
 ! ي هزار داماد عجوزه
 نادره افشاري

         خاطرات قربانيان آمونيسم دولتي آشور شوراها اين ويژگي را هم دارد 
هاي آهنين آشيده شده، پيرامون ساآنين آن زمان شوروي  اي از پرده آه پرده

ي هزار داماد را آه  ي غريب اين عجوزه زند و چهره درگذشته را آنار مي
ن و روشنفكران ايراني و غير ايراني را فريفته و به قربانگاه بسياري از جوانا

يكي از آساني آه از اين اتوپياي آمدي، . گذارد آشانده است، به نمايش مي
دهد، سرگرد هوايي  تر از ديگر همراهانش به دست مي تصويري نسبتا واقعي
ه ي هوايي افسري حزب تود اآتشافي از مسئولين شاخه. پرويز اآتشافي است

 و انجام عملياتي در پايگاه قلعه مرغي، 32 مرداد 28پس از آودتاي . بوده است
دو سالي را تا سال . شود ديگرش مجبور به اختفا مي» همرزم«به همراه چند 

 در دزاشيب تهران، تحت مسئوليت نورالدين آيانوري به ساختن حجم 1334
 22. گريزد ان مي از اير34سال . عظيمي نارنجك دست ساز مشغول بوده است
، با ترفندي  پس از اين همه سال. برد سال در شوروي سوسياليستي به سر مي

اش تمام شود، به غرب  توانست به بهاي جان خودش و خانواده خطرناك آه مي
ي اين  و اين روزها هم در شهر برلين همراه با همسرش آه در همه. گريزد مي
 طبيعي و مدرن خود را به دور از ها همراه و همدمش بوده است، زندگي سال

ي از  ي فاضله آن ايدئولوژي برباد رفته در آن مدينه» هياهوي بسيار براي هيِچ«
هاي خونين به  اش را به تبديل آن تجربه  هاي پختگي دست رفته، ادامه داده، سال
 . شعور اجتماعي پرداخته است

 1377 احمدي در سال          آتاب خاطرات پرويز اآتشافي آه به آوشش حميد
برانگيز  حميد   صفحه دارد آه از آارهاي رشك440منتشر شده است، حدود 
 . المللي تاريخ دانان شفاهي است ي بين احمدي، عضو جامعه

         من از اين آتاب، تنها بخشي را آه مربوط به موضوع تماميت ارضي 
با اين آار . ام رگزيدهي تاريخ است، ب آشورها در چشم اين ابر قدرت فروريخته

ام از زبان يكي از آساني آه نظام عقيدتي شوروي را از درون شناخته  خواسته
هاي اقامتش در اين آشور، لحظه به لحظه با خون و پوستش  است، و در سال

 است و چند بار هم هدف نهادهاي  ترس را در متن وجودش رسوب داده
K.G.B ي ايجاد تصادف مصنوعي  يوه براي سربه نيست شدن خياباني با ش

ارتجاعي بودن « است، نشان بدهم آه آارآرد شعار انترناسيوناليستي  بوده
ي تجاوز به ديگر آشورها  به عنوان پيش زمينه» تماميت ارضي آشورها

 ! چگونه بوده است؟
تر از اآتشافي، در           توضيح اين آه يكي از نويسندگان آمونيست جوانسال

را يك محور » تماميت ارضي آشور ايران«تاآيد بر » منشور«نقدي بر يك 



 
 

 
 

بدون اين آه بخواهم پاسخي به اين دوست . ارزيابي آرده است» ارتجاعي«
ناديده داده باشم، از متن اين آتاب و اين خاطرات، چگونگي و چرايي دعواي 

ي رويزيونيسم و تماميت ارضي و تجاوزهاي ساليان اين  چين و شوروي، مساله
شور را به آشورمان ايران، زير عنوان نچسب انترناسيوناليسم آمونيستي آ

 : دهم نشان مي
ي دموآرات آذربايجان   آتابش در رابطه با فرقه209         اآتشافي در برگ 

هاي طوالني جلسه به هم  باالخره پس از جر و بحث… «: نويسد مي
ربايجان را باقراف دبير ي دموآرات آذ ي فرقه تائيد گرديد آه اساسنامه…خورد

حزب آمونيست و رئيس جمهور آذربايجان شوروي تهيه آرده و مورد تائيد 
 …ي دموآرات آذربايجان سعي آردند  استالين قرار گرفت و رهبران فرقه

ي مرآزي حزب توده دستور داد  ي ايران جدا سازند و آميته آذربايجان را از بقيه
ي دموآرات آذربايجان  يجان به فرقهي اعضاي اين حزب در آذربا آه همه
ي مرآزي حزب توده با اين دستور  اي از اعضاي آميته در بدو امر عده. بپيوندند

مخالف بودند، و بعدا ] ي ايران دستور پيوستن به فرقه براي عملي آردن تجزيه[
تذآر دادند، دست از مخالفت برداشته شود، آن عده » دوستان شوروي«چون 

 .لفت برداشتندهم دست از مخا
تعمدا از قبل ] توده[ي مرآزي حزب  به هر حال روشن گرديد آه آميته         «

ي بسيار مهم آه ارتباط مستقيم با سياست استاليني توسعه  براي اين مساله
ي شوروي داشت، آمترين وقت را معين آرد تا آادرها فرصت نداشته  طلبانه

حكومت جدايي خواه آذربايجان و ي دموآرات و  باشند چگونگي تشكيل فرقه
 )همانجا(» …خطاهاي حزب توده در حمايت از آن را مورد بحث قرار دهند

در رابطه با » ي شوروي سياست استاليني توسعه طلبانه«          و اما همين 
  آشور پهناور و آمونيستي و يار غار شوروي در آغاز آار چگونه عمل آرده

 ! است؟
 : نويسد ر رابطه با اختالفات دو آشور چين و شوروي مي         اآتشافي د

 اختالفات بين خروشچف و مائوتسه دون بر سر 1960ي   در دهه…         «
خواست  يكي اين آه چين مي. اي آه دو موضوع بود، تشديد شد مسائل اساسي

اما موضوع دوم، اختالفات مرزي .  مخالف بود…بمب اتمي بسازد و خروشچف
در آنجا . ي رود مرزي به نام گويا اسوري بود بين شوروي و چين در يك منطقه

در . ي اقيانوس آرام رسيده بود روسيه در دوران تزاري با نيروي خود تا آرانه
 واحدهاي …آن دوران روسيه يك آشور قوي از لحاظ سازمان نظامي بود

ي آسيا هر قدر  مثال يك هنگ با پرچم روسيه در آن منطقهنظامي روسيه 
  …آوردند رفتند و پرچم روسيه را به اهتزار در مي توانستند جلو مي مي



 
 

 
 

قسمتي از خاك چين جزو ]  سال پيش از اين دعوا200[در آن دوران          «
از جمله قراردادهايي آه به چين تحميل شد ـ همانطور آه در آن . روسيه شد

ي آسيا هم  ها در آن منطقه مان روس و انگليس به ايران تحميل آردند ـ روسز
ي رود  در آن دوران يك قرارداد بين روسيه و چين در باره. آردند اين آار را مي

 شوروي آه ميراث روسيه در واقع به آن رسيد، …مرزي اسوري امضا شد
وض شده و شوروي دولت روسيه ع. دانست همان قراردادهاي قبلي را معتبر مي

ها دست به تشكيل   شوروي…به وجود آمده، ولي آن قراردادها اعتبار داشتند
ي مشاوره بين المللي احزاب آمونيست و آارگري زدند و اين گردهمآيي  جلسه

حزب . خواستند چين را محكوم آنند دادند و از اين راه مي را در مسكو تشكيل مي
ي عمومي حزبي خود را در  وي بود، جلسهتوده هم آه هميشه تابع نظريات شور
اي در طرفداري از شوروي و تقبيح چين  مسكو تشكيل داد و اسكندري قطعنامه

 )239 تا238صص  (…ارائه آرد] براي استرداد بخشي از خاآش[
يابد و مائو آه در پي بازگرداندن بخشي از خاك           اين درگيري ادامه مي
در اين بين ايرانياني . شود ها مي وي دماغ شورويچين به آشورش بود، مرتبا م

در بخش فارسي يا ترآي و آردي راديو ] ها اي توده[آه طرفدار شوروي هستند 
ي  سياست استاليني توسعه طلبانه«مسكو بر عليه چين و به طرفداري از 

از سوي ديگر ايرانياني هم آه در راديوي . بينند آلي برنامه تدارك مي» شوروي
ه همين تبليغات ـ اين بار براي منافع آشور چين ـ مشغولند، به پكن ب

» رويزيونيسم چيني«هاي اين دو ابر قدرت آمونيستي آه بعدها با اتهام  درگيري
هر دو آشور نيز احزاب آمونيست طرفدارشان . زنند شود، دامن مي معروف مي

 . آشانند ي مرزي به ميدان مي را سر همين مساله
ا مائو براي باز پس گرفتن اين بخش از آشورش، با فرستادن          بعده

شود و  به سوي اين رود مرزي، با آشور متجاوز درگير مي» امواج انساني«
ي انترناسيوناليستي، با »انسان دوستانه«شوروي سوسياليتي در يك اقدام 

 .آند ي ليزر چينيان را قتل عام مي اشعه
اي را به اين  اسكندري قطعنامه «60ي  دههي دوم           بعد در همان نيمه

در اين ] دبير آل آن زمان حزب توده[ اسكندري …ي عمومي حزب آورد جلسه
در چين :  او گفت…ي عمومي حزبي در مسكو آن قطعنامه را خواند جلسه

 )268ص(» …رويزيونيسم بروز آرده و بايد تقبيح شود
ي شوروي  ليني توسعه طلبانه          در راستاي حمايت از اين سياست استا

ها در شمال ايران مستقر شدند و با اين آه در آنجا حزب توده وجود  شوروي«
 بعد از مدت …ي دموآرات آذربايجان تشكيل دادند و داشت، يك حزب به نام فرقه

به همين جهت مردم آذربايجان و . آمي يك شبه دولت آن را هم به وجود آوردند



 
 

 
 

مخالف ” دموآراسي سوسياليستي“وده و جريان چپ و سراسر ايران با حزب ت
شدند، چون ديدند هدف از اين جريان سياسي اين است آه قسمتي از خاك ايران 

 )287ص (» …جدا گردد
نخست اين : توان گفت          در اين راستا به اين دوستان انترناسيوناليست مي

» اش  ني توسعه طلبانهسياست استالي«اي وجود ندارد آه براي  آه ديگر شوروي
دوم اين آه اين . اي وارد شود الزم باشد به اصل تماميت ارضي آشورها خدشه

و » ارتجاعي«ها را »تماميت ارضي آشور«اي است آه دفاع از  چگونه انديشه
» ي شوروي سياست استاليني توسعه طلبانه«آند و  ارزيابي مي» رويزيونيستي«

اي به ويژه در ايران ما، هميشه  هر منطقهدر . را البد مترقي و رو به پيش
اند آه از ضعف دولت مرآزي براي شورش و بلوا و تجزيه طلبي  اي بوده عده

علت مخالفت هيستريك تمامي اين احزاب انترناسيوناليستي . اند استفاده آرده
براي آناني آه از . ايراني هم با نظام پيشين حاآم بر ايران، همين بوده است

آنم آه شوروي و جريان بلشويكي حزب  هي آمي دارند، عرض ميتاريخ آگا
هاي نخسٍت پس از انقالب آمونيستي در  آمونيست شوروي از همان سال

اند و حزب توده و اعوان و انصارشان را  آشورشان، به خاك ايران چشم داشته
به ميدان » ي شوروي سياست استاليني توسعه طلبانه«هم براي تامين همين 

ها  ي همان آساني است آه خود سال اين دريافت، خوشبختانه تجربه. اند  هفرستاد
ها در دام فريب اين اتوپياي آمونيستي و انترناسيوناليستي، خانه و  و دهه

  …اند ها حتا جانشان را از دست داده خانمانشان را و خيلي
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