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 اشرف دھقانی

  ٢٠١٧ اکتوبر ١١
  

  مرگ ابراھيم يزدیۀدر حاشي
د که خمينی بر امروز ديگر آنقدر اسناد و مدارک در دست است تا سازشکارترين افراد ھم به اين واقعيت اعتراف کنن

تحت " رھبر"اساس يک نقشه امپرياليستی از شھر نجف در عراق به فرانسه برده شد تا برای ايفای نقش به اصطالح 

تعليم قرار گيرد؛ و پس از آن که افکار عمومی نيز از طريق رسانه ھای امپرياليستی آماده شد وی به عنوان جانشين شاه 

ًروژه ای بود که رسما در کنفرانس گوادلوپ مورد تأئيد چھار قدرت امپرياليستی قرار اين ھمان پ. به ايران فرستاده شود

 و سرکوب ١٣۵٧ی در سال ئامپرياليستھا تنھا موقعی به رفتن شاه رضايت دادند که با اوج گيری جنبش توده . گرفت

 ]سنبله[ شھريور١٧در ) ژالهميدان (خونين تظاھرات توده ھای تحت ستم ايران در يکی از مناطق پائين شھر تھران 

، معلوم شد که موقعيت انقالبی در ايران به وجود آمده و جنبش انقالبی توده ھا ديگر مھار شدنی نيست؛ و لذا آنھا ١٣۵٧

  .جوی يک آلترناتيو مناسب بر آمده و خمينی را برای ايفای اين نقش در نظر  گرفتند و در جست

. و سه تن در کنار او حضور يافتند که حکم نقش مشاور و مترجم را بازی کردند لوشات-  نوفلۀبا ورود خمينی به دھکد

اين سه تن بعد از سقوط رژيم شاه و روی کار آمدن جمھوری اسالمی در نزد انسانھای آگاه و مبارز ايران به عنوان 

عبارت ). صادق(زاده و قطب ) ابراھيم(، يزدی )ابوالحسن(معروف شدند که عبارت بودند از بنی صدر " مثلث بيق"

و چند تن از ) ١( آھنگر که توسط زنده ياد منوچھر محجوبی ۀ روشنگران- فکاھیۀاولين بار در نشري" مثلث بيق"

در ميان اين سه تن، ابراھيم يزدی . يارانش منتشر می شد از ترکيب حروف اول اسم فاميل آن سه نفر ساخته شده بود

 پس از ١٣۵٧در ھمان سال ) ٢.( ايفاء می کردامريکابق خواست امپرياليسم  خمينی مطاستراتيژینقش اصلی را در 

سقوط رژيم شاه که دست سانسور ھنوز به روزنامه ھا نرسيده بود اطالعاتی در مورد ابراھيم يزدی در اختيار مردم 

 منتقل کنندگان اصلی در واقع او يکی از.  سيا می باشدمأمور" دکتر يزدی"قرار می گرفت که دال بر اين بود که وی، 

" امام"و " رھبر"تصميمات کنفرانس گوادلوپ به خمينی و کسی بود که وظيفه داشت آن مردک روحانی که به وی لقب 

 در رابطه با انقالب مردم ايران مطلع نموده امريکاعطا کردند را از چگونگی اجرای خواست دست اندر کاران امنيتی 

بورژوازی  امپرياليستی عليه مردم انقالبی ايران از طريق  د تا توطئه و دسيسه ھایو او را در آن چھارچوب تعليم دھ

بی شک اگر روزی تمام اسناد چگونگی روی کار آمدن خمينی منتشر شود جزئيات بيشتری از . وی به پيش رود

در . شکار خواھد شد با خمينی آامريکايت ابراھيم يزدی و نقش وی به عنوان يکی از رابطين نھادھای امنيتی مأمور

به رتق وفتق امور از " مثلث بيق"ھرحال در تمام مدتی که خمينی در فرانسه بود ابراھيم يزدی در کنار دو ضلع ديگر 
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 که گاه نيز معلوم می شد -  سخنان او با مطبوعات ۀجمله آموزش خمينی برای انجام مصاحبه و سخنرانی و ترجم

  .    مشغول بود-ده و تحويل گزارشگران می دھدمطالبی را خود قاطی حرفھای خمينی کر

 مبارزات توده ھا نه فقط در روسيه بلکه کشورھای ديگر را به صورت ۀ لنين آموزگار کبير پرولتاريا که تجربۀبه گفت

احکامی جمع بندی شده که تاريخ صحت آنھا را اثبات نموده بيان کرده است، يکی از ابزارھای مھم  بورژوازی عليه 

 رخ داد نيز آن بود که ۵۶-۵٧آنچه در جريان انقالب مردم ما در سالھای .  ھا توسل به فريب و توطئه می باشدتوده

بورژوازی وابسته به امپرياليسم ايران و خود امپرياليستھا عالوه بر مبادرت به سرکوب و انواع دغلکاريھا در قالب 

 خمينی دست به يک مکاری بزرگ زده و يکی از رژيم شاه، ھنگامی که سقوط اين رژيم مسجل گشت از طريق

در ھمين جا می توان ديد که درست برای . فريبکارانه ترين تاکتيک ھا را عليه مردم و انقالب آنھا به کار بردند

الپوشانی اين واقعيت است که رسانه ھای دست راستی ھمواره کوشيده اند ھر آنچه را که مخالف نظر و منافع خود می 

  . را غير معتبر جلوه دھند١٣۵٧ناميده و افشای ھر حقيقتی مربوط به انقالب سال " ئوری توطئهت"بينند 

 امپرياليستھا و به خصوص امپرياليسم ۀ تحت سلطً به اين امر آگاه بودند که ايران کامالً شاه مردم ما کامالۀدر دور

جريان انقالب، خواست ھای دموکراتيک توده ھا با از اين رو در .  قرار دارد و شاه نوکری بيش برای آنھا نيستامريکا

در ) يا به واقع قطع قطعی ھر گونه نفوذ امپرياليستھا از ايران(بزرگترين خواست ضد امپرياليستی شان يعنی استقالل 

درست با تکيه بر اين . ھم آميخته و اين امر به انقالب مردم ايران خصلت دموکراتيک و ضد امپرياليستی داده بود

 خمينی و دار و دسته اش ماسک ضد امپرياليستی زده ۀاقعيت، امپرياليستھا به خاطر فريب توده ھا سعی کردند بر چھرو

" دکتر يزدی"در اين رابطه . و او را فردی دموکرات، طرفدار رفاه مردم و معتقد به آزادی ھای دموکراتيک نشان دھند

ب و دروغ بود را در دھان خمينی بگذارد تا وی با زبان خود از راه وظيفه داشت آنچه به صالح دشمنان مردم بود و فري

يزدی سخنرانی ھا و مصاحبه ھای خمينی را بر اساس اين دغلکاری ھا تنظيم می . دور آنھا را به مردم ايران اعالم کند

بيھوده نبود . دھدکرد و به خمينی می آموخت که چگونه خود را فردی ضد امپرياليست و حامی توده ھای تھيدست نشان 

 لوشاتو در شرايطی که سينه ھای زنان و مردان -که اين آخوند پليد تکيه داده بر درخت سيب محل اقامتش در نوفل

 تأمين رفاه برای ۀاو وعد.  مبارزه آماج گلوله ھای رژيم شاه قرار داشت، وعده ھای دلفريبی می دادۀانقالبی در صحن

ه ھا سخنان او را مبنی بر مجانی شدن آب و برق و اين که ھمگان صاحب خانه اکثريت مردم را می داد و روزنام

خمينی وعده می داد که با افتادن قدرت به دست جمھوری اسالمی، در ايران آزادی و . خواھند شد، منعکس می کردند

 ۀ او حتی با توجه به تجرب.دموکراسی به وجود خواھد آمد تا آنجا که کمونيستھا ھم در ابراز عقايدشان آزاد خواھند بود

تلخ طبقات پائين جامعه از آخوندھا و آگاھی و شناخت بسياری از روشنفکران مبارز ايران از اين انگل ھای اجتماعی، 

را در يک رديف قرار می دھند به مردم اطمينان می داد که " آخوند و فاحشه" با اعتراف به اين که خيلی ھا در ايران 

ياسی دخيل نخواھند بود و خودش ھم وقتی به ايران بيايد به شھر قم رفته و در سياست دخالت آخوند ھا در قدرت س

من طلبه می خواھم به قم بروم و روشنفکران متعھد به اسالم و آگاه به امور : " عين سخن او چنين است. نخواھد کرد

 ھمه می دانند که آن وعده ھا دروغ بوده و امروز ديگر". ھستند که با اراده و رأی مردم حکومت را اداره خواھند کرد

 برای فريب مردم مطرح می شدند و به واقع در خدمت توطئه ای قرار داشتند که بورژوازی امپرياليستی عليه ًصرفا

  .مردم تحت ستم ايران تدارک می ديد

 که امريکا، دادستان پيشين  به ديدار خمينی می رفتند از جمله رمزی کالرکً در اين دوره افراد سرشناس مختلفی علنا

وقت از محتوای  روشن است که مردم ايران ھيچ.  به خمينی بودامريکاحامل پيامی از جيمی کارتر، رئيس جمھور وقت 

وقت نگفت که  آن پيام مطلع نشدند و يزدی نيز که تنھا فردی بود که در آن مالقات به عنوان مترجم حضور داشت، ھيچ
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اما واقعيت اين است که چنين مالقات ھائی با مقامات .  و در آن مالقات چه مسايلی مطرح شدپيام جيمی کارتر چه بود

 و اطمينان خاطر ھائی که آنھا به خمينی می دادند باعث می شد که وی با قاطعيت از لزوم سقوط امريکا دولت ۀبرجست

 خمينی در شرايطی که محافلی از .سخن گويد" مستضعفين"رژيم شاه و روی کار آمدن يک حکومت اسالمی طرفدار 

از سقوط ) شاه سلطنت کند، نه حکومت(اتی در دستگاه حکومتی تغييربورژوازی در ايران سعی می کردند با ايجاد 

در پشت سر خود، از فرانسه با قاطعيت فرياد بر ) امپرياليستھا(رژيم شاه جلوگيری کنند درست با ديدن دست اربابان 

  . ، عبارتی که حرف دل انبوه مردم انقالبی ايران بود" برودشاه بايد"می آورد که 

يت پيشبرد آن توسط خمينی را داشت و ھدفش فريب توده ھا و مقابله با انقالب مردم ما مأمور" دکتر يزدی"خطی که 

برای  امريکاژيست ھای امپرياليسم يژيکی قرار داشت که توسط برژينسکی، يکی از ستراتيبود، در راستای خط سترات

نتايج عملی . شناخته شد" کمر بند سبز"ً خاورميانه تدارک ديده شده بود، خطی که بعدا تحت عنوان سياست ۀکل منطق

 اسالم به شکست کشاندن انقالب ضد امپرياليستی و دموکراتيک مردم ايران بود ۀنه فقط با حرب" کمر بند سبز"سياست 

ای مرتجع اسالمی در افغانستان و به راه انداختن جنگ در آنجا و بلکه در ضديت با شوروی سابق مسلح کردن نيروھ

به ھمينجا " کمر بند سبز"اما سياست . ًدخيل کردن نيروھای مسلح ايران ظاھرا تحت فرمان خمينی در اين جنگ بود

در " میصدور انقالب اسال"ًموفقيت نقش شديدا ارتجاعی که جمھوری اسالمی چه در ايران و چه با سياست . ختم نشد

.  قرار دادامريکاکشورھای ھمسايه به ايفای آن مشغول شد، چشم انداز گسترش اين سياست را در مقابل امپرياليسم 

 عليه مردم کل ء و شرکاامريکاسياستی که نتايج عملی آن تا به امروز در قالب شرارت ھا و قساوت ھائی که امپرياليسم 

  .ين آنھا را مردم در ھيبت داعش شاھدند، تداوم يافته است خاورميانه سازمان داده اند و آخرۀمنطق

 که به امريکاکدام ضد امپرياليست و ضد امپرياليسم  واقعيت نشان داد که نه خمينی و نه ياران مزدور دور و برش ھيچ

ن اوايل کسب  پس از برچيده شدن بساط سلطنت در ايران، در ھماًاين امر اتفاقا. خصوص عليه آن شعار می دادند نبودند

در آن مقطع، توده ھای آگاھی که . قدرت سياسی توسط خمينی و دار و دسته اش، برای مردم ھشيار آشکار گشت

 ۀ الھام بخش مبارزاتشان بود به مثاب۵٠ ۀصداقت، شجاعت و فداکاری ھای چريکھای فدائی خلق در سالھای اول دھ

زشکاران و اپورتونيستھای النه کرده در رأس سازمان چريکھای بدون ارتباط با سا(ھواداران آن کمونيست ھای فدائی 

ش با نگرانی تمام  ، خمينی و مقربينامريکااما مدعيان دشمنی با .  در تھران حمله کردندامريکابه سفارت ) فدائی خلق

فتد  مردم بي ارتجاع به دست توده ھای اسناد آن جاسوسخانه و مقرً صورت بگيرد و مثالامريکاکه مبادا کاری عليه 

نيروھای مسلح خود را به سراغ توده ھای انقالبی ھوادار چريکھای فدائی خلق فرستادند تا مانع اقدامات انقالبی آنھا 

 کميته ای را به رياست امريکانيز بالفاصله خود را به سفارت رساند و برای حفاظت از سفارت " دکتر يزدی. "شوند

اين .  جلو ھر گونه حمله ای به سفارت، البته از جانب نيروھای انقالبی، گرفته شودماشا قصاب در آنجا مستقر کرد تا

را ھم می دانيم که وقتی اين فکر در جامعه قوت می گرفت که حکومت جديد خواھان اقداماتی انقالبی به نفع توده ھای 

روھی از اراذل و اوباش به نام مردم نيست، تازه به قدرت رسيده ھا به حيله ديگری متوسل شده و با سازماندھی گ

 را مورد حمله قرار دادند تا ثابت کنند که ضد دشمن اصلی توده ھا امريکاًخود ظاھرا سفارت " دانشجويان خط امام"

 به گونه ای که مھندس بازرگان، نخست وزير دولت موقت ھر روز در پشت تلويزيون -ھستند و) امريکاامپرياليسم (

ر پيشه کنند و دست از پا خطا نکنند و به دست اندرکاران حکومت فرصت دھند تا کارھا را به  مردم بايد صب-می گفت 

درست در ھمين زمان بود که بر شدت به اصطالح ضد امپرياليسم بودن خود افزودند و خمينی . راه کننده نفع مردم روب

  ".ھيچ غلطی نمی تواند بکند امريکا: " را مورد خطاب قرار داده و فرياد بر آورد کهامريکاًمستقيما 
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 بسياری از امور در جامعه در ارتباط با نظم شاھنشاھی در ھم ريخته ۀدر شرايطی که به خاطر انقالب توده ھا شيراز

تشکيل دادند تا وضع " شورای انقالب"شده بود، يزدی به ھمراه ھمدستان قديمی و جديدش در ايران، شورائی را به نام 

با روی کار آمدن خمينی يکی از وظايف يزدی . ندازندسالمی خود را جا بيو نظم جديد ضد خلقی ارا سر و سامان داده 

در اين مقطع .  تکليف با عناصر ضد انقالب دست اندر کار رژيم سابق که دستگير شده بودند بودتعييندر اين شورا 

 ايران ۀت شديد و به حق توده ھای رنجديداو با سوء استفاده از خشم و نفر. در ھيبت يک جالد ظاھر شد" دکتر يزدی"

نسبت به سرکوبگران و مھره ھای ظالم دستگاه رژيم شاه، بدون ترتيب دادن يک دادگاه عادالنه برای آن عناصر، 

بر اساس آنچه تا کنون منتشر شده چھار تن از امرای .  آنھا را بازجوئی و حکم اعدامشان را صادر می کردًشخصا

پھبد رحيمی، رئيس شھربانی، ارتشبد نصيری، رئيس ساواک و سرلشگر ناجی و سرلشگر خسروداد ارتش به نام ھای س

  .که به ترتيب فرماندھان ارتش در نيروی زمينی و ھوائی بودند با حکم يزدی اعدام شدند

و علوی  رفاه ۀکشتار دستگير شدگان که البته بخشی از آنان را ساواکی ھای رده پائين تشکيل می دادند در مدرس

 توده ھای مردم ايران و به خصوص ۀقاتل رذل و فروماي(صورت می گرفت و در آنجا بود که بين يزدی و خلخالی 

يعنی بين دو جالد دعوا و مرافعه وجود داشت که به گونه ای که خلخالی در خاطرات خود ) خلق کرد و ترکمن صحرا

  .ه بودادعا کرده است وی با رجوع به خمينی بر يزدی فائق آمد

 از اعدام سريع مقامات باالی رژيم شاه  از بين بردن امريکا دولت ۀواضح است که ھدف يزدی، اين عنصر سرسپرد

در حالی که اگر انقالب ايران پيروز می شد، اين عناصر و ديگر وابستگان به رژيم شاه می بايست . اطالعات آنھا بود

در اين صورت آنھا مجبور می شدند . م مورد محاکمه قرار می گرفتنددر يک دادگاه علنی با شرکت وسيع توده ھای مرد

مسلم است .  ايران بود را افشاء کنندۀ رژيم شاه را که به واقع بيانگر بخشی از تاريخ جامعۀبسياری از مسايل پشت پرد

ان دفاع از خود را  اجتماعی مردم افزوده می شد و ھم محاکمه شونده ھا امک-که در اين پروسه، ھم بر آگاھی سياسی

به اين نکته ھم بايد اشاره کرد که صدور حکم اعدام . جا و درستی در مورد آنھا اعمال می شدفته و حکم انقالبی بيا

 سران و وابستگان به رژيم شاه از طرف يزدی و ھمپالگی ھايش بعدھا به ۀبدون برپائی دادگاه صالح جھت محاکم

وليتش را به گردن توده ھای انقالبی انداختند که به حق خواھان ؤ شد که مسمستمسکی برای رسانه ھای راست تبديل

مرتجعين و ھمه راست ھا آن توده ھا را مورد . اعدام دشمنان خود که دستانشان تا مرفق به خون مردم آغشته بود، بودند

شمن و آن جنايتکاران سرزنش قرار داده و اين طور تبليغ کرده و می کنند که اگر مردم خواھان اعدام عناصر د

سرکوبگر نبودند گويا يزدی ھا و خلخالی ھا و آخوندھائی چون ھادی غفاری و ھمپالگی ھايشان ھم دست به چنان 

اين را ھم بايد گفت که رسانه ھای طرفدار بورژوازی که ھرگز حقيقت را به مردم نمی گويند . رذالت ھائی نمی زدند

ضد خلقی متعلق به رژيم شاه حساسيت نشان داده و تا حدی سرو صدا راه انداختند اما اگر در مورد اعدام عناصر 

مردم موقعی که ارتش شاھنشاھی تازه اسالمی شده، تنھا سه ماه بعد از قدرت گيری خمينی و دارو دسته اش با حمله به 

ر جريان اعدام ھای گسترده و فجيعی که آنھا د. سنندج، کشتاری خونين در آنجا به راه انداخت، حساسيتی نشان ندادند

خلخالی در کردستان و بعد در نقاط ديگر به راه انداخت نيز اين گونه رفتار کردند، گوئی اتفاق مھمی در جريان نبود، 

 و ؟ و اگر آنھا  خواھان اعدام جنايتکاران!!آيا اين بار ھم تقصير مردم انقالبی بود .  آنھم اتفاقی چنان خونين و ظالمانه

سرکوبگرانشان نمی شدند جمھوری اسالمی ھم خون مردم کردستان و ديگر توده ھا در اقصی نقاط ايران را بر زمين 

 ۀنمی ريخت؟ صرفنظر از توجيه گران سياست ھای دشمنان مردم، تنھا ابلھان که شناختی از قانونمندی ھای مبارز

  .طبقاتی ندارند ممکن است چنين فکر کنند
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در آن ) خرده بورژوازی( بورژوازی بوط به عملکرد نيروھای دنباله روبه يک واقعيت تلخ ديگر که مردر اينجا بايد 

امروز ديگر بر ھمگان آشکار است که متأسفانه قريب به اتفاق کسانی که در آن زمان در . مقطع می باشد نيز اشاره کرد

غير آن قرار گرفته بودند قادر به تشخيص حيله ھای رأس سازمانھای اپوزيسيون چه با ادعای اعتقاد به کمونيسم و يا 

دشمنان مردم نشدند و در نتيجه نه تنھا نتوانستند در جامعه نقش آگاھی دھنده و روشنگرانه داشته باشند بلکه از آنجا که 

 که - د را که جمھوری اسالمی بر سر کار آمد نيروی سازمانی خو پس از آنخود فريب بورژوازی را خورده بودند 

 خود در عمل در جھت ۀ در پرتو سياست ھای سازشکارانه و مماشات طلبان-اغلب از جوانان انقالبی تشکيل شده بود

تحکيم پايه ھای رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی به کار گرفتند؛ و تا آنجا پيش رفتند که چشم بر ھمه 

و با نسبت دادن آنھا به اين يا آن فرد و يا اين يا آن جناح حکومتی، سرکوبھا و اعمال ضد انقالبی اين رژيم بسته 

در اين ميان چريکھای فدائی خلق . و به اين ترتيب به سھم خود به فريب توده ھا پرداختند جمھوری اسالمی را تطھير 

جدا ) ه بورژوائیبا ماھيت خرد( جريانات سازشکار و مماشات طلب ۀتنھا نيروی سياسی بودند که صف خود را از ھم

 کارگر بوده و خواست و ايده ۀ يک نيروی سياسی، متعلق به طبقۀکرده و با اعمال و رفتار خود نشان دادند که به مثاب

  .  آنھا را در جامعه انعکاس می دھندۀھای حقيقت طلبان

ار، مطلع و درس آموخته از اما جدا از سازمان ھای سياسی، در ميان توده ھا و روشنفکران مبارز منفرد، انسانھای ھشي

 امپرياليستھا پی برده و به ھر شکلی دست به ۀتاريخ معاصر ايران وجود داشتند که تا حد زيادی به تاکتيک محيالن

عالوه بر زنان و مردانی از ميان مردم عادی تجربه ديده، از . افشاگری زده و سعی در تأثير گذاری در محيط داشتند

 به عنوان يک نمونه می توان از زندانی سياسی مبارز و بسيار مقاوم زندانھای شاه، ميان روشنفکران انقالبی

ُغالمحسين اشترانی ياد کرد که ھنگامی که پس از آزادی از زندان با جمعی از ياران در شھر بروجرد در مزار انقالبی 

ر مورد رژيم تازه روی کار آمده ھمان دالور شھيد، ھمايون کتيرائی جمع شدند به آن ياران تأکيد کرد که سخن حقيقی د

از اين . آمده بود" مصاحبه با رفيق اشرف دھقانی "ۀ که منظورش تأئيد مطالبی بود که در جزو-است که اشرف می گويد

گونه عناصر آگاه و روشن بين در جامعۀ ايران کم نبودند و برجسته ترين آنھا زنده ياد احمد شاملو، شاعر نامدار ايران 

 متوجه ءً آزادگی و به عنوان يک انسان واقعا آزاديخواه و ھشيار از ھمان ابتداۀاملو با برخورداری از روحيش. بود

توطئه ھا و دسيسه ھای دشمنان عليه انقالب مردم ايران گشت و در اولين فرصت چه با اشعار و چه با نوشته ھای 

  .پرمحتوای خود دست به کار روشنگری و افشاگری زد

ز تجارب گذشته و درس آموزی از آنھا به خصوص با توجه به آنچه امپرياليستھا با ايفای نقش ھای ضد انقالبی استفاده ا

از طرف عناصر حيله گری چون ابراھيم يزدی بر سر انقالب مردم ما آوردند، برای توده ھا و روشنفکران مبارز 

کيه بر تجارب گذشته می توان راه را بر بسياری از با درس آموزی از گذشته و با ت. ًامری شديدا الزم و ضروری است

. رو ساخته  آنھا بست و کار آنھا را در فريب توده ھا با دشواری روبای بورژوازی و نيروھای دنباله روتوجيه کاريھ

با احمد شاملو " تھران مصور "ۀ نشريۀ دارد که اين مقاله با ضميمه کردن بخشی از مصاحبیدرست به ھمين منظور جا

 قبل از ۀ ابراھيم يزدی می باشد بلکه نقش برخی از پادوھا و فعل و انفعاالت دورۀکه به سھم خود نه تنھا افشاگر چھر

  ارديبھشت٢٨آنچه در زير می آيد بخشی از آن مصاحبه است که در تاريخ . انقالب را نيز نشان می دھد پايان يابد

  : صورت گرفته است١٣۵٨ ]ثور[

. ھای عجيب و غريبی ظاھر شدند که نامشان برای ملت آشنا نبود ط رژيم سابق، چھره پس از سقو-ال ؤس" 

 امريکا پوليساند، حوالی کاخ سفيد و زير نظر  ھا بيشتر کسانی ھستند که بيرون از ايران فعاليت داشته اين

 ۵٠که ملت  آناند، و اينک که با جالل و جبروت و پس از  تظاھراتی با روی پوشيده عليه رژيم شاه داشته
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ھا در  ھا را که سال آن. اند ھا را ھموار کرد، به وطن بازگشته ھا راه بازگشت آن ھزار کشته داد و ھمين کشته

ند، در دو سال و نيمی که دور از  اھا انقالبيون روزھای آخر اند، قبول ندارند، آن اين زندان بزرگ زيسته

  ايد؟ شتهھا برخورد دا کدام اين زيستيد، با ھيچ وطن می

 با ئی آشنا!ھای تار عنکبوتی مرموزی ھا چه رشته ، و ميان اين چھرهئیھا و آن ھم چه چھره! ناچار: پاسخ

زاده را اولين   مليح آقای قطبۀ قيافًمثال. گرفت که قابل تأمل بود ھا در شرايطی صورت می بعضی از اين چھره

 يکی از ۀترين برنام  کم و بيش پربينندهکه» قه دقي۶٠ «ۀدر برنام. زيارت کردم  ۵۶زمستان بار اواخر 

 است و در اھميت آن ھمين بس که ساعت پخشش ھشت شب يکشنبه امريکاھای تلويزيونی سراسری  کانال

 .است

اند، با  ای را استخدام کرده به پاريس فرستاده کرد که شاه و ساواک مخوفش آدمکش ويژه برنامه حکايت از آن می

ترين دشمنان رژيم را از سطح زمين  بند و آالت و ادوات ناريه، تا يکی از سرسخت ای زبانپاسپورت مخصوص و دع

اگر اشتباه نکنم، . داد ای داشت که بينندگان محترم را سخت تحت تأثير قرار می  ويژهئیآدمکش ويژه نام سينما. براندازد

ای  قيافه: کرد ش تطبيق میئي با نقش سينماً ھم کامالت ظاھری اوأکه ھي جالب اين. اين نام ويژه خان پيرا يا پيراخان بود

الواقع قاتل  تر از پای ديگرش بود و فی شد يا کوتاه داشت کم و بيش شبيه فرانکشتين، و يک پايش ھم از زانو تا نمی

حرف لم ناگھان از وسط کار منگيرم سناريوی ف. آورد  به ياد میرا» لنگيد مردی که می«آشام داستان ھيچکاکی  خون

مانتال از آب در  شد و داستان سراسر زد و خورد و قتل و جنايتی که اجزايش با اين دقت فراھم آمده بود ناگھان سانتی می

ترين عواطف  ٔ مقدمات، از مشاھده دشمن سرسخت رژيم گرفتار رقيقۀآدمکش ساواک، پس از تمھيد ھم: آمد می

آمد و طی مراسم  رحمش می» ھدف متحرک« به جوانی و جھالت افتاد، شد، دست و پايش به لرزه می بشردوستانه می

البته در برابر (کرد  ھای پاريس تسليم او می سوزناکی آالت و ادوات قتل را با يک شاخه گل سرخ در يکی از کافه

  :ھاست نات خارجی برنامه اين!). دوربين خبرنگار

فقط يک نفر . شناخت را نمی» ترين دشمن رژيم شاه سرسخت« از مخالفان رژيم که در دسترس ما بودند کسی اين  )١

ُنماھای ايام صباوت بوده که ھشت، نه سال پيش، به دليل کشف روابطش با سازمان سيا از  اظھار داشت که آقا از چپ

 .کنفدراسيون دانشجويان اخراج شده است

. کردند در مخالفت با رژيم شاه پخش نمیای   کلمهامريکادر آن ايام و تا دو سال بعد از آن، وسايل ارتباط جمعی ) ٢

رغم  نوشتم، علی) تايمز منتشر شده در نيويورک(آميز فريدون ھويدا   توھينۀند ماه بعد، پاسخی که من به مقالحتی چ

 که چند نويسندۀ سرشناس به سردبير روزنامه کردند به چاپ نرسيد، و ھنگامی ئیھا کوشش من و دوستانم و توصيه

الدرج  حق) مبلغش به خاطرم نيست (دالرستيم آن را به صورت آگھی چاپ کنيم برای آن چند ھزار که ناگزير خوا

ای در آن ساعت و با آن  در چنين شرايطی پخش يک چنان برنامه. مطالبه کردند که سنگ بزرگ بود و عالمت نزدن

جمھور   انقالبی رئيسۀبرای آينددرنگ گفتند که  کسانی بی. »داد بو می« به شدت امريکامحتوا از شبکۀ سراسری 

 افتادند و گفتند کار ئی به نام سيد ضياءالدين طباطبائیسر و پا تراشند، و کسان ديگری به ياد اوايل کار آخوند بی می

  !شاه ساخته است

 ئیالمثل يک روز آقای رالف شانمن در رکاب حضرت بابک زھرا فی! ھای به راستی عجيب و غريب چھره. بله

البته تا اين جای مسئله قابل قبول است، .  کرده بود که مرا به لزوم ھمکاری با آقای دکتر براھنی مجاب کندسرافرازم

 عرض کنم ًتوضيحا(بود، و آقای براھنی رئيس افتخاری آن » کيفی«چون که آقای شانمن از ھمکاران مؤثر گروه 

چيزی که به قول ). ترکيب شده بود» در ايرانکميته برای دفاع از آزادی ھنر و انديشه «از حروف اول » کيفی«
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 بود که چندی پيش از آن، با کمک دوست بسيار عزيز من ئیوساطت آقای زھرا» رفت توی کت آدم نمی«ھا  جاھل

معرفی » رئيس سابق ادارۀ سانسور«المللی قلم  نعمت جزايری کشف کرده بود که آقای دکتر براھنی مرا به انجمن بين

ـ ! ترين جلسات روشنفکری نيويورک شده است ريق باعث به ھم خوردن سخنرانی من در يکی از مھمکرده و از اين ط

  !خوب، و حاال رالف شانمن را آورده بود که مرا به ھمکاری با دکتر براھنی و کميتۀ کيفی متقاعد کند

 امريکائی«الع داد که چند تن به من اط) از دانشگاه پرينستون(ن پروفسور کلينت: تری افتاد ق جالبيک سال بعد اتفا

فالن روز برای مطالعه در اين امر . خواھند برای بررسی جرياناتی که در ايران آغاز شده به ايران بروند می» خوب

  .اند شما را در جريان بگذارم و به حضور در آن جلسه دعوت کنم  خواستهًشود و از من مصرا ای تشکيل می جلسه

  ن؟ کلينتشود آقای  جلسه در کجا تشکيل می- 

  . در منزل رالف شانمن- 

  .است» کيفی«ھای  ـ پس البد مربوط به فعاليت

  .» دوستدار ايرانامريکائی«جلسه مربوط است به چند . ھا فقط شما ھستيد از ايرانی. ـ اوه، نه، کيفی را فراموش کنيد

که (» ريچارد فالک«از شد، زيرا پروفسور ھای مشکوکی بودند که خوشبختانه در ھمان لحظات اول مچشان ب آدم. رفتيم

کردند و اين خودش  ترين فرد جمع بود و او را به عنوان رھبر جنبش جوانان مخالف با جنگ ويتنام معرفی می سرشناس

معلوم . احمقانه خودش را لو داد) کرد  متھم میامريکاترين سندی بود که او را به ھمدستی با بوروکراسی رسوای  مھم

ستان نزديک سيد حسين نصر است و دو ماه قبل در اسپانيا با او ديداری داشته و از طرف او و دولت عليه به شد از دو

  !).ٔالبد برای تھيه گزارش از جو انقالبی ايران(ايران دعوت شده 

 حاضر تی را که قرار بود به ايران سفر کنند خاطرنشان کردم و گفتم در ايران ھيچ کسأمعنی بودن ترکيب ھي من بی

» رھبر جنبش جوانان مخالف جنگ«ھا ھم طی ھفتۀ بعد به اين بھانه که  نخواھد شد با اين افراد سخن بگويد و خود آن

و در واقع به اين دستاويز مرا از تعقيب (ترسد به ايران برود و منصرف شده است، قضيه را مختومه اعالم کردند  می

  .)قضيه مانع شدند

او يکی از فعالين . وانی ايرانی بود در اين جمع، که در راه بازگشت با من به خانه آمدتر حضور ج ٔاما نکته مھم

ھا را به محافل عمومی خود  ترين مخالفان گروه کيفی بودند و آن  که از سرسختھا بود کنفدراسيون در شاخه مائوئيست

او به من توضيح داد که از . ريختند ا به ھم میاش ر شد کاسه کوزه دادند و ھر جا سر و کلۀ براھنی آفتابی می نيز راه نمی

 ئیقيافۀ رالف شانمن و بابک زھرا. (است» ھای دوستدار ايران امريکائی« کار کردن با اين مأمورطرف سازمان خود 

  !)شد از جلو نظرم دور نمی

که من چه  اين. دبه واشينگتن دعوت کردن» دوست ھای ايران امريکائی«چندی بعد مرا برای ايراد سخنرانی برای 

 ديگری است و نوار آن سخنرانی ھم موجود است، اما نکتۀ ألۀداشتم به اين دوستداران مشکوک ايران بگويم مس

  »!ھای عجيب و غريب چھره«خواھم بگويم آشنا شدن من بود با يکی از آن به قول شما  جالبی که می

آشنا » ديگران«بردند که با » ھای خوب امريکائی«آن يکی، دو ساعت پيش از شروع برنامه، ما را به خانۀ يکی از 

جوان کنفدراسيونی در آنجا بود و يک ايرانی . بود» امريکائیدان  شناسان فارسی ايران«صاحبخانه يکی از . بشويم

گشت و  ھا با جوراب می آلود داشت و در اتاق شناس بود و رفتاری عشوه  از روز قبل مھمان آن ايرانًديگر که ظاھرا

اسم شريف حضرتش . است و ھنگامی که ما را به ھم معرفی کردند دھانم از حيرت باز ماند» خانه خودی«پيدا بود که 

دکتر يزدی بود، کسی که چند بار ديگر حرفش را شنيده بودم و ھميشه شيخی قشری و اھل پاکی نجسی ازش در ذھنم 

س از چند لحظه با نفرت جای خود را عوض کرد آن قدر که زن من مجاور ايشان نشسته بود و پ اين. ساخته شده بود
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و دوستان ) مذھبی؟(کنندۀ اين کنفرانس با شرکت آقای دکتر يزدی  مرا متعجب نکرد که دريافت اين واقعيت که تدارک

   !است) مائوئيست؟(، درست ھمان شاخۀ کنفدراسيون )کيفی؟(و ھمرزمان رالف شانمن ) سيا؟ (امريکائی

ھای تار عنکبوتی در ظاھر غيرقابل  ھا رشته تر از آن ھا واقعا عجيب و غريبند و عجيب غريب رهبينيد که چھ می

  ".پيوندد ھا را به يکديگر می تشخيص است که آن

  :زير نويس ھا

بر روی سنگ مزار منوچھر محجوبی که در لندن در نزديکی آرامگاه کارل مارکس، آموزگار کبير پرولتاريا  )١

اين شعر مناسب حال او و ھمه . عنائی نوشته شده است که حيف است در اينجا ذکر نشودقرار دارد شعر پر م

  .  زنده يادانی است که سودای خدمت به توده ھا را داشتند

 من آن پيکر بی روان نيستم

  مرا کم نگيريد آن نيستم

  که من زنده در پيکر مردمم

   اگر چند در ازدحامش گمم

  ١٣١۵ -١٣۶٧منو چھر محجوبی  

 تربيت ًقرار داشت که کارش صرفا" انجمن اسالمی"  در رأس تشکل کوچکی به نام امريکازدی در ي )٢

اعالم ( ايدئولوژی سازمان مجاھدين خلق ايران تغيير اعضای انجمن بود که به خصوص بعد از ايدئولوژيک

 شرايطی که در. سمت گيری شديد و آشکار ضد کمونيستی به خود گرفته بود) مارکسيست شدن آن سازمان

دانشجويان متشکل در کنفدراسيون در سطح گسترده ای عليه رژيم شاه فعاليت می کردند، يزدی اعضای اين 

انجمن را از ھر حرکت سياسی عليه رژيم شاه بر حذر داشته بود، با اين توجيه که با عدم مبارزه علنی عليه 

زمان مناسب به ايران رفته و جھاد خواھند رژيم شاه و نشناساندن خود به ساواک در خارج از کشور، در 

 چنين شخصی ناگھان سرو کله اش در نوفل لوشاتو به عنوان يک به اصطالح انقالبی دو ١٣۵٧در سال . کرد

پيدا شد که در کنار خمينی به کمتر از رفتن شاه و سقوط رژيمش " ترين دشمن رژيم شاه سرسخت"آتشه و 

 . رضايت نمی داد

  ١٣٩۶ ]سنبله[شھريور

  

 

 


