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درﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﻮتِ ﻣﻦ  /ھﯿﭻ ﻏﯿﺮ از ﺷﮑﻮ ِه ﺧﻠﻮت ﻧﯿﺴﺖ )ﻓﺮﻳﺪون اﻳﻞ ﺑﯿﮕﯽ(
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ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﻧﻤﺎی "ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮاﻧﯽ" http://tarikhirani.ir

ﺑﺪر ﺷﺎﮐﺮ اﻟﺴﯿﺎب ،ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ﻋﺮب :ﺗﻮدهایھﺎ ﻣﺼﺪق را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻮروی ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﺣﺴﺎن ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮاﻧﯽ :ﺑﺪر ﺷﺎﮐﺮ اﻟﺴﯿﺎب ) ،(۱۹۲۶-۱۹۶۴ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮاﻗﯽ و ﭘﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﻮ در ﺟﮭﺎن ﻋﺮب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از روﺷﻨﻔﮑﺮان
دور ٴه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در  ۱۹۵۹رﺳﻤﺎ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺟﺪا ﺷﺪ .او در ھﻤﯿﻦ
ﺳﺎل طﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻨﺖ ﺷﯿﻮﻋﯿﺎ« ]ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدم[ در روزﻧﺎﻣ ٴﻪ »اﻟﺤﺮﯾﻪ« ،ﮐﻪ در ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻋﻠﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد .در ﺷﻤﺎر ٴه دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ،اﻟﺴﯿﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ
ﺟﺪاﯾﯽاش از اﯾﻦ ﺣﺰب ،ﻣﺸﺎھﺪ ٴه رﻓﺘﺎر ﺣﺰب ﺗﻮده اﯾﺮان در وﻗﺎﯾﻊ  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺴﯿﺎب ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،در آن روزھﺎ در ﺗﮭﺮان ﺷﺎھﺪ ﺣﻮادث  ۲۸ﻣﺮداد و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺣﺰب ﺗﻮده در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ.
***
 ۱۶آﮔﻮﺳﺖ ۱۹۵۹
ﯾﮏ ﺣﺴﯽ دروﻧﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺟﺪا و ﺑﺎ آن دﺷﻤﻦ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
روﺷﻦ از ﻋﻠﻞ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮیام از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.

در ﯾﮏ روز زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ در  ،۱۹۵۲ﺗﻈﺎھﺮات ﮔﺴﺘﺮدهای ]در ﺑﻐﺪاد[ درﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘ ٴﻪ ﺑﺎب اﻟﺸﯿﺦ
]ﺑﻐﺪاد[ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات داﺷﺘﻢ .وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﻢ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار
ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم و در ھﯿﺎت ﯾﮏ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺑﺼﺮه و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ
ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪت
در ﮐﻮﯾﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺣﺪود ﺷﺼﺖ دﯾﻨﺎر ھﻤﺮاھﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ دﯾﺪم اوﺿﺎع ﻋﺮاق ھﻨﻮز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﻢ در
ﻋﺮاق ﺑﻤﺎﻧﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎزداﺷﺖ ھﻤﺮاھﻢ اﺳﺖ و ﮐﺎری ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ،ﺑﮭﺘﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ در ﺑﺨﺎرﺳﺖ ،از ﻋﺮاق ﺧﺎرج ﺷﻮم .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪای از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮده در اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
در اﯾﺮان ،در ﻣﺤﻤﺮه ،ﯾﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪش ﺧﺮﻣﺸﮭﺮ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣ ٴﻪ ﺣﺰب را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﯿﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪم .ﻣﻮﺳﯽ
ﭘﯿﻤﺎن ﯾﮏ ﻋﺮاﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣ ٴﻪ ﻋﺮاﻗﯽاش را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽاش ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎم اﺻﻠﯽاش ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺪ ﺑﻮد و ھﻢاﮐﻨﻮن واﺑﺴﺘ ٴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺳﻔﺎرت ﻋﺮاق در ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﯽ ﻧﺎﻣ ٴﻪ ﺣﺰب
را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒ ٴﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﮭﺮان ﺑﺮوم .در ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ
ﻣﺴﻮوﻻن ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و آنھﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺬرﻧﺎﻣ ٴﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﮭﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روزی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣ ٴﻪ »ﺷﮭﺒﺎز« ،ﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و دﮐﺘﺮ
ﻣﺼﺪق ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮطﺌﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ھﺸﺪار داد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻼن
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.
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﯾﺮان ھﻢ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎور ﮐﺮد و ﺗﻮطﺌﻪﭼﯿﻨﺎن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ روزﻧﺎﻣ ٴﻪ »ﺷﮭﺒﺎز« ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺼﺪق ﺑﺎزداﺷﺘﺸﺎن ﮐﺮد و ﺗﻮطﺌﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺷﺎه از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮد .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آن روز ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم در
ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات را ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻦ ھﻢ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮدم را ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻠﺘﯽ دوﺳﺖ و ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و
ﺳﺎﺑﻘﻪدار ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮوزﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوزی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ و ﺑﻪ طﻮر ﺧﺎص ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻮد .ﺗﻈﺎھﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻒ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎھﻨﮕﯽ ﺧﺎص ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺻﺤﻨﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادران
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺸﺎن در ﻋﺮاق ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ» :از دﺳﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﻦ  /ﺷﺎه ﻓﺮاری ﺷﺪه«؛ »ﭘﯿﺮوز ﺑﺎد ﻣﻠﺖ
 /ﺑﺮ ﺷﺎه ﻧﻨﮓ و ﻟﻌﻨﺖ«.
اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﻮطﺌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪه ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را روزﻧﺎﻣ ٴﻪ »ﺷﮭﺒﺎز« در ﺷﻤﺎر ٴه آن روز ﺻﺒﺢ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺗﻮطﺌﻪ دو
ﺑﺨﺶ داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﺶ اول آن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ﺑﺨﺶ دوم اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد و در روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دوم ﺗﻮطﺌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺪق ھﺸﺪار داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ آﻣﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش
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
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدش ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ دارش ﺧﻮاھﻨﺪ آوﯾﺨﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﺶ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺑﻌﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻓﺮاری ﻋﺮاﻗﯽ از ﺷﻤﯿﺮان ﺑﻪ ﺗﮭﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.
ﺷﻤﯿﺮان ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،روﺳﺘﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﯿﻼق ﺗﮭﺮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ۱۰
ﺷﺐ ﺑﻮد .در راه ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﺳﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﺮ از ﺳﺮﺑﺎز و ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن دﯾﮕﺮ ﭘﺮ از ﻣﺮداﻧﯽ درﺷﺖھﯿﮑﻞ

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﺷﮏ ﺑﻪ دﻟﻤﺎن راه ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦھﺎ ﺗﻮطﺌﻪﭼﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣ ٴﻪ
»ﺷﮭﺒﺎز« ﺣﺮﻓﺸﺎن را زد ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺼﺪق؟
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎدھﺎ و ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ﺗﻔﻨﮓ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ .ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و
ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﺎن ھﻢ از ﮐﺎﻣﯿﻮن ﭼﮭﺎرﻣﯽ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد ،ﯾﮑﯽ ﻟﮕﺪ ﻣﯽزد ،ﯾﮑﯽ
ﻣﻐﺎزهھﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪق اﻧﻘﻼب ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ! آن ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
روز ﭘﯿﺶ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﮭﺮان را ﺑﻪ ﻟﺮزه درآوردﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺰب ﺗﻮده ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮا ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ۶۰ـ ۵۰ﺳﺮﺑﺎز اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮدهایھﺎ ﮐﻪ ﺣﺮف
ﻣﯽزدم ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زاھﺪی را ﺗﺎ اﺑﺪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺐ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻟﮭﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ رﻓﯿﻖ ﺗﻮدهای ﺧﻨﺪﯾﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺟﺪی ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ رﻓﯿﻖ ﻋﺮب ،ﻣﺎ ﻟﺐ ﻣﺮز ﺷﻮروی ھﺴﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺐ ،ﻣﯽداﻧﻢ .ﺟﻮاب داد:
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺪرت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﻮروی ھﺰﯾﻨﻪ دارد.
ﺧﻮن در رگھﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎد ،ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ داد زدم» :اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﻧﻪ اھﻞ ﺷﻮروی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺘﺘﺎن دﻓﺎع ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻮروی .ﺷﻮروی ﺧﻮدش ﺑﻠﺪ اﺳﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ «.رﻓﯿﻖ ﺗﻮدهای ﺑﺎز ﺧﻨﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻟﺒﺨﻨﺪش
ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢھﺎی ﻓﯿﺮوزهایاش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
وظﯿﻔ ٴﻪ اول اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ اﺳﺖ .دﻓﺎع از ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ
و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﺪود ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻠﺢ و ﺣﻔﻆ آن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻮروی ﻗﻠﻌ ٴﻪ ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻠﺢ
و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
رﻓﯿﻖ ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ زاھﺪی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﮐﻮدﺗﺎ اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻨﻊ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎھﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ،ﺗﻮدهایھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪﮔﺎھﺸﺎن ،ﻣﺴﮑﻮ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آن ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺸﻮر و ﺣﺰب و
اﻋﻀﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾ ٴﻪ آن را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺑﻮد» :اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪرت را از زاھﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ،
ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ«.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،زاھﺪی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻋﻤﻼ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در راه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدر ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺲ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ آنھﺎ را ﻣﺰدور ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را
ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ «.اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدم؟ ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﻢ را دوﺳﺖ دارم ،ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎﯾﻢ را ،و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﺪ ،دوﺳﺖ ﮐﺸﺎورزم در ﯾﮏ روﺳﺘﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺼﺮه و ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺷﺮﯾﻒ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روی دﯾﮕﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،روی
ﺟﺎﻧﺒﺪاری و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ دوآﺗﺸﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻟﺪاری دادم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺷﺘﺒﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
و ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻋﺮاﻗﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮده راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﻋﺮاق
درﺑﺎر ٴه ﻣﻮﺿﻊ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺰب ﺗﻮده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ درﺳﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ راھﯽ ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ ھﺪف ھﻤ ٴﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﺮاق اداﻣﻪ دادم و ﺧﻮد را دﻟﺪاری ﻣﯽدادم ﮐﻪ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠﯽﺷﺎن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﻧﺦ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ زود اﻓﺘﺎد.

