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  ھا مصدق را قربانی منافع شوروی کردندایبدر شاکر السیاب، پدر شعر نو عرب: توده
  ترجمه: احسان موسوی خلخالی

در جھان عرب، مانند بسیاری از روشنفکران  ، شاعر عراقی و پدر شعر نو)۱۹۲۶-۱۹۶۴بدر شاکر السیاب ( :تاریخ ایرانی

رسما از حزب کمونیست عراق جدا شد. او در ھمین  ۱۹۵۹دورهٴ خویش مدتی عضو حزب کمونیست عراق بود تا اینکه در 

شد، ، که در بغداد منتشر می»الحریه«[کمونیست بودم] در روزنامهٴ » کنت شیوعیا«سال طی سلسله مقاالتی با عنوان 

دھد که یکی از علل اصلی خود از این حزب را بیان کرد. در شمارهٴ دوم این مقاالت، السیاب توضیح می علل جدایی

بوده است. السیاب، چنان که در این  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸اش از این حزب، مشاھدهٴ رفتار حزب توده ایران در وقایع جدایی

 .گیری حزب توده در این باره بوده استاد و موضعمرد ۲۸ھا در تھران شاھد حوادث خوانید، در آن روزمقاله می

*** 

 ۱۹۵۹آگوست  ۱۶

گوید که امروز تعریف کنم که چه شد از حزب کمونیست عراق جدا و با آن دشمن شدم تا تصویری یک حسی درونم می

 ام از کمونیسم برای خواننده شکل بگیرد.گیریروشن از علل کناره
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ای [در بغداد] درگرفت که در پی آن مرکز پلیس در منطقهٴ باب الشیخ ، تظاھرات گسترده۱۹۵۲در یک روز زمستانی در 

[بغداد] به آتش کشیده شد و من نقش مھمی در این تظاھرات داشتم. وقتی حکم بازداشتم صادر شد، فرار را بر قرار 

ه ایران رفتم. بعد از حدود دو ماه با یک کشتی نشین عرب به بصره و از آنجا با عبور از مرز بترجیح دادم و در ھیات یک بادیه

ھای عراقی به عراق بازگشتم. در این مدت بادبانی به کویت رفتم و چند ماه که گذشت ھمراه با گروھی از کمونیست

در کویت کار کرده بودم و حدود شصت دینار ھمراھم بود، اما دیدم اوضاع عراق ھنوز مناسب نیست و اگر بخواھم در 

توانم پیدا کنم. برای ھمین، بھتر دیدم که برای مانم ھمیشه نگرانی از بازداشت ھمراھم است و کاری ھم نمیعراق ب

گونه بود که حضور در کنفرانس جوانان احزاب کمونیست، اگر اشتباه نکنم در بخارست، از عراق خارج شوم. این

 ایران دریافت کردم.ای از حزب کمونیست عراق به حزب کمونیستی توده در نامهتوصیه

نامهٴ حزب را به موسی پیمان رساندم. موسی خوانندش خرمشھر، توصیهدر ایران، در محمره، یا آنچنان که ایرانیان می

اش یعنی ایران فرستاده اش را از او گرفته بودند و به سرزمین اصلیتبار بود که شناسنامهٴ عراقیپیمان یک عراقی ایرانی

اکنون وابستهٴ مطبوعاتی سفارت عراق در لبنان است. موسی نامهٴ حزب اش موسی اسد بود و ھمیشده بود و نام اصل

رتبهٴ حزب توده فرستاد و قرار شد که برای تماس با دفتر مرکزی حزب توده به تھران بروم. در تھران، با را به مقامات عالی

ردند و دو عکس رنگی خواستند تا بتوانند یک گذرنامهٴ ھا ھم به گرمی استقبال کمسووالن حزب توده تماس گرفتم و آن

 ایرانی برایم تھیه کنند.

کرد، در مطلبی به دولت ایران و دکتر ، که حزب توده به صورت علنی منتشر می»شھباز«چند روزی نگذشت که روزنامهٴ 

نوشته شده بود و نام عامالن  ای آمریکایی برای سرنگونی دولت ھشدار داد. این گزارش بسیار دقیقمصدق بابت توطئه

توطئه و چگونگی آن را با جزئیات آورده بود، در این حد که چه کسانی، در کدام ساعت و کدام روز سراغ دکتر مصدق 

 خواھند رفت و به او چه خواھند گفت و به مصدق توصیه کردند که این افراد را بازداشت کند.

بینی کرده بود اقدامات خود را پیش» شھباز«چینان چنان که روزنامهٴ د و توطئهوزیر ایران ھم این داستان را باور کرنخست

آغاز کردند، اما مصدق بازداشتشان کرد و توطئه شکست خورد و شاه از ایران فرار کرد. بعدازظھر آن روز، در کنار مردم در 

ن تظاھرات را حزب توده تدارک دیده بود. اند دو میلیون نفر در آن شرکت داشتند حاضر شدم. ایتظاھرات عظیمی که گفته

من ھم در این تظاھرات شرکت کردم و سرخوشی سرتاسر وجودم را گرفت، ملتی دوست و حزبی کمونیستی و 

دار پیروز شده بودند و پیروزیشان پیروزی جنبش ملی و به طور خاص جنبش کمونیستی در سرتاسر خاورمیانه سابقه

ھمان چیزی بود که برادران  دادند و صحنه دقیقا مانندد و با ضرباھنگی خاص شعار میزدنبود. تظاھرکنندگان کف می

پیروز باد ملت «؛ »از دست نیروی من / شاه فراری شده«دادند: ھا شعار میچیدند. ایرانیکمونیستشان در عراق می

 ».بر شاه ننگ و لعنت /

در شمارهٴ آن روز صبح خود پاسخ داد. توطئه دو » شھباز«روزنامهٴ  اما آیا واقعا توطئه نقش بر آب شده بود؟ این پرسش را

بخش داشت و قرار بود اگر بخش اول آن شکست خورد بخش دوم اجرایی شود و در روزنامه بابت این بخش دوم توطئه 

گزارش  به مصدق ھشدار داده شده بود و نام چند نفر آمده و توصیه شده بود که بازداشت شوند. کسانی که در این

نامشان آمده بود از نزدیکترین یاران مصدق بودند و او با خود فکر کرد که اگر این افراد را بازداشت کند فضا را برای حضور 

ھا به قدرت برسند به دارش خواھند آویخت. در حالی که اگر ھا در کنار خودش باز کرده است و اگر کمونیستکمونیست

گونه بود که در تختخوابش ماند تا ببیند کار دنیا به اندازند. اینسال او را به زندان می مرتجعان پیروز شوند حداکثر چند

 کشد.کجا می

گشتیم. ھای فراری عراقی از شمیران به تھران باز میآید، با گروھی از کمونیستیک یا دو روز بعد، چنان که یادم می

 ۱۰شود. ساعت حدود ی است که ییالق تھران شمرده میتر بگویم، روستای کوھستانی کوچکشمیران شھر یا، دقیق

ھیکل دیدیم. سه کامیون پر از سرباز و یک کامیون دیگر پر از مردانی درشتشب بود. در راه تحرکات مشکوکی می



مهٴ چینانی بودند که روزناھا توطئهدیدیم شک به دلمان راه یافت. اینشدند. از آنچه میداشتند کنار خیابان مستقر می

 حرفشان را زد یا سربازان مصدق؟» شھباز«

شدند و ھای تفنگ از خواب پریدیم. سربازانی را دیدم که از سه کامیون پیاده میھا و گلولهصبح روز بعد با صدای فریاد

زد، یکی زد، یکی لگد میشدند و به جان مردم افتادند، یکی کتک میچاقوکشان ھم از کامیون چھارمی پیاده می

اند. چه ملت عجیبی! آن صدھا ھزار نفری که چند زد. گفتند که مرتجعان علیه مصدق انقالب کردهھا را آتش میزهمغا

روز پیش در حمایت از مصدق به خیابان آمدند و تھران را به لرزه درآوردند کجا بودند؟ با مقامات حزب توده تماس گرفتم تا 

ھا که حرف ایکنند. با تودهاند ھیچ کاری نمیسرباز اجرا کرده ۵۰ـ۶۰کودتایی که اند و در برابر این ببینم چرا ساکت مانده

خندید  ایکنید؟ رفیق تودهتوانند زاھدی را تا ابد زیر پا له کنند. گفتم: خب، پس چرا لھش نمیزدم تأکید کردند که میمی

دانم. جواب داد: روی ھستیم. گفتم: خب، میو بعد از کمی سکوت با لحنی جدی گفت: ببین رفیق عرب، ما لب مرز شو

کند و چنین دخالتی ماند؟ معلوم است که نه، دخالت میکنی آمریکا ساکت میاگر ما قدرت را به دست بگیریم، فکر می

 برای شوروی ھزینه دارد.

مصالح ملتتان دفاع کنید اما شما ایرانی ھستید نه اھل شوروی، باید از «ھایم ایستاد، با عصبانیت داد زدم: خون در رگ

ای باز خندید، اما خیلی زود لبخندش رفیق توده» نه مصالح شوروی. شوروی خودش بلد است از مصالح خودش دفاع کند.

تو که کمونیست ھستی باید بدانی که «اش متمرکز شده بود گفت: ایھای فیروزهنقش باخت و با جدیتی که در چشم

ان در این شرایط حساس دفاع از صلح است. دفاع از صلح بر مصالح ملی مقدم است وظیفهٴ اول احزاب کمونیستی جھ

ماند و شوروی قلعهٴ نفوذناپذیر صلح ای جز قربانی کردن مصالح محدود ملی و قومی در مسیر صلح و حفظ آن نمیو چاره

ای خواھد داشت. ی چه فایدهو سوسیالیسم در جھان است. اگر به این قلعه آسیبی برسد، پیروزی بیست میلیون ایران

 »کنیم.دانیم چه میرفیق، ما می

ھا، به مدت پنج روز بود. اولین کاری که زاھدی پس از پیروزی کودتا انجام داد، منع ھر گونه مسافرت، حتی میان روستا

احوال کشور و حزب و گاھشان، مسکو، فرستادند و آن فرستاده اوضاع و ای به قبلهھا فرستادهایبعد از پنج روز، توده

توانید قدرت را از زاھدی بگیرید این کار را بکنید، اگر می«اعضای بلندپایهٴ آن را با ایشان در میان گذاشت. جواب این بود: 

 »ما حاضریم کمکتان کنیم.

عمال ناممکن بود. اما وقتی این فرستاده به ایران بازگشت، زاھدی دیگر قدرت را قبضه کرده بود و ھر گونه قیام و انقالبی 

 بدین ترتیب مصالح ملت ایران در راه مصالح مادر مھربان و بلکه صرفا به سبب نگرانی از مصالح آن قربانی شد.

گویند که اینان مصالح یک کشور بیگانه را خوانند و میھا را مزدور میھا آنپس اینکه مخالفان کمونیست«با خود گفتم: 

اما مگر من برای دفاع از مصالح یک کشور دیگر کمونیست شده » دھند، بیراه نیست.یبر مصالح ملت خودشان ترجیح م

کردم که کمونیسم ھایم را، و احساس میبودم؟ نه، من کمونیست شده بودم چون مردمم را دوست دارم، ھمسایه

دیک بصره و مشکالت بھترین و بلکه تنھا راه حل مشکالت مردم ماست، مشکالت حمد، دوست کشاورزم در یک روستا نز

ھا انسان شریف یا غیرشریف. اما حاال کمونیست روی دیگری از خود نشان داده بود، روی نخبگان و مشکالت میلیون

 جانبداری و سرسپردگی.

اشتباه فقط به حزب توده مربوط است  گیریگونه دلداری دادم که این موضعاما در مقام یک کمونیست دوآتشه خود را این

ھای عراق ھای عراقی از این موضع حزب توده راضی نیستند. وقتی به عراق برگشتم و با کمونیستو قطعا کمونیست

دربارهٴ موضع اشتباه حزب توده صحبت کردم، اعتراض کردند و گفتند این موضع درست بوده و برای حفظ صلح راھی جز 

 ھدف ھمهٴ احزاب کمونیستی در جھان است.این نیست. صلحی که 



دادم که رھبران حزب تغییر خواھند کرد با این ھمه به عضویت در حزب کمونیست عراق ادامه دادم و خود را دلداری می

شمرند. اما دیگر فقط یک گیرند و آن را بر ھر چیزی مقدم میشان را در نظر میو کسانی خواھند آمد که مصالح ملی

داد و کوچکترین اشتباھی کافی بود تا این نخ قطع شود. اتفاقی که بود که مرا به حزب کمونیست پیوند می نخ باریک

 خیلی زود افتاد.

 
 

 

 

 

 



 
 


