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محمد على ابطحى كه از آخوندهاى بامزه 
جمهورى اسالمى ايران است طى مصاحبه 
اى در تهران حرفهاى جالب و خنده دارى زده 
است از جمله اينكه حاضر است براى سياوش 
اينكه  ايران كنسرت بگذارد و  قميشى در 
كروبى از خاتمى شجاع تر است و اينكه مانده 
است بين زمين و هوا كه هاشمى رفسنجانى 

بيشتر قدرت را دوست دارد يا ثروت را!! 
بخش بامزه اين مصاحبه لباس شخصى 
پوشيدن ابطحى است و اينكه آيا شلوارك بپا 
كرده و تى شرت و جين پوشيده است يا خير 
و از قرار معلوم در گوشه اى از اين جهان زيبا 
كه آقا محمد على ابطحى مشغول آب تنى در 

دريا!! بوده است فيلم او را گرفته اند! ... 
خالصه من حدود 37 سال پيش كه هنوز 
سيزده سال بيشتر نداشتم اين آخوند بامزه را 
كشف كرده بودم كه در دوران محمدرضاشاه 
با او خاطرات بسيار شيرينى داشته ام و براى 
نخستين بار كه او لباس آخوندى را از تن 
بدر آورد و كت پوشيد هنگامى بود كه مى 
خواستيم با هم به سينما برويم!! و من كت تازه 
و جديدى را كه براى عيد نوروز خريده بودم 
به او قرض دادم! از هفته بعد او آنقدر از فيلم 
و سينما خوشش آمد كه در مسجد پدرش در 
ميدان صاحب الزمان سينما راه انداختيم و با 
پروژكتور كوچكى، روزهاى جمعه فيلم نشان 

ميداديم! 
كه  شد  شايع  امسال  سيزده  با  همزمان 
ابطحى مى خواهد فيلمى بسازد بنام تغار 
شكسته كه اين خبر در اخبار رسمى راديو و 
تلويزيون ايران نيز پخش شد اما بعداً معلوم 

شد كه دروغ 13 بوده است!! 
اما از اين آخوند بامزه كه بگذريم جريان 
سياسى جهان است و افشاى معامالت نفتى 

ايران با اسرائيل!! 
سوئيس كه حافظ منافع امريكا در ايران 
است قراردادهاى تازه اى با مالهاى تهران 
امضا كرده است كه مورد اعتراض آمريكا و 
اسرائيل قرار گرفته است، سوئيس نيز فاش 
كرده است كه اگر معامله با مالها بد است چرا 

اسرائيل از ايران نفت مى خرد!؟ 
تكذيب از هر سو شروع شد اما رسانه هاى 
اسرائيل براى بى اعتبار كردن قداست باطل 
نظام ماليان اين خبر را منتشر كردند و يك 
بار ديگر جهانيان پى بردند كه نظام حاكم بر 
ايران بدور از سياست جهانى پترو دالر نيست 
و شعارهايش بازيهاى عوامفريبانه اى بيش 

نيست... 
نكته جالب ديگر هفته گذشته ورود پرجنجال 
حاج محمود احمدى نژاد به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام بود!! 
وى دقايق بسيارى را بعنوان اعتراض در 
راهرو ايستاد تا عكس سيد على خامنه اى را 
باالى سر هاشمى رفسنجانى نصب كنند تا او 
وارد شود و در نهايت هنگامى كه رفسنجانى 
دستور  با  رابطه  در  را  خودش  سخنرانى 
ساالنه سيد على خامنه اى با عنوان نوآورى 
و شكوفائى آغاز كرده بود، احمدى نژاد وارد 
سالن شد و هاشمى پس از پراندن چند متلك 
وى را در كنار خودش جا داد ولى احمدى نژاد 
نتوانست عكس رهبرش را باالى سر خودش 

و هاشمى و حداد عادل جا دهد!! 
www.awesta.com

سياوش اوستا

با مزه ترين 
آخوند مالهاى 

ايران!

على محمد اربابى
چاپ يادداشت هاى حميد زرگرى افسر 
ماجراهاى  شامل  كه  ايران  ارتش  سابق 
عهد جوانى عضويت اش در سازمان نظامى 
حزب توده و محكوميت او و دوران زندان و 
سفرهايش بود و تا حدى هم با ماجراهاى 
زندگى من مشابهت دارد، مرا نيز بر آن داشت 
كه بخش هائى از يادداشت هاى خودم را از 
روزهايى كه در سازمان جوانان حزب توده 
فعال بودم و مشاركت بعدى ام در سازمان 
نظامى و باالخره گرفتارى هاى دوران زندان 

را جدا كرده و به تدريج به چاپ رسانم. 
عقيده ام اين است كه چاپ سرگذشت 
مردان مشهور و يا افراد برجسته و شاخص 
و  ضرورى  بسيار  مسلماً  (كه  ملت  يك 
سودمند است) تنها شامل بيان بخش خاصى 
از وضع و موقعيت يك جامعه، آن هم از يك 
اليه منتخب و يا يك قشر معين اجتماع مى 

گردد. 
در حالى كه شرح حال افراد عادى و آگاهى 
از حوادث داستان و روند زندگى مردان و زنان 
معمولى تكه هاى پراكنده اى از يك قواره 
اجتماع است كه وقتى كنار هم قرار گيرد مى 
تواند بهتر، گوياتر و بى طرفانه تر و بخصوص 
با آزادى بيشتر وضع و روال يك دوره از تاريخ 

كشور و يا قومى را بيان كند. 
كه  زرگرى-  حميد  مهندس  خاطرات 
متاسفانه در زمان فعاليت هايش براى حزب 
توده با او از نزديك آشنايى نداشتم از چند 
جهت براى من جالب بود. مهمتر از همه 
اينكه من درست راه ديگرى را غير از سفر 
به اروپاى شرقى انتخاب كردم چون در رده 
هاى پايين سازمان افسرى قرار داشتم و 
حميد زرگرى در رده هاى باال و جزو افراد 
از جان گذشته اى بود كه اگر به دام مى افتاد 
در همان اوايل اعدام ميشد. بعد او باالخره 
پس از سالها آوارگى به ايران بازگشت و با 
آن همه تخصص و دانش زندگى در رژيم 
آخوندى را هم تجربه كرد. من خيلى سريع 
و زود بعد از انقالب از ايران خارج شدم و 
متوجه شدم كه نه تنها اين امامزاده معجزى 
نخواهد كرد بلكه، سر متوليان و سردمداران 
و سرايداران خود را هم زير آب خواهد كرد. 
و با تاسف اكنون شاهد بزرگترين ضايعه ملى 
و انسانى در ايران هستيم كه چند ميليون 
ايرانى متخصص و تحصيل كرده مثل حميد 
زرگرى و دوستانش، اين قربانيان باور در 
جهان پخش شده و بناچار تحصيل و تجربه 
خود را در اختيار كشورهاى ديگر قرار داده 

اند. 
او و هزاران هزار ايرانى ديگر كه در سراسر 
دنيا پراكنده شده اند قربانيان فشارهاى غير 
الزم و محدوديت هاى بى نتيجه گذشته و 

تعصب و نادانى رژيم مذهبى اين زمان شده 
اند. 

دوران دبيرستان افكار سياسى و 
روياهاى جوانى

پدر من در سال 1321 زمانى كه من يازده 
سال بيشتر نداشتم در شهر سبزوار فوت كرد. 
او كه ارباب و بزرگترين مالك شهر بود در 
سالهاى آخر عمر بيمار بود، همه مى گفتند 
در اثر نبودن امكانات معالجه از جهان رفته 
اما در همان وقت هم بعضى عقيده داشتند 
اعتياد شديد او به ترياك كه در زمين هاى 
وسيع خودش كشت ميشد او را از پا در آورده 

است. 
ديگر  مادر من دو همسر  از  قبل  ارباب 
داشته كه يكى از آنها در آن زمان در قيد 
حيات اما در شهرى ديگر زندگى مى كرد. 
اختالفات فرزندان ارشد ارباب بخاطر ارث، 
اموال و امالك و مناقشات خانوادگى زود 
وضع زندگى ما را در هم ريخت و من را 
نوع سرخوردگى  بسوى يك  مدتى  براى 

اجتماعى كشاند. 
بخصوص برادر نا تنى من كه ارشد همه 
فرزندان بود و به علت اختالف با پدرش 
سبزوار را ترك كرده و در تبريز در خدمت 
با  ارباب  مرگ  از  پس  بود.  دارايى  وزارت 
زن و فرزندانش فورى به سبزوار بازگشت 
ولى او هم چهل روز پس از فوت پدرش 
در اثر عارضه سرماخوردگى (به قول پزشك 
معالجش نوعى آنفلوانزا) به پدرش پيوست و 
بدين ترتيب گرفتارى هاى ما بيشتر، وضع ما 

پيچيده تر و آينده مان مبهم تر گرديد. 
دوره اول دبيرستان را در مشهد گذرانده ام 
و بعد در تهران در دبيرستان رازى كه نزديك 
ميدان شاپور و درسهايش همه به فرانسه بود 

نام نويسى كرده و به تحصيل ادامه دادم. 
من در دوره دبيرستان مدام در جستجوى 
حقيقت و كشف حقايق زندگى بخصوص 
مسايل مذهبى و عقايد سياسى بودم. در اين 
زمان جالب ترين و فريبنده ترين راه، راه توده 
ها بودو گرايش به چپ و مخالفت با سيستم 
حكومت شاهى، حزب توده به جوانان فرصت 
مى داد كه خواست ها و آرزوهاى انقالبى خود 
را ارائه دهند. من براى روزنامه ارگان سازمان 
جوانان چند مقاله نوشتم و از وضع تحصيل 
و محدوديت هاى موجود انتقادكردم. وقتى 
مطالب من در روزنامه چاپ مى شد از شادى 

دنيا را سير مى كردم. 
زمانى اين شادى به اوج رسيد كه من در 
تعطيالت تابستان به سبزوار و مشهد سفر 
كردم. در آن زمان آقاى ساعد مراغه اى 
نخست وزير بود و گويا گفته بود كه دانش 
آموزان نبايد در سياست دخالت كنند. من 
در مقاله اى كه تحت عنوان (جواب من به 
نخست وزير!) نوشتم و در روزنامه سازمان 
جوانان چاپ شد مطالبى در رد اين دستور 

نوشتم. 
در سبزوار روز جمعه عصر در گردهم آيى و 
باصطالح ميتينگ حزبى كه در خيابان پهلوى 
ترتيب يافته بود من هم روى بام ساختمان 
يك طبقه كنار مسئولين حزبى شهر سبزوار 
(ابوالفضل فرهى- اردشير سركسيان- غنى 
ساغرى زاده- و خاورى و... و...) 
ايستاده بودم. در آن تاريخ آقاى 
خاورى يك معلم ساده بود كه 
تازه از دانشسراى مقدماتى مشهد 
با دو نفر ديگر بنام هاى (درهمى 
و نوغانى) فارغ التحصيل شده 
و براى تدريس به سبزوار آمده 
بود. او كه بعد به دبيركلى حزب 
رسيد مردى با چهره تيره و آفتاب 
خورده بود كه خيلى خوب و با 
حرارت صحبت مى كرد. وقتى او 
من را براى سخنرانى دعوت كرد 
و جمعيت كه از صد نفر متجاوز 
نبود در خيابان جلو ساختمان جمع 
شده بودند برايم كف زدند، انگار 
دنيا را به من هديه داده اند مقاله 
خودم را از روى روزنامه خواندم... 

جواب من به نخست وزير...! 

زمانى كه از كوچه هاى خاكى و كج و 
معوج شهر به طرف خانه خودمان در كوچه 
صفاييه مى رفتم، هنوز طنين كف زدن مردم 
در گوشم بود كه زنى كه صورتش را با چادر 
پوشانده بود جلوى مرا گرفت و با فشار به 
گوشه اى هل داده با صدايى كه از خشم 

مى لرزيد گفت: 
تو پسر ارباب هستى؟ پسر اشرف سادات؟ 
تنه ات زير ِگل بره كه ديگه از اين مزخرفات 
سرهم نكنى «ترا چه به اين غلط كردن ها» 
بعد هم با مشت گره شده زير چادر دو ضربه 
محكم به فك و چانه ام زد و راهش را گرفت 
و رفت. همان طور كه مى رفت صدايش به 
گوشم مى رسيد. «چه ُگه خوردن ها... دو روز 
كه ميرن تهرون نون خوردن سر سفره بابا و 

ننه را فراموش مى كنن!...»
اما چه كسى به اين حرف ها توجه داشت. 
من همين مقاله را دركلوپ حزب در مشهد 
در برابر بيش از 500 نفر خواندم و مغرور و 

شادمان به تهران بازگشتم. 
زمانى كه به فكر ادامه تحصيل افتادم و 
دريافتم كه بايد راهى براى زندگى انتخاب 

كنم مشكالت يك يك ظاهر گرديد. 
مى  و  بودم  بريده  تقريباً  خانواده  با  من 
بايست خودم زندگى ام را اداره كنم. عصرها 
به توصيه يك همشهرى (آقاى على رضايى) 
در سينماى ميامى- خيابان شاپور- كه مالك 
آن برادر ايشان بود به عنوان كنترل چى 
بليط، كارى به من داده شد. من عصرها سر 
ساعت 4 بعد از ظهر خودم را با عجله به 
سينما مى رساندم و تا ساعت 8 جلو در سينما 
بليط كنترل مى كردم و شبى دو تومان مزد 

مى گرفتم. 
اميد من اين بود كه در كنكور پزشكى 
شركت كنم و بعد به دانشكده افسرى بروم و 
با خرج ارتش پزشك شوم. با همين هدف در 

كنكور شركت كردم. 
به  من  كه  كنم  اعتراف  بايد  اينجا  در 
جاى درس خواندن دنبال مسايل سياسى- 
محافل  به  رفتن  بخصوص  و  اجتماعى 
مذهبى و عقيدتى بودم ولى در يادگيرى 
بخصوص مسايل تاريخى بطور كلى مطالب 
حفظ كردنى استعداد كافى داشتم. و همين 

موضوع مرا در موفقيت درسى يارى مى داد. 
اميد من هم در موفقيت در كنكور همين 
قدرت در محفوظات و دانستن زبان فرانسه 
بود. اما متاسفانه اين كافى نبود و من كه 
پس از كنكور فكر مى كردم قبول مى شوم، 
نمره كافى نياوردم. (در اين سالها دانشگاه 
فقط 100 نفر براى رشته پزشكى 60 نفر 
براى داروسازى و 40 نفر براى دندانپزشكى 

انتخاب مى كرد). 
اطمينان  خودم  موفقيت  به  آنقدر  من 
داشتم كه قبل از اعالم نتايج رفتم و فورى 
در دانشكده افسرى نام نويسى كردم. مى 
ترسيدم قبل از من كسان ديگر بروند و جايى 
براى من نماند. بهر صورت من كه هيچ 
مشاورى نداشتم قبل از اعالم نتيجه كنكور 
در رشته پزشكى دانشكده افسرى نام نوشتم 
و لباس سربازى پوشيده مدتى سرگردان بين 
دانشگاه و دانشكده افسرى در رفت و آمد 

بودم تا اينكه نتايج اعالم و معلوم شد كه 
من جزو 40 نفر قبول شده در دندان پزشكى 
هستم با اين دل خوشى كه اگر 4 نفر در 
رشته دارو سازى نام ننويسند من مى توانم 

جاى آنها باشم. 
من از مسائل علمى و بخصوص رياضى- 
شيمى و فيزيك چيزى نمى دانستم و اصوًال 
را  پزشكى  آمد.  نمى  اين علوم خوشم  از 
هم فقط براى اسم آن و يا احتماالً مسايل 
روانشناسى و درون گرايى علمى اش مى 

پسنديدم. 
چاره اى نبود من مدت 9 ماه (4 ماه در 
كالسهاى مقدماتى علوم مربوط به دندان 
پزشكى، و 5 ماه هم در كالسهاى دروس 
داروسازى) بى نتيجه وقت گذراندم و بعد 
مايوسانه به فكر افتادم كه از ارتش بيرون 
بيايم. در همين مسير و براى تحقق همين 
منظور داوطلبانه در كنكور ششم ادبى شركت 
كردم و قبولى گرفتم. فكرم اين بود كه در 
دانشكده حقوق براى ارتش بجاى دانشكده 

پزشكى ادامه تحصيل بدهم. 
وقتى به دنبال اين هدف به ركن سوم 
دانشكده مراجعه كردم فهميدم اول از همه 
من بايد صبر كنم تا در كنكور دانشكده 
حقوق شركت و موفق شوم و در اين رسته 
و كادر دانشكده مثل سايرين خدمت كنم و 
اگر بخواهم از ارتش خارج شوم بايد مخارج 
9 ماه خورد و خواب در دانشكده افسرى را 
كه مبلغى بيش از 2600 تومان بود بپردازم. 
بنا بر اين دو راه بيشتر وجود نداشت 1- رفتن 
به رسته عمومى و افسر ارتش شدن تا پايان 
عمر 2- ادامه تحصيل در همان دانشكده 
داروسازى و باز هم ماندن در ارتش به عنوان 

دكتر داروساز. 
براى من هيچكدام راه حل مطلوب نبود 
اما در انتخاب راه اول اميدى براى فرار و يا 
يافتن يك راه خروج از ارتش وجود داشت. 
اين بود كه لباسها و چمدانم را بستم و به 
گروهان كادر آكتيو منقل شدم بدون آنكه در 
اين مدت نزديك به يك سال هيچ تعليمات 

نظامى ديده باشم. 
وصله اى ناجور براى ارتش

از همان روز اول فهميدم كه من براى 
ارتش وصله اى ناجور هستم و نمى توانم هر 
قدر هم متحمل باشم با شرايط دشوار محيط 
خودم را هماهنگ سازم. قبل از هر چيز معتقد 
بودم كه من به عنوان يك انسان حق دارم 
هر عقيده و مرامى دارم داشته باشم و تا آنجا 
كه به حقوق و حدود آزادى ديگران تجاوز 
نكنم در هر لباسى كه باشم محق هستم كه 
آزادانه فكر كنم و عقايدم را آزادانه بديگران 

بگويم.
ادامه دارد

قربانيان باور
عضويت در سازمان نظامى حزب توده
سفر به آمريكا و دو سال و نيم زندان

برادر نا تنى ما بنام (محمد على) در سفر اولش قبل از رفتن از سبزوار با من- برادر و خواهر 
كوچك تر من و دو فرزند خواهر ناتنى ام اين عكس را يادگارى گرفته با خودش به تبريز برده 
بود. در اين عكس من اولين نفر از طرف چپ و برادر بزرگتر من با لباس پيش آهنگى پشت 

سر من است. مردى كه پشت سر ايستاده خدمتكار خانه است. 

روز پايان تحصيل در دبيرستان با آقاى 
مظفرى ناظم و چند نفر از دانش آموزان

اين عكس در يك روز جمعه بعد از ميتينگ حزبى در 
سبزوار گرفته شده، در اين عكس ابوالفضل فرهى رهبر 
حزب در سبزوار همراه اعضاى كميته رهبرى (خاچاطوريان- 

ساغريزاده- رونامى- مرادى و بزرگى و ...) ديده ميشوند
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