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 :اشاره به آن ، یا»هاي فاجعه با گام«ي  أي و نظر دربارهرچند 
 

 اتییپرکشش و جز تیفاجعه، با وجود روا يبا گام هاکتاب «: بهمن زبردست
نگاشته شده و  یاسیس یاست که در خدمت هدف یاسیسر س کی یتیباز روا رش،ینظ کم

گسستی از این حزب [...] نویسنده که  .ست یدر آن خال يراو یشخص یزندگ يطبعاً جا
باشد،  خود پیدا کرده، چونان زخمی که سر باز کردهکم برخی از باورهاي پیشین  و دست

ها، با شتابی  هاي علنی حزب در آن سال از آغاز و انجام فعالیت] را[روایت تلخ خود 
، روایت شخصی بزرگ علويگویی نویسنده قصد دارد همچون . کند گیر بیان می نفس

نقدي بر خاطرات شیوا : قطران در عسل. [»خود از ماجرا را براي ثبت در تاریخ ارائه کند
 ي خبرنامهها،  اي نگاري حزب توده ایران و خاطرات توده فرهمند راد و نگاهی به تاریخ

 .]گویا
 
عجب ) هاي فاجعه ي با گام نویسنده(آقا، این جوان «): 1375-1282( زرگ علويب

در [» !خواهم ببینمش هر جا او را پیدا کردید بهش بگویید که من می! کاري کرده
، نقل شفاهی از آقاي احمدي در )1995( 1374وگو با حمید احمدي در سال  گفت
با «ساله بود، و من هنگام انتشار  92در آن هنگام » آقا بزرگ«. گوي تلفنی با من گفت
با دیدار ! بنامد» جوان«بنابراین او حق داشت مرا . ساله بودم 37» هاي فاجعه گام

 ]..آقابزرگ هرگز دست نداد
 

من شما را با . شیوا خیلی خوشحال شدم. واقعاً از دیدن نامه و نام ف«: باقر مؤمنی
کتاب دردناکی است . که سخت مرا آزار دادام  شناخته» هاي فاجعه با گام«کتابچۀ بزرگ 

دهد و اشکال  که با همه کوچکی و اختصار، عمق یک فاجعۀ تاریخ معاصر ما را نشان می
کنم یک فاجعه مرا بیش از کسی که درگیر آن است رنج  است که فکر می نکار من ای

اي  فاجعهافتم و از  دهد کما این که اآلن هم وقتی یاد محتواي آن کتاب کوچک می می
کنم شما که خودتان در جریان  شود و فکر می که در عالم واقع اتفاق افتاده، چشمم تر می

اید شاید از یادآوري آن به اندازة من  اید و به آن خوبی آن را حس و بیان کرده فاجعه بوده
ت اند و یا در ایجاد آن دس فاجعه بودهکنندة  هایی که ایجاد البته از آدم –متأثر نشوید 

 3نامه به نویسنده به تاریخ از . [»زنم اند حرفی نمی اند و حاال طلبکار هم شده داشته
 .]1380شهریور 
 

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213917.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213917.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/06/213917.php
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 بازگشته بودم که کتاب شما از سفري به باکو«: )1305-1374( سیاوش کسرایی
با  معلوم است که به دو دلیل نویسندة کتاب و مضمون آن  .رسید ]هاي فاجعه با گام[

بدیع ] الدین شمس[اشتیاق و افسوس، یکسر آن را خواندم و سپس براي مطالعه به 
کردم و تا آنجا که به یاد دارم اکثر مطالب آن مورد  فروغیان رد ] اهللا حبیب[و ] تبریزي[
به بهانۀ آن مختصري از  نویسم و  یبهرحال دربارة کتاب باز چند سطري م. یدشان بودیتأ

یاتش را به یاست، طبیعی است که جز اینک که مدتها از مطالعۀ آن گذشته: حرفهایم را
به چنگال  آن نامه[ )بودم یاتی اشاره کردهیدر نامۀ پیشین گویا به جز(باشم  نداشته یاد 

و همیشه طعمش  اما از آنهمه آنچه هنوز] دستم نرسید هرگز به سانسور شوروي افتاد و
تا آنجا که میدانستی و (ی شریفانۀ شما یگو نویسی و واقع کامم مانده و میماند ساده در 

دستت . مشهود که در تمامی آن دفتر الغر بچشم میخورد است از مناسبات ) میدیدي
پیشنهاد شما نیز در نوشتن آنچه  درد نکند و اي کاش همه مانند شما بنویسند و به 

اغراضی  اند و یا  ی که امروزه یافتهیکنند البته بدون توجه به سمت و سوها میدانند عمل
نویسی، هم  بینی کار خاطره آخر اینروزها چنانکه می. اند و یا امروز دارند که دیروز داشته

است و هر گفتنی، براي پوشاندن  هم در سراسر جهان باال گرفته در درون دیار ما و 
نه براي  اي مخدوش کردن واقعیات و حقایق بسیار است و اگرهاي بسیار و یا بر نگفتنی

و . برداري مالی براي بهره جا باز کردن نویسندگانش در صفوف مقدم امروز و یا دست آخر 
  .حقایق، یا کم است یا پخش و پال و گُم

بار مسئولیت کیانوري را بسیار سنگین  –بر حسب واقعیات مشهود  –جزوة شما 
ی یتقصیرات را بگردن او میگذارد که با وجود خلق و خو ح تمام قصور یا میکند و باصطال

هاي  بینی دیگران و بعضی پیش که خاموشی و تمکین (تازیهایش  که از او دیدیم و یکه
آن  بندیها و غیره نیز موجب  درست و پرکاري و سازماندهی او و سوابق دیگران و دسته

 –ها  ییاز ردة باال –اما اینک که او تنها کسی است . اید چنان مینماید که نوشته) بود شده
تا عقوبت و فشار همۀ اشتباهات و واریزها را تحمل کند، بقول شهریار  است  که زنده مانده

دشمنانش آرامش پس از اعدام را هم از او دریغ  ، و حتی "چون پیر ِ پس از قبیله مانده"
که روبروي همه  شما نه رو در روي او میدارند، دلم میخواهد شما و جوانانی مانند 

بایستند و انگشت اتهام را بسینۀ همه روشنفکران بگذارند، از بزرگ تا کوچک، از خود تا 
نامه به از . [»[...] است البته در کار شما این مورد نیز اندکی ملحوظ شده . دیگران

 .])1991ژوئن  20( 1370خرداد  30به تاریخ  از مسکو نویسنده
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بودم از طرف  یکه من زندان يا در خانه [...]«: )1378-1294( نورالدین کیانوري
و از من درباره  دادند یخارج کشور را به من م اتیاز نشر يمقدار  يوزارت هر از چند

 یجزوه کوچک اتینشر نیا انیدر م يروز. خواستند یم اظهار نظر  شان شاتیها و گرا آن
آن را  "وایش"بود که  هم  يرخسرویبابک ام "يراه آزاد"انتشارات از ] هاي فاجعه با گام[
 ينوارها ها و  جزوه هیبا ما در ته ژهیو و به کرد یکار م غاتیکه در شعبه تبل وایش. بود وشتهن
از خاطراتش را نوشته بود که در آن نوشته  يداشت مختصر يهمکار "پرسش و پاسخ"

و  ،ییعمو یمحمدعل ،يانوریک: اند نفر زنده ماندهتنها سه  يمرکز تهیکم ياعضا از "بود 
  ."است آمده پناه که به اروپا  قائم

که رابط وزارت با من بود  ]سعید امامی[ یمطلب من از آقامرتض نیاز خواندن ا پس
 27تاریخ  به مفصل و سرگشاده اي نامهاز [» .کرد  دییأباره پرسش کردم و او ت نیدر ا

 .]کتاب حاضر ي کیانوري در مقدمه سخن ي تر درباره بیشتوضیح  – 1378خرداد 
 

از وراي . بدون تعارف خوبست و جالب تنظیم شده است[...] «  :بابک امیرخسروي
مخالفت و : کند هاي روز را دارد دو نکته مهم نظر را جلب می یادداشتاي که حالت  نوشته

ي  نوشته. خیالی افراطی گردانندگان حزب شوباوري و خ خصومت رژیم با حزب، و خوش
تو در عین حال نوعی شهادت است، هم روي افراد رهبري و هم در رابطه با برخی وقایع 

شناختی و همین موجب  تر نمی جامعتر و  افسوس که اغلب این افراد را بیش. مهم
که هدف تو ارزیابی از  نخصوص آ گناه تو نیست، بهاما . است هایی در قضاوت شده لغزش

نامه به نویسنده  از. [»اي اي منعکس کرده تو آنچه دیده و شنیده. افراد و از وقایع نیست
 )].1368مرداد  8( 1989یه ژوی 30به تاریخ 

 
داغ  اي داغ ا البته همان طور که خودت حدس زدهکتاب ر«: فریدون تنکابنی

خوردم مرتب که چرا این  فقط افسوس می. گرفتم و خواندم و خیلی خوب و خواندنی بود
هاي  و امیدوارم به زودي زود نوشته. تر بود کردم کاش مفصل قدر مختصر است و آرزو می

 –هاي مستند  وشتهچه به صورت رمان چه به صورت ن – هرري از تو در این بات مفصل
هاي ما  کاري دانی، مالحظه می. گرفتند کاران از تو یاد میراند کاش دیگر دست و اي. بخوانم
. گیرد، اما به گمان من علت واقعی تنبلی ماست ن کار را میا ظاهراً جلوي ایه ایرانی

تی بگوید پس تواند بنویسد و بگذارد در موقع مقتضی منتشر کند یا ح وگرنه شخص می
دسامبر  22( 1368دي  1 از نامه به نویسنده به تاریخ. [»ش منتشر کننداز مرگ
1989.[( 

https://shivaf.blogspot.se/2011/05/blog-post.html
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از شکلی که براي بیان . را هم خواندم» هاي فاجعه با گام«[...] « :رضا قاسمی
اول بار » ادبیات سیاسی«کنم در  گمان می. اید بسیار خوشم آمد مطلب استفاده کرده

ا به روایت شاهدان متعدد، و حذف شکل داستانی، اکتفاي با انتخاب  هباشد که نویسند
ي دیگري است از آزاداندیشی  این هم نشانه. گذارد نظر راوي، به شعور خواننده احترام می

 )].1379شهریور  17( 2000از نامه به نویسنده به تاریخ هفتم سپتامبر . [»شما
 

بوسم و  یم قلب میو بدون مقدمه شما را از صم چیز قبل از همه«: یک خواننده
ساعت تمام  9من امروز جزوه خاطرات شما را خریدم و در عرض . گیرم در آغوش می

. در حین خواندن مطالب چندین بار حالت گریه به من دست داد. مطالب آن را خواندم
همۀ زحمات به  ،کردیم مان مبارزه میآن رؤیاهایی که ما داشتیم و برایش با تمام وجود

صورت  اطالعاتی که شما به. کنم من درد شما را با تمام وجودم احساس می. هدر رفتند
دانستم چون من خودم به  من نمی) بیشترشان را(ها را  اید بعضی خاطرات زنده نوشته

در  62بودند و تا تابستان  دستگیر کرده 60خرداد  30اتهام هواداري از مجاهدین مرا در 
. [...] ابت کنیم که بابا ما مجاهد نیستیمسال طول کشید تا ث 2دم و حدود بو زندان

کردند ولی متأسفانه  بایستی شب و روز براي حزب کار می اعضاي صادق حزب همه می
از . [»شود خواهد واقعاً گریه کنم ولی باز هم مشکل حل نمی دلم می[...] . در جهت غلط

 )].1368آذر  7( 1989نوامبر  29اریخ از کلن، آلمان، به ت» مسعود«ي  نامه
 

که افرادي نظیر شیوا فرهمند راد، که  ها متأسفند، اي توده«: »راه توده«نشریه 
پر جاي  امید بود در مهاجرت به زانو در نیامده و صفوف حزب ما را ترك نکنند، اکنون به

، به مید و آرزوي شهداي حزبکردن جاي خالی سرداران حزب و تحقق بخشیدن به ا
خنجر بر چهره این موکل خود و حزب او » یاد احسان طبري عمل به وصایاي زنده«بهانه 

 !کشند می
شرمش نیز در . در مهاجرت خود را بدان سرگرم ساخته، آشکار است] او[آنچه [...] 

 !»شیوا. ف«: کند هایش مراعات می همان حد و حدود است، که در نامگذاري نوشته
دنش در موجی که بابک امیرخسروي در حزب ایجاد کرد، حاصل غوطه خور[...] 

او شاید نداند که از آذر طبري نقل است، که . [...] »هاي فاجعه با گام«نام  کتابی است به
این جوان به همان اندازه که در خواندن و نوشتن با استعداد «: گفت می» شیوا. ف«درباره 

که در مهاجرت اینگونه و در ] کسی[... « .»!است... استعداد و  بی... است، در کار حزبی و
 ].8، ص 1376ماه  بهمن ،، دوره دوم68 ي شماره[ »...]شکست[حد بازجوهاي طبري 

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-rahe_toodel-dowre_dovom-rahe_tudeh_do_068.pdf


 

 

 
 
 

 نخست ر چاپپیشگفتا
 

هاي  ي علل و عوامل شکست حزب توده ایران و ضربه خوردن آن در سال درباره
که به جنایت بزرگ رژیم جمهوري اسالمی و اعدام رهبران و کادرهاي حزب  62و  1361

ي این  به نظر نگارنده. است هاي گوناگونی انتشار یافته ها و تحلیل تا کنون نوشته انجامید،
ورزي در پی یافتن  هاي مزبور که صادقانه و فارغ از غرض سطور آن تعداد از نوشته

ي حزب توده  اي از تصویراند و چهره اند، هر یک تکه بار حزب بوده هاي وضع اسف ریشه
نگارنده . گردد هاي دیگرکامل و مشخص می ها و تکه ن این تکهایران تنها با کنار هم چید

نیز کوشیده است در کامل کردن این تصویر سهم خود را ادا کند و با بازگو کردن 
خود از نزدیک شاهدشان بوده،  62و  1358هاي  وگوهایی که بین سال رویدادها و گفت

 .خن نگفته، نشان دهدي آن س ي حزب را که تاکنون کسی درباره اي از چهره گوشه
مبارزه این چیزها را هم «گویند که  ها می در گرماگرم بحث پیرامون شکست، برخی

دشمن قوي بود و «، »خورد بازد و شکست می یکی از طرفین مبارزه همیشه می«، »دارد
هاي سیاسی و  ها همه در جهت توجیه ضعف اما این. گونه، و از این »نیرویش بر ما چربید

است و امروز دیگر همگان  1357حزب توده ایران در دوران پس از بهمن  تشکیالتی
حزب » اتحاد و انتقاد«در سیاست » مبارزه«و » انتقاد«هاي  دانند که بخش روشنی می به

حزب در چارچوب رژیم حاکم بر ایران . شد جویانه محدود می تنها به انتقادهاي مصلحت
هایی از حاکمیت  واره چشم امید به جناحشناخت و هم دشمن خطرناکی براي خود نمی

در رهبري . ي حمله به حزب را ندهند هاي امنیتی کشور اجازه ها به دستگاه داشت تا آن
از آن میان . بود طور عمده در دست یک تن متمرکز شده حزب قدرت در دست چند و به

از نوع استالینی » یسمانترناسیونال«هاي گوناگون، از قبیل اعتقاد به  چند نفر نیز با انگیزه
هاي  آن، و یا براي کاستن از فشارهاي مالی و روحی و جسمی و سیاسی در سال

مهاجرت، که براي کسی که آن را نچشیده باشد تصور ناپذیر است، و از پیش بردن امور 
هاي شوروي در آمده بودند، در حالی که  تحصیلی و معیشتی خود، به خدمت دستگاه
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و کادرها و ) بودند سر نبرده ویژه آنان که در خارج از کشور به به(دیگر اعضاي رهبري 
دالنه آن را  گونه وابستگی را باور نداشتند و ساده ي جوان و انقالبی حزب این بدنه

هاي  ي حمله این رهبري بی توجه به همه. پنداشتند می» امپریالیستی تبلیغات مسموم«
قدر در  در طول چند سال، حزب را آن کوچک و موضعی به کادرها و نقاط حساس حزب

با رژیم خمینی و اصرار در تداوم فعالیت علنی پیش راند که دیگر هیچ » اتحاد«باتالق 
امکانی براي بیرون آمدن از این باتالق مرگبار باقی نماند و سپاه بزرگی از بهترین 

 .در شد و از هم پاشید در این راه نابود شد و دربه هفرزندان جامع
هاي غیر تصادفی، سنجیده و  اره این که گام نهادن در باتالق، یا ضربهدرب

آوردند از چه زمانی آغاز شد،  هاي امنیتی به حزب وارد می اي که دستگاه شده حساب
توان ادعا کرد، آن است که نیرویی اهریمنی در  ت میچه به جرئ اما آن. توان بحث کرد یم

ي نیروها و  با دقت و وسواس بر همه 1357من ، پیش و پس از به»انقالب«ي  پس پرده
گرفت،  اي که در سطح جامع صورت می گرایانه ي حرکات چپ و همه» چپ«هاي  سازمان

ي به ثمر نشستن فعالیت نیروهاي چپ را نداد و هر لحظه که  نظارت داشت، هرگز اجازه
اي کردستان در رویداده. الزم تشخیص داد ساطور خود را بر گردن این نیروها فرود آورد

نظامی و انتظامی؛ و امرداد همان سال در شرایط پراکندگی نیروهاي  1358نوروز 
ي سرلشکر  به هنگام دادن پرونده 58اردیبهشت  6دستگیري محمدرضا سعادتی در 

مقربی به والدیمیر فیسینکو دبیر اول سیاسی سفارت شوروي در تهران در آشفتگی 
و در شرایطی که تصور از هم پاشیدگی ساواك هاي پس از انقالب  نخستین ماه

تی منسجمی در کشور وجود نداشت؛ ظاهر هیچ نیروي امنی رفت و به می شاهنشاهی
اش توي این  چرا همه دانم نمی«بود  که گفته اهللا محمود طالقانی انگیز آیت درگذشت بحث

خاطراتی از پدر طالقانی به روایت یک مجاهد، [» گیرند وس روس میجاس مملکت
هاي دیگر شاهد این  و بسیاري نمونه ]1358مهر  23، 6، شماره »مجاهد«ي  نشریه

 .مدعاست
شود که کس یا  حق این پرسش براي خواننده مطرح می شته، بهبا خواندن این نو

کم به  نزدند و یا دست دانستند، چرا دست به هیچ کاري یکسانی که این مطالب را م
در پاسخ این پرسش نخست باید گفت که این رویدادها و . رهبري حزب اعتراضی نکردند

ننده و شنونده به جاي اطالعات به هنگام وقوع همان تأثیري را که امروز در خوا
اگر در همان . شود، ندارند ها برداشت می گذارند، یا همان مفهومی را که امروز از آن می

هاي سیاسی و تشکیالتی حزب  ي ضعف شد که مطلبی درباره زمان از نگارنده خواسته می
ت افتاد و چه بسا پیرامون نقاط قو بنویسد، به احتمال زیاد به یاد این رویدادها نمی

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine-khalgh-mojahed-00006.pdf
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متأسفانه تنها پس از وقوع فاجعه است که انسان . کرد فرسایی می هاي حزب قلم فعالیت
 .یابد اي می شده و تازه کاود و نکات فراموش هاي آن می یاد خود را در پی علت

است که پس از  هاي ایران همواره آن بوده»چپ«دوم آن که، بیماري فراگیر ما 
» دینی«ي برخورد  دین، طرز نگرش و نحوه شدن و ترك» ماتریالیست«شدن و » چپ«

که در » دینی«؛ کنیم اي اختیار می کنیم و در واقع دین تازه ها را هرگز ترك نمی به پدیده
...) و ایا استالین، یا تروتسکی، یا مائوتسه تونگ، یا انورخوج(آن مارکس خداست، لنین 

مان و مراجع تقلیدمان امامان و معصو ،پیغمبر است، رهبران حزب و سازمان و گروه
. بریم کار می به» حضرت«را در برابر نام آنان به مفهوم لفظ » رفیق«هستند و حتی لفظ 

چه بسیار از ما که برایمان پیش آمده . است...) یا پکن، یا تیرانا و(گاهمان نیز مسکو  قبله
و لنین  هاي مارکس ي نگرشی، گفته نین شیوهبا چ! که به مارکس و لنین سوگند بخوریم

ست و اطاعت کورکورانه از رهبري و رهنمودهاي حزب و سازمان و  برایمان وحی آسمانی
با نیاتی پاك و انسانی به یک ) شمار منهاي افرادي انگشت(ي ما  همه. گروه از واجباتمان

آوریم و از اعضاي رهبري آن، بی آن که  می» ایمان«سازمان یا حزب و ایدئولوژي آن 
شان  رهسطحی از شخصیت و خصوصیات فردي و زندگی روزمشناختی هر چند 

شده از  هایی همچون خودمان ساخته شان آگاه باشیم، از انسانهای باشیم و بر ضعف داشته
. سازیم ها و الگوهاي آرمانی و مظاهر کمال می گوشت و خون و استخوان، براي خود بت

جوییم که صالح  یا آموزگاري می »پدر«خود  یي نوع تربیت سنتی و ایران یا گویی بر پایه
جاي ما برایمان تصمیم بگیرد، ما را رهبري کند و از  به ،مان راتشخیص دهد و مصلحت

کمتر کسی از ما به خود . گزیدن خالصمان کند زحمت اندیشیدن و سنجیدن و راه
 »؟!نمود باشد این رهنمود رهبري، شاید در واقع چه«دهد که فکر کند  زحمت می

هاي کمرنگ خود را به  ي خود را نداشته و اعتراض که نگارنده قصد تبرئه و سوم آن
قصد  چه آمده به آن. است اند، در این نوشته نیاورده دلیل این که در عمل اثري نداشته

ن زب توده ایران و توجیه و تبلیغ آاو خود را در خطاهاي ح. است تشریح مطلب بوده
با این حال روشن . و از این بابت شرمسار استداند  خطاها تا میزان معینی سهیم می

است که نویسنده کوشیده است نسبت به شخصیت و بینش خود در هر مقطع زمانی 
 .است نشان دهد صادق بماند و خود را در ظرف زمان همان گونه که بوده

م؛ رفقایی که تن و جانشان در آتش ا ست در سوگ رفقاي از دست رفته شیاین گزار
وخت؛ ایمان پاك و معصومانه به شان س غش و ایمان پاك و معصومانهاشتیاق بی 

؛ ایمان پاك و معصومانه دنمودند چندان ایمان نداشتن که خود به راهی که می» رانیبهر«
کم و (اند  ترین جنایتکاران تاریخ بوده شود که بزرگ به پیغمبرانی که امروز جار زده می
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» در دادگاه تاریخ«و نیز کتاب  1987پس از  هاي ي مطبوعات شوروي در سال بیش همه
؛ )د شوروياي کنونی شوراي عالی اتح نماینده Roy Medvedev ي روي مدودف نوشته

گویند  ي که صاحبان آن امروز می»سوسالیسم واقعاً موجود«اشتیاق آتشین و ایمان به 
ي یوري  مصاحبه(است  وجود نداشته در کشورشان حتی شکل معوجی از آن هم هرگزکه 

وزیر آن  و نخست )ژوییه 26خبر در  -1988یه ژوی 27، »پراودا«ي  یف با روزنامهآفاناس
میلیون  40گوید که بیش از  ي نمایندگان خلق می ي کنگره نیکاالي ریژکوف در جلسه

تئوري «؛ ایمان به )1989ژوئن (کنند  میهنانش زیر مرز فقر زندگی می نفر از هم
 40و  1930هاي  دههگویند که در سطح  میاي که واضعان و وارثان آن امروز »انقالبی

میخاییل . (کلی دیگري بود ل بهیآن هنگامی بود که جامعه درگیر مساو   درجا زده
کاش من و رفقایم  اي). ي مرکزي کمیته 1987ویه ژان 27 گزارش به پلنومگارباچوف در 

کردیم، زیر  ها آرزو می ي انسان را که براي همه» فرداي تابناکی«و » ي آرمانی آینده«آن 
 .جستیم تازه و در اصل در هیچ دینی نمی» دینی«چتر 

ي حقیقت و  ست به پیشگاه مردم و جوانان سودازده و شیفته و تشنه این گزارشی
بگذار ). گرچه دیگر نه جوان(بوده و هست  نگارنده خود نیز یکی از آنانکه  عدالت،
هاي آن بوده  گونه پیش روي نسل حاضر، نسلی که خود بازیگر صحنه هایی از این گزارش

در آن  هاي بعد و نه پس از گذشت نیم قرن؛ با این امید و آرزو که قرار گیرد، نه نسل
ها بر  الي سطور این گزارش درس و تجربه در البه وجوي آینده نیازي به بازخوانی و جست

 .باشد جا نمانده
که ( يي داستانی و بلند دیگر ست از نوشته اي ي پراکنده این نوشته گرچه برگرفته

کن خود فاقد عنصر ، لی)هاي آینده موفق به اتمام آن شود نگارنده امیدوار است در سال
ست که در  وگوهایی جا آمده، رویدادها و گفت چه در این ي آن همه. ست پردازي داستان

شاهدان دیگري که خوشبختانه ( ام ها نیافزوده اند و چیزي بر آن دادهجهان واقعیت رخ 
جا گرد  نها را به ترتیب توالی زمانی در ای و تنها آن) د کردناند داوري خواه زنده مانده

ها را به  اند و تعبیر و تفسیر آن ذکر شده» بدون شرح«رت اغلب رویدادها به صو .ام آورده
ها را نیز  براي نشان دادن مقطع تاریخی و  اي از رویدادها و گفته پاره. ام خواننده وانهاده

ي حاکم در میان اعضاي حزب، تعدادي  فضاي سیاسی، برخی را براي نشان دادن روحیه
جا و اختالفات  هاي بی ر آنان، خودبینیي اعضاي رهبري، نقطه نظ را براي بیان روحیه

گونه کینه و خصومت شخصی و یا دوستی و مناسبات شخصی  من هیچ. ام آنان برگزیده
نسبت  ارتباط بهشاید به استثناي (ام  برده در این نوشته نداشته یک از افراد نام با هیچ

ي این  همهو از اکثریت نزدیک به ) ی با احسان طبرينزدیک حزبی و تا حدودي شخص

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/dadghahe-tarikh.pdf
http://afanarizm.livejournal.com/359085.html
http://www.barikadopedija.lv/images/e/e1/PSRS_TD_1K_3S.pdf
http://soveticus5.narod.ru/88/od1987.htm
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ي آنان  ام که از داوري شخصی درباره افراد شناخت جامعی نداشتم و از این رو کوشیده
داوري با خواننده و . ام نقل کنم چه را دیده و شنیده بپرهیزم و مانند یک شاهد، تنها آن

جا نقل شده، به  اند و در این هایی که دیگران کرده تاریخ، و گناه نادرستی احتمالی قضاوت
 .ردن خود آن دیگران استگ

است و متأسفانه مطبوعات و  ي اصلی بر حافظه بوده در کار تدوین این گزارش تکیه
پرسش و «هاي  اي از جزوه مسلم است که اگر به مجموعه. رسم نبود اسناد الزم در دست

ي  کم به مطبوعات روزانه کیانوري یا دیگر نشریات حزب توده ایران، و یا دست» پاسخ
تري به صحت و دقت  داشتم، اطمینان بیش میرسی  ي زمانی دست در آن بازه ایران

هاي دیگري نیز بر این نوشته  شد و چه بسا فاکت ترتیب توالی رویدادها حاصل می
زندگی در اتحاد [باید بگویم که به علت قرار گرفتن در شرایط محیطی ویژه . افزودم می

، حتی جریان محاکمات ]ایران براي ما هاي داخل شوروي و ممنوعیت تهیه روزنامه
تلویزیونی را » اعترافات«هاي مهمی از  ي مخفی و بخش اي و اعضاي شبکه افسران توده
و نیز مسلم است که رفقاي دیگري نکات . خبرم چه فاش شده بی ام و از آن نیز نخوانده

 ها را منتشر کنند آن دانند و امیدوارم روزي خود ام می چه من نوشته بسیاري عالوه بر آن
 .تر کردن این نوشته مرا یاري کنند تر و غنی و یا در جهت دقیق

جان هاي وحشیانه و قرون وسطایی  برده در این نوشته زیر شکنجه ي افراد نام همه
حسن  غالمبه اسثناي کیانوري، عمویی، محمدمهدي پرتوي،  اند، یا اعدام شده اند، دهدا

 الدین بدیع صفري، حبیب فروغیان، ژیال سیاسی، شمس پناه، مریم فیروز، حمید قائم
 نام. برند سر می ارج از کشور بهنفر آخر در خ از آن میان پنج. و سیاوش کسرایی ،تبریزي

شان و  احترامی به یاد آنان، که به دلیل بی اطالعی از سرنوشت نه به دلیل بی افراد باقی
 .است براي پرهیز از آسیب رساندن به آنان ذکر نشده

ام  بودهکه هرگز عضوي از آنان ن با سپاس از حزب دموکراتیک مردم ایران که با آن[
همچنین  .فتندچاپ، و توزیع این نوشته را بر دوش گر ي و نیستم، زحمت و هزینه

هاي  کران از آقاي بابک امیرخسروي که در روند ویرایش این نوشته راهنمایی سپاس بی
 ].ریزان تایپ و حروفچینی کرد اشکاین نوشته را که . درود بر فریبا د .اي کردند ارزنده

 
)1989آوریل ( 1368فروردین  –شیوا . ف



 

 

 :ویراست دوم پیشگفتار جاي چند نکته به
 

کند که  او از من نقل می. هاي آغازین آوردم را در برگ ي کیانوري نامهاي از  بریده
همچنان که . پناه را آزاد کردند و به اروپا فرستادند حسن قائم غالمام که  گویا نوشته
پناه از زندان زنده  که قائم دانم ینم چیدر واقع ه. ام شود چنین چیزي ننوشته مالحظه می

ها، چه  کشتگان زندان يها از فهرست کی چیدر ه نوشتن این گزارشهنگام . نه ایجست 
نام او  یفهرست چیو هنوز در ه( افتمیپناه ن از قائم ی، نام1367و چه پس از تابستان  شیپ 
این . زده نتیجه گرفتم که او باید زنده و بیرون زندان باشد جا شتاب و از آن )ستین

 .تري در این زمینه صورت گیرد باید تحقیق بیشگیري غیر مسئوالنه است و  نتیجه
 

نامشان در  سال از نشر نخست این گزارش، از کسانی که 28اکنون، پس از گذشت 
خود : اند نیز از میان ما رفته ند، چند تن دیگردر آن هنگام زنده بود بود و آن نسخه آمده

، )1300 -1370( ، حمید صفري)1282 -1386( ، مریم فیروز)1378-1294( کیانوري
، و سیاوش )1299 -؟( تبریزي الدین بدیع ، شمس)1299 -؟( فروغیان اهللا حبیب

در متن ویراست  ها از حزبی تازهچندین نام  .یادشان گرامی .)1305 -1374( کسرایی
از جهان  و جاي اکنون در میان ما نیستند، تاریخ کسانی اگر از آن میان. ام دوم افزوده

 .ام آوردهي پایان کتاب  رفتنشان را در برابر نامشان در نمایه
در پاییز آن . 1367این گزارش واکنش من بود به خبرهاي کشتار تابستان نوشتن 

هر . رسید از کشف گورهاي جمعی در خاوران تهران میها و خبرهایی  سال هر روز عکس
کم شمار  کم. دان رسید که این و آن دوست و رفیق مرا هم اعدام کرده روز خبر می

خوردیم،  کردیم، با هم غذا می دیدمشان، با هم کار می تر هر روز می پیشهایی که  اعدامی
یم، که دوستشان زد شدیم و گپ می ها با هم جمع می کردیم، برخی شب بحث می

. فریاد بوددرد و پر از دلم پر از . داشتم و برایم عزیز بودند، به پنجاه و شصت رسید می
و . کردم باید کاري می. کردم باید کاري می. دانستم چه کنم چرخیدم و نمی دور خود می

 .تم، جز نشستن و نوشتن این گزارشراهی براي بیرون ریختن دردهایم نیاف
ام و  تري دسترسی داشته به منابع بسیار بیش ته،یش این نوشهنگام بازویرا

هاي کوچکی نیز بر گزارش  کنم و تکه تر ها و غیره را دقیق ا و گفتهه ام تاریخ کوشیده
رار فراوانی گمان هنوز اس گمان هنوز ایرادهایی دارد، و بی این بازویرایش نیز بی .ام افزوده

، به هنگام براي هر تکه از این نوشته .هنوز منابعی دور از دسترس من است و ،فاش نشده

https://shivaf.blogspot.se/2011/05/blog-post.html
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فراوانی نوشت، اما در آن  هاي وبرگ و توضیح و تفسیر و تفصیل شد شاخ می بازویرایش،
 .رفت ي کتابچه از بین می صورت حالت اولیه

ي  نسخهدر  ام و متن آورده که ممکن بود، به شکل لینک در درون منابع را، تا جایی
توان منبع را دید، جز آن  می آبی رنگ و با کلیک روي کلمات با زیرخط اف.دي.پی

ها وجود ندارد که بتوان  ي کاغذي دارم و دیجیتال آن منابعی که تنها به شکل نسخه
 .لینک داد

هاي مضمونی، و  برخی مطالب که در این  هاي متن نخستین، لغزش انواع غلط
، در و حذفشان کردم ها پیدا کنم و منبعی در تأیید آن ویرایش نتوانستم هیچ سند

. مجموع زیاد است، و از همین رو مایلم که ویراست دوم به کلی جانشین متن اولیه شود
خورد، باید دور  ي من خاك می آن متن و چند صد نسخه از کتاب که در انباري خانه

 !ریخته شوند
ي کتابی  گفتار اولیه درباره ر پیشبه قولی که د ي دو نشر این کتابچه فاصله در

منتشر ) 1393آبان ( 2014در نوامبر » قطران در عسل«، عمل کردم، و نیز تر دادم مفصل
» قطران در عسل«تر در  با تفصیل بیش» ها فاجعه با گام«هاي  برخی از بخش. شد

با ( سفارش داد هاي اینترنتی فروشی کتابتوان از  میدر خارج آن کتاب را . است آمده
ه تهران نیز روي دانشگا دستفروشان روبهاز . )در اینترنت 1780834381شماره جستن 

به یک انجمن ومان ت 15000توانند مبلغ  همچنین عالقمندان داخل می .توان پرسید می
و تصویر قبض رسید آن را براي ناشر کتاب به نشانی زیر بفرستند تا  خیریه بپردازند

  support@handsmedia.com :شود ي الکترونیکی کتاب به ایشان داده ي نسخه امکان مطالعه
 

 )1396 و شهریور مرداد( 2017شیوا فرهمند راد، استکهلم، اوت 

https://shivaf.blogspot.se/2014/12/ketab-ra-chegoune-bekharim.html
mailto:support@handsmedia.com


 

 

 
 



 

 

 هاي فاجعه با گام
 در روند سرکوبی حزب توده ایران

 
 
 

 1358اسفند  17
 ي میدان آزادي، در زمین بایري که حاشیهقرار بود میتینگ انتخاباتی حزب در 

، بودند شمال و غرب کشور در نظر گرفته هاي مسافربري ال اتوبوسترمینبراي ساختمان 
که در آن زمان هنوز انشعابی در آن (ی خلق ایران هاي فدای سازمان چریک. درگزار شوب

جا  بود و میتینگ آنان در آن ي چمن میدان آزادي را اشغال کرده محوطه) بود رخ نداده
صداي بلندگوي . بود گرد آمدهجمعیت بسیار انبوهی در میدان آزادي  .جریان داشت

ها و شعارهاي  ها با هواداران چریک اللهی صداي درگیري گروهی از حزب میتینگ آنان، و 
و  دیوز باد شدیدي می. دز دلهره در فضا موج می هیجان و  .دیرس گوش می دو طرف به

داشتند با » ان جوانان تودهسازم«چند تن از اعضاي  .درک خاك را در اطراف ما بلند می
هایی براي  کندند تا میله می هایی در زمین سخت و سنگالخ ناکارآمد گودال هایی بیل

زرد رنگ متعلق به  در این هنگام یک اتوموبیل بنز . ها بکاریم نصب بلندگو در آن
پاسدار بلندقدي که . راندسوي ما  از غبار در پشت سرش بهي محل با انبوهی " کمیته"
و سراغ مسئول د شتابان پیاده ش شته کمر دااي ب دست و اسلحه می بهسی دستگاه بی 

دور با صداي بلند و  پاسدار از همان. یمدداحجري را نشانش . فترگ میتینگ ما را 
  :گفتمضطرب 

تان را تعطیل کنید و از  کنم هر چه زودتر میتینگ آقاي حجري، خواهش می -
  .جا بروید این

و متین و آهسته پاسخی ند، و حجري همچون همیشه آرام بود اکنون به هم رسیده
پاسدار با . میدشن یان و وزش باد صداي او را نمییمیتینگ فدا در هیاهوي . دابه او د

  :گفتد صبري و همچنان بلن بی
  .توانم جلویشان را بگیرم من نمی... آیند ها دارند می ولی آن -

تابی  د و با بیرسوي میدان نگاه ک با پریشانی بهپاسدار . فتحجري باز چیزي گ
  :گفتتري  بیش
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توانم  من نمی. زنند ریزند همه را می می! بروید! کنم ولی آقاي حجري، خواهش می -
  !جمع کنید و بروید! کنم خواهش می .میتینگ شما را قبول کنم مسئولیت حفاظت از 

سدار با اپ. دیرسمعیت درون میدان آزادي به گوش صداي انفجاري از میان ج
  :فتبا لرزش آشکاري در صدایش گ تر و تاب گاه بی آن د، و سیم با جایی حرف ز بی

، ...کنند ، حمله می...آیند به این سمت دارند می! هر چه زودتر! آقاي حجري بروید -
و در همان د، یپر، توي آن بود اتوموبیل بنز به حرکت در آمده و در حالی که  –! بروید

  ...زنند ، می...ریزند می: درک ار میحال همچنان تکر
حجري آرام و خونسرد به . رفتابري از غبار در پشت سرش،  د و بابنز دوري ز
او نگاهش را روي ما و . میدپای م و او را میبود دست از کار کشیده . درک سوي میدان نگاه

  :گفتند گرداند، و سپس بود زمین که هنوز سرگرم کندن جمعیت اندك و جوانانی 
  !جمع کنید برویم -
زود ! جمع کنید برویم -: مدم و از دور فریاد زیددوسوي جوانان سرگرم کار  به

  !زودتر جمع کنید . میتینگ تعطیل شد! باشید
به سوي ما روان  ،شعاردهان و هوپر هیا ،از دور، از سوي میدان، ابري از گرد و خاك

را ها  نوشت ها و پارچه ها، پرچم ها، لوله ها، سیمتقویت صدا، بلندگو مولد برق، دستگاه . بود
مسلح به چماق، بطري شکسته، لوله، دیلم،  گروهی . یمختدر هم و بر هم پشت وانت ری

چشمانی  هاي دیگري، با  دانم چه سالح بري و چه می بوکس، تیغ موکت چاقو، پنجه
از غبار به  وان در انبوهیهاي زشت بر لب، د گرفته، عربده کشان، فریادزنان، با دشنام خون

  .یمفتند که وانت از جا کنده شد، و ربود رسیده چند قدمی ما 
ي لغو این میتینگ  ربارهد اي اعتراضی ارگان حزب، مقاله ي نامه مردم، روزنامه

ه چرا پذیرفته که کیانوري سخت به حجري پرخاش کرده ک شنیدمدیرتر  د، اما رمنتشر ک
کل حجري عضو هیئت سیاسی حزب و مسئول تشکیالت  عباس  .میتینگ تعطیل شود

شاید . دانم چرا این بار مسئولیت برگزاري میتینگ را به او سپرده بودند نمی. بود تهران
 بود؟ بیمار بود یا به مسافرت رفته ،ي تبلیغات کل مسئول شعبه ،زادهابوتراب باقر

 
عی باید در عمل تضمین شود و نه  آزادي هاي سیاسی و اجتما

 فقط در حرف
اي به میتینگ انتخاباتی   جمعه هفدهم اسفندماه، در پی حمله عده

ی خلق، که صبح آن روز با کسب اجازه از وزارت یهاي فدا سازمان چریک
ها و زخمی  شد و منجر به درگیري کشور کشور در میدان آزادي برگزار می
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ل میتینگ اي گردید، از طرف کمیته مرکزي امام، در آستانه تشکی شدن عده
یته مرکزي اطالع داده شد که مانتخاباتی حزب توده ایران، به دبیرخانه ک

مسئولیت قصد دارند به این میتینگ هجوم کنند و چون کمیته  گروهی بی
کند که براي  ها را ندارد، لذا خواهش می مرکزي امام امکان کنترل آن
مرکزي حزب  کمیته. این میتینگ لغو شود ،جلوگیري از برخورد و درگیري

توده ایران نیز با احساس مسئولیت کامل این خواست کمیته مرکزي امام را 
 .پذیرفت و از برگزاري میتینگ انتخاباتی خودداري کرد

» هاي سیاسی و اجتماعی آزادي«نه فقط  اصل سوم قانون اساسی[...] 
ها  را تضمین کرده، بلکه جمهوري اسالمی ایران را موظف به تأمین این آزادي

 .است کرده
د، یا به نی مربوطه در انجام وظیفه خود تعلل ورزیاگر مقامات اجرا[...] 

هاي سیاسی و عقیدتی خاص به مداخله ناروا دست بزنند، این  سبب گرایش
ها رابه مسئولیت خود متوجه کنند  ی انقالب است که آنیوظیفه مقامات قضا

شماره نامه مردم، [ ».بخواهندها  شان را از آن و اجراي درست وظایف قانونی
 ]1358اسفند  19، یکشنبه 187

 
 22تاریخ  ، به50 ي شماره هاي فدایی خلق در  ارگان سازمان چریک "کار"ي  نشریه

در «نفر از مدافعان نظم میتینگ آن روزشان  160که نزدیک به  شتنو 1358اسفند 
اند و به بیمارستان روانه  زخمی شده »جریان یورش وحشیانه مهاجمان و باندهاي سیاه 

  .اند شده
 

 58اسفند  22
. جریان داشتي ما این بار در ترمینال خزانه  تأخیر افتاده میتینگ انتخاباتی به

به دست » ال اله االهللا«ها در حالی که پالکاردهاي  اللهی حزب. کرد کیانوري سخنرانی می
، تا قلب جمعیت پیش »اهللا اهللا، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«زدند  ریاد میداشتند و ف

 :ها گفت خطاب به آنکیانوري صحبت خود را قطع کرد و . بودند آمده
ید با هم این کنیم بیای ت که ما از شما دعوت میسال اسچهل !... خوش آمدید -

 !را نابود کنیم] امریکا[دشمن خونخوار 
هاي زرنگ سازمان جوانان توانستند چند تن از  صدا خندیدند، بچه جمعیت یک

میتینگ . ها به بحث بپردازند ها را روي زمین بنشانند و با آن اللهی هاي حزب سردسته

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-187.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-187.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-187.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/kar-ta-ensheaab_1-60-050.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-192.pdf
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ي ترمینال  که بیرون محوطهها  اللهی حزبتر  جمع بزرگ. رسید ادامه یافت و به پایان
برد، با وجود  مجللی که کیانوري را می و به ماشین حمله کردند به جمعیتمنتظر بودند، 

باز به چند متري وانت وسایل صوتی ما . دندت پاسداران مسلح، خسارت زاسکور
اللهی خود  دورتر دو موتورسوار حزباما چند خیابان . بودند که توانستیم فرار کنیم رسیده

. وانت ما چرخ یدکی نداشت. را به ما رساندند، الستیک وانت را چاقو زدند و گریختند
وانت حزب را به . سرعت وانت دیگري کرایه کردیم، و وسایل خود را در آن جا دادیم به

ر حزب و وسایل صوتی را سالم به دفت ،یکی از رفقایمان سپردیم تا پنچرگیري کند
 .رساندیم
 

 1359فروردین 
کیانوري را به دفتر » پرسش و پاسخ«ي  دو کارتن سنگین پر از نوارهاي تکثیرشده

دو افسر ارتش با لباس و یراق کامل از دفتر بیرون . بردم می» آذر 16«حزب در خیابان 
دیگري کنار میز محل فروش . ها به راه خود ادامه داد و دور شد یکی از آن. آمدند

وارد دفتر شدم و زیر بار سنگین . نشریات حزب ایستاد و مشغول تماشاي نشریات شد
یعنی ما سازمان نظامی هم داریم؟ ولی این رفقا چرا به ! عجب«: نوارها با خود فکر کردم

هایی در این حوالی هست  گمان چشم کنند؟ و با لباس نظامی؟ بی وآمد می این دفتر رفت
 »...شاید عکسشان را بگیرند... این دفتر ببیند ها را به وآمد آن که رفت
 

 1359اردیبهشت 
صداي فریاد . کردم بودم و کار می نشسته» دنیا«ي مجله  در اتاق هیئت تحریریه

 :رسید گوش می کیانوري از اتاقش به
بگذارید ما ! شما اگر قبول ندارید، بروید کنار، بگذارید ما کار خودمان را بکنیم -

 !را دنبال کنیدسیاست خودمان 
اي بعد در باز شد و ایرج اسکندري دبیر اول پیشین حزب که مخالف نزدیکی  لحظه

بود، از اتاق او ... گرایانی چون مهندس بازرگان و سنجابی و به آخوندها و موافق جناح ملی
اي  مصاحبه» تهران مصور«ي  مجلهتر از یک سال پیش با  اسکندري کم. بیرون آمد

. بود پا کرده بهرچوب مواضع رسمی حزب جنجال بزرگی سخنانی بیرون از چابود و با  کرده
اي ساختگی با  مصاحبه 1358تیر  4به تاریخ  31شماره ارگان حزب در » مردم«روزنامه 

آمده بود » تهران مصور«چه در  ایرج اسکندري منتشر کرد که در آن سخنانی خالف آن
ند و او چندي هاي حزبی کنار گذاشت ي سمت اسکندري را در عمل از همه .شد گفته می

https://shivaf.blogspot.se/2012/03/blog-post.html
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-031.pdf
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ي مرکزي  براي همیشه از ایران رفت، اما در عضویت کمیته ،پس از آن فریاد کیانوري
 .حزب باقی ماند

 
 59خرداد 

در اتاق دیگري در انتهاي راهرو . مشغول کار بودم» دنیا«ي  در اتاق هیئت تحریریه
ناگهان صداي فریاد . ي مرکزي حزب جریان داشت ي هیئت دبیران کمیته جلسه

 :ه گوش رسیدرعدآساي کیانوري از پشت درهاي بسته ب
پرسید؟ بروید از  از من چرا می! پرسید؟ بروید از خمینی بپرسید از من چرا می -

 !خمینی بپرسید
ي مرکزي و سردبیر  بعدي هیئت سیاسی کمیته ، عضورفعت محمدزاده(اخگر 

توانم  تنها اکنون می. سرش را بلند کرد و نگاهی پر معنی به من انداخت) ي دنیا مجله
بینی با رفقاي رهبري  می«خواند که  ی مرا به شهادت میگوی. را بفهمممعنی نگاه او 

زند؟ هر جا که در سیاست جانبداري از  طور توي دهنشان می هکند و چ چگونه رفتار می
 »!گوید بروید از خود او بپرسید خورد، می خمینی به تناقض بر می

دي تمی، مهطبري، هدایت حا» دنیا«ي بعد هیئت تحریریه  ي هفته در جلسه
چند نفر . کیهان، اخگر، حمید صفري، ملکه محمدي، من و یک نفر دیگر حضور داشتیم

در  ي هبعد او آمد و هنگامی که از آستاندقایقی . همه منتظر کیانوري بودند. بودند نیامده
 :چشمش به صفري افتاد، گفت

شما که آن  -: و خطاب به طبري ادامه داد... کار دیگري دارم. آیم نه، من نمی -
 .و رفت... ل را به رفقا بگوییدیهفته بودید، خودتان مسا

 .ل سیاسی روز را برایمان تشریح کردیطبري مسا
*** 

ي جمهوري  الدین داغلی نویسنده ي انقالب ایران از سیف داستان کوتاهی درباره
: اش نوشتم حهآذربایجان شوروي به فارسی ترجمه کردم و براي توصیف آن در سرلو

خوش و . »نویسند ي ما می دوستان انقالب ما درباره. ي هنر جهان ینهانقالب ایران در آی«
او داستان را . به اخگر دادم» دنیا«کاري خود داستان را براي چاپ در  خرم از شیرین

 :سرانجام گفت. هاي مشتاق و پرسان من در سکوت به فکر فرو رفت خواند و در برابر نگاه
 .بر بده رفیق طبري مسئول مجله هم آن را بخواند و نظر بدهدب. دانم من نمی -

آمد و در » دنیا«پس از ساعتی او به اتاق . در جا داستان را به اتاق طبري بردم
 :حضور اخگر و همکار دیگرمان گفت
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. ي تو نبود، این داستان حتی ارزش خواندن هم نداشت اگر به لطف ترجمه -
ها را از نزدیک  ي این آدم وبیش همه ایم و کم جاها بودهر آنهاي طوالنی د دانی، ما سال یم

تمام نظام . بازهاست ا، آن سه جمهوري قفقاز، معدن دزدها و حقهج آن. می شناسیم
ها هم با  الح نویسندهاصط این به. گردد دزدي و رشوه می جا با دولتی و اداري آن

قهرمان کار «و حتی » ي خلق نویسنده«ها یک عنوان  بازي و دادن انواع رشوه پارتی
ي خودشان به دیگران نان  خورند، و به نوبه خرند و بعد نان آن را می می» سوسیالیستی

ها به اسم  دهند که مطلب بنویسند و بعد این مثالً به کسانی پول می. دهند قرض می
پول کنند،  تشر مینر سطر از مطلبی که مو چون براي ه. کنند خودشان چاپ می

جا هم از  این. نویسند می» وجبی«اصطالح  دهند و به جا کش می د، مطلب را بیگیرن می
به ایران برگشتیم و » ي کهف عقده«روشنی پیداست که مثل ما که با  خود داستان به

هاي طوالنی غیبتمان نداشتیم، آقاي  جا در طول سال هیچ درکی از سیر تحوالت این
ایران ندارد و داستان را از روي بخار معده  داغلی هم درکی از اوضاع و احوال امروز

 ... کنند ها از این کارها زیاد می آن. است نوشته
هاي طبري را گوش دادم، بی آن که بفهمم، و  با دهانی باز و لبخندي ابلهانه حرف

ي آن هدر  همزمان به فکر یافتن جایی دیگر براي چاپ داستان بودم تا زحمت ترجمه
 .بود که به مفهوم سخنان طبري پی بردمها دیرتر  سال. نرود

 
 1359تیر  21

 ي براندازي حکومت در ارتباط با پایگاه هوایی در مطبوعات اعالم شد که یک شبکه
اي به دفاتر  جانبه سه روز بعد یورش همه. اند نوژه کشف شده و اعضاي آن دستگیر شده

ي براندازي و حمله به  ظاهر ارتباطی میان کشف شبکه ها آغاز شد به حزب در شهرستان
 .اما سه هفته بعد کیانوري این ارتباط را توضیح داد، دفاتر حزب وجود نداشت

 
 1359تیر  29

 :نوشت امروز می» نامه مردم«
 

م کنید«  توجه کنید و اقدا
شه پردامنه گوشه ک نق  اي از ی

هاي سپاه  اند در درون برخی از گروه عوامل ضد انقالب که توانسته
نام سپاه و  کوشند به انقالب رخنه کنند، می هاي  پاسداران و بعضی کمیته

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-287.pdf
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داري به  حمالت دامنه ها  کمیته انقالب و با استفاده از لباس و امکانات آن
مراکز حزب هاي ضد امریکایی،  ها، نمایشگاه فروشی نهادهاي سیاسی، کتاب

 ».هاي هوادار انقالب ایران ترتیب دهند توده ایران، و سایر سازمان 
 

 1359تیر  30
نفري پس از حمله به دفتر جبهه ملی و تسخیر آن، اکنون  50 -60ي  یک عده

. حزب براي حفاظت از دفتر، از شهربانی کمک خواست. آمدند سوي دفتر حزب می به
مهاجمان . قرار یافتندتاسر مقابل در دفتر و کنار دیوار چند پاسبان و یک افسر شهربانی د

مرگ بر « ،»اهللا اهللا، رهبر فقط روح حزب فقط حزب«: دادند از راه رسیدند و شعار می
اي از جوانان حزبی در وسط  عده... »ي جاسوسی نابود باید گردد این النه«، »شوروي

از . ورود مهاجمان به دفتر شوند خواستند مانع بودند و می خیابان مقابل دفتر جمع شده
صداها . »فقط شعار ضد امریکایی بدهید«و » درگیر نشوید«بود که  دفتر رهنمود رسیده

افسر شهربانی در چند قدمی . رسید گوش می در هم آمیخته بود و هیاهوي نامفهومی به
صدر تماس  یس جمهوري بنییگفتند که با دفتر ر می. زد سیم حرف می من با بی

. وردندآ تر فشار می بودند و هر لحظه بیش مهاجمان به نزدیکی دیوار رسیده. است تهگرف
 :رسید گوش نمی اما صداي مخاطبش بهشنیدم،  هاي افسر شهربانی را می فحر

 .گوشم جلوشان را بگیریم یا نه؟ به -
- ... 
 .گوشم فرمایید از ورودشان ممانعت بکنیم یا نه؟ به دستور می -
- ... 
 .گوشم به... روند دارند از دیوار باال می -

. ها و افسر فرماندهشان بی هیچ دخالتی دور شدند و رفتند و لحظاتی بعد پاسبان
در نزدیکی من با » عبدي«رفیق دیگرم . »!مرگ بر امریکا«: زدم با تمام نیرو فریاد می
دایش بود و ص هاي گردنش بیرون زده کرده و در حالی که رگ صورتی سرخ و عرق

مرگ «، »!مرگ بر امریکا«: زد وبیش چسبیده به گوش مخاطبش فریاد می بود، کم گرفته
اي  که جوان آراستهمخاطب او . بود که اشکش نیز سرازیر شود چیزي نمانده. »بر امریکا

 :بود و شباهتی به دیگر مهاجمان نداشت، پوزخندي زد و آرام و خونسرد گفت
 ...بینی این دفتر را دیگر نمی -
 :کرد بود و تکرار می چسباندهبه گوش او همچنان دهانش را » عبدي«
 !مرگ بر امریکا! مرگ بر امریکا -
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کردن سالح دار زدند و در گوري جمعی  را به جرم پنهان» عبدي«شت سال بعد ه
 .انداختند

 کار کنیم؟ هچ -: سویم آمد و پرسید رفیق جوانی به
شوید و سعی کنید منحرفشان  شان قاطی. خورد میها  شما به آني  قیافه -: گفتم

 .کنید
 :گفت. است دقایقی بعد او را دیدم که در کناري ایستاده

ي  از قبل برنامه. دهند به حرف من گوش نمی. اي نداشت سعی کردم، ولی فایده -
 .ددانن کار خود را می

ي دوم  ي طبقه چند تن از مهاجمان که روي دوش دیگران خود را به پنجره
در داخل دفتر گویا کیانوري . بودند، آن را شکستند و به درون دفتر رخنه کردند رسانده

. بودند حجري و باقرزاده هم گویا مانده. ي مهاجمان مذاکره کند بود تا با سردسته مانده
هاي پالستیکی را که براي گرفتن  سکهها  یکی از آن .ي سوم رسیدند مهاجمان به طبقه

 :ردیم از پنجره نشان داد و فریاد زدب به کار میناهار در دفتر 
 !کردند جا قمار می این! ببینید -

 :بودند نشان داد و فریاد زد هاي کاغذي را که با دستگاه خرد شده دیگري رشته
 !اند ی را نابود کردهساسناد جاسو -

» پرسش و پاسخ«کاش میکروفونی را که تازه براي ضبط  کردم که اي با خود فکر
کردم که پلیس کنار برود و اینان به  اما هیچ فکر نمی. داشتم جا بر می بودیم از آن خریده

 .این سادگی بتوانند دفتر را تسخیر کنند
در همان هنگام به دفتر سازمان جوانان توده در خیابان نصرت نیز حمله کردند، 

ی از جوانان را چاقو زدند و فهرست کامل اسامی بخش دانشجویی سازمان جوانان را یک
 .در جاسازي پشتی یک مبل پیدا کردند و با خود بردند

 
 1359 امرداد 1
هاي وابسته  افغانی«یالت ادعا کرد که با عکس و تفص 290شماره در  »نامه مردم«
). ي آخر عکس در صفحه( اند در حمله به دفتر حزب دست داشته» هاي امریکایی به گروه

 ].نایاب است تیر منتشر شد، 31و  30که در  »نامه مردم« 289و  288 هاي شماره[
ي سازمان  روي دفتر به یغما رفته روبه يدر مسجدغفاري،  چند روز بعد هادي

 :جوانان توده سخنرانی کرد و گفت

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-290.pdf
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کند، از دفتر سازمان جوانان توده  این وسایل صوتی که صداي مرا پخش می -
 .است مصادره شده

 
 1359مرداد ا 5
حزب  هر دو حمله به دفتر  یاصل ي سردسته ،يغفار يکه هاد نوشت» نامه مردم«

تا کنون  ما«  :است ها گفته حمله نیا حیتوض در  توده بوده و جوانان و دفتر سازمان 
 نیا ما بر  میتصم... میآور یدر م يباز ستیبعد فاش به نیاز ا یول میاوردیدر ن يباز ستیفاش

ها،  حزب نیاز ا یکی... میریرا بگ(!) از خط امام  ریغ يها دفاتر و سازمان است که تمام 
. فتندگر... و دفترشان را ختندیر(!)   البته بعد از صحبت من، مردم . توده بود فیکث حزب 

  .»است ییمال  يکتاتوریبدانند حاال د
 

 1359امرداد  11
جاي دفتر حزب اکنون هر  به که» پرسش و پاسخ«ي  ي جلسه کیانوري در حاشیه

ي علل حمله  در پاسخ رفیقی که درباره  شد، ي یکی از اعضاي حزب برگزار می بار در خانه
 :پرسید، از جمله گفت به دفتر حزب می

ها حق دارند که از ما وحشت  ها تبلیغات منفی دشمن، این به دلیل سال -
ي مهمی مثل  توانیم شبکه بینند ما می وقتی که می. باشند و به ما اعتماد نکنند داشته
افتند و به  ي نوژه را بشناسیم و خبر بدهیم، از قدرت و امکانات ما به وحشت می شبکه

هاي ما را محدود  ي فعالیت افتند که دامنه فکر میاندرکاران به  تحریک بعضی از دست
در جریان افشاي همین کودتاي نوژه، ما مجبور شدیم دو نفر از رفقاي ارزنده را . کنند

وردند و آ مدام فشار می. گوییم ما راست میقربانی کنیم و لو بدهیم تا باور کنند که 
این دو رفیق را هم گرفتند و . دانید شما کجاست و از کجا می گفتند منبع اطالعات می

 1.اند یکی را هنوز آزاد نکرده
*** 

به من . بود زبان خواستار مصاحبه با کیانوري شده یک خبرنگار خارجی انگلیسی
اي  نژاد، یکی از افسران توده ي هوشنگ قربان گفتند که براي ضبط مصاحبه به خانه

نژاد، و یک  رجی، باقرزاده، قربانجا گذشته از کیانوري و خبرنگار خا در آن. قدیمی بروم

                                                
سیري از مبارزات «با عنوان ) ناخدا انور(آقاي حمید احمدي ي  مشروح این ماجرا در کتابچه - ۱

 .1367انتشارات حزب دموکراتیک مردم ایران، اردیبهشت . است آمده» حزبی با اپورتونیسم منحط درون

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-293.pdf
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مترجم گویا هوادار سازمان مجاهدین خلق بود که خبرنگار . مترجم هم حضور داشتند
ي مواضع حزب در برابر حاکمیت پس از  خبرنگار درباره. کرد خارجی را همراهی می

 :کیانوري پاسخ داد. پرسید ي دفتر حزب می مصادره
و متأسف هستیم و اعتراض خودمان را هم اعالم البته ما از این موضوع ناراحت  -

پارچه در قبال ما این  طور یک دانیم که موضع تمامی حاکمیت به اما ما می. ایم کرده
تحریکات  گونه جا دست به این جا و آن هایی این نیست که ما را سرکوب کنند، بلکه گروه

در موضع ما در برابر  ها نیروي عمده نیستند و این کارهایشان تغییري زنند و آن می
چه براي ما عمده است و اهمیت  کند، زیرا آن انقالب و رهبري امام خمینی ایجاد نمی

و تا زمانی که حاکمیت پریالیستی انقالب و خط امام است، ي ضد ام درجه اول دارد جنبه
ا ها و حتی آزادي خود م اي از آزادي رود، حتی اگر پاره طور کلی در این سمت پیش می به

 .ما همچنان از آن پشتیبانی خواهیم کرد  را محدود کند،
در همان اوایل مصاحبه، خبرنگار و کیانوري هر دو به این نتیجه رسیدند که 
مترجم در زیر و بم مسایل وارد نیست، و به زبان آلمانی و بدون مترجم مصاحبه را ادامه 

. ترجم را تا وسط شهر برسانمقرار شد که من خبرنگار و م وگو پس از پایان گفت. دادند
 :در طول راه خبرنگار از من پرسید

 کند؟ آیا آقاي کیانوري در شهر با محافظ مسلح رفت و آمد می -
 چرا باید با محافظ رفت و آمد کند؟! نه -: با تعجب و خنده گفتم -
هایی که دفتر حزب را تسخیر  کند؟ همان یعنی او هیچ احساس خطري نمی -

 .نند او را هم بربایندتوا کردند می
ها و چنددستگی حاکمیت بهره  شماري هستند که از آشفتگی ي انگشت ها عده آن -

وگرنه ما دشمن حاکمیت و انقالب نیستیم که . زنند برند و دست به این کارها می می
 .بخواهند دبیر اولمان را در خیابان دستگیر کنند

 او حتی محافظ معمولی غیر مسلح هم ندارد؟ -
 .فقط یک راننده دارد، آن هم براي این که رانندگی بلد نیست! به هیچ وجه -

او  کیانوري بی اطالع ه هنگام همراهیچند نفر حکایت کردند که ب ها بعد سال
تیر  ها همواره یک هفت کسی نوشت که خود کیانوري تا مدت. اند پنهانی اسلحه داشته

 شرقیبلد بود و در آلمان  رانندگی کوچک در جیب داشت، و رفیقی نوشت که کیانوري
 .اتوموبیل شخصی داشت

*** 
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که کیانوري  ]1395، مهر 38شماره » اندیشه پویا«ي  نشریه[ ها دیرتر خواندم سال
 ،ي مخفی حزب انقالب قبوالنده که او و تیمی از شبکه کل اهللا قدوسی دادستان یتبه آ

ي کودتاي نوژه بوده و گیر نیافتاده و اکنون قصد  یک ساواکی سابق را که عضوي از شبکه
دارد در نماز جمعه بمب بگذارد، دستگیر و بازجویی کنند، و اطالعاتش را به دادستانی 

اند و  انه که بازجویان دادستانی انقالب در کار خود ناشیانقالب بدهند، با این به
 !ان اطالعات الزم را بیرون بکشندتوانند از دستگیرشدگ نمی

که از » موازي«هاي امنیتی  در روز موعود و پس از دستگیري آن ساواکی، گروه
. هاي کیانوري بر هم ریخت ه نقشهند و همدششنوي نداشتند وارد عمل  حرفقدوسی 
، که در ها تن دیگر از حزبی ي مخفی حزب و چند هدي پرتوي مسئول شبکهمحمدم
 ، اماماندپرتوي سه ماه در زندان . دستگیر شدند ي فراوان هم داشتند، شان اسلحه ماشین

ند و یدا نکردپ حزب ي مخفی بعد از بیرون آمدن جانشینی براي او براي مسئولیت شبکه
او در آن هنگام گذشته   ي خود پرتوي، به گفته. نددگماربار دیگر او را به همان مسئولیت 

ها ارتباط داشت و اطالعات نظامی به  هم با شوروي ي مخفی حزب،  از مسئولیت شبکه
هیچ سروصدایی از . بود و هم با افسران ارشد ارتش ایران ارتباط داشت ها منتقل کرده آن
 ي پشت پرده یک نکته. ر ماندیمخب در درون حزب شنیده نشد و ما همه بی ن ماجراهاای

در کار نصب وسایل  ،پیش از انقالب ،آن بود که آن ساواکی ها دیرتر فاش شد که سال
ها بسیار عالقمند بودند که  ، و شورويهشنود در سفارت شوروي در تهران دست داشت

 .چند و چون آن وسایل شنود را کشف کنند
 

 1359مهر 
هاي  ها تاریکی محض در خیابان به تهران، شبي هواپیماهاي عراقی  پس از حمله

توقیف شد، به این » نامه مردم«ماه مهر 30 روز در. ها حاکم بود خالی از مردم و ماشین
اما در حزب گفته . است ي جنگ اسرار نظامی را فاش کرده درباره یهای بهانه که در مقاله

بود اما هنوز  که چند ماه پیش از وزارت امور خارجه خلع شده ،زاده شد که صادق قطب می
ي پیشین  هاي امریکایی را که درسفارتخانه خواهد گروگان می ،بود امور خارجهي  کاره همه

روصدا خواهدکسی مزاحمش نباشد و س آن کشور در تهران گرفتار بودند آزاد کند، و می
 .دم توقیف شودنکند، و از همین رو ترتیبی داده تا نامه مر
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 1359آبان 
اي که  خامنهعلی گویا با پادرمیانی » نامه مردم«آبان  14پس از دو هفته، در 

 پیغام يرکیانو بود و از ن شاه به دیدارش رفتهسلولی سابق او در زما هوشنگ اسدي هم
ي تلویزیونی سخنان  زاده در یک مناظره آبان صادق قطب 15در . منتشر شدبود،  رسانده

آبان  17در . داري در انتقاد از سازمان تلویزیون و برخی امور دیگر بر زبان آورد نیش
گذارانش بود و مدت  که او یکی از بنیان» والعصر«ي  زاده بازداشت شد و روزنامه قطب

شد که حزب اسنادي در  درون حزب گفته می. شد گذشت، توقیف می از انتشار آن میک
 .است زاده به مقامات دولتی داده افشاي قطب

*** 
 :گفت شادمان می ي حزبی رفیق جوانی در حوزه

یک کم دیگر جاي ! دیگر چیزي نمانده! زاده چربید به قطب زور ما! جانمی جان -
گوییم  بعدش هم شوروي را می... چیزي،  –پایمان را سفت کنیم، بعد یک کودتایی 

 !به به... بیاید، مثل افغانستان
*** 

 .ي او والعصر دیگر منتشر نشد زاده پس از دو روز آزاد شد، اما روزنامه قطب
 

 1359آذر 
ي تقویم  واحی حزبی تهران رویدادهاي مهم تاریخی را براي تهیهاعضاي یکی از ن
ي تبلیغات کل حزب رویدادها را  ي شعبه سپس در جلسه. بودند حزب استخراج کرده

ها را معین  بندي آن کردیم و ترتیب توالی و عبارت یک بررسی و انتخاب می یک
ي تبلیغات کل  اون شعبهمع مهرداد فرجاد. به تاریخ تولد استالین رسیدیم. کردیم می

 :گفت حزب
 ...و 20ي  این را حذفش کنیم؛ بعد از آن ماجراهاي کنگره -

 .ي حیثیت شد هاي اخیر اعاده ولی گویا در سال -: من گفتم
این روزهاي دینی و این میالد و . بپرسم) کیانوري(باید از کیا  -: باقرزاده گفت

 .باید توي تقویممان بنویسیم یا نهدانم که آیا  مبعث و وفات و غیره را هم نمی
مان  داریم توي تقویم ها، ي گروه ذکر روزهاي تاریخی همهخب، با : رفیقی گفت

 !کنیم درست می» جبهه متحد خلق«
 :ي بعدي باقرزاده گفت در جلسه

 .کیا گفت که تولد استالین و مراسم مذهبی را هم توي تقویم بنویسیم -

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_2-363.pdf
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ي  کوهی سند و عکس و تفصیالت دربارهمطبوعات شوروي ، هشت سال بعد
 .ي استالین منتشر کردند دهنده مانند و تکان هاي بی جنایت
 

 1359دي  30
سوي  ي امریکا در تهران، آزاد شدند و به خانه هاي امریکایی، کارکنان سفارت گروگان

ارتباط با پشت پرده زد و بندهایی میان مقامات ایرانی و امریکایی در . امریکا پرواز کردند
ها  بود که سرو صداي آن به سخنرانی انتخابات ریاست جمهوري امریکا صورت گرفته

بود که  شد که حزب ما فشار آورده گفته می. مجلس شورا و نماز جمعه و غیره هم کشید
کم هنگامی آزاد کنند که به سود جیمی کارتر تمام شود، زیرا شوروي  ها را دست گروگان

طلب روي کار  ي جنگ»بازها«خواه امریکا و  د که حزب جمهوريروشنی مایل نبو به
بیایند و عالقمند بود که حاکمیت حزب دموکرات ادامه یابد، اما مقامات ایران درست به 

اي فروختند که رونالد ریگان روي کار  ها را به گونه عکس عمل کردند و آزادي گروگان
 .بیاید

 
 1359بهمن 

و موافق نبود » باال«ي حزبی رفیقی با یک رهنمود رسیده از  ي حوزه در جلسه
 :داد رفیق دیگري درسش می

دانید حزب یعنی چی؟ کار حزبی چگونه است؟ مرکزیت  شما هیچ می! رفیق -
آید،  ست؟ این دیگر بر ما مسلم است که رهنمودي که از باال می دموکراتیک به چه معنی
باید با جان و دل به دنبال اجراي . االجراست ست؛ الزم ن نظامیمقدس است، مثل فرما

، رهبري حزب طراز نوین !دیگر ایراد گرفتن چه معنی دارد؟ آن باال، رفیق. آن رفت
. ي حزب آن باال نشسته کننده مغز متفکر هدایت! شوخی که نیست. ي کارگر است طبقه

گویند یعنی  خرد جمعی که می. بینند دانند و همه چیز را می جا رفقا همه چیز را می آن
گیرند، و بعد رهنمود  رفقا تصمیم میشود،  ي اطالعات آن باال جمع می هیعنی هم! همین

اي بود که براي ما روشن نبود، باید حتم بدانیم که  اگر زمانی نکته. کنند الزم را صادر می
خودشان همه چیز  .ل آگاهندیي مسا اشکال از خود ماست، وگرنه رفقاي رهبري بر همه

باید فکر کنیم که که بی گمان علتی دارد که رفقاي رهبري فالن تصمیم را . دانند را می
ها این طور  اصالً خیلی وقت. اند و این علت را ممکن است الزم نباشد که ما بدانیم گرفته

 .آید که ما الزم نیست خیلی چیزها را بدانیم پیش می
*** 
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محمد مهندس و . مهندس منوچهر د  حزبی غرب تهران، ي دو تن از مسئوالن ناحیه
سازمانی و فهرست اسامی اعضا، چارت تشکیالتی و اسناد  با مقدار زیادي اسناد درون. خ
دفتر محل  یک آنان. شده از ساواك در روزهاي انقالب، دستگیر شدند غنیمت گرفته به

این شعبه زیر پوشش شرکت  بود و ي تشکیالت تهران واگذار شده داشتند که به شعبه کار
گیري آن دو، تشکیالت پس از دست. کرد در آن کار می ،مهندسین مشاور متعلق به آن دو

و دفتر لورفته را به من دادند تا تبدیلش   تهران از آن دفتر به جاي دیگري منتقل شد،
جوانان با . بیکیانوري و دیگر نوارهاي حز» پرسش و پاسخ«کنم به مرکز تکثیر نوارهاي 

جا کار  یم و تا بیش از یک سال بعد در آنگذاشت» صدا«این دفتر را نام  همکار تکثیر نوار
 .کردیم می

 
 1359اسفند 

سیونرهاي کلیساي مسیحی انگلیسی که به اتهام جاسوسی در اصفهان دستگیر یم
 .بودند، آزاد شدند شده

*** 
را با همراهی یک » عاتاطال«ي  متعلق به مؤسسه» جوانان امروز«ي  سردبیر مجله

ي  نهدر میا. عکاس از خودشان به منزل سیاوش کسرایی بردم تا با کیانوري مصاحبه کند
 :گفت» جوانان امروز«بحث، سردبیر 

اید، یا شاید من دارم به عقاید شما نزدیک  کنم که شما مسلمان شده فکر می -
 !شوم می

 
 1360فروردین 

بین  در این اسناد روحانیان به سه گروه روشن .منتشر شداسناد پلنوم هفدهم حزب 
در همان زمان . شدند تقسیم می) قشري(نظر  بین، و تنگ ، واقع)به سرکردگی خمینی(

هاي سیاسی  ي فعالیت احزاب و گروه دادستانی کل انقالب درباره اي ماده ي ده اطالعیه
هاي خود را  سالح شد که ها خواسته می در این اطالعیه از احزاب و گروه. منتشر شد

 .ي قهرآمیز با حاکمیت بردارند تحویل دهند و دست از مبارزه
 

 1360اردیبهشت 
 .پیام شادباش حزب به مناسبت زادروز خمینی منتشر شد

*** 
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با شرکت طبري، عبدالحسین آگاهی، » دنیا«ي  ي هیئت تحریریه در جلسه
من، و چند   ، ژیال سیاسی،)رفعت محمدزاده(اهللا حاتمی، کیانوري، مسعود اخگر  هدایت

 :تن دیگر، طبري گفت
 .کنند ل روز را براي رفقا تشریح مییحاال رفیقمان کیا مسا -

 :کنان گفت کیانوري پرخاش
 !من هیچ بحثی ندارم! نخیر -

 .اي گفت ناگزیر خود شمه طبري به
*** 

» دنیا«ي  سردبیر مجله ،دبیر اول سازمان جوانان توده از اخگر ،کیومرث زرشناس
 :پرسید

» دنیا«اي در  هیچ نوشته) »نامه مردم«سردبیر (راستی، چرا از منوچهر بهزادي  -
 کنید؟ منتشر نمی

 .دهد اي به ما نمی براي این که هیچ نوشته -: اخگر پاسخ داد
به عنوان » دنیا« ي از این که مجله ناراحت است. دانم چه مرگش است ن میم -

باید با او . نیست» نامه مردم«آید، اما زیر نظر او به عنوان سردبیر  در می» مضمیمه مرد«
 .صحبت کنم

*** 
 :ي تلویزیونی گفت ي مناظره طبري پس از ضبط دومین جلسه

کنندگان در مناظره در قطب  یکی از شرکت(االسالم مصباح  این آقاي حجۀ -
چیزي . خیلی گرم دست داد. خیلی گرم و دوستانه با من برخورد کرد) مخالف طبري

 !بود روبوسی کند نمانده
*** 

 27و  26با شرکت طبري روزهاي » مناظره فلسفی«نخستین و دومین بخش 
 .اردیبهشت از تلویزیون پخش شد

 
 1360خرداد 

ي مباحث سیاسی با  ي تلویزیونی در زمینه در چهارم خرداد نخستین مناظره
ي فلسفی  پانزدهم خرداد بخش سوم مناظره روز. شرکت کیانوري از تلویزیون پخش شد

 .از تلویزیون پخش شد» تضاد«ي  با شرکت طبري در زمینه
*** 
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توطئه خزنده علیه مبانی اسالم و جمهوري «به اتهام » نامه مردم«خرداد  17در 
یس جمهوري ابوالحسن یمتعلق به ر» انقالب اسالمی«هاي  در کنار روزنامه» اسالمی

پس از . مهندس مهدي بازرگان توقیف شد» نهضت آزادي«متعلق به  »میزان«صدر و  بنی
تا سال بعد نیز هر بار به » دنیا«اما مطالب . نیز متوقف شد» دنیا«ي  یک ماه انتشار مجله

 .ي انتشار نیافت دیگر هرگز اجازه» نامه مردم« .شد منتشر میصورت کتابی مستقل 
*** 

شود  مگر می !رفقا که خیلی آسان است،ر درك این مطلب آخ...  -: کیانوري گفت
را توقیف نکنند؟ اگر این کار » نامه مردم«توقیف کنند و را » میزان«و » انقالب اسالمی«

نشریات ! اند ها کمونیست شده این! آي«کنند که  را بکنند که همه چوب تکفیر را بلند می
ما توقیف آن ... »!گذارند ها را آزاد می ي کمونیست کنند و نشریه ها را توقیف می مسلمان

. توانیم بکنیم کنیم و همین است که اعتراض پر سر و صدا نمی دو تا را مثبت ارزیابی می
تا بعد ببینیم اوضاع به کدام کنیم،  نتشار مطالبمان استفاده میهاي دیگر براي ا فعالً از راه
 .رود سمت می

*** 
اد و هواداران آن از یک سو خرداد سازمان مجاهدین خلق اعالم جنگ د 30در روز 

اي به  هاي خونین و گسترده ها درگیري و پاسداران و بسیجیان از سوي دیگر در خیابان
 .راه انداختند

 
 1360تیر 
صدر براي ریاست  تیر حکم مجلس شورا بر عدم کفایت ابوالحسن بنی 1روز 

جمهوري برکنار طور رسمی از ریاست  صدر به جمهوري به امضاي خمینی رسید و بنی
 .شد

*** 
ي فلسفی در  ن هنگام ضبط مناظرهیان خلق ایرافرخ نگهدار از سازمان فدای

 :طبري در راه بازگشت از مناظره تعریف کرد. تودیوي تلویزیون دچار حالت تهوع شداس
او را قطع کنند و از هاي مربوط به بد شدن حال  هر قدر اصرار کردیم که صحبت -
ها پیش  ساعت. طفلک هیچ به فکر سالمت خودش نیست. بار نرفتند زیرند، داررفیلم ب

ي فلسفه کار کردم؛ شب نخوابیده بود و صبحانه و ناهار هم  من بود و با او در زمینه
 .بود نخورده
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بود و به حزب  یان جدا شدهیسی که از سازمان فداییاهللا ر شمتچهار سال بعد به ح
 :بود برخوردم و پرسیدم پیوسته
 بودي؟ ت هست که تو هم با نگهدار به استودیوي تلویزیون آمدهیاد -

تر و باسوادتر از  افراد الیق. بود هیچ انتخاب درستی نشده -: او حرفم را برید و گفت
طور شد  دانم چه اما نمی. همان فلسفه بودت، دانس چیزي که او نمی. ان بودنداو در سازم

 .هم خورد شرکت کند و بعد هم حالش به ي فلسفی که ناگهان قرار شد او در مناظره
 

 1360تیر  6
 ي ناخدا افضلی فرمانده نیروي دریایی را توي روزنامه خواندي؟ مصاحبه

 طور مگر؟ نه، چه -
سال گذشته  50در « هاز جمله گفت. هاي بوداري زده حرف! ست خیلی عالی -
نشریات حزب را زیاد خوانده غلط نکنم، . »اند به ایران آورده ها همیشه استبداد را لیبرال

 .را یاد گرفته» برالیل«که 
 .باشیم گمان باید سازمان نظامی هم داشته طور باشد، پس ما بی اگر این -
 

 1360تیر  7
نفر از  70در دفتر حزب جمهوري اسالمی منفجر شد و بیش از  يبمب نیرومند

 .سران آن حزب و دیگران کشته شدند
*** 

دست آمده و  اسناد به(» اسناد النه جاسوسی«هاي  بي کتا همه -: اخگر گفت
را ) به سفارت امریکا در تهران دانشجویان بازیافته از کاغذهاي خردشده در هنگام حمله

کنند، براي من  منتشر می) امریکا تتسخیرکنندگان سفار(» دانشجویان خط امام«که 
که مربوط به مطالبی  ي ها را بخوان و زیر همه خودت آن -: و چندي بعد گفت –. بخر

 .خط بکش و عالمت بزنست،  حزب ما یا شوروي
ها را به چه کسی  و نمی دانم که آن ماندند ي او نمی ها هرگز در خانه این کتاب

یات شکست تجاوز نظامی ي جزی که درباره» عملیات نور سبز«ویژه به کتاب  او به. داد می
ي  وعدههاي طبس بود و همان دانشجویان  در بیابان )ي عقاب عملیات پنجه( امریکا

سراغ آن را از  ،بود و از چندي پیش از انتشار کتاب عالقمند شده بودند، انتشارش را داده
سرعت جمعش  هو در آن صورت ب(یادم نیست که آن کتاب منتشر شد  .گرفت من می
 .دمنتشر ش» ي فیل اقی بر سورهمصد: طبس«ده سال بعد کتاب . یا نه) کردند؟
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هر . جا دام گذاشتند روز پاسداران به دفتر انتشارات حزب ریختند و در آنبامداد ام

عضو  پورهرمزانمحمد . جا نگه داشتند ما را تا شب آن. کس که وارد دفتر شد، گیر افتاد
ي انتشارات کل، و مترجم نامدار آثار لنین به  ي مرکزي حزب، مسئول شعبه کمیته
ي ما را که نزدیک به پانزده نفر بودیم در یک اتاق جمع کردند  همه. بود جا آن هم فارسی

، و شاید ها گشتند و پس از آن که همه جاي ساختمان را بازرسی کردند و دنبال جاسازي
پورهرمزان . یک ما را براي بازجویی فراخواندند گذاشتند، یک یی کاروسایل شنود در جاها

 :به دو پاسداري که مراقب جمع ما بودند گفت
 دانید که من از افسران قیام خراسان هستم؟ هیچ می -

. ست چگونه چیزي» قیام خراسان«ها هیچ تصوري نداشتند از این که  آن
 :ها گفت یکی از آن .پورهرمزان در چند جمله برایشان تعریف کرد

 کردیم، تو کجا بودي؟ ها انقالب می پس وقتی که ما داشتیم توي خیابان -
 :اي مکث گفت پس از لحظه. پورهرمزان غافلگیر و پکر شد

 .بودند غیابی به اعدام محکومم کرده -
و بعد به اسالم و کفر  خواستند بحث را به مسائل مربوط به جاسوسی دو پاسدار می

 .اما پورهرمزان پشیمان شد و بحث را قطع کردبکشانند، 
از ما قول گرفتند که صبح . در ساعت هشت شب بازجویی از همه به پایان رسید

. جا حاضر شویم، و آزادمان کردند روز شنبه با دو قطعه عکس شخصی در همان
ی جاي نشانی خودش به پاسداران داد، یعن ي مرا به پورهرمزان با توافق من نشانی خانه

 )ملکه محمدي( دروغ اضافه کرد که با همسرش خانه بودیم، و به ظاهر ما هم که به این
بنابراین بی درنگ پس از خروج از دفتر . کنند اختالف دارند و جدا از هم زندگی می

جا را یاد بگیرد و با وضعیت داخل خانه آشنا  ي من رفتیم تا او راه آن انتشارات به خانه
 .وم بتواند درست جواب بدهدشود تا در صورت لز

صبح شنبه بنا به رهنمود حزب همه در دفتر انتشارات حضور یافتیم، به جز یک 
که در بازجویی پنجشنبه در تبانی با محمد زهرایی صاحب پیشین انتشارات نیل که  نفر

حزب ندارد، مترجم  بود که سر و کاري با کرد، گفته کار می او هم در دفتر انتشارات حزب
کس  هیچ. است ت و براي دنبال کردن کارهاي انتشار کتابش به دیدار زهرایی آمدهاس

آمده، بار » ساواما«گفتند از  اي که می نسبت آراسته جوانک به. بود عکس با خود نیاورده
معلوم نبود در . پاسداران محل را ترك کردند. دیگر نام و نشانی همه را پرسید و رفت
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انتشارات حزب تا چند ماه بعد . اند تمان چه کارهایی کردهطول روز گذشته در آن ساخ
 .در همان دفتر به کار خود ادامه داد

بانی کرد و روز شنبه ها دیرتر دانستم که آن شخص که با محمد زهرایی ت سال
ي مخفی حزب بود که آن روز با داستانی  محمدمهدي پرتوي مسئول شبکهنیامد، 

، مهر 38شماره » اندیشه پویا«ي  نشریه[ در آورده بودانگیز از دفتر انتشارات سر  غم
ي  ي یک خانه بر سر میزان اجاره بگومگویی داشت با کیانوري او روز پیش از آن. ]1395

دست اعضاي  ها و انتشارات حزب به بود که اعالمیه مخفی، و سپس پرتوي گله کرده
پورهرمزان و دفتر او را که  تو«بود  ي خود گفته رسد، و کیانوري با لحن ویژه مخفی نمی

نکند انتظار داري من راه بیافتم و . جا و این چیزها را از او بگیر برو به آن شناسی، می
ي  و چنین بود که مسئول شبکه» ي مخفی توزیع کنم؟ ي حزب را در شبکه اعالمیه

 .ترین دفترهاي حزب آمد مخفی حزب براي دریافت چند اعالمیه به یکی از علنی
و   آن شب پس از رها شدن از دفتر انتشارات حزب به همسرش تلفن زد، پرتوي

شده  اند و بسیاري اسناد و اشیاي تخلیه اش ریخته دانست که در غیاب او پاسداران به خانه
دانست، و از جمله یک کیف  ي آن را سنگین می اي را که کیانوري کرایه از آن خانه

ي  ضاي سازمان مخفی، و یک رادیوي ویژههاي تشکیالتی اع رنگ حاوي گزارش سیاه
در  سفارت شوروي درب .گ.ك نید شبارشین رییس دفتر نمایندگیایتبادل رمز را که ل

بودند که پرتوي  پاسداران خواسته .اند بود، با خود برده یک سال پیش به او داده تهران
. به کمیته برودپرتوي ناگزیر شد بار دیگر . ها به کمیته تلفن بزند براي پس گرفتن آن

دید  و با صالح با این همهاو  اما. رهایش کردند را به او پس دادند و پر از اسناد کیف
 .ي مخفی بازگشت به کار خود در مسئولیت شبکه بار دیگر  رهبران حزب

*** 
 آدرس تو را بدهد؟) پورهرمزان(چرا گذاشتی پوریک  -: کیانوري پرسید

براي کمک به یکی از بودم که  کاري کرده .نداشتمهیچ انتظار چنین پرسشی را 
پس از چند لحظه . با شگفتی خشکم زد .پنداشتم ي خود می اعضاي رهبري حزب وظیفه

 :کنان گفتم پته دادم و تته م را فروسکوت آب دهان
البد ... خواست آدرس خود را بدهد نمی... رفیق مهم... خب، رفیق باالي حزبی -

 ...علتی
 !ي دیگر بگیر یک خانه! ات را عوض کن زودتر خانههر چه  -

 »دهد؟ از کجا؟ کی به من مجرد خانه می  طور؟ چه«: در دل با خود گفتم
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چندي بعد دانستم که در همان هنگام تمامی ساختمان محل سکونت پورهرمزان 
ن زیر نظر مأمورا که آپارتمان چند تن دیگر از اعضاي رهبري حزب نیز در آن قرار داشت،

 .است دانسته و خود پورهرمزان نیز این را می امنیتی بوده
 

 1360تیر  15
المللی حزب کار  ي روابط بین دکتر فریبرز بقایی معروف به برزو را که در شعبه

زمان مسئول هواداران حزب در خارج، عضو سازمان ایالتی تهران و مسئول  کرد و هم می
ي مرکزي حزب بود، دستگیر  و مشاور کمیتهي حزبی شمال تشکیالت تهران، و عض ناحیه
ي او فهرست نام اعضا، چارت تشکیالتی، کلید رمز و برخی اسناد مهم  در خانه. کردند

ي محرمانه ا یک ماه بعد طبري تعریف کرد که او حامل نامه. دیگر به دست مأموران افتاد
ها  سال. است هو پر اهمیت از جانب مقامات افغانستان خطاب به رهبري حزب نیز بود

هاي فراوانی با هواداران حزب در  نگاري دیرتر خواندم که دکتر بقایی در آن هنگام نامه
یکی از این . است کرده شان می هندوستان داشته و براي ایجاد تشکیالت راهنمایی

زند و با دکتر بقایی در  بود تلفن می دانشجویان که براي دیدار با خانواده به تهران برگشته
بود به او  اي از این قبیل را که از هندوستان آورده گذارد تا نامه ابل مسجدي قرار میمق

محتواي . گیرند در محل قرار و پیش از رسیدن دکتر بقایی آن دانشجو را می. تحویل دهد
رفقاي کمیته مرکزي «: ، این بوداش»شهادتنامه«دکتر بقایی در ي خود  نامه، به گفته

ایران، از اطالعاتی که شما در مورد انقالب ایران و حکومت ایران به ما دادید خیلی 
هواداران  –. کنیم کزي حزب توده ایران را آرزو میي مر ممنون هستیم و موفقیت کمیته

ی این سپاسگزاري براي ي دکتر بقای به گفته. »در بنگلور] افغانستان[حزب پرچم 
 .فرستاد بود که او مرتب براي آن دانشجویان می» نامه مردم« ي روزنامه

 .ندي دکتر بقایی ریختند و او را گرفت وران به خانهمأم بود که همان شب
 

 1360رداد ام
را براي ) اکثریت(یان خلق یت نامزدهاي حزب ما و سازمان فدایوزارت کشور صالح
 .رد کرد ،اي مجلس شورا دوره شرکت در انتخابات میان

*** 
صدر و مسعور رجوي رهبر سازمان مجاهدین  یس جمهور سابق ابوالحسن بنییر

 .از کشور گریختند ،خلق ایران
*** 

https://issuu.com/zorba12/docs/witness_statement_of_fariborz_baghai_-_persian
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ي محمدرضا سعادتی از اعضاي مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران  نامه وصیت
به رابطی از ) جاسوس شوروي در ارتش ایران(ي سرلشکر مقربی  که هنگام دادن پرونده

 الجوردي در سپس با اتهامی دیگر به دست اسداهللابود و  دام افتاده سفارت شوروي به
نامه او رهبري سازمان مجاهدین را به  در این وصیت. انتشار یافتزندان اوین اعدام شد، 

ي او به  نامه د وصیتاي در تأیی تبلیغات گسترده ما خواند و حزب پیروي از خمینی فرا می
هاي  برگخود شاهد بودم که اعضاي سازمان جوانان توده براي توزیع  .راه انداخت

چنان که   گویا هاشمی رفسنجانی نیز، .کردند فشانی می ها جان ي او سر چهارراه وصیتنامه
 .اي پخش آن وصیتنامه بسیج کردي نیروي خود را بر آید، همه هایش بر می از روزنوشت

*** 
اد فرجاد و اصغر محبوب و ي تبلیغات کل حزب، باقرزاده براي مهرد در دفتر شعبه

پیش از انقالب، و در ي  ساله 25کرد که پس از آزادي از زندان  تعریف می من و عزت
همراه با دیگر به دعوت حزب برادر، حزب کمونیست اتحاد شوروي،  1358تابستان 

جا  آن هاي گاه و در استراحت رفتند اي آزادشده از زندان به آن کشور افسران توده
او . شکی کردند، و همه گونه رسیدگی کردندهاي کامل پز ند، آنان را معاینهاستراحت کرد

داد و از خاطرات شیرین خود  بودند به ما نشان می هایی را که در شوروي گرفته عکس
داد و خواهش کرد که به عکاسی ببرد و یک  ها را به عزت فیلم آن عکسسپس . گفت می

اما . فتر رفتفیلم را برداشت و کمی بعد از د عزت. ها برایش چاپ کند آنکپی دیگر از 
ي محل بر سرش  بود که پاسداران کمیته از دفتر دور نشده رسیصد مت نزدیک هنوز

 .، تفتیش بدنی کردند، فیلم را از او گرفتند، و رهایش کردندریختند
*** 

در پاسخ رفیقی که علت توقیف  »پرسش و پاسخ«ي  ي جلسه کیانوري در حاشیه
 :گفتپرسید،  فشار به حزب را می اعمال و دستگیري چند نفر و» نامه مردم«

هاي درستی که  بینی افتند از این همه پیش به وحشت می! ترسند خب، رفیق، می -
صدر کردیم؟ نزدیک  اي راجع به سرنوشت بنی بینی پیغمبرانه دیدید چه پیش. کنیم ما می

، یعنی فرداي انتخاب او به ریاست جمهوري با آن رأي باال، 58دو سال پیش، در بهمن 
پارچه  که یک ،که نیروهاي عظیم راستین انقالب ایرانما اطمینان داریم «نوشتیم که 

خیلی  ،در سیاست داخلی و خارجی هستند، به کمک واقعیت زندگی »خط امام«مدافع 
طور  همین ]1358بهمن  11نامه مردم، [ .»زود این اشتباه بزرگ را تصحیح خواهند کرد

این حزب ! آقا«: گویند ها می ما خبر داریم که در حاکمیت بین خودشان بعضی. هم شد

http://www.didgah.net/pfiles/saadati_vasiiat.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-nameye_mardom-saale_1-156.pdf
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این است » !کنند فردا بساط خود ما را هم جارو می! توده که هر چی گفت درست درآمد
 .ا ببندندآورند که ما را محدود کنند و دست و پایمان ر که هی فشار می
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ي مرکزي حزب و مسئول  عضو مشاور کمیتهکه  صالحیفریبرز ي  مأموران به خانه
 دایاش را پ خانه يها يجاسازي مرکز تشکیالت تهران بود، ریختند،  بخشی از ناحیه

 .ندبا خود برد یفراوان یهمراه با مدارك حزب را  ند و او کرد
*** 

اي، امام جمعه،  خامنه. دارند ها هرگز دست از سر ما بر نمی این -: طبري گفت
ي مواضع فعلی شما  فهمیم که همه ما می«خودش با خشونت تمام به من گفت که 

یکی از ما باید . ست و شما به هر حال و در نهایت دشمن استراتژیک ما هستید تاکتیکی
 .»دیگري را حذف کند

 .بود تر از بقیه گویا مترقیولی بهشتی  -: گفتم
 طور مگر؟ هچ -: طبري گفت

یون ي سیاسی را در استودیوي تلویز ي مناظره بعد از آن که دومین جلسه -: گفتم
تنهایی از  رفتند و من به) کیانوري(ها با کیا  ي بچه همهضبط کردیم و کارمان تمام شد، 

بودند تا از  تلویزیون را خاموش کردهي  هاي محوطه ي چراغ همه. در دیگري بیرون رفتم
رفتم  براي همین در تاریکی محض کورمال پیش می. ي هوایی عراق در امان باشد حمله

پاسدارانش . که ناگهان در چند قدمی هیکل بهشتی را با آن عبا و عمامه تشخیص دادم
ري رابیان، مجحسین ابوت. بودند تا راه را بررسی کنند و ماشین او را بیاورند جلوتر رفته

بود  خم شدهکرد،  گشت و چاپلوسی می هشتی میپاهاي ب بود، گرد پیش او ماندهمناظره، 
گرفت پیش پاي بهشتی را روشن  اش در باد نمی کرد با یک فندك که شعله و سعی می

این آقایان خیال ! هه«: گفت در همان حال شنیدم که می. دکند و پله را نشانش ده
:  بهشتی گفت» .رسد ر نظام سوسیالیستی به عدالت اجتماعی میکنند که انسان د می

ها راست  این! دارند هاها حق  البته این -: اي مکث ادامه داد و بعد از لحظه -» ...!بعععله«
 !گویند می

 اکنون فندك که بود و در روشنایی او سرش را بلند کردهابوترابیان از نزدیک پاي 
من ناگهان متوجه وضعیت . کرد از هاج و واج او را نگاه میبا دهان ب ،بود اش گرفته شعله

گمان  دیدند، بی پشت سر بهشتی میو در تاریکی اگر مرا در آن فاصله . خطرناکم شدم
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این . کنم، و یا قصد ترور بهشتی را دارم کردند که دارم براي حزب جاسوسی می خیال می
 .گویند ر نشنیدم چه میبود که خود را عقب کشیدم و گذاشتم که بروند و دیگ

 این را براي کیا تعریف کردي؟ -: زده گفت طبري شگفت
این «بود  کیا گفته. گفتم و او به کیا گفت) باقرزاده(فرداي آن روز به آقا باقر  -

 .»مطلب خیلی مهم است
طور  ي بعدي بحث بوده که این کیا البد به فکر جلسه. البته خیلی مهم است -

زیرا ما . فتن همین جمله سرش را به باد دادکنم که بهشتی با گ میاما من فکر . گفته
ها تحمل  گمان گزارش داده و انگلیس او بی. هاست دانیم که ابوترابیان عامل انگلیس می

این ترورهایی که . کردند که آدمی با این طرز تفکر در حاکمیت ایران باقی بماند نمی
ها کار مجاهدین هم نیست، حتی اگر  ي آن اي نیست و همه گیرد مطلب ساده صورت می

ي افراد مستقل و متکی به خود و صاحب  وبیش همه کم. ها به خودشان نسبت بدهند آن
تمام . فکر و با نفوذ را ترور کردند و از بین بردند تا اوضاع از کنترل خودشان بیرون نرود

خیابانی پیدا شود و ها ناگهان یک شیخ محمد  ها از این است که از میان این وحشت آن
 .از لنین تعریف کند

جار بمب و روز پس از انف ي آلمانی اشپیگل چند نامه اندم که هفتهها بعد خو مدت
که بهشتی پیش از انقالب و ) 1981، ژوییه 28ي  شماره(شدن بهشتی نوشت  کشته

کرد، و یک  وآمد می به تکرار به برلین شرقی رفت«اقامت در هامبورگ، از سویی هنگام 
پایش در عمارت سرکنسولگري شوروي سابق در هامبورگ و محل اقامت مأموران 

، و از سوي دیگر، کمی پس از »والدیمیروف بود گرمان در شمال اروپا، از جمله. ب.گ.ك
در روزنامه ولت بودند  ز قصر شاه برداشتهکه اهایی  آگهی فروش قالی«سقوط رژیم شاه 

Welt میلیون مارك  1/2نظیر، به قیمت  هاي ابریشمی بسیار نفیس و بی ، قالیپدیدار شد
اوت  21در تاریخ  او. [...] دهنده کسی نبود جز محمد بهشتی آگهی. براي هر متر مربع

ایران به شعبه میلیون مارك از طریق بانک ملی  6/24مبلغ ) 1358مرداد  30( 1979
 305000 همان سال) آبان 8(اکتبر  30در  همچنین. انک در هامبورگ حواله کرداین ب

، در هر )1359فروردین  19( 1980آوریل  8 و) آذر 28( 1979دسامبر  19در  ومارك 
به همان حساب  )263211و  259841هاي  با شماره حواله(میلیون مارك  8نوبت 

و  ندشد به حساب مرکز اسالمی در هامبورگ واریز می این مبالغ نخست .ریخته شد
هاي  یکی از بانکدر  يحساب شخصی دیگر ها را به یکی از کسان بهشتی آنسپس 

اند،  سر و کار بسیار داشته ]بهشتی[ تر با او کسانی که پیش ]...[« و» کرد منتقل می آلمان

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14344977.html%E2%80%8E
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اش بسیار  هاي سیاسی اند که بند و بست یافته مالحظه بی یطلب فرصت او راهمواره 
 ».است مادي او را داشته منافع ي تأمین تر جنبه ي اعتقادي و بسیار بیش ندرت جنبه به

خیانت به «کتاب (یس جمهوري سابق نوشت یصدر ر بنیابوالحسن یک سال دیرتر 
دست آمدند، سند  به] از ساواك[در میان اسناد چندي که «): 1361، پاریس »امید

 ».ها به آقاي بهشتی بود پرداخت مقرري یکی از ماه
 

 1360مهر 
کشد و  هایش را می کنم که امپریالیسم دارد آخرین نفس من فکر می -: طبري گفت

همین ي  احساس من این است که در میانه. است قدر هار و عصبی شده براي همین این
ي جهان بدون امپریالیسم را خواهیم  کم طلیعه کم 1990یا حداکثر تا سال  1980ي  ههد

 2.دید
*** 

 :ي حزبی گفتم ي حوزه در جلسه
 .خرند یل هم اسلحه میها از اسرای ولی این -

 :بود، گفت ي ما آمده که براي بازرسی به حوزه» عیسی«رفیق 
هاي مبتذل  پراکنی هدا شویم و به شایعص ما نباید با دشمنان انقالب هم! رفیق -

آید که  ها، جور در نمی ي کمونیست ي حزبی، روحیه این هیچ با روحیه. ها دامن بزنیم آن
این یعنی ابتذال و باید با آن مبارزه . اطالعی را که ندارند به صورت شایعه پخش کنند

 .کرد
یل یها با اسرا که اینما اطالع موثق داریم «: و من نتوانستم بگویم که طبري گفت

 .»کنند هاي کالن اسلحه می معامله
سند ) 1368فروردین  24(ي کیهان چاپ لندن  نامه پس از هفت سال و نیم هفته

یلی یاز قرارداد فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به ایران با یک شرکت اسرا» بکلی سري«
چهار ماه پیش ( 1360ماه را که در تیرهزار دالر امریکایی  842میلیون و  135به مبلغ 

. یل و سرهنگ كیمیان یعقوب نیمرودي از طرف اسرا) ي حزبی از صحبت من در حوزه
 5نیز در شماره  )خارج( »نامه مردم«. منتشر کرد ،بود دهقان از سوي ایران امضا شده

                                                
از ) 1982ژوئن ( 1361به تاریخ خرداد  »کهف ي عقده«ي کوتاهی نیز با عنوان  طبري در نوشته - ۲

 ]قشر مرفه ي تهران از مردم امریکازده[«: نویسد گوید و می داري سخن می نزدیک بودن نابودي سرمایه
 .»برند سر می به» داري غروب غرب سرمایه«دانند که در عصر  نمی

http://banisadr.org/ketab/Kianat.pdf
http://banisadr.org/ketab/Kianat.pdf
http://shivaf.blogspot.se/2010/02/blog-post_28.html
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ارگان » مورنینگ استار«ي انگلیسی  نشریه از لهمین سند را به نق 1368اردیبهشت 
 .حزب کمونیست انگلستان انتشار داد

*** 
و با تأخیر توانستیم کتاب » دنیا«ي  ي سابق مجله با زحمت بسیار در تحریریه

گذاري حزب زیر چاپ  را به مناسبت چهلمین سال پایه» چهل سال در سنگر مبارزه«
بود که جنجال عظیمی در رهبري حزب  اما هنوز مرکب کتاب خشک نشده. ببریم

نشان » چهل سال«چرا در این » نقش رفقاي زندانی«برخاست، با این مضمون که پس 
مسعود اخگر . قرار داشت) اهللا میزانی فرج(در رأس معترضان جوانشیر . است داده نشده

ي نقش مبارزات  تقصیر بود و کسی مطلبی درباره در این میان بی) سردبیر نشریه(
در  بود تا به ما نداده 1357تا انقالب  1332مرداد  28اي در طول زمان از  زندانیان توده

ي پانیک ایجاد خود بی! کنند رفقا پانیک ایجاد می«: گفت اخگر می. نشریه بگنجانیم
پارچگی رهبري حزب و  آرمانی و رومانتیک از یک يتصویر و تصور من که» !کنند می

فهمیدم که منظور اخگر کدام  نمیي آنان داشتم،  یت هر یک و مجموعهکمال شخص
و خط زدن و باز  پس از ساعتی تفکر و مشورت به هر حال. ست»پانیکی«و چه » رفقا«

: گنجاندیم» چهل سال در سنگر مبارزه«ي نخست  نوشتن، این چند جمله را در صفحه
کنندگان این مجموعه، حاصل  با وجود تالش فراوان نگارندگان و تنظیم! خواننده عزیز«

. ها فارغ نیست نارساییها و  از برخی کاستیها،  نان به سبب وجود برخی محدودیتکار آ
شد که از  نصمیم گرفته» باال«اما در آن  .»ها جبران شود امید است در آینده این نارسایی

که دیگر (» نامه مردم«آن پس منوچهر بهزادي عضو هیئت دبیران حزب و سردبیر سابق 
و  باشد را بر عهده داشته» دنیا«هاي جانشین  کتابمسئولیت انتشار ) شد منتشر نمی

قرار شد همچنین . تنزل کرد طح گردآوري و ویرایش مطالب آنمسئولیت اخگر تا س
هاي رفقاي زندانی زمان شاه هم تهیه شود و به صورت  ي فعالیت در زمینه هایی نوشته

سابق، زندانی  اي منش از افسران توده از جمله تقی کی. ي کتاب قبلی منتشر شود ضمیمه
ي کل  ي مرکزي حزب و مسئول شعبه کمیتهي پیش از انقالب، عضو  ساله 25

آن را نوشت، تدوین و ویراستاري  ها، خاطرات خود را بازگفت، و فهیمه فرسایی شهرستان
حجري نوبت بعدي را داشت، اما . گیري کردم هاي چاپی آن را غلط کرد، و من فرم

ر چهل سال در سنگ«اي بر  شنیدن و نوشتن روایت او هرگز انجام نگرفت و ضمیمه
 .دانیم منش هیچ نمی از سرنوشت خاطرات کی. نیز هرگز منتشر نشد» مبارزه
از » دنیا« نهاي جانشی کتاباما انتشار . بود در ظاهر بهزادي به آرزوي خود رسیده 

 .آن هنگام به بعد دیگر هیچ نظم و ترتیبی نداشت
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*** 
لسات و راستی، رفیق صفري چه شد؟ چرا خبري از او در ج -: از طبري پرسیدم

 و غیره نیست؟» دنیا«ي  مجلهي  تحریریه
جا بود و در  همان موقع که این. خیلی وقت پیش رفت! او که از ایران رفت -: گفت

ورد که آ آمد و بهانه می با حال نزار می همیشه کرد، کرد، پیوسته تمارض می دفتر کار می
با رفیقمان . ها از این حرف و» معالجه الزم دارم«و » سازد جا به من نمی آب و هواي این«

ي ما را  ریزند همه ها می این«گفت  کیا هم اختالف داشت و همیشه با ترس و لرز می
هاي مهاجرت هم من هرگز موجودي ترسوتر از او  در همان سال. »کشند گیرند، می می

آخرش هم . کردم که انسان بتواند این قدر ترسو و بزدل باشد هرگز فکر نمی. ندیدم
ي پژوهش  عبهدند، او بالفاصله گذاشت و رفت و شال وقتی که دفتر ما را مصادره کرپارس

ي  در جلسه. امسال در پلنوم هفدهم هم نبود. را هم که مسئولیتش را داشت، رها کرد
به این معنی که صفري و چند نفر  هایی کرد واب یکی از رفقا صحبتپلنوم کیا در ج

ي  از جمله گفت که اعضاي کمیته. اند ر گذاشته شدهي مرکزي کنا دیگر از ترکیب کمیته
ي  اند مگر کسانی که با مأموریت حزبی و یا با اجازه در ایرانهایی هستند که  مرکزي آن

ها با سکوت تأییدآمیز پلنوم  این گفته. حزب و به علت بیماري و معالجه در خارج هستند
 .رو شد و هیچکدام از حاضران اعتراضی نکردند روبه

ي پژوهش کل حزب  ي مرکزي حزب و مسئول شعبه ابک امیرخسروي عضو کمیتهب
به (اي  هشت سال دیرتر در نامهکه در پلنوم هفدهم حضور داشت، پس از حمید صفري، 

: ي من نوشت در تدقیق این بخش از نوشته) 1368شهریور  8 – 1989اوت  30تاریخ 
طور خیلی فشرده این  تفاق افتاد بها ]1360در پلنوم هفدهم حزب در فروردین [ چه آن«

که از اعضاي ) که به عضویت مشاور انتخاب شد(در برابر سؤال مجید نیکی  -1: است
ي  درباره ]کذا[ شناخت، سؤالی جا صفري را می ي ایالتی آذربایجان بود و از همان کمیته

ماري کیانوري در پاسخ توضیح داد که صفري به عذر بی. در جلسه کرد عدم حضور او
گیري کرد و آخرسر هم  خارج شد و مراجعت نکرد و چند بار پیغام به او دادند و بهانه

به او گفتند که حتماً بیاید و در هیئت سیاسی نظریاتش . اختالف نظرش را مطرح ساخت
صفري باز نیامد و نوشت که در . رود اصالح شود را بگوید تا اگر حزب راه خطایی می

چون بدون عذر موجه میدان را خالی کرد و رفت، هیئت سیاسی  لذا. پلنوم خواهد گفت
توضیح . ي مرکزي کنار گذاشت به اتفاق آرا او را از ترکیب هیئت سیاسی و کمیته

اي و  ي حزب توده لذا به شیوه. رو شد روبه 17کیانوري با سکوت تأییدآمیز پلنوم 
اگر  17ت این است که در پلنوم واقعی. در واقع بادآورده را باد برد! کمینترنی اخراج شد
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هم به این ] کذا[میز آ تأیید سکوت. شد اق آرا اخراج میشد به اتف گیري هم می رأي
 .مناسبت بود

: کیانوري گزارش کرد و در آن روي چند مسئله تأکید نمود! ي دیگران اما درباره
هایی که یا در  آن اند مگر هایی هستند که در ایران ي مرکزي آن اوالً این که اعضاي کمیته

ها را اسم  اند، و آن ي حزب در خارج مانده اند، یا به مناسبت بیماري و با اجازه مأموریت
ثانیاً اسامی ]. شهبازیان[ایرج اسکندري، رادمنش، داود نوروزي، کاظم ندیم، و آشوت : برد

قه از ي مرکزي از فر ، و اسامی اعضاي سابق کمیتهاعضاي اصلی و مشاور را قرائت کرد
پلنوم ] کذا[میز آ این گزارش هم با تأیید سکوت. ردجمله صفري و الهرودي را ذکر نک

 3».رو شد و عمالً مورد تأیید قرار گرفت روبه
*** 

ي اتمی اول را من  نشینی شوروي و تعهد در مورد نزدن ضربه عقب -: طبري گفت
ها البد  این. ته باشداي صورت گرف کنم که به همین سادگی و بی هیچ زمینه باور نمی

تحکمی که طور ممکن است که تنها دژ مس هگرنه چو. اند اي پیدا کرده امکانات فنی تازه
گاه  رویاروي امپریالیسم هار و گلوبالیسم ریگانی ایستاده؛ مهد سوسیالیسم و تکیه

کنیم  پرولتاریاي جهانی، بعد از شصت و چند سال مقاومت حاضر شود بگوید که تعهد می
ي اول  ما ضربه. چیزهایی هست آن پشت حتماً یک! گز ما نزنیم؟ نهي نخست را هر هضرب

ي اول  و شما ضربه دگذاریم که بفرمایی زنیم یعنی چی؟ یعنی دست شما را باز می را نمی
 !شود کنیم؟ این که نمی یعنی گور خودمان را می  را بزنید و ما را نابود کنید؟

 .ي اول را بگیرند باشند که بتوانند جلوي ضربه پس باید یک امکانی داشته - :گفتم
اي، مثل یک سالح مغناطیسی باید وجود  یک دستاورد تازه! همین! بله -: گفت

ها البد یک  این. ي اول حریف را در جا فلج کند هاي ضربه باشد که بتواند سالح داشته
 .دهند باکانه تعهد می طور بی اند که این چنین چیزي پیدا کرده

 

                                                
ي مرکزي حزب توده ایران منتخب پلنوم هفدهم  ي نام اعضاي اصلی و مشاوران کمیته درباره - 3

شاید در بایگانی حزب در آلمان (دانم که آیا فهرستی از نام آنان در جایی  نمی. هایی وجود دارد آشفتگی
نویسد که مجید نیکی به عضویت  اش می بابک امیرخسروي در نامه. شود یا نه نگهداري می) شرقی سابق؟
شد، اما نه نام مجید نیکی و نه نام چندین نفر دیگر که به عنوان  ي مرکزي حزب برگزیده مشاور کمیته

بی پلنوم هجدهم، در خارج، پس از سرکو(اعضاي اصلی و مشاور منتخب پلنوم هفدهم در پلنوم بعدي 
حزب توده، از «شرکت کردند، در هیچ منبعی، از جمله در فهرست موجود در کتاب ) حزب در داخل

 .شود یافت نمی» گیري تا فروپاشی شکل
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 1360آبان 
ي تیمی را  ي پژوهش کل حزب، پاسداران یک خانه روي دفتر ما، دفتر شعبه روبه

ما گاه از پنجره سرك . داشت ها جریان اي ساعت تیراندازي کرکننده. بودند محاصره کرده
ي  پنجره ناگهان تیري به چارچوب. کردیم شا مییدیم و دزدانه صحنه را تماکش می

نگاه کردم و دیدم که یکی از پاسداران تفنگش را به سوي ما . ساختمان کناري ما خورد
 .کردند ي تیمی هم تیراندازي می ها حتی در خالف جهت خانه آن. است نشانه رفته

گویی گرد . ساعتی بعد از ظهر تیراندازي قطع شد و سکوت سنگینی بال گسترد
پهلوي و تخت (عصر و طالقانی  چ خیابان، تقاطع ولیاز پی. جا پاشیدند مرگ به همه

. چندین جسد را پشت وانت روي هم انداخته بودند. روبازي پدیدار شد وانت ،)جمشید
پاسداري روي . شد هیچ خونی دیده نمی. زد شکم یکی از جسدها لخت بود و به زردي می

 :انداخت می بار خیابان طنین در سکوت مرگ بود و فریادش رکاب وانت ایستاده
 !این است عاقبت منافقین! مردم نگاه کنید! نگاه کنید -

نویس  ی ماشینمنش خانم من خشم خود را فروخوردم، رفیقم آهی کشید، و یک
 .که از فردا دیگر به دفتر نیامد تازه داشتیم

. شتوآمد و فعالیت به خیابان بازگ بود که زندگی و رفت نیم ساعت هم نگذشته
 .اتفاقی نیافتاده استگویی هیچ 

*** 
ي فعالیت علنی، به خواست وزارت کشور فهرست  حزب براي تأمین امکان ادامه

ي انتخاباتی در  و آن عده که در جریان مبارزه 16متنخب پلنوم (اسامی اعضاي رهبري 
 .ها را در اختیار دولت قرار داد و نشانی آن) بودند نشریات حزبی معرفی شده

*** 
 :ان بسیار گفتطبري با هیج

 دیروز رادیو مسکو را گوش دادي که برژنف چی گفت؟ -
 .فرصت نکردمنه،  -
خواهد متجاوز به منافع و حقوق ما هرگز به جایی ن«گفته . حرف عجیبی زده -

این خیلی معنی . »کیفر خواهد دید«کنی؟ گفته  ت میدق! »رسید و کیفر خواهد دید
ي همین حرف  اي درباره من مقاله. توپ پر استبه تمامی از موضع قدرت و با . دارد

ي همین  برژنف نوشتم که لطف کن و فوري آن را به رفیق بهزادي برسان تا در شماره
 .ست العاده پر اهمیتی این موضوع فوق. چاپش کنند» اتحاد مردم«ي  هفته
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آذین و  به. ا.متعلق به م »اتحاد مردم«. رساندم ه را همان روز به منوچهر بهزاديمقال
آن را در » نامه مردم«بود و پس از توقیف » اتحاد دموکراتیک مردم ایران«حزب سابق او 

در ي طبري  مقاله. نامه بود اکنون بهزادي سردبیر این هفته. اختیار حزب گذاشته بود
 .، منتشر شد1360آبان   4 به تاریخ ،اتحاد مردم 100 ي ارهشم

*** 
شترك ي م شود در خانه را که در ماه نوامبر برگزار می روسیه سالگرد انقالب اکتبر

مهرداد فرجاد . ي اطالعات حزب جشن گرفته بودیم شعبه باقرزاده و رضا شلتوکی دبیر
: رکات حزب، سعید، و نادر هم بودندتداي تبلیغات، گاگیک آوانسیان معاون  ون شعبهامع

چند قوطی کنسرو زبان و ماهی تون شمال باز . مجرد و بی سروسامان )جز نادر به( همه 
به یاد و افتخار اکتبر . بود پیدا شده» اتحادیه« عرق معلوم نبود از کجا یک بطري. کردیم

. و ناراضی بود گاگیک ناراحت. مشروب کم آمد. سرخ و انقالب سوسیالیستی نوشیدیم
من حتماً باید باز هم مشروب گیر «: گفت پیوسته می. خواست تري می ودکاي بیش

روم و تا  االن می! فهمیدم«: سرانجام گفت. کرد قراري می تابی و بی پیوسته بی. »بیاورم
معلوم نشد . او رفت و آن شب دیگر باز نگشت» !آورم یک ربع دیگر برایتان مشروب می

 .جا نوشید و دیگر نتوانست بازگردد که پیدا کرد و همان ، یا آنگیر نیاورد که آیا مشروب
*** 

 :در طول راه پرسید. رساندم اخگر را به جایی می
 اند؟ ها چی نوشته روزنامه -

 .هیچ، مزخرفات همیشگی -: گوي، پاسخ دادم من، چون همیشه کم
 کدام مزخرفات همیشگی؟ -
 .ندگوی همان چیزهایی که همیشه می -
 گویند؟ کدام چیزهایی که همیشه می -
 .راجع به حزب -
 چه چیزهایی راجع به حزب؟ -
 .همان چیزهاي تکراري -
 آخر کدام چیزهاي تکراري؟ -
 .ي وابستگی و غیره درباره -
 ؟»وابستگی«یعنی چی  -
 .ها وابستگی به شوروي و این -
 گویند؟ چه می  خب، -

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/ettehade-mardom-0100.pdf
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هستند، و از . ب.گ.کنند، مأمور ك جاسوسی میها عامل شوروي هستند،  که این -
 .این مزخرفات

در شگفت بودم از او که  .اخگر سکوت کرد و تا رسیدن به مقصد دیگر حرفی نزد
 .پرسید، و ناگهان سکوت کرد با اصرار می همه آن

*** 
در دست داشت و با » روزنامه رسمی«یک نسخه . وتاب بود پورهرمزان در تب

 :گفتم. زد ورق میدستپاچگی آن را 
 چی شده، رفیق؟ -
 .مان را منحل اعالم کنیم باید توي این روزنامه آگهی بدهیم و شرکت بازرگانی -
 چرا؟ -
 .خریم ست که براي چاپ می راجع به کاغذهایی! هیچ، هیچ، نپرس -

از پشت جلد » شرکت سهامی خاص انتشارات توده«و پس از چندي عنوان 
کرد که  هایی حکایت از آن می زمزمه .کرد، ناپدید شد می هایی که حزب منتشر کتاب

ها داشته و از جمله  اند که آن شرکت سر و سري با شوروي هاي امنیتی فهمیده سازمان
 .است کرده کاغذ مصرفی انتشارات حزب را از شوروي تأمین می

ي خرید کاغذهایی که انتشارات حزب مصرف  درباره» پرسش و پاسخ«کیانوري در 
 .»خریم تر بدهد می ما کاغذ را از هر کس که ارزان«کرد توضیح داد و اضافه کرد که  می

 
 1360آذر 

ماشینی داشت که . کرد گرفتند بابک را که براي رسیدگی به امور طبري کمکم می
ي آن را  هاي سفارت شوروي خریداري شده بود و حتی رنگ ویژه که از حراج اتوموبیل

مصرف از  هایی بی سیم از کار افتاده، و تکه منزل او چند دستگاه بی در. بود هم تغییر نداده
بود، مشروبات الکلی که او  چند اسلحه، که همه را در روزهاي انقالب به غنیمت گرفته

هاي ساواك برداشته بودند و به  هایی که کسانی از بایگانی نوشید، و پرونده خود هرگز نمی
، و چیزهاي ناجور دیگر با »نفر 53«ي  ایی از پروندهه بود، از جمله بخش دست او رسیده

 .خود بردند
*** 

کند و همان شب باید  خبر رسید که رفقاي رهبري را خطر دستگیري تهدید می
اي که برایش در  به خانهفتم و او راهنماییم کرد که به سراغ اخگر ر. جایشان کنیم جابه
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جا  و من براي ارتباط با او به آنماند،  جا ه آناو یک هفت. شبود، برسانم نظر گرفته شده
 .رفتم می

*** 
کنند؛ با سماجت و  بعضی رفقاي مهم ما را همه جا تعقیب می -: طبري گفت

توان فرض کرد که  اند، طوري که نمی رفقاي حساسی را هم انتخاب کرده! پیگیري تمام
 .ست شان تصادفی کار و انتخاب

*** 
در . ي اطالعات کل در خیابان قرار داشتم شعبهمعاون ) ابوالحسن خطیب(با رحمت 

رحمت . کردیم زدیم و صحبت می وآمدي در آن نبود قدم می اي فرعی که هیچ رفت کوچه
وگویمان باشد، به  که به گفت پایید و حواسش بیش از آن پیوسته پیرامون را می

اي  هپیاد اي کند کرد و سپس رفت، یا عابر موتورسواري بود که در دویست متري لحظه
 .ولی منصرف شدخواست وارد کوچه شود،  که می

*** 
 !کند می» بازي آرتیست«رحمت  -: گفت مهرداد فرجاد می

*** 
را که قبل از انقالب  »نوید« هاي نشریه ي شماره همهي  مجموعهدر دفتر انتشارات 

از داوود، معروف به . کردند دید چاپ آماده میبود، براي تج در شرایط مخفی انتشار یافته
 :کرد پرسیدم بندي می که صفحه ،»سرسفید«

شود  اید؟ مگر نمی هاي قدیمی چسبانده هاي نسخه ها چیست که روي نوشته این -
 طوري افست کنید؟ همین

رحمان هاتفی، (بعضی جاها را حیدر مهرگان ! نیاور صدایش را در! هیس -: گفت
ي کیهان، که در نوشتن و  عضو مشاور هیئت سیاسی حزب، و سردبیر پیشین روزنامه

آن جاهایی را که با سیاست امروز حزب : دهد تغییر می) بود دست داشته» نوید«ي  تهیه
 .کنیم بندي می هبراي همین ما دوباره تایپ و صفح. مطابقت ندارد و به صالح نیست

 
 1360بهمن 

عام زندانیان سیاسی اعدامش  رحمت را گرفتند و پس از هفت سال در جریان قتل
 .کردند

*** 

http://iran-archive.com/start/124
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وانت . ي تبلیغات حزب گرفتند نادر را با وانت حامل نشریات و نوارهاي شعبه
اي از زندان  چند روزه» مرخصی«سپس براي . مصادره شد و نادر پنج ماه در زندان ماند

بیرون آمد تا بعد به زندان برگردد، اما گویا با صالحدید کیانوري به زندان برنگشت و 
 .پنهان شد

*** 
اند،  ي چریکی داشته براي این رفقاي جوان که سابقه! عجیب است -: طبري گفت

. کنند اند و آنان را به قتل متهم می هاي ترورهاي پیش از انقالب را بیرون کشیده پرونده
 .آورم هیچ سر در نمی. تس وضع بدي

*** 
ي تدارکات کل حزب سکته کرد و در خانه بستري  گاگیک آوانسیان معاون شعبه

 .دادند کم دو نفر از دستگیرشدگان اخیر در ارتباط با او کارهایی انجام می دست. شد
 

 1360اسفند 
. گرفتند» پرسش و پاسخ«مهرداد فرجاد، عزت، و تقی را در محل تکثیر نوارهاي 

از همین محل جا رفت و آمد داشت و  به اینبود،  نادر که ماهی پیش با وانت گرفتار شده
ل تکثیر نوار را مصادره یل صوتی و وسایي وسا پاسداران همه. برد و غیره را می نوارها

ل را هرگز یآنان مهرداد و عزت و تقی را فرداي آن روز رها کردند، اما وسا. کردند و بردند
 .پس ندادند

*** 
اهللا میزانی، عضو هیئت دبیران، مسئول تشکیالت کل  فرج(رفیقی از جوانشیر 

 :پرسید) حزب، و دبیر دوم حزب
 اند؟ اهللا کاشانی چه تعریف و تمجیدهایی نوشته ي آیت دیدید درباره -
راستی آدمی  دهد او به ایم که نشان می اي پیدا کرده بله، ولی ما هم اسناد تازه -

زودي این اسناد را منتشر کنیم، شاید در یک  امیدواریم که بتوانیم بهمترقی بوده و 
 ).ي خود او نوشته( »مرداد 28 تجربه«کتاب  ي تکمیلی براي ضمیمه

*** 
ر انتشارات به سفارت شوروي نقب گویند که از دفت هی به ما می -: طبري گفت

آورند که  مدام فشار می. کنید سیم با سفارت صحبت می گویند با بی هی می. اید زده
 .»؟!آورید قدر نشریه و کتاب در می چه«

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/tajrobeye-28-mordad.pdf
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در این هنگام مدتی بود که دفتر انتشارات حزب از جایی که در تیرماه پاسداران به 
بود،  وي منتقل شدهشور تضلع جنوبی سفاري  آن حمله کردند، به ساختمانی در کوچه

 .متر بود 10تر از  ي دفتر انتشارات حزب با سفارت شوروي چیزي کم یعنی فاصله
*** 

دستم را . در را به رویم گشود مرتضی باباخانی. ي گاگیک رفتم براي کاري به خانه
گاگیک روي تختخواب دراز . هاي بزرگش فشرد و گرم روبوسی کرد میان دست

سوي تختخواب یک کپسول  سته بود و در آندر کنارش نش) شلتوکی(آقارضا . بود کشیده
 :گاگیک با صدایی خفه و گرفته گفت. شد اکسیژن دیده می

 جا زیر نظر است؟ دانی که این چرا آمدي؟ مگر نمی -
 .کس دیگري نبود که دنبال این کار بیاید. اي نداشتم چاره -: گفتم

 .باید مواظب خودتان باشیدشماها  -: آقارضا گفت
. مواظب خودتان باشید تر از ما شما که در مقام رهبران حزب باید بیش -: گفتم

 چرا مواظب خودتان نیستید؟شما 
ست  کافی. ها موش و گربه بازي بکنیم توانیم با این نمی. ما آب از سرمان گذشته -

ها مخفی  این! آي«ند که یکی از ما مخفی شود تا بی معطلی جار و جنجال راه بیانداز
 .و بریزند دخل همه را در آورند» شدند و زیر زمین رفتند و محارب شدند

 
 1361فروردین  26

هاي تازه براي او باید به دفتر  هاي تازه طبري و گرفتن کتاب براي تحویل نوشته
صداي . ي تلفن عمومی تلفن زدم نخست طبق قرار از باجه. رفتم انتشارات حزب می
. خواهم را می) نام مستعار پورهرمزان در میان ما(آقا  گفتم که علی. ناآشنایی پاسخ داد

 :مخاطبم گفت
 .آقا نیستند علی -
 آیند؟ کی می -
 .نیم ساعت دیگر -

 :صداي ناآشناي دیگري گفت. پس از نیم ساعت تلفن زدم
 .آقا نیامده علی -
 جا نیست؟ هاي دیگر کسی آن از بچه -
 خواهی؟ را میکدام یکی  -
 کدام یکی دم دست است؟ -
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 شما؟. اند کدام هنوز نیامده هیچ -
 .زنم دیرتر زنگ می. آقا کار داشتم با علی. هیچ -
 .کم باید بیایند کم. جا منتظر باشید خواهید بیایید همین خب، می -

به مهرداد فرجاد تلفن زدم و . دگمان پاسدار بو و بیا. روشن بود. گوشی را گذاشتم
اند  خبر بدهد که دفتر انتشارات را گرفته) سازمان ایالتی تهران(» سات«فتم که به دفتر گ

 .جا نرود کس به آن و هیچ
ها را پس از  اي از آن عده. ي کارکنان دفتر انتشارات را گرفتند پورهرمزان و همه

ي  احبهگفت که براي مص طبري می. اما پورهرمزان را نگه داشتندند، چند ماه رها کرد
خواهید،  ام، و اگر می من عمرم را کرده«است که  ورند اما او گفتهآ تلویزیونی به او فشار می

پس از آن که او را پاي تلویزیون رهرمزان را بیش از شش سال دیرتر، پو. »اعدامم کنید
 .هم کشانده بودند، اعدام کردند

 
 1361اردیبهشت 
در اتوموبیلش چند . گرفتند شد، گامی که داشت سوار ماشینش میگاگیک را هن

 .سفید و برخی اسناد مهم دیگر پیدا کردند ي جلد گذرنامه
اش  دانست که هم خودش و هم خانه او که خوب می  بود؟ ولی مگر او سکته نکرده -

 !زیر نظر هستند
دوید و به حرف  طرف می طرف و آن مدام این. شد هیچ توي رختخواب بند نمی -

 .داد پزشکان گوش نمی
*** 

، این بار گاگیک 1332مرداد  28و بهرامی را بعد از  نقش یزدي -: کیانوري گفت
 ].ضعف نشان دهد و همه چیز را بگوید[ممکن است بازي کند 

در  1364ي مرکزي حزب بود، در فروردین  گاگیک آوانسیان را که عضو کمیته
 .زندان زیر شکنجه کشتند

*** 
 .ش کردندا ي قلبی شد و بستري این بار مرتضی باباخانی دچار سکته

*** 
ي اعضاي  خبر رسید که به دلیل احتمال حمله به حزب و دستگیري گسترده

در طول راه ناراحت . مرفتم تا اخگر را به نهانگاهش ببر .جا کنیم رهبري، باید رفقا را جابه
 :گفت می. بود
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شود،  صاحبخانه ناراحت می. آید جایی هیچ خوشم نمی از این سیستم جابه -
ي خود را محدود  کنند، بچه پچ می ریزد، زن و شوهر مرتب پچ هم می زندگیش به

با هر . زند کنند اما در چشمانشان ترس و اضطراب موج می کنند، پذیرایی و محبت می می
. ها حرف بزند داند از چه چیزي با آن آدم نمی. پرند آید از جا می صدایی که از بیرون می

ي خودم در معرض خطر  دهم که در خانه من ترجیح می. است کننده خیلی ناراحت
چرا . کنند فهمم چرا رفقا فکر دیگري نمی نمی. ها را نبینم دستگیري باشم، اما این صحنه

 کنند؟ هاي ما را عوض نمی خانه
 

 1361خرداد 
هاي مفصلی  آید شکایت این رفیقمان اخگر هر وقت که پیش من می -: طبري گفت

دارد ) اهللا میزانی، دبیر تشکیالت کل حزب جوانشیر، فرج(» جواد«از وضع تشکیالت و از 
فهمم چرا این دو  من نمی. کند که مطالبش را در هیئت دبیران مطرح کنم و اصرار می

. زدند را با تیر می ي هم ر اختالف داشتند و سایهدیگ کبا ینفر از همان اول و در شوروي 
کند به نظرم معقول  لی که اخگر مطرح مییمن در کار تشکیالت خبره نیستم، اما مسا

کند که به رفیقمان  ي پژوهش شده، پیوسته اصرار می از وقتی هم که مسئول شعبه. است
تري بدهیم و  سئولیت بیشکار و م  کند، الدین بدیع که با آن شعبه همکاري می شمس

خواهد او  آید و نمی اما کیا از بدیع خوشش نمی. ایم جا عاطل گذاشته گوید چرا او را آن می
به هر جهت معتقدم که اخگر . خالصه من این وسط تحت فشار هستم. را به بازي بگیرد

بر کند و  ست؛ خوب مطالعه کرده و می دستیالعاده ورزیده و برجسته و زبر وقکادر ف
 .ترین کادر ماست حتی به نظر من بعد از کیا، او شایسته. ل احاطه داردیمسا

*** 
جا، نه کسی  اند این مرا انداخته. رود ام سر می در این خانه خوصله -: طبري گفت

نه تلفن دارم که بتوانم با کسی و از جمله با فرزندانم در خارج  و تواند پیشم بیاید، می
از قدیم به من . اند کنم آگاهانه و به عمد این کار را کرده فکر می! عجیب است. حرف بزنم
دادند که در میان اطرافیانم افراد مشکوك هست و من مواظب نیستم و از این  تذکر می

من جز با بستگانم و افرادي که با بقیه . کنم نمیولی آخر چه کسی؟ من که باور . ها حرف
ها مرا  با این حال خیلی وقت. اعضاي رهبري حزب ارتباط دارند، با کسی ارتباط ندارم

ي مرکزي  در پلنوم پانزدهم کمیته. گویند و خیلی چیزها را به من نمی کنند سانسور می
کنم که کیا  م احساس میهمین حاال ه. هاي واهی شرکت ندادند حزب هم مرا به بهانه

حتی یکی دو بار وقتی که حالم . ي هیئت دبیران شرکت کنم راضی نیست من در جلسه
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آیید؟ ما خودمان ترتیب  شما که مریض هستید چرا به جلسه می«: کامالً خوب بود، گفت
یعنی این جلسه رفتن را هم . »استراحت کنید شما در خانه بمانید و. دهیم را می کارها

البته من از قدیم همیشه از گرفتن کارهاي پر مسئولیت پرهیز . خواهند از من بگیرند می
اي یک کار  ام که در گوشه ام و خواسته بارها از کارهاي حزبی استعفا کرده. داشتم

اصرار کارهایی را  ه باست اما همیش کار من تحقیق و نویسندگی. فرهنگی به من بدهند
فهمد که  دانم و هرکس دیگري هم که به من نگاه کند می خودم می. اند گذاشته به گردنم

ترین فشار و اذیت و به  ترین تغییر در شرایط زندگیم و کوچک من تاب تحمل کوچک
همین صداي بلندگوي این مسجد محله . خصوص توهین را ندارم، تا چه رسد به شکنجه

یک رفیقی در مسکو داشتیم، از ... این هم از بخت من است... کند یک میاعصاب مرا تحر
من در عمرم یک اشتباه اساسی کردم و آن این «: گفت اي، که می همین مهاجران توده

هستم، اما بعد فهمیدم که نخیر، » رزمی«کردم  فکر می: عوضی کرفتم» ب«را با » ر«که 
اي  یستم، اما بهتر بود یک کار فرهنگی در گوشهحاال من البته بزمی ن!! »ام بوده» بزمی«

 .دادند به من می
 

 1361تیر 
بودند  براي آن شرکت سهامی که رفقاي ما درست کرده! عجیب است: طبري گفت

اند و  اند و پرونده ساخته خریدند، ایرادهایی را بهانه کرده و از جمله کاغذ از شوروي می
از آن طرف هم . اند اند به این پرونده وصل کرده هاي اخیر گرفته رفقایی را که در ماه

به دست گروه خسرو روزبه  1331که در شهریور [ ي قدیمی قتل حسام لنکرانی پرونده
گویا ارتشبد حسین . کنند اند و دارند رویشان کار می بیرون کشیدهرا  و دیگران] شد کشته

هاي  پرونده. ریزد میکشد و طرح  او نقشه می. ي این جریانات است فردوست پشت همه
 .طفلک رفیقمان کیا خیلی زیر فشار است. سازند مفصلی دارند می

 
 1361شهریور 

طبري . هاي دفتر سازمان ایالتی تهران را گرفتند سعید و حسین، دو تن از پیک
. اي دارد او اطالعات خیلی گسترده«ي اهمیت و میزان اطالعات سعید، گفت که  درباره

که ابوالحسن عباسی در لو دادن سازمان نظامی حزب بعد از کودتاي تواند نقشی را  می
وآمد داشته و همه را  او به همه جا رفت. داشت، این بار او بازي کند 1332مرداد  28
 ».شناسد می

*** 
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ي ایالتی تهران زد، اما  یکی از اعضاي کمیته محمود سید روغنی ي دزدي به خانه
فهمم این چه جور دزدي  من نمی«: د فرجاد گفتمهردا. چندان چیزي به سرقت نبرد

 »!بوده
*** 

اهللا حاتمی، مهدي  هدایت. وارد جلسه شدیم) بر حسین قلم(با کیانوري و سیامک 
هنوز کیانوري . کیهان، بهرام دانش، عبدالحسین آگاهی، و ژیال سیاسی حضور داشتند

 :بود که حاتمی گفت درست ننشسته
ریخته است؟ چرا  هم قدر به چرا وضع تشکیالت اینخواستیم توضیح بدهید  می -

 کند و سازمان درست و حسابی نداریم؟ ها و کارهاي ما رسیدگی نمی کسی به حرف
: و با اشاره به من ادامه داد –. کنیم حتماً صحبت می! بسیار خوب -: کیانوري گفت

اي هست که  بهفقط اول اجازه بدهید کارمان را با این رفیق انجام بدهیم؛ یک مصاح -
کنم به خیلی از  فکر می. اند با من انجام دهند خواسته» کار«ي  رفقاي فدایی و روزنامه

بعد البته باز هم در خدمت . شود هاي شما هم ضمن این مصاحبه پاسخ داده می سؤال
 .رفقا هستم

هاي  چی پس این حاتمی هم از آن فرقه! طور پس این«: من با خود فکر کردم
 »!کند جویی می ست و دارد بهانه کیانوريدشمن 

فداییان اکثریت آن را با  چندي بعد هایی پاسخ داد و آنگاه کیانوري به پرسش
» مصاحبه«پس از پایان . ندچاپ و پخش کرد »رود حکم تاریخ به پیش می«عنوان 

 :کیانوري از حاتمی پرسید
 هایتان پاسخ گرفتید؟ درست گفتم؟ براي بخشی از پرسش -

 !بله -: حاتمی گفت
 .نشنیدم» مصاحبه«هیچ پاسخی به مشکل تشکیالتی در این ) نگارنده(اما من 

سیاست ، این که برخی از نیروهاي راستین خط امام«: کیانوري از جمله گفت
ي  تعبیر ما درباره] ...[ تب برانگیز اسبراي ما تعجاند  ستیزي را در پیش گرفته توده
را عمیقاً درك  توده ایران سیاست حزبها  آن ها این است که گیري گونه موضع این
، مدام صداقت نشان دهیمسه سال است که ما مدام صداقت نشان می [...] .کنند نمی
گذارند، ما را اذیت  ها دست ما را الي در می ، آني گوش مازنند توها می ولی آن دهیم می
 ».آخر این که نشد... دگیرنآن امکان را از ما می و گیرنداین امکان را از ما می کنند، می

 .صوت و بساطم را جمع کردم و رفتم جلسه ادامه داشت که ضبط
*** 

http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/hezbe_toode-kianoori_hokme_tarikh.pdf
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 شکیانوري را برایي »مصاحبه«نکاتی از کرد،  جویی می در پاسخ اخگر که پی
 :پرسید. تعریف کردم

 خب، نظر خودت چیست؟ -
 نظر خودم؟ -
 خودت نظري نداري؟! خب، بله -
ي اطالعات و  همه! ست دیگر رفیق کیانوري. ، خب، من که نظري ندارم...واهللا -

 .خیلی عالی گفت. ب، دبیر اول حزب استاخبار را دارد و خ
 :وشن کرد، و پس از چند پک عصبی گفتاي کشید، سیگاري ر اخگر آه معترضانه

زیر هستید؟ چرا از خودتان نظري ندارید؟  قدر تابع و سربه آخر شماها چرا این -
هر انسانی . آل که وجود ندارد قدر ایمان دارید؟ آخر انسان ایده چرا به چند نفر انسان این

که باشد ممکن هایی دارد؛ در هر مقامی هم  باالخره نقطه ضعفهر قدر هم کامل باشد 
باید نظر داد، باید کنید؟ باید فکر کرد،  چرا با مغز خودتان فکر نمی. است اشتباه کند

 .انتقاد کرد
بود و  هاي جوانشیر و طبري انتقادهاي جدي کرده تر نیز براي من از نوشته او پیش

ي  ه دربارهو چندمین بار بود کباشم،  که باید دید نقادانه داشتهبود به من بفهماند  کوشیده
 :او ادامه داد. گفت ها برایم سخن می وجود نقاط ضعف در انسان

 ست آن آدمی ي ها درباره حکایت ما تركمن حکایت ما با این مالها مثل به نظر  -
هر روز کلک . باز به تمام معنی هستند ها حقه این. که با خرس توي یک جوال رفته

به نظر من رفقاي ما زیادي . ورندآ روي صحنه میاي  ند و نمایش تازهکن اي سوار می تازه
 .خوریم خوشبین هستند و آخرش چوب این خوشبینی را می

گرفت و نسبت به  این نیز چندمین بار بود که روحانیان حاکمیت را به باد انتقاد می
آمدهاي  بود که به آسانی پی تر از آن شده اما ذهن من تنبل. کرد اعتمادي می ها ابراز بی آن

خطرناك تداوم سیاست جاري حزب و نیز حتی وجود امکان بازنگري در آن سیاست و 
ل را به یدادم اندیشیدن پیرامون آن مسا ترجیح می. تغییر آن را تجسم و تحلیل کند

 .رهبران حزب واگذارم و خود کارهاي اجرایی روزمره را همچنان ادامه دهم
 

 1361مهر 
کنسولیار دوم سفارت  Kuzichkin که والدیمیر کوزیچکین ي کیهان نوشت روزنامه

 :گفت. خبر را براي طبري نقل کردم. شوروي در تهران به انگلستان گریخته است
 .اگر تو زودتر دیدیش، تو بگو. باید آن را به کیا بگویم. ست این خبر بسیار مهمی -
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 .خواند البد خودش در روزنامه می -: گفتم
 .باشد ممکن است نظرش را جلب نکرده. باید گفتنه، به هر حال  -

و  تلخ بگویم، بی گمان فریاد م گوشتاگر چنین چیزي به آن آد«با خود فکر کردم 
 .»دهد اي تحویلم می هاي گزنده نیش

*** 
 :چند روز بعد طبري گفت

! دانیم بله، می«: کیا با خونسردي گفت. موضوع فرار کوزیچکین را در جلسه گفتم -
اند  دانسته از دو ماه پیش می! فهمم باز نمی. »مال دو ماه پیش است! که کهنه شد آن خبر
 .فهمم هیچ نمی! اند ي مطلب به این مهمی به من چیزي نگفته و درباره

*** 
 :ي بعد طبري گفت هفته

. ها فروخته این کوزیچکین اطالعات مفصلی با خودش برده و به انگلیس -
ها معامله  با آن طرف اهللا بی جواد مادرشاهی و حبیب. اند تهها هم به ایران فروخ انگلیس

 .ي حزب ما و همه چیز ست؛ درباره اي اطالعات خیلی گسترده. کرده
*** 

جک اندرسون و دیل  ،)1364 نیفرورد 19( 1985 لیآور 8در  ،سه سال بعد
و   The Galveston News و از جمله در  ي امریکایی روزنامه نیکه در چند  یدر ستونآتا  وان

ي  ، نوشتند که کوزیچکین دو صندوق پر از اسناد دربارهمنتشر شد واشینگتن پست
ها  گلیسآنان فاش کردند که ان. است ب و حزب توده ایران با خود به انگلستان برده.گ.ك
  .»این اطالعات را پنهانی به خمینی رساندند«

باب  ییکایامر نگار روزنامه ،)1365آبان  28( 1986نوامبر  19در  ،چهار سال بعد
با فرار والدیمیر کوزیچکین افسر جزء «: نوشت پست نگتنیواش ي روزنامهوودوارد در 

سازمان سیا به اطالعات مور حفظ ارتباط با حزب توده بود، ب در تهران که مأ.گ.ك
به انگلستان  1982ي دوم سال  کوزیچکین در نیمه. اي دست یافت غیرمترقبه و بادآورده

یات عملیات شوروي و حزب توده در ایران یي اطالعات او، از جمله جز گریخت و چکیده
نام تري شامل  یات بیشیجز سپس سیا فهرست اسامی و. اندکی بعد به دست سیا رسید

در فرهنگ [ در ایران را نفر از مأموران شوروي 200نفر و شاید حتی  100دست کم 
 ]نگارنده –ي مخفی حزب توده ایران است  مطبوعاتی امریکا این به معنی اعضاي شبکه

ب در ایران .گ.این اقدام سیا ضمن آن که فلج کردن عملیات ك... به خمینی تسلیم کرد
 .»نسبت به رژیم خمینی بود» ز حسن نیتاراب«نظر داشت، پیشکشی براي  را در

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000706950075-6.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000706950075-6.pdf
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/11/19/cia-curried-favor-with-khomeini-exiles/9cc0073c-0522-44e8-9eb8-a0bd6bd708d1/?utm_term=.c9b0918945c5
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*** 
ها  ي کل شهرستان ي مرکزي حزب و مسئول شعبه منش عضو کمیته تقی کی

 .سکته کرد و بستري شد
*** 

مثل این که وضع روحی و عصبی آدم روي طرز کار ! عجیب است -: اخگر گفت
همیشه فضاي من در مهاجرت که بودم، . ثیر داردهاي داخل بدن خیلی تأ دستگاه

از وقتی که به . ساختند هاي من مدام سنگ می درگیري و کشمکش عصبی بود و کلیه
اما این روزها مثل . هایم نبود در این چند سال هیچ خبري از سنگ در کلیهدم، ایران آم

 .این که باز پیدایشان شده
آور کلیه  ي مرکزي حزب و متخصص نام کمیتهبا هم پیش دکتر احمد دانش، عضو 

اما او هرگز نتوانست از این وقت استفاده کند و پیش . رفتیم و براي اخگر وقت گرفتیم
 .پزشک برود

*** 
شد، به من هم  ي اعضاي هیئت سیاسی تهیه می را که ویژه هایی اخگر خبرنامه

 اخیراً«: ها نوشته بودند نامهخبر در یکی از این. داد که بخوانم و سپس نابودشان کنم می
فهرست اسامی کلیه افرادي را که از : است اي با این مضمون صادر شده در ارتش بخشنامه

اند و هنوز در صفوف  اب به حزب منحله توده بودهه انتستا امروز معروف ب 1332سال 
ه ارتش حضور دارند، و نیز فهرست اسامی افرادي را که خود یا یکی از بستگان درج

 .اولشان هوادار این حزب منحله هستند، هرچه زودتر تهیه و ارسال دارید
نظیر این بخشنامه در سایر ادارات و از جمله در آموزش و پرورش نیز صادر 

 .»است شده
*** 

یکی از اعضاي کمیته  )امیرهوشنگ ناظمی(آیین  امیر نیک ي دزدي وارد خانه
 .با خود برد اهمیت بیشد، اما تنها چند چیز مرکزي حزب 
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نید برژنف دبیر کل حزب کمونیست شوروي و صدر ایها خبر دادند که ل رسانه
 .شوراي عالی این کشور درگذشته است

*** 



 ۵۳ | هاي فاجعه با گام

ي انقالب ایران و نقش مذهب و  هاي تازه درباره گیري مقاالتی با محتوي و موضع
. شد میمطبوعات شوروي درج هاي سیاسی در انقالب و پس از آن، در  نقش گروه

گشت، خوانده  دست می به ها در میان اعضاي رهبري و کادرهاي حزب دست ي آن ترجمه
ها را بپذیرد و به  خواست آن اگر حزب می. انگیخت می داري هاي دامنه شد و بحث می
 .داد ها عمل کند، باید مواضع خود را در برابر حاکمیت جمهوري اسالمی تغییر می آن

*** 
از کیانوري ) رحمان هاتفی(ي هیئت سیاسی حیدر مهرگان  ي جلسه در حاشیه

 :پرسید
 ام خواندید؟ آن مطلبی را که نوشته -
 .ست متن سیاسی نیست، زرق و برق ادبی...! بععله -
 .طور رفیق؟ آن دفعه هم همین را گفتید و من بردم و تعدیلش کردم چه -
 .دارد ولی هنوز هم همان زرق و برق ادبی را -
کنم و معتقدم که تحلیل سیاسی هم باید انشاي زیبا و  من این طور فکر نمی -

 .باشد غلط داشته بی
 :زد وبیش فریاد می کمتابی  بود و اکنون با بی تدریج باال رفته صداي کیانوري به

. خورد به هر حال این نوشته به درد نمی. تان را براي خودتان نگه دارید عقیده -
 .انداخت و یکی دیگر نوشت باید دورش

 :گفت. خواست رو در روي کیانوري بایستد بود و می حیدر ناراحت و برافروخته شده
هاي زیبا را در متن سیاسی ممنوع  کس استفاده از جمله هیچولی رفیق،  -
 .است نکرده

 :کیانوري فریاد زد
 .داریدهاي زیبایتان را براي جاي دیگر، براي شعرهایتان نگه  گفتم جمله -

خواست باز پاسخی به کیانوري بدهد، اما رحیم که داشت اوراقی را در  حیدر می
 .و حیدر سکوت کرد» !هیس«کرد، رو به حیدر گفت  میان حاضران پخش می

واژگان رفیق کیانوري «: است که گفته کرد خود کیانوري همواره از طبري نقل می
نویسد و  هایش را می ي مقاله ه همهتر نیست و او با همین سیصد کلم سیصد کلمه بیش

 .»زند هایش را می حرف
*** 

ه اما تنها یک دستگاعضو هیئت دبیران حزب را دزد زد،  ي منوچهر بهزادي خانه
 .با خود برد ضبط صوت
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 1361آذر 
جمهوري اسالمی با عنوان درشت نوشت که موسوي تبریزي دادستان کل  روزنامه

 .»حزب توده منحله است«که  گفته اسالمی انقالب
*** 

معروف به «نفر از افراد  2000هاي  اي از فهرست نام رفیقی در حضور من نسخه
بود تا براي مقامات امنیتی بفرستند، به  آوري شده اي جمع را که در وزارتخانه» اي توده

 .حزب تحویل داد
نفر از  300هاي  اي از فهرست نام چند روز بعد رفیق دیگري در حضور من نسخه

ي دیگري  را که براي تحویل به مقامات امنیتی در وزارتخانه» منتسب به حزب«افراد 
 .بودند، در اختیار حزب گذاشت تهیه کرده

*** 
طبري را به . ترین مقامات دولتی خواستار مالقات با طبري شد مشاور یکی از عالی

 :بازگشت، طبري گفتپس از دیدار، در راه . اي بردم تا با او دیدار کند خانه
طفلک نگران شده . این یکی از مسلمانان عالقمند به سوسیالیسم و حزب ماست -

. مرداد پیش نیاید 28تو را به خدا کاري کنید که افتضاح بعد از کودتاي «گوید  و می
تان را از زیر  کم بخشی از رهبري دست. کشند ي قلع و قمع شما را می همه جا دارند نقشه

شده  منظم و حساب هاي مهم تشکیالتتان را کور کنید،  کنید، شاخه ضربه خارج
نگذارید همه چیز را . هاي بعدي باقی بگذارید نشینی کنید؛ امکاناتی براي فعالیت عقب
یا در زندان بپوسند و نسلی د همه گیر بیافتند و اعدام شوند، نگذاری. جا نابود کنند یک

 .»تباه شود
ها همه  دهد که هیچ خبري نیست و این طمینان میاما رفیق کیاي ما مرتب ا

اصوالً حرف زدن در . سروصداست و آن باال کسانی هستند که مانع حمله به ما هستند
شود که کسی حرفی بزند و  او مانع ایجاد فضایی می. ست جلسه با حضور کیا کار سختی

ی از وقت جلسه به کند که بخوانند، و نیم اوراقی را میان حاضران پخش می. نظري بدهد
کند، یا آن که حتی آن کار را هم  گذرد، و بعد مطالبی کلی اضافه می این شکل می

یا خواهید ، اید شنیده» پرسش و پاسخ«ل را در نوار یگوید تحلیل مسا کند و می نمی
داند که  خیلی چیزها می. تري دارد البته او اطالعات گسترده. شود شنید، و جلسه تمام می

شاید . خبریم هایی دارد که ما از آن بی آدم. هاي فراوانی دارد گوید، ارتباط نمی هیچ وقت
. خیلی نگران است. ست اما این دوست مسلمانمان مرد نازنینی... هم حق با اوست

 .»مرداد نشود 28یک کاري بکنید که مثل بعد از «کرد که  خواهش و التماس می
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*** 
ي مرکزي حزب تعریف کرد  ان عضو کمیتهاهللا فروغی بیش از یک سال بعد حبیب

رفقاي شوروي به من گفتند که به حزب حمله خواهد شد و بهتر  1361در آذر «که 
من پیغام را به کیانوري رساندم، اما او گفت که به تنهایی . است که ما بزنیم به چاك

ي بعد در ا هفته .ا هیئت سیاسی در میان بگذاردتواند چنین تصمیمی بگیرد و باید ب نمی
 .»جواب من گفت که رفقاي هیئت سیاسی با خروج او موافق نیستند

*** 
هایی از تدارك یورش  گزارش«: نوشت) پیشین(» واشینگتن پست«چهار سال بعد 

دانستند که سازمان  بود، اما رهبران حزب نمی گسترده به موقع خود به حزب توده رسیده
 ».است سیا هم در این تدارك دست داشته

*** 
مرکزي حزب، سکته کرد و  ي عضو کمیته) هوشنگ ناظمیامیر (آیین  امیر نیک

 .بستري شد
*** 

یک شخصیت فرهنگی غیر حزبی و غیر دولتی از من خواست که ارتباط او را با 
او در سه نوبت با جوانشیر، عباس حجري، و کیومرث زرشناس . رهبري حزب برقرار کنم

و   وگو کرد، سازمان جوانان توده دیدار و گفت عضو کمیته مرکزي حزب و دبیر اول
 :سرانجام گفت

محلی اناتی براي روز مبادا تهیه کنید، گویم یک امک می! شود شان نمییحرف حال -
سالم و  هاي غیر حزبی و ناشناخته، اما هاي بخرید، در اختیار آدم را بخرید، دستگاه

بگذارید بمانند براي روز  نکنید و ها اي از آن هیچ استفادهعالقمند به حزب بگذارید، 
کم اجاقی براي آینده  که اگر ریختند و زدند و گرفتند و همه را از بین بردند، دستمبادا، 

گویند باشد، اما دلشان  کنند و می ها را قبول می ي این حرف ها همه آن. روشن بماند
هند که افراد خوا و میهم آن امکانات را به کار نگیرند، آید که همین االن  نمی

طوري که همان  آخر این گویم می... وآمد کنند و الی آخر جا رفت شان به آن شده شناخته
من هم گفتم پس ما را به خیر و شما را . اما گوششان بدهکار نیست! رود روز اول لو می

 !به سالمت
*** 
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اي قدیمی، عضو کمیته ایالتی تهران در حوالی کودتاي  توده ،فخرالدین میررمضانی
پس از  د،یحزب در آ  یرسم تیبه عضو گریبار د که پس از انقالب نخواست، مرداد 28

 :گفت ياش، در حضور من به طبر ناهار در خانه یهمانیم
 ریحزب را از ز ياز رهبر یبخش کم دست د؟یبکن يکار چیه  دیخواه ینم یعنی -

 ي هیکار حزب را ادامه بدهند و بق تا بتوانند  دیو به خارج بفرست دیضربه کنار بکش
 .وجور کنند را جمع التیتشک

 کنی؟ طور فکر می این -: طبري گفت
 دیچرا با. خارج کنند دیرا با گریدو نفر د یکی کم شما و  که دست کنم یمن فکر م -
 نگهداشت؟ ها نیرا دم دست ا زیهمه چ
 .باید با کیا صحبت کنم. توانم کاري انجام دهم به اختیار خودم نمیمن که  -

 :گفت يطبر ،در راه بازگشت به خانه
رفتار  گانه،یب طیمح از وطن،  يدور! هرگز. روم یبه مهاجرت نم گریمن د یول -

که   يبه افراد تر شیب یدگیو رس يباز یو پارت ضیتبع زبان،یمقامات کشور م زیآم نیتوه
و هر بار که انسان چشمش به . طاقت فرساست کنند، یم ینیریو خودش یچاپلوس

جا، فقط به خاطر مهاجرت پدر و مادرشان  از همه خبر یکه ب افتد یم گناهش یب  ودکانک
کن ازدواج  یفعال، سع یانقالب کیتو، به عنوان . ردیم یصد بار م برند، یم  ییها چه رنج

 .مهاجرت صاحب فرزند نشو هرگز در ،يکرد اگر هم ازدواج . ینکن
*** 

، در شرایطی که همه جا سخن از حمله به حزب و دستگیري 1361 آذرماه 24 در
 هیانیب نیدر ا. شدمنتشر  "امام يا ماده 8 ي هیانیب" رسید، ها به گوش می ي حزبی گسترده

 :، از جملهبود صادر شده یپرکن ورنگ و دهان آب و خوش  بایز اریبس يها فرمان
 

 یمحل کار شخص  ایمغازه  ایحق ندارد به خانه  کس چهی –6ماده «
کشف  نام به ایرا جلب کند،  یکس ایها وارد شود  بدون اذن صاحب آن یکس

اهانت نموده  ينسبت به فرد ایو  دیو مراقبت نما بیارتکاب گناه تعق ای جرم 
کشف گناه و جرم  يبرا ای[...] مرتکب شود  یاسالم و  یانسان ریو اعمال غ

 دینما ریو تجسس از گناهان غ دنبال اسرار مردم باشد  ایشنود بگذارد و [...] 
است و   یشرع ریو مستحق تعز رماز امور فوق مج کی ره نیمرتکب[...]. 

 .باشد یم یها موجب حد شرع از آن یبعض
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 ندیصادر نما یابتدائاً حکم از قضات حق ندارند  کی چهی[...]  – 7ماده 
 يها محل به  ایباشند به منازل  آن مأموران اجرا اجازه داشته ي لهیکه به وس

 ».کار افراد وارد شوند
 

 1361دي 
ي  ورند که دربارهآ از جمله جوانشیر به کیا فشار میچند نفر، و  -: طبري گفت

صبر گوید که باید  رود و می اما کیا طفره می. گیري کند موضع» اي امام ماده 8ي  بیانیه«
 .کنند کنیم و ببینیم که در عمل چگونه آن را تعبیر و تفسیر می

*** 
. پرسید »اي امام ماده 8ي  بیانیه«ي  رفیقی در حضور من نظر جوانشیر را درباره

 :جوانشیر گفت
آن  از  رویبا تمام ن دیما با. العاده است فوق. ست یرحمت ي چهیاصالً در نیا -
به حقوق  یابیدست يبردن مبارزه برا شیپ يکارگر برا ي طبقه د،ینیبب. میکن یپشتبان
تا بتواند خود را متشکل کند، تشکل خود  ست یدموکراس ازمندین زیهر چ از  شیخود، پ

هم  يا ماده 8 هیانیب. است نیحکم لن گرید نیا. ببرد شیاش را پ مبارزه را گسترش دهد و 
 .کند یباز م یدموکراس نیا يراه را برا که  ست یرحمت ي چهیدر قاًیدق

*** 
فرمان «پدیداري ناگهانی که  )این نشانی از جمله در( سی و پنج سال دیرتر خواندم

نداشته و  ي کارگر براي طبقه »باز کردن راه دموکراسی«هیچ ربطی به » اي امام ماده 8
آن . است نداشته هم هاي سیاسی نبوده و هیچ ربطی به گروه» ي رحمتی دریچه« یچه

در میان روحانیان حاکم بر کشور صادر  موجود فرمان در واقع براي الپوشانی فساد
ربانی املشی دادستان کل کشور براي ارتباط تلفنی موسوي تبریزي دادستان . بود شده

بود که موسوي تبریزي از زنان  جا فاش شده ز آنبود و ا کل انقالب اسالمی شنود گذاشته
خمینی که موسوي تبریزي چشم و چراغش بود، و در . کند برداري جنسی می زندانی بهره

گذشته از چنان بر آشفت که  دید، آن برداري جنسی از زندانیان نمی ضمن ایرادي در بهره
شوراي  تن دیگر را ازربانی املشی و چند  دستور برکنارياي،  صدور فرمان هشت ماده

 .عالی قضایی صادر کرد
*** 

 مفتر یاخگر م ي خانه م به شتکه دا بود خشک نشده "يا ماده 8 هیانیب"هنوز جوهر 
سوي  و پیاده به گذاشتم  دورترکوچه  کیرا  نیماش. دهم لشیرا تحو ییتا کاغذها

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212337.php
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 یو حسن قزلچ رانیدب ئتیعضو ه ییعمو یدر آن ساختمان محمدعل .اش رفتم خانه
مانده به در  يده متر. ندشتدا ینآپارتما  کیهم هر  ي مرکزي حزب  عضو کمیته

 ییو گو بودمن روان   يسو در طول کوچه به یساختمان، در خلوت کوچه مرد جوان
مشخصات محل «   دیگو یکه م میدشن شتگذ یاز کنارم که م. دز یبا خود حرف م شتدا

 ریکه او ز  داافت یمیس یو در همان لحظه چشمم به دستگاه ب» مطابقت دارد یبا کروک
 !]بود هنوز اختراع نشده لیتلفن موبا. [بود کتش پنهان کرده ي قهی

قدري به فکر فرو رفت و  .مردک فیاخگر تعر يبرا بودم و شنیده دهیرا د چه آن
 :سپس گفت

 کنی منظورشان این ساختمان است؟ یعنی فکر می -
 .احتمالش زیاد است. دانم نمی -
 .باید به رفقا خبر داد -
 خبر بدهم؟) حجري(آقا  خواهید من به عباس می -
 !براي خودم دارم... هاي دیگري ارتباط... من... نه -
به پاسدار  یشباهت چیه آراسته که  اریآمدن از ساختمان دو جوان بس رونیهنگام ب 

. ندبود وستهیپ به جوان نخست  خورد، یکوچه هم نم نیبه ا شان افهیند و قشتندا یجیو بس
 .نظر دارند ریساختمان را ز نیکه ا ا بوددیپ یروشن بهدیگر 

*** 
 :گفتاخگر  رتریروز د سه

مهم بود و  یلیخ يکرد فیو تعر يدید توکه  يزیچ آن! ي من نیا دیگر به خانه -
کوچه،  يسو در آن يا که پشت پنجره دهیخبر رس یحت .دش دییهم تأ  گرید ياز جاها

ساختمان را تمام  نیا يوآمدها رفت ي نشسته و همه يپاسدار  ،يریحص ي پشت کرکره
 .گذاریم و الزم نیست به خانه بیایی بعد از این جایی در بیرون قرار می. نظر دارد ریروز ز

 ي امن بروید؟ خواهید به خانه نمی -: گفتم
رفقا باید یک فکر اساسی براي . ست خودي تازه، کار بی. هیچ تحملش را ندارم! نه -

 .هاي ما بکنند تغییر خانه
 .کلمات رمزي براي موارد گوناگون میان خود قرار گذاشتیم و سپس جدا شدیم

*** 
که  یاند و از کسان کار گذاشته نیهم دورب ییدفتر کار عمو يرو روبه ـ :گفت يطبر

 .رندیگ یعکس م کنند یوآمد م رفت جا  به آن
*** 
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 :عمویی پرسید رفیقی از
کنید و در دفتري که مقابل آن  اي که زیر نظر است زندگی می چرا در خانه -

 دهید؟ کنید؟ چرا خانه و دفترتان را تغییر نمی اند کار می دوربین کار گذاشته
تا  بریم کار می ي نیرویمان را به کنیم، همه ما تمام تالشمان را می -: عمویی گفت

همه نوع . فی شویمخواهد که ما مخ ها هم دلشان می آناتفاقاً . مان را حفظ کنیم علنیت
ها  کنند، حتی مقدار زیادي از این تعقیب و مراقبت آورند، هر کاري می فشار می

قدر که ما واکنش نشان  ست، براي آن که ما را بترسانند و زیر فشار بگذارند، آن نمایشی
دیدید که دروغ ! ها«وقت داد و فریاد راه بیاندازند که  مین برویم، و آنبدهیم و مثالً زیر ز

هایتان تاکتیکی بود؛ و اگر ریگی به کفش  ي سیاست گفتید، دوست ما نیستید، و همه می
 توانیم این همه ما که نمیو تازه، . ها ، و از این حرف»شوید ندارید پس چرا مخفی می
ما اگر . اند از زیر ضربه کنار بکشیم ه جا علنی کار کردههم ها رفقایمان را که در این سال

این است که ما اصرار داریم هر طوري که هست . خورند ها ضربه را می مخفی شویم، آن
 .حزب را علنی نگه داریم

 وقت چی؟ اگر ریختند و همه را گرفتند، آن -
ی از با سرسخت. وقت زبان ما دراز است و حرف براي گفتن زیاد داریم آن -
 .کنیم دفاع میمان  حقانیت

*** 
ها و نواحی حزب را زیر نظر  ي دفترهاي شعبه گوید که همه کیا می -: طبري گفت

به ! تو خیلی مراقب خودت باش. اند کنند، همه جا را پیدا کرده ها را تعقیب می پیک. دارند
خودت را یک  اگر هم براي ما اتفاقی افتاد، تو! وآمد نکن جاهایی که الزم نیست، رفت

 !طوري در ببر، خودت را سالم نگه دار
*** 

ه ک ي رفیقمان جوانشیر را دزد زده، اما با این خانه! عجیب است: طبري گفت
کم دارند شک  رفقا کم. اند هایشان را برده فقط گذرنامهچیزهاي قیمتی هم در خانه بوده، 

. اخیر کار دزدان واقعی نبوده هاي ي رفقایمان در ماه کنند که شاید این ورود به خانه می
ي هشتم یک  در طبقهکشی کرده،  جا اسباب ه تازه به آني رفیقمان جوانشیر ک این خانه

ساختمان است و ساختمان تنها یک راه ورود و خروج دارد که آن هم دربان دارد و افراد 
 .دهد ناشناس را راه نمی

 اند؟ شاید میکروفون کار گذاشته -: گفتم
 .تممکن اس -
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 :رفیق سومی که حضور داشت گفت
 !دیگر میکروفون براي چی بگذارند؟. ست همه چیز ما که علنی! نه بابا -

*** 
ها در حجري پیام فرستاد که اخگر بیمار است و تب دارد، قلبش ناراحت است و تن

 :گفتم. و من باید بروم پیش او خانه در رختخواب افتاده
 ؟!جا نروم اخگر گفته که دیگر به آنآخر آن خانه که زیر نظر است و  -
 !ي دیگري نیست چاره -

آنگاه . رفتمگفتند پاسداري پشتش نشسته،  که می اي از کنار دیوار تا برابر پنجره
به این ترتیب کسی که . سوي کوچه رفتم ي اخگر، به آن پشت به پنجره و رو به در خانه

اخگر با دیدن من . م و باال رفتمزنگ زد. توانست صورت مرا ببیند پشت پنجره بود نمی
 :زده پرسید شگفت
 چرا آمدي؟ -
 .تان بمانم پیش حالتان خوب نیست و من باید شب که شما آقا پیغام داد عباس -

را بر  ناب روسی دشنام ي یک عبارتی از روایت مؤدبانه نیم اخگر خشمگین غرید و
 :زبان آورد

جا  نبودم دیگر ای ن که به تو گفتهست؟ م آخر این چه افتضاحی» ...!آ، یولکی« -
اما راهش این نیست که کس دیگري را هم به این خوب، حالم خوب نیست، . نیایی
ي ما را عوض  کنند؟ چرا خانه چرا راه دیگري پیدا نمی. ي زیر مراقبت بفرستند خانه
ن ای  منظور من اصالْ. یک فکر اساسی باید کرد. کنند؟ رفقا باید یک کاري بکنند نمی
 ...نبود

اصرار او را به حساب تعارف گذاشتم  اماجا بروم،  اشت که همان لحظه از آناصرار د
و گفتم که موظف هستم که بمانم، و اگر بروم و در غیاب من اتفاق ناگواري براي او 

تلخی جا و  با اوقات. او سخت ناراضی و ناراحت بود. کنند بیافتد، مرا بازخواست می
 .سپس به اتاق خود رفت و در را بست خوراك نشانم داد و

کلی خوب شده و دیگر نیازي نیست که پیش او  بامداد فردا او گفت که حالش به
. بود اما هنوز به روشنی ضعف داشت و کف دستش را نیز روي صورتش گذاشته. بمانم

دردش آسپیرین  دندان هنگام خروج از در گفتم که براي. کرد دندان خرابش درد می
عقب و در  از در ساختمان عقبها پایین رفتم،  از پله. را بستم آورم، و در و می خرم می

کنم، بیرون  ي زمین نگاه میکردم که چیزي را رو بودم و تظاهر می حالی که خم شده
دور  کردم، و در حالی که صورتم را برگردانده بودم و همچنان پاي دیوار را نگاه میرفتم، 
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فروش چند روزنامه  سپیرین و یک شیشه شیر و از روزنامهند آاز بقالی سر کوچه چ. شدم
چیزهایی را که براي اخگر . ي دیروز وارد ساختمان شدم خریدم و به همان شیوه

هر بار . لخت بوداش  باالتنهپیراهنش را در آورده بود و . تشکر کرد. بودم به او دادم خریده
کار کرده که تن و  امد که او چه دیدم، این پرسش به ذهنم می که تن لخت او را می

است؟ چنین تن و پوستی را تنها در  گونه سوخته و فرسوده و مچاله شده پوستش این
 .بودم هاي آجرپزي دیده کارگران ساختمانی و آجرچینان کوره

نامید و  می» پلیس«و » خور عرق«اخگر را در حضور خود او همسر طبري، آذرخانم 
خصوصیات پلیسی خود را  هاي دور که افسر شهربانی بود، زمانگفت که او از همان  می

هرگاه از آپارتمانش بیرون  بودم که دیده .کند می» بازي پلیس«ت و همیشه اس حفظ کرده
چسباند تا اگر در غیابش کسی در را  اي نوارچسب را به در و چارچوب آن می ، تکهرود می

گفت که این عادت  می. اند اش شده خانهوارد  ب پاره شود و او متوجه شود کهگشود، چس
بودم که چرا خاطرات مربوط  چند بار از او پرسیده .است هاي مهاجرت برایش مانده از سال

، و نظرم این بود که نویسد نمی 1329به فراري دادن رهبران حزب را از زندان در سال 
او هر بار سکوت  اما. توان ساخت ي آن داستان می پر ماجرایی بر پایه گمان فیلم بی

 .بود اش را باال کشیده بود و تنها بینی کرده
*** 

کنند،  سو همه گونه فشاري به ما وارد می ها از این این –اي  امنهخ: طبري گفت
کنند، اما براي آن که  ي مراکز کارمان را زیر نظر دارند، و صحبت از قلع و قمع ما می همه

گیرند، دارند با علی کشتگر و باقر مؤمنی الس ي دموکرات و ظاهرالصالح به خود ب چهره
درست کنند » حزب کمونیست ایران«کنند که چیزي به اسم  شان می زنند و تشویق می

ما با ! نخیر«هاي جهانی بگویند که  ها بعد از سرکوبی ما در پاسخ اعتراض تا این
ا هاي جاسوس ر اي فقط این توده. ها و حزب کمونیست کاري نداریم کمونیست

 .»ایم گرفته
هاي  و نمایش 1362ي سراسري دوم به حزب در اردیبهشت  چند روز پس از حمله

ي گروه کشتگر را در شادمانی و پایکوبی از وضعی که براي  که اعالمیه تلویزیونی، هنگامی
 .ي طبري افتادم به یاد آن گفته  خواندم، بود می حزب پیش آمده

*** 
رفقایمان عمویی و ! الجوردي، دیوانه استاسداهللا این مردك،  -: طبري گفت
د و قرار شد که عمویی تنها رفقا بررسی کردن. بود که به دیدنش بروند شلتوکی را خواسته

ك بعد از قدري اما این مرد. ه دفتر کار الجورديو رفت به زندان اوین ببرود، 
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که همین االن  دانی هیچ می«: سالمتی، وسط خنده و شوخی ناگهان گفته است چاق
خب، «: رفیقمان گفته» !ت را بدهم؟جا نگه دارم و اصالْ دستور اعدام توانم تو را این می
االن این کار ! ولی نترس«الجوردي گفته » !دانم که این کارها از تو ساخته است می! بله

و » پس براي چه کاري احضارمان کردي؟«رفیقمان پرسیده » !توانی بروي می! کنم را نمی
دلم براي تو و آقا ! زنجیر بودیم ها هم آخر ناسالمتی ما سال! هیچ«: جوردي پاسخ دادهال

تان کنم، با پاي خودتان خواستم ببینم که اگر احضار! بود تنگ شده) شلتوکی(رضا 
زنجیري  کنم، و هم ؟ ولی این را هم بدان که اگر الزم باشد اعدامت کنم، می!یا نهآیید،  می

 »!اهمیتی برایم ندارد ها هیچ و این حرف
 !دهند ها سر تا پا بوي دیوانگی می این حرف! ست اي عجب دیوانه

*** 
 :ي حزبی رفیق مسئول حوزه گفت ي حوزه در جلسه

که بر «ي  رهنمود آمده که توجه رفقا را به این نکته جلب کنیم که در مبارزه -
حث ما بوده، به هر حال که در درون حاکمیت جریان داشته و دارد و همیشه مورد ب» که

ب و دشمنان هاي راست و متمایل به سازش با غر این احتمال هم وجود دارد که جناح
هاي قشري و ضد کمونیست برنده شوند و حزب را آماج  جناحهاي دموکراتیک،  آزادي

تواند سیاست کنونی  در آن صورت روشن است که حزب نمی. حمالت خود قرار دهند
. گیرد ي مقابل حاکمیت قرار می را ادامه دهد و خواه و ناخواه در جبهه» اتحاد و انتقاد«

رهنمود این است که ذهن رفقا را براي این احتمال آماده کنیم و در ضمن پرسش این 
ها  ها و قشري هاي خود باعث روي کار آمدن راست نشینی با عقب» خط امام«است که اگر 

 ود خط امام چیست؟وقت به نظر رفقا تکلیف ما با خ شود، آن
هاي اخیر  اي بود که از مقاله مواضع تازهنشانگر ها به گوش من  این حرف

 :پرسیدم. گرفت گران شوروي مایه می تحلیل
 ها فرستاده شده؟ ي حوزه آیا این رهنمود به همه -
 طور مگر؟ چه. دانم راستش نمی -
وقت یک معنی  اریم، آنافتد بگذ این رهنمود را اگر در کنار اتفاقاتی که دارد می -

ي مقابل حاکمیت و خط  ههما داریم به جب! آماده باشید! رفقا«تر ندارد و آن این که  بیش
اي  اگر این بحث در حوزه. »گیریم ها قرار می رویم و در موضع دشمنی با آن امام می

مطرح شود که جاسوس و عامل نفوذي حاکمیت در آن حضور داشته باشد، و این 
ها فکر  رسد و آن هاي اطالعاتی رژیم می درنگ خبر به سازمان احتمال کم نیست، بی
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هایی هستیم، و در  و در کمین انجام فعالیتر تدارك رفتن به زیر زمین کنند که ما د می
 .کنند آن صورت در جا حمله به ما را آغاز می

گوییم چنین  ما که نمی. شما مفهوم رهنمود را درست متوجه نشدید! نه رفیق -
ها  ها و قشري اتفاقی افتاده، خط امام عقب نشسته، حاکمیت به تمامی به دست راست

ها همه یک بحث روي فرضیات است و براي این است که رفقا به هر حال آن  این. دهافتا
 .جنبه را هم فراموش نکنند

*** 
] ها اي توده[«: گفت 1362اردیبهشت  16ي  محمدرضا مهدوي کنی در نماز جمعه

 .»[...] اند، که امام هم از خط خودش خارج شده هایشان گفته اخیراً در تحلیل
*** 

 :حاضران رو به من گفتیکی از 
 .کنند جانبه به حزب ما حمله نمی هیچ وقت به طور همه! خیالت راحت باشد -

چرا؟ در همین لحظه الجوردي اگر بخواهد، با به هم چسباندن چیزهایی  -: گفتم
دست آورده، مانند اسلحه از یکی و  هاي قبلی از رفقاي ما به که در جریان دستگیري

سیم از چهارمی و  ن یکی و ماشین سفارت شوروي از سومی و بیي افغانان از آ نامه
رفته از ساواك از پنجمی و اسناد دولتی سرقتی از ششمی و  سرقت هاي به پرونده
هاي قطوري  تواند پرونده سازي در خرید کاغذ از دفتر بازرگانی شوروي و غیره، می حساب

نند، همه را بگیرند و حزب را غیر ها حمله ک پا کند و به همین بهانه بسازد و جنجال به
اعضا هاي  چندین مورد فهرست نام. قانونی و منحله و دکان جاسوسی و غیره اعالم کنند

غیره هم که  و مرکز واز سازمان جوانان و مناطق حزبی غرب و شمال  و چارت تشکیالتی
 .این که کاري ندارد. به دستشان افتاده

الجوردي . دانیم ها را ما می ي این اما همه! اردطور باشد کاري ند اگر این! همین -
این اوست که . ترین مدافع ماست تازه اصالً خود امام بزرگ! داند که به این صورت نمی

آورند که  از اندرونی او خبر می. گذارد به ما حمله کنند و هرگز نخواهد گذاشت نمی
 .دهد نمی ي حمله به ما را ورند و او اجازهآ اي پیوسته فشار می عده

سازد، او را راضی کردند که  هایی که الجوردي می اگر با نشان دادن پرونده -
 وقت چی؟ آن  ي حمله بدهد، اجازه

 .داند الجوردي که نمی. دانیم آن مطالب را ما می! گفتم که! نه بابا -
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بود تا  در این جلسه عمویی نیز شرکت کرده. هیئت سیاسی به پایان رسید ي جلسه

عمویی، اخگر، باقرزاده، و . شرح دیدارش با الجوردي را به آگاهی هیئت سیاسی برساند
کیانوري و . هایشان رساندم را به خانه) مسئول امور مالی حزب(اسماعیل ذوالقدر 

فرداي آن . تند، و بقیه را نیز رحیم رساندي خودشان رف همسرش مریم فیروز با راننده
 :ي مرا گرفت و گفت روز کیانوري یقه

ست؟ چرا  این چه وضعی. ي محل جلسه زیر نظر بود تمام آن محله و آن خانه -
 اي گذاشتید؟ جلسه را در چنین خانه و محله

و تشکیالت تهران تعیین  )حجري( آقا عباس. کنم خانه را من انتخاب نمی -: گفتم
اي هنگام تشکیل جلسه زیر نظر   توان دانست خانه و محله تازه، از پیش که نمی. کنند می

 !خواهد بود یا نه
 !ها را به کیانوري بگویم که توانستم این عجب جرئتی به خود دادم
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کیانوري با حالی بسیار خسته و . بود هنوز آغاز نشده» پرسش و پاسخ«ي  جلسه
گذشت، اما او همچنان در فکر  می دقایقی از ساعت آغاز جلسه. بود نشستهنگران و گرفته 

 :یکی از حاضران جرئتی به خود داد و پرسید. بود اي خیره مانده بود و نگاهش به نقطه
 .اید حال هرگز این قدر گرفته نبوده ببخشید رفیق، طوري شده؟ شما تا به -

جا شد و سپس با صدایی  صندلی جابهکیانوري به خود آمد، آه عمیقی کشید، روي 
 :غمناك گفت

 !خیلی خراب!... اوضاع خیلی خراب است...! بعععله -
کم یک بار در هفته سروکار داشتن با او،  در طول بیش از سه سال ارتباط و دست

 4.مند باشد این نخستین و واپسین باري بود که از دهان او شنیدم که از اوضاع گله

                                                
» تحلیل هفتگی«، که متن آن چند روز بعد به شکل »پرسش و پاسخ«در همین جلسه، یعنی آخرین  - 4

ي طبري را نیز  ي توضیحی نوشته متن یک بیانیههاي حزبی پخش شد، قرار بود کیانوري  در میان حوزه
چشمان قهرمان «اش به نام  طبري در داستان تازه. اما دو ساعت نوار پر شد و جایی براي آن نماند. بخواند

همسر . بود هاي شخصی آن دو الهام گرفته هاي خسرو روزبه و سرلشکر آریانا و رقابت از شخصیت» باز است
ي  شد و این موضوع به حسین جودت، عضو کمیته باز نشان داده می و هوسقهرمان داستان زنی جلف 

این داستان در میان آن . بود بود، سخت گران آمده) همسر سابق روزبه(که شوهر فعلی آفاق  مرکزي حزب،
ي حزب  عده از اعضاي رهبري حزب که نزدیکی بیشتري با آفاق و جودت داشتند، و حتی در بدنه
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*** 
ر یک مهمانی، آشنایی براي طبري تعریف کرد که چندي پیش ، ددو روز بعد

: است اي براي بابک زهرایی فرستاده و در آن نوشته دادستانی انقالب اسالمی احضاریه
یس حزب منحله و غیرقانونی سوسیالیست کارگران و دهقانان یآقاي بابک زهرایی ر«

او . »ي اوین معرفی نمایید هالزم است که هر چه زودتر خود را به دادستانی شعب! ایران
نگاري کرده که چرا و چگونه حزب او منحله و غیرقانونی اعالم شده، اما  نخست نامه

 .است پاسخی نگرفته، و پس از مدتی خود را معرفی کرده و دستگیر و زندانی شده
ارگان حزب » مورنینگ استار«ي  اي از روزنامه آن شخص همچنین نسخه

هاي سرکوبی  شد که دستگاه اي گفته می آورد که در آن در مقالهکمونیست انگلستان را 
ان آماده ها و حزب توده ایر اي براي یورش به کمونیست هاي گسترده حاکمیت ایران طرح

 .ها را دارند ن طرحاند و قصد اجراي آ کرده
 :طبري رو کرد به من و گفت

مورنینگ «این مطلب . نها را برایش نقل ک اگر تو زودتر کیا را دیدي حتماً این -
هاي اطالعاتی  ها و سازمان ها در انگلستان کمونیست خیلی مهم است، زیرا از قدیم» استار

گمان اخبار موثقی دارند که این  ها بی اند و این داشتهدیگر رخنه و نفوذ  در محافل یک
 .اند مقاله را نوشته
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رحیم که حاضران را به جلسه من و . ي هیئت سیاسی جریان داشت جلسه
از اتاق بیرون آمدم که به . خواندیم بودیم و کتاب می بودیم، در اتاقی دیگر نشسته آورده

در سکوتی سنگین، . ي هیئت سیاسی گذشتم از کنار اتاق محل جلسه. دستشویی بروم
 :گفت اخگر داشت می

                                                                                                       
اما در واقع هیچ کس و حتی خود جودت به تصویر همسر قهرمان کاري . بر انگیخته بودهایی را  نارضایی

و   است، دار شده ي قهرمانی او خدشه گفتند که به شخصیت روزبه لطمه وارد آمده و چهره نداشتند، فقط می
استه شود و ي یک قهرمان ملی ک اصوالْ چه نیازي بوده که با انتشار چنین داستانی از درخشش نام و چهره

گفت که قهرمان داستان او در اصل روزبه نیست، و  طبري می. از او تصویر یک انسان معمولی ترسیم شود
این جنجال به . او تنها نکاتی از شخصیت روزبه واقعی را در قالب قهرمان خیالی داستانش گنجانده است

هاي بیرونی حزب و  ي نشریه همهجا کشید که قرار شد طبري توضیحی در این باره بنویسد، و چون  آن
بودند، قرار بود که کیانوري آن را بخواند تا به شکل نوار صوتی و  را ممنوع کرده» پرسش و پاسخ«حتی 

 .ها توزیع شود حزبی در حوزه تحلیل درون
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 !دقدر خوشبین نباشن گویم که آخر رفقا این این را براي آن می -
نظر  انسته فضایی را که کیانوري در جلوگیري ازپس اخگر تو«با خود فکر کردم که 

 .»بشکند و نظر خود را بگوید ،کند دادن ایجاد می
پس از پایان جلسه، کیانوري و مریم فیروز از سالن پذیرایی بیرون   شب، 9ساعت 

زهرایی را از قول رفتند که خود را به آنان رساندم و ماجراي احضار و حبس بابک  می
و براي رفتن شتاب  کرد پا می پا و آن او در حالی که این. طبري براي کیانوري نقل کردم

خورد که من  بود و خون خونش را می رحیم هم در دو متري ایستاده. داشت، گوش داد
 :حرفم که به پایان رسید کیانوري تلخ و گزنده گفت. گویم کنم و چه دارم می چه می
 !هرایی به ما چه ربطی دارد؟بابک ز -

او با . را نیز از قول طبري براي او نقل کردم» مورنینگ استار«ي  درنگ نوشته بی
 :وبیش فریاد زد کم تابی گوش داد، و سرانجام خشمگین بی

 .و رفت -! است مورنینگ استار غلط کرده -
لحظاتی بعد و رگان از محل جلسه خارج شد و رفت، کمی پس از آن دو، حیدر مه

باقرزاده در تاریکی شب به سوي ماشینی . من و باقرزاده و اخگر و ذوالقدر بیرون آمدیم
اما پس از مکث د، که ماشین من است، در آن را گشود تا سوار شو رفت و به خیال آن

سوي  با هم به. سوي ما آمد و در ماشین را بست و به» خواهم معذرت می«: کوتاهی گفت
 :باقرزاده در طول راه آهسته گفت. بود رفتیم ک کوچه دورتر پارك شدهماشین من که ی

 .اسلحه هم داشتند. توي ماشین نشسته بودند! پاسدار بودند -
بود،  کی ایستادهدمی در خانه، توي تاریي دو ق یکی هم در فاصله -: در گفتوالقذ  

 .ه دست داشتچیزي شبیه تفنگ ب
در، آن طرف کوچه، روي یک کپه بلند  روي یکی هم درست روبه -: اخگر گفت
 .خاك ایستاده بود

 :باقرزاده گفت. به ماشین من رسیدیم و سوار شدیم
-نکند کیا! بودیک زن هم توي ماشین ! یعنی با ما کار داشتند؟ عجیب است -

 اند؟ ها و حیدر را گرفته این
 ما را نگرفتند؟ پس چرا -: ذوالقدر گفت
 اي را که هنوز در محل جلسه هستند بگیرند؟ شاید بقیه -: باقرزاده گفت

 :من گفتم. داد که چیزي بگوید هاي شدید به اخگر مجال نمی سرفه
ریختند وسط  اصالً زودتر می. گرفتند ي ما را می اگر قصدشان گرفتن بود، همه -

 .گرفتند جلسه همه را می
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 .اند که شخص خاصی را در نظر داشته مگر آن -: باقرزاده گفت
ي پیش  دفعه. هاي جلسه بودند مشغول شنود صحبت اي شاید هم با وسیله - :گفتم

 .هم محل جلسه را زیر نظر داشتند
) حجري(آقا  به هر حال بهتر است موضوع را همین االن به عباس -: باقرزاده گفت

 .خبر بدهیم
 ،اش رساندم و با او قرار گذاشتم که اگر الزم شد تغییر جا بدهد اخگر را به خانه

. من و ذوالقدر در ماشین منتظر ماندیم. جري رفتیمي ح سپس به خانه. کجا سوارش کنم
 :گفت. جري صحبت کرد و برگشتقر زاده رفت، با حبا

شاید در همان . ایم گوید که البد چیزي نبوده و منظورشان ما نبوده آقا می عباس -
 .اند زیر نظر داشتهجا را  اند و آن ي تیمی یا مخفیگاهی کشف کرده حوالی خانه
ي آسمانی مسجل و  جري براي باقرزاده همواره حرف آخر و مانند آیههاي ح گفته

باقرزاده، نوجوان سپیدموي، صفا و سادگی . ي او راندم سوي خانه نخست به. خدشه بود بی
گویی این خلق و خوي در . بود نوجوان روستایی مازندرانی هنوز در وجود او باقی مانده

قرنی که در زندان بود در وجود او رشد نیافته بود، به صورت منجمد باقی  طول ربع
. یافت بود، و اکنون پس از رهایی از زندان مجالی براي شکوفایی و صیقل خوردن می مانده
افکند؛ و  دوید و سر به زیر می اش می خون به چهرهشنید،  ي زن می اه سخنی دربارههرگ

زیرا برخی از شد،  خورد، سخت خشمگین می شش میگوبه » پنیر بلغار«هرگاه نام 
ي پنیر با  هاي سیاسی دیگر با یادآوري این که بلغارستان بر سر معامله زندانیان از گروه

بودند و  متعلق به حزب توده ایران را تعطیل کرد، او را آزار داده» پیک ایران«رادیوي  شاه
 .هنوز از این کار بلغارستان خشمگین بود

دانستم که این  هیچ نمی. و در دل تاریکی دور شداز ماشین پایین رفت،  .رسیدیم
اعترافات «هنگامی که او را براي چند ماه بعد، . بینم که او را می ست آخرین باري

ترین تصمیم زندگیش، نیازي به مشورت با  بردند، این بار براي حساس می» تلویزیونی
ورتش را با تمام نیرو به تیزي نبش دیواري ص: تنهایی تصمیم گرفت خود به. کسی نداشت

ي دگرگون او را در برابر دوربین تلویزیون بنشانند، و شش سال  کوبید تا نتوانند چهره
 .عام زندانیان سیاسی، دارش زدند بعد، هنگام قتل

زنجیران سابقش بود و تنها  تر از هم گوي تر و کم او جاافتاده. ذوالقدر را نیز رساندم
گفت، جغرافیاي تهران در  در طول راه براي من از آن سخن می اغلب موضوعی که

شش سال . دیدم او را نیز براي واپسین بار می. اش بود ساله 25هاي پیش از زندان  سال
 .بعد او را نیز دار زدند
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بودند و  چند تن از اعضاي حزب و سازمان جوانان را که چندي پیش دستگیر کرده

 .کیالتی و اطالعاتی نداشتند، رها کردنداهمیت تش
*** 

است  ام و او گفته به طبري گفتم که مطالب مورد نظر او را براي کیانوري نقل کرده
 »!مورنینگ استار غلط کرد«که 

داند چه  مان را انجام دادیم و او خودش می پس به هر حال ما وظیفه -: طبري گفت
 .اقدامی بکند

*** 
شد که سید اسداهللا الجوردي از مقام دادستانی انقالب برکنار  همین روزها شایعدر 

موجی از شادي در میان اعضاي حزب برخاست و همه برکناري او را تحولی . است شده
 .اما چند روز بعد شایعه تکذیب شد .مثبت در فضاي سیاسی کشور ارزیابی کردند
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زمان به  بود، هم که هنوز به صبح نپیوستهاز ساعات بامداد، در دل سیاهی شبی 
ي بسیاري را  هاي اعضاي رهبري و کادرهاي اصلی حزب یورش آوردند و عده خانه

و مراکز نواحی  ها ي دفترها و محل کار شعبه هوا که روشن شد، همه. دستگیر کردند
 .ودندب ها را به اسارت برده بودند و کارکنان آن سخیر و ضبط شدهتشکیالت حزب نیز ت

*** 
در یکی از دفترها نزدیک میدان محسنی، پاسداران در زدند، عبدالحسین آگاهی 

و » اتحاد مردم«و » نامه مردم«ي  ي مرکزي حزب و عضو هیئت تحریریه عضو کمیته
ا ام. اختیار در را بست درنگ و بی با دیدن پاسدار مسلح بی ت دیگر، در را گشود، ونشریا

او را بردند و با همان پاي  .اي به پاي آگاهی خورد بست و گلوله پاسدار در را به رگبار
هاي  او در همان ماه. زخمین به سلول زندان انداختند، بدون هیچ رسیدگی پزشکی

 .نخست پس از دستگیري با عوارض همان زخم و زیر شکنجه هالك شد
*** 

پارك کردن جایی براي . مهرداد فرجاد با ماشین ژیانش به دفتر تبلیغات رفت
راي آن ب. بود ماشینی پر از پاسدار دید که درست در مقابل دفتر پارك شده. ماشین نبود

 :است به سویشان رفت و پرسیدر که قصد آنان را بداند یک
 مانید؟ کنید که بروید، یا می شما حرکت می. گردم من دنبال جاي پارك می! برادر -
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 .مانیم می. کار داریم! نه برادر -
راهش را کشید و رفت و . ها منتظر کارکنان دفتر هستند د دریافت که آنمهردا

خود را به منزل سیاوش کسرایی که در همان نزدیکی بود، رساند و کسرایی را به حوالی 
اما خود کسرایی را نرسیده . دفتر فرستاد تا اگر باقرزاده را دید، نگذارد که او به دفتر برود

 .و نزدیک بیست نفر دیگر را هم گرفتندبه دفتر گرفتند، و پس از ا
به . اند حدس زد که او را گرفته. مهرداد هر چه منتظر ماند از کسرایی خبري نشد

پاسدارانی که در . ها خبر دهد تلفن زد تا ماجرا را به آن) سات(دفتر سازمان ایالتی تهران 
ه دفتر بکشانند، و در بودند، توانستند مهرداد را گول بزنند، او را ب نشسته» سات«دفتر 

اما آن انسان زحمتکش و فداکار و . قرار بود او همان روز ازدواج کند. جا گرفتندش آن
 .داشتنی را پس از شش سال تحمل زندان و شکنجه، بر دار آویختند دوست

*** 
نشسته بودیم » پژوهش کل«ي  خبر از همه جا، در دفتر شعبه با تورج و پروین، بی

در سفر شهرستان بود  یرجوانش. بود رحیم هنوز نیامده. ار خود داشتیمو هر یک سر در ک
مناطق مرزي اهللا فروغیان به شوروي، به  براي عبور دادن دخترش سوسن و حبیب(

او از صبح بارها تلفن زد و سراغ . بود و صبح همان روز از راه رسیده )بود صحرا رفته ترکمن
هاي حزبی که هر روز  پیک .ستا نوز نیامدهرحیم را گرفت، و هر بار ما گفتیم که ه

بودند و  بردند، دیر کرده وردند و میآ می حزبی را ها و اسناد درون مدند و پیامآ می
او پس از . اند ها نیامده کزنگ زد تا بپرسد چرا پی »سات«تورج به دفتر . بودند نیامده
 :حرف زدن گوشی را به من داد و گفت اي دقیقه

 !گویند چه میها  ببین این -
کدام از  گفت که هیچ شناخت و می ما را نمی. شنیدم آشنا می سو صدایی نا از آن

اصرار داشت که بداند ما در کدام . اند جا نیستند و هنوز نیامده بریم آن کسانی که نام می
 :او ناگهان گفت ست؟ واردي که شاید او رفیق تازه کردم با خود فکر می. هستیم» شرکت«

 !اند؟ شده »مسموم«ها  اي از بچه خبر دارید که عده راستی -
 ها؟ کدام بچه -
 !هاي باال از بچه -
 طور؟ خیلی هستند؟ هچ -
 روید؟ کنید؟ کجا می حاال شما چه می! خیلی! خیلی! بله -

 »!ست؟ اي این دیگر چه سؤال ناشیانه«: فکر کردم
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او . شنیدم سوي سیم را می تورج گوشی را پس گرفت، و من صداي ضعیف آن
 :گفت می

 خواهید با او صحبت کنید؟ می. جاست خواهید، مهرداد این راستی، اگر می -
جاست، یا همان مهرداد  ي آن مهرداد؟ کدام مهرداد؟ از کارکنان تازه«: فکر کردم
 »کند؟ جا چه می فرجاد؟ اما او آن

ا حرکات ب .روشنی دریافتم و ناگهان چراغی در ذهنم روشن شد و همه چیز را به
. وگو را قطع کند و گوشی را بگذارد ي دست به تورج فهماندم که زود گفت زده شتاب

 :سپس گفتم
. خواهند صحبت را کش بدهند و تلفن ما را ردگیري کنند می! پاسدار هستند -

 .باشند ممکن است ردمان را پیدا کرده. جا را تخلیه کنیم و برویم باید هر چه زودتر این
 :گفت. جوانشیر بود. همین لحظه تلفن زنگ زد در. برخاستیم

 روم می» سات«من به دفتر ! هر چه زودتر بروید! جا نمانید آن. اند رحیم را گرفته -
 !ها را ببینم که بچه

به اشغال پاسداران در » سات«ایم که دفتر  قانعش کردیم که به این نتیجه رسیده
 .جا  برود آمده و او نباید به آن

ي دفتر  رحی براي تخلیهنقشه و ط. ي چیزهاي مربوط به حزب را برداشتیم همه
 .مفتییم، و ربستوین سپرد، در را تورج بخشی از اسناد را به پر. شتوجود ندا

هیچ . دگیري کنند، یا نهکه آیا توانستند تلفن ما را ر ستیمدان هیچ نمی
ها پیش یکی از  ماه: اند، یا نه آوردهدست  تر ردي از این دفتر به که آیا پیش ستیمدان نمی

و  .شند؛ همین تابستان گذشته دو پیک دیگر ما، سعید هاي ما، پسر آروس را گرفت یکپ
هاي پیشین ما،  ز پیککه نام بهروز، یکی ا را گرفتند؛ همین تازگی معلوم شد .م حسین

ه و حزب هاي اجرایی کشور داده شد نفره براي دستگیري به ارگان 300در یک لیست 
 .شود ببینیم چه می تام ردیک میر باید صب. و را به آذربایجان منتقل کردناگزیر ا به

 .قرارهاي بعدي را گذاشتیم و از هم جدا شدیم
وقت  ام؟ یا به جاي دیگري؟ آن ي لورفته کجا بروم؟ به خانه«کردم  با خود فکر می

بخواهند کاري به من رجوع توانند با من تماس بگیرند؟ شاید  اگر الزم شد چگونه می
. جا کنم؟ پس باید به همان خانه بروم و منتظر باشم کنند؟ شاید الزم شود کسی را جابه

در خانه نگران و منتظر . »کنم کنم ببینم کیست، بعد باز می اگر در زدند، نخست نگاه می
عات ي ردیابی سازمان اطال ترین وسیله تلفن نداشتم و بعدها دانستم که مهم. نشستم

همچنین دانستم که آنان . است سپاه پاسداران در یورش به حزب، شنودهاي تلفنی بوده
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ها در  آن. اند اند و درهاي بسته را شکسته اند هیچ تعارف نداشته اي که رفته به در هر خانه
شب به دفتر کار ما حمله کردند و درها را  10دو نوبت، در ساعت شش بعد از ظهر و 

 .شکستند
*** 

یکی از بستگان . نگاه کردم. ساعت چهار و نیم بعد از ظهر بود که زنگ زدند
پریشان و . باال آمد. در را باز کردم. یمپیش از انقالب با هم آشنا بود کیانوري بود که از

مرتب کیانوري » پرسش و پاسخ«ي نوارهاي  دانست که من براي تهیه او می. مضطرب بود
 :پرسید. بینم را می

 خبري نداري؟) کیانوري(آقا  جاز حا -
 طور مگر؟ هنه، چ -
ي هیئت دبیران  اي که قرار بود امروز جلسه قبل از ظهر با خبر شدم که در خانه -

اند تا هر کس که وارد شد  شب گذشته پاسداران منتظر نشسته در آن برگزار شود، از نیمه
را بگیرد و نگذارد که او به  آقا مادرم را به آن حوالی فرستادم که سر راه حاج. بگیرندش

ي  حتی به خانه. ي محله در محاصره و زیر نظر پاسداران است اما همه. محل جلسه برود
یک جمله را تکرار  ، پیوستهکند جا کار می اما خدمتکاري که آن. آقا هم تلفن زدیم حاج
و مریم  آقا حاجکه  یمفهم و نمی »م و افسانه صبح زود رفتند مسافرتآقا و خان«: کند می

اسفندیاري، دختر ( افسانهو  )، همسر کیانوري و عضو مشاور هیئت سیاسی حزبفیروز(
شناسی که  ؟ حاال تو راهی نمیاند اند، یا از دام جسته تار شدهگرف )مریم فیروز، صاحبخانه

کنم  خبر داد که به جلسه نروند؟ من فکر میکنندگان جلسه  بشود به او یا به دیگر شرکت
 .اند اي را شروع کرده جانبه ي همه هکه حمل

 تالش دو مورد حمله و دستگیري خبر دارم، خوب است که اومن هم از  گفتم که
 .کنم که به کسانی پیغام برسانم و من هم سعی می درا ادامه بده خودش

اند، پس  ي هیئت دبیران دام گذاشته اگر در محل جلسه«: کردم فکر می. او رفت
اند، پس یعنی  جا نشسته شب آن از نیمه. گیرند را پیدا کنند، می یعنی این که هر کس

آیا کیانوري خبر گرفته و گریخته؟ تلفن اخگر چرا از صبح . شب آغاز شده حمله از نیمه
 »اند؟ ي او هم رفته دهد؟ آیا به خانه جواب نمی

 دو راه براي دسترسی به. ي دو ریالی برداشتم و از خانه بیرون رفتم مشتی سکه
معلوم نبود که آیا . کسی گوشی را برنداشت: بست بود شناختم، اما هر دو بن کیانوري می

نژاد  همسر هوشنگ قربان. داد اخگر نیز هنوز جواب نمی. اند اند، یا گیر افتاده تغییر جا داده
 :گریان گفت
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بر  هنوز. جا بردند را از این) ذوالقدر(آقا  و اسمال) باقرزاده(صبح هوشنگ و باقر  -
 .اند نگشته

 :گفت ر مهرداد فرجاد با صدایی آکنده از نگرانیخواه
 .هنوز خبري نیست. اند مهرداد را صبح گرفته -

ي  به همه. کردم تر جدي بودن یورش را احساس می با هر یک از این خبرها بیش
شناختم و تماس داشتم تلفن زدم و یورش گسترده را به آنان خبر  هایی که می اي توده

اش  ردگیري را نداشت و خانهي شنود و  ترین وسیله ولی طبري؟ او تلفن، یعنی مهم. دمدا
باشند؟ در آن صورت پیش از آن  آیا ممکن بود او را پیدا نکرده. اي بود در جاي دورافتاده

مغز و فکرم . کردم جا می باید او را جابهي او را لو بدهد،  تگیرشدگان خانهکه کسی از دس
اکنون . انگیزي به کار افتاده بود بود و با دقت شگفت چندساله بیدار شده گویی از خواب

همه چیز دست خودم بود و خود باید تصمیم . دیگر رهبر و رهنمودي در کار نبود
 .کردم گرفتم و اجرا می می

ي  نخست همه جاي ماشین و حتی زیر آن را به دقت جستم تا مبادا وسیله
هاي الزم  آنگاه با رعایت احتیاط. چیزي نیافتم. باشند اشتهردگیري یا شنود در آن کار گذ

 .مي طبري راند به سوي خانه
ولی . در آن حوالی خبري نبود. ي او رساندم پیاده و از بیراهه خود را به در خانه

چنان که پیرامون را  هم. اند یا نه ي او نیز دامی گسترده دانستم که آیا درون خانه نمی
اي بعد  لحظه. ي زنگ دراز کردم و زنگ زدم م را به سوي دگمهپاییدم، انگشت می

کوشیدم که از . جواب داد» اف.اف«اما خود طبري بود که از . شد سرنوشت من تعیین می
صدایش مثل . اي پیششان هست، یا نه آهنگ صداي او دریابم که آیا مهمان ناخوانده

 :گفت. همیشه بود
 آیی باال؟ یآمدي رحیم جان؟ بیایم پایین یا م -

باال . دوگشم، و او در را فتگرا  مم، نامدشم، از ته دل شاد یدکشنفسی به راحتی 
 .ت دبیران ببردئي هی رحیم بیاید و او را به جلسهتا  بودلباس پوشیده و آماده . مفتر

 :گفت
 .پس چرا رحیم نیامد؟ من خیلی وقت است که منتظرش هستم -

 :گفتم. باشد شنیدن خبر را نداشتهترسیدم که قلب بیمارش تاب  می
 .امروز جلسه نیست -
 .داد آمد و خبر می خوب بود رحیم زودتر می -
 .او را امروز گرفتند... آخر -
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 این کار را کردي؟. ي رفقاي جلسه هم باید خبر داد پس به بقیه!... عجب -
 .هیچکدام را پیدا نکردم... سعی کردم، اما -
 طور؟ هچ -
 !س سر جاي خودش نیستک هیچ... آخر -
 .توانستی پیغام بفرستی خب، می -
. اند دفتر سازمان ایالتی تهران را هم گرفته. ها هم نیستند ولی پیک. سعی کردم -
 .آند ها را گرفته خیلی. ها قطع شده ارتباط

 :فرو نشست و گویی با خود، گفتطبري روي صندلی 
 پس شروع کردند؟ -

 :و سپس آهسته پرسیداي در سکوت به فکر فرو رفت،  لحظه
 ها را گرفتند؟ کیا را هم گرفتند؟ دیگر کی -
ها را  به نظر من تا وقتی که به طور قطع معلوم نشده کی .دانم دقت نمی هنوز به -
تواند  ها می حتی اخبار روزنامه. اي را نباید باور کرد هاند، هیچ خبر و شایع گرفته
 .نده باشدکن گمراه

 کس خبر قطعی نداري؟ از هیچ. بله، حق با توست -
او بود که به ما زنگ زد و خبر . بودند دانم که تا ظهر نگرفته فقط جوانشیر را می -

نژاد، و مهرداد را  ذوالقدر، قربان باقرزاده، . اند اي، و از جمله رحیم را گرفته داشت که عده
 .دهد اي هم جواب نمی لفن عدهت. اند اند و برده دانم که گرفته می

 کار باید کرد؟ باشند؟ چه ها ریخته ي خانه یعنی ممکن است به همه -
کنم که به هر حال بهتر  اما فکر می. من هیچ مأموریت حزبی در این زمینه ندارم -

 .است که هر چه زودتر از این خانه برویم
قایقی بعد به خواست مخفی شود، اما همسرش راضیش کرد و د طبري دلش نمی

او شیرزنی تمام . نیاز در خانه ماند، و دیگر ندیدمش همسر او، آذر خانم بی. راه افتادیم
نیاز، یکی از  باکی را از پدرش، عبدالرزاق بی ي سلحشوري و بی عیار بود و گویی روحیه

خواه و فعال  سرداران جنبش مشروطیت در مازنداران، و مادرش، یکی از زنان آزادي
بود  هاي مهاجرت با چنگ و دندان جنگیده او در طول سال. بود مصدق به ارث بردهدوران 

راه با  او را نیز هم 1362در سال . بود و در خدمت شوهر و سه فرزند از جان مایه گذاشته
او در . سر برد ها در زندان به همسر جوانشیر گرفتند و ماه )معتقدي( نامش، آذرخانم هم

. بافندگی روزگار گذرانید و نخواست کمک مالی کسی را بپذیرد غیاب شوهر زندانیش با
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 در تهران نیاز دور از فرزندان و به بیماري سرطان ریه آذرخانم بی 1367در اردیبهشت 
 .درگذشت

*** 
شناختم  در طول راه طبري مرا واداشت که به اعضاي رهبري و کادرهایی که می

طبري حکایت کرد که در . اي نبود خبر تازههیچ . تلفن بزنم و از وضعیتشان خبر بگیرم
ي  رهبران حزب را  تیراندازي به شاه و هنگامی که داشتند همهنیز پس از  1327سال 

بود که دکتر فریدون کشاورز عضو  خبر از همه جا در خانه نشسته کردند، او بی دستگیر می
جا که دارند  نخیال ای اي بی چه نشسته«ي مرکزي حزب به سراغش رفت و گفت  کمیته

 .، و او را با ماشین خود فراري داد»گیرند همه را می
 :که بدانم چه سرنوشتی در انتظار من است، گفتم بی آن

 !امیدوارم که من به سرنوشت کشاورز دچار نشوم -
تو هر طوري شده ارتباط مرا با . باشند کاش کیانوري را نگرفته -: طبري گفت

تی دیرتر او را مخفی کردم، قرار فردا را گذاشتیم، و جدا ساع! بقایاي رهبري برقرار کن
 :گفت او می. شدیم

ها نهایت لطف  آن. کننده است نهایت ناراحت ي کس دیگر بی پنهان شدن در خانه -
دن این س و اضطراب هستند و دیکنند، ولی همواره در تر نوازي را می و محبت و مهمان

هاي دیگر را به خطر  هستی و زندگی انسانکه انسان با وجود و حضور خود چگونه 
 .فرساست اندازد، دردناك و طاقت می

*** 
اش که محمدعلی عمویی  را در کبابی نزدیک خانه) رحمان هاتفی(حیدر مهرگان 

ي را که دیگر ، او را و کسانوآمد داشت گرفتند، اما  پس از ماجراهایی جا رفت هم به آن
 .رها کردندهمان روز بودند  در کبابی گرفته

*** 
نتیجه  ولی بی. در ساعات شب تالشم را براي دست یافتن به کیانوري ادامه دادم

هایی که  ي آن باشند، یک بار دیگر به همه با این فکر که شاید کسانی را آزاد کرده. بود
. بود مهرداد هنوز بر نگشته. داد اخگر هنوز جواب نمی. شان را داشتم تلفن زدم شماره

سرانجام . رحیم هنوز پیدایش نبود. نژاد را نخواستم بار دیگر به گریه آورم انهمسر قرب
سر قرار رفتم  قراري در خیابان گذاشتیم،. ه نبودکه تا ظهر در خان ماصغر محبوب را یافت

د نش اما حتی این هم مانع. دیدم زده می نخستین بار بود که او را هیجان. و سوارش کردم
ي زیاد  سپس تعریف کرد که او و عده. دهدی تحویلم بکه چون همیشه چند شوخ
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اند که  اند و با چشمان بسته به جایی برده ي تبلیغات گرفته دیگري را صبح در دفتر شعبه
را در میان  فرجاد او صداي مهرداد. است آباد بوده زد پادگان عشرت او حدس می

تا شامگاه . دیگر را نیزو صداي چند تن  بود و شناختهجا شنیده  دستگیرشدگان در آن
گاه با  ند و آنبود بودند و نوشته پرسیدهها را  ي آن یک نام و مشخصات و نشانی همه یک

و از جمله سیاوش کسرایی را ي تبلیغات  ي دستگیرشدگان شعبه بوس همه یک مینی
 .ندبود کردهند و در حوالی باغ صبا رها بود برده

اند و هنوز رها  ي زیادي از اعضاي رهبري را گرفته برایش تعریف کردم که عده
قرارهاي بعدي را گذاشتیم و او را به . اند، و این که طبري پیش من در امان است نکرده

سال  ي بزرگ»پسربچه«براي من دشوار بود مجسم کنم که این . اش رساندم نزدیکی خانه
ه همواره چند جوك دست اول مناسب براي شرایط زمان احساساتی ک و شیطان، و هم

شد، در  پیکر می وآمد سوار یک موتورسیکلت غول گوناگون در چنته داشت و براي رفت
شناسی هنر سخن  ي جامعه ها دانشجو درباره کالس درس با آهنگ و زبانی جدي براي ده

. ویان کالسش بودرو و فروتن، محبوب دانشج خوشگو و  اما این رفیق بذله. است گفته می
بودم که آخرین قرص نان و تنها اتاق محل زندگیش را با دوستان نیازمندش  بارها دیده
اکنون نیز یادآوري کرد که اگر جایی براي ماندن نداشتم، و اگر پول الزم . کرد قسمت می
که او دانستم  و من می. کند راهی پیدا میهر طور شده : درنگ به او خبر بدهمداشتم، بی 

 .و درآمد ثابتی هم ندارد خود پیش کس دیگري مانده
دانستم که براي همیشه دارد  و من نمی... او پیاده شد و رفت، و رفت، و رفت

چند ماه . رود تا آخرین درسش، هنر سرافراز مردن را به دانشجویانش بیاموزد می. رود می
ر در گلویش خفه هاي شادش را با طناب دا بعد او را گرفتند، و شش سال بعد نغمه

 .کردند
*** 

ي کمیسیون حقوق بشر سازمان  هشت سال بعد رینالدو گالیندو پول فرستاده ویژه
دکتر کیانوري رهبر حزب توده «: ملل متحد در گزارش دیدارش از زندان اوین نوشت

گناه بودند، سخن گفت و این  ي او کامالً بی ي اعدام هزاران جوان، که به عقیده درباره
که این افراد به عنوان اعضاي حزب توده  با آن. مهوري اسالمی را محکوم کردعمل ج

اند، آقاي دکتر کیانوري خود را مسئول مطلق تخلفاتی که به حزب توده  مجازات شده
اي را که در این باره به رهبر جمهوري اسالمی،  او رونوشت نامه. اند خواند نسبت داده

 .»ي ویژه گذاشت اختیار فرستاده اي نوشته است، در اهللا خامنه آیت
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ي  ي تبلیغات را به فال نیک گرفتم و شب را در همان خانه آزادي کارکنان شعبه

ساعت هشت صبح به ! با چراغ خاموش، یعنی که در خانه نیستم  :ي خودم گذراندم لورفته
ي آشنایم به او  خانهاز نزدیکی . مانده به کیانوري رفتم سراغ تنها امکان دسترسی باقی

ساعتی دیرتر بار دیگر تلفن زدم، و . سکوت بود و کسی گوشی را برنداشت. تلفن زدم
که  افتاد» صبح آزادگان«ي  فروشی نگاهم به روزنامه ي روزنامه در دکه. پاسخی نگرفتم

چیزي . بود ي اول درج کرده خبر بازداشت کیانوري و اعضاي رهبري حزب را باالي صفحه
توانستم نگاهم را از  نمی. اند احساس کردم که پاهایم سنگین شده. در درونم شکست

. فهمیدم خبر را شاید ده بار خواندم اما دیگر چیزي از آن نمی. روزنامه برکنم و دور شوم
ي  اي نباشد براي خراب کردن روحیه از کجا معلوم که این حقه« :نخواستم باور کنم

 »!ي اعضاي رهبري و واداشتن آنان به تسلیم؟ مانده باقی
هاي الزم پیش  با رعایت احتیاط. نا امید شدم. نتیجه بود بار دیگر زنگ زدم، و بی

 :پس از خواندن خبر گفت. طبري رفتم و روزنامه را برایش بردم
طور رسمی بوده و اگر برگ احضار و این چیزها براي کیا و  ها این اگر بازداشت -

توانم  من که نمی. را معرفی کنم ، پس من هم باید تسلیم شوم و خوداند دیگران فرستاده
 .ها انتخاب کنم راهی جدا از آن

مانده رهبري به تسلیم  تشویق باقی ،شاید قصدشان از اعالم خبر! همین -: گفتم
 .اند یا نه توان به طور قطع مطمئن شد که کیا را گرفته با این خبر نمی. است بوده

خواهم هر چه زودتر  توانیم مطمئن شویم؟ من می طور می پس چه کنیم؟ چه -
 .تکلیف خودم را بدانم

سر . قرار دارمبا کیانوري » پرسش و پاسخ«براي ضبط ) بهمن 23(من روز شنبه  -
 .اند یا نه شود که او را گرفته جا معلوم می روم و آن قرار می
جا خود تو را هم بگیرند و تنها  ممکن است آن. ولی باید خیلی احتیاط کنی -

! سبیلت را بتراش! عینک بزن. بهتر است تغییر قیافه بدهی. مجراي ارتباط من قطع شود
چیزهایی براي خواندن و روزنامه . رود م سر میا من حوصله!... مدل موهایت را عوض کن

 .ها را برایم بیاور، و هر چه زودتر ارتباط مرا با بقیه برقرار کن
یک رابط . کنم بهتر است ارتباط من و شما هم غیر مستقیم شود فکر می -: گفتم

یا  تعیین کنیم و بعد شما تغییر جا بدهید که من جاي شما را ندانم و اگر گیر افتادم
 .تر شود احتمال لو رفتن مخفیگاه شما از راه من کم دنبالم کردند، 

 .دشرابط ما [...] ناصر  ياز بستگانش، آقا یکیو طبري فکر مرا پسندید 
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از وجود و  رایز ،بود نشدهاما اکنون عضو حزب  ،ی بودمیقد يها يا از توده ناصر
پرسش او از من  نینخست. بودی حزب ناراض رهبري در) یزانیم اهللا  فرج( ریحضور جوانش

 و دانم یدرست نمگفتم که  .اند نشده ریدستگ از رهبران حزب  یکه چه کسان بود نیا
 یمعرف یرحمان هاتف شینام اصل با  رااند، اما او خود  مهرگان را گرفته دریکه ح ام دهیشن

هنگام  رایاند، ز نگرفته را  ریکه جوانش دهم یاحتمال م زین. اند کرده شیکرده، و رها
به تهران بازگشت، با  گرانید يریها پس از دستگ و ساعت دستگیري دیگران در سفر بود

 :گفتناصر . اند را گرفته ها یلیکه خ میداشت، و ما به او گفت یتماس تلفن من و تورج 
در سال [روزبه خسرو مثل  که او را دهم ینم ریبه جوانش را ) يطبر( زیمن پرو -
و خودش  ]به فرمانداري نظامی تهران و سرهنگ زیبایی[ دهد لیتحو یدودست ]1335

تو فقط . مخلصش هستم ،يکرد دایرا پ دریاما اگر ح. اعتماد ندارم من به او ! بزند به چاك
 !کن دایمن پ يدر را برایح

و ببندها، از  ریروزها، از بگ نیناگوار ا يخبرها ي از همه بود ورم کرده مغزم
. و مواظب بودن اریهش وستهیاز پ ،يحفاظت از طبر تیمسئول خودم، از بار  ینابسامان

بر  يا بار تازه م،ستدان ینم چیآن ه يها نهیسوابق و زم ناصر، که از  يخواست و ادعا
 :مفتگ یحوصلگ یبا ب. دانه یخاطرم م
 باشند، هر دو را نگرفته دریو ح ریکه اگر جوانش زنم یالبته حدس م! باشد، باشد -

 .باشند جا  کیدر  دیبا
*** 

ادامه  ز دستگیرشدگان و دستگیر نشدگانبراي گرفتن خبر تازه ا م راتا شب تالش
ي من بود با باالتر از خود ارتباط نداشت، زیرا  تورج که مسئول حوزه. نتیجه بود بی. دادم

شناختم که تا پیش از یورش با جوانشیر ارتباط  جواد را می. بودند مسئول خود او را گرفته
با او قرار گذاشتم که اگر ارتباطش با جوانشیر برقرار شد، تورج را هم به . مستقیم داشت

 .جوانشیر وصل کند
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ارتباط طبري با حیدر مهرگان برقرار شد و من ارتباط غیر مستقیمم را نیز با او 

اما چیزهایی . بگیرمتوانستم با او یا همسرش ارتباط  تا مدتی هنوز می. قطع کردم
با ترسیدم که  ، و میبودم ي تعقیب و مراقبت خوانده و شنیده هاي تازه ي روش درباره

گاه طبري و دیگران را پیدا کنند و داغ  تعقیب من که همواره فعالیت علنی داشتم، مخفی
 .ننگ ابدي لو رفتن طبري بر پیشانی من بخورد
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ي محل قرارم با  نسبت خلوت، به خانه در جایی به عمومی ي تلفن یک باجه

از مدتی . باشد کیانوري تسلط داشت، بی آن که جایی دیگر بر این باجه تسلط داشته
را زیر نظر  »پرسش و پاسخ« ي محل قرار ي تلفن خانه پیش از ساعت قرار، از درون باجه

مان انتظار بارها از خود در طول ز. کیانوري نیامد. گرفتم، و بارها به خانه تلفن زدم
که  اگر بیاید، آیا یعنی این«، »جا بیاید؟ باشد، آیا باید به این اگر دستگیر نشده«: پرسیدم

 »است؟ دستگیر نشده
 

 1361اسفند 
او خبر آورد که جوانشیر، طبري،  .ارتباط تورج با یک واسطه با جوانشیر برقرار شد

، و )ئت دبیران و مسئول آذربایجانعضو هی(حیدر مهرگان، انوشیروان ابراهیمی 
هیئت رهبري تازه تشکیل  با هم یک) ي مخفی حزب مسئول شاخه(مهدي پرتوي محمد

ماشین حزب ! ي قبلی دیگر نرو به خانه«: نخستین رهنمودشان براي من این بود .اند داده
 »!اي دیگر و کاري براي خود پیدا کن خانه! را بفروش و پولش را به حزب بده

یم را که یک دست رختخواب و مشتی کتاب و نوار موسیقی و یک یي دارا همه
بود، در جاهاي گوناگون به  دستگاه تلویزیون کوچک بود که اصغر محبوب به من داده

تا  .جا بروم، و خانه را ترك کردم به صاحبخانه خبر دادم که باید از آن. امانت گذاشتم
هر شب . که خود را به این و آن تحمیل کنم اي نداشتم جز آن ي جدید چاره یافتن خانه

همه . ندستدان یم همه ماجرا را . ندختشنا یهمه مرا م. مرفت ییآشنا ي خواب به خانه يبرا
را   رامونمیپ يها انسان نیزتریعز یهست م با وجود و حضور خودشتمن هم دا. ندیدترس یم

به  میدش داریبامداد که ب زبانمیم نینخست. مبود از رنجشان در رنج. مختاندا یخطر م به
و بهتر است که من  کند یم دیخود او را هم تهد يریکه خطر دستگ فهماند یزبان یب زبان 

 ي هم از خانه يگرید قیکه رف فتگروز دوم  زبانمیم نیدوم. او اضافه نشوم ي پرونده به 
در . وآمد نکند اش رفت به خانه يگریاند که کس د و به او رهنمود داده کند یم او استفاده 

زن و شوهر تاب  يها پچه ها و پچ عذاب را و اضطراب را در نگاه  زبانمیم نیسوم ي خانه
 .رنجشان دهم  دو شبز ا شیب توانستمو ن مدوریان

تاریخ سینماي ایران ، یداهللا نجفی، که او را بهترین صدابردار زبانمیم نیچهارم
و  بودبرقرار  اش یکه ارتباط حزب ، و با آنبود از همه با من آشناکه کمتر  ا آنب اند، نامیده

 يتنها برا يچند. ندفتریپذخود و همسرش با آغوش باز مرا  د،اد یرا ادامه م تشیفعال 
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از بستگان  یکیکه هر شب به منزل  گرفتم ادیو سپس  م،فتر ي او خانه خواب شب به 
 5.شود، و به اصرار نگهم دارند ریرفتن د يبرا تا  نمیبنش قدر ندور بروم، آ

. هاي بسیار فروختم و پول آن را به مسئول حزبیم دادم ماشین حزب را با دوندگی
هاي  ها و مراجعه به بنگاه هاي روزنامه دنبال کردن آگهی. اما یافتن خانه کار آسانی نبود

اي  یجهپایان نداشت و به نت معامالت ملکی در سراسر روزها حاصلی جز سرگردانی بی
 .درک یمشدیدي بر دلم سنگینی  یپناه یو ب ییاحساس تنها. نرسید

*** 
حزب فقط یک مانور  گویند که دستگیري رهبران می! اي؟ هراستی شنید -: اولی

 .کنند براي جلب نظر کشورهاي غرب، و بعد به تدریج همه را آزاد می سیاسی بوده
 ل مهم،یدر حل مسا. حزب ندارندبا ام که در واقع کاري  من هم شنیده -: دومی

کند که از  ، یک جناح از حاکمیت جناح دیگر را متهم میمثل شرایط بغرنج خلیج فارس
گیرد، و به همین علت همین جناح براي این که هم بتواند راه حل  حزب ما الهام می

رهبري ه دهد و هم متهم به تأثیر گرفتن از حزب ما نشود، اقدام به دستگیري یدرست ارا
ها ضربه زدن به خود حزب نبوده، بلکه در یک مقطعی از  وگرنه قصد آن. است حزب کرده

اند که این  اند و خواسته هاي خودشان حضور حزب را فعالً مزاحم تشخیص داده درگیري
 !باشد مدتی در صحنه حضور نداشته» مزاحم«

ر را همان روز ت براي همین بود که کادرها و اعضاي پایین! درست است -: سومی
کنی حزب  اگر قصدشان سرکوبی و ریشه. اول آزاد کردند و فقط رهبران را نگه داشتند

 .گرفتند هاي دیگر را هم می داشتند و خیلی ها را هم نگه می بود، آن
*** 

ي فارسی رادیو مسکو را گرفتیم، به این امید که  پیچ رادیو را چرخاندیم و برنامه
ي دستگیري رهبران حزب، اگر نه، خبري از  کم تحلیلی درباره یا دست، شاید اعتراضی

 که رسید میصداي ماشینی گوینده به گوش . یورش به حزب و اوضاع ایران بشنویم
داشت از بازدیدها و . فهمید خواند، نمی چه را می اي از آن گویی خود حتی کلمه

بود، سخن  ژنف شدهي شوروي که جانشین بر هاي یوري آندروپوف رهبر تازه سخنرانی
 .گفت می

                                                
 ي اصغر فرهادي از حرکت باز ایستاد، ساخته» فروشنده«ي صدابرداري فیلم  قلب یداهللا نجفی در میانه - 5

مهر و انسانیت یداهللا و همسرش، و . است اي در تقدیم فیلم به یداهللا نوشته و فرهادي در آغاز فیلم جمله
 .کنم ها هرگز فراموش نمی کمکشان را در روزگار سیاهی
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*** 
ام که چند زندان متروك را آب و جارو  من از یک آدم مطمئن شنیده -: اولی

زودي با یک  اند و قصد دارند که به هاي دایر هم جا باز کرده اند، حتی در زندان کرده
 .ما را بگیرند ي مانده ي رفقاي باقی ي سراسري همه حمله

ام که دارند  طور از یک آدم مطمئن شنیده ن هم همینم! بر عکس! نه بابا -: دومی
 .آزاد کنند و ي زیادي را عفو کنند و قرار است که شب عید عده ها را بررسی می پرونده

 .هاي بعدي باشد شاید همین هم به منظور باز کردن جا براي دستگیري -: اولی
این چه ! آقا«که مگر نشنیدي که بین خودشان سروصدا بلند شده ! نه بابا -: دومی

 »!ها بهترین حامیان ما بودند که گرفتید این! کاري بود که کردید؟
*** 

یس دادگاه انقالب ارتش بود، به سرهنگ یشهري که از جمله ر اطرافیان محمد ري
که کیانوري حتی  در ارتش است، به دروغ گفتندما دانستند نفوذي حزب  که می کبیري

نفره حریفش  کند که یک وري با بازجوها برخورد مییک کلمه بازجویی پس نداده و ج
کبیري خبر را براي محمد مهدي پرتوي  .روند نیستند و چندنفره داخل اتاق بازجویی می

مقاومت  جا خبر از آن. نقل کرد، و او نیز خبر را به بقایاي اعضاي رهبري حزب رساند
 .ي حزب پخش شد در بدنه کیانوري

یداري کیانوري سرود و شعر بلندي از سیاوش طبري شعري در ستایش از پا
به شکل زیراکس منتشر ) اکثریت(با کمک فداییان » تهمتن در زنجیر«کسرایی با عنوان 

 .منظور از تهمتن کیانوري بود. شد
رهبر «اي منتشر کرد که در آن هنوز از رژیم جمهوري اسالمی و  حزب اعالمیه

 .رفت رفقاي زندانی سخن می» پایداري«شد و از  پشتیبانی می» انقالب
*** 

زدیکان رهنمود رسیده که هر رفیقی که با مقامات دولتی یا ن! رفقا -: مسئول حوزه
، هرچه زودتر مشخصات آن مقام دولتی و همچنین یک قرار ها تماس و آشنایی دارد آن

 .تماس به حزب بدهد
 :گفتم. به یاد مقامی افتادم که با طبري دیدار کرد

ممکن است به قیمت دستگیري مقام دولتی و . خیلی خطرناك استاین که  -
 .رفیقی که با او آشنایی دارد تمام شود

کنید که ممکن است این اطالعات  یعنی فکر می! فهمم نمی -: مسئول حوزه گفت
 !و به دست مقامات امنیتی بیافتد؟ از جایی درز کند
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اما ممکن است رفیق حامل . کند کنم که بگویم اطالعات درز می من جرئت نمی -
توان به جوي  وقت آب رفته را نمی و آن یک یا چند فقره از این نوع اطالعات را بگیرند

 .برگرداند
و در ثانی مراحل . هاي گوناگون دارد خطر این اطالعات راه اوالً که انتقال بی -

 .مختلف کارهاي حزبی همواره با همین گونه خطرها آمیخته است
 ر اصالً چه لزومی دارد؟آخر این کا -
بسیاري از . ویژه در چنین شرایطی به ندارد،» چرا«ري از رهنمودهاي حزب بسیا -

اما در این مورد خاص . توان براي همه توضیح داد هاي رهنمودهاي حزب را نیز نمی جنبه
اي را که خطاب به مقامات دولتی  خواهد نامه توانم توضیح بدهم که حزب می من می
هاي  کنند که اگر نامه را از راه مستقیم به دست خود آنان برساند و رفقا فکر می ،نوشته

هایی هستند که ممکن است نامه را نرسانند و  معمول بفرستند، در اطراف آن مقامات آدم
 .ها نرسد پیام و خواست حزب به گوش آن

*** 
 .دآورن ر میاشبراي مصاحبه تلویزیونی به رفقا فام که  شنیده -: اولی

اي از  رفقاي ما چنان دفاع جانانه! رود آبروي خودشان می! بگذار بکنند -: دومی
یادت . اند صد بار پشیمان شوند ها از کاري که کرده هایمان بکنند که این حزب و فعالیت

 داد؟ طور جواب بهشتی و ابوترابیان را می هاي تلویزیونی چه نیست کیانوري در آن مناظره
ام که در همان روزهاي اول بعد از یورش بعضی از رفقا را تا  من شنیده -: سومی

کنی  تو فکر می. اند و پر کردهیهایشان نوار وید اند و از صحبت ساعت بیدار نگه داشته 72
و عطا  هزاده و شاهند اند، مثل غضنفرپور و قطب افراد دیگري که تا به حال مصاحبه کرده

اند جلوي  پیکار و غیره چرا نتوانستههدین و نوریان و گروه گروه کادرهاي اصلی مجا
 هاي خود دفاع کنند؟ دوربین تلویزیون از عقاید و آرمان

باشد تا بتواند در هر  انسان باید به کار و راه خود ایمان استوار داشته -: دومی
چینی و ترور  اسم بردي کارشان سراپا توطئه ههایی ک این. شرایطی جانانه از آن دفاع کند

قدرت دفاع از ی که پاي پاسخ دادن به میان آمد، و از این قبیل بود و براي همین وقت
ها  با آنترین ایدئولوژي و ایمان را دارد،  اما حزب ما که محکم. هایشان را نداشتند آرمان

دیگر و به  به یکو خود حزب، وسیالیسم، به راه حزب رفقاي ما به س. قابل مقایسه نیست
آنان از . ي کارهایی که در جهت دفاع از انقالب کردیم، ایمان داشتند و دارند همه

تازه، مگر . پشتشان به ایمانشان قرص است. هایشان تا پاي جان دفاع خواهند کرد آرمان
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اري و دفاع از انقالب چه ک» خط امام«با » اتحاد و انتقاد«ما جز دنبال کردن سیاست 
 بکنیم؟» اعتراف«ایم که بیاییم و  کرده

*** 
ها که  ي کادرها و فعاالن شهرستان رهنمود رسیده که همه! رفقا -: مسئول حوزه

هاي خود برگردند و فعالیت عادي  بودند، به شهرستان براي مخفی شدن به تهران آمده
رش و دستگیري، نظر حزب این است که بعد از عبور آن موج اول یو. خود را ادامه دهند

اکنون فضاي جامعه و حاکمیت به حالت اولیه برگشته و دیگر خطر یورش گسترده ما را 
 .کند تهدید نمی

گذارند، حتماً  رار تماسی که مییک رهنمود دیگر هم هست و آن این که رفقا هر ق
 .ي تلفن هم بدهند شماره
 

 1362فروردین 
هایش را که نزد من به امانت  نوشته دستاز دو راه جداگانه خبر رسید که طبري 

. فهمیدم چرا هیچ نمی. ها را تحویل بدهم  ي آن است و من باید همه بود، خواسته گذاشته
هایش را در جاي امنی پنهان کنم تا زمانی که  نوشته بود که دست خود او از من خواسته

 :اهد؟ گفتندخو ها را می پرسیدم براي چه آن. ها فراهم شود امکان انتشار آن
ها کار  خواهد روي آن رود و می اش سر می کاري حوصله شاید از بی! دانیم نمی -

 .کند
 ؟!ها را به من سپرده آخر خود او این -
 .شاید تصمیمش عوض شده -

رس مستقیم من دور بودند و نزدیک سه هفته طول کشید تا  ها از دست نوشته دست
 .دست بگردند و به دست من برسند به دست

وگوهایی براي بیرون بردن طبري از  گفت 62که در فروردین  خواندمها دیرتر  سال
خواسته  ، و به گمانم طبري میجریان داشته) اکثریت(فداییان ایران با همکاري سازمان 

 .عملی نشد خروج او طرح اما. هایش را نیز با خود ببرد نوشته دست
*** 
 ن خواستند و تأکید کردند که الزم استاز دو راه جداگانه قرار تماس فوري از م

باشد،  لفن هم داشتههیچ محل سالم و مطمئنی که در ضمن ت. ي تلفن هم بنویسم شماره
. تلفن فرستادم ي قرار تماس بدون شماره. شناختم ي امکاناتم نداشتم و نمی در محدوده

 .جوابی نیامد و تماسی گرفته نشد

http://shivaf.blogspot.se/2012/09/blog-post_16.html
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*** 
براي فراري دادن طبري به تو ترفیع داده شده و قرار است که منتقل  -: گفت تورج

 .شوي و مسئولیت یک شاخه به تو سپرده شود
 .اي ندارم ي اداره کردن شاخه هیچ دانش و تجربه آخر من در زمینه -: گفتم

جایی را . اند ند و این طور صالح دانستها طور تشخیص داده به هر حال رفقا این -
محل . ردشود، با تو تماس بگی براي تماس مشخص کن تا رفیق جدیدي که مسئول تو می

شود در  شناسی و نمی شناسد و تو هم او را نمی زیرا او تو را نمیقرار باید یک خانه باشد، 
 .بیرون قرار بگذارید

 :او گفت. دمي رمز ارتباط را نوشتم و دا نشانی و جمله
 ي تلفنش کو؟ پس شماره -
 .جا تلفن ندارد و آن همین است، ها جاي سالمی که امکانش را دارم، تن! ندارم -
 .اند که حتماً تلفن باشد تأکید کرده. دانی رهنمود را که می! شود نمی -
خواهند با کسانی که  طور می آخر رفقا چه. ست فهمم این چه رهنمودي من نمی -

 !امکان دسترسی به تلفن ندارند، ارتباط بگیرند؟ گونه هیچ
توانند جاي با تلفن  همه به هر حال جایی، در منزل دوست و آشنا و فامیل می -

 .پیدا کنند
و اگر کسی چنین امکانی نداشت، . شود قرار گذاشت ي هر کسی که نمی در خانه -

ها پیدا  از راه شنود تلفن دانیم که همه را وبیش می گویم که ما کم و نمی -وقت چی؟  آن
اي با تلفن خیلی  اصرار در دادن نشانی خانه رهنمود و اند، و من به این اند و گرفته کرده

 .شک دارم
اما استدالل رفقا هم این است که رفیق . ست حرفت منطقی. دانم راستش نمی -

سالمت محل از  زند و وقتی که رد، اول تلفن میخواهد با فردي تماس بگی مسئولی که می
به هر حال قرار تماس . شود و حضور آن فرد مطمئن شد، آن وقت به محل قرار وارد می

 .گردانند اي ندارد و حتماً برش می ي تلفن اگر بدهی فایده بدون شماره
جا  شناسم که تلفن دارد، اما آن یک جایی می  توانم بکنم؟ آخر من چه می -

توانم در آن  ست که می تنها جاییشانی هم که دادم، این ن. ر بگذارمتوانم با کسی قرا نمی
 .قرار بگذارم، اما تلفن ندارد

جا توضیح بده که  ي تلفن همان جا را کنار این نشانی بنویس و همان پس شماره -
 .گیرند اگر خواستند، زودتر تلفنی تماس می. نداین دو در یک جا نیست
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ردیبهشت رار شد که در یازدهم اتاریخ تماس براي چهارم اردیبهشت معین شد و ق
و نیز ي من برقرار شده،  که ارتباط تازهرا مالقات کنم تا او مطمئن شود  بار دیگر تورج

 .دهمبتحویل  را در همان یازدهم به تورجي طبري ها نوشته بکوشم که دست
 

 1362اردیبهشت  4
کسی . نشستمام  بیش از یک ساعت در محل قرار به انتظار آمدن رفیق مسئول تازه

بودم پرسیدم که آیا کسی تلفن  اش را داده کمی دیرتر از صاحب تلفنی که شماره. نیامد
 :او گفت. است زده

ولی او گفت . گفتم که اگر پیغامی داري بگو. آقایی دو بار زنگ زد و تو را خواست -
د چرا کر تعجب می. جا هستی یا نه خواست بداند که تو این که پیغامی ندارد و فقط می

 !نیستی
 

 1362اردیبهشت  7چهارشنبه 
 ،سال پیش 1400میالد یکی از رهبران دینی ) قمري(الگرد به مناسبت سامروز 

. بودم بیرون آمدم اي که شب را در آن گذرانده صبح از خانه 10ساعت  .بودتعطیل رسمی 
ن خلوت م که با لباس خانه در خیابام که نجف را دیدبود هنوز چند صد متر دور نشده

از خنده  د،مرا که دی. خواهد جایی برود یاي ایستاده و دستپاچه گویی م نگران سر کوچه
ي او  که صبح پاسداران به خانه پریشان و بریده گفت. و شوخی همیشگی خبري نبود

ي همسایه پریده و فرار کرده، پا برهنه تا سر  درنگ از دیوار حیاط به خانه اند، او بی ریخته
جا از یک بقالی یک جفت دمپایی خریده و پوشیده، و در اطراف خانه  ، آنکوچه رفته
همسر او و دختر : اند همه را برده. آید است تا ببیند بر سر اهل خانه چه می پرسه زده

که پیداست که  گفت. ر او را، و چند مهمان راخردسالش را، اصغر محبوب و همس
ه حال که من نیز فکري ب گفت. ست و باید به همه خبر داد اي بزرگ و سراسري حمله

 .خود بکنم، و شتابان رفت
اما چه کسانی را . شناختم تلفن زدم و خبر دادم هایی که می اي ي توده به همه

 ند؟بود طبري، جوانشیر، و حیدر را یافتهند و چه کسانی را نه؟ آیا بود گرفته
*** 

به  رهبري جدید حزب ها را که بنا به رهنمود کادرها و مسئوالن شهرستان
 .بودند، غافلگیر کردند و گرفتندهاي خود بازگشته  خانه
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 1362اردیبهشت  10شنبه 
هاي طبري را تحویلم  نوشته راست پیش آشنایی که قرار بود دست از سر کار یک

 :سپس گفت. بداند درون آن چیستکه  او بسته را به من داد بی آن. دهد رفتم
آذین و کیانوري و چند  ي به ها را دیدي؟ امشب قرار است مصاحبه راستی، روزنامه -

 .نفر دیگر را از تلویزیون پخش کنند
 :گفتم. اما به روي خود نیاوردم. دلم فرو ریخت

 .اند که حق با کیست اند و ثابت کرده ها دولت و حاکمیت را کوبیده البد آن -
اعتراف به جاسوسی و از این  ست؛ طور که روزنامه نوشته، گویا طور دیگري این -

 !بگیر، بخوان. اند تر با کسان دیگري نشان داده هایی که پیش مثل مصاحبه... ها حرف
سطرهاي روزنامه در . توانستم بخوانم دیدند، اما نمی چشمانم می. روزنامه را گرفتم

 :گفتم. خواستم باور کنم نمی. خواستم بخوانم نمی. رقصیدند برابر چشمانم می
 .و تند خداحافظی کردم و رفتم –. باید برنامه را دید و شنید، بعد قضاوت کرد -

*** 
روي حسینی به فرماندهی نی ها اعالم کردند که امروز ناخدا یکم اسفندیار حاج رسانه

ناخدا افضلی آمده، نی از این که چرا و چه بر سر هیچ سخ. است دریایی منصوب شده
 .شد دیده و شنیده نمی

*** 
رهبران حزب را » اعترافات«بودم و  در منزل آشنایی، در برابر تلویزیون ایستاده

بودم، با گامی در حال رفتن، براي آن که به میزبانم نشان دهم که  ایستاده. دادم گوش می
ام که  کاو شدهه کنجحظهمیتی ندارد و فقط یک لها براي من ا این برنامه و این حرف

چه  گذشت و آن چه در درونم می و چه تفاوت هولناکی بود میان آن .گویند ببینم چه می
 آیا چیزي بر صورتم پیدا بود؟. کردم به آن تظاهر می

 :گفتدانست،  هاي من نیز هیچ نمی عالیتمیزبانم، مردي غیر سیاسی که از ف
 !ها را هم آخرش دادند اینترتیب ! ها هستند اي توده! نشینی؟ چرا نمی -

من رفعت محمدزاده، عضو کمیته مرکزي «: گفت اخگر بود که می. به آرامی نشستم
هایی که من در  سمت. و عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزي حزب توده ایران هستم

من در سال . ي پژوهش ي آموزش و مسئول شعبه رهبري داشتم عبارتند از مسئول شعبه
ب .گ.به عضویت ك 1330هاجرت کردم، از مرداد آن سال، مرداد که به شوروي م 1330

خواست برخیزد که  و گویی می –. »در آمدم و در این عضویت تا زمان دستگیري بودم
 ...کیانوري بود... و این. فیلم را قطع کردند
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ي نوارهاي  تر، به هنگام تهیه در تمام طول شب دراز، صداي کیانوري که پیش
بود، این بار با  هایم طبل نواخته دها بار از درون گوشی بر گوشص» پرسش و پاسخ«

ما در «: در تاالري بزرگ و خالی صدا انداخت؛ مانند طنین سرم طنین میآهنگی شوم در 
، ...، خیانت...، جاسوسی...، خیانت کردیم...، تخلف بود...شش محور خیانت کردیم

 .»...، جاسوسی...، تخلف...خیانت
*** 

ي ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در  هشت سال بعد فرستاده
که یانوري اتهامات وارده به خود را، دکتر ک«: گزارش دیدار از زندان اوین نوشت

شدت  جاسوسی براي یک قدرت بیگانه و توطئه در جهت براندازي دولت انقالبی بود، به
ارمندان زندان گفت که مورد شکنجه قرار او در حضور مقامات زندان اوین و ک. انکار کرد

اش  گشتان له شدهدکتر کیانوري دست خود را که قسمتی از آن فلج شده و ان. است گرفته
هاي تحقیرآمیز و دردناکی که نسبت  ي ضرب و جرح و سایر مجازات را نشان داد و درباره

قرار داشت و  شدت تحت فشار روحی دکتر کیانوري به. سخن گفتاست،  به او وارد شده
 ».اي از اعتراض و نومیدي بود رفتارش آمیزه

*** 
به بعد تعداد زیادي از  1361بهمن  17د که از همان ها بعد فاش ش سال

ي کودتا براي  ز جمله نقشهدستگیرشدگان را براي اعتراف به سناریوهاي گوناگونی، ا
 .اند وحشیانه شکنجه کرده جمهوري اسالمی، به شدت و بسیار براندازي
 

 1362اردیبهشت  11یکشنبه 
ي محل  بوس سرویس کارخانه صبح زود، جز من یک همکار دیگرمان نیز در مینی

اي بود؟ و شاید با دیدن  شاید او هم توده. آلود داشت کارم سر و روي ژولیده و پف
ها  بود؟ چرا آن پهلوان ي سر او نیز تاالري پر طنین شده ها، در طول شب کاسه مصاحبه

چنین ذلیل شدند؟ آیا مواد مخدر یا داروي خاصی به آنان تزریق کردند؟ پس چرا با افراد 
اي  هاي تازه رسد؟ آیا روش دیگري از رهبري این کار را نکردند؟ آیا نوبت آنان دیرتر می

ي  هاي سازمان سیا کشف شده؟ چرا همه چیز این قدر رنگ غم داشت؟ همه در کارگاه
خورشید گویی دیگر نوري نداشت تا . تندشگ ها کند می ي چرخ همه. کند بود ها حرکت

 .روز جهانی کارگر بود. آخر امروز مثالً جشن بود. بیافشاند
*** 
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ي مراکز کار بخشنامه فرستاده شده که صورت اسامی  شد که به همه گفته می
تی و اند، تهیه کنند و براي مقامات امنی ي کسانی را که امروز سر کار حاضر نشده همه

 .وزارت کار بفرستند
*** 

کرد و همین باعث شد که نیم ساعتی دیر  ممعطل یسم چند دقیقهیر پایان کار، رد
قرارمان در . هاي طبري را به همراه داشتم نوشته ي دست بسته. به محل قرار با تورج برسم

دتر یعنی نیم ساعت صبر نکرده و زو«: فکر کردم. جا نبود تورج آن. یک کافه تریا بود
کشید تا  داد، در مجموع همین قدر طول می اي سفارش می رفته؟ ولی اگر چاي یا قهوه

شاید از تأخیر من نگران شده و فکر کرده که . آن را برایش بیاورند و آهسته آن را بنوشد
یا خود او لو باشم؟ یا شاید قرارمان،  لو داده اند و ممکن است قرارمان را مرا گرفته

اند و بخت با من یار بود که دیر رسیدم؟ بار  جا او را گرفته اند و همین آمده اند؟ شاید رفته
داشتیم چند جوان شبیه پاسدارها آمدند و گرد میز آن طرفی جا قرار  گذشته که این

ها  صاحب تریا و گارسون. کردیم باید جاي قرارمان را عوض می. نشستند و ما را پاییدند
. شناسند اند و می تر هم مرا با تورج دیده ها پیش کنند؟ آن هاي غریبی به من می چرا نگاه

جا و رفیقم را  اند این بی گمان پاسداران ریخته! آري. شان مرا به دیگري نشان داد یکی
گفته که بیاید به  شاید آن یکی به این می! ولی نه... دانند ها ماجرا را می اند و این گرفته

 »؟!دهم سراغم و بپرسد چه سفارش می
گویی نیرویم به . ي میز خیره ماند دو ساعت همان جا نشستم و نگاهم به گوشه

 .بود و دیگر توان برخاستن و رفتن نداشتم پایان رسیده
چهار سال بعد دانستم که تورج را نیز همان شب ششم به هفتم اردیبهشت 

 .بودند گرفته
ي تلفن و یک  شماره او یک. شناختم و به او دسترسی نداشتم ام را نمی مسئول تازه

 .اما بعدها نیز هرگز با من تماس نگرفت. نشانی از من داشت
ها را نزد کسی به  آن. توانستم به جاي قبلی برگردانم هاي طبري را نمی نوشته دست

چند ماه بعد، در غیاب من، او بسته را گشود و پس از دیدن محتویات آن، . امانت گذاشتم
 .همه را نابود کرد

 
 1362اردیبهشت  15شنبه  پنج

نفر از کارکنان سفارت  18ها اعالم کردند که دیروز وزارت امور خارجه به  رسانه
دخالت « آنان اتهام .خاك ایران را ترك کنند که ساعت مهلت داده 48 شوروي در تهران
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 نیکارگیري و ارتباط با عوامل مزدور و خا از طریق به« »در امور داخلی جمهوري اسالمی
 .شد قلمداد می »نقالب اسالمیبه مصالح امت و ا

 
 1362اردیبهشت  22شنبه  پنج

رسید، جوانشیر و حیدر مهرگان و طبري را  بنا بر شایعات فراوانی که به گوش می
ي  همه. است پایه و دروغ بوده اما دیرتر روشن شد که این شایعات بی. بودند هنوز نگرفته

زنگ و در انتظار تماس مسئول قبلی یا مسئول تازه، یا پیامی از  ي گذشته گوش به هفته
محسن رضایی . روزنامه را گشودم. دخبري نشهیچ . سر بردم هجواشیر و حیدر و طبري ب

احسان طبري با «: بود گفته ي مطبوعاتی یک مصاحبهیروز در پر ،فرمانده سپاه پاسداران
بود و هنگامی که سربازان گمنام  امکانات بسیار مناسبی از نظر امنیتی مخفی شده

من در حیرتم که شما  :گاه او را کشف کردند، طبري گفت جمهوري اسالمی مخفی
 6».شما در این مبارزه برنده شدید. اید گاه مرا کشف کرده چگونه مخفی

قلبم . هایم مچاله شد تروزنامه در میان دس. م و فرونشستمهمچون فانوسی تا شد
پیوست،  اي از روشنایی می اي که مرا به روزنه واپسین رشته .را گویی در مشت فشردند

 .سوي کهکشان رها شدم پایان فضاي آن گسست، و در تاریکی بی
*** 

                                                
اردیبهشت نقل  20شنبه  ي مطبوعاتی او به تاریخ سه جا از مصاحبه ي محسن رضایی را این جمله -۶

در همین روزنامه و همین . است درج شده» جمهوري اسالمی«ي  یبهشت در روزنامهارد 22ام که در  کرده
ي صنایع  دوست وزیر سپاه پاسداران در مراسم عید مبعث در کارخانه روز از سحنرانی محسن رفیق

روند تا او را  هنگامی که برادران ما به محل اختفاي احسان طبري می«: شود که سازي نقل می مهمات
 22ي اطالعات  روزنامه. »[...] اما تنها او نیست که متحیر است. گوید من متحیر هستم ند، میدستگیر کن
: است ي دیگري نقل کرده ها را به گونه مشروح سخنان رضایی را درج کرده و این جمله 1362اردیبهشت 

روي حزب  سال کار اطالعاتی به صورت منظم و سیستماتیک 2بیش از ] تا پیش از یورش به حزب[... «
ها را دستگیر کنیم اطالعات  ما قبل از این که این]. [...] بود[توده از سوي سپاه پاسداران انجام گرفته 

ها مطلع  از بعضی جلسات آن. ها نیز اطالع داشتیم وسیعی داشتیم و بعضاً از برخی مدارك و اسناد آن
رفتند و سازمان مخفی را  ها می ي آنوقتی سربازان گمنام جمهوري اسالمی براي دستگیر. [...] بودیم

طبري را سازمان مخفی . گاه طبري رسیدند ها را دستگیر کردند، به مخفی گروه آن کشف کردند و گروه
ر هم شایع ودر داخل کش. بود حزب با امکانات بسیار مناسبی از نظر امنیتی و حفاظتی مخفی کرده

وقتی این . نیتی جمهوري اسالمی را پایین بیاورنداست تا حساسیت ام بودند که طبري فرار کرده کرده
گفت  بود که مرتب می چنان دچار بهت و حیرت شده سربازان گمنام باالي سر طبري رسیدند، طبري آن

 ».شما برنده شدید. طور شما مرا دستگیر کردید کنم که چه من تعجب می  من در حیرتم،
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ي مغزي کرد،  سکته در زندان اردیبهشت 16ها دیرتر دانستم که طبري در  سال
او را نیز  سرانجاماما . ندچند ماه بستریش کرد فلج شد، و و بدنش نیمه نیمی از صورت

 .تلویزیونی نشاندند» اعترافات«و پاي » کشتند«پس از بهبودش 
 
 

 1396شهریور   - 1368فروردین 



 

 

 
 



 

 

 هاي واقعی ي نام نمایه
 

 آ
 70 آروس

 8آفاناسیف، یوري 
) 1297 -1362( نیعبدالحس ،یآگاه
از افسران ) شد زیر شکنجه کشته(
ي جنبش  ، رزمنده»قیام خراسان«

آذربایجان، استاد سابق تاریخ 
جنبش کارگري در باکو، عضو 

کمیته مرکزي حزب توده ایران، 
ي  هاي ماهنامه عضو هیئت تحریریه

 »نامه مردم« ي و روزنامه» دنیا«
27 ،49، 68 

 79 چیروویمیوالد يوری آندروپوف،
زیر ( )1364-1305( کیگاگ ان،یآوانس

عضو کمیته  )شد شکنجه کشته
مرکزي حزب توده ایران، مسئول 

 46تا  44، 41  امور تدارکات
 

 ا
) 1364-1305( ابراهیمی، انوشیروان

عضو هیئت دبیران کمیته ) اعدام(
مرکزي حزب توده ایران، صدر فرقه 

 78 دموکرات آذربایجان
 81 ،35 ،34 ابوترابیان، حسین
 21، 1 )ناخدا انور(احمدي، حمید 

 )پانویس(

 ،يمحمدزاده کؤچر  ← مسعود  اخگر،
 رفعت

 25، 24، 7 استالین، یوسیف
 24 اسدي، هوشنگ

 71 افسانه ،ياریاسفند
) 1364-1286( اسکندري، ایرج

از ) درگذشت در برلین شرقی(
بنیانگذاران حزب توده ایران، دبیر 

نقالب ي ا اول حزب تا آستانه
، عضو کمیته مرکزي حزب 1357

16 ،39 
 .)ا. م ن،یآذ به(محمود  اعتمادزاده،

درگذشت در ( )1293-1385(
 85، 41 )تهران

 )اعدام( )1362-1317( بهرام ،یافضل
29 ،85 

 3امامی، سعید 
، عضو )خسرو( امیرخسروي، بابک

کمیته مرکزي حزب توده ایران، 
ي پژوهش کل پس از  مسئول شعبه

مید صفري و پیش از رفعت ح
 39، 38، 9، 4، 3 محمدزاده

 )پانویس(
 51 اندرسون، جک
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 ب
زیر ( )1363-1318( باباخانی، مرتضی

 46، 45 )شد شکنجه کشته
 28، 16 بازرگان، مهدي

 )1367-1309( ابوتراب باقرزاده،
عضو هیئت سیاسی کمیته  )اعدام(

مرکزي حزب توده ایران، مسئول 
، 14 ي تبلیغات کل حزب شعبه

20 ،21 ،24 ،33 ،35 ،41 ،64 ،
66 ،67 ،69 ،71 ،73 

) درگذشت در لندن( نیالد شمس ع،یبد
ي نهضت  اي، رزمنده از افسران توده

آذربایجان، عضو کمیته مرکزي 
 47، 10، 9، 2 حزب توده ایران

 79، 52، 40 چیلیا دیانیل برژنف،
) 1389-1319( )برزو( برزیفر ،ییبقا

عضو کمیته ) درگذشت در آلمان(
مرکزي حزب توده ایران و مسئول 

تشکیالت حزب در بخشی از 
ي شمال تهران، مسئول  ناحیه

 32 تشکیالت خارج از ایران
، 33، 32، 28، 19 صدر، ابوالحسن بنی

36 
 اعتمادزاده، محمود  ← . ا. م ن،یآذ به

ي  درگذشت در دهه -؟(بهرامی، محمد 
از گروه معروف ) در تهران 1330

، از مؤسسان حزب »نفر 53«به 
توده ایران، دبیر اول حزب در غیاب 

ي  دبیر اول رسمی در فاصله
 46، 1332و  1327هاي  سال

 )1367-1306( منوچهر ،يبهزاد
عضو کمیته مرکزي و عضو ) اعدام(

هیئت دبیران حزب توده ایران، 
ر سیاسی حزب، دبیر سوم و دبی

و نشریات » نامه مردم«بیر سرد
 53، 40، 37، 27 جانشین

 81، 36 تا 34 محمد ،یبهشت
 51 اهللا بیحب ،طرف بی

 )1367-1303) (يطبر(آذر  از،ین یب
، 73، 61، 4 )درگذشت در تهران(

74 
 73 نیاز، عبدالرزاق بی

 

 پ
، مسئول تشکیالت يمحمدمهد ،يپرتو

مخفی و تشکیالت نظامیان عضو 
 80، 78، 31، 23 ،9 حزب

) 1367-1300( محمد پورهرمزان،
عضو کمیته مرکزي حزب ) اعدام(

توده ایران و مسئول انتشارات کل 
 46، 45، 42، 32تا  30 حزب

 

 ت
 7تروتسکی، لئو 

 7دونگ، مائو  تسه
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 ج
 ،یزانیم  ←  )جواد( .م. ف ر،یجوانش

 اهللا فرج
 )اعدام) (1367-1289( نیحس جودت،

عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزي 
ي  حزب توده ایران، مسئول شعبه

 65، 64مرکزي کارگري حزب، 
 )پانویس(

 روزبه، آفاق  ← جودت، آفاق 
 

 ح
) 1367-1293( اهللا حاتمی، هدایت

عضو کمیته مرکزي حزب  )اعدام(
 49، 27، 17 توده ایران،

 85 حسینی، اسفندیار حاج
  )اعدام) (1367-1301( عباس ،يحجر

عضو هیئت دبیران کمیته مرکزي 
حزب توده ایران، مسئول تشکیالت 

، 55 ،37 ،20، 14، 13کل تهران، 
58 ،60 ،64 ،66 ،67 

 

 خ
 75 ،61 ،34، 24 یدعلیس يا خامنه

-1328( )رحمت(ابوالحسن  ب،یخط
عضو مشاور کمیته  )اعدام) (1367

معاون  ایران، مرکزي حزب توده
 43 ي اطالعات کل شعبه

، 28، 26، 22، 17 ،6 اهللا روح ،ینیخم
33 ،51 ،57 

 7خوجا، انور 
 35 خیابانی، شیخ محمد

 

 د
 18، 17 الدین داغلی، سیف

 )اعدام) (1367-1312( احمد دانش،
عضو کمیته مرکزي حزب توده 

 52) ؟(ایران 
 )اعدام) (1367-1294( دانش، بهرام

عضو کمیته مرکزي حزب توده 
ایران، از گویندگان رادیوي پیک 

 49ایران 
 36 )سرهنگ. (دهقان، ك

 

 ذ
اعدام در ( لیاسماع محمد ذوالقدر،

عضو هیئت  )1367شهریور 
سیاسی کمیته مرکزي حزب توده 

ي مالی حزب  ایران، مسئول شعبه
64 ،66 ،67 ،72 ،73 

 

 ر
) 1363-1284( رادمنش، رضا

 )درگذشت در الیپزیگ، آلمان(
دبیر اول اسبق کمیته مرکزي 

تا  1327حزب توده ایران از سال 
1349 ،39 

 57 ربانی املشی، محمدمهدي
 )پانویس( 88 محسن ،ییرضا
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 )پانویس( 88 محسن دوست، قیرف
 )پانویس( 64) جودت(روزبه، آفاق 
 )اعدام) (1337-1294( روزبه، خسرو

 77، )پانویس( 65و  64، 48
 49 روغنی، محمود

 8ریژکوف، نیکاالي 
 80 ، محمد)محمدي(شهري  ري

 25 ریگان، رونالد
 29 اهللا یسی، حشمتیر
 

 ز
تیر -1315( )ویک( ومرثیک زرشناس،

عضو کمیته مرکزي  )اعدام) (1367
حزب توده ایران، دبیر اول سازمان 

 55، 27 جوانان توده،
 44، 41 نادر ،يزرکار
 66، 65 بابک ،ییزهرا
) 1392-1328( محمد ،ییزهرا

 31، 30 )درگذشت در تهران(
 77زیبایی، علی 

 

 س
 33، 6 محمدرضا ،یسعادت

 16 سنجابی، کریم
، عضو مشاور کمیته سیاسی، ژیال

مرکزي حزب توده ایران، معاون 
 49، 27، 9 شعبه تشکیالت خارج

 
 

 ش
 81 )؟(شاهنده 

 31 انیدیشبارشین، ل
زیر ) (1364-1305( رضا ،یشلتوک

عضو هیئت  )شد شکنجه کشته
دبیران کمیته مرکزي حزب توده 

، 61، 45، 41 ایران، دبیر اطالعات،
62 

 39 شهبازیان، آشوت
 

 ص
 )اعدام) (1367-1333( صالحی، فریبرز

کیالت حزب مسئول بخشی از تش
 34ي مرکز تهران  در ناحیه

 )1370 درگذشته بهمن( دیحم ،يصفر
عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزي 

ي  حزب توده ایران و مسئول شعبه
پژوهش کل حزب تا پیش از کنار 

شدن در پلنوم هفدهم  گذاشته
، 17 ،10، 9 ،1361نوروز حزب در 

38 ،39 
 

 ط
 6 طالقانی، محمود

) 1368-1295( احسان ،يطبر
عضو هیئت  )درگذشت در تهران(

دبیران کمیته مرکزي حزب توده 
اغلب  ایران، دبیر ایدیولوژیک،

 ها صفحه
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 آذر از،ین یب  ← آذر  ،يطبر
 

 ع
) 1392-1298( ابوالحسن ،یعباس
درگذشت در تهران، تاریخ تولد و (

 48 )درگذشت مسجل نیست
، 70 ،69، 66تا  64، 53 میرح ،یعراق

 74تا  72
عضو  )1304زاده ( یمحمدعل ،ییعمو

هیئت دبیران کمیته مرکزي حزب 
 ، 9، 3 توده ایران، دبیر ارتباطات

58 ،59 ،61 ،64 ،74 
 

 غ
 81 احمدغضنفرپور، 

 21، 20 يهاد ،يغفار
 

 ف
 )اعدام) (1367-1324( مهرداد فرجاد،

ي تبلیغات کل حزب  معاون شعبه
24 ،33 ،41 ،43 ،44، 46 ،49 ،
 75 تا 72، 70تا  68
 61 )کشتگر( یعل ،یجهرم فرخنده

 48 نیحس فردوست،
 37 فرسایی، فهیمه

) 1299زاده ( اهللا بیحب ان،یفروغ
از افسران ) درگذشت در روسیه(

قیام خراسان، رزمنده نهضت 
ي مرکزي و  آذربایجان، عضو کمیته

سپس عضو هیئت سیاسی حزب 
 69، 55 ،10، 9، 2 توده ایران
 )پانویس( 79 فرهادي، اصغر

 )کیانوري( میمر ،)فرمانفرما( روزیف
درگذشت در ) (1292-1386(

عضو هیئت سیاسی کمیته  )تهران
مرکزي حزب توده ایران، مسئول 

 ،10، 9 تشکیالت دموکراتیک زنان
64 ،66 ،71 

 6 فیسینکو، والدیمیر
 

 ق
) 1367-1302؟( حسن غالمپناه،  قائم

عضو کمیته مرکزي حزب توده 
نامه «ي  ایران، عضو هیئت تحریریه

 10، 9، 3 »مردم
 23 قدوسی، علی

) 1367-1307( هوشنگ نژاد، قربان
عضو کمیته مرکزي حزب ) اعدام(

، 21 ي مالی معاون شعبه توده ایران،
71 ،73 ،74 

زیر ) (1363-1294( حسن ،یقزلچ
عضو کمیته ) شکنجه کشته شد

مرکزي حزب توده ایران، سردبیر 
نشریات به زبان کردي وابسته به 

 58 حزب
 81، 24، 23 صادق زاده، قطب

) اعدام) (1367-1331( نیحس ر،ب قلم
عضو مشاور کمیته مرکزي حزب 
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، از مسئوالن تشکیالت توده ایران
 49 تهران

 

 ك
 25 کارتر، جیمی
 )اعدام) (1362-1316( کبیري، بیژن

80 
) 1374-1305( کسرایی، سیاوش

، 9، 2 )درگذشت در وین، اتریش(
10، 26 ،69 ،75 ،80 

) 1385-1286( فریدونکشاورز، 
 74 )درگذشت در سوئیس(

 یعل ،یفرخنده جهرم  ←  یعل کشتگر،
 51، 50 ریمیوالد ن،یچکیکوز

) 1378-1294( نینورالد ،يانوریک
دبیر اول ) درگذشت در تهران(

کمیته مرکزي حزب توده ایران از 
 ها اغلب صفحه ،1357سال 

زیر ) (1362-1301( یتق منش، یک
عضو هیئت ) شد شکنجه کشته

سیاسی کمیته مرکزي حزب توده 
 ها ي شهرستان ایران، مسئول شعبه

37 ،52 
) اعدام) (1367-1302( کیهان، مهدي

عضو کمیته مرکزي حزب توده 
ي کارگري،  ایران، از مسئوالن شعبه

ي  عضو هیئت تحریریه چند نشریه
 49، 17 حزبی

 

 گ
 8میخاییل گارباچوف، 

 86، 75 نالدویپل، ر  ندویگال
 

 ل
 68، 64تا  61، 33 اسداهللا ،يالجورد

) 1393-1302( الهرودي، امیرعلی
صدر فرقه دموکرات آذربایجان و 

ي حزب  گانه یکی از رهبران سه
 )پس از سرکوبی حزب در داخل(

39 
 48 حسام ،یلنکران

 57، 35، 30، 7 لنین، والدیمیر الیچ
 

 م
 51جواد مادرشاهی، 

 7مارکس، کارل 
) اعدام) (1367-1325( اصغر محبوب،

 ي تبلیغات کل حزب عضو شعبه
33 ،74 ،78 ،84 

مسعود ( رفعت ،يکؤچر محمدزاده
 )اعدام( )1367-1304 ( )اخگر

عضو مشاور هیئت سیاسی کمیته 
مرکزي حزب توده ایران، مسئول 

هاي پژوهش کل و آموزش  شعبه
 ها اعلب صفحه. کل

 8روي مدودف، 
 27 مصباح یزدي، محمدتقی

 70 بهروز زاده، مطلب
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 )همسر جوانشیر(معتقدي، آذر 
)1314-1396( 73 

 33، 6 مقربی، احمد
 30، 17  )ملکه(تاج  ملک ،يمحمد ملک
 57، 54 نیحس دیس ،يزیتبر يموسو

 61، 1 مؤمنی، باقر
 رحمان ،یهاتف  ←  دریح مهرگان،

درگذشت ( نیفخرالد ،یررمضانیم
 56 )در تهران 1379

 69 سوسن ،یزانیم
 )جواد ر،یجوانش .م. ف( اهللا فرج ،یزانیم

عضو ) اعدام) (1305-1367(
و دبیر دوم حزب هیئت دبیران 

تشکیالت کل  توده ایران، دبیر
، 57، 55، 50، 47، 44، 37 حزب

59 ،69 ،70 ،73 ،77، 78 ،84 ،
88 

 63 مهدوي کنی، محمدرضا
 

 ن
امیر ( هوشنگ ،یزاهدان یناظم

) اعدام) (1367-1310( )ینیآ نیک
عضو مشاور هیئت سیاسی کمیتده 

مرکزي حزب توده ایران، عضو 
 54، 52 ي دهقانی حزب شعبه

 )پانویس( 79، 78 نجفی، یداهللا
عضو ) 1305زاده ( )عباس(ندیم، کاظم 

 39 کمیته مرکزي حزب توده ایران
 29، 28 فرخ نگهدار،

) 1300 -1372( نوروزي، داوود
عضو کمیته ) درگذشت در آلمان(

 39 مرکزي حزب توده ایران
 81 نوریان، عطااهللا

 ،یزاهدان یناظم  ←  ریام ن،ییآ کین
 هوشنگ
، عضو مشاور کمیته نیکی، مجید

مرکزي حزب توده ایران، عضو 
ي  کمیته ایالتی و مسئول شعبه

 39، 38 کارگري آذربایجان
 )پانویس(

 36 نیمرودي، یعقوب
 

 و
 51 لید آتا، وان

 35 والدیمیروف، گرمان
 51 باب وودوارد،

 
 هـ

 )حیدر مهرگان(هاتفی، رحمان 
زیر شکنجه ) (1320-1362(

عضو ) خودکشی کرد – شد کشته
هیئت سیاسی کمیته مرکزي حزب 

ي آموزش  توده ایران، معاون شعبه
 ي ایالتی تهران کل، دبیر کمیته

43 ،53 ،66 ،74 ،77، 78 ،84 ،
88 

 33 اکبر هاشمی رفسنجانی، علی
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 ي
درگذشت  -1278زاده (یزدي، مرتضی 
 از) در تهران 1360ي  اوایل دهه

بنیانگذران حزب توده ایران، عضو 
، وزیر بهداري کمیته مرکزي حزب

السلطنه در  ي قوام اي در کابینه توده
 46، 1325سال 

 
 



 

  

 از همین قلم يدیگر يکارها

 بیکوف به دو زبان ترکی متن اپراي کوراوغلو اثر عزیر حاجی ي تدوین و ترجمه -1 
، دنیاي ، تهران1382نشر هشتم  تهران، ارمغان؛ ،1354فارسی، نشر نخست  آذربایجانی و  

 ؛نو

از ترکی یف  افندي ي پاشا  نوشته "کوراوغلو  ي تحلیلی بر حماسه"ي  ترجمه -2 
 ؛، ارمغان1357چاپ تهران  به فارسی،آذربایجانی 

از ترکی اولیانوفسکی  . ي ر نوشته "یران، باالخره چه خواهد شد؟ا" ي ترجمه -3 
 ؛، نشر روزنامه آذربایجان1362چاپ باکو  آذربایجانی به فارسی،

به  1982در سال نبی خزري شاعر آذربایجانی ي  سفرنامه "شب 9روز و  9" ي ترجمه -4 
 ؛، بخش نخست، نشریه شوراي نویسندگان و هنرمندان ایران1366آلمان  ایران، چاپ 

ي احسان طبري،  نوشته "ي زندگی یادنامه –از دیدار خویشتن "ویرایش و انتشار  -5
 ؛، نشر بارانهر دو در سوئد 1379، چاپ دوم 1375  چاپ نخست  

چاپ تهران  از روسی به فارسی،کوف  واسیل بی  ي نوشته "عروج"ي رمان  ترجمه -6
 ؛، دنیاي نو1382

 هاي دکتر عطااهللا صفوي از یادمانده "شود در ماگادان کسی پیر نمی"ویرایش  -7
 ؛، ثالثتهران 1383چاپ نخست  زاده، اهللا به کوشش اتابک فتح استالین، هاي  اردوگاه 

، لندن، هایی از زندگی، فعالیت سیاسی، و دو مهاجرت واره داستان» قطران در عسل« -8
 ؛1395، ویراست سوم H&S Mediaاچ اند اس مدیا 

ناگون سوئدي، در نشریات گو  هایی از انگلیسی، روسی، و و ترجمه ي دیگرها و نوشته
 .شخصی و وبالگ سایتو در ، کاغذي یا اینترنتی

   http://web.comhem.se/shivaf  :سایت شخصی
   http://shivaf.blogspot.com :وبالگ

http://web.comhem.se/shivaf
http://shivaf.blogspot.com/
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