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 باقر مرتضوی

  ٢٠١٩ جوالی ٢۴
 

  سازی؟ نويسی يا تاريخ تاريخ
ران و حزب ھاى اي ى بخش خلقئسازمان رھا-  ايرانۀسازمان انقالبى حزب تود - مائوئيسم در ايران "نام هًاخيرا كتابى ب

منتشر شده است که مؤلف آن  صفحه  ٥٤٤در " ھای سياسی  مطالعات و پژوھشۀمؤسس"از سوی انتشارات " رنجبران

   .محمود نادرى است

 ۀانتشار کتاب در عرص. کند ست که سازمان اطالعات جمھوری اسالمی آن را اداره می ئیاين مؤسسه در شمار نھادھا

ھای  ھای مخالفان رژيم در زندان ئیسی با تکيه بر اسناد ساواک و ساواما و ھمچنين بازجوھای سيا تاريخ و فعاليت گروه

ھا صورت  اعتبار کردن آن  که به قصد بیرژيم شاھنشاھی و جمھوری اسالمی، يکی از اھداف اين سازمان است

 . گيرد می

 ھمين ۀاز جمل. کتاب منتشر کرده استدر اين راستا تا کنون بيش از صد جلد " ھای سياسی  مطالعات و پژوھشۀمؤسس"

حزب دمکرات کردستان "، "گيری تا فروپاشی حزب توده از شکل"در سه جلد، " مجاھدين خلق ايران"ھاست؛  کتاب

 در دو " خلق ايرانئیھای فدا چريک"و" مصاحبه با نورالدين کيانوری/ گفتگو با تاريخ"، "از قاجار به پھلوی"، "ايران

  . کتاب آخر نيز بر جلد کتاب محمود نادری ذکر شده استجلد که نام مؤلف

مھم اما اين است که بدانيم اين مؤسسه کسان زيادی . که محمود نادری اسمی حقيقی و يا مستعار است، مھم نيست در اين

. کند استفاده میُاند، به کار گمارده و از آنان در تدوين اين آثار  ھای سياسی را که به زير شکنجه واداده از افراد گروه

 ۀبه کوشش عبدهللا شھبازی تھيه شده است که از وابستگان به حزب تود" خاطرات فردوست"برای نمونه؛ دو جلد کتاب 

  .تعدادی از اين آثار نام مؤلف ندارند. ايران بود

ھای رژيم   در زندانھا ئیھا از اسناد ساواک و متون بازجو که؛ با توجه به آثار منتشرشده، در اين کتاب  ديگر اينۀنکت

کند انتشار   رژيم است و فکر میۀشوند که اراد ه میئشوند و به عنوان سند ارا چه به کار گرفته می جمھوری اسالمی آن

  .ھا بالمانع است آن

که چه حجمی از اين اسناد، به ويژه اسنادی که از آرشيو رژيم پھلوی  و اين. گيرد اين اسناد در اختيار ھمگان قرار نمی

ھای آخوندھا در زندان شاه چيزی وجود  ئیتوان حدس زد که از بازجو ولی می. اند، معلوم نيست به جا مانده، معدوم شده

  .نداشته باشد
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وقتى خبر انتشار اين کتاب را از دوستانم در ايران شنيدم از آنھا خواھش نمودم تا ھر چه زودتر آن را تھيه و باری؛ 

 سيروس نھاوندی چه اطالعات جديدى در اختيار خوانندگان قرار گرفته ۀ بودم بدانم در باربسيار كنجكاو. برايم بفرستند

  .است

ى از سيروس نھاوندى را در آن ئھا ھا و يا ناشنيده فکر کردم شايد ناگفته. پس از دريافت، كتاب را با دقت سه بار خواندم

ھا اسير در چنگ جمھوری  ست و سال  رژيم شاھنشاھیخواستم بدانم که سرانجام از ميان اسنادی که ميراث می. بيابم

که مطمئن بودم چيزی نخواھم نيافت، کتاب را با اشتياق  با اين. شود چيزی نو از سيروس نھاوندی نيز يافت میاسالمی، 

تر  شچه ديدم،  تکرار مطالبی بود که پي آن. متأسفانه حدسم درست بود و در اين کتاب ھيچ سند جديدى نيافتم. خواندم

 خود نيز در اين اام، زير از ميان مطالب منتشرشده در اين اثر، من بخش سيروس نھاوندی را برگزيده. منتشر شده بود

  .رابطه چند سال پيش کتابی منتشر کرده بودم

  ام؛  انتشار يافت، نوشته١٣٩٣كه در زمستان سال " ُ گمشدهۀسيروس نھاوندی، حلق" چاپ اول كتابم، ۀمن در مقدم

م وپلپس از گرفتن د ١٣٣٨او در سال .  پيچيده و شخصيتی مرموز در تاريخ جنبش ايران استۀوس نھاوندی چھرسير"

- رشته میتغييرشود سپس   فنی میۀ وارد دانشکدالمان در شھر ھانوور ءابتدا.  رفتالماناز دبيرستان شرف تھران، به 

ھا مقارن است با اوج اختالفات در جنبش  اين سال. کند  فلسفه ثبت نام میۀجا در رشت رود و آن دھد، به ھامبورگ می

سيروس نھاوندی که .  ايرانۀحزب تودنظر بين رھبری و کادرھا و اعضای گرفتن اختالفکمونيستی ايران و شدت

 در شھر ھامبورگ جلب شده بود و در صفوف حزب تودهتوسط دکتر مرتضوی و محمد جاسمی به تشکيالت سازمان 

ھای معترضان عليه  ، به جانبداری از گرايشحزب تودهشدن اختالفات درون کرد، با رشد و علنی ت میمعترضان فعالي

ريزی   را در ھامبورگ پايهسازمان انقالبی حزب تودهپيوندد و ھمراه محمد جاسمی، واحد محلی   میحزب تودهرھبری 

  . کندمی

لبانی برگزار ا در تيرانا، پايتخت  ايرانۀالبی حزب تودسازمان انقاولين کنفرانس  ١٣۴٣ اين حرکت در سال ۀدر ادام

  .کند  واحد ھامبورگ در اين کنفرانس شرکت میۀگردد و سيروس نھاوندی نيز به عنوان نمايند می

جزو گروه  ١٣۴۴، در سال سازمان انقالبیزاده، اکبر ايزدپناه و تنی چند از اعضای   سيروس، ھمراه با پرويز واعظ

شود و پس از بازگشت، با ايدۀ ايجاد  ھای نظامی و سياسی، عازم چين می ای از آموزش دن دورهسوم برای گذران

اکبر ايزدپناه، مدتی بعد . رودسازمان انقالبی به ايران می، به پيشنھاد رھبری ھای پراکنده در داخل کشور سازمان

رسد   خبر میسازمان انقالبیدر ھمين روزھا به که  قابل ذکر اين. پيوندند و محمود جالير نيز به او میئیکوروش يکتا

ای را شروع  اند و جوش و خروش تازه مائو تسه دون شدهۀ در داخل کشور، طرفدار انديش ملیۀجبھای از جوانان  عده

-می  به ايران ١٣۴۵ھا در سال  وليتؤِشود که سيروس نھاوندی نيز با پذيرفتن تمامی مس له سبب میأھمين مس. اند کرده

 .درو

) ١٣۵٠آذرماه  (دستگيری. داشتھای ايران بخش خلقئیسازمان رھااو در بازگشت به ايران، نقش مؤثری در تشکيل 

 که منجر به لورفتن و کشته شدن شماری ساواکاش با و ھمکاری) ١٣۵١ماه سوم آبان (اش از زندانو فرار ساختگی

ای انجاميد، ضربه) ١٣۵۵ای شب يلد (ھای ايران خلقسازمان آزاديبخش و سازمان انقالبیاز اعضا و کادرھای 

ای از ابھام چنان در ھالهای گمشده ھمای که چگونگی آن به سان حلقهضربه. ناپذير برای جنبش چپ ايران بودجبران

 .ھای ديگر زندگانی سياسی نھاوندی موضوع اين کتاب استھا، چون عرصهقرار دارد و پرداختن به آن

.  تا امروز از دسترس عموم خارج استساواکترين اسناد مربوط به ماجرای نھاوندی در آرشيو گمان مھمبی............

از . اند  نھاوندی منتشر نکردهۀجمھوری اسالمی نيز تا کنون چيزی دربار  نھادھای اطالعاتی، امنيتی و مطالعاتی
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- بيفکند، راھی نمیساواکاش با ندی و ماجرای ھمکاری نھاوۀای که بخواھد نوری بر پروندرو، در برابر پژوھنده اين

ن و آنای ھاهيادماندط ضب سال و با مبارزان ديرينهصاحبهمھا؛ ھا و نوشتهھا، نامهماند، جز کندوکاو در ميان گزارش

  ."دکننل تکميق و تدقيا را ھهدادد تواننیمد و انهداشته مبارزش آتر بی دسته کی کسانز او وج سپرن چني مھ

منتشر " زيرزمينی"ولى تا کنون بارھا و بارھا به شکل به اصطالح ، تانتشار دريافت نداش ۀاجازن ايرار دن مب كتا

ا شماری از آنان آن ر. اند كشور از آن نوشتهل داخت مجالا و ھ روزنامه. شود مندان عرضه میه شده و در بازار به عالق

ن وليؤمس. کنند كرده و میل نقن م ۀاجازن بدو، بريدهه بريده و پاره تكش يخوز دلخواه و با توجه به نياه با بارھا و بارھ

که  بازچاپ نمودند، بی آن خود ۀنشري کتاب مرا درز ای ِصفحات زيادا  اسالمی خويش حتئیدر پويا" پويا ۀانديش" ۀمجل

  ١.ام اين عمل را در نشرياتی ديگر نيز ديده. من چيزی از اين رفتار بدانم

ه با رن توانشای تمامد و ان كردهى سازب كتاع واقر ده که صفح ٥٣٤م با حجی كتاب؛ نادرىد محموى آقا  و حال کتاب

ھای دوستم مؤلف از کتاب من و کتاب. نوشتند بنويسند مگر آن چيزی که بايد میز چيه ھم ۀبارر دا تد ان گرفتهر كا

داد و نه  سيروس نھاوندی به ساواک گزارش میپنداری نه . اند حميدشوکت بيش از اسناد ساواک سند و مدرک آورده

  . ساواک به او رھنمود

 ١٣٥٥ى يلداب ش ۀفاجعن گابردر بدن جاء و بازماندگان، اعضاز ار نف ٢٥ز اش بيا بش من در تدوين کتاب خوي

اد ساواک و در کارم کمبود آن ملموس بود، ھمانا اسنه آنچ .تاسه يافتس انعكاب كتار ده کم ا هنمود حثبه و مصاحب

 طوافچيان را سيروس نھاوندی محاکمه -  معصومه–دانستيم که مھوش جاسمی و شکوه  ما می. ساواما بود که نداشتيم

سازی  دانستيم که سيروس نھاوندی به ھمراه کارگزاران ساواک برای فريب مبارزان عليه شاه، به صحنه می. کرده است

رابطه با خارج از "، "ھای چريکی رابطه با گروه"، "شب يلدا "ۀ که حادثدانستيم می. اقدام نمودند" فرار از زندان"

  و حال؟ . اند  نمودهء رنگارنگ را او با ساواک به اتفاق طرح و اجراۀھا برنام ، و ده"کشور

وابسته به سازمان اطالعات و "  مطالعات و پژوھشھای سياسیۀسسؤم"آيا پژوھشگری چون آقای نادری که از سوی 

که صالح   و يا ايناند  در اين مورد نديدهئیھا شود، در اسناد ساواک گزارشنظام جمھوری اسالمی پشتيبانی میامنيت 

اند تا مناسبات جمھوری اسالمی را با بازماندگان ساواک و ھمکاری سازمان اطالعات جمھوری اسالمی را  در اين ديده

   .ن در پرده نگاه دارنداال قوی سيروس نھاوندی و سايربا بلندپايگان ساواک از جمله حسين فردوست و به احتم

  :تر گرداند موضوع را اندکی ملموس" ١٣٥٥شب يلدای "دی ي تراژئیشايد بازگو

خواھند  می. کنند ھای ايران کسانی به سيروس نھاوندی شک می سازمان آزاديبخش خلقیاز ميان اعضا ١٣٥٥سال 

يکی از اين افراد به نام جالل دھقان که از طرفداران . ين مورد بحث کنندِای در غياب او تشکيل بدھند تا در ا جلسه

خواھيد برگزار کنيد،  ای را که می گويد شما جلسه نھاوندی می. گذارد سيروس نھاوندی بود، موضوع را با او در ميان می

ع دھيد تا من ھم در آن فقط روز، ساعت و محل جلسه را به من اطال. کنممن ھم در آن جلسه شرکت می. تشکيل دھيد

  .گردد  در تھران، در خيابان شھرآرا تشکيل می١٣۵۵ ]قوس[ آذر٣٠اين جلسه در تاريخ . شرکت کنم

 که ساواک نيز ازطريق نھاوندی، از آن اطالع يافته بود، مسلحانه خانه را ١٣۵۵ ]قوس[ آذر٣٠در روز موعود يعنی 

 تيمی خرابکاران يورش برد و طی يک ۀساواک به خان "خوانيم که؛ در نشريات می. کشدمحاصره و به آتش و خون می

  ." نفر کشته شدند٨درگيری 

                                                 
 .در لينک زير دانلود کرد" باشگاه کتاب"توان از سايت  را در فيسبوک می"  گمشدهۀحلق" کتاب - 1

1586218428091878/permalink/BashgaheKetab/groups/com.facebook.www://https/  
  .نيز موجود است" کتابناک"و " کتاب فارسی "ۀھای مختلف، از جمله؛ سايت کتابخان اين کتاب در اينترنت، در سايت
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ال اين است که چرا آقای نادری که به اسناد ساواک در اين مورد و طرح مشترک نھاوندی و ساواک در اين يورش ؤس

کيل اين جلسه را به ساواک که چگونه نھاوندی خبر تش ھا را  در کتابش منتشر نکرده است؟ اين دسترسی داشته است، آن

. شود گزارش داده و ساواک تا به خون کشاندن اين جلسه چه روندی را طی کرده، چيزی در اين کتاب يافت نمی

ِدانيم، و من در کتابم به نقل از دوستان واحد شيراز گروه نھاوندی، به ويژه از باجناق آن زمان خود سيروس  می ِ
و بازج، بردند ئیبازجوه با مره كت گذشی اهھفتك يم كنر فك" ؛ام که قل کردهنھاوندی، آقای محمد علی حسينی ن

ن آل خالر د، و "دبنويسيا رت اطالعا ۀھم، استز محرا شمت ھوي": تمن گذاشر اختيار  را دئیبازجو ۀبرگی منوچھر

ه و آ؛ و )مداريا رت اطالعا ۀھمی يعنه ك( تگرفم چشمو جلم بوده دادس سيروه بن مه كا ر ئیھاشگزارز ای تعداد

ه كد بوه دادن اطميناو اد و انتدسر سه گوننايه كد انكخطرناا ھنايم گفتس سيروه بر چقد": هكن من دروت حسر

  ."تنيسی مشكل

 :گويدحسينی می

د انهردآوت دسه به اسلحه كد داره رابط، لرستاند آبام خرر د، گروھیا به كد كر میش گزاری مسيبی مھده كد بوی مدت"

د كریمی پيگيرا رع موضون ايی زيادت جديا بس سيرو .دبوه شدر دستگيد بوی مدته ك، اعظمی ھستندر دكتر ھواداو 

ن ھما .تداشت اقاما ج نھاوندی در آن ۀفاطمه ك، سيروسر مادر و پدل منزم و بودن تھرار دن م .تخواسیمش گزارو 

ی تيم ۀخانه ب، شيرازه بت برگشر د، كهد زگ زنه سراسيمس سيرو .مبوديج ازدوا، ًمثال، تداركر ده كی زمان ۀفاصل

  :.دشن روش، برگشتمه كد بعز رود چن، جزئيات .تاسه شده حمله خانن آه به كم نرو

ن آمدی برای اهبرنامی مھد، كندن روشا ری آبادمخرح مسله گروت وضعيی مھده كس سيروی پيگيرد و تأكي ۀادامر د

م اعالی مھده كیزمان .دنباشنه خانر د، دھدیمر دستو، سيروس، رای تيمه خان یاعضا .دگذاریمه گرو نآن نمايندگا

ن چوه البته ك( رآوكاشز گاك شليا و ھهشيشن شكستا ب، كندیمه حمل كساوا، ند امستقره خانر دد افران اكنومھه كد كنیم

ی كسه خانر د، ًاصال، که نآیب، )تاسن جريار در تلكامی امينی عل، ھستم يادر دن ھمي، ساليانت گذشا ب، نبودمن م

ن ايه آخ": مگفتن مت و گفیما رن جريات داشی وقت .دآمینمر دش خونی زدیمش تيرد و بوه خوردی بازس سيرو .دباش

ه بف كاش، رویر ھه ب ".یگیمی طورن ھميی دونینمو ته آخ" هكن خشمگي، "مكردینمن چنيم بودن م، بودی كاره چ

- نافسو .دبوه كردت انگشا من قھرماه به گونن ايه كه بودم توھش اهھم، كشكیه نه و بودی گروھه نً اساساه كد آمل عم

   ".نيعقلو الم فھی عم ٌبكم ٌصم :هكد سوه چ، اما، ران شدگا

ر زنش نيز رحم يعنی او حتی به براد. شود در اين يورش مھدی مسيبی، برادر زن سيروس نھاوندی نيز از بين برده می

  .کند نمی

چرا نخواسته در افشای جنايات رژيم سلطنتی و . اين گزارشات بی شک در اختيار آقای محمود نادری و گروھش بود

سيروس نھاوندی اين اسناد را در اختيار خوانندگان کتابش قرار دھد؟ چه رازی ميان اين اسناد و آقای نادری موجود 

 است؟ 

گيرد که اسناد ساواک، حال پس از چھل سال ھم که شده،  ؛ قضاوت نھائی موقعی صورت میمن دگربار تکرار می کنم

  .سرانجام در اختيار عموم قرار گيرند

وانگھی آقای محمود نادری اگر پژوھشگر است، بايد بداند که موقعی يک سند تاريخی در اين رابطه آنگاه سند محسوب 

 کتاب آقای نادری از قول ھاینقل . ر بر زبان راند و از آن بنويسدشود که شخص آزادانه و بدون شکنجه و زو می

 زندانيان ئیھای بازجو چه برگه چنان. توانند سند محسوب شوند ھا نمی  ھستند و اين برگهئیھای بازجو ساواک، برگه

توانند  و تنھا می. تنداين اسناد فاقد اعتبار ھس. توانند سند محسوب گردند ھای جمھوری اسالمی نمی گاه سياسی در شکنجه
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ِکوشد با داغ و درفش، به زور شالق و آزارھای جسمی و روحی، از قربانيان  سندی معتبر باشند از رژيمی که می
  .خويش آن چيزی را بشنود که برای حقانيت خود محتاج بدان است

گزيند که به درد   را برمیاز ميان ھزاران گزارش سيروس نھاوندی و ساواک آن چيزی. کند آقای نادری سندسازی می

پسند و  ھدف ھمانا مخدوش کردن سيمای تمامی مبارزانی است که آدميانی خمينی. آيد سازی جمھوری اسالمی می تاريخ

خواھد و يا بھتر بگويم؛ به عنوانی رژيمی  جمھوری اسالمی نمی. ِھای روز جمھوری اسالمی نبودند  سياستۀبرازند

  . سناد مربوط به رژيم پيشين را بدون ھيچ حذف و سانسوری منتشر نمايد اۀتواند ھم توتاليتر نمی

ام تنھا آن زمانی را عمده کنم که او به  نخواسته. ام زندگی سيروس نھاوندی را در يک روند بازنگرم من در کتابم کوشيده

. شود خالصه نمی" آن"ک به نظرم زندگی در ي. کند آيد و زندگی و آرمان پيشين خويش را نفی می خدمت ساواک درمی

کنم بايد در نگاه به  گذارد که فکر می در رسيدن به حال فراز و فرودی را پشت سر می. انسان گذشته و حالی دارد

در . گذارد  حکومت مستبد بر روند طبيعی زندگی انسان نيز تأثير میۀزندگی به زير ساي. زندگی او در نظر گرفته شوند

ِدر اين شکی نيست که تن . شود يم از سيروس نھاوندی انقالبی، جنايتکار ساخته میبين ھمين رابطه است که می
که توان تن را در افراد  تواند دليلی باشد بر اينگاه قابل ستايش است، ولی اين نمی ناپذير به عنوان فاتح شکنجه شکست

بخش و آزاديبخش نيز افرادی بودند ھائیدر ميان دستگيرشدگان سازمان انقالبی، سازمان ر. ناديده و يا يکسان بگيريم

من با تنی چند از اين . مدت، در زندان به جان خريدند که شجاعانه مقاومت کردند و بھای آن را با محکوميت طوالنی

ِکه؛ انسان درھم  در صحبت از شکنجه، نفی و محکوم کردن آن در نظر است و اين. ام افراد در اين اثر به صحبت نشسته
ِکوشد با اعمال شکنجه انسان را از خويشتن گر می شکنجه. شده، خونين و زخمين، ديگر آن نيست که بود چالهشکسته، م

خويش دور " ِمن"شود و از کننده نزديک می شکنجه" ِمن"شود، به که به زير شکنجه شکسته می آن. ُخويش تھی گرداند

شمار رژيم پيشين و کنونی، ما ھنوز به موضوع تن و  بیبه طور کلی؛ با توجه به جنايات . گردد و سرانجام تھی می

   .ايم و در اين راستا ھنوز راه در پيش است شکنجه در تاريخ اجتماعی خود نپرداخته

که  شکنند، پيش از اين  آنانی که به زير شکنجه درھم میۀدر ھمين رابطه است که در يک نظام توتاليتر و مستبد ھم

شده  در اين شکی نيست که فرق است بين قربانی شکسته. د، به نظر من خود يک قربانی ھستندباشن" نادم"و يا " تواب"

. سيروس نھاوندی نيز در بخش نخست زندگی مبارزاتی خويش، انسانی مبارز بود. و نادم با قربانی مقاوم

خويش را کنار " من ".شودديگری می" ِمن"ِنھاوندی جانی صاحب . شدن، راه او را به جنايت کشاند" خودفروخته"

 .آنان گردد و کارگزارشان باشد" ِمن"گذارد تا در برآوردن دستورات ساواک،  می

روند، اما  آيند و می ھا می نھاوندی. تر بوده و ھست برايم مھم"  نھاوندیۀپديد"که  ھا؛ نه شخص نھاوندی، بل گذشته از اين

توان از تکرار ِتنھا با شناخت آن است که می.  اين پديده مھم استشناخت. طلبدچنان پابرجاست و قربانی می اين پديده ھم

  . بنگريد به نادمين اجباری در نظام جمھوری اسالمی.آن پيشگيری نمود

برای متھم معروف " حق سکوت" غرب اشاره شود که به ئیشايد بد نباشد در اين رابطه به موضوعی از قوانين قضا

ِ دادگاه است که اسناد الزم را برای ۀاين وظيف.  در برابر دادگاه سکوت اختيار کندطبق اين قانون متھم حق دارد. است
ھدف از اين قانون اين است که مبادا متھم در ھراس، ترس، فشار جسمی و روحی و . محکوم کردن او فراھم آورد

رژيم شاھنشاھی وجود داشت و چنين حقی نه در قوانين حقوقی . سرانجام شکنجه به مواردی اقرار کند که واقعيت ندارند

 و تشکيل پرونده، حق داشتند حداقل ئیاگر در رژيم پيشين متھمان پس از شکنجه و بازجو. نه در جمھوری اسالمی

 محکوم ءجمھوری اسالمی ابتدا. ھاست گاه وکيل تسخيری داشته باشند، در جمھوری اسالمی سند ھمانا اعترافات شکنجه

  . سازد  از آن پرونده میکشد، پس کند، و چه بسا می می
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تاريخ با استفاده از ھمين اعترافات " ھای سياسی  مطالعات و پژوھشۀمؤسس"حال آقای نادری و ھمکارانشان در 

توانند  شدگان نمی ست اعترافات شکنجه گاه محکوم است، طبيعی شود شکنجه و شکنجه جا که اعالم می آن. سازند می

  .  اصل کوچک حقوق بشری ستاين يک. سنديت داشته باشند

من فقط بگويم که اين بيشتر .  دوستانی نظر خواھند داد و يا از آن خواھند نوشتًا کل کتاب آقای نادری حتمۀدر بار

کند، سندسازی  آقای نادری سندی رو نمی. سازی و جعل و وارونه کردن تاريخ است و بس کتاب. ست تاريخ سازی

  . ه کندکند تا افکار عمومی را گمرا می

دگربار برای تقويت اين "  پوياۀانديش "ۀاين را نيز بگويم که شايد به روال معمول، در پی انتشار اين کتاب نيز نشري

يعنی بار ديگر . اختصاص دھد" مائوئيسم در ايران"و يا " سيروس نھاوندی"ای ويژه به  سازی، شماره گونه از تاريخ

کنند و خود   که بيشتر نويسندگان آنان متأسفانه در خارج از کشور زندگی میئیھا سندھای سالخی شده را در کنار نوشته

دار  خنده. دارند، جمع آورد تا به خورد خوانندگان دھد را به ظاھر در شمار کسانی ناراضی از آن جمھوری محسوب می

ست اين  طبيعی. چنين بودنداختصاص داشت ...، حزب توده، مائوئيسم وئیھای فدا ھای پيشين که به چريک نيست؟ شماره

  .شيوه ادامه داشته باشد

؛ آيا سيروس نھاوندی در خدمت سازمان " گمشدهۀحلق"گردم به ھمان فرضيه و پرسش خويش در کتاب  دگربار بازمی

حال اما با خواندن کتاب . ست؟ من در کتاب خويش نتوانستم برای اين پرسش پاسخی بيابم اطالعاتی جمھوری اسالمی

کنم که؛ آری،  نظير به مخدوش کردن موضوع اقدام کرده، فکر می بينم او با مھارتی بی دری، آنگاه که میآقای نا

گيرد که کارگزاران  اين گمان آنگاه در من قوت می. جمھوری اسالمی به حتم او را به خدمت خويش درآورده است

ی و به دام انداختن مخالفان از وجود عوامل دارند که در کارانداز سازمان اطالعات جمھوری اسالمی خود اعالم می

ای از چگونگی يافتن و به کار گماردن   حسين فردوست در مصاحبهۀول پروندؤبرای نمونه؛ مس. اند ساواک استفاده کرده

    : گويد می. اند کند که در جذب افراد ساواک حتا در خارج از کشور نيز فعال بوده او تأکيد می. گويد حسين فردوست می

لذا اگر اين  .دھا دنبال منافع شخصی خودشان و حفظ موقعيت خودشان ھستنطلب آن زمان معروف بود که سلطنت "...

شديم  خيلی از کسانی که در داخل کشور رويشان زوم می .مکردي تر رويشان کار می شناختيم، راحت ويژگی افراد را می

ًمثال  .مگرفتي ما از طريق اين فاميل داخل ايران با او ارتباط می .دديديم که فالن فاميلشان خارج است و ارتباط دارن می

گفتيم برو فالن فاميلتان را با ادبيات خودت قانع کن با ما ھمکاری کند، ما ھم  کرديم و می ھمکاری اين فرد را جلب می

  .د خارج باال بوبه ھمين خاطر تسلط و اشرافمان در بين ضد انقالب . مدھي  به او میئیًمتقابال امتيازھا

 امنيت داخلی ساواک بود و ۀًمثال پرويز ثابتی برايمان مھم بود، چون رئيس ادار .مما دنبال عناصر مھم ضدانقالب بودي

  ٢"....دکر ھای داخلی را او مديريت می مسائل مربوط به گروه

   ک به ساواما منتقل شده باشد؟ھا از ساواهُتوانست در شمار ھمين مھریآيا نبايد بپذيريم سيروس نھاوندی نيز م
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