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 در مجله آرش منتشر شده

 طیفور بطحائی

عموییمحمدعلیایبرخاطراتحاشیه

ها، کتاب خاطرات  این اواخر خاطره نویسی بسیار رایج شده است. بر بساط کتاب فروشی

 های جدید سالخوردگان و میانساالن فراوان است. از وزیر و امیر و سیاسیون قدیم گرفته تا زندانی

سو موجب خوشحالی است، چرا که در آینده، تاریخ ما بر اساس  . این رویداد از یکنویسند همه می

فالن   ها و سفرنامه ها نوشته خواهد شد و نسل آینده برای دانستن تاریخش نیاز به یادداشت همین کتاب

ها در  گردشگر اروپایی نخواهد داشت. از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که اگر این

انصافی کنند )مهم نیست در مورد  حقایق را وارونه جلوه دهند، یا در حق دیگران بیشان های نوشته

دانیم همه امکان و  زنند( همان بهتر که نوشته نشوند. چرا که می میکه خودشان الف و گزاف بزنند، 

 اند. تن پیدا کنند، کشته شدهکه فرصت نوش نسازان خود پیش از آ توان نوشتن ندارند و بیشتر تاریخ

نم داد و گفت که فتر سیاسی حزب توده ایران( را نشااخیرا دوستی کتاب خاطرات عمویی )عضو د

 ای!  تو هم مورد لطف قرار گرفته

های  های قدیم بیشتر از همه در حال قلم زدن هستند و کتاب ای گفتم: در بخش غیر حکومتی، توده

که زودتر به قاضی برود،  اند که آن گویا شنیدهرسانند(.  )یا برایشان به چاپ می کنند قطور چاپ می

 برنده است.

 گفت: به هر حال نگاهی بیانداز، بد نیست.

که "خسرو گلسرخی  ، چون ادعایشان را مبنی بر اینها دل خوشی از من ندارند ای توده مدانستن می

نامه خسرو و کرامت دانشیان منتشر شود، رد کرده بودم. از  وصیت که ای بوده است" قبل از این توده

طرف دیگر برای من غیرمنتظره نیست که در یک کتاب منتشر شده در ایران به اسم امثال من که 

رسد جز بد و بیراه چیزی بگوید. اما نوشته عمویی چنان غیر مسئوالنه، مغرضانه و کاذب بود  می

جا من تنها  ه را برای آگاهی تاریخ نویسان آینده در جایی ثبت کنم. در اینکه وادارم کرد این چند کلم

کنم و شرح تمامی ماجرای دستگیری گروه دواده نفر و اعدام رفقای  های عمویی بسنده می به گفته
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گذارم. )شرح ماجرای این پرونده مدتی پس  قهرمانمان خسرو و کرامت را برای فرصتی دیگر می

رجوع کنید به کتاب  –چند سال بعد توسط خود من نوشته شده.  ط عباس سماکار واز این نوشته توس

 "من یک شورشی هستم" از عباس سماکار و "سفر خیال" از طیفور بطحایی.

، کرامت دانشیان و گروه طیفور بطحایی به محاکمه کشیده نویسد: " خسرو گلسرخی عمویی می

ده خسرو و کرامت را با اتهامات مربوط به دیگران پیوند کوشد پرون ناجوانمردانه میاند. رژیم،  شده

 زند. بطحایی و دوستانش گروهی از کارمندان تلویزیون هستند که طرح ربودن یکی از اعضاء

خواستند با جاسازی چند  ، میای خام و ناشیانه ها با برنامه خانواده سلطنتی را تدارک دیده بودند. آن

آدم ربایی کنند. در دادگاه  زیون در مراسمی شرکت کنند و اقدام بههای تلوی سالح در دوربین ضهقب

ها با  از کرده خود پشیمان بودند. زن و مرد ابراز ندامت کردند و طرح ماجراجویانه آن

ی عقیدتی ، اما دلیر و مردانه بر مبانهای نسبتا سبک، کیفر داده شد. گلسرخی و دانشیان محکومیت

کش پهلوی را از زاویه نگرشی  کسیست بودند و رژیم آزادیخویش پای فشردند. آنان مار

تری تاکید کرد. دانشیان با مجال بیشتری یافت و بر حقایق بیش مارکسیستی به نقد کشیدند. گلسرخی

یمان و ها با ا بندی به مبانی سوسیالیسم اشاره داشت. آن صراحت بر کمونیست بودن خود و پای

و قلبی آرام  نتایج دفاعیات خویش، با عزمی راسخبا اطمینان از آگاهی بر آن موضع تکیه داشتند و 

و مطمئن به استقبال مرگ رفتند. مرگی که درآمد زندگی جاوید بود! و به خیل جاودانیان تاریخ 

دوم/ تابستان  نه/ خاطرات محمد علی عمویی/ انتشارات آنزان/ چاپرد زما)د  " کشورمان پیوستند.

٧٧١١) 

که گروه به  کشد. اول این عمویی در ابتدای پاراگراف یک تقسیم بندی غیر واقعی را عمدا پیش می

" موسوم شد. دوم خسرو و کرامت اهمن نبود و اسم خاصی هم نداشت. بعدها به گروه "ترور شنام 

البته عمویی به این پرسش هیچ . و اگر جدا بودند پس در این پرونده چه بودند، جدا از بقیه نبودند

برای اطالع ایشان باید عرض کنم که کرامت و خسرو اصال همدیگر را  جوابی نداده است.

گوید همراه  که خود در دفاعیاتش می شناختند. همه هم کارمند تلویزیون نبودند. خسرو همچنان نمی

شکوه میرزادگی به این پرونده  و بعدا در ارتباط با مقدم سلیمی شش ماه زودتر دستگیر شده بودند.

 "حکومتکند تا بعد نتیجه بگیرد:  ری روایت میوصل شدند. اما عمویی داستان را به شکل دیگ

او به زعم خودش دارد سره را از ". خواهد این دو نفر را با اتهامات واهی به دیگران پیوند بزند می
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سازد که بگوید چون دیگران کمونیست  یکند و این پیش فرض غیرواقعی را برای آن م ناسره جدا می

داشتند. این فرض عمویی تالش بی حاصل  "خام و ناشیانه ای برنامه نبودند ")از نوع حزب توده( 

تبدیل دیکتاتوری شاه به دمکراسی شاه "است. اگر به یاد بیاوریم که در آن زمان شعار حزب توده 

بود ) از جمله کلیه  "ماجراجویانه"ها  هایی که به قول آن ویم که عمویی با برنامهش متوجه می "بود

هرحال در  همه سند که به ها و مجاهدین( چنین قضاوتی قابل درک است. اما به رغم آن عملیات فدایی

عمویی بنویسد همه )غیر از خسرو و  نشریات آن زمان چاپ شده، بسیار غیر مسئوالنه است که

شان فشار بیاورند تا  . الزم است به خاطرههای سبک گرفتند ندامت کردند و محکومیتکرامت( 

باس ندامت نکردیم و مانند خسرو و کرامت در هر دو دادگاه به بیاید که من و رضا و ع یادشان

اعدام محکوم شدیم. یک ماه هم منتظر اجرای حکم ماندیم. اما این سعادت نصیبمان نشد که ما سه 

. حکم ما یک درجه تخفیف داه شد. )همان گونه تخفیفی که به خود آقای عمویی هم عدام کنندنفر را ا

در زمان اعدام دیگر افسران سازمان نظامی داده شده بود(. و ما نیز مانند خود ایشان در قیام بهمن 

 از زندان آزاد شدیم. 

های اخیر نوشته  ن و در سالتوانم بگویم که کلمه به کلمه این خاطرات بعد از زندا به جرات می

وهای تلویزیونی که با شرکت و گاه مدیریت خود ایشان اجرا شده آقای عمویی بعد از آن ش اند. شده

مان علیه  داند ما مبارزه همه روی ندامت کردن حساس باشند. بخصوص که می بایست این است، نمی

ایم و همانند او و رفقایشان که  ، در این دو دهه ادامه دادهرا دیکتاتوری از هر رنگ و نوعش

دهند، سر بر آستان  خودشان را مرجع دانسته و به دیگران نشان کمونیستی و غیر کمونیستی می

 ارتجاع فرو نیاوردیم.


