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  باقر مرتضوی

  ٢٠١٧ جوالی ٢٧

  سوسياليسم رؤيائی من
  )نگاھی کوتاه به خاطرات زندان رضا فانی يزدی(

 

ای ھرچند کوچک از   دريچهئی، اميدی است در بازگشاھای جمھوری اسالمی ِخبر انتشار ھر کتاب خاطرات از زندان

 بخشيدن ئیانتشار ھر کتابی در اين عرصه يعنی روشنا. ھای کشور ھای رژيم جمھوری اسالمی از زندان تاريخ جنايت

ھر کتابی که در اين راه انتشار يابد، کوششی .  تاريک از تاريخ زندان و شکنجه و مرگ در اين جمھوریئیھا به گوشه

ِانتشار ھر کتاب . ھای زندان ثبت و مکتوب گردند که تجربه ت در غنا بخشيدن به تاريخ معاصر ايران، در ايناس
ھا که ثبت در تاريخ نگردند،  خاطره. ای از زندان ناگفته بماند که نبايد ھيچ خاطره خاطرات يعنی گريز از فراموشی و اين

ھای جمھوری اسالمی  نويسی از زندان ستاست که بايد قدردان ھر خاطرهبايد دگربار تکرار آن را منتظر بود و در اين را

  .بود

سوسياليسم "با عنوان . گردد آخرين کتاب خاطرات زندان که در خارج از کشور منتشر شده، به رضا فانی يزدی بازمی

سوم آن را نيز نويد نويسنده انتشار جلد ).  صفحه٢٣۶ صفحه و جلد دوم در ٢٧١جلد اول در (در دو جلد "  منئیرؤيا

ھمزمان با يورش به ١٣۶٢ ايران بود در استان خراسان که در سال ۀين حزب تودمسؤولرضا فانی يزدی از . دھد می

رضا فانی يزدی پس از آزادی از زندان، .  سال در زندان بود۵ ايران و سرکوب آن بازداشت شد و به مدت ۀحزب تود

فانی يزدی آن طور که خود نوشته، در زندان ). کاليفرنيا(ست امريکان ساکن به طريقی از کشور خارج شده و ھم اکنو

 ايران، از آن راه جدا شده و در زندان نه در دفاع از حزب، بلکه شخصيت خويش، ۀھای حزب تود با شک به تئوری

در اين راه فعال داند و  می" حقوق بشر "ۀ عرصفعاالنرضا فانی يزدی اکنون خود را از . زندان را تحمل کرده است

  .است

ھای انتقادی او  ای از نوشته از پاره. ھا خوانده بودم  در سايتئیھا از رضا فانی يزدی پيش از خواندن خاطرات او، مقاله

با چنين پيشداوری کتاب . و اين خود باعث شد تا با شوق دو جلد از کتاب خاطرات او را بگيرم و بخوانم. خوشم آمده بود

  . مرا در دست گرفت

که چرا  اين. شود خاطرات زندان اما از دومين جلد آغاز می.  اين خاطرات است   ۀنخستين جلد کتاب در کليت خويش ديباچ

جلد اول . شود در پيشگفتار کتاب نيز چيزی در اين مورد يافت نمی. او الزم دانسته تا اين جلد را منتشر کند، معلوم نيست
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رسد که نويسنده آن حوادثی را از تاريخ  به نظر می. بته نه به شکل کرونولوژيک حوادثی تاريخی ھستند، الئیبازگو

چه در جلد  توانند خواننده را در رسيدن و فھم آن  ايران بودند و يا به شکلی میۀگزيده که در رابطه با حزب تود کشور بر

در . کرد  ايران نقل میۀ در آن ايام حزب تودکند که گونه نقل می فانی حوادث را آن. اما چنين نيست. دوم آمده، ياری دھند

حزب توده ايران نيز در . است و در شمار خوبان تاريخ" انقالبی"يک سوی اين نگاه جمھوری اسالمی قرار دارد که 

شود که به   میئیقرار دارند که شامل تمامی نيروھا" نيروھای ضدانقالب"در سوی ديگر . کنارش مدافع آن است

  . ھای چپ گرفته تا نيروھای ملی و مستقل ھای او انتقاد دارند و يا مخالف آن ھستند؛ از گروه و برنامهجمھوری اسالمی 

، حوادث ۶١ يعنی سال به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی تا سرکوب حزب توده ايران در سال ۵٧در فاصله بين سال 

ترين حاميان اين جمھوری بود و در اين  ز بزرگھا يکی ا حزب توده ايران در اين سال. بسياری در کشور رخ داده است

ھمگام رژيم بود در شکار و سرکوب مخالفان و ھمراه آنان در تثبيت و . ِراه از ھيچ رذالت تاريخی فروگذار نکرد

صحرا، کردستان، و  شود، با سرکوب مردم ترکمن اين ھمکاری و ھمراھی از فردای انقالب آغاز می. تحکيم قدرت

  .ابديی رژيم ادامه مديگر مخالفان 

نگرد که سياست  ھا می گزيند و با عينکی به آن فانی يزدی در جلد نخست خاطرات خويش به دلخواه حوادثی را برمی

انگار او روزنامه مردم، ارگان اين حزب را گشوده و حوادث را به نقل از آن گزارش . حزب توده ايران در آن ايام بود

معلوم نيست او به کدام يک . و چرا به اين شکل، يعنی نگاه حزبی. شوند، معلوم نيست یچرا اين حوادث نقل م. کند می

شود که او آيا ھنوز مدافع آن سياست است و  پس گذشت بيش از سه دھه معلوم نمی. ھای حزب انتقاد دارد از اين سياست

برای . يز بخوانم که متأسفانه چنين نيستمن خواننده انتظار داشتم حداقل نقد و بررسی او را از حوادث ن. يا منتقد آن

ھای حزبی  بايست حداقل به چند منبع ديگر غير از روزنامه نمونه گفته باشم؛ اگر نويسنده قصد نقد و بررسی داشت، می

حزب دمکرات و قاسملو را . پردازد برای نمونه به حوادث کردستان می. بينيم کرد، ولی چنين چيزی نمی نيز مراجعه می

آيا اين . معرفی کند" انقالبی"به رھبری غنی بلوريان را " پيروان کنگره چھارم"کند تا انشعاب  الب معرفی میضدانق

بايست به خاطرات غنی بلوريان که در ايران منتشر شده،  واقعيت است؟ اگر نويسنده قصد روشنگری داشت، حداقل می

و در اين راه نيروی انقالبی . اقع حزب توده ايران بوده استکرد تا ببيند که سازمانده اصلی انشعاب در و نيز رجوع می

چون  خواست ھم ، بلکه حزب دمکرات بوده است که نمی"پيروان کنگره چھارم"نه جمھوری اسالمی و حزب توده و 

   ١.حزب توده کمر به خدمت ارتجاع حاکم به رھبری خمينی ببندد

در صف انقالب قرار دارد و کشتار رژيم در اين رابطه عملی در حوادث کردستان باز اين جمھوری اسالمی است که 

پس از اين . شود رود و در ھمين راستاست که انشعاب در حزب دمکرات عملی انقالبی معرفی می انقالبی به شمار می

ز دارد که او ا کند و در روزنامه مردم اعالم می انشعاب است که حزب توده ايران قاسملو را عامل سيا معرفی می

  . سازمان سيا پول دريافت داشته است

ھای  شنوی بدون چون و چرای فانی يزدی را که آن زمان جوانی بيست ساله بود و به دنبال آرمان توانم حرف من می

ھا زندان و سپس زندگی  توانم بپذيرم که پس از سال  بود، درک کنم، ولی نمیئیزيبای خويش، سودای سوسياليسمی رؤيا

او . ، بازھم مبلغ ھمان افکار باشد"حقوق بشر" از حزب توده، و فعاليت در سنگر ئیخواسته، و جدادر تبعيدی خود

برای نمونه از تحريم اجناس . مانند ندارد  که امروز به طنزی تلخ میئیھنوز ھم ھيچ نقدی به رفتار ديروز حتا رفتارھا
                                                 

ران ، ترجمه رضا خيری مطلق، انتشارات مؤسسه خدمات فرھنگی رسا، تھ)ئاله کوک(برگ سبز :  عنوان خاطرات غنی بلوريان چنين است-  1
. کوشد تا وانمود کند که از طرح حزب توده برای انشعاب در حزب دمکرات اطالع نداشته است    او در خاطرات خود بسيار رندانه می١٣٧٩
کند که بعدھا فھميده است که حتا متن اعالميه حزب جديدشان را علی گالويژ، عضو ھيأت سياسی حزب توده و مسؤول اين اين حزب در  نقل می
 .  اين کتاب رجوع شود٤٢٠ تا ٤١٥برای اطالع بيشتر به صص . ن نوشته استکردستا
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ھای کالن اقتصادی جمھوری  ر در کمک به سياستگويد که انگا  چنان میامريکائی و در اين ميان سيگار امريکائی

  ٢.اسالمی کشفی بزرگ صورت گرفته است

ترين  که بگويد بزرگ داند، بی آن فانی يزدی در اين راه ھنوز ھم روحانيون مخالف خمينی را مرتجع و وابسته می

پشت "و يا ..." و اسالمی نوپااگرچه رفتار ھواداران نظام انقالبی "نويسد؛  ًمثال می. مرتجع واقعی خود خمينی بود

هللا خمينی و روحانيون انقالبی  بعضی از اغتشاشات روحانيون سنتی و وابسته به رژيم شاه بودند که از قديم با آيت

هللا شريعتمداری مرجع ديگر تقليد در  هللا قمی در مشھد که بسيار مرتجع بود يا آيت ًمثال آيت...اختالف نظر جدی داشتند

  )٣۴ص " (که روابط بسيار نزديکی با حکومت پھلوی داشتآذربايجان 

حکومت "اگر زحمت کشيده بودی، يک نگاھی سطحی ھم به آثار خمينی، به ويژه کتاب ! دوست عزيز آقای فانی يزدی

ن آخر برادر جان، اي. چرخاندی انداختی، چنين قلم را به نفع نماد مسلم و پرچمدار ارتجاع بر کاغذ نمی او می" اسالمی

عام مخالفان در زندان، کشتار مردم کردستان و ترکمن صحرا، و  کتابھا را ھم اگر کنار بگذاری، رفتار خمينی در قتل

هللا شريعتمداری که مرجع تقليد بود و به  اين آدم حتا به آيت. دانی می" انقالبی"ناپذير او را با کدام معياری  جنايات پايان

توان برخورد او را با جانشين  و در ھمين رابطه می. زندان نقش داشت، رحم نکرداش از  گردن او در ماجرای آزادی

جو، خمينی جالد انقالبی است؟  کنی در برابر شريعتمداری صلح راستی ھنوز ھم فکر می. هللا منتطری ديد خويش، آيت

ھيم اجتماعی تعريفی ارايه ِبود که پيش از نوشتن جلد اول خاطرات خود، از مفا پنداری، بھتر اين می اگر چنين می

باور کن اگر خودت ھم . ام من که گيج شده. دادی تا من خواننده بدانم که انقالب از نظر تو يعنی چه و انقالبی کيست می

  :بيا باھم بخوانيم. بافی خويش بنگری عصبی خواھی شد دوباره به اين تاريخ

دستگيری محاکمه و ھا در مدت کوتاھی پس از  ری از آنبسيا...گروه فرقان که يک گروه تروريستی اسالمی بود"...

ه  پيگيرانه و سرسخت برھبران انقالبی در سراسر کشور، جانيه نيروھای ضدانقالب ھجوم ھمهھمزمان با ...اعدام شدند

نھادھای يکی از ...آمدند وجود میه  يکی پس از ديگری بنھادھای انقالبی...دنبال ساختمان بنای جديد نظام اسالمی بودند

تعداد زيادی از ھواداران اين حزب در تبريز . حزب خلق مسلمان منحل شد...انقالبی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود

  )۵۵ تا ٣٩به نقل از صفحات ..." (دستگير شدند و برخی از آنھا اعدام شدند

مه وجود دارد؟ آيا شما در تمام پنج کنی در نظام حقوقی جمھوری اسالمی چيزی به نام محاک ًفانی عزيز واقعا فکر می

سالی که در زندان بوديد، چنين چيزی ديديد که، نه طبق موازين جھانی، بلکه بر اساس ھمان قوانين سراپا مغشوش 

جمھوری اسالمی، حتا يک نفر و نه بيشتر، اجازه داشته باشد در دادگاھی با حضور وکيل مدافع حضور داشته باشد؟ در 

جلد دوم خاطرات زندان خودتان . وری اسالمی چنين چيزی در ھيچ خاطرات زندانی ثبت نشده استتاريخ زندان جمھ

بعد شما صحبت از دستگيری و محاکمه و اعدام گروه فرقان به عنوان يک گروه تروريستی نام . گويد خالف اين را می

يک " ھای انقالب دادگاه"طه با  جمھوری اسالمی در رابئیھا شما در دستگاه قضا گذشته از ھمه اين. بريد می

ترين شکل خويش، در چند دقيقه به پايان  ھا در بدوی برای ھمين است که دادگاه. ابيديی تحصيلکرده رشته حقوق نم

  .  باسواد و تحصيلکرده بودندئیھا ھا انسان که متھمان به نسبت رؤسای دادگاه دانيد چرا؟ برای اين می. رسيدند می

ترين و  ترين، جانی شعورترين، مرتجع ام آنقدر صفت انقالبی برای بی ه به نمونه آوردهدر ھمين چند سطری ک

باور کن من بارھا و . ايد که خواننده حالش به ھم خورد ترين افراد و يا نھادھای جمھوری اسالمی رديف کرده ای عقده

                                                 
کشيديم، تا اينکه حزب اجناس امريکائی را تحريم کرد و ما ھمه شديم طرفدار بھمن و  ھمه ما سيگار امريکائی می"...نويسد؛   رضا فانی می-  2

  )٦ص ." (ودندًآزادی از محصوالت دخانيات ايران که حقيقتا ھم سيگارھای خوبی ب
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ين علت خواندن کتاب را متوقف کردند تا شناسم دوستانی را که به ھم بارھا تصميم گرفتم به خواندن ادامه ندھم و می

  .بيش از اين آزار نبينند

ای پس  وار و آن ھم با نگاه يک توده ای برادرجان ھنوز ھم بسيار توده. در ھمين راستاست موضوع حزب خلق مسلمان

زاب ترين اح جالب است که انحالل حزب خلق مسلمان، يعنی يکی از بزرگ. نگری از انقالب داری به موضوع می

بينی و ھيچ اعتراضی به انحالل آن نداری و در عوض به اين رفتار جمھوری  سياسی ايران پس از انقالب را نمی

ھواداران او آنقدر اندکی . ای که خمينی در آذربايجان ھيچ پايگاه مردمی نداشت به حتم شنيده. گذاری اسالمی ارج می

. گذاشت پيش از انقالب نيز ھيچ کس به فتواھای خمينی وقعی نمیحتا در روزھای . آمدند بودند که حتا به حساب نمی

ھای آذربايجانی بپرسی، موضوع را برايت  ای اگر از توده. ھمه منتظر بودند تا آقايشان شريعتمداری دستور صادر کند

 به ئیه شريعتمدارشايد به اين علت ک. ُحزب خلق مسلمان خالف طرفداران خمينی، بنيادگرا و دگم نبود. گشايند بيشتر می

. توانست بر کشور مسلط شود خمينی با حضور رقيبی بزرگ چون شريعتمداری نمی. قول شما طرفدار شاه، چنين نبود

ھم به خانه  ھای ريز و درشت، تنھا يک بار و آن هللا به ياد بياور که خمينی در ميان آيت. پس قلع و قمع آنان الزم آمد

  .شريعتمداری رفت

ھا حال که جريان سرکوب حزب خلق مسلمان و زندان و شکنجه شريعتمداری آشکار گشته و ھمه   اينگذشته از ھمه

 اقرار کند که نکرده بود، آيا ئیدانند شريعتمداری بيچاره چگونه و به چه قيمتی در تلويزيون ظاھر شد تا به کارھا می

 که توليد ئیير رھبران حزب توده ايران را در شوھابايد اقار پذيری پس می دانی؟ اگر اين را می اين را ھم محاکمه می

  .وزارت اطالعات جمھوری اسالمی به کارگردانی الجوردی بود نيز بپذيری

پشتوانه، تکرار کنی که حزب از تمامی اين جنايات  ھای بی الی اين فاکت  و در البهئیفانی عزيز يادت رفته که بگو

  .جھل و جنايت ھمکاری داشتپشتيبانی کرده و در اعتالی آن با جمھوری 

چون تو مدافع جمھوری اسالمی بودم و  دانی که من به عنوان عضوی از اعضای حزب رنجبران، ھم دوست عزيز می

ام  ھمين دفاع در من شرمی را برانگيخت که حاصل آن انتقاد جدی از گذشته. اين دفاع نزديک به يک سال ادامه داشت

تو را . کنم از آن رفتار من ھنوز نيز خود را سرزنش می. روه سياسی تعلق ندارممن سالھاست به ھيچ حزب و گ. بود

من در اين کشاکش آموختم که بايد در نگاه به حوادث تاريخی متر . ماند  ما کم و بيش به ھم میۀکنم، زيرا گذشت درک می

تو ھم دوست .  چه ھزاران تناگر کشتن انسان بد است، مخالف کشتن بايد بود، چه يک تن و. و معيار داشته باشم

ترين  قدر صفت انقالبی به يکی از مرتجع ام اگر در فرق بين انقالبی و ارتجاعی متر و معياری داشتی، اين گرامی

زدی تا سرکوب حزب توده را  د نمیئيُبخشيدی و در ھمين راستا به سرکوب ديگران مھر تأ ھای قرن نمی حکومت

  .  حزب توده و چه حزب خلق مسلمانسرکوب سرکوب است، چه. محکوم کنی

حزب توده ايران در حيات سياسی خويش، تمام سياست و اعمالش . و باز در ھمين راستاست موضوع وابستگی احزاب

در توجيه اين وابستگی . شد درستی عامل شوروی شناخته میکرد و ب رگ يعنی شوروی تنظيم میرا با سياست برادر بز

تازه . گاه خود قرار داده بودند  را آخرين قبلهبيجينگھا  مائوئيست. ھا مسکو بود ای  ما تودهنويسد؛ کعبه فانی يزدی می

برخی از . گذاردند لبانی نماز میاھای جداشده از مجاھدين خلق به امامت انورخوجه رو به تيرانا در  لنينيست- مارکسيست

  شمالی جستوريای خود را در پيونگ يانگ کئیليسم رؤياتر بودند، به دنبال کيم ايل سونگ  افتاده و سوسيا ھمه فناتيک

  )٣ص ". (کردند جو میو 

مشکل او ھمان نداشتن متر . نگرد ھای سياسی می ای پس از انقالب به گروه فانی يزدی ھنوز ھم با ھمان عينک يک توده

خواھم به  من نمی. اعتبار بخشدکند تا به خويشتن  با ھمين عينک است که راست و دروغ را به ھم بند می. و معيار است
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بنويسم که حزب توده ھر " ليبرال"و " امريکائیھای  چپ"و " ھای پوک تربچه"ھای  گذشته برگردم و از برچسب

ولی برايم بسيار ناخوشآيند است که از زبان رضا فانی تکرار ھمين رفتار را شاھد . کرد مخالفی را به آن وصل می

او اگر از .  تفکر پيشين فروغلتيده استۀچون متر و معيار ندارد، ناخودآگاه به دامچال. او با خود صادق نيست. باشم

شد  گفت وابستگی بد است و ھر حزبی که وابسته باشد، عاقبت خوشی نخواھد داشت، آنگاه مجبور نمی ھمان آغاز می

  . وابستگی را در ديگران برجسته کند تا اين صفت در حزب توده کمرنگتر شود

اين . عام قرار گرفتند  اعضای آن مورد قتل۶١ اعالم موجوديت کرد وسال ۵٨بگويم؛ سازمان پيکار در سال نمونه 

به امات انورخوجه نماز .  "سازمان ھيچ وابستگی به تيرانا نداشت و فانی يزدی ھيچ سندی در اين رابطه ندارند

محسن "نويسد؛  ان از چين، فانی يزدی میو يا در دفاع حزب رنجبر. سازمان پيکار تحريف تاريخ است" گذاردن

پوت، چشم بر گورھای بزرگ کامبوج که بيش از دو ميليون را  رضوانی که رئيس حزب رنجبران بود در ديدار با پل

 خود را در ئیدر مدتی کمتر از دو سال در خود جای داده بود، بست و در جھنمی که او آفريده بود، سوسياليسم رؤيا

  )٣ص ." (کرد جو می و وج جستھای کامب ويرانه

چون  نوبت به ديگران، ھم. شود، او دبير اول حزب توده ايران است که ھر جا صحبت از کيانوری می بگذريم از اين

ًآقای فانی يزدی جدا از تاريخ . انگار او رئيس اداره ماليات است. س حزبئيشوند ر رسد، می محسن رضوانی، که می

ھا آدم کشته است؟ او حتا کشتن مردم افغانستان را توسط  داند که ستالين بيش از اين نمیاتحاد شوروی خبر ندارد و 

کند تا به تحريف از زبان محسن رضوانی از فجايع پل پوت بگويد  نيروھای نظامی شوروی در اين کشور فراموش می

در اصل محسن رضوانی در . رساندو آمار يک و نيم ميليون نفر کشته را نيز در ضرابخانه خويش به دو ميليون نفر ب

ھای گروھی اروپا و  ھای کامبوج آشکار و در سايه رسانه مدتی بعد که واقعيت" گويد؛  مصاحبه با حميد شوکت می

ديگر آشکار بود که چه کشتار . داری ارائه شد، برايم چندان عجيب نبود ھای دامنه  پيرامون فجايع کشور گزارشامريکا

نگاھی از ." (اند ھا نفر قربانی رژيم خمرھای سرخ شده صوری جريان داشته و چگونه ميليونو خونريزی غيرقابل ت

  )٣٠درون به جنبش چپ، حميد شوکت، ص 

نوشتی وابستگی بد است و اين عمل زشت ھر حزبی را از  بافی می ھمه توھم راستی دوست گرامی بھتر نبود به جای اين

نگريستی به حتم دچار عذاب  اگر با اين متر و معيار به تاريخ می. ر احزابپوکاند، چه حزب توده و چه ديگ درون می

  .کردی شدی و سخنان ديگران را نيز تحريف نمی وجدان ھم نمی

کند و خودشان را   و شوروی ترسيم میامريکا امپرياليسم ئیفانی يزدی ايران بعد از انقالب را به صحنه رويارو

ص . (کند  قلمداد میامريکائیرا " حزب رنجبران يا روزنامه انقالب اسالمی"طرفدار سوسياليسم و اتحاد شوروی و 

گيری جالب نيست؟ اگر ايشان در جوانی، آن وقتی که حزب رنجبران برايش تربچه پوک بود و ديگر  اين موضع) ٣٠

ولی حاال در پی اين ھمه تجربه تکرار آن توھمات . انقالب، حرفی نبود؛ جوانی است و نادانینيروھای مخالف رژيم ضد

 بودند؟ حزب رنجبران امريکاصدر و يا حزب رنجبران سرسپرده  ًتواند ريشه داشته باشد؟ آيا واقعا بنی در چه می

چرا جھان سياست در دو قطب بايد تعريف از آن گذشته؛ . دانم شود، خود نيز نمی  میامريکاطرفدار چين چگونه طرفدار 

  شود؟ 

. د انقالبى كشف شديه نظام جديى علئر و دار كودتاين گيدر ھم"نويسد؛  درستی با نگاه به کودتای نوژه میفانی يزدی ب

گاه ھوائى نوژه يرنظامى را در بر داشت و قرار بود از پايروھاى نظامى و غيشبكه كودتا كه تعداد قابل توجھى از ن

ران شناسائى شدند و ھمه اطالعات يد، به كمك بخشى از اعضاى نظامى حزب توده ايت نمايات خود را آغاز و ھدايملع

ن نفر از يران با فرستادن چنديحزب توده ا. ار مقامات دادستانى و اطالعاتى كشور گذاشته شديھا در اخت مربوط به آن
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 شبكه كودتا، موفق به كشف كامل كودتا شد و اطالعات خود رنظامى از شبكه مخفى خود به درونياعضاى نظامى و غ

  )٧٢ص ." (ار رھبران نظام اسالمى قرار داديرا در اخت

سد و در ينو داند نمىكه می نيان کودتای نوژه را با ايزدى نام افسران نفوذى حزب توده ايران در جريکه فانى نخست اين

ه نظامى خود را لو داد و آنھا يران افسران بلند پايحقوق انسانى حزب توده ايت و مسؤولن يكه چرا و بنا به كدام نيثانى ا

رى يكاران جمھورى اسالمى قرار داد و باعث كشته شدن افراد كثيتار جنايرا فداى مقاسد حزبى نمود و در بست در اخت

يم که سرھنگ عطاريان، فرمانده به ياد داشته باش. رديگ ن اقدام حزبش اكنون نيز فاصله نمیيرضا متأسفانه از ا. ديگرد

  ٣.قرارگاه غرب و مشاور عالی وزير دفاع، از جمله ھمين افراد بود

داند که از فانی يزدی می. ھا و نھادھای دولتی سياست عمومی حزب توده بودھای سياسی و گروهالبته نفوذ در سازمان

.  جمله چند افسر بلندپايه طرفدار حزب کشته شدنداين شاھکار حزب توده در لو دادن يک سازمان سياسی، صدھا نفر از

 . تر از آن است که به اين شکل نقل شدهدی دھشتناکياين تراژ

ھای سياسی و فرھنگی پرنسيب که نداشته باشی،  در فعاليت. در اين عرصه نيز آقای فانی يزدی فاقد متر و معيار است

ھای سياسی برای متالشی کردن آنان و يا مقاصد جاسوسی  گروهآيا از نظر اخالقی نفوذ در . شود ھمه چيز مغشوش می

 .ديگر درست است؟ اگر عليه آن باشيم، آنگاه به اين فاجعه نيز نقادانه خواھيم نگريست

. ھای نفوذی در حزب ملت ايران بوده است ای ابد که برادر ھمسرش نيز از تودهيی که نويسنده در جلد دوم درم جالب اين

. ھای حزب توده بوده است تواند به اين نتيجه برسد که نفوذ در نيروھای مخالف رژيم يکی از سياست یبا اين ھمه نم

با لو رفتن اين . مشھور شدند، از جمله ھمين نفوذھاست" کودتای نوژه"نفوذ در گروھی که قصد کودتا را داشتند و به 

ھا به قصد انشعاب و يا  نفوذ در ھمه گروه. دندکودتا از سوی حزب توده صدھا نفر بازداشت و عده زيادی اعدام ش

ای شدن  نيز نفوذ کرده بود تا بتواند راه توده" اکثريت"اين حزب حتا در سازمان .  آن از اھداف حزب توده بودئیشناسا

   ٤.آنھا را ھموار کند

را خوانده " ه حقيقتکتابچ"رضا فانی يزدی به حتم از دامنه نفوذھای حزب آگاه است و شکی نيست که حداقل جزوه 

کند، موضوع   برادر ھمسر خويش نيز که اشاره میۀحتا به نمون. خواھد به اين موضوع نزديک شود او ولی نمی. باشد

ھا  نمونه از شنيده. ھا را نيز داريم دانند که در کنار نفوذ، لو دادن البته ھمه از جمله فانی يزدی می. گيرد را پی نمی

 و کيانوری ئی و يا عموئیکند که عمو کتاب خاطرات ھاشمی رفسنجانی، او بارھا و بارھا ياد میآورم، با رجوع به  نمی

  .اند ھای ضدانقالب در اختيار او گذاشته ھای گروه  در رابطه با فعاليتئیھا اند و گزارش نزد او آمده

ام، تنھا به چند صفحه  جا آورده چه در اين آن. من قصد آن ندارم تا صفحه به صفحه خاطرات فانی يزدی را بررسی کنم

پرداختم، شکی ندارم که حجم اين نوشته به بيش از  اگر به تمامی ھمين جلد می. شود از جلد اول کتاب مربوط می

ای داشته باشم، موضوع جاسوسی در حزب  دانم بدان نيز اشاره از ميان مواردی که الزم می. رسيد صفحات اين جلد می

. به اسنادی تکيه کنم که از زبان رھبران حزب در زندان و به حتم به زير شکنجه گفته شده استخواھم  نمی. توده است

                                                 
در اين جزوه چگونگی . منتسب به پيروز دوانی از ماجرای کودتای نوژه اطالعات ارزشمندی نوشته شده است" کتابچه حقيقت" در جزوه -  3

  .توان در اينترنت يافت اين جزوه را می. راھيابی حزب به درون اين گروه، شناسائی و سرانجام لو دادن افراد آن آمده است
در اين جزوه . ھای ديگر رجوع شود به؛ کتابچه حقيقت، منتسب به پيروز دوانی ی بردن به دامنه نفوذ حزب توده ايران در گروه برای پ-  4
جا است که  در اين. اند بندی کرده آوری و جمع ھا در پی علت شکست حزب، اطالعات خويش را از زندان و بيرون زندان جمع ای ای از توده عده
طور کلی چارت تشکيالتی حزب رنجبران در خراسان را   شاخه خراسان اسامی و به-  نفوذی حزب در حزب رنجبران ايرانخوانيم عوامل می

صدر، حزب جمھوری اسالمی،   نفوذ در اطالعات سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، دفتر بنی. در اختيار جمھوری اسالمی قرار داده بودند
ھا  ھای فدائی خلق، مجاھدين خلق و بسياری از سازمان ه حزب ملت داريوش فروھر، جبھه دمکراتيک، چريکنفوذ در احزاب جبھه ملی از جمل

  . اند آوری کرده ھا خود در اين جزوه جمع ای ھائی ھستند که توده و نھادھا تنھا نمونه
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به موردی . کنم زيرا از نظر من فاقد اعتبار ھستند به اسنادی که جمھوری اسالمی خود منتشر کرده نيز استناد نمی

از اين است که او ھنوز ھم پی به واقعيت آن تأسف من . پردازم که فانی يزدی آن را ديده است، اما درک نکرده است می

 شاخه خراسان است، مسؤولاو در خاطرات خويش بارھا و بارھا از فروغيان که عضو کميته مرکزی حزب و . نبرده

تواند علت را  بيند که نمی  مشکوک میئیدر رفتار او چيزھا. ست فانی يزدی از دست اين فرد بسيار عصبانی. برد نام می

  .خواھد بگويد داند و نمی که پی به علت آن ھنوز ھم نبرده است و يا می الب اينبداند و ج

ھای سازمان حزب در خراسان در به در به دنبال افرادی بود که برای فانی يزدی  حبيب فروغيان در ھياھوی فعاليت

ر کس اگر جای فانی ھ. فروغيان صحبت از بازرگانی و خريد و فروش نيز داشت. افرادی مشکوک و غيرحزبی بودند

ھای  با يورش به حزب، نخستين پرده از فعاليت. کرد شد ولی به حتم شک نيز می بود، از اين رفتار ناراحت می يزدی می

  . دارد که بازداشت رھبران حزب توده به اتھام جاسوسی بوده است دادستانی انقالب اعالم می. آيد ن میئيجاسوسی آن پا

در رابطه " ب.گ.کا"شود که حبيب فروغيان به اتفاق رصدی و شخصی ديگر که ھر سه با  ھا شنيده می در لو رفتن

ھا  طرف بازرگانی اين شرکت شوروی. کنند  اقدام به تأسيس يک شرکت بازرگانی در اصفھان می۵٨بودند، در سال 

حبيب . شود  میبه وقت يورش به حزب، رصدی بازداشت و سپس به اتفاق ديگر اعضای رھبری حزب اعدام. بودند

رصدی در شوی تلويزيونی وزارت اطالعات که در آن رھبران حزب . گريزند فروغيان و آن نفر سوم به شوروی می

  . کند حضور داشتند، به اين شرکت نيز اشاره می

ودند و يا اين افراد يا مرزنشين ب. برد که خوشنام نبودند و با فروغيان رابطه داشتند رضا فانی يزدی از افرادی نام می

. فروغيان و کسانی ديگر در رابطه با او، توسط ھمين افراد از کشور خارج شدند. ای در نزديک مرز داشتند مؤسسه

خالصه . ای نيستم و از کم و کيف کار اين حزب اطالعات زيادی ندارم، بسيار ساده است موضوع برای منی که توده

او بسيار .  و حزبی، به کارھای جاسوسی خويش نيز مشغول بودھای بازرگانی که؛ فروغيان در پوشش فعاليت اين

آگاھانه خراسان را انتخاب کرده بود تا نزديک به مرز باشد و آن افراد مشکوکی که رضا فانی يزدی به آنان اشاره 

احداث اد او در ھمين رابطه شرکتی نيز در تايب. کند، در واقع کارگزاران او ھستند برای رسيدن به اھداف جاسوسی می

  ٥.ب او بودند، ارتباط داشت.گ.ً نيز که احتماال ھمکاران کاکرده بود و با عوامل افغان

کند  شايد ھم می. کند من تعجبم از اين است که چرا رضای عزيز ھنوز که ھنوز است به اين رفتار و اين کارھا شک نمی

خوان  و اين سياستی است ناھم. ی حزب نيز بپردازدزيرا اگر بگويد، بايد به موضوع جاسوس. خواھد از آن بگويد و نمی

. نويسد که شوھر خواھرش عضو مشاور کميته مرکزی حزب توده ايران بود از آن گذشته؛ فانی يزدی می. با اين کتاب

افت که نقل آن نه تنھا برای يی گذاشت، به حتم به اطالعاتی دست م شکی ندارم اگر ھمين موضوع را با او در ميان می

  .توانست جالب باشد  خواننده، بلکه تاريخ معاصر ايران و نسل آينده نيز میمن

پرداختن . قدر سند و مدرک و شواھد فراوان ھستند که من قصد ندارم به آن بپردازم البته در موضوع جاسوسی حزب آن

من . گويد يان و رفتار او میًبه اين موضوع صرفا در اين رابطه بود که فانی يزدی در اين کتاب بارھا و بارھا از فروغ

خواھم بار ديگر به رضای عزيز گوشزد کنم؛ اگر متر و معيار داشته باشيم، جاسوسی عملی زشت است و نبايد  ولی می

. کند برای که باشد اگر بپذيريم که جاسوسی زشت است، فرقی نمی. ھا استفاده کنند احزاب سياسی از آن در تخريب رقيب

رضا فانی يزدی در اين کتاب بارھا .  و عراقامريکاه برای شوروی باشد و چه برای چين و زشت بودن اصل است، چ

                                                 
  . نيز اطالعاتی در آن موجود است برای اطالع بيشتر به کتابچه حقيقت منتسب به پيروز دوانی رجوع شود که در اين رابطه-  5
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بايست حزب توده را نيز  اگر متر و معيار داشت، می. ھای ديگر را به وابستگی و جاسوس بودن متھم کرده است گروه

  . ديد که در اين راه گوی سبقت از ھمه ربوده بود می

: برای نمونه. توجھی نويسنده است شود که ناشی از بی ه اشتباھات فراوانی در اين کتاب ديده میاين را نيز بايد بگويم ک

کمونيزم در ايران يا تاريخ  "ئیعنوان کتاب سرھنگ زيبا. ئیتيمور بختيار است نه سرھنگ زيبا" کتاب سياه"نويسنده 

از )" ١٣٣۶ تا فروردين ١٣٢٠از شھريور (ن سير کمونيزم در ايرا"کتاب . است" مختصر فعاليت کمونيستھا در ايران

را که خاطرات " گانه بھاران لحظات ھفده"اند؛ کتاب  در ھمين رابطه باز نوشته. انتشارات فرمانداری نظامی تھران است

خاطرات "نويسنده کتاب . ھای حزبی معرفی کرده بود دزرژينسکی است، حزب به عنوان کتاب مطالعاتی در حوزه

اند، يوليان سيمونوف و مترجم   ھم ساختهئیکه از روی آن در شوروی سريال تلويزيونی و فيلم سينما" رانگانه بھا ھفده

عنوان کتاب خاطرات . لمان ھيتلریااين کتاب خاطرات يک جاسوس شوروی است در . آن به فارسی رصدی است

فليکس يعنی "است، ) چکا(ی  سازمان اطالعات اتحاد شورومسؤولگذار و نخستين  فليکس دزرژينسکی که پايه

آذين  از به. نيا نيز آن را به فارسی ترجمه کرده است سئيرحيم ر. است که نويسنده آن يوری کورلکوف است" خوشبختی

رسد که منظور فانی يزدی کتاب  در اين اشتباه نيز به نظر می. نام برده شده است" زمين سوخته"به عنوان مترجم کتاب 

عنوان رمانی است از " زمين سوخته. "آذين آن را به فارسی ترجمه کرده است ولوخوف است که بهاثر ش" زمين نوآباد"

  . احمد محمود

و باز در ھمين رابطه است که کتاب تاريخ سی ساله بيژن جزنی را به اين علت که منابع آن به دو منبع مذکور محدود 

بردی که بيژن جزنی اين کتاب را  دادی پی می  زحمت میاگر اندکی به خودت) ١۴۶ص . (ای است، فاقد اعتبار دانسته

کدام از  گذشته از آن ھيچ. او به دو منبع مذکور دسترسی نداشت. در زندان، بدون دسترسی به ھيچ منبعی نوشته است

ی ھای غيرقابل دسترس بودند و تنھا در روزھا ھا موجود نبودند و در شمار کتاب اين سه کتاب در بازار و کتابخانه

اگر آن . ھا وجود داشت ھا شايد به علت اطالعاتی بود که در آن عدم انتشار آن. بازچاپ شدند" جلد سفيد"انقالب به شکل 

اعتبار نيست، در  ديدی که نه تنھا بی خواندی، می ای آن را می کتاب جزنی را خوانده بودی و يا اگر خارج از نگاه توده

کند به قدرت رسيدن  بينی می که در اين کتاب بيژن جزنی پيش حداقل اين. دنوع خود کتابی است خواندنی و ارزشمن

  . ھا ھا را، در کمکاری فعاليت چپ مذھبی

جلد دوم اما کم . گذشتم انگار از تونل عذاب می. رضای عزيز من جلد اول کتاب خاطرات تو را با عذاب به پايان رساندم

کاش جلد سوم  نوشتی و ای کاش اين جلد يک را نمی.  با اشتباھات کمترای و بيش خودت ھستی و صادقانه از زندان گفته

دار در گفتار و  خواھم به جلد دوم بپردازم ولی از تو انتظار دارم امانت جا نمی من در اين. دنباله جلد دوم باشد نه جلد اول

  .   حوادث باشیئیطرف در بازگو بی

ه عنوان کتابت است، چيزی نديدم و ندانستم چه فرقی با سوسياليسم  کئیکه؛ من از اين سوسياليسم رؤيا و ديگر اين

با خواندن عنوان کتاب فکر کردم که در شور جوانی و انقالب، در رؤياھای خود سوسياليسم و .  داردئیغيررؤيا

ھا  ر پی سالای که در حزب توده قصد پياده کردن آن در ايران داشتی و حال د ای در انطباق با سوسياليسم ساخته جامعه

چه در خاطرات  اگر چنين باشد، آن.  بيش نبوده استئیای که آن افکار رؤيا  از حزب، درک کردهئیزندان و سپس جدا

احساس کردم که حال نيز غرق ھمان رؤيا . ای بودن داشتی  بود که در زمان تودهئیتو خواندم، بر محور ھمان رؤيا

  ھستی؟ 

دانم اعالميه  تا آنجا که من می. درازی کنم، ولی يک نکته را مجبورم بگويم و رودهخواھم مثنوی ھفتاد من بنويسم  نمی

شما خود را فعال حقوق . گونه تبعيض، استثناء و پيشداوری ھا نظر دارد، بدون ھيچ جھانی حقوق بشر به برابری انسان
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شايد ھم به اين علت که . د داشت با خوسؤالھای ايران ھميشه عالمت  برای ما چپ" حقوق بشر. "کنيد بشر معرفی می

تر  کنم اندکی آگاه حال اما فکر می. ديديم در عمل به دمکراسی اعتقادی نداشتيم و ھمه چيز را با فرمول طبقاتی می

 ئیھا ھا انسان ای برای تو ھنوز نيز توده. کنم ھيچ حقوق بشری مراعات نشده است در کتاب تو ولی احساس می. ايم شده

آخر عزيز من پس از اين ھمه . ست کمونيست واقعی ترين و بھترين حزب و طبيعی ند و حزب توده پاکراز نوين ھستت

اين نگاه از ھمان نخستين صفحات کتابت به . نگری ھا می  ديگر گروهفعاالنھا چرا حال باز ھم با ھمان عينک به  سال

  . من به چند نمونه اشاره کردم. آيند چشم می

يک تن ھم بشر است و .  بشريت بخواهۀخواھی، برای ھم انتظار دارم که اگر قانونی برای بشر میبسيار دوستانه از تو 

بشر بشر است و . ھمانطور که کشتن انسان نيز بد است، چه يک تن و چه يک ميليون. نبايد فرقی با ديگران داشته باشد

فاع از حق انسانی افراد بايد اصل باشد، ھمانطور که د. ما بايد مدافع حقوق او باشيم، اگر چه او خود مخالف ما نيز باشند

 باشد، مجاھد باشد و يا حتا ئیای باشد، فدا تواند توده اين فرد در کشور ما می. در اعالميه جھانی حقوق بشر آمده است

  . ِفردی از دستگاه جمھوری جھل و جنايت خمينی باشد

ھا، فرقان،   نداشتی و نداری به اعضای اتحاديه کمونيستنگريستی، حق به انسان می" حقوق بشری"دوست عزيز اگر 

ھای  به عنوان انسان" ھا تواب"و يا " کودتای نوژه"طرفداران شريعتمداری، پيکاری، بختياری و حتا وابستگان به گروه 

قوق انسانی آنان توانی منتقد نظرات آنان باشی و يا از رفتارشان خوشت نيايد ولی بايد مدافع ح تو می. درجه دو نگاه کنی

ام و در اين راه  اين را بسيار صميمی و دوستانه به عنوان کسی که چند دھه بيش از تو در مبارزه سياسی بوده. نيز باشی

بدون آن، . انسان در زندگی، چه شخصی و يا سياسی، بايد متر و معيار داشته باشد. گويم  تلخ دارم، به تو میئیھا تجربه

ی سابق "رنجبر" "ِمن"سابق و " ای توده"ی "تو"درست ھمانطور که . گشته در طوفان ايقی گمسواری خواھد بود بر ق

  .  بوديم

  .برايت در ادامه نوشتن خاطرات موفقيت آرزو دارم

   

 

 


