که برای م، افرت رفق ا در گز شهریارینگرفت! یا اینکه 
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شرایط انقالبی در ایراخ به وجود آمده است  و رفقا باید بیایند و »رده بود که  کفرادم 

کرد که اینها را بکشاند ل   م رز داشت زمینه فرادم می« به زودی انقالب رخ می ددد! 

آوردن د  س ر اینه ا  تیموور بختیوارو بگیرند ت ویلشاخ بددند! دماخ بالی ی ک ه س ر 

 بیاورند.

 

    درباره او نوشت: آن مرد تنها... راد منش ترکبعد از مرگ د مؤمنی 

 

   «داد یبله   به در جهت یک چنین دیداردایی  این زمینه را به دس ت م « ... مرد تنها

دا روی دم رفته نظر م، اعدی ن، بت ب ه رفق ایی ک ه در مه اجرت بودن د  که قدیمی

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 

یشاخ بعد از آخ دم که حزب پا گرفت   تعداد توان،تند ادل مبارزه باشند . کما اینکهمی

 آمدند. 

 روزبوه»دایی بود  ولی من به این شکل ک ه ح،اسیت جوانشیرن،بت به رفیقماخ 

د م در  جوانشویردستگیر شد   متقینشنیدم! ولی شنیدم که وقتی « را گااشت و رفت

آیم اینج ا و فردا می»را دید و به او گفت که  جوانشیر  زیبایی علیدماخ خانه بود و 

منتظر ف ردا نش د  دم اخ موق ع ت  ت عن واخ چ ای  جوانشیر« کنم. با تو ص بت می

ای بر این عقیده د،تند ک ه در آوردخ به اتاق دیگر رفت و از در زد بیروخ و رفت. عده

 را فرستاد خارج که به عنواخ مامور اینها کار بکند!  جوانشیرواقع ساواک 

ی پاره ای از رفقای قدیمی ما وجود داشت. اما من معتقدم که یک چنین تردیدی برا

زرنگی کرد و توان،ت خودش را از چن   س اواک نج ات بدد د و  جوانشیرنه  واقعا 

ای دم وجود ندارد که نشاخ بدد د ق دمی علی ه ح زب خیلی فعال کار کرد و دیچ قرینه

 خرین ل ظه دم با صداقت کامل مبارزه کرد! برداشته است. تا آ
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دارم. آخ  تهمت ی ک ه دیگ راخ ب ه او  جوانشویرالبته من خودم انتقادی ن، بت ب ه 

را ب ه  جوانشویربرخورددای  گاه بینم  امازنند را ناشی از دشمنی و خصومت میمی

 دیئ تپ،ندیدم رفقایی که در س طح دیدم! من اصال نمیمی کیاصورت تبعیت از رفیق 

کند  خیلی راح ت نظرش اخ ع وض می یک ص بتی کیا  وقتی که رفیق سیاسی د،تند

درست است  باید  کیابشود! طبعا من عقیده داشتم که حتی اگر در موردی   نظر رفیق 

 با دایل قانع کننده  آخ را بپایرد. 

ای با اعتماد مطلقی که به حزب دارد  وقت ی یک وقت د،ت که یک رفیق ساد  توده

رود! و از این بابت لطمه زیادی د م پایرد و میشود چشم ب،ته میردنمودی داده می

. اما یک وقت د،ت که رفیقی در سطح ردبری است   آنج ا ای ن شودحزب نمینصی  

 شود  ناشی از این است ک هی از آخ یاد میخرد جمعی  که این قدر به بزرگی و به نیک

ش ود. ریزیم و حاصلش آخ نظر ص یح و درس ت میما دمه نظراتماخ را روی دم می

وجه خوادد باشد   اگر استدالش قانع کننده نباشد  به دیچدر مقابل من  درکس که می

 نباید بپایرم! 

ر ش ده ب ود ؛ و خ وب  ای از رفقای ما ریش ه دایک چنین روالی از گاشته در پاره

ای از دبی راخ   پ اره دیئ تسیاسی و  دیئتدیدم در شد   اما من به خوبی میب ث می

دای باایی که واقع ا دا و تواناییتی  با تمام ظرف جوانشیررفقای ما  منجمله رفیقماخ 

 شد.می کیاداشت  زود پایرای نظر رفیق 

 

     تشکیالت کل بودند؟ مسئولایشان 

 

   بله 

 

     مسـئولاز همان زمان  پلنوم شانزدهم؟ یعنی وقتی به ایـران آمدنـد، بـه عنـوان 



  

27۸ 

 تشکیالت آمدند؟

 

    . م، ئولدر واقع ابتدای کار دم به عن واخ  جوانشیرنه   در اینجا تق،یم کار شد 

سیاس ی انج ام  دیئ تتعیین شد.  ولی در تق،یم ک اری ک ه در « نامه مردم»روزنامه 

ب رای تش کیالت  جوانشویربرای بخش مطبوعات و  بهزادیگرفت  تشخیص دادیم که 

 تر است. مناس 

   
 

19/
12/

۸2 

 

    ه بـا کـالس مشـترکی ، پلنـوم هفـدهم و اجـرسیممی ۱۳۶0به فروردین سال

 ایرج اسکندری. یکی از کارهایی که در این پلنوم انجام شد ، اخراج دییان داشتیفدا

 بود، درست است؟

 

  ایورج اسوکندریپلنوم دفددم   پلنوم وسیع حزب بود که طی آخ از کاندی دا ک ردخ 

نبود! چوخ پ یش از « اخراج» م،ئلهسیاسی خود داری شد  و  دیئتبرای عضویت در 

ول ی بود .  ایرج اسکندرینفر عضو داشت که یکی از آنها رفیق  1۸سیاسی  دیئتآخ 

ته راخ »ایشاخ شیوه دای مغایر با مبانی حزبی در پیش گرفت که از مصاحبه با مجله 

از  اسوکندریشرو  شد. بعد ازاینکه به توصیه حزب و موافق ت خ ود رفی ق « مصور

بپ ردازد « کاپیت ال»ایراخ رفت  قرار بر این شد که در آلماخ دموکراتیک به ترجمه بقیه 

ب ه خ وبی ب ر  رفیوق اسوکندریین ترتی  اقدام مفید و موثری انجام ددد که از و به ا

ک ه « کاپیت ال»آمد. با توجه به ت،لط بر اقتصاد و آشنایی با زباخ آلم انی و کت اب می

جلد اولش را دم خودش ترجمه کرده بود و اینکه کار مفید دیگری نمی توان،ت بکن د   

 با این قرار به آلماخ رفت. 

ب ه ات ریش  رفیوق اسوکندریگزارشات متعددی از خارج به حزب می رسید ک ه : 

رود و در م افل گوناگونی که دمه جور آدم د، ت   م ی نش یند و ص  بت د ایی می

کند. بعضی می گویند م،تی و راستی! در واق ع کند که معموا در حالت طبیعی نمیمی
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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 

سیاس ی موض عگیری  م، ئلهوقت ی  در ج ایی در م ورد ی ک سیاسی اس ت و  دیئت

 تلقی می کنند.  حزب توده ایراندا اظهارات او را به عنواخ موضع کند  شنوندهمی

تاکر تشکیالتی داده شد ولی ترک نش د. ای ن ب ود  اسکندرییکی دو دفعه به رفیق 

یت از م، ئولنتیجه رس یده بودن د ک ه ای ن که رفقا اصال قبل از برگزاری پلنوم به این 

یت را پلنوم به او داده بود  طبعا پلن وم م،ئولسل  بشود. و چوخ این  اسکندریرفیق 

 دم باید پس بگیرد. 

پلنوم دفددم که برگزارشد  در می اخ کاندی دادایی ک ه مط رح ش دند   اس م رفی ق 

رو ش د! حت ی روب ه یب ینبود. که از طرف شرکت کننده دا ب ا اس تقبال عج اسکندری

سیاسی به ش دت ب ا  دیئتک،انی موضو  اخراج از کمیته مرکزی را پیش کشیدند که 

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

میته مرکزی  ندارد.چوخ کمیت ه مرک زی منتخ   کنگ ره را از ک اسکندریاخراج رفیق 

است و فقط کنگره می تواند سل  صالحیت بکند.  ممکن است بت واخ تعلی ق عض ویت 

سیاس ی ح اف  دیئ تکرد  ولی ما ای ن ک ار را درس ت نم ی دان یم و فق ط ایش اخ از 

 شود. یم

 دیئتسیاسی متشکل از اعضای فعال کمیته مرکزی د،تند و مرت  به  دیئتچوخ 

ددند تا کاردای روزمر  ح زب را انج ام بددن د ی ا احیان ا ب ه عن واخ دبیراخ جهت می

سخنگو  نظرات و مواضع حزب را تش ریح بکنن د  ب ه دم ین عل ت ب ود ک ه در پلن وم 

سیاس ی قبل ی را در  دیئ تدبیراخ   دو نف ر از اعض ای  دیئتسیاسی و  دیئتدفددم  

 .صفریبود    دیگری رفیق  اسکندریق لی،ت کاندیدادا منظور نکردند. یکی رفی

 

  ه از کـم یدیرس یجیم به نتایت حزب داشتین سه ساله فعالیه دربارة اک یما در بحث
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گـر ید یهاه گروهکی)در حالو عدم انشعاب در حزب بود  یالتیکآن جمله انسجام تش

، پشـتوانه  کیدئولوژیـنسـجام ابه خـاطر ا به نظر من نیردند( و اکیانشعاب ممداوم 

 و ... بود . «برادر بزرگ»، پشتوانه یارک

نداشـت! مـثالً رقابـت  یخوش یرونما یلیه خکحزب بود  یمسائل داخل یسر کیاما 

خ نوشتنش بهار یه تارکچاپ شده  یطبراز  یدیتاب جدک.  یانوریکو  یندرکاس

 یهاتهمت یار مورد حمله قرار داده و حتیرا بس یندرکاساست و در آن  ۱۳۶0سال 

 یهـاد تهمتیـه نباکـها سـتیسکه مارکـاست  ین در حالیبه او زده است! ا یاخالق

 ییت اخالق ، به خاطر دشـمنین عدم رعایرسد ایگر بزنند و به نظر میبه همد یمذهب

 یانوریـک ترکاش با دیرهبر یکیه ک یفیف با هم داشتند؛ دو طین دو طیه اکبوده 

تـر ک... به هـر حـال رفتـار د یهم ناراض یا. و عده یندرکاس رجیا با یکیبوده و 

 شده بود. یو شخص یستیپراگمات ی، رفتار یانوریک

ا یشد؟ آیانجام م یانوریکتر کدر قبال رفتار د یو دوستانش ، مقاومت رجیا ر ازیا غیآ

  گرفت؟یل مکقدرت در داخل حزب ش «شدن یشخص»مهار  یبرا یونیسکفرا

 

  چن ین  طبوریمن،وب شده است  تردید د،ت! رفیق  طبریدر اصالت کتابی که به

در ح زب وج ود « شخص ی ش دخ ق درت»منش و ادبیاتی نداشت. دیگ ر اینک ه اص ال 

 نداشت.

 گ اه 13۵7  باند بازی  دسته بندی و... تا قبل از س ال پرداختن به مقوله فراک،یونی،م

متعدد حزب  حتی تا پلنوم شانزددم   بیانگر ای ن اس ت دای در حزب بود! اسناد پلنوم

که یکی از عمده ترین م، ائل دس تور ک ار پلن وم د ا رس یدگی ب ه ام ر اختالف ات در 

ی ا حت ی در دروخ  –ردبری حزب بوده است. از بدو تاسیس حزب این حالت دوگان ه 

اردشویر وج ود داش ته . ی ک گ روه  -این دوگانه دم باز یک نو  تق، یم بن دی دیگ ر

  یوزدی  رادمونش  و طرف دیگ ر قدوه و کیانوری  عبدالصمد کامبخش   آوانسیان

 . روستا
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د ا ب ین ای دمنظریدا ی ا گون هجاییو ممکن بوده در گار زماخ احیانا نوعی جابه

بندی و فراک،یونی، م و ای ن برخی از این افراد پیش می آمده  ولی در کلِ ای ن دس ته

 روابط و این نگرش و ... تغییری ایجاد نمی شد! 

ات علن ی ح زب اما به طور قطع به شما بگویم که بعد از انقالب و پس از تجدید حی

دایی در ردبری حزب نبود! اخ تالف نظ ر ب ود    چنین دسته بندی۵۸و  13۵7در سال 

ایورج ح زب    یولی دسته بندی نبود. مثال ب ه ط ور ب ارز  دو نف ر از اعض ای ردب ر

اش در ش کل کل ی   نظرات متفاوتی با بقی ه داش تند . البت ه حمید صفریو   اسکندری

کردند  ولی چنین نبود که دمیش ه ب ا د م بقیه دم در م،ائل دیگر اختالف نظر پیدا می

یک نظر و  کیانوری مثال آقای ای موارد  اختالف نظر داشته باشند. ممکن بود در پاره

نظر دیگری داشته باشد. این در یک موردِ مع ین ب ود  ن ه اینک ه اینه ا  حجریرفیق ما 

یک نظر  کیانوریو  حجری متعلق به دو نگرش متفاوت باشند. جای دیگری ممکن بود

نظ ر دیگ ری داش ته باش ند. ول ی دمیش ه در نتیج ة  شلتوکیو  عموییمشترک    و 

اساسا موضعی متفاوت با س ایر رفق ای  حمید صفریو  ایرجنهایی دمنظر بودند. اما 

 ردبری داشتند. 

 

   ؟ لیبرال بودند؟ عموییموضعشان چی بود آقای 

 

 نگرش فرقوی داشت. در واقع اینه ا دن وز از گاشته  حمید صفریلیبرال بود.  ایرج

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 

دا نبودند  مطلقا! اختالف نظر پی دا ن بازییردبری بودند. اعضایی بودند که اصال در ا

ح،اب باز  م،ئلهای،تادند. ولی روی این می کردند  جدی دم بود  روی نظراتشاخ می

 کردند که فردا دم برای روابطشاخ با دمدیگر این را به ح،اب بگاارند. نمی
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 د ا اخ تالف نظ ر م ن ب ا رفیقم اخمن واقعا این را به جد م ی گ ویم  بعض ی وقت

خ وادیم دع وا چناخ باا م ی گرف ت ک ه گ ویی می جوانشیریا مثال با رفیق  انوریکی

کنیم! ولی از جل،ه که بیروخ می آمدیم   دماخ رفیقی بودیم که با دم ب ودیم. و اص ال 

م ت ا درجل، ه یم  او را دمنظر خودم اخ بکن یببینم فالنی را یبه فکر این نبودیم که برو

 جا تمام می شد .آینده دو نفری مقابل آخ یکی بای،تیم! نه   در چه بود دماخ

خواست سفری به خارج بکند. آمد خصوصی با می صفریکه رفیق ما  آیدیادم می

دبیراخ داشتیم  به کلی مغایر بود. من  دیئته با آخ دمنظریی که در کمن ص بت کرد  

نظرات ی دارد ک ه ب ا  صفریرفیق ما »دبیراخ مطرح کردم که  دیئتدر اولین جل،ه در 

دبیراخ مطرح بکند  دیئتمن در میاخ گااشته. من به ایشاخ پیشنهاد کردم که این را در 

ن ه   ن ه   آخ ی ک ص  بت »  س رخ ش د و گف ت  صوفریک ه «  و حاا می خ وادیم... 

آدرس را » ک رد و گف ت جوانشویرنگادی به  کیا که« خصوصی بود و جدی نبود و... 

 « داند با این رفقا از این کاردا نمی شود کرد! نمی صفریعوضی رفته! 

دا نی،تیم و در قدر د م خوب   واقعا ما در عمل ثابت کرده بودیم که ادل این بازی

  ب ا صوفری  ب ا ایورج  با کیاکه روابط رفیقانه با درکدام از این رفقا داشته باشیم  با 

و... این اصال ربطی به موضع رفیقی که در ردب ری د، ت ن دارد. خ ود ب ه  جوانشیر

دا ممکن است با یکی دیگر گرمتر باش ند. ای ن خود  به ل ام خصوصیات اخالقی  آدم

 خیلی طبیعی است. ولی این دیچ نقشی در آخ دمادنگی جمعی ندارد. 

که  دمه آخ را پایرفته بودیم  یک اص ل در ردب ری اس ت و د یچ « ردبری جمعی»

بای د عن واخ بش ود و د ر  -چیز دیگر نباید در آخ دخالت بکند. نظرات   در چه د، ت

توان د نظ ر خ ودش را داش ته نظری که اکثریت ردبری گفت دمه بپایرند! در ک س می

ا می کند  باید نظر اکثریت ردبری رباشد  ولی آنجا که به عنواخ نمایند  حزب ص بت 

 مطرح کند. 
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. و  حمیود صوفری  یکی ایرج  خوب  این توسط آخ دو رفیق رعایت نمی شد  یکی

به علت زیر پا گااشتن این اصل دم بود که در پلنوم دف ددم ب ا پ ایرش ع ام و اتف اق 

 کاندیداتوری مل وم نشدند. آرای اعضایی که شرکت کرده بودند   این دو رفیق برای 

   است که رفقای غیر ردبری  موضع خیلی تندتر   از جمله اخراجاصال واقعیت این

ا ن،بت به این رفقا داشتند و شاید اگر ما دم در این زمینه دمنظ ر ب ودیم  برخ ی رفق 

خواس تیم ای ن وج ه نمیآمد که چنین اقدامی انجام بگیرد! ولی م ا ب ه دیچمیبدشاخ ن

در ای ن زمین ه د م   ولیت را زیر پا بگااریم و حتی ت  ت ت اثیر د م موض ع ب ودخاص

« ت، ویه ح، اب»دمرادی بکنیم. چوخ عقیده پیدا کرده ب ودیم ک ه برخ ی از رفق ا ب ه 

 گرایش دارند  و ممکن است از موقعیت برتر کنونی در این جهت استفاده شود! ولی ما

 ای رخ نداد. علت دم چنین حادثه به این گونه مطال  تن نمی دادیم. به دمین

 

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

 های دوران تبعید را داشتند؟اینکه آن رقابت

 

 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 

   ش د  و «تهراخ مصور»ایرج داشتم. دماخ موقع دم که دچار آخ اشتباه   مصاحبه با 

ساندخ پیغامش به ردبری حزب   م ن را انتخ اب دیگر دفتر نمی آمد   برای گفتگو و ر

 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

 و امیرخسوروی بابوک  به ش دت تردی د دارم! ب ه نظ ر م ن ایرج اسکندریخاطرات 
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اگ ر ایورج    اعمال نظر ک رده ان د.  ایرج  در پیاده کردخ نواردای ضبط شد  آذرنور

وجه رضایت نمی داد که خاطراتش این جور دربیاید. بعضی جادایش زنده بود به دیچ

گوی د می کیادربار  مناسبات من و  ایرج اصال دروغ است. مطلق دروغ! یک جا از قول

داد و... خیل ی امتی از م ی عمووییبه  کیا بود و کیاخیلی مورد عالقه عمویی بله  » که 

 « را فرستاده بود م،کو!  عموییحتی دختر 

دختر من دشت ماده بود که من رفتم زنداخ! ایرج امکاخ ن دارد ک ه چن ین دروغ ی 

 بگوید! 

داری بود. ولی برخ ی س عی کردن د با شناختی که من از ایرج دارم  آدم استخواخ

ی ک آدم وف ادار ب ه ح زب ب ود. دنگ ام ایورج اش را این طور جلوه بددند! اصال چهره

می رم!  ای میام و ت ودهای ب ودهواره ت ودهم ن دم »گفت یاستعفا اشک می ریخت و م

سیاسی را شما بب ر ت ا موافق ت بکنن د   دیئتکنم این استعفای من از فقط خوادش می

یعن ی روی آخ ایم انش ب ه « چوخ ممک ن اس ت م ن دچ ار خطاد ای دیگ ری بش وم. 

 یتی نداشته باشد! م،ئولحزبیتش  می خواست یک چنین 

دایی که طی سالیاخ دراز اینها ب ا د م داش تند   ولی با کمال تاسف سابقه برخورد

کرد. نمی کیا وضعی را پیش آورده بود که آخ نو  برخوردی که من با ایرج می کردم 

با اینکه ب ه    درگز!  دوستش دم داشتم؛دشمنیمن با نظراتش مخالف بودم ولی حالت 

و در غی ر اص ولی « مص ور ته راخ»در مصاحبه کردخ با  ایرجدماخ شدت با نظرات 

. م مخ الف ب ودمدر مقابل او د  کیا  شدیدا با موضعگیری عمل کردنش  مخالف بودم

دارتری داش ت . تر بود و مخ الفتش ب ا او دای ل ریش هدقیق ایرجشاید شناخت او از 

 کرد .را ثابت می کیا  ص ت داوری  پس از خروج از ایراخ ایرج عملکرد

ما ی ک ب ار نش، تیم و »مرت  در این مورد جل،ه گااشته می شد که عاقبت گفتیم 

دم گفته در پیشنهادی دارید بگویی د ت ا م ن آخ پیش نهاد را ایرج تصمیم گرفتیم  خود 
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عملی کنم. دیگر می خوادی یک نفر از این سالمتر برخورد بکن د؟!  رفق ا بای د تص میم 

  شما در اروپا یک رشته اختالف اتی ب ا د م داش تید و کیابعد من گفتم رفیق « بگیرند. 

در ای ن اینها پس ذدنتاخ د،ت. این اختالفات را دم که با ما در می اخ نگااش تید  ول ی 

کند. یا بیایید اول آخ م،ائلتاخ را با ما در میاخ بگاارید و تمامش گونه موارد بروز می

بکنید یا اینکه در این گونه جادا دخالت نددید! گفت ن ه   ن ه  ای ن مق دور نی، ت. نم ی 

 بلند شدم و بیروخ آمدم . « نه   دمین است. »شود. چنین و چناخ و ... گفتم 

دان ی چق در عزی زی  و خ ودت میآمد و دست انداخت گردخ من و گفت تبعد   کیا

خوب  دیچ ربطی به این ب ث ما ندارد. م ن د م ش ما را دوس ت دارم و »... گفتم چقدر

 یبرایت احترام دم قائلم   ولی به شدت با رفتارت مخالفم! این چه شکل برخورد کردن 

ب ددیم. م ا رای نم ی دد یم.  ایورجتو نظرت این است که ما رای به اخ راج  کیااست؟! 

صریح بگویم   نه فقط من  رفقای دیگرماخ دم ادل این کار نی، تند. ننش، تیم ب ا د م 

 مثل من فکر می کن د  رضاص بت بکنیم  بلکه روحیاتشاخ را می شناسم. من می دانم 

مثل من فک ر م ی کن د.  باقرمثل من فکر می کند   ذوالقدرمثل من فکر می کند   عباس

 « اصالچنین چیزی امکاخ ندارد! 

 مفتخوریدر زنداخ دور  قبل   دو نفر از کمونماخ با دم درگیر شدند. در آخ زماخ 

حمای ت و  مفتخوریم دیره کم وخ از  دیئ تتوده ای. م ا در  تیزابیمائوئی،ت بود و 

دا اصال حیرت کردند که رفقای اف،ر ما چ ه را سرزنش کردیم. بعضی از بچه تیزابی

انداختند! گف تم را از کموخ بیروخ می مفتخریجوری با م،ائل برخورد می کنند ! باید 

اصال چنین چیزی نی،ت. روال ما این گونه بوده. چوخ دقیقا تشخیص دادیم تقصیر با 

اس ت  ب ه عل ت اینک ه او ت وده ای و آخ یک ی  تیزابویبوده. وقتی تقص یر ب ا  تیزابی

مائوئی،ت است   ما بیاییم طرفِ مقصر را بگیریم؟ ن ه   ب رای م ا اص ال بودنم اخ در 
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برای این است که در جامعه ایراخ عدل باشد  انصاف باشد  درستی  حزب توده ایران

 باشد. نه برای اینکه حزب توده دمه کاره باشد. 

گرش را داشتیم.مثال چقدر ما بر سر این اص طالح ک ه ما  در خود حزب دم دمین ن

دا را نوکر امپریالی،م معرفی می ک رد   مخالف ت ک ردیم؟! گفت یم ای ن ط ور ی«پیکار»

نها نی،ت. کلی از این بچه دا در زنداخ بودند. از دماخ ک،ی که ما کتک می خوردیم   آ

ین ارا نداشتند. مُخشاخ  دم کتک می خوردند. دیچ وقت دم امکاخ ارتباط با امپریالی،م

طور استدال کرده که این کار درست است  آخ کار غلط اس ت. البت ه ض د ح زب ان د. 

وقت دم مگرچین ضد شوروی نبود؟ چه اتهاماتی که به ات اد شوروی نمی ب،ت! دیچ

 نوکر امریکا نبود. گاشت   و تاریخ خیلی چیزدا را روشن کرد. 

ن منش بار آمده بودند و م ا ط ور دیگ ر ب ار آم ده آخ رفقای ما با این شیوه  با ای

را « پیک ایراخ»بودیم. یعنی زندگی این درس را به ما داده بود. یعنی دماخ موقع که ما 

گوش می کردیم و از آخ لات دم می بردیم  اما رفتارماخ  رفتار خودماخ ب ود. تجرب ه 

الزام ا دیگ ری نبای د  زندگی به ما آموخته بود که دیگراخ نظ رات خودش اخ را دارن د.

باشد. مادام که م ن نتوان، تم ق انعش بک نم  نظ ر خ ودش را دارد. و اگ ر نظ ر « من»

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 

چ  ه دون  مائوتسووه؟ اندیش  ه دون مائوتسووهچی،  ت؟ اش باش  د. او طرف  دار واقع  ی

گوید؟ چنین و چناخ می گوید ومن مخالفش د،تم. ای ن منط ق درس تی اس ت. ام ا می

 نی،ت. یم اینها نوکر امپریالی،م د،تند  منطقی پشتشیاینکه بگو

از و... کلنج ار داش تیم.  جوانشویرو  بهوزادی چقدر ما در این زمینه ب ا رفقایم اخ

ط ور فک ر م ی کردن د  ول ی م نش   رفقای اف، رماخ د م دمینل ام نگرش و اندیشه

ادل درگیری نبود. اصال فق ط م ی گف ت ن ه  ب ا  ذوالقدرمتفاوت داشتند. مثال رفیق ما 
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اد ل  بواقرزادهطور بود. یا رفیقماخ قضیه را حل می کرد. خصلتش این« نه»دمین یک 

بیشتر از آنهای دیگر ادل درگیری بود.  -  پ،ر خاله من رضا شلتوکیدرگیری نبود. 

گویم: شاید کُردیت ما سب  می شد این جوری باشیم!  یا مثال رفیق م ا قبرای مزاح می

خیلی مالیم بود. پیروی خوبی داشت. یعنی در آنچه که نظر ح زب م ی ش د   منشکی

دم اخ  منشکویاصال دیگر این ور و آخ ور نداشت! به قول یک ی از رفقایم اخ  رفی ق 

 است. 132۵ای سال توده

واقعیت این است که من چوخ در زنداخ طی سالیاخ متمادی ادل ب ث و ف  ص ب ا 

مختلف بودم   این دیگر یک ی ازخصوص یاتم ش ده ب ود و در دروخ ردب ری جریانات 

حزب دم دمین نو  برخورد را داشتم. این اصال ب ه معن ی ای ن نب ود ک ه م ن در ی ک 

مند بودم دمه چیز شفاف بشود. دمه چیز باز بش ود. بلکه عالقه موضع دیگری بودم  

م ک ه ف الخ اس تدال دارد دیچ چیزی استخواخ ای زخم نباشد. اگر اح،اس می ک رد

ش برود  سعی می کردم حتما موض و  ب از بش ود. یپ م،ئلهشود برای اینکه فالخ می

  کیادم دقیقا من اح،اس کردم  پیگیری رفیق م ا  رفیق اسکندریدر جریاخ مصاحبة 

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. 

 

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

 

 

 آخ م ورد م، ئلهدمیش ه ای ن نظ رات را داش ت. اص ال ایرج  واقعیت این است که   

حزب ای، تاده  اص ال چن ین خصوص نبود که فکر کنیم آخ زماخ او در مقابل مشی به

نظ رات وی ژه خ ودش را  ایورجچیزی نی،ت. گاشته او دم نشاخ می ددد ک ه اص وا 
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ب ا خورش یدی   1340در اواخر دد ه داشت. مثال زمانی که از طرف ایراخ زماخ شاه  

بازگشت حزب به ایراخ و فعالیت علنی  م،ئله حزب تماس گرفته می شود که به ن وی

 کند.استقبال می م،ئلهاز این ایرج و ... مطرح بشود  

 

  هم اتفاقا این صحبت را می کند جهانگیر بهروزبا. 

 

   در ردب ری ح زب  م، ئلهبوده. به در حال این  بهروزبله. اصال پیام آور این مطل

خیلی صدا می کند. و این جریاخ درست دمزماخ با دریافت اطال  دقیقی است مبنی ب ر 

 را ترور کند!  کیانوری ماموری تعیین شده که  این که از طرف رئیس ساواک اروپا 

در واق ع به در حال ردبری حزب به کلی با این مطل  مخالف ت م ی کن د. چ را ک ه 

حزب باید مواضعش را اینقدر مالی م و مالی م و مالی م بکن د ت ا دیکت اتوری آری امهر 

 آید!را در ایراخ ت مل بکند! ببینید چه به روزگار حزب می حزب توده ایرانبتواند 

قصر بودم . یکی از دوس تانی ک ه   4آید من دماخ موقع در زنداخ شمار  یادم می 

ه ریاخ را با من در میاخ گااشت که بله  زمزمه این د، ت ک از خارج آمده بود   این ج

آخ روزی است ک ه م ن دیگ ر ت وده ای »حزب بتواند در داخل فعالیت علنی بکند. گفتم 

گفت چه طور؟ گفتم خیلی روش ن اس ت. وقت ی در ای ن رژی م شادنش ادی     «نی،تم.

ش ده؟! آخ وق ت بتواند فعالیت علنی بکند  ببین چه خاکی ب ه س رش  حزب توده ایران

 ای نی،تم. ای باشم. من حتما دیگر آخ موقع تودهدیگر من افتخارم نی،ت که توده

با این نو  نظراتش   این نو  مواضعش و به دلیل دماخ لیبرالی،می که  ایرجخوب  

د ا داش ت. اگرچ ه اینج ا و ای با غی ر حزبیدر مجموعه نظراتش بود  روابط گ،ترده

درست بوده  مثال در مورد سرنوشتی که ب رای  ایرجمواضع  رسد کهآنجا به نظر می

پیش آمد  حداقل در  مصدق دولت موقت پیش آمد یا سرنوشتی که برای حکومت دکتر
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تواخ گفت پس در تمام م وارد به اثبات رسید. ولی نمیایرج  یکی دو مورد  ص ت نظر

این طور نی،ت. البته تصادفا اول ین ک، ی ک ه در قب ال  درست بوده. نه ایرج موضع 

بود. و انصافا باید ب ر آخ ص  ه  ایرجموضع درست گرفت   مصدق دولت آقای دکتر

را نفی کن د  ای ن س ابقه ت اریخی ی ک حقیق ت  ایرجگااشت. در قدر دم ک،ی بخوادد 

  م رز است و نباید نادیده اش گرفت.

دم به ن وی می خوادد در این موضع مثبت سهیم شود. ولی این طور نی، ت.  کیا

نزدی ک ب ه د م ب ود و  قاسومیو  کیا چوخ آخ زماخ در دروخ ردبری حزب   مواضع

اصال در آخ فراک،یونی،می که وجود داشت  اینها غالب ا ب ا دم دیگر بودن د و ای ن در 

رد! ول ی س ماجت م ی ک  مصدق برای مقابله با دولت دکتر احمد قاسمیحالی بود که 

چگون ه  مصودقشاخ در قب ال دول ت   واقعا موضعگیریدای سیاسی شاخاینکه ب ث

بود  من بی اطال  د،تم. خوب  در کدامشاخ اظهاراتی می کنند  ولی آنچه که م  رز و 

کمیت ة  عض و تمودنحسوین محمدو دکت ر  ایرجم،لم د،ت  یکی موضعگیری مثب ت 

اس ت. اینه ا  فوروتن و دیگری موضع دکتر مصدقن،بت به دولت دکتر   ایالتی تهراخ

بارز است و تاثیر آخ در کمیته ایالتی ته راخ و فش ار کمیت ه ای التی  ب ااخره ردب ری 

 رساند که موید این موضع باشد. حزب را به این نگرش می



  

290 

 

 ا یـه آکـم ینیم ببیخواستیم ، میمند هستحزب عالقه یالتیکچون ما به مسائل تش

 ردند؟کداها حذف یاندکست یرا از ل یندرکرج اسیا سه پلنوم ، اسمیرئ هیئت

ونه اشت ، چگدوجود  یرا انجام دهد و اگر موافق یارکن یتواند چنیسه میرئ هیئتا یآ 

 ند؟کتوانست آن را ابراز یم

 

 خ ح زب و م، ئواادرد ا و که در آخ ک   بزرگترین گرددم ایی ح زب اس ت  نگرهک

ت ه یمک ینند . پلنوم گرددمایی اعض اکیت مکدا و ... شرندگاخ شع  و شهرستاخینما

اب ردا   و در نتیجه م دودتر از کنگره است. از وظایف کنگره   انتخو گاه کاد یزکمر

اعضای کمیته مرکزی یا برکناری آنهاست. اگر در فاصله  دو کنگره  اکثری ت ردب ری 

توانن د دا نمیحزب عدم صالحیت یک عضو کمیته مرکزی را اثبات بکند  در چند پلنوم

لغو بکنند ولی می توانند منجم د بکنن د  تعلی ق اش را یت عضویت کمیته مرکزیم،ئول

دبیراخ م ی توانن د ای ن تص میم را  دیئتسیاسی و  دیئتدا در مورد بکنند. ولی پلنوم

 اتخاذ کنند. 

سیاس ی در دس تور ک ار ب ود.  دیئ تدر پلنوم دفددم  در ودله اول انتخاب مجدد 

خ   که رفق ا ب رای رای داددادیم و اعالم کردیم  یکاندیدادایی مطرح شدند. ما دم لی،ت

در نظر دیگری دارند می توانند اعمال کنن د.  ی ا بعض ی اس امی ای ن لی، ت را ح اف 

 کنند یا اسامی دیگری می افزایند.  می

 

 باز گذاشته بودند، رد صالحیت نبوده؟ 

 

  باز گااشتیم . یعنی به این ترتی  این لی،ت باز  ای ن امک اخ را ف رادم ک رد ک ه بله  

ن داریم.   حمید صفریو ایرج رفقای رای ددنده متوجه شدند ما نظر خوشی ن،بت به 

چیزی نگفتیم   ولی وقتی در لی،ت پیشنهادی ما نی،تند خود به خود دمه م ی فهمن د. 
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دا قبل در این زمینه ب ث فراواخ بوده. این بود که اص ال ب ه اتف اق ضمن آنکه از مدت

 نوشته نشد  حتی یک رای!  ایرجآراء تایید کردند. حتی یک رای به نام رفیق 

 

 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

ای را ب ه د ا م ا ع دهکادردای فعال حزب دم دعوت شده بودند. که اتفاقا از بین دماخ

عنواخ مشاور کمیته مرکزی انتخاب کردیم. چوخ به نظ ر م ا واقع ا بای د ب ه اعض ای 

 یت سپرد. م ا خیل ی رویم،ئولت کرده اند  دایی که در ایراخ کار و فعالیجواخ و بچه

 خ وب ازما تجربیاتش ارزنده است   سالمند اصرار داشتیم. مثال فالخ رفیق م،ئلهاین 

 دا استفاده بکنیم. تجربه اش در یکی از شعبه

این عزیزاخ دانششاخ   بینششاخ خیلی ارزشمند اس ت ول ی در کارد ای روزم ره 

کردیم  در تواخ آنها نبود. م ن ک ارم در گی که ما میدوندنمی توان،تند کار بکنند. آخ 

شعبه روابط عمومی بود  که به خودی خود این دمه رفت و آم د داش ت. ول ی ش عبه 

ب از د م  جوانشویرد اا گ اه روابط بین الملل و شعبه بازرسی و رسیدگی دم بود. مع

  ادواز ف الخ گرفت اری عموییالخ کار را داریم . رفیق   رشت فعموییرفیق »گفت می

دا را باز م ی ک ردیم. چ وخ در واق ع رفق ای و ما باید می رفتیم و این گره« را داریم. 

شناختند. یا در زنداخ با ما بودند یا با اسم و سابقه م ا کادردای حزب بیشتر ما را می

ده بودن د حرم ت قائ ل بودن د . ام ا آشنایی داشتند. البته برای رفقایی که از خارج آم 

ی ا  آگواهی دا را ما می توان،تیم باز کنیم . مضافا اینکه تعدادی از اینها مثل رفی قگره

ردن د. کیک ار م یواقعا سنشاخ به جایی رسیده بود که ب ا دش وار بهرام دانشرفیق 

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؟ 

 

  دبیراخ اداره م ی کردن د ک ه  دیئتسیاسی یا  دیئتجل،ه پلنوم را دو نفر از رفقای

کنارم ب ود. یعن ی نف ر  حجریو گادی  رضا  زمانی  مریممن یکی از آنها بودم. مدتی 

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 

 ن دم در زنداخ وبال گردنم شد :یه اککردم. می

 شو تلویزیونی پیش آمد   ماموریت اداره آخ را ب رایم تعی ین کردن د. ک ه م،ئلهوقتی 

پلن وم دف ددم را چ ه ک، ی اداره » گفتم من اصال سابقه ای ن کارد ا را ن دارم. گفتن د 

 «کرد؟!می
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3/۶/
۸3

 

 ی داش تیم ک ه بن ا ب ه یچنین بازتابی نداشت. چوخ دوستاخ زیادی از بچه دای ف دا

وج ه گزارش ی داده توصیه خود حزب   دمچناخ در سازماخ مانده بودند ولی ب ه دیچ

 ای مقاومتی شده ینشد دال بر اینکه از جان  بدنه یا دیگراخ  در قبال چنین موضعگیری

 اگر شده   احیانا نظرات منفرد و ... بوده. 

ق امیر نام م،تعارش ب ود   ن، بت ب ه  امیر شاید مثال رفیقی از مرکزیتشاخ به نام

رغم اینک ه از نظ ر خ ود ح زب د م نق اط تاریخچه حزب ایراد بیشتری می گرفت . ب ه

  نهضت مل ی و  .. م ورد انتق اد السلطنهقواممرداد  شرکت در کابینة  2۸گردی مانند 

دم به طور کلی موضع مثبتی ن،بت به حزب داشت ولی دوباره ب ه دم اخ  امیربود و 

رد و ک یم یس رانجام دمراد  یایراداتی که قبال مطرح شده بود  بازگشتی می کرد. ول

 رد . کیم یارکدم ی  ح،اب دانشق ما یبا رف« ارک»در روزنامة 

طور ک ه ای ن دوس تانماخ ب ا ط رح نظ رات و من واقعا ترجیح م ی دادم ک ه دم اخ

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 

عشاخ بکنند باید دعوت می شدند. ما دیچ منعی توان،تند قانداشتند و این دوستاخ نمی

ی که مایل باشند در این اجالس ش رکت کنن د. ول ی یدیدیم که در یک از رفقای فدانمی

در جل، ات مرکزیتش اخ ش د و در آخ  کیانوریدر پایاخ منجر به شرکت من و آقای 

جمع دم ما با نظر مخالفی مواجه نشدیم. در واقع زمانی یک چنین برنام ه ای ب ه ک ار 

 دا موضعشاخ مشابه حزب شده بود. گرفته شد که در مجمو  فدایی

 

     مرداد تعریف کردید کـه وقتـی  ۲۸ای که شما راجع به مسئله،  عموییآقای

دیدید کـه نظـر های حزبی بحث می کردید، گاه میین حوزهمسئولمرداد با  ۲۸بعد از 

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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یعنـی خـود  ین هستیم که انتقادات بسیار زیادی )از درون حزبما شاهد ا ۶0در سال 

 گیرد وجود دارد!ها( به سمت و سوهایی که حزب میحوزه

دهد،  نه جواب میین زمیبه سؤالی در ا کیانوریآقای  یمثال در مورد افغانستان ، وقت 

دهـد؛  در مـورد افغانسـتان سـؤال جـواب مییعنی اینکه دغدغه ای وجود دارد که به 

پرسیدند که چرا باید دفاع کرد، حتی خـود شـما هـم پـس از بازدیـدتان ، ها میخیلی

را در  مسـئلهنگفتیـد و آن  کیـانورید. ولی به خاطر حرف دکتـر یداشت ینظرات منف

 های حزبی خیلی مطرح نکردید . مجموعه

دهـد کـه جـواب می دکتـر کیـانوریپرسند، شی که در مورد افغانستان میآن پرس

ای بـه گسـتردگی جهـان هستیم که یک حزبی با نقشـه یببینید رفقا، ما در اردوگاه»

روست و در مورد چیدن نیروها باید به گستره جهان فکر بکنیم؛ وقتی عملی انجام روبه

دهـد . هایی میو چنین جواب « ن رفتار ، در مقام قضاوت نیستیم و...یدهد، ما در امی

 داد.  «چپ اردوگاهی»توان به این، صفت یکه م

اتیـک یـک مقـدار بـا سانترالیسـم دموکر «چپ اردوگاهی»کنم که این  من فکر می 

ند شود! نیروهایی هستهایی دچار تناقض میمتفاوت است.  یعنی اینکه این در قسمت

د ی انتقـااکه در قاعده حزب ، حتی در رهبری حزب ، مثل خود شما ، نسبت به قضیه 

ها گیریبیان نمی شود و حتی جهت «چپ اردوگاهی»دارند ولی فقط به خاطر مصالح 

 ؟بینید؟ این تنافر را می بینیدشود. شما این تباین را میهم عریان نمی

 

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

ش ود دمگ اخ ب ه ی اد کنیم. امروز وقتی ص بت از ات اد ش وروی میبهتر داوری می

افتن د! خ وب ات  اد ش وروی و ... می شوواردنادزهو  افمیرکاسالم و  افیحیدر عل

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 

دای اول انقالب را رد ک رده  دس تاورددای ب زرگ داش ته اس ت و گااشته   دشواری

دای می دانیم دروخ آخ چه خبر بوده است . به جایی رسیده ک ه یک ی از ق درتاصال ن
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بزرگ دوگانه جهانی شده است که در مقابل امپریالی،م این طور دستاورددای ب زرگ 

د ا ایدای جهاخ  ب ه وی ژه ب رای تودهعرضه کرده و شیفتگی خاصی برای کمونی،ت

 ایجاد کرده است. 

 یل یه خکدسته احزاب د، تند کیدم ییگر داشتم   ددر برخورددایی که با احزاب د

ژه احزاب کش وردای پیرام ونی و جه اخ س ومی . ید،تند  به و یفته ات اد شورویش

دا دم ن،بت به ات اد شوروی اح،اس احترام داشتند ولی دماخ نکت ه ای ک ه اروپایی

ت مطرح شد  دقیق ا نش انه ای ن ب ود ک ه ی ک نوانسقتف او« اروکمونی،م»ت ت عنواخ 

م  وجود دارد. حزب کمونی،ت فران،ه   حزب کمونی،ت اسپانیا  حزب کمونی،ت یمال

 دای خودشاخ را دارند. ایتالیا   ورای آخ تعلق اردوگادی  ویژگی

اما چنین چیزی اینجادا وجود نداشت! جز حزب کمونی،ت دندوستاخ   در زم اخ 

؛ و ت ا دای پلمیکی بین ردبرانشاخ و اینه ا ب ودیمدر کمینترخ   که ما شادد ب ث لنین

د ب از داشتیم   شاد حاویجورج دایی که با رفیق حدودی دم من در لبناخ در ص بت

  ب ا رفی ق هیاز س ور بکتوا ول ی م ثال ب ا رفی ق  بودخ ح زب کمونی، ت آخ ب ودم؛

ودند   یک مق دار آخ خوادم بگویم اینها مشابه ما ب  چنین نبود. نمیاز عراق محمدعزیز

 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 

اد روز من بعد از اینکه رفتم و افغان،تاخ را دیدم  صری ا گفتم این کار ب ه ض رر ات  

و نتیجت ا ی آخ زماخ جدی گرفته نشد. ولشوروی است  اصال به ضرر اردوگاه است! 

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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ش ود ک ه دموکراس ی امروز است که در نگرش کمونی،تی  این ای ده برج، ته می

و سوسیالی،  تی   دموکراس  ی اح  زاب کمونی،  ت  ج  زء ج  دایی ناپ  ایر از تئ  وری 

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 

ک ه ای  ن دوراخ حرک ت و فعالی ت ب رای پی  روزی سوسیالی، م  بلک ه ب  ه وی ژه زمانی

ص ورت پیروزی ت صیل شد  این دموکراس ی ادمی ت تعی ین کنن ده دارد! در غی ر این

س اخته نخواد د ش د! چه ار ت ا ب ث بر می گردد  در غیر این ص ورت سوسیالی، م 

ن  ه! چ  وخ ان،  اخ  یش  ود   ام  ا ان،  اخ جامع  ه سوسیالی،  تکارخان  ه درس  ت می

آورد   آخ نظام صرفاً روی کارخانه به سوسیالی،تی است که سوسیالی،م را پدید می

ای اس ت ک ه بع د از وجود نمی آید! این خیلی ادمیت دارد! و این ب ه نظ ر م ن تجرب ه

 است. فروپاشی   ت صیل شده

 

  بـه نـوعی  تبدیل شـده بـود «سانترالیسم دموکراتیک»یعنی آن موقع واقعا مفهوم

 آید که شایدشیفتگی به شوروی! یعنی اینکه در درون حزب یک سری نظرات باال می

ه از شود و آن روایـت رسـمی کـمخالف شوروی باشد ولی این روایت کامال حذف می

 وهم منفـی آیا واقعا چنین چیزی بود؟ نمـی خـواشود! د پذیرفته مییآبرادر بزرگ می

 مثبت آن را بگویم فقط اینکه واقعیتش...

 

 آخ « سوویتی، م»ببینی د اص طالحی ب ه ن ام  ربط اس ت.بخش دوم پرسش شما بی

م گرفتند و امروز م ا م ی بین یمی« انترناسیونالی،م»زماخ مطرح بود که این را معادل 

 که این دو با دم تفاوت دارد. 

ا خوب آخ زماخ دم ک،انی بودند که به سوویتی،م ایراد می گرفتند  ولی ما اینها ر

دی دیم! می Anti Sovietismیعنی بیماری ضد شوروی « تروت،کی،م» یدر قال  نوع

 ،تند.؛ ولی این دا مترادف نینا نی،ت که مقابل دم قرارش بددیمالبته الزاما به این مع
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 همپوشانی داشته باشند.توانند گاهی اوقات می 

 

 ازم نی،ت آدم بله  Antisovietic باشد تا این دو تا را یک ی نگی رد.یقضدشورو   

 دیدیم.را آخ طور می م،ئلهولی ما 

 

  و... در زندان با هم بودید؟ یعنی اول آنهـا  بیژنخوب ، شما که یک مدت با گروه

 بیـژن، هیچ صحبت کردید؟ هیچ با خـود  ۳پیش شما ، بعد بردند بند ۴را آوردند بند 

 وارد پلمیکی شدید؟

 

 فرص ت یک مااکره خیلی کوتاه داشتیم. در آخ چند ساعتی که پیش ما بود بیژن با  

دان،تم اینه ا ب ه زودی ردم از آخ فرصت استفاده کنم  نمیبود که من سعی ک کوتادی

اص ال ب ه   خیلی زود ما را به ص بت واداش ت. ول ی روند! ولی دماخ اشتیاق اولیهمی

 م،ائل بین المللی نرسید.

گره م ی خ ورد  م،ئلهآنها ص بت کردیم و دمه ب ث روی این  یدرباره خود مش

آخ ر چط وری « کنیم! اش م ییاکنیم   بع د ت ودهین کار را م یگویید ما اشما می»که 

کنید؟ رادکارتاخ چی،ت؟ خیلی خوب اس ت اگ ر ت وده ای بش ود. ول ی اش میایتوده

 کنید؟ اش میایچطور شما توده

 

 رام هایی که در عین حال کـه بـرای شـوروی احتـاین نیروهای چپ مستقل ، چپ

گفتند ردند. میحال به شیوه انترناسیونالیستی کار می کشدند ، در عین زیادی قایل می

 ما مشکالت خودمان را داریم و قرار نیست با شوروی گره بخوریم.

 

  د ب ودیم  بیش تر ک ه در ع ادل آب ا عباس سوورکیو  عزیز سرمدیبله  مثال من با

  دیچ وق ت ه ات اد شوروی خیلی مثبت بود اماب. اینها نگرششاخ توان،تم ص بت کنم

آم د یسازماخ فداییاخ عقیده نداشتند که با آنها پیوند بزنند. البته از گفته دایش اخ برم
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خوردن د   که ح،رت نوعی ارتباط حزب با ش وروی را ب رای س ازماخ خودش اخ می

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. 

 بیژن بود  چ وخ بیژندا دم به ابتکار دایی دم آغاز کرده بودند و این کوششکوشش

اط با ات اد شوروی و اصالت شوروی عمیقا اعتقاد داشت؛ ضمن اینک ه ن، بت به ارتب

 دای ات اد شوروی انتقاداتی داشت.به سیاست

 

 یه شـوروطرف نسبت ب کیاز  یعنیدند؟ یرسیسنخ نمنه به نظر همین زمیا در ایآ 

 ت نسبتاسیس»گر به قول آن دوستان ید و از طرف دیو عالقه را دار یاحساس دوست

بقه هم سـا ن رایز مطرح است و ایمصالح خودمان ن ید دوستانه باشد ولیبا یشورو به

  « جان ، فروش سالح به شاه و... نشان داده است.یآذربا یایسر قضا یشورو

حـال  نیدر عـ یداشتند ول یمستقل نسبت به شورو یهاه چپک یقت انتقاداتیدر حق

ما شـ ین قسمت بحـث بـرایا ایآشد، یهم در سخنانشان احساس م ییرفاقت و برادر

 جذاب نبود؟

 

   ایران حزب تودهنشانگر آخ است که شما « دای م،تقلچپ»به کار بردخ اصطالح 

 تف اوتی« واب،تگی»و « دمب،تگی»دانید. یعنی شما بین را واب،ته به ات اد شوروی می

 بگاریم. قائل نی،تید!

 دنوز مارک،ی،م را این دوستاخا به باور من فهم مارک،ی،م نیاز به آموزش دارد  ام

ب ود ک ه ک انوخ آم وزش مارک،ی، م    اند! تلقی ما ای ن  فرا نگرفتهآنچناخ که د،ت

لنینی،م  ااخ دماخ مدرسه عالی حزبی در ات اد شوروی است . و خیلی از رفق ای م ا 

ه ،م را فرا گرفته بودند. نه فقط در حزب ما بلکی،کدم در دمانجا ت صیل کرده و مار

دایشاخ را در م، کو اکثر قری  به اتفاق ردبراخ احزاب کمونی،ت دنیا دوراخِ آموزش

دا و عالی ق د م د ا بلک ه دلب، تگیو در آخ مکت  گاراندند. بالنتیجه   نه فقط آموزش

 موج  شده بود که یک چنین کانونی دمواره مطمح نظرشاخ باشد. 
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ماخ   در اوای ل دد ه وب تجربه عملی دم که در برخورد  با ای ن دوس تاخ ف داییخ

  د  ایداد ک  ه اینه  ا به  ره چن  دانی از آموزشپنج  اه در زن  داخ رخ داد  نش  اخ م  ی

ناپایر ش اخ اص ال خدش هیارکمارک،ی،م   لنینی،م ندارند. عشقشاخ  صداقتشاخ   فدا

  در راسش اخ د، ت و ت ا ح دودی یوژنببود. اما جز چند نفر   که به گماخ م ن م ثال 

دای دیگرشاخ برخورد داشتم   ول ی در م ااکراتی   کمتر با بچه ظریفییاءحسن ض

داشتم  اصال آگادی چن دانی در زمین ه مب انی تئوری ک نداش تند.  عزیز سرمدیکه با 

 ج،   ارت و عشقش   اخ اص   ال ح   رف نداش   ت! ول   ی واقع   ا ب   ه عن   واخ ی   ک 

 شد از ک،انی نظیر عزیز یاد کرد. لنینی،ت نمی -مارک،ی،ت

من د بودن د و بای د رفتن د  عالقهاینها ک،انی بودند که باید در این مکت   پ یش می

کردند. بالنتیجه وقتی که ای ن کاس تی تئوری ک را در ای ن یدا مییواش یواش آموزش پ

دیدیم  طبعا در نگ رش آنه ا در م ورد رواب ط ب ین المل ل د م ی ک چن ین دوستاخ می

کردیم. یعنی نوعی ناسیونالی،م در نگرش سیاسی   ایدئولوژیکی ی اح،اس مییکاست

 کردیم.در اینها اح،اس می

 

  یسم.نوعی پس مانده خرده بورژواز 
 

   داش تند ؛ و جال   اس ت ک ه د م« جبهه ملی دوم»کما اینکه غالبا دم سابقه کار در 

  دمه ک،انی د،تند که در آخ «سازماخ مجاددین خلق»دای دوستاخ فدایی ما  دم بچه

ایامی که فقط یک کانوخ برای فعالیت علنی علیه رژی م ش اه وج ود داش ت آخ د م در 

دای ای ن آخ زماخ بودند و وقت ی ک ه کاس تی آغاز دده چهل دمه متاثر از حرکت ملی

 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 

ک ردیم د ر ک دام در م، یری ک ه آغ از ک ردیم د، تند و فک ر مینی،تند؟! ما فکر می

 شوند. روند  به تدریج خالص میاند و پیش میکرده

خ ورد به دمین علت دم وقتی من با رفقای فدایی   چه در زنداخ و چه پس از آخ بر

ش دند و مند میآمد و مثال آنها به من عالقهای پیش میکردم  وقتی روابط صمیمانهمی

ش ما د م »گفتم خندیدم و میمن می« ! تو اصال مال ما د،تی! عموییرفیق »گفتند می

 چوخ واقعا باور داشتم به این سالمت و ص داقتی ک ه« مال ما د،تید  ما یکی د،تیم! 

 ای خوادند بود! یدم که اگر این م،یر را طی کنند  اجرم تودهددر اینها د،ت و می

 

 ت یذهن ه مثالًکن بود یشد ایمطرح م یرکدر سطح روشنفک سری انتقاداتی که ی

حث برند و ندا یکیراتکاست و درداخل خودشان رفتار دمو یستینیاستال ییفدا یهابچه

ب ه روابـط حـزکـرسد یبه نظر م یرد . ولیگیدرداخلشان صورت نم یادیو فحص ز

 ! گذاشته باشد یبه جا یشتریب یستینید ارث استالیبا «حزب مادر»توده با 

زننـد یت مه شدند و به هم تهمـکه تکان تییسال فدا ۲۵ه بعد از کحاال چگونه است 

مسـائل را  واز اختالفـات  یارید بسیستیسال شما حاضر ن ۲۵پس از  سه ،یدر مقا یول

 ب است! یمن عج ین برایو ا د؟ینکان یب

ه کـنم کـ کتـوانم دریباشد . نم کیدئولوژیتواند به علت تقارب این نمیبه نظر من ا

 ند،یایر بناکنها تنتوانستند با هم نه  یرا داشتند ول یدئولوژین ایهم هم ییفدا یهابچه

 نند...!که حداقل با هم محترمانه برخورد کبل

 

  می را»موافق د،تم  نه میراثی به ن ام « حزب مادر»و « استالینی،م»نه با اصطالح  

 منتقل شده بود.  حزب توده ایرانبه « استالینی،م

. آخر بای د در میانشاخ جا نیفتاده بوداین ایدئولوژی دوستاخ فدایی باید بگویم  درباره

دا ن اس ت س الا گرود ی ممک ی  ی، کاش برخوردار ش ده باش د. از آخ منطق علمی

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. 

م . بینید  من یک وقتی با یکی دو تا از این دوستاخ فدایی ماخ در زنداخ مواجه شدب

دماخ سال اولی که این بچه دا آمدن د ت ازه حادث ه س یادکل رخ داده ب ود . وقت ی ک ه 

شد و یکی از این بچه دا به استناد آخ می خواست حرف م را « رد تئوری بقا»ص بت 

ه ا از این نظریه آگاه کن د ک ه ب دانم راج ع ب ه چ رد کند   خوادش کردم که ابتدا من ر

خوادم ب ث کنم . شاید خودم قبول کردم . اصال بیخود با چی مخالفت بک نم ؟ ای ن می

« حقیقتش درست یادم نی،ت!  عموییآقای »دوست عزیز ما بعد از کمی ص بت گفت 

توان، ت  خواستم به عنواخ یک شاگرد واقعا یاد بگی رم . ول ی چ وخ دیگ ر نمیمن می

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 

انگلی،ی  ب ا  مصطفی فاتحداشت . حزب تجربه برخورد با دای پر تجربه دم زیاد آدم

را داشت . اینها تجربه د ای « سازماخ انقالبی»و انشعاب آنها و بعد دم با  خلیل ملکی

دا مقدار زیادی پختگی به وجود آورده بود که در برخ ورد ب ا ارزشمندی بود و دمین

 نظرات مخالف   با منطق مواجه شود. 

کند . بله شما ممکن است با پ اره ای از نظ رات برانگیختگی دیچ مشکلی را حل نمی

مخالفت بکنید. خوب من اول باید بفهمم مادیت مخالفت شما چی،ت ؟ چه ب،ا م ن من 

ماخ ییدر پاره ای ازنظرات شما شریک باشم. آخ زم اخ ای ن پختگ ی در دوس تاخ ف دا

 دای امروز . یینبود. یواش یواش راه درازی را طی کردند تا شدند فدا
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ده. ام ا ب ا ای ن دم ه در امروز وجوه دموکراتیک در بچه دای فدایی قابل توجه ش 

زیادی  فرخه کخیلی سختگیری می کنند . چوخ معتقد د،تند  فرخمرکزشاخ ن،بت به 

م ن  .به کار می برند« لیبرال»آخ طرف افتاده . یعنی بعضی شاخ در مورد او حتی لفظ 

اش زیادی ... نظیر آنچه که اخی را دانم؛ منتها خوش فکریرا بچه خوش فکری می فرخ

و  گواراچوهنوشته و اشاره ک رده ک ه: م ا ب ا « کار» در روزنامةجمشید طاهری پور 

به دورانی رسیدیم  لنین بعد از رسیدیم   لنینآغاز کردیم   بعد به  ماریگالو  کاسترو

 است . « سوسیال دموکراسی»که نیاز به سخن نو بود و سخن نوِ زمانة نو دم 

اس  ت ی  ا « سوسیالی،  م دموکراتی  ک»م  ن ب  رایش پیغ  ام دادم ک  ه آی  ا منظ  ورت 

« سوس یال دموکراس ی»؟ اگر منظورت دومی است باید گف ت « سوسیال دموکراسی»

داست که امت انش را پس داده و به صورت ی ک نظ ام سیاس ی م دافع س رمایه سال

م سوسیالی، »رده ول ی و ... جلوه ک « دولت رفاه»داری در آمده. منتها امروز با لعاب 

ناش ی از ی ک تجرب  ه ت اریخی دفت اد س  اله اس ت. سوسیالی، م واقع  ا « دموکراتی ک 

دایش به آنجا رساندش که فروپاشی رخ داد. تجرب ه ت اریخی موجودی بود که کاستی

ب  رای د  واداراخ سوسیالی،  م واقع  ی پدی  د آم  د ک  ه بدانن  د عنص  ر دموکراس  ی از 

سوسیالی،تی به امر دموکراسی ک م به ا بدد د    سوسیالی،م تفکیک ناپایر است . در

دموکراس ی سوسیالی، م و  سرش ت. سوسیالی،م زیر عالم ت س ؤال م ی رودخود 

 واقعا با دم دمخواخ است.

 ای ب رایدای کم توجهی به دموکراسیِ سوسیالی، تی  تجرب ه ارزن دهدرک آسی 

. فروپاشی ات اد شوروی باعث لطمات ب زرگ مجموعة جنبش کمونی،تی جهانی است

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 

 است.  یگریر قکنتر پواخ  دگموازنه

اح زاب کمونی، ت را  بیش تر  دد دام اج ازه میکه خاطره تاریخیچوخ تا آنجایی 

اح زاب «. ک م به ا دادخ ب ه دموکراس ی»دی دیم؛  یعن ی ی مییگرفتار یک چن ین کاس ت

کمونی،  ت کش  وردای اروپ  ایی دقیق  ا ب  ه ل   ام ش  رایط وی  ژ  جامع  ه ش  اخ ن،  بتا 

د م دودیتهای نگرشی واقعا وجوا این دمه در آنجا دم این دموکراتیک تر بودند ولی ب

 . گویی باید یک شوک وارد می شد که یادماخ بیفتد. داشت

را « می زاخ»ببینید دوستاخ عزیز! قبال ب ثی  مط رح ش د ک ه چ را وقت ی روزنام ه 

توقیف کردند ما اعتراض نکردیم؟! واقع ا بای د م ا اعت راض م ی ک ردیم . ای ن نش انة 

دخ عنصر دموکراسی در مجموعه جنبش کمونی،تی   منجمله در کشوردای کمرن  بو

ت واخ ب ا سوسیالی،تی است. این به نظر من یک تجربه تاریخی ب،یار مهمی است! می

شود که متعلق به دمه است  ضایع می یحقدا مخالف بود ولی آنجایی که حقی  لیبرال

 باید صدای اعتراضت بلند شود. 

 

 د؟ .مـندموکراتیک دیده مـی شـا آن حالت غیریوده چگونه بود؟ آدر درون حزب ت 

د ! نبو کیراتکاش چندان دمویرونیند بیخواهم بدانم ، چون برآیهای داخلی را مبحث

 و ... «زان را بستندیخوب شد م»ه کشد یمثالً گفته م

 

 د ای دم وکرات ببینید !  قبال دم اشاره ای کردم ؛ در یک جامع ه اس تبداد زده   آدم

دم در یک م یط استبداد زده پایه گااری ش د و  حزب توده ایران. شوندکمتر پیدا می

ز ی که فراتر ایبه وجود آمد. به رغم اندیشة برتری که داشت   با وجود تجربه سازمان

 دای دمین جامعه بودند.به در حال اعضایش آدمگروه دای دیگر داشت   ولی 
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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 

در دم اخ  نم ی کنن د در ای ن ب اتالق ق دم بگاارن د و جرئ تآخ بگارند. عده ای اصال 

بردوت اولی می مانند و می پوسند و از بین می روند . ع ده ای ای ن ش جاعت را پی دا 

منطقا دم به اینجا می رسند که برای رس یدخ  ـ  ای   فقط شجاعت نی،ت کنند.  عدهمی

ز این به آخ منطقة سر سبز باید از اینجا گاشت . در این روند  امکاخ ندارد ک،انی که ا

د ای دای معین   جاخ به در می برند پاکیزه بمانند . حتم ا آلودگیاستیلجنزار پر از ک

این باتالق را بر پادایشاخ دارند. منتها عناصر آگ اه م ی کوش ند پ س از رس یدخ ب ه 

 دا را از خود بزدایند و از بین ببرند. منطقة پاک   این آلودگی

  در واق ع یک ی از قانتق اد و انتق اد از خ ود« ات و کریتی ک»و « کریتی ک»این اص ل 

د ایی ک ه ب ر خاس ته از اصولی است که اگر درست رعایت ش ود   آخ وق ت ای ن آدم

ر جامعة استبداد زده د،تند   آرام آرام با نقد خودش اخ تکام ل م ی یابن د . واقع ا اگ 

دای بیرونی باشد و به صورت انتق اد از خ ود در نیای د  انتقاد فقط معطوف به کاستی

ل این با توجه به اینکه قبول داریم به در حا فرد به وجود نمی آید  دیچ تعالی در خود 

 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 

جامع ه ای ن ای رادات را  دای جامعه ماخ بودیم.نهایتش فهمیده بودیم که ای ندماخ آدم

دای پرورش یافتة دمین جامعه د،تیم. با لنتیجه ج زو برنام ه د ای دارد و ما دم آدم

بار جل،ه انتق ادی وج ود داش ت. ای ن جل، ات انتق اد   درونی حزب   در سه ماه یک 

ب،ته به اینکه چقدر جدی تلقی بشود  می توان،ت ب،یار مفید باشد . من به دیچ وج ه 

ی ک ه در دروخ «انتق اد از خ ود»و « انتق اد»دای را ن دارم ک ه دم ة برنام ه ادعای این

تشکیالت حزب به کار گرفته می شد کامال دقیق و پاس خگوی نیازد ای ی ک س ازماخ 
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بود؛ اما به در حال چیزی بود که نتایج چشمگیری د م از  حزب توده ایرانحزبی مثل 

باید پاس خگوی ک ارش باش د    آخ عاید می شد. طرف اح،اس می کرد سه ماه دیگر 

 پاسخگوی رفتارش باشد . 

که انتقادات جدی ن،بت به فردی وج ود داش ت و خ ودش دا در حالیبعضی وقت

را  دم می دان،ت و باید روی آخ تکیه می کرد   دنگام انتقاد از خود   انتقادات سط ی

بود    ور  مندمد که مهندس ـکرد. مثال در دروخ حزب  ن،بت به یک رفیقی مطرح می

انتقادات جدی وجود داشت که باردا به خودش دم گفته بودن د و او د م وع ده ک رده 

دم رفقا من جدی به خو»گفت که « انتقاد از خود»بود که بر طرف بکند . این رفیق روز 

کب اره ی« انتقاد دارم که به جای اینکه راس ساعت فالخ بیایم   یک ثانیه دیرت ر آم دم . 

دا ک دام اس ت؟... ب ه خنده! رفیق عزیز آخر یک ثانیه چی،ت؟ این حرف دمه زدیم زیر

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. 

  این است که برخ ی اص ول ب ه یکی از اشکاات کاردای ما   منجمله در حزب دم 

« سانترالی، م دموکراتی ک»اندازه کافی جدی گرفته نمی شود . مثال یکی دم ین اص ل 

پ اره ای در جه ت  و ... پیش آمد  « چپ نو»است. بعد از حوادثی که رخ داد و ص بت 

سخن گفتند! من   به حک م تجرب ه   واقع ا اعتق اد « سانترالی،م دموکراتیک»نفی اصل 

درست رعایت ش ود   ک ار س ازمانی د م س اماخ « سانترالی،م دموکراتیک»گر دارم ا

اتخ اذ  خودش را می یابد. و چگونگی رسیدخ به یک نظ ر مش خص    و ب ر پای ه آخ  

دای دروخ این سازماخ مع ین   دا و توانمندیتیمشیِ معین با بهره گیری از دمه ظرف

ب ه  ـ رند   ص رف نظ ر از تعدادش اخ شود .  به نظرات گوناگونی که رفقا دایممکن م

کمیت ی ی ا رقم ی  کیفی ت را تعی ین  م،ئلهانداز  کافی توجه و بها داده می شود. اینکه 

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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 ولی اگر به م توای آخ نظر دل داده و توجه ش ود چه ب، ا د ر دیگری داشته باشند  

 پنج نفر آخ را بپایرند . 

ش ده در گاشته کمتر به جنبه دای کیفی نظرات و ایرادات و انتق ادات به ا داده می

د و ی م ی گرد« سانترالی،م بوروکراتی ک»تبدیل به « سانترالی،م دموکراتیک»بالنتیجه 

را رد ایش « سانترالی،م دموکراتی ک»آخ وقت انتقاد سط ی کلیشه ای این می شد که 

نب ود  « سانترالی، م دموکراتی ک»ین معنی ندارد! آخر آن ی ک ه داش تیم اص الً کنیم  ا

ق ت بود!  بیاییم جنبه دای دموکراتیکش رابها بددیم   آخ و« سانترالی،م بوروکراتیک»

 متوجه می شویم که چقدر ارزشمند است!

 

 مقـدار  برژنف،  استالینبه  خروشچف یادیما شاهد هستیم بعد از انتقادات بن

هـم  مـا  یطبر «ازدیدار خویشتن»تاب کن انتقادات را پس گرفت . و در یاز ا یادیز

 را... استالین به یخروشچف م تا نگاهینیبیرا م یبرژنف نگرش

 یعنیردن شوراها بود.  ک( یانجام داد روتاتیو )چرخش خروشچفه ک ییارهاکاز  یکی

ه در هـر کـنیا ایـ دا شـودیـاندکتواند یز دو بار نمش ایب یه آدم حزبکن بود یبرنامه ا

 نار گذاشته شوند . کد یبا یرهبر ی، نصف اعضا یادوره

شـت و آن گردش نخبگان وجـود دا افتاد؟ چقدریار اتفاق مکن یدر حزب توده چقدر ا

 ست؟کشی( را مشلزیمن )به قول یآهن یگارشیال

 

 در حزب کمونی،ت شوروی داشت و زمینه به  ی مخربنقش خروشچف !ببینید

چرخش م،ئواخ حزبی  با قوت اندیشه اما  .را فرادم کرد گورباچفقدرت رسیدخ 

د حیات حزب جایگاه خودش را پیدا کرده بود. اما درگز یتر در این تجددر چه تمام

 .کار گیردبه طور کامل به حزب عمری پیدا نکرد که بتواند این اندیشه را

                                                 
  توماس کِنی – رانروجر کِی« خیانت به سوسیالی،م»  به کتاب خروشچفدر تایید نقش منفی  

 مراجعه شود. محمدعلی عموییترجمه 
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  ینماخ منتخ  باشند نرسیده م،ئولای که دنوز به مرحلهواقعیتش این است که ما

دا دمه برگمارده شده بودند. نهایتش ما در تاکمیته ین حوزه گرفتهم،ئول بودیم. از

دا اعضای معمواً در پلنوم . کنیم را برگزار پلنوم دفددم توان،تیم یک پلنوم وسیعی

کنند. ولی ما پلنوم دفددم را ین بعدی را انتخاب میم،ئولمرکزی شرکت و ة کمیت

ردیم. تقریباً بیشتر مرکزی باشند برگزارک ةخیلی گ،ترده تر از اینکه اعضای کمیت

 فعااخ چشمگیر حزب را به پلنوم دفددم دعوت کردیم.

 

 تقریباً شبیه کنگره؟ 
 

 ند. بود تقریباً یک چنین حالتی داشت  منتها خود اینها منتخ  نبودند و برگزیده شده

ین منتخ  نباشند  آخ م،ئولمی دانید  یک ظرافت خاصی در این مطل  د،ت که اگر 

کنند. دای بااتر را نمایندگی میخواست رده   کنندحزب را نمایندگی نمی ةخواست بدن

ی یعنی ذ  ترین ممکن است که شما به درستی دم انتخاب کرده باشید  واقعاً برج،ته

 ما آیاا   را انتخاب کرده باشید یار حزبکبه  یمندتِ عالقهیو در نهاصالح ترین افراد 

 رد قبول آخ پایینی دم د،ت؟این الزاماً مورد اعتماد و مو

و دم نباید حکم صادرکنیم که چوخ من سعی کردم بهترین را انتخاب بکنم  حتماً ا 

کند  ش را انتخاباواقعی    باید این شرایط فرادم بیایدکه خود او نمایند قبول دارد. نه

 تر ازک،انی از آب درضعیف  چناخ باشد که آخ منتخبین آنو چه ب،ا ترکی  قاعده 

 انگربیایندکه شما مورد نظرتاخ بوده  ردبری مورد نظرش بوده. و به گماخ من این بی

ر واقعیت آخ تشکیالت است. و دنر این است که باچنین ترکیبی شما این سفینه را د

  دتو یآرا این دریای متالطم ددایت کنید و پیش ببرید. خیلی ادمیت دارد بها دادخ به

 !دایشترعایت کردخ خواس و   حزبی
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این  !گویید رشد کافی ندارد؟ برنامه ریزی کنید.کالس بگاارید کوشش کنیدمی

ساده اندیشی وسهل گیری و ساده انگاری قضایا  ما را دچار یک تنبلی تشکیالتی 

نها آیاخ نه  بهترین دا را از م !بهترین را پیدا بکنیم  خودماخ بگااریم آنجا . کندمی

 تربیت کنیم و باا بیاوریم. 

دانشگادی که دسترسی به   شودکه آخ دانشجوی ت صیل کردحاصلش این می

پنجاه تا نیرویی که درکدامشاخ ده  م،ئولآید بشود منابع دارد و مطالعه کرده   نمی

ز ما فقط مطالعه سال مبارزه کردند وکلی تجربه دارند و این دوست دانشجوی عزی

شود آقای که می زندآری وقتی که بخوادد حرف بزند  این قدر قشن  حرف می !دارد

داند این ک،ی که خوش دم بوده. نمی   قشن  تو نمدش خوابیده !مازیار بهروز

است که در  زارع رفیق است  معلم اهللهدای امثال   دای حزب کارکرده درکمیته

فعالیت سندیکایی استخواخ خرد کردند و حاا دم آمده اند در بخش کارگری. اینها 

 !کنند و واقعاً دم کار می کننداینها کار می !کنندجاسوس نی،تند؛ اینها جاسوسی نمی

 زارع بود. دانش تئوریک بابک امیرخسرویبدوخ تردید کمتر از    معلم مطالعات

 غوغااینها وقتی که ب ث می کردند  واقعاً  ؛بود فرهاد فرجادبه مرات  کمتراز مثال 

اما آیا در جریاخ  !توانایی باایی داشتنددا واقعاً استاد بودند  کردند  در پلمیکمی

مردم دم   تود در ارتباط با  دا  نه نه گاهگویم درشکنجهواقعی   نمی  روند مبارز

  ؟! دمین طور بودند

ریختند جلو دفترحزب ما و فریاد  هادی غفاریو  فخرالدین حجازیدمین آقای 

 بابک امیرخسروی  باورکنید رن  به صورت آقای « حزب فقط حزب اهلل...»زدندمی

دختردا را می آورد وچیزدایی را که نباید به مرت   هدای  معلمولی  !نمانده بود

 «از آنجا بروتو برو  تو »گفت کرد و میدست مهاجمین بیفتد  دمرادشاخ جاسازی می

کرد و خودش و خودش دمرادشاخ می رفت و از ابه ای جمعیت  اینها را رد می
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کتاب تو مغزش نی،ت   درست است  !رد مبارز استفدفتر. این  بهدوباره برمی گشت 

بندی کارتشکیالتی دارد و در چارچوب آخ عمل می کندکه استخواخرا عتقداتی مولی 

 آورد.  را شکل می ددد و به وجود می

   آری بددم. این به دیچ وجه به معنای آخ نی،ت که من به مبانی تئوریک کم بها

 فقط برای نمایش وادای سخنرانی باشد   یتئور ولی اگر تئوری رادنمای عمل است 

 و ابنده بیایم آنج خوردکه فالخ جاشمایک میزگرد تشکیل بددید فقط به درد دماخ می

دای ص بت  ک،ی که سخنراخ خوبی است  بکنم برای آقایاخ سخنرانی قشن  

 بهیک ماه  آیا اما  کندشیرینی دم برای دمه فرادم می کند وفضای ب،یارقشنگی می

 مند است که درعالقه کند وفعالیت می کند می کار زحمتکشی که دارد  میاخ تود

ب ث  روز ت مل دو رفته است؟آیا ش یک حرکتی بکند ادای طبقاتیچارچوب خواست

 دای خودش به اینآمادگی انتقال دادخ آگادی دارد؟آیا را دااین زحمتکش کردخ با

 ی رااین ردای و پاره کند را که درنهایت اوست که بایدحرکت واین بند   زحمتکش  تود

کتاب  با این است که بیشتر روشنفکردا یکی ازمشکالت ما   نه دارد؟ عملی بکند 

  اند.نوشته را دادایی که درباره شاخ این کتاباخان، با داریم وکمتر سروکار

 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 

ع   م ا ظ ادرا آخ موق  ب،یاری از رفقایماخ را قانع بکند. ب،یاری از رفقا م، ن بودن د

دا نبودیم و در نتیجه توان،تیم آخ رفق ایی راک ه از مه اجرت آم ده بودن د  جزو م،ن

 دایی که خیلی سن زیادی دم ندارند   م ثال بی، ت و س ه چه ارقانع کنیم به اینکه بچه

د ای سالشاخ است   می توانند مشاور کمیته مرکزی باش ند و خ وخ ت ازه ای در رگ

یگاه . واقعا دم دمین طور شد . توان،تیم تعدادی از این رفقا را به جا حزب جاری کنند

 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 

توص یه  کیا به رفیق پاناماریوف داشتیم   پاناماریوفداری که با در دی»شده بود که 

ی نم ی کنن د! ین کارد ایدیچ وقت آنه ا ی ک چن « کرده که فالنی دبیر اول حزب شود! 

بیچاره یک چن ین حرف ی ن زد. ح اا م ن تازه  خود من آنجا حضور داشتم . اصال آخ 

 ن ص بت  از کجا ریشه گرفته!یدانم انمی

ولی این ب ث بود که رفقا در نظر داشته باشند که کمیته مرکزی خیلی م،ن اس ت 

ند . و ما ازم می بینیم این رفقا که خیلی دم تجربه دارند   دمه بتوانن د در ش ع  باش 

مطبوع اتی   رواب ط عم ومی  خ ارجی   ما ش ع  مختل ف داش تیم   ش عبه سیاس ی  

ددقانی  کارگری  پژودش   آم وزش و ... دم ه ای ن رفق ا م ی توان، تند در آخ ش ع  

 ند .  با مردم تماس دارانداند  در م یط و جواخ تردا بیایند که فعالکار کنند  یح،اب

 تجوودبه در حال تعدادی از این رفقای ما خیلی سالخورده بودند . مثال رفیق م ا 

سنش از دشتاد دم گاشته بود و اصال نمی توان،ت در خیاب اخ ب ا چه ار نف ر تم اس 

رفتیم. ی ادش ب ه دا به ک وه م ی  با بچهکردیمما وقتی که فرصت پیدا میداشته باشد. 

 باشد!ا ردبری حزب باید این طوری واقع»می گفت  آگاهی خیر این رفیقماخ

واقعیت این است که صرف نظر از جنبه دموکراتیک  این گردش ردب ری و گ ردش 

دای منف ی ب ه کند و نمی گاارد دس ته بن دیکادردا از خطرات بعدی دم جلوگیری می

م ی توان د س ب  دلب، تگی د ا و  م، ئولوجود بیاید. حضور دراز مدت و ثابت ی ک 

د  ا و د  واداری د  ای ع  اطفی و غی  ر منطق  ی اطرافی  انش بش  ود و اج  رم ب  ر ب ث

 دا گردد. ول ی ب ادای مهم تاثیر بگاارد و مانع بروز اندیشه دا و خالقیتگیریتصمیم

 دای دمه امکاخ بروز پیدا می کند. خ   تواناییم،ئواگردش 
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م ر   ما اصال مجال این کار را پیدا نکردیم . این ع این نگرش واقعا در حزب بود اما

 کوتاه تر از آخ بود که اصال به آنجا برسیم که بتوانیم چنین کاری بکنیم . 

 

     آید این ، در مورد وضعیت دموکراسی حزبی سؤالی که پیش می عموییآقای

أس هرم ا در ریرسید و آدر قاعده وجود داشت، چطور به باال می یاست که اگر انتقادات

ی های حزب تغییـردر سیاسته از پایین رسیده ،ک یه با توجه به نظراتکان داشت کام

 ایجاد بشود؟ 

 

  .خیلی کم 

 

  توانید ذکر کنید؟آن موردی را که بوده می 

 

  یت معین صالح م،ئولین  نه اینکه آخ م،ئولای از انتقاداتی بود دربار  تعیین پاره

 یت نی،ت. یا اینکه ل ن و چگونگی برخوردش با م،ائلم،ئولندارد  بلکه در خور این 

 خشک و... است. 

دای ح  زب د  م انتق  اداتی ب  ود. ی  ادم م  ی آی  د درب  اره ای  ن در م  ورد سیاس  ت

کردن د قاد میدا انجام می گرفت  انتدا در روزنامهپلمیکیقمباحثات  که ن،بت به فدایی

این زیاد درخور نی،ت  یک مقدار باید با نرمش بیش تر و از خ ود دان، تنِ اینه ا  »که 

که البته این انتقاد خیلی با نظ ر م ن  « باشد. بعضی جادا بیشتر حالت تندی و ... دارد.

  و گف تم جوانشیرق جواددبیراخ نگاه کردم ب ه  دیئتنزدیک بود و به یاد می آورم در 

 «د ای ف دایی خل قچریک»! ای ن ب ر م ی گ ردد ب ه آخ  مق ااتی ک ه ت و درب اره جواد

نوی،ی! گفت که آخر عمو جاخ! من که مثل تو در زنداخ با اینها یار غار نب ودم  ت و می

شناس م! پارتی شاخ نی،تم بلکه دقیقا اینها را می من»در اینجا پارتی آنها د،تی! گفتم 

شناسم  چ وخ ب ا رفق ای من ب،یاری از اینها را بیشتر از خیلی از رفقای خودماخ می

  « ام!دا زندگی کردهام  اما با آنها سالخودماخ دیچ حشر و نشری نداشته
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شد و آخ ته میواقعا این موثر واقع شد و از آخ به بعد مقااتی که درباره آنها نوش

ه دا بود  در چه بیشتر   روز به روز حالت دوستانه تر ب پلمیکی که بین حزب و فدایی

 خودش می گرفت . 

 بودخ... که یکی از م واردی ک ه «خط امامی» م،ئلهانتقاد دیگری بود درباره دمین 

خ ط مردم ی و ض د » م، ئلهسیاسی مط رح و منج ر ب ه ای ن ش د ک ه ای ن  دیئتدر 

م ا کج ا خ ط ام امی »بیشتر توضیح داده شود . دم ین انتق اد ب ود ک ه  «امپریالی،تی

د،تیم؟ آیا ما دم قنه شرقی   نه غربی  د،تیم؟ یعنی حزب دمه شعاردای جمه وری 

ی ن ادبیراخ  دیئتکه این انتقاد مورد توجه قرار گرفت و در  «اسالمی را تایید می کند؟

ا این طور فکر می کنند؟ آیا موضع حزب ما ای ن سؤال پیش آمد که آیا رفقای حزبی م

د،ت؟ اگر نه   پس معلوم می شود عملک رد درس ت نب وده اس ت! چ ه در ارتب اط ب ا 

نوی،د   که این برداش ت را ب ه ن،بت به جمهوری اسالمی می« نامه مردم»مقااتی که 

ی ن خ ط و ددد که ما جمهوری اسالمی را از دمه نظر قبول داریم! و چه ارفقای ما می

 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؟! 

رس ی و دبیراخ مطرح شد و دمین باع ث ش د ک ه ش عبه باز دیئتاین انتقاد دا در 

رسیدگی به وجود بیاید و در ضمن در نوشتن مقاات روزنامه دا دقت بیشتری انجام 

  گرفت.

 

 هـای خـاص خودشـان را بحث شـد کـه تکروی کیانوری یک بار در مورد  آقای

 یبـرا یتاب مناسـبکه البته اصالً ک – «ژراههک»تاب که در کداشتند. جالب آنجاست 

 یل شـد( تمـامیکتش ۶0ه بهار سال کپلنوم هفدهم )»ه کآمده  –ست یت آوردن نکفا
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را دربسـت قبـول      یرهبـر یارهـاکرد و کـد یـرا تائ یرهبر یارهاکحزب و  یارهاک

هایی که  در یک کنگره ه بحثکند کیدر انتقاد از خود! مطرح م یطبرو  « رد و...ک

د  و ایـن یسریع جمع شد و  به  تصویب رسـ یلیکشید ، خخیلی طول میدموکراتیک 

ه کفضای حزب،  فضای دموکراتیکی نبوده و فضایی داشته  «مثال»نشان می دهد که 

 شده است!از باال تعیین می

د وجـو یکیراتکالت دمـویا تمـایا آی نگرش را در سران حزب می دیدید؟ ا شما  اینیآ

ن ا گوش سپردیرد، کیرا ملتزم م یزکته مریمک ه پلنومکاز آنچه  یرویداشت ، مثل پ

 ا ...؟ی نییرتبه پا یه انتقادات اعضاب

 

 «ک ه در بخ ش م  دودی ب ودمنبع معتبری نی،ت. این نگرش دموکراتیک  « کژراده 

ه . حزب فرصت پیدا نکرد این روند را به طور کامل در بدن دای ایراخ بودندبیشتر بچه

 نهادینه کند.حزب 

 گ رفتیم و چیزد ا را می برخ یی می کردیم جل و بود که اگر دقت بیشتر یموارد

ش ود  پیگی ری ح مینگرفتیم. چرا ؟! واقعا وقتی که اقدام یکجانبه دبیر اول  حزب مط ر

ک  ه ی  ک گ  روه تروری،  تی ب  ود و  «خ  ادم»در م  ورد گ  رفتن گ  روه ش  ود. ک  افی نمی

سیاس ی  دیئ تدبی راخ و  دیئ تخواست کار انفجاری انجام بددد  بدوخ اینک ه در می

                       ی   دیئت    گی    رد و از س    ازماخ مخف    ی مط    رح بش    ود شخص    ا تص    میم می

بروند و به شکلی مثل آدم ربایی   یکی از آن اخ را بگیرن د و   کندیمگرودی را مامور 

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 

 اصال ملزم بود چنین کاری بکند؟! حزب توده ایرانبکنیم ؟! آیا 

 

   در آن دستگیر شد؟ مهدی پرتویجریانی که 
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  سازماخ مخفی ما دمراه ب ا چه ار نف ر دیگ ر  م،ئولدماخ روندی که منجر شد که

 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! 

شد . ااخ م ا  پرتویولی واقعیت این است که دمین مورد   سرنخ شناسایی آقای 

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 

 . اینکه به کجا کشیده   یک روزی اسناد دقیق تر روشن خوادد کرد . شناسایی شده

   ه م ا ب ه ک مط رح ش د  یدادس تان یاة ده م ادهی اطالعنمونه دیگر وقتی بود که

. ل داده شدیدم سالح ت و یادیدار زل بددند . مقیشاخ را ت ویدام سالحیماخ گفتیرفقا

انب ار  یدر س ازماخ مخف  یمق دار کی    یانوریکقماخ یه رفیه به توصکنیم از ایبگار

 ار شد . کلو رفت   آش یه سازماخ مخفکشده بود و بعددا 

ب ود .  م، ئلهن یم دم یلنجار داشتکدر زنداخ  ایکه ما با ک یاز موارد یکیدر واقع 

ه . یقض  یوجه فن یکیه است  یقض یاسیوجه س یکی.  یردکیم م اقال از ما سؤالیگفت

ب رای دا را م   م ا اس ل هیرده ب ودکه اتخاذ ک یه با توجه به موضعکنیا یاسیوجه س

مگ ر اس ل ه را   یاز نظ ر فن م؛ ول ی یخواس تیروز مبادا و مقابل ه ب ا ض د انق الب م

ه فق ط کشده وار قرار دادهید یمشت آدن قراضه تو کینند؟! کیم ینگهدار یجورنیا

 خورد .یدم نم یگریچ درد دیر ضرب قرار دادخ حزب است   به دیز یبرا یسند

 یه نگه دارک د روغ ن زده ش ود   در اس ل ه خان ه ی نند باکیه انبار مک یااسل ه

ه زن   نزن د . اگ ر د م ک ده ش ود و ... یش کبرند تا س مبه یدفته به دفته م شود  یم

نند کر پشتش د،ت استفاده یه قک ییداین گونید از ایباشد   با یگادیبخوادند در مخف

ر ی   ز یواری د یت و یه قشن  حفظ بشود و بت وانکار ببرند کدات را به یو  انوا  تمه

د طرف اس ل ه دار باش د ت ا بتوان د اس ل ه را ی. اصوا با ینکپنهانش ب یی  جا ینیزم
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آد ن پ اره  کی به درد بخ ورد. و گرن ه  یزه روکند تا کبتواند حفظ  نگه دارد   یمخف

خ ورد! اف زوخ ینم یگریچ درد دیباا بردخ جرم است و به د یبرا یکاست . فقط مدر

 «یجمع  یردبر»ر با اصل یانجام گرفته و مغا یفرد یمیه تصمیار بر پاکن ین   ایبر ا

   بود .

  وص ل ک ردخ  کیانوریاز موارد نق  ردبری جمعی توسط رفیقماخ دیگر یکی  

 دا به حزب   بدوخ اطال  ما بود .نظامی

دم ین  یگاداو   متاسفانه کیانوریدای رفیقماخ ضمن تجلیل و تعریف از توانایی 

اینک ه در رسید انجام کاری ضروری است  عمل می ک رد. ب دوخ ه به نظرش میکقدر 

مطرح و نظرات سایر رفق ا مش خص بش ود و ض رورت انج ام چن ین  هارگاخ مربوط

در  گرف ت و ش ماکاری مورد تأیید ردبری حزب قرار بگیرد  ناگهاخ این کار انجام می

گرفتید. بعضی موارد خیلی مهم نبود   ولی گادی خیل ی مقابل عمل انجام شده قرار می

 خیلی مهم بود!

مربوط کردخ رفقای اف،ر و ایج اد ی ک »مثال دمین ه و اساسی  اصال م،ائل عمد 

تواند بر اساس تصمیم یک نفر انجام بگی رد؟! ح اا د ر ق در مگر می« سازماخ نظامی

مقام سازمانی اش دم باا باشد. ممکن است برای توجیه امنیتی قضیه گفت ه ش ود ک ه 

ت ه نی، ت و در س طح درچه تعداد کمتری بدانند مطم ئن ت ر اس ت! ول ی اص ال پایرف

سیاس ی ک ه  دیئ تدبی راخ مطل ع باش ند. حتم ا بای د  دیئ تردبری حزب حتم ا بای د 

سیاستگاار برنامه دای حزب است   اتخاذ تصمیم بکند. دیچ کس حق ندارد به تنه ایی 

 برای یک مجموعه تصمیم بگیرد. 

م تص می یاس یس دیئ تگرف ت   در دایی که انج ام میکما اینکه در مورد مصاحبه

دبی راخ انج ام نگی رد. معم وا  دیئ تای بدوخ تأیید حداقل گرفته شد که دیچ مصاحبه

کردیم به دبیر اول حزب . چ وخ در شد    ما م ول میمراجعاتی که برای مصاحبه می
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عین حال سخنگوی حزب   دبیر اول حزب دم بود . این سب  شده بود که بدوخ اینک ه 

 دا انجام می گرفت .ای مصاحبهما واقف باشیم   پاره

دبیراخ انجام بگیرد و دبیر اول د م  دیئتم که مصاحبه دا با تأیید یما تصمیم گرفت

دبی راخ برس اند.  دیئ تخوادد بکند ب ه تأیی د که می را خطوط اساسی اظهار نظردایی

ول ی  درست است که دبیر اول در خط اساسی و تعیین ش ده سیاس ت ح زب د، ت  

گاه ممکن است در چارچوب تعریف قبلی سیاس ت  شود  می دایی که مطرحنو  سوأل

دبی راخ اص ال  دیئ تحزب نگنجد. یک اتفاق خاصی رخ داده ودر آخ زمین ه چ ه ب، ا 

صالح ببیند که ازم نی، ت در قب ال آخ موض عگیری بش ود. چ وخ م ا عمیق اً اعتق اد 

اصرار ب ر  کیانوریموضعگیری است. رفیق ما « سکوت»دا خودِ داشتیم بعضی وقت

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

ی قائل بودند . من چنین نظری ندارم. اما ییک عنصر ماجراجو کیانوریبرای رفیق ما 

اناً ب دوخ ک،   یاح ـ دمین عجول بودخ برای اظهار نظر کردخ و پرداختن به اقداماتی 

یعن  ی نادی  ده گ  رفتن اص  ل ردب  ری جمع  ی   یک  ی از  ـ  دبی  راخ  دیئ  تی نظ  ر رفق  ا

   خ ودش را نش اخ  کیانوریرفیقماخ  یردداکخصوصیاتی بود که در پاره ای از عمل

 داد. می

البته ما مواردی را دم داشتیم که این خصوصیت به نفع حزب تمام شده بود. یعنی 

از دست می رفت. این نمونه د ا   روش ی را   « ل ظه»اگر آنجا اتخاذ تصمیم نمی شد  

موجه می کند . من به موارد س ودمند   پربه ا نم ی دد م. ای ن  که لطماتش زیاد است  
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ما بهای زیادی برایش ق ائلیم   ول ی اگ ر آخ  ل ظه  موارد نادر است و چه ب،ا در آخ 

در نظر بگیریم  نشد دم نشد. چیزی دم عای دماخ نش د مه م نی، ت. ب ا « روند»را در 

تواند ب،یار مضر باش د   اما این شیو  کار در موارد معینی می کیادای وجود توانایی

 و زیاخ اساسی بزند. 

دیگری که ما از این بابت واقعاً اح،اس غبن کردیم ق و بعددا فرصتی دس ت مورد 

در می اخ بگ اارم    کیوانوریداد   منتها در زنداخ   که بتوانم این مطل  را با رفیقماخ 

« اکثری ت یاخ خل ق  یسازماخ ف دا»در بار  دمین انشقاقی بود که بعد از موضعگیری 

 ن،بت به حزب   رخ داد . 

ردب ری »زن د... چق در ادمی ت دارد رعای ت داست که واقع اً لطم ه میاین تکروی

   چقدر ادمیت دارد! « جمعی

رفقا ! به خاطر داشته باشید که اص ل »  یگانه وصیتش این بود که  حجریرفیق ما 

 «ردبری جمعی را مثل مردمک چشم حفظ بکنید!

وصیت یک رفی ق « حفظ ردبری جمعی»ببینید چقدر ما از تکروی لطمه خوردیم که 

 شود؟! پای اعدامماخ می

ب ه وج ود توان د من دماخ ابتدا گفتم که این روحیه در ی ک م  یط دموکراتی ک می

بیاید . اگر ما تجربة زندگی   تجرب ه زن ده و ملم وس از دموکراس ی نکن یم و در ای ن 

 آییم . زمینه کوشا نباشیم   اصال آدم دموکراتی بار نمی

دا دا سعی می کردیم نظ رات بچ هببینید ما در زنداخ کموخ داشتیم و در آخ کموخ

ات معم وا در انتخاب  رتش داش تیم  را رعایت کنیم. به علت سابقه مدیریتی که ما در ا

ی مدیره کموخ انتخاب می کردند . ولی واقعا م ا س ع دیئتمجمع   ما چند نفر را برای 

 دا باشد. کردیم که برنامه دا توام با نظر خوادی از بچهمی
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شعبة روابط عمومی در حزب تعیین  م،ئولیکی از دایل اینکه بعددا من به عنواخ 

دا م دیره دیئ تشدم   نقشی بود که در ط ول س الیاخ دراز زن داخ   از ای ن باب ت در 

داشتم . روابط را من باید بر قرار می کردم و چوخ مرت  دم نمی ش د جل، ه تش کیل  

 دا گفتگو می کردم . داد   من ناگزیر با در کس جداگانه   گاه ساعت

وادی  دمادن  شدخ و دمادن  کردخ در بچه دای م ا ب ه وج ود یک روحیة نظرخ

آمده بود . در این زمینه یکی از نمونه دای بارزی که توج ه م ن را جل   ک رده ب ود   

بود. او دمواره اصرار داشت که بیهوده عضو کمیت ه مرک زی  اسماعیل ذوالقدررفیق 

این جوانانی که اطراف ما د،تند و پنج شش س ال د م د، ت ک ه »شده و به گماخ او 

فعالیت کرده اند  در سازماخ مخفی حزب یا سازماخ چریک دای ف دایی ب وده ان د و... 

 2۵باید به علت اینکه من ااخ تجربه شاخ بیشتر است و بهتر می توانند کار کنند . چرا 

اس ماعیل ت و »اص رار داش تیم ک ه « ام   این پ،ت را به من بددند ؟سال زنداخ کشیده

تجربه ات غوغاست! آخر خود ما که پا به پ ای ت و ای ن تجربی ات را ک ردیم   بعض ی 

ول ی او « کنیم! م کلی از نظرات ت و اس تفاده م یینشیندای تو میدا که پای حرفوقت

ح اا ک ه مج ال ک،   تجرب ه »یبی داشت که ن،ل جواخ تر بیاید . می گفت عالقة عج

دا بددید  وقتی که وضع ب رانی بشود که دیگر نمی ش ود است  این امکاخ را به جواخ

 «  این کار را کرد .حاا باید این کار را کرد! 

م ن  ل ی  وزدم که یک چنین نگرش ی وج ود داش ت   این مثال را از این بابتخوب

ی ب رای یعنی شادد این بودم ک ه ب ه ش کل مرم وز عکس آخ را دم شادد بودم. گادی

 شود. این در واقع نه فقط دموکراتیک نی،ت   بلکه توطئ هانتخاب شدخ زمینه چینی می

گرانه است! که به صورت یک انتقاد ج دی آخ را ب ا ط رف  در می اخ گااش تیم. چ وخ 

 شینند و نظراتشاخ را می ددند و اگراحتیاجی به این کاردا نی،ت. خوب دوستاخ می ن

 ددند. یک چنین عوارضی وجود دارد.دم موافق باشند رای می
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 م، ئلهواقعیتش تا آنجایی که من اطال  دارم در میاخ بچ ه د ای ف دایی م اخ ای ن 

خیلی جدی بود.حتی یک حالت رودررویی برای انتخاب شدخ و ... وجود داشت. من به 

 ی اینکه جواخ بودند  تجربه نداش تند و انتخ اب ش دخ ب رایآنها خرده نمی گیرم   برا

ا پ،تی   می تواند برایشاخ خیلی لات بخش باشد. ولی در حزب اصال چنین ییک مقام 

دیده شود بای د ب ه ش دت ب ا آخ  م،ئلهچیزی جایز نی،ت! و وقتی نشانه دایی از این 

چهار س ال تجدی د حی ات مقابله کنند. که خوشبختانه این دوراخ اخیر   منظورم دمین 

خیلی از این بابت خوب بود و چن ین گرایش ات و چن ین نگ اه د ایی نتوان، ت  ـحزب 

 جایگادی پیدا بکند .

 

    مسـئلهسـال در خـارج بودنـد ،  ۲۵آن کسـانی کـه در آن  عموییولی آقـای 

 ها )مثلیلید خینند . شاکی( مطرح م۵۷-۵۶اواخر )ن یرا در ا یانوریک ترکد یهژمون

امها جـدا از ...  «کیاپدر »نند و بشوند  کفاء ین نقش را ایخواست همی(  دلشان مایرج

بـه نـد ،یگوین رابطه مین افراد در ایه اکز و نامربوط یآمحسادت یهاها و حرفرقابت

حرف  حرف آخر ، یانوریک ترکد یادیه تا حد زکبود  یروند به سمته کد یرسینظر م

 ن بود؟ ین چنیا واقعاً ایزد . آیننده را مکتمام 

 

 واقعیت ای ن اس ت ک ه شد. ود. مواردی بود که مقاومت میبه طور مطلق این طور نب

ندی دم! چ ه از  کیوا توانمن دیدیچ کدامشاخ را به  حزب توده ایرانمن در بین دبیراخ 

وارد  کیانوری ل ام کار تشکیالتی و چه از نظر تیزی و سرعت انتقال. انتقاداتی که به

د ایی است شامل یک مقدار خروج از نظم تشکیالتی می شود و ب ه ص ورت ت ک روی

 بروز می کند که برای یک فرد تشکیالتی اصالً سم مهلک است. 

یک سازماخ را به ناگهاخ در مقابل یک عم ل انج ام ش ده  این خصیصه تک روی  

عتب ر ی ک س ازماخ که از جمله اصول م« اصل ردبری جمعی»ددد. و بالنتیجه قرار می

ای تص میمات ک ه ادمی ت اساس ی به سادگی مخدوش می شود. پ اره سیاسی است  
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مش کل  برای سرنوشت یک سازماخ سیاسی دارد اگر توس ط ی ک نف ر اتخ اذ ش ود  

س ب  ش ود ک ه عجوان ه  آفرین خوادد شد! چه ب،ا کوتاه بودخ زماخ یا ضیق وقت  

یا اینکه احیاناً بر اساس  مقداری خصوص یات  تصمیم بگیرد و در آخ زمینه عمل کند .

رس د   و جم ع را در و منش فردی  فکر کند اگر در جمع مط رح کن د ب ه تص وی  نمی

 مقابل عمل انجام شده قرار بددد! 

ددد که به شدت اعتراض کنند و در مقابل چن ین این امر به اعضای ردبری حق می

عملی بای،تند.  ولی کاری است که انجام گرفته. درست است که معترض می ش وند و 

اما آب  کنند  قول می گیرند که دیگر تکرار نشود  درست است که سرزنش و انتقاد می

 گردد. ریخته دیگر باز نمی

یک چنین انتقاداتی دمواره وجود داش ت. ول ی ب ر آین د تص میمات    در  کیابرای 

 بود . و آخ ح التی ک ه ش ما اش اره کردی د   کیامجمو  در آخ جهتی می رفت که نظر 

در اتخ اذ  کیوانوری رفی قص ت دارد و واقع ا ای ن ط ور اس ت. یعن ی ت اثیراتی ک ه 

 اصالً غیر قابل انکار است.  سیاسی داشت   دیئتتصمیمات در 

 

  از اعضـا  یکـیه: کرد کیف میرا تعر یاخاطره یاسیس هیئتجلسه  کیاز  یسک

ه چرا کح بده ی! توض ایکق یرف»ه کند کیرا مطرح م ی( سؤالیحاتم)سرهنگ سابق 

مـن بـا »د یـگویهـم م یانوریک یآقـا «خته است ؟یالت ما به هم ریکن قدر تشیا

 « پس از مصاحبه در خدمت شما خـواهم بـود .دارم،  یامصاحبه کی  ارکق یهابچه

شـما جوابتـان را »د یـگویشـان و مینـد بـه اکیرو م یانوریک تـرکبعد از مصاحبه د

 دهد بله !یهم جواب م یحاتمه ک «د؟یگرفت

رون یـچرا در ب ،رد یگین جواب میشود و چنیان میوه بین شیبا ا ین انتقاداتیچن یوقت

ر کنـورد ،کـهم انشعاب  یکمل لیخلافتد؟ یشود؟ چرا انشعاب اتفاق نمیس نمکمنع

را از رأس  یانوریکتر کردند؟ چرا دکیضاح نمیسم هم نبود ... چرا حداقل استیالیامپر
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دهد یانجام مآن مصاحبه را  یندرکرج اسیاه کم ینیبیردند؟ ما مکینار نمکار برک

 یهابا خصلت ، شازده حزب توده ، یندرکرج اسیاد؟ با یآیسرش م ییو چنان بال

 ترکد        یوقت یشد؟ ولیم یش ، چنان برخوردیبا آن موضع از باال راتش ،کستویار

 یصـادق یهاه آدمکشما و آن پنج افسر  ند ،کیخط امام را مطرح م مسئله یانوریک

دانست یآمد میبه سمت چپ م یسکسه ندوخته بودند )هر یکهم  یزیچ یبرا بودند ،

تـر کبرنـد!( پـس چـرا جلـو دیو عزا سـرش را م یه در عروسکاست  یه چپ مرغک

ه حزب بشود کبرود  ید حزب به سمتید؟ چرا گذاشتیستادیستادند؟ چرا ناینا یانوریک

 بشود حزب ... ؟ ایکو  ایک

 

 دایتاخ اس تناد ب ه بخ ش اول گفت هک نم .  بخش نخ،ت پرسش ش ما را تک ای  م ی

 روایتی به کلی دروغ است ! 

 گوید؟ سیاسی خاطره می دیئتچه ک،ی از 

 کرده است؟! سیاسی چه می دیئتدر جل،ه   حاتمیقسردن  سابق 

الف ارق در مورد بخش دیگر سخنانتاخ دم باید بگویم شما یک قیاسی کردید ک ه مع

که جدا می ش ود.  خلیل ملکیاست . باید اختالف نظر به یک حد معینی برسد تا بشود 

من ن،بت به مش ی ِ سیاس ی    شما در بار  صداقت یا عدم صداقت ص بت می کنید  

 زنم .ددد حرف میدا در قبال حوادثی که رخ میگیریدا و موضعجهت گیری

م ی ش ود   س پس از او ج دا  بقوایی دمکار دکتر خلیل ملکیوقتی می بینیم آقای 

خ ودش  بقوایی   احمودجال  آ در واقع نه اینکه خودش جدا بشود  به گفته  ـشود می

ب ا درب ار « جبهة ملی»بعد واسطه ـ  بیروخ می کند « حزب زحمتکشاخ»اینها را از دفتر 

امث ال « جبه ه مل ی»رح می شود که آقایاخ شود  دمواره این سؤال برای ان،اخ مطمی

و ... مناس بات خیل ی نزدیکت ری ب ا  سونجابی   دکت رزادهزیرک   اللهیار صالحآقای 

که یک روزی توده ای بوده؛ یا ااخ دم به عن واخ چ پ از  خلیل ملکیدربار داشتند تا 
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شود. چگونه است که او واسطه شاه و جبهه ملی می ش ود؟! اینه ا م، ائلی او یاد می

 است که به طور طبیعی جریانی را به انشعاب می کشاند . 

س ازماخ »رخ داد. « س ازماخ انقالب ی ح زب ت وده»یا انشعاب دیگری ک ه ب ا ن ام 

گرشی ن،بت به حزب کمونی،ت چین پیدا کرده بود ک ه ب ه کل ی متف اوت از ن« انقالبی

داشت.  یعن ی در ب ین اح زاب کمونی، ت   موض و   حزب توده ایراننگرشی بود که 

دا بود. بن ابراین وج ود اخ تالف نظ ر روی حاد موضعگیری م،ئلهچین و شوروی    

 به انشعاب کشیده بشود.  الزاما نبایداین یا آخ موضع در میاخ اعضای ردبری حزب  

ایجاب م ی کن د ک ه به نظر من  برخورد دموکراتیک در دروخ ردبری یا یک حزب  

نظرات مخالف وجود داشته باشد و نظرات مخالف دم به صورت انتقاد مطرح بش ود . 

 د ا در نهای ت ص  میمیت  ای ن رون د در ح زب د م وج ود داش  ت. حت ی بعض ی وقت

ما خیلی شادد ای ن چیزد ا ب ودیم. گ اه ب ه ق دری تن د برخورددای تندی دم می شد. 

د ای ب الغی د، تیم . در برخورد می شد که گویی ااخ دعوا می شود! بااخره ما آدم

 ای،تیم و وقتی که به در جهت ق انعمی ـ اگر منطقی داشته باشد  ـدا پای حرفماخ ب ث

گون ه د، تیم. بدینشویم   به پایرش نظر اکثری ت  آخ جل، ه متعه د شویم یا نمیمی

 گیرد. نترالیزم دموکراتیک شکل میسا

حوزب در ارائ ه موض ع  کیوانوریای ک ه رفی ق بنابر این  با توجه به نقش ارزنده

بش ود  کیواو  کیواح زب بش ود »داشت  این عبارت شما مبن ی ب ر اینک ه  توده ایران

   به دیچ وجه درست نی،ت.«حزب
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 حزب توده ایورانلملل   ارتباط ه روابط بیندماخ طور که از اسمش پیداست   شعب

دای رواب ط را با مجموعه جنبش کمونی،تی جهانی  احزاب ب رادر  و از طری ق ش عبه

ره دای مختلف درب ابین الملل آخ احزاب بر قرار می کرد. این روابط شامل ارائه ت لیل

دای ترویداددای گوناگوخ کشور یا دعوت برای شرکت کردخ در مراسمی ب ه مناس ب

حادی که در کش ور واح د ی ا ب ه ط ور کل ی در  م،ئلهگوناگوخ  یا تبادل نظر درباره 

 آمد بود. عرصه جهانی پیش می

ب ه مناس بت  13۵۸  در پ اییز س ال ن دع وتی ک ه م ن در آخ ذی س هم ب ودماولی

دای آباخ م اه ب ود. در ای ن دع وت خواس ته دای انقالب اکتبر   دمزماخ  با نیمهجشن

ش ود از به این مراسم گ،یل می حزب توده ایرانی که از دیئتشده بود که در ترکی  

سال در زنداخ بودن د  باش ند. در  2۵رفقای اف،ر قدیم  رفقایی که در زماخ شاه مدت 

و من را انتخاب کردند و ما به م،افرت رفت یم. البت ه  کیانوری سیاسی رفیق ما دیئت

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؟ 
 

  خ وب نخ، تین ب ار ب ود ک ه اساس ا م ن ب ه و م ن ب ودم کیانوریخیر رفیق ما .

  اگر زن داخ را خ ارج از کش ور تلق ی نکن یم! بل ه در رفتمم،افرت خارج از کشور می

ق بالً ب ه  کیوانوریفرودگاه م،کو دمای دوا ده درجه زیر صفر اعالم شد و رفیق م ا 

ممکن است آنجا سرد باشد   گر چه ااخ آب اخ م اه اس ت و »من توصیه کرده بود که 

من دم آخ موق ع دن وز  «دنوز زم،تاخ نرسیده ولی آنجا سرد است  با لباس گرم بیا.

  نهایتش این بود که یک ک ت و ش لوار ف رادم ک رده ب ودم. رفت ه داشتمن یلباس مرتب

دای آنها دم فانتزی اس ت  در واق ع لتو گرفته بودم. پالتویک پا «بَرَک»بودم فروشگاه 
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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 

  تونلی بود که ما را به س النی شدیمپوشم کفایت می کند. وقتی که از دواپیما پیاده می

بخ ش خاورمیان ة  ،ئولمی از رفقای حزبی ما مقیم در م،کو و دیئتددایت می کرد.  

به استقبال ما آمده  ننکویمیسروابط بین الملل حزب کمونی،ت شوروی به نام رفیق 

 بودند.

 

 آن دوستان ایرانی چه کسانی بودند؟ 
 

  یناصرانو... یکی دیگر  صارمیدیگری    ابلوچیکی  . 

 

  نگشته بودند ایران؟چرا بر 
 

  ه ک اینها با اجازه حزب آنجا بودند. ما در در یک از این کشوردا ک،انی را داش تیم

 یت داشتند .کم ا اینک ه درم،ئولدر واقع شعبه حزب را در آنجا نگهداری می کردند و 

داشتیم  در خود ب رلین دمچن اخ وج ود داش ت. منته ا ن ه ب ه  یایپزیک دم عینا دفتر

ک،انی که م، افرت  آمد حضور داشتند.گاشته  برای کاردایی که پیش میگ،تردگی 

 دایی که بای،تی انجام می گرفت و...   رادنماییرفتندمی

خوب من دیدم یکی از رفقایی که به استقبال آم ده ب ود  بالفاص له پ التوی ب، یار 

ینج ا ش وی! ت و ب ا د وای ارد و گفت ااخ خشک میککلفتی از تنش درآورد و تن من 

ه آخ را دم به سر من ک رد. دستکش ی د م کجوری آمدی؟! یک کاله پوستی داشت این

ح اا ت ازه اع الم  ش ده ده »م عوض شد! گف ت دیئتدر آورد دست من کرد. اصال من 

 واقعا دم دمین طور شد .  « درجه زیر صفر   حتما پایین تر از این می رود!
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ما را در دتل اکتبر جا دادند . شیوه کار آنها دم اصوا ای ن اس ت ک ه متناس   ب ا 

موقعیت رده تشکیالتی مهمانشاخ   در دتل به ا و جا می ددند. مثال از رفق ای ردب ری 

 دیئ تسیاسی نباشد   به عض و  دیئتاگر ک،ی عضو کمیته مرکزی باشد ولی عضو 

دبی راخ  دیئ تسیاس ی باش د عض و  دیئتسیاسی جای مناس  تری می ددند. عضو 

دبیراخ باشد دبی ر اول نباش د   دیئتتری می ددند . عضو   به دبیر جای مناس نباشد

دبیر اول را یک مقدار جای مناس  تری می ددند. به دمین علت دم دو ات اق ب ه م ن و 

دشت نفرماخ یک ات اق د م ک افی  دادند. من خندیدم گفتم ما برای دفت کیانوریآقای 

 کیاکنیم ! یاست   حاا ما دونفریم خوب یک اتاق دو تخته به ما بددند در آخ زندگی م 

خندید و گفت که نمی شود چیزی گفت . بای،تی مقرراتش اخ را رعای ت کن یم! م ا د م 

خیلی فرق نداش ت . فق ط ی ک می ز  کیانوریرعایت کردیم. البته اتاق من و اتاق رفیق 

اضافه داشت که احیانا اگر مهمانی داش ته باش د بنش یند پش ت می زش . واا تش کیل 

شد از یک اتاق و یک نیم اتاق که در آخ تخت خواب بود و با یک پرده جدا می ش د می

 خ و تلفن و... قرار داشت. و این طرف   میز و صندلی و یخچال و تلویزیو

د ا ب ه . فردا مراسم رژه می داخ س رخ ب ود و مهماخآخ ش  را ما استراحت کردیم

ن،بت   شاید   موقعیت سیاسی  اجتماعی و سوابقشاخ  به ترتی  در فواص ل دورت ر 

 .  ولی دمه در صف اول قرار داشتنداز جایگاه اصلی

 

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

  بله. در خود جایگاه وس ط   ردب راخ ح زب کمونی، ت ش وروی بودن د  آخ موق ع

گرفتند. دای نمایندگی احزاب کمونی،ت جهاخ قرار میدیئتبود  بعد به ترتی   برژنف

ما خیلی از جایگاه دور نبودیم   شاید مثال سوم چهارم قرار گرفته بودیم. من و رفی ق 

 نمایندگی حزب مقیم م،کو قرار داشتند.  دیئتجلو بودیم و پشت سرما  کیانوری
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  یادتان هست؟کنار کدام کشورها بودید 
 

  دای نمایندگی کشوردای اروپای شرقی بود. دیئتیکی از 

 

 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

خ د . آی گنجگردید ولی اصال آخ عظمت مراسم به و ص ف نمیدا میخیلی روی چهره

زد   اصال چیز عجیب ی ب ود! واقع ا اح، اس خاص ی ب ه آدم دا موج مینیرو و پرچم

دست می داد . آدم اح،اس می کرد سوسیالی،م ! و چه توان ایی   چ ه ق درتی !! دنی ا 

ن نظام د،ت و باید باشد . و واقعا عظمت را ان،اخ اح،اس می کرد! درگز م ن یمال ا

رو  ر  این کشور ب ا چن ین سرنوش تی روب ه،ت سال دیگیکردم کمتر از بتصور نمی

 بشود! 

به در جهت   مراسم با شکوه تمام برگزار شد. واحددایی از نیرودای ارتش س رخ 

د  ا و «کلخ  وز»رژه رفتن  د   واح  ددایی از طبق  ه ک  ارگر آمدن  د رفتن  د   واح  ددایی از 

د ایی دایی از زناخ آمدند رفتند   بخشدا آمدند  حرکت کردند رفتند   بخش«ساوخوز»

آمدند و رفتند ... و این دمه شاید چیزی در حدود پ نج  ش ش س اعت  «کام،ومول»از 

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! 

 ش اهه در دانش کده اف، ری خودم اخ ب رای دایی ک من در مراسم مختلف جش ن

خودم دم خیلی نظامی  برگزار می شد باردا و باردا شرکت کرده بودم و به علت اینکه

ن ی یغالبا به عنواخ اف، ر واح د گ ارد تعـ  «آیین نامه مت رک»به من می گفتند  ـبودم 
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دد د و... آید   پ یش فن   و س الم بشدم   واحدی که جلو دانشکده   وقتی  شاه مییم

ای و بعد آخ مضموخ و م توا و عشق وقتی آخ شکوه و آخ جالل و عظمت انبوه توده

آوردن د آنچ ه ک ه اینج ا رخ و عالقه را دیدم  در مقای،ه با این ادایی ک ه اینج ا در می

 داد  کاریکاتوری مض ک به نظر می رسید . می

 

 !خستگی  زندان به در آمد 
 

    شاید منظورشاخ از دعوت چنین رفقایی دم دمین بود.  وقتی ما به دت ل برگش تیم

آمد و او را به عنواخ رادنما به من معرفی کردند که فارسی بلد  بارانوفرفیقی به نام 

بود و دماخ عصر  بعد از اینکه غاایی در سالن دتل اکتبر صرف شد   مرا به جایی ب ه 

ج ا روی کاخ کرملین ب ود. آخبرد که در واقع  در مقابل میداخ سرخ و روبه «گوم»نام 

است که ردبراخ ح زب از آخ خری د م ی کنن د. م ن را بردن د آنج ا ک ه  ییدافروشگاه

اش عاریه ب ود ک ه آخ ای  دستکشی   کالدی داشته باشم. آنچه در برداشتم دمهچکمه

ا را بتوانم ت مل کنم. اگ ر چ ه دن وز رفیقماخ به من داده بود که سرمای زم،تاخ آنج

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 

م ن از ای ن س رمادا خ ورده و تجرب ه »گفت خیلی نگراخ وضع من بود؛ می کیانوری

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

 « 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 . 

 

  به شما می گفت کجا می رود؟ کیانوریآقای 
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  بله. اتفاقا ما وقتی که می خواستیم ازدتل برویم   گفت م ن ام روز ی ک نش، تی ب ا

دایشاخ و در عین حال   بی اخ اینک ه م ا در ته راخ چ ه رفقای خودماخ درباره فعالیت

کنیم و وضعماخ به کجا رسیده   دارم و فردا دی داری ب ا رفق ای ح زب کمونی، ت می

 خوادیم داشت .  شوروی

 

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

  سؤال کردم که اینجا م ل خرید ردب راخ اس ت    بارانوفچرا من عمداً اشاره و از

شما چه جور خرید می کنید ؟ گفت ما اینجا اعتباری داری م و متناس   ب ا اعتبارم اخ 

توانن د از اینج ا خری د کنن د؟ توانیم خرید کنیم   نه بیشتر. گفتم آیا دیگراخ د م میمی

گف ت ن ه   اینج ا ب ه  تواند خرید کند؟یعنی شهروند شوروی که از اینجا می گارد   می

ردبراخ حزب اختصاص دارد . گفتم خوب شما فکر نم ی کنی د ای ن ی ک مزی ت وی ژه 

رس د ب ه اینک ه دانید که ردبراخ حزب وقتش اخ نمیاست؟ گفت خوب شما خودتاخ می

 باشد و...  یبروند بگردند جای دیگری خرید بکنند  بنابراین باید م ل مشخص

شود اینجا پی دا قع اجناسی که جای دیگر پیدا نمیخوب من به ذدنم رسید که در وا

ه می شود! ولی حقیقتش این را به او نگفتم . اما برای اینکه اح،اس کنم یک چنین وج 

ا تمایزی وجود دارد   این کافی بود . البته بعددا مشخص شد که چی زی فرات ر از اینه 

داش تن   بل ه  «چیس و»به خانه استراحت رفتن   یک ماه اس تراحت در  م،ئلهد،ت . 

مرخصی رفتن   یک رسم قانونمند در ات اد ش وروی  م،ئلهسواحل کریمه . البته این 

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 

نم ی توانن د از آنج ا اس تفاده کنن د و در نتیج ه ک، انی  ظرفیت معینی دارد و دمگاخ

 کنند که طبعا در موقعیت برتری د،تند. استفاده می
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  مـریض هـم بـود مـا را  مـریمیـک جـا گفتـه بـود کـه وقتـی  کیانوریآقای

فرستادند به سواحل کریمه . یعنی این را مدام می احسان طبریفرستادند، ولی نمی

ها در درون حزب مثال به شما رسیده بود که حتی برای یک اسـتراحت رفـتن ، رقابت

 ها کدورت پیش بیاید یا نه؟ن آدمیممکن است ب

 

  ای ن ط ور نب ود. ب ه تا آنجایی ک ه م ن اط ال  دارممنبع این نقل قول شما چی،ت؟  

از نظر آنه ا خیل ی متف اوت نب ود .  طبریو  کیانوریخصوص اینکه جایگاه رفیق ما 

قائل بشوند  که حتما ب ود   طبریو  صارمیبالنتیجه چنین تمایزی ممکن بود مثال بین 

نبود. مضافا اینکه اساسا نوبت فرستادنشاخ توس ط ح زب  طبریو  کیانوریاما بین 

 شد. تعیین می

 

 ها در درون حزب برای این کارها نبود؟خوب همین رقابت 
 

  ذکری دم به میاخ نیامد. ندارم ومن دقیقا از این مطل  اطالعی 

دخ به در حال بعد از صرف شام اطال  پیدا کردیم که رفقا در نظر دارند برای آشنا کر

 «کورس ک»دای حومه م،کو که دقیق ا در حاش یه آخ ق وس «ساوخوز»من با یکی از 

د بود   فردا من را به آنجا ببرند. اگر ت اریخ جن   دوم جه انی را مطالع ه ک رده باش ی

دیتل ری که آنجا آخ رین بخش ی ب ود ک ه ارت ش دایی از اینی بود و نشانه آنجا برج

 اولین شک،تش را مت مل بشود. توان،ت تا قوس بیاید و 

 

 ها.نبرد تانک 
 

 دا حدود یک سال بعد رخ داد و شک،ت سهمگینی ب ر پیک ر ارت ش ن ازی نبرد تانک

 وارد کرد.
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نزدیک دماخ قوس بود و فردا که می خواستند من را ببرند   دی دم ک ه  «ساوخوز»این 

دم د،ت. شخص ی ب ه ن ام  «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ»عالوه بر من   نماینده 

شاخ دم بود. منتها دوباره دماخ تش ریفات را رعای ت که وزیر کشاورزی جلیلیرفیق 

دا  اتومبی ل و او در اتومبی ل دیگ ر و جل و و عق   ماش ین کی کردند   یعن ی م ن در 

موتورسواردا حرکت م ی کردن د!  یعن ی ی ک تش ریفات رس می . درس ت مث ل اینک ه 

کشوری آنجاست. ما غالبا شادد این د،تیم که مهماناخ دولتی رابا ای ن گون ه  م،ئول

ین شکل جا به ج ا نمایندگاخ حزبی را دم عینا با دم دیئتبرند؛ ولی آنجا تشریفات می

 کردند. می

نشینیم گفتم آیا نیازی به این کار د،ت؟ دمه ما در یک ماشین می بارانوفمن به 

نش ینم و رویم. ماشین دم که ماشا اهلل بزرگ است  دمه جایماخ می شود . م ن میمی

حزبی م،کو د م بنش یند    م،ئولآخ رفیق  دم بنشیند  شما دم بنشینید  جلیلیرفیق 

 اینها ج زو مق ررات حزب ی اس ت و بای، تی  عموییرویم . خندید و گفت نه رفیق می

 رعایت بشود .

 

  محمـودیاحساس من این بود که دقیقا آن خنده ای که شما بـه آن دوسـتمان 

اینها هم  « مشکالت شوروی را حل کنیم.برویم از زندان بیرون »گفت یه مکداشتید 

 شنهاد شما داشتند...!یاحتماال همین نگاه را به پ

 

 .قیاس شما درست نی،ت 

بردند و واقعا عج  جایی بود؟! از ل ام م،کن   خیل ی خ وب  «ساوخوز»ما را به آخ 

دای و متناس  با آنجا ب ود.دیچ کدامش اخ دو طبق ه   س ه طبق ه نب ود. تم امش خان ه

روستایی   ولی خیلی تمیز   با یک پوشش ی مث ل دم ین ش مال خ ود م ا . ی ک س الن 

ب ه نم ایش  «نب رد کورس ک»ای از بزرگی داشت با وسائل پاناراما ک ه در آخ ص  نه
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ش  د . خیل  ی خیل  ی ش  د و دم  رادش ی  ک موزی  ک ب،  یار ق  وی پخ  ش میگااش  ته می

 گیرایی بود! بعد از آخ پایرایی کردندو... ص نه

در گرفت و بعد دم از  حزب توده ایرانآنجا ب ثی درباره چگونگی فضای فعالیت 

ص بت کن د .  «دموکراتیک خلق افغان،تاخحزب »خواسته شد که درباره  جلیلیرفیق 

ایم . قای ن دای ی ک ح زب کمونی، ت نیرومن د را ریخت هما پایه»گفت که  جلیلیرفیق 

ومت بود.  حزب ی کدر رأس ح امین اهللحفیظنبود و  کارمل ببرکزمانی بود که دنوز 

ش  ود . ت  ا ک،  ی مطالع  ات اش دقیق  ا رعای  ت میک  ه دمیش  ه اص  ولیت مارک،ی،  تی

اش به حد کفایت نرسیده باشد   ما او را به عضویت حزب نم ی پ ایریم . مارک،ی،تی

  « یعنی باید کمونی،ت باشد که ما بپایریمش .

بر س ر عض ویت  مارتوفو  لنینمن گفتم که اگر به خاطر داشته باشیم   اختالف 

اعتقاد داشت که برای عضویت کافی است ف رد برنام ه ح زب را  لنیندر حزب بود و 

دای حزب به طور مرت  ش رکت داش ته باش د و چی زی ب ه بپایرد   در یکی از ارگاخ

عنواخ حق عضویت بپردازد. این نبود که قبال کمونی،ت شده باشد . کمونی، ت ش دخ 

س ت ک ه ف رد ب ا نیازمند یک سیر عمیق مطالعاتی است . در واقع در حزب کمونی،ت ا

شود . برای کمونی،ت شدخ   د م ب ه بیند  کمونی،ت میآموزش دا و پرورشی که می

و دان ش اجتم اعی و د م ب ه  ی، تی،کدای مطالعاتی و ب ه اص طالح دان ش مارزمینه

د ا خصائص و روحیات کمونی،تی و ان،انی نیاز است . و مقدار معینی از این ویژگی

 . در یک داوطل  عضویت وجود دارد

 

 .در عمل است که شکل می گیرد 
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  اش گااشته می شود   در دایی که به عهدهیتم،ئولدر شرکت در حزب   در اجرای

دای مناس   و رادکارداس ت تداوم این امر و مواجه شدخ با مشکالت و پی جوییِ راه

 شود کمونی،ت ! که یواش یواش فرد آبدیده می شود و می

م ن  « نباید به این ترتی  اسمش حزب کمونی، ت باش د .خوب پس آخ وقت »گفت 

حزبی م،کو که آنجا حضور داشت و در واقع میزب اخ م ا ب ود ک ردم   م،ئولرو به 

 شد. دا دمه ترجمه مینیالبته ا

 

 .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

حزبی م،کو و دو سه نف ر  م،ئولو در کدام با یک دمراه   و  جلیلیافغان،تاخ رفیق 

د ا م ثال ی«س اوخوز»دیگر دمراه او که اینها میزباناخ ما از م،کو بودند . بع د خ ود 

 اعضای شورای آنجا دم بودند. رئیس و

 

  ؟جلیلیببخشید ، یعنی اینقدر نامفهوم بود ، زبانتان نا مشترک بود با آقای 

 

  کردیم. او یک با دمدیگر راحت ص بت می جلیلینه. برگرداخ برای آنها بود . من و

ه ک د ا ب ود ای«د زاره»دا د م نب ود  از «پشتوخ»کمی لهجه داشت ولی به اصطالح از 

 معموا فارسی ص بت می کرد . 

حزبی م،کو و گفتم که خیلی خوش ال می شوم اگر ش ما  م،ئولمن رو کردم به 

شویک چگون ه ب ود؟  پاس خ داد به من بگویید در آستانه انقالب اکتبر  ترکی  حزب بال

کافی است! برای من کافی »که ما کشیش دم در عضویت حزب بالشویک داشتیم. گفتم 

 را نگرفت .  م،ئلهما  جلیلیو این رفیق  « است !
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گفتم که ازم است ما ص بت مفص لی ب ا د م داش ته باش یم .  جلیلیمن به رفیق 

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 . 

اینک ه ی ک حاکمی ت ما ااخ در جمهوری اسالمی داریم کار می کنیم   ص رف نظ ر از 

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 

ه است. می تواند به ص ورت ی ک ح زب  خیل ی د م ق رص   داشته باشد  ب،یار پیچید

رود. اگر قرار است مردمی باشد  اگر ق رار اس ت اش خودش باشد! ولی پیش نمیدمه

گ،ترش پیدا کند  اگر قرار است اندیشه اش بتواند می اخ م ردم ب رود  مفه وم باش د   

ف رق داش ته  ای که مردمش این چنین مادبی نی،تنداجرم باید حرف زدنش با جامعه

 باشد. وافغان،تاخ تا آنجایی که من می دانم به مرات  از ما متعص  تر د،تند. 

گف تم ح اا بگااری د ب ا دم دیگر ص  بت  « اصولیت چنین حکم می کن د .»گفت که 

 حوزب تووده ایورانبکنیم. آخر ما دم به این اصول پایبند د،تیم و فکر م ی ک نم ک ه 

 دارد.  «دموکراتیک خلق افغان،تاخحزب »تجربه خیلی بیشتری ن،بت به 

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 . 

 چگ ونگی  «س اوخوز»در طول برنامه گزارشاتی درب اره چگ ونگی ک ار ش ورای 

داش تند در آخ دمه ح ق  «ساوخوز»دایشاخ دادند. اعضای ساده تق،یم کار و نش،ت

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 

تواند دموکراس ی سوسیالی، تی را تعم یم و گ، ترش بدد د. نهاد دموکراتیکی که می
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این کشور باید کشور ش ورادا »که گفت  لنینودره اندیشه یعنی پس از انقالب اکتبر ج

و به این ترتی  اگر دم ه ج ا   در تم ام ابع اد گون اگوخ   ش ورادا و حض ور  « باشد!

م،تقیم مردم و تاثیری که می تواند در عملک رد ای ن نهادد ا بگ اارد عمل ی م ی ش د  

 دموکراسی سوسیالی،تی را امکاخ پایر می کرد. م،ئله

به در جهت  ش  چناخ خ،ته بودم که با لب اس ب ر تخ ت خ واب افت ادم و چی زی 

 ق رار جلیلویباای سرم است . گفت بی غیرت تو با رفیق  کیانفهمیدم . یک وقت دیدم 

  آخ خیلی بد شد! گفت نه خیلی بد نشد . من رفتم داشتی امش  ص بت بکنی! گفتم آره

چ ی  ب  ث زی ادی ب ا او ینش،تم حالش را دم جا آوردم! گفتم چ ه ک ردی ؟ گف ت: د

نکردم   آخر سر گف تم جم ع ک ن ای ن دس تگاه را! اص ال ش ما چی زی از مارک،ی، م 

زنید. اصال کدامتاخ کمونی، ت د، تید؟ مینفهمیدید. بیخود دم از اصولیت کمونی،تی 

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 

د ایی مفروض می خوادی کار بکنی؟ مگردر خالء می خ وادی ک ار بکن ی؟ ت و ب ا آدم

دا را دارند این عق   مان دگی د ا را  سروکار داری که این معتقدات را دارند  این سنت

ت ی ک ه ؟ وقنها در میاخ بگااری  به چه زبانیحاا می خوادی یک چیز نوی با ای دارند.

  درس ت مث ل اینک ه داری روس ی ی ا به زباخ افغاخِ خودت مارک،ی،م را بلغور بکنی

دایی که ای ن اش و از راه. از زندگیمی خوانی. اصال دیچی را نمی فهمدآلمانی برایش 

و و برسانش به اختالف طبقاتی و مب ارزه طبق اتی و زندگی می تواند ارتقا پیدا بکند بگ

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!

داش تم ب ه عل ت اینک ه  جلیلی،تی که من با رفیق به در حال در واقع آخ قرار نش

برگزار کرد و وقت ی ک ه م ن نتیج ه ای ن  کیانوریحالم چنداخ م،اعد نبود   رفیق ما 
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م ی ش ناختم    کیامااکره را از ایشاخ پرسیدم   و با آخ روحیه ای دم که من از رفیق 

بود  ادا ک رده ب ود. اگ ر چ ه  جلیلیبه نظر من حق مطل  را آنچناخ که شای،ته رفیق 

ص بت خیلی زیادی از چگونگی عملکرد این دوس تانماخ در افغان، تاخ پ یش نیام د . 

به وجود آورده ب ود ک ه  جلیلیوضعی برای رفیق  کیادای رفیق چوخ ظادرا ص بت

 دیگر تمایلی برای مراجعه به ما پیدا نکرد! ولی به در حال زمینه ای به دست ما آمد. 

آمد. اصال مجموع ه اینه ا  کارمل ببرکرفت و  امین اهللحفیظالبته اینها تغییر کردند و 

که نخ،ت وزیرشاخ ب ود   خیل ی خیل ی  کشتمندیا  نجیب یا ژنرال ببرکاعم از خود 

تر  ن ه دبی ر اول ح زب ی ا دبی ر کمیت ه مشتاق دیدار رفقای ما حتی در س طوح پ ایین

اش  بودند! من بعددا اشاره خوادم کرد که چق در اینه ا حرم ت قائ ل بودن د و مرکزی

چقدر برای تداوم نش،ت و استفاده از تجربیات و ردنم ود خواس تن و ... عالق ه من د 

 دند. بو

وقت ی ب ا د م  کیوابه در حال این دم برای ما تجربه ای بود.  تصور م ن و رفی ق 

گااشتیم   این ب ود یسیاسی خودماخ در میاخ م دیئتص بت می کردیم و بعد دم در 

یت دارند   یا شناخت ص ی ی از جامعه خودش اخ م،ئولکه در افغان،تاخ رفقایی که 

ان د. و رند یا راه درستی را برای مواجه شدخ با جامع ه ای ن چنین ی انتخ اب نکردهندا

 «حزب دموکراتیک خلق افغان،تاخ»حتی قرار بر این شد که پیامی از طرف حزب برای 

ارسال بشود و نگرانی د ای ح زب م ا را ب ا ایش اخ در می اخ بگ اارد. ب ه خص وص 

ح زب »یط افغان، تاخ و جایگ اه خوش ال می شدیم اگ ر رفق ا م ا را در جری اخ م  

بگاارند. این چیزی بود که پس از مراجعت و گزارشی که  «دموکراتیک خلق افغان،تاخ

 سیاسی دم تصوی  شد.  دیئتبه رفقا در این زمینه دادیم  در 

آخ روز من را به گردش م،کو بردند. ای،تگاه دای مترو انصافا خیلی دیدنی ب ود! 

دای انجام گرفت ه ب ود! د ر ای، تگاه زیب اتر از آخ یک ی؛ ای، تگاه یکار معماری بزرگ
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گوناگونش دمه زیر زمین   واقعا یک نمونه معماری با شکوه ب ود! م ن ب ه ی اد دم اخ 

بیانگر عظمت و  «گوتیک»افتادم. بیاخ می کردند که در واقع این سبک  میکل آنژدوراخ 

م، کو را واقع ا مظه ری از  یرودای مت شکوه یک فردن  و تمدخ است . این ای،تگاه

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. 

ب، ته  ریختند بیروخ و سریع می رفتن د ت و وشد   میواقعا چند ثانیه ای دردا باز می

می شد . ک،ی دم که جا می ماند زیاد نگراخ نبود  یک دقیق ه بع د دوب اره ای ن رون د 

دای زیادی از م،کو را با مترو گشتیم . بعد م ن را بردن د ب ه آخ شد . بخشتکرار می

ی سوار ش دیم و دس تی جریاخ داشت. آنجا دم قایق «م،کوا»ق،مت از م،کو که رود 

 به آب زدیم.

تی که مراجعت کردم   مطلع شدم که قرار اس ت م ا ب ا رفق ای به در جهت ش  وق

 روابط عمومی حزب کمونی،ت ات اد جمادیر شوروی دیداری داشته باشیم. 

 

 ن ینهـا همـااحساستان چی بود وقتی می خواستید به آن جلسه بروید؟ به هر حال ا

 انشاه وچه، چه آن موقعی که درکرم یفرد حزب کیها به عنوان ه سالککسانی بودند 

وروی آن موقعی که در تهران بودید ، وقتی که در مورد رفقـای حـزب کمونیسـت شـ

سـتید تان داشت.  وقتی مـی خوایبرا «حزب برادر بزرگ»صحبت می شد ، یک حالت 

 مواجه بشوید چه حسی داشتید؟ 

 

  دار تجرب ه بیش تری باز دم دمین اح،اس را داشتم . واقعیتش این د،ت که یک مق

برایم خ ارج ش ده ب ود. ب ه بودخ « فرازمینی»از آخ  «حزب برادر»ک،  کرده بودم و 

ویژه در جریاخ اختالفات چین و شوروی   حمالتی که رادیو م،کو به چین   و رادی و 

ک رد و یمط رح م اسوتالیندرب اره  خروشچفپکن به شوروی می کرد و مطالبی که 
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گفت  اینها دمه خواه ناخواه ی ک یو ات اد شوروی م خروشچفدرباره  مائوآنچه که 

 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 

 خواستند دیگر سر به تنماخ باشد . نمی

ک،انی مثل ما در ابه ای این جن  لفظ ی ک ه وج ود داش ت   س عی م ی ک ردیم 

د ای ماخ دید درستی پیدا کنیم . کم نبود آخ جادایی که از حرفمتناس  با منطق خود

 رادیو م،کو قانع نمی شدیم. 

ش د ب رای م ا یعنی به این ترتی     این نبود که در آنچه که از آخ ط رف گفت ه می

   توان د ایرادات ی داش ته باش دمی .تمام و کمال بود . این ن،بیت دیگر ج ا افت اده ب ود

ته باشد   اساسا ان،اخ جایزالخطاست . د ر ق در د م نی ت خ وب تواند اشتباه داشمی

 داشته باشد  در قدر دم آگادی قابل توجهی داشته باشد  امکاخ بر خطا رف تن دم واره

تواند اش تباداتی وج ود داش ته وجود دارد. بنابراین در نظرات رفقای شوروی دم می

 باشد. 

اس ت و ت ا ام روز ادام ه آنچه که مربوط به خودم  شخص خودم و تجربه خودم 

دای جدی دی در عرص ه م، ائل دارد این است که د ر ق درزماخ گاش ته و ب ا س وژه

اجتماعی  از جمله در عرصه روابط بین المللی احزاب کمونی،ت آش نا ش دم و تجرب ه 

ی ت بیشتر ک،  کردم   بیشتر به این ن،بیت اعتقاد پیدا کردم   بیشتر به این ع دم قطع

 خ پیدا کردم. و عدم حتمیت  ایما

آنچ ه ک ه به در حال  احزاب کمونی،ت در ت لیل نه ایی  اختی ار دار خ ود بودن د. 

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 

تری داشته باشد . در این گزینش دم    ب از م ی کند   تا به طور ن،بی ارزیابی درست

 شد .  شود مرتک  خطاشود اشتباه کرد  می

رسد که دمواره به خ ودش ح ق مطل ق را به این ترتی  است که ان،اخ به آنجا می

ددد. ضمن اینکه می رسد به جایی که به ای ن نتیج ه مش خص دس ت م ی یابدک ه نمی

خوادد عم ل کن د  ب ه چی زی عم ل کند.  یعنی وقتی میو عمل می « درست این است.»

کند که باور دارد درست است. حاا ممکن است که واقعا اش تباه د م ک رده باش د  می

 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 

ر یک مقطع زمانی فکر م ی کن یم دم ه م، ائل را ح ل ک ردیم   ب ا فرادم می آید. ما د

 بینیم دمین آگادی ما کشف کرد ک هرویم جلوتر میگیریم   میای که از اینجا مینتیجه

د به فالخ چیز دنوز پاسخ داده نشده. حاا کوشش می کنیم آخ را پاسخ بددیم. در رون

آی د و ای ن دمچن اخ ت داوم پی دا  پاسخ دادخ به آخ   م،ائل دیگری برای ما پ یش م ی

 کند .می

 

 ...تضاد 
 

  ببینید دوستاخ عزیزماخ! اینها بیانش ساده است و امروزه که خیلی چیزد ا روش ن

دای دده بی،ت شم،ی این مملک ت شده ساده تر است. به خاطر ب،پارید که ما جواخ

ای ک ه اگ ر واژه  بیروخ آمده بودیم. جامع ه رضا خانبودیم که تازه از فضای خفقاخ 

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

یعن ی در ای ن  «غلط کن! این چه حرفی است می زنی ؟!»گفت برافروخته می شد که می
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ر کحد جامعه ب،ته بود! یعنی در این حد فردن   ن ازل ب ود! و ام روز ش ما بای د ش ا

شت سرتاخ دارید و جواناخ امروز م ا از چ ه گنجین ه عظیمی را پ تجربةباشید که چه 

توانند از آخ استفاده کنند و ب رای راه درازی ک ه در بزرگ فردنگی برخوردارند که می

 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 

ه چ باشد. اگر اشتباه م ی بینی د   اگ ر خط ا م ی بینی د  ببینی د در باید توأم با انصاف 

فضایی انجام گرفته  در چه موقعیتی و چ ه کارد ایی قب ل از آخ انج ام گرفت ه و ای ن 

ا دمه به ای راه افتاده. اینهه تازه قدم به این راه گااشته با چه توشهکن مرد یجواخ یا ا

یم  رای دیدخ م،ائل تیز باشیم و انتقاد بکننظر من کمک می کند به ما که ضمن اینکه ب

د ا دع وا دا را م کوم نکن یم. م ا ب ا آدمدر عین حال انصاف دم داشته باشیم که آدم

نداریم. اصال این دانش زماخ است  این فردن  زماخ است  م ن پ رورش یافت ه عص ر 

رذائل م معینی با مجموعه معلومات و دانش دای آخ زماخ د،تم . بالنتیج ه فض ائلم و 

 دایم دم متناس  با آخ است. یمتناس  با آخ است. خطادا و درست

 

 می گوید : یکسرای 

 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.  

 

  دیدار رفتیم . خیلی برای من جال  بود!بله ! ما به آخ 

را به دماخ غاا خوری دتل بردند ک ه چی زی بخ وریم . رفی ق م ا قبل از رفتن   ما 

بگو از  عموییبه رفیق »گفت  کیادم که کنار ما نش،ته بود به روسی به  سیمونینکو

این مادی بخورد  آخ را اختصاصی برای ایشاخ س فارش دادم چ وخ اینه ا اس تثنایی 
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به من گفت   دیدم یک مادی کوچولو   یک کمی بزرگت ر از آخ م ادی  کیاوقتی  « است.

 این خیلی مقوی اس ت  »سرخی که توی آخ تن  است   در یک نعلبکی آنجاست . گفت 

حاا این چی ب ود   چ ه  « خیلی خوب است. عموییخیلی مفید است! و این برای رفیق 

خاصیتی داشت...؟ او فکر می کرد ما این بی،ت و پنج ساله دمه انرژیماخ را از دس ت 

ایم   حاا باید تقویت بشویم . پایرایی بش ویم. فق ط د م ب رای م ن آورده بود.ن ه داده

   دیچ کدام . من دم تشکر کردم .کیاخودش   نه 

از شما چه پنهاخ من خیلی دم ادل م ادی خ وردخ نب ودم. م ن فق ط در برازج اخ 

خوردم . آخ د م اجب ار ب ود . چ وخ مادی خور شدم والّا تا قبل از آخ اصال مادی نمی

گوشت وجود نداشت. فقط م ادی قب اد و م ادی س رخو ب ود. م ا ب ااخره ب ه ناچ ار 

 چیز خوبی است. خوردیم و خوردیم تا یواش یواش دیدیم نه   مادی 

اش من یک چنگال زدم زیرش و تکه کوچکی برداشتم. چناخ دم بزرگ نبود که تک ه

کنم . دمین طور گااشتم ددنم   دنداخ رویش گااشتم . دی دم خ ام اس ت. دل م داش ت 

زدیم مقداری پایین رف ت   و خورد . حاا دمین طور با دست و پایی که ما میدم میبه

 کیواالی که برداشتم تا ددانم را پاک کنم خالی کردم. بع د ب ه یک مقداری دم در دستم

به ما داد؟! گفت این خیلی معروف است   خیلی  سیمونینکوگفتم این چی بوداین رفیق 

دم گراخ است. کم دم د،ت. خیلی به تو عزت گااشتند که ازاین برای ت آوردن د! گف تم 

 خورد!این اصال عزت خاله خرسه است! من دیچ خوشم نیامد داشت دلم به دم می

  رفق ای  پانامواریوفما رفتیم به ساختماخ حزب کمونی،ت. آنج ا غی ر از رفی ق 

را از چهره شناختم . قبال عک، ش  پاناماریوفدیگری دم بودند که معرفی کردند. من 

را دیده بودم   او را بجا آوردم . خیلی خیلی گرم دم با من مواجه شد! بعد ب ه روس ی 

و دس ت ان داخت گ ردنم و  « بوس م!را می عموویید ا رفی ق به رسم ایرانی»گفت که 
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گفتم ما در فیلم دا دیده ای م ک ه اینه ا خودش اخ د م روبوس ی  کیاروبوسی کرد . به 

 کنند  به رسم ایرانی دا دیگر چی،ت؟! می

که دو تا کت ابش ب ه  بروتنس کارنبه در حال آخ رفقای دیگر دم بودند   منجمله 

 اش کرد.فارسی ترجمه شد. سازماخ جواناخ حزب دم ترجمه

 

 شما روسی بلد بودید؟ 
 

 فهممخوب میحرف بزنم  نه توانم ام ولی خیلی بلد نی،تم. نه میمن روسی خوانده .

د . یک سال تم ام اوق اتم یشود ف وای مطال  به دستم می آای ص بتی که میاز ابه

دای مق دماتی اش را تم ام ک ردم. را صرف زباخ روسی کردم   به ن وی که آخ کتاب

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 . 

 بود. بعد فهمیدم که این یک کتاب کالسیک است. تولستوی «قاخقزا»یک کتاب 

 

  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

لغ ت را ب ه اس الوار مراجع ه  1۵0تا  100روسی  کنارم بود. برای دمین یک صف ه   

ش ود. اینک ه در چ ه وجه ی ق رار کردم. آخر در زباخ روسی تمام اس ماء ص رف می

دای گوناگونی می گیرد. دمه ومهبگیرد  فاعلی باشد   مفعولی باشد  اضافی باشد  مخت

اینها را یاد گرفته بودم . خیلی زحمت کشیده بودم . اما یکدفعه برخورد کردم به افعال 

ش ود . خیل ی ک ه مفه ومش در جمل ه معل وم می «تینی،اور شنو»و  «تیساورشنو»
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د ا را ب ردم گااش تم در کتابخان ه و دشوار بود ! دمین یک صف ه سب  شد این کتاب

 به کتاب روسی نگاه نکردم. دیگر 

 

  بلد بود؟ کیارفیق 

 

  بلد  بود . به روانی فران،ه بلد نبود ولی خ وب ب ود . آلم انی د م بل د ب ود    کیابله

 انگلی،ی دم یاد گرفته بود. انگلی،ی را در زنداخ این دفعه یاد گرفت. 

 

 !زندان چه سودهایی که ندارد 
 

  مت رجم خ وبی ب ود   روس ی را خیل ی  پوورهرمزانب ود .  طبریولی زباخ داخِ ما

تجدی د  پورهرمزاندای م،لط بود وال ق من اصال بعد از اینکه دیدم بعضی از ترجمه

 پوورهرمزانترجمه شده  گفتم خیلی بی سلیقه بودند! واقع ا نم ی فهمن د ک ه بهت ر از 

 توانند ترجمه کنند! نمی

حزب توده کردند: رفقای به در جهت   خیلی گرم ما را پایرا شدند . مرت  بیاخ می

گزارشی از فعالیت حزب و مشکالتی ک ه  کیا قتا واریش   تاواریش  . نش،تیم و ایران

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.

 

  با رفقای شوروی مطرح می کرد چی بـود؟  کیانوریبیشترین مشکالتی که آقای

 گفت در این وضعیت این مشکل ماست؟عمده ترین چیزی که مثال می

 

 ه غیبت و عدم حضور علنی ح زب ط ی چن د دد ه در کبه این مطل  اشاره کرد  کیا

ایراخ   موج  شده که مردم ما   جامعه ما با ادبیات سوسیالی،تی و آخ حال و دوایی 
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مرداد در ایراخ پدید آمده بود خیلی بیگان ه ش دند. ن ه اینک ه آخ  2۸که قبل از کودتای 

ر از این زم اخ ب ود   زماخ خیلی آشنا بودند   نه ! اصال فردن  آخ زماخ خیلی پایین ت

اما زمینه شنیدخ مطال    در دسترس قرار گرفتن روزنامه دای چپ و اقبالی ک ه ای ن 

اظه ار  کیاشدند  این زماخ م دودیت بیشتری دارد . منتها دا با آخ مواجه میروزنامه

ی ک ه م ا ب ه عن واخ ارگ اخ امیدواری کرد و آمار ارائه داد که دمین روزنامه مختصر

گارد   طالبین بیشتری پیدا می کند و این الزام ا ددیم   در قدر زماخ میحزب ارائه می

ان د؛ اتفاق ا ب رعکس   م ا ش ادد ای ن د، تیم ک ه به این معنا نی،ت که اینه ا دم ه چپ

خوانند. این دم یک واقعیت اس ت. را می «نامه مردم»نیرودای غیر چپ  خیلی روزنامه 

من ع ش ده ان د ! ای ن را  «نام ه م ردم»ثال اطال  داشتیم که مجاددین اکیدا از خواندخ م

ینش اخ  بقی ه م،ئولطور رسمی از طرفدارانشاخ خواسته بودند. بچه دای فدایی جز به

 خواندند.را نمی «نامه مردم»

 

 منع تشکیالتی داشت یا نه؟ 
 

  را ب ه  «نام ه م ردم»نه نه   بیشتر حالت به م،خره گرفتن بود . رفق ای بااترش اخ

را  «ک ار»گفتن د اینه ا ارزش ن دارد   م ا روزنام ه م،خره می گرفتن د . دوادارد ا می

خ آدا داشت به یک جادایی می رس ید   یعن ی خوانیم . تنها بعد از این که این پلمیکمی

باط خصوصی   خودماخ به یک جایی رسانده ب ودیم ک ه زمانی که ما از طریق یک ارت

ای در روزنام ه   م ا ب ه ف الخ نوش ته «نامه مردم»آنها انتقاد می کردند به فالخ مقاله 

 ای که ایجاد کرده بودیمدای دو طرف در پی رابطهکردیم و ت ریریهمی یانتقاد «کار»

مخ اطبین   بیش تر و بیش تر  داد که اصولی را رعایت می کردند  آمار کامال نشاخ می

کردن د ک ه شده اند و رفقا   به خصوص دانش جویانماخ در دانش گاه ته راخ بی اخ می

 شود .دا خریداری میتوسط دواداراخ فدایی «نامه مردم»
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  چقدر آمار داد؟ «نامه مردم»برای انتشار کیاآن موقع که رفته بودید، رفیق 

 

 م اس ت دانم آنجا چه آماری داد . ولی تا آنجایی که به ی ادرقم را به یاد ندارم . نمی

 یک زمانی ص بت از دشتاد   نود دزار ن،خه بود. 

 

  هـزار تـا  ۲۳0در روزهای آخر بـه  «نوید»ه یادعا می کند که نشر کیانوریآقای

 رسیده بود .
 

  یگانه «نوید»بله این درست است   این درست است ! به خاطر ب،پارید که  آخ زماخ 

توان،ت این چنین پخش شود و یک چنین مطالبی داش ته باش د و ای بود که مینشریه

بالنتیجه خیلی خیلی خواداخ داشت. دم ه ج ور خواد انی! ش اید بیش ترین خواد انش 

 دا بودند . دمین دواداراخ فدایی

ص بتش را به دو ق،مت تق،یم کرد   یکی مرب وط ب ه خ ود ح زب    پاناماریوف

اش   کادر سازی و... . خوب این چیز تازه ای نبود؛ رس م ترکیبش  کادردایش  ردبری

ین م، ئولفعالیت احزاب کمونی،ت  روند کادر سازی بود که از بین این کادردا طبع ا 

ین برس یم. م،ئولیرند. ما در چه سریعتر باید به روند انتخابی بودخ گحزبی شکل می

 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

دای زیادی از م  یط ای راخ ب ه دور سنشاخ زیاد است و به خصوص رفقایی که سال

اند   با رفقایی که در عملِ فعالیت سیاسی در ایراخ بودند و تجربیات برخ ورد ب ا بوده
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ایگزین شوند . آنجا بود که اشاره گارایی به نیرودای سیاسی این مملکت را داشتند ج

 دا اصال متوجه این رفقا بشود. یتم،ئولما که زنداخ بودیم کرد. یعنی 

در س ازماخ مخف ی گ زارش  کیواکه بعددا وقتی ما آمدیم ای راخ معل وم ش د ک ه 

دایش اشاره کرده در بازجویی پرتویبازتری ارائه داده بود . و حاا چه گفته بود که 

اصال من به خ اطرم نم ی آی د ک ه  « دبیر اول حزب بشود! عموییقرار بوده »بود که 

 آنجا چنین ص بتی شده باشد. 

 

  آید تحریف شده باشـد( در همـان دارد ، )حاال به نظر می ایرجیعنی اشاره ای که

را بـرد مسـکو تـا بـرای  عمـویی ، کیـااینها هم جذب شدند. »خاطراتش که گفته 

هم  ایرجدهد که ها . این نشان میو امثال این حرف «دخترش تحصیالت جور بکند

 ترید! یک بویی برده . انگار فهمیده که از طرف شوروی ها شما مثال توصیه شده

 

  دایی دارن د ک ه مط رح کونی، ت ن، بت ب ه د م دغدغ هبه طور طبیعی دمه احزاب

در  امیور خسورویحاا اینکه  کنند و این با دستور یا توصیه به کلی متفاوت است.می

کن د   چن ین اح،اس ی را دم ه ای میچناخ اشاره ایرجگوید یا خاطراتش آخ جور می

ود رفق ای رفقایماخ داشتند که بهای بیشتری به ما داده می شود. حاا چ ه توس ط خ 

و... چه رفقای خ ارجی د ر  بهزادی   جوانشیر   کیای که در ایراخ د،تند  مثل م،ئول

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 .

در اح زاب ب رادر خیل ی مط رح  یاسال زنداخ ما  به عنواخ سوژه 2۵یعنی این سابقه 

 بود .
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ق رار ب وده دبی ر اول ح زب  عمویی»در بازجویی عنواخ کرد که  پرتویاما آنچه 

در گزارشی که به سازماخ مخف ی داده  کیاآیا من درآوردی بود؟ آیا از جان   «بشود

ای شده بود؟ من خودم شادد بیاخ چنین مطلبی نب ودم. ام ا ک امال متوج ه بود  اشاره

مشهود بود که رفقایی که در زنداخ بودن د  رفق ایی  پاناماریوفدای بودم که در گفته

ای که در برخورد با نیرود ای و تجربهکردند  به ل ام آشنایی که در ایراخ فعالیت می

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 

که در غرب بودند   ادمیت قائ ل بودن د . یعن ی معتق د بودن د اینه ا در برخ ورد ب ا  ما

 نیرودای دیگر د،تند. 

 یکی از بچ ه د ایی ک ه  فرجاد فرهادگفت . ما عمال می دیدیم مثال دمین راست می

ای ب ود! اص ال د،ت  در ب ث کردخ در دانشگاه   آتشپاره بابک امیرخسرویااخ با 

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 

ش ود ک ه وقت ی ن میای نوشته . دمیپزیک نش،ته و مقالهیرفیقی که بی،ت سال در ا

گویند امکاخ ندارد که م ا ی ک شود که رفقا بیایید از ایراخ بروید! میاینجا رای داده می

گویند که آدم روز دیگر به مهاجرت برویم! چرا ؟! خاطره خوشی از آخ ایام ندارند. می

پوسد! به خصوص اینکه در عرصه فعالیت نباشد. ت ازه اینه ا رفق ایی در مهاجرت می

کار می کردند  مقاله می نوشتند مقاله می خواندند  چه رس د  «پیک ایراخ»د که در بودن

کنم به آخ رفقایی که دیگر در این ماموریت دا دم نبودند. اصال م ن د ر چ ه فک ر م ی

 تواند دوام بیاورد؟! چرا اینها عصیاخ نکردند؟! دانم آدم چه جوری مینمی
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افتادم . آخ رفیق اف،ر شهربانی که آمد ایراخ و اعدام شد! در ک اری  قبادیمن به یاد 

کردند به ایراخ بر نگردد   نپایرفت. رفقای شوروی گفتند ک ه اگ ر از ش وروی خ، ته 

فرس  تیم کش  وردای ش  ده ای م  ا ت  و را م  ی فرس  تیم غ  رب . در درج  ه اول می

ات را د م نج ا زن دگیسوسیالی،تی . اگر نپ،ندیدی می فرستیمت ایتالی ا  فران، ه و آ

خوادم بروم آنج ایی ک ه خوادم بروم ایراخ . من میکنیم . گفت الّا بلّا من میتامین می

خوادم بروم به زن دانی ک ه ااخ رفق ایم د، تند . و آم د در رفقایم را اعدام کردند. می

 دمین زنداخ و اعدامش کردند! 

ه ایتش ب ود! ب دوخ تردی د خوب ببینید! این دیگر نهایتش بود! آخ اح، اس دیگ ر ن

دایی داشتند  منتها درج ات مختلف ی داش ته . نم ود آنهای دیگر دم یک چنین اح،اس

ش ود و د یچ ک دام حاض ر نی، تند بارزش موقعی است که برگشت مج دد مط رح می

کش ند؟! بگ اار اینج ا گیرند؟ میگوید میخوادم اینجا بمیرم! میگوید من میبروند! می

 بکشند. 

ر ا صرفا نه ناشی از به اصطالح بدی م یط مهاجرت و اینکه با آنها ب د رفت امن این ر

بینم . چوخ تا آنجایی که من حدس م ی زن م جوری من نمیمی کردند می دانم  نه  این

رفتن د آمد  دمه به درج ات گون اگوخ   س الی ی ک ب ار میدایشاخ دم بر میو از گفته

یای سیاه در بلغارستاخ یا طرف ش وروی دا دم سواحل دراستراحت و این استراحت

بوده. نقاط خوش آب و دوا . و از امکاناتی د م برخ وردار بودن د ک ه اگ ر خیل ی ب اا 

د دای متوقع که زن دگی آنچن انی داش تننبوده ولی خیلی پایین دم نبود و اینها دم آدم

ن   از نبودند که به خاطر یک چنین چیزی از وضع آنجا ناراضی باشند. نه ب ه نظ ر م 

 شود. پوساند ناشی میعملی  از آخ چیزی که با گار زماخ آدم را میبی

دای با انگیزه ای بودند که به این راه آمدند و دمین انگیزه دا اینه ا را اینها دمه آدم

دا کشانده. از قیام خراساخ گرفته تا آذربایجاخ  کردستاخ ع راق و... به انوا  گرفتاری
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اینکه دوباره برگردی کار بکنی. ولی یکباره این زماخ ب ه چق در  روی خارج به امیدمی

را  1327داشتیم  بعد سال  132۵برسد ؟! ما مهاجرینی از حواد  آذربایجاخ   از سال 

 را داشتیم... 1332مرداد سال  2۸داشتیم  کودتای 

 

   هم داشتیم. خانمیرزا کوچکزمان 

 

  را گف تم. آخ ط رفش دیگ ر ب ه  حزب توده ایرانقبلش دم بود ولی زماخِ مربوط به

 .رسدیو... م هامسیروس بهرادا و کامرانو  دازادهسلطانحزب کمونی،ت و 

ممک ن اس ت اینج ا و آنج ا مرب وط ب ه ع دم رض ایت از  م، ئلهخوب به نظر من 

ین شوروی یا شرایط دشوار دوره دای جن  در آنجا باشد  ول ی ب یش از د ر م،ئول

چیز ناشی از آخ عدم فعالیت   آخ بی عملی و بیک ار ب ودخ  آخ بیگان ه ش دخ از خ ود 

و ک ار است . اصال در مهاجرت دیچ   در دمین فاز  اگ ر م ن در دم ین خان ه بنش ینم 

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 

خوانن د و خوانی  عوض ش م ی کن ی  دو نف ر م ی آین د اینج ا میکنی   میترجمه می

ی ب ه و... به نظر من اینها انگیزه زن دگ «دارمعمو من بروم یک کپی از این بر»گویند می

داست. نه فقط با کاغ ا آدم می ددد. به خصوص آخ زمانی که آدم در ارتباط با ان،اخ

به نظ ر  و قلم   گفتگوبا افراد  درگیری با م،ائل روز  آشنایی با روحیات افراد و... این

ع ادت ک رده ای م و  من جودر زنده و زندگی یک ان،اخ مبارز است. ما ب ه ای ن ش کل

به ن  وی س ل  ش ود  آدم اح، اس مردگ ی  یا وقتی که این وجه زندگی از ما گرفته

 کند. می

ش د  از دو ق، مت تش کیل می بوریس پانامواریوفاشاره کردم به اینکه ص بت 

ازم در  یبخشی مربوط به م،ائل تشکیالتی و کادرسازی د ا و ف رادم آوردخ نی رو
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ین حزبی و حتی فراتر از آخ   جوانگرایی در ردبری حزب ب ود. او خیل ی م،ئولبخش 

مند بود که توسط حزب به آخ دسته از نیرودایی ک ه در جری اخ عم ل روزم ر  عالقه

اند  بها داده شود. و اح،اس می شد ک ه بیش تر نظ ر م یط اجتماعی خودِ ایراخ بوده

دایل گوناگوخ از جمله مهاجرت   از فعالیت داخل ی دور  این است که رفقایی که بنا به

دا فعالیت کنند. از دانش و تجربه اینها استفاده بشود؛ ول ی بودند   بیشتر در کمی،یوخ

یت  رفقایی که عمدتا در ارتب اط ب ا م،ئولدای پر در کار تشکیالتی  در احراز موقعیت

و تجرب ه وی ژه ای را ک،    –الف اعم از موافق ی ا مخ  -نیرودای مبارز ایراخ بودند

 کرده اند  می توانند کمک زیادی برای کار تشکیالتی و پیشبرد فعالیت سیاسی باشند. 

خیلی تکیه م ی ک رد و  «جبهه مت د خلق»روی شعار  پاناماریوف در بخش دیگر  

در  کیوانورید ای «پرس ش و پاس خ»دقیقا دماخ چی زی ب ود ک ه بع ددا در یک ی از 

منعکس شد. و ترکی  این جبه ه را ع الوه ب ر  «جبهه مت د خلق» م،ئلهتوضیح دمین 

  دا را دم داشت «چریک»  که آخ موقع لفظ  «سازماخ فداییاخ خلق»  حزب توده ایران

  ع الوه ب ر اینه ا  «سازماخ مجاددین خل ق»و  «دای فدایی خلقسازماخ چریک»یعنی 

ای ن دان، ت و اعتق اد ب ر جنبش م،لماناخ و جن بش اس المی می خواهترقینیرودای 

اشته باشیم که افزوخ ب ر دا به خاطر داین واقعیت را بای،تی ما مارک،ی،تداشت که 

دیگری وجود دارند که برخ وردار  خواهترقی  نیرودای ایدا در در جامعهمارک،ی،ت

ای از مب  ارزات ک  ه م،  ائل مب  ارزه ب  ا ری د،  تند و در مرحل  هاز ای  دئولوژی دیگ  

انق الب دموکراتی ک »   یعنی در واقع یک م و مبارزه برای جامعه دموکراتیکامپریالی،

دا را از   کمونی، تدر کشور بخوادد انج ام بگی رد  نادی ده گ رفتن ای ن نیرود ا «ملی

 کند. باشند  م روم میب،یاری از دمرزمانی که در این مرحله می توانند دمراه 

قب ل د م  –با توجه به جامعه ایراخ و آخ جایگادی که در حال حاضر م اد  دارد 

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 

ز خیلی زیادی پیدا کرده   به خ اطر اینک ه حکوم ت از دم ین قم اش بودنشاخ یک برو

ش ود  در ای ن می داخ داده می چنین می شود و به این عرصه میداخشده  تبلیغش این 

ی که آخ می اخ د، تند پی دا کنن د و خوادترقینیرودای مارک،ی،ت باید آخ نیرودای 

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   

ینکه موضع حزب کامال درست بوده. گفت م ا ک امال در اعتقاد داشت بر ا پاناماریوف

ش ود. ول ی آخ می تووده ایوران حزبجریاخ انتقاداتی د،تیم که ازناحیه چپ متوجه 

سالم نمی بینیم. نظرش بیش تر آخ حمالت ی ب ود ک ه آخ  -چپ را ما چپ   به اصطالح

س ازماخ »و حت ی از ناحی ه  «رزمن دگاخ»د ا   «پیک اری»د ا  «ف دایی»موقع از ناحی ه 

در آمدند   به حزب م ی ش د. گف ت انتق ادات و  «رنجبراخ»که بعدا به صورت  «انقالبی

حمالتی که اینها می کنند در واقع نشانه عدم شناختشاخ   چ ه در م ورد خ ود جن بش 

 اجتماعی این جنبش است .  –چپ و چه در مورد انقالب ایراخ و ترکی  طبقاتی 

متناس  با شرایط مع ین  ش عار ص  ی ی  «ات اد -انتقاد»یا  «انتقاد -ات اد»شعار

تکمیل شده و جناح  «چرخش به راست»است . مادام که حزب به این نتیجه نرسیده که 

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

اگر چ ه ب ا  -که این چرخش کامل شد و تمام مواضع قدرت در دست نیرودای راست

ص  یح  «ات  اد و انتق اد»گر این ش عار یقرار گرفت  آخ موقع د -چهره چپ و انقالبی

ک کند. چوخ شما با چه می خوادید ات اد داشته باشید ؟ ینی،ت  با واقعیت تطبیق نمی

 تبلیغ کنید  کار کنید.  م مل عینی وجود ندارد که شما روی آخ
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 13۵۸به آخ غلظت قضیه را نمی دید چوخ دن وز س ال  پاناماریوفآخ موقع  البته

دای خوبی را در پیش داشتیم. سال شصت دنوز نیامده بود که ش ادد بود. دنوز سال

 افتد؟!  چه اتفاقاتی میبر دارد می شوداین باشیم که چه خ

 

  در مورد شاخه مخفی و نظامی هـم  پاناماریوفدر آن صحبت با  کیانوریآقای

چیزی گزارش داد یا نه . گفت ما یک عده نظـامی داریـم؟ از او پرسـیده شـد کـه در 

 اید یا نه؟قشرهای مختلف آیا نفوذ کرده

 

   گفتگ وی دو رفی ق کمونی، ت اس ت  ن ه ارائ ه پانامواریوفب ا  کیاگفتگوی رفیق  

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

 

   دیگری که مدید، چیز  ا بعد از اینکه از جلسه آی،  پاناماریوفکال در آن جلسه با

 مطرح نشد.

 

 ک رد.د، ت  مط رح می حزب تووده ایوران. معموا تعارفاتی که درباره نخیر نخیر 

 اینکه چه جایگادی در جنبش کمونی،تی دنیا دارد  به ویژه وج ود  اشسابقه مبارزاتی

دایش در ایراخ ک ه ی ک کش ور دم، ایه ات  اد جم ادیر یک حزب کمونی،ت و فعالیت

در ای راخ  حوزب تووده ایوران. مب ارزه ح،اسیت برانگیز استوی د،ت  خیلی شور

ای که در غرب اروپاست  فرق دارد. یعنی در واق ع دم،ایه  با حزب کمونی،ت فران،ه

در  حوزب تووده ایوراندای داشت به ما می گفت که ما روی م، ائل و سیاس تگااری

 ایراخ ح،اسیت داریم. این نکتة قابل توجهی است! 

 

 اب می کنیم .آن حس ییا رو 
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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

زن د  ت ری  ک آمی  ز نباش  د اش ک ه اص  ال ب  ه م ا د  م لطم  ه میدای منف  یدیگ ر جنب  ه

 گرانه نباشد. توطئه

 

  بـه  ایـکق یـا بعداً رفیدادند  ییآبان رهنمودها ۱۳در همان جلسه بود که در مورد

د یبرگشـت ید وقتیچه بوده؟ شما قبالً به ما گفته بود یشورو یه نظر رفقاکشما گفت 

ه از اشـغال سـفارت کن است یا یشورو یه نظر رفقاکبه شما گفت  ایکق یران ، رفیا

 فتد!ین یسفارت شورو یافتاد براا کیسفارت آمر یه براک یم تا اتفاقینکت یحما

 ا ...؟ین جلسه عنوان شد ین ماجرا در ایم ایم بدانیخواهیم

 

 توص یه از جان   »دا به ص ورت به گمانم نقل قول  من چنین مطلبی را به یاد ندارم

 م، ئلهاتفاقا رفقای شوروی خیلی نگراخ این ولی  ت ریف شده است.« رفقای شوروی

لی ه عبودند ! اوا به گروگاخ گرفتن را یک پدیده استثنایی قلمداد می کردن د. تظ ادرات 

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...

 

  ردن سندها هم  سابقه داشت؟کرو 
 

 !ای ن  بله این دم سابقه داشت. اما دیپلمات دا و کارمنداخ آنجا را به گروگاخ گ رفتن

ت سابقه بود! آخ دم در رابطه با کشوری مثل ایراخ  در مقای،ه با غ ولی مث ل ای اابی

ز مت ده ! اصال داستاخ فیل و فنجاخ بود! در دنیا یک چنین اتف اقی رخ دادخ خیل ی چی 

ای ،اب می کردند این کار عالوه بر اینک ه ک ار ب ی س ابقهعجیبی بود ! شوروی دا ح

  .د،ت  به دیچ وجه از اینها بعید نی،ت که عینا این بازی را با شوروی در بیاورند 
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 ا را راضی کنند وتعادلی ...کیبرای اینکه امر 
 

 «ضمن اینکه رفقای شوروی عمیقا اعتقاد داشتند که اینها ض د ! «نه شرقی نه غربی 

اند . با وجود آخ خصایص ضد امپریالی،تی که اینقدر بروز می دادن د   ام ا کمونی،ت

 به شدت اینها ضد کمونی،ت د،تند .

 

  کـه اشـغال ؟ یا همان موقع در همان جلسه فهمیدیدمسئلهشما خبرداشتید از این 

 انجام شد؟

 

 ین ای ال  خیلی نگراخ این مطل  بودند و طبعا یک چن. علیدواپیما مطلع شدیم ما در

  ودش در قب ال ای ن مطل کردند . البته به ما می گفتند حزب باید خ کاری را تایید نمی

 موضع بگیرد.

 

 .در صورتی که شما مخالف بودید فکر می کنم 
 

 ش ود  دودش ب ه د ا زده میمی دان،تیم این مثل دیزم ی ک ه ب ه آت ش ای ن جنجال

ب ه د ر ح ال وض عی  یچشمماخ خوادد رفت. گرفتاری برایماخ ایجاد خوادد کرد. ول 

پیش آمده بود که حزب نمی توان،ت خودش را کنار بکشد . به دمین عل ت د م دم اخ 

 فارت سخنرانی بکنم.ه شد که جلو سبه من ماموریت داد از سوی حزب موقع

 

  می گفتند خلخالیزنده باد. 

 

 و  یرجوایش ود! دم ین دی روز ای ن آقای اخ واقعا ببینید چه جور در تاریخ ثب ت می

راس تی »گفت  حیدریدایماخ آقای بعد از ص بت با من داشتند   یامصاحبه  یدریح

چی بگ ویم ب ه ت و آق ای «یک سؤال من دارم چرا این شعار مطرح شد؟  عموییآقای 
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ول ی خ وب مث ل حرف ی . «آقا من مخالف بودم و جلو آخ را دم گرفتم»؟ گفتم حیدری

 د برش گرداند. است که از دداخ آدم بیروخ بیاید دیگر نمی شو

 

 پرسم که شما هم خسته نشـوید . از جلسـه کـه آمدیـد یسؤال آخر را هم کوتاه م

 ا...؟یشد ؟ مثبت بود جلسه  یکه صحبت می کردید چه صحبت کیابا  بیرون ،

 

 دا و بله! به نظ ر م ا مثب ت ب ود. البت ه ی ک مق دار د م ت  ت ت اثیر آخ حرمتگ ااری

اص ال در خاورمیان ه  حزب تووده ایورانبودیم که  ایران حزب تودهدا و ... از تعریف

ای داش ت ب ه اینک ه رفق ای عراق ی  س وری  یمن ی و... حزب تراز نوین است   اش اره

به ل ام اش رافی ک ه  حزب توده ایراند مشتاق ردنموددای حزب د،تند ؛ بدوخ تردی

ع ه تواند کمک دای زیادی بکند  دیدار با اینها به مجمون،بت به م،ائل منطقه دارد می

کند  شاید حزب بعد از عبور از مراح ل نخ، تین   ک ه خ وب راس ت جریاخ کمک می

 سازمانددی خودماخ مطرح بود   بپ ردازد ب ه م، ائل بیرون ی  م،ئلهگفت ما تازه می

حوزب توج ه کن د و ب ین المل ل ب رای  م،ئلهیعنی در روابط بین المللش بیشتر به این 

عمدتا خاورمیانه است  عراق است   سوریه اس ت  یم ن اس ت . حت ی ب ه  توده ایران

اخ ترکیه و یوناخ دم اشاره می کرد  افغان،تاخ که طبیعی است. مثال در مورد افغان، ت

ان د و ح زب ایید که رفقای افغ اخ در واق ع تودهخاطر داشته باشمی گفت که رفقا به 

 یت سنگینی در قبال آنها دارد!م،ئول

ما تازه دوروز و نصفی بود شده بودیم خودماخ که ح اا بای، تی ب ه ی ک چن ین 

بین ی! به من گفت عمو ج اخ می کیاعرصه وسیعی بپردازیم! واقعا وقتی بیروخ آمدیم 

رفقا واقعا انتظارات زیادی از حزب دارند. ما می توانیم جواب ای ن مطال   را ب ددیم؟ 

ت وانیم! گفتم چرا که نه! ما اول خودماخ را شکل بددیم  به دمه اینها باید بپ ردازیم. می

 حتما می توانیم! 
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ار جهانی که ح زب دارد  خوش ال بودیم   واقعا خوش ال بودیم! چه از ل ام اعتب

حزب کمونی،ت ش وروی   موقعی ت ح زب را در دروخ  م،ئولیعنی از زباخ یک فرد 

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 

 عرفواتو حتی  حبشو  حواتمه   جورج حاوی   خالد بکتا    محمدعزیزخودشاخ 

! از آخ عرفواتبه م ن گف ت از آخ بازیگرداس ت  حواتمه! که بعد که واقعا چه می کرد

 بازیگرداست! 

به در جهت برای ما این دیدار واقعا خیلی خوش  ال کنن ده ب ود!  دی دار را مثب ت 

دای رفیقم اخ ارزیابی کردیم. ایرادی از مشی حزب   به ص ورت انتق ادی در ص  بت

رایی و ندیدیم. اما در ص بتش اشاراتی درب اره ام ر کادرس ازی  ج وانگ پاناماریوف

تردا در ردبری حزب ب ود. و دم ین د م ش د ک ه م ا تع داد قاب ل بااتر کشیدخ جواخ

ج ا د م توجهی از رفقای جوانماخ را با پلنوم دفددم سرانجام باا کشاندیم و در دماخ

دا اص ال برایش اخ حی رت آور به عضویت مشاور کمیته مرکزی رساندیمشاخ . خیلی

سیاس ی انج ام دادی م و رفق ا موافق ت  دیئتدر  که مادایی بود بود! و این نتیجة ب ث

 کردند. 
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 یانوریوک یمن گااشته بودند . چوخ آقا یبرا نیلناز آرامگاه  یداریدر برنامه   د

داش ت و  یم ن ت ازگ یب را یهنه بود ول کزدا ین چیآنها ا یده بود  برایقبال آمده و د

 یخوب بلد بود م را دمراد  یلیرا خ یه فارسک بارانوفبه نام  ی،کمند بودم . عالقه

 داخ سرخ برد . یرد و به مک

ده ب ه یداخ س رخ نرس یند  در میگویم «یماوزل»ه خودشاخ به آخ ک نیلنآرامگاه 

است  ییش فضای،ت   اما خود فضاین یودکبزرگ و باش یبنا یلین بود. خیرملکاخ ک

دمه روزه از ص بح ص ف   نیلندار یمشتاقاخ د یادیرد! عده زیگیه واقعا ان،اخ را مک

 کی ه در ک رون د یب اا م ییداو از پل ه ش وندیدر وارد م کیشند و به نوبت از کیم

 یق رار دارد . از ب اا یاشهیم فظه ش کیدروخ  نیلنشده  ییایسمت آخ   ج،د موم

ه ک ش وند یخ ارج م یگ ریروند و از در دین مییپا ییدازنند  از پلهیدور م نیلنسر 

آنجاس ت  ی، ت ش ورویمونکگر ردبراخ ح زب ید یداکه پالکاست  یدر واقع معبر

نام و سال تول د و س ال در  کیدر  یه بااکاست  ییدا،ترشاخ در م فظهکخا یعنی.

 گاشتشاخ مشخص شده.

 

 ست؟یه آنجا نک یکتروتس 

 

 یدر ش ورو یکتروتسونم ج، د کی،ت . اصال گم اخ نم یآنجا ن یکتروتسر  یخ 

 باشد.

 

 ش هست؟کنم پالیخواستم ببیباشد ، م کیزکد میجسدش با 
 

 از آنها به ن،بت  ی. از تعداد،ترداستکدا بر اساس وجود خاکپال. آخ ریر  نخینخ

 کل ب ه پ الی  فق ط تب درودیش م یه پ کن طور ید،ت اما دم دم یام تنهیتشاخ نیادم
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وجود دارد؛ ولی چ ه دلیل ی دارد ک ه پالک ی از ک، ی  یادیز یداآنجا چهرهشود. یم

 دای زیادی به روند پیشرفت انقالب اکتبر زد؟!باشد که آسی 

 

  ه کـنیا ایـد ؟ یـدیند یز مـذهبیـچ کیـرا  ییایشما اصالً وجود آرامگاه و آن موم

  د؟یبود کیخودتان هم در آن شور و جذبه شر

 

 دارد! ح اا یاژهی جاذبه و کی. اصال ن استیت ایواقع مرا دم گرفته بود   فضا چرا 

 کی ا ی آ م؟ین ک یتلق  ییز جادویچ کین را یا ای؟ آمینکر ین را چگونه تعبیدانم ما اینم

 رم. یگینها نمیاز ا کیچینه  من د ؟میریبگ یز مادبیچ کیا ی؟ آمیریبگ یز عرفانیچ

توان د در ل ظ ات ین ع واطفش میه اکاست  یعواطفبه نظرم ان،اخ بر خوردار از 

 یب را نیلنوه ن، بت ب ه ش خص ک  یند و با آخ باورداش تکدا یپ یرقّت خاص ینیمع

و  ییای با ج، د موم یاز نو  ما وجود داشت و دارد  خواه ناخواه وقت ییدا،تیمونک

از آث ارش را خوان ده و  یدارد . ما مق دارن یچننیا یم بازتابیشویاش مواجه مچهره

م و ب ا دم ه یردک ن ییدا تعشهین اندیمعتقداتماخ شده  رادماخ را دم بر اساس ا یمبنا

 کی ن را ی م با خودش! م ن ایم. حاا مواجه شدیردکم  ت مل یردک یش طیدایدشوار

ر یت اث یل یآدم خ یه واقع ا روکشود یجاد میا ییفضا ینم. ولکینم یتلق یجنبه مادب

 اد ! یز یلیگاارد   خیم

س وء  یب رداراش در آنجا بهرهشده ییایو وجود ج،د موم نیلنه از آرامگاه کنیا

نن د   یند آنجا را ببیایه بکنیش از ایندارم؛ چوخ اصال افراد پ ین باوریشود   من چنیم

داخ س رخ   در ی ه در مک  ین ص فید ایدانیروخ داشتند . شما نمین اح،اسات را بیدم

ا ی ه آک دم یپرس بارانوفمن از  یآنجا بود طولش چقدر بود ! و وقتدخ بهیانتظار رس

نط ور اس ت . فق ط ینطور است ؟ گف ت ن ه  دم ه روزه ایه اکاست  یامروز روز خاص

 ند . یآیدار مین دیا یگر دم براید ی،تند   از جادایو دم نکم، یادال
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عب ه آم ال کواق ع ن دری ه اک ر بش ود ی ن تعبیچن  ی، انک ید برایبه در جهت شا

 داست. ،تیمونک

اورد ی شه را به وجود بین اندین است اکزند   ممیم یه چه ضررکنیاما بودنش و ا

از  ش  یک ن یگر از اید ه رفته  ک ی،کند . اما کیت میرا تقو «تیش شخصیک»یه نوعک

ار باش ند و که بر سر ک ی،انکرد. مگر ک یاچ سوء استفادهیشود دینم cultولت کن یا

ب ه  یگ ر ب، تگین دی نند . اکب یاژهیو یبخوادند بهره بردار یتین شخصیاز وجود چن

ن ی ه از اک داخ بددد یه تا چه اندازه به اشخاص مکآخ حزب دارد  کیراتکل دمویپتان،

 ر قرار بددند. ینند و افراد را ت ت تاثک یبرداردا بهرهتیشخص

د م مث ل دم ه دا ، تیمونک،تند . ین کخش یدادا چوب،تیمونکنم کیر مکمن ف

ن د    و عواط ف و اح،اس ات کیج اد میر را اک ه تفک از تعقل    یادا مجموعهان،اخ

 د،تند. 

دو وج ه  یه داراک اس ت  یاگان هی ید ان،اخ د،تیگویه مکدارد  یعبارت سکمار

ن دو   ان، اخ ی   . تع ادل ای  و وج ه اموش نال قع اطفیونال قعقالن یاست   وجه راس

نقص است .  کین فرد دچار یبچربد ا یگریدام به دکآورد . در یمتعادل را به وجود م

ش ید ب رای ز بای دمه چ شود  یش م اسبه مکل به خطیونال بچربد تبدیاگر جنبه راس

تف  اوت رد ی  ب یاز م،  ائل ان،  ان یاریبرخ  ورد ب  ا ب،   دودوت  ا چهارت  ا باش  د و در

ن یاگ ر مرب وط د، ت ب ا م اس به مع  «، تیا نی به م ن مرب وط د، ت »شود . یم

ه ک  گ  ارد   د  ر چن  د ین  ارش مک،  ت از یل خواد  د ب  ود ؛ اگ  ر نکآخ مش   یپاس  خگو

از م وارد  یاریاگر وجه اموشنال م،لط باشد  در ب، ن باشد . یدر ب ی،کسرنوشت 

ش ود یند اح،اساتش موج   مکاگر ب یند   حتکیم صادر نمکر و تعقلش حکفاصال ت

 ه فراتر و جلوتر از آخ برود. ک
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 ی، تی،کمار یاجتم اع یت اب روانشناس کن مطل  در ینم اکیر مکبه در جهت   ف

ه ن دوستاخ خودماخ مواجیدر ب ین حااتیچن کیبود و من دم گاه با  یته جالبکبود. ن

 یگ اده چپ بودخ دارند  یه به در جهت داعک ی،انکا یخودماخ  یرفقا یام . برخشده

چ اح، اس و یدر آنه ا د  ییه گوکد،تند  کخش یآنقدر در برخورد با م،ائل اجتماع

 وجود ندارد. یاعاطفه

 نیلنوساعتة آرامگ اه  کیدار ین دیه در اک یاتهکن مطل . به در حال نیم از ایبگار

ه در مراجعت   مواجه شدم با چند ج واخ بلن د ب اا   ب ا کن بود یمن جال  بود ا یبرا

ت ار ب ر دوش   آدام س در ددانش اخ چل ق چل ق یگ ییطال ید   مود ایس ف یداچهره

د  گف ت ن ه ی نجا گرم است ! خندی،م ایگفتم ظادرا بازار تور بارانوفزدند! من به یم

ج ور نین و ایش لوار ج  کی؟ با  ینطوریخود ما د،تند . گفتم پس چرا انها جواناخ یا

 دخ و ...؟! یجلف آدامس جو

داشتم. به در ح ال یم ینگونه داوریا ی،تیبودم و نبا کخش یادید من زیحاا شا

ردب ری ام ی ه اک م ید، ت یید اپین ب ود. مض افا م ا تیما چن یداپرورش و آموخته

 رانیوحزب تودة ام و یبود رانیا حزب تودة یادرداکم  یرا پشت سر گااشت استالین

ن اح زاب یج زو ب ارزترخورش یدی  1320در دد ه ا ی ،ت دنیمونکن احزاب یدم در ب

 بود. نیاستالو  ی،ت ات اد شورویمونکطرفدار حزب 

ه پدرانش اخ ب ا چ ه کدانند ین جواناخ ما نمیه اکنطور است ؟ گفت یگفتم پس چرا ا

 ی، کدانند ؟ چ ه یاند! گفتم خوب چرا نمشاخ فرادم آوردهیط را براین شرایا یمشقات

چگونه ب ر  یر شورویدانند ات اد جمادیدانند ؟ نمیخشاخ را نمیا تاریمقصر است ؟ آ

رف ت یگف ت و ممی کی ب ه دع وت ح زب لب یونی لی   در رق م م«م،ومولک»پا شد و 

وجود ب ه یامروز یر شورویداد تا ات اد جمادیاردا را انجام مکن یترو شاق یبریس

ه ک وجود آم د ش ور ب هکن ی در ا یکوحشتنا یدانند پس از انقالب چه ق طیآمد؟! نم
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اخ تالف  ین مبن ایمه دک  ندکرا اجرا ب «نِپ» ین اقتصادیاست نویمجبور شد س نیلن

  از آخ ط رف نیاستال  ن ط رفیاز ا نیلن  از آخ طرف نیبوخار؟ در دروخ حزب شد

ه ک شده بود  ی  مقوله بزرگ«نپ»ا ادامة ی «نپ» ک؟! داستاخ ترن طرفیاز ا یکتروتس

نه ا یخوب   ا شد. ییدایروادهیزناگزیر و حزب شد و منجر به اقدامات  یدرونچالش 

شاخ را انج ام فهیشاخ وظیا؟ چوخ بزرگترددانندیدانند؟! چرا نمیدا را نمن موضو یا

 . ادشاخ ندادندیندادند؛ 

ب ا  ی، تیا واقع ا نبایه آکل ظه جال  بود  کیخود من  ین مطل  برایبه در حال ا

مث ل م ن    یک یت ینجا فقط رضایا مثال این برخورد بشود ؟ آیتر از ایجدن م،ائل یا

 یافک دارد  یت بش و ات  اد ش وروکه به مک یاقی  با دمه اشت رانیحزب تودة اعضو 

 یام   واقع ا ب ریدیشنیم یبیم    عیدیشنیم یرادیا ی،انکانا از دداخ یه احکنیاست؟ ا

 اخ دارد ؟ کام یزین چیدارد   اصال مگر چناخ کنبود   مگر ام یردنکما اصال باور

اخ ی د ا ب یاستکاز  یزیبودند  درگز چردهکه از مهاجرت مراجعت ک ی،انکخوب 

از  یش تریه اطالع ات و وق وف بک  ی، انکخواس ت یدلم م یلیرده بودند. واقعا خکن

گااش تند . یاخ می حزب در م ی،مِ واقعا موجود داشتند با ما و رفقایالیرد سوسکعمل

ن د   نکغ ی آخ تبل یرا اعالم و رو ی  ات اد شوروی،ند و معایند مقاله بنویایه بکنینه ا

م و متوج ه یحداقل ب دان یم ولینبود یات اد شورو یدایاستکردخ کما خواستار عَلَم 

وج ود دارد . آخ وق ت  ییدایاس تکن ین چن یدا دنوز ان سالیه چرا پس از اکم یباش

 ل مطرح بشود. کن شیبه بهتر چالش   کیشود به عنواخ یم

 هک نیا یزدا باشد   به ج ایچ یلیخ نندهکتواند زنده ین احزاب میب کین پلمیاصال ا

 یافک   ی، ت ات  اد ش ورویمونکرزند  حزب ات ایم فقط استفاده از تجربینکر بکما ف

ه د ر ک رد یل بگکن عنصر در ذدن ما شیواش ایواش یه کشود ی؛ چوخ موج  ماست

 درست است .  گفت   ی،ت ات اد شورویمونکچه حزب 



  

3۶۵ 

 

ده   باسابقه و من ابع یورز یادرداکه چوخ کد یجه رسین نتیشود به ایم یاز جانب

 یید الیات و ت لینظر ی،تیدارد  منطقا با یه پردازاخ پخته تریشتر و نظریب یاطالعات

 «درستِ مطلق»   «ح،ن مطلق»چ وقت یم دیدانیما م یددد بهتر باشد . ول یه ارائه مک

توان د وج ود یعنص ر خط ا د م م کی اس ت.  ین م،ائل ن،بیوجود ندارد . دمواره ا

آنه ا د م بش رند آنها د م  «زالخطاس تیبش ر جا»داشته باشد . به اصطالح خودم اخ 

توانن د گرفت ار یژ  خودشاخ بشوند   میو یو اح،اس یتوانند گرفتار م،ائل اخالقیم

 شود . ین نمیه نه   چنکرد کصادر  هیشود آیچ نمید بشوند. یو باند باز یق بازیرف

در مراس م  نیاسوتالم ینیبیم م یخوانیه مکرا  ی،ت شورویمونکخ حزب یما تار

م  ا »د ی  گویج  ا م کی  ن  د   کیاخ می  را ب ین  ی  جم  الت مع نیلنووس  وگ در گاش  ت 

نش اخ  یجن   دوم جه ان  ید! به اعتب ارینیخوب بب. «میاژهیدا از سرشت و،تیمونک

نن د! ش ما کیم یگر فرق دارند و چ ه ج ور جانب ازید ینها با آنهایه واقعا اکداده بود 

نقدر ید! مگر بشر اینکیرت مید حیخوانیه مکرا  فیمرس یسکال «یان،اخ واقع»تاب ک

م   ما د م ی،تیژه نیما از سرشت وگر نه  یاز جان  د یولباشد؟تش باا یتواند ظرفیم

م و راه ب روخ رف ت از یص دادی  جامعه را تشخیمنتها معام   یگرد،تید یدامثل آدم

امروزماخ را  یم . زندگینکیار مکن یا یده  لاا روین به نظرماخ رسین ب راخ دم چنیا

 م . یتفاوت را دارن یم .اینکم فدا ین جامعه حاضریا یفردا یبرا

دا وج ود دارد مطلق ا در م ا ه در ان، اخک  یبیآخ مع ا یعن ی «ژهیسرشت و» یول

د،ت   در ما دم افراد جاه طل   ییاخ ما دم دروغگویه د،ت . در مک،ت  و حال آنین

ه ک است  ییزداینها چیروند. ای،م میونی،که دنبال فراکم یدار ییداد،ت   ما دم آدم

دم ه گون ه  یه ب راک  یید اآدم یعن ی، ت یمونکددد. اح زاب یمخ احزاب نشاخ یتار

 ین حال مراحلیردند . اما در عکن یه چنکآماده شدند و عمال دم نشاخ دادند  یجانباز

 اخ شده. یرده و نماکص بروز ین نقایه اکده شده یدم د
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 ؟«ده شدیچگونه فوالد آبد»ه کد ینکیشما آن روند را اشاره م 

 

 است   رفت ه رفت ه جنب ه یجیترو یارداکاست    یغاتیتبل یارداکزدا یرشته چ کی 

 کی  کیرد . خوب م، لما م، ائل پ داگوژیگیبه خودش م یعلم یو پرورش یآموزش

ب ه  ید به آخ توجه ش ود . ول یشتر بایدا بدارد و در امر پرورش ن،ل یاژهیگاه ویجا

م. اگ ر یدور نش و ین یواق ع به از کد وجود داشته باشد یدم با یارین دشیدر حال   ا

 نیاز ب  یم و ب راینیبی  را د م م یجه معایم   بالنتیات را داشته باشیدخ واقعیچشم د

م وج ود ینکیر م ک ا جلو چشمماخ گرفته شود  فیم و ینیم. اگر نبینکیبردنش تالش م

 م. یم بگااریتوانیردنش نمکبر طرف  یدم برا یاجه برنامهیبالنتندارند  

 ارزنده بود! یلیخ ین سفر ات اد شورویخود من واقعا ا یخوب برا

 

 

 

  دسـت  یبه شما داد ؟ چون هـم آمـوزش و پـرورش رسـم  یچه جواب بارانوف

 ز .....یدولت بود و همه چ

 

 اص ال  یزیرز دس ت دول ت ب ود  برنام هی نداش ت! بل ه دم ه چ یچ جوابیچ   دید  

 یش د. و دم اخ دس تاورددایدا مل وم ماز در برنامهیتا پر یالخ از سک یزیربرنامه

ه آم وزش و ک انقالب داشت  موج  شد  یروزیپ یداسال یه طک یارزشمند و بزرگ

د از درآم  یزیگاخ    با درصد ناچیباً راین تقرکگاخ   م،یگاخ   بهداشت رایپرورش را

اس ت ! آدم  یم، ائل مهم نه ا واقع ا یش ود. ا یو ... عمل ی،وادین رفتن بیفرد    از ب

 یک ین ی انجام شده بود ! چرا به ا یبزرگ یارداک یلیرد  خیگیه در نظر مکآماردا را 

 د؟ ینرس ی،کا به ذدن ینشده بود ؟ آ یتوجه
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سل، له  کی ح زب معط وف ب ه  یه موج  شده ب ود ان رژک یالتکبه نظر من مش

چ وج ه یه به د ک ییارداکرشته  کیه کبشود  سب  شد  یم،ائل و اختالف نظر درون

 یاریم ت ج اخ ب، یه ب ه قکرد یندارد انجام بگ یدمخوان ی،تیالیسوس یراسکبا دمو

 دم بودند! مؤمنی یدا،تیمونکه چه ب،ا کگناه تمام بشود   یافراد ب

م ا کد!  ی آیوب ب ار می ات ن اقص و معی رشته روح کیبا  یه ن،لکن است یو دم 

 یارین مطل    ب، یم   و دمزماخ با ایبود آمدهات بار یه ما خودماخ با دماخ روحکنیا

راد ی ن ای ه اک رفتن د یپاینم یعن ینبودن د .  یزین چیچن یرایما دم اصال پا یاز رفقا

،ت . ین یزین چین دمه دستاورد  ایشده و در قبال ا یادیار زکگفتند خوب یاست   م

انه جامع ه یمورزند. مثل یم بموقعد،ت. چوخ لطمه خودش را  یزیبه نظر من چ یول

 خورد.یرا م

 

   نـد و بـر کیو مکبـه مسـ یونز )عقـرب( سـفریورپکاس یقیگروه موس ۱۹۹۱سال

ش ین نمـایـدر ا «رییـطوفـان تغ»خواند بـه نـام یرا م یسم آوازیالیسوس یهاخرابه

ه جوانان با شور ک یهم وجود دارد . لحظات یشورو یاز فروپاش ییهاصحنه یونیزیتلو

ه بـا کـ یدر حـال نیلتسـیاندازند و یها مکتان یهار تسمهیالوار زو شوق چوب و 

 گذرد! ین جوانان شادمان میاز بدهد ، یرا نشان مVictoryش عالمت یهادست

ارانش یو  یوکروتسرد و با کرا بمباران  «دوما» نیلتسیه ک یاز آن طرف در زمان

تئاتر آمده بودند!  کی یه به تماشاکو انگار کدر پارلمان در حال جنگ بود ، مردم مس

 د...؟یادهین صحنه را دیون ایزیدر تلو حتماً

 

 ردم   کاشاره  یاتهکم اتفاقا به نیاز مصاحبه دا یکین است ! من در ین است  دمیدم

ن د و از کنه سپر یامد سیس نکچ یه دکد چقدر مردم از نظام دور شده بودند ینیگفتم بب

ت ک ن مملی خوادد س ر ایم ییچه بال نیلتسیفهمند یا نمیند ! آک،مش دفا  یالیسوس

ت  ک ن مملی ، ت ایمونکوخ ی لی،ت مینار آمد   شما بک نیلتسیبا  گورباچفاورد؟! یب
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ه ک د ی فهمیز به شما داده؟ بع ددا میدمه چنین نظام ایه اک ید ؟ مردمیاره د،تکچه 

 یرو یاس بکه بازار ف ش اء   کفهمند ید ! امروز دارند میرا از دست داد ییزدایچه چ

 رد !یگیا انجام میزناخ دارد در دن

 

 ودنـد ، برده کـه پول گازش را پرداخت نکبوده  یبریدر س یادهکدر ده یساختمان

 ۲0دنـد ، خ زیـآنجا از سرما  یند و اهالکیه گازش را قطع میروس یدارهیدولت سرما

 دانستند!  ید قدر میخ زدند ، بایوچک از سرما ک یونکمجتمع مس یهانفر از آدم

 د؟یجا رفتکد یدیه آن آرامگاه را دکنیبعد از ا

 

 از رفق ا را  یم. م ا تع دادیداش ت یمدرس ه حزب  کی از  یداری آخ روز م ا د یفردا

 ه بروند آنجا و دوره مدرسه را بگارانند.کم یفرستاده بود

 

 سه ساله بود ؟ یخارج شورو یاعضا یدوره مدرسه ، برا  
 

 ه ک  یمق دمات یک یدانم . دو تا مدرس ه د، ت   یه مک ییدانم  تا آنجایقا نمیمن دق

است .  یزکته مریمکه سه ساله است . در واقع جن  ک یدوره عال یکی،اله است و کی

و ... دوره آخ را  یطبورم ا    یه رفقاکاست  یا  دماخ مدرسه یحزب یآخ مدرسه عال

مق دار اقتص اد  کی ه در آخ ک ، اله اس ت کیب ا دوره  یگریگارانده بودند. مدرسه د

 آموزند . یخ و ... را میتار یو مقدار یاسیس

نن د. چ وخ ب ا یه آنجا د، تند م را ببکما  یدان بچهیمند بود اعالقه یانوریکق ما یرف

 یش ود و ب ا ان رژیم مک از وط ن و ...  ید ا   غ م دوریمقدار آخ دلتنگ کیدخ من ید

د ا ماخ و معلمیدااز بچ ه یداری م آنج ا و دیخوانن د . و رفت یدرسشاخ را م یشتریب

 م.یردک
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  ها آنجا بودند ؟یرانیاز ا یسانکچه  
 

 یداه ح زب آنه ا را فرس تاده ب ود. بچ هکحزبماخ آنجا بودند  یداچند نفر از بچه 

اد ی  شناختمش  اخ . ااخ د  م اسمش  اخ را ب  ه یبودن  د. م  ن اص  الً نم یس  ازماخ مخف  

 خواستم دم بشناسمشاخ.یآورم.  نمینم

 

  د یدانسـتیمنا شما چون اسمشان را یهستند  یه آنها از شاخه مخفکبه شما گفتند

 د؟یدیفهم
 

  نطور یار اکوه یه اساسا شکنینداشت گفته بشود . مضافا ا یمن متوجه شدم . لزوم

 یم  از ش اخه مخف یالس بفرس تکرا به  ی،که که اگر قرار باشد کم یدان،تیبود. ما م

داده  یاس یس دیئ تراخ و ی دب دیئ تگزارشش را دم به  یانوریک یم و آقایفرستیم

ه ک م یم اخ را بفرس تیدااز جواخ یه تعدادکبود  یاسیس دیئتبود و در واقع مصوبه 

 کی ن ازم اس ت ینده ح زب د، تند و بن ابرایادر آکنها ینند . به در حال ایآموزش بب

 مجهز بشوند. کیتئور یمقدار به مبان

 

 آنجا چند نفر بودند؟ 
 

 را در دادگ اه از  ی ش مادان س ؤالیا شش نفر بودند. مشابه دمینم پنج کیتصور م

ش د! یبودن د. باورش اخ نم ی،انکه چه کنداشتم  یشاخ جوابیو من برا !ردندکیمن م

 شناختمشاخ .یه من نمکن بود یت ایخوب واقع یول

ش هرت  یل یب زرگ . خ یعن ی «یبالش و»بردن د.  «تئاتر یبالشو»ش  ما را به  کی

 ییا  واقع ا غوغ  یل یبا   خیز یلیخ یلیردند . خکیرا اجرا م «اچه قویدر»دارد.  یجهان

 بود! 
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مع روف  یدااز س الن یکیدا نگرهکاخ کم .یمهماخ بود «دانگرهکاخ ک»ش  در  کی

ب زرگ معم وا در آنج ا  یداداست   اجالسیه از اسمش پکن است . دماخ طور یرملک

 شود.یبرگزار م

 یب را یانج ام گرفت ه ب ود . مهمان ان برژنوفه از جان  کبود  ین در واقع دعوتیا

دا شادد نگرهکاخ کو آمده بودند و آخ ش  در کانقالب دعوت شده و به م، یداجشن

دام خ اصِ ک بودن د . د ر  یمختل ف ات  اد ش ورو یدایدنرمنداخ جمهور ییدنرنما

د  ا   ید  ا   گرجیجانید  ا   آذرباکیزد  ا   تاجیردن  د . قرقکیم ییخودش  اخ دنرنم  ا

خ اص  یقیژه خودش اخ و موس ی و یدادا   دمه دم با لباسدا   خود روسینیرائکاو

م . س خنراخ یدا آشنا ش دتیاز شخص یبود و با گرود یش  مفرح یلیخودشاخ . خ

ح زب  ید اتیاز فعال یه گزارش کبود  یزکته مریمکراخ یاز دب یکی وکنیرلک آخ ش 

 نبود. یز خاصیداشت   چ یفاتیشتر جنبه تشریداد . بیم یدر ات اد شورو

 

  ست یمونکا از احزاب یبودند  یمعروف جهان یهاتید، شخصیه آشنا شدک یسانکبا

 بودند؟ یر شوروین اتحاد جماهیا از همیبودند  یجهان
 

 ری ب ا دب یدارید کیم و یآشنا شد یات اد شورو ین رفقاینه   ما آنجا عمدتا با دم 

 م.ی،تاخ داشتک،ت پایمونکاول حزب 

 

 اسمشان چه بود؟ 
 

  رد و ک ی، تاخ ص  بت مکت در پای ار دش وار فعالیار ب،یط ب،یدانم  از شراینم

 م! یداشت یاسالم یجمهوره ما در ک یطیخوردبه شرایجال  بود   غبطه م

 

  خورد؟یگر غبطه نمیه دکبعد 
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  . نن د   کان ات ح زب اس تفاده که بتوانن د از امک گااشته شد  ییرشته قراردا کیبله

 خوب بعددا انجام دم شد . 

ب ود   محمدزیعزق یم   رفیداشت یشگیه مراودات دمک،ت عراق یمونکحزب  یاز رفقا

 م.یداشتدار یه دک

 

  ست ممنوع بود ؟یمونکآن موقع در خود عراق حزب 
 

 .بله  بله 

 

  ا قبلش هم ممنوع بود؟یممنوع شد  رکالبحسنست از زمان یمونکحزب 

 

  فق ط بع د از س ال    ممن و  ب ود؛1934عراق از بدو تاسیس قسال  ،تیمونکحزب

ن ی جبهه مت  د ا کیآزاد بود؛ چوخ در  یار آمد مدتک یرو م قاسمیرکعبداله ک 19۵۸

 روز شد.یانقالب پ

 

  ودتا؟کا یانقالب 
 

  ردند  ...که عمل ک ییرودای؛ چوخ نبودانقالب 

 

 ردند؟کعمل  یانقالب 
 

   وخیناص ر»،ت بود   حزب بعث بود   یمونک. حزب ائتالف کیبله و در چارچوب» 

ردد ا   کب ود و  م قاسومیرکعبوداله خ ود ک وخ عراق یدا پشتش بودند و ملّعارفه ک

د  ا   یفش  ار بعث یه روک  نیدم ید  م ب  ود. ول   «ردس  تاخ ع  راقکرات کح  زب دم  و»
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امض ا ش ده  یمنش ور کیرددا توافق و در ک یه براک یبه آخ حقوق م قاسمیرکعبدال

، ت د م گف ت م ا اس اس یمونکروخ رفتند  ح زب یرددا از ات اد بکرد و کبود  عمل ن

، ت د م از ائ تالف خ ارج ش د . از یمونکاس ت . ح زب  م،ئلهن یه ایات اد ماخ بر پا

ص ورت ن ه بهیابکن ده در یردن د . چن د نماکل ی ه خارج شد   دفاترش را تعطکائتالف 

ردن د و ح زب که آنه ا را د م اخ راج ک داش تند  قاسمم یرکعبدال ین و وزرایمشاور

آنه ا  م قاسمیرکعبدالنبود. چوخ دوره  یدنوز مخف یشدخ ول یرفت به طرف مخفیم

ه ک  19۶3 یودتاکن رفته بود . در یآخ ات اد از ب یردند  ولکیرا بازداشت و زنداخ نم

 ردند!ک،ت دا را قتل عام یمونکت   یوتاه علنکن مدت ی  به علت دم ردندکدا یبعث

 

 شته بشود؟کهم  تر رادمنشکده در واقع دستور بود ک 

 

  کیه بتواند با تهراخ ارتباط نزدکآمده بود عراق  رادمنشه کام بود ین ایبله  در دم 

 داشته باشد.

 

  وده ون حزب تداشتند؟ چ یگاهیپا یگاه طبقاتیا در جایموقع ممنوع بودند. آپس آن

شـه یهم یول ،م یارگران ارتباط ندارکه ما با که مثال درست است کن ادعا را داشت یا

 کیـو پیـراد»م و یدهیارگران و حقوق رنجبران جامعه را مورد توجه قـرار مـکحقوق 

 ند. ک توانست جذب خودشیه مکمحدود داشت  یهم ، به اصطالح، شنوندگان «رانیا

در  یگـاهیسـت جایمونکن حزب یرد، اکیبا شما صحبت م محمدزیعزق یرف یوقت

 بود؟ یه مخفک، شب یحزب مخف کیصورت عراق داشت ؟ حداقل مثال به

 

  بود   چ ه در ش مال ع راق  یحزب سراسر کی 19۶3،ت تا قبل از یمونکبله  حزب

داش ت .  یاگ،ترده یه حزبکن  شبیردستاخ   چه در جنوب   در ق،مت عرب نشکدر 

ه در عراق ب ود   در زن داخ ش اه کزاده من   در واقع پ،ر برادر خوانده مادرم  ییدا
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ه ک  ین امن یحسوراخ باشد . یدر ا یخواست چند صباحیراخ و میه آمده بود اکبودم 

توان،ت به زن داخ ی،ت عراق بود . چوخ خودش نمیمونکعضو حزب  ،ت بود  یمونک

د   وض عتاخ ی نکیار مک ه ش ما چ ه کغام از برادرم خواستم از او بپرسد ید   با پیایب

، ت در دوره یمونکگف ت ح زب یرد . مک یت میاظهار رض ا یلیچطور است و ...؟ خ

 یه حتکرد ک یادیز کمکت ین علنیرد و اکدا یپ یگ،ترش قابل توجه م قاسمیرکعبدال

 م .یاوریبه وجود ب یه حزبکم   شبیه نداشتکه ما شبکشهردا  یدر بعض

 زد . فق ط یادی ن امر   لطم ه زیانجام گرفت ا 19۶3 یودتاک ین حال وقتیمنتها   در ع

 شته شدند!کنفر  4000در بغداد 

 

 ؟!یگریچه وحش 
 

 

 یه در ان دونزک ب ود  یارک مش ابه  یزی   بود! چیعج یلیخ یلیار خکوه یآخر ش 

 انجام دادند.

 

  شتند؟کبا خانواده 
 

   ح رس » ید اگااشتند  بع د جواخیدا را عالمت مآمدند و خانهیدا میبعث یعنیبله

ه جلوش اخ ب ود ک،تند و در کشیآمدند و با م،ل،ل و رگبار قفل در را میم «یالقوم

آنه ا را  کراخ   س اوای شده و آمده بودن د ا یفرار یعراق یشتند. چند تا از رفقاکیم

ب ود    محمداسمش  یم  ولیگفتیم احمد کاکه ما به او ک یکیما.  یگرفت و آورد پهلو

داد  ب ا یه م ک اف ه یر قییتغ سالم عاد ه کد یدانیبود. م سالم عاد رد بود... م افظ ک

شد و اگ ر یم یچهکند   خودش درشیه بنشکه در درشکنیشد . نه ایجا مه جابهکدرش

نش، ت پش ت و خ ودش ب ه ص ورت یدم بود به عنواخ م،افر م یگریق دیانا رفیاح
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اس ت    یچهکن درش ی رد اک یر مک د فی دیس مک ه د ر ک رد . کیعمل م یچهکدرش

 .  یچهکصورت درششد به یشناخته م

رده بودن د . خ ودش کنه ا آم ده و م اص رهیه اک اش بوده در خانه احمد کاکن یا

دا ی پ یب روم   راد  یردم چه جورکر کف یپشت بام بودم   در چ یرد روکیف میتعر

خ تم و ی  داخل ش ری مش ت ر کی قهوه بود   برداشتم و  یداین قوطیردم. از اکینم

ن و پابردنه و به سرعت رفتم از ییاخ دادم و انداختم پاکوار تیآخ طرف د هیرفتم حاش

 ن . ییدم پایآخ طرف پر

رمانش اه و که نصفش اخ ط رف ک  یید ا«یلیف»ن یبود  دم «یلیف»خالصه   از قوم 

ردن د! کیف می تعر کوحش تنا یعینه ا از فج این د،تند. واقعا اینصفشاخ طرف خانق

ه در ک  یارک دند! دم اخ یشکیبغداد م یدااباخین جور در خیرا دم سالم عاد جنازه 

 ردند!ک بینجافغان،تاخ با 

 

 امهر!یبه جمال شاهنشاه آر یباز هم گل 
 

  دم از دماخ قماش بود! محمدرضا پهلوی 

اش ااهلل ج اخ رخ داد . ن ه . ماش ااهلل   میدر آذربان اتفاقات یاز ا 132۵آذر  21ع یدر وقا

 اند!دا به آب دادهن دسته گلیاز ا ین و کیشاخ به یدمه ا

 

 شتند!کست هزار نفر را یب 
 

 

 

  وب و کس  ر ی! را ب  رایترمتمدنان  ه یداوهیمق  دار ش   کی  ام ی  منته  ا ب  ا گاش  ت ا

 رند.یگیاد میردخ کمقابله
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 ش ببرد!یپ یدارهیباشد ، اگر سرماوب کسر ید تمدن هم نوعیشا 
 

 

 خوب بود! یلیخ ین سفر ات اد شوروی  به در حال ابله 

 

 ن سفر هنوز ادامه دارد؟یا این بود یهم 
 

 م یداش ت یدع وت اسوتروک یبود . بعد از آخ دم ما از سو یوتادکار یر مدت ب،ینخ

 م .یه به داوانا بروک

 

  رد؟کن دعوت را ابالغ یا یسکچه 
 

   وبا. کسفارت 

 

 رد؟کن دعوت را یدر تهران ا 
 

  تکو ش رکتب ر   در س فر م، که در مراسم اکن بود ی بله در تهراخ . برنامه ما ابله 

ا ب م   در آنج ا یرویم  کی راتکم   به آلماخ دمویددیماخ را انجام میداردایم   دینکیم

 م.ینکیوبا پرواز مکوبا دمادن  و از آنجا به طرف کسفارت 

 

 د؟یرفت کیراتکبه آلمان دمو 
 

 یلیخ یآلمان یم. رفقایداشت کیراتکبه آلماخ دمو ی سفر یبله   بعد از ات اد شورو 

م ت ا ات  اد یتر ب ودیردند . در واقع آنجا م ا خودم انکیگرم و خوب برخورد م یلیخ

ز حزب در آلماخ بود و آخ موق ع د م کاخ دراز مریه سالکنید به ل ام ای. شا یشورو
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ه دفتر ح زب را کت داشتند یمامور ییر بود و رفقایز حزب دمچناخ داکمر کیپزیدر ا

و ارتباط  ات مرب  وط ب  ه ش  ع  ح  زب در  یو را نگه  دارینن  د   آرش  کدمچن  اخ حف  ظ 

 نند ... کرا بر قرار  ی،تیالیسوس یشورداک

داش ت . چ ه بخ ش مرب وط ب ه ات  اد  یم ن ت ازگ یاش ب ران سفر دمهیاصوا ا

ه ک م یداش ت ییداردای سل، له د کی.  کیراتک  چه بخش مربوط به آلماخ دمویشورو

از اف، راخ ح زب  یک یه ب ه اص طالح کده بودند یشن یوقت یعنیخارج از برنامه بود   

لق   ن ی عم ر ا کی  یم ول ینند . ما فقط پنج سال اف،ر بودکدار یخواستند دیآمده   م

 ما مانده!  یرو

ه فق ط ک م یردک ردن د و م ا د م اش اره کم بت  یبله ... به در حال دوستاخ آلمان

قب ل  یداه از س الک م یداش ت یق یم.آنج ا رفینکیدفت ر خودم اخ م یاز رفق ا یدارید

م . بعد م ن ب ه یردکیت میاز او داشتم . با دم در سازماخ جواناخ حزب فعال یاخاطره

ت و ارت ش  یه آقا چرا رفت کرد کیله میه مرت  پکبود  ی،انکاز  یکیارتش رفتم و او 

ار ک مهندس ش د . در راه آد ن  یده فنکوس شد . رفت دانشیه بااخره مأکنیو... ؟ تا ا

 یت مخف ی گ ر فعالیبش ود . د یمجبور ش د مخف  یریاعتصاب و درگ کیرد . در کیم

ن ار زد   ناگه اخ م ا کپرده را  روزبهه کدم   ید روزبهبار من او را در خانه  کیرد. ک

ن د کیم یت مخف ی اس ت و فعال یه او حزب کدان،تم یم . من میدو تا با دم مواجه شد

ر یغ افلگ یل یخ یل یآوردم! خج ا در که رفتم ارتش   س ر از ک یدان،ت منیاو نم یول

در ش عبه اطالع ات  روزبوهه به عنواخ معاوخ کدم ید . بعد فهمیخند یلیخ روزبهشد! 

ب ود .  اظمکواش یاس م واقع  یند. آنجا اسم م،تعارش عباس بود   ولکیار مکحزب 

سال جلوتر از من بود . منته ا ب ا م ن  کی یبا من دم مدرسه ول اظمکن ی. امیند اظمک

الس من ب ود که دمکم . برادرش ح،ن یدم حوزه بود و در سازماخ جواناخ فعال بود

 ن حد. یده بهداشت بود . عضوفعال نبود دوادار بود . دردمکس دانشیشد  رئ کو پزش
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 رد . کیاداره م میاظم ندکق ما ین رفیخوب  دفتر حزب را در آنجا ا

 

  بود؟ کیپزیا فقط در الیآنجا بودند ؟ دفتر حزب در چند شهر بود  یسانکچه 
 

  ه رفق ا از مه اجرت برگردن د   ک نیش از ایبود . پ  کیپزیر  دفتر حزب فقط در ایخ

ح زب م ا بودن د . از  یشعبات ح زب و رفق ا ی،تیالیسوس یشورداکبا در دمه یتقر

 دیئ تو  یاس یس دیئ تبودن د و بع دا ج زو  یزک ته مریمک یه اعضاک ی،انکجمله 

   یبهووزاد منوووچهربودن  د.  کی  راتکمختل  ف آلم  اخ دمو یراخ ش  دند  در ش  هردای  دب

 آییننیوکر یوامه به نام ک یهوشنگ ناظم  دانش   پور هرمزان   جودت   ریجوانش

  یهودا  یندرکاسو   ایوک  روزیوف میمور   یرفقا طبور   پناهقائمرده   کدا یشهرت پ

 یدا در ات  اد ش وروینها آنج ا بودن د . بعض یبودند . دمه ا یریثک ...  تعداد  یحاتم

ن ارتب اط ب ا یو دمچن   یت شعبه حزب در ات اد شورویم،ئوله ک یرصدبودند مثل 

  در  یگ ر در روم انید یجاخ بودن د ب ر عه ده داش ت . بعض یه در آذرباکرا  ییرفقا

در بلغارس تاخ  «راخی ا کی و پی راد»ه ک یبلغارستاخ و ... بودند . به خصوص آخ زمان

در بلغارس تاخ  کی و پی ن دگاخ رادیو گو «م ردم»ه ی ریت ر یم،تقر شده بود   رفق ا

 دیئ تش د ؛ چ وخ در واق ع دفت ر و یف رادم م کی پزیمق اات در ا یم،تقر بودند ول

فرس تادند. در پ راگ د م یردن د و مکیآنجا فرادم م ه در آنجا بود   مقاات رایریت ر

ه ک ب ود  یاآم د .  مجل هیف رادم م «،میالیصلح و سوس»و  «ن المللیم،ائل ب»مجله 

را در آخ  ی، تیمونک ی،ت   م،ائل مختلف جن بش جه انیمونکه احزاب یلکندگاخ ینما

ه گ اه ک آمد  یدر م «ن المللیم،ائل ب»صورت  به یردند و به زباخ فارسکیس مکمنع

 بود. یحزب یآخِ خود رفقا احزاب برادر بود و غالبا دم مقاات از یاز رفقا یمقاات

 

 بودند ؟ کیپزیدر ال یسانکد ،چه یف بردیه شما تشرک یموقع 
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  بودند .  انیآشوت شهبازو  زیشباو   میند اظمکآخ موقع 

ا پ رواز ب ه داوان  یر ما ب رایه م،کنیم   جز اینداشت یار خاصکما در واقع در آلماخ 

 یخ وب یل یدار خی م. دین داشتیوبا در برلکدر سفارت  ییوباک یبا رفقا یداریبود . د

م ا  یداای ب ود   ب ا اس مه چردهیق دورگه سیشد! رف یگرم یلیخ یلیخ ییبود   آشنا

 د یفق یه رفک ییرد به آخ روزداکیداد و اشاره مینشاخ م یآشنا بود و چناخ عواطف

گف ت یشاخ چه ب ود و ... مینظام یارداکبودند و  «راماستراییس»و خودش در  چهو 

اد آخ رفق ا و ی ب ه  اف، ر م ا بودن د   یرفق ا رانیحزب تودة ام در یشنویما م یوقت

 م.یراماسترا نداشتییگفتم ما متاسفانه س  م و ...یافتیراماسترا مییس

 

 م.یل داشتکاهیس  
 

  ه کشنهاد دادند یرده بودند  پکه دعوت ک ییگرفته شد   رفقا یخوب  با داوانا تماس

داوان ا  ب ه دانن د   از پ روازیم یرس د رفق ا منطق یم به نظرماخ ما هکرا  یلکاگر مش»

 یام واح ددای ه در دماخ اکن بود یبودند ا ردهکه مطرح کرا  یلکمش «.نند ک یخوددار

ن د   در کیه می ک، م تیونالیوبا به انترناسکچوخ  دند  یجنگیوبا در آنگوا مک ینظام

ه: م ا در قب ال کشود یه میکت م،ئلهن یا یرو یلیخ یلیه خکد ینیبیدم م چهخاطرات 

ف ین ج  زو وظ  ای  م و ای  دار یفیالمل  ل وظ  انیمختل  ف ب یش  ورداکم،  ائل دم  ه 

ه در ک  یاز ح وادث یاتوان د ب ا توج ه ب ه پ ارهین می ماس ت...   ا ی،تیونالیانترناس

چپ رخ داده   و  یرودایمن ص را توسط نکردستاخ و ترکداده و در  یافغان،تاخ رو

ب ا  یارواب ط گ، ترده رانیحزب تودة اه کنیراخ و ایاول انقالب ا یدابا توجه به سال

ب ه وج ود  یاس الم یجمه ور ین ت ودم را ب رایتواند ایموبا دارد   کدمه جا منجمله 
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ه ب ه ام ور ک باش د  یآت  ید ایارکوب ا متوج ه دمکدار از ی ن دی ه مب ادا اک اورد یب

 ند. کدا یل گ،ترش پین قبیاز ا یو م،ائل ی،تیونالیانترناس

ه ک ردم ک ه نظر رفقا درست است . من اشاره کبالفاصله قانع شد و گفت  ایکالبته 

جل و آم ده و  ین یاز بدو انقالب حزب ب ا ش عار معه حزب دارد ک یبا توجه به موضع

 یگ ریت مواض ع دک گر مملیانات چپ دیه جرکنیچهره خاص خود را نشاخ داده   با ا

ن ی ام ده و آنه ا متوج ه ایوجود نب ه ین ت داخلیچن یاسالم یجمهور یاند   براداشته

ه ب ه عم د ک دد د ینن د   نش اخ مکز توج ه ین تم ای اند . اگر نخوادن د ب ه از شدهیتما

م   یواا ما درگز دست به س الح نب رد رند  یده بگیرا ناد یاسیز سین تمایخوادند ایم

 یب  ا رفق  ا یم   حت  یت نداش  تکردس  تاخ رخ داد درگ  ز ش  رکه در ک   یم  ا در اق  دامات

من ص  را رخ داد   مواج ه که در ت رک  یبه م، ائل ن،بت یماخ با موضع انتقادییفدا

 باشد .  یاسالم ین جمهوریم،ئوله پنهاخ از نظر ک،ت یدم ن یزین چیم و ایشد

 

  را به حـزب تـوده  یاسالم یها جمهورییوباک ن رابطه ،یه در اکد یردکر نکشما ف

 یروین کیتواند به عنوان ینفت دارد و م یاسالم یدهند؟ خوب ، جمهوریح میترج

 ران .یهم آمده بود ا استروکنده یند . نماکشان کمک یانقالب

 

  مث ل  یش ورکگر   از جمله ید یشورداکبا  ی،تیالیسوس یشورداکروابط  م،ئله

ن یچن  کی د م ض رورت  یرات خصوص کدارد و در ماا یت خاصیارج  کیراخ   یا

 ددند.یح میرا توض یزیچ

 

 نند؟کیرا مطرح م یگریبهانه د 
 

   ن است خود ح زب ب ه که ممکشود یمثال اشاره منبود؛ « بهانه»نظر رفقای کوبایی

ن ب ود ینظر من ا یرد و... ولیر فشار قرار بگین روابط   زیا یکیو نزد یل ام گ،تردگ
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 یاس الم ین جمه وریم،ئوله کرد یگیت ت فشار قرار م یحزب زمان یه در صورتک

ه ح زب ک دانن د یاست . واا م ییجوبهانه کین ینند و اکار را با حزب بکن یبخوادند ا

ه سالح داش ته! ک یآخ زمان یرده   حتکت نکشور شرکچ وقت در اقدامات م،ل انه ید

 م . یمقدار اسل ه به دست آورد کیاخ انقالب یچوخ در جر

م   ی ه م ا دارک  یه ب ا توج ه ب ه موض عک ن ب ود ی به در حال آنجا ص بت من ا

ش اخ ب ه ینظام یرودایاعزام ن یی برایوباک یه ما با رفقاکداند یم یاسالم یجمهور

وبا ک یدایه نظامکنیه با توجه به اکتواند درست باشد ین میم . اما ایراخ   آنجا نرفتیا

 شیپ  م، ئلهه بغل گوش ما در افغان، تاخ کنیجنگند   با توجه به ایدر آنگوا دارند م

ت دارن د . ینه ا ح،اس یارتش سرخ آنجا نرفته بود   ب ه د ر ح ال اآمده   البته دنوز 

ت ی اس ت . م ا حما یاسالم یر از موضع جمهوریموضع حزب ن،بت به افغان،تاخ غ

 فش ار آوردخ ب ه یباش د ب را ییداتواند بهان هینها میردند . اکوم کنها م یم و ایردک

 حزب . 

 م.یردک یپرواز به طرف داوانا خودارد و از ییجه ما دم نظر آخ رفقا را تایو بالنت

 

  تـر از مـا مهم یاسـالم یوبا بـا جمهـورکروابط »ه کن برداشت خودتان را یشما ا

 ش آمد؟یان خودتان پیم ین بحثیا اصال چنید؟ یردکمطرح  یانوریک یبا آقا «بوده

 

   برداش ت م ن نی، ت! « ت ر از م ا ب ودهروابط کوبا با جمهوری اسالمی مهم»اینکه

ه در ک  یاو سابقه «راخیا کیو پیراد» م،ئلهوبا بود . کن مورد یاصال فراتر از ا م،ئله

داشت و بعد از آنجا به بلغارستاخ منتقل شد   بعد از بلغارستاخ دم  کیراتکآلماخ دمو

 یدام.ضرورت ت داوم برنام هیه ما با رفقا داشتکبود  ییدااز ب ث یکیردند  کحافش 
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ه در ک  یم ین ح واد  عظی ژه در آس تانه ای در دده پنجاه و ب ه و «راخیا کیو پیراد»

 باشد !  یتوان،ت واقعا مبشر دستاورد بزرگیداد   میشورما داشت رخ مک

داد . م ن گف تم  یح میه توضک  بود  ریجوانشاز رفقا   یکین مطل    یا یپاسخگو

دا ن روزد ا و س الی اخ ایلطمه زد! در جر یلیبه جنبش چپ خ کیو پیقتا نبود رادیحق

ن مطل   توج ه ی بل ه   م ا د م واقع ا ب ه ا»ننده بود. گفت کن ییتع یانکن امیوجود چن

دول ت س یقرئ فکویژاز پس  ند. خوب  کدا یه ادامه پکم یردکوشش ک یلیم و خیداشت

 یرد .گف  ت: روزک یاد می  د م از او  یتن د یل  یب ا لف ظ خ « م.یام  دی  ب ر نبلغارس تاخ

ه ک ش و از  او خواس تم یبه بلغارستاخ داشت و من رفتم پهل و یم،افرت وفیپانامار

ر باش د . رف ت و ی ،تگاه ما دایه دمچناخ اکند که یتوص فکویژ  به  یبلغار یبه رفقا

ن ه پخ ش و یه دزی لکه ک م یآنها گفتما به یردند . حتکمتاسفانه موافقت ن»ه کآمد گفت 

گف ت ن ه! م ا ت ازه  فکوویژمعه اا  پردازد  یم یزاتش راات اد شورویل و تجهیوسا

 « راخ خوب شده و ...یمناسباتماخ با ا

داش تند .  ی، تیالیسوس یش ورداکل را دم ه کن مش یه اکن است یت ایبله   واقع

 مط رح ش د   ین ک،تگاه سخن پراین ایچن کیردخ کر یدا م،ئلهه ک یما از زمان یرفقا

 رد ت اک دا ی ر شد و ادام ه پیردند تا بااخره داک یریگیمورد توجهشاخ قرار گرفت و پ

ن ی ردن د و از دم ه اکمراجعه  ی،تیالیسوس یشورداکه متوقف شد . به دمه کیزمان

 رفتند . ینپا یردند ولکتقاضا را 

 

  چرا خودش  یشورو یه اگر مردکگفته  وفیپاناماربه خود  یق بلغاریاحتماال رف

 ند؟کیپخش نم

 

 از  «یو مل ی راد»! ام ا زدن دنمی وفیپاناموارب ه  ین حرف یچن  یبلغار یالبته رفقا

شد   یره میت یراخ با شورویومت اکرد . در وقت روابط حکیبرنامه پخش م یشورو
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ب ه خ ارج  یشاه م،افرت یه زمانکاد دارم یشد! به یم یانقالب یلیخ یو ملیبرنامه راد

اخ! ش اه ی رانیا یآ»ه ک آخ ش   داد س خن داد  یو مل ی م   رادیما در زنداخ بودرد  ک

دو  «نن د و... کیاخ و ... را اش غال مک راخ ین است! مردم ایشد   عاقبت ظالم چن یفرار

ه تو چرا ف رار ک،ت بپرسد ین یکی»گفت یاش مگشت   در برنامهه شاه برکگر یروز د

 چه؟! یعنیه آخر کم یدیخندین برنامه آنچناخ میما به ا «؟! ی  چرا برگشت یردک

 

 د برنامه طنز بوده؟یشا 
 

  رده ک حفظ  ین مباداتیچن یرا برا «یو ملیراد»ام یآخ ا یشورو یبه در حال رفقا

ر یش دند و س ایت قائ ل می راخ ادمی مناسباتشاخ با ا یبه در جهت   برا یبودند   ول

ش یوجود آمده بود   براشاخ بهین مناسبات برایه تازه اکدم  ی،تیالیسوس یشورداک

 ق ایا ن ه   م ن دقی ش د یدش اخ میعا یراخ س ودیاز قِبَل اه کنیارج قائل بودند . حال ا

نش اخ ب ر ق رار ش ده یب یاژهی و یاقتصاد یقرارداددا ی،تیندارم . احتماا با یآمار

افتنشاخ در یت یدم رسم یکی  یکین یمند بودند! ان مناسبات عالقهیدا به انیه اکباشد 

ش تر در جه اخ یش د   بیتر مگ،تردهشاخ کیپلماتین ارتباطات دیجهاخ بود . در قدر ا

 گرفت . یه به در جهت مورد توجه قرار مکبود  ینها م،ائلیردند . اکیدا میت پیرسم

مثل رفتن  ی یتفر یدارشته برنامه کیم . در آلماخ دم باز یآنجا نماند یادیما مدت ز

خ ود  یم . ب رایردکراخ مراجعت یبه ا یوتادکم. و در فاصله ی  موزه و... داشتبه تئاتر

ق تر شدخ ن، بت ب ه گاش ته و ش ناختم از ید بود   چه از نظر دقین م،افرت مفیمن ا

د، ت . آخ د م  یه اج رم در د ر م، افرتک  ی یو چه تفر ی،تیالیسوس یشورداک

ن د، ت! خ وب س فر ب ه یه به ق ول مع روف پش ت پ رده آدن ک ینین چنیا یم،افرت

ت در مراس م ک  ش ر یه ات اد ش ورورفتن ب یر است ولیاخ پاکمختلف ام یشورداک
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ن   گ ار از آخ  یوار ب رلی دخ دی   د کیراتکتبر   رفتن به آلماخ دموکانقالب ا یداجشن

 م   ....یآمد ین غربیدم به برل یمروزین کیوار   چوخ ید

 

 ؟ییعمو ید آقایدید یچه تفاوت 

 

 دا ردخ چش مک رهیخ یآخ طرف واقعا ب را ینیتریو کیبود!  کاصال تفاوت وحشتنا

ن ط رف   ی آمدن د ایگاش تند   میوار می از د ین غرب یب رل یاد ال بود . اما دمزماخ  

 رفتند . یره   گوشت   ... و مکر  یدند؛ پنیخرینجا میخود را از ااجناس روزمره

 

       ه ارزانتر بود؟کنیبه خاطر ا 
 

  د م  ایکه با کن را گرفت  یم   ذدنم ایراخ آمدیه به اکنید بعد از ایارزانتر بود بله  شا

ن ی ا یعن یرد؟ ی گین طب ق برنام ه انج ام می ا ین کیر نمک اخ گااش تم  گف تم فیدر م

ادتر ی ز یمش تر یشود وقت ین دارد عرضه میه ن،بتا ارزاخ در بازار برلک یم صول

ا دچ ار یخورد ؟ آخ وقت اجرم آنها یا ن،بت عرضه و تقاضا به دم نمین را ببرد آیا

 آخ را بااتر ببرند. یا مجبورند بهایشوندیمبود مک

 یزی ن چیه ب ه چن ک نینها حواسشاخ جمع است و مراق  د،تند . ایگفت: نه . ا ایک

دارد و  ه آلماخ ف درالک یه با دمه ثروتکاست  یغیامر تبل کین یددند  خود ایداخ میم

لش ین تب دیت ریان د و ب ه ووجود آوردهبه ین غربیبرل یه براک یوه و جاللکبا دمه ش

ن را آگادان ه ی نه ا د م اینجا ارزانتر از آنجاست . ای تاج روزمره مردم ایاند   ماردهک

 ددند.یدارند انجام م
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خواس تند ینه ا د م اگ ر می، ت   چ وخ ایه م نطقش غل ط نک د یبه نظر م ن رس  

د ینها دم بایا نبود   یار آسانکن یوار برلینداشت . عبور از د یحاصل نند  ک یریسختگ

 گاشتند . یاز دماخ دروازه براندنبورگ م

م ن ب ود   خ اطره  ین م،افرت خارجیم و اولیردک ین سفریچن کیبه در حال ما 

 بود.  13۵۸ن مربوط به آباخ سال یمن به جا گااشت . ا یدم برا یخوب
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ار ک   واقع ا «مت ده یشورا»دا و هینجادا شعبات حزب فعال بودند و دمراه با ات ادیا

ح زب  یت مجدد علنیآغاز فعالن و چند ساله و ین دوره فترت چندیبا ا یردند. ولکیم

 . م گاشته را داشته باشدیآخ حجم عظه حزب نتواند کبود  یعیطب 13۵7از بعد از سال 

ه ااخ در آلم اخ کبود  یروغن محمودارگر ما کق یرف یارگرکبه در حال از شعبه 

راخ ی ه ح اا اک  بود  فرجادها  خوادر  فرجاد شهالقماخ یاست . از بخش زنانماخ رف

 است . 

 

 شـهاشـته شـد . ک مهـرداده فرهاد االن آلمان است ، کنیسه تا بودند. مثل ا     

 هم ...؟
 

 فع ال ب ود و  یل یخ یلیاخ پس از زلزله بم دم خیاست . در جر کد،ت   پزش شهال

 بود.  یمندخانم خوب و عالقه یلیشاخ خیرد . اکارک

 

 س بخش زنان بود؟یرئ روزیف میمر 

 

   بود. یاسیس الیژبله  بله و از شاخه جواناخ دم 

گ روه  ی که به زباخ انگلی،ی داشت  نقش مترجمبا توجه به ت،لط، ژیال سیاسیآقای 

 کرد.ما را ایفا می

 

  ون؟ینفدراسکفعال 
 

                                                 
 سالگی  در پی بیماری سرطاخ  ۶۵در  1392تیر  1۶  پزشک متعهد و آزادی خواه  آزاد شهال فرجاد

 درگاشت.
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   م   یردک ت ک حر دیئ تن یوخ . ااخ دم خارج است . خوب   با اینفدراسکبله   فعال

دتل چن د س تاره  کیرد و به کاز ما استقبال  حواتمهم. در دمشق یبه دمشق وارد شد

 ینج ا مق ریم ؟ ش ما ایا ضرورت دارد ما در دتل باشیگفتم آ حواتمهبرد. بعد من به 

ن و ی... خالص ه چن  ید اآخر ش ما مهماخ یول ییعموق ید ؟ گفت چرا رفیندار ییجا

م ا  یماخ بس است  برقیم   برایه ما در دتل بودک ین چند ساعتیفقط دم»چناخ . گفتم 

ن ه ید دزی خوادیجا مکاد است؟ از یخودتاخ! مگر پولتاخ ز یداد به دماخ خانهیرا ببر

ن د . کتر برخ ورد ه او د م راح تک ه خوشبختانه صراحت من باع ث ش د ک «د ؟یبدد

 بود   واقعا خوب!  یدم خانه خوب یلیه خک یاخانه کیم به یم آمدیپاشد

به  یاخانهماخ یاز رفقا یکیم یروخ آمدیاز زنداخ شاه ب یما وقت حواتمهق یگفتم رف

و  یکشلتوو  یحجرم  م ن و یردکم را آنجا برقرار یموخ قدکما داد . ما درست دماخ 

ب ار  یزی   چ ییای   لوب یاز م ا   نخ ود یکی  در روز  منشکیو ذوالقدرو  باقرزاده

م   آخ د م پخت ه ب ود. دو ت ا یآمدیم   ظهر میرفتیروخ میاردا بک یم و برایگااشتیم

برادرزاده من آمد آنج ا  یم . روزیخوردیم نادار مینش،تیم میگرفتیوچه مکناخ از 

 د؟! یروخ آوردید گفت شما زنداخ را دم با خودتاخ بیو د

د ی از م ا مق ییرایپا ی  شما براطور استنیماخ ای! ما زندگ حواتمهق ی. رفگفتم بله

 ین ج ور جانان ه ب رای ه اک م ید،ت یینار برادرداکه در کنیم از اید. ما خوش الینباش

  دات اخاردات اخ  اردوگاهکب ا  کی نن د! از نزدکیم یارکجنگند  ف دایرگشاخ مددف بز

 ... . داتاخ ویسخنران

ب ود  ین برخورد اول یرد   گرچه اک کینزد یلیگر خیدمدن واقعا ما را به یخوب   ا

ن یدم  یم   ول یگر نداش تیاز دم د یچ ش ناخت خاص یداش تم . د  حواتموهه من با ک

 م . ینک یرکو دمف یکیاح،اس نزد یلیخ یلیه خکرد ک کمکصراحت 
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روت و ی تشاخ در بیداشتند   عمده فعاله در دمشق ک یعالوه بر مقر حواتمه گروه

ه ک ق جنوب لبناخ ب ود ین از طریدر واقع در لبناخ بود و عرصه رسوخ به داخل فل،ط

 یل ین ه خین زمی و... در ا اسود حوافظه و یومت س ورکه حیگرفت . در سوریانجام م

مت  ر ب  ه کمواج  ه نش  وند   یلکه خودش  اخ ب  ا مش  ک  نیا یردن  د!  ب  راکیم یریس  ختگ

در لبن اخ    یات برون د و ... ول یانجام عمل یه از آنجا براکدادند یدا اجازه مینیفل،ط

. آنج ا  دیرس یزورش نم یجور باشد   ولنیخواست ایاگر چه دولت لبناخ دم دلش م

ل که ت ازه ش ک  ییدا ین حزب اللهیدم یحت نی  جنبش اَمل ویمختلف فل،ط یداگروه

 شتند.  حضور داگرفته بودند

 

 «؟«مل جنبش ا 

 

  م ن در  یردن د . ول ک یعمل م  «حزب اهلل»و  «جنبش امل»بله  آخ موقع ت ت عنواخ

رد و آخ ن رمش قاب ل ک دخ آخ دع وت ی م را ب ه د حواتموهه کدم ید یژگیو کیلبناخ 

 ید اگون اگوخ و نظرگاه یدایدئولوژی  با ا یاسیمختلف س یداه گروهکبود  یتوجه

را پشت سر گااش ته ب ود    یجن  داخل کیمتفاوت ن،بت به دم داشتند! خوب   لبناخ 

د ا ت   دم ه گروهی حف ظ امن ید و ب رایدیدیروت میب ین جن  را شما دمه جایآثار ا

 م،لح بودند . 

ش ور ک کی ه وارد ک نید   درس ت مث ل ایش دیروت وارد می شما در ب یادر در م له

ه م ثال ک انگر آنن د ی د. افراد م،لح در م له بیاشده یاومت جداگانهکح کیجداگانه و 

جن بش خل ق »ن ی دا ؟ اینیدام فل، طک  یدا . ولینینجا فل،طیدا د،تند. ا«یامل»نجا یا

  آخ «نیفل، ط یآزاد یب را کی راتکجن بش دمو»ن ی اس ت و ا «نیفل، ط یآزاد یبرا

 .  لیجبرئ «خلق جنبش»ن یاست و ا «جنبش الفتح»
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خاص خودش اخ ب ا اف راد م، لح خودش اخ را داش تند. و اج رم  یدام جاداکدر 

ش د . بع د یبلند م یر اندازیت یشد. تق تق تق صدایم یریدا ناگهاخ درگوقت یبعض

ار ک جور نیاخ بودم گفتم این جریه من شادد اک یشد . وقتیشد   تمام میآتش بس م

 دشوار است!  یلیخ ردخک

 رد .کدا داشتند دعوت یدر ص یه اجالسک یما را به روز حواتمه

 

 دا؟یصور و ص 
 

  ز ی م کی سالن بزرگ ب ا  کیروت است . یدا بعد از بیتر است . صیبله  صور جنوب

 نجا د، ت   از عمام هیا ی  و دمه جور آدمیبزرگ و دورش صندل یلیل خکش یضیب

ن ه س رخ منگول ه دار یدا و فطاخ پرس تیش  یعه   ت ا س ر بن د خ ال خ الیش  یکمش

 .یسن یدایافند

 

  و ...؟یراواتکتا 
 

  مختل ف  ید ان دگاخ گروهیو نما  یآش ور یدای ی  م،  یارمن  یدای ی  م،بله

 .... ینیفل،ط

 

  ؟یمارون... 
 

    ن عل ت د مینها جدا بود . به دم یادا از یانشاخ نبود   صف مارونیم «یمارون»نه  

 ن جبهة ...ین طرف ایدا بودند  ایروت شده بود   آخ طرف مارونیه بک یمیدر تق،

 

 دادند؟یل میکشتر دولت را تشیها بیآن مارون 
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 ن ده یمب ارزه! نما یداوهیشه و ددف و ش ین تنو  اندی! با امن جال  بود یواقعا برا

ب ود ! اتفاق ا  یدنید یلیدم آنجا نش،ته بود . خ یحاو جورجنده ی،ت  نمایمونکحزب 

د و ی ه او م را دک ش آمد دماخ جا ب ود؛ یلبناخ پ یدا،تیمونکه با کدم  یدارین دیاول

د ؟ گف تم در ی امدیرد و دست داد و گفت چرا شما ب ه دفت ر م ا نک یمرا معرف حواتمه

زب اخ ید! گف تم ن ه مید به ما وارد بش ویم . گفت نه   آخر شما بایایه بکام د،ت برنامه

م   با دم یار دارکم . اصال یآیش شما میحتما پ یاست   من آنجا د،تم ول حواتمهمن 

 م و ...یص بت دار

 ن  ده ینه  ا و نمایا ه در لبن  اخ توس  طک   «ش  رویپ خ  واهترقیجبه  ه »ن ی  خ  وب  ا

 جال  بود! یلیمن خ یل شده بود  واقعا برایکتش جنبالط دیول

 

 گر ؟یاند دخانواده جنباط 

 

 دم مورد احترام دمه بود! در دم اخ س الن  یلیاش بود . خیاصل یبان جنبالط ما ک

ه م ن متوج ه ش دم  کطور نیبود و ا جنبالط ما کس که آنجا بود عک ی،کدم تنها ع

بودند. البت ه  جنبالط یروداین نیدا بودند   دم«یدروز»ن یآنجا دم یروین نیمعتبرتر

گ اه ید ا جاین لبنانیظ ادرا در ب  جنوبالط یبودند ول ییرویخودشاخ ن یدام براکدر 

 داشت . یاژهیو

 ید ا  رفتن به اردوگاه «کیراتکجبهه دمو»م شده توسط یتنظ یدااز برنامه یبخش

 یآنج  ا ب  ود . خ  وب م  ن عرب   یداینیفل،  ط یردخ ب  راکید  ا و س  خنران ینیفل،  ط

 ردند . کیه ترجمه مک ی،انکآنجا بودند  یردم ولکیص بت م یدان،تم   فارسینم

 یداترجم ه ص  بت یخ انم کی   «البراجنهبرج»دا به نام از اردوگاه یکیاتفاقا در 

م یای خوادم بیه من مکتمام شد گفت  یه سخنرانکن یمرا به عهده گرفته بود . بعد از ا
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ه آنج ا ح زب ت وده آزاد اس ت   ک ؟ گف ت ین کار ک چ ه  ییایب یخوادیراخ . گفتم میا

م عضو ح زب ت وده بش وم . گف تم مگ ر ت و یایخوادم بیند و ... من دم مکیت میفعال

در  یرانی  ا یدا باشینینار فل،طکد در یخوب تو با»؟ گفت چرا . گفتم ی،تین ینیفل،ط

نن د کیوخ آدم د،ت . آگاه بش وند   مب ارزه میلیوخ میلیراخ میند   در اکیار مکراخ یا

ه دم ه وج ود ک از دارن د ی نف رش ن کت  یه براکاخ ینیراخ . فل،طیخودِ م،ائل ا یبرا

 ط فعالیت ما فرادم و آساخ است.پنداشت شرایبه گمانم می «داشته باشند!

ر یدار ب ا س ای م ا گااش ته بودن د   د یه ب راک گ ر برنام ه ی  بخ ش دبه در حال 

 قم  اخ یرف «جبه  ه خل  ق»ب  ه  یتلفن   حواتمووهه ک   یب  ود. وقت   ینیفل،  ط ید  اگروه

ظه ر مهم اخ  ییعمووق یه رفکگروه را فرستاد  کیاطال  داد   بالفاصله  جورج حبش

د   ام ا ی ایش ما ب یروز پهل و کی ه ک به آنها گفت در برنامه د، ت  حواتمهماست . 

ب ا د م ش رو   یه تلفن کم . یل شما بددیم بعد ت وینکخودماخ را ب ییراید ما پایبگاار

؟ گف ت  یخن دیم یش ده   ب ه چ  ید . گفتم چیخند حواتمهردخ و کردند به ص بت ک

 م! ینکیم یرید ما گروگانگید اگر به زباخ خوش نفرستیگویم حبشق ی  رف یچید

جبه ه » یش رفق ایم پ یردند و رفتکم. موافقت ی  آنجا بروم یبله   خالصه گفتم برو

  ن شهدایس اکنجا عیده بود . اکیاباخ میماخ در خییفدا یز رفقاکه مریشب یلی  خ«خلق

عل ت  حبش دم وی ن طور . من خندینا دمیتفن  به دست   آنجا دم ع کیپوستر آخ چر

گ ر ج واخ یش ما د یج واخ خودم ا   ول  ید . گف تم   آری  مث ل رفق ایام را پرسخنده

 ددا! ی،تین

رد   ک و که ب ه م، ک ن م،افرتش را ی  اول حبشق یه رفکبه من گفته بود  حواتمه

 م، ئله ادر نق د مواض ع گاش ته  یش ده. اص ال ص ر کی نزد یلیخ یلیمواضعش خ

رده ک م ا را ب ا م، افرانش منفج ر یدواپ کیرده قآنجا کرا خودش نقد  «لود»فرودگاه 

مب ارزه  یاص ل ید اد با خ ود طرفیه اگر مبارزه بر حق است   باکرفته یبودند  و پا
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وبگر کنظ  ام س  رن  دگاخ ین و ب  ا خ  ود نمایفل،  ط کم  ا در خ  ا یرد و مب  ارزه ج  دک  

 م ! ینکز بید پردیاست. والّا با ی،تیونیصه

ه: در انفج ار آخ ک اش مث ال آورده ب ود در دماخ مقال ه حبشه کگفت یم حواتمه

توان د در یاص وا م یریرده بودند؟ چه ت اثک یمدرسه چه گناد یاتوبوس   شاگرددا

دا یلین د اس رائیه بگوک ددد یدا مییبگاارد؟ و بهانه به دست مثال اروپا یار عمومکاف

اگ ر ش ما واقع ا ب ا  یش تند! ول کش اخ را یدانه ا بچهید اینیشوند و ببیمظلوم واقع م

 یااف هکد ا در ینظام یا وقت ید ینکشاخ را منفجر کد و تانیر بشویآنها درگ یداینظام

د! ی نکار را بک ن ی د ای ن ح ق شماس ت! باید   اینکرور د و تیندازیتل بکوکاند   نش،ته

گن اه ینها دارن د م ردم بیه اکنند کغ یه شما تبلیاخ ندارد آخ وقت بتوانند علکبااخره ام

 شند!کیرا م

ما  ییفدا یه از رفقاکدم یم . من از او پرسیداشت حبشبا  یخوب یداص بت یلیخ

نشده ب ود  کیماخ نزدییفدا یمناسباتماخ با رفقا؟   ما آخ موقع دنوز یدار یچه خبر

ارتباط ات ب اا  یبرق رار یرا ب را حوبشنم و ک ن فرصت استفاده یخواستم از ایو م

 م. یندار یگر ارتباطیه دکاست  یادیه گفت ما مدت زکواسطه بکنم   

 

 از نظر آموزشی ارتباط داشتند....؟ 
 

  اس ل ه ب ا خودش اخ  یم ک یل یآمدن د مق دار خینجا مین رفقا ایه اکدم  یآخ زمان

گ ر آنج ا یدو نف ر د یکیو  ییصفا برکایعله کدند . گفت یدم د یادیبردند  آموزش ز

ه مطمئ نم ک د و گف ت ی م . خندیب ا د م ن دار یگر ارتب اطیبعد از آخ ما د یاند. ولرفته

ردخ ک ف یرد به تعرکرد و او دم شرو  کد یخودتاخ با خودشاخ ارتباط بر قرار خواد

داش اخ  یلیشناسمشاخ   با خید،تند و ...گفتم من خوب م یخوب یلیخ یداه جواخک

ن ه یزم یین آش نای ن اخ دارم ایم و اطمین ار د م گااش تکدا سرماخ رادر زنداخ   سال
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م و راه یاخ بگ ااری م اخ را ب ا د م در میدام حرفیه بت وانک نیا یاس ت ب را یم،اعد

 م . ینکدا یرا پ یانهگای

ه م صواتش اخ را آنج ا عرض  ه ک داش تند  یش گادینما کی دا ینیخ وب  فل، ط

د ا و ... سکبودند   عدهیشکه ک ییدایرده بودند   نقاشکه ک یدست یارداکردند . کیم

ه ک نیام   قب ل از یه رفت ک  یشگاه ب روم . وقت یافتتاح نما یه من براکخواست  حواتمه

 یب ه عرب  حواتموهاده ش د . ی پ عرفاتآم د و  عرفاتل یم  اتومبیشگاه بشویوارد نما

اخ ب ال ی گو «اد الً  اد الً »دم . یانش اسم خ ودم را ش نیه من در مکبه او گفت  یزیچ

ان داخت. یرد و مرت   م را جل و مک یزد . آمد و دست انداخت گردخ من و روبوسیم

   عرفواترا آوردن د .م ن دادم ب ه  یچ یردن د . قکیرا حف ظ م عرفاتآنها دم حرمت 

گر آخ نوار یبا دمد یچیما را گرفت  با ق یآمد دست در دو حواتمهداد به من.  عرفات

دخ ی  مختل  ف د یداگرفتن  د و م  ا د  م از غرف  هیس مک  م . مرت    د  م عیردک  را پ  اره 

 م . یردکیم

ق ی گف ت در برنام ه د، ت   رف حواتموهگفت خوب س هم م ا؟!  عرفاتتا بااخره 

ب ا ش ما داش ته  یداری مند است دد و خودش دم عالقهیآیشما م یحتما پهلو ییعمو

 طور دم شد . نیباشد . و دم

،ت لبناخ بودم و یمونکحزب  یدار با رفقایاش نگراخ ده من دمهکن بود یت ایواقع

ن برخورد در آخ جل، ه   یدار آنها بروم . چوخ در اولیخواستم به دیدر چه زودتر م

م . ح اا او یب ود دنوز به آنها خبر نداده یم ولیدار دادینده آخ حزب وعده دیما به نما

ه ک اطال  داده و انتظار دارن د    دبیر کل حزب کمونی،ت لبناخ   یحاو جورجرفته به 

، ت یمونک یه قرار بگاارد م ن ب ا رفق اکگفتم  حواتمهم . به یدنشاخ برویزودتر به د

 حزب انجام گرفت .  یزکدفتر مردار در یداشته باشم . و دماخ روز عصر د یدارید
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قاب ل  یانات قابل مالحظه داشتند . اصال دفترشاخ حتکو ام یعلن یداتیخوب  فعال

آذر  1۶اب اخ یدر خ یم ت ازه دفت ر مهم یه ما توان،ته ب ودکنبود  ی،ه با آخ زمانیمقا

ل ی   و طویدفت ر ع ر کی بود .  کوچکه بعدا گرفتندش   چوخ دفتر ما کم   ینکر یدا

از ب ه ی ه نک اس ت  یقابل ت وجه یگ،تردگ یه حزب واقعا داراکند و معلوم بود داشت

ن حال آنجا دم نگهباناخ م،لح و دمه حواس جمع بودن د یدارد . و در ع یزکن مریچن

. 

ه در آخ ک د م  یان دهیخوش ال شد! دماخ نما یلیخ یین آشنایاز ا یحاوجورج  

ه او د م از کبود  یخانم کیشاخ بود. یزکته مریمکراخ یدبرده بود  از کت کاجالس شر

راخ ی مقدار از ا کیشاخ بود. سه چهار نفر بودند   نش،ته بودند . یزکته مریمکراخ یدب

 یت حزب در آنجا و روابطیم . بعد آنها از خودشاخ  موقعیح دادیدند ما دم توضیپرس

 گ       ر دارن       د   گفتن       د . س       پس ید یداه ب       ا س       ازماخک       

ق ی د م ب ا رف یدار خصوص ی د کی دار   م ن ین دیعالوه بر ا»ه کگفت  یحاوجورج 

م  گفتم ینمایندگی حزب بود دیئتدار   دمه ین دیچوخ در ا « د داشته باشم.یبا ییعمو

 و ... بود. ینیریوه و شین مطل    صرف میبخش ااخیار خوب . پایب،

ه   ی، ت س وریمونکم . از ح زب یره نش، تکم و به ماایرفت یگریبعد ما به اتاق د

ه حزب کرا  یطی  شرا تا کبق یگفت: رفیگله مند بود . م تا کب قیخصوص از رفبه

م   ینکیار م کجبهه  کیددد . ما در واقع در یند مورد توجه قرار نمکیار مکما در آخ 

نن دگاخ حق وق کت کن جبه ه دم ه ش ری در ا یعن یلمه د م د، ت   کاخص  یبه معنا

 کی ن رابطه و اتخاذ یددند   به ل ام حفظ ایانجام م یخودشاخ را دارند. و اگر نرمش

جبه ه د، تند    ام ا  کیه در واقع در کنیه   با ایاست واحد است . اما رفقا در سوریس

م اخ ینجا شما دفترم اخ   رفقایر اد انجام بددند . دید آنها بایگویم «حزب بعث»درچه 

م   ینکیت م کش ر یائ تالف عم وم یدام  در دمه اجالسینک یار مک ید  علنینیبرا می
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ن ارتب اط یم ضمن حفظ ایخوادیم ؛ اما مینکیدم نم یم   تندرویحقوق خودماخ را دار

ن ی م . این کت را حف ظ ی ن علنی م ایخ وادیم . م ا میگ،ترده   حرف خودم اخ را ب زن

 ند . کیم کمکشبرد نظراتماخ به ما یپ یارتباطات برا

ه ج ودره کند و حال آنکیار ما موافقت نمکوه ین شیچ وجه با ایبه د تا کبق یرف

رش ته  کی  ینیفل، ط یدان عمل بشود . گروهیچننیه اکند کیت در لبناخ طل  میفعال

وم ک د و دشمنانشاخ را م ییاددافشاخ را تا یه ما از ل ام آرمانکدارند  ییداخواسته

ه ک ن اس ت ی م . در داخل لبناخ دمه تالش ما ایت ندارکاتشاخ شریم  اما در عملینکیم

 ید این د و دم اخ گرفتاریایدا بیلیه مج ددا اس رائک مطرح نش ود  یاط و بهانهیشرا

خ واه یجبه ه ترق»ه ک م یاورن د . ب ه خص وص در ت الش د، تیگاشته را به وجود ب

م ش ده   آخ یروت تق، یند   اگر چه ااخ بکدا نیپ ینظام یریدا درگی  با مارون«شرویپ

د از یه نباکم ین داریطرف دمگاخ د،تند   ما اعتقاد بر انیداست و ایطرف مال مارون

د ی سالم تر در ارامنه   با یرودایردخ نکدا یره و ص بت   با پکن مرز گاشت . با ماایا

 م.ینکب یمنزو دا رایمارون

 است برنده شد. ین سیطور دم شد . بااخره انیه اتفاقا دمک

 

 ؟یاسالم یاست حزب توده در قبال جمهوریه سیشب یزیچ کی 
 

  ق ی ب ا رف یداری ه ش ما حتم ا دک ن طور است . بعد از من خواست و گفت یبله  دم

  د م از نظ ر م ا  رانیحزب تودة اد . ینکب یوساطت کید ییاید داشت   بیخواد تا کب

دارد . ما دمگاخ خودماخ را پرورش  ییگاه واایه جای،ت سوریمونکدم از نظر حزب 

 یل یم ا خ ید ا و ... ب راتابک   یطبورق یرف یدام. آموزهیدانیت  حزب مکافتگاخ می

 ارزشمند است و... 
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متناس   ب ا    توا کبق یم،لما من در مورد نظرات رف»ه کگفتم  یحاو جورجبه 

 ییداهی ن گالی اما از ل ام ا نم ؛کیه دارند   با خودش ص بت میه در سورک یطیشرا

 یتین م امورید از ط رف ح زبِ خودم اخ چن ی ه باکنم کید   من تصور میه شما دارک

 یاس ت   ول  یفاتیبا شما و با آنها خوادم داشت تشره من ک ییداردایداشته باشم . د

ت ی ب ه م ن مامور ی، تیخوادد و از طرف ح زب بایت میرسم یارکن یچن کیانجام 

گ اارم و یاخ می حزب در م یشنهاد شما را با ردبریداده بشود . من با نظر موافق   پ

 قانع شد .  « ن وساطت را انجام بددم .یت برگردم و این مامورینم با دمکیم یسع

م . اردوگ اه یرفت « دام ور»داش تم . ب ه اردوگ اه  یادی ز یداردای روت من دیدر ب

و  «جبهه خلق»از  یچپ در آنجا بودند . بخش مهم یداینیه عموما فل،طکبود  یبزرگ

  داشتند   جال  یراندازیداخ تیآنجا بودند . م «خلق کیراتکجبهه دمو»از  یمترکبخش 

 ینیمب ارزاخ فل، ط یآنج ا ب را ینیه دختراخ و زناخ فل، طکداشتند  ییداارگاهکبود  

ف بودند  مثال پنج اه چ رخ   و پنج اه زخ د م یرد یاطیخ یدادوختند . چرخیلباس م

 یارک م از آخ ک ن یدوزند . اینند و لباس مکیار مکاند ققرقرقرقر  دارند آنجا نش،ته

نه ا ی! ا ییعمووق ی گف ت رفیرد و مکیف میتعر حبشردند نبود. کیگر مید یه آنهاک

م یرویزنند  م ا م یم یارکدم دست به اضافه  یاستراحت معمول یدادر ساعت یحت

ه ک برنامه د،ت  کی یه بروند نادار بخورند! ولکم ینکینها را از پشت چرخ بلند میو ا

ه ک نیر ! ب ه م    ایداخ تیبردنشاخ به م»،ت ؟ گفت یشوند . گفتم چیاق پا میبا اشت

سل، له  کی خوب  « ند.یآیم یگاارند و برقیاست   دمه م یراندازیم برنامه تییگویم

از آخ را به م ا نش اخ  ییداه نمونهکعتا دمراه با آخ د،ت یدم طب ینظام یداآموزش

 دا و ... یده و نشانه رویز و خزیخ یدادند   چگونگ

 

  هست. شما در جلسه گذشته در مورد  ۱۳۸۳! امروز نهم تیر ماه سال عموییآقای

و  حبش رجوجو  نایف حواتمهانه صحبت کردید . دیدار با یسفرتان به خاورم



  

397 

 

ان و کارگاهی که زنان مبارز در آن ینیشما را به  اردوگاه فلسط رج حبشوجه کنیا

رد که هر وقت برای تیراندازی به آنان ککردند برد و در مورد آنان اظهار خیاطی می

 ند...یآیدان میزند و به میخیشود به سرعت برمیداده م یافرجه

 م .یما منتظر ادامه سخنان شما هست

 

    صرف نظر از منابع مالی که احیانا به صورت کمک از طرف کشوردای عربی

تامین  م،ئلهشد   عمدتا لیبی  عرب،تاخ سعودی  کویت  در اختیارشاخ گااشته می

،ت دای مبارزاخ فل،طینی از جمله لباس  کفش  جوراب و...   دمه اقالمی دنیازمندی

ددد  ولی این مبارزین   ختصاص میکه مقدار زیادی از این منابع را به خودش ا

در پیکار با دشمن  دایی که در میداخ نبرد  صرف نظر از آخ جانبازی

اگر بشود اسم فراغت را برایش  ـکنند  ساعات فراغتشاخ شاخ میصهیونی،تی

باز صرف دمین عرصه می شود   منتها به شکل دیگری . دمین دوختن  ـگااشت 

 و... دمه آنها بای،تی لباس فرادم بشود  کفش فرادم بشودلباس مبارزین که به تعداد 

 کنند  در جریاخ تمرین دا فرسوده می شود  کنند  تمرین میچوخ عملیات نظامی می

 از بین می رود   مجددا باید تعوی  بشود. 

دای دانید  دیدار از کارگاه خیاطی چقدر جال  بود! ردیف این چرخشما نمی

واقع در سه ستوخ   پشت سر دم این دختردا و زناخ  خیاطی در سه صف   در

داند این لباس را به تن جوانش دام  میککنند و در اند و کار میفل،طینی نش،ته

 د!شود ولی با عشق و عالقه این کار را انجام می ددرود کشته میکند که فردا میمی

درستی طور که به دا فقط کارشاخ خیاطی نی،ت . دماخولی این دختردا  این خانم

ویژه در دای آموزش نظامی دم شرکت دارند   بهشما اشاره کردید  اینها در برنامه

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 

شوند   درست با دماخ نظم و انضباطی ند و رادی میداخ تیر میداریک سالح بر می
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انضباط  م،ئلهدایی که دانید یکی از م لکه در یک واحد نظامی وجود دارد. چوخ می

ب،یار ب،یار دقیق رعایت می شود   میداخ تیراندازی است . و اینها با اشتیاق زیاد   

روند صف اول و پشت سنگردا می به و صف به صف که د،ت   مطابق دماخ مقرراتی

 کنند. و واقعا چقدر دم مهارت پیدا می کنند! دا تیراندازی میو به ددف

البته آنجا به ما دم پیشنهاد کردند که شما دم تیراندازی کنید . من خندیدم و گفتم 

گفت ولی من فکر  حواتمهیک زمانی ما نظامی بودیم و حاا از آخ ایام خیلی گاشته . 

 «ددد.روحیه نشاخ می»می کنم شما به تیراندازی عالقه مندی. گفتم بدوخ تردید! گفت 

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 

  می دانم  تمرکز عصبی یآر»گفتم که  حواتمهار زد! برگشتم به ین را شیجوری زم

ای که من این کار را خوادد   می دانم نشانه روی آرامش می خوادد  اما از دورهمی

و  « بندم!می کردم خیلی زماخ گاشته   با این دمه بار دوم را حتما بهتر رگبار می

ه تیراندازی کردم   آخ دور یک قوطی کن،رو گااشته طور دم شد   وقتی کدماخ

بودند   رگبار اول اصال آخ حوالی دم پیدایش نشد   چه برسد به اینکه به آخ قوطی 

گفت رفیق  حواتمهش کردم  یادم است رفت دوا! که یبخورد ولی در دومی جابه جا

نظامی بودم   حاا دیگر سیاسی   ! معلوم است که نظامی د،تی! گفتم نه  عمویی

 د،تم.

به در حال برای من این سفر فل،طین ب،یار مفید بود چه به ل ام آشنایی با 

دایشاخ   چه از نظر زمانی که آنها درست در دای مختلف فل،طینی و نظرگاهگروه

جنبش دموکراتیک برای آزادی »آستانه ت وات جدی قرار گرفته بودند. البته 

 در راسش بود کامال در یک موضع حزبی قرار داشت. حواتمهکه  «فل،طین
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  یعنی مارکسیست ـ لنینیست بود؟ 
 

  .در رأسش بود  عمدتا روی حبشکه  «جنبش خلق»بله  مارک،ی،ت   لنینی،ت بود 

کردند. شرایط کرد . گر چه در دو اجرم مبارزه م،ل انه میمواضع چریکی فکر می

 ل،لهمبارزات فل،طینی    جز این دیچ راه دیگر را پیش پای اینها نمی گااشت  اما س

رخ  «جبهه دموکراتیک»گرفت درگز در انجام می« جنبش خلق»اقداماتی که توسط 

دای ثال انفجار یک دواپیما در فرودگاه  یا به گلوله ب،تن اتوبوس بچهداد  منمی

 مدرسه و... 

 امیاخدای اصیل فل،طینی   این اقدامات را علیه غیر نظدا و سازماخبه تدریج جبهه

دا یا خترک کردند. فقط ادداف نظامی را مطمح نظر قرار دادند  از قبیل حمله به پادگا

صری ا اعالم  حبشا رستورانی که پاتوق نظامیاخ بود. و اتوبوس حامل نظامیاخ ی

خ شمناکرد که ما به این نتیجه رسیدیم که این اقدامات می تواند مورد سوء استفاده د

کند نمی ما قرار بگیرد   ضمن اینکه انجام این گونه کاردا دیچ گردی دم از کار ما باز

دا یک حقانیت کاذبی به صهیونی،تکند؛ و فقط دایره تبلیغات ضدفل،طینی را زیاد می

   ارندددای ب،یار توانایی که ددد که در دنیا بتوانند با این حامیاخ عظیم و رسانهمی

 از این بهانه سوءاستفاده و جنبش خلق فل،طین را این جور ملکوک کنند!

 دم آشنا شدم . از جمله شخصیتی بود که ااخ متاسفانه یدای دیگربا فل،طینی

دم نی،ت   فردی بود که عضو حزب کمونی،ت فل،طین بود. مورد اعتماد اسمش یا

دمه فل،طینی دا بود  خودش دیچ گرودی نداشت اما مورد مشورت دمه اینها قرار 

 می گرفت . 

   چگونگی دمکاری عرفات با دمکاراخ آشنایی و مقرشاخ به رفتن و عرفات با دیدار

دای غیرمارک،ی،تی   تجربه گروه و فل،طینی مارک،ی،تی دایبین گروه دمادنگی و

بودند که خیلی جنبه مادبی نداشتند   حتی  عرفاتجدیدی برای من بود. برخی مثل 
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جبهه ». او مدتی در  عبدربّه اسریای از دمکارانشاخ دم سکوار بودند   مثل پاره

انتخاب شد و بااخره با  «سازماخ آزادی بخش فل،طین»بود بعد در  «دموکراتیک

الفتح و از معاونین او شد   حتی بعدًا در این دولت خودگرداخ دم اسمش را دیدم که 

  یکی از «برج البراجنه»وزیر اطالعات شده بود. خیلی  به دمدیگر نزدیک بودیم. در 

دای فل،طینی   برای من سخنرانی گااشته بودند  او دم سخنراخ فل،طینی گاهاردو

گفت و ن،بتا دم جواخ بود  ن،بت آنجا بود. خیلی پر حرارت   با صدای بلند سخن می

 به آنهای دیگر. 

ه به در حال تجربه خوبی بود که واقعا وقتی اصالتی وجود داشته باشد   چگون 

ک مبانی ایدئولوژی حتی و دانگرش و داشیوه وجود واحد   با ددف یک برای توانندمی

 متفاوت  دمکاری کنند و این دمکاری و دمادنگی می تواند ادامه پیدا کند . 

دایی دم ضمن اینکه در مااکرات خصوصی که با در یک از اینها داشتم  گله مندی

دا دا  مشیستگااریدا جنبه سیامندیاز یکدیگر داشتند که جنبه شخصی نداشت   گله

لی ودای بیشتر با دم داشتند دا و این چیزدا بود. که انتظاراتی برای دمکاریو روش

 شد . وقتی انطباقی با مشی طرف مقابل نداشت  اجرم این انتظار برآورده نمی

 «حالفت»و  عرفاتشاخ از دای مادبیدای دیگری دم بودند که جنبهخوب  گروه

انشعاب  «الفتح». آنها دم نیرودایی بودند که در واقع از  احمد جبرئیلبیشتر بود  مثل 

کرده بودند ولی بعد دیگر خودشاخ یک گروه م،تقل را به وجود آورده بودند. من 

کرد  اخبار یانتشار پیدا م یاسالم یجمهور یداغالبا در اخباری که توسط رسانه

شنوم    حاا اخیرا دیگر نمیشنیدم را می لیجبرئ احمد «الفتحِ»مربوط به دمین 

 یمغضوب جمهور عرفاتدانم چه اتفاقی برایشاخ افتاده! آخ زمانی که در واقع نمی

مطالبی بیاخ می شد و این دقیقا  جبرئیل احمدراخ واقع شده بود  بیشتر از یا یاسالم
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و اینها مطرح  «حماس»رساند . بعددا بود که داستاخ دماخ ارتباطات و پیونددا را می

 و... نبود.  «حماس»آخ موقع خبری از  شد  

به در حال اظهار عالقه کردند که من را در واقع تقریبا تا خط مقدم ببرند  ضمن 

دای دا با دوربیناین دوستاخ اظهار نگرانی می کردند که اسرائیلیاینکه پاره ای از 

معتقد بود  حواتمهکنند و ممکن است یکباره آسیبی برسانند. اما ب،یار قوی کنترل می

شود تدابیری اندیشید که مانع از چنین چیزی شد. خوب ما از بیروت رفتیم که می

دای یک ور   از صور رفتیم جلو  دیگر آبادی نبود   نزدیکصیدا و از صیدا رفتیم ص

  خط مقدمی بود که رسما عملیات درگیری انجام می گرفت   یتانیا  لیرودخانه   گو

ای نای،تم  غالبا رو به خود اینها بای،تم  خیلی کوشش داشتند که من این جور جبهه

ه آخ کدا گااشتند آنها آخ طرف را نگاه کنند   من این طرف بای،تم. از این دوربین

داشتند   «جنبش امل»ی با مناطق دورتر را نشاخ می داد. آخ زماخ یک دمکاری ن،ب

 را داشت .  «امل»آخ موقع فرمانددی  بری نبیه

ار ولی مزید بر این دیداردایی که با این دوستاخ فل،طینی داشتم که واقعا ب،ی

 تاثرمخوش ال کننده بود   خانه دا و اردوگاه دای اینها واقعا خیلی خیلی ان،اخ را 

و  ای که من رفتمیط ب،یار دشواری زندگی می کردند! آخ م لهکرد ! اینها در شرامی

ای اینها را دیدم   اصال نمی شد به آخ خانه و زندگی گفت ! ظادرا از یک کوچه

گاشتیم  این کوچه مشرف به آلونکی بود که آنجا شش دفت نفر   یک مرد و یک می

ا تپریموس شاید   دو زخ با پنج شش تا بچه   کل عالئق مادی اینها یک چراغ   یک 

 دا بود!دو تا استکاخ بود  دمین. این خانه و زندگی فل،طینیقابلمه  

شرایط زندگی اینها خیلی متاثر کننده بود و حال آنکه عمده کمک دایی که به اینها 

داشاخ  شاخ   سالحکردند. اردوگاه عملیاتیشاخ میدای رزمیمی شد   صرف دزینه

دا را نگاه اشاخ و... خیلی خیلی مرت  بود؛ ولی خانوادهدداشاخ  پوتینلباس
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بودند!  یبیکردی  یا مکانشاخ  م،کنشاخ   واقعا در یک فقر و م،کنت عجمی

ن،بتا مرت  « البراجنهبرج»یا « دامور»دا در آخ بودند   مثال دایی که رزمندهاردوگاه

کردند   اصال فقر سراسرش را فرا بود  ولی آنجایی که خانوادداشاخ زندگی می

 گرفته بود ! 

 نفتی دای عربی  به ویژه آنهایی که از منابعو حقیقتا ان،اخ فکر می کند که دولت

  کنندارند   یک پا دمکار خود اسرائیل د،تند . به قدری اینها را م دود میبرخورد

ه کدارند   اصال دیچ یاری نمی ددند!  که به گماخ من این حمایتی دم ضعیف نگه می

ملی ک عاکنند   در واقع برای سر پا نگهداشتن اینها به عنواخ یدا میاینها از فل،طینی

 ینکهان باقی بماند   م و نشود و یک توجیهی باشد برای در مقابل اسرائیل است که ای

 خلق عرب یکباره متوجه خود روسای کشوردای خودشاخ نشوند! 

دای به قول یکی از این دوستاخ فل،طینی ما   در واقع اسرائیل دمین دولت

اند که مانع از این د،تند که نیرودای مبارز خود کشوردای عربی شرایطی را عرب

د . والّا صد میلیوخ عرب چطور از پس این مختصر و یک قطعه زمین فرادم کنن

ا آیند؟! و در بار دم در جن  شرکت کردند شک،ت خوردند! چوخ اینهاسرائیل بر نمی

د  برد با اسرائیل بجنگدایشاخ بیگانه د،تند . آخ ارتشی که مثال سوریه میبا ملت

ش نمی داند. دولتش را دولت اصال سوریه را کشور خودش   ملک خودش   مال خود

نکه کند . و حال آخودش نمی داند. با اولین فشن  و اولین تیراندازی عق  نشینی می

آخ طرف   دمه چیز آخ سرزمین را مال خودش می داند و کال دم برایش  یاسرائیل

تبلیغ شده و کوشش دم شده که زندگی اش ن،بتا مرفه باشد. در واقع حکومت دای 

ی طر کت به مردم عرب بیگانه اند  بنابراین آنها برای چی بجنگند  به خاخود عرب ن،ب

 بجنگند؟!
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د فل،طینی دا دردشاخ این بود واقعا! تا وقتی دم که این مشکالت در دروخ خو 

اصلی اینها حل نشود  مشکل  م،ئلهکشوردای عربی که حامی فل،طین د،تند   یعنی 

 فل،طین دم با حمایت اعراب حل شدنی نی،ت.

طور که در جل،ه دا بود . ولی دماخبه در جهت یک وجه   دیدار با فل،طینی

 داشتم  از فرصتی استفاده کردم و دیداردایی دم با رفقای احزاب یاگاشته اشاره

م. که در آنجا بودند   داشت کمونی،ت لبناخ  سوریه  رفقای عراقی و رفقای یونانی

خیلی خیلی دیداردای ارزنده ای بود که دماخ جا عضو کمیته مرکزی حزب کمونی،ت 

ر رد که اجالس مشترکی بین احزاب کمونی،ت منطقه در یوناخ برگزاکشنهاد ییوناخ پ

بشود. و قرار شد که ما این پیشنهاد را با حزب در میاخ بگااریم و در صورت 

 بشود. موافقت انجام 

برگزاری  یسیاسی مطرح شد ول دیئتکه البته این پیشنهاد در مراجعت من   در 

 این نش،ت تایید نشد. 

 

 چرا؟ 
 

 دای اشاره شد که اوا م،ائل ما متفاوت است   دوم اینکه یک چنین نش،ت

ای قاعدتا باید در چارچوب سیاست کلی جنبش کمونی،تی باشد. یعنی مثال منطقه

 م بارفقای شوروی د ات اد شوروی و ... دم در جریاخ این مطل  باشند. به در دلیل  

دایی را برای بعضی کردند که ح،اسیتبرگزاری این اجالس موافق نبودند . فکر می

 انگیزد.  برمی حزب توده ایراناز احزابی که فعالیت علنی دارند   منجمله 

 

 م ایی کو ممکن است یک علت دیگر هم داشته باشد، مثل کمونیست های اروپ

 کم ...
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  مطرح بشود؟ «اورو کمونی،م» م،ئلهیعنی  

 

 مدی کمونیسم»ای . یا مثال کمونیسم مدیترانه». 

 

  واقعیت این است که نو  پایبندی احزابی مثل حزب کمونی،ت عراق   حزب

با مناسبات ب،یار نزدیک با حزب کمونی،ت  حزب توده ایرانکمونی،ت سوریه  

ات اد شوروی  فرق داشت با نو  مناسباتی که حزب کمونی،ت ایتالیا و فران،ه و 

،ه اخ دنوز مثل حزب کمونی،ت ایتالیا و فراناحتماا یوناخ داشت. یوناخ تا آخ زم

 نشده بود   اما اجرم چوخ یک کشور اروپایی است و در احزاب کمونی،ت اروپا دم

خ دار است   آخ زماخ معموا در انتخابات   بی،ت درصد آرا را از آخیلی استخواخ

 کرد   خیلی قابل توجه بود!خودش می

دانید که بعد حزب کمونی،ت یوناخ   چوخ میبله من حقیقتش با توجه به تجربیات 

 از جن  جهانی دوم   یک درگیری م،ل انه داشتند....

 

 حکومت سرهنگ ها و کودتاها ...؟ 
 

  ها بادایی با نیرودای دولتی در آستانه پایاخ جن  دوم جهانی که تننه   درگیری 

 فرود آمدخ چتربازدای انگلی،ی سرکوب شد .   

دم و وقتی این پیشنهاد توسط آخ رفیق یونانی داده شد   من بالفاصله استقبال کر

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 

ه بزی که عنواخ شد متفاوت بود. آشنایی کمتری داشتم   این بود که نظرم با آخ چی

 ود! بو نشد! اما برای خودم حقیقتا خیلی ارزنده  «فعال نشود»در حال نظر آخ شد که 
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دای   از کمونی،ت خالد بکتا واقعیت این است که با وجود آنکه رفیق ما 

دای سوریه و خیلی دار جنبش جهانی کمونی،تی و ردبر بالمناز  کمونی،تاستخواخ

دای منطقه   منجمله دمین لبناخ و عراق و غیره بود  دم مورد احترام دمه کمونی،ت

 .بکتا را بیشتر پ،ندیدم تا نگرش رفیق  حاوی جورجولی من نگرش 

 

 صحبت کردید یا اینکه سفر بعدی هم داشتید؟ شما در آن سفر با رفیق بکتاش 
 

 .نخیر  دمین سفر بود   من سفر دیگری نداشتم 

 

 ب حز یهاهیه اظهار گالکد یداشت یشما گفتید که با رفقای لبنانی هماهنگ

یت نر حسن د و به اصطالح سفییبرسانه یست سوریمونکست لبنان را به حزب یمونک

 ا ...؟ید ین سفر انجام دادیار را در همکن یا اید . آیباش
 

   درست است  در دو مطلِ  بیاخ شده مربوط به دمین م،افرت است. من آنچه به

گفتم  اشاره داشتم به اینکه انجام این کار   در واقع باید به  حاوی جورجرفیق 

چوخ دم با شما دیدار دارم  و نظرات  یصورت یک ماموریت از طرف حزب باشد   ول

دیدار خوادم داشت و نظراتش را خوادم شنید   بکتا  شنوم  دم با رفیقشما را می

در یک  حزب توده ایرانیکی از اعضای ردبری  شاید مناس  باشد که من به عنواخ

ص بت می کنم  به عنواخ نظرات شخصی  بکتا مجالی  در یک فرصتی که با رفیق 

ام در خودم   نه به عنواخ انجام ماموریتی بین دو حزب برادر   مطالبی را که شنیده

 میاخ بگاارم   احیانا تاثیراتی مفید داشته باشد. 

واقعیت این است که من چگونگی کارکرد حزب کمونی،ت لبناخ را خیلی بیشتر 

جبهه »پ،ندیدم تا کارکرد حزب کمونی،ت سوریه . ظادرا رفقای سوری ما در 

در یک ائتالف بودند ولی واقعیت این بود  «حزب بعث سوری»با  «خواه سوریهترقی
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عمل   خواستمی «حزب بعث». در آنچه صوری بود  یک حضور که این ائتالف

دای عجیبی قرار داده بود! کرد. حتی رفقای ما را در سوریه   در یک م دودیتمی

مثال اینها نباید در ات ادیه دای کارگری کار بکنند! پس کجا باید کار بکنند ؟ یا مثال 

توانند نشریه درونی داشته باشند! آخر نشریه رسمی و علنی نباید داشته باشند  می

در ائتالف با حزب دیگر و در حکومت باشد ولی اینقدر در  یود حزبشمگر می

 م دودیت؟!

ولی در لبناخ   در واقع حزب کمونی،ت لبناخ علنی بود  دفاتر وسیع و آمد و رفت 

م،لح م افظ آنجا و روشش چقدر جال  بود که این حزب با  یآزادانه داشت . نیرو

جبهه »روش مالیم و آرامی داشت. در  داشتن این امکانات و م افظین م،لح   ب،یار

صاح  یک کرسی ب،یار ب،یار معتبر بود. ولی آخ طرف اصال مثل یک   «خواهترقی

ای که حزب مخفی کار می کرد! مثاًل یکی دو اتومبیل عوض کردند تا ما را به خانه

 در آنجا بود ببرند. بکتا رفیق 

 

 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 

دایی که یک سازماخ سیاسی مخفی باید رعایت کند. به شدیم. یعنی دقیقا پنهانکاری

نبود. آنجا واقعا  حاوی جورجبا مرکز کار  خانه ای وارد شدیم که اصال قابل قیاس

شکودی داشت اتاق دای متعدد  دفاتر کارمنداخ  ابزار و وسایلشاخ ! اینجا یک خانه 

دایی که د،ت   در اتاق دیگر دم بچه بکتا م قر با دو تا اتاق که در یکی رفیق 

 م افظ و مراقبش د،تند!
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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 

به دیچ عنواخ جناح چپ حزب بعث نبود   حافظ اسدداشتند! ما می دان،تیم که جناح 

و... بودند که در واقع بر علیه شاخ  اکرم حورانیاینها جناح میانه رو بودند. جناح چپ 

 کودتا کردند!

 

 و حذف شدند؟ 
 

  بله حاف شدند. به در جهت   من از فرصت دیدار استفاده و اشاراتی کردم به 

در  اینکه  آنچه من در لبناخ شادد بودم   ایجاب کرده که حزب کمونی،تِ در آنجا  

 رفقا یعنییک جبهه گ،ترده و وسیع کار بکند و جبهه به معنای واقعی کلمه د،ت   

شرکت داشتم و واقعیت این است که از  شاخحضور دارند. من در یک جل،ه عمومی

ی ! ولتعاملی که بین این جریانات ب،یار متفاوت بر قرار است  ت ت تاثیر قرار گرفتم

ضرورت دمکاری در یک کشور   اتخاذ یک چنین سیاستی را کامال به ان،اخ ثابت 

اند و کند و من فکر می کنم رفقای لبنانی به درستی این ضرورت را کشف کردهمی

 خیلی خوب دم دارند پیاده می کنند . 

یک چیزی که کمونی،ت دا را تهدید »اشاره کرد به اینکه  بکتا  خوب  رفیق

دای کند لیبرالی،م است و خیلی باید مراق  بود که کمونی،ت دا گرفتار این شیعهمی

دا این گوید لبنانییاسم نیاورد ولی من فهمیدم که او دارد م «لیبرالی،ت نشوند.

  جوری د،تند.

 

 ... مارکسیست ـ لنینیست بود دیگر، با اتحاد شوروی 



  

40۸ 

 

 

 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 

از  دند. حزب کمونی،ت اردخ بود  حزب کمونی،ت فل،طین بود نمایندگاخِ دمة آنها بو

امده بودند   یک نام دیگر ی،ت نیمونکمصر آمده بودند   منتها به نام حزب 

مین ددای جالبی!    از مارک،ی،ت لنینی،تی داشتند   از سوداخ آمده بودند   چه تیپ

 خیلی نزدیک با حزبعراق و سوریه و لبناخ و... دمه آمده بودند. دمه ارتباطات 

 کمونی،ت ات اد شوروی داشتند . 

ند. ه بودنمایندگاخ احزاب کمونی،ت اروپایی فران،ه ایتالیا   یوناخ  اسپانیا دم دم

دیچ  مطرح می شد   اصال به این معنا نبود که آنها اصال «اورو کمونی،ت»اینکه لفظ 

اس  متن ارتباطی نداشتند  خیلی دم ارتباط نزدیکی داشتند ؛ منتها خیلی از آنها نظرات

 با کشوردای خودشاخ را داشتند. 

ه وجود دموکراسی بورژوایی در کشوردایی مثل فران،ه   کواقعیت این است 

ایتالیا اسپانیا و... امکاناتی به این احزاب می ددد که یک رشته نظرات متناس  با آنجا 

آید. مثال در بی،ت و دومین کنگره حزب کمونی،ت ات اد برایشاخ به وجود می

.  «امکاخ گار آرام»ید ابراز کرد  از جمله ات جدییک رشته نظر خروشچفشوروی   

بدوخ تردید این امکاخ گار آرام برای کشوردایی مثل سوریه   ایراخ   لبناخ و... 

ه روند انقالب دموکراتیک را کتوان،ت مطرح بشود ! در کشوری مطرح است نمی

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 

تواند فرادم سازد. در کشوری که اصال دیچ تجربه دموکراسی را ندارد   چگونه می

 تواند باشد! تردید نمیگار آرامی وجود داشته باشد ؟ بی



  

409 

 

گرفت  به نظر من یه در دروخ این احزاب در مکدای دیگری دم این جنبه و ب ث

مطرح می شد. مثال در حزب  «اورو کمونی،م»چیزی بود که یواش یواش ت ت عنواخ 

  ارگاخ حزب کمونی،ت فران،ه  یک ستوخ «اومانتیه»کمونی،ت فران،ه   در نشریه 

،یوخ درونی حزب   منظور شده بود! چیزی که یبرای انعکاس نظرات اقلیت   اپوز

رصت فای که در اقلیت د،تند   تنها سابقه نداشت! و استدال دم این بود که این عده

 این است که بتوانند نظراتشاخ را   حرفشاخ را با اینکه یک وقتی مطرح بشوند  

  رسمی حزب  پایر نی،ت مگر اینکه از رسانهاکثریت در میاخ بگاارند؛ و این امکاخ

ا ر «فراک،یونی،م نظری»این امکاخ اظهار نظر برایشاخ فرادم بشود. یعنی در واقع 

ی را م کوم کردند. یعنی نروند باند باز «فراک،یونی،م تشکیالتی»جایز دان،تند  

کنند. این نرود یارگیری کند آخ نرود یارگیری کند نروند خودشاخ جل،ه تشکیل 

ا ،می است که پایرفته نی،ت. آنها فراک،یونی،م نظری ربددند و... این فراک،یونی

 پایرفتند  یعنی امکاخ مطرح شدخ نظرات به طور علنی فرادم بشود . 

م به صورت فرمولی اعال م،ئلهخوب   در سانترالی،م دموکراتیک   در واقع این 

 ن  میدای ذی صالح   نظرش را اعالم کند. ولی دتواند در ارگاخشده بود که اقلیت می

ذی صالح کجاست؟ اگر در جمع عده م دودی حرفش  جای ب ث دارد. ارگاخ یمقدار

را بزند  این حرف دا به گوش بقیه اعضای حزب نمی رسد   مگر اینکه ارگانی   

 نشریه ای داشته باشد که بتواند منعکس کند.

 ه دلیلبر دارند انجام می ددند. البته اینها بیشت «یاخ اکثریتیفدا»کاری که امروز 

شدند   به اینکه داشتند در معرض انشعاب قرار می گرفتند  یکی یکی ک،انی جدا می

اتی نظر من دم خیلی عاقالنه کار کردند و این فضا را باز کردند که اگر ک،انی نظر

که  دم می توانند نظراتشاخ را منعکس کنند؛ و شد آخ چیزی «کار»دارند   در نشریه 

 د،ت.  «کار»امروز 
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،انی نظرات خودشاخ را عنواخ می کنند  با نظرات مرکز دم اختالفات جدی ک

خواندم و حال آنکه نظر  «کار»را در دمین  پوریجمشید طاهردارد. من نظرات 

کند. یا نظراتی که جور دیگری فکر می بهزاد کریمیشورای مرکزیشاخ جز این است . 

ات اد جمهوری » م،ئلهعنواخ می کند  به خصوص بر سر دمین  نگهدار فرخ

کردند! و دمفکرانش این نظریات را نداشتند و جز این فکر می بهزاد  اصال «خواداخ

 ددند که مطالبشاخ را منعکس کنند.ولی این امکاخ را به اینها می

حزب کمونی،ت  با حزب توده ایران که را ارتباطاتی دماخ   عرب کمونی،ت احزاب

ایط ات اد شوروی داشت  داشتند. و واقعا دماخ باوردا را دم داشتند ؛ منتها با شر

ویژه کشوردای خودشاخ . ما در کشوردای عربی دیچ حزب کمونی،تی مثل حزب 

زب حناخ سب  شده بود این امکاخ برای کمونی،ت لبناخ ندیدیم. دقیقا شرایط ویژه لب

ات کمونی،ت فرادم شود که حضور داشته باشد   علنی کار کند و ارتباطات را با حرک

 ای تامین کند.جبهه

 

  نها م در آههایی که احزاب کمونیست ، اتحاد شوروی با این حکومتعموییآقای

ت، داش یزدیکنخیلی روابط ون( یسیحضور داشتند، )چه در ائتالف ، چه به صورت اپوز

 یضا براردن فکاز ب ین ارتباطات در راستایمثال با حزب بعث سوریه یا عراق . چرا از ا

  شد؟یدرخور ، استفاده نم یاناتکا دادن امین احزاب یا

 

  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

ده ب،ته تر از آخ بود که به ل ام این روابط   امکاخ پیشرفتی به حزب کمونی،ت دا

 ود! بشود. نگرش  نگرش ب،یار ان صارطلبانه ب
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با یکی از رفقای ما کرده بود . رفیق  محمدی گیالنیدایی که آید ص بتیادم می

ما به او گفته بود که بااخره ما با شوروی دم،ایه ایم و حزب توده دم مورد عالقه 

با ای دا یک مقدار خوب رفتار کنید تا مناسباتتاخ ات اد شوروی است   شما با توده

 ات اد شوروی حفظ بشود . 

ما معتقد د،تیم که می توانیم با شوروی روابط نزدیکی »پاسخ داده بود  گیالنی

به نظر من اینها تجربیاتی  « داشته باشیم بدوخ اینکه دیچ ارفاقی به حزب توده بکنیم!

 است که آنها در آخ کشوردا ک،  کردند.

 

  شود؟!گفتید که این چه وضع رفتاری است که با شما می بکتاش خالدشما به 

 

  دا خود او خیلی نگراخ این مناسبات بود و حتی  از خشکی و ان صارطلبی بعثی

ع نالید و در عین حال می گفت چاره ای نداریم  ما ناچاریم به دمین حداقل قانمی

 باشیم.

 

 لبنان هم با او صحبت کردید؟ در مورد حزب کمونیست 
 

 دای آنها را مطرح نکردم  اما شرو  کردم به تعریف از روش و منش حزب من گله

کمونی،ت در لبناخ و نظر خودم را بیاخ کردم که به گماخ من حزب کمونی،ت لبناخ 

خواه   منجمله دای ترقیدارد خیلی خوب عمل می کند   مناسباتی که با سایر نیرو

دارد  خیلی خیلی خوب است ! روابطی که  کما  جنبالطدا و «دروزی»ی که با روابط

دا دارد  مثال تنظیم مناسباتی که با آخ بخش از فل،طینی دای مارک،ی،ت با فل،طینی

 دارند   جال  است! 
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جبهه »و  «جنبش خلق»واقعا ارتباط خیلی تنگاتن  بین حزب کمونی،ت لبناخ و 

ن وجود دارد  خیلی نزدیک! و این برای من خیلی تعج  آور بود ! مطمئ «دموکراتیک

 «یرموک»ای را با اردوگاه فل،طینی بودم که حزب کمونی،ت سوریه چنین رابطه

نجا ددد که گ،تردگی مناسباتی که آنها آندارد   چرا که حزب بعث این اجازه را نمی

 داشتند   اینها اینجا داشته باشند.

 

  ریه در، شما شباهتی بین وضعیت حزب توده و حزب کمونیست سوعموییآقای 

ن اتفاق یوده همبرای حزب ت ۶0قاً پس از سال ید؟ دقینیبیشان نمیهاومتکرابطه با ح

د ، داشتینرات توانستید نشریه داخلی داشته باشید ولی انتشاافتاد! مثالً شما می

ت یو اذ آزار مورد ر می کردند ویولی اعضا را دستگتوانستید ارتباطی داشته باشید، می

 قرار می دادند ...؟!
 

  .ن م. اشتیم  روزنامه ارگاخ دامکاناتماخ بیشتر بود ابتدای کار آنچناخ شبادتی نبود

 رفتم ارشاد اصال مجوز روزنامه گرفتم!

 

 بود فکر    خالد بکتاش! سفر سوریه بود ، آخرین دیدارتان با  عمویی آقای

 احیانا دیداری نداشتید؟  حافظ اسدکنم ، با می

 

  ین حزب بعث اطال  پیدا کرده اند که شما م،ئولبه من اطال  داد که  خالد بکتا

اند که نش،تی با در منطقه د،تید  از بیروت به دمشق آمده اید و اظهار عالقه کرده

دا گفتم که من دیچ تمایلی ندارم با بعثی بکتا شما داشته باشند . من به رفیق 

ایم !گفتم با کمال تاسف آنها در نش،تی داشته باشم . گفت چرا؟ ما ااخ در یک جبهه 

اند ! من با این این جبهه دست و بال شما را که سهل است  زباخ شما را دم ب،ته

کنم! یک وقت است که شما یک گروه ان صار طلبی که این رفتار را دارد گفتگو نمی
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کنند   که خیلی حزب سیاسی در اپوزی،یوخ د،تید و با شما این چنین رفتار می

کند  ولی ی،ت   حزب حاکم است و با نیروی مخالفش یک چنین رفتاری میعجی  ن

داا برای ای دم د،تید   و معشما  مت د اینها د،تید و به اصطالح در شورای جبهه

مهمانتاخ مجبورید اینقدر پنهانکاری کنید  و... نه من تمایلی ندارم . ما خیلی چیزدا 

دای ان صارطلبانه دا نشانة روشوشم ولی دمین ریادا شنیدهراجع به بعثی

 فاشی،تی است که خیلی با ک،انی که در جای دیگر کار می کنند فرق ندارند! 

اصرار داشت که خوب است یک چنین دیداری باشد.  بکتا و حقیقتش نپایرفتم . 

چه زودتر  بهانه کردم که یک تلفن گرام از تهراخ دارم و از من خواسته اند که در

 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 

نداریم ! ما اینجا به  یتیکردند که ب،یار کار خوبی کردی   اصال ما با بعثی سنخ

دا ص بت کنیم  ضرورت بهشتیو  هاشمی رفسنجانیرویم پیش ضرورت می

اندازد فالخ گیرد  میمی الجوردیدای ما را مجبور کرده که ما برویم و بگوییم بچه

 کنیم فالخ سیاستتاخ دم این جور باشد!جا . در عین حال ما پیشنهاد می

 

  ایدئولوژیک...!القای 
 

  منافع ملی ما بود.  سودبه دیچ وجه القای ایدئولوژیک نبود  ارائه رادکاردایی به

به من گفت  نایف حواتمهای که گفتنش شاید مناس  باشد این است که روزی نکته

! امروز یک برنامه اختصاصی برای شما داریم . دوستاخِ دمرادتاخ نباید عموییرفیق 

در این برنامه باشند. گفتم خوب خودتاخ می توانید ترتی  بددید. وقتی سوار اتومبیل 

شویم   من در یک ماشین باشم   آنها در ماشین دیگر . یک برنامه ویژه برای اینها می

 ردوگادی   سینمایی جایی و... بگاارید . مثال آنها را ببرید در ا
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ای مشرف به بیروت  ساختمانی ن،بتا بزرگ دمین طور شد و ما رفتیم پشت تپه

 «ینجبهه دموکراتیک برای آزادی فل،ط»بود و تعداد کثیری از جواناخ فل،طینی کادر 

 کردند. این چیزی بود که در دیچاینجا در کالس دای مارک،ی،م لنینی،م ت صیل می

 وه دای فل،طینی وجود نداشت. یک از گر

اسلواکی بود   سفیر کوبا بود  سفیر چند مهماخ دیگر غیر از من داشتند  سفیر چک

برای من بود. خوب  جایگادی  اسماعیل عبدالفتاحیمن جنوبی بود و حامل پیام 

دم در صف میزدایشاخ  گااشته بودند  ما مهماناخ دم آنجا بودیم و فارغ الت صیل دا

دایشاخ را بددیم . سفیر چک ریزی کرده بودند که ما گوادینامهنش،ته بودند . برنامه

اسلواکی گفت که اصال این وظیفه را نباید به من بددید   چوخ اساسا این به رفقایی 

خورد که مال منطقه د،تند   ما مال اروپا د،تیم. من پیشنهاد کردم رفیق می

این کار را بکند. او دم نپایرفت و من را کاندیدا کرد  درست با دمین زباخ  ماخکوبایی

سوزید گفت که ترجمه می کردند  گفت شما که در این آتش دارید میاسپانیولی می

دم گفت که نظرش به من بوده. من این کار  حواتمهباید این کار را بکنید! به در حال 

 را انجام دادم . 

 کردند. اولآمدند و این گوادینامه دا را می دادیم   با ما روبوسی مییکی یکی می

به  توان،ت منظورش را ادا کند. اولیک رفیقی آمد که فارسی بلد بود به ن وی که می

شرو  کرد شرح حالی از من گوید  بعد به عربی فارسی گفت که من بفهمم چه می

ین ا حزب توده ایرانایام زندانش   ایام فعالیتش در  عموییتوضیح داد و گفت رفیق 

یک چنین حزبی است و سوابقش و مبارزاتش چنین  حزب توده ایرانطور بوده  

ه   مهماخ ماست و گوادینامحزب توده ایرانبوده و مایه افتخار ماست که نماینده 

 ددد! شما را می
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پراتیک اجتماعی است که تعیین کننده »خوب من دم یک مقدار ص بت کردم که 

میزاخ درک تئوری ما و تئوری رادنمای عمل انقالبی ماست! شما یک رشته م،ائل 

زاخ کارایی این آگادی یه مکاید    ولی در عرصه عمل د،ت نظری را اینجا فراگرفته

دا برایشاخ ص بت کردم و واقعا همقداری در این زمین «شود.تئوریک نمایاخ می

دای اینها به قدری صمیمی   به قدری نزدیک بود که اصال درست مثل اینکه من نگاه

دا به دای سازماخ جواناخ حزب خودماخ را می بینم  اینقدر صمیمیت! پدر سوختهبچه

فشردند که یک بار قدری قوی بودند و وقتی با من روبوسی می کردند چناخ مرا می

 دا را ازم دارم!گفتم من این استخواخ حواتمهه ب

به وجود آمد. خیلی خیلی نزدیک بود و  حواتمهمناسبات خیلی نزدیک بین من و 

دایی که داده می شود و واقعا ای که در این جبهه وجود دارد و آموزشاز این برنامه

اند   خیلی خوشم آمد! ضمن اینکه تئوری هدر پیش گرفتراه دشواری که اینها 

 کنند خیلی ادمیت دارد! اند و کار میوپراتیک را چنین تلفیق و دمادن  کرده

یک جنبش انقالبی اگر روی تئوری کار نکند و فقط عمل زده بشود خیلی زود 

د اد خواددای زیادی خوادد کرد اما به راه دای خطا دم زیشکننده می شود. جانبازی

بدیل تنکه د برایش به عنواخ رادنمای عمل باشد   نه اییافتاد. و اما این آگادی نظری با

کند  کند   فرو  اینطور حکم میدایی که آقا اصول اینطور حکم میبشود به مال نقطی

 شما دمین فردا باید یک اقدام درست و ح،ابی بکنی و ...

 

 ... تفسیر خالق در واقع 

 

  ای به این بله  ولی حیفم آمد که در مورد سفر فل،طین ص بت کرده باشم و اشاره

در  یکیجل،ة ویژه نکرده باشم. البته دو سخنرانی عمومی برای من گااشتند . 

 دمشق  یکی در بیروت . م لش دم  در دو در سینما بود  سالن بزرگی بود و...



  

41۶ 

 

 

 از طرف چه کسی گذاشته شد؟ 
 

  دا گااشته شد . در آنجا نمایندگاخ دمه جریانات فل،طینی از طرف دمین فل،طینی

حضور داشتند. متاسفانه آنجا من شادد اختالفات درونی اینها بودم که بازتابش در 

کنار من نش،ته بود و برای من به انگلی،ی  حواتمهشد. دایشاخ دیده میسخنرانی

دا توضیح می داد. سفیر لیبی در بیروت وقتی که درباره کمک دای لیبی به فل،طینی

شود. دا  منصفانه توزیع نمیکرد   اظهار کرد که ما متوجه شدیم این کمکص بت می

صمیم گرفتیم کند و بنابراین ما تاز آخِ خودش می «جنبش فتح»دا را عمدتا این کمک

دای مختلف اینها بددیم. دایماخ را خودماخ توزیع کنیم و م،تقیما به بخشکه کمک

گفتم   خندید  گفت  حواتمهبلند شد و خیلی تند ص بت کرد! و وقتی به  «فتح»نماینده 

ی که دایفراواخ از این چیزدا د،ت   مشکل ما یکی دو تا نی،ت ولی با دمه تندروی

کنند مجبورند دمکاری دم بکنند ! این است که ما اصوا نگراخ این برخورددا می

 شود .شویم   حل مینی،تیم و واردش دم نمی

اش را ای بود که سخنرانی مرا در آخ چاپ کرده بودند   یک ن،خهدر آنجا مجله

ای دم در هدر آرشیو حزب بود. البته اشار دم به من داده بودند   آوردم ایراخ  

رده و کبه دعوت فالخ   به فل،طین سفر  عموییروزنامه خودماخ شد که رفیق 

 رده.کوظایفی دم که به عهده رفیق ما بود به خوبی انجام  گرفته و به ایراخ مراجعت 

 به نظرم  این دومین م،افرتی بود که من به خارج از کشور انجام داده بودم

ظر خودم   چه از نظر روابط حزب با جنبش ؛ چه از نم،افرت خیلی مثبتی بود

خواه و آزادیخوادی مثل جنبش فل،طین . در جن  آخ دم دیداردایی که با احزاب یترق

ه نماینده یمن ککمونی،ت و نمایندگاخ احزاب کمونی،ت دیگر داشتم و اشاره کردم 

در این چند روزی که شما در بیروت »را آورد که  عبدالفتاح اسماعیلجنوبی پیام 
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د،تید   یک پرواز به عدخ بکنید و یک سخنرانی در عدخ انجام ددید و ما بالفاصله 

رفتن به عدخ عین دمین پیام  «شما را بر می گردانیم   فقط یک روز مهماخ ما باشید.

شود دارم و حقیقتش عار خواستم و گفتم که این موکول می نایف حواتمهرا من از 

ام اینجا و برای به مراحل بعدی. من با یک ماموریت مشخص و دعوت مشخصی آمده

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. 

بود   او دم یک نیروی  عبدالفتاح اسماعیلکه رقی   اصر محمدعلی نچوخ 

و دمرادانش رادیکال تر و در جناح چپ بودند.  عبدالفتاح اسماعیلخواه بود اما یترق

دم چپ بودند   و قابل قیاس نبود با ک،انی که در یمن  علی ناصر محمدطرفداراخ 

شمالی بودند  آنها اصال مرتجع بودند  راست بودند او چپ بود. منتها قرار گرفتن در 

ای ازم  دارد که شاید در موارد معینی خواه   دنر ویژهدای این عناصر ترقیقال 

اینکه ضروری باشد حتما لزومی ندارد آدم خودش را درگیر این م،ائل بکند  مگر 

 دا بود. فل،طینی م،ئلهشرکت بکند. مثل دمین 

جبهه »و  «جبهه خلق»خوب مثال یکی از تالش دای من این بود که در چه بیشتر 

اش دم م،اعد است و را به دمدیگر نزدیک بکنم و واقعا دم دیدم زمینه «کیدموکرات

 حواتمهص بت کردم  یک مقدار با  حبشنیازی دم به توصیه من نی،ت. کمی با 

شمادا باید بیشتر مایه بگاارید   روابط نزدیک شما »  گفتم  حواتمه بیشترش را با 

و بعدا این کار را کردند  «اصال باید یک فرمانددی مشترک و عمومی به وجود بیاورد

و خیلی خیلی خبر خوبی بود! ضمن حفظ استقالل خودشاخ   یک فرمانددی مشترک 

 به وجود آوردند که دمادنگی دایی در جبهه دا انجام بددد . 

دم گفتم که مثل دماخ  حواتمهبه در حال عار خواستم از دوستاخ یمنی و به 

کرد   مثل دماخ پیشنهادی که رفیق یونانی کرد  این  اویح جورجتقاضایی که 

در ردبری حزب . من خودم  م،ئلهشود به مراجعت من به ایراخ و طرح موکول می
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کنم   اگر تصوی  شد  من سفر دیگری به منطقه می پیشنهاد را با نظر مثبت مطرح می

و رفقای  اسماعیل عبدالفتاحمندم در آنجا روم و خیلی عالقهکنم و خودم به یمن می

ند فهمکنم . اگرچه آنها سخناخ مرا نمیدیگر را ببینم. چشم! سخنرانی دم برایشاخ می

  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. 

صال دا چه امید و آرزویی به انقالب ایراخ ب،ته بودند؟! اخیر! فل،طینییادش به

 ! بله. تصورشاخ این بود که رخداد ایراخ   آغاز ردایی فل،طینی داست

 

   یگر قطع کنیم.است اگر اجازه بدهید ما د ۱۲:۳0خوب ، می توانست باشد. ساعت 
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 ببرککودتایی برسرکارآمده بود؛ پس از آخ  باز حواد  به شکل دیگری گشت و 

 زمام کار را در آنجا به دست گرفتند.  «پرچم»وگروه  کارمل

ر که آنجا واقعاً چه خبد عالقه مند بود مطلع بشو ایران ةحزب تودضمن اینکه 

حزب »آیا این اطالعی که ما دریافت کردیم  مبنی بر وحدت در دروخ  !است

ف برطر «پرچم»و  «خلق»  انجام گرفته؟ آیا مشکالت بین «خلق افغان،تاخ کیراتکدمو

نها نیازی بودکه آ  دیگر  م،ئلهشده؟ آیا اینها توان،ته اند رادکار مناسبی پیداکنند؟ 

ت جربیاتاحتیاج دارند؛ تا از  ایران ةحزب توداعالم کرده بودندکه خیلی به مشاوره با 

 حزب بهره بگیرند.

 

  یا بعداً این  ، داشتید، این پیشنهاد داده شد جلیلیصحبتی که با رفیق  یط

 پیشنهاد داده شد؟

 

 در رأس کار بود وطبعاً در آخ  امین اهللحفیظزمانی بودکه  جلیلیرفیق   نخیر

چوخ درآخ زماخ اساساً این  ؛ ی را به افغان،تاخ بفرستیمدیئتتوان،تیم زماخ ما نمی

بعداً توضیح خوادم    نظر خوشی ن،بت به حزب نداشت. حاا امین اهللحفیظگروه 

داد و در دماخ ب ث دایی دم که ما در م،کو با وزیر کشاورزی افغان،تاخ داشتیم  

شود بگویم که می خوبی م رز بود که مواضع ما به کلی متفاوت است. و حداقلبه

اصاًل   طور که قبالً توضیح دادم دماخ!  آنها گرفتار یک چپ روی وحشتناکی بودند

  طرف باید یک کمونی،ت تمام عیار باشد تا به  عضوگیریدنگام که  معتقد بود

آموزش دایش را ؟ در بیاید.کجا این باید کمونی،ت شده باشد «حزب خلق»عضویت 

درکدام کالس شرکت کرده  ؟مارک،ی،م را ازکجا یاد گرفته باشد ؟کجا دیده باشد

 !باشد؟
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ود؛ ای دم پیش آمده بیژهخیر  این پیشنهاد در ایراخ بود و مناسبت و  به درجهت

کشوردای جهاخ منجمله  مةچوخ اجالس دواداراخ صلح درکابل برگزار می شد و از د

قای آشدند. از ایراخ دم ی برای شرکت در این اجالس انتخاب وفرستاده میدیئتایراخ  

و  ی حرکت کردنددیئت ابود  ب «دواداراخ صلح ایراخ»که در رأس  محمود اعتمادزاده

ای دم فغان،تاخ و در مراجعتشاخ دم در مطبوعات منعکس شد  حتی جزوهرفتند ا

 منتشر کردند.

 

  ؟ چه سالی؟عموییاین کی بود آقای 

 

  ۵9 است. تاب،تاخ 13۵9این مربوط به سال. 

 

 مستقیم و آزاد رفتند؟ 
 

  .گونه چاا حبله بله شخصاً. این که چگونه رفتند  من دقیقاً نمی دانم ولی علنی رفتند

 و از چه م،یری رفتند  به گمانم آزاد رفته باشند. 

دبیراخ ما ب ثی درگرفت که درست است که از  دیئتدرست در دمین زماخ در 

اجالس دواداراخ صلح جهانی شرکت  یبرا یدیئت  «جمعیت دواداراخ صلح»طرف 

ی را به آنجا بفرستیم که به دیئتکرده اند  ولی خیلی خوب است که ما ت ت این عنواخ 

دایی حزب دم بپردازد. چوخ مااکرات در چارچوب صلح  ص بت ةم،ائل مورد عالق

نقاط به  کمکدا روشن است  تالش برای برقراری صلح  است که در این اجالس

. اما یک سل،له م،ائل دیگری مورد و.. منجمله افغان،تاخ که جن  استو  زدهجن 

 «کراتیک خلقوحزب دم»حزب بودکه اصال اطال  پیدا کند که کار تشکیالتی  قةعال

بود چگونه برطرف  «پرچم»و  «خلق»که بین  یچگونه است؟ این افتراق ب،یار عمیق
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اند  چگونه به دست گرفته جدیدی که اآلخ ردبری را در افغان،تاخ گروهشده؟ این 

 دایی د،تند؟ و یک رشته اطالعات دست اول از دماخ م ل. ان،اخ

رفقا باز من را برای رفتن به این م،افرت انتخاب کردند. قرار شد که یک   خوب 

من باشم و دو  دیئتسه نفره در این م،افرت شرکت داشته باشند. در راس  دیئت

 باشند.  زرشناس کیومرث و فروغیاننفر دیگر  رفقا 

انجام گرفت؛ منتها از آنجایی که جمهوری  …اقداماتی برای گرفتن گارنامه و

اسالمی ح،اسیت عجیبی ن،بت به افغان،تاخ و حوادثی که در آنجا رخ داده بود 

ر این توانیم برویم. در نتیجه تصمیم بنمیمطمئن بودیم که از م،یر م،تقیم  داشت  ما

 ت اداکراتیک به و  از آلماخ دم کراتیکوشد که از طریق اتریش  از اتریش به آلماخ دم

 این کار را انجام ددیم.  شوروی و از ات اد شوروی به کابل 

 

 برچه مبنایی انتخاب شدند؟ شما  زرشناسو  فروغیانآقایان  خواهم! امایعذر م

 وانان بودشاخة ج مسئول ومرثیکاما بودید  المللبین شعبةروابط عمومی و  مسئول

 ؟…فروغیانآقای ا ی

 

  فعالیت تجاری  بازرسی ورسیدگی بود. اما ةیکی از افراد عضو شعب فروغیانآقای

زده  یموسوو  رصدیو  فروغیانه حزب توسط ک یادم داشت  یعنی در تجارتخانه

دند رکدادند و در واقع یک سل،له کاردای انتفاعی میمعامالت تجاری انجام می بود  

دایی از کشوردای که امکانات مالی حزب یک مقداری قوی بشود. اینها تخفیف

خریدند. از یک کشور مقدار گرفتند. مثال مقدار زیادی چوب میسوسیالی،تی می

زیادی آدن گرفته بودند که اتفاقا جن  شد و دمه در خرمشهر از بین رفت و متضرر 

 !شدند
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در ات ادشوروی بود. از رفقایی بودکه درجریانات آذرماه  فروغیان  خانواد 

اش دمچناخ در مراجعت کرد  ولی خانواده 13۵۸به مهاجرت رفته و سال  132۵ سال

حزب را در  ةیت شعبم،ئول   رصدیدا دمراه با رفیق ما ات اد شوروی بود و مدت

 ات ادشوروی داشتند.

 

 به ه کنیاا ی؟ ا درست استی، آبوده  «کا.گ. ب»عامل شان یا ندیگواینکه می

 ؟است داشتهوجود  یهرحال روابط نزدیک
 

  صاًل است  ا «کا.گ.ب» کنند فالخ کس عضواصوًا به نظر من اینکه بیاخ می  ببینید

 نادرستی است. اما سالیاخ درازی که این رفقا در ات اد شوروی بودند  من م،ئله

کی بای،تی روابط نزدیزنم که قاعدتاً میزنم  نه به عنواخ اطالعات  حدس میحدس می

امنیت داخلی ات اد شوروی پیدا کرده باشند. چوخ به درحال در نیروی   با ادار

خارجی که در داخل ات اد شوروی باشد  قبل از در چیز دستگاه امنیتی آخ کشور 

ین ای اینکه روی فرد فرد آنها بتواند کند. و برانظارت م،تقیم روی آنها اعمال می

 ؛بکند اای پیدنها یک ارتباطات ویژهآین م،ئولقاعدتاً باید با    نظارت را اعمال بکند

د و دایی را از اینها بگیرد  چگونگی آماطالعاتی را از اینها دریافت بکند  گزارش

 دای اینها را بداند. رفت

دا خصوص ات اد شوروی  آمد و رفت در کشوردایی مثل شوروی  به  دانید می

دایی که دستگاه امنیتی شوروی  ن،بت به دایی داشت وح،اسیتآخ زماخ م دودیت

کرد با ک،انی که به عنواخ مهاجر آنجا دای گوناگوخ داشت  طبعاً ایجاب میآمدورفت

رار ای برقویژه ةنشینند و دائماً در نقل و انتقال د،تند  رابطد،تند و یکجا دم نمی

؛  باشد شود  تا اواً اطمیناخ صددرصد به اینها پیدا شود و از اعتماد کامل برخوردار

دایی ازآنها بگیرد. و بنابراین گزارش ؛ روندکجا می کنند ومی ثانیاً بدانند اینها چه کار
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دای خاصی را به وجود آورد. آشناییبه وجود میرا ای این امر اجرم  نزدیکی ویژه

دایی بوده  دارای از یک چنین شخصیت فروغیانآورد. من شخصاً اعتقاد دارم که می

 یک چنین ویژگی بوده...

 

  حتماً  فروغیانهم فکرمی کنم رفقای شوروی خیلی تاکید داشتندکه  ۶۱سال

 اش دادند.فراریاز سمت مرز و  شود! باید فراری داده 

 

  !آنها فراری ندادند. رفقای شوروی مضموخ پرسش  چنداخ دوستانه نی،ت

که  آورد. دراین یادداشت خواسته بودند تفرشیمفیاد زنده که  فرستادند یادداشتی را

برود. بافوریت دم این کار انجام  برادر حزب درچه زودتر به دیدار کیانوری رفیق

به  م،ئلهسیاسی   دیئتدبیراخ و حتی  دیئتدر  قبال دم من اشاره کردم    بگیرد

اینجا ختم شدکه رفقا اح،اس می کنندکه حتماً دبیر اول حزب باید از ایراخ خارج 

که  فروغیانبشود. و وقتی که چنین ح،اسیتی مورد توجه ما قرارگرفت  فکرکردیم 

 زودترخارج بشود. ه   بود اتاین ارتباط در بیشتر

فراتر از آخ بودکه بالفاصله برود  باید حتماً در  کیانوری یتم،ئولجایی که ازآخ

ب ث بشود  تصوی  بشود  نظراتی  م،ئلهسیاسی روی این  دیئت دبیراخ و دیئت

داد ورادش را  الملل اطال  میکافی بود به روابط بین فروغیانگفته بشود؛ ولی 

 .رفتگرفت و میمی

حزب وارد  اول بر ةدم شد. تقریباً شاید دو روز قبل از اینکه ضرب و دمین طور 

شاید او پانزددم بودکه عازم رفتن   افتاد این اتفاق 13۶1سال بهمن  17یعنی قشود  

 جوانشیرشد و از مرز سرخس دم خارج شد.که اتفاقاً در دماخ ایام دختر رفیق ما 

اش به ایراخ آمده و مدتی بود کرد و برای دیدار خانوادهدم که در م،کو ت صیل می

را  سوسنکه می رود   فروغیان دماخ موقع تصمیم گرفته شدکهتوان،ت برود  نمی
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دم دمراه اینها تا ل  مرزرفته بود. وقتی که مطمئن  جوانشیر دم با خودش ببرد.

و دخترش به سالمت از مرزگاشتند  برمی گردد. در بازگشتش  فروغیانشودکه می

 ضربه به حزب واردشده بود و...

 

 برای همین دستگیر نشد؟ 
 

 نرفت نه  به خانه اش نرفت  تلفنی با خانه تماس گرفت که به او ندا دادند و منزل .

 بدین ترتی  جزوک،انی بودکه در نوبت دوم دستگیر شد.

 

  انتخاب شد چی بود؟یعنی اینکه مثالً  فروغیانعلت اینکه  ،ن اخودتازنظر  ،حاال

فعال ... که درروابط عمومی و روابط بین الملل و  دبودن یرن یا خیلی کسان دیگاخودت

 شد؟انتخاب می فروغیانبودند؟چرا باید 

 

  دارای ارتباطاتی بارفقای شوروی بوده. فروغیانبه نظرمن 

 

  ؟آمدیم این سفربه برای همین باید 
 

 ی دیئتب  برای من خیلی طبیعی بود که یک وشود. خحاا بعددا این مشخص می

  دم نباشد  خوب زید باشد فروغیاندم بااخره انتخاب می شوند   دیئتباشند  و این 

ورای آخ بخشی که    یشود که امرفالخ باشد. خیلی بعد د،ت که بر من م رز می

و این  !در این سفر گنجانده شده بود  بدوخ اطال  مندم مأموریت حزبی من بود  

 !و نه کس دیگری؟ فروغیانچیزی بود که مشخص می کند که چرا 

ت سفر انجام گرفت و به سفارت اتریش دم مراجعه و ویزا گرفته شد. مقدما

ة آمده بود  ولی گارنام فروغیان دای من وگارنامه  روزی که ما به فرودگاه رفتیم 
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 ؛باشدکه ممکن است مشابهت اسمی  نیامده بود. اشاره کردند زرشناس کیومرث

دیگر  خوب ما !مشکل چه بوده که نیامده وزیری و ببیندایشاخ باید برود نخ،ت

حرکت  فروغیان   به دمین علت دم من و توان،تیم سفر را به تأخیر بیندازیمنمی

 ماند.  زرشناس کردیم و

ای هبت کار  بلکه بیشتر به علت عالقکردیم  نه به مناسکوتاه مدتی در اتریش توقف 

دا که من دیداری داشته باشند. بعد از سال که با که رفقای خودماخ در اتریش داشتند

 اا باز آخ طبقه   . آمده بودند فرودگاهمفقط اسمی شنیده بودند  حاا نزدیکشاخ بود

که عجی   دادنداح،اس نشاخ میواقعاً با یک حالتی عواطف و  ؛زدندپرپر میاصالً 

 !بود

 

 دقیقاً تاریخش کی بود؟ 
 

  خورد.می 13۵9تاریخش به مرداد ماه سال 

 

  .پس هنوزجنگ شروع نشده بود 
 

 خیلی به این  فروغیانکراتیک. وکردیم و رفتیم به آلماخ دم بله. از اتریش پرواز

 ... براندنبورگ و  گاشتن از درواز مقررات و چگونگی رفت وآمددا و گاشتن از آخ و

 ةجا کردند و بردند به خانهبود. منتظرماخ بودند وخیلی خیلی با حرمت ما را جاب آشنا

 . «گاس دال»مهماناخ که به آخ می گویند 

منجمله رفیقی که سالیاخ سال به درجهت پاره ای ازرفقای قدیمی ما آنجا بودند  

  بازیگر  شباویزیا     که آنجا معروف به عباس بود ندیم مهندس    دمکالس من بود

  اجاز با . اینها کادردایی بودند که آنجا ماندگار بودند. وآشوت شهبازیانتئاتر یا 
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بودند برای این که دفتر حزب را در آنجا اداره کنند و به درحال آرشیو حزب مانده 

شد. ما توقف کوتادی درآلماخ داشتیم و پروازکردیم به حزب دم درآنجا نگهداری می

  . م،کو

و  حزبی ق،مت ایراخ  افغان،تاخ  عراق م،ئول م،کو در دتلی م،تقرشدیم و در

 به دیدارمن آمد.   سیمونینکو آقای...   

 

 ود؟بن طبقه بندی که قبالً گفته بودید رعایت شده هتل ، دوباره آ در 

 

 در یک اتاق  فروغیان من دمه اش عالقه مند بودم که من و !بله  به شدت  به شدت

سیاسی بای،تی اتاقش فالخ باشد وعضو  دیئتحتماً عضو  .نمی پایرفتند ؛باشیم

مرکزی باید این چنین باشد. و درست دو طبقه  من یک طبقه بااتربودم و او  ةکمیت

 پهلوی من بود. فروغیانیک طبقه پایین تربود. ولی تمام مدت 

آشنا شده بودیم  خیلی از دیدار مجدد ده و یدمدیگر را دچوخ قبالً  سیمونینکو

مندیم که شما با ما خیلی عالقه ! عموییکرد. و به من گفت رفیق اظهار خوش الی می

لفظی بیانگر اینکه ب،یارریز بین باشی ن،بت    نبرد را به کار«انتقادی »لفظ  -یک دید

 دیم که...  خیلی عالقه من - به م،ائل  جزییات از زیر نظرت نگارد. یک چنین چیزی

  رنداخ داالبته من گفتم تاآنجایی که من اطال  دارم رفقا نیروی فراوانی در افغان،ت

سیاسی   دای اجتماعی به درحال شما مشابهت    ارتش سرخ در آنجاست و... گفت نه

 که درایراخ و در افغان،تاخ د،ت و...  

داشتیم و از تاشکند خوب حرکت کردیم به ازبک،تاخ  در تاشکند توقف کوتادی 

 پروازکردیم به کابل.

 

 ؟دیدیند نجا مقیم بودندآکه  اتاشکند بچه های ایرانی ر در 
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  که برنامه این است    و واقعیتش دم این بود  نخیرندیدیم. اصال من اح،اس کردم

   که دیچ کس نباید از این سفرمطلع بشود  حتی رفقای ایرانی ما دم در خود ایراخ

  دبیراخ ک،ی اطال  پیدا نمی کرد. درآلماخ دم در این سفر  دیئت  تقریباً جز م دود

و  شباویزو  آشوت  دیچ یک از رفقایماخ که آنجا بودند  حتی  ندیمیعنی  جز عباس

 شدند و نشدند. رفیق دیگرماخ که دمواره آنجا بود  دیچ کدام نبای،تی مطلع می

ند و دمرادانشاخ مواجه شدیم که داشت اعتمادزادهدر فرودگاه کابل ما با آقای 

خواستیم این دیدار انجام نمی ما  حقیقتش این ناخواسته بود . کردندمراجعت می

یگر د  دندواپیما پرواز کنبا رفتند که بگیرد  ولی خوب انجام گرفت. چوخ داشتند می

ص بت کنیم. و دمین  فقط دمدیگر را دیدیم و روبوسی و  که مجال زیادی نشد

 خداحافظی کردیم. 

بوده و به  ظاهرشاهگفتند این قبالً استراحتگاه ه کای بردند من را به خانه

مرکزی از  ةبود. ازک،انی که می آیند و عضوکمیتشده مهمان،رای حزب تبدیل 

درحزب کمونی،تی د،تند یا مهماناخ دولتی فالخ دولت د،تند  در آنجا از ایشاخ 

سیاسی چه  دیئتکنند. برای من جال  بودکه اینها دم دماخ بازی عضو پایرایی می

 د!ورنآجور باشد و... را در می

 منتظرشماست. من کارملاستراحتی کردم و بعد گفتندکه رفیق تا عصر   بله  خوب

قرار  بود و فروغیانرا به ساختماخ رییس جمهوربردند. این دیدار بدوخ حضور 

وقتی که من وارد .  بودکه این اولین دیدار  خیلی خصوصی باشد  بین خود ما دو نفر

رسیدم  یک فرد م افظ روس آنجا ای،تاده بود. البته  کارمل ببرکشدم و به در اتاق 

لباس شخصی تنش بود  ولی کامالً معلوم بود که نظامی است  یا به درحال ازکارکناخ 

کامالً معلوم بودکه منتظر آمدخ من ! مرکزی امنیتی است. پایش را به دم کوبید  ادار
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رفتم تو و برای اولین بار  من دم !  ببخشید  بفرمایید«ل،تااپاژ». و اشاره کرد هبود

 را دیدم.  کارمل

طبیعی است که خیلی پراح،اس و گرم و دمراه با روبوسی و...و در عین حال 

دا با اسم دای شما خیلی خوش الیم و... ما سال»خیلی خودمانی برخورد کرد که 

ک ی ما   عموییرفیق » تعارفاتی که متداول است و بیاخ اینکه و«  زندگی کردیم و...

دم با  متراکمی برای شما گااشتیم. شما دیداردایی دم با فرماندداخ نظامی ما  ةبرنام

 یول ین حزبی ما دارید. طبعاً خیلی خ،ته کننده استم،ئولروسای امنیتی ما و دم با 

 « بشویم.آشنا ایرادات خودماخ با خوادیم از زباخ شما ما می

ک یحتماً. اما پیشاپیش بگویم که  !ام بربیاید چشمجایی که از عهدهگفتم تا آخ

مورد  شما یک افغاخ !م افظ در اتاق شما بود  چیزی خیلی تو ذوق من زد و این 

 !د؟باش اعتمادتاخ ندارید که اینجا م افظ دراتاقتاخ باشد؟ وحتماً باید یک روس اینجا

 !داستخندید و گفت که ما اآلخ دمه چیزماخ دست روس

 

 ک حرفاین ی چون احتماالً !زد ابه شما اعتماد کرد و این حرف ر هکاست  جالب 

 انتقادی بودکه زد.
 

  من خیلی ل ن انتقادی درآخ اح،اس نکردم. بیشتراح،اس کردم که در واقع

در واقع  !که دیچ دم برای من خوشایند نبود «د،تیم ماردین منت آنها»گوید می

ود. بو به گماخ من دم راست  !ن چیزی نبودیمگوید اگر آنها نبودند  ما اینجا چنیمی

ا اصل مطل  و دقیقاً جاخ مطل  دمین بود و به واقع دمه جا ارتش سرخ بود  دمه ج

 مأمورین ات اد شوروی بودند. 

آمدند و از فردای آخ روز دیداردای من آغازشد. ق،مت امنیتی در روز صبح می

نظامی به من  ةاگوخ را از روی نقشدای گوندای استاخدای نظامی و درگیریموقعیت
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دای سرخ بیشتری آنجا ستاره  دا شدیدتر بوددادند. در جاکه درگیرینشاخ می

خورده بود.کامالً نشاخ می دادکه به ویژه نواحی جالل آباد  یعنی در قدر به طرف 

دا بیشتر مرز پاک،تاخ می رفتید و به شرق افغان،تاخ نزدیک می شدید  آنجا درگیری

بود. معلوم بودکه این مجاددین عمدتاً از طرف پاک،تاخ حمایت می شوند. در 

بیشتر حالت خرابکاری بود تا نبرد پیگیر.    دای مزارشریف و... تک وتوک بودق،مت

دای آنجادا پاک شده بود  تمیز شده بود. اطراف کابل ن،بتاًکم بود. ولی نزدیک

 که موقعیت آنها خیلی قوی است. پنجشیر خیلی شلوغ بود  کامالً معلوم بود

 با دا دمین دیدارصبح چند روزی که من آنجا بودم  در واقع ساعت اول کارن یا

پهلوی من که گزارش کاردا و  فرستادمی نجیب ژنرال آنها را که ین امنیتی بودم،ئول

عملیات نظامی بلکه   نه دربار  روز ما ب ث زیادی  ةعملیاتشاخ را ارائه می دادند. بقی

در شهردا و  امین اهللحفیظ  چگونگی رفتار در قبال کاردایی که در دور   دربار

دای این دوستاخ حکایت روستادا رخ داده بود  داشتیم. ظادراً این طورکه گزارش

  !دندخیلی  بیرحمانه رفتار کرده بو داکرد  ن،بت به روستاییمی

که  امینب،یار سنتی است و  ةافغان،تاخ یک جامع ةدانید جامعبه خصوص می

دا بود    به اصطالح غیرانقالبی بودخ پرچمی«حزب پرچم» مبنای اصلی اختالفش با

کرد که آغازگرش برای اثبات انقالبیگری خودش  خشونت وحشتناکی را اعمال می

 مبارزات ضد مادبی بود. 

روحانیوخ  ةکرد  آنها تقریباً دمدای این آقایاخ حکایت میاین طور که گزارش

 ببرکمن در دیدار بعدی که با  !روستادای افغان،تاخ را قتل عام کرده وکشته بودند

ای دمچناخ بین بقایای کنم که یک ح،اسیت ویژهاح،اس می»داشتم گفتم   کارمل

بیشترخصمانه   شود دایی که عرضه میارشباقی مانده. چوخ گز «پرچم»و  «خلق»

گفت ما  «!روحانیوخ را قتل عام کرده باشند؟ ةاست تا افشاگرانه. مگر ممکن است  دم
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نماز جماعت ک،ی را ة دایی داریم که اظهار می شودکه روستاییاخ برای اقامگزارش

آنکه  فرقی نمی کند  حتماً روحانی نباید باشد. ظادراً اسالم حکم »ندارند که ... گفتم 

می تواند امام جماعت باشد. یکی ازاینها می تواند جلو   می کندکه ک،ی که عادل باشد 

گفت  کارمل ببرککه  «مشکلی پیش نمی آید   بای،تد و بقیه پشت سرش نماز بخوانند

  !واردیددم قه اسالم شما به ف!  عموییرفیق 

 هم،ئلخوب  تنها اینجا نبود. واقعیت این است که خیلی زود برایم روشن شد که 

یک امر صوری است. آخ افراد و  «افغان،تاخخلق کراتیک وحزب دم»وحدت در

منتها  چوخ اآلخ  . دمچناخ وجود داشت «پرچم»و  «خلق» دماخ مواضعشاخ در قال 

مواجه  م،ئلهدا از یک موضع انفعالی با ی«خلق»دست باا را داشت   «پرچم»

جل،ه  «خلق کیراتکحزب دمو»ین تشکیالتی م،ئولشدند. این به ویژه وقتی که با می

 داشتم  آشکار شد. 

را تشکیل داده  «خلق کیراتکحزب دمو»وحدت کرده و  «پرچم»و  «خلق»دو حزب 

ین م،ئول  در دو  نورمحمدنور   ویریهز محمدشاخ  بودند و در بخش تشکیالتی

بودند و ظادراً برای اینکه وحدت را به نمایش  «کراتیک خلقوحزب دم»تشکیالتی 

  !بودند داریت تشکیالت را عهدهم،ئولبگاارند  در دو 

شته یت تشکیالت را به عهده دام،ئولما در دیچ سازماخ وحزبی نداریم که دو نفر 

گرفت  در دو نهایت شادمانی و رضایتمندی دایی که انجام میاما در ص بت !باشند

ایت  از رضاما در ابه ای دمین ابر ! کردندرا از اینکه این وحدت انجام گرفته بیاخ می

 گویند؟ توان،تید پیدا کنید که اینها دارند چه میدقیقاً شما می

ما خیلی به  «خلق»گفت که این دوستاخ بود می «پرچم»که مال  نورمحمدنور

انقالب افغان،تاخ لطمه زدند  واقعاًکار ما خیلی خیلی دشوارشده  اگر این مدتی که 

ما دررأس کار بودند  این کاردا را نمی کردند  امکاخ نداشت این  «خلق»دوستاخ 
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فقط  !ما فاصله بگیرند گرفتاری دای کنونی را داشته باشیم که روستایی دا این قدر از

دایی که اینها کردند  ما را با این مشکل مواجه کرد. ولی این کشتاردا و این چپ روی

 !خوب  خوشبختیم که بااخره توان،تیم به وحدت برسیم و اختالفات را برطرف کنیم

 ما !عموییخواست ص بت کند: واقعیتش این است که رفیق می یریهز محمدحاا 

مرتک  اشتبادات بزرگی شدیم و امیدوارم که برای مقابله با آخ اشتبادات  رفقای 

 !حالت انتقامجویی پیدا نکرده باشند «پرچم»

 گوید توصیه کنیدکه مبادا مارا تصفیهکردم که دارد مییعنی کامالً اح،اس می

ه به چنین وحدتی و او دم اظهارخوش الی می کرد از اینک !مبادا مارا بکشند !کنند

 واصالً ترجیع بند کالم اینهاحول دمین مطل  بود. او از موضع حکومت  !وجودآمده

به  سرزنش خلقی دا  و این از موضع یک گروه منفعلی که حاا می ترسند مبادا بالیی

 !سرشاخ بیاید

ی به که من آنجاگفتم رفقا واقعیت این است که شما راه درازی راطی کرده اید  ول

ید و ا«خلق»بیشترش باقی است  در پیش است. شما در ذدنیتتاخ دنوز ق،مت م نظر

ما تقابل ش م،ئلهاصالً د! یاردهکخودتاخ حل ن یزدا را برایچ یلیشما خید. ا«پرچم»

برای دوستاخ   بایکدیگر نی،ت؛ نگرشتاخ ن،بت به م،ائل اجتماعی است. آیا آخ 

موضوعیت واقعی    وحدت م،ئلهخلقی ماحل شده؟ آیا برای دوستاخ پرچمی ما 

 !گیرد؟ب قرار «پرچم»دارد؟ یا اینکه می خوادند زمام کاردا به دست رفقای 

م ولی من گفت! خوب  فقط مانده بودکه اینها ق،م بخورندکه این وحدت واقعی است

ین تاخ  در چگونگی برخورددا  کامالً یک چنبینم که در ذدنتاخ  درگفتارمن می !نه

 !یعنی من به خوبی می بینم که اح،اس عدم امنیت وجوددارد! چیزی معلوم است

 

 ؟دکردیصحبت می آنها شما خیلی از موضع باال با 
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 یعنی اینها پایرا بودند.حاا من عین جمالتی راکه اینها بیاخ ! بله  واقعیت این است

 کارمل ببرکبودیم   جمهورگویم. در نش،ت فردا که مهماخ آقای رئیسمی می کردند 

و چند نفر از وزرایشاخ آنجا بودند. رفیقماخ ر   یوز  نخ،تشتمندک علیسلطانو 

ة حزب تود  شرو  به ص بت کرد که ما خودماخ را نمایند کارمل . دم بود فروغیان

در  ایران ةحزب تود ای ازدانیم. ما معتقدیم که شعبهدر افغان،تاخ می ایران

 !افغان،تاخ به حکومت رسیده

 

 یا تعارف بود؟ دکردنانترناسیونالیستی فکرمی 
 

  ایران ةتودحزب نه  واقعیتش این بود که اینها اصالً خودشاخ را شاگرداخ 

اینها اساساً قبل از این دم که به حکومت  !دان،تند و به درستی دم دمین طوراستمی

برسند  آموزش دایشاخ توسط رفقای ما که قبل از انقالب ایراخ در مهاجرت بودند  

 دای حزب راشناختند  نشریات و روزنامهرا دقیق می طبری انجام می گرفت. مقاات

  حتی یک ن،خه از امین اهللحفیظخواندند. و بعد اظهار می داشتندکه در دوراخ می

گفت وقتی می د!بوشده  تمامش انبار !نیفتاده بود مطبوعات حزب به دست رفقای آنجا

وی انباردا باقی مانده و تتمامش   که ما حکومت را به دست گرفتیم  انبار را بازکردیم

  !پوسیده بود

ولی آنها عمیقاً به  !دارای نوعی نگرش مائوئی،تی بوده امین اهللحفیظیعنی ظادرا 

دایش دم برای ایجاد داشت و این چپ روی CIAاین اعتقاد داشتندکه او ماموریت از 

بگوید چنینی بوده که  سنتی این ةدریک جامع  نفرت وح،اسیت ن،بت به مارک،ی،م 

یک معرفی ب،یار ب،یار خطرناک از مارک،ی،م در بین  و !اصالً مارک،ی،م یعنی این

 !جامعه افغاخ به وجود آوردند
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کنیم که حتی از حد معمول و ما اح،اس می»در سخنرانی اش اظهار می کرد که 

و این آخ چیزی است که بعددا در  « متعارف دم بای،تی بیشتر انعطاف نشاخ بددیم.

بیشتر اح،اس نها یاگاشت  نمایاخ شد. یعنی درقدر زماخ می نجیب نرالروش ژ

کردند که باید انعطافشاخ بیشتر بشود  تا آخ خاطره را ازبین ببرند و بگویندکه می

 !کردمأمور امریکا بود و باید این کار را می ؛ آخ مارک،ی،ت دا آخ نی،تند !بابا

برای نشاخ دادخ اینکه فقط برای رقابت وخصومت با و شبی مرا به سینما بردند 

فیلمی از مراسمی نشاخ    این مطال  را بیاخ می کند ببرکنی،ت که  امین اهللحفیظ

در دو معاونین    کارمل ببرکو  امین اهللحفیظای بود و مراسمی  و دادند. رژه

آمد  امین اهللحفیظ   کار آغازو  رفتندبودند. واحددا رژه میدم آنجا  نورمحمد ترکی

 را بوسید.  نورمحمد ترکیو خم شد و دست 

را به خودش  نورمحمد ترکیکرد نظر گفت که با دمین کاردا سعی میمی ببرک

دای جل  کند و در واقع دم او را به صورت معاوخ اولش انتخاب کرده بود. داستاخ

و اینکه سرانجام دم منجر به بازداشت  اهلل امینحفیظ چگونگی عملکرد  زیادی دربار

 مةاطال  می رسد که قصد داشتند دو  اندازداینها را به زنداخ می ةشود و دماینها می

  !دایی راکه درزنداخ د،تند اعدام بکنندپرچمی

کرد  اگررفقای شوروی وارتش سرخ اظهارمی کارمل ببرکاین طورکه 

شاخ را ن،بت به روسای آنها قتل عام قبلی !نوبت قتل عام چپ بودرسیدند  حاا نمی

 ةدرونی را انجام بددند. و دم ةخواستند تصفیقبایل و مادبی داکرده بودند وحاا می

   نجیب  دمین  علی کشتمندسلطان! شاخ در چن  آنها بودندافراد اساسی ةاینها  دم

فعال و   شاخ بود  خیلی جواخروابط عمومی م،ئولکه  ببرک   برادرببرکدمین 

 امین اهللحفیظ که آنچه از کردقرائن دالت براین می ! واقعاً شخصیت جالبی بود

 طور بوده. گویند  واقعاً دم اینمی
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 چه کار «پرچم»بلکه در واقع این مطرح بودکه   اما برای من بیشتر او مطرح نبود

کند؟ پرچم در روند تالش برای وحدت چه کاردایی کرده؟که به گماخ من خیلی می

م اکار سط ی انجام گرفته بود. و این را صری اً دم به رفقا گفتم. منتها ص بت اصلی

 داشتم بیاخ کردم.  کارمل ببرکرا درآخرین دیدار خصوصی که با 

انجام داده  امین اهللحفیظبله  واقعیت این است که آخ مقدار خرابکاری که گروه 

در واقع ه ک  «پرچم»اینکه گروه ! دمین بود آنها کار دادند خوب باید انجام می  بودند

دایی را آغازکرده بود و تالش «خلق افغان،تاخکراتیک وحزب دم»برای تجدید حیات 

که به این وحدت رسیده  چه کارکرده؟ چه اقداماتی کرده؟ و اساس  مدعی بود

خ تشکیالتی این حزب داشتم  در واقع حول دمین م،ئوادایی دم که من با ص بت

 مطل  می گشت. 

 سازمانددی دایشاخ در چارچوب دماخ سازمانددی سنتی وکالسیک احزاب

ین نواحی بود و بااخره م،ئولکمونی،ت بود  از قاعده ای تشکیل می شد و 

 عیینشد. اما اینکه واقعاً تشاخ منجر میمرکزی ةدای شهردا و سرانجام به کمیتکمیته

شود ین در چارچوب اساسنامه ای است که معمواً در این احزاب مطرح میم،ئولاین 

یتشاخ را برعهده م،ئولاو ک،انی که  ةاز ناحی م،ئولو ضرورت منتخ  بودخ در

یتش رای م،ئولمنش مورد پایرش آخ افراد د،ت که به دانش و دارد  یعنی از ل ام 

 دادند و ... در سل،له مرات  به دمین شکل؟ 

نتخاب بااتر انجام گرفته تا ا م،ئولدا بیشتر زیر نظر پیدا بود که گزینش  خوب 

 آخ ک،انی که   منجر می شود به اینکه واب،تگاخقاعده. و این بدوخ تردید  افراد

متعلق به فراک،یوخ معینی د،تند  و  د،تندنظرتر د،تند  آخ ک،انی دم ترنزدیک

عملی   گااشت آنچه به نام وحدت مورد توجه است مطرح بشوند. و این اجرم نمی

 شود. 
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از جمله نکاتی که من بعددا به این دوستاخ یا دماخ ش  در جمعشاخ درمیاخ 

پراتیک  ةکار نظری رفقابود. معتقد بودم که به درحال در عرص م،ئلهگااشتم  

شما اآلخ در حکومت د،تید  در فردن  و صنعت و تجارت و کشاورزی و   اجتماعی 

 کار وب یک نظام معینی باید ایناینها باید مرت  کارکنید و در چارچ ةدامداری و دم

ن خوادند ایینی که میم،ئولانجام بگیرد. آیا از ل ام نظری کاری انجام گرفته که این 

دای نظری داشته باشند و درآخ چارچوب عمل وظایف را عهده دار بشوند  پایبندی

 کنند؟ 

و به بمانید اینجا  شما ! عموییرفیق  »دمین جا بود که به من پیشنهاد شد که 

 دم توصیه کنید که وقتی برگشتند ایراخ به رفقا توصیه کنند که یک تعداد فروغیان

خندیدم وگفتم حزبی که  چند دده اصالً موجودیت مؤثری  « بفرستند. کادر برای ما

در ایراخ نداشته و حاا یک فرصت کوتادی دست داده  تعدادی از رفقایماخ ازخارج  

اند  تعدادانگشت شماری دم مخفی بودند  اصالً مجال اینکه تعدادی از زنداخ آمده

راحفظ کنند  یک اعالمیه کارمعینی بکنند نداشتند  جز اینکه از ل ام امنیتی خودشاخ 

خودماخ اآلخ احتیاج مبرم به تک  ما   بددند  یک نامه بددند و... تازه آغازکار ماست

بگیریم  ایراخ داریم. امیدوار باشیم ما در یک موقعیتی قرار در تک رفقایماخ برای کار

ی که احلهمرخود ما برسیم به  ؛ای درکشورخودماخ پیدا کنیمکه حالت تثبیت شده

 اخ را اجراکنیم.ماساسنامهم یبتوان

 

 شده  یار ذهنیند و بسکیعمل ماز محیط  دورار یه بسک یحزبافغانستان ا در یآ    

  ؟ بود و ...
 

 چه آخ بخش م  دچنداخ مطلوب ندی من حقیقتش اصوا این سط شاخ را

این سطح  تواخ گفت که درنمی رفقای ما قیاس با ش که به دیچ وجه دراروشنفکری
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تشکیالت  م،ئولعالقه کردم که رفقای  اظهار حزبشاخ. ةچه اصوا دربدن و  بودند

 چنداخ عمیق نبود. آگادی رفقای حزبی آنجا حزب ببرند.   چند جل،ه من رابه قاعد

درسطوح  حزب تودة ایرانرمانتیکی ن،بت به  یفتگی  ش چه بگویم  مثال یک عشق 

 تقریبا کردند.می یاد طبریرفیق  از بود. «افغان،تاخکراتیک خلق وحزب دم»مختلف 

 در ولی دیچ چیز   بود طبریدرآنجا رفیق  حزب تودة ایران ترین فردشناخته شده

 ةجامع خود  وقتی که دربار! اش بودنددان،تند.کشته مردهاین حزب نمی مورد

 م یط کارش داردو قبال مردم  وظایفی که یک فرد حزبی در  دربار   افغان،تاخ

 کردند.می نظر خیلی سط ی اظهار زدند حرف می

ن ایم   نه اینکه مدم باآخ مواجه شده ما خود البته مشابه این سط ی بودخ را

این  و! ای استمتاسفانه جوامع عق  مانده جوامع ما را نفی کنم. بخوادم فقط آنها

   فقر سیاسی به وجود آورده که چه فقر ای رادمه جانبه یک فقرماندگی عق 

دای جلوه اینها دست به دست دم داده و ةدم  فردنگی  فقر اقتصادی  فقر اجتماعی 

غنی  یک فردن  ن،بتا از ایراخ برخوردار منتها اندگی راتشکیل می ددند.بارزاین عق 

 ااین مملکت واقع نةمیا متوسط وبخش  است که حاملین آخ خیلی انگشت شمارنی،تند.

دراز مدتی درک،  این آگادی  ةدم ن،بتا سابقاش بخش روشنفکری کثیرالعده است و

 دارد. م دودتر و م دودتر ابعاد این آگادی با ةارائ و

خود روشنفکردایش دم خیلی  اواً باکمال تاسف درآنجا ولی افغان،تاخ خیر.

راس  از اما انگشت شمارند. چرا خیلی دم خوب  البته تک وتوک  نتوان،تند پیش بروند

اآلخ  چگونه شما کند.خیلی خیلی افت می کند آیید خیلی افت میدرم که شماپایین می

 توک ک،انی میانشاخ پیدا تک و   کنیدمی ایراخ برخورد در دای موجودبااین افغاخ

به  او نش،تم با من! رفقای ماکه لی،انس فل،فه بود یکی از مثل سرایدار شوند.می

آخ موقع به  است.که از ولی سرایدار ی است ادیدم عج  آدم فهمیده ص بت کردخ 
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پشت  این مرد داشته باشید. را دوای او» مع سفارش کردمتجمدوستاخ درآخ 

 د،تند. کم  واقعا اینها ولی کم د،تند؛« !استن ینشمیز

حوزه واعضاء بود که  م،ئولیک حالت آمریتی بین  حزبشاخ   دربخش قاعد

خواست الفبای می  رسید می که خیلی زمخت به نظر   آخ ل ن خشن افغاخ گویی با

عضای ا ارتباط با در بددد.آخ رفاقتی که معموا یاد تشکیالتی رابه زور به اینها کار

 باشد  من درآخ قاعده ندیدم. حوزه باید

صرف نظر  جابودم داشتم به درحال این دیداردایی که من درمدت کوتادی که آن

 تاخ فغان،قبل ازرفتن به ا من کلی به من داد.  یک ایدنجا و آنجا   یا یجزئ یدااز جنبه

 زولی بعد ا  ه   بودم آنچه که درافغان،تاخ رخ داد  در مورد موضع حزبماخ د یمؤ

 ه چپکدم یجه رسین نتیبه اشرکت دراین جل،ات وداشتن ب ث  افغان،تاخ و از دیدار

 به  یک عامل بیرونی  یاریه پیشاپیش بن مراحل   یافغان،تاخ در گار از نخ،ت در

 نه توانایی اجتماعی موجود و ةنه زمین  جریاخ حاکمی تبدیل شده که به دیچ وجه 

 جامعه نی،ت. پاسخگوی نیازدای روز حاکماخ  ردبراخ و

آخ  افغان،تاخ درکه ردبراخ  دایینزدیکی و دات ت تاثیر م بت خوب من واقعا

 ان،اخ ب،یار واقعا سلطان علی کشتمندشخصیتی مثل  گرفتم. موقع داشتند قرار

مهماخ کرد.منزل  را منزلش ما شبی در کشتمند .نجیب ژنرالدمین  یا شریفی بود.

ای انداخت که ماخودماخ خانه به یاد ای بود که مراخانه بود. ایفقیرانه ب،یار ب،یار

رفت وکف آخ درکرمانشاه درل  عاشوراخ داشتیم که پله می خورد پایین می

وسطش یک  قلوه قلوه سن  و  دای تراشیده نی،تمنظورم این سن  سنگفرش بود.

 آمد می وقت دم سیالب در حیاط خیلی کوچکی بود و حیاط  کوچکی بود. حوض گرد

من  دند.بردای دیگر میبه پشت بام آنجا از منردبا با را ما این خانه پرمی شدازآب.

حقیر ل   ةدماخ خان درست به یاد شدم  کشتمند سلطان علی ةوقتی واردخان
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یک  و حوض یک فرش پهن کرده بودند کنار کرمانشاه خودماخ افتادم. «آبشوران»

 روشن بود. امپاچراغ 

ش امنیتی عمدا خامو م،ئلهبرق آنجا چگونه بود؟آیابه ل ام  م،ئلهدانم من نمی

ود کافی نب  اینکه طوری بود که نوبت خاموشی آنجابودوانرژی به انداز یا  کردندمی

 !مدام داشته باشند که برقِ 

 و کشتمند حوض گااشته شده بود. کنار ای یک چراغ امپابه درحال ل  دره

 ما و شدند پا . آوردندآنجا را که ما بودند. دم آنجا ببرک برادر و کارمل ببرک

وگفت که  کارمل ببرکبه  کرد رو کشتمند سلطان علی جا روی فرش نش،تیم.دماخ

مرت  دم  ماه آوردید و مرداددر  رادراین فصل   عموییرفیق   ببین فصل گرماست

به تهراخ برش بیمار  ترسم که بیمارش بکنیم ومن می شود.برنامه برایش گااشته می

 سلطان علی! داریمنگهش می گردانیم خوب برش نمی گفت  کارمل ببرک گردانیم.

یک جایی  « ی برایش نگاارند.ارفقا برنامه ورم این بود که فرداظمن نه »گفت خندید و

دوایی  جای خوش آب و ظادرا کابل  ةحوم   که من یادم نی،ت اسمی برد   د،ت

کابل  از ند که اقالابگار  روز را در آنجا  آنجا رفقا ببرند را عموییگفت رفیق  د،ت.

 یک دوای خوبی دم استشمام کرده باشد.

ابتدای  یک مقدار سالم سالم سالم و آمد. نجیب دماخ موقع زن  زدند  در

خ داده که خیلی خیلی ر آنجا حوادثی که اینجا و  دربار ص بتش گزارشی ارائه داد

ین فرداصبح گزارش این م،ئولاشاره کرد که و   درگیری ساده بوده عمیق نی،ت و

 ةگفت که بناشد فردادم برنام ببرکبعد  رسانند.می وییعمحواد  رابه نظررفیق 

چه ک،ی سالمتی    نه»شنید گفت نجیبوقتی  کابل باشد. ةرفتن به حوم عموییرفیق 

ولی  کنم  تضمین میامالً ککنم.درکابل من تضمین می کند؟من که تضمین نمی را او

 دواخوری  یآنجا برارفتن رفقای خودماخ به   دربار! کنممن تضمین نمی   آنجا برود
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درجای کابل این خبردا  خوب است. قشن  دم د،ت. بروند. بروند  خوادندمی

 و!  تامین شود مهمانی داریم که امنیتش باید صددرصد ولی مات... یامن باشد. تواندمی

 « کنم.تضمین نمی صددرصد آنجا من امنیت را در

خیلی  کرد.یت میم،ئولخیلی اح،اس  نجیب درنتیجه این برنامه به دم خورد.

خیلی خیلی ! خیلی خوشم آمد ل ام مناسباتشاخ دم واقعا از و ان،اخ دقیقی بود

مااکراتی  یریزهمحمد  و نورنورمحمدمثال وقتی که  رفیقانه بود واقعا. دوستانه و

ی که ن،بت به دم نشاخ ینزدیک ةبا دم م،ائل تشکیالتی حزب داشتند   دربار

من دقیقا اح،اس می کردم که زیراین ظادر خیلی رفیقانه  صمیمیت وجود  دادند می

دم دور  از که اینها شودای سب   میکه مواضع ویژه چرا! نگرانی وجوددارد! ندارد

 اح،اس یگانگی کنند. اینهاه ک نتوان،ته فراموش بشود شاخ دنوزگاشته ای؛ باشند

 اصوا یا بودند «پرچم»حااآیا به علت اینکه درسه متعلق به  -ولی این دو سه نفر

خیلی خیلی  و نداشتند اصال حالت ردبراخ یک جامعه را -تکلف بودمنششاخ خیلی بی

ام رفقا درتهراخ من شنیدهه موقع شام گفت ک کارمل ببرککه  آنجا تا؛ خودمانی بودند

من که ه البت»گفتم  ددید مادم بگوییم عموجاخ؟اجازه می«عموجاخ» گویندمی به شما

نزدیک  این قدر واقعا  این طوری بودند « کند.درکس خودش تعیین می ام تعیین نکرده

 !خودمانی و

 چک اسلواکی  قای شوروی برای دیدخ بردندکه رف را ما به درحال چندجا

نمادین ة که جنب کرده بودند دایی به اینهاکمک   یخارج حتی مغول،تاخ له،تاخ 

چه  یک ان،تیتوی تکنولوژی به وجود آورده بودندکه درآنجا  مثال برای اینها داشت.

  کراتیک داده بود.وآلماخ دم دمه را آاتی که آنجا بود بنای آخ وچه ماشین

   ساخته بودند معماری خاص خودشاخ با داله،تانی یک م له را

این  با قشنگی بود.م لة خیلی خیلی  دایش و...که درکابل کامال متمایز بود.بندیکوچه



  

441 

 

یعنی رعایت سنت شرقی ! خیلی قشن  بود   آجردای بهمنی دم درست کرده بودند

 گرفته بودند. به کار ضمن اینکه مصالح خاصی را راکرده بودند 

ساخته شده بود وسالن  داجان  شوروی که از ان،تیتوی علوم اجتماعی بودیک 

ل،تاخ و...داشت. واشاره کردندبه اینکه حتی رفقای مغو آمفی تئاتر و دای متعددواتاق

افغان،تاخ ازدمین   عمد درآمد و روی دامداری کار می کنیم چوخ ما عمدتا دم 

 چوخ آنها اند دهتخصص پیدا کر آنها لبنی است و وادم گوشت و صدور دامداری و

 در اند ورستادهفتعدادی کارشناس وانواعی از دام برای ما  کنند می دم روی دام کار

 اند.ساخته دایی مطابق  روش خودشاخدامداری جادایی 

خیلی   د.ولی چنین توضی اتی دادن ؛تا دامداریشاخ را ببینیم را نبردند ما دیگر که 

دایی که کشوردای سوسیالی،تی به آنهاکرده بودند.خوب کبودند ازکم شاکر

 دان،تند.درموردشوروی که اصال موجودیت خودشاخ راردین آخ  می

 

  اد اتح این اتحاد، دیدید؟اتحاد شوروی نمی فشار ناشی از دو رااین  اتحاد شما

 صوری بودکه تاکید می شد؟

 

  شوروی.کوششی برای یگانگی بود  نه فشار ات اد 

 این نبود انجام گرفت. داتوسط شوروی  امین اهللحفیظساقط کردخ حکومت 

 «پرچم»ین م،ئولبلکه درواقع تمام  کودتایی کرد؛ امین اهللحفیظعلیه «پرچم»که

 نجات دادند. را اقدام کردند واینها بموقعدا اعدام بودند وشوروی ةدرزنداخ ودرآستان

نبش جبیش ازاینکه به سود   باقی ماندخ ارتش سرخ درافغان،تاخ  اما به گماخ من 

 از تاثیرات منفی که روی حاا صرف نظر! انقالبی افغان،تاخ باشد  به ضررش بود

گااشت  به عنواخ یک ارتش اشغالگر ممکن اش میآوازه نامش و خود ارتش سرخ 

 شود.بتبلیغاتی علیه آخ  بود
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در گاشته باایش  عناصر گروه خلق اگریا  «خلق حزب» واقعیت این است که در

ک،انی که دربدنه بودند یک دسته نیرودای چپ  داشتند  ینیّمع دایاحیانا واب،تگی

 دمین جوری به علت اینکه اینها آموزش می دیدند. باید خوب اینها ولی افراطی بودند.

 به آنها  یک رشته چیزدا سشاخ بودندأر نامی در جلیلیرفیق  نامی  امین  اهللحفیظ

که  جال  اینجا بود آخ موضع قرارگرفته بودند. در آموزش داده بودند واینها

 .اما.. شوروی بودند دم طرفدار مثال اینها! مائوئی،ت دم نبودند

 

    روی کودکانهچپ. 
 

 پایرش عضوازنظرمااین  معیار»گفت  جلیلیوقتی که رفیق !  چپ روی کودکانه

من به اوگفتم  « د!لنینی،م راقشن  بدان  است که طرف  کمونی،ت باشد  مارک،ی،م 

شرط  لنینکه داوطل  عضویت این را ازکجابداند؟ازل ام تاریخی آخ موقع که 

اختالف  دوم مطرح کرد   کراسی خودش  در کنگروعضویت رادرحزب سوسیال دم

 باید گفت که این سه شرط را لنیننظردیگری داشت. ولی  مارتوفمثال  پیش آمد.

مبلغی دم به عنواخ حق  داشته باشد وقبول  مرت  شرکت کند برنامه را داشته باشد:

 را داحزب آموزش در بعد و سازماخ بداند. با خودش را که پیوند عضویت بددد

 کم کم فرا  خواندمی فالخ کتاب را  خواندیم رسد به دستش می «ای،کرا» ببیند.

مراحل  کند.راطی می  یقدوادار یزانبه دمین علت دم مراحل سمپاتی گیرد.می

  رسد.عضویت میمرحلة به  تا کندراطی می آزمایشی

و حاا اینجا  .این سل،له مرات  است ةبرای گاراندخ دم این مراحل برای چی،ت؟

 ةچپ روانتند و   و حاد جور عملکردشاخ دم آخ از اول چنین سخت گرفته بودند و

داخل این مجموعه افرادی د،تندکه  در د،تند  عناصری که آنجا  خوب ! احمقانه بود
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ه دماخ کنیمضافاً ا تربیت کرد. را باید اینها اند ویک باوردایی آمدهبا  برای کارکردخ و

 شور ...ک کینگرش حزب واحد در 

 مااکراتی دم که باید افغان،تاخ می دیدم   دیدم. و واقع آنچه که من بای،تی در در

 بر بکنم  نهایی رادم که بای،تی پیدا آخ نظر و . انجام داده بودم   دادمانجام می

   کارمل ببرک دفتر در دا  پیداکرده بودم.آخرین دیدارو  ص بت اساس دمین دیداردا

خصوصی بین من و او انجام گرفت و  دماخ طورکه ازمن خواسته بودکه درچه نظرم 

 : اول گفتم ةدرجدر  گااشتم. درمیاخ میاخ بگاارم  در بود با او

  درواقع یک وحدت صوری است کنیدبرآخ تکیه می به نظر من این وحدتی که شما

دایی که یک،اخ شده باشد.آخ ح،اسیت بدوخ اینکه آخ مبانی اساسی عقیدتی شما

 داای بین خلقیدارد. یک نگرانی عمده به گماخ من دنوز وجود ن،بت به دم داشتید 

حتی از   یک تصفیه د،تندکه این تصفیه  انتظار آینده در که در دارد وجود

دای تواند حتی تصفیهنه تنها اخراج ازحزب   بلکه می  شد دایشاخ اح،اس میص بت

  افغان،تاخ این گونه م،ائل خیلی سابقه دارد. در چوخ ظادرا! فیزیکی باشد

افغان،تاخ به گماخ من جایگاه خیلی خیلی م دودی  ةحزب درجامع اصوا بعد

 دا ادامه دارد.عدم آرامش وا افغان،تاخ رادیدم این انفجارد ةدارد.آخ جورکه من نقش

د طی این مدت دولت دنوز  نتوان،ته در بخش اعظم افغان،تاخ این آرامش را به وجو

رصد توجه به اینکه د با و موفق نبوده بیاورد. درشهردا موفق بوده ولی در روستادا

جمعیت شهرنشین درصد  و دددروستا تشکیل می قابل توجهی از افغان،تاخ را

و  .خودتاخ دمراه بکنید با ناچیزی راتشکیل می ددد یعنی شما نتوان،تید اکثریت را

ش نگه دارد.که به گماخ من این خود را شما این شده که ارتش سرخ بیاید راه عالج

ی برسندکه خودشاخ روی پا ردم افغان،تاخ باید به این باورم!  زدر وحشتناکی است

 خودشاخ د،تند.
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و  سرنوشت خودشاخ نشوند   مردم کشوری خودشاخ تعیین کنند اگر واقعا

  اجتماعی  -ترین شکل اقتصادیپیشرفته شاخ به آخ درجه نرسدکه بهترین وآگادی

 ند.ک قبرایشاخ خلآخ را  تواندنظام اجتماعی راخودشاخ تعیین کنند  دیچ نیرویی نمی

وجود آخ جامعه به در را  ایویژه  مقاومت بشود  به عکس اگر کوششی دراین راستا و

 که در چیزی بودن ای و! بود نخوادد دم پایرا که حتی م،ائل منطقی را آوردمی

 افغان،تاخ به وجودآمده بود.

ین ااین جامعه  در وان،تندت  آخ دسته  این دسته دای مختلف مجادد این گروه چرا

 .کاردای خوبی انجام گرفته بود شهردا در حال آنکه واقعا و بشوند؟دار ریشه جور

غیرضروری  دای بیجا ویک سل،له خشونت با روستادا فعالیتشاخ درگر آغاز اینها

  یومثل یک مواقعاً  . که برای یک چنین ت ولی آماده نبود یاجامعه دمراه شده بود.

   داشت اصال طعم خوبی نخوادد! برسانیدشد یبخوادنارسی که به زور حرارت 

 خوش طعم نخوادد بود.

کراتیک خلق وحزب دم»دای تشکیالتی خود چه درباره کاستی  مجمو  در

 چه برای دویت م،تقل تبعی آخ  آثار و آنجا ارتش سرخ در چه حضور  « افغان،تاخ

 من انجام درگونه کاری را   ارتش سرخ خودچه برای  کشوری به نام افغان،تاخ 

 شدخ از دور یک مقدار« انترناسیونالی،م» ت ت عنواخ مصالح یک ملت  خارج از

  دانم.مادیت واقعی انترناسیونالی،م می

کل شاگرچه  سابقه نی،ت.درجنبش کمونی،تی جهانی چنین برداشت اشتبادی بی

شادد یک  احزاب چپ دم ما خود ةرابط در اصوا بینید.افغان،تاخ می دررا بارزش 

ام که شاید من درحزب خودماخ دم شاددیک چنین ب ثی بوده ایم.چنین بینشی  بوده

                                   بپردازیم.                                              م،ئلهبعدا به این 
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 ه رفته بودم مراجعت کردم.دماخ م،یری ک از م،افرت من پایاخ گرفت. خوب 

  مجددابه دیدار من آمد سیمونینکو توقف داشتم  م،کو دتل اکتبر درشبی که در

البته باآخ   دای آنجا پرداختم  ای کاستیپاره وقتی که به ذکر  نظرم را خواست

ص بت  «کراتیک خلق افغان،تاخوحزب دم»  دربار کارمل ببرکتفصیلی که برای 

وحدت واقعی   من نه وحدت  گفتم به نظر   ص بت نکردم سیمونینکوبرای  کردم 

 واقع این حزب را در! موقعیت م،لط یک حزب حاکم است در نه حزب آنجا است و

دم  شوروی  ات اد دم به ضرر آنجا  در را شما من حضورو  ایدهداشت نگه آنجا شما

 ! دانمبه ضررانقالب افغان،تاخ می

درواقع  « .شویماین بخش نمی وارد ما دیگر» گفت یکباره سیمونینکوبودکه  اینجا

که من به دمین  رسدبه نظر می»من لبخندی زدم وگفتم !! نشوید وارد دیگر یعنی شما

 « !انجام دادم را علت این سفر

 !نبود من دیچ خوشایندخوب برای  

 

 ؟سیمونینکو رفتار 

 

 .درگز درگز  پایرای این نو  روابط نی،تیم. ما اصال این نو  رابطه! 

 فوپاناماری با  رفیقانه  خیلی خیلی دوستانه و   کیانوریدردیداری که به اتفاق 

 شودنمی آخ مقدار   گفت شودمی این مقدار» که دیچ ص بتی این چنین نبود داشتیم 

ک،ی این   ک،  اجاز با ما «!اجازه ندارید این مقداراجازه دارید آخ مقدار» یعنی« گفت

 انترناسیونالی،م  المللی روابط بین به ن،بت ما نگرش حداقل کنیم.نمی برقرار را روابط

 باورماخ این چنین بود. این چنین بوده و  احزاب  ةرفیقانروابط 

مهاجرت  در رفقای حزبی ما گاشته رفقای ما  در که احتماا من استنباطم این شد

المللی بینة شعب سیاستِن یانه اینکه    هاننتیجه ای در  نیاز داشتند به خدمات این رفقا
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اندکه این خودشاخ دیده در بلکه این کارمنددا است  شوروی  حزب کمونی،ت ات اد

 بکنند. رفتار پیدا و جورحالت آمریت و...

درمیاخ  کیانوریرفیقماخ  با بعددا  وقتی دم آمدم  من برداشت خودم این بود.

 کرد  سیمونینکوای که این اشاره ازمن گفتم  کیانوریصری ا به رفیق و  گااشتم

 مورد این است   دارید؟اگر دااین با آیاواقعاشمااین گونه روابط را! دیچ خوشم نیامد

   دارد موقعیت خودش را  دارد استقالل خودش را ایران ةحزب تود! اعتراض است

کمونی،ت ات اد شوروی بدوخ است.حزب  بزرگ احزاب برادر  درچارچوب خانواد

نگرش    است به علت اینکه تجربیاتش زیاد «بزرگ» تردید حزب بزرگ برادرماست.

اطالعات  و کندجهانی عمل می ةاصال چوخ درعرص  .یقجهانگلوبال؛ تری داردوسیع

 در است  متکی به اطالعات بیشتر و تردایش دقیقطبعا ت لیل کند بیشتری ک،  می

ردایی  منافع ملی خودماخ  برای کشور خودماخ  اینکه...به درحال مانه  این حد.

 تجربیات جهانی حزب کمونی،ت ات اد از خودماخ مبارزه و زحمتکشاخ کشور

  کنیم.شوروی استفاده می

 سیمونینکوولی مطمئن باش  ! است این طور حتما   عموییبله بله رفیق »گفت

 کرد.  دفا  او به درحال از « دم رفیق خوبی است و... او نبوده.منظورش این 

 بود و نظرش این طور حتما سیمونینکوگویم حاا من به ضرس قاطع نمی

در  دانظامیانی که سال به علت اینکه ما یک مقدار شاید برداشت من ص یح است؛

 حزب  بعد دم در ای داشتیم وویژه ةروحی و بودیم  ایران ةحزب تودسازماخ نظامی 

به  کردند می زیاد رعایتماخ را واقعا گرفتیم  ردبری حزب قرار اینکه در پس از

یک موضع  از کردم او یک حالتی پیش آمده که فکر نظراتماخ توجه کافی می کردند 

 بیاخ کند. برتری خواسته یک چنین چیزی را
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 ث ب وارد بود. واکنش ایشاخ دم دمین طور بود  برداشت من این طور  الیایعل

دشواری  اینکه یک چنین سفر از کرد تشکر خوب خیلی اظهار نشدم و جزییات دیگر

دم  دای دیگرکانال از استفاده کردیم  دم بهره گرفتیم و ما و مت مل شدید شما را

 رسید. دایی خواددگزارش به افغان،تاخ  به ما م،افرت شما  دربار

ه شوروی ک ات اد چه عوامل خود و چه رفقای افغاخ خودشاخ دم آنجا  افراد طبعا

 داد. گزارش خوادند دااین ص بت  دربار بودند  آنجا

 فروغیانکراتیک به اتفاق ودماخ م،یرآلماخ دم از من درشوروی کوتاه ماندم و

 ةکه خوب جل، کیابه ایراخ آمدیم. فردایی که رفتم دفترحزب تلفنی زن  زدم به رفیق 

گفت  کیارفیق  . ارائه بددم را سیاسی راتشکیل بددیدکه من گزارش سفر دیئت

 به من گفته  جریاخ م،افرتتاخ و...را آمده و فروغیان! عموییاحتیاجی نی،ت رفیق 

 حضورنداشته مضافا گفتم که خوب تعدادی جل،ات بوده که فروغیاخ نیازی نی،ت.

آخ چیزی    نه نه» گفت سیاسی بای،تی ازاین مطل  مطلع بشوند. دیئتاینکه رفقای 

 من دم حقیقتش راحت از « .لزومی ندارد دیگر به من گفت  فروغیان   که ازم بود

 !روی قضیه گاشتم
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