صبر تلخ
ِ
تاریخ شفاهی چپ ایران

گفتگو با محمدعلی عمویی
درباره

حزب توده ایران
۱۳۵۷-۱۳۶۲

(جلد سوم)

ویراست نخست

Bitter Patience
Oral History of the Iranian Left

Conversation with Mohammad Ali Amooi
About the Tudeh Party of Iran
1979-1983
(Volume 3)
First Edition, 2020
Publisher: Nashre Valeh, Berlin
Price: €20 ($22)
ISBN: 978-1-7923-4270© Nashre Valeh, All Rights Reserved

صبر تلخ
تاریخ شفاهی چپ ایران

گفتگو با محمدعلی عمویی
درباره حزب توده ایران
۱۳۵۷-۱۳۶۲
)(جلد سوم
۱۳۹۹ ،ویراست نخست
 برلین، نشر واله:ناشر
) دالر۲۲(  یورو۲۰ :بها
۹۷۸-۱-۷۹۲۳-۴۲۷۰-۷ :شابک
.حق چاپ برای نویسنده و ناشر محفوظ است

فهرست
فصل

موضوع

صفحه

جلد ۳
۲۲
۲۳

بهانههای سرکوب
شبکه مخفی و نظامی ـ جنگ ـ ادعاهای کوسیچکین
نفی ترک وطن

۷۸۱
۸۳۳

۲۴
۲۵
۲۶
۲۷

سرکوب
بازداشتها
بازجوییها و  ...اتهام جاسوسی
بازجوییها و  ...اتهام کودتا
مصاحبههای اجباری و  ...جانباختگان

۸۸۳
۹۱۷
۹۵۷
۹۹۷

۲۸

سخن پایانی

۱۰۵۷

Iو

II

حزب و خانواده
مصاحبه با همسر محمدعلی عمویی

۱۰۷۳-۱۱۳۱

نمایه

۱۱۳۳-۱۱۴۵

22

بهانههای سرکوب



جلسه دیگری از تاریخ شفاهی را در خدمت آقای عمویی هستیم.

83/6/17

آقای عمویی ! تا به حال انتقاداتی که از طرف ما از حزب و رفتارش  ،یا از خود شـما
به عمل آمد و این پرسش و پاسخی که صورت گرفت  ،از موضع چپ بـود ی نـی از
این موضع بود که چرا رفتارهای رادیکالتری انجام نشد.
چند تا سؤال هم هست که میتوان از موضع راست مطرح کـرد ،از موضـع جمهـوری
اسالمی و از موضع منتقدینی که رفتار حزب را  ،حتی دچار چپ روی میدانند ،یکی از
این انتقادات این است:
مگر قرار نبود که حزب انقالب را تایید بکند و تایید کرده بود و کامال ف الیتش علنـی
باشد و به صورت یک اپوزیسیون قانونی باشد ،چرا حـزب یـک شـ به مخفـی و یـک
ش به نظامی داشت؟



بله  ،در این زمینه ما بارها اشاره کردهایم به اینکه تجربیات تاریخی درسهایی بهه

مبارزین میدهد که اگر از این درسها استفاده نکنند  ،در واقه هاهاخ مهامی او یهه را
دارند که پیامدهایش هم طاات جبراخ ناپذیری است!
مسئله حفظ سازماخ مخفی و نگهداشتنش در یک بعهد نسهبتا موهدود،بر پایهه ایهن
منطق استوار بود کهه هاهواره مطهر کودتها و مطهر تاییهر اووهاد وجهود دارد! اگهر
میبایست حزب فعا یت علنی داشته باشد( ،که داشهت  ،و بهه جهد ههم معتوهد بهود کهه
بایستی این فعا یت علنی را به ماطر برد بیشتری که دارد  ،تهداو ببخشهد ،و کهار یی
فعا یت علنی را اصال قابل قیاس با ،صرفا فعا یت مخفی  ،نایدانست؛) امها ایهن بهه خ
معنی نبود که بخش غیر علنی را به کلی حذف بکند؛ چرا که بهرای خ روز مبهادا نیهاز
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داشت که حداقل رهبری حزب  ،بخش انتشارات و تبلیاات  ،موداری وسایل تکثیهر و...
را نجا داشته باشد که هااخ موق بتواند مبارزه را علیه کودتا ،علیه هر گروه ماصهی
که مواسته باشند دستاوردهای انوالب را به مطر بیندازند ،تداو بخشهد و افشهاگری
کند تا زمانی که بتواند تجدید سازمانی بکند.
حزب تجربیاتی از هااخ اوامر دهه هزار و سیصد و بیست داشهت ،پهیش از اینکهه
حادثه  15بهان رخ بدهد ،حزب کامال واقف بود کهه رییهم شاهنشهاهی بهه مصهو
جناح هژیر ،در صدد غیر قانونی کردخ حزب هستند و پی بهانه می گردند! حتی هژیر
رساا هم برای نیاه قانونی کردخ حزب پیشنهاد میدهد! حزب از هااخ زماخ  ،به یهک
هیئت ماموریت میدهد که تدارک کار مخفی را ببینهد ،و از هاهاخ ابتهدا ههم یهک حلوهه
نسبتا مودودی نزدیک به  1500-1000نفر را در نظر گرفته بودند که توریبها شهنامته
نشده باشند .اینها کاتر در علن بودند.
به هر حال حزب خ استخواخ بندی اصلی فعا یت غیر علنی را پیشاپیش پیشبینهی
کرده بود؛ به هاین علهت ههم وقتهی کهه  15بهاهن رخ داد و عهدهای از رهبهراخ حهزب
دستگیر شدند و میلی از کادرها و فعا ین را گرفتند ،حزب در فاصله کوتاهی توانسهت
فعا یت غیر علنی مودش را ساماخ بدههد! ا بتهه ابتهدا موهدود بهود و بعهد رفتهه رفتهه
گسترش پیدا کرد تا اینکه وقتی به غاز دهه سهی رسهید ،کهامال تجدیهد سهازماخ داده
شده بود.
ابتدای انوالب هم هاهین نظریهه وجهود داشهت و حفهظ «سهازماخ نویهد» و تجدیهد
سازمانی خ  ،به صورت یک سازماخ مخفی که تامین کننده مانههای امهن و در عهین
حال نگهدارنده وسایل تهیه و تکثیر اعالمیه باشهد ،مهورد توجهه رهبهری حهزب قهرار
گرفت.
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ابتدا نظراتی وجود داشت دال بر اینکه اصوال «سازماخ نوید» علنهی بشهود .امها در
رهبری حزب به جد این نظر وجود داشت کهه مها حتاها نیازمنهد یهک سهازماخ مخفهی
هستیم! نایمواهیم کار مخفی بکنیم ،نایمواهیم کار غیهر علنهی بکنهیم  ،نایمهواهیم
کار غیر قانونی بکنهیم! حتهی ایهن مطله را بها مهود مسهئوالخ مالکتهی ههم در میهاخ
میگذاریم!
موردی هم در این راستا پیش مد که پس از مسافرتی که من به افاانسهتاخ کهرده
بود  ،در مراجعت از نجا  ،به یاد دار هنوز نرسیده بود  ،دیهد رفیهق کیانوری از
دفترش به دفتر من زنگ زد که کار وروری پیش مده است! من هم رفتم و گفتند کهه
ریخته اند به یکی از مانههای سازماخ مخفی «نوید» و تاها ماشهین التهی کهه بهرای
روز مبادا نجا انبار کرده بودیم ،استنسیل و ...را برده اند.





این همان خانه مهدی پرتوی بود؟

بعدها از این مانه استفاده کرد .واقعا نکته جا بی است!! این مانه یکی از مانهههایی

بود که برای حفظ و نگهداری وسایل  ،پیشبینی شده بود و ظهاهرا بههههای سهازماخ
مخفی مد و رفت های نامناسبی به نجا انجا داده بودند! به هر جهت  ،کایتهه انوهالب
غرب تهراخ توجهش به نجا جل میشود و می روند نجا و هاه وسایل را میبرند.
این گزارشی بود که قای کینوری مطرح کرد و گفت که حاال باید چه کنیم؟! گفتم
« میلی ساده است باید مراجعه کنیم و اینها را بخواهیم و صریوا هم عنهواخ کنهیم کهه
بله ما اینها را برای روز مبادا نگه داشته بودیم » .گفت پس مهودت ایهن کهار را انجها
بده!
من هاراه یکی از بهه هایی که عضو سهازماخ مخفهی بهود و بهرای تعیهین تکلیهف
مده بود ،رفتهیم کایتهه انوهالب مرکهزی در میهداخ بهارسهتاخ کهه در خ زمهاخ بانرر
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مهدو کنی برادر مهدو کنی معروف  ،مسئو یت نجا را داشهت .واقعها وقتهی رفهتم،
طرف حیرت کرده و چشمهایش گرد شده بود!
گفتم :من صاح

خ وسایلی هستم که مامورین شاا وبط کردهاند!

گفت  :شاا کی هستید؟
گفتم «من فالنی ،عضو کایته مرکهزی حاب وار

ایارا هسهتم » .بهاز چشهاش

بیشتر گرد شد! گفتم «بله قا».
گفت  :برادر فالنی ! پیش قای عمریی باشید!
یعنی من در نرو ! من مود به پای مود

مد  ،کجا در برو ؟! رفت و دید چنهد

نفر مدند و گفتند «بفرمایید! » ما را از حیاط تا دامل سا نی بردند ،یک نفر از پشت بهه
چشمهای ما چشم بند زد و ما را در یکی از خ سوراخهایی که در سا ن درست کرده
بودند نشاندند!
با تعداد زیادی پارتیشن سا ن را به قساتهای کوچک توسیم کرده و بهه صهورت
سلولهای کوچکی در ورده بودند و در هر کدا یکی از این صهند یهای مخصهو
امتواخ را گذاشته بودند.
نجا ما را نشاندند .گفتم چه کار می کنید؟ من با رئیستاخ کار دار  .گفت :صهوبت
نکن ،صدایت در نیاید ،اینجا نباید بلند صوبت کرد!
ما چند دقیوه ای منتظر ماندیم ،دیدیم مبری نشد ،مثل اینکه رفتهه بودنهد تهدارکات
ببینند و بازجو بیاید .بلند شد چشهم بنهد را بهاز کهرد و راه افتهاد  ،گفهتم :ایهن چهه
ووعی است؟! من کار دار .
یکباره یک نفر از دور پیدا شد به اسم میرلرحی -هاهین کسهی کهه االخ در وزارت
کشور قای خنومی است -مد و دست اندامت گهردخ مهن و روبوسهی کهرد و گفهت :
قای عمریی چه شده است؟
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گفتم :قا من کار دار  ،مراجعه کرد  ،مهرا وردنهد اینجها ،شهاا بها ههر مراجعهه
کنندهای این طور رفتار می کنید؟
گفت  :ببخشید ! حتاا اشتباه شده اسهت .گفهتم  :یعنهی چهه  ،حتاها بایهد ههر کهس
شنایی داشته باشد که رفتار مناسبی داشهته باشهند؟ مهر ایهن چهه رفتهاری اسهت؟!
هرکسی که متهم نیست! مجر نیست!
به هر حال ما را برد به دفتر و وان عذر مواهی ،شرود به احوال پرسهی از رفوها
کرد :قای بنررزا

حا شاخ چطور است؟ قای حجار چطهور هسهتند؟ و در نهایهت

گفت کارتاخ چیست؟
گفتم :قا جاخ ما با توجه به اینکه انوهالب هاهنهاخ در معهرط مطهر وهد انوهالب
است ،بارها و بارها گزارشاتی داشهتهایم در مهورد فعا یتههای بختیانی ،فعا یتههای
آیینون ،اصال گزارشات صریح داشتهایم که هاین کنار دریاچه واخ ،افسراخ بازنشسته
را جا کرده است و قصد هجو به ایراخ را دارند ،حاال اینکه یا این بلهوف باشهد یها
واقعیت داشته باشد و عال بشود  ،مسئله دیگری است؛ و ی ایهن واقعهی اسهت و ایهن
گزارش صوت دارد .یا خ پنلیببن  ،در غرب ایراخ عینا هاین مسایل وجود دارد و به
این ترتی ما فکر میکردیم اگر احیانا چنین اتفاقی رخ بدهد  ،هاه امکاناتااخ بیهروخ و
علنی نباشد؛ چهار تا زیراکس  ،چهار تا استنسیل داشته باشهیم کهه بتهوانیم چیهزی را
چاپ کنیم و ...شاا هم باید این کار را بکنید! شاا ههم بایهد مکاخههایی را تهیهه کنیهد ،
چاپخانهای و ...با توجه به امکاناتتاخ  ،اگر ما چهار تا ماشین استنسهیل داریهم  ،بهرای
رویارویی با این مطا

 ،شاا باید چاپخانههایی حسابی را داشهته باشهید کهه مخفهی

باشند.
و گفتم :طفا ماشینهای ما را پس بدهید!
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گفت با کاال تاسف نای شود! کاش دیش
زیر دست الجری

مده بودید؛ دیش اینها رفته اوین و از

هم به این سادگیها نایشود در ورد!

موب  ،واقعا هم هاین طور شد و مثل چیزهای دیگهری کهه بعهدا قایهاخ مصهادره
کردند ،این ماشین الت هم از دستااخ رفت.





آدمی هم در این جریان دستگیر شده بود؟ یا فقط ماشین آالت رابرده بودند؟

نخیر فوط ماشین الت را برده بودند .



گفتید رفت و آمدهای نا مناسبی انجام شده بود ،ی نی زیاد آمد و رفت کرده بودند

یا اینکه اتفاق خاصی افتاده بود؟


بیاحتیاطی کرده بودند .ظاهرا باید کاری کرده باشند ،دقیوها ناهی دانهم چهه کهاری

کرده بودند،اما هاین قدر که مامورین به مانهای جل بشوند ،یا بایستی توسط کسهی
و رفته باشد ،یا رفتار مراجعین ناشیانه بوده که جل توجه کایته را کرده است!
و این هااخ مانهای بود که بعدا ،وقتی حزب خ «گروه ماد » را دسهتگیر کهرد ،قهای
پرور «ماد » را به این مانه برده بود! یعنی مانه ای که قهبال کایتهه بهه خ مراجعهه
کرده و ماشین الت را برده بود!!
ببینید ،اینها قرائنی است که وجود دارد ! مهن هاهواره میلهی سهعی دار بهر اینکهه
اتهامی  ،خ چناخ که پاره ای به طور قط و جز میزنند ،وارد نکنم .بر مالف کسانی
که میلی راحت میگویند که پرور سازماخ مخفی را و داد و هاکاری میکرد...
بله  ،نهه که مربوط بهه بعهد از دسهتگیری اوسهت  ،قطعهی اسهت و شهکی در خ
نیست! و ی قبل از خ را فوط قرائنی داریم .من طبق این قرائن ،ذهنم بهه ایهن معطهوف
است که احتاال هاکاری قای پرور با دستگاههای اطالعاتی وجود دارد! اما ایهن را
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به عنواخ یک حکم قطعی و مسلم  ،به هیچوجه ادعا نایکنم! این هم یکهی از خ قهرائن
است! موب  ،مانههای دیگری هم بود  ،چرا باید خن م را بعد از دستگیری جایی ببرند
که یکی دو ماه قبلش کایته ریخته نجا و وسایل را برده است؟!
منطق ما برای حفهظ یهک کهار غیهر علنهی  ،در واقه در ایهن چهارچوب بهود .فکهر
میکردیم که حداقل برای خ مراحل او یهای که یک کودتا رخ بدهد ،مها چنهد تها مانهه
امن مواهیم داشت .بگذریم از اینکه اعضای حزب ،اعضای ساده حزب  ،هایشه مهاده
بودندکوپل (هاخانة موافظ) رفوای مخفی بشوند؛ اما کسانی که فعا یت علنی کرده اند،
طبعا منز شاخ امنیت چندانی ندارد!
حتاا مانه امن وروری است و به هاین علت هم این مانهها حفظ شده بود و پس
از وربه اول هم که به حزب وارد شد ،بخش قابل توجهی از رهبری حزب ،کهه هنهوز
دستگیر نشده بودند ،در مانههای امن سازماخ مخفی قرار گرفتند .منتها چگهونگی هو
رفتن نها و گرفتار شدخ بویه شاخ در اردیبهشت ماه سال  ،1362مسایلی است که بهه
مدارک بیشتری برای فهایدخ نها نیاز است.




ریاست بخش مخفی را چه کسی بر عهده داشت؟ و از چه تاریخی؟

فکر میکنم درست هااخ زمانی که مهد پرور از زنداخ زاد شد  ،این مسهئو یت

بر عهده حیدی مهرگن (یحمن هنوفی) گذاشته شد.




از طرف هیئت دبیران بود یا خود آقای کیانوری ت یین کرد؟

قای کینوری تعیین کرد .اصال ما بنا نداشتیم کل رهبری از کهار سهازماخ مخفهی

اطالد داشته باشد .نظر بر این بود تها نجهایی کهه ماکهن اسهت  ،اطالعهات موهدود و
مودودتر باشد و تعداد بسیار کاتری مطل باشند .و در این راستا  ،از رهبهری حهزب
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دو نفر را مجاز می دانستیم که بهه ایهن مسهئله اشهراف داشهته باشهند ،یکهی مسهئول
تشکیالت کل بود یعنی قای جراوشیر و یکی هم دبیر اول حزب بود.


چرا این مسئله را بهجای اینکه در دست دبیر کل متمرکز بکنید  ،به کس دیگری

نسپردید؟ میدانید کارهای زیادی در دست دبیر کل است ،اولین کسـی کـه در حـزب
سراغش میآمدند ،آقای کیانوری بود  ،ی نی بیشترین خطر متوجه ایشان بـود! بهتـر
نبود که یکی دیگر از اعضای رهبری حزب در ایران این مسئولیت را بپذیرد؟ یک نفـر
که با کار نظامی و کار مخفی بیشتر آشنا باشد؟ تا آقای کیانوری که اکثراً در تب ید و
اکثرا علنی بوده است.


ا بته این نظر را بعهدها میلهی هها عنهواخ میکردنهد کهه شهاید اگهر یکهی از رفوهای

افسرماخ که در رهبری حزب بود ،مسئو یت سازماخ مخفی را می داشهت ،بهتهر بهود!
و ی اینها هاه داستاخهای بعد از حوادث است.
واقعیتش این است که «سازماخ نوید» پیش از انوالب با مرکهز حهزب در اروپها در
ارتباط بود و مسئو یت این امر در اروپها بهه عههده قهای کیانوری بهود .خ زمهاخ ،
تشکیالت حزب در دامل ایراخ زیر نظر مود ایشاخ عال می کهرد؛ نهه فوهط «سهازماخ
نویههد» ،بلکههه هاههه گروههههای مخفههی ماننههد گههروه «ارانههی»  ،گههروه «یوزبا » و ...کههه
فعا یتشاخ بنابر «اصل عد تارکز» بود .
پس از انوالب  ،برمی به سازماخ علنی پیوستند  ،برمهی مثهل «سهازماخ نویهد» در
واق به عنواخ سازماخ مخفی توویت شد .و شناسایی هاه اینها با قای کینوری بود.


این که کار را بسیار خطرناک میکند! آیا آن زمان انتقادی به ذهنتان نرسید؟ ی نی

در حزب ،در هیئت دبیران  ،یا حتی در یک جلسه رفیقانه  ،مطرح نکردیـد کـه بـرای
امنیت بیشتر هم که شده ،بهتر است این همه مسئولیت از کیا سلب بشود  ،مثال یکی
از رفقای افسر یا یکی دو نفر دیگر از هیئت سیاسی را مسئول این کار کنیـد؟ مطـرح

788

شد یا نشد؟


ببینید ،من جلسات گذشته هم اشاراتی داشتم مبنی بهر اینکهه نظراتهی بهرای ایجهاد

تاییرات جدی وجود داشت .موب طبعا بخشی هم معطوف به هاین تارکهز وظهایف و
مسئو یت ها بود ،چه به واظ عالکرد  ،یعنی تاییر در چگونگی عالکرد و چه از وهاظ
توسیم وظایف و عد تارکز مسئو یتها در دست یک نفر.




خوب حیدر مهرگان...

بله ،هااخطور که اشاره کرد  ،اساسا از زماخ فعا یت «سهازماخ نویهد» از قبهل از

انوالب  ،حیادی مهرگان جایگهاه ویه ه ای در «سهازماخ نویهد» داشهت  .میلهی رفیهق
فرهیختهای بود ،میلی مسلط به کار بود ! موب  ،سابوة حضورش در روزنامه کیهاخ،
میلی کاک میکرد برای وقوف بر بسیاری از مسهائل و شهناییهایی کهه بهرای اداره
«سازماخ نوید» مفید بود.
وقتی که مهد پرور از این مسئو یت معاف شد و به بخش علنی مد  ،در بخهش
تشکیالت به او مسئو یت داده شد و حیدی مهرگان مسهئو یت سهازماخ مخفهی را بهر
عهده گرفت .بعدا ما اطالد پیدا کردیم که حیدی هم تاییر کرده است! چرا؟
د یلی که رفیهق کیانوری

ورد ایهن بهود کهه :بهرای انتصهاب حیادی مهرگان بهه

مسئو یت سازماخ مخفی  ،الز بود بررسی بشود که تا چه اندازه شنامته شده است؟
و تا چه اندازه میتواند امنیت داشته باشد؟ رفوها توصهیه کردنهد از مولهی ،از منز هی،
مهرگن به سات موصدی حرکت بکند؛ و این کار انجا می گیرد و نتیجه این می شود
که توت تعوی بوده است!


عکسی را نشان آقای کیانوری می دهند که حیدر سوار ماشینی هست که سـه
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نفر دیگر هم سوار آن ماشین هستند.


بله ،ما فوط اطالد پیدا کردیم که دیگهر حیادی مسهئو یت سهازماخ مخفهی را نهدارد.

بگذریم از اینکه بعد از پلنو هفهدهم ،پروار و حیادی در یهک جلسهه هیئهت سیاسهی
شرکت کردند! چوخ به عنواخ مشاور هیئت سیاسی انتخاب شده بودند.


همان دو نفری که کمیته مرکزی اجازه داد که هیئت سیاسی این دو نفر را اضافه

بکند؟


بله ،و بعد از یک یا دو جلسه  ،رفوا نتیجه گرفتند کهه وهرورتی نهدارد ایهن هها بهه

جلسات هیئت سیاسی بیایند .و نوشی هم برای این کار ندارند.




چرا نقشی ندارند؟ جوان هستند؟

نه ،اتفاقا ما به جوانگرایی تاایل داشتیم .از این جهت نوشی نداشتند که در واق این

رفوا در روند فعا یت روزمره حزب و سیاستگذاریها نبودند و باید مدتی میگذشت تا
شنا شوند .وان اینکه هنوز به اندازه کافی اینها از سازماخ مخفی جدا نشده بودنهد،
یک رشته از کارهای سازماخ مخفی هنوز دست اینها بود.




چرا هنوز دست اینها بود؟

کار غلط! سازماندهی در دروخ سهازماخ مخفهی ،در واقه کنهد کهاری دبیهر اول و

مسئول تشکیالت کل در خ جها موجه شهده بهود کهه اینهها هنهوز یهک دنبا هه ای در
سازماخ مخفی داشته باشند و در هیئت سیاسهی ههم میمواسهتند بنشهینند ؛ کهه ایهن
اصال معنی نداشت!
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شما اعتراض نکردید؟

به هاین علت قضیه قط شد ...،بعدها ما اطالد پیدا کردیم که هن

پرور  ،بهرادر

مهد پرور بعد از حیدی مهرگن به مسئو یت سازماخ مخفهی گذاشهته شهده اسهت!
اصال شاا نای دانید این فرد ،حتی شایستگی مسئو یت یک حهوزه را نداشهت ،چگونهه
چنین کسی میتواند در مسئو یت سازماخ مخفی و سازماخ نظامی حب ور
قرار بگیرد؟! میلی حیرت ور بود ! اصال تاا کسانی که مطل شدند هن

ایارا

مسهئو یت

سازماخ مخفی را بر عهده گرفته تعج کردند!




چگونه مطلع شدید؟

در واق یکی دو نفر از رفوای سازماخ مخفی  ،به سازماخ علنی منتول شهدند و بهه

واظ ماموریتهایی که با هم این طرف و خ طهرف مهی رفتهیم ،بعضهی از اینهها درد
دلهایی با من کردند و معلو شد که هن

درچنین مسئو یتی قرار گرفته !

سال  ،1357زمانی که ما از زنهداخ بیهروخ مهدیم ،برنامهه ای در دانشهکده حوهو
دانشگاه تهراخ برگزار کرده بودند که ما چند نفر افسراخ قدیای رفتیم دیداری بکنیم...
ما میلی هم در جریاخ نبودیم که گاهانه داریم بهه اینجها ههدایت مهی شهویم؛ یکهی از
بهههای سازماخ مخفی ماموریت پیدا کرده بود کهه مها را جها بهه جها بکنهد و مها ههم
نایدانستیم.؛ گااخ می کردیم فوط صرف شهناییی کهه بها ههم در زنهداخ داشهتیم  ،و
اینکه ما تهراخ را موب نایشناسیم  ،اظهار موبت میکند و به بهانه ایهن کهه بیایهد بها
ماشینش ما را برسهاند  ،در واقه داشهت از طهرف سهازماخ مخفهی ماموریهت انجها
میداد! رفتیم دانشگاه تهراخ  ،جلو دانشکده حوو ،جاعیت انبوهی بودند و من چشام
به هن

پرور افتاد.
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اصال من نایدانستم او حزبی شده است! و او را با موو مائوئیستی میشنامتم!
در دامل زنداخ ،و در خ چند جلسهه ای کهه بهرای ایهن دو بهرادر صهوبت کهرد  ،بهه
مصو

خ جا که در مورد امتالفهات چهین و شهوروی صهوبت مهی کهردیم ،کهامال

معلو بود که اینها بعضی وقتها که من تولیلهایی میکرد  ،بخنهدهایی میزدنهد ،و
من هم در د م به اینها میمندید که فردا متوجه میشوید حق با چهه کسهی اسهت! بها
هاین موو اینها از زنداخ بیروخ رفتند!
دید دست بهه کاهر زدهانهد و جلهو دانشهکده حوهو ایسهتاده انهد و مهی مواهنهد
مودشاخ را به من نشاخ بدهند که یعنی «این ما هسهتیم کهه مهدیم و » ...و مهن میلهی
توی ذوقم مورد! و وقتی که مراسم تاا شد -یادش گرامهی! -رفیهق بانررزا
هن

گفهت

را دیدی؟! گفتم ره  ،این اداها چی بود در می ورد؟! می مواست به مها نشهاخ

بدهد توده ای شده است!...
میلی احساسات منفی نسبت به هن

در ما ایجاد شهده بهود! یکهی دو مهورد ایهن

چنینی پیش مد که میمواست مودش را به ما نشهاخ بدههد .یعنهی در عهین حهال کهه
مخفی بود  ،و ی مودش را به ما میشناساند! اصال بنا نبود مها بفهاهیم چهه کسهی در
سازماخ مخفی کار می کندو ...خ موق هم که ما هنوز نایدانسهتیم «سهازماخ نویهد»
چگونه وجود دارد؛ هنوز رفوا از اروپا نیامده بودند و فاصله بین زادی مها و انوهالب،
چند ماه بود .در واق کارهای دیگری بود که باید انجا می دادیهم و اصهال ربطهی بهه
سازماخ مخفی نداشت.
فوط یک بار چیزی از طریق سازماخ مخفی  ،خ هم توسط هااخ راننده  ،برای مهن
فرستاده شد ،که پیا رفوای کایته مرکزی بهود؛ کهه در خ توصهیه هها و پیشهنهاداتی
مطرح شده بود و در عین حال ابالغ عضویت ما در کایته مرکهزی ! کهه مها بهدوخ خ
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ابالغ هم کار مودماخ را میکردیم؛ و طبعا برای پهذیرش خ بخهش امیهرش ،نیهاز بهه
نشستی و مطرح شدخ نظراتااخ بود .نیاز به شرط و شروطااخ بود.
در هاین روند و در هاین مد و رفتها بود کهه ههم بهه طهور غیهر رسهای هان
پرور را دیدیم و هم به طور رسای در جلسهای مود مهد پرور

مد پهلهوی مهن،

چوخ یک رشته مذاکراتی باید انجا می گرفت .من خ موق واقعها نایدانسهتم مهاد
پرور مسئول «سهازماخ نویهد» اسهت و هی تهدابیری کهه بهرای برگهزاری خ دیهدار
اندیشیده شده بود ،به من این ایده را داد که او اگر مسئول «نوید» نباشد ،جهزو هیئهت
مدیره «نوید» است! که بعدا برای من مورز شد.


آن دوستتان که با او رفت و آمد میکردید گفت که هادی مسئول شبکه مخفـی

شده است و یک سری انتقادات به او داشت؟


بله .من میدانستم که هن

هم مثل مهد در «سازماخ نوید» فعا یت میکنهد و خ

تظاهراتش را هم دید و شنامت مودودی هم نسهبت بهه او داشهتم کهه ایهن شهنامت
میلی نارهای برای او ایجاد نایکرد.
خ فردی که به بخش علنی منتول شده بود ،وقتی با مهن صهوبت کهرد ،بهرای مهن
میلی حیرت ور بود که چنین مسئو یتی که میلی سنگین است ،به چنین فردی واگذار
شده است!
موب  ،با رفوا صوبت کردیم و قرار شد که به طور رسای ایهن مسهئله در جلسهه
هیئت سیاسی مطرح شود .ابتدا ،نه با نا و نشاخ ،و ی به طور کلهی دربهاره چگهونگی
انتصاب مسئول جدید سازماخ مخفی از دبیهر اول تووهیح مواسهته شهد  ،میلهی بهه
امتصار پاسخ داده شهد کهه «مها در مضهیوهای قهرار گهرفتیم و افهراد کار مهدماخ در
معرط شناسایی قرار گرفتند و برای یک دوراخ موقت از فردی استفاده کردیم» ...
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در هیئت سیاسی مطرح شد که «بر حس تصادف ما گاهی پیهدا کهردیم کهه ایهن
فرد تعیین شده چه کسی است  .بها شهنامتی کهه از او داریهم  ،اصهال شایسهتگی ایهن
مسئو یت را نداردو نای دانیم به چه علهت ایهن انتخهاب صهورت گرفتهه اسهت؟» و در
هااخ جا قرار بر این شد که حتاا تاییر بکند و فردی که از ههر جههت صهالحیت دارد،
گذاشته شود.
در هااخ جلسه هم بعضی از رفوا مسئله چگونگی ارتباط رهبری حزب با سهازماخ
مخفی را مطرح کردندو پارهای تاکیدات شد کهه در چهارچوب هاهاخ تصهایااتی قهرار
گرفت که تجدید نظری در مجاوعه کار رهبری و ترکی رهبری و احیانا تاییراتهی کهه
به نظر می رسد با روح زماخ انطبا بیشتری داشته باشد را الز میدانست.
زماخ گذشت ،و وقتی هم که از دبیهر اول حهزب سه ال شهد  ،تاکیهد کهرد کهه ایهن
تاییرات صورت گرفته است .و ی بعدا معلو شد کهه پهس از هاهه ایهن جابههجاییها،
قای مهد پرور مجددا مسئول سازماخ مخفی شده است!


در سازمان علنی هم حضور داشت .من که در اسناد گشتم  ،قرار بود کـه حیددر

مهرگان (رحمان هاتفی) مسئول روزنامه بشود  .حتی ،رحمان هاتفی کـامال از
تشکیالت مخفی کنده شده بود و مهدی پرتوی هم قرار بود در تشـکیالت تهـران
کار بکند.


قرار بود یک شعبة کادر تشکیل بدهیم که مهد پرور مسئول شعبه کادر بشهود.

و ی این کار نشده بود.


بله  ،ولی حضور علنی داشت  .ی نی اگر کسی آن جلسه هیئت سیاسی را مراقبـت

میکرد ،میدید که دو نفر مثال چند جلسه آمدهاند  .یا اینکه به صورت علنی اسـمی از
او برده میشد  ،این طور نبود؟
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یک دوره کوتاهی شاید این طور بود  ،چند جلسهای که در هیئت سیاسی  ،هر دوی

اینها شرکت کردند؛ اینهنین بوده  .و ی بعد از اینکه مسئول سازماخ شد ،چنین چیهزی
نبوده است.
مثال یاد می ید موقعی که تصایااتی برای یهک دوره فعا یهت مخفهی گرفتهه شهد،
یعنی برای وقتی که رهبری بخواهد مخفی شود و ...در نهایتِ امتفا ،مانهههایی تعیهین
شدند و مود پرور

مد مرا برد به جایی که برای مواق اوطرار ،مانهای بهرای مهن

منظور بکنند .نه اینکه من جزو مخفیها بشو  ،برای موقعی که وهرباتی وارد شهود و
ا زاما من بایستی مخفی بشو  ،چنین پناهگاهی برای من در نظر گرفته بودند  .موب ،
جنبههای مخفی میلی رعایت می شدو معلو بهود کهه پروار در هاهاخ چهار چهوب
سازماخ مخفی دارد کار میکند!


خوب  ،دوباره چطور متوجه شدید که مهدی پرتوی برگشته سر این کار؟



بعد از وربه .



میر.



هاین طور است  .در واق در هااخ سال  1361کهه مانههها داشهت تعیهین میشهد،



ب د از ضربه متوجه شدید و قبلش م لوم نبود؟

 از آقای کیانوری نپرسیدید که چه کسی مسئولیت را بر عهده گرفته است؟ چـون
آن موقع احتماال وقتی جریان سال  ۱۳۶۰پیش آمد ،وض یت داشت وخیم می شد.

مود پرور

مد مانة من را نشاخ داد.
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سال  ۱۳۶۱بود؟ و شما مشکوک نشدید که چرا پرتوی دوباره در سازمان مخفی

ف الیت میکند؟


نه  ،هااخ قدر که ما مواستیم در هیئت سیاسی شرکت نکننهد ،طبیعتها در سهازماخ

مخفی کار میکرد؛ و ی نباید مسئو یت سازماخ مخفی را میداشت!


ی نی از نظر شما حضور او در سازمان مخفی اشکالی نداشت (حداقل آن موقع)؟



بله .



بله .مطائنا در این زمینه غفلت شده ! و نه فوط دبیر اول در زمینه انتصاب مجدد او



خوب  ،یک نفری که شناخته شده است و یک نفری که بـه هـر حـال در هیئـت

سیاسی ظاهر شده است ،حضورش در سازمان مخفی خطرساز است! چون من مطمئن
هستم که همگی میدانستید جلسات هیئت دبیران و هیئت سیاسی تحت کنترل است
و خود آقای دکتر کیانوری یکبار در جلسات گفته بود «وقتی میرفتم قـزوین  ،سـه

بار ماشین عوضکردم تا ت قیب کنندههایم جا بمانند»
به این ترتیب  ،کسی که به هیئت سیاسی آمده و اینقدر رتبه باالیی داشته که از نظـر
نیروهای امنیتی که شما را تحت نظر داشتند  ،رفتـارش مـورد مداقـه قـرار بگیـرد یـا
فیلمبرداری بشود! چرا از نظر شما حتی این. ...

کوتاهی کرده و کار نادرستی انجا داده ،اعضای هیئت سیاسی هم بایهد روی مسهئله
حساسیت بیشتری نشاخ می دادند که متاسفانه ندادند!


مسئله دیگری نیز در کنار این موضوع هست که مسئله اعضای نظامی در حـزب

است .اعضای نظامی که توسط ناخدا انور در سال  ۵۶با حزب تماس گرفتند و آمدند
با کیانوری صحبت کردند  ،یـک هسـته مسـتقلی را از قبـل تشـکیل مـی دادنـد و
خودشان پیش می رفتند ،که مثل گروه «ارانـی» و «نویـد» و غیـره  ،همـان رهنمـود
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«عدم تمرکز» را پیش می بردند ،چطور شد به سازمان مخفی وصـل شـدند و توسـط
ایشان پیگیری شدند؟


واقعیت این است که رفوای هیئت سیاسی هیچ کدا اطالد نداشتند که بخش نظهامی

ما این چنین هست! حتی رفوای هیئت سیاسهی اصهال نایدانسهتند کهه کهه یهک گهروه
نظامی مستول وجود داشته و در چار چوب اصل «عد تارکز» کار مهودش را انجها
می داده و حاال به سازماخ مخفی وصل شده! اصال از بخش سازماخ مخفی و به وی ه
سازماخ نظامی  ،هیچگونه اطالعاتی به هیئت سیاسی داده نایشد!



ولی خود شما از کسـانی بودیـد کـه بـرای اطمینـان رفقـای نظـامی ،وقتـی کـه

میخواستند به سازمان وصل شوند ،جمله «بدل رمز» را به آنها میگفتید!


بله ،این مربوط به سازماخ مخفی است و به هیچ وجهه بهه معنهی سهازماخ نظهامی

نیست! من یک بار اساسا در مورد طرح مسئله نظامیاخ ،در جریاخ صوبت هها اشهاره
کرد  .فکر میکنم جهزو جلسهات او یهه هیئهت سیاسهی  ،سهال  58بهود ،مها از سهوی
نظامیاخ مراجعاتی داشتیم ،حتی با باس فر یکی دو بار بهه دفتهر مدنهد! و یهک بهار
دیگر  ،یک گروه پنج،شش نفره مدند .موب میلیها به دیدار ما می مدنهد .ایهن گهروه
پنج شش نفره هم هاراه یک نفر که سهابوه نظهامی داشهت و حهاال دیگهر غیهر نظهامی
بود ،مدند .بعدا خ فرد غیر نظامی در گوش من گفت که فالنی سهرواخ اسهت! کهه مهن
گفتم « یعنی چه؟! ما بنا نداریم نظامی اینجا بیاید ،به چه علت مده است؟ نباید می مد!»
و مشابه این امر برای رفوای دیگر ما هم پیش مده بود.
با نتیجه مسئله نظامیاخ در هیئت سیاسی مطرح شد که «ما بها ایهن مطله مواجهه
هستیم ،رفوای ما با شناییهایی که با پارهای از افسراخ دارند ،نها را جهذب میکننهد
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یا حتی پاره ای از نظامیاخ مودشاخ راسا مراجعه می کنند .باید ما تکلیهف را روشهن
کنیم ،ما بنا داریم چه کار کنیم؟ یا میمواهیم سازماخ نظامی تشکیل بدهیم؟»
موب در مجاود ،بها بو ههایی کهه صهورت گرفهت ،نتیجهه گهرفتیم کهه میهر ،مها
نایمواهیم سازماخ نظامی تشکیل بدهیم! اما این افسرانی که عالقه و اشهتیا دارنهد،
یا نگرش نها این چنین است ،حداقل یک کانهال ارتبهاطی داشهته باشهند کهه در موقه
وروری هدایت بشهوند؛ یها احیانها مهوزش ببیننهد؛ یها اصهول پنهانکهاری را از نظهر
مودشاخ رعایت بکنند!
بنابراین شد که اگر رفوای ما میمواهند فردی نظهامی را معرفهی بکننهد کهه او بهه
حزب وصل شود ،میگوییم که «میر ،نایمواهد به حزب وصل شود ،ایهن بهه مهودت
وصل باشد؛ به صورت دو دوستی که با ههم هسهتید و هافکهر هسهتید .اگهر از وهاظ
نشریات و کتاب نیازی دارد ،برایش فراهم کن و به او بهده ،و هی نایمواههد او را بهه
جایی معرفی بکنی! » بنابراین شد که مشخصات ایهن افهراد،در سهازماخ مخفهی حفهظ
شود!


ی نی فردی که میگفت میخواهم فـالن شـخن نظـامی را م رفـی بکـنم آیـا

مشخصاتی از او به شما ارائه میداد؟


بله .



بله .و نه اینکه این افراد به هم وصل بشوند و چیهزی بهه نها سهازماخ نظهامی بهه



آن مشخصات قرار بود در سازمان مخفی قرار بگیرد؟

وجود بیاید! این تصایم هیئت سیاسی بود.


ولی بر خالف این عمل شد؟
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بله.



اصالً !



نخیر.



مهرا نبود؟



سند نبود ،موا های بود.





شما اطالع نداشتید این گونه عمل شده است؟

یکبار در مورد ماجرای طبس آقای کیانوری رفت پـیش بندی صددر و بـه او

ماجرای طبس را خبر داد.آیا شما خبر داشتید؟



این را ناخدا انور (احمدی) به آقای کیانوری اطالع داده بود .ب د چـون شـب

بوده ،خبر به آقای کیانوری نرسیده بوده،خود ناخدا احمددی کـه آن موقـع جـزو
مشاورین بنی صدر محسوب میشده است ،این را به بنی صدر خبر میدهد .فردای
آن روز که کیانوری خبر را به بنی صدر میدهد ،بنی صدر مشکوک میشود کـه
نکند ارتباطی بین آنها وجود دارد! در روزنامه «مردم» (فکر مـیکنم مـور  ۵۸باشـد،
تاریخ دقیقش را برایتان میآورم)خبری چاپ شده است (سندی از ارتش ،از ستاد کل)
آن موقع مسئول ستاد آقایی به نام ...



نه  ،فکر نمیکنم .اسمش هست ،میآورم خدمتتان ،این فرد حرفهـایی زده بـود

که انگار دقیقا بر علیه وض یت موجود ،بـوی کودتـا یـا بـوی همـدلی و همراهـی بـا
نیروهای غرب از آن میآمد .این سند را روزنامه «نامه مردم» تحت عنـوان «در سـتاد
ارتش چه میگذرد؟» چاپ کرده بود .شما این سند را دیده بودید؟
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خوب  ،شما از خودتان نپرسیدید این اطالعات چطور به «نامه مردم» رسیده است؟



چرا.



اصال اینکه افسرهایی بودند که بعضی وقتهها گزارشهاتی بهه مها میدادنهد ،میلهی



چطوری رسیده بود؟

عادی بود! مثال در هیئت سیاسی ،مبری این چنینی را قای کینوری یا کهس دیگهری
کس کرده بود و بدوخ اینکه اسم بیاورد  ،مطرح میکرد.
وقتی که من در دادگاه درباره سازماخ نظامی و ..اظههار بیاطالعهی کهرد  ،قهای
کینوری اشاره کرد که «چرا  ،هاه میدانستند! من با فالخ عالمت میگفتم » .و ی ایهن
اشاره به سردوشی و درجه ،یعنی خ که یک افسهری گهزارش را داده اسهت .مهن ههم
بیروخ که بود  ،دوستانی داشتم که افسهر بودنهد ،اینهها ا زامها مربهوط بهه سهازماخ
نظامی و مربوط به حزب نبودند .شاا مثال در نظر بگیرید ،هاین قهای عبنس زواد ،
حتی با هاین باسش می مد دفتر و من به او میگفتم بها ایهن ووه  ،پهاپوش برایهت
درست میکنند! میگفت نه  ،هیچ اتفاقی نایافتد!




درجه اش چه بود؟

سرهنگ تاا بود که بعد هم بازنشسته شد و هرگز مرا به فراموشی نسپرد .مهوب

نظایر اینها  ...بارها اتفا میافتاد .در میاباخ با شاگردانم برمورد میکرد ...


دانشکده افسری؟
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هم دورهایهای فالحی ؛ فالحی یکی از شاگرداخ مهن بهود ،یکبهاره سر شهگر شهد!

زماخ انوالب سرهنگ بود.




البته زمان کشته شدنش سر لشگر شد ،سرتیپ بود.

بله ،به هر حال اینها در میاباخ که به من برمورد میکردند  ،شرود میکردند علیهه

رییم صوبت کردخ! حتی زمانی ،موق انتخابات ،هاه اعال کردند کهه مها بهه تهو رای
میدهیم.




نایدانم  ،یک کدامشاخ بود.




انتخابات مجلس خبرگان یا مجلس شورا؟

مجلس خبرگان شما کاندیدا شده بودید ولی مجلس شورا رد صالحیت شده بودید.

بله .به هر جهت این را که شاا اشاره کردید « یا وقتی که چنین صوبتی میشود یا

چنین موا های نوشته می شود و چنین سندی در روزنامهه چهاپ میشهود ،تهوجهی را
جل نایکند؟» یک موداری توجه ما را جل کرد بهه اینکهه اصهال چهرا روزنامهه«نامهه
مرد » این را چاپ کرده است؟ این در هیئت سیاسی مورد اعتراط قرار گرفت.




جواب چه بود؟

صوبت ما عبارت از این بود که وقتی ما در جلسه قبلی هیئت سیاسی تصهایم بهر

این گرفتیم که در ارتش فعا یتی نداشته باشیم  ،حاال به هر د یلی این سند به دست مها
رسیده  ،یا باید خ را در «نامهه مهرد » چهاپ کنهیم؟! ههیچ امکهاخ نداشهت در جهای
دیگری و به شکل دیگری این سند منعکس بشود؟
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که موب غفلت شد!...




این غفلت سنگینی بوده آقای عمویی!

بله .چوبش را هم موردیم!


سازمان نظامی شما  ۱۱۰نفر عضو داشت .ی نی چیزی کم از ...ی نی تـا بـه حـال

سابقه نداشت حزب توده بتواند تا این سطح عضـوگیری از ارتـش داشـته باشـد! در
بسیاری از سطوحی که آن موقع در ارتش بود(جایگاه شـللی بـا درجـه متفـاوت بـود)
جایگاه شللی ارتشبدی داشتند ،فرمانده نیرو بودند ،مثل فرمانده نیروی دریایی!
آن موقع آقای سرهنگ هدایتاهلل حاتمی  ،مسئولیتش در هیئت سیاسی چه بود؟


اصال عضو هیئت سیاسی نبود ،عضو کایته مرکزی بود .ایشاخ در شعبه بازرسی

و رسیدگی بود که در خ شعبه معاونت من را داشت.


درست است  .ایشان کسی بود که سازمان نظامی را به سازمان مخفی وصل کرده

بوده  .ی نی مسئولیت را از ناخدا انور گرفته و ب د این را وصل کـرده  ...هـیو وقـت
این را به شما بروز نداد؟


نخیر  .مطلوا میر!



بله.



پس این مسئله سازمان نظامی و سازمان مخفی  ،چیـزی اسـت کـه فقـط آقـای

کیانوری و آقای پرتوی می توانستند دربارهاش بگویند.



اینکه چرا آقای کیانوری این خبط را انجام دادند ،باید بررسی شود .چـون واق ـا

مسئله جان آدمها بود! اگراینها گیر میافتادند  ،مثل تودهایها با آنهـا رفتـار نمیشـد،
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حتما غرامت سنگینی بهخاطر ارتباطشان با حزب میپرداختند!


تجربه تاریخی حزب ثابت کرده است که بعد از کودتای  28مرداد ،بزرگتهرین رقهم

تلفات را سازماخ نظامی داد!


چون همه جا  ،هر حکومتی مخالفش را تا حدی می پذیرد و تا حدی بـا آن کنـار

می آید  ،به غیر از ارتش و سازمان نظامی...


بله .چوخ بوای مودش را در یکدستی ارتش می بیند ،حاال اگر در ایهن ارتهش نفهوذ

شده باشد ،توال نای کند .حساسیت قایاخ هم هاین طور بود.



فکر نمیکنید شاید یکی از علت های برخورد همین بود؟ اگر حزب توده بـدون

سازمان نظامی میبود (حاال نمیگویم سازمان مخفـی) آیـا در سـالهای ب ـد بیشـتر
تحمل نمیشد...؟


نای شد! به نظهر مهن نهنهاخ کهه جاههوری اسهالمی مهودش را نشهاخ داد ،ههیچ

«غیرمودی» را توال نایکرد! حتی بسیاری از «مودی»هایش را ههم کهم کهم غربهال
کرد ومیبینیم چناخ شده !...میر چنین چیزی غیر ماکن بود! منتها وقتی که یک حهزب
قانونی  ،یا حداقل یک حزب علنی  ،یک سازماخ مخفی داشته باشد و مزیهد بهر خ یهک
سازماخ نظامی هم داشته باشد ،هم بار مهود را سهنگینتر میکنهد و ههم بهرای رییهم
چنین چیزی قابل قبول نیست!


شما در زندان از دکتر کیانوری مسئله سازمان نظامی را پرسیدید؟ و این که چـرا

به شما اطالع نداده است؟
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واقعیت این است که در زنداخ  ،وو ما در قسهات اعظاهش ( ،جهز یکهی دو سهال

امیرش ،حداقل در دو سال مرش) طوری بود که مذاکرات ما میلهی حا هت دوسهتانه
پیدا نای کرد! چوخ انتوادات جدی بود و ایشاخ برای قان کردخ ما پاسخ نداشت! و در
نتیجه میلی زود صوبت درز گرفته میشد.




جواب چی بود؟

پذیرش مطا .یعنی ما احساس می کردیم در واق راحتترین کهار بهرای اینکهه ایهن

بار را از روی دوش برداریم این است که بگوییم بله ،اشتباه کرد !...





خوب این مسئولیتی است که خود دکتر کیانوری باید بپذیرد...

بله .در واق پذیرفت! در این دست نوشتههای بعد از زنهداخ ،تاکیهد کهرده کهه «مهن

تواوای پوزش دار از تاا تودهایها ،از تاا کسانی که به نووی این مطاههای مهن
متوجهشاخ بوده و به نها ورر زده است!»
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82/11/15

  ما وارد بحث جنگ می شویم .مهر سـال  .۱۳۵۹در ماههـای قبـل در جنـوب و
کردستان مشکالت عدیدهای وجود داشت  .در داخل هـم قضـیه انقـالب فرهنگـی ،
قضیه طبس و مسائلی از این قبیل بود  ،که ما ناگهـان مـیبینیم همـان کـاری کـه
اسرائیلیها با ناصر کردند  ،صدام حسین خواست با بمباران فرودگاههـای ایـران
آن کار را تکرار کند و جنگ شروع شد .
در آن سوی خط اما  ،ما میبینیم که «حزب ب ث» یک حزب شبه سوسیالیستی است
(حداقل ادعایش را دارد) عدالت توزی ی خوبی در عراق برقرار است ،بـا شـوروی هـم
روابط نزدیکی دارد...
شما این جنگ را چگونه تحلیل میکردید؟ آیا تحلیـل شـما ایـن بـود کـه نیروهـای
امپریالیستی از خیزش به اصطالح ضدامپریالیستی مردم هراسان شده و برای نـابودی
انقالب به ایران حمله کردهاند؟
به غیر از «پیکار» اکثر گروههای چپ جنگ را محکوم کردند  .شـما بـا وجـود سـابقه
رفاقتی که عراق و شوروی داشتند چه موض ی گرفتید؟

 من این را عادتا مایه درونی مود عرا می بینم  .عرا در طول تاریخش نسبت بهه
ایراخ دعاویی داشته و دارد که هر وقت تواناند بوده  ،بهرای عالهی کهردخ ادعاههایش
تالش کرده و هاواره با فشار ،به بازشناسی حوهو

ایهراخ گهردخ گذاشهته  .منجالهه

مسئله شط ا عرب (اروند رود) ،مسئله جزایر  ،یا مسائل مربوط به ایرانیاخ مویم عرا
بود.
حزب بع عرا واقعا یک حزب منسجم  ،کثیرا عده و جا افتاده با یک رهبری توانا
بود ! عالوه بر این  ،هااخطور که شاا به درستی اشاره کردید  ،برنامه توزی کهاال و
مدمات توسط حزب بع طوری انجا گرفت که یهک روهایت نسهبی در میهاخ تهوده
مرد عرا به وجود ورده بود .
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بگذریم از اینکه احزاب مترقی  ،سرکوب شده بودند و به طور کلی یهک ناروهایتی
در این زمینه وجود داشت ؛ روشنفکراخ عراقی واقعا ناراحت بودند  .حزب کاونیسهت
از قِبَل سیاستهای حزب «سوسیا یست بع » میلی سی دیده بهود و حهزب عادون
پنچ چی « ،استوالل» و  ...هاه طاه دیده بودند  .کردها هم که تکلیفشاخ روشهن بهود!
نها تاا مدت درگیر بودند  .هایشه می جنگیدند  .به هر حال یک چنین مسائلی بود.
اما واقعیت این بود که اتواد شوروی یک سیاست منطوهه ای داشهت  ،یعنهی بهرای
حضور موثر در موابل امپریا یسم  ،با کشورهایی که زمینه تفاهم داشت  ،روی حداقل
ها هم که شده  ،حضور مودش را تثبیت میکرد .و این حضور هم غا بها بهه صهورت
قراردادهای دراز مدت و تامین سالح های مورد نیهاز خ کشهورها بهود ،مشهروط بهر
اینکه این تسلیوات برای تعرط مورد استفاده قرار نگیرد  .این جزو مواد پیاهاخ نامهه
اتواد شوروی با هر کدا از این کشورها بود .هم با سوریه ،هم با عرا ،هم با مصهر
چنین قراردادی داشت  .این ماده هم در خ گنجانده شده است.
پس از اینکه در ایراخ یهک چنهین ز ز هه ای رخ داد  ،بهه نظهر مهن نهه فوهط بهرای
کشورهای منطوه میلی وحشهت ور بهود  ،بهه مصهو

شهیخ نشهینها میلهی میلهی

ترسیده بودند و به هاین علت با تاا وجود از عرا حاایت و مریکها را بهه حضهور
در منطوه دعوت میکردند و قراردادهای فراواخ میبسهتند ،بلکهه قهدرتهای منطوهه را
هم به فکر واداشت ؛ هم امپریا یسم هم شوروی را!
پس از اشاال سفارت مریکا  ،واقعا شورویها نگراخ تکرار این مطل بها سهفارت
مودشاخ بودند  .کوشش می کردند که میلی مالیم روابط را حفظ بکننهد .ههر چنهد از
اینکه یک جا پای نیرومندی از مریکا از بین رفته  ،میلی موشوال و در تهالش بودنهد
که سیاستی را اتخاذ کنند تا مریکا نتواند بهانه بگیرد که حضور نیرومند نظامی مود
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را گسترش دهد  .حتی یکی دو بار ،چه ابتدای انوالب چه بعد از خ  ،به امریکا هشهدار
دادند!
اما هااخ طور که اشاره کرد  ،ماکن است دستها و سیاستهایی در تعیهین مهط
مشی عرا موثر بوده باشد و ی من اساسش را نگرش رهبهری عهرا و ایهن اندیشهه
می دانم که بعد از انوالب  ،چوخ ارتش ایراخ متالشهی شهده و اووهاد بهه ههم ریختهه
است ،بهترین فرصت است که خ ادعاها جامه عال به مودش بپوشاند.

 ی نی شما یک جنگ امپریالیستی نمی دانستید؟ آن موقع حزب توده یک چنین
اعالمی نکرد؟

 ما هیچ وقت یک چنین اعالمی نکردیم .اما توریکهات و حاایتههایی را کهه از جانه
امپریا یسم می شد ،مطرح می کردیم .ما معتوهد بهودیم کهه عهرا از تسهلیوات اتوهاد
شوروی  ،بر مالف ماده ای که نوش تهاجای نباید داشته باشهد و نوهش تهدافعی بایهد
داشته باشد  ،سوء استفاده می کند؛ چوخ جنگ را عهرا

غهاز کهرده اسهت .بنهابراین

دارد از سالح های شوروی سوء استفاده می کند.
یاد می ید او ین موشک اسکاد عرا که به ایراخ شهلیک شهد ،در مهذاکره ای کهه بها
هنشمی یفسنجنوی داشتیم ،میلی ترش کرده بود و گفت که موب،این هم موشکهای
شوروی!! گفتم به هر حال کشورها با هادیگر قرارداد دارند و از هاهاخ اول شهوروی
ناهی دانسهت کهه عهرا مهی مواههد بها خ اسهکاد بوشههر را بکوبهد؟! و بعهد ههم در
قراردادش متعهد کرده که حا ت تهاجای نداشته باشد! به هاین علت هم حاب وار
ایرا علیه این جنگ موو اتخاذ و عرا را به عنواخ متجاوز موکو کرد .و بهه ایهن
سب فرامواخ هم داده که اعضایش در جبهه شرکت کنند!
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 در جریان جنگ می بینیم که «پیکار» مشی متفاوتی با دیگر گروهها میگیرد و این
جنگ را جنگ دو نیروی ارتجاعی می بیند و به مشروعیتش اصالً اعتقادی ندارد .
با توجه به این موضع «پیکار» چه برخوردی با «پیکار» کردیـد؟تحلیل شـما از جنـگ
چهبود؟



ما این موو «پیکار» را موکو می کردیم .واقعیهت ایهن اسهت کهه مووه گهروه

«پیکار» نسبت به جاهوری اسالمی با موو ما متفاوت بود  .یعنی هااخ طور که ایهن
را دشان می بیند ،عرا را هم دشان می بیند .حهاال دشهان هها بهه جهاخ ههم بیفتنهد،
بیفتند! ما معتود بودیم که میر ،به سرزمین و مالکت مها تجهاوز شهده و وظهایف ملهی
هاه ما حکم می کند که نه فوط برای حفظ دستاوردهای انوالبااخ ،بلکهه بهرای دفهاد از
سرزمین ملی ماخ بایستی علیه دشان بجنگیم!
و به هاین سب وقتی که دشهان از ایهن سهرزمین بیهروخ رفهت مها گفتهیم«جنهگ
متوقف ! بیش از این جایز نیست .حاال ما نباید متجاوز بشهویم! » بهه هاهین علهت ههم
رودرروی این طرف قرار گرفتیم  .تا دیروز در موابل عرا بودیم و رفوای عزیهزی را
در دفاد از میهن از دست دادیم .
عسگر اوش ،یکی از فعاالخ ما در موزستاخ که مهدتی ههم مسهئول کایتهه ایها تی
حزب در نجا بود ،سازمانده رفوایی شد که در جبهه جنگیدند! در مرمشهر هاه فرار
کرده بودند! هاین حزبا لهیها فرار کرده بودند! و هی عساگر  ،مبتکهر جاه

وری و

تدارک سال ح برای دفاد از مرمشهر بود و تا مر ماند و باالمره هااخ جا شهید شد .
برادرش دکتر احمد اوش ،پزشک حاذ و معروفی بود و در سهاناخ اعتبهار ماصهی
داشت! و جا

بود که پیکر عسگر را تشیی کردیم و وردیم زادگاهش .در ساناخ بهه

عنواخ شهید از او استوبال و به عنواخ شهید دفن کردند! بعد که قایهاخ متوجهه شهدند
او یک تودهای است ،مدند نبش قبر کردند و بردندش جای دیگر! 
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  ناخدا انور (حمید احمدی) که االن در خـار از کشـور اسـت ،چـون در آن
موقع در قسمت اطالعات سازمان افسری بود  ،اطالعات خوبی در رابطه با جنگ دارد.
دربارة جنگ میگوید که شوروی تا چند ماه اوّل واق اً بیطرفیاش را حفظ کرده بود و
ب د از تقریباً هشت نُه ماه  ،عمالً بلوک شرق بیطرفیاش را شکسته بود و بـه عـراق
یاری میرساند!
فاکت دیگری هم که به شناخت موضع حزب توده نسبت به جنگ کمک میرساند
 ،حمایـت ناخدا افضدلی از طـرح صـلحی اسـت کـه بـه ایـران داده میشـود  .در
صورتیکه سیاست شوروی در آن بازه  ،حمایت از عراق بوده اسـت و دغدغـهای کـه
ناخدا انور مطرح میکند  ،در حقیقت این است که حزب توده در رابطه بـا قضـیه
جنگ لزوماً با شوروی همگام نبوده است .
در درون حزب چه میگذشت؟ نظرات چه بود؟

 تا نجایی که در هیئت سیاسی حب ور

ایارا مطهرح مهی شهد ،نظهرات رفوهای

شوروی طبعا توسط دبیر اول حزب به ما منتول مهی شهد  .سهایر رفوها چنهین امکهاخ
ارتباطی نداشتند و قرار هم نبود اصال چنین ارتباطی وجود داشته باشد.
کالً نظر رفوای شوروی با ادامه جنگ موافق نبود  .شهوروی هها اصهال ههر گونهه
گسترش بوراخ منطوهای را به ورر مودشاخ و مهرد منطوهه میدانسهتند و بهر ایهن
باور بودند که هر گونه تنش در منطوه ماورمیانه  ،حضور مهوثر و مهدامالت  -حتهی
نظامی – ایاالت متوده را موج میشهود و ایهن با اهبل بهه وهرر اتوهاد شهوروی و
منطوه است!
وان اینکه اتواد شوروی قراردادهای دراز مدت و مفصلی با عرا داشت ،چه بهه
واظ مناف مادی که این مبادالت اقتصادی میتوانست برای اقتصاد شهوروی داشهته
باشد ،چه بهه وهاظ تهاثیرات و نفهوذ سیاسهی در منطوهه ؛ کهه وجهود ایهن قراردادهها
میتوانست برای اتواد شوروی به بار بیاورد .
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بنابراین اینکه اتواد شوروی از بین عرا و ایراخ( ،ایراخِ جاهوری اسالمی ،ایراخِ
«نه شرقی نه غربی» ،و در عین حال با شهنامت واقه بینانهة «ایهراخِ بهه شهدت وهد
کاونیست و ود شوروی») او ویت را به عرا بدهد،دور از انتظار نیست.
درست است که در تولیل مودماخ ،حزب بع یک حهزب ناسهیونال سوسیا یسهت
است و صدام حسین یک دیکتاتور به تاا معنا ،و ی به ههر حهال اتوهاد شهوروی بها
عرا یک رشته قراردادهایی داشت که امکاخ تاثیر گذاریاش را در منطوه باال می برد.
بنابراین در موایسه این دو ،مواه نامواه یک قدری کفه به سوی عراقیهها مهی چربهد.
اما ینده ای که اتواد شوروی در مناسبات مودش با جاهوری اسالمی رقم زده بهود
این بود که فکر میکرد با گذشت ایا این مناسبات بهبود پیدا مواهد کرد.
اما خ چیزی که در رهبری حزب ههیچ وقهت مطهرح نشهد  ،و هی بهه ههر حهال در
اندیشه برمی از رفوای رهبری وجود داشت ،این بود کهه شهورویها ناهی تواننهد بهه
ینده روابطشاخ با ایراخ امیدوار باشند چوخ این وجهه ایهدئو وییکی کهه در حاکایهت
جاهوری اسالمی هست ،با ابل اینها را به موابلهه بها مارکسیسهم و مارکسیسهتها و
سوسیا یسم وسوسیا یستها میکشاند!
از هااخ بدو « ری» گفتنِ حب ور

ایرا بهه جاههوری اسهالمی ،از هاهاخ بهدو

رای دادخ به قانوخ اساسهی جاههوری اسهالمی ،ایهن بوه در رهبهری حهزب وجهود
داشت .منتها جایگزین «رای ندادخ» چیست؟ کسانی که رای نایدهند چهه ترنهاتیوی
را در موابلش میگذارند؟ یکی می رود مبارزه مسلوانه میکند و یکی مسئله براندازی
را مطرح میکند .یا حب ور

ایرا یک چنین بدیلی را مورد توجه قهرار مهیداد یها

اینکههه یههک مبههارزه سیاسههی قههانونی در جامعههه ایههراخ در جهههت توکههیم و تعایههق
دستاوردهای این انوالب را پی می گرفت؟ و این نای شهود مگهر هاهراه بها نیروههای
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فائوه موجود در جامعه ایراخ  .و بهه ایهن ترتیه ایهن نظهر برنهده شهد کهه حهزب بهه
جاهوری اسالمی و قانوخ اساسی « ری» بگوید.
در سایر موارد هم مووعگیری حزب از چنین گرتة استدال ی برمهوردار بهود ،کهه
«اگر این نه ،چه چیز؟» وو سیاست در ایراخ به گونهای بود  -و تا حدودی االخ ههم
هست ،منتها یک مودار بیرنگ تر – که یا شاا در کنار نیروهایی قهرار میگیریهد کهه
در حاکایت به نووی وو مترقی تری نسبت بهه بویهه دارنهد ،یها اینکهه در مووه
براندازی قرار می گیرید .به مصو

خ زماخ که اصال کنش ها میلهی علنهی ،میلهی

مشخص و قاط بود.
بیتردید برمی از مووعگیریهای حزب میتواند نادرسهت بهوده باشهد .در واقه
نتیجه این منفی مثبتها این میشود که چودر صالح است ،چودر صالح نیست  ،چوهدر
درست است ،چودر مصلوت است ،ترکیبی از مجاوعه اینها بود کهه مووهعگیریها را
تعیین می کرد.
منجاله در هاین زمینه هم حزب به طهور مشهخص مووه موابلهه بها متجهاوز را
داشت .معتود بود که عرا متجاوز است و این وظیفه ملی ـ حاال «انوالبهی» ههم بهه خ
اوافه شده بود ه وظیفه ملی انوالبی حزب و هاه وطن دوستاخ است که به موابلهه بها
متجاوزین برمیزند.
و با گذشت زماخ تنها تعدیلی که در نظرات حزب شد موقعی بود که متجاوز را از
ماک وطن بیروخ کرده بودند و معتود بود ههر گونهه ادامهه جنهگ ،اصهال طبیعهتش را
عوط می کند  .نه فوط اینکه یا موفق می شود یا نای شود؟ بلکه چه بسا مثال ادامهه
بدهیم ،موفق هم بشویم ،برویم حتی عرا را اشهاال ههم بکنهیم ،صادام را سهرنگوخ
کنیم! و ی اصال حزب معتود بود این کارِ یک نیروی انوالبهی نیسهت .ایهن اصهال غلهط
است! این دوباره یک تجاوز است ،این دفعه از طهرف ایهراخ  .با نتیجهه بعهد از اینکهه
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ثار این تجاوز بر طرف شد ،به مصو

در موط مرمشهر ،باید نشست و مهذاکره

کرد و جنگ را تاا کرد .چرا که جز اتهالف نیروههای انسهانی از دو طهرف حاصهلی
ندارد.
چوخ جنگ  ،با رهبراخ که کاری ندارد .با کاخ نشینها که جنگ کاری ندارد  .ایهن
روستاها و شهرهای

مرز ایراخ و این فرزنداخ ایهن ب و مهاک و خ ب و مهاک،

یعنی اصال عادتا فرزنداخ زحاتکشاخ هستند که ثار ادامهه جنهگ بها زنهدگی اینهها بها
مانهشاخ با مانواده شاخ با وارگیشاخ هاراه مواهد بهود! و بهه هاهین علهت عایوها
حزب اعتواد داشت که هر وقت امکاخ پایاخ جنگ باشد ،با حفظ اقتدار کشور ،بها حفهظ
تاامیت اروی کشور ،باید تاا شود و تداومش در واق بهه وهرر ایهن مالکهت عاهل
میکند.
که من در یکی از صوبتهایم اشاره کرد  ،در پیشنهادی که برای پایهاخ دادخ بهه
جنگ داده بودیم ،با این استدالل مواجه شدیم که این «تکلیهف» اسهت! اصهال بهرای مها
مفهو نبود «تکلیف» یعنی چه؟ تکلیف در قبال چی؟ مها اعتوهاد داشهتیم کهه مسهئو ین
جاهوری اسالمی در قبال ملت ایراخ تکلیف دارند کهه مصا وشهاخ را حفهظ کننهد  .از
صدمات بیشتر جلوگیری کننهد و ...و هی متاسهفانه مسهئو ین مالکهت چیهزی بهه نها
«تکلیف ا هی» مطرح می کردند و این برای ما چنداخ مفهو نبود! و به این ترتی جنهگ
ادامه پیدا کرد.
 قبول دارم که سوم خرداد  ۱۳۶۱برای حزب خیلی ت یینکننده بود و فکـر مـیکنم
که مقدار زیادی از رفتار جمهوری اسالمی را در برابر حزب  ،این روز ت یین کرد !...امـا
از نظر زمانی  ،ما در مقطع سال  ۱۳۶۰هسـتیم  .مـیبینیم کـه حـزب ادامـه دفـاع را
پیگیری میکند  ،نیروهایش هم در جبهه هستند .این دوگانگی رفتار حزب بـا رفقـای
شوروی  ،درون حزب حس میشد یا نه؟
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در این زمینه رهبری حزب به دبیر اول ماموریت داد که نظرات حزب را بها رفوهای

شوروی در میاخ بگذارد .در گزارشی که دبیر اول حزب بهه هیئهت سیاسهی ارائهه داد
این بود که رفوای شوروی به این ترتی موو مودشاخ را توجیه می کنند که اتوهاد
شوروی به هیچوجه موافق گسترش تنش در منطوه نیست اما در واق جنگی که غهاز
شده و ادامه پیدا کرده  ،صرفا اینی نیست که جاهوری اسالمی ادعا می کنهد و اشهاره
دارد به وارد شدخ نیروهای نظامی عرا به ایراخ بدوخ امطار قبلی !
در واق ماهها بود که کنش و واکنشهایی در مرزهای ایراخ و عرا وجود داشت.
(ا بته این غیر از گزارشی است که دبیر اول از قول رفوای شوروی به هیئهت سیاسهی
ارائه داد ).مود حزب هم گزارش هایی از مرز ،به مصو

از طریق حزب کاونیسهت

عرا داشت که در دو طرف مرز ناظر بودند که طرفین چه اقداماتی انجها مهی دهنهد.
هم از طرف نیروهای «بعثی» انگو کهایی به این طهرف مهی شهد ،ههم از طهرف سهپاه
ایراخ اقداماتی در خ طرف انجا می گرفت .حتی در باغ سبز نشاخ دادخ به نیروهای
معارط عرا  ،یعنی اعم از دوستاخ کرد ما در «حزب دمهوکرات کردسهتاخ عهرا » و
هم حزب کاونیست عرا  ،از جاله کوششهایی بود که توسط سپاه انجا گرفته بود!
رفوای شوروی به اسهتناد ایهن کهنش و واکنشههایی کهه قبهل از غهاز جنهگ بهین
نیروهای نظامی ایراخ و عهرا وجهود داشهت ،ایهن ادعهای جاههوری اسهالمی را کهه
متجاوز عرا است ،چنداخ قبول نداشتند .معتود بودند اساسا بعد از پیهروزی انوهالب،
جاهوری اسالمی در تالش بدوخ وقفهه بهرای صهدور انوالبهش بهوده و ایهن «صهدور
انوالب» که بعدها عنواخ شد که فوط مسئله ایدئو وییک و . . .بوده ،اصال چنین نیسهت
و ارسههال پاسههدار ،تسههلیوات ،مرابکاریهههاو اشههکال گونههاگوخِ بههه وجههود وردخ
پایگاههای قدرتاند را برای تضعیف رقیبی که در کشور دیگر است هم شامل میشده.
این تورکات در عرا انجا گرفت ،در بناخ انجا گرفت ...

813

 سوریه

 ابتدا در سوریه نتوانسهتند ،بهرای اینکهه حانف اداد میلهی حواسهش جاه بهود و
میدانست .حتی زمانی بوثی با این المحمر  ،کاردارسفارت سهوریه داشهتیم .میلهی
د هوشیاری بود! ایراخ انتظار داشت که قای حنف ادد دیداری از ایراخ بکنهد .بها
توجه به روابط برادرانه  -بیش از دوستانه ه که بین ایراخ و سوریه هسهت ،و (گویها)
ماهی یک میلیوخ تن نفت رایگاخ به سوریه داده می شود و  . . .باالمره سهوریه بایهد
بیاید عتبه را ببوسد!
ما گفتیم که موب چرا قای حنف اداد نای یهد؟ ایان المحمر گفهت مهر قهای
عمریی! بیاید اینجا باید برود جااراخ! حنف ادد مودش نجا یک پا رهبهر اسهت ،خ
وقت اینجا مجبور است به اصطالح عتبه را ببوسد! و مواو اینها ههم بهرای مها یهک
رشته مشکالتی پیش می ورد ،مثال اینجا اصطالح «نهه غربهی نهه شهرقی» ،مهر بهر
مریکا  ،مر بر شوروی و . . .مطرح است و ی حانف اداد قراردادههایی بها اتوهاد
شوروی دارد و مودش را متود طبیعی شوروی میداند و نایتواند بیاید .
یک چنین مسائلی با سوریه داشتند و میلی هم از سوریها د خور بودند! حتهی در
یکی از بازجویی های من  ،بازجو اصال رساا به هاه اینها فوش داد! کهه «اینهها اصهال
دروغ میگویند که مسهلااخاند ،اینهها هاهه شهاخ شهراب موارنهد! » در میهاخ رهبهراخ
فلسطینی  ،تکلیف حبش و حراوم که چپ بودند روشهن بهود و هی عرفان و احماد
جبرئیل و . . .که مسلااخ بودند و هیچ وقت هم تظاهری به غیر مسهلاانی نداشهتند! و
واقعا هم من فکر نایکنم غیر مسلااخ ههم بهوده باشهند؛ ناازشهاخ را میمواندنهد ،یها
رذافی کهه خ موقه مهودش را اصهال رهبهر دنیهای اسهال میدانسهت ،از نظهر اینهها
نامسلااخ بودند.
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 سیف االسالم بود .

 بله ،بازجو به هاه شاخ وصریوا به حنف اداد ناسهزا مهی گفهت! حهاال ایهن مهادر
مردهها نامهای نوشته و از ما دفاد کرده و مواستار زادی ما شهده بودنهد .بهه طهور
کلی از حزب دفاد کرده بودند و به طور مشخص از من نا برده بودند کهه «فالنهی در
راه فلسطین چه کارها کرده ،نجا سخنرانی کرد با نکه مطر

مرز بهود ،مهد بهه

جنگجویاخ روحیه داد و » . . .بهازجومی گفهت قهای عماریی اینهها هاهشهاخ شهراب
موارند ،دروغ می گویند  ،هاهشاخ دروغ می گویند و. . .
به هر حال نگرش اینها این چنین بهود .ایهن تووهیوات را داد بهرای اینکهه شهاا
ببینید که موو اتواد شوروی در قبال کشورهای عربهی  ،بهه ویه ه کشهورهایی کهه
مناسبات ماصی با ایراخ داشتند و تعهداتی که در قبال عرا داشت ،چگونه بود .
در عین حال چوخ ما نظرماخ براین بود که عرا به ایهراخ تجهاوز کهرده و انتظهار
میرود که نیروهای مسلح عهرا از حاایهت تسهلیواتی اتوهاد شهوروی بهر مهوردار
نباشند ،پاسخ رفوا این بود که «ما تعهداتی  ،از جاله تعههدات تسهلیوات دفهاعی بهرای
عرا داریم و پای تعهداتااخ مواهیم بود و ی از ارائهه تسهلیوات تعروهی مهودداری
میکنیم و حتی اکنوخ ههم ارسهال تسهلیوات دفاعیاهاخ را متوقهف کهردهایم » .پاسهخ
رفوای شوروی این بود .


ما در ادامه بحث به سال  ۱۳۶۱و فتح خرمشهر میرسیم.

تئوری حزب در رابطه با جنگ  ،تئوری دفاع ملی بود و اینکه با عقب راندن دشمن به
سرحد مرزها باید آتشبس اعالم کنیم و صلح عادالنه ای را از موضع باال بپذیریم .
البته این خواست محقق نشد و عملیات ادامه پیدا کرد و حزب نسبت به تـداوم جنـگ
موضع منفی گرفت و حتی نیروهایش را فراخواند .کسانی از اعضای سابق حزب به من
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گفتند که حتی از جبهه فرار کردند...
این تلییر رفتار مطمئناً یک نقطة عطف محسوب میشود که تنشهای زیـادی را بـه
حزب تحمیل میکرد و آدمهای سیاسیی که درون رهبری حزب بودند میدانستند کـه
تلییر رفتارشان خیلی هزینهبردار است!
در این مورد درون حزب چه خبر بود؟ آیا کسانی وجود داشتند کـه بگوینـد «مـا خـط
جمهوری اسالمی را ادامه بدهیم» یا نه  ،همه متفقالقول میگفتند که «تـا همینجـا
کافی است» یا حتی تندتر که «باید اعالم کنیم که جنگ دفاعی پایان یافتـه اسـت و
ادامه جنگ مشروعیت مردمی ندارد» یا  ...؟


اساسا از هاهاخ غهاز اتخهاذ مووه توسهط رهبهری حهزب نسهبت بهه جاههوری

اسالمی ،در رهبری حزب نظرات مخا ف با این موو وجود داشت .مثال نظرات ایرج
ادکندی یا نظرات حمید صفر با نظرات دیگراخ متفهاوت بهود و در کایتهه مرکهزی
هم احیانا کسانی مثل پاریهرمبا  ،احیانها رنئمپنان و ...نظراتهی جهز نظهرات حهزب
داشتند .یعنی نها حد تایید انوالب و جاهوری اسالمی را مودود تر می دیدند.
نظرات رفیق ما ادکندی  ،بیشتر معطوف به یبرا یزه کهردخ سیاسهتهای حهزب
بود و بر این نبود که هر وجهی از سیاست مالکت -چه توسط جاهوری اسالمی  ،چه
توسط سایر نیروهای سیاسهی موجهود در کشهور ه جنبهه رادیکهالتری دارد ،حهزب
گرایشی به این پیدا بکند! با چنین چیزی مخا ف بود و اعتواد به خ وجه مالیهم داشهت
که هر چه بیشتر ما را به طرف ملیّوخ نزدیک بکند! روی سیاستی که مثال «جبهه ملی»
در پیش گرفته بود  ،با خ روابط و نگرشی که ایارج از گذشهته داشهت ،میلهی مصهر
بود.
اما واقعیت این است که سیاست حزب در یک چهارچوب معینهی بررسهی و تنظهیم
شده بود و رفوای رهبری عایوا بهه خ معتوهد بودنهد .بهه هاهین علهت ههم  ،ایهن نهود
انتوادات اصال هیچ جایی برای تاثیر گذاری روی این مسئله نداشت .احتاهال ایهن بهود
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که نوعی «چپ روی» زمینه پیدا بکند و ی این نبود که در جهت «راست» چنین تهاثیری
به وجود بیاید!
حادثه جنگ به مرحلهای رسهید کهه مرمشههر پهس گرفتهه شهد و مسهئله پهذیرش
قطعنامه  598مطرح شد...


البته قط نامه  ۵۹۸مربوط به سال  ۱۳۶۵است ،قط نامهای که سازمان ملل متحد

گفت...


قطعنامهای برای تش بس داده شهد و عهرا ایهن قطعنامهه را پهذیرفت و هی ایهراخ

نپذیرفت  .حزب معتود بود که حتاا تش بس بایستی پذیرفته شود ،پهای میهز مهذاکره
بنشینند و جنگ پایاخ پذیرد! به وی ه که حزب معتود بود با توجه به اینکه عهرا

غهاز

گر جنگ بوده و االخ ایراخ در یک موو پیروز هست ،نشسهتنش پهای میهز مهذاکره ،
حتاا به سود ایراخ تاا می شود و هازماخ  ،عربستاخ سعودی هم حاور شده بهود
چیزی بابت غرامت بپردازد! مجاوعه این عوامل  ،موو حزب را نیرومند می کرد .ما
عالوه بر اینکه در مطبوعاتااخ موو حزب را بیاخ کردیم...




مگر سال  ۱۳۶۱چیزی هم از مطبوعات مانده بود ؟

نخیر .در «پرسش و پاسخ» ها بیاخ شهد  .کهه بعهد ههم مردار ای بیلی در ناهاز

جاعه جواب داد که «حاال حب ور

هم به مخها فین جبههه جنهگ پیوسهته اسهت» !...

مالصه در نجا داستاخها گفت .
ما مواهاخ دیدار با هنشمی یفسنجنوی شدیم که انجا گرفت .در این دیدار مهن و
رفیواهاخ کیاانوری حضهور داشههتیم .مهذاکره ای کههه بهها قهای هنشاامی یفساانجنوی
میمواستیم انجا بدهیم  ،برای ارایه یک نسخه از هاین پیشهنهادماخ در مهورد جنهگ
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بود و برای قای خمینی هم نوشته بودیم و نجا از قای هنشمی مواستیم این را بهه
جااراخ ارسال بکند ،که گفت«دید احمد هفتهای یکی دو بار به اینجا می ید ،مهی دههم
دست مودشاخ که مستویاا به دست قای خمینی برسد » .هااخجها نظهر حهزب را بها
قای هنشمی یفسنجنوی در میاخ گذاشتیم ه که هااخ طور که بارهها اشهاره کردها ه
قای هنشمی بالفاصله در پاسخ ما گفت «ما فوط با عرا نیسهت کهه مهیجنگیم ،تاها
قدرتهای جهاخ دارند با ما میجنگند! »
موب او فکر کرد که واقعا استدالل موکای کرده است! جواب داد که  :اگهر واقعها
مسئو ین جاهوری اسالمی بر این عویده هستند کهه تاها قهدرتهای جههاخ بها ایهراخ
دارند میجنگند  ،این بهترین فرصت هست که ایراخ از این مصیبت مودش را مهال
بکند .در غیر این صورت معنی این سیاست این هسهت کهه جاههوری اسهالمی قهدرت
نظامیاش نهناخ است که دنیا را میتواند شکست بدهد! مریکا و شهوروی و چهین و
انگلیس و هاه  ...علیه ایراخ هستند و بعد شرایطی پیش مده که تش بس داده شهده و
طرف موابل هم پذیرا شده...


خیلی هم شرافتمندانه است و غرامتی هم می دهند...

 بله .اصال از یک موو قدرت است ،موو پیهروز اسهت! نپهذیرفتن خ یعنهی چهه؟
فوط معنی خ این است که ما هاه را میتوانیم شکست بدهیم! و مهی دانهیم کهه چنهین
چیزی نیست .موب ،قای هنشمی واقعا متوجه شد کهه درسهت اسهتدال ش بهه عکهس
مودش تبدیل شد! گفت :ببینید! اشکال کار شاا مارکسیستها این است که بهه تکلیهف
ا هی باور ندارید! ما برایااخ ادامه جنگ تکلیف ا هی است!
موب من چه می توانستم به او بگویم؟! حویوتش سکوت کرد  .و هی کیان بهاز ههم
ادامه داد  ،منتها نه در روند این استدالل  ،اینکه  :پیامدهای جنگ چه هست ،ادامه جنگ
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چه هست؟ شاا اطایناخ داشته باشید که این بازیی است که به ایهراخ و عهرا توایهل
شده و جز تلفات مادی و انسانی هیچ نتایجی عاید نخواهد شد!
چودر ما در زنداخ ،پاسخگوی این جنگ عب شدیم؟! که میگفتند «این جنهگ عبه
بود؟ یعنی دفاد مودس ما عب بود؟ یعنی ههیچ چیهزی عایهد ایهن مالکهت نایشهود؟»
معنی عب این است ؛ هیچ فایده ای نهدارد جهز وهرر! عاهال ههم دیهدیم کهه ههر وقهت
عراقیها جلو می مدند ،به ایهراخ کاهک تسهلیواتی مهی شهد و ههر وقهت ایهراخ جلهو
میرفت ،به عرا کاک تسلیواتی می شد  .هشت سال که شومی نیست! و هیچ اتفاقی
هم نیفتاد جز اینکه چند صد هزار نفر از ایراخ کشته شدند و چند صدهزار نفر از نجا
و حدود هاین تعداد هم اسیر ،معلول و!...
واقعیت این است که از جانبی این توهم برای رهبراخ جاهوری اسالمی پدید مهده
بود که «حاال که مرمشهر را گرفتهایم  ،میرویم بصره را می گیریم و تها نجهایی کهه
می شود جلو میرویم! » غافل از اینکه حتی یک وج جلهوتر از مهرز ایهراخ را اجهازه
نایدهند جلو برود!
شههاا ببینیههد خ طههرح برنامهههای کههه اینههها بههرای «نبههرد فههاو» ریختنههد  ،بههه قههدری
غیرعوالیی بود که حد و حصر نداشت! و ی این اشتیا برای فتح بصره و اینکه عالوه
بر جبهه مود  ،از پشت جبهه هم خ را مورد تعرط قرار بدهند و موفق بشوند ،اینها
را واداشت تا بر مالف ابتداییترین اصول نظامی عال بکنند! فاو یک منطوه باز است ،
یعنی هر نیرویی در نجا مستور بشود  ،بهترین هدف نیروهای ههوایی اسهت ،بهتهرین
هدف گلو ه های توپخانه است! واین قایاخ با خ مکافات از ب گذشتند و مودشاخ را
به فاو رساندند ،یعنی مط تدارکاتی شاخ را اینودر طوالنی و اینودر دشوار کردنهد کهه
حتی برای غذا رساندخ به سرباز نجا  ،مشکل داشتند! مهاات بااند!...
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حاال رسیده اند به فاو  ،به جای اینکه مودشاخ را به سرعت برسانند پشت بصهره
 که نایشد ،نیرو بود -از ترس نیروهای زمینی نها  ،شرود کردند به کنهدخ کانهالجلو مودشاخ! کدا عول نظامی حکم می کنهد کهه تهو از ب بگهذری و بهروی در یهک
فضای باز ،بعد نجا مودت را زمینگیر بکنی؟! سنگر بگیری پشت نجها  ،بنشهینی کهه
چی؟ تو قرار بود بصره را بگیری .قرار نبود که ...
موب  ،هزیات توایل شد  .واقعا با یک وو بسیار بسیار بدی از واظ نظهامی و
بازگشت از فاو با تلفات سنگین هاراه بود!
موب این جنگی بود که از سال  1361به بعد  ،هاین طور ادامه پیهدا کهرد تها سهال
 ،1367این رقم تلفاتی که اینودر باال رفت ،که بعدش دیگهر منجهر بهه موشهک باراخهها
شد ،هاه نتیجه از دست دادخ خ فرصت طالیی سال  1361بود.
قرار نبود جاهوری اسالمی برود کشور گشایی بکند! و فرزنداخ این مالکت بروند
کشته بشوند! به مهاطر چهه؟ ری کشهته بشهوند بهرای دفهاد از وطنشهاخ ،مهادا کهه
تجاوزی به این مالکت شده است! و به هاین د یل ما اعتواد داشهتیم کهه رفوامهاخ ههم
بروند بجنگند! و رفتند و جنگیدند و تلفات هم دادیم!
ما واقعا وقتی دیدیم این منطق برای این قایهاخ مفههو نیسهت ،و حتهی دیهدیم در
معرط اتها هستیم که رفوای تودهای برای جاسوسی و مرابکاری به جبهه میروند،
دستور دادیم از جبهه برگردند! «اگهر قهرار باشهد ایهن طهور باشهد ،فهردا  ،پهس فهردا
میگیرند شاا را تیر باراخ می کنند ،نه به دست سربازاخ عراقی ،بلکه بهه دسهت مهود
هارزمانتاخ در جبهه! » و به این ترتی بود که از رفوایاهاخ مواسهتیم کهه جبهههها را
ترک بکنند.
بدوخ تردید موق اتخاذ این تصایم ،پردامت هزینه این مووود مورد توجه حهزب
بود .حزب نای توانست به ماطر عافیت طلبی  ،از سیاستی پیهروی بکنهد کهه بهه ههیچ
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وجه به خ باور نداشت و مایه بدنامی یک حزب کاونیست بود که با اشاا گر هاراهی
کند .درست داستاخ احهزاب سوسیا یسهت عههد بهو مهی شهد کهه تهدارک تسهلیوات
بوریوازی را برای جنگ جهانی اول دیدند! ایهن تجربهه تهاریخی  ،پهیشِ روی احهزاب
کاونیست بود .حزب نایتوانست پذیرای این مطل باشهد؛ بلهه  ،از سهرزمین مهودش
دفاد می کند و ی طبعا تجاوز نای کند!



خوب ،حساب هزینه و فایدهای که در درون حزب شد  ،مطمئنا اکثریت حـزب بـا

آن موافق بودند .مخالفینی کـه مـی گفتنـد بـا جمهـوری اسـالمی همراهـی بکنـیم
استداللشان چی بود؟ اصال چنین کسانی بودند؟


نخیر!



بله.



معدود نیست ،در میلی موارد ما اتفا





ی نی صد در صد با ادامه جنگ مخالف بودند؟

چندی پیش گفتید  ،جزو م دود مواردی بود که در سیاستهای کالن حزب اتفاق

آراء بود.

راء داشتیم  .و ی مواردی ههم داشهتیم کهه

امتالفات جدی وجود داشت.


در داخل حزب  ،در آن بحثهای دبیران و هیئـت سیاسـی  ،هزینـهای کـه فکـر

میکردید حزب باید بپردازد چی بود؟ فکر میکردید سرکوب است یا نه؟


نخیر .ما سرکوب تلوی نایکردیم  .چوخ سهرکوب در صهورتی اسهت کهه مها علیهه

جاهوری اسالمی اقدامی کرده باشهیم .وقتهی کهه نهرفتیم در جبههه بجنگهیم ،هاکهاری
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نکردیم .ا بته نها هم از تودهایها انتظار نداشتند در جبهه بجنگند ،نودر که «بسهیجی»
بسیج کرده بودند!
واقعا د حیرت میکند از این اندیشه  ...تاثیر واقعا بیهاتای این تفکرات مهذهبی ،
میلی ما نا و پایدار است و میلی راحت هم می شود از خ بهره برداری کرد! واقعا من
فراموش نای کنم خ سیل عظیم نیهروی بسهیجی کهه بها طیه مهاطر راههی جبهههها
میشدند! ما بعضی وقتها باید رفوایااخ را برای رفتن به جبهه قان میکردیم! درست
است که عاشق حزبشاخ بودند و ی روی اینکه یا باید رفهت جبههه و بهرای جاههوری
اسالمی جنگید؟ ...ما چناخ افراد انبوهی هم نداشتیم که بتواند در سرنوشت جبهه تاثیر
مثبت یا منفی داشته باشد ،که رفتنش باع پیروزی بشود ،بازگشتش موج شکسهت
بشود ،نخیر چنین نبود! طبعا بیشتر جنبه سیاسی و ناادین داشت .
اما مودودیتها! واقعیت این است که تا هااخ مرداد و تیر سال  ،1361ما به اندازه
قابل توجهی در مودودیت قرار گرفته بودیم .درواق هااخ طور که به درسهتی اشهاره
شد ،هیچ نشریهای نداشتیم ،هیچ ارگانی نداشتیم  ،جلسهات مها توریبهاً مخفهی تشهکیل
می شد  ،حداقل سعی ما بر این بود  .به تشکیالت به جهد توصهیه شهده بهود کهه رفوها
رعایت میلی جنبهها را بکنند و تظاهرات نداشته باشند.
اما به گااخ ما هزینه این بود که افراد را بگیرند ،این شناساییهایی کهه پدیهد مهده
موج شود افراد را بازداشت کنند و در زنهداخ نگهه دارنهد ؛ و هی نهه اینکهه کسهی را
بکشند! یا برموردی که با مجاهدین داشتند  ،با ما داشته باشند ! نهه ،چنهین برداشهتی
نبود .با گذشت این دو فصل تابستاخ و پاییز بود که رفته رفته حزب متوجهه شهد کهه
ظاهرا هزینه  ،سنگینتر از خ است که فکر میکرد!


این بار احتماال در مقابل نظر خود آقای خمینی ایستاده بـود؟ ی نـی خـود آقـای

خمینی حس کرد که اینجا را دیگر باید یک قلم قرمز بکشد!
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من قبال به شاا توویح داد که در جاهوری اسهالمی نیروههایی بودنهد کهه میلهی

زودتر از اینها مواهاخ این بودند که تکلیف حزب را یکسهره بکننهد! قایهاخ فخرالادین
حجنز و ...و ی قای خمینی با این مطل موافق نبود .به نظر میرسهد کهه در هاهین
سال  1361است که قای خمینی هم نظراتش میپیوندد بهه کسهانی کهه معتوهد بودنهد
حزب را باید از قلارو اینجا حذف کرد!


فکر میکنم نظر حزب در مورد همین حادثه سوم خـرداد  ،ی نـی پایـان دادن بـه

جنگ  ،در ایجاد محدودیت بیشتر خیلی مؤثر بود .


بدوخ تردید! ببینید ،گفته می شود که قای خمینی در مرداد  1361موافق بوده کهه

جنگ تاا بشود .و ی قایاخ سپاهی  ،به وی ه محسن یضنیی و غیر نظامیهانی چهوخ
قای هنشمی یفسنجنوی و خنمن ا و ....تاثیر زیادی روی نظراتش و موافهق کهردخ
او برای ادامه جنگ گذاشتند.
در چنین شرایطی  ،وقتی حزب چنین چیزی را مطرح بکنهد  ،و هی دالیلهی کهه نهها
ارایه میدهند ،او را قان بکند ،الجر

قای خمینی مودش را موابل حزب میبیند!

میلی عجی است ! من فراموش نایکنم هااخ سال  1367بود که مردر ای بیلی
در صوبتی  ،نسبت به صوت سیاست مودشاخ در ادامه جنگ ،ابراز تردید کرد! و بها
ون مودش گفت « مثل اینکه واقعا هم درست بود که مها جنهگ را تاها میکهردیم» ...
فردای خ روز قای خمینی به شدت به کسانی که در دفاد مودس تردید میکنند حاله
کرد!
و ی زماخ کوتاهی نگذشت که ناگزیر شد جا زهر را سر بکشد! و ای کاش زودتر
این جا را سر می کشید!
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یک روحانی که دو تا دشمنش را برداشته بود  ،یکی شاه  ،یکی کدارتر .حـاال

میخواست صدام را هم بردارد و...


میمواست از راه کربال به قدس برسد! شاا هنوز وقتی در جادههای ایراخ حرکت

می کنید ،می بینید تابلو هست که مثال [کربال  1200کیلومتر]!
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آقای عمویی  ،جلسه دیگری از تاریخ شفاهی چپ را در خدمت شما هستیم.

ما در سیر پرسشهایی که داشتیم به خرداد  ۱۳۶۱رسیدیم ،عکـس ال مـل حـزب در
برابر جنگ  ،فراخوان نیروهایش از جبههها به خاطر ادامه جنـگ کـه بـه نظـر حـزب
اشلالگرانه میآمد و ...را بررسی کردیم و وارد تابستان  ۶۱شدیم .
به نظر میرسید که در درون حزب بحثهایی در رابطه با سرکوب یا عدم اجازه ف الیت
در آینده مطرح باشد  .حزب عکسال ملهایی در این رابطه انجام داد  ،مثل فراخـوان
نیروهایش از شهرستانها ،عوض کردن جایگاه نیروهایی که بسیار شناخته شده بودند،
و...
چون تاریخ سوخته  ،و روزنامه ها هم خوب ننوشته اند ،شـما در ایـن زمینـه اگـر بـه
صورت روایی عمل بکنید ،کمک زیادی به بازشدن این تاریخ میکنید.



بله ،متشکر  .سال  ،1361دو مسئله برای حزب پیش مد که در روند فعا یت حهزب

و پیامدهای تصایااتی که گرفته شد تاثیر بسزایی داشت ،یکهی مسهئله بهاز پسگیهری
مرمشهر ،اصرار جاهوری اسالمی برای ادامه جنهگ و ورود بهه مهاک عهرا  ،توهت
عنواخ تنبیه متجاوز! و موو حب ور

ایرا که بر این باور بود مادا که جنگ بهه

ایراخ توایل شده و تجاوزی شده و بخشهایی از سرزمین ما اشاال شده ،وظیفه ههر
ایرانی است که در حد توانش بجنگهد و بهرای بیهروخ رانهدخ متجهاوز نهایهت تهالش و
کوشش را بکند .و ی وقتی که این مرحله پشت سر گذاشته شد و خ سهرزمینها زاد
شدند و برنامه جاهوری اسالمی ورود به ماک عرا شد ،حزب مخا ف این امهر بهود.
این مطل را صریوا هم با مسئو ین جاهوری اسالمی در میاخ گذاشت!
طبیعی بود که ما پیشاپیش میدانستیم که با ما موافوت نخواهد شد و هی مها ملهز
بودیم که مواوعااخ را شهکارا بیهاخ بکنهیم کهه در زمینهه اشهاال سهرزمین کشهور
هاسایه ،شریک نباشیم! بله ما در مبارزه علیه «بع » متجاوز به سهرزمینااخ شهریک
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بویه نیروها بودیم و ی نای توانستیم شریک نیرویی باشیم که بهه مهاک هاسهایهماخ
تجاوز بکنیم!


شما آن موقع با حزب کمونیست عراق رابطهای داشتید ؟



بله.



بله اینطور بود .ما رسا ت سرنگونی «بع » و رییم صدام را برای مودمهاخ قائهل



ف الیتهای حزب کمونیست عراق نسبت به رژیم صدام حسین براندازانه بود ؟

نبودیم! اما از زاویه دیگری مسئله را بررسی مهیکنیم :دو کشهور هاجهوار معتوهد بهه
رابطه مسا ات میز! ایهن کهه رییهم خ کشهور چگونهه اسهت؟ ایهن وظیفهه نیروههای
ترقیمواه نهاست که مبارزه بکنند و دیکتاتور را سرنگوخ بکنند!
موب طبعا پیامد این مووهعگیری بهرای حهزب میلهی چیهز سهبکی نبهود ! قایهاخ
شکارا مووعگیری کردند  ،قای مردر ای بیلی در نااز جاعهه صهریوا بهه حهزب
حاله کرد ،قایاخ دیگر رو ترش کردند ! و ی بعدا ما ثارش را بیشتر دیدیم!
در هاین ایا واقعه دیگری که رخ داد  ،فرار یکی از کارمنداخ سفارت شهوروی بهه
نا کردیچکین ،به انگلیس بود! او در بخش کنسو ی سفارت شوروی کار می کرد.




ی نی سطحش خیلی باال نبود؟

نخیر ،در سطح کنسو ی بود .وقتی می مواستید مهثال بهرای ویهزا یها مسهافرت بهه

اتواد جااهیر شوروی به کنسو گری مراجعه کنیهد  ،ایهن کسهی بهود کهه شهاا بهه او
گذرنامه می دادید و ویزا می گرفتید .مسافرتهایی که خ ایا رخ مهی داد  ،بعضهی از
مسئو ین حزبی به سفر به اتواد جااهیر شهوروی میرفتنهد .رفیوهی داشهتیم بهه نها
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گنگیک آواوسین که معاوال ایشاخ شناسنامه ها و گذرنامهها را به سفارت میبهرد و
ارایه میداد .و قهای کردایچکین ههم در بخهش کنسهو ی سهفارت عاهل مهی کهرد و
کارهای معاول را که بایستی روی روادید انجا بگیرد ،انجا میداد.
کاااینکه مسافرتی که من به اتفا رفیق کینوری رفتم ،اصال نیازی به مراجعه بهه
سفارت نداشتم  ،گنگیک شناسنامه ها و پاسهپورتهای مهن و قهای کیانوری را بهه
سفارت برد و ما اصال قای کردیچکین را ندیدیم .اما یک وقتی اطهالد یهافتیم ایشهاخ
غای شده! مود سفارت اطالد نداشت که چه به روزگار او مده است؟!




عجیب نبود که سفارت شوروی با آن «کا .گ .ب » قوی اطالع نداشته باشد؟

بله .به هر حال نهه که رخ داد  ،مشابه این به نظر میرسهد کهه ههر دو طهرف بهه

دستگاههای هادیگر نفوذ کرده بودند و هر چند وقت یکبهار ایهن مهامورین نفهوذی و
جاسوسیشاخ کشف میشدند و یک اسکاندا ی(جنجا ی) بر پا مهی شهد  .و هی بعهد از
چند روز سفارت توانست ماشین او را در مرز ایراخ ه ترکیه پیدا بکند.




ماشینی که کوسیچکین با آن فرار کرده بود؟

بله .یعنی به نظر می رسد که از تهراخ با اتومبیل حرکت کرده ،به عنواخ مسهافرتی

یا ماموریتی  ،در مرز بازرگاخ ماشین را گذاشته و رفته بود خ طرف.


این منطقی است که یک عضو کنسولی برای غـرب آنقـدر مهـم باشـد کـه او را

فراری بدهند؟


من تصور می کنم ماموری را که نها به کشهور دیگهری اعهزا یها او را مریهداری

میکنند ،این سیر ترقی را طی مواهد کرد ! علهی ا وسهاب کسهی کهه مهادگی دارد یها
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موزشهای الز را برای انجا چنین ماموریتی دیده اسهت بهه مهدمت میگیرنهد  ،بها
گذشت زماخ و سابوهای که پیدا میکند ،رفته رفته در مرات باالتر قرار می گیرد.


خوب  ،چطور شد که کوسیچکین که هنوز مرتبه باالیی نداشـت فـرار کـرد و

رفت؟ ما میدانیم که آن پنج جاسوس م روف کمبریج که سه نفرشان به سمت شرق
فرارمی کنند ،دانالد مکلین و دوستانش  ،سطوحشان در  MI6فوق ال اده باال بود،
که این فرارشان به حیثیت دسـتگاه جاسوسـی انگلسـتان ،بسـیار ضـربه زد! یـا فـرار
سرهنگ گولیتسین ضربه خیلی شدیدی بود!


بله مثل فیلبی .



من تصور این است که این  ،بخشی از خ سناریویی بود کهه بهه تهدریج بایسهتی



بله ،مثل فیلبی  .یکی از همان پنج نفر ،کیم فیلبی بود .

چرا کوسیچکین باید فرار بکند  ،بدون آنکه سطحی داشته باشد یا به سطحی رسیده
باشد؟

شکل میگرفت! چرا که بعدها بود که کردیچکین موا باالتری را در کهور دیپلااتیهک
اتواد جااهیر شوروی پیدا می کرد .در موقعیتی که در بخش کنسو ی کار می کهرد و
یک کارمند کنسو ی بود ،بله جایگاه مهای نداشت ،اما از نجایی که کارمندی بهود کهه
مههراجعین ایرانههی بههرای انجهها کارهههای کنسههو ی شههاخ بههه او مراجعههه میکردنههد ،او
میتوانست گواهی بدهد که چه کسانی می مدند و چه کارهایی می کردند!
من می مواهم اشاره بکنم به پرونده ای که توسهط  CIAو  MI6علیهه حهزب ،بهر
مبنای اعترافات و گفته ها و پرونده سهازیهای کردایچکین تنظهیم شهد و بعهدا ایهن
پرونده توسط هااخ عوامل به پاکستاخ برده و توویل مجاهدین افااخ شد! و نهها بهه
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ایراخ اطالد دادند و مامورانی از ایراخ ،یعنی قایاخ محمدجرا من یشنهی و حبیباهلل
بیطرف ماموریت پیدا کردند و رفتند و این پرونده را دریافت کردند!!
من مجاوعهه ایهن سهناریو را  ،پرونهده سهازی بهرای حهزب مهی دانهم! و وهرور
میدانستند که به دست مسئو ین جاهوری اسالمی  ،وربه ای به حزب بزننهد! کهه بهه
گااخ من دو نتیجه برای غرب داشت ،یکی اینکه طبعا به حب ور

ایرا هه کهه اینهها

هاواره با خ دشانی داشتند ه وربه زده بودند ،دیگهر اینکهه بهه اصهطالح بهه حیثیهت
مردمی جاهوری اسالمی در مود جامعه ایراخ وربه زدند.


ی نی در حقیقت بازی دو طرفه بـود کوسدیچکین کـه فـرار مـی کنـد ،یـک

سناریویی برایش می نویسند  ،که این اخبار را بگو! و وانمود می شود که اخبار از ایـن
طریق داده شده!
چرا این آقایان باید به پاکستان میرفتند؟


مورد اعتااد قای خمینی بودند.




بله.



بله هاین طور است.



مجاهدین افلان از آقای خمینی خواسته بودند که کسانی را بفرستند؟

خوب ،همان زمان که فرار کرد ،در سطوح روزنامه ها هم نوشته بودند کـه مـامور

سطح باالیی نبود.



چطور اعتماد شد که این اخبار را کوسیچکین گفته است؟ یا بیشتر بهانه بود ؟
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به گااخ من  ،اساسا روندی کهه در قبهال نیروههای دگرانهدیش ،توسهط جاههوری

اسالمی اتخاذ شده  ،مسیری را طی می کرد که کهامال مها متوجهه بهودیم کهه دارد بهه
سات حذف حزب میرود! چوخ یک یک  ،تاا نیروهای دیگر تا خ موق حهذف شهده
بودند و میزاخ مودودیت هایی که برای حزب به وجود می مد  ،کامال مشهخص کهرده
بود که جاهوری اسالمی به هر حهال حهزب را تواهل نخواههد کهرد! حهاال ایهن بهانهه
نایشد  ،بهانه دیگری میتوانست به وجود بیاید!




در سال  ۱۳۶۱هم فرض میشد که پوگرومی نخواهد بود؟

این بوثی بود که در هیئت سیاسی ما مطرح شد .من اشاره کرد به اینکهه روز بهه

روز مودودیتهای مها بیشهتر میشهد  ،بازداشهتها نسهبت بهه زادشهدگاخ افهزایش
بیشتری پیدا میکرد ،تعداد زندانیهای ما  ،بدوخ اینکه اتفا ماصی رخ داده باشد ،بها
گذشت زماخ افزایش پیدا میکرد .نها را به دادگاه نایبردند و موکو نایکردند ،امها
هاین طور بال تکلیف در زنداخ نگه میداشتند!
ما یک مورد ناونه داشتیم که در ارومیه یکی از رفوهای مها را بهه  15سهال زنهداخ
موکو کرده بودند  ،بدوخ اینکه اصال کاری کرده باشد! و این یهک معیهار بهود  ،حهاال
در ارومیه این مسئله رخ داده  ،میتوانست زمینه ای باشد برای اینکه اشاعه پیدا کند!
و ی به هر حال  ،این تعداد کثیری که در زنداخ اوین هر روز به تعدادشهاخ افهزوده
می شد  ،بیانگر یک روند بود ؛ و به هاین علهت بوثهی را در دامهل حهزب بهه وجهود
ورده بود که  :ما کجا می رویم؟!


سال  ۱۳۶۰فکر کنم آقای اخگر(،رفعت محمدزاده) نامهای نوشته بود و این

نامه رد شده بود.
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این را سال  1360ننوشت ،مربوط به سال  1361است .ایهن در واقه در چهارچوب

هااخ س ا ی است که برای هاه رفوای رهبری مطرح شده بود .حتی در بدنه حزب هم
این مسئله مطرح بود که ما به کجا می رویم؟! و چه ووعی در پیش است؟!
موب ،با اینکه واقعا حزب  ،به گااخ من  ،میلی دست بهه عصها حرکهت مهی کهرد،
فشارها افزایش می یافت! منظور از «دست به عصا حرکت کردخ»  ،به رغم خ شعار
کلی «اتواد و انتواد» بود که از بدو فعا یهت علنهی حهزب بعهد از انوهالب ،خ را مبنهای
کارماخ قرار داده بودیم .
«اتواد» به معنای هاراهی و هاگامی با هاه نیروهای ترقیمواه ایراخ  ،که بخشهی
از خ را در حاکایت جاهوری اسالمی هم سراغ می کردیم ،و «انتواد» به وهاظ اینکهه
به هر جهت کاستی های جدی در عالکرد های حاکایت وجود داشت!
کاستی در سیاستگذاریهایش  ،چه در سیاست مارجی ،چهه در سیاسهت داملهی!
خ کاستی شکار در قلارو دموکراسی و سیاست دموکراتیکی که الجهر بایسهتی بها
«غیرمودی»ها داشته باشد ،که واقعا نبود! موهدودیت ههایی کهه بهرای احهزاب وجهود
داشت ،برای مطبوعات وجود داشت! حتی به صورت حذف کردخهای وحشهتناکی کهه
به وی ه بعد از سال  1360رخ ناود!
حتی در بهترین شرایطش یعنی سالهای  1358و  59هم احهزاب بها مزاحاتههایی
رو به رو بودند  ،حاال اگر نه توسط وزارت کشور و نیروی انتظامی ،و ی نهه که بهه
نا «حزب اهلل» گفته میشد که دور از حاکایت نبود! قهای غفانی کهه مهورد اعتاهاد
قایاخ بود ،هایشه سردمدار گروههایی بود که می مدند و مشنترین برموردها را با
نیروهای سیاسی می کردند!
یک وقت بود که احزاب در مراکزشاخ مسهتور بودنهد ،مثهل حاب وار

ایارا و

دفترش در میابهاخ  16ذر ،یها بعضهی وقتهها بیهروخ بسهاطی داشهتند ،روزنامههای
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گذاشته بودند ،کتابی گذاشته بودند ،یا اینکه تظاهراتی ،راهپیاایی یها میتینگهی داشهت
انجا می پذیرفت ،در تاا این موارد قایاخ مهی مدنهد  ،هجهو مهی وردنهد  ،ایجهاد
تشنج می کردند و بعضی وقتها درگیری ایجاد میکردند که حتی یک بهار سهه راههی
به دفتر حزب اندامتند و یکی از اتا های ما شعله ور شد ،تلفن و رشیو و ...سومت!
اینها تازه زمانی بود که هنوز سیاست ،سیاست مدارا بود! یعنی جاهوری اسهالمی
احزاب و فعا یتشاخ را توال می کرد! با توجه به اینکهه حهزب در بهدو انوهالب سهابوه
اقهدامات مسهلوانه علیهه جاههوری اسهالمی نداشهت ،در مهاجرای کردسهتاخ حضهور
نداشت ،در درگیریهای ترکان صورا حضور نداشهت ،در حهوادث ذربایجهاخ نبهود،
شرکت نداشت که هیچ ،حتی خ نیروهای دیگری را که اقدا به این کارها می کردند ،
نود هم میکرد! 
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آقای عمویی  ،طی صحبتهایی که با هم داشتیم گفتید که ب د از خـرداد ۱۳۶۰

در درون حزب مسئله این بود که ما میسوختیم و میساختیم و نمیتوانستیم به مردم
آن چیزی را که فکر میکنیم یا همان چیزی که بحثمان بود بگوییم!
من میخواستم که این مسئله کمی باز بشود  .اینکه به هر حال بـه نظـر میآیـد کـه
حزب در این جریان سـال هـای  ۶۱-۱۳۶۰در کنـار نیروهـای حـاکم ایسـتاد و ایـن
مسئلهای که شما گفتید ،انگار یک رویکرد دیگری بود ،انگار که در درون حزب بـا آن
چیزی که رونشان میداد یک مقدار متفاوت بود.
این مسئله که «میسوختیم و میساختیم و نمیتوانستیم بگوییم» چه بود؟ در حقیقـت
باز نشد.



ببینید ،این اصطالح از ابعاد گوناگوخ مصدا دارد  .یهک وجههش ایهن بهود کهه مها

هاواره با حزب اهلل مواجه بودیم .از جانبی در میاخ مجاوعه جریانات سیاسی موجود
جامعه ایراخ ،حب ور

ایرا ظاهرا در کنار حاکایت بود! و ی واقعا این طور نبهود.

از جان حاکایت هاواره بهه حهزب بهه عنهواخ یهک اپوزسهیوخ نگهاه مهی شهد .نوهوه
برمورد حاکایت و نیروهایی که در دروخ جامعه بودند با هواداراخ حهزب  ،اگرنهه بها
مشونتی که با مجاهدین یا احیانا با فداییها برمورد می کردند ،و ی درست مثهل یهک
نیروی مخا ف با حزب مواجه میشدند.
هواداراخ حزب را می گرفتند ،می بردند کایته کتک می زدنهد و  ...تفهاوت مووه
حزب با سایر نیروها این بود که وقتی هواداراخ حزب را می گرفتند  ،مسهئول روابهط
عاومی اش این امکاخ را پیدا میکرد که بر اساس شناییهای زماخ زنداخ ههای شهاه
که با مسئو ین جاهوری اسالمی داشت ،به اینها مراجعه و پا در میانی کند تا بعضهی
از این هواداراخ را زاد بکنند.
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ببینید ما متوجه این بودیم که داوری سایر نیروهای سیاسی مالکت  -که به اعتواد
ما شاید رهبریشاخ دستخوش تندرویهایی میشدند که مواو افراطهی علیهه رونهد
انوالب اتخهاذ مهی کردنهد ،و هی مهود ایهن نیروهها را نیروههای اصهیلی میدانسهتیم ،
نیروهای سا ای میدانستیم - ،نسبت به ما داوری منفی بود ؛ یعنی ما ،هم از حاکایت
وربه می موردیم و هم از نیروهای سا م و اصیل موجود  .از دروخ مود حزب ههم
فشار وجود داشت ،چرا که توده حزبی در ارتباط با توده مرد بهود و داوریشهاخ را
حس می کرد.
مثال رفوای دانشجوی ما در دانشگاه ،در ارتباط با دانشجوهای دیگر بودند و ناخ
طبیعتا نگرش مثبتی نسبت به مووعی که حزب اتخاذ میکهرد نداشهتند .حهاال رفوهای
دانشجوی ما در دانشگاه چگونهه از مووه حهزب بخواهنهد دفهاد بکننهد؟! میلهی بها
دشواری رو به رو بودند و حزب چودر می توانست این مطل را تصریح بکنهد کهه مها
«ناچاریم» این روش را ادامه بدهیم.و ما هم سر نوشتااخ نظیر هااخها مواهد شد!
بعضی میال می کردند کهه میلهی هشهیاری دارنهد نشهاخ میدهنهد کهه بهه حهزب
میگویند «این شتر درِ مانه شاا هم می موابهدها! » یعنهی فکهر میکردنهد حهزب ایهن
مطا

را نایفهاد و مودشاخ میلی سیاسهتادارتر و هوشهیارتر از ایهن پیرمردههایی

هستند که در سیاست استخواخ مرد کرده اند و هیچ نای فهاند که چه راهی را دارنهد
طی می کنند!
و ی میداند ،میداند دارد به جایی می رود که میگیرند اعهدامش ههم میکننهد .امها
باورش به اینکه باید کار بکند ،او را نگه میدارد .میتواند از این مالکت بیهروخ بهرود،
میگویند بیا برو بیروخ ،میگوید نایرو  .من اینجا میمواهم بایر !
و برای میلی از این قایاخ  ،او ین امکانی که پیش مهد گذاشهتند رفتنهد  .میلیهها
میگویند که رهبری فالخ جا هاه دست نخورده رفتند ؛ رهبری حزب هاه شاخ گرفتار
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شدند .ری ،این گاهانه انجا گرفت  .نه اینکهه تصهایم گرفتنهد هاهه بااننهد و کشهته
بشههوند .و ههی نخواسههتند برونههد  .گفتنههد ناههی رویههم! تجربههه مهههاجرت را داشههتند .
میگفتند مهاجرت د را می پوساند  .دربهترین شرایط  ،د را گرفتار توهم میکند.
رفیوی از ااخ مده بود می گفت فالنی ! این بههها مثهل اینکهه در دنیهای دیگهری
زندگی می کنند  .اصال هاه چیز را امنیتی میبینند  .هاهه چیهز را اطالعهاتی میبیننهد.
حیرت میکنند از اینکه بعضی وقتها مصاحبهای یها مطلبهی از مها در جهایی مهنعکس
میشود! یکی پرسیده بود «فالنی در تهراخ زندگی میکند؟» جواب داده بهود بلهه مگهر
عکسش را در روزنامه «یاس نو»ندیدی؟ عکهس مهودش بهود ،هااخجها در مانههاش .
پرسیده بود «مگر میشود در تهراخ یک چنین حرفهایی را زد؟» بعد یکی دیگهر گفتهه
بود که «نکند با نها زدو بندی دارد؟!»
شاید باید به من میلی بر بخورد ،و هی نهه  ،از ایهن حرفهها زیهاد زده مهی شهود!
مانای از ااخ مده بود میگفت که هیچ کس از بههها در ااخ نفهاید من بهه ایهراخ
مد  .گفتم چرا؟ گفت مر اگر بفهانهد دیگهر ناهی تهوانم برگهرد  .گفهتم چهرا مگهر
جاهوری اسالمی جلوت را میگیرد ؟ گفت نه  ،مر نها فکر میکنند من اگهر برگهرد
حتاا یک مصا وهای با اطالعات جاهوری اسالمی کهردها  .گفهتم ایهن حرفهها کهدا
است؟! گفت که اصال داوری بههها این طور است  .یا نایشهود رفهت ،یها اگهر کسهی
برود و برگردد ،یعنی با جاهوری اسالمی سامته!
گفتم این حرف من را وبط بکن و برای بهه ها ببر .گفتم«رفوا اگر کسانی از شاا
پرونده سنگینی ندارید  ،در رده باالیی نبودهاید که مطر چندانی برایتهاخ باشهد،هوادار
بودهاید  ،بیایید ایراخ ،بیخود نجا عارتاخ را تلف نکنید! بیایید ببینید در مالکتتاخ چهه
مبر است! اگر میتوانید مفید باشید ،اینجا میتوانید مفید باشید .نجا تو سرو کله ههم
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دیگر نزنید ،بیایید اینجا در این مالکت کار بکنید » .این را برداشهت بهرد و نجها بهرای
بههها گذاشت تا بشنوند .بههها گفتند اِ ...فالنی میگوید بیایید!

 دام است!

 حاال ببینید واقعاً با خ ذهنیتی که نها دارنهد  ،میگوینهد فالنهی از طهرف جاههوری
اسالمی ماموریت دارد این حرفها را به ما بزند  ،اینجها ههم کهه حهرف مهی زنهد ،در
سایتها هم در می ید ،اتفاقی هم برایش نای افتد،موب معلو است ماموریت دارد این
کارها را بکند !
یعنی فضای مساو مارج و دوربودخ از جامعه ،ارتبهاط نداشهتن بها تهوده مهرد
چنین تاثیر مخربی دارد! اصهال اگهر نهبر حرکهات در جامعهه دستشهاخ نیایهد،الجر
گرفتار هااخ توهاات ذهنیشاخ میمانند و هایشه یک طرح توطئه در ذهنشهاخ شهکل
میگیرد  .هاه چیز را اطالعاتی و امنیتی میبینند .
ا بته مبارزه سیاسی هزینهه دارد  .ههر کهس ههم کهه حاوهر اسهت هزینهه اش را
بپردازد ،مرد و مردانه می ید به میداخ و حرفش را می زند ،کارش را می کنهد .منتهها
در این میاخ طبعا یک درایت سیاسی هم بایستی وجود داشته باشد که بیخهود سهرش
را به سنگ نزند  .با سر به سنگ زدخ ،این سر است که می شکند ،سنگ هیچ طوریش
نایشود .یک درایت سیاسی باید به کار برد!
اگر من پاره ای مطا

را عریاخ بیاخ میکنم ،نهه در مصاحبه ا مهی گهویم  ،خ

چیزی است که در پرونده ا هم منعکس است .کتبا سال  1365برای قهای منتظار
فرستاد  .شفاها با هیئتی که از طرف کایسیوخ حوو بشر مد و در حضور موامات
اطالعاتی ه امنیتی جاهوری اسالمی در دامل اوین با من صوبت کردند ،صریوا اینهها
را بیاخ کرد و سابوهاش هم در پروندههای کایسیوخ حوو بشر وجهود دارد .یعنهی
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من هیچ چیز تازه ای نگفتم .حاال اگر پیامدی داشته باشد خ دیگر مربوط به دسهتگاه
است .اما خ چیزی است که قبال من صریوا گفتها  ،حاال هم باز می گویم .
این دال براین نیست که دیگری بیاید شبیه من چنین حرفههایی بزنهد و بهی جههت
یک هزینه سنگین برای زندگی مهودش رقهم بزنهد .امها میتوانهد صهداقت و درسهتی
مودش را بر مبنای اندیشهاش ،نهناخ که صالح میبیند عنهواخ بکنهد .اینجها و نجها
مطرح و دیگراخ را با خ مطا
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شنا کند.

ما در سیر سؤاالتمان در رابطه با خرداد  ۶۰و رفتار حاکمیـت بـه ایـن نتیجـه

رسیدیم که فشارها روز به روز بیشتر میشد  .با وجود ایـن  ،چـرا حـزب بـرای حفـظ
نیروهایش بموقع اقدام نکرد؟


با توجه به توویوی که قبال در مهورد علهل فعا یهت علنهی حهزب بعهد از پیهروزی

انوالب داده شد ،حزب هاهناخ اصرار در علنیهت داشهت .علهی رغهم اینکهه رفتارههای
نامناسبی توسط پارهای از ارگاخهای نظا نسبت بهه حهزب اعاهال مهی شهد ،منجالهه
نووه برمورد دادستانی انوالب تهراخ و درکی کهه اصهوال مها از کسهانی نظیهر قهای
الجری

و افراد هافکرش داشتیم که بدوخ تردید برای ما روشهن بهود کهه اینهها بهه

شدت مخا ف حزب هستند و اگر امتیار داشته باشند حتی یک روز هم امکاخ فعا یهت
به حزب نخواهند داد  ،اما موارد متعددی بود که قرینه مثبتی را در امتیار حهزب قهرار
می داد که نیروهای دیگهری در نظها جاههوری اسهالمی وجهود دارد کهه ایهن تاایهل
سرکوب ،این تاایل به از بین بردخ حزب  ،جلوگیری از علنیت و فعا یت حزب و از این
قبیل را منثی میکند.



فکر میکردید برای چه این نیروهـا میایسـتند؟ آیـا بـه خـاطر اینکـه دمـوکرات

هستند؟ ی نی به دموکراسی اعتقاد دارند؟ یا اینکه نه  ،به خاطر چیز دیگری بود که...
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به هیچ وجه نظر ما به دموکرات بودخ خ نیروهایی که حساب میکردیم که منثهی

کننده نیروهای مخا ف ما هستند،نبود .ما اصال باور نداشهتیم کهه گرداننهدگاخ اصهلی
نظا که در راس خ قای خمینی بود،اصهوال کسهانی باشهندکه تواهل یهک سهازماخ
سیاسی از نود حب ور

ایرا  ،با خ تاریخهه طوالنیاش و با خ پیوند جههانیاش

با مجاوعه جنبش کاونیستی جهانی را داشته باشند.
اما برداشت ما این بود که قای خمینی که در «نوفل وشاتو» اظهار کرد «در نظا
حکومتی که ما می مواهیم به وجود بیاوریم هاه زاد هسهتند و حتهی مارکسیسهتها
هم می توانند حرفشاخ را بزنند! » این  ،نهه بهر اسهاس دیهدگاه دموکراتیهک ایشهاخ یها
جریاخ وابسته به ایشاخ است،بلکه بر پایه یک سلسله مصلوتهایی اسهت کهه در ایهن
شرایط موج می شود که ایشاخ این مطل را بیاخ کند .به وی ه اینکهه در نجها ههیچ
ا زامی نداشت چنین حرفی بزند .وان اینکه حزب باور ندارد یک فردی که مرج یهک
جریاخ مذهبی متعص موابل جریاخ چپ است و در طول تهاریخ ههم هاهواره اینگونهه
نشاخ داده است ،یکباره موافق بشود!
موب ما تجربیات دهه بیست را داشتیم ،هاواره نیروهای مذهبی بودند کهه ،نهه از
واظ نظری  ،بلکه عاال با اشکال گوناگوخ مخا فت و درگیری و ...داشهتند .بهه مهوبی
برای ما مشخص بود که یک سلسله مالحظات  ،موج شده که ایهن مصهلوت گرایهی
در بیاخ و در عال نها ملووظ شود .بعدها هم وقتی پیروزی انوهالب پهیش مهد ،ایهن
نکته روشنتر شد!
یک بار برای شاا توویح داد که بعد از انوهالب شهرود کهردیم بهه ایجهاد شهع
حزب در نواط مختلف کشور ،خ زماخ مسئو یت وزارت کشور به عهده قای هنشمی
یفسنجنوی بود .من بر اساس شناییهای قبلهی کهه در زنهداخ بها ایشهاخ داشهتم بهه
راحتی توانستم به دیدار ایشاخ برو ؛ با توجه به تعهداد زیهاد مراجعینهی کهه داشهتند،
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بدوخ وقت قبلی  ،پذیرای من شدند و در نجا بیش از اینکه طرح مسائل مورد نظر مهن
امکاخ پذیر بشود ،ایشاخ با اشتیا تاا دربارة گذشته و ماطرات و افراد و ایامی کهه
با هم در زنداخ بودیم  ،صوبت کرد .باالمره وسط صوبتها گفتم « قای هنشمی مهن
برای این منظور مده ا  ،حزب چنین مووعی دارد  ،چنین نگرشی نسبت بهه انوهالب ،
نسبت به قانوخ اساسهی  ،نسهبت بهه جاههوری اسهالمی دارد و بنها دارد کهه فعا یهت
علنیاش را با افتتاح شعبش در تاا شهرستاخهای ایراخ غاز بکنهد ،در حهال حاوهر
در مرکز و بعضی از مراکز استاخها این کار را کرده ،ما میمواهیم بهدانیم جاههوری
اسالمی چه نظری راج به این فعا یتهای ما دارد؟» موب تها خ زمهاخ فوهط یکهی از
مسئو ین جاهوری اسالمی اظهار نظر کرده بود ،قای بنزیگن به عنواخ نخست وزیر
مالکت! و او ین فرمایش ایشاخ این بود که حب ور

غیر قانونی است!!

 حزب منحله غیر قانونی!

 حزب منوله غیر قانونی است .که موب پاسخ دادیهم اگهر بهر مبنهای قهوانین قبهل از
انوالب است ،پس هاه تاخ غیر قانونی هستید ،اصال مهود انوهالب غیهر قهانونی اسهت!
انوالب ،قهانوخ محماد یضان شان پهلار را گهدمال کهرده ،بهه هاهین د یهل انوهالب
است،دگرگونی است .این نظامی که بههوجود مهده و شهده اسهت «جاههوری» و شهاا
نخست وزیرش شدهاید ،وقتهی کهه کهل نظها ،کهل مسهئو یتهای رسهای ایهن نظها ،
پستهایی که االخ توسط شهاا و دوسهتانتاخ اشهاال شهده اسهت بهر مهالف خ نظهم
قانونی قبل از انوالب است ،پس چگونه است که حب ور

ایارا کهه در زمهاخ شهاه

غیر قانونی بوده  ،حاال قای نخست وزیر چنین چیزی را عنواخ می کنند؟!
موب ،این او ین واکنشی بود که مها از جانه یکهی از موامهات مسهئول جاههوری
اسالمی مشاهده کردیم و پاسخ هم دادیم .و ارزیابی ما این بود که «درست اسهت کهه
839

نخست وزیر مالکهت اسهت و هی در واقه بهر اسهاس تهواخ و مواسهت مرکهز قهدرت
جاهوری اسالمی است که او نخست وزیهر شهده اسهت و از مهودش نیهروی چنهدانی
ندارد ».این بود که بهای زیادی برای این گفته قائل نشدیم .اعتواد داشتیم کهه در واقه
هااخ مرکز قدرتی که هاین قای یفسنجنوی ،به اعتبار خ مرکز ،االخ در این موقعیت
است ،مودش یکی از ستوخهای اصلی اسهت و بهرای مها اهایهت داشهت کهه از زبهاخ
ایشاخ ،از نظر جاهوری اسالمی گاه بشویم.
شاید به نظر مهی رسهد کهه بایسهتی مهی رفتهیم از قهای بنزیگان ایهن سه ال را
میکردیم؛ چوخ به هر حال رئیس دو ت مالکت بود! اما میر ،بها اینکهه قهای هنشامی
یفسنجنوی در وزارت کشور بود ،اما میدانستیم کهه او جهزو کابینهه تلوهی نایشهود
بلکه نااینده قای خمینی است در اینجا!
موب ایشاخ میلی موب پذیرا بود و وقتی من خ س ال را مطهرح کهرد  ،ایشهاخ
گفت «ما بنا نداریم جلو فعا یت حب ور

را بگیریم .خ هم به این د یل که ما متوجهه

شدیم عده قابل توجهی از جواناخ هستند که اگر ما بخهواهیم بها ایهدئو ویی مودمهاخ
جذبشههاخ بکنههیم ،بههه هههیچ وجههه جههذب انوههالب نایشههوند! امهها مکته مارکسیسههم را
میپذیرند( » .نول به مضاوخ)
یعنی این نشاخ می دهد کهه برداشهت حهزب از سهخناخ قهای خمینای در «نوفهل
وشاتو» کامال درست است .اینجا هم مصلوت گرایی موجه شهده کهه ایشهاخ در خ
وظه در سال  58بگویند که بنا ندارند جلو فعا یت حزب را بگیرند!
 ولی هر چقدر قدرتشان بیشتر شد و جوانان بیشتری را به سمت خودشان کشیدند...

 یعنی«ورورت» از نظر مودشاخ ،به تدریج منتفهی شهد .و شهاا مشهاهده کنیهد کهه
چگونه حذف نیروهای دیگر و دگراندیش به نووی بوده که سرانجا بهه حاب وار
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ایرا رسیده! حزبی که از بین دگراندیشاخ  ،به قانوخ اساسی رای داد ،او ین سازماخ
سیاسی بود که قانوخ اساسی را تایید و صوت و درستی این مشی را تبلیه کهرد  .و
دیگر نیروهای چپ ایراخ که رای ندادند و تایید نکردند  ،دست به پاره ای سیاستهای
معین منجاله کارهای مسلوانه  ،رفتن به کردستاخ و ...زدند.
حزب برای اقناد اینها در نادرستی مشیی که اتخهاذ کردنهد و اثبهات صهوت مشهی
مهودش  ،چههه در روزنامههه ارگههانش ،چههه در تااسهههایی کههه امکاخپههذیر بههود  ،بوه
مستاری را با اینها غاز کرد .کاا اینکه جز «سازماخ مجاهدین ملق» بویهه رفتهه رفتهه
به این موو حزب ما گرایش پیدا میکردند.
اگر ناونهای چوخ ناونه «فداییاخ اکثریت» بهه طهور مطلهق پهذیرای مووه حهزب
شدند ،نهای دیگر هم تاایالت برای نشستن و مذاکره کردخ با حهزب را بارهها نشهاخ
دادند! و این دقیوا نشانه خ بود کهه ایهن نظرگهاه  ،روز بهه روز دارد بیشهتر پذیرفتهه
میشود .چرا که در غیر این صورت بایستی به صورت یک جریاخ مخفی اپوزیسهیوخ
در می مدند و بعد هم به مبارزه مسلوانه و از ایهن قبیهل دسهت میزدنهد ،کهه تجربهه
سالهای اول انوالب  ،عد کار یی این مشی را به موبی نشاخ میداد.
بهمصههو

اینکههه سههال هههای اول انوههالب  ،نظهها جاهههوری اسههالمی چهههره

ترقیمواهانهای را از مودش نشهاخ مهیداد .برنامهههای اقتصهادی کهه ارائهه مهیداد
بیانگر پارهای از برنامهه اقتصهادیی بهود کهه چهپ ارائهه مهیداد  ،و درگیریهی کهه در
جناحهای درونی مود حاکایت جاهوری اسالمی به شکل حادی مودش را نشاخ مهی
داد  ،این اندیشه را بهوجود می ورد که واقعا جناحهای مختلف ا اناف با پایگاه ههای
اجتااعی کامال متاایز وجود دارند و این اصل «کِه بَرکِه» که زنهده یهاد طبار بهر خ
تاکید میکرد ،بهه صهورت یهک مصهدا عینهی در دروخ حاکایهت جاههوری اسهالمی
مودناایی میکرد.
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با یک چنین نگرشی بهود کهه حهزب فعا یهت علنهی مهودش را پهی گرفهت و تاکیهد
سرپرست وزارت کشور  ،قای هنشمی یفسنجنوی ،هم در واق پشتوانهای بود برای
صوت بینش حزب از ارزیابیی که درباره مسئو ین جاهوری اسالمی داشت .
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  آقای عمویی  ،یک سؤالی که ندیده گرفته شد این است که  ،از  ۱۶آذر ۱۳۶۰
که گروه «کشتگر» جدا شد ،رابطه بین حزب و «فداییان اکثریت» خیلـی تنگاتنـگ و
نزدیک شد ،خیلی به هم نزدیک شدند ،آن چنان که در زمینه تشـکیالت  ،حـزب بـه
عنوان آموزگار برایشان عمل میکرد.
چرا سازمان فدایی در سال  ۱۳۶۱و  ۶۲ضربه کمتری خورد؟ چرا توانست رهبریاش
را خار بکند؟ چرا حزب نتوانست این کار را بکند؟



به نظر من ،رهبری حزب به فکرش رسید این کار را بکند .من قبال به شاا گفتم کهه

پیش از وربه  ،تصایم هیئهت سیاسهی عبهارت از ایهن بهود کهه کلیهه اعضهای کایتهه
مرکزی  ،جز دو نفر ،از کشور مارج بشوند .و بعهد هها مها مطله شهدیم کهه امکانهات
سازماخ مخفی ماخ نودر زیاد بود که به راحتی میتوانست هاه را بیروخ بفرستد! اما
مههوب ،رفوهها حاوههر نبودنههد برونههد .و مههاطراتی کههه از ایهها مهاجرتشههاخ داشههتند ،
سرکوفتهایی را که بارها و بارها از دوست و دشان شهنیده بودنهد (و شهاید شهاا و
امثال شاا هم چنین فکر میکردید) ،دیگر نایمواستند تکرار بشود.
مدت زماخ کای نبود ،شاا حسهاب کنیهد از بعهد از ذر سهال  ،1325از بعهد از 15
بهاهن ،بعهد از کودتهای  28مههرداد و در طهول دههة  1330کههه دیگهر اوامهرش مسههئله
دستگیری خسرو یوزب و علی متقی و ...مطرح شد ه یعنی در این نواط گرهی  ،مرتباً
مهاجرت انجا گرفت ه تا سال  58 ،1357اینها در مارج بودند ،از هاه کس شنیدند که
« جای راحت نشستید ،دارید ب منک می موریهد ،نهایهت کارتهاخ ههم ایهن اسهت کهه
روزنامهای بدهید بیروخ ،یا چند صباحی هم «رادیو پیک ایراخ» راه بیندازید! شاا کجها
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دارید مبارزه میکنید؟ کی هستید؟ یهک جهای راحهت هسهتید ،کنهار گهود نشسهتهاید و
میگویید نگش کن! » اینودر این سرزنشها را شنیدند که به هیچ قیاتهی دیگهر حاوهر
نبودند دوباره تکرار بشود! بهرام اوش بارها به من گفهت :علی  ،مهن مهدها ایهراخ ،
در ایراخ بایر !
در عین حال اعتواد دار رهبری حزب برای اعزا اینها کوتاهی کرد .بایستی نوعی
اقتدار ،نوعی اتوریته به کار گرفته میشد! در موابل عد تاایل این رفوا ،رهبری حهزب
وههرورت اجههرای ایههن تصههایم را پههیش رویشههاخ میگذاشههت و میفرستادشههاخ  .و
متاسفانه این کار نشد! چرا؟ به د یل اینکه او ین کسی که باید بیروخ میرفت ،شهخص
دکتر کینوری بود...


خوب ،فداییان تا قبل از ضربه اول با شما ارتباطات منظمی داشتند  ،شما هـم بـا

آنها ارتباط داشتید یا همه ارتباطات به جواد داده شده بود آقای عمویی؟ بـه عنـوان
روابط عمومی رابطه داشتید؟



بله ،من هم ارتباط داشتم.
 کالً در آن ماههای آخر سیر تحلیلشان چه بود؟

 ببینید ،فداییها توریبا حا ت مخفیشاخ را حفظ کرده بودند و حال نکه حزب میلهی
باز شده بود .و زمانی هم که این گرفتاریها بیشتر شده بود ه یعنی در واق در طهول
سال  ،1361ما شاهد بسته شدخ و بسته شدخ فضای سیاسی بودیم ه حهزب تصهایم
گرفت که بخشی از تشکیالت را جدا کند و یک حا ت مخفهی بهه خ بدههد .و هی واقعها
دشوار بود! برای اینکه هاه در مول کارشاخ ،در مانههایشاخ  ،در اداره ،در کارمانهه
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و ...شنامته شده بودند .فوط فکر میکنم خ بهههایی که در تلویزیوخ بودنهد ،احیانها ،
جاهای حساس بودند ،نها شنامته شده نبودند.
یاد می ید که اساسا یکی از سیاستهای شعبه تشکیالت  ،عبارت از این بود کهه
اصال رفوا در موهل کارشهاخ مودشهاخ را رو بکننهد! حهال نکهه فهداییاخ ایهن کهار را
نایکردند و به هاین علت هم مروجشاخ از کشور راحت و ساخ بود.
تقریبا رهبری شان را بردند.





بله .پیش از وربه اول  ،رییم هشهداری بهه فهداییاخ میدههد و از نهها میمواههد

حساب مود را از حزب جدا کنند !
اما صرف از کشور مارج شدخ  ،هنر نیست ! مهم  ،باقی ماندخ بر مواو اصو ی
و مبارزاتی است  ،چه در دامل و چه در مارج از کشور  .
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آقای عمویی  ،آن نامه ای که حیدر مهرگان در پاسخ رفعت محمدزاده

(مسعود اخگر) نوشت و خوش بینانه یک سری چیزها را اظهار کرد  ،فقط شِمایی از
آن را شنیدیم  ،شنیدیم که نامه ای نوشته شد و تلقی خوش بینانـه از فضـای موجـود
شد  .به قول خودشان تلقی واقع بینانه شد.
مفاد آن نامهای که حیدر مهرگان نوشت  ،چه بود؟ ی نی استداللش بر چه مبنـایی
بود؟



من هنوز به خ روند اظهار نظر در رهبری حزب و اتخاذ مواو سهه گانهه ای کهه

انجا گرفت ،نرسیدها  .بعد از خ روند است که چنین مسئله ای پیش مهی یهد .و ایهن
به گااخ من ،بیش از نکه مربوط به نظریهه حیادی باشهد  ،در واقه اسهتدالل شهخص
دیگری است که از زباخ حیدی مهرگن در می ید! شاید مود حیدی ههم چنهداخ بها ایهن
کار موافق نبود .و ی ظاهرا از او مواسته شده! و این کار انجا گرفته است.
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در خ مسیر گفتگویااخ  ،اشارهای داشتم که فشارها روز به روز بیشتر می شهد ،
دستگیریها بیشتر میشد  ،مودودیتها بیشتر می شد ! شاهد این بودیم که رفیهق مها
کینوری از گنگیک مواست که «به فالخ کس که با تو مهی مهد و در بخهش تهدارکات
هاکاری می کرد ،بگو برود مخفی بشود! » فرد مورد اشاره  ،کارگر یها راننهدهای بهود
که در بخش تدارکات بود .و ی شاهد چنین توصیه ای به او ،از طرف کین بهودیم! بعهد
از نکه گنگیک رفت  ،من گفتم یعنی چی؟ یعنی او با شورویها مربوط بود؟ گفت نهه ،
احتیاطاً گفتم !...
واقعا یک رشته قرائن بود که باید پی نها را می گرفتیم  .و به این ترتی اسهت کهه
این ایراد بر مود ما وارد است! چوخ کسی که دبیر کایته مرکزی است  ،نباید بهه ایهن
سادگی چیزهایی را که در اطرافش میگذرد ،نادیده بگیرد!
به هر حال من احساس کرد که مسئله کردایچکین  ،مسهئلهای فراتهر از مسهائل
کنسو ی است! نه اینکه چیز ماصی است  ،و ی خ دستپاچگی که مشهاهده مهی شهد ،
بیانگر این بود که این مطل  ،حائز اهایت است ! که بعهد اطهالد یهافتیم او بهه سهفارت
انگلستاخ در ترکیه پناهنده و از سفارت انگلستاخ به ندخ منتول شده است! اطهالد پیهدا
کههردیم ک هه در نههدخ هههم تیاههی بهها او مشههاول کههار بههرای تنظههیم نظههرات و مههاطرات
کردیچکین است! که این توریبا به پاییز  1361رسیده بود.
در فاصله این ایا  ،روز به روز تعوی و مراقبت ها بیشتر شد .پاره ای از مانههها
اصوال به طور دائم توت نظر بود ،افرادی بودند که به طور دائم توت تعوی بودند بهه
طوری که شکار هم بود! به احتاال زیاد دستگاه امنیتی یک رشته کارهای مخفهی ههم
می کرد؛ اما برمی از نها کامال ناایاخ بود!
ما برای شعبه روابط عاومی در میاباخ جاهوری  ،دفتهری داشهتیم .دفتهر وکا هت
وکیل حزب ما ،قای دکتر ورابی بود .دفتر وکا ت  ،طبوه دو سامتاانی بهود  .سها نی
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داشت که پنجرههایش رو به میاباخ باز می شد ،اتاقی پشت نجا بود کهه مها خ اتها
داده بودیم.یک روز یکی از رفوا وقتی بهاال

پشتی را به شعبه روابط عاومی امتصا

می مد متوجه شد سامتااخ رو به رو  ،یعنی خ طرف میاباخ  ،ردیف شاا ی میابهاخ
جاهوری ،دور بینی در پنجره طبوه دو سامتاانی ،درست به موازات دفتر مها کهه در
طبوه دو بود ،قرار دارد که تاا

مد و رفتهای این سامتااخ را عکسبرداری میکند!

و هاینطور بود .موب  ،ما به میلیها توصیه کردیم (حزب به تشهکیالت) کهه کسهانی
که نایمواه ند شنامته بشوند و ...نه به منزل من رفهت و مهد بکننهد ،نهه بهه دفتهر ...
جاهای دیگری هم یک چنین مراقبتی انجا می گرفت.
وقتی که جلسات هیئت سیاسی و هیئت دبیهراخ برگهزار مهی شهد  ،میلهی کوشهش
میکردیم رعایت پنهانکاری بشود ،به منزلهایی نرویم و اجالس در مانه هایی برگزار
شود که افرادش شنامته شده نباشند ،نه اینکه عضو سازماخ مخفی باشند ،بلکه میلی
شنامته شده نباشند؛ مثل کسانی که در کس و کارند و شرکت دارند و غیهره ...و هی
بردخ رفوا به این جلسات و جابه جایی اتومبیلها و ...معاوال توسط بهه هایی صورت
می گرفت که ورزیدگی کار مخفی داشتند .
م هذا موب یاد هست که یک بار در منز ی در میاباخ پاسداراخ بودیم ،وقتهی از
جلسة هیئت سیاسی بیروخ مدیم ،کای پهایین تهر از روبهه روی در  ،ماشهینی پهارک
کرده بود که میلی شبیه ماشینی بود که مها را ورده بهود! رفیهق مها بانررزا

رفهت

طرف ماشین کذایی که سوار بشود ،یکدفعه دیهد چههار نفهر ،هاگهی ریشهو ،دامهل خ
نشسته اند ! گفت ببخشید و برگشت .یعنی مودش رفهت طهرف شهکارچی و برگشهت!
میلی مراقبت هایشاخ شدید شده بود و بعد از خ  ،جلسات با احتیاط میلهی بیشهتری
تشکیل و از منازلِ کاتر شنامته شده استفاده می شد.


با این حال باز هم شما شاهد مراقبت بودید؟
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به نظر من بله .ا بته در مانه هایی که هیئت سیاسی و هیئت دبیراخ تشهکیل جلسهه

میداد ،دیگر شاهد چنین چیزهایی نبودیم ،اما هاهاخ قرینهه میتوانهد حکهم بکنهد کهه ،
چهبسا کای پنهاختر ،اینها به ههر حهال کوشهش میکننهد.مثال مسهلم بهود کهه تعویه
قای کینوری ،تعوی

قای جراوشیر  ،تعوی گنگیک  ،به طور ثابهت انجها میگیهرد.

اما من را تعوی نای کردند اما مانه و مول کار را زیهر نظهر داشهتند .حیادی را ههم
تعوی میکردند  .حاال چه بسا کسهاخ دیگهری را ههم تعویه میکردنهد کهه مها مطله
نشدیم ،و ی اینها دیگر برای ما مورز بود.
فراموش نای کنم که جلسه ای در منزل یکی از رفوها در میابهاخ گانهدی داشهتیم .
یکی از فرعیهای گاندی بود .خ روز من و رفیق کینوری و یک نفر دیگر که صوبت
با او اهایت داشت ،نجا جلسه داشتیم .وقتی مواستیم از نجا بیروخ بیاییم ،کین گفهت
که من قراری دار باید زودتر برو  .مهن ههم گفهتم کهه مهود مهواهم رفهت ،حهداقل
صاحبخانه مرا مواهد برد.
رفیق کینوری پیاده رفت ،معلو بهود قهرارش در هاهاخ گانهدی اسهت .مهن چنهد
دقیوهای صبر کرد  ،بعد بیروخ مد و صاحبخانه مرا سهوار اتومبیهل پیکهانش کهرد.
سرعت حرکت کین طبعا میلی کاتر از سرعت حرکت ما بود که سهوار ماشهین بهودیم.
سر کوچه که وارد گاندی شدیم ،کین را دیدیم که پیاده داشت به طرف جنوب میرفت،
ما پیهیدیم که برویم و سرعت بگیریم و کنجکاوی هم نداشته باشیم که کین چه کسهی
را میمواهد ببیند .یکدفعه من دید یک نفر که کهتش روی دوشهش افتهاده  ،سهینه بهه
سینة کینوری شد و به چهره او میره شد و به سهرعت مهد بهه طهرف یهک اتومبیهل
«بی.ا .و» که در حاشیة سواره رو بود! سرش را ورد د پنجره ،پهچ پههی کردنهد و
به سرعت سوار شد وماشین سر و ته کرد و شرود به تعوی کینوری کهرد! ماشهین
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داشت در سواره رو می رفت  ،رفیق کینوری در پیاده رو میرفت که رسهید بهه یهک
کیوسک تلفن.
حاال ما هم داشتیم خ ماشین را تعوی مهی کهردیم  .بهه رفیواهاخ گفهتم ناهیرویم
مانه ،این ماشین را تعوی کنیم ! از کیوسک تلفن  ،جراوشیر مد بیروخ و رفت دامهل
یک ماشین رنو و کینوری هم رفت نجا نشست.رنو بهه طهرف شهاال حرکهت کهرد ،
ماشین «بی.ا .و» هم سر و ته کرد و دنبال اینهها راه افتهاد .معلهو بهود کهه سهرعتش
بیشتر است! ما هم دنبال «بی.ا .و» حرکت کردیم ،رسیدیم تواط گاندی و میابانی کهه
از یک طرف به میاباخ جهاخ کودک و از طرف دیگهر بهه ونهک مهی رود .در مهوقعیتی
میلی تنگ که رنو رد شده بود و «بی.ا .و» در ترافیک گیر کرده بود ،ما از ایهن طهرف
دوری زدیم و توانستیم از «بی.ا .و» هم جلو بیفتیم.
در گهردش ونهک مودمهاخ را بهه رنهو رسهاندیم و از پنجهره گفهتم جارا ! توسهط
«بههی.ا .و» تعویهه میشههوید! گفههت «متوجههه شههد  » .زد و از مالصههدرا بههاال رفههت.
میمواستیم دیگر برویم ،چهوخ گفتهیم ایهن رفهت ،جهدا شهد! و هی مها تها رسهیدیم بهه
مالصدرا« ،بی.ا .و» رسید پشت سر نها  ،ما دوباره دنبال اینها راه افتادیم.




احتمال دستگیری می دادید؟

نه ،من مطائن بود فوط دارند تعوی می کنند .و جا

بود که افرادش ههم درسهت

مثل اطالعاتی های زماخ شاه بودند! یعنی از اینهایی که سرشاخ را اانی می زننهد و
گردخ کلفت هستند ،مثل گروهباخهای گارد،درست تیپشاخ مثل این جور د ها بود!
سر میاباخ شیراز «بی.ا .و» ایستاد ،یک نفر پیاده شد و این ور و خ ور را نگهاه کهرد
تا ببیند ماشین رنو از کدا طرف رفته است و به طرف شیراز شاا ی حرکت کهرد .مها
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که مودماخ را رساندیم  ،نه از رنو مبری بود  ،نه از «بی.ا .و» ! و به هر حال گاشهاخ
کردیم!
وقتی رسیدیم ،سری زنگ زد به یک مرکز اوطراری مودمهاخ و اطهالد داد کهه
«کین در ماشین جرا بوده و توت تعوی است » .و رفتم جایی کهه بایهد مهیرفتم .نهیم
ساعت نگذشته بود که به من اطالد دادند که کین رسید.
بعداً که کیان را دیهد گفهت کهه «رفتهیم تهوی و یعصهر و فهالخ میابهاخ کهه مانهه
جراوشیر نجاست ،قبل از نکه به مانه برسهیم ،جراوشایر مهن را پیهاده کهرد و مهن
گوشهای ایستاد  .و «بی.ا .و» هم مد و دنبال رنو رفت  .بعد کس دیگهری مهد دنبهال
من و مرا برد! »
فوط یک فیلابرداری از این رتیست بازی ها هم الز بود که هیجهاخ تعویه و ...را
ثبت بکند!
اینگونه حوادث در واق بیانگر این بود که برنامة تعویه و مراقبهت  ،چوهدر جهدی
دارد پیگیری می شود! من نجا متوجه شد که من توهت تعویه نیسهتم ،امها کیان بهه
شدت هست ،جراوشیر هم هست!


ی نی در حقیقت آقـای جوانشیر تحـت ت قیـب بـوده کـه تصـادفا کیدا را هـم

میبینند؟


بله هاین طور است .او را تعوی می کردند که یکدفعه میبیننهد کهه یکهی دیگهر ههم

هست و چه از این بهتر!



خوب ،این ت قیـب علنـی چـه چیـزی را در حقیقـت مـی خواسـت بگویـد؟ شـما

برداشتتان از این ت قیب علنی به این وضوح و به این گستاخی چه بود؟
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به نظر من  ،میمواستند جاهایی را که اینها مراجعه می کردند  ،شناسایی بکنند.




می توانستند به طور مخفی مراقبت بکنند.

شاید فکر نایکردند که فرد سومی پشت سر هست که متوجهه ایهن امهر میشهود .

چوخ در ظاهر قضیه  ،جراوشیر نایدانست که ماشینی مراق اوست .کسی هم پیهاده
شده بود که اگر احیانا جراوشیر از کیوسک تلفن جایی برود که اتومبیل نتواند بهرود،
مد و تعویبش کردند  ،دیدند رفت به طهرف

پیاده تعویبش بکند .که بعد دیدند کینوری

جراوشیر  ،و بعد ماشین نها را تعوی کردند.
منتها به علت اینکه رنوی جراوشیر سرش به طرف شاال بود و اینها از جنوب بها
ماشین مدند ،عجلهای که برای سرو ته کردخ داشتند  ،به گاهاخ مهن  ،باعه شهد کهه
جراوشیر متوجه بشود توت تعوی است .و گرنه متوجه نای شدند.
ما این روند را دیدیم ،من دید وقتی شخصِ پیاده  ،سهینه بهه سهینة کیان شهد  ،بها
تعج به کین نگاه کرد! شاید باور نایکرد که کینوری پیهاده و ایهن طهور تنهها نجها
باشد!
به هر حال این روند موج شد که بو جدی هیئت سیاسی این باشد که  :اوال چه
اتفاقی قرار است بیفتد؟ ما به کجا می رویم؟ این مودودیتهایی که اعاال مهی شهود ،
این تعوی و مراقبت ها به معنی چیست؟ بها حهزب چهه کهار مهی مواهنهد بکننهد؟ چهه
پروندهای برای حزب در حال تدارک است؟
ثانیا چه بی احتیاطیهایی توسط پارهای از رفوای ما انجا میگیهرد؟ وهان اینکهه
هاة رفوا بر رعایت هر چه بیشهتر مسهائل ایانهی تاکیهد داشهتند و اینکهه روابهط غیهر
ورور را حذف بکنند و ورورها را با احتیاط دقیوتر اعاال بکنند.
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در مورد اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد ،سه نظر در هیئت سیاسی وجود داشت،
یک نظر موش بینانه که به رغم هاة این حوادثی کهه رخ داده  ،اینهها هاهه  ،پیامهدهای
حادثه مرداد  1360است .به هر حال ما ،هم در زمینه جنگ ،هم نسبت به اقهداماتی کهه
جاهههوری اسههالمی بعههد از حههوادث سههال  1360نسههبت بههه مجاهههدین اعاههال کههرد ،
مووعگیریی کردیم که مود به مود نسبت به ما حساسیت جدی پیدا کردند و طبعا از
مووعگیری حزب ناراوی هستند! و هم اینکه اصوال میانة دوستانهای با حب وار
ایرا نداشتند و ندارند! و ی به رغم هاه اینها  ،تا به حال اتفاقی برای ما نیفتاده اسهت!
چرا که با وجود گزارش روابط عاومی از تعداد رو به افهزایش کسهانی کهه در زنهداخ
هستند  ،و ی تا به حال هیچ کدا را موکو نکرده اند  ،ههیچ کدامشهاخ را تها بهه حهال
شکنجه نکرده اند...


واق ا همین طور بود؟



بله.



نخیر .نها بازجویی نشده بودند! نها را گرفته و در زنداخ بودند .ا بته پرسشهایی



ی نی اخباری که میرسید  ،مبنی بر این بود که هیو کدام از بچه های توده ای را

تا به حال شکنجه نکردهاند؟!

از بهههای شعبة انتشارات کرده بودند.





که اردیبهشت  ۱۳۶۱رسید ...و پورهرمزان هم جزو دستگیر شدهها بود؟

بله .پریهرمبا  ،مسئول شعبه انتشارات  ،جزو دستگیرشدگاخ بود .حتهی بعضهی

از بهه هایی که در شعبة انتشارات کار می کردند  ،زاد شدند .خ ههم بهه ایهن ترتیه
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بود که به شعبه روابط عاومی زنگ زدند و یک نفر گفت که قای عماریی! اگهر کسهی
باشد که این ها را تضاین بکند ،ما حاوریم زادشاخ کنیم!
گفتم  :من تک تکشاخ را واانت مهیکنم  ،مضهاف بهر اینکهه قهای پاریهرمبا ،
عضو کایته مرکزی حب ور

ایرا  ،نجاست! ایشاخ را بخواهید تا من تلفنهی بها او

صوبت کنم  ،ایشاخ کتبا تک تک اینها را تضاین می کند! برای شاا پذیرفته است؟
گفت:بله
تلفن قط شد .بعد از یک ساعت دوباره زنگ زدند ،این دفعه پرییک (پاریهرمبا )
بود .پس از سال و احوال پرسی گفتم «پرییک جاخ! در صورتی که شهاا تضهاین و
تعهد بکنید که هر موق اینها احضار بشوند ،معرفی می شوند ،زادشاخ می کنند! شاا
این کار را بکنید! من این مطل را از طرف هیئت دبیراخ به شاا ابالغ می کنم! » و گفتم
که «وانا به ایشاخ بگو که من حاور بیایم اوین ،مود قای پریهرمبا را تضهاین
بکنم! »
پریهرمبا گوشی را به خ طرف داد  ،من گفتم که قا وقتی که شاا یهک چنهین
روا ی دارید که یک مسئول باالتری مسئو یت را بپذیرد و تعهد کند ،میلهی مهوب  ،خ
بهه ها که اعضای ساده حزب یا هوادار حزب هستند که در انتشارات کار می کردنهد،
با تعهد مود قای پریهرمبا

زاد شوند ،من هم می یم اوین و قای پریهرمبا را

تعهد می کنم.
گفت  :قای عمریی  ،زحات نکشید ،کار قای پاریهرمبا ههم بهه زودی درسهت
میشود! وقتی که تاا شد  ،به شاا زنگ می زنیم و از شاا خ تعهد را می گیریم!
و ی موب  ،این کار هیچ وقت انجا نگرفت! و ی بهههای دیگر را زاد کردند.


دهقانیان را آزاد نکردند ،خودش گفت سال  ۱۳۶۵آزاد شد و جزو ش بة انتشارات

بود.
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موب .هاه را زاد نکردند .مثال اکبار کهه کتابفروشهی داشهت ،زاد شهده بهود و

کساخ دیگر .درواق  ،خ طور که بعد ها من دستگیر شد ،یهک کهاری بهرای د خهوش
کردخ ما انجا میدادند ،و ی کار مودشاخ را میکردنهد! کسهانی را کهه بهه نظرشهاخ
کای مهاتر بودنهد  ،نگهه میداشهتند .خ کسهی را کهه فکهر میکردنهد سهادهتر اسهت،
عادیتر است...




با منّتی آزاد می کردند!

بله .به هرحال زاد می کردند  .موب یکی از دالیلِ خ نظر مهوش بینانهه در هیئهت

سیاسی  ،هاین مسئله بود که تا به حال بههه هها را مواکاهه نکردهانهد ،اذیتشهاخ ههم
نکردهاند!
من در هیئت سیاسی مطرح کرد ؛ که  :در قبال خ موردی که وجود دارد ،مهوردی
مثل برمورد با رفوای ما در کایتة وزرا هم وجود دارد! به هر حال به نظهر مهی رسهد
که جاهوری اسالمی حزب را توال نخواهد کرد!
هاه متفق ا وول بودند بر اینکه حزب را به عنواخ یک سازماخ گسترده کهه در هاهه
شهرستاخها شعبه دارد  ،توال نخواهند کرد.
نظر موش بینانه این بود که به تدریج بهه طهرف بهبهود مهواهیم رفهت و حتهی مها
میتوانیم از وزارت کشور تواوای پروانه حزب قانونی بکنیم.




چطور آقای کیانوری این حرف را به مهرگان زده بود که این نامه را بنویسد؟

نه  ،این نظر کین نبود! کین خ نظر وسط را داشت.


نظر چه کسی بود که حیدر نوشته بود؟
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یک مودار هانظریِ حیدی و جرا (جراوشیر) بود و جا

بهود کهه جراوشایر ههم

میلی روی موش بینیاش مصر نبود و ی احتاال یک چنین چیزی را می داد.
نظر دیگری عبارت از نظر رفیوااخ اخگر بود که گفت «به اعتواد من  ،یک سرکوب هاه
جانبه ای در پیش است! »
هااخ اصطالح «پوگرو » را به کار برد .در روسیه ،این کشهتارهای جاعهی سهابوه
تاریخی دارد ،کهه نهه فوهط فعها ین ،حتهی مهانواده هها و هاهه بستگانشهاخ را کشهتار
میکردند.
اخگر اعتواد داشت که ما با نوعی نظا مذهبی سر و کار داریم که عالوه بهر اینکهه
دارای مووعی مالف موو سیاسی ما  ،از واظ مبانی اعتوادی ه طبواتی است ،بلکه
تعصبات اینها روی مبانی ایدئو وییک هم  ،موجبات یک مشونت کوری مواهد شهد و
هاه را از د تی مواهند گذراند! به مصو

اینکه فعا یت علنی حزب طی این دو سهه

سال گذشته موج شده که میلیها شناسایی شهدهاند و تهدابیری ههم اگهر اندیشهیده
بشود ،هیچ ثاری ندارد .هاه این تعداد کثیرنای توانند بروند مخفی بشوند ،نای تواننهد
جای مود را عوط کنند! طرف کار دارد ،زندگی دارد ،از کجا زندگیاش بگذرد ؟ یکهی
کارمند است ،یکی کارگر است ،یکی ماازه دار است ،هر کدا باید سهر کهار مودشهاخ
بروند تا زندگی شاخ را اداره بکنند و حزب هم چنین امکانی ندارد ،نه جا و نه امکانهات
ما ی که بتواند زندگی این افراد را اداره بکند! و این ووه  ،مطهر را میلهی میلهی بهاال
میبرد!
نظر سو این بود که ما قبول داریم که جاهوری اسالمی حزبی به نها حب ور
ایرا را با این مبانی ایدئو وییکش  ،به رغم موو تایید قهانوخ اساسهی اش  ،تواهل
نخواهد کرد  ،اما مسئله سرکوب و قتل عا نخواهد بود.چوخ از بودخ حزبی کهه مهثال
حب ور

ایرا است ،حزب کاونیست این مالکت اسهت ،از وهاظ تبلیاهات مهارجی
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مودش ،سود می برد .ا بته مان از گسترش حزب می شود  ،مان از حضور مه ثرش
می شود ،مان از انتشار روزنامه ارگانش می شود  ،اما خ را بهه صهورت یهک جاه
کوچکی حفظ می کند و نگهش می دارد.




نظر شما بود؟

بله .نظر من و اکثریت رفوای هیئت سیاسی بود  .من به این مطل باور داشتم ،چرا

که مواردی پیش مده بود که این نظر را توویت میکرد .یکی از نها مهوردی بهود کهه
نامهای به مود قای خمینی نوشته بود  ،و عطف کرده بود بهه دسهتگیریهایی کهه
انجا میگیرد  .به مصو

تاکید کرده بود بر اینکهه تها کنهوخ ههواداراخ حهزب کهه

اعالمیه هایی را در میاباخ پخش می کردند و بازداشت می شدند  ،پس از مراجعهه بهه
دادستانی و احراز هواداری نها زاد میشدند ،امیرا تعهدادی از مسهئو ین مها  ،حتهی
اعضای کایته مرکزی ما بازداشت شده اند و در زنداخ هستند! به رغم مراجعهاتی کهه
ما به زنداخ اوین  ،به دادستاخ انوالب مرکز ،قای الجاری

کهردیم ،ایشهاخ بهه ههیچ

وجه اقدا موثر و مفیدی انجا نداده ! استنباط ما این است که دسهتهایی در کارنهد ،
برای حذف نیروهایی که بر مبنهای تولیهل سیاسهی مهود ،مودشهاخ را بها جاههوری
اسالمی هاراه و هاگا می دانند! ما احساس می کنیم دستهایی در کار است که مهی
مواهند این بخش از نیروهایی را که میتوانند به حهال جاههوری اسهالمی و بهه حهال
پیامدهای انوالب و دستاوردهای انوالب مفید باشند ،حذف کنند! ما اعتواد داریم که یک
چرمش به راست دارد انجا می گیرد! چرا که پیگیرترین سازماخ سیاسی  ،در زمینهه
نکات مثبتی که در گفته های امها وجهود داشهته و وعهده خ را بهه زحاتکشهاخ ایهن
مالکت داده ،حب ور

ایرا بوده و خ چرمشهی کهه میمواههد انجها بگیهرد ،در

واق میمواهد این زباخ را ببندد و چنین چیزی را به فراموشی بسپارد!
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شما نامه را کی فرستادید؟

من تصور می کنم که اوایل سال  1361بود.


ب د از دستگیری پورهرمزان بود که...؟



بله.



جوابش را عاال ما دیدیم  .چیزی در حدود یک هفته بعد  ،یا کاهی بیشهتر یها کاتهر،



جوابی هم فرستاده شد؟

قای مردار وبریب کهه دادسهتاخ کهل انوهالب بهود ،زنهگ میزنهد بهه دفتهر مهن و
می مواهد که به دیدارشاخ برو ! و من رفتم .تعداد زیهادی پهای سهامتااخ بودنهد کهه
بایستی با سانسور باال میرفتند ،من دید

خ قدر وقت نهدار کهه در نوبهت بایسهتم.

رفتم به پاسداری که پای یفوخ بود گفتم  :قا ،قای مردار وبریب مواسهتهاند کهه
من پیش ایشاخ برو و با من کار دارند.
گفت  :ساعت تعیین کرده اند؟
گفتم  :گفته اند در او ین فرصت بیایید!
گفت :من باید بپرسم.
زنگ زد و اطالد داد و گفتند «بالفاصله بیاید بهاال! » یعنهی اصهال معطهل نشهد  .بها
سانسور باال رفتم و به اتا

قای مردر وبریب کهه وارد شهد  ،از پشهت میهزش

بلند شد و دستی با من داد  .نشستیم  .او ین صوبتش ایهن بهود کهه  :قهای عماریی ،
اعضاء و هواداراخ حب ور

مالفهایی مرتک می شوند که حکاش اعدا است!
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من گفتم ماکن است بفرمایید چه مالفهایی مرتک شهده انهد کهه حکهم خ اعهدا
است؟!
ایشاخ کشو میزش را کشید و از دامل کشو یک مجله «دنیا» بیروخ ورد و به مهن
داد .من فکر کرد الی خ سندی هست ،مدرکی هست! وگرنه مجله «دنیا» نه فوط حکم
اعدا ندارد ،اصال بازداشت هم ندارد! به دنبال نهه که باید قاعدتا البهه الی خ باشهد
که یک چنین واکنش تندی دارد ،خ را باز کهرد دیهد اصهال اورا

خ  ،اورا مجلهه

«دنیا» نیست! میلی میلی ما هرانه ،توریرا وسیله را توی جلهد «دنیها» صهوافی کهرده
بودند! به قدری ماهرانه ایهن کهار انجها گرفتهه بهود کهه وقتهی مجلهه را بهه دسهتتاخ
میدادند ،فکر می کردید واقعا مجله «دنیا»ست!
موب ،من این را که دید  ،یک نگاهی به قای مردر کهرد و گفهتم  :شهاا فکهر
میکنید که چه کسانی مجله «دنیا» را می مرند؟
گفت  :قاعدتا عالقه منداخ به حب ور

!

گفتم :برای اینکه ما دیگراخ را ،غیر از هواداراخ حزب  ،با مطا

مجله «دنیا» شهنا

کنیم  ،با چه جلدی این را باید به نها بدهیم؟ یعنی موتوایش نوشتههای «دنیها» باشهد
و ی جلدش جلدی باشد که مطلوب دیگراخ باشهد! مهثال جلهد توریرا وسهیله باشهد .خ
وقت یا طرفداراخ شاا ،افراد مومن و مولهدین قهای خمینای ،مریهداراخ خ نخواهنهد
بود؟
کای فکر کرد ،پیش از اینکه چیزی بگوید ،گفتم  :قها! میلهی روشهن اسهت ،ایهن را
کسانی تنظیم کرده اند که تودهایها خ را بخوانند که مریدار «دنیا» هسهتند! بعهد بهاز
کنند  ،ببینند توی خ توریرا وسیله است! توریرا وسهیله را کهه شهاا ایهن جهوری بهه
مسلااناخ ارائه نای دهید ،درست بها عکهس امها روی جلهد توریرا وسهیله ،خ وقهت
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توسط ناشرین مودتاخ بیروخ می دهید .زومی ندارد چنین کهاری انجها بشهود! ایهن
دقیوا توسط قایاخ دیگری انجا گرفته است!
مردر یک مودار ریشهش را مارانهد .مووهودِ بهه ایهن سهادگی  ،بهه عوهل اینهها
نرسیده بود! خ هم چی؟ جرمی که حکاش اعدا اسهت! گفهت« طهف کنیهد خ را » ...و
من مجله را به او داد و او خ را در کشوی میزش گذاشت.
قهای مرداار کههه حههاال جههزو منتوههدین اسههت و مههاطرات جهها بی هههم در مجلههه
«چشمانداز» قای میثمی منعکس کرده است ،گفت :ا بته اینکه مهن بهه شهاا زنهگ زد
ومواستم تشریف بیاورید اینجا  ،منظور این قسات نبود .مواستم در عهین حهال در
این زمینه هم صوبتی کرده باشیم  .موب سوء تفاهم هم رفه شهد! مهن مواسهتم بهه
شاا اطالد بدهم که امروز صبح بخشنامهای بهه هاهه شهع دادسهتانی شهرسهتاخها
ابالغ شده است که کلیه هواداراخ حزب و «فداییاخ اکثریت»  ،از زنداخها زاد بشوند!
تشکر کرد و بیروخ مد  .یهک عهدهای ههم زاد شهدند ،امها هاهه نبودنهد و بهاز
دوباره دستهین کرده بودند! نها یی را که احساس کرده بودند عضو فعها ی هسهتند،
مسئو یتی دارند و ...نگه داشته و بویه را زاد کرده بودند!
موب ،با توجه به عالکرد دادستانی کل ،یعنی شخص مردار وبریب  ،کهه یهاد
می ید در جریاخ سال  1360که راج به کشتار و ...اعتراواتی بود  ،گفته بهود «اینهها
احتیاج به مواکاه ندارند! در هااخ میاباخ باید نها را بهه سهینه دیهوار گذاشهت و بهه
رگبار بست!» بدوخ شک ،به گااخ من  ،این توصیهای بود که یک هفته  ،ده روز بعهد از
نامه ای که ما به قای خمینی نوشته بودیم ،از جااراخ شده بود!
گزارش دیگری به رهبری حزب رسهید  ،مبنهی بهر اینکهه قهایی بهه نها عساگر
لنگرو

که یکی از تودهایهای سا خورده قدیای بود ،هاشهری قای گیالوی اسهت.
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قای محمد گیالوی خ موق در راس دادگاه های انوالب بود و بعضی وقهت هها ههم
توی تلویزیوخ برنامه داشت ...




که پسرش را اعدام کردند؟

مودش حکاش را صادر کرد! ایشهاخ ههم نگهرودی اسهت و شهبی میهاهاخ قهای

عسگر بوده .گیالوی از عسگر می پرسد که :موب  ،قای عسگر حاال باز هم بها
حب ور

هستی؟

عسگر جواب می دهد  :نه دیگر ،حویوتش پیر شده ایم و موق فعا یت ما نیسهت ،
نه ،کار نایکنم.
گیالوی می گوید  :حب ور

که باز ههم بعهد از انوهالب دوبهاره مشهاول شهده و

فعا یت میکند.
عسگر می گوید :من توصیه می کنم با تودهایها کای دوسهتانهتر رفتهار بشهود
و علتش هم این نیست که من مهود قهدیم تهوده ای بهوده ا  ،بلکهه ایهن را مصهلوت
جاهوری اسالمی می دانم! چوخ به هر حال این احزاب کاونیست روابطی بها هاهدیگر
دارند و میدانید حب ور

به شوروی عالقهمند اسهت و شهوروی هها ههم بهه اینهها

عالقهمند هستند  ،ما مرز گستردهای با اتواد شهوروی داریهم و چهه بهتهر کهه روابهط
موبی با شوروی داشته باشیم.
گیالوی می گوید :قای عسگر اشهتباه میکنیهد! مها فکهر مهی کنهیم بهدوخ اینکهه
امتیازی به حب ور

بدهیم  ،می توانیم روابط موبی با شوروی داشته باشیم!

عسگر می گوید :چه ورورتی دارد با حب ور
گیالوی می گوید  :این قایاخ با هادیگر فهر

رفتار تندی بشود؟!

دارنهد! بعضیهاشهاخ مثهل احسان

طبر اند که یک دانشاند است و من میلی عالقه مند هستم با او دیداری داشته باشم،
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صوبتی داشته باشم ،بوثی با هاهدیگر داشهته باشهیم و در صهدد هسهتم از یهک نفهر
بخواهم اگر این امکاخ را داشته باشد ،قراری برای دیدار بگذارد .شاا مهی توانیهد ایهن
کار را بکنید قای عسگر ؟!
عسگر می گوید  :بله می توانم  .باالمره تعداد زیادی از ایهن رفوهای قهدیایا را
می شناسم  ،می توانم این پیاا شاا را به نها بدهم که به قای طبر برسهانند .بعهد
دیگر بستگی به مودش دارد که مایل باشد یا نباشد!
گیالوی می گویهد  :برمیشهاخ ههم هسهتند کهه میلهی مهورد توجهه امها انهد کهه
توصیهشاخ را به من کردهاند ! مثل عمریی و شلترکی  .و به من گفته اند کهه از اینهها
بایستی مراقبهت بشهود و دربهاره قهای کیانوری ههم گفتهه کهه او یهک سیاسهتادار
مطرناک است! کینوری را باید مراق بود!
موب ،این گزارش از دو کانال به ما رسید  .عسگر به دو نفر گفته بهود کهه یکهی
از نها میلی به حزب نزدیک بود و ی عضو حزب نبود .اما ما میلی روابط دوستانه با
او داشتیم و نفر دیگر عضو حزب بود .از هر دو کانال این گزارش برای ما مد.
ارزیابی رفوای ما از این مذاکره ای که بین قای عساگر و قهای گیالوای انجها
گرفته بود ،ارزیابی مثبتی بود .بهرای مها غیهر طبیعهی نبهود کهه نسهبت بهه کیانوری
حساسیت وجود داشته باشد و برایااخ جا

بود کهه ایهن حسهن نظهر را کسهی مثهل

گیالوی نسبت به طبر داشهته باشهد! و جها بتر از خ  ،نوهل قهو ی بهود کهه از قهای
خمینی درباره دو تن از اعضای هیئت سیاسی این حزب انجا گرفته بود!
مجاوعه اینها سب شد که اکثریت اعضهای هیئهت سیاسهی در ایهن مووه قهرار
بگیرند که سرکوب هاگانی وجود نخواهد داشت! امها امکهاخ فعا یهت گسهترده ههم بهه
حزب داده نخواهد شد  .اینجا و نجا ههم دسهتگیریهایی وجهود مواههد داشهت و هی
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دستگیریها منجر به فشار زیاد و خ برموردی که با دیگهر گروهههای چهپ صهورت
گرفته  ،نخواهد بود.




آن دیدار آقای گیالنی با احسان طبری انجام شد یا نشد؟

نخیر انجا نشد.
با گذشت زماخ و افزایش مودودیتها  ،که فکر می کنم اوامر پاییز  1361بود ،این

فکر به وجود مد که ما اصل را بر این بگذاریم کهه فشهار بهر حهزب بیشهتر و بیشهتر
بشود ،یا نبایستی از حاال تدبیری اندیشیده شود؟
تجاربی در حزب وجود داشت :قبل از  15بهان سال  ، 1327زمزمه ای در هیئهت
حاکاه از طریق هژیر در گرفته بود که کلک حزب را بکنهیم و بسهاطش را جاه کنهیم!
حتی یک وقتی در مجلس هم جمنل امنمی س ال کرد که «قرار بود بساط حاب وار
برچیده شود؟» یعنی که چرا تعلل صورت می گیهرد؟ ایهن را بالفاصهله حهزب  ،علنهی
متوجه شد!
تعدادی از رفوای حزبی که میلی سر زباخها و میلی شکار نبودند  ،سهازماندهی
شدند که در صورتی که حزب واقعا غیر قانونی بشود  ،یک هسته قابل توجه چندصهد
نفری وجود داشته باشد که این چند صدنفر بتوانند به وجهود حهزب تهداو بخشهند و
فعا یت بعدی حزب را ساماخ دهند .و در راس خ هم دکتر فروون گذاشته شد .
حادثههه  15بهاههن کههه رخ داد و خ غههارت عاههومی صههورت گرفههت و عههدهای هههم
دستگیر شدند ،اینها ماده بودند! و چهوخ قهبال مانهه ههایی تعیهین شهده بهود  ،در خ
مانهها قرار گرفتند و میلی زود تعداد دیگری به نها پیوستند که از یکی دو هزار نفهر
هم تجاوز کردند! قبال قرار بود هفتصد،هشتصد نفر باشند و دستهین هم شده بودنهد؛
و ی بعد از اینکه اینها مخفی شدند ،نزدیکترین نها هم به ایشاخ پیوسهتند و جاههای
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دیگر و امکانهات دیگهری کهه قهبال بهه نظهر نایرسهید ،توانسهتند فهراهم بکننهد و کهار
تشکیالت مخفی را انجا بدهند!
بنابراین این تجربه وجود داشت و به هاین علهت ههم اینجها پیشهنهاد شهد کهه از
مجاوعه بدنه تشکیالت حزب  ،در وهله اول در تشکیالت تهراخ چنین تاهیدی بهه کهار
گرفته شود و رفوای مسئول تشکیالت هم یواش یواش پا پس بکشند و مانههایشاخ را
عوط بکنند و از خ مانههایی که هاواره توت نظر و شنامته شده بودند ،نوهل مکهاخ
بکنند.
در نجا گفته شد که برای مدتی هاه رفوای مسئول  ،مانه هایشاخ را عوط بکنند.
وان اینکه تشکیالت وظیفة ایجاد یک هستة مطائن را دارد .و اینکه ما سازماخ مخفی
هم داریم .منتها به سازماخ مخفی توصیه میشود کهه مانهههای امنهی بهرای رهبهری
حزب فراهم کند!
یعنی کلیة اعضای کایته مرکزی  ،چیزی در حهدود  60تها  70نفهر بایسهتی مخفهی
بشوند .بعضی مانهها یکی دو نفر باشند و هر قدر مسئو یت باالتر میرود  ،تک نفری
باشد .حتی برای منی که مسئول روابط عاومی و مواه نا مواه علنهی بهود  ،مانههای
را در سازماخ مخفی ملووظ داشتند  ،که میلی مخفیانه من را نجا بردند کهه درس
را یاد بگیر تا زومی نداشته باشد در مواق اوطراری کس دیگری مرا به نجا ببهرد
 ،بلکه مود برو .
مدتی بعد از این که تشکیالت شرود کرد به مودود کردخ روابهط و انتخهاب افهراد
برای کار احتاا ی ینده  ،نامهای برای رفیق ما کینوری از طرف رفوای شوروی مد.


قبلش هیو اخطاری نیامده بود؟
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نخیر .تنها امطاری که در این زمینه مد  ،از طریق رفیق ما فموفرشای بهود کهه از

طرف شرکتی که حزب ترتیبش را داده بود  ،به بازرگانی شوروی مراجعه مهی کهرد .
این شرکت نه فوط یک پوشش بود ،بلکه بهرای تهامین هزینهه ههای حهزب  ،واقعها کهار
انتفاعی هم می کرد .رفیق ما هم نجا بود و به قسات بازرگانی شوروی کهه مراجعهه
کرد  ،نامه ای بهه او دادنهد کهه بهه رفیهق مها کیانوری داده بشهود! نامهه دارای ایهن
مضاوخ بود که حزبِ برادر عالقهمند است هر چه زودتر شاا را مالقات بکند!


مگر خود دکتر کیانوری با شورویها ارتباط ویژه نداشت ؟ چه لزومی دارد آقـای

تفرشی نامهای را بیاورد؟


این بو مهای است ! این یکی از بو هایی است که ما در زنهداخ داشهتیم .بعهد از

اینکه ابعاد این نود ارتباط برای ما شکار شد  ،میلی برای ما حیهرت ور بهود! چهوخ
این کار اصال با هیچ معیاری هاخوانی نداشت!
از نظر رفیق ما کینوری  ،ورورت داشت ارتباطی با رفوای شوروی داشته باشد!
و ی اگر هم ورورت داشت  ،ما از طریق روابط بین ا الهل بها شهع بهین ا الهل هاهه
احزاب کاونیست  ،به وی ه حزب «کاونیسهت اتوهاد شهوروی» ارتبهاط داشهتیم  .اگهر
مزید بر این ،الز بود کسی ورباالجل دیداری داشته باشد ،اوال مهود کین نبایهد ایهن
ارتباط را داشته باشد ،بلکه فرد معینی که ارتباط حزبیاش هم قطه شهده و فوهط یهک
ارتباط جنبی دارد  ،بهتر است این ورورت را پاسخ بدهد .ثانیا این گونه ارتبهاط بایهد
میلی معدود باشد!
ما به مصو

روی اتها جاسوسی حساسیت داشتیم ،چوخ عایوا اعتواد داشتیم

که یک حزب کاونیست  ،رابطة برادرانه با سایر احزاب برادر دارد ،به وی ه خ باوری
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که ما نسبت به حزب کاونیست اتواد شوروی داشتیم ،ایجاب می کهرد کهه ایهن بهاور
ما ص باقی بااند ،هیچ شائبه دیگری به خ نهسبد!
موب ،این نامه را رفیق ما کیانوری اول در هیئهت دبیهراخ مطهرح کهرد و رفوهای
هیئت دبیراخ به اتفا

راء گفتند که نظر رفوای شوروی ایهن اسهت کهه شهاا ههر چهه

سریعتر از ایراخ مارج بشوید! رفیق ما کینوری گفهت کهه مهن پیشهنهاد مهی کهنم در
هیئت سیاسی مطرح بشود .گفتیم« بسیار موب دعوت بکنیم ،منتظهر زمهانش نشهویم،
فردا جلسه هیئت سیاسی تشکیل بشود » .و شد .رفوای هیئهت سیاسهی ههم بهه اتفها
راء نظرشاخ این بود که مضاوخ نامه این است که مطری شهاا را تهدیهد مهی کنهد و
باید هر چه سریعتر از ایراخ مارج بشوید!




تصور این است که دی ماه بود ،اواسط دی ماه یا اوایل دی  1361بود.




تاریخ دقیقش را یادتان هست؟

یک ماهی تا سرکوب فرصت باقی بود.

بله .رفیق کینوری اصرار کرد که «من به تنهایی نای رو  .من تاییهد مهی کهنم کهه

مضاوخ نامه این است ،اما من به تنهایی نای رو  » .گفتیم موب رفوای دیگهر ههم کهه
حضورشاخ در اینجا وروری نیست و بیشتر کار پ وهشی و توویوی می کنند یها در
شع کار می کنند یا عضو کایته مرکزی هستند و ی نبود شاخ مللی در فعا یت حزب
ایجاد نای کند ،بروند .مثل رفوایی که مهانواده شهاخ در شهوروی یها اروپهای شهرقی
هستند ،رفوایی که مسن هستند و کم هم نداریم از رفوهایی کهه مسهن هسهتند و عضهو
کایته مرکزیاند .
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پذیرفته شد و بعد گفت که من فکر می کنم این مطر برای هاهه رفوها هسهت  ،اگهر
قرار است این عده بروند  ،من پیشنهاد می کهنم بویهه رفوها ههم برونهد .فعا یهت حهزب
چگونه می شود؟ می توانیم انتخاب کنیم که کسانی بهرای اداره حهزب بهاقی بااننهد و
بویه رفوا بروند .در واق رهبری حزب را به مارج منتول بکنیم و دو نفهر بهه نااینهدگی
رهبری حزب در ایراخ باقی بااننهد .تشهکیالت را مسهئول تشهکیالت کهل اداره بکنهد و
مسئول روابط کل ،کهه روابهط عاهومی ماسهت ،روابهط بینا اللهی ماسهت ،روابهط بها
سازماخها و ...است  ،باقی باانند و بویه هاه راهی بشوند.




دو نفر از هیئت دبیران؟

رفیق جراوشیر و من ماموریت پیدا کردیم که اینجا باشیم .واقعیت این است که این

هم به اتفا

راء تصوی و تاکید شد که دبیر اول حزب مسئو یت اجرای ایهن تصهایم

را دارد .چهوخ دیگهراخ کهه امکانهات مهروج در امتیارشهاخ نبهود ،امکانهات مهروج و
مجاوعه امکاناتی که حزب داشت ،در امتیار رفیق ما کیانوری بهود کهه بها سهازماخ
مخفی مربوط بود .اساسا مجاوعه امکانات حزب را هاگاخ نای دانستند .عاهدتا رفیهق
کینوری و احیانا چند نفر دیگری مثل فروغین اطالد داشتند.
وقتی که از جلسه بیروخ مدیم  ،با این نگاه بیروخ مدیم که از هااخ وظه به بعد،
تدارک مروج رفوا غاز مواهد شد .امها هنهوز از در مانهه بیهروخ نرفتهه  ،رفوهای مها
حجر و شلترکی مدند و به من و کین گفتنهد کهه «تصهایم ،تصهایم درسهتی بهود و
موشبختانه با اتفا

راء هم اتخاذ شد ،اما ما از ایراخ نای رویم! ما عارماخ را در این

مالکت گذراندهایم  ،زندانش را کشیدیم ،فعا یتش را کردیم ،حاال هم می مهواهیم اینجها
فعا یت کنیم ،از اینجا نای رویم! مگر چودر از عار ما مانده است؟»
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کین پرماش کرد «یعنی چه؟ پس چرا رای دادید ؟!» گفتند «اگر مها رای ناهیدادیم ،
خ وقت کساخ دیگر هم رای نایدادند » .به کین گفتنهد «مطاهئن باشهید علای ههم اگهر
برای ماندخ در اینجا تعیین نشده بود  ،هاین روش را در پیش میگرفت! »
من اعتراط کرد و گفتم «نه ،به نظر مهن شهاا داریهد تصهایم هیئهت سیاسهی را
تضعیف می کنید و باید بپذیرید! رفتار ما باید بهرای سهایر رفوها ا گهو باشهد » .گفتنهد
«حرف د ت را نایزنی ،تو مودت ههم هاهین طهور فکهر مهی کنهی ،هاهین طهور عاهل
میکنی » .و بعد مثال وردند و گفتند خ روزی که در مسکو بودی مدند به تو گفتنهد
که می مواهد در ایراخ کودتا صورت بگیهرد! چهه تصهایای گرفتهی؟ گفتهی«بها او هین
پرواز مرا بفرستید ایراخ ،چوخ ماکن است فرودگاه بسته شود و پشت مهرز باهانیم! »
موب حاال که ما در ایراخ هستیم ،برویم بیروخ ؟!
حرفشاخ منطوی بود! واقعیتش  ،یعنی اگر من بهود  ،هاینطهور عاهل مهی کهرد !
حاال اینکه از واظ سرنوشت فاجعه است ،می تواند منطوی باشد.
با گذشت زماخ یک به یک ،به وی ه رفوایی که از مهاجرت مده بودنهد از تصهایای
که هیئت سیاسی گرفته بود ،اظهار عد روایت کردند.
بهرام اوش ،که واقعا یکی از رفوای ارزنده ما بود ،گفت که «من مدها توی ایراخ
بایر !» هیچ کارشاخ هم نایشد کرد .بهه که نبودند ،هاه شاخ سنشاخ از من بیشهتر
بود! ...
رفیق اوش در زماخ مهاجرت ،دوره تاریخ و دوره تاکتیک نظامی را دیده بود ،بهه
غیر از مبانی تئوریک که کالسهای ما

مودش را داشت ،و نها را هم گذرانده بود.

میلی رفیق شایستهای بود!
گفتم تصایم هیئت سیاسی این است  ،ما میلی درسها از شااها مهومتیم ،اصهال
من مدنم به ارتش ،با نا شاا ها بود ،ما انضباط و دیسهیپلین نظهامی را بها انضهباط
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گاهانة حزبی توا کردیم ،حهاال شهااها کهه مظههر انضهباط هسهتید  ،چگونهه ایهن را
میگویید؟
گفت  :علی جاخ تو نای دانهی چهه توویهری اسهت بهرای د کهه عاهرش را بهرای
مبارزه گذرانده باشد ،بعد ببیند که رفوای دیگرش اینجا هاه گونهه مطهری تهدیدشهاخ
می کند ،خ وقت توت عنواخ تداو فعا یت حزب  ،فرار کند از ایراخ برود! اگهر فعا یهت
حزب تداومی داشته باشد ،در ایراخ است ،در مارج نیست .در مارج پوسهیدگی اسهت!
این مدت چند دهه که ما مارج از ایراخ بودیم  ،هاواره شهاهد دعهوای رفوهای رهبهری
بودیم .هر وقت یکی از پلنو ها تشکیل میشد ،او ین بوثی که در پلنو مطرح می شهد
«فراکسیونیسم» بود .هیچ کس فراکسیونیسم را تایید نای کرد و ی عاال چنهین چیهزی
حاکم بود .تصایای اتخاذ میشد و پارهای از رفوا به خ انتواد وارد می کردند ،یکی از
رفوای رهبری می گفت «این تصایم مهن نیسهت بلکهه نظهر خ رفواسهت! » مهر مگهر
می شود در رهبری چنین چیزی باشد؟ حاصلش هااخ بود کهه دیهدیم! و هی ایهن ایها
برای او ین بار ما می بینیم در رهبهری حهزب یکدسهتی وجهود دارد .بها وجهود اینکهه
امتالف نظر هم پیدا می شود و ی چودر رفیوانه عاهل مهی شهود! مهن ایهراخ را تهرک
نایکنم!
حتی یک نفر هم حاور نشد ایراخ را ترک کند! بودند  ،میتوانستند باشهند کسهانی
که عالقه مند به رفتن باشند  ،و ی وقتی فضا را این چنین دیدند ،در واق برایشاخ ایهن
کار به معنی فرار کردخ بود!
ا بته پیش از خ  ،هنوز این فشارها به این حد هم نرسیده بود  ،کسانی مثهل بنباک
امیرخساارو  ،جهها را مهها ی و فههرار کردنههد .چههوخ فوههط وقتههی شههاهد ایههن بههود کههه
حزبا لهی ها ریختند دفتر را گرفتند  ،او فهاید که اینجا جای ماندخ نیست ،مگر اینکه با
این شرایط و با دشواریها بسازی! حمید صفر هم هاین طور .مهوب اینهها کسهانی
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بودند که میلی زود ،پیش از نکه ایهن موهدودیتها پهیش مهده باشهد  ،جها را مها ی
کردند! موب به سالمت! زندگیشاخ را هم کردند  ،خ طور کهه د شهاخ میمواسهت  .و
می کنند.
اما بویه رفوا واقعا نرفتند .اینکهه اگهر مهی رفتنهد چهه اتفهاقی مهی افتهاد؟ نایشهود
پیشبینی کرد که میلی بهتر میشد یا نه؛ چوخ من هاواره اعتوهاد دار بهه اینکهه ایهن
دامل هست که تعیین کننده است  .مارج یک بیااری عجیبی دارد! این چیزی اسهت کهه
االخ هم برای کسانی که در مهاجرت هستند وجود دارد؛ نهه فوهط بهرای حهزب  ،بهرای
تاا سازماخهای سیاسی که بیروخ هستند .انشعاب پشت انشهعاب ،امهتالف درونهی
و...
این هاه توصیه میشود که «چپ در وحدتش میتوانهد موجودیهت و مووهوعیتی
داشته باشد» و ی با کاال تاسف تهاکنوخ ههیچ قهدمی در جههت ایهن وحهدت برداشهته
نشده است که سهل است  ،خ دعواهای روزنامهای و بگو مگوها هنوز هم ادامه دارد!
بهها وجههود ایههن  ،د واقعهها متاسههف میشههود کههه چنههین سههرمایه بزرگههی مانههد و
سرنوشتشاخ در امتیار کسانی قرار گرفت کهه نفهایدنهد چهه ثروتهی را دارنهد نهابود
میکنند؟! اینها ثروتهایی بودند که برای جامعه ایراخ بسیار ارزشهاند بودنهد! طبار
ثانوی نایدانم چه موقه مهی توانهد در ایهراخ بهه وجهود بیایهد؟ آگانهی دو چگونهه
میتواند به وجود بیاید؟ حنومی بعدی چگونه؟ اینها یک دنیا تجربه و یک دنیها دانهش
بودند که رفتند!
حتی درباره رفوای نظامیماخ  ،تصایم میلی جدیتراز اینها باید مطرح میشد ،یا
واقعا سازماخ مخفی  ،در خ حدی که بایستی مخفی باشد ،مخفی بهوده اسهت؟ و اگهر
نه  ،در خ جا هم بایستی پارهای تصایاات برای مروجشاخ گرفته می شد!
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به هر حال  ،مجاوعه این مطا

سب شد که رفوا ماندگار شهدند .امها بهرای هاهه

اینها مانه های امنی توسط سازماخ مخفی تعیین شد و نهوعی زنهدگی نیاهه مخفهی ه
نیاه علنی بر اینها جاری شد .
مسئله تجدید سازماخ حزب ،کوچک کردخ تشکیالت ،رعایت مبانی امتفا در صهدر
فعا یت قرار گرفت ،اما با کاال تأسف فرصت کوتاهتر از خ بهود کهه چنهین تصهایای
بتواند دقیواً عالی شود.

 ما شاهد هستیم که ب د از سال  ،۱۳۶۰بخشهایی از رهبـری «حـزب رنجبـران»
(که همان تداوم «سازمان انقالبی حزب توده» هستند) کادرها را گذاشـتند و فـرار
کردند! ی نی همان انتقاداتی که بـه حدزب تدوده در جریـان  ۲۸مـرداد داشـتند ،
خودشان هم همان کار را انجام دادند  .با اینکه در جلسه شهرکردشان تصویب کـرده
بودند که بمانند و خار نشوند  ،فقط ایرج کشکولی و علی صادقی و یک عـده
کمی باقی ماندند و در کردستان جنگیدند...
فکر نمیکنید این فشار قضیه  ۲۸مرداد خیلی دخیل بـود در اینکـه رهبـران حدزب
توده دلشان میخواست در ایران بمانند...؟!



چنین چیزی را ما هیچ وقت به موک زمایش نگذاشتیم که ببینیم نظر رفوای حزبی

چیست .اما نظر رفوایی که با رهبهری در تاهاس بودنهد متفهاوت بهود .بعضهی واقعها
تاایل داشتند که رهبری  ،ایراخ را ترک نکند چرا که در گذشته میلی نیش زباخ شنیده
بودند .برمی دیگر نگراخ رهبری بودند و احساس مطر می کردند و حتی به زباخ هم
می وردند که رف وا بروند  .اقال وقتی که امکانش هست باانند .این دوگانگی واقعا میاخ
افرادی که در تااس با رهبری حزب بودند وجود داشهت .ایهن افهرادی کهه میگهویم ،
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رفوای کادر حزبی بودند که مثال ما را جابهجا می کردند ،یها کوپهل (هاخانهة موهافظ)
مانههای امن بودند  .در میاخ این رفوا یک چنین نگرشی بود.
و ی در مود رهبری این احساس میلی قوی بود که باانیم! قبال ما به انهدازه کهافی
موخ دل موردهایم که هاواره میشنیدیم که «نشسهتهاند دارنهد ب منهک میمورنهد،
دارند میروند به استراحتگاهها تفریح می کنند و ی هوادارانشاخ اینجا چهوب سهاواک
را میمورند» و این بدترین شکنجه برای ما بود.
یاد می ید رفیق ما بهرام اوش که از رفوای نظامی قیا مراسهاخ بهود میگفهت
که « غاز دهه چهل دکتر یا منش می مواست چند تن از کادرههای حزبهی را بفرسهتد
ایراخ و از بین این رفوا پرویب حکمتجر و علی خنوی را انتخاب کهرد .رفهتم پهیش
یا منش گفتم من را بفرست  .من تجربها از اینها که بیشتر است  .نظامی ههم بهود ،
پنهاخ کاری هم میلی موب بلد  ،هیچ ترسی ندار  .من را بفرست  .یا منش گفت کهه
یفیق اوش سنی از شاا گذشته ،اینها جوانتر هستند ،اینها بروند .گفهتم مهن بها هاهه
پیریا استخواندار تر از اینها هستم ،بگذار من برو  .قبول نکرد .با یا منش دعهوایم
شد گفت نه نای فرستم ،من انتخاب کرد »
چنین روحیهای هم واقعا رفوا داشتند .اوش انسانی شریف و انوالبهی بهود واقعها!
اینکه به او بگویند رفته ب منک می مورد ،منصفانه نیست .جزو او ین کسانی بود که
داوطلبانه ماموریت گرفت رفت چین و نجا جزو گوینده های رادیو بود .بعهد ههم کهه
مد با چه مشکالتی سر کرد .داوطل شد برای گویندگی «رادیو پیهک ایهراخ»  .جهزو
کارکناخ ثابت «پیک ایراخ» بود .موا ه اش را مودش می نوشت و مودش قرائهت مهی
کرد .وقتی سال  58مد ایراخ یک نفس راحتی کشید  .گفت راحت شدیم! بهه او گفهتم
مگر نجا سخت بود ؟ گفت نه ،نجا مانه داشتیم  ،ما را ه دریها ههم مهی فرسهتادند
و ی هایشه موخ جگر می موردیم!
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موب ،واقعیت این است  .بارها از پاره ای از رفوا شنیدیم که رفوای فهدایی موفهق
شدند هاه رهبریشاخ را بیروخ بفرستند .گفتم مر رفوای ما نای رفتند  .ما به اتفها
راء در هیئت سیاسی تصایم گرفتیم که رفوهای رهبهری حهزب برونهد .و هی نرفتنهد،
گفتند نای رویم ،امکاخ ندارد! هر کس می مواهد برود  .به سالمت  .ما رای میدهیم
برود .اما مود نای رو .



ف .شیوا از طبری نقل میکند که «نمیدانی مهاجرت چقدر بد است! چقدر زن

و بچهها جلو آدم سختی میکشند! خجالت اینهـا و فشـاری کـه احسـاس میکنـی ،

اصوالً مهاجرت را کشنده میکند! »
آیا کسی از دوستان  ،از مهاجرت سوسیالیستی یا از سختیهایی که دیده بود  ،چیزی
میگفت یا نه؟

 ببینید ،سال های او یه مهاجرتِ تعدادی از اینها  ،بعد از شکسهت ذربایجهاخ رخ داد.
خ دوراخ اتواد جااهیر شوروی شرایط پس از جنگ را میگذراند و شهرایط زیسهتی
در نجا بسیار بسیار دشوار بود .به مود شههروندانش نایتوانسهت برسهد ،وای بهه
حال کسانی که وبال گردنش شدند .ایناخ را عادتا در جاهوری ههای سهیایی توسهیم
کردنههد و مههی دانیههد شههرایط زیسههت در ایههن جاهوریههها بههه مراتهه دشههوارتر از
جاهوریهای اروپایی مثل بالروس و اوکرایین و فدراسیوخ روسیه است .حتی بهرای
امر تاذیهشاخ در مضیوه بودند  .وسایل گرمایشی مثل بخاری نداشتند ،حاال شهوفای
که پیش کش!
بهرام اوش بینی شکستهاش را به من نشاخ می داد و می گفت علی جاخ ببین این
نتیجه هیز شکستن است که یک تراشه اش بلند شد و موکم مورد روی بینهی مهن و
بینی ا شکست  .من را به بیاارستاخ بردند و بینی ا را عال کردند .گفتم حهاال چهرا
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هیز شکنی می کردی؟ گفت موب چه طور تش روشن بکنهیم؟ یها مهثال میگفهت :بها
هزارمکافات ما مودماخ را به مسکو منتول کردیم .خ هم بیشتر کاک ایرج بود که ما
را از چنگ امثال حیدی علیاف نجات داد .در مسکو سا نهایی بود کهه افهراد گرسهنه
میرفتند نجا ،از این ناخهای چورنی مِلِپ ،ناخ سیاه ،در سبد بود .هرکس گرسهنهاش
بود میرفت یکی دو تا برمی داشت ،روی صند ی می نشست می مهورد و مهی رفهت.
میگفت مدتها زندگیماخ این جوری میگذشت تا اینکه حزب توانست جایی برای مها
بگیرد و از خ به بعد دیگر زیر پوشش صلی سرخ قرار گهرفتیم و صهلی سهرخ یهک
حاایتهایی از ما می کرد.
 این در مورد شرایط سخت زنـدگی در مهـاجرت بـود  .در مـورد خـود شـوروی ،
رفتارهایی که درخود شوروی هست ،پارتی بازیهایی که مثال احیانا انجام میشـود و
آن جمهوری آرمانی که خیلیها در ذهنشان بود  ،وقتی میرفتنـد  ،یکبـاره مشـاهده
میکردند که نه اینجوری نیست! از آن وض ی که می دیدند ،چه میگفتند؟



نهه در نوشته های این ماطرات نویسها مده  ،هیچ کدا ایهن چنهین از شهوروی

یاد نکردهاند .از سختیهای پس از جنگ بیاخ می کردند و ی از خ نود مسائل نه .یها
خ عر ایدئو وییک شاخ ،خ چشاداشتهایی که نسبت به حزب برادر داشتند باعه
می شد؟ به هر حال اینها د های پختهای بودند ،د ههای دنیها دیهده ای بودنهد ،فهر
داشتند با خ جواخ  ،اونبک فتحاهللزا ! فر دارند با خ که گذرا از شوروی میگهذرد
و فکر میکند باید بهشت برین باشد  ،بعد میبیند نیست و در کتاب ماطراتش فریادش
بلند می شود.
من اطایناخ دار هر کدا از این رفوا اگر می مواستند بنشینند مهاطرات بنویسهند،
ماطراتی به مرات غنی تر از نها می توانستند بنویسند .و ی میلهی بهه نهدرت ماکهن
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بود به این جنبه های منفی اشاره ای بکنند  .چرا که اعتواداتی داشهتند و مهی دانسهتند
اصال گذر از این مراحل ،دشواریهای تبعی دارد .حتی مشکالت شخصیتی دارد.
اینها در ارتباط با کاونیستهای شوروی به علن می دیدند که این کاونیست است،
خ هم کاونیست است و ی دو شخصیت کامال متفاوت اند ،یک قا ه نیسهت کهه ههر
کههس کاونیسههت شههد حتاهها ابعههاد شخصههیتیاش ایههن مواهههد بههود! اصههال ایههن طههور
نیست.هاه ،این مراحل را طی می کنند و ی در این میاخ یکهی مثهل حیادی علایاف در
می ید یکی مثل زوگنوف از خ در می ید!
 آقای عمویی اتفاقا در خاطرات آرداشس (اردشیر) آوانسیان هم اشارهای به
این مسئله شده که می گوید من در مسکو سالهایی که لنین بود در کمینترن ت لـیم
دیدم  .تصورم از کمونیستها آنی بود که در کمینترن دیده بودم  .ب د ازسالهای ،۲۰
کمونیست روس را که می دیدم رفتارشان متفاوت شده بود ،رفتار به اصـطالح تبختـر
آمیزی داشتند  ،انگار نسبت بـه مـا کـه احـزاب کمونیسـت جهـان سـومی محسـوب
میشدیم چنین رفتاری داشتند!
آنرفقایی که به مهاجرت سوسیالیستیرفتهبودند،چنینعوضشدنرفتاریراذکرمیکردند؟



به طور کلی رفوایی که از مهاجرت مده بودند ،زبهاخ انتوهادی از رفوهای شهوروی

نداشتند .وجهی که مود من در یکی دو مسافرتی که به اتواد شوروی داشهتم تجربهه
کرد ه مربوط بهه هاهین سهالهای  59-58مودمهاخ اسهت ه بها نهایهت رعهایتی کهه
میکردند ،من چنین حا تی ندید  .یعنی واقعا رفوای شوروی در مهورد میهاانانشهاخ،
به وی ه اگر در رده های باالی حزب برادر باشند ،مثال یکی عضو هیئت سیاسهیِ یهک
حزب کاونیست دیگر باشد ،میلی رعایهت میکننهد .ایهن جنبهههای تشهریفاتی قضهیه
است .مثال در هتل جای معینی بهر اسهاس ردیهف تشهکیالتی فهرد در نظهر میگیرنهد.
رفیوی که با من بهود ،در طبوهه دیگهری از هتهل اکتبهر بهود .وسهایل اتها مهن میلهی
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مفصلتر بود .اصال من مندید گفتم قا یک اتا بدهیهد مها بها ههم زنهدگی مهیکنیم .
گفتند نه رفیق عمریی  ،اصال نای شود  .این تشریفات قضیه بود کهه حویوهتش میلهی
هم موشایند من نبود.
اما موردی که نشاخ دهنده یک چنین حا تی بود ،مربوط به مذاکره ای بود که پهس
از مراجعت از افاانستاخ با یکی از رفوای حزب کاونیست اتواد شوروی داشتم .اگهر
به ماطر داشته باشم ،اساش دیمیننکر و در شعبة روابط بینا الل حزب کاونیست
اتواد شوروی مسئول روابط با احزاب برادر ماورمیانه بود .موب ،میلی دوستانه و
رفیوانه برمورد کردیم و درباره چیزهایی کهه دیهد و مهذاکراتی کهه بها رفوها ببار
کنیمل ،دلطن علی کشتمند نخست وزیر نجا ،ینرال وجیب و . . .داشتیم ،نظهر مهرا
پرسید  .نها بدوخ تردید مودشاخ می شنامتند و ی نظر مرا ههم جویها بودنهد کهه در
شرایط کنونی وو افاانستاخ را چگونه میبینی؟ رهبری نجا برموردشهاخ چگونهه
است؟ و. . .
واقعیت این است که مهن وقتهی بهه افاانسهتاخ رفهتم یهک دیهد منفهی پیهدا کهرد .
دوستاخ ما هم اطالد دارنهد کهه مووه حاب وار

ایارا دربهاره وقهایعی کهه در

افاانستاخ رخ داده بود ،مووعی بسیار مثبت و تاییهد میهز بهود .امها نههه کهه مهن
مشاهده کرد  ،به هیچوجه با نهه که قبل از مسافرت در تصور داشتم ،منطبق نبود.
عایواً اعتواد داشتم که حضور ارتش سرخ در افاانستاخ ،اصهوال بهه وهرر اتوهاد
شوروی است .اینکه برای افاانستاخ چه پیامدهایی دارد ،مربوط بهه پتانسهیل درونهی
این کشور است .اما در مورد مود اتواد شوروی اعتوهاد داشهتم کهه بهه وهرر اتوهاد
شوروی است .چوخ بخش بزرگی از مرد افاانسهتاخ توهت تهاثیر نیروههایی بهه نها
مجاهد هستند ،هر چند یک مشت جنگاورانی بودند که هاه جا را اشاال کرده و دعوت
شدگاخ کاخ سفید ایاالت متوده و  ...بودند و ی ارتش سرخ که یک نیهروی زاد کننهده
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در جنگ دو جهانی بهود و خ افتخهارات بهزر را نصهی مهردمش کهرده ،حهاال در
افاانستاخ از یک جاعی حاایت میکند .یعنی گروهی در افاانستاخ مورد حاایت اتواد
شوروی حکومت را در دست گرفته .یا این گروه بایهد بها حضهور و حاایهت شهکار
سربازاخ ارتش سرخ نجا حکومت بکنند؟ من نظر جز این بود.
وقتی این را صریوا بیاخ کرد  ،به عینه در چهره این رفیق شورویماخ دیهد کهه
میلی ناموشایندش بود! چهره را در هم کشیده بود  ،میلی صریح گفت که این قسهات
چیزی است که دیگر نای شود در موردش صوبت کرد! یعنی شاا حهق نداریهد اصهال
در این زمینه صوبت کنید!
پس تو چرا میپرسی؟! حویوتش این نود برمورد ،میلی به من برمورد  .چوخ مهن
اعتواد داشتم و دار که در روابط برادرانه حزبی،هاه برابر هستند و حق دارند اظههار
نظر کنند و هیچ کس حق ندارد نظر دیگری را وتو کند  .و موب  ،من سهکوت کهرد .
هیچ چیز دیگری نگفتم .فوط زهرمندی زد و اشاره کرد پس اینطور!
رفیوااخ ،دبیر اول حزب ،میلی موافق نبود که این مسئله در هیئت سیاسی مطهرح
بشود و فوط بین من و رفیوااخ کیانوری مطهرح شهد و عهد روهایتم را نجها بیهاخ
کرد .

83/5/27





شما در این یک سالهای که سرکوب زیـاد بـود  ،بـا اعضـایتان چطـور تمـاس

میگرفتید؟ اصال روزنامه ای وجود داشت؟ آن موقع «جرقه نو» بود ؟

 نه ،هاین «پرسش و پاسخ» بود و یک تولیل هفتگهی کهه زنهدهیاد ویاکآیین فهراهم
میکرد .کسا ت او سب شد که دو شااره مر خ را رفیق ملک (مانم محمد ) مهاده
کنند .
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این چطور به اعضا داده میشد؟ چطور بین اعضا پخش میشد ؟ علنیتی که نبود،

ی نی چطوراعضایتان را حفظ میکردید و مثالً بـه حوزههایتـان رهنمـود مـیدادیـد و
متقابالً نظرات آنها را دریافت میکردید؟

 بله .هاین طور که اشاره کرد  ،یک موهدار مودمهاخ را در شهرایط قهرار بهدهیم تها
بوثااخ مصدا

ناکرونیز (تولیل موقعیت در مارج از زماخ و مکاخ) نشود.

قرار گرفتن در سال  ،1361برای یک حزب سیاسهی کهه علنیتهی داشهته اسهت کهه
نتیجهاش شنامته شدخ بخش اعظم کادرش ،اعضایش ،مانه هایش ،دفاترش و ...بهوده
و االخ هم برداشتش این است که دارد به طرف مودودیت هر چه بیشهتر مهیرود ،بهه
نظر من مطر کردخ ،یعنی به دست مودش سرکوب را جلو اندامتن است  .این را نباید
با ( opportunismفرصتطلبی) یکی گرفت.
یک حزب سیاسی مسئو یت دارد ،در این زمینه هم مسئو یت دارد .یاد می یهد در
مصاحبهای که امیرا قای شامیراوی از کانهادا بها مهن داشهت ،اشهاره کهرد کهه چهرا
تدابیری اندیشیده نشد که حزب را از زیر ورب مهارج کنیهد؟ گفهتم اقهداماتی در ایهن
زمینه انجا گرفت و تصایم گرفته شد که رفوای کایته مرکزی به مهارج برونهد و هی
هیچ کس حاور نشد برود!



این چه تصمیم حزبی است که هیوکس حاضر نیست آن را قبول کند؟

 مسئله مر و زندگی است! طرف می گوید«من حاور در ایراخ بایر و موخ مهن
رنگین تر از دیگراخ نیست ،چرا فرار بکنم؟ بگذار مرا بگیرنهد » .بهه نظهر مهن برداشهت
رفوای ما این نبود که هاهشاخ اعدا مواهند شد  ،فکهر میکردنهد مهی رونهد زنهداخ و
میگفتند «مگر شاا  25سال زنداخ نکشیدید؟ موب ،ما هم میکشیم! » استدال شاخ این
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بود .ما میگفتیم رفوا ما به اتفا

راء نظر دادیم که هاگی بروید بیهروخ و فوهط مها دو

نفر اینجا باانیم.



شما و چه کسی؟

 من و جراوشیر .چوخ او مسئول تشکیالت کل بود و من ههم مسهئول شهع حهزب
بود .



ولی قبول نکردند.

 میر ،نپذیرفتند .وقتی که به مود قای کینوری گفهتم .گفهت «مهن یهک نفهر حاوهر
نیستم برو  ،فوط بدنامی برای من می ماند » .موب این رفوا حاور نشدند بروند.
قای شمیراوی به من گفت «موب ،رفوای کایته مرکزی از مودشاخ گذشهتند ،یها
مسئو یتی در قبال بویه کادر و ...نداشهتند؟» و هی ایهن پاسهخش روشهن اسهت ،در خ
صورت هاة این فشارها به نها منتول میشد .هاین استدالل را ما با رفوا کردیم.



ی نی فشار پذیر شدید؟ گفتید ضربه به ما بخورد؟

 بله  .دقیوا رهبری حزب گفت بگذار ما وربه گیر کادرهایااخ بشویم! چهوخ اگهر مها
نباشیم تاا فشارها به کادرها وارد می شود.



واق ا این اتفاق افتاد؟

 ابتدای کار ،تا قبل از سال  1367چنین شد .یعنی خ فشارهایی که بهه رهبهری وارد
شد ،به بویه منتول نشد .ا بته خ بخشی که در ارتباط بها رهبهری بودنهد ،مثهل حساین
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رلمبُر و فریبرز صنلحی ،نها هم واقعا میلی اذیت شدند ،اما بخهش عاهدهای از رفوها،
مثال رفوایی که در وربه دو به زنداخ مدند ،اکثریتشاخ شکنجه نشهدند .در احکهامی
که صادر شد ،عادتا اعضای رهبری بودند که حکم اعدامشاخ داده شد ،بویه حکاشاخ
حبس بود 5 ،سال  10 ،سال  ،نهایتا  15سال  .چرا؟ برای اینکه حزب علنی کهار کهرده
بود ،رفوا هاه شنامته شده بودند و اگر رهبری میرفت  ،تاا فشار روی اینها منتوهل
میشد.



خوب نمی شد برعکس بکنند؟ ی نی اینکه رهبری حضور داشته باشد  ،علناً کارش

را انجام بدهد ،نامهاش را بنویسد ،رهنمود را بدهد ،کم کم ارتباطها قطع شود؟

 داشتیم هاین کار را می کردیم ،دقیوا ماموریت داده شد مثال به رفیهق حجار  ،کهه
مسئو یت تشکیالت تهراخ را داشت -مها مخصوصها روی تههراخ تاکیهد داشهتیم -کهه
اصال سازماندهی اش را تاییر دادیم و تبدیلش کردیم به سه منطوه و برای ههر منطوهه
یک مسئول گذاشتیم .این مناطق بایستی شعبه تشکیالت ایها تی را عهوط مهی کردنهد،
ارتباطات را تاییر میدادند .مانه ها  ،مرکز تجا هها و حوزههها را از خ شهکل نسهبتا
گسترده تاییر دادند .تعدادی از حوزهها فوط سه نفر  ،برمی حوزهها فوط پنج نفر ...





ب ضی حوزهها هم زنجیری شد؟ با اسم رمز؟

هاه این تدابیر اندیشیده شد  .یعنی این نبود که واقعها فعا یهت غیهر علنهی بهه کلهی

مردود شود ؛ نه ،وقتی دیدند که یگانه راه بوا این است ،این مسیر را در پیش گرفتند.
به هر حال هااخ طور که گفتم ،میشود و جایز هم هست نسبت به عالکردها انتوهادات
جدی داشت ،اما توصیه میکنم مودماخ را دقیوا در هااخ فضا و شرایطی قرار بهدهیم
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که حزب در خ شرایط بود .پارهای از تصهایاات میتوانهد اشهتباه باشهد ،امها موهدار
زیادی از خ متاثر از شرایطی بود که بر حزب توایل میشد .
83 /6/24





هیئت سیاسی کاتر تشکیل می شد .هیئت دبیراخ تشکیل می شد.






در آن یک ماه آخر هیئت سیاسی تشکیل می شد؟

ت قیب می شدید؟

بدوخ تردید جراوشیر و کینوری تعوی میشدند! منتها برای ما شکار نبهود .مهن

اینکه میگویم بدوخ تردید ،بر مبنای قرائن و منطوا این طور باید باشد .منتها هاه گونه
تاهیدی به کار برده میشد ،مثال ماشین عوط بشود  ،جاهای مختلف ببرنهد و هاهاخ
کارهایی که معاوال یک سازماخ مخفی در جا به جاییها میکند .بهههایی هم کهه ایهن
کارها را میکردند  ،بهههایی بودند که سابوه کارهای چریکی داشتند« .گروه منشهع
از سازماخ فدایی» را مامور این کار کرده بودیم که میلی تجربه این کارها را داشتند .
تاا دهه پنجاه اینها هاهشاخ در مانههای تیای بودند و میلهی مهوب در کارهایشهاخ
متبور بودند و رانندگی نهها میلهی مهوب بهود کهه بهه راحتهی میتوانسهتند از چنهگ
ماشینهای گوناگوخ رهایی بیابند  ،ماشینها هم ماشینهای نسهبتا مهوبی بودنهد کهه
شتاب کافی داشتند و میلی زود ،سرعت را باال میبردند.
به هر حال نهه که معاوال جهت موابله با تعوی و مراقبت به کار گرفته میشهود ،
رفوا به کار میبردند .به مصو

درباره خ چند نفر که حس میکهردیم قاعهدتا بایهد

توت تعوی باشند .هیئت دبیراخ واقعا این مسئله را به جد مورد توجه قهرار داده بهود
که این نرفتن رفوا مطراتی را ایجاد می کند و حتاا باید جای امنی داشته باشند!
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منتها اینکه رفوای شوروی  ،رفیق کین را مواستند ،یا این مودود به شخص کین و
حساسیتی که نسبت به کین دارند می شود؟ یا اینکه تصایای درباره کل حهزب اتخهاذ
شده است؟ یکی از رفوا اشاره کرد به صوبتهایی که گیالوی کرده بود و گفت که این
تاایزی که بین طبر و کینوری اتخاذ شده ،هاهاخ نظهری کهه دربهاره خ دو رفیهق
دیگر بیاخ شده ،نشاخ میدهد که بیشتر جنبه شخصی دارد تا جنبه حزب  .و ذا مطهر
عادتا متوجه رفیق کین ست!




چرا کیا نرفت؟ می دانست این همه اطالعات دستش است.

این چرایی است که با کاال تاسهف بارهها و بارهها در زنهداخ مطهرح شهد و هرگهز

پاسخ قان کنندهای شنیده نشد! هر بار از کین می پرسیدیم  ،اشکش جاری میشهد کهه
«نایتوانستم برو رفوا  ،نایتوانستم! » چرا نایتوانستی؟ باید میرفتی!


چند تا علت شاید داشته است .یکی تجربه  ۲۸مرداد کـه هـر کسـی رفـت،ل ن و

نفرین پشتش ماند که «رفتی و افسران ماندند و کشته شدند» .
یک علت دیگر این است که خوب ،سازمان مخفی ،سازمان نظامی را چه باید میکرد؟
دست کس دیگری می سپرد؟ آن وقت آن برگ برنـدهای کـه در حـزب داشـت چـه
میشد؟ آن را از دست میداد!
یک دلیل دیگر هم شخصیت خودش بود ،شخصیت دکتـر کیدانوری (اینهـایی کـه
میگویم نظر شخصی است) یک شخصیت پدر ساالر است ،در حقیقت یک شخصیت
با اتوریته و مستبد ایرانی است کـه در بطـن خـودش پـدرگونگی و تصـمیم گیـری و
صالحدید برای همگان را هم دارد.
خیلی تلخ و سخت بود که ایـن حالـت پدرانـهاش را تـرک و فکـر کنـد کـه رفتـه و
نیروهایش را تحت ضربه قرار داده است! ی نی همیشه خودش را در کسـوت ناخـدایی
میدید که باید آخر از همه  ،با غرور و با افتخار از کشتی پیاده بشود! و متاسـفانه ایـن
نوع شخصیت  ،شخصیتی است که زیر فشار  ،خیلی خیلـی زودتـر از آنچـه کـه ادعـا
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میکند ،میشکند.


من به هیچ وجه با پیشداوریهای شاا دربارهی کیان – بهه ویه ه در بخهش دو و

سو – موافق نیستم .اصال فشار تا این حد برای کین قابل تصور نبهود! بهه ههر جههت
مایه تاسف بود! واقعا من تصور این است که اگر حداقل تنها کین میرفهت ههم مه ثر
بود! چوخ بویه اگر میرفتیم  ،این بالرا سر ردیف بعد از ما می وردند و هاة اینگونهه
اعترافات را از نها میگرفتند ،هاة این رسواییها را هم به بار می وردند! وموب  ،چه
بهتر که وربه را مود ما بخوریم!
اما رفتن کین این حسن را داشت که میلی مطا

سر بسته میماند ،ناقص میمانهد

و هیچ کس نایتوانست کلید گاو صندو را بیندازد و هاه چیز را بیروخ بکشد.
بله رفیق کین باید میرفت! اصوالً نه تنها او  ،که بر پایه مصهوبه هیئهت سیاسهی و
هیئت دبیراخ ،هاة اعضای کایته مرکزی  ،به استثنای دو نفر -جراوشایر و عماریی-
باید از کشور مارج میشدند  .نه تنها اینگونه نشد  ،که حتی کین ههم نرفهت و بها ایهن
تصایم ،با اعتبار تاریخی مودش و جاخ مودش ،بازی کرد.
تاکین نکردخ رفوا ،به وی ه رفیهق کیانوری بهه وهرورت اجهرای مصهوبه هیئهت
سیاسی مبنی بر مروج از کشهور ،یهک عاهل وهد تشهکیالتی بهود! درسهت اسهت کهه
تصایم به ماندخ ناخ ،ناونه بارز شجاعت و فداکاری بود ،اما با توجه به ماهیت وهد
کاونیستی جاهوری اسالمی ،بزرگترین طاه را به جنهبش سوسیا یسهتی ایهراخ وارد
کرد.
در این سایه ه روشن داشتیم حرکت میکردیم کهه رسهیدیم بهه موطه  17بهاهن
 .1361
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 آقای عمویی! جلسه ای را از دیگر جلسات تـاریخ شـفاهی چـپ ،قسـمت حـزب
توده  ،در خدمت شما هستیم.
ما در سیر مصاحبه ها و پرسش هایی که از شـما داشـتیم بـه سـال  ۱۳۶۱رسـیدیم،
حوادث پیش از دستگیری در ضربه اول بیان شد ،مسائل و انتقادات مطـرح شـد و بـه
روز دستگیری رسیدیم .
ب د از این  ،تقریبا کسی از رهبران حزب توده از زندان هـای ایـران بیـرون نیامـده
است ،بسیاری از کسانی که آن دوره را تجربه کردهاند  ،در سال  ۱۳۶۷کشته شدند ،یا
قبلش در زندان خودکشی کردند یا زیـر شـکنجه جـان باختنـد! و شـما جـزو م ـدود
بازماندگانی هستید که از رهبری حزب  ،در حـال حاضـر مـا در خـدمتتان هسـتیم و
خواهش می کنم مسائلی را که در دستگیری گذشت ،از ضربه اول تا ضـربه دوم بیـان
کنید.

 به واق از مجاوعه پاسخهایی که به پرسش های شهاا در جلسهات گونهاگوخ داد ،
عاده ترین بخش خ که تاکنوخ کسی در خ عرصه سخن نگفته اسهت ،هاهین بخشهی
است که هیچ شهاهدی نهدارد جهز مهود بازجوهها ،جهز مهود فریننهدگاخ صهونههای
وحشتناکی که امیدوار بتوانم در این جلسه گوشه ای از خ را بیاخ کنم .
من در سورگاه  17بهان  1361بازداشت شد  .اما برای اینکه ذههن روشهن باشهد
که در چه فضایی این اتفا افتاد  ،به یکی دو روز قبل از خ اشاره می کنم :مهن مهادر
هشتاد و چند سا های داشتم که گرفتار ناراحتی قلبی بود ،گوشش توریبا ناشنوا شهده
بود که از ساعک استفاده می کرد ،چشاش به درستی نای دید که حتاا بایستی عینک
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داشته باشد تها بتوانهد فاصهله کوتهاهی را ببینهد و بهیش از یکهی دو روز نبهود کهه از
بیاارستانی که بستری بود ،توت نظر پزشک  ،او را به منزل ورده بودیم.
معاوال مادر در کرج  ،منزل برادر بهود .از وقتهی ههم کهه در زمهاخ شهاه مهن در
زنداخ بود  ،به هر حال برادر این وظیفه را عهدهدار شده بود .اما وقتی که مهادر ایهن
وو بورانی را پیدا کرد ،من احساس کرد که بهتهر اسهت چنهد صهباحی در تههراخ
پهلوی من باشد که دسترسی به بیاارستاخ و پزشک ساده تر باشد .مادر را به منهزل
ورده بودیم.
مانه من در میاباخ امیراتابک  ،یک مانه اجارهای بود  .در طبوه اول خ منهزل مهن
بود  ،در طبوه دومش رفیهق اخگار بهود و در یهک طبوهه اش ههم رفیهق ربلچای بهود.
پارتااخ ما دو اتا مواب داشت ،از یک اتا هاسر و دمتر شیرموارها که چیهزی
در حدود هشت ،نه ماه داشت،استفاده می کردند و در اتا دیگر مهن در کنهار مهادر
بود که در صورتی که نیاز باشد ،مراقبت های الز را انجا بدهم.
سورگاه  17بهان بود که صدای زنگ پارتاهاخ بلنهد شهد  .مهوب  ،طبعها مهن بها
پی امهای که پایم بود و تک زیرپوشی که تهنم بهود رفهتم از چشهای در نگهاه کهرد و
چوخ تاریک بود چیزی ندید  .در را باز کرد  .به مور اینکه مختصری باز شد  ،در
را چناخ با فشار هل دادند که چیزی ناانده بود به صورت من بخورد! و به دنبهال خ
چند و ه اسلوه موابل سینه و چههرها گرفتنهد و گفتنهد «بیحرکهت! » و از کنهار ایهن
قایانی که هر کدامشاخ یک اسلوه را به طرف من گرفته بودند  ،چند نفر بهه سهرعت ،
به صورت عالیات نظامی میداخ جنگ ،هر کدا رفتند در یک گوشهه پارتاهاخ مووه
گرفتند! درست مثل اینکه اینجا میداخ جنگ است!
گفتم :چه مبر است قا؟ چه مبر است؟ اینجا مانه تیای نیست ،اینجا قهرار نیسهت
درگیری بشود .این مانه مانه ای است که شااره تلفنش ،درسش ،مشخصات سهاکن
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خ  ،هاهاش در دادستانی هست ،در مجلس هست ،در وزارت کشور هست! یعنهی مهن
به عنواخ مسئول شعبه روابط عاومی حب ور

ایرا  ،درسم ،مشخصهاتم ،تلفهنم،

هاه اینها را در امتیار موامات جاهوری اسالمی قرار داده ا و ههر وقهت ههم کهاری
باشد  ،به هاین جا زنگ می زنند .این چه ووعی است؟
گفتند :ساکت ،حرف نباشد  ،برو بیروخ!
اشاره کرد  :شاا چه کسی هستید؟ به چه مجوزی مده اید به منزل من؟
یکی از نها که پشت سر بود ،و ه پارابلومش را پشت گوش مهن کشهید و گفهت :
با این مجوز!
معلو بود که اساسا روال ،روال مشونت و نادیهده گهرفتن ههر گونهه حوهی بهرای
کسی است! ارائه مجوز دادستانی و ...هیچ کدا از اینها مورد توجه قایاخ نبود .گفتم :
بسیار موب ،مهن مهی رو  ،و هی در حضهور مهن منهزل را بازرسهی بکنیهد .صهورت
مجلسی تهیه شود .صورت مجلسی که من امضاء بکهنم و شهاا امضهاء بکنیهد ،مهورد
پذیرش من است .این نیست که فردا ادعایی بشود که فهالخ چیزهها در منهزل مهن پیهدا
شده است!
یکی از قایاخ گفت :مثل اینکه به مودت مشکوک هستی؟
گفتم :نه اشتباه نکنید ،به شاا مشکوک هستم! شاا اگهر در غیهاب مهن یهک چیهزی
توی پرونده بگذارید ،یا اصال پشت مبهل بگذاریهد و بهه ر یهت بویهه هاکارانتهاخ و بهه
شهادت نها ادعا بکنید ،برای من پذیرفتنی نیست!
موب ،طبیعی بود که گوش شنوایی نبود و با هااخ هل دادخ و هاهاخ هیئهت بهاس
زیر  ،شرود کردند به بردخ من از مانه! در پلهها بود که صدای فریهاد هاسهر بلنهد
شد که «شر

ور است! با یک پیر زنی که مهریر احهوال اسهت  ،بیاهاری قلبهی دارد،

شاا را درست نایبیند چوخ عینک نهدارد و ناهی شهنود چهوخ سهاعکش را برداشهته
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است ،چه کار دارید؟! » من از صدای هاسر متوجه شد کهه در واقه

قایهاخ مسهلح

رفتهاند سراغ مادر! اینکه چه کار میکنند  ،طبعا ناظرش نبود .
بعدا که فرصتی دست داد و از هاسر س ال کرد گفت  :هااخ وظه ای که تهو را
از در بیروخ بردند ،اوال به من گفتند کهه شهاا ههم باسهت را بپوش،بهههات را ههم بها
وازمی که الز داری بردار  ،چوخ شاا هم بازداشت هستی و باید بها مها بیهایی! بعهد
رفتند اتا مادر  ،من رفتم که به نها بگویم مادر بیاهار اسهت  ،مهزاحاش نشهوید ،بهه
مصو

با اسلوه و با قیافه مشن نروید باالی سرش  ،چوخ قبال سهکته قلبهی کهرده

است! دید چند بار با اسلوه شاخ اشاره کردنهد «پاشهو مهادر ،پاشهو مهادر! » او ههم
چوخ نای شنید و میره به نها نگاه می کرد ،چهار دست و پای مادر را گرفتند و بلنهد
کردند! اینجا بود که صدای من بهه اعتهراط بلنهد شهد کهه «ایهن چهه کهاری اسهت کهه
می کنید؟ انصاف کجاست؟ شر

ور است با یک زخ ،خ هم زنی در این سهن و سهال

و بیاار ،این طور رفتار کردخ! میز کنار تختش را نگاه کنید! پر از داروست .ساعت به
ساعت من باید داروی معینی به او بدهم ،ما اینجا نهایت رامش را رعایت می کنیم که
مبادا سکته بکند! » بهاالمره بعهد از ایهن اعتهراط ،مسئو شهاخ رفهت گوشهی تلفهن را
برداشت و شااره ای را گرفت و به نظر می رسید که با الجری

صهوبت مهی کهرد،

که مادر فالنی بیاار است ،اینجا افتاده و به گفته هاسرش قبال سهکته قلبهی ههم کهرده
است .حاال چه کار کنیم؟ دستور این است که هاه ساکناخ این سامتااخ را ببریم.
ظاهرا اجازه داده بودند که مادر را بگذارند و بویهه را جله کننهد .ا بتهه بهد نیسهت
هاین جا اشاره بکنم که بعد از اینکه مادر هاسر پس از چند ساعت به نجا مهی یهد
و شاهد این وو

شفته و در هم ریختة منزل می شود که من نیستم ،هاسر و بههه

شیرمواره ا نیست ،هاسایه ها هاه جل شدهاند و نها را بردهاند(،اعم از رفوا اخگار
و ربلچی ،سایر ساکناخ خ سامتااخ ،هاگی را جل کهرده و بهه عشهرت بهاد بهرده
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بودند) مادر هاسر به منزل بهرادر تلفهن مهی زنهد و بهرادر می یهد  .و عصهر ههم
هاسر را زاد می کنند.
مادر را که از روی تخت پایین می ورند  ،می گوید«من نااز را نخوانهدها  » .در
واق به گااخ من  ،مادر نهناخ شفته بود که میمواست به یک چیزی متوسل بشهود
که شاید تسکین ماطری پیهدا بکنهد! و بهه ناهاز مهی ایسهتد ،بهه سهجده مهیرود و هی
برنایمیزد! هاسر میگوید :چودر زماخ گذشت و مادر هاهناخ سر به سهجده بهود!
نگراخ شد ! رفتم دستم را گذاشتم روی سر مادر و گفهتم مهادر ،مهادر! و دیهد ههیچ
واکنشی نشاخ نایدهد .هسته سرش را بلند کرد  ،دید کهه دههانش کهج و چشهم از
حا ت طبیعی مارج شده است! مادر را دو نفری بلنهد کهردیم و روی کاناپهه گذاشهتیم.
بالفاصله به پزشک مخصوصش زنگ زد  ،نهیم سهاعت نشهد کهه پزشهک مهودش را
رساند ،معاینه ای کرد و گفت که با کاال تاسف  ،مادر سکتهای کهرده و بهه کاها رفتهه
است! باید او را بالفاصله به بیاارستاخ ببریم .اگهر موفهق بشهویم او را از کاها مهارج
کنیم ،امید زنده بودنش هست ،و ی اگر از کاا مارج نشهود ،متاسهفانه دیگهر کهاری از
دست ما بر نای ید!
در سال  1365در زنداخ اوین ،روز مالقهات  ،یکهی از رفوایاهاخ بهه مالقهات رفهت.
(رفیق عزیزی که سال  1367متاسفانه جزو شهدای «فاجعه ملی» بهود! بهارام اواش،
جزو افسهراخ قیها مراسهاخ بهود ،در ذربایجهاخ بهود ،بعهد بهه مههاجرت رفهت .چهه
دشواریهایی را توال کردند ! از نجا به چین رفت ،گوینده رادیو پکن بود .از نجا به
بلاارستاخ رفت  ،نجا گوینده «رادیو پیک ایراخ» بود و پس از انوالب  ،سال  58بهرای
ارائه مرین تواخ مودش برای پیشبرد انوالب  ،هاراه با سایر رفوای ما به ایراخ مهد
و با کاال تاسف در سال  ،1367جاههوری اسهالمی دسهتازدش را بهه او داد!) بهارام
اوش به مالقات هاسرش رفت ه هاسرش دکتهر برا یا رندامی بهود کهه ایشهاخ را

887

عفت صدا میزد ه از مالقات که برگشت به من گفت «عفت از من پرسهید کهه علای در
قبال اتفاقی که برای مادرش رخ داد چه واکنشی داشت؟»
چوخ هاه میدانستند که بین این فرزند و این مادر د بسهتگی ماصهی وجهود دارد!
در  25سال زنداخ شاه ،این هاه جابهجایی زنداخها که بهرای مهن رخ داد ،فهردای ههر
جابهجایی ،مادر پشت در زنداخ بود! اعم از اینکه امکاخ مالقات به او بدهند یا ندهنهد و
 25سال از پا ننشست!
اوش بهه هاسهرش میگویهد  :فکهر میکنهی واکهنش او چهه بهود؟ او سهختترین
دوراخها را با خ برمورد شجاعانه و متینش پشت سر گذاشته است .اینجا ههم هاهین
طور ،مبر را میلی راحت دریافت کرد ،میلی مواو ! ا بته متاثر شد!
در حا ی که من اصال اطالد نداشتم! یعنی از زمانی که اجازه مالقات به ما دادنهد و
من از هاسر حال مادر را میپرسید  ،به من میگفت که هااخ طور است؛ و قضیه را
باز نای کرد .مدت مالقات هم بین ده تا پهانزده دقیوهه بهود ،اصهال مجهال اینکهه دامهل
جزئیات برویم که «هااخ طور» یعنی چهه؟ دکتهر چهه نظهر مهی دههد؟ نبهود .مهن فکهر
میکرد مادر هااخ طور در بستر بیااری است و مداوا میشود و کهو ت به او اجازه
مود درمانی نایدهد.
و ی اوش  ،به گااخ اینکه من میدانم  ،داشت تعریف میکهرد .و مهن بهرای او هین
بار داشتم مبر را از دهاخ یکی دیگر می شهنید کهه مهادر فهوت کهرده اسهت! یکبهاره
اوش دید هااخ طهور کهه دارد بهرای مهن تعریهف میکنهد  ،اشهکهای مهن را

را

سرازیر شده است .گفت «چه طور شد؟ بد گفتم؟ نباید این طور جواب میداد ؟» گفهتم
«نه درست گفتی» .
خ موق ه سال  1365ه زمانی بود که امکاخ مکاتبه به ما داده بودند  .یک بر که
ما باید هفت سطر روی این بر مینوشتیم و طرف موابل ههم پشهت خ ،هفهت سهطر
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پاسخ به ما می داد .من برای هاسر نوشهتم کهه «تصهادفا از درگذشهت مهادر مطله
شد  ،میلی د م میمواهد بدانم که چه وقت و چگونه ایهن اتفها رخ داد ؟» و هاسهر
طی دو ،سه نامه ،در طول زمانی که ما امکاخ این مکاتبات را داشتیم ،برای من شرحی
را که االخ برای شاا مطرح کرد  ،نگاشت.
بدین ترتی مادر ،او ین قربانی سرکوب حب وار

ایارا در بهاهن سهال 1361

بود.

 شاملو ش ری دارد ،در سالگرد رفتن شاه از ایران  ،بخش آخراین ش ر واق ا تکـان
دهنده است که میگوید:
باش تا نفرین دوز از تو چه سازد!
که مادران سیاه پوش
داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد
هنوز از سجادهها سر بر نگرفتهاند!

 چه تعبیری و چه مصدا بارزی!
بله ،به هر حال  ،وقتی که من را از مانه به خ شهکل مشهن بیهروخ بردنهد ،بها خ
اسلوهای کهه پشهت گهردنم گذاشهته بودنهد و دو نفهر ههم ایهن طهرف و خ طهرف بها
اسلوههایی در دست بدرقه میکردند ،مرا به یکی دیگر از پارتااخها بردند که یک یک
ساکنین خ مجتا را می وردند تا در خ پارتااخ جا بکنند و از نجها یکجها ببرنهد.
وقتی که هاسر و دمتر را وردند ،من مرت میگفتم « قها اگهر مهن را میمواهیهد
ببرید  ،من باید باس تنم باشد ،من که نباید خت برو ! » که به هاسهر اجهازه دادنهد
برود باال و باسم را بیاورد و من در بر کنم .و به این ترتی من صاح کت و شهلوار
شد !
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از هااخ ابتدای امر تعدادی اتومبیهل نجها بهود .مها را سهوار ماشهین کردنهد و در
کنارماخ هم هاین قایاخ پاسدارها بودند ،بالفاصله چشم بندی به چشم ما زدنهد  .بهه
رغم چشم بند ،سرماخ را هم پشت صند ی جلو ،پایین وردند و حرکت کردند .بعد مها
را دامل پادگانی بردند .چوخ من با پادگاخهای تههراخ میلهی شهنا بهود  ،بالفاصهله
متوجه شد که «عشرت باد» است .اگر چه تاییرات جدی در خ به وجود مده بود و
اتا های تازه ساز داشت و ی میلی زود توانستم بفهام که «عشرت باد» است .
در نجا شاهد حضور تعداد دیگری از رفوای مودماخ بود که نها را بهه فواصهل
مختلف نگه داشته بودند .با اینکه چشمبند داشهتم امها از زیهر خ میتوانسهتم بعضهی
کساخ را تایز بدهم  .یکی از کسانی که بالفاصله نزدیک مهن بهود ،محمار یوغنای ،
یکی از کارگراخ ما بود که سابوه فعا یتش به قبل از انوالب میرسید و در گروههی کهه
عادتا کارگر بودند ،جدا از «نوید» فعا یت میکردند.
در واق به سب

خ رهناودی که در گذشته  ،مرکز حزب در الیپزیک بهه اعضهای

حزب توصیه کرده بود که در چارچوب اصل عد تارکز کهار بکننهد تها خ بالیهی کهه
عبندعلی شهرینی به سر «تشکیالت تهراخ» در دهه چهل ورده بود رخ ندهد ،اینهها
در یک گروهی جدا از «نوید» فعا یت می کردند.
کارگر وفاداری بود ،کارگر توصیل کردهای بود ،کارگر ماهری بود کهه در قلاهرو
تراشکاری ،استادکار بود ،مطا عات میلهی مهوبی کهرده بهود ،میلهی میلهی کهارگر بها
فرهنگی بود و به هاین علت هم در پلنو هفدهم  ،به مشهاورت کایتهه مرکهزی حاب
ور

ایرا انتخاب شد.
رفیهق مها ربلچای بهود کههه بها وجهود کبهر سهن و بیاههار بهودخ ،عصها بهه دسههت

(نایتوانست بدوخ عصا بایستد) تکیه به دیوار داده بود .و خ طرف  ،رفیق ما اخگار ،
یعنهی مسعر محمادزا

(در واقه یفعات محمادزا
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اسهت منتهها اسهامی مسهتعار

مسعر و اخگر داشت) میلی با روحیه ،راست ایستاده بود و اتفاقا وقتی من سهر را
بلند کرد که چهرهاش را ببینم  ،بالفاصله چشهم بنهدش را بهاال زد و نگهاه کهرد و بها
دستش اشاره کرد و من هم با دستم اشاره کرد که :را باش ،هااخ چیزی است که
انتظارش را داشتی!
اتفاقا هاین رفیق اخگر بود که خ نظریه پوگرو را مطرح کهرده و معتوهد بهود کهه
« این نظا  ،این نظا دینی  ،مسلاا ما را توال نخواهد کرد و ما باید قتهل عهامی را در
انتظار باشیم!» که متاسفانه این نظر رفیهق اخگار در هیئهت سیاسهی تصهوی نشهد و
اکثریت نیاورد.
تعههداد دیگههری هههم بودنههد  .در هاههین زمههاخ  ،رفیههق جههوانی از گههروه منشههع از
«سازماخ چریکهای فدایی ملق» که به حزب پیوسته بودند را دید  ،رفیهق مها فارزا
ا گر بود .او یک سال یا یک سال و نیم بود کهه ازدواج کهرده بهود و دو پسهر دوقلهو
داشت که چند ماهه بودند .فرزا را دید که این دوقلوها را دارد جا و جور می کنهد،
بههها مادر را میمواستند و فارزا میگفهت کهه «مامهاخ بهه زودی می یهد ،ناراحهت
نباشید االخ ماماخ می ید! »
هاین زمهاخ از اتها مجهاور صهدای دمتهر والا را شهنید  ،خ موقه صهوبت
نایکرد ،یک رشته ا فاظی که کودکاخ معاوال قبل از سخن گفتن به کهار مهی برنهد ،بهه
کار میبرد و فکر کرده بود او را به گردش ورده اند! و عجی من را متاسف کرد کهه
ما نتوانسته ایم این بهه را این طرف خ طرف ببریم و نهه که اقتضای سهنش هسهت
برایش فراهم بیاوریم! حاال در این بازداشت  ،در «بازداشهتگاه پادگهاخ عشهرت بهاد»،
فکر می کند به گردش مده است و احساسات مودش را به این شکل نشاخ میدهد !
بهه ههر حهال  ،یههک بهه یهک زنهدانیها را تعیههین هویهت میکردنهد و روی برگهههای
مینوشتند .نهه که هاراه داشتند  ،از قبیل ساعت،عینک ،کیهف پهول ،احیانها نامههای ،
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کاغذی ،دفترچه تلفنی و هر چه که به هاراه داشتند ،اینهها را تهوی یهک پاکهت بزرگهی
میریختند و سرش را میچسباندند و رویش اسم صاح

خ را مینوشتند .و بعد یک

به یک ،دوباره با چشم بند  ،ما را بردند دامل خ تویوتاهایی که در امتیار سپاه بهود.
حرکت کردند.
میلی سعی میکردند که زندانیها و بازداشت شدهها نفهاند که اتومبیهل بهه کهدا
سات میرود؛ و ی برای کسی که بارها و بارها به «کایته مشترک» شاه رفتهه  ،حتهی
به «زنداخ موقت شهربانی» ،قبل از «کایته» شدخ رفته  ،دیگهر بهه موهر اینکهه هاهاخ
ابتدای نجا از ماشین پیاده بشود  ،میفهاد کجاست .کهه هاهاخ جها کهه مهن را پیهاده
کردند گفتم ما را وردند «کایته مشترک»!
یکی داد زد :عمریی! دیدی گرفتیات؟ دیدی دستگیرت کردیم؟
من هم گفتم «من دستگیری الز نداشهتم ،مهن هایشهه در ادارات شهاا بهود  ،در
دادستانیتاخ بود  ،در وزارت کشورتاخ بود  ،اصال به این بازیهها نیهازی نبهود و ...
ما فعا یت علنی میکردیم ،شاا هر وقت با ما کار داشتید میتوانستید به ما دسترسهی
داشته باشید » .شاید به درستی نایدانستم که چه چیزی در انتظار ماست؟!
میدانید که کایته مشترک سامتاانی است که از فلکهای تشهکیل میشهود کهه سهه
طبوه است و هر طبوه دو بند دارد و بدین ترتی مجاوعهاش شهش بنهد میشهود .بنهد
یک و دو در طبوه اول  ،سه و چهار در طبوه دو  ،پنج و شهش در طبوهه سهو اسهت.
بین اینها اتا هایی وجود دارد که درشاخ به طرف فلکه باز مهی شهود .در اینجاهها یها
بازجویی میکنند یا زندانیانی را کهه نسهبتا ووه سهادهتری دارنهد ،در نجها جاعهی
نگهداری میکنند .بعضی اتا هایش اتا بازجویی است ،مثال زماخ شاه در طبوه سو
اتا حسینی  ،شکنجه گر معروف زماخ شاه بود کهه در نجها شهکنجه مهی داد .و دو
اتاقش هم به درمانگاه «کایته مشترک» امتصا
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داشت.

جلو هر راهرو (بند) یک هشتی بود و راهرو اصلی بهه ایهن هشهتی میرسهید ،حهد
فاصل بند و هشتی  ،یک در میلهای هنی بود که شاا از خ در وارد بنهد میشهدید .در
این هشتی اتاقی بود که به شکنجه امتصا

داشت!

در بند یک و بند دو  ،بدین ترتی دو اتا شکنجه وجود داشت که در ههر کهدامش
یک تختخواب مشبک سیای بود که این تختخواب دو طرفش میله ای داشت که معاهوال
کسی را که میمواستند شکنجه بدهند روی شکم بر این تخت میمواباندنهد  ،دسهتش
را روی خ میلة جلو میکشیدند و مچ هایش را موکم با تساه به خ میله میبسهتند و
پاهایش را هم روی میله ته تخت  ،و بها تسهاه مهچ پاهها را میبسهتند و بهدین ترتیه
دستها و پاها ثابت روی تخت قرار میگرفت و کف هر دو پها بهه طهرف بهاال  ،مهاده
توویل شال ها ،باتو ها و احیانا کابل میشد که در مراحل گوناگوخ باید پذیرای اینها
میبود !
زندانیانی را که به «کایته مشترک» می وردند ،توسیم بندی میکردند و به بند یهک
و بند دو میبردند .من را از هااخ ابتدا به بند دو بردند  .ظاهرا سلولها هاهه پهر بهود!
تکههای موکتی را در راهرو با فواصل مختصهر گذاشهته بودنهد و مهن را بردنهد روی
موکتی که کنار دستشویی بود .جاهای دیگر ،اینجا و نجا کساخ دیگهری بها چشهمبند
نشسته بودند.
چند دقیوهای نگذشت که پوتین پاسداری را کنار موکت دید  ،دوال شد و یک بسته
سیگار گذاشت کنار من و رفت  .من فکر کرد جزو جیره زندانیهاست ،موب ،اینها از
کجا میدانند که طرف سیگاری هست یا نیست؟ چوخ هیچ پرسشهی ههم از مهن نکهرد!
قدری گذشت و من دستم را دراز کرد و پاکت را برداشهتم و سهرش را بهاز کهرد و
یک نخ از سیگارها را برداشتم و باال گرفتم ،یعنی که میمهواهم روشهن بشهود .دیهد
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دوباره صدای پایی مد و هااخ پوتینها را دید و مد سیگار را روشن کهرد و بهاز
هم چیزی نگفت و رفت .
سیگار را تازه تاا کرده بود که احساس کرد کهه پاسهداری زیهر باهل مهن را
گرفت و بلند کرد .فکر کرد برای بازجویی میبرد .دید کهه مهن را ههدایت و از بنهد
مارج کرد ،از پله ها باال رفتیم ،از طبوه دو هم گذشهتیم و رفتهیم طبوهه سهو  ،مهن را
برد به بند  6و درِ سلو ی را باز کرد و مرا دامل سلول کرد و در را بست و قفل کهرد.
چشم بند را باز کرد و فهاید که بنا نیست مهن در راههرو باشهم .مهن بایسهتی در
سلول باشم .به این ترتی من ساکن خ سلول بند  6شد .
هنوز هوا تاریک نشده بود که صدای قفل را شنید که باز شد و صدای پاسدار که
«چشم بند! » چشم بند را زد و دوباره من را از پلهها پایین وردند ،رفتیم بهه اتهاقی
که یک دوربین نجا بود و یک چیزی وردند گردخ من اندامتند که معاوال متهاهین را
با خ شااره مشخص میکردند.
من گفتم  :قا چه کهار میکنیهد؟ مهن هنهوز تفههیم اتهها نشهدها  ،جرمهی مرتکه
نشدها  .این شاارهای که شاا به گردخ من اندامتید ،شهااره کسهی اسهت کهه زنهدانی
است و جرمش مورز شده است .شاا اصال به من نگفتید کهه بهه چهه علهت مهن اینجها
هستم؟ مجوز بازداشت من هنوز به من ابالغ نشده است!
یکدفعه فریاد کس دیگری از نجا بلند شد که  :ساکت! فکر میکنی اینجا ههم حاب
ور

است که هاین طور بلند برای ما سخنرانی میکنی؟!
به هر جههت  ،چهره هها ههم بسهته بهود کهه ههیچ کهس را نجها نبینهیم .کسهی کهه

میمواست فیلم بگیرد ،کالهی روی صورتش کشیده بود که فوط چشمهایش پیدا بود
که بتواند ببیند .و نهای دیگر هاه پشت سر بودند که دیده نایشدند  .من هیچ دمی
نجا ندید و ی کامال احساس کرد که نفس کشی وجود دارد و چنهد نفهری هسهتند.
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به هر جهت عکس متهم را برداشتند! کت و شلوار را در این اتا از من گرفتند و باس
زنداخ دادند .میدانید که فصل زمستاخ و باسها از این کشهبافها بهود ،یهک بلهوز و
شلوار گرمکن به تن من کردند و به هااخ سلول بند ششم برگرداندند.
چیزی در حدود شش یا هفت روز اصال کسی بهه مهن مراجعهه نکهرد! مهن انتظهار
داشتم بالفاصله بازجوییا شرود بشود ! و هر بار هم کهه بهه کسهی دسترسهی پیهدا
میکرد  ،مثال پاسداری که غذا می ورد ،پاسهداری کهه می یهد سهیگار روشهن کنهد،
پاسداری که از دریههای که کنار می زند میمواهد نگاه بکند ،شهااره منهزل مهود و
شااره تلفن منزل بهرادر را مهیداد کهه «مهادر مهن بیاهار اسهت و بایهد بالفاصهله
پزشکش باالی سرش بیاید » .و اینها را بلند بلند هم میگفتم؛ و هی ههیچ کهس گوشهش
بدهکار نبود.
به یاد دار بعدها که در عاومی قرار گرفتم (منظور از عاومی یعنی در یک اتا ،
چند نفر بودیم) رفیق ما صنبر محمدزا

و منرچهر بهبا

کهه ظهاهرا در هاهاخ بنهد

در سلول بودند ،میگفتند مها صهدای تهو را میشهنیدیم کهه هاههاش میگفتهی مهادر
مریر است ،این شااره تلفن را ببرید و زنگ بزنید و به برادر مبر بدهید و ...
به هر حال  ،هااخ طور که اشاره کرد  ،شش یا هفت روز اصال سراغ من نیامدنهد
و ارزیابی مود این است که نها طی ایهن مهدت  ،جاه وری اطالعهات میکردنهد ،از
کساخ دیگری پرسشهایی و ...و مودشاخ را برای بازجویی مهورد نظرشهاخ در قبهال
من ماده میکردند.
فکر میکنم نها بر اساس اسناد ساواک که در جریاخ انوالب در امتیارشهاخ قهرار
گرفته بود ،شنامت نسبتا زیادی از ما  ،کسانی که در زنداخ شهاه بهودیم ،داشهتند .در
نجا در یکی از اسناد نوشهته اسهت کهه «عماریی ،متعصه سهر سهخت! » در هاهین
اسنادی هم که االخ توسط «مرکز اسهناد انوهالب اسهالمی» منتشهر شهده در «چهپ بهه
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روایت ساواک» و بخش مربوط به حب ور

ایرا  ،این مطل

مده اسهت .هاهنهین

در گزارشی به ساواک فارس مده بود  :عمریی  ،شاشیر برّندة مارکسیستها !
به هر حال نها میدانسهتند کهه مها زنهداخ زمهاخ شهاه را چگونهه گذرانهدهایم ،بها
بازجوها چگونه مواجه شدهایم و غیره  .این بود که با حساب بیشتری میمواستند بها
ما مواجه بشوند و با نتیجه الز میدیدند که مشتشاخ را برای موابله با ما پرتر بکنند!
و ی من حسابم این بود که «کسی را که پاک است ،از مواسبه چه باک است؟!» مها
فعا یت علنی داشتیم ،بسیاری از فعا یتهایی که شعبه پ وهش مها انجها مهی داد ،در
امتیار نهادهای جاهوری اسالمی قرار میدادیم که در چار چوب برنامهههای حهزب ،
درباره مسائل گوناگوخ از جاله اقتصاد  ،مهوزش و پهرورش ،چگهونگی قراردادههای
اقتصادی و نفت بود که ما در این زمینهه متخصصهینی داشهتیم کهه توصهیالت عا یهه
داشتند و میتوانستند مورد استفاده نظامی برماسهته از انوهالب باشهند .نظهامی کهه-
برپایه ادعاهایی ه میمواست واقعا یک انوالب مردمی و مدمتگزار مرد باشد!
و حب ور

ایرا هم با هاین ارزیابی و با هاین فکر که  ،دموکراتههای انوالبهی

در این حاکایت وجود دارند ،به رغهم اینکهه عناصهر قشهری و انوصهار طله ههم در
کنارشاخ هستند ،چنین طرحهایی میداد .و ما ایهن امیهد را داشهتیم کهه الاقهل در ایهن
کارزار «کِه بَرکِه» نیروهای ترقیمواه دروخ حاکایت بتوانند دست باال را بگیرند! و به
هاین د یل در صدد یاری رساندخ به نها بودیم که پرویههایشاخ موفق باشد ؛ با علم
اینکه اینها تجربهای از این قبیل ندارنهد  ،دانشهش را ندارنهد ،تها خ حهد دانهش رفوهای
مودماخ را در امتیارشاخ بگذاریم که دستاوردهای انوالب تعایق پیهدا بکنهد و بتوانهد
در چارچوب برنامههای اجرایی معین ،نتایج ملاوسی را برای کشور به بار بیاورد.
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این ا طایناخ ماطر وجود داشهت کهه مها یهک فعا یهت علنهی داشهتیم و نهها کهامال
واقفاند و من با بسیاری از زعاای قو اینها مراوده داشتم ،دیدارهای مکهرر داشهتیم
و هیچ چیز پنهانی نبود.
در هر حال ،بعد از شهش یها هفهت روز مهن را مواسهتند و بهه یکهی از اتها ههای
بازجویی بردند .دو نفر بازجوی من بودند که یکی مهودش را «بهرادر» احماد معرفهی
کرد و یکی هم «برادر» صنبر! از چگونگی برموردشاخ احسهاس کهرد کهه ارشهدیت
متعلق به احمد است و صنبر در واق دستیار اوست .صانبر قهدری جهواختر بهود کهه
ـ بعدها به گفته مودش ه دانشجو بود .احمد مودش را شخصیتی زحاتکش ،متعلق به
جوادیه معرفی می کرد.
اصرار عجیبی داشتند که چشم بند مرا مرت پایین بکشهند کهه حتهی از گوشهة خ
هم چیزی از چهرة نها نبینم! صنبر پشت سهر مهن ایسهتاده بهود و احماد جلهو مهن .
صند ی هم هاین صند ی های بازجویی بود که در امتوانات هم استفاده مهی شهود و
دانشجوها ورقهشاخ را روی خ میگذارند و می نویسند ،عینا هااخ طور بود.
موب  ،ابتدای امر سوال این بود که  :قای عمریی! مشخصات مودتاخ را بگوییهد،
مسئو یتتاخ را در حزب بگویید!
گفتم :هاه چیز من را شهاا میدانیهد و در حیهرت هسهتم کهه چهرا؟ ایهن برمهورد
چیست؟ چرا اینگونه با حزب ما مواجه میشهوید؟ چهرا بهه ایهن شهکل مهرا بازداشهت
کردید؟ چرا تلفن نزدید من بیایم وزارت کشور ،بیایم دادستانی ،بیهایم مجلهس؟ یعنهی
جایی که هاواره می مد و با روسای شاا صوبت می کرد ؟!
احمد گفت :قای عمریی! مرحله اول ،جلسه اول بازجویی شااست!
گفتم :پس تفهیم اتها بکنید.
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گفت  :اتها شاا روشن است ،حب ور

حزب ود انوالبی است و ود جاهوری

اسالمی است!
گفتم :از کی تا به حال؟!
گفت :از هااخ ابتدای کار  ،از هاه جریانات سیاسی مطرناکتر است!
گفتم :ما چوخ دست به اسلوه نبردیم مطرناک بودیم؟!
گفت :به هاین علت مطرناک بودید!
به هر حال بدوخ اینکه تفهیم اتها رسای بشود ،ادامه یافت ! معاوال بایسهتی روی
یک ورقهه سه ال نوشهته و نجها پاسهخ داده بشهود و احیانها اگهر اعتراوهی بهه امهر
بازداشت هست ،برود تا قاوی در این زمینه تصایم بگیرد .اصال از این مبرها نبود و
از هااخ غاز معلو بود که صوبت دستگاه قضایی نیست ،صوبت یک نیروی قههاری
است که می مواهد حرف مودش را پیش ببرد!
من مشخصات مود را نوشتم  ،مسئو یتم را دقیوا اظهار کرد که  :مهن مسهئول
شعبه روابط عاومی هستم .
گفت  :مثل اینکه مسئو یت های دیگری هم دارید؟!
گفتم  :بله  ،مسئو یت شعبه روابط بینا الل را هم دار .
گفت :باز هم مثل اینکه چیزی دیگر ...؟!
گفتم :بله ،شاا اگر مجال بدهید مود هاهه اش را مهی گهویم و ههیچ چیهز پنههانی
نیست ،مسئو یت شعبه بازرسی و رسیدگی را هم دار  ،عضو کایتهه مرکهزی حاب
ور

ایرا هستم ،عضو هیئت سیاسی هم هستم  ،یکی از دبیراخ کایتهه مرکهزی ههم

هستم ! چیز دیگری میمواهید؟
گفت :تاریخ عضویتتاخ در حب ور ؟
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گفتم :میلی دیر است ،به سهن شهااها ناهی مهورد ،مهن توریبها از سهال  1324بهه
دنزمن جراون حب ور

ایرا پیوستم ،بعدا که به دانشهکده افسهری رفهتم ،افسهر

شد  ،به دنزمن وظنمی حب ور

ایرا پیوستم و فعال بود تا زمهانی کهه بعهد از

کودتای  28مرداد  ،سرکوب حزب غاز شد و سال  1333به زنداخ رفتم.
گفت :چه مدتی در زنداخ بودید و حکاتاخ چی بود؟
گفتم :حکم من در بدوی و تجدید نظر اعدا بود ،یک سال زیر حکهم اعهدا بهود و
هاراه نزدیک به پنجاه نفر که زیر حکم اعدا بودنهد ،اعهدا شکسهت و بها یهک درجهه
تخفیف ،به ابد موکو شد  ،نزدیک به  25سال هم در رییم گذشته در زنهداخ بهود و
در ستانه انوالب زاد شد .
در تجدید فعا یت علنی حزب که از زمستاخ سال  1357غاز شد ،مجددا فعا یت را
در چارچوب حب ور

ایارا ادامهه داد  .در پلنهو شهانزدهم بهه عضهویت کایتهه

مرکزی انتخاب شد و بعد هم کهه فعا یهت در دامهل ایهراخ غهاز شهد ،بهه تهدریج بهه
صورت عضو هیئت سیاسی ،و بعد از خ به عضویت هیئت دبیراخ تعیین شد .
واقعیتش این است که مسئو یتی که من داشتم ،ایجاب مهی کهرد کهه حتاها یکهی از
دبیراخ کایته مرکزی باشم  .چه گزارشات  ،چه دریافت گزارشات  ،چه ارائه نظهرات و
دیدارهای گوناگوخ که با موامات مختلف مالکت داشتم ،یعنهی کلیهه روابهط بیهروخ از
حزب با من بود ،حاال اعم از موامات مسئول مالکتی ،سازماخهای سیاسی مالکهت یها
احیانا روابط با احزاب برادر در مارج از کشور.
سوال کرد :شاا مسئول روابهط عاهومی بودیهد ،مسهئول روابهط بینا الهل بودیهد.
موب اینها را که ما میدانیم ،خ روابطی که ما نایدانیم بگویید!
گفتم :روابط من میلی گسترده بوده است و قاعدتا بایستی شاا بدانید!
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من به حکم شهناییی کهه در زنهداخهای زمهاخ شهاه بها سهایر زنهدانیاخ داشهتم و
زندانیاخ ،به وی ه از دهه  1340به بعهد ،فوهط اعضها و ههواداراخ حاب وار

ایارا

نبودند ،تا سال چهل زندانیاخ سیاسی ایراخ  ،هاه اعضای حاب وار

ایارا بودنهد

و ی از دهه چهل به بعد ،چه در جبهه چپ ،غیر از اعضهای حاب وار

ایارا افهراد

دیگری بودند که متعلق به دیگر جریانات سیاسی چپ و نیهز نیروههای ملهی بودنهد ،و
چه در دهه چهل بعد از  15مرداد ،ما شاهد زندانیاخ مذهبی بهودیم کهه در کنهار نهها
روحانیونی هم بودند؛ که این شنایی ،الجر نزدیکیهایی را به وجود ورد.
منجاله من با قایاخ طنلقنوی ،منتظر  ،یبنویشیراز  ،مروایید و بسیاری افراد
دیگر ،اورای  ،هنشمی یفسنجنوی ،ونطقوری  -بخهواهم برشهار میلهی میشهود-
هاه قایانی که امروز کارههای ایهن مالکهت دستشهاخ اسهت و مصهدر امهور مالکتهی
هستند ،هاه کسانی بودند که من در زنهداخ بها نهها برمهورد کهرد و ههر کدامشهاخ،
بعضی به درجات مختلف  ،دو ماه ،سه ماه و حداکثر یک سال زنداخ بودند و بعد مهی
رفتند.
موب ،این شنایی در بعضی موارد میلی روابط نزدیک ایجهاد مهی کهرد؛ مهثال بها
قای حجتیکرمنوی من ماهها مذاکره و صوبت داشتم و رابطه نزدیکی بهین مها بهود.
حاال بعد از انوالب هم به حکم اینکه من مسئول روابط عاومی بهود  ،سهعی میکهرد
این روابط نه فوط زنده بشود  ،بلکه فصل جدیدی از هاکاری را فراهم بیاورد.
چوخ به باور ما ،در دروخ حاکایت جاهوری اسالمی یهک الیهه دمهوکرات انوالبهی
وجود دارد ،با توجه به خ نظراتی هم که بر سر نظریه «راه رشد غیرسهرمایه داری»،
پارهای از نظریه پردازاخ اتواد شوروی مطرح کرده بودنهد و هاهنهین تجربیهاتی کهه
«ا هیات رهایی بخش» در مریکای التین پیش کشیده بود ،مها امیهد داشهتیم کهه چنهین
الیه ای در دروخ حاکایت ایراخ هم باشد! به مصو
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اینکه صهوبت ههایی ههم قهای

خمینی در «نوفل وشاتو» کرده بودند که «مارکسیستها هم مهی تواننهد حرفشهاخ را
بزنند » ...و بعد یک رشته سخنرانیهایی انجا گرفت ،با این مضاوخ کهه «دسهت پینهه
بسته دهواخ ،سند ما کیتش است و » ...موب،بیانات موشوال کنندهای است! بهه ویه ه
اگر کسانی که مواستار مدمت به زحاتکشاخ هستند و مبارزهشهاخ در جههت رههایی
زحاتکشاخ است ،ببینند که در حاکایت یک چنین صهوبتهایی و یهک چنهین کارههایی
میشود! بنابراین میلی کوشا بودیم برای ایجاد و زنده کردخ این رابطه.
بازجو گفت :بله این را ما اطالد داریم  ،شاا با قای هنشمی یفسنجنوی دیدارهای
فراوانی داشته اید و با قای دکتر بهشتی ،بها آیاتاهلل منتظار داشهتید ،بویهه اش را
بگویید.
گفتم  :با اییرش فروهر میلی روابهط نزدیهک داشهتیم ،بها قهای دکتهر داحنبی
داشته ایم...
گفت :نه ،دیگر!
گفتم :با ناایندههای مجلس.
گفت :هاخ ،ناایندههای مجلس را بگویید.
گفتم:مثال با قای بجنری

 ،قای درحد زا

...

گفت :اینها هوادار حزب بودند؟!
گفتم :نه قا ،من با هر کس کهه ارتبهاط داشهتم بهه معنهای ههوادار حهزب بهودخ او
نیست ،میر! ما نها را با حفظ نظرگاه مودشاخ می شنامتیم .مثال بجنری

از جالهه

اعضای مسئول «حزب ملهل اسهالمی» بهود ،از اساشهاخ معلهو اسهت اینهها مسهلااخ
هستند ،بعدش هم که مدند ،چهره هااخ بود و فعا یت هااخ بود .یا روحانیوخ دیگر.
گفت :موب ،این را بعدا بیشتر باز مهی کنهیم .چهوخ روابهط شهاا بها نااینهده ههای
مجلس یک وجه دیگری هم دارد.
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گفتم :نخیر ،وجه ماصی ندارد ،ما در این دیدارها سعی میکردیم نظهرات حهزب را
توویح بدهیم .با اینکه نشریات حزب را برای اینها ارسال میکردیم  ،بعد از مهدتی بهه
هات جاهوری اسالمی ارگاخ ما توقیف شد  ،نشریات مها ههم تعطیهل شهد ،فوهط یهک
چیههزی بههه نهها «پرسههش و پاسههخ» ،خ هههم بهها چههه گرفتههاری بیههروخ مههیدادیم! الز
میدانستیم که به هر حال نظراتی که احیانا روزنامه ههایی مثهل روزنامهه « جاههوری
اسالمی » یا روزنامه قای بنی صدی روزنامهه « انوهالب اسهالمی » ارائهه میدهنهد و
نظرات و برداشتهای مودشاخ را از نظرگاهههای حاب وار
موهن و تولیل های ما

ایارا  ،طهی موهاالت

مودشاخ مینویسند ،ما در این ارتباط تووهیح بهدهیم کهه

قا! نظر ما این است! هر کس در موا مخا ف بخواهد چیزی بگویهد ،خ نظهر مهودش
است ،نظر ما این است!
بازجو پرسید :شاا در جلسات مودتاخ وقتی از اما بخواهید یاد کنید ،چگونه یهاد
میکنید؟
گفتم :میلی برای شاا مهم است؟
گفت :بله ،میمواهم ببینم شاا که طرفدار انوالب بودید ،چه میگفتید؟
گفتم :موب ،بعضی از رفوای ما هاین طهوری مهی گفتنهد«امها » و هی مهن هایشهه
میگفتم « قای خمینی» چوخ «اما » بار مذهبی معینی دارد .یا بیهاخ« یهتاهلل» ههم بهاز
یک معنی دیگر دارد  ،و ی من خ حرمهت الز را در چهارچوب پیشهوند« قها» رعایهت
میکرد و میگفتم قای خمینی ،قای بنزیگن  ،قای دحنبی و غیره ...
گفت :موب ،درباره ارتباطات دیگرتاخ بگویید؟
گفتم :ارتباطاتم میلی گسهترده بهوده ،کهدا را بگویم؟(واقعیهت ههم ایهن اسهت کهه
ارتباطات من گستردهتر از خ بود که بتواند پاسخ یک پرسش اینهنینی باشد یها بیهاخ
بشود)
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اظهار کرد  :قای عمریی  ،یک ورقه بهه شهاا مهی دههم ،شهاا در سهلول تنهها کهه
هستید و موشبختانه مزاحای ههم نجها نیسهت کهه وقتتهاخ را بگیهرد ،دربهاره هاهین
ارتباطاتتاخ که میلی هم گسترده است ،نجا بنویسید.
گفتم :باشد ،من نجا راحتتر هستم.
و هاین چیزهایی که نجا به اجاال گفتم  ،مفصل تر بیاخ کهرد  .روز بعهد دوبهاره
مدند مرا بردند به هااخ اتا بازجویی ،هنوز به اتا شکنجه نبرده بودند.
شرود کرد که  :من نوشتههای شاا را نگاه کرد  ،در چارچوب هااخ صوبتهایی
بود که دیروز اینجا شفاها گفتهه شهد .مهن میمهواهم کهه شهاا یهک موهدار راجه بهه
ارتباطات دیگرتاخ بگویید!
اشاره کرد به اینکه  ،من نایدانم که منظور شاا کدا رابطهه اسهت؟! شهاا دقیوها
س ال کنید که من جواب شاا را بهدهم .اینکهه ناهی شهود شهاا مهدا بگوییهد در بهاره
روابطت بگو! من هم خ چیزی که حضور ذهن دار می گویم .بایهد یهک چیهزی تهوی
ذهن شاا باشد که من بخوانم که منظور شاا کدا رابطه است کهه خ را بگهویم ،شهاا
بپرسید؟
گفت :نه ،می مواهیم شاا مودتاخ بگویید.
گفتم :من چیزی را پنهاخ نای کنم ؛ چوخ چیز پنهاخ کردنی در ارتباطات من وجود
نداشته است .اگر چیزی به نظر شاا مشکوک میرسد یا برای شاا بیشتر قابهل توجهه
است ،خ را دقیوا به صورت یک س ال مطرح کنید تا بگویم ،من نهه که در ذهنم بود،
گفتم.
گفت :وقتی که درباره روابط بین ا الل شرود کنیم به س ال کردخ ،خ وقهت دقیوها
خ روابط مارجی را س ال میکنیم  ،خ قسات که مربوط به جاسوسی می شود !!
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گفتم :ببینید ،زماخ شاه هم یکی از موارد اتهامی ما جاسوسهی بهود .اصهال از بهدو
تاسیس حب ور

ایرا  ،شاه  ،ساواکش و دشاناخ ما هاواره ایهن جهن پراکنهی را

کردهاند و این اتها جاسوسی برای شوروی را مطرح کرده اند .ما علنا می گهوییم کهه
ما مناسبات برادرانه با «حزب کاونیست اتواد شوروی» داریم ،ما اتوهاد شهوروی را
یک کشور سوسیا یستی می دانیم و معتود هم هستیم که جامعه بشهری بهرای رههایی
این انساخ های در بند ،جز حرکت به طرف سوسیا یسم ،هیچ راه دیگری ندارد!
اما برای ایراخ فکر میکنیم این انوالبی که رخ داد  ،حداقل یک جامعه غیهر سهرمایه
داری در خ به وجود می ید و یک مویط دموکراتیکی ایجاد می شود که زمینهه سهاز
گاهی مرد برای شنامت سوسیا یسم و حرکت به سوی خ است .ما می دانیم اینجا،
یعنی ایراخ  ،امکاخ یک انوالب سوسیا یستی در حال حاور وجود نهدارد و در پهی خ
هم نیستیم.
حاال این طرفدار شوروی بودخ  ،این داشتن روابهط بها احهزاب کاونیسهت جههاخ ،
منجاله حزب کاونیست اتواد شوروی را شاا عنواخ جاسوسی به خ می دهید ،یعنی
دارید پا می گذارید در جای پای ساواک! پس چه تاایزی هست بین شاا و نها؟!
گفت :جواب این قسهات را بعهدا بهه شهاا مهواهیم داد ،امها فعهال در مهورد روابهط
داملیتاخ من دار س ال میکنم .
گفتم :در مورد دامل  ،من نهه به نظر می رسید گفته ا  .حاال شاا مورد ماصی
هست بگویید.
دست من را گرفت و برد به اتاقی که یهک میهزی بهود و یهک قهایی پشهت خ میهز
نشسته و چند نفر هم روی موکت نشسته بودند .کامال معلو بود پرونهدههایی کهه از
کسانی دیگر گرفته اند ،بررسی می کنند .احیانا اینها بازجوهایی بودند که داشتند نجها
پروندههای بازجویی را با هم تطبیق میدادند .که چه کسی راج به چه کهس دیگهری ،
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چه چیزی گفته است؟ تا استخراج بکنند  ،تها زمینهه پرسهشهای بعدیشهاخ را فهراهم
کنند .من به درستی حدس زده بود که این شش هفت روزی که سراغ من نیامدهانهد ،
در واق به یک چنین کارهایی مشاول بودند که به اصطالح چیزی برای مطهرح کهردخ
داشته باشند .
بازجوی من که نامش احمد بود (مسلاا اینها اسامی مستعار بهود) رفهت و را در
گوش کسی که پشت میز نشسته بود چیزی گفت ،بعد او گفت «مطائن هسهتی؟» احماد
جواب داد  :بله ،مود دید  .گفت «بگذار ببیهنم  » .چنهد تها کاغهذ را زیهر و رو کهرد و
ورقهای را در ورد و به احمد داد.
من را برد به هااخ اتاقی که بازجویی انجها میگرفهت و گفهت  :شهاا ارتبهاطی بها
«حزبا لهیها» نداشتید؟
گفتم :با حزب ا لهی ؟ نه ،اگر منظورتاخ نهایی هستند که مدند جلو دفترما که دفتر
را تعطیل کردند ،خ قای هن

غفنی را من نجا ر یت کرد که دفتر مها را تعطیهل

کردند و میز و صند یها را از خ بهاال ریختنهد پهایین و شهکایت ههم کهردهایم کهه در
دادگستری است؛ و ی حزبا لهی دیگری را من نایشناسم!
یک چهار پایه گذاشت و من را برد  ،نشاند روی چهارپایه و یک دسهتبند ههم ورد
و از پشت دستهایم را دستبند زد! یهک صهند ی ههم ورد گذاشهت رو بهه روی مهن،
شرود کرد به سیلی زدخ  ،چپ و راست  ،چپ و راست ! نای دانم مهدتش چوهدر بهود.
مود به نظر میرسد از رب ساعت بیشتر بود .دیگر گوشم  ،چشهام ،انهواد صهداها
توی گوشم میپیهید ،چشهمهایم تهار شهده بهود ،جهایی را نایدیهد  .اصهال ناهیدانم
پوست صورتم چه حا تی پیدا کرده بود؟! واقعا این وربههای مریاش را مثل اینکهه
من اصال احساس نایکرد  ،فوط حس می کرد پتهک میمهورد تهوی صهورتم ! اگهر
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اول سوزش سیلی را حس می کرد  ،حاال بیشتر یک وربه ای بهود ،مثهل اینکهه چیهز
سنگینی توی صورتم می مورد .فهاید که صورتم ور کرده!
و بعد از خ من را به سلول برد و گفت :فکرهایت را بکن! روی این س ال مهر کهه
از تو کرد  ،با خ حزب ا لهی هایی که ارتباط داشتی ،فکرهایت را بکن!
مدتی پیش از این حوادث  ،من گزارشی را بهرای رفیواهاخ کیانوری نوشهته و در
نجا اشاره کرده بود که یک حزبا لهی به حزب مراجعه کرده و مواههاخ ایهن اسهت
که حزب پیش نویسی برای قانوخ کار ،فراهم بکند.
هاهنین حزب ا لهی د یگری به حزب مراجعه کرده و گفتهه کهه «امهروز کهه حهزب
نشریهای ندارد و حاصل پ وهشهای مودش را در هیچ سندی نایتواند منعکس کند،
اگر حزب موافق است و اصراری نداشته باشد که امضای مودش ،به نا مودش ایهن
طرحها مطرح شود ،هر طرحهی در زمینهة ههر عرصههای باشهد ،اقتصهاد  ،مهوزش و
پرورش و چیزهای دیگر ،به ما بدهد که ما در شهعبی کهه در نههاد ریاسهت جاههوری
داریم ،مطرح کنیم و اگر مورد تصوی قرار گرفت به اجرا بگذاریم» .
و اوافه کرد که شخصا اعتواد دار که ما اصراری نداریم کهه طرحهها بهه اسهم
حب ور

ایرا باشد ،ما میمواهیم که طرحهایی که به درد مرد ایراخ میمهورد و

مدمتگزار مرد ایراخ است  ،توسط دو هت بهه مهورد اجهرا گذاشهته شهود .و از رفوها
بخواهیم که روی چنین پرویههایی کار بکنند و در امتیار روابط عاومی قهرار بدهنهد
که برای این نهاد فرستاده شود.
دردوراخ بگیر و ببند  ،این یادداشت ازکیف قای کینوری بهه دسهت اینهها افتهاده
بود  .من پای این مکاتبات نا «پیااخ» را مینوشتم .ا بتهه در موهاوره معاهو ی  ،هاهه
رفوا به من «عاوجاخ» می گفتند .جا

بود که یکی از س االتشاخ این بود که شاا چند

تا اسم مستعار داشتید؟!
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گفتم چند تا نداشتم  ،چوخ اسام عمریی بود ،دوستاخ با مطاب مهربانی میگفتنهد
«عاوجاخ» .و خ یکی را هم نگفتم.
موب  ،ش شد و اتفاقا میلی هم مسته بهود  ،بها خ سهیلیهایی کهه بهه مهن زده
بودند ،هنوز سر واقعا منگ بهود! شهاید سهاعت ده یها ده و نهیم بهود کهه دراز شهد
بخوابم و ی حوا ی ساعت یازده ش  ،صدای قفلها را میشنید که به در سهلول هها
زده و بسته و قفل میشد .و ی نجایی که من بود  ،دید کسی نیامهد و صهدای قفلهی
هم نیامد .معاوال در «کایته مشترک» ،سر ساعت یهازده درِ سهلولها را قفهل میکننهد.
اگر احیانا درِ سلو ی را قفل نکردند ،نشانه این است که شه بها او کهار دارنهد! تها خ
موق هم هنوز این تجربه را پیدا نکرده بود که سر ساعت یازده حتاها درهها را قفهل
می کنند ،فکر کرد که زندانیها را به دستشویی برده اند و حاال سرو صدا ها مال خ
است .در اتا من ،دری باز و بسته و قفل نشد.
تازه چشام داشت بر هم می رفت که دید میلی را درِ سهلو م بهاز و دسهتی بهه
پایم زده شد ،بلند شد  ،گفت «هیس ،چشم بند  ،چشم بنهد! » (میلهی میلهی هسهته و
مرموز!!) من چشم بند را زد و دستم را گرفتند و بردند  ،از پلهها سهرازیر شهدیم و
برای او ین بار رفتیم دروخ اتاقی که وصفش را برای شاا کرد ! تختخوابی بهود و درِ
هنی بسیار بد صدایی که وقتی به هم میمهورد ،اعصهاب را متشهنج میکهرد! واینهها
عادی داشتند در اینکه در را به هم بکوبند! موب ،من را اول روی تخت نشهاندند ،ایهن
دو بازجوی شنای ما ،احمد و صنبر .
گفت :قای عمریی  ،فرصت کافی داشتید برای اینکه فکر بکنید .یادتاخ مد روابطی
که با حزب ا لهیها داشتید؟
گفتم :قا حزبا لهی با من چه کار دارد؟ یعنی چه؟
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یک ورقه ورد جلو چشام و گفت :چشم بندتاخ را کای باال بزنید و سهرتاخ را ههم
پایین بگیرید.
ورد زیر چشام و دید که کپی یادداشت من است  .مود یادداشت را هم نیهاورده
بود که مبادا خ را بواپم! سابوه این کارها را در گذشته داشتیم.
گفت :این  ،اینجا چه کار می کند؟
گفتم :موب ،این چه ربطی به من دارد؟
گفت :شاا مط مودتاخ را نایشناسید؟
گفتم :مط من؟ شاا مط من را از کجا می شناسید؟
گفت :خ امضاء ؟ «پیااخ» را نایشناسید؟
گفتم :نه (.پیمن اسم مستعار رفیق شهید ما محقق واوی بود).
رویش را به صنبر کرد و گفت« حاال ،حا ش را میگیریم! » با هاین فظ که «حا ش
را می گیریم» .
ا بته یکی از وجوهی که توجه من را جل کرد ،اهانتشاخ در هاین حد بهود! حهداقل
بهها مههن ایههن طههور بههود ،ناسههزا ناههی گفتنههد! از مشخصههات بازجوهههای زمههاخ شههاه،
بددهنیشاخ بود ،الت بودند ،فوش می دادند ،تیپ هایی مثل عضد  ،زمانوی ،وهراوای
و  ...واقعا مست میکردنهد و در حا هت مسهتی فوشههای رکیهک مهادر و مهواهر و...
می دادند! و ی من حتی برای یک بار هم چنین ناسزاهایی را از دهاخ اینها نشنید ! امها
ترجی بند کالمشاخ «پفیوز» بود ،یا «حا ش را می گیریم ،حا تو می گیریم» .
به هر حال من را روی شکم مواباندند ،به هااخ شکلی که تووهیح داد  ،مچههای
دستم را به میله باالی تخت و مچ های پایم را به میله پایین تخت بستند.
گفت :قای عمریی ،میزنیم!
گفتم :موب  ،بیخود میزنید!
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گفت :من ورد نشاخ داد  ،برای اینکه بدانید ما چه میمواهیم؟
گفتم :بیخود می مواهید ،عووی دارید می پرسید ،بروید از هر کسی که هسهت ،از
او بپرسید.
شرود کردند به کف پا زدخ ،واقعا دردناک بود امها کابهل نبهود ،شهیلنگ بهود و هی
شیلنگ هم درد دارد ،شیلنگ کلفت و سفت! چنهد تهایی کهه زد  ،هاهاخ وظهه پشهیااخ
شد ! واقعا جا

است این حاالت! چند تهایی کهه زد  ،پشهیااخ شهد کهه چهرا از اول

نشارد  ،ببینم چند تا میزنند و من چندتایش را توال میکنم؟ برای اینکه نفهاهد ،ههر
وربه را که میزد یک انگشتم را میبستم .هر ده تا که تاا میشد  ،مهیگفتم یهک و...
هی زد ،زد ،به جایی رسید که کنترل شاردخ از دستم بیروخ رفت .اول که حا م مهوب
بود راحت این کار را می کرد  .بعد دیگر کم کم دید نای توانم این کار را بکهنم ،رهها
کرد  .فکر می کنم مثال از  70یا  80تا گذشته بود ،چوخ تا پنجاه و ...را حساب کهرده
بود .
دست و پایم را باز کردند و مرا بلند کردند و گفتند« قهای عماریی  ،درجها بهزخ! »
چوخ در جا زدخ باع می شود که ور کف پا بخوابهد .اصهال نایتوانسهتم پهایم را
تکاخ بدهم .دستم را گذاشتم به دیوار و را

را شرود کرد .

گفتند :نه نه موکم تر!
گفتم«چی چی را موکم تر ،این پای من است که شال زدیهد! بگهذار ده تها از اینهها
کف پایت بزنند  ،خ وقت می بینید که چه جهوری اسهت؟!» دوبهاره مهن را مواباندنهد!
و ی مونی در کار نبود.
زیر بالم را گرفتند و از این پله ها با چه مکافهاتی بهاال رفتهیم! مگهر مهی شهد پها را
زمین گذاشت! و ی به هر حال دو نفری من را به سلو م رساندند .در را بسهتند .شهاید
ده پانزده دقیوه بعد در باز شد و هاین دو بازجو هاهراه یهک نفهر دیگهر کهه روپهوش
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سفید بهه تهن داشهت و قاعهدتا بایسهتی در درمانگهاه کهار مهی کهرد ،مدنهد و مهن را
مواباندند  ،یک مودار روزنامه روی موکهت پههن کردنهد ،پوسهت کهف ههر دو پهایم را
قیهی کردند ،ظاهرا نودر ور کرده بود کهه بایسهتی بهه شهکلی مهی ترکیهد تها مهوخ
زیرش جاری بشود! کف پای من از پوست خت شد و سهاو وخ را رویهش ریختنهد و
پانسااخ کردند و تشریف بردند! برای او ین مرحله پایم باند پیهی شد.
فردا ش  ،هااخ موق هاین قایاخ مدند و مرا دوباره بردند اتها شهکنجه .مهود
راه رفتن اذیت می کرد ،به مصو

وقتی که موخ ها مشک شده باشهد .روی هاهاخ

باندای شرود کردند به شال زدخ! باند با وربات شال بهاز شهد ،هاهراه بها مهوخ و
مود پارچه ،شال را که بلند می کرد ،می ریخت به دیوار و سوف! اصال منظره دیهوار
اتا شکنجه  ،نایدانید چه منظره وحشتناکی بود!! و تاییر ههم در خ ایجهاد نایکننهد
که مود خ فضای موخ هود  ،وحشهت ایجهاد کنهد! روی زمهین مهوخ ریختهه ،روی
دیوارها موخ شتک زده ،روی سوف قطرات موخ! یعنی واقعا کسی که تجربه شهکنجه
را ندارد ،مودِ ترسِ شکنجه می تواند باع شود که ببرد!
گفتم :شاا چه اصراری دارید؟ بله این مط من است ،منتها گزارشی شده برای مهن
که یک حزب ا لهی چنین چیزی مواسته است ،پهلوی من کهه نیامهده اسهت ،کسهی بهه
عضو حزب مراجعه کرده و خ عضو حزب گزارشی داده که مهده زیهر دسهت مهن و
من فرستاد برای باالتر.
گفت :هااخ کسی که برای نهاد ریاست جاهوری مواسته است؛ یا مهودش عضهو
نهاد ریاست جاهوری نیست؟
موب ،این راهناایی جا بی بود! من فهاید اینها میدانند چهه کسهی اسهت .بهه ههر
حال  ،گفته شده بود .اینکه چه کسی گفته ،نایدانم  .اما سابوه امر چنین است :
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روزی در جلسه هیئت دبیراخ  ،رفیق ما زنده یاد طبر اظههار کهرد کهه «از نههاد
ریاست جاهوری کسی مواستار دیدار با یکهی از رفوهای رهبهری اسهت .ایهن فهرد در
دانشگاه یا دبیرستاخ ،هادوره دایی یکی از رفوهای مها بهوده و از طریهق او پهیش مهن
هدایت شده و من دیداری با این قا داشتم و ایشاخ صوبتهایی داشت درباره نامهای
که امیرا کایته مرکزی حزب بهرای رئهیس جاههور فرسهتاده اسهت .چهوخ مهن طبعها
نایتوانستم وارد این مطل بشو  ،به ایشاخ گفهتم کهه مهن در رهبهری حهزب مطهرح
میکنم ،حتاا در نجا فرد مورد نظر که بایستی این برنامه را بها شهاا اجهرا بکنهد ،بهه
احتاال زیاد رفیق عمریی مواهد بود» .
که رفیوااخ کینوری اشاره کرد که در پایاخ جلسه هیئهت دبیهراخ  ،نشسهتی سهه
نفره مواهیم داشت.
پس از پایاخ جلسه و برگزاری نشست سه نفره  ،رفیق طبار اظههار کهرد :قهای
دکتر شنیری که در نهاد ریاست جاهوری معاوخ میردلیم است ( ،خ زماخ هم قای
خنمن ا رئیس جاهور بود)  ،مده و گفته که « قای خنمن ا نامهه ارسها ی حهزب را
به میردلیم داده که پیگیری مطا

خ نامهه بهه عههده قهای میردالیم باشهد .قهای

میردلیم هم ره به جایی نبرده و به من مراجعه کرده که دکتر توکسی را ،جایی را ،از
حب ور

میشناسی؟ من هم به او گفتها واهلل من خ موق که در دبیرسهتاخ بهود

و حزب علنی بود ،تعدادی از نها را می شنامتم ،بگذارید برو بگرد شاید پیدا کنم» .
و ظاهرا قای دکتر شنیری با قای حسن پستن که دایی فرجن هاسهت شهنایی قهدیم
داشتند .به پستن مراجعهه میکنهد ،پساتن میگویهد بلهه مواهرزادهههای مهن هاهشهاخ
تودهای هستند ،به یکی از نها میگویم بیاید پیش تو .که دکتر شنیری می گوید نه ،با
نها من کاری ندار  ،با یکی از رهبراخ حزب کار دار  .خ بهه هها ههم او را مهی برنهد
پیش طبر .
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به این ترتی

قای دکتر شنیری در چند جا معرفهی شهده  :قهای پساتن میدانهد،

قای فرجن میداند ،قای طبر می داند ،حاال از رهبری حهزب مهن مهیدانم و قهای
کینوری  .اینکه این نا  ،این شنامت ،از کدا یهک از کانالهها بهه دسهت مهده؟ مهوب
مود که تا حاال در حال شال موردخ هستم ،پس یکی از نهای دیگر میتواند باشهد!
و انصافا هم تا مر متوجه نشد کدا هستند!

 بالیی سر آقای دکتر شایورد نیامد؟

 چرا  ،قای دکتر شنیری شانس وزارت داشت ،که وزیر بهداشهت و درمهاخ بشهود
اما نه فوط نشد ،بلکه از خ پست هم برداشته شد! اینکه یا دستگیر هم شد  ،بازداشت
هم شد یا نه؟ این را من نایدانم؛ و ی به کلی از هاه مشاغل برکنار شد! تا نجایی کهه
اطالد دار االخ در «انجان داروسازاخ» یا چنین جایی هست .چنهدی پهیش در جاعهی
بود و به نها گفته بود که میلی د م می مواهد فالنی را ببینم.
موب ،این مراجعه به حزب ،منجر به رفتن من به نهاد ریاست جاهوری و صهوبت
کردخ من با قای میردلیم شد که روند مودش را داشت .که من فکر می کنم در یکی
از جلسات پیش راج به خ صوبت کرده ا  .اما ایهن مرحلهه شهال مهوردخ و کتهک
موردخ در این بازجویی  ،به مناسبت خ فظ«یک حزب ا لهی» بود و اینکه قای دکتهر
شنیری در نهاد ریاست جاهوری  ،در واق می مواست به جاهوری اسالمی مهدمت
بکند .یعنی به ذهنش رسیده بود که مودشاخ برای ارائه دادخ چنهین پهرویهای چیهزی
نای دانند! باالمره به حکومت رسیده اند و در حکومت بایهد در عرصهه بهداشهت کهار
کنند ،در عرصه موزش و پرورش کار کنند ،در عرصه صنعت کهار کننهد ،در عرصهه
کشاورزی کار کنند  ،در عرصه نفت کار کنند.
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ما در هاه این عرصههها متخصهص داریهم .هاهه در سهطح دکتهرا و توصهیلکرده
هستند .وقتی که قدر این را نایشناسند ،میلی موب ،ما نا مودماخ و نا حب ور
را نایمواهیم روی این پرویه ها بگذاریم ،اگر شاا واقعا می مواهیهد بهه ایهن مالکهت
مدمت کنید ،بفرمایید ،بسم اهلل! و شنیری ههم بهه درسهتی تشهخیص داده کهه اگهر از
جایی بشود پرویهای را به دست ورد و به کار گرفت  ،از حب وار

ایارا اسهت!

در واق به مودشاخ می مواهد مدمت بکند  ،نه اینکه عاشق حب ور

ایارا باشهد.

به هر حال هر کس از کنار حزب ما رد شده بود واقعا چنهاخ شهالقی تهوی صهورتش
مورد که تا عار دارد رویش را به این طرف نکند!
مسئله این حزبا لهی که چیزی برای نهاد ریاست جاهوری مواسته بود ،برایشاخ
شکار شد که قای شنیری است.
درباره خ کسی هم که پیش نویس قهانوخ کهار را مهی مواسهت  ،بازجوهها توهت
عنواخ اینکه « یا شاا روزنامه کیهاخ میموانید» از من پرسیدند.
گفتم :گاهی میموانم.
گفت :خ کسی که یک موا ه نوشته بود و نظراتش میلی نزدیهک بهه نظهرات حهزب
بود  ،یادتاخ می ید ؟
راست می گفت .هااخ جوانی که به حزب مراجعه کرده و مواسهته بهود کهه چنهین
چیزی فراهم بشود ،یک وقتی موا ه ای در روزنامه کیهاخ نوشته بود و در نجا اشاره
کرده بود به اینکه (مضاونش این بود) :موشبختانه انوالب اسالمی بها کاتهرین تلفهات
توانست پیروزی بزرگی را نصی ملت مسلااخ ایراخ بکند ! اما ما هیچ وقت کادرههای
توصیلکرده ای برای اداره امور مالکتی نداشتیم ،این مجال را نداشتیم .باید جاههوری
اسالمی از هاه ظرفیتهایی که در مالکت وجود دارد  ،منجاله از حب ور
بکند.
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استفاده



نام حزب را ذکر کرده بود؟

 بله ،این جواخ به یک مهاانی که یکی از نزدیکاخ من ،منسوبین من تدارک دیده بهود،
دعوت شده و نجا این مسئله را مطرح کرده بود که نیاز به چنین چیزی دارنهد .و مهن
گفتم که برای ما این کار مودور است و اصراری هم نداریم که اسم حزب مها روی خ
باشد .اگر واقعا دو ت شاا قانوخ کار را این چنین حاور است به اجرا بگهذارد ،مها بها
طی ماطر این کار را انجا می دهیم! چوخ پیش نهویس را قهبال ههم مها مهاده کهرده
بودیم ،حاال با یک بازبینی خ را تکایل می کنیم و در امتیار شاا قرار می دهیم تها خ
وزرایی که می مواهند طرح احمد ورکلی را رد کنند ،چیزی داشته باشند که در قبا ش
ارائه دهند.
من بعد از یک مودار شال موردخ گفتم :من اساش یاد نیست و ی چنین مهوردی
پیش مده است( .به واق هم اساش درست یاد نبهود)  ،حهاال خ موقه حهداقل اسهم
کوچکش یا فامیلش یاد بود و ی االخ نه اسم کوچکش نهه فهامیلش یهاد نیسهت .مهن
اساش یاد نیست و ی چنین موردی یاد هست.
و بازجو گفت«مگر توی خ موا ه اساش این نبود؟» و به این ترتی معلو شد کهه
خ اسم را هم میشناسند!
اتفاقا درباره این موا ه ما با رفوها صهوبت کهرده بهودیم کهه نشهانههای جها بی در
مطبوعات جاهوری اسالمی ناایاخ میشود  ،چی نوشته؟ چی گفته؟ درست است کهه
حزب ما را تعطیل کردهاند ،روزنامه ارگاخ ما را گرفتهاند ،برموردهای نامناس با مها
میشود  ،و ی در میاخ نها کسانی هستند که چنین نظراتی هم دارند.
به هر حال مرحله نخستین شکنجهای که روی من اعاهال شهد ،مربهوط بهه روابهط
بود ،روابط دروخ و به وی ه روی این برگه ای که از کیف قهای کیانوری بهه دسهت
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ورده بودند! من بعدها از رفیق کیانوری پرسهید کهه مهر بعهد از یهک هفتهه  ،ایهن
یادداشت در کیف شاا چه میکرد؟ اصال برای چه ایهن را نگهه داشهتید؟ مگهر سهندی
بود؟ یک چنین یادداشتی را ما هااخ موق بایهد پهاره بکنهیم .بعهد بهه شهعبه په وهش
توصیه کنید که این کار و خ کار باید انجا بگیرد!
به هر جهت من تصور این است که در این زمینه  ،رفیق ما کیانوری یهک موهدار
غفلت کرده بود؛ به رغم اینکه واقعا در امر رهبری و دبیر او ی حزب ،از هاه دبیرههای
قبلی حب ور

ایرا  ،توانها تهر بهود ،امها مهوارد غفلهت  ،بهی دقتهی و عالکردههای

منوصر به فردی از سوی رفیوااخ کینوری رخ داد که به نظر من دشواریهای جدی
برای حزب و برای رفوایی که در شع مختلف کار میکردنهد بهه وجهود ورد کهه در
جریاخ بازجویی ها ما شاهد اینگونه مطا

بودیم!

او ،ا بته زیهر فشهارهای سهنگینی قهرار گرفهت و بهه پهارهای اقهدامات و گفتهههای
ناصواب تن داد ،اما متأسفانه پس از دوراخ سخت بازجویی و دادگهاه نیهز مواوه و
عالکردی منفی داشت که مورد تایید هیچیک از رفوای حاور در بند نبود .تنها پهس از
فاجعه تابستاخ  1367بود که تا حدودی به مود مد و خ نامه را بهه قهای خنمنا ا
نوشت.
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 ما در آستانة شصت و سومین سالگرد تاسیس حزب توده هم قرار داریـم ،بخـش
دیگری از تاریخ شفاهی چپ را در خدمت شما هستیم.
سیر سال  ۱۳۶۱و آنچه بر شما گذشت را گفتید .دستگیری ،نحوه دسـتگیری ،رفتـاری
که با شما و خانوادة شما در حین دستگیری شد و سیر اولیه بازجوییها را فرمودید .ما
در انتظار شنیدن ادامه بحث هستیم.

 متشکر  ،به ماطر یاد وری جشنهای شصهت و سهومین سها گرد تاسهیس حاب
ور

ایرا  .و می پرداز به ادامه بوثی که در زمینهه تاریخههه دسهتگیریهای سهال

 1361به بعد وجود دارد.
مطا بی که از جان بازجوها بیاخ شده بود ،معطوف بهه روابهط عاهومی و روابهط
بین ا الل بود .بخشهی از صهوبتی کهه در بهازجویی ههای غهازین مطهرح شهده بهود،
معطوف به یادداشتی بود که در خ من اشاره کهرده بهود کهه دو نفهر مراجعهاتی بهه
حزب کرده اند و مواستار هاکاریهایی ،چه در مورد پیش نویس قانوخ کار و چه در
زمینه ارائه پرویه ها و کارهایی که در شعبه پ وهش کایته مرکزی انجها مهی گیهرد،
شده اند .و چوخ هیچ امکانی بهرای انتشهارش وجهود نهدارد ،نههاد ریاسهت جاههوری
(توسط این دوستی که اشاره کرد

قای دکتر شنیری  ،معاوخ میردلیم بهود) اظههار

کرده بودند که امکاخ طرح این مسائل در کایسیوخهای مختلف نهاد ریاست جاهوری
هست و اگر حزب اصرار نداشته باشد به نها مهودش ایهن پهرویه هها مطهرح شهود،
احتااال ماکن است برمی از نها مورد بهره برداری نها قرار بگیرد.
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با توجه به اینکه واقعا نظر حزب ارائه رهناودهایی بود کهه بتوانهد در عرصهههای
مختلف دستاوردهای انوالب را غنی بکند ،تعایق بکند ،و در زمینه موزش و پهرورش،
در زمینه چگونگی بستن قراردادها  ،در زمینه مسئله نفهت ،در زمینهههای مختلفهی کهه
رفوای ما تخصصهایی داشهتند و از دیگهر متخصصهین در شهعبه په وهش اسهتفاده
میکردند  ،بتوانند یک چنین مدمتی را ارائه بدهند! و ی جریهاخ از نظهر قایهاخ بیشهتر
یک امر امنیتی تلوی شد ،یک امر نفوذ در حکومت تلوی شد!
فراموش نایکنم که چودر برای این قایاخ بازجوها برمورنده بود کهه مهن اطهالد
داشتم که در کابینه  ،بر سر پیشنویس قهانوخ کهار  ،وزراء دو گهروه شهدهاند! و یهک
جواخ توصیلکردهای از مودشاخ ههم  ،بهتهر دیهده بهود کهه بهه حهزب مراجعهه بکنهد.
بازجوها به شدت ناراحت بودند از اینکه ـ به قول مودشاخ ه «ما سپاهیها مبر نداریم
در کابینه چه مبر است!؟ خ وقت حب ور

مبر دارد! »

گفتم :ما کاری نکردیم ،نه نفوذ کردیم ،نه مبر چینی کردیم ،مود شاا ،افهراد مهود
شاا به ما مراجعه کردند! و وای به حال شاا کهه وقتهی حتهی بعضهی از عوهالی شهاا
تشخیص میدهند که از کجا مهی تواننهد یهاری بگیرنهد  ،ایهن چنهین شهاا حتهی سهود
مودتاخ را نایتوانید تشخیص بدهید! چرا که به واق به نظر میرسهد سهود مودتهاخ
جدا از سود جامعه ایراخ است! حاب وار

ایارا بها نیهت مهدمت بهه جامعههاش و

مردمش چنین پیشنهادی را ارائه می دهد و غافل از اینکه شاا سود مودتاخ را به کلی
جدا از سود مرد می بینید!
از بابت هاین نیاهه سخنرانی که نجا کرد  ،در اتا شکنجه پاسخش را گرفتم!
این مسئله از سر گذشت و به قیات قیهی شدخ پوست کهف پهایم و جهاری شهدخ
موخ ها تاا شد .باندای ماصی کردند و در مرحله بعد که مرا به اتا شکنجه بردنهد،
با هااخ او ین وربه های شالقشاخ که به کف پا می زدند ،باندای و موخ بهه سهوف و
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دیوارها می پاشید! جا

است که اصرار داشتند این ناا و منظره را حفظ کننهد ! چهرا

که در ابتدای امر که من شاهد این در و دیوارها بود  ،حیرت کهرد چهرا اینوهدر کهه
دارد؟ چوخ نور چندانی هم نداشت و بعد که چشم هایم کم کم به تاریکی نجها عهادت
کردند  ،دید که اینها اصرار دارنهد کهه ثهار مهوخ ،نهه فوهط بهر زمهین ،روی تخهت ،
دیوارها و سوف باقی بااند که یک اثر روانی بسیار مخربی برای قربانی بعدی کهه بهه
اینجا می ورند  ،داشته باشد و از هااخ اول اثر مخرب را روی روحیه او بگذارند!
 آقای عمویی  ،شما گفتید که رفتار این بازجوهـا بـا رفتـار بازجوهـای دوران شـاه
متفاوت بود ،به نظر مودب تر می آمدند و رفتارشان خشک تر و جدی تر بود!
فکر می کنید آموزش این بازجوها توسط چه گروههایی ،چه سیستمی انجام شده بود؟

 دقیوا نای توانم پاسخ بدهم؛ اما در یکی از موارد  ،نه درست در این مرحله او یههای
که تازه یکی دو بار به اتا شکنجه رفته بود  ،وقتی در مراحل بعهدی و شهدت یهافتن
شکنجه  ،من اعتراط کرد که  :مر یعنی چه؟ این مشهونت چهرا؟ ایهن شهیوه رفتهار
چرا؟
گفت :یعنی این موزش ها را ما از «ساواک» دیدهایم؟ ساواک یادماخ داده ؟
گفتم  :من این را نایگویم  ،و ی ساواک هم ایهن کارهها را میکهرد ،ایهن مشهابهت
دقیوا به چشم می مورد ،حتی بگویم که شاا به مرات مطرناک تهر از سهاواک رفتهار
میکنید! مثال ساواک وقتی که ما را شال میزد  ،هیچ وقت پتو در دهانااخ ناهی کهرد
و شاا این کار را می کنید! این یعنی چه؟ د احساس مفگی هم می کنهد! اقهال وقتهی
شال هم می زنند  ،د فریاد می زند و این مارج شدخ هوا از حلوو

د  ،یک موهدار

د را تسکین می دهد؛ که شاا خ را هم می بندید کهه د احسهاس مفگهی بکنهد! یها
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حتی می یید پتو میاندازید روی سر د و می نشینید روی پشت د که نتواند تکاخ
بخورد!
موق شال زدخ  ،یکی از چیزهایی که امکاخ توال شال را بیشتر میکند ،با اینکه
دست و پا با تساه بسته شده است ،و ی غلت زدخ و تکاخ موردخ ،کای کاک می کند.
اینها هاه در واق

خ چیزهایی است که باع میشوند تن کای توانش باال برود .یکی

از نها فریاد زدخ و اعتراط کردخ است ،یکی دیگهرش تکهاخ مهوردخ تها حهد امکهاخ
است .و نها برای اینکه این امکانات را بگیرند  ،یک پتو میاندازنهد روی سهر و بههاش
را در دهاخ میکنند و مینشینند روی پشت د !
گفتم :زماخ شاه وقتی ما را شال میزدند  ،حتی یکبار این کار را نکردند! و شهاا
عالوه بر خ کار ،بدعتهای جدیدی هم بهه خ اوهافه کردهایهد! پهس نگوییهد سهاواک
یادتاخ داده ،شاا کارهایی به مرات فراتر از کارهای ساواک انجا میدهید!
گفت :منظور این است که شاا قبال گفتید اینها ساواکی هستند.
گفتم  :من نای دانم کی گفته ساواکی هستید؟ و ی ساواک به علت خ شکنجه ها و
خ مشونت ها بدنا شد ،شاا دارید هااخ کارها را میکنید ،حاال ساواک یادتاخ نهداده
باشد؟!
این است که گفتنِ اینکه واقعا اینها این موزش ها را از کجا دیده اند میلی دشهوار
است! و ی تردیدی نیست که اینها کادرهایی را بهه مهارج از کشهور فرسهتادهاند و در
جاهای معینی موزش دیده اند .اینکه این جاهای معین کجاسهت؟ مهن دقیوها ناهیدانم.
شاید اشاره کردخ به خ گزارشی که مهن در جریهاخ وصهف ایهن بازجوییهها بهه خ
مواهم رسید  ،کای روشن بکند.
در جلسات قبل و در جریاخ ارتباط با نهاد ریاست جاهوری ههم مهن ایهن را گفهتم
که :نامهای به ریاست جاهوری نوشته و در خ اشاره کرده بودیم که دوستاخ اانی
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مهها بههه مهها مبههر دادنههد کههه چنههین ارتبههاطی بههین دسههتگاه امنیتههی ایههراخ و دسههتگاه
اطالعاتی ه امنیتی ااخ فدرال هسهت! مجاوعهه هاکهاری ههای دسهتگاه ههای امنیتهی
دنیای سرمایه داری در ااخ فدرال است« ،سیا»  CIAنجا هسهت« ،موسهاد» نجها
هسههت« ،اینتلیجنههت سههرویس»  Inteligent Serviceهسههت و ...و دسههتگاه امنیتههی
جاهوری اسالمیِ برماسته از انوالب  ،دارد با نها هاکاری میکند!
ما در واق تصایم به نگارش این نامه را بر دو شق قرار دادیم ،یکی ایهن کهه ـ بهه
احتاال کاتره مود اینها مبر ندارند ،بنابراین بدانند در دستگاهشهاخ چهه مبهر اسهت !
دیگر اینکه اگر میدانند  ،متوجه باشند که حزب اطهالد پیهدا کهرده و چههرة نهها دارد
مخدوش میشود.
به هر جهت این نشانه ،ایهن قرینهه ،بیهانگر یهک نهود ارتبهاط نهها بها دسهتگاههای
اطالعاتی-امنیتی مارج کشور هست! حاال در کجاها معلو نیست.
من گااخ میکنم یک چنین هاکاریهایی را با جبهه شر ههم داشتند.تصهور ایهن
است که زمانی که ابرشریف (عبنس آرنزمنوی) فرمانده سپاه بود ،او به علهت سهابوه
شنایی که با رفوای مادر اروپا داشت ،از چنین امکانی بهره گرفت .حتهی ،بهه احتاهال
زیاد نها هم خ موق اطالعات سپاه را به یک سلسهله موزشههایی کهه از خ طریهق
نصیبشاخ شده بود  ،مجهز کردند! با توجه به اینکه دسهتگیری رفوهای حزبهی مها  ،بهه
وی ه شیوه بازجوییهایی که انجا میشد  ،توسط اطالعات سپاه صورت میگرفت!
به هر جهت ،میلی میلی ورزیده کار میکردند  ،یعنی فنی شهکنجه میدادنهد! اینهها
نهایت ابتکار را به کار میبردند که مشونت در حد اعلی باشد و ی قربانی زیر شکنجه
نایرد! این هنر است واقعا! این به این سادگی نایشود( .وایطن در نتیجهه ناشهیگری
بازجویش کشته و تبدیل به یک شهید قهرمانی شد کهه هنهوز کهه هنهوز اسهت ،تهاریخ
مبارزات ایراخ از وایطن به عنواخ یک قهرمهاخ یهاد مهی کنهد!) اینهها ناهی مواسهتند
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قهرماخ دیگری به وجود بیاید! با این هاه  ،بیش از ده تن از رفوا پیش از دادگهاه و در
جریاخ بازجویی  ،زیهر شهکنجه جهاخ سهپردند؛ از جالهه رفوها محسان علار  ،علای
شنندنیی ،یضن شلترکی ،گنگیک آواوسین  ،وقی کِیمنش ،حیادی مهرگان (یحمان
هنوفی) ،غالمحسین رننعتی ،حسن ربلچی ،حسینپری و ...
در زمینه شکنجه کردخ ،االخ برایتاخ توویح مواهم داد که یک بخشی از سه االت
اینها و اعاال شکنجههایشاخ  ،برای کس اطالعات و غنی سامتن پرونده اتهامی بود .
بخش دیگرش ،نه فوط برای سنگین تر کردخ از نهه که واقعا بود  ،بلکه برای از پا در
وردخ و شکستن تک تک رفوای ما بود! اینها احساس نیاز میکردند که از زبهاخ مهثال
کینوری  ،عمریی ،حجر یا دیگری که به هر حال ه اگهر نهه بهرای سراسهر ایهراخ ،
و ی برای جنبش چپ ایراخ ه چهرههای شنامته شدهای بودند ،چهرههایی بودند که به
هر جهت مورد توجهشاخ بود  ،به مصو

بعضیهایشاخ بها سهوابوی کهه داشهتند ،

مورد توجه نسلی بوده که ادامه دهنده مبارزه بود ،اینها میمواستند بگویند ،شهاا ول
معطلید ،ببینید رهبرانتاخ چطور از پای در مدند که مودشاخ به زباخ مودشاخ دارنهد
به گذشته مودشاخ و مبارزات مودشاخ تف میکنند و این چنین عبثش میدانند!
به این ترتی در ذهن نسل جواخ بگذارند که هاین است که هسهت! یها بها تبلیاهات
ایدئو وییک شاخ اصوال بگویند که این راهی که میرویهد راه مطهایی اسهت ،یها اینکهه
مرعوبشاخ بکنند! «نصربا رع » یکی از راهکارهای اساسی این قایاخ بهرای پیشهبرد
نظراتشاخ بود!
در اینجا هم اگر بعدش برنامه ریزی میکنهد ،مهن و امثهال مهن را مهی ورد در خ
مونیتورش ،در خ شو تلویزیونی عروه می کند که «ببینید! ایهن اسهت کسهی کهه 25
سال زماخ شاه مواومت کرده است! ظرف چند ماه در جاههوری اسهالمی مهده قبهول
میکند که مطا کرده و اشتباه کرده است! » عینا دارد هاین را عال می کند.
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هااخ جا به او گفتم ه که بالفاصله هم قط کرد و دوباره فیلابرداری کردند ه گفتم:
فکر نای کنید کسی که این را نگاه می کند ،می گوید بعد از سهه مهاه چههار مهاه امثهال
عمریی مدند گفتند ما اشتباه کردیم ،ببین چه بالیی سر اینها وردهاند که بعهد از سهه
چهار ماه شرود کردند به گفتن ایهن مطا ه ؟! بعهد خ هنهر قهای الجاری

تهاخ کهه

میگوید «چه معجزهای در این پیچ اوین هست کهه ههر کهس می یهد اینجها...؟ » مهرد
جوابش را دارند  ،می دانند! معجزه  ،معجزة شال است ،معجزه کابل است!
واقعا ببینید چودر سیاستگذاریهای اینها ناشیانه و احاوانهه اسهت ،در حها ی کهه
معلو می شود یک سلسله راهکارها چودر پخته و چودر حساب شده است! اینهایی که
رو هستند ،امثال قای الجری

 ،در واق هااخ سگهای دست موز هسهتند .و هی خ

کسی که سگ را رها میکند ،باوق قالده میاندازد گردنش ،او گهاه اسهت! او میدانهد
چه میکند.
بی جهت نبود در ابتدای انوالب قهای فر ودات  ،از وهاظ دسهتگاه امنیتیشهاخ ،
بزرگترین مدمت را به این قایاخ کرد و خ شعبه هشتم« ،اداره هشتم ساواک» را(کهه
اصال هیچ کس نایشنامت اینها چه کسانی هستند؟ هاهه توصهیل کردهههای مهارج ،
هاه موزش دیدههای «موساد» و «اینتلیجنت سرویس») دست نخورده توویل قایهاخ
داد!
اینها را برای چه داد؟ در واق متخصصین مبارزه بها چهپ  ،خ وهراوای ،وهراوای
رسوا ،می گفت من حیفم! من را نکشید ،باشم و با کاونیسهتها مبهارزه مهی کهنم .خ
احاق هم فهایده بود که حساسیت اصلی اینها«چپ» است و به این ترتیه اگهر ایهن را
بگوید ،شاید از مر نجات پیدا کند .
من شنید واقعا قای طنلقانوی و...اصهرار کردنهد کهه «نهه  ،ایهن د قابهل تهرحم
نیست ،بیخود میگوید » .و ی به نظر میرسد که کسانی بودند که این استدالل وهراوی
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واقعا به د شاخ نشسته و گفتهاند «چه مهوب! نگههش مهیداریم » .بعهد گفتنهد «مشهابه
وهراوی را فراواخ داریم! » هنر وهراوی چه بود؟ شال زدخ به کاونیستها و فواشهی
کردخ و مشونت کردخ بود .که تا د تاخ بخواهد اینها از ایهن عوامهل داشهتند .مههم خ
کسانی بودند که دوره دیده بودند ،تخصص داشتند!
به هر حال  ،اینهها در راسهتای ارتباطهات شهعبه روابهط عاهومی و شهعبه روابهط
بینا الل که من مسئو یتش را عهده دار بود  ،هاهناخ بازجوییشاخ را ادامهه دادنهد.
من تاکید روی این مسئله بود که نهه ارتباطات بیرونهی حهزب بهود ،یهک ارتباطهات
علنی بود ،یک ارتباط قانونی بود .قها ،یهک حهزب سیاسهی ایهن مالکهت نظراتهی دارد،
پیشنهاداتی دارد ،یک موهدار از اینهها در روزنامهه ارگهانش در می مهد ،در نشهریاتش
درمی مهد  ،یهها در پرویهههایی کههه در شهعبة په وهش تهیهه میکههرد و مها بههرای ایههن
وزارتخانهها میفرستادیم ،باید پیشنهاداتش را ه به مصو

بعد از اینکهه نشهریاتش

توقیههف میشههود و هههیچ تریبههونی بههرای ارائههه نظههراتش نههدارد -از طریههق ارتباطههات
بیرونی اش با احزاب ،با ارگاخ های دو تی  ،با وزراء  ،با وکالی مجلهس ارائهه بکنهد! و
این وظیفه شعبه روابط عاومی بود.
برای اینها تعج

ور بود که حهزب یهک چنهین ارتبهاط گسهترده ای بها نااینهدگاخ

مختلف ،بها نااینهدگاخ اقلیتهها داشهته باشهد! و اصهرار داشهتند بهر اینکهه حتاها ایهن
اقلیت های مجلس ساپات (هوادار) حزب بوده انهد .نهه قها ،مها بها هاهه طیفهی ارتبهاط
داشتیم  ،ما با بجنری

نشستیم ،با گلبا غفری هم نشستیم ،با حتهی خلخنلی ههم

نشستیم ،صوبت کردیم که قا ،نظرات ما این است  ،ما این اعتوادات را داریم .
یاد می ید یک بار ما یک طرح برده بودیم برای چگونگی تبلیاات انوالبهی در یهک
جامعه  ،به جای اینکه شاا روی فهالخ حهدی  ،فهالخ روایهت تکیهه کنیهد  ،بیاییهد روی
دستاوردهای انوالب صوبت بکنید ومثال برای مرد توویح بدهید که پیوسهتن ایهراخ
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به «پیااخ سنتو»  SENTOچه مطراتی برای جامعهه ایهراخ دارد .وجهود قراردادههای
نظامی با مریکا چه عیبی دارد و انوالب اینها را از بین برد .مسئله قهانوخ کهاری کهه
این حق را ،خ حوو را برای زحاتکشاخ در نظر می گیرد ،یا زمین مربوط بهه کسهی
است که رویش زحاهت مهی کشهد  ،بنهابراین حوهی بهر ما کیهت نجها دارد ،اینهاسهت
زمینههای تبلیااتی که یک نظا انوالبی بایستی ارائه بدهد.
قای خلخنلی گفت :قای عمریی شاا کسانی را که ساواکی بودند بهه مها معرفهی
کنید.
گفتم  :اسناد اینها که هاه اش به دست شاا افتاده است! بسیار موب ،ما یک چیزی
دسهتااخ مهده ،دربهارة قهای فخرالادین حجانز  ،سهندش را ههم داریهم ،بیهاوریم
برایتاخ؟
گفت  :نه خ را اطالد داریم و ی مده پهلوی اما و توبه کرده است!
موب ،اینها واقعا جا

است! به قای بازجو گفتم :ما در ایهن ارتباطاتاهاخ بها ایهن

قایاخ  ،بعضی وقتها به چیزهایی برمورد می کهردیم کهه میلهی عبهرت مهوز بهود!
واقعا اگر شاا ود صهیونیست هستید  ،چطور قای فخرالدین حجنز با ساواکی که
«موساد» ادارهاش میکرده هاکاری کرده است؟ و ی حهاال  -بها خ حرکهات ناایشهی
) ) Mimicمهها

مههودش موق ه صههوبت کههردخ ه بههه عنههواخ یکههی از سههخنگوها و

سخنراخهای بسیار برجسته شااست! و به این راحتی از او می گذرید؟ خوقهت شهاا
به من میگویید که چرا ما گفتیم که ساواک نفوذ دارد و ساواکیها را بگیرید؟
گفت :به هر حال  ،درِ توبه هم در اسال به روی هاهه بهاز اسهت و او ههم مهده و
توبه کرده است!
می گویم  :شاا مرت ما را به روسی بودخ ،جاسهوس بهودخ مهتهم مهی کنیهد ،در
مطبوعاتتاخ  ،از جاله روزنامه «جاهوری اسالمی» هایشه یک ستونش به حاله کردخ
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به ما امتصا

داش ت و از خ شکایت ههم کردیم،امها ایهن مطیه عا یوهدرتاخ قهای

فلسفی ،که سوابق درمشانی در تعریف از اعلی حضرت هاایونی دارد و نشد که یک
بار باالی منبر برود و از این شاهنشاه عا یودر ! تعریف نکند ،خ وقهت می یهد شهرود
می کند به تبلی برای جاهوری اسالمی! و وقتی هم از او میپرسند که قهای فلسافی
شاا تا دیروز خ طور بودید؟ میگوید«مها از آیاتاهلل بروجار
بودیم که مطر چپ  ،مطر حب ور

ایهن فتهوا را گرفتهه

بیشتر از هاه است! ایهن ایها  ،هاهه مطبها بایهد

مبارزهشاخ را متوجهه خ بکننهد ،اشهکا ی نهدارد کهه در قبهال دربهار اغاهاط داشهته
باشند!» این سیاست ها یعنی چه؟ حاال هم ما باید اینجا کتک ایهن روابهط را بخهوریم؟!
چرا که می مواستیم توویح بدهیم که قا! سیاست حزب ما این اسهت ،فهالخ نااینهده
مجلس که میمواهد رای بدهد ،با گاهی به فالخ مطل رای بدهد .این بهوده ارتباطهات
ما .
موب ،اینها میلی سعی کردند به خ ناایندگانی که یهک موهدار وجهاهتی داشهتند و
شاید میلی هنوز متاایز نشده بودند از مجاوعه ای که «مودی و غیر مودی» در بهین
مودشاخ مطرح بود ،برچسبی بزنند و از اول حساسیت به مصوصهی را روی برمهی
نااینههدگاخ داشههتند؛ مثههل  ،کاان م بجنااری

 ،ابرالقنداام داارحد زا  ،محمااد

میرمحمدصن ری ،مجتهدشبستر  ،گلبا غفری  ...اتفاقا اینها هاه کسانی بودند کهه
من با ایشاخ دیدار داشتم!
در مورد گلبا غفاری و مجتهدشبساتر ناهی توانسهتند بگوینهد کهه سهاپات
(هوادار) حزب بودند  ،و ی اصرار داشتند که به بهههای «حزب ملل اسهالمی» وصهله
بهسبانند! موب ما با اینها نهه فوهط در زنهداخ ،مهارج از زنهداخ ههم مهراودات زیهادی
داشتیم ،شنایی های زیادی  ،دوستیهایی داشتیم ،دوستی شخصی بین ما به وجهود
مده بود.
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به نظر می رسهید کهه از هاهاخ ایها  ،اینهها دسهت انهدرکار پرونهده سهازی بهرای
چهرههایی بودند که احساس میکردند از مودشاخ نیستند ،بهه ههر حهال نگرشههایی
دارند  ،مسلااخ هستند ،به انوالب اسالمی هم باور دارند ،اما از نود مودشهاخ نیسهتند
و نگرش دیگری دارند.
هااخ موق اصرار داشتند که برای اییرش فروهر پرونده بسازند .موب ،مهن بها
اییرش فروهر مهراودات زیهادی داشهتم  .حتهی در خ ماموریهت کردسهتاخ ...اینهها
میگشتند پی یک نود رابطه وی ه دیگری که در این میاخ وجود داشته باشد!
موب  ،درباره نهه که ارتباطاتی از این نود  ،با شخصیتهای جاههوری اسهالمی
یا با ناایندگاخ مجلسش بود  ،اینها گفتند  :علنی بود و ی در البه الیش حزب ارتباطهات
وی ه هم داشته است! و ی حاال ما می پردازیم به ارتباطات مخفی شاا!
گفتم :ناونهاش رابگویید  .کدا ارتباط مخفی؟ من هیچ ارتباط مخفی نداشهتم .مهن
حتی مسافرتی که به مارج رفتم ،علنی بود.
(اشاره من در اینجا در واق به ماطر این بود که من حتی خ رابطه بیرونی را ههم
که به صورت مسافرت بود ،پنهاخ نکرد ).
بازجو اظههار کهرد  :مها بهه طهور مشهخص رابطهه شهاا را بها ( K.G.Bکها. .ب)
میمواهیم.
گفتم :با  K.G.B؟!
گفت :بله .
گفتم :من چه ارتباطی می توانم با  K.G.Bداشته باشم؟!
گفت :پرسش ماست.
گفتم :پرسش بی موردی است ،یک عضو حب ور
دارد؟! من مسئول شعبة روابهط بینا الهل حاب وار
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ایرا چه کار بها «کها. .ب»
ایارا هسهتم .شهعبه روابهط

بینا الل هر حزب  ،ارتباط با احزاب برادرش دارد .موب ،با «حهزب کاونیسهت اتوهاد
شوروی» بله ،ما ارتباط داشتیم ،با حزب کاونیسهت فرانسهه مها ارتبهاط داشهتیم  ،بها
هندوستاخ داشتیم ،با هاه احزاب کاونیست منطوه ارتباط داشتیم ،حتهی در مسهافرتی
که من به فلسطین ،به بناخ و سوریه رفتم ،با هاهه دبیرهها و اعضهای هیئهت سیاسهی
نها دیدار کرد  ،با نها صوبت کردیم ،بو درباره انوالب ایراخ ،بو درباره مسائل
منطوه .اینها هیچ کدامشاخ ربطی به خ نود س ا ی که شاا می کنید ندارد.
گفت :نه ،ما به وی ه درباره ارتباط تو با  K.G.Bمی مواهیم بدانیم.
گفتم :من هیچ ارتباطی نداشتم.
یک هفته تاا  ،برای این اتها واهی  ،یعنی ارتباط با  K.G.Bمهن شهال مهورد !
بله شال کف پا .شاا ببینید! پایی که هر ش شال بخورد  ،شستشو بشهود ،دوبهاره
باندای شود و فردا ش باز با شال کنده بشهود ،و دوبهاره ...ایهن پها ،چهه بهه سهرش
می ید؟! و ی این پا هنوز تواخ شال موردخ داشت!
بعد از یک هفته قایاخ گفتند :ا بته ما قبول داریم کهه شهاا عضهو  K.G.Bنبودیهد،
چوخ به هر حال شاا در زنداخ شاه بودید .دیگر ظرف این سه چهار سهال کهه بیهروخ
مده اید ،نها مامورین کارکشهته تهری مهی مواسهتند! بهه عهالوه  ،شهاا د شهنامته
شدهای بودید ،مسئول روابط عاومی بودید ،طبعا اینکه شاا میگویید «نبودید ،ارتبهاط
نداشتید» ،درست است! و ی به علت مسئو یت باالیی که دارید و شاا یکی از دبیرههای
کایته مرکزی هستید ،عضو ثابت هیئت سیاسی هستید ،مسئول دو سه تا شعبه کایتهه
مرکزی هستید ،بنابراین شاا به موبی اطالد دارید که چه کسانی از حهزب بها K.G.B
ارتباط داشتند!
 مر این چه منطوی است؟! اوالً هیچ د یلی ندارد که در دروخ حزب مها کسهی بها«کا. .ب» ارتباط داشته باشد! ما منکر ارتباطااخ با «حزب کاونیست اتواد شهوروی»
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نیستیم ،اما چه زومی دارد در دروخ حزب با  K.G.Bارتبهاط داشهته باشهیم ،مها کهه
دستگاه جاسوسی نیستیم!
گفت :اتفاقا هاین است! اتفاقا خ مسئله اصلی ما با حاب وار

هاهین جاسهوس

بودنش است.
گفتم :ببینید قایاخ ،سال  1333هم او ین اتهامی که دستگاه اطالعاتی رکهن  2شهاه
و بعد از خ ساواک به حزب ما زد  ،هاین جاسوس بودخ است! کیفر مواستی کهه خ
زماخ برای من تنظیم کردند و چهار اتها اصلی زدند ،یکی از نها اتها جاسوسی ،بر
اساس ماده شصت و هفت قانوخ دادرسی ارتش بهود .و در تاها طهول تهاریخ حیهات
مبارزات سیاسی حزب ،نها هاواره این اتها را زدند .روزنامهه «جاههوری اسهالمی»
شاا هم این اتها را مرت گفت! حاال شاا بازجوی جاهوری اسالمی هم می گویید.
گفت :نه ،می دانی  ،حتاا می دانی ،امکاخ ندارد ،حب ور

اصال موجودیتش برای

هاین است!
یک هفته تاا دیگر هم به ماطر مسئو یتی که داشتم  ،و به زعم ایشاخ بایهد مطله
باشم از اینکه چه کسانی عضو  K.G.Bهستند ،زیر فشار بود  .مر سر گفهتم :حهاال
شاا فرط  ،حتم گرفتید که در حهزب رابطهه بها  K.G.Bوجهود داشهته اسهت ،مهوب،
منطق شاا به شاا نایگوید که اگر این چیزی پنهانی است ،چه زومی دارد دیگری که
در این ارتباط نیست ،اطالد داشته باشد؟! مر یا من بایستی در این ارتباط باشهم کهه
مطل باشم ،یا اگر نیستم ،به هر د یلی نیستم ،طبعا نباید هم مبر داشته باشهم کهه چهه
کسی هست .شاا یا مسائل امنیتی و خ ورای وی های که مطرات و رفتهنش را بهه
وجود می ورد  ،در نظر نایگیرید؟ اگر غیر از خ کسی که ارتباط دارد -و طبعا بایهد
نهایت پنهانکاری را بکند و حتاا می کند -کس دیگری اطالد داشته باشد  ،یا ریسهک
و رفتنش چند برابر نای شود؟ چه د یلی دارد منی کهه ارتبهاط نهدار  ،اطهالد داشهته
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باشم! که وقتی می افتم زیر دست شاا بگویم که عَارو  ،زید ،فالخ و فهالخ در ارتبهاط
بوده است؟!
سرانجا این منطق را پذیرفتند و پذیرفتند که بله ،می دانیم که شهاا نهه در ارتبهاط
بودی  ،نه اطالد داشتی و ی حدس نای زنی چه کسانی بوده اند؟
شاا ببینید واقعا  !...موب ،ما یک دو هفته ای گرفتار این مسئله جاسوسهی بهودیم،
تا باالمره به اینجا رسیدیم ! صفوات فراوانی پر شده است.
و خ ایا وقتی که وو پایم میلی بد میشهد ،مهی بردنهد مهرا روی هاهاخ تخهت
مینشاندند ،به جای مواباندخ  ،دستبند قپانی میزدند ! طبعا هاهه تهاخ مهی دانیهد کهه
دستبند قپانی چی هست؟ یک دست را از باال می برند پشت سر ،یک دست را از پهایین
می ورند عو کار ،به قدری رنج ها رابه هم فشار می دهنهد تها مهچ هها از پشهت بهه
هادیگر برسد .بعد یک دستبند می زنند و هااخ طور ساعتها نگه میدارنهد! فوهط د
باید تجربه کرده باشد تا میزاخ فشارهایی که به نواط مختلهف کتهف هها ،جنهاغ سهینه،
رنج و مچ ها و مجاوعه بدخ وارد می ید ،درک کند .اصال به نظر من فشاری که ایهن
چنین به مجاوعه مفاصل  ،کتف ها و رنجهها و  ...وارد میشهود  ،غیهر قابهل وصهف
است! د احساس می کند جناغ سینه اش می مواهد سینه را بشکافد و بیهروخ بیایهد،
واقعا احساس می کند دارد می شکند یا کتفش دارد می شکند و از بین می رود!
موب ،وقتی که گنلیندو پل مده بهود و مهن دربهاره شهکنجه صهوبت مهی کهرد ،
سههخن از دسههتبند قپههانی بههه میههاخ مههد  ،یکدفعههه بهها هاههاخ زبههاخ مههودش گفههت
( ? ) what is Dastbandگفتم که «قابل توصیف نیست! فوط مهواهش مهیکنم کهاری
که میگویم بکن! » یک دستش را بهرد بهاال و یهک دسهتش را ورد پهایین ...یکدفعهه
گفت« خ» ...
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بله ،نای دانم واقعا اطال رفتارهای غیر انسانی  ،توحش حیهوانی  ،بها چهه صهفتی
می تواخ از این گونه اقدامات مشن یاد کرد! فوط نظا های غیر مردمی هستند که ...
میدانم ،دستگاههای امنیتی و حفاظتی هر حاکایتی با مخا فینشاخ مواجه میشوند
و در قلارو منثی کردخ فعا یهت ههای مخها فین مطرناکشهاخ ،تاهیهداتی بهرای کشهف
مسائل پنهانی ،اطالعاتی و  ...به کار میبرند؛ اما فوط خ غیر مردمیهایش هسهتند کهه
برای دستیابی به خ هدف ها و نظرات مودشاخ  ،این جور وحشیانه به جاخ انساخها
میافتند!
واقعا در نظا مردمی جهانی  ،مبارزه با مخا فین چگونه مواهد بود؟ و وهرورت
کشف فعا یت ها و اطالعات پنهانی ،اینها را به چه راهکارههایی ههدایت مهی کنهد؟ مهن
تصور میکنم دانش بشری و شنامتی که انساخ از انساخ و از روحیاتش پیدا میکنهد،
باید یاری دهنده این دستگاهها باشد که از شیوههای شهنامت انسهاخ اسهتفاده بکننهد.
تکنو ویی به او کاک بکند که سند در دسترس داشته باشهد .سهند را در موابهل طهرف
بگذارد،اصرار نداشته باشد که حتاا او بپذیرد  .اگر سند موثهق باشهد  ،مسهلم باشهد ،
فعا یت مخربی را که او می تواند در این زمینه انجا بدهد  ،قط و امکاخ ادامه فعا یهت
را از او سل کند .نه اینکه نودر او را بزند که راست و دروغ توویل بدهد!
شاا ببینید واقعا در جریاخ اعاال شکنجهها نسبت به زندانیاخ سیاسهی  ،بسهیاری
از اعترافات دروغ است! در واق بهرای رههایی از ایهن درد و شهکنجه  ،قربهانی مهاده
است تا هر نهه که بازجو میمواهد توویلش بدهد .و من به ورس قاط میگویم که
اعترافاتی که در ایا بازجوییهای بازجویهاخ نظها جاههوری اسهالمی  ،از زنهدانیاخ
سیاسی گرفته شده  ،دروغ است! نه فوط متهاین حب ور

ایرا  ،هاهه کسهانی کهه

در جریانات سیاسی گوناگوخ ایراخ دستگیر و به بازجویی کشهیده شهدند و زیهر ایهن
شکنجههای وحشیانه قرار گرفتند ،هر نهه بازجو مواسته است  ،پذیرفتهه انهد! ابتهدا
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مواومت کرده اند  ،تا نجایی که توانش را داشته اند  .نه اینکه ما چهرهههای درمشهاخ
نداشتیم و مواومتهای نهنانی ندیدیم! فراواخ شد  .چهه در دروخ حهزب مها  ،چهه در
جریانات دیگری که مود من شاهد موارد متعددش بود .
یک دمتر را دید واقعا چناخ شیر زنانه مواومت می کرد ،به رغم اینکه دستبند بهه
او زده بودند ،بازجوی بیرحم  ،هر بار از جلوش رد میشد  ،به گوشش سهیلی مهیزد،
و دید کهه او یهک بهار بهه چههره بهازجویش تهف انهدامت! میلهی جرئهت و جسهارت
میمواهد در «کایته مشترک» جاهوری اسالمی  ،زیر دستبند ،یک چنهین روحیهه ای !
و ی سرانجا به جایی رساندند که مود به گوش مود شنید که گفهت«بهرادر! ههر
چه بخواهی میگویم ! بیا و دستبند را باز کن » .نه اینکه او قهرماخ نیست  ،او قهرمهاخ
است! ناونه این قهرمانیها را در هاین ایا فراواخ دیدیم؛ اما تهواخ انسهاخ ههم حهدی
دارد .هیچ سازگاری بین پوست ،گوشت و عص  ،با هن و شال و کابل نیست!
به نظر من رفوای مبارز و جواخ ما که سرشار از شور و حرارت و عشق به پیکار
هستند ،این را به ماطر داشته باشند که اگر دوستی ،رفیوهی از اینهها گرفتهار و ناچهار
شد چیزهایی را بگوید ،به ماطر داشته باشند که او مائن نیست ،او شهرف مهودش را
از دست نداده است! اگر رها شد و هاهناخ بر مواوعش بود و جرئهت ایهن را داشهت
که بگوید«من را مجبور کردند این حرف ها را بزنم! » از او بپذیرند .در صهورتی او را
«بریده» تلوی بکنند که وقتی بیروخ مد ،نهه را زندانباخ از او مواسته  ،ادامه بدهد!
اینجاست که میشود سره و ناسره را تشهخیص داد .خ کسهی کهه در مواوهعش
میماند ،به رغم اینکه زنداخ رفته ،وردندش  ،ناایشش هم دادهانهد ،توبهه ههم کهرده ،
و ی وقتی رها می شود بگویهد «تاها

نهها بهه زور شهکنجه بهود کهه از مهن اعتهراف

گرفتند» پذیرفتنی است.
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داستاخ ،داستاخ گنلیل است ،باالمره زمین می گردد .این در طول تهاریخ هاهواره
بوده و حاال هم هاین طور است.



کبوترها نلمه خود را در گلو می دزدند
آه انسان را دریابید!
ای دست هایی که خانه آزادی را آراستید
به رغم ساطورهای خون چکان
به رغم گلهای سُربین


این خانه را به خانه آرزو و دوستی بدل کنید!

 حویوتا جلوههای انسانی انساخ  ،طیف تر از نی هست کهه بها یهک چنهین مشهونت
بیرحاانه و حیوانی مواجهش بکنند! من هر وقت به یاد این شکنجهها می افهتم ،بهه یهاد
رفیق عزیز  ،زنده یاد طبر میافتم .این بر گلی که این چنهین در دسهت ناسهپاس
این قایاخ پر پر شد!
به هر حال  ،این مرحله را با تاا دشواریهایش پشت سر گذاشتم .ناگههاخ مدنهد
شبی من را با عجله از سلول بردند  .ساعت از یازده گذشته بهود ،سهتینم را گرفتنهد
که مبادا دستشاخ به دستم بخورد نجس بشود! من را کشهیدند بهه اتها شهکنجه  ،در
حا ی که هاهناخ ثار خ دو هفته شکنجه به شدت در پاهایم ناایهاخ بهود .بهی مودمهه
من را مواباندند ،فوط یکی دو تا شال زدند کف پایم و
گفتند :رابطهات را با هاسر اما بگو!
اصال من شوکه شهد ! انتظهار هاهه چیهز را داشهتم جهز یهک چنهین سه ا ی! چنهد
وظهای ،واقعا من اصال متوجه نشد  .گفتم :چی؟
 شعر از زندهیاد احسن طبر

933

گفت :پفیوز! رابطهات را با هاسر اما بگو.
گفتم :مجا ت نایکشید؟! شاا ههر گونهه اتههامی میمواهیهد بهه مها میزنیهد .ههر
چی...؟! اقال حرمت امامتاخ را رعایت کنید .این چه س ا ی است؟
گفت :نیتت را پاک بکن .از خ رابطهها نایگویم.
تازه متوجه شد منظورش رابطه سیاسهی اسهت .گفهتم  :مهر مهن چهه رابطههای
می توانم با هاسر اما داشته باشم ،مر چه سنخیتی داریهم؟ چهه مناسهبتی؟ بهه چهه
علتی؟
که شرود کردند به وحشهیانه زدخ .گفهتم :مهر مهن ناهیدانم شهاا منظورتهاخ از
حرفی که میزنید و کاری که میکنید چیست؟ شاید منظور شاا خ ارتباطی اسهت کهه
من امتصاصی با جااراخ داشتم ،نه با هاسر اما .
گفت :هاخ خ چی هست؟
گفتم :مثل د بپرسید ،چیز پنهانی نیسهت ،مهود دسهتگاه جاهاراخ از ایهن ارتبهاط
ما

اطالد دارد  .زمانی ما درباره توطئههایی که گروههای «نیاها»و «مهاد » و دارو

دسته بختینی علیهه انوهالب میکردنهد  ،بهه دسهتگاههای دو تهی اطهالد مهیدادیم و هی
میدیدیم هر وقت که کایته به مول نها میرود  ،نجا تخلیهه شهده اسهت! ظهن غا ه
برای ما این بود که مامورین نها در کایته هستند  .وقتی ما نها را مطله مهی کنهیم ،
نجا را تخلیه میکنند و میروند .که نتیجهاش هم این شد که در یک مورد  ،مود دبیهر
اول حزب بر عهده گرفت که گروه «ماد » را مهود حهزب بگیهرد؛ کهه خ ههم اسهباب
دردسر بزرگی برای ما شد! بعد قرار بر این شد که ما اصوال یک ارتباط مسهتویای بها
جااراخ ،با مود اما داشته باشیم و این ارتباط هم توسط قای اوصنی کهه موهافظ
مود اما بود انجا میگرفت.
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 بله ،کسی بود که به او روحانی چریک می گفتنهد! هایشهه هفهت تیهری بها مهودش
داشت و هایشه هم در جااراخ بود .میلی مورد اعتااد قای خمینی بود .او را بهه مها
معرفی کردند که «شاا هر وقت کار مصوصی و به اصطالح فوتی داشتید ،بهه ایشهاخ
اطالد بدهید که ایشاخ با اما در میاخ می گهذارد و مهورد اعتاهاد صهد در صهد امها
است ».از حزب هم فوط من این ارتباط را داشتم.
گفتم :من یک چنین ارتباطی با نجا داشتم ،می توانید توویهق کنیهد ،بهاالمره قهای
اوصنی از معتادینتاخ است و می توانید از او بپرسید.
گفتند :نه ،نای مواهیم .ارتباطت با مود هاسر اما ؟
گفتم :مر من چه ارتباطی می توانم با هاسر اما داشته باشم؟!
میلی وحشیانه برمورد کردند  ،میلی میلی وحشیانه! حتی خ شه بعهد از اینکهه
شال کاریهایشاخ تاا شد و هااخ شستشوی پا و باندای خ تکرار شهد ،بعهد از خ
تازه با مشت و گد به جاخ من افتادند :مرتیکه! پفیوز! تو با هاسر اما ...
واقعا من مانده بود چه جوابی به اینها بدهم  .اصال انگیزه اینهها در مطهرح کهردخ
چنین پرسشی چیست؟ یا دارند برای مهود خمینای و هاسهرش و ...پرونهده سهازی
میکنند؟ یا یک جریاخ وی های در جاهوری اسالمی هست که دارد از ریشه میزند؟
یک وقت هست که مبارزه با مود حزب است ،یک وقت هسهت کهه پهای دیگهراخ را
وسط می کشند! مثال برایم حیرت ور نبود که میگفت «کن م بجنری

که دوست تو

هست ،پس ساپات حزب است ».این میلهی حیهرت ور نبهود ،بهاالمره اینهها جوانهانی
سیاسی هستند و مذهبی هم هستند ،موب ،ماکن است به ما عالقه پیدا کنند! کاا اینکهه
زنده یاد کیرا مهشید که او هم جوانی متعلق به «حهزب ملهل اسهالمی» بهود ،بعهد از
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انوالب به حزب ما پیوست و فعا یت می کرد .بنابراین جا دارد کهه اینهها بهه قیهاس او،
فکر کنند کساخ دیگری هم هستند  ...و ی اینکه نجا  ،خ باال ...میلی برایم حیهرت ور
بود که چه چیزی سب شده است که اینها پی چنین مطلبی هسهتند و مهده انهد سهراغ
دمی مثل من ...؟!
مالصه خ ش عالوه بر خ شکنجه معاو شاخ  ،که شال بهود  ،مشهت و گهد و
سیلی و پس گردنی هم زدند .چند شبی مهن گرفتهار ایهن مصهیبت بهود و واقعها ههم
سوا شاخ جوابی نداشت! یعنی باید« ره» بگویم تا تاا شود ،تازه بعد از « ره» گفهتن،
چگونه؟ چه طوری؟ به چه مناسبت؟ به هیچ وجه جوابی نداشتم! حتی من مهی مهواهم
بگویم در قبال خ اتها جاسوسی هم تا حدی د تواخ دارد  ،بعد می گویهد بلهه ،بلهه
من جاسوس بود  ،با یک روسی ارتباط داشتم و...
خ رفیق شهید ما کیرمرث زیشاننس را زدنهد  ،زدنهد تها بهاالمره گفهت«بلهه مهن
جاسوس بود ! » موب ،تو که ااخ بودی؟ « ره  ،با یک اانی » ...چطوری؟ «هیههی
من یک روز توی پارک نشسته بود  ،یک اانی مد کنار من نشست و گفت تو عضهو
حب ور

هستی؟ گفتم ره گفت موب ،تو از این به بعد با من در ارتبهاط بهاش  .بهه

این ترتی من جاسوس او شد ! »
واقعا  ،ببینید! در موارد ایهن چنینهی  ،وقتهی کهه طهرف بهه مرحلههای میرسهد کهه
نایتواند بیش از خ شکنجه را توال کند  ،یک چنین مزمرفهی را میگویهد .حهاال مهن
بیایم بگویم بله من ارتباط داشتم! مر چگونه قابل توجیه است؟ اینجا که دیگهر اهاخ
نیست که دسترسی به خ نباشد  ،جااراخ است ،می روند از ایشاخ میپرسند.
به هر حال چند شبی گرفتار بود  .در هاین جریانات  ،وسط کار از من پرسهیدند
که :شاا یک دوستی به نا ثقفی دارید؟
گفتم :بله.
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گفتند :شاا مراودات مانوادگی هم با ایشاخ داشتید؟
گفتم :بله او یکی از رفوای قدیم سهازماخ نظهامی بهود ،افسهر مهنهدس بهود ،عضهو
حوزه من بود و من مسئو ش بود و دوستی میلی نزدیکی هم داشهتیم  .زمهاخ شهاه
پنج سا ی را زنداخ کشید و بعد از زنداخ بیروخ رفت.
ه موب شناییتاخ با مانوادهاش چودر بود؟
گفتم :در حدی که معاوال اعضای سازماخ نظامی با هم شنایی دارند .مهادر و دو
مواهر داشت.
پرسید :دو تا مواهر داشت؟
گفتم :بله .
گفت :شوهر کرده بودند؟
گفتم :تا نجایی که میدانم یکیشاخ بله ،یکی دیگر نه .
پرسید :شوهرش کی بود؟
گفتم  :من شنایی ماصی ندار و ی چهره سرشناسی نبود.
گفت :شوهرش روحانی بود؟
گفههتم  :نههه  ،تیپشههاخ اصههال بههه روحههانیوخ ناههی مههورد  ،مهندسههی بههود و مههانم
بیحجاب و ...
گفت :خ یکی مواهر دیگرش ؟
گفتم :واهلل تا موقعی که ما را گرفتند شوهر نکرده بود.
گفت :او هاسر اما نشد؟
گفتم :این اطالعات را شاا باید داشته باشید  .من از کجا بدانم؟
گفت :نه حتاا شاا دارید پنهاخ می کنید؟
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گفتم  :مر این چه حرفی است شاا می زنید؟! قابهل توویهق اسهت .برویهد توویهق
بکنید.
موب ،پرس و جو در مورد مانواده مهنهدس ثقفای  ،در موهدودهای معطهوف بهه
سالهای قبل از وربه به سازماخ نظامی  ،یعنی قبل از سهال  33بهود کهه گاهیههای
من هم مربوط به خ ایا بود .اینکه خ مواهرش که شوهر نکرده بود  ،بهه چهه کسهی
شوهر کرده؟ و یا اصال شوهر کرده است یا نه؟ مهن اصهال ههیچ اطالعهی نداشهتم و
اینکه بعد از نکه از زنداخ شاه زاد شد  ،یا باز دوباره من مراوداتی با قای مهندس
داشتم؟
گفتم :بله ،ما یک بار هادیگر را در یک میهاانی دیدیم ،دوست من بود.
ه یا مجددا به حزب مد؟
گفتم :نه نیامد ،مشاول کس و کار مودش است و به نظر شرکت مهندسهی دارد
و زندگی اش را می کند و تا نجا که مهن اطهالد دار گهرد سیاسهت ناهی گهردد و بهه
حزب هم هرگز مراجعه نکرده است.
من را بردند اتا بازجویی و ورقه ای را جلو من گذاشتند کهه تعههد بکهن مهنهدس
ثقفی این ایا بعد از انوالب را عضو حزب نبوده است.
گفتم :موب ،اگر تعهدی که می کنم دروغ باشد  ،بها مهن چهه مهی کنیهد ؟ شهاا ههر
کاری که میتوانستید تا حاال کردید ،فرط کنیم من تعهد می کنم که مهندس ثقفای بهه
حزب نیامد ،حتی هوادار حزب هم نیست .به زندگی مودش مشاول است.
اظهار کرد که :می وریم با تو روبهرویش می کنیم!
گفتم :یعنی او را گرفته اید؟
بعد ما اطالد پیدا کردیم که تاا کسانی که از سال  57به بعهد بها مها مهد و رفتهی
میکردند ،یعنی رفوایی که در سازماخ نظامی بودند  ،در زنهداخهای شهاه بها مها چنهد
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صباحی زندانی بودند و بعد از زادی ما موبت کردهاند به دیدار ما مدهاند ،هاهشهاخ
را گرفتهاند! بهه نهدرت از میهاخ نهها کسهانی مجهددا بهه حهزب رو وردنهد و فعا یهت
میکردند  .بسیاری از نها اصال به حهزب برنگشهته بودنهد و هی هاهه را گرفتهه و بهه
زنداخ ورده بودند! منتها در فواصل گوناگوخ برایشاخ مسلم می شهد کهه نهه  ،اینهها
عضو حزب نیستند و زادشاخ می کردند .
در هاین مدت پرسش هایی هم از بابت اینها از ما می کردند  :کلیه اطالعاتهت را در
مورد فالخ کس به ما بگو!
ه بله در فالخ زماخ با هم هابند بودیم ...در سال  34در زنداخ قصر با هم بودیم و
بعدش دیگر مبری از او ندار .
این پرسش تاا شد  .اما هاهناخ این سوال برای من مطرح بهود کهه ایهن پرسهش
یعنی چه ؟ چه ارتباطی داشت با اوال ارتباط مهن بها هاسهر امها  ،ثانیها مطهرح شهدخ
مواهر ثقفی!! یعنی اینها فکر می کردند مواهر ثقفی هاسهر امها اسهت؟! اصهال اینهها
تیپشاخ به هم نای مورد! گفتم که ثقفیها متجدد هستند  ،اصال زندگی اینها با زنهدگی
نها جور در نای ید!
این معاا برای من باقی بود تا پاییز  64کهه مهن را از انفهرادی در وردنهد و بردنهد
تههوی اتهها در بسههتهای کههه تعههدادی از رفوههای رهبههری نجهها بودنههد .نجهها روزنامههه
می وردند  .بعد از یکی دو روز  ،روزنامه که مد دیهدیم یهک گههی مجلهس تهرحیم و
تسلیت هست کهه سرتاسهر روزنامهه را پهر کهرده اسهت و هاهه امضهاها مربهوط بهه
یتاهللهاست! از بیت اما گرفته  ،تها قهای منتظار و هاهه نامهداراخ روحهانی .بعهد
معلو شد که یتاهلل ثقفی در گذشته است و اصوال یک مانواده بهزر ثقفای وجهود
دارد که هاسر اما هم فامیلش ثقفی است!
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شاا ببینید واقعا این دستگاه بازجویی چودر ناشیانه و چودر احاوانه عال میکند؟!
با یک تلفن ،با یک سوال  ،مسئله میتوانست حل بشود و اینها اصل را در اعاال فشار،
اصههل را بههر کتههک زدخ و اعتههراف گههرفتن بههه زور قههرار دادهانههد! بعههد از یههک هفتههه ،
دوزاریشاخ افتاد و ما را رها کردند.
موب ،به تصور من  ،موووا فوط من نبود که در معرط یک چنین سوال و جواب
و شکنجه و عوارط و پیامدهایش قرار گرفته بود  ،دیگر رفوای ما هم گرفتهار چنهین
مصیبتی شده بودند .منتها یک تفاوت جزیی که داشت ،به علت روابطی بود که مهن بهه
حکم مسئو یتم در این دو سه شعبه حهزب داشهتم و بهرای اینهها ارتباطهات حهزب بها
جاهای مختلف  ،میلهی میلهی حسهاس بهود و گاهاخ میکردنهد اینهها هاهه شهبکههای
اطالعاتی حزب هستند! در حا ی که اصال ههیچ شهبکهای نبهود  .اتفاقها کسهانی کهه در
روابط عاومی کار میکردند  ،بیشتر کار اداری می کردند؛ وا ّا دیهدارها ،صهوبتها و
بو ها را فوط مود انجا می داد  .د یلش هم این بود که شناییهای شخصی من ،
درها را به روی این شعبه و گفت و گوهایی که احیانا بایسهتی انجها میگرفهت  ،بهاز
میکرد.
بعد از گذر از این مرحله ،مطرح کردخ پرسشهایی درباره مجاوعه ارتباطهاتی کهه
با اشخا

مختلف  ،چه در ارکاخ جاهوری اسالمی ،چه در ارتبهاط بها سهازماخهای

سیاسی موجود داشتیم ،غاز شد  .موب ،هیچ چیز امنیتهی و پنههانی در اینهها نبهود و
من به تفصیل در این زمینه گفتم و بعد هم نوشهتم .منتهها اینجها و نجها اینهها اصهرار
داشتند که به شکلی از اشکال ،برمی از این افراد را وابسته به حهزب قلاهداد بکننهد .از
جاله این افراد دکتر مُکر بود.
دکتر مُکر

پیش از این گرفتاریها  ،سفیر ایهراخ در اتوهاد شهوروی بهود و ایهن

طور که مودش ادعا داشت ،در واقه از طهرف مهود قهای خمینای بهرای ایهن پسهت
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انتخاب شده بود و نه از طرف وزارت امور مارجه ! به وی ه در سهال ههای مهر کهه
تاییراتی در وزارت امور مارجه هم به وجود مده بود  ،معتود بهود کهه ایهن صهاح
منص های باالی وزارت امهور مارجهه  ،از اینکهه او هاهنهاخ سهفیر ایهراخ در اتوهاد
شوروی است میلی دل موشی ندارند و فوط به د یل حاایتی که شخص قای خمینی
از او می کند  ،هاهناخ در نجا هست.
در مرحلهای ،رفیق ما کینوری از من مواست که دیداری بها دکتهر مُکار داشهته
باشیم .دکتر مُکر هر چندوقت یک بار از مسکو ،مول ماموریتش ،به ایهراخ مهی مهد
ه یعنی کاری که هاه سفرا انجا میدهند ه و گزارشهاتی در اینجها بهه دو هت ارائهه
میداد .ظاهرا قبال بین قای کینوری و دکتر مُکر قرار گذاشته شده بود و بهه اتفها
به وزارت امور مارجه رفتیم .منتها قای کینوری در ماشین ماندند و من بهه وزارت
امور مارجه و یکی از اتا هایی که به من گفته بودند  ،اتا شااره فالخ ،رفهتم .مُکر
نجا بود .او ین بار بود که دکتر مُکر را می دید  .سالمی و مود را معرفهی کهرد
که گر پذیرا شد  .گفتم که قای کینوری در انتظار ماست  .مد و او هم سوار هاهاخ
اتومبیلی شد که ما را ورده بود .رفتیم منزل ایشاخ  .ا بتهه مهودش منز هی نداشهت و
ظاهرا منزل یکی از منسوبین ایشاخ بود( .مود دکتر مُکر هر وقت به ایراخ مهی مهد
به هتل ه هتلی کنار پل حافظ ه میرفت و مودش زنگ می زد و مدنش را به من اطالد
میداد و در هااخ هتل من به دیدارش می رفتم).
نشستیم و صوبت هایی با هادیگر کردیم .او یک مودار از شهرایط کهاری مهودش
صوبت کرد ،نگراخ روابط ایراخ و اتواد شوروی بود! باورش ایهن بهود کهه بهه سهود
جاهوری اسالمی است که این روابط گسترش پیدا بکند ،شورویها هم ایهن عالیهق را
دارند و ی در وزارت امور مارجه کارشکنیهایی وجهود دارد .و امیهدوار بهود کهه در
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مذاکرات مصوصی که با قای خمینی در جااراخ مواهد داشت ،راهگشهای سیاسهت
مودش باشد.
بیاخ کنم که من پس از صوبتهای دکتر مُکر  ،نه فوهط در ایهن جلسهه کهه غهاز
شناییماخ بود ،در سایر مواردی ههم کهه دیهدارهایی دسهت مهی داد و صهوبتهایی
میکردیم ،دکتر مُکر را یک فرد ملی شنامتم ،به دور از قشهری گریهی کهه مسهئو ین
خ روز جاهوری اسالمی در عرصههای گوناگوخ از مودشهاخ نشهاخ میدادنهد  ،بهه
شدت عالقهمند به مصا ح و مناف ایراخ .و موب ،اگر به پیشهینه سیاسهی ه اجتاهاعی
مود دکتر مُکر هم مراجعه کنیم  ،هایشه یک فرد ملی بوده است.
ا بته عالیق وی های به فرهنگ کرد داشت  ،این طور که شنید در دوراخ زندگیاش
در مارج از کشور ،روی اات کردی میلی کهار کهرده بهود .حتهی فرهنگهی را در ایهن
زمینه تدوین کرده بود .نسبت به حوو ملق کرد ،واقعا معتوهد بهود کهه میلهی نادیهده
گرفته شده است .و ی در خ چارچوبی که ما اعتوهاد داشهتیم و بهاور داشهتیم کهه در
تامین حوو ملقهایی که در ایراخ زندگی میکنند و مجاوعه ایراخ را تشکیل میدهند،
ستم عاومی روا داشته شده ،او به این وسعت فکر نایکرد  .تعص ماصی نسبت بهه
کردیّت داشت و فکر میکرد باید به نها بیشتر توجه بشود  ،فکر نایکرد که ذریهها
هم هاین طورند؛ ترکانها  ،عربها  ،بلوچها و سیستانی هها ههم هاهین طورنهد؛ و در
واق اگر یک نظا مردمی باشد ،نباید در زمینههای گوناگوخ به نهها تواهیالت اعاهال
شود و نباید تبعیضات گستردهای نسبت به هیچ یک از نها روا داشته شود!
اما نهه کهه بیشهتر مطاهح نظهرش بهود  ،در هاهاخ دیهدار او یهه ،در حرفههایش
منعکس شد و خ عبارت از این بود که میگفهت «مهن غیهر از کوشهشهایی کهه بهرای
گستردگی روابط ایراخ و شوروی میکنم ،پرویهای را تعویه مهیکنم و خ اینکهه بهه
کشتیهای ایراخ اجازه داده شود کهه مها بتهوانیم از راه بهی و گها-دخ  ،حاهل بهار و
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مسافر بکنیم ،نه اینکه اگر بنا باشد مسافر ایرانی  ،یا جنسی بخواهد از ایراخ برود ،مها
فوط خ را تا دریای مزر ببریم و کشتی های مها نتواننهد از راه بهی و گها –دخ عبهور
کنند و فوط کشتی های مودشهاخ ایهن اجهازه را داشهته باشهند » .کهه در نجها قهای
کینوری برای او توویح داد که این یهک راه بهی امتصاصهی اسهت و در سهرزمین
بومی اتواد شوروی است و یک معبر کشتیرانی بین ا اللهی نیسهت! تصهور ناهی کهنم
شوروی ها یک چنین امکانی را بدهند.
قای مُکر فکر میکرد ما دارای نهناخ روابطهی بها مسهئو ین و موامهات دو تهی
اتواد شوروی هستیم که میتوانیم از نها بخواهیم کهه چنهین کهاری را انجها دهنهد!
موب  ،ما توویح دادیم که قا ،نود روابهط حاب وار

ایارا بها اتوهاد شهوروی ،

روابط دو حزب است  .خ هم یک حزب کوچک  ،با یک حزب بسیار بزر  ،بزرگتهرین
حزب کاونیست جهاخ ،حزبی که در حکومت اسهت و یهک چنهین مناسهباتی بها چنهاخ
درمواستی اصال تناس ندارد!
و ی او اصرار داشت که حاال شاا با یک نظر موافق در میاخ بگذارید ،اگر ههم فکهر
میکنید که عالی نایشود ،و ی این به عنواخ یکی از مواستههای جاههوری اسهالمی ،
از زباخ شاا گفته شود .گفت :من از طریق دیپلااتیک با مسئو ین وزارت مارجه اتواد
شوروی در میاخ مواهم گذاشت ؛ و ی نها ببینند که از طریق حزبی که مهورد اعتاهاد
مودشاخ هم هست ،روی این مسئله صوبت مواهد شد .
بنابراین شد که ما این مسئله را در رهبری حهزب مطهرح کنهیم و در صهورتی کهه
هیئت سیاسی ما تصوی کند ،این کار عالهی مواههد شهد  .کهه ا بتهه وقتهی در هیئهت
سیاسی مطرح کردیم ،رفوا به این مسئله مندیدند و گفتند اصهال مها نایتهوانیم بهرای
اتواد شوروی چنین چیزی را تعیهین کنهیم و مناسهبات ایهن چنینهی بهین مها نیسهت!
میشود در مذاکرات مصوصی که بین مهثال دبیهر اول مها و احیانها پنونمانییرف و...
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پیش می ید بگوییم که جاهوری اسهالمی رزوی چنهین چیهزی را دارد  .موب،اتوهاد
شوروی روی مصا ح و سیاستهای مودش می بینهد کهه میتوانهد روی ایهن مسهئله
فکری بکند یا نه  .خ هم شاید اصال صالح نباشد که حزب چنین پیشنهادی بکند!
در مجاود هیئت سیاسی موافق نبهود کهه مها بهه عنهواخ یهک پیشهنهاد بها رفوهای
شوروی چنین چیزی را در میاخ بگذاریم .
این شنایی با دکتر مُکر سب شد که هر وقت که او از اتواد شهوروی بهه ایهراخ
می مد  ،مراودات توریبا مستاری با او داشته باشیم و صوبتهایی با یکهدیگر بکنهیم.
صوبتها نهناخ حساس نبود  ،چیز میلی زیهادی نبهود ،یهک موهدار مُکار از بسهته
بودخ نظا سیاسی اتواد شوروی و از بوروکراسیی که در مجاوعهه دیپلااتیهک نهها
حاکم بود  ،و اینکه برای یک پیشنهاد  ،ماه ها طول مهی کشهد تها پاسهخی داده شهود ،
گلهمند بود ! و از ما می مواست که این چرمه را سرعت ببخشیم.
تا اینکه یک بار من به مُکر گفتم :شاا یک تصور وی های از روابهط مها بها اتوهاد
شوروی دارید ،در صورتی که اصال این چنین نیست! مثل اینکه در جاهوری اسهالمی،
وزارت امور مارجه هم این طور فکر می کند  ،واقعا نها فکر میکنند مها درسهت مثهل
یک شعبه شورویها هستیم! اصال این طور نیست .ما یک روابط حزبی – ایهدئو وییک
با هم داریم  ،نه از این قبیل کارهای اداری .شاا کارهای اداریتهاخ را از طریهق هاهاخ
کور دیپلااتیک مودتاخ بایستی انجا بدهید؛ منتها بد نیست با یک نگرش مثبت برویهد.
احیانا با مها در میهاخ بگذاریهد کهه چهه چیزههایی را در چهه قلاروههایی مهی شهود از
شورویها مواست ،کهه مودتهاخ در میهاخ بگذاریهد؛ نهه اینکهه مها بخهواهیم در میهاخ
بگذاریم.
به هر حال  ،ظاهرا این مراودات از نظر جاهوری اسالمی پنهاخ نبهود .طبیعهی ههم
بود ،برای اینکه من مخفیانه به هتل (هتل پارک فکر میکنم) نای رفتم  .ایشاخ یک اتها
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نجا داشت  .چوخ در ایراخ دکتر مُکر زخ و بههه نداشهت  ،بلکهه یهک زخ فرانسهوی
داشت که بعدها اطالد پیدا کرد کهه سهالها قبهل از انوهالب ،هاسهرش مبهتال بهه یهک
بیااری میشود که ظاهرا در فرانسه مداوا نشده بهود و بهه فکهر میافتهد کهه او را بهه
بیاارستاخهای اتواد شوروی ببرد و برای خ کار  ،از حزب کاک میطلبد و حزب هم
موافوت می کند و هاسرش را به نجا می برد .اینکه مداوا شد یا نه و زنده ماند یا نه ،
من دیگر پیگیری نکرد  .هاین سابوه  ،یک شنایی بین دکتر مُکر و رهبری حزب به
وجود ورده بود که بعد از انوالب کهه او بهه عنهواخ سهفیر ایهراخ در اتوهاد شهوروی
تعیین شد ،برای رهبری حزب این موقعیت مناسبی بود که از یک چنین شهنایی قبلهی
استفاده بکند و بتواند ببیند که مناسبات چگونه است ؟ چه کاکی می شهود کهرد؟ چهه
اقداماتی در این زمینه می شود انجا داد؟
موب ،واقعا هم ما اطهالد پیهدا کهردیم کهه در وزارت مارجهه ،اصهال یهک جریهاخ
ودشوروی بسیار قوی وجود دارد که با علهم بهه اینکهه دکتهر مُکار نظهرات مثبتهی
نسبت به اتواد شوروی دارد و از طرف قای خمینی هم انتخاب شده است ،در تالش
هستند که مُکر را از این سات بر کنار کنند و مُکر هم متوجهه بهود! کسهی بهه نها
لرادنوی (اگر درست به ماطر داشته باشم) مدیر کل وزارت مارجهه بهود کهه مُکار
می گفت از خ حزب ا لهیهای دو تشه است و سهخت وهد شهوروی و سهخت وهد
دکتر مُکر است و می کوشد که او را از این سات بر کنار کند! و ی حاایهت جاهاراخ
مان از این مسئله شده بود.
در جریاخ این بازجوییهایی که انجا گرفت ،مسئله دکتهر مُکر مطهرح شهد  .بهه
مور اینکه این سوال مطرح شد که :هاه اطالعاتتاخ را درباره دکتر محمد مُکر بیاخ
کنید.
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گفتم :من اطالعات زیادی ندار  ،تا نجایی که من اطالد دار ایشاخ سهفیر ایهراخ
در اتواد شوروی بوده است و ما شناییهایی با ایشاخ داشهتیم و او مواسهتار ایهن
بود که حزب به اعضایش توصیه بکند که وقتی کاندیدای ریاست جاهوری شهد  ،از او
حاایت بکنند .و ما هم به ایشاخ گفتیم که ما انتخهاب مودمهاخ را کهردهایم و بهه دکتهر
حبیبی رای مواهیم داد .و اینکه اساسا تعداد رای دهندگاخ ما نهناخ زیاد نیسهت کهه
کفهای را به نف شاا سنگین بکند .
 درباره ارتباطات دیگرتاخ با دکتر مُکر بگویید؟!گفتم :ایشاخ هر چند صباحی که از مسکو بر می گشت من به دیدارشاخ می رفهتم
تا اطالعاتی کس کنم که حدود روابط سیاسی ایراخ و اتواد شوروی در چه فضهایی
هست .با توجه به جریانات ود شهوروی کهه هایشهه در حاکایتههای ایهراخ وجهود
داشته است و با طب در جاهوری اسالمی هم وجود دارد ،هاین شعار «نه شرقی ه نه
غربی» که عنواخ شد  ،در واق ما شاهد این بودیم که تبهدیل شهد بهه «نهه شهرقی ،نهه
شرقی» چوخ روابط با غرب هاهناخ گسترده و فراواخ بهود و هی بها اتوهاد شهوروی
هاهنههاخ موههدود بههود  .مهها گسههترش روابههط بهها اتوههاد شههوروی را بههه سههود ایههراخ
میدانستیم ،که اگر سیاست مارجی ایراخ منجر به یک رشهته توهریم ههایی از سهوی
امپریا یسم جهانی بشود ،روابط گسترده با اردوگاه سوسیا یسهتی بتوانهد نگهدارنهده
این نظها باشهد  .مها عالیوهی داشهتیم و هرگهز ههم عالیواهاخ را نسهبت بهه اردوگهاه
سوسیا یستی پنهاخ نکردیم .و بها طب عالقهمنهد بهودیم جاههوری اسهالمی مناسهبات
گسترده با نها داشته باشد .
حتی اشهاره کهرد  :در دوره حکومهت ملهی دکتهر مصاد  ،از طهرف امپریا یسهم
مودودیتها فراواخ بود ،و اصرار دکتر مصد در حفظ سیاست «توازخ منفی» هاهین
مودودیتها را هم برای اردوگاه سوسیا یسم حفهظ کهرده بهود کهه مبهادا بهه حسهاب
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امتیاز دادخ به اردوگاه شر باشد ! و به هاین د یل هم وو اقتصاد مالکهت نهنهاخ
دشوار بود ! حتی هستانی ها پیشنهاد مرید نفت از ایراخ کردند و ی حاوهر نشهد بهه
نها نفت بفروشد !
موب ،نظا برماسته از انوالب ،مدعی مبارزه با امپریا یسم ،طبیعی بود که روابهط
گسترده ای با این طرف داشته باشد و ما عالقه مند بهودیم اگهر ایهن روابهط گسهترده
می شد ،خ وقت به تعایق دستاوردهای انوالب کاک می کرد ،ایهن بهاور مها بهود .بهه
هاین علت هم در دیدارهایااخ با قهای مُکار  ،در پیشهبرد ایهن سیاسهت  ،مشهوقش
بودیم .او هم هاهنهاخ در چهارچوب تهامین مصها ح و منهاب ایهراخ تهالش میکهرد و
گلهمندیهایی از طرف شوروی داشت که میلی با دست باز پیشنهادات ایشاخ را پذیرا
نیستند .
بازجو گفت :مُکر عضو حزب بود؟
گفتم :تها نجهایی کهه مهن مهی دانهم  ،او را بهه عنهواخ سهفیر ایهراخ در شهوروی
میشنامتم و مودوده مذاکرات ما هم در هاین قا بی بود که گفتم .
گفت  :حداقل هوادار حزب بوده است دیگر؟
گفتم :نه ،وگرنه با قای بهشتی هم صوبت کرد  ،پس او هم حداقل هوادار حهزب
بود؟! هیچ چنین چیزی نیست .ایشاخ ود شوروی  ،ود حب ور

ایرا است ،و هی

مثل دو انساخ با هم نشستیم صوبت کردیم  ،من از مواوعم دفهاد کهرد و او ههم از
مواوعش دفاد کرده است ،کتک کاری با هادیگر نکرده ایم .با قهای مُکر ههم هاهین
طور .منتها قای مُکر

قای بهشتی نبهود و یهک فهرد ملهی بهود .بها او ههم در هاهاخ

چارچوب صوبت کردیم.
گفت :می ور با شاا مواجه می کنم!
گفتم  :یعنی شاا قای مُکر را گرفتید ؟
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گفت :یعنی می مواهی ما جاسوس شوروی را نگیریم؟
گفتم :یعنی مُکر جاسوس شوروی بوده است؟
گفت :مود را به خ راه نزخ ! اگر جاسوس شوروی نبود ،پس چه روابطهی بها تهو
پیدا می کرد؟
گفتم :پس نهای دیگر هم که من به دیدارشاخ رفتها جاسوس یک جایی بوده اند !
یکی جاسوس مریکا بوده  ،یکهی جاسهوس انگلهیس بهوده ،یکهی جاسهوس شهوروی
بوده ...
گفت :حزب برای اینکه توجیهی برای ارتباطات دیگر مودش پیدا بکنهد ،ارتباطهاتش
را اینطور به جاهای دیگر گسترش می داد! مثال دیدار شاا با قهای منتظار از نظهر
ما پنهاخ نبوده است و ی یا شاا میمواستید فوه از قای منتظر یاد بگیرید؟
گفتم :نه ،هیچ وقهت ههم مها چنهین ادعهایی نکهردیم! قهای منتظار کهه فهرد دو
جاهوری اسالمی بوده  ،مشکالتااخ را با ایشاخ در میاخ میگذاشتیم که اگر میتوانهد
ما را از شر اینها  ،که به نا حزب ا لهی مزاحم ما می شوند ،مال

کند .یها بها قهای

هنشمی که در مجلس بود  ،میرفتیم صوبت میکردیم ،ارائه طریق مهی دادیهم کهه در
مجلس در زمینه مثال الیوه اروی روی بند(ج) و بند(د) صوبت کنید؛ چهرا اصهالحاتی
که می مواهید انجا بدهید ،اینجاها متوقف شده است؟ نظر ما ایهن چیزهها بهود :ارائهه
نظراتااخ  ،توویح نظراتاهاخ بهرای ایهن مسهائل  .قهای مُکار ههم سهفیر جاههوری
اسالمی در اتواد شوروی بود و طبعا ما عالقهمنهد بهودیم بهرای گسهترش روابهط بها
اتواد شوروی ارائه طریوی بکنیم .او نه جاسوس بود ،نه هوادار حزب بود ،هیچ کهدا
از اینها نبود.
بدین شکل معلو شد که قای مُکر را گرفتهاند و بعد هم کهه در بنهد سایشهگاه
یک دفعه او را دید  ،زیر چشم بند ،توی پلهها ایستاده بودکهه مهی مواسهتند ببرنهدش
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بازجویی یا مالقات  .نای دانم چه مدتی در زنداخ بهود و هی ظهاهرا دو سهه سها ی در
زنداخ بود.
مسئله ارتباطات چوخ گسترده بود ،واقعا مدت زیادی طول کشهید  .دربهاره شهع
مختلف ،شع سهگانهای که من مسئو یتش را داشتم ،نها حساسیت ویه ه ای نسهبت
به شعبه بازرسی و رسیدگی نشاخ میدادنهد و ایهن  ،بهه ایهن جههت بهود کهه ترکیه
اعضای این شعبه  ،عادتا خ کسانی بودند که از مهاجرت مده بودند ،رفوایی که هاه
شاخ عضو کایته مرکزی بودند .بجز صنبر محمدزا

،بویه که عبارت بودنهد از رفوها

حنومی ،یصد  ،فروغین و حسن رنئمپنن  ،هاهشاخ رفوایی بودنهد کهه از مههاجرت
مده بودند  .نسبت به این رفوا که از مهاجرت مده بودند ،اینها به شدت خ حساسیت
ارتباط با  KGBو جاسوس بودخ را داشتند! به وی ه نسبت به فروغین .
خ زمانی که من را توت شکنجه شدید قرار داده بودند ،یک پرسش این بود که :تو
مسئول شعبهای بودی که فروغین

نجا بود.

گفتم :موب ،فروغین باشد! مگر فروغین چه هست؟
گفت :فروغین مامور مخصو

! KGB

گفتم :به چه د یلی؟ چوخ او در شوروی زندگی می کرده  ،یکی از مسئو ین حزبهی
در شوروی بوده پس عضو  KGBاست؟
گفت :یعنی این را هم می مواهی پنهاخ کنی ؟ این را هم می مواهی منکر بشوی؟
گفتم :بله  ،من چنین شنامتی از فروغین ندار .
اینها به شدت نسبت به این رفوا حساس بودند و بعدها هم که با بویهه رفوها مواجهه
شد ه فروغین که نبود ،رفته بود ه به شهدت زیهر فشهار اتهها جاسوسهی بودنهد و
میلیهاشاخ هم پذیرفته بودند که «بله  ،زمانی که در شهوروی بهودیم  KGB ،بها مها
ارتباط برقرار کرد  » !...واقعا در نجا اینها به چه درد  KGBمی موردند!! یک ایرانهی
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در مسکو مثل یک ریگی است که شاا در اقیانوس اندامته باشید! نه بها کسهی ارتبهاط
دارد  ،نه کاری میتواند بکند.
به هر جهت ،حتی بعد از اینکه مدند ایراخ ،در مجاوعه سازماخ حزبهی مسهئو یتی
نداشتند ،اینها عادتا در کایسیوخها بودند .هیچ مسهئو یتی در شهبکه تشهکیالت حهزب
نداشتند .مثل هاین شعبه بازرسی و رسیدگی  ،شعبه کارگری و...
برای قایاخ توویح داد که :قا دالیل به وجود مدخ این شعبه ،چیزهایی بود کهه
قبال هم برای شاا گفته ا  ،به یک رشهته مشهکالتی کهه بهین رفوهای حزبهی بهه وجهود
می مد ،بایستی رسیدگی میشهد کهه مسئو ینشهاخ ناهی توانسهتند بهه ایهن مشهکالت
رسیدگی کنند .انتواداتی داشهتند کهه بایسهتی بهه انتواداتشهاخ پاسهخ داده و رسهیدگی
میشد .بو اینکه مواو حزب که در رهناودهای رهبری توسط مسئو ین تشکیالتی
به شبکه حزب برده می شود ،یا درست برده می شود ؟ یا اشتباه بهرده میشهود؟ و
توسیم کاری شده بهود .پهارهای از اعضهای ایهن شهعبه  ،صانبر محمادزا

و حسان

رنئمپنن مسئو یت داشتند که این امر رسیدگی را در شهرستاخها انجا بدهند (غیهراز
استاخ مراساخ و بخش شهرقی کهه خ قسهات را بهه فروغیان احا هه داده بهودیم) و
مشابه هاین شعبه بازرسی و رسیدگی  ،یک کایسیوخ بازرسی و رسیدگی در کایتهه
ایا تی تهراخ به وجود مده بود که مسئو ش یصد بهود و رفیهق مها حانومی ههم در
واق تنظیم کننده مجاوعه گزارشاتی بود که اینها از نواط مختلف می وردند  .کار این
شعبه هاین بود.
که اشاره کرد  :و هاه شاخ هم در ارتباط با  KGBبودنهد و گزارشاتشهاخ ههم در
اینجا منعکس می شد که خ وقت شاا اطالد پیدا میکردید و رابط با هیئت دبیراخ...
گفتم :باز که شاا عطف کردید به هااخ س االتی که ابتدا می کردید .
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گفت :بله ،بله ،شاا در جریاخ نبودی ،نها پنهانی مودشاخ با قهای کیانوری ایهن
کارها را میکردند!
این گونه ارتباطات  ،میلی برایشاخ اهایت داشت و طبعا میلی هم روی این مسائل
حساسیت نشاخ میدادند!
مسههئله بعههدی  ،مسههافرت هههای مههن بههود  .پرسشههی شههد کههه :شههاا در مجاوعههه
مسافرتهایی که به مارج از کشور داشتید  ،یک سفر به افاانستاخ داشتی!
گفتم :نه ،من یک سفر به شوروی داشتم و یک سهفر ههم بهه سهوریه و بنهاخ  ،بهه
دعوت ونیف حراوم  ،درباره مسائل فلسطین .
من را به سلول فرستاد و گفت :برو یک مودار روی این مسهئله فکهر کهن ! پاهایهت
هنوز زمم و زیلی است ،ما را به نجا نرساخ که دوباره متوسل بشویم به !...
من رفتم و در سلول پیش مود فکر کرد که اینها از کجا سفر من بهه افاانسهتاخ
را میدانند؟ چوخ من بود  ،فروغین بود و قرار بود که کیرمرث زیشننس هم باشد،
در فرودگاه گذرنامهه او نیامهد  ،چهوخ گفتنهد مشهابهت اسهای و ...و در نتیجهه مهن و
فروغین با هم رفتیم .فروغین هم که دستگیر نشده و رفته  ،پهس چهی عنهواخ شهده
است؟ پیش مود فکر کرد که اگر احیانا اینها یک مبهر مهوثوی داشهته باشهند و مهن
ناچار باشم درباره سفر افاانستاخ صوبت بکنم  ،چه سناریویی می تهواخ بهرای ایهن
مسئله تعیین کرد؟ بالفاصله به ذهنم رسید که مسئله تشکیل خ گردهاهایی ههواداراخ
صلح در کابل را مطرح بکنم که قای محمار اعتمان زا

 ،ملوه بهه (با آذین) کهه

مسئول «جاعیت هواداراخ صلح ایراخ» بود  ،مسافرتی به نجا کرد و بعهد ههم مهد و
شههرحی از خ را در مطبوعههات مههنعکس کههرد .بنههابراین چیههز پنهههانی نبههود  .مههن در
چارچوب هاین واقعه اشاره بکنم که بله ،از طرف حزب هم یک هیئت فرستاده شهد .و
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طبعا می توانم تنظیم بکنم که نجا چه دیدارهایی بها هیئهت ههای صهلح خ گردهاهایی
داشتم و...
موب ،خ ش را توریبا با هاین افکار سپری کرد  .فردای خ روز مسئله سفر به
افاانستاخ مجددا مطرح شد .طبعاً من نای توانستم پذیرای این مطل باشم  .نهواری را
گذاشتند که از کسی سوال شد :موب ،قهای عماریی از افاانسهتاخ چگونهه مراجعهت
کرد؟
صدای شنایی گفت :از هااخ طریوی که از شوروی رفته بود ،از هاهاخ طریهق ههم
مراجعت کرد.
موب ،صدای بهبا

هم کامال مشخص و شنا بود .اینکه چرا رفیق بهابا

ایهن

را گفته بود ،قاعدتاً بایستی زیر فشاری شدید بوده باشد که ناچهار شهده اسهت چنهین
صوبتی بکند! این مووود برای من میلی هم مسئله زاردهندهای نبود ،نوهدر کهه خ
مسئله مربوط به دو حزب ا لهی برای من اهایت داشت و واقعها میلهی فشهار روی خ
دید ! چوخ نای مواستم برای کسانی که واقعا با نیت مدمت به انوالب  ،و ی از کانهال
حب ور

ایارا میمواسهتند عاهل کننهد ،بیخهود درد سهر ایجهاد کهنم و با نتیجهه

مواومت کرد و کتک زیادی مورد  ،ایهن مسهئله افاانسهتاخ اینوهدر اهایهت نداشهت.
نهایت خهم ،هااخ سناریویی را که در ذهنم ماده کرده بود بیاخ می کرد .
موب ،پذیرفتم و گفتم :بله  ،در هااخ چارچوب که بهرای مسهئله صهلح گردهاهایی
بود و با توجه به نا رامیهای جدی که در افاانستاخ بود و مهی توانسهت تهاثیرات نها
مطلوبی در کشور ما هم به بار بیاورد  ،ما فکر کردیم شرکتااخ در نجا می توانهد در
چگونگی سیاسهتگذاریهای دو هت افاانسهتاخ  ،در زمینهه نا رامیههایی کهه در نجها
هست ،تاثیرات ارزنده ای داشته باشد .وان اینکه میتوانستیم از هیئت ههای طرفهدار
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صلوی که در خ گردهاایی شرکت کرده بودند ،برای تووق صلح در افاانستاخ کاهک
بگیریم.
من در چارچوب هاین سناریویی که تنظیم کرده بود  ،سفر به افاانستاخ را بیاخ
کرد  .مسافرت به افاانستاخ میتوانست از طریق هااخ مرز ایراخ انجا بگیهرد  ،و هی
با حساسیتی که جاهوری اسالمی نسبت به ووه افاانسهتاخ داشهت ،طبیعتها حهزب
نایتوانست این کار را بکند و ذا من به اتفا فروغین بهه اتهریش پهرواز کهردیم  ،از
اتریش به ااخ  ،از ااخ به ااخ دموکراتیک رفتیم و از نجا بهه اتوهاد شهوروی و
از مسکو به ازبکستاخ و از نجا به کابل رفتیم.
و ابرالحسان خطیاب را کهه هاراههیاش

در فرودگاه کابل ما قهای اعتمان زا

میکرد دیدیم .نها برای سوار شدخ عجله داشتند و صوبت زیادی بین مها رد و بهدل
نشد؛ و ی به هر حال نها ما را دیدند  .بیاخ این مطا

از این نظر برایم اهایت دارد ه

و خ موق هم اهایت داشت ه که روشن شود چه کسانی از رفتن مهن بهه افاانسهتاخ
اطالد پیدا کردهاند و او ین پرسشی که در این مهورد شهد و ذههن مهن بهه ایهن مطله
معطوف شد که «چه کسانی می دانسهتند؟» یهک موهدار ههم ذههنم رفهت بهه خ دیهدار
فرودگاهی  .اما با نواری که گذاشته شد  ،متوجه شد که از طریهق رفیواهاخ بهابا
این مسئله علنی شده است.
به هر حال در افاانستاخ ما برنامهه ویه های داشهتیم  .و هی نههه کهه مربهوط بهه
بازجوییها بود  ،من در چارچوب هاین دیدارهایی که در جریهاخ گردهاهایی صهلح و
سخنرانی هایی که در نجا بود  ،بیاخ کرد .
ناگفته نگذار که اینها اقال سهه یها چههار بهار دیگهر ایهن بهازجویی دربهاره سهفر
افاانستاخ را مطرح کردند و هر بار هم به صورت کتبهی از مهن مهی مواسهتند ایهن را
بنویسم .من ش ها بیدار میماند و نهه را کهه در مرحلهه اول گفتهه بهود  ،پهلهوی
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مود تکرار میکرد  .باور کنید «واو» خ نایافتاد! برای اینکه اصل قضهیه را پنههاخ
نگه دار  ،نهه پردامته بود

نهناخ در ذهنم تکهرار مهی کهرد کهه ههیچ تفهاوتی بها

صوبتهای قبلی نداشت!
 در این دوران شکنجه تان میکردند؟

 مرحله او ش شکنجه بود ،وقتی کهه پهذیرای رفهتن بهه افاانسهتاخ شهد  ،نهه ،دیگهر
شکنجه نبود .چیزی که بود ،این که نها باور نایکردند! برای من حیرت ور بهود کهه
چرا تکرار می کنند! این سناریویی که من دار می گهویم ،میلهی طبیعهی اسهت ،میلهی
میلی طبیعی است! و فروغین هم اینجا نیست که نویر این را بیهاخ بکنهد .حتهی اگهر
کسی از سفر من به افاانستاخ مطل می بود ،نایدانست چه اتفاقاتی نجا افتاده است!
چوخ در مراجعت از افاانستاخ گزارش نهه که در نجا رخ داد ،نهه در هیئهت دبیهراخ
مطرح شد و نه در هیئت سیاسهی .بهه علهت اینکهه قهای کیانوری بهه مهن گفهت کهه
فروغین گزارش دقیق خ را داده است و نیازی نیست که مطرح شود.

 خوب ،پس احتمال دارد رفیق کیا این اطالعات را داده باشد؟!

 هاهناخ در ذهن مهن بهود کهه چهه گیهری در تووهیواتی کهه مهن راجه بهه سهفر
افاانستاخ میدهم وجود دارد؟ مدت ها این طول کشید  .فواصلش هم بالفاصهله نبهود.
بعد از مدتی می مدند دوباره افاانستاخ را مطرح می کردند  .یعنی دقیوها میمواسهتند
ببینند در تکرار این مطل

یا مطایی  ،چیز تازهای در خ هست یا نه؟ و مهن هاهنهاخ

در ذهنم این را داشتم  .چوخ می دانستم این چیزی نیست کهه نهها بهه راحتهی از خ
بگذرند و میلی هم حساسیت دارند.
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تا زمانی که سرانجا به من گفتند :حاوری مواجه بشوی؟
گفتم :بله ،و ی با چه کسی؟
گفتند :بعداً متوجه مواهی شد .
گفتم :بله ،با هر کسی حاور هستم ،چهوخ مهن عهین واقه را بیهاخ کهردها و ههر
چیزی که مالف خ گفته شود  ،من تکذی می کنم.
بر پایه این امر  ،من را با رفیق کینوری مواجه کردند  .هر دو چشهمبند داشهتیم .
او روی یک صند ی و من روی صند ی دیگر ،موابل او .و تعدادی بازجو در اطراف مها
بودند .
جریاخ این بازجویی را  ،با توجه به اینکه یکی از مراحل حساس پرونهده مهن بهود،
امیدوار در جلسه ینده برای شاا توویح بدهم.
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 جلسه دیگری را برای «تاریخ شفاهی چپ» در خدمت شما هستیم.
در دو جلسه قبل  ،شما برخی حوادثی که پس از دستگیری اتفاق افتاد و ماجرای سفر
به افلانستان را ذکر کردید و نحوه لو رفتن این قضیه را خواستید بگویید که به اینجـا

رسیدیم ...

 بله ،چوخ هازماخ یا کای پیش از حرکهت مهن بهرای سهفر بهه افاانسهتاخ  ،اجهالس
هواداراخ صلح در کابل برگزار می شد و از ایراخ هم قای اعتمن زا

هاراه یکهی از

رفوایااخ به عنواخ ناایندگاخ «جاعیت هواداراخ صهلح ایهراخ» علنها و رسهاا و اعهال
شده ،حرکت کردند و به کابل رفتند .من هاین مووود را د یل رفهتن مهود بهه کابهل
بیاخ کرد .
جلسات متعددی هم که ایهن بهازجویی تکهرار شهد ،مهن دربهاره چگهونگی نشسهت
هواداراخ صلح در کابل  ،سخنرانیهایی که تاامش سامته و پردامتة مود بود بیهاخ
کرد و میلی هم سعی می کرد که در این جلسات  ،هیچ تفاوتی در گفته ههایم ایجهاد
نشده باشد و برایم میلی حیرت ور بود که اینها چه اصراری در تکرار این بهازجویی
دارند؟! احساس کرد یک جایی کار می نگد .اینها چه حدسی می زننهد؟ چیهزی جهایی
مالف گفتة من گفته شده است؟
به هر حال در پایاخ  ،مرین باری که مجددا درباره هاین مسئله از من بهازجویی
به عال وردند و من هم هاهاخ پاسهخ ههای قبلهیا را ارائهه داد  ،بهه مهن گفتنهد کهه
حاوری مواجه بکنیم؟
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گفتم :بله با هر کسی باشد من حاور مواجه شو ! چوخ عین حویوهت را گفهتم و
حاال نای دانم چه کسی می مواهد با من مواجه شود؟ فروغین را بیاورید که مهن بها
او صوبت کنم.
طرف مندید و گفت  :منظورتاخ خ جاسوس فراری است؟!
که میال من دیگر کامال راحت شد که به هر حهال فروغیان رفتهه اسهت؛ بنهابراین
جزئیات دیدارهایی را که من نجا داشهتم ،ناهی تواننهد از بهازجویی کسهی بهرای مهن
بیاورند  .به هر حال من را به یکی از اتا های بازجویی بردند .میزی بود ،میز موهابلی
هم بود که یک نفر دیگر هم نجها نشسهته بهود و مهن ههم ایهن طهرف نشسهته بهود .
احساس کرد عالوه بر بازجوهای معاو ی که هایشه با من بودند ،تعداد دیگهری ههم
حضور دارند .موب ،با توجه به داشتن چشم بند ،طبعا من نای توانستم دقیوها بفهاهم
که صونه چگونه است و چند نفر هستند؟ و چه کسی موابل مهن هسهت؟ کسهی را کهه
می مواهند با من مواجه بدهند کیست؟ یکی از بازجوها -که بازجوی من نبهود و بعهد
فهاید که بازجوی قای کینوری است و به او می گفتند قا مجتبی -اظهار کرد:
قای عمریی! شاا مطا بی درباره سفرتاخ به افاانستاخ گفتهاید ،قهای کیانوری
نها را تایید نای کند و اصهال چگهونگی ترتیه داده شهدخ ایهن سهفر را ایشهاخ طهور
دیگری بیاخ می کند .جز خ چیزی است که شاا اظههار مهی کنیهد! در ایهن مهورد چهه
میگویید؟
گفتم :موب قای کینوری بگویند سفر چگونه انجا گرفتهه کهه مهالف خ چیهزی
است که من اظهار میکنم؟!
صدای بازجو بلند شد که :شاا اظهار کردهایهد کهه از طهرف حهزب ماموریهت پیهدا
کردید که به افاانستاخ سفر داشته باشهید؛ و هی قهای کیانوری اظههار بهی اطالعهی
میکنند!
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ا بته با توجه به این که من به ههیچ وجهه جزئیهات دیهدارهایم را در افاانسهتاخ در
هیئت سیاسی نگفته بود  ،در اینجا هم خ دیدارهایم را درز گرفتم  .چوخ من واقعا در
افاانستاخ در جلسات صلح شرکت نکهرد  .مهن بها ببار کنیمال ،بها دالطن علای
کشتمند  ،با وجیب  ،با مسئو ین تشکیالتی «حزب دموکراتیک ملق» محماد زهیار و
وریمحمدوری هم دیدار داشتم .مشکالتی که بین دوسهتاخ «ملهق» و «پهرچم» در نجها
بود مطرح شده و کارمن اساسا رف حساسیتها بین این دو جناح در دروخ خ حزب
بود.
و موب ،وقتی که دید من این جزئیات را با قای کینوری در میاخ نگذاشهته ا و
حاال هم که فروغین حضور ندارد ،بنابراین مهن مهی تهوانم از بیهاخ خ مطله طفهره
برو و هاهناخ روی برگزاری مراسم و گردهاایی هواداراخ صلح تکیه کنم .
من اشاره کرد به اینکه :ببینید ،اوال نای دانم از هیئت سیاسهی چهه کسهانی دقیوها
جزئیات سفر من به افاانستاخ را اطالد دارند و ی به هر حال رفتن مهن بهه افاانسهتاخ
بر اساس ماموریتی بود که از جان شخص کین به من داده شد!

 چرا دکتر کیانوری آن اعتراف واژگونه را کرد؟ لزوم خاصی داشت؟

■ این هااخ مطلبی است که تاا مدت خ ش در سلول انفرادی ،ذهن من را مشاول
کرده بود که چرا؟ چرا منکر این مطل شد؟ او هم مثل من میتوانست تهوجیهی بهرای
این مسئله بکند.
یک عذاب وجدانی من پیدا کرده بود ! یعنی این در ذهن مهن قهرار گرفتهه بهود کهه
موب ،کین به علت حساسیت جاهوری اسالمی نسبت به افاانستاخ نخواسته است کهه
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این مطل را بیاخ کند و با نتیجه مودش را نسبت به این مطل بی اطهالد گرفتهه و بهه
این ترتی

توویوی که من میدهم ،برای او دارد گرفتاری ایجاد میکند!

از جان دیگر ،به ماطر خ صوبتی که بهبا

کرده بود ،من نایتوانسهتم منکهر

قضیه بشو  .او صریوا گفته بود که مرا در بر ین دیده است ،و اینکه از کجا مهده بهه
کجا رفتها  .یا کین نایتوانست مثل من یک توجیهی بهرای ایهن سهفر درسهت بکنهد؟!
نهایتش این بود که می گفت بله من ماموریت داشتم برو مسائل و امتالفهات درونهی
«حزب دموکراتیک ملق افاانستاخ» را حل بکنم .یعنی چنداخ اتفا ماصی نای افتاد.
دادگاهی در تابستاخ  1364برای من ترتی دادند! ظاهر قضیه ایهن بهود کهه قهای
کینوری  ،من و مهد پرور را متفوا مواکاه میکنند؛ و ی به واق در ایهن دادگهاه ،
قای پرور کاک دادستاخ بود! و در بعضی موارد هم بها کاهال تاسهف  ،پاسهخهای
قای کینوری انطباقی با پاسخهای من نداشهت! اینجها بهود کهه مسهئله مسهافرت بهه
افاانستاخ مطرح شد.
قای ویر از من پرسید :درباره سفرتاخ به افاانستاخ بگویید!
من هااخ داستانی را که در بازجویی گفته بود تکرار کرد .
ویر از رفیق ما کینوری پرسید :شاا نظرتاخ چی هست قای کینوری ؟
ایشاخ اظهار کرد« :ما ،رفیق عمریی و فروغین را به افاانستاخ فرسهتاده بهودیم،
ا بته در راس هیئت  ،رفیق ما عمریی بودند و ی ماموریت اصهلی را فروغیان انجها
میداد که رفیق عمریی از خ اطالعی نداشت!»
از بدو بازگشت رفوای مهاجر به ایراخ ،روی مسئله اتها جاسوسی و ارتباطی کهه
میتواند شائبهای در خ باشد ،بو های زیادی شد و با نتیجه رفوا تعهد کهرده بودنهد
که چیزی عالوه بر فعا یت سیاسی حهزب -کهه علنها اعهال مهیکنیم و هاهة شهعارها،
مواو و حرکت هاماخ در چارچوب خ است -نباید باشد!
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واقعیتش ،جز فشارهای جانکهاه بازجویهاخ ،ههیچ چیهز دیگهری توجیهه کننهده ایهن
بیصداقتی نیست!
به گااخ من ،در هیئت دبیراخ و هیئت سیاسی ،هیچ یک از رفوای مها از ایهن مطله
مطل نبودند .یعنی رفوا حجر  ،شلترکی ،بنررزا
نداشتند! احیانا یا بهبا

 ،کیمنش ،ذوالقدی ،مسلاا اطهالد

یا جراوشیر اطالد داشتند یها نداشهتند ،خ را مهن ناهیدانم

و ی هیچ وقت در جلسات رسای ما در هیئت دبیراخ یا هیئت سیاسی ،چنین چیزههایی
مطرح نشده بهود؛ تها نجها کهه حتهی بهه گهزارش افاانسهتاخ کهه مربهوط بهه «حهزب
دموکراتیک ملق افاانستاخ»  ،دیدار با ببر کنیمل و دلطنوعلی کشتمند بود ،اظههار
بینیازی شد که «نه  ،زومی ندارد! » پهس اگهر زومهی نهدارد چهرا مهن را فرسهتادید
افاانستاخ؟
این س ا ی بود که هااخ موق در ذهن من منعکس شد .این چه تشریفاتی بود ؟ یا
فوط می مواستیم «برادر بزرگی» مودماخ را به نها ثابت کنیم؟ یا نه ،واقعا وهرورت
داشت من چنین دوری را از اتریش و ااخ دموکراتیک و مسکو و تاشکند  ...بزنم؟
به هر جهت  ،فردای خ روز دوباره من را به اتا شکنجه بردند  ...واقعا عجیه و
حیرت ور است! یکی از جنبه های ماصی که در این بازجوها دیهده میشهد و معلهو
نبود که واقعا تظاهر است یا ریشه واقعهی در معتوهدات نهها دارد ،ایهن بهود کهه ههر
جلسهای که من را به اتا شکنجه میبردند و روی تختخواب می بستند ،پهیش از ایهن
که او ین وربه را کف پای من بزنند  ،هر دو بازجو دست به دعا بر میداشتند و بلنهد
میگفتند «پروردگارا تو گواهی ما برای عظات اسال  » ...و با هاین نوا وهربة شهال
وارد می شد! اصال برای من حیرت ور بود که این چه اعتوادی است؟! یا واقعها فکهر
میکند با این وربه شال  ،درهای بهشت به رویش باز می شهود؟ در ماهز نهها چهه
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موانده بودند؟ چه گفته بودند؟ واقعا نها فکر میکردند با کسهی روبههرو هسهتند کهه
ود دین است  ،نا مسلااخ است ،باید زدش ،باید کشتش...؟
من خ وظه واقعا به یاد هاین پاسدارها  ،هاین جواخ ههایی مهی افتهاد کهه روی
مین میفرستادندشاخ و اینها میرفتند به جبهه ،میرفتند روی مین و جاخ میبامتنهد !
بگذریم از این که فرزنداخ هیچ کدا از این قایاخ ،جزو کسهانی نبودنهد کهه بایهد روی
مین بروند و به درجه شهادت نایل شوند! میلی عجیه اسهت! قایهاخ در ماشهینهای
ود گلو ه  ،با بیشترین پاسدار و موافظ  ،مودشاخ را نگه می دارند ،و نهنهاخ مهود
را موافظت و مراقبت می کنند و ی شهادت را فوط برای دیگراخ میمواهند! افتخار! به
چه افتخاری نایل شدند؟!
و ی به هر جهت  ،نهه که توجه من را جل کرد این بود .واقعا نها «ملهو

» بهه

خ بدهم؟! نا «ایااخ» به خ بدهم؟! به هر حال اینها چناخ شست و شوی مازی شهده
بودند که فکر میکردند هر قدر مشن تر رفتار کنند  ،هر قدر وربات را شهدیدتر ،ههر
قدر تعداد شال ها را بیشتر بزنند ،ثواب بیشتری میبرند! ذکر حاالت این شکنجهگرها
به گااخ من نیاز به یک روانکاوی وی ه دارد! یهک نظها مهذهبی  ،یهک حکومهت دینهی،
متو یاخ دینی که ابزار قدرت حکومت را در دست میگیرند ،چگونه از ایهن ایهدئو ویی
نهایت سوء استفاده را برای پیشبرد نظرات مودشاخ میکنند؟! قربانی می کنند؟!
من واقعا از شاا میپرسم کجا میتواند راسهتی و صهداقت در ایهن مطله وجهود
داشته باشد که قربانی زیر دستت را این قدر بزنی تها مجبهورش بکنهی خ چیهزی کهه
میمواهی بگوید؟! این دیگر کشف حویوت نیست! به مصو

این که شاا امروز مطل

هستید که نه از طریق شکنجه جسای ،نه از طریهق فشهار روانهی نایشهود حوهایق را
کشف کرد! کاا اینکه در یکی از اصول قانوخ اساسی جاهوری اسالمی تصهریح شهده
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است که هیچ اعترافی را به زور فشار نای شود گرفهت! و اگهر کسهی گرفهت  ،مرتکه
جر شده و بایستی به عنواخ مجر مواکاه بشود.
من هاواره خ زماخ به مود اینها میگفتم  ،ما را به اتها مخا فت با قانوخ اساسی
و نور قانوخ اساسی به مواکاه کشیدید و حهال نکهه مها در چهارچوب قهانوخ کهار
کردیم و این شاا هستید که قوانین مودتاخ را گدمال کردید! فوط و فوط برای اینکه به
خ هدفی که دارید ،و خ متهم کردخ قربانیانتاخ به شدیدترین جرایم اسهت برسهید تها
بهره برداریهای مودتاخ را بکنید .یکی این که با جاخ اینها بازی می کنید ،دیگر اینکهه
از واظ سیاسی میمواهید تبلیاات وی های علیه اینها بکنید.
ناگفته نگذار که پس از چند جلسه بهازجویی او یهه و اعاهال شهکنجه  ،دیگهر بهاال
رفتن از پله ها و رسیدخ به بند شش که سلول مهن در خ بنهد بهود  ،بها خ پاههای بهه
شدت مجروح  ،مودور نبود  .ذا مرا به بند یک منتول کردند و در سلو ی قرار دادند که
به اتا شکنجه نزدیک باشد !
در اتا شکنجه ،بدوخ این که س ال ماصی بکنند  ،شرود کردند بهه زدخ مهن! مهن
گفتم چرا می زنید مر؟ من چه جوابی باید به شاا بدهم ؟ گفت که «میمواهیم حا هت
را بگیریم! »
شاا ببینید! وقتی مهم ترین مسائل سیاسی مالکت در معهرط بهازجویی هسهت و
مشنترین شیوههای اعتراف گیری دارد انجا می گیرد ،قای بازجو اظهار میکند که
می مواهم حا ت را بگیر !! یعنی چه فرهنگی اینها داشتند؟ یک مشت اپن برای تشکیل
پرونده برای یک حزب سیاسهی جهدی بها تاریخههه مفهروط و معهین ،اجیهر شهده و
سرنوشت حزب در دست این قایاخ قرار گرفته است!
به هر جهت ،خ ش هم مثل ش های دیگر ،پایی که غر در موخ بود  ،با اظههار
موبت بازجوها! با ساو وخ شست و شو و پانسااخ شد و بهاز مطهابق معاهول درجها
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زدخ  ،برای این که نایدانم  ،تسکین پیدا کند یا ...اصال امکهاخ ایسهتادخ روی خ پاهها
نبود! هاین قدر بگویم که دیگر وو پای من طوری شده بود که من از اتها شهکنجه
روی پا نایتوانستم برو  .بعد از شهکنجه ،دیگهر دسهت مهن را روی دوش مودشهاخ
میاندامتند ،وزخ من روی نها و را

را من را میرساندند به سلول و میاندامتنهد

نجا و می رفتند .دیگر کم کم کار به جایی رسید که من نایتوانسهتم کهف پاههایم را
زمین بگذار و به ناچار چهار دست و پا  ،با زانوانی که روی زمین می گذاشهتم ،را
را حرکت میکرد تا مود را به سلول برسانم!
موب ،به این ترتی به نظر من میرسید که ماجرای افاانستاخ پایاخ گرفتهه اسهت،
چوخ دیگر نیامدند .یک رشته پرسشهای دیگهری را مطهرح کردنهد کهه بهه گاهاخ مهن
بیشتر جنبه استراحت دادخ به من بود؛ یعنی نیازی نبهود کهه مهن را بهه اتها شهکنجه
ببرند  ،می مدند راج به فالخ کس س ال میکردند که مثال :
چه تعداد از رفوای حزبی را شاا میشناسید؟
گفتم :کسی که در روابط عاومی کار میکند  ،اصال با تشکیالت سهرو کهار نهدارد،
من هاه روابطم با کسانی بود که اشاره کرد  .با «حزب ملت ایهراخ» ،قهای اییارش
فروهر ،با قای منتظر  ،بها قهای طنلقانوی ،بها قهای مهنهدس بنزیگان  ،بها قهای
بجنری

 .یک یکِ هاین کسانی که با نها دیدارهای علنی داشتم.

مطرح کردند که :با ناایندگاخ مجلس؟
گفتم :با ناایندگانی که تواوا میکردیم و امکاخ دیدار پیش می مد ،بله.
ه با اقلیتها؟
ه بله ،با اقلیت های ارمنی ،سوری ،ناایندگاخ زرتشتی ...
ه چگونه؟
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ه چگونه ندارد ...به هر حال یک راهی پیدا میشد .مثال برای ارتباط با نکهه ارمنهی
بود ،از گنگیک استفاده میکردیم و گنگیک میرفت معرفی میکرد .با بیتاوشانون کهه
نااینده سوریها بود ،بله دیدارهایی داشتم.
حتی یک بار من را بردند و با بیتاوشنون مواجهه دادند!...

 او را هم دستگیر کرده بودند؟

 بله او را هم دستگیر کرده بودند!

 بدون این که مصونیت نمایندگی اش را رعایت کرده باشند؟!



«مصونیت پار اانی»؟ به شومی شهبیهتر اسهت! منه ههایی کهه در اصهول قهانوخ

اساسی وجود دارد که «ظرف  48ساعت پس از بازداشت بایستی تکلیف شاا روشهن
و اتها شاا معلو شود ،قرار بازداشت صادر بشود یا اینکهه زاد بشهوید» ،یها فهالخ
اصل «هر گونه فشار را من کرده اسهت» ،یها «اعترافهاتی کهه بهه زور شهکنجه گرفتهه
میشود اصال اعتبار ندارد» و ...اینها در قانوخ اساسی جاهوری اسالمی شهعر اسهت!
واقعا شبیه طنز است و نباید خ را جدی گرفت!
ببینید تا مبانی دموکراتیک در کشوری نهادینه نشده باشد ،یعنی حوو افراد واقعها
به رسایت شنامته نشده باشد ،باور مرد و باور حاکایتها این نباشد کهه ایهن حهق
شهروند است و بایستی رعایت شود و اگر رعایت نشود تخطی کننهده مجهر اسهت و
بایستی موکو شود؛ تا وقتی این روند طی نشود ،اینها کلااتی اسهت کهه صهرفاً روی
کاغذ نوشته شده است!
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ا بته شدت و وعف قانوخ شهکنی و نوهر حوهو مهرد  ،بهه عوامهل دیگهری نیهز
مربوط میشود ،از جاله منهاف طبوهاتی ،رقابتههای دروخ حکومهت ،نوهش نیروههای
مارجی و ...
موب ،اصرار داشتند که بیتاوشنون هم عضو حزب است .گفهتم :نهه قها  ،مهن در
چارچوب دیدارهایی که روابط عاومی با شخصیتهای جاهوری اسالمی میکهرد  ،از
جاله سراغ ناایندههای مجلس هم میرفتم  .قای اوشنون هم یکی از این افراد بود.
شبی باز من را بردند اتا بازجویی و نشستم روی صند ی و متوجه شد که بلهه،
بیتاوشنون هم نجا نشسته است!
موب ،واقعیت این است که او هم عضو حزب و فردی معتود بود و مهدتی فوهط بها
من ارتباط داشت ،که بعد به او توصیه کرد و به تشکیالت هم گفتم کهه«بها توجهه بهه
رفت و مدهای علنی که من دار و مانه ا هم توت نظر است ،اصال درست نیست که
بیتاوشنون ارتباطش با من باشد .درست است که من باید اطالعاتی درباره مجلهس و
این که چه کسی در مط فالخ اسهت یها دربهاره فهالخ الیوهه چطهور رای میهنهد؟ و...
داشته باشم ،و ی بهتر اسهت کهه کهس دیگهری ایهن کهار را بکنهد » .و بهه هاهین علهت
ارتباطش با من قط شد و در ارتباط با کس دیگری قرار گرفت .
اما یک ش تلفن زنگ زد ،یکدفعه دید کهه صهدای بیتاوشانون میگویهد «اسهتاد،
اما مراب کرد! » مود را به نشنامتن زد و گفتم جنابعا ی؟ گفت :استاد ،ما ناایندهها
امروز رفته بودیم جااراخ درباره زمینهای شهری ( ،یهک اصهطالح ماصهی بهود ،خ
مسئله بند «ج» و «د» میمواست اصالحات اروی انجها بگیهرد) مها در مجلهس تاها
زمینههایش را فراهم کرده بودیم ،اما مراب کرد و گفت «نه»!
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ا بته من میدانستم که این صهداها شهنود و وهبط میشهود  ،گفهتم «مسهلاا امها
صالح دیده است! بعدا شاا هم متوجه مواهید شد! » و گوشی را گذاشهتم بهرای اینکهه
دیگر بیشتر از این حرفها نزند.
موب ،من مطائن بود که این یکی از مواردی است کهه از مهن بهازجویی مواهنهد
کرد .ظاهرا از بیتاوشنون این بازجویی را به عال ورده و پیرمرد را اذیتش هم کرده
بودند ! بیتاوشنون بیااری قند داشت و شنید

خ ایا میلی میلی سهختی کشهید! بهه

هاین علت هم بعد از این که از زنداخ بیروخ مد ،به یک سال نکشید که فوت کرد.
خ ش بازجویی ،بیتاوشنون به من گفت  :یا شاا از من س ال کردیهد کهه کهدا
یک از ناایندهها در مط اما هستند ،کدا نیستند؟ یا من هرگز در این زمینه بهه شهاا
جوابی داد ؟
گفتم :اصال ،اصال من به یاد ندار چنین س ا ی از شاا پرسیده باشم.
گفت :منظور این است که یا من اطالعی درباره نهه در دروخ مجلس میگذشت
به شاا دادها ؟
گفتم  :قرار هم نبود چنین کاری بکنید ،مهن اگهر شهاا را مهی دیهد  ،مهی مواسهتم
مواو حزب را برای شاا توویح بدهم ،بگویم که حب ور

ایرا دربهاره مواوه

جاهوری اسالمی نظرش چیست؟ چنانکه با سایر نااینهدگاخ ههم چنهین صهوبتهایی
میکرد و چنین دیدارهایی داشتم.
موب ،میگذشت! دیگر از بابت این نود دیدارها کتک و شال در کار نبود!

 نوار را برای شما پخش نکردند؟



نخیر.
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 آن صحبتی که با بیتاوشانا داشتید چه تاریخی بود؟

 دقیوا نایدانم.

 قبل از سال  ۱۳۶۰بود؟



نه ،تصور این است که بعد از سال  1360بود .یعنی مربوط به زمانی می شود که

من احساس میکنم مانه توت نظر است ،یعنی اقدامات تعویبی و مراقبتی شرود شهده
و طبعا بایستی بعد از فروردین  1360باشد.
اصرار داشتند که قای پرویب شهرینی را من به عنواخ عضو حزب معرفی کنم.
گفتم :نه ،ایشاخ عضو حزب نبودند .ا بته سابوه حزبی ایشاخ به سهال ههای 1320
و  30مربوط میشود و ی بعد از خ دیگر  ...بله من ایشاخ را دیدها  ،حتهی ایشهاخ بهه
دفتر حزب هم مدند ،مثل تودهای های قدیای و میلی کسهاخ دیگهری کهه می مدنهد و
میرفتند ،اما ا زاما هاة اینها عضو حزب نبودند.
به من گفتند که قای جراوشیر اظههار کهرده اسهت کهه «ارتبهاط شاهرینی را بهه
عمریی دادیم»
گفتم :به هاین علت است دیگر! منظور هاین فظ «ارتباط» است کهه کهار را مهراب
می کند .ایشاخ مراجعه کرده و به او گفته شده که مسهئول روابهط عاهومی مها فالنهی
است .کسانی که عضو حزب هستند بله ،بایستی بها تشهکیالت مربهوط باشهند .ایشهاخ
مراجعه و در مواست دیدار کرده و به او گفته اند که قای عمریی با بسهیاری کسهاخ
غیر حزبی دیدار میکند ،میلی موب است که با شاا ههم ارتبهاط داشهته باشهد .گهاهی
وقت ها در شعبه پ وهش ما درباره موزش و پرورش  ،کنکور ،مدارس ،دانشهگاه هها
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و  ...بو هایی هست ،چودر موب است که اگر شاا نظراتی داشته باشید ،ما از طریهق
روابط عاومی بتوانیم از وجودتاخ استفاده بکنیم.
 آقای جوانشیر دستگیر شده بود؟



اینها س االتی است که پشت سر هم می مد .من  ،من باب مثال این مهورد را بیهاخ

کرد و بدوخ تردید مسئله شهرینی بعد از اردیبهشت مطرح میشود .نههه کهه قبهل
از دستگیری گروه دو مطرح شد  ،ذکرش اهایت دارد!
فکر میکنم در اسفند ماه بود .در خ ایامی که میلی فشارها زیاد شده بود .عکسی
را وردند به من نشاخ دادند .دید مهد پرور است .میلی اذیت شد ! چهوخ امیهد
به این بود که هنوز سازماخ مخفیماخ هست .نهایی را که علنهی بودنهد گرفتهه انهد و
سازماخ مخفی سر جایش هست! بعد یک وظه به ذهنم مد که موب ،پرور دوبار با
اینها مواجه شده است ،صرف نظر از زنداخ زماخ شاهش  ،یهک بهار بهه مهاطر هاهاخ
داستاخ که یک نفر را گرفته بودند ...و نجا هم مسلاا او را شناسایی کردند ،اسهامی ،
مشخصات  ،عکس  ...بنابراین از نجا این سهابوه وجهود دارد .و هی ایهن کهه موقعیهت
تشکیالتی او چی هست ،قاعدتا باید برای اینها اهایت داشته باشد کهه میهاخ ایهن هاهه
افراد ،عکس او را وردند به من نشاخ دادند!
من اول گفتم  :به نظر

شنا می رسد و ی شنای دور است ،نزدیک نیست.

گفتند :فکر کن!
گفتم :هاخ! فکر می کنم من سال  1350یا  51ایشاخ را دیده ا  .در زنداخ شااره 2
قصر و موکومیت سبکی هم داشت و به هاین علهت مهدت کوتهاهی پهلهوی مها بهود و
رفت.
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یکی از ش های دیگری که من را به اتا شکنجه بردنهد ،مسهئله میلهی حهادی را
مطرح کردند! یکدفعه وسط ورباتی که می زد به من گفت :خسرو را میشناسی؟
گفتم :خسرو؟ نه من خسرو را نای شناسم.
و فهاید که درباره سازماخ مخفی در حهال انجها کارههایی هسهتند .اطالعهات و
گاهیهایی دارند .از کجا ؟ توسط چه کسی؟ چگونه؟
یکی از ش ها بازجو میلی مشن و میلی عجوالنه من را از سلول کشهاخ کشهاخ
برد ،مشابه هااخ شبی که س ا ی درباره هاسر اما مطرح کرد  .فهاید باز ههم یکهی
از خ حرف های عجی و غری را می مواهد مطرح کند که این طهور عجلهه دارد مهرا
برای شال و دستبند به شکنجهگاه برساند! مالصه رسیده و نرسیده من را اندامتنهد
نجا و مواباندند :هر نهه درباره ستاد کودتا میدانی بیاخ کن!
گفتم :کودتای کجا؟
گفت :کودتایی که حب ور

می مواست بکند!

گفتم :حزب میمواست کودتا بکند؟
گفت :مودت را به خ راه نزخ! تو مودت عضو ستاد کودتا بودی!
گفتمِ :ا  ،پس ما ستاد هم داشتیم؟!
هااخ فظ کثیف هایشگی را گفت :پفیوز! تو عضو ستاد بودی ،ده نفر عضو سهتاد
بودید ،هاهتاخ هم نظامی بودید ،چرا که کار نظامی می مواستید انجا بدهیهد! امشه
جنازهات را از اتا میبریم بیروخ یا اینکه میگویی!
گفتم :یک مودار فکر بکنید ،مگر میشود حزبی دارای خ مووه سیاسهی باشهد و
عکس خ عال کند؟! اصال رییم هیهی ،مود اعضای حزب به رهبری حزب چی جواب
میدهند؟ رهبری تصایم بگیرد که ما یک ماه دیگر میمواهیم کودتا بکنهیم! مهر ایهن
افرادی که با مسائل «مط مردمی و ود امپریا یستی اما »« ،نیروهایی که در حاکایت
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هستند ،عده ای روشن بین هستند ،عدهای  » ...شنا شده و با این موزشهها پهرورش
یافتهاند ،مگر ماکن است چنین کسی تفنگ بگیرد دستش و در موابهل ایهن رییهم قهرار
بگیرد؟ انجا هر اقدا جدی نیاز به تدارک وی ه مودش دارد ،نهه تنهها ابهزار ،بلکهه از
واظ ایده ،از واظ مادگی ذهنی ،از واظ باور و اعتوادش به اقهدامی کهه میمواههد
بکند! اعضای حزب ما باور داشتند که رای به قانوخ اساسی بدهند .بهاور داشهتند کهه
در دامل حاکایت نیروهای ترقیمواهی وجود دارد .بهه هاهین علهت مووه حهزب را
قبول داشتند .حاال شاا می مواهید قضیه را به کجا بکشانید؟! حزب در کهدا تولهیلش
به این جا رسیده که نتیجه «که بر که» به نف نیروهای راسهت تاها شهد و حهاال بایهد
براندازی کرد؟ یا شاا نشانی از چنین تولیلی از جان حزب دیده اید؟
موب ،طبق روال معاو شاخ دوباره هااخ بارا هایشاخ را گفتنهد و دسهت بهه دعها
شدند و درِ بهشت را به روی مودشاخ باز کردند !...واقعا چناخ وحشهیانه مهی زدنهد!!
حد و مرز سرشاخ نایشد  .باز دوباره روی پشتت بنشیند و پتو را توی دهانت بکند
و احساس مفگی ...
گفتم :مر چه چیز را من بپذیر ؟ ستاد یعنی چه؟ کودتا چیست؟ کودتا بهرای چهه
کسی؟
گفت :شاا چند تا نظامی  ،عضو ستاد کودتا بودید.
موب ،طبیعتا من نای توانستم چنهین چیهزی را بپهذیر  .خ شه مهن را حتهی بهه
سلول نبردند .بعد از اینکه موب کف پهایم را مهوخ هود و پانسهااخ کردنهد ،دسهتبند
قپانی به من زدند و بردند توی اتا  .فکر میکنم اواسط اسهفند بهود ،ههوا میلهی سهرد
بود و من فوط یک زیر پیراهن با یک پی امه تنم بود.
حتاا میگویید چرا باس زنداخ نداشتم؟ از خ باسهای کشباف زنهدانی بهه هاهه
داده بودند و به من هم داده بودند .بعد از چندی احساس کرد مارش عجیبهی پاههایم
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خ قهدر کهه مهچ پاههایم زمهم شهده بهود ،وقتهی خ را

را گرفته است که می مارانهد

در ورد و پههای شههلوار را نگههاه کههرد  ،شههپشها ریه میرفتنههد! هههم گههرمکن و هههم
شلوارش را تا کرد  ،وقتی میرفتم دستشویی گذاشتم بیهروخ در .فهردا کهه بازجوهها
مدند و مرا دیدند ،گفتم  :با این باسها میمواهید ما را مبتال بکنید؟
گفت  :یعنی چه که میمواهید مبتال کنید؟
گفتم :میدانید چیست؟ از واظ تاریخی دکتر ایاوای را بهه تیفهوس مبهتال کردنهد،
بردندش به اتاقی که یک بیاار تیفوسی نجا بود .یا شاا هم میمواهیهد بها مها هاهین
کار را بکنید؟
گفت :موب ،نپوش!
گفتم :نای پوشم.
و یک دست باس جدید برای من نیاوردند و خ زمستاخ سرما را من بها یهک زیهر
پیراهن و یک پی امه نازک گذراند !
اما ناگفته نگذار  ،واقعا خ ش من احساس سرما نایکرد  ،یعنی شهال ِ اینهها و
دستبندِ اینها چناخ عرقی از تن من بیروخ می ورد کهه وقتهی دسهتبند بهه دسهتم بهود،
میرفتم پیشانی داغ و عر

ود را به در هنی که یخ بود میگذاشتم تا منک بشهو ،

یک مودار انریی بگیر !
با این پوشش  ،دستبند به من زدند و بردند در اتها اندامتنهد ،اتها

خهت ،پنجهره

هایش را ،هر دو پنجهره اش را بهاز کهرده بودنهد! در را بسهتند و یهک نهوار پشهت خ
گذاشتند ،واز قای آهنگرا !
من امروز هم وقتی که از رادیو یها تلویزیهوخ جاههوری اسهالمی ایهن صهداها را ،
درست هااخ صدای آهنگرا را میشنو  ،تاا موی بدنم سیخ می شود! اصهال بهدنم
به رزه در می ید!
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یکی از دالیل دیگری که این وظات شکنجه برای من تداعی میشود  ،خ اسهت کهه
بازجوی من ه به نا احمد ه بعضی وقت ها که می مد دست مهرا میگرفهت و از اتها
بیروخ می ورد ،شرود میکرد به زمزمه کردخ هاین واز قای آهنگارا  .مثهل اینکهه
من میلی موشم می ید از ایهن مطله  ،او ههم ایهن را بهرای مهن میموانهد«ای شهکر
صاح زماخ ماده باش ماده باش» .
من نایدانم از اینکه خ شه مهن را ایهن طهور بها خ پوشهش  ،تهوی خ اتها بها
پنجرهای باز اندامتند ،چه قصدی داشتند؟! و ی یک صونة جا

را برای شاا بگهویم:

چوخ این شکنجههایی که اینها میدادند و در عین حال هم هر ش انتظار رفتن به ایهن
مسلخ را داشتم ،طبعا نایتوانستم غذا بخور  ،یا اگر میمورد چیز میلی مختصهری
بود .بعد از خ کلنجار در اتا شکنجه و صرف انریی زیاد ،حهاال کهه سهاعتی از زیهر
دستبند بودنم گذشته  ،عجی معدها احسهاس گرسهنگی میکهرد ،هاهین جهور چشهم
میگرداند  ،یکدفعه روی رادیاتور شوفای یک تکه ناخ مشهک دیهد  ،میمواسهتم دوال
بشو بردار  ،سر به دیوار مورد ،چوخ رادیاتورها چسبیده به دیهوار بهود ،بعهد بها
چند تاهید به پهلو قرار گرفتم ،وقتی دوال شد ناخ را بردار  ،دیهد کنهار خ دو حبهه
قند هم هست!
نایدانم چطور برای شاا توویح بدهم که خ یک تکه ناخ مشک و این دو تا حبهه
قند چه مزهای داشت؟! در زندگیا غذایی به موشازگی خ تکه ناخ مشک و خ حبهه
قند نخوردها ! این را بدوخ اغرا میگویم.
و ی به هر حال  ،تها نزدیکهی ههای صهبح کهه حضهرات میمواسهتند ناازشهاخ را
بخوانند ،وان این که به یاد پروردگار افتادند ،به یاد یک بنده پروردگار هم افتادند که
بایستی می مدند دستش را باز میکردند! حاال سرگر چهه چیهزی بودنهد؟ ظهاهرا خ
ش بایستی مشتریهای اتا شکنجه شاخ میلی زیاد بوده باشد کهه اصهال فرامهوش
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کردند بیایند و مرا به سلو م ببرند! موب ،مدند و دستبند را بهاز کردنهد  .حسهن ایهن
خ بود که جیره سه گانهای که مهدتی بهود نصهی مهن مهی شهد ،یعنهی بعهد از

مطل

صبوانه ،بعد از ناهار  ،بعد از شا مرا به اتا شهکنجه میبردنهد ،و هی مهاجرای ایهن
ش که تا نزدیک صبح زیر دستبند قپانی بود  ،باع شد که خ روز بعد از صهبوانه
معاف شد و من را به اتا شکنجه نبردند.
اما بعد از این که مسئله کودتها و سهتاد کودتها مطهرح شهد ،اگهر مراحهل قبلهیاش
وقفهای در شکنجههای  3بار در  24ساعت حاصل می شد ،حاال دیگر بهه طهور مهنظم
3بار در  24ساعت انجا میگرفت!
یکی از ش ها وقتی من را به اتا شکنجه بردنهد  ،نخواباندنهد ،مهرا نشهاندند روی
تختخوابی که بعد دستبند بزنند یا بخواباننهد؛ ناگههاخ در بهاز شهد  ،صهدایش را طبعها
شنید  ،احساس کرد کسی وارد شد  ،منتظر بود هااخ بازجوها باشند ،و ی کسهی
که به طرفم مد ،د هیکلمندی بود که از شکل دستش و تسلطی کهه بهه مهن داشهت،
فهاید

د قد بلند و نیرومند و چاقی است .او هر دو دستش را اندامت به گلهوی مهن

و شرود کرد روی مرمره من فشار دادخ! بدوخ اینکه چیزی بگوید  ،هااخ جور فشار
داد ،این قدر فشار داد که من به مرمر افتاد  ،واقعا داشتم مفهه میشهد ! یهک وظهه
فکر کرد که تصایم گرفتهاند ما را به این شکل بکشند!
در هاین موق صدای باز شدخ در را شنید و دست این فرد سست شد و ظهاهرا
با اشاره کسی که وارد شده بود  ،او بیروخ رفت .فرد جدیدا ورود مد کنهار مهن روی
تختخواب نشست .میلی سعی کرد یواش یواش صورتم را برگردانم .وقتی شرود به
صوبت کرد ،صدای هااخ کسی را شنید که هااخ روز اول ،بازجوها مرا بهه اتهاقش،
جلو میزش بردند و معلو شد که او دستور دهنده است! یعنی رئیس«کایته مشهترک»
اوست .نای دانم تا چه حد صوت دارد ،گفته میشود که خ زماخ فالحین رئیس نجا
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بوده است! تا چه اندازه صوت دارد  ،من اطالد ندار  .در نجها او را «حنجآران اماین»
مینامیدند.

 انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود ،صدایش را از تلویزیون شنیدید ،شـبیه
همان صدا بود؟!



من اوالً گوش نداد  ،ثانیا فکر نای کنم بهه راحتهی بشهود ایهن چیزهها را تایهز داد؛

چوخ صدای او را مدت میلی کوتاهی شنید .
 لهجه خاصی نداشت مثال لهجه جنوبی؟



نه ،خ موق به نا حنجآرن امین مشهور بود .
قای جدیدا ورود گفت :قای عمریی! چرا این قدر مودتاخ را اذیت میکنید؟
من متوجه شهد کهه هاهاخ حنجآران اماینی اسهت کهه ابتهدای ورود بهه «کایتهه

مشترک» با او مواجه شده بود .
گفتم :من مود را اذیت میکنم؟ دوستاخ شاا هستند که مزاحات ایجاد میکنند!
گفت :موب ،نایگویید دیگر ،خ س االتی که می پرسند شاا جواب نایدهید دیگر!
گفتم :هر نهه که واقعی و انجا گرفته است ،حتاا جهواب مهیدهم ،مها یهک حهزب
قانونی  ،یک حزب علنی بودیم ،هیچ چیز پنهانی هم نداریم و در خ زمینه هها ،دربهاره
سههفرهاماخ ،کارهامههاخ ،دیههدارهاماخ ،چههه در نشههریاتااخ مههنعکس کههردیم ،چههه در
بازجوییها هم که س ال شده  ،من پاسخ داد  .و ی چیزههایی میمواهنهد کهه مهالف
واق است .من چطور میتوانم بپهذیر ؟ او سه ال میکنهد مهثال «دربهاره ارتباطهت بها
 KGBبگو » .مر  KGBبه من چه ربطی دارد؟ بعد از مدتی که من را اذیهت کردهانهد
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تازه میگویند «قبول داریم که شاا نبودی و ی به علت این کهه مسهئو یت سیاسهیتاخ
در حزب باالست  ،پس میدانید چه کسانی عضهو  KGBهسهتند» مهر ایهن چهه نهود
س ال کردخ است؟! خ هم هاراه با انواد فشارها و شکنجههای مستار!
گفت :نه ،برادرهای ما شکنجه نای دهند  ،این «تعزیر» است!
گفتم :ببینید! شاا هر اسای مهی مواهیهد روی ایهن مسهئله بگذاریهد .شهال زدخ و
موخ ود کهردخ کهف پها و زدخ تها نجهایی کهه دیگهر تواهل وجهود نداشهته باشهد،
میمواهد اساش «تعزیر» باشد ،میمواهد اساش «نوازش» باشهد ،ههر اسهای باشهد،
این «شکنجه» است! در قاموس این مسائلِ بازجویی و توویواتی و قضایی ،این شکنجه
است! که در قانوخ اساسی شاا من شده است و در تاا قوانین من اسهت .مهن ناهی
دانم این که اساش را شاا عوط کنید ،مجاز می شوید که این کار را انجا بدهید؟!
گفت :قای عمریی  ،شاا که  25سال زماخ شاه در زنهداخ بودیهد ،مهوب اگهر ههم
احساس می کنید وظایفی در قبال جامعهه تهاخ داریهد  ،انجها دادهایهد ،بها رییهم شهاه
مبارزه کردید 25 ،سال هم زندانش را کشیدید ،ول می کردید!
گفتم :مگر ماکن است انساخ دیگر مسهئو یتی در قبهال جامعههاش نداشهته باشهد؟!
مرد به خ چه که میمواستند رسیدند؟ هاة مشکالتشاخ حل شد؟ موب ،ما این امیهد
را داشتیم که وقتی انوالبی رخ داد ،رییم سلطنت از بین رفت ،نظا برماسته از انوالب
به مشکل مرد  ،به درد مرد بپردازد و به هاین علت هم ما انواد پرویهها را به دو ت
جاهوری اسالمی پیشنهاد کردیم که قا! اگر مدمتگزار مرد هستید ،ما معتود هسهتیم
در این راستا باید عال کنید ،این کارها باید انجا بگیرد ،فالخ کارها نباید انجا بگیرد!
این صداقت ما در این که نجا رای دادیم ،رای « ری» دادیم به جاهوری اسهالمی  ،در
عالکردماخ معلو است که نهه عولااخ میرسد و میتوانیم باید به این مهرد مهدمت
کنیم .قانوخ کاری ارائه می دهیم و مطرح میکنیم که طبوه کارگر ایهراخ ایهن حوهو را
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دارد و این حوو بایستی رعایت شود ،نظا انوالبی باید این حوو را رعایهت کنهد .از
واظ اروی ،برای دهواخها این اصالحات باید انجا شود تها بهه ایهن حوهو برسهند.
مناسبات اقتصادی یا موزش و پرورش باید چنین و چناخ باشد و ...این کهاری اسهت
که ما کردهایم! حاال شاا یک چیزهای دیگر...
گفت :میلی موب ،حاال این چیزها به نظرتاخ رسیده باید مبارزه کنید ،چرا رفتید به
حب ور ؟
گفتم :پس کجا باید میرفتم؟
گفت :می رفتید سراغ منافوین!
میلی برای من حیرت ور بهود! واقعها در برمهورد بها ایهن بازجوههای جاههوری
اسالمی و مسئو ینشاخ ،بعضی مواق انساخ با چیزههایی سهخت حیهرت ور مواجهه
میشود!
گفتم :یعنی خ کسانی که موابل شاا هفت تیر کشیدند و شاا متوابال شرود کردیهد
به اعدا و کشتار هواداراخ نها ،ترجیح می دادید من جزو نها باشم و ی عضو حب
ور

ایرا نباشم؟!
گفت :شاا از هاه مطرناکترید!
گفتم :پس ریشة تاا این کینه توزی که در جریاخ این بازجوییها اعاال میشهود،

واقعا به واظ هاین نگرشی است که شهاا نسهبت بهه چهپ داریهد؟ شهاا ایهن قهدر بها
مارکسیست ه نینیستها مصومت دارید؟ ما هیچ وقت ود مذهبی نبهودهایم .قها مها
درست است که مسلااخ نیستیم ،مومن به دیهن نیسهتیم ،و هی کسهانی کهه اعتوهادی و
باوری دارند ،هاواره مورد احترا ما بوده اند .ما غیر دینی و غیر مذهبی هستیم و هی
ود مذهبی و ود دینی نبوده و نیستیم .این کینهه تهوزی ناشهی از چیسهت؟ یها فکهر
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نایکنید که موداری هم ریشه های طبواتی دارد؟ یعنهی اینکهه مها مهی گهوییم هاهه در
چارچوب جامعة بدوخ طبوه میتوانند از ستم رها بشوند ...
گفت « قای عمریی ،این حرفها داستاخ است ! مداوند هر کس را در حهد مهودش
ملق کرده ».و شرود کرد به مواندخ یه «و تعِز مَن تَشاء و تزِل مَن تَشاء بیده ا خیر»
موب ،این هم بوثی که قای حنجآرن امین با ما کرد و نصایوش را ههم انجها داد
که «برو جزو منافوین بشو! » هنوز نرفته بود که بازجوها هم مدند .میلی ادای احترا
کردند« :سال حاج قا » ...او هم گفت «من چند وظه ای می مواستم با قهای عماریی
صوبت کنم ،من می رو و مزاحاتاخ نایشهو ! » و تشهریفش را بهرد .و ایهن قایهاخ
مزاحاتشاخ را غاز کردند.
احمد  ،بازجوی اصلی ،اظهار کرد  :قای عمریی ،این نیست که یک راز مگهویی را
بخواهیم از شاا در بیاوریم ،ما دقیوا مبر داریم! هم میدانیم تعداد افهراد سهتاد کودتها
چند نفر بودند ،هم میدانیم چه کسانی عضو ستاد کودتا بودنهد ،ههم مهیدانیم پهرویه
کودتا چگونه بوده است!
گفتم :موب ،اگر میدانید چرا مرا می زنید؟ مودتاخ بگویید!
گفت :شاا اول ماه مه  ،زیر پوشش تظاهرات جشن کارگری نایمواسهتید کودتها
بکنید؟
گفتم :دار از شاا چنین چیزی را میشنو  ،اصال چنین مبهری نبهوده اسهت .کجها
چنین صوبتی شده است؟ چه کسی این را گفته است؟ این سهامته ذههن شااسهت یها
کسی چنین حرفی زده است؟
مندید و گفت :یعنی شاا می مواهید من بگویم؟ من مد این را از شاا بپرسم.
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گفتم :اگر از من می پرسید ،جواب من «نه» است .اصال چنین چیزی وجود نداشهته
است ،نه ستادی وجود داشته و نه اصال بو کودتا بوده است ،مر عول انسهاخ چهی
حکم میکند؟
موب ،شرود کردند طبق روال کار مودشاخ! باور کنید من نایدانم خ موق پهایم
در چه ووعی بود و ی هاهین قهدر مهیدانم کهه دیگهر چیهزی در خ ناانهده بهود ،یها
دستهایم ،کتفهایم طوری شده بود کهه مهن قاشهق غهذاموری را نایتوانسهتم بلنهد
بکنم ،به ناچار یک دستم را زیر دست دیگر میگذاشتم ،دوال میشد تا بتوانم چیزی
بخور  ،اشتهای چندانی هم نداشتم ،با نتیجه غذایم میلی میلهی نهاچیز شهده بهود ،بهه
قدری جسام از واظ توانایی وعیف شده بود که حد و حصهر نداشهت! چوهدر الغهر
شده بود  ،مود نایدانم.
بعد از شبی که اینها هاهناخ داشتند برنامه شکنجه سه گانه را در  24ساعت ادامه
می دادند و اصرار هم داشتند حتاا از من این اعتراف را بگیرند که «بله ما ستاد کودتا
داشتیم ،ما میمواستیم کودتا بکنیم»  ،گفتم  :من حرفهی نهدار ایهن اتهها را بپهذیر ،
ببرید اعدامم کنید! اما مر از پرویهای که هیچ زمینة واقعی نهدارد  ،چهه چیهزی عایهد
شاا میشود؟ از پهرویهای کهه نهه بهرهبهرداری قضهایی از خ مهی شهود کهرد و نهه
بهرهبرداری اطالعاتی ،که سب شود بهه چیهزی دسهت پیهدا کنیهد ،شهاا چهه بههرهای
میبرید؟ موب ،بعدش مطرح میکنم که ما اگر میمواسهتیم کودتها کنهیم بها چهی؟ بها
دست ما ی میمواستیم کودتا کنیم؟ چه ارتباطاتی داشتیم؟ با سپاه و ارتشی کهه ههر
کدامشاخ سیصد ،چهار صد هزار نیروی مسلح دارد ،ما با چند نفر میمواستیم کودتا
کنیم؟ مر ما را احاق گیر وردهایهد ؟ مها ایهن قهدر عوهل نداشهتیم کهه اگهر ههم وهد
جاهوری اسالمی بودیم و میمواستیم براندازی بکنیم ،یک تناس قوا برقهرار کنهیم؟
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مر ناسالمتی ما نظامی بودیم ،ما میتوانستیم توازخ نیرو را در عرصههای گوناگوخ
بر ورد بکنیم.
گفت :دو ت افاانستاخ چطور به وجود مد؟ شاا شوروی را کنارتاخ داشتید .شهاا
شرود میکردید ،نها می مدند ادامه میدادند و بویه کار را انجا می دادند!
گفتم :این مصیصة ود کاونیستی و ود شوروی  ،وی گی هر نظامی است که در
دامن کسی میافتد که ظاهرا علیه او شعار میدهد! شهاا بها شهعار وهد امپریا یسهتی
مدید؛ شاه را به علت این که نوکر امپریا یسم بود موکو کردیهد و بیهروخ اندامتیهد،
اما قد در راهی گذاشتید که جز در دامن امپریا یسم ،جای دیگری نخواهید بود!
باور کنید هااخ موقعی که اینها این را می گفتند ،من د م بهرای جاههوری اسهالمی
می سومت! میلی ،واقعا بعضی وقتها انساخ با مسئله پر تناقضی مواجه مهی شهود؛
از جانبی احساس میکند که به هر حال با هر مبنای ایدئو وییک ،با هر نگرش ،انوالبی
موج سرنگونی یک نظا وابسته شده است .موررات جدید ،پاره ای از بنهد ههایی کهه
ملت ما را متصل میکرده و در بند امپریا یسم قرار مهی داده  ،پهاره کهرده اسهت  .خ
حلوه مواصره «ناتو»« ،سنتو»« ،سیتو» را با این انوالب پاره کرده است و دیگر عضهو
«سنتو» نیست .قراردادهای نظامی که با مریکها داشهته اسهت اهو کهرده ،یهک دسهته
نیروهایی اینک در این حاکایت هستند که با وجود این که معتودات مذهبی دارنهد و هی
نگرش های انوالبیِ قابل مالحظهای در نها سراغ داریم .و بعد می بینیم کهه اینهها پلهه
پله ،به امواء هر نیروی سا ای که در این کشور بوده  ،توت عناوین گونهاگوخ دسهت
زدند و حاال هم حب ور

ایرا  ،با یک چنین اتهاماتی روبهروست! کجا مهیرود ایهن

انوالب؟ یا این متو یاخ انوالب کجا دارند میروند؟ چه کهار میمواهنهد بکننهد؟ از کجها
ا ها میگیرند؟
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میمواهم اشاره کنم واقعا هاهاخ موقه کهه زیهر شهدیدترین شهکنجههای اینهها و
سختترین اتهامات بودیم ،هااخ موق هم د اشاو یِ نابودیِ نهه که به گاهاخ مها در
جهت رهایی زحاتکشاخ کشورماخ غاز شده بود ،ما را اذیت میکرد و عذاب میداد !
شبی که بار دیگر من را به اتا شکنجه بردند ،دیگر واقعا تواخ از من گرفتهه شهده
بود ،مرا روی تخت نخواباندند اما به جای دو نفر 6 ،یها  7نفهر در خ فضهای موهدود
اتا شکنجه ،مثل جالدهایی کهه ابزارشهاخ در دستشهاخ اسهت و منتظهر قربانیشهاخ
هستند ،هاین جور شال هایشاخ را تکاخ میدادند! من از زیر چشم بند به موبی نوک
شال هایشاخ را میدید ! و هاه هم باس پاسداری تنشاخ بود.
یکی از نها که فکر میکنم بار اول بهود صهدایش را مهی شهنید گفهت :امشه بها
ش های دیگر فر دارد ،این برادر احمد تو را نوازش داده انهد تها حهاال( !...هنهوز «تها
حاال»ش تاا نشده بود ،یک سیلی موکم زد تهوی گهوش مهن!) سهتاد کودتها  ،کودتها!
امش باید این را بگویی و گرنه جنازهات را از اینجا میبرند!
گفتم :بکشید ،بکشید راحتم کنید! من به استوبال مر

می رو  ،هر چه زودتهر مهرا

بکشید ،اینکه زندگی نیست ،زندگی برای چه؟!
باراخ شال شرود شد ،بهه ههر جهایی دستشهاخ میرسهید! سهر را میمواسهتم
بدزد  ،یکدفعه میافتاد  ،چوخ تواخ نگه داشتن مود را نداشتم ،میافتاد روی تخت
مواب ،به پاهایم  ،به کار  ،به پشتم میزدند  ،میسومت و هاین طور میزدند!
چه مدت زدند ،نایدانم و ی هاین قدر میدانم که یک وقهت چشهام را بهاز کهرد
دید توی رمتخواب هستم! ظاهرا نجا از حال رفته بود ومن را پتوپیچ کرده و توی
مبوالنس اندامته و به بیاارستاخ برده بودنهد .نسهخهای کهه بعهدا در سهلو م دیهد ،
نسههخه «بیاارسههتاخ بویههه اهلل االعظههم» بههود .مههن اصههال نایدانسههتم «بیاارسههتاخ
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بویهاهللاالعظم» کجاست .مدت زیادی ماندگار نبود و ی هااخ مدت ،مودار زیهادی مهرا
رو ورد.
در مراجعت از بیاارستاخ ،در مبوالنس  ،پایی را دید که جلو من دراز شده بهود،
از مشخصاتش تشخیص داد پای رفیق ما کیمنش است.
رفیق ما کیمنش  ،قبل از برنامه سرکوب حزب در هفدهم بهان ،دچار یک عاروه
قلبی شهد و اورا در بیاارسهتاخ امیهراعلم بسهتری کهردیم .مهداوا شهد ،از بیاارسهتاخ
مرمص شد ،مراقبت های وی ه ای از او می شد که ناراحتیاش دوباره عود نکند .
نجا که پای کیمنش را دید  ،پایم را دراز کهرد و پاهامهاخ را بهه ههم ما یهدیم،
میلی نگراخ احوال او بود ! یعنی احساس کرد اگر این بالیی که سر من وردند سهر
کیمنش بیاورند ،او قلبش تواخ توال این گرفتاری را ندارد .و به واق هاین طور ههم
شد! هااخ نگرانی که خ ش برای من در مبوالنس به وجود مد ،بیجا نبود ،رفیق ما
کیمنش از «کایته مشترک» زنده مارج نشد!

 آن موقع که شما دیدیدش زنده بود؟



بله ،زنده بود .تکیه داده بودیم به بدنه خ اتومبیلی که ما را می برد .چند نفهر نجها

بودند ،فکر میکنم  4یا  5نفر بودیم و موابل من کیمنش بود که پاهایش را دراز کرده
بود و من هم پاهایم را دراز کرده بود  .پاها کهامال معلهو بهود چهه ووهعی داشهت!
وقتی که ما را بردند بیاارستاخ  ،پانسااخها را بهاز کهرده بودنهد امها ثهار شهکنجه و
زمم نها کامال ناایاخ بود.
بعدش که ما را از «کایتة مشترک» به «اوین» بردند و بعد از نکه از انفهرادی ههای
«اوین» مال

شدیم و در اتا مشترک قرار گرفتیم که اتاقی در بسته بود ،هیچ کهدا
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از رفوا سراغی از کیمنش نداشتند .یعنی در «اویهن» ههیچ کهس او را ندیهد .و از ایهن
نتیجه گهرفتیم کهه در هاهاخ «کایتهه مشهترک» شههید شهده و قلهبش تهواخ تواهل خ
شکنجههای وحشیانه قایاخ را نداشته!
یک هفته ای در سلو م به من استراحت دادند .بعداز یهک هفتهه دوبهاره روز از نهو،
روزی از نو! این بار وان این که شال را کف پا می زدنهد ،دسهتبند قپهانی را هاهراه
شال زدند .یعنی وان اینکه دست ها باال و در دستبند قپهانی بهود ،میاندامتنهد روی
تخت و به کف پا هم شال میزدند .حاال دیگر دقتی نداشتند؛ به زانوهها  ،بهه هاهه جها
میمورد!
بازجو میگفت :ما این اعتراف را از تو میگیریم ،شاا میمواسهتید کودتها کنیهد و
باید بپذیری که ...
گفتم :مر نایمواستیم کودتا بکنیم ،اگر میمواستیم بکنهیم بهه تهو مهیگفتم  .تهو
میمواهی اعترافی را از مهن بگیهری کهه بهه مهن حکهم اعهدا بدهنهد ،مهن هاهین االخ
میپذیر  ،ببرید من را اعدا کنید!
خ ش گذشت و ش بعد  ،از هااخ ابتدا مهد دسهتبند را بهه مهن زد .زنجیهری از
سوف ویخته بود که حلوهای به خ وصل بود ،خ حلوه را به دستبند  ،که از پشهت بهه
مچهای من زده بودند ،وصل کرد و من ویخته شد ؛ نودر که میلی به زحاهت نهوک
پنجها را می توانستم به زمین بکشانم .خ وقت او دستش را می گذاشهت پشهت مهن،
مرا هل می داد جلو و رها میکرد .من مثل پاندول جلو میرفتم و برمیگشتم.
شاا نای دانید پاندول شدخ با دستبند قپانی و ویخته از سهوف  ،یعنهی چهه! وزخ
شصت  ،هفتاد کیلویی ،که ا بته خ موق زیر شصت بود  ،روی این مچ هها و کتفهها
قرار گرفته است و وقتی پاندول میشهود ،تاها جهوارح بهدخ کشهیده مهی شهود .مهن
نایدانم این فشار را به چه چیزی می شود تشبیه کرد؟ پیش از خ هم شال ها میلی
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دردناک بود! پیش از خ هم دستبندها میلی فشار می ورد! و ی این یکی چیهز دیگهری
بود ،واقعا چیز دیگری بود!
موب ،قبال وقتی دستبند را می زدند و مدتش طوالنی میشهد ،می مدنهد بها مشهت
میکوبیدند روی کتف و روی بازو ،که مبادا نها بیحس شده باشند و در نتیجه شهاا
درد را احساس نکنید! و هاین کارشاخ عاروه ای برای مهن بهه وجهود ورد کهه مهن
بعدها مواهم گفت ه چه بهتر که هاین حاال بگهویم ه مههره سهو گهردخ مهن نهنهاخ
سیبی دید که گردخ ،سر را نایتوانست نگه دارد! سر مهدا میافتهاد یها بهه سهات
راست یا به سات چپ.
موب ،این ویخته بودخ از سوف ،اصال مسئله یهک سهاعت ،دو سهاعت در کهارش
نیست! فشار عجیبی می ورد و نها هم عجله دارند هر چه زودتر بهه نتیجهه برسهد و
در نتیجه شال را بر می دارد ،درست مثل اینکه یک الشه گوسفند در قصابی ویختهه
است .هوش که در کار نیست ،با شال میزند!
در هاین موق یکدفعه صدایی راشنید که گفت :قای عماریی  ،مواومهت فایهدهای
ندارد باید بگویی!
بازجوی من گفت :میشناسی قای عمریی؟ صدایش را نایشناسی؟
من جواب نداد  .مودش  ،مهودش را معرفهی کهرد و گفهت :مهن رندام عنبادینی!
(رندم عنبدینی یکی از مسئو ین «پیکار» بود) من هم او ش مواومت می کرد  ،بعهدش
رسید به حویوت! و االخ من و حسین در اینجا ،در «توحید» کالس داریم.
من هیچ وقت این زنداخ را نه به نها «توحیهد» نهه بهه نها  ،ناهی دانهم یهک وقتهی
میگفتند زنداخ «سه هزار»  ،ناینامید  ،هایشه میگفتم «کایته مشهترک»  .بارهها،حتی
از اینها سیلی مورد که اینجا «کایته مشترک» نیسهت! گفهتم :چهرا «کایتهه مشهترک»
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است ،من هم زماخ شاه در این «کایته مشترک» زار دیهد  ،ههم حهاال دار مهی بیهنم،
اینجا «کایته مشترک» است!
 حسین روحانی را می گفت؟

 بله ،بعد بازجویی به من گفت :قای عمریی ،این قایاخ هم هاهین طهور بودنهد و هی
رسیدند به نجا که راستش را بگویند ،شاا هم راستش را بگو!
گفتم :شهاا در پهی راسهتی نیسهتید ،اگهر در پهی راسهتی بودیهد ،کهار را بهه اینجها
نایکشاندید! شاا میمواهید اعترافی مالف واق از من بگیرید!
یکدفعه من را به شدت هل داد .دوباره نفهاید چطور شد؟ عر سهردی بهر بهدنم
نشست و مجددا مود را در بیاارستاخ دید  .میلی عجی است! واقعا در این حهاالت
وقتی که د به مودش می ید ،فکر می کند مواب میبیند .نودر در انفرادی سهر را
روی موکت گذاشته بود که وقتی نرمهی بها ش را زیهر سهر احسهاس کهرد  ،میهال
کرد مواب با ش را می بینم .وقتی که چشام را باز کرد  ،خ دیوار سهیااخ سهیاه را
در فاصله چند سانتیاتری چشام ندید  ،یک دیوار بی مالیای رابه فاصهله چنهد متهر
دید  .باز احساس کرد من مواب این چیزها را می بینم! تکانی مهورد  ،دیهد واقعها
روی تشک هستم ،با ش دار و تازه متوجه شد که بیهوش شده بود !
پرسید و معلو شد که ایست قلبهی میمواسهت مهن را راحهت بکنهد و ای کهاش،
واقعا رزومند بود  ...هااخ موق روی خ تخت ،رزو داشتم که اینها دیرتهر بهه مهن
می رسیدند و من از این مصیبت مال

می شد !

اینکه میگویم واقعا یک وقتی مهتهم ،کسهی کهه زیهر شهکنجه اسهت ،رزوی مهر
میکند ،این توهم نیست و فرار از زندگی هم نیست! مسئله این است که میدانهد هنهوز
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که هنوز است ،شکنجههای از هاین نود در انتظارش است! و واقعا تواخ انساخ حهد و
حدودی دارد!
به هر حال بعد از چند روز من را از بیاارستاخ وردند .باز هم توویت و باز هم به
دنبا ش شکنجه! گفتم :دسهت از سهر برداریهد! ره مهن عضهو سهتاد کودتها بهود و
میمواستیم هم کودتا کنیم!
گفت :میلی موب ،میلی موب (زود وبط را در ورد که) این را دوباره بگو!
گفتم :حاور برایتاخ بنویسم!
و ی دستم یارای نوشتن نداشت! فکر میکنم یکی از بهترین سهندهای تهی  ،هاهاخ
اورا بازجویی ما باشد که با چه دستی این مطا

نوشته شده؟!

ه موب ،بگویید ،بگویید!
ه ما میمواستیم کودتا کنیم! من هم عضو ستاد کودتا بود .
ه موب ،دیگر چه کسانی عضو بودند؟
ه بگویید ،تا من بگویم ره هااخها بودند.
گفتند :تو مودت را قبول بکن ،نهای دیگر مودشاخ اسم مودشاخ را میگویند!
فهاید چهه بالیهی سهر دیگهراخ دارد مهی یهد! گفهتم :مهوب ،مها کجها و چطهوری
میمواستیم کودتا بکنیم؟
گفت :ما بگوییم؟ مودت باید بگویی!
گفتم :مر مودتاخ می دانید کودتایی نبوده و ی من حاال قبول میکنم کودتا بهوده،
به من بگویید کی قرار بوده کودتا بکنیم؟
گفت :اول ماه مه قرار بوده است ،مگر شاا اول ماه مه کارگراخ را دعوت نای کنید
بیایند؟

986

گفتم :ره  ،ره .هااخ جا .من هم چوخ نظامی بود در جلوشاخ عالیهات نظهامی را
شرود میکردیم.
و به این ترتی اعتراف عضویت در ستاد کودتا و انجها کودتها در اول مهاه مهه ،
یکههی از اساسههیترین اتها هههای مههن و سههایر رفوایاههاخ  ،در پرونههدة بههه اصههطالح
«براندازی» جاههوری اسهالمی شهد .ایهن اعتهراف ،روی ذههن مهن میلهی فشهار بهدی
گذاشت  !...ماایرت دارد با باورهای د و با فعا یتههای حزبهی کهه انسهاخ بها تاها
وجود ،مودش را هاهراه سهایر اعضها ،عضهو خ میدانهد و بهه خ بهاور دارد .میلهی
دش وار است! یعنی وجداخ انساخ اصال پذیرای چنین اتهامی نیست! نهه فوهط از جانه
دیگههری ،بلکههه از جان ه مههود انسههاخ ،اعتههراف کههردخ و پههذیرفتن ایههن کههه «بلههه ،مهها
میمواستیم کودتا کنیم» میلی دشوار بود!
من هرگز فراموش نایکنم خ شبی را که در سلول با مود زمزمه می کهرد « یها
تو مائ ن شدی؟ یا به راه و روش مودت میانت کردی؟ تو کهه عاهرت را در ایهن راه
گذاشتی؟!» و بعد به مود گفتم«نه ،تو االخ هم قبول نداری! » به هاین علت پها شهد .
شرود کرد به وربه زدخ پشت در.
زدخِ در مانود است! ناگهاخ دو سه تا پاسدار گفتند :چه مبر است؟ ساکت! ساکت!
گفتم :به بازجو بگو من کارش دار  ،من هاین االخ کار دار !
یک رب ساعت طول نکشید  ،مدنهد و مهرا بردنهد  .گفهتم :مهن میمهواهم اعتهراف
مهای بکنم ،هاة بازجوهایتاخ باید این جا باشند!
گفت :موب بگو.
گفتم :نه  ،هاة بازجوها باید باشند!
نیم ساعتی طول کشید تا هاه مدند  .گفتم :مرحله قبلی من اعتراف کرد که عضو
ستاد کودتا هستم .من اعتراف کرد که اول ماه مه  ،حاب وار
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ایارا میمواسهت

کودتا علیه جاهوری اسالمی بکند .در حضور هاة شاا صریوا اعال مهیکنم :فوهط و
فوط به علت شکنجة شاا من مجبور شد این را بگویم .ایهن کهذب موهر اسهت و بهه
هیچ وجه صوت ندارد!
گفتند  :هاین!
گفتم :هاین!
یکسره بردند اتا شکنجه و گفتند :هیچ چیز از تو نای مواهیم ،فوط به علت زباخ
درازیات ،جوابت را میدهیم!
موب ،اعتراف را از من گرفتند و بعد از خ  ،بازجوی دو من  ،کهه صانبر بهود و
میگفت دانشجوست و جواختر بود ،مد در گوش من گفهت :قهای عماریی  ،ناراحهت
نباش! رفوای دیگرت هم هاین را گفتهاند!
گفتم :چیز تازهای نگفتی ،من می دانستم با هاه این کار را میکنید!


آن روز که خورشید سیاه میشود
و حقیقت را به سوختنگاه میبرند
و شهیدان سربهای استبداد
و خنجر زهرآگین جهالت
با کفن خونین در گوری خسبند ،
ای زائر مؤمن !
به سرزنش خارها بشکیب
و اگر نیز هستیات چون لقمهای


در کام حرین گم شود!

 شعر از احسن طبر
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 بله ،اشعار موبی در وصف صونههای این چنینی سروده شده اسهت و شهنوندگاخ
این ترانهها و اشعار ،بدوخ تردیهد از صهونههای ایهن چنینهی متهاثر مهی شهوند! و هی
به ماطر داشته باشید هیچ وصفی نایتواند بیهانگر خ صهونهها باشهد! نهه فوهط درد
جساانیاش ،خ فشار روانی عجیبی که بر انساخ وارد می شود ،بهه مصهو

بهرای

خ کسی که هنوز باورهایش را حفظ کرده است ،وصف ناشدنی است!
کسانی هستند که اینجا می شکنند ،من موکومشهاخ ناهی کهنم ،تها نجها کهه تهواخ
داشته مواومت کرده است و حاال میگوید «به علت داشتن این باور است کهه مهن ایهن
مصیبت را دار توال میکنم ،پهس و هش کهن  ،بهرای مهن بهس اسهت » .بهه درجهات
گوناگوخ افراد میغلتند و می روند .و ی وای بر خ زمانی که کسی نودر بالتد که بهه
فکر جبراخ مافات بیفتد ،احساس غبن بکنهد و مهودش را بهرای چنهد صهباح زنهدگی و
موداری رفاه مادی بفروشد!
من وقتی که به مود و به باورداشتهای مود مراجعه میکنم  ،احساس مهیکنم
شکنجه گراخ من شکست موردهاند! احساس میکنم خ نظامی که این ابزار را به کهار
میبرد ،برای شکستن کسانی کهه معتوهداتی دارنهد و بهه مهاطر باورهایشهاخ مبهارزه
میکنند و دست از هاه چیهز میکشهند  ،بهه رغهم هاهة خ فشهارها و خ شهکنجههای
حیوانی باز هنوز این باور در وجود این انساخها هست  ،به نظر من  ،خ شهکنجهگرها
و دستور دهندگانشاخ هستند که در این زمینهه شکسهت موردهانهد! سهتاگر مانهدگار
نخواهد بود ،اگر چه قدرتاند باشد!
به گااخ من ستم ستیزی ،مادامی که ستم وجود دارد ،ادامه پیدا مواهد کرد! حتهی
اگر من و امثال من هم تواخ ادامهاش را نداشته باشیم ،دیگرانی هسهتند کهه ایهن راه را
ادامه مواهند داد.
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بدخ من  ،میلی ناتواخ شده بود .دیگر واقعا بعهد از ایهن مراحهل ،حتهی پهیش از خ
هم ،با کاک دست چپم  ،دست راستم را باال میکشید  ،اما دیگر بهه جهایی رسهید کهه
من وو عادی زندگیا را هم نایتوانستم ادامه بدهم! مسئله فوط مهورد و مهوراک
نیست ،مسئله دستشویی رفتن هم هست! من اصال نایتوانستم روی پایم بند بشو !
موب اینها چه کار بایهد بکننهد؟ تاهیهدی را اندیشهیدند :جهوانی را بهه سهلول مهن
وردند .تا زمانی که من در انفرادی بود  ،او یاری دهنده من باشد .یعنی در واق مهرا
اداره بکند.
از او پرسید  :تو چه کسی هستی؟ چه کاره هستی؟
گفت :من دانشجوی دانشکده فنی هستم.
ه عضو چه گروهی هستی؟
گفت :عضو «کومله» هستم.
زمانی بود که هنوز گروه «سهند» و «کومله» با هادیگر یکی نشده بودنهد کهه بعهدا
«حزب کاونیست کارگری» را به وجود بیاورند .به او گفتم« :کوملهه» کهه یهک عرصهه
مودود را در کردستاخ دارد ،تو در تهراخ چکار می کنی؟ دانشکده فنی و...
گفت :موب دیگر ...
میلی نسبت به من مهربانی کرد این جهواخ! واقعها فوهط مهی تهوانم توصهیف مههر
مادری را در حق فرزند نوزادی بکنم که هیچ نایتواند مودش را نگه دارد  ،غذایش را
بایههد بههه او داد ،ادارهاش کههرد ،بههردش دستشههویی  ...او دقیوهها مثههل بهههه ،مههن را در
دستشویی سرپا میگرفت! متاسفانه اسهاش را فرامهوش کهرد ! یهک اسهم دروغینهی
داشت به نا یردف ،اما اسم واقعیاش چیز دیگری بود .چوخ نجا هم بنا بهود بهه او
یردف بگوییم ه طبعا به او گفته بودند ه میلی مصوصهی بهه مهن گفهت «اسهم مهن ...
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است » .متاسفانه یاد نیست و من ماطره بسیار بسیار نیکی از این جواخ «کوملهه»ای
دار !
مهری در هااخ سلول انفرادی می گذاشت و رویش را به من مهی کهرد و میگفهت:
معذرت میمواهم قای عمریی! و ی مجبور بخوانم.
میگفتم :نه عزیز من ،اگر اعتواد هم داری من حرفی ندار  ،بخواخ.
بعد به او گفتم :صبحها که تو می روی  ،از تو س االتی درباره من نایپرسند ؟
گفت :چرا هر روز از من میپرسند .
گفتم :مثال چه میپرسند؟
گفت :میگویند که وقتی فالنی را از اتا شکنجه می وریهم میانهدازیم نجها چهه
میگوید؟ و جواب میدهم که «واهلل چیز ماصهی نایگویهد ،مهن از او میپرسهم قهای
عمریی چرا نایگویی؟ جواب می دهد مر س ال بیخود از من میکنند ،یعنهی مطها بی
را از من می مواهند که صوت ندارد ،درست نیست ،من چه چیزی را بپهذیر  ،مهالف
واق است» .
معاوال هفتهای یک روز اعال میکردند و زندانیها را به حاها میبردنهد .درههای
سلولها را باز میکردند ،مامورین هم می مدند .و ی در سلول من را بهاز نایکردنهد.
شاید واقعا بو گرفته بود ! چرا که در جریاخ شکنجهها د میس عر میشود و بعد
این عر به تن مشک می شود.
یک روز هاین جهواخ زیهر باهل مهرا گرفهت و در سهلول را بهاز کردنهد و از تهوی
کریدور سا ن یک «کایتة مشترک» ،به جای این که به طهرف حاها بهرویم ،بهه طهرف
دستشوییها رفتیم .خ طرف سلو ی بود که در نجا یک دوش نص کرده بودند .زیر
دوش  ،یک تشت با یک چهار پایهه گذاشهته بودنهد .مهن را نشهاندند روی چههار پایهه،
پاهایم را کهه پانسهااخ کهرده بودنهد ،تهوی تشهت گذاشهته ،دوش را بهاز کردنهد .ب
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میریخت روی من و این پانسااخها میس میمورد که کم کم باز بشهود .مهن صهدای
هق هق این جواخ را شنید  .گفتم :چیه یردف؟ طوریت شد؟
گفت :میمواهید چطور بشود ،ببین استخواخها در مده و هاه اش هم سیاه است!
این نتیجة شال های خ شبی بود کهه  ...تاها بهدنم کبهود بهود .و ایهن جهواخ کهه
میمواست یف به تن من بزند ،جرئت نایکرد .می گفت« یف نایزنم ،یهک کاهی زبهر
است ،اجازه بدهید با دستم باا م » .دستش را کفی می کرد و میما ید به بدخ من و به
این ترتی عر هایی که طی این مدت به تن من مشک شده بود ،شسته شدند.
در یکی از ش های شکنجه ،یک ورقه جلو من گذاشهتند و در نجها نوشهته بودنهد
«کلیه اطالعات مود را درباره ونخدا افضلی بیاخ کنید! » این دقیوها مربهوط بهه قبهل از
نوروز است.
گفتم :تا نجایی که من اطالد دار ونخدا افضلی فرمانده نیروی دریهایی جاههوری
اسالمی است.
س ال دیگری گذاشت که  :عالوه بر این چه اطالد دیگری از ایشاخ دارید؟ چند بهار
ایشاخ را مالقات کرده اید؟ در مالقاتهایتاخ چه صوبتهایی رد و بدل شده است؟
گفههتم :مههن ونخاادا افضاالی را فوههط در صههفوة تلویزیههوخ دیههدها کههه یههک برنامههه
صبوگاهی نیروی دریایی بود و ایشاخ در نجا سخنرانی میکرد .این کل اطالعات من
درباره نامدا هست.
گفت :اگر مواجهه بدهیم و ایشاخ چیز دیگری بگوید ،شاا چه جوابی دارید؟
گفتم :پیشاپیش میگویم که ما هیچ برموردی و هیچ صوبتی با هم نداشتیم! من با
فرمانده نیروی دریایی جاهوری اسالمی چه کاری دار ؟ مناسهبتی نهدارد کهه مهن بها
ایشاخ مواجه بشو .
گفت :یعنی تو نایدانی که او تودهای است؟
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گفتم :حیرت ور است! یعنی ونخدا افضلی تودهای است؟!
واقعا هم از این مطل اطالد نداشتم؛ نه این که بخواهم از نها پنهاخ کنم.
این قضیه گذشت ،دیگر احتااالً نزدیکیههای نهوروز بهود  .روزی مدنهد و گفتنهد:
قای عمریی شاا میلی وقت اسهت فتهاب نخهوردی ،احتیهاج بهه فتهاب داری ،بیاییهد
برویم جلو فتاب!
من فهاید که یک برنامهای دارند .من را بردند به حیاط و روی یک قسهاتی سهکو
مانند نشستم ،از پشت سر پچ پهی شنید و احساس کرد کسی را مهی مواهنهد بها
من مواجهه بدهند  ...صدا میگفت «برو بیارش » ...گذشت و مهن هاهین طهور نشسهته
بود  ،یکدفعه مودشاخ چشم بند را بلند کردند و اشاره کرد « نها را نگاه کهن! » سهه
نفر بودند که باس زنداخ تنشاخ بود و دستشاخ روی دوش هادیگر بود و می رفتنهد.
من نگاه کرد و دوباره چشم بند را بستند .گفتند :دیدی؟
گفتم :ره چند تا زندانی بودند.
گفت :شنامتی؟
گفتم :مگر قرار بود بشناساشاخ؟
گفت :تو افضلی را نشنامتی؟
گفتم :یعنی شاا افضلی را گرفتید و وردید زنداخ؟
گفت :معلو است ،هاة تودهایها را میگیریم و می وریم زنداخ!
این روی من حویوتا تاثیری بسیار منفی گذاشت و این که چه اتفهاقی افتهاده اسهت؟
مگر قرار بود که ما شبکه نظامی داشته باشیم؟ من میدانستم که بر اساس مراجعاتی
که انجا میگرفت و تلفنهایی کهه بهه مهن زده میشهد ،قهراری ،مهثال فهالخ جالهه ، ...
گذاشته میشد که تاییدی از من گرفته شود .این که طرف کیست؟ من که نای فهایهد .
قبال از سازماخ مخفی عالمتی داده میشد و تلفنی به من می شد و مهن ههم کهه فهالخ
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جاله را می شنید  ،فالخ جاله را جواب می داد  .و ی این که این طرف نظامی اسهت؟
یا سویل است؟ من مطلوا نای دانستم!
82/11/15

مورد دیگری که مدتها از ما بازجویی میشد این بود که :بعهد از کیانوری چهه

کسی قرار بوده دبیر بشود؟ و دبیر دو کیست؟
(ظاهراً رفیق ما کینوری پس از سفر شوروی  ،در سهازماخ مخفهی اشهارهای بهه
بو جهوانگرایی در حهزب داشهته و احتاهاالً پروار چنهین برداشهتی کهرده کهه در
بازجوییها مطرح شده!)
گفتم :اصال چنین قراری نبوده  .ما چنهین صهوبتی نکهردیم  .بهاالمره اگهر زمهانی
اتفاقی می افتاد و قرار بود تاییری انجا بگیهرد  ،در کنگهره یها پلنهومی نظهر مهواهی
میشد و بر اساس خ فردی انتخاب می شد  .دبیر دو ههم نداشهتیم  .خ مهوقعی کهه
رفوا در مارج بودند یک پست دبیر دومی بود ،خ هم به واظ توافوی کهه بهین «فرقهه
دموکرات ذربایجاخ» و حزب شده بود .که دبیر اول از حزب بود و دبیر دو یکهی از
رفوایی که سابوه فِرقَوی داشتند .و در نتیجه یک مدتی اوشین و بعد هم که او فهوت
کرد ،صفر دبیر دو بود .و ی وقتی که رفوا به ایهراخ مدنهد  ،دیگهر از ایهن مبرهها
نبود  .ما یک کایته مرکزی  ،یک هیئت سیاسهی و یهک هیئهت دبیهراخ داشهتیم .در ایهن
هیئت دبیراخ هم هاه متساوی ا ووو بودند  .یک شخص به عنواخ دبیهر اول انتخهاب
میشد که اداره کننده جلسات بود .دبیر کل نبود .دبیرکل تاایز ماصی دارد و ی دبیهر
اول درست مثل هاه دبیراخ  ،دارای حوو برابر است .دیگر دبیر دو نداشتیم .
اصرار داشتند که «نه شاا دبیر دو داشتید» .ک راهه می زدند کهه :یها قهرار بهود
بعد از کینوری  ،طبر بشود دبیر اول؟
گفتم  :نخیر چنین چیزی نیست اصال ایشاخ به علت اشتااالت فرهنگی کهه داشهت ،
حتی از هیئت دبیراخ هم معاف شده بود و فوط در هیئت سیاسی شرکت می کرد.
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 جراوشیر قرار بود بشود؟ نه  ،ا بته مسئول تشکیالت کل بود و ی دبیر دو نبود. موب مود شاا نبودی؟گفتم  :مر چرا ذهنتاخ اصال معطوف به این مسئله است؟ من دو سهه تها شهعبه را
اداره می کرد  ،خ هم به علت اینکه مسئو ش رفهت .مهثال وقتهی ایارج رفهت  ،شهعبه
روابط بین ا الل را هم به من دادند .وقتی کهه وهرورت تشهکیل شهعبه جدیهدی جنه
کایته مرکزی برای بازرسی و رسیدگی پیش مد ،این را هم به من دادند .نه بهه علهت
اینکه دبیر بودخ من در کایته مرکزی تاایزی نسبت به دیگراخ داشهت ،نهه  .بهه علهت
اینکه این کار را گردنم می گذاشتند  .در واق دیگراخ کار دیگری داشتند  ،مهن بهه ایهن
کار می رسید .
گفت  :یا مسئله تاییر قای کینوری در بین نبود؟
گفتم :نه .
چوخ واقعا هم چنین بوثی نبود  .
به هر جهت ،گذشت تا ش عید نهوروز  .ظهاهرا هاهه جها تعطیهل بهود .صهبح اول
فروردین  ،بعد از صبوانه  ،دید قفل در سلول باز شد و احمد  ،بهازجوی مهن مهد و
تبریک عید به من گفت و گفت قای عمریی  ،بیاییهد بهرویم کهه پانسهاانتاخ را عهوط
کنیم.
من را از پله ها برد باال  ،برد درمانگاه  ،پزشکی در این درمانگاه بود به نها دکتهر
شنلچی .او از سیستاخ بلوچستاخ بود ،یعنی بلوچ بود .ظاهرا جزو یک گهروه سهلطنت
طل بوده ،او را گرفته و ورده بودند نجا .زیر حکم اعدا بود! بعد به هر حال کوتهاه
مده بود و درمانگاه اینها را اداره می کرد .روز او ی هم که مرا شکنجه دادند ،بردند
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پیش هاین دکتر ،و بعد از خ دیگهر مهن را درمانگهاه نبردنهد و هاهواره مودشهاخ بها
جعبه کاکهای او یه می مدند و مودشاخ پانسااخ میکردند.
حاال بعد از مدت ها من را بردند پهلوی شنلچی .موب ،شانلچی حهال و احهوال بها
من کرد و طبیعتا جلو احمد نایتوانست چیزی بگوید ،وا ّا پهیش از خ  ،نهایهت موبهت
را در حق من کرده بود! به این ترتی که او هفتهه ای یهک بهار بهه هاهه سهلولها سهر
میزد ،احیانا کسی قرصی ،دارویی ،توصیهای می مواست .تنها هر کسهی کهه حها ش
میلی بد بود می بردندش به درمانگاه .او وقتی می مد به خ راهرو فرعی کهه سهه تها
سلول در خ بود و در یکی از نها من بود  ،طوری پابه پا میکرد تا حواس پاسدارها
نباشد چند نخ سیگار میگذاشت توی جی پیراهن من .یا یک بار کهه مهن رفتهه بهود
دستشویی و برگشتم ،دکتر شنلچی مده بهود ،دیهد یهک پاکهت سهی درمتهی کنهار
سلول من گذاشته است.
موب  ،یک پانسااخ تایزی کرد و شستشو و ...از نجا که مدیم پایین  ،ایهن مهرد
بسیار مومن و با مروت  ،احمد را میگویم ،من را برد اتا شکنجه  ،مواباند و شهرود
کرد به شال زدخ! درست اول نوروز سال ! 62
این کینه توزی از چیست؟ ریشه از کجا میگیرد ؟ حیرت ور است!
به این ترتی ما وارد سال  62شدیم و مسائلی که حهاال بهرای اینهها مطهرح اسهت،
مسائل مربوط به بخهش نظهامی حهزب مها ،بخهش نظهامی و سهازماخ مخفهی اسهت.
امیدوار جلسه بعد راج به خ توویواتی بدهم.
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 در خدمت آقای عمویی هستیم برای بخـش دیگـری از تـاریخ شـفاهی چـپ در
ایران.
بحث به آنجا رسید که شکنجه ها ادامه پیدا کرد و موجـب اعترافـی ناخواسـته و زیـر
شکنجه شد.
به عید سال  ۱۳۶۲رسیدیم ،روزی که تبریک عید را همراه بـا شـالق و درد دریافـت
کردید!
ما برای شنیدن بقیه مطالب آماده هستیم.



بله ،موب صداقت حکم می کند که د

نهه رخ داده بیاخ بکند ،اگر چه بسهیار تلهخ

و زار دهنده است! من حویوتا در توویح خ جنبه های دشوار مراحهل بهازجویی ،بهه
مصو

نجا که بازجوها اصرار در توایل یک مووود مالف واق دارنهد ،نهاتوانم.

اصال  ،به ماطر وردنش و به زباخ وردخ نهه که بهر مها گذشهت ،حتهی امهروز کهه
سال ها از خ زماخ گذشته  ،میلی درد ور است! و ی به هر حال  ،برای ثبت در تاریخ
بایستی این درد و این رنج را توال کرد!
اشاره کرد که او ین روز سهال  1362را قهای بانزجر ،هاهین احماد ،و بهه قهول
قایاخ «برادر احمد» تبریک عیدش را  ،پس از تاییر پانسااخ پای من ،با شال  ،بهدوخ
این که س ال ماصی بکند ،تودیم کرد!
میلی حیرت ور است واقعا  ،چه در ذههن ایهن بازجوههایی از نهود هاهین «بهرادر
احمد» می گذرد؟ چه ورورتی  ،چه چیزی باع می شود که روز اول سال نو ،من را
ببرد به شکنجه گاه  ،بدوخ این که س ا ی کرده باشد ،بدوخ این که پاسخ ماصهی را از
جان من انتظار بکشد ،من را شال بزنهد؟ یها ایهن در ذههنش مهی گهذرد کهه «ببهر
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وعیفش بکنم برای ش و ش های دیگر س ا م را مطرح بکنم!» یها اینکهه واقعها فکهر
می کند«ثواب دارد ،این کفار را ببریم هر چه بیشتر رنجشاخ بدهیم ،زارشاخ بهدهیم!»
حتی روز اول سال نو ! این برای من یک مسئله حل ناشدنی است! در ذهنیهت معیهوب
این قایاخ چه میگذرد که به عنواخ بازجوی بهترین فرزنداخ این مالکت ،چنهین بیهداد
میکنند؟!
من به شاا بگویم ،واقعا خ انبوه جوانانی کهه در ایهن سهلولهای کایتهه مشهترک
زندانی بودند ،هر کدامشاخ ا ااسهایی بودند! من تعداد زیادی از نها را می شهنامتم،
غا با بهههای دانشگاه های این مالکت بودنهد ،هاهه از مانوادهههای نسهبتا فرودسهت
برماسته بودند .پدر و مادرهایشاخ زندگیشاخ را وقف تربیت این بههها کرده بودنهد
و اینها هم زندگی مودشاخ را وقف رماخ بزرگی کرده بودند و در این شکنجه گاه ها
صدایشاخ را در راهروها میشنید .
برای شاا در جلسه گذشته گفتم که من را به حاا عاومی نایبردند .دیگهر میلهی
میلی وو جساانی ا بد شده بهود  ،بهو گرفتهه بهود  .تعهر بسهیار زیهادی کهه در
جریاخ شکنجه به د دست میدهد ،خ موق

د متوجهه نیسهت ،مهثال زیهر دسهتبند

قپانی با وجود اینکه فصل زمستاخ بود ،زمستاخ سهال  1361ههم فصهل سهختی بهود،
برف سنگینی مده بود اما من با اینکه با یک زیر پیراهن و یک پی امه نازک بود  ،زیهر
دستبند ،هاین طور عر از پیشانی من جاری بهود و مهن بهرای اینکهه کاهی احسهاس
راحتی بکنم ،پیشانیا را به در هنی اتا شکنجه میچسباند کهه کاهی مهرا تسهکین
بدهد ،کای منک بشو ! موب ،این عر بعد از شکنجه مشک می شود ،حهاال اگهر ایهن
تداو پیدا بکند ،روزها ،هفتهها ،ماهها!! معلو می شود چه حا ی د پیدا میکند!
واقعا روزهایی که در سلول بود و ندا میدادند که «درها بهاز اسهت بهرای حاها
بیایید بیروخ!» و ی درِ سلول من هاهناخ بسته و قفل بهود .بارهها بهه در زد  ،مهامور
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مد ،گفتم من هم احتیاج به حاا دار  .گفت «بازجو باید اجازه بدهد! » و بازجو اجازه
نایداد! با این که در این راهروهها ،در ایهن حاها رفهتن هها  ،اینهها نهایهت مراقبهت را
میکردند و امکاخ این که چیزی رد و بدل بشود واقعا نایگذاشتند.

 با چشم بند که نبودید؟



هاواره با چشم بند بودیم.
 در حمام هم؟!



بله ،برای شاا توویح مواهم داد  :بعد از گذشت خ ایا که هم اتاقی جهوانی چنهد

صباحی با من بود تا بتواند کاک حال من باشد تا بتهوانم کارههای وهروری ا را بهه
یاری او انجا بدهم و او مرا شستشو می داد  ،سهرانجا در سهال  1362مهرا ههم بهه
حاا عاومی بردند .به گاانم پس از وربة دو به حهزب بهود  ،دیهد ووه چگونهه
هست .دید افراد پشت سر هادیگر  ،نفر عو دستش را روی شانه نفر جلو گذاشته و
هاه چشم بند داشتند و شاید به تعداد کای کاتر از تعهداد زنهدانیانی کهه در خ صهف
بودند ،پاسدار نجا بود که کالمی ردو بدل نشود!
او ین باری که من را به حاا عاومی بردند ،در داالخ حاا ایستاده بودیم ،دسهت
من روی دوش یکی بود ،دست یکی دیگر هم روی دوش من بود ،در یهک وظهه دیهد
دستی که روی شانه من است شرود کرد شانه من را فشار دادخ!
موب ،این متداول است ،در اینگونه موارد ،حتی طرف را هم نشناسی ،چنین کهاری
قوت قلبی است .یک ارتباط انسانی است ،به مصهو
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بهرای کسهانی کهه در انفهرادی

سپری میکنند .هاین تااس ساده ،واقعا تا انساخ این احساس انسانی را تجربه نکنهد،
پی نایبرد که چه جایگاه عظیای در قوت قل بخشیدخ دارد؟! یعنی که «ما هستیم! »
«من» را از «ما» جدا می کنند ،دقیوا برای اینکهه منهزویاش بکننهد ،بشهکنندش! ایهن
دستی که هست و فشار میدهد ،یعنهی «مها»  ،یعنهی «مها هسهتیم» و ایهن میلهی کاهک
میکند!
فراموش نایکنم ،در سال  1351موقعی که درویپ طنهر را ترور کرده بودنهد ،
من را به هاین «کایته مشهترک» بهرده بودنهد ،یهک شه میمواسهتند مهرا از سهلو م
جابهجا بکنند ،ببرند ،تعدادی را ردیف کردند .خ موق دسهت هها را بهه ههم میدادنهد،
دستی از عو  ،دست من را گرفته بود ،من شرود کرد به فشار دادخ این دست .اینکه
چه کسی هست ،برای من مهم نیست ،جوانی است که به ماطر رمانش او را ورده و
در سلول اندامته اند .وقتی که ما را از در بیروخ وردند و بهه سها ن دیگهری بردنهد ،
یکدفعه ما را زاد گذاشتند و ما چشم بندها را برداشتیم ،جوانی که پشت سر من بهود
و متوجه شد که چه کسی دستش را فشار داده ،مرا در غوش گرفت! حهاال نهه مهن او
را می شناسم و نه او مرا .گفت« :رفیق » ...یا من رفیق او بود ؟ یها او از رفوهای مها
بود؟ برای او ،هاین فشار  ،یعنی رفیوش هستم ،یعنی مورد اعتاادش هستم ،یعنهی دل
به او داد ! به زباخ ورد و گفت :نای دانید خ فشار دست شاا چه قوت قلبهی بهه مهن
داد که من تنها نیستم!
به هاین علت  ،هر وقت مورد مشابهی پیش می مد ،من حتاا ایهن پیها را بهه نفهر
جلو یا نفر عوبیا میداد  .میدانستم که از زباخ گویاتر است ،چوخ زبهاخ االخ بسهته
است و اجازة اظهار کردخ ندارد!
موب ،این بار دستی روی شانة من بود و شرود کرد به فشار دادخ شانة من! مهن
هم دست دیگر رابه بهانة اینکهه میمهواهم سهینها را بخهارانم ،بهرد و دسهت او را
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اههس کههرد و فشههار داد  .یکدفعههه نفههس او را کنههار گههوش مههود احسههاس کههرد ،
گفت«عاو جاخ شنید میلی اذیتت کردهانهد! » صهدا را کهه شهنید  ،شهنامتم ،حساین
رلمبُر بود که ما با اسم دینمک مینامیدیاش .
جاله اش هنوز تاا نشده بود که یک پاسدار مد و من را با یک دستش و او را بها
یک دستش کشید و برد کوبید به دیوار راهرو و گفت :چه میگفتید؟ چه میگفتید؟
گفتم :قا چرا من را به دیوار میکوبی!! از من س ال کن! یک زندانی گفت«سال »
گفت :چه کسی بود؟
گفتم:چه می دانم ،چشمهای ما را بستهاید!
من را کشید توی حاا و او را کشید خ طرف .این که با او چکار کرد ناهی دانهم ،
و ی من را ورد و یک مودار پرس و جو کرد که چه کسی بود؟ چه گفت؟
من هم گفتم :نای دانم یک زنهدانی اسهت کنهار کهس دیگهری قهرار گرفتهه و د هش
مواسته که سال بکند .سال کردخ طبیعی است ،من هم به یک زندانی دیگر دسترسهی
پیدا کنم به او سال می کنم و احوا ش را می پرسم.
موب ،هااخ طور که گفتم ،روز اول نوروز را به خ ترتی  ،با قای احمد گذراند !
بازجویی که دیگر میلی با او «مانوس» شده بود ! «مانوس»  ،چهه بهه وهاظ شهکنجه
هایی که می داد و چه به واظ اشعاری که می مواند و سعی میکرد بها خ اشهعارش
به شکل دیگری من را شکنجه بدهد!
هاراه با این ایامی که ما را شکنجه میدادند ،پدیده جنبهی دیگهری بهود کهه مهن در
جریاخ توویح این موارد ،ذکری از خ به میاخ نیاورد و خ اصهرار بهرای مصهاحبه
بود!
 از چه تاریخی شروع شد آقای عمویی؟
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 اصال از جلسات سو  ،چهار شکنجه ،هاراه با پرسشی که مطهرح میشهد و طبعها
پاسخ موشایند نها نبود و شکنجه را شرود میکردند ،هازماخ با وربات شهال کهه
کف پا می زدند ،می پرسیدند«مصاحبه می کنی؟» فوط هاین طور «مصاحبه میکنی؟»
من میگفتم :مصاحبه برای چی؟ شاا دارید س ال میپرسید و جواب مهن ههم ایهن
است .مصاحبه برای چه بکنم؟ چی بگویم؟ حرف من روشن است و من حرفم را قهبال
گفتها .
میگفت :نه ،نه! خ حرفها را نایمواهم.
توریبا از جلسه سو  ،چهار به بعد ،یعنی شاید صریوا از واظ تهاریخی بخهواهم
بگویم ،بعد از پایاخ بهان ماه  ،1361در اسفند ماه ،هر ش که من را به اتها شهکنجه
میبردند ،برای هر مسئلهای که بیاخ میشد ،شال را کهه مهیزد ،وهانا ههم داسهتاخ
مصاحبه را مطرح میکرد! سرانجا گفت :تو چودر ساجی؟ بزرگترهای تهو ،مصهاحبه
را قبول کردهاند! برای چه قبول نایکنی؟
حاال دیگر ،بعد از این که خ اعتراف مالف واق را با خ شکل بسیار وحشهیانه از
من گرفتند ،من احساس می کرد هاه چیز برای من تاا شده است! بارها بهه مهود
نهی می زد که نه ،تاا نشده است ،در نهایت میبرند اعدامت مهی کننهد! اعهدا ههم
یکی از مراحل زندگی انساخ اسهت ،امها فکهر اینکهه اینهها اعتهراف از مهن گرفتنهد کهه
«میمواستم کودتا بکنم» برایم توال ناپذیر بود! یها واقعها حهزب میمواسهت کودتها
بکند؟
هر باری کهه مجهددا مهن را بهرای شهکنجه میبردنهد ،مهن بهه بهازجویم یهاد وری
میکرد که «من در حضور هاه شاا میگویم که خ اعتراف ،مالف واقه بهود!» یهک
وسواس عجیبی پیدا کرده بود که من باید این را مدا تکرار کنم که «ما سهتاد کودتها
نداشتیم و ی شاا از من گرفتید که داشتیم! من عضو هیچ ستاد کودتهایی نبهود و هی
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شاا از من این اعتراف را گرفتید! حزب اصهال برنامهه کودتها نداشهت و هی شهاا ایهن
اعتراف را از من گرفتید! »
تا این که باالمره یک بار گفت ،چیه مدا میگویی من ،من  ،مهن 13 ...نفهر اعتهراف
کردهاند که ما میمواستیم کودتا بکنیم.
گفتم 13 :نفر که سهل است ،شاا از هاهه کسهانی کهه در تاها سهلولهای «کایتهه
مشترک» هستند ،از تاا کسانی که در راهروها موابیدهاند  ،یعنهی از هاهه ایهن انبهوه
افرادی که حزبی هستند  ،میتوانید این اعتراف را بگیرید ،به هااخ شیوهای کهه از مهن
گرفتید! این که هنر نیست و اصال این د یل صوت این مدعا نیست! مودتاخ بهتر از هر
کسی میدانید که این مالف واق است!
فرامههوش ناههیکنم کههه در فههروردین مههاه کههه روی هاههین مصههاحبه مههدا فشههار
می وردند ،من میگفتم :مر یعنی چه ،من مصاحبه بکنم که چه بشود؟ چه بگویم؟
گفتند :بگو به چه رسیدهای؟ بعد از خ ،حاال به چه نتیجهای رسیدهای؟
گفتم :واقعا نیت من مدمت به زحاتکشاخ این مالکت و رهایی نها از سهتم بهوده ،
اصال برای مخا فت و عناد با هیچ شخص معینی نبوده! یک نظا اقتصادی ه اجتاهاعی
معین ،ستای را بر زحاتکشاخ روا داشته است ،ما از هااخ روز اول بنای فکریمهاخ ،
بنای ایدئو ویی ماخ ،باورماخ ،رمانااخ ،رهایی از ستم بوده است.
ه حاال بگو به چه چیز جدیدی رسیدهای؟
گفتم :یعنی به ورب شکنجه شاا به چه رسید ؟ به اینجها کهه میمواسهتم کودتها
بکنم علیه جاهوری اسالمی؟ به ورب شکنجه شاا به این رسید کهه هاهه باورههایم
غلط بوده است؟
گفت :این را باید بگویی! تا کهی میمهواهی بگهویی نهه؟ تها کهی میمهواهی بگهویی
اعتواداتم را دار ؟
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گفتم :بله هااخ طور که تو توانستی مرا وادار بکنهی  ،بهه رغهم نکهه مهن هاهنهاخ
میگویم که ما نایمواستیم کودتا بکنیم و ی این اعتراف را از مهن گرفتهی  ،ههر چیهز
دیگری هم که بخواهی میتوانی به هااخ شکل از من اعتراف بگیری! اگر مصاحبه ههم
بخواهید ،به هاین روش میتوانید از من بگیرید؛ و ی اطاینهاخ داشهته باشهید کهه یهک
شاهی برای شاا ارزش ندارد! اگر شاا فکر کنید که اعتبار قضایی دارد ،که در دادگهاه
بخواهید به خ استناد بکنید ،اگر فکر کنید که اعتبار سیاسی دارد که احیانا وقتهی ایهن
را ناایش بدهید ،شنوندة این برنامه ،بیننهدة ایهن برنامهه  ،بهاور بکنهد کهه عماریی بهه
گذشتهاش تف کرده است ،هاه گذشهتهاش را نفهی کهرده و بنهابراین دیگهر ایهن راه را
ادامه نای دهد ،سخت در اشتباهید! او با باورهای عمریی شناست ،او با مبارزات من
و امثال من شناست .نهایتش اگر بدبین باشد میگوید «برید ،مثل ههر د دیگهری ،در
شرایطی پشت پا زد به اعتواداتش » .اگر هم د واق بینی باشد  ،با توجهه بهه سهابوه
من و امثال من  ،میگوید «ببین چه بالیی سرش ورده اند! »
این عین مطا بی است که من به بازجوها میگفتم که مرد میگویند«ببین چه بالیی
سرشاخ وردهاند که مدهاند اینجا و مالف اعتواداتشهاخ حهرف میزننهد  ،مهالف خ
راهی که عارشاخ را پایش گذاشتهاند  ،عار راحتی هم نبوده است ،عاری که تهوا بها
سختی  ،حرماخ ،شکنجه ،تبعید و زنداخ بوده است! » هاه دهانشاخ بهاز مهی مانهد کهه
اینها  25سال در زماخ شاه زنداخ بوده اند ،موب این یک معیار است کهه نشهاخ بدههد
چطور شد که این افراد را ورده اند توی تلویزیوخ ...؟!
ری ،هستند کسانی که وقتی در شرایط دشوار قرار می گیرند و نایتوانند تواهل
بکنند ،حتی باورهاشاخ را از دسهت مهی دهنهد  ...اصهال بهه ایهن افهراد از ابتهدا درس
عووی داده شده بوده ،راهشاخ را از اول اشتباه انتخاب کهرده بودنهد ،اههل ایهن کهار
نبودهاند!...
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افراد دو نود هستند  ،یک دسته اساسا اهل مبارزه نیستند ،موجی مده و نهها ههم
به موج پیوستهاند .دسته دیگر کسانی هستند که واقعا بهاور داشهتهاند و هی تهوانش را
ندارند ،تواخ توال شکنجه را ندارند! مگر بنا هست وقتی شاا به یک حویوتی باور پیهدا
کردی ،کتک مورت هم قر

باشد ،بتوانی زیاد شال بخهوری؟ خ برمهورد تهوحش

است و این انساخ باید چه طور باشد که بتواند خ وحشیگری را توال بکند؟!
من به ورس قاط براین باور تاکید می گذار کهه ههیچ بنها نیسهت کهه مبهارزین،
واقعا شکنجه مورشاخ هم میلی میلی بهاال باشهد و قهدرت مواومهت نهنهانی داشهته
باشند! و ی حفظ اعتوادشاخ  ،ایاانشاخ الز است .یعنی به رغم این کهه مجبهور شهود
اعترافی را بکند  ،و ی هاهناخ به درستی راهش ایااخ داشته باشد! ایااخ داشته باشهد
به این که راه درستی را انتخاب کرده  ،اعتوهادش درسهت ،مبهانی عویهدتیاش صهویح
است .اما چه کند که با این فشار فیزیکی ،این عنصر روانی و «رواخ گردانی» که اصهال
کنترل انساخ را نسبت به گفتههایش ،نسبت به رفتارش از بین می برد ،روبهروست!
انساخ موجودی فیزیو وییک ،بها مجاوعههای از عضهالت و اعصهاب و ارتباطهات
وی ة حیاتی است .وقتی این مجاوعة زنده را در شهرایط دشهواری قهرار میدهنهد کهه
مالف عالکرد طبیعی خ اسهت ،روی ماهز ،جسهم و جهانش اثهر مهی گهذارد .نبایهد از
مبارزین انتظار معجزه داشت!
این است که من نهه میگویم  ،واقعا نه برای توجیه اعترافات مالف واقه

ه کهه

احیانا عالوه بر من  ،رفوای دیگری هم مجبور شهده انهد بپذیرنهد ه بلکهه بهرای انبهوه
مبههارزینی اسههت کههه ن هه فوههط در حااب واار

ایاارا  ،در سههایر جریانههات سیاسههی

رمانخواهی که برای دستیابی به رمانشاخ مطر کردند ،زندگیشاخ  ،حتی جانشهاخ
را به مطر اندامتند! چه بسیار افراد غیر تودهای در راه رمانشاخ جهاخ بامتنهد و چهه

1005

بسیار هم در جریاخ این بازجویی ها بریدند و شکنجه هها برایشهاخ غیهر قابهل تواهل
شد!
اما معیار برای من ،بعد از این مرحله است .ماکهن اسهت کسهی مبهارزه کهردخ را
ادامه ندهد و ی به درستی عویدهاش تردید پیدا نایکند ،مالف خ شرود به اظهار نظر
کردخ نایکند .من این روزها با پارهای از افرادی مواجه میشو که زنداخ گذراندهاند،
سختی کشهیدهاند ،هزینههای ههم کهه پردامتهانهد کهم نبهوده اسهت و هی بهه ههر حهال
اعتواداتشاخ را از دست داده اند ،حتی به نیکی هم از گذشته مودشاخ یهاد نایکننهد و
خ را نفی می کنند! من معتود اینها که اعتواداتشاخ را از دست داده اند ،ابتدای امر هم
به طور علای این مبانی عویدتی را نپذیرفتهه بودنهد! بیشهتر جنبهه احساسهی برایشهاخ
داشته است.
و ی تصور این است که جامعه و انساخ های مبارز و کسانی که در ینده قد بهه
راه مبارزه می گذارند ،واقعا نها را درک کنند! نهها د ههای بهدی نبودنهد ،د ههایی
بودند که فداکاری کردند ،عاری را در راه دستیابی به هدفهای واالیشهاخ گذراندهانهد
و نتوانستهاند بیشتر از این طی کنند .به قول رفیق زنده یهاد کینوری  ،مسهئله مبهارزه
در راه رماخهای واال ،شبیه گروه کوهنوردی است که از شی صهع ا عبهوری بهاال
میرود ،عدهای هاهناخ باال میروند و عدهای در نیاه راه میمانند! و هی بهه ههر حهال
اینها کسانی هستند که حرکت کردهاند ،قد برداشهتهاند! عهدهای تها کوهپایهه می ینهد،
عدهای تا وسطها می یند ،عدهای حتی تا نزدیکیهای ستی کوه می یند .بنا نیست هاه
تواخ این را داشته باشند که تا نوک قله بیایند! هاة اینها ارزش دارند! در حد مودشاخ
هزینهاش را پردامتهاند .
به هر جهت ،تکیه بر روی گرفتن مصاحبه ،هاین طور شدت میگرفت و هازماخ با
این مطل  ،مسئله ارتباط با «سازماخ فداییاخ ملق» و این که  :ما اطالد دقیق داریم کهه
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تو از جان حزب در ارتباط بها پهاره ای از اعضهای مرکزیهت سهازماخ بهودی و ایهن
ارتباطاتِ پیوستة تو بوده است که منجر به نشستهایی بین رهبری دو سازماخ شهده
است و سرانجا به تاییر مواو «چریکهای فدایی ملق» و انشهعاب  ،بهه سهب ایهن
تاییر مواو  ،در دروخ سازماخ انجامید! و تووالتی که در دروخ «سهازماخ فهداییاخ
ملق» رخ داده و باالمره مجاوعه اقداماتی که حزب در این زمینه انجا داده است کهه
غازگر خ ،ارتباط تو با اینها بوده است،بایستی این را به تفصیل بیاخ بکنی!
گفتم :این مسئله پنهانی نیست .میلی ها در این زمینهه واقهف هسهتند ،مهن ههم بها
افتخار از این مسئله یاد میکنم ! چوخ معتود هستم کار درستی بوده و جهزو وظهایفی
بوده است که من برای مود قائل بوده ا .
موب ،حاال تکیه را گذاشتند بهر روی ،نهه فوهط مصهاحبه کهردخ ،بلکهه روی رونهد
تووالتی که در «سازماخ فداییاخ ملق» به وجود مد .من در نجا اشاره کرد که :این
که در دروخ چریک های فدایی ملق چه گذشت ،طبعها مهن اطهالد دقیوهی نهدار ؛ و هی
نهه که در ارتباط با مناسبات حب ور

ایرا و «سازماخ چریک های فدایی ملهق»

وجود داشت ،کامال در جریاخ هستم و من در حد مهود نوهش قابهل تهوجهی در ایهن
زمینه داشتم.
در این مورد شکنجهای در کار نبود و مود در این زمینه شرود کرد به توویح
دادخ .به واق مسئله پنهانی هم نبود ،کامال شکار بود .موداری هم به تفصهیل در ایهن
زمینه نوشتم ؛که در واق من را از بردخ به اتا شکنجه نجات می داد! وقت میگرفت،
فکر میکرد که با این مطا

کای وقت کشی بکنم و به هاین علت هم حتی در زمینهه

ارتباطات روابط عاومی که مثال با فروهر داشتم  ،بها منتظار داشهتم ،بها طنلقانوی
داشتم ،نودر به تفصیل بیاخ میکرد که مثال یک ش را به مودش امتصا

میداد.

غافل از اینکهه بهاالمره نهها مسهائل مودشهاخ را دارنهد .زنهدانی ،متهاهی کهه دوراخ
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بازجویی را می گذراند ،میلی د ش می مواهد هر چه زودتر این دوره بهازجویی تاها
بشود! و ی وقتی بازجویی ها روی مسائلی متوقف می شود که توا با شکنجه اسهت،
متهم د ش می مواهد که وقت را به مسائلی منوصر بکند که اهایت چندانی ندارد و هی
وقت گیر باشد .به هاین علت هم من در زمینهه ارتباطهاتی کهه بها دوسهتاخ فهداییماخ
داشتم میلی به تفصیل نهه را که واقعا رخ داده بود بیاخ کرد .
از جاله مطا بی که من نجا به تفصیل صوبت کرد و نوشتم ،هااخ غهاز ارتبهاط
با «سازماخ چریک های فدایی ملق» بود .مهن عهده ای از دوسهتاخ فهدایی را از زنهداخ
دورة شاه میشنامتم ،ما روابط دوستانة میلی موبی با هم در زنهداخ داشهتیم ،چهوخ
واقعا از هااخ ابتدا من عالقه وی ه ای به این جواناخ داشتم! بهه ههای بسهیار صهاد ،
پرشور ،فداکار ،رمانی! بگذریم از این که در هر جریاخ سیاسهی ،بهاالمره یهک موهدار
چوب های کج هم وجود دارد ،و ی مجاود خ را که می دید  ،خ تعداد از جوانانی که
در ارتباط با چریک های فدایی ملق به زنداخ مده بودند ،اکثریت قری به اتفاقشاخ را
هااخ جواناخ صاد  ،با روحیاتی که برشارد دید .

 سازمان چریک های فدایی خلق«اکثریت» هم دستگیری داشتند ؟ شما خبر داشتید
که آیا آن موقع دستگیر شدند یا نشدند؟



من در یکی از مواردی که به بازجویی می رفتم ،یکی از مسئو ین نها را در زنهداخ

دید  ،در هااخ «کایته مشترک» ،و او مهندس اورشیروا لطفی بود .او جزو مرکزیت
سازماخ فدایی ملق بود و در یکی از ش ها هم در داالخ هااخ اتا شکنجه  ،هر دوی
ما زیر دستبند بودیم! و ش دیگری من و لطفی را با هم مواجه کردند.
 قبل از اعترافات بوده است؟ ی نی در همان حین نوشتن به تفصیل درباره سـازمان
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فداییان بوده ،یا قبلش بوده است؟



نخیر ،بعد از خ بود .منتها من اصوال بهه های سازماخ فهدایی را بها نها مسهتعار

می شنامتم .بعضی شاخ را هم به اسم واقعی می شهنامتم ،و هی بیهانم در نجها اسهم
مستعارشاخ بود و فوط از هااخ دو نفری که در نشست های من و زنده یاد کینوری
شرکت می کردند ،یعنی فرخ وگهدای و جمشید طنهر پری ،اسم برد .
موب ،میلی افراد دیگری را از سازماخ می شنامتم ،چه به ماطر زنهداخ و چهه بهه
ماطر روابط دیگری که به وجود مده بود؛ اما من در بازجویی هها شهنایی بها افهراد
سازماخ فدایی را در مودوده هااخ جلساتی که بایستی می نشستیم و با ههم صهوبت
می کردیم ،بیاخ کرد .

 میگویند که در زندان و در دوران بازجویی ،با فداییان اکثریتـی ،یـک مقـدار بهتـر
رفتار می شد نسبت به اعضای حزب توده  ،در مورد شکنجه ها برای آنها تخفیـف
قائل می شدند .آیا حقیقت دارد؟



به نظر میرسد که درباره برمی از افراد ،این طور باشد .چوخ مثال بعدها در سهال

 1366من با زنده یاد هبت معینی (هبتاهللمعینی)  ،مدتی هم سلول بودیم ،ما دو نفهر
با هم  ،چه خ موق که در یک اتا در بسته  ،ده نفر بودیم که یکهی هبت معینی بهود،
چه وقتی که من و هبت معینی را تنبیهی از جا جدا کردند و به یهک سهلول انفهرادی
در سایشگاه زنداخ اوین اندامتند ،در نجا ما دو ماه هم سلول بودیم و مهوب ،میلهی
با هم درد دل کردیم ،درباره مراحل شکنجه و ...بها ههم صهوبت کهردیم .خ طهور کهه
هبت برای من تعریف میکرد  ،واقعا با مراحلی کهه مهود تجربهه کهرده بهود  ،قابهل
قیاس نبود!
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 ب د از پخش تلویزیونی اعترافات شما  ،آیا از بچههای رهبری سـازمان «اکثریـت»
هم اعترافاتی پخش شد؟



بله ،هم از اورشیروا لطفای چیهزی پخهش شهد ،ههم از یکهی از رفوهای سهازماخ

اکثریت که عضو مرکزیتشاخ بود ،به گاانم نامش اکبر بود  .نای دانهم فشهار چوهدر
بود که متاسفانه او یک مودار در این زمینه زیاده روی داشهت! و هی تها نجها کهه مهن
می شنامتاش میلی جواخ موبی بود و به نظر من ایهن ناایشهگر خ اسهت کهه میلهی
اذیتش کرده بودند! یعنی این تسلیم شدخ به مواست نها فوط و فوط می تواند حاصهل
فشار سنگینی باشد که وارد کردهاند.
در اتاقی در بسته در زنداخ اوین که تعدادی از رفوای مها نجها بودنهد ،امتالفهاتی
بین بههها رخ داده بود و این امتالفات هم عاهدتا از ناحیهه حسان رنئمپنان بهود کهه
بعدها میلی مراب شد! او هم یکی از اعضای کایته مرکزی حزب بهود کهه بهه معنهای
واقعی برید! و تا نجا هم که من اطالد دار  ،زیر فشار چندانی هم قرار نگرفته بهود! او
هااخ کسی است که در یکی از ش هایی که مرا به ماطر اتها جاسوسی و ارتباط با
 KGBمی زدند ،هاین حسن رنئمپنن را نجا وردند و او از من مواست که :حویوهت
را بگو!
گفتم :حویوت هاین است که دار میگویم.
گفت :نه ،حویوتی که هم مودت  ،هم فروغین و هاه ما در ارتباط با  KGBبودیم!
گفتم :دروغ می گهویی! تهو دروغ مهی گهویی! یها نوهدر تهو را زده انهد کهه مجبهور
بشوی ...
گفت :نه ،من را نزدهاند ،من واقعیت را میگویم.
بعد دستش را جلو ورد و من از زیر چشم بند دید که یک شال در دستش بود!
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گفت :اگر نگویی ،نودر تو را می زنم تا بگویی!
گفتم :تف توی رویت ،بزخ!
و ی واقعیت این است که نزد ،یعنی از او نخواستند ،اگر میمواستند شهاید مهیزد!
ا بته در یادداشت هایی که از زنده یاد کینوری به جها مانهده اسهت ،مهن موانهد کهه
اشاره کرده است که افسنو ه دمتر مریم فرمنوفرمنیین (ماریم فیاروز) ه را هاهین
رنئمپنن با شال زده است! نای دانم تا چه اندازه صوت دارد ،و هی بهه ههر حهال در
دست نوشته های زنده یاد کینوری یک چنین اشارهای شده است .از نجایی که ایهن
فرد را وردند پهلوی من و چنین حرفی زد ،این قرینهای اسهت کهه از وجهود او چنهین
سوء استفاده هایی شده است!
موب ،در بین رفوای مسئول ما ،بودنهد کسهانی کهه کاهی وهعیف شهده و وهعف
نشاخ داده بودند ،اما هیچ کدامشاخ به وقاحت رنئمپنن نبودند که به چنین رذا تی تهن
بدهند!
در سال های بعد ه نه در ایا بازجویی ه بودند کسانی که مثال از نها میمواسهتند
کار توویواتی برایشاخ انجا بدهند و برمی به این کار تن میدادند .هر قدر هم به نها
میگفتیم که این سوء استفاده از شااست! میگفتند :مر ما که کار مالفی نایکنیم!
میگفتیم :مشکل این است که اوال شاا کنتر ی روی نوشته هایتاخ ندارید؛ ثانیها در
«زنداخ اوین» چنین منعکس میشود کهه رهبهراخ حاب وار

بها بازجوهها هاکهاری

میکننهد! کسهی اصهال نایدانهد کهه تهو در کهار توویوهاتی چهه چیهزی مینویسههی؟ از
تخصصهای شاا سوء استفاده میشود! مثال تو داری درباره اقتصاد مینویسهی ،خ
یکی درباره نفت مینویسد ،یا خ رفیق ما درباره «کاپیتال» مینویسد ؛ و این به عنواخ
هاکاری کردخ با دشان تلوی میشود  ،که به کل رهبری حزب طاه میزند!
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امروز دیگر ما خ «حب ور

ایرا » که جاهوری اسالمی را به رسایت شنامت

و رای به قانوخ اساسی داد و در ارتباط با «اتواد ه انتوهاد» نیسهتیم .مها االخ زنهدانی
کسانی هستیم که بر مالف قهوانین مودشهاخ مها را شهکنجه میدهنهد کهه گویها «تهو
جاسوسههی کههردی!» مهها را شههکنجه میدهنههد کههه «تههو میمواسههتی برانههدازی بکنههی!
میمواستی کودتا بکنی!» موب ،چه هاکاریی بها اینهها مهی کنیهد؟! تهو بایهد از حوهو
مودت دفاد کنی که «من حق داشتم به عنواخ عضو یک حزب قهانونی نظهراتم را بیهاخ
کنم و فعا یت سیاسی داشته باشم ،حاال من زندانی شاا هستم .خ گاه که زاد باشهم،
از دانشم ،از بینشم ،از تواخ ایدئو وییک و تئوریکم ،حاوهر در میلهی راه ههایی کهه
کاک به روند انوالب بکند ،استفاده بکنم .مثهل گذشهته کهه زاد بهود و ایهن کارهها را
انجا می داد  .و ی االخ اسیر شاا هستم ،حاور نیستم این کار را بکنم!»
کاا این که از من پرسیدند برای توویوات حاور هستی؟
گفتم :نه.
گفت :میتوانی و نایکنی؟ یا نایتوانی؟
گفتم :در میلی از موارد تخصصی ندار و ی در خ زمینه هم کهه تخصهص دار ،
حاور نیستم بکنم!
به سایر رفوا هم وقتی در اتا در بسته بود  ،عینا هاین را گفتم .رفیق ما اخگار را
ابتدای امر مواستند  .رفت و با موشوا ی برگشت و گفت :چه موب است کهه انسهاخ
بتواند در زنداخ هم عواید مودش را روی کاغذ بیاورد! گفتم :رفیهق اخگار! شهاا بعهدا
هیچ نظارتی بر نوشتهای که توویل اینها میدهی نداری! اینکه اینها چه بهرهبهرداری از
خ مواهند کرد ،چه تاییراتی به نا تو در خ میدهند؟! گفت :راست میگویی ،من فکر
کرد ما در بند هم کهه هسهتیم ،مهی تهوانیم در راه عوایهد مودمهاخ  ،بهه دسهت اینهها

1012

کارهایی انجا بدهیم .گفتم :نه  ،اینها نهایت سوء استفاده را از این حسن داوری تهو و
نیت میر تو می کنند!
چودر خ رفیق اخگر نازنین بود! برای این کار  ،حتی یهک بهار قلهم بهه روی کاغهذ
نبرد! واقعا یادش گرامی! ما را جدا کهرده بودنهد و ایهن صهوبت مها نهاقص مانهد  .بهه
اشکال گوناگوخ از طریق دندانپزشکی به من اطالد داد که یک بار دیگر بیا بههداری تها
حرفااخ را تاا کنیم .من د یل تو را برای نپهذیرفتن  ،ناهیدانم  .هنهوز قهان نشهدها ،
چوخ فکر میکنم ما میتوانیم  ،حتی در اورا اینها ،کارهای مفیدی انجا بدهیم ،که به
عنواخ سند بااند که ما حتی در زنداخ هم بر باورهای مودمهاخ بهودیم و کهار کهردیم!
میتواند سند باشد  ،تاریخ باشد.
موب ،این بهانه ای شد و در بهداری توانستیم هادیگر را ببینیم و در نجا مهن بهه
او گفتم :ما در بازجویی و دفاعیاتااخ در دادگاه  ،از راه و رماخ مهود دفهاد مهیکنیم
و ی هیچگونه هاکاری با نها نخواهیم کرد  ،حتی اگر مووود «تهدریس مارکسیسهم»
باشد  .بیش از خ که من و تو فکر کنیم بعدها در ینده ایهن بهه عنهواخ سهند میمانهد،
امروز زندانیاخ اوین برایشاخ سندی میشود که «رهبراخ حب وار

دارنهد بها اینهها

هاکاری میکنند!» و موج شکسته شدخ بهههها میشهود! مواهنهد گفهت :رهبراناهاخ
پذیرفتهاند ،ما چرا نپذیریم؟ گفتم :مر رهبراخ چه چیز را پذیرفتهاند؟ نها بسهیاری از
مطا

را توریف میکنند!
واقعا یادش گرامی! حاور نشد به هیچ قیاتی ایهن کهار را بهرای نهها بکنهد! و هی

کساخ دیگری بودند که این کار را کردند.
یاد اورشیروا ابراهیمی بخیر! وقتی او را مواستند و او نپذیرفته بهود ،طهرف بهه
او گفته بود :قا مگر ما از شاا چه چیزی میمواهیم؟ شهاا یهک تجربیهاتی داریهد ،در
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شوروی بودید  ،جاهای مختلف خ را دیدهاید ،در ایهن زمینهه شهاا مطا بتهاخ را بیهاخ
کنید!
او وقتی که برگشت گفت :عاو جاخ می دانی چه جوابش را داد ؟ گفتم :چی؟ گفهت:
به نها گفتم«چو دزدی با چراغ ید  ،گزیدهتر برد کاال»
 داشتید سلول را میگفتید و قائمپناه ...

 گفتم .هااخ مسئله رنئمپنن را ...
 ب دش را میخواستید بگویید ،آن فدایی که با شما بود ...



بله ،اسم مستعارش جرا بود و به گاانم نامش اکبر بود  .او از رفوهای مرکزیهت

سازماخ فدایی بود که در عالیات کردستاخ شرکت داشتند و سهازماخ از مها مواسهته
بود نها را به نووی از مرز عبور دهیم  .قرار بهود او هاهراه بها دو سهه نفهر دیگهر از
ایراخ بروند .دوستاخ کرد ما ،یعنی «بارزانی»ها تعهد کرده بودند کهه اینهها را از مهرز
بگذرانند و ببرند .اینها بایسهتی در مولهی در کردسهتاخ منتظهر میشهدند تها دوسهتاخ
«بارزانی» ما بیایند و نها را ببرند « .بارزانی»ها کاهی دیهر میکننهد ،اینهها ههم عجلهه
داشتند که زودتر بروند ،نگهراخ بودنهد کهه مبهادا پاسهدارها بیاینهد  ،مودشهاخ سهوار
میشوند و میروند ؛ که بین راه پاسدارها میرسند و هر چهارنفرشاخ را میگیرنهد و
به زنداخ می ورند .خ سه نفر دیگرشاخ اعدا شدند و این یکی باقی ماند که از رفوای
باالی سازماخ هم بود .با کاال تاسف نتوانست فشارهایی را که به او وارد شد تواهل
کند! من واقعها هاهنهاخ او را بهه عنهواخ یکهی از چهرهههای مهوب سهازماخ مهیدانم!
نایدانم در قتل عا سال  1367او را هم کشتند یا نه؟
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وقتی که یک بار فرصتی دست داد و او را در بههداری دیهد  ،بهه او گفهتم :میلهی
اذیتت کردند؟ گفت«نایتوانم بگویم خ مودار که شاا را اذیهت کردنهد ،مهرا ههم اذیهت
کردند ،و ی برای من غیر قابل توال بود! » این عین جاله مودش بود.
یک چنین مواردی در زنداخ پیش می ید .امیدوار که این گفته من به معنی تعاهیم
دادخ موارد این چنینی به غیر تودهایها نباشد .این درد بی درمانی است که در زنهداخ
گریبانگیر برمی از مبارزین قدیای میشود و این را باید به حساب قربانی شدخ ایهن
جواخ ها  ،به ماطر ستم و توحشی گذاشت که توسط بازجوها بر نها اعاال میشهود!
اینها هم یک نود قربانی هستند!
بگذارید من این را هم بگویم که واقعا حرف د م هست :ما بهتر است کسهانی را کهه
وعف نشاخ میدهند ،حتی نهایی را که میانت میکنند ،قربهانی تلوهی بکنهیم! اینهها از
اول مائن نبودند ،میمواستند کاری بکنند ،اما توانشاخ هاین قهدر بهود! شهاید خ هو
دادخ ها ،به قیات و رفتن و دستگیری افراد دیگری  ،یا به بهای جاخ افراد تاا بشود!
که این دیگر بی تردید نابخشودنی است .امها حتهی در هاهین مهورد ههم اینهها قربهانی
هستند!
 شما در مورد سروان عباسی یا مهدی پرتوی هم همین نظر را دارید؟

■ میلی دشوار است! واقعا می گویم که میلی دشوار است! ببینیهد ،عبندی یهک عاهر
مبارزه کرد ،من عبندی را تبرئه نایکنم اما قبل از این که عبندی مراب شود ،هیئهت
دبیراخ سازمانی که مهن عاشوشهاخ هسهتم ،محقاقزا

 ،وکیلای ،یوزبا  ،اینهها یها

مسئو یتی در قبهال عبندای نداشهتند؟ یها مسهئو یتی نداشهتند کهه عبندای شهکنجه
میشود؟ باالمره زیر شکنجه چیزی مواهد گفت؟ چرا تدبیری نیندیشیدند که دفتر بهه
جای دیگری برود ،پنهاخ بکنند ،که خ وربه سنگین به سازماخ وارد نشود؟ و هی یها
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این منصفانه است که من هاهناخ با عشق از یوزب و وکیلی و محقق و مبشر یهاد
بکنم ه که باید بکنم ه و ی از عبندی با تنفر یاد بکنم؟! کهه ا بتهه بجاسهت  ،چهرا کهه او
پیش از کشف دفتر و رمز خ  ،نزدیک به صد و پنجاه تن از رفوا را و داده بود ،و این
اطالعات ناشی از کنجکاوی بیاارگونهای بود که قبالً هم به او تذکر داده شده بود.
 از مهدی پرتوی ...؟

■ اگر ثابت بشود که پرور قبل از دستگیری  17بهان  ، 61تسلیم اینها نشده اسهت!
پرور هم هاین طور!
83/3/19

 من نایمواهم واقعا اینجا بدوخ تکیه بر یک سند مورز  ،پرور را متهم کنم کهه

در یک مصا وه ای با دستگاه امنیتی جاهوری اسالمی به کارش در حهزب ادامهه داده
و سرنخی برای رسوخ نها در حزب و شناسایی و پیدا کردخ مانه های مخفهی شهده.
بعدا خ روزی که ما رفوایااخ را به مخفیگاهها اعزا کردیم ،اینها راحهت رفتنهد سهراغ
مخفیگاهها و هاه رفوایااخ را گرفتند! عول می تواند به د بگوید که این قهرائن  ،ذههن
را به چنین چیزی هدایت میکند .و ی من از زدخ چنین اتهامی به پرور  ،بدوخ اینکهه
سندی داشته باشم پرهیز می کنم  .ببینید  ،پرور زندانش منفی منفی اسهت! از وظهه
دستگیری  ،هاه نود هاکاری با دستگاه امنیتی کرد .به صورت هدایت کننهده بهه مانهه
ها ،به صورت کاک به بازجوها  ،به صورت کاک به دادستاخ  ،به صورت شهرکت در
دادگاه و تکایل کردخ اتهاماتی که از طرف دادستاخ مطرح میشد  ،هاه و هاه ...
□ بدون شکنجه!!
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■ به گفته مودش که«من حتی یک سیلی نخورد ! » بازجو ههم عینها هاهین مطله را
گفت ،و نود هاکاریی که پرور بها اینهها کهرد ،ههم در جریهاخ بازجوییهها و ههم در
جریاخ دادگاه  ،هیچ توجیهی ندارد! مستویاا در دادگاه ،کاک دادستاخ بهود! نههه کهه
دادستاخ نداشت بگوید ،پرور تکایل میکرد و میگفت!
حتی بعد از دادگاه ،من را میبردند و بازجویی میکردند ،س ال میکردند ،درِ اتها
باز بود و مود دید این بازجویی کهه ورقهه را مهی ورد و سه ال میکهرد ،درسهت
نجا نشسته بود ،و ورقه را میگذاشت جلو او ! او ههم پشهت

میبرد اتاقی که پرور

پارتیشنی نشسته بود که من دقیوا می دید  .کس دیگری مرا نایدید و ی من درِ اتها
را می دید و برای اینکه بنویسم ،چشم بند را ههم بهاال زده بهود  .ورقهه را مهی بهرد،
میدید می گذارد جلو قای پرور که در هااخ قسات دادسهتانی اویهن  ،پشهت میهز
نشسته است! دادستانی اوین ،در سهامتااخ مجهاور و چسهبیده بهه بنهد « سایشهگاه»
است ،به طبوات مختلف راه دارد و چهار طبوه است .میدیهد ورقهه را میگهذارد جلهو
پرور  ،پرور س ال را مینویسد و بازجو می ورد پیش من تا جوابش را بنویسم و
دوباره می برد پیش او ...


حاال من از شما می پرسم ،وقتی رفیق کیانوری ب د از دستگیری قبلی مهددی

پرتوی ،دوباره او را مسئول سازمان مخفی کرد ،دوباره مسئول سازمان نظامی کرد ،و
شما  ،اعضای هیئت دبیران ،اعضای هیئت سیاسی ،بازخواسـت کـافی ،سـؤال کـافی،
استیضاح کافی در مورد سازمان مخفی یا سازمان نظامی نکردید ،آیا مسئولیت عواقب
آن را میپذیرید؟

 حتاا! حتاا! به نظر من هاهة اعضهای رهبهری حهزب و در راس خ هیئهت سیاسهی
حب ور

ایرا  ،نسبت به تکرویهایی کهه رفیهق کیانوری کهرده مسهئول هسهتند!
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بسیاری از این موارد را سایر اعضای هیئت سیاسی و هیئهت دبیهراخ اطهالد نداشهتند
و ی این اصال توجیه گر کوتاهی در انجا وظایف اعضای هیئت سیاسی نیست!
من به نوبة مود  ،مود را در این مسهئو یت شهریک مهیدانم .درسهت اسهت کهه
اطالد نداشتم رفیق کینوری  ،مهد پرور را برای گرفتن گروه «ماد » مأمور کهرده
است ،درست است که من از میلی چیزهای دیگر اطالد نداشتم ،امها اگهر مسهئو یتم را
جدی تلوی میکهرد و عهوارط غفلهت در ایهن امهر را بهه مهوبی ارزیهابی میکهرد ،
قرینههایی میتوانستم پیدا کنم و بر مبنای خ قرائن ،تکیه کنم ،انتواد کنم و از رفیوااخ
بخواهم !...
مگر قابل پذیرش است که مهد پرور که گرفتار شده و زنداخ رفتهه و از زنهداخ
بیروخ مده است ،مجددا مسئول سهازماخ مخفهی بشهود؟! بها ههیچ ا فبهایی ایهن کهار
نایمواند! درست است که ما هیچ اطالعی نداشتیم  ،امها میتوانسهتیم بپرسهیم .اصهال
یاد نای یدکه هیچ کدامااخ پرسیده باشیم که «بعد از این که پرور

مد  ،حهاال چهه

کار میکند؟ » شاید به علت این که پرور به قسات علنی مد ،این برای ما قان کننهده
بود .و ی بعد که از قسات علنی رفت  ،نپرسیدیم «حاال که رفته است  ،چکاره است؟»
این برای ما قان کننده بود که از مسئو یت سهازماخ مخفهی برداشهته شهده اسهت.
دیگر این به عهده تشهکیالت کهل و شهخص دبیهر اول اسهت کهه فهرد شایسهتهای کهه
صالحیت مسئو یت سازماخ مخفی را دارد جایگزین بکند .و امر پنهانکاری هم دایر بر
این بود که هر قدر تعداد افراد کاتری از این مووود اطالد داشته باشهند  ،بهه صهالح
است.
بسیار موب ،اما هیچ وقت کنجکاوی نکردیم ،پیگیری نکردیم که «حاال کهه پروار
در کار علنی نیسهت ،پهس چکهاره اسهت؟ مبهادا دوبهاره باشهد؟» یعنهی نیامهدیم روی
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روحیاتی که از رفیهق کیانوری میشهنامتیم ،پیگیهری کنهیم کهه نکنهد یکدفعهه چنهین
ریسکی بکند!
به نظر من هیئت سیاسی و منجاله مود من ،که عضو هیئت سیاسی بود  ،بایستی
درباره مسائل پنهانی حزب ،بیشتر کنجکاوی میکرد .کنجکاوی  ،نه به معنای ایهن کهه
از مسائل مخفی و پنهانی اطالد پیدا کند ،اطالعات کس کنهد ،بلکهه حساسهیت نشهاخ
بدهد! نسبت به خ احساس مسئو یت داشته باشد! با نتیجه می توانست در این زمینهه
تذکرات مفیدی بدهد.
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آقای عمویی سؤالی دارم ـ حاال شاید خودتان به طور مستقیم درگیر نبودیـد،

ب دا احتماال متوجه شدیدـ اینکه چرا جوانشیر که در ضربه اول دستگیر نشد ،مسئول
تشکیالت بود و بین دو ضربه  ،دو مـاهی هـم فرصـت داشـت و خبرهـایی در مـورد
شکنجه ها هم به او رسیده بود ،ی نی آن اواخرش خبر داشت که اوضاع چطـور اسـت
حاال سؤال من این است که دقیقا مثل قضیه سال ۳۶و ۳۷نشد؟ چرا جوانشدیر ایـن
بی عملی را انجام داد؟ چه توجیهی داشت برای این بیعملی خودش؟ ...خوب مسئول
تشکیالت بود و میتوانست خیلی کارها بکند!



موب ،یک کارهایی کردند اینها ...



خیلی کم بود ،انگار در سطحی که چند تا جوان خام دور هم نشسته انـد و حـاال

تصمیم می گیرند که «فالن کار را فردا بکنیم ،فالن کار را پس فردا بکنیم ،حاال یک

بحثی بکنیم ببینیم چه می شود! »
ی نی در زمان بحران  ،تصمیمات جدی الزم است!...
او با شاخه نظامی هم ارتباط داشت ،آن چارتی که ناخدا انور کشیده ،نشـانتان دادم
که دکتر کیانوری است ،جوانشیر است  ،مهدی پرتوی است .تازه جوانشیر بـا
سازمان نظامی فداییان هم ارتباط داشت!
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آدمی در این سطح و موق یتی که دارد ،اصال باید وقت دستگیری  ،سیانور زیر زبـانش
باشد! چون جان خیلیها در خطر میافتد! چه توجیهی داشت برای این بیعملیاش؟ با
شما صحبت کرد؟


ا بته اشاره به موردخ سیانور و اقداماتی از این قبیل ،ریشه در نگرش متاایهل بهه

چریکی شاا دارد .بهرغم فداکاریهای بسیار خ مبارزین ،نیم نگاهی به تاریخ جنهبش
چریکی ،نشانگر کماثر بودخ اقداماتی از این قبیل است.
جراوشیر مسئله را تا حد زیادی متوجه پرور میکرد ،او را مسئول ....


خوب ،پرتوی که از آن خانه رفت (خانهای که جوانشیر به او گفت پـیش مـا

بمان ،رفت) و تا وارد خانه دوم شد ،خودش هم دستگیر شد  .همه با هم  ۶اردیبهشت
دستگیر شدند! جوانشیر مسئولیتی باالتر از مهدی پرتوی داشت !...


بله تردیدی نیست . ...


خوب ،درست است او لو داده ولی آیا این «تقصیر را به گردن دیگـری انـداختن»

نیست؟
مثال در مورد ضربه سال  ،۳۳بچهها همه تقصیرها را بیندازند گردن سروان عباسی و
بگویند همه خیانتها را عباسی کرد ...؟


پذیرفته نیست! عبندی از  21مرداد تا  3شهریور شکنجه شد و ...
قصد فرار دادنش هم در هیئت دبیراخ مطرح شد و ی امکاخ عالهی شهدخ خ طهرح

فراهم نشد .


تحمل هم کرد . ...
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شومی نیست!  3شهریور بود که رفوای هیئت دبیراخ را گرفتند! یعنهی ایهن نشهانه

خ است که این ده روز را او تا حدود زیادی مواومت کرده بود! موب در ایهن ده روز
چرا تصایم گرفته نشد؟ چرا اقدا نشد؟ ا بته در فاصله این ده روز به تهدریج نزدیهک
به صد و پنجاه تن از جاله مرا و داده بود  ،رمز دفترچه در  13شهریور کشف شهد ،
اما مرا در هفتم شهریور بازداشت کردند .
من در «درد زمانه» اشاره کردها  :رفوا احساس میکننهد جهای دفترچهههای رمهز
امن نیست  ،به مسئو شاخ قای دکتر جر

میدهند  .حدس من این است که اینها در

باال امتالف داشتند که کجا نگهداری کنند؟
چوخ هیچ وقت هیچ کدا چیزی به زباخ نیاوردند! و ی بعدها ما اطالد پیدا کهردیم
یک چنین تفاوتی ،امتالف نظری در رهبری هست کهه منجهر بهه یهک بیاهاری دیرپهای
فراکسیونیستی شده است! از یک طرف رفوها یاب

و  ...هسهتند ،از طهرف دیگهر ههم

کینوری و طبر و کنمبخش  ...هستند .مسهلم بهود کهه در امتیهار داشهتن سهازماخ
نظامی ،برای هر کدامشاخ اهایت داشت!
ا بته اینجا نباید فوط زباخ ما نسبت به رهبری حزب تیز باشد که «چهرا یهک چنهین
مطایی کرد و دفترچهه را  » ...یها هیئهت دبیهراخِ مهود سهازماخ مها ههیچ مسهئو یتی
نداشت؟ یا هاهناخ عبندی در چنگ اینها باشد و مها در هاهاخ مانههای کهه او دقیوها
درسش را دارد ،یک چنین جوهر گرانبهایی را نگه داریم؟ صرف اینکهه «ظهرف اسهید
سو فوریکی نجا هست ،و بناست به مور نکه مدند ،خ را بیندازیم توی ظهرف ،از
بین میرود؟!» موب  ،طوری از دیوار بهاال مدنهد کهه هاهاخ جها کهه رفیهق شههیدماخ
محققزا

نشسته بود  ،از پشت بالش کردند و یکی هم چشمهایش را گرفت!

این مطای رفوای هیئت دبیراخ سازماخ نظامی ماست!
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یوزب گفته بود «عبندی مثل کوه مواومت میکند!» کجا میتواند مثل کوه مواومت
کند؟ بیهاره مواومتش را کرد و بیشتر از خ نتوانست! ما هاهه توصهیرها را انهدامتیم
گردخ عبندی و در زنداخ حتی رفوای جواخ ما میمواسهتند عبندای را بکشهند! اگهر
شاا زندگی عبندی را در زنداخ میدیدید ،واقعا موخ بهه جهای اشهک میریختیهد! بها
ترکانی به نا یلغن یا یلغن هم اتا شده بود و یلغن مهامور زیهر هشهت بهود! واقعها
زندگی میلی میلی بدی داشت!
مثل اینکه چندی پیش یکی از رفوا به من گفت که «عبندی را دید و به او گفتم کهه
کتاب ماطرات فالنهی در مهده و اسهای ههم از تهو ورده اسهت .گفتهه مهیدانم .گفهتم
میمواهی برایت بیاور ؟ گفته نه نایمواهم! و رفته است».
بله به هر جهت  ،مسئله «کی بود کی بود ،مهن نبهود » یهک رسهم قهدیای ایرانیهاخ
است؛ با کاال تاسف به صورت یک بیااری در سازماخهای سیاسی هم گسترش پیهدا
میکند! به گردخ دیگراخ اندامتن  ،ساده ترین کار است! اشکال کار این اسهت کهه اگهر
هم به گردخ گرفتن باشد ،خ وقت نایشود توویح داد ،چرا؟ چرا کوتاهی کردی؟ یا
احساس نایکردی که چه بهای سنگینی مواهد داشت؟
موب ،به نظر من سال  62-1361رفوایی کهه در وهربه دو گرفتهار شهدند ،مفهت
گرفتههار شههدند! چههوخ اینههها تجربههه وههربه اول را داشههتند و بههه رغههم خ اطالعههات
منورفکنندهای که ابتدا به نها گزارش میشد ،بعدا مبر داشتندکه در زنداخ چه مبهر
است؟! به گفته مود رفیوااخ جراوشیر  :پرور به این علت بریده است که به احتاهال
زیاد اتا شکنجه را به او نشاخ داده اند ،خ موخ و کابل و دستبند را که بهه او نشهاخ
دادند و گفتند «این است!» او هم وا داده است!
استدالل رفیق جراوشیر این بود که پرور این طور تسلیم اینها شده است.


خودش چطور تسلیم شده ؟ خودش هم فرداش مقاومتش شکسته؟
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موب،اگر واقعا یک چنین مبری بهه رفوهای بیهروخ رسهیده بهود ،قاعهدتا بایسهتی

تصایاات جدیتری اتخاذ میشد.
اما در زمینه شکنجه شدخ و مواومت  ،اوالً زندهیاد جراوشیر به شدت شکنجه شد
و بهکار بردخ فظ «روز بعهد موهاومتش شکسهته شهد» منصهفانه نیسهت  ،ثانیهاً شهاا
جواناخ نفستاخ از جای گر در می ید  .امیدوار هرگز با چناخ تجربة تلخی روبههرو
نشوید وگرنه . ...


جوانشیر هم بین آنها رئیس بود.

 بله.




طبری که کاری نمیتوانست بکند.

نه  ،فوط به طبر گزارش میدادند  .حتهی در جلسهات هیئهت رهبهری  ،طبار را

شرکت نایدادند! اصال جابههجایی طبار کهار مشهکلی بهود .یحمان بهود و مهاد
پرور بود و رفیق جراوشیر بود و رفیق ابراهیمی ؛ اینها می نشستند ...حتهی سهایر
رفوای کایته مرکزی را شرکت نایدادند  ،برای اینکه هر چه جلسه موهدود تهر باشهد،
امکاخ تصایم عاجل گرفتن بیشتر است .و ی مهوب متاسهفانه تصهایم عهاجلی گرفتهه
نشد!


به هر حال قضاوت کسی که پشت دوربین نشسـته  ،ایـن اسـت کـه مهددی

پرتوی ب د از دستگیری  ،همکاری کامل کـرد! همـان طـور کـه دکتـر کیدانوری
همکاری کامل کرد ،همان طور که جوانشیر همکاری کامل کرد . ...
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نه ،نه! نه ،نه!



مهد پرور پا به پای دادستاخ  ،ما را بازجویی کرد ،در دادگاه  ،در تکایل کیفهر



اینها با هم فرق میکنند؟

مواست دادستاخ ،در دادگاههای تک تک رهبراخ حزب شرکت کرد!
 دکتر کیانوری هم این کار را میکرد!


دکتر کینوری در دادگاههایش بله ،وهعفهایی نشهاخ داد! امها ،خ هاکهاریی کهه

پرور میکرد ،به کلی متفاوت بود! و ی جراوشیر ،حتی ایهن وهعفی را کهه در کهار
کینوری بود  ،نداشت.
 ولی از حوزه علمیـه میآمدنـد زنـدان  ،او مارکسیسـم درس مـیداد ،آنهـا ضـبط
میکردند میبردند! ی نی کامال با دادستانی در زندان همکاری داشت .حداقل در خـط
شما نبود!
در زندان سه تا خط بود ،یکی خط کیومرث ،یکی خط شما و یکی خط کیانوری و
جوانشیر.
قبول دارم که مهدی پرتوی خیلی وا داد و در این زمینه شورش را در آورد ،خـوش
رقصی را به نهایت رساند! ولی مسئولیت رفیق جوانشیر ،در فاصله بین دو ضربه  ،به
نظر من اصال کم نیست! ی نی میزان مسئولیتی که شما دارید ،باید با میزان تواناییها
و اختیاراتتان برابر باشد.
جوانشیر این توانایی را داشت که به مهدی پرتوی بگوید «برو خار  ،بـا سـفارت
شوروی تماس بگیر و » ...تا حداقل یک عده از رهبران را با نهایت سرعت خار کند!
همان طور که دخترش سوسن را خار کرد!


من وجود سه مط در زنداخ را به کلی تکذی میکنم.
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درباره مروج رفوا تصایم مود هیئت سیاسی هم قبال این بود ،منتها مود رفوها نرفتهه
بودند .در وان ،فرستادخ دردن ،دمتر جراوشیر ،مربوط به پهیش از وهربه بهاهن
 1361بود.


نیروهایی بین دو ضربه در کاراست  ،که خیلی عجیب است! من فکر میکنم کـه

اگر روزی اسناد وزارت اطالعات منتشر بشود ،خیلی چیزها روشن می شـود  ،م لـوم
میشود که چه اتفاقی افتاد؟!
اجــازه بدهیــد از زاویــه روانشناســی کــه در کتــاب «جشــن بُــز نــر» نوشــته «مــاریو
بارگاسیوسا» آمده ،بگویم:
«از گروهی کودتایی  ،ژنرالی باقی میماند که او باید کودتا میکرده اسـت و توانـایی
آن را داشت! نیروها به او گفته بودند که میروند امنیت شهر را بر قرار کننـد و او بایـد
رئیس اطالعات را میکشت.
ژنرال شخصیت سرکوب شدهای داشت ،اما وقتی رئیس اطالعات میآید و ژنرال بایـد

اسلحه را بکشد و او را بکشد ،این کار را نمیکند! »
و این شخصیتی است که زیر سلطه شکل میگیرد!



موایسه رفوا کینوری و جراوشیر با وروخیلر و زیردستاخ دمکش و بیامالقش،

توسط شاا ،برای من حیرتانگیز است!
درباره تصایاات هیئت سیاسی ،مسئو یت متوجه هیئت چههار نفهرة خ زمهاخ بهوده،
حتی پرور بیش از هاه نها از امکانات مبر داشته.
اما نکتهای که از این داستاخ گفتید وظهای از زندگیا را تهداعی کهرد :در باشهگاه
افسراخ دانشکدة افسری بود  .مسئول نجا سرگردی از رفوهای مودمهاخ بهود .نامهه
هایی از سازماخ مده بود که بایستی به بههها میدادیم .داشتیم توسیم میکهردیم کهه
تو نامه فالنی را بده ،من نامه فالنی را میدهم  . ...در هاین موق از پنجهره دیهدیم کهه
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سرهنگ ضرغنم رئیس رکن  2دانشکده افسری دارد به طرف اتا می ید! ههیچ مجهال
دیگری هم نبود ،من خ موق افسر نگهباخ بود  ،کلتم پای کار بود  ،کلهت را کشهید
و رفتم پشت در! سرگرد گفت :چه کار میکنی؟ گفتم «هیچ راه دیگری نیست! اگر بیاید
اینجا ،فوط و فوط راهش این است که دو تا گلو ه بزنم توی ماهزش! و مهن فهرار کهنم»
موشبختانه نیامد توی اتا .
شاا نایدانید این وظات ،وظاتی است که یک خ بایهد تصهایم گرفهت  .ههیچ راه
دیگری ندارد! درست مثل وظهای که یکدفعه یکی از شاگردانم در پرتاب نارنجک بها
خ مواجه شد  ،دستش به به سنگر موردو نارنجک افتاد زیر پایش! من در یک وظهه
تصایم گرفتم و شیرجه رفتم توی هااخ سنگر! یا ههر دو بها ههم کشهته میشهدیم ،یها
نجاتش میداد  .و موشبختانه دومی شد! نارنجک را که پرتاب کرد  ،درسهت بهاالی
سرماخ منفجر شد  .به نظر من در وظه باید تصایم گرفت و کار سانی هم نیست!
موب ،میلی موارد بوده است که من هم کوتهاهی کهردها  ،مهن ههم بایهد تصهایم
میگرفتم و نگرفتم ! این دو مورد را گفتم ،نه به این معنی کهه اگهر مهن بهود چنهین و
چناخ میکرد ! میر ،چنین ادعایی هرگز ندار  .خ مورد به تصایم فردی مهن بسهتگی
داشت  ،اما اتخاذ تصایم دربارة یک حزب  ،کار سادهای نیست !


خوب ،آقای عمویی ،شما در دهه  ۱۳۲۰تمرین آزادی میکردید  ،شخصیتی که

در آزادی شکل میگیرد با شخصیتی که در تب ید و سلطه شـکل میگیـرد  ،متفـاوت
است!
همین رابطهای که دکتر کیانوری با اعضایی که از تب ید آمده بودند داشـت ،خـودش
باعث میشد که در نبود یک رهبر کاریزما ،آنها اصال قفل کنند و هیو توانـایی بـرای
حرکت ،برای گرفتن تصمیم نهایی نداشته باشـند! در واقـع توانـایی حرکـت دادن بـه
چر دندهای که موتور را به راه میاندازد ندارند.
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 تواناندیهای رفیق کین در تولیل شرایط و تطابق بسیاری از مواوعش با واقعیهت،
سب پذیرش نظراتش میشد .این جاله طبر است ،طبر صریوا مهی گفهت :وقتهی
کین نیست ،ما چراغ راهناایااخ را نداریم.
 آقای عمویی ،وقتی در مورد زندان می گفتید  ،یک سؤالی که پیش آمد ایـن بـود
که شما ناخدا افضلی را در آن دوران شکنجه دیدید .و عکسی از مهدی پرتدوی
به شما نشان دادند و پرسیدند این چه کسی است؟ و سؤاالتی در مورد او داشتند .هنوز
مهدی پرتوی دستگیر نشده بود که آن اعترافات را بدون یک سیلی ،از او بگیرند!
فکر می کنید مسئولیت دکتر کیانوری در لو رفتن سازمان مخفی و سـازمان نظـامی
چقدر است؟ آیا اینکه «چون زیـر شـکنجه بـوده اسـت ایـن حرفهـا را زده اسـت»،
مسئولیت از ایشان بری میشود یا نه؟



بدوخ تردید اعترافات ناشی از شهکنجه ،صهرف نظهر از ایهن کهه اعتبهار قضهایی و

بهرهبرداری سیاسی ندارد ،اگر منصفانه با قضیه برمورد بکنیم  ،موکومیت نهنهانی
هم برای فرد معترف به وجود نای ورد.
من نای دانم واقعا رفیق ما کینوری  ،در زمینه و رفتن سازماخ مخفی یا روشهن
شدخ اسامی پاره ای از افسرانی که در ارتباط با سازماخ مخفی بودند ،تها چهه انهدازه
نوش داشته است؟ این ندانستن را معطهوف بهه ایهن مطله ناهیکنم کهه «چهوخ هنهوز
پرور دستگیر نشده بود» چهرا کهه هنهوز روی «زمهاخ» هاکهاری پروار بها رییهم
جاهوری اسالمی  ،د یل روشن و قان کنندهای ندار  .ما دقیوها ایهن را مهی دانهیم کهه
پرور در ششم اردیبهشت ماه  1362دستگیر می شود و از هااخ وظه ،هاکهاری را
با نها غاز میکند .و ی قبل از خ چی؟ من قبال ههم اشهاره کهرد کهه قرائنهی وجهود
دارد ،به اعتبار این قرائن نایشهود حکهم صهادر کهرد ،امها نادیهده گهرفتنش ههم کهار
درستی نیست.
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 ولی آقای عمویی ،شما در میانة همان دوران شکنجهها ،از عکسال مل نامتناسب
دکتر کیانوری دربارة سفر شما به افلانستان سخن گفتید ،انگار کـه ایشـان کـامال از
قضیه بیخبر بود و کامال میخواست از مسئولیت فرار بکند!
آیا در مورد دکتر کیانوری می توان گفت که در مورد سازمان نظامی ضـ ف نشـان
داده اند یا نه؟ حداقل به خاطر دستگیری ناخدا افضلی!
چون فکر می کنم هیو کس دیگری به غیر از مهدی پرتوی و دکتر کیدانوری و
جوانشیر ،از این قضیه اطالع نداشتند .جوانشدیر دسـتگیر نشـده بـود و مهددی
پرتوی بیرون بود و هنوز دستگیر نشده بود و دکتر کیانوری در زندان بود و قرائنـی
هست که دکتر کیانوری هم اعترافاتی از این دست داشته است.

 به عنواخ قرائن می شود اشاره کرد ،و ی به هیچ وجه نای شهود حکهم کهرد .هاهاخ
طور که من در مورد پرور این نکته را به حساب میگذار که قرائنهی از دوراخ قبهل
از دستگیریاش وجود دارد که ذهن د را معطوف به هاکاری او بها دسهتگاه امنیتهی
جاهوری اسالمی میکند ،در چگونگی برمورد قای کیانوری در بازجوییههایش بها
بازجو هم قرائنی وجود دارد که زیاده گوییهایی کرده ،مطا بی گفته ،و هی ناهی شهود
در موردش حکم صادر کرد!
موارد متعددی وجود دارد که قای کینوری در زنهداخ وهعف نشهاخ داده اسهت،
وان اینکه مواومتهایی هم کرده است؛ و ی به هر حال ،جاهایی بوده که دیگر فشهار
هم نبوده ،م هذا  ،برمورد مناسبی نداشته .مثال خ دوره که پیشهنهاد کهار توویوهاتی
را مطرح کردند ،هیچ کدا ما را زیر شکنجه و  . ...به نوشتن توویوات و جزوه نبردند!
درست است که خ زماخ ما زیر حکم اعدا بودیم ،و ی این د یل نای شود که طرف با
مودش مواسبه بکند که «اگر من پیشنهاد اینها را نپذیر  ،ماکن اسهت واقعها خ حکهم
اجرا بشود ،پس برای فرار کردخ از خ حکم ،شرود بکنم به کوتاه مدخ».
1028

مسئله اعدا  ،به هیچ وجه قابل موایسه با دورة شکنجه نیست! فشار شهکنجه روی
جسم د است که توانش حد و حدودی دارد و به جایی میرسد کهه دیگهر نایتوانهد
مواومت بکند! و ی اعدا که دیگر شکنجه نیست ! خ  ،ماده بودخ بهرای کشهته شهدخ
است  .یک وظه است ،چه با گلو ه بزنند ،چه به دار بیاویزند (که هنر هاین قایاخ ههم
به دار زدخ بود تا هزینه گلو ه هم متوبل نشوند!) این هم بهاز یهک وظهه اسهت ،طهرف
میتواند توال کند.
به هر حال ،کسی است که پیش بینهی ایهن امهر را کهرده و میدانهد کهه عهوارط و
عواق این مبارزه  ،این معتودات ،این راه ،جاخ بامتن اسهت و اعهال ههم کهرده! حهاال
اعال هم نکرده باشد ،و ی پذیرفته است که در این راه ماکن است جاخ بهامتن باشهد!
زیر حکم اعدا هستم؟ فالخ پیشنهاد را نپذیر  ،ببرند اعدا کنند! به این هاه رفوای مها
پیشنهاد کردند ،مرد و مردانه نپذیرفتند . ...

 در آن دوره بازجویی اول ،دوره بین دو ضربه  ،دکتـر کیدانوری کجاهـا مقاومـت
کرد؟



من با رفیق کینوری بجز یک مورد که قبالً اشاره کرد  ،مواجه نشد و ی ثهار و

عواروی که در بدنش باقی مانده بود ،یکهی هاهین دسهتش بهود کهه بهه میهزاخ قابهل
توجهی کاراییاش را از دست داده بود و نشانگر این بود که زیاد زیهر دسهتبند قپهانی
بوده است! این که بر سر چه موووعی بوده است؟ ناهیدانم .از دسهت نوشهتههایش
بر می ید که سر هاین مسئله کودتا میلی به او فشار وارد شده بود! بعهدها از برمهی
از رفوا شنید که در زنداخ ،کین را دیده بودند که تا زیر زانویش باندپیهی بوده است.
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وقتی با شکنجه به من ،عبنس حجر  ،یضان شالترکی و بانررزا  ،پهذیرش ایهن
کودتا را توایل کردند ،بیتردید قای کینوری را هم وادار به پذیرش کردند! اگر چهه
در دست نوشتههایش مده است که «من تنها کسی هستم که نپذیرفتم»!
چوخ من میدانم که مواومت حجر بیشتر از کین بود ،چه به واظ سنش ،چهه بهه
واظ توانش .مثال سر مسهئله توویوهات ،هاهه مها صهریوا گفتهیم کهه «میتهوانم و هی
نایکنم! » شکنجه هم ندادند .موب ،نهایتش فکر کردیم میبرند اعهدامااخ میکننهد .مها
مادة مردخ بودیم ،ما مسئله مر را برای مودماخ حل کرده بودیم و این میلهی مههم
است که کسی که زیر حکم اعدا است ،مر را برای مودش حل کرده باشد! با اینکهه
هر وظه احتاال دارد که ببرند و اعهدا بکننهد ،و هی از ایهن بابهت دغدغهه ای نداشهته
باشد!
باور کنید ما دربند « سایشگاه» ،در سلو ی بودیم ،سلول در بستهای بود و حهدود
هفت ،هشت نفر بودیم .ترکیه مها بیشهتر رفوهای قهدیای مها در رهبهری  ،هادایتاهلل
حنومی ،یصد  ،اخگر ،امیر ویکآیین ،بهرام اوش و ...بودند .منده در این اتها قطه
نای شد به نووی که شبی نودر صدای منده بلند بهود کهه پاسهدار مهامور ایهن داالخ
مد ،دریهه را باز کرد ،ساکت شدیم ،گفت :حکمهایتاخ شکسته است؟
ما زدیم زیر منده گفتیم :نه!
گفت :پس به چی اینودر میمندید و شادید؟
گفتیم :بابا کی به فکر حکم است؟
باور کنید حتی یکی از این افراد ه که هاهشاخ هم زیر حکهم اعهدا بودنهد ه اصهال
دغدغه ای در این مورد نداشتند که یا امش میبرندشهاخ؟ فهردا میبرندشهاخ اعهدا
میکنند؟ نه  ،ما وظات را با شادی میگذراندیم ،اصهال انگهار نهه انگهار چنهین حکاهی
باالی سرماست!
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اما متاسفانه کین ،هاواره این حکم اعدا روی ذههنش سهنگینی میکهرد! او مسهئله
توویوات را پذیرفت ،نامه نوشتن به رفیق ما خنوی را پذیرفت! که این نامه ظهاهرا در
مطبوعات هم منعکس شهده اسهت .مهن نخوانهدها  .امها گفتنهد در روزنامههها چهاپ و
منعکس شده است و درباره باور داشت او نسبت به جاهوری اسهالمی اسهت و اینکهه
ما مطا کردیم ،ما اشتباه کردیم و ...
یعنی چیزی نظیر هااخ که به ما فشار وردنهد ،تها در مصهاحبههایااخ بگهوییم ،و
بعدا در تلویزیوخ نشاخ بدهند که «ما دچار مطا شده بودیم و به بویه توصیه مهیکنیم
دیگر این راه را ادامه ندهند» از قای کینوری مواستند نامهای برای حزب بنویسد! و
ایشاخ خ را نوشت  .من نایدانم در مطبوعات ایراخ منعکس شهد یها نهه؟ بهه احتاهال
زیاد شده است ،و گرنه اینها نامه را برای رشیوشاخ نگرفتهاند!
ا بته در ستانة سال  1370زمانی که میمواستند کین و مریم را بهه مانههای زیهر
نظر وزارت اطالعات ببرند ،هنگا وداد ،کین دست مرا گرفت و گفت « ...رفیق عماریی!
عاوجاخ! من هایشه گفتها که شاا چند نفر ا ااساید!  ...مهن اعتهراف مهیکنم کهه در
جریاخ این دستگیری ،وعیف بود  ،شاا بیشتر از من ستم کشیدید ،شهال موردیهد،
دستبند قپانی به شاا زدند! من هم در حد سنّم کشید ! (و واقعها ههم راسهت میگفهت،
یک دستش در نتیجه دستبند قپانی نیاه فلج شده بود ،بههها دیده بودند که پاهایش تها
زیر زانو باندپیهی شده بود!)  ...ما زیر حکم اعدامیم ،حدس من این است که مها دیگهر
دیههداری نخههواهیم داشههت! و  ...بهها هاههة اینههها مههن هاهنههاخ تههودهای هسههتم و بههه
مارکسیسم -نینیسم وفادار ! »...
واقعا در مراحلی که هاة رفوا ( بجز تهک و تهوک از رفوهای رهبهری  ،مثهل حسان
رنئمپنن که دیگر بریده بودند) بر سر مواوعشاخ بودند  ،دیگهر ایهن چیزهها پذیرفتهه
نیست! دورة شکنجه چیز دیگری بود ،یعنهی زیهر فشهار شهکنجه مجبهور بودنهد کاهی
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کوتاه بیایند ،و ی تاا شد .حاال زیر حکم اعدا اند و ی بر سر مواوعشاخ هسهتند ،از
موو حزب دفاد میکنند ،از حیثیت مودشاخ دفاد میکننهد ،حتهی مهدعی هسهتند کهه
« این شاا مسئو ین جاهوری اسالمی هستید که قوانین را زیر پا گذاشتید! حوو ما را
نادیده گرفتید! به زور شکنجه از ما اعتراف گرفتید! ما را به دادگاهی بردیهد کهه هیئهت
منصفه نبوده است ،وکیل نداشتیم ،حتی ما را به دادگاه تجدید نظر نبردید! » اینها هاهه
موو برحق رفوای ما در هر برموردی بود.
سههال  1365مههرا بههه دادیههاری بردنههد و از مههن پرسههیدند :شههاا نوههش حههزب را در
جاهوری اسالمی چگونه ارزیابی میکنید؟
من گفتم :حب ور

ایرا در کنهار هاهة نیروههای انوالبهی سها م و صهاد  ،یهک

نیروی انوالبی مومن  ،در جهت حفظ دستاوردهای انوالب بوده است!
گفت :حاورید این مطا

را وبط کنیم؟

گفتم :بله ،من بهرای او هین بهار دار مهیبینم کهه در پرسهش از مهن  ،نظهر مهن را
میمواهند ،نه نظر بازجو را ! تاکنوخ هر مرحله ای بوده است ،فشار بر مهن بهوده کهه
نهه را که بازجو د ش میمواهد ،من بگویم .و مهن چهوخ ناهی پهذیرفتم ،متوسهل بهه
شکنجه میشدند و من را می رساندند تا جایی که حرف بازجو را تایید کنم! من میلهی
موشوا م از اینکه از من نظر مود را میمواهید!
گفتند :میلی موب ،چشم بندت را بردار و رویت را به دیوار کن!
رویم را به دیوار کرد و چشم بند را برداشهتم .وهبطش را روشهن و سه ا ش را
مطرح کرد .در حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم  ،من صوبت کرد .
ه به چه د یل شاا میگویی جایگاه حزب را این چنین می بینی؟
83/3/19

 من شرود کرد به گفتن اینکه :چه زمانی که ما در زنداخ بودیم به تهدریج شهاهد

تاییر ترکی نیروهای مبارز علیه رییم شاه بودیم و به این نتیجه رسیدیم که بایسهتی
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جبهه گستردهای عالوه بر نیروهای چپ  ،با نیروهای دیگری منجاله جنهبش مبهارزاخ
اسالمی تشکیل شود ،چه رفوای ما که در مارج بودند بهه هاهین نظهر رسهیده بودنهد.
وقتی که به ههم رسهیدیم  ،دقیوها دیهدیم کهه نظهرات مشهابهی در ایهن زمینهه داریهم و
با نتیجه ما مودماخ را تنگاتنگ با هاهه نیروههای انوالبهی و منجالهه هاهین نیروههای
جاهوری اسالمی می دیدیم .با وجود اینکه ایرادات زیادی نسبت به خ داشتیم امها بهه
هر حال اینها بر مده از انوالبی بودند کهه هنهوز شهعارهایی از زبهاخ رهبهرش مطهرح
میشد که ما طرفدارش بودیم ،حامیاش بودیم .اگر چه خ جنبههایی که توهت عنهواخ
«مههط امهها » گفتههه مههی شههد  ،مهها خ وجههوه مههذهبی اش را طبعهها پههذیرا نبههودیم ،امهها
مالصهاش می کردیم در «مط مردمی و ود امپریا یسهتی امها » و چوهدر ههم تهالش
کردیم این شعار را اول به رفوای مودماخ تفهیم کنیم که هایشه می گفتند «مط اما »!
مرت میگفتیم«مط اما » نه «،مط مردمی و وهد امپریا یسهتی امها » ! مها روی ایهن
قسات تکیه داریم  .نجا هم که می مواهیم اتواد داشته باشیم ،روی ایهن جنبهههایش
است .به وجوه دیگرش که مهارج از ایهن اسهت ،ماننهد انوصهار طلبهی ههایش ،انتوهاد
داریم.

 چه کسی این کار را کرد؟ از طرف آقای منتظری آمده بود؟
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 نخیر ،متعلق به هاین دادیاری جاهوری اسالمی بود.

 سندی از آن مانده است؟

 حتاا وبط شده است .من میلی موشوال می شو اگر زمانی منتشر شود!

به قصد شکار شاا نیامده بودیم
به نیت را کردخ
به حضور میرسیدیم!
میشنوید!
صدایماخ را
از دروخ شکمهاتاخ میشنوید؟
گر های

من!

اتفاقا یک بار در صوبتهایی که ماه گذشته به دعوت «سازماخ دانهش مومتگهاخ
ایراخ» ،در دفتر «ادوار توکیم وحدت» داشتم ،اشاره کرد به این که امیهرا کتابههایی
را دید که از طرف «مرکز اسناد انوالب اسالمی» منتشر شده است .کتاب ههایی توهت
عنواخ «چپ به روایت ساواک» که چند کتاب دربارة حب ور

ایرا است ،چند کتاب

دربارة «چریکهای فدایی» است و  ...من کتابهایی را که درباره حزب بود گرفتم .یک
کتاب دربارة دبیرکلهای حب ور

ایرا بهود ،یهک کتهاب دربهاره کادرههای حاب

 شعر از شممس لنگرو
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ایرا بود ،یک کتاب درباره فعا ین حزب در مارج از کشهور بهود .اینهها را نگهاه

ور
کرد .

در صههوبتی کههه در دفتههر «ادوار توکههیم وحههدت» کههرد  ،گفههتم امیههرا مههن چنههین
کتابهایی را دیده ا  ،امیدوار روزی «مرکز اسناد انوالب اسالمی»  ،اسناد ایهن دوره
را به روایت دستگاه امنیتی جاهوری اسالمی منتشهر بکنهد .اعترافهاتی کهه رفوهای مها
دربارة جاسوسی کردند( ،چوخ بعد از تاا

خ شکنجهها  ،پذیرفتند که من جاسوسهی

نایکرد ) و اعترافاتی که من درباره کودتا و عضویت در ستاد کودتا کهرد  ،سهندی
گویاست! چوخ خ مط نشاخ میدهد که دسهتی کهه ایهن اعترافهات را نوشهته ،در چهه
حا ی بوده است! حتی یک کلاه را راحت نجا ننوشتم! دستم ور داشت و می رزیهد،
مود مط نشاخ میدهد که نویسنده در چه حا ی بوده !!
عالوه بر این  ،در سال  1365صوبت هایی را از من وبط کردند ،امیدوار این بهه
عنواخ نظرات ما ،به روایت دستگاه امنیتی ،روزی منتشهر بشهود و مهرد مها فوهط خ
گفته ها و شوی تلویزیونی ما را ندیده باشند ،ببیننهد کهه نجهایی کهه شهکنجه وجهود
نداشته است و نظر ما را مواسته اند ،نظر ما چه بوده است!
بله ،اینجا و نجا ما رفوایی داشتیم که در نیاهه راه ماندنهد ،و با نتیجهه در شهرایط
غیر شکنجه هم کوتاه مدند و مطا بی مالف اعتوهادات واقعهی شهاخ گفتهه انهد ،چهوخ
ترس از اعدا داشته اند.
در سال  1366میزگردی را در اوین تشکیل دادند .هاة ما را بهرای شهرکت در خ،
زیر فشار قرار دادند ،منتها نه فشار فیزیکی  ،بلکه تهدید به اعدا !
شخصی به نا حاج قا ونصر  ،که دادیهار زنهداخ بهود ،بهه مهن گفهت :میزگهردی
تشکیل می شود و تعدادی از دوستانتاخ پذیرفته اند که برگزار شود.
گفتم :من حاور نیستم!
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گفت :چرا سال  1362این کار را کردید؟
گفتم :میدانید چطور خ کار شد؟ شاا مسلاا از این مسئله بی اطالد نیستید! ما را
از اتا شکنجه بردند نجا ! هاراه با «داروههای رواخ گهرداخ» مها را کشهاندند نجها !
حاال می مواهید تکرار کنید؟ شکنجه هایتاخ را غاز کنید! و هی اگهر مهن بایهد تصهایم
بگیر  ،نه! من این کار را نای کنم ،به هیچ وجه حاور نیستم این کار را بکنم!
تهدیدش این بود که  :تو راه هالکت را انتخاب کردی!
که اینجا به او گفتم :ما یک حرفی سر این مسئله بین مودماخ داریم و خ این است
که «من چهل دنل ادت چربة ایمن یا یو

وشامن

اییام » مها بها ایهن چوبهةدار

مأنوس شدهایم ،دیگر کسی نایتواند از اعدا به عنواخ تهدید ما سهوء اسهتفاده بکنهد،
ما هر وظه منتظر مر هستیم! خ شهکنجه بهود کهه مها را بهه خ شهوی تلویزیهونی
کشاند ،خ داروی رواخ گردانتاخ بود! و ی اگر االخ امتیار با من است ،نهه ،مهن هرگهز
نای پذیر !
در این مرحله ،من و حجر و کیرمرث زیشننس را وردند و این مطل را گفتنهد
و هر سة ما این طور جواب دادیم ،یکساخ  .و ی موب  ،کسانی شهرکت کردنهد ،قهای
جر

 ،قای حسن رنئمپنن و  ...اینها را برای این شکنجه ندادند و ی ترس از مهر ،

باع شد .من میدانستم اینها اعتواداتشاخ تاییر نکرده است ،اما مر و مردخ را  ،بهه
رفتن به یک چنین صونه ذ ت باری ترجیح نای دادند!
تن دادخ به خ ذ ت ،در واق مر قبل از مردخ! هاهاخ شهعر طبار اسهت ،هاهاخ
شعری که خ بزر

مرد ،خ جاوداخ بیاخ کرد:

«دراین میداخ اگر پیروز گردی
گویات گردی
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وگر بشکستی نجا،
زودتر از مر مود،
مردی!»

موب ،اینها مردند نجا !
در هااخ روز که من و حجر و کیرمرث زیشننس را برای این کهار بردنهد و مها
نپذیرفتیم ،این قایانی را که حاور شده بودند در خ میزگرد شرکت بکنند ،به اتا ما
وردند که ما را قان کنند...

 افسانهای هست که مولوی به ش ر در آورده :مردی عزرائیل را میبیند و از ترسش
می رود پیش سلیمان و از او می خواهد که با کمک بـاد او را از بینالنهـرین بـه هنـد
بفرستد ،تا از دست عزرائیل فرار کند .سلیمان ،عزرائیل را می خواهد و از او می پرسـد
که تو چرا این مرد را غضبناک نگاه کردی؟ عزرائیل می گوید :مـن پرسشـناک نگـاه
کردم ،خدا به من گفته بود که فردا جان او را در هندوستان بگیرم و او در بین النهرین
بود و ت جب من این بود که چگونه فردا در هندوستان جان او را خواهم گرفت!
ش ری هست در این زمینه که می گوید:
مرگ تسکین پر دریلی است
که در گستره ناصره تا سیاهکل
یا خود اختیار میکنی
و یا چون بندگان به جبر!
حتی بر گرده باد و در راه هند


به تو تفویض میشود!

بسیارخوب ،سیر شکنجهها را میگفتید و آنچه باعث شد که رفیق عمویی ،مردی که
 ۲۵سال در برابر شکنجه هـای زمـان شـاه مقاومـت کـرده بـود ،وادار بـه اعترافـات

 شعر از مصاحبه کننده
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تلویزیونی بشود و آن سیل اعترافاتی که پس از اطاعت رفیق عمویی جاری شد و آن
سیل مقاومتی که شکست!
بگویید چطور مقاومت شما را شکستند؟



من فکر می کنم در جریاخ خ صوبت هایی که در جلسات گذشته داشتیم ،خ شه

کذایی را برای شاا تعریف کرد  .خ شبی که بعد از شال هایی که به پای مجروح من
زدند و باند و موخ ،هاه ،با نوک شال و کابلِ اینهها بهه ههوا رفهت و پها دیگهر جهای
سا ای برای شال موردخ نداشت ،دستبند را به من زدند و سهاعت هها زیهر دسهتبند
بود  ،اکتفا نکردند و هاراه با دستبند ،مرا از سوف ویختند!
فراموش نایکنم  ،در زماخ شاه وقتی که میمواستند فشار دستبند را زیهاد کننهد،
یک پاره سنگ یک کیلویی را از عو به این دستبند می ویختند و نجا مشهور بود کهه
دستبند هاراه وزنه گذاشتهاند!
و ی این بار ،تاا وزخ د  ،اصال قابل موایسه با یک کیلو وزنه نیسهت! اینکهه ایهن
جناغ سینة د چگونه می مواهد هاه چیز را پاره بکند و بیاید بیروخ ،اینکه چه حا تی
به کتفهای د دست میدهد ،این قلبی که چناخ مودش را به سینه میکوبد که انگهار
میمواهد بیروخ بزند...،
و مزید بر این  ،شاا را پاندول بکنند! پاندول یعنی چه؟ فوهط نهوک پنجهة شهاا بها
زمین تااس داردو وقتی که شاا را ویختهانهد ،دسهت میگهذارد پشهت شهاا ،شهاا را
میبرد جلو ،طوری که از زمین جدا میشوی و یکدفعه رهایت میکند! تاا وزنهت تهو
را میکشد ،نایدانم یا فوط این جوارح سینه است که کشهیده میشهود؟ کتهف اسهت؟
هاه جای بدخ دارد فریاد می زنهد ،از ایهن اسهتواری میمواهنهد مهارج شهوند  ،هاهه
می مواهند تکه تکه بشوند ،اینجاست که دیگر قل توالش را ندارد ،اینجاست که ایست
قلبی رخ میدهد...
1038

و تازه  ،بعداً اطالد پیدا میکنیم که از داروههای روانگهرداخ ههم اسهتفاده کردهانهد!
زمانی بود که برای بازگرداندخ نیروی حیاتی به ما  ،برنامه توهویتی اجهرا میکردنهد ،
پنیسیلین برای جلوگیری از عفونهت زممهها  ،مپولههای توهویتی و برمهی تزریوهات
دیگر  .تصور میکنم در جریاخ این تزریوات بوده است که داروهای روانگرداخ را ههم
تزریق کردهاند  .مطلبی که پس از دوراخ بازجویی  ،یکی از بازجوهها اعتهراف و حتهی
نا

خ دارو را نیز بیاخ کرد!
و اینها نایگذارند تو بایری ،الز دارند که تهو هنهوز زنهده باهانی تها نتیجهة کهار

مودشاخ را بگیرند ،اینجاست که از تو اعتراف گرفته میشود!

 از نظر تاریخی ،سیر جریان را بفرمایید ،عید شد و ب د ...



بله ،در جریهاخ شهکنجه  ،اینهها مسهئله مصهاحبه را مطهرح مهی کردنهد و بهاالمره

به جایی رسید که گفتم :بله ،شاا از من میمواهید بگویم اشتباه کرد ؟! میلهی مهوب،
حاور  ،و ی شاا میدانید که من هنوز معتود کار درستی کرد  ،راه درستی رفهتم،
کار مالفی هم نکردها .
حتی در جاهوری اسالمی  ،مشی حب ور

ایرا

نهناخ بود که برای جاهوری

اسالمی قابل قبول بود ،ما هیچ وقت بر علیه شاا تفنگ به دست نگهرفتیم .مها در واقه
حتی در چارچوب خ شعاری که توت عنواخ «اتواده انتواد» مطرح کهردیم ،بهه اعتوهاد
من در زمینة «انتواد»ش کوتاه مدیم و امروز من فکر می کنم باید بیشتر از این انتوهاد
میکردیم .مشی ،مشی درستی بود ،چارچوب مووعگیری حاب وار

ایارا کهامال

درست بود ،اما درست اجرا نشد! باید دقیق تر از این اجرا میشد.
اگر ما موو مردمی و ود امپریا یستی اما را مطرح میکردیم ،باید عالکرد مها
نهناخ بود که دقیوا با این جنبة مردمی و ود امپریا یستیاش تطبیهق میکهرد  .یعنهی
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اگر گوشهای از خ غیر مردمی بود ،باید انتواد می کردیم! و به نظر من در ایهن زمینهه
ما درست عال نکردیم.
 همان موقع این را گفتید؟

 به جاهوری اسالمی؟
 به بازجویتان.



بله ،من دقیوا این مطل را گفتم .گفتم ما دقیوا کاتر از خ مووعی که اعهال کهرده

بودیم ،عال کردیم .یک مودار مالحظه کاری کردیم.
ما میدانستیم که شکنجههایی در زنداخ هست ،اما در این حهد نایدانسهتیم! یعنهی
کسانی که از «سهازماخ مجاههدین ملهق»  ،در شهو تلویزیهونی می مدنهد و اعترافهاتی
میکردند ،وجود شکنجه را در ذهن بیننده توویت میکهرد .مثهل خ دمتهر کهم سهن و
سا ی که به رابطه نا مشرود با مسهئو ش اعتهراف میکنهد! کهه مهن حتهی رفهتم پهیش
الجری

و به او گفتم :حتی اگر واقعا اعترافات این دمتر  ،حویوت داشته باشهد ،شهاا

باید ارزیابی میکردید که چه سودی برای دستگاه قضایی جاهوری اسهالمی دارد کهه
این فرد بیاید و چنین حرفی را در مال عا بزند؟! هیچ ارزش سیاسهی نهدارد! چهرا کهه
او ین چیزی که به ذهن هر انساخ با وجدانی میرسد این است که میگوید «چه بالیی
سر این دمتر وردهاند که مورمانه ترین  ،مصوصیترین و شخصیترین مسهئلهاش
را برای هاگاخ بازگو میکند؟!» جز اینکه به ورب شکنجه به او توایل کهرده ایهد کهه
چنین حرفی بزند ،چیز دیگری به ذهن نای رسد.
و قای الجری

به من می گوید  :قای عمریی  ،ما این را بهرای شهاا کهه پخهش

نکردیم ،ما مخاطبین ما

مودماخ را داریم!
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وای بر این مالکت که این مخاطبین و این رهبرانی کهه ایهن چنهین عاهل مهی کننهد،
دارد! موب ،هااخ موق هم  ،من و امثال من در حب ور

ایرا میدانستیم کهه ایهن

دمتر را مجبور کردهاند! و ی نیامهدیم ایهن را روی سیاسهت و مهط مشهی «اتوهاد و
انتواد» حزب تعایم بدهیم .به این اکتفا نکنیم که من هیجاخ زده بشو و به اوین برو
و به قای الجری

بگویم «این چه کاری است که میکنید؟!» مها رسهاا بایسهتی ایهن

مسئ له را موکو بکنیم  .به استناد قانوخ اساسی ه خ اصل ما

قانوخ اساسهی کهه

شکنجه را من می کند و شکنجه گر را مجر تلوی میکند و بایستی مواکاهه بشهود ه
این را صریوا بایستی بیاخ بکنیم .روزنامه نداریم ،مجله نداریم ،در هاهاخ «پرسهش و
پاسخی» که مطرح و چاپ می شود ،حتی به صورت نامهه  ،و صهریوا در خ موکهو
کنیم! اصل قانوخ اساسی این را حکم می کند ؛ و مها احسهاس مهی کنهیم افهرادی کهه
دستگیر میشوند  ،در معرط شکنجه قرار می گیرند که چنین اعترافاتی میکنند!
موب ،مطر داشت  ،و ی به نظر من حزب باید به استوبال این مطهر مهی رفهت .مها
نجایی که کار درست است ،یعنی وجه ود امپریا یستی مودش را نشاخ می دهد ،یها
مسئله اصالحات اروی مطرح می شود و تایید می کنیم ،در جهت اتواد بها نیروههای
انوالبی و دستاوردهای انوالب است؛ و نجا که نوصی هسهت ،در خ مهوارد ههم بایهد
انتواد کنیم! و این یکی از وعف های جدی مشی ما بوده است!
هااخ جا که بازجو به من میگوید مصاحبه بکن! به او میگویم «اینها را بگویم؟»
جواب میدهد  :نه  ،اینها را اصال نایمواهم  ،بگو رسید به نجها کهه مها اشهتباه
کردیم.
گفتم :بگویم که ما در مورد هاین چیزها اشتباه کردیم!
گفت :نه ،بگو که ما در جاهوری اسالمی نفوذی بودیم ،ما ریاکارانهه بهه جاههوری
اسالمی رای دادیم  ،ما قصد چنین و چناخ داشتیم .
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گفتم :مودتاخ می دانید که این طور نبوده است ،من حاور نیسهتم در مصهاحبه ا
بگویم که ما می مواستیم کودتا بکنیم ،به من توایل کردید و من خ را اعتراف کهرد !
و ی حاور نیستم بیایم نجا این چیزها را بگویم.
گفت :میلی موب ،نای مواهد درمورد کودتا صوبتی کنی ،بگو ما اشتباه کردیم!
و باالمره ما گهردخ گذاشهتیم بهه ایهن مطله  .میلهی درد ور اسهت! واقعها میلهی
درد ور است اینکه من در انتواد نسبت به مود و سایر رفوا کهه ایهن مصهاحبه هها را
پذیرفتند ،یا حق دار بگویم که «باید نای پذیرفتیم؟» به نظر من تا نجایی که تهوانش
را داشتیم نپذیرفتیم.
 کسی بود که نپذیرد آقای عمویی؟



نایدانم ،یعنی شاا ببینید ،دستهین کردند! یعنی مواو ترین رفوای ما را وردند و

از نها مصاحبه گرفتند! به گااخ من اینها با خ شیوهای که در پیش گرفته بودند ه نهه
برای تبرئه مود و توجیه خ مصاحبه هایی که انجا گرفت بیاخ کهنم ه شهیوه کهار
اینها و عالکرد اینها نهناخ بود که هر کسی را به این مرحله مهی رسهاندند! بهه ویه ه
وقتی میمواستند کسی را که نامی دارد و مرد شنامتی از او دارنهد  ،داوری معینهی
از او دارند  ،بشکنند!
وقتی که من از زنداخ بیروخ مد و پارهای از رفوا خ ایا را یاد وری میکردند،
حتی اشاره کردند به اینکه «وقتی کین به تلویزیوخ مهد ،یهک وهربهای مهوردیم! و هی
وقتی عمریی مد  ،احساس کردیم هاه چیز تاا شد! » بهاور کنیهد وقتهی مهن ایهن را
شنید  ،احساس کرد که چه بار سنگینی روی دوش من بوده است و من نتوانستها
این بار را توال کنم! من ههیچ وقهت در جریهاخ فعا یهت حزبهی  ،مهود را توانهاتر از
کینوری ندانستم و نای دانم و ی داوری رفوایااخ یک چنین چیزی بود!
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شاید به استناد خ زنداخ هایی که در زماخ شاه تواهل کهردیم و نههه کهه در خ
ایا  25سال بر ما گذشت ،داوری می کردند! و ی این مرحله ،چیز دیگری بود  .من بهه
واق در خ مصاحبه ا با نشریه «شهروند» گفتم کهه «اینهها کهاری کردنهد کهه چههره
سیاه رییم شاه را سهفید کردنهد! » ایهن را بها تاها وجهود بیهاخ کهرد ! رییهم شهاه
نتوانست یک چنین بالیی سر مها بیهاورد .بهه دسهتور رهبهری حهزب ،مها زمهاخ شهاه
تنفرنامه نوشتیم ،اما هر وقت حکومت وعدهای به ما داد ،ما سهرافرازانه توانسهتیم رد
کنیم و برای ما مسئله نبود که زنداخ ما چودر به درازا می کشد! اما اینها در هاهاخ دو
سه ماه اول  ،هاه چیز را کوبیدند! چه ها کردند با این شیوة بازجویی شاخ. ...؟!
زماخ شاه حتی کسانی مدند پشت دوربهین تلویزیهوخ و مصهاحبه کردنهد ،اینهها
کسانی بودند که وقتی به نها پیشنهاد شد ،پذیرفتند .اینها را نبردنهد شهکنجه بدهنهد و
مستاصل بکنند .مثال – اگر به درستی به ماطر داشته باشم – سال  55یا  56بهود کهه
عده ای را وردند در تلویزیوخ ،هاین قایاخ مهد عراری و اورای و عساگراوال
و ...در برنامه «سپاس شاهنشاه» مدند .موب ،این پیشنهاد را به میلی از افراد کردند،
مثال به صفرخن ما هم پیشنهاد کردند  ،صفر رهرمانوی  ،او گفهت «نهه» و هی نبردنهد
شکنجهاش بدهند.
نکرد ،شاه این کار را نکرد! خ کسانی را که حاور شهدند  ،بردنهد .ویکخارا اگهر
مد به او پیشنهاد کردند و پذیرفت و بعدش هم در باغ سبز را نشاخ دادنهد«،از زنهداخ
می یی بیروخ و ما به تو پست می دهیم » .موب ،او ترجیح داد به جای این کهه زنهداخ
بکشد ،بیاید بیروخ و در هاین رادیو تلویزیوخ ،شالی به او بدهند.
اما اینجها داسهتاخ ایهن چنهین نبهود ،موهاو و غیهر موهاو را هاهراه بها داروههای
روانگرداخ  ،نودر می زدند تا خ چیزی که مواستِ اینها بود پذیرفته بشود! و جریهاخ
مصاحبهها به این ترتی شکل گرفت.
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 چه احساسی داشتید وقتی مصاحبه کردید؟

 اصال گفتنی نیست ،اصال ! میتوانم بیاخ کنم و ی این بیاخ  ،به هیچ وجه ناهی توانهد
خ حا تی را که داشتم ،منتول کند!
پشت در سلول من ،با میخ یا چیز دیگهری مراشهی داده شهده بهود کهه :شه اگهر
تاریک است  /دل قوی دار ،سور نزدیک است!
هر بار که از اعترافی این چنینی بر میگشتم ،یعنی اعترافی که به زور از من گرفته
بودند و وجود واقعا کالمم را نفی میکرد ،می مد میره می شد به این شعری کهه
پشت در کنده شده بود :ش اگر تاریک است ،دل قوی دار سور نزدیک است!
میمواهم د م را قوی نگه دار و ی یا سور نزدیک اسهت؟ تها کهی مهی شهود دل
قوی داشت؟ هیچ مرحله ای بیاعتواد به این باور نشد  ،اما مراحلهی رسهید کهه « ری،
من نایتوانم دل قوی دار » در زندگی مبارزاتیا  ،هیچ وقت فکر نایکرد کهه امکهاخ
دارد توت هر شرایطی  ،حتی اگر اعترافِ مهالف اعتوهاد را از مهن بگیرنهد ،وظههای
فرابرسد که نسبت به باورداشتم تردید کنم! و ی باور کنید مراحلی میرسید که هاهین
طههور کههه بههه ایههن مههط نگههاه میکههرد «دل قههوی دار سههور نزدیههک اسههت» بهها مههود
میگفتم«واقعا من می توانم دل قوی دار ؟» میلی دشوار است! تجربهة بسهیار بسهیار
دشوار و تلخ و رنج وری است!
مراحل بعد:
این که انساخ با مودش ملوت میکند،
این که هنوز تو باور داری ،هنوز اعتواد داری،
پس چی ،برای چه من رفتم مصاحبه کرد و اینها را گفتم؟
عول به تو حکم می کند که موب ،نتوانستی  ،تا نجا که توانستی مواومت کردی،
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احساس دیگری به تو میگوید وعف مودت را توجیه نکهن« ،نایتوانسهتم» یعنهی
چه؟ باید می ماندی و توال میکردی!
یک چیزی در وجود د میگوید بابا نایتوانستم! بیشتر از این مودور نبود!
معتودات د هاواره میگوید باید توال می کردی ...
به یاد رفیوااخ میافتم ،علی امید ،پیر مردی ساده و هی موهاو بهود .یهاد می یهد
سال  37فرصتی دست داد و ما رفوای سازماخ نظامی حزب را با رفوای غیهر نظهامی
مخلوط کردند .او میلی اظهار عالقهه میکهرد کهه بها مهن صهوبت بکنهد .گفهت «رفیهق
ادتنلین گفته که کادرها را باید حفظ کرد ،رفیق عمریی! شااها جواخ هستید ،شهاا را
باید حفظ کرد » ...بعد برای من مسئله شکنجه را تعریف میکهرد ،میگفهت :از قهدیم از
بلشویکها برایااخ مانده که اعتراف کردخ ،مثل سرنیزه تفنگی اسهت کهه درسهت زیهر
گلوی د است ،هر وقت بگویی « ری» سرنیزه فرو میرود و ههر وقهت بگهویی «نهه»
گردنت را از خ دور میکنی.
امروز وقتی به گذشته فکر میکنم ،می بینم چودر شکنجه را برای مودماخ  ،بهرای
دوستانااخ ،برای رفیوانااخ  ،ساده توجیه میکردیم! ما هاواره در ادبیاتاهاخ اصهل را
بر مواومت گذاشتیم وا وق که در تاریخ پر افتخار مبارزین چهپ ههم مواومهت ،اصهلی
پایدار و ثابت بوده و بسیار بسیار چهرههایی داریم که مواومتهای مثال زدنی کردند!
اما افسوس که انساخ موجهودی اسهت کهه از گوشهت و عصه و مهوخ و اسهتخواخ
تشکیل شده ! شکنجه را بی نهایت نایشود توال کرد و به گااخ من  ،این درس او هی
است که سازماخ های سیاسی باید به اعضایشاخ بدهند .اما این به معنی خ نیست که
نباید تا نجایی که میتوانی مواومت بکنی!
فردی میگفت «چرا کتک زیادی بخور  ،وقتی کهه در نههایتش اینهها اعتهراف را از
من می گیرند ،چرا از هااخ اول نگویم؟» نه ،به نظر من اینجا یک عول سلیم الز اسهت
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که انساخ مود فریبی نکند و با مودش صاد باشد .واقعا تا نجایی که تواخ مواومهت
دارد ،باید مواومت بکند .این مفت کتک موردخ نیسهت ،ایهن هزینهة سهنگینی اسهت کهه
برای یک هدف واالتری باید بپهردازد .و هی جهایی هسهت کهه تهو نیسهتی کهه تصهایم
میگیری ،شرایط در موابهل یهک امهر اجتنهاب ناپهذیر قهرارت میدههد ،بهه تهو توایهل
میشود .به نظر من این چنین هست.
و به این ترتی  ،نه فوط به تو توایل می شود که مصهاحبهای بکنهی ،حهرف ههایی
مالف واق بگویی و این مصاحبه تکرار بشود ه به علت ایهن کهه هنهوز خ چیهزی کهه
طرف مواسته است ،با خ عباراتی که او مواسهته ،نگفتهه ای! ه بهه اشهکال گونهاگوخ
شانه ما ی میکنی ،رفتهای بپذیری که «راه را اشتباه رفتهای» و ی سعی میکنهی مهثال
کلاه «میانت» را به کار نبری و ی کلاه «مالف» به کار ببری .روزی کهه وهبط کهردة
خ را برایت میگذارند ،میگویند «نه ،جاله این بود  ،تو خ را عوط کهردهای » .از نهو
دوباره مصاحبه میگیرند .مواومت بکنی ،اول میروی به اتا شکنجه ،بعد می یی کهه
کلاة «میانت» را به کار ببری ،نه «مالف» را !
یعنی شاا ببینید! جزء به جزء ادبیاتی که در این گونه مصاحبه ها توسهط فهرد بهه
کار برده می شود ،برای او تعیین می شود!
و به این ترتی بود که این برنامه  ،به رغم هاة این مسائل و عهوارط بعهدی اش،
عالی شد!
پس از خ  ،هر کس در تنهایی سلو ش باید با ه و افسوس سهر کنهد! حهداقل مهن
تجربه شخصی ا را میگویم:
بعد از جلسات مصاحبه ،هیچ شبی من مواب راحت نداشتم  .درست مثهل ایهن کهه
دو «عمریی» در موابل هم قرار گرفتهاند ،یکی دیگری را مواکاه میکنهد! یکهی در یهک
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حا ت شرمندگی ،در موابل خ «عمریی دیگر» قرار گرفته است و نایتواند توجیه کند.
این ش ها ش های بسیار . ...
من درباره شکنجه ها گفتم ،درباره ثهار خ شهکنجه هها گفهتم ،و هی ایهن رودررو
شدخِ «مود» با «مودِ غیر مودت»  ،یکی از سخت ترین وظهاتی اسهت کهه انسهاخ در
تنهایی مودش توال می کند!
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 آقای عمویی! شش افسر بودید در زندان ،از آنچه بر شما گذشت  ،ف ال شما تنهـا
بازمانده هستید! از دوستانتان می پرسم ،بگویید که چه شدند؟ کجا هستند؟
کیمنش؟

 به گااخ من  ،کیمنش در هااخ ماه ههای اول شهکنجه  ،در «کایتهة مشهترک» جهاخ
بامت.

 در مصاحبهها شرکت کرد؟

 میر .پیش از خ ،در زیر شکنجه کشته شد!


حجری؟

 حجر اگر نگویم که مواو ترین فرد در جریاخ سرکوب حزب در سهال  1361بهود،
به جرئت می توانم بگهویم جهزو موهاو ترین افهراد در جریهاخ شهکنجهها بهود! میلهی
سربلند زندگی کرد! مدافعاتش ،دورة بازجوییاش ،دادگاهش .ا بته هاة این مراحلی که
در مورد مود گفتم ،حجر هم طی کرد؛ و ی در سهال  1367جهزو کسهانی بهود کهه
جاخ بامت.
مرین سخن و تنها وصیتش این بود « :اهایت اصل رهبری جاعی را به هاة رفوها
گوشزد کنید؛ ما از بابت نور این اصل طاههای زیادی موردیم!»

 پسر خالة عزیزتان  ،آقا رضا شلتوکی؟
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شلترکی هم به جرئت میتوانم بگویم جزو کسانی بود که میلی شکنجه دید ،میلی

اذیتش کردند! اینها حساسیت عجیبی روی شعبة مبهر داشهتند! فکهر میکردنهد شهعبة
مبر هااخ شعبة اطالعات است و بنابراین او بسیاری از مسائل اطالعاتی را میداند! و
میلی به او فشار وردند که مطا

پنهانی را بگوید .حال نکه شعبة مبر ما واقعا چیز

زیادی نداشت! اصال اطالعات مخفی در کار نبود .اما نها گااخ میکردند که او پنههاخ
میکند .در واق شلترکی را فلج کردند!
یک بار که در سال  1364یک ش پهلوی من بود ،اصهال نایتوانسهت مهودش را
نگهداری بکنهد! یهک مهرد هشهتاد و چنهد کیلهویی ،خ موقه شهده بهود  35کیلهو! مهن
پسههرما های کههه از کههودکی بهها هههم بههزر شههده بههودیم و تاهها مههدت در دبسههتاخ و
دبیرستاخ و ارتش و سازماخ نظامی و زنداخهای  25سا ه و چهار سال بعد از انوالب
با هم بودیم ،یعنی این قدر نزدیک بودیم ،وقتی رودررو شدیم ،شلترکی را نشنامتم!
و با کاال تاسف گفته شد که با سرطاخ امعاء مرد! و ی دکتر اوش به من میگفت
« او را کشتند! چهوخ مهوخ او و معاینهات و زمایشهاتی کهه از او بهه عاهل مهده ه و
اوراقش هم پهلوی من بود و از من به سرقت بردنهد و مهن نهها را بهه عنهواخ مهدرک
نگه داشته بود که روزی به ماطرش اقامه دعوی بکهنم ه نشهاخ مهیداد کهه میشهد
میلی زود او را مداوا کرد و نکردند! » هاین طور در انفرادی او را نگه داشهتند و ههیچ
دارویی هم به او ندادند تا اینکه در سال  1364جاخ بامت!
 ذوالقدر؟



ذوالقدی ،مثل حجر  ،واقعا یک انساخ فرهیخته بود! هیچ وقت منم نداشهت و حهال

نکه واقعا یک «من» به تاا معنی ،یک شخصیت کامل بود! مراحل سهختی را گذرانهد!
اما از خ رفوای گانا ما بود .شنامته نشد .توسط میلیها شنامته نشد .فوط کسهانی
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که از نزدیک با او تااس داشتند ،می دانستند چهه شخصهیت واالیهی دارد! او ههم زیهر
حکم اعدا بود و در فاجعه ملی سال  67به دار ویخته شد.

 باقرزاده؟



بنررزا

در بین ما شش نفر ،کوچکترینِ ما بود .سال  33که دستگیر شد  ،سهتواخ

دوی شهربانی بود .خ زماخ هاة ما در اعترافاتااخ میگفتیم که «در سازماخ افسهراخ
زادیمواه بودیم ،میمواستیم مالکت زاد باشد! » و ی شاا اگر پروندة بانررزا
نگاه کنید  ،بنررزا

صریوا می گوید «من عضو سازماخ افسهری حب وار

را

ایارا

بود ؛ برای سرنگونی رییم شاه مائن! » یعنی یک چنهین احساسهات تنهد و صهادقانه
داشت! پا به پای ما  25سال زنداخ زماخ شاه را توال کرد .در شعبة تبلیاهات ،بسهیار
فعال بود ،میلی انساخ سا م و صاد و احساساتی بود.
در زنداخ جاهوری اسالمی  ،وقتهی کهه مسهئله اعترافهات کودتها مطهرح میشهود،
(حدس من این است ،دقیوا ناهیدانم  ،چهوخ فرصهت نشهد کهه ایهن را از او بپرسهم) و
اعتراف کودتا را از او میگیرند ،اینودر منول میشود که وقتی به سلول مهی برنهدش،
اقدا به مودکشی می کند! اینودر سرش را موکم به دیوار بتونی میکوبهد کهه سهرش
میشکند! میبرندش مداوا میکنند و موب میشود.
بنررزا

هم حکم اعدا گرفت و او هم در فاجعه ملی سال  67به دار کشیده شد.


آقای عمویی ،لطف کنید کسانی را که نام می برم ،سریع بگویید چه بر سرشـان

آمد؟ مثال بگویید اعدام .چون می خواهم پشت سر هم باشد ،بدون فشار روانی . ...
محسن علوی
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 زیر شکنجه کشته شد!
 گاگیک آوانسیان



قبل از اینکه اعدامش کنند  ،کشته شد!
 حسن قزلچی



حسن ربلچی با اینکه پیر مرد بود ،اینودر به او فشار وردنهد کهه قبهل از اینکهه بهه

دادگاه برسد ،جاخ بامت!
 حسینپور



حسینپری زیر شکنجه کشته شد!
 حیدر مهرگان

 حیدی مهرگن  ،خ چهره واالی ما! میمواستند اعترافاتی را به او توایل بکننهد ،امها
گویا زیر شکنجه جاخ بامت!
 رفعت محمدزاده (مسعود اخگر)

 مسعر اخگر در سال  1367به دار کشیده شد و جاخ بامت!
 امیر نیکآیین
1051



امیر ویکآیین از رفوای بسیار ارزنده ما! از رفوایی که از مههاجرت مهده بودنهد و

میلیها از طریق «رادیو پیک ایراخ» ،با صدایش شنا بودند .در فاجعة سهال  1367بهه
دار کشیده شد!
 منوچهر بهزادی

 منرچهر بهبا

هم جزو رفوای هیئت دبیراخ ما بود که او ههم در کاهال تاسهف در

تابستاخ سال  1367کشته شد!
 هدایتاهلل حاتمی



هدایتاهلل حنومی ،یک مرد فرهیخته ،یکهی از افسهراخ نهاب دورة گذشهته در وقهای

ذربایجاخ بود! سالهای سال در مهاجرت بهود ،بعهد از انوهالب  ،بهه موهر ایهن کهه
شهرایط و امکههاخ بازگشههت بههرایش بههه وجهود مههد  ،بالفاصههله بههرای انجهها وظههایف
انوالبیاش به ایراخ بازگشت .با کاال تاسف در جریاخ دادگاه موکهو بهه اعهدا و در
تابستاخ  1367اعدا شد!
 رصدی

 یصد  ،عینا مثل حنومی! سیر زندگی یصد دقیوا مثهل هادایتاهلل حانومی اسهت،
هاة این مراحلی که برای او برشارد طی کرد و در سال  1367اعدا شد!
 آگاهی
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آگنهی ،تاریخداخ بزر این مالکت  ،که هیچ کس او را نشنامت! یهک چنهین کسهی

که در فلسفه تاریخ ،مشابه او را در ایراخ نداریم!
زندهیاد آگنهی به هنگا بازداشت  ،گلو ه مورد و کشته شد.
واقعا جاهوری اسالمی ،ثروتهایی را از ملت ایهراخ گرفهت! کسهانی مثهل جراوشایر،
آگنهی ،اوش !...اینها درّ و گوهر بودند در این مالکت و ی در عوط  ،اعدا شدند!
 پور هرمزان



پری هرمبا  ،خ مترجم بزر ! کسانی که ثار بهه جها مانهده از او را بخواننهد ،خ

وقت می فهاند که چه کتابهایی ،چه ثاری را او به زباخ فارسی برگردانهده اسهت! او
در جریاخ قیا مراساخ بود ،بعد در وقای

ذربایجاخ بهود ،بهه مههاجرت رفهت ،سهال

 1358به ایراخ بازگشت ،مسئول شعبة انتشارات ما بود ،فعاالنه کار میکهرد .و هی بها
تاسف او هم در سال  1367اعدا شد!
 بهرام دانش

 بهرام اوش از افسرانی بود که دوست نزدیک یوزب  ،هادورة یوزب بهود .بها ههم
در ارتش بزر شدند و بعد در پادگهاخ مشههد ماموریهت پیهدا کهرد ،هاکهار دارگر
ادکنداوی شد .ادکنداوی مسئول قیا مراساخ بود ،بهرام اوش معاوخ او بود .هاهة
این مراحل را طی کرد .در وقای

ذربایجهاخ بهود ،رفهت بهه اتوهاد شهوروی ،از نجها

ماموریت پیدا کرد رفت به چهین  ،در چهین گوینهدة یا یار پکان بهود ،مراجعهت کهرد،
گویندة «رادیو پیهک ایهراخ» بهود .سها یاخ دراز هاهة ایهن مراحهل را بهرای مهدمت بهه
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زحاتکشاخ این مالکت طی کرد! انوالب شد ،با امید بهه ایهراخ مهد کهه وظهایفش را در
قبال انوالب تکایل کند .سال  1367او هم با کاال تاسف در فاجعه ملی اعدا شد!
 فاطمه مدرسی



فنطم مدیدی یکی از دمتراخ مواو و عزیز ما ! طفل کوچکی هم داشت ،تنها زنی

از ما بود که اعدا شد! او را هاراه با رفوای ما در تابستاخ  1367اعدا نکردنهد ،و هی
درست در بهار سال  1368ه چه کینه ای نسبت به این زخ داشتند! – مبر مد که او را
هم اعدا کردند!
و چه بسیارند جوانانی که کاتر از این نامداراخ نیستند ؛ زندهیادانی چوخ فریبرز
صنلحی  ،حسین رلمبُر  ،اصغر محبر ... ،
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سپاس بر آنان که بر من رحمت آوردند
سپاس بر ش ر که دستگیرم شد
و به باران که تسکینم داد ...
سوگوار درد انسان و سوگوار درد خویش
از شکاف چشمانی بیباور
به این گسترة ملون مینگرم
به جهش فواره بر آینه  ،بر برکه
به رقن الژورد در پردة ابر
به بازی القید پرندة گمنام
در عاطفة خویش نقب میزنم
و با پویة پندار در پرسهام
و گویی زمان و من
مانند ستارگان ناهمگرا از هم دور میشویم
ای مسافر  ،قصه بس کن
کران بیابان شیری رنگ شد
بانک شیپور سپیدهدم را نمیشنوی؟


کولهبارت را بردار و به راه خویش برو !

 شعراز زنده یاد احسن طبر
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سخن پایانی
83/8/19



دیگر کدام تنهایی؟
با این همه سروشها که در من است!
دیگر کدام تنهایی؟
با این پتک به دستان غل شکن!
صحنه را ،هنر پیشگانی پرند پوش
پر ساخته اند،
و تماشاگرانی بیحوصله،
در انتظار کلوچه گرم
سپس پرپر پروانههای رنگین بال
بر مزرعه ای از گل های کبود
آری از این راه بیا
که بر آن رد پای شیر است
تا آن کا زیبا
که برای خویشتن بر پای داشته ام،
که بر آن هر دیواری را
سر نوشتی است!
همچون بوزینگان در برابر تنبور
گنگ نماندم
و با خرد زمینی ،با خرد راستینه
که چون بیانگر آسانترین است،
بیانگر دشوارترین است،
با جنون و جنایات شاهان رزمیدم!
با کرداری سخت و گفتاری نرم
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گویی چکههای شکیبا و سمبنده باران
بر صخره تاریک!
آه ،که چه دیرنده و سختکوش بودم!
آه  ،ای امید نیرو بخش انسانی!


آه ،ای سر سختی مقدس!

ما آخرین جلسه تاریخ شفاهی چپ را در خدمت شما هستیم  .در طـی بـیش از یـک
سالی که گذشت  ،جلسات مت ددی در زمینه تاریخ شفاهی با شما برگزار شد ما سـیر
حوادث را به صورت منطقی بحث کردیم .
آقای عمویی ،سالها از تودهای بودن شما میگذرد  ،همیشه هم خودتان را تـودهای
دانستهاید .من میخواهم از این سه نسلی که شـما بـا ایـن سرسـختی مقـدس طـی
کردید  ،یک جمع بندی نهایی داشته باشم .
نسلی که خودتان  ۲۴ساله بودید  ،نسلی که  ۲۴سـالههایش را در مبـارزه سرسـختانه
دیدید  ،و نسلی که  ۲۴سالههایش در برابر شما ایستادهاند!


بله ،اگر چه دوراخ این سه نسلی که شاا برشهاردید ،تهاریخ دراز مهدتی را در بهر

میگیرد و شاهد فراز و فرودهای متعددی است و طبعا تلخیهای زیاد! اما بهه جرئهت
میتوانم بگویم که برای من تلخکامی نهدارد! نههه کهه بهرای مهن اهایهت دارد ،تهداو
مبارزه است و باور من به تداو مبارزه! چه من و امثال من  ،هاهناخ تواخ ادامهه راه
را داشته باشیم یا نداشته باشیم .
من هرگز منکر مطاها و اشتباهات حزب نبودها  .مود از جالهه کسهانی بهودها
که بر این اصل معتود بود که هر جریاخ سیاسهی کهه کهار میکنهد ،فعا یهت میکنهد ،
الجر اشتباه هم میکند! اشتباه کردخ گناه نابخشودنی نیست ،نشانه فعال بودخ  ،کار
کردخ و مواجه شدخ با دشواریهای بسیار بارنج اجتااعی است.

 شعر از زندهیاد احسن طبر
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ایراخ ،ایهراخ دههه بیسهت بهه بعهد ،یکهی از گرهگاهههای اسهترات یک جههانی بهود.
بارنجترین سیاستهایی که اصال ناگشوده بود و به سادگی نایشد نها را فهاید ،در
این مالکت پیاده میشد! مثل سناریوی کابینه ررامالسالطن در سهالهای 24و 25کهه
هاه نیروها را با این سیاست درگیهر کهرد! در کابینههاش نااینهدگانی از حاب وار
ایرا بود  ،از «حزب ایراخ» بهود ،از «حهزب دمهوکرات» ررامالسالطن بهود! انعطهاف
عجیبی توسط ررامالسلطن نسبت به زنده یاد پیش وی بود! یعنی «فرقهه دمهوکرات
ذربایجاخ»« ،حزب دموکرات کردستاخ» و ...بعد خ سرانجامی که منجر به فاجعه 21
ذر سال  1325شد!
میلیها زباخ به انتواد گشودند که چرا حزب این کار را کرد ،چرا خ کهار را کهرد،
چرا «فرقه» این طهور مواومهت نکهرده ،راههش را گذاشهت و رفهت؟ میلهی حرفهها و
سرکوفتها زدند! و ی به گااخ من  ،در ایراخ سیاستهایی عال میکردکهه گشهودنش
واقعا رمزی داشت که هاهناخ برای حزب ناگشوده میماند و در نتیجه اشتباهاتی رخ
می داد.
بلههه ،ررامالساالطن یههک چهههره شههنامته شههده بههرای حااب واار

ایاارا بههود،

ررامالسلطن تازه به عرصه سیاست این مالکت نیامده بهود ،سهالهای سهال ،دهههها
اصال این مانواده  ،چه مودش ،چهه وثر الدول  ،در سیاسهت ایهن مالکهت حضهور
داشتند! یکی عامل سرسپرده انگلستاخ ،یکی عامل سرسپرده مریکا ! اما باز وقتی این
سناریو غاز میشود ،حب ور

ایرا ناایندهاش میرود به ...

وقتی که سیاست حزب این چنین باشد  ،میتوانند ناایندههای دیگهری خ جها باشهند،
این بر پایه یک روال کلی بود.
هااخ چیزی که من در یک سخنرانیا اشاره کرد  :یک سناریویی بود که بسهیاری از
بازیگراخ خ ه جز تنظیم کننده خ ،که به ناایندگیاش ررامالسلطن بهازی میکهرد ه
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فری موردند! حاب وار

ایارا « ،حهزب دمهوکرات کردسهتاخ»« ،فرقهه دمهوکرات

ذربایجاخ»« ،حزب ایراخ» کسانی که دستاندرکار این ماجرا بودند ،فری این سناریو
را موردند و دیدیم که بعد هم خ عوارط پیش مد!
مراحل دیگر هم هاین طور  .ببینید ،یهک نیهروی موتهدر جههانی ،بعهد از جنهگ دو
جهانی  ،وارد عرصه سیاست ایراخ شده بود؛ و خ امپریا یسم متفهو جههانی ایهاالت
متوده بود! تاا نواطی که به شرکتهای فراملیتی جههاخ سهود میرسهاند ،بیشهتر در
انوصار استعاارگراخ کهن انگلستاخ ،فرانسه و ...بود .و حاال قهدرت اساسهی  ،ایهاالت
متوده اسهت ،امپریا یسهم متفهو  ،خ اسهت و امکهاخ نداشهت «سههم شهیر» را از خ
مودش نخواهد!
و حاال ایراخ  ،منطوهای که منوصرا مناف نفتش را انگلستاخ می برد ،عالوه بهر خ
در هاسایگی اتواد شوروی هم هسهت! مریکها چشاداشهت وسهیعی اینجها داشهت و
بدوخ تردید سیاست بسیار پیهیدهای را به کار گرفت! به وی ه زمانی که بها انگلسهتاخ
وحدت نظر پیدا کرد .یعنی رقابتهایش یک دورهای را از سال  1325تا  30طی کهرد و
رسیدند به نجا که وحدت نظر پیدا کردند .پیهیدگیهای سیاسی انگلسهتاخ ،هاهراه بها
زیاده مواهیهاو گردخ کلفتیهای ایاالت متوده در هم پیهیده شد و شد سیاستی کهه
در ایراخ اجرا میشود! دربار  ،ارتجاد داملی و نیهز عوامهل مه ثر بهازار و روحانیهت
هم  ،کارگزاراخ خ سیاست بسیار پیهیده شدند!
حاال یک حزب به نا حب ور

ایرا  ،که عار کوتاهی داردو در عرصه حضهور

به هم رسانده و دقیوا رویاروی این نیروی موتدر ایسهتاده اسهت ،بهدوخ تردیهد اینجها
و نجا پایش بسیار در چا ه چو ه مواهد رفت!
من نسبت به کسانی که انتواد میکنند ایراد ندار  .انتواد حهق هاهه هسهت ،منجالهه
مود حب ور

ایرا که از مودش و از نظرگهاه تندروانهه دیگهراخ انتوهاد بکنهد .امها

1060

مصاانه برمورد کردخ با مطاهای حزب ،به نظر من ناشی از عد احساس مسئو یت
خ منتود است! او اصال ارزیابی درستی از شرایط ایراخ و شرایط فعا یت حب وار
ایرا ندارد .این در تاا طول تاریخ حیات حب ور

ایرا جاری است ،چهه قبهل از

انوالب بهان  ، 57چه بعد از خ.
درباره فعا یت حب ور

ایرا بعد از انوالب هم سهخن فهراواخ اسهت .خ چههار

سال نفس کشیدخ بسیار دشوار( ،غا با گفته می شود چهار سها ی کهه حهزب فعا یهت
علنی داشت) من بارها و بارها اشاره کهردها  ،چهه خ دوراخ شهش هفهت سها ه دههه
بیست که حزب فعا یت علنی داشت و دوره اقتدار قابل توجهش بود ،چه دوره فعا یهت
علنی این چههار سها ه بعهد از انوهالب ،هاهواره حهزب در معهرط فشهار ،چهه توسهط
دوستاخ با ووهاش ه چوخ با فعل نبود ،دوستاخ با ووه یعنهی خ نیروههای ترقیمهواه،
وددیکتاتوری و ی در عین حال مخا ف حب ور

ایرا ه و چه مخا فین و حکومهت

و حاکایت ،با تاا قدرتشاخ بود!
از تاا وسایل علیه حزب استفاده شده است ! اگر فوط موهدود بهه ناسهزاگوییها،
تندیها  ،موا ه نوشتنها و ...میشد ،مسهئلهای نبهود .میشهد بها یهک بوه تولیلهی و
تطبیق گفتههای حزب با گفتههای مخا فینش ،حزب حوانیت مهودش را بهه نظهر عاهو
برساند.و چه موب بود اگر چنین کاری انجا میشد .و ی این نبود ،بهه اشهکال دیگهر
علیه حزب اقدا میشد.
من وان ایهن کهه بارهها خ نوهاط گرههی دوره فعا یهت حهزب ،قبهل از انوهالب را
برشارد و موب ،مورد گالیه پارهای از رفوای حزبهی مودمهاخ ههم شهده اسهت کهه
«چرا عمریی این جور از حزب مودش انتواد میکند؟» معتوهد مهود حهزب ههم بایهد
چنین انتواداتی نسبت به گذشته مودش داشته باشد! و چه بسا کرده است و چه بسها
میلی مستدلتر از نی که من بیاخ کرد  ،کرده است.
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اگر در بعضی قساتهایش هنوز هم جای ما ی هست ،اطایناخ دار حاب وار
ایرا این کار را مواهد کرد! چوخ تاریخ حب ور

ایرا نشهانگر ایهن اسهت کهه در

مسیر منطق صویح انوالبی حرکت میکند و دقیوا هاین منطق است که حکم میکنهد از
خ مواردی که مطایی در کار بوده است ،یاد بکند ،مودش روی خ انگشهت بگهذاردو
اکتفا نکند به اینکه دشاناخ هایشه این اشتباهات را بزرگناایی بکنند! و حال نکهه اگهر
مود حزب به این نواط گرهی بپردازد ،منصفانه ،دوستانه و منطوهی بها نهها برمهورد
میکند.
این به معنای رفوکاری نیست ،به معنای از کنار قضیه رد شدخ نیسهت ،اتفاقها بهه
نظر من میلی صریح و میلی صاد باید خ جایی که اشتباه شده بیاخ شود!
کاا اینکه به گااخ من بعد از انوالب  ،صویحترین موو سیاسهی را حاب وار
ایرا اتخاذ کرد! نجایی که با شهامت تاا گفت که «ما رای آی میدهیم! » چهرا کهه
حزب میمواست فعا یت علنی داشته باشد و برد گفتهاش را هر چه وسی تر بکنهد ،بها
تودهها در تااس بیشتر باشد.
حزب میتوانست هاهناخ به صورت یک حزب غیر علنی فعا یت بکند و ی تبدیل به
یک موفل کوچک میشهد .و حهال نکهه حهزب در فاصهله ایهن چههار سهال  ،بها تاها
مودودیتهایی که برایش قائل میشهدند ،بها تاها فشهارهایی کهه بهه خ می وردنهد،
(حزب اهلل مد ،خ جور ظرف مدت کوتاهی دفتر حزب را تعطیل کرد ،نشهریه حهزب را
تعطیل کرد و منوصر شد به یک «پرسش و پاسخ» ،کهه خ ههم بها چهه گرفتهاریی مها
میتوانستیم خ را وبط و پخش کنیم!) و ی چناخ برد گفته حاب وار

ایارا زیهاد

شد ،که حیرت ور بود! در بین تودههای مرد رفت ،به کارمانهها بین کارگرهها رفهت
ه واقعا این گزارشاتی که از کارمانهها می مد ،داستانی بود ! ه بسیاری از کسانی که
رقبای جدی ما بودند ،به تدریج مشی حهزب را پهذیرا شهدند .گفتگوههایی کهه کهم کهم
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داشت ساماخ میگرفت ،پیا هایی برای ما می مد که «چهرا فوهط بها فهداییاخ ،چهرا بها
دیگراخ نه؟» و این دقیوا نشانه حوانیت موو حزب بود.
اما هااخ موق هم این انتواد بر حزب وارد بود که اگر به ماطر حضور علنی ،الز
است یک چنین موو وی های توسط حزب اتخهاذ شهود ،نبایهد تیتهر روزنامهه «نامهه
مرد » گفتة قای خمینی باشد  .به مور اینکه ایشاخ چیزی میگوید ،تیتهر شهود کهه
«اما خمینی چنین گفت  » ...اگر واقعا رهناهود حهزب در ارتبهاط بها جنهبش اسهالمی
ایراخ ،دفاد از موو مردمی و ود امپریا یستی مط اما هست ،باید حرکهت در ایهن
چارچوب باشد .نه هر سخنرانی که قای خمینی کرد تیتر «نامه مرد » بشود!
به گااخ من موو «اتواد ه انتواد» کامال درست بود .و ی عالکرد حهزب  ،روز بهه
روز رنگ و بوی بخش انتوادش را کاتر و کاتر میکهرد و ایهن شایسهته حزبهی نظیهر
حب ور

ایرا نبود .حب ور

ایرا با خ رهبری قابل مالحظهای کهه نسهبت بهه

سایر جریانات چپ داشت ،باید حتاا روی این موو «اتواده انتواد» دقیهق مهی مانهد.
به رغم هر عاروهای که میتوانست داشته باشد!
شاا ببینید ،حزب به مور اینکه مووه صهویح و اصهو یاش را در قبهال جنهگ
اتخاذ کرد  ،واکنشش را هم پیشبینهی کهرده بهود و دیهد! و بهه گاهاخ مهن  ،نههه کهه
پیامدش بعدا در بهان  1361و اردیبهشت  62به صورت دو وهربه متهوا ی بهر حهزب
وارد شد ،از هااخ جا غاز شده بود .یعنی واکنش جاهوری اسالمی  ،هاهاخ بهود کهه
قای مردر ای بیلی ههم در ناهاز جاعهه گفهت «حاب وار
پیوست!» حب ور

ههم بهه وهد انوهالب

ایرا به ههیچ وهد انوالبهی نپیوسهته بهود ،حاب وار

ایارا

براساس تولیل مودش  ،در مذاکراتی که با قای هنشمی یفسنجنوی در دفتر مجلهس
کرد ،صریوا گفت «به سود ایراخ است که قطعنامه را بپذیرد و از موو نیرومند پای
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میز مذاکره بنشیند و جنگ را تاا بکند! » و با عد پذیرشی کهه انجها گرفهت ،حهزب
میدانست که این برایش هزینه مواهد داشت!
به گااخ مهن  ،مهوارد دیگهری ههم الز بهود انتوهاد بشهود ،از جالهه سهرکوبهای
وحشتناکی که نسبت به سایر نیروهای این مالکت انجا گرفت ،یا مطبوعاتی کهه یکهی
بعد از دیگری تعطیل میشد ،و بعد نوبت «نامه مرد » هم شد .یا ایهن مسهئله  ،هاهاخ
داستانی را که در ااخ رخ داد تداعی نایکند؟ که گفت :حاال که مدند مهن را بگیرنهد،
دیگر کسی برای اعتراط باقی ناانده بود!
بله ،یک یک نیروهای مخا ف گرفتار شدند ،دستگیر شدند .ا بته برای رهبری حزب
این توجیه بود که « نها سیاست براندازی را اتخاذ کردهاند و برمورد با برانداز ،حتاا
مشن است! » و ی درباره شهیوهای کهه در زنهداخ اویهن در مهورد بازداشهت شهدگاخ
اعاال میشد ،به نظر من حزب باید جدیتر از نی که انتواد کرد ،انتواد می کرد!
یک حزب سیاسی مثل حب ور

ایرا  ،نایتواند چشم به روی شکنجه ببنهدد .و

حال نکه در اوین نه فوط شکنجه ،بلکه گروه گروه اعهدا میشهدند و مها بایهد ایهن را
شکارا موکو میکردیم! نهایتش هاین بالیی بود که در سال  1361و  62و بعهد ههم
در سال  1367بر سر حزب مد!
فرزنداخ حب ور
حب وار

ایرا هرگز از فداکاری تن نزدند! چهرههایی به نها فرزنهداخ

ایارا  ،قهرمانیهها کردنهد! سهختترین شهکنجهها را در شهکنجهگاههای

«اوین» و «کایته مشهترک» تواهل کردنهد! بهه اعتهراف مهود ایهن بازجوهها  ،ههر جها
میمواهند اعتراف بگیرند میگویند «هااخ بالیی کهه سهر تودهایهها وردیهم  ،برسهر
شاا هم می وریم! » چه شکنجههایشاخ  ،چه دادگاههای بیدادشهاخ و اعهدا بههههایی
که پنج سال موکو شده بودند و پنج سا ش را هم کشیده بودند و ی بردند اعدامشاخ
کردند! رقم بزرگی بود! بعهد از «سهازماخ مجاههدین ملهق» ،بیشهترین تعهداد اعهدامی،
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بهههای حب ور

ایرا بودند! با اینکه نه شعار براندازی  ،نه شعارهای تند و تیزی

علیه جاهوری اسالمی داشتند.
موب ،به گااخ من اتخاذ موو کلی و مشی حب ور

ایرا کامال درسهت بهود.

من هنوز که هنوز است ،با گذشهت ایهن سهالها  ،بها وجهود چههره واقعهی جاههوری
اسالمی با این «گردش به راست» عجیبی که کرد ،باز هم معتود کهه خ زمهاخ ،اتخهاذ
موو حب ور

ایرا در قبال جاهوری اسالمی ایراخ درست بود!

مسئله این نیست که دیگراخ میگویند «رییم موندی باالمره چنهین اسهت ،چنهاخ
است ».ری ،من هم معتود هستم که نظا جاهوری اسالمی کهه دیهن را اسهاس تلفیهق
سیاست با ایدئو ویی مهودش قهرار داده اسهت ،الجهر چنهین ووهعی را بهه وجهود
می ورد .سرانجا امکاخ نداشت یک حزب مارکسیست ه نینیستی را توال بکنهد! امها
برای اینکه این حزب مارکسیست ه نینیستی از هااخ اول زیر زمینی نشود ،از هاهاخ
اول دست و با ش بسته نشود ،باید حضوری داشته باشد تا خ ثاری را که میتواند،
بگذارد! چودر به طرف حزب رو ورده بودند! نه فوط افرادی کهه ههوادار حهزب شهده
بودند ،بلکه جریانات چپ موجود این مالکت به این طرف می مدند!
بله ،از بین رفت .سال  ، 67ثروت بزرگی از دست جامعه ایراخ رفت! امها اتخهاذ خ
موو  ،موو درستی بود .به شهرط اینکهه هاهه شهرایطش ههم رعایهت میشهد .مها
بایستی سیاست «اتواد-انتواد» را دقیقِ دقیق اعاال میکردیم .هااخ قرارههایی کهه بها
رفوا داشتیم ،یعنی «اصل رهبری جاعی» ،برای سیاسهتگذاریهای حهزب  ،پایهه مهرد
جاعی ما میشد .
پارهای مطاها ،اشهتباهات رخ داد کهه اگهر خ رهبهری جاعهی رعایهت میشهد ،خ
مطاها هم به احتاال  ،کاتر میشد .ا بته احتاال اینکهه مها اشهتباهات دیگهری مرتکه
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میشدیم بود ؛ هااخ کار کردخ در این شرایط بارنج ،احتاال بروز مطاهای دیگری را
پیش می ورد ،اما پارهای از مطاها را هم مرتک نایشدیم.
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آقای عمویی تقریبا تمام دوستانتان در سال  ۱۳۶۷کشته شدند ،جز م دودی کـه

باقی ماندند ...یادی از آنها میکنید؟ خوابشان را میبینیـد؟ تکـراری از رفاقـتهاشـان
میشود یا نه؟


امیدوار که عایوا ،عاق این باور من  ،این احساس من را دریافت بکنید:
من صایاانه با نها زندگی میکنم! [میگرید]
وقتی که قهای خمینای فهوت کهرد  ،در سها ن  6واحهد موزشهگاه در اویهن  ،کهه

زندانیاخ سیاسی در نجا بودند ،مراسای برگهزار میکردنهد  .از هاهه بنهدهای اویهن،
صدای گریه و نوحه بلند بود .من و قای کینوری در سها ن  ( 5موزشهگاه) در اتها
در بستهای بودیم .حنج مهد که مسئول واحد موزشگاه بود ،مد در اتا مها را بهاز
کرد و گفت که  :زندانیاخ سیاسی سا ن  6مراسای برگزار کردهانهد  ،اگهر قایهاخ ههم
تاایل دارند بروند.
من نرفتم .صبح اول وقت  ،هاین حنجی مهد

مد در را باز کهردو مهرا مواسهت.

من در این زمینه منتظر واکنش بود  .شرود کرد به صوبت و گفت :قای عمریی ،مهن
احترا ماصی بهرای شهاا قائهل هسهتم ،شهاید مودتهاخ ههم ایهن مسهئله را احسهاس
کردهاید ،من بارها توسط دکتر فریبرز بقنیی برای شاا پیاا دادها که شاا هر وقت
که مواستید با مانوادهتاخ صوبت بکنید ،بیایید از تلفهن دفتهر صهوبت بکنیهد .و شهاا
حتی یک بار هم تواوا نکردهاید و نیامدهاید! و من به قای بقنیی گفتم کهه چهرا قهای
عمریی هیچ وقت از ما چیزی نایمواهد ؟ گفهت «او از رفوهایش ههم ههیچ وقهت ههیچ
چیزی نایمواهد ! » این جواب را به من داد .و ی من واقعها بهرای شهاا احتهرا قائهل
هستم .اما میمواهم بپرسم ،دیش چرا در مراسم ارتوال اما شرکت نکردید؟ و این
اصال اعتراط نیست ،فوط میمواهم ببینم د یل شاا برای این کار چیست؟
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گفتم :حنج مهد  ،صرف نظر از امتالف ایهدئو وییک و مخا فهت سیاسهی ،صهرف
نظر از هاه جنبه ها ،از زمانی که سال گذشته رفوهای مها را  ،بهی ههیچ د یهل قهانونی ،
بردند و اعدا کردند ،من نیاهای از وجود با نها رفت زیر ماک !
این دو وجه دارد ،یکی جنبه احساسی من است که من بخش اعظم زنهدگیا را بها
اینها زندگی کردها !  26 ،25سال زنداخ زماخ شاه ،سرماخ کنار سر یکدیگر بوده  ،در
اتا های متراکم  ،در سرما ،گرما ،در تبعید ،در زیر حکم اعدا و در هاهین چنهد سهال
زنداخ جاهوری اسالمی  .با بعضی از اینها از کودکی با هم بودهایم  ،مهن و شالترکی
تنها  7ماه با هم تفاوت سنی داریم و از خ موق تا حاال ما هاواره با هم بهودهایم ،در
مدرسه ،در دانشکده افسری ،در ارتش  ،در سهازماخ نظهامی حاب وار
رهبری حب ور

ایرا و در زنداخ ،کهه حاب وار

ایارا  ،در

ایارا و تاها فرزنهدانش بهه

زنداخهای جاهوری اسالمی افتادند ،و در حکم اعدا گهرفتن! و حهاال یکبهاره مهیبینم
رفتهاند!
اصال مارج از تولیل سیاسی ،مارج از موو حب ور

ایرا در قبال جاهوری

اسالمی  ،امکاخ ندارد مهن بتهوانم بها رییاهی کهه مهوخ ایهن عزیهزاخ را ریختهه ،نظهر
مساعدی داشته باشم! و با مود عهد کردها که هاواره اینهها جلهو چشهاانم باشهند،
زنده باشند! چه عهد بکنم چه نکنم  ،اصالً با تاها اعصهاب  ،ر  ،مهوخِ وجهود مهن ،
اینها حضور دارند!
شاا میپرسید مواب مهیبینم؟! مهن در بیهداری اینهها را مهیبینم! هاهواره بها مهن
هستند ،حرفهاشاخ ،برموردهاماخ  ،تولیلهای سیاسی که هاواره با هم داشتیم.
تعدادی از اینها این سابوه طوالنی را دارنهد ،ایهن شهش نفهری کهه هاهواره بها ههم
بودیم .تعداد دیگری ،رفوای دیگری که از مهاجرت مدند ،نایتوانم ادعا کنم به انهدازه
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هاین پنج شش نفر رفیوی که زنداخ شاه را با هم گذراندیم ،به ایشاخ عالقهه دار  ،امها
حرمت و عالقه توا برای تک تک اینها دار !
واقعا من نایتوانم فراموش کنم زنده یاد طبر را که مثهل بهر گهل بهود! واقعها
وقتی که صوبت میکهرد ،عاطفههاش را  ،احساسهش را ،دانشهش را ،مهردش را ،هاهه
چیزش را توأماً حس میکردی! یک شخصیت استثنایی در تاریخ این مالکت بود ،سهل
است ،به گااخ من طبر یک فرد جهانی بود!
پر کاری و تواناندی کینوری در کار کهردخ  ،صهرف نظهر از خ بخشههایی کهه
مربوط به منشش و مصوصیات امالقیاش بود ،توسین میز بود!
بهبا

 ،جراوشیر  ،امیر ویکآیین ،این مرد  ...بهرام اوش  ،واقعا نایدانید شاا،

اینها چه گوهرهایی بودند!
من یک یک برشار اینها را؟ میلی دشهوار اسهت! یهک فهرسهت بلنهد ...بگذاریهد از
کسانی یاد بکنم که متاسفانه غا با ایهن نها

وراخ  ،نهها را در سهایه قهرار میدهنهد،

هااخطور که در گذشته  ،ستواخ وال عزیز من ،در سایه دینمک و مبشر و یوزب
قرار میگرفت و هیچ از نها کم نداشت! امروز ههم فریبرز صنلحی  ،حساین رلمبُار ،
اصغر محبر  ... ،یکی دو تا نیستند  ،واقعا بهههایی مثل بلور  ،واقعاً بلهور ...فهداکار،
مبارز ،عالقهمند  ...ما جواخهای میلی موبی داشتیم ،یحمن هنوفی  ...،رفوهایی بودنهد
که به نظر من با شایستگی تاا جای خ نسل گذشته را پر میکردند!
من چناخ تواناندی در اینها میدید  ،نسل جوانی که در واقه چهرخ ایهن حهزب را
میگرداندند .درست است که ما در رهبری حزب بودیم و ی چرخ حزب به دست هاین
نسل جواخ ما میگشت .مهد حسنیپن  ،اصهال بهه قهدری ایهن جهواخ فعهال ،توانها،
تواناند! ش و روزشاخ در مدمت پیشهبرد سیاسهتهای حهزب بهود و اگهر سیاسهت
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حزب این جور گسترده شد ،ثاره کار هاهین جواخههای مها بهود کهه در دانشهگاه ،در
کارمانه ،در روستا  ....کار میکردند.
هنوز که هنوز است ،هاین حشامت یئیسای کهه جهزو رفوهای فهدایی بهود ،پیاها
میدهد که  :من حسهرت میمهور بهه کهاری کهه رفوهای تهودهای مها در کارمانههها
میکردند! ما هم کار میکردیم و هواداراخ زیادی داشتیم  ،اما حزب بود کهه منطوهی و
اصو ی در ارتباط با زحاتکشاخ کار میکرد.
یا بخش روستایی هم هاین طور .منتها مجال نداشتیم .ما عاال میدیدیم هر سها ی
که می گذرد 59 ،نسبت به  60 ،58نسبت به  59و  ...ثار دیدگاههای حهزب گسهتردهتر
میشود!
دیگر این اوامر برای بعضی از بهههای ما ایهن کیهک میلهی موشهازه شهده بهود،
میگفتند چهار سال دیگر هم باشیم! قبال یک سال میگفتند ،حاال میگویند چههار سهال
دیگر باشیم ،هر بالیی هم سرماخ بیاید ،دیگر این جنبش ماموش شدنی نخواهد بود!
امیراً یک مخبر ایتا یایی در یک مصاحبه ،وقتی که از من درباره وجود یهک حهزب
با ایدئو ویی مارکسیسم ه نینیسم پرسید ،من اظهار بیاطالعی کرد و گفتم ا بته اگهر
هم وجود داشت ،طبعا جواب من «نه» بود! اما عمیقن اعتقن

ایم اودیش چاپ ،یعنای

مشتنرن پنی گذای وظنم بر مبنن دردینلیسم ،ب ردی

ی ایرا هرا ای ای ک

اگر یوز

ی این مملکت ،مرکرادیی ک آزا

اجتمنعن یا وضمین بکناد وجار

اشت بنشد ،ببیگترین حب دیندی این مملکت خراهد بر
این باور و اعتواد من است!
متشکر از شاا.


شب تاب را با فروغ خود
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در این گم بیشهها رها کنید!
و از پرهای سمندر
مش لی بر افروزید!
زیرا گوهرها
در ماورای ظلمات اند!
این کاروان ها سخت خستهاند
میر کاروان را گویید عنان در کشد
که در این دشت های م طر
چون مه شامگاهی بیاساید!
و به نلمه دور دست شباهنگ
دل سپرید
و در ارغوان فردا ،بازی پرتو را
بر سنگ ریزه های بنفش بنگرید!
با آن دیوارها که بر پاست
با آن دیوارها که فرو ریخته
با همه بانگ های زنده و مدفون
و نیز با پیکر اثیری من
به پهناوری باد
و این پلها و دشتها بگذرید!
اینک غبار ماه فرو می نشیند
و نم ژالهها گونهها را سرد ساخته
آه سفری است در ژرفا
در آن سوی نمودها و پندارها
این است نلمه ناتمام
درباره اندیشه ای نافرجام
و بر این کتاب های چرمینه
نقشهای اسلیمی ست
کیمیاگر در سکوت اندیشه
اسیر اشباح است
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ولی آخر زر واق ی در دل صخرههاست!
پس آن سوی نقشها و اشباح
چنگ در طنین زرناب بزنید!


چنگ در محسوسات!

 شعراز زنده یاد احسن طبر
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I

حزب و خانواده

83/9/5

 خانم نافعی  ،امروز پنجم آذر ماه سال  ۱۳۸۳هست .ما این بار در یکـی دیگـر از
جلسات تاریخ شفاهی در خدمت شما هستیم.
با توجه به اینکه اعتقاد داریم بخش خیلی مهم و عمدهای از زنـدگی هـر فـرد ف ـال
سیاسی ،زندگی خـانوادگی اوسـت ،بـه خصـون اینکـه از افـراد رده بـاالی یکـی از
بزرگترین احزاب ایران در نیم قرن گذشته باشـند ،و خیلـی چیزهـا در ایـن بخـش از
زندگی ایشان هست که بـرای مـا روشـن و شـفاف میشـود  ،بنـابراین نگـاه و نظـر
همسرشـان نســبت بـه ف الیــت ایشـان ،حزبــی کـه ایشــان در آن ف الیـت میکننــد،
ایدئولوژی ،تاکتیکهایی که در طول مبارزات سیاسی در پیش گرفتهاند و ...اینها همه
خیلی برای ما مهم است!
و از شما به عنوان همسر ایشان  ،یک سری سؤاالتی را خواهیم داشت که در شناخت
روند مبارزة یک ف ال سیاسی مثل آقای عمویی ،میتواند به ما خیلی کمک بکند.

 مواهش میکنم.


شما برای ما خیلی فهرستوار خودتان را م رفی کنید ،نام و نام خـانوادگی  ،سـن

محل تولد و...

 من وسرین ونفعی هستم ،متو د  1329در تهراخ و شاگرد «مدرسهه فرههاد» کهه در
گذشته مدرسه ناونهه در ایهراخ بهود و واقعها ههم بعهد از خ دیگهر چنهین مدرسههای
نداشتیم! حاال بعدا ،علتش را مواهم گفت .یسانس روانشناسی از دانشگاه ملهی ایهراخ
در زماخ شاه هستم ،و حدود  20سال است که برای موزش کودکاخ مردسال  ،و در
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واق رشهد و تکامهل کودکهاخ مردسهال کهار مهیکنم .و االخ ههم مسهئول انجانههای
منطوهای «موسسه پ وهشی کودکاخ وین» هستم.


تهران به دنیا آمدید؟

 بله .
 شلل پدرتان چه بود؟

 پدر و مادر من از نظر سنی یک امتالف  20سا ه داشتند و ی زندگی بسیار مهوبی
داشتند .پدر من کارمند وزارت دارایی بودند و در دوراخ جوانی بسیار سفر میکردند،
به شهرهای مختلف برای ماموریت میرفتند ،خ موق ها من نبود  ،من زمانی به دنیها
مد که ایشاخ دیگر در تهراخ بودند و در واق بازنشسته شده بودند.

 مادر چطور؟

 مادر من مانهدار بودند  ،در واق یک جوری نسبتشاخ به مانواده قاجار میرسهید
که در تهراخ زندگی میکردند و فامیلها هاه در تهراخ بودند و در واق تهرانی بودند.
 سابقه وجود افراد ف ال سیاسی در خانواده یا اقوام و آشنایانتان بوده؟

 بله ،بله ،برادر بزر من  ،زمانی که من کودک بود  ،جزو دنزمن جراوان حاب
ور

ایرا و از روشنفکراخ و فعا ین خ دوراخ بود  .بهه طهوری کهه در  19سها گی

بعد از ماجرای  28مرداد و ...به مارج رفت .یعنهی در واقه اینجها از نظهر شهاه توهت
تعوی بود و حدوداً  19سا ش بود که از ایراخ رفت.
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منرچهر یا غالمرضن ونفعی .غالمرضن ،اسم شناسنامهایاش بود .رفت که رفت! و هی
تاثیر خ د  ،در زندگی من میلی قوی بود!

 نسرین خانم شما بچه آخر خانواده بودید؟

 من بهه مر مانواده بود  ،دو برادر و یک مواهر دار و من مرین هستم.

 شما هم به تبع برادرتان به حزب پیوستید؟

 نه ،نه من خ موق بهه بود  ،هفت ،هشت سا ه بود  .اصهال صهوبت ایهن حرفهها
نبود ،و ی بعد که بزر

شد  ،هر چه بزرگتهر میشهد  ،نوهش شخصهیتهایی کهه در

زندگی من بودند  ،پررنگتر میشد  .این شخصیتها در انتخاب راه و نگهاه د میلهی
موثرند!
بههرای مثههال مههانم وااریا میرهاان

کههه مههدیر «مدرسههه فرهههاد» بودنههد ؛ ایشههاخ از

شخصیتهای فرهیخته و فو ا عاده موثر در تاریخ موزش و پرورش ایهراخ هسهتند!
ایشاخ مدیر من بودند ،نزدیک من بودند  .یعنی بهههای «مدرسهه فرههاد» اصهال مثهل
مدیر به ایشاخ نگاه نایکردنهد  ،جهزو زندگیشهاخ بودنهد! کاها اینکهه بعهد از گذشهت
 48-49سال ،ما هنوز ارتباط تنگاتنگااخ را با ایشاخ داریم و تاثیر شدیدی در زنهدگی
ما گذاشتند! و من به شخصه مهدیوخ ایشهاخ هسهتم ،بسهیاری از دیهدگاهها و نظهرات
مود را که موشبختانه با نظریات مانوادها  ،بخشی از مهانوادها  ،منطبهق بهود ،از
موزههای ایشاخ دار .
بعد از او ،به هر حال افرادی بودند که نها هم به نوعی  ،در دورانهی سیاسهی بودنهد،
حزبی بودند ،زنداخ مختصری کشیده بودند و ی به هر حهال خ طهرز تفکهر برایشهاخ
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مانده بود  ،هنوز هم دارند ،ماکن است فعال نباشند  ،و ی به خ طرز فکر ایااخ دارند،
اعتواد دارند ،و با خ زندگی میکنند .نها هم در زندگی من میلی موثر بودند! میلی از
اوقات که جاهایی در زندگی گیر میکرد و جوابی پیدا نایکرد  ،سراغ نها میرفتم.
هایشه اینها برای من راهگشا بودند و صوبت کردخ و وقت گذاشتن با اینها برای مهن
میلی درس موز و مفید بود!

 این افراد عموما به سازمان  ،حزب یا گروه خاصی منتسب نبودند؟

 چرا  ،اکثرا تودهای بودند .

 نسرین خانم ،در دهه  ۱۳۴۰جنبش چریکی ،جنبش او گیرندهای بود .شما هـم
در دهه چهل جوان بودید ،دبیرستانی و ب د هم دانشگاهی  ،آیا این جنبش برای شـما
جاذبه داشت؟
میدانید که اکثر بچههای جنبش هم از نسب تـودهای بودنـد ،بیدنن خـودش جـزو
سازمان جوانان حزب بود ،به اصطالح یک وجهه تودهای داشت ،و آنها میگفتند ایـن
حزب شکست خورد! به این علت ما راه دیگری را باز خواهیم کرد!
آیا در دهه چهل  ،شما به آن جنبش گرایش داشتید؟

 ببینید ،من اساسا خ زماخ اصال دید کار مبارزاتی و سیاسی نداشتم .اینجا و نجها
دوستانی داشتم که از گروههای مختلف سیاسهی بودنهد و مهن بها نهها مینشسهتم و
صوبت میکرد و صوبت های نها را میشنید  ،بو و گفتگوهای روز می کردیم؛
و ی مود هیچ مط ماصی نداشتم .یعنی گرایش سیاسی به خ معنا به عنواخ مبارزه
نداشتم.
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به یاد دار هااخ زماخها من فوط رماخ «مادر» منکسیم گریکی را گیهر ورده بهود ،
که اگر دست ههر کهس مهی دیدنهد پهنج سهال زنهدانی داشهت! در اتها در رمتخهوابم
میمواند  ،در این حد.
خ زماخ اصال در سازماخ و تشکیالت سیاسی و ...نبود  ،و ی بهه ههر حهال از افکهار
اینها متاثر بود  .چوخ دور و بر

د هایی سیاسی بودند و این طوری فکر میکردنهد.

و ی کار تشکیالتی نداشتم.
در وان یکی دیگر از افرادی کهه در زنهدگی مهن بسهیار مهوثر بهود و الز مهیدانم
اسههاش را بیههاور  ،زنههده یههاد ،عزیههز ،پرواو ا فروهاار بههود .ایشههاخ سههه سههال اول
دبیرستاخ ،دبیر من بودند ،یعنی کالس هفهتم ،هشهتم ،نههم ،دبیهر علهو اجتاهاعی مهن
بودند و فو ا عاده تاثیرگذار در زندگی من! اصال من شهیفته و عاشهق ایهن زخ بهود !
میدانید که بهههای دبیرستانی  ،میلی راحت با دبیرانشاخ ارتباط بر قهرار میکننهد و
شیفته یا متنفر میشوند! و واقعا پرواو فروهر برای من یهک ا گهو بهود ! وقتهی وارد
کالس میشد ،تاا وجود من چشم و گوش بود ! این قدر که شخصیت ایهن د روی
من تهاثیر میگذاشهت و ایهن قهدر کهه قهدرت درک و فههیم بهودخ ایهن د بهرای مهن
فو ا عاده بود ،اصال یک چیز غیر قابل وصف ! هایشه این د در گوشه ذهن من جها
داشت ،با اینکه من دیگر نایدیدمش و با او ارتباط نداشتم و ی هایشه پرواو فروهر
یک شخصیت بارز ما

در زندگی من بود!

اینها هاه تاثیر گذار است .وقتی شاا موزاییکها را کنار هم بگذاری از خ یک چیهزی
در می ید.
 شما چه سالی وارد دانشگاه شدید؟

 من سال  1347که دیپلم گرفتم  ،هااخ سال وارد دانشگاه شد .
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 فضای دانشگاه چطور بود؟

 ببینید ،دانشگاهی که من با میل و عالقه مود رفتم و موشبختانه در امتوانش ههم
قبول شد  ،خ موق میلی بهرای اکثریهت جهذاب نبهود و میگفتنهد «دانشهگاه پهو ی و
دانشگاه ملی و  »...و ی من اصال این دید را نداشتم و میلهی دوسهت داشهتم کهه نجها
درس بخوانم .
از نظر تاریخ میلی جا

است! این که میگویند «پو ی»  ،شهریهاش سا ی چهار ههزار

توماخ بود .موب برای خ زماخ سا ی چهار هزار توماخ زیاد بود ! و هی االخ موایسهه
کنید با واحدهایی که دانشهگاه تههراخ  ،حتهی بهرای شهبانهها میگیهرد ،چهه رسهد بهه
دانشگاه زاد امروز و ببینید چودر متفاوت است!
اصال برایم مهم نبود که دیگراخ چه میگویند .مصاحبه داشت  ،کنکور داشهت ،بسهیار
هم سخت و ی قبول شد و رفتم .نجا هم اصال جو سیاسی و این حرفهها نبهود .در
عین حال که بهههای عالقهمند و فهیم و جدی و اهل مطا عه هم نجا بودند.
زمانی در یکهی از سهالهایی کهه مها نجها بهودیم ،بلیهت اتوبهوس گهراخ شهده بهود ،
دوزار(ریال) میمواست پنج زار بشود ه یک چنین چیزی ه کهه بهه اعتصهاب کشهیده
شده بود و ما ،گروه بسهیار زیهادی از دانشهجویاخ دانشهگاه ملهی ،اعتصهاب کهردیم!
بههها به این نتیجهه رسهیدند کهه دمترهها در ردیفههای جلهو بنشهینند ،بهرای اینکهه
«اعتصاب نشسته» هم کردیم .روی حسابهایی که مودماخ برای مودماخ میکهردیم،
که قاعده است هیچوقت به دمترها یا بهه نشسهتهها حالهه نایکننهد و بهه ردیهف اول
باتو نایزنند و !...در حا ی که هاه حسابهایااخ غلط از ب در مد! میلی هم مهوب
باتو زدند! میلی هم موب نوش جاخ کردیم! اینها هاهاش حرف بود کهه « بهه ردیهف
جلو کاری ندارند ،به دمترها کاری ندارند » ...اصال اینطوری نبود.
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قرار بود که راه بیفتیم به انستیتو تاذیه بهرویم و دانشهجوهای نجها را ههم بها مهود
هاراه کنیم .باز اینها هم میالههایی بهود کهه مودمهاخ بهرای مودمهاخ بافتهه بهودیم ،
«برویم به دانشگاه تهراخ  ،قایاخ پلیس هم بایستند ما را تااشا کنند و برایااخ دسهت
بزنند! » و ی اصال ایهن مبرهها نبهود .بهاتو را مهوردیم! بهه مصهو
دوستاخ من سرش شکاف برداشهت و پروفسهور پریان

یکهی دیگهر از

مهد در دانشهکده پزشهکی

سرش را بخیه زد!
به هر حال ،این هم جزو ماطرات خ دوراخ بود .سال  51بود که یسانس گرفتم .ا بته
توریبا هفده ،هجده سال بود که با برادر نازنینم از زماخ مهاجرتش دیهداری نداشهتم و
دیگر عزمم را جز کرده بود که هر جور شده برو

ااخ و او را ببینم  .با اینکه یک

واحد مار مانده بود  ،یعنی ناره کم ورده بود  ،و ی گفتم مهم نیست من میرو و
بر میگرد  ،بعد این واحد را امتواخ میدهم.
که به ااخ رفتم  ،دیدارها تهازه شهد و یهک سهال پهیش او مانهد و در واقه زنهدگی
کردیم .بعد از یهک سهال مهد کهه یسانسهم را بگیهر و دوبهاره برگهرد کهه اینجها
متاسفانه سرباز شد ! یعنی جزو سهپاه بهداشهت ،قرعهه کشهی میکردنهد کهه ووه
مشاو یت مشخص شود .من هم مود قرعه مشاول را با دسهت مهود در ورد و
دو سال مجبور شد اینجا باانم .در سپاه بهداشت مدمت کهرد و شهش مهاه ههم در
اراک بود  .به هر حال ،این دو سال را گذراند و دوباره به ااخ رفتم.

 تا سال  ۱۳۵۷آلمان بودید؟

 تا بهان سال  1357ااخ بود که در واق من نجا با زندگی سیاسی شنایی پیهدا
کرد .
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 در کنفدراسیون بودید؟

 نه ،نه ،نه ،خ موق دیگر کنفدراسیوخ و  ...به انسجا گذشته نبهود .حتهی دوسهتاخ
مود ما ،بهههای مود مها ههم دیگهر در کنفدراسهیوخ نبودنهد .از سهال  ...اینهها دیگهر
مودشاخ جدا بودند و جزو تشکیالت سال  1352تا  57کار میکردند.
یعنی صوبتهایی که دوستاخ میکردند ،هاهه مربهوط بهه کنفدراسهیوخ بهود و هی خ
موق دیگر جزو کنفدراسیوخ نبودند ،بخشی از بههها از کنفدراسیوخ جدا شده بودند.

 توده ایها جدا شده بودند ولی فرهاد فرجاد مانده بود.

 بله ،فرهن فرجن مانده بود .و ی به هر حال با حزب هم ارتباطاتش را داشت.
 تنها مانده بود؟ ی نی به عنوان یک شخن ،به عنوان یک سازمان و گروه؟

 این را نایدانم .
 اما «سازمان انقالبی» هم جدا شده بود ،به هر حال از هم پاشیده بود ولی حدزب
توده کار خودش را میکرد...

 بله ،کار مودش را میکرد...
 برادر شما با حزب در ارتباط بود؟
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 بله.

 شما در آلمان غربی بودید؟

 بله ،ما در ااخ غربی بودیم.
 با الیپزیک ،با مقر حزب و نشریات و ...ارتباط داشت؟

 بله ،هاه ارتباطاتشاخ برقرار بود.
 آن موقع چه نشریاتی بود؟ شما کدام را میخواندید؟

« دنیا» بود ،نشریه «جواناخ دموکرات» بهه نها « رمهاخ» بهود کهه در مهی وردیم .و
مرت اینها برنامههای مودشاخ را داشهتند ،مطا عاتشهاخ را داشهتند ،بو هایشهاخ را
داشتند  ،جلساتشاخ را داشتند  ،ارتباطاتشاخ را داشتند.
 شما چه جور وارد شدید ،ی نی از طریق چه سازمانی رفتیـد ،سـازمان زنـان رفتیـد،
سازمان جوانان رفتید؟

 نه ،من به اصطالح برای درس مواندخ رفته بود .

 منظورم ارتباطتان با حزب است.

 ارتباطم با حزب را دوستاخ مود ما بر قرار کردند ،که من یک بهار رفهتم خ طهرف
که با رفیق کین و مریم  ،صوبت کنیم .در واق قرار شد شنا بشهویم .و خ وقهت در
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واق من حزبی شد  .منتها مریم نتوانست بیاید و ی رفیق کین مد و گفت مریم از نظر
جسای مشکلی پیدا کرده و نتوانست بیاید...
 چه سالی بود؟

 سال  54 ،1353بود.
 وقتی کیا را دیدید ،در همان نگاه اول ،شخصیتش به نظرتان چگونه آمد؟

 بله ،برایم جا

بود! نایدانم ،االخ نایتوانم حسّم را درست به ماطر بیهاور  ،فوهط

میدانم که صوبتهایش برایم جا

بود! د تندی به نظهر

مهد! بهه ههر حهال چیهز

دیگری ،پیشینهای از او نداشتم که بخواهم قضاوتی بکنم .خ موق حرفههایش بهرایم
جا

بود! میلی قاط و تند و بی رودربایستی بود! و هی بهرایم ایهن برمهورد و ایهن

نشست  ،میلی جا

بود! چیز بیشتری ندار بگویم .بعدها شنامتم بیشتر شد.
 ب د چه طور شد که در حزب کار کردید ،چه کار میکردید در حزب ؟

 من به د یل اینکه به ایراخ می مد و مهی رفهتم ،دوسهتاخ راغه نبودنهد کهه میلهی
کارهای علنی و رو ،به من بدهند .بیشتر صوبتشاخ این بود کهه االخ بهتهرین موقعیهت
برای توست که بنشینی و مطا عه کنی .در واقه از ایهن فرصهت اسهتفاده کنهی و بهار
معلوماتی و گاهی مودت را باال ببری .که موب ،میلی درست میگفتند و میلی جا
بود! من هم این کار را میکرد  .و ی نه خ جور کهه شهاید الز بهود .چهوخ میدانیهد،
وقتی د از یک جو امتنا بیروخ میرود و به یک جای باز و راحهت مهیرود ،د هش
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میمواهد که هاه جا حضور داشته باشد .ببیند ،بشنود ،بگوید و ...و ی ما هم به د یهل
اینکه باید بر میگشتیم ،میلی دست و با ااخ برای این جور رفتار کردخ باز نبود .
اما به هر حال ،در جا های بسیار جا بی شرکت میکهردیم ،مهثال جشهن اول مهاه مهه
بود ،جشهن کاونیسهتهای سراسهر دنیها بهود ،ههر کهدا بهه د یلهی جاه میشهدند .
ویتنامیها بودند ،شیلیاییها بودند  ،از هاه ملل بودند  ،میلی برای من جا

بهود کهه

اینها را ببینم! میگفتم قا من نیامد اینجا مود را اسیر گوشه اتا کنم که؟ من مد
ای نها را بشناسم  ،تا دریهه دیگری به رویم باز بشود! شاا بروید در این هاه مراسم
شرکت کنید ،بعد من در این گوشه اتا باانم ؟ نه  ،من اصال حاور نیستم .
از این نظر با دوسهتاخ میلهی درگیهری داشهتیم! نهها دور را میدیدنهد  ،مهن حهال را
می دید  ،نها یک نگاه به دور داشتند  ،که تو ماکن است در مدخ و رفتنهت بهرای مها
مفید باشی! و ی برای من  ،هااخ وظات مهم بود که شکار کنم و در وجهود مهود و
ذهن مود و سابوه زندگی مود به عنواخ تجربه بنشانم! این تضاد وجهود داشهت و
یک مودار اذیت میکرد .هم من را ،و هم نها را  .و ی به هر حال  ،یهک جورههایی ههر
دو را داشتم  .هم نها را داشتم  ،هم این را .
در نشر روزنامه « رماخ» هم من فعال بود  ،کهار میکهرد  .یعنهی در صهفوهبندی و
کارهای او یهاش ،یا تایپ موا هها  ،تصویح و ویراستاری نهها و  ...ههر کهاری کهه از
دستااخ بر می مد ،در خ زمینه میکردیم.
 به ایران هم روزنامه میبردید؟

 نه ،اصال کار این چنینی به من نایدادند .چوخ میلی موقعیتم ما

بود ! و اصهوال

شاید چوخ مخفی کار موبی نیستم ،به من نایدادند که بیاور و ببر  .نایدانم به چه
د یل؟ به هر حال این کار را نایکردند.
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 تقریبا می شود گفت که تا سـال  ۵۷از حزب توده در زنـدان هفـت نفـر مانـده
بودند ،شش نفر سازمان افسری و فکر میکنم علی خاوری در زندان مانده بودند.
احساس شما نسبت به این آدمها چه بود؟ این آدمهایی که  ۲۵سال مانده بودند و در
زندان مقاومت کرده بودند!
فکر میکردید ی نی اصال میارزد که آدم به خاطر یـک حـزب  ۲۵ ،سـال در زنـدان
بماند؟! در ذهنتان  ،آن مفهوم «در زندان بودن برای یک حزب » چطور بود؟

 ا بته افزوخ بر خ شش  ،هفت نفر که شاا اشهاره کردیهد  ،افهراد بسهیار دیگهری از
حزب در زنداخ بودند که در طول دهة پنجاه به تهدریج زاد شهدند  .حتهی در سهتانة
انوالب هم شاار نها کم نبود!
اما دربارة پرسش شاا  ،ببینید  ،برای یک د مبارز و سیاسی واقعهی ،بهه نظهر مهن
رمانش از هاه چیز برایش مهاتر است که حتی حاوهر اسهت جهانش را بدههد! فکهر
نایکنم چیزی برای یک انساخ  ،ارزشاندتر از جانش باشد! من با نها از طریق کتهاب
«مهااخ این قایاخ» شنا شد .
 بهآذین؟

 بله ،ب آذین  .و کم و بیش صوبتهایی که دوستاخ میکردند  .از نها چیهز زیهادی
نایدانستم  .فوط در هاین حد که نها  25سهال در زنهداخ هسهتند ! و واقعها ههم ایهن
افتخار بود که انسانی این قدر به سهطوی از وارسهتگی برسهد کهه حاوهر باشهد بهه
ماطر رمانش  ،نیای از عار مودش را بدهد! این میلهی بهرای مهن جا ه بهود ! و هی
بیشتر از این نه  .هیچ قضاوت ماصهی نایکهرد  ،چهوخ شهنامت دیگهری از ایشهاخ
نداشتم  .و ی بسیار برایم قابل احترا بودند!
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 به سال  ۱۳۵۷میرسیم ،شما زودتر به ایران میآیید یا نه؟

 ا بته در خ دورانی که داشت انوالب میشد ،دیگر در زندگی ما غوغایی بود! از ایهن
موج رادیوبه خ موج رادیو ،پای این صوبت ،پای خ صوبت  .اصال یهک ا تههابی ،بهه
مصو

در بین بهههایی کهه سهالها بهود در مهارج از ایهراخ در تبعیهد و مههاجرت

بودند ،به وجود مده بود .حهاال مها تهازه مهده بهودیم و می مهدیم و مهیرفتیم ،و هی
بهههههایی کههه  20سههال  30 ،25 ،سههال بههود نجهها بودنههد  ،دیگههر اصههال سههر از پهها
نایشنامتند برای اینکه دارد انوالب میشود و ما میتوانیم برویم ایراخ!
عسگر اوش  ،یادش بهمیر ،او دیگر واقعا نایتوانست نجا را تواهل کنهد! در او هین
فرصت گفت که من میمواهم برو ایراخ .با حزب و رفیق کیان تاهاس گرفهت و اینکهه
نها دیگر چه گفتند و چهها شنیدند  ،نایدانم .گفت من دیگر حاور نیستم اینجا باانم،
من رفتم ،هر کس هم با من می مواهد بیاید ،بیاید!
 چه تاریخی دقیقا؟

 حدوداً دو روز بعد از  12بهان  1357بود .جریاخ بسهیار جها بی دارد کهه ناهیدانم
اصال این فرصت هست که بگویم؟
من گفتم که می یم .یعنی گفتند تو برو ،تو با عسگر برو! به هر حال ما از کجا بهرویم؟
با قطار و کشتی رفتیم از داناارک  ،کپنهاک که هواپیاا بگیریم و بیاییم ایراخ .بلیت ما
این جوری بود .من و عسگر رفتیم .اصال بلیت برای ایراخ پیدا نایشد! میلهی دشهوار!
رفتیم نجا و موب ،ایرانیهای زیادی بودند ،انواد و اقسا تیپهها ،از کسهی کهه مهثال
اشارپ پوست روی شانهاش بود تا دانشجویی که هاین طوری مده بهود .هاهه جهور
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دمی بودند  ،از تاجر و فالخ تا دانشجو و د ههای عهادی  .مها رفتهیم نجها و گفتنهد
فرودگاه ایراخ بسته است و شاا در هتل اینترکنتینانتال مهااخ ما هستید تا فردا صهبح
ببینیم چه میشود.
مالصه  ،یک ش ماندیم و عسگر که هایشه بیقرار بهود گفهت ایهن طهور نایشهود ،
برگردیم کلن  ،نجا شاید بتوانیم از وفت هانزا بلیت بگیریم .فردا ما دوباره برگشهتیم
کلن .ساعت پنج صبح دوستاخ و برادر دیدند ما برگشتیم! چی شد؟ هیهی .فعهال ایهن
طوری شد  ،بسیار تالش کردیم بلکه از وفت هانزا بتوانیم بلیتی بگیهریم ،اصهال نبهود.
دوباره برگشتیم کپنهاک .
نجا با عدهای ایرانی روبهرو شدیم  .یک عده که پول داشهتند  ،میگفتنهد مها از طریهق
زمینی میرویم  ،از طریق عرا  ،افاانستاخ ،ههر جهور شهده مهیرویم ایهراخ .مها امها
عدهای جواخ بودیم که این امکاخ را نداشهتیم ،در نتیجهه نایتوانسهتیم ایهن ریسهک را
بکنیم .من هم بین نها تنها دمتر بود  ،نها در واق هفهت هشهت تها پسهر بودنهد کهه
میگفتند حاال ما به هر حال هر جوری میتوانیم برویم و هی تهو نهه! مهن ههم چنهداخ
تاایلی نداشتم ،چوخ میلی ماجراجو نیستم که مثال مود را به ب و تش بزنم ببینم
به چه چیزهایی بر میمور و به موصد برسم  .حوصله مشهکالت بعهدی را نداشهتم.
گفتم حاال باشیم ببینیم چه میشود.
به هر حال ما نجا در شهر میلی تالش میکردیم ،از این یانس به خ یانهس  ،تلفهن
به ایراخ و  ...حتی عسگر میگفت دکتر احمد اوش (برادرش) که ایراخ بود  ،برای مها
پول حوا ه کند ؛ بلیت بگیریم و برویم .چوخ نها میدیدند ما پول نداریم ،میلی ههم بهه
ما توجه نایکردند.

 بهرام نیامده بود ؟ نمیخواست بیاید؟
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 بهرام اوش؟ بهرام اوش جزو کایته مرکزی بود .منظور مهن دکتهر احماد اواش
است که چند سال بود به ایراخ برگشته بود .
 بهرام دانش نمیتوانست ف ال بیاید؟



نها هم در واق در جا مودشاخ این ت و تاب هها و چها ش هها را داشهتند! کهی

برود ،کی نرود ،چه جوری بروند ،چه جوری نروند .من از نها اطالعهی نداشهتم  ،مها
در رده پایینتر ،بدنه حزب بودیم.
به هر حال  ،این سبیل کلفتها و موسیاهها در شهر کپنهاک میلی رفت و مهد و جله
توجه کردند! ساعت یک بعد از ظهر بود  ،گفتیم مسته شدیم برویم یهک رسهتورانی و
غذایی بخوریم تا ببینیم چه کهار میتهوانیم بکنهیم .هاهین کهه نشسهتیم سهر میهز تها
سفارش غذایی ،هابرگری ،پیتزایی ،چیهزی بهدهیم ،دو نفهر قها مدنهد  ،کارتشهاخ را
گذاشتند روی میز ( Criminal Polizeiپلیس جنایی)! «موب بلند شوید بهرویم! » قها
چرا؟ چی شده؟ «برویم اداره پلیس ،ما نجها جهواب مهیدهیم » .مالصهه مها را تهوی
مینیبوسی نشاندند و هاه را با هم بردند.
توی راه هرکدا یک حدسی میزدند ،چرا ،چی شده  ،فالخ شده ،میمواهند ببرنهدماخ
زنداخ! عسگر میگفت غلط میکنند  ،مها کهاری نکهردیم کهه بهرویم زنهداخ! یکهی گفهت
میمواهند ببرند گدامونه ،یکی گفت میمواهند ببرند دیوونه مونه .مالصه هر کسهی
یک حدسی میزد.
رفتیم تهوی اداره پلهیس و چوهدر مهوب بهود کهه مهن یهک دمتهر  ،هاراهشهاخ بهود .
«وحشتِ» خ قیافهها را من منثی میکرد  .نها میترسیدند که نکند اینها دارنهد باه
میگذارند؟! چوخ گویا در هااخ موق ه حاال من نایدانم صوت و سوم خ تا چهه حهد
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بود؟ه و ی میگفتند سفارت ایراخ در کپنهاک با گذاری شده و ما هم که ایرانی و در
شهر پخش بودیم! به هاین د یل بود که ما را گرفته بودند!
دردسرتاخ ندهم ،چند ساعتی ما گرسنه و تشنه در اداره پلیس بهودیم  .اوال پاسههای
ما را از ما گرفتند و گفتند چوخ شرایط کشور شاا این جوری هست و شاا ههم پهول
نداریدکه هتل بروید ،میهااخ دو ت داناارک مواهید بود تا ووه کشهورتاخ روشهن
بشود!
بنابراین ما را بعد از چندین ساعت معطلی  ،سوار مینیبوس کردند و مسافتی بردنهد.
زمستاخ هم بود ،برف و سرما هاه جا را گرفته بود  .هاهین کهه رسهیدیم  ،دیهدیم کهه
نجا مووطه بزرگی هست و پشتش سیمهای مهاردار و چنهد مهرد مسهن دارنهد بیهل
میزنند و پارو میکنند و برفها را میروبند .فهایدیم که اینجا گدامونه ست! و چوخ
ما پول نداریم هزینه کنیم ،ما را اینجا وردهاند تا چند روزی مهاهاخ دو هت داناهارک
باشیم !
چه کنیم  ،چه نکنیم؟ به من گفتند شاا میروی پیش مانمها .این قایهاخ ههم میرونهد
پیش قایاخ! من هااخ جا به عسگر گفتم که من اصال حاور نیستم ! من حاور ههر
جا شده  ،باشد اما با شاا باشم ،مهن اصهال بها گهداهای داناهارکی حرفهی نهدار ! نهه
زبانشاخ را میدانم ،نه اصال ربطی به زندگی من دارد .من اصال حاور نیستم بهرو ،
هر جا شاا هستید ،یک جایی ،یک گوشهاش ،من هم با شاا باشم ،با گروه مودمهاخ ،
ایرانیها ! مالصه عسگر هم با نها صوبت کرد و این را توویح داد و قبهول کردنهد.
که یک اتا به اندازه این فضا به من دادند  ،یک اتاقی هم مثل هاین بهه خ پهنج شهش
نفر دادند.
در واق میمواهم به شاا بگویم که یکی از موشترین ایا زندگی من  ،هااخ دو سهه
روزی بود که ما نجا بودیم! اصال نایدانید چودر جا
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بود! اوال برای شهنیدخ امبهار

ایراخ  ،رادیوها از دستااخ نایافتاد .بعد هم مینشستند به بو  .حهاال مهن ههم اصهال
نباید نشاخ بدهم که سیاسی هستم ،اصال توی این مط ها هستم .عسگر هم میلهی بهه
من گفته بود که اصال هیچ جوری تو مودت را نشاخ نایدهی کهه چهی هسهتی و کهی
هستی!
به هر حال بعد ما را برای غذا موردخ به غذاموری هدایت کردند اما دیدیم که اصال ،
نه میتوانیم غذای نجا را بخوریم ،و نه نجا را توال کنیم! ا بته جهای میلهی تایهز و
موبی بود و ی غذاها میلی برایااخ عجی و غری بود  .به هر حال اجازه گهرفتیم کهه
به شهر برویم و سر ساعتی که مورر میکنند ،برگردیم .و نها اجازه دادند.
هاه با هم بلند شدیم و رفتیم به شهر و دیدار از شههر و جاههای تهاریخی و گشهت و
گذار و سوپر و برای مودماخ غذا مریدیم و ...بو و صوبت سیاسی هم کهه برقهرار
بود  .ساعت ده  ،یازده ش دوباره به هااخ مول بر میگشتیم.
دو روزی این طوری گذشت  ،ا بته تلویزیوخ نجا بهود  ،میهز پینگپنهگ بهود  ...گهداها
ووعشاخ میلی موب بود  ،شطرنج داشتند  ،سا ن مطا عه داشتند  ،کار و هاه چیهز .
بخشی از نها معتاد  ،بخشی فویر  ،و بخشی سا اند بودند .ما ههم تاها مهدت امبهار
تلویزیوخ را میگرفتیم تا ببینیم وو ایراخ در چه حال است .
که یک روز دیدیم که هواپیاا وارد فرودگاه ایراخ شد و قای خمینای و ملبهاخ ویه ه
دارند از پلههای هواپیاا پایین می یند! که دیگهر میلهی موشهوال شهدیم و فریادههای
شادی برای اینکه دیگر راه باز شده و ما میتوانیم برویم! فهردای خ روز بهود کهه از
اداره پلیس مدند و گفتند فرودگاه کشور شاا باز شد و شاا میتوانید برگردید.
مدند و دوباره ما را بردند توی هواپیاا  .اما تا وظهای کهه نشسهتیم دامهل هواپیاها،
پاس ما را ندادند  .وقتی که نشستیم ،یکی یکی پاسهای ما را دادند و قرار شد بهرویم
ترکیه .یک ش در هتل اینترکنتینانتال نجا باانیم ،فردا با یک پهرواز دیگهر برگهردیم
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تهراخ .که باز عسگر طفلک سرگرداخ  ،عصبی ،کالفه که ما باالمره به تهراخ میرسیم
یا نه؟ که من هی او را را میکرد کهه دیگهر تها اینجها مهدهایم ،دوبهاره کهه برمهاخ
نایگردانند! ما هر جوری هست میرویم! تو یک ذره را باش ،یک ذره صبر کن!
ش

نجا ماندیم و فردا باز سوار هواپیاا شهدیم .هواپیاها ههم نوهص فنهی داشهت ،دو

ساعت مجبور بودیم در هواپیاا باهانیم .یعنهی واقعها قیافهه عساگر و حهال و روزش
دیدخ داشت! به هر حال درست شد و ما رهسپار تهراخ شدیم! قای خمینی  12بهاهن
مد ،ما مثل اینکه  14بهان مدیم ،این طوری.
 تو فرودگاه که اشکالی ایجاد نشد؟

 نه ،تو فرودگاه مشکلی نبود و برای عسگر فو ا عاده موقعیت استثنایی بود! بعهد از
سالها پا به ماک وطن گذاشت! اصال انگار هاه جا را میبلعید! در و دیهوار و سهااخ
و مرد و میاباخها و ...اصال حا ت او میلی برای من جا

بهود ! چهوخ بهاالمره مهن

می مد و میرفتم ،مشکلی نداشتم  ،و ی او اصال شعارهای روی دیوار و ...واقعها بها
تاا وجود اینها را میگرفت!
ما موشبختانه  22 ، 21بهان را دیهدیم  ،اینجها بهودیم .بهه قهول یکهی از دوسهتاخ کهه
میگفت ما به مرابیهای انوالب رسیدیم! و ی شهااها اقهال یهک چیهزی از خ شهور و
حال روزهای اول انوالب را دیدید و سهیم بودید.
 کاری هم انجام دادید؟ در آن دوره ،ارتباطی هم گرفتید؟

 من نه ،و ی میدانم عسگر میلی فعهال بهود و میرفهت میهاخ خ شهور و هیجانهات
مرد و روز  21بهان اصال رفت توی یک پادگاخ و یک تانک با مهودش ورد بیهروخ!

1090

که صوبت میکردیم که عسگر جاخ! این تانک را حهاال کجها پهارکش کنهیم؟ در مانهة
کدامااخ جا میشود؟ وارد کدا کوچه میتواند بشود؟!
به هر حال من اساش را بیشتر شور و حال جوانی میگذار و هیجانهات هاراههی بها
مرد ! ما هاهاش در میاباخهها حضهور داشهتیم ،بها مهرد بهودیم و هی کهار ماصهی
نایکرد .
 ارتباط گیریتان با حزب ادامه پیدا کرد دیگر؟

 ما دیگر اینجا یواش یواش کارهای مودماخ را میکردیم ،ا بته بعد از اینکه یهک یهک
بههها می مدند ،از هاه جا میشنیدیم که حاال رفیهق جراوشایر مهد  ،کیار مهد ،خ
مد.
 کیو همان کیومرث زرشناس دیگر؟

 بله ،کیرمرث زیشننس .
 مسئول شاخة جوانان حزب بود؟

 بله ،بله  .که ما نجا با هم ارتباط تنگاتنگ داشتیم و به ههر حهال اینهها کهه مدنهد ،
یواش یواش تشکیالت قوا و دوا گرفت و هاه دور هم جا شدیم و شهرود کهردیم
به فعا یت .ا بته بعد از مدتی  .مثال چند هفتهای گذشت  ،یک ذره سر و ساماخ گرفهت
و بههها هم از فرانسه و این طرف و خ طهرف و اهاخ و ...ههی مدنهد و مها هاهاخ
تشکیالت سازماخ جوانانااخ را راه اندامتیم و نشریهماخ را در می وردیم.
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 همان «آرمان» را ؟

 بله « ،رماخ» را .و تا سال  59 ،1358بیشتر در هیئت توریریه ،متعلق بهه «سهازماخ
جواناخ دموکرات» ،با هم کار میکردیم  .که بعد دفتری گرفتیم و در خ مستور شهدیم.
قبلش اینجا و نجا بودیم ،جای مشخص و معینی نداشتیم  ،و ی بعد که رفتیم به دفتهر
سازماخ جواناخ در میاباخ نصرت ،امیر باد (کارگر)  ،نجا کار میکردیم کهه بعهد از
خ دیگر من به دفتر حزب منتول شد .
 حاال اجازه بدهید من کمی به عقب برگردم .
در آن مدتی که شما در آلمان بودید و ف الیت میکردید و ب د گفتید با هفت هشت تا
پسر آمدید و تنها دختر در میانشان بودید ،آن موقع شما به عنوان یک زن کـه آنجـا
ف ال بودید و فکر میکنم اکثریت آدمهای دور و برتان مـرد بودنـد ،پسـرهای جـوان
بودند  ،نقشتان چه جوری بود؟ جایگاهتان به عنوان زنی که دارد ف الیت میکند ،آمده
که ف الیت کند ،میرود ایران و میآید  ،برخوردها با شما چه جوری بود؟ جایگاهتـان
چه جوری بود؟

 ببینید ،من اصال اصراری نداشتم که میلی ادای مردهها را در بیهاور  ،یها مهود را
هاپا و هم وزخ قایاخ بدانم .من به عنواخ یک زخ فعالِ عالقه مند به مسهائل اجتاهاعی
و انسانی؛ جایگاه مود را داشتم  ،و نها هم جایگاه مودشاخ  .ارتباط بسیار سها م
و طبیعی بود .نها هم مرا به عنواخ یک دمتر فعال و عالقهمند  ،جویای کس

گهاهی

و دانش میدیدند و من هم هاین طور  .اما ما هاهه نهود کهاری میکهردیم  ،یعنهی ایهن
طوری نبود که بخواهم پا به پای نها باشم و اصراری داشته باشم که بگویم مهن ههم
مثل شاا مرد هستم! نه.
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در جشنهایی که بر پا میشد ،من و یکی از دوستانم کهه بها ههم بهودیم  ،تنگاتنهگ در
کنار هم بودیم  ،مثال مورش کرفس برای پنجاه ،شصت نفر درسهت میکهردیم! اصهال
هیچ احساس نایکردیم که«ای وای دارد به شخصیت ما بیاحترامی میشود ،مگر مها
شپزیم؟! ما فوط باید در تنظیم مواالت شرکت کنیم  ،در بو ها شرکت کنهیم » ...نهه،
اصال این طوری نبود  ،زندگی کامال طبیعی و عهادی داشهتیم ،هاهه کهاری میکهردیم ،
تدارکات پشت صونه را میدیدیم ،هفتهنامه « رماخ» را هم در می وردیم ،تا صبح هم
مینشستیم تایپ و غلط گیری میکردیم  .یک زندگی کامال طبیعهی بها هاهه جنبهههای
متفاوت و متضادش.
 ی نی نسرین خانم  ،شما م تقدید که جنبش چپ در ایران ،و کال جنبش چپ در
جهان که مدعی است این تب یض جنسیتی را در واقع در خودش رفع کرده و منتفـی
کرده ،واق ا به آنجا رسیده بود ؟ یا نه  ،بموقع خودش هم با زنـان بـه عنـوان جـنس
دست دو رفتار میشد؟

 اصال من چنین برموردی با بهههای نجا نداشتم  ،به ههیچ وجهه ! اوال ببینیهد ،ایهن
جنس دست دو ،یک بخش اساسیاش ،مسهئو ش مهودش اسهت! شهاا اگهر مهودت را
جنس دست دو ببینی ،دیگراخ هم میبینند ،امها اگهر کهه جایگهاه مهودت بهرای مهودت
مشخص باشد و به خ باور داشته باشهی و بهه خ جایگهاه احتهرا بگهذاری ،اصهال
اجازه نایدهی کسی شاا را دست دو ببیند!
این یک ،دو اینکه شاید من میلی موشبین بود  ،میلی حساس و نکتهه سهنج نبهود .
شاید اگر کس دیگری بهود ،از کهوچکترین جالههای  ،حرفهی  ،رفتهاری ،یهک چیزههایی
استنباط میکرد ،و ی من اصال دچار یک چنین گرفتاریهایی نبود  ،هرگز! که مهود
را از مردها متفاوت ببینم ،یا در جبهه مخا ف ببینم! نها هم هاین طور .
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در طول این دوراخ  ،واقعا هر جا بودیم ،با ههم بهودیم ،ههر شههری مهیرفتیم ،هاهه
قاطی بودیم .مثال یاد هست به شهرهای مختلف که میرفتیم ،دو تا اتا کوچک بود ،
 15تا پسر سه چهار تا دمتر ،هاه بها ههم قهاطی میموابیهدیم ،پها مهی شهدیم ،اصهال
کوچکترین مشکلی  ،نهه از دیهدگاه نهها  ،نهه از دیهدگاه مها  ،و بها طب نهه از دیهدگاه
اانی ها  .نها هم از این مسائل نداشتند ؛ یعنی من هیچ وقت از این نظر دچار مشکل
و مسئله نبود  ،که مثال به ما بیاحترامی میکنند!
تنها مشکل ،خ جایی بود که میگفتند تو در جا های سیاسی نیا و علنی نشو! خ هم
نه به این د یل که من دمتر بود  ،بلکه به این د یل بود که میمواستم به ایراخ رفهت و
مد کنم .میگفتند موقعیت مودت را مراب نکن ! که خ امر دیگری بود.
 ما به عنوان مصاحبه کننده  ،با اینکه زن هستیم ولی منطق مردانهای را پشت سـر
رفتارهایمان گذاشته ایم .این هم به خاطر اقتضائاتی است که در جام ه مـا پسـرها در
ارتباطهایشان با دختران لحاظ میکنند .اینکه هر جایی با آنها همراهی نمیکنند یا با
بن مایههای سنتی یا یک سری پیش زمینه با آنها برخورد میکننـد! از جملـه اینکـه
«زن باالخره زن است ،باید چای بیاورد و غذا درست کند و ظرفها را بشوید!» ی نـی
اینکه اگر من بخواهم دختر باشم و در تشکیالت باشم ،آیا همین برخوردهایی که شما
ذکر کردید با من خواهد شد؟

 ببینید ،مها اصهال قهرار نیسهت زخ بودناهاخ را نفهی کنهیم! مها زخ هسهتیم! بها تاها
مصوصیات زنانه ماخ  .نها هم مرد هستند بها تاها مصوصهیات مردانهشهاخ  .امها
قرار است هم نها مودشاخ را تعدیل کنند ،هم ما مودماخ را تعدیل کنیم  .یعنی اگهر
شاا چای می وری ،نهها جاه میکننهد و میبرنهد ،شهاا غهذا درسهت میکنهی ،نهها
ظرفها را میشویند .
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تعادل ،به مصو

برای د هایی که مدعی یک طرز تفکر پیشهرو و ا یهت (برگزیهده)

جامعه هستند  ،به نظر من میلی مسئله مهای است! یعنی ،ری ،مهن چهای میریهز و
می ور  ،اما این  ،نه از شخصیت من کم میکند  ،نه احترا مرا زیر س ال میبرد .اما
 ،وقتی ههم کهه مهاهانی تاها میشهود  ،قهای عماریی اسهتکاخها را بهر میدارنهد و
میشویند .نه شخصیت ایشاخ طاه میمورد  ،نه من مود را گم میکنم! اصال ،میلی
طبیعی است!
ما قرار است برابر حوو باشیم  ،جنسیتااخ و اصلیتااخ قرار نیست تاییر کند یا زیر
س ال برود یا جابهجا بشود! نه  .شاا هاهه خ کارهها را میکنهی ،کارههای دیگهر ههم
میکنی ،جایگاه مودت را هم داری  .قایاخ هم هاین طور .
نگاه سنتی و فرهنگی  ،درست است ،کامال چیز دیگری است کهه هنهوز ههم کهه هنهوز
است  ،مرد ما با خ دست به گریباخ هستند! حتی بسیاری از زنهاخ مها ایهن بهاور را
دارند که جنس دو هستند! که من هایشه میگویم مها در دو جبههه بایهد کهار کنهیم ،
یکی به قایاخ این را تفهیم کنیم که ما جنس دو نیستیم  ،یکی به مود مانمها بگهوییم
شاا جنس دو نیستید! یعنی در دو جبهه مسئله داریم.
و ی من میگویم مود ما زخها نوهش بسهیار مهاهی داریهم کهه مودمهاخ بهه مودمهاخ
چهجوری نگاه میکنیم ؟ که خ پیش زمینه و فضهای مسهتعد را دامهن بهزنیم یها نهه؟
موج بشویم که قایاخ یک موهدار فکهر کننهد و در رفتارهایشهاخ تعهدیل کننهد ،در
نگاهشاخ تاییر ایجاد کنند.
 تو حزب چطور بود در سالهای ف الیت؟

 ببینید ،من یک ماطره ناموشایندی از هااخ اوایلی که مها وارد ایهراخ شهدیم  ،دار !
موب  ،خ هم به ماطر امتالف فرهنگی و تفاوت دید بود ،و ی مرا اذیت میکهرد! مهن
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قبال هم به شخصه د ِ بازی بود  .یعنی این مارج رفتن  ،مرا باز نکرده بود ،اصهوال
باز بود  .ما با یک قیافه معاو ی رفت و مد میکردیم ،بها قیافههای کهه د سهر کهار
میرود .ظاهرماخ ،باسااخ  ،رفتارماخ ،برموردماخ با دیگراخ طبیعی بهود .ایهن بهرای
بهههایی که در ایراخ و در یک مویط بسته سیاسی ه اجتااعی بودنهد ،میلهی انگهاری
مسئله بود!
مثال ما گاهی بعد از کارماخ بعهد از ناهارمهاخ سهیگار میکشهیدیم ،بعهدها دیهدیم کهه
نامههایی به حزب می ید که چرا دمترهایی که از مارج از کشور مدهاند  ،رفتارشهاخ
این جوری است؟! چرا سیگار میکشند؟
حتی در مورد مانم ملک محمد  ،که ایشاخ از اعضای کایته مرکزی و از وزنهههای
بسیار بسیار ارزشاند حزب ما بودند ،این بههها بدوخ اینکه از ایشاخ شنامت داشته
باشند  ،قضاوت میکردند! ایشاخ کامال زادانه ه مثل زندگی در اروپا که هاهه زادانهه
حق دارند و اجازه دارند در مورد ظاهرشاخ  ،که شخصیترین مسئله اسهت  ،تصهایم
بگیرند و انتخاب کنند -مثل نجا زندگی میکرد ،میلی طبیعی .ظهاهری سهنگین  ،متهین
و ی ما

مودشاخ  .موهایشاخ چوخ فر داشت  ،این بهههای ایراخ را اذیت میکهرد!

نامه نوشته بودند که رفیق ملک محماد چهرا موههایش فهر دارد ؟ نامنههایش الک
دارد و...؟!
این مسئله به شدت مرا اذیت میکرد ،که چودر د باید تنهگ فکهر کنهد ؟ چوهدر بسهته
ببیند؟ این دوستاخ فکر نایکنند که در ماز ملک محمد چیست؟ من با ماهز او کهار
دار ! من با شکل موهایش چه کار دار ؟ شکل مو  ،مال مودش است که باید تصایم
بگیرد .
متاسفانه یک هاسانی بین خ تفکر و تفکر حزب جاهوری اسالمی دید ! او هم هاهین
را میگوید ،بیهاره چیزی نایگویهد؟! میگویهد روسهری سهرت کهن  ،موهایهت نبایهد
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معلو باشد و !...این بر اساس اعتوادش میگوید موهایت نباید فر باشهد ،خ میگویهد
نباید موهایت معلهو باشهد! ههر دو یهک چیهز میگوینهد! منتهها بهر اسهاس باورهها و
اعتواداتشاخ .این میگوید چرا ماتیک زدی ،مهدی در جلسهه حزبهی! او ههم میگویهد
ماتیک زدی ،تی میزنم به بت! چوخ حاکم است و قدرت در دست دارد .



این نامهها به شما منتقل شد؟

 بله ،بله ،به ما گفتند «دوستانی که از مارج مدهاند  ،یک کای رعایت کنند و موهیط
مودشاخ را در واق بشناسند! » و من اذیت میشد و میگفتم چرا به نهها تووهیح
نایدهید که این یک مسئله شخصی د هاست ! شاا باید این را یهاد بگیریهد کهه ههر
کس اجازه دارد خ جوری که میمواهد انتخاب کند  ،به شرطی که به حوهو دیگهری
تجاوز نشود .و این به نظر من هااخ فرهنگ نادرستی است که میاخ ما جا افتاده ! که
ما به حوو دیگراخ اصال توجه نایکنیم و به مودماخ اجازه میدهیم در تاها امهور
شخصی دیگراخ دما ت کنیم! این مخلوط شدخ مسائل است.
در حا ی که جامعهای که د از حوو میزند  ،این را میشناسد که حوو من چیست؟
حوو دیگراخ چیست؟ مرز اینها کجاست؟
و ی موب ،در ایراخ متاسفانه این طور نبود! میلی هم طبیعی است  ،چهوخ اصهال ایهن
چیزههها مطههرح نبههوده .مهها بههه شخصههیترین و مصوصههیترین مسههائل دیگههراخ سههر
میکشیم و دما ت میکنیم و جزو حق مودماخ میدانیم ! در حا ی کهه اصهال کاتهرین
حوی در این زمینه نداریم و خ جهایی کهه بایهد حوهو دیگهراخ را رعایهت کنهیم  ،ایهن
مووود را نایبینیم و صریوا و عینا تجاوز میکنیم و متوجه نیستیم!
 نسرین خانم  ،شما حتما پوستر حزب در اولین سالگرد انقالب را دیدید! یک زن
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چادری که یک قلب سر  ...وقتی این را دیدید چه حسی داشتید؟ یـک زن چـادری،
که حزب باید او را به عنوان الگو به جام ه م رفی کند؟

 ببینید ،من االخ یاد نیست که خ موق که خ را دید چه حسی داشتم .و هی حهس
حزب را متوجهم که چرا این کار را کرد .وقتی حزبی میگوید مهن تهودهای هسهتم ،در
واق مفهومش باید این طوری باشد که نظر به اکثریت جامعه دارد  .اکثر زناخ جامعهه
مها موجبههه بودنههد  ،و در سههتانه انوهالب هاههه نههها بههه سهطح جامعههه مدنههد  .قههبال
غیرموجبهها هایشه بیروخ بودنهد ! امها ایهن انوهالب نهها را بیهروخ کشهانده  .یعنهی
زخ های عادی و عامی جامعه که هاواره دستشهاخ از هاهه جها کوتهاه بهود و هایشهه
دورشاخ یک حصار وجهود داشهت  ،ایهن انوهالب نهها را بیهروخ کشهید و ایهن میلهی
ارزشاند بود! و حزب نگاهش به اکثریت زناخ ایراخ بود ،نه به چهار تا دمتر حزبی یا
زخ سیاسی مبارز .خ پوستر به نظر من میمواست این را نشاخ بدهد.
 یک تفکری که در احزاب سیاسی چپ آن سالها عمده بود ،این بود که اگر تضـاد
طبقاتی حل بشود ،تضاد جنسیتی هم خود به خود حل میشود!
سالهای اول انقالب  ،هرمز گرجی مصاحبهای بـا رادیـو فرانسـه دارد ـ قبـل از
اعدامش ـ از او پرسیدند که نظر شما راجع به حجاب چیست؟

گفته «جمهوری اسالمی تضاد طبقاتی را حل کند  ،من سر زنم چادر میکنم! »
آیا درست است که ما مرتب به طرف مقابل امتیاز بـدهیم ،از همـین حجـاب امتیـاز
بدهیم ،از این که هر کاری که میخواهد با ما بکند  ،فقط تضاد طبقاتی را حل بکند ؟
آیا یک چنین تفکری آن موقع حاکم نبود ؟ شما نظرتان آن موقع با این نظر همسـان
بود؟ شما هم همین را میگفتید؟

 ببینید ،من فکر می کنم خ زماخ بیشتر حزب به فکر این بهود کهه تهوده مهرد چهه
میگویند و چه میمواهند و چه هستند! ما بر اساس خ موو میگرفتیم ؛ و کسهانی
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هم که در واق حکومت جاهوری اسالمی را دست گرفتنهد  ،از مهرد و اقشهار پهایین
بودند  ،حاال اکثرا کاس بودند  ،مرده بوریوا بودند  ،بازاری بودند ... ،از اینها بیشهتر
از ایههن انتظههار ناههیرود  .یکدفعههه شههاا نایتههوانی یههک چن هین تههودهای را بهها افکههار
روشنفکرانه و متفاوت مودت قاطی کنی!
اوایل انوالب که اصال هیچ چیز بر جای مودش نبود! تو اصال کسی نیستی ،تا حاال تو
جامعه نبودی ،تو را نایشناسند ،و ی خ بوال را هاه میشناسند  ،حجره دار بازار را
هاه میشناسند  .تو چیزی هستی از یک جنس دیگر که مهدهای و میمهواهی مهودت
را هاراه و هاساخ و هم طراز بویه پیش ببری! بنابراین تویی که باید مودت را با فکهر
اکثریت مرد هاساز و هاساخ کنی .اگر قرار باشد تهو حرفههای مهودت را بزنهی و
این حرفها با حرفهای جامعه میلهی متفهاوت باشهد  ،اصهال کسهی بهه تهو گهوش
نایکند! پذیرش نداری!
بنابراین حزب  ،میلی از سیاستهایش به این د یل بهود کهه در جاه پذیرفتهه بشهود،
شنامته بشود و افکارش میلی هم متفاوت با اساس فکر مرد نباشهد  .در یهک سهری
چیزها چرا  ،اما خ موق اصال زماخ این حرفها نبود  .مهم این بود که مهرد حزبهی
را بشناسند که سالها به د یل فشارها و مودودیتهایی که رییم شاه برای چپ ایجاد
کرده بود  ،اصال در صونه نبودند و مرد

نها را نایشنامتند .

میلی طبیعی بود که حزب فکر کند «من اول باید برادریا را ثابت کهنم و بعهد ادعهای
ارث و میراث کنم .اول حضور را نشاخ بدهم  ،نزدیکی و صداقتم را به مهرد نشهاخ
بدهم  ،بعد حاال یواش یواش برو سراغ افکار و عواید و فالخ و فالخ » ایهن بهود کهه
میلی اصرار نداشت که متفاوت با مرد باشد ،اصرار نداشهت کهه متفهاوت از مهرد
نظر بدهد و صوبت کند  .سعی داشت که در واق مردمی بودخ مودش را نشاخ بدهد.
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و وقتی که این نظرگاه باشد  ،طبیعی اسهت کهه شهاا اصهرار نهداری میلهی چیزهها را
عنواخ کنی.
به نظر من تفاوت حب ور

با سایر چپها هم در هاین بهود .چپههای دیگهر میلهی

اصرار داشتند زود مهر مودشاخ را بزنند! حزب اصال میلی اصرار بهه ایهن مووهود
نداشت  ،بیشتر می مواست در مهرد حهل بشهود  ،در مهرد پخهش باشهد و بها نهها
هاساز و هانوا باشد .من این طوری استنباط میکنم  .شاید ههم غلهط باشهد  .بهه ههر
حال میلی چپ روی نداشت .در نتیجه اصراری هم بر این مسائل نداشت.
شاید از نظر گروههای دیگر این اشکال باشد  ،عیه باشهد ! و هی مهودش اصهال ایهن
طوری نایدید.و یک حب ور ای هم به نظر من هاین جور است .اگر قرار باشهد در
هر نگاهی ،در هر نظری ،در هر برنامهای ،میلی از مرد فاصله داشته باشهد  ،در یهک
گوشه برای مودش با یک مشت روشنفکر که دورش هستند  ،ایزو ه میشود.
و ی من یاد است که فعا یتهای تهودهای بهه معنهای واقعهی ،در حهزب  ،در خ چنهد
سا ی که فضای نفس کشیدخ داشت ،میلی زیاد بود! عکس هم دار که ما روز جاعهه
چادر نااز می|ندامتیم سرماخ و میرفتیم توی روستاهای اطراف تهراخ و با زنهدگی
کشاورزها میلی قاطی شده بودیم ،گوجه فرنگی میمواباندیم  ،میار میچیهدیم  ،چهه
میکردیم ...روز تعطیلااخ را با نها میگذراندیم .ما اگر قرار بود میلهی یسهت و ادا و
گفتار روشنفکری داشته باشیم که با توده مرد متفاوت باشد ،و اگهر ناهیرفتیم کنهار
دیههزی بگوشتشههاخ روی زمههین  ،کنههار زمینههی کههه داشههتند مودشههاخ روی خ کههار
میکردند ،ناینشستیم و کاک نایکردیم  ،موب ،اصال ما را نجا راه نایدادند!
واقعا اینها نایتواند یست باشد  .اینها باید فوط از دروخ وجود د بیروخ بیایهد .اگهر
یست باشد ،مرد راحت تشخیص میدهند که این مهال مهن اسهت یها مهن بهه مهود
منتس کرد  ،تزیین من است؟
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 از آن دوران عکسها را دارید؟

 یکی دار و ی چوخ یک دوست دیگری هم در خ هست  ،شاید صالح نباشد  .داریم
از روی ریل قطار می ییم که به بادی برسیم و سوار مینیبوس بشهویم و بهه تههراخ
برگردیم .حاال شاید خ بخش مربوط به دوست دیگر را بزنم  ،به شاا بدهم.

 حاال تا سال  ۱۳۵۷را که آمدیم .
از ب د از انقالب که دیگر عضو رسمی حزب بودیـد  ،برایمـان بگوییـد! آن موقـع چـه
جوری بود؟ چقدر فرق کرده بود؟ چقدر ف الیتتان تفاوت کرده بود؟

 ببینید  ،وقتی من به ایراخ مد و بالفاصله مشاول شهد  ،بهه دوسهتانی کهه نجها
بودند و با من ارتباط نزدیک داشتند و من سر این مسئله با نها میلی کلنجار داشتم ،
گفتم ببینید  ،من نجا چنین چیزی میگفتم  ،مهن یهک چنهین زنهدگیی میمواسهتم کهه
فعال باشم! هااخ جورکه هاه شاا بودید و هااخ جور که هاین االخ هستید .
منتها موب ،نها هم شرایطی را در نظر میگرفتنهد و بهه دالیلهی کهه بهرای مودشهاخ
موجه بود و شاید هم درست بود  ،فعا یت مرا در مارج مودود میکردند .و هی اینجها
من واقعا به مشروطها رسیده بود  .در واق هاین را میمواستم و جانانه و با تاا
انریی کهار میکهرد ! هشهت صهبح از مانهه بیهروخ مهیرفتیم  ،هشهت ،نهه شه بهر
میگشتیم و تااما مشاول و فعال و راوی و موشوال بودیم!
در سالهای اول در سازماخ جواناخ بود و از طریق یکهی از دوسهتاخ ه کهه او ههم
یادش گرامی ه به حهزب منتوهل شهد  .گفهت بایهد بهه حهزب بهروی و نجها کارههای
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جدیتری داشته باشی  .و من هاه جا عضهو هیئهت توریریهه و در واقه جهزو کهادر
نشریه بود .
به حزب که مد  ،به هر حال نجا با عدهای دیگهر از رفوهای کایتهه مرکهزی و رفوهای
باالی حزب از نزدیک شنا شد  .یعنی قبال نها را میشنامتم و ی نجا بیشهتر شهنا
شد  .کارهایااخ را میکردیم ،حوزه حزبی داشتم .یعنی من در بخش شاال ،مسهئول
حوزه بود  .حوزههای حزبی مرتبی داشتیم و کار میکردیم؛ تا اینکه به دفتهر حهزب
یورش بردند و دیگر ما رفتیم مانه نشستیم.
تا چند روزی  ،تا حزب جایی را پیدا کرد برای اینکه دوبهاره هیئهت توریریهه بهه کهار
مودش ادامه بدهد ،با من تااس گرفتند که بیا  ،و من دوباره رفتم  .در هاین مولهای
مخفی در واق  ،کار روزنامه را انجا مهیدادیم ،کهه ههر از گهاهی مجبهور میشهدیم
جایااخ را عوط کنیم  .به هر حال در این ت و تاب ها بودیم و ی کار هاهناخ ادامهه
داشت .
در کایته مرکزی هم به د یل شنایی که از گذشته با من داشتند  ،به د یل شهنایی کهه
با برادر من داشتند و حلوههای واسطی که ما ارتباط داشتیم ،میلی مورد اعتاهاد هاهه
بود  .از رفیق کین تا بویه .به این د یل من تنها کسی از بههههای حزبهی بهود کهه در
واق هاواره با این دوستاخ هاراه بود  .به اوافه هاه نهایی کهه در هیئهت توریریهه
بودند و کار میکردند.
در هاینجا بود که من و قای عمریی بیشتر بها ههم شهنا شهدیم  .یعنهی کهه توریبها
ارتباط هر روزه پیدا کردیم .چوخ ایشاخ و رفیق کین بایهد ههر دو ههر روز هاهدیگر را
مالقات میکردند  ،یک سری کارها و گزارشها داشتند  ،موب طبیعتا مهن ههم کهه در
خ مویط بود  ،هر روز هادیگر را میدیدیم و این طوری با هم شهنا تهر و نزدیهکتر
شدیم .
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ا بته از من س ال نکردید  ،و ی من مود گفتم .حاال اگر س ا ی در این زمینهه داریهد،
بفرمایید!
 خوب ،چطور شد که تصمیم گرفتید با آقای عمویی ازدوا کنید؟

 ببینید ،اینجا من باز باید از رفیوی یاد کنم ه این دوسهتاخ ههیچ وقهت از مهاطر مهن
نایرونده زنده یاد اصغر محبر که دوست بسیار نزدیک و صایای مهن بهود ،یهک
روز به من گفت چرا ازدواج نایکنی؟
گفتم  :موب ،مر شرایطش پیش نیامده  ،موقعیتش پیش نیامهده  ،بههههایی کهه دورو
بر ما هستند  ،من میلی نایتوانم به عنواخ هاسهر ینهده و شهریک زنهدگی نگاهشهاخ
کنم ،چوخ هاه مثل مود جواخ و بهه هستند( .من خ موقه  30سها ه بهود ) یعنهی
برای زندگی به نظر من نایشد به نها تکیه کرد.
گفت  :موب این شش تا افسر؟
گفتم  :راستش نسبت به شش تا افسر هم ،با اجازه شاا  ،حس ماصی ندار ! بها هاهه
عالقه و احترامی که برایشاخ قائلم .و ی برای این منظور شهاید فوهط بتهوانم یهک ذره
روی عمریی فکر کنم ! حس من ایهن اسهت کهه بها او میتهوانم  .مهوب ،حهاال منظهور
چیست ؟ برو بگویم قا تشریف بیاورید از من مواستگاری کنید؟
گفت  :نه موب ،باالمره یک جوری جورش میکنیم!
به هر حال شرایطی ایجاد شد که من بتوانم با این فرد ارتباط نزدیکتر داشته باشهم ،
شنامت بیشتر داشته باشیم و این اتفا هم افتاد ! و جا

این بهود کهه تاها رفوهای

کایته مرکزی شدیدا د شاخ میمواست که ما دو تا بها ههم ازدواج کنهیم ! یعنهی حهس
میکردند که این دو تا برای هم زوج مناسبی هستند! از رفیق کیان  ،ملکا  ،زنهده یهاد
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بهبا

 ،ویکآیین و ...هاه حس میکردند که چه قهدر مها دو نفهر بهرای ههم مناسه

هستیم!
و ی هیچ اصراری یا فشاری نبود  .اینکه میگویند ما ازدواج تشهکیالتی کهردیم ،بهرای
من میلی عجی است! یعنی چه ازدواج تشکیالتی کردیم ؟! مگر با ازدواج هم میشهود
از این شومیها کرد؟ ازدواج تشکیالتی یعنی چه؟! منظور ایهن اسهت کهه اصهالً یهک
چنین چیزی را به ذهنتاخ نیاورید! ما یک ازدواج کامالً عادی  ،طبیعی و انسانی کهردیم
 .فارغ از هر چیز دیگری ! یعنی با حس مودماخ  ،با ذهن مودماخ و عواطف مودمهاخ
.
به هر حال  ،ا بته به دالیل متفاوت  ،ازدواج برای عمریی بسیار دشوار بود! مهاتهرین
د یل  ،در واق ماطره بدی بود که از ازدواج دوستانی مثل مودشاخ داشهتند! خ ههم
از تجربه  25سا ه زنداخ شاه برایشاخ به وجود مده بود  .ا بته شرایط میلی متفهاوت
بود ،خ موق هاه مخفی بودند  ،هاسرانشاخ هاه زخهای عادی بودند که ههیچ گونهه
گرایش سیاسی نداشتند  ،اصال نایدانستند شوهرانشاخ چه شرایط و موقعیتی دارنهد
! فکر میکردند افسر هستند  ،نظامی هستند و موب اینها هم با یک افسر دارند زندگی
می کنند!
ایشاخ تعریف میکردند که روزهای مالقات  ،برای رفوای مها در واقه روزههای عهزا
بود ! برای اینکه مانمها با نهاراحتی ،عصهبانیت  ،دل پهر و ...می مدنهد! کهه گهاهی مها
میرفتیم امتالف بین نها را فیصله میدادیم که بابا حاال شرایط را در نظر بگیریهد! او
هم زخ جواخ بود ،یک بهه  ،دو بهه روی دستش  ،بالتکلیف!
یعنی میلی شرایط بدی بود! که در ذهن اینها میلی اثر بدی گذاشهته بهود و اینهها فکهر
میکردند که اصهال نبایهد ههیچ وقهت تهن بهه ازدواج بدهنهد و چنهین مهوقعیتی بهرای
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مودشاخ ایجاد کنند .در نتیجه برایشاخ میلی سنگین بود ! و ی مهوب دل  ،میلهی ایهن
حرفها حا یش نیست!

 شما چی؟ با وجود اینکه آقای عمویی این همه زندان بودند  ،شکنجه شده بودند،
فکر نمیکردید ممکن است که نتوانید راحت با هـم زنـدگی کنیـد؟ فکـر نمیکردیـد
اثراتی که به هر حـال ایـن شـکنجهها در روحیـه یـک آدم میگـذارد ،در زنـدگی
مشترکتان ،برایتان آزاردهنده باشد؟

 حاال ببینید انگیزه من برای این ازدواج چه بود؟ مهن فکهر کهرد کهه ببهین  ،مهن بهه
شخصه با تواناییی کهه در مهود سهراغ دار و شهنامتی کهه از مهود دار  ،حتاها
یک«عمریی دو » برای حزب نایتوانم باشم ،در خ حد و در خ رده نایتوانم باشم.
اما یک کار میتوانم بکنم ،و خ اینکه به فردی که نیای از عارش را به ماطر زندگی و
بههروزی مهرد و رمهانش گذاشهته و در واقه میشهود گفهت ایثهار کههرده  ،داده  ،و
مودش از نظر زندگی شخصی هیچ چیز ندارد  ،به این د نشهاخ بهدهم کهه زنهدگی ،
روی دیگری هم دارد.
زندگی فوط در چارچوب مبارزه و سیاست دیده نایشود ،زندگی یک سهکه دو رویهه
است  ،یک بخش خ این است  ،یهک بخهش خ شخصهی اسهت! مهن میتهوانم از نظهر
شخصی به این انساخ که هاه زندگیاش را برای مرد گذاشهته ،در واقه روی دیگهر
زندگی را نشاخ بدهم و او را با یک بخش دیگر زندگی ههم شهنا کهنم و او را بهه ایهن
حیطه وارد کنم .
و فکر میک نم رزوی هر انسانی هست که هاه اینها را با هم داشته باشهد! یعنهی مهزه
زندگی زناشویی  ،مزه داشتن فرزند ،پدر شدخ را بهشد  .اینها هاه امتیازاتی است که

1105

یک انساخ در زندگی برای مودش قائل است و به او هویت میدهد .انگیزه اساسی من
این بود!
اما مسائل دیگرش ،ببینید از نظر سنی ،هااخ طور که اول صوبت گفهتم ،مهادر و پهدر
من  20سال با هم امتالف سنی داشتند و از این بابت هیچ مشهکلی ایجهاد نشهده بهود.
من معتود که این سن نیست که در زندگی د هها حهرف میزنهد و مه ثر اسهت  ،خ
روحیات  ،و نزدیکی روحیه دو د است که مهم اسهت  .چهه بسها د ههایی کهه پهنج
سال ،چهار سال ،سه سال بیشتر امتالف سن ندارند و ی اصال با هم نوطهه مشهترک
ندارند و زباخ یکهدیگر را نایفهانهد! بنهابراین در واقه پشهت سهن ،مووهود روحیهه
موابیده ،روحیات د هاست که با هم جفت و جور میشود یا نایشود.
در نتیجه این امتالف سن برای من مسئلهای نبود؛ و ی راوی کردخ ایهن فهرد بهرای
چنین امر مطیری ،کار سانی نبود! چوخ در واق کار دوگانهای داشتند ،از طرفهی بهه
هر حال ،حتاا د شاخ به سوی من مهده بهود و میمواسهتند اتفهاقی بیفتهد ،از طرفهی
پیشینه زندگی ،ینده زندگی ،چنین اجازهای نایداد که مثل د های عادی وارد زندگی
عادی بشود!
و ی من استدال م برای ایشاخ این بهود کهه مهن اگهر یهک زخ عهادی بهود  ،یهک دمتهر
معاو ی بود  ،حتااً انتخاب این زندگی سنگین بهود! بهرای اینکهه دمتهر عهادی بهرای
مودش رزوهای ماصی دارد که در این زندگی ماکن است جواب نگیرد .و ی من کهه
در واق یک جوری نگایة (وابسته) حزب هستم ،ههر اتفهاقی کهه بهرای حهزب بیفتهد ،
برای ما بیتفاوت و بیاثر نخواهد بود .به ههر حهال در زنهدگی مها ههم تهاثیر مواههد
گذاشت! ا بته اگر با شااها زندگی کنیم ،این بار مسئو یت سنگینتر است ! اما اگر شاا
هم در زندگی ما نباشید ،این فشار برای ما وجود دارد .بنابراین مشکلی نیست.
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بعد هم ،من دمتری نبود که میلی رزوی مراسهم تشهریفاتی ازدواج و بهاس سهفید
بلند و تور و ...داشته باشم .این چیزها را برای مهود حهل کهرده بهود  .یعنهی اصهال
چنین رزویی نداشتم که در یک چنین هیئتی ظاهر بشو .
بنابراین و با توجه به شرایطی که ایشاخ داشت ،حتااً طبیعی بود که نه چنین انتظاری
میباید از او داشت  ،نه او چنین مواستی داشت .میلی راحت میپذیرفت  .و ی ایشهاخ
فکر میکردند من میلی جوانم  ،این زندگی برایم میلی سنگین است! که به ایشاخ گفتم
من سی سال دار (دو سه تار موی سفید میاخ موهایم بود که بهه عنهواخ امتیهاز مهن
بود) که ببین! من بهه نیستم ،در واق فکر نکن میلی جوانم و نایتوانم زیهر بهار ایهن
زندگی مواومت و ایستادگی کنم!
به هر حال  ،شرایط میلی زیبا جور شد! نه به سانی!
 تا ازدواجتان چقدر طول کشید؟

 دو تا سه ماه  .در واق ما با هم صوبت و بو و گفت و گو و چا ش داشتیم ،برای
اینکه راوی بشویم که یک چنین اتفا بزر و مهای در زندگی ههر دوی مها بیفتهد! و
باالمره این تصایم گرفته شد و ما در سال  60 ،1359بود که ازدواج کردیم.
 چه ماهی بود؟

 مرداد بود ،بعد از پلنو 17

 خرداد  ۱۳۶۰بوده.

 بله ،بعد از پلنو  17ما ازدواج کردیم.
1107

 در چه اوضاع پر آشوبی؟!



ری ،دقیوا ! و جا

این بود که چوخ یکی از نواط مشترک ما دو نفهر موشهبینی و

امیدواریماخ در زندگی بود ،بعد از اینکهه مها ازدواج کهردیم  ،بهه رفیهق بانررزا

و

شلترکی و  ...هم اصرار داشتیم که نها هم این کار را بکنند!
به یاد دار مدتی بعد رفیق بنررزا

میگفت خ زمانی که شهاا دو تها ازدواج کردیهد،

بهترین دوراخ بود! بعد از خ دیگر ما جلو را سیاه میبینیم! یعنی دیگهر ایهن کهار االخ
ریسک بزرگی است! خ موقعی که شاا این کهار را کردیهد ،در واقه بهتهرین موقه و
فرصت بود!
به هر حال ما قد در یک زندگی وی ه گذاشتیم .حاال اگر س ا ی دارید بفرمایید.
 یک سؤال مردانه دارم .هر چه آدم در سیاست پـیش مـیرود  ،اجتمـاعیتر عمـل
میکند .به قول شما قسمت شخصی زندگیاش را خیلی کمرنگ میکند.
گاهی اوقات فکر میکنم من االن چند وقت است به کسانی که دوستشان دارم کلمـه
محبت آمیز نگفتهام ،همهاش خواستهام کـه وظیفهشـان را انجـام بدهنـد  ،همـهاش
خواستهام که فالن کار را بکنند! و حس کردهام که خوب ،باید بفهمند که من پشتشان
هستم و اصال لزومی به گفتنش نیست که چقدر دوستشان دارم! چون حـس مـیکنم
آدم برای یک هدف بزرگتر ،باید یک سری چیزها را در درون خودش منقبض کند!
آقای عمویی در این وادی چطور بـود؟ عـواطفش بـه بیـان میآمـد؟ اگـر چیـزی را
میخواست بگوید ،میگفت؟

 از این نظر ،این فرد میلی جا

و شاید استثنایی است! د فکر میکنهد یهک چنهین

کسی با چنین پیشینهای  ،با یهک چنهین زنهدگیی ،بایهد بسهیار د سهفت و غیهر قابهل
انعطاف و سد سکندر باشد! اما ،این قدر این انساخ عاطفة قوی و عاطفهه جهاری دارد،
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که من هاواره معتود عمریی ،یک انساخ هاه جانبه است! یعنی او انسهانی اسهت کهه
باید باشد!
یک انساخ متعادل ،انسانی است که منطق و عاطفهاش با هم رشد کهرده اسهت .انسهاخ
باید نه فوط منطق داشته باشد ،نه فوط عاطفه! یک انساخ متعادل این دو را با هم پهیش
میبرد  .و عمریی درست یک چنین شخصیتی است! یعنهی در عهین حهال کهه مهرد و
منطوش عال میکند ،پا به پای خ  ،عاطفهه و احسهاسهایش ههم حضهور دارد .یعنهی
انسانی است که به راحتی اشکش جهاری میشهود ،بهه راحتهی عهواطفش غلیهاخ پیهدا
میکند ،به راحتی موبتش را به زباخ می ورد و نشاخ میدهد! و در جای مهودش ،در
برابر دشان خ چناخ موکم میایستد و حس و نظرهایش را میگوید کهه دشهان ههم
برایش احترا قائل است!
یعنی این سیّا یّت وجود و این حاالت مختلف درونی ،هاهه مثهل اینکهه در ایهن سهالها
جای مودشاخ را داشتهاند .هیچ کهدا  ،خ یکهی را نفهی نکهرده  ،ههر دو بها ههم رشهد
کردهاند  .و این میلی جا ه اسهت! کهار ههر کهس نیسهت! واقعها میگهویم  ،اینهها بهه
اصههطالح ( )Magitionهسههتند .اینههها انسههاخهایی هسههتند کههه یههک جههوری برتههر از
انساخهای عادی حرکت میکنند! یعنی به یک مرحله واالی انسانی رسیدهاند !
گاهی متأسف میشو برای دوستانی که دور و بر ما هستند و فکر میکنند فوط بایهد
در زمینه مسائل سیاسی با این د به گفتگو بنشینند! چوخ فکر میکنند چیزهای دیگر
زندگی کوچک و بیاهایت و پیش پا افتاده است و مثال وقت یک چنین کسی را نباید با
مسائل عادی زندگی گرفت! در حا ی که اصال به نظر من این طهور نیسهت ! یعنهی ایهن
انساخ ،در چنین مصاحبتهایی حسی و تجربی  ،خ قهدر حرفهها دارد کهه میتوانهد
برای هاه م ثر و موزنده باشد!
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چوخ واقعیت امر این است که ما وقتی در یک جنبه زندگی متارکز میشهویم  ،هاهاخ
طور که گفتی ،بویه جنبههای زندگی را رها میکنیم ،یا درش را میبنهدیم ! و متاسهفانه
این ما را تبدیل به انساخهای یک بعدی و ناقص میکند! که یک انساخ  ،یک انسهاخ رو
به کاال  ،کهه میمواههد ا یت(برگزیهده) باشهد ،میمواههد جامعهه را دنبهال مهودش
بکشاند  ،قرار نیست مودش ناقص و یک بعهدی و یهک جانبهه باشهد! چهوخ در برابهر
مرد کم می ورد! خ وقت میلی بد می شود! به نظر این وعف است .
بنابراین  ،این میتواند سهیم شدخ در تجربههای چنین فردی باشد کهه شهاید در ههیچ
کتابی نوشته نشده و جواخها ،دمترها ،پسرها ،هاه کسانی که در واق در بسیاری از
مفاهیم و ارتباطهای زندگی مود در ماندهاند و مسائل شخصی مود را نایتوانند حل
کنند ،میتوانند از چنین پیردیری  ،درسهای بزرگی بگیرند!

 شما در آن دو سه ماه ارتباط نزدیک ،این شناخت را پیدا کرده بودید؟ ی نی فهمیده
بودید که این آدم ،بجز آن رابطه حزبی و آن چهرهای که همـه میشـناختند  ،اینقـدر
متفاوتاند؟!

 بله ،ببینید ،اوال متانت این د  ،طرز برموردش با مسائل ،و عاطفی بهودنش  ،هاهه
اینها قشنگ مشخص بود .به هر حال برای من مشخص بود .من میلهی مهوب اینهها را
میدید  ،به هیچ وجه د مشک و یک جانبهای نبود و روانی کامالً سا م داشهت ! بهه
هاین د یل این شجاعت را هم داشت که این ارتباط را هم برقرار کند .ارتبهاطی کهه بهه
کل  ،در زندگیاش غریبه بود! الاقل از بیست و پنج سا گی تا پنجهاه سها گیاش ،یعنهی
از زمانی که به او ین زنداخ افتاد تا زمانی که زاد شد و روی شانههای مرد بیهروخ
مد ،در تاا این دوراخ  ،این فرد چنین چیزی در زندگیاش نداشهت و میلهی بهه نظهر
من شهامت کرد! چوخ معاوالً ترس در الیه الیه وجود هاه ما انساخها موابیده ،حتهی
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در مورد دمی که مستویاا با شکنجهگر و زشتترین رفتارهای ود انسهانی روبههرو
بوده  ،در زمینه دیگری این ترس وجود دارد و خ ورود بهه یهک زمینهه ناشهنامته از
زندگی است!
این د تجربه زندگی با یک غیر هاجنس را نداشت و ی این شههامت را داشهت کهه از
این سد عبور و خ را تجربه کند! اینها هاه نشانه است! نشانه انعطافپذیری یهک د
 .با اینکه یک چنین زندگیی داشته  ،میتواند مودش را منعطف کند! و در تاها حهاالت
زندگی هاین جور است! یعنی هاه چیز را با هم دارد .به هاین د یل من توانسهتم بها او
زندگی کنم .هاواره فکر میکرد که نایتوانم با د های سفت  ،یهک بعهدی و مشهک
سر کنم.


نسرین خانم ،این ان طافی که میگویید آقـای عمدویی در زنـدگی بـا شـما از

خودشان نشان دادند ،آیا باعث شد که آقای عمویی در تصمیمگیریهای مهم حزبـی
و مسئولیتهایی که داشتند  ،شما را داخل کنند؟ یا یک سری چیزهایی را بـا شـما در
میان بگذارند که شاید بنا بر مسئولیتی که در کمیته مرکزی داشتند  ،نبایـد در میـان
بگذارند؟

 چیزهایی که نباید در میاخ بگذارند  ،نایگذاشتند ؛ و ی چیزهایی که چنداخ راز سهر
به مهری نبود ،و به هر حال باع دغدغههاش میشهد ،نهاراحتی فکهری بهرایش ایجهاد
میکرد ،کم و بیش گفته میشد .و ی چیزهای اصو ی و اساسی که نباید بدانم را اصال
نه من کنجکاوی میکرد  ،نه ایشاخ مطرح میکرد .این اعتااد را بهه مهن داشهت ،و هی
هیچ وقت از خ اصو یت مودش بر نایگشت و خ را زیر پا نایگذاشت کهه تاها

خ

چیزهایی که در جلسات کایته مرکزی یا هیئهت دبیهراخ رخ داده را بهرای مهن تعریهف
کند!
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 پس این ت ادل را به خوبی برقرار کرده بودند؟

 بله ،بله
 شما ب د از ازدوا  ،دوتایی با هم ف الیت میکردید؟

 واهلل بعد از ازدواج  ،متاسفانه ما در شرایط بگیرو ببند بودیم کهه دیگهر هاهه حهزب
توت نظر بود! و او ین هشداری که دادند  ،در واق به من بود که حوزهههای حزبهی را
رها کنم و دیگر نرو ! برای اینکه ما هم مانهماخ زیر نظر بهود و ههم اصهوال هاهه در
شرایط بسیار بدی بودند! و من هم تازه بههدار شده بهود و مهدتها ههیچ برنامههای
نداشتم .ایشاخ کارهایشاخ را میکردند.
بعد از مدتی صدای من در مد  ،گفتم «مثل اینکه تنها مشکل حزب ،من و حوزه حزبهی
من بود؟! فوط من نباید سر قرار و کار برو  ،بویه هاهه سهر جایشهاخ هسهتند ! » کهه
بعدا معلو شد که این دایره هی تنگتر و تنگتر میشد و رفت و مهدها بهه مانهه مها
میلی کم و مودود شده بود و من مانه نشین شده بود و کار و فعا یتی نایکرد .
 شما نمیترسیدید که حاال که زندگی مشترک و بچه دارید و آقای عمویی هم که
به ف الیتشان ادامه میدهند ،دوباره آقای عمویی به زندان بروند؟با وجود شرایطی که
میگفتید؟

 ببین عزیز جاخ! کسی که مربهزه میمهورد پهای هرزش ههم مینشهیند دیگهر! ایهن
طوری که نیست ،به هر حال زندگی سوا کردنی نیست که ،چیزهای موبش مهال مهن ،
بدهاش نیاد سراغ من! به هر حال کسی که به این عرصه پا میگذارد  ،باید منتظر هاه
این چیزها باشد.
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و ی من یاد است که در دورهای  ،یک گردش به راسهتی شهده بود(قبهل از ایهن دفعهه
مر) که اینها ش ها مانه نای مدند  .اما این بار که ما میلهی سهفت و سهخت  ،توهت
نظر بودیم ،من از ایشاخ پرسید که خ دفعهه یهک گهردش بهه راسهت مختصهر شهد،
شااها جای مودتاخ را عوط کردید  ،االخ که بدتر اسهت ،چطهور ههر شه بهه مانهه
می یید و تاییری در شرایط زندگی نای دهید؟ گفت :نسرین جهاخ! بها توجهه بهه نهود
مسئو یتی که من دار  ،هیچ کاری نایتوانم بکنم!
یعنی چاز چاز ! و گفت :تو فکر میکنی اگر الجری

به مهن بگویهد «فهردا تهو بیها

زنداخ اوین  ،کارت دار » من نایرو ؟ در میرو ؟ معلو است کهه مهیرو ! و هاهاخ
جا هم میتواند مرا دستگیر کند!
 یک بار هم به ایشان گفته بوده؟

 بله ،گفت :دیگر از این چیزها گذشته  ،شرایط این قدر سنگین شده که این کارهها را
نایشود کرد!
من یاد است که داشتند برای رفتن به مهارج از کشهور زمینههچینی میکردنهد ،حتهی
یکی از دوستاخ باروبندیل و چاداخهایش را بست و رفت فرودگاه که برش گرداندنهد!
در این زماخ  ،دیگر کاری نایشد کرد!
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II
مصاحبه با خانم نسرین نافعی
(همسر آقای محمدعلی عمویی)

83/11/7



نسرین خانم ،شما ب د از ازدواجتان با آقای عمویی  ،طب ا با سران حزب رفت

و آمد داشتید ،ی نی از جایگاه حزبی شما نبود ،به خاطر ازدوا  ،با دیگر اعضای هیئت
سیاسی و کمیته مرکزی و رفیق کیدا و ...و بـا خانوادههاشـان هـم ارتبـاط داشـتید،
رفتاری که این رفقای حزبی با خانوادهشان و رابطهای که با همسرانشان داشـتند ،آیـا
واق ا در حد ترقیخواهی و در سطح حزب طراز نوین کارگری بود؟ آیا چنین رفتاری را
صادقانه در زندگی آنها می دیدید؟ یا اینکه نه ،همـان ارتباطـات سـنتی خانوادههـای
قدیمی ایرانی بود (که شوهر میگوید  ،و زن میشنود و ...اعظم چایی بیـار! و خانمهـا
توی آشپزخانه غذا درست کنند و آقایان یک گوشه بحث سیاسی کنند و)...
آن فضا را چه جوری میدیدید؟

 ببینید ،اکثر کسانی که با ما احتااال نزدیک بودند ،ا بته رفت و مد زیادی نداشهتیم ،
چوخ اینها این قدر مشاول کار بودند ،که فرصت رفهت و مهدی نبهود و نهها بیشهتر
رفوایی بودند که مجرد بودند و هاسر نداشتند  ،در میاخ نهها تنهها عماریی بهود کهه
هاسر برگزید ،در نتیجه از این نظر در یک بخش از رهبری  ،من نایتوانم نظر بهدهم.
می ماند خ بخشی که ازدواج کرده بودند  ،معدود بودند کسانی که مها بها نهها میلهی
نزدیک بودیم ،مثال رفیق طبار میلهی بهرای مهاناش احتهرا داشهت! او بهرای هاهه
انساخها احترا داشت ،دیگر ماناش که جای مود داشت! رفیق جراوشیر بهود کهه او
هم هاینطور  .اصالً بها هاسرانشهاخ میلهی دوسهت بودنهد و روابهط  ،میلهی روابهط
متادنانه و انسانی بود! با رفیق اواش هاهین طهور ،بهارام اواش کهه عضهو کایتهه
مرکزی بود.
اصال از این مبرها نبود که مردساالری باشد و زخ  ،نایدانم فهالخ باشهد! زخهها ههم
زخ هایی نبودند که زیر بار این مسائل بروند! در عین حا ی کهه زخ ههم بودنهد  ،یعنهی
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اصال میلی مرد نبودند  ،یعنی دو تا مرد در کنار هم زندگی نایکردند ،یکهی بها هیئهت
زنانه ،یکی با هیئت مردانه! مانم ها واقعا زخ بودند ،به معنای واقعی! اما با جایگاه یک
زخ پیشرو  ،گاه و مترقی و متادخ  .شوهرها هم هاین طور.
اما در ردههای پایین من شاید بعدها میلی چیزها دیهد  ،میلهی روابهط دیهد کهه اگهر
نایدانستم ایشاخ حزبی هستند ،فدایی یا تودهای هستند ،فکر میکرد یک د کهامال
عادی است! یعنی در برمورد با هاسر ،برمهورد بها دیگهراخ  ،میلهی سهنت و داب و
رسو در می انشاخ حاکم بود و حتی در بعضی موارد رفتارهای بسیار بسهیار زننهده
با هاسرانشاخ داشتند! که مها ،بهه مصهو

قهای عماریی  ،بهه درمواسهت یکهی از

طرفین ،در حکمِ حَکَم وارد این رابطه میشد که را کند و مسا ات ایجاد کند!
نایدانم ،به نظر من د ها هاه با شخصیت قبلی مودشاخ وارد یک سازماخ و گهروه
میشوند ،یک وح سفید نیستند که بیایند دروخ یهک سهازماخ و بعهد  ،از خ سهازماخ
هاه چیز را یاد بگیرند! حاال مثبت یا منفی .
و من مالکم برای این مووود  ،زنهداخ اسهت! شهاا وقتهی در زنهداخ هسهتی ،مهودت
هستی ؛ نه می توانی فیلم بازی کنی ،نه نوش بازی کنی ،هیهی! چطور میشود یک نفر
و میدهد؟ یک نفر از بین میرود برای این که و ندهد؟ یک نفر بیاار روانی میشود؟
یعنی انواد و اقسا برموردها و بازموردها بها ایهن موقعیهت پهیش می یهد! موقعیهت
بیرونی زنداخ ،اسیر شدخ و در معرط مطر قرار گرفتن و ...توریبا یکساخ است و هی
هر کس یک جور عکس ا عال دارد ! این بر می گردد به شخصیت اصلی فرد !
اگر قرار باشد که بگوییم چوخ هاه ما در این حزب مومتهایم ،در این سهازماخ رشهد
یافتهایم ،پس هاه ما باید یک عکسا عال نشاخ بدهیم ،عکس ا عال متفاوت نباید داشته
باشیم  ،غیر منطوی است! این جوری نیست  .پهس مهن معتوهد کهه شخصهیت اصهلی
د ها  ،خ دروناایه د ها  ،تیپ د ها هم در هر جایی ،حرف مود را میزند!
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چه در زندگی مانوادگی ،چه در زندگی کاری و اجتااعی ،چه در زندگی سیاسی ،شاا
وقتی د صهبوری هسهتی ،در هاهه ایهن زمینههها صهبوری ،وقتهی د مهاجراجویی
هستی ،در هاه این موقعیتها ماجراجویی ،و اگر اهل مطری ،در زندگی مهانوادگیات
هم مطر میکنی ،در زندگی اقتصادی هم مطهر میکنهی ،در زنهدگی کهاری ههم مطهر
میکنی و اصال مطر کردخ جزو شخصیت اصلی توست!
ا بته عار حزب از سال  57نودر نبود کهه د بگویهد کسهی کهه دو سهال مهیرود در
حزب کار میکند  ،زیر و رو میشود ! یعنی شاید من از این نظر تعصبی ندار  ،شاید
اگر دمی متعص باشد  ،بگوید اصال ما هر حرکتی انجا مهیدادیم ،نشهات گرفتهه از
حزب بود ! و ی من با این نظر موافق نیستم  ،من خ طوری نایتهوانم برمهورد کهنم .
حزب فرصت نکرد که میلی چیزی یاد کسی بدهد ! تازه اول راه بودیم ،هاه هم جهواخ
بودند و متاسفانه به نجاها نرسید!
و ی موب من االخ با بعضی از بهههای حزب که صوبت میکنم میگوینهد کهه واقعها
حزب و موزههای حزب  ،ما را نجات داد وا ّا شاید ما میتوانستیم یک د مطها کهار
عادی جامعه باشیم! و ی حزب باع شد که ما این جور بشویم و ایهن راه را انتخهاب
کنیم.
نها را باید با مودشاخ مصاحبه کنید .من از طرف نها نای توانم حرف بزنم.
 نسرین خانم ،شما حدود سال  ۶۰ازدوا کردید  ،حدود دو سال ب د از ازدواجتان
آن فجایع و اتفاقات افتاد(تا اواسط سـال  ۶۱حـزب هنـوز کـار مـی کـرد)  ،خیلـی از
روشنفکرها رفتار حزب در زمینه کشتارها و اعدام مجاهدین و اقلیتی ها و پیکاری هـا
و ...را منفی و ناکارآمد  ،و نه فقط نا کارآمد ،بلکه خیلی واداده نسـبت بـه جمهـوری
اسالمی میدانند!
این رفتار حزب میتوانست بر مبنای تحلیل حزب یا ض ف و سسـتی رهبـرانش و ...
باشد!
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شما آن موقع به عنوان زنی که هم کار حزبی کرده بودید  ،هم همسر یکی از رهبران
حزب  ،با سابقه  ۲۵سال زندان بودید! بنابراین از نظر اخالقی سـطح آقـای عمدویی
خیلی باالست! چون میدانید کسی که  ۲۵سال در زندان میماند  ،ی نی حاضر نشـده
خیلی جاها بللزد! در حالی که کامال فرصت فراهم بوده.
در این مورد تحلیل شما چه بود؟ آیا بحثی میشد یا شما تحلیـل حـزب را در زمینـه
نزدیکی با جمهوری اسالمی و موض ی که نسبت به سازمانهای دیگر ابـراز و اعـالم
می کرد  ،صد در صد پذیرفته بودید؟

 ببینید ،ما اتفاقا با انواد و اقسا دوستاخ  ،نه فوط با هاسهر ،میلهی بوه و فوهص
میکردیم .حتی در بین مود رفوا هم در ایهن زمینهه اتفها نظهر نبهود .یعنهی هاهه مها
میدانستیم که اگر میمواهیم حضور داشته باشیم ،باید در جههت هاراههی بها مهرد
باشیم .و گرنه مثل مجاهدین از هااخ اول میتوانستیم شاشهیر را از رو ببنهدیم و در
برابر حکومت و مرد بایستیم! مودماخ یک تنه بگوییم ما درست می گوییم و هاهه را
به توپ ببندیم! موب ،این که اصال عاقالنه نبود و از یک چنین حزبی ههم اصهال چنهین
انتظاری نای رفت.
این یک طرف ماجرا ،اما طبعا یک جاهایی زیادهرویهایی میشد که ما هاه صهدایااخ
در می مد! که چرا چنین میگویید؟ چرا در فالخ مورد  ،کهاری نایکنیهد؟ چهرا انتوهاد
نایکنید؟
یک سری استداللها بود که توجیه میکردند یا انتواد داشتند ،و ی به ههر حهال حهزب
یعنی هاین! تا جایی که ما با حزب شنا هستیم ،این جهوری نیسهت کهه هرکسهی ههر
نظری دارد بریزد روی دایره و بویه هم بنشینند و بگویند «این درسهت اسهت یها غلهط
است ،تو میتوانی نظر مودت را داشته باشی و » ...باالمره یک کانوخ تصهایم گیهری
وجود دارد که نهایتا نجاست که تصایم میگیرد .چه شاا راوی باشهی ،چهه ایشهاخ
ناراوی .مشی حزب را از بر یند نظرات جا  ،هیئت سیاسی تعیین میکند!
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مثال سر خ ماجرای کسانی که از مارج مده بودند هم من به شاا گفتم که مها گفتهیم
«به جای اینکه به ما تذکر بدهید ،با نها هم صوبت کنید که تو به ظاهر طرف چه کهار
داری؟ ببین درونش چه مبر است! بعد از سی سال مههاجرت چهی ورده؟ ظهاهر ههر
کس مال مودش است! » و ی هیچ وقت با رفوایی که در ایراخ بودند  ،چنین برموردی
نکردند و سکوت کردند و به ما گوشزد کردند که چوخ شاا به اینهها وارد شهدید و بها
اینها دارید کار میکنید  ،باید مودتاخ را مثل اینها کنید! یعنی این قهدر حهزب در جههت
این بود که با اکثریت مرد هاراه بشود  ،که شاید از یک چیزهایی ههم گذشهت! حتهی
ندید گرفت! هاین مسائل  ،مورد امتالف بود.
 نسرین خانم در خانه هم با آقای عمویی بحث میشد؟ مثال در مورد یک چیزی
مخالف بودید؟

 بله ،بله ،من هنوز هم در میلی زمینه ها نظر متفاوت دار  .شاا که مودتاخ شاهدید!
امتالف نظرهای این جوری زیاد است  .حاال ماکن است مهن اشهتباه کهنم  .مهن مها
هستم ،من ینده نگر نیستم ،من هاه جانبه نگر نیسهتم ،و هی بهه ههر حهال نظهراتم را
میگویم .ایشاخ هم نظرات بنده را میشهنوند ،بوه مهیکنیم ،یها مجهاب میشهویم یها
نایشویم و هر کس سر موو مودش میمانهد و جلهو مهیرویم  .یعنهی مهن عویهده
مود را دار  ،ایشاخ هم عویده مودشاخ را دارند.
 ی نی می خواهیم ببینیم بحثهای خانه بر چه مبنایی است؟
آقای عمویی یک وجههای در حزب داشتند و جزو رهبران بودند .ولی تصـمیمی کـه
حزب می گرفت باید اجرا می شد ،حتی اگر مخالف بودند!
ولی اینکه در خانهشان چه حرفی میزدند ،دیگر قرار نبود که حزب ت یین کند؟!
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 نه ،ببینید ،مثال میلی از اوقات که برای من س ا ی بود ،س ال میکهرد  ،چهرا اینجها
این کار را می کنید؟ چرا نجا این را میگویید؟ چرا اینجا ایهن تصهایم را گرفتیهد؟ بهه
نظر من این جور است  ،خ جور است.
ا بته یک چیزی به شاا بگویم ،من به مصو

اصال تیپی نبود که فکر کنم «عماریی

یکی ،من هم یکی! هیچ فرقی نایکند  ،هر دو فالخ! » نه ،مهن ایشهاخ را از نظهر جایگهاه
سیاسی  ،نظرگاهشاخ را قبول داشتم و اصال فکهر نایکهرد کهه مها بها ههم مسهاوی
هستیم  .اصال هیچ وقت ادعای تساویهای باساهای نداشتم!
اما جاهایی بود که احساس میکرد شاید یهک جهای کهار اشهتباه اسهت ،زیهاده روی
است ،خ جاها نظر مود را بیاخ میکهرد  ،بوه میکهردیم ،بیشهتر اوقهات ههم مهن
مجاب میشد و بعضی اوقهات ههم نهه  .یعنهی گهاه صهوبتها ایهن جهوری بهود کهه
«نایشود کار دیگری کرد! جز این راه دیگری نیست! » یا «سیاست حهزب ایهن اسهت،
نایشود کاریش کرد! » که جای بوثی نایماند  .و ی هیچ وقت مسئلهای نبود که پیش
بیایدو ایشاخ بگوید «نه ،تو نایفهای ،تو نایدانی » .اصال این جوری نبود ،هایشه بهه
هر حال  ،بو و گفت و گو بود ؛ منتها یا به جایی میرسید یا نایرسید.
نایدانم شاا جوابتاخ را گرفتید یا نه؟
 تقریبا...بله ...شما بیشتر سیر کلی را گفتید تا احیانا بحثی که شده.



مر ببینید ،یک اشکا ی که من دار این است که د کم حافظهای هستم  .بر مهالف

ایشاخ که پنجاه  ،شصت سال پیش را هم  ،وظه بهه وظهه  ،برایتهاخ مهی گویهد! مهن
اصال نایتوانم ریز ماجراها را در بیست  ،سی سال پیش بگویم .مگر موردی یکدفعهه
یاد بیاید.
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در سال  ۶۱به نظر می آمد که دیگر اوضـاع دارد خیلـی بـر خـالف زمانـة حـزب

میچرخد و خطر دستگیری بود و به قول رفیق اخگر ،امکان پوگروم هم بود !...
آن موقع شما چه حسی نسبت به دستگیری داشتید؟ خانهای را دو سـال بـود سـاخته
بودید ،خانه مجازی ،انتزاعی ،خانه خوشبختی! صحبتی که کردید گفتیـد ایـن زنـدگی
برایتان خیلی دلخواه بود! خوب ،بچهای هم آمده بود ،خیلی تازه و نورس ،ناگهان بایـد
مواجه میشدید با دستگیری ،یا چیزهای دیگر!
این حس  ،این که چه میشود ،چقدر به شما تشـویش مـیداد؟ یـا اینکـه خودتـان را
مجاب میکردید که «خوب ،نه من یک آدم حزبی هستم ،حزب هم از این چیزها دارد
و من باید بپذیرم » .آن تضاد درونیتان را  ،اگر داشتید یا نداشتید ،بگویید.

 من معروفم به اینکه میلی د واق بینی هستم! و واقعیت امر هم این است که میلی
واق بین بود و هستم .سا یاخ سال است ،از بعهد از دوراخ شهاید سهی سها گی  ،کهه
برای مود میلی رووه موانی نکهردها  ،بنشهینم  ،سهینه بهزنم و ه و وای و دیهدی
چطور شد و از دست رفتم و جوونیم رفت و صدا رفت و ...از این حرفها نبود.
باالمره  ،د در زندگیاش انتخاب دارد ،انتخابهای زندگی هم شومی ندارد ! یها بهه
این راه می یی ،با هاه پیامدها ؛ یا نه ،دمش نیسهتی ،نای یهی و مهیروی دنبهال یهک
زندگی دیگر ؛ که خ هم برای مودش یک پیامدهای دیگری دارد .به هر حال وقتی د
انتخاب میکند ،به نظر من باید هاه جانبه جلو بیاید.
بنابراین ،من میلی تشویش فردی نداشتم که حاال زندگی من چه میشود؟ برایم میلهی
عاده نبود  ،برای اینکه یک چیز میلی بزر تر و مهمتر جلو بود و خ زنهدگی ههزاراخ
نفر بود  ،که من یکی از نها بود  ،بهه من هم یکی از نها بود !
برای من فوط عجی بود که چرا ایشاخ  ،با اینکهه مانهة مها توهت نظهر و کنتهرل بهود،
اقدامی نایکنند؟! به عالوه  ،با این که قرار شده بود غیر از چند نفر  ،از جاله عمریی،
بویه اعضای رهبری به مارج بروند  ،هیچ یک حاور به رفتن نشدند!
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حتی به دوستانی که میمواستند بههطور زمایشهی مهارج شهوند  ،اجهازة مهروج از
کشور داده نشد!
که بعد از فرصت کوتاهی ،بعد از خ حس ،دیگر واقعا هاه را قل و قا کردنهد! و هی
من بیشتر از اینکه نگراخ مود باشم ،نگراخ کل ماجرا بود ! یعنی میدانید ،دیگهر بهن
بست بود و ما هاه منتظر بودیم ببینیم چه می شود؟ دیگر از این حرفها گذشته بهود
! یعنی دیگر هیچ راهی جز ماندخ و مواومت کردخ نداشتیم!
 نسرین خانم روز  ۱۷بهمن  ۱۳۶۱روز تلخی برای شماست! شداملو بـرای صـبح
اعدام سرهنگ سیامک ش ری دارد:
در قفلِ در  ،کلیدی چرخید...
لرزید بر لبانش لبخندی!
بسیاری از ف االن سیاسی برای من ت ریف کردهاند لحظهای که نیروهای امنیتی توی
خانه میریزند ،ترس و ناامنیی ایجـاد میکننـد کـه نـه بـازجویی و نـه زنـدان و نـه
هیو یک از مراحل دیگر ،این احساس ترس و ناامنی را به ما نمیدهد! ی نـی انسـان
میبیند که هیو جای امنی وجود ندارد! ی نی حتی در خانهات هم امنیت نداری!
آن صبحگاه را میشود به ما توضیح بدهید؟ میخواهیم حستان و شرح شما را از آن
واق ه داشته باشیم.

 ببینید ،مصوصیت مود این جوری است که در مواق ریهز و کهم اهایهت و میلهی
سادة زندگی  ،ماکن است یک جاهایی تردیهد و شهک داشهته باشهم و نتهوانم تصهایم
بگیر  ،و ی در جاهای میلی حساس و سخت و سرنوشت ساز ،یکدفعه ووعم عوط
میشود ،یکدفعه میلی برّا و جدی و قاط میشو و فوط در پی اینم کهه بهتهرین کهار
االخ در این شرایط چیست؟ یعنی دیگر هیچ خ د مردد هایشگی نیستم!
خ روز هم برای من میلی روز بد و عجیبی بود! وقتهی در زدنهد 6/5 ،صهبح بهود ،مها
موابیده بودیم و مادر ایشاخ هم مانه ما و بیاار بود .وقتی اینها با «ی .س» و ...مدند،
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از اتا مواب بیروخ مد  ،اینها گفتند «مواهر! برو یک چیزی بنداز سرت» فهاید که
تاا شد و مدند!
بعد مدند تو که «هاه پاشن ...هاه بریم ...هاه  » ...و شلوغ کردند!
گفتم :قا چی چی هاه بریم؟ ما اینجا یک مادر مریر داریم که دیش اوریانس مهده
باالی سرش  ،او را کجا میمواهید بردارید ببرید؟!
اصال نایگذاشتند قای عمریی حرف بزند ،تکاخ بخهورد! یعنهی یهک «ی .س» پشهتش
گذاشته بودند و او مل سالح شده بهود! فوهط مهن بهود و زبهانم  ،کهه االخ مهن بایهد
صونه را اداره کنم.
گفتند  :دستور داریم و!...
گفتم  :دستور داشته باشید ،ایشاخ را نایتوانید تکاخ بدهید .زنگ بهزخ از بهاال دسهتت
بپرس که چکار باید بکنی؟ نایتواند بیاید!
بعد یکی از نها که عرصه برایش تنگ شده بود  ،با بیسیم  ،یا هر چهی  ،زنهگ زد بهه
باال دستشاخ و گفت :میلی موب ...میلی راحت مدیم و...
من این را شنید  ،گفتم :پس چی؟ فکر کهردی مانهة تیاهی گرفتهی؟ زخ و بههه مهرد
موابیدهاند! نهناخ هنری نیست ! فکر کردی حاال ما چکار میکنیم؟ فکر کردی مها االخ
مواومت می کنیم و سه راهی میانهدازیم و فهالخ مهیکنیم و...؟ طبیعهی اسهت کهه د
میتواند بیاید مانة زخ و بهة مرد  ،هاه را این جوری قطار بکند!...
یعنی میلی با نها بو میکرد  ،اصال هم به فکر عواق مهاجرا نبهود ؛ یعنهی هاهاخ
وظه برایم مهم بود که در برابر عال اینها چه عکسا عالی باید نشاخ بدهیم؟ میلهی
طبیعی هم بود ،پر هم بودیم دیگر!
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به هر حال زنگ زدند و دستور گرفتند و گفتند مهادر باشهد ،اشهکا ی نهدارد .مهن فکهر
کرد چه کار کنم؟ قای عمریی را داشتند حتی بدوخ باس  ،با باس مانه می بردنهد
که من گفتم  :قا اجازه بدهید باس بپوشند!
گفتند  :نایشود! باسهایشاخ را بدهید ببریم پایین!
باس را هم بعداً به پارتااخ پایین بردند ،هاه اها ی سهامتااخ را یکجها در پارتاهاخ
پایین مانه ما جا کردند .
 خانهتان کجا بود؟

 میاباخ امیر اتابک .بعد اشکال کار این بهود کهه در خ مانههای کهه مها بهودیم ،سهه
مانوادة حزبی بودند ،و ی بویه اصال به کل ،غیهر حزبهی و غیهر سیاسهی بودنهد! مهن
بیشتر ناراحتیا برای نها بود که ای داد بیداد ،حاال اینهها چهی فکهر میکننهد و چهه
میشود؟ و چودر ناراحت اند و سرنوشت اینها چه میشود؟ نکند اینها هم به ماطر ما
ووعشاخ مراب بشود؟ موب ،مودماخ میدانستیم که بهاالمره یهک چیهزی میشهود
دیگر؟ میگویند خ کس که مربزه میمورد پهای هرزش ههم مینشهیند! مها ههم بایهد
رزهای بعدی را توال کنیم! و ی نهای دیگر چرا؟
و بعد ،یک مسئله دیگر  ،باالییهای ما که دو تا از رفوهای حزبهی بودنهد کهه در را بهاز
نایکردند و اینها به من متوسل شدند که «مواهر شاا بیا بهرو  » ...ایهن میلهی وظهه
بدی بود! هاین طوری مانده بود که من چکار دار می کهنم؟! اگهر نهرو و مواومهت
کنم ،موب در را میشکنند و دو تا پیرمرد نجا پس میافتنهد! میلهی قهرمهانی نیسهت!
اگر برو  ،مود با دست مود  ،با صدای مود دار میگویم «رفوا تشریف بیاورید
بروید! » واقعا برای من  ،نجایی که قرار گرفته بود  ،جای میلی بدی بود!
و ی دیگر چارهای نبود! رفتم داد زد  ،گفتم این طوری است و دارند هاه را میبرند!
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یاد است که اخگر گفت «حکاتاخ را نشاخ بدهید! » حکم را نشاخ دادند .به نا یفعات
محمدزا

بود .رفیق کردماخ هم مرا که دیدند ،فهایدند که دیگر ماجرا شهومی نهدارد،

باید برویم!
من فکر کرد وال را که دار با مود میبر  -بهه  9ماهه بود -هیچ چیز بها مهود
نبر ! یعنی طوری نرو که انگار «ما مدهایم که مدمت شاا باشیم! » انگار که این یهک
سوء تفاهم است و ما یکی دو ساعت دیگر بر میگردیم! حتی پوشک ،شیر ،ههیچ چیهز
برایش نبرد  .هاین طوری رفتم.
توی ماشین هم که نشسته بودیم ،چادر سرماخ بود ،من هاهاش مترصد بهود ببیهنم
این کجا دارد میرود؟ مسیر ماشین را ببینم .که از یینه میدیدند و میگفتند «مهواهر
سرتو بنداز پایین ،نگاه نکن! » به هر حال  ،مانمها را در یک ماشین  ،قایاخ را در یک
ماشین  ،هاه را بردند .و ی چند پاسدار در مانه ماندند ،با مادر مریر وربه دیده!
شرایط مادر بسیار بسیار بد بود! ببینید ،مادری بود که  29سال پیش بههاش را جلو
چشاش بردند! و این دفعه دید که بهار دیگهر بهههاش را بردنهد ،بهه اوهافه عهروس و
نوهاش! و بعد سن این د و شرایطش که میلی متفاوت بود با خ زمانی کهه بهههاش
 24سا ه بود ،تا حاالیی که بهه پنجاه و چند سا ه است! چودر زجهر و فرسهودگی؟! و
میلی بد بود!
به نظر من  ،از د هایی که در این ماجراها بسیار بسیار مظلومانه وربه دیدنهد ،ایهن
مادرها بودند! با خ بیااریی که داشت ،اینها برایش میلهی سهنگین بهود! هاههماخ ههم
رفتیم ،این زخ ماند و پاسدارها !
نجا که رفتیم هم یک داستاخ دیگری بود .غوغا ! اصهال ،د یهاد اردوگاهههای اهاخ
نازی میافتاد! زخ ،بهه ،صدا  ،جی  ،گریه ،منده ،توپ بازی ...اصال یک چیهز عجیبهی!
من برای او ین بار بود که این صونه را میدید  .تا خ زماخ تجربه نکرده بود  .مثال
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صدای قایاخ را میشنید  ،میفهاید اینها کی هستند ،صداها شنا بهود .ایهن طهرف
هاه مانمها و بههها بودند ،یکی باباشو میمواست  ،خ یکی گریه میکهرد ،ایهن یکهی
توپ میمواست ،یکی شیر میمواست ...،اصال میلی وحشتناک بود!
و باز من هاهاش فکهر میکهرد کهه مهوب ،ماهها هاهه اینجها سیاسهی هسهتیم ،غیهر
سیاسیها چه میشوند؟ که اتفاقا سرایدار مها را ههم ورده بودنهد  ،پیرزنهی بهود کهه
میلی هم میترسید .و من هی به او د داری میداد ؛ مهیگفتم «ببهین شهااها را حتاها
االخ رها میکنند ،هیچ ناراحت نباش ،یک ذره صبر کن اینها به مودشاخ بیایند ،حتاها
شااها میروید! ما نایدانیم ووعااخ چه میشود  ،و ی شاا ها حتاا میروید ،نگراخ
نباش! » یعنی تاا مدت داشتم به نها د داری میداد که زاد میشوند.
تا ساعت  2بعدازظهر ما را گشنه و تشنه نگه داشتند و بعد مجبور شدند برای بهههها
شیر بیاورند ،قرار شد پوشک بیاورند ،بههها کوچو هو ههم بودنهد  ،نایشهد نگهشهاخ
داشت .مالصه  ،پستانک و شیشه شیر وردند و شیر مشک وردند و ...تها سهاعت2
بساطی بود!
ساعت  2ما را صدا کردند  ،چند تایی از ما را سهوار مینیبهوس کردنهد و بردنهد سهر
چهار راه عباس باد  ،قصر ،پیادهماخ کردند و گفتند بروید! که من حتی پهول برگشهت
نداشتم! یعنی این قدر دست ما ی بیروخ مده بود ! که از بهههایی که بها ههم بهودیم،
پول گرفتم که بتوانم تاکسی سوار بشهو و مهود را تها سهر چههار راه عبهاس بهاد
برسانم و یک تیکه امیر اتابک را هم با بهه پیاده برو !
یاد است که نجا یکی از مانمهای قدیای و مسن بهود کهه میلهی ناراحهت شهوهرش
بود! که ای وای شوهر چی شد؟ گفتم فالنی ،موب شهوهر هاههماخ االخ شرایطشهاخ
یکساخ است .به هر حال  ،هر چه بشود ،برای هاهشاخ میشود .اخ شهاءاهلل کهه سهوء
تفاهم است و چیزی نیست و بر میگردند!
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من تازه خ مانم را هم د داری میداد که «هر چه هست ،بهرای هاهه اسهت! » و ایهن
برای من مسئله مهای بود ! شاا وقتی غای را جاعی بکشی  ،بار خ میلی کاتر است
تا اینکه تک باشی! یعنی من این را مود با گوشت و پوستم حس کرد !
 نسرین خانم ،در فاصله بین دو ضربه ،چه خبرهایی به شما میرسید؟
صحبتهایی که با دیگران میکردم  ،یا چیزهایی که دربارة این مدت خواندم  ،حـاکی
از خبرهای ضد و نقیض زیادی بود که میرسید .مـثال یـک جـا میگفتنـد «بازجوهـا
جرئت نمیکنند بروند پیش کیانوری! چون میترسند مبانی ایدئولوژیکشان بـه هـم
بخــورد! » یــا «بحثهــا خیلــی ایــدئولوژیک اســت» و«گــردش بــه راســت اســت و
حجتیهایها پلتیک زدهاند» و حتی خبر آمد که «میخواهنـد الجدوردی را عـوض
کنند» و یک مو خوشحالی ایجاد کرد.
به این صورتها بود تا ب د که خبرهای واق ی رسید و آن اتفاقات و...
در فاصلة بین این دو ضربه  ،چه خبرهایی به شما میرسید؟ چه ضـربههایی بـه شـما
وارد میشد؟ توسط حزب رها شدید؟ یا نه ،هنوز هـم پیگیریهـایی میشـد و خبرهـا
میرسید؟

 واهلل ،از بهههایی کهه هنهوز گرفتهار نشهده بودنهد  ،بهاالمره  ،یهک جورههایی مبهر
میرسید .بهه هایی که بیروخ بودند  ،میلی با هم ارتباط داشتند  .ما مانوادهها میلهی
با هم ارتباط داشتیم و هاه دنبال کس مبر بودیم.
شایعات هم فراواخ بود و ی ما میلی به شایعات توجه نایکهردیم ؛ بهرای اینکهه (یهک
چیزهایی که مود یاد است) مهثال میگفتنهد «از تودهایهها دارنهد در هتهل نگههداری
میکنند! » گفتم ره جاخ مودتاخ ! مر برای چی؟ یعنی چه این حرف؟ درسهت هاهاخ
زماخهایی که باالترین حهد شهکنجهها را اعاهال میکردنهد ،ایهن شهایعات بهود! میلهی
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شایعات بود که ما بعضیها را جدی میگرفتیم و راج به خ فکر میکهردیم! بعهد بهه
زودی مشخص میشد که بیخودند ،رها میکردیم.
در واق ارتباطااخ با هادیگر زیاد بود  .بر مالف اینکه این جور وقتها هاهه دیگهر از
سایه هم میترسند و سراغ هم نایروند ،ما این جهوری نبهودیم .اصهال د ههایی کهه
هادرد بودیم ،با هم میلی نزدیک بودیم .یک عده میلی تالش میکردند برای اینکه یهک
مبری پیدا کنند؛ چیزی به دست نای مد ،هیچ سرنخی داده نایشد ! و ما فوط هاهاش
منتظر بودیم.
یک عده هم که دستگیر نشده بودند  .و ی ا بته از نههایی کهه دسهتگیر نشهده بودنهد ،
مبر نداشتیم .یعنی هیهی ،قط شد! تا نشانهای مد ،فهایدیم اینها دسهتگیر نشهدهاند و
جههای دیگههری هسههتند .و ههی هههیچ چیههز نایتوانسههتیم بفهاههیم و هههیچ کنجکههاوی هههم
نایکردیم که حاال کجا هستند و چی و فالخ  .هیهی .فوط میا ااخ راحت بود که اینهها
هستند!
تا یورش دو شد و خها هم دستگیر شدند! و ی یاد نیست که حزب مسهتویم بها مها
ارتباطی داشت.
 خانوادهها بیشتر به هم میرسیدند...



ره ...ره ...موب ،مانوادهها هم از حزب بیروخ نبودند.
 نه ،میخواستم بدانم آن موقع رابطه ارگانیک چطور بود؟ نمیگفتنـد ایـن رابطـه
چیست ،ولی م لوم بود که هنوز یک نظام و سیاقی توی کار هست که ...
خوب  ،نسرین خانم سؤال سختی میخواهم بکنم .این سؤال را از آقـای عمدویی
هم که پرسیدم ،خیلی برای خودم هم سخت بود:
ما فاصله این دو ضربه را داریم و ب ـد ناگهـان ضـربه دوم وارد میشـود و ب ـد یـک
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مصیبت دیگر ...شما تلویزیون را باز میکنید ،میبینید که بهآذین و دکتـر کیانوری،
در حالی که دستهایشان را زیر میز گذاشتهاند که دیده نشود( ،بهآذین بـرای اینکـه
یک دست ندارد و رفیـق کیدانوری هـم بـه خـاطر شـکنجههای زیـادی کـه روی
دستهایش شده است) ظـاهر میشـوند و خیانـت ،جاسوسـی و ...چهـار بنـد خیانـت
خودشان را میشمرند! و...
ب د آقای عمویی ظاهر می شود و ب د رفقای دیگر و آن میزگردها !
شما حستان چه بود؟ دوست دارم خالصش را بگویید نسرین خانم! ب د از  ۲۳سالش
را نگویید ،همان موق ش را بگویید!
وقتی دیدید ،چقدر دنیا خراب شد روی سرتان؟ یا نه ،فـرض کردیـد ایـن هـم نـوعی
امتحان است؟

 نایدانم ،بیشتر از اینکه دنیا روی سرماخ مراب بشود ،میلی بهتزده و متعجه و
متاثر و هاه اینها با هم بودیم! میلی درهم ریخته بودیم! از طرفی بهاور نایکهردیم ،از
طرفی اینها مودشاخ بودند که داشتند این حرفهها را میزدنهد! چطهور میشهد بهاور
نکرد؟!
ببینید ،شبی که او ین برنامه مال ب آذین بود...
 مال دکتر کیانوری بود.

 نه ،او ی که نونسش (معرفی برنامه) مد «مارکسیسم به بن بسهت رسهیده! » ایهن
او ین چیزی بود که با ب آذین شرود کردند .بعهد کیانوری

مهد .نجها بهود کهه مهن

یکدفعه فکر کرد که یعنی چه؟ نکند چیزی به مورد اینها دادهانهد؟ یها کهاری بها اینهها
کردهاند ،که دارند اینجوری میکنند؟!
فوری تلفن زد به دوست پزشکااخ  .گفتم «فالنی  ،میشود دارویی به د بدهنهد کهه
د دیگر نداند چه میگوید ،چه میشنود؟»
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فکری کرد و گفت « ره ،هست یک چنین داروههایی کهه روی رواخ د تهاثیر بگهذارد.
چطور مگر؟»
گفتم «ب آذین را پای تلویزیوخ دیدید؟»
گفت «نه ».
گفتم «فردا ش قرار است صوبت کند» .
که گفت «ای وای! من تنهایی ناینشینم .من می یم پیش تو! »
که بعد مدیم و نشستیم و تاا این برنامهها را ما توریبا سعی کهردیم بها ههم ببینهیم.
چوخ تنهایی ماکن بود این قدر حا ااخ بد بشود که دیوانه بشویم! اما در کنار ههم بهه
هم رامش میدهیم!
موب  ،صوبتهایی که میشد  ،میلی عجی و غری بود! بیش از ههر چیهزی تعجه
میکردیم که اینها چرا این حرفها را میزنند؟! چه شده که ایهن حرفهها را میزننهد؟
میلی میلی برایااخ تعج

ور بود !

خ زمانیکه این گروه دسته جاعی مدند که هاه میمواستند بگویند «مها جاسوسهیم
و میانت کردیم» یاد است وقتی که به کیرمرث زیشاننس رسهید کهه گفهت «مهن در
سال هزار و نهصد و فالخ جاسوس فالخ بود  » ...من داد میزد  -انگار که کیر دارد
صدای مرا میشنود -میگفتم « مر چرا دروغ می گویی؟! چرا این حهرف را میزنهی؟
یعنی چه؟ موب بایرید که بهتر است تا این حرفها را بزنید!! » یعنهی میلهی عصهبانی
بودیم! عصبانی ،و ی میدانستیم بهاالمره یهک چیهزی هسهت کهه اینهها دارنهد ایهن را
میگویند  .و ی چیست؟ هایشه برایااخ یک س ال بزر بود!
عمریی هم که مد خ حرفها را زد ،طبهق معاهول بها خ متانهت و رامهش مهودش،
میلی تاثیر گذاشته بود روی میلیها ،که «چودر این د صادقانه دارد حهرف میزنهد
و چودر با تاا وجود و از ته دل دارد حرف میزند! »
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به هر حال ،ما هاة اینها را شنیدیم ،و ی یک گوشه عالمت س ال بود که ایهن چیسهت؟
هاواره ،بیش از اینکه به حرفهای نها توجه کنیم ،میمواستیم علهت را بفهاهیم  .کهه
چرا این جوری شد؟ یعنهی ایهن بهیش از هاهه برایاهاخ مسهئله بهود! حرفهایشهاخ را
میشنیدیم ،و ی روی حرفها میلی تکیه نایکردیم.
به هر حال بسیار بسیار وظات سختی بود ،بسیار ! اصال اینها که خ زماخ 25 ،سهال
مواومت کردند ،چی شد که این دفعه این طوری برمورد کردند؟ این میلی بهرای هاهه
ما س ال بود!
اما اصال نه احساس سرافکندگی و نه سر شکستگی و ...از ایهن حسهها نداشهتیم .مهن
نداشتم  .و ی هاین جور ،این ماز ما باد کرده بود از اینکه چرا چرا چرا؟ چی شد؟ یا
میانت شد به ما؟ یا از جایی وربه موردیم ؟ هایشه بیشتر اینها جلو ذهن مهن بهود
و میلی هم سنگین و سخت بهود! هرچنهد شههریور  1362یهک بهار عاهو را بهه مانهه
وردند ،در حضور ماموراخ ،هیچ مبر موثوی نایشد دریافت کرد.
تاا مدت  ،مرت رادیوها را میشنیدیم بلکهه از خ جاهها مبرههایی موثهق بیایهد .تها
اینکه یک عده برای او ین بار رفتند مالقات .بعد از مدتها  .کهه مهن میانشهاخ نبهود .
و ی با نهایی که رفته بودند ،میرفتیم ،صهوبت میکهردیم کهه مهوب چهی شهد؟ چهه
جوری بودند؟ ظاهرشاخ چه جوری بود؟ چی گفتند ،چی شهنیدید؟ یعنهی بهرای کسه
مبر میلی تشنه بودیم ،و ی موب نایرسید  ،مبرهای میلی موثوی نایرسید .
گاهی هم ایشاخ به ما تلفن میزد و ی پای تلفن نایتوانست چیزی به ما بگوید! دوراخ
بسیار بسیار سختی بود!
حاال جا

این بود که ما باید جوابگوی بویه هم میبودیم! یعنی نهایی کهه میلهی ههم

موافق نبودند ،میلی هم این اندیشه را نداشتند! حهاال مها مودمهاخ زماهی کهه مهورده
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بودیم به یک طرف ،باید حاال پاسخگوی اینها ههم باشهیم! دفهاد ههم میکهردیم ! یعنهی
میلی جای بدی قرار داشتیم .میلی بد!
و بعد انگاری انتوا هاه این برنامه ها را هم ما باید پس میدادیم! چهوخ دستشهاخ بهه
کس دیگری که نایرسید .حاال ما بودیم ،ما باید ماج حاالت هاه اطرافیاخ هم باشیم!
 سال  ،۱۳۵۷پیروزی انقالب ،دکتر طبری شـ ری دارد ،یـک بنـد کوتـاهش ایـن
است:
آه انسان را دریابید!
ای کسانی که خانه آزادی را افراشتید!
به رغم ساطورهای خون چکان
به رغم گلهای سربین
و خانه آرزو را به خانه دوستی بدل کنید!
ولی واق ا اصطالحی که بنی صدر به کار برد  ،جالب بود :
«انقالبِ خیانت شده»!

 بله.
 خیلی متشکرم نسرین خانم!
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اسماعیل ،عبدالفتاح۴۱۸ ,۴۱۷ ,۴۱۶ ,۴۱۴ ,
اصفهانی ،ابوالحسن (آیتاهلل)۵۸۰ ,۸۴ ,
اعتمادزاده ،زرتشت۸۴ ,
افتخاری ،یوسف۳۲۵ ,
افلانی ،علیمحمد۲۰۸ ,۲۰۷ ,
اکبری (ش به انتشارات)۸۵۳ ,
اکبری شاندیز ،علیرضا (جواد)۱۰۱۴ ,۱۰۱۰ ,
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برادر احمد (بازجو/شکنجهگر),۹۰۷ ,۹۰۵ ,۸۹۷ ,
,۹۹۷ ,۹۹۶ ,۹۹۵ ,۹۸۱ ,۹۷۸ ,۹۷۳
۱۰۰۱
برادر صابر (بازجو/شکنجهگر),۹۰۸ ,۹۰۷ ,۸۹۷ ,
۹۸۸
برادر مجتبی (بازجو/شکنجهگر)۹۵۸ ,
برادران قاسمی ،عفت (دکتر)۸۸۸ ,
برژنف ،لئونید,۳۰۷ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,۱۴۸ ,۱۴۷ ,
۷۱۷ ,۷۰۱ ,۶۹۹ ,۳۷۰ ,۳۲۸
برژینسکی ،زبگنیف۵۸۸ ,۵۷۳ ,
بروتنِس ،کارن۷۱۷ ,۷۱۶ ,۳۴۴ ,
بروجردی ،حسین (آیتاهلل)۹۲۶ ,۷۱۲ ,۹۹ ,۷۰ ,
بَطحایی ،مس ود۶۳۲ ,۶۳۱ ,۶۳۰ ,
بقایی ،فریبرز۱۰۶۷ ,۷۷۱ ,
بقایی ،مظفر۶۰۳ ,۵۶۳ ,۵۶۱ ,۵۶۰ ,۳۲۲ ,
بکتاش ،خالد,۳۹۶ ,۳۹۵ ,۳۹۴ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
۴۱۳ ,۴۱۲ ,۴۱۱ ,۴۰۷ ,۴۰۶ ,۴۰۵
بلوریان ،غنی۶۷۸ ,۶۷۷ ,۶۷۰ ,۶۶۸ ,۶۶۷ ,۶۶۵ ,
بنکدار ،حسین۷۰۵ ,۷۰۴ ,
بنالدن ،اسامه۹۱ ,
بنیصدر ،ابوالحسن,۴۹۳ ,۴۸۳ ,۴۸۲ ,۴۷۸ ,
,۵۹۲ ,۵۶۶ ,۵۶۴ ,۵۵۹ ,۵۵۲ ,۵۵۰
,۵۹۹ ,۵۹۸ ,۵۹۷ ,۵۹۵ ,۵۹۴ ,۵۹۳
,۶۹۴ ,۶۹۲ ,۶۱۰ ,۶۰۴ ,۶۰۳ ,۶۰۲
۷۲۵
بوخارین ،نیکالی۳۶۴ ,
بهآذین (محمود اعتمادزاده),۶۶ ,۶۵ ,۶۴ ,۵۵ ,
,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۱۰۴ ,۱۰۳ ,۸۵ ,۸۴
,۷۰۳ ,۶۹۱ ,۶۸۹ ,۶۸۵ ,۶۸۴ ,۵۵۶
۱۱۲۹ ,۱۱۲۸ ,۱۰۸۴ ,۹۵۱
بهرام ،سیروس۳۵۱ ,
بهرامی ،محمد۵۶۸ ,۲۷۱ ,۲۶۸ ,

اکرم حورانی۴۰۷ ,
الویری ،مرتضی۵۳۱ ,
امامی ،جمال۸۶۱ ,
امانی ،حا صادق۷۲۴ ,۷۰۹ ,۶۷۴ ,۸۰ ,
امید ،علی۱۰۴۵ ,
امیر نیکآیین (هوشنگ ناظمی),۱۰۳۰ ,۳۷۷ ,
۱۰۶۹ ,۱۰۵۲ ,۱۰۵۱
امیرخسروی ،بابک۸۶۷ ,۴۹۷ ,۳۴۹ ,۳۰۹ ,۲۸۳ ,
انصاری ،حمید۹۳۵ ,۹۳۴ ,۶۷۵ ,
انصاری ،مجید۹۳۵ ,
انگلس ،فردریک۷۱۷ ,۲۵۰ ,۱۰۷ ,
انواری ،محمدباقر (آیتاهلل)۱۰۴۳ ,۹۰۰ ,
اولیانفسکی ،الکساندرویو۷۱۷ ,۷۱۶ ,۷۱۵ ,۵۷۳ ,
ایادالمحمود۸۱۴ ,
ب
باتمانقلیو ،نادر۲۷۱ ,
بادامچیان ،اسداله۷۰۹ ,
بارانوف۳۶۶ ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۰ ,۳۳۳ ,۳۳۱ ,۳۳۰ ,
بازرگان ،مهدی,۹۵ ,۷۶ ,۷۰ ,۶۸ ,۶۷ ,۶۴ ,۵۶ ,
,۵۵۹ ,۵۴۴ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۴۹ ,۲۳۰
,۵۷۳ ,۵۷۱ ,۵۶۹ ,۵۶۶ ,۵۶۵ ,۵۶۴
,۷۴۱ ,۶۴۹ ,۶۱۷ ,۵۸۸ ,۵۸۷ ,۵۸۶
۹۶۴ ,۹۰۲ ,۸۴۰ ,۸۳۹ ,۷۷۱ ,۷۶۷
باقرزاده ،ابوتراب,۱۰۳ ,۷۹ ,۷۶ ,۷۴ ,۵۴ ,۴۴ ,
,۸۴۶ ,۷۹۲ ,۷۸۵ ,۳۸۷ ,۲۸۷ ,۱۱۷
۱۱۰۸ ,۱۰۵۰ ,۱۰۳۰ ,۹۶۱
باهنر ،محمدجواد۴۸۱ ,۹۶ ,
بختیار ،تیمور۲۷۶ ,
بختیار ،شاپور۹۳۴ ,۷۸۵ ,۹۵ ,
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,۱۰۲۳ ,۱۰۲۲ ,۱۰۲۰ ,۱۰۱۹ ,۱۰۱۸
۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۱۰۲۵ ,۱۰۲۴
پرتوی ،هادی۷۹۳ ,۷۹۲ ,۷۹۱ ,
پرورش ،سید علیاکبر۷۵۲ ,
پروفسور عدل۴۵ ,
پرهام ،باقر۶۸۹ ,
پستا ،حسن۹۱۲ ,۹۱۱ ,
پلخانف ،گئورگی۱۲۲ ,
پورپیرار (ناصر بناکننده)۲۲۰ ,۲۱۹ ,۱۱۲ ,
پورهرمزان ،محمد (پوریک),۲۱۹ ,۱۴۸ ,۱۹ ,
,۸۵۱ ,۸۱۶ ,۷۷۱ ,۳۴۵ ,۲۴۷ ,۲۲۳
۸۵۶ ,۸۵۲
پوریا ،ارسالن۲۵۶ ,۱۹۸ ,
پویان ،امیرپرویز۱۰۶ ,
پهلوی ،محمدرضا۳۷۴ ,
پیشهوری ،ج فر۱۰۵۹ ,
پیمان ،حبیباهلل,۵۷۹ ,۵۳۲ ,۵۲۲ ,۵۱۹ ,۶۷ ,
۷۵۹ ,۶۱۴ ,۵۸۰

بهروز ،جهانگیر۲۸۸ ,
بهروز ،مازیار,۶۲۵ ,۵۷۳ ,۳۰۹ ,۱۴۵ ,۱۴۲ ,۱ ,
۷۴۳ ,۶۵۸ ,۶۳۳ ,۶۲۶
بهزادی ،منوچهر,۱۱۸ ,۱۱۷ ,۹۲ ,۸۹ ,۳۰ ,۲۷ ,
,۲۳۶ ,۲۳۱ ,۲۱۱ ,۱۷۴ ,۱۶۱ ,۱۴۹
,۸۹۵ ,۳۷۷ ,۳۴۸ ,۲۸۶ ,۲۷۸ ,۲۷۵
,۱۰۶۹ ,۱۰۵۲ ,۹۶۱ ,۹۶۰ ,۹۵۳ ,۹۵۲
۱۱۰۴
بهشتی ،سیدمحمد,۵۱۹ ,۴۸۲ ,۴۷۸ ,۴۱۳ ,۹۶ ,
,۵۳۹ ,۵۳۶ ,۵۳۵ ,۵۳۴ ,۵۳۲ ,۵۲۰
,۵۶۴ ,۵۵۲ ,۵۴۸ ,۵۴۳ ,۵۴۱ ,۵۴۰
,۶۲۱ ,۶۲۰ ,۶۱۹ ,۶۰۴ ,۶۰۰ ,۵۷۹
۹۴۷ ,۹۰۱ ,۷۳۴ ,۷۲۰ ,۶۹۸ ,۶۵۱
بیتاوشانا ،سرگون۹۶۸ ,۹۶۷ ,۹۶۶ ,۹۶۵ ,
بیطرف ،حبیباهلل۸۲۹ ,
پ
پاچهچی ،عدنان۸۰۶ ,
پادگورنی ،نیکالی۶۹۹ ,
پارسانژاد ،سیاوش۸۶ ,
پاکزاد ،هادی۴۳ ,
پاکفطرت ،حسین۴۲ ,
پالیزبان ،عزیز (سپهبد)۷۸۵ ,
پاناماریوف ،بوریس,۳۴۹ ,۳۴۷ ,۳۴۳ ,۳۱۱ ,
,۳۵۹ ,۳۵۸ ,۳۵۴ ,۳۵۳ ,۳۵۲ ,۳۵۱
۹۴۳ ,۷۱۷ ,۷۱۵ ,۴۴۵ ,۳۸۱
پرتوی ،مهدی (خسرو),۳۴۸ ,۳۱۵ ,۳۱۴ ,۱۹۵ ,
,۶۵۸ ,۶۳۳ ,۶۲۶ ,۶۲۵ ,۵۰۵ ,۳۴۹
,۷۹۱ ,۷۹۰ ,۷۸۹ ,۷۸۷ ,۷۸۶ ,۷۸۳
,۹۶۰ ,۸۰۲ ,۷۹۶ ,۷۹۵ ,۷۹۴ ,۷۹۳
,۱۰۱۷ ,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۹۹۴ ,۹۶۹

ت-ث
تا زاده ،مصطفی۲۴۲ ,۲۳۹ ,
ترابی ،محمدعلی۸۴۵ ,۵۹۰ ,۴۶۷ ,۲۱۳ ,
ترقی ،حمیدرضا۷۰۹ ,
تَرَکی ،نورمحمد۴۳۴ ,۴۱۹ ,
تروتسکی ،لئو۵۷۵ ,۳۶۴ ,۳۶۰ ,۱۸۷ ,
ترومن ،هری۵۷۰ ,۶۹ ,
تفرشیان ،ابوالحسن۲۹ ,
تمدن ،محمدحسین۲۸۹ ,
تنکابنی ،فریدون۶۹۱ ,۶۸۴ ,۱۰۳ ,
توکلی ،احمد۹۱۴ ,۷۵۳ ,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۷۲۴ ,۷۲۳ ,
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تهرانی ،خسرو (بازجوی ساواک),۹۰۸ ,۵۰۴ ,
۹۲۴ ,۹۲۳
تیزابی ،هوشنگ۶۵۲ ,۴۶۴ ,۲۸۵ ,۲۳۵ ,
ثقفی ،منوچهر۹۳۹ ,۹۳۸ ,۹۳۶ ,

ح
حاتمی ،هدایتاهلل,۳۷۷ ,۳۲۲ ,۳۲۱ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,
۱۰۵۲ ,۱۰۳۰ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۶۸ ,۸۰۲
حا آقا امین۹۷۸ ,۹۷۵ ,
حا آقا ناصری (دادیار)۱۰۳۵ ,
حا حمزه ،یزدان۵۲۸ ,
حا حیدری ،ابوالفضل,۷۰۹ ,۳۵۷ ,۳۵۶ ,۸۰ ,
۷۱۰
حا داوود (حا داوود رحمانی)۷۰۵ ,
حا سیدجوادی ،علیاصلر۵۸۴ ,
حا مهدی (زندانبان)۱۰۶۸ ,۱۰۶۷ ,
حافظ اسد۸۱۵ ,۸۱۴ ,۴۱۲ ,۴۰۷ ,۳۸۸ ,
حائریزاده ،ابوالحسن۵۶۳ ,
حبیبی ،حسن۹۴۶ ,۵۹۴ ,۵۹۲ ,
حجاریان ،س ید۲۴۰ ,
حجازی( ،عبدالرضا یا عبدالرسول)۸۸ ,
حجازی ،فخرالدین,۵۰۷ ,۴۶۸ ,۳۰۹ ,۲۲۱ ,
۹۲۵ ,۸۲۳ ,۷۷۱ ,۵۱۰
حجتیکرمانی ،محمدجواد,۵۸۰ ,۴۵۶ ,۸۵ ,۶۴ ,
۹۰۰ ,۶۶۶
حجری ،عباس,۷۹ ,۷۳ ,۵۴ ,۵۰ ,۴۳ ,۴۲ ,۳۶ ,
,۱۶۹ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۱۷ ,۱۱۱ ,۱۰۳
,۲۸۵ ,۲۸۱ ,۲۱۳ ,۱۹۴ ,۱۸۹ ,۱۷۴
,۶۵۴ ,۶۵۳ ,۴۶۲ ,۳۸۷ ,۳۱۸ ,۲۹۲
,۱۰۳۰ ,۹۶۱ ,۹۲۲ ,۸۷۸ ,۸۶۵ ,۷۸۵
۱۰۴۹ ,۱۰۴۸ ,۱۰۳۷ ,۱۰۳۶
حسنالبکر ،احمد۳۷۱ ,
حسنیپاک ،مهدی۱۰۶۹ ,
حسینپور تبریزی ،حسن۱۰۵۱ ,۹۲۲ ,
حسینی (بازجو/شکنجهگر)۸۹۲ ,

ج-چ
جزنی ،بیژن,۳۰۰ ,۲۹۹ ,۲۹۸ ,۲۹۳ ,۲۶۴ ,۲۶۳ ,
۱۰۷۶ ,۶۳۲ ,۶۳۱
ج فری ،محمد۵۹۲ ,
جالییپور ،حمیدرضا۶۷۹ ,
جلیلی (وزیر افلان),۳۳۶ ,۳۳۵ ,۳۳۴ ,۳۳۳ ,
۴۴۲ ,۴۲۰ ,۳۵۹ ,۳۳۸ ,۳۳۷
جنبالط ،کمال۴۱۱ ,۳۹۰ ,
جنبالط ،ولید۳۹۰ ,
جنتی ،احمد۷۶۵ ,۶۲۱ ,
جوانشیر (فر اهلل میزانی/جواد),۲۸ ,۲۷ ,۲۶ ,۲۵ ,
,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۹۵ ,۹۴ ,۹۲ ,۳۰
,۲۲۳ ,۱۹۵ ,۱۷۴ ,۱۶۱ ,۱۴۹ ,۱۱۸
,۲۷۸ ,۲۷۷ ,۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۶۶
,۳۷۷ ,۳۴۸ ,۳۱۲ ,۲۹۱ ,۲۸۶ ,۲۸۲
,۵۰۵ ,۵۰۰ ,۴۹۱ ,۴۲۵ ,۴۲۴ ,۳۸۱
,۸۴۹ ,۸۴۸ ,۸۴۷ ,۸۴۳ ,۷۸۸ ,۵۹۲
,۸۸۱ ,۸۷۹ ,۸۷۷ ,۸۶۵ ,۸۵۴ ,۸۵۰
,۱۰۲۰ ,۱۰۱۹ ,۹۹۵ ,۹۶۹ ,۹۶۸ ,۹۶۱
,۱۰۲۸ ,۱۰۲۵ ,۱۰۲۴ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۲
۱۱۱۴ ,۱۰۹۱ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۳
جودت ،حسین,۳۱۱ ,۲۶۸ ,۲۶۶ ,۱۴۹ ,۱۴۸ ,
۱۰۳۶ ,۱۰۲۱ ,۳۷۷
جور حاوی,۳۹۶ ,۳۹۴ ,۳۹۳ ,۳۹۰ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
۴۱۷ ,۴۰۶ ,۴۰۵
جور حبش۳۹۷ ,۳۹۶ ,۳۹۱ ,
چهگوارا ،ارنستو۴۵۰ ,۳۰۳ ,
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خطیب ،ابوالحسن (رحمت),۶۲۸ ,۶۲۷ ,۲۶۲ ,
۹۵۳ ,۶۴۴ ,۶۳۵ ,۶۳۴ ,۶۳۲
خلخالی ،صادق,۵۷۹ ,۵۷۸ ,۵۶۴ ,۴۹۳ ,۳۵۶ ,
۹۲۵ ,۹۲۴ ,۷۶۶
خمینی ،سید احمد (احمد آقا),۵۹۲ ,۴۶۸ ,۴۵۳ ,
۸۱۸ ,۷۷۱ ,۷۶۸
خمینی ،سید حسین۵۹۲ ,
خمینی ،سید روحاهلل (آیتاهلل),۶۷ ,۵۶ ,۵۵ ,۵۲ ,
,۸۹ ,۸۸ ,۸۴ ,۸۲ ,۷۷ ,۷۱ ,۷۰ ,۶۸
,۱۶۳ ,۹۹ ,۹۸ ,۹۶ ,۹۳ ,۹۲ ,۹۰
,۴۵۶ ,۴۵۴ ,۴۵۳ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ,۴۵۰
,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۱ ,۴۷۰ ,۴۶۸ ,۴۶۵
,۴۸۷ ,۴۸۶ ,۴۸۳ ,۴۸۲ ,۴۸۱ ,۴۷۷
,۵۲۴ ,۵۲۰ ,۵۱۴ ,۵۱۱ ,۵۱۰ ,۵۰۷
,۵۴۹ ,۵۴۲ ,۵۳۷ ,۵۲۹ ,۵۲۷ ,۵۲۶
,۵۷۷ ,۵۷۵ ,۵۷۱ ,۵۶۸ ,۵۶۵ ,۵۶۴
,۶۰۰ ,۵۹۹ ,۵۹۸ ,۵۹۵ ,۵۹۰ ,۵۸۱
,۶۰۹ ,۶۰۸ ,۶۰۷ ,۶۰۴ ,۶۰۲ ,۶۰۱
,۶۸۲ ,۶۷۶ ,۶۷۵ ,۶۵۰ ,۶۴۹ ,۶۴۱
,۷۱۳ ,۷۱۲ ,۶۹۸ ,۶۹۷ ,۶۹۲ ,۶۸۹
,۷۶۷ ,۷۶۲ ,۷۶۱ ,۷۵۵ ,۷۵۴ ,۷۴۶
,۸۲۲ ,۸۱۸ ,۷۷۱ ,۷۷۰ ,۷۶۹ ,۷۶۸
,۸۵۷ ,۸۵۵ ,۸۴۰ ,۸۳۸ ,۸۲۹ ,۸۲۳
,۹۴۰ ,۹۳۵ ,۹۰۲ ,۹۰۱ ,۸۶۰ ,۸۵۸
,۱۰۶۷ ,۱۰۶۳ ,۹۴۵ ,۹۴۲ ,۹۴۱
۱۰۹۰ ,۱۰۸۹
خیابانی ،موسی۵۲۸ ,

حفیظاهلل امین,۴۳۰ ,۴۲۰ ,۴۱۹ ,۳۳۸ ,۳۳۴ ,
۴۴۲ ,۴۴۱ ,۴۳۵ ,۴۳۴ ,۴۳۳
حکمتجو ،پرویز۸۷۰ ,۲۷۵ ,۱۶۷ ,۶۲ ,۲۲ ,
حکیمی ،ابوالفضل۶۱۷ ,۶۷ ,
حواتمه ،نایف,۳۸۹ ,۳۸۸ ,۳۸۷ ,۳۸۵ ,۳۵۸ ,
,۳۹۸ ,۳۹۶ ,۳۹۳ ,۳۹۲ ,۳۹۱ ,۳۹۰
,۴۱۷ ,۴۱۶ ,۴۱۵ ,۴۱۴ ,۴۱۳ ,۴۰۱
۹۵۱ ,۸۱۴ ,۴۱۹
حیاتی ،محمد۵۲۳ ,
حیدر علیاف۸۷۳ ,۸۷۲ ,۲۹۵ ,
حیدر مهرگان (رحمان هاتفی),۷۰۵ ,۷۰۲ ,۵۱۴ ,
,۹۲۲ ,۸۴۴ ,۷۹۴ ,۷۹۱ ,۷۸۹ ,۷۸۷
۱۰۶۹ ,۱۰۵۱
خ
خاتمی ،سید محمد,۶۸۶ ,۶۲۲ ,۵۸۷ ,۵۰۸ ,۹۱ ,
۷۸۴
خامنهای ،سید علی (آیتاهلل),۵۹۷ ,۴۸۸ ,۸۱ ,
,۷۵۴ ,۷۲۸ ,۷۲۷ ,۶۷۶ ,۶۰۴ ,۶۰۰
۹۱۵ ,۹۱۱ ,۸۲۳ ,۷۸۰ ,۷۶۸ ,۷۶۲
خانبابا تهرانی ،مهدی۳۰ ,
خاوری ،علی,۱۱۰ ,۱۰۸ ,۱۰۳ ,۶۲ ,۵۴ ,۲۲ ,
,۱۷۵ ,۱۶۷ ,۱۶۱ ,۱۱۷ ,۱۱۵ ,۱۱۱
,۵۹۲ ,۵۷۲ ,۵۴۲ ,۴۶۲ ,۲۷۵ ,۲۶۹
۱۰۸۴ ,۱۰۳۱ ,۸۷۰
خدابنده ،یحیی۲۷۳ ,
خرمشاهی ،بهاءالدین۶۸۴ ,
خروشچف ،نیکیتا,۳۳۹ ,۳۰۷ ,۱۸۰ ,۱۵۱ ,۱۵۰ ,
۴۰۸ ,۳۴۰
خزعلی ،ابوالقاسم۶۷۶ ,
خسروشاهی ،سید هادی۲۳۹ ,۲۳۸ ,۲۳۷ ,

د-ذ
دادگر ،فرزاد۸۹۱ ,
دانش ،احمد۱۰۸۷ ,۱۰۸۶ ,۸۰۸ ,
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رضایی ،محسن۸۲۳ ,
رکنی ،فرهمند۶۲۹ ,
روتسکوی ،الکساندر۳۶۷ ,
روحانی ،حسن۹۸۵ ,۹۸۴ ,۵۵۲ ,۵۲۶ ,
روزبه ،خسرو,۱۰۴ ,۵۷ ,۱۴ ,۱۳ ,۸ ,۷ ,۶ ,۴ ,
,۳۷۶ ,۲۷۶ ,۲۷۴ ,۱۹۴ ,۱۰۶ ,۱۰۵
,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۸۴۲ ,۷۸۸ ,۵۵۵ ,۵۵۴
۱۰۶۹ ,۱۰۵۳ ,۱۰۲۲
روستا ،رضا۵۶۸ ,۱۳۴ ,
روغنی ،محمود۸۹۰ ,۳۸۶ ,
ریگان ،رونالد۴۷۷ ,۱۵۰ ,
رئیسی ،حشمت۱۰۷۰ ,

دانش ،بهرام,۸۷۰ ,۸۶۶ ,۸۴۳ ,۶۳۸ ,۲۹۱ ,۱۱۷ ,
,۱۰۶۹ ,۱۰۵۳ ,۱۰۳۰ ,۸۸۷ ,۸۷۱
۱۱۱۴ ,۱۰۸۷
دانش ،عسگر۱۰۸۵ ,۸۰۸ ,۷۰۳ ,۴۷۳ ,
دانشیان ،غالمیحیی۹۹۴ ,
داوود (محمد داوودخان)۴۱۹ ,
دکتر زرکش۴۱ ,
دکتر شالچی۹۹۶ ,۹۹۵ ,
دکتر وفایی۴۷ ,۴۵ ,
دوانی ،پیروز۶۸۷ ,
دوبچک ،الکساندر۶۷۰ ,۶۶۹ ,
دهباشی ،علی۴۹۰ ,
دهقانی ،اشرف۶۲۵ ,
دهقانیان (ش به انتشارات)۸۵۲ ,
دیویداف ،مایک۵۶۷ ,
ذوالقدر ،اسماعیل,۱۱۷ ,۱۰۳ ,۷۹ ,۵۴ ,۴۴ ,
,۳۸۷ ,۳۱۹ ,۲۸۶ ,۲۸۵ ,۲۳۰ ,۲۲۹
۱۰۴۹ ,۹۶۱

ز-ژ
زارع کاشانی ،عزتاهلل۳۰۹ ,۲۰۷ ,
زاهدی ،فضلاهلل (سرلشکر)۵۷۰ ,۲۷۱ ,
زربخت ،ناصر۷۷۹ ,۱۳ ,۱۲ ,
زرشناس ،کیومرث (کیو),۶۳۴ ,۶۲۸ ,۴۲۶ ,۴۲۲ ,
,۱۰۳۷ ,۱۰۳۶ ,۹۵۱ ,۹۳۶ ,۷۳۸ ,۶۴۵
۱۱۲۹ ,۱۰۹۱
زرقاوی ،ابومص ب۹۱ ,
زمانی (بازجوی ساواک)۹۰۸ ,
زندی ،عباس۸۰۰ ,
زهرایی ،محمد۲۱۹ ,
زُهَری ،علی۵۶۱ ,۵۶۰ ,
زهیری ،محمد۹۵۹ ,۴۴۰ ,۴۳۲ ,۴۳۱ ,
زیبایی ،علی (سرهنگ)۲۷۶ ,
زیرکزاده ،احمد۵۶۰ ,۳۲۲ ,
ژیوکف ،تودور۳۸۱ ,

ر
رادمنش ،رضا,۲۸۰ ,۲۷۵ ,۲۶۸ ,۱۹۹ ,۱۳۴ ,
۸۷۰ ,۵۶۸ ,۳۷۲
ربانیشیرازی ،عبدالرحیم (آیتاهلل),۸۹ ,۶۴ ,۶۳ ,
۹۰۰ ,۵۷۹ ,۵۶۴ ,۴۷۰ ,۴۵۵
رجایی ،محمدعلی۶۰۰ ,۴۸۱ ,۴۸۰ ,۳۵۶ ,
رجوی ،مس ود۷۶۰ ,۵۸۴ ,۵۴۵ ,۴۷۱ ,۲۴۳ ,
رحمانی ،تقی۱۹ ,
رحیمی ،مصطفی۱۴۳ ,
رزمآرا ،حا علی۴ ,
رصدی ،احمدعلی,۳۷۷ ,۲۲۴ ,۱۶۸ ,۱۶۷ ,۴ ,
۱۰۵۲ ,۱۰۳۰ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۴۲۳ ,۴۲۲
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س

ش

سامع ،مهدی,۶۳۲ ,۶۲۸ ,۶۲۷ ,۲۶۳ ,۲۶۲ ,
۶۳۵ ,۶۳۴
سامی ،کاظم,۷۴۱ ,۵۹۳ ,۵۸۸ ,۵۸۰ ,۵۲۲ ,۶۷ ,
۷۶۷
سپانلو ،محمدعلی۶۸۹ ,۶۸۵ ,۴۵۳ ,۸۴ ,
سحابی ،عزتاهلل,۵۸۴ ,۵۷۹ ,۵۷۰ ,۸۸ ,۶۷ ,
۹۰۲ ,۹۰۱ ,۷۶۷ ,۶۷۹ ,۶۶۵ ,۶۶۴
سرا  ،امینالدین۶۶۶ ,
سرحدیزاده ،ابوالقاسم۷۵۲ ,۷۲۴ ,۶۷۵ ,۵۷۹ ,
سرمدی ،عزیز۳۰۰ ,۲۹۸ ,
سروش ،عبدالکریم۵۳۸ ,۵۳۲ ,
سرهنگ قهرمانی (رئیس زندان عادلآباد),۳۵ ,
۳۷
س ادتی ،محمدرضا,۵۵۳ ,۵۴۶ ,۵۴۵ ,۲۴۳ ,
۷۷۶ ,۷۷۵ ,۷۰۷
س یدی ،سید محمدرضا (آیتاهلل)۸۳ ,۸۲ ,
س یدی سیرجانی ،علیاکبر۵۴۴ ,
سالمتیان ،احمد۵۹۵ ,
سالم عادل۳۷۴ ,۳۷۳ ,
سلطانپور ،س ید۴۹۳ ,
سلطانزاده (آوتیس میکائیلیان)۳۵۱ ,
سلطانزاده ،هدایتاهلل۶۳۰ ,
سنجابی ،کریم۵۶۰ ,۳۲۲ ,۷۰ ,۶۶ ,
سورکی ،عباس۲۹۸ ,
سوسلُف ،میخائیل۷۱۷ ,
سیاسی ،ژیال۳۸۶ ,
سیامک ،عزتاهلل۱۱۲۱ ,۱۰۶۹ ,۱۴ ,
سیف ،خسرو۷۱ ,
سیمونینکو ،پطر۴۴۶ ,۴۴۵ ,۴۲۷ ,۳۴۳ ,۳۴۲ ,

شالگونی ،محمدرضا (ممی)۶۳۰ ,۶۲۹ ,
شاملو ،احمد۱۱۲۱ ,۸۸۹ ,۶۸۸ ,۵۵۷ ,۱ ,
شایگان ،علی۵۶۳ ,۵۶۰ ,۷۰ ,
شایورد ،محمدباقر۹۱۷ ,۹۱۳ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,
شباویز ،عباس۴۲۸ ,۴۲۶ ,۳۷۸ ,
شرمینی ،نادر۲۵۶ ,۱۹۸ ,
شری تمداری ،حسین۶۷۵ ,۱۹ ,
شریفامامی ،ج فر۹۵ ,۵۶ ,۳۴ ,
ش اعیان ،مصطفی۷۴۶ ,۴۷۷ ,
شکوهی ،علیرضا۸۷ ,
شلتوکی ،رضا,۱۱۷ ,۱۰۳ ,۷۹ ,۵۴ ,۴۷ ,۴۴ ,
,۲۸۱ ,۲۱۳ ,۲۰۱ ,۱۶۶ ,۱۶۱ ,۱۴۸
,۸۶۵ ,۸۶۰ ,۳۸۷ ,۲۹۲ ,۲۸۷ ,۲۸۵
,۱۰۴۹ ,۱۰۴۸ ,۱۰۳۰ ,۹۶۱ ,۹۲۲
۱۱۰۸ ,۱۰۶۸
شمیرانی۸۷۷ ,۸۷۶ ,. ،
شناسایی ،علی۹۲۲ ,
شواردنادزه ،ادوارد۲۹۵ ,
شوکت ،حمید۶۶۱ ,
شهبازیان ،آشوت۴۲۶ ,۳۷۸ ,
شهریاری ،پرویز۹۶۹ ,۹۶۸ ,۴۹۴ ,۲۰۳ ,۱۹۹ ,
شهریاری ،عباس لی,۲۳۵ ,۲۰۰ ,۱۹۹ ,۱۶۷ ,۶۲ ,
۸۹۰ ,۲۷۵
شیخ زینالدین ،رضا۴۹۴ ,
شیخ عثمان (محمدعثمان نقشبندی)۶۷۱ ,۶۶۵ ,
شیخ علی تهرانی۵۹۲ ,
شیخ فضلاهلل نوری۵۴۶ ,
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ص-ض

طاهری ،امیر۷۰۲ ,
طاهری ،س ید (سرتیپ)۱۰۰۰ ,
طاهریپور ،جمشید۶۳۷ ,۴۱۰ ,
طباطبایی ،صادق۶۶۲ ,
طبری ،احسان,۱۶۱ ,۱۱۵ ,۱۱۱ ,۱۹ ,۱۲ ,۱ ,
,۲۷۴ ,۲۶۶ ,۲۴۷ ,۲۳۳ ,۲۳۱ ,۱۷۴
,۳۴۵ ,۳۳۲ ,۳۱۴ ,۳۰۷ ,۲۸۰ ,۲۷۵
,۴۶۶ ,۴۳۷ ,۴۳۳ ,۳۹۵ ,۳۷۷ ,۳۶۸
,۵۳۸ ,۵۳۳ ,۵۳۲ ,۵۰۷ ,۴۶۹ ,۴۶۸
,۶۸۵ ,۶۱۵ ,۵۷۷ ,۵۶۸ ,۵۵۶ ,۵۵۳
,۷۶۴ ,۷۳۹ ,۷۱۷ ,۶۹۱ ,۶۸۹ ,۶۸۸
,۸۶۱ ,۸۶۰ ,۸۵۹ ,۸۴۱ ,۷۷۹ ,۷۷۷
,۹۳۳ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۸۸۰ ,۸۷۱ ,۸۶۸
,۱۰۲۷ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۱ ,۹۹۴ ,۹۸۸
,۱۰۷۲ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۸ ,۱۰۵۵ ,۱۰۳۶
۱۱۳۱ ,۱۱۱۴
ظاهرشاه۴۲۸ ,

صادقزاده ،اسفندیار۴۱ ,
صادقی ،علی۸۶۹ ,
صارمی ،ناصر۳۳۲ ,۳۲۷ ,
صالح ،اللهیار۵۷۰ ,۵۶۳ ,۵۶۰ ,۳۲۲ ,۶۹ ,
صالح ،فریدون۶۹ ,
صالحی ،فریبرز۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,۸۷۸ ,۶۲۶ ,۲۰۱ ,
صان ی ،یوسف۴۸۱ ,
صباغیان ،هاشم۶۷۹ ,۶۶۵ ,۶۶۴ ,۶۶۳ ,
صبوری ،احمد (احمد مائو)۶۲۹ ,
صبوری ،رحیم۱۰۶ ,۸۶ ,
صدر ،سید محمدباقر۷۲۰ ,۹۶ ,
صدرال لمای همدانی۵۹۶ ,
صدرحا سیدجوادی ،احمد۴۶۱ ,
صدیقی ،غالمحسین۵۶۳ ,۹۵ ,۷۰ ,
صفایی ،علیاکبر۳۹۲ ,
صفری ،حمید,۲۹۰ ,۲۸۳ ,۲۸۲ ,۲۸۱ ,۲۷۹ ,
۹۹۴ ,۸۶۷ ,۸۱۶
صلحدوست ،داوود۶۳۰ ,
صیادشیرازی ،علی۶۷۸ ,۶۷۷ ,
ضرغام ،علیاکبر (سرهنگ)۱۰۲۶ ,
ضیاءظریفی ،حسن۳۰۰ ,

ع-غ
عابدینی ،قاسم۹۸۴ ,
عادل هبه۶۷۴ ,
عباسی ،ابوالحسن (سروان),۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,
۱۰۲۲ ,۱۰۲۱ ,۱۰۲۰
عباسی ،حسن۹۱ ,
عبدالناصر ،جمال۲۱ ,
عبدخدایی ،محمد مهدی۸۱ ,
عبدربّه ،یاسر۴۰۰ ,
عبدی ،عباس۶۹۲ ,
عراقی ،رحیم۱۰۲ ,۷۳ ,۵۵ ,۴۷ ,
عراقی ،مهدی,۷۱۰ ,۷۰۹ ,۶۴۹ ,۴۵۸ ,۸۰ ,
۱۰۴۳

ط-ظ
طالقانی ،سید محمود (آیتاهلل),۸۲ ,۶۷ ,۶۳ ,۳۴ ,
,۴۷۰ ,۴۶۵ ,۴۵۸ ,۴۵۷ ,۴۵۶ ,۸۹
,۶۶۳ ,۵۹۰ ,۵۸۹ ,۵۷۹ ,۵۶۴ ,۵۱۶
,۹۲۳ ,۹۰۰ ,۷۰۳ ,۷۰۲ ,۶۷۷ ,۶۶۸
۱۰۰۷ ,۹۶۴
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عرفات ،یاسر۸۱۴ ,۴۰۰ ,۳۹۹ ,۳۹۳ ,۳۵۸ ,
عزالدین حسینی۶۶۷ ,۶۶۶ ,
عزیزمحمد۶۷۴ ,۳۷۲ ,۳۷۱ ,۳۵۸ ,۲۹۶ ,
عزیزی ،حسن۵۸۰ ,
عسگراوالدی ،حبیباهلل,۶۷۴ ,۶۱۶ ,۵۶۴ ,۸۰ ,
۱۰۴۳ ,۷۵۲ ,۷۲۴ ,۷۰۹ ,۷۰۵ ,۶۸۲
عسگری لنگرودی۸۵۸ ,
عضدی (محمدحسن ناصری) (بازجوی ساواک),
۹۰۸
عطاریان ،هوشنگ (سرهنگ)۷۲۵ ,۴۷۳ ,
عظیما ،نازی۶۸۴ ,
علوی ،محسن۱۰۵۰ ,۹۲۲ ,
علویتبار ،علیرضا۶۱۶ ,
علی ناصر محمد۴۱۷ ,
علیبابایی ،احمد۶۷ ,۶۴ ,
علیشاهی ،گیتا۷۷۰ ,
غضنفرپور ،احمد۵۹۹ ,۵۹۵ ,۵۹۲ ,۵۲۱ ,
غفاری ،هادی,۵۰۷ ,۴۶۸ ,۴۵۶ ,۳۰۹ ,۱۱۵ ,
,۶۲۰ ,۶۱۸ ,۶۱۵ ,۵۹۰ ,۵۸۹ ,۵۱۰
۹۰۵ ,۷۷۱ ,۷۴۶

فرجاد آزاد ،شهال۳۸۶ ,
فرجاد آزاد ،فرهاد۱۰۸۰ ,۳۴۹ ,۳۰۹ ,
فرجاد آزاد ،مهرداد۳۸۶ ,
فردوست ،حسین۹۲۳ ,۵۵۳ ,۹۵ ,
فروتن ،غالمحسین (دکتر)۸۶۱ ,۲۸۹ ,
فروغیان ،حبیباهلل,۴۲۴ ,۴۲۳ ,۴۲۲ ,۲۲۴ ,۱۶۷ ,
,۴۳۶ ,۴۳۳ ,۴۲۸ ,۴۲۷ ,۴۲۶ ,۴۲۵
,۹۵۳ ,۹۵۱ ,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۶۵ ,۴۴۷
۱۰۱۰ ,۹۶۰ ,۹۵۹ ,۹۵۸ ,۹۵۴
فروهر ،داریوش,۷۱ ,۷۰ ,۶۷ ,۶۴ ,۵۶ ,۵۵ ,۵۴ ,
,۶۵۰ ,۶۴۹ ,۵۹۳ ,۵۸۸ ,۴۵۲ ,۷۲
,۶۷۹ ,۶۷۸ ,۶۶۷ ,۶۶۵ ,۶۶۴ ,۶۶۳
۱۰۷۷ ,۱۰۰۷ ,۹۶۴ ,۹۲۷ ,۹۰۱
فرهنگ ،منصور۴۷۸ ,
فضلاللهی (سرهنگ)۲۰۱ ,
فالحی ،ولیاهلل (سرتیپ)۸۰۱ ,
فالحیان ،علی۹۷۴ ,
فلسفی ،محمدتقی۹۲۶ ,۷۰ ,
فمتفرشی ،فریدون۸۶۳ ,۴۲۴ ,
فیلبی ،کیم۸۲۸ ,

ف

ق

ف .شیوا۸۷۱ ,۷۷۹ ,
فاتح ،مصطفی۳۰۲ ,۲۳۲ ,۲۳۱ ,
فارسی ،جاللالدین۷۶۲ ,۶۰۳ ,۵۹۳ ,۵۹۲ ,
فاطمی ،حسین۵۶۳ ,۸۱ ,
فامنریمان ،حمید۲۰۷ ,
فانی ،کامران۶۸۴ ,
فتاپور ،مهدی,۶۵۱ ,۶۴۱ ,۵۳۳ ,۵۳۲ ,۵۲۲ ,
۶۵۸ ,۶۵۲
فتحاهللزاده ،اتابک۸۷۲ ,۴۹۰ ,

قاسم ،عبدالکریم,۳۷۲ ,۳۷۱ ,۱۹۹ ,۲۱ ,۲۰ ,
۳۷۳
قاسملو ،عبدالرحمان,۶۶۸ ,۶۶۷ ,۶۶۶ ,۶۶۵ ,۲۹ ,
۶۷۲ ,۶۷۱ ,۶۷۰ ,۶۶۹
قاسمی ،احمد۲۸۹ ,۲۶۸ ,
قاضیاسداللهی ،محمود۴ ,
قاضیمحمد۸۲ ,
قائمپناه ،حسن,۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۱۶ ,۳۷۷ ,۱۶۷ ,
۱۰۳۶ ,۱۰۳۱ ,۱۰۱۴ ,۱۰۱۱ ,۱۰۱۰
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کامیاب ،عبدال لی۴۹۴ ,۱۱۰ ,۵۷ ,۵۳ ,
کدیور ،محسن۴۶۵ ,۴۶۴ ,
کرلینکو۳۷۰ ,
کریماف ،اسالم۲۹۵ ,
کریمی ،بهزاد۴۱۰ ,
کسرایی ،سیاوش,۱۰۶ ,۱۰۴ ,۱۰۳ ,۵۵ ,۵۴ ,
۷۷۰ ,۶۸۴ ,۳۴۲
کشاورز ،فریدون۱۰۸ ,
کشتگر ،علی,۶۴۲ ,۶۴۱ ,۶۳۷ ,۶۳۵ ,۲۶۰ ,
۸۴۲ ,۶۴۷ ,۶۴۶ ,۶۴۵ ,۶۴۴ ,۶۴۳
کشتمند ،سلطانعلی,۴۳۸ ,۴۳۴ ,۴۳۳ ,۳۳۸ ,
۹۶۱ ,۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۳۹
کشکولی ،ایر ۸۶۹ ,۶۶۱ ,۲۹ ,
کشمیری ،مس ود۲۰۰ ,
کالفچی ،محمدتقی۸۰ ,
کنی ،توماس۳۰۷ ,
کیا (نورالدین کیانوری),۵۸ ,۳۰ ,۲۹ ,۲۷ ,۲۵ ,
,۱۰۱ ,۹۹ ,۹۸ ,۹۷ ,۹۶ ,۹۴ ,۷۴ ,۶۵
,۱۴۹ ,۱۱۸ ,۱۱۷ ,۱۱۶ ,۱۱۵ ,۱۱۲
,۱۹۹ ,۱۹۷ ,۱۷۶ ,۱۷۵ ,۱۶۷ ,۱۶۱
,۲۲۰ ,۲۱۹ ,۲۱۵ ,۲۱۳ ,۲۰۸ ,۲۰۷
,۲۶۶ ,۲۵۶ ,۲۴۶ ,۲۴۴ ,۲۳۰ ,۲۲۹
,۲۷۷ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,۲۷۱ ,۲۶۹ ,۲۶۸
,۲۸۵ ,۲۸۴ ,۲۸۳ ,۲۸۲ ,۲۸۱ ,۲۸۰
,۳۱۱ ,۲۹۵ ,۲۹۴ ,۲۸۹ ,۲۸۸ ,۲۸۷
,۳۲۰ ,۳۱۸ ,۳۱۷ ,۳۱۶ ,۳۱۵ ,۳۱۳
,۳۳۰ ,۳۲۸ ,۳۲۶ ,۳۲۳ ,۳۲۲ ,۳۲۱
,۳۴۴ ,۳۴۳ ,۳۴۲ ,۳۳۸ ,۳۳۷ ,۳۳۲
,۳۵۲ ,۳۴۹ ,۳۴۸ ,۳۴۷ ,۳۴۶ ,۳۴۵
,۳۶۸ ,۳۶۰ ,۳۵۹ ,۳۵۷ ,۳۵۵ ,۳۵۴
,۴۲۴ ,۳۸۳ ,۳۸۰ ,۳۷۹ ,۳۷۷ ,۳۶۹
,۴۵۱ ,۴۵۰ ,۴۴۹ ,۴۴۷ ,۴۴۶ ,۴۴۵

قبادی ،حسین۳۵۰ ,
قدوسی ،علی (آیتاهلل)۵۹۰ ,
قدوه ،محمدرضا۲۸۰ ,
قذافی ،م مر۸۱۴ ,
قرباننژاد ،هوشنگ۶۲۶ ,۷۵ ,۵۵ ,۵۴ ,۵۱ ,۵۰ ,
قربانی (منوچهر قربانیفر)۴۷۹ ,
قزلچی ،حسن۱۰۵۱ ,۹۲۲ ,۸۹۰ ,۸۸۶ ,۸۸۴ ,
قَلَمبُر ،حسین (سیامک),۷۰۳ ,۶۲۶ ,۲۰۱ ,۱۹۹ ,
۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,۱۰۰۱ ,۸۷۸
قناعتی ،غالمحسین۹۲۲ ,
قنبر ،طاهر (سرهنگ)۲۲۹ ,
قوامالسلطنه (احمد قوام)۱۰۵۹ ,۲۹۴ ,۲۲ ,
قوامی ،عبداهلل۴۴ ,
قوامی ،لطفاهلل۴۴ ,
قهاری ،نظامالدین۵۲۲ ,
قهرمانیان ،صفر (صفرخان ،صفر قهرمانی),
۱۰۴۳
ک
کاتوزیان ،کیان۵۸۴ ,
کاخساز ،ناصر۶۳۰ ,
کارتر ،جیمی۸۲۴ ,۴۸۰ ,
کارمل ،ببرک,۴۳۰ ,۴۲۸ ,۴۲۰ ,۳۳۸ ,۳۳۴ ,
,۴۴۰ ,۴۳۹ ,۴۳۵ ,۴۳۴ ,۴۳۳ ,۴۳۱
۹۶۱ ,۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۴۵ ,۴۴۳
کاسترو ،فیدل۶۷۶ ,۳۷۹ ,۳۷۵ ,۳۰۳ ,
کاشانی ،سید ابوالقاسم (آیتاهلل)۵۶۵ ,
کاک احمد (محمد)۳۷۴ ,۳۷۳ ,
کامبخش ،عبدالصمد۱۰۲۱ ,۲۸۰ ,۱۳۴ ,۱۱ ,
کامران۳۵۱ ,
کامنف ،لئو۲۵۵ ,۱۸۷ ,
1142

گ

,۴۷۵ ,۴۷۱ ,۴۷۰ ,۴۶۸ ,۴۵۳ ,۴۵۲
,۵۳۲ ,۵۰۷ ,۵۰۵ ,۴۹۷ ,۴۹۶ ,۴۹۴
,۵۴۳ ,۵۴۱ ,۵۴۰ ,۵۳۹ ,۵۳۴ ,۵۳۳
,۵۵۳ ,۵۵۲ ,۵۵۱ ,۵۵۰ ,۵۴۸ ,۵۴۶
,۵۸۶ ,۵۸۵ ,۵۶۸ ,۵۶۴ ,۵۵۶ ,۵۵۵
,۶۳۲ ,۶۲۶ ,۶۱۷ ,۶۰۷ ,۶۰۰ ,۵۹۶
,۶۴۰ ,۶۳۹ ,۶۳۷ ,۶۳۶ ,۶۳۵ ,۶۳۴
,۶۵۰ ,۶۴۷ ,۶۴۶ ,۶۴۴ ,۶۴۳ ,۶۴۱
,۷۴۶ ,۷۳۹ ,۷۳۶ ,۶۸۹ ,۶۸۱ ,۶۶۳
,۷۷۹ ,۷۷۸ ,۷۷۷ ,۷۷۶ ,۷۷۳ ,۷۶۴
,۷۹۵ ,۷۸۹ ,۷۸۸ ,۷۸۷ ,۷۸۳ ,۷۸۰
,۸۰۴ ,۸۰۳ ,۸۰۲ ,۸۰۰ ,۷۹۹ ,۷۹۶
,۸۴۷ ,۸۴۵ ,۸۴۳ ,۸۲۷ ,۸۱۸ ,۸۱۷
,۸۶۲ ,۸۶۰ ,۸۵۳ ,۸۵۰ ,۸۴۹ ,۸۴۸
,۸۷۷ ,۸۷۵ ,۸۶۶ ,۸۶۵ ,۸۶۴ ,۸۶۳
,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۹۰۶ ,۸۸۱ ,۸۸۰ ,۸۷۹
,۹۵۱ ,۹۴۳ ,۹۴۱ ,۹۲۲ ,۹۱۵ ,۹۱۴
,۹۹۴ ,۹۶۰ ,۹۵۹ ,۹۵۸ ,۹۵۵ ,۹۵۴
,۱۰۱۷ ,۱۰۱۱ ,۱۰۰۹ ,۱۰۰۶ ,۹۹۵
,۱۰۲۴ ,۱۰۲۳ ,۱۰۲۱ ,۱۰۱۹ ,۱۰۱۸
,۱۰۲۹ ,۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۱۰۲۶ ,۱۰۲۵
,۱۰۶۹ ,۱۰۶۷ ,۱۰۴۲ ,۱۰۳۱ ,۱۰۳۰
,۱۱۰۳ ,۱۱۰۲ ,۱۰۸۵ ,۱۰۸۲ ,۱۰۸۱
۱۱۲۸ ,۱۱۲۶ ,۱۱۱۴
کِیران ،روجر۳۰۷ ,
کیمنش ،تقی,۱۰۳ ,۷۹ ,۷۶ ,۵۴ ,۴۲ ,۳۶ ,
,۹۸۲ ,۹۶۱ ,۹۲۲ ,۲۸۷ ,۲۱۳ ,۱۱۷
۱۰۴۸ ,۹۸۳

گادانی ،جلیل۶۷۰ ,
گاگانوویو ،الزار۱۸۰ ,۱۵۱ ,
گالیندو پل ،رینالدو۹۳۰ ,۷۱ ,
گرجیبیانی ،هرمز۵۷۹ ,۵۷۸ ,
گالویژ ،علی۲۴۶ ,۱۹ ,
گلزادهغفوری ،علی,۵۷۹ ,۵۱۶ ,۴۵۷ ,۸۳ ,۸۱ ,
۹۲۶ ,۹۲۴ ,۷۶۶ ,۷۵۸ ,۵۸۱ ,۵۸۰
گلشاییان ،عباسقلی۵۷۰ ,
گنجی ،اکبر۶۸۷ ,۶۸۰ ,
گورباچف ،میخائیل۳۶۷ ,۳۰۷ ,۱۵۱ ,
گورسل ،جمال۵۷۵ ,
گولیتسین ،آناتولی۸۲۸ ,
ل
الجوردی ،اسداله,۴۶۶ ,۴۶۵ ,۴۶۴ ,۴۱۳ ,۱۱۲ ,
,۵۹۱ ,۵۶۴ ,۵۱۳ ,۴۹۸ ,۴۹۵ ,۴۹۳
,۷۶۷ ,۷۵۴ ,۷۰۹ ,۷۰۵ ,۶۷۵ ,۶۷۴
,۸۸۶ ,۸۵۵ ,۸۳۷ ,۷۸۶ ,۷۷۴ ,۷۷۲
۱۱۲۶ ,۱۱۱۳ ,۱۰۴۱ ,۱۰۴۰ ,۹۲۳
الریجانی ،علی۵۲۶ ,
الشایی ،کوروش۸۶ ,
لطفی ،انوشیروان۱۰۱۰ ,۱۰۰۸ ,
لنکرانی۵۵۵ ,۵۵۴ ,
لنین ،والدیمیرایلیو,۱۲۳ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,۱۰۷ ,
,۲۴۸ ,۲۴۳ ,۲۴۰ ,۱۸۷ ,۱۷۸ ,۱۲۵
,۳۳۷ ,۳۳۴ ,۳۰۳ ,۲۹۶ ,۲۵۱ ,۲۵۰
,۴۴۲ ,۳۶۵ ,۳۶۴ ,۳۶۳ ,۳۶۱ ,۳۶۰
۸۷۳ ,۷۱۶ ,۵۷۵ ,۵۰۸ ,۵۰۷ ,۴۸۵
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محمودی ،محمود۳۳۳ ,۲۶۶ ,۲۶۳ ,
مدرسی ،فاطمه (سیمین فردین)۱۰۵۴ ,
مدنی ،مصطفی۶۳۵ ,۲۶۳ ,۲۶۲ ,
مرتضوی ،یوسف۴ ,
مرسیف ،الکسی۳۶۵ ,۲۳۴ ,
مروارید ،حسن لی (آیتاهلل)۹۰۰ ,
مریم فیروز (فرمانفرماییان),۳۳۲ ,۲۹۲ ,۱۱۶ ,
,۱۰۳۱ ,۱۰۱۱ ,۷۳۹ ,۳۸۶ ,۳۷۷
۱۰۸۲ ,۱۰۸۱
مس ودی ،عباس۷۰۵ ,۷۰۴ ,
مشکوری ،محمدعلی۲۰۷ ,
مصباح یزدی ،محمدتقی۵۳۸ ,۵۳۲ ,
مصدق ،محمد (مصدقالسلطنه),۵۰ ,۲۸ ,۲۱ ,
,۲۸۹ ,۲۸۸ ,۲۷۳ ,۲۷۲ ,۱۱۴ ,۸۱
,۵۶۳ ,۵۶۲ ,۵۶۰ ,۵۵۹ ,۴۸۴ ,۴۸۲
۹۴۶ ,۶۰۶ ,۵۷۰ ,۵۶۹ ,۵۶۵
مطهری ،مرتضی۵۸۲ ,
مظفر ،محمدجواد۵۹۲ ,
م ادیخواه ،عبدالمجید۵۲۱ ,
م لم ،هدایتاهلل۳۰۹ ,۲۰۷ ,۲۰۰ ,۱۶۸ ,
م ینی ،هِبَت۶۴۲ ,
مفتخری ،ماشااهلل۲۸۵ ,
مُکری ،محمد,۹۴۲ ,۹۴۱ ,۹۴۰ ,۷۱۴ ,۷۱۳ ,
۹۴۸ ,۹۴۷ ,۹۴۶ ,۹۴۵ ,۹۴۴ ,۹۴۳
مکفارلین ،رابرت۴۷۹ ,
مکلین ،دانالد۸۲۸ ,
مکی ،حسین۵۶۱ ,
ملکی ،احمد۵۶۱ ,
ملکی ،خلیل,۳۲۲ ,۳۲۱ ,۳۰۲ ,۱۴۳ ,۱۴ ,۹ ,۸ ,
۶۴۶ ,۵۶۱
ملکی ،محمد۶۹۶ ,۶۹۳ ,۶۹۲ ,
ممکن ،مهدی۲۳۹ ,۲۳۸ ,۲۳۷ ,۲۳۶ ,

لواسانی ،سید محمدحسین۹۴۵ ,۷۱۳ ,
لوکاچ ،جور ۲۵۰ ,
لوکزامبورگ ،رزا۵۶۷ ,
م
مادرشاهی ،محمدجواد۸۲۹ ,
مارتوف ،یولیوس۴۴۲ ,۳۳۴ ,۱۲۲ ,۱۲۱ ,
مارکس ،کارل,۲۴۳ ,۱۵۲ ,۱۵۱ ,۱۴۳ ,۱۰۷ ,
,۲۵۲ ,۲۵۱ ,۲۵۰ ,۲۴۹ ,۲۴۸ ,۲۴۷
۵۷۶ ,۴۸۵ ,۳۶۲
ماریگال ،کارلوس۳۰۳ ,
ماشااهلل قصاب (ماشااهلل کاشانیخواه)۷۶۹ ,
ماالپارته ،کورتزیو۷۲۵ ,
مالنکوف ،گئورگی۱۸۰ ,۱۵۱ ,
ماهرویان ،هوشنگ۱۵۱ ,
مائوتسه دون,۶۵۲ ,۶۳۰ ,۶۲۹ ,۳۴۰ ,۲۸۶ ,
۷۴۴ ,۶۹۵
مبشری ،محمدعلی۱۰۶۹ ,۱۰۱۶ ,۱۴ ,
متقی ،علی۸۴۲ ,۲۷۶ ,
مجابی ،اکبر۶۲۹ ,
مجتهدشبستری ،محمد,۴۶۴ ,۴۵۷ ,۸۳ ,۸۱ ,
۹۲۶ ,۷۶۶ ,۷۵۸ ,۵۸۱ ,۵۸۰ ,۴۶۵
محبوب ،اصلر۱۱۰۳ ,۱۰۶۹ ,۱۰۵۴ ,
محبیان ،امیر۶۱۶ ,
محققزاده دوانی ،اسماعیل (پیمان),۲۰ ,۸ ,۷ ,
۱۰۲۱ ,۱۰۱۶ ,۱۰۱۵
محمدزاده ،صابر۹۵۰ ,۹۴۹ ,۸۹۵ ,۱۶۷ ,
محمدی ،محمود۲۰۸ ,۲۰۷ ,
محمدی ،ملکه۱۱۰۳ ,۱۰۹۶ ,۸۷۵ ,
محمدیگیالنی ،محمد,۸۶۰ ,۸۵۹ ,۸۵۸ ,۴۱۱ ,
۸۸۰ ,۸۶۱
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میرمحمدصادقی ،محمد۹۲۶ ,۷۵۲ ,۷۲۴ ,
میرهادی ،توران۱۰۷۵ ,
میناچی ،ناصر۲۳۶ ,

منتظری ،حسین لی (آیتاهلل),۸۳ ,۶۷ ,۶۳ ,۳۴ ,
,۴۸۱ ,۴۷۸ ,۴۷۰ ,۴۵۵ ,۲۰۵ ,۸۹
,۶۶۸ ,۶۶۶ ,۶۱۹ ,۵۹۴ ,۵۹۳ ,۴۸۳
,۹۰۰ ,۸۳۶ ,۷۶۸ ,۷۰۳ ,۷۰۲ ,۶۷۴
۱۰۳۳ ,۱۰۰۷ ,۹۶۴ ,۹۴۸ ,۹۳۹ ,۹۰۱
منتظری ،محمد۴۷۸ ,
منصف۲۷۵ ,
موسولینی ،بنیتو۷۵۷ ,
موسوی ،تقی۴۲۲ ,
موسوی ،میرحسین۷۵۴ ,۷۵۳ ,۷۲۹ ,۷۲۴ ,
موسویاردبیلی ،عبدالکریم,۶۷۵ ,۶۰۴ ,۵۹۱ ,
۱۰۶۳ ,۸۲۶ ,۸۲۳ ,۸۱۷
موسویبجنوردی ،محمدکاظم,۵۸۰ ,۵۷۹ ,۶۳ ,
,۹۲۶ ,۹۲۴ ,۹۰۱ ,۷۶۶ ,۷۲۴ ,۷۰۹
۹۶۴ ,۹۳۵
موسویتبریزی ،سید حسین,۷۵۴ ,۶۷۴ ,۲۰۴ ,
۸۵۸ ,۸۵۷ ,۸۵۶
موسویخوئینیها ،محمد۷۱۸ ,۴۸۱ ,
مولوتف ،ویاچسالو۱۸۰ ,۱۵۱ ,
مؤمنی ،باقر۲۷۶ ,۲۷۵ ,۲۷۴ ,
مهدویکنی ،باقر۷۸۴ ,
مهدیان ،حا حسین۷۱۰ ,
مهرانی ،همایون۴۳ ,
مهشید ،کیوان۹۳۵ ,۶۳ ,
مَهمید ،محمدعلی۴۴ ,
مهندس عُلُوی۲۶۸ ,
میردامادی ،محسن۵۸۴ ,
میررمضانی ،فخرالدین۲۵۸ ,
میرزا کوچکخان۳۵۱ ,
میرسلیم ،مصطفی۹۱۷ ,۹۱۲ ,۹۱۱ ,۷۲۸ ,۴۹۶ ,
میرفخرایی (مأمور ساواک)۳۷ ,
میرلوحی ،محمود۷۸۴ ,

ن
ناخدا انور (حمید احمدی),۷۹۹ ,۷۹۶ ,۷۲۵ ,
۱۰۱۹ ,۸۰۹ ,۸۰۲
ناخدا بهرام افضلی,۸۰۹ ,۷۲۵ ,۶۰۷ ,۶۰۲ ,۴۷۳ ,
۱۰۲۸ ,۱۰۲۷ ,۹۹۳ ,۹۹۲
نادری ،قدرت۱۹۸ ,
ناصرانی۳۲۷ ,
ناطقنوری ،علیاکبر,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۶۸۶ ,۸۲ ,۶۳ ,
۹۰۰
ناف ی ،غالمرضا (منوچهر)۱۰۷۵ ,
ناف ی ،نسرین۱۱۱۴ ,۱۰۷۳ ,۱ ,
نبوی ،بهزاد,۴۸۱ ,۴۸۰ ,۴۷۷ ,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۳ ,
۷۲۹
نبیه برّی۴۰۱ ,
نجیباهلل ،محمد,۴۳۸ ,۴۳۴ ,۴۳۰ ,۳۷۴ ,۳۳۸ ,
۹۵۹ ,۸۷۴ ,۴۴۰ ,۴۳۹
ندیم ،کاظم۴۲۸ ,۴۲۶ ,۳۷۸ ,۳۷۷ ,۳۷۶ ,
نظری ،حسین۲۲۲ ,
نگهدار ،فر ,۵۳۲ ,۴۹۰ ,۴۱۰ ,۳۰۳ ,۲۹۳ ,۲۶۴ ,
,۶۴۵ ,۶۴۴ ,۶۴۳ ,۶۴۱ ,۶۳۷ ,۵۳۳
۱۰۰۹ ,۶۶۶ ,۶۴۷ ,۶۴۶
نوابصفوی ،سید مجتبی۸۱ ,
نورمحمدنور۹۵۹ ,۴۴۰ ,۴۳۱ ,
نورو امامی (محمدباقر امامی)۲۵۱ ,
نوروزی ،داوود۲۳۳ ,
نهاوندی ،سیروس۴۱ ,۴۰ ,
نیری ،حسین لی (قاضی شرع)۹۶۰ ,
نیکخواه ،پرویز۱۰۴۳ ,
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و
هانیالحسن۶۷۴ ,
هرمز ،جمشید۱۱۶ ,۱۱۲ ,۱۱۰ ,
هرمز ،محمود۱۱۰ ,
هژیر ،عبدالحسین۸۶۱ ,۷۸۲ ,
هندرسون ،لوی۲۷۳ ,۲۷۲ ,
هویدا ،امیرعباس۹۵ ,۳۴ ,

وارطان (وارطان ساالخانیان)۹۲۱ ,
واله۱۱۲۴ ,۸۹۱ ,
واله ،محمدباقر۱۰۶۹ ,۱۹۲ ,۱۷ ,
وثوقالدوله (میرزا حسنخان)۱۰۵۹ ,
ورجاوند ،پرویز۶۹ ,
وکیلی ،ج فر۱۰۱۶ ,۱۰۱۵ ,۴۸۴ ,۸ ,
وهابزاده ،عظیم۴۶ ,

ی

ه
هاشمی رفسنجانی ،علیاکبر,۸۴ ,۸۱ ,
,۴۵۶ ,۴۵۵ ,۴۵۱ ,۴۱۳ ,۲۳۰
,۴۷۵ ,۴۷۴ ,۴۷۰ ,۴۶۲ ,۴۶۱
,۵۹۱ ,۵۵۲ ,۴۹۵ ,۴۹۴ ,۴۸۸
,۶۹۸ ,۶۹۲ ,۶۶۸ ,۶۱۹ ,۶۰۴
,۷۶۸ ,۷۶۲ ,۷۵۲ ,۷۲۹ ,۷۲۵
,۸۳۹ ,۸۳۸ ,۸۲۳ ,۸۱۸ ,۸۱۷
۱۰۶۳ ,۹۴۸ ,۹۰۱ ,۹۰۰ ,۸۴۲

یزدی ،ابراهیم۵۸۶ ,۵۷۰ ,۵۲۲ ,
یزدی ،محمد۶۲۱ ,
یزدی ،مرتضی۱۰۲۱ ,۵۶۸ ,۲۸۰ ,۲۶۸ ,
یلتسین ،بوریس۳۶۷ ,
یَللا (مأمور زیر هشت)۱۰۲۲ ,
یوسف (کومله)۹۹۲ ,۹۹۰ ,
یوسفی ،عزیز۶۷۰ ,
یونسی ،ابراهیم۴۶ ,

,۱۴۷
,۴۶۰
,۴۸۰
,۶۰۰
,۷۰۸
,۸۰۷
,۸۴۰
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