
 

  ٢٨ - يادمانده ها

  روزنامه کيهان
  با دو چهره تاريخی
  همراهی با تحوالت 
  و توطئه عليه تحوالت

  

حق . نسبت به پيام هائی که از ايران می رسد، خوشبختانه هم شماها حساس هستيد و هم من
روی اين گفتگوها عمدتا بايد برای نسل جوان ايران باشد که الزم است با . هم همين است

من هر بار که بی اطالعی . آنچه در دوران انقالب و پس از آن گذشت آشنا شوندگذشته و 
 بيشتر فکر می کنم، بيشتر به ١٣٣٠دوران جوانی خودم نسبت به رويدادهای جنبش ملی دهه 

اين يقين می رسم که نبايد اجازه داد زمان از روی رويدادها بگذرد و نسلی شکل بگيرد که 
گذشته، بر مبنای ترفند و حقه بازی های تبليغاتی حکومت ها و پيش داوری هايش نسبت به 

حزب ما بيشترين لطمه را از اين نظر چه . مخالفان اين يا آن حزب و سازمان سياسی است
شما برويد روی .  سال گذشته خورده است٢٠ مرداد و چه در ٢٨در سالهای پس از کودتای 

که از داخل کشور منتشر می شود تا دقيق سايت های جوان های متمايل به چپ و مارکسيسم 
  .تر متوجه شويد من چه می گويم

بهرحال، در ميان پيام هائی که از داخل کشور رسيده، بارها در باره روزنامه کيهان و نقش 
ظاهرا برای آنها که در اين باره سئوال می کنند، نقش سردبير آن . آن در انقالب پرسيده اند

ک روزنامه نگار ورزيده مهم تر و يا جالب توجه تر از نقش او بعنوان ي" رحمان هاتفی"
به همين دليل من در گفتگوی اين بار . بعنوان يک مبارز سياسی پيش و پس از انقالب است

يعنی هم درباره کيهان . سعی می کنم با شرح خاطراتی که دارم، به يک مجموعه پاسخ بدهم
در کيهان داشت و نقشی که در جنبش انقالبی نقشی که . و هم در باره دو نقش سردبير آن

  .کشور داشت
حضور عده ای . حساسيت زيادی نسبت به نقش کيهان حسين شريعتمداری وجود دارد

بازجوی زندان ها و مهاجمين به تجمعات و عاملين و مجريان عمليات تروريستی در اين 
در دولت احمدی " دیصفارهرن"روزنامه و وزير شدن سردبير همين روزنامه بنام سردار 

نژاد و تاسيس خبرگزاری فارس و تسخير خبرگزاری ايرنا يا جمهوری اسالمی از سوی 
در سالهای " ايران"همين روزنامه و يا با هدايت و برنامه ريزی آن، فتح روزنامه نسبتا خوب 

رئيس جمهوری احمدی نژاد و خالصه همه اين حوادث و نقش ها طبيعی است که سئواالتی 
بويژه نسل جديد و جوان روزنامه نگار و يا روزنامه . درباره کيهان در ذهن بوجود بيآوردرا 

به همين دليل، تا اسم . خوان کشور و يا سياسيونی که چوب کيهان شريعتمداری را خورده اند
ود و می خواهند بدانند کيهان در گذشته چه نقشی داشته ش کيهان می آيد، گوش همه تيز می

  .است
. ست که کيهان کنونی هم نقش مهمی در رويدادهای جمهوری اسالمی داشته و داردشک ني

اين که ما آن را روزنامه نمی دانيم، بلکه کانون توطئه می دانيم، تغييری در واقعيت تاثير 
. در رويدادهای کشور ندارد" شريعتمداری"گذاری اين روزنامه و نوشته های سرپرست آن 

 پيدا شدند و خاطرات خود را در باره آنچه در اين روزنامه، دراين شايد در آينده هم کسانی
های مهم که  مناسبات پنهان، نشست و برخاست های پنهان، تصميم گيری. سالها گذشته نوشتند

گاه بصورت سرمقاله و يا عنوان در اين روزنامه انتشار می يابد، نقش و رابطه رهبر با 
ن سپاه و يا مقامات امنيتی با شريعتمداری و خالصه شريعتمداری، نقش و رابطه فرماندها



 

منظورم اين مسائل است که يقين دارم باالخره يک زمانی . خيلی از مسائلی که پنهان است
  . نوشته و منتشر خواهد شد

بنابراين، آن کيهانی که ما در باره آن صحبت می کنيم، کيهان سالهای پيش از انقالب و بويژه 
 است و روابط و مناسبات آن حاکميت، با انقالب، با انقالبيون، با ١٣۵٧ و ١٣۵۶سالهای 

خواه نا خواه درکنار اين خاطرات، مسائل مربوط به حزب توده ايران نيز . مقامات رژيم شاه
مطرح می شود زيرا سردبير کيهان، در سالهای پيش از انقالب بنيانگذار يک سازمان مخفی 

ين سازمان يک نشريه معتبر و مخفی هم منتشر می کرد با هم بود و ا" نويد"توده ای بنام 
به اين دليل است که من هر . همين نام که از جمله اسناد تاريخی جنبش چپ در ايران است

بار که درباره کيهان و سردبير آن صحبت می کنم، خواه نا خواه غرق اين دو نقش و دو 
ور در جنبش انقالبی ايران و حضوری در جامعه مطبوعاتی ايران و حض. حضور می شوم

همچنان هم فکر می کنم از اين دو نقش همزمان با هم بايد گفته شود تا از مجموعه آن بتوان 
نقش بزرگترين . هم با گوشه هائی از تاريخ حزب آشنا شد و هم با تاريخ مطبوعات ايران

ه شد، چطور روزنامه کشور در رويدادهای مهمی که منجر به عظيم ترين انقالب در منطق
اخبار و عناوين و . حتما بايد گفت و نوشت. می تواند نقشی حاشيه ای باشد و به آن نپرداخت

تصاوير آن سالها که در اين روزنامه هست و همگان می توانند به کتابخانه های معتبر و يا 
توسط حتی سی دی آن هم . آرشيو خود اين روزنامه مراجعه کنند و آنها را ببينند و بخوانند

آنچه را نوشته .  منتشر شده است- البته با برخی دستکاری ها و سانسورها-خود موسسه کيهان
بخشی که روابط و . نشده و منتشر نشده بايد گفت، که آنچه من می گويم بخش اندکی از آنست

  .جنبه مطبوعاتی و جنبه حزبی و توده ای. مناسبات حزبی و توده ای به آن دو جنبه می دهد
ين مقدمه و با توجه به پيام هائی که از ايران دريافت کرده ايم، من چند يادمانده را با توجه با ا

نخست از ديدار با شادروان طبری برايتان می . به همين توضيحاتی که دادم برايتان می گويم
گويم که هم ديداری حزبی و توده ای بود وهم مسائلی که در آن طرح شد با  کيهان و حوادث 

  .ارتباط داشتآن 
  

شب را در . در قوس خيابان يوسف آباد سوار ماشين شد" احسان طبری"، ۵٩نيمه دوم بهار 
خانه زن و شوهری خوابيده بود که يکی از آنها در کشتار زندانيان سياسی اعدام شد و 

  . از زندان بيرون آمد" جوان پير"ديگری 
 آن محموله های ارسالی حزب را تخليه قرار بود در باغی که ما پيش از انقالب چند بار در

اين همان باغی است که در فاصله .  روز تا غروب با هم باشيم- در شهريار کرج-کرده بوديم
دو يورش به حزب، با اين تصور که آنجا ستاد کودتاست و مرکز تسليحات کودتائی، سپاه و 

البته به .  رو کردندبازجوها و شکنجه چی ها ريختند به داخل آن و همه جايش را زير و
. کاهدان زده بودند، زيرا نه کودتائی در ميان بود و نه آن باغ ستاد کودتای خيالی آنها بود
. باغی بود بزرگ و متعلق به يکی از اقوام هاتفی که هيچ ربط و رابطه ای به حزب نداشت

م و وقتی رسيديم من برايتان قبال هم فکر می کنم درباره اين باغ و واقعه يورش به آن گفته ا
به ماجراهای يورش به حزب بيشتر برايتان خواهم گفت، چون يکی از حوادث مهم فاصله دو 

  .يورش در همين باغ اتفاق افتاد
يک . اين اولين ديدار مشترک ما سه نفر، يعنی من و پرتوی و هاتفی با زنده ياد طبری بود

  .جور پيک نيک
پيوسته بود، اما در بعضی از جلسات محدود هنوز به جمع هيات سياسی حزب ن" هاتفی"

 ١٣۶٠ در سال ١٧هيات سياسی دعوت می شد و اين مقدمه ای بود برای مصوبه پلنوم وسيع 
کمتر کسی او را چهره به . که هاتفی در آن به عضويت مشاور هيات سياسی انتخاب شد

برگماری او به سمت حضور دائم و آشنائی همگانی با او تنها پس از تائيد . چهره می شناخت
در پلنوم وسيع " نامه مردم"عضو مشاور هيات سياسی حزب و سردبير ارگان مرکزی حزب 



 

چندان نپائيد، که او توان خود را در آن به کار بگيرد و به " نامه مردم"البته .  ممکن شد١٧
  . در تشکيالت تهران قرار گرفت" عباس حجری"همين جهت او در کنار 

  
. ر از شکوفه های سفيد و صورتی درخت های گيالس و سيب و زردآلو بوددرخت های باغ پ

طبری واقعا مثل پرنده . آرامش بر فضای باغ حاکم بود.  صبح رسيده بوديم١١حدود ساعت 
اش از باالی درخت و سپس جهيدن از  ای که پرواز را با بيرون جهيدن از النه تازه بال گشوده

 هر گوشه باغ سرک  می کشيد و از روی شکوفه ها و شاخی به شاخی تمرين می کند، به
اين گالبی است، اين سيب است، اين گيالس : بافت تنه درخت ها آنها را به ما معرفی می کرد

و در ميان حيرت و تعجب ما چند گلبرگ شکوفه يکی از درخت ها را کند و گذاشت ... 
  . استاين گيالس مشهدی: روی زبانش و پس از مزمزه کردن آن گفت

، و "آب دهانتان را تف کنيد، باغ را تازه سمپاشی کرده اند! رفيق طبری: "گفت" هاتفی"
گاهی پيرمردها هم، . اصال نمی دانم چرا کندم! راست می گوئی: "طبری بی معطلی گفت

راحتی روحی و روانی و ارتباط . و سپس خنده همه ما بلند شد" هوس می کنند بچه شوند
آنوقت يک چنين انسان .  مافوق تصوری است که می توانيد داشته باشيدانسانی و عاطفی او

لطيف و مهربانی را، در برابر موجوداتی مانند حسين شريعتمداری و رحيم پورازغدی که از 
انسانيت بوئی نبرده اند در سلول نمور اعتراف گيری تصور کنيد که می گويند کنار مستراح 

 آن ديوارهای سلول را تا کمر خيس کرده بود و بوی تعفن پر شده کميته مشترک بود و گندآب
اين آقايان طبری را برای اعتراف گيری، هر چند روز يکبار از اين سلول . آن خفه کننده

خود شريعتمداری در اوج . گرداندند بيرون آورده و به اتاق های بازجوئی می بردند و بر می
کند که  اعتراف کرد و البته گفت که افتخار میای به اين بی شرمی  های زنجيره افشاگری قتل

  .مسلمان کرده است(!) امثال طبری را با گفتگو
شادی . باغ بزرگ بود و طبری آنقدر سالمت داشت که تنها توانست نيمی از آنرا بگردد

شد  ها در آن صدائی شنيده نمی کودکانه اش از ديدن آن باغ زيبا و پرگل که جز صدای پرنده
خيلی زود خسته شد و روی نيمکتی که زير چهار بيد مجنون سالمند باغ به . سيدبه پايان ر

بيدها، گيسوی خود را در اين چهار راه تقاطع جاده های . زمين ميخکوب شده بود نشست
نور خورشيد به زحمت از البالی آنها می توانست خود . باريک و خاکی باغ رها کرده بودند
آالچيق . ر سيمانی حوضچه ضلع غربی چهار راه برساندرا به آب راکد و اسير در حصا

طبری زير سايه بيدها، روبروی . کوچک روبروی نيمکت و در ضلع شرقی قرار داشت
، خود را روی نيمکت رها کرده و دو دست را ابتدا از دو طرف، به عالمت رهائی "االچيق"

 دو سوی پشتی نيمکت، در طبيعت، به دو طرف موهای کنار گوشش کشيد و سپس آنها را در
از دور . نقطه گذاری کرده باشند، رها کرد" سر"مثل دو خط صاف و ممتد، که ميان آنرا با 

  .که نگاه می کردی، به مسيحی می مانست، که نشسته، به صليب کشيده شده باشد
  

" تضاد"پرسش از باغ و منطقه شهريار و شرح تهران قديم و آب کرج، خيلی زود به اصل 
پاسخ دقيق و مستند و کوتاه بود و بهمين جهت مسير صحبت . طرح کرد" هاتفی"که کشيد، 

و اين آخری برای ! کشيد... پس از مدتی به سياست، رويدادهای ايران، روزنامه کيهان و
ها را در کيهان بداند و برای جلب  می خواست جزئيات نحوه پاکسازی. طبری بسيار مهم بود

پديده های جزئی، پيوسته نشانه هايی از رويدادهای آينده را در ": ، اضافه کرد"هاتفی"دقت 
  ...".خود دارند 

تر و  در صحبت محتاط تر از آن بود، که بيش از اين پيش برود و شخصيتش جا افتاده
" خشت خام"سرانجام کار را در . تر از آنکه، به طرف مقابل مجال کنجکاوی  بدهد مهربان
  !ديده بود؟



 

گفت و گرايش طبيعی او به دشمنی " خمينی"ل دو شخصيت متضاد در کالبد از جدا" هاتفی"
طبری در تمام مدت، سکوتی را که اختيار کرده . با کمونيسم، در عين مبارزه عليه امپرياليسم

اين سکوت و دقت آنقدر به . بود، توام با توجهی که به اين اظهارات نشان می داد، ادامه داد
من نگران خوش : " خسته شد و سرانجام حرف دلش را بر زبان آورد"هاتفی"درازا کشيد، که 

  "! ام باوری
ديده " خشت خام"او در آينه ديده بود، آنچه طبری، با اشاره با ماجرای تصفيه های کيهان، در 

  بود؟
، که در بخش اسلواک در ١٨و در فاصله يکی از جلسات پلنوم ) ١٣۶٢(چهار سال بعد 

ای  يادداشت کوچک و تا شده" اردشير آوانسيان"شکيل شده بود، جمهوری سابق چکسلواک ت
نامه کمی زرد شده و جوهر خودنويس احسان . را از جيبش در آورد و به من داد تا بخوانم

 برای چندين بار از ۵٨در نيمه سال " اردشير آوانسيان. "طبری در اعماق آن خشک شده بود
ايران را کرده بود، و طبری در چند خط سرشار رهبری حزب تقاضای موافقت با انتقالش به 

عجله نکن، راستش را بخواهی، من، آنقدرها به آينده آنچه : "از مهربانی، از جمله نوشته بود
اميدوارم سفری بيايم و . ام ات را گزارش کرده البته ابراز آمادگی. می گذرد خوش بين نيستم
  ..."از نزديک صحبت کنيم

  
نسيان که در آن پلنوم بسيار به او احساس نزديکی کرده بودم و او  نيز نامه را به اردشيرآوا

نامه را می خواهی داشته باشی؟ : "روز بعد خودش به سراغم آمد و پرسيد. به من، پس دادم
فقط خواهش می کنم، آن را در اختيار : "او اضافه کرد. پاسخ، بدون لحظه ای ترديد مثبت بود

البته نه . يد يک جايی بخواهد در نوشته هايش به آن استناد کندشا. هم بگذار" رحيم نامور"
و در فاصله بسيار کوتاهی پس از اين پلنوم و اين ديدار شادروان آوانسيان چشم بر ... حاال

  .جهان فرو بست
آن روز طبری ادامه صحبت را به تاريخ ايران و جنبش ها و قيام ها کشاند، که سخت برای 

بعد از ناهاری که هاتفی سر راه، از يک چلوکبابی خريده بود  و . دلچسب بود" هاتفی"
صرف چای، از برخی ديدارهايش با دوستان قديمی اش گفت، که حزب و سياست را بوسيده 

  ...و کنار گذاشته اند و بعد هم وضع هنری ايران و کانون پر تشنج نويسندگان و
  

زاحم چشم ما بود، که در ضلع شرقی نور زرد خورشيدی که خود را به مغرب رسانده بود، م
  .زمان جدايی بود. چهار راه باغ نشسته بوديم

طبری از روزی که سپری شده بود، به عنوان روزی خوش و فراموش نشدنی ياد کرد، و در 
زد، و زير لب، و در اشاره به شرکت " هاتفی"واپسين لحظات ترک نيمکت، دستی به پشت 

 و قطعيت يافتن عضويتش در اين هيات بزودی زود گهگاهی او درجلسات هيات سياسی
البته، يادت باشد که . رحمان جان، ما باز هم يکديگر را می بينيم:"... گفت) ١٧پلنوم (

ها هستند که به  بخشند، بلکه برعکس، اين انسان ها شخصيت نمی های حزبی به انسان سمت
  ..."بخشند، و تو از گروه دومی های حزبی هويت می سمت

  
 و پس از چند بار ۵٠، که از سال "رحمان هاتفی" در تهران برگزار شد و ١٧لنوم وسيع پ

 سال به ١٠، توده ای شده بود، تنها به فاصله "ُالفت"به " نفرت"زندان و رهائی، و رسيدن از 
توانست آنچه  حاال ديگر می. عضويت هيات سياسی حزب برگزيده شد و از سايه بيرون آمد

جدال با . آينده می انديشيد، بی واسطه با اعضای رهبری در ميان بگذارددر باره حال و 
  .های مستمر او بود بينی و لزوم تجديد نظر در تشکيالت حزبی، از جمله تالش خوش

اما جزوه های پرسش و پاسخ و تحليل . روزنامه را ممنوع کرده بودند. حزب دفتر نداشت
او در جدال با آن خوش بينی، . رو به فزونی بودهفته هنوز منتشر می شد و تيراژش پيوسته 



 

اش بودند، در يکی از جلسات هيات سياسی بدبينی اش را طرح کرده و گفته  که عده ای آلوده
بود که توزيع تحليل هفته و پرسش و پاسخ هم به زودی با موانع جدی روبرو خواهد شد و 

الف ادامه شتاب حزب بود و اعتقاد مخ. سپس نوبت به نويسندگان و تهيه کنندگان خواهد رسيد
 شروع ۵٨داشت با احتياط و سرعت کمتری بايد پيش رفت، زيرا ادامه شتابی که از سال 

گفت که چندان هم الزم نيست، ما نخود  می. شده، ايجاد رعب و وحشت در حاکميت می کند
ظرند هر بايد در تشکيالت حزبی با اين روحيه اعضای حزب که همگی منت. هر آشی باشيم

ها فشار  هفته رهبری حزب در تمام مسائل اظهار نظر کند و حتی برای اينکار در حوزه
  .بايد بتدريج آماده شرايط جديد شد. آورند مقابله کرد می

های قديمی،  ای سال ها قلم زدن در قلب روزنامه کيهان و ارتباط گسترده با سياسيون، توده
 مقامات و حتی افراد مهم حاکميت دوران شاه، به او کسانی که چريک شدند و به جنگل زدند،

همان . قدرت مانوری کم نظير برای درک شرايط و هماهنگ شدن با تغيير شرايط داده بود
را از چنگ ساواک " نويد"قدرتی، که اجازه داد تا در سخت ترين شرايط، نشريه و سازمان 

  !دور نگهدارد
ن بسيار اهميت دارد، زيرا در آينده و براساس همين من برای شما چند نمونه را می گويم و اي

نمونه ها برايتان خواهم گفت که کجای کار و فعاليت علنی و سازمان غيرعلنی حزب در 
  .سالهای پس از پيروزی انقالب ايراد داشت

اين "، بر ترديدها فائق آمده بود و در ديداری که با هم داشتيم گفت ۶١در فروردين " هاتفی"
شخصيت ضد کمونيست خمينی بر شخصيت ". رسد است و به منزل نمیبار کج 

چند ماه بعد، اين ارزيابی را، که پيشتر با ديگران نيز ". اش در حال غلبه است ضدامپرياليستی
توان با اين  طرح کرده بود، بی پرواتر بر زبان آورد، و درعين حال اضافه کرد که نمی

بحث او تغيير شرايط و ضرورت . وت می شویصراحت مسئله را در جلسات طرح کرد، ُا
تجديد نظر سريع و همآهنگ شدن سازمان حزبی با شرايط درحال تغيير بود، نه بحث بر سر 

اين مسئله، يعنی ضرورت تجديد نظر سازمانی متناسب با شرايط . غلط بودن سياست حزب
 هم ظاهرا مسئله را در حد کنايه و اشاره، ديگرانی. درحال تغيير سياسی خاص هاتفی نبود

  .يک نمونه را برايتان بگويم. مطرح می کردند
 طبقه نبش خيابان خردمند جنوبی ١٢ ، در ساختمان ۶١در يک ظهر گرم اواخر تابستان سال 

، ميز ناهار را در آپارتمان کوچکی، "ُکخ"که برايتان گفتم اسم آن را گذاشته بوديم ساختمان 
 دفتر کار غير رسمی - باحتمال زياد طبقه ششم-ساختمانکه در يکی از طبقات فوقانی آن 

و رفيق " ملکه محمدی"خانم . و نويسندگان تحليل هفته بود، چيده بودند" نورالدين کيانوری"
کيانوری در اتاق کوچک خود، که سه نفره به زور در . در اتاق ديگر آپارتمان بودند" آگاهی"

" بهرام دانش"در اتاق کوچک غذا خوری . و بودمشغول گفتگ" پرتوی"آن جا می گرفتند، با 
هر دو نسبت به روند . با تائيد نظر هم، گفتگو می کردند و من گوش بودم" رحمان هاتفی"و 

بيشتر دالئلش " بهرام دانش. "اوضاع بدبين بودند و هر کدام داليل خود را طرح می کردند
آمدن کيانوری و .  داشتمجموعه را در نظر" هاتفی"متوجه چرخش های خمينی بود و 

" رضا"های آب گوشتی که  پرتوی و قرار گرفتن همه دور ميز غذا و سرازير شدن مالقه
فقط بهرام دانش، با همان صدای بم . های گود، راه را بر ادامه بحث بست پخته بود در بشقاب

ت و دو رگه اش، در ادامه صحبتی که با هاتفی داشت، اشاره ای به خطر گرايش به راس
  .خمينی کرد، که کيانوری فورا صحبت را با چند شوخی و خنده عوض کرد

اين درس بزرگ که فضائی بايد . اينها خاطره و قصه نيست، درس های زندگی سياسی است
درس ديگر آن که پر . فراهم باشد تا ديگران بتوانند براحتی نظر و استدالل هايشان را بگويند

 سياسی و نيروی سياسی داخل کشور و توجه به  تجربه کردن فاصله زمانی ميان مهاجرين
هاتفی از دل اين تجربه بيرون . سالهائی که نيروی داخل کشور در صحنه بوده اهميت دارد

آمده بود و يک سر و گردن هم جلوتر و باالتر از همه کسانی بود که مهاجر نبودند و در 



 

م نظير در روبرو شدن با افرادی او قدرت مانوری ک. داخل کشور زندگی سياسی کرده بود
برايتان يک نمونه ديگر را . که در موقعيت های مختلف و با افکاری مخالف او داشتند بود

يعنی ديدار و مذاکره اش با سپهبد . می گويم که خودش با دقت برای من تعريف کرده بود
  .ناصر مقدم

  
 چهره ای ماليم و اهل گفتگو او به. ، در دولت بختيار رئيس ساواک شد"ناصر مقدم"سپهبد 

مقدم پيش از تسلط تندروهای دوره ديده اسرائيل بر ساواک، مثل پرويز ثابتی . شهرت داشت
) مجاهد خور(، عضدی )کمونيست کش(، تهرانی )مرد حافظه ساواک(، حسينی )مقام امنيتی(
ختالفی که با او را پس از سلطه اين عده بر ساواک و براثر ا. مدتی معاون ساواک بود... و

در دولت . ارتشبد نصيری بر سر روش کار داشت به تشکيالت ارتش بازگردانده بودند
در همين دوران و در اوج حوادث . بختيار، يکبار ديگر جلو کشيده شد و شد رئيس ساواک

 چند بار با سردبيران جرايد پرتيراژ کشور مالقات کرده و در اين مالقات ها ضمن انقالبی
های اسرائيل و امريکا در زندان های  انتقاد از گذشته ساواک و ترکتازی های دوره ديده

  !  کشور، از باور خود به آزادی مطبوعات گفته بود
که موسسه پژوهشها در من خيلی دلم می خواهد همينجا يک اشاره ای به کتاب جديدی 

جمهوری اسالمی با استفاده از اسناد و بازجوئی های ساواک درباره سازمان چريک های 
با اعالميه ای که فدائيان اکثريت و اقليت در باره اين کتاب داده . فدائی خلق منتشر کرده بکنم

ای اسنادی است اين کتاب دار. اين شانه از زير بار و کار خالی کردن بود. اند موافق نيستم
که خيلی هم خوب می توان از آن نه تنها برای افشای جنايات زمان شاه، بلکه جنايات دوران 

همه اسناد و مدارک را که نمی آورند دسته کنند و تحويل ما . جمهوری اسالمی استفاده کرد
توان گرفت و  اند می های خودشان منتشر کرده فعال همانها را که با انگيزه. بدهند که ما بنويسم

خواند و از درون آن اسنادی را بيرون کشيد که نه تنها عليه دوران شاه، بلکه عليه همين 
  .دوران است

فصل هائی دراين کتاب وجود دارد، بويژه در باره بيژن جزنی و همفکرانش قبل از رفتن به 
و نشان داد که زندانی که ديگر از آن بيرون نيآمدند که واقعا بايد عين آن جمالت را گرفت 

آنها اصال قصد به کوه و کمر . ای جوان وطن دوست چه کرد اختناق و سرکوب پليسی با عده
و جنگل زدن نبودند، می خواستند فعاليت سياسی کنند و البته مخالف سياست های شاه و 

اش با صراحت  حتی جزنی در يکی از احضارهای اوليه. وابستگی به امريکا و انگليس بودند
چريک .  را در باره اوضاع کشور می گويد و يا می نويسد و می گذارد جلوی آقاياننظرش
يک فعال سياسی بود ولی حکومت نمی خواست کسی نفس سياسی بکشد و کار کشيد به . نبود

در واقع . دانيم و چه ضربات انسانی به بهترين نسل مبارز سياسی ايران وارد آمد آنجا که می
 تثبيت حضور سرکوبگرانه خودش و خودشيرينی برای شاهی که از ساواک با نقشه و برای

سايه خودش هم می ترسيد و هر جنايتی را برای دور کردن اين سايه تائيد می کرد، آنها را 
اين همان فاجعه . های تيمی و کوه و کمر و رفتن به فلسطين و بقيه مسائل کشاند به سمت خانه

می کنونی بدنبال آن هستند و اگر تا حاال زورشان ايست که کسانی در همين جمهوری اسال
 يک بيداری ملی را درايران بوجود آورده و آنقدر ۵٧نرسيده به اين دليل است که انقالب 

کتاب و خاطرات و حتی همين کتاب های باصطالح پژوهشی منتشر شده و نسل جديد آنقدر 
  .ها تا حاال کشيده نشده استهوشيار و دقيق است که با مطالعه آنها به اين چاله چوله 

ها و اسنادی  من قصد ارزيابی اين کتاب را ندارم، فقط می خواستم بگويم که حتی از اين کتاب
که خود حکومت درجهت اهداف خودش منتشر می کند هم ميتوان استفاده کرد و با نسل جوان 

ها گفت که کشور سخن گفت و حتی به اليه هائی از حاکميت و حتی نظامی ها و سپاهی 
  !نرويد به آن راهی که شاه و ساواک و ارتش رفتند



 

می خواهم زودتر در باره ديدار هاتفی و سپهبد مقدم برايتان تعريف کنم، اما حرف توی 
  .حرف آمده و دلم نمی آيد اين نقل قول تاريخی را هم همينجا نگويم

دين طباطبائی عامل و می دانيد که دکترصدرالدين الهی يک مصاحبه مفصل با سيد ضياء ال
 کرده و سرگرم پياده کردن نوارهای قديمی و کهنه آن گفتگوست تا ١٢٩٩سازمانده کودتای 
می گويد آنچه سيد ضياء درباره روی کار آمدن رضاخان گفته مستند ترين . آن را منتشر کند

شتيم جمله ای در يکی از تلفن هائی که  اخيرا با هم دا. بخش آن واقعه از زبان گرداننده آنست
  :می گفت. را از قول سيد ضياء نقل کرد که به همين بحث باال می خورد

از " احمدزيبرم"روزی که روزنامه کيهان بصورتی غافلگير کننده گزارش محاصره 
های فدائی خلق و کشته شدن او را منتشر کرد، بعد از ظهرش سيد ضياء به من تلفن  چريک

تا نشستم . رفتم خانه او. و می خواهد با من صحبت کندکرد و گفت که خيلی ناراحت است 
يک . گفت اين شاه اشتباهات بزرگ و زيادی کرده، يکی از آنها ممنوع کردن حزب توده بود

حزبی که می توانست علنی فعاليت کند و در مجلس هم باشد و از ترس قانون دست از پا هم 
منظورش ماجرای .  و من نگران آينده امخطا نکند توقيف کردند و حاال کار کشيده به اينجا

  .کشته شدن زيبرم بود
  حاال برگرديم سر مالقات هاتفی و سپهبد مقدم

در يکی از مالقات های مسئولين وقت روزنامه ها، در دوران کوتاه نخست وزيری 
که سردبير و " رحمان هاتفی"شاپوربختيار، سپهبد مقدم هنگام خداحافظی با ديگران، از 

ای دکتر مصباح زاده صاحب موسسه کيهان خواسته بود که بماند تا بيشتر گفتگو صاحب امض
ابتدا ترديد کرده بود، نگاهی به بقيه می کند تا واکنش آنها را ببيند، که کسی " هاتفی. "کنند

ابتدا هاتفی برای آنکه فکر . واکنشی نشان نمی دهد و تصميم را به خود هاتفی واگذار می کنند
 –اجازه بدهيد از روزنامه اطالعات : دی در جريان است به سپهبد مقدم می گويدنکنند زدوبن

سپهبد مقدم که از وزن و اعتبار هاتفی در .  هم فالنی بماند-که در آن زمان رقيب کيهان بود
همه می روند و هاتفی در اتاق مقدم می . جامعه مطبوعاتی اطالع داشته رضايت نمی دهد

  .ماند
بداند که او با سابقه اش آشنايی دارد، ضمن تمجيد از " هاتفی"دا برای آنکه سپهبد مقدم، ابت

آگاهی او از اوضاع کشور، که احتماال از طريق امير طاهری و دکتر مصباح زاده در جريان 
آن بود، پذيرش تحليلی که از سير رويدادها و حوادث سال های اخير دارد، با تاسف از رفتار 

در زندان قزل قلعه و اوين ياد می کند و سپس از مشکالت درونی " یرحمان هاتف"ساواک با 
از اشتباهات عظيم دستگاه امينتی . ساواک برای تصفيه عناصر تندرو و مقاومتی که می کنند

های سياسی برای جلب توجه شاه، از ريخت   ها و جو سازی ها و ماجراجويی کشور، تندخوئی
برای حفظ آزادی مطبوعات، جلوگيری از هرج و مرج و در پايان، ... های ميليونی و پاش

کشور، تجديد سازمان ساواک، حفظ دولت و اداره کشور، طلب ياری از مطبوعات را طرح 
او در پايان ! اين مقدمه چينی برای آغاز کنترل مطبوعات بود و نه چيزی فراتر. کند می

وت می کند و چشم به دهان سخنانش، که با لحنی بسيار ماليم و شمرده بيان شده بود، سک
  .می دوزد" هاتفی"

اين بخش از ماجرا، در آن سالها زياد جلب توجه ما را نکرد، اما حاال که به اوضاع امنيتی 
جمهوری اسالمی نگاه می کنيد، می بينند به همان سمتی می رويم که سرانجام همين تصوير 

کر سپاه پاسداران در انتقاد به آنچه و ارزيابی سپهبد مقدم را، يک زمانی فالن سردار و سرلش
امثال فالحيان و اژه ای و ريشهری و خودشان در سرکوب خيابانی مردم، دانشجو و کارگر و 
زن و مرد و معلم و شکنجه و بستن فضای سياسی کردند ارائه بدهند و البته به همان ديری 

ر تائيد اين ارزيابی و اين گفته من د. که مقدم ارائه داد و ديگر آنقدر دير بود که باد هوا بود
های سپهبد مقدم، حتما توصيه می کنم همين کتاب چريک های فدائی را که دستگاه امنيتی 
جمهوری اسالمی مستند به برخی اسناد گزين شده ساواک منتشر کرده بخوانيد تا ببينيد شاه و 



 

ساله که می خواستند  ٣٠ ساله تا ٢۵دربار و ساواک و چاپلوسان و جنايتکاران با يک نسل 
  .فعاليت سياسی بکنند چه کردند و آنها را به کجا کشاندند

اکنون مسئوليت مستقيم روزنامه ای را به عهده داشت، که تيراژ آن در تاريخ " هاتفی"
 هزار نسخه در روز به تيراژ ١٢٠ تا ١٠٠از تيراژ " کيهان. "مطبوعات کشور بی نظير بود

وز رسيده بود و می رفت تا مرز نيم ميليون را پشت سر  هزار نسخه در ر۴٠٠ تا ٣۵٠
 .بگذارد
آن روز پس از چند دقيقه سکوت، ابتدا از اختناق سال های گذشته و جّو " هاتفی"بهرحال،

و مسير اجتناب ) ۵٧(حاکم بر مطبوعات کشور گفته بود و سپس رويدادهای سال جاری 
رويدادها، که بهر حال احتياط الزم در اين شرح حوادث و تحليل . ناپذيری که طی می شود

سپهد مقدم بسيار با حوصله و . آن مراعات شده بود، جمعا سه ربع ساعت به طول می انجامد
، برای چند "هاتفی"با دقت به همه حرف های هاتفی گوش ميدهد و سپس در پايان گفته های 

سکوت سرانجام پايان می . دقيقه ای با خودنويسی که در دست داشته، خود را سرگرم می کند
يابد و مقدم چشم از روی ميز تحريری، که پشت آن نشسته بود، بلند کرده و بسيار زيرکانه 

کار را، . من چيزی ندارم به حرف های شما اضافه کنم: "می گويد" هاتفی"خطاب به 
ه می شما راه حل را چ. همانگونه که شما هم اشاره کرديد، به اينجا کشانده اند که شاهديم

  "بينيد، چه می توانيم بکنيم؟
اين را در دادگاه انقالب هم وقتی . سپهبد مقدم فقط يک ارتشی نبود، بلکه سياستمدار هم بود

 نخست –مهندس بازرگان از همکاری او با خودش در دوران کوتاه دو نخست وزيری 
ت از اعدام  شهادت داد، ثابت کرد، گرچه نتوانس-وزيری بختيار و نخست وزيری بازرگان

  . بگريزد
  :هاتفی می گفت

برای نجات از وضع " ما"آن روز، درخواست سپهبد مقدم برای ارائه راه حل و تاکيدش بر 
در حقيقت برقراری پيوندی بود، که می خواست بين سرنوشت ساواک و ) انقالب( موجود

  .برقرار کند" خودش"و " من "مطبوعات و به نوعی 
د که من از بازجوهای ساواک و حتی از دکتر جوان که خودش را اين مانور زيرکانه ای بو

در . روشنفکر و متفکر معرفی می کرد و در آخرين دستگيری بازجوی من بود نديده بودم
  : پاسخ گفتم
به دليل صراحتم معذرت می خواهم، اما همانطور که گفتيد، وضع بسيار دشوار و ! تيمسار

من با صداقت .  لحظات بايد با صداقت سخن بگويدپيچيده است و هر وطن پرستی در اين
  !"شما زمان را از دست داده ايد: "نظرم را می گويم
اگر شما سکان مملکت را در : آب دهانش را پائين داد و با نااميدی پرسيد. مقدم مبهوت ماند

  "دست داشتيد چه می کرديد؟
  ...چه وقت؟ در اين لحظات و يا: من پرسيدم

نه، نه، منظورم اين لحظات نيست، بلکه آن سالهائی است، که شما : " کردمقدم فورا تصريح
  ."به رويدادهای آن اشاره کرديد

  : من کوتاه گفتم
 و سپس دکتر ۵۶از همان نخستين نامه دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی به هويدا در سال 

انون اساسی باهری، ايشان را با اختيارات قانونی يک نخست وزير واقعی، در چارچوب ق
شايد، در آن صورت می شد رفرم از باال را با . دعوت به اداره مملکت می کردم! کشور

نظم و قانون قربانی می گرفت، اما گريزی از آن نبود و ! تلفات و عوارضی محدود پيش برد
  !"بينيد که با چه هزينه ای ديگر برای نظام ممکن نيست میاالن 



 

سپهبد مقدم خسته و نااميد از . شد کومتی نبايد شکسته میاحساس کردم بيش از اين حريم ح
من شما را فرد ميهن : "شد، گفت پشت ميزش بلند شد، و در حاليکه آماده خداحافظی می
  ."پرست و صالحی شناخته ام و مايلم اين ديدارها تکرار شود

قعا پاسخ درستی هاتفی وا. سير رويدادها چنين مجالی را نه به سپهبد مقدم داد و نه به هاتفی
  ".شما زمان را از دست داده ايد: "به او داده بود

. وصف او را از زبان علی خاوری در زندان شنيده بود. هاتفی مقدم را نديده می شناخت
آن روی ديگر سکه ساواک است، . می گفت" خاوری"مقدم همان است، که "بقول خودش 

  !"عاقل تر از بقيه شان است. اما با پنبه. سر را می ُبرد. سبک و روش دارد
  

  " علی خاوری"زمزمه ای پنهانی با 
در يک شب سنگين انتظار، او برای .  آشنا شده بود۴٠، در نيمه دهه "علی خاوری"با 

و به اتهام داشتن دستگاه پل کپی که از " تيزابی"همراه . نخستين بار با زندان شاه آشنا می شد
نه جرم آنقدر سنگين . د و پخش اعالميه دستگير شده بوددبيرخانه دانشگاه تهران ربوده بودن

بود، که جان در خطر باشد و نه ساواک آنقدر درنده خود، که برای توجيه و تثبيت خود، 
آرائی هائی بزند که در باره پرونده گلسرخی و دانشيان و متهم کردن آنها  دست به آن صحنه

ده سرقت دستگاه پلی کپی را به گردن گرفته هاتفی در آن پرون. به زمينه سازی ترور شاه زد
و گفته بود اين يک سرقت است و کالنتری و دادگستری بايد به آن رسيدگی کنند و ربطی به 

  !ساواک ندارد
کنار هم قرار گرفته " علی خاوری"در يک شب انتظار و بيداری، در گوشه ای از زندان با 

، نه با حزب، که برضد آن بود و "تيزابی. "ردآرام می ک" رحمان"تندخو را " تيزابی. "بودند
 مرداد ٢٨هر دو از عملکرد حزب در . جستجوگری، که صبر و تحمل را می پسنديد" هاتفی"

، چند سال پس از آن، تا اعدام خسرو روزبه و عملکرد رهبری در سال های مهاجرت ٣٢
 به زخمی می "عباس شهرياری"و حاال ضربه سازمانی . پس از کودتا خون بدل بودند

خود قربانی اين ضربه آخر " خاوری ".دهان باز کرده باشد" درياچه نمک قم"مانست، که در 
، "اميد"، که بيشتر به آينده و زندگان با "اميد"بود، اما کمتر به حادثه و گذشته های مرده در 

فندهای از دادگاه خودش گفت، از روشی، که در زندان بايد پيشه کرد، از تر. تکيه می کرد
و ) که هاتفی شيفته آن بود و خاوری تحصيلکرده آن(قضات دادگاه نظامی، از تاريخ ايران 

سپهبدی، که در ساواک سبک و روش داشت و گشودن باب گفتگو ". ناصر مقدم"سرانجام از 
هاتفی . و بحث و مناسبات با زندانيان درشت نام زندان را، دروازه فتح و پيروزی می دانست

وقتی او را در آستانه مرگ از . هم در همين نخستين اسارت آشنا شده بود"  يوسفیعزيز"با 
زندان رها کردند، تا نعش او در زندان روی دستشان نماند و او خوابيده و بی نفس به مهاباد 

عاشق آنها بود و از " عزيز"چلچله هائی که . از آواز چلچله ها نوشت" نويد"منتقل شد، در 
  !در گوشه زندان سخن گفته بود" هاتفی"ای اين عشق خود بر

  
بسيار . بود" رحمان هاتفی"تحليل رويدادها و تشخيص مسير حوادث آينده، از ويژگی های 

حتی دو حزب " شاه"زمانی که . پيش از آنکه در کادر رهبری حزب توده ايران قرار گيرد
ا صادر کرد تا به سبک را هم تحمل نکرد و فرمان انحالل آنها ر" ايران نوين"و " مردم"
، يک حزب سراسری با ايدئولوژی تائيد و پرستش شاه تشکيل شود، او گفت و "نازی ها"

مراجعه کنيد به بيانيه پايانی گروه منشعب و ترک مشی (اش  سپس در تفسيرهای برکاغذ آمده
 اين. تکرار کرد، که اين آخرين تير ترکش شاه است) چريکی که هاتفی آن را نوشته بود

" شاه"با اين عمل، . تصميم از موضع ضعف است، نه آنچنان که می نمايد، از موضع قدرت
  !و چنين نيز شد. مقدرات خود و کشور را به يک قيام عمومی واگذار کرد



 

 ساله شاه، که تا آخرين روزهای حيات سياسی ١۵ -١۴پس از برکناری هويدا، نخست وزير 
 ای رنگ ساخت کارخانه ايران ناسيونال بود، در سرمه" پيکان کار"نيز سرنشين نمايشی 

سردبير کيهان در آخرين " (امير طاهری"يکی از زمزمه های سياسی نه چندان آشکارش با 
). سال های دولت مداری هويدا، که هم زمان با برکناری هويدا، او نيز کنار گذاشته شد

سرازيری آغاز شده است به نظر من، : "، در تحليل تاسيس يک حزب سراسری گفت"هاتفی"
  ."و سقوط سريع تر از آنست، که بتوان مانع آن شد

، که به دليل ارتباط های وسيع و مناسبات گسترده اش، از اخبار پشت پرده "امير طاهری"
آگاه بود، با تيزهوشی خاص خودش، اين پيش بينی را تنها " رحمان هاتفی"حکومتی، بيش از 

 تائيدی نه آنقدر مستقيم، که از آن بوی بی احتياطی به مشام .سياسی تائيد کرد" آره"با يک 
راه پيمائی مهندس بازرگان به دنبال نماز در تپه های عباس آباد و و پس از !... کسی برسد

، با حفظ جانب احتياط، در يک گفتگوی کوتاه و در پاسخ "شاه رضا" به طرف خيابان قيطريه
وضاع کشور، به  او که صاحب و بنيانگذار کيهان بود، به سئوال مصباح زاده در باره آينده ا

  : گفته بود
احتياط شرط . گويا مقدر آنست، که از اين پس تصميات بزرگ را مردم در خيابان ها بگيرند"

نشان می ... عقل است، اوضاع کشور به روال عادی نيست و بازداشت هويدا، نصيری و
فعال " خودی"برای شما، خطر . ان می گردنددنبال بال گرد) بدون ذکر نام شاه(دهد، که 

  ".است" غريبه"نزديک تر از خطر 
  .همه منظور و تحليل سير رويدادها بدون ذکر نام و در کوتاه ترين کلمات بيان شده بود

که " امير طاهری"برعکس . لبخند معمول را برلب نگاه داشت و چيزی نگفت" مصباح زاده"
که سرانجام با استناد به فضای باز سياسی و " (شاه"هات عظيم پس از گفتگو با هاتفی به اشتبا

و ) موفق شده بود بعنوان اولين خبرنگار ايرانی با وی مصاحبه کند" محمود عنايت"همراه با 
  . اشاره کند) که در خانه پدری خود و از کودکی با آن آشنائی داشت(خطر روحانيت 

ی را رعايت کردند که هاتفی توصيه کرده آن دو، مصباح زاده و طاهری، آن شرط احتياط
  .از کشور خارج شدند. بود

تحصيل کرده فرانسه . دکتر مصباح زاده تا قبل از بيماری و فوت همسرش مقيم پاريس بود
من اين اواخر گهگاه برای احوالپرسی به او . بود و زبان خارجی که ميدانست هم فرانسه بود

که بنيانگذار مجله زن روز بود فوت " فروغ" همسرش بعد هم رفت امريکا و. تلفن می کردم
يکی دوبار هم از امريکا تماس تلفنی گرفتيم و باز هم . کرد و مصباح زاده بشدت تنها شده بود

در چارچوب احوالپرسی و البته او هميشه پی جوی فعاليت مطبوعاتی کسانی بود که به خاطر 
ام هم در همين   گفته بودم فعاليت مطبوعاتیای هستم و از جمله من که ميدانست توده. داشت

هر بار هم . اين را صادقانه می گويم. هيچ اعتراض و توصيه ای نداشت. رابطه ادامه دارد
اتفاقا دکتر الهی هم که در تدارک يک . که تلفنی صحبت کرديم، با افسوس ياد هاتفی کرد

 پرسيده که حاضرم چند خطی ويژه نامه يا يک يادنامه برای مصباح زاده است و از من هم
 در ادامه بحث در باره اين يادنامه می گفت که - که پاسخم مثبت بوده-درباره او بنويسم يا نه 

حتی يکبار، اين اواخر که . مصباح زاده تا آخرين دوران حياطش هم هاتفی را فراموش نکرد
او هم اگر مانده : "موقتی گفت". هاتفی حيف شد"حرف هاتفی پيش آمد برای چندمين بار گفت 

  .دکتر حرفم را بر خالف هميشه تائيد نکرد و سکوت کرد". بود، سرنوشت ما را پيدا می کرد
شما اين تيزبينی سياسی و شناخت از جامعه را که يقين دارم، اگر برای سازماندهی اوليه 

 کردند،  از آن استفاده کامل می۵٨حزب و تدقيق و تبليغ سياست حزب از همان ابتدای سال 
ما حداقل مسير کم تلفات تری را طی می کرديم، در تفسيرهای او از دوران انقالب جستجو 

آنجا ديگر با زبان ديپلماسی، زبانی که در ديدار با سپهبد مقدم و مصباح زاده و . کنيد
اميرطاهری از آن استفاده می کرد و يا مانورهائی که در بازجوئی هايش، طی چند بار 

  .با زبان انقالب و مردم روبرو هستيد.  به کار برد روبرو نيستيددستگيری اش



 

که در آن، نه تنها اعتصاب عمومی را . تبريز ببينيد" قيام"اين زبان و آگاهی را در تفسير 
باالئی ها ديگر نمی توانند و پائينی (پيش بينی کرد، بلکه با تشخيص شرايط انقالبی در کشور 

  .نرا توصيه کرد، آ...)ها ديکر نمی خواهند
برای اعتصاب همگانی را مردم پذيرفتند، " نويد"هرگز نمی توان مدعی شد، که راهنمايی 

از چنان وسعت و ُبرد پخشی برای رسيدن پيام آن به ميليون ها ايرانی برخوردار " نويد"زيرا 
ود نبود، اما می توان مدعی شد، که او شرايط کشور و روند حوادث را درست تشخيص داده ب

و سير رويدادها و آغاز عظيم ترين اعتصابات در سراسر کشور، نشان داد، که او درست 
همچنان که قيام مسلحانه مردم را به موقع پيش بينی کرد و آنرا پيش از هر سازمان . ديده بود

  . اعالم کرد" نويد"و حزب سياسی ايران، در 
ماده کرده بودم تا در باره يکی از همانطور که گفتم، من برای گفتگوی اين بار خودم را آ

حوادث مهم درون حزبی صحبت کنم که بنظرم عوارض و نتايج آن را می توان در دو 
يعنی اولين دستگيری مهدی پرتوی و اشتباهاتی که . يورش به حزب توده ايران جستجو کرد

ترين اين يکی از مهم. پس از اين دستگيری روی داد و يا بهتر است بگويم ادامه يافت
رويدادهای درون حزبی در سالهای قبل از يورش به حزب است، که قطعا آنچه من ميدانم و 
. می گويم همه ماجرا نيست، اما بخشی از آنست که مستقيم شنيده و در جريان آن بودم

ها گفتگوی هفته ديگر ما را به سمت  ها و تلفن ها و تماس اميدوارم در اين هفته، باز پيام
 . نکندديگری هدايت

  
 ٠١٫١١٫٢٠٠٨ ٢٠٠راه توده 


