خاطرات کی منش به روایت محمدعلی عمویی و شرکاء

محمدرضا شالگونی

سال گذشته کتابی با عنوان "خاطرات تقی کی منش" در بوخوم آلمان منتشر شده که حاال نسخه اینترنتی
آن را همه می توانند بخوانند .چندی پیش محمد آزادگر ی اد داش تی در ب اره این کت اب نوش ت ک ه ظ اهرا ً
سرهم کنندگان این "خاطرات" را چنان خشمگین کرد که یکی از آنها  ،به نام بهروز مطلب زاده علنا ً به
فحاشی و رکیک نویسی افتاد  ،بی آن که حتی یک کلم ه در پاس خ ب ه س ؤال ه ا و اس تدالل ه ای روش ن
آزادگر بیاورد .این واکنش خشمگینانه (که البته نموداری است از فرهنگ توده ای های گره خورده با
جمهوری اسالمی که هنوز هم از آن همکاری هولناک شان با این رژیم جهنمی دف اع می کنن د) م را ب ر
آن داشت که به اختصار چند نکته در این باره بنویسم:
 - ۱قبل از هر چیز  ،الزم می دانم یادآوری کنم که قص د بحث سیاس ی ب ا این جم اعت را ن دارم  ،زی را
اینهایی که از جمهوری اسالمی دفاع کرده اند و هنوز همچنان دفاع می کنند  ،مس تقیم ی ا غ یر مس تقیم ،
دستان شان به خون هزاران انسان فداکاری که در مقابله با این هیوالی آدمخوار به خاک افتادن د  ،آل وده
است .من تقی کی منش را از نزدی ک می ش ناختم و پیش از ه ر چ یز دیگ ر  ،وظیف ه اخالقی خ ودم می
دانم که آنچه را از خو ِد او شنیده ام بازگو کنم.
 - ۲نگاهی به مقدمه محمدعلی عمویی ب ر این کت اب ج ای تردی دی نمی گ ذارد ک ه مط البی ک ه تقی کی
منش نوشته بوده  ،از تونل ویراستاران "حزب ط راز ن وین" گذش ته و ح تی از لح اظ مض مونی ب ه ح د
کافی دستکاری شده است .او اعتراف می کند ک ه خ ودش نخس تین مس ؤول سانس ور خ اطرات کی منش
بوده و در سال  ۱۳۵۹آنها را خوانده و انتشارشان را در آن موقع به صالح ندیده اس ت و توص یه ک رده
که "در فرص تی این مط الب ح ک و اص الح و متن خ اطرات منتش ر ش ود" .س ال  ۱۳۵۹و این کلم ات
"ح ک و اص الح" را ب ه ی اد داش ته باش ید .ض منا ً او در همین مقدم ه الزم دی ده ب ا لح نی ک ه معم والً
"بزرگ ان" دارن د ب ر جایگ اه وی ژه خ ودش در سلس له م راتب ح زبی اش اره کن د" :در س ال  1359این
خاطرات برای اظهار نظر به دست من رسید" .توجه داشته باشید که در آن سال حزب ت وده هن وز دف تر
دس تک عل نی داش ت و عم ویی و کی منش ه ر دو عض و دف تر سیاس ی ح زب بودن د و قاع دتا ً در دف تر

مرکزی حزب در خیابان شانزده آذر هر روز (یا دست کم هر چند روز ی ک ب ار) هم دیگر را می دی ده
اند .بعالوه  ،کی منش و عمویی و چهار نفر دیگر (به قول خو ِد عم ویی) رفق ایی "ج ان در ی ک ق الب"
بودند  ،بنابراین عجیب است که کی منش دست نوشته های اش را قب ل از ه رکس دیگ ر ب ه دس ت همین
ب" کی منش ،
رفقای اش نرسانده باشد .معلوم است که عمویی  ،نه ب ه عن وان رفی ق "ج ان در ی ک ق ال ِ
بلکه به عنوان یک مقام حزبی مامور سانسور شده بوده.
 – ۳مقدمه بهروز مطلب زاده نشان می دهد ک ه دس تکاری در نوش ته ه ای کی منش بس یار گس ترده ت ر
بوده  ،تا حدی که بر سر آن حتی در میان طی ف ت وده ای ن یز دع وا و اختالف ب ه وج ود آم ده اس ت .از
مقدمه عمویی بر می آید که به نظر او نوشته های کی منش از لحاظ انشایی نیز ضعیف ب وده  ،چ را ک ه
او می فرمای د" :نوش ته ب ه وی رایش ج دی نی از داش ت" .مطلب زاده این ح رف عم ویی را ب ا تفص یل
بیش تری می آورد ت ا قض یه قاب ل فهم ت ر ش ود .او می گوی د" :یادداش تها در چن دین دف تر ب ه ص ورت
دستنوشته بودند و بسیار خام بودند و کار ویرایش ی اساس ی میطلبیدن د .ن امنظم ب ودن یادداش تها  ،ج ا ب ه
جائی مطالب و از همه مهم تر  ،خوانا نبودن صفحاتی از یادداشتها  ...ک ار وی رایش و تنظیم مط الب را
سخت می کرد" .حرف او به حد کافی روشن است و نشان می دهد که اینها نوشته ه ای کی منش را ن ه
تنها به لحاظ انشائی دستکاری کرده اند  ،بلکه بخش های مختلف دست نوشته را جا به جا هم کرده اند و
از همه مهم تر  ،ص فحاتی را ک ه ناخوان ا ب وده ان د  ،خ ود خوان ده ان د ی ا (ب ا خالقیت خ اص خودش ان)
بازنویسی ک رده ان د .گذش ته از این  ،مطلب زاده ب ه دو نکت ه دیگ ر ن یز اش اره می کن د .اوالً می گوی د:
"حدود یک سال پیش نسخه ناقص  ،نا دقیق  ،تحری ف ش ده و غ یر مس ؤالنه ای از این خ اطرات ب ا ن ام
"انتخاب راه" توسط کسانی بچاپ رسیده است" .ثانیا ً می فرماید  ،کسی که این دست نوشته ه ا را ب ه او
داده  ،پیشتر آنها را به مس ؤوالن ح زب در خ ارج فرس تاده ب وده ک ه ح زب حاض ر نمی ش ود (ب ه ق ول
مطلب زاده) "این گنجینه" را منتشر کند .تا این جا روشن است که مطلب زاده نس خۀ (ب ه ق ول خ ودش)
"تحریف شدۀ" خاطرات را که با نام "انتخاب راه" در داخل کشور چ اپ ش ده خوان ده اس ت  ،ام ا او در
اینجا به یک شلتاق بازی دس ت می زن د و می نویس د" :خ اطرات تقی کی منش ب رای رفی ق محم د علی
عمویی  ،همرزم و همراه و شریک مبارزات دهها سالۀ تقی کی منش نیز فرستاده شد  ،او نیز با نوش تن
مقدمه ای بر این خاطرات  ،آن را "صدای برجا ماندۀ کی منش" نامید  . "...معن ای این جمالت فارس ی
به حد کافی روشن است .او می خواهد بگوید نسخۀ ویراستاری شده خودش را برای عم ویی فرس تاده و
او نیز مقدمه ای در تأیید همین نسخه نوشته که در کتاب آمده است .ام ا (هم ان ط ور ک ه محم د آزادگ ر
یادآوری کرده است) این مقدمه عمویی دقیقا ً همان مقدمه ای است که او بر نسخه منتشر شده در داخل با
عن وان "انتخ اب راه" نوش ته اس ت  ،ب ه ت اریخ اول بهمن  ۱۳۹۶؛ یع نی ح دود ی ک س ال و نیم پیش از

مقدمه مطلب زاده که در تاریخ سی تیر  ۱۳۹۸نوشته شده است .در اینجاس ت ک ه خوانن ده ب ا چن د ابه ام
روبرو می شود:
یک – چرا مطلب زاده وانمود می کند که مقدمۀ عمویی به درخواست او و برای نسخه ویراستاری ش دۀ
خو ِد او نوشته شده است؟ مگر او نمی داند که "انتخاب راه" با همین مقدمه عم ویی از ف روردین ۱۳۹۷
به صورت دنباله دار در "راه توده" منتشر شده؟
دو – چرا عمویی حاضر نشده مقدمۀ دیگری برای نسخه ویراستاری شده مطلب زاده بنویسد یا الاقل در
باره ادعای او که "انتخاب راه" را نسخه "تحریف شده" نامیده  ،نظری بدهد؟
سه – باالخره عمویی کدام یک از این دو نسخۀ منتشر شده را "صدای برجا ماندۀ کی منش" می داند؟
من مطلب زاده را نمی شناسم و قبل از خواندن این کتاب حتی اسم او را هم نشنیده بودم  ،اما اکن ون می
دانم که او از افراد سرسپرده و سینه چاک کیانوری بوده و مدافع همان سیاست فاجعه بار و فاجع ه س از
او در حمایت از "امام خمینی" و رژیم جهنمی جمهوری اسالمی .اما او در فحش نامه ای که (به ت اریخ
 ۲۴فروردین) علیه محمد آزادگر نوشته  ،جایی به "عمر نکبت بار جمهوری اسالمی ایران" اش اره می
کن د .و همچ نین در مقدم ه ای ک ه ب ر همین خ اطرات کی منش نوش ته  ،می گوی د" :خ اطرات ب ه رغم
ضرورت و فوریتی که تقی کی منش در انتشار آن ها می دید  ،متأسفانه در دوران فع الیت عل نی ح زب
بعد از انقالب  57منتشر نشد" ؛ حرفی که می تواند انتقادی ض منی از سیاس ت سانس ور ح زبی و ک ار
خ و ِد علی عم ویی در این زمین ه باش د .آی ا می ت وان این اش اره ه ای او را ن وعی اب راز ش رمندگی از
سیاست های گذشته حزب توده تعبیر کرد؟ متأسفانه  ،برخورد های او با عمویی  ،با رهبری حزب توده
در خارج کشور (که حاضر نشده "گنجینۀ" مورد نظر او را چاپ کند) و صریح تر از همه  ،فحش نامه
او علیه آزادگر  ،جای تردیدی باقی نمی گذارد که اشاره ه ای ی اد ش ده در ب اال ن یز ج زئی از مجموع ۀ
دودوزه بازی های او و شرکای اش هستند.
 – ۴درباره فحش نام ه مطلب زاده علی ه آزادگ ر  ،الزم اس ت چن د نکت ه را ی ادآوری کنم :ی ک  -رفی ق
محمد آزادگر حاال نه عضو راه کارگر است و نه راه کارگر و من در آنچه او نوشته نقشی داشته ایم .اما
سابقه دوستی و رفاقت من با محمد به پیش از شکل گیری راه کارگر و پیش از انقالب برمی گ ردد .من
او را اولین بار در سال  ۱۳۵۵در بند دو زندان اوین دیدم و در تمام این مدت دوستی ما ادام ه داش ته ،
بی آن که در همه زمینه ها هم نظر باشیم .البته این ممکن است برای امثال مطلب زاده عجیب و نامفهوم
باشد  ،اما به نظر من کامالً طبیعی است .من رفقای زیادی دارم که نه عضو راه کارگرند و ن ه در هم ه
مس ائل فک ری و سیاس ی هم نظ ر من و ن ه ح تی در جرگ ه جنبش چپ  ،ولی من ب ه آنه ا ارادت دارم و

خیلی چیزه ا از آنه ا آموخت ه ام و می آم وزم .دو  -آنچ ه را ک ه محم د آزادگ ر ب ه نق ل از من در ب اره
مق اومت کی منش در دوره رژیم شاهنش اهی آورده  ،اولین ب ار قب ل از انقالب در هم ان زن دان اوین از
من شنیده و او تنها کسی نیست ک ه این را ازمن ش نیده  ،من همیش ه س تایش گ ر ص داقت و مق اومت کی
منش بوده ام و شنیده ها و دیده های ام را از کی منش به دهها رفیق و دوست دیگر نیز گفته ام و بعضی
از آنها هنوز زنده اند و می توانند شهادت بدهن د .س ه  -من قب ل از خوان دن نوش ته محم د آزادگ ر ن ه از
"خاطرات تقی کی منش" خبر داشتم و نه از داعواهایی که در میان توده ای ها بر سر آن به راه افتاده ؛
اما عصبانیت هیستریک مطلب زاده از نوشته محمد آزادگر نشان می دهد که آزادگ ر دقیق ا ً روی نک اتی
انگشت گذاشته که این جماعت می کوشند به عنوان حقیقت تاریخی ج ا بیندازن د و کارنام ه ننگین ح زب
توده را در یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر ایران توجیه کنند .مطلب زاده می توانست در
کنار همۀ آن فحاشی هایی که کرده  ،الاقل ب ه یکی از س ؤال ه ای آزادگ ر ج واب بده د  ،ام ا او ج رأت
نکرده به هیچ یک از آنها نزدیک شود  ،زیرا می دانسته که همۀ رشته های شان پنبه خواهد ش د .ب ا این
همه  ،او بسیار ناشیانه خود را لو داده و (همان طور که اشاره کردم) ضمن نث ار فحش ه ای رکی ک ب ه
آزادگر  ،ظاهرا ً خود را ناگزیر دیده از "عمر نکبت بار جمهوری اسالمی ایران" س خن ب ه می ان آورد.
در اینجاس ت ک ه از این آدم بای د پرس ید :اوالً در ب اره نقش ح زب محب وب ت ان در حم ایت از این رژیم
"نکبت بار"  ،آن هم در حساس ترین دوره تکوین این رژیم  ،چه نظری دارید؟ ثانی ا ً محم د آزادگ ر (ب ه
قول خودتان) "بیش از سی س ال" پیش ب ه خ اطر حم ایت ه ای پیگ یر ح زب محب وب ش ما از این رژیم
"نکبت بار" " ،از حزب توده ایران گریخت"  ،ولی ش ما هن وز نتوانس ته ای د این "گن اه" او را ببخش ید.
چرا؟ آیا برای این نیست که هن وز هم پیون دهایی ب ا این رژیم "نکبت ب ار" داری د؟ ثالث ا ً ش ما آزادگ ر را
متهم می کنید که "فقط در یک چیز همیشه پیگیر و ثابت قدم ب وده  ،و آن ض دیت ب ا ح زب ت وده و هم ه
آنهایی [است] که عمرشان را در راه این حزب و آرمان های انسانی آن در طب ق اخالص گذاش ته ان د".
آیا هر انتقادی از سیاست فاجعه بار حزب توده در حمایت از جمهوری اسالمی به معنای دشمنی با هم ه
انسان هایی است که تاکنون در سنگر این حزب مبارزه ک رده ان د؟ انص افا ً ه دف اص لی نوش ته آزادگ ر
(همان نوشته ای که شما را چنین عصبانی کرده) دفاع از انس ان ه ایی مانن د تقی کی منش اس ت ک ه ب ه
دست همین رژیم جهنمی کشته شدند ولی علی عمویی و شرکای دیگر شما حاضر نیستند با صراحت از
این جنایت ها حرف بزنند و جمهوری اسالمی را برنجانند.
 – ۵همان طور که پیشتر اش اره ک ردم  ،نقش عم ویی در َعلَم ک ردن این روایت از خ اطرات کی منش
بسیار چشم گیر است .او در مقدمه ای ک ه ب ر این "خ اطرات" نوش ته  ،می گوی د "ام ا ص دای کی منش
ماند" .باورکردن این ادعا به دو دلیل بسیار دشوار است :نخست این که ح تی ی ک ت وده ای س ینه چ اک
مانند مطلب زاده  ،این ادعا را در مورد "انتخاب راه" (یعنی نسخه ای از "خاطرات" که مقدمۀ عم ویی

در وهلۀ اول به مناسبت انتشار و تأیی د آن نوش ته ش ده) ب ا ص راحت کام ل زی ر س ؤال می ب رد و آن را
"تحریف شده و غیر مسؤوالنه" می خواند .دوم این که خو ِد عمویی در همان جا اعتراف می کند ک ه در
سال  ۱۳۵۹انتشار خاطرات کی منش را به دالیل سیاسی مناسب نمی دیده اس ت .ام ا ح اال می دانیم ک ه
عمویی هنوز هم دست از همیاری و حمایت از جمهوری اسالمی برنداشته .بن ابراین  ،او هن وز هم نمی
تواند موافق صدای فیلتر نشده کی منش باشد  ،به این دلیل ساده که هنوز هم مانند س ال  ۱۳۵۹ب ه بهان ه
"مبارزه برای حفظ دستاوردهای انقالب" نمی خواهد جمهوری اسالمی را برنجاند .تص ادفی نیس ت ک ه
او خود با صراحت از کشته شدن کی منش به دست شکنجه گران جمهوری اسالمی سخنی به می ان نمی
آورد .این دقیقا ً یکی از نکاتی اس ت ک ه محم د آزادگ ر روی آن انگش ت گذاش ته و ب اعث خش م ت وده ای
هتاک (جناب بهروز مطلب زاده) شده .در ادامه سؤال های آزادگر  ،در اینجا من می خواهم چن د س ؤال
از محمد علی عمویی بپرسم :یک – جناب آقای عم ویی  ،از می ان ش ش عض و س ازمان افس ران ح زب
توده ایران که حدود یک ربع ق رن س رافرازانه در زن دان ه ای رژیم شاهنش اهی ایس تادند و تن ب ه ذلت
ندادند  ،پنج نفر به دست جالدان همین جمهوری اسالمی قصابی ش دند و تنه ا ش ما زن ده مان ده ای د ؛ می
توانید بگوئی د چ را؟ دو – ش ما همچن ان از رژیمی حم ایت می کنی د ک ه عالوه ب ر جنای ات هولن اک بی
شمار  ،پنج رفیق "ج ان در ی ک ق الب" ش ما را ب ه قت ل رس انده اس ت .کس ی ک ه در زی ر ش کنجه ه ای
وحشیانه می شکند  ،یک قربانی است  ،اما کس ی ک ه ح تی پس از پای ان ش کنجه ب ا جانی ان ش کنجه گ ر
نشست و برخاست وخوش و بش می کند  ،بی اعتنایی خود ب ه خ ون و رنج بی ام ان قربانی ان کش تار و
شکنجه را به نمایش می گذارد ؛ انصاف بدهید  ،آیا کار شما بی اعتنایی به خون قربانی ان ت وحش والیی
نیس ت؟ س ه  -ت ا آنج ا ک ه من اطالع دارم  ،ش ما هن وز هم خ ود را مارکسیس ت می دانی د  ،ام ا ی ک
مارکسیست تحت هیچ شرایطی نمی تواند پشتیبان یک استبداد مذهبی باش د .ح تی کمیت ه مرک زی ح زب
شما نیز پس از پنج سال شمشیر زدن در رکاب والیت فقیه  ،ب االخره در اردیبهش ت  ۱۳۶۴ن اگزیر ش د
اعتراف کند که "ما با رژیم تئوکراتیک  ،به هر دلیل و هر عنوان که باشد مخ الفیم .م ا ب ه ل زوم ق وانین
اجتماعی متغیر با تکامل عینی جامعه معتقدیم و به هیچ عنوان نمی توانیم حاکمیت قوانینی را بپذیریم که
خارج از حیطه زمان و مکان تدوین شوند" .آیا شما با این نظر کمیته مرکزی ح زب ت ان مخالفی د؟ اگ ر
آری  ،چرا؟ و اگر نه  ،پس چرا با قاتالن و شکنجه گران رفقای تان نشس ت و برخاس ت و خ وش و بش
می کنید؟ چهار – شما در مقدم ه ای ک ه ب ر "خ اطرات تقی کی منش" نوش ته ای د  ،ب ه ح ق از مص یبت
هایی که در زندان های رژیم شاهنشاهی کشیده اید  ،سخن می گوئید  ،اما خودتان به تر می دانی د ک ه آن
مصیبت ها در مقایسه با مصیبت های زندان های رژیم والیت فقیه  ،قابل تحمل تر بودند .چرا از زندان
ها و شکنجه گاه های هولناک رژیم والیت چیزی نمی گوئید؟ آیا می ترس ید اذیت ت ان کنن د؟ اگ ر آری ،
دست کم بگویید رفقای "جان در یک قالب" من که از مصیبت های زن دان ه ای شاهنش اهی ج ان ب ه در

برده بودند  ،به وسیله این رژیم سالخی شدند .آیا از بیان این حقیقت هم وحشت دارید؟ نترس ید  ،ش ما را
در این سن و سال  ،دیگر نمی توانند بگیرند و سر به نیست کنند .پنج – ش ما در هم ان مقدم ه در اش اره
به مقاومت خود و رفقای "جان در یک قالب" تان می گویید رژیم پهلوی شما شش نف ر را "س تون ه ای
مقاومت " در زندان ها می دید .این حرف شما مرا به یاد زنده یاد رضا شلتوکی ( که پسر خال ه و مانن د
برادر کوچک تر شما بود و مانند تقی کی منش در نتیجه ش کنجه ه ای وحش یانه رژیم والیت فقی ه ج ان
باخت) انداخت .چند نفر از ما (هم پرونده ای های "گروه فلسطین") در سال  ۱۳۴۹ضمن صحبت با او
از مقاومت سرافرازانه شما افسران ت وده ای ق در دانی می ک ردیم  ،او در ج واب م ا بس یار متواض عانه
گفت  ،مهم نیست چقدر مقاومت ک رده ای  ،مهم این اس ت ک ه ه ر وقت بش کنی  ،ب االخره شکس ته ای ،
مردم مقاومت های ات را فراموش می کنند و می گویند شکست .می دانم پاسخ به این س ؤال ب رای ش ما
دردناک است  ،اما ناگزیرم بپرسم نظرتان در باره این حرف زنده یاد شلتوکی چیست؟
 – ۶چند خاطره از زنده یاد تقی کی منش :من در زندان های ته ران کی منش را ندی ده ب ودم .وق تی م ا
(افراد دستگیر شده در ار تباط با "گ روه فلس طین") پس از تکمی ل پرون ده م ان از ط رف س اواک  ،در
اوایل تابستان  ۱۳۴۹به زندان قصر منتقل شدیم  ،ما را دو دسته کردند و در بندهای سه و چه ار ک ه در
آن زمان مختص زندانیان سیاسی بودند  ،جا دادند .من از آنه ایی ب ودم ک ه در بن د چه ار ج ا داده ش دند.
اکثر زندانیان این بند حبس های سنگینی داشتند و غالب شان مقاوم بودند و با ص راحت از ایس تادگی در
مقابل رژیم دفاع می کردند .در آنجا بود که ما با پنج نفر از اعض ای س ازمان افس ران ح زب ت وده آش نا
شدیم که همه شان مورد اح ترام غ الب زن دانیان بودن د و اله ام بخش مق اومت .و از زب ان آن ان و دیگ ر
زندانیان مقاوم تعریف و تمجیدهای زیادی در باره تقی کی منش شنیدیم که در آن موقع برای بار دوم ب ه
خاطر دفاع از حقوق زندانیان  ،به زندان برازجان تبعید شده ب ود .من خ ودم از زب ان چن د نف ر از همین
پنج عضو سازمان افسران شنیدم که هنگامی که زیر اعدام بوده اند  ،یک بار تقاضای عفو نوشته اند که
به دستور رهبری حزب بود که برای نجات اعدامی ها  ،چنین دستوری را صادر کرده بود .و همان ه ا
می گفتند که با وجود چنین دستوری سه نفر حاضر نشدند تقاضای عفو بنویسند ک ه یکی از آنه ا تقی کی
منش بود .تصادفا ً اولین کسی که من این حرف را از او شنیدم  ،محمد علی عمویی بود.
در تابستان  ۱۳۵۰به دنبال اعتصاب غذای چند روزه ای که در زندان زابل (برادر زاده عزی زم  ،زن ده
یاد بهرام شالگونی و من) در اعتراض به شرایط زندان داشتیم  ،ما را از هم جدا کردند و مرا به زن دان
برازجان فرستادند و البته بهرام نیز ش ش م ا پس از من (پس از ی ک اعتص اب غ ذای ی ک هفت ه ای در
اعتراض به وضعیت زن دان زاب ل) ب ه زن دان برازج ان انتق ال ی افت .من در هم ان اولین روزی ک ه ب ه
زندان برازجان رسیدم  ،با اشتیاق تمام شروع کردم به سؤال پیچ کردن کی منش که "آق ای کی منش من

ت حزب توده حاضر نشدید تقاض ای
شنیده ام که شما جزو سه نفری بودید که علیرغم دستور رهبری وق ِ
عفو بنویسید" .او با تواضعی که هرگز نمی توانم فراموش کنم  ،گفت "البته کار ما نوعی نقض انض باط
حزبی هم بود" .من با لحنی آشکارا پرخاش گرانه گفتم "آقای کی منش  ،انضباط حزبی که نباید مقدم بر
اصول اعتقادی آدم باشد" .او باز با همان تواضع و با لحنی آرام گفت "اما به هرحال یک کمونیست باید
به انض باط ح زبی متعه د باش د" .بع د گفت "ه ر چن د بعض ی از هم ان ره بران ح زبی وق تی خودش ان
دستگیر شدند  ،دیدیم که آدم های معتقد و مقاومی که ما فکر می کردیم ،نیستند".
با گفتگوهای مفصلی که در این مورد بارها با او داشتم  ،الزم می دانم روی دو نکته تأکید کنم:
یک – ب ه گفت ه کی منش  ،س ه نف ری ک ه عل یرغم دس تور ره بری ح زب حاض ر نش دند تقاض ای عف و
بنویسند  ،حسین م رزوان  ،خس رو پوری ا و خ و ِد او بودن د .در ب اره خس رو پوری ا نظ ر کی منش خیلی
مثبت نبود .می گفت او آدم کله شق منم منم گویی بود که به حرف هیچ کس گ وش نمی داد .ب ه گفت ه کی
منش  ،پوریا چندین سال زندان می ماند و بعد ها خودش تقاضای عفو می نویس د و آزاد می ش ود  ،ولی
در زندان موضع محکمی داشته .به گفته کی منش  ،خسرو پوریا برادر بزرگ تر ارسالن پوریا بود ک ه
در رهبری سازمان جوانان حزب توده نقش مهمی داش ته و مع اون ش رمینی (ره بر این س ازمان) ب وده
است .اما در باره زنده یاد حسین مرزوان او همیشه ب ا ارادت وب ژه ای ح رف می زد و ب ا لح نی ک امالً
احساسی .هروقت آخرین شب او را هم راه پنج رفی ق دیگ ر هنگ ام رفتن ب ه اع دام توص یف می ک رد ،
اشک در چشم هاش حلقه می زد .ی ادآوری این نکت ه را از این جهت الزم می دانم ک ه گفت ه کی منش ب ا
آنچه عمویی در کتاب خاطرات اش (با عنوان "دُرد زمانه") آورده  ،فرق داشت .در آنجا عمویی از سه
نفری که حاضر نشده بودند تقاضای عفو بنویسند  ،به جای پوریا از بُقیعی نام می برد.
دو  -برخالف ادعای عمویی در "دُرد زمانه"  ،من هرگز از کی منش نشنیدم ک ه او بع دا َ تقاض ای عف و
نوشته است .با توض یحاتی ک ه او می داد  ،روش ن ب ود ک ه دس تور ره بری ح زب را در م ورد نوش تن
تقاضای عفو برای محکومان به اعدام اشتباه می داند و ناشی از بی خبری آنها از فضای زن دان و ح تی
شرایط جامعه .همین جا یک بار دیگر تکرار می کنم که برخالف آنچه عمویی در "دُرد زمانه" آورده ،
من نخستین بار از خو ِد عمویی شنیدم (در تابستان  ۱۳۴۹در بند چهار زندان قصر) که سه نف ر حاض ر
نشدند تقاضای عفو بنویسند و کی منش یکی از آنها بود.
نکته دیگری که الزم می دانم تأکید کنم این است که کی منش علیرغم تعهد محکم و دگماتی ک ب ه ح زب
توده  ،با نسل جوان فعاالن چپ رابطه بسیار گرم و مهربانانه ای داشت و واقع ا ً آن ان را مانن د فرزن دان
خودش می دید .بنابراین  ،به نظر من این ادعای عمویی که یکی از دالئل مخالفت اش (در سال )۱۳۵۹

با انتشار خاطرات کی منش را "تشریح صریح و نقادان ه بی تج ربگی ه ای دوس تان ج وان م ا  ،ک ه در
اواخر دهه  ۴۰و در دهه  ۵۰پا به زندان ها گذاشته بودند"می آورد  ،نمی توان د درس ت باش د .من فک ر
می کنم که کی منش به احتمال زیاد از پاره ای نظرات و برخوردهای نسل ما در زندان ها  ،انتقاد کرده
بوده  ،ولی بسیار بعید می دانم لحن او آزارنده و توهین آمیز بوده باشد .بگذارید نمونه ای از برخورد او
بیاورم که می تواند روشنگر باشد :در اسفند  ۱۳۵۰وقتی خبر اعدام نخستین دسته از چریک های فدایی
خلق (رفقای شهید مسعود احمد زاده  ،عباس مفتاحی  ،مجید احمد زاده  ،اسد هللا مفتاحی  ،حمید توکلی ،
غالمرضا گلوی) را در روزنامه دیدیم  ،فضای ماتم خفه کنن ده ای ب ر بن د م ا ف رود آم د .در آن فض ای
عجیب چند نفر از ما در یکی از اتاق ها نشسته بودیم و در باره این ماجرا ص حبت می ک ردیم ک ه زن ده
یاد عباس سورکی (که با کی منش هم اتاق بود) آمد که "بچه ه ا ح ال کی منش خیلی خراب ه بیایی د ات اق
ما" .همه رفتیم به آن اتاق و دیدیم کی منش های های گریه می کند  ،در حدی که دستمالی در دس ت اش
بود و مرتب اشک هاش را پاک می کرد .کمی که گذشت  ،س وروکی گفت "آق ای کی منش  ،ام ا ح زب
توده عمالً مبارزه این بچه ها را محکوم می کند" .کی منش بالفاصله اشک هاش را پاک ک رد و ش روع
کرد به دفاع از خط حزب توده .کی منش در عین حال که یک ت وده ای دگماتی ک ب ود  ،بی هیچ اغ راق
به همه بچه های چپ عشق می ورزید .بسیاری از افراد نسل ه ای بع دی چپ ن یز (چ ه در برازج ان و
چه در زندان عادل آب اد ش یراز) ب ا این ک ه ب ا خ ط ح زب ت وده ک امالً مخ الف بودن د  ،ولی کی منش را
بسیاردوست داشتند .یکی از جالب ترین نمونه ها در این مورد سورکی ب ود .او (مانن د بعض ی از اف راد
گروه جزنی) مدتی عضو حزب توده بوده  ،ولی پس از س رخوردگی ش دید از آن ح زب  ،ب ه این نتیج ه
رسیده بود که بدون مبارزه مسلحانه رهایی از چنگال دیکتاتوری ش اه ن اممکن اس ت و اظه ار نظره ای
اش در باره حزب توده هم بسیار تند و تیز بود .با این هم ه  ،او ب ه کی منش واقع ا ً ارادت داش ت و یکی
از ستایش گران همیشگی او بود .در سال  ۱۳۵۲در زندان عادل آباد ش یراز  ،ب ه دنب ال درگ یری تن دی
که میان بند ما و پلیس پیش آمد  ،غالب هم بندی های ما را چند ماه به سلول های انفرادی بند یک بردند.
در طبقه سوم آن بند مدتی من و سورکی در سلول های روبروی هم بودیم و از پشت میله ها م دام ب ا هم
صحبت می کردیم .روزی سورکی را به خاطر کمر درد شدیدی که داشت به بهداری زندان ب رده بودن د
و او در آنجا کی منش را دیده بود و مدتی با هم ص حبت ک رده بودن د .وق تی از به داری برگش ت ح التی
آشکارا عصبی داشت و تن د تن د در س لول اش راه می رفت و ب ا ص دای بلن د می خوان د "و می پرس تیم
سرب ُمذاب را" ( این بندی ب ود از س رودهای گاتاه ا ک ه س ورکی ب ا مطالع اتی ک ه در مت ون زردش تی
داشت  ،بعضی از آنها را حفظ بود) .پرسیدم "پاپا ج ان چ یزی ش ده؟"  ،گفت "نمی دانی  ،لُپ ه ای کی
منش آب شده !" آن روز بارها بلند بلند آن بند را می خواند و به من می گفت "ممی ج ان  ،لُپ ه ای کی
منش آب شده !".

همین جا باید یادآوری کنم که برخورد کی منش با بعضی از مذهبی ها تا حدی متف اوت ب ود .البت ه او ب ا
همه زندانی ها انصافا ً برخورد محترمانه ای داشت  ،ولی نظر منفی اش را نس بت ب ه م ذهب (دس ت کم
در صحبت با ماها) پنهان نمی کرد .او در واقع از همان نسلی از کمونیست های ایرانی بود که آته ایس م
را شرط الزم برای مارکسیست شدن می دانستند و تصور این که ی ک نف ر هم م ذهبی باش د و هم م دافع
سوسیالیسم  ،برای شان دشوار بود .و احتمال می دهم این نگرش او در خ اطراتی هم ک ه نوش ته ب وده ،
انعکاس داشته .بن ابراین عم ویی (ب ه ق ول خ ودش) "ب رای حف ظ دس تآوردهای انقالب" الزم دی ده م انع
انتشار "نقد انحصار طلبی های بسیاری از همبندی های مذهبی ما در آن دوران طوالنی" بش ود  ،چ ون
(در رویاهای آشفته اش) می دیده که "میوه های وحدت به ثمر می رسند" .از حق نباید گذشت که همین
اعتراف عمویی به خوبی مچ او را ب از می کن د  ،چ را ک ه می دانیم او ح تی س ال ه ا پس از پ اره ش دن
ُچرت اش هنوز هم از استبداد مطلقه فقیه حم ایت می کن د .من نمی دانم خ و ِد کی منش در خ اطرات اش
چ ه نوش ته ب وده  ،ولی فک ر می کنم رد پ ای "ح ک و اص الح" ه ای عم ویی و ش رکای اش را در این
روایت ویراستاری شدۀ آنها از خاطرات کی منش می توان پیدا کرد .مثالً به عنوان یک نمونه می ت وانم
به ماجرای کتک کاری هوشنگ تیزابی و حجتی کرمانی اشاره کنم که در صفحات  ۱۳۲ - ۱۳۳آمده و
در آن گفته می شود که دعوا بر سر کتاب درسی اقتصاد مارکسیستی (نوشته نیکتین) راه افتاده بوده .اما
حقیقت این است که علت اصلی در گیری آنها بحثی بوده بر سر حقوق زنان در اسالم ک ه در جری ان آن
تیزآبی به آیه ای از قران اشاره کرده بود که ب ه م رد اج ازه می ده د زن اش را کت ک بزن د .حج تی در
مقابل استدالل او در مانده بود و همراه نوچه هاش سر تیزابی ریخت ه بودن د و حس ابی او را کت ک زده
بودند .بعدها وقتی ماجرای سیلی زدن تیزآبی به صورت حجتی در بند سه قصر اتفاق افت اد  ،م ا در بن د
چهار بودیم .رئیس زندان برای حفظ جان تیزآبی او را به بند ما فرستاد .در بن د م ا هم ح اجی ع راقی و
دوستان اش تهدید کرده بودند که او را خواهند زد .و البته افسران توده ای نیز (به خاطر درگیری ه ایی
که قبالً با تیزابی داشتند) او را بایکوت کرده بودند .اما صفرخان سینه سپر ک رد و ب ه ع راقی و م ذهبی
های دیگر پیغام داد که هرکس تیزآبی را اذیت کند با او طرف خواهد شد و چند نفر از ما جوان ان آذری
را مأمور حف اظت از ت یزابی ک رد ک ه ه روقت از ات اق ص فر خ ان ب یرون می رفت  ،می بایس ت او را
همراهی می کردیم .من وقتی به برازجان رفتم حج تی از آنج ا رفت ه ب ود و کی منش هم دل پرخ ونی از
کارهای او داشت .من ماجرای کتک کاری او را با ت یزآبی ب ه تفص یل ب رای کی منش تعری ف ک ردم .و
خوب به یاد دارم که کی منش از کار صفرخان ک امالً حم ایت می ک رد و ب ه رفت ار افس ران ت وده ای ب ا
تیزابی نیز آشکارا انتقاد داشت .به عب ارت دیگ ر  ،کی منش دقیق ا ً می دانس ت ک ه آن م اجرا ن ه ب ر س ر
"اقتصاد نیکتین"  ،بلکه بر سر بی حقی زنان در اسالم پیش آمده بود و بن ابراین بعی د می دانم ک ه او در

خ اطراتی ک ه نوش ته ب وده  ،واقعیت را دس ت ک اری ک رده باش د و فک ر می کنم آنچ ه در خ اطرات
"ویراستاری شده" آمده جزو "حک و اصالح" های عمویی و شرکاء است.
همین جا باز با تأکید باید بگویم ک ه برخ ور ِد کی منش ب ا هم ه زن دانیان و از جمل ه ب ا م ذهبی ه ا بس یار
محترمان ه ب ود و ب ا بعض ی آز آنه ا رواب ط ک امالً دوس تانه ای داش ت .مثالً او (مانن د بس یاری دیگ ر از
زندانیان قدیمی  ،از جمله صفرخان و مجید امین مؤید) از زنده یاد دکتر ک اظم س امی همیش ه ب ا س تایش
یاد می کرد و دکتر یدهللا سحابی را مرد بسیار مهربان و وارسته ای می دانست  ،در حالی که از مه دی
بازرگان خیلی خوشش نمی آمد و حتی می گفت طالقانی هر چند آخوند بود  ،ولی در مقایسه با بازرگ ان
آدم رو راست تری بود.
نکته دیگری را نیز باید یادآوری کنم :برخالف ادعای سرهم کنن دگان خ اطرات "ویراس تاری ش ده" ک ه
سعی کرده اند نوشته اصلی کی منش را "بسیار خام" و نیازمند به "ویرایشی اساسی" قلم داد کنن د  ،کی
منش فردی بود اهل مطالعه  ،حساس به کلمات و متون مختلف که در دوره افسری مدتی هم کار حقوقی
کرده بود و سال ها نمایندۀ زندانیان سیاسی بود و به قول خودش همیش ه ن اگزیر ب وده ب ا مقام ات زن دان
نامه نگاری بکند و ب ه خیلی ه ا در این م ورد مش اوره بده د .نوش ته ه ای چ نین آدمی بعی د اس ت چن ان
"خ ام" باش د ک ه ش لخته نویس انی مانن د به روز مطلب زاده مجب ور باش ند آن را "ح ک و اص الح" و
"ویرایش" و باز نویسی کنند .هیچ فراموش نمی کنم که کی منش ب ا حوص له و حساس یت مت ون مختل ف
را مطالعه می کرد .در نخستین روزهایم در زندان برازجان  ،وقتی کی منش متوجه عالقه من به کت اب
و مطالعه شد  ،گفت ممی اینجا چون همیشه تبعیدگاه زندانیان سیاسی ب وده  ،کتابخان ه نس بتا ً خ وبی دارد
که می توانی از آنه ا اس تفاده ک نی .ب ا راهنم ایی او رفتم س راغ گنج ه بس یار ب زرگ کت اب ک ه در ات اق
نگهبانان بند بود و کلیدش هم هم ان ج ا نگه داری می ش د .بیش از دو ه زار و پانص د جل د کت اب در آن
گنجه بود که غالب شان هم کتاب های خوبی بودند .و در میان آنها چند کتاب خوب مارکسیستی ب ود ک ه
چون به زبان انگلیسی بودند  ،از سد سانسور زندانبانان گذشته بودند .من با خوشحالی می رفتم و با تک
تک کتاب های آن گنجه ور می رفتم .یادم می آید از آن می ان ب ا تعری ف و تمجی د دو کت اب را ب ردم ب ه
اتاق کی منش و سورکی و کی منش نشست با حوصله تمام هر دو کتاب را (که نسبتا ً هم حجیم بودند) ت ا
آخر خواند .یکی از آنها "حجه الحق ابوعلی سینا" ب ود  ،نوش ته س ید ص ادق گ وهرین (ک ه ب ه گفت ه کی
منش) در ج وانی ه وادار ح زب ت وده ب وده و بع د ه ا ب ه عرف ان روی آورده ب ود .و دیگ ری "اس اس
االقتباس" نوشته خواجه نصیر ال دین طوس ی ک ه یکی از کت اب ه ای مع روف منط ق در ادبی ات ق دیمی
فارسی است.

 - ۷تقی کی منش  ،عباس حجری  ،اسماعیل دوالقدر  ،ابو تراب باقر زاده و رضا شلتوکی که ب ه دس ت
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی سالخی شدند  ،انسان های بزرگ و کمونیست های از خ ود گذش ته ای
بودند که نام و یادشان همیشه در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند .ام ا من ب ا هم ه اردت قل بی ک ه
نسبت ب ه آنه ا دارم  ،اش تباه ب زرگ آنه ا را نمی ت وانم فرام وش کنم .آنه ا ب ه علت تعل ق خ اطر مطل ق
گرایانه ای که به حزب توده و اتحاد شوروی داشتند  ،در یکی از حساس ترین دوره های تاریخ معاصر
ایران به حمایت از رژیمی کشیده شدند که احتماالً بیش از ایلغار مغوالن به کشور ما صدمه زده است.
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