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  باقر مومنييگفتگو با آقا

 

 .روز بخير، تشکر از شما که پذيرفتيد در برنامه ما شرکت کنيد. جناب مومني، سالم عرض کردم خدمت شما

 .باعث افتخار بنده است که بتوانم با شنوندگان شما صحبت کوتاهي کرده باشم. ان بخير سالم به شما و شنوندگانتان، و روزت-

نظر شما، و .  مرداد است و در واقع روزيست که کودتاي آمريکايي شاه و دربار در ايران صورت گرفته٢٨امروز روز .  لطف داريد و درود بر شما-
 .تواند به روش شدن اين واقعه کمک کند ايد، مي هد آن روزها بودههاي شما با توجه به اينکه شما شا ها و شنيده گفته

به هرحال در .  مرداد بسيار مفصل و چند جانبه است٢٨چون بحث روي کودتاي : کنم  مرداد اشاره مي٢٨ من خيلي محدود به عوامل پيروزي -
شان   انگليس و آمريکا و سازمانهاي جاسوسي و امنيتيهاي خارجه  سال وزارتخانه۵۴ با اينکه هنوز پس از ١٣٣٢ مرداد ٢٨مورد کودتاي 

برخالف سنت معمول خودشان حاضر نيستند همه اسناد و مدارک مداخله خودشان در اين کودتا را منتشر بکنند، ديگر در واقع کسي در دنيا 
حتي تئوريسينهاي به اصطالح تئوري توهم . ندشود که اين کودتا را محصوِل ساخته و بافت و دستپخت اين دو دولت امپرياليستي ندا پيدا نمي

توطئه هم که مخالف اين توطئه هستند، ديگر پس از اعتراف مولن اولبرايت وزير خارجه سابق آمريکا به دخالت اين کشور در کودتا و 
 . قبول نکنند و آن را توهم تلقي بکنندرود الاقل در اين يک مورد توطئه امپرياليستي در مورد ايران را معذرتخواهي او از مردم ايران تصور نمي

. اي وجود داشت که نشاندهنده توطئه از جانب اين دو دولت باشد کننده البته در اين باره از همان فرداي کودتا، اطالعات و اسناد و مدارک قانع
لي علمي و عميق از اين حادثه به عمل آمده تا حاال هم کتابهاي بسيار زيادي در اين باره نوشته شده و احيانًا تحليلهايي هم هرچند نه خي

دانم يک تحليل  ها صورت گرفته و تا آنجايي که من مي ولي اغلب اين تحليلها يک جانبه و تحت تأثير حب و بغضها و يا نحوه تفکر نويسنده
جانبه از يک حادثه بايد تمام عوامل حال آنکه يک تحليل تاريخي، اجتماعي همه . تاريخي، اجتماعي همه جانبه در واقع از اين حادثه نشده

گيري آن حادثه بررسي کند و آن هم  اجتماعي سياسي دخيل در آن حادثه و سير تحول اين عوامل و روابط و مناسباتشان را در جريان شکل
 ٢٨نفت و کودتاي اگر بخواهيم اين شيوه را در مورد جنبش ملي شدن . گونه پيشداوري و يا موضعگيري فکري و سياسي قبلي بدون هيچ

ههاي سياسي ملي استقالل طلب و  شود به طبقات و قشرهاي اجتماعي ايران و گروه  به کار ببريم از نظر داخلي آنچه مربوط مي٣٢مرداد 
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داري ملي ضد استعماري و طبقات پايين جامعه و  طبقات متوسط و سرمايه: ضد استعمار و طرفدار ملي شدن صنعت نفت، آنها عبارتند از

 .زحمتکشان و کارگران

اي و چپ و هوادار کمونيسم و ساير سازمانهاي سياسي و اجتماعي و صنفي وابسته به  در مورد جريان سياسي نيروهاي ملي ليبرال و توده
وم از نظر خارجي، دولتهاي سوسياليستي و دولتهاي جهان س. اند اين قشرها و طبقات اجتماعي، طرفدار جنبش ملي شدن صنعت نفت بوده

اند، براي اينکه نفع خودشان را در تضعيف دولتهاي امپرياليستي و رفع تسلط آنها از منابع و بازارهاي جهاني  البته طرفدار اين جنبش بوده
 .دانستند مي

ده و مرتجع مان طبقات و قشرهاي اجتماعي عقب: اند از نظر داخلي اما مخالفين و کساني که طرفدار براندازي دولت ملي ليبرال مصدق بوده
طور دربار وابسته  اي و اشرافي و مالکان بزرگ ارضي و روحانيان وابسته به آنها و همين مثًال قسمت عمده بازمانده از قدرتهاي محلي عشيره

اري طور سياستمداران وابسته به اين دربار و وابستگان اقتصادي و تجاري امپرياليسم، عناصر سياسي و نظامي و اد به استعمار و همين
طور محافظه کاراني که به قدرقدرتي و شکست ناپذيري اين  وابسته به امپرياليستها و به خصوص حقوق بگيران استعمار انگليس، و همين

 .استعمار اعتقاد دربست پيدا کرده بودند، اينها بودند مخالفين جنبش ملي شدن نفت و دولت ملي مصدق

طور شرکتهاي نفتي بزرگ جهاني مخالف  ي و در رأس آنها دولت امپرياليستي انگليس و هميناز نظر خارجي هم طبعًا دولتهاي امپرياليست
طور مخالف دولت مصدق و طبيعتًا مخالف تمام نيروهاي ملي و استقالل طلب و  تسلط کامل مردم ايران بر منابع و اقتصاد خودشان و همين

 .ترقيخواه بودند

کردند و  اي را نمايندگي مي  که طبقات و قشرهاي مختلف اجتماعي و ملي و مترقي و تودهاي در توضيح جريانهاي سياسي شناخته شده
، که رهبري "جبهه ملي"دانند به اسم  خواهان ملي شدن صنعت نفت ايران بودند در وحله اول جبهه وسيعي بود، همان طور که همه مي

ن با گرايشهاي سوسياليستي بود که در مرحله اول مبارزه براي ملي شدن نيروي عمده ديگر، حزب توده ايرا. دربست مصدق را پذيرفته بودند
ولي پس از اين . اش، بدبين و مردد بود  نسبت به مصدق و تاکتيکهاي سياسي و مبارزاتي١٣٣١ تير ٣٠ تا ١٣٢٩صنعت نفت يعني از اسفند 

اي از  ته به معناي عام اون، اين جبهه عبارت بود از مجموعهدر آنچه که معروف بود به جبهه ملي الب. کرد تاريخ صد درصد او را حمايت مي
شخصيتهاي سياسي به اضافه يکي از شخصيتهاي روحاني شناخته شده که در بعضي از سازمانهاي کوچک مذهبي راديکال فداييان اسالم 

 ايران، نهضت مقاومت، حزب همچنين از ميان اين جبهه سازمانهاي مستقلي هم مثل حزب. و بازاريان مذهبي تسلط کالني داشت
زحمتکشان ملت ايران، حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم و بعدها نيروي سوم وجود داشتند، که هرکدام يک يا چند شخصيت سياسي 

که در اين جبهه و مجموعه سازمانها و شخصيتهاي سياسي عضوش در واقع دولتي ناپايدار بود . شناخته شده را در رأس خودشان گرفتند
شان، در  جريان تشديد و اوج گرفتن مبارزه براي ملي شدن صنعت نفت بر حسب ظرفيتهاي طبقاتي و سياسي و شخصيت

هايشان دستخوش تغيير و تحوالتي شدند به اين ترتيب که عناصري از آن در وسط کار دچار تزلزل و ترديد شدند و عناصري هم تا  گيري موضع
طبعًا شرح اين تحوالت به تفسير .  مرداد پيش رفتند٢٨ و همدستي با کودتاچيان و حتي شرکت در کودتاي حد مخالفت جدي با دولت مصدق

ها و   بود که با شرکت فعال و جانبازانه توده١٣٣١ تير ٣٠بسيار زيادي احتياج دارد ولي اوًال نقطه اصلي اين تحول در اساس پيام مردمي 
و ثانيًا سياست دولت آمريکا بود که . اي پيدا کرد اي شد و عمق و اصالت تازه  نفت وارد مرحله تازهطبقات پايين جامعه در آن جنبش ملي شدن

در اثر اين جريانها نيروهاي . از نقش ميانجي ميان ايران و انگليس تغيير موضع داد و براي سرکوبي جنبش و دولت مصدق به انگلستان پيوست
اش برگردانند و  ش با شکل جديد آن به کلي کنار بگيرند يا سعي کنند آن را به موضع معتدل سياسيمتزلزلي شروع کردند به اينکه يا از جنب

اهللا سيد ابوالقاسم کاشاني و سازمانهاي  در اين مورد آخر، نمونه برجسته آيت. يا به کلي در برابرش قرار بگيرند و به مخالفان ملحق شوند
طور حزب زحمتکشان دکتر بقايي و دار و دسته او بودند که در کودتا هم نقش فعالي بازي  همينمذهبي و گروههاي بازاري زير نفوذ اوست و 

 .کردند

کن کردن نفوذ استعمار انگليس و شرکت نفت او در  طور که گفتم شد ابتدا در عين عالقه به ريشه اما از طرف ديگر حزب توده ايران، همان
کرد اما پس  باوري رفتار مي اش بدبين بود و بيشتر از موضع انتقادي و بي رفتارهاي سياسيايران، نسبت به رهبري جنبش ملي شدن نفت و 

در برابر . و خود را دربست در اختيار آن قرار داد.  تير و راديکاليزه شدن جنبش، يکسره به جنبش ملي شدن نفت و رهبري آن پيوست٣٠از 
 ١٣٣١ تير ٣٠ه مخالفان جنبش و دولت مصدق قرار داشت که پس از حادثه جبهه وسيع ضد استعماري جنبش ملي کردن صنعت نفت، جبه

تر از گذشته فعال شد و توانست نيروهاي تازه زيادي را جلب کند و آنها حول محور دربار و زير نظر مستقيم جاسوسان  تر و جدي به طور علني
هاي جاسوسي و نظامي آمريکايي  اري تنگاتنگ با بعضي از اعضاي دستگاهانگليس و در ارتباط مستقيم با آنها و با عوامل ايراني آنها و با همک

اينها عالوه بر جلب جريانهايي از همان جبهه ملي به صفوف نيروهاي کودتا به سازماندهي نيروهاي مورد اعتماد خودشان . سازماندهي کند
جاسوسهاي انگليسي سازماندهي شدند و از طرف ديگر ها زير نظر مستشارهاي آمريکايي و  به خصوص از يک طرف نظامي. هم دست زدند

البته در . اهللا سيد محمد بهبهاني جمع شدند ها و شخصيتهاي مذهبي درباري مثل آيت هاي فاشيستي زير نظر گروه اوباش و لمپنها و گروه
تواند منجر به  گيرد که مي ورت ميجريان هر مبارزه سياسي و اجتماعي در ميان نيروهاي مخالف و موافق هميشه جابجايي و تحوالتي ص

خورد موفقيت بسيار ارزان و   مرداد به چشم مي٢٨اما آنچه در کودتاي . اي براي يکي از طرفين بشود شکستها و يا موفقيتهاي غير منتظره
بيش از تدارک کودتا اطالع اين موفقيت آسان با توجه به اينکه همگان کم و . آسان کودتا و حتي شايد غيرمنتظره براي خود کودتاچيان بود

طور ميزان نفوذ  ها و اوباش و رهبران سياسي و مذهبي و مرتجع و سلطنت طلب و همين داشتند، بيشتر از آنکه ناشي از قدرت نظامي
دي و برنامگي و سردرگمي و ناکارآم استعمارگران در درون جامعه سياسي و توانايي سياسي و سازماندهي آنها عليه جنبش باشد، از بي

به اين ترتيب شکست جنبش در . خورد طور تزلزل اين رهبري آب مي عدم آمادگي رهبري جنبش براي برخورد جدي و قاطع با مخالفان و همين
وحله اول به عهده مصدق بود که جنبش در او خالصه شده بود و در مراحل بعدي به نيروهاي وفادار به او و به جنبش و باالخره در وحله سوم 

 .شد زب توده ايران مربوط ميبه ح

بينيم در عين حال که نيروهاي کودتاگر در اوج جنب و جوشش خودشان هستند، نيروهاي ضد استعماري  اگر به همان روز کودتا برگرديم، مي
ند و حتي رئيس ستاد گر اين جنب و جوشش کودتاچيها هست که بايد به مقابله با آنها بپردازند، بالتکليف، پراکنده، و مات و مبهوت، نظاره

در خيابانها و در ) به قول خودشان(ايهاي اخاللگر  شود که توده  مرداد وقتي مطمئن مي٢٨ارتش مصدق، پيش از ساعت سه بعدازظهر روز 
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ه تمامًا مستند اينها البت(ها برگردند  دهد تا واحدهاي نظامي از خيابانها به سربازخانه ميان تظاهرکنندگان طرفدار کودتا نيستند، دستور مي

و تنها چند نظامي محافظ خانه مصدق هستند، که تا آخرين لحظه در مقابل نيروهاي مهاجم به ابتکار خودشان و به قول معروف ) هستند
ه در قدم اول، خلل در جبهه ملي طبيعتًا سبب شد که قسمتي از نيروهاي مردمي ک: حاال چرا اينطور شد. کنند مذبوحانه مقاومت و دفاع مي

به تبع نيروهاي متزلزل رهبري اين جبهه از آن کنار گرفتند و يا آنهايي که به کلي به دشمن پيوستند و به ميدان آمده بودند از صحنه کنار 
در مورد مصدق . در وحله دوم و به نحو مؤثر سياستهاي خود دکتر مصدق بود. اي از آنها هم به نفع کودتاچيان وارد عمل شدند گرفتند و عده

بايد گفت که او يک سياستمدار ملي کارکشته بود که در مبارزات سياسي خود، اوًال در اساس به بازيهاي سياسي اعتقاد داشت و نه به 
و ثانيًا ظاهرًا به تعادل و توازن قواي ميان قدرتهاي بزرگ جهاني و . شود شد و گفته مي اي، برخالف آنچه تظاهر مي بسيج نيروهاي توده

مرگ استالين در . تضادهاي آنها دلبسته بود که در آستانه کودتا اين تعادل و تضاد کامًال به زيان او و سياستهاي او تحول پيدا کرداستفاده از 
 و تزلزل در ارکان حکومت شوروي و مشغول شدن رهبران آن حکومت به تصفيه حسابها و تغيير و تحوالت دروني، که آمريکا را ١٣٣١ اسفند ١۴

کرد، يکي از وجوه اين تحول بود و سبب شد که امپرياليستها خيالشان از اين جهت کامًال راحت بشود و فشار خودشان را به بيشتر شير 
: جنبشهاي ملي و از آن جمله جنبش ملي شدن نفت در ايران افزايش بدهند و اين امري بود که بعدها خود مصدق هم يکبار به آن اشاره کرد

 .اوضاع شوروييعني به مرگ استالين و 

تر از اين تغيير سياست آمريکا به سوي امپرياليسم انگليس بود که پس از پايان دوره رياست جمهوري ترومن که دمکرات بود و روي کار  اما مهم
 با بريتانيا گرانه و حالت دوگانه در اين دولت به کلي با مخالفت ملي کردن نفت و همدستي آمدن ژنرال آيزنهاور جمهوريخواه، موضع ميانجي

براي سرنگوني قطعي دولت مصدق بدل شد براي اينکه عالوه بر خطر تأثير اين جنبش بر منافع نفتي آمريکا در ساير نقاط جهان ترس از 
 در نتيجه مصدق و جنبشي که او در رأس آن قرار گرفته بود از لحاظ خارجي نه تنها. تقويت کمونيسم در ايران هم اين چرخش را تشديد کرد

ديد و حمايت معنوي دولتهاي ملي و  که ديگر فاقد يک اتحاد نيرومند شده بود بلکه خودرا در مواجهه با دو امپرياليسم نيرومند متجاوز مي
 قرار "ملي کردن صنفت نفت"ثانيًا مصدق هدف اصلي و منحصر به فرد خود را . توانست باز کند اي از کار او نمي طرف جهان سوم هم گره بي

او که يک اشرافي ليبرال بود از نظر اجتماعي فاقد يک برنامه اصالحات اجتماعي و مبارزه . بود و تمام نيروي خود را در اين راه گذاشته بودداده 
او به خصوص در جهت تجزيه نيروهاي مرتجع محلي که اکثرًا عوامل و پايگاههاي دربار و استعمار انگلستان بودند قدمي . با استبداد بود

پذير جامعه  قطع درآمد نفت هم اقتصاد کشور را دچار اختالِل بيشتري کرده بود و به قشرهاي آسيب. اشت يا الاقل قدم جدي برنداشتبرند
به طوري که . بيش از همه لطمه وارد کرده بود و همه اينها سبب شده بود همه اين قشرهاي اجتماعي دچار يأس و نارضايتي و انفعال شوند

بند جبهه ملي در مجلس شوراي ملي مبني بر تحريم عمومي و   که مردم به دستاويز يک اطالعيه يک فراکسيون نيم١٣٣١ تير ٣٠برخالف 
ها به خيابان ريختند و در برابر تانکها و تفنگها سينه سپر کردند و موفق شدند دوباره مصدق را به تخت نخست وزيري  نشستن در خانه

و فريادي عليه دربار استبداري و امپرياليسم . يک نفر هم به روي يکي از اوباش کودتاچي دست بلند نکرد مرداد برعکس حتي ٢٨بنشانند، در 
رسد که مصدق مثل قوام سياستمداري بود که در کار اداره دولت فقط به شخص خود متکي بود و  ثالثًا به نظر مي. از گلوي کسي بيرون نيامد

 در عين حال که رسمًا و عمًال وزير دفاع و فرمانده مستقيم مأموران انتظامي بود، به طوري که خود او. به کار جمعي مطلقًا اعتقادي نداشت
دهد، کميسيون امنيتي ملي، به جاي وزارت کشور، آن هم حضور و اطالع وزير آن وزارتخانه، در خانه مصدق و زير  در دادگاه نظامي توضيح مي
مالقاتها و مذاکرات مهم با سفيران خارجي و قرار و مدارهاي آنها در امور . گيرد  مي کتي تصميمدهد و در امور ممل نظر او تشکيل جلسه مي

او در . گيرنده اصلي تنها او بود در اقتصاد کشور هم که مسئله نفت، مسئله اساسي آن بود، تصميم. شد سياسي با شخص او انجام مي
تي و مشورتي و اجرايي بيشتر در اعتقاد دربست و اخالص آنها نسبت به خودش تکيه انتخاب ياران و دستياران خود در دولت و هيئتهاي دول

داشت تا آنجايي که در آستانه کودتا هيچ شخصيت سياسي برجسته و کارآمد و کاردان و با تجربه در کنار او نبود و اکثر آنها بيش از آنکه 
هاي  صديق و احساساتي نسبت به او بودند که براي مقابله با لحظهسياستمداران کارکشته و جسور و صاحبنظر باشند بيشتر عناصري 

مصدق که خود . اي مثل کودتا و توطئه عميق دو قدرت امپرياليست و نيرومند مطلقا ورزيدگي و آمادگي نداشتند حساس و حوادث پيچيده
اي افراد  کند که من يک فرد واحدي بودم که با دسته مسئول مستقيم انتخاب همکارانش بود در همان دادگاه درباره آنها اعتراض و شکايت مي

 .کردم، من مسئول کار يک اشخاصي بودم که وظيفه خود را در سياست بجا نياوردند هستم که با من مخالف بودند کار مي

اي که در  نمونه.  نداشتند روشن و مطمئني اي بود که از نظر ملي بودن پرونده از طرفي ديگر در مواردي هم، تکيه او بر رجال شناخته شده
لحظه حساس کودتا يکي از خويشان خود را که با کودتاچيها همدست بود در رأس شهرباني گذاشته بود، چهارم اينکه مصدق به مناسبت 

 يا باالتر از توانست به نيروهايي مثل حزب توده ايران اعتماد کند، و موضع طبقاتي، عقيدتي خود، يک ليبرال ضد کمونيست بود که طبعًا نمي
او عالوه بر پيروي از تمايالت و عقايد شخصي، براي دلجويي از نيروهاي ضد کمونيستي داخلي و خارجي، هيچوقت . آن با آنها همکاري کند

سرکوب به ياريها و همکاريهاي اين حزب وقعي نگذاشت و حتي در روزهاي فشار پيش از کودتا به ايراد فشار به اين سازمانها و اعضاي آن و 
اين احتمال هم کامًال . اند حتي اخطارهاي اين حزب را در مورد کودتا چندان جدي نگرفت و از همه اينها بدتر، آنطور که گفته. آنها فرمان داد

اومت وجود دارد که مصدق در آخرين لحظه که متوجه ضعف جبهه خود در مقابله با کودتا شده بود در اثر اين تصور غلط که اين ممکن است مق
کند، براي اينکه در واقع هم تنها نيروي  کار را از دست او خارج کند و مملکت را در تور کمونيسم بياندازد صحنه را آگاهانه و به عمد ترک مي

بود و توانست بيشتر از نيروهاي ديگر نقش بازي کند حزب توده ايران  عمده متشکل که در آن موقع در صحنه مانده بود و در مقابل کودتا مي
البته به نظر . رفت که اگر کودتا شکست بخورد اين حزب در صحنه سياست ايران يکه تاز بشه و ابتکار را از دست او و مليون بگيرد بيم آن مي

 ايها و طرفداران خودش بدترين او حتي پس از پيروزي کودتا براي جلوگيري از گسترش تفاهم ميان توده. من اين فقط يک تصور و توهم است
 اين ": اتهامي که تا آن دوران هيچ کسي به حزب توده نزده بود را متوجه آنها کرد، به اين معني که پس از تکرار اتهام اخاللگر درباره آنها گفت 

از اي   را عملي اخاللگرانه و نمونه١٣٣١اي ها در جنبش تير   او حتي شرکت توده".اي روسي اي انگليسي و توده توده. توده دو قسم است
هرگز نگران حزب توده ايران و ديگر احزاب ": مصدق البته سه يا چهار بار در دادگاه، تکرار کرد. روش سوءاستفاده جويانه آنها از حوادث ناميد

را از بين يا دولت . توانستند با قوه دولت مخالفت کنند براي اينکه آنها نمي. و به بيان ديگر نگراني قطعي از آنها نداشته. "چپ ايران نبوده
با وجود اين سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش او که .  مرداد اتفاق افتاد٢٨آمدي بود که روز  بلکه نگراني او کودتاي سوم يا همين پيش. ببرند

ماس با چه از روي اطالعات به دست آمده و چه در ت": گويد  مرداد همراه با فرماندار نظامي با نخست وزير مالقات کرده مي٢٧در صبح روز 
ايها تجلي کامل پيدا کرده بودند در آن مالقات  و چون در اون روزها توده. "دهم دکتر مصدق يگانه دليل نگراني را احزاب چپ تشخيص مي

اين عين گفته رئيس ستاد نظامي دکتر مصدق است که . ايها با اجازه ايشان صورت پذيرفت تصميم کلي نشان دادن شدت عمل در مقابل توده
اي به وسيله فرمانداري   مرداد تعدادي زيادي اخاللگران توده٢٧بعد از اين تصميم اين است که در همان عصر ".  روي مصدق گفته شدرو در

بنده به هيچوجه از اين طرز فکري که االن "گيرد که  سرتيپ رياحي بعد از اين توضيحات نتيجه مي. "نظامي و کالنتريها جلب و بازداشت شوند
 .يعني اينکه ما ترسي از حزب توده و اينها نداريم. "ام اند اطالع نداشته مصدق بيان کردهآقاي دکتر 
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توان بر صحت گفتار مصدق تکيه کرد تا بر استنباط و سخنان سرتيپ رياحي اما با همه اينها تمام دستورات  البته به داليل گوناگون بيشتر مي
ايها و سرکوب  اظبت و جلوگيري از اخالِل اخاللگران يعني سخنراني و شعار دادن از طرف تودهاو به دستگاه انتظامي در آن روزها محدود به مو

اند صد نفر با قانون اجتماعي خود بنده به جنوب تبعيد  ايها که در ميدان امجديه اون کارها را کرده براي تنبيه توده"گويد  خود مصدق مي. آنها
ايها در برابر عوامل کودتا و فعاليتهايشان که به قول خود مايه اصلي   سختگيريها در قبال توده و جالب اينجاست که او در قبال اين"شدند

اي آن زمان بود،  شود، که نيروي دوم توده کند اما آنچه به حزب توده ايران مربوط مي نگراني او بودند، در عمل هيچ اقدام جدي عليه آنها نمي
ب با آن عده از اعضاي رهبري خود که در ايران توانسته بود باقي بماند، چون عده زيادي از رهبري از همان طور که پيشتر اشاره کردم، اين حز

 و روي کار آمدن قوام، نه تنها به علت تکيه مصدق بر سياست ١٣٣١ تير ٢٧ايران رفته بودند و رهبري آن بسيار ضعيف بود، اين رهبري تا 
کرد بلکه گاه در مطبوعات  طور بعضي سياستهاي داخلي او به شدت از او انتقاد مي ود و همينحمايت از آمريکا و اميدي که به آن بسته ب

اما پس از اين تاريخ تنها به تأييد دربست مصدق و سياستهاي او پرداخت بلکه دقيقًا . کرد خودش از حمالت تند و خصمانه به او خودداري نمي
گيري  نباله روي تا آنجا پيش رفت که در آستانه کودتا به کلي اين حزب استقالل عمل و تصميماين د. روي از او را در پيش گرفت سياست دنباله

چون در . کند تا او به دنبالش راه بيافتد سياسي را به عنوان يک حزب مستقل کنار گذاشت و همه جا منتظر ماند تا ببيند مصدق چه مي
بعدًا . هاي خود را از اسناد حزبي پاک کنند طلي به اعضاي خود دستور داد تا خانه مرداد کار از کار گذشت بعد از مقداري مع٢٨بعدازظهر 

اي تن  عملي پس از کودتاچيها تحت تأثير اعضاي ماجراجوي خود به اقدامات ماجراجويانه کميته مرکزي باقيمانده حزب توده براي جبران اين بي
و باالخره سرکوبهاي وحشيانه دولت کودتا و کشتار و زنداني کردن افراد فعال اين حزب داد که اين حزب را واقعًا با مصيبت بيشتري روبرو کرد، 

اي چپ ترقيخواه با هويت مستقل ملي براي هميشه از صحنه سياسي ايران  به حيات اين حزب پايان داد و آن را به عنوان يک سازمان توده
ت شروع شد که حکومت سلطنتي مستبد آن تسلط مطلق آمريکا را پذيرفت و با اي از استبداد در مملک بدين ترتيب دوران تازه. بيرون راند

داري وابسته  برنامه ريزيهاي معين اجتماعي به اقدامات سياسي حساب شده و با ايجاد يک تکيه گاه اجتماعي داخلي با عنوان سرمايه
 .  سال بدون دغدغه بر مملکت فرمانروايي کند٢۵توانست

 . شوم و اميدوارم موفق و مؤيد باشيد پيش از اين مزاحم نمي

 تشکر جناب مؤمني، سپاس از شما -
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 ي اسالمي سال جمهور٢٥ بيان و يآزاد

   بياني آزادي ايران براي نويسندگان و فعاالن فرهنگي از فعاليت هايگزارش

  ر جمشيد برزگ

 ٢٠٠۴ فوريه ١٠ – ١٣٨٢ بهمن ٢١سه شنبه 

 بيان در حکومت ي ايران در مورد آزادي از نويسندگان و فعاالن فرهنگيدر آستانه بيست و پنجمين سالگرد انقالب، جمشيد برزگر با گروه
 . شد پخشي سي بي راديو بي فارسي انجام داد که در سه برنامه ي، گفتگوهايي اسالميبيست و پنج ساله جمهور

، ناصر پاکدامن، باقر پرهام، نسيم خاکسار، يبه آذين، سيمين بهبهان. الف. ، مي، رضا براهنيداريوش آشور:  بايتحليل، گزارش، و گفتگوهاي
، ي، منصور کوشان، جواد مجابي، کاظم کردواني سپانلو، جالل سرفراز، فرج سرکوهي، محمدعلي اشرف درويشيان، محمود دولت آباديعل

  .ي، حورا ياوري، باقر مؤمنيروفعباس مع

 قاجار، مفاهيم شکل گرفته و برخاسته از متن مناسبات ي مدرن در دوران پادشاهي ايرانيان با تجدد و دنيايهمزمان با آشناي: جمشيد برزگر
 نظير يمفاهيم . شدي جاريان از روشنفکران ايري نخستين بار بر ذهن و زبان شماري پس از رنسانس پديد آمده بود، براي که در اروپاينوين

 وارد جامعه ي بوده اند که در چنين فرآيندي از جمله مباحثي، عدالت و آزادي و استقالل، فرديت و حقوق شهرونديملت، قانون، حاکميت مل
ن و انديشه  روشنفکراي به اين سو، به مهم ترين دغدغه فکري خورشيد١٢٢٨ايران شدند و دست کم از زمان تاسيس دارالفنون در سال 

 . وقت بدل شدندي و البته حکومت هايورزان، سياست پيشگان و فعاالن سياس

http://maroufi.malakut.org/
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 :، پژوهشگر و مورخ مقيم فرانسهياقدامات نسل اول روشنفکران و تاثيرات آن چه بود؟ باقر مومن

 آن روز ايران يرا متوجه نقايص اجتماع پيشرفته تر ي از طبقات کمي که اينها داشتند اين بود که مردم يا اقشارياولين تاثير: يباقر مومن
 .بکنند در برابر جامعه متمدن آن روزگار

 ي تغيير جامعه آماده کنند و يا چيزهاي آموزش ها و پرورش ها و انعکاس مسايل جديد برايوجه مشترک ديگر اين است که اينها را با نوع
 اينها با هم متفاوت ي جديد و امثال اينها، که البته محتوايمثل نظام سياس را در جامعه به وجود بياورند، مثل آموزش و پرورش جديد، ينوين

از قبيل اينکه فرضا . ي دولتيهمين طور است تغيير سازمان ها . که مخاطب آنان بوده انديبوده، چه از طرف منورالفکران و چه از طرف مردم
اينها وجه .  ديگري چيزهاي جديد و خيلي و محتسب به دستگاه پليسيشقوه اجراييه بايد از قوه قضاييه جدا باشد؛ يا تغيير دستگاه فرا

 . نبوده استيمشترک هاست، اما همان طور که گفتم همه کامال يکرنگ نبوده يا منظورشان يک

]...]  
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  *يک گفتگوي خودماني با بزرگ علوي
  
  

   )de.poesie-mani.www بر گرفته از( رهنگ ادبيات و ف
  
  

همين ماه محمود کتيرائي نيز از بلژيک به ديدار ٢۶در روز . در پاريس و چند روزي در خانهء ما اقامت داشت١٣۶۴بزرگ علوي در اواخر فروردين
گفتگوي من با علوي بويژه بر سر مسئلهء فرقهء دموکرات و .فتگوهائي ميان ما صورت گرفت که روي نوار ضبط شد در اين روز گ.علوي آمد 

اما گفتگوي کتيرائي، چنانکه ديده ميشود ،در آغاز جنبهء ادبي داشت ولي بعد به مسائل سياسي ـ .حکومت خودمختار آذربايجان بود
  .اجتماعي کشيده شد

ن گفتگو از روي نوار است و تنها دستکاري که در آن شده اينست که از حالت گفتاري به صورت نوشتاري در آمده و متن زير پياده شدهء اي
درعين حال از آنجا که در چند جا گسيختگي هائي در گفتگو وجود دارد سعي شده که صورت نوشتاري آن با افزايش کلمات و عبارات الزم ، 

ذکراين نکته نيزالزم است که لحظات اوليهء گفتگوي علوي با کتيرائي .  وارد شود ، انسجام پيدا کندبدون آنکه به مفهوم گفتگو خدشه اي
  .درنواربکلي نا مفهوم است و بهمين جهت اين بخش از گفتگو در اينجا بدون مقدمه شروع ميشود 

    با بزرگ علوی در پاريسباقر مومني

http://www.if-id.de/
http://www.mani-poesie.de/index.jsp
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درجريان تشکيل فرقه و دولت خود مختار آذربايجان به اين منطقه رفته بودي و از قرار ١٣٢۴تا آنجا که يادم هست تو در سال : باقر مومني 

  . ميخواستم مشاهدات و نظرات خودت را در مورد اين سفر بگويي.معلوم به کردستان هم سري زدي

اگر کساني که در آذربايجان . ملي بشودهرگز نمي توانست ع ببينيد، قضاياي آذربايجان و کردستان بدون پشتيباني شوروي ها : بزرگ علوي 
و از آن صد در صد پشتيباني نمي   مثل باقراف يا قنبر اف ،که اسمشان حاال درست يادم نيست ،نبودند  شوروي حکو م ت مي کردند،

ها يک آذربايجان کوچک، براي آن. رجال آذربايجان اين بود که حيطهء قدرت خودشان را توسعه بدهند  به نظر من هدف . عملي نميشد  کردند 
اينها ميخواستند آذربايجان ايران رابه آذربايجان شوروي ملحق بکنند و يک دولت مهم . اطرافش باشند ،بي اهميت بود  که محدود به باکو و 

البته در . دا بکند بنابراين اگر اين سياست وجود نداشت حزب توده هيچ وقت نمي توانست آنجا نفوذ پي. بوجود بياورند  آذربايجان شوروي 
داخل حزب توده ، يعني در کميتهء مرکزي ، کساني بودند که روي وطن پرستي و چيزهاي ديگر،روي اين نظريه که اين سياست استالين و 

ا اين بود که اصال دک و دهن حزب را در آذربايجان خرد کردند و آن فرقه ر.  دولت شوروي نيست با اين طرح مخالفت مي کردند  سياست
که استالين هم صد در صد از اين نظريه پشتيباني  البته اين سياست مخالف سياست استالين نبود ، اما من يقين ندارم . بوجود آوردند  آنجا 

در . بعد ها ، در زمان قوام السلطنه ، يا بعداز آن ، در هر صورت يک وقتي، دولت شوروي اين سياست را ناصحيح تلقي کرد  ميکرد ؛چون 
    . نامه هاي ايران هم اين مطلب را نوشتند روز

  . مثل اينکه زمان خروشچف بود: مومني 

بهر حال پروين گنابادي. بله ، زمان خروشچف بود ،تصحيح مي کنم : علوي 
١

 آمد به من گفت يک چنين جرياني هست ، تو حاضري به 
  بروي؟  آذربايجان 

  اين چه وقت بود ؟ : مومني 

  . مجلس آذربايجان تشکيل بشود، و اينها به حساب خودشان خود مختاريشان را اعالم کنند قبل از اينکه : علوي

  ؟ ٢۴آذر٢١قبل از : مومني 

در آن وقت در انجمن روابط فرهنگي ايران و شوروي کار ميکردم  من هم که . پروين به من اين پيشنهاد را کرد   ٢۴ آذر ٢١بله، قبل از :علوي 
من ميخواهم بگويم همه اينها به هم ارتباط داشت .  را جلب بکنم که البته موافقت آنها به خودي خود آماده بود مي بايستي موافقت آنها

به . نه به عنوان نمايندهء حزب ،چون نمايندهء حزب را اصال ديگر قبول نداشتند  البته مرا به عنوان خبر نگار روزنامه به آذربايجان ميفرستادند .
     . که حاال درست يادم نيست ، رفتم   بر نگار روزنامهء مردم يا رهبر ، هر حال من بعنوان خ

  . ايرج اسکندري بود رهبر بود که صاحب امتيازش :مومني 

من هم تصور ميکردم تا اندازه اي که عقلم مي رسيد با  . اين هم با موافقت شوروي ها بود ،اگر آدم يک قدري دقت ميکرد، ميفهميد:علوي 
        . ميديدم که همه جا دست شوروي ها در کار هست .  جريان نگاه ميکردم بصيرت به اين

 ابدال  اين داراب از کوچک. از جمله کساني که آنجا بودند داراب بود . يک شبي پيشه وري به قول فرنگيها يک بانکتي ، يک مهماني داده بود 
 پيشه وري نطقي کرد و گفت که بله، تهراني ها غيرت ندارند ، ما چنين در اينجا.  وکيل مجلس هم شد  هاي زاهدي بود ودر زمان زاهدي

البته خيلي از اين جور کارها مي توانيد  من آنجا صريحا گفتم که آقا، وقتي که شما پشت تان به ارتش سرخ است . کرديم و چنان کرديم 
      . بکنيد

همين ها را جهانگير تفضلي
٢

آنجا يکي  در . مرا بوسيد ، گفت خوب گفتي و واقعيت را گفتي  داراب آمد و در روزنامه اش نوشت ،   برداشت 
آمد به  او هم . در آن جلسه حضور داشت  از سران شوروي، که من اآلن اسمش يادم رفته و بعدها رئيس جمهور آذربايجان شوروي شد ،

 شوروي نگفته بودم ، ولي گفته بودم که بله، شما پشتتان تبريک گفت که خوب صحبت کرديد ، براي اينکه من در آن جلسه هيچ چيز ضد من 
آنوقت مي ديديد که از شما جلو ميافتاديم يا نه؛ چيزي  اگر اين قدرت را ما در تهران داشتيم . به ارتش سرخ است و جرئت پيدا مي کنيد 

     . نظيراين

معلوم بودکه مثال اهل بادکوبه .  قيافهء آذربايجاني نمي آيد   شان بهشما وقتي در خيابان راه مي رفتيد ، جوان هايي را ميديديد ، که قيافه
پرسيدم شما آمده ايد اينجا چکار کنيد؟گفت ما  من از يکي از آنها . وقتي باآنها حرف ميزدي اصال هيچ فارسي سرشان نمي شد. هستند 

    بود؟  اسمش سرلشکر درخشان  درخشان داشتيم ، مثل اينکه من در جلسه اي که با . اينجا انقالب کرديم و حاال تا بوشهر هم بايد بريم

  .  درخشاني، يک همچه اسمي  آري،:مومني 

او هم ميگفت ماکه در اينجا نمي . من بااو صحبت کردم... اون که آنجا به اصطالح تسليم شد و بعدها گفتند جاسوس شوروي است :علوي 
  .  من گفتم که ارتش تسليم بشود  ن از خونريزي جلوگيري کردم ،توانيم بر عليه سياست شوروي اقدامي بکنيم ، م

  او را تو کجا ديدي؟ :مومني 
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  . در خود همان آذربايجان، تبريز :علوي 

  مي دانم در جلسات حزبي ديدي ؟ در زندان ديدي؟ :مومني 

او تقريبًا اقرار کرد که پاي شوروي در ميان . هابودم در همان تبريز مصاحبه اي کرد با روزنامه نگارها ، من هم جزء آن. نخير ، نخير :علوي 
شوروي ها اينجا هستند و دارند دخالت ميکنند،ويک سياست کلي بين  من ميخواهم بگويم استنباط اين بود که همه مي گفتند که .بوده

کردند که اين کار واقعًا يک جنبهء بين المللي پيدا البته شايد مثال استالين، يا اين آقايان آذربايجاني ها تصور نمي . المللي از توي آن در آمد
هيچ چيزي وجود نداشت که حزب در آن دخالت . بنابر اين حزب توده در اينجاهيچ نقشي نداشت بلکه نقش منفي هم داشت . خواهد کرد

به اين نوشته  .   قبال آماده کرده بودنداو را.  پيشه وري که اصال عضو حزب توده نبود  .فرقه درست کرده بودند آنها خودشان . داشته باشد 

هايي که اخيرا در آمده اصال نبايد اعتماد کرد، نوشته هايي از قبيل کتاب جهانشاهلو
يا نميدانم کتابهاي ديگر مثل خامه اي  ٣

۴
، به اينها من 

. ا همه اطالعات شخصي خودشان را ميآورند اينه.  براي اينکه اينها يک چيزهايي مي گويند که در نظر من ثابت نيست  زياد اطمينان ندارم
مثال جهانشاهلو نقل ميکند که پيشه وري در يک موردي که اوقاتش تلخ شده بود از اينکه چرا غالم يحيي در زنجان حرفهاي او را گوش 

بخش اين اوضاع را درست  حنا گذاشت ، يعني کام اين کامبخش دست مرا توي   نميدهد گفته بود ـ من حرف جهانشاهلورا تکرار ميکنم ـ
در اين که کامبخش واقعا جاسوس به تمام معناي روسها بود ، شورويها بود در اين هيچ حرفي نيست ، براي من کوچکترين شکي وجود . کرد

      .  او آمد واسطه شد و مرا در راس اين جريان گذاشتند ندارد ، امااين حرف پيشه وري معنايش اين بود که

نابغه نبود ، اما يک اطمينان صد در صد به سياست شوروي داشت که اينها رهايي ملت هاي مظلوم .ًا يک آدم متوسطي بود پيشه وري واقع
من نميدانم .  کاري زده که اصال ازعهدهء او بر نميآيد  اما يک مرتبه متوجه شد دست به. اين ايمانش بود را مي خواهند ، اين عقيده اش بود 

             گفتم واقعا جواب سوال تو بود يا نه؟ اين چيزهايي که من 

من ميخواهتم قضايا هر چه بيشتر باز بشود و روشن بشود که اول ا مثال در مورد شورويها که در اين جريان . من سوال خاصي ندارم :مومني 
ت را چه جوري ميديدي ؟ غير از آن جواناني که در  بعدًا اين اشکال دخال رفتي ، چه مدت در آنجا ماندي و دخالت داشتند، تو که به آذربايجان 

خيابان بودند ، غير ازآن نکته اي که ازقول جهانشاهلو نقل کردي، اوال اشکال سازماندهي اين حزب ،تا آنجايي که به دخالت شوروي ها ارتباط 
ا ، در آن چند روزي که در آنجا بودي اين مداخله ها آن جنبش،وبعد ايجاد دولت خودمختار آذربايجان و بعد مداخالت بعدي آنه دارد،سازماندهي 

                   چه شکل هايي ميديدي؟  را در 

 من که اطالعي  پيشه وري و ارتش چه ارتباطاتي وجود داشته دراينکه آن باال باال ها ، در راس ، در مذاکرات ميان ! ببين چه ميگويم : علوي 
     ... من از مجموع مشاهدات خودم اينطور استنباط ميکنم. دارم بيان ميکنم  ده اممن فقط آنچه را که خودم دي. نداشتم 

  چه چيز هايي ديده اي؟  من هم ميخواهم بگويم . ميخواهم بگويم من هم همين را :مومني 

  . ندتسليم بشوددر اين که ارتش ايران تسليم شد ، هيچ لزومي نداشت که ارتش ايران در مقابل عده اي که قوه اي نداشت:علوي 

  مطمئني ؟ : مومني 

 زمينها را هم که واقعا تقسيم نکرده بودند ، فقط کساني  اينها از دهاتي ها سند جمع ميکردند ، تمام.قوه اي نداشتند. من يقين دارم :علوي 
اينها واقعا . اصال کسي به آنها کاري نداشت  بودند  در آنجا بعضي از مالکين که. زمين هاي آنها را تقسيم کردند  که به تهران فرار کرده بودند 

 آنها راکه نمي شد در عرض چند روز تجهيز کرد و  نمي خواهم توهين بکنم، اما مردم ناداني که وارد هيچ جرياني نبودند  . جمعيتي نداشتند 
 وارد  ش ايران با پشتيباني امريکاييها و غيرهبهمين جهت هم بود که به محض اينکه ارت. اين غير ممکن بود . آمادهء مبارزه بر عليه دولت کرد

             .  باقي نماند   ديگر چيزي آذربايجان شد 

گذشته از اين وقتي ارتش ايران ميخواست از همان . عالوه براين بدون موافقت و پشتگرمي شوروي ها موفقيت فرقهء دمکرات امکان پذير نبود
وروي ها جلوي آنها را نگرفتند؟ اينها همه دليلي بود که اين کار در دست يک عده اي که در پشت اول به آذربايجان برود ، مگر در کرج ش

       . پيشه وري و کامبخش و اينها ايستاده بودند ، پايه ريزي شده بود  سر 

آنجا هم شوروي ها . م کوفته شدنددرآنجا قيام کردند و در ه چند افسر ايراني . به اين جريان بايدآن جريان گنبد کاووس را هم اضافه کرد 
 بدون ويزا وبدون اسناد   در حاليکه ما ميدانيم به شوروي رفتن دخالت داشتند، يعني جلوي آن را گرفتند و همهء آنها را به شوروي فرستادند

  . ممکن نبود و آنها به اين آساني ها کسي را راه نميدادند  محکم 

   مانع موفقيت آن کودتا شدند؟ يعني ميخواهي بگويي شوروي ها:مومني 

  . البته ،البته:علوي 

  شوروي ها چه دخالتي داشتند؟ :مومني 

در آنوقت صالح سياست عالي دولت شوروي در .  نرسيد  يعني کمکي را که اينها خيال مي کردند از طرف شوروي ها بهشان ميرسد:علوي 
  ... يم من يک چيز ديگر هم به شما بگو.  آذربايجان نبود  مسکو ،
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   کمک نکردند؟ قولي داده بودند که بعد به آنها   مگر شوروي ها به آن افسرهاي قيام کننده :مومني 

اينها هم بدون موافقت امثال کامبخش و کساني که در پشت . من عقيده ام اين است که اينها هم زير نظر کامبخش بود :علوي 
     . قيام قيام غير منطقي بود و خيلي واقعا عاقالنه نبوداين .  قيام نمي توانستند بکنند  بودند  کامبخش 

  يعني کامبخش ، خالف سياست شوروي آنها را وادار به قيام کرده بود؟ :مومني 

د و کامبخش به من گفت مراد رزم آور را در آذربايجان ، در تبريز گرفته ان. بگذاريد من قضيهء شوهر خواهر خودم را بگويم . البته ، البته:علوي 
 همراه  من.  نجاتش بدهيم  کامبخش من و جمشيد کشاورز را مامور کرد که برويم و. او افسربود و در تبريز بود . دارند او را به تهران ميآورند 

 در روز بعد. يادم نيست   اسمش   بوديم که در آنجا دريک مهمانخانه.در آنجا ميبايستي اطراق ميکرديم. جمشيد کشاورز به قزوين رفتيم
 از چيزآمد بيرون و سوار  حالي که همهء کارها را آماده کرده بوديم و اتومبيل حاضر کرده بوديم مراد با لباس عوضي ،يعني بدون لباس نظامي،

           . وقتي سوار ماشين شد ديگر تمام شد.  قنسولخانه شوروي بردند و رفت   اتومبيل شد ، او را به

   شما شد؟ يعني سوار اتومبيل: مومني  

  . نه ، سوار يک اتومبيل ديگرشد: علوي 

  پس شمادر آنجا چه نقشي داشتيد ؟ :مومني 

ما .اما به اين ترتيب کار خيلي آسان شد.  او را به وسيله اي نجات بدهيم  وقتي از چيز بيرون ميآيد ما رفتيم که او را در ببريم ، يعني :علوي 
  .  را شوروي ها آماده کرده بودندوظيفه مان همين بود ، ولي بقيهء کارها

  ماشين مال کنسولگري شوروي بود؟ : مومني 

  . نميدانم ، ما آنرا به نمايندهء حزب در قزوين تحويل داديم :علوي 

  يعني شما مراد را از هتل آورديد بيرون ؟ :مومني 

همه .  دادند و ما از قزوين خارج شديم  سر شوروي بله ، مراد بعد ها به من گفت که از همان جا به من يک دست لباس نظامي اف: علوي
 غير ممکن بود، و وقتي هم آنها خودشان را عقب   شوروي  بدون دخالت و نقشه کشي چيز از اين حکايت ميکند که جريان آذربايجان

          ! تمام شد کشيدند

        چه قبيل بود؟  دي از دي دخالت هايي را که تو در محيط آذربايجان از جانب شوروي ها :  مومني  

ميشود گفت اينها جزء ارتش سرخ هستند ، اما من   خوب ،البته . رازياد ميديدم   آنچه که من در محيط ديدم ، درآنجا افسرهاي روس :علوي 
دخالت شورويها مشهود ولي . خواه آذربايجاني ويا غير آذربايجاني ـ که درون شهر بودندنديدم  بهيچوجه دخالت مستقيم افسران شوروي را ـ 

              . بود

  به چه شکل؟ : مومني 

کسي که بعدًارئيس جمهور آذربايجان شد و اسمش يادم رفته،در همان مهماني که پيشه وري  من چندين مورد گفتم که وجود همان :علوي 
  ... داد،يا آدمهايي که در خيابانها بودند

  شهريور را نوشته؟ ١٢ان کسي نيست که کتاب اين که ميگويي اسمش يادت رفته هم: مومني 

  . نه ، نميدانم علي اوف بود يا کس ديگر:علوي 

که راجع به » شهريوراون ايکيسي«اواسمش ميرزاابراهيموف بود که کتابي نوشت بنام .اينکه من ميگويم اسمش علي اوف نيست:مومني 
  . بوده زير فرهنگ جمهوري آذربايجان تشکيل فرقه دمکرات بودو مثل اينکه در آن زمان ،يا بعداًً و

بهر حال من اين آدم را بعدها در استکهلم .شهريور را نخوانده ام١٢من کتاب .بعدها رئيس جمهور آذربايجان شد نه، آنکه من ميگويم : علوي
          .  هيچ با هم نکرديم ديدم ، جزء هئيت نمايندگي اتحــاد جماهير شوروي در شوراي جهاني صلح بود ولي در آنجا از اين صحبت ها

منظورم اين است که غير از اين افسرها و آدم ها که ديدي ،غير از آنهايي که ميگويي در آن مهماني ـ يا بقول خودت  به هر حال :مومني 
       بانکتي که پيشه وري داده بود ـ حضور داشتند در سازمان هاو ادارات و اينها عوامل شوروي دخالتي داشتند؟ 
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آنقدر اطمينان  به آن فرقهء دمکرات هم . آدمهايي که با مسلسل در خيابان ها مي گشتند معلوم بود که اينها غير آذربايجاني هستند :علوي 

را بدست آوردند ولي در دست اينها سالحها و مسلسلهاي روسي بود، معلوم  نبود که به آنهااسلحه بدهند ، اينها يک مقدار اسلحه ارتش 
        . اينها غير آذربايجاني هستند بود که 

  آن موقع که تو رفتي تورا از طرف حزب فرستاده بودند؟ : مومني 

  . بله ، به عنوان مخبر روزنامهء مردم : علوي 

آذر بود؟دراين موقع که فرقه تشکيل شده بود، اما ميخواهم ٢١آن موقع نظر حزب چه بود؟ آن موقع که ميگويي،يعني قبل از :مومني 
  دولت هم تشکيل شده بود؟  دانم ب

  . دولت بعدًا تشکيل شد .  آذر بودکه من رفتم ٢١قبل از : علوي 

  در موقع تشکيل دولت تو آنجا بودي؟ :مومني 

نه ، ما چند روزي بيشتر آنجا نبوديم ، اما جلسه اي که آنجا پيشه وري آمد و صحبت کرد ، وآن دهاتي هايي که نشسته بودند ،و :علوي 
         . يادم نميرود اهيمي ابر

  منظورت فريدون ابراهيمي است؟ : مومني 

پيشه وري آمد گفت اگر اينها ما . آري،همان فريدون ابراهيمي نشسته بود و پاهايش را روي ميز انداخته بود،هيچکس هم حرف نميزد: علوي 
  . اين حرف را زد. جدا ميشويم  را به رسميت نشناسند ما 

  . لهء دولت بوده ، مسئله حزب نبودهپس مسئ: مومني 

 بود يا  چرا،يعني که اگر نهضت ما را به رسميت نشناسند ما جدا ميشويم ؛ بعد هم چه وقت دولت تشکيل شد،همان روزها:علوي 
     ... من فقط مشاهدات خودم را ميگويم !  ببين آقا جان  .من درست نميدانم    بعد 

  . هدات خودت را بشنوممن هم اصرار دارم که مشا:مومني 

خانهء پيشه وري بوديم ، چند نفر از سران : يک چيز ديگر هم يادم مي آيد . اينکه واقعا آن باال چه اتفاقي ميافتد من که کامًال نميدانم:علوي 
 آوردند توي همان اتاق گفتند اينها دو نفر را. فرقه هم بودند که من اآلن اسم هايشان يادم رفته ، الهامي آنجا بود ،الهامي که وزير دارايي بود 

تفنگهايشان را ! پيشه وري پريد پايين ، گفتش که چقدر احمق هستيد . اينها آمدند و تفنگها يشان را گذاشتند آنجا .ديشب آدم کشته اند 
آخر  . ي ، نه قاعده اي، نه مقرراتيميگذاريد روي زمين که اينها دوباره بردارند همهء ما را بکشند؟ خوب ، اين چه چيز را ميرساند ؟ نه نظام

اينها نشان ميداد که . تفنگهايشان را مي آورندآنجا ميگذارند روي زمين ،دم دست آنها اينها زنداني اند ، ديشب آدم کشته اند،آنوقت 
 يکي از آن پالتوهاي نمدي  از زنجان آمده بود توي همان هتل و يا مثال من توي هتل بودم ،غالم يحيي. نظم و ترتيبي وجود نداشته هيچ 

من رفته بودم ديدن پيشه وري ، يعني با هم از خانه پيشه وري آمديم توي . کلفت روسي روي خودش انداخته بود و روي زمين خوابيده بود 
 محکم نشده بود، خوب ، اينها همه نشان ميدهد که بنا هنوز. وزير جنگ ماخواهد شد هتل ، به من گفت ايشان وزير جنگ ما است، يا اينکه 

       . من فقط اين مشاهدات خودم را مي توانم بگويم . يک چيزي در حال و شرف تکوين است 

     حزب که تو را آنجا فرستاده بود به تو چه گفته بود؟ :مومني  

ن به شوروي اطمينان دارم،من البته دراين موقع من شيفتهءدولت کارگري شوروي هستم؛ م. من رفتم در کميتهء مرکزي اينها راگفتم :علوي 
 من هيچ وقت حرف هاي رادمنش      .همه سر تکان ميدادند، مي فهميدند .حرف استالين را قبول دارم ولي گفتم ،همهء اين چيزها را گفتم 

ي بگو ،يک چيزي را فراموش نميکنم اوبدبختانه هيچ وقت چيزي نميگفت ولي اين دو سه سال اخير که من اصرار ميکردم که رادمنش يک چيز
هر کاري .بنويس ، يک کاري بکن، مي گفتم چرا فالن کار را کرديد ؟ ميگفت مگر اين جاسوسها ي روس ميگذاشتند من کاري بکنم 

    . ميخواستي بکني يا روستا بود يا اردشيربودياکس ديگربود

  اين حرف ها را اخيرًاميگفت؟ : مومني 

  . بله، بله :علوي 

  .  کميتهء مرکزي چه چيزي گفت که ميگوي فراموش نميکنم ؟يعني آن وقتي که از آذربايجان برگشته بوديدر آن جلسهء:مومني 

اما وقتي دک و دهن حزب راخردکردند، حزب را در آنجا منحل .من که عضو کميتهء مرکزي نبودم اماهمه ازحرفهاي من تعجب ميکردند:علوي 
بزنند  بپيوندد،اين ها ديگرآنجا حرفي نداشتند که   در آذربايجان وحزب بايد به فرقهء دمکرات کردند و آقاي جهانشاهلو شده بود رئيس کل حزب

     . ، اينها آدمي نبودند
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  فرستادند به تو چه ماموريتي داده بودند؟  آن موقع که تو رابه آذربايجان : مومني 

نخير، من نمايندهء حزب نبودم ، اصال حزب را قبول نداشتند ،به هر . ت من را به عنوان مخبر روزنامه فرستادند که ببينم آنجا چه خبراس:علوي 
سعيد نفيسي در بارهء کار انجمن . يک چيز ديگر هم بگويم ؛اين را از قول سعيد نفيسي نقل کرده اند.حال تصميم قبًال گرفته شده بود 

 ايران و شوروي روابط
       . گفته بود از اين به بعد کار شما با باکو است  ت کرده بود و او با يک نفر،که من هيچ چيز دربارهءاو نميدانم ،صحب ۵

  شما چقدر در آذربايجان و کردستان بوديد؟ : مومني 

  .  روز۵يا۴شايد : علوي 

  با چه کساني رفته بودي ؟ : مومني 

 به قول خودش گوش به زنگ بود که ببيند قدرت  اين داراب. داراب هم آنجا بود .  جهانگير تفضلي هم بود  من تنها رفته بودم ، اما:علوي 
        . کجاست و خودش را به آن قدرت بچسباند 

  داراب چه کاره بود و به چه مناسبت آنجا بود ؟ :مومني 

 رابه  پيشه وري بود خوب ميرفت و خودش اگر مثال.  اما ميزد که يک دم گاوي بدست بياورد  داراب يک عضوعاليرتبهء شرکت بيمه بود:علوي 
من عقيده . شايد توقع داشت پيشه وري بگويد بيا اينجا وزير بشو ، اما پيشه وري از اين جهت اختياري نداشت . نشان مي داد  پيشه وري 

ام اين است که آدم هاي خودش را هم بايد از ميان کساني انتخاب ميکرد که صد در صد مورد اطمينان و اعتماد شوروي باشند، از اين جهت 
او راميشناختند و ميدانستند داراب ، حاال نگوييم خيانت کرده    ولي شوروي ها هم  داراب يکي از انقالبيون سابق بود البته . داراب رو ندادبه 

       . گرفتندش واو ديگر هر چه داشته و نداشته بود گفته بود  بود ولي، وقتي از آلمان برگشتند 

  ؟  نفر بود۵٣زمان رضا شاه جزء : مومني 

زمان رضا شاه ، قبل از پنجاه و سه نفر ، تقريبا تمام پتهء برادر من راکه در آلمان عليه دولت رضا خان فعاليت ميکرد ، روي آب انداخته : علوي 
تما شوروي ها خوب،اين کسي که ح. بود به طوري که در يک نامه اي برادر من به اراني نوشته بود از اين ببر احتياط کنيد ، ببر البته داراب بود

داراب آمده بود که اقًال نمايندهء فرقه در تهران بشود ، برود با اين و آن  . از او اطالع داشتند قطعًا ديگر نمي خواستند مسئوليتي داشته باشد 
ايران «  ولي در روزنامه.او هم آمده بود . جهانگير تفضلي هم که خدا ميداند با کجا سرو کار داشت . مذاکره بکند ، يک دم گاوي دست بياورد 

، که آن را مرتب در مياورد و مقاالتش جنبه مثبت داشت ، يعني تقريبا از اين نهضت آذربايجان حمايت ميکرد ، او هم عقب دم گاوي »ما
  . ميگشت

  پوروالي آنجا بود ؟ . را بيشتر پوروالي مينوشت » ايران ما«مقاالت: مومني 

اين .بله شوروي ها ميخواستند به اين جريان جنبهء عمومي بدهند. بود، خوب شد گفتي  پور والي هم . بله ، پور والي نوشته بود : علوي 
به کساني که آنجا بودند ميگفتندخوب، بياييد تماشا . را هم دعوت کرده بودند» مردم« را هم دعوت کرده بودند،» ايران ما« بود که روزنامهء

           . باشند بکنيد،البته به شرطي که مخالف شوروي ن

  محمود هرمز هم بود ،آيا از طرف حزب بود ؟ : مومني 

من درست نميدانم . بود آمده بود ، نميدانم قبل يا بعد از اينکه جودت وملکي رااخراج کردند آمده بود  نه ، هرمز چون آذربايجاني : علوي 
اما در مورد هرمز، پيشه وري در يک جلسه گفت اين هرمز چرا نميآيد .نه جودت را از طرف حزب به آنجا فرستاده بودند ببينند چه خبر است يا 

که حاال  اما هرمز عاقل تر از اين بود که آنجا بماند براي اينکه او . اينجا وزير بشود؟ وقتي او نيايد خوب، ابراهيمي را مدعي العموم ميکنند
    . بود آنجا برود و مدعي العموم پيشه وري بشودحاضر ن کارش گرفته بود و در تمام محاکم وکيل دعاوي حزب بود 

  شما چند روز آذربايجان بوديد ، بعد به کردستان رفتيد؟ :مومني 

  . من در همان جريان به کردستان رفتم :علوي 

  تنهايي؟ : مومني 

من هماني است که به تو گفتم و حاال جالب براي . چه کساني ؟ من نميدانم ، ولي همه بودند . همهء اين مخبرين بودند ! نه ، نه : علوي 
آدم دانايي، ماليمي ، . من آنجا خيلي کتاب ديدم . آدمي بود خيلي کتابخوان . جالب براي من شخصيت قاضي محمد بود. تکرار ميکنم اينجا 

 نميآيد ولي شخصيتش در  اآلن يادم آرام صحبت ميکرد، نظر خودش را ميگفت و چيز زيادي هم که جنبهء سياسي داشته باشد. موقري بود
 کساني که آنجا مي آمدند همه تعظيم ميکردند ، دو    براي اينکه  محترم و با نفوذي است که او در آنجا مرد من تاثير کردو من متوجه شدم 

       ...  ميآمدچيزي ميگفت يا ميرفت يا گاهي به يکي از حاضران رو ميکرد وطرف يک . زانو مي نشستند ،بدون اجازهء او حرف نميزدند 
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         . پربود از عکسهاي استالين  همان کلوپ، يعني خانه فرهنگ که رفته بوديم البته در شهر باز هم  

  در مهاباد؟ :مومني 

  . در مهاباد ، که غير منطقي و غير عاقالنه به نظر ميآمد :علوي 

   و شوروي بود؟ روابط فرهنگي ايران خانهء فرهنگ مال خود کردها بود يا همين :مومني 

 کومه ها را ميبيند ،از  آخر آدم ميرود کردستان، مهاباد را ميبيند ،.مال روابط فرهنگي ايران و شوروي بود ولي خوب ، کردها آنجا بودند :علوي 
ه در آنجا ميفروختند اينها  ميگذرد ؛ بعد يک مرتبه ميآيد آنجا عکسهاي استالين و فالن و اينهارا به ديوار مي بيند ، يا کتابهايي ک آن راهها

          . اين طبيعي نيست . که اين مصنوعي است  همان وقت هم اين تاثير را در من گذاشت  همه 

  چي ؟ عکسها؟ : مومني 

خوب، . دصحبت بکن کسي حاضر نبود با آدم  . آدم هاي فهميده و مسن تر نبودند و بيشترهم جوانها آنجا بودند ، . اصال تمام آن محيط :علوي 
           . يک محيط ناجوري بود. خيلي کم بودند  فارسي بلد باشند  البته من هم که کردي نميفهميدم ولي کساني هم که 

  تو قضيه را با قاضي محمد در ميان نگذاشتي که اين محيط مصنوعي است؟ : مومني 

براي من . حبت ميکرد که آدم اصًال جرأت نميکرد از اين حرفها با او بزند او آنقدر موقر و محترم آنجا نشسته بود و پيغمبرانه ص! نه، نه: علوي 
      . بود؛ آنهاي ديگر هم به همين ترتيب نپرسيدند  که در هر صورت اينطور 

   مصاحبه اي نداشتي؟  خودت شخصًا با او: مومني 

 ننوشتم يا اگر چيزي گفتم حرفهاي  تم چيزي در روزنامه هاخالصه وقتي من برگش. بيادم نميآيد  حرفها . چرا همان حرفهاي معمولي :علوي 
    . سياست دولت شوروي با روح حمايت از  معمولي بوده ،حرفهايي 

  ديگراني که با قاضي محمد مصاحبه کرده بودند چه مسائلي را مطرح کرده بودند؟ :مومني 

  . هيچ يادم نيست: علوي 

يک  البته مضمونش را به ياد ندارم اما درآن .چاپ شده بود » رهبر« ي کرده بودکه درروزنامهءمن يادم هست که هرمز يک مصاحبه ا: مومني 
 مينويسند جمهوري مهاباد،مگرآنجا مسئله  حااليک سوال ديگر؛بعدها همه جا. مقدار راجع به هدف هاي حکومت کردستان صحبت کرده بود 

            جمهوري مطرح بود؟

  . ز اين بود که جمهوري خود مختار کردستان بله بله ، صحبت ا: علوي 

ايران سلطنتي   چه طور ميگفتند جمهوري، در حالي که در آن موقع حکومت  خوب ،اگر اينها خودشان را جزء ايران ميدانستند: مومني 
      بود؟ 

متحد  و بعدش هم »رکردستاندولت خود مختا«يا »حکومت خود مختار«.را من يقيين ندارم » جمهوري«،»حکومت خود مختار «:علوي
         . آذربايجان

   آذربايجان که جمهوري نبود؟  :مومني 

  . بود» حکومت خود مختار آذربايجان «نه ، : علوي 

               نوشت تو ميخواندي؟ تاثيِري نداشت؟ » ايران ما«خوب ، آن چيزهايي که پوروالي بعد ازاين سفر کردستان در روزنامهء : مومني 

هم  من بود، عقيده ام  دولت شوروي صحيح است، يعني استنباط  ولي در من اين تًاثير را داشت که خوب ، حمايت . حتمًا ميخواندم: وي عل
       ! ما ايمان داشتيم ديگر  بود و واقعاهم خوب 

    ... در کنگره اول حزب رد ميشودبعـــــد اعتبار نامه اش. راجع به پيشه وري ، گويا عضو حزب بوده که من نمي دانستم : مومني 

  . نخير ، هيچ وقت پيشه وري عضو حزب نبود:علوي 

  ... پس اينهاکه ميگويند اعتبار نامه اش در کنگرهءحزب: مومني 
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  . اعتبار نامه اش در مجلس رد شد : علوي 

  امه اش در کنگره حزب رد شده چيست؟ اعتبارن ميگويند  پس اينها که . اينکه بعدها در مجلس رد شد . نه، غير از آن : مومني 

هيچ وقت عضو . به همين جهت هم از همان ابتدا روزنامهء عليحدهء خودش رادرست کرد .پيشه وري هيچ وقت عضوحزب توده نشد: علوي 
  . توده حزب نبود

  ... ولي بعضي ها نوشته اند که عضو حزب بوده: مومني 

  کي مثال نوشته؟ :علوي 

 عضو حزب بود و اعتبار نامه اش به عنوان نمايندهء حزب در آذربايجان در کنگره در اثر دسته  که پيشه وري اي نوشته مثًال خامه :مومني 
       . از آنجا ديگر قهر ميکند و از حزب هم بيرون ميرود بندي هاي اردشير که با او بد بوده، رد مي شود و او هم 

  سندش چيست؟ . ست که خامه اي از خودش در آورده به نظرم اين از آن دروغهاي شاخداري ا: علوي 

  . يادم رفت از ايرج بپرسم ، مثل اينکه او هم در يک جايي چنين حرفي زده  من بدبختانه :مومني 

من . سلول من بود   سلولش روبروي  پيشه وري .  چون من با پيشه وري دوست بودم   ببينيد ، اگر چنين چيزي بود من ميدانستم:علوي 
من داستان هايي را که در زندان مي نوشتم براي همه .د پيش او مي رفتم و حرفهاي او را ميشنيدم و مرا خيلي زياد تشويق ميکرد زيا

ميخواندم ولي براي پيشه وري بخصوص تنهايي ميخواندم و او مرا تشويق ميکرد ميگفت استعداد داري و فالن مي شوي و بهمان 
عضويت در حزب که . که اودر حزب عضويت پيدا کرده و اعتبار نامه اش رد شده ميدانستم  خبر پيدا ميکردم  ن  واز اين حرفها؛ و اگرم ميشوي

         . اعتبار نامه نميخواهد ، شرکت در کنگره اعتبار نامه ميخواهد 

  . خوب همان شرکت در کنگره :مومني 

  . اينها از اين دروغهائي است که درست ميکنند. نگره نديدم اصًال چنين چيزي نيست ، من هيچ وقت پيشه وري را در ک: علوي 

  راجع به پيشه وري ديگر چه ميداني؟ :مومني 

او اين را احساس . پيشه وري آدمي بود که دست به کاري زده بود که ازعهده اش بر نمي آمد . نميدانم گفته ام يا نه؟حاال تکرار ميکنم:علوي
 را   اين کوچک ابدال هاي شوروي ، دست نشانده هاي شوروي کاراو او هروقت ميخواست قدمي بردارد.بود دست و بالش بند شده .ميکرد 

دربارهء اين مطالب جهانشاهلو. خراب ميکردند 
۶

اگر خود . به آنجا رجوع کرد  که حتما بيشتر از خامه اي اطالع دارد، مطالبي نوشته وحتما بايد 
    . ا از محتويات کتابش حذف کنيم يک مقدار اطالعاتي دارد که به نظر من مفيد است خواهي ها ، من من زني هاي جهانشاهلو ر

 نفر در آن ١۶٨ نفر نماينده از شهرستانهاي کشور انتخاب شده بودند، اما فقط ١٧٣براي کنگره اول حزب « اينجاست ، نوشته : مومني 

»ره حضور نيافتند و يا مانند پيشــــــه وري اعتبارنامهء آنها رد شدهپنج نـــفر ديگر يا به علل گوناگون در کنگ. شرکت کرده بودند 
٧

 .      

  . دروغ است :علوي 

چون حاال گفتي که قصه هايت را در زندان براي او . عرض کنم راجع به خصوصيات پيشه وري از نظراخالقي ميخواستم حرف بزني :مومني 
از اين نظر آدمي بوده که به تشخيص تو قابليت و ارزش آنرا داشته که قصه ها و  قل الا  معلوم مي شود که  ميخواندي و تشويقت ميکرد

بعد هم که . اين حرفها اين است که آدمي بوده که چيز ميفهميده  معني . نوشته هايت را برايش بخواني واظهار نظرهاي او را جدي بگيري
البته من آن موقع گهگاه به بعضي از . مقاله هايي که مينوشته خيلي پخته بودهرا در ميآوردخيلي ها معتقد بودند که سر » آژير«روزنامــهء 

             .بهر حال آنطور که ميگويندآدمي بوده که متين فکر ميکرده. شماره هاي آن نظر ميانداختم اما حاالاصال يادم نيست

واقعي  ر بود ، تا آنجا ازمنظور و هدفش که يک خودمختاري آدمي بود که اهل حقه بازي نبود ، سياستمدا. اينها همه صحيح است :علوي  
مجموعه اي از نوشته هاي او در آذربايجان شوروي . اهل کتاب بود ، زياد هم مينوشت ، يادداشت ميکرد . براي آذربايجان بود تجاوز نميکرد

    منتشر شده که نميدانم ديده اي يا نه ؟ 

  . من نطق هايش را ديده ام:مومني 

  . مجموعهء سخنرانيهايش به ترکي آذربايجاني : علوي

  . بله : مومني 
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  من برايت فرستادم؟ :علوي 

  . نه: مومني 

اگر يادت باشد يک سلسله . من يک جلد آنرا داشتم ولي چون آذربايجاني سرم نميشود آنرا به کسي دادم که حاال يادم نميآيد :علوي 
پيشه وري آدم مقنعي بود، با قناعت زندگي . که منتشر شد، در روزنامهء آژير نوشت »  زندانورق پاره هاي«مقاالت راجع به کتاب اول من 

ميکرد ، عياش نبود ، آدمي که زياد اهل عرق و شراب و خوراک و فالن و اينها باشد نبود، زن باز نبود ، با همان زني که ازدواج کرده بود 
دستش افتاد که ديد دورو برش  اماخوب، يک مرتبه کاري به . آدم واقعًا سالمي بود . هيچ وقت نشنيدم که هرز گي کرده باشد .ميساخت 

بعد ، زورش هم البته به سياست دولت شوروي . يک عده ، به اصطالح امروز منافقين، نشسته اند که نميگذارندبه کارش برسد 
           .نميرسيد

  ابر سياست دولت شوروي نظرهايي داشته؟ معني جملهء آخرت اين است که او براي خودش در بر:مومني 

  . حتما، حتما:علوي 

  . من زياد شنيدم که او هميشه يک راي مستقل داشته و در برابر شوروي ها مي ايستاده: مومني 

ند،بخصوص من هم همين عقيده را دارم ، اما نمي توانست کاري بکند براي اينکه امثال غالم يحيي و کسان ديگر همه جا مراقبش بود:علوي 
      . غالم يحيي که اصال حرفش را نميشود زد

  . و حتي شايع بود که تصادفي که شد و منجر به مرگش شد ناشي از يک توطئه بوده:مومني 

  . ميگويند او را عمدا کشتند. شايع بود ولي من نميدانم : علوي 

  چرا او را عمداًً کشتند؟ : مومني 

. مثال راجع به مال مصطفي بارزاني بگويم . ببينيداينجور آدمها اصوًاليک استقاللي دارند . ل آنها رفتار نميکرد هم به مي براي اينکه آنجا : علوي 
باالخره بارزاني يک ايالتي بودو زير بار . او ميگفت مگر من آمده ام اينجا غذاها و مشروبات عالي بخورم ؟ او هم به ميل شوروي ها رفتار نکرد 

  . ت نميرفتحرفي که قبول نداش

متاسفانه لحظات اوليهء اين گفتگو کامال نامفهوم . در اينجا اين قسمت از گفتگو قطع ميشود و گفتگوي علوي با محمود کتيرايي آغاز ميشود (
  .) است

را بگيريم مي بينيم اگر مولوي . در دنبالهء صحبت هايمان ميخواستم بگويم که متفکران ما اغلب دچار تناقض گويي بوده اند : محمود کتيرايي 
  . که در سر تا ته کتابش دم از تساهل ميزند

  يعني تولرانس ؟ : علوي 

اما بعد خودش دست کم در دو »تعصب خامي است« مثال مي گويد .تولرانس ، سهل گيري و احترام به عقايد ديگران  بله ، همين : کتيرايي
حاال . مفصلي دارد، داستان  که خودش ...ويد جاهل است، تيره دل است به يکي از مخالفينش مي گ.مورد به مخالفينش فحش مي دهد 

اونوقت به قرآن وبه محمد استناد مي کند که . حسام الدين يا ديگري شنيده که اين افسانه ها چيست موضوع چه بوده؟ آقاي مولوي از 
  . نه هاي کهن را بيان مي کنداو افسا پيغمبر هم مي گفتند که  ميگويد آري، به .خودش عذر بدتر از گناه است 

،آنراهم دامادش گفت احسن القصص است ،يعني بهترين »يوسف و زليخا« پيغمبريک افسانه بيشترندارد،. پيغمبر که افسانه ها ندارد: علوي 
       ! قصه هاست

ي که اهميت ندارد ولي محتوايش هم نفي ميکند،در يک قالب با افسانه هاي خودش   ها را هم » افسانه«تازه مولوي خودش همين :کتيرايي 
      خوب ، من نظرم را گفتم نميدانم شما چه نظري داريد؟ .سايه اندر سايه اندر سايه است

واقعًا که اين . براي ما گفت  پريشب محمدجعفرمحجوب اينجا بود ، دکتر محجوب اينجا شمه اي از سعدي . واهللا از من نظر نخواهيد: علوي 
يک ساعتي براي ما اينقدر تعريف کرد که به   محجوب اينجا .سپرسيف، فاخر ، يعني چه زبان فصيح و بليغ عجيبي دارد چه زبان اک سعدي 

از نظر زبان پايه  بهر حال اينها .گفتم من که تا بحال حافظ روي ميزم بود حاال حافظ رو کنارميگذارم يک کمي هم گلستان مي خوانم  خودم 
شما چرا از مولوي اين چيزهايش را نمي گوييد ؟ چرا شمس تبريزي را نمي گوييد ؟اين . مولوي فرق مي کند مال. هاي فرهنگ ما هستند 

  . واقعا بعضي هاشان خيلي قشنگ است تصويراتي که در ديوان شمس هست 

  . کم دو بار مثنوي را خوانده ام و تعداد زيادي از غزليات حافظ راهم حفظ هستم عاليست، من دست :کتيرايي 



 

 

 
    )٢  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

  يعني به حافظ هم ايراد ميگيريد ؟ :علوي 

  .  بيان بکنم  من نظرم را به عنوان يک ايراني خواننده پس اجازه بدهيد ... حافظ :کتيرايي 

  !  سوال را به تو بر ميگرداند کلک ميزند، تو داري از او مي پرسي ولي او اين دارد:مومني 

  . اشکالي ندارد: کتيرايي 

 خوشم ميآ يد اما حاال چون ديدم  من البته از خيام و حافظ و فردوسي بيشتر ازبقيه. ميگويم ، نظر خاصي ندارم من دارم نظرعموم را:علوي 
      .  هم خواند وگرنه فردوسي براي من مهم استاينجا بيان کرد گفتم بايد رفت يک کمي سعدي را که محجوب چه چيزهايي از سعدي در 

از مارکس تا رايش گفته اند که تاثير ايدئولوژي از همه .  تاثير زيادي ميگذارد آنچه براي من مورد سوال است اينست که ايدئولوژي: کتيرايي 
خته ولي رايش اين مسئله را تعميق کرده وبسط البته مارکس زياد به اين مورد نپرداخته ، انگلس بيشتر از مارکس پردا. چيز بيشتر است 

من . هم ميداند  فيزيک و بيولوژي و غيره واقعاهم اين مسئله مهم است،چون رايش به دکترين مارکس تسلط دارد، پسيک آناليز و . داده
که خودش باز مي ديدگاه من ديدگاه کسروي نيست براي اين. از طريق اين مطالعات به اينجا رسيده ام نه از طريق کسروي 

مسئله اينست که من وقتي حافظ را مي خوانم خوب مي فهمم، يا خيال مي کنم . خواست يک قطب هايي را بوجود بياورد
     . نفهميده بودم که خوب مي فهمم، اما صد بار خوانده بودم و نقل هم کرده بودم ، بعد متوجه شدم که 

  چه چيز را نفهميده بودي ؟ : علوي 

  

  

. سعدي من حيث المجموع درس اخالق ميدهد .  يا سعدي به نظر من يک خط ديگري است ولي مولوي. بعضي از ابيات حافظ را: ي کتيراي
 اخالق  يک نوع مولوي هم مدرس است؛ در حالي که مي خواهد همه چيز را رها بکند ولي دارد درس اخالق ميدهد ؛ اين اخالقش هم 

مثال در همدان اينها . رفتم در اين خانقاه هاي ايراني .  براي اينکه به عمق آنها رفتم   ين قضيه شدممن در ايران متوجه ا. خاصي است 
      . نميگويم  دستگاه هاي وسيعي داشتند ، در حدود خراسان هم همينطور ؛حاال از تهران چيزي 

  چه دستگاهي؟ :علوي 
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زها ؛و بهيچوجه نمي شد با اينها هم زباني کرد ، يعني ديالوگ مشکل بود ، دستگاه خانقاه و شيخ ومولوي و مثنوي و از اين چي: کتيرايي

حاال شايد اين که من .  که اين کتابها تاثير زهر آلودي روي ما ايراني ها گذاشته  تقريبا غير ممکن بود ،هر چه بيشتر خواندم بيشتر فهميدم
     ... سعدي يا مولوي   اغراق باشد ولي بهر حال  خيلي مي گويم 

  تاثير زهرناکي گذاشته ؟  حافظ هم   يعني :علوي 

درس خوانده ،که بتوانند بخوانند و  ، حتي ايراني هاي   ايراني ها يي هم  حافظ خيلي مشکل است و .نمي توانم بگويم  حافظ را :کتيرايي 
وي و سعدي با اين که استعاره ها و لغات  ولي مول .نيست؛ البته چيزي که از آن مي فهمند مطلب ديگري است بشکافند تعدادشان زياد 

دستي که به دندان نتوان « به  اعتقاد به روح و مجردات و يا اعتقادهاي ديگري مثل اعتقاد  . دارند باز هم خيلي تاثير ميگذارند  مشکل 
حاال من مي .  قا ميشود  نه ، يک نوع سازشکاري است درست و حسابي به خواننده ال که يک نوع مدارا است،مدارا که» ببوس  برد

    . خواستم نظر جنابعالي را بدانم 

  ؟ ...بيا تا گل بيفشانيم و  «  من نمي توانم با نظر شما موافق باشم:علوي 

  ... بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم :مومني 

  اين را شما قبول نداريد؟ » نو در اندازيم بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم ـ فلک را سقف بشکافيم و طرحي«:علوي 

  ... من دربارهء حافظ حرف نمي زنم : کتيرايي 

به زباني بيان ميکند که پايهء زبان   ولي اين را  تجربيات يک عمر خودش را بيان مي کند ، بيشتر از اين هم نيست، همان سعدي هم :علوي 
  . ه از لحاظ اينکه چه گفته ن از اين نظر براي من مهم است  سعدي .فارسي شده 

  . هم از اين جهت حرفي ندارم ، فارسيش که حرف ندارد من :کتيرايي 

اما اين که ديگر واضح  تعريف کنم  به آن خوبي که محجوب پريشب تعريف مي کرد من نمي توانم  خوب همين است ديگر، البته :علوي 
آنوقت گاهي از کاشغر سر در ميآورد و گاهي از .» گويد دروغ  بسيار« ه که سعدي آ دمي است سفر کرده، و جهان ديده هم ک  است

رشته تجربيات هستند واو اينها را بيان کرده و  اينها يک .  گفت کشکي است ولي بهر حال يک عمر سفر کرده  اينهاراميشود... هندوستان 
     ... چه خوب هم بيان کرده

  چه؟  ت ، ولي محتوايش  فصاحت و بالغتش که حرفي نيس در: کتيرايي 

امروز اين براي من مهم است، ببخشيد براي . پايهء زبان ما فارسي است ، فارسي سعدي است . محتوايش براي ما مهم نيست : علوي 
ار سال افکار چند هز.  تمام افکار دنيا رامنقلب مي کند  آدمي مثل رايش پيدا مي شود که شما خودتان گفتيد.  نه افکارش  من مهم است ،

 دزد پدر   افکار آن مرد عرب مهمل ما را منقلب کرده و ما را به اين روز سياه نشانده اگر کسي افکار .  امروزبراي ما مهم نيست  پيش که
ن اينها خواسته اند تا يک اندازه اي آن افکار را تعديل کنند،حتي مولوي هم کارش اي بر عکس ،به نظر من . نه افکار سعدي  سوخته است 

را حاال هم   همه افکار مارکس  مي کنيد مگر شما تصور . يادم رفته  اشعارش را از حفظ نيستم، خوانده ام ولي  بدبختانه من .بوده
اين که مهم نيست ، اما . بسازد   جايي مي گويد که کاپيتاليست هيچ وقت نميتواتد چيزهاي ضد دين  قبول داشت ؟ مارکس در يک ميشود 

دربارهء يک ملت  اما . افکار ما در حال تکامل و تغييراست و ما از آنجا کشف مي شويم   مي خواهم بگويم.  که اين نيست اساس افکار او
 اين نتيجه قرآن است ، نتيجهء حرفهاي   چهار ميليون نفر جمعيت را به خيابان ميآورد عقب مانده اي مثل ما، اگريک آخوند متعفني مي آيد

      . اوست

نظر شما راجع به توده هاي مردم چيست؟ مي فرماييد يک آخوند . حاال که به اينجا رسيد يک سوالي بکنم بعد مرخص بشوم :کتيرايي 
   متعفن تر نيستند؟  آيا اين چهار ميليون. چهار ميليون آدم را به خيابان ميکشاند  متعفن 

همين که اآلن با مسلسل از من .حرف بر سر همين است. تعفن شده اند اما اين چهار ميليون در نتيجهء اسالم، در نتيجهء قرآن م. چرا:علوي 
 بکند ـ اينها تودهء مردمند، اما هر کاري ما مي کنيم براي اين  وشما انتقام مي کشند، ـ خيلي حرف ارتجاعي است اگه آدم بخواد اينها را رو

ننشيند، کاري کنيم که  فوري به دل   آنها ميگويد حرفهايش  قلدري، به آخوندي، يا يک   که اينها را به حرکت وا داريم؛ هر چيزي که يک است
.  چرا آنها را ميگوييد ؟ تودهء اروپايي را بگوئيد ، تودهء امريکايي را بگوئيد  .البته اين به تودهء مردم ما محدود نيست. اينها خودشون حرکت کنند
 ٪به ريگان راي موافق داده ۵١ باز هم مثل اينکه ٪۵١ راي داده اند و از اين  ٪۵١ اصالراي آورده ،   ٪۵١آقاي ريگان .ببينيد چه طور راي ميدهند

ندادند آنها هستند که ما را به اين    راي  ديگر ، آنهايي که آنهاي .  روي کار آمده ٪٢۵،؛آنوقت او با همين   به او راي داده اند ٪٢۵اند ، يعني 
       . بوددرموردريگان که اينطور.روز نشانده اند 

  . به ميدان ميآيند فکر ميکنم منظور کتيرايي بيشتر آنهايي است که راي ميدهند ، يعني آنهائي که : مومني 

  .  نداده اند آنهايي که راي ميدادند تا حاال که راي: علوي 

  . يعني همان چهار ميليون ، منظور اينست:مومني 
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اصطالح آخوند ها را بکار ببريم ـ آنها مجذوبند ، مجذوب يک   تحمير شده اند ـ اگر بخواهيم آن چهار ميليون که راي ميدهند، آنها حاال:علوي 

اگر بخواهيم رو به . من يک حرف خيلي خيلي ارتجاعي مي زنم ، البته نظر خودم است ... نيست اينجور؟. هستند  چيز واهي گنديده 
ت ؛ اگر بخواهيم رو به دمکراسي برويم حرف مصدق صحيح است ؛ بايستي نيس دمکراسي برويم ، رو به دمکراسي، همينطوري کشکي که 

ميشوند بايد تعهد کنند که  حق راي داشته باشند اما آن کساني که انتخاب  آنهايي که سواد ندارند نبايد . آنهايي که سواد ندارند راي ندهند 
    . اين يک دمکراسي است .هند  سال تربيت کنند ؛ سواد يادشان بد۵راي دهندگان خودشان را در عرض 

  . که آنها موظف باشند با سوادشان کنند آنها نبوده اند   بيسواد ها که راي دهنده به :مومني 

مدام بر    که  آنهايي که راي گرفته اند ، آنها که ميخواهند راي دهندهء تازه پيدا کنند آنها بايد راي دهندگان را باسواد کنند! نه نه : علوي 
  . ان افزوده بشود تعدادش

  يعني مثل اروپاييها با سواد بشوند ؟ : مومني 

  . بله ، ولي نه : علوي 

  پس منظورت چيست؟ : مومني 

باقي  در ايران اگر بيسواد ها کنار بروند همان بيست سي هزار تا .  ماست  تعداد راي دهندگان آنها بيشتر ازمال خوب، در هر صورت : علوي 
  . ميماند 

  اين حرف آقا بزرگ بنظر شما ارتجاعي نيست ؟ ) : شناخته نيست (  شخص ثالث

  ! الزم نيست کسي بگويد ، خودش ميگويد ارتجاعي است ، درست هم ميگويد:مومني 

وم البته حاال از زبان آقاي علوي مفه. اين کلمه براي من هيچ مفهومي ندارد،آنقدر دستمالي شده که مفهوم خودش را از دست داده:کتيرايي 
که البته اوريژينال نيست . حرفهايي را که بعدا خواهم گفت دو تا پشتوانه ميتواند داشته باشد و يکيش شما هستيد من . خاصي پيدا ميکند 

گر در اين بعدا در قسمت ها ي دي. و من دنبالش را گرفته ام ودربارهء آن فکر کرده ام ، به خصوص در رابطه با وقايع اخير ايران و ريگان ، اين دوتا
 که توده  اما حاال در همين مورد، آيا شما عقيده داريد با باسواد شدن مردم کارها درست مي شود ؟ آيا شما عقيده داريد. باره صحبت ميکنم

      مردم بعلت بيسوادي است که از فاشيسم يا توتاليتاريسم طرفداري مي کنند؟ 

مثال اگر فاشيسم آلمان را بگيريم هيتلر آمد گفت که من به . يسم در اثر توهمشان است طرفداري از فاشيسم يا توتاليتار! نه ، نه: علوي 
اين .اينجاها جمعيت ندارند، آدم ندارند و من اين چيزها را به شما ميدهم .  تا اوکراين  ازآفريقا: همه شما در افريقا يک ملک بزرگ ميدهم 

قدر فهم عمومي زيادتر بشود توهم ممکن است   منتها هر ! مردم بدبختانه اينطورند . ادند  ميليون کشته د رفتند وبيست. و رفتند . توهم بود
  نيست اينجور؟ . ايليوزيون مي شود جمعيت را به حرکت در آورد  بقول فرنگي ها اينها ايليوزيونيست هستند ، با . کمتر تاثير داشته باشد

  .  همشان با سواد بودند اين جمعيتي که بقول تو دچار توهم شدند ولي :مومني 

  . البته ، با سواد بودند :علوي 

نرفته اند و قدرت را تائيد نکرده اند ، و  نگرفته، يعني مردم در اثر توهم بدنبال قدرت  باشد در ايران توهم پراکني ها کارش  اگر اينطور :مومني 
   .با اينکه نود درصد شان بيسوادند مثل آلمانها دنبال توهم نرفته اند

  االن چطور؟ االن يک فاشيسم مذهبي داريم يا نه؟ :علوي 

  . مردم دارد يا نه  ارتباط به بيسوادي وباسوادي  نه ، بحث بر سر اين بود که دمکراسي :مومني 

 را نيست ، منظورم از باسوادي روشن کردن مردم است، که بتوانند منافع خودشان فقط خواندن و نوشتن  نه ، با سوادي که : علوي 
     . البته کساني که سواد بيشتري دارند اين امکان هم باحتمال زياد وجود دارد که بهتر روشن بشوند . تشخيص بدهند

  االن فکر ميکني اينها چه ايليوزيوني براي مردم ايران به وجود آورده اند ؟ :مومني 

  . خوب، ميرويد به بهشت :علوي 

  چه ربطي به بهشت دارد؟ :مومني 

  . يک ميليون کشته ميدهند چطور ربطي به بهشت ندارد ؟ براي همين بهشت ميروند ! هب:علوي 
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  ميليون آمده بودند بروند به بهشت ؟  يعني آن چهار :مومني 

زد جا در پاريس  حرفهايي که همين . آزادي ميدهم ، فالن ميدهم ، چه ميدهم ،اقتصادتان بهتر ميشود  او آمد وعده داد،گفت که . نه :علوي 
  . اين حرفها مردم را نرم کرد. 

  . چيز ديگري از اين قبيل  پس نه بهشت بود و نه خانه در افريقاو نه : مومني 

  نميدانم ، پس چه بود؟ :علوي 

  حرف بهشت و اينها بود ؟   يعني ميخواهي بگويي همين :مومني 

  . نظرمن که اينها بودبله ، به .  اينها نبود  بنظرم همين ها بود ، حاال شما ميگوئيد:علوي 

  ... تو که گفتي خميني گفت وضع زندگي بهتر ميشود ، اقتصاد بهتر ميشود: مومني 

  .  حرف مي زند  نه، آقا بزرگ راجع به فاشيسم آلمان دارد: شخص ثالث 

  . نه ، صحبت راجع به ايران بود: مومني 

  . بيکار بود در آلمان   هشت ميليون  آقاهفت ميليون:علوي 

  .... گفت چهارميليون را به خيابان آورد ميدانم ، نه ، راجع به ايران صحبت بود که آقابزرگ :ني موم

 شما تقريبا چنين نوشته ايد که اکثريت مردم در هر کجاي دنيا معتقدند  دقيقٌا يادم نيست ولي. من ميخواهم يک سوالي طرح کنم :کتيرايي 
  . »دستي که به دندان نتوان برد ببوس« 

  . يعني چه،دستي که به دندان نتوان برد ببوس :مني مو

  . تعظيم بکن  يعني اگر نمي تواني مقاو م ت بکني :علوي 

  ... يعني اگر نميتواني گازش بگيري؟: مومني 

  . بله،يعني اگر نميتواني گازش بگيري تملقش را بگو :علوي 

  يعني آقا بزرگ چنين مطلبي را مطرح کرده بود؟ : مومني 

هم نظرشان اين بود   گويا خودشان  فرهنگ است و از اشعار سعدي است، ولي ايشان که خودشان تشريف دارند ،  يک  اين حکم :ي کتيراي
      ... اگر اينطور باشد بنابراين مي شود فکر کردکه.که تائيد کردند 

     . به چه مناسبت اين حرف را زده ام   حاال من نميدانم . بدبختانه اينجور نيست ولي.باالخره يا مقاومت بايد کرد يا تعظيم کرد ديگر:علوي 

  منظور از بد بختانه چيست ؟ بدبختانه مقاومت مي کنند يا بد بختانه تعظيم مي کنند ؟ : مومني 

  . حاال من نمي دانم اين رابه چه مناسبتي گفته ام .نه ، بدبختانه يک عده اي هيچ کاري نمي کنند ! نه : علوي 

  ر نيست که آدم نبوسد و هيچ کار ديگري نکند؟ بهت:مومني 

فرض کن ، فرض محال ، در ايران يک انقالب بشود و افراد واقعا شايسته اي  مثال همين اآلن . وحشتناک تر است  نه ،آن که :کتيرايي 
من ... ف اين برنامه هستند ولي خوب ، اولين کاري که مي شود اينست که آنهايي که مخال.  مسئوليت ها را به عهده بگيرند بيايند هم 

اين مغازه اينجا بود و هنوز هم !، ِا هه  نگاه مي کردي ميديدي  .سرتاسر خيابان را بعد از انقالب رفته ام ،اين موضوع هم در ذهنم بود  خودم 
. ه بودهنوزآنجا دارد مي چاپد آن يکي هست؛ آن بابا را من ميشناختم ، دوره شاه پشتک و وارو زد.  حاال هم هست  هست، دوره شاه بود

که ميگويند توده هاي زحمتکش يا اسمش را نميدانم چه  يعني اکثريت مردم ، آنطور . فقط يک عده اينجا گرفتار ميشوند .ِاهه ، عجب 
تا نوبتي برسد، مثال  خودشان را نميدانند،  ميگذارند ، يا خرده بورژوا و فالن و اينها که اصال من نمي فهمم چي هست ، اينها هميشه جاي

است مي گذارد آنجا، عکس خميني  عکس شاه  . استاليني برسد و برخوردي بشود وگرنه اينها همينطور هستند و هيچ چيز هم نميگويند
همين  من .  مي بيني اين بابا هست بعدهم در هر دوره اي،درهر رژيمي. است ميگذارد آنجا، فردا يوسف گرجي است مي گذارد آنجا 

که گاه از هر خرده بورژواـ بقول خودشان ـ بدترند و مبتال تر  را ميشناسم  چندين نفر از اعضايشان . در حزب کمونيست بلژيک ديده ام  ناال
 يک شخصي   يک وقتي.  حزب کمونيست بلژيک اينها را بعنوان عضو ميپذيرد   وحشتناکتر است ، ولي مسئله اي که از هر چيزي . هستند 
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 چاپ کرديد ـ دوره اي بود که هنوز کمونيست ها گرفتار نشده بودند ـ نوشتيد که در ايران زندانيان   خبري راجع به ايران  شما نوشته بود که

 مي  مالحظه.  بودند  که آزاد کردند زنداني سياسي نبودند ،اگر هم بودند يکصدمشان سياسي اينها را  سياسي را آزاد کردند در حالي که 
معتقد شده ام و آن اينکه اکثريت مردم ،آن دهقان که کار ميکند،آن آدم هاي معمولي  ولي من به آن  فکر مال من نيست فرماييد؟ اين 

 کار مي کند آنجا   عقلشان از خيلي از آدمهاي به اصطالح انتلکتوئل بيشتراست ، عقل معاششان ، عقل روابطشان ، هر جا منافعشان
خودشان را مضحکه ميکنند که ميخواهند به اينها چيز ياد  کنند روشنفکرند ، آنهايي که خلق خلق ميکنند همين آدم هايي که ادعا مي. هستند
           . در هر حال مردم مضحکه نخواهند شد؛ منافع خودشان را در اين مي بينند که دنبال خميني بروند. بدهند 

  د؟ يعني منافعشان را ديدند که يک ميليون بروند کشته بدهن:علوي 

  . به نظر من آري : کتيرايي 

  . نميدانم:علوي 

  خيلي عجيب است ، ولي در جنگ دوم آلمان ها چقدر کشته دادند ؟ :کتيرايي 

  . مي خواستند سرزمين هاي وسيع اوکراين را بگيرند و افريقا را. آنها روي ايليوزيوني رفتند  من که گفتم، :علوي 

  ا کاري نکرد ؟ آنها را فقط در ايليوزيون نگه داشت؟ يعني نازيسم بالفعل براي آنه: مومني 

  . کرد ، بيکاري را از بين برد :علوي 

  . پس ايليوزيون نبوده : مومني 

اما آن بيچاره . ريختند  بالفعل نکرد که کرد، جاده هاي اتوبان را ساخت ، يک مرتبه يک ميليون را در جاده ها و خيابانها . نه ،ببخشيد : علوي 
وقتي که شما با آلمانها صحبت  خوب .از اين کارها کرد ، هرزگي هاي توي خيابانها را از بين برد.نمي دانستند اينها براي جنگ است ها که 

از . ساکت نشسته بود و کار نمي کرد براه افتاد اقتصاد آلمان به حرکت افتاد ؛سرمايه داري که تا آن موقع . ميکنيد اينها را به رخ آدم ميکشند
            . در آن کشته شدند  ميليون آدم  اينها به آن جنگ منتهي شد که بيست  ولي همهء  ن کارها کرد اي

حاال دنياي سرمايه داري و کمونيسم دست به دست هم .  ايليوزيون بوده به اصطالح آن جنگ هم براي تحقق به قول شماهمان : مومني 
     . اين مسئله ديگري است و ربطي به هيتلر ندارد  يليوزيون براي مردم آلمان تحقق پيدا بکند دادند وجلوشان را گرفتند ، نگذاشتند اين ا

  . ولي خوب ، مردم رفتند ، کشته شدند : علوي 

  . خوب مردم يعني هر آدمي براي خوشبختي اش کشته ميشود:مومني 

راستي من يک چيز ديگري بگويم ، که بدبختانه خيلي ...  بکنيگاز بگيري و يا بايستي تعظيم بله همين ديگر، يا بايد دستش را : علوي 
  . ارتجاعي بنظرميآيد

  ! امروز از دنده ارتجاع بلند شده:مومني 

براي چه اين . ولي واقعيت اينست  واقعيت اينست ديگر ، ما نبايد بگوييم . شدند ) نامفهوم(احزاب کمونيست دردنيا جزء .نه، نه، نه: علوي 
يستي فراوان شدند ؟ براي اينکه ديدند کاپيتاليست ها اينطــــورند،سوسياليست ها اينطورند، کمونيست ها اينطورند، حاال گروه هاي ترور

          . ميگويند ما خرابش ميکنيم 

  . با استناد به مارکس: کتيرايي 

  . باالخره آقا بزرگ يک حرف حسابي زد :مومني 

  که چي؟ : علوي 

  . همين آخري:مومني 

خوب ، رجاله ها، لکاته ها هميشه هستند ؛ گاهي قدرتشان  .  کرد  بنظر من دنيا رو به تکامل است و ميشود اين تکامل راتسريع:لوي ع
خيال مي کردم در نتيجهء يک جهش .  را ميگويم  من خودم. اوضاع و احوال دنيا رو به تکامل است   ولي بهر حال   و گاهي کمتر بيشتراست 

       . امل را تسريع کرد؛ گاهي هم البته اين ممکن استمي شود اين تک

  . »بوف کور« داشت راجع به  آقاي طبري يک مقاله اي : کتيرايي 
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  کي ؟ : مومني 

خوب اونجا ... چون سالهاي پيش، .  هدايت يک باز انديشي کرده  درواقع به نظر من رسيد درباره.  ، دم دم هاي انقالب ۵٧سال :کتيرايي 
  . رجاله هاي دنيا همين هيئت هاي حاکمه هستندمينويسد 

  . هستند  يعني سرمايه داري : علوي 

  . بله ، اين حرفهاي مجرد : کتيرايي 

  . بارک اهللا: علوي 

نظر جنابعالي چيه که در دنياي حي و حاضرو نه در دنياي مجردات، هيئت . اين که من از جنابعالي سوال کردم براي همين بود : کتيرايي
پس جنابعالي . مه، فالن و بهمان، اينها وجود دارند ، انسانها به هم برخورد مي کنند و کساني هستند که مظهر آن رجاله ها باشندحاک

     . مردم هم رجاله هستۀ عقيده داريد که فقط هيئت حاکمه نمي تواند رجاله باشد ،در تود

  .  هستند و سوسياليست ها همه فرشته کاپيتاليست ها همه رجاله مثل همان آقا که ميگويد: علوي 

  .  بله بله ، همين،: کتيرايي 

  در همان مقالهء طبري ؟ : مومني 

  . حتمًا ديگر:علوي 

  . بله بله: کتيرايي 

  . خيلي آسان است اين جور گفتن: علوي 

شما راجع به من . من به ديگران کار ندارم! نآقا بزرگ ، اين نوار را که پر کرديد يادگاري است ؛ من نميگذارم پاکش کنيد ها : اکرم مومني 
  . صحبت کنيد

از صبح تا غروب اينجا .  شما واقعا زن خوبي هستيد  خانم اکرم خانم ، شما واقعا زن خوبي هستيد ، قربان شکل ماهتان بروم؛:علوي 
  ... خدمت مي کنيد ؛ خوراک ميآوريدو ظرف ميشوريد

  ! دببين به زن چه جوري نگاه ميکن: مومني 

  . من اينجوري نگاه نمي کنم ، اينجوري مي بينم: علوي 

  . چه حزب توده اي ؟ کجاست حزب توده ؟ حزب توده مدتي است که نيست : علوي 

  از کي مثال؟ :مومني 

  . از وقتي که رادمنش نبوده... من نمي توانم دست بگذارم روي يک نقطه. اين ديگر تدريجي است : علوي 

   قبال بود ؟:مومني 

  . قبال يک لک و لکي ميکرد: علوي 

  قبال ، يعني مثال وقتي عباس شهرياري و ساواک حزب را در داخل داشتند و در خارج هم کامبخش و اسکندري با رادمنش بودند؟ : مومني 

 ميتوانم بد باشم ؟با کي من با کي . حزب توده مگر وجود دارد. بگذاري حاال چند سال بيشتر يا کمتر  توبايد روي يک نقطه اي دست:علوي 
او را چکارش کنم ؟  ، حاال من )نامفهوم(کيانوري که .نيست ، جند گي است  اين ديگر خيانت هم . ها بد باشم؟ طبري که به جند گي افتاده 

  ... هم که بيچاره ها  ديگران 

يک عده اي هستند که خيلي هاشان هم بچه هاي  همين فرانسه  يک نيرويي هست، در  االن در همين اروپا که ما هستيم  نه ، : مومني 
  . هستند ، جوانهاي خوبي هستند ،آنها توده اي هستند خوبي 

  . من نميدانم: علوي 
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توده اي هاي مشخص و قابل لمسي وجود دارند که بايد با آنها زندگي . براي تو مطرح نيست ولي براي من مطرح هستند: مومني 

           . کرد

من هم ميگويم من با حزب توده بد . توگفتي که ميگويند تو با حزب توده بدي ...نميدانم و نمي شناسم من که : علوي 
       ...  گروههايي هستند که اينجا دارند کار ميکنند و شرافتمندانه کار ميکنند  اگر.نيستم

  . شرافتمندانه راه غلط ميروند: مومني 

   چرا حرف در دهن من ميگذاري ؟ من که نمي دانم آنها چکار ميکنند ،:علوي 

  . نه ، شرافتمندانه راه غلط حزب توده را ميروند : مومني 

  .  من آنها را نديده مي گيرم که بله ،اگر طور ديگري است آنوقت اگر اينطور است . من نمي دانم : علوي 

  . اشکال کار در همين جاست. نميشود نديده گرفت : مومني 

  . يچ تماسي ندارم من که با آنها ه:علوي 

من مي خواهم با حزب توده ، يعني توده ايهاي مجسم ، ارتباط داشته باشم و . من خودم را ميگويم . من ميدانم تو تماس نداري: مومني 
      ناگزيرم،براي اينکه اينها نيرويي هستند واکثراهم آدم هاي خوبي اند،منتهاراه غلط ميروند، ومن نمي خواهم 

 مي خواهم راه گفتگو بين من و آنها بر قرار باشد و تو اصال برايت مطرح نيست ، موجوديت ندارند و  ينها قطع بشود بلکه بر عکسارتباطم با ا
 آنها راقبول دارم و مي خواهم رابطه داشته باشم بايد بنويسم و پخش هم بکنم ، بعد  تو نمي نويسي ولي من که .  طبيعي هم هست

    .هم يواشکي ، توي اتاق شماها کف بزنيد ؟ ، آن

  . کارخوبي ميکني خوب، داري :علوي 

  ... حرف من همين است.دارم آلت دست تو و ساعدي ميشوم  برعکس،من ميگويم کار خوبي نميکنم براي اينکه :مومني 

  !... ميبينيد اينها چه جور به رفقايشان نارو ميزنند 

  . بيايدکاري بکن که آقا بزرگ سال ديگر هم :اکرم مومني 

  . من انقدر فحش در اين سي ساله شنيده ام ،خوب اينهم يک چيزي اضافه بر آنها. من کوتاه تر نديده اي توهم ديواري از ديوار :علوي 

  . من که فحش نميدهم بابا ، تو تا حاال شنيده اي من فحش بدهم ؟من هر چه گفته ام سزا بوده ، ناسزا نبوده: مومني 

  ... راين ديگر بدت: علوي 

هفت هشت  من در دوره جواني ام که فاشيست بودم ، بعد هم طرفدار خليل ملکي بوده ام دراين چند سال اخير، يعني دراين : کتيرايي 
 ايراد هايي که مي شود به آن گرفت ، واقعا به ايران خدمت  اخيريک چيز را فهميدم و آن اينست که اين حزب توده ، علي رغم تمام سال 
اسم   البته شما مي توانيد در کنار اينها  . صميمي ترين انسانها، با شرف ترين و با ايمان ترين آدمها را درميان توده اي ها ديده ام من. کرده

آدمهائي را هم که اينطور نبودند ذکر کنيد ولي من در ميان مذهبي هايي که ميشناختم يک نفر را هم نمي توانم با اين صفت ها ذکر بکنم 
     .  نميتوانم اسم ببرم  را هم ان جبهه ملي هايي که مي شناختم يک نفر شريف،در مي

  حتي خود مصدق؟ :مومني 

اما در ميان .در مورد مصدق، من مصدق را از نزديک نمي شناختم ،آدم هايي را ميگويم درحدسنجابي وهمين حضرات ديگر:کتيرايي
شايد وجود داشته .  يک نفر را نديدم که شياد نباشد  ي هستند کمونيست هستند ،که مدع کمونيستهايي که اينجا هستند ، يعني آنهايي 

اما کساني که در حزب . معلق و وارو ميزنند  در پاريس هم اين چند ساله نديدم ؛هر بار که هر کدامشان را که ديده ام . باشند،اما من نديدم
 به کساني بر حسب تصادف در جريان  اينها حزب توده بوده اند ، در ميان توده ،هم دورهء شما بوده اند يا بعد از شهريور بيست عضو 

در اين اواخر که . وجود داشته باشند واقعا تعجب کرده ام که چطور در محيط ايران يک چنين کساني ممکن است  بر خوردکرده ام  زندگي 

کتاب کشاورز
٨

»مهربان« کتاب اين نکته را متذکر شده؛ بعد هم  را که ميخواندم، ، علي رغم تمام انتقاداتي که دارد،ديدم 
٩

را که چند ماه 
           . پيش مي خواندم با تعجب ديدم او هم همين حرف مرا تائيد ميکند

  اسم کتاب يادتان هست؟ : علوي 
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«  خودش، در متن کتاب ميگويد او به قول. من اين کتاب را با عالقه خواندم .اسم کتاب يادم رفته . من حافظه ام خيلي خراب شده : کتيرايي 
 البته از او گذشته و اين  حاال اگر سنش رادر نظر بگيريم . برميگردد  و حاال بعد از يک عمر از اين راه » من عمري را در جبهه ملي تباه کردم

وقوفي پيدا کرده، و اين وقوف سي واقعا   باستناد همان نوشته هايش  ديگر کاري نمي خواهد بکند اما اگر به همان کتابش توجه بکنيم آدم 
که خودم يک  من . رسيده  خوب او هم کما بيش به همين نتيجه. پروسه اي است و از امروز به فردا نشده  که خودش  سال طول کشيده 

ن کتاب را بخوانم يک  شهر قفقاز را فتح بکنم ، من که طرفدار سوسياليسم خليل ملکي بودم ، پيش از اينکه اي١٧طرفدار اين بودم که  روزي 
چون من موضوع ديگري را گرفته بودم و به خيال  حتي توارد هم نمي شود گفت  باشد و  جزوه نوشتم که ـ بدون اينکه ارتباطي بين اين دوتا 

مالحظه . داردتطابق  خودم کار تحقيقي کرده بودم ـ خليل ملکي را نقد کردم و مي بينم حرف من با حرف او که در يک زمينهء ديگري است 
          ميفرماييد؟ 

 ولي ميبينم اين نثري که طبري داشته و دارد، براي  به هر حال، درهمين جهت ، مثال در مورد طبري که البته هيچ آشنايي با او نداشته ام
شايد بيست تا   تونش را بگيريد من از نثر سعدي بهتر است؛ حاال اين امروزيها که نثر ندارند،اين روزنامه هايي که اينجا چاپ مي کنند هرس

پا لباسهاي مزون پاريس مي پوشند و پولهاي مفتي که از پدرانشان يا نمي دانم از کجا ها  اين چريکها که از سر تا . در بيايد  غلط از آن 
دو نفر اقرار دارند که تمام خودشان هم در نهان ، يعني بين  زبان خارجي ميدانند  نه حتي  برايشان ميآيد ، اينها نه فارسي ميدانند و 

، حاال خوب ترجمه شده يا نه ،هر چه باشد مال حزب توده است، و امثال » سرمايه«کتاب . مال حزب توده است  مستنداتشان هر چه باشد 
  . اين کتابها

 کتابها ونشريات حزب  ابفروش بود،يک جايي پشت شهرداري ، يک توده اي کت يک روز رفتم . داشتم  من خودم در بعد از کودتا کتابهايي الزم 
با يکي ازدوستان رفتيم يک مقداري رااز آن خريديم ؛ديدم تا آن باال کتابهاي حزب توده رديف شده .توده را در يک جاي امني پنهان کرده بود

ساعتها ) ؟( اين بهاريمن با خيلي از جبهه ملي ها نشست و برخاست داشته ام،مثال با امثال. خوب در جبهه ء ملي نديده ام .است 
 فارسي  نشسته ام و صحبت کرده ام، و همين طور ديگران و ديگران ، يکي را نديدم که اصال بتواند چيزي بنويسد ، حتي دکتر مصدق

لبته اين ا. تازه برنامه اي هم که داشت طوري بود که آخر االمر ترجيح داد ايران برود در دامن امريکا ولي آنطرفي نشود .فارسي نبود اش 
بگذريم فرمايشي که شما کرديد قبول دارم ،آن حرف هدايت را هم قبول .تجربيات ناقص بنده است، نميدانم درست تشخيص داده م يا نه 

           .اينطوريست ديگر  دارم ولي خوب 

  نيست اينجور ؟ . زندگي شما هم خودش جالب است  .حرفهاي بسيار جالبي بود:علوي 

: مومني   . د کلک ميزندباز دار

       . يعني دردبيرستان شرف که بودم از آنهاکتک خوردم، با چماق. البته اين را هم بگويم که توده اي ها من را کتک زده اند:کتيرايي 

  . من از روزي که خودم را شناختم ، ميگويند حزب توده کارهايي کرده که درست نبوده : اکرم مومني 

  . و بر عکس : مومني 

من از دست حزب .  درست کار کرده بود که ما به اينجا نمي رسيديم  کارهايي که کرده درست بوده ؟ اگر حزب توده يعني : ومني اکرم م
البته خودم . اينجا آمده ام  من فقط از دست توده ايها .نبودند من چرا بايد خانه و زندگيم را داغون کنم  اگر توده ايها . اينجا آمده ام  توده ايها 

    ... نبودم که کاره اي 

  ) اشاره به مومني(اما اين : علوي 

در . مردادمرده٢٨علتش چه بود؟ اين آقا يک زماني گفته بود که حزب توده بعد از . آقامون راتوده ايها چشم نداشتند ببينند: اکرم مومني 
 مومني را گرفتند،امشب  تلفن ميزدند . فها را ميزني حاالآمده اند ميگويند تو چرا اين حر. حقيقت هم ديگر حزب توده اي وجود نداشت 

از  اين برخوردها هم .اينها همه دسيسه بود که ما مجبور بشويم فرار کنيم و گرنه ما کاري نداشتيم . به خانه اش زنش را بردند  ريختند 
يکي از رفقاي صميمي ما آقاي جاويد فر که . يدآقاي کتيرايي ، شما چرا اينهمه از حزب توده تعريف ميکن. رفقاي نزديک خودمان شروع شد

من مي . او وقتي که باقر در پاريس بود هر دو روز يکمرتبه حداقل زنگ ميزد يا خانهء ما ميآمد ببيند کاري دارم،ندارم. تعريفش را مي کرديم 
ميگفت بيشتر هم . تهيه کرد و به من داد.  دارم خواستم به پاريس بيايمگفتم آقاي جاويد فر اينقدر پول الزم دارم ،دوازده هزار تومن الزم

اما بعد از انقالب وقتي ما يک خانه .فقط پول هم نبود، کمکهاي خيلي زيادي به من ميکرد،هر کاري ميخواستم انجام ميداد.ميخواهي بدهم 
را؟ براي اينکه حزب توده گفته بود خانهء چ. اصال نمي خواهد بيايد  يواش يواش متوجه شدم که . خريديم ميگفت امروز ميآيم، فردا ميآيم 
        . توده ايها اينطورند ،توده اي يعني همين... دوستي اگر اين باشد . مومني نرو، با باقر مومني تماس نگير

و غيره تکفيرش اين رايش را احزاب کمونيست آلمان و سوئد و غيره .خانم ، من براي اينکه سوء تفاهم نشود حرفم را تکميل ميکنم :کتيرايي 
مالحظه مي فرمائيد ؟ بعد هم گفتند ديوانه است واآلن هم . کردند ، درست زماني که دکترين مارکس را داشت تعميق ميکرد و بسط ميداد

اين کتاب را حزب . از سال هزارو نهصد سي و چند ديوانه شد » ويلهلم رايش« حزب کمونيست فرانسه يک کتاب چاپ کرده و نوشته
  ... سال پيش چاپ کرده است فرانسه ده کمونيست 

  

   ١٣٨۴ ، سال ١٠٧  نقل از سيمرغ ، شماره *
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مقدمهء «ـ محمد پروين گنابادي در اين زمان عضو کميتهء مرکزي حزب تودهء ايران بود و بعدها در جامعهء غير سياسي بعنوان مترجم کتاب ١
  . شناخته شد» ابن خلدون

بود که بعدها بعنوان يکي از سياستمداران طرفدار دربار هميشه » ايران ما«  پيکار و مدير روزنامهء ـ جهانگير تفضلي از موسسين حزب٢
  . مأموريت ها و مقامات دولتي گوناگوني بر عهده داشت

 آلمان ـدکتر نصرت اهللا جهانشاهلو ، معاون پيشه وري در دولت دموکرات آذربايجان بود که پس از سقوط آذربايجان به شوروي و سپس٣
  . در دو جلد است که در آلمان چاپ شده است» سرگذشت ما و بيگانگان«او نويسندهء کتاب . شرقي رفت و بعد ها ساکن آلمان غربي شد

اشارهء علوي در اينجا به کتاب سه جلدي . همراه با خليل ملکي از حزب تودهء ايران انشعاب کرد١٣٢۶ـ منظور انور خامه ايست که در سال ۴
  . است» از انشعاب تا کودتا«و » فرصت از دست رفته «، » پنجاه نفر و سه نفر « عنوان او با 

يا انجمن فرهنگي روابط ايران با شوروي بود که در تهران فعاليت فرهنگي داشت و يکي از » وکس« ـ سعيد نفيسي عضو هيئت مديرهء۵
  . تشکيل شد١٣٢۵البود که در س» کنگرهء نويسندگان ايران«کارهاي آن تشکيل نخستين 

  .  ـ سرگذشت ما و بيگانگان در دو جلد ،چاپ آلمان۶

   ١٣۶٢انتشارات هفته ، تهران ، بهمن )جلد دوم ، خاطرات دکتر انور خامه اي (  ، فرصت بزرگ از دست رفته ١١٠ـ صفحهء ٧

  . »  ميکنم کميتهء مرکزي حزب تودهء ايران رامن متهم« فريدون کشاورز عضو سابق کميتهء مرکزي حزب تودهء ايران ، نويسندهء کتاب  ـ ٨

بررسي مختصر احزاب بورژوازي ليبرال در مقابله با جنبش « ـ رسول مهربان عضو سابق حزب ايران و جبههء ملي ايران، نويسندهء کتابهاي ٩
  . اب اولي است اشارهء کتيرايي به مقدمهء کت. »گوشه هايي از تاريخ معاصر ايران « و » کارگري و انقالبي ايران

  
  
  

 http://www.nimrooz.com  
  

 !ی خودمانی حرف ها
 
 نگاهى در نامه ها و نوشته هائى پراآنده از او افكنده ايم آه به ٨٢٣درباره آقابزرگ علوى، پيش از اين صحبت آرده ايم، از جمله در نيمروز ،*

در بازتاب اين هفته، از نو يادى از او به ميان مى آوريم . انتشار يافته است» نامه هاى برلن«در ايران با عنوان » رج افشاراي«همت و آوشش 
يكى از دوستان نزديك او انجام گرفته » باقر مؤمنى«آه باز انگيزه آن، انتشار نامه ها و حرف هاى ديگرى از اوست آه به تازگى از سوى 

 متن گفتگو با صداى آمريكا و توضيحاتى درباره آخرين رمان -، دوازده نامه- در دو بخش-»يك گفتگوى خودمانى« حاوى مجموعه تازه. است
 . آه در تهران چاپ شده است» روايت«اوست با عنوان 

و آردستان در سال برگزار شده، عمدتًا به ماجراهاى سياسى در آذربايجان » علوى و مؤمنى«آه ميان » گفتگوى خودمانى«بخش اول از -
سخن محورى علوى درباره . هاى دهه بيست مى پردازد آه علوى نيز گويا به عنوان خبرنگار روزنامه مردم به آن سوها سفر آرده بوده است

 .»همه جا دست شوروى ها در آار بود«و » مى خواستند آذربايجان ايران را به آذربايجان شوروى ملحق آنند«اين است آه » قضايا«آن 
زياد هم مى . اهل آتاب بود... آدمى بود آه اهل حقه بازى نبود... «: آمابيش به نيكى ياد مى آند» پيشه ورى«با اين همه، آقابزرگ از 

آدمى آه زياد اهل عرق و شراب و خوراك و فالن و اين ها . با قناعت زندگى مى آرد، عياش نبود. آدم مقنعى بود... نوشت، يادداشت مى آرد
يك سلسله مقاله راجع به ... هيچوقت نشنيدم آه هرزگى آرده باشد! با همان زنى آه ازدواج آرده بود مى ساخت. زن باز نبود. نبودباشد 

 ».نوشت) آژير(در روزنامه خودش ... »ورق پاره هاى زندان«آتاب اول من 
زياد پيش او مى رفتم و حرف هايش را . ى سلول من بودسلولش روبرو... «: را در زندان شناخته است» پيشه ورى«آقابزرگ مى افزايد آه 

او مرا . داستان هائى را آه در زندان مى نوشتم براى همه مى خواندم ولى براى پيشه ورى، بخصوص در تنهائى، مى خواندم... مى شنيدم
 »...تشويق مى آرد و مى گفت استعداد دارى و فالن مى شوى و بهمان مى شوى و از اين حرف ها

هر وقت مى خواستت قدمى «و » زورش به سياست شوروى نمى رسيد«ابزرگ دليل شكست سياسى پيشه ورى را در اين مى داند آه آق
احساس مى ... دست به آارى زده بود آه از عمده اش برنمى آمد«خالصه » .دست نشانده هاى شوروى آار او را خراب مى آردند... بردارد

 »...تآرد آه دست و بالش بند شده اس
* 
 

 !حرف ارتجاعى
. بخش دوم گفتگوى خودمانى با آقابزرگ علوى، شرآت آننده ديگرى نيز دارد؛ محمود آتيرائى، نويسنده و پژوهشگر ايرانى مقيم بروآسل*

اديرى از حرف مق. و تأثير اجتماعى ادبيات، دور مى زند» اجتماعيات«محتواى گفتگو نيز تا حدودى از سياست دور مى شود و بيشتر در زمينه 
دست آم گاه با تجربه اى آه ! ها تكرارى است ولى از البالى آنها، تكه هائى بيرون مى آيد آه تازگى دارد، بس آه عجيب و غريب است

 .تاآنون از انديشه و بينش آقابزرگ به دست آمده، سازگارى ندارد

http://www.nimrooz.com/
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ى حضرت مولوى را پيش مى آشد آه با وجودى آه خود را اهل آغاز مى آند و پا» تناقض گوئى متفكران ايرانى«آتيرائى بحث را با -
» حسام الدين چلبى«. به شمار مى آورد، مخالفان خود را جاهل خوانده است» خامى«را » تعصب«نشان مى دهد و ) تولرانس(» تساهل«

 ) ؟(»تر از گناه استاين خودش عذر بد«آن وقت مولوى به قرآن و محمد استناد آرده آه » اين افسانه ها چيست«: پرسيد
در يك قالبى آه اهميت ندارد ولى محتوايش هم ... «). ؟(» تازه مولوى همين افسانه ها را هم با افسانه هاى خودش نفى مى آند«... 

ا از نظر به هر حال اين ه«گمان مى آنيم آقابزرگ هم مثل ما از اين حرف ها چيزى نمى فهمد و به ناگزير مى گويد ! »سايه اندر سايه است
پريشب محمدجعفر «: پيدا آرده است» سعدى«و موضوع را برمى گرداند به شناخت تازه اى آه از » زبان پايه هاى فرهنگ ما هستند

واقعًا آه اين سعدى چه زبان اآسپرسيو و فاخر، يعنى چه زبان فصيح و بليغ ... و شمه اى از سعدى براى ما گفت... محجوب اين جا بود
 و اين حرف -»به خودم گفتم آه تا به حال حافظ روى ميزم بود حاال آن را آنار مى گذارم و يك آمى هم گلستان مى خوانم.. !.عجيبى دارد

 بارى آقابزرگ خبر ندارد آه، مخاطب او آه آتيرائى -!بدان معناست آه اگر محجوب پا درميانى نكرده بود، آقابزرگ ارزش سعدى را درنمى يافت
تأثير زهرآلودى روى ما ايرانى ها گذاشته « مثل مولوى در صدر فهرست شاعران بدآموز قرار داده آه آتاب هايشان باشد، سعدى را هم

 :»است
دستى «اعتقاد به روح و مجردات و يا اعتقاد به . مولوى و سعدى با اين آه استعاره ها و لغات مشكل دارند، باز هم خيلى تأثير مى گذارند«-

يعنى اگر نمى » !...آه نه مداوا آه يك نوع سازشكارى است، درست و حسابى به خواننده القاء مى شود... »رد، ببوسآه به دندان نتوان ب
 ...اين حكم يك فرهنگ است و از اشعار سعدى است... توانى گازش بگيرى، تملقش را بگو

 !... آرده اندآقاى علوى هم آه اينجا تشريف دارند گويا خودشان اين نظر را در جائى تائيد... 
مهم اين . محتواى شعر سعدى براى ما مهم نيست«: آقابزرگ مى گويد آه نمى داند در آجا و به چه مناسبتى چنين حرفى زده و مى افزايد

بعد با لحنى آه رفته رفته عصبى تر مى » !اين براى من مهم است نه افكارش... است آه پايه زبان ما فارسى است، فارسِي سعدى است
 : مى گويدشود

اگر آسى افكار ما را منقلب آرده و ما را به اين روز سياه نشانده، افكار آن مرد ... افكار چند هزار سال پيش آه امروز براى ما مهم نيست«-
، حتى برعكس، به نظر من اين ها خواسته اند تا اندازه اى آن افكار را تعديل آنند!.... عرب مهمل دزد پدرسوخته است، نه افكار سعدى

اما درباره يك ملت عقب مانده اى مثل ما اگر يك آخوند متعفنى مى آيد، چهار ميليون جمعيت را به خيابان ... مولوى هم آارش اين بوده است
 »!...مى آورد، اين نتيجه قرآن و نتيجه حرف هاى اوست

 »تر نيستند؟آيا آن چهار ميليونى آه به خيابان آشيده مى شوند، متعفن «آتيرائى مى پرسد، -
. و آقابزرگ جواب مى دهد آه با آن آه مى داند حرف او ارتجاعى است و ضد توده هاى مردم است ولى بايد گفت آه مسئله همين است

هر آارى هم آه ما مى آنيم ... و االن با مسلسل از من و شما انتقام مى آشند... متعفن شده اند... اين چهار ميليون در نتيجه اسالم«
آارى آنيم آه اين ها خودشان حرآت آنند و هر چيزى آه يك آخوندى يا قلدرى به آنها مى . اين است آه اين ها را به حرآت واداريمبراى 

 »...است) همينطور(توده اروپائى و آمريكائى هم . البته اين به توده مردم ما محدود نيست... گويد، قدرى به دلشان ننشيند
 :ش را همچنان بسط مى دهد و مى گويدخود» حرف ارتجاعى«آقابزرگ 

من ... تحميق شده اند ولى به اصطالح آخوندها مجذوبند، مجذوب يك چيز واهى گنديده) به نظر ما.... (آن چهار ميليون آه رأى مى دهند،«-
 آنهائى آه سواد  بايستى-صحيح است» مصدق« حرف -اگر بخواهيم رو به دموآراسى برويم.... يك حرف خيلى خيلى ارتجاعى مى زنم

اما آسانى آه انتخاب مى شوند، بايد تعهد آنند آه رأى دهندگان خودشان را در عرض پنج . حق رأى نداشته باشند... ندارند، رأى ندهند
 »!اين يك دموآراسى است. سواد يادشان بدهند. سال تربيت آنند

* 
 

 توده اى ها
 : او مى گويد. و توده اى هاى خوب و بد مى رسددامنه گفتگوى با آقابزرگ رفته رفته به حزب توده *
افتاد اين ديگر خيانت هم .... طبرى آه به. من با آى مى توانم بد باشم.... مدتى است آه نيست... چه حزب توده اى؟ آجاست حزب توده«-

 »!...ديگران هم آه بيچاره ها. حاال من او را چه آارش آنم... آيانورى آه. است... نيست
... نيروئى هستند) توده اى ها(در همين اروپا آه ما هستيم، در همين فرانسه «-: حرف مى زند» توده اى هاى خوب« در برابر از »مؤمنى«

 »!....شرافتمندانه راه غلط مى روند) ولى(آنها شرافتمندانه آار مى آنند ... وجود دارند آه بايد با آنها زندگى آرد.... توده اى هاى مشخص
هم با آن آه اعتراف مى آند آه در دوره جوانى فاشيست بوده و مدتى را نيز طرفدار خليل ملكى، دنباله حرف مؤمنى را در دفاع » آتيرائى«

 :از توده اى ها مى گيرد
بعد » ى ها ديده اممن با شرف ترين، و با ايمان ترين آدم ها را در ميان توده ا. واقعًا به ايران خدمت آرده.... حزب توده عليرغم تمام ايرادها«-

: و با اين حرف پاسخى به اتهام تند و تيز آقابزرگ مى دهد» !نثرى دارد آه از نثر سعدى بهتر است«به طبرى اشاره مى آند آه به نظر او 
ازانديشى  دم دم هاى انقالب و در واقع به نظر مى رسيد درباره هدايت يك ب۵٧در سال ،... »بوف آور«طبرى يك مقاله اى داشت درباره «

 » ...رجاله هاى دنيا، همين هيئت هاى حاآمه هستند«: مى نويسد... آرده
 :آقابزرگ در جائى از اين گفتگوى آوتاه حرف آخر را مى زند آه به گفته مؤمنى تنها حرف حسابى اوست

سوسياليست ها اينطورند و آمونيست ها براى چه اين گروه هاى تروريستى فراوان شده اند؟ براى اين آه ديدند آاپيتاليست ها آنطورند، «-
 »!...مى گويند حاال ما خرابش مى آنيم... اينطورند

* 
 

 !درد وطن
 نوشته ١٩٧۵ و ١٩٧٢ نامه، تاريخ پس از انقالب را دارد و بقيه ميان سال هاى ٢ نامه اى آه در مجموعه تازه آمده، تنها ١٢و اما از ميان * 

و ستايش از نوشته » باقر مؤمنى« به - تا حد مريد و مرادى-برجسته جلوه داده شده است، ابراز ارادتچيزى آه در همه نامه ها . شده است
 :ها و نقدهاى اوست؛ از جمله مى نويسد

حقش اين است آه تمام هّم خود را صرف نقد ... خوب حالجى آرده بودى. به تو آفرين مى گويم. دريچه تازه به سوى روستا، را خواندم... «-
 / »....ب به معناى علمى آن آنىآتا

اقًال آمى هم شده، ما را از شر نقد نويس هاى قالبى رها مى ! خوشا به حال ما مردم. مى خواهى به نقد ادبى بپردازى«: و در جاى ديگر
 »!....آنى

 ... گذارمنمى خواهم هندوانه زير بغلت ب. به جده ام زهرا و به صديقه طاهره قسم... «: و باز در نامه اى ديگر
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 »!...تو يكى از بهترين منتقدين ايران هستى آه مى شناسم... 

درد :  آه به هيچكس توان گفتن نداشته، فرياد آند-همين ارادت مبالغه آميز، سبب مى شود آه آقابزرگ در يكى از نامه ها درد اصلى خود را-
بس آه از .  شده بود آه پيه همه چيز را به تن بمالد و به ايران بازگرددزمانى آه آقابزرگ وسوسه.  را دارد١٩٧۴ ژانويه ٣٠نامه تاريخ ! وطن

مصرانه مى خواهد آه تا او زنده هست، از محتواى » مؤمنى«او در آغاز نامه از . به تنگ آمده بود» رفقا«تنهائى غربت و نيز مزاحمت هاى 
مى نويسد، . چيزى در پى نداشته باشد» افتضاح«ته آه مى ترسد جز در زندگى قرار گرف» تصميمى«زيرا در برابر . نامه با آسى سخن نگويد

هر . است و آوچكترين آمبودى ندارد» از حيث ماديات در رفاه«البته . زندگى در غربت براى او طاقت فرسا شده و ديگر نمى تواند تاب بياورد
از آنها . هيچگونه نارضايتى ندارد)  آلمان شرقىدر(از مهمانداران آلمانى خود . همه اش روحى و معنوى و عاطفى است«چه هست 

هم با آن آه اذيت و آزارش مى آنند، شكايتى ندارد، ولى يك حالت نوستالژى براى او مسلط شده » ياران ديرين«از . سپاسگزار نيز هست
را ديده است » نوشين« سرانجام زندگِي نمى خواهد در غربت بميرد و اين فكر هنگامى در او تقويت شده آه. آه آرزو مى آند در ايران بميرد

و يا زمين » فرستاد» خانلرى«غريب مرگ شد و آسى را نداشت آه ما ترك ادبى اش را به او بسپارد، در نتيجه به وسيله پسرش براى «آه 
 و مى خواهد در ايران شده» دلش ريش ريش«ديگر ... آه هيچكس از او در بيمارستان سراغى نگرفت» ياران ديرين«گير شدن يكى ديگر از 

 .بميرد
بدون نفرين نامه و ُگه خورى و «مقامات ايران به او پيشنهاد آرده اند آه به ايران برگردد، «آقابزرگ با آن آه به قول خودش ماه هاست آه -

 ».باز در ترديد مانده است» نطق در تلويزيون
با اين همه اگر هم دل به دريا . مى داند آه چنين چيزى براى او خفت آور است. دولتى ها از اين وعده ها بسيار داده اند آه عمل نكرده اند

 :»آتاب هايش را چه آند آه بدون آنها ُمرده اى بيش نخواهد بود«بزند، به مصداق مرگ يك بار، شيون يك بار، 
جز ... انباشته ام، به گوش اهلش برسانماگر نتوانم آنچه را آه طى يك عمر مصيبت و حسرت در دل ... هنوز در درون من آتشى مى سوزد«-

 »!....زنده به گور شدن چيزى نيست
 :مى آند، اين است» آرزو«بهترين راهى آه به نظرش مى رسد و در واقع آن را 

نفسى مى توانم يك بار براى مدت آمى در ايران باشم و باز به غربت برگردم و هر وقت دلم خواست به وطن بروم و وقتى ديدم آه ديگر «-
 »...توقع بى جائى است؟ اين طور نيست؟. اين آرزوى من است... در گوشه اى از خاآى آه به دنيا آمده ام، بميرم... نيست

آقابزرگ براى مدتى آوتاه به ايران رفت ولى ماندن را جايز ندانست و به همان غربت اندوهناك .  برآورده شد١٩٨٠ـبخشى از اين آرزو در سال 
 .فده سال بعد پيكرش به خاك غربت سپرده شده. خود بازگشت

* 
 

 ادبيات امروز
 :آقابزرگ در گوشه و آنار بعضى از نامه ها، اشاراتى نيز به آتاب هائى مى آند آه خوانده است*
ى تواند م» زبان الكن«آوشيده است تا اندازه اى آه يك «! است» ُدم بريده«را خوانده و نظر داده آه » احمد محمود«ى »همسايه ها«-

 .چيزى را بيان آند، واقعيتى را بنماياند
من حرف هائى دارم !... خدا اجرش بدهد... هر چه بيچاره گفته، مقدمه نويس زيرش زده... اما اهللا اآبر از مقدمه آن، درست وارونه است... «

 »...نه از نظر محتوى، بلكه از لحاظ شكل و سبك تشريح و توصيف
حاال به سرنوشت او بيشتر عالقه پيدا .... اگر از درويشيان خبرى گرفتى برايم بنويس... اندم، چند داستان خوب دارددرويشيان، را خو» آتاب«-

آدم در اطراف خود و از نزديكانش نكبت و زشتى مى بيند و از دور آسانى هستند آه دل هايشان به هم راه . چيز عجيبى است.... آرده ام
 »!...دارد و خودشان نمى دانند

علت، فهم ناقص من . اين تقصير شهرنوش پارسى پور نيست. بعضى قسمت هاى آن را نفهميدم. را خواندم» سگ و زمستان بلند... «-
 »!....است

* 
 حدود هفت ماه پيش از مرگ آقابزرگ با او برگزار آرده -١٩٩۶، در ژوئيه سال »صداى آمريكا«گفتگوى آوتاه ديگرى نيز در آتاب آمده آه *

آه او را به دنياى سياست آشانيده و ديگرى » تقى ارانى«در زندگى خود ياد مى آند يكى » قوه جاذبه« او در اين گفتگو از جمله از دو .است
ترس و وحشت و زندان و دربدرى و «و بعد از زندگى خود مى گويد آه همه اش ... آرده است» ساحت ادبيات«صادق هدايت آه او را وارد 

فقط دو نفر در . در زمان سلطه ساواك همه آس از من مثل شيطان از بسم اهللا مى ترسيد«: بعد مى افزايد. بوده است» تبعيد و تنهائى
حتى وقتى به اروپا مى آمدند، ) بقيه.... (داشته باشند صادق چوبك و مجتبى مينوى» بخوان و بنويس«ايران جرئت داشتند آه با من از ايران 

 »...ن تماس بگيرندمى آوشيدند مخفيانه با م
تخيل «در مورد محتواى داستان هاى خود مى گويد با آن آه هميشه آوشش آرده رويدادهاى زمانه را در آنها بازبتاباند ولى در آنها » علوى«-

 !به گونه اى به هم گره خورده است آه پيدا آردن يكى از ديگرى براى خود او هم ميسر نيست» و واقعيت
مثل آليدر، شازده احتجاب، شوهر آهوخانم، -بيات ايران در نيم قرن اخير مى گويد با آنچه آه از ادبيات امروز خوانده و در مورد آيفيت اد

 .به اين نتيجه رسيده آه رو به تكامل دارد.... سووشون و قصه هاى ميرصادقى و پارسى پور و
ى خواهد آه دست از تقليد بردارند و با تكيه بر سنت ديرين ادبيات خودمان آقابزرگ، در پايان گفتگو، در پيامى براى نويسندگان جوان از آنها م

 ...راه هاى تازه اى بيابند
 به هنگام ١٣۵٨، آخرين رمان بزرگ علوى پايان مى گيرد، آه گويا در سال ،»روايت«آتاب تازه و آوچك باقر مؤمنى، با حرف هائى درباره *

اوره با دوستان در چند و چون آن، مانع انجام اين آار شده تا آن آه سرانجام با دستكارى هاى بسيار سفر او به ايران آماده چاپ بوده ولى مش
روايت را اندر «آنگونه آه از توضيحات گزارشى نويسنده برمى آيد، آقابزرگ در جائى گفته است آه . پس از مرگ او منتشر شده است
 *»...سرنوشت باقر مؤمنى نوشته ام

Butilpa@aol.com 
 

  .٢٠٠٧يك گفتگوى خودمانى و چند نامه، به آوشش باقر مؤمنى، چاپ باقر مرتضوى، آلن آوريل *

  



 

 

 
    )٢  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

  

http://www.mehdifalahati.com   /  

 

 يگفتگو با باقر مؤمن

 )پژوهشگر تاريخ معاصر ايران  و ازدوستان و همكاران نزديك بزرگ علوي (

   روايت 

 بزرگ علوي: نويسنده

  )يباقر مؤمن( ا پارس. ب: مقدمه

 انتشارات نگاه، تهران                                             

  

                                                       ي فالحتي                                                                            مهد

درسن – در برلين درگذشت ٧۵شهرت ملي يافت، در زمستان›› چشمهايش‹‹  با رمان ۵٧ي آه سالها پيش از انقالب ي-بزرگ علوي، نويسنده
، روايت ››روايت ‹‹. ست آه بعد از درگذشتش در ايران به چاپ رسيد و منتشر شد-آخرين رمان بزرگ علوي›› روايت‹‹ آتاب.  سالگي٩٣

›› فرود ‹‹. اند- سهيم بوده١٣۴٠ تا ١٣٢٠ست آه در سرنوشت سياسي ايران درسالهاي -يي ازروشنفكران نسلي-ي عده-زندگي و مبارزه
  نوشته و –  پژوهشگر تاريخ معاصر و از دوستان نزديك بزرگ علوي –ي اين آتاب را باقرمومني -مقدمه. نام شخصيت اصلي رمان روايت است

ي باقر مومني تنها بخشي از دست نوشته ومتن - دراين مقدمه آه به گفته.در پيشاني اين آتاب، منتشر آرده است›› پارسا.ب‹‹ با امضاء 
 : ست، آمده است-اصلي

ها هم اظهار -يخيل.  قهرمان داستان، آمال الملك است–ها گفتند آه استاد ماآان -يزماني آه آتاب چشمهايش انتشار يافت، خيل‹‹
دانستند، مدعي شدند آه علوي با ترآيبي از خودش و اين دو نفر، -ر وارد ميها هم آه خود را در آار هن-بعضي. ست-عقيده آردند آه اراني

ي -آرد و اگر آسي با سماجت از او درباره ها سكوت مي-اودر آن زمان در برابر تمام اين اظهار عقيده. پرسوناژ اصلي داستان را ساخته است
اين استاد ! آقا بزرگ‹‹: رد اما پيش از مرگش وقتي آسي از او پرسيدآ-اآتفا مي›› دانم-نمي‹‹ پرسيد، به يك آلمه ي -مي ماآان  استاد 

 .خودمم: ، محجوبانه و مظلومانه  جواب داد››ماآان آيست؟

 ).پارسا . ، ب١٣٧٧ خرداد ٢٠. (››هم آسي جز خود آقا بزرگ نيست» فرود« آنم آه -و من فكر مي

 :گويد-ي اين مقدمه مي-درباره) پارسا.ب(باقر مومني 

علت دست به اين آار زدنم هم اين . اشتي آه من نوشته بودم بر اين آتاب، بيشتر به خاطر توضيح راجع به شكل گرفتن اين آتاب بوديادد«
، اشاره آرده آه اين )درگفت و گو با او(بود آه خود بزرگ علوي در آتابي آه آقاي حميد احمدي به عنوان خاطرات بزرگ علوي منتشر آرده 

و بعد من چون به نظرم آمد آه ممكن است اين اشاره، ايجاد سوء تفاهماتي آند، اين يادداشت را . ست-گذشت باقر مومنيآتاب روايت، سر
 .را به من نسبت داده است›› فرود‹‹آنم بزرگ علوي به مسامحه -تصور مي. به عنوان مقدمه آتاب براي چاپ نوشتم

 در برلين چند روزي ميهمان آقابزرگ بودم و او به قول معروف ١٣۴۶ بنده در زمستان ام آه-توضيح داده) آه حذف شده ( دربخشي ازآن مقدمه
ازقرار همين صحبت ها و نواري آه از آن شب داشته، محور . من هم برايش صحبت آردم. مرا سرطاس نشاند و گفت شرح حال خودت را بگو
ست براي -شود گفت آه حرفهاي من فقط نخي-بطوري آه ميهاي بسيار آرده -آاري-اصلي داستاني شده ولي بزرگ علوي در آن دست

 ».وصل آردن رويدادهاي اين رمان به يكديگر

 .ست -باقر مومني›› فرود‹‹ست آه -ايد، حقيقت اين-را به بزرگ علوي نسبت داده›› فرود‹‹ايد و - پس، برخالف آنچه درمقدمه نوشته-س
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افتم آه از گوستاو -به ياد داستاني مي. و به همين دليل هم آن يادداشت را نوشتمآنم آه بشود اين حكم را صادر آرد - من تصور نمي-ج

تواند گوستاو فلوبر باشد ولي معناي اين سخن آن است -آه مادام بواري نمي-درحالي. خودمم: فلوبر پرسيدند اين مادام بواري آيست؟ گفت
ام و اين شخصيت را براين اساس - در اين شخصيت نهاده–و غيره  از نظر احساس و تفكر –ام يا آنچه خودم هستم -آه آنچه خواسته

 اصًال درايران نبود و درنتيجه در حوادث مذآور در آتاب ، علوي ٣٢وگرنه علوي درسال . ست-هم به اين معني بزرگ علوي›› فرود‹‹. ام-پرورانده
 .توانسته بطور مستقيم حضور داشته باشد-نمي

به نواري اشاره آرده آه » روايت«، باقرمومني نيست، خود بزرگ علوي هم در همين آتاب ››فرود‹‹ اين آه  البته عليرغم اصرار شما به-س
يعني همان نواري آه از شما در برلين در سال . ي نوار نوشته است-ي سخنان گوينده-دهد و بخشهايي از اين رمان را بر پايه-راوي گوش مي

نوشته و منتشر شده آه در همه به نوعي به ناهمخواني نثر ›› روايت‹‹اخيرًا چند نقد بر آتاب . رآتابباري، بپردازيم به نث.  پرآرده بود١٣۴۶
نويسندگان اين نقدها از اين . ››گيله مرد‹‹و ››چشمهايش ‹‹اين آتاب با آثار ديگر بزرگ علوي، اشاره شده است؛ بويژه اختالف نثر اين آتاب با 

. بهترين مطلع دراين زمينه هستيد! شما، آقاي مومني. توسط بزرگ علوي، ترديد آرد›› روايت‹‹ به نوشتن اند آه بايد نسبت-جا نتيجه گرفته
ها را بزرگ علوي چگونه و چه زمان در اختيار شما قرار داد و چگونه آنها را شما تنظيم آرديد؟ آيا اين درست است آه -بفرمائيد اين يادداشت

 ي شماست؟ - از آن نوشتهيوسط بزرگ علوي ترديد آرد و دست آم بخشهايبايد نسبت به نوشتن آل اين آتاب ت

اگرچه بزرگ علوي در . ام-يي در آن نكرده-ست و من تقريبًا آوچكترين دخالتي و دستكاري-ي خود بزرگ علوي-دقيقًا نوشته›› روايت  ‹‹-ج
، ولي ››خواهد بكن-ي روايت، هرآاري دلت مي-درباره‹‹ته آه ي خود به من آه تاريخ آن، آمتر از يكماه قبل از مرگ اوست، نوش-آخرين نامه

هايي در آار هست، ناشي از -آيد آه وصله پينه-اما اگر احيانًا به نظر مي. ››خواهد بكنم-هرآاري دلم مي‹‹من به خود جرات ندادم آه 
اين آتاب را آقا .  متفاوت برآاغذ آمده استهاي گوناگون آن درشرايط آامًال-ست آه اين آتاب در زماني طوالني نوشته شده و قسمت-اين

هايش -بعد، در يكي از نامه. ي چاپ-بود و آماده›› روايت‹‹همان موقع، اسم آتاب .  آه به ايران آمد، با خود به ايران آورد١٣۵٨بزرگ درفروردين 
 آه ۵٨آه آن زمان در سال ( را پاآنويس آنم بايد خودم سيصد صفحه . رود-روايت، سخت پيش مي‹‹:  به من نوشت١٩٨٣ آوريل ٢۵به تاريخ 

و با آارهاي جوراجوري آه در دست دارم، آن جور آه دلم مي خواهم موفق ) تر ازاين بود-را ديده بودم، خيلي آم حجم›› روايت ‹‹من 
 .››شوم-نمي

د مدتي زيرخاك بماند تا از نو جوانه بزند و روايت باي‹‹يي در دست نوشتن دارد و -نويسد آه رمان تازه- مي١٩٨۶يي در دسامبر -بعد درنامه
بالتكليف ›› روايت ‹‹نويسد و در تمام اين مدت -را مي›› موريانه‹‹آشد تا -سه چهار سالي طول مي. ››سبز شود و البته نخواهد پالسيد

دهد با - را به ناشري براي چاپ ميرود آن- آه به ايران مي١٣٧١آند و در سال -شروع به نوشتن خاطراتش مي›› موريانه‹‹بعد از . ماند-مي
 .دانم منتشر نشده است-آه هنوز تا آنجا آه من مي›› گذشت زمانه‹‹نام 

 آه من ١٩٩۶ولي هيچوقت اين آار را نكرد تا سال . فرستم-را به همراه نوار برايت مي›› روايت‹‹ي -بعد بزرگ علوي به من نوشت آه نسخه
هرآاري با اين روايت « : را، ماشين شده به همراه مقدار زيادي دستنويس به من داد و گفت» روايت « ب به برلين رفته بودم و در آن زمان، آتا

 ». ولي بعد از مرگم! خواهي بكن-مي

 ي-اين، همه. ام-ها را بر اساس عالمتهايي آه او گذاشته، سر جايشان گذاشته-ها و دستنوشته-آاري آه من آردم اينست آه يادداشت
 .ام-ام و مطلقًا در انشاء بزرگ علوي دست نبرده- من آردهآاري بوده آه

هايش به -هاي ديگري هم نزد شما دارد آه قابل چاپ باشد ـ براي نمونه، همين نامه-، آيا بزرگ علوي، يادداشت»روايت«س ـ افزون بر اين 
 .شما

مجموعه . ام- ، حفظ آرده١٣٧١ اوست به ايران در سال ي يك سفر نامه، آه شرح سفر-ج ـ حدود هشتاد و چندنامه از او دارم آه به ضميمه
 . ناشري در آلمان منتشر آند ي او به ايران،-ي سفرنامه-ام آه قرار است به ضميمه-آوري آرده-ها را با مقداري توضيح جمع-اين نامه

  

 است و بزرگ علوي در اين تاريخ، نود ١٩٩٣تاريخ اين نامه فوريه (ي بزرگ علوي به باقرمؤمني -هاي چاپ نشده-اي از متن نامه-نمونه
 :  )ساله 

و قرار . اند آه آن را تكميل آنم-از من خواسته. در آلمان غربي درآمد» فرهنگ فارسي به آلماني«چاپ هفتم . بايد براي امرار معاش آار آنم« 
سرم آنقدر شلوغ است آه . ام- داستان را خواندهتا به حال، پنجاه. ي ادبيات امروز ايران سخنراني آنم-است در ماه ژوئيه در بن درباره

رود آه چه -يادم مي. رسد-هر روز آتاب و نامه از همه جاي دنيا مي. ام-هايي را داده و چه آسي را فراموش آرده-دانم پاسخ چه نامه-نمي
. هاي مرا در آمريكا چاپ آند-اده است آه آتابدوستي از آمريكا دو روز نزد من بود و وعده د. ام و چه آتابي را بايد بخوانم-آتابي را خوانده

از حميد احمدي چيزي » ي جمهوري انقالبي ايران-تاريخچه فرقه«ي آتاب -تصميم دارم درباره. هاي او را جدي بگيرم يا نه-دانم حرف-نمي
 ».بنويسم

  

ي باقر مؤمني، حدود سيصد نفر را مالقات -فتهيي، به گ- به ايران بازگشت و در آن سفر شش هفته١٣٧١بزرگ علوي آخرين بار در فروردين 
آه هنوز چاپ نشده، برخي از برخوردهاي خود با دوستان قديم و جديد را » سفرنامه«در آتاب . آرد آه بيشتر آنان نويسنده و شاعر بودند

 : براي نمونه. منعكس آرده است



 
    )٢  ( "باقر مومنی "ويژه نامهء              

 

 
با او هشتاد و دو سال است . نخست، غالمعلي فريور را. بايد معرفي آنماند، -در اين سفر، دو دوست ديرين را آه در تمام عمر با من بوده «

بعد، او رئيس . ي فرهنگ جا گرفتيم؛ چون هر دو هم قد بوديم-شش هفت ساله بوديم آه روي نيمكت مدرسه. آه جان در يك قالب هستيم
در . م؛ گاهي زنداني و فراري و منفور دستگاه حاآمچه بودم، ماند-ي مجلس و وزير و سفير؛ و من آمابيش همان-شد و مديرآل و نماينده

وقتي هم وزير بود . شديم، غالمعلي همان آدمي بود آه من روزي سر بازي، دندانش را شكسته بودم-سفر و حضر، هر وقت با هم روبرو مي
. اش بيش از يك هفته دعوت آند-خانهوقتي آه سفير شد، ابا نداشت آه مرا به . خورد آه در دوران آودآي-ي مرا مي-به همان اندازه غصه

 .وقتي يكديگر را پس از چند سال در آغوش گرفتيم، هردومان اشكي در چشم داشتيم

قريب شصت و دو سال است آه با هم، همدل و . نفر دوم، حسن رضوي، دوست صميمي صادق هدايت و من بود؛ از سران شرآت نفت
از . ي مگوي خود را به هم بگوييم و باك نداشته باشيم از اين آه پنهانكاري ما فاش شودتوانيم رازها-دانيم آه مي-همزبان هستيم و مي

آقاي رضوي، يك شب در . آورديم-هاي نيكي را آه بر ما گذشته است، بخاطر مي-ديدن اين دوست ديرين، بسياري شاد شدم و آن لحظه
  :اش داستاني براي مهمانان نقل آرد آه خوب به ياد دارم -خانه

هر روز . در آاروانسرايي جا گرفته بوديم آه غذايش قابل خوردن نبود.  هدايت و آقابزرگ و رمضاني آتاب فروش و بنده، با هم رفتيم به دماوند«
در ضمن . خواست آه گوشتي بخريم و بخوريم-آم آم اين غذا دلمان را زد و دلمان مي. خريديم-مي رفتيم ماست و سرشير و تخم مرغ مي

ها بگيريم و آباب -گفتم برويم چند تا از اين جوجه. آردند- يك روستايي آه در حياطش چند جوجه، قد قد ميي-ديم به در خانهگردش رسي
! الشخورها: همين آه وارد حياط شديم، هدايت بنا گذاشت به داد و فرياد. ها را بگيريد-دهاتي گفت خودتان بايد بياييد و مرغ. آنيم

 !آنيد؟ آوفت بخوريد-ميچه آار داريد ! ها-وحشي

  »  !خواهيم بخوريم-ديگر گوشت نمي. گذشتيم: شرمنده شديم و گفتيم


