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 در ،مي در مراسم ادوار تحك، قديمی ترين زندانی سياسی ايرانيی عمویمحمد علان سخن
 مرداد که خود وی در آن زمان ستوان يکم توپخانه 28 کودتای ران،يخ حزب توده ايمورد تار

 ی با برخیگر وي دی دو گفتگویكيزاد و آبات  انتخای او در جلسه بررسیانرسخنارتش بوده، 
 نه در داخل کشور و از طرف .مده استاي خوش نی ظاهرا به مذاق برخ، داخل کشورمطبوعات

شناسنامه عمويی را مخالفان حکومتی حزب توده ايران، بلکه در مهاجرت و از سوی کسانی که 
  !مهر باطل زده بودند

حق سخن گفتن و مده است که ااز زندان بيرون نيال ب چهل سي  پس از قر،يی عموی محمد عل
باشد و دم فرو  زمانش ی زندانخانه خود نيزد در يبا، اما بزعم آقايانی، او داشته باشدنده يعقبيان 
ن آش از ي آه ب،يی عموی محمدعلیشه هاي و اندگفته هانجا نه بر سر مضمون يدر اسخن . بندد

رسالت و روزنامه ن حق است آه نه يهم.  استدهيعقابراز  سخن گفتن و رایبر سر حق او ب
 آه یرخسروي و نه امثال بابك ام قائل استيی عموایه قم بري حوزه علمیت اطالع رسانيسا

ن يداند و به ا ی م" گرفتار بودنیدئولوژيدر بند ا "ی به معنا راجرات عمويی برای بيان عقايد
  .رود ی ماوبهانه به جنگ 

  آيينه ای از،ی هزاران توده ای از زندگی او نمادی زندگ.ستيك فرد ني تنها يی عمویمحمد عل
ستن را از او يزاد زآران است آه چهل سال حق سخن گفتن و يشه در ايك انديك حزب و يخ يتار

 یسخنان تكرار نقد تاريخی نبود زيرپوشش ،حقن يابحث برسر پايمال کردن اگر .  اندستانده
  .  را هم نداشتیهنگانيم  جای یرخسرويبابك ام

توضيحات آقای عموئی در باره تاريخ  و با کمال شگفتی ديدم که بيانات" اميرخسروی می نويسد
ن حزب یق تاریخی است که ایهمان تحریف حقا تکرارحزب توده ايران، متاسفانه به طور عمده، 

  ". بودو ديگر نوشته های خود، پرورانده خاطرات  و نورالدين کيانوری درطی پنجاه سال
ران يتوسط حزب توده ا" یخیق تاریف حقایپنجاه سال تحر" از یرخسروياحتماال منظور بابك ام

ن دانشمند آسنده ير است آه نويجوانش -يزانی مرج اهللاثر ف"  مرداد28تجربه "انتشار دو آتاب 
محمد ران و دآتر یحزب توده ا"ران ممنوع االنتشار است و آتاب ي شده و خود آتاب در ااعدام
 است و از سرنوشت لچاپران ممنوع ايز در اين ني است  آه ایانورين آينوشته نورالد" مصدق

  . ز همه اطالع دارندين نآسنده ينو
ن است آف يهمانجا آه بحث بر سر تحرهمان شروع و از خ را از ي تاریرخسروي امعبارتیه ب

 آه یخي بواسطه دو آتاب تار نهیف شده وليران تحريخ اي بله پنجاه سال تار! آندیف ميتحر
 1358 یها  آه تنها دو سال در فاصله سالینه انتشار داده، دو آتابين زميران در ايحزب توده ا

ن جرم آ و داشتن مطالعه ،ن پسآرا داشتند و از ن زادانه به آدسترسی آران حق ي مردم ا1360تا 
 ، پس از بيست سال،يیمو عی محمد علی سخنرانبخاطرخ ين تاريا. شود محسوب می شد و می

ران ي بلكه در خارج از ا،رانيها نه در داخل ا ك جمع چند ده نفره آه آن هم پس از ماهيدر 
ون اين تاريخ پنجاه سال توسط همان کسانی تحريف شده که اکن. ف نشده استيمنتشر شده تحر



که خ مدارس ير تای به آتاب هایسر. نان را برافراشته استبابک اميرخسروی پرچم دفاع از آ
 ،ران چه نوشته شدهيند آنجا درباره حزب توده ايد و ببيبزنشود  موزش داده میبه کودکان ما آ

 مرداد نگاه 28 را از جمله در آستانه ی و ضرغامیجاني الریماي سیخيتار مثال یبرنامه ها
 یا پاورقي و اندازدي بیران نظريخ اي به اصطالح تاری بازارید، به انواع و اقسام آتاب هايآن

 تاريخ ايران پنجاه سالبخوانيد تا ببنيد  چاپ تهراندر روزنامه اطالعات بابک اميرخسروی را 
   .در کجا و توسط چه کسانی تحريف شده است

ك فرد ينكه يا. است" یدئولوژیا" از ی ناشيی عموی است آه سخنان محمدعلی مدعیرخسرويام
 ی است آمیدئولوژي باشد آه فاقد اید مدع آنیت مياست فعالي آه در عرصه سین هم آسآ

ست سال يش از بي باشد آه بیرخسروي آن فرد بابك امیبخصوص وقت.  رسدیمضحك بنظر م
 ی جستجو میاسيك حزب سيب ير خود را در تخیبلكه فلسفه وجود" یدئولوژيا"است نه فقط 

شده " نابود" است یمدعاو نيز مانند دو حاکميت پيش و پس از انقالب  آه ین هم حزبآآند؛ 
 وجود یولوژدئيانسان فاقد اکمتر انسان اهل تفکری يافت می شود که واقعا معتقد باشد . است
همچنان که اميرخسروی نيز مانند هر پژوهشگر و سياست پيشه ای دارای ايدئولوژی . دارد
از . ايه باشداز کدام خميرم یدئولوژين ايامهم تر از داشتن ايدئولوژی، بنظر ما، آنست که . است
 باشد و يا صاف و ساده آنطرفی و يا " آاذبیآگاه "لوده بهآ یعني ،یرخسروي امیدئولوژينوع ا

   .اينطرفی باشد
راجع به شصت سال تاريخ يک حزب ندارد برای گفتن اميرخسروی طبق معمول چون حرفی 

سه روز "دش بقول خو به ،نيمی از مقاله اش را مانند همه ديگر تحريف گران تاريخ ايران
 و با اشاره اختصاص داده 1332از اين شصت و چند سال يعنی روزهای مرداد " سرنوشت ساز

خميده پشت که حماسه  مو و هم اکنون صدها توده ای سپيد: "نويسد  مرداد می28به حوادث روز 
اوباش حتی به تنهائی قادربودند   به يقين با من هم زبانند که توده ای ها،...آفريدند   تير را23

  ". را سرجای خود بنشانندمزدور بی ایمان
اين واقع  در ،علمی آنو مضمون غير" ماني ایاوباش مزدور ب" بی معنایاصطالح در پشت 

افته از طرف سازمان ي سازمان یك آودتاي مرداد انجام شد 28نچه در روز آ آه مفهوم پنهان شده
 ها یخود توده احتما  اوباش بود آه ی پشتوانه عده ایك اقدام بيبلكه  ،ا، دربار و ارتش نبوديس
 ی مید منتظر دستور رهبري بنشانند و باشاني بر سر جايی را به تنهاآنان توانند یدند مي فهمینم

  . نشستند
 "اسناد" ین سفر با خود مقداريشان از ايا. كا آرديمرآ به ی سفریرخسروي امیقاآش يچند سال پ
 ین مقاله خود بعنوان مدارك وابستگي است آه در همیورد آه از جنس همان اسنادآت به سوغا
 1332 در مرداد ،رانياصال در ا" اسناد"ن آبر اساس . ران سرهم آرده استيه احزب تود

 آه یسخنان.  هاستی مرداد ساخته و پرداخته توده ا28 ی انجام نشده و داستان آودتايیآودتا
 کسی که معتقد  ما نمی دانيم،.هاست د در واقع تكرار همان حرفي گویمنجا ي در ایرخسرويام

است اصال در ايران کودتا نشده اکنون به خوانخواهی چه کسی بلند شده است؟ اگر اينها تنها يک 
را به اميد انتشار مقاله اش در مطبوعاتی " بی ايمان"البته ايشان ("اوباش مزدور بی ايمان"مشت 

العات تهران چاشنی نوشته خود کرده، تا بگويد وی از آن گروه نيست که مانند کيهان و اط
معتقدند دوروبری های آيت اهللا کاشانی و فدائيان اسالم هم دراين کودتا دست داشتند و شعبان 

آيت اهللا بروجردی هم نامه تائيد . جعفری نيز خودش يک پا هوادار کاشانی و نواب صفوی بود
نوشت و آيت اهللا ابوالقاسم کاشانی هم برای سپهبد زاهدی پيام تبريک آميز برای کودتاچی ها ن

 پس واحدهای نظامی که به خانه مصدق حمله کردند چه کسانی بودند و چرا ، بودند!)نفرستاد



 خود يک پيام يا دستور ساده برای جمع کردن بساط ، يا رهبران جبهه ملی نخست وزيرمصدق
  ؟ ندادند" مزدواران بی ايمان"اين 
از جانب تا  چه کسی به بابک اميرخسروی وکالت داده ، برما معلوم نيست کهتر از اينها مهم

ن ين مقاله همي آه در همی، آن هم آس واين موسپيدها کيستند؟ديسخن بگو" دي موسپی هایده اتو"
  .  نامدی میع مليفجا" اآره عمله و"د را ي موسفی هایتوده ا
 هم به گونه مردم عادی کوچه ماوگرنه . بودیمانديشه مستقل   فاقدما": مدعی است یرخسرويام
البته " ما" از یرخسرويمنظور ام..." و اصلی ميان ملت ايران   که چالشفهميدیممی  بازار و

" ما"ست زيرا می دانيم بکارگيری ضمير  هایا ه تودهي و بقيی عمویست بلكه محمدعليخودش ن
هم راه توده در گذشته همانطور که . شه دار استي ریرخسروينزد امبرای خراب کردن ديگران 

 اما هنوز ،تبديل شده" من"به " ما"نزديک بيست سال است که بابک اميرخسروی از" : نوشته
بلکه ديگرانی که چون امروز " نه من"يعنی " ما"گويد او معموال وقتی می. را نقد می کند" ما"

گذشته در کنار آنان بوده و آنان امروز در کنار او يعنی کسانی که او در " ما. "من نمی انديشند
از اشتباهات " ما"اميرخسروی عادت دارد نه بنام خودش از اشتباهات خودش، بلکه بنام . نيستند

به همان شکل که در بررسی امروز سخنان ضد و نقيض می گويد تا راه . چپ ايران سخن بگويد
 تناقض ايجاد می کند ما و منبررسی ديروز هم بين  در ،را برای توجيه خود در آينده باز گذارد

اين شيوه ظاهرا نزد اميرخسروی . امروز را موجه جلوه دهد" من"ديروز " ما"تا با خراب کردن 
 فغان از اين )1382 ديماه -126راه توده شماره "(ديگر به يک عادت غيرقابل ترک تبديل شده

رده و آن را می پوساند، پيش از آنکه پيری ، که گاه تا مغز استخوان برخی ها رسوخ ک"من"
  .استخوان ها را پوک کند

ده آه ينشندوران ما تبديل شد " شواليه سرگردان"، که سر پيری به یرورخسي از امیوز آسهن
 و سياست های رنگارنگی که مدت ها  خودبيست سال اخير" من" ،پنجاه سال پيش "ما" نقد یبجا

از جمله در ( دا بصورت فردی و در مقاالتی که اينجا و آنجابنام حزب دمکراتيک داشته و بع
 را نقد منتشر می کند)  در خارج و يا روزنامه اطالعات در داخل کشورگوياهائی مانند سايت 
 در مراسم شانزده . است سخن گفتهمنك بار از يتنها  نيز 1332درباره حوادث سال های  .کند

 در  آذر16، يکی از سه قربانی اي بزرگ نیطف در حضور مادر مص1358آذر آه در سال 
 مرداد سخنان 28 ی با اشاره به آودتایرخسروين مراسم اميدر ا. دانشگاه تهران برگزار شد

جای آن تملق .  بر زبان راندیانورين آي در مورد نورالدیا  راجع به خود و متملقانهیقهرمانانه ا
  از و درس اندوزانه از هرگونه نگرش نقادانهو خودداریز يانگ  تهوعیاآنون چاپلوسديروز را 

، چنان که درهمسوئی با است مشهوداو گرفته آه در سرتاسر مقاله " یمل "یروهاين
  . پرويزورجاوند در ايران درنگ را بر خود روا نمی دارد


