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هایفارسیچاپشورویبهایرانآغازشدبهکهازچهسالیورودکتاباین

اندهابودهبرخیازکسانیکهدرکارفروشاینکتاب1طوردقیقمعلومنیست.

هاهمدراکثرمواردفاقدتاریخنشرند.اند.کتابکردههایمتفاوتیراذکرتاریخ

هایفارسیکتاب04بااینحالتردیدینیستکهدستکمازاواسطدهة

اند:شدهفروشیمشخصتهرانعرضهمیچاپشورویدرچندکتاب

خانزاکوچک(واقعدرخیاباناستالین)میر1111فروشیساکو)تأسیسکتاب

http://anthropology.ir/node/22750
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فعلی(ودرجوارسفارتشورویکهصاحبآنساکوهوسپیانبود؛

فروشیدنیادرخیابانانقالبکهمتعلقبهبیوکاروانی/ایروانیبود؛وکتاب

چیکهابتدادرخیابانفروشیگوتنبرگبهمدیریتمحمودکاشیکتاب

 منوچهریبودوبعدبهخیابانانقالبنقلمکانکرد.

دفترنمایندگیبازرگانیاتحادشورویدرتهرانواقعدرخیابانپامنار،

هامتعلقبهداد.اکثرکتابهارادراختیارنمایندگانفروشقرارمیکتاب

های(وچاپمسکوبود.عالوهبرآن،کتاب1311انتشاراتپروگرس)تأسیس

هایمتعلقبهچنینمجموعهشدوهمانتشاراتمیرورادوگانیزعرضهمی

)وابستهبهفرهنگستانعلوماتحادشوروی(که«ادارةانتشاراتادبیاتخاور»

هایترجمهجزکتابهایانتقادیمتونادبیاتکهنفارسیبود.بهشاملچاپ

هایانگلیسی،فرانسه،عربیوروسیهمدرشدهبهزبانفارسی،کتاب

هاکهشاملادبیاتکالسیککناربخشبزرگکتابمیاناینآثاروجودداشت.در

هایعلمِیتخصصیهایکودکونوجوانبود،کتابومعاصرروسیوکتاب

)ریاضیات،مهندسی،پزشکیو...(همکمنبودکهاغلبترجمةانگلیسیاز

بودکهسروکلة1131هایدرسیدانشگاهیروسیبود.پسازانقالبمتن

کسوانگلسولنینبهزبانانگلیسی)ومعدودیهمترجمةمجموعةآثارمار

هاپیداشد.فروشیفارسی(،چاپانتشاراتپروگرس،درکتاب

هایهاازآِنانتشاراتپروگرسبودوکتابهاوداستاناغلِبرمان

بازارهابابهاییاندک)بسیارکمترازبهایرایجدرعلمیازمیرورادوگا.کتاب

هابهتررسید.کیفیتچاپوصحافیاغلبآنکتابایران(بهفروشمی

هابهروششد.اکثراینکتابهاییاستکهآنزماندرایرانچاپمیکتاباز

مسطح،باحروفسالموبدونریختگِیمونوتایپوبررویکاغذمرغوبآهاردار

جلدنرم،مستحکموپاکیزهها،چهجلدسختوچهاندوصحافیآنچاپشده

هایتاشکندوباکویهاییکهدرشعبهاست.گفتنیاستکهکیفیتکتاب

رسدوازهایچاپمسکونمیاندبهپایکتابانتشاراتپروگرسچاپشده

تراست.درکیفیتچاپوصحافیناشراِنممتازِآنزماِنایرانهمپایین

هایچاپوجوییدرهزینهنیزصرفه«اورادارةانتشاراتادبیاتخ»هایکتاب
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هایچاپشود.طرحجلدکتابصحافیونوعکاغذومقوایجلددیدهمی

هایایرانیداشتوبایکنظرشورویآشکاراحالوهواییمتفاوتباکتاب

نستعلیقِرویشد.مثالًخوشنویسِینستعلیقیاشکستهتشخیصدادهمی

میُمبتدیحکایتداشتکهکمترناشرایرانیآنراآزمایِیقلجلدهاازطبع

شمرد.بااینحال،اکثرجلدهاینرمیاروکشقابلچاپبررویجلدمی

هایجلدهمجلدهایسخت،خوشآبورنگودلپذیرند.دربینطراحی

ها(کمنیست.کارهایقویوخالق)بامعیارآنسال

شداطالعییکهازشورویبهایرانواردمیهادربارةشمارگانکتاب

هزارنسخه)درمورد3تا344دقیقیدردستنیست.مطلعانازشمارگان

کنند.ازقراینپیداستکهساواکدورادوربرجریانها(یادمیبرخیازعنوان

هانظارتداشتهاستوحتیبهگفتةیکیازمطلعان،کتابورودوتوزیعکتاب

هللافروغیان(رابه)نوشتةلئونیدساالویف،ترجمةحبیبدةجادوشدهخدیوزا

آوریکردهاست.گمانتمسخرتاجشاهیبررویجلدآن،بهطورکاملجمع

چیکهخودواردکنندةکتابازشورویوازجملهافرادمطلعدرمحمودکاشی

اواکدرمواردیوگوییاظهارداشتهاستکهمأمورانساینبارهاست،درگفت

گاهازاواندولیهیچکردههامیهاییدرکارتوزیعوفروشبرخیکتابممانعت

هادرحالیکههمینکتاب1اندبهاینفعالیتخودخاتمهدهد.نخواسته

هایادبیاتروسییافتند:کسانیکهدرترجمهسرعتخوانندگانخودرامیبه

انگیزهایهیجانسراییستیوحماسههایسبکرئالیسمسوسیالیورمان

،سخنیآشناو«جنگکبیرمیهنی»هایسربازانشورویدردربارةقهرمانی

هایکهمسئوالنانتشارکتابیافتند.اینهاینهفتةخودمیهاییبهباوراشاره

انددانستهنیست.اماایازتأثیراتکارخودداشتهفارسیدرمسکوچهارزیابی

هاباخبرشدند.برایهمیندراندازنظرخوانندگانکتابخواستهکهمیپیداست

شود:هایانتشاراتپروگرسچنینفراخوانیدیدهمیآغازیاپایانهمةکتاب

خوانندگانگرامی!بنگاهنشریاتپروگرسخواهشمنداستنظریاتخودرا»

خودرابهنشانیزیردربارةکتابوترجمهوچاپآنوهمچنینپیشنهاداتدیگر

فراخوانیکهبعید«.،مسکو،اتحادشوروی11بفرستید:زوبوفسکیبولوار
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هاباکشورهایرغمحساسیتشدیدساواکبههرگونهارتباطایرانیاستبه

سوسیالیستی،پاسخییافتهباشد.



هاهاییازکتابنمونه

هایهاییغیرازفارسیبگذریم،مجموعکتابهایعلمیوبهزباناگرازکتاب

ترجمهشدهبهفارسیومتونمصَححادبیاتکهنفارسیچاپشورویکهبه

دهند)اینعنوانراتشکیلمی144تا134اند،احتماالًرقمیبینایرانواردشده

کودکانونوجوانانراهمدربرهایبرآوردکامالًتقریبیاستودرضمنکتاب

گیرد(.می

باتصحیحشاهنامةفردوسیهایادبیاتکهنفارسی،درمیانکتاب

هایچاپشوروِیایناثرتاایدارد.نسخهعبدالحسیننوشینجایویژه

شد.بعدهاـوتاهایتهرانبهبهاییارزانفروختهمیفروشیهادرکتابسال

نگاریتازه(پردازیوحروفونـازرویهمانچاپ)عیناًویابانسخههماکن

دیگرادبیاتهایهایمتعددیدرایرانمنتشرشدهاست.برخیازعنوانچاپ

کهنفارسیچنیناست:

،تصحیحیوگنیبرتلسودیگرانرباعیاتخیامــ

دیوانکمالخجندیــ

آییناسکندریــ

هاازآنانتشاراتپروگرسوشاملادبیاتبخشبزرگاینکتاب

کالسیکروسییاآثارنویسندگانمتأخرشوروی)وگاهازاقوامغیرروس(

بهعنوانمترجمدیده«گامایون»هاناممستعاراست.بربسیاریازکتاب

بدینقراراست:هایدیگرانایازترجمهشود.نمونهمی

لو،غفورغالم،ترجمةیوسفحمزهآتشپارهــ

چندحکایتازنویسندگانمعاصرآذربایجانشوروی،یوسفآذرستان:ــ

زادهودیگران،ترجمةحبیبف.]فروغیان[عظیم

ةحبیبف.)نخستینآموزگار(،چنگیزآیتماتف،ترجمساریالوداعگلــ

]فروغیان[
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بری،رحمتفیضی،ترجمةج.]جواد[خلعتانسانواالــ

وی،ترجمةآلکقازاریان،بوریسپولهآنیوتاــ

،آلکسیتولستوی،ترجمةمحمدهرمزان]پورهرمزان[پطراولــ

بریخلعت،رشیدرشیدوف،ترجمةج.]جواد[پیروزمندانــ

،الکساندرپوشکین]احتماالًترجمةابوالقاسمچندچامهودرامــ

الهوتی[

یان،ترجمة]محمد[پورهرمزان(،واسیلی1)جچنگیزخانــ

]عبدالحسیننوشین[فردوس،چنگیزآیتماتف،ترجمةجمیلهــ

ت.جهانگیروف،حمیدآراسلی،ترجمةخاقانیشروانیــ

،لئونیدساالویف،ترجمةحبیبف.]فروغیان[خدیوزادةجادوشدهــ

،کنستانسینپائوستوفسکی،ترجمةآلکقازاریانرزطالییــ

اریان،ایوانتورگنیف،ترجمةآلکقازرودینــ

ترجمةبهاختصاراز»،کنستانتینسیمونف،هاهاومردهزندهــ

«انتشاراتپروگرس،مقابلهوتصحیحمتنازآلکقازاریان

عبدالحسین[،چنگیزآیتماتف،ترجمةفردوسسرگذشتمادرــ

]نوشین

.]فروغیان[،چنگیزآیتماتف،ترجمةحبیبفکشتیسفیدــ

،چنگیزآیتماتف،ترجمةم.]مهدی[رستمیپروازهایزودکلنگــ

،کنستانتینسیمونف،ترجمةآلکآیندمردمسربازبهدنیانمیــ

قازاریان

پور،چنگیزآیتماتف،ترجمةح.ساساننخستینپروازدُرناهاــ

،یوریپاولویچگرمان،ترجمةآلکقازاریانمقدستووظیفةــ

،ورافدورووناپانووا،ترجمةآلکقازاریانهمقطارهاــ

هایینیزدیدهگذشتهازادبیاتروسیهوشوروی،معدودکتاب

هاعمدتاًپسازانقالباند.ایندستهکتابشوندکهایدئولوژیکوسیاسیمی

روانةایرانشدند.براینمونه:1131
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،و.ای.لنین)بدوننامدربارةحقمللدرتعیینسرنوشتخویشــ

مترجم(

دربارةمناسباتمتقابلکشورهایسوسیالیستیوکشورهایدرــ

(.1390،لئونیدبرژنف)بدونناممترجم(،)مسکو:پروگرس،حالپیشرفت

،و.ای.لنین،ترجمةمحمدآمیزدربارةهمزیستیمسالمتــ

(.1311پورهرمزان،)مسکو:پروگرس،

،لئونیدمرکزیحزبکمونیستاتحادشورویگزارشفعالیتکمیتةــ

(.1311برژنف،)بدونناممترجم(،)مسکو:پروگرس،

نین،ترجمةمحمودپورهرمزان،و.ای.لمارکسیسمورویزیونیسمــ

(.1311)مسکو:پروگرس،



مترجمان

هایچاپشوروی،کهازنسلدوماکثرقریببهاتفاقمترجمانکتاب

اند،دربیشترآثارازهایمهاجرواعضاورهبرانحزبتودةایرانکمونیست

زمترجمانچنیناند.اسامیشماریاهایاختصارییامستعاراستفادهکردهنام

است:

آلکقازاریان

نوشین/فردوس:عبدالحسیننوشین

هللافروغیانحبیبف./علیحمید:حبیب

بریبری:جوادخلعتج.خلعت

محمدهرمزان/م.هرمز:محمدپورهرمزان

م.رستمی:مهدیرستمی

هوشنگطغرایی

غ.بیگدلی:غالمحسینبیگدلی

رصدی:احمدعلیرصدیاعتماد

علیبیات:جعفراردوبادی

]؟[پورح.ساسان
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هللاآلکقازاریان،حبیبهاازآنازگامایونکهبگذریم،بیشترینترجمه

فروغیان،محمدپورهرمزانوعبدالحسیننوشیناست.نثرنوشینوفروغیانــ

اندبهزبانروسیتسلطکاملداشتهــرسا،سلیسوخوشخوانکهگفته

وپطراولهایمفصلاست.همچنیناستنثرمحمدپورهرمزاندرترجمةرمان

.کههمچنانخواندنیاستچنگیزخان







کیست؟«گامایون»

هایانتشاراتپروگرسرابهفارسیترجمهکرد،نامگامایونکهبسیاریازکتاب

ایهایاسالوپرندهدرافسانه«گامایون»الدینهمایونفرخاست.مستعارسیف

هایارتباطباُهمایدراسطورهایباسرانسان)زن(است.گامایونبیافسانه

،باعث«همایون»ظاهراًهمینامرومشابهتلفظیآنباایرانینیستو

انتخابشازسویمترجمشدهاست.

فرخاطالعچندانیدردستنیستالدینهمایونازسرگذشتسیف

الدینوجویزیادنیافتم(.اوبرادردکتررکنجسترغم)حتیتاریختولدشرابه

بود.تنهادرچندمنبعازدبیاتوتاریخایران(پژوهشگرا1113-1131همایونفرخ)

وینامیبردهشدهاست.درفهرستسندهایمرکزاسنادمجلسشورای

الدینهمایون]بهحاکیازشکایتبردنسیفاسالمی،سندیوجوددارد

بهخاطر«منوچهرانگشتی»فرخ[بهمجلسازمظفرفیروزواحتمالزیادهمایون

باچاقونسبتبهخودشدرگردهماییمقابلمجلسبرعلیهاهانتوحمله»

)دورة«10و0هایسیدضیاءالدینطباطبایی،نمایندةمجلسازیزددردوره

(.1110اسفند–1111چهاردهم:اسفند

الدینهمایون،فرخبیشتردرارتباطباجمعیازفعاالنامانامسیف

موسوماستوخودماجرایی«گروهروزبه»کهبهحزبتودةایرانبردهشده

دورانی«جمهوریمهاباد»دارد.پسازخاتمةکارفرقةدموکراتآذربایجانو

دشواربرایرهبریحزبآغازشد.شمارزیادیازاعضایعادیوفعاالنپرشور
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تارهبرانمنتقدلببهاعتراضگشودندوخواستاراصالحوتجدیدنظردر

ترینچهرهدراینمیانخودشدند.سرشناسرهبریوعملکردحزبساختار

طلبانمطرحکردندوبههاییکهاصالحخلیلملکیبود.ازجملهخواسته

بودکهبرخالف«سازماننظامیانحزبتودةایران»کرسینشاندند،انحالل

تباحزبنامةحزبوبهصورتپنهانیتشکیلشدهبود.ارتباطاینتشکیالمرام

وهدایتشرااعضاییازکمیتةمرکزیبرعهدهداشتند.اینتشکیالتنظامی

هایمختلفحزبینقشیمؤثرداشتودرکهرشدیسریعیافته،درفعالیت

ماجراهایآذربایجانوکردستانمتحملتلفاتومهاجرتنیروهایخودشدهبود،

لاعالمشد.رهبریسازمانحزبمنح«هیئتاجرائیةموقت»ناگهانباتصمیم

هللاسیامک،سرهنگهایشاخصیچونسرهنگعزتنظامیانکهدرآنچهره

اکبرچلیپا،سرگردعباسسغاییوسروانخسروروزبهحضورداشتند،اینعلی

دستورراشتابزدهوناشیازترسِحاصلازشکستدرآذربایجانارزیابیکردند

سازماننظامیانکوشیدباتجدیدسازمانودستچینونپذیرفتند.هیئتاجرائیة

کردناعضایقابلاعتمادوفعالخود،تشکلمستقلیراپدیدآوردکهازآنبا

دراینمرحله،1نامبردهشدهاست.«خواهایرانسازمانافسرانآزادی»نام

تا1111نقشسرواناخراجیخسروروزبهبرجستهاست.تشکیالتجدیداز

کهباردیگربهحزبتودةایرانپیوست،فعالیتمحدودحفظاعضا،1114–1113

آموزشآنانوعضوگیریاعضایجدیدراادامهداد،اماظاهراًاقدامعملیقابل

ذکرینداشت.گروهروزبهدرهمینهنگامتشکیلشد.

شکیلدرفاصلةاعالمانحاللسازماننظامیانحزبتودةایرانتات

ارتباطدوبارهومذاکرهبرایپیوستن(و1111کنگرةدومحزب)اردیبهشت

بندی،گروه«سازمانافسرانحزبتودةایران»نظامیانبهحزبوتشکیل

کوچکیشکلگرفتکهمبتکرآنخسروروزبهبود.اوکهمشیرهبریوقت

لرهبرانودانست،درشرایطانفعاحزبراسازشکارانهوغیرانقالبیمی

اعضایبازماندةسازماننظامیان،گروهیراگردآوردکهدستبهکارعملیات

،1111ماجراجویانهوتروریستیشدند.روزبهپسازآخریندستگیریدرتیرماه

ماگروهیبهوجودآوردهبودیمکهبتوانیم»دراوراقبازپرسیخودگفت:
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کردیمکهممکناستباوفکرمیهایاجتماعینایلشویمتربههدفسریع

اعضایگروهکهاکثرشان0«هایسیاسیرسید.ترورهایسیاسیبههدف

گونهکهروزبهاعالمداشته،عبارتبودنداز:ابوالحسناند،آنغیرنظامی

خواه،ابراهیمپرمان،ناصرصارمی،حساملنکرانی،صفیةعباسی،منوچهررزم

فرخ.گروهدرنیمةدومالدینهمایونوسیفحاتمی)همسرحساملنکرانی(،

(،مدیر1111–1190تشکیلشدودربهمنماهمحمدمسعود)1111سال

راترورکرد.اینمردامروزروزنامةجنجالیوضددرباریوضمناًضدشوروی

اقداماولینوآخرینعملتروریستیگروهبود)اگرچهبعدهاپنجتروردیگردر

تگرفتکههدفشانتصفیةیکعضوخطرآفرینوچهارعضوخائنوحزبصور

هامشارکتداشتند(.درترورهمدرآن«گروهروزبه»خبرچینبودوافرادیاز

فرخحضورداشت.اوهمراهباسروانالدینهمایونمحمدمسعود،سیف

داد.خواهوحساملنکرانیتیمترورراتشکیلابوالحسنعباسی،منوچهررزم

خواهرانندگیخودرورابرعهدهداشتوقتلبهدستعباسیصورتگرفت،رزم

فرخنگهبانومراقبمیدانبودند.بادستگیریروزبهدرلنکرانیوهمایون

،گروهویدرعملتعطیلشد.ولینامهفتعضوآنکههمگی1111فروردین

هایپنهانیحزبدرمیاندوستانمورداعتمادروزبهبودندهمچناندرفعالیت

پیوستندکهدرگیرکارهایمخفیو«شعبةاطالعات»است.اغلباینافرادبه

فرخهمچنینکرد.بااینحالدیگرازویدرالدینهمایونپرخطربود.سیف

هایحزبینامیبردهنشد.ترورهاوتصفیه

الدیندباردیگرازسیفدرمنابعتاریخیمربوطبهحزبتودةایران،چن

نتیجةویبهاتفاقحسامفرخیادشدهاست.نخستازتالشبیهمایون

لنکرانی)احتماالًبهدستورروزبه(برایبرقراریتماسباسرهنگعبدالرضاآذر

)ازطریقجهانگیرفهم(یادشدهاست.سرهنگآذرپسازشکستفرقة

هخاکشورویپناهبرده،درباکومستقرشدهدموکراتآذربایجانوعبورازمرز،ب

بود.ایناقداممربوطبهپسازاعالمانحاللسازماننظامیاناست.درپی

(وغیرقانونیاعالم1111سوءقصدنافرجامبهجانمحمدرضاشاهپهلوی)بهمن

)ارگانحزب(باصفیهمردمفرخدرانتشارپنهانیشدنحزبتودةایران،همایون
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3ی،ناصرصارمیوحساملنکرانیـکهبهفّنچاپواردبودـهمکاریکردحاتم

(.درسندی،ازارتباطویباجعفراردوبادی)رئیسبانکملّیدماوند(1119)مهر

یادشدهاستواطالعاوازقصداردوبادیبهسرقتموجودیبانکبهنفعحزب.

در1شورویمعرفیشدهاست.فرخعاملفراراردوبادیبهدراینسندهمایون

فرخهماوراقبازجوییحسنسبزواری)رانندةشعبةاطالعاتحزب(ازهمایون

برای]فرخهمایون[موقعیکه»کندنامیبهمیانآمدهاست.ویادعامی

بردهاست.اورابهعنوانرانندهباخودمی«رفتههامیدریافتپولازخارجی

اعضایکمیتة»راسبزواریتسلیم«هاخارجی»هازهایدریافتشدسپسپول

شبکةتهیةگذرنامهو»باردیگر،ازشرکتاودر1کردهاست.می«مرکزی

]منوچهر[مرداد(بههمراهنورالدینکیانوریو19)پسازکودتای«وسایلسفر

شدقاعدتاًاینکاردرچارچوبشعبةاطالعاتانجاممی9ابرییادشدهاست.

درآنکادرهایورزیدهومورداعتمادحزب،ازجملهبازماندگانگروهروزبه،که

فرخباآخرینالدینهمایونفعالیتداشتند.ازقولکیانوریآمدهاستکهسیف

گروهازاعضایتحتتعقیبحزببهشورویپناهندهشد.همراهاناو

رهحکایتیهمازفریدوناند)دراینبالوبودهعبدالحسیننوشینوپرویزشیرین

کشاورزدردستاستکههمانندبسیاریازسخناناوجایتردیددارد(.شاید

فرخنامیدرمنابعتاریخیحزبتودةایرانبردهشده،آخرینباریکهازهمایون

(است.اینپلنوم1111کنندگاندرپلنوموسیعچهارم)مسکو،درمیانشرکت

هاوعملکردهایرهبرانحزبتودةبسیاربهسیاستبهخاطرطرحانتقادات

هایجّدیدربارةگذشتةحزبوشایدبتوانگفتایرانوبهمیانآمدنپرسش

اهمیتاست.کهدرنهایتبهعملآورد،با«انتقادازخودی»

(دربارة11/1/1109وسرانجام،دریکگزارشساواک)بهتاریخ

نامبردةباالدرجریانقتلمحمدمسعودوشاید»آمدهاست:فرخچنینهمایون

هایدیگرشرکتداشتهاست.باحساملنکرانِیمقتولبسیارنزدیکودرقتل

جریانفراردادناعضایحزببهخارجیکیازعواملمؤثربودهاست.مشارالیه

کرده[لوبهشورویمسافرتبهاتفاقعبدالحسیننوشینوپرویزشیرین

،سپسبه]کرده[.ابتدابهتاجیکستانرفتهومدرسةحزبیراتمام]است
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مسکورفتهودردانشکدةکشاورزیمشغولتحصیلگردیدهوآنرابهپایان

دربخشفارسیرادیومسکوبهعنوانمترجم1333یا1339رسانید.درسال

هایخارجیتبهزبانازرادیوبهبنگاهنشریا1311کردهوحدودسالکارمی

هاییازروسیبهفارسیترجمهکردهودرجاکتاب.درآن]شودمی[منتقل

هابهعلتنداشتنشود)روسهانامگامایوندیدهمیپشتهمةاینکتاب

گویا1319یا1311نمایند(.ویکهدرسالهـآنراگتلفظمی]حرف[کلمة

دیده،باخسروروزبههمکاریداشتهوسکتهکردهویکطرفبدنویفلجگر

باشد.بااینهمهدربدینجهتهموارهازآمدنبهایرانمٔایوسوناامیدمی

رسد.دراوایلبادستةکیانورینزدیکهایخودمردیمستقلبهنظرمیروش

تغییرسمتدادهوبادستةرادمنشنزدیک1331بوده،ولیازپلنومچهارمدر

کرده،ازکهروابطشخصیخودرابارادمنشحفظمیدرعیناینگرددومی

هاستکهازحزبروگردانرهبریحزبمنحلةتودهانتقادمیکردهاستومدت

کندوحتیبهرهبریحزبنیزشدهودرجلساتحزبیشرکتنمی

ئیسباشدکهگویارالدینمیگوید.درایراندارایبرادریبهنامرکنمیناسزا

است.دارایشناسنامة]کتابخانةپارکشهر [هایشهرداریتهرانکتابخانه

شورویبودهوازهمانابتدایورودبهتابعیتآنکشوردرآمدهاست.نشانی

3«باشد.ویدرمسکوخیابانپسچانایامی

فرخپسازسپریکردنآنزندگیماجراجویانهالدینهمایوناماسیف

آیدکهدرمهاجرت،زندگیکارنامةفرهنگیویچنینبرمیایرانچهکرد؟ازدر

خودرایکسرهوقفکتابکرد؛یعنیترجمةتعدادزیادیآثارادبیاززبانروسی

هایکالسیکومعاصر.هایکودکونوجوانگرفتهتارمانبهفارسی،ازکتاب

خودخسروروزبهکهصاحبآثارمتعددجز)به«گروهروزبه»البتهازرفقایویدر

است(مشابهچنینفعالیتیدیدهنشد.تنهاصفیهحاتمی)خانمصفا(سرو

کاریباکتابومطبوعاتپیداکرد.اودردبیرخانةحزبدرالیپزیکوظیفة

اما14هاونشریاتحزبیرابرعهدهداشت.نگاریکتابنویسی/حروفماشین

فعالیتداشتند،یکنفرکهدستشبه«شعبةاطالعات»ردرمیانکسانیکهد

خوننیزآلودهشد،بعدهاسرازادبیاتوترجمةکتابدرآورد:سروژاستپانیان،
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گذرازایپرطرفدارمترجممجموعةآثارآنتوانچخوفوکتابپربرگودردوره

11)نوشتةالکسیتولستوی(.هارنج

استفادهکرد.«گامایون»هاازناممستعارفرخسالونالدینهمایسیف

هایشمجالعرضاندامدرُبرد،کتابچهبسااگرازنامواقعیخودبهرهمی

یافتند.بهاحتمالزیادویدرمراجعقضاییکشورهایایرانرانمیفروشیکتاب

عقیبپروندهداشتودستکمبهاتهاممشارکتدرقتلمحمدمسعود،تحتت

باعثشدکهبرخیازکادرهایحزبی)مانندهاگونهپروندهبود.وجودهمین

خطرنکنند1131صفیهحاتمی،کاظمندیم،آشوتشهبازیانو...(بعدازانقالب

فرخبهایراناطالعینداریم.اماباوبهوطنبرنگردند.ازبازگشتهمایون

هایپرماجرایپسازآن،وسالهایپسازسرنگونینظامسلطنتیدگرگونی

کهاوتاکِیبههمدرایرانخبرینشد.این«گامایون»هایتازةدیگرازترجمه

هایدیگریازاومنتشرشدکهبهایرانترجمهکردنادامهدادوچهکتاب

،31چهپسازانقالبکهسرانجامکارشوآننرسید،دانستهنیست؛همچنان

یرانوسپسفروپاشیشورویبراوگذشت.بازگشتحزببها



کارنامةگامایون

هاییاستکهترجمهویژگیکارگامایون،حجموسیعوتنوّعچشمگیرکتاب

هایاوازدوازدههزارام،مجموعترجمهجاکهدیدهویافتهکردهاست.تاآن

هایویژةابهاوکتهاومجموعهداستانگذرد.اینآثارشاملرمانصفحهدرمی

هایکوتاهومصوّربرایخردساالناست.اوکودکانونوجوانانوحتیداستان

چندکتابعلمیبرایعمومویاداستانوخاطراتعلمیهمترجمهکرده

است،مانند:

،جمعیازمحققینومورخینروسشودپردهازرازهابرکنارمیــ

،ل.الندائووآکیتایگاارودسکیهمهبرایفیزیکــ

نوردان،یوگنیپتروفهایرهبرگروهکیهان:یادداشتنوردانکیهانــ

هاییباهمکاریگامایونشماریترجمةمشترکهمدارد؛ترجمه

ترویجیوبابنوشین،فروغیانوقازاریان.درمیانکارهایاو،ادبیاتتهییجیو
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شود،اماوجهغالبنیست.گرایشطبعدستگاهتبلیغاتشورویدیدهمی

پایتوجهسیسمقرننوزدهمروسیهپابهگامایونبهادبیاتکالسیکورمانتی

بهنویسندگانشاخصدورانشوروی)ازجملهنویسندگانغیرروس(پیش

شودوهمدهمیهایعاشقانهدیهایاو،همداستانرود.درترجمهمی

ودفاعسربازانشورویدربرابر«جنگکبیرمیهنی»هایحماسیازروایت

هایعادیدرشهروهاییاززندگیانسانیورشآلمانهیتلری،ونیزحکایت

روستاوخانهومحلکار.

تواناشارههایکودکونوجوانگامایونبهچندعنوانمیازمیانکتاب

نوشتةنیکالینوسوفحکایتیپرماجراویفدردبستانودرخانهویتیامالهکرد.

آموزبازیگوشکالسچهارمطنزآمیزاستاززندگیوتحصیلدودانش

،نوشتةبارانوواوولیتستوفداستانیاستبورکاوسگشتیاپا11ابتدایی.

فرستادهشدند.هایفضاییشورویبهورایجوّهاییکهدربرنامهدربارةسگ

هاییمشابهباآموزکنجکاوندکهدستبهکارتجربهقهرمانانکتاب،چنددانش

پایجریانواقعیشوند.حکایتاینکودکانهمهایولگردمیهاوگربهسگ

نوشتةو.وزدازآنسوکهبادمیتحقیقاتفضاییدرداستانروایتشدهاست.

شانمشترکاستکهعالقهوسرگرمیکراپیوینداستاندوستِیکودکانی

بازیاست،اماهرکدامدرزندگیغمواندوهیدارندکهمختصبادبادک

،ازوالدیمیرژلزنیکوفداستانآموزعجیبکالسششمبدانشخودشاناست.

آموزارشدیاستکهبهرهبریپیشاهنگانکالسدومابتداییبرگزیدهدانش

یفیکهبرعهدهگرفتهبامسائلومشکالتزیادیشدهاست.اودرانجاموظا

هایآموزند.دراغلباینکتابشودکهبرایشگاهمضحکوگاهدرسرومیروبه

کودکونوجوان،هدفنهتبلیغسیاسی،کهبیشترترویجروحیةکاروتالشِ

هاـدردورانفردیبههمراههمکارِیجمعیوامیدواریاست.خواندِنداستان

انگیخت:نوعیچنداحساسمتفاوتراهمزمانبرمیهاـرواجاینکتاب

تکلّفیسطحبودنمردمعادی،سادگیوبیاحساسبرابریاجتماعیوهم

ایزندگی،ومطرحنبودنپولیامقایسةمیزانثروتافراد؛ازسویدیگر،گونه

دودیتکاالهایدرها)ازجملهمحمحدودآدمیکنواختیدرهمهچیز،انتخاب
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دسترس(وگاهفقریکهبهمساواتتقسیمشدهبود.البتهچگونگیزندگیدر

خانگییکخانوادههایمشترکمسکو)دوخانوادهدریکخانه،یاهمآپارتمان

بایکسالمندغریبه(برایکودکونوجوانایرانیقابلتصورنبود.بااینحال

هابهآموزشوورزشوگردشستاندسترسییکسانهمةکودکاِندا

برانگیزبود.غبطه

هایگامایوناست:ایازترجمههایزیرگزیدهعنوان

)گردآوریوترجمه(نویسشورویاستادانداستانــ

بین)ترجمهباهمکاریها،یوریناگیــاستخرهایپاکیزه:داستان

ین(عبدالحسیننوش

رمان،ت.آختانوفبوران:ــ

،الکساندرچاکوفسکیپرتواختردوردستــ

چندرمانونوول،لوتولستویپسازمجلسرقص:ــ

حکایاتوخاطراتکسانیکهدروقایعیابند:هاپایانمیچگونهجنگــ

سفروکشرکتداشتند،گردآوردةو.

،لوتولستویچندداستانوحکایتــ

چندنوولازآثارنویسندگانشورویــ

،میرزاداویدوفــچهاردرختسپیدار

،ویللیپاتوفهاییازسیبریــحکایت

،آ.س.ماکارنکوــداستانپداگوژیکی

،فاضلشانسبودمایخوشــداستانیچند:وقتیکهمنیابنده

اسکندر

وی،بوریسپولهــداستانیکانسانواقعی

:رمانجناییوپلیسی،آ.الکسینــداستانیبسیارهولناک

همکاری،عمرانقاسموفوح.سعیدبیلی)ترجمهبادورازمیهنــ

آلکقازاریانوحبیبف.(

:چندداستانویکرپرتاژ،یوریکازاکوف)ترجمهباسبزوآبیــ

همکاریآلکقازاریانوحبیبف.(



PDF BY http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 15 
 

،امانوئلکازاکویچ.ستارهــ

،وراپانوواسریوژا:چندصحنهاززندگییکپسربچهــ

اف،مختارعوضایتیردرگردنهصدــ

،ل.تولستویودیگران)ترجمهباهمکاریپایانعشقبیــ

عبدالحسیننوشین(

:منتخباتکنستانتینپائوستوفسکیــ

،والدیمیرکورولنکونابیناینوازندهــ

،و.اوسیپوفودیگراننامه...ــ

اسیلیف،بوریسواندجاآرامهااینوشفقــ

،واسیلیآکسیونوفهمکارانــ

چهارنوول،و.کارولنکوهیاهویجنگل:ــ

،ل.لوشینینهایبازپرسیادداشتــ

چندعنوانازاینفهرستگزیدهبارهادرایرانبازچاپشده،هزارانخواننده

کهروایتیداستانیاستازکولونیگورکیداستانپداگوژیکیاند.مانندداشته

سرپرستوبزهکاروتجربةویژةآنتون)درپالتاوایاوکراین(وآموزشکودکانبی

وجنگ1311رویدادهایپسازانقالبسیمونویچماکارنکو.اینکودکاندرجریان

هاآوارهبودند.ماکارنکودرداخلی،والدینخودراازدستداده،درشهرهاوجاده

هاییخاص،ازجملهانضباطنظامیوکارگروهیهاازروشآموزشوپرورشآن

و...بهرهگرفتکهدراینکتابشرحدادهشدهاست.شایدهمینکتاب

گرایایرانیکهالگوییشدبرایشماریازآموزگارانومربیانچپدستمایهو

هاکوشیدندتجاربماکارنکورادرزمانومکانبهکلیمتفاوتخودبهکارسال

هایتهرانفروشیگیرند!ازاینکتاببهجزچاپمسکواشکهبهوفوردرکتاب

رانیصورتگرفت.هایمکرریتوسطناشرانایعرضهشد،تاهمیناواخرچاپ

عنواندیگریاستکهدرایرانبااستقبالبسیارداستانیکانسانواقعی

روشد.اینکتابرمانیتبلیغیوتهییجیاستدربارةیکخلبانروسکهروبه

شود،ولیباارادهوتالشیاگرچهدرجنگبهشدتمجروحومعلولمی

ایردد.اینرمانپرحجمکهمدیحهگمانندبهزندگیوصحنةمبارزهبازمیبی
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هایداستانیبهرةبسیاربردهازجاذبه«انسانطرازنوینشوروی»استدربارة

(،1311–1931ازوالدیمیرکارولنکو)هیاهویجنگلونابیناینوازنده11است.

ازوراپانووا)کهفیلمیسینماییسریوژاازل.تولستویوپسازمجلسرقص

هایپرخوانندةهمازآنساختهشدودرایرانبهنمایشدرآمد(ازجملهترجمه

بیناستمجموعهداستانیازیوریناگیاستخرهایپاکیزهاند.گامایوندرایران

کهبخشاعظمآنراعبدالحسیننوشینترجمهکردهوگامایونمترجمهمکار

انتشاراینکتابدرایرانبسیاریازخوانندگانهمدلباانتشاراتاوست.شاید

ایمتفاوتازادبیاتهادراینکتابباچهرهپروگرسرابهحیرتانداخت.آن

هایکوچکیازروشدندکهگوشهآلخودروبهمعاصرشورویوجامعةایده

ساخت.درداستانگرمیهاجلوهبحراناجتماعیرادرروابطقهرمانانداستان

ازقهرمانانیکهباگردنافراختهبه«مویسفیدآدمیزادموردنیازفوریاست»

اندخبرینیست.زندگیازهمپاشیدةزوجیترسیمشدهافقچشمدوخته

کنندومردسرانجامازهمسرواستکهدلزدهومخموربهیکدیگرخیانتمی

بهدخترجوانیکهازدیداوسرشارازگریزدتاخانهوزندگیپرادبارشمی

زندگیاستبپیوندد.



هاینثرگامایونبرخیویژگی

هایشروشنوروانوقابلقبولوحتیدرمواردینثرگامایوندراغلبترجمه

و14دلپذیراست.طبیعیاستکهخوانندگانامروزینثراوراــکهیادگاردهة

هایشرایابندوبرخیواژگانبهکاررفتهدرکتاباستــقدیمیونامأنوسب14

نامتداولومنسوخ.برایکودکانونوجوانانکهمخاطبانبخشیازکارهایاویند

هایمترجمعجیبوغریباست)مانندهاوجملهحتماًبسیاریازکلمه

بهاهکهقهرمانانخردسالداستانالسویه،علیهده،مفتضحو...(ویاازاینعلی

افتند.ضمنگویندبهحیرتمیمی«بهشرافتسوگند»،«بهخدا!»جایقسِم

اینکهتلفظاسامیخاصروسیباامالیفارسی،آنهمبدوناِعراب،

هاکهمکافاتیدارد)پروومایسکایا،پاروخودنایا،اوراآتوواژنایاو...(.اماازاین

یبراینوجوانانامروزینیزخالیازهایگامایونحتکنمکتاببگذریم،تصورمی
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هاایازآنکششوفایدهنیست:اگرکهدرخواندنحوصلهکنندویاویرایشتازه

منتشرشود.

مشکلگامایوندربرخیموارد،یافتنمعادلبرایاصطالحاتتازه

رانیگیردکهبرایخوانندةایاست.درنتیجهگاهازواژگانروسیبهرهمی

زندکهنامأنوسنامفهوماستوگاهدستبهابتکاروابداعبرابرنهادهاییمی

خورشیدیازایرانمهاجرت14کند.همچنیناوکهدراواسطدهةجلوهمی

توانستخودرابانثرمتداولداخلبهدشواریمی34کردهبود،دراواسطدهة

ونکند.شیوةخطتقریباًهمةکشورهماهنگسازدوشیوةنوشتنخودرادگرگ

ایکهبهدرایراناست؛شیوه14و14هایاونیزادامةروشرایجدردهةکتاب

جوییدرقصدرعایتاختصاردرحروفچینی،کمکردنزحمتحروفچینوصرفه

نویسیواتصالحروفتااستفادهازحروفسربیرواجداشت.یعنیپیوسته

ایکهالبتهمطالعهرابرایخوانندگانکننکند.شیوهحّدیکهخواندنرانامم

سازد.بااینحال،اینمشکالتمانعازخواندهشدنامروزیدشوارمی

هایگامایوننشد.درادامه،چندنمونهازنثرگامایون)باتغییرشیوةخط(ترجمه

شود:براینمونهآوردهمی

هایشدستگنکارفتهبود.ازدستقیرورنگبهخوردپوستکف»

آمد.اززورقبویجشنوخورشیدومسافرتمتصاعدبود.بویزورقمی

رفت.افتادوبهخوابمیآمد،بهبسترمیگنکاشامگاهانبهخانهمی

دیدودرهایزودگذریکهاومیگذاشت.خواباشمیهایشرازیرگونهودست

دادند.درهایمرطوبساحلرامید،همبویقیرورنگوشنماندنیادشنمی

کردند.عمقگنکاووایلکاووالدیکپسازاتمامکارشنامیاینمحلکم

شد:بلندشو،گنکادرستگوییازتکاندوستانهوشادمانیبیدارمی

قدرکاردرپیشداری!بهیادبیاورچه

ترگفتهباشیم،وزنویندرجلومنتظراوبود.درستشادمانیر

هازورقنبودوانتظارنخستینروزشناوریترینشادیهایفراوان.ومهمشادی

ازآنسو«)وآزادیروزهایتابستانینبود.شادیاساسیگنکاوالدیکبود.

(114،صوزدکهبادمی
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اشکهتاتیاناپتروفنادرخانهآنپوتاپوفسالخوردهیکماهپساز»

مسکنگزیدچشمازاینجهانبستوتاتیاناپتروفنابادخترشواریاودایةپیر

تنهاماند.

خانهکوچکبودـفقطسهاتاقداشت.باالیتپهقرارگرفتهبود،کنار

باغیایشمالیدرستدرمحلخروجازقصبه.درپسخانهدرپشترودخانه

زد.دراینجنگلازصبحتاهایشرابادبردهبود،جنگلتوسسفیدیمیکهبرگ

کردند.همچونابربرفرازتارکعریانهاجنجالمیتاریکوروشنغروبزاغ

کردند.پریدند،هوایبدراپیشگوییمیدرختانمی

هاینقصبةتوانستبتاتیاناپتروفنامدتدرازیپسازمسکونمی

هایهایجروجرکننده،بهشبهایکوچکآن،بهدروازهخلوت،بهخانه

«شد،عادتکند.صداییکهحتیجزجزشعلةچراغنفتیشنیدهمیبی

(119کنستانتینپائوستوفسکی،صمنتخبات)

هامرادوستنداشتند.منیادمنیستکهعللدرکودکیخروس»

شد،امااگرجاییدرهمسایگی،خروسجنگجوپیدامیابتداییچهبود،

گردید.کارمانبدونخونریزیبرگزارنمی

درآنتابستانمندرخانةخویشاوندماندریکیازدهاتکوهستانی

کردم.تمامخانوادهــمادرودودخترودوپسربزرگسالــآبخازستانزندگیمی

چینید.بعضیبرایوجینکردنذرّت،بعضیبرایبرگرفتنازصبحسرکارمی

ماندم.وظایفآسانومطبوعیداشتم.منموظفبودمکهتوتونومنتنهامی

هایشهاخوراکبدهم)یکبغلسرشاخةگردووفندقکهبرگبهبزغاله

کرد(،ظهرازچشمهآبتازهبیاورموبهطورکلّیمواظبخانهخشمیخش

ساًچیزینبودکهمواظبتخاصیالزمداشتهباشد،ولیگاهیباشم.اسا

هانزدیکیانسانراشدکهدادوقالیراهبیندازمتاقرقیندرتالزممیبه

هایصاحبخانهحملهنکنند.دربرابراینکاربهمناحساسکنندوبهجوجه

یندوعددشدکهبهعنواننمایندةقبیلةضعیفونحیفشهرنشاجازهدادهمی

هابردارموسربکشمومناینکاررابارغبتوازتخممرغتازهرااززیرمرغ

دادم.رویوجدانانجاممی
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هادراینسبدهادرپشتآشپزخانهسبدهاییآویزانکردهبودندومرغ

طورحدسزدهبودندکهبخصوصدراینسبدهابایدهاچهگذاشتند.آنتخممی

شدموتخمبگذارند،برایمنجزواسرارباقیماند.منروینوکپایمبلندمی

کردم.خودرادرآنواحدهمدزدبغدادوهمصیادمرغیرالمسمیتخم

طالعمرواریداحساسکرده،دستاوردخودرافوراًبهدیوارزده،خوش

العالجیقدقدهاجاییدرکنارمازرویکشیدمومرغشکستموسرمیمی

شد.هوایسالم،کردند.زندگانیدرنظرمواجدمعنیومضمونزیبامیمی

کردومنمثلکدوییدرجالیزپرکودروزبهروزخوراکسالمکارخودرامی

،ایخوششانسبودمداستانیچند:وقتیکهمنیابنده«)شدم.ترمیگنده

(19–11صص



سخنآخر

و1114ای)دهةدنجمعیازنسلدوممهاجرانکمونیستوتودهرویآور

چنانخواندنیکم(بهترجمةآثاریکهدرمیانشانکارهایارزشمندوهم1114

نیست،بعدهادرمیاننسلسوممهاجران،درچنینابعادی،تکرارنشد.چنان

شودونمیکهآمد،ایندستهآثاربهادبیاتتبلیغیوترویجیشورویمحدود

رابهخوانندگانخودعرضه14و13ایازادبیاتارزشمندروسیقرنمجموعه

هایمکررشماریازاینآثاردرایران،پسازگذشتچنددهه،دارد.بازچاپمی

همچنانادامهداردوهمینشاهدیبراینمدعاست.

مةادبیاتروسیوفرخ)گامایون(بهترجالدینهمایوناهتمامسیف

توانــبااحتیاطــفراترازاشتغالبرانگیزکارهایشرامیگوناگونیوحجمغبطه

بهکاریموظفبرایگذرانزندگیبهشمارآورد.دستگاهتبلیغاتیحزبتودة

،هیچاهتمامیبهمعرفی1131ایران،چهدرمهاجرتوچهدرابتدایانقالب

عکسِرواِلمتداوِلآن،کهحتیبرایافرادیویوکارهایشنداشت؛بر

گذاشت.اگرگزارشپیشترنقلشدةسنگتماممی«گامایون»ترازناشناخته

ساواکصحیحباشد،اینرفتارقابلدرکاست.ازسویدیگر،کمنبودند

فرخکهپسازکسبتابعیتشورویوالبتهسرخوردگیمهاجرانیمانندهمایون
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بخشیدندوبهزندگیعادی،عطایفعالیتحزبیرابهلقایشازرهبرانخود

فرخمخاطبانیازهمةسنینهمایون10رویآوردند.«شهروندشوروی»یک

هاییرابرای)خردسالتاکهنسال(رادرنظرداشتودرحّدتوانوامکان،کتاب

فرخدرایرانهایهمایونهایمتفاوتترجمهکرد.بازچاپبرخیازترجمهسلیقه

ویانامواقعیمترجم(ادامهدارد.«همایون»،گاه«گامایون»)گاهباعنوان

های،تعدادیازکتابچهرةیکانسانواقعیوداستانپداگوژیکیگذشتهاز

هایسیزدهموچهاردهمرسیدهاست.بااینمخصوصخردساالناوبهچاپ

همخوانیندارد.ایننوشتهباحجمبزرگآثارش«گامایون»حالگمنامی

یادکردیاستازاینمترجمپرکاراماناشناخته.



هایادداشت

.درسازماناسنادملّیودربینسندهایمرتبطباکتاب،چندسنددیده1

ایطوالنیدهدورودکتابازشورویبهایرانپیشینهشودکهنشانمیمی

مبلغانبلشویکیجهتنفوذدرتالش»،از1149دارد.سندیمربوطبهسال

خاکایرانوتوقیفیککشتیبهجرمحملکتبومجالتمارکسیستیدر

هایدهد.درسنددیگری]مربوطبهسالخبرمی«سرحّداتشمالیکشور

کلوبهایکتابواردشدهبهنامخودداریازحراجبسته»[از1111–1113

صحبتبهمیانآمده«مرگتهراناجناسمتروکةک»درضمنحراج«شوروی

[وجودداردکهحاکی1111–1111هایاست.همچنینسندی]مربوطبهسال

بازرسیکتبروسیوترکیدرگمرکتهران...توسطشهربانیبهمنظور»از

است.اماپسازسندی]مربوطبه«جلوگیریازورودکتبمنافیمصالحکشور

هاوسینماهایفروشیآنخبرتعطیلیکتاب[کهدر1113–1119هایسال

شود،سنددیدهمی«بهعلتتبلیغاتبرضدمصالحکشور»شورویدرتبریز

مکاتبهبامعاونپژوهشو»مبنیبر1131یابیممربوطبهسالمتأخریرامی

نوسازیآموزشیوزارتآموزشوپرورشدرمورددرخواستبررسیوپیگیری

یوبعضیناشرانایرانیدرجهتانتشارکتبدرسیبهموضوعهمکاریشورو

«.هایعلومطبیعیوفنّیزبانفارسیدررشته
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،بهکوششعبدالحسینآذرنگوعلیدهباشی،تاریخشفاهینشرایران.1

.131چی،صگوبامحمودکاشیو(،گفت1191)تهران:ققنوس،

،1111–1111ایرانسازمانافسرانحزبتودة.محمدحسینخسروپناه،1

(.1111)تهران:شیرازه،

،)تهران(.]اینکتابرانوشتةبرخیازکمونیسمدرایران.علیزیبایی،0

اند.[هللاقرشیو...دانستهرهبرانبازداشتشدهورویگردانازحزب،مانندامان

دهشدهالدیننامبرونهسیف«فرخهللاهمایونسیف»)دراینکتابهمهجااز

کهظاهرااشتباهاست.(

،بهکوششضیاءصدقی،طرحتاریخشفاهی«خاطراتمصطفیلنکرانی.»3

.1393ایرانـدانشگاههاروارد،

،)تهران:مرکزبررسیحزبتودهدرآلمانشرقیبهروایتاسنادساواک.1

.110(،ص1131اسنادتاریخیوزارتاطالعات،

.344،صهمان.زیبایی،1

.133(،ص1111،)تهران:مؤسسةدیدگاه،خاطراتنورالدینکیانوری.9

.111ص،حزبتودهدرآلمانشرقی....3

،بهکوششسیدمحمدعلیشهرستانی،ازدیدارخویشتن.احسانطبری،14

.31–31(،صص1191)تهران:بازتابنگار،

(.1111هار،)ب1،ش1،سنقطه،مجلة«فاجعةیکنسل».باقرمؤمنی،11

پاریس(درترورچهارعضوخیانتکارشرکت1113باکوــ1149سروژاستپانیان)

درشعبةاطالعاتحزببود.مسئول«شاخةتعقیب»داشت.اومسئول

بازداشتشد.درزندانباپلیس1111مستقیماستپانیانخودروزبهبود.در

آزادووارد1113.درهمکاریکردوحتیبهآزاررفقایدربندشپرداخت

)بهکتابهفتهدر1101معامالتکالناقتصادیشد.اولینترجمةاودر

سردبیریاحمدشاملو(منتشرشد.

توسطخسروروزبه)بانامکودکدرخانهومدرسهتربانام.اینکتابپیش11

بهفارسیترجمهشدهبود.«(ستخر»مستعار
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طمحمدرضاسرشار،بهچاپدهمرسیدهاست.ویرایشیازاینکتاب،توس11

های(.محمدرضاسرشارهمچنینکتابدیگریازترجمه1131)تهران:قدیانی،

،)تهران:1اف،چ،مختارعوضصدایتیردرگردنهگامایونراویراستهاست:

(.1193سورةمهر،

مسئولحوزةایهللارضا،کهدردورهایازاینوضعیترادکترعنایت.شّمه10

هللارضا،خاطراتدکترعنایتها:ناگفتهحزبیمسکوبوده،شرحدادهاست:

(.عکس1131کوششعبدالحسینآذرنگودیگران،)تهران:نامک،به

فرخودکتررضانیزبرگرفتهازهمینکتاباست.همایون

رسمیمیانانسانشناسیوفرهنگومجلهاینمطلبدرچارچوبهمکاری

منتشرمیشود.«جهانکتا»
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