
                 

  كمونيستهای ایرانی در درون شوروی  طالبانی رژیم 
  
  

ازمان سه تهای ایران (موسوم ب سيکمون رژیم طالبانیکه   است کتوبی م راث یگانهرو دارید، آنچه در پيش 
بخش  کند. را توصيف میچپ ایرانی اتحاد شوروی سابق در ميان مهاجرین سياسی يان اکثریت) در فدائ

شته به مدت دو شبانه روز در اول  نون ول ایا
"ایران  اینترنتی در دو سایت 2021ماه مارس 

که هيچ تعلقی به   "ایران گلوبال"و  امروز"
. با این  افکار کمونيستی ندارند، منتشر شد

 بازماندگان همه    قابل انتظارفشار وجود، 
تسليم غيراصولی دو موجب ، ریان اکثریتج

کارهای  بين مرتک ایایت مزبور به فشارهس
 است حیشر ،مطلب زیر  کهشد  زشتی

بد از اعمال و به دور از حب و بغض منصفانه 
ن را در  ا بزرگوار این نام واقعی هر چند ما .آنها

رسد که  بنظر میایم، اما مطلب زیر قيد نکرده
استباط درستی از   خودشانحداقل امروز، 

ی انتشار  جلو" فشار "گروه پسندنا ی نقش و اینک سعی دارند با ایفاند اعمال گذشته خودشان دار
،  نين، استالين له برسند، تبدیل ت دولتی میرکمونيستها معموال وقتی به قدمطلب زیر را سد کنند. 

با   آشنایی شخصیاز  با دیدن "قدرت" ناشیشوند اما کمونيستهای ایرانی، پوت میمائو و پول
ران کالسيک خود بگذارند و جلوی انتشار پد پاید جا انایرانی مزبور هم، هوس کرده مسئولين سایتهای

  یت را بگيرند.ااین مطلب در آن دو س
  

جدی بودن و  است بر یتأیيد  است که تنها تالش بيهودهتنها یک کار ، این امروزتال طبعا در دنيای دیجي
  .  سابق یو" در اتحاد شورکمونيست ایرانیی اهميت تاریخی شهادت زیر از "حکومت رفقا

  
جمالت و صفحات زیر مهم ثبت شده در تاریخی حقيقت  زیع این مطلب، از فراموشینشر و تو هب کمک اب

دت کوتاهی مبه که ی است ش بخهمان شامل  حاوی کل مطلب و از جمله نشر فعلی ممانعت کنيد. 
    ایت مورد اشاره، منتشر شده بود.در دو س

  
  ینیرضا قزونویسندگان: رضا پروین، سعيد عزیزی و علی

  
  ای کمونيستهای فدایی خلقحلقه مفقوده از درام چهار پرده

ان داد که تنها  وپاشی نظامهای استبدادی در دنيا و خاورميانه نشی اخير از فرهاتجربه دهه
اند. بلکه پوست خشن  پليسی این نظامها در انقياد نبوده خشونتطرفداران حقوق بشر در زیر 

بر طرفداران حقوق بشر، نيروهای مستبدتر از نظام حاکم را هم   اقتدار پليسی این نظامها عالوه
یران شاهنشاهی،  اند. از اینرو بوده است که در فردای بعداز اداشتهنگه خود کنترلمنگنه در 

شوروی، یوگوسالوی تيتو، عراق صدام حسين یا ليبی معمر قذافی، نيروهایی در صحنه  
  ر و بدکارتر بودند.کارتی سياهاز نظام استبدادی قبل ظهور کردند که بمراتب سياسی این کشورها

و در قدرت دولتی  هحصر خانگی آزاد شدميانماری که وقتی از  یدرست مثل آئون سان سوچ
از   از نسل ُکشی مسلمانان روهينگا دفاع کرد.  با داشتن جایزه صلح نوبل در جيب،  شریک شد،

در شرایط زمانی و مکانی  ،آنهاروی  طالعه نيروهای سياسی با م از اینرو شناخت همه جانبه
در منگنه رژیم استبدادی حاکم طرفدار آزادی وهایی که ريو چه بسا ن شودمتفاوت، کاملتر می

حداقل امروز ميدانيم که رژیم پهلوی  . کنندند و چون منگنه برطرف شود، آن کار دیگر میشومی
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و بخش   مجاهدین خلق  ،لقم، فدائيان خفدائيان اسالجبهه ملی، نهضت آزادی، نيروهایی مثل 
    اسی و حقوق بشر نداشتند.به هيچوجه دغدغه دموکر هرا در برابر خود داشت ک مهمی از جامعه

  
ظاهر شد و  1332بعداز  فضای سياسی ایرانتداوم ران، در جنبش چریکی و کمونيستی متأخر ای

ین نسل جدید از کمونيستها  از هرجهت با موج قبلی جنبش کمونيستی متفاوت بود. زندگی ا
رادیکال  اتبخاطر شرکت در جریان های کههم از منظر بررسی زندگی شخصی آنها و هزین

ک به قوام رژیم جمهوری اسالمی، یک  کمونيستی پرداختند و هم از جهت عواقب آن بخصوص کم
  شود:درام کامل بود. این درام حداقل چهار پرده مهم را شامل می

  
  )های تيمی و زندانهاها، خانه تا وقوع انقالب اسالمی (دانشگاهدر سياهکل  اراز شروع ک. 1
  در ایران 1362تا سال نقالب اسالمی دوران بعداز ا. 2
رگانهای ابا همکاری  این دوره سازمان اکثریت وارد در .دوران اقامت در شوروی و افغانستان. 3

ی عبارت از اعضای پناهنده  ه مينی حکومتهاو همزمان ادار حزبی و امنيتی این دو کشوردولتی، 
کومت ایدآل امکان یافت که ماکت یک حزمان اکثریت سا ، هن دورشد. در ای خود به این کشورها

کنند،  به درستی وقتی از مجاهدین خلق انتقاد می خود را در عمل تأسيس و اداره کند. چپها
کنند. ایدآل مجاهدین خلق حساب میزمان مجاهدین خلق را نمونه ماکت رژیمهای پایگاههای سا

ژیمهای شوروی و رژیم  ن رت در درویرسازمان اکثوحشت  هایست که دولتچهحق آن ا
  امعه ایدآل این جریان برای آینده ایران بود. ج، نمونه نيز کمونيستی افغانستان

رژیم  و  بعداز فروپاشی شورویدوره اقامت سران سازمان اکثریت در کشورهای غربی در دوران . 4
  کمونيستی افغانستان. 

  
کننده اندیشه  یک اندازه ضدانسانی و کنترل  هب همه نظامهای ایدئولوژیک تاریخ، روشن است که 

وروی هم از این قاعده  ئولوژیک سازمان اکثریت در شاند و دولتچه ایدبوده وندان خودعمل شهرو 
  مستثنی نبود. 

  
 هم در باره پرده سوم این درام است.آنچه در برابر شماست، تنها اثر نوشته شده م

  
  مقدمه 

زمستان  -زیيدر پااز مرز  نامند. هنگام عبور ماین" مي ه آهندر"پرا  یم كه مرز شورویده بوديشن
ر آن باشد. يا غین يكه آهن یبود نه از چپر یخبر نه از پرده برای برخی از دوستان،  1983-1984
این وضعيت در   ك متر!...یش از يبود به ارتفاع ب یعلفمرزبانان تنها  یدبان ید یدكلها یبر باال

متفاوت  ایران، از نظر موانع طبيعی و موانع نظامی (سيم خاردار و ...) اامتداد مرزهای شوروی ب
  امر عبور از مرز ميتوانست بسيار پرمخاطره باشد.  و در جاهایی  بود

  
ناگفته آن روزگاران را باخود دارند.    از خاطرات ی نيران، بار سنگیاز ا 1980دهه  یاسيمهاجران س

 ین آنها مربوط به زندگیترخاطرات و بخصوص نانوشته نین ایتردهين و ناشنیترد ناگفتهیشا
  در كشور شوراها باشد.   1980مه اول دهه يدر ن یاسيمهاجران س

  
طرفدار   یرانیپ ان چي از فعال یتعداد نه چندان اندك یبرا یپناهگاه یدر آن سالها كشور شورو 

  یهورآنها در چهار جم ی كه عمده یبود كه از بد حادثه بدانجا پناه برده بودند. پناهندگان یشورو
  جان، ازبكستان، بالروس و تركمنستان مستقر شده بودند.یآذربا
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ك از حامالن  يچيامروز هه كه ظاهرا تا ب یطلبد. زمانیم یطوالن ینها زمانیوعه ابه مجم تنپرداخ
   كار دستك ین نوشته ما در چهارچوب یاند. در انداشته این وقت را     ،نیريتلخ و ش اتين تجربیا

د  نق بر یم. روش كار ما مبتنیآوریكاغذ م ین خاطرات ناگفته را رویاز ا ییها ، تنها بخش یجمع
ن ویرایش بوده است. در  یدن به توافق در حفظ آخريگران تا حد رسید یه از سو ين اولاصالح مت و
شود به جامعه  يم یاسين سیمهاجر یكولون یدرون یكه مربوط به زندگ ییما تنها تا جاا نجیا

وجود دارد و ما  ی قيامروز هزاران اثر تحق  ی رد. درباره جامعه شوروم ك ياشاره خواه یشورو
توان براساس مشاهدات يك و كوچك، نميدمكرات  یكشورها یحت یكه در باره هر كشور میعتقدم

تواند احساسات و يم یارائه داد. البته هركس  یجد ی ولو آگاه، كار یچ فرديه یات شخصيو تجرب
ن راه  یاورد. اما مهمتريكاغذ ب یقت هر كشور را بر روياز حق خود  هنیذروزمره و  یها برداشت

به اسناد موثق است و نه   یمتك یاساس یهمانا مراجعه به كارها یاهجامع شناخت هر
  سابق صادق است. یتحاد شوروص در مورد ان ادعا بخصویخاطرات افراد و ا

  
ن  یدر ان شده یه قرار ما بر ارالخب ،در این متن  افراد یاد در مورد نحوه ثبت اسامیز یهایدبعداز ترد

  .آنجا ثبت شود مرسوم  یاسام عار داشتند به همانستم یامكه در باكو اس ینوشته نام كسان
ق مزبور نام برده يبا شماره رف در باكو تی الت اكثرين تشكيشش نفره مسئول یگاه از اعضا

  یم حتيخواستیاست كه نم ینن خاطرات و زمای ه ايها مربوط به ویرایش اولن شمارهی شود. (ايم
شان  یها كه مجبور به اشاره به نام یكسان  ه يبق م) در مورديد كنيرا ق یمستعار كس یاسام

  است.ومه اكتفا شده يم، تنها به ذكر حرف اول در داخل گیبود
  

شده و در   یوارد شورو 1984ل یو اوا 1983در اواخر سال  یهمگ ،ن خاطراتیگان اسندیما نو
لوسان و چاپان يمم. نبودن ما در یارا به مقصد غرب ترك كرده یشورو 1986ز یيپان و بهار، تابستا

از  یبرخ یبود و حت یو باكو مسئله آشكار زاگولباس در زمان اقامت ما در یه نويخف یپادوها
ما  یمعرف یبرات هم ی ن اكثرين مسئله اطالع داشتند. مسئولیده بودند از ایكه ما را ند یكسان

با ما رابطه   ینوععوامل متعدد خودشان را كه ب ییآنان از سو .فعال بودند شان،یخود به اصحاب
د  یافكار و عقاه خبر در مورد يته یبرا )ميشناختی و ما مسلما همه آنها را بعنوان پادو نم(داشتند 

چ  يكه به ه یبه دوستان ی اريدار ما، در موارد بسشماره یگر رفقاید یكردند و از سو يما مأمور م
  كنند.   یوددار ما خ ت نبودند هشدار داده بودند كه از تماس بایم اكثریرژ یوجه پادو

  
در این   یفي وصا تی یان خاطرات مخالف طرح نكتهیكنفر از جمع امضاكنندگان ای یكه حت یدر موارد

آن   یچ بحث اقناعي، بدون هك موضوع را متذكر شدهیا درست نبودن ی ،ل بودهيبه هر دل متن،
مضمون آن  د بنبندن خاطرات در مورد یدگان اسنی ه نويكل یعنیاست.  از نوشته حذف شدهبخش 

  اند. حق وتو داشته
  

به دقت ذكر شده   دوستان یها اداشتیا دفتر ی یبي ج یها میتقو یها از رو  خیاز تار چند مورد
  اكتفا شده است. یبیگر به ذكر زمان تقریاست و در موارد د

  
  ی و زمانيپرسپكت

ل یا دالیت اليتحصبه قصد ادامه  یاكوتاه بود. البته عده یاقامت نسل ما در شورو یها سال
د. شتر باشيب یسال و حت 6توانست تا ين كشور داشتند كه میدر ا  یتریگر، اقامت طوالنید

 یسابق زندگ یشورو  یها ین نسل تازه هنوز هم در جمهورین مهاجریاز ا ید معدودتعدا
ل فرقه دمكرات در سا یدر آن سالها با توجه به سابقه مهاجرت اعضان وجود ما یكنند. با ايم

ن امكان مسافرت به خارج یمادام العمر بدون كوچكتر یك مهاجرت طوالنی م كه ی، معتقد بود1946
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ا بودن مهاجرت و ين خسرت الدنیم. ایااز خارج را شروع كرده یا داشتن مسافرانی یاز شورو
بودن همه داشت   یات و احساس زندان يبر روح ینيه سنگی، سایجامعه شورو یحالت كپسول

جمهوری بالروس)  (پایتخت نسك يكمتر از م ،طياد محیز یتشابهات فرهنگ بعلت كه در باكو
ن  ی نشانه ا زاگولبادر  ینسك و اقدام به خودكش يدر م م شدهانجا یها یمحسوس بود. خودكش

  بود.  ینيسنگ
  

  ق"ي"رف
از   ین القاب بطور رسمیا یاند و بجاا آقا لغو شدهیمثل خانم  یالقاب  یستيكمون  یدئولوژیدر ا

ق" تنها در مورد رهبران و  يلقب "رف یس ین خاطره نویر اشود. دي ق" استفاده مي"رف كلمه
بكار  رفتار نارفيقانه این "رفقا" بيشتر به قصد کنایه الت باكو يت در تشكیراكث  ین محليمسئول

  خواهد رفت. 
  

  ی مراحل قبل و بعداز اقامت در شورو
  اوت است:ند پرده متفمتشكل از چ یهر كس یبرا یرت به شوروداستان مهاج

  رفتن.  یم برايترك كشور شد و پروسه دشوار تصم یم برايمنجر به تصمه ك یحوادث .1

  بعنوان كشور مقصد یتخاب شوروان علت .2

  ی ن تماس با مأموران شوروينحوه عبور از مرز و اول .3

مقامات  ی"  از سویپناهندگ یات و قبول "تقاضید هویيتا تأ یطوالن  یها سوآل و جواب .4
ن مرحله بسته به  ی بود. ا یر مناطق مرزشتگاه ده بازدايشب ییكه معموال در جا یشورو

  مرز متفاوت بود.  ر ازعبو  ینقطه انتخاب شده برا

،  زاگولبادر شهر.  یبه مدت چند ماه در انتظار انتقال به محل سكونت دائم ینيكمپ نش .5
 خیها در تار ن كمپی ن ايجان بودند كه ساكنیجود در آذربامو یها ت كمپيلنكران و سومگائ

  نسك، تاشكند و باكو متقل شدند. يبه م مختلف یها

  در شهر. یمعمول یزندگ .6

  دوباره به غرب.  یم به مهاجرتيدر افق و تصم یرك شوروامكان تان شدن يع .7

  .یان داستان شورویدوم و پا تمهاجرشدن  یعمل .8
  

  نیجرمها یو روح یمراحل تحول فكر
  
  كه داشتند به شش  یاتيروحن و راموين به خود و جهان پیهاجرن داستان از نقطه نظر نگاه میا

  م است:ير قابل تقسیدوره ز
تا قانع شدن  ی بودن ماندن و مواجه با مرگ محتمل و زندان حتم اقالنهد در عی شروع ترد . 1

 كه با پرچم افراشته نبود.   یبه رفتن از كشور. رفتن
ن  یاران. در یا یاسالم  ینم جمهوراز نجات از جه ید و خوشحالیاوضاع جد از یخبريزمان ب . 2

از   "فرار"ت يقعخ و "حماسه مبارزه" و پاك كردن وایتار یك عده شروع به بازسازیدوره 
  سابقه خود كردند.
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از جهات  یرفتن بخشیدن و پذیپروسه دشوار د . 3
  در كشور شوراها.  ی ند زندگیك و ناخوشایتار

 یستم دوگانه كنترل (واقعيس از یاحساس خفگ . 4
ل كنتر) و یجامعه بزرگ (دولت شورو )یا وهمی

  یات عدهيت. فعالیالت اكثريتشك یك و واقعینزد
ذاشتن به  امات به گردن گمجبور كردن مق یبرا

  ی بود كه به ما اجازهمانده بر روی کاغذ  ینيقوان
اما مجاب کردن مقامات   دادیرا م یترك شورو

اجرای همان قوانين، نيازمنده   برای تن دادن به 
افق   سيار و ظهور دوران جدید درب گیددون

   .شوروی بود
و باز   ی كشور شورو یعموم   یعوض شدن فضا . 5

ت و از كار افتادن یكنترل اكثرشدن دست دستگاه 
ن هردو یجاد وحشت. این هر دو بعنوان عوامل ا یا

ن به غرب یمهاجر یهان دستهيبا خروج اول
  همزمان بود. 

خروج از   ف در انتظاريبدون ترس اما بالتكل یدگزن . 6
که دوران افول قدرت خفه کننده رفقا و شاید   یغرب یهابه مقصد كشور یروشو

  . از آنها بود پشيمانی درونی برخی
  
  "زاگولبا"
  

ن یها كمترانسان ، یستم شورويطبق س
ت  يوضع و موقع در مورد یاطالعات ممكن را حت

یوری   مرگ مناسبتبه خودشان داشتند. 
حزب  یبعد بر(رهبر كا گ ب و ره آندروپوف

وقتی  ،1984ه ی فور 9 در    )یست شورويكمون
به   یتيام تسليپ زاگولبا منتخب  یكه شورا 
- فرستاده و نسخهعاليه دولتی در مسکو  مقامات

وار نصب كرده بود  یس از آن را بر دیدست نو یا
م كه محل اقامت ما چه یمتوجه شد برای اولين بار 

عارضه   یبود كه بنوع یكسان یا استراحتگاه برایوم ی ورناتك سیدر اصل  Zagulba زاگولبانام دارد. 
  یها در شوروومیسناتور  یاستفاده اصل لبته موردبودند. ا یازمند مراقب تخصصيداشتند و ن یقلب

ل  ياز آن قب یا تخصصی یعموم یپزشك یها  كنترل یچندگانه بود كه استراحت و برخ دوگانه و
ك  یم) در يمتر و ن 4بلند (با ارتفاع حدود  یبا سقفها ییبایز یها آپارتمان ما یبودند. محل زندگ

آنها   یا "كورپوس"ها دو طبقه بودند و همهیچك كو یها ن ساختمانیشده بود. ا یمحوطه گلكار
م  ی رت شاهدش شد يخزر داشتند. برخالف آنچه بعدا در باكو با ح یایبزرگ مشرف به در یهاپنجره

كار  یبخوب یستم خدماتي سبقيه  مثلستم آب گرم هم يبود و عصرها س یدائم یكشآب لوله
رستوران در حد خوب   یمحوطه اطراف و غذا ها، نظافت آپارتمانها و مالفه  یض هفتگیتعود. كریم

هم آنجا مشغول به استراحت بودند كه در   یگریتبخش بودند. عالوه بر ما، افراد دیو رضا
رستوران مورد استفاده ما نبود   ییبایكه به ز  یر رستورانكردند و ديم ی بلند زندگ یساختمانها

گاسپاراوف با  یاررنج جهان گوقت شط قهرمان . در زمان اقامت ما در آنجا از جملهدندخوريغذا م
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. هم فوتبال بازی می کردیم هم با  یكه گاه ندكرديدو هفته در آنجا استراحت م یكیاش خانواده
گر  یكودكان و د یباز یبرا ییهابال، محوطهين والي مز مثل: تعددمارستان با شعبات ميك بیمحوطه 

، داشتن  یحیاجاره دادن وسائل تفر یبرا یا، محلی، پالژ خاص خود در ساحل دریرزشانات وامك
وم یگر سناتوریاز امكانات د ،هم داشت الیرو یانو يك پینما كه يو سالن س یك دكه آبجو فروشی
در حد لوكس كشور شوارها قرار   یك هارمونی ز دريهمه چ بود. یروباز تابستان  ینمايك سی

م. در مجموع "لوكس"  یدیرا د ی گر نقاط شوروی در د یترار مجلليبس یها مجتمع داشت. بعدها
سه با ساخت و یباخت. در مقایع مشابه آن در غرب رنگ مانسبت به انو یتيالسيسوس
ها و  بجز موزه یوتاندارد شورجان، سطح اسیر در آذرباياخ یسالها یاافسانه یسازها

ن فرار  اریا یاسالم یكه از فاجعه جمهور ما ینبودند ول یاز قابل عرضهيمترو، چ یهاستگاهیا
 ییبایو ز یهنر كاربرد یك انسان وقتیم. هرچند بعنوان ينداشت یاهیگال ن بابتیم از ایكرده بود

- یم و نمیدادینشان م ، عكس العملمیدیدیب میرا غا در زندگی روزمره در اطراف خود یكاربرد
  یندبشرفته هم بسازد، چرا در بستهيمجلل و پ یزهايتواند چيكه م یستميم كه سیديفهم

وم،  ین نازل دارد. كاركنان سناتورنيچ یسطح ،یساختماند مواد يا تولیها جاده یمواد، تابلوها
بود دكتر نادر  هم وم یسناتورس يمارستان كه در اصل رئيس بيو بندرت روس بودند. رئ یجانیآذربا

بنام   یرزن روسيزد. پیحرف م  آذربایجانی یروان كه بهبود  روسینام داشت. سر آشپز رستوران 
بنام  یاهيسگ سکه  بود،  ینيچن نیا یكارها یها و برخض مالفهی ا" هم مسئول تعوید"كال

پنج سو   " بود كه از كیولوژیكارد 4وم شماره یوم، "سناتوریسناتور ی"مختار" داشت. نام رسم
خزر و  یایلگه"، دريب  ه "باكوارت كشور"، جاد"خانه استراحت وز، رجعفر باقراوفيط باغ متوس
  یره آبشرون و در اراضیوم در شمال شبه جزی. سناتوراحاطه شده بود زاگولبابادام  یهاباغ

 الدر شم اگولباز  قصبهوم و ی سناتورواقع شده بود. از موضع مركز شهر باكو،  زاگولبا یروستا
"مردكان"، "بوزوونا" و "مشتاغا"  یاز فرودگاه باكو و روستاها یشرق شهر در فاصله كم

ها،   ومیبا سناتور كورورتگر مناطق یبود، سه ده د یك ده سنتیراز مشتاغا كه يغقرارداشت. به 
ا  ت كه امروز بمتمول باكو اس یمقامات و اهال یتابستانآن بود که امروزه یيالق  یپالژها و باغها

جان در  یآذربا یس جمهوريرئ یتابستان شود. اقامتگاه یك اتوبان سوپر مدرن به باكو وصل می
گوف تا  يزبیعز یمشهد یستگاه مترویاز ا 172واقع شده است. اتوبوس شماره  كان مرد یروستا
  كرد.يم یك ساعته را ط یبا یتقر یر يمس زاگولباوم یسناتور

  
    از حکومتداری سازمان اکثریت در باکو  اوتم متفیسه رژ                         

  
  قت ه حكومت مو دوران كوتا

م. در زمان ورود ما یشد  زاگولباوم  یوارد سناتور یه سال بعدياول یو ماهها 1983ما در ماه دسامبر 
كه نقش   یبود. چهار نفر ینفره مسئول اداره امور جار 7منتخب   یك شوراین مكان، یبه ا

ن شورا را در  یات يرج، محمود، فرخنده و قدرت. دوران حاكمیابودند از  شتند عبارتدا یابرجسته
  8ه در يم روسیم. حكومت موقت نام رژیدينامیومت موقت" مبعد، "دوران حك یماهها و سالها

ن  يبود  و  كشتار مخالف 1917كها در نوامبر ی دن بولشويو به قدرت رس مارسن انقالب يماهه ب
   .استسوئد  ساکنقدرت  و (امروز محمود و فرخنده ساکن لندن .مه آن نبودجزو برنا  یاسيس

  ) . ته استایرج که ساکن جنوب آلمان بود از دنيا رف
  

م  یت در فرار از دست رژي. احساس موفقندكمپ بود یلمنتخب اها ،نفره 7 ی ن دوران، شورایدر ا
  نه همه مایرید یآرزو ارت كشور شوراها كهی از ز یران، احساس خوشبختیا یاسالم یجمهور

نه  ن زمان باردار شدند كه نشای متأهل در ا یاز خانمها یارين دوران است. بسی بود، مربوط به ا
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و شروع فصل   یسالما ی ابوس جمهوران خوش كینسبت به پا یش از حد همگانيب ینيخوشب
   بود. اهادر كشور شور یت و خوشبختيامن
  

حول گرفتار   یاپرحادثه جالب ومربوط به داستان  یكین دوران خوش یك ايدو حادثه سمبولاز 
  یز دوستانه، همان شورايآمرقابت  ین بازی ك طرف ایك پرنده كوچك و طبخ آن بود. در یكردن 

خوش  ی كه قابلمه یم. كار تا شكستن درب آپارتمانیبود گر مایف دهفت نفره منتخب و در طر
م يش رفت و باالخره با تقسي شورا پ یضاخوشمزه در آنجا بود، توسط اع ی ن غذایا یحاو یوب

  افت.یخوش و خوشمزه  یانین پاين طرفيدوستانه عذا ب
  

ن ماجرا مربوط به  ی بود. ا بازاگولدن برف در ی ن نوبت باريبا برف در اول ی ه بازگر مربوط بیحادثه د
خود را  ن نيآهشده بودند اما هنوز حكومت  زاگولباد اروتازه  یدار بعدشماره یاست كه رفقا یوقت

بعدها   بودند که ین باز ی در ا ییرفقاار دوستانه بود و از جمله يبس ین بازیاعالم نكرده بودند. ا
اد يبرا و دوستانه  یز برفخاطره آن رو ی، با ناباورمارشانيت بيدر صحبت از شخص هشيهم

  . میآوردیم
  

شده بود. در آن   از ما یکیدر ساحل خزر گرفتار که کوچک بود  ی ندهپر آنداستان اول مربوط به 
دانست که چگونه    ین پرنده نگونبخت، نمی، ا ی و آزاد یو احساس خوشبخت ینيخوشب یفضا

ارمغان  به ما  برای را  یحیپرتفر یاروزه
از   یمهماندار یروز داشته است. بعداز چند

خوشمزه ابتدا  یک غذایه ين پرنده، فکر تهیا
و سپس به جد مطرح شد. بعداز   یه شوخب

 یجان ناشيار رفتن موافق و مخالف، هکلنج
ک دستگاه پخت و پز بدون یاز راه انداختن 

ن  ي ره را معاچيب یف پرندهي، تکلیچ امکاناتيه
ک نمکدان در ی یط ما حت یکرد. در آن شرا

  یهمه جانبه برا  یم. تکاپويداشتار نياخت
ن  یتربود و سخت یور فل از غذاخه نمک و فلين کار تهیبکار افتاد. آسانتره ابزار کار و مواد الزم يته

ف  يذا از جان نحک قابلمه بزرگ غیه يت مقدمات تهیدر نها. بود یافتن قابلمه و اجاق خوراکپزیکار 
مسئول  یرحميد و فرد بيچند روزه رسان مهماز  یآن پرنده فراهم شد. روز سخت خداحافظ

م یديده بود و بعدها فهميرس نفره 7 ین اثنا، خبر ماجرا به شورا يهم مراسم قتل شد. در یاجرا
  یشتند. روزر دار نظیات و مراحل تدارک ما را زيجزئ  یهمه  ،به بعد، آنها در خفا ینيکه از زمان مع

. تعداد ما در آن مرحله  ه بودیمرفت ی ه غذاخورم ب شا صرف یرا بار گذاشته و برا صيدد که ما يرس
ن  يکمتر بود. اول یشورا چند سال یمتوسط سن ما از متوسط سن اعضا ینفر ول 7همان حدود 

،  رفت گر بودیپرنده و مواد د یمحل قلپ قلپ کردن قابلمه حاو ،به "مطبخ" ی ذاخورغکه از  ینفر
را به ما داد،    یپزکراچراغ خوراه با هم لمهعه از دست رفتن قابیمه برگشت و خبر ضايسراس

. شورا به مطبخ  تاراج کندل را که ما بودو منتظر فرصت پشت سر ما بوده ف در خفا هرقدم یحر
ف  لط از یدهن به دهن شد. بخش مهم یرواقعيغ یخون زده بود. مسئله رو شد و با ابعاديشب

مرسوم در آن حال و    ین و افه آمدنهارفته گافيق  ،د سن باالتر از مايماجرا، حرکت شورا بود که ق
  گذاشته بود.  کناررا  یاس يانات سیروز جر

  
ه آنهمه مواد  يته یما برا یه از توان تدارکاتيب در مسئله (ما و شورا) بقيرق یلدر کنار دو گروه اص 

  رت شدند. ي، در حیا چ مغازهيا هیبه شهر  یو امکانات بدون دسترس 
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هيم در چيزها در دنيا، صحبت کردن در باره یک پروژه با دیگر افراد سن ریتميگویند، یکی از شيرین
اط در باره پروژه جنایتکارانه خود صحبت  در آن روزها ما به حد افر برد آن پروژه است.طراحی و پيش 

های بظاهر بسيار جدی  ردیم و موضوع بحثککردیم و هر جزئياتی را به عمد بزرگ میمی
د. تهيه افزو. اهتمام در مخفی نگداشتن پروژه نيز به هيجان ماجرا مییماددپایان قرار می بی

  جمعی ما را موجب شود.   ميتوانست بزرگترین خوشحالیکوچکترین وسيله یا مواد الزم 
  

 ینناگها یکه باکو از برف بود 1984ه سال یبعدتر اتفاق افتاد. حدود فور یکم یداستان برف باز
همه راه افتاد.   عليههمه  ینشده، جنگ برف باز یزیبرنامه ر یعک اقدام جمید شد و در يسف
و   یتازگ یهمگان ین بازید، هم برف و هم ابودنران یبرف ا یها که از مناطق ب یبرخ یبرا

  یوقت هم نشد. رتکرافت اما ادها نریت کودکانه و دوستانه آن روز هرگز از يميداشت. صم جذابيت
در   یبعد یسيم پلی،  در رژیما در آن روز برف دوستانه ی در آن باز خالنمد یذاز  یكه كسان

د و بد، همان  یجد  ین نقشهایگران ایباز قت كهي ن حقیظاهر شدند، باور به ا یتزش ینقشها
  بوده اند، دشوار و آزار دهنده بود.   یآن روز برف یهایبازهم

  
  ت یاكثر یسيرژیم پل

  
مورد   یدو نفر از آنها در برف باز گذاشت. یبه خراب رو اندک اندکاوضاع   زاگولبابا ورود چند نفر به 

شان  یو نقش بعد یروز برف باز  یگرمن آن يب  یچ شباهتيشرکت داشتند که ه اشاره در فوق
 یكه هرگز كسعبوس بود  ینها مردیاز ا گرید یكی نبود.

  " حسن" در باکو، ق ين رفینام مستعار ا .دیبر چهره او ند یلبخند
و سپس در باكو بود    زاگولباكه در  یتتا وقم كه یدیبود. بعدها د

 داشت. یار مستحكم يت بسيعك، موقیق شماره يبعنوان رف
و باکو تا  زاگولبا ن دوره وحشت در ی است. ا لندنم يمقنک یا

     برقرار بود. امکان مهاجرت به غرب مسجل شدن
گر  ید ،نیبود اما با وجود ا یار بزرگيمحوطه بس زاگولباوم یسناتور

   یار هر بتهی نبود. ز ی اوم كار عاقالنهیوطه سناتور در محصحبت 
بادام در  یباغهاس ممکن بود. یه نويك خفین و يچك خبریوجود 
  یآنسو

  یوارهاید
وم،  یسناتور

ت با یم اكثریجان گرفتن رژ كه اتفاقا  
در هنگام باکو در بهار زودآنها  شكوفه دادن  

محل قدم  همزمان شده بود،   1984سال 
شد يبود كه م ییو جاما  ه  انيزدن مخف

 یبراحت یب  ید و از آزادينفس كش
خطر صحبت با دوستان  یب حد و حصر و  

در آن گمان آن باغها يد. ببر ت  ك لذینزد
عالم بودند و  ین باغهایباتریز زمان،  

  ینقش مهم  داشتند.   ه ماي در حفظ روح
،  ی ن نوع شوروینو طراز ن انتخاباتیافت. در ایت يرسم یك انتخابات نوع شورویا وحشت بدوران 
تا همگان با  وددستچين کرده بنفر را خودش  7قا يت دقیاكثر یر انتخابيالت خود خوانده و غ يتشك
  آنها را "انتخاب" كنند(!)  یدرصد رأی مرسوم در انتخابات شورو 99دادن 
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ده دا یالتيد تشكيسابق، دستور اك یانتخابات ی شورا یت به اعضایراكث  یسيم پلیرژمعماران 

ن انتخابات  یالت، در اي كتشن ي نكه اگر منصوبید نشوند. تصور اید، كاندیدر "انتخابات" جدكه بودند 
ت قابل  یاكثر یرهبر یشدند، برا یك شكست میدچار  یانتخاب یشورا یاعضا زاد در مقابلآ

  تحمل نبود.  
  

  یاخالل كرد. وتخابات" انن "یدر ا ینيدون با نكته بیاحمد فر بنام یان جمع، فردياز م  ن وجود،یبا ا
ارات و نقش  ياخت به آشكار نسبت یك دهن كجیدر 

نامزد كرد و   خود را هم ،تین اكثري مسئول یننگهبا یاشور
انتخابات را آشكار  بودن ق مضحكهین طریخواست كه از ا

حتماال آنروز ه بود. اكسب كرد یرأ 12-10حدود  یكند. و
ه  ردهجوم آو دیجد یرهبر ین افكار به ذهن رفقایاهتريس
 یست یبا یمتيدشمن در درون ما بود و به هر قد:  "بو

خارج از   یفرد كه به ید. كسانشوو نابود  یشناسائ
انت خود را  يداده بودند، ارتداد و خ  یرفقا رأ یست انتخابيل

است.  مشخص ف اولیت متهم ردیند. هوه اش دادینما
ترل  ستمی از كنيبا كا گ ب چنان س یالزم است در همكار

دون هرچه  یدهندگان به احمد فر ی م تا رأیراه انداز یسيپل
   سند"!رباعمالشان  یشده و به سزا یزودتر شناسائ

  
 یش تدارک شده بدون رقابت، بشدت عوض شد. کارگردانياز پ یشیجو از همان انتخابات فرما

عداد  امزدها با تدون، تعداد نیبود که با صرفنظر از احمد فر بور از آنجا مسجلشدن انتخابات مز
  ود.تصاص داده شده بر توده اخحزب براد یاز اعضا یکیهم به  یک کرسیها برابر بود و یکرس
افت یان جمع، دريحزب توده در م یك نفره خود را بخاطر وجود اعضایبنام باقر، سهم كوچك  یفرد

ان  ير مد ت،یاكثر ی نيستم خبرچيه سيشب یزيبود و چ یتيفرد موقر و باشخصكرد. ظاهرا او 
  ، سرهم نكرده بود.  یاستان تودهدو
  

ق یمجبور به استغفار از طر یا انهبه به ید". ويال خود رسعما یدون بعدها "به سزایاحمد فر
 برگزار شده بود. مزبور هم همانجا ییشد كه انتخابات كذا یك توبه نامه در همان رستورانیقرائت 

، نقش  نامه خوانیتوبهن مراسم یابا آن،  ط مرتباز علل درگيری کودکان و سير خوادث صرفنظر 
د حساب کار خودشان را زاگولبا بای ساکنين نوین  د داشت.ین جدام دورايدن پيرسان یبرا یمهم

  نبود.  م الزم اين پیدرك ا یبرا یاد یاستعداد ز می کردند.
  

  ی سیه نو يو خف ی ومت وحشت، چاپلوسدوران اضمحالل حك
خروج از قفس كشور شوراها شروع شد.   ین استفاده از راه قانونن دوران با مسجل شدن امكایا

راه   فکری باكو در خط ین محليت بجز مسئولیاكثر یروهاين ین دوران تمامیادر  یبلحاظ فكر
  كرد.یمتره خورد  یكسمترکت یبنام اكثر یزيچ یكارگر بودند و برا
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ن  یابود. در  1986زده بدر ين دوران مراسم سیك ايك حادثه سمبولی
  یاريدار رو شده بود، بسشماره یگر مدتها بود كه دست رفقایزمان د

سر هم   یدر تكاپو یران بوده و برخو پادوها  دچار بح پلوساناز چا
و  یق فروشي رفع و رجوع ننگ رف یكردن "حماسه مقاومت" برا

كه در آن   ینيمسئولی مراسم مزبور، دوباره همهبودند. در  یچاپلوس
، خواستند از خود  ديبنام حم یقي بودند و از جمله رفمانده موقع در باكو 

با   یخوش باز یوزهان رد آیگر امكان تجدیاما د نشان دهند. یتيميصم
شاب و  كرده بودند و حاال با خك يخود شل یتا گلوله آخر به رفقاکه  یبرف قابل تكرار نبود. كسان

  یما رفقا یبود که زمان آمده ادشانيگر بید  یدر دست یو پرچم دوست یدر دست یتفنگ خال
اعتماد  برای  یليدل ده بودند،ین حمالت ندیا از  یروحچ صدمه يكه ه ییآنها یم! حتیگر بودیهمد

  نداشتند. مزبور یدوباره به رفقا
 

  بودند؟ ین چه كسانیمهاجر
ن  ي، كشور شوراها نه قوانیغرب یدر كشورها یسايرسيو غ یاس ين سیمهاجربرخالف 

گذاشت، نه حقوق بشر را  ین خودش احترام ميشناخت، نه به قوانیت ميه رسمرا ب یالمللنيب
ده" و یگند یدارهین داستانها به "سرمای ل. اي ن قبیگر از ایز ديچ چيكرد و نه هیت میرعا

در "دمکراسی لق داشت. لذا ند، تع" داشتیصور یكه "دمكراس" غرب ی تيالسیامپر ی"كشورها
و محافظت نشده  یطوالن یتوانستند از مرزهايم یتنها كسان" عيار شورویایی مواقعی و تما

ان ید دو جریيكه مورد تأو آنجا پناهنده شوند كنند نجات جان خود استفاده  یبرا یران و شورویا
روی،  مونيستهای ایرانی در شومهم این سرگذشت غمبار کاز نکات  ت باشند.یا اكثریحزب توده 

ی است که به کمپ لنکران راه یافته بودند. این پناهندگان از نظر صحنه اخراج چند تن از پناهندگان
"جناح کشتگر" بودند که گویا  از سازمان اکثریت بنام  علق به یک جریان انشعابیتشکيالتی مت

بعنوان پناهنده   ت یا حزب تودهسازمان اکثری  نظرليرغم براساس دلرحمی مرزبانان شوروی و ع 
اینان به جمهوری اسالمی   آید،می دیگر ،سياستشتيبان را پذیرفته شده بودند. وقتی که ک

خراج این بخت برگشتگان به سوی  ان، نه امر ادر کمپ لنکر ساکنين وقتشوند، می  بازگردانده
شوند که  هيم میی متعرض کسی بنام ابرابلکه جملگ ،سرنوشتی مبهم در مام ميهن اسالمی

  راد را با خود به شوروی آورده بود.  این اف
  

یکی از دو نفر   در ميان مهاجرین مقيم باکو دو نفر از سازمان فدائيان خلق شاخه اقليت هم بود.
اش بود و هردم ميتوانست  که وقتی دل به آب زده بود و آب رودخانه مرزی تا سينهکرد ی عریف مت

ی آب  از ساحل آنسوبلد بودند،  مرزبانی شوروی که درس خود را  مورانمرگ او را دریابد، مأ  خطر
  پرسيدند: حزب توده یا اکثریت؟!می

  
رط عقل نيست، بدون دادن  انه شرودخ با اطمينان از اینکه جواب سرراست در ميانه :گفتاو می

ثریتی  ه اکو ن ای شود نه تودهرساند و وقتی که معلوم میل، خود را به آنسوی آب میجواب سوا
  بزرگ جای اینکه مثل بقيه به شهریشود، اما باست، به وی حق ماندن در شوروی داده می

 کاشت و برداشت کلم شود تا بهمنتقل شود، به کالخوزی در روستایی دورافتاده فرستاده می
  مشغول شود.   سوسياليستی

  
ن دو جریان که در  ایی خارج از ها گرفتار سيستم در سيستم بودند، کسانیتیها و اکثرایاگر توده

ی بودند که بودند، در حسرت مزایایزه اقامت در شوروی یافتهنتيجه مرحمت ميزبان اصلی، اجا
  ند.  اعضای دو جریان مزبور از آن برخوردار بود
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  ص داد:ير را تشخیز یشد گروههایم یم شورويت مقیاكثر یروهاين نايدر م
در  که  زمان شاه بودند یاسيان سيصول زندانالا ینان علیا ت:ی سازمان اكثر رهبران

روزمره در   یگروه در صحبتها  نیده بودند. اازبكستان جمع ش یرجمهوتخت یتاشكند، پا
  یشدند. در صحبتهایده ميان" نامرهبربا تسامح "ت در باكو یاكثر یاسين سیان مهاجريم

ا یلمپ (ام. یبردیام ماز تاشكند بنام "المپ" (!) ن و تمسخر هیما گاه با كنا یخودمان
ان ین خدایآن كشور، محل اقامت مهمتر یرياساط یايونان در دنی ن كوه یوس بلندترياولمپ

  ) !ونان بودی
" به  زاگولباوگاه موقت "ارد باكو كه ازموجود در  یالت محلين تشكي مسئول ن:يمسئول
از   زیر، بيش   طبق ليست نها شش نفری ان ايافراد نقل مكان كرده بودند. از مبقيه همراه 

  : ن بودندیش آفرنقبقيه 
سس   ك،ی ق شماره يلبخند، رف یب  و (مرد عبوس سن"ق حي "رف  ك:یق شماره يرف م
  . باكو) ت اليمسئول تشك یكوتاهو دوره  زاگولباا" در یپرولتار یاتورتكیم سخت "دیرژ
ه  كه لبخند را فراموش كرد یگریق شماره دو، مرد ديق اصغر" (رفي "رف ق شماره دو:يرف 

  شد)  یقبل ق ين رفيبود و جانش
    "،یق مهدي "رف ق شماره سه:يرف
كنترل  امر بخصوص در  یسيستم پلي ر" كه در اداره س یق قدي: "رف ق شماره چهاريرف

  . فعال بودرفقا مكاتبات 
ست شش نفره ساكن  ين لیگر عناصر اید" كه بر خالف ديق حمي "رف ق شماره پنج:يرف

  د. به باكو منتقل شده بو نبود و از كمپ لنكران  زاگولبا
 یانان فعال بود، بروشنياره شبكه خبرچناد در یق اكبر". وي"رف ق شماره شش:يرف

انگزار دستگاه ينب" ینسكیاز "دزرژ یعكس یع بود كه ویدچار اوهام شده بود. شا
تا "كا گ ب" نام گرفته بود) در منزل خود یمتعدد، نها یر نامهايي"چكا" (كه با تغ  یمكشآد

شد آثار ید كه گفته ميگردانیم ل خودطور دائمی زیر بغهم ب یی وار زده بود. كتابهایبه د
دن اسم و  به هم ز  ، ر بغل زدن متظاهرانه آنهایاز ز یقصد وو كا گ ب بوده  یمیرهبران قد
خودش، خود   ییايخول يدر عوالم مال یم كه ویه مسائل است. ما معتقد بودون نگیرسم در ا

ا ضد انقالب دوران صدر ید، يسف  یاردها" و ما را در جلد گیكسن یرا در نقش "دزرژ
  د! یدیسم میبلشو

  
م در  نان یشود. ايز نام برده ميشماره دار" ن ین جماعت با عنوان "رفقاین نوشته از ایدر ا

  داشتند. یگری د ین جماعت نزد ما القاب بامسمایخ ایفت. در آنجا و آن تارریباكو بكار نم
م كه يما قصد داشت یشد. زمان ن خاطرات انجامین افراد در زمان نوشتن ایا یشماره گذار

اد یفوق از آنها  یهام و تنها با شمارهی اوريمستعار فوق را هم در نوشته ن یاسام یتح
پولپوت در کامبوج جریان رهبران کمونيستها در رژیم گذاری این سيستم شماره م.يكن
 یک" همان شخص پولپوت بود. در فضایشت و طبق این سيستم، "رفيق شماره دا

بدون اینکه اعالم شده باشد، برای همه مشخص   این نوشته، نقش و درجه "رفقا" موضوع
  کرد. نامرئی تبعيت میای بظاهر بود و همه چيز از یک نظم سربازخانه 

  

  ) 1ماره ل صوتی ش(پایان فای
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نكار را  یكردند، ا یم یلقن فوق را مجاز تيمسئول یبرا یكه چاپلوس یافراد چاپلوسان:
ر شبكه خبر  نان الزاما دیدانستند. ایك (!) خود م یدئولوژیا یا وظيفه ی تیاز هو یبخش

به   یساس تظاهر به وفادارا بر اخود ر یجاسوسان نبودند اما خط و ربط زندگنان و يچ
ن و  ي كودكان مسئول ی اخبار، نگهدار یتابلو  ید. حضور مداوم در پادنكریم ميتنظ یرهبر

و   زاگولبادر  تیكتاب اكثر یب ی به كتابخانه ین دائم، سر زدزاگولباسرگرم كردن آنان در 
آور خفت نهایتو در كطرفه یگر انواع رابطه یو د یهمانين به ميكجانبه مسئولیوت دع، باكو

نشان دهنده خصوع و خشوع آنها  ن،يند مسئولیوشاخ با آنان و طرح سوآالت احمقانه
  كارها بود.  نوع ن یاز اداد، یكه دست م یدر هر فرصت  بود ه عالمنسبت به قبل

  
مشابه در   ین يمتفاوت از خبرچ یخود را كار ی رفقا ناياز م ینيكه خبرچ یافراد پادوها:

نان یكردند. ایم یتلق یفه انقالبي ك وظیران و یا یاسالم یجمهور ه وشا یزندانها
ت" و بخصوص قبل از افشا  یاكثر یس ي پلم یبودند كه در دوران سرپا بودن "رژ ییپادوها

و  یدوران افول طوالن ن پادوها دوران اوج كوتاه ویار فعال بودند. ايدن خودشان بسش
ق شماره ين پادوها متعلق به حسن، رفیشتريبن و یداشتند. فعالتر یزيسرانجام غم انگ

ن  ياولند مورد از كه به دنبال چ ینان دوبار تمام شد، ابتدا وقتیخ مصرف ایرتا ك بود.ی
زبل  یار پادوهايكرد و چه بسین در مورد هركس فرق مید كه اات خودشان لو رفتنيعمل

 یات. افول دو مرحلهیرم وحشت اكثیان رژی گز افشا نشدند و بار دوم همزمان با پاكه هر
 یپادوها چون  نانی از ا یقرار داده بود. برخ یت دشواريموقع در آنها را ،ستاره بخت پادوها

بود و  یميكه كارشان ت  ك)یق شماره يفق حسن (ريرف و عمدتا همشهریان یاختصاص
  داقلهم از ح یپادوئ یران كاریبعداز پادند. حال یکدیگر را کرده بودردوران پادوئی رعایت 

زوله شدند. یاز دو سو ا تنی چند نيزاما د.  ان خودشان برخوردار بودنيدر م یروابط اجتماع
بودند.  ینيه خبرچستگاان ديكه قربان یكسان ی از سو مو هن سابق اربابا ی هم از سو

ت و قبل از از سكه افتادن شغل  یت انجام مأمورن نكته در مورد پادوها، در مدیجالبتر
ت پست خودشان يوقعت كار خود و ميز و توهم آلود از اهميآمشت مبالغهفشان، بردایناشر
م یدن رژينهاست كه خودشان بعداز از هم پاشیاز ا ین ادعا بر اساس اعترافات برخیبود. ا

از  یت و سرخوردگیوحشت اكثر
ما   شان در حضوریزشت قبل یكارها

ن قوم بنام  یاز ا یكیوردند. برزبان آ
با  یوسف" در حالت مستی"

ان در حال طلب یگر یچشمان
اعتراف   یزم بخشش، به ماشاهللا ر

كل یكنسرت مادیدن  :كرده است كه
  یاز سو  را باكو ن ویزیجكسون از تلو

به   یارتداد و  بعنوان نشانه ماشاهللا
در   مقامات گزارش كرده بوده است!

 یبرا یادیكه موارد ز  ییاصل از آنجا
ن پادوها از نظر ینبود، ا یسی ه نويخف

قه بوده و گاه  يدا كردن سوژه در مضيپ
- یم یاش پا افتاده و احمقانهي، دست به گزارش مسائل پیو كساد كودشكستن ر یبرا

  زدند.
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 یدانشگاه یها ط يدر مح ینژاد یاحمد  یات سالهايجرببا توجه به ت ستاره دارها:

در باكو را   ینيو خبرچ یچاپلوس كه ید. كسانيا "ستاره دارها" نامان گروهی رو تيمران، یا
-یران نمیم ایدو رژ یا زندانهای یران اسالمیر اها دنكاریمشابه ا یهامتفاوت از نمونه

ر نظارت و در یشده و ز  یشناسائ دقت  ن بهي مسئول یاز سو زاگولبانان در همان یدند. اید
به اطاق   یو كتب یكه از درون آنها اخبار شفاه ییها. خانهبودند ید دائمیمعرض تهد

ق  يشدند. "رفیاه ميست سين لیشد، وارد ایت وارد نمیت اكثرينرل دستگاه امكنت
مثل  ب اول انقال یسخنرانآن  یكه ط زاگولبار د دخو یهایاز سخنران یكیك" در یشماره 

ثواب اعالم   یرا مباح و حت یامام راحل، جاسوس
ون" نام برد.  يها بعنوان "فراكسن جمعیااز  كرد،يم
ز در آن سالها يدار نستاره  ترعباكه  روشن است (

چنانچه اشاره شد،  یامگذارن نیشد و ایماستفاده ن
ران وام گرفته  یا درر ياخ یسالها  یاسيات سياز ادب

  ) شده است

  
توانسته بودند  یكه بنوع یكسان  نان:يه نشيحاش

ت  يار بمانند. موفقبه كنفوق  یهایم بندياز تقس
بود كه   یطشرائ ازمنديهمه ممكن نبود و ن ینكار برایا

ن بود كه فرد ی ه ان مسئلیهمه حائز آن نبودند. مهمتر
 زارشو گ ینيخبرچ ین براي مسئول یدر مقابل تقاضا

خود   یبرا یامن ی هيرد و بتواند حاشيقرار نگ یسینو
گران را داشته باشد. توجه به  یخود و د یهوا یدا كند كه بتواند بدون جلب توجه كسيپ

با  یرهاكاد نان ازیاز ا ی. برخار مهم استيخت جو آن زمان بسناش ین گروه برایعمكرد ا
از آنها   یكیخود را نشان دادند.  ینت انسايت سالمت و شخصیت بودند و نهایتجربه اكثر

ه وارد باكو  يرتر از بقیكه د یقا بهروز حیم نروژ)  ي(امروز مقبود بنام احمد فرحناز  یاادهخانو
  یم وحشت دخالتیت، در اداره رژی الت اكثرير تشكرغم حضور ديعل نان یاشده بود، 

آنان   ت طبعمناعت و يشخص ینه سالمتل افراد كه نشاين قبیا ینيه نشي. حاشندشتندا
اد یز م، هرچند تعدادشانیاورياد نياز آنان ب یادیز یامروز نامها بود، باعث شده است كه ما

نكه  یصرفنظر از ا ،ادها بمانندیشتر در ينان و سوژه سازان بیاست كه نقش آفر یيبود. طبع 
  مثبت بوده باشند.ا ی یمزبور منف ینقشها

  
راز يبه غ ییاست معدود افراد متعلق به سازمانها یوركه اشاره به وجود آنها ضر یگریگروه د

تگر"،  از طرفداران گروه موسوم به "كش یتعداد نان در باكو عبارت ازیت است. ایحزب توده و اكثر
  گر بودند.  یدو نفر د یكیت و يچند طرفدار اقل

  
  از ما یينتروارد شوروی شدیم و کسانی با سنين پا 23تا  20در سنين  اطراتما نویسندگان این خ

  سال هم واقعا اندک بودند.  40افراد باالی  درواقع کم نبود. ميان مهاجرین مقيم باکودر 
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  زده در مهاجرت ی دئولوژیا یسازمانها یماهايكروكليم
  

  میك رژير دمكراتيت غيما ماهاند. اهران به چهارگوشه جهان پراكنده شدیاز ا یاسين سیجرمها
ن،  ياق صدام حسعرا ی یستي، افغانستان كمونیستيكمون یشرق ی، اروپایی چون شورویها

و  یرانیا یاسيس یسازمانها یار رهبريدر اختحق و حقوق   یب یین را همچون اسرایكه مهاجر
  یمهایرژ مچهيور ن داشتند به ظهیخود نگه م یاطالعات یهانترل سازمانق آنها در كیاز طر

 التن حیمجاهد "اشرف" سابق ن همچون شهركرم آ ن فویترانجاميد كه در كنكرتمی یكتاتورید
در درون   یكیزيف یگر بدون مرزهایدداشت و در موارد  را یاسيس-کیدئولوژیا-یك پادگان نظامی

  یرهاكشو  ن درياز محكوم یمثل تعداد " بودیهروندانشكل از "شدر عمل متزبان اما يجامعه م
ك"  يو هم  با استفاده از "پابند الكترونند كنیم یان مردمان آزاد زندگي، كه هم در م یمدرن غرب

ك "شهروند" ین يب  یابان باكو فرقيخا یتحت كنترل مقامات زندان هستند. بعنوان مثال در مترو 
ن  ینبود. اما حقوق ا یك شهروند شورویت و یاكثر

-ید میتهد آنها را تيو امن یكه زندگ یدو و خطرات
 "تیثراك ی"کولون  كرد بشدت متفاوت بود. شهروند

  ،ن يك خبرچی ا دو سطر ازی" ك "ظنیتنها براساس 
 ی و هر جا یبريس یها اردوگاه ران،یااز توانست يم

الت  يتحص یا حتیخوانده باشد  یميك و شیزينكه فیا برعكس بدون ایاورد.  يدربی سر گرید بدتر
اشد بلد ب یك جمله روسینكه یبشود و بدون ا یانشكده پزشكد وارد دداشته باش یرستانيدب
رون آمده يب ییپودر لباسشو یكه از قوط یازهیرا مثل جا "یات روسيدر رشته "زبان و ادب یولقب

  افت كند! ید، درباش
  یها و اردوگاههاید تنها با زندان نازیماها شايوكلركين می کارآمد بودن آن در ا زانيشدت كنترل و م

ستم كنترل است و ين سآمد بودزان کاريد صحبت از ميسه باشد. توجه كن یقابل مقا یرومرگ شو
نسك  يم حزب توده در میا رژیكو ت در بایم اكثریان رژيبا قربان یچ تناسبيان هيالم آن قرباناال رنج و آ

ثر  ت باال بودنينداشته است.  واقع   ت ویثراكك یدئولوژیا یمهایستم كنترل رژيبودن سدرجه م
  دارد:  یل متعددیحزب توده دال

ا ی"شهروندان"  از یو واف یتعداد كافماها يكروكلين میدر ا . 1
و  ینيدر خبرچ یقباحت ینه تنها به لحاظ اخالق ، نينساك

 ینند، بلكه آنرا الزم و كار يبیخود نم ی رفقا لو دادن
  ند.دانیم یانقالب

ان گمنام نان و سربازيتعداد خبرچ ، امل فوقوجه ع يدر نت . 2
و   كیبه  كی یك حتیك به ی انينسبت به قربان یامام زمان

ساواك شاه را   یا اگر اعضام  باشد. كیچهار به  یحت
  8000، "یهزار ساواك 8"كتاب براساس رقم ادعا شده در 

  1350ن فعال شاه در دهه يم و تعداد مخالفينفر فرض كن
نفر  62هر  یم به ازا یرينفر بگ ميليون م يرا ن یمسش

  یمثل کولون  رد نظمور یمهایم داشت. در رژيواهخ یك ساواكیم شاه یعال رژف مخالف
ر یز نفر 5ممكن است  ،ینفر اهال 300با  یباکو و تاشکند، در جمع ای زاگولبات در یاکثر
آماده  ینفر از اهال 20  یو حت 10، 5 باشند و در مقابل یو حزب ی ن مقامات سازمانيبذره

ره ک مظنون در محاصیهر  یعنی باشند. خود یرفقا یر پایز در ابوندن صيو مال ینيخبرچ
  فوق.  تر از مثال بار باال 240 ینفر. تراکم 4چشم و گوش 
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ید شوند، کسانی بودن که بادار" ناميده میهقربانيان، که در ادبيات مجاهدینی "مسئل

از وی  ی اردمسئلهعمل یا حتی حرف (!) مورد از  شدند تا کوچکترینمیشب و روز پایيده 
 به دست مقامات برسد.  

ساواك    یسو  یسو توانند ازيمثال فوق هم همه نم اشاره در نفر مورد شصت و دو . 3
ن  یرانداختن اي ت گيكه مسئول یاواكسك نفر  یدر عمل آن  یعنی شده باشند.  یشناسائ

. در  رديل بگر كنتر یرا ز یهزاران نفر از اهال یستیباده دارد، م را برعهینفر مخالف رژ 62
شوند و ینم ی كه حاضر به چاپلوس یرناص، عو باکو زاگولباا ینوع اردوگاه اشرف  یمهایرژ
مورد  ین جانفشانيول م به مسئیم و تكريا در تعظیسند ینویخود گزارش نم یه رفقايعل

ساواك اصل كار همان  یشوند. اگر براي م یعا شناسائیدهند، سریانتظار را به خرج نم
ان  يقربان یمورد بحث، شناسائ یماهايكروكلير مخالف است، در ميغ لف ازخام یشناسائ

"مدرك" از   یسان در اصل، جمع آوریه نوي د و كار خفدار ن رايمسئول ین دردسر برایتركم
ك یه نزددوستانه و تحت نظر داشتن سوژه از فاصل یمحفل یكت در صحبتهاشرق یطر

 است.
كنند. ینم یا هتل در كنار  هم زندگیانه ك خیدر باال  یدر مثالها ینفر فرض شصت و دو . 4

-یم یزندگ یو محالت مسكونهرها از ش یاز در نقاط پراكندهين ییايجغراف آنها از نظر
  یستینكه بای ا عالوه بردن به مقصود، ي رس یبرا یكساوا ك نفری در عمل آن  یعنیكنند. 

ار  يخود مناطق بس ینفركینترل ن حال مجبور است با چتر كينترل كند، در عنفر را كهزاران 
نسك همه  يدر م  مثال مورد نظر ما یمهایكه در رژ یرا هم پوشش دهد. در صورت یبزرگ
ك ساختمان بوده (ساختمان یم يها مقگر پادو ینان، چاپلوسان و ديان به همراه خبرچيقربان

سه   همه در زاگولباو در  ردندكيم یك پادگان زندگیدر  نیدر عراق مجاهد .)4شماره 
" در تیاکثر یکولون اناز "شهروند ینطور در باكو بخش بزرگيتمان بغل هم و همساخ

  متمركز بودند.  " یاحمدل یدر محله "كؤهنه گونشل 50ساختمان شماره 
م  یك رژیه يبر عل یاسيت سيشه فعالیكه جذب اند یاز روز اول یسايك فعال سی . 5

  ند:يبیم  یذهن یشود، در دوجهت آمادگیم یكتاتورید
آن كه شامل   یاز سو یذائیات ايسركوب دشمن و انتظار هر نوع عمل یروينفرت از نالف: 
 شود.  يمرگ م یو حت ، شكنجه یريدستگ

دوستان همرزم و  رایكردن ب یب: فداكار
دن از ید یود گذشتگفكر و متقابال از خ هم

  آنها. 
در  یست حتيدآلیا یاسيچ فعال سيه

  یتخود، ح ی ن حاالت روحیترنانهيبدب
ده شدن و مورد سوء  یيپا یال فرضاحتم

تان همفكر وسد  یظن واقع شدن از سو
  دهد.یخود را به خود راه نم

  
ن در  ینسك و مجاهديه در ما حزب تودیآن در باكو  یتیاز نوع اكثر ییمهایكرو رژيمدر 

و   ت تلخيان جانكاه است واقعيقربان یبودند، آنچه براعراق برپا كرده  که در رفقرارگاه اش
ك یك فرد مخالف با یاست. قانه يد و نارفیهيأت جد وز دررید یدن رفقایابل هضم درقيغ
رد. اما  ت آن نداي در مورد ماه یتوهم ،س دشمنين لحظه تماس با پلياولاز  یسيم پلیرژ
در مورد تو   یگریرفتار د و حال، یق خود حساب كرده بوديرف یكه زمان یكسان دنید
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آورتر رنج تر و تلخ یست و چه بسا از شكنجه جسمانب آور ار منتظره و عذايدارند، غ
  .است

شود و  يم یكامل كلمه معرف  یتر به معنيتوتال بعنوان تنها جامعه یمعموال جامعه شورو . 6
ا ی) سابق ك آلمان"يدمكرات ید، "جمهوري(ببخش یمحور آلمان شرق یم اشتازیرژ یحت

حزب در  ین تعداد اعضایود ابا وج .دیآیده بحساب نمین پدینمونه كامل ا  یكره شمال
مورد   یکولون ی هامیدر رژ بود. اما یدرصد كل اهال 6ر از ج خود كمتتر، در اويم توتالین رژیا

ن، بال استثناء عبارت از  يساكنهمه  یعنید بود ص درك به صد ین رقم   نزدیا ، اشاره
 ن بودند.یمجاهدو   ت، حزب توده یاكثرت اليتشك یاعضا

و  "ران امروزیا"بمدت دو روز در سایتهای  "بخش اول"مطلب تحت عنوان از این (بخش فوق 
بر سازمان موسوم به اکثریت که اخيرا نام جدیدی هم  گروه فشار منتشر شد. "ایران گلوبال"

بر مسئولين دو سایت فوق فشار   ،ام قوابا تماند، از ساعات اوليه نشر مطلب، روی خود نهاده
اوليه تسليم  این سایتها هم بعداز مقاومتهای متاسفانه د. ه حذف مطلب بکننآوردند که اقدام ب

  این فشار شدند.) 
  

    *   * *  
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  مشابه یهات در باكو با نمونهیم اكثریسه رژیمقا

  
ت موجود  یاكثر یاتوري نيم میژبا ر یكه همزمان و مواز یتر شورويم توتالی اره شده كه رژال اشدر با

م  یرژچند  سه بایما بود. اما در مقا خود یز دولت رفقاتر ایو انسان تركيبود صد بار دمكرات
الت ي(مسئول تشك " ی م "موسوین خلق در عراق، رژیهدف" مجام "اشریگر چون رژید یاتورينيم

حزب و  تیم  اكثریكند و رژت در تاشیاكثر یم رهبرير كنترل مستقیم  زینسك، رژ يدر متوده) حزب 
  یهاانه پادوت وفاداري به فعال یم متكیم، رژیم و دارياشتكه ما خبر د ییجاتوده در افغانستان، تا 

ل  ن مسئله در وهله اویا یه بوده است. علت اصليتر از بق تحمل ت در باكو قابلین اكثريخبرچ
ت در یم اكثریران ساكن تابع رژياساز  یت بزرگیبودن اكثر یجانیجان و آذربایآذربا  یط جمهوريمح

كرد.  یفراهم م نین دسته از مهاجریا یبرا یدان مانور مناسبيكامل م یك فرهنگ آنجا بود. اشترا
بوده  آنها در سطح شهر باكو  ینسب ین در باكو و پراكندگیر مهاجرتشيد تعداد بیگر شایعلت د

تنها    یدر جلو یدولت  یتيمأموران امنك ساختمان با ینسك كه همه در يال با مباشد كه بعنوان مث
ت  یم اكثریر از رژكه بمراتب بهت یمیداشت.  تنها رژ یاوت اساسكردند، تفیم یدگزن یدر  ورود

ن بود كه  یا دین فرق مهم شایا یل احتمالين شهر بود. دلیم حزب توده در ایدر باكو بود همانا رژ
را شاهد بودند و از   ینيوحشت استال یاجان خودشان سالهیحزب توده در آذربا ین محليمسئول

 یانانهيبواقع یدهایت خود، ديو داشتن توهم در مورد موقع  یستیریكار یاهايخوليالابتالء به م
  داشتند. 

 
 شگرفاستعداد 

ر، استعداد شگرف انسان در يچشمگ کتهک نیاند،  خواندهرا ن خاطرات یکه تاکنون ا  یکسان یبرا
  یپس بازسازجامعه و س یان روشنفکريمدع ی از انقالب از سو آمدهم بریرژ یُکش یرش آزادیپذ

  یستياليهن سوسي نقاط مام م یقصدر ا یاسالم  یمشابه جمهور  ی اتورينيجامعه م نیچند
ن  ین اما از نوشت  ار به مقصودين مطلب، بسی از دوستان خواننده ا یاريداشت بسبرن یاست. ا

  ک است. یخاطرات نزد
  
  

  مرزتحول بزرگ با عبور از  
،  1360در سال  یاسيس  یهار كشتاریگشت ناپذانقالب تا شروع بر یروزيپ پس از ورهدر  د یحت

از منابع  ین ماليتوده كه امكان تأم برخوردار نبودند. بجز حزب یت علنين فعالچپ از امكا یروهاين
 یدولت شورو یجان و منابع مالیفرقه دمكرات آذربا یاعضا  یاز سو یان طوالنيجمع شده سال

  یخود متك یالتيرتشكيوادران غع خود و هيدنه وست تنها بر امكانات بیبرخوردار بود، سازمان اكثر
چ توقع و  يالت هين حلقه تشكیآخر ود.ن بیياز باال به پا ،التيدر هرم تشك یتگبود. جهت وابس

 ینه زندگیسازمان هز ینداشت و رهبر یو ماد یانسانامكانات از نظر  یريامكان كمك گ
  كرد.يافت میز از بدنه سازمان دريخود را ن یشخص

شد  ی گذاشته م یار رهبريبدنه سازمان در اخت یران، از سو یكه در ا یاناتامكست يل
  ف شود: یر ردیتواند به شرح زيز مين

ی  همه در در شبانه روز و  ساعت 18توانست يرو مين نیافراد معتقد، ا  یكار از سو یروين . 1
 سال باشد.  یروزها

  یم براه امكانات الزيكلذ و كاغ یامكانات چاپ و دپو یجلسه، اختفا ییبرپا یامكان بر . 2
 ی.و مخف یمه مخفيط نیدر شرا یالتيكت تشيفعال

 ی كمك مال . 3
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 است:  یاسيزه سارمب  از یجزئ ریز یكمكها
 یتاليات تشكيات و ادبیع نشریگ توزشبكه بزر . 4
 یالتيهرم تشك یا به باالآنها و ارسال آنه یخبر از جامعه، دسته بند یشبكه جمع آور . 5
  ی اجتماعروابط  در متن یغ شفاهيشبكه تبل . 6

  
  ین امكانات فوق ميتأم یابر التي تشك ی است كه بدنه ییز بهاير نیموارد ز

  كرد: يخت مپردا یستیبا
 

 بقه عمر یه خود و خانواده برا رفاجه يو در نت یو شغل یلياز دست دادن امكانات تحص . 7
 كانیواده و نزدانخ یبقه اعضا یجاد خطر برایا . 8
  د، زندان، شكنجه، اعداميتبع . 9

  
. مقام  یرور خود به خاك شوسازمان، با عبو ین مناسبات وارونه شد: رهبری بور از مرز، اع با

ك  ین تنها یابدست آورد.  ی سازمانرا در مورد سرنوشت اعضا یگ/زندگحكم مردادن  یخداوند
 یچند ماهه در اردوگاهها یال زندگشده و به دنب یكه وارد شورو ی كسان یشروع بود. حت

  یبه هم زدن نان نداشتند كه جواز ورود آنها در چشمياطم شده بودند، ساکن ی، در شهرهاموقت
افت  یحزب توده را در-تیاكثر یكه جواز ورود رهبر یافتاد و كسان ن اتفاق بارهای باطل نشود. ا

ارات  ياز اخت یست منتخبيل شدند.پورت یران د یشهرها به ا یكرده بودند، از اردوگاهها و حتن
  ف كرد:یر ردیان به شرح زتويان را میجر  دون یا یشمار رهبريب
  

 یاسيبعنوان پناهنده س یوجواز ورود به شور . 1
علوم نبود و  ها مپورت ین دیران" بودن مقصد ایران (در آن سالها "ایبه ا یشوروپورت از یحكم د . 2

همان  یم و تصور عموم يان داشتپورت شدگیاز سرنوشت د ی وحشتناكتر یما گمانها
 معروف بود)  یبريس

وان "مشكوك" و  عنب یتيق سپردن افراد به مقامات امنیاز طر ی گحكم مرگ و زند ورصد . 3
گرفتار پنجه   یاطياحت یب یكه براثر نوع یات افرادكس نجا برعی" ی"عنصر ضد شورو

 شدند. یم یو قانون یتيات امنمقام
 و افغانستان  یشورو یها و شهرهایهورجمن ياز نقل و انتقال افراد بيامت . 4
 یزمراكز كارآمو یدون كنكور به دانشگاهها و حتورود ب ینامه برا یدادن معرف . 5
  یرا داشتند، برا ی شورواز ایران به مقصد خروج كه قصد  یبه كسان و اطالعاتدادن خبر  . 6

مرفه  یدگزنك ی  یتوانست به معنين خبر می ران. ایاز ا یمتيق یاي شن پول و اهمراه بردبه 
 باشد. یاقامت در شورو یسالها ی در همه

 ران و برعكسیبه ا یشخص  یمه هانقل و انتقال نا . 7
ل مدرسه  ياز قب  یدئولوژیمات ايتعل یدن دوره هايگذران ین شده برايدست چارسال افراد  . 8

 در مسكو: "پارت اشكوال"  یحزب
   یانتقال آنها به شورو یداخل براتشکيالت  ن كردن افراديدست چ . 9

استفاده  یبرا یغرب یورهالوكس ساخت كش یزندگ ینقل و انتقال پول و كاالها . 10
 .یاز اروپا به شورو  یشخص

تحت  یغرب یو اروپا یشرق یپاروا یكشورها مثل یسفر خارج ین ماليه و تأمدادن اجاز . 11
 ی مانو ساز یحزب یتهای عنوان مأمور
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 بان و ترجمهس زل كالياز قب  یآموزش یشركت در برنامه ها یافراد برا یمعرف . 12
حزب و  یت رهبريياستفاده ال یابر ی عه شورور جامكه د یازات متعددياستفاده از امت . 13

"، مدارس نمونه و مراكز  یمركز هتي"كم یل فروشگاههاي گرفته شده بود از قبدولت در نظر 
گرفت و به  يت و حزب توده قرارمیاكثر  یار خود رهبريدر اخت ن امكانات بندرتی. (ایحیتفر

 رد.  يده قرار گه" مورد استفايع و تنبيستم "تطمي نبود كه در س ینازيم
مارستانها و  يدر ب  یا معالجه طبیبهتر  ی افتن شغلهای یق وساطت برایعمال نفوذ از طرا . 14

  "خواص" که تعداد و تنوع آنها زیاد بود. یكهاينيلك
  

 است: یحزب یتهاير مربوط به فعالیزدو مورد 
 به داخل كشور  یالتيتشك یتهایمورانجام مأ یارسال افراد برا . 15
شكند ت در تای ل شركت در پلنوم اكثريمهم از قب یتاليتشك ینشستها یانتخاب افراد برا . 16

  1365سال  در
  

الت با  يتشکخواه ناخواه بدنه   یگیافتاد، همسا یر از مرز اتفاق ما عبوکه ب یگریاتفاق مهم د
ینبار آشنایی با "رفقا" نه  ه به چهره بود. ارابطه مستقيم چهرک یالت در ي ن و رهبران تشکيمسئول
شروع یک آشنایی های مندرج در نشریات سازمانی، بلکه  رح حالیق قصص شفاهی و شاز طر

" بود  تر شدن شناخت از "مسئوليناالصول به بهای واقعیعلی ،پروسهاین دست اول بود. نتيجه 
وليه با "من واقعی  تصورات ام تطابق و در این پروسه معموال احساس ناخوشایندی از عد

زی ناخوشایند از جنس یأس ناشی از دیدن گرفت. چيشکل می مسئولين" در متن زندگی
  يت جامعه آرمانی شوروی. واقع

  
  طمشرونامشروط و 
آن در درون   معكوسی   طهاب رهم كشور و  ه در داخلالت به بدنيتشك یرهبر یهم وابستگ

عدم  یسه هستند. حالت وسطیدر غرب قابل مقا یت متعادل تر زندگي، هردو با وضعیشورو
ك از دو نوع  یرد خاص هرتواند روشنگر موا ي. میك غربيدموكرات یشورهاگر در ك یكدیبه  یوابستگ
ور، بدنه  ن نكته مهم بود كه داخل كش یالبته در ا ی. فرق اصلفوق باشد مشروح در یوابستگ

كرد اما در درون ينم یچ شرط يوط به هالت را مشريتشك یرهبر قبالخود در  یالت، فداكاريتشك
بود  ییاو گاه پرداخت به یالت مستلزم حرف شنويتشك یامه مرحمت رهبراد، یجامعه شورو

  ت آن نبود. شه حاضر به پرداخيو هم یكه هركس
 

كه جان خود را   یراز كسانيشد. به غینثار م یرهبر  یامكانات دسته اول بصورت نامشروط به پا
  یدر پا نده خود رایو آ یاز آنها كه زندگ یاري ند، بسیتوانند سخن بگويگر نمیاز دست دادند و د

ار  يز در اختينار امكانات مذكور در فوق را يبس یهایختمعتقدات خود نثار كرده و با تحمل س
  یا كادرهای یرهبر یمده و چه بسا با اعضاكشور آ خارج ازبه كه  ییآنها یقرار دادند، حت یرهبر

ن یاشتند. حال ان رهبران نگذیهم سر ا یه شدند، هرگز منتیهمسا یاسيس یسازمانها
بصورت   داز درآمد خو  یبخش مثل پرداخت،کم نبوددندنثار كرده بو یرهبر یكه آنها در پا یمكاناتا

ن خود را در زندانها یريكه جان ش ییراز آنهايبزرگتر. به غ یهایا فداكاریت یا حق عضوی یكمك مال
م  یا رهبران قدو امكان ارتباط بان زندان و شكنجه به خارج از كشور آمدند يقربانز ا یاريباختند، بس

ان ين قربانیدهد، ایم ما اجازه  یره آگاهیكه  دا یی. تاجااشتندرا د یاسيس ید سازمانهایو جد
ان  ياند تا چه رسد به شرح بههم با رهبران خود نگرفت تماس در حد مكالمه ساده یحتدر آنجا 

  یانقالب، آرزو بعداز یسالها یخله دایك جمله در نشری. به قول یو دربدر جه و زندانرنج شكن
مشابه با از   یفداكار با هم یخانه كند مژگان را" وقتيروب در م اكن بود كه "خیالت ايبدنه تشك
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 یسر كس یگر منتیشد، دین كار میفق به اموت يحيصدر مس یشهدا یها یجان گذشتگ
ا  یا و ا در نتجه آنهی( هاین فداكاریاز ا ین رنج جانكاه ناشیمان با اهمز اگر یگذاشت. حتینم

  نگذاشتند. یكسی برزدند، منتدنظر در اعتقادات خود یهردو) به تجد
  

الت  يار بدنه تشكيختدر ا  یرهبر یاز سو یاقامت در شورو یكه در سالها یه امكاناتدر عوض هم
ع،  يستم تطميك سیر چهارچوب شده و د  ، محاسبهیكروسكوپيشد، با دقت میگذاشته م

و ورود به در بد افراد یالتيتشك یت و وابستگید هویيد. از تأبو یه دائميتنبو ق ید، تشویتهد
ت فوق بود  آنها، همه تابع محاسبا  یع نوبتیه و توزینشر تااطو  یهدارنگت ي تا دادن مسئول  یشورو
گر نعمت محاسبه یت همچون ولیراكث یبود. رهبر  یمورد سو استفاده رهبر یرحميو با ب
  د.يبخشینم یهللا به كس یض رضارا مح  یزيچ چيه هكرد كیعمل م یسيخس

 
  م! ي دهيان نمما امك د زنده:يشه

ان هرآنچه  يب یان براي ب ی از نبود آزاد یاريم. بسينداشت یواحد یوگرافيب  روشن است كه همه ما
ن وجود  یشه قابل انتظار بود. با اياطان هم هميتاح یا بیخبران یخواستند، باخبر بودند. وجود بيم
نداشته   یتوانست عواقبيم ،یشدیم یاطياحت یك فقره بیو دچار  یوف نبودنكار معریر به ااگ

رقه دمكرات،  اوش سر زد. در دفتر فيبنام س یفرد یها از سویاطياحت  ین بیاز ا یكیباشد. 
در مورد حقوق و   یاوش از ويد. سركيخ صحبت میك نفر متخصص تاریبود.  ینرانمراسم سخ

  یستگچوجه وابياوش به هيهمه هاج و واج ماندند. س د.يپرس یوروام ش ن نظیف منتقديتكل
  بود.   یورزش رزم یهااز رشته یكیك ورزشكار در یا یوك به مرام نداشت و گیدئولوژیق ايعم

خود  یك پایدوم  یاز قرار معلوم در جنگ جهانن كه سخنرا
 یخود، با صراحت ب یدادن پا اده بود، با نشانرا از دست د

چ  يدن به هيگفت كه امكان نفس كش ی الفافه یبو  هسابق
  شود! یه نمداد یمخالف

دن ممتد از  با كف ز جان شد ويهمه سالن غرق در ه 
ه  ق بشر داشتكه از حقو یفیت كرد. هر تعریسخنران حما

ر دوران  ا پس از آن د یش يخ پیم، در آن سالن و هر تاريباش
  ز بتوان آنرانزد كه امرو یسخن ی، كسیت ما در شورواقام
نبود    ر كرد. همه ما ازيقائل شدن به حقوق بشر تعببه 
كه تنها   یتخاباتن انبود یست و قالبيبجز حزب كمون یحزب
 100ب یو مردم قر هر پست، برگزار شده ید برایك كاندیبا 

ندگان ین درصد به نمايصد درصد در آن شركت و با هم
اوش يل سواز نوع سل ا اك سویغ از یم، اما دریدادند، باخبر بوديم یست رأيمنتسب حزب كمون

  !یصدر محافل خصو یحت
  

م یمحل اقامت ما كه شهروند نبود ینهااط انتخابات به ساختمان انتخابات كاركنان بسیاز ا یكیدر 
هم كه ما در نداشتن   یوقت شدند.یدادن ما م یم مراجعه كردن و خواهان رأينداشت یحق رأو 

كه به  نبود  یدیندارد. ترد یرادیگفتند كه ايم یوتتفا یده و ببا خنگفتم يبه آنها م یحق رأ
  د.دن یخندیما از نظام حاكم م یخبريب
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از موضع سازمان راه كارگر  ور کاملطب، که شروع شدت و حزب توده ی ه خط اكثريانتقادات بر عل
مباحثات   یك سرین جزوه از يت، دومیهمان دوران اعالم موجود  بود. سازمان راه كارگر در

سم، يالیال امپريسم و تز سوسيونیزیبرابر رو ردتحت نام " یاصفحه 90ك كتابچه یك را در یژدئولویا
مبارزه   یش بسو ين مجموعه "پیا یوم، نشر راه كارگر" نام عم2راه كارگر،  یاز سلسله بحثها

" در یدن از "اشتباهاتن جزوه، با نام بری" بود. راه كارگر در ایش كارگرك با انحرافات جنبیدئولوژیا
دوم مبارزه با   كرده و اعالم كرده بود كه "دور یزبندمر سم"يل با "خروشچفيصن به تفيدوره استال

حزب توده، در   ین جهت رهبری ز شده است. از اغاآ یستيسم" از زمان انحرافات خروشچفيونیزیرو
ا سم داشت. اما ميني با استال ی، مرز روشنیست شورويحزب كمون یرسم  یوژدئول یت از ايتبع

  یت شوروه داشتن با مقامایزاو یعمل و امكان جزئ یها از آزادیتید و بخصوص ما اكثرینسل جد
(و مسلما نازل) جهت رد  یت تكراریغاروزمره و گاه ب یان صحبتهايحزب توده، در م  یو رهبر

  م. یكرديده مستفاسم ايونیزیسم و رويخروشچف
  

امت ما در بود که نتيجه اق شاید تقصير ریشه جهان سومی ما
با سوسياليسم واقعا  کعبه سوسياليسم و آشنایی دست اول

حقوق بشر نشد. بلکه  ونيسم از موضع موجود، موجب نقد کم
های دست بریم تا تجربهوافری بکار ابتدا سعی  بسياری از ما

را در البراتوار فکری راه کارگر اول خود از بهشت کمونيسم 
ه تالش برای رد جمهوری  ز کنيم! کاری شبيتالينيست آنالياس

ستگاه فکری طالبان! آنچه موجب خلط  اسالمی با توسل به د
شد و ذهن کودکانه ما قادر به فهم آن نبود، مخالفت  میمبحث 

ارگر استالينيست با رژیم والیت فقيه و حمایت جریانات  راه ک
ست حزب توده و اکثریت از رژیم اسالمی ایران بود.  خروشچفي

جز مهمترین رفتار عقالنی و انسانی  "خروشچفيسم" چيزی
شویسم و   پایان بولروسی در اعتراف به جنایات بی کمونيسم

در زمانی پایان سياهترین دوره تاریخ شوروی نبود. اما درست 
والیی جمهوری اسالمی و نظام   نظير نظامکه چشمان گشاد ما با حيرت متوجه شباهت بی

یک خود، دست به دامن نگاه  ژدئولوسرگشتگی اید، برای نجات از سوسياليستی شوروی بو
ز روز اول تأسيس خود، یک  گر بودیم که ااستالينيستی جریان راه کار

  ن سياسی مرتبط با جامعه. سکت فکری و عقيدتی بود تا یک جریا
  

كرده و  یزندگ یر اتحاد شورواما رهبران فرقه دمكرات كه سالها د
ست تر ينيگر استالی، دف ماده بودند، برخالي سم را چشينيمزه استال

ت  یرعا، از نظر یدر شورو یدند. به لحاظ زندگبون یشورو یاز رهبر
  یتر" هم رهبران فرقه دمكرات وضع مدرنی"شئون اخالق اسالم

ان ما تازه  ياز م یكه برخ یموارد داشتند. بعنوان مثال در نسبت به ما
عناصر  یخه بريتنب  یات برافرقه دمكر یواردها خواهان مداخله رهبر

شده بودند،  ینه فرمان موسكه مرتكب گناه ششم از گناهان دهگا
  د."یرياند سخت نگت آمدهيگفته بودند كه "از محروم یتفاوت یبا ب
  
  یهایا در كولونی یشوروا در جامعه بزرگتر یشمار  حقوق بشر را برشمرد كه ي ن مواد بی اتوان يم

  رد ران موایم، ایزده بود یو كر ی ه خود را به كورهر قدر هم ك. ما شدندی ما، با خشونت نقض م
م و چنانچه ذكر يت نداشتیاكثر یبا رهبر ین جهات ما فرقیز ام. ایدم و با آنها موافق بودیدیم
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، عقب تر  یم خروشچفیو رژ ینيم استالین رژيزب توده هم به اندازه فرق مابح یشد، از رهبر
م و در مقایسه با جامعه مادر  یك كرباس بودیما حداقل سر وته  ین جهات كلیم. از ایبود

  کردیم.  قوق بشر، حرکت میتر با حنه(شوروی) از موضعی بمراتب بيگا
 

  تفاوتها
با آن   یراين روزها بسياز اول یهم بود كه در همان روزها و حت ی. مواردن همه ماجرا نبودیاما ا

  یهاست ازنمونهيك ل ینجا یت. در اار آمده اسيات بسن خاطرین موارد در متن ایمخالف بودند. ا
  ر برشمرد.یتوان به شرح زيالفت را م مخن یبارز ا

  
ها "عنصر ضد  پورت شدگان از پاسگاهها، كمپها و شهریاعتقاد نداشت كه د یسك . 1

  كرد. یپورتها اعتراض نمیدن یبه ا ی" بوده باشند. اما درست است كه كسیشورو
 

در  ن ماندنيت و حزب توده، در انتخاب ب ینه اكثرو بد ین رهبرير بن مورد اختالف دیمهمتر . 2
چوجه  يان، به هین دو جری ن مورد بدنه ای د. در اغرب بو  نبار بهیا مهاجرت دوباره و ای یوشور
  نداشتند.در غرب باورد  یان زندگیپا یب یبتهايشاخدار در مورد مص یوغهابه در

 
دادن به   یبرا یم كه اطالعاتینبود یتي م و در موقعیودا بيخبر از دنيب ینكه ما نوجوانانیبا ا . 3

سم را يتاليه غرب و كاپيعل بر یجاسوس ی، كسیم اما بطور اصولياشته بداش یكس
ده باشد اما برخالف يچيپ یتوانست كميمسئله م یددانست. در مورد كشور خويحرام نم

مه نبود  د قبول هچوجه موريهب،  یق و هم اطاقياز رف یت، جاسوسیاكثرسازمان  یرهبر
لع بودند و ر خود در همان زمان هم مطنكار شده بودند از قبح کایكه جلب ا یو كسان

ت،  یاکثر یا رهبری یبه مقامات شورو یق فروشيان آنها به رفياز م  یزهم کمتر کسهنو
م، با صراحت یشد مواجه ده زشتین پدیاا ب كه ما یین روزهاياعتراف کرده است. از اول

م كه  یقد بودم و معتیكردياعالم م یاسالم یجمهور یندانهادر ز یق فروشيرف آنرا معادل
را  خود  یت، رفقاین اكثري رهبران و مسئول یدان افتاده بود، بجان افراد اگر راهشان به زنیا

  فروختند.يمقامات زندان م به
 

  یقبل از ما، عامل جمهور یاسين سیهاجرات و نسل مفرقه دمكر ین ادعا كه اعضایا . 4
قرار   یار رهبريختکه چشم و گوش خود را در ا از ما یاريبس ی سوباشند، از  یمسالا

  اساس بود. یب ییم، ادعاینداده بود
 

ران هم موجود  یده در این پدیو ا نبود یكس یبرا یدیز جديچ ی التيسلسه مراتب تشك . 5
ما  یاچوقت بري، هیو رفاه یازات ماديك نظام امتیاتب به ن سلسله مریم ايبود. اما تعم

از  یآموزش زبان روس یتابهابه ك یانحصار ینبود. بعنوان مثال، دسترس ینرفته شدیپذ
 یتیمسئول اكثر یبرا یاختصاص ییك تشت لباسشوی حق داشتن مسئوالن، یسو

 ه تشتک فقریست نوبت يگر همه در لیكه صد پناهنده د یران در حاللنك كمپ
مل حال چند تن از  كه شا یامات دولتبودند، حقوق گرفتن بدون كار از مق ییلباسشو

  ود و ... ته باكو شده بين كميمسئول
 

كجانبه دادن به  ی یهمانيآنها، م یهاسرگرم كردن بچه قین از طريمسئول یبرا یچاپلوس . 6
  ود. ...، مورد قبول همه نبآنها و
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كه  یكسان یبرا یكالس زبان روس شركت درن شانس ادز مثال ديض آمياعمال تبع . 7
كالس در حد   یشرفتشان در آموزش زبان روسيكه حد پ ی(و نه كسان دندبو ینورچشم

خود   یل کارهاين قب یت اینبود و رهبران اکثر یدفاع بوطه بود) همان موقع هم کار قبالمر
  دادند. يت سر و صورت مياز شفاف امکان به دور را تا حد

 
، یبات الكلده مشروت استفايتابستان و ممنوع یخزر در گرما یا یه از درت استفاديممنوع . 8

ت ازدواج با ين دوست دختر، ممنوعاشتت ديخانمها، ممنوع یت لباس سبک برا يممنوع
مورد  هم تنش زا و ، همان موقع یخصوص یدر زندگ التل مداخلي ن قبیو از ا یبوم یاهال

    اختالف بود.
 

ک پروسه چند ماهه و عودت  ی یدرون آنها ط یعکسها یو حت یخصوص یکنترل نامه ها . 9
ه  يا توصیا حذف آن ی ملهک جیاصالح  یسنده برا یبعداز چند ماه  به نواز آنها  یدن برخدا

م (!) در همان سالها ه یجامعه شورو ینجات آبرو یبهتر برا یکسگرفتن ع کردن به 
  رقابل دفاع بود.يزشت و غ یکار
 

 یتان خود ما اعتقاد نداشت  و حي" در میواصر "ضد شوربه وجود عن یدر آن سالها کس . 10
  ی ن جستجوی د که ادنکرياعتراف م یت در محافل خصوصیاکثر یه رهبرچاپلوسان درگا

ه  ک پروندیجز   یزيشده بودند، چ یت وارد شوروید اکثریيبا تأه ک یان کسانيدشمن در م
  نبود.   یاز دست عناصر مزاحم آرامش رهبر یخالص یبرا یساز

 
نبودند و  ق مااف ورد تو مده است، من خاطرات آیكه در متن ا یگرینها و موارد متعدد دیا . 11

ن اختالف نظر در  یا ن كارها بودند.یكردند، مخالف ایتراض نماگر به آنها اع یحت یاريبس
 یهاحقوق بشر در سرتاسر عرصه موارد نقضنسبت به  ییاعتنا یبود كه ما در ب یحال
  یرواتحاد شونكه چرا یم و در مورد ایكپارچه بودیهمفكر و  یوروجامعه ش یات اجتماعيح

 ین سازمان نمیبه منشور ا یل وقعانگزاران سازمان ملين بنیتریاز اصل یكی ان بعنو
  م.یكرديل نمان سويخود و از مسئول هرگز ازگذارد، 

 
ن  ی ه بر اياول یقدهان متن اضافه شده که در نی ا یح فوق بعداز آن به ابتدايد توضورم -*           

که   میراد گرفته اینجا یدر ا ییزهايحاضر، به چ  سندگان نوشتهینو راد گرفتند که مایا یمتن کسان
از جمله ما   یکه مورد وفاق عموم  یموارد وشن کردنم. لذا ریخود مدافع آن بوده ا یزمان

  وقع هم محلکه همان م ین نوشته بود و مواردیا ید کنندگان سطور بعدیيو تأسندگان ینو
  یم، ضروريدر آن مسائل داشت یشنضع روسالها هم مو م که در آن ی اختالف بود و ما ادعا دار

  شد.  ص داده يتشخ
  
  نامنتظم یك چهار ضلعی

  ت:ر اسی د كه اضالع آن به شرح زیآیبه دست م یر هندسیك تصویق با اوصاف فو
 ،  یك شورویدئولوژیم ایرژ . 1
 رانیا یاسالم  یك جمهور یدئولوژیم ایرژ . 2
 ه) زب تودت (و حینتر سازمان اكثریيپا یو كادرها یرهبر . 3
 1980ن  دهه یزآغا یدر سالها یو چپ ساكن شورو یاسين سیاجربدنه مه . 4

  



24 

  

  هارن چیدهد كه ايستند و آنچه اجازه ميك اندازه نیبه  یهندسكل  ن شی روشن است كه اضالع ا
ن ارتباط هم در  یاست. اآنها باهم م، ارتباط يكنار هم قراده یهندس یك شكل فرض یده را در یپد

  ل مشابهت. در ضمن، ارتباط مزبور، شامیه مناسبات عملنياست و هم در زم ی دئولوژیعرصه ا
 باشند. یادیت زياهم  ی، حاویم منظره عموميانند از منظر ترسوتيست كه گاه میی اها و تفاوتها

ن ماجرا دارند و از  یمهمتر ا اجزادر  ین سطور، اطالعات كافین است كه خوانندگان ایبر ا فرض ما
 یا نقد مسائلی یچوجه قصد ورود به حوزه معرفي ن نوشته به هیا، ذکر شدر ابتدا ن رو چنانچه دیا
گر، یشتر بر آنها در منابع ديهستند و امكان اشراف ب شناخته شده ن امروز هم يست كه همين

  ست. يموجودند، ن
خود شانس حكومت   یهم مسلكان افغانالف برخ یرانیا یستهايچنانچه روشن است، كمون

  ین وجود حكومتهایون بودند و هستند. با ايسیخود در صف اوپوز خیدر همه تارد و افتنيكردن ن
م گرفتن"  يامكان "تصم ،واراس ماكتيك مقی، در یت و حزب توده در شورو ی سازمان اكثر یاتورينيم

چند   یهایخود در شكل كولون یانساختن جامعه آرم یالت خود و بنوعيدر مورد بدنه تشك
ازات دولت ع امكانات و مجیق توزیكان اداره آنها از طرافتند كه امیخود تحت كنترل  یصدنفر
  اشتند. هات) را ديا و تنبی(مزا یشورو
ك  یدئولوژیم ایست. شباهت دو رژين یتياهم یمورد نظر، مسئله ب  یمناسبات چهار ضلع یبررس
توان از  يم ، را یگری) از دیم (طرفداران شوروین دو رژیاز ا یكیت طرفدارن یو حما ییاز سو

م  ین دو رژیرت آور اي اند، شباهت گاه حوتياز آنها م یكیكرد كه  یبررس یمتعدد یوهايپرسپكت
لتر  يالت خود كه از في ز بدنه تشكت با آن قسمت ایسازمان اكثر ین وجود، رفتار رهبری. با ااشدب

ند، در  وارد شده بود ی به داخل شورو یشورو یمرز یپاسگاههاك فعال در یدئولوژیا - یاسيس
ما دارد. به موارد   یع چند ضلعدر دو ضلم موجود یبه رفتار دو رژ یااهت فوق العادهشب ییجاها

  د:ير دقت كنیز
  

زنانه و   یخزر به بخشها یایم دريف تقسيك درجه تخفیا و بعد با یدر در  یت آبتنييممنوع           
رون از  يب یدر فضاان و پسران ر مردت حضويس دختران و زنان، ممنوعمال نظر در باره لبامردانه، اع

در  یت مشروبات الكليزنان و دختران، ممنوع توسط خاص  یزشقه ورمساب یخانه در هنگام اجرا
  ی، كنترل عكسهاهایشان خانواده یندگان با اعضاكمپ، كنترل كلمه به كلمه مكاتبات پناه

حظات ل براساس ماليتحص یع امكان ورود به دانشگاهها و شانسهایو توز یدبنه ي، سهمیارسال
و اداره شبكه   یران، راه انداز یداران به اپورت مسئلهی، دین به رهبري ك و درجه تمكیدئولوژیا

ل داده شدن به مقامات ی تحودار به مسئله  ید اعضای، تهدینيو خبرچ یگسترده جاسوس
لب مرز   یها از همان كمپ یازات رفاهيبر امت یمبتن یاتم طبقك نظای، ساختن  یشورو یتيامن

  مان اقامت در شهرها و....  تا به ز
  یستياليسوس یر شوروياد جماهران و نسخه اتحیا یاسالم یبا نسخه جمهورن رفتار بشدت یا

ون  يليك میل وان سی توان حول اين خاطرات میا مرور ات. به اسيشب  ی اتورينياس ميك مقیدر 
دفاع   یاسالم یست يفوندامنتال یكتاتوریك دیاز  یستيان مهم كمونیكه چگونه دو جر ،یدالر

تنها در چهار  یاسالم یم جمهوریت از رژیت حزب توده و اكثریماا حیدوباره كرد. آ یكردند، غور
  یگرید یهاشهیا ریبود  یضد غرب یدئولوژیك ای و  یشورو یستيت از مصالح ضدامپراليچوب تبع

  هم داشت؟ 
  فكر كرد. جدیل اسواین  د به یجد یایاز زوا انتو ير میز یك و گاه كمدیبا خواندن خاطرات گاه تراژ 
 

  ا سخن گفتن؟یت : سكو ن استیمسئله ا
در مورد  ر د یتاكنون یبحثها  ین خاطرات نبوده است اما آنچه از جمع بندیمخالف نوشتن ا یكس

ن كار را "دشمن  یا یاست. برخ  یادیز تالف نظرا نه، اخید منتشر كرد ی ن خاطرات را بایا اینكه آیا
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مورد   یراه ما در سالهاا كه هماز آنه یان، تعدادين میاند. در ازم شمردهآنرا ال ین" و برخشاد ك
ستند. مسلم  يندگان نیو آگران ید ین خاطرات برای ت ايا متوجه اهمین خاطرات بودند، گویبحث در ا

  ست:يند نیه خوشآسه دست ین خاطرات حداقل برایاست كه ا
  

 نیاجران مهيستم حاكم در ميان سيقربان . 1
 ن خاطرات.ی در ابحث  مورد یاتور ينيم یستمهايجاد و اداره سی، ایعامالن طراح . 2
داث بودند اما جرأت مخالفت با وضع حاكم را در خود سراغ حون یكه شاهد ا یكسان . 3

 داشتند.ن
 

  ین ساكن شورویكروفورمات مهاجريم یهایاز ساكنان جمهور یت بزرگیاكثر یعنین سه دسته یا
  رند.ن خاطرات ندایل به نشر ایتما یاريكه بس ندارد ی.  لذا تعجب1980در آغاز دهه 

نان معتقدند كه شناخت  ین خاطرات هستند، ای فق نشر اهستند كه موا یدر طرف مقابل، كسان 
و بعنوان  ن رایا یاسيدرك حوادث س یبرا ی" برپا شده در كشور شورویحكومت ی"ماكت ها

از   یق انتشار علنیود و از طرنوشته ش  یستیما با ین) جمعیرياز خاطرات تلخ (و گاه ش یبخش
  بماند. در امان  یت و فراموش افیگزند تحر

  
ناگفته ماندنشان است  ین خاطراتين سرنوشت چنین است كه بدتریغالب دوستان اقاد اعت البته
  ثبت شوند.  ییجا یستیو با

  
  رانیدر ا یمنجر به انقالب اسالم یاسيتحوالت س همف یبرا ینکته ا

فهم تحوالت   یر وجود دارد که برایهم در خاطرات ز یمهم ی  تر به ماجرا، نکتهقيک نگاه عمیدر 
و   یشاه یان سالهایران در پایا یسايس

 یران شاهنشاهیدر ا  یوقوع انقالب اسالم
ت (و حزب یتواند مهم باشد. سازمان اکثريم

ک و يوکراتتئم  یک رژیران از یتوده) در ا
ن يجانانه کردند. هم یتیست کش، حمايکمون

  یاسيدر رأس مهاجران س یان در زمانیجر
 یسابق در اقص  یده شده به شورواهنپن
س  ي، موفق به تأسیست يکشور کمون نآاط نق

 ،شدندد نفره د صچن  یناتوريم یهایجمهور
را برقرار کردند که از هر جهت   یمناسبات

  یاسالم ین و مقررات جمهورين ه قوايشب
نرمها و  شکار با بسا در تضاد آران بود و چه یا

 یستهايت کمونیه حماتوان قبول کرد ک ين نکته میت به ایا. با عنین حاکم بر جامعه شورويقوان
  یترقيعم یهاشهی تصادف محض نبوده و را ی فاهم ک سوء تی یاسالم  یاز نظام جمهور یرانیا

ر داشت. ما د یاسالم یرطرفدار جمهو یستيانات کمونیو بدنه جررهبران و منش  یدئولوژیدر ا
دن  ار کرماندگم و تنها خواهان ثبت و يستين  یگریدچ تز ين ادعا و هی اثبات ا ین نوشته در پیا

اش "اتحاد  یم که نام رسميهست ی ر کشورن خود از دو سه سال اقامت دیريخ و شخاطرات تل
  شود.يرده مسابق" نام ب یو امروزه از آن، بنام "شورو هد" بویستياليسوس یر شورويجماه
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  یستيکمون یاستبداد یمهایرژ ین شناسيجن
  

ايي شروع و از پراگماتيسم رمانگراز آ ند کهت محتومي داشته اوتاليتر سرنوشاي توژيهئولايد
ت گروههاي سرنوششود.  نتهي ميجر مسياسي من اخالقي و اهيبه تب گذرد وسياسي مي

ديل  در، اسلحه، آدم ربايي و  اخاذي کالن تبمخد  آمريکاي التين که به کارتلهاي قاچاق موا يچريک
دارند. در مورد کمونيستهاي   تعاقباوليه و سقوط م سير تحولي صعودي  ينچنن از ، نشااندشده

وي  دين از سمان مجاهر سازعاب دانشريان در ج فکري مخالفين ون کشتارايراني، حوادثي چ
يان سازمان چريکهاي فدايي خلق م دربه رهبري تقي شهرام و قتل درون سازماني  اکمونيسته
واليت مطلقه   از دفاع ، اماشروع شده بود 1350در دهه   کدئولوژيرايي ايدوران اوج آرمانگدر همان 

تني  مينياتوري مب رپايي رژيمهايطرات زير از بو حکايتي که در خا فقيه مربوط به بعداز انقالب بود
پاييدن اعضاي تشکيالت يا تقسيم درياي  ايبرکنترل نامه خصوصي افراد و  گماشتن جاسوس  بر

نه در وج مردان از خايت خرممنوععيت صرف مشروبات الکلي و نونه و ممو مردا خزر به بخش زنانه
ميون افراطي)  ازين خاص اسالزنان (طبق مو زنان و کنترل لباس جريان برگزاري مسابقه ورزشي

خاطر يک راديو فکسني بدون شنونده، در  ب اهشوروي اتفاق افتادند و کشتن چند نفر بيگن در خاک
ت از  نوعي گزارشي اسير، برات زفاق افتاد. از اينرو، خاطاتاقليتي يستهاي راق در ميان کمونع

تي و يانات سکتاريستعداد شگرف جرانحطاط و اس   جنيني هاياولين جوانه ها و نشانه
. از اينرو  ریخدر طول تا يکوژبراي تبديل شدن به رژيمهاي سفاک ايدئولي سيک سياايدئولوژ

ق) ريسک  ني (و مجاهدين خلاي کمونيستي ايراازمانهو خواست س هرچند حوادث بيرون از اراده
ني لعه روابط دروها سلب کرد اما مطاهاي لنينيستي و پولپوتيستي را از آنتبديل شدن آنها به رژيم

ستان و  انفغهاي سياسي ايدئولوژيک ايراني در شوروي، اهاي گروهولونيم در کو نظام حاک
ترل به سيستمهاي کن بنيادي آرمانخواهلولهاي گذار از ساست به مراحل جنيني  رشيبُ عراق، 

  عمل اعضا.  فکر و

  
 

  
  دار شماره یرفقا  یانسان یمايس

ن ما  يسالها ب نیمه ااست كه در ه ییهایناهنجار مختص شرح  ین نوشته بلحاظ موضوع یا
چنان به  اند اما همبودهن نوشته به كرات موضوع صحبت یموصوف در ا یمها یشهروندان سابق رژ

 یابیارز یجا یان نوشتهياند. طبعا چنه ماندهاختناشن یرونيافراد ب یو برا  نانوشته یادیل زیدال
از  ییعملكردها اهته تنن نوش یست. در ايآنها ن یت همه افراد دست اندركار در كل زندگيشخص

ت که  اسد يالزم به تأک اند.ن موضوع صحبت قرار گرفتهيمع یمشخص و در آدرسها یخهایتار
ذب  جمثبت  ییآرمانها یخود برا یر جاو دبه موقع خود  ت در باکو،یم وحشت اکثریرژن يمسئول

ت در مد شاندهخود و خانوا ، ن افرادیبودند. تك تك ا م شاه و جنبش چپ شدهیه رژيمبارزه عل
  ل وجودي را به دلاز آنها فرزند نوزاد خود   یك یدند. يكش یاريبس یهايسخت یواقامت در شور

به   ییا نا آشنایو نوزادان ان ستم مراقب از مادريو وخامت س یستم پزشكيدر س یماننابسا
د  اده خومتأهل بودند و با خانو ن، ين مسئولیگاه،  از دست داد. همه اشیرسم پرداخت رشوه در زا 

ه آنها خود  خون بودند. همو از گوشت و پوست  یمعمول ییشده بودند. آنها انسانها یشورو وارد
ار با استعداد و باهوش بودند و يده بسالقاع یبزرگتر بودند عل  یی که كمیآنها ،فرزند بودند یادار

 یدگناهن.  پیار دوست داشتنيك كوچك بودند بسیمثل پسر خردسال رفيق شماره  هم  برخی
ه جنگ) كه  ا خدمت در ارتش و شركت در جبهی(مثل زندان   یگرید دیط جديمثل هر مح یدر شورو

  یو فكريو پرسپكت یرفتار یودر الگ یرات مهميي شود، تغ یوارد آن م یگ اداگهان و بدون آمفرد ن
  ه ساكنيق م انگلستان است، پنج نفر بيك كه مقیق شماره يجاد كرده بود. امروز بجز رفید اافراآن 
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 یاطرات خوبو باكو بوده باشد مسلما خ زاگولبام  يكه در آن سالها مق  یهستند. هركس آلمان
گر یهم با همد یادیز یفاوتهاتن شش نفر یدارد. ا ن آنهایبدتراز  یر حتن شش نفی تك از تك هم ا

  نی است. اگر داشته ی كدیبا  یادیز یش گرفتند تفاوتهايپ یهم كه در  ادامه زندگ یداشتند و راه
دست گذاشتن  ن آن سالها بلكه به قصدیان مهاجريدر م یجار ینوشته نه بعنوان روزشمار زندگ

م وحشت و كنترل یان رژينقربا یاست كه بعنوان خاطره جمع ییهایلتمات و ناعداینامالبر 
 ست كردنياند. قصد ما لن ما زنده بوده اما هنوز نانوشته ماندهيشه در بيت همیاكثر یسيپل

ط  یراكه در ش یاست كه كسان ییف فضايافراد نبوده است بلكه هدف ما توص یلتهایذو ر لتهايفض
سرگرم  یرور غربت شودبودند، یگر مینجات همد یادن جان خود برحاضر به فداكربسا چه  ،رانیا

ش  يست كردن آنان پي سر به ن یبرا یسازخود شده و تا حد پرونده یب رفقا يلذت بردن از تعق
م نه به  يتسيبرنگشتگان ن یريبيا از سیشدگان  ست مفقوداالثريبا ل مواجهروز ما امر د و اگرفتن
  .  آنها بوده است  یل باطنيرغم م ير بلكه علادشماره  یقان رفیرانه لطف اشك

  
ت ين واقع یخودمان در مهاجرت نشان دادن ا  ین فصل از زندگیا یهایما از نوشتن تلخ هدف

، یاسيك مهار كننده قدرت دولتها و احزاب سيدمكرات یسمهاينار مهم است كه در نبود مكايبس
  . وندل شیتبد یمحريد به جالدان بتواننين انسانها هم میبهتر

  
  كوچك؟ یق فروشي ا رفیبزرگ  یستي: كمونتیاکثر یمسئول کولون ی رفقا یایجاس

ستم يشان در سندهین رفقا از خودشان و آیتصور خود ا
 یبرخ  یتوان از الباليمرا  یشورو یزاتیو تما یطبقات

ن يكه ب ییو بخصوص صحبتها یخصوص یصحبتها
دس زد. كردند، حيم جا مطرحا و آنجن رفقا اینیهمسران ا

خودشان  یت آتيقعنان تصور واقعی از موی ا یطور كلب
ل خودشان آگاه نبودند اعمح انان از قبیا یپادوهانداشتند. 

اس يقابل ق یحت خودشان را یق فروش يچوجه رفيو به ه
 یجمهور یبند زندانها ینان اطاقهايبا توابان و خبرچ

 یمهایان رژیبا خود و بازجو یابهه تشچ وجيز مسلما هين فقان ریاو خود د، دانستنینم یاسالم
می برای نجات از امروز ميدانيم که اسيران زندانهای جمهوری اسالدند. ی دینم ینيو خم اهش
به حرفه خبرچينی و رفيق فروشی در ما آنچه دادند امی چينی و توبهکنجه و اعدام تن به خبرش

زات در چهارچوب تشکيالت و شاید يامتبه برخورداری از ا ونق داده بود، اميدجمهوری اکثریت ر
سرنوشت تلخ دار بود. از اینرو، حساب این رفيق فروشی با ی برای رفقای شمارهینيرخودش

  زا کرد. را باید مج دانهای جمهوری اسالمیتوابان زن
  

ه شش  مارق شيآنها رف یاز "ع" كه ط ینيخبر چ یبرا یشهادت "ر" از دو جلسه مراسم اقناع و
برده یجهان" نام م یستها ين كمونیربزرگت" ن فضائلیاز مهمتر یكیكا گ ب بعنوان ا ب یاز همكار

  یمثال پادودند و نه یدی" میبزرگ یستهاينان خود را  "كمونیك نكته مهم است. ایاست، افشاگر 
  یهوركا گ ب جم از ساختمان یتيران" در گوشه كم اهمیز اي"مکارمند ك ی ند درجه سه فالن كارم

  یامروز در جاسابق كه   یشورو یتيامن نظام نها دریاز اربابان ا یكیجالب است كه  ن.جایآذربا
 یانهماازس یو جاسوس یتيمدت با بخش امن یرغم كار طوالنيكند، علیكار م یگریبالكل د

ه و یافراد دون پا یعن ی ن مسائل داشت. یاز ا یزيهم اطالعات ناچ 2008در سال  ی، حتیرانیا
ران  یا یستهايبا كمون ی سوسو ضدجا یجاسوس یباز یش عروسكینما ینخها یاپا افتاده ش يپ

خود در دستگاه قدرت  یرانیا ین رده باالتر از پادوهایكه كه چند یدر دست داشتند. حال و را
ن  یه ايق كه در حاشي ك كارمند جزء بوده است اما فالن رف یبود، خود  یشورو یتيك امنيرشرايه
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بوده  ییايخوليم مالن توهیاستفاده بوده است دچار امورد سوء هالووار  یتينام یستمهايس
ادداشت از یك یافت ین رفقا با دریكوچك)  ا یق فروشياست! (و نه رف یست بزرگ يموناست كه ك

ن  یرين توهم شیا تركمنستان دچار ایجان، بالروس، ازبكستان یه كا گ ب در آذربایپادون مأموران 
ست، از  كرده اوصل  دين را به كاخ سف يكه كرمل یرخبا تلفن س ك خط مشابهیر شدند كه انگایم

خود   یكهايشود از تاكتيآنان را م یده شده است!  عوالم درونياطاق خواب آنها كش ن بهيكرمل
  درك كرد.   یق فروشيگران و جلب آنها به رفیخر كردن د یبرا تالشآنها در 

  
  ستم يستم در سيس

د دولت  كن بوك نوع دولت در دولت بود. گاه ممی وجود  ین در شورویاجرمه یات زندگياز خصوص
بالكل متفاوت با دولت بزرگ داشته باشد. در آن سالها دولت  ینيزب توده) قوانت و حیكوچك (اكثر
و دوران سكون توأم با آرامش   ین، جنگ با آلمان، اصالحات خروشچفياستال تاركش یبزرگ سالها
را  7091هه ان دی" پاییطال یو بخصوص "سالها  برژنفن ف آهنگ) دوراي(هرچند ضع یو رشد دائم

ن مورد نظر  یداشت. مهاجر یگرید یكوله بار فكر اما، . دولت كوچكپشت سر گذاشته بود
كه هنوز در   یعیبودند و فجا یو اسالم یران شاهنشاهیدر ا ونتخش  ان زندهيشاهدان و قربان

ار ملموس بود.  يشان بسیان بود برایدر جرعراق جنگ با   در جبهه  یران و شورویا یمرزها یآنسو
  حاضر بود. یشوروما در  یز زندگف فاز، در هر ساعت اختالن ایا

  
 یارسال یهادولت كوچك با صبر و حوصله، نامه

خواند، خواهان اصالح  يما را م یتفایدر یا و
و  شد، يها من نامهی جمالت و حذف مطالب ا

كه   استوخيم یچ احساس شرميه حتی بی
 یدیعكس جد ،مه نامه يعكس ضم یبجا
 كیات رفت و برگشت ين عملیبا ا م (!) ویريبگ

ل  یتبد هماه 6ك پروسه یك پاسخ را به ی نامه و
ن  ي ) چنیكرده بود. دولت بزرگ (شوررو

كنترل نداشت و ما    یستمهايو سا تهیمحدو
ا نامه  یم ينا تلفن بزيدن  یدر هركجا یگریو هر كس د ما به خانواده خودي م مستقيتوانستيم یحت

  م.يبفرست
  

از   ینكه افرادیرغم ايبود. عل  یاسالم در تو، مربوط به اخالق  تو ستميس ن دویگر ایفرق د
 زاگولباش رفتند، اما در يانه الكل پروزرف ت خود در حد دائم الخمر شدن و مصین اكثريمسئول

  پسر مثل همه روابط دختر وآبجو ممنوع بود. در دولت بزرگ  یو حت یخوردن مشروبات الك
- یم یحرام تلق یمكروه و حتت یكثردختر از نظر دولت ا ن دوستبود اما داشت یغرب یاكشوره

- یمداخله مسطح باال، س  حساو  ازدواج صاحبان مشاغل  یشد. دولت بزرگ تنها در امور عشق
 یساعتها براا ت  توانست در زده و وارد خانه شود ويم یقبلت، بدون خبر یم اكثریكرد اما رژ

از متوسل به اهرم  ين در صورت احساس یبكند و حت یفشاراحتجاج و پا ،ك فردیممانعت از ازدواج 
  بشود. یالتيته تشك یاوتور

  
وده به شوروی  يالتی با جریان اکثریت یا حزب تتشکطه یکی از مهاجرینی که عليرغم نداشتن راب

مرزهای ایران و  ان در نزدیکیشوروی به ایرراه یافته بود، در یک اقدام برای فرار معکوس از 
. او در توضيح علت این اقدام خود به مأمور  وران دولتی دستگير شده بودوی مأمشوروی از س 

اه آوره بودم. اما در  ه دولت اتحاد شوروی پنن بیراگفته بود: من از دست رژیم ا شورویامنيتی 



29 

  

ر دولت  ن گرفتار چهاوری آذربایجاعمل در دنيای کوچک مهاجرین کمونيست ایرانی در جمه
رین آنهاست. سه دولت مهم دیگر، یکی اثرتدر زندگی ما، بیین و وی آخرایم که دولت شورشده

سرخ است. گویا افسر امنيتی اعزام  يب صل دولت سازمان اکثریت، دولت حزب توده و دولت کميته
ی دیگر) از این  لهابلی (از کانابخاطر آشنایی ق شده از مسکو برای بررسی علل این فرار معکوس،

این جرم بسيار جدی در سيستم  شده در جمهوری آذربایجان، رقرار سيستم دولت در دولت ب
  امنيتی شوروی را بخشيده بود.  

  
  ی زاتیو تما یجامعه طبقات

زات یشه سلسه مراتب و تمايكدست نبوده است و همیبامروز هرگز  معه بشر از آغاز تااج
ار  يراها بسكشور شو زات در ین تمایاست. اما ا بوده یانسان قت جوامعي حقاز  یبخش یاجتماع

آن در   یمت واقعيبه ق یزيدچار كمبود بود و كمتر چ یز مصرفيكه هرچ  ی كشور برجسته بود. در
مهم بود. از   امتيازك ی به اجناس،  یابيدست یمناسب برا  یشد، داشتن كانالهایمبازار عرضه 

ه درجه  ق شما بد همه افشاگر تعلیكه به تن دار ییالباسهد تا يداشت كه در دست یلونیسه نايك
  زات بود.یتما ن سلسله یاز ا ینيمع

، یليامكانات تحص
  یترق و  یخدمات درمان 

ز به ظاهر  ين یشغل
و در  یو مجان یعموم

گاه  یعمل بسته به جا
 یشما در هرم طبقات

ر بود.  ييمتغ ،جامعه
تنها  یحزب یكتاتورید

از   یكیحزب موجود 
طبقه   ین كانالهایمهمتر

م  يجامعه و تقس یبند
م  يد. تقسبو جامعهكل 

  یعنیمزبور ساده نبود 
از  صرفا جامعه مركب

رقابل  يغ  یهال به بخش یو طو ضیاس عريك مقی" نبود، بلكه كل جامعه در یر خودي" و "غی"خود
  م شده بود. يتقس یاري بس یو عمود یدرك افق

  
  ن نوشته ازیا  چپ موضوع یاسيپناهندگان س یه اول برازات، در وهلین سلسله تمایاز ا

ان (توده و یاز دو جر یكید یيبا تأ یاسيعنوان پناهنده سرفته شدن بیبودن امكان پذ یانحصار
نشستن در   یچون امكان ورود بدون كنكور به دانشگاه حت یدراشد و بعد مویت) شروع میاكثر

ه خانواه شهدا در  يرش (مثل سهمیپذنه نگویشد. ایدانشگاهها را شامل م یدوم به باال یسالها
 یمورد اقامت و از كانال رهبر یست جمهوريحزب كمون یزته مركيژه كمیه وي توص یبنان) بر ماریا

  گرفت. ین دو سازمان قرار میا ی"هایدوار "خيت در اختیحزب توده و اكثر
  

در "مدرسه   یه حزبدن دوريرانگذ ی"، اعزام به مسكو برایبعنوان "كادر حزب یگرفتن پول مفت
آغاز راه  صعود در   ن حاليد، در عام خوش بویدن ايذرانت و گافرمس یعنو  نكه ی، عالوه بر ا"یحزب

ل  ي تلفن، مسكن و اتومب نوبت زاع و خارج یسر داشتنآمد، یزات بحساب میسلسله تما
  یبای ار زيبسدر نقاط  یمخصوص، امكان استراحت مجان ید از فروشگاههای، امكان خریشخص
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ز شامل يرا ن یجخار  ینه سفرهایو هزتا اجازه انستند و تيگر  كه میازات ديامت یاريو بس یشورو
از   یر کوتاهيمستنها  همنآ، توانستند ی، تنها تعداد اندکیاقامت ما در شورو یبعلت کوتاهشود. 

  کنند.   یرا ط یجامعه شورو یازاتيدر نظام امت  یپله کان ترق
  
مان و سازاز د یكید یيمنوط به تأ )یغرب یه كشورهایف روخالبر(ن هندگان پنایرش ایپذ

بخاطر  یاريك بود و بسیدئولوژیو ا یتيو عبور از هفتخوان كنترل امن یو طرفدار شور یستيكمون
شده بودند به   یكه وارد شورو یاز همان راه یصورت خوش شانس  وار در شدن پروسه يهم

  ده شدند.  يران برگردانیا
  
 یت روحيو ترب ینظر یادگآم از یعمر ،یقبل از ورود به شورو آمال خود، ر قبلههمان ديم من قویا

  رون تماس با كشيبه كشور شوراها را در پشت سر داشتند و هر چند از همان اول یوفاداردر 
كرد، اما حداقل تا دوران یمن افراد شروع به رشد یا ی در ذهن همه ی، سوآالت مهمیشورو

ظهور  آنان  یمیقد یهادر باور یجد ییدهای، تردیجامعه شورو یضااز شدن فب و یگارباچوف
  نكرد.

  
شدن   یت و حزب توده، تا قطعیاكثر یسازمانها  یالتيتشك یاستقرار ارگانها فاصله دوران

است   یشود، زمانی كه به باكو مربوط م یی، تا جایجامعه شورو یاسيس یفضا ش دریگشا
در  تیاكثر یالتي. دستگاه تشك1985تا اواخر تابستان  1984 ایل سالم. از اويكسال و نیحدود 

از حكومت   یادیگر اثر زین مدت، دیا یمستقر شد و در انتها زاگولباوم یرن دوران در سناتویا یابتدا
سر كار آمده بود اما تا  1985ل گورباچوف در مارس يخائيان نبود.  ميت در میاكثرت حشكنترل و و

ت و حزب یكثرا كنترلتحت  یشدند به فضایجاد مین ايكرمل یقهارون اطادر دكه  یدن امواجيرس
  ال زمان الزم بود. م سيتوده، حداقل ن

  
مكرر و   یلترهايفه از شدد ن جماعت ریدانست كه ايم ین مدت، هر آدم كم اطالعیا یدر تمام

ظام  مخالفت با نت بودند كه ی، چنان ذوب در والی الت خودين تشكيو مسئول یمقامات دولت یمواز
  ماجرا بود. یك سوین یكرد. ایمخطور ن  شانلهيمخال هم به يدر عالم خ یشورو

  
در آن   كهد یديرا در برابر خود م ییايبودند كه چشمان گشادشان دن یگر ماجرا كسانید یدر سو

بر  یو بشدت متك ینه تنها جرم نبود، بلكه در جامعه بشدت طبقات یستيداشتن اعتقادات كمون
من یسعادت را بر رو یتوانست درهايم یتماعاج زاتیمالسه تس   د. ین بگشايم
 

1984  
جوامع   یایزوا كيماتاهنرمندانه و در است از عهده وصفرج اورول نتوانستهمثل جو یچ كسيه

س دولت يخ بود كه تأسین طنز تاری" است. ا1984از دو اثر بزرگ او " یكید. نام یبرآ رتيتوتال
ن سال يز در هميآن ن ی و قوام بعد زاگولبا" در 1984سال "اول  یماههار ست د ت دریوحشت اكثر

  د.  در باكو اتفاق افتا
  

گر  یو شاهكار د 1984از رمان  یعناصر متعدد
در  وانات) يه حعزرا میوانات" ( ي بنام "قلعه ح یو

  یل رفقایاطراف ما وجود داشت. آثار تما
ران يما اس یدار به كنترل ذهن و زندگشماره

گاه قدرت، خود را  یه جاآنان ب  از جلوسقبل 
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ت را یاكثر ییايم مافیقرار بود بعدا رژكه  یولت موقت برسر كار بود. عناصرهنوز د نشان داد.
م  یرژ یدربسته مشغول طراح یدر اطاقها اما ظاهراد دنمستقر شده بو زاگولباكنند، در   یرهبر

ك از  یبه خانه  یق اصغر سريا رفیشماره دو   ق يرف یعنینها یاز ا یكی ن روزها یخود بودند. در ا
وار  ید یبر رو (شاعر) یز سالمیبه خط عز ك غزل حافظیت از يدو ب ن خانه،یار زد. د امدوستان 

  بود.  
  

  ست،  يراه ن یدرن  ی كو"اهل كام و ناز را در 
  ،  یغميب ی، نه خامید، جهانسوزیبا یآدم
  د به دست، یآینم  یدر عالم خاك یآدم

  "یزنو آدمخت ود سایبانو باز  یعالم
  
نانه بود.  يدببو نداشت  یستين شعر مضمون كمونید. اير پرسمورد شعبالفاصله در ق اصغر، يرف

ما  یموضع انتقادنشانه   یوعبن تين دو بی ق اصغر درست كار كرده بود. ايرف یشاخك حس
ق  يرف م كهیئن بشوم تا مطمینسبت به اوضاع بود. ما از جواب طفره رفته و خود را به حماقت زد

كرده است. دنبال  ی خطاط یز سالمیت كه عزاس حافظاز  یم شعريست. گفتيواقعا دنبال چ
  یش ذهني تفت قصدكه ا نام شاعر بلیخط و  ییبایق مزبور نه زيكه رف مسلم شده را گرفت و يقض

  ما را دارد.  یات و مكنونات قلبيبردن به ن یما و پ
  
  دار ما را داشت.  شماره یاه رفقايلت سوددر سحر  يدیی دميدن سپن تنها حكم مژدهیا

شه" جورج  یس انديي "پله كار يشب یكاردن شوم خود را آغاز كرد، يدم  دولت صبح اینه ك یوقت
  بود. ت الين تشكیت اين فعالیمهمتر ،اورول

  
بعداز تناول   "حسن"  یعنی  كی ق شمارهياست كه رف یهمانيك میگر مربوط به یمورد قابل ذكر د

در  یید مواد غذایمكان خربه نبود اجه تو با زاگولبان ياز ساکن یکیدر خانه  یهمانيک میشام در 
است، پرس رده م كراهه شام را فيته یه الزم براي نكه چگونه مواد اولیاحبخانه در مورد اآنجا، از ص

موده: باده  ق مزبور است كه فرين آدم خام دعوت كننده از رفيهم ید برایكند. (شاعر شایو جو م
  گ به جام اندازد!)  ت و سناحافظ/ كه خورد باده یسب شهر ننوشا محتب
  

 یكیقات در مورد علت انتقال تخت خواب خانم ي ران مربوط به تحقياس یگر از كنترل زندگ یمورد د
من و از جمله پرس و جو از دو يها از اطاق خواب مشترك با همسرش  به اطاق نشانوادهخ از

  است! یزه حال و رودر چوج ن زی ه بود تا معلوم کنند که روابط انوادن خایساله ادك سه چهار كو
  

  یجانیك دختر آذربای" با چیحمد قاليچهبنام "مموسوم  ران ياس یكیج مربوط به ازدوا یگریمورد د
ن  مسئله  یترین خصوصیدر ا ت مداخلهیق اصغر نهايرفر و هم یق قديهم رف ،نمورد یبود. در ا

ك خائن بود.  یچون  یبا والت يتشكن نكرد، برخورد يتمك اوكه  یند. وقتداد نجامد را اهر فر یزندگ
ن  ا و، بعنیك امر كامال خصوصیدر  یالتير تشكدستوبخاطر تمرد از  "این "خائن ه يتنب یرفقا برا

حمد "م یكردند و عمال در عروس یعلن ین وجه ی، ماجرا را به بدتریذائیات اياز عمل یخشب
ه همه  يشته كه پ ز جان گذ تنها دو نفر ا ،یو  یست و صدها آشناها دوان دهياز م "چیقاليچه

ز ميان  در مراسم عقد ازدواج وی ا ده بودند، شركت كردند.يعواقب ماجرا را به تن خودشان مال
رش عواقب شرکت در مراسم بعنوان  ر به پذی، تنها "سعيد ع." حاض مقيم باکواکثریتی  رفنصدها 

جشن   اج ووعقد ازدمراسم  یاحساس عروس و داماد، از برگزار واكم حظره  تصور مند شد. شاه
و دهها دوست و   م شهريمق ان صدها مهاجر هم سرنوشتيخود در مهاجرت كه از م  یعروس
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  یهر كس یبرادر مراسم شركت نكرده بود،  ینفر از جان گذشته، كس ودیکی ك بجز ینزد یآشنا
  ، دردناك بود.از ماجرا خبردار شد

  
ن  ی در ام شده در باكو است. واب انجاو سوآل و ج یسخنران از جلسات  یكیه بوط ب گر مرید ردمو

  یرباز سخنران كه از ره ”سعيد. ع.” ت در باکو بنامیاکثر ین کولوني از ساکن یکی، یسخنران
ت با یكند: چرا سازمان اكثریم ی!) به باكو آمده بود، سوال مهم المپ( سازمان از تاشكند 

ران، اعتراف  یا یالماس  یاهورجم میت از رژیحما  نییع آن شده است مرتكبه كه ه آنچاحت بصر
  كند؟ینم
  

ندو به  یشود. ایق حسن محاصره ميق اكبر و رفيرف ی از سو یبالفاصله بعداز شروع آنتراكت و
  د سوآالت خود را ابتدا بایرا ندارد و منبعد او با ین سوآالتيحق طرح چن یند كه ویگویصراحت م

آن دو، آنرا در حضور   ی ر از سومورد نظد سوآل یيند و تنها بعداز تأدار مطرح كارهفيق شمن دو ریا
  ت بپرسد. یاكثر ی ضو رهبرق سخنران عيجماعت از رف

  
شه" یس اندي"پل ید حسادت شغلانتوينكارها میا واقعا كه

 1984ز یيدر تابستان و پا یوقت جورج اورول را موجب شود.
ك  ی یاارخانههر ك یشدند، برا اعزامكار   یها ران به محلياس
كه   یین شده بود. از آنجاييران تعيكنترل اس یبرامسئول نفر 

اد نگرفته بودند، در  ی ین مأموران مثل همه رفقا زبان روسیا
ران  ياز اس یكیشد و یالزم م یكه مكالمه به روس ییجاها

   آمد.یش م يپ یت مضحكيدادند، وضعینكار را انجام میا
  

  یدش جواب سوالهادان حق نداشت كه خویوسر رياس
ل  ان سویاگر ا ی، حترا بدهدصحبت خودش ساده طرف 

كردند  ین مأموران طلب میا حال خودش بود!سن یا مربوط به 
دان را  یروس رينام آن اس و یا  سن یاگر كس یكه حت

  ی(منتصب از سو  ق مسئوليبرای رف د، اول سوآل رايپرس
ب جوا هم بعد وترجمه كند  خانه)آن کار درت یسازمان اکثر

جواب  اما یترجمه بل یعنیترجمه كند. مأمور را مسئول و 
    شتر ممكن نبود.يدو روز ب یك ی ییها ن كنترليمستقالنه نه! البته در عمل چن

  
و بزرگ جامعه   یواقع  یايخودمان بود، با دن یمايكروكلي ما كه خاص م یجورج اورل یايگاه دن

مسئول سه كارگر   ت،یاكثر سازمان یوكه از س یكرد. مثال امر بر كسيدا ميپ یقان تالزبيم
اد  یشد و مأمور قهرمان ما از یك كارخانه بزرگ با هزاران كارگر شده بود، مشتبه میدر  یتیاكثر

نگونبخت است و نه مسئول همه هزاران كارگر و كارمند  یتیبرد كه مسئول آن سه كارگر اكثریم
    آن كارخانه.

  
ن  يبه مسئول  یتی ن مأموران اكثریا  یاز سو یند شوروخبر لو دادن كارگران شهرومورد  در چند

دت" از  ي"اشمارخانه د. از جمله خبر لو دادن كارگران كيچين ما پيكارخانه در ب یتيو امن یحزب
شد كه كارگران ینقل محافل شد. گفته م ، کبر)ا (رفيق تهيمسئول كم یاز رفقا یكی یسو

قصد   یاند و حتكوت كردهیباار ل كدر محرا  ق مزبوريشده و رف یشدت عاصله بنه از مسئكارخا
    اند.كتك زدنش را داشته
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  زاگولباوم  یت در سناتوریاكثر یم طالبانیرژ
ا نشان بود، بلحاظ  یپرولتار یكتاتورید ،یاسيت اگر بلحاظ سیاكثر ی پادوهانان و يم خبرچیرژ

  نشان بود.طالبان یاجتماع
  
كه بر زبان   یا ن جملهياولنخست  مهني

اول تماس با  یزهاان رو در هم از ما یاريبس
بود:   ینطور یشد، ايم  یخود" جار ی"رفقا

  م..."یدي"خوب شد كه ما به قدرت نرس
و  یف جاسوس پروريخسدر كنار اقدامات 

  یهاكارگذاشتن "آنتن" در درون خانه
  ین "جمهورین آنها ایتریین، تماشایمهاجر

بود. با گرم شدن  زاگولبات" در یاكثر یانطالب
فرمان  1984سال  یربها یماههاهوا در 
  خزر اعالم شد!   ی ایدر در یت آبتنيممنوع

  
"رفقا" به دو   یا از سوین فرمان لغو شد، دریا  از تمرد، یموارد متعدد و  جه مقاومتيبعد كه در نت

در   یاسالم یمه جمهوريدو ن یایبا درن تئاتر مسخره یك فرق ایمه زنانه و مردانه تقسيم شد! ين
ق حسن" بود! فرق  ي "رف یعنیت یالت اكثريق رهبر تشكيمه زنانه، رف ي هبان ند كه نگن نكته بویا
تنها ساكنان  ما كه ییم" در كار بود. از آنجاست يستم در سيك "سینجا هم ین بود كه ایگر اید

شد. اما از  ين آن استفاده مي نهمه ساك یوم از سوین سناتوریم، پالژ اینبود زاگولباوم یسناتور
ن سازمان خوشبختانه  یت ايطه حاكميت بود و حیا از ابتكارات سازمان اكثریرم ديتقسكه  ییآنجا

ا و همه  یدر همه در ی ر اسالميوه غي به ش یوروش رفت، شهروندانیران خودش فراتر نم ياز اس
ك مهاجر یكه همسر   ن بودضاع آن اوی جه ايآلود داشتند. نتتي"مختلطانه" و معص یساحل حضور

نكارها در حضور رهبر  یو حمام آفتاب گرفتن با شوهر خود را نداشت اما ا  یتنآب حق زاگولباساكن 
ا زده بود و  یکه در حوزه مردانه تن به در یکسف يا تکلینداشت!  یالت مانعيم الشأن تشك يعظ

د، در وسط آب چه بود؟  یديه محوزه مواج  نیدر ا یاز زنان و دختران شهروند شورو یخود را با موج
  خبر؟!   یراندن آن زنان و دختران از همه جا ب یالت برايکاز تشکمک  یتقاضا

  
ت  ي، ممنوعیدن مشروبات الكيشت نويت ممنوعیاكثر ی اتورينيم ین جمهورین اي گر قوانیاز د 

 یو حت یروباز تابستان ینمايرفتن به س
مان ابان كنار هيت قدم زدن در خيممنوع

توان نام برد. ما بارها در حال  يم را نمايس
م كه ین قانون آخر، شاهد بودیلف از اتخ

د آغا ي(س زاگولبان در یمهاجر یامسئول توده
مكت كنار همان ين ی ، در رو) یعون الله

طبيعت  یان نشسته و مشغول تماشاابيخ
  جاندار بود.

  
  د!ي معراج شبانه مج

ر"  شور جعفر باقراوف" و "خانه استراحت وزارت كي"م ینتابستا یالین باغ و ويب زاگولباوم یسناتور
ن وزارتخانه یتابع ا یبلحاظ سازمان یشورو یمرزبان یروهايواقع شده بود. سازمان كا گ ب و ن
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ن  یكوچك اكثریت جالب بود. از ا یاسالم ین جمهور یا ییايت جغرافي وقعم  ن جهتیبودند. از ا
آمد و  یسكو  میك د یموز یوزش باد،  صدا  دور ازآرام ب یااستراحتگاه در زمان سكوت در شبه

انتقال به باكو   یكه برا 1984گرم بهار  یاز شبها  یكیره كننده بود. در يسكو خ یره رقص نور دنظم
  یزند. ويبه استراحتگاه مزبور م یسر د، شبانهيها بنام مجز بچها یكیم، یكردیم یروزشمار

افتند و ی یفراختر یات دامنه هایحكا ف كرد و كم كمیرخاطرات آن شب را بارها تعبعدها 
د از آن  يمج یو سقم داستانهاصرفنظر از صحت  از آنها نقل محافل شد.  یمختلف یهانیرژیو

، حالت ین مكانيت با چنیاكثر یاسالم یوار بودن جمهورید به وار یشبانه و متخلفانه، د معراج
كنترل و اعمال  یزمهاياد مكانجیا یبرا یتور تاكیم دین رژی ن ايدات مسئوليبه تمه یامسخره

  اد. دیته میاوتور
  
  
  

  1984مارس  8 یمراسم طالبان
ك یق شماره يموجب مرحمت رف ی، زنان تنها در موقع آبتنزاگولبات در یاكثر یم طالبانیدر رژ

در   1984زن سال  یباز كه قرار بود به مناسبت روز جهان یساده در فضا  ینبودند. مسابقه ورزش
  یعلوم نشد كه چرا حتشد! م ها برگزار شود، در منطقه قرق شده برگزارخاك كشور شورا
مراسم،  یشركت كننده حق شركت در مراسم را نداشتند! در زمان برگزار یهمسران خانمها

وم را  یك منطقه بزرگ از محوطه سناتوریشدن در  یمتعلق به جنس مذكر حق آفتاب یرفقا
    د بود.ای(!) به شعاع ز یتيه امنيك حاشیراسم و م یمحل برگزارمل ن منطقه شا ینداشتند. ا

  
  

  ! یعشر  یست اثنيكمون
از    وهزاران دانشج یرایم. باكو پذیا آشنا شدياز سرتاسر دن ییستهايبعدها در باكو با كمون

 یها معلوم كرد كه خواص طالبانیین آشنای ن بود. ايالت یكایقا و آمریا، افريآس یكشورها
" بودند ی"معمول یجوانانگر كشورها نداشته و آنها ید یستهايكمون به  یت، ربطیثراك  نيمسئول

 یه اعضايه دانشجو بودند و نه شبيدر باكو مشغول بودند. آنها شب یل و زندگيكه به تحص
البته در داشتن امكان مسافرت ساالنه  یك تفاوت اصلیت. یخطرناك مثل اكثر یای مذهبهفرقه

گونه و  فرقه یاررفت یالت بود. البته الگو يان تحصیداز پاكان بازگشت بعام به كشور خودشان و
  م. یدیگر ندی د یچكدام از جوانان كشورهايرا در نزد ه یمذهب

  
  "!یاعترافات "رستوران

  یشد. در آن مدت كوتاه برقراریت به موارد باال محدود نمیاكثر ی مكوچك اسال یجمهور
تفاق  هم ا یاسالم یجمهور یونیزیاعترافات تلوه يشب ی اضحكه،  مزاگولباا در یپرولتار یكتاتورید

سم  یمسكو در دوران صدر بلشو یاز دادگاهها یقيكه اطالع درست و دق یكسان ی. حتافتاد
و بخصوص رهبران حزب توده در   یاسيس یترافات رهبران گروههااز اع یبد یهنداشتند، خاطر

  ران داشتند.یا یاسالم  ی ون جمهوریزیتلو
  
به دنبال یک دعوا مرافه   تیت اكثري، دستگاه حاكمیده تواب سازیت تلخ از پدن خاطرایرغم ايعل 

رستوران در   را در سالن یكتب یادون را وادار كرد تا توبه نامهی، احمد فرشخصی (بين کودکان)  
قا  كند. معلوم نشد كه كل توبه نامه را رف یحضور همه و از جمله همسر و فرزندان خود روخوان 

دون بسنده  یه احمد فريته اولراستن نوشا تنها به وییدون داده بودند یت احمد فرنوشته و به دس
  كرده بودند.
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ن یدون در ایاحمد فره شخصی ادآزادانه و از روی اربه موضع  یچوجه ربطي در هر صورت نامه به ه 
لمبه  قلمبه سجمالت ز ا یكیكرد. ياد می ین ماجرا با انزجار خاصیبارها از ا یموضوع نداشت و و

ن  ین جمله آخر از ایا م"یريرا در آغوش بگ یروزياهد پ"...تا شن بود: ینامه اتوبه یانیپا
اقامت خود در آلمان هم از این  ی احمد فریدون در سالها مراسم وحشتناك مدتها ورد زبان ما بود.

ال  این موضوع مفصه رفتار بشدت توهين آميز عليه وی شاکی بود و در کتابی که منتشر کرد ب
  پرداخته بود. 

  
ثه هم، مهم آن "تاثير"ی بود که چنين مراسمی بر روحيه جمع ر این حادمثل برخی موارد دیگر، د

حمد فریدون بجز کاندیدا شدن در آن انتخابات ا و اینکه آیا نهاد. صرفنظر از واقعيت ماجرامی
احمد فریدون   ولبا،از ساکنين زاگی بسيار از نظر  کب شده بود یانه، ت دستوری، جرم دیگری مر

ف منویات "رفقا" برای عضویت در شورای اداره زاگولبا، کاندید برخالکه  شدبخاطر این تنبيه می
ود و چنانچه پيشتر اشاره شد، تا قبل از برقراری  نبشده بود. این یک بدعت از سوی احمد فریدون 

خب هفت نفره (شامل  ب از هيئت منترکحکومت وحشت رفقا، زاگولبا با یک شورای دمکراتيک م
حکه  به ماجرا و تبدیل انتخابات به مض دعت بود، ورود تشکيالتد. آنچه بش یک عضو زن) اداره می

  از سوی تشکيالت و حذف امکان "انتخاب"  وبنفره منص 7از نوع رژیم شوروی و ارائه ليست 
  از پروسه بود.   ساکنين زاگولبا

  
آن  رانی احمد فریدون، با شرکت رندانه وی در اعترافات رستو، از نظر بسياری در آن تاریخ

بات" مرتبط بود و یک اقدام تنبيهی آشکار برای نشان دادن اقتدار بی برو برگرد رژیم جدید "انتخا
دعوا و مرافه  مسئله این حادثه و این استنباط به گسترش جو وحشت کمک کرد.  د.پرولتاریایی بو

خوانی  نامهبهچون توت عاقبتی انستون تاریخ، اصوال نمیزاگولبا در آ ينبخاطر کودکان، بنظر ساکن
  توهين آور بر سر ميزشام در حضور همه ساکنين ایرانی زاگولبا را در پی داشته باشد. 

  
ولبا در حوزه حقوقی "اتحاد جماهير اگ در ان تاریخ ز

شوروی سوسياليستی" بود و سازو کار رسيدگی 
ت و ه هرگونه شکایب قضاییپليسی، حقوقی و 

که از   ارتکاب جرم، مشخص بود. دولت در دولتی
برگزاری مراسم سوی رفقا در حال تأسيس بود، با 

یعنی قبل از شام  در "بهترین زمان پخش" اعترافات
نشان داد که این دولت کوچک، نقش دو ، در رستوران 

قوه قضائيه و مجریه را توآما بر عهده خود گرفته  
ه اکثریت در دمکشی خودسرانآ ت مثلدرساست. 
ان حزب سياسی،  در کردستان که بعنو  1360سال 

نقش پليس، بازجو، بازپرس و کال قوه قضائيه و  
مجریه را برعهده گرفته و شهروندان عادی 

جرم "عمال امپریاليسم"(!) بودن  بهکردستانی را 
  اعدام کرده بود. 

  
شده بودند، مسئله به   ی، مرتکب جرمیو ردسال حق آن بود که اگر احمد فریدون یا کودکان خ

یک جریان سياسی در نقش خدای  شد و نه اینکه وروی احاله میسيستم قضایی کشور ش
در حضور همسر و فرزندانش و بقيه  ر مطلق، قوه قضائيه و قوه مجریه، وی را محاکمه و به تحقي

  کرد. ساکنين زاگولبا، محکوم می
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  صرف ییايماف یروشها

چندتن از  یذائیت اايد و عملیشد مورد تهدست" ي"سر به ن ولبازاگبك" كه از بابنام " یفرد
مزبور  یپادوها ن داشت ويفمين یف و ظاهریظر جسمیك بود. بابك یق شماره يرف یپادوها
كفش خودشان را   یهاه نموقع راه رفتن پاشحتی قات محروم جامعه داشتند كه طبه  يشب یظاهر

  خواباندند!  یم
  

و از جمله تدارك   یشتي كه سرگرم رتق و فتق مسائل مع  یرمندان شورواز كا یكیبه  خر پاساو د
ار  ه كمند است كه بما در باكو بود، بعنوان كار مورد عالقه خود گفته بود كه عالقه یمحل كار برا

  مشغول بشود.   یگلفروش
  
د و موجب  يچيپ لبازاگوم يمتعصب مق یستهاي كمون و ن)ي مردانه (ماسكول ین مسئله در فضایا
گر ی" دیق حسن  شد. در "فرصتيا رفیك یماره ق شيرف یپادوها یاز سو یشتر ويت و آزار بیذا

  ف بابك امتحان كرد.  يكر نحيخود را بر پ یكیزير قدرت فیق قديهم رف
  

  یوبود.  زاگولباتهران بود، در  یز كه از تركهايگر نیك بابك دیبود،  یراز بابك مزبور كه زنجانيبه غ
ن رشته و  یالت در ايه بود كه به تحصده بود، اظهار عالقه كردیانو ديپ یوزش طوالن از تهران آم هك

او از   گشتانن انيسنگ  ی ادامه بدهد و گفته بود كه در صورت مشغول شدن به كارها یآهنگساز
ز به لقب  ين یو  زاگولبافورم خواهند افتاد. در جو خشن حاكم بر 

  ز داشت. يتمسخرآم یآن فضا بار ه درانو" ملقب شد ك ي"بابك پ
م یتحت رژ  زاگولبایمتر از جو نر یجالب است كه نظام شورو

 یپشت دستگاههابه نكه یا یانو" بجايت بود و "بابك پیاكثر
در رشته   شود، نفت فرستادهمعادن به ا ی كارخانجات 

ك شده یوارد كنسرواتوار باكو شد. از نظر جو تحر ،یآهنگساز
-یم یكیزيف یسراغ كارها یستیبال ي اص یستهايكمون زاگولبا

 یر پرولترين و غيفمين یكاروشی یا گل فرانوزدن يرفتند و پ
  شد.یم یتلق
  
ه  مربوط ب ییايماف ین نمونه توسل رفقا به روشهایاما رسواتر 

د وحشت یم جدیرژ کار و شروع  كيدمكرات یان دوران "دولت موقت" شورایپامابين ش يگرگ و م
ر  حاكم كردن ترس، بكا یداد و برایم یسبزقورمه یها بویرخب كلهوران هنوز ن دیبود. در ا
ن مرحله بود  یالزم بود. در ا مقاومت طبيعی انسانی افراد،غلبه بر  یبرا یك باروت اضافیبستن 

غام فرستاد كه اگر  ي" به "ژ" پاورق "دیخود از طر ییايبساط ماف یبرقرارا لیق حسن در اوايه رفك
مات الت بعنوان "عنصر مشكوك" به مقايتشك ی منطبق نكند، از سو دهم ش ط حاكیشرا خود را با

ن است كه طبق اصول نوشته و نانوشته  یخواهد شد. مهم ا ی(كا گ ب) معرف  یشورو
شد،  یم یواقعا "عنصر مشكوك" تلق ی، اگر كسیتسيت کمونیشده در والذوب  یستهايكمون

  د.  شیم م مقاماتيلتس ی اچ مالحظهيه یبالفاصله ب یستیبا
  
در كار   ین شكين نكته است كه چنیدال بر انكار را نكرده بودند بطور حتم  یت كه رفقا اين واقعیا

بر   یمبتن ك نظامیس يتمرد و تأسخنثی كردن  یبرا ییايك متد صرف مافین ینبوده است و ا
ك  یر د  دانه داشت، بعایستزه جو ی"ژ" كه رفتار ته بالمنازع رفقاست.یاطاعت صد در صد از اوتور 

و خانواده اش را تا آخر عمر روانه   توانست، خوديشده كه م یمرتكب خالف یستيات آنارشيعمل
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د شده و خود یدرمرز دچار ت یكیدر نزدا یران كرده و گویمرز ا یاقدام به فرار بسو یكند. و یبريس
جمله  از ، عوض شده بودزمان هم گر یكه د ییكرده بود. اما از آنجا  یم مأموران مرزيرا تسل

ن عقوبت ممكن  ینجات "ژ" از بدتر یر براق اصغي ت در باكو، رفیاكثر یالتيته تشك يمسئول وقت كم
وساطت كرده و  یتيتظار) نزد مقامات امنر قابل اني(و واقعا غ یانسان یدر كشور شوراها در رفتار 

می برای فرار  فه بلئه توضيح قاگویا "ژ" هم بخوبی از حس اراخانواده را نجات داده بود.  نجان آ
.  گویا برای مامور کا گ ب نيز قابل درک بودهش به مقامات شوروی ارائه کرده که  معکوس خود

  ده است)"سيستم در سيستم"  آم (این توضيح در جایی دیگر از این نوشته زیر عنوان 
  

  در فایلهای صوتی 4شروع بخش 
  

  زهيبر فراز ن یكاله
شده  یندن اخبار كتب ان بود كه خواچن ات آن زمان مايروح
، یغرب  یفارس یوهایو اخبار كنترل شده راد كو و مسیراد

ز از ينزند بخصوص اگر آن اخبار ن یبه دل كس یچنگ
رد  یحظات متعددو مال یكیدئولوژیمتعدد ا یهایصاف

  اندن نبودند.  خو یبرا یشده بودند، مطالب جذاب
ض و  ی تگاه عرت، دسیم اكثریرژ  ین نكات، وقتیرغم ايعل
س كردن یكردن و پاكنوه اديضبط، انتخاب، پ یبرا یلیوط

ن خط  ی از محصوالت ا جاد كرد، "استقبال"یا ییویاخبار راد
را   یادیز یوم ساعتهایار باال بود. اهل سناتوريد، بسيتول

كردند. معلوم بود  ین خبرها میبطور روزانه صرف خواندن ا
ان  هدك جو تظاهر از نوع تظاهر زایجاد یوحشت و اق حسن در گسترش يرف ییايم مافیكه رژ

ز يكتاب ن یك كتابخانه بیعدها ، موفق شده بود. بیسنت یو كتب یات شفاهياكار در ادبیر
ن  یا  نقل مكان كرد. در باکو 50ه ما به ساختمان شماره همرا 1984" شد كه در تابستان س ي"تأس

را   یبيعج یاين برو بي از نظر مراجعاب بودند اما ر و در حد نداشتن كتيها از نظر كتاب فقكتابخانه
  ! شاهد بود

تشنگان خبر و مطالعه كتاب، از   ینقل اسامخودمان،  یو خصوص یآنروزها در جلسات محفل
ط حاكم یشراق انسان با يت تطبيگر از قابلید  یشد و از سویم از خنده را سبب یموج ییسو

  قلا نیكرده است   ید بار روخوانالن خبر را چنف ینكه فالنیم. حدس زدن ای ماندیرت ميدر ح
ت  يما به واقع سازیمضحکهگر یاز دخورد یبودنشان حال آدم به هم م یقالبفرط كه از  یاخبار

  د بود. یند جدیناخوشا
  
اب مثال "ضرورت هنر و..." از ارنست  ك كتیدار، انتخاب نام ما با احتماالت خنده یهایاز باز یكی
كه همه   یته بودند، بود. افرادفاال  آنرا از كتابخانه قرض گركه احتم یكسانست كردن يشر و ليف

"مطالعه" به   یی هم برایدند، بطور دائم كتابهايگذارنین پنجاه مساختما ی وقت خود را در جلو
ن  يك فرد معیك كتاب خاص و یاز نام  یبخو یبهايگاه ترك یفكر ین بازیبردند. در ایانت مام
ست يبا كنترل ل یبا، كسانینقرعن بود كه ی شد. توهم آنان ایمكنار هم جور  گانه با كتاب،يب

ا حداقل،  یخت ینه آنان خواهند آويبابت قرض كردن كتابها به س ییا مدالهایان كتابخانه یمشتر
  نده خواهند شد. یدر آ یسخت  ینكار را نكرده باشند دچار عقوبتهایكه ا ینكسا

به امانت   ه ن بود كه همیشد، ایخاطر ما مموجب انبساط   ز كه طرح آنيطنت آميك پروژه شی
ن آنها  يدر كتابخانه جمع كرده و در بمربوطه  یستهايك كتاب خاص را برحسب لیبرندگان 
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آنان   یوابهام تا براساس جيع كنیه و مربوط با مضمون كتاب توزساد یسوآالت یحاو یاپرسشنامه
  ش مسخره آشكار شود.  ین نمایت ايماه

  یاز ب بعداز ناهارو كار داوطلبانه  یروس ن، آموزش زبایانه، نرمش صبحگاهف خبر و كتابخبرخال
ك  یشماره  قيرف ید به رهبریم جدیحات رژيت جزو ترجين سه فعالیخوردار بودند. امطلق بر یاقبال

  نبود.  
شنامه  یمان نیانداخت. در ایلهلم تل میشنامه وید "كاله" در نماایما را به  یین مناظر تماشایا

س تحت اشغال خود،  يك دهكده از سوئی ی اد اهاليانق ر ويتحق یبرا یلگران هابسبورگاشغا
ن اخبار هم  یدر واقع ا كردند.یم به آن ميروستا را وادار به تعظ یزه زده و اهاليبر سر ن را یكاله

  خود به یفاداراد و وينشان دادن انق یبرا یستی با زاگولباكه ساكنان  حكم كاله مزبور را داشتند
  یرسخواندن اخبار بخش فا ی برا ینكه كسیتصور ا آوردند.یبجا م را یم  دائميرفقا، مراسم تعظ

ست نگه دارد، سخت بود. همه  و متظاهرانه با دقت، گردن خود را را یطوالن یو مسكو، زمانیراد
  د بود. یجد یبه رهبر  یاثبات وفادار یبرا یش دائمیك نمایز، يچ
  

  بد؟ا ی، خوب یروسآموزش زبان 
-یده ميسم" ناميالي"زبان سوس  یداشت و حت یت خاصيموقع یسستها، زبان روياز نظر كمون

 یريادگی یا برام ميق مستقیتشو یبرا یاست خاصيس ید. در مدت اقامت ما، مقامات شوروش
ند و حس بكند.  يرا بب یت مهم زبان روسيتوانست موقعيمنداشتند. البته هر كس  یزبان روس

متوسط با  ییشدند، آدمهايده ميت نامین اكثريدر دوره ما بعنوان مسئول گولبازاكه در  یسانك
در حد اقامت داشتند،  ی در شورو یطوالن یكه سالها ییآنها یبودند و حت  یطاطالعات متوس

غرب   ین سالها در كشورهایاند و در همه اافراد زندهن یاد نگرفتند. ایرا  یمحاوره هم زبان روس
یا  و اند حرفی زدها با آثار خودشان ینوشته  یزيچ كه یان آنها، كسانياند. از مهكرد یوپا زندگار

قضاوت در   یبرا ییارهايمع ،سكوت و سكون خودشان بااند رون ندادهياز خود ب یكه اثر یكسان
  اند.  ادهمورد دانش و هنر خودشان به دست د

  آلمان شدند. یهه را يندن و بقل یآنان راهاز ك نفر ی اشاره شد  همانطور که
با وجود كرده است.  یدر آموزش زبان روس یافتاده باشد سع یبه شوروكه راهش  یهركس

از عهده  یو حد بود: كسانن زبان كال در دی ا یرونيت در شكستن پوسته سخت بيموفق ،نیا
  نه.   ینكار برآمدند و كسانیا

  
آنها   ،ین ناتوانیم. ای، ما خبر ندار روه اول باشنددر گ یت كسانین اكثرياگر هم از رهبران و مسئول

از   یزبان روس یريادگین یكرده بود. ا ، حساس"عوام" ی از سو یزبان روس یريادگیرا نسبت به 
  ندازد.  يرا به خطر ب ه جماعتيبقیا و  بر آنها دلخواهشان ی  تهیتوراتوانست يعوام م یسو

  بود كه ینفر چندت آنها متوجه يد. البته حساسنه بكار بسته شده بوين زمیدر ا یداتيلذا تمه
دار بود كه چرا در  یمعن  ییه تنهان خود بیو ا  به فراگيری زبان روسی مشغول بودند یبطور جد

  شد!ين شاگردان نهاده میچرخ موفقتر ی، چوب ال یآموزش زبان روس ین وجود كالسهايع
  
وادار كرده بود كه   یدارخنده را به اقداماتآنها  یادگرفتن زبان روسیدر  یتین اکثريمسئول یناتوان 
ن ماجرا یگران بود! ما از ایترس داز دس یآموزش زبان روس یكردن كتابها پنهان نهاین ایهمترم

  یخصك رابطه شیت" بر اساس یبنام "هدا یقشقائ  یه جوانك مورد كیم و تنها در يخبر نداشت
م كه  یبود، متوجه ماجرا شد قرض گرفته یسیرونو یرا برا یافغان -یك جلد از كتاب محاوره روسی

ان  ین با همسرش، مسئله در جري از مسئول یكین يماب یدرون خانوادگ  یك دعوایز بخاطر ين ابعد
  خانم خانواده افشا شد.   یمع از سوان جيآنها در م یباال گرفتن بگو مگوها



39 

  

ته  ل در رشيه تحصيو سهم یرفتن به كالس آموزش ترجمه از روس یت بعدا براین اكثريمسئول
زبان    نیك جمله كوتاه به ایمورد لطف قرار دادند كه از ساختن  ار یكسان یات روسيزبان و ادب

بود)   یكه مدتها نقل محافل خصوص ن رابطه اتفاق افتادیدر ا یدارخنده یعاجز بودند! (داستانها
  بنام "ف" بود.   یقات مربوط به خانم جوانن اتفایاز ا یکی
  

  "!دکتر ی "لوبو 
،  یچ امتحانيه"، بدون هيت، بعنوان "سهمیثراکالت  يت شوهرش در تشکيخاطر موقعخانم "ف" ب

،  یور وروداز کنک  ی شده بود. طبق مقررات آن زمان بعداز قبول یات روسيان و ادبوارد رشته زب
اضافه   یهم به مدارک دانشگاه یک محل زندگينيکامل از کل یک تست پزشکیپاسخ  یستیبا
کند، متوجه  یمراجعه م یتر ودفخود به  یدکتر خانوادگ یامضا ین خانم برایا یشد. وقتيم
ست و  ين یند که مسئله مهمیگويم یک به وي نين کليمسئول است. یدر مرخص یشود که ويم

  است.  یضا کند، کافکه باشد) ام یا هر دکتریهر دکتر  یعنی دکتر" ( ی و"لوب یو یبجا
ر يغ یکثر زبانهاا جان (و احتماالیآذربا یکاربرد   یزبان ترک به  (به معنی دلخواه) " ی"لوبو ی کلمه
داشت. خانم  یعيکه کاربرد وس یکوتاه و خوش آهنگ) وارد شده بود. کلمه یگر شوروید یروس

 یشمال باکو) وقت " (محله ما دریک "احمدلينيپزشکان کل یکین در صف "ف" بعداز منتظر شد
ن  یر از اکتد؟" ديدکتر" هست ید، شما "لوبويپرسد: "ببخشیشود، بالفاصله میوارد اطاق دکتر م

الزم به ذکر است که  کند. يتعجب م یکم " است،یکلمه "لوبو یسوآل که نشان ندانستن معن
ز  که ا یبه کس یشباهت یعنیلباس و خوش برخورد بود. با و خوش یخانم "ف"، جوان، ز

" را  یکلمه "لوبو یم مسلما معنه ین کسيدوردست آمده باشد نداشت. هرچند چن یروستاها
شود که  یم رخانم دكت ی"ف"، موجب کنجکاو یتار متناقض با ظاهر از سورفن یدانست. ايم

ن کلمه روزمره را  یا یگونه معن کند، چيصحبت م یهم ترک یکه بخوب یکيک و پين خانم شيچن
  شود.يآماده م ورود به دانشگاه یشود که خانم "ف" برايصحبت متوجه م یداند. در اثناینم
شود يزبان) وارد شده است دچار بهت م یزبان (و نه ترک یسشنود که به دانشگاه رويم یوقت

خواهد  یبان روسالت خود به زيه چگونه از عهده امتحانات برآمده است و چگونه به تحصک
" است، از شدت  یات روسي"زبان و ادبل هم، يمورد تحص شنود که رشته يم یپرداخت. اما وقت

  شود.... يبلند م زيم ترت از پشيح
  

  شه" یس انديا "پلی ی، ضد جاسوسیاسوس: جیكار اطالعات
اء  ذیب و ايت تعقین كا گ ب بود كه مأموریز نقل شده است، اين نوشته نیكه در ا  یطبق سند

ن در یحاضر یم كه تمامیريده بگیاگر ناد یت محول كرده بود. حتیخود را به  رهبران اكثر یرفقا
ن  یاگر از ا یده بودند و حتل رد شچندگانه كنتر یلترهاياز ف یاسيعنوان مهاجر س ب یشورو

توان  ينشد، م یچ عنصر ضد شورويد هيت و حزب توده موفق به صیاكثر یس يت كه شبكه پليواقع
وه عمل آن چگونه  يداشت، شیوجود م یا ن عنصر دست از جان شستهيد كه اگر چنيسپر
  توانست باشد؟  يم
  

  یشورو یبه درد ارگانهاه داشت كن یتازه وارد اطالعات یاسيجر سین است كه مهاا قدر مسلم
  بهند یبرآ یمثل ترور و خرابكار یاقدامات عمل یث در پين عناصر خبین هم كه ایامكان ا بخورد و

ماند عرصه یم یت باقین ضدیظهور ا یكه برا یپس تنها شقت. ر نكرده اسخطو یعقل كس
  است.   انيفكر و ب
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 یقانون اساس است. یمنف بود؟ جواقدغن ب  یستم فكريان مخالفت با سيو ب ا در عرصه فكریآ
 وجدان و یآزاد،  1936 سال ن" مصوبه  ياستال یقانون موسوم به "قانون اساس یحت یشورو

  وجود نداشته است.  ین آزادیند در عمل اید بگویشناخت. شایت ميان را به رسميب یزادآ
د دوباره ي(تاك یشورو چ شهرونديما ه ،یمت ما در شورواقا در سه سال ن است کهیت ايواقع 

ستم  يم كه موافق سی) مالقات نكردچيهد يق یرو
 یبوده باشد و نه از كس  یحاكم بر شورو  یاسيس

ان يبخاطر ب  یم كه كسیخواند یاز كس نهم و یديشن
 یجزائ یدچار عقوبت 1980ن مخالفت خود در دهه  یا

  شده باشد. 
  
ال كه بفرض مح انددانسته ینرا نمیت ایاكثر یبرا رهیآ

ران مشترك يو اس ین طرفداران شورویهم از ا اگر
در مورد   یهم نظر انتقاد  یكس یت و شورویاكثر

ن انتقاد تنها در یا داشته باشد منصه ظهور  یشورو
  ان خواهد بود؟ يعرصه حرف و ب

  
ن  یكه در ا ”سعيد. ع.”"ر" و  یدو شهادت از سو

ر را  ي بودن پاسخ سوال اخ ده است، مثبتمخاطرات آ
دار اكبر و اصغر هردو از  شماره ی. رفقادهدیمنشان 

  یك محاسبه نادرست) برایكه (بر اساس  ییداهایكاند
انتخاب كرده  یوشفرق يف رفیشنهاد شغل ناشريپ

- یب ی"ع" را به آنها منتقل كنند و مثال نه محل اختفا یخواهند كه "سخنان" ضد شورويبودند، م
دانسته است كه  آنها دنبال  یت نمین اكثريلد مسئوچكس بهتر از خويرا(!) ه  یالح وا سیم يس

بودند   یورد شوروم در یدهد آنها دنبال "فكر" انتقادین دو شهادت نشان می هستند و ا یزيچه چ
  بكنند. یت و مرگ شورويم دستگاه تمشيتسل یتا "صاحب فكر" را دو دست

  
  صداقت با خود 

به كشور   یستيروزمند كمونيالب پك انقی  یارسال شده از سو یدوست یئتهايه یاعضما ا
  میك رژین بابت خوش به حال ملت ما!) ما بعداز دفاع جانانه از یم. (واقعا از ا یشوراها نبود

م  منطقه با ین رژيت از اولین حمایم. ایر شده بوديم سركوب و تحقیهمان رژ یك از سويئوكراتت
ه  یا اتحادیالن محله انان فخو ئت نوحهيه  ی ، نه از سویولوژدئین پرچم اچو یاسياسالم س

صورت گرفته بود. رهبران   رانیا یتيان عمده كمونسیدو جر یونداران فالن شهر، بلكه از سويكام
ون اظهار ندامت كرده بودند. یزیبا ظاهر شدن بر صفحه تلو یادیست زيركمونيست و غيكمون یفكر

ران بود. ما مثل  یخ ایارت یونی زیتوابانه تلو ین شوهایبزرگتر یبساط اجرا نیسهم حزب توده از ا
و شعر و  یینما ي، آثار سیات داستانيرغم آنهمه ادب يمهاجر، عل  یرانیها نفر اميليونه يبق

با امكان ماندن  یبطور واقع یم، وقتیمت كه در كتابها، كوهها و جنگلها خوانده بودومقا یهاسرود
مواجهه "مردانه" با   یم تا بجایبودداده  حيم، ترجیتكار روبرو شده بودیام جنیك رژی باو مبارزه كردن 

ت  يبه ذهن جهبود كه با تو یعقالن یم. این كاری، "نامردانه" فلنگ را ببندی مرگ اسالم یهاجوخه
  نمورد خاص هنوز توان یماند كه چگونه حداقل در ایدر عجب م یامروز آدم ،در آن دوران  ماوب يمع

  م.یرست را از دست نداده بودد یريگميصمت
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بعداز دوازده روز سوآل و  از دوستان ما  یكیما در تضاد بود.  یذهنت يم درست با تربيتصم نیما اا
ل آباد" به  يانتقال از "جل یآنها برا ینتقال گروه چهارنفرا یبوس برا ینيكه م یجواب وقت

 یآماده بازگشت برا یبعدها هم و ران بود.ی ابه آمده بود، خواهان بازگشت  زاگولباوم یسناتور
  ز نشد. يت آميك از دو تالش موفقيچيت در داخل بود. كه خوشبختانه هيفعال

د  یآن پرانتز باز شده با ترد یر خاك شورود تيها با احساس امنیدر ذهن، برخ یاتين روحيبا چن
كدفعه در مقابل  یو عالم كرده ه اك آب خوردن بست ی یدر ماندن و مبارزه كردن و دررفتن را، براحت

سرنگون  یدان مبارزه با پرچمهايتوجه به ترك م ید و بیاز نقطه قبل از تردده ما چشمان بحت ز
دان مبارزه و همه  ي از ترك م یناش یو جمع یهای فردشده، شروع كردند. از درون افسردگی

 یكتبو  یت شفاهايبتدریج سر وكله ادخاطرات و همه بستگان و دوستان در پشت سر، به
باشد، به   یبه حال كس یآنكه كمك یات بجاين ادبیشد. ا داي" پوقفه ی"مقاومت و مبارزه ب

داد به   یدان مانوريو مد ت منجر شيش و افسانه دوست با واقعیدن رابطه افراد خام اند یبر
ك نكرده پا خود یدان عمل، هنوز غبار سفر از رو ياز م یلومتريك فرار هزار كیکه بعداز  یكسان

  ادند.دیو احساساتی  م یتوخال یارهاشع
  

  ی نيه نشيحاش
 ین چه تصورات و توهماتين باكو و رهبران تاشكند نشي مسئولم كه در پس سر یديما هرگز نفهم
مشاهدات و مسموعات  یشان وجود دارد و تنها بر اساس برخیو نقش آت یندگز در مورد خود و

رفتن  ش گيپ نان دریكه ا ن بودیقدر مسلم ا م.ياب بزنن بیدر ا ییم حدس و گمانهايتوانستيم
ت را از دست داده بودند و طبعا ما ي، تماس خودشان با واقعیم عصر حجریك رژیاست دفاع از يس

آنها در  یم. اما زندگين بساط  داشتیتجربه هم سهم خود را در ا یبر و بخينوجوانان و جوانان ب
امعه،  س با جدر كپسول را داشت. نداشتن تما یالت زندگود حران بیشتر از آنچه در ايب یشورو

نان جامعه  يه نشي، آنها را به حاشیت مردم شورويمفرط از ذهن یو دور ینداشتن روابط شخص
، اجنه، بابانوئل و   یريفالگ  یحت یزيبه هرچ یشورو  یآن سالها اهال درل كرده بود.  یتبد یشورو

ما داشت!)  اعتقاد داشتند ا یتعصبم یهارده ته مچه كش  ین آخری كه ا یبشقاب پرنده (وا
  یت آنها بود. رفقايممكن در ذهن ین شعارهایترین و منفیترگانهيب یستيكمون یئولوژدیا

در   یم شورویكردند كه جاسوسان و آدمكشان رژيبرخورد م یوبا مردم شور یتيدار از ذهنشماره
ت  يبا ذهن یعه شوروجام یرسم  یلوژدئویا ی مرتكب آن شده بودند. حت 1939-1937 یسالها

به   یستيكمون یآموزشها یكه برا یاز كسان یشفاه یتهایبود. در رواتضاد  ما در یرفقا
ما   ین با رفقاي پارادوكس در رابطه معلمن یم كه آثار ایديشنیشدند، می" اعزام م ی"مدرسه حزب

بود معادل  یزيفقا چت رين در ذهنيداده است. بعنوان مثال اهانت به لنیهم خود را نشان م
ه  يكه عل ییپر بود از جوكها ی. جامعه شوروین اسالميد متعصبیدم از امبر اسالين به پيتوه

ه  يعل ینيروزگار خبرچ یروشوشد. جامعه یروزانه و همه جا نقل م  یشورو یمقدسات رسم
ستم"  يم س هایی چون  "آدبرچسب . در آن سالهاگر را سالها بود كه پشت سر گذاشته بودیهمد

، كه  یرسم یاگوگ" (مدافع شعارها و ارزشهاو "دئمس) ی ه نويباز" (خفوس)، "دانوس(جاس
ست)  ا "بیعوامفر"  یعنیدر غرب  كلمهمتعارف  یمتفاوت نسبت به معن یاست كم یكاربرد

ط بطور  يفرد را از رابطه با مح یهای مشابه، براحتن سه برچسب و برچسب ی از ا یكیداشتن 
كارگران همكار  یموارددر  یتما كه ح یكرد. رفقایص محروم مبطور خا یميصمعام و روابط 

قه نبودند و يها در مضبرچسب نیلو داده بودند از جهت كسب ا یتيخودشان را به مقامات امن
كه  یكردند كه معلوم بود بخاطر برداشتينقل م یی از زبان شهروندان شورویستانهادا یگاه

با   یگانگين بیتازه ا اند.-هل او دادیق ما داشته اند، تحوين رفیند ایوشات ناخيهمكارانشان از ماه
امكان تماس راحت با مردم را  یط معمولیترك بود كه در شرا یط مربوط به باكو و رفقايمح
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- هيگر بودند، حاشید  یهایم جمهوريكه مق یدانستند و جماعت ينم یكه ترك یسانك داشتند.
  بودند. ینان واقعينش

  
  وع"!ا گ ب ممنبا كهمكاری 

  
سازمان ت يفعال یعات و اخبار تالق ی، شا1984مه اول يباكو در نمت در اول اقا  یدر همان ماهها

به عنوان معالجه   زاگولبااز  بود،  سالم و جوانه يكه مثل بق یان بود. فرديت با كا گ ب در میاكثر
ها و یباالتم یاز ب ی اعه ران بوده و بخاطر مجمویدر سفر ا یمعلوم شد كه و هاب شد. بعديغ

ان  یك فرد مجرد در جریرخواره آنها به همراه ين جوان و كودك ش، دو زتيعدم احساس مسئول
عبور از مرز در منطقه آستارا، طعمه برف و  

ن افراد ماهها یاجساد ا یایبقا د.انسرما شده
داشد.  يپ یمرزبانان شورو یبعد در بهار از سو 

قدرت رج و یان اودكان مزبور همسران و كيقربان
ت ين حاكمر دوراد  زاگولبا یشورا  یاز اعضا

ساكن تهران   ی"دولت موقت" به همراه جوان
ر يعات غیان امواج شايبنام رضا بودند. در م

  یت اعضاین اكثريول قابل كنترل بود كه مسئ 
با كا گ ب منع  ی خود را رسما از همكار

  نمودند. 
  

ب  هم جال ین دستور سازمانینحوه اعالم ا
-یاز كا گ ب برده نم ین نامآ  یود كه طب

همزمان با دو  ین از منع "همكارو در آشد 
ت و كا گ ب) نام برده یسازمان" (اكثر

بود و   یك فرمان توخالین البته یشد. ايم
ت و يك شبكه امن یو داشتن  یت نه امكان كنترل داشت و نه بخاطر روابط سازمانیكثرا سازمان

ثرن موضوی بود كه بتواند در ا یتيدر وضعش، اخالقا خودخاص  یاتورينيم ینيخبرچ   یع نظر م
از جمله وقتی فردی از سوی کا گ ب به ایران فرستاده شده بود، دفتری را پيش   داشته باشد.

گذارد. فرد امين از عهده امانتداری برنيامده و مسئله را با یکی در ميان  نت میمافردی امين به ا
ی کا گ ب بوده  اکثریتتجلسه مانندی از مالقات عوامل اشتهای صوریادنهد. این دفتر شامل می

افتد. کسی که محتوای دفتر منهای  است. دفتر باالخره به دست رفيق اصغر مسئول کميته می
گوید که بيشتر مسائل ثبت شده اساسا جنبه امنيتی  در آن را دیده، می ودليست اسامی موج

  نداشتند. 
  

  ا سفارش كا گ ب؟ یت یاكثر، ابتكار یكش قيو قصد رف یق فروشيرف
از   یاريست از بسي م كه رهبران كمون یاخوانده Medvedevمدودف  یز جمله از زبان روها و ابار

 یندگان جنبش جهانیكه بعنوان نما ییستهايبردند اما كمونر ها جان به سالمت به دیناز یزندانها
گذشتند. بهانه كم نبود. از   غ رفقايت ز دمهمان كشور شوراها بودند ايم یو كارگر یستيكمون
ندگان از ین نمایكرد كه احتمال دارد ايادعا م  یشورو یتهايك كمونسي مار پارانوئيب له ذهنجم
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  یسو
بتواند  ین ظن و گمانيآنكه چن یت دوگانه باشند. برایورممأ یغرب دارا یتيامن یسهایسرو

نامند، یده" میگند یدار هیانرا "سرمتها آسينورمال كه كمون یشود، در كشورها یموجب مجازات
ز با  يبه اثبات برساند. اما در كشور شوراها  همه چ ات ران اتهامیطرف ايب  یكه دادگاهزم است ال

ك كارمند كا گ  ی یاز سو ین احتماليو صرف فرض كردن چن شدیاس زده ميمق یوجدان پرولتر
دا افشا شده توجه  یك سند جدیبه  تمام شود. یشماريب یجان آدمها یتوانست به بهايب م

  د:يكن
  ): 1362(تير  1983س (او پ) به تاریخ ژوئيه گ 81/113-تماره سسند ش

  
شان  ایی ایرانيان به محل سکونتج"اعمال نظارت بر اجرای درست تدابير الزم در ورود و جابه

تان  ازبکسی وزارت کشور [امور داخله] ج.ش.س. بالروس و ج.ش.س. بایست به عهدهمی
از ی احتمالی سازی عمليات خصمانهو خنثی رای کشفشود، و عمليات ضد جاسوسی بشتهگذا

 ی امنيت دولتیاهکميته ی کار گرفتن مهاجران ایرانی نيز بایست بر عهدهجانب دشمن با به
  منبع زیر:های نامبرده نهاده شود". (جمهوری

wnit.nu/pdf/Asnade%20Shoravi_Iran1.pdfhttp://shiva.o  
  
  

ت  يته امنيكا گ ب همانا مخفف "كم
عبارت   یاست. معن ی" در زبان روسیدولت

ان  يمدر  یاست كه دولت شوروفوق آن 
ات ضد  يدر حال انجام عمل یرانین ایمهاجر

سازی "برای کشف و خنثی  یجاسوس
ب  از جاناحتمالی ی يات خصمانه عمل

 یهایاست. لذا جانفشانبوده دشمن " 
كشف عناصر  یت برایازمان اكثرس یرفقا

در درون صفوف خودشان را   یضد شورو
  ینه حزبقايرف یك همكار یجه ينت یستیبا
تر یان واقعيا به بیادر و ن دو حزب بريب

  یعنی اشته شده بود. ت گذیمان اكثربر عهده ساز ب، كا گ  یدانست كه از سو یتیجه مأمورينت
ا ین یمار ايت بيا شخصیك يك احساس پارانوئیاس  ، نه براسیخود یآور شكار رفقاات شرميعمل

  ست.بوده ا  یمقامات شورو یك سفارش از سو یت در باكو، بلكه یآن مسئول اكثر
  

، موضوع سر  ست خود بعدها گفته استیهات اعمال ناشايق اكبر در توجيبعالوه اگر چنانكه رف
ان  ياز م یكار عنصر ضد شوروش ینان شب و روز در پیپس چرا اك بوده باشد، یدئولوژیتقادات ااع
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ن  ه اركايه كليبر عل یروجامعه شو یم كت بسته به كا گ ب بودند اما وقتيتسل  یخود برا یرفقا
تم سيت سیدر حما یا فكری یاسيمبارزه س ی ام كرده بود، بجايق یشورو یستيستم كمونيس

و و  دئیدر چهارچوب نهضت موسوم به ودئو ی و فروش ود یسرگرم خر یوروش یستيكمون
دئو  یو فروش و یمت رسميافت ارز ارزان قیاز در یبادآورده ناش یاز محل درآمدها یخوشگذاران
آن در عمل   ینبود و معن یق فروشيرف یبه معن یدفاع از شورو یا وقتیاه شدند؟ آيدر بازار س

شكار ا تنها یداد؟ آیگر مزه نمی، دبود  یمده شورول مردم  به جان آممكن) در مقابر يستادن (غیا
 یكه سالها یدر و پنجره راحت و لذت آور بود؟ جالب است كه در زمان ی ران از درون قفس بياس

ن رفقا در غرب در چهارچوب ی بودن ا یران متهم به ضد شوروياز اس یخ بر  یوقت 1990تا  1986
- شماره یبودند، رفقا ی ستينينل-یستيماركس  یدئولوژیمنظم با اگر مشغول كار سازمان راه كار

شدند! در  یدوستانه خود، سرگرم تجارت و خوشگذارن یدفاع از مواضع شورو یته بجاير كمدا
شده   یاسالم یم جمهوریمشكوك با رژبزرگ  یر تجارتهايت درگیا بود كه رهبران اكثرن سالهيهم

بستگان   م باكو  ازيت مقیراكث یز كادرهاا یكی بزرگ  ییسوان ریر در ايرگبودند. از جمله عناصر د
 یاسيئت سيعضو ه یتوسل یبود كه داستان ربوده شدن عل یاسالم ی م جمهوریان رژرهبر

و سفرش از   یو آزاد شدن بعد یاسالم یجمهور  یت از سو یران اكثریق اان خليسازمان فدائ
  ت.مزبور اس یجرااز ما یفرودگاه مهرآباد به اروپا بخش

  
ژه یازات ويبرخوردار شوندگان از امت یز برخيت و نین اكثري از مسئول یدانند كه برخيالبد همگان م

برخی   یسيم پلیژر ی. در همان برقرارندران برگشتیبه ا یت در دوره رفسنجانیاكثر یم باكویدر رژ
حتاج از  ینقل ما در حال حمل و تاشكند-اروپا-در محور تهران انه یت مثل موریاكثر یبستگان رهبر از
ق فرخ يرف یعنیت یاز رهبران اكثر یكیند.  همسر بود یكيو الكترون یا لوازم برق ت یواد خوراكم

ساالنه به مام وطن    یز از نعمت سفرهايت نین اكثريگر از مسئولید ینگهدار و همسران تعداد
که گویا از لطف بردارانه  برخوردارند

مدهللا  وردارند و الحهای نظام هم برخامنيتی
هيئت سياسی که    مورد آن عضو تاکنون بجز

از باکو به ایران حمل شد،   تاجر شده بود و
برای بقيه مشکلی برایشان پيش نيامده  

  .است
  

كه پروژه زشت   ن موضوعی نكته آخر در ا
ا ابتكار خود  یآ یق فروشيفقا و رفب ريتعق

از طرف كا   یا سفارشیت بوده یرهبران اكثر
كه دال بر   یشواهد هيراز كل يبه غگ ب، 

  یشورو یكل یاستهاير سييقا با تغين پروژه دقیقف اتوان افزود كه تويو دوم است ميصحت آلترنات
ا انتقاد از خود در  ی  یر مشييك تغیه مثال به دنبال كا گ ب همزمان بود و ن یر در استراتژييو تغ

  ت.یدرون اكثر
  

  "یصر ضد شوروو "عن اخوتن، انجمن یامانوئل گلدشتا
"  1984ر جورج اورول بنام "ينظیب از  رمان یذكر شد، عناصر متعددن خاطرات یا یچنانچه در ابتدا

"انجمن   شه" ویس اندي"پل 1984 و باكو حضور داشت. همچنانكه در رمان زاگولباات ما در يدر ح
ز  ين یتیم اكثریجامعه را دارد، در رژ یفه حاكم كردن وحشت بر زندگي جوانان و جاسوسان" وظ

ك و  یق شماره ي) رفیگارد شخص ای" (یشان از "رفقایهسته اصل  جوان  كه یاز پادوها یادسته
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  یرد" فريك "حزب" و "ناظر كبیگر بود، فعال بودند. در رمان مزبور، دشمن شماره یق ديدو رف یكی
  شود. یم یرهبر اخوت"بنام "انجمن  یانیجر  یو مخالفت از سو ن" یاست بنام "امانوئل گلدشتا

  
ن خاطرات آمده است ی ا یا در طچه بارهنا وجود داشت؟ پاسخ چناان ميدر م  یا عنصر ضد شورویآ

ما ن ارزش را نزد یه كمترك یزيم و چيبه جهان داشت یوبياست. ما در آن سالها نگاه مع یمنف
ن  یاشد و هم ي ان ما ادعا ميدر م یثين عناصر خبيبود. اما هم وجود چن یداشت دمكراس

  ،یاسالم یجمهور رژیم در ایدئولوژی و سياست یهنگن فريهاجما میثل اجنه و ارواح موجودات م
چنان گل و   یستین جامه بایروشن بود: ا ین ابهام عمدیماندند. هدف از ایم یشده باقف نیتعر

  آچار یعنیپوشاند! ( یاازه باشد كه بشود بر تن هر جنبندهاند یقواره و ب یگشاد و چنان ب
  فرانسه!) 

  
ن  ی به مثابه سفارش دهنده ا یشورو فت. دولتدست كم گرد یام را نباف" جرم و اتهیت "تعرياهم 

اشد با اتهامات مبهم و  ف به خود داده بینكه زحمت تعریارواح، خود سالها بدون ا یشكار دائم
ا "شب ی"غروب" ود. اگر از عبارات ار عدم فرستاده بیگناه را به دينسان بها اميليونف نشده یتعر

ما چه  م كه منظور یيقا بگوي م دقيستين، مجبور ميكنیاستفاده م ییگو  " در شعر و خاطرههنگام
از   یازيا امتیزه یغروب" جا نیدق از شبانه روز است. اما اگر قرار باشد "متولیساعات و كدام دقا

تواند اعالم  يم یدولتك ارگان یا ی؟ آیپرداخت بكنند، چ یات اضافيا برعكس مالی رند ويدولت بگ
اخت فالن عوارض  ا مجبور به دادن پردیاز و يامتحب فالن ن به بعد صایغروب از ان  یكند كه متولد

  خواهند شد؟  
  
(در   "كوالك" بودن و  "بورژوا"ها نفر را به جرم يونميلخود،  یخ طوالنیتار یدر ط یم شورویرژ

ك یست كرده بود اما هرگز يسر به ن مبهم دهقان مرفه) یمشت گره كرده و بمعن یلغت به معن
وتر  يپاصطالح در دوره  ن يهمدار است كه  یرائه نكرد. معن ا طالح ران دو اصیاز ا یف حقوقیرتع

  داشت. در آن یفیها داشته باشد تعر"كوالك" یراو مثبت ب یج منفینكه نتایبدون ا نيپياستول
مزبور و امكان   یج رفورمها یبر نتانظارت  یبرا  1906در سال  ینيپيدوره بعداز اصالحات استول

ف جامعه شناسانه یبق تعرمها بر بهبود اوضاع دهقانان، طن رفوریر ايلعه كارشناسانه تأثمطا
شدند. یم ی، "كوالك" معرفین مزروعيمربع) زم هزار متر 32هكتار ( 3،2ش از يب یدهقانان دارا

ن حد  یا یباال ینيكه زم  یهقاند یبرا یا مثبت قانونی یعواقب منف  برچسب در آن زمان،ن یا
ر و جوامع  يفق یهاكشور  یدر همه كشورها و حتكرد. یاد نما كمتر از آن داشت ایجینصاب و 

ق يف دقیازمند تعاريشان، نینه كاربرديزم بلحاظاند كه وجود داشته یهاینگونه نامگذاریا ،یسنت
بخاطر  یست كسي ما چون قرار نشود ايز استفاده مياند. كلمه "بورژوا" در غرب ننبوده یحقوق

ت يكه صالح یارگان یف و معر یق حقوقيف دقیارائه تعر یبرا یرباران شود، لزوميبودن ت"بورژوا" 
  ست. يالزم ندارد، ن را يف بر فرد معین تعریقضاوت در مورد مصداق ا

  
ن  ان ذوب شدگايباشد در م ی سته نام نقد شورویكه شا یدر حد ینظرات ینكه حتیصرفنظر از ا

" هرگز  ی"ضد شوررآور ظاهر نشد، اتهام مرگ یچوفدر دوران گاربا یحت یسم روسيدر كمون
ن  یود ابه احتمال وج یا ن اشارهیا حزب توده كوچكتریت یاكثر یدر جلسات علن یف نشد. حتیتعر

  یوجود خارج یادهین پديوجود داشتند؟ اگر چن ی ن كسانيا چنیان ما نبود. آيث در ميموجودات خب
ك اسرا هم  یدئولوژیاو  یو آماده ساختن ذهن یع رسان، اطالیاتغيكارزار تبل یستیت اصوال باداش

به  آن خود  یتيو امن یتنها در وجه جاسوس "ضد شوروی  "عنصرت. ظهور شكار شدایوجود م
مطمئن   یادهین پدياز نبود چن  یامات شوروت و مقین بود كه رهبران اكثرینشان دهنده ا ییتنها
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نسك  يدر م مشابه یمهای ت و رژیم اكثرین رژراين اسي ن مورد در بینصورت حداقل در ایدر ا بودند كه
  ك اجماع حاكم بود. یت یكثراو تاشكند با رهبران 

  
 یهان" و "هم انجمن اخوت" برساختهی"امانوئل گلدشتاشود كه هم  يمعلوم م 1984در رمان 

سرگرم كردن دستگاه كنترل و دادن مضمون  یبرا  یالين دو موجود خیاند و اقت" بودهيوزارت حق"
اند. جالب خلق شده یشتن جامعه در ترس و واهمه دائم دشمن شناسانه و نگهدا یتهايعالبه ف

قت" گفته  يغات "وزارت حقين در تبلیمانوئل گلدشتات ايز در مورد ماهين 1984است كه در رمان 
ر" بوده  يبا همشأن "ناظر كبیتقر كننده "حزب" یرهبر یهادر گذشته از چهره یود كه وشیم

ا  یكا ین آمرا" نه شهروندیصر موهوم "ضد شوروز، عناين 1984ت در سال یم اكثریاست. در رژ
 ی كنترل ورود به شورو یلترهايف ین از البالاز صفوف رد شدگا یدشمن بلكه افراد یعناصر بورژوا

  بودند.
  
  بود دشمن: ن

خود   یراك نام مستعار بیهركدام از ما خواسته شد كه   زاگولباوم ین شب ورود به سناتوريدر اول
ك  یتدریج گرفته نشد. به یدجداشت و در عمل  یجنبه جوساز یمنكار كیم. ايانتخاب كن

از سال  یاسيان ساز پناهندگ یشد: جمع ی"دشمن" معرف
نها به  ین! گفتند كه اجایآذربا یبعداز شكست حكومت مل 1945

چگونه  يه یستی و آمد دارند و ما نبا ران در باكو رفتیا یكنسولگر
م.  ينگرفت یحداقل ما، جدن مدعا را هم ی م. ایريآنها بگ با یتماس

، مرد بلند قد زاگولباوم یدوهفته اول در سناتور یكی ندر هما
ا از د كه ماجريبا ما برخورد كرد و بالفاصله فهم یاساله 60حدودا 

ساله كنار ما را  ك شد و دختر بچه چهار یچه قرار است. بما نزد
،  بخود آمد ید. وقتي، بغضش تركرداو را بغل ك یبلند كرد، وقت

  یجبور به مهاجرت به شوروم ین است و وقتيگفت كه اهل نم
گذاشته است. ما   ین سن را باقيشده است، دخترش به هم

ده يردمان ستم كشن میم كه ايم تصور كنيتوانستيهرگز نم
  ) باشند.ران (! یا یتوانند عامل كنسولگر يم
  

ن سفر در روز  یم. ايداشتبا اتوبوس به باكو  یدسته جمع  ك سفریوم یدر مدت اقامت در سناتور
م و  ين كارخانه عظیم. ای كرددار ید یانجام شد. ما از كارخانه كولر ساز 1984 ه یژانو 25ه نبچهار ش

ن  یز در برنامه اين نيه لنجان و موزیخ آذربایدار از موزه تاریشده بود. د یرداینسبتا مدرن از ژاپن خر
دارها ما  ید یم و در تماميصحبت كن یبه فارسم كه تنها  يسفر ما دستور داشت نیسفر بود.   در ا

و به خاطر  یمقامات شورو ی د از سويهن تمیم. ظاهرا ایشديم یمعرف یئت افغانيبه عنوان ه
ه  يتوج یود "دشمن" خاصران بود و با وجین از ایاس خبر حضور گسترده مهاجراز  انعك یريجلوگ

ن نوع  یام كه یكردیرا تماشا م ییشهایاون باكو نمیزیتلو یكمد یهاامهدر برن یشد. ما حتینم
  كردند. يم را هنرمندانه و جسورانه مسخره یو دشمن دوست یدشمن ساز

  
از  يم. نیقه بوديمن" در حول و حوش خودمان در مضاز بابت "دش ، یا دوره یب طين ترتیا یب
موجود   شهيق حواله به دشمن همین از طرشه مبارزه با دشمیبا اند یك به سرگرمیدئولوژیا
  دامن شعارش دست به ی بقا یقبل برا یكه تا چند یسم" و دشمنيالیر" و "امپی "بورژواز یعنی

در  یاسيات سيشد. البته ادبین ميتأمم، یدد" شده بوين مسلح كني"پاسداران را به سالح سنگ
  یحالت گله گذار از بد عهد یوعدچار لكنت زبان بود و ن یاسالم یجمهور هيعل ر جهت برييتغ
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"رفقا"   یحوزو یاز بحثها یكی" آن داشت. یدموكرات انقالب"ت يموجود در ماه یم در ناخالصیرژ
-هیرسرمايرشد غ واز "راه  یماسال یم جمهوریرژ یريچند وچون فاصله گ یبررسن دوره یادر 
  " بود! یدار
  

ال وجود بود كه احتم ییلترهايعبور از فمستلزم   یافتن به داخل جامعه شورویده كه راه اشاره ش
من را به يعناصر غ من  یار يبس یم حتیديد. چنانكه بعدها فهميرسانير مصفر م   یقين حق ياز م

ه و يمراحل اول یرا بعداز ط یچند نفر یتجواب رد گرفتند و ح یشورو یمقامات مرز یز از سوين
  دند. ي ران بازگردانیبه ا یووم  به جامعه شوریاب مثبت و انتقال از سناتورگرفتن جو

  
زبان مربوط به عامل زمان بود.  ينسبت به جامعه م یجد ین علت عدم بروز تفكر انتقادیترمهم

و در مورد حزب   1360بعداز  یران به چهار گوشه جهان به سالهاین از ایل شدن مهاجريسزمان گ
ل  يخائيدن ميبه حكومت رس خ تاین تاری) شروع شده بود. از ا1983( 1362ار ت از بهیتوده و اكثر

و هم بازشدن   ین به شورویوساله بود. هم ورود مهاجرد یا) جمعا فاصله1985چوف (مارس گوربا
ن دو يشدند. لذا هم ی عمل ريدن گارباچف هردو با تأخيبعداز به حكومت رس یمعه شوروجا یفضا

در نجات از   یروزيدوران باشكوه احساس پ ین دوسال مدت یاند. از اميم یخود باق یسال بجا
وم به  یهم صرف انتظار انتقال از سناتور یتران بود و مدیا یاسالم یمهرورز یجمهوردسترس 

  یه و دانشگاه سپرل در مدرسيز، رفتن سر كار و بدنبال آن تحصياج به همه چشهر، نگاه هاج و و
ج اصالحات را وارد دانشگاه شده بودند و در واقع مو یادیاد زتعد 1986-1985 یليشد. سال تحص

كه زبان   ییآنها ین مدت حتیدند. در اينشید خود ميزبان همكالسان و اساتل از يدر مدت تحص
ه آن صرف ياول جه) پوسته سختينتیشكستن (هر چند ب یبرا یادید، زمان زاد نگرفتنیرا  یروس

ن زمان  یدر ان موضوع صحبت یوتاه دوساله اتفاق افتاد. مهمترن ماجراها در زمان كیكردند. كل ا
ل  يه و تحلیتجز یبرا یادین اوصاف زمان زیا اب ه بود  ويت فقیم والیفاع از رژبار داست فاجعهيس

با مشاهده   یانتقادنه برخورد يد است كه زميگر الزم به تأكیماند. بار دیمن یجامعه شورو
ه و يات همان توجن تناقضيي وه تبين شینبود و مهمتر ماك از يچيه در یجامعه شورو یهایناهنجار

  بود.  یوروش  رحمیب یواليبه "گربه بودن" ه دوار ماندنيام
  

  یشدن چاپلوس یدرون
ودند. ب یو چاپلوسان درگاه "رفقا" هم درجات ی، چاپلوسیاسالم یجمهور ین زندانهاي مثل تواب

 ی دارنهو كتابخا زاگولبادر  ی سیبود كه در خبر نو یجرد مربوط به دختر م یافراط   یهااز نمونه یكی
 با سن باال وصل شده بود و یبه خانمطه ن رابیدر ا یبرد. ويرا بكار م خود یت سعیدر باكو نها
امام گذاشته   یرا ب ن دختریكرد. بالخره زن مزبور ایق" مين "رفیرا نثار ا شائبه خود ی"خدمات" ب

در خانه مشترك   چارهين دختر بیم كه ایدو ماه خبر شد یكیبعداز ش گرفت. ي و راه تاشكند را پ
" راه انداخته  یكردند) "عروسيم ینجا زندگر آگر باهم دیدختر مجرد د 3همراه خودشان (كه به 

شود.  یام ماب "عروس" انجي" در غین "عروسیشتر معلوم شده كه اي ب یواست. در پرس و ج
ده بود.  ازدواج كر یا در تاشكند با مرد پابسال ید كه گوبجز آن زن پا به سال نبو ی"عروس" كس

چاره چنان يمورد توجه ما بود. دخترك برا ك ماجی ا همانموقع هم جنبه تراژبود ام یكمد یماجرا كم
 یواست آزادخیه" به آن خانم پا به سال ذوب شده بود كه هنوز هم نمدر نقش "خدمات دهند

  را قبول كند.  یه ونابرابر خودش ب یود وابستگيخود از ق
  

  ف، روح هللا و "فرخ"!يحن
كه نام فرزند  ییهایلها حزب الیاند ف" گذشتهيرا "حنكه نام پسران خودشان  ینیمجاهد

  ت رایم اكثریفاسد رژ یستند. اما آنچه فضايم نبودند و ناند كدلبندشان را "روح هللا" گذاشته
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نام فرزند  ی مقيم باکوهااز خانواده ادو ت  یكین حادثه است كه یدهد ا ینشان م یبروشن
ن خانواده بعدا در  یااز یکی قل حدانكه یگذاشتند. جالبتر ا را كه در باكو متولد شد "فرخ" ذكورشان

یعنی روشن است که همه چيز بخاطر جو حاکم در رژیم   كردام فرزند خودشان را عوض اروپا ن
  . البانی اکثریت در باکو بودط
  
  

  ك "حرفه" دشواریبعنوان  یچاپلوس
ات یبه خواندن نشر یغبتر یگر كسید 1985از اواسط سال   :یضرور ی نيك  مقدمه چیابتدا 

ك" هم با تنها  یاه كارگر تئورو "ر راه كارگر ات ماهانهیت نداشت. در آن زمان نشریه و اكثرحزب تود
  ی ق نسخه برداریرعلوم) و  هم از ط یاكو (در آكادمب یون نفريميل ميك و نیشهر  یدستگاه  كپ

كه بعدها هرگز به سازمان  یكسان یشدند. حتی ام خوانده ماستنساخ شده و با ولع تم یدست
 یتیت با تفكر اكثری در ضد یرشه راه كارگیك از اندیسترين اقبال هیك نشدند، در ایارگر نزدراه ك
ساعات  یحت چ،يكه نداشت ه ییايت بروبیب اكثركتا یتابخانه بگر كیم و فعال بودند. ديسه

  كارش را هم بشدت كاهش داده بود. 
  
ت نفوذ  یبه اطاق كنترل اكثركه از درون آنها اخبار مگو  ییهاكه جاسوس نبودند و جمع یسانك

عهده  "رفقا" را بر كودكان بت ازكه نقش مراق یشدند. جوانان  یشناسائ زاگولباكرد، در همان ینم
گر وحشت یكه د یشده بودند. در دوران یناسائبعنوان عناصر نه چندان مطلوب ش گرفتندینم
شته شده بود، در رابطه  ان برداياز م یگارباچوف یبادهادن یت با وزیرل دولت كوچك اكثركنت

نجات   یاز دوستان ما كرده و او را از مخمصه احتمال یكی در حق  یت لطفین اكثري، مسئولیخاص
ت  ینكرده بودند. مسئول اكتر یت پافشاربه اشد مجازا یل بر محكوم شدن وا حداقیه بودند داد

ن لطف به  یدن خبر ات و دایاكثر یده بود. لطف رهبراز دوستان ما دا یكیلطف را به ن یخبر ا
  یگذشته داشت. لذا وقت یخهایتمال آب شدن ت و خبر از احيك نوع نشان حسن نیدوست ما 

د یآیشود، در صدد می دررو مفته ناخواسته با مسئول مزبور رودو ه یك یبعداز  كه دوست مزبور
بره الت مخايآدرس "رفيق" مسئول تشكبه ت ي ل متقابل به نشانه حسن نگنايك سی یكه بنوع
ه  یامدن نشريت از نیذوب شدگان در وال یآورد كه زمانیاد ميگنال بين سیمخابره ا یبرا یكند. و

ق را كه همان ين رفیبل خود به ات متقايد تا حسن نیآیر صدد برماند و داد كردهی یبا نگران "كار"
ق  يپرسد: رفیم یه كار نشان دهد. لذا از ویردر مورد نش یق سوآلیاشد، از طرت بیمسئول اكثر
گر كهنه شده و ین ماجرا دی نداشته است كه ان دوست ما خبر یده است؟ ايه كار رس یاصغر،  نشر

ق اصغر  در  يبوده است! رف ه قبلكمایر كرده مربوط به  يشریه تأخن یت در رثایوالاهل  ی سوگوار
  تابخانه است!"ك ماه است كه در كیق، كار ي"رفد: یگویجواب م

  
طر ما شد و موجب تفرج خان ماجرا ی ا ست که دوست ما به کتابخانه نرفته!) (یعنی یکماهی ه

  .  اه قبله عالم كردبه درگ یما را متوجه دشوار بودن كار چاپلوس
  

  كو به با زاگولبااز  یسفر مخف
خ هم  یات در آن تاركرموفرقه د ین تماس ما با اعضات و حزب توده از ممنوع كردیهدف رهبران اكثر

ان بحساب  كشیجزو خاطرات نزد ینيوحشت استال یتجربه سالها ینان كه همگ یروشن بود. ا
ن  یگفتن داشتند و ا یبرا یادیز یساله حرفها  24تا  18تجربه  یما جوانان خام و ب یآمد برایم
ن  یود. ات و حزب توده نبین اكثريمسئول و یته مقامات شورو یم اوتوريرفها هم در جهت تحكح

مان ساز ی رهبر یهان و اطالعات از سويك یدولت یهاخواندن روزنامهه قدغن كردن  يماجرا شب
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ك  یساختن  یبرا چرا کهزمان بود. سا یاعضا ی بعداز انقالب برا ین خلق در سالهایمجاهد
  رون قطع شود. يای بيبا دنط ين محیكنترل نشده ا یتماسها یزم است كه تمامما، اليكروكليم
. آمدند زاگولبااز باكو به  یلي، دو جوان شجاع اردبزاگولبادر  یسيم پلیوان دوران استحكام رژدر ا 

  یها نياز ماش یكوحشتنا ید. خبرهاگر بویاز كرات د یمثل تماس با موجودات ،تماس با آنها
كردند، وجود گدا در جامعه  یار عدم حمل میمثل ما را به د ینیشبان مهاجر مهيكه ن یاهيس

ند، ین اطالعات ناخوشایگر از ایو دهها مورد د ی د ادارو فسا یخوارع رشوهي، رواج وسیشورو
به باكو و سر   كه سفر  د و گفتندخود را هم دادن  یما بود. آنها آدرسها ین دوجوان برا یا یسوغات
ن سفر آماده شدند. ی ن به ادست زد یبرا ست. در اسرع وقت دو نفرين  یدشوار كار آنها زدن به

باكو شدند.  یبت آنها معلوم نشود، راهينكه كه غیا یبراوز موعود در فاصله نهار و شام در ر
از سر به   یدیجد یداستانها گوف" ويز بیعز ی"مشهد یستگاه مترویان در اطراف ایه گدامشاهد

د جمع ماشد.  ق وارین طریف كرده بودند، از ایجوان شجاع تعر  ست شدگان كه آن دوين
ل گرفته بودند ی را تحو ی دوستان، آنها آپارتمانن ی ا ین خبر بود كه طبق ادعایان صحنه یكترناوحشت
ه  يشده بود و كل كه خودش تا آخر خاكستر یگار ير سیدر ز یگاري، سی نيذره بس ينك نفيكه ع
سافران  ات نشان از آن داشت كه مين جزئیان بوده است. ا در آن آپارتم یزندگ یشخصل یوسا
گار و برداشتن  يخاموش كردن س یبرا یمكان برگشت از دم در حتاه ايس ینهايماش یاجبار

دند و  ياعمال" شجاعانه خود رس ین دو جوان به "سزاید. اابنییبا خود را هم نم ینك طبيع
  ده بودند.ست" شيم آنها "سر به نیمتقل شدكه به باكو  یوقت
  

،  یكنجكاو ین حس طبيعشد، به غيراز برآورده كردیا من طرق وارد جمع میكه از ا یاطالعات
ا یت و حزب توده یمسئوالن اكثر یادعاها در باور نكردن یادیو اعتماد بنفس ز ییحس توانا

-یاد اتفاق میداد. زیم یمقامات شورو
ن  یاز ا یكی ینران ن سخيفتاد كه در حا

، از  ماز يطنت آميش یهاجماعت، نگاه
- یا جستجو مگر ریچهارگوشه سالن همد

م به  يخواستیمان میاههاكردند. انگار با نگ
هم بر   یم: گور پدر دروغگو! گاهیيهم بگو

از   یسوآلق خودمان ياساس اطالعات دق
- احمقانه یم تا عمدا ادعایكرديسخنران م

 ی. بعدها وقتمي رون بكشيزبانش باز  یا
(مثال در   زوج تافلرا ی ل بليدانكه از زبان  

ا موج سوم)  یقدرت  ییچون جابجا یآثار
 یز و براياز اطالعات ناچ زاگولباكه در  یادیقدرت ز ادیموجب قدرت است، به  اطالعاتم كه یخواند

  م.یم، افتادی كردیش پا افتاده در خود حس ميپ یرومردم شو
  

  م؟!يجاست؟! ما كجائنجا كیك، اینزد یهاسفر
با  ییآشنا یوم برایاف سناتورهم به اطر یكوتاه یز سفر موصوف به باكو، سفرهار ايبه غ

ك، ما هم به كشف  یق شماره يه حكومت رفیترش ساگرفت. با گسينطقه اطراف صورت مم
اف  و مزارع اطر اگولبازبادام  یم. قدم زدن در باغهایمشغول بودسترش این ارضی و گآزاد  یاراض
م كه لهجه ما  ياد گرفتی ن مالقاتهايكرد. در همير از داستان ما مواجه مخبيب یاهالما را با  یگاه
كرد كه نگران  یبما كمك م یبعد ین نكته در مالقاتهای" است و ایملیاردی" یهجه اهاله ليشب

ل مشغو یت با فردصحب مقدمه سر یم. گاه بيم نباشيم جواب بدهيكه نتوان  یتقابلسوآالت م
  یعياو طب یمه حرفهادانست هیكه او داستان ما را نم ییم. از آنجایكرديباز م كار در مزرعه را 
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- یار مدرن ميكه بس ی مصنوع یاريستم آبيترل سدر حال كن یبا مهندس كباریند. شدیم یتلق
ن  يم بيوانستتينقدر مینكه ایو ا صحبت های صميمانه با بومی هام. یشدنمود مشغول صحبت 

- یم یمه شهركوتاه به اطراف به مراكز حو ی. در ادامه سفرهامان جالب بودیم، برایر بخورمردم بُ 
م و آزادنه  يدا كنيصحبت پ یبرا ییم آدمهايتوانستيم. ميم كه ما كجا هستیدم و كنجكاو بویديرس

ك و دور از نگاه  یق شماره يدن بدون اجازه رفيداشتن امكان نفس كش م و از يحرف بزن یاز هردر
  م.  یش لذت ببریدوهاپا
  

در   ك نقشه شهریو  ینك آفتابيبا ع كه مثال  ، ستها نبودیه توريما در مركز شهر  شب سرو وضع
  ینه از دور و نه ط یم و كسیافته بودی یادیاعتماد بنفس زم. يك آدرس باشیدست دنبال 

شتاق  ار ميكه بس یك سوآلیشد. اما ینم ی شورو یمرزها یلمه متوجه آمدن ما از آنسومكا
  م؟! ي؟! ما كجائنجا كجاست ین سوآل بود: ای م، ايم مطرح كنيوانستتیم و نمیدانستنش بود

  
  دگان"ست شي"سر به ن

ود  ب ییافتند؟ آنروزها تصور ما از كتابهاییم ی، چه سرنوشت دشدنیمغيب  خبر یكه ب یكسان
از  یبامروز خبر م. در اصل ما تایبود ده و خواندهيشن ینيكه در مورد جامعه وحشت زده استال

ولو  ینا زمایده شده باشند، يبرگردان رانیبه جز از ا یین هم دوره ما كه به جایمهاجراز  یكسان
ما به  يقكه مست یبا كسان یم. ما حتیاافت نكردهیكرده باشند، در یسپركوتاه را در اردوگاهها 

راز اصل  يبه غ یقامات شوروا میم. گویارد نكردهل داده شده باشند، برخو ی ران تحویا یمقامات مرز
ه شئون  يبرخالف كل یران كه كاریگ زده اپورت كردن پناهندگان به جهنم مرید یعنی مسئله، 

از  م الز یحداقل .دوستانه داشته یپورت رفتاریحكم د یدر موقع اجرااست،  یو انسان یاخالق
ها قرار داده و یشتن برگ یار ايرا در اختمرز  ی ن در آنسويسوار شدن به ماش یبرا یرانیپول ا

  فتند. يران نیان ابه دام مرزبان یپورتیان دیپناهجواند كه بوده مراقبت
  
ن  یا ین است كه اگر مقامات شورویت اي. واقعمیاست كه ما بعدها كسب كرد یاتنها اطالعیا

دچار  یبرا یكاف "جرم"  عامدانه مرتكب یار يبس یكردند، در آن زمان بحرانیالم منكته را اع
ند. كما  ران برگردیه خطرات ممكن به ايرغم كليدند تا علشیها میپورت یه سرنوشت دشدن ب

 یرونيب یك به مرزهایسفر به مناطق نزد یهایدشوار یرغم تمامينفره، عل ك خانواده چهارینكه یا
  خود ازا یخر كار ا در آیده و گو يران رسانیمرز به قصد مهاجرت معكوس به ا، خود را تا لب یشورو
نكه قبل از رد  یا ایمان شده بودند يران  پش یاز مرز و بازگشت به ا ه خود دائر بر رد شدنياولفكر 

  . ر شده بودندين موانع مرز دستگیشدن از آخر
  

ران به هر  یپورت شدگان به ایددر مورد سرنوشت  یمقامات شورو یكار ینها، مخفیبا وجود ا
نجات  یاسالم ین در دستگاه مرگ جمهوررا از گرفتار شد یتعدادمنظور كه بوده باشد، جان 

  بود. یغرب یروپاما در ا یل بعدي ن تحلیداده است. ا
  

ن  یست شده" را نداشت. ايشتگان "سر به نجرأت صحبت در مورد بخت برگ یكساما آنروزها 
و   زاگولباالت ين تشكي ت، مسئولیافزد و رهبران اكثریور جو حاكم مسكوت به ابعاد وحشت آ

  كرد. یل میتبد ترخطرناك یرا به موجوداتن آنها يخبر چ یپادوها بعدتر باكو و 
  
  ی" خبرزاگولبان "دولت موقت در دورا یاول ورود ما به شورو یهاخبرانه هفته يب یهایاز شاد گرید

د بعدا  ق حسن برقرار بود و هرچنيرف یعنیك" ی ق شماره ي"رف یهبرا به ریپرولتار یكتاتورینبود. د
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  یم وحشت طوالنیان رژيقربان ی ت خود، كه براي مدت حاكم یر شد اما طمستعجل بودنش آشكا
  د.نمویار مستدام ميآمد، بسیر مبنظ

  
و  یت و دستگاه جاسوسیا رهبران اكثرین بود و هست: آیم ايافتيا نكه ما هرگز جواب آنر یسوال

ند؟ اگر باخبر ست رفته" باخبر بودي"به ن ن قومیخود، از سرنوشت ا یرفقا یآن برا یسازپرونده
اند  ل بوده باشد كه قصد داشتهي ن دلیبه ا یستیكردند، باین علم سكوت میرغم ايو علبودند 
  ن كرده باشند. يم وحشت را تضمیه رژیساخود در  یستیته سادیاوتور

  
"،  یشورو "عنصر ضد یال عدهیو تحو یشناسائ  یاز كا گ ب برا یرشاتافت سفایهمزمان با در

د كه از  ده بودنيرس  ید واهيا امیجه درست ي ن نتیت به ایسئوالن و رهبران اكثراز م یاا عدهیگو
آنها به "مقامات مربوطه"،   یعرفخود و م یان رفقاي" از میشورو ق كشف چند عنصر "ضدیطر

ن جماعت  یا یهازهياز انگ یكیا یك ین البته یا گشوده خواهد شد. اآنه یسعادت بر رو یهادروازه
و حقوق   یط نبود دمكراسیخودشان بود. در شرا یاك عده از رفقیبا جان كردن  یباز یبرا

ت به  يط ادامه وضعیدر شرات و قدرت، ين سفلگان تشنه موقعی، كار ایدر جامعه شورو  یانسان
قفس  آنها نبود. تنها احتمال باختن آنها مربوط به از  یبرا یچ احتمال باختي ، متضمن هیوه قبليش
 یرفقا، هردو اتفاق افتادند. آنها حت یز بد شانسبود كه ا یشورو یپاش ا از همیران يدن اسیپر

كه   یكسان یدادند. اما برایدست نمرا از  یزيدند، چيرس یهم نم یین راه به نان و نوایاگر از ا
داشته   ینيسنگ یتوانست بهايافتاد، می" بودن) بنام آنها مید شوروقرعه بد (اتهام مرگبار "ض 

اطر  ن خیم به ايستيمواجه ن یبريبازگشت به س یسفر بست مسافران يك لیبا  باشد. اگر امروز
ن  یان ايل گورباچف، قربانيخائيار قبل از ظهور ميبس یو حتعوض شده بود  هاست كه زمان

  شدند.  یده ميدانران بازگری سفلگان پرونده ساز به ا
  

خاب آنها از  ت بود كه انتيعف شخصض یان افراد داراياز م ییهان افراد، بكار گرفتن پادویمتد كار ا
 ینيت هللا خمی. درست مثل آكرديت مين در زندانها تبعيخبرچداكردن عناصر يزم مشابه در پيمكان
الت  ين مسئول تشكيلاعالم كرد، او یفه شرعي از درون خانواده و محله را وظ یجاسوسكه 
ان  يدر م یق و هم اطاقيفاز ر یحسن" در همانجا جاسوسق ي"رف زاگولباوم یت در سناتوریاكثر

  ده بود.  اعالم كر یالتيعه تشكي الت را وظيتشك یاعضا
  

فه داشتند تا با  يمزبور وظ یدادند. پادوها نكارها تن یبه ا یار معدودي ه بسن وجود تنها عدیبا ا
  یابل استفاده براق یان جمالت و كلمات آنها نقل قولهايراد مورد نظر از محضور در محافل اف

  م كنند.  " فراهیده "ضد شوروتشکيل پرون
  
مجبور به   یزده سالگيده سبگفته خودش از دواز ی د" بود. ويبنام "رش ی نها فرد نوجوانیاز ا یكی

همراه خود داشت و نه در  ران یك نفر دوست از ایر معدن شده بود. تك و تنها بود كه نه كار د
ها نفر جوان هم  ان صديدر م یو ییان تنهیدا كند. علت ايپ یدوست و  نه در باكو نتوانست زاگولبا

  بر جمع كن بود.  خ یبعنوان پادو یونده ساز از و سفلگان پرسرنوشت، سوء استفاده 
  

م.  یدعوت كرده بود ان خوديبه م ید جمع خود با مهربانیجد یبود كه ما بعنوان پا ین كسياو اول
از ما   ن در سطل  به گوش د آبجو و آوردن آیداستان خر یتشه همراه ما بود. اما وقيهم یمدت یو

تواند  ياد است میما زكرد كه چون تعداد ي او تصور مد، رابطه ما تمام شد. احتمااليبهتران رس
نصورت محاسبه  یام كه در يگر شك كنیهمد نسبت به سوءظن به او،  یاشد كه ما بجادوار بيام

  كرده بود.  ینادرست



52 

  

  
ه  يه مواد اوليامكان ته  شدن موضوع و عدمداشت و با افشا  یبد یو روان یحدر باكو وضع رو یو

ك  ی سكونت در مدتیتا بعداز یو نها شده بود ز محروميز محبت آنان نسفارش دهندگان، ا  یبرا
دوباره به ما پناه   یاز خروج از شورو  قبل ین ماهها ینوجوانان (بزهكار) در آخر یروزخانه شبانه

حسن و دستگاه پرونده ساز   قيق اكبر و رفيف ر و ریق قديرف یكه از آنها برا  یكسان یعنیآورد 
ط  يه پول بلبود ك ید تنها فردین به غرب شاآمد یدر زمان خروج از باكو براآنها خبر برده بود. 

ك  یی سه ساعته، رنج یهواك سفر ی یمسكو را نداشت و مجبور بود بجابه  باكو یمايهواپ
ستگاه  یتا ا یز محله احمدلرا ا یم كه ویودب یرد. ما تنها كسانیطار را بپذبا ق هساعت 60مسافرت 

  ). 1986ماه مه  27م (یقطار بدرقه كرد
  

را به سالمت پشت سر  یدر شورو یزندگ  یادم یو تنگنا یید كه تنهايرسير مهم بنظ یوقت
  ان داد. یخود پا یبه زندگ یزيار رقت انگيحو بسگذاشته، در آلمان بن

  
مدرسه و   یرگ شده و رفقاكه باهم بز ین دوستا یميار صميدهندگان به جمع بسسفارش 

  یو وقتدادند يرا مورد مطالعه قرار م یميصم ی ن جمعهایا كردند.يفوذ مگر بودند، نیدیکاست يس
و   یو یك جاه طلبیاند، با تحرکرده  ییف" جمع را شناسايدند، "حلقه ضعكريكه احساس م

نگونه موارد  یكردند. در اي ن خبر مأمور مآورد یتماد "رفقا" است، او را برامورد اع  ینكه ویا یادآوری
ر درون  رممكن نبود. دي هم غ  یاران شوروترین طرفدمتعصب از زبان ی" حتداكردن "خبر مطلوبيپ
از ذوب در  یناش یو كر ی ده سخت كوربود كه پر یدوستانه باالخره زمان یك خانه و در جوهای

ت سرتاسر نكبت  ی داز موجو یقتيقرفت و حيهم كه شده به كنار م ی ا هلحظ یت بودن برایوال
ند و ت شكار آنرا داشتیپادوها مأموربود كه  ییطال ن، آن لحظه یو اآمد. یبر زبان م  یجامعه شورو

  د.یورزیور شوراها عشق مسه زشت، تا چه اندازه به كش ين دسیا یمهم نبود كه قربان
  

، یاصل جامعه یاسيس یدر فضا یش گارباچوفیر گشايتحت تأث یوقت  ین بود كه حتیت ايواقع
ت خود سمت و ي افت، مخالفتها در كلیت گسترش یو خط حزب توده و اكثر یمخالفت با رهبر

  یارتدوكسسم و نه درجه ينيسم لنيان راه كارگر را داشت كه در نه ماركست از سازمیحما یسو
به غرب   گرفتار شدگان در قفس شوراها ی همه  ان مزبور نبود. بعدها هم كهیآن كمتر از دو جر

هم در صفوف  هنوز  یوستند كه تعداد يكارگر پاز مخالفان به سازمان راه   یمكان كردند، تعدادنقل 
ودگاه كشور  شان به  فریدن پايب به اتفاق پادوها هم با رسیت قریاما اكثرآن سازمان فعالند. 

  دند. ياست را هم خط كشيمسائل مرتبط با س  شه دوريهم ین حالت برایمقصد در غرب در بهتر
ن شدن  و روش زاگولباوم   ی در سناتور یه احساس آزادياول یان ماههايان خود فاصله ميم ما در

  یركتاتویست، "دوران ديآنها ن ین در دست پرونده سازان و پادوهاراي گر سرنوشت اسینكه دیا
ن  یاها تنها به یآن برخ یبود كه ط یشتز  یه بازياه شبين دوران سیدیم. اي نامیا" میپرولتار

رفتند گین قرار ميبر ذرهیشان زیوهاپرونده سازان و پاد یاز سو یوان عناصر ضد شورول بعنيدل
نه   یچ احديكردند. در آن سالها هياز مي" احساس نیی"كشف و افشا ن يكه پرونده سازان به چن

وارد   یستم شورويبه س ین انتقادیدر محافل دوستانه،  كوچكتر یو نه حت یدر جلسات عموم
ك سلسله  یجب راه افتادن ) در عالم واقع، مویكمبود سوژه (عناصر ضد شور نیرده بود. انك

شباهت به كار   یدات نادرالوجود شده بود كه بن موجوید ايص یمارگونه برايت باقداما
مور بودند، احتماال  ن ایهم كه در رأس ا یا واح و شكارگران اشباح نبود. عدهاحضاركنندگان ار

  خود بودند.  یبا سرنوشت رفقا یستیساد یازسرمست از لذت ب
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  دن كردیت شروع به لرزیران اكثررهب  یر پاین زيزم
ارد  ران ویكه بدون اجازه ما از ا یكسان یبرا  یاند كه ما برنامهبارها گفته بود تیرهبران اكثر

را   یشوروت پناهندگان موجود در یه هويحل اولنان در مراینكه ايم. البته همیاند، ندارشده یشورو
بود كه   یبزرگ ن جماعت كاری كرده بودند، از ا آنها را ممكن یپناهندگ یرش تقاضا ید كرده و پذيیتأ

ه از دستشان در  شد كیا، احساس میپرولتار یكتاتورید یر آنها در دوره برقراربا توجه به رفتا
  رفته. 

  
كردن   یعمل ی.... برایگریاحتماال كسان دو  د مهراقدمي، سعباالخره ماهها تالش محمد آزادگر

د.  يجه رسيه نتب ی ستياليسوس یر شورويحاد جماهنشده كشور ات ین نوشته اما عمليقوان
شتند. قبال  ترك كشور را دا ین حق مسافرت از كشور و حتیشهروندان و مهاجرن ين قوانیطبق ا

ن  یا كوتاه از یاهدر دوره یاريان بسیهودیريان و غیدهوین، يبعداز مرگ استال یمتعدد یهادر دوره
بود. درب قفس گشوده   ز نوبت ماينبار نیرده بودند. ان استفاده كي موجود در متن قوان یحقوق صور 
دند. با  یغرب پر ی ران از قفس بسوي، چند دسته از اسماهمه  یان بهت و ناباوريشد و در م

  یر اعالم بت از غفلت خود دیانگار رهبران اكثر به غرب، یشدن فكر مهاجرت از شورو یعموم
زبرداشتن يخت موج در حال یآمدند تا از سرامان شده و در صدد بريدر مورد عوام پش یتيمسئول

  كنند. یريمهاجرت دوباره جلوگ
  

  از بستن بار  یطان و خودداريآمدن از خر ش  نیيقانع كردن عوام به پا  ی ن رهبران برایاحتجاج ا
قوم از جمله اخبار بالكل دروغ  ن یست!" اين یك بود. "در غرب خبرين جمله كالسیاسفر به غرب 
از   یكیز جمله كردند. ایان مير چند صد نفر بر غرب را در جلسات بزرگ در حضود یدر مورد زندگ

ك جلسه بزرگ  ی) در یتوسل یهمان عل بنام مستعار "حسن" (احتماال یاسيئت سيه یاعضا
از   1986 یما 31خ ی" به تاریك محل اقامت ما در "گونشلیرستان نزديدر سالن اجتماعات دب

مه را  مجلل غرب، خبر داد و ه ین گرسنه و برهنه به فروشگاههاحسرت آلود پناهندگا ینگاهها
شان از جمله خبر یذر داشت. اا و پشت پا زدن به كشور شوراها برحيفه دني فته شدن به جیز فرا

  اعالم كردند!  را در سالن یغرب یدر اروپا یف ذغال فروشیشغل شربه  یدون تنكابنیاشتغال فر
چكدام  يودند و الحمدهللا هم غرب بين رهبران خودشان مقی ا خ، همهین تار یدو سه سال بعداز ا

  نشده بودند!  یچون ذغالفروش  یچار عقوبت شومهم د
  

  معجمع در برابر ج
ابتدا  م  ی، قدرت فائقه رژو یا ایدیولوژیک  تريتوتال یا كشورها ی یسيپل یها میزندان رژ یطهايدر مح

دوم با آنها كند و در فاز یرا از هم قطع مران خود يشهروندان و اس یارتباط عرض یبندها یمتما
   كندیبرابر فرد، كل در برابر جزء و قدرت در برابر ضعف برخورد م براساس مدل جمع در

ت و حزب توده دست به  یاكثر  یاتورينيم یمهایروندان گرفتار در پنجه رژاز شه یافراد متعدد
ه از ت مشابایگر روایدن ديو شن تطراطالعه خاهمرفته با م یموفق و ناموفق زدند. رو یهايخودكش

  شود چند عامل كمك كننده به  امكان سرپا ماندن ما در مقابلي، می ران گرفتار در شوروياس
  ر برشمرد: یت را  به شرح زیاكثر یرفقا قانه ينارف یفشارها
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ده  یك ای ین كردن رفتن به شورويسبك و سنگما از همان دوران   ت در مقاومت:ينطفه موفق
مانده به  ی کمدر روزها ین بود كه كسیارداد ما ام. قریبرو یجمع یستیم: بايداشتكس يف

ثر بود چرا كه   رفتن طع در حفظ جمع ما درن قراداد بطور قیخروج، حق انصراف ندارد. ا باهم م
  مان شده بود و علتيم به رفتن پشيآخر، از تصم یهام "ع" در هفته یديفهم چندی بعدچنانكه 

ن  یدر مدت اقامت در باكو ادامه ا یبازگشت و  یقاضاآباد و سپس تلياز جل یو برگشت یتقاضا
روز را  یقان ديقانه رفي ار نارفمع خود در مقابل رفتد بودن جيبود. ما البته هرگز تصور مف ید ویترد
  یك شهر بزرگ در شورویخودمان در  ن از جنس ین بود كه تنها مهاجریم. تصور ما ایكردینم

ن مشكل را  ی م. "ر" ايدانستیر ممكن ميب را غی رشور غك كیدر  یابیامكان دوست  م بود ويخواه
ند،  ينشیدوست به انتظار م كیدا كردن يد پي ه اممكت پارك بين یك مهاجر تنها كه رویر یبا تصو

  بود.  و بازدارنده  یاد ماندنيجاندار، ب یریف كرد كه تصويتوص
  

ق شدن  به سرهم  موف  تیاكثر یا قدرت فائقه رفقاا در برخورد بمورد م جمع در مقابل جمع:
كه ما قدرت ن فرق یقدرت در مقابل قدرت بود با ا ینيجمع در مقابل جمع و م ینيك میكردن 
  م. يداشت یشتريب یمعنو

  
ن احساس مورد  یو ام یخود انتخاب شده بود یرفقا یما بنا حق به عنوان سوژه شكار از سو

م هم در آغاز و  يتوانستيم كه میبود یداد. ما جمعیمقاومت م یژشدن به ما انرواقع  یناعدالت
  یکدیگر ادامه به در هم 

و در مقابل  کردهاعتماد 
ت  یه اكثروسوسه دستگا

ن ما و قبوالندن خركرد یبرا
ر يخ یق فروشينكه رفیا

  یو اجر اخرو یويدن
دارد، مقاومت   یاريبس
ب جمع ما با يم. تركیكرد
  یسيپلم یس رژيتأس
ر كرد ييتغ زاگولبادر ت یاكثر

م چند نفر از یشد بورما مج
شده با آنها آشنا  گولبازابودند كه ما در  ینها كسانیم. ایكنار بگذار یواشكیجمع را از حلقه خود 

  آورد.  ینم بود،ن شروع شد در حال كهرا   یتاب تحمل امتحان سخت یان رابطهيم و چنیبود
  

- ليك بازداشتگاه در جلین همايه باهم از مرز گذشته و مر از جمع ما كچهار نف :یتيقرارداد امن
م كه  یديشن امان حبه كنندهد از افسر روس مصاما بنوبه خو یم، هر فرد از جمع چهار نفریآباد بود

ستم  ينبه بن جمع در روز سه شیا یدا كرده است و.... وقتيپ یادینسبت به آن فرد اعتماد ز
وم  ی مه به سناتورين ك سفر پنج ساعت ویشب بعداز  مهيمانده به نم ساعت ين 1983دسامبر 

سخت  م و یه صحبت كردآباد واقع شدليصبح از آنچه در بازداشتگاه جل یكیم، تا نزدیديرس زاگولبا
ا درك ه ريما به سه نفر بق  یح دادن نوبتيترج ی ق ادعایافسر روس از طر ینبود كه قصد خر كن

م و  يقس مستمام هرگونه تيد شد: قرار گذاشتما متول "یتي ن"قرارداد امم. همانجا  يكن
اد در عمل در  ن قراردی . اا یکدیگر درميان بگذاریمرا ب یشورو یتيمقامات امن یم از سويرمستقيغ

ت و به یم اكثری رژ یس فكريستم پليدا كرد: به مقاومت در مقابل سيگر دامنه پید دو جهت
ق ما در قبال وفه مقاومت مین قرارداد پای. اما ملحق شدند گر بهید یپهايكه با اك یكیان نزددوست

  د.يچی ه ما نقشه ميتنگاتنگ با كا گ ب بر عل یت بود كه در همكاریم اكثریرژ
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 یاز دو معلم زبان روس یكیم. يط داشتيبا مح یروابط خوب زاگولباان از هم :یوابط اجتماعر

وم را  ینست حق ترك سناتورداینكه میا امحفل ما بود. ب یسمر ريمه" عضو غبنام "طاهره معل
 یگریز ديآوردن كتاب و هرچ شان را به ما داده بود و از م آدرس خانه خود و نحوه رفتن به خانهیندار
ق حسن و  يم رفیم در مورد رژيتوانستيم یكرد. ما براحتینم ید، خودداراز ما بويموردنكه 

  كرد. او به پسریبه آن گوش م  یاو با ناباورن مورد خاص  یم كه در ايو صحبت كن ش با ایپادوها
ر ما از پدر آن كودك و شوهر خانم یتوانست تصویمند بود و نمعالقه یو همسر و  كوچك حسن

نك كه  یم. ایوداش در تماس بكند. موقع اقامت در باكو هم با او و خانواده د عالقه خود را باورموار
از حال و  م و اویبا او رابطه دار مااز  یشته است برخخ گذیسال از آن تار  م دههيسه و ن ش از  يب

ا كه رفقا از ما   از ريمورد ن یم هم كمبود كتابهاي توانستين كانال میباخبر است. ما از ا ماروز همه 
  م. یدر قبال جمع حاكم نشو یأس و تنها ماندگیم و هم دچار يكردند، جبران بكنیهان مپن
ن كانالها یز ا اع شد. يار وسيار و دانشگاه بسود ما به سر كره روابط ما در باكو و با وریدا
شه  یس انديتحت كنترل پل یدر شهر و به دور از اراض یمعمول یاجتماع یك زندگیم يتوانستيم

با شناخت   یافراد اجتماع یك سریما  یم. در زمان كوتاهيباش ره دار خودمان داشتهشما یرفقا
خبر رهبر و يب یرفقا ی هاموعظه یادآوریبا  ميتوانست يو م میبود یشورو  یزندگ یهاد از جنبهایز

  م.  يداشته باش یمان ساعات مفرحیت و حزب توده در محافل خصوصیمسئول اكثر
  

نجا،  یم. در ايط نداشتيتماس گرفتن با مح در  یبلحاظ زبان مشكل امچكدام از  يه زبان: عامل
هنگ جامعه و شناختن  با فر ییآشنا ست بلكهين یا روسی ترکیا "زبان" تنه ، از زبان مقصود

به زبان   یازيبودن ن ترکینكه بخاطر یجامعه از دانستن زبان هم مهمتر بودند. با ا یررفتا یكدها
داشتند در  یدر آموزش زبان روس یشرفت جدي كه پ یز تعداد اندكچند نفر ا یم ولياشتد ندیجد

به دست  یجامعه شوروبا  ییآشنا یابر ید یانداز جدن كانال هم  چشمی ان ما بودند كه از ايم
  م.  یآورده بود

  
هم   یك مبتدینه در سطح ي ن زمیششگانه شماره دار در ا ینكه رفقای بخصوص با توجه به ا

م. ما در حضور  يبرتری داشته باش ن جهت هم احساسی م از ايوانستتيم رفت نداشتند، ماشيپ
ز  يچند مضمونا چم كه هريبت كنصح یبه روس ین شورويم با مسئولي ت توانسيت میاكثر یرفقا
دن مكالمه  يرفقا در فهم  یناتوان از احساس یافه مستأصل ناشيشد، هم قیمنرد و بدل  یمهم

  یمتك یس فكريستم پليبود و هم در كل ما اگر س یئما تماشا یرل آن براو نداشتن امكان كنت
آنرا به رخ  فرصتها  یبرخ م دريتوانستيم كه ميداشت یگرید یهاییم، تواناينداشترا به پادوها 

م،  يموش و گربه برقرار كن ین بازين طرفيتوازن قوا در ب یق نوعین طری ز اا م و يخود بكش یرفقا
  عدم فرستاده باشد.  یرا به واد یادیان زينست قربانتوايم یگریر شرائط دكه د یخطرناك یباز
  

  قانه ما ينارف یرفتارها
ه م و گاياعتماد نكن یم به احدیدشیم، مجبور میشدیر ميت تحقیم اكثریهارچوب رژما در چ
م. یدور شو یخود به اندازه كاف یحرف زدن  از خانه و محل زندگ ی م كه برایشدیمجبور م

با پادوها و   یز بنوبه خود برخورد مناسبي مثبت نبود. ما ن یوشهامقاومت ما صرفا ر یاراهه
م. بارها  ير كنيآنها را تحقم متقابال یردكیم یسع  یتين امنیت موازیبا رعام و ين نداشتيمسئول

م: "قبله عالم به  ي گفتیكه بشنود، م یشد، به نحویاز بغل ما رد م یدارق شمارهيرف یوقت
  یا "به به چه هوایم "الحمدهللا امروز هوا خوب است!" يگفتیم یباد یك هوایا در یباد!" سالمت 

شد كه ما  ين آدم هم متوجه میكم استعدادتر، یطوفان ی ف از هوایاغراق در تعرن یبا ا !"یخوب
  م.یندار یم و اال نه به باد و طوفان و نه نسبت به اوضاع حاكم، نظر خوبیه داریناك قصد
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ت  یاز ما شكا ق اصغر يا رفیحسن ق يا بودند و بارها در محضر رفم یش دائميدر معرض نپادوها 
م از  يتوانستیورده بودند، نمنزد ما پناه آوس شده و به یكه از اربابان مأ یوقت یكرده بودند. حت

  ینسكیاز دزرژ یكه عكس یم. در اطاق كسيكن  یه خودداریش و كناين دادن خشم خود با نشان
ن سوآل ساده چون  یا یست؟ وقتين عكس كیا یم كه، فالنیاددیر م يكرده بود، گ (!) نصب
ت، موج خنده ما،  گرفینم یجوابانه ما یدر مقابل اصرار پررو یحتك تمسخر نهفته بود، یمتضمن 

  ار آزار دهنده بوده باشد. يبس یست یبال طرف مقاب یبرا
  

توانست  يبودند، منه مشهور نين زمیر اد یكه به تبحر یكسان یتمسخر از سو یهاوهيابداع ش
ه كار  يشب یرها  مراسمبا . ما با در وسط قرار گرفتن سوژه، قانه باشديار گزنده و نارفيبس

"standup comedian" را شامل   یمتعدد یاوج و فرودها و  م كه مدتها دوام داشتیكرديار مبرگز
ما به  د ايرسیم ق اصغريرفا یق حسن يبه گوش رف یقربان یاز سون مراسم یشد. خبر ایم
ر ما از فالن و  نكه منظویت خطوط قرمز، اساسا ثابت كردن ایما و رعا یل رندانه بودن متدهايدل

كرد و در ظاهر یروع ما شر یك نفر موضوعیهم  یادیموار زمكن نبود. در ست، ميفالن حرف چ
- یم كار فيك تقسی م دريتوانست يش ما می كرد و در ادامه نمایرا مطرح م یخطر یمسائل ب

ل  يتكمرا  یقربان یپر سر و صدا و مستمر خود جنبه عذاب آور ماجرا برا یهابداهه با قهقههال
  م. يكن
  
بود، مسلما ناروا  یسي هرم پل نیيامتوجه عناصر پ ده در اكثر موارصوص از آنجا كل كارها بخين قبیا

 یبا كارها یتوانست حت، می یربانش از انتظارما در خرد كردن قيت بي بود و گاه در صورت موفق
ق  يرف  یقابله با رفقام یبرا یگریست آنها نامتناسب باشد. متأسفانه ما راه و امكانات دیناشا

  م.ياشتغ ندبودند، سرا یزال كا گ ب متكیال یرو يكه به ن فروش خودمان
  

  سخت در حق رهبران  یداور
احساسات دوستانه ن یترقت و معصومانهن صدایترن تجربه و احمقانهین با كمتریين پايدر سن ما

ك  به دوسال  یاز آنكه نزدم. بعدیشده بود یك خودمان وارد شورویدئولوژی شاوندان اینسبت به خو
كه مسئوالن و رهبران   یكسان وجود م، دریندان" وارد حشر و نشر شدشاویك با  "خویاز نزد

گاه عالئم م كه یدی را د یالحالو متوسط  یمعمول  یبودند،  آدمها ییم الشأن فدا يسازمان عظ
از   ین وجهی" به بهترن رفقایات ما از "ايتجرب یدادند. جمع بندیرا بروز م یخطرناك یهایماريب

ك جنگ مسلحانه  یهبرانمان در ن ریاما به همراه  ی: اگر بفرض زمانگفت یان شد. ويزبان "د" ب
ك  يشل ی ررهب یسرمان كه از سواز پشت   یادر همان آغاز راه با گلوله مام، همه يشركت كن

  م كرد! يدا نخواهيبا دشمن را پ ییارویم آمد و فرصت رويشده از پا در خواه
  

ن  یا شد، انيب ار اولب ین رفقا" برا یتجربه ما از "اف از ين توصیاكه  یخیبعداز تارهم دهه ها هنوز 
  ن است كهیوحشتناك ا به نظر خواهد آمد. اما  یز و افراطيطرف اغراق آميك ناظر بی یجمالت برا
  یكساز دوستان در باكو نقل شد،  یف در محافل متعددين توصیكه ا 1986و  1985 یدر سالها

ران  یشت را ما از ان برداین است كه ایخواند. قدر مسلم از نياغراق آم ای، مغرضانه و یرواقعيآنرا غ
  یسيم كنترل پلیه تحت رژايس یاه محصول روزها و ماههايف سين توصیم و ایاورده بوديبا خود ن

ا حق با كه بود و  داشتند و دارند ام یگریشماره دار باكو نظر د یك بود. مسلما رفقایاز فاصله نزد
  با كه هست؟  

  
كه دو   یوقت 1988نرفته است. در سال  یرراه دو خود ی نشان داد كه "د" در داور ك حادثهیعدها ب

كه در باكو علنا طرفدار   مات به دو نفر از یراكث یگذشت، رهبریم یسال از خروج ما از شورو
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  یتاد كه براغام فرسيكرد، پیراه كارگر كار ماز آنها دو سال بود علنا با  یكیفعال راه كارگر بودند و 
  ران آماده شود! یعزام به اا

  
و سفر   یالتيت تشكی توانست انجام شود: مأموري ط تنها به دو منظور می ران در آن شرایزام به ااع
ن دوستان در ی ه انك یرگ. با توجه به ام

چندان عنصر   یدوران اقامت در شورو
سازمان  یدوست نبوده و حت  یرهبر
و  از آنها یك یانداختن  یت برایاكثر

ن مرگ  يبه كام ماش یفرستادن و
نان  یشق در مورد ا نیبود، افعال  یشورو

  که ن بودیصادق نبود. حدس آنموقع ما ا
دن يام رسانت به انجیهدف سازمان اكثر

م یان رژی" بود كه با پایه تماممي"كار ن
كار مانده مهين یت در شورویوحشت اكثر

  بود.  
  

  ست؟ يك حق با
عات  ن موضویا در یطرف سوم یغرب یال به اروپاانتق ین سالهاد حق آن بود كه در همایشا
  سوآل بدهد.   نیبه ا یبتواند بر اساس  آن جواب یك قضائيك نظام دمكراتیكرد تا یم یقاتيتحق

  ی اچ  تجربهيم و هیبود یخبر از دمكراس یك جامعه بیمحصول  وان ماجرا ينه ما كه قربانمتأسفا
م و یدك بويكراتردميآلوده به افكار بشدت غ م.يك نداشت يمكراتك كشور دیدر  یاز حقوق شهروند

 یود، چند سالدن دوباره آنچه واقع شده بیم كه شستن چشمها و دیبود یدئولوژیچنان ذوب در ا
  د. يانجام  به طول

) را از كتابها خوانده  یلت ون و از موضع اقتدار دويس یه كننده خشونت (از موضع اوپوزيتوج یدئولوژیا
به   یو شورو ی، اسالمیامهریك آرير دمكراتيم غیه سه رژیدر سا یجربه زندگم و تیفته بودریو پذ
  ندارد.   یحق (و "جمع") اد داده بود كه فرد در مقابل قدرتیما 
  

- هیكه غرب را "سرما یش كسانیم كه به رياد گرفتی یاقامت در شورو ینكه در سالهایم ارغيعل
م و یدباخبر نبو غرب یقضائ یحقوق فرد در نظامهااما هنوز از  میدند، بخندينامیده" میگند یدار

م را در  سو یزندگبرای شروع  یطوالن یكه ساكن آلمان شدند، زمان یت بزرگیبخصوص اكثر
ت داشتند، مشغله  یبا اكثر یالتيكه ارتباط تشك یكسان یه اقامت از دست دادند. براانتظار اجاز

د.  ش یت در شورویم وحشت اكثریرژ یراب یگریعامل د ن دوجناح راست و چپيب یداخل یريگدر
وسته و منتقد  يچپ پ حبه مرور به جنا، ی قبلدار شماره یچند از رفقا یعلت آن بود كه تن

ت هللا  ی، آیغفار  یوستن هاديبا شبيه پین ماجرا تقر یشده بودند. اجناح غالب  یاستهايس
بسياری  بود.  یاسالم  یرالح طلب" جمهوگر به جناح "اصید یاريو بس یصانعت هللا ی، آیخلخال
نشينی بدون اشاره به نقش فردی خودشان،  رگواران خودشان امروز در پی چند دهه غرببزاز این 

  د.  ونيسم بطور عام هستنمنتقد کم
  

  سرانجام كار 
ن ياحساس ماش یحم و بريب یهان چرخ دندهي خود ب ی انداختن رفقا یكه شب و روز برا یكسان

به   یم شورويمق یاسين سیراجاز مه یپورت كردن تعدادی، در ددنديكشی قشه من یمرگ شورو
خود   ی ال دادن كت بسته رفقیم در تحویكه ما خبر دار ییران موفق شدند اما خوشبختانه تا جایا
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نگونبخت  نیاز مهاجر یارير آنچه بسينظ یمرگ شور یستم زندان، شكنجه و اردوگاههايبه س
مكان كرده   ه دار نقلارشم یاز رفقا یدند. احتماال برخودند، موفق نشدچار آن شده ب 1946سال 

ض  ران اعترایان به ایو پورت پناهج یبه د ،ك به حقيدمكرات یكشورها به غرب، در مدت اقامت در 
ن یتریاسياز س یل دادن تعدادیتحو ی از خود انتقاد نكردند كه چگونه برا ییكردند اما هرگز در جا

  ! بودندها كردهیانفشانج چهران یپورت به ایو د یشورو یتيه دستگاه امنب یاسيپناهندگان س
بار بود كه  ن ين اولیدند. اما ار شده بويهمانان كشور شوراها، بندرت عاقبت به خيز ميقبل از ما ن

ك  يدمكرات یر كشورهاان خودشان ديت به همراه قربانیم وحشت اكثریرژ یآمران، عامالن و پادوها
به ورود به   یابان ما، عالقه زيك ميدمكرات یكشورها یقضائ یههاا دستگایند. آساكن شده بود

 یاكشوره ینظامات قضائ به ی ان مراجعهي ن است كه چنین ماجرا نداشتند؟ قدر مسلم ایا
 یشد. نظامهایان اعالم ميقربان یاز سو یانت به آرمانها" حتي، در آن سالها به مثابه "خیغرب

  كنند.یت مياسب با خود تربق و متنیال ی نك شهروندايردمكراتيغ
  
 یبرا ید غربیجد یم كه نه در كشورهايجرم هستز مين یرانسانيغن اوضاع  یان ايا قربانا ملذ

درخور   یم و نه آثار قلمیانجام داد یت اقدامیم وحشت اكثریرژ یقرارن به بريمتهم ییقضا بيتعق
ندگان نسل ینما یز هشدارها ك ا يچيود به هم. ما بنوبه خیدیو دوستانمان آفررنج و عذاب خود 

نكه  یخبر از ا یب و مین شده بود یين پايسن درمرگ  با یك بازیننهاده و وارد  یاز خود وقعتر مسن
نداشت، با  یو اسالم یامهریآر یمهایاز رژ یك بودن دست كمير دمكراتيما در غ یكعبه آرمان

  م.  يگذاشتآلود مه یاهدر ر یدر دست، پا ینشه عمر و جوايش
  

در   گرفته باشند، یت كعبه آمالشان خبر ينكه از ماهیا بدون ،ما جوانان هم نسلتن از  ارانهز
ما  شدند. هالك (ایدئولوژیک) یو اسالم یشاه یمهایژبه دست ر ین زندگیيپا یهمان سالها

ن  دیاز دهم و   ك باخبر شویمیاز نزدمان یی م كه هم از احوال كعبه كذايافتین شانس را یا
ر  يغ یسينظامات پل یدن به عملگير غلتان دشماره خودمیدار و بشماره یقااستعداد رف

  م.  یك، دچار شوك بشويدمكرات
  

  : مهم داشته استدليل  چهار، حداقل ت اکثریتژیم وحششدن خاطرات رننوشته 
  
رژیم،   بود. از ميان این دوزرگتر شوروی رژیم ب در درون رژیم وحشت اکثریت رقابت موضوعی:. 1

از جمله کمونيستهای ایرانی  ش بزرگی از جهان وی بخ ر دنيا شناخته شده و محل کنجکادومی د
رقابت درونی بين دو موضوع، موضوع اول یعنی حکایت بود که راهشان به شوروی نيفتاده بود. در 

د. از  مرسوم در ایران، "موضوع کوچک" بوگرایی ت نخبهتلخ رژیم اکثریت، بخصوص با توجه به عاد
اند، دومی را بيشتر  حرفی برای نوشتن و گفتن داشتهضوع هردو موسياری از آنهایی که در باینرو 
  اند. یافته صرف وقتالیق 

  
اقت" بر چهره داشتند. هم مسئولين  ریت ماسک "رفشهروندان رژیم اکثهمه  ت:اقفر. ماسک 2

امری   ازیگران،ک تک این بت  کنار زدن ماسک از منظر. قربانيانچاپلوسان و و هم پادوها و 
نيازمند حفظ این ماسک بر چهره بودند تا عقوبتهای احتمالی و صوص قربانيان بخبود. نسنجيده 

های دیگری از این  چنانچه در جاعویق بيندازند. ن به تاالمکاکمتر کنند و حتی یسکهای موجود رار
این پایان،  . با ادفاق افتروی ات درون شوت به تدریج در ن رژیم وحشپایامنوشته قيد شده است، 

و احساس طعمه بودن در شکارگاه شدن دریج از دپرسيون ناشی از احساس پایيده بتقربانيان 
ا که قربانيان ند. کنار زدن ماسک رفاقت در این دوره هم دشوار بود چرشدقا، خالص میرف
  کردند. اف میمتوالی، اعتربانه خود طی ماههای ش هایو نگرانی هاییستی به ترسبا
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ره و در کنار قربانيان رژیم اکثریت با ماسک بر چهسياسی،  برخالف زندانيان واسی:ردور. 3
حتی در اروپا هم   و در کنار هم بودنکردند. این نزدیکی ی می مسئولين، پادوها و چاپلوسان زندگ

به   ن که از ایران یک قربانی شکنجه و زندا که وضعيتبرای مقایسه توجه کنيد بنوعی ادامه یافت. 
اند توینجا کوچکترین مالحظه از نوع رودرواسی یا هر نوع دیگر نمشود. در ایاروپا منتقل می

   حلی از اعراب داشته باشد.م
 
هم در    صول سنين پایينی داشتند و طبعا تجربه نوشتنالاقربانيان علی  :تجربه نوشتن نبود .4

به از ميان اکثریتی جماعت که تجر عت مقيم شورویو تعداد اندکی از جماود نداشتند بار خکوله
ز  نوشتن داشتند، جزو مسئولين بودند. از اینرو قربانيان رژیم وحشت اکثریت، در آن زمان هرگ

  ان اکثریت را مکتوب نکردند.  جربه خود از یک رژیم مينياتوری تمام عيار به رهبری مسئولين سازمت
  
  

  دئو یت ونهض
  یبرا یابوحانهت كه تالش مذین اكثريم. مسئولیخارج شد یشورواز  1986ما همه، در سال 

تنها در   ین بازیادند. ظاهرا مزه ران خود در قفس كرده بودند، تنهاتر و تنهاتر شينگهداشتن اس
از  غرب، در قفس ب یكه با شروع مهاجرت دوباره بسو یران بود و وقتي به با اسموش و گر یباز

اوت داشتند که نقدر هوش و ذكیما ا یرفت، رفقادن گیم وزسيوفم گورباچيگر نسیشد و از طرف د
  یااز سر عدهگونه بر فریخدا كردن در نقش  یدهد. بازیرا نم یمزه قبل یگر بازیدرك كنند، د

   .  ر دندان رفقا مزه كرده بودیز یادیش زيدارند و نه راه پ ر كه نه راه پس ياس
عمل  ت یاكثر یرويبرنامه انتقال ن بدر چهارچوكه  را ینیت ابتدا وجود مهاجریاكثر یهرچند رهبر

م  یدر رژ ريخود بعنوان اسده یفا ین "سربار"ها وقتیاعالم كرده بودند اما ا "سربار"نكرده بودند، 
ش  يار غرب را در پیودند، انصاف نبود كه رهبران را تنها گذاشته و راه دت را نشان داده بیاكثر

ن، رهبران و  رايو چاپلوسان هم به دنبال اس ن، پادوهارايسا ییوفایرند. اما به دنبال بيبگ
  ن را تنها گذاشتند. يمسئول

  
ه شود. اما كه شاهد ماوقع بودند شرح داد یاناز زبان كس  یستین سالها اتفاق افتاد بایآنچه در ا

  مت از بانكيارزان ق یتن ارز خارج دئو الزم به اشاره است كه عبارت بود از گرفیداستان نهضت و
  یگر لوازم مصرفیدئو و دیو  آوردن دستگاه و یستیتور یزایبا و ین غربيبرل ، سفر بهیرسم

    اه. يسفروش در بازار  یبرا یكيترونالك
  
ن  ین بود. در ايدار از فعالشماره یاز رفقا یكیت ار ساكيب و بسيضت از جمله همسر نجن نهیا

خود به نان و   یه رفقاير علكا گ ب ب وامربرآورده كردن اراه  مانده كه از ین باقيدوران مسئول
در  ،ح آخرچند صبا، دست آمده در بازار سياه شوروی روبل به یده بودند با مقدارينرس یینوا

  كردند.  یزندگپولدار  یمثل آدمها ،كشور شوراها ینفسها نیآخر
  

  انيمواجهه با قربان
اند. داشته باهم ییهاتماسشده  یسپر ین سالهاین نوشته در ایم وحشت ایآمران و عمال رژ
خود و   یكارها یدوجانبه و محفل یدر برخوردها ی چ مورديم در هی آن رژن يعامالن و مسئول

  اند. را انكار نكردهقباحت آن
  

ان عمرش  یپا یسالها  ینسك) كه برايم وحشت میك رژیشماره ق ي(رف ی محمد تقی موسو یآقا
ان خود با  ير مواجهه با قربانده بود، دص داي را مناسب حال تشخ یدارهید سرمااقامت در سوئ
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  یسو " آن "موین "موسویاست و ا یك تشابه اسمیكرد كه موضوع سر يقاحت تمام ادعا مو
  ن! ي! همستينسك" نيم
  

ك یدئولوژیاند مسئله را با اعتقادات ات در باكو، خواستهیم اكثریژشماره دار ر یاز رفقا یبرخ
دار" بودند، نه  ول همه بود اما همه نه "شمارهت مورد قبقادان اعت یكه ا یه كنند.  در حاليتوج

  ،یاسالم ی در دوره ر زمان شاه و همباالتر هم د ین اعتقادات با غلظتی چاپلوس و نه پادو. تازه ا
  ن چپها وجود داشت. يب آن رونيه در بچه در زندان و چ

  
ا لو بدهد  ق خود ريفر  یسممكن بود، ك یتيشخص یا ضعف جدیه ر شكنجیدر آن زمان تنها در ز

ت دهها نفر بر اساس سفارش يكردن با جان و امن یو باز یق فروشي فستم كامل ريك سیاما 
مشاهده نشده بود.  ط ها هرگز ي ، در آن محیفرد یستیساد یهازهيا انگیب  مقامات كا گ

فراد كم  ام اچكديكردند، هيرا اداره و كنترل ممشابه  یمهایت در باكو و رژیم اكثریكه رژ یكسان
  نبودند.  یجربه و تازه كارت
  
ل  ن مربوطه در محافي متهم ین اعمال و محكوم كردن آنها از سویقباحت ا  یرش خصوصیپذ

از   یشتريا اطالعات بید كرده باشند از خو یانتقاد علن  یم سطرينان نینكه ایبدون ا یخصوص
  یچ، حتيندارد كه ه ی  ارزش اصوال ،گناه را افشا كرده باشنديراد بمرگ خود با اف یپشت پرده باز

  .شود یتلق یقبل یهایبر همان باز یامه رندانهتواند ادايم
  
اعمال در محافل كوچك خواهان سرپوش گذاشتن بر  اتی!بول اشتباهنان با قیكه ا ین معنیبه ا 

 یبه برخ یت حتی ن اكثركه گذشته است، رهبران سازما ییدر سالها گذشته خود هستند.
  ی در باره م سطرين حتیه اند امازمان شاه اعتراف كرد خود در یارفق یزمانن سادرو یقتلها

  یبونیاز پشت ترهم  یمله ام جينحتی اند و وشته نا تاشكند نیحكومت وحشت خود در باكو 
  ورده اند.نيان بر زبا یعموم

  
ك  يدمكرات یسالهاست كه در كشورها یدار، همگن جماعت شمارهی ن است كه اینكته مهم ا

نداشته باشند، اصوال   یا استعداد فكری یاسين دانش س یاگر كوچكتر یند و حتكنیم یدگزن
،  باكو ،زاگولباكه آنها در  ییمهایخودشان با رژ یزبان امروزيم روزمره جامعه ی سهیبا مقا یستیبا

رده ودن اعمال گذشته خودشان را درك كك بيردمكراتيزان غينسك برپا كرده بودند، ميم ایتاشكند 
با جامعه   یمورد بحث حت یاتورينيم یمهایاره شد رژن نوشته اشیا ین جایاچه در چندباشند. چن

  .سه نبودندیقابل مقا یشورو
  

مورد قابل ذكر باشد: "ع" هم در صحبت  د دو یان و عامالن شاين قربانيب ینينچنیا ییاز تماسها
م تحت امر  ی) رژ6ه كبر (شمارق ايبا رف یحضور یداری) هم در د4ره  ر (شمایق قديبا رف یتلفن

االت یه در اك عدیلم مزبور ياست. در فسه كردهیمقا ییكایلم آمريك فیو باكو را با  ولبازاگآنها در 
ره دورافتاده ثبت یك جزی در  یرعاديك شكار غیر شركت د یپول برا یده با پرداخت مبلغ كالنمتح

را شكار خواهند كرد. در شب   یبيزنده عججود شود كه آنها مويما گفته مير هواپكنند. دینام م
ر ك مسافیه ماجرا شود كه باند اداره كننديكوپتر معلوم م یاده شدن از هليره بعداز پیول در جزا

ه پول پرداخت كرده است، بعنوان  ي مثل بق ،ارشركت در شك یاه پوست همراه را كه برايس
ار جوان  يگر را در اختید یازهيچ یبرخگ و از سالح، فشن یاند. آنها حداقله"شكار" انتخاب كرد

ره  ین جزآ یهاان جنگلزاريدهند تا در میساعت فرجه م 8 یدهند و به ویه پوست قرار مايس
  ن گروه نجات دهد. ی از دست اخود را 
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ننده خودشان دهد. گروه اداره كیح ميسه نكات جالب مورد اشتراك را توضیقان می"ع" در ا

  ینصوب كرده بودند. رهبرگرفت میم ميك نفر تصمیرد جان كه در مو ییداخودشان را به مقام خ
  ود. منصوب كرده ب بازاگول درن خودش خودش را ي نچنیز ايت در باكو نیاكثر

  
نه سفر پرداخته بعنوان شكار  یه هزيفر را که مثل بقیک ن یستینكه چرا بایا ی برا یچ منطقيه

م نكه چرا و بر اساس كدایا ی برا یچ منطقيه هم  رسد. در باكوینم یرد به عقل آدمانتخاب ك
"عنصر ضد   یادتعد ین شوروان) طرفداریترن (و احمقیان متعصب تريدر م یستیبا ینيمدارك ع

  رسد. ینم ید كرد، به عقل آدمي" صیروشو
  

افت نكرده یرا در یر شورود یت حق پناهندگی سازمان اكثر ید رسمیين آدمها بر اساس تأیمگر ا
توانستند هم به مقامات يت برعكس میكثرن ايا دستور كا گ ب بود، مسئولمسئله صرفاگر بودند؟ 
  همنان الزم را بدهند و يده بودند، اطمد كریيشان را تأیكه حق پناهندگ یدر مورد كسان یشورو
جمع بوده و  گریهمده  ران گرفتار در قفس بخواهند كه حواسشان نسبت ب ياز اس یخصوصبطور 

  ته باشند.ان را داشخودش یرفقا یهوا
  

كا) یدر خاك آمر یا حت یره (یدن به جزيدر بدو رس ، اهپوست را در دميوان س لم مزبور آن ج يدر ف
 ین دست  و دلبازیدهند. ایوقت م کمیل و یوساحداقل اسلحه و  ی وكشند. بلكه به ینم

د یيهم، تأ تیثراست. در مورد اك یضدانسان  ین بازیا یرانسانيجان غيباالبردن ه یصرفا برا
آنها  یو باكو برا زاگولبانان بعداً در یباشد كه ا یم وحشتیه گر رژيتواند توجيان نميت قربانیهو
ن  ین بود و ایر از اير غدهد. اگینشان م ین ادعا را بروشن ی زبور علت الم ميف ی. ماجرادندیآفر

ز وجود يچال ولو نااحتم ر نبودند و ياس یشكار رفقا یستیدسا دار به دنبال لذتشماره یرفقا
و   "بودن یف "جرم ضد شورویبا تعر در بدترین حالت، توانستنديدادند، میرا م یعناصر ضد شورو

، و فرد متهم خبك جمع منتیدر حضور  یهركس یارتكاب آن از سو ینيق عیدادن مصادنشان 
از  یر قرباناگ یك خانه، حتیگذاشتن آنتن در درون ستم كاريكنند. و اال در س یمسئله را بررس

از نظام   یتیتواند به "نارضايت كند، میروزانه شكاكار از  یناش یا خستگیهوا  یسرد
بر و نه  ق اكيك از دو مورد مواجهه فوق نه رفيچي در ه.ر شودير و تفسيب" تعیشورو یستياليسوس

افراد   نیا اند. اصوالباكو را انكار نكرده و زاگولبام خودشان در یرژ یت زشت ير، واقعیق قديرف
  یستم و نقش خودشان در آن بطور علنين سیبت به ابا نشر اطالعات خودشان نس یستیبا

  . اندهنوز نكرده كه  یكردند. كارياظهار نظر م
  

  كثریت برای وادار كردن اسيران به رفيق فروشیشهادت "ر" از یك مورد خاص از تالش رژیم ا
  خودشان دعوت كرد. بسيار مقدمه ا به خانهم مرك بار به خانه ما آمد و یك بار ه"رفيق اكبر ی

م مقصود خود  كرد. گویی موضوع آنقدر مهم است كه بدون این مقدمات، قادر به تفهيچينی می
كنند. باالخره سهم  با كا گ ب همكاری می گفت: بهترین كمونيستهای دنيات. وی از جمله نيس

زیر نظر داشته و اخباری از   تی "ع" رابایسبرایم تشریح كرد و گفت كه من هم مرا از این بساط 
ود كه من  برایش ببرم. شيوه كار رفيق اكبر تحریك جاه طلبی من و فهمانيدن این نكته ب وی

شوروی دارم و برای حفظ این موقعيت و   خاصی در نظر سازمان اكثریت و احيانا مقامات موقعيت
بدهم. براساس  ستان خودمز دویستی تن به آدم فروشی و جاسوسی احتی بهتر كردن آن با

ن زمان من و رفيق اكبر، عواقب رد شدن گزارشهایی از نوعی كه از من  ميزان اطالعات آ
  قربانی یعنی "ع" بسيار وخيم باشد. ميتوانست برای  ميخواست،
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توانست براحتی عمر باقی  آنموقع ما با رد كردن چنين گزارشهایی به كا گ ب، "ع" مي طبق تصور
ء ظن رفيق اكبر در مورد "ع" داشتن  . جهت سوبگذراند ر معادن سيبریبه كار د د رامانده خو

دیدار رفيق اكبر با من و نه سالها بعداز آن  اریخ قبل از دو تمایالت و افكار ضد شوروی بود. نه در تو 
اشتن نگاه شوروی دوستانه  ع" هيچ شهرتی در داشتن نگاه ضد شوروی نداشت و برعكس در د"

دیگر در خط راه كارگر بود و با رسيدن به  . وی در همان زمان مثل بسياری تر هم بودجلو از بقيه 
ليت ميكرد و در همين سالها هم هيچ  این سازمان فعا غرب نيز چندسال عرق ریزان در صفوف

  شوروی نداشت.  تمایالت ضد
  

و نداشتيم  ی همبود كه حتی نگاه انتقادی به شوروالبته این از خصوصيات همه چپهای نوع ما 
در شوروی هم قادر به شكستن پوسته تعصب ما نبود. سوآلی   متأسفانه سه سال تجربه اقامت

دادن به  يش آید این است كه پس انگيزه رفيق اكبر از گيراین سطور پ ی  دهكه شاید برای خوانن
ه  مطلقشتن در ميان ذوب شدگان در والیت "ع" چه بوده است و دنبال صيد "عنصر ضد شوروی" گ

تواند باشد. ما در آن سالها ميدانستيم كه مسئولين  ای ميروسی بر اساس چه انگيزه كمونيسم
ناسالمی هستند و مسائلی چون موفقيت "ع" در   اكبر دارای دید اكثریت و بخصوص شخص رفيق

ون برخورداری از سهميه ویژه بد، وزش زبان روسی،  شركت در كنكور دانشگاه و قبول شدن آم
رفيق اكبر و دیگر مسئولين اكثریت حتما  نواده شهدا") در برانگيختن غضبسهميه "خایت (اكثر

ثر بود   .  هم
  

ن  و خبرچينی از جمع دوستان "ع"، اینان را از هما گونه گزارش مخفیدر عين حال نرفتن هيچ 
  رده بود. شركت مستقالنه در كنكورزاگولبا به عناصر نامطلوب در چشم این "رفقا" تبدیل ك

امل مهمی در شكستن اتوریته سادیستی و قبولی ما، ع ماوی تعدادی از شگاه از سدان
از سهميه اكثریت در رشته های  و بدون استفاده مسئولين اكثریت بود. ما در حالی مستقل 

س سطح پایين  شده بودیم كه مسئولين اكثریت دادن سهميه ورود به مدار روسی دانشگاه قبول
بيه عناصر نامطلوب استفاده  عناصر مطلوب" و از این طریق تنه تشویق " وسيل كارآموزی را بعنوان 

  زبان دانشگاهها در رشتهبخش روسی تی در ميكردند. در این ماجرا وقتی ما ثابت كردیم كه ح
ع قبولی بدون  ، مسئولينی كه با توزینه، بدون اتکا به سازمان قبول شدميتوان مستقال ،های خوب

های خود، كلی منت بر  مدارس كارآموزی در بين نورچشمیپایين و  سطح هایامتحان در رشته
گر نميتوانستند روی  بودند. آنها دی سر آنها گذاشته بودند، خود را در وضعيت ناجوری یافته

  و شرط  آنها حساب بكنند." احساس دین و وفاداری بی قيد
  

   ”سعيد. ع.”شهادت مشابه 
ميتوانست "بله"  ما بيایی؟ جواب این سوال تنها به خانه  وانی) گفت آیا ميت2رفيق اصفر (شماره "

روع شد. در ينی طوالنی وی شباشد. رفيق اصغر در خانه خود مرا "به حضور پذیرفت" مقدمه چ
بوی  این حرفهای كلی بيرون خواهد آورد دشوار بود. باالخره  ای ازابتدا حدس زدن اینكه چه نتيجه

وگ رفيق، نمایانتر را نمایاند و با پيشرفت مونول جمله خودش آن  گند پيشنهاد جاسوسی در این و
به این  و پيروزی نسبت  شد. من هم با بدجنسی خودم را به حماقت زدم. احساس برتری

ق" داخل گيومه داشتم. مواظب بودم كه بازی نقش  مسئول تشكيالت باكوی اكثریت به این "رفي
بازی نام  هر نشود. باالخره با این احمق لبانم ظا ی برتظاهرانه نباشد و آثار هيچ لبخند"احمق" م

ی "رفيقانه"  ار بود با همكارقربانی مورد نظر را با صراحت از دهانش شنيدم. این نگونبختی كه قر
وسيه بشود كسی نبود جز دوست قدیمی و هم اطاقی من راهی دیار خوش آب و هوای شمال ر

ای  مت نازل یك لبخند یا تشكر در پرا به قي خودم"ع"! رفيق اصغر ميخواست كه دوست  من یعنی 
 ی مخالف رژیم درایشان و تشكيالت اكثریت قربانی كنم. همان كاری این رهبران با كمونيستها
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تمام شد و من با صراحت گفتم كه آدرس را   درگاه جمهوری اسالمی كردند. وقتی كه احمق بازی
وصی بماند. خواهش  بين ما خصئله ، رفيق اصغر خواهش كرد كه این مسعوضی آمده است

خورده   به سنگ هم  بالفاصله "ع" در جریان امر قرار گرفت. تير این نارفيق نازنين مابيجایی بود. 
  ی احساس پيروزی ميكردیم." بود. همگ

  
  سوآل بزرگ 

 یمی(هرچند در درون رژ  ایدئولوژیک میك رژیكه فرصت اداره   یكه وقت  یاسيس ینهاا سازمایآ
ت یبغا یستمهايخودشان، س یبا رفقاك حداقل يك رفتار دمكراتی یبجا اند و تهداش بزرگتر) را

 یزبان آنرا با قدرتيدولت م یتيامن یتنگ با ارگانهاتنگا یس كرده و در همكاريك تأسيردمكراتيغ
به دنبال  نده باشند؟یعه در آاداره جام یبرا ی مناسب یداهایتوانند كاندياند، مكرده ن اداره يآهن
، بقایای سازمان 2021اول ماه مارس  ین نوشته در دو سایت ایرانی دربخش اول اشار انت

ر این نوشته (طبق گفته مسئول  زشت توصيف شده داکثریت شامل بسياری از مرتکبين کارهای 
ی به مسئولين  پليسی، فشار شدیدت) به سان یک "گروه فشار" در رژیمهای یکی از این دو سای

اقدام آنها (ولو احمقانه و ولو  این مطلب وارد کردند. صرف این سور کردن سان دو سایت مزبور برای
اند، آگاهند و که انجام داده کاری سياهین از  بی ثمر) نشانه این است که خود این بزرگوارا

  رند. ای لياقت رهبری یک انجمن را هم نداد که با چنين سابقهحداقل متوجه هستن
  

  ی گ شورومر  یهمانيبه مدن ير رسیشانس بزرگ ما: د
و نه   میوارد شده بود یماه مانده به ظهور گارباچف به خاك شورو 18ها ن بود كه تنیشانس ما ا

دن به  ير رسید: دت شیرهبران اكثر یبود كه شامل حال ما و حت یانسن شین بزرگتریا زودتر.
  .یمرگ شورو یهمانيم
  

  یستهايخود، نه به كمون یهالا نه به اآنه یكه ط ینينبال ادوار مختلف و خونبه د یاتحاد شورو
دن برژنف  روا نداشته بود، با آم یرحم ن،همان از سرتاسر جهايم یستهايو نه به كمون یدخو

بود. در   1970دهه دوم مه ي، در نیاه ماداز آرامش را شروع كرده بود كه اوج آن بلحاظ رف یدوران
. در آن سالها مدتها بود كه  ع شده بودشرو سطح رفاه مردم سالها بود كه یزول ر نيس 1983سال 

  كشتند. ید خود نمیرا بخاطر عقا یكس
  

ا وارد یت یت المال اكثري، محل بیل ثروت خانوادگت كه از قب یآن دسته از رهبران اكثر یحت
  یبا شغل یه نشدند، بعنوان شهروند معموليو روس یاسالم یبا جمهورمعامالت سودآور 

شان متصور بود،  یبرا ی ش از هر آنچه كه در شوروي ب یرفاه سطح ی، هم بلحاظ ماد یمعمول
شان  اره خانودهشان را سر سفیقاستند لقمه آلوده به خون رفيمجبور ن   یدارند هم از نظر معنو

  ببرند.
نسو در  یبا 1986م از یر افتاده بوديت گیو اكثر یفس دو جداره شورو در ق یاز بدشانس که ما هم

م یاز دست رژ ییكوچك بخاطر رها یم، شكریآوریم یر برجاو شكم ديكشیكه م یهر نفس
  مباد! گر هرگزیت! دی ثرم كوچك اكیم بخاطر برطرف شدن كابوس رژيعظ ی و شكر یبزرگ شورو

  
  پایان 

  1990تن از پایان دهه نوششروع به 
  2021ام به نشر علنی اول ماه مارس اقد


