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کسى که ظاهرا میخواست از من تعریف کند، به من گفت امثال من ”روى دوش مردم“ کسى 
ما را عادت داده اند که از بزرگ بودن و قهرمان بودن خود، ”خجالت“  شدیم. آخر نه اینکه 
بکشیم؟ ما، به عنوان انسان، کسى نیستیم فرزند کس دیگرى هستیم. در شرق، محبوبیت و شهرت 
و نام، بویژه در غیاب اثر ماندگار به زبان و قلم شخص فوت شده، با یک شایعه،  و یک پاپوش 
عوام  قضاوت  به  اگر  جکسون،  مایکل  میرود. ”شهرت“  هوا  به  و  میشود  دود  شبه  یک  دوزى 
سپرده میشد، با ادعاى ناسالم خواهر کوچکتر او، که ”شهادت“ داد او ناظر آزار جنسى کودکان 
توسط مایکل برادرش بوده، علیرغم عالم گیر بودنش اگر در شرق زندگى میکرد، بشدت لطمه 
میخورد. اما آنچه که مایکل جکسون را و نام او را از سقوط نجات داد، نه افکار عمومى و شهرت 

او نزد عوام حتى در غرب، که کنسرتهاى زنده او، آوازهایش و رقص معروف پاى او بود.

عمومى،  افکار  همان  است.  دیگرى  نمونه   (Jeane Mortenson) مونرو“  ”مارلین 
مرگ  لحظات  خور،  روز  نرخ  به  نان  ژورنالیسم  همان  عوامانه،  فرهنگ  بى  دنیاى  همان 
الى  و  ِگل  میان  در  مارلین  عریان  نیمه  ”جسد  دادند:  گزارش  چنین  را  مونرو  مارلین 
است“.                                                                                                                                             بوده  مخدر  مواد  بردن  بکار  در  اصراف  اثر  بر  او  مرگ  میشود  گفته  که  شد  پیدا 
ارزان  دنیاى  آن  کل   “  candle in the wind” ترانه  با  جان)،  (التون   Elton John اما 
 Luciano جسد   نشاند  خود  سرجاى  را  زنکى“  ”خاله  کردنهاى  غیبت  ُسنت  عوام  و  فرهنگ 
براى  جنگ  که  بود  کلیسا  در  هنوز  اپرا،  در  ِتنور  پرآوازه  خواننده  (پاواروتى)،   Pavarotti
فرزندان  میان  در  مانده،  بجا  هاى  دارایى  بر  انحصار  حق  کسب  براى  او  نام  و  او  مصادره 
بزرگ  هاى  انسان  نام  آورد.  در  را  بسیارى  داد  که  داشت  زشت  نمائى  چنان  نزدیکانش  و 

میکنند. سقوط  و  میشوند  تحقیر  شود،  سپرده  مبتذل  دنیاى  این  به  اگر  مرگ  از  پس 

رومن روالن مینویسد از نظر شخصى، بتهوون اصال ”اجتماعى“ نبود، عبوس بود و گاه عوام او را نیمه 
دیوانه میپنداشتند.این میراث قرون پس از مرگ بخود حق میدهند که افراد و خاطرات زندگى و 

مبارزه آنها را به سنجاق سینه خود تبدیل کنند، و یا به محفظه افکار خرافاتى خویش اضافه کنند.

از این نظر، انسان باید خود راوى زندگى خویشتن باشد، اسم و نام و زندگى و سابقه من در 
ذهنیت آدمهاى مختلف، همراه با تغییر در زندگى خود آنها و دید آنها در باره زندگى و جامعه 
و بشر، میچرخد و متفاوت خواهد بود از آنچه خود در متن زندگى بوده ام و با افکارم زندگى و 
مبارزه کرده ام. در آن دنیا، من، کاره اى نیستم، و بویژه پس از مرگ، دیگر با آنچه در "یادها" 
مانده است، پاسیو و هیچکاره ام و کل داستان زندگیم، قابل مصادره در هر بازار مکاره است.

معلوم  اینجا  است.  زندگى  در  من  جدالهاى  و  زندگى  روایت  از  اى  گوشه  کتاب  این   
در  و  قدم  به  قدم  تحوالت  سیر  در  چگونه  و  میکردم  فکر  چگونه  بودم،  چه  که  است 
رزمندگان  از  یکى  به  و  خواندم  را  کاپیتال  و  مارکس  دشوار،  و  سخت  مصافهائى 
پیوستم است.  کرده  تدوین  را  بنیانهایش  حکمت  منصور  که  کمونیسمى  صف 



ژوئیه 2019



جھت اطالع ھمه عالقمندان:
زندگی  ویرایش  تاریخ  آخرین  اینکھ  وجود  با 
زمانی  تا  اما  ام،  کرده  قید   ٢٠١٩ را  ام  نامھ 
چاپ  بھ  را  آن  کھ  ام  نگرفتھ  قطعی  تصمیم  کھ 
برسانم و منتشر کنم، بھ اصالح اشتباھات ادامھ 
میدھم و ھر از گاھی، مطالب، نوشتھ ھا و یا در 
بھ  نظر  این  از  میکنم.  وارد  افزوده ھای جدید، 
عزیزانی کھ نسخھ پی دی اف را دانلود میکنند، 
توصیھ میکنم کھ ھمواره بھ آخرین نسخھ توجھ 
کنند و نسخھ ھای پیاده شده را جایگزین سازند.

با بھترین آرزوھا:

ایرج فرزاد  



ن ی  دگا ی... و       ز د ز
iraj.farzad@gmail.com

سایت:

www.iraj-farzad.com

مدتها بود که به این فکر بودم که بیوگرافى و به عبارتى داستان زندگى ام را بنویسم. اما 
همیشه با این مشکل روبرو بوده ام که با گذشت زمان و تغییراتى که هر انسانى در برخورد 
به حال و گذشته خود به آن دچار میشود، ممکن است زندگى نامه اى که من در هر زمانى 
مینویسم، در روزهاى پس از آن مورد بازبینى دیگرى قرار بگیرد. با اینحال ارزیابى انسان از 
وقایع و اتفاقات گذشته هر چه باشد، چه حتى اگر مورد نقد خود نویسنده قرار بگیرد، خود 
آن اتفاقات و تحوالت میتوانند معتبر باشند. مشکل دیگر من، مثل هر مساله دیگرى، چون 
موضوع بى سابقه اى را در مقیاس فردى و شخصى شروع میکنم، همان آغاز و شروع کار بود. 
نمیخواستم به یک قالب کلیشه اى بسنده کنم و خودم را در چهارچوبهاى از پیش مشخص 
شده محدود کنم. به منظور رفع این مشکل، در واقع خود را قانع کردم که زندگیم را با بیان 
تصویر از انسانهائى که با آنها بزرگ شدم، و از آنها آموختم، از زندگى کسانى که در سختترین 
لحظات زندگیم با من سختى کشیده اند و واقعا توانستند بارى از دوش من بردارند، شروع 
کنم. براى این کار از نزدیکترین کسان زندگیم، و در راس همه آنها از مادرم و از زندگى 
او در جوار خود، شروع میکنم. تصور میکنم که این بیوگرافى چیزى شبیه به یک رمان در 
آید. فکر میکنم که لحظات زندگى من و کسان نزدیک من در طول زندگى تاکنونى ام، براى 
خیلیهاى دیگر آشنا باشد، فکر میکنم بسیارى با خواندن بیوگرافى من، به سیر و سیاحت در 
زندگى خود نیز همراه با من خواهند رفت. فکر میکنم زندگى من مثل بسیارى از انسانهاى 
این کره خاکى، رنگ و بوى تمامى مسائل اجتماعى،تغییر و تحوالت آن، اختالف طبقاتى، 
تبعیض، نابرابرى ، بیرحمى و در عین حال دریاى عظیم و ظرفیت خیره کنندة انسان ها را 
براى آرمانها و آمالهاى انسانى در بر خواهد داشت. من هر از گاهى، تا زمان به پایان رساندن 
این «قصه»، مواردى از آن را تکمیل میکنم و به اتفاقاتى که به خاطرم مى آیند مجدد رجوع 
میکنم و یا همان وقایع را با فاکتها و حقایق جدیدى که در مطالعه کتب و مراجعه به اسناد 
دیگرى کسب کرده ام، تکمیل تر و زنده تر و امروزى تر میکنم. از این نظر، خواننده متوجه 

خواهد شد که به نوعى وارد یک تداخل زمانى و تالقى دورانهاى مختلف خواهد شد.
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در هر حال همانطور که گفتم از مادرم و از زندگى او شروع میکنم. و در ادامه به دیگر 
نزدیکانم در زندگى، چه «عادى» و چه سیاسى، به اتفاقات گوناگون، و شخصیتهاى دخیل 
در زندگى ام، و به مقاطع و دقایق تغییرات در مسیر زندگى ام که بیش از 40 سال آن زندگى 
«سیاسى» بوده است، به دورانهاى ورودم به فعالیت کمونیستى، به برخى جلسات مهم، به 
و  خاطرات   به  ام،  گذرانده  سر  از  که  مخاطراتى  به  و  زندان،  اوضاع  و  هایم  رفتن  زندان 

زوایائى از زندگى و مبارزه بسیارى از عزیزانى که اکنون در میان ما نیستند، میپردازم. 

زنى جوان با 5 فرزند خرد
سن مادرم در هنگام نوشتن این سطور، حدود 80 سال است. در خانه پدرى اش، در محل 
میکند.  زندگى  ،تنها  دبیرستانم  دوره  تحصیالت  اتمام  دوران  تا  من  کودکى  دوران  زندگى 
مادرم، شریفه شریفى، آن وقتها از محل حقوق پدرم و اجاره یکى دو اطاق از منزل نسبتا 
بزرگ و قدیمى ما زندگى میکرد. اما، چند سال بعد از مرگ ناگهانى منصور، کوچکترین 
برادرم، چندین بار سکته کرد و زمین گیر شد. و در اواخر زندگى پر از درد و مصیبت اش، 
قدرت تکلم را هم به درجه زیادى از دست داد. سرانجام در بامداد روز 14 ژوئیه 2014 
(23 تیر ماه 1393) براى همیشه «رفت». میگویند پس از مرگ چشمانش باز بود و به نقطه 
قدرت  بود. با او گاهگاهى تلفنى حرف میزدم و آن هنگام که هنوز  اى دور دوخته شده 
تکلم داشت، همیشه حرفش را با یک حسرت بازگشت روزهاى «دور» و با این بیت شروع 
میکرد: «داخوه م بیته وه روزگارى له نو؟ تو بگى روزگاران نو دوباره برگردند؟» و حسرتش، 
«نوستالژى» دوران مهماندارى همه ما فرزندانش بود از رفقایمان و از همرزمانمان. جمعى پر 
از خنده و نشاط و شور مبارزه و مناسبات بسیار صمیمانه و فداکارى و «عزمى» راسخ. شاید 
آن چشماِن باز درست در لحظه مرگ حکایت از آن داشت که او «امید» داشت که روزگاران 
عوض خواهد شد. مادرم و زندگى اش، یک تاریخ کامل را نمایندگى میکرد. چشِم باز او 
ندائى است که: «تاریخ جارى است» و انسانهاى عزیز و بزرگ، چون منصور فرزند او و 
چون بسیارى از همرزمان ما که او با محبت وصف نشدنى مهماندار و پذیرایشان بود، همان 
چشمان باز رو به طلوع روزگاران «نو» به ما و بازماندگان و نسلهاى آینده دوخته شده اند. 
سنگینى مرگ این عزیزترین انسان دورانهاى سخت و پر تالطم زندگى ام، در کلمات و 
اما  میکند،  سر ریز  کمى  را  ام  غم  خلوت،  در  اشک  قطره هاى  نیست.  بیان  جمالت قابل 

افسوس و درد براى کسى که از زندگى شخصى خود «خیرى» ندید، قابل تسکین نیست. 

میگویند، مرگ پر از راز و رمز است. وقتى کوچکترین برادرم، منصور، بدون هیچ پیشینه 
قبلى، ناگهان دچار ایست قلبى شد، هیچکس انتظار نداشت، که او قبل از مادرم با مرگ 
شده  گیر  زمین  میکرد،  کار  اش  قلب  فقط  آخر،  ماههاى  در  بویژه  که  مادرم  شود.  روبرو 
بود، و قدرت تکلم و شنوائى را از دست داده بود. ایست ناگهان قلبى، هنوز هم در عالم 
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پزشکى معمائى حل نشده است و مراکز علمى جهان غرب پروژه هاى وسیع و جامع را 
در دستور کار گذاشته اند و تاکنون به سرنخ  براى یافتن و علت یکى از «راز»هاى مرگ 
کنار زده نشده است. اگر مرگ  کامل  هائى هم رسیده اند، اما پرده این اسرار هنوز بطور 
این  من  دارد.  زیادى  پنهان  رازهاى  هم  زندگى  میرسد،  نظر  به  است،  رازآلود  چنین  هنوز 
ارتباط با نزدیکان و دوستانم تجربه کرده ام. گوشه هاى زیادى  زندگى خود و در  را در 
تحصیل،  دوران  هاى  همکالسى  زندگى  در  رازها  بسیارى  ماندند.  نگفته  پدرم  زندگى  از 
همبازى هایم، هم تیم هایم ، هم دانشکده هایم و هم بند هایم در زندان سیاسى همچنان 
ناگفته و پنهان مانده است. تنها عمه ام، که در سن نزدیک به صد سالگى درگذشت، جز 
نمیدانست  او را  از زندگى  جزئیات دیگرى  صالح»،  و حسرت از «آبرا  اندوه  با  یاد کردن 
مادر  سه  از  اش  فرزندان  ما  براى  که  نشد  روبرو  سوال  این  با  ما  جانب  از  شاید  یا  و 
«مکتب»  کجا  شد،  طى  چگونه  پدرم  کودکى  دوران  نمیدانم  کند.  تعریف  را  آنها  مختلف، 
رفت، چه خواند، چگونه بزرگ شد، مناسباتش با پدر و مادرش و اقوام اش چگونه بوده 
«جعفر»  بودند.  پدرم  عموهاى  پسر  چایچى  شریف  و  عباس  میگفت  بزرگم  مادر  است؟ 
فامیل  اسم  چرا  نفهیمیدم.  حداقل،  من،  را  بیشترى  جزئیات  است.  بوده  پدرم  عموى  گویا 
عموزاده ها چایچى و شهرت خانوادگى پدرم، اول «قپانى» و بعد فرزاد بود؟ چطور کارمند 
شد، چگونه به «یزد» رفت، آیا منتقل شده بود یا تبعید؟ اگر آره، به چه دلیل؟ در گِله هاى 
آیا  است.  داشته  اى  «صیغه»  همسر  یک  حداقل  یزد  در  که  فهمیدم  پوشیده  بطور  مادرم 

فقط یکى؟ چه مدت؟ آیا فرزندى هم از آن همسر یا همسران صیغه اى داشته است؟ 

فریدون، بزرگترین برادرم، را شاید به یک معنى بسیار کمتر میشناختم. گرچه در دوران تحصیل 
در تهران و در دو سفر به تهران و رشت، در ایام دوره اول دبیرستان او را دیده و با او زندگى 
کرده بودم، اما پس از مرگ پدرم، که او به تهران مهاجرت کرده بود و تا آن اولین مالقاتها، 
از او اطالع چندانى نداشتم. این را متوجه بودم که فریدون، فوق العاده آدم محجوبى بود. اما 
نفهمیدم آن دوره زندگى دانشجوئى اش چگونه سپرى شد، آیا دوست دخترى داشت؟ آیا 
قصد ازدواج با کسى دیگر قبل از ازدواج با دختر دائى خودش را طرح کرده بود؟ من فقط از 
گوشه هائى از این ازدواج «ناموفق» و پر از درگیرى و ناسازگارى، سالها بعد، وقتى که در سال 
1346 در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شدم، و حدود یکسال در منزل آنها، واقع در 

چهار راه گلشن، نزدیک به سه راه آذربایجان و رشدیه آنهم سرپوشیده و گنگ، خبر داشتم. 

دومین برادر بزرگتر، سیروس
سیروس دومین برادر بزرگترم، که با فریدون از یک مادر بودند، سیر متفاوتى در زندگى 
داشت. همینقدر میدانم که او تحصیالت عالى را ادامه نداد و در دوره جوانى به استخدام 
قرار  حمایت  مورد  و  شد  لطفى  بى  مورد  سیروس  چرا  نشدم،  متوجه  آمد.  در  ژاندارمرى 
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نگرفت تا مسیر مورد عالقه پدرم را در زندگى و تحصیالت در پیش بگیرد. نفهمیدم چرا 
میکرد  معرفى  همسایگان  به  را  ما  اگر  محله  در  و  نمیبرد  او  از  اسمى  چنان  مادرش  حتى 
به سیروس بسیار مدیونم. او، شاید به  من  و خواهر «فریدون» اند؟  میگفت: اینها برادران 
بود  من  مشوق  بسیار  داشت،  تحصیل  براى بازماندن از  اش  زندگى  در  عقده اى که  دلیل 
که باخیال راحت درسم را در تهران بخوانم. ماهیانه 150 تومان براى من میفرستاد و مدام 
میگفت «آغه ایرج، باید تا دکترا بخوانى». زندگى سراسر دربدرى، بخاطر شغل اش تجربه 
کرد، از ریاست پاسگاه در دهات کردستان تا آبادان و الهیجان و بندر فرحناز( حسن کیاده 
سابق) و تا فرماندهى یک پایگاه در منطقه اشنویه در دوره جمهورى اسالمى. شنوائى او 
در این دوره به دلیل موج ناشى از انفجارها، بشدت آسیب دیده بود. او با مرض سرطان 
از میان ما رفت. اما، گوشه هاى بسیار زیادى از زندگى پر از ماجرا و درد و محرومیتهایش 
پیچیده  اتفاقات  اما  کرد،  تعریف  برایم  خودش  را  مواردى  ماند.  پنهان  کماکان  من  براى 
زندگى او بسیار فراتر از همان یکى دو مورد بودند. یک دو مورد را تعریف میکنم. میگفت 
وارد  پارچه،  مثل  جنس،  عراق  از  که  قاچاقچیها  «تعقیب  ماموریت  مرزى  پاسگاههاى  به 
ایران میکردند، ابالغ کرده بودند با یک پاداش اضافى به نام «حق الکشف» براى هر مورد. 
کاالى قاچاق از مسیر معینى از  کاروان  معینى، یک  در زمان  بودند که  داده  او گزارش  به 
مسیر  در  اش  فرماندهى  ژاندارمهاى تحت  و  سیروس  میشود.  ایران  وارد خاك  عراق  مرز 
کاروان، کمین میگذارند. اما با مشاهده آنها متوجه میشوند همگى مسلح اند. تصمیم میگیرند 
که بهیچ عنوان با آنها درگیر نشوند چون خطر نابودى همه افراد پاسگاه بسیار جدى بود. 
به  او  و خود  شوند  همگى مخفى  دادم که  و دستور  را پراکنده کردم  سیروس گفت افراد 
پشت بام قهوه خانه اى که در محل کمین گذارى بوده است، میرود. اما، از بخت بد، یکى 
به  کردن  ادار  براى  میکردند،  استراحت  خانه  قهوه  در  کاروان  با  همراه  که  قاچاقچیان،  از 
پشت بام رفته بود.(این رسم در دهات و بخاطر اینکه در کوچه دیده نشوند، عادى بود) 
سیروس میگفت، دیدن من همان و مرگ من همان. اما از خوش شانسى او، پشت بام قهوه 

خانه پوشیده از علف و گیاه بود و قاچاقچى مسلح، سیروس را نمى بیند. او زنده ماند. 

مورد دیگر را خود من شاهد بودم، کالس اول دوره دبیرستان را به پایان رسانده بودم و 
تابستان آن سال، فکر میکنم سال 1340 بود، همراه با تهمورث به مدت ده روزى مهمان 
سیروس بودیم در روستاى «درکه» اورامانات ،او رئیس پاسگاه بود. فکر میکنم روز پنجم 
و یا ششم حضور ما در درکه بود که سیروس گفت، یکى از نگهبانهاى پاسگاه فرار کرده و 
خود را به رژیم عراق معرفى کرده است. ( اسم او خاطرم هست اما از ذکر آن معذورم). به 
فاصله کوتاهى از طرف ژاندارمرى مریوان و «مرکز»، مامورانى براى تحقیق پیرامون حادثه 
به درکه آمدند. سیروس گاه حتى با التماس به من میگفت، اگر یک وقتى بازرسان از تو 
سوال کردند، نگوئى او هنگام نگهبانى فرار کرده است، چون آنوقت یقه «پاس بخش» و 
بعد از آن رئیس پاسگاه راخواهند گرفت. تو فقط بگو من خواب بودم و بخاطر سن ام، 
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از مقررات پاسگاه بى خبر بودم و اجازه دخالت هم نداشتم. بهر حال سناریوئى تنظیم شد 
که او روز قبل از فرار قرار بوده براى خرید گندم به روستاى دیگرى برود و روز بعد بر 
گردد. و سپس نامه فرد فرارى را به بازرسان نشان دادند که او بخاطر رفتارهاى توهین آمیز 
فرمانده گروهان در مریوان، وقتى که در مرخصى و در مریوان بوده تصمیم به فرار گرفته 
بود. بهر حال سیروس از محاکمه در دادگاه نظامى نجات یافت. تصور میکنم از این نوع 
موارد در زندگى سیروس بسیار زیاد بود. داستان زندگى سیروس که آنقدر حامى و پشتیبان 
عاطفى و مالى من بود، کماکان بر من پوشیده ماند. زندگى، گاه حتى پیش از مرگ اسرار 

آمیز است. اما سیروس براى من یادآور خاطره هاى بسیار شیرین و تماما «آشنا» است.

پارچه «موهر» و داستان عشقهاى موهوم و بى رحمى هاى واقعى
و  داشت  من  به  اى  ویژه  عالقه  سیروس  چرا  که  نمیدانم  را  این  دلیل  و  علت  هم  هنوز 
من را مثل مادرم از کالس دهم دبیرستان، «آغه ایرج» صدا میکرد. شاید بتوانم به جرأت 
را  دانشگاه  در  سال  سه  تحصیل  هزینه  تامین  بویژه  و  جیبى  تو  پول  بیشترین  که  بگویم 
قادر  من  حمایتها،  آن  بدون  که  دارم  اطمینان  بود.  کرده  تقبل  گشاده  روى  با  و  سیروس 
به ادامه تحصیل نمى بودم. سیروس را تقریبا دیگر از سال 1356 که از زندان آزاد شدم 
آمده  بوجود  او  سلوك  و  سیر  و  رفتار  در  که  تغییراتى  با  رابطه  در  نظر  این  از  و  ندیدم 
اواخر  رفتارهاى  از  هایش  بچه  باشم،  داشته  را  پیشین  قضاوتهاى  همان  نمیتوانم  بود 
در  نمیتوانم  نیستم،  آگاه  حقیقتى  هیچ  به  چون  مورد  این  در  نبودند.  راضى  اصال  او  عمر 
نیز  و  او  فرزند  سه  بهرحال  باشم.  داشته  نظرى  رفتار  تغییر  این  نادرستى  یا  درستى  مورد 
موردى  فقط  نمیتواند  آنها  قضاوت  و  اند  کرده  زندگى  او  با  نزدیک  از  سالها  او،  همسر 

شوم. وارد  سیروس  زندگى  اخیر  چهره  این  به  ندارم  قصد  دلیل  این  به  من  باشد. 

کالس اول دبیرستان بودم که روزى سیروس سر و قیافه من را نگاه کرد و گفت این لباس 
«چروکیده» با پارچه هاى بى کیفیت چیست که به تن   کرده اى؟ گفتم: «آغه داشى»( او 
را چنین صدا میزدیم)، از کجا بیارم، من فقط با شاگردى و کارگرى در تابستانها میتوانم، 
قلم و مداد و حداکثر یک پیراهن و یک جفت کفش براى خودم بخرم. گفت همین االن 
بریم خیاطى. اول به گذر «آصف» که بازار قدیمى شهر بود رفتیم، آنجا گفت یک «قواره 
به  مستقیم  و  کرد  پرداخت  اش را  پول  و  گرفت  میخواهد.  «بچه»  این  براى  موهر»  پارچه 
خیاطى رفتیم. خیاط، که واقعا یادم نیست در خیابان فردوسى یا شاهپور کار میکرد، «اندازه» 
من را گرفت و گفت پس از ده روز براى «پرو» نزد او برگردم. همین کار را کردم. کت و 
شلوار موهر، با پارچه نرم و لطیف و به رنگ آبى تیره را بر تن کردم. سرم را شانه کردم 
شاهپور  خیابان  از آنجا به  و  باشگاه  بطرف پشت  ام  خانه پدرى  بار که از کوچه  اولین  و 
العاده  فوق  انسان  که  خانم»،  «عصمت  کردم،  عبور  ام  تازه  و  تز  قیافه  سرو  نمایش  براى 
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از همسایگان گرم  یکى  از پنجره طبقه دوم با  «سرهنگ رسولى»، که  همسر  بود،  مهربانى 
گفتگو بود، من را دید. بى اختیار از شوق و محبت گریه اش گرفت و گفت « آى جگر 
گوشه ام، چقدر زیبا شده اى، عمرت دراز باشد، پسرم.» اولین فاصله از دنیاى فقر و تحقیر 
زد.  حلقه  چشمانم  در  اشک  منهم  خود  کردم،  حس  وجود  تمام  با  ظاهر،  وضع  بخاطر  را 
تردید ندارم که چنین حمایتهاى عاطفى و مادى در رقم زدن سرنوشت انسانها، بویژه در 
ایرج»  «آغه  همزمان  بود  قرار  من  اینکه،  چه  موثراند.  خیلى  نوجوانى،  حساس  دوران  آن 

مادرم و بردارم سیروس باشم و همسایگان مهربان آرزوى بهترین ها را برایم داشتند.

 در هر حال کت و شلوار موهر، یک بار دیگر تکرار شد و آن هنگامى بود که در فاصله 
تعطیالت نوروزى در کالس دهم دبیرستان هدایت سنندج که من رشته ریاضى را تحصیل 
میکردم، همراه با تهمورث عزیزم، به «آبادان» براى دیدن سیروس رفتیم. او رئیس پاسگاه 
یکى از حوزه ها در حومه آبادان بود. از تهران هم برادر بزرگترم، فریدون همراه با «نامزد» 
خود، و خواهر کوچکتر نامزدش همراه با دوست پسرش، نیز به آبادان آمده بودند. اولین 
رفتار از جانب یک «دختر تهرانى» براى من فوق العاده هیجان انگیز بود. روزى به من گفت، 
دوست دارم با «تو» برویم کمى در شهر بگردیم و خرید کنیم. در مسیر راه «دستم» را گرفت 
و خودش را به من نزدیک میکرد، به ویترین مغازه ها که میرسید، سرش را بطرف شانه من 
خم میکرد و از من میپرسید، به نظرت این النگو و یا آن انگشتر زیباست؟ مِن شهرستانى و 
خجالتى که تا آنوقت دست هیچ دخترى را لمس نکرده بودم، احساسى شبیه به یک خواب و 
رویا داشتم. باورم نمیشد که دخترى تهرانى که همراه دوست پسرش به سفرآمده بود، چنین 
با من خودمانى باشد. بعدا فهمیدم که «فرهنگ» زنان و دختران در شهرهاى بزرگ، از بنیان 
با فرهنگ و روابط روستا و شهرستان متفاوت است. پس از آن و در روزهاى باقیمانده در 
سفر آبادان، من دیگر با تکرار آن رفتار، روبرو نشدم. شاید هم قصدش همین بود که با آن 
روحیه شرمگین و نجیب شهرستانى من، قدرى بازى کند. بهر حال «آغه داشى» یک دست 

کت و شلوار موهر دیگر، این بار به رنگ خاکسترى روشن و متمایل به سبز برایم خرید. 

من در آن سال و ماهها بطرز غیر عادى عاشق یک دختر همسایه بودم. اغلب پس از مدرسه 
به محله آنها میرفتم و نزدیک پل آنجا، به دیوارى تکیه میزدم و منتظر میماندم که «دلبر» بیاد 
روى ایوان که من فقط نگاهش کنم. همه اهالى محله میدانستند که داستان حضور دائمى من 
چیست. اما خود معشوق خیالى من، سر در سوداى دیگرى داشت و مطلقا به من اهمیتى 
نمیداد و دوست پسرهاى خوش تیپ تر و ثروتمند ترى داشت، که البته حق طبیعى او بود. 
بهر حال، پدر معشوق ناکام و «پوچ» من، به قضیه پى برد و روزى که من با کت و شلوار 
موهر در وعده گاه عشق ناموجود، به دیوار تکیه داده بودم. یکى از پسر هاى یوغور محله 
را تحریک کرده بود که من را بزند. او، آمد و معلوم بود قصد دعوا دارد، گفت خواهر و 
مادر...غلط میکنى چشم طمع به دختران «محله من» دارى. و با من دست به یقه شد. من 
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با اینکه از نظر جسمى از او ضعیفتر بودم، اجازه ندادم فقط کتک خور باشم، او را زدم و 
بینى اش را خون آلود کردم، اما او پر زور تر بود و در کشمکش، یکى از جیبهاى جلیقه 
موهر من پاره شد. من از آن پس آن محل و میعادگاه را ترك کردم. بعدها نیز، من حتى در 
نگاههاى عشق خیالى خویش کمتر نشانى از افسوس، ندیدیم، انگار به من پیام میداد که 
براى آن عشق احمقانه و یا حماقت عاشقانه، حقم بود که کت و شلوار نازنینم، پاره پوره و 
خاك و ِگل آلود شود. گاهى آرزو میکنم کاش میتوانستم آن دوران را دوباره زندگى کنم تا 
توهمات و سادگیهایم را و نیز برخى بى تفاوتى و بیرحمى هایم را در مقابل دخترانى دیگر 
که من را قلبا دوست داشتند، جبران کنم. درست در همان دوران شیفتگى در دنیاى خیاالت 
عشق افالطونى، دختر دیگرى در همان محله واقعا به من دل بسته بود و این را با دهها 
مورد نشان داده بود. من در آن ایام بعضى از روزها در ایوان خانه مان، پس از کمى طناب 
زدن و ورزش معروف به ورزش سوئدى، «میل» میگرفتم و با «تخته شنو» تمرین میکردم. 
روزى از آن روزها متوجه شدم که دختر مورد اشاره در محله روبرو و توى ایوانشان دارد 
دستهاى خود را تکان میدهد، خوب که دقت کردم، دیدم او دو جارو، از آن نوع جارو دستى 
هاى قدیمى که نوعى بوته بود، در دو دستش گرفته و دارد «میل» چرخانى میکند، روزهاى 
بعد وقتى از کنارم رد میشد، میگفت: ما هم بلدیم میل بچرخانیم. همانطور که گفتم کت و 
شلوار موهر من بسیار عزیز بودند و نمیخواستم آنها را همیشه بر تن داشته باشم. در مناطق 
مرزى، بازارى در منطقه مریوان وجود داشت به اسم «بایوه». در این بازار، کمکهاى جنسى، 
از جمله پوشاك، که از طریق نهادهائى مثل صلیب سرخ براى نیروهاى بارزانى که با رژیم 
بغداد درگیر بودند، ارسال میشد اما از این بازار سر در مى آوردند و به فروش میرسیدند. 
دقیقا یادم نیست از چه طریقى، یک کت نسبتا شیک، اما گشاد بر تن من، گیرم آمد. آنرا 
میپوشیدم. بعدا شنیدم که بعضى از دخترهاى محله گفته بودند فالنى را با آن کت اش مى 
بینید، انگار در تن اش، گریه میکند! همان دختر همانجا به آنها گفته بود، ایرج من اگر گونى 
هم بپوشد، بهش میاد. آرزوى تکرار آن سالها یکى براى این بود که به اولى که بخاطرش 
حس  دادن  نشان  یا  و  سخنى تلخ،  نه  بودم،  شده  و کِنِف  بودم  تحقیر کرده  را  خود  چنان 
انتقامجوئى؛ که برعکس بگویم، رفتار او درست بود. او که در آن فضاى بسته شهرستانى، که 
تقریبا همه یکدیگر را میشناختند و تحت مراقبت و کنجکاوى و «فضولى»، آنقدر شجاعت 
داشت که به احساسات واقعى اش گوش بدهد و خود را به آغوش هر کس که دوست 
دارد بیاندازد. حق با او بود، که تسلیم عشق دروغین و یا تظاهر به عالقه به من نشد. من 
از این نظر در واقع از او تشکر میکردم که ُحّریت و آزادى انتخاب عالئق عاطفى اش را 
براى «ترحم» و عشق مصلحتى و ریاکارانه به من، زیر پا نگذاشت. برعکس به او میگفتم که 
این من بودم که در رسوبات یک سنت عقب مانده عرفانى، خود آزارى میکردم و غرورم 
خواهى،  عذر  دومى، یک  به  و  بود.  قائل  زیادى  من احترام  براى  ها  بعد  او  میشکستم.  را 

بخاطر بى عاطفگى و بیرحمى و سنگ دلى در مقابل محبتهاى یک طرفه او، بدهکارم. 
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تصور میکنم خیلى هاى دیگر، دوران تلخ و شیرین شبیه به موارد من را تجربه کرده اند. 
براى دوباره تجربه کردن آن دوران، به صورت نوعى «بُکسواد  و شاید همین آرزوى من 
و  خشم  رواى  نا  و  شدید  حس  نوع  یک  گاهى  و  شده،  سپرى  هاى  گذشته  در  کردن» 
نارضایتى از خویشتن و تاسف از فقدان اراده و شجاعت در آن لحظات باشد. گاهى فکر 
میکنم، که دوره نوجوانى ام، شاید مثل خیلى هاى دیگر، بدون اینکه توجیه فعالیت سیاسى 
و یا مشغله مهم دیگرى داشته باشد، تلف شد و به یک معنى من و این بسیاران، شکفته 
اصطالح  به  پیوستیم.  بزرگساالن  ردیف  به  و  شدیم  پیر  نکرده،  تجربه  را  جوانى  و  نشده 
رایج در لهجه سنندجى: «بى واده پیر بوم». در دوره بزرگسالى ام، که با ورود به دانشگاه 
آغاز شد، یعنى در سن 19 سالگى، من دیگر شاید به انتخاب آگاهانه خود، براى همیشه 
آن دورة تجربه نشده را بایگانى کردم. تصور من و یا دستکم، توقع من از آدمها این است 
احساس تاسف  با اینحال  کنند.  از سى سالگى، آغاز  پس  بزرگسالى را  که دوران تعقل و 
زنده  خاطراتم  کنج  در  گاه  از  هر  معصومیت نوجوانى  و  نجابت  آن دوره  ماندن  مظلوم  و 
میشوند. اینکه میگویم زندگى بسیار بیشتر از مرگ، پر از اسرار و رموز است، اغراق نیست. 
چه، نه من که به گوشه هائى از زندگى «نگفته»ام در اینجا اشاره کردم که براى نزدیکترین 
عزیزانم، پنهان ماند، بلکه بسیارانى دیگر از این رمز و اسرار زندگى را، گاه حتى، با کسى 
در میان نگذاشته اند. تصور میکنم اکثر کسانى که این خاطرات و بیوگرافى من را میخوانند، 
به اشکالى دیگر، خود را در آن باز خواهند شناخت. اینها البته، تازه در مورد پسران است، 
راز و رموز پنهان زندگى براى اکثریت دختران و همواره مسکوت ماندن و تابو شدن آنها، 
مهمترین گوشه هاى تاریک این اسرارهاى زندگى است. تردید دارم که آیا واقعا دختران 
عالئق  و شهرستانى، از  و روستائى  خاصه در مناطق کوچک  جرأت کرده باشند،  خانواده 
عشقى خود با برادرانشان حرفى زده باشند؟ من تا پایان تحصیالت دبیرستان، از جمله در 
خانواده خود، به موردى برخورد نکردم. براى دختران، که «ناموس خانواده» بودند و بویژه 
در محیطهاى کوچک حرکات و رفتار و حتى شیوه لباس پوشیدنشان تحت نظر، و برعکس 
حکم  به  و  بودند،  محروم  قالیبافى،  و  خانگى  بردگى  بجز  کردن،  کار  امکان  از  پسران،  ما 
شرع و دین، نیمه مرد به حساب مى آمدند، زجر و شکنجه آن فشارهاى روحى و روانى 
عالئق،  از  گفتن  اتفاق آنها  به  قریب  براى اکثر  نیست.  وصف  قابل  تحقیر  و  محرومیت  و 
آشکار کردن آن، وارد شدن به پاره کردن پرده «پاك دامنى» بود. من واقعا در هم کوفتن 
عقب  و  مذهبى  و  ایلیاتى  و  عشیره  و  کاست  سیستم  و  بسته  جامعه  دوره  تولید  مناسبات 
اقتصاد  و  زن؛  بر  مرد  برترى همیشگى  و  مرد  و  زن  جدائى  به  بخشیدن  ابدیت  و  ماندگى 
طبیعى و فئودالى همراه آن و «آزاد و برابر» کردن انسانها حتى به مفهوم سرمایه دارى آن را  
ترجیح میدهم. مارکس در نامه اى به انگلس در مورد سیستم «کاست» هند میگوید برچیده 
استعمار  و  کولونیالیسم  نتیجه  اگر  حتى  تحجر،  و  خفقان  سیستم  آن  بنیاد  و  اساس  شدن 

انگلستان باشد به رهائى «انسان هندى» از سیطره قرنها میراث گذشتگان کمک میکند.
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به نمونه دیگرى از اسرار مرموز زندگى اشاره کنم:

مادرم، قبل از ازدواج باپدرم، یکبار ازدواج کرده بود، شوهر اول او، یک افسر ارتش بود. من 
فقط این را میدانستم. مادرم، نمیدانم به چه دلیل، شاید بخاطر اینکه نگویند وقت ازدواج با 
پدرم، «بیوه» بوده، مطلقا عالقه اى به بازگوئى آن دوران از زندگى اش نداشت. فقط یکبار، 
جدائى  قصد  من  گفت،  او  شدید؟  جدا  چرا  که  پرسیدم  او  از  دانشجوئى،  دوره  در  آنهم 
نداشتم، یک شب که افسر مذکور به خانه آمد، که من نفهیمدم خانه پدرى اش بود و یا خانه 
دیگرى در سنندج و یا محلى دیگر، قدرى مست بود و با یک بهانه جزئى به من گیر داد. و 
کلمه «سه طالقه» از دهانش درآمد. با آن پیش فرضها، مادرم دیگر از نظر شرعى، «ُمطلّقه» 
بود. تنها یک راه براى ادامه زندگى زناشوئى باقى مانده بود: «ُمحّلل». یعنى ازدواج موقت با 
شخصى دیگر و جدائى و سپس ازدواج مجدد با شوهر قبلى. او گفت، «پدرم» حاضر به قبول 
آن «ننگ» نشد. من با مادرم خیلى نزدیک و خودمانى بودم، اما از این نوع زوایاى زندگى او، 
خبر نداشتم. نمیدانستم روحیه او چگونه بوده وقتى شنیده که پدرم در یزد، همسر «صیغه»اى 
داشته است. نمیدانم رفتار پدرم با او چگونه بود، نمیدانم مناسباتش با «هوو» هاى قبلى، مادر 
سیروس و فریدون و مادر تهمورث چگونه بود. او از بسیارى از مناسبات من و رفقایم در 
طول دوره فعالیت سیاسى ام، خبر داشت، آن خاطره ها و اسناد و مدارك آن روابط، چه بخاطر 
خطرى که ممکن بود براى فرزندانش ایجاد کند و چه بخاطر حفظ اسرار خود آن رفقا، پنهان 

و نگفته و پوشیده ماند. زندگى واقعا رازهاى پنهان و کشف نشده بیشترى از مرگ دارد! 

به پدرم باز گردم، من او را وقتى کالس اول دبستان بودم از دست دادم. او فقط 48 سال داشت 
و آنطور که میگویند مرض او چنان نبود که امکان زنده ماندنش منتفى شود. در هر حال مادر 
من، چهارمین همسر پدرم بود. از اولین همسرش، فرزندى نداشته است. اما از همسر دوم، 
صدیقه خانم، دو برادر بزرگترم، فریدون و سیروس، که هر دو متاسفانه در قید حیات نیستند، 
داشته است. از همسر سوم، کبرى خانم، از خانواده فخاریها، برادر دیگرم، تهمورث، که او 
هم چند سال پیش در اثر سکته قلبى جان سپرد، را داشته است. هر کدام از این برادرهایم، 
بویژه تهمورث عزیزم، اثراتى بزرگ، در زندگى من داشته اند. من فرزند اول مادرم هستم 

و از او سه برادر و یک خواهر دارم. مجموعا پدرم 7 پسر و یک دختر داشته است. 

داستان زندگى پدرم و مرگ او، که نقطه عطف و تند پیچ سخت زندگى من است، خود 
حدیث مفصلى است که من به جزئیات آن وارد نیستم. فقط این را میدانم که او در میان 
خانواده خود، تنها کسى بوده است که به دنبال تحصیل رفته است. به همین خاطر در میان 
طایفه پدرى ام، او را با عنوان «میرزا صالح» نام میبردند. اسم او صالح بوده است و به دلیل 
اینکه پدر بزرگم در میدان و بازار قدیم شهر سنندج شغل توزین اجناس و کاالها را داشته 
است، هنگام انتخاب اسم فامیل، از طرف اداره ثبت احوال شهرت «قپانى» را براى او در 
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نظر میگیرند. همین کلمه و نام، بعدها تا مدتها موضوع دست انداختن تهمورث از جانب 
دوستانش و نیز از جانب دوستان و همکالسیها و آشناهاى من بوده است. بهر حال پدرم 
که به عنوان کارمند اداره دارائى، در واقع مسئولیت توزیع قند و شکر و سرپرستى آنرا نیز 
عهده دار بود، اساسا از روى اسامى شاهنامه، نام اکثر فرزندانش را انتخاب میکرد و شهرت 
خود را به فرزاد تغییر میدهد. مادرم تعریف میکرد که «مسعود فرزاد» از دوستان نزدیک 
نمیدانم  را  نسبت  و  رابطه  این  دقیقا  من  دارد.  نزدیکى  نسبت  من  پدر  با  هدایت  صادق 

اند. داشته  خانوادگى  اسم  یک  که  اند  بوده  نزدیک  اندازه  این  اما  است.  حدى  چه  تا 

تا جائى که ذهنم یارى میکند، به خاطرم هست که پدرم انسان متناقضى بود. متناقض به 
این معنى که از طرفى از سوى خانواده مادرى اش و دائى اش، روابط و مناسباتى با شیوخ، 
در  مستقر  هادى  شیخ  پدر  سیاه)  تازیانه  رش»(  «قمچى  به  معروف  محمد  شیخ  منجمله 
روستاى «دوالب» داشته است. دائى پدرم، عزیز شیدا، شغل باربرى را در بازار قدیم سنندج 
داشته است و به همین دلیل گاه، تازه به دوران رسیده هاى شهر او را با لقب تحقیرآمیز 
«عزیز حمال» نام میبردند. عزیز شیدا، اما انسان سخت کوش و با عرضه اى بود و توانست 
نه تنها پسران خود را به کار اجاره بیشه ها و خرید و فروش تیرهاى چوبى مورد استفاده 
در کار ساختمانى، وارد کند و بنگاهى هم در میدان قدیم سنندج براى آنها تدارك ببیند، 
بلکه همچنین سمت «خلیفگى» شیح محمد و شیخ هادى را نیز کسب کرد و یک باب از 
آدم  تدریج  به  شیدا  عزیز  کرد.  دایر  «تکیه»  عنوان  به  را  خود  مسکونى  محل  دستگاه  چند 
ثروتمندى شد، و ساختمانى را که سالها محل مدرسه دخترانه هفده دى بود، نیز خریدارى 
کرد. عزیز شیدا قبل از مرگ در اواخر سالهاى دهه 50، دیگر با عنوان حاجى عزیز شناخته 
میشد. از میان پسران دائى پدرم، شکراهللا شیدا، صداى بسیار گیرائى داشت. او معموال در 
مراسم مذهبى معراج و مولودنامه خواندن، اشعار مذهبى میخواند، طبع شعر و شاعرى هم 
داشت و خط او نیز زیبا بود ، کًال انسان فوق العاده شریفى بود. در هر حال میخواهم به 
چنین  در  پدرم  باشم.  را توصیف کرده  پدرم  شخصیت  در  رفتارى  تناقض  آن  ترتیب  این 
محیطى، از طرفى متاثر از آن فضاى فکرى و روحى دورانهاى واپسین فئودالى و شیخ و 
طریقت و تکیه دارى بود، اما از سوى دیگر در رده اولین صف کارمندانى بود که با تثبیت 
حکومت رضا شاه، در خانواده ما «گل» کرده بود. زندگى کارمندى و شغلش به عنوان رئیس 
دارائى، مدتها قبل از ازدواج با مادرم، در یزد و در اواخر زندگى اش در شهر مریوان، او را 
با فرهنگ بورژوازى که تقریبا سلطه سراسرى و یکپارچه خود را پس از انقالب مشروطه بر 
ایران حاکم کرده بود، نیز آشنا نمود. حشر و نشر با دیگر روساى ادارات، از جمله بخشدار 
و رئیس مرزبانى و فرمانده پادگان، مهمانیهاى دوره اى و چیدن بساط مشروب خورى را 
به زندگى پدرم وارد کرد. تا جائى که یادم هست حداقل یک شب در هفته، در کنار سینى 
غذاى او، که جداگانه و توسط دو خدمتکار زن و مرد، نزد او برده میشد، یک «چتول» عرق 
نیز ضمیمه بود. اما پدرم در همان حال آدم نمازخوانى بود و در میان خانواده و بستگان و 
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آشنایانش به کسى که «قرآن و دالیل» را مرتب میخواند، معروف بود. اما عرق خورى او، بار 
یک «گناه» را بر شانه هایش و بر روحش قرار میداد. به همین خاطر او تقریبا همیشه بعد 
از نماز عشاء( در هر حال نماز شب منظورم است!) عرقش را میخورد. اما در فاصله نماز 
شب تا نماز صبح، دلهره و کابوس او را فرامیگرفت. به همین دلیل او در شب عرق خورى، 
پس از یکى دو ساعت استراحت، به حمام میرفت، غسل میکرد و به هر کاسه آبى که بر 
سر و صورت خود میریخت، یک فصل کامل دعاهاى عجیب و غریب میخواند. سپس به 
خانه مى آمد و قبل از رفتن به محل کارش، حسابى نماز میخواند، قرآن و دالیل میخواند و 
یکى از رادیوهاى عربى را که قرآن پخش میکرد تا رفتن از خانه، گوش میداد. همین سابقه 
فراهم  سلطانیها،  مصطفى  خانواده  با  را  خانوادگى  آشنائیهاى  زمینه  مریوان،  در  ما  زندگى 
کرد. عالوه براین، پدر بزرگ مادرى ام، عبدالحمید، در اداره دخانیات سنندج کار میکرد در 
فصل تحویل توتون، با خانواده مصطفى سلطانى، محمدرشید بیگ( پدر فواد)، شریف بیگ 
و شوکت بیگ عمال در ارتباط قرار میگرفتیم. در این دوران و به سبب این رابطه، معموال 
افرادى که اسم بردم به خانه ما مى آمدند.  یادم مى آید که «شوکت بگ» عموى فواد، سخت 

شیفته عکس من در لباس پیشآهنگى بود و بهرترتیب یک قطعه را از مادر بزرگم گرفت. 

مرگ پدرم، سخت ترین نقطه عطف زندگى مادرم و من
پدرم، از صندوق اداره دارائى، مبالغى را به تجار و کسبه و همچنین مالکین بزرگ مریوان 
در ازاء رسید کتبى وام میداد. طبعا من آنموقع ها از ماجرا اصال اطالعى نداشتم، فقط پس 
از مرگ او بود که در نتیجه بازرسى از اموال و پولهاى اداره دارائى اعالم کردند که «آقاى 
فرزاد کسرى داشته است». مبلغ کسرى را رقمى در حدود 90 هزار تومان میگفتند. و این 
مبلغ براى سال 1334 مبلغ کمى نبود. این مبالغ در واقع همان پولهائى بود که او به دیگران 
وام داده بود. من دقیقا نمیدانم که تکلیف آن وامها و پولها چه شد و خبر ندارم که آیا اصال 
وامها مسترد شدند یا نه. چرا که تنها ضمانت استرداد آنها، روابط و اعتماد شخصى به اتکاء 
یک دستخط بود که قابل ارجاع به هیچ دادگاهى نبود. در هر حال نتیجه این شد که وزارت 
دارائى، کسرى مذکور را در چند سال قسط بندى کند و از حقوق او براى «ورثه» اش، که 
ما و مادرم باشیم، کم کنند. و داستان سرازیرى زندگى مادرم و ما به این ترتیب شروع شد. 
وقتى پدرم فوت کرد، مادرم حامله بود و نزدیک به دوران وضع حمل. در اثر تکان و شوك 
ناشى از مرگ پدرم، بچه مادرم، که یک دختر بود، در َرَحم او سقط شد و پزشکان به دلیل 

رشد تقریبا کامل او، ناچار، با امکانات آن دوره، او را تکه تکه از َرَحم مادرم در آوردند. 

اصرار  و  و میراث  ارث  بر سر  مگو  و  بگو  بود،  خود گرفته  به  رنگ دیگرى  ناگاه  به  دنیا 
بر زندگى ما حاکم کرده  بیرحمى را  از  وراثت» فضائى  براى «انحصار  نماینده دادگسترى 
بود. آن برو بیاها و زن «رئیس اداره» و خدمتکار داشتن و «بچه هاى آقاى فرزاد» یکهو با 
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نگاههاى ترحم آمیز به «یتیمهاى شریفه خانم» تغییر یافت. من در همان سن کودکى شاهد 
منظره اى بودم که هنوز هم که هنوز است، دلم را بدرد مى آورد: با مرگ پدرم، دیگر هیچ 
چیز به مادرم تعلق نداشت. یک «انگشتر» که نشانه ازدواج او با پدرم بود، باید در صورت 
کشیده  بیرون  مادرم  انگشت  از  همانجا  و  فورا  یعنى  شود.  «ثبت»  وراثت،  انحصار  جلسه 
شود. مادرم در حالى که هق هق گریه میکرد میگفت سالهاست انگشتر را در نیاورده ام و 
حاال هم به سادگى نمیتوانم آنرا در بیاورم. «به خدا» در اولین فرصت که توانستم اینکار 
ات  دست  آن  اینکه  از  پس  و  االن  همین  خیر  گفتند:  میدهم.  تحویل  را  انگشتر  بکنم،  را 
را صابونى میکنى، اینکار را بکن. و او در میان اشک و درد، با در آوردن انگشتر متوجه 
شد که با مرگ «آغاى خانه»، حتى این ارزش را هم ندارد که «یادگار» پدر 5 فرزند را در 
انگشت خود داشته باشد. سنگینى این فشار روحى، درد «بى پدرى»، و الجرم دیگر هیچ 
مانده  محروم  هم  پدرم  حقوق  از  برخوردارى  حق  از  قانونا  دیگر  که  وقتى  بویژه  نبودن، 
مادرم، گذاشت، که  بر  بویژه  و  ما،  بر همه  اى  کننده  خرد  و  سخت  تاثیرات  چنان  بودیم، 
حتى تا سالهاى پس از پایان تحصیالتم در دانشگاه، با من همراه بود. بعدها فکر میکردم 
آخر این چه جامعه اى است، این چه دنیائى است که زندگى کودك را تابع و وابسته به 
پدر و حتى خانواده میکند؟ در سالهاى اول پس از مرگ پدرم، که ما دیگر به سنندج و به 
خانه پدر بزرگ مادریم نقل مکان کردیم، تقریبا هر شب جمعه، ما همراه با مادرم به سر 
قبر پدرم میرفتیم. آه و ناله و گریه هاى سوزناك مادرم، عمیقترین غمهاى غیر قابل تسکین 
در  باقر»(  محمد  شیخ  «تپ  گورستان  فضاى سنگین  در  او،  روان  و  روح  و  قلب  ته  از  را 
محله قطارچیان سنندج) طنین میانداخت. بارها در مسیر راهمان به گورستان، از مادرم و 
یا خاله ام، سعادت شریفى، که او هم داستان زندگى تلخى داشت، با آن اوهام کودکانه و 
معصومیت بى پناه و مستاصلم، میپرسیدم: راستى وقتى به سر قبر رسیدیم، اگر پدرم، از آن 
زیر زنده شود و با لگد به سنگ قبر بزند ما چگونه متوجه بشویم و چکار کنیم؟ خاله ام 
و مادرم توضیحات دل خوشکنکى برایم میدادند، اما میخواهم بگویم که میل به بازگشت 

پدرم و کسى که بودش با نبودش براى ما به معنى بود و نبود ما بود، چقدر سنگین بود.  

اما واقعیات سرسخت و حقیقت تلخ، و البته بى رحمى جامعه و بیان رسمى جامعه، معصومیت 
کودکانه و بى پناهى او را نمیشناسد. تلخى زندگى و سختى و مشقات پیش روى، ما و مخصوصاً 
من را ناچار ساخت که در میان غم و افسوس همیشگى در جاى جاى روح و روانم، در میان 
اشکهاى همیشه آماده سرازیر شدن با هر طعنه و نیش و کنایه اى و یا با روبرو شدن یا جلوه 

هاى آشکار بى عدالتى و انصاف،  خود را با شرایط تطبیق بدهم و راه «تنازع بقا» را بیابم. 

مادرم مانده بود و 5 «یتیم» با حقوق ماهیانه 180 تومان. االن هم که این سطور را مینویسم، 
واقعا برایم سخت است که به زندگى مادرم فکر کنم. وقتى پدرم فوت کرد، مادرم فقط 26 
سال داشت و طفلکى بخاطر ما و بخاطر فشار فرهنگ و پیشداوریهاى جامعه، که مبادا به 
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او بگویند یتیمها را به امان خدا رها کرد و رفت سراغ هوس هاى خود، دیگر ازدواج نکرد. 
واقعیت هم این بود که راه روشنى، و یا بهر حال گزینۀ قابل اعتماد، پیش پاى او باز نبود. پدر 
و مادرش سنى از شان گذشته بود و ضمانتى نبود که مسئولیت ما را بپذیرند تا او هم خیالش 
راحت باشد. مطمئن هم نبود که بفرض اینکه ازدواج هم میکرد، شریک زندگى او تا چه 
اندازه به بچه هاى او توجه میکرد. مادرم هم جوان بود و هم تا حدى خوشگل. بعدها شنیدم 
که چند خواستگار هم داشته است اما او بین گوش دادن به زندگى و عالقه خود و یا «رساندن 
فرزندانش به جائى» قطعا تصمیم گرفته بود، خود را «فدا» کند. و هر چه بیشتر به مادرم و 
زندگى اش و رنج و سختیهایش فکر میکنم، بیشتر براى او دلم میسوزد. گاهى فکر میکنم، 
در یک آرزو و خیال شاید هم به عبث، که اى کاش ما در کشورى اروپائى به دنیا مى آمدیم، 
یا اى کاش پدرم ثروت و مکنتى از خود بجا میگذاشت تا میتوانستیم به تهران و نزد برادر 
بزرگم، فریدون، میرفتیم، اى کاش... اما اتفاق و حرکت بیرحم جبر زندگى همراه با تمامى 
فرهنگ رسمى و «افکار عمومى» و سنگینى فشار رسومات تاریخ گذشته، ُمهر و داغ سوزان 
خود را بر تار و پود زندگى مادر عزیزم کوبید و او سوخت و قربانى شد، قربانى ما و نجات 
ما از گرداب تحوالت و اتفاقاتى، که اگر چنین نمیکرد، واقعا معلوم نبود اکنون استخوانهاى 
هر یک از ما در کدام مخروبه پوك شده بودند. واقعا نمیدانم اگر مادرم نبود، اگر او خود 
را فداى ما نمیکرد، و اگر او همه تالش اش را نمیکرد که ما را به قول خودش به «پایه» 
اى برساند، ما در شرایط بى مسئولیتى و بى رحمى جامعه نسبت به کودك، و کودك «بى 
سرپرست»، چه از آب در مى آمدیم؟ قدر و منزلت و فداکارى عظیم مادرم و از خودگذشتگى 
و فنا شدن او بخاطر بقاى ما، قابل توصیف نیست. اینها زحماتى نیستند که بشود آنها را 
«جبران» کرد. من فقط میتوانم در عظمت روح مادرم و در قهرمانیهایش براى «ساختن» و 

پرورش ما، قدرت عظیم و صالبت اراده و روح برجسته عواطف بزرگ انسانى را ببینم. 

دوران قبل از اصالحات ارضى   

سالم آغا، شاگرد نمیخواین؟ 
 دو سال اول پس از مرگ پدرم، پدر بزرگ مادریم، در تابستانها، براى اینکه در کوچه ها 
«ویالن» نشویم، ما را به مکتب و نزد مال بردند. تابستان سال اول، ما را بردند پیش مالئى 
به اسم مالعزیز، که پیرمرد خرفى بود، و به مسجد موسوم به مسجد قوله( به معنى گود، 
که احتماال منظور گودى حوض آن بود). زیاد تاب نیاوردیم( من و کیومرث برادر از خودم 
کوچکتر که به کیان شناخته شده است). فکر میکنم حداکثر یک ماه در مکتب ماندیم. سال 
بعد ما را بردند به محله دیگرى پیش مالئى دیگر به اسم میرزا در محله «سرتپوله». میرزا، 
فقط مراقب بود که آفتاب به لب در  میگیریم یا نه،  یاد  قرآن  نداشت که ما  به این  کارى 
مکتب برسد تا به ما بگوید میتوانیم به خانه برگردیم. میرزا عالوه بر درآمد مکتب که آنوقت 
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5 تومان براى هر ماه و هر شاگرد بود، حکاك هم بود و مهرهاى امضا را حکاکى میکرد. 
در هر حال پس از نزدیک به 35 روز، من و کیان «توطئه» کردیم که وقتى میرزا به مسجد 
میرود براى نماز خواندن، فرار کنیم. تشکهایمان را جمع کردیم و رفتیم خانه و گفتیم دیگر 
مکتب بى مکتب. بهرحال این دو تابستان، بهر جورى بود ما را سرگرم کردند که «مثل الت 
ها» در کوچه و خیابان پرسه نزنیم. اما سال بعد، مادرم از ما خواست که هم براى تامین 
هزینه تحصیل و خرید لباس مدرسه و قلم و کاغذ و دفتر و غیره و هم براى دور کردن ما 
از «خطر» فساد و ولگردى در تعطیالت، برویم کار کنیم. و غیر از منصور که هنوز خیلى 

کوچک بود، من و کیان و مظفر، به این خواست، علیرغم بى میلى درونى، تن دادیم. 

تمام  را  دبستان  چهارم  کالس  من  که  پدرم،  مرگ  از  پس  سوم  سال  روزهاى  اولین 
به  دکان  و  گرفت  را  من  دست  سابق،  اداره  رئیس  یک  همسر  مادرم،  بود،  کرده 

گفت: و  کرد  گذر  مسگرى،  و  آهنگرى  و  جگرکى  و  خیاطى  جلو  از  دکان، 

«سالم آغا! شما شاگرد نمیخواین؟». دقیقا یادم نیست چندمین مغازه بود که این جمله براى 
شاگرد  دنبال یک  انگار  که  آن،  صاحب  جگرکى رسیدیم.  یک  به  که  شد  تکرار  صاحبش 
بود، گفت چرا میخوایم. قرار و مدار گذاشته شد که دستمزد من روزى یک تومان باشد، 
کار من هم که برایم توضیح داد این بود، سیخهاى مورد استفادة روز قبل را در طشتى با 
کارى  مشتریها  اگر  و  بیاورم،  آب  «والى»  مسجد  از  بروم  گاهى  بشورم،  خوب  «تاید»  آب 
داشتند، مثال نان سنگک و یا لواش تازه خواستند، برایشان بگیرم و روز را دم دست باشم 
و راه انداختن مشتریها را کمک کنم. اما من، از فضاى جگرکى، که پرده اى آنرا به دوتکه 
تقسیم کرده بود و پشت پرده مشتریها با جگر عرق میخوردند، و نیز ظاهر و قیافه صاحب 
دکان خوشم نیامد، احساسى از نا امنى توام با ترس از روبرو شدن با آدمهاى «شرور» در 
همان دقایق بر من حاکم شد. و روز بعد اتفاقا دیدیم که ترس و نگرانیم بى جهت نبود. 
من طبق دستورالعمل روز قبل، سیخها را شستم، آب آوردم و غذاى چند نفر را هم سرو 
کردم. اما حوالى ظهر سه مشترى وارد شدند که هر سه خالکوبى بر دست و گردن داشتند، 
خیلى زمخت و خشن حرف میزدند و بالفاصله با نشستن دور میز پشت همان پرده وسط 
دکان، از جیب بغلشان بطرى هاى عرق را درآوردند. آن تصویر خالکوبى و مستى بعد از 
عرق خورى، بر سرتاپایم وحشت حاکم کرده بود. در بین سخنان مشتریها که از آشناهاى 
دیرین صاحب مغازه بودند، شنیدم که یکى به او گفت این شاگردت «از اونهاست»؟ تنها 
خیابان  شهر(  شلوغ  خیابانهاى  از  یکى  در  مغازه  و  روز  وسط  که  بود  این  من  دلخوشى 
فردوسى و در جنب کبابى فرد) بود. وقتى مشتریهاى مست تلوتلوخوران و با مسخره کردن 
من گورشان را گم کردند، من فورا فرار را بر قرار ترجیح دادم و رفتم منزل و داستان را 
براى مادرم و مادر بزرگم( مادر مادرم) تعریف کردم. مادر بزرگم دستم را گرفت و آورد 

انداخت.  بصورتش  تف  یک  و  گفت  او  به  درآمد  دهنش  از  چه  هر  و  جگرکى  جلو 
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من از همان دوران کودکى و «یتیم» شدنم، از «پدوفیل»ها هم بسیار میترسیدم و هم همزمان 
خیلى تنفر داشتم. کودك، بویژه آن هنگام که در موقعیتى مثل من قرار میگرفت، «طعمه» آن 
جانوران بود. و آن نوع موجودات، ِشگردهاى پیچیده اى براى به دام انداختن قربانیان خود 
بکار میبردند. یک نوع آن، استفاده از موقعیت بى پناه آن کودکان، و جبران کمبودها و عقده 
هاى آنان از طریق تطمیع بود. دادن پول توجیبى، کرایه کردن دوچرخه براى آنان، خرید 
بلیط سینما و در مواردى حتى لباس و پوشاك. موارد زیادى را خود من در همان دوران 
کودکى شاهد بودم که میگفتند: فالنى «بچ» این الت و یا آن لومپن است. معنى اش این بود 
که کودك را چنان تطمیع کرده بودند و چنان مرعوب که او در واقع در ازاء آن «خوبیها» 
دیگر براى استفاده جنسى در اختیار «صاحب» خود قرار گرفته بود. و پس از مدتى کودك 
بى پناه، دیگر نام و صفت «مفعول» روى او میماند. انسانى تحقیر شده و مورد تجاوز، که 
زان پس گاه زندگى اش را از راه تن فروشى اداره میکرد. اما همواره مورد تحقیر و هتک 
حرمت شده. شخصیت بسیارى از آنها خورد میشد و چه بسا پس از دوران رشد و بلوغ، به 
عنوان جماعتى عقده اى بار مى آمدند که این بار یا توسط سیستم و نطام حاکم مورد سوء 
استفاده قرار میگرفتند و یا به دام باندهاى فروش مواد مخدر و گنگسترها مى افتادند. کسانى 
که در دوره اوج نیاز عاطفى چنان در هم شکسته شده بودند، که «رحم» نزدشان بى معنى 
شده بود. آنان در آن سنین کودکى و نوجوانى از تشخیص و علل موقعیت سرشکسته خود 
در اجتماع ناتوان بودند. این وجه تجاوزگرى لومپنهاى پدوفیل براى من بسیار وحشتناك 
بود. گاهى پیش خودم و در ذهن خودم به دنیاى رویاها میرفتم و خودم را انسانى قوى جثه 
تصور میکردم، مثل هرکول، که آن الت و لوتهاى پدوفیل را بلند میکند و در انظار مردم بر 
زمین میکوبد و سر و صورتشان را پر از خون میکند. و بعدها متوجه شدم که آن مشکل هر 
اندازه شهرها بزرگتر میشوند و بر تعداد کودکان معصوم اضافه میشود، وسیعتر و موجب 
دایر کردن یک «شغل» بود براى شبکه پدوفیل ها با واسطه ها و پا اندازهاى آن شغل کثیف. 
قداره بندان  بساط  وسطى و  قرون  قرنهاست دوره  در اروپا هم که ظاهرا  شدم که  متوجه 
و «لوطى» و «داش مشدى»ها برافتاده است، پدیده پدوفیل خیلى رایج است. چه در قلب 
شهرهاى بزرگ و چه به عنوان نیاز پدوفیل هاى اروپائى به سوءاستفاده جنسى از کودکان 
در سفرها به کشورى چون تایلند. این روزها کتابى خواندم از یکى از صاحب نامهاى پرش 
ارتفاع به نام Patrik Sjöberg و با عنوان «آنچه شما ندیدید». پاتریک بر یک پدیده تلخ 
انگشت میگذارد. گسترده بودن جدائى ها بین والدین و محروم شدن بسیارى از کودکان پسر 
از محبت مادر و بویژه پدر. معلوم است که کودکان دختر هم در این رابطه بسیار لطمه دیده 
اند. اما نکته اى که پاتریک آن را برجسته میکند، قرار گرفتن کودکان پسر در چنان موقعیتى 
است که پدوفیلهاى «پسر باز» را براى طعمه شکارهاى خود فعال میکند. ظاهرا این باید یک 
تناقض به نظر آید که چگونه در کشورى مثل سوئد که از حق کودك دفاع میشود، رفاه تا 
حدى برقرار است و کودك در صورت جدائى پدر و مادر با مشکالت اقتصادى چندانى 
رو برو نمیشوند، چگونه کودك، میتواند در جامعه از کمبود عاطفه، به یک قربانى پدوفیل 
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ها تبدیل شود؟ اما مشکل فقط جنبه صرف اقتصادى و یا صرف فقدان سرپرست و «ولى» 
نیست. پاتریک نوشته است بیشتر از ده ها و صدها قربانى و شکار مربى پدوفیل او، آن تیپ 
پسرهاى هفت هشت ساله اى مثل او بودند که پدر و مادرهایشان از هم جدا شده بودند. 
محرومیت از محبت پدر و مادرى آنهم در شرایطى که هر کدام زندگى مشترك دیگرى را 
با دیگران تشکیل داده و کودکان جدیدى براى تقسیم امکانات و «عاطفه» به زندگى وارد 
شکارهاى  دقیقا  پدوفیل  مربى  و  بود.  پاتریک  امثال  زندگى  در  «کمبود»  یک  بودند،  شده 
خود را از میان چنان کودکانى انتخاب میکرد. پاتریک و بسیارى دیگر از کودکان در سن و 
سال او، که نزد آن مربى آموزش دیده بودند، تقریبا بال استثنى، در موقعیت مشابهى بودند. 
همگى در ایام کودکى در خانواده اى بودند که پدر و مادرها از یکدیگر جدا شده بودند. 
مربى مذکور، از هر کارى براى جبران آن خالء و نیاز عاطفى دریغ نمیکرده است. از خرید 
دستگاه براى بازیهاى کامپیوترى گرفته تا «دست و دل بازى» در خرید شیرینى و شکالت و 
غذا و پرداخت پول بلیط سینما و غیره. اما بهرحال، در غرب و کشورى مثل سوئد، پدیده 
مثل  کشورى  کودك در  است.  سیستم  اعتراض رسمى  مورد  و  است  منفور  بسیار  پدوفیل 
سوئد، حتى پس از سالها تجربه تلخ این امکان را دارد که از حق و حیثیت انسانى خود 
دفاع کند. اینجا، انسان قربانى پدوفیل، با اقرار به ستم و تجاوزى که در معرض آنها قرار 
گرفته است، بار دیگر تحقیر نمیشود. وقتى پاتریک کتابش را نوشت، بخاطر شجاعتش مورد 
تقدیر قرار گرفت. گفتند و نوشتند که پاتریک در اینجا هم، یعنى در دفاع از حق کودك و 
در تقبیح پدوفیل گرى، «قهرمان» شد و باید به او مدال داد. و این با موقعیت کودکان مورد 
تجاوز و سوءاستفاده جنسى در جائى مثل ایران و یا در «شرق» بسیار متفاوت است. در این 
کشورها به دلیل رسوبات رسوم قبیله گرى، مذهب، ارتجاع و استبداد، به حرف آمدن یک 
انسان قربانى پدوفیلیگرى، تابو است. در این کشورها، موقعیت کودك یتیمى مثل من، بسیار 
آسیب پذیر تر و دفاع از حرمت انسانى مورد تجاوز قرار گرفته، بسیار سخت تر است. در 
جنایت تجاوز جنسى  و  جرم  سنگین  بار  زمینه اجتماعى،  اساسى در  حال این تفاوت  هر 

به کودك را سبک نمیکند. من در ادامه باز هم در مورد کتاب پاتریک خواهم نوشت. 

اما، عالوه بر تطمیع از نظر مادى، یک راه دیگر پدوفیلها، زور و قلدرى بود. کودك را چنان 
از قدرت و ظرفیت چاقوکشى و قداره بندى خود مرعوب میکردند که او را ناچار به تسلیم 
«نقشه» میکشیدند که فالن پسر  بود. مثال  شیوه دسته جمعى  کنند. گاه، این جنایت ها به 
«خوشگل» را به باغها و بیشه ها و یا کنار رودخانه در خارج شهر بکشانند. ظاهرا یکى دو 
نفر از باند پدوفیلها، همراه قربانى بودند، اما وقتى به مکان موعود میرسیدند، پس از مدتى 
از الى تپه ها و بین درختان چند نفر بر سر کودك هجوم میبردند و به زور به او تجاوز 
میکردند. در مواردى آن جماعت پلید، هم براى حق السکوت و هم رضایت بعدى قربانى 
براى تسلیم به کار کثیف خود، از بدن لخت کودك قربانى در حالى که شورت او را بدستش 
داده بودند، عکس میگرفتند. و من خوشبختانه از هر دو مورد رها شدم. اولى، یعنى تطمیع 
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نشدنم با مادیات را مرهون سعه صدر و حس بزرگ شرافت مادرم و مادر بزرگم هستم و 
نیز برادرهاى عزیزم تهمورث و سیروس که از هیچ کمک در ارضاى نیازهاى مادى و پول 
توجیبى ما کوتاهى نمیکردند. خود ما از همان ایام دبستان. و در تعطیالت تابستانى شاگردى 
و کارگرى میکردیم و بخش قابل توجهى از نیازهاى خود را تامین میکردیم و از این نظر 
با تحمل رنج کار در ایام کودکى، عمال چشم طمع جنایتکاران پدوفیل را براى تطمیع خود، 
کور کرده بودیم. گرچه کار و شکنجه ناشى از آن در آن دوران کودکى، ما را از رشد و 
شکوفائى و نشاط محروم کرد و ضربات سختى بر حق ما و هر کودك هم سن و سال و 
شبیه به ما براى برخوردارى از امنیت و شادى و تفریح وارد کرد، اما در هر حال به قیمت تن 
دادن به آن آزارهاى جسمى و رنج و مشقت کار، وجدان انسانى و معصومیت کودکى مان از 
تعرض تبه کاران پدوفیل در امان ماند. و دوم را باید به حساب مقاومت خود ما گذاشت و 
اینکه گرچه ما یتیم بودیم، اما چهار برادر بودیم که کسى به سادگى قدرت در هم شکستن 
ما را نداشت. ما در سطح آن قدرت متحد، قدرت مقاومت و حمله داشتیم. اما، این امتیاز را 

اکثر کودکان بى پناه و معصوم نداشتند. بهر حال سیر تالش ها در زندگى ادامه یافتند.

نظرها،  این  از  که  ببرد  شاگردى  به  کسى  نزد  را  من  که  گرفت  تصمیم  مادرم  بعد  روز 
مسگریها.  و  آهنگریها  بازار  راسته  به  رسیدیم  تا  رفتیم  پرسان  پرسان  باشد.  مطمئن 
بود.  ى  «مومن»  آدم  و  بود  اعتماد  قابل  خودش  بقول  که  میشناخت  را  یکى  آهنگرها  از 
باالخره به مسگرى حاج آقا رسیدیم و او گفت شاگرد الزم دارد. من آن تصویر جگرکى 
را نداشتم، احساس کردم که از نظر فضاى روحى، جاى نا امنى نیست، اما نسبت به کار 
مسگرى  با  را  کار  حال  بهر  داشتم.  سنگینى  احساس  کار  نوع  «کثیفى»  و  سختى  آنجا،  در 

ادامه دادم و تقریبا تمام آن تابستان را در آنجا کار کردم. اینجا هم روزى یک تومان.  

صاحب مغازه در واقع از رده بنیانگذاران پیشه و صنف مسگرى در سنندج بود. اسم او حاج 
محمد امین مسگر باشى بود و مغازه او درست روبروى مغازه آهنگرى آقاى احمد امانتى، 
پدر شمس الدین امانتى که در دوره دبیرستان همکالس من بود، و محى الدین امانتى که 

همکالسى برادرم تهمورث و به خانه پدرى من، محل سکونت او ، رفت و آمد داشت. 

کار من، اصال ساده نبود. تقریبا یادم نیست که در طول روز، بجز یک ساعت استراحت ناهار 
که به خانه میرفتم، هیچ فرصتى بدون کار را میگذراندم. اوساى مسگرى کسى بود به اسم 
اوسا ستار، که واقعا انسان دلسوز و سمپاتى بود. گاه که حاج آقا کارى را به من مى سپرد 
که برایم سنگین بود، مدام اوسا ستار معترض بود و پیش من پشت سر حاجى بد میگفت. 
اما بهر حال از اوسا ستار کارى ساخته نبود و او که کار دائمى داشت نمیتوانست رابطه خود 
سخت  به خطر بیاندازد.  موقتى آنجا کار میکرد،  شاگردى که  براى  با صاحب مسگرى  را 
ترین کارها، آوردن ظروف مسى از قبیل دیگ و کاسه و طشت و سینى هاى بزرگ از خانه 
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مشتریها و سپس تحویل دادن آنها پس از سفید کردنشان با قلع و نوشادر بود. گاهى پیدا 
کردن آدرس منازل برایم سخت بود. بعالوه در آن دوران بین بچه محالت مختلف سنندج، 
و از مهمترین آنها، جورآباد و قطارچیان، « جنگ محله» در جریان بود. در جریان یکى از 
این جنگها، یک چشم یکى از بچه هاى محله قطارچیان، اسماعیل تموزى، که همکالسى 
دوره دبستان من هم بود، کور شد. و من با رفتن به محالت «غریبه»، همراه با بار سنگین 
ظروف مسى که غالبا گریه ام را در مى آوردند، چند بار با این «خطر» روبرو شدم که آها 
میریختند و  قطارچیان است، چند نفرى به سرو رویم  این یارو شاگرد مسگره اهل محله 
کتک میخوردم. اوسا ستار که در جریان ماجرا قرار گرفت، خودش بعد از تعطیلى کار به 
آن محالت میرفت و با خانواده «مهاجمین»  حرف میزد و توضیح میداد که من در جنگ 
محالت هیچگاه شرکت نداشته ام و کارم شاگردى است پیش او. این دخالتهاى اوسا ستار 
موثر افتاد و من ماندم که با رنج کار و فشار حمل ظروف مسى راه بیایم. حاج مسگر باشى 
نمونه تیپیک آن رسته از اصناف و پیشه ورانى بود که بقول معروف به صنایع سنتى و «ملى» 
تعلق داشت. اما اصناف باقیمانده از دوران قرون وسطى، که از دل آنها مانوفاکتورهاى اولیه 
شکل گرفتند و در واقع قلب صنعت «ملى» را تشکیل میدادند، دقیقا بخاطر قرار داشتن جامعه 
ایران در آستانه تحول سرمایه دارى، موقعیت بسیار متزلزلى داشتند. دفاع از موجودیت اینها 
در برابر تعرض «سرمایه خارجى و امپریالیستى و صنایع مونتاژ و مصرفى» یک موضع پایه 
اى کمونیسم ملى ایران بود که آرمانهایش را از اهداف بورژوازى صنعتى ایران و از دوران 
انقالب مشروطه و الیت(نُحبه) روشنفکرى این موضع میگرفت. کمونیسم و رادیکالیسمى که 
در پاسخ به «سازشکارى» جبهه ملى و نهضت آزادى و  حزب توده، براى دفاع از فروپاشى و 
تجزیه بورژوازى ملى و ادامه اوهام به اسطوره مترقى بودن آن، جنگ چریکى و سازمانهاى 
مجاهد و فدائى را از خود تولید کرد. اما در دنیاى واقعى، حرص و آز سرمایه دار سنتى و 
صاحب پیشه ور، حد و مرزى نداشت. هیچ قانون و مقرراتى نه در مورد ساعات کار، میزان 
دستمزد، اوقات استراحت و امنیت جسمى و روحى کارگر و هیچ بیمه اى در برابر صدمات 
و سوانج  ناشى از کاروجود خارجى نداشت. رابطه، یک رابطه اوسا شاگردى و مبتنى بر 
از  بعضى  که  داشت  خبر  آقا  حاج  کنم.  ذکر  مثال  فقط یک  بود.  پدرساالرانه  روابط  نوعى 
مشتریها، هنگام تحویل ظروف سفید شده مسى شان، به من انعام میدادند. و این را دقیقا 
کنترل میکرد و ته و توى قضیه را حتما در میآورد. در چنین مواردى، من غروب آنروز که 
على القاعده دستمزد روزانه ام را دریافت میکردم، بدون دریافت دستمزد به خانه مى آمدم. 
و صبح روز بعد که میپرسیدم من دیروز یک تومان دستمزدم را نگرفتم، جواب میشنیدم که 
یعنى هیچ انعام نگرفتى؟ و «استدالل» میکرد اگر تو پیش من شاگرد نبودى، از چنین انعامى 
خبرى نبود! یا بعضى وقتها که کسى از آشناهاى حاج آقا از سفر مکه برمیگشت، یک کله قند 
را توى یک سینى میگذاشت و میگفت ببر منزل فالنى. این دیگر قطعى بود که تازه حاجى 
شده ها، حتما حداقل یک تومان را توى سینى براى من میگذاشتند. در چنین اوقاتى نیز، من 
دستمزدم را دریافت کرده بودم! بعدها که در دوران دانشگاه به کمونیسم سمپاتى پیدا کردم، 
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و سپس بعد از انقالب ایران مارکسیسم انقالبى و کمونیسم منصور حکمت به جنگ بنیادین 
با اسطوره بورژوازى ملى و سه منبع و سه جز سوسیالیسم خلقى ایران رفت، از تناقضى 
که موضع آن نوع کمونیسم در رابطه با جایگاه «بورژوازى ملى» داشت و واقعیت وجودى 
بورژوازى ملى، که خود من در زندگى ضربات سخت تازیانه آن را بر جسم نحیف کودکى 
و روح معصوم و حساس دوران طفولیتم حس کرده بودم، در تعجب مانده بودم. به این 
مساله بعدا مفصلتر خواهم پرداخت. و همینجا میخواهم به یک نکته دیگر اشاره کنم. ممکن 
است خیلى ها بگویند خوب آن شرایط نا انسانى کار، بویژه براى کودك، خاص و ویژه 
دوران عدم تکامل سرمایه دارى، دوران اولیه سرمایه دارى و یا حتى ویژگى دورانى است 
که جامعه هنوز بطور «آزاد» و همه جانبه سرمایه دارى نشده است، ممکن است این درد و 
رنج  و تباهى جسم و روان کودك، به «عقب ماندگى» و «غیر مدرن» بودن تولید محدود 
بماند. من در ابتداى این نوشته، گفتم که زندگى نامه من، سرنخى است که خیلى ها، چه 
بسا میلیونها و میلیاردها نفر میتوانند در آن زندگى خود را بینند و نه تنها به سیر و سیاحت 
دورانهاى گذشته بروند، بلکه، زندگى هم اکنون خود را که چه بسا بسیار سخت تر و نا امن 
تر و در معرض بى رحمى و بى تفاوتى بیشتر جامعه است، ببینند. و آمار و ارقام کار کودك، 
در دنیایى که سالهاست دوران قرون وسطى و سلطه اصناف فئودالى را پشت سر گذاشته و به 
دروازه صنعت «مدرن» رسانده است، نجومى، و وصف بردگى و شقاوت و بى رحمى علیه 
کودك، وحشتناك است. در این دنیاى مدرن، من وقتى به زندگى دوران شاگردى خود در 
مسگرى حاج آقا مسگرباشى فکر میکنم، میبینم از پدیده کودك خیابانى، از خرید و فروش 
چندان  وسیع  مقیاس  این  در  هنوز  کودك،  فروشى  تن  از  و  سکس  برده  عنوان  به  کودك 
کارى  و بویژه  میکردم  کودکى ده ساله، نمیبایست اصال کار  من همان وقتها،  خبرى نبود. 
که انجامش با اشک و درد همراه بود. من نمى بایست به عنوان «یتیم» و «بى بضاعت»، در 
معرض ترحم دیگران قرار میگرفتم، مى شد مثل مواردى که جامعه بهر کودکى، مستقل از 
تعلق خانوادگى و میزان ثروت و مکنت «سرپرست» هایش، تا سن 16 سالگى کمک هزینه 
پرداخت میکند، من هم دوران کودکى شادى داشته باشم. اما بین آرزو و واقعیات تلخ و 
قدرت قاهر جبر جامعه، هنوز فاصله هاى پر نشده اى وجود دارد. به قول انگلس انسانها در 
شرایط داده اى که قبل از آنها و مستقل از اراده آنها موجود است زندگى میکنند و بعالوه 
محرومیت  زیر بار و فشار سنن و میراثهاى قرنها پیش، زندگى حالشان را سپرى میکنند. 
براى من و بسیارى از هم سن و سالهاى من، تن دادن به کار سخت بدنى و محروم شدن 
از حق شاد زیستن، تاثیرات خرد کننده اى، بر کل زندگى ام گذاشته است. بخش زیادى 
از عدم اعتماد به نفس انسانها، خارج از اراده فردى و ظرفیت و توان و استعدادهاى فردى 
آنهاست. کودکى که در آن دوره معصومیت و بى پناهى، با تهدید جنسى بزرگساالن روبرو 
میشود، کودکى که رنج و اشک و شکنجه ناشى از فشار کار از او یک وسیله براى ارضاى 
حرص و ولع صاحب کار و صاحب سرمایه فراهم میکند، از همان دوران کودکى، نطفه ازلى 
بودن نظم این دنیا و نامحتمل بودن تغییر آنرا در ذهن و روانش میکارند. و کار من در دوران 
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کودکى این عدم اعتماد به نفس و قدرت قاهره «بزرگساالن» را در ذهنم کاشت. رنج کار در 
آن ایام کودکى و با آن سر و وضع و دست و صورت سیاه شده، فقط «ظلم» نبود. در همان 
عوالم کودکى، چه بسا نطفه هاى نوعى عشق کودکانه و معصوم در همه انسانها، و اکثرا در 
خلوت تنهائى، هنگام رفتن به بستر خواب عمدتا، نوعى پناهگاه روحى است. ظاهر و قیافه 
و سر و وضع لباس من اما، در برخورد با نگاه «عشق» هاى خیالى ام، و به هنگام روبرو 
شدن با آنها بطور واقعى درکوچه و پس کوچه ها و گذر ها، با نگاهى که حکایت داشت: 
« بى ریخت! دور من را خط بکش»، به «شکست» و پوچى همه خوش خیالیهاى معصومانه 

میکند.  له  را  عاطفه  و  روح  اقتصادى،  سنگین  فشار  از  بیشتر  «فقر»،  میشد.  منتهى  ام 

براى من که باالخره تغییر شرایط و به برکت وجود انسانهاى عزیز در کنارم، از آن تندپیچها 
گذشتم، شاید مساله از نظر فکرى حل شده باشد. قطعا به دلیل ورودم به عرصه پیکار کمونیستى 
و اعتقادم به کمونیسم، دنیا را داراى نظمى ازلى نمى بینم. اما براى خیلیها که موقعیت مادى 
در زندگى شان، هیچگاه چنین مجالى فراهم نکرده است، دنیا، حتى، این روزنه به جهانى 
ممکن و دنیائى بهتر را نگشوده است. در همان دوران زندگى کودکى ام، کسان دیگرى را 
بردگان  انبوه  از  اند.  مانده  باقى  موقعیت پائین اجتماعى  همان  هم در  که اکنون  میشناختم 
گمنام قالى بافى، که اکثریت قریب به اتفاق آنان دختر بچه هائى بیش نبودند، همه خبر دارند. 

به چند مورد از آشناترین آنهائى که با زندگى من در ارتباط بوده اند، اشاره اى میکنم. 

در همان سال هاى کار در ایام تابستان، از روستاى «بیساران» منطقه ژاورود، از میان چندین 
خانواده فقیر که به شهر سنندج کوچ کرده بودند، زنى به اسم خدیجه، همراه با یک دخترش، 
منیژه و یک پسرش، رحیم، در منزل مادرى ما، در زیر زمین خانه ما زندگى میکردند. این نوع 
خانواده ها را معموال «زیرخانه نشین» مینامیدند. کسانى که اجاره اى پرداخت نمیکردند، اما 
کارهاى خانه، مثل برف روبى در زمستان، باز کردن در منزل در صورت دق الباب و بعضى 
کارهاى دیگر مثل خرید را انجام میدادند. شغل دختر «باجى خدیجه»، منیژه، آوردن آب 
براى چند خانه همسایه در ازاء ماهیانه مبلغى در حدود 5 تومان بود. آنوقتها هنوز سنندج آب 
لوله کشى نداشت و مردم از منازلى که آب داشتند، مثل خانه «سردار» و یا بعضى مساجد، از 
طریق کرایه گرفتن کسانى چون منیژه نیازهاى خود را تامین میکردند. شوهر منیژه، صالح، در 
تابستانها به کار کتیره کندن و در بقیه فصول به کار ساختمانى، عمدتا وردست بناها، مشغول 
بود. پسر باجى خدیجه، رحیم، نیز همین کار را داشت. منیژه در یک روز سرد و یخبندان، 
با سطلهاى آب زمین خورد و یک پایش شکست و تا دم مرگ افلیج در بستر زمینگیر شد. 
کار فصلى و ساختمانى نه منظم بود و نه مداوم. گاهى میشنیدم که وقتى رحیم یا صالح از 
دورمیدان توسط بنا یا معمارى انتخاب میشدند، همسرانشان میگفتند، «الحمداله امروز کار 
گیر آوردند». رحیم، در آخرین سالى که من به عنوان مسئول تشکیالت شهرهاى کومه له در 
سنندج بودم، سال 61، هنوز کارگرى بود که به دور میدان کار میرفت. و صالح داماد خدیجه 
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نیز به همین کار مشغول بود که دیگر بینائى اش را از دست داده بود. دخترهاى منیژه، نیز 
شغل مادر را ادامه دادند و سپس با تعطیلى شغل آبکشى، به دلیل لوله کشى شهر سنندج، 
به  انجام کار خانگى براى کارمندان و درجه دارهاى ارتش روى آوردند. رحیم فوق العاده 
انسان مهربانى بود، یادم مى آید که زمستانها به خانه آنها در زیر زمین میرفتیم و او برایمان 
داستان و قصه تعریف میکرد. اولین بار او با پول خود ما را به سینما برد. میخواهم نتیجه 
بگیرم که اگر این شوك در زندگى ما، بر شخص من و در کل زندگیم، تاثیرات پابرجائى 
داشته است، براى اکثر نسل مردم کارگر و زحمتکش، چنان آثار دراماتیک و پر از غم و آه 
و افسوسهاى غیر قابل انتظار و ناگهانى ندارد. شاید وزن زندگى فالکتبار کودکى من، که از 
یک موقعیت بهتر به موقعیت طبقات فرودست سقوط کرده بودم، دراماتیک تر و سنگین تر 
باشد. و فکر میکنم همین دورى از زندگى کارگران و متن مبارزات واقعى آنهاست که براى 
روشنفکر خرده بورژوا، نوعى از کمونیسم را معنى میکند که نفس «بریدن» از پایگاه طبقاتى 
و پیوستن به صف کارگران و زحمتکشان، به عنوان تحولى بزرگ و گاها به عنوان جوهر 
کمونیسم و طرفدارى از طبقه کارگر تفسیر شده است. و وقتى تلخى هاى کار در ایام کودکى 
به ویژه کار به عنوان جبر زندگى براى امرار معاش را مرور میکنم، و وقتى هم تجربه کرده 
ام که از قِبَل کار من و امثال من و اکثریت جامعه بشرى، کسانى هستند که به صرف مالک 
وسایل تولید ، زندگى مرفه و ثروتهاى باد آورده اى به هم میزنند، نفس زندگى به عنوان 
کارگر مادام العمر، نه تنها خوش آیند نیست، بلکه تقدس این جایگاه را هم بخشى از نوعى 
مذهب میدانم که متاسفانه به نام سوسیالیسم و دفاع از کارگر در ذهنیت چپ باب شده بود. 
زندگى من، و قرار گرفتنم در صف مردم کارگر و زحمتکش، به خود من هم نشان داد که 
مردم مدام براى بهبود وضع خود در تالشى دائمى بسر میبرند. کمونیسمى که سالها با مقدس 
کردن موقعیت شغلى و صنفى فردى کارگر، به دائمى کردن شکافهاى طبقاتى و تبعیضات 
اجتماعى، پرداخته است، و رفاه و تالش و مبارزه براى اصالح و تغییر وضع موجود را تحقیر 
کرده است، کمونیسم نیست. من در ادامه، نقش مخرب این انواع کمونیسمهائى که اساسى 
ترین نقد مارکس در کاپیتال، یعنى کمونیسم منتقد و جنبش سلبى بردگى مزدى، به سیستم 

فکرى و سیاسى و مبانى شکیالتى و حزبى شان راه نیافت، را بیشتر خواهم شکافت.  

«اَلَحو»
در محله ما کسى بود به نام «محمود» که اکثر بچه ها او را فقط «الحو» صدا میزدند. یکى از 
لبهایش، قدر زیادى برجسته و به شکل قهوه اى مایل به سیاه بود. چیزى شبیه به یک خال 
بزرگ که چون نیمه یک سبیل مصنوعى به نظر مى آمد. جمالت را نمیتوانست کامل ادا کند. 
تصور میکنم قدرت جسمانى اش هم، یا الاقل قدرت تمرکز ذهنى او براى کار جسمانى، 
کمبودهائى داشت. او در محالت و در شهر میگشت و مردم به او کمک میکردند. براى جمع 
کردن پولهایش، کیسه اى پارچه اى برایش دوخته بودند که او سکه ها را در آن میگذاشت. 
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اغلب کودکان با دیدن او دنبالش راه میافتادند و دسته جمعى میگفتند: «الحو! الحو!» و به 
این ترتیب موجب عصبانیت اش میشدند. او چنان از آن نام تحقیر آمیز تنفر داشت که با هر 
مورد آن تحقیر دسته جمعى، کیسه پولش را خالى میکرد و به طرف بچه هاى شیطان پرت 
میکرد. شاید یک دلیل اصلى آزار دادن او، همین بود. او، اما، توسط بزرگساالن محله همان 
محمود نام داشت و وقتى کسى او را به اسم واقعى اش صدا میزد، آشکار حس رضایت را 
در لبخندى که بر لبش مى نشست نشان میداد. او هر از گاهى به منزل ما مى آمد و مادرم 
با محبت زیاد از او براى نوشیدن چاى و یا اگر گرسنه بود، با کمى غذا، پذیرائى میکرد. 
مادر بزرگم، مادر مادرم، که با ما در همان خانه زندگى میکرد، انسانى بسیار قوى و در عین 
حال یک مومن صادق بود. او به مادرم میگفت، هواى محمود را داشته باشد، شاید در دنیاى 
اعتقادات مذهبى خود یک خصوصیت پنهان و احتماال «مقدس» را در وجود محمود با آن 
ظاهر غیر معمول اش، شناسائى کرده بود. به مادرم توصیه میکرد که در محبت کردنها به او، 
یادش نرود که از او بخواهد که براى مادرم و بویژه براى ما بچه هایش «دعا» کند. مادربزرگم 
خواهد بود.  باور داشت که دعاى آن انسان «معصوم» که هیچ «گناه» نکرده بود، کار ساز 
عجیب نیست که  اصال   میگفت  باشد.  خدا»  «نزدیکان به  از  میگفت زیاد احتمال دارد او 
محمود شاید از بعضى «غیب» ها هم با خبر باشد و احتماال «طالع» انسانها و «بخت» آنان 
را بتواند تشخیص بدهد و پیش بینى کند. اینجا بود که مادرم که تمام زندگى اش را براى 
ما مایه گذاشته بود، و سیر تاریخ حیات او نشان داد، که چنین بود، حین پر کردن استکان 
چاى و یا گذاشتن بشقاب غذا جلو دست او، مى پرسید، راستى محمود جان! بچه هاى من 
چه خواهند شد؟ او سریع و فقط در یک کلمه میگفت: «خوب»! و مادرم بالفاصله اضافه 
میکرد، یادت نرود برایشان دعا کنى، با همان سرعت پاسخ میداد: «باشد»! محمود بعدها کمتر 
از طرف بچه ها اذیت میشد. نقاش و خطاط مشهور شهر سنندج، نیک پى، که معروف بود 
به عنوان چند «توده اى» معدود شهر ما در وقایع پس از کودتاى 28 مرداد سال 1332بسیار 
اذیت شده بود، تابلو معنى دارى را از او ترسیم کرد. محمود را که یک ظرف بزرگ چوبى، 
که معموال کارگران بنائى براى حمل ِگل، آنرا روى دوش میگذاشتند(ناوه)، بر شانه اش بود 
نقاشى کرده بود. توى «ناوه»، اما ِگل نبود، یک االغ نشسته بود. کسانى که سرشان بوى «قرمه 
سبزى» میداد، میگفتند آن تابلو اشاره به مردم صاف و پاك نیت دارد که زیر بار سلطه و 

سنگینى یک االغ، شکل و شمایل انسانى «محمود» را، به شکل «الحو» تغییر داده است.

عزت نفس: «حاجى ئه ول مجید»
در دوره تحصیل دبیرستان در سنندج، منظره یک دستفروش را در مسیر راه میدیدم. حاجى 
مجید، که به حاجى ئه ول هم معروف بود. سن اش شاید آنوقتها از نود سال گذشته بود. 
البالو  آن  که در  دست داشت  در  است. طبقى  باالى هشتاد  او  میدانستند که  همه  قطعا  اما 
میفروخت. بسیار به سختى راه میرفت و حتى دعوت به خرید جنس را نمیتوانست کامل 
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این  آلبالوست.  یعنى  «لوکه»،  میگفت:  میشد،  شنیده  آوائى  آلبالو)  باللوك(  بجاى  بگوید. 
داده  ترجیح  اما  کند،  گرى  تکدى  اى  گوشه  در  میتوانست  او  اینکه  و  نفس،  عزت  حس 
را  اش  زندگى  توان  بقایاى  اندك  احسان،  روحیه  تحریک  و  ترحم  جذب  بجاى  که  بود 
انگیخت.  مى  بر  را  زیادى  احترام  آورد،  در  نمایش  به  عابر  هر  رویت  به  خود،  اتکاء  به 
هر  از  شده  پاك  و  شسته  و  تمیز  بسیار  آلبالوهایش  پیرى،  سن  آن  با  که  بود،  این  جالب 
خرید کنند. من آلبالو را بسیار دوست داشتم.  عالقمند بودند که نزد او  بود. مردم  آشغال 
اگر هوس میکردم ترجیح میدادم، اشتهاى خود را با تقویت آن روحیه باشکوه در انسانى 
همه  این  از  پس  هم  هنوز  کنم.  سیراب  آورد،  مى  چشمم  به  اشک  اش،  نفس  عزت  که 

میزند. حلقه  چشمم  در  اشک  نجیب،  و  بزرگوار  انسان  آن  خاطره  شدن  با زنده  سال، 

فوتبال و میدان فردوسى
انگار دیگر عادت کرده بودیم که با شرایط جدید زندگى مان بسازیم، دوران توهمات اولیه 
داشت به پایان میرسید و ما در تجربه تلخ زندگى فهمیدیم که خدائى در آن باالها وجود 
خارجى ندارد. شاید به همین دلیل واقعى بود که مذهب و اعتقاد به خدا در ما ریشه اى 
نداشت. نه گریه هاى شبانه روزى ما رحم خدا را به ما نشان داد و نه از مسجد و آخوند 
و «مومنان» و حاجیهاى خسیس و حریص و طماع و دیندار، مرهمى بر فقر ما گذاشته شد. 
برعکس در اطراف خود و در همسایگى خود به عینه میدیدیم، که بى مروت ترین، و بى 
رحم ترین و تبعیض آمیزترین رفتارها از جانب کسانى بود که یک پایشان در مسجد بود. 
ما عالوه بر اینکه دیگر پذیرفته بودیم که دیگر موقعیت بچه کارمندها را پیدا نخواهیم کرد، 
به زندگى در میان اکثریت «عوام» پیوستیم. از گردو بازى گرفته تا رفتن به کوه و صحرا 
و رودخانه قشالق براى شنا  و تا جمع آورى هسته زردآلو براى فروش آنها، تا ماندن در 

بیرون خانه تا اوقات دیر شب، و تا بازى فوتبال و تشکیل یک تیم نوجوانان فردوسى. 

اما اشاره اى به محل میدان بازى ما شاید براى وصف محیط دوران نوجوانى روشن کننده 
باشد. محله فردوسى، بخشى از قلعه قدیم شهر سنندج بود که گوشه اى از آنرا به میدان 
مسکونى  محل  ابتدا  قدیم،  قلعه  باالى  درست  آن،  طرف  یک  بودیم،  کرده  تبدیل  فوتبال 
فرمانده پادگان سنندج در کنار نگهبانان و خدمه و گماشته هاى او و سپس «باشگاه افسران»، 
و ضلع دیگر دامنه قلعه به کوچه تن فروشان شهر منتهى میشد و در بخشى دیگر در این 
قمار بازان و  اطراف میدان فوتبال، گروههاى  در قسمتهاى  وسط دبیرستان نظام دایر بود. 
قاپ بازهاى شهر مشغول قمار بودند. سگ و سگ بازى هم دراین وسط جائى داشت. همین 
محل باشگاه افسران بود که در بهار سال 59 محل استقرار پاسداران جمهورى اسالمى بود و 
24 روز طول کشید تا جمهورى اسالمى از هوا و زمین و با خمپاره باران جاى جاى شهر، 
سرانجام توانست پاسدارهاى محاصره شده را نجات بدهد. همان روزهائى که بنى صدر، 
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رئیس جمهور وقت، وضعیت پاسداران مستقر در باشگاه را به شرایط «امام حسین» در کربال 
تشبیه کرد و به نیروهایش فرمان داد تا «سرکوب غائله، پوتین ها را از  پا در نیاورند». در 
سنندج  در  شهرهاى کردستان کومه له،  مسئول تشکیالت  به عنوان  این 24 روز من  طول 
مستقر بودم. در این مقاومتها، رفقاى عزیزى جان باختند از جمله حمید فرشچى و جمال 
نبوى و منصور بهزاد مطلق( معروف به سعید). محمد مائى مشهور به کاك شوان فرماندهى 
عقب نشینى از شهر کامال محاصره شده را عهده دار بود. همینجا خاطراتى از کاك شوان را 
بازگو میکنم. اولین بار به طور حضورى و به عنوان رفیق تشکیالتى، او را به عنوان یکى از 
فرماندهان نیروى پیشمرگ کومه له، پس از ورود نیروهاى مسلح احزاب سیاسى به سنندج، 
در آبان ماه 58، در جلسه مشترکى بین مسئولین مقر کومه له در شهر، از جمله ایوب نبوى 
و کاك شوان، و مسئولین تشکیالت شهر، من و لطف اله کمانگر، مالقات کردم. لطف اله 
کمانگر مشهور به مظفر در جریان ضربه تشکیالت کومه له در تهران دستگیر و اعدام شد. 
مزدور  مشت  یک  که  بود  غارتگریهائى  برابر  در  جوئى  چاره  جلسه،  بحث  مورد  موضوع 
جمهورى اسالمى تحت نام پیشمرگ در مسیر جاده سنندج به کرمانشاه مرتکب میشدند. 
حامل مسافران را متوقف  کار این باندها این بود که با اونیفورم پیشمرگه ها، اتوبوسهاى 
میکردند و هر سرباز و هر زن و مردى که فارسى حرف میزد را بعد از اهانت و کتک زدن، 
غارت میکردند و در اکثر موارد بدون لباس آنها را رها میکردند. در هر حال سد کردن و 
خنثى ساختن و در هم شکستن این توطئه جمهورى اسالمى که براى بدنام کردن نیروى 
مسلح کومه له چیده شده بود، مساله مهم آن جلسه بود. شوان داوطلب شد که در اسرع 
وقت این باند را متالشى کند و انصافا پس از دو روز همه آنها را دستگیر کرد. سردسته آنها 
به اسم «احمد لرگ» در یک جلسه علنى و عمومى محاکمه شد و به مجازات رسید. آنوقتها 
هنوز کومه له برنامه اى نداشت و به بخشى از حزب کمونیست تبدیل نشده بود. از جمله 
فاقد موازین مدون براى محاکمات بود و حکم اعدام در مورد احمد لرگ اجرا شد. من به 
این دوران از زندگى و فعالیت کومه له باز خواهم گشت. پس از این حرکت سریع و برق 
آسا به فرماندهى شوان، امنیت به شهر و مسیر جاده ها بازگشت. خاطره دیگرم از شوان، 
رفتار او در مقابل حزب دمکرات است. سنندج پایگاه کومه له، چپها و کمونیستها بود. کومه 
له نفوذ سیاسى و اجتماعى وسیعى در شهر داشت. این به حزب دمکرات، بسیار گران آمد. 
حزب دمکرات متوجه شده بود که نیروى کمونیست ها مانع مهمى بر سر راه بند و بستها با 
جمهورى اسالمى است. به همین دلیل در دوران جنگ 24 روزه، از لومپن ترین فرماندهان 
حزب دمکرات، دو نیروى اصلى خود را براى زهر چشم گرفتن از کومه له به شهر سنندج 
روانه کرد. در یک مورد، هنگامى که نیروهاى کومه له در پل نزدیک به استاندارى و در 
مسیر پادگان لشکر 28، آماده باش بودند تا از رسیدن نیروهاى مستقر در پادگان به سمت 
محل باشگاه افسران جلوگیرى کنند، چند تانک مورد حمله نیروهاى پیشمرگ کومه له قرار 
میگیرد و تعدادى اسیر مى شوند و سالحهاى بقیه بر زمین میماند. درست در این هنگام، 
کریم خالدار، از فرماندهان نیروهاى حزب دمکرات به افراد خود فرمان میدهد که «برادران 
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براى  خلق  فدائى  چریکهاى  دفتر  در  که  اى  جلسه  در  شوان  کنید»،  جمع  را  غنائم  بروید 
برخورد به رفتار قلدرمنشانه حزب دمکرات تشکیل شده بود، بر سر کریم خالدار داد میزند 
و به او اخطار میکند که سنندج شهر «پیشوا» نیست، تمام شهر تحت کنترل ما و محالت آن 
تحت اداره «بِنکه» ها که همگى سمپات کومه له اند مى باشد، پا را از گلیم خود درازتر کنید، 
خلع سالحتان کرده و مقرهایتان را برمى چینیم! و دمکراتها که دیدند هوا پس است، غنائم 
«مصادره شده» را پس دادند و از آن پس، با توجه به اینکه در جریان مقاومت ها در برابر 
24 روز بمباران و خمپاره باران، جنگ در شهر و با حضور مردم، با سنتهاى «کوه» و سنت 
«پیشمرگایه تى» جور در نمى آمد، عمال شروع به بهانه گیرى و غرولند کردند و قبل از کومه 
له نیروهایشان را از شهر خارج کردند. درست در آن لحظات، هیاتى از حزب دمکرات، به 
تنهائى مشغول «مذاکره» بودند. بعدها، جناب بنى صدر، فرمانده وقت قواى رژیم اسالمى 
اقرار کرد که «دمکرات»ها با تسلط ارتش و سپاه بر کردستان مشکلى نداشتند و این کومه 
له «آشوبگر» بود که در سنگر سازش ناپذیر، پرچم مقاومت را در برابر پرچم سفید حزب 
دمکرات، باال برده بود. واقعا هم شهر سنندج، از هر لحاظ تحت نفوذ معنوى کومه له بود. 
شوان خود قبل از پیوستن به نیروهاى مسلح کومه له، راننده تریلى بود. و فکر میکنم در 
دورانهائى که چپ و کمونیسم طبقه کارگر، در راس جنبشها و خیزشهاى مردم قرار میگیرند، 
و بویژه در دوران بحرانهاى انقالبى از صفوف مردم و در میان اقشار استثمار شده جامعه، 
چنین قهرمانانى پرورده میشوند. و شوان یکى از چنین انسانهائى بود که با نفوذ اجتماعى 
کمونیستها و برخورد انقالبى آنها به مسائل جامعه، بسرعت از یک انسان «عادى» به موقعیت 
فرمانده اى کاردان و شجاع و تاکتیسین نظامى کمونیست، ارتقا یافت. شوان متاسفانه چند ماه 
پس از جنگ و مقاومت 24 روزه در نبرد با نیروهاى جمهورى اسالمى، در روستاى افراسیاب 
جان باخت. او فرمانده «لق شهید سعید»، که به نام سعید(منصور) بهزاد مطلق نامگذارى شده 
بود، و پس از جان باختن او، یکى از مشهورترین گردانهاى رزمى کومه له، گردان شوان، به 

اسم خود او نامگذارى شد. منصور بهزاد مطلق در کومه له با نام سعید شناخته میشد.   

این  زندگى  از  ما  بود.  محدود  فروشان  تن  محله  به  فردوسى  میدان  طرف  یک  که  گفتم 
انسانهاى تحقیر شده و له شده بطور روزانه خبر داشتیم. شاید توصیفى از دو نفر از اینها و 
سرنوشت شان گویاى وجوهى از زندگى این انسانهاى پرت شده به اعماق بى حرمتى و 
اهانت به کرامت انسان باشد. «زیور» یکى از اینها بود. همه میدانستند که او یک کودك «سر 
راهى» و «نامشروع» را به فرزندى قبول کرده بود. محبتى که زنان تن فروش به این کودك 
نشان میدادند فوق العاده بود. برایش همه کار میکردند، بهترین لباسها، دوچرخه و هر چه را 
که الزم داشت تهیه کردند. انسانهائى که به عنوان «نا نجیب» همواره در معرض تحقیر بودند، 
از پاسبان و باجگیر و واسطه ها، آنان را سر کیسه میکردند، کسانى که هیچ حفاظى نداشتند، 
در نشان دادن محبت به کودکى که جامعه و دولت و ایدئولوژى رسمى او را تحویل نگرفتند، 
از هیچ چیز فروگزارى نکردند. من وقتى در مهر ماه سال 56 پس از سه سال زندانى بودن، 
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دوران محکومیتم تمام شد و آزاد شدم، روزى خبر یافتم مردى زنگ در خانه ما را به صدا 
درآورد و مادرم را خواست. مادرم با یک کله قند برگشت و گفت این را زیور براى چشم 
روشنى از آزادى تو فرستاده است. زیور به مرد حامل پیام، سفارش کرده بود، که مسیر راه 
به خانه ما را دور بزند تا کسى متوجه نشود که یک تن فروش با ما تماس گرفته است. در 
میان این تن فروشان محله قلعه، زن نگون بخت دیگرى بود به نام نمکى. سال اول دانشکده 
را که تمام کردم به سنندج برگشتم، روزى «بهروز سلیمانى» با چند کتاب، از جمله پاشنه 
آهنین جک لندن، به مالقاتم آمد. هنوز ننشسته بودیم، گفت از محله قلعه که رد میشدم دیدم 
شلوغ است. خبر این بود که نمکى را سربریده بودند. باجگیرها از او پول بیشترى خواسته 
بودند و او امتناع کرده بود. گناهش فقط همین بود. و این تصویر فقط روزنه اى است به 
عمق تباهى روحى و جسمى تن فروشان، نا امنى آنها، بى حفاظ بودنشان و تبدیل شدنشان 
را  خود  از  دفاع  حق  حاکم  و  مسلط  ایدئولوژى  و  فرهنگ  بردگانى که  سکس،  بردگان  به 
برایشان قائل نیست. بردگانى که اولین قربانیان به سلطه رسیدن هر نیروى ارتجاعى اند. هنوز 
تصویر دردناك و وحشتناك زن تن فروشى که در روزهاى انقالب 57، در شهر تهران،توسط 
اسالمیها سوزانده و جزغاله شد و در مالء عام و در میتینگ «توده اى» به نمایش در آوردند، 
با خود پیام وحشت و ترور به قدرت خزیدن اسالم سیاسى را پژواك میدهد. سنگسار به 
جرم «گناه» و عقوبت به جرم رد شدن از خط «شرف» و قتل و سر به نیست کردن زنان تن 
فروش و از آنجا سفت کردن ستم بر زن، اولین قربانیان خود را از همین بى حفاظ ترین 
انسانها گرفت. در کردستان عراق اولین قربانیان به قدرت رسیدن احزاب ناسیونالیستى عشیره 
اى از میان زنانى بودند که مرز «شرف» ملى و مذهبى را شکسته بودند. قتلهاى ناموسى و 
تداوم آن در قلب اروپا توسط جنسهاى نر ناسیونالیسم به قدرت رسیده، بسیار گویاست. 
میداندار  اعصار گذشته را  سنتهاى پوسیده  خود تمامى  با  همراه  رسیدن ارتجاع  قدرت  به 
میکند. تعجب آور نیست که ناسیونالیسم چپ در پوشش کمونیسم، در برابر این جنایات 
چه در ایران و چه در کردستان عراق، با توجیه «نوپا» بودن و «ضدامپریالیست» بودن ارتجاع 
جدید، در برابر کوبیدن این ُمهر جنایت و قتل عامها، الکن و ساکت و نظاره گر جانبدار باقى 

ماندند. گاهى به جوهر انقالبى نوشته پرویز پویان «رد تئورى بقا» سمپاتى پیدا میکنم.

بهرحال زندگى تن فروشان در محله قلعه، عظمت انقالب کارگرى اکتبر با تمام شکوه اش را 
در برابر انسانیت میگیرد. در قانون اساسى پس از به قدرت رسیدن لنین و بلشویکها، به اهانت 
کودك مشروع و نامشروع پایان داده شد و همه کودکان مستقل از اینکه از چه کسان معلوم 
یا نامعلوم، در ازدواج و یا خارج ازدواج به دنیا آمده بودند، حق برابر و جهانشمول داده شد. 

زیورها در حکومت سوسیالیستى در جشن عواطف انسانى مدال افتخار خواهند گرفت. 

داشتم از سوابق میدان فردوسى و باشگاه افسران و از دورانى قدیمى تر حرف میزدم. در آن 
اوضاع، یعنى از سال 36 تا مقطع دیپلم، سال 46، و بویژه تا دورانى که من دوره اول دبیرستان 
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را میخواندم، شرایط بشدت نا امن بود، یک ُحسن و دو سپر دفاعى قوى داشتیم. اول اینکه 
ما چهار برادر، من و کیان و مظفر و منصور، تقریبا همیشه در کنار همدیگر بودیم و با هر 
خطرى، نیروى جمعى ما متحد بود. و دوم وجود برادرم تهمورث، که پس از مرگ پدرم، 
تنها و در یکى از اطاقهاى خانه پدرى ام، همراه با عمه ام، ماه رخسار، که در سن صد سالگى 
و بعد از مرگ تهمورث درگذشت، زندگى میکرد. تهمورث فوق العاده انسان متکى به خود 
و با اعتماد به نفس بود. بقول معروف واقعا نمونه زنده انسان «سرد و گرم چشیده» روزگاران 
بود. از محل حقوق پدرم مبلغ کمى هم به او میرسید و برادرهاى دیگرم، سیروس و فریدون 
هم او را کمک میکردند. تهمورث با اکثر چهره هاى معروف به «الت» در سنندج، رفاقت 
شخصى داشت، و آنها اگر از او حساب نمیبردند، دستکم به عنوان یک دوست میشناختند. 
چنان  که  میشنیدیم  موارد  بسیارى  در  بود.  قوى  دفاعى  سد  یک  ما  براى  رابطه  این  خود 
آدمهائى به ما اشاره میکردند و میگفتند: « اینا برادرهاى ممى هستند»( دوستان و همکالسى 
و  محیطى،  چنین  در  زندگى  میدادند).  قرار  خطاب  اسم  این  به  را  او  گاها  تهمورث  هاى 
با چنان سپرهاى دفاعى، به تدریج اعتماد به نفس را به ما بازگرداند. ما داشتیم دیگر مرز 
«یتیم» بودن را پشت سر میگذاشتیم. و همیشه هم اینطور است که «توانائى» در زمینه هائى 
از زندگى به انسانها اعتماد به نفس میدهد. من در فوتبال و سپس در درس و مشق و بعدها 
مبارزه با رژیم شاه و مقاومت در برابر شکنجه و زندان، به این توانائیها دست یافتم. کیان از 
کودکى اعتماد به نفس بیشترى داشت، نترس تر و کمتر محافظه کار بود. او عالوه بر کار 
در تابستانها، به کارهائى که یک کودك نمیبایست میکرد و یا «جالب» نبود، روى مى آورد. 
از جمله اهلى کردن انواع حیوانات و پرندگان و نگهدارى آنها در خانه و از همه مهمتر کار 
تکفیر شده «کفتر بازى»!! کیان را به عنوان یکى از فرماندهان نظامى کومه له و اولین کسى که 
هنگام ورود به شهر سنندج در آبان 58، در تاالر تختى سخنرانى علنى و گیرائى ایراد کرد، 
میشناسند. مظفر را همه ما به عنوان یک مقتصد و پول درآور میشناختیم. او هم کار میکرد، 
اما کارهائى با درآمدهاى باالتر و زود راه آمدن و یادگرفتن آنها مثل کار در خشک شوئى. 
منصور، خیلى دوست داشتنى بود، بسیار خوش حرف و فوق العاده مهربان بود. همه او را 
دوست داشتند بویژه اینکه بچه کوچک هم بود. من بعدها و در دوران «سیاسى» شدنم، با 
منصور و رفقاى هم سن و سال و هم محفل او روابط صمیمانه و رفیقانه اى برقرار کردم. 
یکى از لذتهاى زندگیم در دوران تحصیل در دانشگاه، برگشتن به سنندج و دیدار با منصور 
و رفقاى محفل مشترك ما بود. یک اتفاق مظفر را به دایره دیگرى پرتاب کرد. در کالس 
دوم دبستان دو سال پشت سرهم در امال تجدیدى آورد و هر دو بار در امتحانات شهریور 
رد شد. هنوز هم از این بى رحمى معلم او و نا انسانى بودن سیستم آموزشى خشمگین 
ام. این واقعیت که در بسیارى کشورهاى جهان امروز، تحصیل تا پایان دوره اول متوسطه 
رایگان و همگانى است و کسى «رفوزه» و تجدید نمیشود، هنوز در کشورهاى شرق و اسالم 
زده صدق نمیکند. در هر حال این فشار بر مظفر و این شکست بر او بسیار سنگین آمد، با 
اینحال او توانست از جاى دیگرى راهى براى اعتماد به خود بیابد: تکنیک و فن. او در میان 



32

ن ی  دگا ی... و ز د ز
ما، بیشتر از همه ما اهل فن و حرفه بود. به هنرستان فنى رفت، کار برق یاد گرفت و بعالوه 
از نظر «پول»در آوردن از همه ما باالتر بود. مادرم همیشه به ما میگفت «درد و بالى مظفر 
بخوره تو سر شما، ببینید هنوز یک ماه از تابستان نگذشته، دو پیراهن و یک جفت کفش و 
چهار دفتر مقوائى صدبرگى و .... خریده است!». داستان پولدار شدن مظفر براى ما یک عقده 
شده بود. یادم هست که او هم به عنوان یک منبع درآمد، از دوران کودکى، هسته زردآلو 
جمع میکرد. و چون همیشه نگران بود که ما از او دزدى کنیم، صبح قبل از رفتن به مدرسه، 
تعداد هسته زردآلوهاى خود را میشمرد و وقتى برمیگشت دوباره همین کار را میکرد. گاهى 
میشنیدیم که مظفر با داد و فریاد و کفرگفتن میگفت 6 یا 7 تا از هسته زردآلوهام کم شده 
است! و یک روایت دیگر هم از مظفر و رابطه و «کلک» کیان به او نقل میکنم. روزهاى پنج 
شنبه که مدارس تعطیل بود، سینما مبین سنندج بلیطها را از یک تومان به پنج ریال کاهش 
میداد تا محصلها بتوانند به سینما بروند. در این روز معموال مادرم غذاى خوبى، مثال کوفته، 
درست میکرد. کیان که از همه ما قوى بنیه تر بود، خوش خوراك بود و هنگام تقسیم کوفته 
ها توسط مادرم، میگفت: کوفته میخرم دانه اى پنج ریال، هرکس هم دست بزند نمیخرم! 
مظفر که این را فرصتى براى خرید بلیط سینما و دست نزدن به پس اندازهایش میدانست، 
طفلکى دستش را از کوفته ها دور میکرد. و کیان سهم او را میخرید. مظفر هم پنج ریال را 

میگرفت و یک تکه سنگک تو جیب اش میکرد و میزد به چاك به طرف سینما ُمبّین. 

و اما همینجا جا دارد اشاره اى به خواهرم شهال و جایگاه او در جمع ما و نیز تاثیر فرهنگ 
حاکم در رفتار ما با او داشته باشم. شهال، دختر بود و این بطور اتومات یعنى سپردن ظرفشوئى 
و رختشوئى و کمک به مادرم در کارهاى خانه به او. گرچه ما پسرها، در برف روبى و آب 
پاشى حیاط منزل و خریدن نان نیز کمک میکردیم، اما ما پسرها، بعالوه به او «دستور» میدادیم. 
طفلک یادم نیست که زندگى و بازى در خارج از خانه را، غیر از رفتن به مدرسه، تا سالى که 
دیپلم گرفت و معلم شد، تجربه کرده باشد. دست بر قضا، موقعیت فرودست ما در جامعه 
و فکر میکنم در میان مردم زحمتکش، با خود فقِر فکرى را هم همراه مى آورد. و این رفتار 
نابرابر و ستمگرانه و ظالمانه را حتى شدیدتر، در رفتار رحیم پسر باجى خدیجه با همسرش 
و خواهرزاده هایش نیز میدیدم. و این موقعیت به عنوان دختر، بعالوه از جانب ما پسرها 
با دست انداختن او نیز توام بود. شهال معملهاى خود را خیلى دوست داشت و ما کارمان 
مدام شده بود که اداى معلمهاى او را درآوریم و او را به گریه اندازیم. از این رفتارخود، تا 
سالها احساسى از شرم و پشیمانى داشتم و فکر میکنم آن رفتارهاى اکثر ما با آشنایى ما به 

سیاست انقالبى و وزیدن نسیم سوسیالیسم در زندگى مان، براى همیشه رخت بربست. 

 و اما در مورد فوتبال و عالقه من به آن

گرفته  سرچشمه  کجا  از  فوتبال  به  من  عالقه  هاى  انگیزه  اولین  نیست  یادم  دقیقا  راستش 
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بود. همینقدر میدانم که ما یک هم محله اى بسیار محترم و متینى داشتیم به اسم «صالح 
چاره خواهى». او فوتبال بازى میکرد و خوب هم بازى میکرد. تیمى داشت در همان میدان 
فردوسى، که در واقع خود او به عنوان «کاپیتان» شناخته شده بود. او مسئولیت آموزش ما 
را برعهده گرفت و پس از مدتى من به عضویت تیم درآمدم. از کسانى که در آن دوران در 
تیم ما بازى میکردند، پرویز کمانگر، حسین جاودان، کیکاووس قلنسوئى، و برادرش کیو 
اله  فتح  شد،  سنندج  معروف تیم  از گلرهاى  یکى  بعدا  که  بهرامى،  خوشنما  قلنسوئى، بها 
لطف اله نژادیان، که بعدا پزشک شد و در جریان موسوم به کاروان کمک به مردم ترکمن 
فریده زکریائى، گلرخ قبادى، جمیل زکریائى  قطبى،  با فائزه  صحرا، در نوروز 58، همراه 
و دکتر وزیرى و اسماعیل على پناه و ... در تصادف ماشین کشته شد، انور مجیدنیا، اقبال 
عضو  هدایت،  دبیرستان  دوم  دوره  در  که  شد  باعث  سابقه  همین  دارم.  بیاد  را  الهى  فرج 
تیم دبیرستان بشوم. از اعضاى دیگر تیم دبیرستان هدایت، لطف اله سیار و نجمه طالبانى 
و شمه امانتى را یادم هست. شمه در کالس 11 از ریاضى به طبیعى تغییر رشته داد و به 
دبیرستان شاهپور رفت. او بعالوه والیبالیست خوبى هم بود. از شمه و «تخس» ى هایش، 
خاطره اى دارم. کالس دهم بودیم، زنگ ساعت فیزیک و درس روز هم «چرخ چاه» بود. 
ساعت  که  گفت  من  به  درگوشى  شمه  و  افتاد  کار  از  من  مچى  ساعت  روز  همان  اتفاقا 
او  و  پرید  آن  فنر  آن،  با  رفتن  ور  مقدارى  از  بعد  و  کرد  باز  را  ساعت  است.  بلد  سازى 
دل و روده ساعت را به من بازگرداند و گفت به آقاى نعمتى بده که از چرخهایش براى 
داوطلب  من مسئول تشکیالت شهر سنندج بودم و شمه  بعدها، وقتى  درس استفاده کند! 
کار با تشکیالت کومه له بود، نامه هاى رد و بدل شده بین من و او با امضاى «چرخ چاه» 
و «ساعت ساز» امضا میشد. همان وقتها او هنوز در فعالیتهاى ورزشى مشغول بود و اتفاقا 
به همین اعتبار در مسابقات فوتبال براى جلب هوادارى از کومه له فعال بود. یادم هست 
وقتى در نامه اى از من سوال کرد که آیا درست است که از مسابقات ورزشى براى کار 
سیاسى استفاده کنیم، من بحث تلفیق کار مخفى و علنى وسابقه این نوع فعالیتهاى اجتماعى 
را در تاریخ کمونیسم مطرح کردم. بعالوه شمه رفیق مشترك قدیمى تر با ابراهیم رنجکشان 
و  له  کومه  تشکیالت  ضربه  جریان  در  متاسفانه  نیز  طیب  بود.  الهى  روح  عباسى  طیب  و 
و  دستگیر  خاکسار،  ایران  او،  همسر  و  عزیز  رفیق  با  همراه   ،61 سال  در  مبارزان  اتحاد 
اعدام شد. در این مورد و بویژه رابطه بسیار نزدیک و طوالنى تر در زندگى و سیاست با 

ابراهیم رنجکشان، مشهور به حاجى، و دوران زندان با او و طیب بیشتر خواهم نوشت.

در هر حال مسابقاتى هم با تیم محالت دیگر بازى کردیم که اساسا و در اکثر حاالت تیم 
فردوسى برنده میشد. اما یکبار از تیم چهارباغ، که مربى هاى حرفه اى و امکانات بیشترى 
داشتند، منجمله اینکه آنها در میدان اصلى فوتبال شهر، میدان امین، که به محله شان نزدیک 
به تماشاى مسابقات هم بسیار  عالوه بر بازیکن فوتبال  بود، تمرین میکردند، باختیم. من 
عالقه داشتم. همان وقتها بازیکنان و ستاره هاى تیم سنندج، از قبیل بهروز کرباسچى و محمد 
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حسین سپندار، که به بهزادى و شیرزادگان سنندج معروف بودند، حبیب لطف اله نسب، و 
جمیل یارالهى مورد عالقه من بودند. جمیل یارالهى نیز از اعضاى تشکیالت کومه له در شهر 
تهران بود که پس از ضربه ساله 61، دستگیر و اعدام شد. کسانى قدیمى تر از قبیل کاپیتان 
رحیم و على خشنودى و محمد طهماسبى و عیسى ملک نیا نیز از چهره هاى معروف فوتبال 
سنندج بودند. خبر دارم که چند سال پیش، عیسى ملک نیا در یک تصادف، فکر کنم سقوط 
یک تیرآهن بر سر او، جان باخت. محمد طهماسبى را به دلیل فعالیت سیاسى علیه جمهورى 
اسالمى چند سالى زندانى کردند. در دوران نوجوانى من به عنوان بازیکن و تماشاچى فوتبال، 
ها  این  بودند.  نگهدار  خط  و  داور  الدین،  محى  و  و بهاء  عالء  باباشهابى،  برادران  معموال 

همیشه شیک و خوش لباس و خوش ظاهر بودند. عالء از خوانندگان شهر سنندج است. 

در میان «شیک پوش» ها و خوش لباسهاى فوتبالیست تیم فردوسى، یک هم محله اى هم 
داشتیم به نام «بیژن قصریانى» که از خانواده اى بود که هم پدر و هم مادرش معلم دبستان 
«بدر» سنندج بودند. بیژن، که خوب هم فوتبال بازى میکرد، اما هم به دلیل خوش تیپى و 
هم مرتب بودن وضع سر و لباس، مورد پسند دخترهاى محل و حتى شهر هم بود. از این 
نظر، اگر امثال من در سوز عشق یکى از آن دختران محل، شب را در «فراق یار» سر بر 
بالین میگذاشت، اما این بیژن بود که عمال دلها را ربوده بود و ما میبایست برویم «سماق» 
مک بزنیم. با اینحال بیژن انسان لطیف و مهربانى بود، به اندازه اى باز و  بى تکبر بود، که، 
الاقل من، او را هیچگاه «رقیب» عشقى خود به حساب نیاوردم و چه بسا پیش خود «اقرار» 
میکردم که اگر من هم دختر بودم، میرفتم عاشق او میشدم و نه کسى که سر و وضع خوبى 
ندارد و در ایام تعطیالت تابستان «بیل» بر شانه گرفته که از محله «عشق» افالطونى اش رد 
شود و برود در «میدان اقبال» سوار «کمپرسى» بشود که سر جاده کارگرى و «عملگى» بکند. 
مهربانى بیژن و همان حس و روحیه «برابر» او، واقعا من را به جائى رسانده بود که از او 
به عنوان رقیب «پیروز» در نبرد عشاق، کینه به دل نگیرم. همانوقتها متوجه شدم که عشق و 
عاطفه هم    رابطه اى با «طبقه» و «موقیت» اجتماعى دارد. در همین رابطه کتابى خواندم از 
سرگذشت پر ماجراى Sven Göran Eriksson به نام «داستان من» که سال 2013 انتشار 
یافته است. «سون» یکى از مربى هاى موفق فوتبال بود که در سوئد توانسته بود یکى از 
تیمهاى شهر گوتنبرگ، به نام I.F.K یا به اصطالح سوئدى ها «آبى - سفید» ها را به مقام 
قهرمانى باشگاههاى اروپا برساند و بعدها پس از مربى گرى تیمهائى در پرتقال و ایتالیا، به 
 David Beckham عنوان مربى تیم آرسنال بریتانیا شهرتى بهم بزند. او مربى کسانى چون
و Wayne Rooney و Didlier Drugba بوده است.حقوق ماهیانه او گاهى به 100 
هزار یورو میرسیده است. در زندگى او «عشق»هاى زیادى پیدا شده اند یا دقیق تر او به 
دنبال «شکار»شان رفته است. یکى از آنها همسر صاحب یکى از باشگاههاى ایتالیا بود که 
علیرغم عالقه فراوان همسرش به او، جدا میشود و با «سون» زندگى مشترك را شروع میکند. 
و براى «سون» در مهمانیهاى مجلل  جدید، در میان نخبگان دنیاى «ُمد» بوده است  عشق 
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بقول معروف «سنگ تمام» میگذارد. اما خود «سون» احساسى از یک نوع «تظاهر» و «عشق 
مصلحتى» در آن رابطه میبیند و قلبا احساس راحتى ندارد. در خلوت خود سوالى را پیش 
پاى خود میگذارد: «اگر من بجاى این موقعیت و شهرت در عالم فوتبال حرفه اى، یک «لوله 
کش» یا «بنا» بودم، همان برخوردها را از «عشق» خود شاهد بودم؟ و خودش بالفاصله پاسخ 
میدهد: شک دارم! و این واقعى تر بود، عشق و عاطفه در مناسبات حاکم ارتباط مستقیمى به 
موقعیت اجتماعى، پول و مادیات و ثروت و «شهرت» دارد. من همانوقتها در تجربه زندگى 
خودم و بدون اینکه ریشه هاى اجتماعى رابطه عشق و عاطفه با موقعیت مادى و «شهرت» 
را ریشه یابى کنم، به همان نتیجه اى رسیده بودم، که «سون» درست در آن موقعیت ممتاز به 
آن رسیده بود. عاطفه و عشق ضربدر پول و مقام و شهرت و «محبوبیت» ناشى از آن، کاذب 
است و خرافى. شاید از آن دوران به بعد بود که تقریبا دیگر به معنى شاعرانه و عرفانى 
«سوز و گداز در خلوت»، عاشق نشدم. گرچه «نوستالژى» آن دوران «نوجوانى» و برباد رفته 
هر از چند گاهى در عواطفم به من «چشمک» میزند. شاید هم بودند دخترانى، که بویژه 
پس از اینکه من در دوره دوم دبیرستان از شاگرد ممتازها و سپس در دانشگاه قبول شدم، 
«نظرى» به من داشتند، من، اما دیگر، که در عشق واقعى ام، دست را باخته بودم، چندان به 
آن محبتهاى «یکطرفه» تمایلى نداشتم. شاید، آن تغییر «موقعیت» من در آن «بى رحمى» ها 
بى تاثیر نبودند! در هر حال، من عمال ، در دوره جوانى و نوجوانى، حتى در دوره دانشجوئى 

نکردم. تجربه  را  واقعى  عشق  هیچ  اش،  شهرستانى»  «غیر  وسعت  آن  به  تهران  آن  در 

خاطره اى از نحوه روابطى که بر بازى فوتبال محالت حاکم بود را باز گو میکنم. در قرار 
و مدارى که با تیم قطارچیان، تیم موسوم به باالى خندق براى انجام یک مسابقه در میدان 
فردوسى گذاشتیم، که فکر میکنم سه بر یک بازى را بردیم. روز بعد، تعدادى از یکه بزنهاى 
محله قطارچیان با زنجیر و چوبدستى به میدان فوتبال فردوسى سرازیر شدند و هر کدام از ما 
اعضاى تیم را دیدند بشدت کتک زدند و تمام سطح میدان بازى را با سنگ و پاره آجر پر کردند. 
یکى از کسانى که بشدت کتک خورد، انور مجید نیا بود. از آن به بعد ما سعى کردیم به فکر یافتن 
یک مربى رسمى براى تیم خود باشیم که خوشبختانه، افسر فوتبالیستى به نام «خدام» وظیفه 

داوطلبانه مربیگرى ما را پذیرفت. و از آن پس ما دیگر وارد مسابقات رسمى تر شدیم. 

«زورخانه» و «باشگاه ورزشى»
من نه از زورخانه و نه از باشگاه ورزشى، تصویر جالبى نگرفتم. «زورخانه» براى من و امثال 
من نه تنها هیچ جاذبه اى نداشت، بلکه به نوعى سایه اى «بیم ناك» هم داشت. جایى که 
باجگیرها، پدوفیل ها، الت و لومپنهاى فروشنده مواد مخدر، پا اندازها، و بخشى از مدافعان 
«خدا، شاه، میهن» در آنجا و در لباده کشى و میل چرخانى، مدام اوراد اسالمى میخواندند 
و «صلوات» و دعا براى سالمت «پادشاه اسالم». زور خانه، غیر از موارد استثنائى که امثال 
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«تختى» هم به آن وارد میشدند، بیشتر با امثال «شعبان بى مخ» و «طیب رضائى»، و ُقلدر 
و ُقلچماق ها و متجاوزین به عنف به کودکان بى پناه تداعى میشد. من گرچه در «کوى 
دانشگاه» تهران با تصویر متفاوتى از زورخانه روبرو شدم، اما میدانستم که زورخانه دانشگاه 
با دیگر زورخانه هاى دایر در شهر ها و در «جنوب شهر» تهران، بسیار متفاوت بود. بهر حال 
صرفنظر از سیماى تماما «مردانه» و «باستانى»، «محیط» زورخانه برایم جالب نبود. بگذارید به 
یک مورد اشاره کنم. بار اول که من و طیب روح الهى را «تیم آسفالت» کمیته مشترك ساواك 
و شهربانى دستگیر کردند، من را بالفاصله به اطاق شکنجه بردند. یکى از بازجوها حین 
شالق زدن و وارد کردن شوك الکتریکى به آلت تناسلى ام، با اشاره با عضالت شکم من 
گفت «مادر... کوه میروى؟» گفتم نه در کوى دانشگاه «ورزش باستانى» میکنم. فحشى رکیک 
داد که واقعا همانجا من را به فکر و اداشت: گفت: (خواهر و مادر... تو «کمونیست» را چه به 
«باستان»؟). باشگاه ورزشى «تاج» که فکر کنم از نخستین باشگاههاى ورزشى در سنندج بود، 
نیز تصویرى جالب در ذهن من نداشت. نمیدانم چه علتى داشت که برخى از مؤسسین باشگاه 
و حتى برخى از ورزشکاران «پیشکسوت»، «پدو فیل» بودند؟ و میدیدم که به محض دیدن 
یک جوان و یا کودك «خوشگل»، که در میان آنها فرزندان کارمندان و روساى ادارات هم 
بودند، عمدتا «شیعه» و «فارس زبان»، «نقشه» تجاوز جنسى آماده بود. در میان این متجاوزین 
به عنف، هم ورزشکاران و هم دست اندر کاران باشگاه و نیز «مربى»ها  را هم مى دیدم. 
تجاوز جنسى به کودکان، هم وسیله اى براى تحقیر و نیز براى «انتقام» از کودکان منتسب 

به «فارس» ها و «شیعه»ها، هم بود. من کمتر نقش باشگاه، در ورزش را تجربه کردم.  

برادرم، تهمورث
قبال نوشتم که تهمورث از همسر سوم پدرم، کبرى فخارى، بود و تنها پسر او. مادر تهمورث 
پس از جدائى از پدرم مجددا ازدواج کرده بود و زندگى خودش را داشت. از دوران کودکى 
و قبل از مرگ پدرم، آن هنگام که ما در مریوان زندگى میکردیم، از برادر بزرگترها فقط 
تهمورث را بیاد دارم. فکر میکنم که فریدون در سنندج درس میخواند و سیروس رفته بود 
گروهبان ژاندارمرى شده بود. دو بار یادم هست که تهمورث همراه با دوستانش من را به 
گردش در بیرون شهر برد. بار اول به رودخانه منعشب از دریاچه زریوار، رودخانه «کلین که 
وه» و بار دوم به کوه فیلقوس. پس از مرگ پدرم، او در یکى از اطاقهاى خانه پدرى ام و 
همراه با عمه ام، که با شوهرش اطاق جداگانه اى داشت، زندگى میکرد. تهمورث، در سن 
15 سالگى پس از مرگ پدرم، کامال مستقل و روى پاى خودش بود. به همین خاطر منزل او 
محل تجمع همکالسیهایش بود هم براى درس خواندن و هم به عنوان دوستى و گرم کردن 
محفل رفاقت. و جالب براى من این بود که هر وقت رفقاى تهمورث نزد او جمع میشدند، 
بویژه بعضى شبهاى جمعه که صبح روز بعد «حلیم» بخورند، ما را و بیشتر از همه من را نیز 
حتما دعوت میکرد. من شبهائى را که پیش تهمورث میرفتم، واقعا مثل شب جشن و اوقات 
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واقعا آزاد خود میدانستم. در جمع دوستان او، علیرغم فاصله سنى، در همه شوخى کردنها 
و متلک گفتنها و فحش دادنها سهیم میشدم. رفتار تهمورث با من، به کلمه و مفهوم برابرى 
در رابطه برادرى یک معنى کامل داده بود. احساسى از امنیت، احساس بزرگسال بودن و تنها 
و کوچک نبودن، «مستقل» و دور از مادر شبهائى را به صبح رساندن و سرى در میان سرها 
داشتن برایم خیلى با شکوه و لذت بخش بود. و نکته مهم در رفتار تهمورث این بود که 
واقعا آگاهانه سعى میکرد به من احساس برادر کوچکتر بودن، و یا برادر ناتنى بودن دست 
ندهد. او این رفتار برابر و دلسوزى آمیخته به احترام انسانى را همیشه با من حفظ کرد. 
گاهى پیش مى آمد که خودم سرزده به خانه او میرفتم که پیش او بمانم، و بعضى مواقع و 
بعضى شبها به خانه برنمى گشت، من آن شب را پیش عمه ام و یا مستاجر او، اختر خانم و 

کاحسن، به صبح میرساندم. اما وقتى تهمورث نبود، واقعا برایک شبهاى خوبى نبودند. 

اینجا میخواهم به یکى از پسر دائیهاى تهمورث، شاهرخ فخارى، اشاره اى داشته باشم. شاهرخ 
انسانى با خصوصیات ویژه و از نوع «خالف جریانى» بود. او را تا جائى که به یاد دارم، انسان 
سنت شکنى دیدم. پدرش «بقا فخارى»، طبع شعر هم داشت و گاهى براى خانواده شاه و یا 
دفتر دربار اشعارى مینوشت. یک بار شعرى را در وصف شاه مینویسد و در پاکت تمبر شده 
اى به شاهرخ میدهد که پُست کند. شاهرخ که میدانست ماجرا چیست، نامه را باز میکند و از 

قول شاه نامه اى به آدرس پدرش مینویسد با این شعرگونه که ترجمه فارسى آن این است:

آباد ات  خانه  فخارى  بقا  آقاى  آباد    تازه  قطارچیان  سنندج، 

امضا:  اعلیحضرت!

و پدرش میفهمد که شاهرخ او را دست انداخته است. شاهرخ بعدا درجه دار ارتش شد. 
اما از کسانى بود که یک روز در مراسم صبحگاه در پادگان همدان  شروع میکند به فحش 
دادن به شاه، فرمانده پادگان دستور میدهد تا زمانى که او توبه نکرده است او را بزنند، اکثر 
دندانهاى او را با ضربات پوتین میشکنند، اما توبه نمیکند. پس از مدتى زندانى شدن، او 
را از ارتش اخراج کردند. بعدها یک مغازه باز کرد و پس از یکى دو سال در اداره شیر و 
خورشید استخدام شد. و چون در دوره کار در ارتش، با بخش مخابرات و بى سیم و ارسال 
پیام ها از طریق مورس کار میکرد، در شیرو خورشید مسئولیت ارتباطات و کار با بى سیم 
را به او سپرده بودند. شاهرخ در جریان جنگ سنندج در نوروز سال 58 که شوراى انقالب 
اسالمى، طالقانى و رفسنجانى و بنى صدر و بهشتى به سنندج آمده بودند تمام پیامهاى رد و 
بدل شده بین پادگان لشکر 28 و فرماندهى ارتش جمهورى اسالمى، را ضبط و وسیعا پخش 
کرده بود. همین مساله و افشاگرى از توطئه هاى جمهورى اسالمى، موجب شد که کینه 
شدیدى از او به دل بگیرند. شاهرخ در جریان یورش دوم جمهورى اسالمى به کردستان، 
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کردند.  باران  تیر  را  او  و  شد  محکوم  اعدام  به  خلخالى  دادگاههاى  توسط  و  دستگیر 

اشاره کوتاهى هم به زندگى عمه ام میکنم:

ماه رخسار، تنها خواهر پدرم بود که فرزندى نداشت. شوهر اولش، که یک درجه دار ارتش 
بوده است، پس از مدت کوتاهى از او جدا میشود. و با شخصى به اسم رحیم که از همسر 
اولش سه پسر و یک دختر داشت، ازدواج میکند. عمه ام و شوهرش مدتى به عنوان خادم 
مسجد قلعه بیگى، در حجره اى در همان مسجد زندگى میکردند، اما پس از مدتى به خانه 
پدرم در سنندج نقل مکان میکنند. همراه با آنها، سه فرزند پسر شوهرش، عزیز،  نجمه و 
بها نیز زندگى میکردند. تنها خواهر این سه برادر ازدواج کرده بود و سه برادر هر سه، در 
بها که  نانوائى میرفتند.  به  صبح زود میبایست  کار میکردند. یادم هست که  نانوائى لواش 
پسر کوچکتر بود و آن هنگام حدود دهسال سن داشت، همیشه در مسیر نانوائى، خوابش 
میبرد و عزیز میبایست چند بار برگردد و او را سر پا نگهدارد و دوباره راهش بیاندازد. من 
به زندگى سخت خود معترض بودم، اما آن طفلکیها بخش زیادى از زندگیشان با همین کار 
و شغل گذشت. عزیز تا آخر عمر در همان شغل ماند، اما بها به گروهبانى رفت و  سپس 
پس از چند سال کناره گیرى کرد و به همان شغل بازگشت، این بار با قدرى پس انداز و 
با خریدن یک باب نانوائى. نجمه، پس از مدت کوتاهى تغییر شغل داد و به کار خیاطى 
و پیراهن دوزى، ابتدا به عنوان شاگرد نزد آقاى کرداحمدى، و سپس راسًا خود به عنوان 
صاحب مغازه. وضع مالى او خیلى بهتر شد. عزیز با مریم نوروزى، خواهر خواننده قدیمى 
شهر سنندج، بها نوروزى، ازدواج کرد. تنها پسر آنها، ایرج، دچار یک مرض عفونى از ناحیه 
پا شد که منجر به قطع پاهاى او شد و چند سال پیش خبر مرگ او را هم شنیدم. برادر 
دیگر مریم خانم، عطا، از همبازیهاى دوران کودکى ما بود. طفلکى، تا جائى که خاطره ام 
یارى میکند در همان شغل شاگرد نجارى و با دستمزد کم ماند. هیچگاه مدرسه نرفت و 
یکى دو سال پس از انقالب 57، هنگام شنا در سد سنندج، غرق شد. عطا گاهى در تیم 

فوتبال با ما بازى میکرد، اما همیشه کفش سربازى میپوشید. بسیار آدم معصومى بود. 

تهمورث در بسیارى مواقع سر بسر عمه ام، که ما به او «آجه» میگفتیم، میگذاشت. از جمله 
اینکه او میدانست که عمه ام از مست خیلى میترسید. او هم تظاهر به مستى میکرد و میگفت 
باید یک ماچ به من بدهى. عمه ام از فرط ترس و عصبییت، حالتى نزدیک به بیهوشى پیدا 
میکرد که درست در آنوقت تهمورث میگفت، آجه جان شوخى میکنم!. یک منبع دیگر ما 
این بود که ما معموال نان لواش میخوردیم و عمه ام بیشتر نان سنگک. هفته اى یکى دوبار 
قرار میگذاشتیم که برویم خانه آجه، که سهم سنگکمان را بگیریم. و ما هنگام بازى درکوچه 

تکه سنگک خود را میخوردیم. عمه ام، عالقه    ویژه اى به فریدون برادر بزرگم داشت. 
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در  دانش  سپاه  عنوان  به  را  سربازى  دوره  دبیرستان،  تحصیالت  پایان  از  پس  تهمورث   
روستاى «گنجى»، در مسیر جاده سنندج به قروه و همدان، گذراند. من تقریبا تمام تابستان 
آن سال را پیش او گذراندم و در غیاب او گاهى به بچه ها درس میدادم. آن سالها، دیگر 
«اصالحات ارضى» شده بود و جامعه ایران و همراه با آن کردستان دستخوش تحوالتى جدى 
شده بود. گنجى محل زندگى خانواده رفیق عزیز و جان باخته، نوروز گنجى بود. مجید و 
حبیبه خانم پدر و مادر نوروز و استاد احمد برادر بزرگ نوروز، سالها قبل به سنندج کوچ 
کرده بودند. آنها مدتى را در منزلى در همسایگى ما زندگى میکردند و نوروز و احمد از 
جمله رفقاى هم محله اى منصور و من بودند. خانواده فقیرى داشتند و همین مساله موجب 
شد که احمد از امکان ادامه تحصیل بازبماند. کمک پدر نوروز و بویژه حبیبه خانم مادرش، 
که کار میکرد، و بعدها احمد که گچ کار بسیار قابلى از آب درآمد، نوروز را از خطر ترك 
تحصیل نجات داد. نوروز همراه با رفقاى دیگرى از جمله منصور برادرم و کمال قطبى، 
حمید  نیز  و  باختند،  جان  که همگى  ثباتیان  على  و  شعبانى  عبداله  و  احمد  بیکس،  تکش 
شعبانى یک محفل فعال براى فعالیت انقالبى و کمونیستى تشکیل داده بودند. تکش و على 
در درگیرى ها با جمهورى اسالمى جان باختند و عبداله در دوم شهریور 63 همراه با 9 رفیق 
دیگر در منطقه ثالث باوه جانى و در درگیرى با نیروهاى جمهورى اسالمى جان باخت. 
احمد شعبانى که در تشکیالت مخفى کومه له در مهاباد فعالیت میکرد، روز 16 دى ماه سال 
1359 دستگیر و اعدام کردند. او را هر اندازه شکنجه کرده بودند، حاضر به افشاء اسم واقعى 
خود نشد. کمال قطبى پس از اعزام به آلمان، و در مقطع ورود به فرودگاه، با رشد سریع یک 

تومور مغزى مواجه شد و پس از چند روز جان باخت. در این مورد باز خواهم نوشت.

در هر حال به روستاى گنجى رسیده بودم که فرصتى هم شد تا از این عزیزان یادى کرده باشم. 

رفت،  گنجى  به  او  که  سالى  اما  شد.  ساکن  کریم،  ده،  کدخداى  منزل  در  تهمورث 
که  روستا،  آب  منبع  تنها  و  بود  شده  تقسیم  زمینها  بود.  سابقه  بى  خشکسالى  سال  یک 
گوسفندان  و  گاو  گله  بود.  رشیدى  خانواده  مالکیت  در  میشد،  تامین  قنات  رشته  یک  از 
دیوارهاى  به  ده  به  بازگشت  از  پس  گرسنه  میشدند،  برده  چرا  به  ده  چوپان  توسط  که 
و  نیست  خبرى  هیچ  علف  از  میگفتند  همه  واقعا  چون  میبردند.  حمله  ها  خانه  کاهگلى 
چراى حیوانات در زمینهاى مکانیزه متعلق به مالک ده ممنوع و موجب خبر کردن ژاندارم 
کدخداى ده که معموال  و کره تقریبا نایاب شده بود.  و ماست  شیر  به همین دلیل  میشد. 
نان  قرص  چند  با  ماست  کوچک  کاسه  یک  روزى  میتوانست  فقط  است،  ثروتمندى  آدم 
با  همراه  یا  ها،  بچه  مدرسه  شدن  تمام  از  پس  ایام  آن  در  من  بدهد.  تحویل  تهمورث  به 
نزد  به  تهمورث  با  یا  و  میرفتم  ماهیگیرى  براى  «چمغلو»  رودخانه  طرف  به  ده  دکاندار 
به روستاى  یک بار هم  سر میزدیم.  در روستاهاى اطراف، مثل «کالشگران»  همقطاران او 

رفتیم.  بالغ پنجه،  قره  بود،  سپاهى دانش  الدین امانتى در آنجا  قدرى دورتر که محى 
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قربان! کسى که شپش نداشته باشد جذامى است!

گنجى، حمام نداشت، البته مسجد و آخوند هم نداشت! تهمورث به شاگردهایش گفته بود 
همه  تقریبا  نبود.  ساخته  کارى  هم  شپش»  «دواى  از  اما  باشد،  دستهایشان تمیز  باید  حتما 

میگفتند که شپش یک پدیده عادى است و شپش فقط سراغ  آدمهاى جذامى نمى رود. 

مغازه روستا محل جمع شدن مردهاى آبادى پس از کار بود. در مغازه آب نبات و خرما و 
کشمش و کمى خرت و پرت در داخل ویترینى قرار داشت همراه با مقدارى کپسول ویتامین 
آ، روغن ماهى. روزى که من آنجا بودم یکى از اهالى به من گفت آن «حب ها، درمان شب 
کورى است!» واقعا هم نمیدانم چه وقت درست شده بودند و تاریخ مصرف آنها کى سپرى 
شده بود. باغ میوه بزرگى هم که دور تا دورش را حصار کشیده بودند و یک باغبان اهل 
همدان را هم به عنوان سرپرست آن تعیین کرده بودند، نیز به خانواده مالک تعلق داشت. 
ورود اهالى به باغ ممنوع بود، اما من چون برادر آقاى مدیر بودم، اجازه داشتم. من هم گاهى 
براى شکار گنجشک و کبوتر به باغ سرى میزدم و گاها به اندازه وعده یک غذا براى خودم 

و تهمورث شکار میکردم. زندگى مردم واقعا در این سال خشکسالى تلخ و سخت بود. 

مرگ مریم
در میان شاگردهاى تهمورث، دختر فوق العاده مهربانى بود به اسم مریم که خیلى با استعداد 
هم بود. او متاسفانه مرض سل داشت و واکسیناسیون و آمپول موسوم به ب.ث.ژ هنوز به 
مریم،  بود.  را نوشته  ها  کارنامه  تهمورث  و  شد  تحصیلى تمام  سال  بود.  نرسیده  روستاها 
شاگرد اول شده بود. وقتى مادرش را صدا زد که به مدرسه بیاید تا کارنامه را تحویل او 
بدهد، منظره بسیارغمگینى را شاهد بودم. مادرش زیر بار غمى بزرگ، در جواب تهمورث 
که کارنامه مریم را به طرف او دراز کرده بود، گفت: مریم دیشب ُمرد! اشک از چشم هر 
خود میدانست  وظیفه  سنگین  غم  این  علیرغم  انگار که  مریم  اما مادر  شد.  سرازیر  ما  سه 
حال  بهر  تهمورث  کرد.  پیشنهاد  او  به  را  تومان   5 کند،  قدردانى  زحمات تهمورث  از  که 
نپذیرفت. اما واقعا این روحیه را نمیدانم چه بنامم؟ چه روحیه عظیمى است که مادرى در 
غم کمرشکن کودك نازنین خود، تصمیم میگیرد قدر و منزلت و ارزش کار دیگران و با 
سواد شدن فرزند تلف شده خود و شاگرد اول بودنش را حتما رعایت کند؟  و حقیقتا چند 
نفر، چند هزار نفر، چند صدهزار کودك دیگر، چند میلیون نفر در این دنیاى ما وجود دارند، 
در این دنیاى انفجار علم و تکنیک و صنعت و فن، که زندگیشان میتوانست با یک قرص، 
یک آمپول، یک واکسن و یا یک آنتى بیوتیک و یا حتى آب آشامیدنى سالم نجات یابد؟ و 
از ته قلب و آرزوها و عمق عاطفه پدر و مادر و خواهر و برادرهاى این رفتگان چه کسى 
خبر دارد؟ کجا داستان این تلخیها و این پرپر شدن عاطفه ها بازگو میشوند و الاقل به ثبت 
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میرسند؟ چه وقت میتوانیم مطمئن شویم که انسانهائى که به دنیا مى آیند حق دارند و باید 
طعم زندگى را بچشند؟ قیافه مریم، و حالت نگاه غمگین و قلب شکسته مادرش را هیچگاه 
نتوانسته ام فراموش کنم. چند سال پیش که تهمورث براى دیدن ما به اروپا آمده بود، قبل 
از مرگ بر اثر سکته قلبى، از او از گنجى و از مادر مریم پرسیدم. میگفت که سالها قبل 
مرده بود و این را از یکى از دهقانان مرفه آنوقت، محمود آفتاب، شنیده بود. تا حال مدام 
از غم و محنت سخن گفته ام، انگار زندگى من با غم عقد اخوت بسته باشد. در روزهاى 
بسترى شدن منصور حکمت، او از من خواست به دیدنش بروم، شاید میدانست که سرطان 
دیگر به او امان نمیدهد. قیافه او در هم شکسته شده بود و روزهاى پس از عمل اول در 
گفتم  گفتم،  را  همین  او  به  میزدیم،  قدم  نفرى  دو  او  خانه  حیاط  در  بود.  او  گردن  مخاط 
انگار غم از زندگى من نمیخواهد خود را کنار بکشد. پاسخى شنیدم که به خودم گفتم اى 
کاش چنان جمله اى را نمیگفتم. منصور حکمت به من گفت: ببخشید ایرج جان که غصه 
ات دادم. همان وقتها به یاد رفتار مادر مریم افتادم. منصور حکمت داشت با مرگ دست 
و پنجه نرم میکرد و در بستر مرگ، از اینکه من دارم با پیشرفت سرطان او غصه میخورم، 

از من معذرت خواست. چه عظمتى در این جمالت و در آن روحیه ها نهفته است! 

بهر حال تهمورث بعدها که کارمند اداره تعاونى شد، حتما در ایام تعطیالت ما را نزد خود 
دعوت میکرد. او در شهرهاى سقز، بانه و مریوان کار میکرد. و در یک مورد به دلیل اینکه 
در مقابل رئیس خود بخاطر سخنان اهانت آمیز به «کرد» ایستاده بود، او را به اسفراین، در 
خراسان، تبعید کردند. او در اولین مالقاتها با من همیشه یک سوال از من میکرد: پول توجیبى 
دارى؟ میگفتم آره. میگفت در بیار ببینم! در هر حال او یا به دلیل کم بودن آن و یا دروغ 
گفتن من، حتما پولى به من میداد. در موارد زیادى من را همراه با خود به روستاهاى «حوزه» 

فعالیت خود میبرد. همسر او، فهیمه اقبالى، در سال 65 در اثر تصادف با ماشین جان سپرد.

به من  گاهى  من بود.  خیلى نگران امنیت  کار سیاسى روى آوردم، تهمورث  به  وقتى من 
کن  استفاده  ات  جوانى  از  کمى  برو  جوانى  دنبالش  افتادى  چیه  سیاست  بدبخت!  میگفت 
خره! و من به نصایح او گوش نکردم! گاهى فکر میکنم کاش بهتر بود چند سالى دیرتر، 
وارد عرصه فعالیت سیاسى میشدم. تهمورث، پس از مرگ همسرش، زیر و رو شد. فشار 
ما،  از  و  دیرین  دوستان  از  دورى  و  جامعه  فضاى  تغییر  و  جوان.  همسر  مرگ  زندگى، 
تهمورث همیشه شاداب و بذله گو را شکسته بود. وقتى در اروپا به دیدن من آمد، غمى 
عمیق و اسرار آمیز بر وجودش حاکم بود. و از تبعات سلطه جمهورى اسالمى و اسالم، 
یکى هم گرفتن این روح شاد و جمعى از شهروندان جامعه ایران است. تهمورث، دیگر 
آن موقعیت سابق را نداشت، حقوق بازنشستگى اش کفاف زندگى او را نمیداد. او به خیل 
همیشه  براى  او را  بود. مرگ در اثر سکته قلبى،  اسالمى پیوسته  سلطه جمهورى  قربانیان 
بخش ناچیزى از بزرگواریهاى  از من گرفت. حسرت زیادى میخورم که فرصتى نشد که 
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او را در تمام طول دوران سختى زندگیم، جبران کنم. فکر نمیکردم او را به این زودى از 
دست بدهم. او یار و استاد و برادر برابر من بود در زندگى. انسانها عمر جاوادن ندارند، 
اما واقعا از دست دادن چنین عزیزانى را در آن سن و به آن سرعت، انتظار نداشتم. حقیقتا 
ظلم است، جور است و غم از دست دادن این ستونهاى زندگى و روح زندگى ام، با آن 

قابلیتهاى استثنائى، با آن ویژگیهاى نایاب، سنگین تر از آنست که بشود فراموش کرد. 

از  خاطراتم  به  نقبى  که  میپرداختم  ام  نوجوانى  دوران  سرگرمیهاى  و  ورزش  و  فوتبال  به 
تاثیرات تهمورث برادرم زدم. در این مورد نوشتم که در دوران کودکیم، بین بچه محالت 
جنگ بود. فکر میکنم ریشه این جنگ محالت به دوران فئودالى برمیگردد. یادم هست که 
سردسته محله جورآباد که در باره قدرت و توان او افسانه ها ساخته بوند، کسى بود بنام 
بعدها   و  زاده»  نجف  «نعمت  هم  را  قطارچیان  دسته  رهبر  و  قرمزه)  سور»(عباس  «عباسه 
«ابراهیم خلیلى تجره» بر عهده داشتند. اما با پیشرفت شهر و شهر نشینى و بویژه با تحوالت 
سریع سرمایه دارى در ایران، اوضاع بشدت تغییر کرد و به جاى جنگ محله و از آن بدتر 
شدند.   حمله هر از چندگاه الت و لوتهاى شهر به محله «یهودیها»، تیمهاى ورزشى دایر 
دوره  در  هم  او  نباشد.  فایده  از  خالى  ابراهیم خلیلى،  زندگى  سیر  به  کوتاهى  اشاره  شاید 
دبستان همراه با «ایوب وفائى» که او نیز بعد از اخراج از گروهبانى ارتش به صف «گردن 
ترك  بعد  و  میخواند  درس  آبان  چهار  دبستان  در  آن،  معرفت  با  نوع  از  البته  ها،  کلفت» 
تحصیل کرد، پیوسته بود. از ابراهیم خبر نداشتم تا سال 49 در تهران که یکى از همشهرى 
هایم، که به «عه و دان» شهرت داشت، را دیدم که در فروشگاه «دوغ اراج» در میدان 24 
برایم  ابراهیم  همان  بازى»  «پارتى  با  را  کار  کردن  پیدا  داستان  او  میکرد.  کارگرى  اسفند، 
و  داشت  شنو  تخته  و  میل  هم  منزل  در  و  میرفت  زورخانه  به  گویا  ابراهیم  کرد.  تعریف 
کماکان خود را در رده یکه بزنها حفظ کرده بود. روزى، نمیدانم براى چه کارى، در تهران 
و در چهار راه شمیران بوده که میبیند چند نفرى دارند بابائى را بشدت زیر مشت و لگد 
گرفته اند. به رگ غیرتش برمیخورد و میرود او را از زیر دست و پایشان نجات میدهد و 
مهاجمین را تارو مار میکند. معلوم میشه یارو صاحب اصلى همان شرکت دوغ اراج بوده 
همسایگى  در  و  استخدام  اش  موسسه  سرپرست  عنوان  به  را  او  خدمت  این  پاس  به  که 
خودش درتجریش خانه اى هم در اختیارش میگذارد. حال که کار به اسم بردن از ایوب 
وفائى هم رسید. خاطره اى از او را هم نقل میکنم. او در دوره دبستان همکالس من بود، 
گفتم که پس از اخراج از شغل گروهبانى ارتش، به سنندج برگشته بود و هیکلى درشت و 
قوى داشت و در رده گردن کلفتها. در سال 56 که از زندان آزاد شده بودم، شب هنگام که 
داشتم از دیدار با یکى از دوستان به منزل مى آمدم، دیدم ماشین بنز سیاه رنگى جلو پایم 
براى یک لحظه فکر کردم باز ساواك است و دستگیرى و بازجوئى، که دیدم  ترمز کرد، 
خالصه من را در شهر و اطراف  باشیم؟  نه ایوب است و گفت افتخار میدى در خدمت 
گرداند و برام آبجو خرید و بعد فکر کنم ساعت دو شب بود که من را به خانه خودش 
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برد. تا در منزل را باز کرد، «آمه»، نامادرى او، چراغها را روشن کرد و فورا بساط چاى و 
درست کردن نیمرو را راه انداخت. و انگار این از کارهاى روتین «آمه» بود. بعد از خوردن 
نیمرو و چاى، از طاقچه خانه شان چند کتاب را روى کف اطاق پرت کرد و گفت: «آ ایرج 
ویگن  برادر  کارو،  از  سکوت»  «شکست  کتاب  فقط  کتابها،  میان  در  خوبند؟».  کتابها  این 
خواننده، چنگى به دل میزد. به هر حال ایوب میخواست به این ترتیب به من نشان بدهد 

که او هم در این «مایه» هاست! ایوب هم چند سال پیش بر اثر سکته قلبى جان سپرد.  

من در بخشهاى قبلى به تعدادى از عناصر شاخص ورزش آن دوره که واقعا نوعى غرور و 
افتخار شهر سنندج را هم نمایندگى میکردند، اشاره کردم. و اینجا میخواهم به کسان دیگرى 
باشم.  باقى مانده است، اشاره اى داشته  بر ذهنم  تاثیراتشان  و  دارم  خاطره  از آنها  که من 
تیم فوتبال ما در محله فردوسى، تا سالها و تا قبل از تقبل مربیگرى ما توسط خدام(افسر 
ارتش)، بدون استفاده از امکانات و تکنیک و لباس و جوراب و کفش و ساق بند، و با همان 
لباسى که معموال تنمان بود، و فقط با درآوردن کت و پالتو، بازى میکرد. پس از ما، نسل 
دیگرى به ورزش روى آوردند که دیگر مرز آن شیوه هاى گذشته را در هم شکسته بودند. 
و در فوتبال الزم میدانم به یکى از این انسانها که واقعا در تربیت جوانان محله و آموزش 
فن و تکنیک و تشکیل یک تیم مدرن و با معیارهاى استاندارد، نقش داشت و از خود مایه 
گذاشت و به این اعتبار بر زندگى جوانان هم نسل خود تاثیرات مثبتى گذاشت، حتما اشاره 
کنم. سیروس مقدمى، عالوه بر اینکه خود یک فوتبالیست خوب شهر بود، به عنوان مربى 
و آموزش دهنده فوتبال به نسل قبل از من، از جمله کمال قطبى و منصور برادرم، حقیقتا 
مایه گذاشت. تیمى استادندارد با شورت و ساق بند و تى شرت فوتبال و آموزش منظم راه 
کرباسچى،  بهروز  خواهى،  چاره  صالح  چون  انسانهائى  نقش  و  این تحوالت  اندازى کرد. 
سیروس مقدمى و عیسى ملک نیا و ....دوران گذشته رقابت و دوئلهاى محالت را به داستانى 
از راویات قدیمى و فراموش شده تبدیل کرد. از آن پس، به تدریج تیمهاى بستکبال و والیبال 
و دو میدانى، نه تنها در سطح «استان» و شهرستان، «ستارگان» ورزشى شهر سنندج را به جلو 
صحنه آورد، بلکه گل کردن این چهره ها در سطح سراسرى جامعه ایران دیگر آغاز شده 
بود. بیژن ذوالفقار نسب که تا چندى پیش مربى تیم فوتبال ایران بود، و اکنون مدرك دکترا 
هم گرفته است، تقریبا هم نسل من است. بعدها کسانى چون نادر نامى، و رضا یغمورى در 
ردیف چهره هاى درخشان فوتبال سنندج قرار گرفتند. این دو نفر آخرى به صف   کومه 
له پیوستند که خوشبختانه زنده و اکنون در اروپا زندگى میکنند. برادران پیرظهیرى، دائى 
بهروز و تهمورث(منصور) کرباسچى، و از جمله اسماعیل پیرظهیرى، که چند سال قبل بر 
اثر سکته قلبى جان سپرد، سهم زیادى در پیشرفت ورزش در سنندج داشتند.  به تدریج 
در بسکتبال، تجارب کسانى مثل «جاسم» و با توسعه این رشته ورزشى به کسان دیگرى از 
جمله جوانانى از خانواده مردوخى تداوم یافت که تا جائى که میدانم، تیم بستکبال سنندج 
دیگر در مقطع انقالب 57 در رده تیمهاى ممتاز ایران بود. در والیبال سیروس کمانگر و ناصر 
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نامدارى و ایرج ختمى، پس از فریدون مخلص، به عنوان چهره هاى درخشان گل کردند. 
همکار  من  با  نوره  سنندج  جاده  به عنوان کارگر  کار تابستانى  دوره  در  که  نامدارى  ناصر 
بود، در جریان جنگ 24 روزه و بر اثر خمپاره باران شهر، مورد اثابت خمپاره قرار گرفت 
و جان باخت. چهره هاى تنیس روى میز( پینگ پونگ)، آنوقتها، سیف اله غفارى( که در 
تشکیالت شهر هاى کومه له و سپس به بخش علنى پیوست)، حبیب لطف اله نسب( عالوه 
بر فوتبال)، طیب آریا( که او هم به صفوف کومه له پیوست و با سیف اله غفارى اکنون در 
اروپا زندگى میکنند)، اسامى معروفى بودند. در همین تنیس روى میز، الزم میدانم از یک 
همکالسى ام، نصراله مصطفوى، که همواره با فتح اله لطف اله نژادیان( عالوه بر فوتبال)، 
به عنوان دو بازیکن قََدر معروف بودند، یادى بکنم. نصراله چند سال قبل از تحوالت 57، 
هنگام شنا در دریاى خزر غرق شد و جان باخت. آنوقتها، مرگ انسانهاى جوان، چون دوره 
هجوم وحشیانه به قدرت رسیدگان اسالمى، که نسل نسل، کشتار َکرد، پدیده اى عادى و 
قابل تحمل نبود. مرگ نصراله فوق العاده براى ما تکان دهنده و غیر قابل انتظار بود. بعدها، 
محکومیتم،  سال دوره  سه  سپرى کردن  براى  شدم و  زندانى  و  در سال 53 دستگیر  وقتى 
از کمیته مشترك به زندان قصر انتقال یافتم، متوجه شدم یکى از نگبهبانان زندان، اتیکت 
مصطفوى را بر سینه دارد. از او پرسیدم چه نسبتى با نصراله دارى، گفت برادرم بود. وقتى 
فهمید من همکالسى و رفیق او بوده ام، گریه اش گرفت. و با یادى از نصراله میرسم به 
دیگر قهرمانان سنندج در زمینه کشتى. سنندج چهره هاى معروفى در ورزش کشتى داشت 
از جمله لطف اله لطف اله نسب برادر حبیب. چند بار در مقام قهرمانى کشور درخشید و 
همواره یکى از منابع غرور ما و مردم شهر بود. او متاسفانه چند سال پیش در اثر سکته قلبى 
جان سپرد. اما امیر ارجون، کشتى گیر کارکشته اى بود که مسابقه او با کریم غوثى از سقز، 
یکى از مهیج ترین مسابقات بود. چون این دو بقول معروف کشتى گیرهاى قََدر بودند و 
معموال مساوى میکردند. رشید ایوبیان، غالم بلندى و برازنده ها  و محمد هدایت مظهرى 
هم نامى پر آوازه داشتند. «یدى کریمى» هم، به عنوان کشتى گیرى که در نیروهاى ارتش و 
ژاندارمرى، چند بار مقام قهرمانى را کسب کرده بود، در رده «افتخارات» شهر سنندج بود. 
اما به این انسانهائى که سمبل و نشانه غرور، تفریح سالم و رقابت سالم  در عرضه ورزش 
و پرورش استعدادها بودند، باید اسامى چند نفر را که در عرصه مبارزه اجتماعى و تالش 
کمونیستى نیز درخشیدند و قهرمان بودند اضافه کنم. محمد شهباز پناهى، مظفر الهور پور 
جریان  زندى نیز از کشتى گیران به نام سنندج بودند. محمد در مریوان و در  و هوشنگ 
در  مریوان،  کوچ  جریان  از  پس  کوتاهى  فاصله  در  چمران،  فرماندهى  به  شهر  به  تهاجم 
صفوف نیروى مسلح کومه له جان باخت. مظفر چند سال بعد، نیز در درگیرى با نیروهاى 
جمهورى اسالمى جان سپرد و هوشنگ، مسئول سیاسى گردان شوان، پس ازدستگیرى در 

جریان بمباران شیمیائى گردان شوان در اطراف حلبجه، دستگیر و سپس تیرباران شد.

پرورش  براى  بشر  تالش  از  بخشى  سالم،  به تفریحات  روى آوردن  و  موسیقى  و  ورزش 
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استعدادهاى خود و در عین حال حفاظى در برابر مصائب و «خطرات» ى، از قبیل اعتیاد به 
مواد مخدر و تبدیل شدن به طعمه باندهاى قاچاق مواد مخدر است که زندگى انسانها، بویژه 
جوانان را تهدید میکند. در عین حال اینها عرصه هاى نوینى براى فعالیت بشر و زمینه اى 
براى باالبردن سطح توقعات انسانها از خود و از جامعه است. نکته  قابل تامل و قابل احترام 
این است که کسانى که به قول معروف «پیشکوت» و از بنیانگذاران راه اندازى این عرصه 
هاى ورزشى بوده اند، با امکانات محدود، استفاده از وسائل اولیه و با سرمایه گذارى از انرژى 
خود و اکثرا با کار بدنى در ایام تعطیالت مبتکر امکاناتى براى پرورش استعداد دیگران بوده 
اند. این مساله بویژه از این نظر اهمیت دارد که عرصه هائى را به روى انسانهاى زحمتکش 
و مردم کارکن و کارگر باز میکند، که استفاده از آن و ورود به آن سطح توقعات و انتظار آنها 
براى کاهش ساعات کار  و برخوردارى از اوقات فراغت بیشتر را باال میبرد. ابتکار راه اندازى 
موسسات و نهادهاى ورزشى وابسته به تشکلهاى کارگرى، در کشورهاى حوزه کار ارزان، با 
خون دل خوردنها و زجرهاى زیادى و گاه با پرداخت هزینه هاى گزاف همراه بوده است. 
جمال چراغ ویسى که رهبرى مراسم اول ماه مه را در دل اختناق جمهورى اسالمى بر عهده 
داشت، در راه انداختن واحد ورزشى و باشگاه ورزشى تشکل کارگرى  سهم باالئى داشت.  
به همین دلیل است که در دنیاى امروز، و بویژه در غرب، تالش شهروندان براى تحمیل 
«هزینه» این منبع پرورش استعدادها به دولتها، به جائى رسیده است که به عنوان یک نُرم و 
دستاورد بشر در باالرفتن توقعات و تثبیت آنها، به امرى متعارف تبدیل شده است. یک دلیل 
اساسى من براى یاد آورى از نقش انسانهائى که نام بردم، در این زمینه، اداى احترام به این 
خاستگاه انسانى و ارج بر بزرگى نقش فوق العاده آنها بود. من متاسفانه، چه به دلیل ضعف 
قدرت حافظه و چه به دلیل محدویت تجربه زندگیم به دایره تعدادى که بطور مستقیم تر 
آنها را میشناختم و یا تاثیراتشان را بر زندگى خود حس کرده بودم، قادر نیستم به همه اسامى 
و نامها در این زمینه اشاره کنم. حتما انسانهاى بزرگ و قابل احترام زیادى هستند و بوده 
اند، که در دایره حافظه و محدودیت زندگى من نیستند و یا من برخى را فراموش کرده ام. 
من به این ترتیب میخواهم دیگران را به یاد انسانهاى عزیز و موثر و قابل احترامى بیاندازم 
که ذکر برخى از آنها فقط سرنخى براى قدردانى از همه آنها باشد. با اینحال الزم میدانم، به 
ورود زنان و دختران به عرصه ورزش، اشاره اى داشته باشم. از اسامى، پروین ذوالفقارنسب، 
خواهر بیژن، قهرمان دو و بازیکن والیبال را یادم هست. سد انحصار ورزش و تفریحات 
سالم توسط مردان با ورود چنین انسانهائى  شکسته شد. البته از انصاف بدور است که نقش 
مردان ورزشکار را در تشویق و ترغیب وارد کردن دختران به عرصه ورزشى انکار کنم. به 
تدریج زمینه اى براى شکوفائى استعدادهاى زنان و پاره کردن پرده زمخت قضاوت سنتى و 
اسالمى در مورد جایگاه درجه دوم زن، و ظهور زن به عنوان انسان برابر و برخوردار از همه 
استعدادها براى رشد و شکوفائى فکرى و اجتماعى و فرهنگى فراهم شد. یکى از برزگترین 
لطمات و ضربات قدرت گیرى رژیم نکبت اسالمى، به خون کشیدن و به قهقرا بردن سیر 
تحولى بود که در خالل آن، زنان به عرصه فعالیت اجتماعى و سیاسى و ارتقا خالقیتهاى 
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خود دست یافته بودند. با اینحال این قدرت بپاخاسته و این نیروى قربانى ستم اعصار کهن 
با به قدرت رسیدن فاشیسم و ارتجاع مذهبى، قابل شکست دادن نیست. توقعاتى که طى 

دهه ها با تالشهاى بى وقفه باال رفته اند را دیگر نمیتوان منکوب و به پائین سقوط داد.

درس و مشق
از درس و مشق و «تکلیف» در دوره دبستان اصال خاطره خوبى ندارم. واقعا هم نمیدانم من 
چگونه همه آن سالها را بدون تجدید قبول شدم. یادم میآید که تا کالس چهارم که به مدرسه 
چهار آبان در محله قطارچیان میرفتم، در اکثر موارد در درس امالء صفر میگرفتم، حساب 
به طریق «یک به فرض» سردرنیاوردم!  برایم سخت و هیچگاه از روش حل کردن مساله 
بعالوه انجام دو وظیفه واقعا برایم سخت و دشوار بود: یکى دفتر برگ مقوائى «پاکنویس» که 
میبایست با جوهر قرمز و سبز خط کشى میشدند و مرتب نوشته میشدند و دیگرى ساعت 
«نظافت» در صبح روز شنبه، بعد از خواندن سرود و مراسم صبح و قبل از ورود به کالسها. 
به اینها بار تکالیف ایام تعطیالت عید نوروز هم اضافه میشد. نمیدانم چه اصرارى بود که 
حتما تعطیالت نوروز را با کابوس نوشتن 50  بار مشقهاى فارسى و حساب براى ما خراب 
کنند؟ در هر حال، بازى در کوچه ها و در میان خاك، و رفتن ما به حمام هر دو هفته یک 
بار، همیشه روى دست هاى ما را چرکین و زمخت و ترك خورده میساخت. و این یعنى 
بیرون کشیدن ما در صبح روزهاى شنبه( یک در میان، چون اولین شنبه پس از روزى که ما 
پنجشنبه آن به حمام رفته بودیم، دستانمان آنقدر تمیز بودند که مشمول شالق نشوند!) بود 
و ضربه شالق بر کف دست. و یادم هست که آنوقتها همیشه به همکالسیهاى زرنگ خود 
که درس و مشقهایشان خوب بود و دفتر پاکنویسهاى شسته رفته اى داشتند، خیلى حسودیم 
رده درس خوانها و شاگرد اولها ظاهر نخواهم شد.  در  من هیچگاه  میکردم  و فکر  میشد 
ابراهیم جلیلیان، محب بابان و جمال قطبى از جمله کسانى بودند که میدرخشیدند. بیشتر از 
هر درسى از انشاء خوشم نمى آمد. بهار را تعریف کنید و نوشتن تشبیهاتى چون: «آنگاه که 
زمستان جامه سفید خود را از تن بیرون میآورد و طبیعت حریر سبز برتن میکند و بلبلها بر 
شاخسارها نغمه سرائى میکنند» را، در عالم واقعى شاهد نبودم. «بفرما بشین! بیست» جوابى 
و  از معلم میشنیدم.  زرنگها  انشاهائى توسط شاگرد  خواندن چنین  از  بود که معموال پس 
یا کلمات کلیشه اى که در موضوع «علم بهتر است یا ثروت» همیشه میشنیدم: «البته بر ما 
مبرهن و آشکار است.....». به هر حال علیرغم ضعف شدید من در امال و انشا و حساب و 
دفتر پاکنویس، من شش کالس اول دبستان را بدون تجدید قبول شدم. یک دلیل را میتوانم 
خانه  ضیائى که در همسایگى  به اسم آقاى محمد  رئیس دبستان، کسى بود  بدانم که  این 
پدریم زندگى میکرد و خانواده ما را از نزدیک میشناخت. او قبل از کوچ به شهر در روستاى 
کانى مشکان، مالى با سواد روستا بود. در هر حال فکر میکنم، بى پناه و بى پدر بودن من و 
این سابقه قدیمى آشنائى با پدرم، موجب دخالت او در نوشتن کارنامه هاى پایان سال بود. و 
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دقیقا یادم نیست چرا  برادرم مظفر به جاى مدرسه چهار آبان در دبستان دیگرى ثبت نام شده 
بود. اما وضعیت درس و مشق من، در سیکل دوم دوره دبیرستان، دبیرستان هدایت، کامال 
معکوس شده بود. من در ردیف سه نفر اول کالس بودم. از انشا و بى عالقگى خود به آن 
گفتم. فکر میکنم اکثر همکالسیهایم حتى تا مقطع گرفتن دیپلم از این درس و درس «تاریخ 
ادبیات» خوششان نمى آمد. خاطره اى از یکى از ساعات انشا را از کالس دوم دبیرستان( 
کالس هشت)، نقل میکنم و به تنى چند از معلمهاى دوران تحصیلم میپردازم. موضوع آنروز 

انشاء، که هفته قبل از آن معلم ما تعیین کرده بود چند قطعه شعر بود. شعرها چنین بود:

دوستان بر سه قسم اند ار بدانى،  زبانى اند و نانى اند و جانى،

به نانى نان بده از در برانش، نوازش کن به یاران زبانى 

ولیـکن یـار جـانى را نگهدار ، به پـایش جـان بده تا مى توانى

هایم  همکالسى  از  یکى  به  باشیم،  نوشته  را  انشاهایمان  ما  بود  قرار  که  آنروز   
گفت  میدانست،  را  این  هم  معلم  و  بود،  بیغ  انشا  در  بدتر  من  از  هم  او  اتفاقا  که 

خواند: چنین  کاغذ  روى  از  و  رفت  هم  او  بخوان.  را  انشایت  بیا  فالنى 

بدانى اگر  هستند  قسمت  سه  بر  یاران  یعنى  بدانى،  ار  اند  قسم  سه  بر  یاران 

زبانى اند و نانى اند و جانى، یعنى زبانى هستند و نانى هستند و جانى هستند

به نانى نان بده از در برانش، یعنى به نانى نان بده از در بیرونش کن

نوازش کن به یاران زبانى    یعنى یاران زبانى را نوازش کن

 و براى یاران جانى هم جانت را بدهید

..... این بود موضوع انشاى امروز ما!

معلم هم گفت: «برو، برو بتمرگ»!!
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ُمعلم هاى شریف و زحمتکش و توانا

اولین بار، که اعتماد به نفس را در خود یافتم و ظرفیت پرورش استعدادهایم را کشف کردم، 
او از تیپ آن فارغ  شیمى ما، آقاى بها ربیعى، بود.  با شیوه تشویق آمیز معلم  در مواجهه 
التحصیالن دانشگاه بود که در آن سال، در دبیرستان رازى، سومین سال کار به عنوان معلمى 
را طى میکرد. کالس نهم، با سال تحصیلى 41، 42 منطبق بود و من شاید از سر تصادف 
یک بار در حل یک مساله شیمى خوب ظاهر شدم. آقاى ربیعى که انگار به این تصادف 
آگاه بود، چنان آن موقعیت را به عنوان سطح عادى بروز استعدادهایم در مقابل من گذاشت 
و مدام پس از آن تشویقم کرد و کمکم کرد که کماکان «زرنگ» بمانم، که خودم هم باور 
کردم که نباید خودم را دست کم بگیرم و توقعم را از خودم پائین بیاورم. این محبت متقابل، 
که من رشد و شکوفائى خود را مدیون آقاى ربیعى و او روحیه مشوق دیگران را با ارضاى 
احساسات انسانى خود همسان میدید، شاید خصلت نماى اکثریت قریب به اتفاق قشر معلم 
و استاد دانشگاه باشد. قشرى که من در طول دوران تحصیلم در دوره دبستان و دبیرستان و 
دانشگاه، آنها را در موقعیت ممتاز و رفاه از نظر سطح زندگى ندیدم. قشرى که بار آورنده 
الیت روشنفکرى و متخصصین و تکنوکراتهاى جامعه اند. قشرى که تحت رژیم اسالمى با 
زندگى شان آشنا هستیم و میدانیم که بقاء حداقل زندگى آنان، ناچارشان میکند که اعتصاب 
کنند، راهپیمائى کنند و دستگیرى و زندانى بدهند. قشرى که، به دلیل حقوق پائین، وقتى 
از زندگى خود و از شغل دوم خود به عنوان راننده حرف میزند در مواجهه با مسافرى که 
ساعاتى قبل از آن، به عنوان شاگرد او پشت میز نشسته است، خجالت میکشد. از این نوع 
انسانهاى توانا، بزرگ و منبع الهام و عاطفه و مشوق اعتماد به نفس، را هر کسى که چند 
سالى درس خوانده باشد میتواند نام ببرد. من وظیفه خود میدانم به چند نفر از این بزرگوارها 

به عنوان سمبل و نشانه تمامى این قشر زحمتکش و شریف جامعه اشاره اى داشته باشم. 

تحصیل  از  پس  که  بود  دبیرستان  اول  دوره  در  ما  انگلیسى  زبان  معلم  گویان،  حق  آقاى 
شده  «منتقل»  سنندج  به  بود،  مرسوم  که  آنطور  یا  بود،  گرفته  کار  سنندج  در  تهران  در 
سنندج  در  شهر  تشکیالت  مسئول  عنوان  به  من  روزه  جنگ 24  از  پس  که  سال 59  بود. 
از  اردالن،  اسدى  امجد  ام،  باخته  جان  عزیز  رفیق  با  همراه  ماشین  در  که  بار  یک  بودم، 
که  دیدم  معلمها  بقیه  با  همراه  طوالنى  صفى  در  را  او  میشدم،  رد  فرهنگ  اداره  در  دم 
ارزیابى  نو مورد  از  مى بایست  بودند،  یافته  استیال  شهر  بر  که  رژیم  مقامات  تصمیم  طبق 
«ضدانقالب»  با  همکارى  خاطر  به  یا  هستند  دارا  را  کار  صالحیت  آیا  که  بگیرند  قرار 
نه،  یا  گذشت  فیلتر  آن  از  او  آیا  نمیدانم  میشوند.  بازخرید  یا  و  اخراج  و  تصفیه  مشمول 
قیافه  همان  با  بود  مانده  باقى  موقعیت  آن  در  هنوز  او  سالها  از  پس  بگویم  میخواهم  اما 

دوست داشتنى و کراوات همیشگى و کت و شلوار مشکى و تا حدى چروکیده اش. 
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برادر  تهمورث  معلم  او  میشناسند.  بخوبى  هم  من  از  قبل  نسل  کنم  فکر  را  عطائى  آقاى 
و  پاك  و  شریف  انسانى  میداد.  درس  رقومى  ترسیم  هندسۀ  و  جبر  و  مثلثات  بود،  منهم 
چیزى  شاگردانش  که  میگذاشت  انرژى  که  کسى  واقعى  معنى  به  زحمتکش،  العاده  فوق 
بزرگى  دین  که  بود  ریاضى  برجسته  معلمین  از  الدینى  حسام  محسن  آقاى  بگیرند.  یاد 
حوزه  به  مسلط  و  مجرب  و  سواد  با  و  توانا  العاده  فوق  معلمى  دارد.  ما  همه  گردن  به 
عالوه  کردم، او  شروع  دهم) را  دبیرستان( کالس  اول دوره دوم  وقتى من کالس  کارش. 
هم  هدایت  دبیرستان  رئیس  نجوم،  و  استداللى  حساب  بعدا  و  جبر  ما،  ریاضى  معلم  بر 
ما  همه  بزرگى براى  معنوى  اتوریته   یک  کارش  حوزه  بر  تسلط  در  او  بود. توانائى  شده 
از  زودتر  ساعت  نیم  ظهرها  میتواند  است  داوطلب  کس  هر  گفت  ما  به  بعالوه،  او  بود. 
مدرسه بیاید تا هر اشکال و سوالى را پاسخ بگوید. آقاى حسام الدینى  کالسها به  شروع 
قدر  است.  ایران  دبیرستانهاى  و  دانشگاهها  درسى  کتابهاى  دروس  مولفین  رده  در  اکنون 
از  بعد  نسل  و  اند  ایستاده  بشرى  دانش  رفیع  قله  بر  که  را  استادانى  و  متفکرین  منزلت  و 
نسل، با زحمت و دلسوزى و تالش خستگى ناپذیر دورنماى تعالى فکرى و ارتقا سطح 
علمى، از ریاضیات و فیزیک و شیمى  دانش و خودآگاهى بشر را در تمامى عرصه هاى 
و بیولوژى و تکامل و تئوریهاى منشا حیات ترسیم کرده اند و بشر را به ظرفیت و توان 

چیره شدن بر ابهامات و موانع راه او رهنمون شده اند، بیشتر و بیشتر برجسته میبینیم. 

آقاى کیمیا، معلم شیمى ما بود که میگفتند به مذهب یهود تعلق دارد. اما آن سالها واقعا مذهب 
در مناسبات انسانها نقش فوق العاده حاشیه اى داشت و من واقعا یادم نیست که کسى از 
همکالسیهایم در تمام دوره اول و دوم دبیرستان نماز خوان باشد و یا اینکه با همکالسیهاى 
«یهود» با کمترین مشکلى روبرو باشیم. درس تعلیمات دینى از بى خاصیت ترین دروسى 
بود که همه میدانستند با نخواندن آن، کسى رد نمیشود. فکر میکنم، چموشترین و ناراحت 
ترین محصلین و درس نخوانده ترین آنها در برابر روح عظیم و بزرگوار آقاى کیمیا راهى جز 
تسلیم نداشتند. او که انگار روانشناسى و پداگوژى هم خوانده بود، تبحر زیادى در شناخت 
روحیات متفاوت و راههاى «رام» کردن روحیه هاى سرکش و گریزان از درس و تحصیل را 
داشت. همیشه بعد از ساعات درس در مدرسه میماند تا کسانى را که در شیمى ضعیف بودند 
کمک کند، در بسیارى موارد اعالم میکرد که روزهاى فالن و فالن را در این هفته براى کمک 
به کسانى که در شیمى ضعیف بودند، «اضافه کارى» دارد. کارى که بابت آن حقوقى دریافت 
نمیکرد و تماما و کامال داوطلبانه بود. یک شگرد او تشخیص درس نخوانده هاى هر ساعت 
درسى، در نگاه ها بود. بعضى از همکالسیهایم در دوره دوم دبیرستان به خیال خود کشف 
کرده بودند که چگونه نگاه کنند تا آقاى کیمیا آنان را «پاى تخته سیاه» فرانخواند. اما چنین 
بدلهائى از روح جستجوگر و همیشه مشتاق باال آوردن ظرفیتها بر او کارگر نبود. آقاى کیمیا، 
شگرد دیگرى براى وادار کردن شاگرد تنبلها به درس خواندن داشت. هرکس در امتحانات 
کم مى آورد، دوباره امتحان دیگرى از او میگرفت و با نمره قبلى  ثلث اول و دوم، نمره 



50

ن ی  دگا ی... و ز د ز
جمع میکرد و متوسط آنرا حساب میکرد. این امتحان گرفتنهاى مکرر را آنقدر ادامه میداد که 
طرف باالخره به نمره قبولى میرسید. خود این سعه صدر، اکثریت آن نوع محصلین را وادار 

میکرد که براى اینکه «از خجالت آقاى کیمیا در بیایند»، دیگر درسهایشان را بخوانند. 

و  فیزیک  معلم  علیمحمدى  آقاى  جمله  از  داشتیم  هم  دیگرى  تواناى  و  بزرگوار  معلمین 
دیگران  احترام  جلب  حس  این  ریاضیات.  و  شیمى  معلمین  ناظرزاده  و  برزنجى  آقایان 
گذاشتن  با  و  دیگران  باز  دل  و  دست  کردن  سهیم  و  علم  بر  تسلط  و  توانائى  طریق  از 
من  است.  بوده  دیگران  با  رفتارهایم  در  من  الهام  منبع  یک  داوطلبانه،  وقت  و  انرژى 

نوشت. خواهم  بیشتر  سیاسى  مبارزه  در  علم،  و  تفکر  و  دانش  نقش  مورد  در  بعدا 

بازهم کارگرى در تابستان
گفتم که در دوره دوم دبیرستان، من دیگر به همت و یارى دبیرهاى گرانقدرم، و البته تالش 
بدون  نهم  کالس  در  و  رسیدم  کودکیم  دوران  نیافتنى  دست  آرزوى  به  باالخره  نیز،  خود 
تجدید، نمره قبولى گرفتم و نمراتم در حدى بود که میتوانستم هر رشته اى از جمله ریاضى 
را انتخاب کنم. در دورنماى تحصیالتم رشته ریاضى را انتخاب کردم که پس از دیپلم شانس 
داشته باشم که در رشته مهندسى، دانشگاه را ادامه بدهم. من بعدا با گرفتن دیپلم در بهار سال 
46، در دانشکده قبول شدم، اما نه در رشته فنى، که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که 
بعد به آن هم میپردازم، چون دوران دانشگاه، دوران کامال متفاوتى از زندگى من است.  بهر 
حال با این وجود، وضع مالى ما کماکان خوب نبود و من براى خرید وسایل کمک درسى، 
مثل حل المسائلهاى مختلف، و نیز تامین پول توجیبى میبایست به فکر کارى در تابستان 
ها باشم. آن سالها، استاندار شهر کسى بود به اسم «امین آزاد» که میگفتند با خانوداه دربار 
نسبتى دارد. حقیقا انگیزه او را نمیدانم چه بود، اما او اساسا براى تامین کمک خرجى دانش 
آموزان دبیرستان، بودجه طرح استخدام شمار زیادى را به سازمان برنامه سنندج پیشنهاد و 
به تصویب رسانده بود. کار ما در سال اول، کار در جاده سازى در محور جاده سنندج به 
برنامه، به هیکل ما نگاه  روستاى حسن آباد بود. هنگام پذیرش ما، مهندس اداره سازمان 
میکرد و ما که ریزه میزه تر بودیم، با دستمزد روزى 32 ریال و بزرگترها 42 ریال، کمک 
سرکارگر 52 ریال و سرکارگر 62 ریال استخدام شدیم. سرکارگر آن سال ما ابتدا یکى از 
همان  کمانگر،  سیروس  که  دیگرى  اکیپ  به  بعد  و  بود  بناگر  ناصر  نام  به  دورم  فامیلهاى 
والیبالیست معروف شهر،سرکارگرى آنرا عهده دار بود منتقل شدیم. در اواخر دومین هفته 
کار بود که متوجه شدم در محل تاولى که بر کف دستم ظاهر شده بود، چیزى سفت شبیه 
به غده چرکین بوجود آمده است. پس از چند روز درد ناشى از عفونت توان کار کردن را از 
من گرفت و  من چند روزى، فکر میکنم حدود ده روز را با درد شدیدى که تمام دست چپم 
را متورم کرده بود، شبها را نمیتوانستم بخوابم. به اداره «بهدارى» رفتم، یک آمپول پنیسیلین 
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به من تزریق کردند که تاثیرش فقط خشک کردن و سفت تر کردن غده چرکى بود. درد 
سفارش کردند «مرهم سیاه» روى دستم بگذارم تا پوستم نرم و  شدیدتر ادامه یافت. بعد 
غده بترکد. فایده اى نداشت. در این اوضاع و احوال برادرم، سیروس، که آنوقتها رئیس یک 
پاسگاه ژاندارمرى در حومه شهر آبادان بود، براى گذراندن دوره مرخصى به سنندج برگشته 
بود. من را فورا به مطب دکتر «گوشه» برد. او یک دارو براى موضع بیهوشى برایم نوشت و 
عصر آنروز را به بیمارستان گوشه رفتیم. اسپرى بیهوشى موضعى را به دست من پاشید و در 
حالى که همسرش من را سرگرم کرده بود، نشتر را به محل ُغده زد و چرك با بوى بسیار بد 
تلپ توى سطل کنار تخت بیمارستان افتاد. درد ها رفت و من پس از چند روزاستراحت تا 

التیام جاى عمل، به سر کار بازگشتم. جاى این نشتر هنوز بر کف دست من باقى است.

بویژه  و  سرکارگرها  گاهى  بود.  سخت  فرغون،  و  کلنگ  و  بیل  با  سازى،  جاده  در  کار 
شرکتى  استخدامى  بلکه  و  نبود  محصل  او  و  میزد  سر  ها  اکیپ  همه  به  که  خط»  «رئیس 
جنسیهاى  بد  جمله  از  میکرد.  اذیت  واقعا  بود،  کنترات گرفته  را  سازى  جاده  کار  که  بود 
در بسیارى مواقع به  کم کارى میکرد و  استنطاق کردن از هر کسى بود که به نظرش  او، 
«نصفه» کردن کارگر مى انجامید. نصفه کردن به این معنى بود که او «بلیط» ما را که نزد 
سرکارگر بود میگرفت و در مقابل آنروز به سر کارگر میگفت ستون ردیف مربوط به بعد 
اینکه  یعنى  و خودش هم در دفترى این را یادداشت میکرد. و این  از ظهر را امضا نکند 
روزانه  دستمزد  نصف  روزها  آن  میگرفت،  صورت  ماهانه  که  ما،  حقوق  پرداخت  هنگام 
به  شصتى  ضرب  که  بودند  فکر  این  در  و  داشتند  پرى  دل  او  از  همه  میشد.  حساب  مان 
او نشان بدهند. از طرف دیگر یک روحیه محافظه کارى هم حاکم بود چون در صورت 
درگیرى با رئیس خط، اخراج از کار همان و سر کردن با بى پولى و غرولند پدر و مادر و 
کس و کار همان. با اینحال روزى چند نفر از همکاران نشستند و تصمیم گرفتند که وقتى 
«کمپرسى» ها براى بازگرداندن به شهر، ما را به میدان اقبال میرسانند، دسته جمعى او را 
کتک بزنند و بعدا مسئولیت اش را بر عهده بگیرند. در واقع یک نوع اتحاد و پیمان بسته 
به اخراج رسید، همه بگوئیم که فقط چند نفر نبوده اند. طرف آنروز در  شد که اگر کار 
میدان اقبال بدجورى مورد هجوم و کتک قرار گرفت. واقعا هم نفهمیدیم که چگونه از زیر 
از  دیدیم  انتظار  برخالف  بعد  روز  صبح  فرار کرد.  و  آمد  بیرون  سالم  لگد  و  مشت  باران 

شکایت و اخراج خبرى نیست و طرف هم از آن پس دست و پاى خود را جمع کرد. 

منصور پاکسرشت
بود  کسانى  از  منصور  بود.  پاکسرشت  منصور  یکى  میکرد،  کار  ما  با  که  کسانى  جمله  از 
که دستمزدش را روزى 52 ریال نوشته بودند. او همراه با برادرش «نارى»، از جمله یکه 
بزنهاى بامعرفت محله چهارباغ سنندج بودند. منصور بعدها ترك تحصیل کرد و بدجورى 
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به دام اعتیاد به هروئین و مواد مخدر افتاد، اما در حضیض سقوط به این مصیبت روزى 
اعتیاد  کرد،  هم  را  کار  این  و  بپیوندد.  له  کومه  رزمندگان  صفوف  به  که  میگیرد  تصمیم 
نیز  او  درآمد.  آب  از  له  کومه  پیشمرگهاى  جسورترین  از  یکى  و  نهاد  کنار  یکباره  را 

بود.  باختگان  جان  جزو  حلبجه  در  شوان  گردان  شیمیائى  بمباران  جریان  در  متاسفانه 

آن سال که در جاده سازى کار میکردم. روزى در ابتداى خیابان حسن آباد همراه با کیان 
بچه  هم  از  نفر  چند  با  کیان  برویم،  کار  محل  به  شدیم که  معروف  کمپرسى  برادرم سوار 
محلهاى «باغ ملى»، بر سر جاى سوار شدن بگو مگوش شد و کار به کتک کارى کشید. 
کیان بارید.  من به کمک او شتافتم و مشت و لگد بود که بر سرو صورت طرف دعواى 
اما آنها چند نفر بودند و دسته جمعى بر سر ما ریختند. یادم هست که چشم من و کیان 
را «کبود» کرده بودند و خون در چشمانم جمع شده بود. جنگ مغلوبه شد و ما «شکست» 
خوردیم و کیان جاى مورد دعوا را به آنها واگذار کرد. وقتى به محل کار رسیدیم، منصور 
گفت چه خبر شده؟ کدام پفیوز این بال را سرتان آورده و ما اسامى را گفتیم. فرداى آنروز 
دیدیم دسته مهاجمان با سر و صورت ورم کرده آمدند یکى یکى با ما روبوسى کردند و 
گفتند ببخشید نمیدانستیم شما آشناى « آ منصور» بودید.  متاسفانه وقتى منصور به صف 
را  او  «بامعرفتى»  دوره  آن  خاطره  تا  نبودم  محل  در  من  بود،  پیوسته  له  کومه  پیشمرگان 

چنین کارى کرده است. کیان میگفت  کنم.  از او تشکر  بار دیگر  و  برایش بازگو کنم 

در هر حال تابستان بین سال تحصیلى کالس نهم و دهم را در جاده حسن آباد و تابستان 
اسم  به  بود  کسى  ما  سرکارگر  سال  این  در  شدم.  مشغول  کار  به  «نوره»  جاده  در  را  بعد 
رئوف، که پسر همان میرزا بود که دوران کودکى را به مکتب او میرفتیم و داستان آن را 
قبال تعریف کرده ام. رئوف آدم قدرى سانتى مانتال بود، او همیشه سعى میکرد رهنمودهاى 
«سرکارگر» ى خودش را با توضیح قوانین فیزیک به ما نشان بدهد. مثال میگفت، فیزیک که 
خوانده اى؟ خوب! در درس «اهرم ها» فاصله نقطه اتکا و فشار نیرو باید فالن باشد پس 
باید بیل را اینجورى بگیرى که هم نیروى کمتر صرف کنى و هم خاك بیشترى بردارى. 
نمیدانم چطورى بود، اما این تئورى او در عمل کار را سخت تر میکرد! بهرحال، روزى 
مهندس مسئول ما، از ما پرسید آیا کسى در میان شما رشته ریاضى نمیخواند؟ همه من را 
به او نشان دادند. او به سر کارگر گفت بلیطش را بده ببینم. دید دستمزدم 32 ریال است. 
آنرا به 42 ریال تغییر داد. خوشبختانه آن سال دچار سانحه کار و یا جنگ و دعوا بر سر جا 
در کمپرسى با کسى نشدم. پول خوبى داشتم. با آن پولها هم بعضى کتاب درسى میخریدم 
و هم همراه با همکالسیها دست جمعى به سینما و تفریح و گردش میرفتیم. همان کسى 
که انشاء نویسى اش را توضیح دادم، بر سر میزان دستمزد با مهندس دعواش شد و هجوم 
برد که یقه او را بگیرد. بیچاره خیلى ترسید و گفت االن میرم از پاسگاه نوره ژاندارم میارم. 
طرف هم در رفت و وقتى مهندس با ژاندارمها برگشت، هر چه پرسیدند کى بوده و اسمش 
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چیست و غیره ما گفتیم نمیشناسیم اصال اهل سنندج نبود. شمه امانتى هم در این سال با 

من در این جاده کار میکرد. ناصر نامدارى هم که قبال از او یاد کردم همراه اکیپ ما بود. 

در  داشتم،  خود  به  بیشترى  نفس  به  اعتماد  دبیرستان،  دوم  دوره  در  اینکه  دلیل  به  شاید 
تیم فوتبال دبیرستان بازى میکردم و با جمعى از همکالسیهاى خوب و صمیمى، محیطى 
«مرخصى»  و  تعطیالت  ایام  در  تنها  داشتیم.  خنده  و  شوخى  از  پر  و  گرم  و  دوستانه 
هواى  و  تابستان  فصل  آن  در  هم  واقعا  نمیگذراندم.  خوبى  روزگار  آن،  نام  برعکس 
از  ات  شانه  بر  بیل  یک  با  روز  هر  که  داشت  زور  سنندج،  شهر  تفریح  محلهاى  و  خوب 
که  روزها،  و  سال  آن  در  هم  ما  قیافه  سرو  شوى.  روانه  کار  طرف  به  و  شوى  رد  محله 
حال  هر  در  نبود.  جالب  اصال  بود،  محل  دخترهاى  به  دادن  نشان  خودى  و  جوانى  دوره 

نشد! نصیبم  خیرى  هیچ  جوانى  شیطنتهاى  و  زیبائیها  تجربه  دوران  مهمترین  این  از 

در جمع همکالسیهایم با چند نفر خیلى صمیمى بودم، از جمله داریوش محرر زاده، ابراهیم 
مسکونى  منزل  سیار.  اله  لطف  و  صالحى  اله  سیف  و  طالبانى  نجمه  حاجى)،  رنجکشان( 
حاجى از محله چهارباغ به منزل ما نزدیک شده بود و در مسیر راه رفتن به مدرسه. تقریبا 
رفاقت  این  میرفتیم. حاجى  مدرسه  به  با هم  و  او میرفتم  سال، دنبال  سه  روز طى آن  هر 
را در دوره دانشگاه نیز با من ادامه داد و به نحوى در یک رابطه مشترك سیاسى هم قرار 
گرفتیم. او هم همراه من در سال 53 دستگیر و  مثل من به سه سال زندان محکوم شد. اما 
در دوره دبیرستان، بقول معروف من و جمع رفقایم در سیاست، بیغ بودیم و مشغله مان 
فقط درس و مشق و گردش و تفریح و سینما رفتن و غیره بود. داریوش محرر زاده کسى 
بود که زبان انگلیسى را مسلط حرف میزد. دلیلش هم این بود که از همان سالهاى بعد از 
جنگ دوم جهانى، که اصل چهار ترومن براى کمک کردن به رژیمهاى اقمار دولت آمریکا 
راه افتاده بود، تعدادى آمریکائى که جزو این پروژه بودند در محلى نزدیک پادگان سنندج 
همان  از  را  خود  و داریوش  شده بودند  بود، ساکن  شده  معروف  همان اصل چهار  که به 
ابتدا قاطى آنها کرده بود و به این ترتیب انگلیسى را خوب یادگرفته و بعدها دیگر به عنوان 
برخى  میترسید که  و  بود  نگران  ارتباط  این  از  ساواك که  بود.  با آنها  همراه  شهر،  مترجم 
اطالعات امنیتى از طریق داریوش درز کند، کسى را مامور کرده بود که هواى داریوش را 
داشته باشد و این را با باز کردن درِ دوستى و تحت بهانه کمک خواستن از او براى یادگیرى 
آن  با  داریوش  تماس  بنابراین  بودیم  نشده  سیاست  وارد  آنوقتها  ما  میداد.  انجام  انگلیسى 
مامور ساواك را در همان رابطه اى که خود او برایمان تعریف کرد، میفهمیدیم. داریوش او 
را در خیابان به ما نشان داد. او آنوقتها سیگار میکشید و گاهى مشروب هم میخورد. اولین 

عرق خوریها را هم با او شروع کردیم. اولین مستى ها براى من حالت جالبى داشت. 

سالهاى تحصیل در دوره دوم دبیرستان براى ما، سالهاى تصمیم گیرى و تالش براى شکل 
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دادن به آینده مان بود. همان وقتها از معلم ها میشنیدیم که یک کالس باالتر از ما سه شاگرد 
فوق العاده زرنگ هستند به نامهاى فواد مصطفى سلطانى، شعیب زکریائى و بهزاد سوفر. 
آنوقتها قبول شدن در رشته مهندسى نفت امتیاز بزرگى بود. میگفتند پس از نعمت خوشینى 
که سال قبل از آنها در دانشکده نفت آبادان قبول شده بود، این سه نفر هم وارد خواهند شد. 
من قبال نوشتم که با خانواده فواد آشنائى قدیمى ترى داشتیم، هم به خاطر شغل پدر بزرگم 
در اداره دخانیات و هم در دوران «ریاست» پدرم در مریوان. فواد را اول بار در دبستان 4 
آبان دیدم. آنجا هم از شاگرد اولها بود و به همین دلیل خواندن دعاى صبح را به او سپرده 
بودند. بعدها که با فواد در رابطه نزدیک فعالیت سیاسى قرار گرفتم ، در جزئیات بیشترى 
گرفتیم. با شعیب تا دوره دانشگاه  بویژه در دوره زندان قصر، قرار  از بیوگرافى همدیگر، 

کرد: تعریف  برایم  همکالسهایش  از  یکى  از  اى  خاطره  فواد  نداشتم.   قبلى  آشنائى 

همکالسیهایم  از  یکى  دیدم  که  شیمى  درس  امتحان  جلسه  سر  و  بودم  نهم  کالس  گفت 
فواد  کن».  حل  برام  را  اى  مساله  فواد  «واى  گفت:  من  به  آهسته  بود،  هم  گیر  کشتى  که 
گفت  فواد  میدهد.  او  به  بفهمد  ممتحن  اینکه  بدون  و  میکند  حل  را  مسائل  از  یکى  هم 
هاش  است،  غلط  مساله  این  «فواد  میگوید:  من  به  شخص  همان  دیدم  دقیقه  چند  از  پس 
شیمیائى  ترکیبات  در  اچ)،  هاش(  حرف  که  میدانست  را  این  فقط  شیمى  از  او  ندارد!». 

نداشت!  را  باشد  آن  در  هاش  که  ترکیبى  مساله  آن  تصادفا  و  میرفت  بکار  زیاد 

دورانهاى  دو،  هر  داشتند،  شباهت  هم  به  جوانبى  از  شفیعى  جعفر  دکتر  و  فواد  زندگى 
بودند.  نکرده  تجربه  هرگز  تقریبا  آنرا،  مختلف  جوانب  و  جوانى  پیچیدگیهاى  مختلف 
میترسیدم  بودم،  شنیده  سنندج  از  که  تعریفى  با  میکردکه  تعریف  برایم  فواد  خود 
روى  گذار  و  گشت  و  آمدن  بیرون  مخصوصا  دیگرى،  کار  به  خواندن  درس  از  غیر 
تمام  حتما  که  میشد  کنترل  ابوبکر،  مال  پدرش،  طرف  از  بشدت  هم  جعفر  دکتر  آورم. 
فیزیک  امتحان  نتیجه  بود  قرار  که  روزى  که  میکرد  تعریف  او  باشد.  بیست  درسهایش 
یک  پدرم  میگفت  بود.  شده  پنج  و  هفتاد  و  نوزده  ام  نمره  بدهم،  نشان  پدرم  به  را 

خونه؟» نیارى  بیست  و  باشى  ابوبکر  مال  «پسر  که  خواباند  گوشم  تو  محکم  سیلى 

که  بود  انترنى  دوره  در  و  میخواند  درس  تبریز  دانشگاه  پزشکى  دانشکده  در  جعفر  دکتر 
جالل  مقر  به  له  کومه  طرف  از  او  اما  بود.  شده  شروع   57 سالهاى  انقالبى  بحران  دوره 
آن  در  شرکت  از  اینکه  از  همیشه  بعدها  بود.  شده  فرستاده  قندیل  کوههاى  در  طالبانى 
چه  و  فواد  چه  حال  خیلى افسوس میخورد. در هر  ماند،  محروم  سال 57  تحوالت  دوره 
بطور  زندگى  پیچیدگیهاى  و  جوانى  زندگى  از  جوانبى  تجربه  براى  فرصتى  جعفر،  دکتر 
کلى نیافتند. گرچه فواد در دوران افسر وظیفه اى در بروجرد و کار در مریوان و سنندج 
حتى  جعفر  دکتر  اما  بود،  شکسته  هم  در  را  مرز  این   ،53 پائیز  در  دستگیرى  از  قبل  تا 
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در  بعدا  من  ماند.  محروم  نیز  «غیرسیاسى»  زندگى  و  کار  در  تجربه  کوتاه  دوران  این  از 
مفصلتر  شعیب  آشنائى با  و  رستمى  عطا  فواد،  با  تهران  در  سیاسى  فعالیتهاى  شروع  مورد 
سال  آن،  از  قبل  سال  چند  اما  بودم،  ندیده  سال 58  تا  را  جعفر  دکتر  من  نوشت.  خواهم 
در  که  کرد  تعریف  برام  بعدا  او  بودم،  رفته  تبریز  در  ایلخانى  عمر  مالقات  براى  که   52
بخاطر  بود تا  اى زندانى شده  صندوقخانه  نزد او بودم، «شاقل» در  آن مدتى که من  تمام 
رعایت «پنهان کارى»همدیگر را نبینیم. شاقل بخشى از لباس مال به زبان کردى است که 

کارى!  پنهان  در  ایم  استادى بوده  عجب  میشد.  استفاده  جعفر  تشکیالتى  نام  عنوان  به 

ورود به دانشگاه، زندگى در تهران، محل تالقى رویدادهاى بزرگ

 بزرگترین برادرم، فریدون
 من پس از اتمام تحصیالت دبیرستان به تهران رفتم و تصمیم و هدفم این بود که حتما در دانشکده 
فنى و یا دانشگاه صنعتى،( معروف به دانشگاه آریامهر) و یا دانشکده پلى تکنیک قبول شوم. به 

عنوان آلترناتیو هم در برنامه ام بود که در کنکور دانشکده فنى دانشگاه تبریز هم شرکت کنم.

بود  شیمى  معروف  معلمین  از  یکى  و  بود  تهران  در  که  بود  سالها  فریدون  بزرگم  برادر   
و  خوارزمى  دبیرستان  در  هم  و  داشت  سهمى  «سخن»  فرهنگى  گروه  در  خودش  هم  که 
میخواندم  درس  دبیرستان  اول  دوره  در  که  هنگامى  قبال،  میداد.  درس  کنکور  کالسهاى 
دو بار من را همراه با شاهرخ المعى، که از مادر برادر او بود، به تهران دعوت کرده بود. 
سالها  آن  در  سپرد.  جان  قلبى  ایست  و  سکته  اثر  در  قبل  سال  چند  متاسفانه  هم  شاهرخ 
نُرمهاى  و  مردم  بین  مناسبات  بودن  تر  پیچیده  از  کردم،  پیدا  اى  اولیه  آشنائیهاى  تهران  با 
همراه  را  ما  گاهى  فریدون  میکردم.  «شهرستان»تعجب  در  زندگى  با  آن  تفاوت  و  زندگى 
بعد  ساندویچ  «اول  معروف  تبلیغ  که  همانجائى  سعدى،  سینما  کنار  ساندویچى  به  خود 
سینما» را بر سر در مغازه زده بود، میبرد و برایمان ساندویچ زبان میخرید و بعدش گاها 
شرکت  راننده  دو  هر  که  نفر  دو  با  همراه  و  بود  مجرد  سالها  آن  او   مشتى!  اکبر  بستنى 
محله  در  منزلش  بود.  کرده  اجاره  را  اى  طبقه  چند  ساختمان  از  طبقه  یک  بودند  واحد 
جواب  در  اتوبوس  از  شدن  پیاده  هنگام  گاه  و  داشت  قرار  دستگاه  چهارصد  به  معروف 
سوال شاگرد راننده که میگفت فالن ایستگاه، نبود؟ در جواب میگفت نگهدار! من آنوقتها 
از خودم سوال میکردم که فریدون چه طورى این همه آدرس را در تهران به آن بزرگى یاد 
گرفته است. در هر حال تجربه آن دو بار سفر، که بار دوم آن همراه با فریدون به رشت، 
شهرهاى  و  تهران  از  تصویرى  حدى  تا  رفتیم،  پور،  داداش  منصور  او،  دائى  دیدن  براى 
بزرگتر و متنوع تر از سنندج را در ذهنم جا انداخته بود. یادم هست که یک بار   در ایام 

تعطیالت نوروز سال 1344 همراه با تهمورث به آبادان براى دیدن سیروس سفر کردم. 



56

ن ی  دگا ی... و ز د ز
 در اوائل تابستان سال 46 من با قرار قبلى که با فریدون گذاشته بودم، اولین سفر مستقل و 
تنها را آغاز کردم. مادرم در سنندج به گاراژ لوان تور آمده بود و چشمانش پر اشک بود و 
مدام برام آرزوى موفقیت میکرد. به تهران، خیابان ناصرخسرو که رسیدم، به فریدون زنگ 
زدم و او گفت یک تاکسى «5 ریالى» بگیر و بگو در چهار راه گلشن تو را پیاده کند. بهر 
حال از جزئیات بیشتر میگذرم. پس از استقرار در منزل فریدون که تا آنوقت ازدواج کرده 
بود و اولین دخترشان، سوزان، که حدود یک سالى بود به دنیا آمده بود، شروع کردم به 
کار را  و منم همین  کنکور هم بروم.  و مطالعه. فریدون توصیه کرد حتما کالس  خواندن 
کردم. محیطى جدید با کسانى کال ناآشنا و با سطح متفاوتى از روابط و مناسبات. اولین روز 
کالس کنکور بر من سخت گذشت. در فاصله استراحت بخش زیادى از شرکت کنندگان، 
در صف «کافه تریا» ایستاده بودند که ما چون در سنندج چنین پدیده اى نداشتیم، و راستش 
پولش را هم نداشتم، یکسر رفتم داخل حیاط. آنجا جمعهاى مختلف دور هم بودند و من 
بدون هیچ آشنا، ثانیه شمارى میکردم که به صندلى خود در کالس ساکت و آرام، برگردم. 
بار اول بود که به تنهائى در محیطى به دور از ُحجب و حیاى مخصوص شهرستان و به 
منظره اى از انسانهاى تماما نا آشنا گام گذاشته بودم. با خودم فکر میکردم آیا قادر خواهم 
شد، باالخره به این دنیاى غریب پا بگذارم و در آن زندگى و تحصیل را ادامه بدهم؟ اما 
کرده  مسدود  را  گذشته  آالیش»  «بى  دنیاى  به  بازگشت  گونه  راه هر  عمال  زندگى  جریان 
بود. «نوستالژى» و حسرت ها، هر از گاه در مواجهه با اوضاعى که هر روز پیچیدگیهایش 
را بر من آشکار میکرد، لبخندهاى فریبنده اش را بر من آشکار میکرد. اما موقعیت واقعى 
دربرابرم، به آن لبخندهاى حسرت و افسوس گذشته ها، با «زهرخند» پاسخ میداد. و من، 
شاید ناخودآگاه، کسى شده بودم که به آن «من» موجود، فرمان میدادم که «گذشته را بى 
نشدم،  قبول  تکنیک  پلى  دانشکده  و  صنعتى  دانشگاه  کنکور  در  من  حال،  بهر  کن».  محل 
البته حاجى رنجکشان در پلى تکنیک قبول شد. اما براى دانشکده هاى ریاضى، فیزیک و 
حقوق و علوم سیاسى به عنوان « رزرو» قبول شدم. بعد به تبریز رفتم و در کنکور دانشکده 
فنى آنجا هم شرکت کردم، آنجا هم قبول نشدم. مانده بودم که اگر به رشته مهندسى راه 
نیابم، به سنندج برگردم و یک سال دیگر بُکش درس بخوانم تا باالخره قبول شوم. بعضى 
از همکالسیهایم، از جمله لطف اله سیار، به دانشکده افسرى رفته بودند، قدرى تردید کردم 
که آیا بهتر نیست منهم همراه با آن همکالسیهایم به دانشکده افسرى بروم؟ ترسى همراه 
با نگرانى از جا انداختن خود در محیط جدید و در غیاب رفقاى سالها زندگیم، شاید منشا 
این تردید بود. بعد از کنکور به سنندج برگشتم و با مادرم مشورت کردم که نظرش را در 
این مورد بدانم. او موافق نبود، بیشتر به این دلیل که میگفت شغل افسرى معنى اش مستقر 
نبودن در جاى ثابت و تغییر مداوم محل ماموریتهاست. خود منهم از ته دل، عالقه چندانى 
به افسرى ارتش نداشتم بویژه اینکه وقتى به مالقات کسانى از آشنایان که به دوره گروهبانى 
محکم  انضباط  با  و بسیار نظامى و  سخت  خیلى  میرفتم، شرایط را  بودند،  افسرى رفته  و 
میدیدم. در هر حال بار دیگر به تهران رفتم که ببینم نتیجه نهائى رزرو شدن من به کجا 
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رسیده بود. نوبت به من که رسید، به من گفتند که بین رشته هاى ریاضى و فیزیک و اقتصاد 
میتوانى هرکدام را انتخاب کنى. از قبلیها میشنیدم که اکثرا اقتصاد را انتخاب کرده بودند. 
و رشته اقتصاد اولین بار بود که به عنوان بخشى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى به آن 
مجموعه اضافه شده بود. بهر حال «ُمقّدر» شد که در رشته اقتصاد درس بخوانم. چیزى که 
براى من تعجب آور بود این بود که فواد که سال قبل از من در کنکور شرکت کرده بود، در 
دانشگاه قبول نشد، اما سال بعد در دانشگاه صنعتى، فکر کنم در ردیف ده نفر اول قبولى 
گرفت و در واقع با من هم دوره شد. شعیب اما، یک سال از ما «ارشد» تر بود و همان سال 
اول شرکت در کنکور در دانشگاه صنعتى قبول شده بود. در دوران تحصیل در دانشگاه بود 
که با فعالیتهاى سیاسى، مطالعه و کتاب خواندن و سپس تشکیل یک محفل و تشکیالت که 
گاه به نام «تشکیالت» و گاه به نام «روشن فکران» (در صورت جلسات کنگره اول به نام 
روشن فکران نوشته شده است) از آن نام میبردیم، آشنا شدم. رفاقت با شعیب، محمد حسین 
کریمى، فواد، عطا رستمى و صدیق کمانگر،  جعفر حسن پور، مصلح شیخ و از طریق او 
آشنائى با فاتح شیخ ، و ادامه رفاقت قدیم با حاجى رنجکشان در سطح سیاسى نیز، از این 
دوران آغاز شد. پس از ورود به فعالیت سیاسى و کار با  «تشکیالت» و «روشن فکران»، 

پرداخت.   خواهم  هم  آن  به  که  گرفتم،  قرار  ارتباط  در  و  آشنا  هم  سلیمانى  بهروز  با 

آمیزى  محبت  یادداشتهاى  نوشتم،  را  ام  نامه  زندگى  از  بخشهائى  که  مدتى  خالل  در 
گرامى. دوستان  این  توسط  دیگرى  عزیزان  از  خاطراتى  ذکر  با  همراه  کردم  دریافت 

جان  و  گرانقدر  رفیق  برادر  الهى(محیه)  لطف  الدین  محى  عزیزم،  دوست  از  جمله  از 
چند  با  همراه  فخارى  شاهرخ  که  بود  کرده  یادآورى  که  الهى،  لطف  حبیب  ام،  باخته 
در  اله،  فتح  دکتر  کوچکتر  برادر  و  او  دائى  نژادیان،  اله  لطف  یدى  جمله  از  دیگر  مبارز 

شد.  آویخته  دار  به  قدیم)  شهربانى  انقالب(  دادگاه  محل  در   60 سال  ماه  مهر 

براى بازسازى و تکمیل اطالعات مربوط به دوره تحصیل در دانشکده اقتصاد، از «اسفندیار 
کریمى»، تنها هم دوره اى و هم کالسى آن سالهایم که امکان ارتباط را با او یافتم، کمک 
گرفته ام. اسفندیار در سومین بار زندانى شدنم طى سالهاى 53 تا 56،  بعالوه در زندان 
قصر با من هم بند بود. او آنوقتها از مدافعین خط چریکى بود و اکنون، به گفته خودش، 
نگهدار  فرخ  با  مطالعاتى  محفلى  در  و  اکثریت  خط  در  سیاسى  نظر  از  سازمانى،  غیر 

بود.  بالمانع  از نظر او  فعلى اش،  سیاسى  باره گرایش  این اطالعات در  است. نوشتن 

از  کردن،  پا  آن  و  پا  این  از  بعد  باالخره  اینکه  و  بودم  رسیده  دانشگاه  به 
کردم. انتخاب  را  آخرى  این  اقتصاد،  و  ریاضى  و  فیزیک  رشته  سه  میان 

محیط دانشگاه و همچنین محیط زندگیم، در منزل فریدون بزرگترین برادرم، دوران ناشناخته 
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اى را که مى بایست تجربه میکردم، به رویم گشود. محیط شهرستان و جمع رفقاى خودى 
چندین ساله و زندگى در میان برادرها و تنها خواهرم و مادرم، را ترك کرده بودم. در محل 
زندگى جدیدم، در آپارتمانى سه طبقه که در مالکیت پدر همسر فریدون بود، طبقه دوم، در 
چهار راه گلشن، در نزدیکى سه راه رشدیه و خیابان آذربایجان با شرایط متفاوتى روبرو 
شدم. فریدون آنوقتها، پائیز سال 46، عالوه بر اینکه در گروه فرهنگى سخن، تدریس میکرد، 
در مدارس دیگرى، از جمله خوارزمى و هشترودى نیز شیمى درس میداد و تابستانها هم 
کالسهاى کنکور بود. او طبقه دوم را در آن ساختمان اجاره کرده بود و همراه با  مدرس 
همسر و دختر حدودا یک ساله شان، زندگى میکرد. همسرش، بعد از گرفتن دیپلم، هیچ 
شغلى نگرفته بود. میتوانم به جرات بگویم که من هیچگاه فریدون را «شاد» ندیدم. احساس 
میکردم که تصادف زندگى در لحظات «بى خبرى» او را به یک زندگى مشترك کشانده بود 
که هیچ عالقه عاطفى و رابطه مشترك در آن را من نمیدیدم. او بعدا خانه اش را به آپارتمان 
دیگرى در خیابان آیزنهاور منتقل کرد و سپس ویالئى در تهران پارس خرید. یادم هست بار 
اول که در اوخر بهمن ماه سال 50 همراه با طیب عباسى روح الهى در خیابان دستگیر شدم 
و پس از دو ماه آزاد شدم، روزى به منزل او در تهران پارس رفتم. او گفت ایرج دوست 
دارم تنها با هم بیرون برویم. و رفتیم و  نمیدانم کجا در یک پمپ بنزین ماشین پیکانش را 
گوشه اى پارك کرد و سرش را روى فرمان ماشین گذاشت و با صداى بلند شروع کرد هاى 
هاى  گریه کردن. در لحظات اول فکر کردم از اینکه من زندان رفته ام، شکنجه شده ام و با 
سر تراشیده بیرون آمده ام دارد براى من گریه میکند. اما او با صداى توام با هق هق گریه 
اش گفت: «از انتخاب این زندگى بشدت پشیمانم، نمیدانم چکار کنم». فریدون سالها بود 
که زندگى را «گم» کرده بود، سالها بود که تالقى تصادف زندگى با روحیه فوق العاده متین 
و محافظه کارى که از نظر خود او انعکاس احساس مسئولیت اش بود، هیچ انگیزه امید 
بخشى براى شخص او و جهان زندگى فردى او باقى نگذاشته بود. فکر میکنم در زندگى 
بسیارى از انسانها چنین اتفاقات و عواقب آن پیش بیاید. فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق 
مردم این دنیا، زندگى شان را همین تصادفات و علیرغم نقشه و آرزوهاى فردى شان رقم 
میزند. فریدون وضع مالى خوبى داشت، انسان توانائى بود که واقعا روى پاى خودش به 
«جائى» رسیده بود، اما همین انسان تالشگرى که قابلیتهایش را توسعه داده بود، در پاسخ به 
نداى آرزوهایش ناتوان ماند. او به نظرم میتوانست از همسرش جدا شود و زندگى شخصى 
دیگرى را تجربه کند. نتوانست و من وقتى همانجا، در آن پمپ بنزین، به او گفتم خوب «آبا 
جان چرا زندگى ات را عوض نمیکنى؟»( ما همگى به او آبا میگفتیم) در پاسخم گفت با این 
دو بچه برایم سخت است. در هر حال در ته ذهنش به حرفهاى من عمیقا فکر کرده بود و 
این را بعدا به من گفت. اما بازهم راه حل او «قاطعانه» و سرراست نبود. برنامه اى که براى 
دو  همراه با  و  بفروشد  را  و سامانش  ثروت  و  و ماشین  خانه  این بود که  بود  چیده  خود 
دخترش، بعدا صاحب فرزند دوم هم شدند، به لندن برود. کمک کند که آنها در آنجا مستقر 
شوند و خود با خیال و وجدان آسوده به ایران برگردد و زندگى دیگرى را در پیش بگیرد. 
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همین کار را هم کرد. اما دیگر دیر شده بود. همسر او هم، از نظر خودش، متوجه گره کور 
روابط زندگى با فریدون شده بود. او دنبال زندگى خود رفت و فریدون دست تنها و فقط 
ایران  به  شده»  و «رها  بود، مایوس  مانده  سخن باقى  فرهنگى  در گروه  که  سهم اندکى  با 
بازگشت. فریدون توانا، فریدون استاد شیمى، تدریس را رها کرد و  پس از سالها به سنندج 
برگشت. کارخانه رب گوج فرنگى دایر کرد و به سود و درآمد نرسیده، این اواخر از نطر 
زندگى مثل دراویش و تارك دنیاها زندگى میکرد. گاهى سرى به مادرش، صدیقه خانم و  
پسر او، شاهرخ المعى، میزد و در موارد بیشترى نزد مادر من میرفت. اما او، گاهى نیز در 
محلى در همان کارخانه اش زندگى میکرد. زندگانى اى شبیه به زندگى یک سرایدار کارگاه 
خود. فریدون دیگر با زندگى و شورهاى آن وداع کرده بود و به تخدیر جسم و روان خود 
روى آورد. حدود 18 سال پیش(در زمان نگارش این سطور)، روزى به منزل مادر من میرود، 
ناهارش را با مادرم میخورد، چائى هم رویش و براى چرت زدنى به اطاق کوچک منزل 
مادرم میرود. چیاکو، پسر بزرگ مظفر، که او هم نزد مادرم بوده است به فریدون سر میزند 
و به مادرم میگوید «دایه عمو فریدون، به یخچال تکیه زده و خوابش برده است، و لیوان آب 
هم روى لباسهاش ریخته است، پتوئى بده رویش بندازم». مادرم میرود که به فریدون  را 
همیشه  براى  فریدون  دیگر  بگذارد.  متکا  روى  را  سرش  و  بکشد  دراز  قالى  روى  بگوید 
خاموش مانده بود. او سکته قلبى و ایست قلبى کرده بود. و فریدون با آرزوهایش و با امید 
به جبران «پشیمانیهاى» زندگیش و با تاریخ زندگى اش که از نطر شخصى پایانى تراژیک 
داشت، براى همیشه من را ترك کرد. من متاسفانه، به دلیل سالهاى زندان و درگیرى شدید 
با فعالیتهاى سیاسى، فرصتى نیافتم که پس از آن دیدار پمپ بنزین با او مفصلتر صحبت کنم. 
فقط یک بار که در سال 58 پس از فرمان هجوم خمینى به کردستان، در سنندج، کماکان 
مسئولیت سازماندهى فعالیتهاى شهر را داشتم، او من را مخفیانه به منزل مادرش دعوت کرد 
که بعد از این همه «محرومیت و بدبختى کشیدنها»ى من، با من عرق بخورد. واقعا احساس 
میکردم همان آرزو و تالشى را که براى پر کردن حفره هاى زندگى خود داشت، با لحظاتى 
براى شاد کردن من، تعقیب میکرد. فریدون واقعا حیف بود. حیفم آمد که من نتوانستم به 
عمق پیامى که سالها پیش به من داده بود پى ببرم. زندگى و دنیاى روحى و روانى فردیت 
انسانها، خیلى پیچیده است. من فکر میکنم، خوشبختى واقعى انسانها را فاکتورهائى وراى 
عوامل اقتصادى تعیین میکند. تالش براى ارتقا توانائیها و وارد شدن به نبرد زندگى، حتما 
یک وجه مهم اقتصادى، رفاه و حتى ارضاى «جاه طلبى» هاى شخصى را هم دارد. اما این 
نبرد و این جدال، تا جائى که آرزوهاى فردى انسانها و استقالل فردیت آنان به معنى تطبیق 
عشق و عالئق عاطفى با سیر واقعى زندگى است، میدانى پر از اسرار و رموز و ناشناخته 
است. فریدون آمد، از یک جوان تنها و بدون سرپرست، به مقام علمى و موقعیت اقتصادى 
رضایتبخش و مدارج قابل احترامى دست یافت. اما فریدون، میتوانم بگویم هیچگاه لبخند 
زندگى را آنطور که در عمق روان و روحش و در دنیاى آرزوهایش بود، ندید و به این معنى 
زندگى نکرده با این جهان وداع کرد. من در زندگى فریدون همیشه با یک «حجب و حیا» 
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و یک انسان «مودب» و «کم حرف» روبرو بودم. معلوم بود، و از همان سالها هم معلوم بود 
او  چون  ظرفیتى  با  انسان  که  ذهنى  قدرت  آن  میرود،  کلنجار  خودش  با  «درون»  در  که 
میتوانست داشته باشد که به این و یا آن پیشنهاد در شغل، کار، انتخاب شریک زندگى «نه» 
بگوید، در او ضعیف بود. کامال از رفتارش، از نگاهش و از حرکات و گالیه هایش متوجه 
میشدم که او دارد در «درون» میجوشد و میخروشد و با خود درگیر است، از خود عصبانى 
است. احساس میکردم از اینکه در مهمترین لحظه زندگى اش، حرف واقعى اش را قورت 
داده است و در نتیجه «فریب» خورده است و یا او را گول زده اند، بشدت در درون با خود 
درگیر است. و این را هر از گاهى و به مناسبتهائى بروز میداد. با زن برادرها و خواهر زنها 
و یک دوست مشترك خانوادگى و همسرش «به توافق» میرسید که مثال یک سفر تعطیالت 
آخر هفته را به شهرهاى شمال بروند. روشن بود خواهر زنها و برادر زنها در همان منزل 
پدرى و طبقه باال زندگى میکردند، یا هنوز دختران «دم بخت» بودند و یا مثل پسرها بیکار 
و نه در درس و نه در شغل و کار به جائى نرسیده. غیر از زوج دوست مشترك که فرزند 
سهم  بود.  فریدون  عهده  به  سفر  خرج  بنزین و  از  ماشین و  هزینه ها،  هم نداشتند، همه 
دوست مشترك، اگر در مواردى همراهى میکرد این بود که در ماشین خود براى سه نفر جا 
داشت اگر نه میبایست ماشین اضافى کرایه کنند که هزینه اش هم باز به عهده فریدون بود. 
من بروشنى یک روحیه «فرار» از آن گرهگاه را در ُخلقیات فریدون میدیدم. چه، بعد از 
بازگشت از سفر، دعوا بود و بد و بیراه گفتن فریدون به همراهان تحمیلى و «نمک نشناس». 
«در رفتن» از آن محیط، راه فرارى بود که نقشه آن عمدتا در «درون» باال و پائین میرفت. و 
ادامه آن نبرد با خود در درون و باز هم تکرار «سازش» و تداوم همان روال در عمل، به 
تصمیم  یک  جاى  به  علنى،  نبرد  یک  جاى  به  خورد.  درون  از  را  او  خوره  چون  تدریج 
شجاعانه، به جاى تصمیم و اراده به «تغییر»، او راه دیگرى براى «تسکین» درد و فشارها 
برگزید. «ول» کردن و «قهر» کردن با زندگى خانواده پس از بارها و سالها «فریب خوردن» 
و باز هم فریب خوردن و «ترك» دنیاى بیرون و پناه بردن به تریاك براى تخدیر خود و 
لحظات  از  بسیارى  در  که  زندگى  متن  در  شده  داغان  و  خورده  ضربه  وجدان  و  روحیه 
«تصمیم» و «اراده» و در شرایط سخت، «بیرحمى» را هم طلب میکرد. این «کمروئى»، این 
این  «ادب»،  پوشش  در  تمایل واقعى  و  میل  کردن  پنهان  و  پوشاندن  این  حیا»،  و  «حجب 
قورت دادن تصمیم واقعى خود و تسلیم به «تحمیل» اراده و «نقشه» از جانب دیگران، این 
گیر کردن در «رودربایستى» و «نجابت»، آن «رضایت» علنى علیرغم خشم و نارضایتى شدید 
درآورد. فکر میکنم من هم از این  و نگفته و پنهان در «درون»، فریدون را سرانجام از پا 
بیمارى، بویژه در متن مبارزات سیاسى ام، سهمى از آن میراث برده ام و هر کسى که این 
وصف من را از فریدون بزرگوارم میشنود و میخواند، مصداق آنها را در مورد خود و دیگران 
نیز باز میشناسد. در دنیائى که «اختیار» زندگى به دست ما شهروندان معمولى نیست، مورد 
فریدون، اکثریت جامعه اند، و اکثریت چشمگیرى هم هستند. در متن زندگى و مبارزات 
سیاسى ام، به کسانى دیگرى و از «جنس» دیگرى برخورد کردم. کسانى که در دفاع از عقاید 
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خود و سد کردن «تحمیل» نظرات دیگران با ضرب فشار سنت ها و رسوم «ادب» در برابر 
«فلک» هم سر خم نکردند. «همایون کتیرائى» که زیر شکنجه هاى طاقت فرسا، نبرد را بُرد 
و بى رحم ترین بازجو و شکنجه گر ساواك، عطا پور مشهور به «دکتر حسین زاده» را به 
زانو در آورد. محمد مائى، کاك شوان، فرمانده برجسته پارتیزانهاى کومه له، که صالبت و 
قدرت او و شجاعت کم نظریش از او اسطوره اى ساخت و نمونه اى از یک فرمانده نظامى 
و  میان مردم  و در  له  صف پیشمرگان کومه  در  بود  دل گرمى  حضورش  که  «کمونیست» 
حکمت که  منصور  طبقاتى.  مخالفان  و  دشمن  صفوف  در  وحشت  و  موجب ایجاد رعب 
درست در لحظاتى که دیرین ترین رفقایش در برابر فشار سیاسى و اجتماعى جنبش طبقات 
دیگر، به تزلزل و تردید دچار میشدند، یکه و تنها با قاطعیت از جوهر انقالبى کمونیسم و 
مارکسیسم در «سیاست روز» دفاع میکرد و مهاجمان و مرددان را خیز برنداشته به شکست 
و تسلیم وا میداشت. قبول شکست و «رضایت» به وضع موجود و همراه شدن با موج «باد»، 
«جنگجو»  و  عزیز  انسانهاى  آن  ذهن  در  جائى  هیچ  ها»،  توده  «نظر  و  روز»  «مصلحت  و 

نداشت.  

و  فریدون،  همسر  پدر  آپارتمان،  همان  سوم  طبقه  در  داشت».  ادامه  «زندگى  حال،  بهر 
همسرش و سه پسر و دو دختر در انتظار ازدواج زندگى میکردند. من بعدا با پسر دوم خیلى 
صمیمى شدم. اما نحوه رابطه پسر بزرگ آنها با من که هم سن فریدون برادرم بود، برایم 
جالب و البته تازه بود. نمیدانم دلیل احترامى که به من میگذاشتند و اینکه در موقعیت «بچه 
تهرونى» گاه حتى خود را در برابر من «شهرستانى» کوچکتر میدانستند، چه بود. اما این را 
میشد فهمید که نه او و نه برادر دیگر او، که یکى دو سال از من بزرگتر بود، نتوانسته بودند 
طى  فریدون را  مسیر  دارم  من هم  اینکه  بر  بود  دلیلى  شاید  و همین  یابند  دانشگاه راه  به 
میکنم و آدم تحصیلکرده و داراى مقامى خواهم شد. کوچکترین برادرها آنوقت در دبستان 
من در منزل فریدون  کنم یکى دو ماه بود که از زندگى  درس میخواند. در هر حال فکر 
میگذشت که برادر بزرگتر، از طبقه باال آمد پائین و من را با خودش به منزل خودشان برد 
و گفت ایرج میخواى فوت و فن دختربازى را یادت بدم؟ و این را هم اضافه کنم که او 
خود مدام به این کار مشغول بود و تعداد زیادى شماره تلفن داشت که به آنها زنگ میزد و 
با آنها قرار میگذاشت. بهر حال گفت ببین! وقتى با دخترى قرار میگذارى باید کارى کنى 
که او را شیفته خودت کنى، مثال اگر ساعت 7 عصر قرار دارى که با هم به سینما بروید، 
برسى، یک روزنامه را دستت  برو و قبل از اینکه به او  تو ساعت 7 و ده دقیقه سر قرار 
بگیر و سالنه سالنه خودت را مشغول روزنامه خواندن کن که طرف متوجه شود قرار با او 
برایت زیاد اهمیت ندارد. من، با آن کم روئى شهرستانى و با آن بى پولى، و بعدا با ورود به 
نوعى سیاست که چنان مناسباتى در آن از میدانهاى ممنوعه و موضوع داغ «انتقاد از خود» 
غریب بود، هیچگاه هیچ درسى از هوشنگ را مرور و آزمایش  عجیب و  و روانکاویهاى 
نکردم! اما تاثیرى که این نحوه رابطه بر من داشت، ظاهر شدن آدمى هم سن فریدون با من، 
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به عنوان یک دوست برابر بود. و روزى باز در کمال تعجب و البته نوعى احساس قدرت 
در خود، دیدم از من پرسید راستى ایرج به نظر تو اگر من بخوام ازدواج کنم، خصوصیات 
همسر آینده من چطورى باشه خوبه؟ او برایم خیلى قابل احترام بود و پیش او احساسى از 
اعتماد به نفس به من دست میداد. او به کمک فریدون در یک مدرسه کار گرفت، ازدواج 
اسالمى  جمهورى  دوره  در  و  شد  گرفتار  اعتیاد  مصیبت  به  بدجورى  متاسفانه  بعد  و  کرد 
فوت کرد. از برادر دیگر او خبر داشتم که چند سال پس از «انقالب» به خارج و به یک 
کشور اروپائى رفته است. هر اندازه سعى کردم از طریق همسر سابق فریدون، که او هم 
از سالها قبل از انقالب 57 در اروپا زندگى میکند، آدرس و تلفنى گیر بیارم، موفق نشدم. 
اینها گاه روزهاى آخر هفته با فریدون دوره مهمانى داشتند و اغلب هم پس این مهمانیها 
و مسافرت به «شمال»، بین شان دعوا و مرافعه راه مى افتاد. سر خیلى چیزها که به نظر من 
خیلى پیش پا افتاده مى آمد، چرا زن او به رنگ دامن آن یکى خندیده است و چرا هنگام 
سفر آن یکى سعى کرده که حتما در صندلى جلو ماشین بشیند و یا چرا مثال به خورش و 
ساالد دست پخت همدیگر ایراد گرفته اند. پدرشان هم، از کارمندان بازنشسته اداره دارائى 
بود که همیشه یکى از امتیازهاى پسران خود در برابر درس خوان بودن من را،  با مهارت 
آنها در حل «جدول کلمات متقاطع» به رخم میکشید! هر از گاهى هم من را نصیحت میکرد 
و میگفت: استاد! سعى کن از 40 سالگى به بعد روزى نیم ساعت پیاده روى کنى و هفته 
میکرد،  کار را  همین  ات خوب است! خود او  «تریاك» بکشى، براى سالمتى  یک بار  اى 
روزهاى سه شنبه هر هفته یک بساط جمع و جور تریاك کشى دایر میکرد و هر روز هم 
حتما نیم ساعت را پیاده روى داشت. یک کار روتین هر ساله دیگر او، چاپ کارتهاى تبریک 
سال نو به اسم خود و نوشتن آنها براى هر «تیمسار» و «جناب سرهنگ» و  وزیر و معاون 
وزیرى بود که در دوره هاى مختلف زندگى کارمندى او در شهرهاى مختلف ایران، فرمانده 
پادگان، رئیس شهربانى و یا رئیس ادارات دیگر و یا رئیسهاى باالتر خود او  بودند. این 
کار روتین هر ساله، یک ماه قبل از نوروز شروع میشد. خودش میگفت هر سال تعداد هزار 
کارت پستال به اسم خود را چاپ میکند! یک «تخصص» مهم دیگر او که همیشه موجب 
شوخیهاى جمع من و تهمورث و سیروس و فریدون و منصور داداش پور، دائى فریدون 
میگفتى  بود.  ایران  شهر  هر  خوشمزه  چیزهاى  از  «تخصص»  و  شناخت  بود  سیروس،  و 
سوهانش  و  قم  و  گزش  و  اصفهان  آن،  عسلیهاى  کلوچه  از  به!  به  امم!  میگفت  الهیجان، 
و همدان و شیرنى اى به اسم «انگشتى» و تبریز صبحانه و خامه و عسل اش و رضائیه، 
تابستان و توت تازه و دوغ اش و انار ساوه و انگور و شراب شیراز هم در مصاف با رطب 
و تمر اهواز و آبادان و اندیمشک قرار میگرفت و البته در کنار همه اینها تریاك آریامهرى 

و ذغال جکسن با وافور قلم کار اصفهان و چاى «جفت غزل» (2 آهو) وارده از عراق!

او هم در رابطه با من، که سیماى یک تحصیلکرده و وزیر و وکیل و رئیس روساى آینده را 
پیش بینى میکرد، احساسى از خود کم بینى را منعکس میکرد. وارد شدن به دانشگاه و به سطح 
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الیت تحصیلکردگان جامعه ایران، این حس اعتماد به نفس و جلب احترام جامعه را به من 

القاء کرد. این محیط جدید زندگى و فضاى محل مسکونیم بود در سال ورودم به دانشگاه. 

اما هنوز وجوه کشف نشده دیگرى در زندگى من باز شده بودند. دانشگاه و محیط آن از بنیان 
با تحصیلم در دوره دوم دبیرستان متفاوت بود. محیطى بزرگ و با انسانهاى دیگر و روابطى 
که براى من هنوز «غریبه» بود. بسیارى از دانشجویان را میدیدم که با ماشین شخصى خود و 
همراه با دوست پسر و دوست دختر هاى خود به دانشگاه مى آمدند. من در دوره دبیرستان 
فقط یک مورد از همکالسیهایم را دیدم که با «دوچرخه» به دبیرستان هدایت مى آمد. ماشین 
شخصى و اطاق جداگانه در زندگى شخصى و تجربه زندگى مستقل فردى، که عمیقا به 
وضعیت اقتصادى خانواده ها وابسته بود، دریچه اى بود که بروى من باز شده بود و همین 
موجب شد که علیرغم وضع مالى بد، پس از یک سال زندگى با فریدون، بروم با مصلح 
شیخ و برادرش موسى و  دوست دیگرى به نام محمود منوچهرى در سه راه رشدیه، خیابان 
آذربایجان، هم مسکن شوم. من یک سال دیگر پس از زندگى با مصلح، با صدیق کمانگر، 
همان محمود منوچهرى، و آدم دیگرى که زیاد جالب نبود و پس از مدتى او را ناچار کردیم 
اسباب کشى کند، حدود یک سال در دو اطاق کرایه اى از خانه اى شبیه به خانه قمر خانم، 

در خیابان نشاط، که به میدان 24 اسفند و دانشگاه تهران بسیار نزدیک بود، زندگى کردم. 

اقتصاد، سیروس برادرم، هر ماه  سال درس و تحصیل در دانشکده  به چهار   طى نزدیک 
کمک هزینه زندگیم را تامین میکرد. من بعدا به بهانه اى به سیروس و  زندگى اش میپردازم. 
لیسانس گرفتن من به دلیل دو بار دستگیرى و زندان طى دوران دانشجوئى، 5 سال طول کشید 
و من یک سال آخر را از طریق گرفتن «وام شرافتى»، ماهیانه 150 تومان، سپرى کردم. و البته 
پس از یک سال زندگى مشترك با مصلح و بعدا با صدیق کمانگر و محمود منوجهرى، در 
کوى دانشگاه، واقع در امیرآباد شمالى، همراه با برادرم کیان، در اطاقى در ساختمان شماره 
9، و سپس  اطاق جمعى دیگرى، همراه به رضا مقصدى، زندگى میکردم. رضا مقصدى هم 
در همان سالهاى زندان آخر من، در ارتباط با فدائیان، به زندان افتاد. برخى اشعار و رباعیات 
او را میتوان اکنون در سایتها خواند. رضا، مستقل از هر تعلق سیاسى و فکرى، که عمدتا 
در جریان فدائى ها بوده است، براى من نمونه یک دوست «عاطفه» هاست. طبع فوق العاده 
رقیق و حساس و دوست داشتنى دارد، از زمانى که متوجه شده است من در اروپا زندگى 
میکنم، هر سال و هر نوروز کارت تبریکى با شعرى از خودش را برایم میفرستد. آنوقتها که 
در کوى دانشگاه با هم بودیم، همیشه از شعر و از شاملو و از خسرو گلسرخى، و آنوقتها 
البته از شفیعى کدکنى، میگفت. یادم هست وقتى شعر کردى فاتح شیخ، شه وه(کابوس)، را 
برایش ترجمه کردم، خیلى تحت تاثیر قرار گرفت. چند سال قبل که به تالش نسان نودینیان 
براى ارائه بحث بازخوانى کاپیتال به آلمان رفته بودم، او به جلسه آمد و فقط براى دیدن من. 
از نظر جسمى مشکالت بسیارى داشت، اما همان روح پر از عاطفه و همان صمیمیت را در 
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او دیدم. در فاصله استراحت جلسه، اتفاقا به من پیشنهاد کرد که بیوگرافى و داستان زندگیم 
را بنویسم. تابستان سال 52 که براى بار دوم دستگیر و زندانى شدم، خسرو گلسرخى را در 
زندان قصر  دیدم، همانجا بود که روزى از بلندگو گفتند: « خسرو گلسرخى وسائلش را 
جمع کند و فورا بیاید نگهبانى». چنین جمله اى معنى ترسناکى داشت، یا اعترافاتى جدید 
شده است و یا مدارك جدیدى رو شده است، در هر حال معنى اش حداقل رفتن دوباره 
زیر بازجوئى و شالق و شکنجه بود. و خسرو رفت و از جلسه محاکمه با کرامت دانشیان و 
سپس اعدام که داستانش را همه میدانند. به خسرو از طریق «کمون» زندانیها سهمیه سیگار 
میدادند. او اما بیشتر میکشید و گاه من از سهمیه خود چند سیگارى به او میدادم. روزى 
حمام بردند با هم در یک دوش بودیم و من و او پشت همدیگر را شستیم.  که ما را به 
گفت:  من  به  عجیبى  هیجان  با  کردم،  تعریف  رضا  براى  را  این  زندان  از  آزادى  از  بعد 

«یعنى تو پشت خسرو گلسرخى را شستى؟». و اشک در چشمان مهربانش حلقه زد.        

سال اول دانشگاه، از این رو، سال پشت سر گذاشتن دوران «غریبگى» و دنیاى «خودمانى» 
شهرستانى بود و تجربه جوانبى از زندگى که کامال جدید برویم باز شده بودند. همه چیز 
برایم تازگى داشت و از این لحاظ سال اول بویژه سال جنگ و جدالهاى روانى و روحى و 
دست و پنجه نرم کردن با ترس و بیم در وارد شدن به آن دنیاى متفاوت بود. تهران بزرگ 
با آنهمه تنوع و پیچیدگى روابطش، قابل مقایسه با سنندج نبود. سنندج و کوچه پس کوچه 
هایش و کالس درس هایش و تک تک همکالسى هایم را با اعضاى خانواده شان به نام و 
نشان بقول معروف «مثل کف دست» میشناختم. تهران، اما، خیلى متفاوت بود. اولین تفاوتها 
نشستن  اول  روز  در  کردم،  تجربه  فریدون  منزل  در  که  متفاوت  زندگى  از «شیوه»  غیر  را 
در سالن دانشکده اقتصاد احساس کردم. آنوقت دانشکده اقتصاد هنوز «میهمان» دانشکده 
حقوق و علوم سیاسى بود. فضا فرق داشت. کالسى با میزهاى متفاوت، و تعدادى حدود 
6 برابر تعداد محصلین در کالس ششم ریاضى دبیرستان هدایت سنندج. یادگیرى اسامى 
همکالسیهاى دوره دانشگاهم کار سختى بود تا چه رسد به شناخت تک تک و فردى آنها 
و خانواده هایشان و رفت و آمد و برقرارى روابط دوستانه با آنها. استادان دانشکده و روابط 
آنها با دانشجویان در سطح متفاوتى بود. مجموعا دیوار روابط محدود به عده اى که میشد 
مناسبات فردى و شخصى را با آنان تجربه کرد، فروریخته بود. و مثل هر تحول در زندگى 
افراد و جامعه، عبور از این نقاط عطف با بازتابهاى عاطفى و روانى همراه است. همانطور 
که قبالنوشتم، جدالى سخت در مصاف زندگى و در رویاروئى با صحنه تغییر یافته اوضاع 
مادى و اجتماعى در کنج روح و روانم شروع شد. و این حالت روحى و این تناقض زندگى 
را قبل از اینکه وارد هر نوع فعالیت سیاسى و اجتماعى و یا مطالعه شده باشم، داشتم. اما 
جاخوش  و  مادى زندگى دنیاى به خودمشغولیها  واقعیات  و فشار  حرکت جامعه  و  زمان 
کردن در تلقیات ذهنى را در هم میکوبد. نمیشد به گذشته ام برگردم، نه همان دوستان قبلى 
ام و نه مادرم و نه همان محیط آشناى شهرستانى دیگر از من نمى پذیرفتند. من به جاى 
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دیگرى پرتاب شده بودم و «انتظار» دیگرى را از خود طرح کرده بودم. تهران، که در آن با 
احتساب دوره هاى زندان، نزدیک به ده سال زندگى کردم، از بنیان با محل تولد و زندگى 
دوران 18 سال اول زندگیم، سنندج، متفاوت بود. شهر سنندج شاید از نظر قدمت تاریخى، 
تفاوت زیادى با تهران نداشت. اما تهران و زندگى در آن با پیش زمینه هاى تحوالت بسیار 
عظیم و زیر و رو کننده اى همراه بود. میدان «توپخانه» با آثارى از جنبش مشروطه، به توپ 
بستن مجلس توسط محمد على میرزا و لیاخوف، تصرف تهران توسط مشروطه خواهان و 
به دار آویختن «مشروعه چى» معروف، «شیخ فضل اله نورى»، با راه پیمائى بازاریان مشروعه 
چى در برابر قصد رضا خان میرپنج( پهلوى) براى ایجاد جمهورى، با شعار «ما دین نبى 
خواهیم، جمهورى نمى خواهیم»، با تقابل دربار و مصدق در دوره محمد رضا پهلوى بر 
سر «ملى کردن نفت»، با کودتا و ضد کودتا و با چاقوکش هاى زورخانه هاى نوع شعبان 
شدیم  آشنا  مسائلى  با  دانشجویان،  بحثهاى  میان  در  و  تهران  در  میشد.  تداعى  ها  مخ  بى 
که در شهرستانها اصال بى خبرى مطلق حاکم بود. متوجه شدیم که در ماجراى سرکوب 
«فرقه» در آذربایجان و گسیل ارتش شاه در آذر ماه سال 1325 «مفسر برجسته قرآن»، آیت 
اله طالقانى سربازان و ارتش شاهنشاهى را از زیر قرآن رد کرده است تا در حفظ «تمامیت 
ارضى» ملت «مسلمان ایران» آنان حمایت خدا و قرآن را با خود داشته باشند. فهمیدیم که 
«قاضى محمد» در همان سال 1325 کماکان در توهم حمایت شوروى بوده است و به همین 
خاطر با پاى خود به میاندواب و مالقات فرمانده ارتش شاهنشاهى میرود. غافل از اینکه در 
سطح «ابر قدرتهاى» پیروز در جنگ دوم، «کنفرانس یالتا»  و «کنفرانس تهران» تشکیل شده 
بود و قرار و توافق شده بود که ایران در حوزه غرب و آمریکا باشد. در جریان «ملى کردن» 
نفت و کودتاى 28 مرداد 1332، آیت اله «کاشانى» امثال «طیب رضائى» و «حسین رمضان 
و به آنها  میکند  جمع  بى مخ را  شعیان  و  و بازار تهران  بار  بگیرهاى میدان  باج  یخى» از 
میگوید براى جلوگیرى از «این توده اى هاى نامسلمان» بهتر است در جبهه شاه قمه کشى 
کنند. و  اسم این «میدان» خواه نا خواه با یک سیر از تحوالت همزاد بود. بعالوه، تهران، 
مرکز تالقى بسیارى پدیده هاى دیگر، از جمله «زندان فلکه» و محل اسارت و شکنجه و 
قتل اولین نخبگان سیاسى و روشنفکرى بعد از مشروطه، موسوم به گروه «ارانى» و «53 
سال 1332  کودتاى  مخالفان  از  بسیارى  محل تیرباران  «حشمتیه»،  و  «چیتگر»  میدان  نفر»، 
و از جمله اعدام افسران و اعضا حزب توده، توسعه مراکز زندان سیاسى از فلکه به کمیته 
مشترك ضد خرابکارى، زندان قزل قلعه، زندان باغشاه و بعالوه شهر جنایات سازمان یافته 
و باندهاى بزرگ و پیچیده شبکه دالالن و واسطه ها و باج گیران، شهر وسعت تن فروشى، 
شهر گسترش کاباره و دانسینگ و تئاتر و نمایش و فیلم و سینما و کتاب و کتابفروشى و 
انتشاراتى و غیره نیز بود. اگر من میتوانم ادعا کنم که همه محالت و حتى کوچه پس کوچه 
و فرصت  در تهران نتوانستم  به ده سال زندگى  میشناسم، اما طى نزدیک  سنندج را  هاى 
و  ام  شخصى  زندگى  تهران، نْفس  در  زندگى  ببینم!  حتى  را  تهران  مناطق  از  برخى  نیافتم 
نحوه نگاه به زندگى و تاریخ را زیر و رو کرد. سیر تحوالت زیر و رو کننده متن زندگى 
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رسیده  سنندج  به  سال 57  در اواخر  تازه  شاه،  رژیم  عمومى علیه  موج خیزش  سرایت  با 
بود. براى کسى که رویدادهاى بزرگ زندگى اش را شکل نداده است،  همیشه این خطر 
وجود دارد که در مقیاس اجتماعى، تاریخ و جامعه را از منظر تحوالتى که از منظر «تجربه» 
زندگى اش «بزرگ» به نظر میرسند بنگرد و تاریخ تجربى و تجربه تاریخى خود، هر دو 
را، مبنا و مبدا حرکت اجتماعى تلقى کند. از این منظر «تجربى»، رخدادها را نه یک سیر 
نماد  تعدادى  به  محدود  و  منحصر  و  بالذات  قائم  و  اتفاقى  و  درخود  بطور  که  قانونمند، 
مخصوص و در نتیجه «انحصارى» و «غیر قابل تعمیم» خواهد دید. حماسه ها و قهرمانى 
ها، مبارزات و تالشها دیگر بدون هیچ رابطه اى با سیر تحوالت فراشخصى، فرا شهرستانى 
و فرا منطقه اى و فرا خودى و فرا جهانى، ُمهر و مارك یک نوع «کپى رایت» را در «منطقه 
ممنوعه» براى هر کس دیگرى که شانس آن «تجربه» را نداشته است با خود حمل میکند. 
و  از تاریخ  میراث دار چنین روایتى  صاحب و مالک اصلى و  است که  و کامال مشخص 
مرزبندى  عدم  این  من  نظر  به  نیست.  مربوطه  ناسیونالیسم  جز  چیزى  تاریخى  تحوالت 
ماندن  ناکام  شالوده  و  چکامه  «خودى»،  محدوده  تاریخ  و  ناسیونالیسم  با  سیاسى  آگاهانه 
سوسیالیسم و کمونیسم در تبدیل شدن به یک سنت ریشه دار اجتماعى در جامعه ایران و 
از جمله در کردستان است. من بهر حال «آگاهانه» یا «جبرى» وارد متن اجتماعى متفاوتى 

حتى از نظر درس و مشق شده بودم و زندگى علیرغم چالش هاى درونى، «ادامه» داشت.

سال هاى 46 و 47، سال درس خواندن و خوب درس  بخشى از سال دوم،  سال اول و 
خواندن من است و نمره آوردن. پس از چند ماهى از دانشکده حقوق نقل مکان کردیم به 
ساختمانى اجاره اى در کوچه سمنان در نزدیکى خیابان ولیعهد سابق. با کسانى چون حمید 
مومنى( از رهبران چریکهاى فدائى که در بهمن سال 54 در درگیرى کشته شد)، فریدون( 
على اکبر) جعفرى( که او هم در دوران فعالیت مخفى چریکى بر اثر سانحه رانندگى در 
جاده مشهد سال 54 جان باخت)، بهمن روحى آهنگران(از سازمان فدائى که در دى ماه 
54 زیر شکنجه جان باخت) و عبداله سعیدى بیدختى و عبدالحسین براتى ( که اولى در 
مرداد سال 54 درجریان انجام ماموریت هنگام حرکت در یک مینى بوس، کلت کمرى اش 
بیرون مى افتد و با کنترل در پلیس راه در منطقه بندر ترکمن با سیانور خودکشى میکند و 
دومى در درگیریها حین کشف خانه تیمى در 13 مهر سال 50 جان باخت) هم کالسى و 
یا با اختالف یکى دو سال هم دانشکده اى شدم. اسنفدیار کریمى که در دوره سوم زندانى 
شدنم در زندان قصر با من هم بند بود، همراه با عبداله سعیدى و فریدون جعفرى همکالسى 
و  بهمن  با  پیوست.  اکثریت  جمع  به  فدائى  سازمان  انشعاب در  با  بعدها  اسفندیار  بود.  ام 
حمید روابطى داشتم و بویژه با بهمن رابطه مان تا حد رد و بدل کردن جزوات ادامه یافت. 
بهمن بسیار سعى کرد که در دوره مخفى شدنش در سال 50، روى من کار کند و من را به 
سازمان چریکها جذب کند. او از مدافعان خط احمدزاده و در برابر خط جزنى بود. حمید 
و مهمترین منابع مطالعاتى او کتابهاى  از کسانى دیدیم که مرتب مطالعه میکرد  مومنى را 
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انگلیسى چاپ انتشارات پروگرس بود. وقتى شنیدم که او سر قرار هدف تیراندازى ماموران 

ساواك قرار گرفته است، واقعا از اینکه او به کار چریکى معتقد بوده باشد، تعجب کردم. 

بعالوه سالهاى دوران دانشجوئى براى من سال آشنا شدن به میدانهاى جدید مشغله هاى 
فکرى نیز بود. سالهاى رفتن به کالس «آزاد» جامعه شناسى «دکتر آریانپور»، سال رفتن به 
ایران، محسن  چپ تئاتر  بازیگران  با  آشنائى  و ایبسن و  و دیدن آثار برشت  سنگلج  تئاتر 
یلفانى، سعید سلطانپور و ... و نویسندگان «چپ» و نمایشنامه نویسهاى ایرانى، بهرام بیضائى 
و غالمحسین ساعدى. سعید سلطانپور را اول بار در نقش بازیگر تثاتر «دشمن مردم» اثر 
ایبسن در آمفى تئاتر دانشکده هنرهاى زیبا دیدم. با سعید و روحیات بسیار لطیف و فوق 
العاده حساس و دوست داشتنى اش، و روح سرکش و همیشه معترض و انقالبى اش و 
عواطفى که به جمع رفقا و دوستان  مقاوم داشت، در زندان سالهاى 53 تا 56 هم بند و هم 
بازجو( گروه تهرانى و هوشنگ فهامى) بودم و رابطه و خاطره هائى از او دارم که به آن 
خواهم پرداخت. سعید همراه با «بهروز نابت» و «یحیى رحیمى» از اولین قربانیانى بودند 
بحبوحه  در  را  آنان  و  گرفت  تحویل  بجامانده  ساواك  از  را  آنها  لیست  اسالمى  رژیم  که 
کشتارهاى سیاسى خرداد 60، از دم تیغ گذراند. این سه تن سمبل مقاومتهاى حماسى در 
زندانهاى شاه و بیانگر قدرت و وزنه اى در مقابل ارتجاع اسالمى بودند که به نام انقالب 
قدرت سیاه و مخوف خود را پهن کرده بود. تقى شهرام هم که در سال 59 تیرباران شد، از 
بخش منشعبین سازمان مجاهدین و کسى بود که پس از دستگیرى در سال 50 توانسته بود 
از زندان سارى بگریزد. او هم در سال 59 در جمع کسانى بود که از دم تیغ جالدان اسالمى 
گذشت. من البته تقى شهرام را هیچگاه ندیدم و فکر میکنم آنزمان که من در بهمن سال 50 
در کمیته مشترك زندانى بودم، او در زندان اوین بود.  تصادف تاریخ و البته مقطعى دردناك 
بود که من و «پرونده» جمع ما که در سال 53 دستگیر شدیم به نحوى در آشنائى و ارتباط با 
آن سه نفر قرار گرفت. بهروز نابت را مدتها قبل از سال 53 دستگیر و محکوم کرده بودند. 
او از اولین «سیاسى کار» ها و مخالفین با مشى چریکى در بیرون و در زندان شاه بود و قبل 
از دستگیرى با سعید یزدیان در ارتباط بود. او معتقد به کار حرفه اى و مخفى و فعالیت 
سیاسى و تشکیالت سازى با کارگران و زحمتکشان بود. متاسفانه هیچ نوشته اى از او که 
موضع و نقطه نظراتش را توضیح بدهد، در دست نیست. او از زندان اوین به سعید یزدیان 
پیام داده بود که براى بستن سیکل دستگیریها هر چه را که نتوانستید «توجیه» کنید، بگوئید 
از بهروز گرفته اید. و واقعا این آمادگى براى رفتن دوباره زیر شکنجه و قبول مسئولیتها و 
احتماال تجدید محاکمه او، به سبک کردن پرونده جمع ما، بسیار کمک کرد. یحیى رحیمى، 
از  قبل  نیز  بود  شده  معروف  چریکى  جریان  هاى  چهره  مهمترین  از  یکى  عنوان  به  که 
دسنگیرى با سعید یزدیان تماس داشت. او 33 ماه در سلول انفرادى بود و هر روز «جیره» 

شالق داشت. گروه بازجوئى ما و این سه تن نیز، همان گروه    تهرانى- هوشنگ بود.  
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 سال اول که در دانشکده حقوق و علوم سیاسى و اقتصاد بودیم، تعدادى از دانشجویان 
کرد زبان، باالتر از من، در دانشکده حقوق تحصیل میکردند و از جمله آنها: سواره ایلخانى، 
مصلح  نیز  و  میگذراندند  را  تحصیالت  آخر  سالهاى  که  بیگلرى،  یداله  و  مهتدى  صالح 
شیخ و صدیق کمانگر که بترتیب سال دوم دانشکده اقتصاد و حقوق بودند. عبداله مهتدى 
که  وطندوست  ادیب  و  ایلخانى  عمر  میخواند.  درس  در تهران  دبیرستان  دوم  دوره  از  که 
همان سالهاى دوران دانشگاه من، دانش آموز دوره دبیرستان بودند، بعدها در دوره شروع 
فعالیتهاى متشکل سیاسى در یک جمع، اگر چه محافل جداگانه، قرار گرفتیم. کسان دیگرى 
هم بودند که مسیرشان را بعدا از ما جدا کردند و به دلیل اینکه زندگى خودشان را دارند، 
برق  رشته  در  اولى  کریمى،  حسین  محمد  و  فواد  میکنم.  خوددارى  شان  اسامى  ذکر  از 
هم  کرج،  کشاورزى  دانشکده  در  دومى  و  آریامهر)  به  معروف  آنوقتها  صنعتى(  دانشگاه 
و  فواد  و  من  از  سال  یک  صنعتى  دانشگاه  همان  در  زکریائى  شعیب  و  بودند  من  دوره 
محمد حسین جلو تر بود. عطا رستمى که در شهرهاى شمال ایران معلم بود، براى ادامه 
تحصیل به تهران آمده بود، اگر اشتباه نکنم سال 47 بود. او بعد ها در خیابان اسکندرى 
از  یکى  خانه  این  بود.  مسکن  هم  فواد  با  آیزنهاور،  از  منشعب  فرعى  یک خیابان  شمالى، 
میعادگاههاى جمع سه نفرى من و فواد و عطا بود براى بحث و جزوه خوانى و رونویسى 

سحر.  طلوع  تا  شب  نیمه  از  بعد  ساعات  از  «مارکسیستى»  جزوات  و  کتب  تکتثیر  و 

سالهاى پر از تالطم و تحوالت و سختیها در پیش بودند.
در قسمت هاى قبلى نوشتم که روزهاى سخت و پر از تندپیچهائى پیش روى بودند. سالهائى که 
اعتصاب و تظاهرات را تجربه کردم و در آنها شرکت داشتم. اعتصاب رانندگان شرکت واحد 
و اعتصاب و راهپیمائى در اعتراض به قتل تختى، اعتراض و راهپیمائى در اعتراض به باالرفتن 

شهریه دانشگاه و رو برو شدن با «گارد دانشگاه» بویژه پس از شروع فعالیتهاى چریکى. 

و اما در عین حال ورود به دانشگاه براى من نیز، ورود به دوران «مطالعه» نیز بود. در اواسط 
سال دوم دانشگاه، وارد مطالعه و خواندن رمان و رونویسى و خواندن برخى آثار مارکسیستى، 
از جمله چند اثر مهم لنین، شدم. و قبل از اینکه به موضوعات و منابع مطالعاتى ام وارد 
شوم، الزم میدانم «فضاى» محیط روشنفکرى و دانشگاه را در آن سالها قدرى توصیف کنم. 
محیط دانشگاه در آن سالها محیط دوران تحوالت پس از اصالحات ارضى بود. بحث از 
کودتاى 28 مرداد سال 32 و سازشکارى و رفرمیسم حزب توده و جبهه ملى و «خیانت» 
حزب توده به «دکتر مصدق» و ادامه تسلط رژیم «کودتا» تا اصالحات ارضى «از باال»، و تا  
وارد شدن رژیم شاه به پیمان نظامى و «امپریالیستى» سنتو و تا رایج شدن فرهنگ «مصرف» 
و   امپریالیستى  تراستهاى  و  کارتلها  توسط  ملى»  منابع  «غارت  و  «کمپرادورى»  اقتصاد  و 
تبدیل ایران به کشور تولید کننده تولید «تک محصولى» نفت و ورود «مستشاران» آمریکائى 
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اسرائیل.  «صهیونیستى»  دولت  با  امنیتى  و  اقتصادى  و  سیاسى  پیوندهاى  و  روابط  و 

من و البته همان جمعى که از پائیز سال 48، وارد یک نوع فعالیت متشکل زیرزمینى شده 
فعالیت سیاسى  شیوه  دو  و  روحیه  نسل، دو  دو  تالقى  با  دانشگاه  محیط  همان  در  بودیم، 
روبرو شدیم. نسل دانشجویان سالهاى اول و نسل در آستانه فارغ التحصیلى. نسل بى تفاوتى 
در مورد سرنوشت و موقعیت «شغلى» آتى و نسل توجیه کناره گیرى از شور و شوقهاى 
انقالبى سنین جوانى، تقابل نسل پویا و ناآرام با نسلى که «وظیفه» خود را و دین خود را ادا 
کرده بود و به دوران «لم دادن» به حاصل تالشها  و یا عدم تالشهاى قبلى اش و زندگى در 
عوالم خاطرات دورانهاى سپرى شده رسیده بود. تفاوت بین توقعات نسلى که تازه داشت 
مطرح میشد با توقعات نسل پیشین از زندگى و از نوع مبارزه سیاسى که ظاهرا تنها بیان 
منحصر به فرد و در حوزه اختصاصى یک نوع مبارزه و زندگى سیاسى بود. نسلى که هنوز 
فکر میکرد قهرمانیهاى بى نظیر کسانى چون همایون کتیرائى و اعتصاب کارگران کفش ملى 
مصدق» اهمیتى نداشته  و «نطق  سال 28  با تظاهرات 30 تیر  در مقایسه  واحد،  شرکت  و 
است. و تالقى با روحیه بازنشستگى سیاسى و «نکنید» ها و ما کردیم و «این دورانها را از 
سر گذرنده ایم»، «فایده اى ندارد»!  این شکاف بین روحیات را میتوانستم در تمامى حرکات 
آن سالها ببینم. در جریان راهپیمائى و تظاهرات در اعتراض به قتل تختى، در اعتراض به 
گرانى بلیط اتوبوس ها و اعتصاب کارگران شرکت واحد، در شانزده آذرها و جمع شدن 
دانشجویان جوانتر( که دانشکده فنى یک مرکز مهم آن بود) براى به تعطیل کشاندن کالس 
دیگر دانشکده ها، و در تحریم امتحانات در اعتراض به دستگیرى تعدادى از دانشجویان 
چپ، من آدمهاى نسل قدیم تر را( از استثناهاى نادر میگذرم) غایب میدیدم. نمى آمدند، 
شرکت نمیکردند. آخر براى آنها دیگر سالهاى شروع «زندگى» و به پایان رساندن دوران 
شور و شوقهاى «محصلى» فرارسیده بود و اسطوره هایشان در زمانهاى گذشته فریز شده 
بود . و من از همان دوران همیشه از در غلطیدن به فشار روانى این روحیه محافظه کارى 
به نوعى واهمه و ترس داشتم. و شاید یک محور اصلى حفظ همان جمعى که از پائیز سال 
48 تصمیم گرفته بود کار زیر زمینى را به شیوه اى «حرفه اى» بنیان بگذارد و تصمیم قاطع 
براى تعریف یک نقطه مهم چسپ درونى آن، انتقاد و انتقاد از خود در رد شیوه زندگى 
خرده بورژوائى و «کارمندى» و «چوخ بختیارى» را پیگیرانه تعقیب کند، در همین نکته باشد. 
مستقل و صرفنظر از هر نوع شائبه مائوئیستى و حتى مستقل و صرفنظر از نوع کمونیسمى 
که آنوقتها ما نمایندگى میکردیم، تصمیم به حفظ و ادامه جمع و محفل و سازمانى که براى 
اعضا آن مهم بود که خط انقالبیگرى و شیوه زندگى انقالبى را ترك نکنند، یک موضوع 
جدال جدى درونى و محور و معیار مهمى در تعریف «عضویت» در آن محفل و سازمان و به 
عبارتى سخت بودن عضویت در آن بود. عضویت در سازمان ما آنوقتها به قول معروف «کار 
حضرت فیل بود». در سیر این جدالها و آن سختگیریها، بویژه در دورانهاى سلطه خفقان 
و استبداد و یا با باز شدن مجال به روى زندگى «عادى» و غیر انقالبى، تعدادى یا خود در 
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سکوت رفتند و یا در تناقض با ضوابط و معیارهاى در پیش گرفتن زندگى انقالبى حرفه 
اى، مشمول «قرنطینه»، تعلیق و یا اخراج از عضویت شدند. اکنون پس از این سالها، پس 
از «انقالب» 57 و تجربه جریان چریکى و پروسه تشکیل حزب کمونیست ایران و حزب 
کمونیست کارگرى و بحثهاى فوق العاده عمیق و تئوریک و سیاسى در مورد حزب، برنامه، 
رابطه کمونیسم با جنبش کارگرى و فلسفه هویتى یک حزب کمونیستى که على القاعده باید 
تشکیالت و سبک کار و مناسبات خود را بر مکانیسمهاى درونى طبقه کارگر و شبکه هاى 
فعالین کارگرى قرار بدهد، بحثهاى سیاست سازماندهى کمونیستى و عضویت کارگرى و 
پس از بحث و جدلهاى شدید و پر تنش و پر تلفات انسانى و در عین حال پرمشقت در 
حقوق مدنى  فردى و  قدرت سیاسى، جایگاه حقوق  مورد رابطه یک حزب کمونیستى با 
انسانها در فعالیت حزبى، موازین و اصول سازمانى کمونیستى و گذر از تمامى مقاطع پر 
پیچ و خم سیاسى این سالها، نقد کمونیسم دورانهاى قبل از سال 57 و نقد کمونیسم پیکار 
و فدائى و کمونیسمى که خمیر مایه تشکیالت تازه تشکیل یافته ما در سال 48 را تشکیل 
میداد، ساده شده است. تغییر وضع موجود و سازش و تمکین نکردن به آن و راه انداختن 
یک تشکیالت مخفى کار و زیر زمینى، براى ما مساله مهم آن سالها بود. ما به رد و نقد مشى 
چریکى رسیده بودیم و اساس کار و فعالیتمان را بر تشکیل سازمانى مرکب از انسانهاى آماده 
براى وقف زندگى خود براى بناى تشکیالتى در میان توده مردم زحمتکش متمرکز ساخته 
بودیم. با اینحال تالش براى ساختن یک تشکیالت سازش ناپذیر و انقالبى، و حفظ اتحاد 
یک عده انسان انقالبى و مصمم و «هم پیمان» مهمترین وظیفه ما بود، وظیفه اى که سرانجام 
به این دستاورد رسید که در مقطع دوره بحران انقالبى، یک لنگر قابل اتکا و قابل اعتماد را 
براى ادامه امید مردم به تغییر را، و به نظرم شیوه اى کالسیک از حزب سیاسى و جایگاه و 
نقش فرد و شخصیتهاى اجتماعى در مبارزه کمونیستى را به صحنه سیاست جامعه ایران وارد 

کرد و در دسترس مردم ایران و الیت سیاسى و روشنفکرى و محافل چپ آن گذاشت. 

از  رویاروئى دو روحیه، دو نسل و از اهمیت تداوم و پیگیرى در خط تغییر و خط انقالبى 
بند  داخل  به  را  آبادى  دولت  محمود  روزى  بودم،  قصر  زندان  در  که  سال 1354  میگفتم. 
آوردند. او «نویسنده» بود، نه در کارهاى جمعى شرکتى داشت و نه عضو «کمون» زندان شد. 
با لباسى غیر از لباس معمولى «زندانى»، در گوشه یک تخت، نشسته بود و کار به کار کسى 
نداشت و براى خود داراى روابط ویژه اى با روساى زندان و «سرهنگ منصور زمانى» بود و 
مالقاتهائى خارج از و اضافه بر روال معمول. و او را مقایسه میکردم با سعید سلطانپور، که او 
هم نویسنده بود و شاعر. سعید که مقاومتش زیر شکنجه، با توصیه و سفارش بازجوهایش، 
میبایست در دوران محکومیت، بهر طریقى درهم شکسته شود، تا سایه سنگین «نام» او را 
در خارج از محیط زندان کمرنگ تر و در نهایت زایل کنند، و از او موجودى «رام» بسازند. 
به بهانه هاى مختلف به او گیر میدادند، در صف حمام او را میزدند که چرا رعایت نظم 
و «وکیل»  نگهبانها  بر سر  و پرخاشگر  بلند و تند  با صداى  سعید  و  است  را نکرده  صف 
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بندها داد میکشید. و یا یحیى رحیمى که گفتم 33 ماه تمام او را با جیره هر روزه شالق 
قصر سفارش داده بودند که  به زندان  و هنگام انتقال  در سلول انفرادى نگاه داشته بودند 
«رویش» را بهر طریق کم کنند. اواخر سال 53 که به بند مشهور به یک و هفت در زندان 
قصر وارد میشود، زندانبانان تصمیم میگیرند که در نوروز آن سال از انجام مراسم نوروز و 
شادى و ماچ و روبوسى زندانیان بهر قیمت جلوگیرى کند. در ساعات تحویل سال، خود 
سرهنگ زمانى  در جمع گارد زندان مسلح به کاله ُخود و باتوم و نگهبانان مسلح به یوزى 
در باالى پشت بام و دیوارهاى بند، حرکت زندانیان را در حیاط زندان نظارت میکند. یحیى 
رحیمى درست در آن لحظات میپرد و زندانى دیگرى را در آغوش میگیرد و او را میبوسد 
و با صداى بلند فریاد میزند نوروزتان پیروز. و رو به گارد زندان و وکیل بندها و سرهنگ 
زمانى داد میزند، بیائید بزنید، ما هم میزنیم! و نتیجه این شد که جمعى را بردند «زیر هشت» 
کتک زدند و به انفرادى بردند، اما جشن نوروز در گرماگرم یک جنگ نابرابر و تن به تن 
و در میان لت و پار شدن عده اى از زندانیان برگذار شد. آنوقتها، امثال معادیخواه و هادى 
خامنه اى و مهدى کروبى، که دست بر قضا این آخرى در دوره جمهورى اسالمى با همان 
محمود دولت آبادى «هم خط» شد، و دیگر جمع آخوندهاى زندانى آنوقت، در گوشه اى، 
«مفاتیح الجنان» و «اصول کافى» را زیر بغل گرفته و ناخنهایشان را میجویدند و در سایه 
ضد شورش زندان، «بى طرف» ناظر آن حرکات «غیر اسالمى» امثال یحیى رحیمى  گارد 
بودند. و باالخره ضرب اختناق واقعا نتوانست یحیى ها و سعیدها را به زانو درآورد و این 
اواخر دیگر با آنها از در تملق در مى آمدند. این نوع سنگرها، و این نوع قهرمانیها، سکوى 
عدالت  و  انصاف  از  میکند.  باز  مردم  برابر  در  را  نظم  حافظان  و  مستبد  حکام  به  تعرض 
بدور است که نقش قهرمانیهاى جان باختگان عزیزى چون سعیدها و احمدزاده ها و یحیى 
ها و تقى شهرام ها و شهین توکلى ها، منیره اشرف زاده کرمانى، نزهت السادات و اعظم 
السادات روحى آهنگران و الدن و نسترن آل آقا و ... و لیستى عریض و طویل از انقالبیون 
جان باخته دوران خفقان و اختناق را در هموار کردن مسیر مبارزه نسلهاى بعدى انکار کرد 
و یا بخاطر «اشتباهات» فکرى و سیاسى آنان، قدر و منزلت و جایگاه نقش عزم و اراده و 
روحیه فداکارى و حس تحقیر مرگ را در دوران سلطه خفقان بخاطر آرمانهاى بزرگ تقلیل 
داد. اینها همانطور که تحوالت دوران انقالبى سالهاى 57 تا 60 نشان داد، ماتریال انسانى 
و  فرزاد  حبیب  زاده،  احمد  مجتبى  چون  کسانى  پیوستن  دادند.  تشکیل  را  ایران  کمونیسم 
وحید توکلى و جواد و صادق قائدى و محمد على پرتوى و کل رهبرى و طیف کومه له به 
صف مدافعین مارکسیسم انقالبى و خط منصور حکمت، نشان میدهد که در شرایط اعالم 
موجودیت یک رهبرى انقالبى و مارکسیستى، بسیارى از الیت سیاسى و انقالبیون دورانهاى 

سخت اختناق، میتوانستند بالقوه به منبع جاذبه قدرتمندى براى کمونیسم تبدیل شوند. 

که  میشود  تولید  باز  نسلى  شکاف  سوال  این  خود  زمان  در  انقالبى  هر  براى  میکنم  فکر 
بجا  را  ها  آبادى  دولت  محمود  تصویر  خود  از  بعدى،  نسلهاى  با  رویاروئى  در  چگونه 
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نگذارند، چگونه میشود فعالین اجتماعى و بویژه مبارزین کمونیست و مارکسیست از فریز 
شدن در نقطه اى، بدون اینکه اعالم کنند که «دیگر نیستم»، با روحیه محافظه کارانه، طلبکار 
نسل جوانتر از آب در نیایند. روزى در گرماگرم خروش خیزش مردم و تظاهرات خیابانى 
راه  چهار  به  فواد  سال 57، با  اوائل زمستان  و درگیرى با عوامل «چماقدار» رژیم شاه در 
فرح، در سنندج، رفتیم. عده زیادى، اساسا جوانهاى کم سن و سال، با کوکتل مولوتف و 
پاسبانهاى  و  سربازان  صف  روى  در  و رو  بودند  شده  جمع  چوبدستى  و  پر بنزین  شیشه 
مسلح و تانک و نفر بر و زره پوش و گاردهاى آماده باشى که  آنروز»دستور تیراندازى» 
هم داشتند. من و فواد با چند تا از آنها که سر و صورتشان هم سیاه شده بود، احتماال در 
آزمایشهاى مقدماتى کار با کوکتل مولوتوف و آتش زدن شیشه بنزین، حرف زدیم و گفتیم 
از آن جوانها  که «مواظب» باشید، درست روبرویتان نظامیان مسلح آماده شلیک اند. یکى 
برگشت و به ما گفت: یعنى میگوئید برویم خانه و آنجا داد بزنیم، کار درست میشود؟ آنها 
البته نه من و نه فواد را نمى شناختند. براى یک لحظه تصویر تقابل روحیه دو نسل، در ذهنم 
جرقه زد. من روحیه فنا و «شهادت» طلبى و ماجراجوئیهاى آنارشیستى را اصال کمونیستى 
نمیدانم، اما از طرف دیگر سقوط کردن به روحیه طلبکارى از نسل پر شور و شوق جوانتر 
و فاصله گرفتن از مشغله هاى فکرى و روحى و روانى آنان را با توجیه «سابقه» و «حق 
و تغذیه  عملى  کار  لم دادن به پشتى  نسلهاى پیشین و روحیه تبختر و  دارى»  آب و گل 
«پایان»  نقطه  یک  عنوان  به  هم همیشه  را  شده  سپرى  هاى  گذشته  انداز»  «پس  از  سیاسى 
براى  ما  دنیاى  جوان  نسل  احترامى که  آن  میکنم  فکر  ام.  دانسته  سیاسى  فعالیت  از  نوعى 
که در جهان ما ناچار است  شخصیتى مثل چه گوارا دارد، بخاطر همین روحیه اى است 
خالف جریان و علیه نظم موجود گام برمى داشت. من  کماکان متعرض باشد و ناآرام و 
شیوه فعالیت چریکى را، بویژه اگر به محتواى مطالبات و خواست سیاسى آن توجه کنید، 
و  دوره  آن  انقالبیون  سالهاى 50  قهرمانیهاى  به  نسبت  نمیتوانم  هم  واقعا  اما  پسندم.  نمى 
روحیه «رد تئورى بقا» آنها اداى احترام نکنم، نمیتوانم وقتى مسعود احمدزاده را در دادگاه 
نظامى رژیم شاه میبینم که دم پائى اش را در میآورد و در جلسه محاکمه اش تابلو عکس 
شجاعانه «نه»  و آن روحیه  به او  ارتش پائین میکشد،  سر رئیس دادرسى  از باالى  شاه را 
بحث انتقاد از گرایش  قائل نشوم.  عمیق  خفقان احترامى  سرکوب و  به اختناق و  گفتنش 
فکرى و سیاسى و نوع کمونیسمى که فدائى نمایندگى میکرد، با جا خوش کردن در صندلى 
من  است.  متفاوت  کامال  چریکى  فعالیت  شیوه  نقد  پوشش  در  و  بهانه  به  کارى  محافظه 
سعى میکند جاخوش کردن در موقعیت بازنشستگى سیاسى و ریشخند  روحیه اى را که 

دوران قهرمانیها و فداکاریها را در لفافه «تئوریک» بپیچد، صادقانه و صمیمانه نمیدانم. 

عمر انسان محدود است و هیچکس در سراسر زندگى اش به یک روال از روحیه پر شور 
و سرکش جوانى برخوردار نیست. اما بویژه براى انسانهائى که امرهاى بزرگى را در دستور 
خود میگذارند، مبارزه براى تطبیق خود با تحوالت و تغییرات جامعه، مساله بسیار مهمى 
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است. مارکس عظیم ترین کتاب جامعه بشرى، کاپیتال، را در سنین آخر زندگى خود شروع 
کرد و به پایان نرسانده، از جهان رفت. در موارد زیادى سعى کرده ام خود را از این نظر «آپ 
تو دیت» نگاه دارم و از مشغله ها و توقعات و اطالعات و دانش نسل جوان عقب نمانم. 
و از شما چه پنهان، من، در موارد زیادى خود را در موقعیت «شاگردان» دختر و پسر 22 و 
17 ساله خود یافته ام. خیلى چیزها را ناچارم از آنان و هم نسل آنان در دنیاى فعلى و از 
جمله در ایران یاد بگیرم تا مواظب باشم که بطور دگم و خشک در جهاردیوارى روحیاتى 
که اینها هیچ خاطره و حتى غالبا هیچ عالقه اى به مشغولیتهاى آن ندارند، محبوس نشوم. 
کار سختى است، اما انتقال تجارب تلخ و مشقتهاى نسل ما و دستاوردها و درسهاى نسل 
ما به نسل بعدى، از نسلى که ارتجاع آریامهرى و اسالمى آنرا قلع و قمع  و داغان کرده 
است، به نسلى که هیچ خاطره اى از آن زندانها و قتل عامها و شکست دادنها را ندارد و 
در جهان خود توقعات امروزى اش را از خود بروز میدهد، کار مهمى است. نسل جوانتر 
الزم نیست با همان مشقات و زجرکشیدنها و خود آزاریها که نسل ما کمونیسم را بر صفحه 
سیاست و نقشه ایران گذاشت، از نو همان پروسه درد آور را شروع کند، اما اطالع از آن 
تاریخ براى حفظ پیوستگى تاریخى و رفتن به عمق مسائل و جلوگیرى از در غلطیدن به 
سطحى نگرى و تکرار اشتباهات نسلهاى پیشین یک شرط مهم همان حرکتى است که در 
محتوا انتقادى و انقالبى است. کاش سلطه ارتجاع و اختناق و به قدرت رسیدن رژیمهاى 
رضاخانى و آریامهرى و مشتى جنایتکار اسالمى به منظور دایر نگاه داشتن سیستم کار ارزان، 
کارگر خاموش، هیچ دلیلى براى دست بردن به اسلحه، فعالیتهاى مخفى و زیرزمینى را دامن 
نمیزد. کاش پدیده زندان و زندانى سیاسى و شکنجه و مقاومت در برابر شکنجه و اعدام 
و تیرباران به عنوان عرصه نبردى که گاه به تنها معیار انقالبیگرى و حتى کمونیست بودن 
در کشورهاى «جهان سوم» تعبیر یافته است، به عنوان یک پدیده «نهادینه شده» وارد عرصه 
فعالیتهاى سیاسى نمى شد و نسل ما هم چون دوران مارکس و انگلس و لنین، با مشقات 
کمترى، حداقل در همان شکل تبعید به عنوان «عنصر نامطلوب» به محل و یا کشور دیگرى، 
بدون شالق و شکنجه و زندان و خطر جوخه اعدام، انتقال مى یافتیم. کاش صنعت ضد 
کمونیسم و خودآگاهى بورژوازى در برابر «خطر» سوسیالیسم، به جاى سر برآوردن سرمایه 
دارى دولتى و قدرت گیرى ناسیونالیسم روس از بستر شکست انقالب اکتبر، با مانع و میدان 
قدرتمند بازدارنده اى مواجه میشد، کاش کار ما و وقت ما و انرژى ما هم صرف جدلهاى 
فکرى و نوشتن مانیفست و ایدئولوژى آلمانى و دیالکتیک طبیعت و کتاب کاپیتال و تکمیل 
براى محافل کارگرى میشد. کاش اصال  مراکز آموزشى  و دایر کردن  بخشهاى ننوشته آن 
نیازى به این نبود که انسانها، و کمونیستها و مارکسیستها، ناچار شوند با مایه گذاشتن از 
جان خود، تازه براى ایجاد یک فضاى غیر مختنق، این همه زجر بکشند و ناچار به فداکارى 
و «قهرمانى» بشوند. و کاش در نتیجه به فاصله انداختن و شکافى که بر اثر اختناق و ارتجاع 
و خون پاشیدن به جامعه از طرف بورژوازى، سالهاى سال است بین «جنبش کمونیستى» و 
کمونیسم واقعى و موجود در متن زندگى و مبارزه طبقه کارگر صنعتى، بوجود آمده است، 
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و از سر اجبار رضایت نمیدادیم. و کاش به جهاِن زندگى و تعالى فکر و رشد و  ناچارا 
شکوفائى انسانها در قالب حکومت جونتاهاى(سرهنگان و سرکردگان ارتش) نظامى و سلطه 
باندهاى آدمکش و تجاوز و تعرض نظامى و لشکر و لشکر کِشى براى حفظ و تداوم ستم 
ملى و مذهبى و نابرابرى و تبعیض، براى نهادینه کردن فقر و گرسنگى و خشونت و نفرت 
در بخشهاى وسیعى از جهان ما، خون نمى پاشیدند و مشتى اراذل و اوباش و مفت خور و 
طفیلى حافظ نظم بردگى مزدى در قالب «سیاستمدار» و دولت و مسئول جامعه بر مقدرات 
دنیاى ما حاکم نمیشدند و ما را، و نسلهاى بزرگى از شریفترین انسانها را زجر و شکنجه 
نمیدادند و از دم تیغ نمیگذراندند. وارد کردن «خشونت» به متن زندگى مردم و به متن تالش 
انسان براى زندگى، علیرغم میل همه ما، از خود گذشتگى و بروز تالشهاى فوق انسانى و 
«قهرمانیها»ى اعجاب انگیز را به نسلهائى از نجیب ترین و اومانیست ترین انسانهاى این کره 
خاکى تحمیل کرده است. و این خون پاشى حافظان نظم سرمایه به جامعه بشرى، مجالى 
داده است که در پس و در پرده «انقالبیگرى» چشمها بر فکر و تفکر و تعقل و بر دانش 
و علم و آگاهى علمى، که مارکسیسم بدون اتکا به متعالى ترین دستاوردهاى علمى، الاقل 
در بستر اروپائى آن، بى معنى بوده است، بسته شود و به جاى آن شجاعت و شهامت و از 
خودگذشتگى و از جان گذشتگى و قهرمانیهاى فردى در برابر «ترس» و محافظه کارى گاه 
به عنوان تنها معیار انقالبیگرى و کمونیسم تعبیر شود. و همین مساله و همین فشار عاطفى 
ناشى از «جان باختن» طیف وسیعى از عزیزترین و شریفترین انسانهاى انقالبى و کمونیست 
و مبارز صادق و نجیب امر رهائى انسان، همین نهادینه کردن «خشونت» و قهر، توسط الیه 
هاى «سکوالر» و چکمه پوش و فاالنژ و مذهبى و انتحارى براى حاکمیت سیاسى بر جاى 
جاى این جهان ما، کار نقِد کم و کاستیها و نوع «کمونیسم» و روایت شبه مارکسیستى از 
جنبش چپ و کمونیستى را دشوار کرده است. چقدر باید تلخ و گزنده و ناعادالنه باشد 
کردند،  را مالقات  مرگ  بارها  این مملکت که  رفقاى کمونیست  عزیزترین  از  که بسیارى 
هنوز زیر سایه برچسپ زنیهایى که به آنان قضاوت «ترسو» و محافظه کارى و روحیه «آش 
بتالى»(معنى تحت اللفظى این کلمه خوابیدن آسیاب است که در اینجا تسلیم و اعالم پایان 
کار را میدهد) را تا زمان حتى پس از جان باختن، آویزان نگاه داشته بود. و حتما بسیارى 
از رفقا که در صفوف کومه له بوده اند، به تاثیرات سنن ناسیونالیسم کرد و کیش اسلحه 
واقف اند. میدانند که بازتاب و عکس العمل آنارشیستى و لومپنى به خشونت و قتل عام و 
لشکر و لشکر کشى دولتها و میدانهاى تیرباران جالدانى چون خلخالى و الجوردى، چگونه 
به هر کسى که  به رفقاى دختر و  را بویژه  تعبیر تحقیر آمیز «بِنِکًر( ته دیگ) سوسیالیسم 
پس از سالها مشقت و محرومیت و سختى و نبرد، دیگر دوست نداشت کشته و «شهید» 
شود، حتى پس از آنکه جان باختند، آویزان نگاه داشتند. و خیلیها در صفوف کومه له یکه 
تازى کیش اسلحه و روح شهید پرورى متاثر از کردایه تى و براى «خاك» و برچسپ «آش 
بتالى» و «ترس» و محافظه کارى و حتى «تظاهر» به مریضى و سردرد و کمر درد و هزار 
درد العالج دیگر را براى «در رفتن» از میدان نبرد، در مرگ و «جان فدائى» عزیزانى چون 
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مظفر الهور پور، جالل صفر على پور( ریبندان)، فرنگیس شاهوئى، کمال قطبى و حسن 
شعبانى و  حسین پیرخضرى و حسین مصطفى سلطانى، توفیق خلیلى، و ده ها رفیق عزیز 
دیگرى که میتوانستند اکنون در میان ما زندگى کنند، حتى پس از مرگ آنها شاهد بودند. 
و پیکار و  داستان ترورهاى داخلى و تصفیه «عناصر متزلزل» در درون سازمان مجاهدین 
فدائى را شنیده ایم و حکایت دوران محاکمات استالین و قلع و قمع اکثریت اعضاى کمیته 
و دوران یک تازى  تشکیل دادند  کابینه کمونیستى پس از انقالب اکتبر را  مرکزى اى که 
انقالب فرهنگى چین و «تقبیح» علنى و هتک حرمت سیاسى و حیثیت فردى «لئوشائوچى» 
عکس  عنوان  به  عاطفگى  بى  و  بیرحمى  و  خشونت  عنصر  این  نفوذ  میدانیم.  همه  هم  را 
العمل آنارشیستى و غیر کمونیستى و ناسیونالیستى و سکتاریستى، به خشونت و قهرى که 
فعالیت سیاسى و  وارد عرصه  بورژوازى بین المللى بویژه در کشورهاى حوزة کار ارزان 
حزبى و مبارزه طبقاتى کرده است، تصویر معوج و غیر مدرن و غیر متمدنانه و غیر اجتماعى 
بر  درونى آن  مناسبات  و  سیاسى کمونیستى  حزب  و  مارکسیسم  و  از کمونیسم، چپ  اى 
جاى گذاشته است. و کمونیسم مارکس و انگلس و لنین و منصور حکمت ناچار است یک 
بار دیگر بطور ریشه اى به یک جدال جدى و نقد بیرحمانه این نوع تعابیر و روایات از 
کمونیسم و در افزوده هاى خرده بورژوائى به آن وارد شود. الزمست بار دیگر و از نو، منابع 
و اجزا کمونیسم و دکترین علم شرایط رهائى پرولتاریا، از زیر بار این تحریفات و جعلیات و 

فشار سنن بورژوازى و خشونت طلبى و بى رحمى و بى عاطفگى آن بیرون کشیده شود.  

متاسفانه باید اذعان کنم که هنگام انتقاد از کم و کاستیها و قدمهاى نارساى نسلهاى قبلى، 
و  به نظرم نقد  کار میکند.  و مالحظه  کار  را محافظه  انسانى من  عاطفى و  فاکتور  چندین 
چنین  باشد،  آمده  در  مستند  و  مکتوب  شکل  به  که  گرایشى  و  نظر  هر  انتقادى  بررسى 
مالحظاتى را الزامى نمیکند. من همان سالهاى 50، قبل از اعدام و یا جان باختن احمد زاده 
و پویان، به جزوه «مبارزه مسلحانه، هم استراتژى و هم تاکتیک» و یا «رد تئورى بقا»، الاقل با 
خواندن و رونویسى و تکثیر «چه باید کرد» لنین و انتقاد او از نارودنیسم و آوانتوریسم(حاق 
با  جدل  و  بحث  در  حتى  و  داشتم  جدى  انتقادات  ماجراجوئى)  و  روسى  زبتن  به  گرائى 
بهمن روحى آهنگران که تالش کرد من را جذب سازمان چریکهاى فدائى بکند، درگیریها 
و تقابل تندى داشتم و بعد از جان باختن آنها هم انتقاداتم عمیق تر و صریح تر و به عبارتى 
«بیرحمانه تر» هم بودند. مشکل و معضل من جایى آغاز میشود که عزیزان بسیارى بدون 
اینکه نوشته و سند و کتاب و یا اثرى از خود بجا بگذارند، از میان ما رفته اند و دیگر نیستند 
تا از خود دفاع کنند و یا تغییراتى را که در صورت زنده ماندن از سر میگذراندند، در معرض 
قضاوت بگذارند. من در طول زندگیم چندین بار با لحظات خطر جانى رودر رو شده و با 
مرگ مالقات کرده ام و بنابراین گاهى فکر میکنم که اگر من در یکى از آن لحظات میمردم، 
من را و زندگى سیاسى ام را به حساب کدامین جنبش مینوشتند، آنهم درست در دوره اى 
جا نگذاشته بودم؟ و  که من هم هیچ اثر و نوشته و کتاب و سندى فکر شده از خود به 



76

ن ی  دگا ی... و ز د ز
جهان در خالء سیر نمیکند. در فقدان کتابت و ثبت تاثیرات و تصویر انسانها، جنبشهاى 
که  است  اتفاقى  این  متاسفانه  و  دارند.  بیشترى  «مصادره»  قدرت  تر،  دیرپا  سنتهاى  داراى 
براى بسیارى از عزیزانى که با عزم پیوستن به جنبش کمونیستى و جنبش سوسیالیستى طبقه 
کارگر وارد مبارزه سیاسى شدند و در این راه جان باختند، افتاده است. خیلیها را بدون هیچ 
مدرك مستندى، و یا شاهدان عینى واقعى، از روى تعلقات و گاه تعصبات سکتاریستى در 
لیست «شهدا»ى سازمانهاى مختلف نوشته اند. ناسیونالیسم کرد و احزاب مختلف چپ و 
راست و میانه آن، با فواد همین کار را میکند. اما من به دلیل اینکه در طول سالیان در پیچ 
و خمهاى مبارزه و تالش رفقائى چون فواد بوده ام و گرچه غیر مکتوب، با زوایاى افکار و 
گرایش فکرى آنها آشنا هستم، این اتوریته و این حق را به خودم میدهم که از موضع منافع 
طبقاتى و مصالح آرمان کمونیسم و مارکسیسم، چون یک هم رزم، به همان بى مالحظگى 
نقد  به  بیرحمانه  را  خود  پیشین  دورانهاى  سیاسى  و  فکرى  اشتباهات  و  نارسائیها  که  اى 
میکشم، با قدمهاى نارساى آن رفقاى عزیز نیز همین رفتار را داشته باشم. بنابراین میخواهم 
بر این نکته تاکید کنم که از آنجا که آن رفقا را در صف مبارزه طبقه خود میدانم، گوشم 
شبه مذهبى نیست و با قاطعیت در  قضاوت اخالقى و یا پیشداوریهاى  بدهکار هیچ نوع 
برابر حسابگریهاى کاسبکارانه جماعتى که از طریق شهید خورى مصصم اند حاصل تالش 
فروش  به  ناسیونالیسم  پیشگاه  در  را  باخته  جان  کمونیست  رفقاى  جانبازى  و  فداکارى  و 
برسانند، و حتى آنان را تتمه نفرتهاى ضدکمونیستى خود سازند، مى ایستم. این توضیح را 
الزم دیدم چون در ادامه زندگى نامه ام، وقتى بیرحم و بى تعارف، آن نوع کمونیسم ما قبل 
57 ایران را، به نقد میکشم، همه بدانند که من به عنوان یک کمونیست و یک مارکسیست 

و در راستاى بازبینى انتقادى مارکسیستى از جمله به رفقاى «جان باخته» نیز میپردازم.  

«کمونیسم»ى که به آن پیوستیم 
و من در آن سالها، در میدان «نسل جوان» و پر شور و شر جامعه ایران و در مواجهه با نسل 
پیش از خود قرار گرفتم. اما فضاى موجود، مستقل و خارج از اراده و نقشه و «تئورى» و 

برنامه من و جمع ما، فى الحال نوعى از کمونیسم را در معرض انتخاب ما قرار داده بود.        

در چنین فضائى، یک جبهه نسبتا وسیع بین المللى چه علیه امپریالیسم و اشغال و اشغالگرى 
و چه در عرصه تفکر و گرایش، «ضد رویزیونیسم خروشچفى» و ضد «راه مسالمت آمیز 
و رفرمیستى» با جنگهاى آزادیبخش ویتنام و هندوچین و جنگ چریکى در آمریکاى التین 
و با پیروزى انقالب چین و تسلط «گارد سرخ» و برپائى «جمهورى خلق چین» باز شده 
بود. این فضا فى الحال وجود داشت و من به آن «وارد» شدم. و این نحوه رفتن به درون 
یک شرایط کامال با چگونگى وارد شدن، نه به عنوان یک تازه کار سیاسى، بلکه به عنوان 
یک منتقد که از پیش به یک سیستم فکرى و دیدگاه فلسفى و اجتماعى مجهز است، کامال 
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من، بنابراین  بنیان متفاوت است. من و فکر میکنم اکثر رفقاى هم دوره و هم نسل  از  و 
به شیوه «امپیریستى» به روشها و متدهاى «شناخت» از جامعه اى دست یافتیم که با قصد 
و  متشکل  جمع  و  «سازمان»  دادن،  صورت  آن  در  را  مثبت  «کارى»  الاقل  یا  و  آن،  تغییر 
اصصالت  گرائى،  امپیریسم(تجربه  این  به  من  گذاشتیم.  بنیان  را  منضبط  زیادى  حدود  تا 
و  «جدل»فکرى  و  تئورى  به  نسبت  القیدى  و  عمل»  «اصالت  به  اعتقاد  و  پرنفوذ  تجربه) 
«اصالت»  و  «محفلى»  مناسبات  و  روابط  به  تأسى  و  توکل  و  تعمق،  به  نسبت  تفاوتى  بى 
این اعتبار بر تاریخ «چپ» ایران  به مدتهاى طوالنى، و به  برجاى آن  محفل و تاثیرات پا 
باز خواهم گشت. در اینجا همین اندازه بگویم که از این رو، نسل من، با روایات دست 
چندمى از «مارکسیسم» و با کتابها و ترجمه هاى قاچاق و غیر اوریژینال روبرو بود که در 
دل اختناق رژیم آریامهرى و سلطه ساواك و میراث قانون رضا خانى، «کتاب» خواندن جرم 
سیاسى بود و گیر آوردن و باز تکثیر و دست نویس ادبیات «غیرقانونى» خود موضوع کار 
سیاسى و گاه فلسفه «تشکیل» سازمانها و گروهها و محافل سیاسى را تشکیل میداد. فقط 
زندانى  جمع ما که در پائیز 53 دستگیر و  مهمترین موارد «جرم» سیاسى  یادآور شوم که 
از کى گرفته  و جزوات را خوانده و  کتابها  کدام  شدیم، این بود که  شکنجه و محکوم  و 
و به کى داده ایم؟ خود اثبات همین روابط و «اقرار» به آنها و یا اقرار گرفتن بخاطر آنها، 

معنى اش «تشکیل گروه کمونیستى برانداز» بود. اتهام من در دادرسى ارتش همین بود.

براى یک تازه وارد به عرصه کار سیاسى، قدرت مقابله با فضاى مسلط فکرى اصال ساده نبود. با 
اینحال من موفق شدم حداقل در زمینه رمان و داستان، آثار نویسندگانى چون بالزاك و رومن روالن 

و استاندال و اشتن بک و جک لندن و چخوف و برشت و شولوخوف و فادایف را بخوانم. 

 بنابراین، براى من که وارد فعالیت سیاسى شده بودم، سواالت زیادى مطرح بود و مى بایست 
به بسیارى از کنجکاویهایم الاقل از نظر خودم پاسخ قانع کننده اى بدهم. منهم مثل کمونیسم 
ایران  که  «فهمیدم»  پذیرفتم.  و  فهمیدم  باالخره  را  مساله  صورت  ایران،  جامعه  دوران  آن 
«وابسته» به امپریالیسم است و اقتصاد آن «ملى» نیست، مصرفى است، شرکتها و «بازرگانان» 
میکنند.  رشد  جا  همه  کمپرادور  شرکتهاى  آنها،  جاى  به  و  میشوند  ورشکست  مدام  ملى 
«فهمیدم» غرب زدگى و مینى ژوپ و دایر شدن کلوبها و رستورانها، به عنوان یک عارضه 
منفى و جزئى الیتجزا از فرهنگ مصرف و فرهنگ غربى، راه تکامل تولید و رشد نیروهاى 
مولد مستقل «خودمان» را سد کرده است. مد و خوش لباسى و زیبا ظاهر شدن و حتى خود 
رفاه از دیگاه آن کمونیسم موجود، «انحراف» و چوخ بختیارى بود. اینها داده هاى کمونیسم 
آن دورانى بود که من وارد دانشگاه شده بودم. آن انتقاداتى را که اکنون از آل احمد و آل 
احمدیسم دارم، آنوقتها نداشتم. اتفاقا به دلیل گزندگى انتقادات آل احمد به وجوه مختلف 
آن موج «غرب زدگى»، در آثارش، بویژه «نفرین زمین» او در فضاى چپ آن دوران جاذبه 
زیادى هم داشت. اما، اگر حمل بر خودخواهى ام نشود، من از خود کتاب غرب زدگى او 
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و بویژه «خسى در میقات» اصال خوشم نیامد. دلیل اصلى آن تعلق خاطر صریح نویسنده آن 
کتابها به مذهب و مسجد و حج و تکفیر یادگیرى زبانهاى مهمى چون فرانسه و انگلیسى 
بود. او در کتاب غرب زدگى اش، با تحقیر، فرانسه را فنارسه و انگلیسى را انگریزى نامیده 
بود. از «آى با کاله، آى بى کاله» ساعدى خوشم آمد و «چوب بدستهاى ورزیل»، که فیلم 
«گاو»، بر اساس آن ساخته شد، براى من یک اثر منفى و مضر بود. بدبختى همان امپیریسم 
مزمن چپ که به آن اشاره کردم، همین بود. من بعدها فهمیدم که آل احمد از اعضاى حزب 
توده بوده است که آثار بعدى اش، بیانگر خط فاصل کشیدن او با «وابستگى» حزب توده به 
شوروى و «خیانت» آن حزب به فرهنگ و سنن مردم «مسلمان» ایران و نوعى بیان پشیمانى 
از گذشته توده اى خود او بوده است. اما این امپیریسم و القیدى به تئورى از یک نوع روایت 
از کمونیسم و محدودیتهاى تاریخى اى که با آن روبرو بود، سرچشمه میگرفت. نمیخواهم 
بقول معروف «وسط دعوا نرخ تعیین کنم»، اما واقعا به دلیل نفرتم از مذهب، به کالسهاى 
شریعتى در حسینیه ارشاد اصال سمپاتى نداشتم، علیرغم اینکه آنوقتها، و در آستانه تحوالت و 
دست بدست شدن قدرت سیاسى، آن موج «نوگرائى» اسالمى، آن ارائه ارتجاع اسالمى فقط 

با توجیه ضدرژیمى و «ضدغربى» بودن آن، در صف چپ با سمپاتى درآغوش گرفته شد.

«کمونیست» شدن من
 من حداقل از پائیز سال 48 خودم را کسى شناخه ام که اوال کمونیست است، و ثانیا تالش 
دارد که بطور متشکل و سازمانیافته آن کمونیسم خود را پیش ببرد. خیلیها، پائیز سال 48 
اى  زاویه  از  قضاوت  این  میبرند.  اسم  له»  «کومه  بنیانگذارى  و  تشکیل  مقطع  عنوان  به  را 
نادرست و غیر تاریخى است، اما از زاویه شناخت ریشه هاى کمونیسمى که کومه له تا قبل 
از کنگره دوم خود آنرا نمایندگى میکرد، یک فاکت واقعى است. این حقیقتى است که جمع 
ما، و از جمله من، در پائیز سال 48، بنیان یک محفل چپ و «شبه» سازمان «کمونیست» 
را گذاشتیم. من مطلقا قصد نشان دادن «فروتنى» را هم ندارم که این حقیقت را تاکید کنم 
که «پیوستگى» جمعى که از همان پائیز سال 48، دست در دست هم، طى تمام آن سالهاى 
برخى  گرفتن  فاصله  علیرغم  کشیدنها،  سختى  و  محرومیت  و  شکنجه  و  زندان  و  مشقت 
دیگر، روى حرفمان ایستادیم و یک محور قابل اعتماد و قابل اتکا از انسانهاى انقالبى را 
در دسترس مردم و محل اتکا کمونیسم نوین ایران به صحنه سیاست جامعه ایران آوردیم. 
جمع ما در مقطع انقالب 57، واقعا توانست مشخصات یک نوع دیگر از حضور کمونیستها 
را در مبارزات مردم و در عرصه اجتماعى معرفى کند. به جاى اینکه به عنوان گروه فشار 
طبقات دیگر عمل کند، از دوران بحران انقالبى براى بسیج و سازماندهى مردم در مقیاس 
تداوم  و  حفظ  را  اسالمى  ضدانقالب  با  تقابل  و  چپ  لنگر  و  سنگر  و  کرد  استفاده  وسیع 
بخشید. سازمان چریکهاى فدائى، به نظر من در دوران سفت کردن اختناق و سلطه ساواك 
و رژیم شکنجه، در آن دوران سخت و بیم و هراسهاى سالهاى 50، به مردم نشان داد که 
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راه شکستن سد اختناق و خفقان بدون قهرمانى در روزهاى سیاه ممکن نیست. چریکهاى 
فدائى، زن را در مقیاسى چشمگیر، به عرصه مبارزه انقالبى آورد و توانست با آن ایستادگیها 
و «نه» گفتن به ارتجاع سلطنت و ساواك و دادگاههاى نظامى، حتى به عنوان نماینده چپ و 
کمونیسم، خود را در معرض انتخاب جامعه قرار بدهد. چریکهاى فدائى، متاسفانه، نتوانستند 
و نخواستند، اتفاقا به دلیل «ملى» بودن کمونیسمشان، از آن نفوذ و قدرت جاذبه خود در 
براى تحکیم قدرت سیاسى خود، همان اهداف و آرمانهاى «چپ»، در برابر  اذهان مردم، 
ارتجاع اسالمى استفاده کنند. من افتخار میکنم که همراه با آن رفقاى پائیز سال 48، نمونه 
مشخص یک حزب سیاسى کمونیستى  و تداوم یک خط انقالبیگرى را براى انتخاب در 
دسترس جامعه ایران گذاشتم. اما بقول مارکس تمام فرق و تفاوت یک جریان پرولتاریائى 
و یک انقالب پرولترى از اهداف و آرمانهاى بورژوائى و رادیکالیسم خرده بورژوائى همان 
خصلت و ویژگى «انتقادى» آنست. انقالبى کمونیست و انقالبى طبقه کارگر، از دستاوردهاى 
خود غّره نمیشود و با پیشرویها و پیروزیهایش در تاللو جرقه هاى جشن قدرتگیرى اش، 
به سرمستى و خمارى و مناسبات تملق متقابل و تعریف از خودهاى سکتاریستى در نمى 
به نقد  قدمهاى نارساى گذشته اش را  بشیند و  و هر کمونیست دیگرى، باید  غلطتد. من 
بکشد و جوانب خام و توهمات باورها و اقدامات معوج گذشته خود را به باد انتقاد بگیرد. 
آن جمع محدود پائیز سال 48، میخواستیم کمونیست باشیم و کمونیسم را تقویت  من و 

میبینم.  اشکالها  خیلى  خود،  «کمونیسم»  آن  در  برمیگردم،  سالها  آن  به  که  االن  کنیم. 

کمونیسم «تجربه» و کمونیسم «بى قلم»
در بخشهاى قبلى نوشتم، که سالهاى ورودم به دانشگاه، از جمله سال شرکت در کالسهاى 
برجسته  سخنور  یک  بعالوه  آریانپور  دکتر  بود.  آریانپور  دکتر  شناسى  جامعه  درس  آزاد 
ایران  اصلى کمونیسم  خمیرمایه  دکتر آریانپور، جوهر و  هم بود. اگر بگویم «درس» هاى 
سر اساسى ترین مسائل «جامعه شناسى»  را تشکیل میداد، هیچ اغراق نکرده ام. بحث بر 
مارکسیستى و فهم «ماتریالیسم دیالکتیک» و تعریف از یک کمونیسم «ملى» بود. کمونیسمى 
که میخواست «دگم» نباشد و به شرایط تاریخى و فى الحال موجود جامعه ایران توجه و 
دقت کند. براى من واقعا سوال بود که معنى واقعى ماتریالیسم دیالکتیک  چیست؟ کالسهاى 
معما را به دست من و  آزاد دکتر آریانپور، و «اصول مقدماتى فلسفه» پولیتزر «کلید» حل 
و  دارد  «قانون»  تاریخ،  حرکت  اینکه  داد.  دانشگاه  دوره  آن  روشنفکرى  الیت  میکنم  فکر 
«مراحل»ى که عبور از آنها براى هر جامعه اى اجتناب ناپذیر و «جبر» تاریخ است. اینکه 
جامعه، تعیین کننده جایگاه و نقش فرد است و «توده» ها تاریخ را میسازند و نه «قهرمانان». 
اینکه شناخت وضعیت فعلى هر جامعه، در گرو شناخت «تاریخ» مراحل تکامل آن جامعه 
و  دارى  برده  و  اولیه  کمون  مختلف  مراحل  باید  که  ایران  جامعه  به  نگاه  سپس  و  است. 
از  بیرون  دخالت امپریالیسم در  حکم «جالب»: که  این  و  کند  طى  را  بورژوائى  و  فئودالى 
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مکانیسم تکامل تاریخى و سیر «طبیعى» جامعه ایران، این پروسه تکاملى را دچار دست انداز 
و توقف و کجراهه کرده است و نگذاشته است که بورژوازى ملى پروسه تکامل تاریخى 
جامعه ایران را به سرانجام منطقى خود برساند. آرمانهاى بورژوازى ملى و صنعتى تمام قد 
از سرتاپاى این نوع کمونیسم بیرون میزند. تبدیل شدن به عنصر و سازمانى در «خدمت» 
به این سیر اجتناب ناپذیر تاریخى، فلسفه اصلى کمونیسم آن دوران بود. سیرى جبرى که 
الاقل از انقالب مشروطیت به این طرف با سازش و تردید و تزلزل جبهه ملى و نهضت 
آزادى و حزب توده، میبایست به شیوه اى انقالبى و «پرولترى» طى شود. اکنون که به آن 
گذشته مینگرم، در این حقیقت شکى ندارم که آرمان و اهداف اجتماعى آن کمونیسم، چیزى 
و  چپ  طیفهاى  خمیر مایه کل  است. آرمانى که  جز آرمان بورژوازى صنعتى ایران نبوده 
رویدادهاى  میداد.  سال 57 تشکیل  آستانه تحوالت  موجود را تا  و میانه کمونیسم  راست 
برابر  در  انداختن  سپر  و  کمونیسم  آن  سترونى   ،60 تا   57 سالهاى  انقالبى  بحران  دوران 
«بورژوازى ملى» به قدرت رسیده را که در پوشش اسالم و خط «نه شرقى، نه غربى» چپ 
و کمونیسم موجود را به تفرقه و انشقاق و تجزیه فروبرد، به روشنى و البته در میان بهت 
و حیرت جامعه، نشان داد. چریک فدائى که در ذهنیت جامعه نماینده چپ جامعه بود، در 
برابر «تحقق» آرمانهاى اجتماعى اش دو شقه شد و اکثریت آن به حمایت از رژیم اسالمى 
در غلطید. در طیف خط سه، شروع جنگ ایران و عراق، خط «پیکار 110»،با رزمندگان» 
به  رنجبران  حزب  و  کمونیستها  اتحادیه  شد.  «متحد»  و  بستر  هم  «کار 59»  پرچم  زیر  در 
ترتسکیستهاى  و  چپ  لیبرالیسم  و  شدند  مشغول  صدر»  بنى  «دفتر  در  افتخارى  خدمات 
ایرانى از فرصتى که براى رشد اقتصاد ملى و فرصت عرض اندام بورژوازى صنعتى خودى 
فراهم شده بود، به مبارزه سیاسى و مقابله انقالبى با رژیم ضد انقالب اسالمى، به روحیه 

دائى جان ناپلئونى حلول «شبح استالین» و استالینیسم در مارکسیسم انقالبى بند کردند.   

کنم،  و یا خریدارى  کتابى موجود نیست که در کتابخانه ها بخوانم  در فضائى که  من،  و 
اسم  ولى  بودند  کتاب  جور  همه  که  ملى،  شوراى  مجلس  کتابخانه  مثل  جائى،  هم  اگر  و 
قابل  منبع  هر  از  شدم  ناچار  میرفت،  ساواك  به  مستقیم  کتاب  گیرنده  وام  مشخصات  و 
دسترس دنبال درك «ماتریالیسم دیالکتیک» بروم. آنوقتها، کتابفروشى اى در خیابان نادرى 
کتابهاى  که  «دنیا»،  کتابفروشى  اسم  به  داشت  وجود  تهران  زار  الله  راه  چهار  نزدیکى  و 
انگلیسى و یا فرانسوى چاپ انتشارات پروگرس را هم میفروخت. ساواك آن سالها زیاد 
براى کتابهاى به زبانهاى غیر فارسى، سخت نمیگرفت، شاید به این علت که ممکن است 

نام:  به  آوردم  گیر  کتابى  کتابفروشى  آن  در  رفتم  من  بهرحال،  باشد.  کم  آنها  خواننده 

   » The Fundamentals of Dialectical Materialism»

و آن را خریدم که خیلى هم ارزان بود، فکر کنم 15 ریال به پول آنوقت شد. من زبان انگلیسى ام 
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بد نبود، اما خواندن و درك مطالب «فلسفى» چندان هم برایم آسان نبود. آمدم یک دیکشنرى 
جلو دستم گذاشتم و روى هر کلمه اى که نمیفهمیدم معنى آنرا به فارسى نوشتم و تا آخر 
کتاب که حدود 200 صفحه بود! بهرحال همان را فهمیدم که بعضا از کالس هاى درس جامعه 
شناسى دکتر آریانپور گرفته بودم. که هر جامعه اى، مراحل خاص تاریخى خود را دارد و 
اصل بر تقدم ماده بر فکر و جامعه بر فرد است. و جالب اینکه «رویزیونیستهاى مدرنى» پیدا 

شده اند که میگویند میشود برخى مراحل تکامل تاریخى را «دور» زد و از آن عبور نکرد! 

و از آن وقت شروع کردیم به خواندن تاریخ جامعه ایران و تشخیص مراحل آن و نیز مطالعه 
قطع شده است و  بنا به دخالت امپریالیسم  جامعه ایران از مرحله اى که یا  عبور  «موانع» 
یا از مسیر منطقى تاریخى آن منحرف شده است. بعدا که نوع «خلقى» و «ساده» شده این 
نوع ماتریالیسم تاریخى را در آثار «مائو» خواندیم، متوجه شدیم که یک «درافزوده» مائو به 
مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخى این است که باید: «مارکسیسم لنینیسم» را با 
«اوضاع مشخص» هر کشور «خالقانه» تطبیق داد. به گفته صریح مائو، کار کمونیستها در 
چین این بود که مارکسیسم را «چینى» کنند. و همین ها و همین «کاربست» «خالقانه» همه 
چیز را به ما «آموخت»، جز مارکس و مارکسیسم و جز نقد مناسبات سرمایه دارى و بردگى 
مزدى که ایرانى و چینى و پاکستانى هندوچینى نبود و کتاب کاپیتال و ایدئولوژى آلمانى که 
دست بر قضا منبع اوریژینال همان ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخى بودند، اصال با روایت 
کمونیسم موجود و مائوئیسم در دسترس ما ربطى نداشتند. آن کمونیسم که در مقام «پیروز»، 
کشورهاى بزرگ و صنعتى خود را بنیان گذاشته بودند، به ما، در مرحله تدارك رسیدن به 
همان اهداف سیاسى و اقتصادى پیروز شده، آموخت که از «توده ها بیاموزیم»، به ما آموخت 
که تفکر و تعمق و احاطه به دانش و دستاوردهاى علم بشر، «بحرالعلوم روشنفکران حراف» 
است و به ما آموخت که «تضادهاى درون خلق» را «به شیوه صحیح» حل کنیم و اینکه «انتقاد 
و انتقاد از خود» به معنى وارد شدن به عمق روح و روان فردى انسانها و کنج علقه هاى 
شخصى و عاطفى افراد، از اصول و مبانى کمونیسم و سنگ بنا «علیه لیبرالیسم» است. به ما 
آموخت که باید براى مبارزه با انحرافات خرده بورژوائى رفت در کار تولیدى، و هر اندازه 
از نظر بدنى سخت تر «آموزنده تر»، کار کرد. روایت کمونیسمهاى «پیروز شده» نمیتوانست 
با تعبیر «معماران» آن پیروزیها، به عنوان بستر اصلى کمونیسم رایج نشود. این کمونیسم که 
صنعتى شدن و مستقل شدن از غرب را بهر قیمت، یا با «شنبه هاى کمونیستى» و تقدس هفت 
هزار سال کار یدى دهقانان چین، جشن میگرفت، دیدگان الیت سیاسى آن دوره فعالیت 
سیاسى و «کمونیستى» نسبت به جوهر اساسى انقالب سوسیالیستى یعنى رهائى انسان و 
گسستن زنجیر اسارت به کار مزدى را کم سو کرد. و این نوع مارکسیسم «ملى» شده، ایرانى 
و چینى و دهقانى و «توده اى» شده، خمیر مایه جمع ما را از همان سال 48 تشکیل میداد. 
کمونیسمى که در جلسات واقعا خرد کننده انتقاد و انتقاد از خودهاى «کنگره اول» کومه 
له، هر چیزى میشد نامید جز کمونیسم و جز دکترین علم رهائى شرایط پرولتاریا. و ما با 
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چنین کمونیسمى، رفتیم پاى تشکیل یک سازمان و محفل کمونیستى و رفتن به سمت کار 
یدى و حتى کار در کارخانه با دو هدف: مبارزه با رفاه طلبیهاى خرده بورژوائى و «شناخت» 
امپیریستى از طبقه کارگر و زحمتکشان به منظور «پیوند» با آنها. اما تناقضات واقعى بستر 
اصلى تر و به پیروزى رسیده آن کمونیسم ملى، بویژه در چین و کوبا و هندوچین، ما را به 
یک سازمان ذهنى و زندگى در توهمات برباد رفته سوق داد. چین پس از پیروزى مائوئیسم، 
دیگر مساله دهقانى و مساله زمین و دنیاى نیمه مستعمره نیمه فئودالى را به پایان قطعى خود 
رسانده بود. ویتنام پس از پیروزى در جنگ ضد اشغالگرى چند سال بعد از تشکیل سازمان 
ما، به عنوان یک کشور که هیچ نشانى از سوسیالیسم و رفاه و مرکز اندیشه هاى انقالبى و 
کمونیستى نداشت، «مستقل» شد و کوبا پس از پیروزى دکترین کانون چریکى، فقط توانست 
به برخى از دستاوردهاى برخى از کشورهاى اروپائى، مثل طب مجانى دست یابد. اوضاع 
و حرکت روندهاى اجتماعى در سطح بین المللى و نیز متاثر از آن در سطح داخلى، زمین 
و مبارزه دهقانى براى حل مساله زمین را به نقطه پایان خود رسانده بود و جهان آخرین 
بقایاى تولید نیمه فئودالى و شبه فئودالى را از دستور جدالها و سیر حرکت خود خارج کرده 
بود. ما، اما، بى توجه به این میزان تحوالت سیاسى و اقتصادى و اجتماعى در سطح ماکرو، 
و در ابعاد بین المللى و داخلى آن، مترصد تشکیل سازمانى بودیم که هنوز به مائوئیسم قبل 
از سال 1949، باور داشت. این تناقض درونى ما نه در جدلهاى تند بین مدافعان خطوط 
و تبیین هاى مختلف، که اساسا به ضرب تحوالت انقالبى دوران 57 و عروج مارکسیسم 
انقالبى اى بود که از بستر اروپائى خود، و از کالس کاپیتال و مرور ایدئولوژى آلمانى در 
لندن، به پیشواز عرض اندام طبقه کارگر صنعتى ایران در آن تحوالت دوران بحران انقالبى 
آمده بود. درست است که بحث کوتاه و نارسائى از طرف حسین مرادبیگى( حمه سور) 
در کنگره اول کومه له در مورد حاکمیت و تسلط مناسبات سرمایه دارى در برابر تحلیل 
فواد و بقیه شرکت کنندگان در کنگره، جامعه نیمه فئودال نیمه مستعمره، و مرحله انقالب 
«ملى دموکراتیک» ارائه شد. اما، آن تحلیل نارسا و غیر عمیق در برابر اینکه چنان تحلیلى 
با  و  بسرعت  بود،  شخصى»  «زندگى  در  بورژوائى  خرده  انحرافات  کننده  تئوریزه  و  مبین 
دستپاچگى عقب نشست. عبداله مهتدى در آن جلسات تحلیلى نیمه پوشیده شبیه به تحلیل 
رزمندگان و پیکار در مورد «سرمایه دارى وابسته» را نمایندگى میکرد. من بعدا در مورد سیر 
تحوالت فکرى کومه له و جابجائى مکان اجتماعى و سیاسى افراد و شخصیتهاى رهبرى 
آن و تغییراتى که در سیاست ها و حتى نطرات فردى آنان راجع به مساله ملى، کمونیسم 
حزب کمونیست و جایگاه و نقش کومه له و ناسیونالیسم بوجود آمد، تعبیر و روایت  و 
و  سیاسى  فعالیت  بستر  و  مکان  تعویض  و  تحوالت  و  تغییر  این  نوشت.  خواهم  را  خود 
«تجدید نظر» در نگرش ها، و نیز انشقاقات و انشعابات مکرر در صفوف کومه له و حزب 
کمونیست ایران، البته بدون توجه به افت و خیز در مبارزه سیاسى و نظامى در کردستان و 
سیر پیشرفت و پسرفت جمهورى اسالمى و نیز تحوالت جهانى تر، مثل جنگ خلیج در 
سال 1991 و «آوارگى» متعاقب مردم کردستان عراق و حاکمیت بعدى احزاب ناسیونالیست 
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کرد  و نیز بویژه جنگ و اشغال نظامى عراق پس از سال 2003، قابل توضیح نیستند. 

 برگردم به ذکر چند نمونه تناقض درونى آن نوع کمونیسم:

در پائیز سال 57 که جلسات کنگره اول کومه له به مدت نزدیک به یک ماه! در دو شهر 
سنندج و نقده برگزار شد، روزى که بحث «تردید» ها در اتخاذ زندگى حرفه اى زحمتکشى 
در جریان بود و انتقاد و انتقاد از خود در این رابطه، «نوبت» به محمد حسین کریمى رسیده 
بود. طفلک از زندگى مهندسى کشاورزى دست کشیده بود و در روستاهاى اطراف سردشت 
و ربط، به کار بنائى روى آورده بود. او هم با تناقض با منطق زندگى برخورده بود و به عنوان 
یک بنا، مردم به او حق میدادند که خانه اى بهتر براى خود بسازد. اما او در انتقاد از خود 
گفت «احساس» میکرد که زندگى اش دارد از زندگى زحمتکشان فاصله میگیرد. علتش را 
طفلک خودش اینطور توضیح میداد که کار بنائى به نسبت کارهاى دیگر «زحمتکشان» هنوز 
آن سختى و عرق ریختنها را نداشت و به همین دلیل تصمیم میگیرد که با یکى از دوستان 
زحمتکش اش، با کار «گیاه دورى»( چیدن و درو علف با داس بلند مشهور به کرنتو که 
واقعا هم سخت است) خود را و مبارزه با روحیه «رفاه طلبى» را امتحان کند. میگفت پس از 
9 روز کار، تاب نیاوردم و مریض شدم. و ما به جاى اینکه بگوئیم کمونیسم زجر و شکنجه 
کشیدن و خود آزارى نیست، «ریشه» هاى آن انحراف را نه فقط در محمد حسین که در 
تک تک اعضاى شرکت کننده در یک نشست که اسمش «کنگره» بود، حالجى کردیم. و 
همه ما از جمله فواد به تحلیل علت این انحراف «روشنفکرانه» پرداختیم. فواد گفت که با 
پیشرفت تکنیک و تقسیم کار، سنگینى کار بدنى کمتر میشود و بنابراین اگر کسى بخواهد با 
انحرافات روشنفکرانه و گرایشات غیر زحمتکشى جدا مبارزه کند، باید به عرصه هائى که 
تقسیم کار در آن پیشرفته نیست و تکنیک جدید به آن وارد نشده است، اساسا کار کشاورزى 
و در دهات، روى آورد. شاید تعجب کنید که اثبات لیاقت عضویت براى خیلى از اعضاى 
شرکت کننده در آن کنگره زیر عالمت سوال بزرگى بود. خود محمد حسین، تازه داشت از 
«قرنطینه» بخاطر پاسیفیسم در دوره زندانى بودن ما و نیز همان تزلزالت در اتخاذ زندگى 
زحمتکشى در مى آمد. و این بحثها و انتقاد و انتقاد از خودها در حالى در جریان بود، که در 
بیرون آن جلسات، مردم در مقیاسى وسیع به میدان بزیر کشیدن رژیم شاه وارد شده بودند 
و جریانات اسالمى به دقت مشغول تدارك قاپ زدن قدرت از طریق توطئه با ساواك و 
ارتش و کشورهاى امپریالیستى بودند. صدیق کمانگر که در فاصله زندانى بودن ما به زندگى 
«کارمندى» مشغول بود، هنوز عضویتش در «سازمان» در تعلیق مانده بود. آن نوع کمونیسم 
بطور مشخص در جلسات آن کنگره به بن بست رسیده بود و سازمان به معنى واقعى کلمه 
در آستانه فروپاشى بود. اما تحوالت جامعه، به داد ما رسید و کومه له، این بار بدون اینکه 
حتى یک بار هم به آن مباحثات جالب رجوع کند، و حتى علیرغم آنها، به اتکا کسانى که 
ظاهرا عضو رسمى هم نبودند، به آن کومه له اى تبدیل شد که همه میدانیم. صدیق کمانگر، 
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به یکى از برجسته ترین چهره هاى سیاسى دوران ادامه انقالب در کردستان تبدیل شد و 
جمع کسانى هم در مریوان، عطا رستمى، رئوف کهنه پوشى و مجید حسینى و نسان و اسد 
نودینیان و عبداله دارابى و حسین پیرخضرى( که تنها کسى بود که به تازگى عضو شده بود) 
و بقیه آنوقتها از اعضا کومه له نبودند، با اقدام جسورانه خلع سالح اولین مقر سپاه پاسداران 
در شهر مریوان، بانى آن تحرکات تکان دهنده اى شدند که به کوچ مردم مریوان و راهپیمائى 
مردم منجر شد. و متاسفانه همان روحیه مبارزه با رفاه طلبى و گرایش خود آزارى، به نظر 
من، یک دلیل اصلى ماجراجوئى محمدحسین کریمى در حمله با دست خالى به شهربانى 
شهر سقز در 26 بهمن 57 و جان باختن او بود.  مهمترین خصوصیت کومه له همین بود 
که به آن کمونیسم شبه مذهبى و مصوبات تنها کنگره خود وفادار نماند و هیچگاه به آنها 
رجوع نکرد و در مقابل با شجاعت به عنوان جمعى از مبارزین سیاسى، به نیازهاى زمان 
خود پاسخ مثبت داد. تعجب آور نیست که رجوع به کومه له قبل از کنگره دوم و شروع 
پروسه پیوستن به حزب کمونیست ایران، سند هویتى کسانى شده است که رسما قصد دارند 

از کومه له و پیشینه تاریخى آن، یک تصویر خالص کردى و غیرکمونیست ارائه بدهند. 

مارکسیسم  تنها  نه  با  را  کمونیسم  نوع  آن  تناقض  تر  مشخص  قدرى  بگذارید 
و  کارگران  همان  جمله  از  انسانها،  آرزوهاى  و  جامعه  زندگى  منطق  با  که 

بدهم:  نشان  بیاموزیم،  آنان  از  آنها  میان  به  رفتن  با  بود  قرار  ما  که  زحمتکشانى 

سنندج  جاده  مسیر  در  واقع  دهات  از  یکى  به  خود  «آموزش»  منظور  به  سال 49  تابستان 
کرمانشاه رفتم. مردم روستا میدانستند که من در دانشگاه درس میخوانم. فصل درو و خرمن 
را  تشکیالتى  جلسه  به  «گزارش»  موارد  داشتم  کار  هنگام  خود،  ذهن  در  من  و  بود  کوبى 
تکمیل میکردم. که عارم نیاید، از سختى کار نترسم و با دهقانان «جوش» بخورم. دهقانى که 
پیش او کار میکردم، اما، داشت در عالم خود به دنیاى واقعى زندگى من فکر میکرد. به من 
گفت «آغه ایرج، شما واقعا چه انسان دوست داشتنى هستى». براى یک لحظه احساسى از 
غرور بر سرتاپایم حاکم شد، در ذهنم گفتم همین جمله را دقیقا در گزارش تشکیالتى ام، 
وارد میکنم. اما لحظاتى بعد، همان دهقان به من گفت «آغه ایرج میام شهر و اگر هم حمالى 
بدهند، کارى میکنم که پا بگذارند  کرده باشم، نمیگذارم پسرانم این شغل نکبت را ادامه 
جا پاى تو». و همان وقتها بین اهالى ده «چو» افتاده بود که «آغه ایرج» براى «گرفتن زن» 
به ده آمده است و چه خوشحال بود همان دهقان میزبان من، و همسرش که در خیال خود 
فکر میکردند دارم مقدمات تدارك ازدواج با دخترشان را طى میکنم. من این «شایعات» را 
نشانه پیشروى «پیوند» با توده ها میدیدم و توده ها هم در آن راهى براى فرستادن دخترى از 
روستا به خانه بخت یک شهرى و داراى مقام باالى آینده دولتى! من البته در یک خودفریبى 
تناقض را به روى خود نیاوردم! اما تناقض آن کمونیسم دنباله رو ذهنیت توده ها و  این 
شناخت غیر علمى جامعه ادامه داشت. ما همانطور که گفتم در مباحثات کنگره اول کومه 
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است  نکرده  حل  را  زمین  مساله  ارضى»  «اصالحات  اوال  که  داریم  تاکید  نکته  این  بر  له، 
نداده  «تکامل»  تنها  نه  را  مولده»  «نیروهاى  ارضى  اصالحات  است،  تر  جالب  این  ثانیا،  و 
است، بلکه به عقب هم برده است! همان سالى که من مشغول آموزش از مکتب توده ها از 
طریق کار بدنى بودم، دهات و روستاها داشتند تقریبا خالى از سکنه میشدند. محل و ممر 
معیشت مردم به شهر ها و شرکتهاى بزرگ جاده سازى و خانه سازى منتقل میشد. دولت 
«گندم» وارد میکرد و تولید کشاورزى و گرفتن زمین، مساله اى نبود که حول آن جدالهاى 
از  شهرها  «محاصره  و  دهقانى»  «جنگ  و  اجتماعى  جدالهاى  دورنماى  بیافتد.  راه  بزرگ 
طریق دهات» فقط در عوالم درونى ذهنیت سازمان ما فعال بود. جامعه ایران سرمایه دارى 
شده بود و جدال، جدال بین دو طبقه و تقابل گرایشات ناسیونالیستى و سوسیالیستى بود. 
به تولید «داخلى» و  بحث عقب بردن وسائل تولید، و نقش منفى اصالحات ارضى دقیقا 

داشت.  توجه  صنعتى  بورژوازى  پیشداوریهاى  و  ناسیونالیستى  موجود  گرایش  همان 

اما تناقض آن کمونیسم با منطق زندگى ادامه داشت. تابستان سال 52 که در تهران دوره یک 
ماهه آموزش نظامى در پادگان فرح آباد را میگذراندم، قبل از اینکه براى بار دوم دستگیر 
شوم، روزى همراه کسى که االن زندگى خودش را دارد، براى کار بدنى رفتیم «میدان غار» 
تهران و در آنجا منتظر ماندیم که به عنوان کارگر آن روز ما را جائى به کار بگیرند. پس از 
لحظاتى، یک بابائى آمد و گفت کار میکنید؟ گفتیم بله! خوب بیائید سوار شوید. من و آن 
دوست و یک نفر دیگر که واقعا کارگر فصلى بود و اهل روستاهاى اطراف مشهد، سوار 
ورامین  جاده  جائى در  تابستان ما را برد  ماشین کمپرسى شدیم و راننده در آن روز گرم 
وسط بیابان، در کنار تپه اى از «پهن» ما را پیاده کرد و سه بیل دست ما داد و گفت بار کنید! 
و خودش رفت زیر سایه یک درخت دراز کشید. تق ما دو نفر در لحظات اول درآمد، هم 
واقعا پرت کردن پهن با آن ارتفاع ماشین کمپرسى با آن بوى متعفن سخت بود و هم پس 
از چند بار بیل زدن، کف دست هر دوتاى ما تاول زد. گفتیم بروى خود نیاریم و با دست 
خونین و با زجر کار «آموزش» را ادامه دادیم. راننده که دید پس از مدت معینى که او انتظار 
داشت ماشین پر شده باشد، هنوز خیلى مانده است، آمد کنترلى بکند. و همانجا دید که ما 
در مقایسه با کارگر اصلى، اینکاره نیستیم. و با کنجکاوى قیافه ما را برانداز کرد و فهمید که 
دستمان هم خونى شده. گفت شما کارگر نیستید، چکاره اید؟ گفتیم واله راستش محصل 
کالس 11 هستیم و اهل سنندج هستیم و براى خرج زندگى و درسمان آمدیم تهران کار 
کنیم. گفت آن سنندج خراب شده براى شما کار نداشت؟  بهر حال توضیح ما به نظر او را 
قانع کرده بود که محصل کالس یازده هستیم. به کارگر اصلى هم گفت زود باش جور اینها 
را هم بکش، همین یک ماشین براى شما کافى است، میروم کارگر واقعى میارم. ما را سوار 
ماشین کرد و یکراست برد داخل یک بنگاه و خطاب به کسانى که آنجا بودند یک نطق غرا 
در انتقاد به وضع موجود کرد. دستهاى ما را گرفت و رو به حضار گفت اینا کالس یازده 
هاى این مملکت خراب شده اند. برایمان انگور شستند و آوردند و خوردیم و نصیحتمان 
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کردند که بابا جان بروید کار ساده ترى بکنید که اگر مزدش هم کم باشد الاقل پدرتان را در 
نیاورد! ما در ذهن خود و به دور از تناقض آن نوع کمونیسم با منطق زندگى، در رویاروئى 
با «ریشه دار» بودن گرایش مرفه طلبى خرده بورژوائى و روحیه «غیر زحمتکشى» دیدیم که 
مصافهاى سختى پیش روى ماست! و من به فاصله چند روزى خودم، این بار تنهائى، راه 
افتادم در مسیر جاده تهران شهر رى که در جائى که کار «سخت» دارد چند روزى دیگر خود 
را امتحان کنم. و باالخره به یک سنگ برى رسیدم که حاجى و پسرش در دفتر را مالقات 
و گفتم براى کار آمده ام. اتفاقا کارگر میخواستند، آنهم کارگر مشهور به «وسط کار». یعنى 
کسى که مدام فرغونى دستش است که یا تکه هاى سنگ مرمر آماده را به جائى دیگر حمل 
میکند و یا تکه هاى بریده و کوچک تر را در جائى دیگر تلنبار میکند. و واقعا هم کار فوق 
العاده سختى بود، یک لحظه، به جز یک فاصله ده دقیقه اى در تمام طول روز و فاصله نیم 
ساعتى ناهار، امان نداشتم. آنجا هم کارگر دیگرى به همان وسط کارى مشغول بود به اسم 
شکراله و اتفاقا از اهالى روستاهاى منطقه لیالخ سنندج. برنامه او این بود که ظرف شش 
ماه تا میتواند کار کند که پولى براى پیش قسط یک تراکتور تهیه کند. او با توافق و اعتمادى 
که صاحب کار به او داشت، اغلب شب کارى هم میکرد. شکراله براى ناهار به من میگفت 
مواظب باش ولخرجى نکنى ها! با هم میرویم یک قهوه خانه و دو تائى یک دیزى میخریم. 
و من آن چند روز را، فکر کنم مجموعا 9 و نیم روز شد چون در وسط روز دهم دیدم که 
«بریده ام»! به آن قهوه خانه معروف رفتم و جاى شما خالى چه آبگوشتى! قبل از رفتن به 
قهوه خانه در نانوائى روبروى سنگ برى دو نان بربرى میخریدیم و بعد که دیزى را خریدیم، 
شاگر قهوه چى که انگار نوع مشترى هایش را مى شناخت با یک کترى بین مشتریها میگشت 
و داد میزد: «آب داغ»! همان روز اول فلسفه یک دیزى براى دو نفر را فهمیدم. که به کمک 
آب داغ دو نفر بتوانند از یک دیزى تلیت بخورند. و بقول معروف اگر هم شیرجه میرفتى 
توى دیزى غیر از چند تا نخود و لوبیا، گوشتى را نمى دیدى! و همان روزها متوجه شدم از 
آن نوع قهوه خانه ها و آبگوشت دیزى ها، چند تائى در سرتاسر مسیر جاده تهران به شهر 
رى وجود داشتند. دلیل اصلى آن هم این بود که اکثر کارگران سنگ بریها و موزائیک سازیها 
و بعضا آجر پزیها در آن مسیر قرار داشتند که بیشتر مشتریان آن( غیر از اوسا کارها) کارگران 
فصلى و یا موقتى بودند که نه بیمه اى شاملشان میشد و نه در محل کارشان از کانتین و 
غذاخورى خبرى بود. نمونه هاى مجسم کار ارزان و در فقدان ابتدائى ترین امکانات ایمنى. 
کارگرانى که آبگوشت دیزى دو نفره با کمک آب داغ کترى مجانى، در پائین نگاه داشتن 
«هزینه» نیروى کارشان نقش مهمى داشت. بهر حال، چند ساعتى از کار آموزشم گذشته بود 
که دیدم یکى از اوسا کارها از پشت دستگاه صاف کارى سنگ مرمر با اشاره به من گفت 
بیا اینجا! منهم رفتم، از من پرسید: «آب سنگ برى را خوردى؟» گفتم منظورت چیه؟ گفت 
ِخنِگ خدا من بیست سال است تو این کارم، کار دیگرى بلد نیستم، تو جوونى َخره چرا 
اومدى اینجا؟ برو کارخانه ایران ناسیونال که هم شغل راحت ترى دارى و هم آینده اش 

خوبه، میتونى شبهام برى مدرسه و درس بخوانى، اینجا دو سال کار کنى ریقت درمیاد. 
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و من البته یافتن آن نوع کار را یکى دو سال قبل از آن در جریان «پیوند» با کارگران فصلى 
اى که از روستاهاى کردستان به تهران مى آمدند، یاد گرفتم. در آن ایام تعدادى از آن نوع 
کارگران از روستاهاى اطراف کامیاران براى کار در راه آهن( براى خالى کردن بار، که اساسا 
گونیهاى سنگین گندم بود) و یا کار در شرکتهاى ساختمانى به تهران آمده بودند. من گاهى 
میرفتم و شب را هم پیششان میماندم. اطاقى در یکى از کوچه هاى میدان غار را اجاره کرده 
بودند و صاحبخانه که زن و مرد کهنسالى بودند، و هر دو از یک چشم نابینا و آن چشم 
دیگر تار و کم سو، هرشب ساعت هفت شب مى آمدند و سرشمارى میکردند و کارى هم 
به این نداشتند که آدمهاى حاضر، مثل من میهمان بودند یا نه، همان شب از هرکدام 5 ریال 
بابت کرایه میگرفت و میرفت تا شب بعد. راس ساعت 9 شب هم کلید برق کنتور خانه 
را خاموش میکرد که برق زیاد مصرف نشود. اگر اشتباه نکنم در آن اطاق تاریک همکف 
سوپ  کردن  درست  هم  کارگران  آن  همیشگى  خوراك  میکردند.  زندگى  نفر   14 حیاط، 
گوجه فرنگى بود با گوجه هاى خشک شده اى که از دهات با خود آورده بودند و تلیت 
با  کند، رفت  معروف. روزى یکى از آنها که باصطالح میخواست ولخرجى  با نان بربرى 
یک لقمه نان سنگک و وسط آن قطعات «روده» کباب شده برگشت و حین گاز زدن به آن 
و آویزان شدن آب از دور و بر لبانش به من گفت آغه ایرج اینها نمیفهمند از این غذاى 
خوشمزه بخورند، نمیدانند مثل روح آدمیزاد است! از آب لوله کشى هم خبرى نبود و هر 
شب بعد از کار یکى دو نفر مسئول بودند که براى چاى و سوپ گوجه فرنگى، بروند از 
شیر عمومى سرکوچه آب بیارند. و من آنوقت هنگام کار در سنگ برى حتى نمیتوانستم 
حداقل از آن کارگرها و زحمتکشها و نصایحشان «بیاموزم». امپیریسم را با امپیریسم نمیشود 
رد و نفى کرد. تجارب و تحوالت بیشترى الزم بود تا بحران واقعى آن نوع کمونیسم خام، 
سترونى خود را نشان بدهد. دوران بحران انقالبى سالهاى 57 تا 60، در عین پرتاب کردن 
تناقضات آن نوع کمونیسم به سطح جامعه، کارگر «مرفه» صنعتى را به میدان آورد و دهقان 
حاشیه  به  دهات را  طریق  از  شهرها  محاصره  راه  و  مائو  تئورى  و  را  «زحمتکش»  و  فقیر 
بخش محافظه کار و اقشار در حال زوال راند.  از تک و توك «دهقانان» بسیار زحمتکش 
و «زمخت» ى که به محافل ما «جذب» شده بودند، در جریانات بعد از تحوالت سال 57 
هیچ خبرى نبود. به دو نمونه یکى «کارگر» در حوزه سنندج ما و دیگرى یک دهقان واقعا 
کارکن و و یوغور و دست پینه بسته در حوزه رفقاى عزیز و جان باخته ایوب نبوى و حسین 
پیرخضرى اشاره میکنم. کارگر حوزه ما با شروع تحرکات توده اى مردم در الك خودش 
فرو رفت و فکر میکرد هنوز ارزش مصرف دورانى که ما «روشنفکران» باید در ساختن خانه 
و خریدن وسائل زندگى و بردن او و همسرش نزد دکتر، او را کمک کنیم تمام نشده است. 
نمانده  باقى  کاریها  خرده  آن  براى  فرصتى  عمال  و  بودیم  شده  بزرگى  کارهاى  مشغول  ما 
بود. کارگر محفل ما در همان نقطه ماند که ماند! و رفیق مشترك زحمتکش ایوب و حسین 
نیز، پس از تعرض و پیشروى نیروهاى جمهورى اسالمى به دهات آنها در منطقه دیواندره، 
روزى راحت و آسوده آمد خود را تسلیم نیروهاى جمهورى اسالمى کرد. در همان محفل، 
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داراى  زمخت،  و  فقیر  دهقان  با  مقایسه  در  بود  معروف  «صوفى»  نام  به  که  مرفهى  دهقان 
روحیات خرده بورژوائى و غیر زحمتکشى ارزیابى شد. این دومى، همان محافظه کار قبلى، 

به صفوف پیشمرگان کومه له پیوست و رژیم اسالمى پس از دستگیرى او را اعدام کرد.

سنت «پچ پچ» و توطئه گرى محفلى و «تحریم» قلم
یعنى کمونیسم «بى قلم»  یک نقطه گرهى، یک «خمیر مایه» کمونیسم ما،  و اینجا باید به 
اشاره کنم. آیا خود این سوال که سازمانى ادعا میکرد از سال 1348(1969) شروع به فعالیت 
مبهمى  اشارات  نیست؟  گویا  بود،  چه  آن  دیدگاه  و  «مواضع»  نمیداند  کسى  و  است  کرده 
شده است که گویا جزوه اى به نام «چرا پراکنده ایم و چگونه متحد شویم»؟ وجود داشته 
است. سوال این است اگر این تنها نوشته، و یا یکى از تنها نوشته هاى «گم و گور شده»، 
سند هویتى و یا دستکم سرنخ هائى از «بینش» آن سازمان بوده است، چرا یک «کپى» از آن 
نزد کسى باقى نمانده است؟ «اختناق»؟ این دلیل نیست، چرا که بسیارى از جزوات دست 
از  جزنى»  «بیژن  ماندند.  محفوظ  دستگیریها،  و  سرکوبها  علیرغم  مارکسیستى،  آثار  نویس 
درون زندان و با جاسازى نوشته ها در الى درز لباس «کتاب تاریخ سى ساله» را به بیرون 
بود.  خلق  فدائى  چریکهاى  سازمان  از  جناحى  مانیفست  دستکم  که  کتابى  فرستاد.  زندان 
کتابهاى جناب دکتر شریعتى، و «تفسیر قرآن» طالقانى خط راهنماى سازمان مجاهدین خلق 

بودند. «قرار داد اجتماعى» روسو، هنوز هم مبناى «دمکراسى» و منبع «فکرى» آن است. 

که  دارد  گرایشات  و  طبقات  دیگر  همه  بر  را  برترى  این  کمونیستى  جنبش  و  کمونیسم 
بیشترین و عمیق ترین آثار کتبى و کتابها را دارد. جهان بورژوازى نمیداند چکار کند که از 
زیر فشار مانیفست و کاپیتال و ایدئولوژى آلمانى و نقد تزهاى فوئر باخ، خود را خالص 
کند، جز اینکه هر از گاه یکبار آنها را به عنوان یکى از میراثهاى جاوادنه تفکر بشر، «در 
حافظه تاریخى» «بایگانى» کند. منصور حکمت با نوشته هاى « اسطوره بورژوازى مترقى» 
و «سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى» کل الیه نخبگان سیاسى جامعه ایران را در برهه 
دوره بحران انقالبى سال هاى 57 به بعد، با خود همراه کرد. آثار نوشته شده حزب بلشویک 
یک کتابخانه کامل را پر میکنند. کومه له و اعضاء تشکیل دهنده اولیه آن و بعدها حتى زمانى 
که در راس یک حرکت وسیع سیاسى و نظامى قرار گرفتند، «نویسنده» ندارد. اما تا دلت 
بخواهد پر است از «پچ پچ» هاى محفلى در «انتقاد از خود» و یا انتقاد پشت سر از دیگر 
محافل «رقیب». اولین و اساطیرى ترین «کنگره» این سازمان، تمرین «انقالب فرهنگى» براى 
گزارى  حیثیت کردن شخصیتهاى خود است، تحقیر «نوشته» و «تحلیل نو» و «بدعت  بى 
در  شدن  حل  و  روشنفکرى»  زندگى  از  کشیدن  «دست  قرار  صدور  محل  و  روشنفکرانه» 
زندگى زحمتکشان «روستا» و «دهقان» است. و اصال عجیب نیست که تمامى بقایاى کومه 
له دست کشیده از «کمونیسم»، آن کنگره اول را به عرش اعالء برده اند. انگار هر اندازه کومه 
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له را بى «سند» تر، بى نوشته تر و»بى حرف»  و بى سوادتر تر معرفى کنند، «اسرار آمیزتر» 
و جاذبه جادوئى آن براى زحمتکشان بى سواد بیشتر است. هیچکس نوشته، آثار، کتاب، تز، 
رساله مکتوب شده به «قلم» اعضاء کلیدى آن تشکیالت را در طول آن سالها ندیده است، 
همه «نقل شفاهى» از «تجربه عملى»، «کار بدنى» در روستا و موزائیک سازى و سنگبرى 
و یا بنائى و درو علف و یونجه در دهات دورافتاده اند و «خدمت به خلق» و «صداقت با 
بى کتابت» مشخصه هاى بازشناسى کومه له  شفاهى کارى و «سنت محفل  مردم»اند. این 
اند. مرزبندى سیاسى از طریق «شایعه» و تحریک عقب مانده ترین پیشداوریهاى «توده اى» 
علیه محافل مخالف و یا «ناهمراهان». این ناسیاسى گرى و روش عقب مانده دهقانى در 
مرز بندى سیاسى را ما با تلخى تمام در مورد «محفل شیرین بهاره» در مریوان، که اتقاقا 
صفوف آنها از انسانهاى جسور و انقالبى، مثل عطا رستمى و رئوف کهنه پوشى تشکیل 
میشد بروشنى تجربه کردیم. مرزبندیهائى که تا سالها بعد توسط عناصر «لومپن» تر «اتحادیه 
دهقانان» و تصادفا ترسو ترین ها در میدان نبردها، ادامه یافت و چون میراثى از «کومه له 
عمل» و «کومه له زحمتکشان»، و «کومه له خلق کرد»، حتى پس از تشکیل حزب کمونیست 
ایران در «صفوف پیشمرگ فداکار» جارى ماند. به یک معنى و در این بى مباالتى نسبت به 
قلم و «فکر» و «نوشته»، کومه له، نه رهبر که رهرو توده ها و در «صداقت» کذائى «دنباله رو» 
عقب مانده ترین و مذهبى ترین و منفعت طلب ترین ذهنیت توده ها بود. توده هائى که در 
شرایط مادى داده اى زندگى میکردند و «افکار» آنها نمیتوانست از آن محدوده «محلى» و آن 
«قطعه زمین» در روستا و همه سنت هاى تاریخى مالکیت بر تکه زمین در آن «سرزمین» فراتر 
رود. فکر و اندیشه و کتاب و قلم، تنها سالح نیروئى پیشرو است که میخواهد با آنها افکار 
توده ها را «تغییر» بدهد و آنها را با آن افکار «رهبرى» کند، تا مردم چنان بیاندیشند و عمل 
کنند که رهبران سیاسى شان نوشته اند و فرموله کرده اند و در اختیار جامعه گذاشته اند، نه 
برعکس. یکى از مهمترین نقطه جاذبه منصور حکمت در صفوف نیروهاى کومه له، عالوه بر 
«انقالبى» بودن او و کاریسماى شخصیت جذاب و دوست داشتنى اش، «قلم» او بود و نوشته 
هایش. االن اوضاع کمى «فرق» کرده است و بنا به مصلحتهائى، تاریخ و پیشینه ها الك گرفته 
شده اند. اما در عالم واقع این آثار و «نقد» مکتوب منصور حکمت بود که تشکیل «کنگره 
دوم» کومه له را ممکن ساخت. این «ادبیات» و این قلم بود که ماتریال «شهرى» تشکیالت و 
واحدهاى رزمى کومه له را سر خط تر، با روحیه تر و آماده تر ساخت و به آن دنباله روى 
از ذهنیت دهقانى و «کیش اسلحه» و سنت ناسیونالیسم در پیشمرگایه تى و مبارزه مسلحانه 
تا مرگ، سالیان سال ضربات کارى وارد ساخته بود. این «ترس» از قلم، و همان «صداقت» 
در «خدمت به خلق» طعمه قابل هضم ترى از کومه له را بویژه در «نقطه عطفهاى» سیاسى 
ساخت. اکنون دیگر کار بجائى رسیده است که خرده بقایاى کومه له از اینکه با طرفداران 
«قلم و کتاب و نوشته» و «روشنفکران» نرفتند، افتخار میکنند. و کم کم دارند در همه محافل 
پراکنده «قدیم کومه له اى» ها این «انتقاد» را از منصور حکمت چکش کارى میکنند، که 
او «اشتباه» کرد که پس از غش کردن کومه له بسوى احزاب ناسیونالیسم کرد نزدیک شده 
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به قدرت در سلیمانیه، از حزب کمونیست ایران و کومه له «جدا» شد و «رفت» تا حزب 
دیگرى، حزب کمونیست کارگرى را بنیان بگذارد. روى دیگر این بازگشت به خویش، البته 
به ناسیونالیسم در قدرت و زندگى اردوگاهى در پناه «مقررى»  این است که تسلیم کامل 
هاى ناپایدار احزاب و مام جالل و کاك مسعود بارزانى را  و از چشم افتادن یک کومه له 
کمونیست و رادیکال را بر خود «حالل» کنند. تحریم «قلم» سرانجام کومه له «صادق»، «توده 
اى» و «خلق کردى»، را به همان سرانجام «محافل» غیر سیاسى راند. سنتى که ما در ما به ازاء 
سراسرى محافل «اکونومیست کارگرى» بروشنى میبینیم که چگونه به هواداران «عصبانى» 
ماده 41 قانون کار رژیم اسالمى  تبدیل شده و چگونه به جایگاه «انتقادى» و «خیرخواهانه 

میکنند. «افتخار»  اسالمى  رژیم  کار»  اسالمى  «شوراهاى  با  رابطه  در  خود  کارگران» 

مشهور  حسین(  و  ایوب  عزیزان  از  که  حال  بپردازم،  موضوع  ادامه  به  اینکه  از  قبل  اما  و 
کنم. اضافه  هم  را  آنها  از  خاطراتى  ذکر  بردم،  نام  ایوب)  سید  و  حسین  سید  به 

در ستایش اومانیسم ایوب نبوى
ایوب نبوى طى سالهاى بعد از سال 50 به محافل ما، هم در سنندج و هم در تبریز، وصل 
شده بود. او و حسین به نوعى نسبت فامیلى باهم داشتند و رفاقت خیلى صمیمانه اى در 
بین شان حاکم بود. ایوب انسانى بود داراى روابط فوق العاده وسیع با توده مردم زحمتکش، 
به  دهات  از  که  کارگرى  هاى  خانواده  از  و بسیارى  دیواندره  اطراف  روستاهاى  در  بویژه 
مردم زحمتکش  به  شدن  وصل  براى  ما  اتکا  بودند. یکى از نقاط  سنندج کوچ کرده  شهر 
کار  حوزه  در  زکریائى  فریده  و  جمیل  باخته،  جان  و  عزیز  رفقاى  بودند.  حسین  و  ایوب 
زحمتکش  مردم  با  شدن  نزدیک  و  رفتن  براى  آنها  وسیع  امکانات  از  و  بودند  رفقا  این 

کردند. مى  استفاده  دست،  با  نخود  چیدن  مثل  تولیدى،  کار  در  شرکت  و  روستاها 

ایوب نه تنها نفوذ کالم زیادى روى مردم کارگر و زحمتکش داشت و این را بویژه در طول 
دوران مبارزه علیه رژیم شاه و نقش سازمانده او در تظاهرات میشد به عیان دید،  بلکه در 
محل  از  پاسداران  سپاه  اخراج  براى  استاندارى  در  سنندج  مردم  ماهه  یک  تحصن  جریان 
معروف به باشگاه ادامه داد. بعالوه ایوب یکى از مبتکرین راه اندازى تشکلهاى محالت در 
سنندج، که به عنوان بنکه معروف شدند، نیز بود. ایوب در صفوف نیروهاى مسلح کومه 
له، فوق العاده محبوب و قابل اعتماد بود، کسى بود که به خود جرات میداد که در برابر 
رفتارهاى نادرست پیشمرگان با یکدیگر و با مردم، از آنها عصبانى بشود و هیچ کس آنرا 
به اضافه این خصوصیات، ایوب داراى یک روحیه فوق العاده قدرتمند  به دل نگیرد. اما 
اومانیستى بود. حسین پیرخضرى را پس از فرمان حمله خمینى در 28 مرداد به کردستان، 
در شهر مریوان دستگیر و اعدام کردند. آن روزها، روزهاى جمع شدن نفرتهاى شدید از 
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سنندج و مریوان و سقز و پاوه را آفریده  جنایتکارانى بود که صحنه هاى اعدام فرودگاه 
بودند. روزهائى پس از جان باختن فواد در یک نبرد نابرابر. و حس انتقام که گاه مرزها 
را در هم مى نوردید وقتى با دست یابى به اسلحه تلفیق شود، تا مرز اعدامها و رفتارهاى 
غیر عادالنه و انتقامجوئیهاى کور پیش میرفت. ایوب را پس از حمله 28 مرداد سال 58، 
در سفرى که از سنندج به «بیژوى»( روستائى در منطقه سردشت و نزدیکى مرز با عراق و 
آنوقتها محل استقرار مرکزیت کومه له) داشتم دیدم. او را تقریبا همیشه با چشمان تر و آماده 
گریه در غم رفقاى جان باخته بویژه فواد و حسین میدیدم. این انسان پر از عاطفه نسبت 
به زندگى عزیزترینهاى زندگى اش، که به اسلحه و فرماندهى نیروى مسلح هم رسیده بود، 
همیشه در برابر آن د و نفرت کور مى ایستاد و در برابر افراط کاریهاى کسانى که واقعا اداى 
«انقالبیگرى» را با خشونت و بیرحمى نسبت به هر «مشکوك» به همکارى با رژیم در مى 
آوردند، علیرغم پرتاب برچسپهاى «لیبرالى» از سوى آنان، قاطع و سازش ناپذیر از حرمت 
انسانها دفاع میکرد. ایوب نبوى انسان تحصیلکرده اى تا سطح لیسانس از دانشگاه تبریز بود، 
اما بعالوه آن رابطه عمیق با توده هاى کارگر و زحمتکش، اومانیسمى در او پرورش داده بود 
که واقعا در دل آن بیرحمیها و شقاوتهاى اسالمى، او نماینده و سخنگوى انصاف و عدالت و 
دورى از سازش و تسلیم به روحیه انتقامجوئى بود. ایوب از کسانى بود که در برابر تاخت 
و تاز آنارشیسم لومپنى و کیش اسلحه ایستاد. آنزمان که جمهورى اسالمى در یورش دوم به 
کردستان با فرماندهى بنى صدر، واقعا جنایت و کشتار بپا کرد و 24 روز تمام شهر سنندج 
را به توپ و خمپاره و بمباران فانتومها بست، عده اى در مقام مسئولین مقر کومه له، بدترین 
تصویر را از کومه له و کمونیستها بر جا گذاشتند، بدون مدرك و بدون هیچ موازین محاکمه 
اى عده اى را گرفتند، و سر به نیست کردند. گرچه آن بى حساب و کتابى مورد نقد تعدادى 
از رفقاى قدیمى تر مثل نوروز گنجى، کمال قطبى، حمید شعبانى و منصور فرزاد، سعید 
یگانه و عبداله هوشیاریان قرار داشت، اما کومه له هنوز برنامه اى نداشت، و مرکزیت هم 
دور از دسترس و به نوعى خودمختارى تشکیالتى حاکم بود که در هر منطقه و مقر و شهرى 
با تشخیص و سلیقه مسئولین عمل میشد. ایوِب حساس و انساندوستى که رابطه عاطفى 
و انسانى با مردمش خمیر مایه کمونیسم او را تشکیل میداد، در آن شرایط بلبشو کارى از 
دستش ساخته نبود و فقط در میان طعنه و کنایه ها و برچسپ زنیهاى «لیبرالى» خود خورى 
میکرد و حرص میخورد و اعتراض و نارضایتى اش را بروز میداد. رهبرى  کومه له هم که 
هنوز متاثر از سنتهاى پیشمرگایه تى و کیش اسلحه جریانات ناسیونالیست کرد عراق بود، 
عمال در برابر این بى پرنسیپى ها نمیتوانست با معیار واحد و موازین مصوب ایستادگى کند 
و بنابراین کار عمال بر کمونیستهایى که به تشخیص و درایت فردى خود مخالف شکنجه و 
بدرفتارى با اسرا بودند و مخالف یکه تازى لومپنیسم کیش اسلحه بودند، سخت و سخت تر 
شده بود. ایوب انصافا به این موج «خود بخودى» سنتهاى ناسیونالیسم کرد و عکس العمل 
آنارشیستى به خشونتهاى رژیم اسالمى، تسلیم نشد. رهبرى کومه له بویژه پس از دوران 
کنگره دوم خود موازین سفت و سختى را در مقابل سنتهاى مبارزه مسلحانه ناسیونالیستى 
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تدوین و به اجرا گذاشت.  بگذارید یک نمونه دیگر از رفتار «سید ایوب» عزیز را نقل کنم.

ایوب پس از رهبرى و سازماندهى عقب نشینى از شهر سنندج در دور دوم یورش جمهورى 
اسالمى به کردستان، به همراه و با فرماندهى کاك شوان، که در میان آتش و خون و درست 
بین دو پایگاه استقرار یافته جمهورى اسالمى، دو هزار نفر را سالم از شهر خارج کردند، 
در منطقه دیواندره یکى از مسئولین کومه له بود که پس از مدتى به منطقه مرکزیت کومه له 
به ماموریت میرود. در این فاصله لق «شهید سعید» که بعدا پس از جان باختن محمد مائى( 
شوان)، گردان معروف شوان از آن تشکیل شد، به عده اى کولى مشکوك میشوند. کار کتک 
کارى و حتى شکنجه آنان به جائى میرسد که دنده هاى یک نفر از آنان خرد میشود. این رفتار 
با بحثها و جدالهاى شدید روبرو میشود و سرانجام کاك شوان در برابر کسانى که آن اعمال 
ضدانسانى را سازمان داده بودند مى ایستد و میگوید در کمونیسم شکنجه نیست. جالب این 
است که بانیان اصلى آن خشونتهاى ضدانسانى و ضد کمونیستى بعدا رفتند خود را تحویل 
جمهورى اسالمى دادند و یکى از «تئوریزه کننده» آن رفتار، براى پاسخ گوئى به اعمالش، به 
اصرار و ابرام کمونیستهاى لق شهید سعید به مرکزیت کومه له احضار شد. و  نمونه همین 
تیپ آدمها را که با پوشش انتقام از «قاتالن فواد»، بسیارى کارهاى ضدانسانى انجام دادند، در 
مریوان نیز دیدیم. بهرحال، در لق شهید سعید پس از آن جدلهاى سخت بر سر موازین رفتار 
با اسرا، که رفقائى چون منصور برادرم و  رفقاى جان باخته ام، رضا رشیدیان و وفا سهامى 
و رفیق بسیار جوان فاتح روحانى که هنوز هم معلوم نشده است چگونه و در چه ماجرائى 
مفقود و جان باخت، نقش مهمى داشتند، اسرا آزاد میشوند. درست در همان روزها ایوب به 
منطقه برمیگردد. میگوید خیر! با این سر و وضعیت، نمیگذارم همینطورى آزاد شوند، آبرو 
و حیثیتى براى کمونیستها باقى نمیماند. آنها را همراه خود به مقر کمیته سنندج در روستاى 
«هلوان»( ژاورود) میبرد، خوب به آنها میرسد و سفارش میکند از شهربراى همه آنها لباس 
تازه درست کنند و بعد آزادشان میکند. منصور برادرم تعریف میکرد که دیدم روزى یکنفر 
از پشت چشمانم را با دست گرفت و گفت حدس بزن کیستم؟ منصور گفت هر چه او را 
ورانداز کردم نشناختمش، او یکى از همان کولیهاى دستگیر شده و شکنجه شده بود که پس 
از آزادى به صف پیشمرگان کومه له پیوسته بود. آن عزیز متاسفانه در یک نبرد با جمهورى 
اسالمى جان باخت. ایوب اتوریته و نفوذ معنوى خود را پشت مواضع کسانى میگرفت که 
از پرنسیپها دفاع میکردند، اما به دلیل برچسپ زدن «روشنفکرى» از جانب مدافعان کیش 
اسلحه و لومپنیسم آنارشیستى، زیر فشار شدیدى بودند. ایوب واقعا مظهر تمام قد اومانیسمى 
بود که در عواطف میلیونها مردم براى رسیدن به دنیائى بهتر مکانى محکم دارد. و او به این 
بود. نمیدانم  و اومانیسم سوسیالیستى  خط کمونیستى  مدافعان  یکى از نجیب ترین  اعتبار 
آیا ایوب موضع انگلس را در مورد نقش مخرب «خشونت طلبى» باکونینیستها1 در جنبش 
عضو  اند،  نامیده  گرا»  جمع  «آنارشیسم  سنت:  بنیانگذار  را  او  کھ  باکونین   .١  ١
عقب  بخشھای  میان  در  نفوذ  از  استفاده  با  میخواست  اینکھ  دلیل  بھ  کھ  بود  اول  انترناسیونال 
بدھد  سازمان  را  کارگری»  ھای  «سکت  اسپانیا،  در  مثال  برای  انترناسیونال،  ھای  واحد  مانده 
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کمونیستى و جنبش کارگرى خوانده بود یا نه، اما موضع او انگار دقیقا با موضع انگلس 
یکى بود. انگلس در چندین نوشته خود به عکس العمل «خشونت آمیز» باکونینیستها که به 
گفته او عکس العملى آنارشیستى به خشونت و خونى بود که بورژوازى در انقالب 1848 
و کمونارهاى پاریس در 1871 به جنبش کارگرى وارد و پاشیده بودند، اشاره کرده است. 
انگلس همواره در برابر نفوذ این حس انتقام متقابل و وارد شدن عنصر و روحیه خشونت کور 
و آنارشیستى به درون صفوف انقالب کارگرى قاطعانه ایستاد و در همه دورانها باکونینیستها 

را به عنوان گرایشى که میتواند در حزب کارگران جا داده شود به رسمیت نشناخت.   

 حسین پیرخضرى، روانشناس متخصص روحیه دهقانى
حسین پیرخضرى را من دورادور از همان سالهاى 50 میشناختم، اما در دوران پس از آزادى 
از زندان در پائیز سال 56 رفاقتم با او خیلى گرم شد. روزى فکر کنم در تابستان سال 57 
بود که دیدم به خانه ما در سنندج آمد و مثل همیشه با دستار معروف به «رشتى» اش. قدرى 
در ته حوضچه محو شوم؟ و  نشست و گفت میدانى چیزى نمانده بود مثل صداى بادى 
همیشه اصطالحاتى مخصوص به خود را بکار میبرد. و بالفاصله گوشه دستار دور سرش 
را از روى یکى از گوشهایش کنار زد و من دیدم که گوشش غرق خون خشک شده است. 
و گفت داشتم از «آبادى» محل خدمتم( معلم ده بود) در اطراف مریوان با موتور سیکلت 
میرفتم شهر، در نزدیکى یک پیچ مشرف به یک دره بر روى رودخانه اى که آب در آنجا 
عمیق هم بود، کسى ایستاده و با عبور من یک پاره آجر پرتاب کرد به طرف سرم که گوشم 
را گرفت، فورا فهمیدم توطئه قتل من توسط ساواك است، همینقدر توانستم تعادل خود را 
نگهدارم و بسرعت از مهلکه بگریزم. طرف را شناخته بود با اسم و قیافه. چون آن آدم بعدا 
از آن  رفتار خود پشیمان شد و سر «عقل» آمد، از او اسم نمى برم. اما فکر کنم چند روز بعد 
بود که دوباره به منزل ما آمد و گفت حساب یارو را کف دستش گذاشتیم و تعریف کرد. 
وقتى برگشتم مریوان و جریان را به، عبداله دارابى و مجید حسینى و نسان و اسد نودینیان 
و رئوف کهنه پوشى و عطا رستمى گفتم. آنها هم فورا یک دسته از دانش آموزان را بسیج 
و  کنند.  خبر  دیدند  طرف را  وقت  بدهند تا هر  نگهبانى  شهر  مختلف  در نقاط  کردند که 
گفت یکى از اکیپ مامور در جاده زریوار آمد گفت بیائید فالنى مشغول آموزش رانندگى 
است و رفتیم و جلو ماشین اش را گرفتیم و من درب طرف او را باز کردم و داد زدم که 
دستت را به من بده! او که کامال خود را باخته بود هاج و واج مانده بود، من دوباره گفتم 
دستت را بده من دارم دق میکنم! و دستش را داد و منهم با دست دیگرم که پنجه بوکسى 
هم در آن بود تا توانستم کوبیدم توى صورتش، چنان که یک دنده از پنجه بوکس پرید! و 
اما گفت وقتى متوجه شدم کتک را خورده و کسى هم به داد او نمیرسد، بچه ها را که واقعا 

مستدل،  جدل  یک  پروسھ  در  و  مارکس  اصرار  بھ  کند،  تحریک  کمونیستی  الملل  بین  علیھ  و 
نامید. کارگری  جنبش  در  سکتاریسم  تئوریسین  میتوان  را  باکونین  شد.  اخراج  انترناسیونال  از 
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قصد داشتند او را تا حد مرگ بزنند، از آن کار بازداشتم و طرف چنان عاقل شد که بعد از 
آن احدى از عوامل ساواك در شهر مریوان جرات نمیکرد به ما بگوید باالى چشمتان ابرو. 
حسین بعالوه به خاطر سالها کار معلمى دهات با روحیات دهقانى و حسابگریها و بقول 
خودش «گیل فضولى» هایشان ( نوعى روحیه سو استفاده رندانه) خیلى آشنا بود. و واقعا 
هم که گاه ما با آن روحیه روشنفکرى شهرى ها در برابر آن حسابگریها و سو استفاده هاى 
دهقانى خام ظاهر میشدیم، و مثال میگفتیم از این اسلحه هائى که گیرمان آمده به دهقانان 
آشنامان بدهیم، میگفت نه آمان! چشمشان هم سفید بشه اسلحه ما را نمیبینند. میگفت روحیه 
را  کار  فالن  میدهد که  زیاد  وعده  بخواى  است، تا  پهن اسب  وعده دهقان مثل  و  قول  و 
میکند اما صبح که میرى مى بینى سوسکها آمده اند پهن را گلوله کرده و برده اند و هیچ از 
آن تل پهن باقى نمانده است!  حسین خیلى صریح و رك هم بود، و برخالف ما تمایالت 
اتوبوس  سوار  وقتى  تو  جان  به  میگفت  نمیکرد.  پنهان  هیچگاه  را  خود  عالئق  و  عاطفى 
میشم که از مریوان به سنندج بیام، اگر دختر خوشگل توش نباشه، حالم گرفته است ولى 
اگر باشه تا پایان سفر «قیته» ام میآید! یعنى شاد و شنگولم و مدام خودى نشان میدهم و 

ورجه وورجه میکنم. براستى که زندگى در فقدان چنین عزیزانى چقدر سخت است.

باز هم امپیریسم
مقایسه  و  میپردازم  دوره   آن  مکانیکى  ماتریالیسم  و  امپیریسم  از  دیگر  مثال  یک  ذکر  به 

انگلس. سوى  از  طبقه  با  رابطه  و  تحقیق  و  شناخت  از  متفاوتى  کامال  نوع  با  اى 

به   ،53 سال  تابستان  در  اصفهان،  در  زندان  یکساله  دوره  اتمام  از  پس  زکریائى،  شعیب 
«حوزه» تهران تشکیالت ما و در ارتباط با سعید یزدیان و جمع تازه اى وارد شد. تشکیالت، 
آنوقتها به لزوم کار با کارگران کارخانه، از طریق وارد شدن به کارخانه ها به عنوان کارگر، 
رسیده بود. و شعیب، مهنس برق، انسانى بود که ذوق هنرى هم داشت، از جمله در کشیدن 
له  کومه  درون  در  بعدها  که  نامى  با  و  کرد  دستکارى  خود را  شناسنامه  نقاشى،  تابلوهاى 
شد به عنوان کارگر در کارخانه «کفش بال»  هم مدتها با آن شناخته میشد، شریف، موفق 
استخدام شود. شعیب انسان ریز بین و موشکافى بود. در جلسات گزارش دهى تشکیالتى، 
او واقعا تصویرى بسیار زنده و تکان دهنده از وضعیت و شرایط کار کارگران میداد. اینکه 
بارها دیده بود که کارگران شیفت شب، هنگام کار خوابشان برده است و دستهایشان بطور 
اتومات با حرکات ماشینها هماهنگ اند. و اینکه بارها اتفاق افتاده بود که کارگر به خواب 
رفته، آن قدرت اتوماتیک هماهنگى با حرکت دستگاهها را از دست میداد و سر و یا دست 
و پاى کارگر زیر دستگاه پرس میرفت. تصویرى از تبدیل شدن کارگر به جزئى از ماشین 
آالت و حرص سیرى ناپذیر سرمایه براى مکیدن نیروى کار و شیره جان کارگر. شعیب 
را همان هنگام، اواخر مهر ماه 53، که با نام شریف در کارخانه کفش بال کار میکرد، در 
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خانه اش، در کوجه هاى میدان غار دستگیر کردند و بشدت شکنجه کردند. او واقعا یکى 
از زندانیان مقاوم سال دستگیرى ما در پائیز سال 53 بود و به همان اعتبار و نیز اراده او 
براى دست کشیدن از شغل مهندسى و رفتن به میان کارگران کارخانه، از احترام و اتوریته 
باالئى برخوردار بود و محکومیت او هم از همه ما بیشتر، 12 سال. اما این از خود گذشتگى 
براى رها کردن پایگاه طبقاتى روشنفکرى خرده بورژوائى، هنوز بشدت از امپیریسم مزمن 
حاکم بر تشکیالت آنوقت ما رنج میبرد. نه تنها، ما، حتى بدون اینکه الزم باشد خود شخصا 
کارگرى بکنیم، از شرایط زندگى کارگران در ایران سرمایه دارى، نزدیک به دو دهه و نیم 
پس از اصالحات ارضى، گزارش و تصویرى شبیه به آنچه انگلس از طبقه کارگر انگلیس 
هم  را  شعیب  مشخص  تجربه  همان  حتى  بلکه  کنیم،  منتشر  جزوه  یک  نتوانستیم  داشت، 
مکتوب و مستند نکردیم. شعیب انصافا البته در دوران افسر وظیفه اى خود در اصفهان، که 
در ذوب آهن کار میکرد، جزوه اى در مورد زندگى کارگران ذوب آهن نوشته بود که تا 
جائى که خاطره ام یارى میکند، تیتر آن این بود: « مسئول این وضعیت چه کسانى اند؟». آن 
جزوه متاسفانه باقى نماند و گم و گور شد. همین نوع فعالیتها بود و تهیه یک ماشین تایپ 
و پلى کپى و تکثیر اعالمیه هائى در این رابطه، که یک روز هنگام پخش اعالمیه ها، دستگیر 
میشوند( همراه با شخص دیگرى که نمیدانم پس از محکومیت یک سال زندان با شعیب 
شعیب  از او را الزم نمیدانم). و نمونه  بردن  سناریوئى را تعقیب کرد و بنابراین اسم  چه 

شاید یکى از موفق ترین نوع کار و فعالیتى بود که تشکیالت ما به آن وارد شده بود. 

اول  کنگره  «از  مقاله  نویسنده  شعیب،  از  شیرین  خاطرات  همین  با  دارم  دوست  من 
سیاسى  راه  انتخاب  مسئولیت  باشم.  داشته  ام  حافظه  در  را  او  له»  کومه  دوم  کنگره  تا 
این  میکنم.  واگذار  او   خود  تشخیص  و  انتخاب  به  اخیر،  سال  چند  در  را  او  متفاوت 
نوع  هر  و  سیاسى  راه  هر  انتخاب  براى  خود  حق  در  کس  هر  استفاده  حوزه  در  دیگر 
به  احترام  برمیگردد،  شعیب  با  من  مشترك  امر  به  که  جائى  تا  است.  زندگى  سناریو 
فعالیتهاى کمونیستى او و مقاومت سرسختانه اش در برابر شکنجه هاى ساواك و سختى 
ایجاد  راه  در  و  زحمتکش  و  کارگر  مردم  سربلندى  و  سرفرازى  راه  در  که  را  مشقاتى  و 
شده  متحمل  طبقه کارگر  آرمان  و  امر  مدافع  و  کمونیست  و  چپ  و  انقالبى  سازمان  یک 

میدانم. سهیم  و  شریک  آنها  در  را  خود  کماکان   و  کرده  ثبت  زندگیم  در  است، 

من در اینجا از نوع برداشت التقاطى ما از کمونیسم و آمیخته شدن آن با مائوئیسم و دنباله 
روى از توده ها صرفنظر میکنم، و فقط به این جنبه «پیشرفته» و «کارگرى» امپیریسم جان 
سخت و ریشه دار نگرش تشکیالت خود بسنده میکنم. کاش حداقل، انگیزه انقالبى خود 
«در  کتاب  وقتى  میآوردیم.  در  مستند  و  مکتوب  شکل  به  را  زندگى کارگران  به  توجه  در 
باره وضعیت طبقه کارگر انگلیس» از انگلس را میخوانید، به محدویتهاى آن نوع شناخت 
تجربى و امپیریستى بیشتر پى مى برید. تصویر انگلس از وضعیت طبقه کارگر چنان همه 
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جانبه، عمیق و ماتریالیستى است، که مارکس در جلد اول کتاب کاپیتال بخشهاى زیادى را 
از آن گنجانده است. و انگلس اگر از وقت خود براى جمع آورى اطالعات و نوشتن آن 
کتاب، استفاده نمیکرد و به جایش میرفت که «حین کار» و از طریق شرکت در کار بدنى 
آن دانشها را تجربه کند، در خاطرات زندگى فردى اش مثل میلیونها کارگر دیگر میماند و 
هیچگاه روى کاغذ نمى آمد. این امپیریسم ربط مستقیمى به بیان اندیشه و دست بردن، و 
یا در واقع دست نبردن، به قلم دارد. بى جهت نبود که مجادالت درونى تشکیالت ما، تا 
قبل از کنگره دوم کومه له، به جاى پرداختن به این یا آن نوشته و موضع سیاسى و فکرى، 
بدون  گاه  است.  روانکاوى  و  «درون»  به  پرداختن  سال 57 تا 60،  انقالبى  بحران  دوره  تا 
تعارف احساس میکنم که تشکیالت ما از این نظر حتى عقب مانده تر  از چپ پوپولیستى 

بود! شده  ساخته  «زنون2  فلسفه  مطابق  بداند  خود  اینکه  بدون  نحوى  به  و  است  بوده 

به مقاطعى رسیده بودم که ما، به عنوان «تشکیالت» و یا آنطور که در جلسات کنگره اول 
کومه له معرفى شد، «روشنفکران»، در پائیز سال 48 وارد نظم و نسق دادن به روابط خود 
شدیم. من و صدیق کمانگر و مصلح شیخ در یک «سلول» و یا واحد قرار گرفتیم و کار و 
فعالیت ما بازنویسى و رونویسى از هر جزوه و کتاب ممنوعه اى بود که به نحوى گیرمان 
مى آمد. کاغذهاى نازك معروف به کاغذ پارافینى را در قطع نصف آ چهار استفاده میکردیم 
و معموال با برگهاى کپى که زیر نسخه اول قرار میدادیم از هر نوشته و منبع حداقل سه 
در  حزب توده  بروبیاى  دوره  در  اینکه  دلیل  به  کتابهاى لنین،  میکردیم.  بازتکثیر  را  نسخه 
فاصله بعد از سال 1320 و تا کودتاى 28 مرداد 32، به فارسى ترجمه و هنوز دردسترس 
روى،  باید کرد، چپ  چه  شخصا،  خود من  بودند.  ما  قابل دسترس  بیشترین منابع  بودند، 
بیمارى کودکى کمونیسم، دولت و انقالب، امپریالیسم آخرین مرحله سرمایه دارى و تعدادى 
از مقاالت کوتاه لنین را بطور کامل در سه نسخه به این ترتیب که توضیح دادم بازنوسى و 
رونویسى کردم. شبهائى که معموال تا دم صبح بیدار میماندم و روى میز کوچکى شبیه به 
میز چاى خم میشدم و پرده ها کشیده مشغول بودم. در آن خانه اى که با محمود منوچهرى 

«نشاط» است.  هم  اسم خیابان  یادم آمد که  بعد  مسکن بودم، و  صدیق کمانگر هم  و 

همانطور که قبال نوشتم، خانه اى شبیه به «خانه قمر خانم»، چندین تیپ آدم به عنوان کرایه 
کارمند  فهمیدیم  بعدا  که  بزرگشان  پسر  یک  و  همسرش  و  آقا  حاج  یک  بود.  آنجا  نشین 
ساواك بود!  ما دانشجو بودیم و شب بیدارى و شب نخوابیهاى ما به عنوان درس خواندن 
٢ «زنون»، کھ در اصل یک تاجر ایتالیائی بود، حدود سیصد سال قبل از میالد بھ جزیره   ٢
بنیان  را  مکتبی  او  شد.  ساکن  ھمانجا  اش،  کشتی  شدن  غرق  بخاطر  و  کرد  سفر  یونان  در  «کرت» 
اتوریتھ  و  مدیریت  و  دولت  از  نشانی  ھیچ  و  شو  ھماھنگ  طبیعت  با  باید  انسان  آن  طبق  کھ  گذاشت 
احساس  و  درک  و  است  ممکن  غیر  حرکت  کھ  بود  معتقد  او  بعالوه  نراند.  حکم  انسانی  جامعھ  بر 
است بوده  افالطون  مکتب  مخالفان  از  او  کھ  میشود  گفتھ  است.  توھم  فقط  بیرون،  جھان  از  انسانھا 
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و سخت کوشى مان در درس گاه مورد تحسین هم قرار میگرفت. خانم تنهائى که روبروى 
اطاق ما زندگى میکرد، و همسرش را از دست داده بود، چند روزى در هفته را به محالت 
شمال تهران میرفت که نزد خانه اى که خودش میگفت خانه «تیمسار»، کارهاى خانه شان 
را انجام بدهد، از نظافت و ظرفشوئى و رختشوئى و اطو کشى گرفته تا رسیدن به باغچه. 
او گاهى که ما را در حیاط که همگى براى شستن ظرف در کنار حوض و لوله آب به نوبت 
منتظر میماندیم، میدید. میگفت خدا طول عمرتان بدهد، ماشااهللا میبینم که همیشه مشغولید، 
خدا نگهدارتان باشد. او انگار فرض واجبى بر خود میدانست حتما در ایام محرم، بویژه در 
«اربعین» یک آخوندى را بیآورد و او هم روضه اى میخواند و ما میشنیدیم خانم که هیچگاه 
درست  نمى پوشید،  سیاه  محرم  ایام  در  حتى  و  میگشت  برهنه  با پاى  و  نداشت  روسرى 
در لحظه ورود روضه خوان به صحراى کربال همراه با جمعى دیگر از زنان که در جمع 
میکرد.  هم میشنیدند گریه  آنورتر  صدائى که چهار خانه  با  «عزاداران» بودند هاى هاى و 
و عجیب براى من این بود که هنگام مشایعت مال و گذاشتن 5 تومان حق روضه خوانى 
او، هیچ اثرى از آن گریه هائى که ظاهرا از ته قلب در مى آمد، از رخسار او پیدا نبود. به 
نظر میرسید توضیح خود او دلیل این تناقض را روشن میکرد. میگفت گریه کردن درایام 
محرم، «ثواب» دارد. فکر میکنم فلسفه اجراى مراسم تصنعى عزا و گریه و ناپدید شدن برق 
آساى هر اثرى از یک غم درونى، نشان میداد که دارد با خدا و خاندان عصمت، فیلم بازى 
میکند و اشکهایش براى نشان دادن به خدا و «شاهدان» مجلس بود تا که در بازخواستهاى 
«قیامت» به اجراى فریضه ثواب او شهادت بدهند. او پسرى داشت که نزد خودش زندگى 
نداشت  دائمى را  کار  به یک  حوصله تن زدن  و  بود که حال  از آن تیپ جوانانى  میکرد. 
و بیشتر پول توجیبى اش را هم از مادرش میگرفت. اکثر اوقات روز در قهوه خانه محل 
مقابل  تیم  در دو  رمضان،  در ماه  بویژه  گاه،  و  میکشید  سیگار  و  میخورد  چاى  مینشست، 
هم «پش» بازى میکردند و معموال سر چیزهائى شبیه به کله پاچه. گاهى شبها دیر به خانه 
مى آمد و من هیچوقت نفهمیدم کجا بوده است. این را از دعواى مادرش با او در صبح 
روز بعد میفهمیدم. یک بار از او پرسیدم راستى دیشب چرا دیر آمدى؟ میگفت چیزى به 
«ننه» ام نگى، در «اسب سفید» بودم. اسب سفید کافه رستورانى بود در میدان 24 اسفند که 
معموال آدمهاى نسبتا پولدار، یا بهر حال کسانى که وضع مالى مناسبى داشتند به آن مراجعه 
میکردند. میدانستم دروغ میگوید، اما این ذهنیت آن جوان بیکاره اى بود که پرتاب شدن 
به حاشیه جامعه و مالمت و سرزنشهاى همیشگى مادرش را با خیاالت و رویاهاى دمخور 
بودن با مشتریان اسب سفید، تسلى میداد. سالى را که ما در آن خانه بودیم، او را به همان 
شکل عاطل و باطل دیدیم. هیچ امکانات دیگرى مثل مراکز کارآموزى فنى هم براى آن نوع 
جوانان بیکار و البته بى رغبت به کار، وجود نداشت. روبروى اطاق ما، خانم نسبتا چاقى 
زندگى میکرد همراه با یک دخترش که فکر میکنم آن سال را در کالس نهم دبیرستان درس 
میخواند. در بخش تسلیحات ارتش، به عنوان کارگر، کار میکرد. کار به کار کسى نداشت 
و مدام حواس اش به این بود که دخترش درس و مشق را ادامه بدهد. در اطاق دیگرى 
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همجوار اطاق همین خانم، زن و مرد نسبتا جوانى زندگى میکردند. مرد کارگر یک خیاطى 
بود و میگفتند در کار خودش هم ماهر است و همسرش هم به کار خانه دارى مشغول بود. 
این زوج جوان یک پسر بچه شش هفت ساله خیلى با مزه و البته فوق العاده ناقال داشتند. 
در حیاط یک توالت عمومى براى همه مستاجرین وجود داشت و من واقعا یادم نمى آید 
که این پسر بچه شاش اول صبح اش را در توالت انجام بدهد. مى آمد توى حیاط با آن 
چشمهاى تیز و فرزش همه طرف را سریع نگاه میکرد و درست روى همه کاسه بشقابهاى 
کنار حوض میشاشید و بسرعت میرفت تو اطاق خودشان. وقتى هم که میخواست به کوچه 
خود  اى، تمام درهاى مسیر  کاراته  مثل فیلمهاى  حتما،  حرکاتش عادى نبود،  برود اصال  

را با لگد باز میکرد و همه هم میدانستند که این «موشى» است و حریف او نمیشوند. 

صاحبخانه که روزى براى گرفتن کرایه آن ماه و خواندن شماره کنتور برق به اطاق ما سر 
زد، به صدیق که میدانست شهرتش کمانگر است، گفت توى همین اطاق چندین سال پیش، 
«جناب سرهنگ کمانگر» مستاجر بوده است و من االن گاهگاهى میرم ویالیش که شاخ و 
برگ اضافى «شمشاد» هاى او را بزنم. وقتى صدیق ته و توى مساله را درآورده بود، معلوم 
شد جناب سرهنگ کسى جز همان فرج کمانگر موسوم به «کمالى» بازجوى ساواك نیست! 
صدیق گفت او از پدرش پرس و جو کرده و فهمیده است که جناب سرهنگ از اهالى روستاى 
«آفریان» سفلى( پائین) بوده است و چوپان آبادى بوده که در دوره سربازى اش در تهران، 
او را و روح خشن اش را براى تربیت شدن در ساواك به عنوان بازجو باز میشناسند. ما آن 
سالها او را ندیدیم. او بازجوى «مذهبى» ها بود و در جریان محاکمات روزهاى بعد از بهمن 
57، توسط دادگاه انقالب خلخالى به مرگ محکوم شد و تیرباران شد. من او را در اولین روز 
بازداشت اولم، در زندان کمیته مشترك دیدم که به عنوان یک بازجوى ُکرد زبان، به اطاق 
بازجوئى آمد و من را نصیحت کرد که هیچ چیز فایده ندارد، همه حرکاتت تحت کنترل بوده 

و مدرك از تو هست، همه را بگو. این روزهاى اولین بازداشتم را بیشتر توضیح خواهم داد. 

در زیر زمین اطاقهاى روبروى ما، زن و مردى همراه با دختر حدودا بیست ساله شان زندگى 
میکردند. چند دختر و پسر بزرگتر هم داشتند که ازدواج کرده و در محالت جنوب شهر 
زندگى میکردند و گاهى براى دیدن نزد پدر و مادر و خواهرشان مى آمدند. معلوم بود که 
همگى به خانواده کارگرى تعلق داشتند. مرد خانه، در یک انبارى کار میکرد و گاهى هم به 
عنوان اضافه کار با گارى دستى اش کار حمل و نقل وسائل و خوار بار را انجام میداد. فکر 
میکنم حدود 40 سالى سن داشت، اما به شصت سالگى شبیه بود. قیافه اى بشدت تکیده و تا 
آخرین شیره جان هر روزش رنج کشیده بود. همسرش نیز کار خانگى یک خانواده ثروتمند 
را انجام میداد. من چند بار دختر رنگ پریده و الغر و استخوانى آنان را کنار حوض دیدم. 
اولین بار، که من را از فاصله نزدیک دید، میدانست که دانشجو هستم، با لحنى که از سر تا 
پاى آن معصومیت توام با یک شرم روستائى و حامل یک تمنا براى باز کردن باب گفتگو 
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را داشت، به من سالم گفت. او در یک کارخانه نساجى، اغلب در شیفت شب، کارگر بود. 
با آن نوع سالم کردنش، در آن شیوه نگاه کردنش و سر را کج کردن و پنهان کردن حیاى 
دخترانه اش زیر یک لبخندى که میخواست خرد شدن انسانیت و شور جوانى اش را زیر 
فشار سنگین فقر و رنج کار و محرومیت و زندگى در یک زیرزمین تاریک و نمور، از من 
قایم کند،چنان تیرى در قلبم کشیده شد. اصال احساس نکردم که او دختر است و من پسر، 
از اینکه نمیتوانستم پیامى را که در آن مجموعه حالت اش با آن نوع سالم کردنش به من 
میرساند، بگیرم و حرفى بزنم، کلماتى در پاسخ بگویم که او بى صبرانه و در نگاه محزون 
و پر از اشتیاق منتظرش بود، احساس تلخ و دردآورى داشتم. و او از آن پس همیشه سعى 
میکرد که ظرف شستنها را آنقدر لفت بدهد تا یکى از ما «دانشجو»ها به حیاط برویم. و 
من ترسناك از رو در رو شدن با موجودى که نمیتوانستم به روزنه امیدى در آن دنیاى فقر 
و استثمار او تبدیل شوم، پس از آن اولین مالقات دیگر از نزدیک ایستادن به او خودم را 
کنار کشیدم. و چقدر این دنیاى خیاالت و آروزهاى بر باد رفته در اطرافمان پرواز میکنند، 
و چقدر جبر روزگار و فشار بردگى مزدى به این نوع گریز از رابطه بین انسانها انجامیده 
است، موضوع دهها و صدها رمان از زندگى میلیاردها از همان دختر باریک اندام و معصوم 
و منتظر وقوع  یک معجزه براى فرار از این دنیاى استثمار و محرومیت و تحقیر و رسیدن 
به»خوشبختى» فردى است. اکنون که آن دوره را از جلو چشمم میگذرانم، و خمیر مایه اى 
که کمونیسم ما را شکل میداد با دید انتقادى مرور میکنم، میدانم چرا براى جذب کارگر 

ندادیم.   انجام  جدى  تالشى  زندگى،  مناسبات  و  روابط  آن  بطن  در  هایمان،  حوزه  به 

 بهر حال زندگى در خانه حاج آقا با این تصاویر متنوع و «مهمانان» عجیب و غریب آن، در 
اذهان ساکنین آن از ما تصویر یک عده دانشجوى سربزیر و درس خوان و سخت کوش و 
براى خود ما دست نویسى آثار لنین، و جاى گرفتن خشت به خشت درسهائى در اعماق 
مغزمان بود که از البالى آنها فرامیگرفتیم. آن سال، سال 49، به مقطع شکل گیرى فعالیت 
چریکهاى فدائى نزدیک میشد. اما از طرف دیگر، نسل ما، با فاصله زمانى یک تا چهارسال، 
با فعالیتهاى نسل پیشین «دانشجویان کرد» تهران روبرو بود. جمعى که قدیمتر با کسى مثل 
اسماعیل شریفزاده، آن هنگام که در دانشکده فنى دانشگاه تهران درس میخواند، از نزدیک 
که  مهاباد،  به   ،43 سال  نوروز  در  شریفزاده،  اسماعیل  داشتند.  رفاقت  او  با  و  بودند  آشنا 
زادگاهش بود، سر میزند. در آن روزها تعدادى از روشنفکران و کسانى که در رابطه با مساله 
کرد فعالیتهائى داشتند، در اکثر شهرهاى کردستان و آذربایجان( بوکان و مهاباد) و نیز در 
تهران توسط ساواك دستگیر میشوند که اسم اسماعیل شریفزاده هم در لیست بوده است، اما 
در مراجعه به محل زندگى اش او را پیدا نمیکنند و او در نامه اى که به دوستانش درتهران 
مینویسد،  میگوید که دیگر به تهران برنمیگردد و براى پیوستن به «شورش»( یعنى انقالب 
در واقع) به کردستان عراق و به منطقه تحت کنترل بارزانى در قالدزه میرود. و همین کار 
را هم کرد. اسماعیل شریفزاده، از جمله آن دانشجویان کرد زبانى بود که معتقد شده بود که 
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جنبش کرد و «کردایه تى» بدون حزب و بدون حزبى که از نظر او «مارکسیست لنینیست» 
باشد، شانس پیروزى ندارد. در کردستان عراق با تشدید اختالف در رهبرى پارتى دمکرات 
روبرو میشود و با رهبرى حزب دمکرات کردستان ایران تحت رهبرى «احمد توفیق» که 
چپ ها و کمونیستها توسط  مصطفى بارزانى بود به تضاد میرسد. تعقیب  تماما سرسپرده 
اداره «پاراستن»( دستگاه امنیتى بارزانى) از طرفى و کور شدن هر نوع تاثیر بر رهبرى وقت 
حزب دمکرات کردستان ایران، از طرف دیگر، راه ادامه مبارزه سیاسى را به روى آنها میبندد. 
در هیچ جاى عراق هم امکان پناهنده شدن و تداوم آن نوع فعالیت سیاسى موجود نبود. در 
آستانه سال 46 دیگر به دلیل محکمتر شدن رابطه بارزانى با ساواك و رژیم شاه شناسائى 
«مشکوکین» به چپ، و  ناراضیان «اعلیحضرت»، و نیز حتى منتقدین به رهبرى سرسپرده 
حزب دمکرات کردستان ایران به بارزانى و دستگاه امنیتى او، چند نفرى شناسائى و به قتل 
رسیدند. «دکتر شوان» از کردستان ترکیه، خسروى از سازمان انقالبى حزب توده و سلیمان 
پیوسته  «شورش»  صف  به  ترکیه  کردستان  از  که  زنى  «مارگارت»  رسیدند.  قتل  به  معینى 
بود، بخاطر رعایت نکردن «اخالق کردایه تى» و روابط عشقى با کسانى که در رابطه زن و 
شوهرى با آنها نبود، نیز مشمول پاکسازى گردید. جسد سلیمان معینى پس از قتل توسط 
عوامل وابسته به دستگاه پاراستن، به ژاندارمرى تحت فرماندهى اویسى تحویل داد شد و در 
میدان شهر مهاباد در تابستان سال 47 «براى عبرت» به نمایش گذاشته شد. و این اتفاقات در 
دوره اى روى داده بودند که اسماعیل شریفزاده و دوستانش راه دیگرى جز رفتن به کردستان 
ایران در شکل واحدهاى مسلح و پارتیزان  پیش روى نداشتند. جریان مسلحانه زمستان 46 
و بهار 47 و قلع و قمع آن توسط  ژاندارمرى تحت فرماندهى اویسى، و از جمله کشته شدن 
اسماعیل شریفزاده در نبرد «دارینه» در منطقه بانه در اردیبهشت سال 47، بحث «جمع بندى» 
از این تجربه را به درون همان محافل روشنفکران کرد در دانشگاه تهران باز کرده بود. تا 
جائى که حافظه ام یارى میکند، «پیوستن» به صف مبارزه مسلحانه شریفزاده و دوستانش، با 
این ارزیابى «مارکسیستى» که بدون حزب و از طریق مبارزه مسلحانه نمیتوان به جائى رسید، 
در آن دوایر تقریبا بکلى منتفى شده بود. یک رگه از آن تجربه که به تشکیالت ما وارد شد، 
حضور تعدادى از صفوف زحمتکشان، و نه روشنفکران!، در آن ماههاى مبارزه مسلحانه به 
صف «مبارزه» بود. کسانى مثل «مال آواره» با شعر «توتون کار»ش که دهقان فقیرى از ناحیه 
سردشت بود. شعر مال آواره که بعدا فهمیدیم گویا نه شعر او، که شعر «هیمن» شاعر بوده 
است، در نشریات سازمان انقالبى حزب توده منعکس شده بود و ما نسخه اى از آنرا که 
در اروپا چاپ شده بود، بدست آوردیم.  آنوقتها با ردیابى آن «مشى توده اى»، تقریبا یقین 
حاصل کرده بودیم که در آینده با سازمان انقالبى حزب توده «یکى» خواهیم شد. از سازمان 
انقالبى حزب توده، پس از انشعاباتى دیگر، «حزب رنجبران» درآمد که مواضعش در دفاع از 
جمهورى اسالمى و بویژه از بنى صدر براى همه شناخته شده است. در هر حال میخواهم 
بگویم که تقارن دو اتفاق و تحرك، یکى شروع مشى مسلحانه «جدا از توده» ها و تجربه 
شکست جریان مسلحانه سال 46  47، و بیرون زدن یک رگه از حضور «زحمتکشان» در آن 
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جنبش، به برداشت ما از لنین، از حزب کمونیستى، از چه باید کرد، از تفاوت با نارودنیسم 
و آوانتوریسم معناى خودویژه اى داد و آن وضعیت عینى به تصویر ما و «نقشه» ما براى 
سراسرى، که  حزب  یک  از لزوم  لنین  باید کرد  چه  شکل داد.  از «حزب»  یک نوع  ایجاد 
روزنامه سراسرى دارد و از خرده کارى و محلى گرى و کار اکونومیستى فاصله دارد، از 
مارکسیست،  روشنفکران  و  کمونیست  کارگر  فعالین  شبکه  به  متکى  سازمانهاى  که  حزبى 
میآورد،  واحد گرد  حزب  یک  در  را  کارگر»  آزادى طبقه  راه  در  مبارزه  سازمانهاى «اتحاد 
سخن گفته بود. ما، اما، در برابر عروج حرکت چریکى و مبارزه مسلحانه چریک شهرى 
و جریان سیاهکل، فقط به جنبه «ضرورت» حزب داشتن در مقابل مبارزه چریکى، بدون 
هیچ رابطه و حتى اطالع از هر نوع شبکه محافل کارگران کمونیست، و نفس تکامل دادن 
به ورود «زحمتکشان» به مبارزه سیاسى تا حد یک حزب، بدون توجه به بستر اجتماعى 
جنبشى که همان زحمتکشان به آن پیوسته بودند، جنبش ملى کرد، چسپیدیم. واضح بود 
که بستر اجتماعى جنبش چریکى، مساله اى که در نوشته هاى احمدزاده و پویان و بویژه 
جزنى برجسته بود، چیزى جز آرمان بورژوازى صنعتى نبود. جریان مسلحانه شریفزاده در 
واقع چیز دیگرى جز «رادیکالیزه» کردن جنبش ملى کرد و بطور مشخص تقابل با خط مشى 
«راست روانه» رهبرى وقت حزب دمکرات کردستان ایران، نبود. خود بانیان حرکت مسلحانه 
حزب دمکرات» فعالیت میکردند و نه حتى مثال  انقالبى  سال 46 - 47، به عنوان «کمیته 
آغاز تشکیل حزب دیگرى، چپ و یا «مارکسیست»، در راستاى آرمانهاى الیت روشنفکرى 
ناسیونالیسم کرد. حزب ساختن براى «رفع» این نقائص و کمبودها و ناتوانیها و نارسائیها و 
حتى «خیانتها»، جز یک تالش، هر اندازه «صمیمانه»، براى بنا نهادن یک تشکیالت رادیکال 
و انقالبى، اما براى همان آرمانها و اهداف اجتماعى، نبود. خمیر مایه کمونیسم ما، و بستر 
اجتماعى آن، از هر دو سو، «ملى» بود. نوشتن این حقایق را الزم دیدم زیرا که گرایشات 
موجود،  شخصیتهاى کومه له، خود کومه له و تاریخ عروج و شکل گیرى آنرا چنان در 
زندگى  از  ایدآلیستى  و  و مبهم  گنگ  چنان  اند،  پیچیده  عرفانى  و رموز  اسرار  از  اى  پرده 
و تاریخ یک عده انسان زمینى تصویر پردازى میکنند که بخشیدن و باالکشیدن آن تاریخ، 
بویژه توسط گرایش ناسیونالیسم کرد و چپ غیر مارکسیست و غیر کارگرى ساده شود. 

من به سهم خود تالش میکنم دریچه دیگرى به روى یک تاریخ واقعى باز نگهدارم. 

حزب و جامعه، حزب و شخصیتها
اما الزم میدانم به یک خصوصیت ویژه «روشنفکران» اشاره کنم. تشکیالت ما، حتى در آن 
دوره، در «خانه تیمى» شکل نگرفته بود. همگى ما به ریز زوایاى زندگى یکدیگر، به جزئیات 
بیوگرافى مان آشنا بودیم و اتفاقا یکى از مهمترین محورى که بر آن تاکید داشتیم این بود که 
باید سعى کنیم براى روابط خود، براى مناسبات خود در واحدها و حوزه هاى تشکیالتى، 
محمل هاى اجتماعى بسازیم. تا اگر در هر شرایطى روابط ما براى ساواك رو شود، بتوانیم 
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در پرده یک روابط روباز و شناخته شده براى جامعه از آن دفاع کنیم و بنابراین هیچ «مدرك» 
ى را در غیرقانونى بودن مناسبات تشکیالتمان به جا نگذاریم. این نقطه قوت بزرگى بود که 
در فضاى چپ حاکم و بویژه در شرایط فعالیت هاى چریکى و زندگى واحدها تحت نام 
مستعار و ناشناس و غیر اجتماعى در خانه هاى تیمى، ما را از نظر اجتماعى و نوع فعالیت 
سیاسى از آن چپ جدا میکرد. ما حتى به توصیه تشکیالت مکلف بودیم که براى روابطمان 
با همدیگر حتما محمل اجتماعى بیابیم. همه ما، به خانه همدیگر رفت و آمد داشتیم، با افراد 
خانواده نیز  واقع به عنوان دوستان  در  میکردیم و  برقرار  آشنائى نزدیک  همدیگر  خانواده 
شناخته میشدیم. من براى مثال نه تنها با محمد حسین کریمى رابطه تشکیالتى داشتم، بلکه 
به مغازه کوچک پدرش، صوفى صالح، در سقز، سر میزدم، به خانه آنها میرفتم و شام و ناهار 
را با آنها بسر میبردم و با مادر ، خواهر و برادرانش مثل خواهر و برادران خود رفتار میکردم. 
حتى در روابط خود با خانواده مان دخالت میکردیم و اگر براى مثال کسى به دلیل فضاى 
حاکم بر جامعه روابطش با مادرش، خواهرش و یا برادران تنى و «ناتنى» اش، سرد بود، او 
را در جلسه به انتقاد میکشیدیم و کسانى را موظف میکردیم تا «اصالح» آن نوع رفتارها، 
طرِف مورد انتقاد را تحت کنترل بگیرند. به نظرم حتى در این رابطه جانب اِفراط و تفریط را 
گرفتیم و کار را به جائى رساندیم که به استقالل فرد و نظر و راى و حقوق مدنى اش، بى 
تفاوت ماندیم. و این رابطه جمعى از انسانهاى واقعى، با اسم و رسم و نام خود درون جامعه 
بود که به منشا اعتماد مردم ، بویژه اگر آن جمع به کارهاى بزرگ دست بزنند، در دورانهاى 
بحران انقالبى منجر میشود و در مورد ما واقعا منجر شد. در این رابطه الزم میدانم به پیشینه 
روابطم با صدیق و مشخصات و ویژگیهاى این انسان کمونیست که با جسارت انقالبى اش، 
به یکى از شاخص ترین رهبران و سخنوران کمونیست، و مورد اعتماد و باور توده هاى 

وسیع مردم عادى و نیز بعدها، صفوف نیروهاى پارتیزانهاى کمونیست، واقع شد، بپردازم:

صدیق کمانگر
از مناسبات اجتماعى بین «تشکیالت» میگفتم. من عالوه بر هم اطاق بودن با صدیق، شاید 
یکى از کسانى بودم که نزدیکترین رابطه را با همه اعضا خانواده او برقرار کردم. تابستان 
سفرى داشته باشیم.  کامیاران  سال 49، به پیشنهاد او تصمیم گرفتیم به روستاهاى اطراف 
از همان روستاى «آساوله» با استقبال گرم و بى سابقه از ما و از صدیق روبرو شدیم. جمع 
زنانى که او را در آغوش میکشیدند و جنگ و دعوا بر سر اینکه آن اولین شب اطراق ما 
آخرین  تا  و  «آفریان»  و  «ماسان»  تا  روستا  به  روستا  و  ده  به  ده  باشد.  کسى  چه  خانه  در 
روستاى این رشته دهات، در مرز روستاى «گازرخانى»، من شاهد روابط فوق العاده وسیع 
بزرگ  بسیار  خانواده  و  یک طایفه  جزو  همگى  انگار  نحوى  به  که  بودم  مردمى  با  صدیق 
بودند. به ماسان که رسیدیم،فکر کنم در منزل یکى از اقوام صدیق، دو روز ماندگار شدیم. 
شب دوم یکى دیگر از اهالى ما را به منزل خود دعوت کرد و آنجا هم «میهمان» دیگرى 
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مدرسه  یک  مستخدم  عنوان  به  کرمانشاه  در  بعد  و  بود  «طلبه»  روستا  همان  در  قبال  که 
استخدام شده بود، با همسر و بچه هایش حضور داشتند. از فحواى بحثهاى ما، این تازه 
به دوران رسیده، فهمید که ما مخالف اعلیحضرت و آریامهر هستیم. چند بار به ما تذکر 
داد که خوب نیست آدم براى مملکت خودش «نیش» داشته باشد، باید شکر گزار بود که 
آریامهر شما را به دانشگاه رسانده است و غیره. جالب این بود که این طلبه «کارمند» شده، 
با بچه هایش فارسى صحبت میکرد و البته فارسى اى که کم خنده دار هم نبود. یکى از 
پسران کوچکش بر سر یک سیب با خواهرش دعواش شده بود و داد و بیداد میکرد. آقاى 
کونه  مامان کوت  به  بدى  نکون  گوریه  جان  بابا  نه   » گفت:  او  به  کرمانشاه  ساکن  کارمند 
و  نمیفهمد.  را  کردى  اش  بچه  باشد،  گفته  میهمانى  در  نشسته  اهالى  به  یعنى  که  براتان». 
بچه اش هم نشان داد که واقعا در منزلشان با او «فارسى» حرف میزنند. چون فورا فهمید 

کند!  نصف  آنها  براى  که  بدهد  مادرشان  به  را  سیب  که  بوده  این  باباش  منظور  که 

پس  مسائل تشکیالت،  و  بحث   براى  او  با  و خلوت کردنمان  صدیق  با  من  و آمد  رفت 
شده  پدرش  پنهان  نگرانى  یک  موجب  میماندیم،  بگ  صالح  «خدمت»  را  مدتى  اینکه  از 
بود. مادرش ملیحه خانم فوق العاده زن مهربانى بود و کارى به کار ما نداشت. روزى در 
تعطیالت تابستان همان سالها، با صدیق قرار گذاشتیم که هم براى «بحث» و هم براى تفریح 
و گردش به کوه آبیدر سنندج برویم. وقتى برگشتیم هوا تاریک شده بود و این صالح بگ 
را عمیقا نگران کرده بود. آمده بود با عصایش سر کوچه و در خیابان ولیعهد منتظر ایستاده 
بود. به محض اینکه ما را دید در حالتى عصبى عصایش را با قصد زدن صدیق بلند کرد، 
اما نمیدانم از رودربایستى من و یا شرم حضور مردم حاضر در خیابان بود که پشیمان شد. 
وقتى بعدها من طى سال 52 تا 53 به عنوان خدمت سربازى، در دبیرستانهاى سقز، ریاضیات 
و انگلیسى را تدریس میکردم، قبل از رفتنم به سقز در روزهاى جمعه، حتما سفارش میداد 
که از «توتون» هاى مرغوب سقز براش سوغات ببرم. و من هم که در سقز مستاجر آقاى 
سجادى بودم و او خود یک مغازه داشت به او گفتم از بهترین توتونهاى ممکن، صرفنظر از 
قیمت آن، چند کیلو برام تهیه کند. انصافا هم وقتى توتونها را به صالح بگ دادم، او از هیچ 
فرصتى در جمع کسانى که تقریبا همیشه از روستاهاى اطراف کامیاران به دیدنش مى آمدند، 
براى تعریف از من و خدمتم به او دریغ نمیکرد. من از طریق صدیق با لطف اله کمانگر( 
معروف به مظفر که در جریان ضربه تشکیالت کومه له و اتحاد مبارزان در تهران، سال 61، 
دستگیر و اعدام شد) آشنا شدم. صدیق گاهى با من شوخى میکرد و میگفت مرد و مردانه 
بیا براى «عادى» جلوه دادن بیشتر روابط سیاسى مان کارى بکن که پدرم با مادرت ازدواج 
کند! و راستش خود صالح بگ هم زیاد به این توصیه آمیخته با شوخى، کم رغبت نبود! در 
هرحال خاطره همین شوخى کردنهاى صدیق در ذهنش مانده بود و وقتى در سال 67 به 
عنوان نماینده کومه له در پاریس زندگى میکرد به خانه محل استقرار کمیته خارج کشور 
حزب کمونیست ایران که من و ابوبکر مدرسى و غالم کشاورز و بعدها بهزاد یارخدائى 
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عضو آن بودیم، آمد و در همان دقایق ورود نوار کاستى را رو به من دراز کرد و گفت بذار 
گوش بدیم. نوار یک آهنگ از محمد صفائى بود با آهنگى به نام «شریفه باوکه رو»، یعنى 
در  و  شریفه!  تو  خوشگلى  از  امان  یعنى  اش  مجازى  معنى  البته  که  شدم.  پدر  بى  شریفه! 

میان خنده و شوخیهاى همیشگى اش گفت این در واقع ترانه بابام هست براى مادرت!

هر  با  ناپذیرى  سازش  و  جسارت  آنها  از  یکى  داشت،  برجسته  خصوصیت  چند  صدیق 
انقالب»  «ادامه  اول  سالهاى  در  بویژه  و  شاه  رژیم  علیه  مبارزات  دوران  در  ارتجاع  نوع 
علنى  فراخوان  و  سنندج  تلویزیون  فرستنده  ایستگاه  به  او  رفتن  نمونه  بود.  کردستان  در 
به مردم در نوروز سال 58 که به بقایاى پادگان شاهنشاهى تا قبل از اینکه زیر سیطره و 
حمایت حکام تازه به قدرت رسیده اسالمى قرار بگیرید، یورش ببرند، معروف خاص و 
زاده  مفتى  که جماعت  را تغییر داد، زمینه اى  از معادالت  حرکت بسیارى  است. این  عام 
و مکتب قرآن چیده بودند تا به نحوى ارتش و ژاندارمرى را هم زیر کنف حمایت اسالم 
از تعرض مردم مصون نگاه بدارند، و این عمل سناریو آنها را به کلى زیر و رو کرد. شهر 
سنندج در نوروز خونین سال 58، صحنه تقابل مردمى بود که به فرمان کسى مثل صدیق، 
نمیخواستند به دوره «پایان انقالب» تمکین کنند و به خانه هایشان برگردند. و البته انصافا 
صدیق در این رابطه تمام ظرفیت خود را براى تقویت و تحکیم تشکیالت کومه له که در 
آن اوضاع به شکل سازمان یافته، در «پشت صحنه» فاکتور اصلى بود، به کار انداخت. از 
اوضاع  کردن  آرام  براى  و  آمدند  سنندج  به  انقالب»  «شوراى  اعضاى  تمامى  تقریبا  تهران 
«شوراى  انتخابات  به  بدهند.  تن  سازش  به  عظیم  موج  این  با  اینکه  جز  ندیدند  اى  چاره 
شهر» در سنندج به توصیه و سفارش «آیت اله طالقانى» راى دادند و براى اولین بار مردم 
انتخاب  به  قرآن،  مکتب  جماعت  کارشکنیهاى  همه  علیرغم  وسیع،  البته  و  آزادانه  بطور 
نمایندگان شوراى شهر روى آوردند. اما جمهورى اسالمى از سوزش زخمى که بر او وارد  
خواهم  باز  آن  به  که  گنجاند.  خود  هاى  نقشه  در  را  صدیق  با  تکلیف»  «تعیین  بود،  شده 
له  کومه  تشکیالت  با  نزدیکى  رابطه  و  بود  سیاسى  زندانیان  از  که  اردالن  یوسف  گشت. 

شد.  انتخاب  باالئى  راى  با  شهر  شوراى  انتخابات  در  بود،  کرده  باز  قبل  سال  چند  از 

در همان بحبوحه روزهاى داغ نوروز 58، که شهر یکپارچه شور شده بود و از همه جاى 
کردستان و ایران به آنجا سرازیر شده بودند، همانطور که گفتم، شوراى انقالب مرکب از 
طالقانى و بنى صدر و رفسنجانى و دیگران به سنندج آمدند. روزهاى قبل از ورود اینها، دارو 
دسته مفتى زاده و مکتب قرآن به تبلیغات رذیالنه اى علیه «کمونیستها» و «غارت» پادگان 
توسط آنان دست زده بودند و تمام تالششان بر این بود که به حکام جدید اسالمى اعالم 
کنند با آنها همراه هستند و از انتقال بدون دردسر ارتش و ژاندارمرى به شوراى انقالب تماما 
حمایت میکنند و خواهان «باز گرداندن» سالحهاى مصادره شده توسط عناصر «کمونیست و 
نامطلوب» به رژیم «اسالم» اند. از طرف دیگر کمیته مرکزى حزب دمکرات کردستان ایران با 
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صدور اطالعیه اى که نسخه هائى از آن در روزنامه هاى اطالعات و کیهان چاپ شده بود، 
صراحتا اعالم کرده بود که «آشوب طلبان سنندج» را محکوم میکند. اما فضاى شهر پس از 
آن آژیتاسیون و سخنورى قدرتمند صدیق در تلویزیون و خلع سالح مقر ژاندارمى و مصادره 
برخى از اسلحه هاى پادگان لشکر 28 توسط مردم و نیروهاى چپ که عمدتا خود را با کومه 
له تداعى میکردند، راه آن نوع تبلیغات جبونانه را بسته بود. شب آنروزى که «هیات دولت» 
به سنندج وارد شد و قرار بود که با نمایندگان «نیروهاى سیاسى» مذاکره داشته باشند، از 
تهران جمعى نیز در معیت صارم صادق وزیرى و شکراله پاك نژاد نیز به سنندج وارد شده 
بودند تا به نوعى پادرمیانى کنند و از نظر خود آنها، بانى نوعى اتحاد و سیاست واحد بین 
نیروهاى سیاسى کردستان، که از نظر آنها عالوه بر شیخ عزالدین و کومه له، حزب دمکرات 
و جماعت مفتى زاده را هم در برمیگرفت، در رابطه با هیات دولت باشند.  این جلسه رایزنى 
و مشورت در منزل یکى از اهالى سنندج که من هم در آن شرکت داشتم تشکیل شد. صارم 
خان و شیخ عزالدین و احمد مفتى زاده و تنى چند از حزب دمکرات به سرپرستى عبداله 
حسن زاده در نشست حضور داشتند و صارم صادق وزیرى در وصف اتحاد و هم نظرى 
سخنانى گفت. در این اثنا دیدم که صدیق همراه با چند نفر از رفقاى کومه له، مسلح، به 
اطاق وارد شدند و هنوز ننشسته قاطع و صریح و خشمگین گفت این جلسه، جلسه نیست 
مادام که نمایندگان حزب دمکرات و مفتى زاده به عنوان مخالفین سرسخت حرکت مردم 
سنندج و هواداران رژیم جدید اسالمى در آن حضور دارند! رنگ از روى مفتى زاده پرید. 
شیخ عزالدین خواست سازشى برقرار کند و آبى بر آتش بپاشد و رو به مفتى زاده و خطاب 
به جمع گفت «اختالف» من با  «کاك احمد» این است که من اول ُکردم بعد مسلمان، ولى 
او اول مسلمان است بعد ُکرد! صدیق اما از خشم به خود میپیچید و تبلیغات رذیالنه مکتب 
قرآنیها در چند روز گذشته را نمیتوانست با این نان به قرض دادنهاى شیخ عزالدین فراموش 
به  تسلیم  آن  سرتاپاى  از  که  صدیق  به  نگاهى  و  من  و  من  قدرى  از  پس  زاده  مفتى  کند. 
تعرض صدیق مى بارید، آهسته در جواب شیخ عزالدین گفت: «اینطور نیست» و بالفاصله 
به  یکى دو طلبه همراهش گفت پاشیم برویم، اینجا جاى ما نیست. در این گیرودار، قیافه 
عبداله حسن زاده هم جالب بود، میدانست که نمیتواند از زیر بار مدرکى که در دو روزنامه 
سراسرى چاپ شده بود در برود، دستش را به جیب بغل کت کردى اش فروبرده بود و 
انگار با چیزى ورمیرفت که بیرون بیاورد، منتظر «نوبت» خود مانده بود. صدیق به او گفت 
توضیح شما براى گندکارى حزبتان چیست؟ و حسن زاده یک برگ اعالمیه از همان جیب 
اش در آورد و خطاب به صارم خان گفت: «کمیته مهاباد حزب ما در این اعالمیه از حرکت 
مردم سنندج حمایت کرده است». انصافا صارم خان، گرچه با لحنى بسیار سازشکارانه، اما 
گفت: «کاك مال عبداله، آن اعالمیه به احتمال قوى فقط در جیب تواست و شک دارم که 
حتى در سطح شهر مهاباد پخش شده باشد، اما با وجود این و اگر فرض کنیم که در مهایاد 
این اعالمیه کمیته مهاباد حزب دمکرات پخش شده باشد، اعالمیه کمیته مرکزى که از رژیم 
دفاع کرده است و مردم سنندج را «غائله چى و آشوبگر» نامیده است،  در سطح سراسر 
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ایران به کوره دهات سیستان و بلوچستان هم رسیده است، این توجیه قابل قبول نیست». و 
هیات حزب دمکرات هم پس از چند لحظه اى با نجواى مایوسانه حسن زاده با همراهانش 
مردم  سیل  از  شهر  سرتاسر  بعد  روز  و  کردند.  ترك  را  جلسه  برویم»  پاشیم  «برادران  که: 
میخروشید و دورتا دور ساختمان محل مذاکره، پر بود از مردمى که مسلح بودند. صدیق، 
با چهره اى که قدرت و اعتماد به نفس از آن مى بارید از محل «جمعیت دفاع از آزادى 
و انقالب» به طرف میدان اقبال آمد تا همراه با رفقاى دیگرى از جمله فواد و شعیب به 
محل مذاکره برود. هیچوقت این قدرت تشخیص فواد را فراموش نمیکنم. خطاب به من و 
ساعد وطندوست و عده دیگرى از رفقاى «باال»ى کومه له گفت بیائید به عنوان «اسکورت» 
صدیق را حلقه بزنیم. و خود او در هیات یک محافظ و بادى گارد ظاهر شد. گفت درستش 

بود.  هم چنین  و واقعا  هم همین است، در این روزها و دقایق، صدیق «رهبر» است. 

صدیق به جلسه میرود و قبل از شروع جلسه، طالقانى و رفسنجانى، بدون اینکه متوجه حضور 
صدیق باشند و قیافه او را بشناسند، قدرى در ذم صدیق کمانگر و اینکه این آدم کیست و 
کجاست و باید حساب پس بدهد کمى روضه خوانى میکنند. صدیق سرش را بلند میکند و با 
قدرت حاکى از اعتماد به نفسى که از خروش و غلیان قدرت مردم بیرون سالن مذاکره گرفته 
بود، فریاد میزند صدیق کمانگر منم، شما کى هستید و کجاى مبارزه براى سرنگونى رژیم 
شاه قرار گرفته اید؟ یکى در کنار دست صدیق به او سیخونک میزند که تن صداش را کمى 
پائین بیاورد، فواد که متوجه میشود ندا میدهد که ولش کن بذار حرفش را بزند. رفسنجانى 
میگوید باالخره میخوام بدانم که آیا شما «امام» را قبول دارید یا نه؟ و صدیق حاضر جواب 
پاسخ میدهد سوال این نیست، سوال این است که آیا  خمینى ما را قبول دارد یا نه؟ صدیق به 
حق خود را نماینده و مظهر اراده مردم براى تداوم انقالب میدانست و از آن کوتاه نمى آمد. 
و نتیجه این شد که هیات شوراى انقالب که با عزم سپردن صدیق «آشوبگر» به دست عدالت 
مردم،  به انتخاب شوراى شهر توسط خود  سنندج وارد شده بودند با رضایت  به  اسالمى 
سنندج را ترك کردند. گرچه، حضرت آیت اله طالقانى یک مرتجع مذهبى تحصیلکرده در 
آمریکا، به اسم مظفر پرتوما، متولد سنندج را به عنوان نماینده خود و ناظر بر انتخابات و البته 
براى دلگرمى جماعت مکتب قرآن و مفتى زاده، نیز معرفى کرد و در آن شرایط تعادل قوا و 

توهماتى که به شخص طالقانى در صف چپ وجود داشت، با مخالفتى جدى روبرو نشد.

نیز  له  کومه  پیشمرگان  صفوف  در  او  شد،  ظاهر  دیگرى  ظرفیت  در  آن  از  پس  صدیق   
همان صالبت و محبوبیت را داشت و همیشه به گرایشات لومپنانه اى که به ضرب کیش 
تحقیر  مارك  با  روستا  از  برخاسته  پیشمرگان  یا  و  «روشنفکران»  از  میخواستند  اسلحه 
جمهوى  با  نبرد  در  تر،  شجاع  آنها  از  که  میداد  نشان  بگیرند،  چشم  زهر  «دهاتى»  آمیز 
اتوریته  پذیرش  است.  اول  صف  در  و  جسورتر  دمکرات  حزب  هاى  توطئه  و  اسالمى 
له،  کومه  صفوف  نظامى  فرماندهان  ترین  برجسته  جانب  از  صدیق  سیاسى  و  معنوى 
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بود.  پیشمرگان  صفوف  محبوب  و  جسور  فرمانده  یک  نیز  خود  صدیق  که  میداد  نشان 
احساس  آن  و  مسلح،  نیروى  جمع  با  سازى  ظاهر  و  تبختر  از  دور  و  برابر  رفیقانه،  رابطه 

است. رسیده  ثبت  به  بسیارى  اذهان  در  او،  با  بودن  خودمانى  و  بودن  ریلکس 

دوست دارم یکى دو خاطره دیگر از صدیق تعرف کنم: 

 روزى پس از حمله اول رژیم در مرداد 58، که صدیق از منطقه سردشت به اطراف کامیاران 
برمیگردد، در روستائى استراحت میکنند. و این داستان را خودش بعدا برام تعریف کرد. 
گفت دیدم زن صاحبخانه مدام با صدائى که او هم بشنود به همسرش میگوید: «بگم؟ واله 
میگم!» و همسرش اصرار میکند که نه الزم نیست، «بیچاره» را چکار دارى، غلطى کرده که 
کرده! صدیق سرانجام دخالت میکند و رو به همسر خانم صاحبخانه میگوید بذار حرفش را 
بزند ببینم چى میگه. و زن از پشت پنجره مردى را روى پشت بام خانه همجوار نشان میدهد 
و میگوید «آغه صدیق اون، اون، میبینى که؟ وقتى شما اینجا نبودید نمیدانید چقدر به «شاه 
خودمان» فوش میداد!» و صدیق قاه قاه میخندد و میپرسد خواهرم هنوز متوجه نشده اى که 
شاهى باقى نمانده و خبر ندارى این همه بیا و برو و جنگ و مرافعه بر سر چیست؟! و البته 
بچه هاى تخس اهل سنندج همیشه صدیق را اذیت میکردند و میگفتند اصال اهالى کامیاران 

شاه باید «باى دو»( شاه باید برگردد!). گاهگاهى تظاهرات راه مى اندازند و میگویند 

در خالل سالهاى 50 و 51، و پس از آشنا شدن طیب عباسى روح الهى با من و معرفى 
بعنوان  تهران،  در  دوساله  کارآموزى  دوره  یک  از  پس  طیب  من،  جانب  از  صدیق  به  او 
آدم  العاده  فوق  طیب  شد.  استخدام  دزفول  در  تلفن  و  مخابرات  اداره  اپراتور  تکنیسین 
زنگ  صدیق  منزل  به  بامداد   4 ساعت  بوده،  کشیک  مخابرات  در  که  شبى  بود.  شوخى 
را  نمازت  پاشو  بیامرز  «پدر   : میگوید  او  به  و  میکند  بیدار  را  بگ»  «صالح  و  میزند 
و  میکند.  انکار  صدیق  ولى  اوست  رفقاى  کار  این  که  میکند  شک  بگ  صالح  بخوان!». 
من  از  پدرش  براى  را  مادرم  میخواست  که  صدیق  کردنهاى  اذیت  پاسخ  در  منهم  البته 
خواستگارى کند، به او میگفتم که من مادرم را به صالح «بگ»، با «س» نمیدهم! و گاهى 
سرائى  افسانه  یک  در  را  سنندج  قبلى  استاندارهاى  با  مالقات  که  را  پدرش  داستانسرائى 
شکل  به  میکرد  تعریف  بر  و  دور  و  آفریان  روستاى  از  میهمان  روستائیان  براى  دراماتیک 

بود: چنین  ها  افسانه  این  از  یکى  و  میکردم.  بازتعریف  صدیق  خود  براى  کمدى 

در یک روز زمستانى، صالح بگ آن باال به تنهائى زیر لحاف کرسى خزیده بود و دورتا دور 
روستائیان سابقا «رعیت» او. صالح بگ در استاندارى به عنوان تلفن چى استخدام شده بود 
و آنوقتها دیگر بازنشست شده بود. اما روح بگزاده اى و فئودالى او اجازه نمیداد که کارش 
به عنوان یک کار جزئى یک کارمند معمولى معرفى شود. چنان وانمود میکرد که اگر معاون 
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استاندار نباشد، دست کم «رتبه» و پست مهمى در استاندارى دارد. آن روز ظاهرا داشت یک 
خاطره مالقات با یکى از آن استاندارها را که به ِسمت وزیر کشور ارتقاء یافته بود، براى 
من، اما در واقع خطاب به قدیم رعیتهاى خود تعریف میکرد. گفت بله ایرج( و ى اسم من 
را شبیه به کسره زیر الف، عینا چون دهاتیها! تلفظ میکرد) تصمیم گرفتم بروم آقاى وزیر و 
«همکار» سابقم را ببینم. چند کیلو عسل و یک تغار روغن « کردى» آماده کردم و راهى تهران 
و وزارت «کیشور» شدم. آنجا به رئیس دفترش گفتم که من کمانگر هستم و میخواهم وزیر 
را ببینم و قدرى هم سوغات براش دارم. وزیر رخصت داد و من رفتم اطاقش و همان لحظه 
اول عسل و روغن را به طرف او دراز کردم و گفتم «قابل ندارد». وزیر من را بجا نیاورد، 
گفتم قربان من؟ سال فالن، در سنندج؟ فالن اتفاق یادتان هست؟ و اصرار عجیبى هم داشت 
که هنگام این نشانى دادنها حضار نفهمند که او گفته «تلفن چى تان بودم قربان!»، بهر حال 
جناب وزیر گفت آها «آقاى کماندار!». و گوش میدادم به پچ پچ رعایاى سابق که به همدیگر 
میگفتند: «ماشااله صالح بگ چه رتبه ومقامى دارد!» و صدیق هر وقت زبان باز میکرد که من 

را دست بیاندازد فورا میگفتم ببخشید فرزند صالح بگ با «س» داراى شهرت «کماندار»!!

و این صدیق با تحوالت زیر و رو کننده اى که در شخصیت اش و در کاراکتر سیاسى اش 
بوجود آمده بود، به فاصله کوتاهى پس از ترور غالم کشاورز در شهریور ماه سال 68 در 
قبرس، در یکى از اردوگاههاى مرکزى کومه له هدف ترور جاسوسى نفوذى به نام توفیق 
بازگو  دارم  غالم  از  که  را  خاطرات  برخى  حتما   من  باخت.  جان  و  گرفت  قرار  گرژالى 
خواهم کرد. توفیق گرژالى از کسانى بود که سابقه اى از همکارى با جریان مسلحانه سال 
46 - 47 را داشته و پس از مدتى که در صفوف نیروهاى مسلح کومه له بوده است، خود را 
کنار میکشد و به رژیم تسلیم میکند. در آن دوره زندگى در شهر، اطالعات سپاه پاسداران 
جمهورى اسالمى روى او کار میکند و او را براى اجراى ترور آماده میکند. همین سابقه 
قبلى و نیز اینکه او بخاطر «زحمتکش» بودن و تامین زندگى خانواده خود را تسلیم کرده 
بود، هنگام بازگشت مجدد به صفوف پیشمرگان، با هیچ کنجکاوى جدى اى روبرو نمیشود. 
او در «واحد آماده» که در واقع محافظت از ارگانهاى مرکزى و اعضاى مرکزیت کومه له را 
بر عهده داشتند، سازمان داده میشود و شبى( 13 شهریور ماه سال 68)  که نگهبان صدیق 
بوده او را هنگام خروج از توالت به رگبار مى بندد و در تاریکى از وسط جوى آب اردوگاه 
میگریزد. صدیق بعالوه دو برادر خود ، یکى رئوف، در 9 فروردین 58 در جریان کمک 
رسانى به مردم ترکمن صحرا بر اثر واژگون شدن مینى بوس حامل او ، که همراه با شمار 

دیگرى جان باخت و دیگرى معروف، در نبرد با جمهورى اسالمى، از دست داده بود. 

کنید. مراجعه  ضمائم  به  کمانگر  صدیق  با  مصاحبه  نوار  شده  متن پیاده  خواندن  براى 
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اولین رویاروئى با پلیس سیاسى و زندان

شیخ  مصلح  تهران  در  آمد.  پیش  مشکالتى  ما  جمع  براى   49 سال  بهار  در 
سلیمانى. بهروز  سنندج  در  و  کریمى  محمدحسین  کرج  در  و  شد  دستگیر 

از بهروز شروع کنم. بهروز، از جمله کسانى بود که از دوره تحصیل در کالس نهم دبیرستان 
به عنوان یک آدم «خدانشناس»، «اهل خواندن کتب ممنوعه» شناخته شده بود. کسى که همراه 
با دو نفر دیگر همیشه اسامى شان بر سر زبانها بود. اولین بار اسم او را هنگامى که در کالس 
دهم درس میخواندم، شنیدم. همکالسیهایش گفتند در ساعت انشاء، مطلبى خوانده بود که 
معلم نزدیک بوده سکته کند!  دوست همکالسى او و هم محله اى من برایم گفت بهروز 
در انشایش از جمله نوشته بود: « اکنون من زیر سایه سیاه یک انقالب سفید بسر میبرم» و 
این حرفها آنموقعها زیاد ساده نبود. گفتم سه نفر بودند که شاید بتوانم بگویم یک نقطه اتکا 
جوانان متمایل به کتاب خوانى و کار غیرعادى مخالفت با رژیم شاه بودند. در هر حال طى 
آن سالها و تا پایان دوره سربازى و سپاهى دانش، بهروز را نگرفتند. و در این دوران بود که 
ما هم در تهران «روشن فکران» را بنیان گذاشته بودیم و مشغول یافتن افرادى براى جذب 
به خود بودیم. آن محفل سه نفره با ما در ارتباط قرار گرفتند. ما در عین حال روى شخص 
دیگرى که بعد فهمیدیم از جانب ساواك عضوگیرى شده بود، کار میکردیم و آن شخص در 
تهران دانشجو بود و متولد سنندج. و این آدم رابط بین حوزه ما در تهران و جمع سه نفرى 
بهروز در سنندج بود. نفر دوم آن جمع براى شرکت در یک دوره دو ساله به تهران آمده بود 
و دست بر قضا با همان «رابط» هم اطاق شدند. تا خبر یافتیم که بهروز و نفر سوم محفل آنها 
در سنندج دستگیر شده اند. بهروز از داخل زندان ساواك به ما خبر رساند که کپى همه نامه 
هائى را که به «رابط» داده بودیم، به او نشان داده اند. راهى براى انکار نمانده بود و ساواك 
هم دامنه فعالیت ما را چندان «خطرناك» ارزیابى نکرده بود. بهروز پس از مدت کوتاهى از 
زندان آزاد شد. در همین رابطه، مصلح هم لو رفت و دستگیر شد. نفر سوم محفل بهروز پس 
از آزادى آمد به بهروز گفت: «من دیگر نیستم، خدا حافظ» و رفت دنبال زندگى خودش. نفر 
دوم هم همین مشکل را داشت اما آنرا بروز نداد. بهروز به فاصله کمى پس از آزادى، دوباره 
در مسیر حرکت به طرف رضائیه، با یک محموله جزوه دستگیر و پس از مدتى زندانى شدن 
در سنندج به تهران منتقل شد و به 5 سال زندان محکوم شد، اما مشمول «ملى کشى» هم 
شد. بهروز، تمایالت تک روانه و گاها آنارشیستى داشت و در زندان تهران جذب چریکهاى 
فدائى شد و پس از آزادى در پاییز 56، و قدرى سروکله زدن با ما، باالخره گفت خوشبختانه 
توانسته است ارتباط با «سازمان» را برقرار کند و از آن پس رسما با چریکهاى فدائى کار 
میکرد. او در انشعابات بین جریان فدائى به جناح کشتگر در اکثریت متمایل شد و از اعضاى 
رهبرى آن. در تهران که میخواستند او را دستگیر کنند از یک ساختمان چند طبقه خود را 
به پائین پرتاب کرد و کشته شد. نفر دوم با دستگیرى و زندان بهروز براى بار دوم، کم کم 
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از ما فاصله گرفت. من و صدیق به تناوب با او قرار میگذاشتیم که «کتابخانه» بهروز و یک 
دستگاه ماشین تایپ را که بهروز نشانى اش را به او داده بود به ما منتقل کند. روزى میگفت 
کتابها را برده ام جاى امنى قایم کرده ام، قرار میگذاریم که روزى بیام تحویلتان بدهم. خبرى 
نشد. با او قرار میگذاشتیم، نمى آمد، به خانه اش که میرفتیم بپرسیم چرا نبودى؟ میگفت آه 
جلو سینما نیاگارا بود؟ من فکر کردم سینماى دیگرى بود. یا ساعت ده؟ من ساعت 2 حالى 
شد و دیگر تناقض گوئیها قابل ادامه نبود.  شدم. و خالصه این داستان چندین بار تکرار 
روزى به من و صدیق گفت بیائید ببینمتان کار مهمى دارم. دیدیمش، همان جا زد زیر گریه. 
گفت راستش را بخواهید این مدت همه چیز را دروغ گفتم. کتابخانه را سوزاندم، ماشین 
تایپ را شکستم و به چاه انداختم و سر قرارها هم اصال نیامدم! من نمیکشم! ما هم واقعا 
ناراحت شدیم و او از آن پس کال مسیر زندگى را عوض کرد و به آمریکا مهاجرت کرد.. و 
اى کاش همانوقتها خود ما هم به این باور میرسیدیم که در یک سازمان کمونیستى هیچکس 
را برخالف عقیده مخالفش و برخالف آنچه وجدانش و انتخاب فردى اش حکم میدهد، 
به ضرب عِرق سازمانى «فعال» نگاه نمیدارند، اى کاش اصال نیازى نبود که آن دوست به 
خود و به ما دروغ بگوید و خودآزارى کند تا بگوید که نمیخواهد در تشکیالت ما باقى 
بماند و یا حتى صریح و بدون احساس شرم بگوید دوست ندارد زندانى شود و شکنجه 
و  حزب  یک  در  متشکل  و  سازمانى  و  حزبى  فعالیت  که  میدانستیم  کاش  اى  کند.  تحمل 
سازمان تمام سناریو زندگى افراد نیست تا پس از قطع رابطه سازمانى و تشکیالتى، با روابط 

اجتماعى هم «خداحافظى» نشود. آن دوست را به همین دلیل ما دیگر هیچگاه ندیدیم.

«رابط» را در سنندج در روزهاى تظاهرات ضد شاه در میان جمعیت نظاره گر کنار پیاده 
رو دیدم. رفتم به او گفتم اگر داستانت را تعریف کنم پوست از سرت میکنند، االن چکاره 
اى؟ گفت وجدانا پس از مدتى از همان سالها کنار کشیدم و «ماموریتم» یک بار مصرفى 
فاز  وارد  که  نخواستم  من  میدانم.  شما  بدهکار  را  خود  من  میدانى،  خودت  گفت  بود. 

است. کاره  هیچ  االن  کن،  ول  را  طرف  گفتم  هم  بهروز  به  بعدا  و  بشوم  انتقامجوئى 

محمدحسین هم در رابطه با یک «نفوذى» دیگر دستگیر شد. او روى کسى که به نظرش 
«دندان  و  ساز   دندان  یک  میکرد.  کار  بود،  سقز  روستاهاى  مردم  با  وسیعى  روابط  داراى 
محمدحسین  داشت.  دهات  مردم  شغلش با  بخاطر  وسیعى  رابطه  واقعا هم  کش»سنتى که 
را که میگیرند و او را به فحش و ناسزا و کتک و شالق میگیرند مدام اعتراض میکند که 
و  میگذارند  روش  جلو  صوتى  ضبط  نمیگوید.  بگو،  خودت  میگویند  آخر!  کردم  چکار 
صداى نوار کاست را بلند میکنند. جلسات ترویجى خود با دندانساز را ضبط شده در مقابل 
خود میبیند! و راهى جز تایید برایش باقى نمیماند. چندماهى در بازداشت بود و بعد آزاد 
شد. مصلح را در خانه اش واقع در ابتداى خیابان امیرآباد در میدان 24 اسفند گرفتند. در 
یادداشتى براى موسى نوشته بود چند «آقا» آمدند او را با خود بردند، فقط بداند که کجاست، 
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نگران نباشد. از او فقط «گزارش» داشتند در ارتباط با همان محافلى که یک سرش بهروز 
و سر دیگرش جمع دیگرى از روشنفکران سنندج بود. او در زندان قزل قلعه بود و همان 
روزهاى اول بدجورى با کابل به هر جاى بدنش زده بودند. این اولین برخورد با ساواك، 
قدرى بر روابط تشکیالت تاثیر گذاشت و برخى از اعضا را دچار محافظه کارى کرد. بر 
سر این مساله بحث و جدل روى داد و یکى از رفقا پیشنهاد یک سال عقب نشینى و قطع 
جلسات حوزه ها و به جاى آن روابط خطى و منفصل و تک نفره داد. این مساله به عنوان 
راست روى مورد حمله قرار گرفت. اما روشى که بکار گرفته شد، روش درستى نبود. ما 
قرار گذاشتیم که به پیشنهاد دهنده عقب نشینى یک ساله بگوئیم، «تشکیالت منحل» شده 
است. و هیچیک از انتقادات را هم مستقیم به خود او نگفتیم. فواد انصافا بعد از مدتى پس 
از کنگره اول به اشتباه بودن این روش «غیرصمیمانه» پى برد. در هر حال همین مساله یک 
شکاف بین ما بوجود آورد و عطا رستمى که واقعا شجاعانه و صریح مخالف چنین روشى 
بود، و چندین بار با فواد به درگیرى لفظى رسیدند، حاضر نشد به تصمیم «طرد» پیشنهاد 
دهنده قرار عقب نشینى رضایت بدهد و تا آخر هم روى حرف خود ایستاد. در هر حال در 

آستانه دستگیرى وسیع ما در پائیز سال 53، عمال بین ما فاصله و دورى ایجاد شده بود. 

اولین بازداشت
روز 25 بهمن سال 50، از محل زندگى خود در کوى دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالى، 
راهى میدان 24 اسفند شدم تا «طیب عباسى روح الهى» را سر قرار مالقات کنم. آنروزها 
زیاد، یا درست تر بگویم اصال، خبر نداشتیم که گروههاى خیابانى کمیته مشترك ساواك و 
شهربانى( موسوم به کمیته «ضدخرابکارى»)، اساسا در رابطه با چریکهاى فدائى و مجاهدین 
خلق در چهارگوشه خیابانها و میدانهاى شهر تهران، به کار شکار «مظنونین» روى آورده 
بودند  گرفته  تصمیم  که  جمعى  براى  سیاسى  پلیس  وضعیت  به  توجهى  بى  این  و  است. 
یک سازمان غیر قانونى و «برانداز» تشکیل بدهند، قدرى عجیب بود. عجیب از این نظر 
که رژیم شاه پس از کودتاى سال 32 و قلع و قمع اپوزیسیون موجود، و پس از دستگیرى 
بنیانگذاران جریان چریکى(جزنى و همراهانش) با یک رویاروئى مسلحانه روبرو شده بود 
و پس از ضربات سخت به مجاهدین خلق در همان سال 50 و سرکوب حمله کنندگان به 
پاسگاه سیاهکل، با ادامه تشکیالت مجاهد و فدائى در «خانه هاى تیمى» روبرو شده بود. 
الحال پلیس سیاسى و آرایشى که  انقالبى، شناخت از وضعیت فى  فعال  براى هر جریان 
رژیم حاکم در مقابل اپوزیسیون برانداز بخود میگیرد، پیش شرط ادامه کارى است. آنوقتها 
و در پى دستور مستقیم شخص شاه براى تشکیل «کمیته مشترك ضد خرابکارى»، یافتن و 
دستگیر کردن و نابودى شبکه هائى که ایستادگى و مقاومت مستقیم در برابر سلطه رژیم 
سلطنت را در آنها سازمان میدادند، مساله مهمى بود. و هر کس که قدرى از دایره محدود 
مشغله هاى درونى فاصله میگرفت، میتوانست در سطحى وسیعتر تدابیر جدى ترى براى 
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ادامه کارى و رشد و تحکیم سازمان و تشکیالت خود بیابد. در آن سالها ما بدون توجه 
به موقعیتى که، مستقل از اراده و تصمیم و حتى نظر سیاسى ما، بوجود آمده بود، و بدون 
توجه به جایگاه و «خطر»ى که «خانه هاى تیمى» و محلهاى «فعالیت هاى غیر قانونى» و 
وضعیت و آرایش ظاهر، هر جمع و محفل مخالف سیاسى را زیر تهدید قرار داده بود، با 
زنده  شب  به  است،  چریکى  جریانهاى  سیاسى،  پلیس  هدف  که  پندارانه  ساده  توجیه  این 
داریهاى خود براى دست نویس ادبیات قاچاق، و رد و بدل کردن آن ادبیات در خیابانها 
ادامه میدادیم. غافل از اینکه یافتن هر سرنخ به خانه هاى تیمى، فلسفه تشکیل کمیته مشترك 
«ضدخرابکارى» بود و از هر «سوژه» دستگیر شده به منظور در هم شکستن هر گونه تشکل 
و تحزب و سازمان یابى سیاسى استفاده میکردند. در عین حال آنطور که بعدا فهمیدم، در 
جریان درگیریهاى مسلحانه سازمانهاى امنیتى رژیم شاه با چریکهاى فدائى و یا در کشف 
استفاده  ملى»  «کفش  ساخت  کفشهاى  از  بخصوصى  نوع  از  فدائى  افراد  تیمى،  هاى  خانه 
میکردند که به نوعى پوتین سبک شباهت داشت. و آنروز طیب یک جفت از آن نوع کفشها 
را پوشیده بود. من پس از دیدن طیب در میدان 24 اسفند قدم زنان بطرف خیابان شاه و 
به نزدیکیهاى خیابان گلشن که منزل برادرم فریدون در آن حوالى بود نزدیک میشدیم و 
داشتیم بحث میکردیم و از دور و بر خود بى خبر مانده بودیم. تو نگو از همان میدان 24 

اسفند یک اکیپ از ماموران گشتى کمیته مشترك ما را تحت نظرگرفته و تعقیب میکنند. 

سر و قیافه ما با آن کفشهاى طیب، ما را به نظرشان «مشکوك» کرده بود. در سر یک چهاراه 
فرعى، یکهو دیدیم در ضلع مقابل همان خیابان، ماشین سفید رنگى توقف کرد و یک نفر 
بسرعت بطرف ما آمد و گفت: «ما پلیس هستیم، کارت شناسائى!». درب عقب ماشین آنها 
باز بود و نفر دیگرى که در آن نشسته بود، مسلسلى را که دور آن را باند پیچى کرده بود رو 
به ما نشانه رفته بود. من کارت دانشجوئیم را به مامور نشان دادم و طیب گفت من کارت 
شناسائیم همراهم نیست اما کارآموز اداره مخابرات و تلفن هستم. کالسورى دردست من 
بود که در آن یک جزوه دو صفحه اى از مائو همراه با چند جزوه درسى در آن بود. مامور 
حاوى  کالسور  که  میدانستم  که  انگار  و  ناخودآگاه  بطور  قدرى  من  خواست،  من  از  آنرا 
و  نشد  مذکور  جزوه  متوجه  مامور  کشیدم.  عقب  کمى  را  دستم  است،  «خطرناك»  مدرك 
تصور کرد از مواد درسى ام است. اما همین حالت واکنش خودبخودى من و نیز کفشهاى 
«مورد  میتوانست  که  بود  موضوعى  خود  نبود،  همراه  اش  شناسائى  کارت  اینکه  و  طیب 
تحقیق» قرار بگیرد و سر نخى به یک خانه تیمى. ما را به داخل ماشین بردند و از توى 
داشبورد با یک دستگاه کوچک بى سیم به فرماندهى گزارش دادند که دو نفر با سر و وضع 
مشکوك و یکى فاقد کارت شناسائى را گرفته اند. طرف، که در کمیته مشترك فهمیدم همان 
«حسین زاده»(عطاپور) بازجوى بیرحم ساواك بود، گفت: «بیاریدشان اینجا». هنگام عبور از 
چراغ قرمز راننده به آرامى به مامور راهنمائى و رانندگى کلمه اى میگفت و از چراغ قرمز 
رد میشدند.       کت هاى ما را از تنمان درآورده و روى سرمان کشیده و سرمان را به کف 
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ماشین خم کرده بودند تا متوجه نشویم مسیرمان کجاست. در وهله اول فکر کردم به «اوین» 
میرویم. اسم اوین را در دفاعیات «پاك نژاد» خوانده بودم و معلوم بود که  بازجوئیها از 
زندانیان سیاسى ساواك در آنجا متمرکز است. اما همانطور که گفتم، «کمیته ضد خرابکارى»، 
براى  سیاسى  زندانیان  و  دستگیرشدگان  اکثر  و  بود  کرده  شروع  را  کارش  بود  ماهى  چند 
«بازجوئى» به آنجا برده میشدند. ساختمان شهربانى و اداره آگاهى و محلى قدیمى که در 
نزدیکى میدان «توپخانه» قرار گرفته بود. آنروزها مشغله اصلى ساواك و پلیس امنیتى رژیم 
شاه را عملیات مسلحانه فدائیان و مجاهدین تشکیل میداد و نسبت به دیگر اشکال فعالیت 
سیاسى، زیاد حساس نبودند. شاید به همین دلیل بود که حتى وقتى ما را به زندان کمیته 
مشترك بردند زیاد به جزوه مائو در کالسور من توجه نکردند و بیشتر بر این مساله تمرکز 
داشتند که ما عالوه بر آدرس واقعى، ممکن است یک خانه مخفى هم داشته باشیم. به محض 
ورود به کمیته مشترك، من را جدا کردند و به من چشم بند زدند و بعد از پرسیدن نام و نام 
خانوادگى پرسیدند: «آدرس». گفتم کوى دانشگاه ساختمان شماره فالن. همان شخص که 
بعدا فهمیدم اسم او «پرتو» و از بازجویان ساواك بود، گفت» این را ببرید اطاق بازجوئى». 
پاسبانى من را کشان کشان از چند پله باال برد و پس از چرخیدن کلیدى در یک درِ آهنى، 
چشم بند من را باز کرد و به داخل کریدورى ُهل داد. حدود چهارقدم دورتر، همان «دکتر 
حسین زاده» با دست به من اشاره کرد و گفت: «تشریف بیار اینجا». به محض اینکه به داخل 
به  محکم  سیلى  یک  دارد  نام  «هوشنگ»  فهمیدم  بعد  که  دیگر  یکى  رفتم،  شکنجه  اطاق 
به  میخواى  ات،  عمه  ارواح  آره  گفت  دانشگاه.  کوى  گفتم  «آدرس»!،  گفت  و  زد  صورتم 
آدرس علنى ات بریم که بقیه «شبکه» خبردار بشوند؟ دیگر منتظر نماندند و من را روى 
تخت فلزى که آنجا بود خواباندند و پاها و دست هایم را به میله هاى باال و پائین بستند و 
حسین زاده خم شد و کابل و شالق را برداشت و زد. درد شالق واقعا سوزناك و غیر قابل 
تحمل بود، آنقدر زدند و زدند که پاهایم خونى شد. من هیچ آدرس مخفى نداشتم و طبعا 
نمیتوانستم در این رابطه هم «اقرار» کنم. اما این عدم اقرار را به حساب «مقاومت» من براى 
مخفى کردن خانه امن و یا احتماال تالش براى اعالم «خطر» بخاطر عدم حضور سر «قرار» 
دیگرى و یا ندادن «عالمت سالمتى» به «شبکه» و یا «رابط» بود. از آنجا به این دلیل خیلى 
روى دفتر تلفن و تقویم بغلى من تمرکز کردند و آنجا شماره تلفنى دیدند که موجب دردسر 
من شد و باعث رفتنم زیر ضربات کشنده تر کابل در صبح فرداى آنروز گردید. داستان از 
این قرار بود که من چند ماه قبل از دستگیرى به یکى از همکالسیهاى دوره اول دبیرستان، 
ترك  از  پس  او  برخوردم.  ناصرخسرو  خیابان  در  «کالى»  به  مشهور  آبین  حبیب  اسم   به 
تحصیل به دوره گروهبانى رفته بود و وقتى که او را مالقات کردم در یکى از پادگانهاى 
ارتش کار میکرد. کالى، از خانواده خیلى فقیرى بود و تا جائى که یادم باشد او از همان اوان 
روزهاى  در  و  میکرد  کارگرى  تابستانها  اش،  خانواده  زندگى  خرج  تامین  براى  کودکى 
تحصیل هم پس از مدرسه به دستفروشى و یا شاگردى در قهوه خانه ها و مسافرخانه ها 
مشغول میشد. انسان فوق العاده خوبى بود. بهرحال، وقتى او را در ناصرخسرو دیدم، خیلى 
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خوشحال شد و آدرس اش را به من داد که در خیابان نظام آباد قرار داشت. من آدرس را 
از  پس  شب  اولین  تا  بزنم  سر  او  به  که  نکردم  فرصت  اصال  و  نوشتم  ام  بغلى  تقویم  در 
بازداشتم توسط گروه گشتى کمیته مشترك! در روز اول بازجوئى، همزمان که حسین زاده 
شالق میزد، پرتو و سرهنگ زیبائى مى آمدند و فحشى رکیک و ناسزائى میگفتند و بسرعت، 
انگار که دارند به سرنخهائى در ارتباط با من کار میکنند، بیرون میرفتند. همزمان بازجوى 
دیگرى تقویم بغلى من را ورق میزد و مدام میپرسید شماره رمز تلفن در دفترچه هست یا 
نه، تا به ورقهاى آخر و آدرس حبیب آبین رسید. این آدرس کیست؟ فکر کردن به آن آدرس 
«مجهول» و جستجو براى دور کردن آنها از مراجعه مستقیم به اطاق مسکونى ام در کوى 
دانشگاه، سوزش ضربات شالق را کمتر کرده بود. هرچه فکر کردم واقعا هم بیادم نیامد. در 
عین حال همانطور که در بخشهاى دیگر داستان زندگیم نوشته ام، تشکیالت ما قبال توسط 
آباد  نظام  خیابان  در  هم  او  قضا  بر  دست  و  بود  خورده  ضربه  ساواك  نفوذى  عامل  یک 
سکونت داشت. عصر همان روز در محل مسکونى ام در کوى دانشگاه قرار یک جلسه را با 
فواد و عطا رستمى و صدیق داشتم. مانده بودم که چطور خطر دستگیرى رفقا را برطرف 
کنم و یا الاقل متوجهشان کنم که دستگیر شده ام. در یک آن تصمیم گرفتم که تمرکز را بر 
همین آدرس مجهول قرار بدهم و وانمود کنم که میخواهم این آدرس را پیگیرى نکنند. پیش 
خودم فکر کردم که ضرباتى را میخورم و بعد «اقرار» میکنم. بازجوها، امان نمیدادند، حسین 
را  ات  چریک  همکالسیهاى  که  میکردند  سوال  مدام  دیگر  نفر  چند  و  میزد  کابل  با  زاده 
میشناسى؟ «فریدون جعفرى کجاست؟ ( فریدون جعفرى از همکالسیهاى دوره دانشگاهم 
بود که در آن زمان با چریکهاى فدائى بود و «مخفى» شده بود، ماجراى او را قبال تعریف 
کرده ام). و سوال با لحنى طرح میشد که انگار او را در چنگ خود دارند. در هر حال خودم 
مطمئن بودم که صاحب آدرس، همان مامور نفوذى ساواك نیست، با اینحال در همان لحظه 
تصمیم گرفتم که بگویم نام صاحب آدرس اوست. خود من میدانستم که دارم یک دروغ 
آشکار سرهم بندى میکنم، اما در عین حال میخواستم این پیام را هم به شکنجه گران بدهم 
که من کماکان از مامور نفوذى آنها بى اطالعم و هیچ خبرى هم از ماجراى دستگیرى بهروز 
که  «پیروزى»  یک  طرفى  از  داشتم،  احساس دوگانه اى  ندارم.  هم  او  با  رابطه  و  سلیمانى 
ساواك را از شناسائى رفقا دور کرده بود، اما همزمان نوعى دلهره و ترس از شکنجه وحشیانه 
تر براى دروغ و کلک زدن به کمیته مشترك و «روبرو کردن» با مامور نفوذى و پى بردن به 
رابطه هائى که او از آنها خبر داشت و از همه آنها مهمتر با بهروز سلیمانى که در زندان و 
در حال سپرى کردن 5 سال محکومیت خود بود. در هر حال، چه اینکه ساواك کلک خورده 
بود و یا اینکه قصد داشتند مامور نفوذى شان را «ناسوخته» فرض کنند، تصمیم گرفته بودند 
که شب دیر وقت من را همراه اکیپى به آن آدرس ببرند و «طرف» را غافلگیر کنند. گروه 
کماندو ساواك و شهربانى من را در ساعت 2 نیمه شب همراه با دو ماشین و همگى مسلح 
شدم، چون اصال در آنوقت به زندانیان تحت  بردند. وقتى سوار ماشین  به آدرس مذکور 
بازجوئى سیگار نمیدادند، من تصمیم گرفتم یک «فرصت طلبى» بکنم. به محض اینکه از 
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محوطه زندان بیرون آمدم، و در حالى که چشم بند داشتم پرسیدم آیا سیگار دارید؟ مامور 
بغل دستى من به همکارش گفت: «پرویز! یک سیگار روشن کن» و من سیگارى کشیدم، 
دیگر پس از مدتى چشم بند را باز کردند و من خیابانهاى خلوت تهران را یکبار دیگر پس 
از زندگى زیر ضربات شالق و سلول بغل اطاق بازجوئى، دیدم. به محل رسیدیم و وقتى در 
اطاق دوم را باز کردند که من چند نفر را توى رختخواب دراز کشیده و نیم خیز بودند دیدم، 
اما کسى با من اظهار آشنائى نکرد. به اطاق بعدى که رسیدیم و در را باز کردند،دیدم «کالى» 
با دو نفر از دوستانش که یکیشان را شناختم ( صالح ژاغرى افسر ارتش)، پا شد و گفت : 
«آى ایرج جان خوش آمدى». آنجا بود که یادم آمد آدرس را کالى به من داده بود! بهرحال 
ماموران فورا من را برگرداندند به کمیته مشترك و بعد فهمیدم کالى بیچاره را هم مدت دو 
روز نگهداشته بودند. اما همانشب فرمانده کوماندوها که فکر کنم انتظار یک شکار چرب و 
چیله را میکشید و گرفتن «پاداش»، خیلى عصبى شد و با مشت و لگد و کلت اش من را 
حسابى زد. بردنم سلول و روز بعد، حدود ساعت 7 صبح در سلولم باز شد وحسین زاده با 
قیافه اى که از آن خون میبارید گفت مادر فالن شده خودتو براى مرگ آماده کن! متوجه 
شده بودند که آدم چریک و مخفى شده اى به تورشان نخورده است. آنروز را تا توان داشتند 
سه نفرى زدند، طورى که کف پاهایم خونین و مالین شد و بشدت ورم کرد. و من فقط 
میگفتم : «صاحب آدرس را اشتباهى در ذهنم داشتم». پس از کتک خوردن زیاد و تحمل 
ضربات کشنده کابل برق همراه با توهینهاى رکیک بازجوها، آش و الش، اما من با روحیه 
اى ظفرنمون به داخل سلول بازگشتم. و سواالت بازجوئى را همانجا با خودکارى به من 
دادند که جواب بدهم. هویت تو محرز است، شما به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت 
شده اید، معاشرین و دوستانت چه کسانى اند، و...در آن شرابط و در سلول انفرادى خود را 
در میان موج سنگینى از بى رحمى احساس کردم، نگهبانى آمد و یک پتو پرت کرد وسط 
سلول و پس از چند دقیقه در سلول باز شد. یکى از پزشکیارها بود، دو قرص مسکن به من 
داد و سپس پاهایم را پانسمان کرد و رفت. در آن شرایط از نظر روحى، فضائى از جنگ بین 
مهر و محبت و خشونت و قهر در ذهنم مرور میشدند. به یاد همه دوستان خوب دوران 
تحصیلم در مدرسه، به یاد مادرم، برادرهایم و خواهرم افتادم و به یاد اولین جرقه هاى عاطفه 
دوره نوجوانیم به کسى که دوستش داشتم. در یکى از سلولها، دانشجوى شاعرى را آورده 
همزمان  میکرد، و  دیکلمه  با صدائى گیرا  را  شعرهائى  سلول  به  بازگشت من  بودند که با 
میدیدم که ماشین شکنجه، در اطاق چسپیده با سلول من بى وقفه کارش را میکند. راننده 
وانت بارى را گرفته بودند که کسى مقدارى دینامیت را بسته بندى کرده و به او گفته بود به 
مقصد معینى برساند. چند نفرى ریختند سرش و فوق العاده سخت و طوالنى او را زدند. 
خوب میشد نعره بازجوها را شنید که میگفتند اسم بده کى اینها را به تو داده و همراه با 
کثیفترین دشنامها. بیچاره قسم میخورد که اصال خبر نداشتم که محموله چه بوده. آنقدر او 
پتو  توى  دستشوئى  براى  را  او  نگهبانها  شدم  متوجه  توالت  به  رفتنم  راه  در  که  زدند  را 

میگذارند. و آثار و لکه هاى خون در مسیرش بین راهرو و توالت را رنگین میساخت. 
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این مناظر، در جائى که تو بى حفاظ هستى و تمامى سنگینى قهر بر رویت متمرکز است، 
در روح و روان آدم جنگ و نبرد عشق و مرگ سیر خود را ادامه میدهد. اما درست در زیر 
فشار شکنجه، درست در میان کین و خشم نفرت آور بازجوها، در میان اسارت در بین آن 
دیوارهاى قدیمى و کریدور هائى که درد، کینه و زخم شالق را چون آیات مرگ به گوشت 
و به اعماق روانت فرو میبرند، این دنیاى درونى، گریزى روانى و تنها راه تقابل با قهر مجسم 
است که در مقابل فرد قرار میگیرد. روبرو شدن مجدد با شکنجه و شالق، دلهره از دستگیرى 
کسانى که با آنان ارتباط داشتم، افشاى اطالعات جدید و نگفته، در کنار تداوم همیشگى 
ضربات شالق و فریاد و ناله شکنجه شده ها، آمد و رفت تند و سریع بازجوها که «شکار»هاى 
جدیدى را زیر مشت و لگد و ضربات شالق میگرفتند، بى خبرى مطلق از دنیاى بیرون و 
زندگى در خفقان سلول انفرادى و یادآور زجر و مرگ صدها انسان، آنهم براى امثال من که 
در آنوقت 23 سال سن داشتم، ساده نبود. من از آن آزمایش و آزمایش هاى بعدى سربلند 
بیرون آمدم، اما باید اقرار کنم که زندان و شکنجه تاثیرات بسیار مخربى بر کل زندگى من 
و مسیر آن گذاشت. عمال سالهائى از بهترین دوران زندگى ام را بر من تباه کرد و شانس و 
فرصت پیشرفت و تکامل فکرى ام را از من گرفت. بدترین تاثیر شکنجه و زندان، بى اهمیت 
بخاطر  که  زیادى  انسانهاى  چه  و  است.  واقعى  «زندگى»  خود  در  نفس  به  اعتماد  ساختن 
«جرم» سنگینتر، زمان شکنجه هایشان طوالنى و مدت دوران اسارت در سلول انفرادى بیشتر 
و چه بسا پس از تحمل همه آن سختیها، از میدان تیر سر در آوردند. در هر حال زندان، و از 
آن بدتر سلول انفرادى باضافه شکنجه جسمى و روحى، زمخت ترین شیوه در هم شکستن 
روحیه مقاومت و مبارزه است. و حقیقتا آنهائى که تاب تحمل آوردند، چه در زندانهاى شاه 
و چه بویژه در زندانهاى مخوفتر حکام اسالمى، شایسته منزلتى فراتر از قهرمان اند. با وصفى 
که از زبان زندانیان دوران سلطه جمهورى اسالمى شنیده ام، با «قیامت» هاى حاج داودها و 
«ارشادهاى» وحشتناك الجوردى ها، با مناظرى که بازماندگان کشتارهاى سال 60 و 67 از 
خونین ترین نوع تصفیه ها و ارعاب و ترور نقل کرده اند، و با بى رحمى بازجوهاى اسالمى، 
که نه فقط در برابر پول و مادیات بلکه بعالوه بخاطر «ایمان» اسالمى شان، قسى القلب تر 

اند، حقیقتا کسانى که تاب آورده و فقط موجب قتل دیگران نشده اند، شایسته تقدیراند.

بار سوم در مهر ماه سال  گرانقدر دنیاى مهر و محبتها را بعدا که  دنیاى  این پناه بردن به 
53 دستگیر شدم، عین این مصاف روحى با آزار شکنجه را از سعید سلطانپور شنیدم. من 
با پاهاى پانسمان شده مشغول پس دادن و نوشتن بازجوئى بودم و در اطاق بغل دستى، 
و  صداى  سعید میزدند  بدن  بر  محکم  با «حسینى» با کابل  بازجو، هوشنگ فهامى همراه 
بلند او را میشنیدم که فقط میگفت: «مادر». و احساس کردم که او هم دارد، شاید قدرى 
آگاهانه تر و هنرمندانه تر به ستون عاطفى زندگیش اش پناه میبرد. تفاوت این بود که من 

در اولین دوران اسارتم این فریادها را در درونم و با سکوت فریاد میزدم و او برعکس. 
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فدائیان و مجاهدین بودند و  گفتم آنوقتها مساله ساواك و کمیته مشترك  اما همانطور که 
پس از اینکه اطمینان یافتند که من در واقع با سازمانهاى چریکى رابطه اى نداشتم، دیگر 
بازجوئى همراه با شکنجه تمام شد. اما زخم و عفونت پاهایم بیش از یک ماه طول کشید 
که التیام بیابد و هر روز پزشکیار زندان آنها را پانسمان میکرد، و چند روزى ادرارم خونى 
بود. پزشکیار زندان در آخرین نوبت پانسمان زخمهایم، گفت: « ك.. ما پاره شد،  اما این 
زخمهاى تو خوب نشد!» در طول این مدت یک ماه عالوه بر سختى به خواب رفتن به خاطر 
تب ناشى از عفونت و درد، توالت رفتن هم مصیبتى بود. و زندگى در جوار اطاق شکنجه 
و شنیدن صداى ضربات شالق و فحشها و داد و بیدادهاى بازجوها و در سلول انفرادى 
براى من که اولین مواجهه ام با این شرایط بود، جوانبى از سختیهاى مبارزه در یک کشور 
تحت دیکتاتورى پلیسى را در مقابلم گذاشت. و بیرون از این اوضاع، کسى اطالع نداشت 
که چگونه و در چه رابطه اى من و طیب بازداشت شده ایم. تهمورث برادرم، مثل همیشه 
به تک و تا افتاده بود که بهر طریق خبر زنده ماندن من را بداند. در میان آشنایانش افسر 
شهربانى بود به اسم تاج الدین صادق وزیرى که آنوقتها در اداره کمیته مشترك سازمان داده 
شده بود. او را وادار کرده بود که یک نشانى از من را براى او ببرد تا مطمئن شود زنده ام. 
یک شب حدود ساعت 11 شب، پرتو، یکى از بازجوها ، من را خواست. کما فى السابق 
فکر کردم که رفقا را دستگیر کرده و من را براى مواجهه خواسته است. به اطاق رفتم گفت 
تو «سروان صادق وزیرى را میشناسى؟» و دستش را روى دهنه گوشى تلفن گذاشته بود 
گفتم نه، اما میدانم که آشناى برادرم است. گفت خوب بیا حرف بزن. و او تلگرافى از من 
پرسید یک نشانى بده که به تهمورث بگویم و منهم گفتم و قضیه تمام شد. پس از آزادى 
از زندان متوجه شدم که فریدون برادر بزرگم نیز سعى کرده بود خبرى از من بگیرد. او به 
یکى از شاگردانش که فرزند «تیمسار زلتاش»، از مقامات ساواك، بود سپرده بود که از وضع 
من از طریق پدرش پرس و جویى کند. و او در پاسخ پیام گفته بود که پدرم گفته که ایرج 
همراه با صدیق کمانگر و چند نفر دیگر یک سفر به روستاهاى اطراف کامیاران کرده اند. 
معلوم بود که «خبرچین» و نفوذى هاى دیگرى هم در اطراف ما بوده اند که به کشفشان نایل 
نیامدیم. در جریان بازجوئى کوچکترین اشاره اى به این مورد و نام صدیق نکردند، شاید یا 
مهم نمیدانستند و یا به زلتاش خواسته بودند بگویند «بى دلیل» من را بازداشت نکرده اند. 
طیب هم چند روز قبل از من آزاد شده بود. او مدتى در طبقه پائین همان ساختمان بود و 
بعد به طبقه ما منتقل شد. من پس از حدود بیست روز با یک نفر همسلول شدم که متاسفانه 
اسم او را فراموش کرده ام، آدم چپ و معتقد به کمونیسم بود، با خط چریکى زیاد توافق 
نداشت و به اتهام تشکیل گروه بازداشت شده بود. فکر کنم او هم بعدا آزاد شد. او با زرنگى 
هنگام بازجوئى، خودکار بازجو را بلند کرده بود و من به آن وسیله روى دستمال کاغذى 
براى طیب در لوله داخل توالت یادداشت میگذاشتم. طیب را نزده بودند. با همه اینها، واقعا 
نمیدانم چرا این اندازه بى خیال و بى خبر بودم که قبل از آزادیم، هم سلولى ام یادداشتى 
براى یکى از رفقایش در بیرون زندان نوشت و من آن را الى درز زیرشلواریم جاسازى کردم 
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و با آن بیرون آمدم و نامه را هم رساندم. اصال تصور این را هم نمیکردم که ممکن است 
قبل از آزادى بازدید بدنى بکنند که خوشبختانه نشد. فقط دو خاطره از یک کارگر خیاط که 
چپ و غیر مذهبى بود و یک پسر حاج بازارى که مذهبى بود نقل میکنم و این دوره زندان 
را به پایان میبرم. کارگر خیاط خیلى آدم خوش حرفى بود و در سلول سوم همان کریدور 
بود. گاهى با هم با صداى بلند حرف میزدیم. یکى از نگهبانهاى زندان خیلى مقرراتى و بد 
عنق بود. یکبار که او را همراه چشم بند به بازجوئى کتبى برده بود، در راه پله ها به نگهبان 
گفته بود: « آسته بیا، آسته برو که گربه شاخت نزنه». نگهبان هم به او گفته بود:» ولت میکنم 
میرم ها!».کارگر خیاط لقبى روى نگهبان بدعنق گذاشته بود، به او میگفت قیافه و اخالقش 
به «کاسه واجبى» شبیه است! این کارگر خیاط را یک نفر که به محفل مطالعاتیشان نفوذ 
کرده بود، لو داده بود. او هم پس از من آزاد شد و روزى براى دیدنش هم به خیاطى او 
رفتم، فورا گفت چاى ات را بخور و زود برو، حال و حوصله دیدن دوباره کاسه واجبى را 
اصال ندارم! دومى پسر 17 تا 18 ساله اى بود به نام محمد که در رابطه با فعالیت هیات هاى 
مذهبى دستگیر شده بود. فکر کنم حدود ده روز، که از بازجوئى من گذشته بود به سلول 
من وارد شد و قبل از من هم آزاد شد. من مذهب و اسالم را مسخره میکردم و گاهى از «بد 
جنسى» وقتى هنگام نماز و سجود سرش را روى زمین میگذاشت من از پشت سر، براى 
او شکلک در مى آوردم و او هیچگاه نتوانست از نگاه کردن به من خوددارى کند. همانجا، 
هنگام سجود از شدت خنده روى زمین پهن میشد و میگفت لعنتى بى دین ُعمرى! با وجود 
همه اینها او واقعا با من خیلى صمیمى شد و از من قول گرفت حتما پس از آزادى به منزل 
آنها بروم. اسم حجره پدرش را در بازار تهران به من گفت و من پس از آزادى او را یافتم. 
مرا به منزلشان برد، از مسیر پله ها براى دور کردن خواهرهایش از دید نامحرم چند بار یا اله 
گفت و ناهارى خوب و پرمالط به من داد. بعد گفت اگر موافق باشى تو را پاى سخنرانى 
دو تا از واعظان مهم و مخالف میبرم. اوکى را دادم. اول سرى زدیم به مسجد «مسگرها» در 
همان محوطه بازار، سخنران الهوتى بود که در حکومت اسالمى بعنوان نماینده «امام» در 
جریان کوچ مردم مریوان در تابستان 58 و عضو هیات مذاکره کننده دولت همراه با چمران 
در نشستها با شوراى شهر مریوان که فواد در واقع سخنگوى آن بود، شرکت داشت. الهوتى 
در آن سخنرانى از داستان «شهادت» حسین، یک سناریو «سیاسى» ساخته بود. میگفت انصار 
پاسخ گفته  در  نرود.  معاویه  جنگ لشکریان  به  کم  عده  با آن  خواستند که  حسین  از  امام 
بود: «آخر من میخواهم خونم در راه «آزاى» برزمین ریخته شود». به این بخش «حماسى» 
که رسید، محمد گفت دیدى چه ناطق مبارزى است؟ و بعد از آن مرا برد پاى سخنرانى 
آخوند دیگرى که گویا قرار بود بزودى «ممنوع المنبر» شود. تمام انتقاد او در یک مقایسه 
مذهبى با حکومت «حضرت سلیمان» این بود که «سازمان امنیت حضرت، باد بود» یعنى 
مثال اینکه انتقاد جناب واعظ به نفس وجود سازمان امنیت و شکنجه و غیره نبود،بلکه این 
بود که «هزینه» اش براى «دولت اسالمى»زیاد مى شود. و اى کاش تفاوتها در افکار، گرایش 
اجتماعى و جدال مکاتب فکرى چنان در میان اپوزیسیون قطبى میشد که آن رگه هاى کپک 
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زده عصر حجر، به بهانه و در توجیه «مبارزه ضد رژیمى»، زمینه هاى نفوذ گرایشات اسالمى 
در اپوزیسیونى که خود را چپ و بعضا کمونیست مینامید، قبل از تعیین تکلیف با رژیم شاه، 

در بستر اجتماعى و طبقاتى دفاع از «شرعى» بودن استثمار کاپیتالیستى قرار داده میشد. 

جایگاه زندان و شکنجه در قدرت دولت
از پشت سوراخ در سلول که آنهم فقط لحظاتى بازمیشد. جز قسمت کوچکى از دیوار مقابل 
راهرو و بخش کمى از کریدور قابل دیدن نبود. معنى «دولت» در شکل فشرده و زمخت آن 
بویژه در زندان و تحت شکنجه و قهر دردناك بیشتر آشکار مى شد. احساس میکردم آنچه 
خمیرمایه رژیم اعلیحضرت و تمدن 2500 ساله اش را میسازد، بدون این دم و دستگاه و 
آن بازجوهاى خشن و بى ادب و بى فرهنگ و لومپن، نمیتواند سرپا بماند، احساس میکردم 
«دولت» نه حتى  بر اشکال صورى مجلس هاى فرمایشى و «انقالب سفید» و تظاهر سطحى 
اشکال  این  در  و  بیرحمانه  و  شدید  مقررات  و  زندانها  همین  خود  هسته  در  که  بروز آن، 
واقعى تر جوانب کار پلیس «مخفى» متکى است. در زندان و زیر شکنجه، بویژه در کشورى 
که دیکتاتورى و خشونت عریان، فلسفه وجودى آنست، دیگر اشکال صورى مثل مجلس، 
مباحث روزنامه هاى حکومتى و یا جناحهاى رسمى آن، با تمامى جوانب مجاز و غیر مجاز 
اپوزیسیون خودى، و حتى با اظهارات رسمى حکام، بى نقش اند. همانوقت در کریدورى 
که سلول من در آن قرار داشت، عالوه بر محمود اخوان بیطرف که در سلول اولى بود، و 
عبداله محسن، برادر سعید محسن از مجاهدین در سلول بعدى، در سلول بغل دستى من، 
«لواسانى» از فوتبالیستهاى معروف که همراه با پرویز قلیچ خانى دستگیر شده بودند، اسیر 
بودند. مهم نبود که اینها «افتخارات» ورزش «ایران» بودند، اصل این بود که آنها با مخالفت 
خوانى با رژیم شاه منبع «خطرى» به حساب مى آمدند. و تمام تالششان این بود که این 
قلیچ خانى با آن موقعیتى که در  خطر را خنثى کنند. من هنوز هم فکر میکنم کسى مثل 
ورزش داشت، کار بزرگى کرد و هیچگاه هم از حق مردم ایران براى برخوردارى از یک 
زندگى انسانى و آزاد کوتاه نیامد، او اکنون نشریه «آرش» را منتشر میکند. اما هدف رژیم شاه 
و بازجوهایش از رفتار زشت و شکنجه و آزار روانى این بود که نشان بدهند تالش براى 
ایستادگى در برابر رژیم سلطنت، زیاد هم ساده نیست، حتى براى کسانى مثل قلیچ خانى 
و لواسانى که محبوبیت زیادى هم داشتند. در هر حال پس از انتقال لواسانى از آن سلول، 
یک افسر شهربانى را به جاى او آوردند. و رفتار با او بسیار توهین آمیز تر و شدید تر بود. 
نگهبانها میگفتند: « اینجا جاى کسانى است که با رژیم مخالف اند و میخواهند آنرا براندازند، 
سرمایه  رژیمهاى  که  نمیداند  کسى  چه  و  باشد».   هم  شاه  پسر  میتواند  حتى  شخص  این 
در راستاى تحکیم پایه هاى  چهره هاى مهم خود را هم  دارى در سراسر دنیا حاضر اند 
این ستونهاى «مخفى» و واقعى دولت فدا کند؟ و مگر تیمور بختیار، توسط همان ساواکى 
که خود بنیان گذاشته بود در خاك عراق ترور نشد؟ مگر در جریان دستگیریهاى پس از 
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اتفاقات سال 88، حجاریان که خود بنیانگذار وزارت اطالعات بود، را چنان خورد نکردند 
که حتى قادر نشد ندامت نامه خود را شخصا قرائت کند؟ زندان و شکنجه ستون بى رحمى 
در برابر هر حرکتى براى زیر سوال بردن حاکمیت طبقات استثمارگر است. در اینجا جسم 
و روح و روان اندك اندك فرسوده میشود و «زندگى» در زندان به وجهى از زندگى انسانها 
تبدیل میشود که هر آن و بهر بهانه اى ممکن است پایشان به آنجا راه یابد. فلسفه زندان قبل 
از هر چیز براى وادار کردن شهروندان به رعایت «نظم» موجود و مقررات و قواعد زندگى 
تحت آنست. و معمول جلوه کردن زندان، به عنوان یک وسیله «ضرورى» اداره نظم و  حفظ 
«قانونیت» وجلوگیرى از «بى نظمى» تالش سازمانیافته اى است از جانب طبقه حاکم براى 
قانونى و مشروع نشان دادن فلسفه وجود و تداوم آن. بیهوده نیست که شکست در زندانها 
و آزادى زندانیان اولین اقدامات در هر انقالبى است و انقالب سوسیالیستى که آزادى از 
قید سلطه هر نوع دولت و زوال دولت را بشارت میدهد، الجرم خود پدیده زندان را هم 

بر میچیند. و این در «یک دنیاى بهتر» نوشته منصور حکمت به روشنى قید شده است.

زندان و سلول انفرادى و شکنجه من را با پروسه هاى ادامه دارترى از مقاطع تاریخ ایران  
به نحو مستقیمى نیز آشنا کرد. در میان بازجوهاى من در روزهاى اول، سرهنگ «زیبائى» 
هم بود. کسى که در سالهاى بعد از کودتاى 32، بازجوئى توده ایها و اعضا سازمان نظامى 
غبغبه  و  بود  داگ  بول  سگهاى  شکل  به  که  اش  قیافه  در  داشت.  عهده  بر  را  توده  حزب 
هایش در سنین پیرى آویزان شده بود، همان خونسردى بیرحمانه و همان بى مالحظگى 
را میشد دید. این کسى بود که روزبه و سرهنگ سیامک و وارطان را شکنجه کرده بود و 
«نظر» مرگ را براى آنها به دادرسى ارتش سفارش کرده بود. پیش خود میگفتم چه جنایاتى 
در پس این دیوارهاى مخوف به تاریخ دوهزار و پانصد سال «تمدن» «خدمت» کرده است، 
به  و  من  بجاى  شب،  هاى  نیمه  روانشان،  و  جسم  شدن  الش  و  آش  از  پس  کسانى  چه 
شکار چرب تر از سلول بیرون آورده شدند، رفتند پاى جوخه هاى  طمع دستگیرى یک 
اعدام و هرگز بازنگشتند؟ در چنین سلولهائى امثال همایون کتیرائى، از گروه آرمان خلق، 
چه حماسه هائى از مقاومت ساخته بودند و آنهم درست دست بر قضا در برابر کسى که 
الزم  بود.  کرده  خود  نصیب  را  القلبى  قسى  و  بیرحمى  بدنامى،  و  بود  شده  منهم  بازجوى 

میدانم گوشه هائى از مقاومتهاى کتیرائى و تاثیراتش بر حسین زاده سر بازجو را بنویسم:

به یاد همایون کتیرائى و لیستى از قهرمانان جاودان
همایون کتیرائى یک جوان تنومند و ورزشکار بود که مبارزاتش را در بروجرد و خرم آباد با 
تقابل با لمپنهایى که به کودکان تجاوز جنسى میکردند، آغاز کرد. او هر آدم «شرور» از این 
نوع جنایتکاران را که اکنون هسته هاى اصلى جوخه هاى اعدام و بازجویان رژیم اسالمى 
را تشکیل میدهند و معموال با سر و روى پوشیده، مراسم اعدام را اجرا میکنند، مجازات 
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میکرد. ترس این دوایر جنایتکار از همایون و امنیتى که خانواده ها و بویژه کودکان بى پناه 
و بى سرپرست احساس میکردند، نام او را به چهر ه اى افسانه اى، از آن نوع که در قصه ها 
هست، تبدیل کرده بود. همایون همرا با چند نفر از رفقایش: هوشنگ ترگل، بهرام طاهرزاده، 
ناصر کریمى و ناصر مدنى گروهى تشکیل دادند به نام «آرمان خلق» که دست به مبارزه 
مسلحانه زدند. همه اعضا گروه پس از دستگیرى در مهرماه سال 50، تیرباران شدند. داستان 
مقاومتهاى همایون در زندان، بر روى بازجوها و شکنجه گران هنوز سایه سنگینى داشت. 
«ساقى» رئیس زندان قزل حصار در رابطه با او گفته بود در طول دوران «خدمت» سه نفر را 
دیده است که در مقاومت بى نظیر بودند: اول کتیرائى، دوم کتیرائى و سوم باز هم کتیرائى! 
کتیرائى از همان روزهاى اول دستگیرى اش عالوه بر اینکه نم پس نداد، بازجوهایش را به 
باد کتک میگرفت و به همین خاطر در سلول انفرادى و هنگام بازجوئى بر او دستبند و پا 
بند میزدند. ولى باز حتى وقتى دستبند او را باز میکنند که ورقه بازجوئى اش را بنویسد باز 
به بازجویش حمله میکند. به همین خاطر هنگام نوشتن، یک دست او را به میله آهنى اطاق 
بازجوئى و یا لوله آب و شوفاژ مى بستند. و روزى که حسین زاده از مصاف با کتیرائى 
واهمه داشته است تصمیم میگیرد او را تهدید کند که روى اجاق میگذاردش. وقتى اجاق 
داغ سرخ شده برقى را به او نشان میدهد و با لحن تهدید آمیز به او میگوید باید یا اقرار 
پا  کتیرائى  خود  بشوى،  تلویزیونى  مصاحبه  به  رفتن  و  ندامت  اظهار  به  حاضر  یا  و  کنى 
میشود و روى اجاق مینشیند و دود سوختن گوشت نشیمنگاهش بلند میشود. حسین زاده 
میخواست  هنوز  زاده  حسین  اما  کردم!  شوخى  جان،  همایون  میگوید  و  میدود  التماس  با 
آخرین شانسهاى خود را براى درهم شکستن کتیرائى امتحان کند. تصمیم میگیرد که اول 
موى سر همایون را بتراشد، تا با آن قیافه خوش تیپ روبرو نشود. وقتى با سلمانى زندان 
در سلول را باز میکند یکهو در مواجهه با نگاه پرنفوذ کتیرائى خود را میبازد و به سلمانى 
میگوید سر همه را بزن به غیر از «همایون خان». حسین زاده  با اینجال هنوز نمیخواسته 
است به برترى روحى همایون تسلیم شود. روز دیگر به رئیس خود میگوید تا همایون را 
از پا در نیارم آرام نمیگیرم و خودم تنهائى این کار را میکنم. تصمیم این بوده که همایون 
را با چشم باز روى تخت بازجوئى برایش بخوابانند و او تا توان در بدن دارد با کابل به 
همه جاى بدن او، حتى صورتش بزند. و این کار را میکند. پیکر همایون غرق در خون، و 
زخم بر همه جاى بدنش مینشیند. و اینجا حسین زاده «تسلیم» شد. خود همایون براى هم 
سلولیهایش تعریف کرده بود که پس از چند ساعت زدن با کابل، حسین زاده در حالى که 
شالق را از دستش به کف اطاق بازجوئى رها میکند و در همان حال با روحیه اى شکسته 
و درمانده همایون را نگاه میکند، فحش رکیکى به «شهبانو» فرح میدهد و زیر لب طورى 

بیرون. و از اطاق میرود  شغل شد که ما داریم؟»  بشنود میگوید: «این هم  که همایون 

 و این نوع ایستادگیها و قهرمانیها که قبال نمونه هاى آن در مقاومت روزبه و سرهنگ سیامک 
و وارطان وجود داشته است، در دوره جمهورى اسالمى به اشکال وسیعترى تکرار شدند. 
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احمد شعبانى از مسئولین تشکیالت کومه له در مهاباد، خود او متولد سنندج بود، حتى اسم 
واقعى اش را به بازجوهایش نگفت. عمر فیضى و خالد باباحاجیان، امجد اسدى اردالن، 
شهال کاله قوچى و شب بو سید زاهدى و منیره هاشمى و فضیلت دارائى و فرشته حکیمى، 
پرتوى،  على  محمد  رحیمى،  جمال  حجت،  انتظام  عباس  شکوهى،  علیرضا  شهرام،  تقى 
محمد چیت ساز، مجتبى احمد زاده، جواد قائدى، احمد حسینى ارانى، مسعود نیازمند، على 
رجبى و .... چندین ده و صد نفر دیگر و ناصر سلیمى یکى دیگر از میان صدها نفر این 
رده قهرمانان اند. اگر صحنه اعدام ناصر را در فرودگاه سنندج به دقت نگاه کنید، «تردید» 
عامل جوخه اعدام را بخوبى در سیماى او مشاهده میکنید. انگار او در برابر کسى که استوار 
و محکم مرگ را به تمسخر گرفته است خود را باخته است، آخرین کسى است که قامت 
استوار ناصر را هدف میگیرد. و یا: «مجید کاوسى فر» که به جرم به قتل رساندن «حاج حسن 
مقدس» معاون دادستان تهران، در روز دوم اوت سال 2007 با چشم باز و در مال عام به دار 
آویخته شد. او با اعتماد به نفسى باورنکردنى به جمعیت لبخند زد و قبل از اینکه باالى دار 
رود، دست دستبند زده اش را از پشت جلو میآورد و براى جمعیت و در واقع براى جامعه 
همراه با خنده تکان میدهد. بیرحمى آخوندى و مذهبى سران رژیم اسالمى بسیار بى مرزتر 
از رژیمهاى سرهنگان و تیمسارها و اعلیحضرتهاست، اما همین لحظات تحقیر نهائى ترین 
«مجازاتها» یعنى مرگ و رفتن باالى دار در میان نعره اله اکبر و در مال عام، و تن ندادن به 
تسلیم در برابر امثال الجوردى، و در حضور مستقیم «قاضى مرتضوى»، معمار «کهریزك»، 
تََرك و شکافهائى جدى در کنج روحیه کثیفترین دژخیمان میکارد. قبال نمونه دیگر چنین 
ایسادگیهایى را از کسانى مثل رستم بهمنى که همراه با حسین جودى خسروشاهى و رضا 
عصمتى در گروه هوادار کومه له با تشکیالت تهران فعالیت داشتند، دیدیم. الجوردى که 
در رستم بهمنى، یک کمونیست برجسته و توانا، داراى اتوریته و با سواد و محکم دیده بود، 
برایش مهم بود که او را قبل از اعدام درهم بشکند. موفق نمیشود. در آخر به او میگوید با آن 
قلم و نفوذ سیاسى که دارد اگر یک مقاله افشاگرانه علیه «بازرگان» بنویسد او را آزاد میکند. 
برنامه جناح الجوردى این بود که با یک اتوریته سیاسى جناح نهضت آزادى را از قدرت 
حزب توده،  توسط  ها  «لیبرال»  که افشاى  میدانستند  کنند.  تحقیر  دستکم  و یا  کنند  ساقط 
خیرى به آنها نرسانده است. میخواستند از صف کمونیستهائى که در سنت توده ایستى بار 
نیامده اند، کسانى را پشت تصفیه هاى جناحى خود بیاورند. و رستم، که به «عمو» معروف 
بود، قاطع و محکم از گرونهادن حرمت کمونیستى خود براى تقویت جناح الجوردى در 
رژیم اسالمى خوددارى کرد. و الجوردى با همه بیرحمى و قسى القلبى که با آن بدنام شده 
است، با بى اعتمادى اى که در کنج روانش کاشته شد، رستم و رضا و حسین را به جوخه 
اعدام سپرد. و نمونه سعید سلطانپور که بویژه نفرتش از اسالم و حکومت مذهبى ها چنان 
بود که شکنجه گران جرات مواجهه با او را در بازجویى ندیدند و پس از دستگیرى اش 
در مراسم ازدواج او مستقیما به میدان تیرباران بردند، و یا یحیى رحیمى و بهروز نابت که 
به محض دستگیرى بدون محاکمه و بازجوئى تیرباران شدند، در اعماق آرمانهاى مردمى 



123

ن ی  دگا ی... و ز د ز
که براى آزادى و رهائى مبارزه میکنند، جاودان خواهند ماند. در لحظات بسیارى این نمونه 
ها را با صحنه اى در فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته، یا: دیوانه اى از قفس پرید» مقایسه 
میکنم. جک نیکلسون در این صحنه با تالش براى از جا کندن سکوى بتونى و فلزى آب، 
قصد دارد راهى براى فرار در مقابل دیگر اسرا ترسیم کند. او خود به دلیل قرار گرفتن در 
برابر سیستم روانى کردن انسانها و فهمیدن کل سناریو سازمان دهندگان «بیمارسازى روانى»، 
که تحت عنوان مداوا در جریان است، بر اثر شوك الکتریکى دیوانه میشود. اما «راه» رهائى 
با  را  جک نیکلسون  و هنرپیشه تنومند فیلم تالش  گذاشته بود.  به یادگار  خود  قبال از  را 
موفقیت به سرانجام میرساند و سکوى کنده شده را به پنجره «آسایشگاه» میکوبد و فیلم 
با صحنه فرار او و قدم گذاشتن به دنیاى رهائى از اسارت و دیوانگى سازمانیافته به پایان 
میرسد. تردیدى نیست که بزیر کشیدن رژیم اسالمى، مرهون این قهرمانیها در سیاهترین و 
خونین ترین دورانها است و ستایش از این عزیزان قهرمان، جزئى از سرود مردمى است 
انسانهاى  چنین  و  داد.  سرخواهند  نابرابرى  و  استثمار  و  ستم  از  رهائى  و  آزادى  براى  که 
بزرگ و مقاومى زیاداند، من شاید فقط کسانى را که میشناختم و حتى صرفا تعداد کمترى 
زندگیشان اطالع داشتم، نام  و یا از برخى جوانب داستان  از همه آنهائى را که میشناختم 
برده ام. جا دارد که هر آشنائى از این انسانهاى واال و بیادماندنى داریم، دین مان را به آنان 
ادا کنیم و زندگى همه آنان را، چه شناخته شده ها و چه قهرمانان «گمنام» را مکتوب و در 
دسترس مردم بگذاریم. اینها «قصه» ها و «افسانه» هاى واقعى صحنه هاى مصاف بشریت 
با نظام استثمارگران و ستمگران و حافظان آن اند. این قصه ها و این روحیه ها را باید در 
رگ و خون خود جارى کنیم تا توش و توان و قدرت رزم مان براى شکل دادن به دنیائى 
خوشبخت و سعادتمند و عارى از ستم و سرکوب و رسیدن به مرز الغاى هر نوع «دولت»، با 
سالحهاى معنوى و انرژى پرتوان ترى مجهز شود. این قهرمانان عزیز براى ما پیام به یادگار 
گذاشته اند، که میتوان تسلیم نشد و امید به پیروزى و بزیر کشیدن رژیم جنایتکاران حافظ 
نظم و نسق سرمایه دارى داشت، اگر انسانها اراده کنند. آنها رفتند، اما براى ما زندگان پیامى 
پرشکوه به یادگار گذاشتند: میتوان «نه» گفت و تخم تردید و تزلزل را در دل دژخیمان رذلى 
که حتى وقتى ما را اعدام میکردند،و ترس شان را قورت میدادند، کاشت و آنان را وادشت 
که در کابوسى با لبخند تحقیر آمیز ما به شکنجه و مجازات مرگ، بزیر نقاب روند تا شک 

و بى اعتقادیشان به پایدار ماندن حکومتشان را در پس آن از انظار پوشیده نگاه دارند. 

در این حال و هوا و تجربه جوانبى از سختیها که بر سر راه مبارزه بطور عموم و فعالیت 
کمونیستى بطور اخص وجود دارد، من براى اولین بار سختى زندان و شکنجه و رویاروئى با 
بازجوها و شکنجه گران را حس کردم. یکى از مهمترین شگردهاى پلیس سیاسى، خورد کردن 
روحیه و کاشتن تخم ترس در دل زندانى سیاسى است. به همین دلیل آنوقت که دلیلى براى 
نگهداشتن من نداشتند، میخواستند سایه تهدید و تعقیب را باالى سر من نگهدارند. بازجوهاى 
مختلف مدام میگفتند : «داریم پرونده ات را تکمیل میکنیم و روابطى را که نگفته اى گرفته ایم». 
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معلوم بود یک دستى میزنند و از رفقاى بیرون کسى را نگرفتند که با من مواجهه اش کنند. 

پس از نزدیک به دو ماه، فکر کنم روز 25 فروردین سال 51 بود که ماموران آمدند گفتند وسائلت 
را جمع کن بیا. اول تصور کردم یا به زندان عمومى و یا به اوین منتقلم میکنند، اما من را بردند 
نگهبانى و مامور آنجا گفت آزادى ولى دیگر از این کارا نکنى ها! گفتم شما ازین کارا نکنید 
من که هیچ کارى نکرده بودم. گفت حاال طلبکار هم شدى؟ بهرحال همه وسائلم را همراه با 
کالسور حاوى جزوه مائو به من پس داد و من را با چشم بند به پاسبانى سپرد و گفت ببرش 
بیرون. وقتى که فهمیدم آزادم میکنند، دوست داشتم به سلول برگردم و راستش دلیل روانى اش 
این بود که مطمئن بودم فعالیت را ادامه میدهم و باز سروکارم به بازجوئى و زندان و این بار 

سخت تر میخورد. و این اتفاق یک سال بعد در تابستان سال 52 افتاد که به آن برمیگردم. 

دوستان دورانهاى سخت، دنیاى عمیق روابط عاطفى انسانها
در این فاصله یعنى مدت کوتاهى پس از آزادى از زندان، ماجرا و اتفاق دیگرى رخ داد و 
آن سفر نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران و مالقات او با شاه در کاخ سعد آباد 
بود. روزهاى 9 و 10 خرداد سال 51، یعنى تقریبا دو ماه پس از آزادى من از زندان، این 
سفر صورت گرفت و آن روزها، روزهائى بود که مجاهدین و فدائیان با رژیم شاه درگیر 
شده و گروههائى از هر دو سازمان دستگیر و تیرباران شده بودند. فضاى دانشگاه، فضائى 
ضد رژیمى و ضد آمریکائى بود و رژیم شاه «گارد دانشگاه» را مستقر کرده بود. با اینحال 
و علیرغم اقدامات امنیتى بسیار شدید در جریان سفر نیکسون، مسیر برگشت او از مالقات 
با شاه تا فرودگاه مهرآباد که از اتوبان میگذشت و در تیررس سنگ اندازى از کوى دانشگاه 
تهران بود، در محاسبات نهادهاى نظامى و امنیتى قرار نگرفته بود. آنروز اکثر ادارات دولتى 
کرده  مستقر  ساختمانها  آن  در  را  ساواك  کوماندوهاى  و  ماموران  و  کرده  تعطیل  را  مسیر 
بودند. در هر حال تقریبا مصادف ساعات ناهار در رستوران کوى دانشگاه بود که دانشجویان 
منتظر و گوش بزنگ با سنگهاى آماده شده منتظر رسیدن ستون اتومبیلهاى حامل اسکورت 
نیکسون به آن قسمت از اتوبان بودند که از محل رستوران در تیر رس بود. و جنگ شروع 
شد. سنگ پرتاب شد و آنچنانکه بعد خبر یافتیم چندتائى به ماشین حامل نیکسون اثابت 
که  شدند  متوجه  نیکسون  و  «اعلیحضرت»  اما  بودند،  ضدگلوله  ماشینها  گرچه  بود.  کرده 
مساله به این سادگیها هم نبوده است و وضع «ثبات» رژیم پس از آن اعدامها و الف رفع 
خطر «تروریستها» چنگى به دل نمى زند. ما پس از سنگ پرانى، برگشتیم اطاقهایمان و با 
توجه به «سابقه» دار شدنم، اولین احتمالى که میدادم این بود که شب براى دستگیرى کسانى 
از نوع من اقدام خواهد شد. چند جلد کتاب در اطاقم داشتم، از جمله دست نویس کتاب 
«یک گام به پس» لنین، که از طرفى نمیخواستم از بین ببرم و از طرف دیگر نگران بودم که 
اگر با خودم به بیرون کوى دانشگاه ببرم و به رفقا بسپارم، در مسیر بخاطر تعقیب، دستگیر 
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شوم. اولین فکرى که به نظرم رسید این بود که مراجعه بکنم به (دکتر) احمد عزیز پور که 
آنوقت دانشجوى دانشکده پزشکى دانشگاه تهران بود، خیلى رابطه صمیمانه و گرمى هم با 
هم داشتیم و در همان ساختمان ما ساکن بود. احمد عزیز پور کوچکترین تردیدى به خود 
راه نداد و گفت بده من خیالت راحت باشد. راستش نه من و نه او فکر نمیکردیم که احتمال 
اینکه شب به کوى دانشگاه بریزند و همه اطاقها را کنترل کنند، وجود داشت. با اینحال من 
به احمد توصیه کردم که جائى در محوطه کوى و در قسمت باغ و درختکارى هاى آن، 
کتابها را جاسازى کند. بعدا متوجه شدم که چنین کارى نکرده بود و کتابها را همانطورى در 
بین کتب و جزوات درسى اش در کمد جا داده بود. شب دیر هنگام، در واقع در ساعات 
بامداد روز بعد، دیدیم که با مشت و لگد و کوبیدن قنداق تفنگ بر در اطاقها بیدارمان کردند، 
همه ما را بیرون و به داخل راهرو مى بردند و بعد از چک کردن شناسنامه ما را به اطاق 
برمیگرداندند. اتفاقا یکى از ماموران، از نگهبانهاى کمیته مشترك بود که در جریان دستگیرى 
ام او را دیده بودم. با من سالم و علیکى کرد و حتى احوالم را پرسید و گفت خدا کند تو در 
لیست نباشى! و نبودم! سراکیپ ساواك که از همه ما پرس و جو میکرد، به احمد عزیز پور 
میرسد و از او میپرسد چه میخوانى، جواب میدهد، پزشکى، اهل کجائى؟ بانه. طرف میرود 
نگاهى به اطاق و کمد او بیاندازد، کتابها را میبیند. به احمد میگوید من هم کرد کرمانشاه 
هستم، این کتابها چیه میخوانى برو درس ات را بخوان. احمد میگوید نخوانده ام! طرف به او 
میگوید قول میدهى که نخوانى؟ آرى! و تمام. و واقعا خطر دستگیرى و محکومیت حداقل 
یک تا چند سال از باالى سر او رد شد. و وقتى ماجرا را تعریف کرد حقیقتا دچار یک عذاب 
وجدان شدم که چرا اصرار نکردم کتابها را در اطاق خودش نگهدارى نکند. اما آن مامور 
ساواك، بهر دلیل، خواه بخاطر اینکه عالقه نداشت یک هم «ملتى» خودش را از شانس دکتر 
شدن محروم کند و یا حتى بخاطر اینکه حفظ  شرافت انسانى خود را به بند کشیدن و زیر 
شکنجه فرستادن یک دانشجوى رشته پزشکى در ازا «پاداش» مادى، ترجیح داده بود، موجب 
شد که من هم شخصا از زیر بار سنگین احساس گناه، و ضربه به اعتماد و محبتى که احمد 
از خود نشان داده بود، رها شوم. قدر این همراهیها و حمایتها در دورانهاى سخت زندگى را 
باید دانست. من همان وقتها، پس از «پرونده دار» شدن و تبدیل شدن به «عنصر نامطلوب»، 
از جانب خیلى از آشناها و دوستان سابقم به «قرنطینه» افتادم و طعم تلخ  بى ثباتى دوستى 
هاى سطحى دوران آرامش را چشیدم. بگذارید خاطره اى از دوستى ها و صمیمیت هایم 
با احمد عزیز پور تعریف کنم. او عالوه بر اینکه از همان دوران آغاز تحصیل در دانشکده 
پزشکى با من آشنا شد، به خاطر تولدش در بانه، با برادرم تهمورث که در بانه در اداره تعاون 
روستائى کارمند بود آشنا شده بود. و تهمورث که کارشناس تشخیص انسانهاى شریف و 
صمیمى بود با او رابطه عاطفى نزدیکى بهم زد. ما عالوه بر این در ساختمان مشترکى در 
پول  همدیگر  از  گاه  داشتیم.  آمد  و  رفت  هم  با  اغلب  و  شدیم  مسکن  هم  دانشگاه  کوى 
قرض میکردیم و ما که پولى در حدود 150 تومان در ماه داشتیم، اکثرا پس از بیستم هر ماه 
به جیب یکدیگر نگاه میکردم. احمد فوق العاده انسان حساس و داراى روحیه اى عاطفى 
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بسیار رقیق بود. روزى آمد اطاق من و کیان  ( کیومرث) برادرم و با ناراحتى ناشى از ته 
کشیدن آخرین ریالش از ما خواست، تا آخر ماه ده تومان به او قرض بدهیم. ما هم آهى در 
بساط نداشتیم و گفتیم احمد جان باور کن بیش از 5 تومان نمیتوانیم قرض بدهیم. او خیلى 
برآشفت و تصور کرد که ممکن است حقیقت را به او نگفته باشیم. با خشم گفت: «برو....» 
و محکم در اطاق را بست و  رفت. من و کیان گفتیم احمد خیلى دلگیرشده و احتماال مدتى 
با ما قهر میکند. در این گیرودار دیدیم دوباره احمد در را با کرد و گفت: «باشد، 5 تومان را 
بدهید». احمد عزیز پور در طیف دوستان و  رفقاى «تشکیالت» نبود، اما عمق رابطه دوستانه 
اش با من، و این شوخى کردنها و صداقتها فراتر از پیوندى در رابطه با تشکیالت و کار 
تشکیالتى و سازمانى بود. او من را و ما را با همه «خطا» و «خطر» هایمان دوست داشت و 
قبول کرده بود. او بعالوه همانطور که نوشتم، در آن روزهاى سخت حاضر شد بخاطر من 
خطر را بجان بخرد. و قدر و ارزش این دوستى و این پیوند عاطفى و انسانى، علیرغم اینکه 
پس از مدتها هم حزبى بودن با او در کومه له و حزب کمونیست ایران رابطه تشکیالتیمان 
گسسته شد، هیچگاه در کنج روح و روانم کم نشده است. رابطه سازمانى و حزبى و متشکل 
انسانها با همدیگر فقط جزء کوچکى از کل پروسه زندگى انسانهاست، و من در تجارب 
تلخ زندگیم بارها دیده ام روابطى که به سطح فرمال و فرمایشى محدود بماند و دوستان، 
به محض بروز یک نشانه نقض در آن رابطه سازمانى، به عنوان خطاکار با بى رحمى غیر 
قابل وصف، قبل از هر چیز به این دنیاى عواطف انسانى پشت میکنند، قابل اعتماد نیستند. 
ارزش دوستى ها و روابط عاطفى انسانى در این دورانهاى سخت گسستهاى سازمانى برایم 
برجسته تر و به هر رفیق و دوستى که در وراى هویت فرمال و ظاهرى، به مناسبات عمیقتر 
انسانى مى اندیشد، عمیقا احساس احترام میکنم. در تجربه دورانهاى مبارزه سیاسى و کار 
حزبى ام، هیچگاه نسبت به کسانى که تمام عالئق و مناسباتشان را با من بر وجه ادارى و 
رسمى و سازمانى متکى کرده و با سست شدن آن مناسبان و علقه هاى ظاهرى، حکم «پایان 
زندگى» و مبارزه سیاسى و کمونیستى را، علیرغم اینکه سازمان و حزب مورد نظر به باور من 
مسیرى غیر کمونیستى را در پیش میگرفت، با خیال راحت صادر کرده اند، احساس دوستى 
و رفاقت و برابرى واقعى نداشته ام. من به دوستیهائى که انتظار داشته اند همه زندگیم را به 
عنوان یک فدایى سازمان و حزبى که به باورم دیگر نمایندگى تحکیم کمونیسم و صالبت 
نقد مارکسیستى را نمیکردند، اعتماد ندارم. این را در گسستهایم با کسانى که رفتند دنبال 
ام.  اثبات کرده  کردند،  غش  از آنسو  اصالحات»  با «جنبش  یا  و  قومگرائى  و  ناسیونالیسم 
احمد عزیز پور، اما، یکى از آن دوستان واقعى در مسیر رنج و تالشهاى زندگیم است که 
لخت و عریان و بدون نمایش و تظاهر، در کنج دنیاى عاطفه ام، جاى گرفته است. او دوست 
و رفیق دورانهاى سخت زندگى ام است. احمد بعدا به کومه له و حزب کمونیست ایران 
پیوست و تا زمان عزیمت اش به اروپا در مرکز پزشکى کومه له فعالیت داشت. او اکنون 
در اروپا به عنوان یک پزشک مجرب کار میکند. پس از بهمن 57، و در اواخر بهار سال 
58، همراه با لطف اله کمانگر( مظفر)، براى خرید اسلحه و نیز اطالع به مسئول اتحادیه 
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میهنى در سردشت که «قیاده موقت» در مریوان چند پیشمرگ آنها را به قتل رسانده بود، به 
آن شهر رفتیم. مسئول اتحادیه میهنى( حمه آمه) که بعدا در یک توطئه سازمانیافته حزب 
دمکرات کشته شد، اقدامى جدى در دستور نگذاشت. در جریان آن سفر به منزل دکتر احمد 
که آنوقت رئیس بیمارستان سردشت بود سرى هم زدیم. خود او خانه نبود، اما با همسر 
او ثریا دیدار کردیم. دکتر احمد و ثریا را دوباره پس از رفتن از شهر سنندج براى شرکت 

دیدم.  رسید،  تصویب  به  کمونیست  حزب  برنامه  آن  در  که  له،  کومه  سوم  کنگره  در 

دستگیرى دوم، اولین مواجهه با بند سیاسى زندان قصر
به دستگیرى دوباره و «تصادفى» ام اشاره کردم. در تابستان سال 52، رفته بودم کوى دانشگاه 
که تصفیه حساب کنم و مدارکم را بگیرم که شب ریختند تمام ساختمانهاى کوى دانشگاه 
را محاصره و یکى یکى بازرسى کردند.  من را هم با خود بردند. هیچ مدرکى نداشتند جز 
یک مجله دست دوم انگلیسى که عکسهائى از چین را داشت و طرف فکر کرد خود مجله 
چاپ پکن است. انگلیسى اصال نمیدانست. حقیقتش را هم بخواهید احساس نکردم مامور 
بدجنس و یا ایدئولوژیکى است. براى رفع تکلیف با بى سیم از مسئولش پرسید آیا کسى 
که یک مجله انگلیسى با عکسهاى چین را دارد با خود بیاورد؟ طرف گفت آره.. بار دوم 
من بازجوئى شدم، اما اصال شکنجه نشدم، در پاسخ به سوال بازجو که از آن نوع بازجوهاى 
«مهربان» و نصیحت کننده بود، گفتم من دارم انگلیسى ام را تقویت میکنم و آن مجله را 
هم نمیدانستم  اصال  خیلى ارزان بود.  چون  ام  خریده  نادرى  خیابان  هم از دستفروشیهاى 
که در صفحات داخل عکسها و گزارشى از چین دارد. اتفاقا خود مقاله خیلى علیه چین و 
شرایط انقالب فرهنگى بود و بازجو «مهربان» دوره تخصصى کار در سازمان امنیت را در 
آمریکا دیده بود و به زبان انگلیسى مسلط بود. باور کرد. اما بهرحال برایم «پرونده» تشکیل 
داد و فکر کنم چون این بار دستگیرى ام، توسط تیم خیابانى نبود و میخواستند جنبه فرمال 
و «قانونى» را طى کنند، من را به دادرسى ارتش دادند که محاکمه کنند و اگر دلیلى براى 
محکومیتم نیست من را «تبرئه» کنند. همینطور هم شد. پس از یک ماه که در بند عمومى 
زندان قصر ماندم، در دادرسى ارتش، اتهام «اقدام علیه امنیت» گرفتم که بقیه زندانیان میگفتند 
این معنى اش تبرئه و آزادى است. حتى برایم وکیل تسخیرى هم انتخاب نکردند و دفاع 
از خود را به خودم سپردند. شبیخونشان به کوى دانشگاه هم بخاطر اطالعاتى بود که از 
برخى از دستگیرشدگان قبلى گرفته بودند. و آن اینکه بعضى از چریکها، به دلیل تعطیالت 
اولین  در  من  میرفتند.  به آنجا  است  امن  دانشگاه  که کوى  تصور  این  با  دانشگاه  تابستانى 
و آنشب  شده بود،   در کوى دانشگاه مخفى  سیاسى که  فعالین  یکى از این نوع  سلول با 
دستگیر شده بود آشنا شدم. اسم اول او یادم نیست اما شهرت او «نقیب» بود. قبال سابقه 
دستگیرى داشت و با شکنجه هائى که علیه او انجام شد معلوم بود که از نظر ساواك آدم 

ماندم. اطالع  بى  از او  هم  از آن  و بعد  چه آمد،  بر سر او  «مهم» است. دقیقا نمیدانم 



128

ن ی  دگا ی... و ز د ز
فرق این بار با بار اول این بود که من عالوه بر تجربه سلول و شرایط بازجوئى، زندان عمومى 
را هم تجربه کردم و همانجا بود که خسرو گلسرخى را دیدم که ماجرا را تعریف کرده ام. 
شرایط زندان عمومى در مقایسه قابل تحمل تر از زندگى در دوران بازجوئى است. اما اینجا 
هم افسرهاى زندانبان و وکیل بندها واقعا براى همین شغل آنهم در زندان «سیاسى» انتخاب 
شده بودند. هر از گاهى به بهانه اى، یا بخاطر قرار داشتن در زندگى «کمونى»، که پول و 
سیگار و میوه هاى مالقاتى را رویهم میگذاشتند و توسط نماینده هاى منتخب در انتخابات 
مخفى تقسیم میکردند، یا مثال براى راه انداختن بساط شوخى جمعى، عده اى را «تنبیه» 

میکردند، به زندان عادى تبعید میکردند و یا «زیر هشت» با باتوم و مشت و لگد میزدند. 

به  و زندانى سیاسى  زندان  از  تصویرى کامل تر  بند عمومى  و در  قصر  زندان  زندگى در 
من داد. من فکر میکنم زندان سیاسى در کمتر کشورى مثل ایران، حداقل در دوره شاه، تا 
این حد به مثابه میزان الحراره سنجش اوضاع سیاسى و حتى گرایشات سیاسى اپوزیسیون 
پیکان  نوك  انسانى  ماتریال  بگویم  میتوانم  حقیقت  در  است.  یافته  برجستگى  آن  انقالبى 
«مبارزه ضد رژیمى» در زندان سیاسى و زندانى سیاسى نمایندگى میشد. شاید این حکم در 
مورد دیگر کشورهاى جهان صدق نکند. انگار مبارزه طبقاتى در همه اشکال آشکار و پنهان 
آن زیر سایه این نیروى فشرده و سیاسى ضد رژیمى رنگ باخته بود. اینکه براى مثال معلوم 
شود که فالن آدم در راس تشکلهاى کارگرى است و در مقابل رژیم از منافع کارگران دفاع 
حقوق  از  شخصیتها پشت کمپین دفاع  فالن  بداند که  جامعه  مشخص  بطور  میکند، اینکه 
مطرح  و  سنت  نداشتن  دلیل  به  شاید  فروشان،  تن  مثال  یا  و  زنان  حقوق  یا  است،  کودك 
نشدن این عرصه هاى فعالیت انسانها در صحنه جامعه، به حاشیه مبارزه ضدرژیمى پرتاب 
شده بود. به همین دالئل بحث در میان زندانیان سیاسى، حول جدال مکاتب فکرى، مسائل 
مختلف اجتماعى، روندهاى جهانى سیر تفکر و تاریخ مبارزه طبقاتى، در آخرین حلقه ها و 
آنهم وقتى به میان مى آمد که وابستگى هاى تشکیالتى به حزب توده، فدائى و یا مجاهد و 
جریانات اسالمى عمال نوعى اختالف را تداعى میکرد. اختالفات حتى اگر جنبه «سیاسى» 
هم بخود میگرفت در تعلقات سازمانى بروز میکرد و نه اختالف در بینش، تفکر و یا دیدگاه 
گرایشهاى سیاسى و فلسفى و اجتماعى و طبقاتى. آنوقتها، در تابستان سال 52، بازار حسینیه 
ارشاد على شریعتى تازه راه افتاده بود و شکل گیرى سازمانهاى اسالمى، عالوه بر مجاهدین، 
جدیدى بخود گرفته بود. گروهى را به نام گروه «ابوذر» که اساسا از جوانان کم  سرعت 
سن و سال مناطق و شهرهاى بخشا مذهبى و عمدتا از نهاوند  تشکیل شده بود، دستگیر 
کرده بودند و پس از بازجوئى به زندان قصر آورده بودند. این جوانان طفلکیها اکثرا تیرباران 
شدند، اما «استادان» آنها کسانى مثل فاکر و ربانى شیرازى و ربانى املشى بودند. گاهى که 
در حیاط زندان با آنها گپ میزدم، آنان از «منبرهاى داغ» امثال فاکر و املشى و الهوتى و 
طالقانى سخن میگفتند. و در میان زندانیان سیاسى مرزبندى با کسانى که بازجوئى ضعیفى 
داشتند و یا در برابر شکنجه کوتاه آمده بودند، شدیدتر از مرزبندى با «عقاید» همان کسانى 
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بود که دنبال افکار ارتجاعى اسالمى امثال فاکر یا ربانى املشى رفته بودند. این ربانى املشى 
یکى از بیرحمترین قاضى هاى شرع بود که بویژه در کشتار سال 60 مستقیما نقش زیادى 
داشت. «کمون» زندان در آن سالها تا زمانى که اختالف در بین مجاهدین به تصفیه فیزیکى 
«غیر مسلمانان» و یا «غیر نامسلمانان» انجامیده بود، کماکان یک کمون واحد و با رهبرى 
مشترك مجاهد و فدائى و اسالمى و غیر اسالمى اداره میشد. کسى مثل خسرو گلسرخى، 
با آن مقاومتها و ایستادگیهایش، در دادگاه نظامى در دفاعیاتش میگوید که سوسیالیسم را از 
«موال على» آموخته است. شاید این درجه از اختالط بین گرایشهاى اجتماعى مختلف در بین 
زندانیان سیاسى، در جامعه اى که در صف الیت سیاسى و روشنفکرى آن پوالریزاسیون و 
تفاوتها صورت گرفته است و «جنگ» مکاتب فکرى و گرایشهاى اجتماعى در جریان است، 
مساله مهمى نباشد و جایگاه ویژه اى پیدا نکند و در حاشیه جدالها و تفاوتهاى مهمتر بین 
گرایشات اجتماعى و مکاتب فکرى قرار بگیرد. اما متاسفانه زندان سیاسى و زندانى سیاسى 
در ایران آن سالها، به مرکز شکل دادن و یا دستکم محمل و الگوئى براى دنباله روى از سوى 
جامعه مبدل شده بود. همین عامل موجب میشد که تاثیر متقابل پدیده زندانى سیاسى با تمامى 
خصائل و نقاط مشخصه آن بر جامعه ابعاد دیگرى بخود بگیرد. و در شرایط فقدان یک مرکز 
قدرتمند فکرى با جاذبه اى قابل رویت و موثر در ابعاد اجتماعى، زندانى سیاسى با تمامى 
منابع الهام و نقاط قدرتگیرى اش، بر جامعه ایران تاثیرات خود را برجاى گذاشت. الیت 
سیاسى جامعه ایران در زندانى سیاسى متبلور بود و این مرکز نیرو و توان و آرمانهاى خود 
را از انقالب مشروطه و الیت سیاسى و ادبى و فلسفى روشنفکران ناراضى و ضد رژیمى ملى 
اسالمى میگرفت. خشم از «وابستگى» رژیم شاه به «امپریالیسم آمریکا» و از «نوکرى سرمایه 
هاى خارجى» و «خیانت» به صنعت و اقتصاد «ملى» نقطه عزیمت مشترك جنبش ضد رژیمى 
اعم از اسالمى و غیر اسالمى، مجاهد و فدائى بود. و من در تابستان سال 52 تنم به تن این 

مرکز سیاسى جامعه ایران خورد. من با محیط فکرى «زندانیان سیاسى» ایران آشنا شدم!  

اما انگار مقدر بود که من هم به صفوف زندانى سیاسى ملحق شوم. یک سال پس از تبرئه 
در دادگاه نظامى ارتش و پس از اینکه طى یک سال پس از آزادى از زندان دوم به عنوان 
دبیر دبیرستانهاى شهر سقز، به جاى سربازى، مشغول به کار شدم، براى بار سوم دستگیر 
شدم. این بار، شکنجه هایم شدیدتر و مدت زندانى شدنم سه سال طول کشید. من همراه 
با بخشى از کسانى که «سازمان» را تشکیل داده بودیم، در دادرسى ارتش محکوم شدیم. 

حکم من سه سال بود. داستان زندگیم در سقز و دوره سوم زندانم را در ادامه میخوانید. 

هنگامى که داستان زندگیم را مینویسم، از جانب خواننده ها با انتظارات و توقعات مختلفى 
و به ناگزیر با قضاوتهاى مختلفى بر خورده ام. کسانى انتظار یک تاریخ نگارى و مکتوب 
کردن جوانبى از تاریخ شکل گیرى احزابى که در آن عضویت داشته و یا در بنیانگذارى 
آنها نقشى داشته ام، را از من داشته اند. برخى فراتر به جنبه عمومى تر این تاریخ نگارى، 
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من را به عنوان یک مورخ فرض کرده اند. طبعا انکار نمیکنم که زندگى نامه من میتواند 
سهمى در این زمینه ها داشته باشد. من، اما، همانطور که قصدم را بیان کرده ام، به «زندگى» 
و «زندگانى» خود در متن این زندگى پرداخته ام. و زندگى میتواند در بسترى تاریخى ادامه 
یابد و در این بستر تاریخى سازمان و حزب و تشکل سیاسى و اجتماعى به عنوان نمودهائى 
از جوانب زندگى طبقات و کشمکش آنها شکل بگیرند، رشد کنند، تکامل یابند و یا در 
اشکال جدیدتر به موجودیت خود ادامه بدهند. در کل این سیر «زندگانى»، تعلقات سازمانى 
و تشکیالتى و حزبى جزئى از کل پروسه، و براى یک فعال کمونیست و مارکسیست حتى 
جزء بسیار مهمى، است. با اینحال متن زندگى حرفه اى ترین فعالین سیاسى هنوز نمیتواند 
منحصرا با وجه سازمانى و جنبه تحزب آن تعریف شود. چه، من در طول نزدیک به 40 سال 
فعالیت سازمانى و متشکل، بطور واقعى، تمام دنیاى روحى و عاطفى زندگیم را در دنیاى 
درون سازمانى و  درون حزبى از سر نگذرانده ام. و فکر میکنم این حکم در مورد هر یک 
از فعالترین عنصر سیاسى نیز صادق است. گذشته از این، نوعى برداشت از فعالیت سازمانى 
و حزبى هم بویژه در سیستم فعالیت به روال شرقى وجود دارد که این عرصه از «زندگى» 
هر انسانى را بطور مجزا و مجرد و بدون رابطه با مسائل جامعه و نفس سیر واقعى روندهاى 
زندگى انسان، و به عنوان نوعى «فعالیت سیاسى» بطورى در خود، تثبیت کرده است. غافل 
از آنکه زندگى سازمانى و خو گرفتن به نوعى وقف تمام زندگى به تعلقات درون سازمانى، 
یک تصویر کاذب از متن واقعى جنبه اجتماعى «فعالیت سیاسى» است. بعالوه سازمان ها و 
احزاب مى آیند و میروند، تغییر شکل و ماهیت میدهند، تجزیه میشوند، دچار تحول میشوند 
و در این رابطه براى کسى که کل هویت خود را به شکل سازمانى  محدود و منحصر میکند، 
عمال راهى براى «ادامه» زندگى سیاسى باقى نمیماند. من در طول زندگیم در سازمانها و 
احزاب مختلف، از جمله مهمترین آنها کومه له و حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست 
که  کننده،  تعیین  نگویم  اگر  عناصر  از  حکمتیست،  کارگرى  کمونیست  حزب  و  کارگرى 
دست کم، فعال بوده ام. این سازمانها و احزاب همانى باقى نمانده اند که در ابتدا بودند، یا 
الاقل از نظر من آنچنان حزب و سازمانى باقى نمانده اند که من بخواهم با تداعى شدن با 

آنها به معنى بخشیدن به وجه اجتماعى زندگى سازمانیم، خود را قانع و راضى نگاه دارم. 

براى یک مارکسیست و کمونیست، سازمان و حزب ابزارى مهم براى قدرتمند کردن نفوذ 
کمونیسم در جامعه و جذب نظر توده هاى مردم عادى براى راه حلى است که کمونیسم 
و مارکسیسم پیش پاى جامعه و بشریت گذاشته است. اگر هر حزب و سازمان و فعالیت 
در آنها، موجبى براى پیشبرد کمونیسم باقى نگذارد، آن خصلت «تقدس» و جاذبه را براى 
او  زندگى  فلسفه  و  میداند  متعهد  کمونیسم  اصول  و  مارکسیسم  به  را  خود  که  انسانى  هر 
را تشکیل میدهد، از دست میرود. من در نقدهاى علنى ام نوشته ام چرا سیاستهاى حاکم 
مختلف  با پسوندهاى  کارگرى و  و کمونیسم  احزاب موجودى که تحت نام کمونیسم  بر 
وجود دارند و بویژه پس از تکه پاره شدن حزب کمونیست کارگرى، را بر بستر کمونیسم 
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کارگرى و آن مبانى اى که من از کمونیسم منصور حکمت فهمیده ام، نمیدانم. طبعا در هر 
لحظه دیگرى از زندگیم که احساس کنم از سر گیرى نوعى فعالیت حزبى، که باحتمال زیاد 
در قالب  حزبى جدید و با ماتریال انسانى دیگرى خواهد بود، میتوانم امر اجتماعى فلسفه 
زندگى ام را به عنوان یک کمونیست و مارکسیست پیش ببرم، در صورتى که خود امکان و 
توان شروع دور دیگرى از یک فعالیت متشکل در خود سراغ ببینم، از آن رویگردان نخواهم 
بود و حتى اگر خود به فعالین آن تبدیل نشوم، همه را به پیوستن به چنان حزب مفروضى 
فراخواهم خواند. با اینحال، از نقطه نظر شخصى ام، تجارب سخت نزدیک به چهل سال 
فعالیت متشکل و حزبى، و تاثیرات تلخ انشقاقها و جدائیها و بازتاب تلخ تر جوانب عاطفى 
و انسانى رفتار با اختالفات سیاسى و جدائیها، من را بشدت محتاط کرده است و از این رو 
بدون یک برآورد مستقل و تامل عمیقتر، خود را به دست جریان حوادث و فشار روندهاى 
خود بخودى اوضاع عینى نخواهم سپرد. فکر میکنم هر کسى که ناظر این اتفاقات بوده است 
و حتى هر کسى که منصفانه با این اتفاقات روبرو میشود، به من حق بدهد که سناریو زندگى 
ام، بسیار هوشیارانه تر، آگاهانه تر و فکر شده تر انتخاب شود. ممکن است، همانطور که در 
برخى قضاوتهاى تاکنونى در مورد زندگى نامه من اعالم شده است، این موضع من و این 
نوع نگرش به زندگى و فعالیت سیاسى و حزبى و متشکل، از سر «دلخورى» هاى شخصى، 
«پاسیفیسم» و یا در شکل افراطى آن که با ابراز «لطف» برخى دوستان سابق بیان شده است، 
میخواهم در برابر همه  شود. فقط  ام، تلقى  سیاسى  فعالیت  و  نگارش «پایان نامه» زندگى 
این نوع قضاوتها یکجا بگویم که من براى میل به خودفریبى و زندگى در عوالم دروغین 
جهان تملق متقابل و روحیه متشکر از رویت عکس خود در آئینه وبالگها و سایتهاى محفل 
خودى، ارزشى قائل نیستم. من مخاظب خود را همانهائى در نظر گرفته ام که با عالقه و 
اشتیاق زندگى نامه من را میخوانند، با فرازهائى از تاریخ چپ ایران و کردستان آشنا میشوند، 
و آنها را به فکر و تعمق وامیدارد. براى آنهایى مینویسم که هم اکنون در ایران، بخشهاى 
تاکنونى بیوگرافى سیاسى ام را بازتکثیر و چاپ و منتشر کرده اند، براى آن خیل کمونیستهاى 
جوان و فعالین جنبش کارگرى مینویسم که نمیخواهند چون دوران معاصر تاریخ کمونیسم 
تبدیل  بورژوائى  و  پوپولیستى  کمونیستى،  غیر  گرایشات  حیات  تجدید  قربانیان  به  ایران 
شوند. من فکر میکنم زندگى سیاسى من اگر از ترتسکى مهمتر و پر پیچ و خم تر نباشد، 
کم اهمیت تر از آن نیست، فکر میکنم که انسانى هستم که چهل سال از مهمترین دوران 
زندگیم را صرف آرمان عظیمى کرده ام و نگارش این کوله بار تجربه را کمکى مهم به امر 
زندگیم و امر کمونیسم میدانم. من فکر میکنم تصویرم و برداشتم از مارکسیسم، در نتیجه 
این چهل سال نبرد و تجربه و افت و خیزهاى تکان دهنده، عمیقتر و قابل تعمیم تر از حتى 
رساندن سوسیالیسم  پیروزى  به  براى  از مبارزه  من  تصویر  و لنین است.  بلشویکها  تجربه 
و  مارکسیستى  و  کمونیستى  واقعا  حزب  یک  ساختن  براى  ام  نقشه  و  شفافتر  ایران  در 

کارگرى، با الهام از مارکس و منصور حکمت، بسیار متعین تر و پا بر زمین تر است. 
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از سوى دیگر، متن زندگى هر انسانى در تمام لحظات، به روالى ادارى و کلیشه اى سیر 
نمیکند. هر انسانى در لحظاتى از زندگیش به دورانهاى کودکى اش، به زندگى خانواده اش، 
به دوستان دوران دبستان و دبیرستان و کار و فعالیت در این و آن کارگاه و کارخانه و به 
بروز عالئق عاطفى و عشقى و صمیمیتهاى دوستانه اش برمیگرد و با انعکاس سیر عینى روز 
تلفیق مى یابد. به همین دلیل است که داستان زندگى من، ظاهرا منقطع و با پرش از مقاطعى 
به مقاطع دیگر به نظر میرسد. اما این عینا بازتاب همان گردش حوادث زندگى در زندگى 
هر روز من و هر انسان دیگرى است. با شنیدن و دیدن خبر زندانى شدنها و اعدامها، به 
دوران زندگى ام در سلولهاى ساواك و ضربات شالق برمیگردم و با خواندن هر رمان و 
دیدن هر فیلمى به زندگى خود فراخوانده میشوم. عکس کودکانى را که آدامس و سیگار و 
کیسه نایلون میفروشند من را به زندگى کودکیم در دوران کار در مسگرى و کار در جاده ها 
باز میگرداند و مرگ هر انسان شریفى، صفى عظیم از عزیزترین رفقایم را در مقابل چشمانم 
به رژه میکشاند. مرگ عزیزترینهایم، پدیده محدود بودن عمر انسان و اینکه در دوران زندگى 
غیر  گرایشات  زدن  زخم  از  میگیرد.  برم  در  بگذارم،  بجا  دیگران  براى  اثرى  خود  از  باید 
کمونیستى بر تعلقات روحى و عاطفى و تجدید حیات و شیوع سنن هاى تجربه شده و 
امتحان پس داده، و تعرض این سنن به اعماق احساسات انسانها، به ایجاد محبت میرسم و 
زندگى گذشته و برخى بى تفاوتى هاى اجتناب پذیر و نیز انتقادهاى نگفته ام را در برابر 
دوستان و رفقا و نزدیکانم به باد استهزا میگیرم. زندگیم را جمع بندى میکنم و میبینم که در 
به این نتیجه رسیده ام که هر انسانى  خبرى» مانده ام. و میدانم و  لحظات مهمى در «بى 
میتواند، اگر بخواهد، در سن معینى، مثال از سى سالگى به بعد، به خود و انتظارات از خود، 
به زندگى و سیاست و فعالیت سیاسى و اجتماعى، مستقل برخورد کند و از این مرحله به 
بعد بسنده کردن به»رهرو» حتى خوب و صادق بودن، نقش مستقل فرد را زایل و بى تاثیر 
میکند. به این باور رسیده ام، که انسان از مرحله معینى در زندگى خود، که براى انسانهاى 
مختلف میتواند متفاوت باشد، باید به خود اعتماد کند و براى عقایدى که به آن باور یافته 
است بجنگد و با عقایدى که نمى پسندد، به جدال برخیزد. این روحیه عرفانى فدا کردن 
فردیت و استقالل نظرى و فکرى در «فضاى» رایج و تسلیم به فضاى غیر واقعى و غالب در 
تشکیالت و مجارى درونى، ریشه بسیار عمیقى در فرهنگ شرق زده و اسالم زده دارد و با 
بسترى که مارکسیسم در آن نضج یافته است، یعنى فرهنگ و مدنیت غرب و علم و تفکر، 
و دوربینى و دوراندیشى، بیگانه و در ستیز است. من و انبوه عظیمى از انسانهاى این کره 
خاکى، سالهاى سال در «بى قدرتى»، زندگى کرده ایم، براى درصد بسیار باالئى از انسانهاى 
منکوب شده زیر بار فقر و محرومیت و تحقیر و استثمار و تبعیض و بى عدالتى، بویژه در 
کشورهاى «جهان سوم» روحیه عرفانى تمکین به «قدر» و نهادینه شدن وضع موجود در ذهن 
آنها، یک واقعیت تلخ و گزنده است. وقتى به «قناعت» کاست هاى رده آخر جامعه هند و 
پاکستان و بنگالدش و بسیارى کشورهاى آفریقائى مى اندیشم، وقتى حتى تن دادن به «نظام» 
جاودانه اى که انگار به عنوان فرهنگ ملى درآمده است در اشکال «مدرن» این بى اختیار 
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کردن انسانها در مقیاس فردى و جمعى، در کشورهایى چون چین و ژاپن و کره شمالى 
میاندیشم، وقتى به تالش سیستماتیک براى نهادینه کردن پدیده سلطنت و ملکه در جامعه 
اى چون بریتانیا برخورد میکنم، و وقتى همه این کارخانه مهندسى خرافه و تحمیق طبقاتى 
را از جانب بورژوازى در کنار متن زندگى پر از مشقت خود قرار میدهم، آنهم در سنت 
فرهنگ شرق و اسالم زده، نتیجه میگیرم که حفظ استقالل راى و نظر فردى، تا چه اندازه 
شنا کردن در خالف مسیر جریان پر قدرت سیل و فشار سنگین گذشته بر حال است. من 
فکر میکنم یکى از مهمترین دالیل سپردن خود به فضاى موجود و قائل نشدن به راى و نظر 
مستقل فردى خود، بخشا ناشى از همین زمینه مادى فرهنگ و میراث زندگى شرقى و بخشا 
و اساسا بازسازى این بى اعتماد به نفسى انسانها در سیستم استثمار کارمزدى و سلطه سرمایه 
است. بى اراده و بى اختیار کردن انسانهائى که جز نیروى کار خود وسیله اى براى امرار 
معاش و زندگى ندارند، و از گور برآوردن تمامى سننى که فرد را در اعتقاد به آنچه که هست 
و قرنها به عنوان اصالت فرهنگى به اعماق مغزها برده اند، به عنوان وجه ناپیدا و پنهان سلطه 
فردى  اراده  نقش  و  نفس  به  اعتماد  بر  مخربى  بسیار  تاثیرات  انسانها،  مقدرات  بر  سرمایه 
تحمیق  و متلون  کارگاه پیچیده  این  است.  مسیر زندگى داشته  تغییر  و  در انتخاب  انسانها 
انسانیت، ذهن انسانها را از همان اوان کودکى هدف میگیرد. اما بویژه زنان، که بخش ارزانتر 
نیروى کار ارزان در کشورهاى «جهان سوم» اند، و نیز زیر فشار سنتها و میراثهاى دیرین 
سالها به عنوان انسان درجه دوم، آماج بدترین هجوم «فرهنگى» سرمایه اند. یکى از اولین 
قربانیان این سیستم شرقى، طبقه کارگر است که در «جهان سوم» همواره به زائده احزاب 
بورژوائى و خرده بورژوائى تبدیل شده است و اعتماد به خود و نیروى خود را از دست داده 
است. کارگر را با رنج و «عرق جبین» و ساختن خشت هاى «وطن» از رگ و پى او، و با 
«دستهاى پینه بسته»، زحمکتش ترین انسانهاى «میهن» معرفى کرده اند و او را به عنوان طبقه 
اى که در انقالب خود، همراه با خود آزادى جامعه را بشارت میدهد، به زحمتکشاِن همیشه 
چشم به طبقات و احزاب طبقات دیگر دوخته، تنزل داده اند. این حس اعتماد به نفس و 
جرات عرض اندام به نام مستقل خود و طبقه خود را باید بازسازى و اعاده کرد. فرهنگ فنا 
آرمانهاى  راه  در  فداکارى  قیامت،  روز  آینده  موهوم  روزهاى  براى  فداکارى  و  شهادت  و 
طبقات دیگر را باید در تقابل اعمال اراده براى تغییر در همین امروز و کسب دستاوردهاى 
مبارزه در همین امروز، در مقیاس فردى و اجتماعى و طبقاتى یکباره کنار نهاد. یک درس 
که براى من واقعا گران تمام شده است، از جمله همین سست و کدر بودن حالت اعتماد به 
نفس و اتکا به نظر و راى مستقل و فردى است. اما قبل از پرداختن به ادامه زندگى نامه ام، 
میخواهم یک نکته مهم دیگر را توضیح بدهم. از نظر من زندگى هر مبارز کمونیست باید 
در برگیرنده درسهائى براى نسل فعلى و آینده جامعه باشد. من بهیچوجه قصد ندارم داستان 
زجرهاى زندگیم را محمل گذشته پرستى کنم و زندانى بودن خود را و یا سوابقم را در 
جدال بر سر امر کمونیسم، به حیاط خلوت خود و تبختر و فخر فروشى به دیگران، تبدیل 
کنم. بسیارى را میشناسم و بسیار کسان هم میشناسند که بسیار بیشتر و پیشتر از من زندانى 
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کشیده اند و رنج برده اند. اما میبینیم که در میان قدیمى ترین زندانیان سیاسى، الاقل آنهائى 
که زنده مانده اند، چه بسا اکثرا به دفاع از اهداف غیر کمونیستى روى آورده و بعضا حتى 
میان  در  و  اند.  ساخته  موجود  وضع  به  تمکین  و  ارتجاع  از  دفاع  وثیقه  را  خود  سوابق 
بزرگترین متفکران و فعاالن انقالبى و کمونیست و مارکسیست چه بسا مهمترین عناصر را 
آنهایى تشکیل میدهند که اصال روى زندان را ندیده اند و شکنجه و شالق و بازجوئى را 
تجربه و لمس نکرده اند. مارکس و انگلس و لنین( گرچه بازداشت و تبعید شد، اما شرایط 
متفکران،  و  انقالبیون  بزرگترین  رده  در میان  فرسا نبود)  و طاقت  سخت  چندان  او  زندان 
تجارب نسل انقالبیون در دوره مهندسى صنعت ضد کمونیسم را از سر نگذراندند. شاهد 
در  که  اى  سابقه  بى  جنگهاى  و  «انتحارى»  آمیز  جنون  عملیات  و  سیاسى  اسالم  جنبش 
یوگوسالوى و عراق و افغانستان میبینیم، نبودند. مائو، به عنوان یک انقالبى که پیشرفت و 
داد،  قرار  خود  هدف  را  امپریالیسم  سلطه  زیر  از  خود  و «خلق»  «ملت»  و  کشور  خالصى 
هیچگاه به زندان و تبعید محکوم نشد. بعالوه دورانهاى تاریخ گذشته و شرایط اقتصادى و 
و  رویدادها  نفس  از  روى  دنباله  و  است  متفاوت  فعلى  دورانهاى  با  بشدت  آن،  اجتماعى 
و  کمونیستى  فعالیت  آن  در  من  که  دورانى  در  ایران  نمیبرد.  جائى  به  ره  گذشته  تجارب 
انقالبیم را آغاز کردم با ایران کنونى از هر نظر، از نظر بافت جمعیت آن، ترکیب سنى، سطح 
اجتماعى  و  سیاسى  فعالیت  عرصه  اندام در  عرض  حتى نحوه  و  زندگى  از  توقعات مردم 
و  کمونیستى  تئوریهاى  و  آن  سیاسى  اهداف  کمونیسم،  امر  خود  است.  متفاوت  بشدت 
سوسیالیسم ایران، دیگر آن چیزى نیست که حزب توده و سازمانهاى پوپولیست و بخش 
منشعب از مجاهدین و جریان فدائى نمایندگى میکردند. اسطوره ها و نمونه هاى مجسم یک 
کمونیست، در پرتو تحوالت عمیق سیاسى و اجتماعى، و از آن جمله انقالب 57، دستخوش 
تغییرات بنیادى شده است. کسى دیگر از شما نمیپذیرد که قران و نهج البالغه را از روى 
میرزا  عکس  جاى  و  بدهید  قرار  آلمانى  ایدئولوژى  و  کاپیتال  آن  بجاى  و  بردارید  طاقچه 
کوچک خان و على شریعتى را در انجمنهاى «ضد بهائى» با عکس مارکس و لنین عوض 
کنید. نمیدانم این جمله از کیست که: «گذشته چراغ راه آینده است» و من اضافه میکنم چراغ 
راه حال نیز هست، اما حقیقتى را نمایندگى میکند. من زندگیم را نمینویسم که گفته باشم: 
«زمان هم زمان قدیم!». نمیخواهم هیچکس، بویژه نسل جوان جامعه امروز ایران و فعالین 
طبقه کارگر که مداوما از نسل جدید به آن میپیوندند، با خواندن داستان زندگى من، خود را 
بدهکار من و حتى بدهکار گذشتگان بدانند و آنها را وادارد که همان مسیر را از نو از سر 
و روشده دورانهاى پس از انقالب اکتبر و  بشدت زیر  شرایط  بگیرند. من فکر میکنم در 
انقالب 57 و از آن پیشتر انقالب کبیر فرانسه و انقالب مشروطه در ایران، کلیشه سازى از 
و  سازى  حزب  و  سیاسى  سازمانهاى  و  طبقاتى  مبارزه  اشکال  و  رویدادها  و  پروسه  عین 
تشکل، تاکتیکهاى سیاسى و خود پدیده حزب سیاسى، بشدت گمراه کننده است. من از 
مجراى این گذشته قصد ندارم با نگارش وجوه شخصى تجارب زندگیم، خود و «منیت» 
خود را محور چرخش تحوالت جامعه و تاریخ قرار بدهم و یا چرخ تاریخ را در مقاطعى 
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که با زندگى من مربوطند، محدود و محبوس کنم. من معتقدم که زندگى من، بعنوان یک 
کمونیست، مملو از تجارب مثبت و منفى و لحظات تلخ و شیرینى است که مرور آن میتواند 
مسیر عبور کم مشقت تر از موانع  و عدم تکرار اشتباهات سهمگین نسل من و نسلهاى 
پیشین تر کمونیستها و انقالبیون و امر انقالب کمونیستى را تسهیل کند. اگر نگارش این 
تجارب به شفاف کردن تصویر واقعى از کمونیسم کمک کند و دست کم روزنه اى را به 
دنیاى بنیانگذاران کمونیسم و مارکسیسم در صحنه جدالهاى اجتماعى جامعه بین المللى و 
ایران در شرایط بشدت تغییر یافته کنونى، باز کند و تصویرى روشن در باره اینکه مبانى و 
پرنسیپهاى یک کمونیسم علمى و انقالبى و تاثیر گذار و دخالتگر و مسئول و متین بدست 
خواننده بدهد، من احساس میکنم که کار مفیدى انجام داده ام. با این تفاسیل  داستان زندگیم 

را پى میگیرم:

دوره پایانى سربازى، «خدمت» بعنوان دبیر دبیرستانهاى سقز
در بخش هاى قبلى داستان زندگیم نوشتم که من پس از دستگیرى در تابستان سال 52 و انتقال به 

زندان قصر، در واقع دادگاهى شدم و در جریان محاکمه توسط دادرسى ارتش، تبرئه شدم. 

از آن پس میبایست بقیه دوران سربازى ام را که در خالل «آموزش نظامى حین تحصیل» 
مدت شش ماه آن را مجموعا با احتساب دو دوره یک ماهه تابستانى در لشکرك ویک دوره 
دو ماهه در پادگان فرح آباد به حساب آورده بودند، ادامه بدهم. آنوقتها بخش زیادى از فارغ 
التحصیالن دانشگاه را به عنوان افسر وظیفه به ادارات و دبیرستانها مامور میکردند و من قرار 
بود بقیه یک سال و نیم باقیمانده سربازى ام را به عنوان دبیر در دبیرستانهاى شهر سقز به 
پایان برسانم. اما قبل از ادامه دوست دارم یک آرزو را که بر دلم ماند بازگو کنم. در طول 
هر سه دوره زندانى شدنم، آنگاه که نیمه هاى شب با پاهاى پانسمان شده و تن تب کرده و 
در فضاى فریادهاى ضجه آنهائى که شکنجه میشدند، در فضاى باز و بسته شدن در سلول 
که احتمال روبرو شدن دگر باره با بازجوئى و ضربات کابل را میکشیدم، به خود میگفتم آیا 
اگر زنده بمانم زمانى خواهد رسید که من به عنوان فردى آزاد و از منظر انسانى آزاد، بار 
دیگر به کنج و زوایاى آن سلولها، اطاق شکنجه، اطاق بازجوئى و پله هاى پیچ در پیچى که 
با چشمان بسته از آن میگذشتم سرى بکشم؟ در روز 21 بهمن ماه 57 محل کمیته مشترك 
به محاصره مردم مسلح درآمد و پس از 4 ساعت نبرد با 71 نفر مسلح از مدافعان کمیته و 
طرفداران رژیم شاه، سقوط کرد. سرلشکر رحیمى فرماندار نظامى تهران جزو دستگیرشدگان 
بود که بعدا تیرباران شد. در فاصله کوتاهى بخشى از همان کسانى که کمیته مشترك را فتح 
کرده بودند، دوباره و این بار تحت ریاست جالدان بسیار بى رحمترى به کنج همان سولها 
کشانده شدند و اکثرا جان سالم بدر نبردند. در میان زندانیانى که در رژیم اسالمى هم همراه 
با پسر بچه کوچکش به اسارت درآمد، فریدون اعظمى، که در زندان قصر در سال 54 و 55 
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هم زندانى بودم، قرار داشت که متاسفانه تیرباران شد. و به این ترتیب انتظار دیدن کمیته 
چند  فاصله  در  شد.  همراه  جدى  خطر جانى  یک  با  زندان  از  در موقعیت آزادى  مشترك 

ساعتى که این زندان قدیمى در تصرف مردم قیام کننده بود، من متاسفانه در تهران نبودم. 

خاطرات دوران پادگان لشکرك و  فرح آباد فقط به چند نکته اشاره میکنم در مورد 

.فرمانده دوره اول پادگان لشکرك کسى بود به اسم سرتیب حجت، که بسیار سخت گیر 
پیوسته  ایرانى  دانشجویان  کنفدراسیون  فعالین  به  کشور  خارج  در  او  پسر  بود.  منضبط  و 
بود و مثل اکثر روساى خانواده هاى داراى مقام و پست، ناچار شد رسما علیه فرزند خود 
چه  تا  اتفاقى  چنین  که  مساله  این  کند.  «عاق»  پدرى  عالقه  از  را  او  و  کند  صادر  اعالمیه 
اندازه با وجدان و کنه عالئق پدرى و عاطفى سرتیپ حجت در تناقض افتاده بود، هیچگاه 
علنى نشد. اما یک واقعیت روشن بود، سران رژیم شاه آگاه بودند که چنین عمل کردن به  
اعالم وظیفه جان نثارى در خدمت به تاج و تخت، بیش از اندازه فرمال و ظاهرى است. 
به همین دلیل علیرغم وفادارى «تیمسار» حجت به آریامهر، او عمال در حاشیه قرار گرفت 
و از موقعیت نظامى اگر چه به درجه سپهبدى رسیده بود، اما  به ریاست سازمان تربیت 
بدنى انتقال یافت. با اینحال او نیز از دم تیغ حاکمان اسالمى گذشت و در 22 فروردین ماه 
سال 58 تیرباران شد. فرمانده پادگان فرح آباد کسى بود به نام سرتیب امین افشار که از 
معتمدین مقامات دربار و از نظامیان بسیار مکتبى رژیم شاه بود. پادگان فرح آباد در جریان 
خیزشهاى روز 21 بهمن سال 57، نیز سقوط کرد و به تصرف مردم قیام کننده درآمد. پس 
از چند روز کار خلع سالح قیام کنندگان توسط کمیته هاى «امام» و مقامات دولت بازرگان 
آغاز شد و شخص امین افشار پس از دستگیرى توسط دادگاه اسالمى به ریاست خلخالى 
مطقا  کسى  سال 52،  تابستان  در  آنوقتها  شد.  اعدام  اسالمى،   جدید  رژیم  رحم  بى  جالد 
تصور نمیکرد که یکى از دژهاى محکم چهارمین ارتش جهان در قلب پایتخت، در برابر 
مردم قیام کننده اى که هیچ آموزش رزمى نداشتند به زانو درآید. من باز به این روزهاى 
جریان  در  اساسا  که  آنوقت  چپ  چرا  که  دید  خواهیم  و  گشت  بازخواهم  ماه  بهمن  قیام 
فدائى متبلور بود، با کالف سردرگمى که در ابهامات و توهمات خویش دست به گریبان 
بود، نمیتوانست تن خود را به رهبرى مردمى که در میانشان جاذبه اى داشت، بزند. جریان 
فدائى با این قیام تحقق آرمانهاى خود، حاکمیت بورژوازى ملى و مترقى، را در هیات حکام 
اسالمى رویت کرد و عمال نه خود که «امام» و باندهاى او را شایسته منزلت «رهبر» تشخیص 
داد. اکثریت جریان فدائى، در فاصله کوتاهى پس از اعالم پیروزى «انقالب اسالمى»، زیر 
سایه حزب توده، همراه امام شدند و ایام را به کام دیدند. غافل از اینکه پس از مرخص 
کردن آنان از وظیفه گروه فشارى، کار تصفیه فیزیکى و وادار کردن آنها به قبول موقعیت 
دوران  این  نکشید.  طول  زیادى  مدت  اپوزیسیون،  لباس  در  اسالمى  رژیم  از  جانبدارى 
سال  خرداد  از  پس  کنید»،  مسلح  سنگین  سالح  به  را  پاسداران  «سپاه  استغاثه  و  «مناظره» 
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جدید الخلقه اى از صفوف اعتراض روشنفکران ناراضى و مدافعین  60 بسته شد. پدیده 

آرمان بورژوازى صنعتى در صحنه سیاست ایران ظهور کرد: «اپوزیسیون طرفدار رژیم»!

طاهر،  میرزا  محمد  ام،  دانشکده  دوره  همکالسیهاى  از  یکى  که  بود  آباد  فرح  پادگان  در 
هنگام پیاده شدن از اتوبوس در صحن پادگان، توسط اتوبوس دیگرى که از کنار رد میشد 
بزیر گرفته شد و جان باخت. با توجه به اینکه میرزا طاهر سابقه دستگیرى به عنوان زندانى 
وجود  اذهان  در  باشد،  بوده  ساختگى  تصادف  آن  که  مورد  این  در  شایعه  داشت،  سیاسى 

داشت. اما من چه آن وقت و چه اکنون چنین شایعه اى را دور از ذهن میدانستم و میدانم. 

شبانه  رزم  مانور  تمرینهاى  و  جمع  نظام  هاى  دوره  گذراندن  از  پس  حال  هر  در 
دوره  بقیه  ارتش،  نظام  با  نزدیک  از  آشنائى  و  آنکادر  و  صبحگاه  مراسم  اجراى  و 

رفتم. سقز  به  سال 52  ماه  مهر  اوائل  در  و  کردم  سپرى  دبیر  عنوان  به  را  ام  سربازى 

اوضاع عمومى و تاریخى شهر سقز

دبیرستانها،  معلم  عنوان  به  سقز  در  خود  زندگى  شروع  از  قبل  اینجا  در 
سابقه  که  شهرى  عنوان  به  سقز،  شهر  تاریخى  پیشینه  به  مختصرى  اشاره 

نیست: فایده  از  خالى  است،  داشته  سیر  آن  در  «تمدن»  از  اى  دیرینه 

حتى  برمیگردد.  میالد  از  قبل  سال  هزار  دو  به  سقز  شهر  بناى  تاریخ  روایات،  برخى  در 
میگویند در غار کرفتو کتیبه اى به زبان یونانى منقش است و طبق اساطیر گویا الهه یونان 
آن غار را محل امنى براى زیست تشخیص داده است. اما آنچه که مسلم است این واقعیت 
است که شهر سقز یک مرکز قدیمى حکومتى و مرکز تالقى درگیریها و جنگها بین حکام 
استقرار یافته و روساى قبایل سیار بوده است، تا جائى که حتى برخى مورخان به استناد 
بقایاى آثار باستانى در «زیویه» بر این باورند که این شهر در نتیجه اتحاد و ائتالف قبایل 
مادها، با نام «ایزیرتا» نامگذارى و حتى به عنوان پایتخت و مرکز حکومتى مادها انتخاب 
شد. برخى آثار باستانى نظیر استحکامات و بقایاى برج و باروها نظیر زیویه و «قپالنتو» در 
هر حال نشان میدهد که شهر سقز داراى یک سابقه بسیار قدیمى است. اما یک حقیقت 
تاریخى نشان میدهد که در شهر سقز پس از هجوم «سارکن دوم» پادشاه آشور، حکومت 
شکست،  این  نتیجه  در  همدان  به  آنها  فرار  از  پس  و  یافت  خاتمه  شهر  این  بر  ماد  قبیله 
خود  قدرت  مرکز  عنوان  به  را  شهر  این  آشور،  قبیله  از  سکازها  یا  سکزها،  یا  ها،  «سکا» 
انتخاب کردند. نام «سقز» ریشه در این پیشینه تاریخى دارد. یعنى حتى اگر طبق روایات 
اساطیرى و برخى خرافه سازیهاى ناسیونالیسم کرد، که خود را «فرزند مادها و کیخسرو» 
سقز  شهر  گیرى  شکل  ریشه  است)  رقیب»  «اى  سرود  بندهاى  از  یکى  این  و  میدانند( 
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این  از  صرفنظر  اما  دارد.  پیوند  آشور،  امپراطورى  جوئى  استیال  از  پس  مادها  هزیمت  با 
سوابق و پیشینه تاریخى، شهر سقز و استحکامات آن در طول تاریخ، رمز یک مرکز جدال 
براى تحکیم قدرت بین سران قبایل مختلف، و نیز حکام و تیولداران گوناگون را بدست 
میدهد. تا مقطع قبل از انقالب مشروطه، این شهر بارها توسط قبیله «بابان»( که سیار و غیر 
مستقر بودند و بر بخشى از کردستان عراق حاکم بودند)، علیه حاکمیت مستقر «اردالن»ها، 
دربار  طرف  از  مستقیما  یا  آن،  والى  و  حاکم  قاجار،  دوره  در  و  میگیرد  قرار  حمله  مورد 
شده  مى  تعیین  بوده،  قاجار  شاهزادگان  از  خود  که  سنندج  شهر  والى  توسط  یا  و  قاجار 
سعى  همیشه  ناسیونالیستى  و  بورژوائى  نگارى  تاریخ  که  تاریخى  حقیقت  ضد  این  است. 
«ملى»  تاریخ  خود،  حاکمیت  قلمرو  و  «کشور»  بر  خود  طبقه  سلطه  براى  که  است  کرده 
بوده  فئودالى  و  دارى  برده  تولید  که  دورانى  از  حتى  را  ملى  تعلقات  تاریخى  پیشینه  و 
قرار  غارتگر  و غیر تخته قاپو و  چادرنشین  و هجوم قبایل  و یا مناطق تحت سلطه  است 

داشته است، در نمونه مشخص تاریخ شهر سقز به نحو برجسته اى، نشان داده میشود. 

شدن  دارى  سرمایه  پروسه  تکمیل  و  ارضى  اصالحات  از  پس  تحوالت  دوران  در  سقز 
سریع  و  وسیع  بسیار  پروسه  این  از  پس  آن  کنندگان  تولید  که  است  شهرى  ایران،  جامعه 
«خلع ید» از تولید کنندگان محصوالت کشاورزى، بطور بسیار گسترده اى وارد بازار کار 
میشوند و سیل هجوم هزاران هزار نیروى کار جدید به مناطق صنعتى ایران آغاز شد. طبیعى 
اقتصادى،  و  اجتماعى  کننده  رو  و  زیر  تحول  این  و  تاریخى  سابقه  این  با  شهرى  که  بود 
تاریخى  جدید  هاى  تبیین  و  ماتریالیستى  نظرات  مبلغ  که  کسانى  وجود  برکت  به  البته  و 
یک  سقز  شهر  شود.  تبدیل  سوسیالیستى  و  چپ  افکار  رواج  براى  مرکز  یک  به  بودند، 
مرکز مهم فعالیت سازمان کومه له و در ماهها و سالهاى پس از انقالب 57، از اصلى ترین 
است. حتى تا جائى که به تحرکات  مرکز فعالیت سازمان پیکار، در کردستان ایران، بوده 
ناسیونالیسم کرد و مشخصا حزب دمکرات کردستان ایران برمیگردد، ناسیونالیسم در این 
شهر از مجراى «انتقاد» به سازشکارى و بند و بست سران حزب دمکرات با رهبرى عشیره 
گروهى  توسط  که  یکسانى»،  له  است. «کومه  یافته  تداوم  آن،  به  سرسپرده  عوامل  و  گرى 
دایرشد،  دمکرات،  حزب  بر  توفیق  احمد  رهبرى  منتقد  جناح  و  کرد  ناسیونالیسم  چپ  از 
برخى  توسط  کرد»،  فرهنگ  احیا  «بنکه  تاسیس  با   ،57 انقالب  از  پس  اولیه  ماههاى  در 
سنتى آن،  و شکل  قالب  حتى ناسیونالیسم در  میدهد که  سقز دایر شد، نشان  روشنفکران 
بنیانگذاران  اکثر  البته  نداشت.  روشنى  دورنماى  سقز،  شهر  اجتماعى  و  سیاسى  فضاى  در 
«بنکه احیا»، بعد از فرمان یورش خمینى در 28 مرداد 58، به تشکیالت کومه له پیوستند و 
بخشا از کادرها و فرماندهان نظامى آن. خود این مساله هم در جاى خود قابل تامل است 
که آیا ناسیونالیسم چپ، در جدل و بازبینى انتقادى بر خاستگاه ناسیونالیستى،  کومه له و 
حزب کمونیست ایران را انتخاب کردند و یا اینکه با «حفظ مواضع»، به آن تشکیالت و 
جریانى  سر برآوردن  حول و حوش انشقاقات درون کومه له و  حزب «پیوستند»؟ مسائل 
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مثل زحمتکشان که از ناسیونالیسم سنتى حزب دمکرات بسیار قوم پرست تر  و راست تر 
ظاهر شدند و ادعاى بى ریشه بودن کمونیسم  در میان «جنبش خلق کرد» از درون رهبرى 
کومه له فعلى، و اصرار و پافشارى بر فاصله گرفتن از فعالیت تحت نام کمونیسم و حزب 

کمونیست،  تحت لفافه «ضرورت فعالیت به نام کومه له»، احکام دیگرى را به ما میگوید. 

سقز براى من دنیائى ناشناس نبود. از  با ذکر این پیشینه ها میخواستم تاکید کنم که شهر 
ام  دائى  قبل  مدتها  از  داشتم.  شهر  این  از  نزدیکى  نسبتا  شناخت  هم  شخصى  تجربه  نظر 
همراه با خانواده اش به عنوان کارمند شرکت دخانیات در آنجا زندگى میکرد و من هر از 
گاهى در دوران تحصیل در دبستان و دبیرستان و نیز دانشگاه به دیدن او میرفتم. بعالوه 
کار  روستائى  تعاون  سازمان  کارمند  عنوان  به  شهر  این  در  سال  چند  نیز  برادرم  تهمورث 
حوزه  به  سرکشى  در  او  هاى  «ماموریت»  در  گاها  و  میرفتم  نیز  او  دیدن  به  من  و  میکرد 
در  منوچهرى  محمود  با  همراه  من  این  بر  اضافه  میکردم.  همراهى  را  او  اش،  ماموریت 
دوره دانشجوئى یک دوره کارآموزى تابستانى از سازمان مرکزى تعاون روستائى در تهران 
گرفته بودیم که  محل فعالیت مان روستاهاى سقز و بانه و بیجار بود. در اینجا خالى از 

کنم.  نقل  را  دانشجوئیم  دوره  کارآموزى  دوره  این  تجربه  از  جوانبى  که  نیست  لطف 

کار ما تهیه پرسشنامه هائى بود از تعدادى از دهقانان هر روستا بعنوان نمونه بردارى که پس 
از یک بررسى تطبیقى، این طرح وزارت تعاون روستائى براى تشکیل یک نوع شرکتهاى 
آزمایش  به  زراعى،  سهامى  شرکتهاى  موجود  طرح  بر  عالوه  کشاورزى،  در  تولید  تعاونى 
گذاشته شود. یک طرحى بود که از روى کیبوتص3 هاى اسرائیل اقتباس شده بود. نحوه 
پاسخ دادن به سواالت بسته به اینکه هر دهقانى در ذهن خود چه تصورى از آن پرسشنامه 
داشت، فرق میکرد. در ذهن برخیها، انتخاب چند نفر، و نه همه خانوارها، تهیه لیستى بود 
براى «تبعید»! در یکى از روستاهاى اطراف بیجار که کدخدا یکنفر را به دنبال فردى فرستاد 
که در مزرعه اش مشغول کار بود، دیدن چهره پر از اضطراب و نگرانى او واقعا سخت بود. 
او دست بر قضا در لیست من قرار داشت. قبل از طرح هر سوالى، در حالى که چشمان اشک 
آلود و پراز التماس اش را به من دوخته بود و از الى ریش سفید و سیاه و قهوه اى رنگش 
دانه هاى اشک روان بود، به من گفت تو را به خدا تو هم کردى، حقیقتش را به من بگو، چرا 

٣. کیبوتص بھ معناي تعاون نوعي «دھکده اشتراکي» است . در سال ھاي بعد از انقالب   ٣
١٩٠٥ روسیھ، ھزاران نفر از یھودیان روسیھ کھ از آزار و اذیت مردم و دولت روسیھ تزاري جانشان 

بھ لبشان رسیده بود بھ قیمومیت بریتانیا بھ فلسطین مھاجرت کردند و با تاسیس مزارع اشتراکي، یک 
نظم اجتماعي منحصر بھ فرد را بنا کردند.

اولین کیبوتص ھا در اسرائیل براي اولین بار در ٣٨ سال پیش از تأسیس رسمي دولت اسرائیل یعني 
در سال ١٩١٠ میالدي و در کنار دریاچھ کینرت آغاز شد. ھم اکنون در کشور اسرائیل در حدود ٢٥٠ 

کیبوتص وجود دارد.
در کیبوتص، ھر کسي بھ اندازه توان خود کار مي کند و بھ اندازه نیازش از درآمد عمومي استفاده 

مي کند. ھمھ چیز کیبوتص، مال ھمھ اھالي آن جامعھ است و در عین حال، مال ھیچ یک از آنان نیست.
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من را میخواهند تبعید کنند؟ دیدن قیافه او با آن حالت برایم خیلى پر رنج بود، خود منهم 
بغضم گرفت و برایش «قسم» خوردم که بحث تبعید اصال در میان نیست، میخواهند یک 
طرحى را شبیه به شرکت سهامى زراعى آزمایش کنند و از هر روستا به تصادف، تعدادى 
قانع  من او  مفصل  از توضیحات  پس  بدهند.  جواب  پرسشنامه را  اند که  انتخاب کرده  را 
شد که دستکم مساله تبعید منتفى است، اما هنوز «شک» داشت. و یک خصوصیت اساسى 
دهقان همین شک به هر کسى است، همیشه فکر میکند که پشت هر حرفى، پشت هر کالم 
و ادعایى و دعوتى، یک کاله بردارى و یک نقشه براى بیرون آوردن «مال» و زمین و نوبت 
آب و باالکشیدن حیوانات از چنگ او، خوابیده است. در آن لحظات برایش سخت بود که 
چگونه جوابى به سوالها بدهد. پیش خودش فرض کرده بود که «دولت» زمین را از آنها 
میگیرید و طبعا بابت آن پولى به آنها پرداخت میکند که با آن بتوانند زندگى خانوار خود 
را بهرحال تا یافتن شغل دیگرى، یا در همان شرکت تعاونى موعود و یا در جاى دیگرى، 
تامین کنند. اینجا بود که تا میتوانست، اقالم هزینه ها را زیاد میگفت. مثال در پاسخ به این 
سوال که در سال چند کیلو چاى یا قند و شکر مصرف میکنید، ارقامى میگفت که با هیچ 
منطقى جور در نمى آمد. منهم به او گفتم داداش جان حاال منهم کردم، و در این جامعه 
زندگى کرده ام، غیر ممکن است خانواده اى در سال مثال 500 کیلو چاى بخورد. میگفت 
باور کن االن که تازه ظهر نشده است، حین درو، تا حال یک و نیم کیلو چاى دم کرده و 
خورده ایم! در هر حال من میبایست طبق برآورد تقریبى خود و از روى تعداد اعضا خانوار، 
تخمینى از پاسخها را به جاى مصاحبه شنوندگان بنویسم. یا اینکه طرف تصور میکرد که 
و یا درآمد اضافى دارد که از او بگیرند. اینجا  چقدر زمین  او میخواهند ببینند  با انتخاب 
جوابها به نحو غیر معقولى بشدت ارقام کم را شامل میشدند. یکى از سوالها این بود که 
بذر بطور متوسط چند دانه گندم تولید  است، یعنى هر  به چند  محصول گندم شما، چند 
میکند، میگفتند واهللا باور کنید غیر از نان خودمان و بذر سال آینده هیچى! در هر حال در 
آنوقت حتى با آن تصویرى که از کمونیسم داشتم این دنیاى مالکیت دهقانى و تناقضات 
آن براى ادغام در یک تولید بزرگتر، در تصویرم از اقتصاد سوسیالیستى در کشاورزى، برایم 
الینحل باقى ماند و مطلقا نمیتوانستم بخود بقبوالنم که از طریق اتحاد تولید کنندگان خرد 
زمین میتوان به یک نوع تولید سوسیالیستى رسید. بعدها که داستان کالخوز و سوخوزها4 
را در شوروى سالهاى آخر دهه بیست و اوائل دهه سى تعقیب کردم و تصویر روشنترى از 
تحول سوسیالیستى در اقتصاد پیدا کردم، نتیجه گرفتم که آن «اشتراکى» کردن زمین و راه 
انداختن جنگ و جدال خونین بین دهقانان کم زمین یا بى زمین با «کوالکها»، و در واقع 

۴. ُسوخوز یا مزرعھ دولتی، گونھ ای از روش ھای مزرعھ داری در اتحاد   ٤
جماھیر شوروی بود. این واژه بھ معنی «خانھ داری بھ سبک شوروی» است.

در سوخوزھا بھ کارگران دستمزدی ثابت و مشخص می دادند در صورتیکھ در مزرعھ ھای اشتراکی 
(کلخوزھا) سھمی از محصوالت یا سود مزرعھ بھ نسبت تعداد روزھای کاری بھ ھر کارگر داده 

می شد.
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نوعى تقسیم فقر، مساله را غامض تر کرده بود و تالش حزب کمونیست در دوره استالین 
صرف این شده بود که از طریق کنترل دولتى بر زمین و مالکیت مشترك بر زمین، با حفظ 
نوآباد»  «زمین  رمان  کنند.  عملى  را  «سوسیالیستى»  اقتصاد  بازار،  و  پول  مناسبات  و  روابط 
وجوه زیادى از این راه حل متناقض و پیچیده کردن مساله مالکیت بر زمین در حالى که 
مهمترین مکانیسمهاى تولید سرمایه دارى در کشاورزى، یعنى بازار و رقابت، تحت هر نام 
آزاد و یا سوسیالیستى، را حفظ و تثبیت و از طریق اعمال کنترل دولت تحکیم کرده بودند، 
نشان میدهد. بعالوه من هنوز هم که هنوز است برایم غیر قابل تصور است که انسانها در 
جامعه سوسیالیستى از اموال و حتى قطعه زمین، به عنوان منبع تفریح و سرگرمى شخصى 
محروم شوند. هم اکنون در بسیارى کشورهاى اروپائى، بویژه در کشورهاى شمال اروپا، 
شهروندان مجازند قطعاتى از زمین را با کلبه و خانه هاى تابستانى به مبلغ ارزانى اجاره کنند 
و به عنوان یک سرگرمى و کار با طبیعت و استراحت در فصل تعطیالت و مرخصى از آن 
استفاده کنند، بدون اینکه مساله به تولید براى فروش و عرضه در بازار مربوط باشد. این 
تصویرى که سرمایه دارى دولتى از سوسیالیسم بدست داده است، عمال به معنى همان خلع 

ید سرمایه دارى، اما از طرف دولتى است که به نام سوسیالیسم به قدرت رسیده است. 

کمى از موضوع دور شدم، میخواستم این نکته را توضیح بدهم که زمین و «مساله دهقانى» و 
جنبش براى تقسیم زمین، پس از اصالحات ارضى، اهمیت خود را در اقتصاد ایران از دست 
داده بود. راستش خود مردم روستاها هم به این نتیجه رسیده بودند که حتى اگر زمینها هم 
بسیارعادالنه تقسیم شوند، از نظر وزنى که تولید کشاورزى در اقتصاد داشت، و با توجه به 
روند رو به افزایش واردات محصوالت کشاورزى از کشورهائى که تولید بزرگ و صنعتى را 
در کشاورزى تثبیت کرده بودند، نه آن «درآمد» و جایگاه را در بازار و نه دورنماى سیر رو به 
رشد را در چشم انداز داشت. میخواهم بگویم که زمین و جنگ بر سر زمین آن اهمیتى را که 
در دوران فئودالى داشت از دست داده بود و حتى در زمینهاى مکانیزه متعلق به مالکین بزرگ، 
در مواجهه با تولیدات مدرن تر و وسیعتر دامدارى و طیور دارى و تولید کشاورزى، عمال 
سرمایه ها از کشاورزى و مالکیت بر زمین، به مراکز دیگرى مثل پمپ بنزین و شرکتهاى 
مسکن و از این قبیل انتقال یافته بود. زمین و جنگ بر سر زمین به عنوان یک منبع مهم تولید 
و کسب درآمد و ارزش افزائى، اهمیت خود را از دست داده بود. به همین دلیل هم بود که 
پس از سالهاى بعد از اصالحات ارضى ما شاهد خالى شدن سکنه از بسیارى از روستاهاى 
ایران و روى آورى مردم روستاها به شهرها و کار در مراکز تولیدى دیگر نظیر راهسازى و 
جاده و ساختمان سازى و یا دیگر تولیدات جدید هستیم. راستش را بخواهید من هیچگاه 
و تکمیل پروسه  ارضى  اصالحات  از  پس  بویژه  دهقانى»،  نسبت به «جنبش  نتوانستم  قلبا 
سرمایه دارى شدن جامعه ایران، احساس سمپاتیک پیدا کنم. اگر چه انتقاد فعالى هم نسبت 
به چنان تحرکاتى، مثل جریان دارسیران5 در مریوان و چشم انداز و دورنماى آن نداشتم، اما 

۴.  دارسیران، «روستائي» در حاشیھ و در واقع جزئي از شھر مریوان بود، کھ بھ مدت   ٥
ھفت سال، جنگي وسیع بین مالکان عمده و «دھقانان» مرفھ بر سر تصاحب زمینھائي کھ عمال بھ 
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سیر بعدى مساله نشان داد که مساله زمین و جنگ بر سر آن، قبل از آنکه یک مساله جدال 
طبقات در جامعه ایران و خصلت نماى جنگ طبقاتى باشد، در مورد مشخص دارسیران، 
مساله قرار گرفتن زمینها در حاشیه شهر مریوان و باالرفتن قیمت آنها، نه به عنوان زمین 
هاى تحت کشت، که به عنوان زمین براى ساختمان سازى و بناسازى و جاده سازى بود. 
افرادى هم که در رهبرى آن مبارزات شرکت داشتند، نه به عنوان کسانى که رهبر دهقانان 
براى گرفتن زمین از مالکین، که به بهانه آن، مبارزین علیه قلدرى ساواك و ژاندارمرى و 
قدرت مطلقه حامى ثروتمندان و سرمایه داران و مالکین بر زمین و مستغالت ظاهر و شناخته 
شدند. از میان «دهقانانى» که پس از این جدالها بر بخشى از زمینها حاکم شدند، ما شاهد 
پیوستن آنان به صف ادامه مبارزه علیه رژیم شاه و پس از آن رژیم جمهورى اسالمى نبودیم. 
«اتحادیه دهقانان مریوان» عمال یک نیروى سیاسى، ابتدا علیه رژیم شاه و مرتجعین محلى، 
و در ادامه، براى مبارزه علیه رژیم جمهورى اسالمى، و اولین بروز علنى تقابل مسلحانه در 
برابر حکام جدید رژیم اسالمى بود. مساله زمین مطلقا محرك حرکات اتحادیه دهقانان نبود 
و حتى اگر به دلیل توهمات پوپولیستى در ابتدا چنین بود، در ادامه مساله زمین از دستور کار 
این اتحادیه، که عمدتا توسط روشنفکران انقالبى و کمونیست تشکیل شده بود، خارج شد. 
به نظر میرسد که کارآموزى یکى دو ماه من رشته سخن را به جاى دیگرى کشانده باشد. در 

هر حال برگردم به شروع کار در شهر سقز در پائیز سال 52 به عنوان دبیر دبیرستانها.

عالوه بر آشنائیهاى پیشین با شهر سقز، به دلیل روابط خانوادگى،  شروع فعالیت با «سازمان»، 
من را با فعالین سیاسى آن دوره در شهر سقز و مبارزین متولد در آن شهر نیز آشنا کرده 
بود، از جمله آنها محمد حسین کریمى که قبال شرح روابطم را با او و روابط خانودگى اش 
توصیف کرده ام و یحیى خاتونى، دکتر شاکرى، و بسیارى دیگر که در دوران دبیرى من 
در همان مدرسه اى که من درس میدادم، تحصیل میکردند، از جمله آنها عزیزان جان باخته 
نظام حسنى، احمدبهشتى(یوسف) وعمر فیضى. با اینحال من از منظر دیگرى در رابطه با 

آموزشى.  مسئولیت  یک  داراى  و  دبیر  و  کارمند  عنوان  به  بودم.  گرفته  قرار  سقز  شهر 

اولین روز مالقات با «مهران» رئیس اداره فرهنگ را دقیقا بخاطر مى آورم. او من و یکى دیگر 
از «افسر وظیفه» ها، رحیم شامبیاتى، لیسانس ریاضى و متولد کرمانشاه را به «حضور» پذیرفت 
و تحصیلکرده «مملکت»،  جوان  «افتخار» همکارى با  نیروى  از  خوشحالى  ابراز  ضمن  و 
براى ما به منبر میهن پرستى و شاهدوستى رفت. گفت ببینید میدانید این اعلیحضرت ما چرا 
مناسبترین فرد براى ریاست بر ایران است؟ براى اینکه هیچ «کمبود»ى در زندگى ندارد، به 

بخشي از «مستغالت» تبدیل شده بود، منجر شد. این مصاف و رویاروئي بھ غلط بھ عنوان «جنگ 
دھقانان» دارسیران با فئودالھا، تعبیر شد. سرنوشت بعدي آن «مبارزه دھقاني» بروشني نشان داد کھ 

اعاده مالکیت «دھقانان مرفھ» بر زمینھاي مورد منازعھ، آنان را بھ صاحبان زمینھائي کھ بعدھا در آن 
پارک، و مجتمع ھاي مسکوني، بنا شد و «بھاي» آنھا بھ ھمین دلیل بسیار باال رفتھ بود، تبدیل کرد. 
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هر زن خوشگلى که خواسته است، دسترسى داشته است و «عشق» هایش را کرده است، بر 
تمام ثروت و سامان این مملکت حاکم است، بهترین قصرها و لباسها را دارد و بنابراین هیچ 
غم و غصه دیگرى جز خدمت به آب و خاك ندارد. خالصه به نحوى به ما فهماند که او 

یک شاه پرست مومن است و اینکه هشدارى هم به ما داده باشد که «هوا» یتان را دارم! 

دبیرستان شاهپور سقز
اولین مرحله شروع کارم را در دبیرستان شاهپور و به عنوان معلم ریاضى کالسهاى نهم آغاز 
کردم. از همان روز اول آقاى یدى عالقبندان، رئیس دبیرستان، که در دوره تحصیل من در 
دبستان 4 آبان سنندج معلم ورزش من بود، از من پرسید راستى فالنى تو انگلیسى بلدى؟ 
گفتم بد نیستم. گفت پس بیا مرد و مردانه کالسهاى انگلیسى من را هم بگیر. پذیرفتم و 
برنامه تدریس من، دروس ریاضى و زبان انگلیسى تعیین شد. اما من، با شاگردهاى تخس 
هم روبرو بودم که از رفتار خودمانى و غیر رسمى من، «سوء استفاده» میکردند. دیدم که 
روزهاى اول کالس را روى سرشان گذاشته اند و چنان همهمه اى است که نپرس. و به این 
ترتیب نمیشد به کار ادامه داد، اولین تالشها را به عنوان کسى که میخواهد «نظم» بر کارش 
حاکم باشد، شروع کردم و در تناقضى که با وجدان خود داشتم، ناچار شدم لحن صدایم را 
تند کنم و اعالم کنم که هرکس شلوغ کند از کالس بیرونش مى اندازم! شنیدم که یکى دو 
نفر از «گردن کلفت» هاى کالس که چند سالى هم رد شده بودند به همدیگر میگفتند: « به 
خدا این آقاى فرزاد ما را میزند، شوخى بردار نیست». بهر حال در ترکیبى از متانت و رفتار 
صمیمانه و حفظ نظم به تدریج کالسها ساکت و مرتب شدند. گرچه، اگر نخواهم از خود 
تعریف کنم، بخش زیادى ناشى از مناسبات دوستانه ام با دانش آموزان بود. یواش یواش 
بیشتر با آنها خو گرفتم، با هم به مناطق زیباى اطراف براى گردش و تفریح میرفتیم و گاهى 
هم با یکى از آنها، على توپچى، به ماهیگیرى میرفتم که در یکى از آن موارد، یک ماهى گنده 
هم در آن ساعات صبح زود گرفتم. کال تجربه جدیدى براى من بود و راستش کار معلمى 
هم برایم خیلى لذت بخش بود. از نظر زندگى مدت کوتاهى در منزل دائیم بودم تا اطاقى را 
از آقاى سجادى کرایه کردم. دو پسر آقاى سجادى یکى در کالس دهم و دیگرى در یکى از 
کالسهاى نهم همان مدرسه درس میخواندند. فکر کنم مسعود که به اصطالح شاگرد من بود 
اکنون پزشک است و در ایران زندگى میکند. در این مدت یکسال زندگى در سقز، عالوه بر 
آشنائى نزدیکتر با دکتر شاکرى، با چند نفر دیگر، از جمله حسین محمدى، مال محمد غفورى 
و کس دیگرى به اسم مال نسه آشنا شدم که در روابط پیرامونى محمد حسین کریمى بودند 
و به توسط او با آنها آشنا شدم. مال محمد غفورى پس از مدتى که در دفتر شیخ عزالدین 
فعالیت داشت، به زندگى خود برگشت و میگویند که در حال حاضر، امام جمعه مسجد 
شهر  محدوده  منطقه  در  کشاورزى  تکه زمین  یک  محمدى  حسین  «آینان» است.  روستاى 
سقز، قرچى آباد، داشتند که من گاهگاهى در ادامه همان «آموزشها»، در کارهاى کشاورزى او 
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و پدرش شرکت داشتم و هر از گاهى هم براى دیدن داماد او در یکى از روستاهاى دورافتاده 
تر به آنجا میرفتم. على العموم به عنوان افرادى که از طریق آنها بتوانم «روابط با توده» ها 
را تحکیم کنم. حسین محمدى پس از مدتى که به عنوان عضو کومه له، در صفوف نیروى 
مسلح شرکت داشت، حال و حوصله اش سر رفت و رفت خود را تسلیم جمهورى اسالمى 
کرد. در روزنامه کیهان یک سرى مقاالت «افشاگرانه» علیه کومه له و کمونیستها نوشت و 
آخر و عاقبت غم انگیز و تراژیکى یافت. مال نسه، از آن مالهائى بود که دوره «مروجى» را 
گذرانده بود، کسى بود که از نظر مدارج اسالمى، رده باالئى داشت، اما یک روحیه بشدت 
شغل  و  اسالم  و  مذهب  با  خود،  مطالعات  با  نیز  و  زندگى  متن  در  و  داشت  ماتریالیستى 
آخوندى در تناقض شدیدى گرفتار شده بود. او سرانجام، داوطلبانه، لباس مالئى را دور 
انداخت و ابتدا به عنوان کارگر ساختمانى و سپس بنا، به زندگى خود ادامه داد. یادم هست 
وقتى از او پرسیدم چرا شغلت را ول کردى، گفت این زندگى «روحانى»، من را به دنیائى 
برده است که ناچارم کند با دروغ و ضد حقیقت زندگى کنم و این یک احساس شدید «بى 
شرافتمندانه اما بدون دروغ و تناقض با وجدان  شخصیتى» به من داده است. یک زندگى 

بشرى، حتى اگر از نطر مالى وضعم را بدتر کند، برایم سالمتر و بى دردرسر تر است.

یحیى خاتونى
یکى از عناصر مهم روشنفکر شهر سقز، یحیى خاتونى بود که از جمله در همان مدرسه 
به عنوان دبیر فلسفه و تاریخ، مشغول کار بود. از آن نوع دبیرهائى که معموال در آن دوره 
ها، به طریقى شاخص سبک دیگرى از تفکر و رفتار بودند و تقریبا در اکثر شهرهاى ایران 
نظیر خود را داشت. یحیى را من چند سال قبل تر و در محدوده روابط «سازمان»، از طریق 
محمد حسین کریمى، دور و نزدیک میشناختم. او محورى بود براى رواج «آگاهى» بویژه 
در میان دانش آموزانى که از حس کنجکاوى و روحیه انقالبیگرى برخوردار بودند. با آنها 
رابطه داشت، بحث میکرد و به آنها کتاب میداد. فکر میکنم او از جمله کسانى بود که در 
واقع مشوق و منبع الهام براى فعالیت سیاسى و روشنفکرانه بود و اکثر کسانى که از صفوف 
همان دانش آموزان بعدا به کومه له و پیکار و کال طیف چپ و کمونیست پیوستند، به نحوى 
تحت تاثیر یحیى خاتونى بودند. یحیى، متاسفانه، در جریان جنگ «کرفتو»، در سنگر تقابل 
مسلحانه، توسط مالکین مرتجع کشته شد. در حالى که خود دهقانان، که این مبارزه به نام 
آنان و به «نیابت» آنان علیه مالکان، انجام شد و غیر از یحیى و کسى به اسم «سیدرشید» از 
تشکیالت «کومه له یکسانى»( انشعابى بود از حزب دمکرات کردستان ایران و در مخالفت 
با رهبرى آن) و نیز یکى از پیشمرگان اتحادیه میهنى نیز در این جنگ کرفتو کشته شدند، 
هیچ تحرکى از خود نشان ندادند و هیچ مایه اى هم نگذاشتند. واقعا کسى مثل یحیى با آن 
ظرفیت باال و آن جایگاهى که داشت، بسیار حیف بود که قربانى توهمات پوپولیستى و اوهام 
«جنگ دهقانى» شود. من همان روز درگیرى در مسیر حرکت از سنندج به سقز، به روستاى 
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کرفتو رفتم که فواد و همراهان اتحادیه دهقانان مریوان هم خود را رسانده بودند. درست 
همین روزها بود که خمینى فرمان معروف 28 مرداد سال 58 را صادر کرده بود و پس از 
جان باختن یحیى، ما عمال وارد سازماندهى «جنبش مقاومت» شده بودبم. هر اندازه به نوع 
کمونیسم عقب مانده اى که بر ما و چپ ایران و کردستان حاکم بود، بیشتر فکر میکنم، بیشتر 
و بیشتر به تلفاتى که آن نوع کمونیسم ملى و خرده بورژوائى و پوپولیستى و آلوده به توهمات 

خورم.  مى  افسوس  گرفت،  ایران  کمونیسم  موجود  و  واقعى  ماتریال  از  ناسیونالیستى 

چهره هاى همیشه زنده: عمر فیضى، احمد بهشتى( یوسف)، نظام 
حسنى و بلورهاى شفاف برابرى و عاطفه انسانى: حسن نادرى و 

فرزاد کنعانیان
درس  سقز  شاهپور  دبیرستان  نهم  کالس  در   52 سال  در  حسنى  نظام  و  بهشتى  احمد 
میخواند  درس  مدرسه  همان  در  آیا  که  آورم  نمى  بخاطر  دقیقا  را  فیضى  عمر  میخواندند. 
ریاضى هم  دیگرى که رشته  در دبیرستان  سالها  همان  کنم در  فکر  نادرى  حسن  و  یا نه، 
داشت، تحصیل میکرد. غرضم این نیست که بگویم این هم زمانى تحصیل این عزیزان و 
با آنها  سیاسى  فعالیت  مدعى  من  است.  مرتبط  نقش آنان  و  جایگاه  به  معلمى من،  دوران 
حس  و  بشناسم  من  که  اى  رابطه  در  الاقل  نیز،  آنان  خود  بسا  چه  و  نیستم  سالها  آن  در 
و  درس  و  بود  انسان باهوشى  هست که  یادم  نظام را  سیاسى نبودند.  فعالیت  درگیر  کنم، 
مشق اش خیلى خوب بود. احمد بهشتى از خانواده خیلى فقیرى بود که پدرش یک بقالى 
محقر داشت، چند  بار شفاهى از من خواست که احمد را تشویق کنم درسهاش را بخواند 
زندان، پائیز 56، هیچ  بعد از آزادى ام از  دوران سالهاى  حسن تا  اى بشود. از  که «کاره» 
تصویرى نداشتم و در این سال بود که در خالل رفت و آمدهایم به سقز و بانه براى کارهاى 

دیدم.  له  کومه  صفوف  در  با احمد،  همراه  را  او  یافتم.  آشنائى  اندك  او  با  تشکیالتى، 

فراکسیون  تشکیل  از  پس  که  بود  سقز  شهر  در  پیکار  سازمان  فعالین  از  یکى  نظام، 
بود.  شده  بعدا به حزب کمونیست ایران ملحق  به پیکار کمونیست و  مارکسیسم انقالبى، 
تشکیالت  کار  در  بود.  شده  معروف  فکور  و  انقالبى  کمونیست  انسان  یک  عنوان  به  او 
سازى در شهر ماند و پس از دستگیرى ها و یورش پلیس رژیم به تشکیالت شهرها، او 
از  سرسختانه  دفاع  فعال  عنصر  نظام،  شد.  تیرباران  سال 61،  بهمن   26 در  و  دستگیر  نیز 
مبانى مارکسیسم انقالبى بود و کمونیست فوق العاده برجسته اى بود که واقعا میتوانست 
نقش تعیین کننده داشته باشد. او را یک بار، دم گاراژ مسافربرى شهر سقز، در حالى که 
برمیگشتم،  سنندج  شهر  به  له  کومه  ششم  کنفرانس  در  شرکت  منظور  به  سفر  از  پس  من 
دیدم، او از دور با نگاهش با من سالم و احوالپرسى کرد و به حالتى تعجب در حرکات 
داده  خبر  تشکیالت  به  را  همین  چرا؟  اینجا  و  کجا  تو  پرسید،  من  از  صورتش  و  دستها 
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خود  و  است.  بوده  «خطرناك»  کارى  چنان  من،  مثل  اى  شده  شناخته  فعال  براى  که  بود 

باخت. جان  و  افتاد  اسالمى  رژیم  دژخیمان  گیر  متاسفانه  و  ماند  خطر  مرکز  در  البته 

ابتدا  سقز،  دبیرستان  در  اش  تحصیل  دورة  سالهاى  آن  از  پس  را  یوسف)  بهشتى(  احمد 
باز  و  له  صفوف کومه  در  را  او  دستگیریها  با  سپس  و  دیدم  مخفى  تشکیالت  صفوف  در 
مشغول به کار سازماندهى شهرها و ارتباط با فعالین. خستگى ناپذیرى و تالش مسئوالنه 
او زبانزد دست اندرکاران مسئولین شبکه فعالین شهرها بود. یوسف، در اول آبان ماه سال 
64 در جریان تقابل با یورش نیروهاى رژیم اسالمى در 5 کیلومترى پادگان مریوان، جان 
دهنده  آزار  حسرتى  با  توام  تلخ  احساسى  میکنم،  فکر  نظام  و  یوسف  به  هرگاه  باخت. 
سراپاى وجودم را فرامیگیرد. عزیزانى که زمانى به عنوان محصل در کالسى که من معلم آن 
بودم، بسرعتى باورنکردنى در آن سنین جوانى در موقعیت کمونیستهاى برجسته و فکور و 
سازماندهندگان مبرز درآمدند و  سابقه و پیشینه و تاریخ گذشتگان را درهم نوردیدند و بر  

باالترین نقطه جدالهاى اجتماعى دوران حیات خود ایستادند و  رفتند و چه زود رفتند. 

سایه  خود  حماسى  مقاومتهاى  با  که  کسى  است،  زندان  در  مقاومت  قهرمان  فیضى،  عمر 
ترس و بى اعتمادى را در آن دوران قتل عامهاى سران جنایتکار جمهورى اسالمى در دل 
جالدان و بازجوهاى اسالمى و اسالم آورده کاشت. عمر را همه آن کسانى که جان بدر 
بردند و با او در زندان بسر بردند و فشار سنگین روحى و جسمى دژخیمان رژیم را براى 
تسلیم، در هم شکست، میشناسند، با صالبت اش، با اعتماد به نفس اش. او که از مسئولین 
لب  میشناخت،  را  زیادى  افراد  میدانست،  زیادى  اسرار  بود،  له  سقز کومه  شهر  تشکیالت 
نگشود و داغ و حسرت بر دل جنایتکاران گذاشت. او را  در 11 تیرماه سال 62، پس از 

سپردند.  اعدام  جوخه  به  اش،  شکستن  درهم  براى  رژیم  سربازجوهاى  اعتمادى  بى 

بیان  ام.  شناخته  و  دیده  علنى  فعالیت  در  و  له  کومه  صفوف  در  بیشتر  را  نادرى  حسن 
احساسات واقعى ام در باره شخصیت بزرگ او در قالب کلمات ساده نیست. همینقدر بگویم 
که بعضى وقتها وقتى به معنى مجسم برخى کلمات و اصطالحات فکر میکنم، انسانها، پدیده 
ها و رفتار و کردارهاى معینى در ذهنم تداعى میشوند. حسن براى من نمونه مجسم کلمه 
و مفهوم «برابرى» است. کوچکترین نشانه پیشداورى، تعصب و قضاوت از قبلى در مورد 
جوهر انسانى آدمها، چه رفقاى دور و برش و چه مردم على العموم، نداشت. من در مواجهه 
با او، در لبخند همیشگى بر چهره همیشه امیدوار و شادى بخش اش، در تالش همیشگى و 
خستگى ناپذیرى اش و در عمق نگاه چشمان زیبایش و در لحن سرا پا محبت و انسانیت 
اش، احساس میکردم که با بلورى شیشه اى و شفاف و بدون هیچ نشانه و عالمت کدر و 
تارى روبرو هستم. احساس میکردم که در کرانه رودى با آبى شفاف که دانه دانه شنهاى آنرا 
میشد رویت کرد و با عمق یک دریاى زیباى آرام که تو را به شنا کردن و سپردن جسم و 
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روحت، بخود فرا میخواند، ایستاده ام. نگاهش و لحن اش چنان پر از عاطفه انسانى و روح 
لطیف کلمه عظیم برابرى بود که انسان بى اختیار دوست داشت او را بغل کند و ببوسد. 
در عمق نگاه پر از مهربانى اش، هر نوع تفاوتى رنگ میباخت، تو گوئى ممیزه این انسان، 
درآنجا که به  و درست  درعمل زندگى  در رفتارش،  در خود،  اش این بود که  خصلت  و 
دلیل سبعیت رژیم و خون و خونریزى و جنایت، و در مصاف خودنمائیها و خودخواهیها 
تحریک  را  «منیت»  حفظ  ایجاد  به  میل  و  انتقام  حس  غریزى  انگیزه  بینیها،  محور  خود  و 
و  زندگى  سختى  و  نامتعارف  اوضاع  و  سخت  شرایط  آن  در  درست  آرى  میزند،  دامن  و 
مبارزه، او تصمیم خود را گرفته بود که در همه حال و در هر شرایطى مظهر انسانیت و تمام 
انسانیت باشد.  و فقدان چنین انسانهاى عظیمى و غم رفتنشان، حتى با ریزش قطرات اشک 
و هق هق گریه در خلوت تنهایى تسکین نمى یابد. او یکى از بزرگترین تکیه گاه عاطفى 

باخت. جان  بانه،  «سورکیو»  کوههاى  اطراف  در   63 سال  اردیبهشت   28 در  زندگیم، 

فرزاد کنعانیان، از یک منظر به حسن نادرى شباهت داشت. آئینه اى از روح و روان پاك 
ئه ول»، روستائى در منطقه سرشیو سقز، و  و شفاف. فرزاد، اما، که من او را در «حاجى 
من عضو کمیته ناحیه جنوب کومه له و او پیشمرگ، مالقات کردم. او را علیرغم جوانى 
اش، انسانى بسیار فکور و عمیق دیدم. به مناسبتهاى مختلف من را گوشه اى گیر مى آورد 
و میگفت بیا در مورد علت شکست انقالب اکتبر، حرف بزنیم. پدیده «استالین» از کجا و 
بر چه زمینه هائى رشد کرد و جنبش کمونیستى را در کشورهاى «عقب مانده» زیر سیطره 
خود گرفت؟ بهر حال با سطح دانش خود در آن مقطع من پاسخهائى را میدادم و او باز 
سوال هاى جدید مطرح میکرد: «سوسیالیسم در یک کشور» ممکن است؟ و هنوز در مورد 
سوالهاى جدید بحث و گپ را به آخر نرسانده بودیم که او در مورد وضعیت «خودمان» 
«کردستان  یک  ایجاد  دورنماى  آیا  کجاست؟  به  ما  حرکت  سوى  و  سمت  میکرد.  سوال 
مستقل» را تعقیب میکنیم؟ اگر آرى، کسب استقالل با توجه به عقب ماندگى اقتصادى و 
سرکوب هاى حکومت مرکزى، تا چه حد واقعى و یا «رویا» است؟ چه تفاوتهائى با سالها 
سابقه دیگر جریانات «کرد» در دیگر «کردستان ها» داریم؟ و در دفعات بعد به من یاد آور 
مادرش،  روزها،  همان  بماند!  یادت  برسانیم»،  جائى  به  را  ها  بحث  دادى،  «قول  که  میشد 
پروانه خانم امانتى براى دیدن او به حاجى ئه ول آمده بود. فرزاد در «پایگاه» بود و کسانى 
را براى خبرکردن او از آمدن مادرش به پایگاه فرستادیم. اما، فرزاد هر گز نیامد. او بر اثر 
اصابت تیر یکى دیگر از افراد پایگاه، که تصور کرده بود از افراد دشمن است، جان باخت. 
آن لحظه و قبول مرگ فرزاد عزیز و آن آرزوى دیدار مادر با تنها پسرش، با خاطرات عزیزى 

که از او داشتم، طى این همه سال بارها و بارها چون کابوسى وحشتناك بسراغم مى آید.

 و لیست این نسل از انسانهاى واال به پهناى تاریخ طویل است و متاسفانه جهان پر از مصیبت و 
استثمار نظم سرمایه دارى، بدون چنین قهرمانیهایى، بطور خود بخود بزیر افکنده نمیشود. و اى کاش 
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اصال آنان را نمیدیدم و با آنها آشنا نمیشدم. براستى که ما جان بدر بردگان «پوست کلفت» یم.

وجوه دیگرى از زندگى ام در سقز

دلیل  به  بود. دکتر شاکرى،  شاکرى  شدم، دکتر  او آشنا  با  که بیشتر  افراد دیگرى  جمله  از 
موقعیت شغلى اش و اینکه بطور کلى از افراد «بى بضاعت» پول ویزیت نمیگرفت، در میان 
مردم زحمتکش خیلى محبوبیت داشت. مطبى در محله معروف به مسجد کوچک، داشت، با 
سر و ظاهرى بسیار ابتدائى و عقب مانده. که راستش من به او گفتم عزیز جان، مطب جایى 
است که انسان مریض وقتى به آن وارد میشود باید احساس امنیتى به او دست بدهد، نه 
اینطور پیش پا افتاده. تازه رفته بود یک کسى را هم که از نظر قیافه ظاهرى، آسب دیده بود، 
به قصد دفاع از آدمهاى «بدبخت»، به عنوان رئیس مطب و  محل مراجعه مشتریها و مریضها، 
استخدام کرده بود. این آدم هم بعدا فهمیدیم که از طرف ساواك یارگیرى شده بود که دکتر 
شاکرى و رفتار او را کنترل و گزارش کند. در هر حال، او متاسفانه نتوانست، علیرغم محبوبیتى 
که در میان مردم زحمتکش داشت، کار چندانى از پیش ببرد. دکتر شاکرى از اعضاى کومه 
له و مرکز پزشکى آن بود و  مدتى قبل از جدایى کمونیسم کارگرى از حزب کمونیست 

ایران، در کردستان عراق به شغل پزشکى ادامه داد. اکنون هم در همان موقعیت است. 

دالئل  به  را  دخترانه  دبیرستان  ریاضى  معلم  تحصیلى،  سال  آخر  به  مانده  ماه  دو  یکى 
او  کار  ادامه  فورى،  جانشین  غیاب  در  ناچارا،  و  کردند  تبعید  سنندج  به  «سیاسى»، 
روزهاى  که  بود  آموخته  من  به  پسرانه  دبیرستان  در  کار  تجربه  سپردند.  من  به  را 
آن  رئیس  که  دبیرستان  آن  در  هم  ماه  دو  یکى  آن  و  شوم.  ظاهر  جدى  باید  را  اول 

شد.  برگذار  خوشى  و  خیر  به  بود،  فرهنگ  اداره  رئیس  «مهران»  همان  همسر 

در دنیاى ما انسانهاى فراوانى هستند که به قعر فالکت سقوط میکنند و با اینحال شرافت 
خود را بفروش نمیرسانند. در شهر سقز، نام یکى از این قبیل آدمها را شنیده بودم: «احمد 
مى الو». انسانى سقوط کرده به عمق تباهى و اعتیاد به الکل. در روزهاى سال 56، آنگاه 
که مبارزات مردم اوج گرفته بود و یواش یواش اسالمیون به صرافت پرتاب خود به عنوان 
زمامداران بعدى افتاده بودند، بازار وعظ و خطابه در هیاتها و حسینیه ها و مساجد و منبرها  
«داغ» بود. در دوره شاه، برخى از مالهاى شیعه را به مناطق کردستان تبعید کرده بودند و اینها 
پس از اینکه فهمیدند درباال راه براى النسه کردنشان، صاف شده و رژیم شاه و ساواك سعى 
دارد بهرطریق از رنگ خوردن جامعه ایران به اسم چپ و کارگر و ترقى خواهى جلوگیرى 
کند، منابرشان را دایر کردند. در سقز از جمله آخوندهاى تبعیدى، عالوه بر منتظرى، یکى 
هم همین جناب جنتى بود. او در کنار هر کلمه پند و اندرز و «نصیحت» شاه، صدکلمه علیه 
«کمونیستها» و خطر بى دینى داد سخن میداد و رفته رفته مرتجعین مذهبى و مالهاى «سنى» 
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را هم یارگیرى کردند. در یکى از روزهاى روضه خوانى جنتى، احمد مى الو هم حضور 
داشته است. او هیچ از عبارت پردازیهاى مغلق و اسالمى جناب آیت اهللا سر در نمى آورد. در 
پى فرصتى میگردد که از بغل کت اش، قلپى از چتول عرقش بخورد. درحین باالرفتن عرق، 
بغل دستى اش، که از اسالمیون طرفدار مکتب قرآن بوده، او را نگاه میکند که این چه حرکتى 
است؟ احمد مى الو براى انحراف طرف، رو میکند به روضه خوان و میگوید: «آى به قربان آن 
دهنت که چقدر راست میگى!!» و بغل دستى اش به حساب اینکه احمد مى الو، براى تمرکز 
حواس! عرقش را باال انداخته است، حرفى براى گفتن برایش باقى نمیماند. در همان ایام 
کار در دبیرستان، یکى از محصلین برایم نقل کرد که روزى این احمد مى الو از بس خورده 
بود مى افتد توى جوى آب کنار خیابان. میگفت پاسبان آمده گفته پانمیشم، ژاندارم آمده به 
همین ترتیب و از دژبانى مامور آورده اند گوش نداده ، همانطور داخل جوى دراز کشیده 

بود. آخر سر میگوید: «من توى آب هستم، باید از نیروى دریائى بیاند منو بیرون بیارند!». 

از  بود، پس  و قرار  کشید  طول  بعد  سال  بود تا مهرماه  طور  هر  من  کار معلمى  حال  بهر 
تعطیالت تابستان، شش ماه بقیه را هم ادامه بدهم. این سال، که از پائیز سال 53 شروع مى 
سال  روز 28 مهر ماه  کردند.  مامور  جدید  دوره  نظام آموزشى  با  به دبیرستان  را  من  شد، 
53 که من در کالس درس ریاضى کالس هفتم مشغول تدریس بودم، ناظم مدرسه، آقاى 
مهرآور، در زد و به کالس آمد و گفت «چند نفر در دفتر با شما کار دارند»، پرسیدم آشنا 
هستند؟ گفت نه! و چون قبال خبر دستگیرى طیب عباسى و رفقاى تشکیالت تهران را شنیده 
بودم، حدس زدم که من هم بار دیگر لو رفته ام. به اطاق دفتر که وارد شدم، معاون ساواك 
سقز با یک مامور دیگر آنجا نشسته بودند و چون آن سال هم «تغذیه رایگان» برقرار شده 
بود، بیچاره رئیس دبیرستان خیال کرد که دارند من را براى تحقیق در مورد باالکشیدن مواد 
خوراکى و پول تهیه آنها احضار کرده اند. رئیس دبیرستان، در فرصتى که دست داد با عجز 
و البه به من گفت آغاى فرزاد محض شرافت ات، مواظب زندگى و پست من باش! من را 
ابتدا به ساواك که آنوقت در خیابان ساحلى قرار داشت، و بعد به منزل جدید مسکونى ام 
که «دربست» بود و اجاره کرده بودم و در خیابان شهناز واقع بود،بردند. همه چیز منزل را به 
هم زدند، چیزى گیرشان نیامد و بعد من را براى انتقال به «کمیته مشترك ضد خرابکارى» 
تحویل ماموران اداره آگاهى شهربانى دادند. هر دو مامور را میشناختم، یکى از آشناهاى دائیم 
بود، قوامى، و دیگرى برادر صاحب خانه قبلى ام، سجادى. همین آشنائى موجب شد که آنها 
در طول مسیر حرکت اتوبوس شب رو به تهران، به من دستبند نزنند. این دستبند نزدن به من 
موجب رستگارى بعدى سرکار سجادى شد، چون در جریان قیام و بویژه پس از جان باختن 
محمد حسین کریمى در جریان رویاروئى با شهربانى، مردم و جوانان قصد داشتند ماموران 
سجادى صاحبخانه اولم، از  بدهند که آقاى محمود  «اطالعات» شهربانى را هم گوشمالى 
من خواست که براى برادرش شفاعت کنم. انصافا هم جوانان به حرف من گوش دادند و 
سرکار سجادى از خطر مرگ حتمى، بخاطر حضور تقریبا تصادفى و هم زمان من در سقز، 
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رهائى یافت. سرکار قوامى در آن روزها به شهرهاى خارج از کردستان فرارى شده بود.

در هر حال بار دیگر بازجوئى ها شروع شد. اما این بار دیگر بسیار جدى تر و شکنجه ها 
برانداز»  براى «تشکیل گروه کمونیستى  علیه ما  سر نخ هائى  چرا که  بود.  سیستماتیک تر 

میدهم.  ادامه  را  محکومیتم  و  زندان  سوم  دوره  این  روایت  من  بود.  افتاده  بدستشان 

به مقطع دستگیریهاى پائیز سال 53 رسیده بودم و در بخش هاى قبلى نوشتم که روز 28 
مهرماه سال 53 هنگامى که من در سقز مشغول تدریس بودم، آقاى «مهرآور»، ناظم دبیرستان 
به کالس آمد و گفت در اطاق دفتر دو نفر «مهمان» منتظرت هستند. بعد از انتقال من به ساواك 
در خیابان ساحلى شهر سقز، و سپس رفتن به محل مسکونیم  در خیابان شهناز و بازرسى 
آنجا من را به ساواك برگرداندند و بعد براى انتقال به «کمیته ضدخرابکارى» ( کمیته مشترك 
ساواك و شهربانى که در جمهورى اسالمى به زندان توحید نامگذارى شد و پس از قتلهاى 
بسیارى در آن، اکنون به «موزه» تبدیل کرده اند)، من را به اداره آگاهى شهربانى سقز تحویل 

دادند و همراه دو مامور با اتوبوس شب رو از طریق رضائیه من را به تهران منتقل کردند.

روز اول پس از تحویل وسائل شخصیم، من را به سلول انفرادى تحویل دادند. براى چندمین 
بار خود را در فضاى رعب و وحشت و بستن به تخت و ضربات کابل برق دیدم. درست 
نمیدانستم ضربه پلیسى را از کجا خورده ایم و چند نفر دستگیر شده بودند. میدانستم که 
قبال طیب عباسى روح الهى را دستگیر کرده بودند. اما در اولین روز احضارم به بازجوئى 
توسط سربازجوى گروه ما، هوشنگ فهامى، که معاون تهرانى بود، دیدم در اطاق بازجوئى 
را  بازجوئى  ورقه  و  است  نشسته  پریده  نسبتا  رنگ  و  پانسمان  پاى  با  فواد  در،  دم  تقریبا 
مینویسد.  فهامى در ضلع باالى اطاق پشت میزى نشسته بود و با چند فحش به من صبح 
به  که  شکنجه،  اطاق  به  من  براى بردن  را  او «حسینى»  که  اى  فاصله  در  من  بخیر! گفت. 
اطاق بازجوئى چسپیده بود، فراخواند، زیر لب و آهسته از فواد پرسیدم آیا صدیق و ساعد 
با  گفتم)  مستعارشان را  اند؟(اسامى  شده  دستگیر  هم  کریمى  حسین  محمد  و  وطندوست 
سر پاسخ منفى داد. احساس کردم که بازجو این پرسش و پاسخ را متوجه شد، یا نخواست 
به روى خود بیاورد و یا شاید به دلیل کثرت دستگیریها، حال و حوصله بازجوئیهاى دیگر 
بدهد.  را نداشت و میخواست پرونده را تنظیم و براى محاکمه به دادرسى ارتش تحویل 
واقعا سال گسترش دستگیریها بود و تعداد بسیارى را گرفته بودند. شرح  چون آن سالها 
ضربات کشنده کابل برق را قبال نوشته بودم و فقط این را اضافه کنم که وقتى حسینى آمد، 
واقعا  شد.  هم  و همینطور  بره».  راه  که نتونه  بزن  «اینو آنقدر  گفت:  او  به  فهامى  هوشنگ 
آنقدر زد که نتوانستم تا یک ماه بعد راه بروم. پاهایم را نزدیک به سه ماه پانسمان میکردند 
و در این فاصله دو بار دیگر گذرم به اطاق شکنجه  افتاد و عود دوباره باز شدن زخمهاى 
پانسمان شده را تجربه کردم. آثار شکنجه روى پاى چپم هنوز پس از این همه سال ( بیش 
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از سى سال) باقى مانده است. روز بعد من را به طبقه باالتر منتقل کردند و در سلولى که 
«سیامک ستوده» هم در آن بود، جاى دادند. فهمیدم که فواد هم در سلول بغلى و در راهرو 
بعدى است. سیامک ستوده را خیلى بد جورى زده بودند، طورى که ناچار شدند بخاطر 
وارد شدن عفونت در خون او، خونش را عوض کنند و از ناحیه رانش تکه اى از پوستش 
را به روى پاهاى کوفته شده و له و لورده اش، پیوند بزنند. او را بخاطر تشکیل گروهى به 
نام «رازلیق» همراه با عده اى دیگر دستگیر کرده بودند و بحث اسلحه هم گویا در پرونده 
که  و روشى  نحوه  همان  حدود  در  بود  چیزى  یک  رازلیق  پالتفرم گروه  بود.  مطرح  شان 
تقریبا ما به عنوان «مشى توده اى» تعقیب میکردیم. یک نوع فعالیت «سیاسى کارى» و تا 
حدى مخالف با مشى مسلحانه و چریکى. سیامک ستوده را بعد از آزادى من از زندان، و 
پس از آزادى خود او در سال 57، چندین بار مالقات کردم. او طرحى داشت براى یک نوع 
همکارى و اتحاد عمل با سازمان ما و به نظر میرسید که در مناطق روستائى شیراز، دست 
اندر کار ساختن یک نوع تشکیالت در میان روستائیان و چادر نشینان قشقائى اند. حقیقتا 
نمیدانم که کار تشکیالت و سازماندهى آنها تا چه حد پیشرفته بود، اما عمال چنین همسوئى 
تشکیالتى ایجاد نشد. بعد از  فرمان خمینى در 28 مرداد سال 58، و پس از تشکیل نیروى 
مسلح کومه له، هنگامى که من براى شرکت در کنفرانس ششم کومه له( در روستاى علم آباد 
اطراف بوکان، مهر ماه سال 60) از شهر سنندج رفته بودم و چند روز پس از این کنفرانس 
در مقر «هیات تحریریه» کومه له، در محلى به اسم «باغ مال» ماندگار شدم، سیامک ستوده 
را آنجا دیدم. او در آن دوران طالب این بود که با حفظ «مواضع مستقل» خود، به عضویت 
هیات تحریریه کومه له در آید. این مساله هم عمال انجام نشد و سیامک پس از مدتى، از 
همکارى با کومه له فاصله گرفت و به تهران و پس از آن به خارج کشور رفت. سیامک در 
درون کومه له به «على فارس» معروف بود. او در دوران پس از تشکیل حزب کمونیست 
ایران براى ستون آزاد نشریه تئوریک حزب کمونیست ایران، بسوى سوسیالیسم دوره دوم، 
شماره اول، شهریور سال 63، مقاله اى تحت عنوان: « پوپولیسم انترناسیونال سوم در قبال 
و نیز مقاله اى در شماره اول بولتن  جنبشهاى انقالبى در مستعمرات و نیمه مستعمرات» 
شوروى»  در  دارى  «سرمایه  تیتر:  اسفند 64 زیر  شوروى»،  مساله  و  «مارکسیسم  مباحثات، 
آمریکا  در  را  «روشنگر»  نام  به  اى  ماهنامه  که  است  مدتى  اکنون  ستوده  سیامک  نوشت. 

یافته است.  شماره آن انتشار  من ده  این یادداشتهاى  منتشر میکند که تا لحظه نوشتن 

در هر حال، سیامک را من ابتدا در آن دوران بازجوئى در کمیته مشترك و در سلول دیدم 
هاى  شکنجه  دوران  چون  و  «رسولى»،  اسم  به  بود  کسى  او  بازجوى  شدم.  آشنا  او  با  و 
سیامک با توصیفى که توضیح دادم به پایان رسیده، او در انتظار انتقال به زندان قصر بود. 
مدت نزدیک به یک ماه با او هم سلول بودم  و با هم براى گذراندن وقت شروع کردیم 
به بازى تخته نرد. و سیامک که مدتى بیشتر در سلولها مانده بود، ترسیم صفحه تخته نرد 
را با صابون روى پتوى سیاه رنگ و درست کردن مهره و تاس را به کمک خمیر نان و 
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خاکستر سیگار یاد گرفته بود. و ما براى هر برد و باخت و به نسبت اختالف در امتیازات، 
همدیگر  به  بود،  بزرگتر  انفرادى  معمولى  سلولهاى  از  قدرى  که  سلول،  دور  در  میبایست 
کولى میدادیم. و یادم هست که چهار دست و پا رفتن روى زانو در کف سلول که فقط 
یک زیلو روى زمین سیمانى آن پهن بود، با دردى در زانوها همراه بود. بار اول من باختم 
با اختالف یک امتیاز، بار دوم بردم با اختالف سه امتیاز و سیامک واقعا قصد داشت تالفى 
درد زانوش را از من درآورد که وقتى در دور سوم باختم، گفتم کولى بى کولى! دمغ شد، 
زندان  سال  هشت  به  کنم  فکر  سیامک  نکنیم.  بندى  شرط  دیگر  گرفتیم  تصمیم  بعد  ولى 
بند  به  دیدم،  قصر  زندان   4 و   3 به  مشهور  بند  در  را  او  که  مدتى  از  بعد  و  شد  محکوم 
دیگرى منتقل شد. و البته در دوران سلول به خاطر همان شکنجه هاى شدید که متحمل 
شده بود، مورد احترام نگهبانها بود و از این نظر در رفتار ، او را رعایت میکردند،و به او 
در دوران بازجوئى  ما  نعمتى بود.  براى منهم  میدادند که  سهمیه خود ،  اضافى، از  سیگار 
روزى یک نخ سیگار جیره داشتیم. رابطه اش با نگهبانى که به نام «حسن انگلیسى» معروف 
شده بود، خیلى صمیمانه بود. حسن انگلیسى تصمیم گرفته بود از زندانیان سیاسى که اکثرا 
تحصیل کرده بودند، انگلیسى یاد بگیرد و به همین جهت اغلب وقتى او را براى کارى( مثال 

روشن کردن سیگار) صدا میزدند میگفت فقط به انگلیسى بگید اگر نه جواب نمیدم!

از دیگر چهره ها و گروههاى دیگرى که در دوران زندان در کمیته مشترك آنها را شناختم 
و از وضعیتشان خبر دار شدم، گروه تئاتر سعید سلطانپور، محسن یلفانى و ناصر رحمانى 
نژاد و نیز یحیى رحیمى و بهروز نابت بودند. سعید و یارانش را چند روزى پس از بازداشت 
من گرفته بودند و بازجویشان هم همان هوشنگ فهامى بود. یحیى و بهروز هم همان گروه 
بازجو را داشتند. در دو مورد که من براى نوشتن ورقه بازجوئى در اطاق هوشنگ فهامى 
بودم، خودم شاهد بودم که «حسینى» شکنجه گر ساواك از آن باال داد میزد و میگفت: «یحیى 
رحیمى را بفرست باال». که بعد متوجه شدم که یحیى در واقع جیره روزانه شالق داشت. او 
را رژیم اسالمى در روزهاى قبل از تهاجم خرداد 60 به فاصله کوتاهى قبل از سعید سلطانپور 
و بهروز نابت اعدام کرد. سعید را در یکى از روزهاى بازجویى دیدم که پس از آوردن او 
به «باال»، به دست حسینى دادند و او در تمام مدتى که من مشغول نوشتن بازجویى بودم، 
شالق میخورد. فقط میشد صداى ناله او را شنید که میگفت: «مادر!». نقش بهروز نابت را هم 
در به عهده گرفتن مسئولیت هر مدرك ما را هم به دلیل روابطى که با سعید یزدیان داشت، 
قبال نوشته ام. او به نحوى در واقع هم پرونده ما بود و از نظر خط سیاسى مدافع «سیاسى 
کار»ى و در پیش گرفتن زندگى حرفه اى در میان کارگران و زحمتکشان که حدود یک 
سال قبل از ما دستگیر شده بود. از او اثرى مکتوب و یا نشانى به شکل صوتى که مواضع و 
گرایش او را توضیح بدهد، الاقل تا جائى که من میدانم، متاسفانه در دست نیست. گرچه از 
سال 49 به بعد از طرف گروه آنها، همراه با یوسف اردالن، نشریه اى به نام «بسوى انقالب» 
و تا 6 شماره در محدوده فعالیت مخفى آن سالها، منتشر شده بود. ساواك یحیى رحیمى را 
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به عنوان یکى از رهبران مهم جریان چریکى شناخته بود و تمام فشار شکنجه ها بر روى او 
این بود که شبکه ارتباطات خود را لو بدهد که هیچگاه کوچکترین اطالعاتى درز نداد. از 

او هم من شخصا هیچ نوشته و اثرى ندیده ام و نشنیده ام که از خود بجا گذاشته باشد. 

اینجا میخواهم یک «حادثه» و بارتاب یک احساس را در جریان بازجوئیها و شالق خوردنها 
بازگو کنم. تردید داشتم که آیا اصال این «احساس» را بنویسم؟ آیا موجبى براى رحم به 
جالدان و یا دلیلى براى کوتاه آمدن از روحیه مقاومت و انقالبیگرى نمیشود؟ بهرحال دل به 
دریا میزنم و این احساسم را مینویسم. حسینى که مامور شالق زدنها بود، واقعا بیرحم بود، 
بى مالحظه بود و وظیفه اش را به تمام معنى انجام میداد. او در روزهاى انقالب 57، قبل 
از اینکه دستگیر شود، خودکشى کرد و به زندگى خود پایان داد. حتى قیافه اش هم کریه 
و چندش آور بود، یک جفت کفش کتانى کهنه و پاشنه خوابیده را به پا داشت و همیشه 
دهانش بوى عرق میداد و این را بویژه هنگام بستن به تخت بازجوئى میشد حس کرد و بو 
کشید. با اینحال در ایام بازجوئى در کمیته مشترك، که من چندین بار حسابى کتک خوردم، 
پاهایم عفونت کرد و تب و لرز شدیدى تا مدتها بر جسمم حاکم بود. بار روانى قرار گرفتن 
تحت بازجوئى و شالق خوردنهاى جدید با رو شدن هر مدرك تازه و یا اقرارهاى جدید، 
در آن فضاى سلول انفرادى هنوز هم بر وجودم سنگینى میکند و گاه شبها پس از گذشت 
اینهمه سال، دچار کابوس میشوم و با خبر هر زندانى و اعدام و اطالعات مربوط به زندانها 
و بازجوئى ها و یا خواندن خاطرات زندان، آن فضا در روح و روانم بازسازى میشوند. من، 
قصد غلو و اغراق در باره خود را ندارم، اما به دلیل دوبار زندانى بودن قبلى و مواجهه از 
نزدیک با بازجوئى و شکنجه، تجربه بیشترى داشتم و میدانستم که اقرار و تسلیم و کوتاه 
آمدن، هم پرونده را سنگین تر میکند و هم بار تحقیر بازجوها و نگهبانها به آن اضافه میشود 
و هم در برابر رفقایم شرمزده میشوم. یکى از نگهبانان زندان تصور میکرد که من از بهمن 
سال 50، هنوز تحت بازجوئیم. و همین احترام زیادى را در او نسبت به من بوجود آورده 
بود. طورى که هنگامى که من و شعیب و فواد در اطاق پانسمان اطالعاتمان را با هم چک 
میکردیم، آن نگهبان خواست فواد را نزد بازجو ببرد که من پیراهنم را از سرم برداشتم و 
به او گفتم فقط سالم و احوالپرسى بود. و او کوتاه آمد!  هوشنگ، بازجوى من، در اظهار 
که  است  متعصبى  کمونیست  بود،  نوشته  من  پرونده  روى  و  ارتش  دادرسى  براى  نظرش 
هنوز حرفهایش را نزده است. میخواست به هر نحو است من را در هم بشکند. روزى، یادم 
هست پنجشنبه شبى بود، من را احضار کرد. نحوه احضارها هم خود نوعى شکنجه روانى 
بود. نگهبان با اسمى روى کاغذ در سلول ها را باز میکرد و همه میشنیدیم که با وجودیکه 
میداند آن اسم در کدام سلول است، اما به عنوان یک شگرد بازجوئى پلیس سیاسى، براى 
ایجاد دلهره در همه سلولها را باز میکرد و طورى با صداى بلند میپرسید اسمت چیه که بقیه 
در سلولهاى مجاور بشنوند. باالخره آن عصر، در سلول من باز شد و سوال اسمت چیست؟ 
ایرج! ایرج کى؟ فرزاد! بنداز سرت و بیا بیرون! معنیش این بود که پیراهن زندان را روى 
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سرم بیاندازم و او دستم را بکشد تا اطاق بازجوئى. پاهایم هنوز پانسمان بود و زخمهایش 
چرکى و عفونى. هوشنگ با دیدن من هر چه از دهنش درآمد گفت و حسینى را صدا کرد. 
او هم تا در توان داشت زد و بعد من را برد اطاق هوشنگ. اما در مسیر چند قدمى تا اطاق 
هوشنگ و بعد از اینکه از تخت من را باز کرد، سرش را بیخ گوشم آورد و با لحنى که 
حکایت از این داشت که «این شغل من نیست»، گفت، «روى زخمهایت نزدم». شاید باور 
نکنید، اما در آن حالت شکنجه شده و شالق خورده و سوزش ناشى از درد در پاهایم، از 
اعماق قلبم دلم براى حسینى سوخت. آخر این شغل است؟ شالق زدن و آنهم هر روز و 
به عنوان شغل و نان خوردن! آیا این چندین و چند بار شالق زدنها و حتى مرگ انسانها در 
اثر شکنجه حتى به حسینى و در اعماق روحش اثبات نکرده بود که الاقل دارد کارى میکند 
که نمیتواند دروناً خود را به آن راضى نگهدارد؟ نمیدانم! شاید جانورانى مثل الجوردى و یا 
خلخالى و موسوى تبریزى و... پیدا بشوند که «ایمان» و باور اسالمى شان، جنایت را خدمت 
به بى وجدانى خود بدانند، اما واقعا تردید دارم، که بتوان حکومت و شغل و نان خوردن را از 
طریق شکنجه و قتل نفس و خونریزى، ماموریت بمباران مردم و پشت بولدوزر خراب کردن 
سرپناه انسانهایى که از حق حیات محروم اند، ادامه داد و سر پا نگهداشت. واقعا خیاالت و 
کابوسهاى یک خلبان و یا راننده یک تانک را که میرود مردم غیر نظامى و کودکان را لت و 
پار میکند و بعد سر سفره  و دور میز با خانواده اش و با کودکان خود مینشیند، چقدر میتواند 
متناقض و دردناك باشد، بویژه اگر این را یک شغل دائمى تعریف کرده باشند؟ مگر خبرش 
را نمیخوانیم که آمار خودکشى و ابتال به پریشان روانى و جنون، در بین سربازان آمریکائى 
در عراق روز به روز باال میرود؟ این تناقض بین رسوبات وجدان انسانى و شغل و وظیفه اى 
که حکومت سرمایه و حافظان و نگهبانانش براى «مامورین» تعیین میکنند، در برابر مقاومت 
مردم و مبارزه آنان براى تأمین یک زندگى انسانى، منطقا نباید تاب بیاورد. آن شب در ته 
قلبم، براى یک جالد و براى سرنوشتى که پیش پاى انسانیت اش در قبال نان خوردن و 
حفظ «شغل» و «ماموریت»ش گذاشته بودند، در سکوت و در درون هیچگاه بروز نداده ام، 

گریستم. و شاید این یکى از موارد «اقرارى» باشد، که پس از سالها بر زبان من آمده باشد.

در آن سالها دستگیرى مخالفان اسالمى رژیم هم شتاب تازه اى گرفته بود، شریعتى مدتها 
بود که بساط «حسینیه ارشاد» و روایت «نوین» از اسالم را پهن کرده بود. برخالف دورانهاى 
خلق،  فدائیان  و  مجاهدین  چریکى  فعالیتهاى  شروع  از  دوران پس  و  سال 50  اوائل  قبلى 
به  بود.  کرده  شدن  باز  به  شروع  اسالمى  غیر  و  اسالمى  جریانات  بین  اختالف  و  شکاف 
سازمان  درون  در  اسالمیون  و  مذهبى  غیر  جریانات  بین  تقابل  متوجه  زندان  در  و  تدریج 
مجاهدین خلق شدیم. بخشى از طیف راست اسالمیون، دیگر حساب خود را از چپ ها 
و «کمونیستها»  جدا کرده بودند. و این را در زندان عمومى، زندان قصر، دیگر به خوبى 
عسکر  و  عراقى  و  الجوردى  قبیل  از  کسانى  اسالمى،  فاالنژهاى  از  تعدادى  دید.  میشد 
اوالدى، از هیات موتلفه، که در جمهورى اسالمى به کثیفترین مهره ها تبدیل شدند، نه تنها 
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در زندان عمومى زندگى بیرون از «کمون» و «تکى» داشتند، بلکه همان وقت همکارى با 
زندانبانان رژیم شاه را حتى به تداعى شدن با مجاهدین خلق که بهرحال جریانى اسالمى 
بود، ترجیح میدادند. همین سه نفر همراه با کسان دیگرى چون کروبى و ناطق نورى در 
سال 56 با اظهار ندامت و اعالم تنفر از مخالفت با رژیم شاه و طلب عفو ملوکانه، از زندان 
آزاد شدند. هویت بسیارى از آیات عظام و کسانى از قبیل هاشمى رفسنجانى و منتظرى و 
ربانى شیرازى و ربانى املشى و امثال هادى خامنه اى و کروبى و معادیخواه  (دادستان و 
حاکم شرع دادگاه تقى شهرام در جمهورى اسالمى) نیز که آن سالها به زندان افتاده بودند، 
در نرمش با بازجویان و «نصیحت» زندانبان و نفرت و دشمنى از «کمونیستها» تعریف مى 
شد. و کسى نمیدانست که چنان موجوداتى با آن گرایش عقب مانده و ارتجاعى و حتى 
اخالقیات منحط، به محمل پرتاب شدن در هیات حکومت جمهورى اسالمى براى در هم 
کوفتن انقالب 57 تبدیل خواهند شد. همه تعهد داده بودند که دنبال زندگى خود بروند و 
ظرفیت ضدکمونیستى خود را در برابر ساواك و شهربانى وثیقه آزادى از زندان قرار بدهند. 
هنوز هم که به آن دورانهاى گذشته خود رجوع میکنند، هیچ پنهان نمیکنند که در زندان شاه 
از شخصیتهائى بوده اند که دقیقا میدانستند که باید مکتبى و «ریشه» اى مظهر ضد کمونیسم 
باقى بمانند. شاید همین تاثیر سنتى تر نقش اسالمیون در مبارزه «ضد دیکتاتورى» «فاسد» و 
ضد آمریکائى(ضد «اجنبى» و ضد بهائى) بود که در میان اپوزیسیون رژیم شاه آن تقابل فکرى 
و تمایز خطوط طبقاتى و گرایشات اجتماعى انجام نشد و زمینه در آغوش گرفتن عنصر 
ضد استبدادى که  فراموش شده و مرتجعى چون خمینى از جانب اپوزیسیون ضد شاه و 

حتى از نظر فکرى و بینشى و تعقل بشرى، سنخیتى با اسالم و مذهب نداشت، باز بماند. 

در دوران زندان قصر، روابط و مناسبات ما همچنان گرم ماند. براى مدتى طوالنى و تا اوائل 
سال 56 که دولت جیمى کارتر از طریق صلیب سرخ فشارى براى تغییر رفتار با زندانیان 
سیاسى را به رژیم شاه وارد کرده بود، ما غیر از روزنامه، آنهم اغلب با صفحات سانسور 
زبان  به  کتاب  جلد  دو  یکى  نداشتیم.  دسترسى  دیگرى  مطالعاتى  منابع  و  کتاب  به  شده، 
انگلیسى، مثل اصول اقتصاد نوشته نیکیتین و از انتشارات پروگرس شوروى از دورانهاى 
قبلى باقى مانده بودند که در بندهاى دائمى تر، مثل بند 4 جدید زندان در دسترس بودند. 
و بنابراین یکى از مسائل ما این بود که در جلسات خود از «حافظه» کتابها و جزواتى را که 
قبل از زندان مطالعه و یا دست نویس کرده بودیم، مرور و بازخوانى کنیم. جلسات هر روزه 
سه نفرى من و فواد و طیب به این ترتیب تا زمانى که بندهایمان مدتى بعد جدا شد، ادامه 
یافت. کتاب و جزواتى مثل امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه دارى، چه باید کرد 
و یک گام به پس از لنین به این ترتیب مرور میشدند و همین پروسه را با سعید یزدیان در 
بند دیگرى، بند 1 و 7، ادامه دادم. سعید مطالعه زیاد داشت و از حافظه قوى هم برخوردار 
بود. در این جلسات، اما، موضع طیب واقعا بامزه بود. طیب اگر مسائل کمى پیچیده میشد 
و جنبه «تئوریک» پیدا میکرد، حال و حوصله فکر کردن را نداشت. یادم هست در یکى از 
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جلسات قرار بود براى روز بعد، طیب فصلى از امپریالیسم را از حافظه براى ما بازگو کند. 
روز موعود و در ساعتى که قرار بود ضمن قدم زدن در حیاط زندان، طیب فصل مربوط 
به نقش و جایگاه سرمایه مالى را در امپریالیسم توضیح بدهد، اول کمى این پا و آن پا کرد 
و بعد با لبخند همیشه شیطنت آمیزش رو به من و فواد گفت: «خالو جان! من یک سوال 
دارم!» آیا به نظر شما امپریالیسم دشمن است یا نه؟ گفتیم خوب معلوم است دشمن است، 
منظور؟ طیب گفت خیلى خوب بزن فکش را پیاده کن! دیگر این همه باال و پائین کردن 
و بررسى نقش سرمایه مالى و بانکى و صنعتى و غیره را میخواهد چکار؟! خودش میگفت 
هر وقت موضوعى سخت است «داغ» میکنم و واقعا هم میرفت، حال با شوخى یا جدى، 
سرش را میگرفت زیر شیر آب!! طیب خیلى دوست داشتنى بود، همیشه سرحال و خندان 
بود و با بقیه زندانیان سیاسى از هر طیف و رگه فکرى و سیاسى رابطه گرمى داشت. و 
همیشه هم سعى میکرد سر بسر فواد بگذارد. فواد خیلى حساس بود و بار اول زندان و 
دستگیرى را تجربه میکرد. گاهى حتى زیادى توى خودش غرق میشد. روزى در زمستان 
او  دورتر  قدرى  هم  و طیب  من  بود.  ایستاده  زندان  حوض  بود، کنار  باریده  برف هم  که 
کنیم.  اذیت  را نگاه میکردیم. طیب یکهو موذیگرى اش گل کرد گفت بذار کمى فواد را 
همان  فواد پرت کردیم. درست در  و همزمان بسوى  برفى درست کردیم  کدام گلوله  هر 
لحظه فواد رویش را بطرف ما برگرداند و یکى از گلوله برفها به صورتش خورد. از درد و 
سوزش سرما و ضربه گلوله برفى و دیدن ما دو نفر که با شیطنت به او میخندیدیم، عصبانى 
شد. اما کارى از دستش ساخته نبود. در آن هواى سرد، در حالى که از خشم میلرزید، کت 
خود را درآورد و انداخت توى حوض زندان! بعدا که خونسردیش را بدست آورد گفت 
مثل «الحو» عمل کردم. اما فواد هم دست کمى براى دست انداختن طیب نداشت. روزى 
به طیب گفت یک صفحه روزنامه را به دقت بخواند چون فاکتها و نکات جالبى در مورد 
خصائل سرمایه دارى را میشود از آن استنتاج کرد. صفحه کذائى هم جز یک آگهى تجارى 
چیز دیگرى نبود. من و فواد از دور طیب را مى پائیدیم که ببینیم با آن صفحه چکار میکند. 
چند بار خواند و باال و پائین کرد، معلوم بود مساله خیلى «پیچیده» بود. طیب از اطاق بند 
به حیاط زندان رفت و سرش را زیر آب سرد گرفت و برگشت و دوباره و سه باره خواند. 
و بعد آمد پیش ما و گفت راستش خالو جان بعضى چیزها دستگیرم شده، ولى حقیقتش را 
بخواهید خوب متوجه نشده ام. فواد گفت خره! آگهى تجارتى است!! این رابطه گرم و توام 
با دست انداختن بویژه بین طیب و عبداله شالچى هم بود. و عبداهللا هم از آن «بچه تهرونى» 
هاى تخس بود که گاهى طیب و فواد را دست میانداخت. روزى دیدم فواد توى حیاط قدم 
میزند و بشدت عصبانى است. معموال در آن مواقع چشمهایش که معموال حالت لرزش و 
ارتعاش داشت، با شدت بیشترى میلرزیدند، صورتش قرمز میشد و نمیشد با او همان لحظه 
شوخى کرد. طیب از سر بدجنسى گفت بریم ببینیم چه خبر است. کمى جلوتر که رفتیم، 
دیدیم هوا پس است و اوضاع قمر در عقرب است و اگر با او شوخى کنیم ممکن است 
حتى فحش بخوریم. دست و پاى خود را جمع کردیم و گفتیم چه شده فواد جان که اینقدر 
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چه بوده؟ تعریف  شده! خوب ماجرا  پکر و دمغى؟ گفت از دست این عبداله فالن فالن 
کرد: به عبه گفتم این سبیلهایم خیلى نا منظم است و میخوام کمى راست و ریستش کنم. 
عبداله هم گفت من در کار سلمانى هم واردم و چند ماهى در تهران شاگردى کرده ام، من 
درستش میکنم. فواد هم با ساده دلى ریش و قیچى را میسپارد به عبداله شالچى و او هم 
واقعا نامنظم و زشت سبیل او را کوتاه کرده بود. فواد میگفت وقتى جلو آینه رفتم به عبداهللا 
گفتم پدر سگ سبیلهایم را خراب کردى. اما من زیاد از آن بابت نیست که ترش کرده ام، 
عبداله نه تنها قبول نکرد که سبیل من را خراب کرده بود،، بلکه در جوابم گفت: تقصیر 
من نیست، لباى تو ك... است! و این واقعا آزارم داده. گفتیم بابا زیاد سخت نگیر، فوقش 

کمى با نمره چهار ماشین سلمانى سبیلت را میزنى، بعد دوباره در میاد و درست میشه. 

 خاطره اى هم از طیب در کنگره دوم کومه له که در خانقاه روستاى زنبیل و در بهار سال 
انقالبى، حتى قبل از  شد، تعریف میکنم. آنوقتها، مباحث و ادبیات مارکسیسم  60 برگزار 
در  بیایند،  کردستان  به  رفقایش  و  حکمت  منصور  کمونیست،  مبارزان  اتحاد  اعضا  اینکه 
صفوف تشکیالت کومه له با عالقه خوانده میشدند و رهبرى کومه له تصمیم گرفته بود که 
روى آن خط کار کند. من در ادامه به دالیل اجتناب ناپذیر این روى آورى و بویژه به بحث 
تصویب برنامه مشترك کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست در کنگره سوم کومه له، میپردازم. 
خوشبختانه، نوار مباحثات کنگره سوم کومه له قابل دسترس اند و من به برخى نکات آن 
اشاره خواهم کرد. بهرحال در جریان تشکیل کنگره دوم کومه له، بحثهاى داغ بر سر تحلیل 
از مناسبات اقتصادى جامعه ایران، تولید سرمایه دارى و بى تاثیرى خواص و ارزش مصرف 
کاالها در میزان ارزش و ارزش اضافه، انقالب و مرحله انقالب و مساله برنامه کمونیستى 
و اساسا بازبینى «مشى» سنتى کومه له قدیمى تر، هم در جلسات رسمى و هم بویژه در 
فواصل استراحتها، جریان داشت. برخى واقعا احساس میکردند که «سرنوشت» کومه له و 
شناسنامه کومه له دارد در این جلسات رقم میخورد. طیب یکى از شرکت کنندگان در این 
جلسه بود و مثل همیشه بساط شوخیهایش برقرار بود. اما با اینحال خود او هم واقعا به 
این نتیجه رسیده بود که باید فکرى جدى براى سرنوشت کومه له کرد. روزى در فاصله 
استراحت دیدم با رفیق ایوب نبوى روى یکى از «خواجه نشین» هاى حیاط خانقاه نشسته 
گفتم مشغول چه هستید؟ ایوب با  و دارند «کاپیتال» میخوانند. من از کنارشان رد شدم و 
و  آباء  له،  کومه  رهبران  شما  گفت  و  زد  داد  من  سر  اش  همیشگى  صمیمیت  و  پاکى  آن 
اجداد....نى ها برید گم شید که این سالها به ما نگفتید بریم چیزى یاد بگیریم و بخوانیم و 
هى گفتید قربان و صدقه زحمتکش و دهقان بروید. دیدم هوا پس است و حق هم دارد، 
بودیم  هم همراهشان  و ایوب  من  که  جمعى  و  روز، طیب  شب همان  بردم!  در  را  خودم 
کنار هم نشسته و طیب به تعبیر خودش از ضرورت تئورى براى ما تعریف میکرد. میگفت 
خالو جان من تا حاال در تشکیالت تهران با شوخى و جوك گفتن عده زیادى هوادار براى 
کومه له جمع کرده ام، دیگر نمیشه باید فکرى کرد و حرف داشت. ساعد وطندوست که 
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در  «صادق» کومه له  و  اتکا  قابل  و  آدمهاى مهم  میدید  و  بود  شاهد  دور  از  را  منظره  این 
بحبوحه رقم خوردن سرنوشت کومه له دیرین، دارند میگند و میخندند، خیلى عصبانى شد 
و آمد به جمع ما پیوست. و گفت بابا «دیگران»، (منظورش عبداله مهتدى و جمع اطرافش 
و اسطوره  خلقى  سوسیالیسم  جز  سه  و  سه منبع  جدى میکنند،  بحثهاى  مدام  دارند  بود)، 
و  است  جدى  بحث  نه!  دیدیم  میگید؟!  جفنگ  شما دارید،  و  میخوانند  را  بورژوازى ملى 
ساعد وطندوست حقیقتا نگران و عصبانى است. طیب گفت چته خیر حاجى اسى، تئورى 
کارخانه  کارگر  یک  من  که  کنید  فرض  دارم:  سوالى  من  اینجوره  اگه  گفت  ساعد  بلدیم! 
زبانى  مارکسیسم» نوشته لنین را به  جزء  سه  منبع و  شما «سه  از  و میخواهم کسى  هستم 
ساده برایم توضیح بدهد. من از خودم تعریف نمیکنم، اما من اهل مطالعه و کتاب بودم  و 
این بود که گفتم من بگم؟ ساعد وطندوست گفت نه! طیب بگه! و منظورش هم گرفتن یقه 
طیب بود. طیب که دید مساله جدى است با همان موضع خودش شروع کرد به توضیح 
دادن: گفت خوب رفیق کارگر! یک سه چرخه در نظرت مجسم کن، یک چرخ آن اقتصاد 
فرانسه.  در  طبقاتى  مبارزه  هم  سومش  چرخ  و  آلمان  فلسفه  چرخش  یک  است،  انگلیس 
خوب حاال آقاى مارکس سوار این سه چرخه میشود و پامیزند و سه چرخه را راه میبرد، 
این شد سه منبع و سه جزء مارکسیسم! ما از طرفى داشتیم از درون از خنده منفجر میشدیم 
و در عین حال میدیدیم که طیب دارد به شیوه خود روح مساله و سوال را پاسخ میدهد. 
هم قانع کننده بود و هم از طرفى بر عصبانیت ساعد وطندوست افزود، و جمع ما را ترك 
کرد. بطور خالصه قصدم این است که بگویم رابطه بین ما تا آن حد ریلکس و خودمانى 
و  طیب  امثال  انگار   که  کنند  وانمود  چنان  که  اند  داده  جرات  بخود  خیلیها  االن  که  بود، 

فواد به «آنها» تعلق دارد و من باید وقتى از آنها اسم میبرم، دست و پایم را جمع کنم!    

اشاره  میدانم  الزم  بپردازم،  ما  جمع  در  حاکم  مناسبات  نوع  این  تحلیل  به  اینکه  از  قبل 
تاریخ  در  مهم  عطف  نقطه  یک  بناى  سنگ  که  له  کومه  سوم  و  دوم  کنگره  به  کوتاهى 

باشم. داشته  است،  کردستان  و  ایران  در  کمونیسم  سرنوشت  نظرم  به  و  له  کومه 

اتفاق افتاد و نه صرفا و منحصرا ناشى از تسلط مارکسیسم  کنگره دوم اصال نه در خالء 
انقالبى بر ذهنیت رهبرى کومه له بود. کومه له و رهبرى آن به معنى واقعى در یک بحران 
یک  و  فروپاشى  آستانه  در  له  کنم که کومه  و اغراق نمیگویم اگر تاکید  میبرد  بسر  جدى 
به  خود  محافل  در  تشکیالت کومه له  الیه  از  زیادى  بخش  داشت.  قرار  و تجزیه  انشقاق 
ادبیات مارکسیسم انقالبى دسترسى پیدا کره بودند و همانطور هم که گفتم فعاالن کومه له 
در شهرهاى بزرگ ایران و هواداران کومه له در خارج کردستان، در رابطه با محیط هاى 
و  از کمونیسم  تازه اى که  به روایت  آژیتاتورهاى کمونیست، نسبت  فعاالن و  و  کارگرى 
مارکسیسم رواج پیدا کرده بود، سمپاتى زیادى داشتند. در کنگره اول کومه له یک ارزیابى از 
اصالحات ارضى ارائه میشود که اساسا از نقطه نظر «تکامل نیروهاى مولده» منفى و زیانبار 
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تلقى شده است. موضع هنوز ناروشن رهبرى کومه له در این کنگره چه در رابطه با سرمایه 
امپریالیستى و چه در رابطه با پروسه سرمایه دارى شدن ایران بعد از اصالحات ارضى این 
است که این تحوالت و این دخالتگرى هاى اقتصادى که موجب ورشکستگى سرمایه ملى 
و تولید کاالهاى بنجل شده اند، به «تکامل نیروهاى مولده داخلى» آسیب  و زیان رسانده 
است. فواد حتى در آن جلسه مهاباد، باز هم مثل نظر فردى خودش، میگوید ما به «جمهورى 
ملى دموکراتیک»، معتقدیم. این نوع تحلیل از مبانى اقتصادى جامعه ایران و نوع انقالب و 
مرحله آن، نه تنها با مبانى مارکسیستى که حتى با مبانى اقتصاد بورژوائى متباین و ناسازگار 
بودند.  رویکرد کومه له در کنگره اول و به عنوان «قرار»، «در پیش گرفتن زندگى حرفه اى» 
در روستاهاست. آنهم درست در شرایطى که جنب و خروش با شکوهى همه شهر هاى 
ایران و همه مراکز بزرگ صنعتى را با اعتصابات گسترده فراگرفته است. درست در آن کنگره 
اول است که «تمایل» به شرکت به تظاهرات در شهرها، به عنوان «تردید» در ادامه زندگى 
حرفه اى در دهات تعبیر میشود. فواد در یکى از آن «نشست» ها به محمد حسین کریمى 
که از «سکون» روستا در آن شرایط انقالبى به ستوه آمده است و قلبا در وجدان انقالبى اش 
آرزو دارد که در تظاهرات شهر سقز حضور داشته باشد که منشاء اثرى باشد، میگوید: «چرا 
به فکر عوض کردن روستاى محل فعالیت ات» فکر نکرده بودى؟! بنابراین بحث «تئورى» 
کومه له و تحلیل از مبانى اقتصادى سرمایه دارى و فعالیت جمع کومه له وقت به عنوان 
سازمان و محفل که اصال تمایل به دخالت در سرنوشت سیاسى جامعه، آنهم در آن دوره 
بحران انقالبى دارد یا خیر به دنبال «تزکیه نفس» و «کار بدنى» با زحمتکشان دهات پرت، به 
منظور اصالح خصوصیات خرده بورژوائى و مرفه طلبى «روشنفکرى» است، به نفس وجود 
و یا فروپاشى آن جمع مربوط بود. کومه له در چنان برزخ، در چنان نقطه ابهام در مورد 

سرنوشت و آخر و عاقبت خویش، چاره اى جز دنباله روى از سیر حوادث نداشت.

یادم هست که در جدال بین خطوط سیاسى و پالتفرم سیاسى در قبال جنگ ایران و عراق 
که در مقطع کنگره دوم کومه له آغاز شده بود، من دو نامه داخلى از رهبرى کومه له دیدم که 
اشاره به آنها تصویرى واقعى از وضعیت پریشان در رهبرى کومه له را بدست میدهد. نامه 
اول، نامه اى بود که عبداهللا مهتدى قبل از کنگره دوم کومه له و در رابطه با جدال دیدگاههاى 
یک و دو، به جواد مشکى( که تازگى با واحد تبریز ما همکارى را آغاز کرده بود) نوشته 
کردستان را  شهرهاى  در سنندج مسئولیت تشکیالت  من که  براى  یک کپى از آنرا  بود و 
سالم  انشعاب  یک  اگر  نوشته بود  مهتدى  عبداهللا  اما،  نامه،  آن  در  بود.  ارسال کرده  داشتم 
در نتیجه جدل بین آن دو خط و دیدگاه و در این بحراِن اختالف در کومه له، پیش روى 
نداشته باشد، تردید نخواهد کرد که همراه با صد نفر نیروى پیشمرگ، سازمانى بر اساس 
مارکسیسم انقالبى تشکیل و کومه له را به پیوستن به آن فراخواهد خواند. نامه دوم، در واقع 
2 نامه داخلى و در یک مجموعه واحد بود، یکى به قلم آزاد، همان عبداهللا مهتدى و دیگرى 
امین، شعیب زکریائى، در رابطه با سیاست کومه له در قبال جنگ ایران و عراق. نامه عبداهللا 
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مهتدى تردیدى باقى نمیگذاشت که در آن جنگ نمیتوان علیه هر دو جبهه ایستاد، کومه له 
باید با «عراق» و دولت عراق همسو بشود. اینکه تا چه اندازه رسوبات ناسیونالیستى و تاثیر 
همیشگى صالح مهتدى، برادر بزرگتر عبداهللا و یار دیرین مام جالل و استاد «دیپلوماسى»، 
از  و کسى  قابل پیش بینى نبود  آنوقتها  است،  بوده  و پیشنهاد این سیاست موثر  اتخاذ  در 
آن  به  مهتدى  عبداهللا  ناسیونالیستى  نشده  بیان  و  خفته  گرایشات  آناتومى  و  روانکاوى  سر 
کنجکاو نمیشد. واقعیتى که تحوالت بعدى روحى و سیاسى عبداهللا مهتدى، تاثیر پایدارتر 
این رسوبات را تایید میکند. نامه دوم، نامه شعیب، برعکس، سیاستى شبیه به سیاست کار 
59 و رزمندگان تحت تاثیر آن و پیکار 110، را پیشنهاد میکرد. همسوئى با دولت «خودى» 
بر علیه تجاوز «خارجى» و دفاع از «میهن». در هر حال برآیند این سیاستها و توازن نیروهاى 
کومه له و بویژه جایگاهى که از نظر پراتیک، در رابطه با خمیر مایه کمونیستى کومه له و 
بویژه در بدنه آن داشت، تکلیف این جدلها و سیاستها را روشن کرد و کومه له به عنوان 
و نه همطراز پیکار و  عبداهللا مهتدى رفت  یک سازمان واحد، نه دنبال آرزوهاى انشعاب 
رزمندگان و رزم انقالبى و وحدت انقالبى به بحران فروپاشى و ابهام و انحالل سقوط کرد 
نوشیروان  و  بختیار  مال  رنجدران  له  کومه  مثل  کردى،  کمونیسم  روکش  با  سازمانى  نه  و 
مصطفى از آن زاده شد. در کنگره سوم، عبداهللا مهتدى که هنوز در آن مقطع به عزم کومه له 
براى بدست گرفتن پروژه تشکیل حزب کمونیست ایران و تصویب برنامه حزب کمونیست 
سیاسى  مخالفین  جانب  از  هم  هنوز  که  میگوید  بیادماندنى  و  جالب  اى  جمله  دارد،  باور 
اش و در طیف ناسیونالیسم کرد، به عنوان «مدرك ُجرم»، به آن استناد میشود و چون طوق 
گرانبارى بر گردن او سنگینى میکند. او میگوید، میدانم که جمهورى اسالمى براى نابودى 
فیزیکى رهبرى کومه له نقشه و طرح دارد، بگذارید حتى اگر ما از بین رفتیم و کشته شدیم، 
«اقتخار» بلند کردن پرچم برنامه حزب کمونیست و تشکیل حزب کمونیست ایران در تاریخ 
مهتدى در نوار  عبداهللا  به زبان  این گفته ها  ثبت بشود. عین  رهبرى آن  به نام کومه له و 
مباحثات کنگره سوم کومه له، در سایت ها قابل دسترس و قابل شنیدن است و حال که 
آن اسناد هم حذف شده اند، من یک نسخه آز آنها را ثبت کرده و محفوظ نگهداشته ام. 
آنوقتها، در کنگره سوم، به نظر میرسید که بخش اعظم رهبرى کومه له دچار یک ابهام در 
برداشتن این گام بزرگ و شجاعانه به پیش، دچار تردید و رگه هاى پشیمانى شده اند. به 
تک تک اظهارات و اعالم «عدم آمادگى» که در قالب تواضع غیر واقعى «عدم شایستگى» 
و بى میلى براى کاندیداتورى کمیته مرکزى، بیان میشوند، در همان نوار هاى کنگره سوم 
کومه له نظرى بیاندازید. اکنون و پس از مشاهده عواقب و نتایج گرایشات واقعى تر در 
اعماق ذهنى کسانى که حتى نه به کمونیسم خود که حتى به تصمیم به فعالیت انقالبى در 
با رفقاى کمونیست و مارکسیست خود، ابراز  رزمى  نفرین میکنند، و از هم  گذشته خود 
و  مردم  جنبش  که  موقعیتى  بدهیم  حکم  که  است  راحت  دیگر  دارند،  ندامت  و  پشیمانى 
روى آورى الیه انسانى کومه له به کمونیسم، براى بخشى از رهبرى کومه له ایجاد کرد، 
انتخاب آگاهانه و نقشه مند خود آنان نبود. به آن صندلى پرتاب شدند و به موقعیتى رسانده 
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شدند که کالیبر آنرا فاقد بودند و نقشه از قبل براى آن پروژه خالف جریانى نداشتند. 

و با این نگاه از پهلو به رویدادهاى بعد از دوران زندان، دو باره به آن زمانها برمیگردم، تا از 
وراى مناسبات بین خود ریشه هاى یک سیاست و یک نوع سنت سیاسى کارى را رد یابى 
کنم. بهرحال غرض من از نقل این جزئیات این است که بگویم هم به دلیل نزدیکى روابط 
ما و نیز محیط زندان ما، تا این اندازه در روح و روان همدیگر هم دخالت میکردیم. و این 
مساله، این روحیه نزدیکى عاطفى، عالوه بر نظرات سیاسى ما و اعتقادمان به مشى توده اى 
و نزدیکى با زحمتکشان، نوعى تعهد متقابل توام با احترام متقابل به این روابط صمیمانه هم 
بین ما ایجاد کرده بود. اما االن فکر میکنم که آن اندازه به رسمیت نشناختن حریم زندگى 
و رفتار شخصى انسانها، جنبه افراطى داشت و اجازه میداد که تحت عنوان صمیمى کردن 
روابط، هر جزئى از زندگى فردى و حریم خصوصى ما، موضوع «انتقاد و انتقاد از خود» 
باشد. و اى کاش به جاى آن همه حساسیت در مورد ریزه کاریهاى زندگى و رفتار شخصى، 
نحوه بزرگ شدن، بیوگرافى و نقاط ضعف و قوت هر کس در متن زندگى و تخصص در 
روانکاوى یکدیگر، در مورد گرایشهاى فکرى، مکاتب فکرى و جنگ و جدالهاى جامعه 
بشرى جدل کرده و «انتقاد» میکردم و سخت میگرفتیم. این نحوه فعالیت سیاسى بین ما، 
یک وجه مشخصه ما و حتى «تئورى» ما و سازمان ما هم بود. همین شیوه بود که واقعا سایه 
اش بر مباحثات تمام کنگره اول کومه له، مسلط بود و آن جلسات فرساینده و به نظرم غیر 
خالق و حتى ناسالم را بین ما رایج کرد. روشى که پراتیک و عمل اجتماعى خود همان 
انسانها، از بنیان آنها را نفى کرد و به حاشیه راند. اما تاثیراتش را در عدم اعتماد به نفس و 
ایجاد یک نوع روابط شبه مذهبى بر جمع ما باقى گذاشت و حتى از ما هم تلفات گرفت. 
و فکر نمیکنم هیچکس، حتى آنهائى از بازماندگان آن دوران، نسبت به نقش مخرب شیوه 
و وجدان فردى و فردیت  حریم زندگى  شکستن  و در هم  انتقاد از خود مذهبى  انتقاد و 
صورتجلسات  اکثریت  شخصا  که  من  باشد.  داشته  خوبى  خاطره  جلساتى  چنان  در  خود 
ارزیابیهاى  و  نشست  آن  قضاوت  نمیشود  رویم  واقعا  ام،  کرده  تندنویسى  را  اول  کنگره 
حمه  مرادبیگى(  حسین  کریمى،  حسین  محمد  مهتدى،  عبداهللا  فواد،  باره  را در  روانکاوانه 
سور)، طیب عباسى روح الهى، ابراهیم علیزاده، عمر ایلخانى زاده و محسن رحیمى و ساعد 

وطندوست و صدیق کمانگر و فاتح شیخ و عطا رستمى هیچگاه بطور علنى منتشر بکنم. 

در هر حال، برمیگردم به شرایطى که تحت آن جمع ما را به زندان قصر انتقال دادند. آنوقتها 
رنجکشان(  ابراهیم  الهى،  روح  عباسى  طیب  مهتدى،  عبداهللا  سلطانى،  مصطفى  فواد  من، 
معروف به حاجى)، سعید یزدیان، عبداهللا شالچى( که در میان کومه له به «عبه تاران» معروف 
حمید  و عبداهللا آهو قلندرى،  دهقانى  و تعداد دیگرى مثل سیاوش  شعیب زکریائى  بود)، 
بشارت، و ... هم پرونده بودیم. گرچه افراد دیگرى مثل جعفر حسن پور و سعید معینى را به 
همان زندان قصر آوردند و قبل از دستگیرى با تشکیالت روابط منظم داشتند، اما هیچکدام 
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به وجود آن روابط اقرار نکرده بودند. از طرف دیگر تعدادى دیگر را از زندان اصفهان به 
با  رابطه  در  و  «تشکیالت»  مرتبطین  طیف  در  نحوى  به  که  بودند  داده  انتقال  قصر  زندان 
حسین مرادبیگى       ( حمه سور) بودند، مثل جمال رحیم زاده و حامد طاهرى، که این 
ها هم براى ساواك پنهان ماند. انسانهاى با سابقه دیگرى مثل یوسف اردالن نیز تاحدى در 
ارتباط با تشکیالت و از جمله از طریق روابط من با او قبل از دستگیریهاى سال 53، قرار 
گرفته بودند و چون مورد اخیر به زندان هم گرفتار شده بودند. این روابط هم براى ساواك 
نا شناخته باقى ماندند. بسیارى از رفقا اکنون در میان ما نیستند و تعداد به مراتب بیشترى 
که بعدها و در دوران انقالب 57 و سالهاى پس از آن خون تازه اى به صف مبارزاتى ما 
بخشیدند، جان باخته اند. بسیارى از عزیزترین کمونیستهاى دوران زندان که بعد از آزادى 
از زندان و در دوره تحوالت سالهاى 57 تا 61، تشکیالت و سازمانهاى هوادار و مدافع ما 
را در تهران و تبریز و خوزستان و مراکز کارگرى تشکیل دادند، در کشتارهاى سال 60 و 
عصمتى، رستم بهمنى،  گرانقدرى چون رضا  گذشتند. رفقاى  61 از دم تیغ رژیم اسالمى 
حسین جودى خسروشاهى و بیژن چهرازى و... هم قابلیتهاى بزرگى داشتند و هم ماتریال 
عزیزان  این  میدادند.  تشکیل  را  مارکسیستى  و  کمونیستى  نیروى  یک  انداختن  راه  انسانى 

رفتند و حمل و تداوم میراثهاى ارزشمند مبارزه کمونیستى براى ما بسیار دشوار شد. 

 از چند نفر در این داستان زندگیم، اسم برده ام که خوشبختانه در کوران مبارزات و این سالهاى 
سخت زنده مانده اند. یوسف اردالن، ابراهیم رنجکشان( حاجى) و جعفر حسن پور. هر کدام از 
این انسانها زندگى خاص و تاریخ و ویژگیهاى خود را دارند. یوسف و حاجى عالوه بر فعالیتهاى 
مشترك سیاسى، در زندگى من جایگاه خاص و پر از خاطره هاى فراموش نشدنى داشته اند و 
با جعفر حسن پور، عالوه بر هم محفلى و داشتن «حوزه مشترك» در تهران، از سالهاى 50 به 

بعد و در طول مدت سه سال زندان در قصر، مناسبات دوستانه و عاطفى گرمى داشته ام. 

یوسف را سالها قبل از فعالیتهاى سیاسى و در ارتباط با برادر عزیزم تهمورث میشناختم. او از 
خانواده نسبتا ثروتمند و از اشراف قدیمى تر شهر سنندج است که نسلهاى پیشین ترش در 
مقامهاى «والى» شهر سنندج، داراى شهرت و سابقه اند. یوسف، اما از همان دوران تحصیل 
در دوره دوم دبیرستان درسنندج، قاطى جمع اشخاص معمولى شد و به عبارتى به نسب 
و میراثهاى طایفه و خانواده و اشرافیت اش، «پشت» کرده بود. انسانى خاکى، برابر و بدون 
تکلف که همین خصوصیت او را به عنوان شخصى قابل احترام در میان همکالسیهایش و 
از جمله تهمورث برادرم، جا انداخته بود. و شاید تا جائى که خاطره ام یارى میدهد، او از 
اولین و معروف ترین کسانى بود که بعد از ورود به دانشگاه در اوائل سالهاى 40، با فعالیت 
در انجمن دانشجویان، وارد فعالیت سیاسى شده بود و در این رابطه از سال 42 تا 53 که 
آخرین مورد زندانى شدن او بود، مجموعا 6 بار دستگیر و زندانى شده بود. در سال 42 و 
43 و 44 سه بار بازداشت و بترتیب 2 و 6 و 10 ماه زندانى شده بود. اما دستگیرى و زندانى 
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شدن او در سالهاى 50 و 52 و 53 اساسا در رابطه با تشکیل گروهى بود که نشریه اى به نام 
«بسوى انقالب» منتشر میکردند. این گروه را همراه با بهروز نابت و شخص دیگرى به نام 
«تقى تام» که اکنون در اروپا زندگى میکند، تشکیل داده بود. به بهروز قبال هم اشاره کرده ام 
که توسط جمهورى اسالمى در تابستان 60دستگیر شد، اما موفق شد خود را از دیوار کمیته 
انقالب در میدان فردوسى باال بکشد و فرار کند. در تابستان سال بعد او را دوباره دستگیر 
و بالفاصله اعدام کردند. متاسفانه هیچ شماره اى از این نشریه که 6 شماره آن انتشار یافت، 
که  اى  مقاله  یا  و  نوشته  او  میکرد،  تعریف  هم  یوسف  که  جائى  تا  و  است  نمانده  بجاى 
تماما بوسیله بهروز نابت نوشته شده باشد را به یاد ندارد. این گروه را در سال 49 تشکیل 
داده بودند با موضعى از نظر خود بنیانگذارانش مارکسیستى، در نقد و رد مشى چریکى و 
باور به ارتباط و کار حرفه اى در میان کارگران و زحمتکشان. شاید این توضیح که توسط 
یوسف براى من نوشته است، بهتر از هر نوع بازخوانى خاطره، خاستگاه سیاسى آنوقت او 
را توضیح بدهد: «در آن زمان اتفاقا نسل ما بعد از آوار حزب توده یواش یواش جوانانى 
پیدا میشدند که دربدر سراغ سوسیالیسم و کمونیسم و....را میگرفتند و پس از سرکوبهاى 
43ــ44 کم کم این بحث پیش آمد که اکنون که دیکتاتورى هست، پس زندگى مخفى و 
سرانجام فعالیت مسلحانه، ولى دسته اى دیگر بر این نظر بودند زندگى علنى کار «توده اى- 

تشکیالتى» با حداکثر مخفى کارى که همان سیاسى کارى نام گرفت که من از آن تبارم.   

متاسفانه آثار مکتوب این گروه برجاى نمانده است تا رد و جاى پاى مبارزه کمونیستى و 
تالش کمونیسم ایران در تقابل با سنتهاى حزب توده و مشى چریکى، چگونگى نگرش به 
جامعه ایران، مناسبات اجتماعى و طبقاتى آن، طرز تلقى از حزب و برنامه حزب کمونیست، 
میکنم  فکر  شود.  شناسائى   ... و  نام کمونیسم  به  اردوگاههاى  و  موجود  نقد کمونیسمهاى 
مستند کردن این دورانها از تاریخ شفاهى جنبش کمونیستى ایران، و نشان دادن تالشهاى 
سرسختانه اى که روشنفکران انقالبى و مدافعین امر آزادى طبقه کارگر و سوسیالیسم انجام 
داده اند، تاثیر مثبتى در عدم تکرار اشتباهات نسلهاى پیشین و رهائى از امپیریسم و دنباله 
روى از سیر حوادث که یک معضل گریبانگیر دورانهاى مهمى از مبارزه سیاسى و تئوریک 
در  هم  همین  و  داشت.  خواهد  است،  بوده  ایران  جامعه  فکرى  کانونهاى  و  سیاسى  الیت 
مورد دیگر سازمانهاى موسوم به  خط 3، جریان انشعابى از مجاهدین و گروه تقى شهرام و 
سازمان پیکار و دیگر گروهها و سازمانهاى دیگر نیز صادق است. یوسف در دوران پس از 
آزادى از زندان، ضمن حفظ روابطش با ما، فعالیت با سازمانهاى خط سه و وحدت انقالبى 
را ادامه داد و با تحوالت و بحرانى که بویژه پس از جنگ ایران و عراق و سرکوبهاى سال 
کومه  تشکیالت  با  فعالیت  و  همکارى  به  داد،  روى  کمونیستها  و  چپ  قمع  و  قلع  و   60
از جمله افرادى هم بود  حال یوسف با این پیشینه فعالیت سیاسى،  در هر  له روى آورد. 
که در جلسات اولیه از جمله با شرکت فاتح شیخ، ساعد وطندوست و مصلح شیخ براى 
به تشکیالتى که توسط ما در پائیز سال 48 موجودیت یافت، شرکت داشت.  شکل دادن 
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در دوران پس از آزادى از زندان در سال 57، شاید همین آشنائى قبلى یوسف با برادرم و 
رفت و آمدهاى من با جمع دوستان او بود که زمینه اى شد که در اوائل سال 50 با او وارد 
نوعى رابطه سیاسى و تا حدى متشکل بشوم. یوسف بخاطر سوابق بیشتر سیاسى با طیفهاى 
قدیمى ترى که به آن اشاره کردم، برخى کتب و جزوات مارکسیستى را به من رساند که 
بازنویسى و تکثیر میکردیم. احساسم این بود که یوسف خود را وقف مبارزه انقالبى کرده 
بود و من شخصا هیچ نشانى در او براى داشتن یک سناریو زندگى «عادى»، شغل گرفتن و 
کار کارمندى را ندیدم. یوسف در جریان تحوالت سالهاى منتهى به انقالب 57، از روابط 
و  قبل  چه  له  تشکیالت کومه  به  قابل توجهى  کمکهاى  همیشه داشت،  که  خود  پیرامونى 
تدارکاتى،  و  مالى  توجه  قابل  کمکهاى  بر  عالوه  جمله  از  و  آن،  علنى  فعالیت  از  بعد  چه 
تهیه چندین قبضه اسلحه، انجام داد. میتوانم به جرات بگویم که با توجه به معروفیت او در 
شهر سنندج و به عنوان یک زندانى سیاسى خوشنام که در جریان آزادى مراسم پرشکوهى 
در استقبال از او انجام شد، از طرف رهبرى وقت کومه له براى بر عهده گرفتن وظایف 
مراجعه  به او  سیاستمدار  و دولتمدار و  شخصیت سیاسى  در ظرفیت یک  فعالیت سیاسى 
کردیم و او با مسئولیت و استقبال و گشاده روئى پذیرفت. یوسف قبال با صدیق کمانگر در 
فاصله 27 اسفند 57 تا 2 یا 3 فروردین 58 ( یعنى زمان آمدن شوراى انقالب به سنندج: 
رفسنجانى، بهشتى، بنى صدر و ...) در «شوراى موقت انقالب» شهر سنندج شرکت داشت 

دادند. تشکیل  شهر  شوراى  انتخابات  تدارك  براى  را  نفره   5 هیات  یک  ادامه  در  که 

 یوسف در جریان انتخابات شوراى شهر سنندج، بهار 58، با راى بسیار باالئى انتخاب شد. 
جلیل معین افشار، که از کارگران جوشکار و عضو حوزه قدیمى تر فعالیت تشکیالتى ما در 
دوره فعالیت مخفى بود، به عنوان عضو على البدل شوراى شهر سنندج انتخاب شد. فرمانده 
لشکر 28 سنندج، یوسف را به عنوان طرف خود و مسئول واقعى تشکیالت و مردم شهر 
سنندج میشناخت. در جریان مذاکرات با چمران در ماجراى کوچ مردم مریوان، در روزهاى 
آخر تیر و اوائل مرداد ماه 58، در کنار فواد، عنصر و شخصیتى بود که گرچه رسما عضو 
شوراى شهر مریوان نبود، اما به دلیل سابقه پیشتر او در شوراى شهر سنندج، به عنوان انسانى 
که غیر قابل صرفنظر است، از طرف هیات دولت و شخص الهوتى نماینده خمینى، او را 
برسمیت شناختند. همین الهوتى از جمله افرادى که در پاى پله هواپیماى حامل خمینى از 
نوفل دوشاتو، پرواز «انقالب»، با خمینى همراه بود، در جریان برکنارى بنى صدر دستگیر و 
سپس اعدام شد! یوسف همچنین در مذاکرات اولیه هیات کومه له با هیات دولت بازرگان، 
که از جمله داریوش فروهر از اعضاى آن بود، یک چهره معتبر و داراى سابقه مبارزاتى و 
داراى اتوریته را نمایندگى میکرد. یوسف با وجود برخوردارى از این جایگاه و موقعیت 
سیاسى، هیچگاه، و بویژه درطول آن دوران، بقول معروف «خود را گم نکرد» و همیشه آن 
روابط صمیمانه، برابر و عارى از تبختر را حفظ و تاکنون هم ادامه داده است. او بعالوه مدتى 
در خارج کشور نمایندگى کومه له را عهده دار بود. یوسف در تحوالتى که بر سر کومه له 
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آمد، در جریان مباحثات براى تشکیل حزب کمونیست ایران، و پروژه پیوستن کومه له به 
این حزب، بویژه پس از کنگره سوم  کومه له، خود را داراى اختالف سیاسى با رهبرى کومه 
له احساس کرد و به تدریج از نظر سیاسى، فاصله گرفت. بخشى از مباحثات کنگره سوم که 
از جمله خود او در آنها اظهار نظر کرده است، جوانبى از این موارد اختالف سیاسى را نشان 
میدهد. دلیل و ریشه اصلى فاصله گیرى و مررزبندى یوسف با تصمیم رهبرى وقت کومه 
له براى تصویب برنامه مشترك با اتحاد مبارزان کمونیست و سپس بویژه پیوستن به پروسه 
تشکیل حزب کمونیست ایران را بروشنى نمیدانم. اما یک ارزیابى «شخصى» دارم. تصور 
من چه آنزمان و چه اکنون این بود و هست که یوسف به دلیل سوابق پیشین مبارزاتى و 
جایگاهى که در انتخابات شوراى شهر سنندج بدست آورده بود، به شیوه اى نسبت به نقش 
شخصیت خویش دچار توهم شده بود و نوعى «حق ویژه» براى خود قائل بود. این تصویر 
را از همان دوره شروع فعالیت مشترك سیاسى با او، و به عنوان کسى که من حلقه رابط او 
با «تشکیالت» وقت بودم، احساس کرده بودم. شخصیتى «ناسازگار» و «بهانه گیر» داشت. 
از نظر سیاسى، احساس چندان «راحت»، با او نداشتم. به نوعى همواره احساس میکردم که 
او همواره، بازهم به دلیل سابقه زندگى اشرافى و فدا کردن آن همه امتیاز در راه سیاست 
و تحمل 6بار زندان و شکنجه، دیگران را بدهکار و خود را حق بجانب و همیشه طلبکار 
میداند. شاید یک دلیل اصلى مخالفت او با تشکیل حزب کمونیست ایران و فاصله گیرى 
سیاسى او از من، بر هم خوردن جایگاه اتوریته و نقش شخصیتها بود. «محفل» و محافل 
و اتوریته هاى محافل خودى با تشکیل حزب کمونیست ایران بر هم خورد. تصورم این 
است که تشکیل حزب کمونیست ایران بر شخصیتهاى بسیار دیگرى نیز و روابط میان آنها 
و دیگر رفقاى «دیرین» سنت بى در و پیکر و اختیارى محفلى و فاقد بنیان حزبى و سازمانى 
از تشکیل  پس  بویژه  و  سوم کومه له  پس از کنگره  عبداله مهتدى،  گذار بود.  بسیار تاثیر 
کنگره موسس حزب کمونیست ایران، آدم قبلى نبود. اتوریته هاى جدید و مناسبات مدون 
جهت  با  اگر یوسف  بود.  کمرنگ کرده  محافل را  در  فردى  اتوریته  سنتى  سازمانى، نقش 
گیرى کومه له براى نوشتن برنامه مشترك با اتحاد مبارزان کمونیست مساله داشت و فاصله 
گرفت، عبداله مهتدى پس از تشکیل حزب کمونیست ایران و درست در شبى که فرداى آن 
قرار بود کنگره موسس تشکیل شود، دچار «مساله» شد. شعیب زکریائى در دوران پس از 
تشکیل حزب کمونیست ایران دیگر «فعال» نیست و در پى بهانه است که از دفتر سیاسى 
استعفا بدهد و همین کار را هم وقتى که در خارج بود، انجام داد. شیخ عزالدین حسینى، 
یادش آمد که قبل از آنکه با کمونیستها و انقالبیون پیشرو همسو باشد، یک مسلمان و یک 
شیخ ُکرد است. جالل طالبانى از همان کنگره سوم کومه له، بروشنى گفت که کومه له دوران 
براى او  همکارى هاى «قندیل» دیگر با کومه له پیوسته به برنامه حزب کمونیست ایران، 
جایگاه دیگرى دارد. یوسف قادر نشد تعریف از جایگاه و نقش شخصیت خود را از دوران 
مناسبات محفلى و دوران هم سلولى و هم بندى در زندانهاى شاه به دوره تحزب کمونیستى 
مناسبات  در  فرد  ویژه  نقش  به  توهم  آن  و  خورد  زمین  همانجا  متاسفانه  او  بدهد.  تکامل 
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و  شخصى  قابلیت هاى  کارایى ها و  ارتقاء  و  تکامل شخصیت  را از  او  محفلى،  روابط  و 
فردى اش باز داشت. خیلى ها و از جمله یوسف، پس از دگرگونیهایى که بر سر تفکر و 
بینش و نحوه فعالیت حزبى و سازمانى کومه له و افراد و کادرهاى آن آمده بود، به زندگى 
«نوستالژیک» آن «دوره»هاى سپرى شده شوخى هاى خودمانى و محفلى، البته شیرین، اما 

در هر حال به تاریخ پیوسته، روى آوردند. نمونه اى را در این زمینه مثال مى آورم:

بویژه کشف  فحش دادن به همدیگر  در میان جمعهاى ما روابط نزدیکى وجود داشت و 
اسامى جد و آبا پدرى و مادرى براى گرم کردن بساط شوخى هاى خودمانى مهم بود و 
گاه خود القابى هم به اسامى کشف شده اضافه میکردیم. یوسف در سال 57 از زندان آزاد 
گنجى براى  جان باخته مان نوروز  عزیز و  شده بود و روزى من و فواد و طیب و رفیق 
دیدنش به منزل پدریش که در اختیار هوشنگ برادر بزرگش بود و جنب مسجد داروغه 
قرار داشت، رفتیم. خانه اى قدیمى بامبلمانى از وسائل عتیق. روى طاقچه ها تعدادى قاب 
شده بود. نوروز فرصت مناسبى گیر آورد که از  اردالن ردیف  از افراد مهم طایفه  عکس 
طریق هوشنگ برادر یوسف رگ و ریشه و شجره نامه او را بیرون بکشد. رفت همه قابها 
را آورد و بغل هوشنگ خان نشست و گفت بى زحمت اینها را معرفى کن. هوشنگ خان 
هم به تفصیل شروع کرد به توضیح: این یکى مرحوم ظفرالملک اردالن (سردار مکرم) پدر 
پدر بزرگم است، که تفریحگاه معروف «ظفریه» را او ساخته و به نام اوست، آن یکى با جقه 
روى کالهش و چکمه و شمشیر بسته به کمر، مرحوم رضاقلى خان اردالن جد پدربزرگم 
است و تا آخر. یوسف آن ور داشت از خنده میترکید و از این رودستى که شیطنت نوروز به 
او زده بود زیر لب فحش و بد و بیراه به ما میداد. هنگام بدرقه ما توسط یوسف، نوروز از 
روى اسامى و القاب شجره نامه او، همه را در گور لرزاند! یوسف واقعا هیچ تعصبى نداشت 
و با وجود اینکه هم سن و سال برادر بزرگترم تهمورث بود و نوروز هم هفت هشت سالى 
از من کوچکتر، اما این شکاف و جدائى نسلى اصال احساس نمیشد. روابط ما خیلى راحت 
و بدون تکّلف و تشریفات و عارى از تعارفات رسمى و  بدور از شائبه هاى غیر واقعى 
و غیر اجتماعى بود. این نوع مناسبات در دوران فعالیت محفلى، «چسپ درونى» ما بود. 
زندگى در نوستالژى آن دوران، و تمسخر فعالیت متشکل حزبى و «کمونیستى» و تحقیر فکر 
و اندیشه «وارداتى» و غیر خودى، اکنون دیگر هویت خیلى ها است. در متن نوشته اى که 

در دست دارید، موارد دیگرى را از آن روابط دوستانه و محفلى و خودمانى میخوانید.

حاجى( ابراهیم رنجکشان)، از دوستان قدیمى دوره دبیرستان من بویژه از دوره دوم است. با 
او و اعضا خانواده اش، پدر  بزرگ و مادر بزرگش آشنائى و به دلیل رفاقت با حاجى، ارتباط 
داشتم. تقریبا میتوانم بگویم سالهاى 5 و 6 دوره دوم دبیرستان( که از چهارباغ به خانه اى 
در خیابان ناصر خسرو، نزدیکى منزل مسکونى ما نقل مکان کرده بودند) هر روز با هم به 
دبیرستان هدایت میرفتیم. حاجى فوق العاده انسان سرد و گرم چشیده روزگار بود و از همان 
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دوران محصلى در مغازه لباس فروشى پدر بزرگش، تابستانها و اغلب بعد از مدرسه نیز، کار 
میکرد. در درس و مشق بسیار زرنگ و باهوش بود و در کنکور دانشکده پلى تکنیک قبول 
شد، در حالى که من در رشته مهندسى دانشکده فنى نه! در حاجى طى تمام سالهاى فعالیت 
مشترك سیاسى یک روحیه استقالل راى و عدم دنباله روى از فضا بشدت قوى بود و شاید 
به همین خاطر او هیچگاه نه مجذوب پوپولیسم ما و نه فعال آن بینش نشد. روحیه اى مدرن 
و «خالف جریان» داشت و دست بر قضا علیرغم اینکه قضاوت ما در مورد او ناصحیح بود 
که زیاد در کار سیاسى با ما «هم خط» نیست، او برعکس بویژه در دوران پس از آزادى از 
زندان در سال 56، یکى از عناصر فعال و کمونیست در میان کارگران صنعتى بود و با وجود 
شغل مهندسى، در مجمع عمومى کارگران کارخانه پوشش گیالن، به عنوان نماینده کارگران 
انتخاب شده بود. پدر حاجى بسیار انسان بزرگوار و شریفى بود، من هیچگاه احساس نکردم 
که او در رابطه با من، از من مسن تر و پدر هم سن و سال من است. زندگى پر فراز و نشیبى 

داشت، روابطش با فرزندانش کامال برخالف عرف و سنت معمولى و مرسوم در جامعه بود.

 حاجى نیز در ضربه اى که تشکیالت ما در پائیز سال 53، خورد، از جانب ساواك به عنوان 
«متهم» در پرونده ما براى تشکیل جریان برانداز کمونیستى، دستگیر و به سه سال زندان 
محکوم شد. تا مدتها، بخاطر زرنگى خاص خود او، در سالهاى پس از کشتارهاى سال 60 
و ضربه تشکیالت کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست در سال 61، توانست در شهرهاى 
مختلف و از جمله در کارخانه شاهو در شهر سنندج! به زندگى و فعالیت سیاسى در میان 
کارگران ادامه بدهد و سپس بعد از نزدیک شدن خطر جدى و در روزهاى پس از تشکیل 
کنگره موسس حزب کمونیست ایران در شهریور سال 62، به بخش علنى تشکیالت کومه 
له پیوست. از ظرفیت و توان و قابلیتهاى حاجى، از جانب کومه له استفاده نشد و او به 
کارهاى تدارکاتى گمارده شد. منظورم تحقیر این نوع وظایف نیست، اما حاجى ظرفیت ها 
و نقاط قوت به مراتب قدرتمندتر و ناشناخته و کشف نشده اى داشت که بالاستفاده ماند 
و  استعدادهایش در این دوران شکوفا نشد. حاجى از سال 56 ( سال پایان محکومیت سه 
ساله و آزادى از زندان شاه) تا سال 59 یعنى در طول دوران بحران انقالبى جامعه ایران و 
دوسال تحت سلطه رژیم اسالمى، در کارخانه پوشش گیالن به عنوان مهندس مکانیک کار 
میکرد. اما او یکى از مبتکران نه تنها تشکیل شوراى کارگران کارخانه پوشش و راه اندازى 
جلسات مجمع عمومى در این کارخانه، بلکه مبتکر و مشوق و سازمانده شوراى کارگران 
استان گیالن نیز بود. با پیگیریهاى او و رفیق عزیز «فرامرز دیلمى»، یکى از برجسته ترین 
بزرگترین  از  یکى   58 سال  در  که  بود  ایران،  کارگرى  جنبش  و  کمونیست  آژیتاتورهاى 
در  شد.  برگزار  کارگر  هزاران  شرکت  با  رشت،  شهر  تختى  سالن  در  کارگران  نشستهاى 
این سال و مقدم بر این نشست بزرگ در 36 کارخانه استان گیالن اعتصابات کارگرى در 
جریان بود و این نشست در واقع تجمعى براى هدایت و متشکل کردن آن اعتصابات و قوى 
کردن موقعیت کارگران در برابر سران رژیم تازه به قدرت خزیده اسالمى بود. در همین 
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سال کارگران کارخانه پوشش، مدیر عامل کارخانه را در راستاى تحمیل خواستهاى خود 
در داخل کارخانه به گروگان گرفتند، طورى که آیت اهللا احسان بخش امام جمعه رشت و 
نماینده خمینى در استان گیالن براى حل و فصل مساله ناچار به حضور در کارخانه شد. 
بعد از ورود او به کارخانه، مدیر عامل گروگان گرفته شده، با نشان دادن ابراهیم رنجکشان( 
حاجى)، به عرض آیت اهللا رساند که او «کمونیست» است. نماینده امام شروع کرد به داد و 
بیداد کردن و بد و بیراه به کمونیستها و مشخصا به حاجى و گفت همه مشکالت و مصائب 
مملکت و اشکاالت دولت «نوپا»ى اسالمى، زیر سر کمونیستهاست. حاجى که از حمایت 
وسیع کارگران برخوردار بود، در پاسخ با متانت میگوید خوب، من کمونیستم یا زندیقه و یا 
مرتد و یا هرچه، شما آمدید که به خواست کارگران رسیدگى کنید و متن توافقنامه را امضا 
کنید. احسان بخش میگوید بسیار خوب من به عنوان نماینده امام امضامیکنم و کارگران و 
نماینده هاى آنها هم امضا کنند که این مساله خاتمه یابد. اما کارگران میگویند تا امام جمعه 
در همین جلسه از حاجى بخاطر پرخاشها و درشت گوئیهایش عذرخواهى نکند، توافقنامه 
را امضا نخواهند کرد و احسان بخش رسما از ابراهیم رنجکشان عذرخواهى میکند! در همین 
دوران در کنار فرامرز دیلمى، رفقاى عزیز بیژن چهرازى و رستم بهمنى با حاجى در رشت و 
استان گیالن براى بازتکثیر و پخش خبرنامه هاى کومه له، و تکثیر نوشته هاى مارکسیستى، 
چاپخانه اى دایر کرده بودند که یکى از کارگران کارخانه که اتفاقا سمپات مجاهدین هم 
بوده است، خبر لو رفتن آنرا به حاجى میدهد. این چاپخانه بدست نیروهاى رژیم اسالمى 
نیافتاد، اما در سال 59، شوراى کارگران کارخانه پوشش از طرف رژیم منحل اعالم شد و 
اسم حاجى به عنوان «خرابکار صنعتى» در روزنامه کیهان چاپ شد و خود او را هم اخراج 
کردند. رفقاى عزیز، فرامرز دیلمى، بیژن چهرازى و رستم بهمنى درسالهاى 60 و 61 همراه با 
رضا عصمتى، حسین جودى خسروشاهى، على اشرف چهارلنگ سلطانى، لطف اله کمانگر( 
مظفر)، جواد قائدى، مجتبى احمد زاده و... بسیارى از کادرها و فعاالن برجسته کمونیست و 
از الیت سیاسى جامعه ایران که با سازمان اتحاد مبارزان فعالیت میکردند، از دم تیغ جالدان 
اسالمى گذشتند. کمونیسم ایران با چرخیدن سر برجسته ترین فعاالن کمونیسم طبقه کارگر، 
بسوى روایت نوین از کمونیسم و مارکسیسم انقالبى، الیه انسانى پرنفوذ و پرقدرتى را از 
دست داد. تشکیل حزب کمونیست ایران با حضور چنان مبارزان پیگیر و چنان آریتاتورها و 
سازماندهندگان جنبش کارگرى و امر ایجاد تشکل هاى کارگرى و شوراها و مجمع عمومى 
کارگران صنعتى ایران، قطعا جایگاه و وزن دیگرى میداشت. طیب عباسى، سعید یزدیان، امین 

رنجبر، جمیل یارللهى و نادر بزرگى و بسیارى دیگر نیز در همین دوران تیرباران شدند.  

من حاجى را روزهاى اول بازجوئى در محوطه فلکه روبروى اطاق بازجوئى دیدم که بشدت 
کتک خورده بود و بازجو، مامورى را با شالق باالى سر او گذاشته بود که مدام به او فرمان 
و کسان  من  بازجوئى کوچکترین اطالعاتى از  در دوره  و «بپرد». حاجى  میداد که نایستد 
دیگرى، مثل طیب عباسى، درز نداد. او اکنون در اروپا با وجود مدرك تحصیلى مهندسى 
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مکانیک و سالها تجربه عملى، در یک کارخانه، به کارگرى مشغول است. گاهى احساس میکنم 
من هم در دفاع از ظرفیت و توان حاجى و حفظ جایگاه سیاسى او در امر جنبش کارگرى 

کوتاهى کرده ام و از این بابت نوعى احساس بدهکارى به او را با خود حمل میکنم.  

خاطره اى با مزه از حاجى و دوستان هم محله اى سابقش در سنندج( محله چهارباغ): شمى 
امانتى، رشید( شغل آهنگر)، حسین امانت برى و طیب روح الهى دارم که بازگوئى آن خالى 
از لطف نیست. حاجى موهاى کم پشتى داشت، از نظر مراقبت از خودش هم تا حدى داراى 
وسواس بود. بجاى شامپو از ماده اى به نام «سدر صحه» استفاده میکرد و شنیده بود اگر 
موى سرش را با تیغ بتراشد و بعد به سرش آب تره بمالد، براى تقویت مو خوب است. و 
در تابستانها بویژه این جمع دوستان حاجى میرفتند شبگردى و تا دیر وقت گردش میکردند. 
روزى همین عده به منزل او میروند و از حاجى میخواهند که براى گردش با آنها بیرون برود. 
او در آن زمان موى سرش را از بیخ با تیغ زده بود. حاجى هم بى خبر از نقشه هاى شیطانى!با 
آنان راه میافتد، آنها گردش کنان او را در نیمه هاى شب و دم دماى صبح به قبرستان معروف 
به تایله در محله چهارباغ میبرند. بقیه داستان را از مریم خانم، مادر حاجى شنیدم. مریم خانم 
گفت ایرج جان! این فالن فالن شده ها نمیدانى چه بالئى سر حاجى جان آوردند. و تعریف 
کرد: نزدیکیهاى صبح بود که دیدم زنگ در خانه را بشدت و ممتد میزند. ما هم پشت بام 
میخوابیدیم. من با عجله و هنوز خواب آلود رفتم در را باز کردم، اگر ببینى چه منظره اى 
دیدم؟ یک موجود سرتا پا لخت که تمام بدنش به رنگ قرمز بود و فقط سفیدى چشمشهایش 
را میتوانستم در میان رنگ سرخ براق ببینم که خاموش و روشن میشد!! واقعا داشتم از هوش 
میرفتم که آن موجود داد زد دایه، دایه! منم، من، حاجى!! و داستان را به این ترتیب تعریف 
قبرستان میبرند روى سرش میریزند و  همه  کرده بود که آن جمع پس از اینکه او را به 
لباسهایش را در میآورند و سرتا پایش را با «مرکورکروم»( که واقعا پاك کردنش کار حضرت 
فیل بود) رنگ میکنند و بهش میگند حاال از وسط شهر برو خانه و بگو «مامانت» توى طشت 
با کیسه زبر بشورتت شاید براى موهایت هم خوب باشد!! طفلک حاجى حمام میره، رنگ 
میماند، در خانه به نسخه «مهاجمین» عمل میکند باز ته رنگى میماند. تا اینکه چند روز خانه 

نشین شد و هر روز دو سه بار استحمام میکرد تا رنگ پوست به حال عادى درآمد.

تهران  در  که  کسى  عنوان  به  و  میشناسم   50 اوائل  سالهاى  از  هم  را  پور،  حسن  جعفر 
محفل مشترکى داشتیم. با وجودیکه از نظر جسمى و از ناحیه پا، از یک نقص مادر زادى 
او  دیدن  به  وقت  هر  بود.  «ماجراجو»  گاه  و  نترس  و  شجاع  انسان  بسیار  اما  میبرد،  رنج 
«خطر»  به  زیاد  میرسید  نظر  به  و  بود  ممنوعه  کتابهاى  و  جزوات  از  پر  اش  خانه  میرفتم، 
انسان  العاده  فوق  نیست.  قائل  آن  براى  اهمیتى  یا  و  نمیکند  فکر  شکنجه  و  دستگیرى 
هست  یادم  بود.  مهربان  و  صمیمى  و  گرم  و  شوخ  حال  عین  در  و  حوصله  پر  و  صبور 
وقتى بحث کار بدنى در میان کارگران و زحمتکشان مطرح شد و او واقعا از نظر جسمى 
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خود  او  ما،  جانب  از  «معافیت»  حکم  علیرغم  و  کند  عملى  را  «قرار»  این  نمیتوانست 
مزرعه  یک  در  ورامین  منطقه  در  آخرش  و  کار  یافتن  براى  بود  افتاده  راه  پرسان  پرسان 
باورنکردنى  آنقدر  کارش  که  میکرد  تعریف  خودش  بود.  گرفته  را  چینى  پنبه  کار  پنبه، 
بى  و  ندارى  و  کسى  بى  بخاطر  بودند  کرده  فکر  واقعا  مزرعه  کارگران  که  بود  عجیب  و 

پولى ناچار به کار شده، اگر نه کسى با چنان وضع جسمى به آن نوع کار تن نمیداد. 

همه  وجود  با  و  شد  سازماندهى  انتشارات  در  و  له  کومه  علنى  تشکیالت  در  بعدا  جعفر 
تحرکات ناشى از فضاى نظامى، در تمامى آن پیاده رویها و حرکات شبانه در کوره راههاى 
کوهستانى و طوالنى مدت شرکت کرد و براى یک لحظه هم با آن روحیه سرسختى در برابر 
مشکالت و ظرفیت تحمل روحى، نخواست که مشکلى براى تشکیالت بوجود آورد. گلیم 
خود را از آب بیرون میکشید. در خارج کشور مدتى در دبیرخانه تشکیالت خارج کشور 
حزب کمونیست ایران و در دورانى که غالم کشاورز در این کمیته بود، فعالیت داشت و 
انتشار نشریه این کمیته را بر عهده داشت. پس از تحوالتى که بر سر حزب کمونیست ایران 
آمد و جدائیهاى آن، جعفر به تحصیل پرداخت و دوره دکتراى زبان کردى را به پایان رساند. 
جعفر نیز در پائیز سال 53 در رابطه دیگرى بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد و 
با وجود نقصان جسمى، در برابر ضربات کابل و شکنجه هاى طاقت فرسا مقاوم ماند و 
کمترین اسرارى از روابطش با ما و «تشکیالت» و روابط ویژه خود را لو نداد. سعید معینى 
که روز جان باختن او به نام روز پیشمرگ کومه له نامگذارى شده است، در محفل جعفر بود 
و با وجودیکه او هم دستگیر شده بود، نه جعفر و نه سعید کوچکترین اطالعاتى از روابط 
تشکیالتى افشا نکردند و به وجود آن اقرار نکردند. جزوه اى دستنویس از سعید گرفته بودند 
که تا آخر بازجوئى گفته بود در یک پارك پیدا کردم. معروف بود که بازجویش که خیلى 
هم او را شکنجه کرده بود به او گفته بود، باالخره از پارك بیرون نیامدى ها! و همین موجب 
شد که مدت محکومیت او یک سال باشد. چون به وجود هیچ رابطه سیاسى و حتى دو نفره 
و بنابراین شرکت در گروه و تشکل گروه برانداز اقرار نکرده بود. آن جزوه هم تا جائى که 
یادم هست از جانب عده اى از طرفداران مائو و انور خوجه در شوروى سابق منتشر شده 
بود و عنوانش هم جمله اى طوالنى شبیه به این بود: کمونیستها چون سمندر از خاکستر 
خود میرویند؛ حال که رفیق استالین مرده است ما زیر پرچم رفیق مائو و رفیق انورخوجه 

پیکار میکنیم. ما آنوقتها نسبت به «مواضع ضد رویزیونیسم خروشچفى» سمپاتى داشتیم.

تعدادى از بازماندگان سالهاى فعالیت مشترك، چه بصورت جمعها و دسته جات «متشکل» 
جداگانه و یا در هیات محافل و منفردین غیر متشکل، زندگى خاص سیاسى و یا غیر سیاسى 
خود را براى خود تعریف کرده اند. برخى شاید حتى براى گذشته اتفاق افتاده، تاریخ و 
تفسیر دیگرى دارند.  اما یک سوال، یک راز و یک «افسانه» هنوز به تمامى کشف نشده باقى 
مانده است:  چگونه شد که یک عده روشنفکر و تحصیلکرده و زندان رفته، تاریخ زندگیشان 
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این اندازه مورد توجه و کنجکاوى قرار گرفته است؟ من، البته، با قید همه احتیاطها و در 
نظر گرفتن «تحوالت و تغییرات زمانه» و نیز با بى تفاوتى نسبت به مد نفرت از «دگم» هاى 
انقالبى «گذشته»، تعبیر خود را دارم. من فکر میکنم جامعه، مردم،و توده انسانهاى «معمولى» 
بسادگى و یا از سر تعلقات فلسفى و عمق «تحلیل»ى و یا فرمولهاى زیباى رهبران سیاسى و 
احزاب سیاسى، خود را مجاب نمیکنند که همراهشان راه بیافتند و یا به درستى «اندیشه» آنان 
برسند.مردم و جامعه به حرف نیرو و حزب و کسانى گوش میدهند و با آنها همراه میشوند 
که روى یک مشکل اساسى انگشت گذاشته اند و در این رابطه قاطع و تزلزل ناپذیر، «بر 
سر حرف خود ایستاده اند». و جمع ما، چنین جمعى بود. ما نه فلسفه عجیب غریبى مطرح 
کرده بودیم و نه حتى تئورى مکتوب و مصوبى داشتیم. عده اى روشنفکر تحصیلکرده که 
به خود جرات داده بودند در دوران اختناق ساواك، یک تشکیالت چپ و مدعى کمونیسم 
خود  حرف  روى  اعدام،  و  مرگ  خطر  و  زندان  و  شکنجه  با  در مواجهه  و  بدهند  تشکیل 
بایستند و اسرار و امنیت یکدیگر را حفظ کنند. ما با وجود اینکه تافته هاى جدا بافته اى 
نبودیم و از نظر مقاومت در برابر شکنجه و سختیهاى زندان، به نسبت دیگر زندانیان مقاوم 
سیاسى، روئین تن تر نبودیم و مثل هر انسان دیگرى نقاط قوت و ضعف خود را داشتیم، 
اما  جمعى را تشکیل داده بودیم که به هدفى که براى خود تعیین کرده و به آن تعهد داده 
بودیم، وفادار ماندیم. جمع خود، اسرار خود و صمیمیت و وحدت و همبستگى خود را 
حفظ کردیم. و این مساله از چشم جامعه پنهان نماند و حتى شاید مثل اکثر موارد تاریخى 
از جانب مردم و جامعه بزرگ هم شد. تصویر ما به عنوان عده اى روشنفکر انقالبى که در 
سنین 25 سالگى و در اوج جوانى، خود را وقف امر و آرمانى بزرگ، چه از نظر خودمان، 
کرده اند، در بطن تحوالت انقالبى و بحران انقالبى بسرعت آگراندیسمان(بزرگنمایى) شد. 
به تنهائى کافى نبود. ما در تداوم درخشش  از گذشته ما «زندانى سیاسى»  اما این تصویر 
تصویر آرمانخواهى انسانى و «کوتاه نیامدن» از حرف خود، و یا برعکس القیدى به وسوسه  
لم دادن به «سابقه» و گذشته هاى خود و خوابیدن در عوالم  اسطوره اى»زندانى سیاسى» 
رژیم شاه، بر فعالیتهاى خالف جریانى خود پافشارى کردیم و در دل تحوالت انقالبى سال 
57 این تصویر را بازسازى و به اصطالح امروزى آپ دیت کردیم. این شمار اندك روشنفکر 
و زندانى سیاسى، درست در جریان مبارزه با رژیم شاه در برابر جریانات اسالمى و مکتب 
قرآن کوتاه نیامدند و خود در مقام رهبرى و دخالتگر در آن اعتراضات توده اى قرار گرفتند 
و زمین را براى اپوزیسیون اسالمى و ارتجاعى و ضد کمونیست خالى نکردند. این جمع در 
همان دوران مبارزات توده مردم خود راسا در سازماندهى مبارزات، تحصنها و اعتراضات 
علیه رژیم شاه شرکت فعال داشتند و در جدال بر سر رهبرى عمال به این غفلت دچار نشدند 
که «مرحله» مبارزه، حکم رهبرى جریانات بورژوائى و ارتجاعى را به آنان تحمیل کند. این 
جمع قبل از تعیین تکلیف با رژیم شاه و در بطن مبارزه مردم، رابطه خود با مردم را تحکیم و 
مستحکم کرده بودند. دربرابر کابوس وحشتناك به قدرت رسیدن جمهورى اسالمى، تصمیم 
گرفتند که مقاومت کنند و مقاومت سازمان بدهند. چیزى که جامعه انتظارش را از یک چپ 
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واقعى، و به نظر من کمونیسم پراتیک و غیر فلسفى، داشت. و اینجا هم باز «بر سر حرف 
خود» ایستادند. و مردم به این اراده و به این تصمیم مصمم، اعتماد کردند و در ابعاد هزاران 
نفرى با آن همراه و به صفوف آن پیوستند. و البته شرایط و اوضاع انقالبى جامعه این اجازه 
را هم داده بود. کسانى که گفته بودند کمونیست اند، با هر تعبیر و هر تفسیرى. ما در زندان 
و زیر شکنجه ساواك، این تصویر را حفظ کردیم، علیرغم هر اختالف در خصائل فردى، 
که گاه به قهر و دلرنجى هم مى انجامید، جمعى باقى ماندیم که اعتماد به تصمیم و اراده 
جمعى و احترام به نقش فداکارى و ایستادگى فردى، اولین سنگ بناى یک کار سازمانیافته 
در مقیاس اجتماعى را پى ریزى کردیم. جمعى روشنفکر که چنان در مبارزه با ارتجاع سهیم 
است و فعال، که وقتى از مردم یک شهر میخواهند کوچ کنند، به حرفشان گوش میدهند. 
جامعه و مردم نمیتوانند به حزب و جمع و سازمانى اعتماد کنند که سوءظن و بى اعتمادى 
و از آن بدتر هتک حرمت فردى آحاد تشکیل دهنده آن، قانون و مقررات جارى و حاکم 
و بلندپروازیهاى  سیاسى  بزرگ  فاقد پروژه هاى  بپیوندند که  جریانى  به  یا  و  باشد  در آن 
انقالبى است و یا خود راسا مسئولیت سیاستهایش را بر عهده نمیگیرد و یا غیر قاطع و  به 
خودش بى اعتماد و مردد و متزلزل است. جمعى که شهامت سیاسى از خود نشان بدهد که 
در برابر تبدیل کردن کردستان به حیاط خلوت جریانات ناسیونالیستى و مذهبى و سنتى با 
قاطعیت بایستد و با شجاعت خالف جریانى، در کردستان سنتاً حوزه احزاب و شخصیتهاى 
ناسیونالیست و دیپلومات، پروژه تشکیل حزب کمونیست ایران و پرچم کمونیسم مانیفست 
و مارکس را با یک عده مارکسیست غیر کرد و تحصیل کرده در اروپا به سرانجام قطعى 
برساند. و این راز افسانه شدن نه تنها هر شخصیت انقالبى، که هر حزب «خالف جریان» 
و ایستادن در جائى است که «نه» گفتن مستلزم قهرمانى و فداکارى و شجاعت سیاسى و 
پذیرفتن مسئولیت وظایف پر مخاطره است.  و   کارهاى بزرگ  انجام  براى  اعالم آمادگى 
جامعه و مردم نه با فلسفه بافى و نه با ناقهرمانى در روزهاى سخت، همراه نمیشوند. ما بقول 
انگلیسى ها پولمان را آنجائى گذاشتیم که حرفمان برد داشت. این قدرت سلبى، این جاذبه 
«نه» گفتن به وضع موجود و این ایستادگى ما در برابر حزب دمکرات کردستان که بسیار 
پرسابقه تر از ما بود و چیدن نوك قلدرى و یکه تازى ناسیونالیستى آن، همراه با قاطعیت و 
رادیکالیسم افراطى در مقابل نیروهاى جمهورى اسالمى و حفظ این پیوستگى، راز  تبدیل 
شدن ما و کمونیسم ما و شخصیتها و قهرمانان تاریخ سى سال اخیر ما به یک افسانه در اذهان 
مردم ایران و کردستان است. همه، جامعه، مردم، جمهورى اسالمى میدانند که کمونیستها 
چه کردند و ناسیونالیستها و احزاب بورژوا به چه توطئه ها و بند و بستها و چاقو زدن از 
پشت بر مبارزه مردم، مشغول شدند. هیچکس در آن دوران پرقدرت شدن مردم در برابر 
جمهورى اسالمى بویژه در کردستان را با حساب ناسیونالیسم کرد و انواع چپ و راست آن 
ننوشت. همین دستاورد و میراث است که با ظاهر شدن دگر باره کمونیسم به عنوان نیروى 
و  قهرمانى  و  سرسختى  و  آزادیخواهى  افراطى  رادیکالیسم  نمایندگى  و  انقالبیگرى  جاذبه 
ظرفیت مواجهه با لحظات خطیر و خطرناك در روزهاى سخت، قابلیت و ظرفیت عروج و 
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رنسانس دیگرى را در خود و در اعماق حافظه مردم خواهان تغییر و آزادى، ذخیره دارد. 

بقیه  راحت  رفت  و  نوشت  همیشه  براى  بار  یک  نمیتوان  را  تاریخ  که  میکنم  فکر  گاهى 
آن  از  من  که  تاریخى  همین  در  که  کسانى  از  بسیارى  اینکه  نه  مگر  داد.  ادامه  را  زندگى 
مگر  دارند؟  دیگرى  تفسیر  و  حرف  هستند،  آن  محرکه  فاکتورهاى  از  خود  و  میبرم  اسم 
سران  از  و  عضو  من  که  سازمانى  سازماندهندگان  از  بسیارى  که  میشود  گفته  اینکه   نه 
که  نمیخوانیم  مگر  اند؟  بوده  کمونیست  ضد  حتى  و  ناسیونالیست  «قدیم»  از  ام،  بوده  آن 
میخواهند تاریخ  و  دارند  دیگرى  حرف  اکنون  این تاریخ،  در  کنندگان  دخالت  از  تعدادى 
خود و به تبع آن تاریخ تشکیالتى که من در بنیانگذارى آن فعال بوده ام، را در متن تاریخ 
طبقه و گرایش متفاوت و متضادى قرار بدهند؟ مگر ندیده ایم که هر رهگذر تاریخ و هر 
عافیت طلب دورانهاى گذشته، اکنون خود را صاحب تمامى تاریخ من و تمامى آنهائى که 
میکنند؟!  معرفى  کنند،  دفاع  بشریت  و  حرمت تاریخ  و  خود  از  نمیتوانند  و الجرم  نیستند 
مگر در برابر چشم یلتسین عضو سابق دفتر سیاسى حزب کمونیست سابق شوروى سابق، 
دیت  آپ  آنرا  باید  بلکه  نوشت،  باید  تنها  نه  را  تاریخ  نکشیدند؟  پائین  را  لنین  مجسمه 
سى  تاریخ  یک  باختگان  جان  تاریخ  که  کسانى  بیمار  ذهنیت  براى  من  ساخت.  دوباره  و 
و  انقالبى  پراتیک  و  عمل  هر  از  برائت  مناسک  و  «کمونیسم»  فروپاشى  متن  در  را  ساله 
انجام  کارى  نمیتوانم  میبافند،  مهمل  و  میگویند  دروغ  میتوانند  تا  و  میدهند،  قرار  انسانى 
و  کنم  دفاع  ام  باخته  جان  همرزمان  حرمت  و  حیثیت  از  و  آرمانم  از  میتوانم  اما  بدهم. 

کنم.  بنا  سدى  انسانى  ضد  و  ضدکمونیستى  دگراندیشیهاى  و  اکاذیب  سیل  برابر  در 

اما، از سوى دیگر، تاریخ را باید همانطور که اتفاق افتاده است بازگفت و حقیقتهاى تاریخى 
را باز شناخت. ما به عنوان عده اى روشنفکر انقالبى، در آن سالها، در سالهاى اواخر دهه 
40 و در طول دهه منتهى به انقالب 57، تصمیم داشتیم علیرغم هر ناروشنى وحتى ابهام 
تئوریک، یک تشکیالت کمونیستى بسازیم و در میان کارگران و زحمتکشان براى تشکیالت 
شفافتر،  اند  آمده  دورانها،  این  همه  طول  در  تصمیم  و  عزم  این  کنیم.  گیرى  عضو  خود 
مبارزین  همان  اولیه،  کوچک  جمع  همان  شوند.  تر  تئوریک  و  تر  اى  برنامه  و  تر  روشن 
به  جانى، توانستند  خطر  و  و زندان  شکنجه  کنندگان دربرابر  مقاومت  همان  دوران شاه و 
عنوان یک جمع فشرده و داراى جذابیت سیاسى، در مهمترین تندپیچهاى تاریخى موضع 
اصولى و درست و دخالتگرانه اتخاذ کنند. این جمع فشرده و انقالبى، علیرغم هر اختالف 
بین افرادش، قادر شد منشا و نقطه قدرت تشکیل حزب کمونیست ایران و مدافع اصول و 
پرنسیپهاى انقالب کارگرى و نگرش مارکسیستى باشد. درطول تاریخ ایران پس از انقالب 
ملى  جبهه  نفر و  حزب توده و 53  چون  سنت جریانات دیگرى  و پس از آنکه  مشروطه 
و جریانات چریکى و مجاهد و نوستالژى مشروطه خواهى بر ذهنیت الیت سیاسى جامعه 
ایران تسلط داشت، و پس از تجربه حزب اول کمونیست ایران، حزبى که سلطانزاده و حیدر 
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اجتماعى  بطور  که  شدیم  تبدیل  ایران  جامعه  در  نیروئى  به  ما  بودند،  برپاکرده  عمواوغلى 
کمونیسم مارکس و مانیفست کمونیست را در معرض انتخاب مردم در ابعادى وسیع قرار 
دادیم. و همان جمع اولیه در جریان بازسازى و تجدید سازمان و تکامل خود، پروژه حزب 
به دوران فروپاشى  بعدى،  به دورانهاى  اتکا  با  نمیتوان  بدست گرفت.  کمونیست ایران را 
عراق،  کردستان  در  کرد  ناسیونالیسم  رسیدن  قدرت  به  و  دمکراسى  جشن  و  «کمونیسم» 
گذشته اتفاق افتاده را با «بازگشت به خویش» هاى برخاسته از این تحوالت بازنویسى کرد 
و تاریخ یک عده کمونیست فداکار و انقالبى و خالف جریان را تتمه تاریخ تحوالت پس 
از فروپاشى دیوار برلین و عرصه تاخت و تاز روشنفکرى پسامدرنیستى قرار داد. نمیتوان، 
ظهور «عناصر اصالح طلب» از درون ارتجاع خونین اسالمى را مبنا و منشا تاریخ پیوسته 

داد.  قرار  ایران  نوین  کمونیسم  تاریخ  عزیزان  و  باختگان  جان  تمامى  و  کمونیستها  ما 

من در بخشهاى بعدى سعى میکنم از دوران زندان در مورد طیف بندیهاى فکرى و سیر آغاز 
واگرائیها در جمع کسانى که به مشى چریکى باور داشتند، سایه روشن اختالفات بین ایدئولگهاى 

آنان و طیفى که به عنوان «سیاسى کار» معروف بودند و مخالف مشى مسلحانه، بنویسم. 

فقط یادآورى کنم که جریان کشتار نه نفر از زندانیان قدیمى تر که از جمله «بیژن جزنى» 
هم در میان آنها بود، در سال 54 روى داد. آنروز خبر منتشر شده در روزنامه ها که «تعدادى 
و  سنگین  فضائى  خواندیم.  شدند»را،  کشته  داشتند،اما  فرار  قصد  که  امنیتى  ضد  زندانى 
غمگین و خشمگین و پر از زندگى زیر سایه وحشت و ترور بر بند و بر ذهن ما سنگینى 
میکرد. همه در سکوتى عمیق در حیاط زندان جمع بودیم و نگهبان بند دید وضعیت غیر 
عادى است، از ترس داد زد «چرا خفقان گرفته اید»؟ موجى از فریاد خشم بر سر او بارید. 
زندان،  رئیس  و  هشت»  «زیر  رفت  و  دید  خطرناك  را  اوضاع  نگهبان  و  پفیوز!  شو  خفه 
سرهنگ زمانى را خبر کرد. او از بلندگو پس از اینکه، ما بعد از سرشمارى به داخل بند 
رفتیم، دستور داد عده اى به نگهبانى بروند. کسانى که حدس میزد، «محرك» ماجرا باشند. 
در میان آنها از جمله یداله خسروشاهى هم بود. آنها را به پشت دیوار بند بردند و بسیار 
وحشیانه با باتوم و لگد و مشت و قنداق تفنگ زدند. میشنیدیم که زندانبانان میگویند باید 
با صداى بلند بگوئید غلط کردم. و روز بعد فرمانده گارد ویژه، با افراد خود به داخل بند 
ریختند و شروع کردند به وحشت پراکنى و بهانه گیرى و کتک زدن. فرمانده گارد زندان 
شده  باب  کراسى»  «جیمى  بازار  دیگر  که  وقتى  اما  نشست،  زمانى  سرهنگ  جاى  به  بعدا 
شدند.  خلخالى به مرگ محکوم و تیرباران  بود. هر دو پس از انقالب 57 در دادگاههاى 
سخت  در دوره هاى  شدند که  مجازات  تاریخ این بود که آنها توسط کسانى  تلخ  طنز  و 
دوران شاه دست دعا براى اعلیحضرت بلند میکردند و طلب عفو میکردند و از کمونیسم 
و انسانیت و برابرى بین انسانها تا مغز استخوان نفرت داشتند. کسانى که از روى لیست 
از دم  بدربردگان اختناق ساواك و شکنجه گاههاى رژیم شاه را هم  ساواك، معدود جان 
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تیغ گذراندند و در ابعاد هزاران نفرى، نه مخفیانه و در توطئه روى تپه هاى اوین، که علنا 
و در کنار خیابان و در میادین شهرها، تیرباران کردند و به تیر چراغ برق و جرثقیل آویزان 
و در دادگاههاى داراى  بعدى این جنایتکاران توسط مردم  کردند. و امیدوارم که محاکمه 
مرجعیت انسانى و مبتنى بر رعایت حقوق انسان، و با رعایت حقوق متهمین، با حذف و 

لغو حکم شنیع اعدام و با حضور شاهدان و ارائه ادله و مدارك جرم و جنایت برپا شود.   

در پایان این بخش توضیح یک نکته را الزم میدانم:

من در موارد زیادى از جایگاه «مارکسیسم انقالبى» و نقش تعیین کننده آن در تثبیت روایت 
مارکس از کمونیسم و تحکیم جایگاه و وزن کارگر در کمونیسم به روایت مانیفست، در سیر 
عروج و تکامل و انسجام کمونیسم نوین ایران سخن به میان آورده ام. چنین نیست که من 
محدودیتهاى تاریخى مارکسیسم انقالبى و تفاوت آنرا با مبانى کمونیسم کارگرى؛ و به عنوان 
تئورى و محمل عبور دادن تصویر قدیمى الیت سیاسى جامعه ایران از کمونیسم رایج عموم 
خلقى، ملى و مدافع آرمان بورژوازى صنعتى و سنتهاى مشى چریکى و حزب توده ندیده ام 
و نمیبینم. این اشاره را الزم میدانم چرا که طبق روایت برخیها انگار پس از تکه پاره شدن 
حزب کمونیست کارگرى و به میمنت سیاست آوردنهاى گرانقدرشان، میتوان بر مارکسیسم 
انقالبى و حتى کمونیسم کارگرى چوب حراج زد و با دست و دل بازى، تاریخى را که 
خود در آن بى نقش بوده اند و بى تاثیر و خنثى و نظاره گر ساکت، به «چپ سنتى» بخشید. 
من دارم از پیوستگى تاریخ تالش کمونیستى و مارکسیستى خود و نسلها و کمونیستهاى 
عزیزى در طول سه دهه اخیر تاریخ ایران دفاع میکنم که در این روایت از زندگیم به گوشه 
به آثار ماندگارشان  و خاطره هایشان و مهمتر از همه  و قهرمانیهایشان  از فداکاریها  هائى 
در راه کمونیسمى که تاریخا با مبارزه و موجودیت اجتماعى طبقه کارگر صنعتى و جوهر 
انسانیت شناخته شده است، اشاراتى کرده ام. بخشهائى از تاریخ نانوشته عزیزان رفته را باید 
در جزئیات آن، از البالى خاطرات همسنگران و یاران نزدیکشان، بازخوانى و بازسازى و 
بازنویسى کرد تا دستکم جاى آن ها را در تاریخ تالش انسان براى برابرى و خوشبختى بشر 
انسان کارگر و زحمتکش و  جنبش رهائى انسانیت بازشناخت. این پیوستگى تاریخى  و 
را باید حفظ و مداوما بازسازى کرد تا در غیاب کسانى که خود نیستند که علیه دروغبافى 
و ضدحقیقت هاى تاریخى شهادت بدهند،  کسى مجاز نباشد و جرات نکند که به نیابت 
و وکالت تسخیرى آنان، روایت من آوردى، دلبخواه و دروغین و یا حسابگریهاى ناسالم 
و نفرت سازیهاى حقیر را، به نسل فعلى و نسلهاى بعدى جامعه تحویل بدهد. تاریخ این 
کمونیسم خوشبختانه مکتوب و مستند است، و ما با این وجود، با تلخى تمام، این تحریفات 
و جعلیات و معمارى دروغ را در برابر چشمان ناباور خود و در ریشخند همین مستندات 
حق بسیارى از سازندگان  ثبت شده و قابل ارجاع هر روزه، میبینیم. این غدر و جور در 
این سیر پر فراز و نشیب و پر از قربانى و قهرمانیهاى افسانه اى، که بدون بجاى گذاشتن 
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اثرى مستند و مکتوب از خود، از میان ما رفته اند، صدها بار  آزاردهنده تر و غیر عادالنه تر 
است. نباید اجازه داد ناقهرمانان دورانهاى سخت و وادادگان تندپیچهاى تاریخ، براى خود 
در گسست از، و با قیچى کردن تاریخ ما و عزیزان رفته ما، در برهوت ساخته و پرداخته 
مجاهدت  و نارسیسیسم6 خود،  بینى  خودمحور  ارضا شهوت  براى  ذهنیت مالیخولیائى، و 
ناموجود، اختراع و جعل کنند. اگر ما خود تاریخ خود و مبارزه طبقه خود را ننویسیم، آنرا 
برایمان و به اسممان مینویسند.براى صدمین بار معلوم شد که اصول و مبانى آرمانى بشر 
خود  حقانیت  ثبتشان،  و  بیان  با  فقط  سوسیالیستى  جدال  و  سوسیالیسم  تاریخى  حقایق  و 
و صحت تئورى  حقایق تاریخى  درستى  مالك  یک  هم  اذهان دیکته نمیکنند. اینجا  به  را 
انقالبى، جدال و تقابل  پیوسته در پراتیک با ضد حقیقت و دروغ و جعل و تحریف حقیقت 
است. سیر متعالى تاریخ بدون دخالت آگاهانه انسانهاى آگاه و مسلح به حقیقت آرمانهاى 

نیست.  محتوم  اصال  حقیقت،  ضد  دائمى  انتقاد  و  نفى  و  مداوم  تقابل  بدون  و  انسانى 

در صفحات پیشین وعده دادم که به گرایشات فکرى و سیاسى و دسته بندیهاى ناشى از 
آن در میان زندانیان سیاسى، طى سالهاى 53 و تا مقطع برآمدهاى انقالبى سال 57 بپردازم. 
این مساله نه از آن جهت که مقوله «زندانى سیاسى» بطور در خود و به عنوان یک فاکتور 
طبقاتى  و  اجتماعى  تحوالت  و  تغییر  از  نهادینه  جزئى  جوامع  همه  در  گویا  که  اجتماعى 
است، بلکه به دلیل وزن و جایگاهى است که این پدیده در صحنه سیاست جامعه ایران، 
الاقل پس از کودتاى سال 32 داشته است، اهمیت دارد. ما در طول دورانى که مارکس و 
انگلس عقاید و دیدگاه و برنامه و سیاست و فلسفه خود را در جدال با گرایشات دیگر 
زندانى  و  زندان  مقوله  در  را  فکرى  مراکز  و  جامعه  کنجکاوى  و  تمرکز  میکنند،  فرموله 
سیاسى نمیبینیم، شاید به این دلیل که بخاطر ویژگى آن دوراِن روند سرمایه دارى غرب، 
چنین پدیده اى وجود خارجى نداشت. در روسیه که مرکز بزرگترین تحوالت اوایل قرن 
به  سیاسى»  «زندانى  انتزاعى  و  طبقاتى  ماورا  پدیده  کننده  تعیین  وزن  با  نیز  است  بیستم 
شدن پدیده  و تبدیل  سیاسى روبرو نیستیم.  و  عنوان مرکز تعیین تکلیف جدالهاى فکرى 
زندانى سیاسى به یک نیروى مهم در معادالت سیاسى، در کشورى مانند ایران، قبل از هر 
عامل دیگرى ریشه در جایگاهى دارد که ایران در حوزه تقسیم کار بازار جهانى و در طول 
دوران تقابل دو «بلوك» داشته است. ایران پس از برون رفت از دوران نامتعین سالهاى بعد 
از جنگ دوم جهانى، و با کودتاى 28 مرداد سال 32، بطور قطع در حوزه بلوك غرب و 
و  حفظ  الزمه  بود.  قرار گرفته  غرب  دارى  سرمایه  جهانى  بازار  در  و  آمریکا  راس آن  در 
در  بتواند  که  بود  پلیسى  و  رژیم نظامى  یک  تحکیم  اقتصادى،  و  سیاسى  مکان  این  تداوم 
برابر هر روندى که این موقعیت و جایگاه آنرا به مخاطره اندازد، ایستادگى و قدرت خود 
در  «رکن 2»  سازماندهى  و  سیاسى  پلیس  اندازى  راه  و  ساواك  تشکیل  بخشد.  تحکیم  را 

۵.  نارسیسیست( narcissist)، بھ معني از خود شیفتگي است کھ در تعابیر روانشناسانھ،   ٦
اساسا یک عارضھ روحي – رواني است.
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و خفه  براى سرکوب  براى نفوذ در نیروهاى مسلح،  تحرك  ارتش، براى خنثى کردن هر 
کردن هر نوع تالش براى ضربه زدن به این موقعیت و در هم کوبیدن هر تقالى سیاسى 
براى «براندازى»، و همه آنها به عنوان تالش «کمونیستها» و طرفداران «شوروى»، چه در 
هاى  «مارکسیست»  عنوان  به  مجاهدین  نامیدن  حتى  چه  و  مذهبى  غیر  جریانات  پوشش 
تقابل این دو بلوك و تقالى حکومت پس از کودتاى  اسالمى، بخش الینفکى از بازتاب 

بود.  آمریکا  و  غرب  بلوك  به  اجتماعى  و  اقتصادى  سیاسى،  تعلق  تحکیم  براى   32

بنابراین فاکتور سرکوب عریان به عنوان روبناى سیاسى و پلیسى حفظ این مکان در تقسیم 
بازار جهانى وارد معادالت سیاسى میشود. و از طرف دیگر مبارزه سازش ناپذیر و «قاطع» با 
این حکومت بطور در خود به عنوان یک فاکتور انقالبیگرى که گاه حتى به غلظت «کمونیستى» 
جریانات منتسب به چپ هم تسرى مى یابد، وارد صحنه سیاست و حتى مباحث «نظرى» 
میشود. «مبارزه مسلحانه هم استراتژى و هم تاکتیک» نوشته احمدزاده در این رابطه بسیار 
گویاست. و البته این واقعیت را هم اضافه کنم که شخص احمد زاده و بسیارى از همرزمان 
او در زندان در «عمل» هم خود نمونه برجسته مقاومت و پایدارى در زندان و در دادگاه 
نظامى رژیم شاه بودند. از این نظر بحث مقاومت در برابر زندان و شکنجه، گاه حتى مستقل 
از نظرات و گرایشات فکرى، و یا به عبارت دقیقتر، با سایه انداختن ایستادگى و مقاومت 
و سازش ناپذیرى انقالبیون بر گرایشات فکرى و سیاسى و دیدگاهى، خود به عنوان یک 
فاکتور ظاهرا مستقل و قائم بالذات وارد معادالت سیاسى جامعه ایران شد. به نظر من هر 
رگه فکرى و هر دیدگاه سیاسى دیگرى که نمیتوانست در این سنگر ضد استبدادى ضد 
پلیسى از خود مقاومت نشان بدهد و نمونه برجسته رزمندگى باشد، در آن اوضاع و احوال 
حکومت  مالحظه  بى  دیکتاتورى  و  عریان  که سرکوب  دیگرى  احوال  و  اوضاع  هر  در  و 
برقرار است، شانس بسیار اندکى براى گسترش خود دارد. بیژن جزنى نمونه گویائى است. 
او از کسانى است که نمونه سوسیالیسم اردوگاهى را آمال خود میدانست و حتى در رابطه 
براى  شوروى  بردارى  بهره  که  استدالل  این  با  شوروى  به  شمال  نفت  امتیاز  واگذارى  با 
پیشرفت نیروهاى اقتصادى سوسیالیستى است، در مقابل به قرارداد کنسرسیوم نفت با رژیم 
شاه مخالفت جدى دارد. از این نظر بین او و نظرات احمدزاده شکافى ایجاد میشود و بیژن 
جزنى به کسى معروف است که نظرات و گرایش سنتى حزب توده را نمایندگى میکند، 
اگرچه حتى با پاره اى سیاستهاى «خارجى» شوروى هم مخالف بود، اما طرفدار و مدافع 
مبارزه رادیکال و سازش ناپذیر و مسلحانه با دیکتاتورى فردى شاه است. بیژن جزنى در 
بستر چپ جامعه ایران و چپ ضد استبدادى به چهره مهمى تبدیل میشود نه بخاطر دفاع 
از سوسیالیسم اردوگاهى، و یا تداوم خط حزب توده در پوششى میلیتانت، بلکه اساسا به 
این دلیل که او خود شخصا یکى از زندانیان مقاوم و باسابقه بوده است و بنیانگذار جریان 
چریکى و مسلحانه. کسى که در روز 30 فروردین سال 1354 همراه با حسن ضیا ظریفى، 
عباس سورکى، محمد چوپانزاده، سعید کالنترى، عزیز سرمدى، احمد جلیل افشار، کاظم 
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ذواالنوار و مصطفى جوان خوشدل طبق یک طرح و توطئه ساواك در تپه هاى زندان اوین 
به شیوه اعدامهاى صحرائى و دادگاههاى جنگى، به طرز فجیع و در عین حال معصومانه 
اى به قتل رسید. این تصویر مقاومت و پایدارى در زندان، به افسانه سازى جامعه از چپ 
رادیکال و سازش ناپذیر کمک کرده است.  اینجاست که نطفه انقالبیگرى ضد استبدادى در 
میان اپوزیسیون بسته میشود و مجاهد مقاوم در زندان و زیر شکنجه همان قرب و احترام 
و جاذبه سیاسى را پیدا میکند که براى مثال همایون کتیرائى و احمد زاده و سیمین توکلى 
و  اسالمى  غیر  جریانات  همگرائى  این  جزنى.  بیژن  و  قلهکى  زهرا  و  زاده  اشرف  منیژه  و 
مثل  مذهبى،  مراسم  در  «کمونیست»  و  چپ  جریانات  شرکت  با  زندان  در  حتى  اسالمى، 
شرکت در نماز جمعه و غیره، به بهانه و توجیه «دشمن مشترك» معنى عملى هم پیدا کرد. 
با وجود این، به هر نسبتى که حاملین این سنتهاى قهرمانى و شجاعت و مقاومت انقالبى 
افکار و عقاید خود را مکتوب کردند، و دست به قلم بردند، تا حد زیادى اتوریته و هژمونى 
روایت خود از جنبشى را که به آن متعلق بودند، بر الیه انسانى آن تثبیت و تحکیم کردند. 

این نکته را در توضیح اختالف گرایشات و دسته بندیهاى زندان، بیشتر خواهم شکافت.

این فاکتور سرکوب عریان و صنعت ضد کمونیستى که بویژه در تقابل دو بلوك شوروى 
سابق و بلوك غرب به سرکردگى و ژاندارمى آمریکا وارد معادالت سیاسى شده بودند، نه 
در دوره مارکس و انگلس و نه در دوره لنین، حداقل در آن ابعاد سازمان یافته و خودآگاهى 
جوانان  و  آدمها  شرایطى  چنین  در  نداشتند.  وجود  المللى  بین  بورژوازى  کمونیستى  ضد 
کم سن و سال رابه صرف داشتن فلفل در جیبشان و به خاطر خواندن یک جزوه تیرباران 
میکردند، و بسیارى از روشنفکران انقالبى و تحصیلکرده بدون اینکه مجال یابند که دست 
کم حتى تجارب زندگى مبارزاتى خود را مکتوب و در دسترس نسل بعدى بگذارند، از دم 
تیغ و کوره قتل عامهاى جنایتکاران اسالمى گذشتند. بورژوازى بین المللى پس از انقالب 
اکتبر، بسیار نقشه مندتر، کارخانه مهندسى صنعت ضد کمونیستى را در ابعادى وسیع و در 
چهارگوشه جهان دایر کرد و توسعه و تکامل داد. به دلیل وجود این فاکتور سرکوب عریان 
و در اختیار نداشتن «زمان»، بسیارى از برجسته ترین انقالبیون ایران، فرصتى نیافتند تا به 
تدوین دیدگاه هاى خود بپردازند. تشکیالت ما با تکیه بر شفاهى کارى و روشهاى محفلى 
و غیر مکتوب، در فقدان هر اثر و نوشته اى از کادرهاى خود، نمونه بسیار گویا و در عین 
حال تلخ و آزاردهنده در پیش رو مى باشد. کار و فعالیت کمونیستى را نمیتوان به شیوه 
و سنت عرفانى و نقل سینه به سینه و روش امپیریستى انجام داد و به سرانجامى رساند. 
ادبیات مکتوب،  بدون  و  غیر علنى  و  محفلى  مناسبات  به  اقتدا  و  شفاهى کارى  این شیوه 
از چپ ایران، درست در نقطه مقابل سنتهاى فکرى و فرهنگى مارکس و انگلس و لنین 
و  عرفانى  شبه  تصویرى  میدهد،  تشکیل  را  بزرگى  کتابخانه  کدام  هر  که آثار  بلشویکها  و 
شبه مذهبى به جا گذاشت. و درست به همین دلیل است که بیژن جزنى با نوشتن عقاید 
نقد  و  زندان  بیرون  به  خود  ارزیابیهاى  و  تحلیل  کتبى  متون  رساندن  براى  تالش  و  خود 
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هژمونى  توانست  پویان،  و  احمدزاده  هاى  نوشته  انحرافات  و  اشتباهات  و  کاستیها  و  کم 
را  خود  سیاسى  اتوریته  و  مسلحانه  مبارزه  جایگاه  از  خود  روایت  و  خویش  فکرى  رگه 
و  سنت  این  بازماندگان  از  بسیارى  به  که  طورى  کند.  تثبیت  فدائى،  باقیمانده  جریان  بر 
نیز موافقان تحلیلهاى بیژن جزنى، از على کشتگر گرفته تا باباعلى و محمدرضا شالگونى 
تا  و  الهیجى  کریم  و  باقرمومنى  و  سامع  مهدى  و   مدنى  مصطفى  و   پاکدامن  ناصر  و 
«حیدر» و همسر او میهن قریشى(جزنى)... این جرات و اعتماد به نفس را داده است که 

بنویسند اگر بیژن جزنى زنده میماند، سرنوشت جریان فدائى روال دیگرى طى میکرد. 

در فاصله کوتاه دوران بحران انقالبى که عمال این سرکوب عریان ناممکن شده بود و هنوز 
رژیم اسالمیون با کشتارهاى خرداد 60 به جامعه ایران خون نپاشیده بود، فضاى فکرى چپ و 
جامعه بطور عموم زیر و رو شد و بسیارى مسائل فکرى و دیدگاهى و جدل مکاتب فرصت 
ابراز وجود یافتند و الیت سیاسى جامعه ایران را به خود مشغول کردند. کتابت و جدل فکرى 
و تعارض دیدگاهها و برداشتهاى متفاوت از مارکس و مارکسیسم و بحث بر سر بورژوازى 
ملى و مستقل و سوسیالیسم خلقى  و بحث بر سر ایجاد حزب کمونیستى و تدوین برنامه 
است که بطور واقعى و جدى به صحنه سیاست چپ وارد میشود. کمونیسم ایران دوران 
روایت آرمان بورژوازى صنعتى و ایفاى نقش خود به عنوان کاتالیزاتور و گروه فشار طبقه 
صفحه  و  گذاشت  سر  پشت  را  اسالمى  ناسیونالیستى -  گرایش  سنن  با  زندگى  و  بورژوا 

روایت مارکسیستى و طبقاتى و کارگرى را با عرض اندام خود به روى جامعه باز کرد. 

در  گرایشى  و  فکرى  تفاوتهاى  هاى  نطفه  به  مقدمه  این  با  بهرجهت، 
میپردازم:  57 سال  تحوالت  بر  مقدم  سالهاى  سیاسى  زندانیان  میان 

آن  با  همراه  و  توده،  حزب  نظامى  سازمان  کادرهاى  و  افسران  اعدام  و   32 سال  کودتاى 
تحکیم مناسبات سیاسى و اقتصادى رژیم شاه با غرب و بویژه با آمریکا، تاسیس ساواك، 
و پس از آن جریان اصالحات ارضى و قطعى شدن پروسه سرمایه دارى در ایران، اوضاع 
سیاسى و اجتماعى جامعه ایران را دستخوش تحوالت اساسى کرده بود. جبهه ملى که با 
وارد  بود،  شده  محروم  سیاسى  صحنه  در  شدن  مطرح  مهم  ابزار  از  مصدق  دولت  سقوط 
دورانى از سرگشتگى، بى افقى، تشتت و در نهایت اضمحالل و انحالل شده بود. دوران 
بالتکلیفى سیاسى در فاصله سالهاى  1320( پایان جنگ دوم جهانى و تبعید رضا شاه ) تا  
1332، فرصتى که در این فاصله دولت شوروى و بلوك برخاسته از شکست فاشیسم از این 
بالتکلیفى استفاده میکردند، به نقطه پایانى رسید. حزب توده به عنوان حزبى که با چپ و 
کمونیسم تداعى میشد، در مواجهه با کودتاى سال 32 و قلع و قمع تشکیالت آن طى این 
کودتا و نیز پذیرش مناطق نفوذ غرب و آمریکا از جانب شوروى، به موقعیت دشوارى دچار 
شد. حزب توده در بنیان خاستگاه خود، یک حزب رفرمیست در پوشش سوسیالیسم موجود 
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بود که با تثبیت این مناطق نفوذ بین بلوکهاى موجود پس از جنگ دوم، سوسیالیسم اش را 
در گرو منافع و موقعیت اردوگاه شوروى در دوران استالین قرار داد. این سوسیالیسم، که در 
واقع چیزى جز سرمایه دارى دولتى نبود، در حوزه تقسیم بندى جهانى و در منطقه نفوذ غرب 
و آمریکا، راه رشد غیر سرمایه دارى را در رقابت با اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد و با روبناى 
سیاسى دیکتاتورى پلیسى و نظامى در پیش گرفت. در کشورى مثل ایران که در این تقسیم 
بویژه پس از سیر صعودى نقش  بندى بلوکهاى موجود جایگاه استراتژیک مهمى داشت، 
سرمایه دارى آمریکا که حتى بازسازى آلمان را در طرح مارشال برعهده گرفته بود، و پس از 
ساقط کردن مصدق، به عنوان دولتى که میتوانست پاشنه آشیل غرب در برابر بلوك شوروى 
احزاب  که  رویه  این  آورد.  روى  تقابل  این  در  آمیز»  «مسالمت  راههاى  به  شوروى  باشد، 
پرو� شوروى را هم در برگرفت، بر بستر قطب هاى «کمونیستى» دیگر، مثل چین و کوبا و 
کانونهاى چریکى در آمریکاى التین و جنگ ویتنام، شیوه هاى سازشکارانه، «رویزیونیستى»، 
و در بهترین حالت غیر انقالبى لقب گرفت. طبیعى بود در متن این اوضاع داخلى و خارجى، 
و بدون  خنثى  ایران نمیتوانستند  جامعه  در  موجود  و کمونیستى  و چپ  سیاسى  جریانات 
تاثیر باقى بمانند. بحث دست بردن به اسلحه و مبارزه مسلحانه در چنین شرایطى در میان 
چپ موجود و الیه هاى باقیمانده حزب توده و جبهه ملى و نهضت آزادى مطرح میشود. 
بیژن جزنى که خود از فعالین سازمان جوانان حزب توده بوده است، یکى از بانیان تز کانون 
چریکى و تشکیل «گروه کوه» میشود. از سوى دیگر در صحنه جهانى ما با تحوالت تکان 
دهنده اى روبرو هستیم. پس از پایان جنگ دوم جهانى، سرمایه دارى آمریکا به عنوان یکى 
و  خورده  شکست  ژاپن  و  میکند  اتمى  بمباران  را  و ناکازاکى  هیروشیما  جنگ،  فاتحان  از 
تسلیم شده را وادار میکند که از حق تشکیل ارتش و تولید سالح محروم بماند، بازسازى 
آلمان «غربى» را عهده دار میشود و براى تحکیم نفوذ سیاسى و اقتصادى و نظامى خود در 
چهارگوشه جهان به تک و تا مى افتد. اصل چهار ترومن را در مناطق نفوذ خود، از جمله 
در ایران به مرحله اجرا در میآورد و در خاورمیانه فقط بعد از سه سال پس از پایان جنگ، 
بانى و معمار تشکیل دولت اسرائیل میشود. در مصاف این تقابل بین دو بلوك برخاسته پس 
از جنگ دوم جهانى است که حکومت مصدق در ایران واژگون میشود و فشارهاى سیاسى 
و نظامى فشرده اى براى مثال علیه ناصر و ناصریسم و  علیه تصمیم به ملى کردن کانال 
سوئز برعلیه هر دولتى که بیم این میرفت که در بلوك شوروى قرار بگیرد، اعمال میشود. نه 
مصدق و نه جمال عبدالناصر و نه عبدالکریم قاسم، به معنى متداول سیاسى پرو� سویت و 
طرفدار بلوك شوروى نبودند، اما سرمایه دارى غرب به سرکردگى آمریکاى در مقام ژاندارم 
جهانى، نمیتوانست فقط از روى تمایالت ضعیف پرو غربى این نوع حکومتهایى که نام برده 
شدند، کشورها و مناطق مهم سوق الجیشى را، بویژه پس از تشکیل دولت اسرائیل و بیرون 
راندن فلسطینیها از محل زندگى هزاران ساله شان، به باد حوادث بسپارد. در برابر عروج 
نظامیگرى و دخالتگرى سرمایه دارى آمریکا و بر سر کار آوردن حکومت جونتاهاى نظامى 
و کودتاها و دخالتگریها و اشغالگریها و بر بستر سیر رو به رونق این سرمایه دارى، جنبشها و 
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مقاومتها و خیزشهاى «میلیتانت» چه در شکل جنبشهاى ضداستعمارى و حکومتهاى «ملى»، 
مثل مصدق و ناصر و عبدالکریم قاسم و سوکارنوو...، و چه به شکل جنبشهاى مسلحانه 
چریکى  جنگ  کانونهاى  و یا  مائوئیسم،  جریان  و  چین  اى، مثل  توده  ارتشهاى  و تشکیل 
در آمریکاى التین و کوبا مشخصا و جاذبه شخصیت چه گوارا، یکى پس از دیگرى سر 
برآوردند. تز مشهور مائو که «قدرت سیاسى از لوله تفنگ بیرون مى آید»، و چهره جذاب 
و کاریسماى چه گوارا، و سپس جنگ و مقاومت عظیم مردم ویتنام و هندوچین، موجى 
از روى آورى به سالح و جنگ مسلحانه را در میان جنبش چپ، و در تقابل با رژیمهاى 
پلیسى و کودتائى که آمریکا پشت همه آنها قرار داشت، دامن زد. بطور واقعى این صف 
بندى، زمینه فعالیت سیاسى را براى تمامى گرایشات و احزاب چپ و راست و سازشکار 
و میلیتانت، مستقل و خارج از اراده آنها فراهم کرد. میلیتانسى، چپ، کمونیسم و جنبش 
کمونیستى، و افکار و گرایشات و «تئوریها» نمیتوانستند بدون این زمینه قدرتمند اجتماعى 
و تقابلى که دو بلوك جهانى در آن قرار داشتند، مطرح باشند. آنچه که بطور واقعى، مشغله 
بالفعل چپ و کمونیسم موجود بود، بحث رویاروئى با این آرایش سیاسى نظامى و اقتصادى 
بود که غرب در شکل این کودتاها، به قدرت رساندن حکومتهاى نظامى و تشکیل پیمانهاى 
و  در هندوچین  و اشغالگرى  و جنگ  سنتو و سیتو7 و تشکیل دولت اسرائیل  نظامى مثل 
ساقط کردن حکومتهاى «ملى»، به خود گرفته بود. بى جهت نیست که در چنین بسترى و با 
این زمینه واقعى و عینى، بحث مارکسیسم و کمونیسم و رابطه آن با جنبش طبقه کارگر، به 
میدان مبارزه ضد استعمارى، مبارزه براى دفاع از «استقالل» کشور، به جنگ مسلحانه با این 
دخالتگریهاى نظامى و حکومتهاى پلیسى و امنیتى، شیفت میکند. بى جهت نیست که چپ 
مایوس از سازشکارى حزب توده و «خیانت» او به مصدق و دست روى دست گذاشتن 
این حزب در جریان کودتاى سال 32، و پس از سیر اضمحالل و در نهایت انحالل جبهه 
ملى که در تقالهاى نافرجام جبهه ملى دوم و سوم، بازسازى آن عقیم مانده بود، روى آورى 
شد. امضا  ترکیھ  و  کشور  این  بین  عراق  پایتخت  در   ١٣٣٣ اسفند  در  بغداد  پیمان    .۶  ٧

سال بعد انگلستان پاکستان و ایران ھم بھ پیمان اضافھ شدند، اما آمریکا کھ بانی تشکیل این سازمان بود، 
وارد نشد تا شوروی حساس نشود. ٤ سال بعد عبدالکریم قاسم در عراق کودتا کرد و  از پیمان بیرون آمد. 
در نتیجھ مرکز پیمان بھ آنکارا رفت و اسم پیمان شد سنتو. پاکستان، سال ١٣٥٠ چون سنتو از این کشور 
در برابر حمالت ھند، دفاع نکرد از آن جدا شد و ایران ھم بعد از انقالب ٥٧،  در ٢٠ اسفند ١٣٥٧ از 
این سازمان بیرون رفت و سنتو منحل شد. سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی بھ اختصار سیتو، یک پیمان 
نظامی بود کھ در سال ١٣٣٣ ھجری شمسی (سپتامبر ١٩٥٤) با ھدف دفاع از آسیای جنوب شرقی در 
برابر نفوذ و تھاجم کمونیسم، در مانیل پایتخت فیلیپین بین کشورھای آمریکا، استرالیا، بریتانیای کبیر، 
بانکوک  بعد (فوریھ ١٩٥٥) در  پنج ماه  بھ امضا رسید و  نیوزیلند  فیلیپین و  فرانسھ،  تایلند،  پاکستان، 
پایتخت تایلند بھ طور رسمی تأسیس شد. بر خالف نام این سازمان، بیشتر اعضای سیتو را کشورھای 
خارج از منطقھ جنوب شرقی آسیا تشکیل می دادند کھ دارای عالیق و اھداف مشترکی در منطقھ بودند. 
کشورھای فیلیپین و تایلند تنھا اعضایی بودند کھ در آسیای جنوب شرقی واقع شده اند. سازمان سیتو عموماً 
بھ عنوان یک سازمان ناموفق تلقی می شود چون بھ دلیل مشکالت داخلی و ناسازگاری و کشمکش بین 
اعضاء، ھرگز بھ جایگاھی کھ برای آن در نظر گرفتھ شده بود یعنی تبدیل شدن بھ نسخھ آسیای شرقی 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) نرسید و در نھایت در سال ١٣٥٥ (٣٠ ژوئن ١٩٧٧) منحل شد.
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سالها میشود.  آن  ایران  چپ  حرکتهاى  نقطه  از  یکى  نظامى  آموزش  و  فلسطین  جنبش  به 
سازمان چریکهاى فدائى خلق که با ادغام دو گروه احمد زاده و امیر پرویز پویان و مفتاحى 
با گروه جزنى تشکیل میشود، علیرغم اینکه جناح احمدزاده تا مدتها از مائو الهام میگیرد 
که  جزنى  جناح  با  است،  مخالف  آمیز»  مسالمت  «گذار  و  خروشچفى  «رویزیونیسم»  با  و 
شوروى را اردوگاه سوسیالیستى میداند، سازمان چریکهاى فدائى را تشکیل میدهد. اختالف 
و تضاد بین خط احمدزاده و جزنى، در نهایت با برترى خط جزنى بر سازمان چریکها و 
تفوق خط سوسیالیسم اردوگاهى بر جریان فدائى، حتى با وجود اینکه اکثر آثار و نوشته هاى 
جزنى در زندان نوشته میشوند و تا سال 56 به نام او در میان محافل باقیمانده انتشار نمى 
یابند، تعیین تکلیف میشوند. همین انعکاس اختالف بین دو قطب سوسیالیسم بورژوائى، 
چین مائو و سوسیالیسم «راه رشد غیر سرمایه دارى» شوروى در میان جریان فدائى است 
که بویژه پس از اینکه آخرین الیه کادر رهبرى چریکهاى فدائى در 8 تیر ماه سال 55 در 
درگیرهاى مهرآباد، و از آن جمله کادر برجسته این جریان، حمید اشرف،  کشته میشوند، 
مبارزه  کردن  اى  «توده  پوشش  در  سیاسى  کار  به  توجه  و  مسلحانه  مشى  مورد  در  تردید 
مسلحانه» در درون جریان فدائى دامن میگیرد و گروهى به نام «گروه منشعب از چریکهاى 
فدائى خلق ایران» مشى مسلحانه را در همان سال 55 رد میکنند که پس از انقالب 57 به 
حزب توده پیوستند. این روى آورى به مبارزه مسلحانه، و جریانات طرفدار مشى چریکى با 
الهام از جنبش مقاومت مردم فلسطین، کادرهائى را براى آموزش نظامى به لبنان و فلسطین 
میفرستد و حتى گروهى توسط شکراله پاك نژاد و ناصر کاخساز و محمد رضا شالگونى به 
نام گروه فلسطین تشکیل میشود که پس از تحوالت در جریان زندان و پس از رویدادهاى 
سال 57، برخى از بازماندگان این گروه و زندانیان سیاسى گروه «آرمان خلق» و تعدادى از 
فدائى ها، سازمان راه کارگر را تشکیل میدهند. جالب این است که گروه «ستاره سرخ» که 
در حقیقت هسته اصلى سازمان جوانان جبهه ملى در خارج کشور بوده اند، حلقه واسط 
مهم رابطه بین بخش خارج و داخل کشور جریان فدائى را عهده دار میشوند که پس از 
ضربات تیر ماه سال 55، این تالشها به بن بست میرسند و گروه ستاره سرخ با نام «وحدت 
از  چپ  لیبرالیسم  سمبل  و  نماینده  میکنند.  فعالیت  انقالب  از  بعد  سالهاى  در  کمونیستى» 
بستر جبهه ملى و تالش ناکام در پیوستن به جریان چریکى، مدتى به صحنه سیاست چپ 
جامعه ایران پرتاب میشود. از سوى دیگر همین بستر عمومى تر و زمینه بین المللى تقابل 
دو بلوك، از دل جریان نهضت آزادى، جریان مجاهدین خلق را از خود تولید میکند. این 
جریان به پیشنهاد ایجاد جبهه واحدى با جریان فدائى، به این دلیل که «خلق ایران» مسلمان 
است و فدائى یک جریان «کمونیست» است، پاسخ منفى میدهد و براى فدائیان خلق، با بى 
نزاکتى سیاسى پیش شرط این وحدت و اتحاد را « اعاده حیثیت در پیشگاه خلق مسلمان» 
تعیین میکند! جریان مجاهد خود دستخوش تحوالت ایدئولوژیک میگردد و از آن جریان 

مجاهدین م. ل و گروه آرمان ( تقى شهرام و همفکرانش) و  سپس پیکار زاده میشود. 
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طى سالهاى زندان، در فاصله سال 53 تا 56 که من در زندان کمیته مشترك و قصر و در 
اواخر در اوین بسر میبردم، خطوط این اختالفات و تفاوتها را در تمامى زمینه هاى زندگى 
در زندان میشد دید. خط جزنى توانسته بود، فضاى چپ غیر مذهبى زندان را تحت تاثیر 
بیرون  به  فدائى  جریان  تجارب  و  ماتریال  رساندن  سازماندهى  نظر  از  و  بدهد  قرار  خود 
زندان، سازماندهى کند و اکثر آثار موجود و از بین نرفته بیژن جزنى را به دوایر باقیمانده 
جریانات  دل  از  مسلحانه،  مبارزه  مورد  در  تردید  با  دیگر  سوى  از  برساند.  فدائى  جریان 
«سیاسى کار» که تشکیالت ما در آن راستا قرار داشت، تقابلى با طرفداران مشى مسلحانه 
بوجود آمده بود. طى آن سالهاى زندان و بویژه در سالهاى آخر، دیگر بروشنى میشد تمایز 
رهبران  کرد.  مشاهده  افراد  وجود  در  حتى  را  کار  سیاسى  و  مسلحانه  خط  مدافعان  بین 
مسلحانه  مشى  رد  در نتیجه  و  سیاسى  زندانیان  میان  در  اساسا  پیکار  و  رزمندگان  سازمان 
اساسا  گرایشهائى که  یا از  گرفتند و  نضج  جریان تقى شهرام،  مجاهدین، مثل  یا از درون 
ملهم از مائو و مائوئیسم بودند. وجه تمایز این دو مشى، نه در دو رویکرد طبقاتى مختلف 
بود.  مبارزه  شیوه  و  راه  و  روش  از  عمدتا  که  کارگر  طبقه  جنبش  و  مارکسیسم  به  نسبت 
راهِ به میان توده ها رفتن و از «آنها یاد گرفتن» و تشکیالت را در میان زحمتکشان، شامل 
جریان  از  بخش دوم، یعنى  از توده؟  جدا  مسلحانه  مبارزه  کارگران نیز برپا کردن، یا راه 
سیاسى کار، انواع جریانات خلقى و دنباله رو توده ها و باور توده ها تا جریانات کارگرى 
و خط 5 متولد شد. و در بطن تناقضاتى که در میان جریان فدائى به آن اشاره کردم، اساسا 
الهام از سوسیالیسم اردوگاهى و نقد مشى مسلحانه، جریان پرو̑ شوروى، و یا به عبارت 
دقیقتر جریان سوسیالیسم تکامل گرا و اولووسونیست(evolutionist) سر برآوردند که تا 
مقطع فروپاشى اردوگاه سرمایه دارى دولتى آنرا نمایندگى و پس از فروپاشى دیوار برلین به 
جریانات پرو دمکراسى و جمهورى خواه و مشروطه خواه تغییر یافتند. تا جایى که خاطره 
ام یارى میکند بحث مارکس و نقدهاى مارکس در دوایر این «کمونیسم» هاى موجود، در 
میان طیفهاى مختلف نظامى کار یا سیاسى کار، و بطور قطع در میان تشکیالت ما، بطور 
جدى مطرح نبود. آنچه که مورد نقد بود «جدا» بودن مشى چریکى از توده ها، و نه حتى 
اى،  توده  کار  بسوى  جهتگیرى  بودند:  اینها  کار  سیاسى  طیف  مشخصه  وجه  بود.  «طبقه» 
در آمیختن با آنها و در موارد افراطى آن، مثل جریانى که ما نمایندگى میکردیم، به شکل 
توده ها درآمدن و تشکیل سازمانى مرکب از انقالبیون حرفه اى که زندگى و «کار بدنى» 
در میان توده هاى زحمتکش را مشى خود تعیین کرده بودند. یعنى بحث «پیوند» پیشرو با 
توده، پیشرو با طبقه، حتى آن بحث مشخص لنین در مورد حزب سوسیال دموکرات روسیه 
و بردن آموزش  بحث پیوند روشنفکران مارکسیست با طبقه  براى جامعه روسیه، یعنى  و 
مارکسیستى و دانش روشنفکران و تحصیلکردگان دوایر بورژوا  به میان طبقه و پیوند دادن 
بین کمونیسم و جنبش طبقه، بین تئورى و پراتیک طبقه نبود. برعکس تشکیل یک سازمان 
توده اى از طریق حل و درآمیختگى روشنفکر جدا از توده با زحمتکشان، على العموم بود. 
جریاناتى که در دوره اختناق و فضاى پلیسى حاکم بر زندان، توان و قدرت سازماندهى 
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زندانیان و «کمون» زندگى جمعى زیر نگاه و نظارت و ضرب و شتم پلیس شاه و نیز توان 
از خود نشان داده بودند،  ترور را  عملیات نظامى و  انجام  هاى تیمى و  خانه  سازماندهى 
در مواجهه با مسائلى که تحوالت سالهاى بحران انقالبى 57 طرح کرده بود، به دنباله رو 
وقایع تبدیل شدند و جریان فدائى که به نام کمونیسم آن دوره جامعه ایران شناخته شده 

رفت.  توده  حزب  راه  به  آن  اکثریت  بخش  و  شد  تجزیه  نکردنى  باور  بسرعتى  بود، 

ضربات  با  کارها،  نظامى  و  کارها  سیاسى  بین  بندى  دسته  آغاز  این  زندان  دوره  همان  در 
سنگینى که پلیس شاه به آخرین بقایاى رهبرى جریان فدائى وارد کرده بود و طى آن قبال 
حمید مومنى و در تیرماه سال 55  حمید اشرف در درگیرها جان باختند و زندگى کسانى 
سانحه  جریان  در  بترتیب  نیز  آهنگران  روحى  بهمن  و  فریدون)  جعفرى(  اکبر  على  مثل 
خط جزنى در  به نفع جریان سیاسى کار و نیز تسلط  و زیر شکنجه پایان یافت،  اتومبیل 
میان طیف فدائى تمام شد. فریدون جعفرى، حمید مومنى، و بهمن روحى از همکالسیها 
با  بخشهاى قبلى توضیح دادم که بهمن  در  هم دوره ایهاى دوره دانشکده من بودند و  و 
در پیش گرفتن زندگى مخفى با  من روابط سیاسى برقرار کرد و در دفاع از خط مبارزه 
مسلحانه، پیرو مسعود احمدزاده بود. تالش دو خط سیاسى کار و نظامى کار براى تامین 
هژمونى بر زندان و کمون زندان، که از سالهاى 54 به بعد به دو بخش مذهبى و غیر مذهبى 
تقسیم میشد، بشدت ادامه یافت. این مساله از طرفى به شکل یک نوع دار و دسته بازى 
دیگر  طرف  از  و  مذهبى)  غیر  بخش  کمون(  مخفى  مقامات  انتخاب  براى  توطئه  حتى  و 
دستگیریها، در تعداد زیادى  از گسترش موج  بود که بعد  جدیدى  بر زندانیان  فشرده  کار 
به جمع زندانیان سیاسى اضافه میشدند. گاهى میدیدم که تمام صبح یک روز را سیاسى 
کارها روى یک تازه وارد متمرکز میشدند و عصر آنروز نوبت به نظامى کارها میرسید! و 
آن بیچاره موضوع کار هم گیج و سر درگم و آشفته و بالتکلیف در برابر مناسبات محفلى 
هر دسته میماند. تمام مساله و اختالف هم بر سر این نبود که ارزیابیهاى متفاوتى از جامعه 
ایران در برابر همدیگر قرار میگرفت، بحث این بود که «روش» مبارزه با رژیم «وابسته» و 
«غیر مستقل» و «کمپرادور» آیا شیوه مبارزه مسلحانه جدا از توده است یا کار در میان توده 
ها؟  از درون بازماندگان مجاهدین خلق پس از جریان «تغییر ایدئولوژى» بود که سازمان 
جالب  گرفت.  شکل  رزمندگان  جریان  زندان  کارهاى  سیاسى  طیف  از  و  شد  زاده  پیکار 
این است که هر دو طیف در مقابل مسائل کامال متفاوت و به نظر من غیر قابل پیش بینى 
تحوالت سالهاى 57، بى پاسخ و گیج ماندند. بخش مهمى از جریان فدائى به همان بستر 
حزب توده پیوست و در میان جریانات سیاسى کار، از جمله رزمندگان، برخى مهره هاى 
مهم و از جمله بنیانگذار این گروه که زندانى سیاسى و از سران «سیاسى کار»هاى زندان 
بود، پس از مواضع راست و شبه توده اى در جریان اشغال سفارت آمریکا و جنگ ایران 
و عراق، به حزب توده پیوست. اما کنجکاوى عناصر تعیین کننده اى از طیف نسل پیشین 
انقالبى جامعه ایران، پس از انقالب 57،  چه از درون سنت فدائى و یا پیکار و رزمندگان 
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متفاوتى  بکلى  تحلیلهاى  و  نظرات  و  مباحث  سوى  به  سه،  خط  به  موسوم  خط  کال  و 
تحریک شد و کسانى از قبیل حبیب فرزاد، از چهره هاى برجسته مدافعان خط احمدزاده 
در زندان شاه و یا زندانى مقاوم، محمد على پرتوى، که او هم در رابطه با فدائیان فعالیت 
زاده،  احمد  مجتبى  پیوستند.  انقالبى  مارکسیسم  مدافعان  صفوف  به  بود،  زندانى  و  داشت 
جواد و صادق قائدى و غالم کشاورز نیز نمونه هاى دیگرى هستند که از طیف خط سه و 
جریان فدائى و مجاهدین سابق به مدافعان مارکسیسم انقالبى و اتحاد مبارزان کمونیست 
برنامه  اتکاهاى  نقطه  از  یکى  به  کومه له،  دوم  کنگره  در  که  ما  خود  نمونه  شدند.  متحول 

بسیار گویاست. نیز  شدیم،  تبدیل  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  و  حزب کمونیست 
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نطفه هاى مناسبات محفلى و سهل انگارى در مورد نقش تئورى

قبال توضیح دادم که پدیده زندانى سیاسى بطور عموم و مستقل از طیف بندى گرایشات 
فکرى، شاید به نسبت جوامع دیگر هم عصر ما، بطور در خود و به اعتبار زندانى سیاسى 
بودن و مقاومت در زیر شکنجه و در زندان، در جامعه ایران تاثیرات پابرجائى بجا گذاشت. 
اگر براى مثال در حزب سوسیال دمکرات روسیه اختالف بر سر اکونومیسم، نارودنیسم و 
بود  توانسته  دمکراتیک»  بورژوا  «انقالب  مقابل  در  کمونیستى  حزب  یک  تاکتیکى  خطوط 
در وجوه مختلف تئوریک و سیاسى و رساالت و مقاالت متضاد و متباین خودنمائى کند، 
انقالب 57، این اختالفات  در جامعه ایران در فاصله کودتاى 28 مرداد سال 32 تا مقطع 
نه حول گرایشات و عقاید و جنگ و جدال و مرزبندیهاى حول آنها، که اساسا در «شیوه» 
«وابستگى»،  مساله  و  شاه  رژیم  دیکتاتورى  با  تقابل  در  رادیکال  و  انقالبى  یا  سازشکارانه 
جریان یافت. بعالوه یک نقطه مهم تفاوت با بستر چپ و جنبش کمونیستى در جامعه ایران 
آن سالها، مساله تعلق طبقاتى جریان موسوم به کمونیسم بود. در روسیه اختالف نظرات، در 
زمینه هاى سیاسى و تاکتیکى و تئوریک، در درون حزبى مطرح بود که پایه هاى خود را در 
حرکت و سنگ بناى اولیه در میان سازمانهاى «مبارزه در راه آزادى طبقه کارگر» و اساسا 
متکى و مبتنى بر شبکه ها و محافل کمونیستى در میان کارگران ساخته و تحکیم کرده بود. 
خطوط تفاوتها، اساسا تفاوت در خطوط یک حزب کارگرى بود. در ایران، برعکس، جریان 
چپ و «کمونیست» اساسا در میان بقایاى طیفهاى حزب توده و جبهه ملى، یعنى در میان 
الیت سیاسى و روشنفکرى آرمانهاى بورژوازى صنعتى در شکل رادیکال و انقالبى و سازش 
ناپذیر نضج گرفت. یعنى از طرفى بستر طبقاتى این الیت سیاسى را آرمانهاى بورژوائى مثل 
تالش براى ایجاد یک حکومت «ملى و مستقل» تشکیل میداد و از سوى دیگر تا جائى که 
و  انقالبیگرى مربوط بود، «کمونیسم»، و حتى «اسالم رهائیبخش»  بحث رادیکالیسم و  به 
تفسیر انقالبى از آیات قرآن،  معنى دیگرى جز تمایز با خط سازشکارى و محافظه کارى 

در رهبرى همان بستر واحد، یعنى حزب توده و جبهه ملى و نهضت آزادى،  نداشت. 

 چپ ایران تا مقطع سالهاى بحران انقالبى 57 تا 60، بطور واقعى با مسائل مهم اجتماعى، 
رهبرى خیزش توده هاى مردم و عرض اندام سیاسى کارگران بخشهاى صنعتى روبرو نشد 
و در مقابل، به دلیل فشار و سرکوب پلیسى، در ایجاد سازمانها و شبکه هاى مخفى، چه 
چریکى و یا تشکیالت کارى، و ایستادگى و تقابل با سرکوب و شکنجه و زندان، تخصص 
یافت. این زمینه سرکوب عریان و حکومت پلیس سیاسى و ساواك رژیم شاه، عمال تمرکز 
بر «تئورى» و سروکار داشتن با مسائل جامعه را نه تنها زائد و بیهوده، بلکه توجیهى براى 
ادامه «بى عملى» میدانست. «رد تئورى بقا» و «مبارزه مسلحانه هم تاکتیک، هم استراتژى» 
بسیار گویا و شاخص اند. اما واقعیت این است که همین گرایش بى تفاوتى و سهل انگارى 
در رابطه با تئورى انقالبى و مسائل تئوریک پیشاروى یک جریان سوسیالیستى و کمونیستى، 
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در آسمانى بى رعد و برق سیر نمیکرد. «تئورى» هاى موجود از البالى همین بى تفاوتى 
ظاهرى در واقع خود را به این مراکز تحمیل کرده بود و تعابیر از کمونیسم و مارکسیسم، 
بانیان  که  شد  تفاسیرى  همان  ضداستبدادى،  مبارزه  ناپذیرى  سازش  و  مقاومت  جاذبه  با 
الحال  فى  دیگر  تئوریها،  این  و  بودند.  برخاسته  آن  از  دفاع  به  مسلحانه  مبارزه  مبتکران  و 
موجود بودند و بیان «مارکسیسم» در عصر امپریالیسم و یا جنگهاى ملى و ضد استعمارى 
بودند. مائوئیسم و تئورى هاى رژى دبره و کانون هاى چرکى آمریکاى التین در چین و 
کوبا به «پیروزى» رسیده بودند و «صحت» خود را نشان داده بودند. از سوى دیگر، انقالب 
و  تئورى  صحت  عنوان  تحت  سوسیالیسم،  نام  به  دولتى  دارى  سرمایه  ساختمان  و  اکتبر 
تزهاى «ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخى» استالین، مبناى واقعى سوسیالیسم و تئورى جنبش 
سوسیالیستى قرار گرفت که نه تنها در دوایر متعدد سوسیالیسم اردوگاهى، بلکه حتى مبناى 
آموزشهاى استادان «مارکسیست» در اروپاى غربى نیز قرار گرفت. این تعبیر حاضر و آماده 
و در عین حال از آزمایش بیرون آمده، در کنار فشار اختناق پلیسى، و سلب فرصت براى 
ارتقا دانش تئوریک، دیگر ضرورتى عینى براى تفکر و تعقل مستقل و رجعت به تئورى 
مارکسیسم را در میان چپ آن سالهاى ایران منتفى کرده بود. شاید به دلیل همین غفلتها و 
سهل انگاریهاى تئوریک بود که سیستمهاى حاضر و آماده «مارکسیسم عصر امپریالیسم» و 
نیمه مستعمره نیمه  و در کشورهاى  عصر امپریالیسم  با شرایط  خالقانه «مارکسیسم  تلفیق 
فئودال» را به جاى مارکسیسم کاپیتال و ایدئولوژى آلمانى قرار داد. آنوقتها حتى در میان ما 
رایج بود که مائو، مارکسیسم را «ساده»  کرده و در جزوات «علیه لیبرالیسم»، «در باره عمل» و 
« درباره تضاد» به زبان توده ها، حتى توده هاى دهقان میانه حال و فقیر درآورده است! اکنون 
که به این جزوه ها نگاه میکنید، کوچکترین نشانى نه تنها از فلسفه و نقد مارکسیستى، که از 
تعمق و تفکر و تعقل در آنها نمى بینید و به خاطر تلف شدن چند سال از مهمترین و فعالترین 

سالهاى زندگى سیاسى ات و به هدر رفتن انرژى پرشور جوانیت، واقعا متاسف میشوید.

در آن سالهاى پس از اصالحات ارضى، این تعبیر «تکاملى» از تئورى مارکسیسم و ماتریالیسم 
تاریخى عمال به نقطه رجوع تئوریک چپ ایران و تفسیر «مارکسیستى» تبدیل شد. درسهائى 
که همانطور که گفتم توسط آکادمیسینها و جامعه شناسان شوروى، در ابعادى بسیار وسیع 
رایج شد. کالسهاى آزاد درسهاى جامعه شناسى دکتر امیر حسین آریانپور، که نسل چپ پس 
از کودتاى 32 و اصالحات ارضى از شاگردان همیشگى آن بودند، درس دیگرى جز همین 
فلسفه «مراحل» تکامل تاریخ را تبلیغ و ترویج نمیکردند. در میان آکادمیسینهاى شوروى و 
در میان ادبیات انتشارات «پروگرس» به تفصیل تعابیر و تفاسیر اولووسوونیستى از تئوریهاى 
تضاد نیروهاى  از  و تعبیر مکانیکى  مارکس در مورد جامعه، تاریخ، رابطه زیر بنا و روبنا 
مولده و مناسبات تولید، شایع بود. برخى از آکادمیسینهاى شوروى آنوقتها در کندوکاو در 
آثار مارکس، به پدیده اى به نام «شیوه تولید آسیائى» برخورده بودند که طبق آن، این شیوه 
کردن  طى  بدون  بود  توانسته  آسیائى  کشورهاى  برخى  در  تولید  «استثنائى»  و  «تصادفى» 
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مرحله برده دارى، جامعه را از کمون اولیه به دوران فئودالى انتقال بدهد. در دوره فعالیت 
سیاسى تشکیالت ما در تهران، و با تاثیر از همان مکتب کمونیسم اولووسوونیستى، این تعبیر 
رایج بود که تئورى «پریدن» از یک مرحله تکاملى جوامع، یک تئورى «رویزیونیستى» و 
ناشى از همان انحرافى است که کمونیسم شوروى از دوران خروشچف به آن روى آورده 
است. این تئورى پریدن از مراحل تکاملى جامعه حتى از جانب بیژن جزنى، تحت عنوان 
سهل انگارى تئوریک مارکس رد شده بود. از این نظر چپ ایران پس از دوران اصالحات 
دو تعبیر از کمونیسمهاى موجود، مائوئیسم در «کشورهاى مستعمره  بین  در واقع  ارضى، 
هر  که  بود  واضح  بود.  شده  تقسیم  تکاملى  و  اردوگاهى  سوسیالیسم  و  مستعمره»  نیمه  و 
کدام از این دو بلوك «کمونیستى» تئورى و سیاست دیگرى جز تالش براى «استقالل» از 
امپریالیسم و یا فعالیت کردن به عنوان گروه فشار و کاتالیزاتور موتور حرکت تاریخ تکامل 
نبودند. واکنون به مراتب  واضح تر است که هر دو تئورى در «تلفیق خالقانه» با شرایط 
ایران وابسته به امپریالیسم و سگ زنجیرى و بورژوازى کمپرداور و غیر ملى، چیزى جز 
مهم  دلیل  همین  به  شاید  نبودند.  مشروطه»،  «انقالب  از  باقیمانده  اوهام  رساندن  پایان  به 
است که مشروطه  و مشروطه خواهى و آرمان بورژوازى صنعتى انعکاس واقعى خود را 
در هر دو تئورى مذکور یافته بود. در هر حال چپ ایران که پا به انقالب 57 گذاشت، از 
جنبش  و ادبیات  نظر تئوریک توشه  خود را از مارکس و کاپیتال و مانیفست کمونیست 
کمونیستى موجود در میان مبارزه و زندگى کارگر صنعتى غرب انباشت نکرده بود و علیرغم 
همه قهرمانیهاى ستایش آمیز و مقاومت در برابر استبداد سلطنتى و شکنجه ها و امواج ترور 
ساواك، نتوانست قدرت جاذبه خود در ذهنیت مردم و کارگران را وسیله قدرتمند کردن یک 
گرایش کمونیستى و انتقاد ضد سرمایه دارى در میان جنبش کارگرى بکند. این احکام را 
چون اظهاراتى که گویا طى همان سالها و از جمله در زندان براى من به همین روشنى امروز 
کمونیسم  از  مارکسى  تعبیر  به  تسلط  و  پراتیک  ماتریالیسم  اگر گرایش  چه  نمیگویم.  بود، 
خالف  رگه  یک  به  میتوانست  حداقل  کارگر،  طبقه  دارى  ضدسرمایه  جنبش  به  تعلق  و 
جریان و اقلیتى از نظر سیاسى و تئوریک جسور، تبدیل شود، سرنوشت کمونیسم و جنبش 
طى  را  متفاوتى  کامال  مسیر  سال 57،  تحوالت  سیر  در  آن  دخالتگرى  نحوه  و  کمونیستى 
میکرد. تشکیالت ما با همان تعابیر ملى دموکراتیک و اولووسوونیستى و مائوئیستى، دچار 
ضربه پلیسى شد و با همان ذهنیت وارد انقالب 57 شد. من بخشاً، سیر متفاوت موضع گیرى 
اعتالى  دوران  در  را  کمونیست  و  برجسته  شخصیتهاى  نقش  و  خود، کومه له،  تشکیالت 
مبارزه بر علیه رژیم شاه در کردستان و  دوران عروج اسالم سیاسى و دالیل این تفاوت 

با چپ ایران را  در بخشهاى قبلى نوشته ام و باز هم مشروحا به آن بازخواهم گشت. 

گرایشات مذهبى
در دوران زندان، دوره دو ماهه در فاصله آخر سال 50 و اوائل سال 51 و دوره دو ماهه 
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تابستان 52 که یک ماه آنرا در زندان قصر سپرى کردم و نیز در خالل آخرین دوره سه ساله 
بین سالهاى 53 تا 56، به چند طیف گوناگون از جریانات مذهبى برخورد کردم. دوره اول، 
دوره اوج مبارزات چریکى از جانب سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهاى فدائى بود 
و تفاوت و تمایزات محسوس و بحث برانگیزى بین شیوه هاى مذهبى و غیر مذهبى مبارزه 
علیه رژیم شاه و ساواك مشاهده نمى شد. در آن سالها حتى طیف هیات موتلفه اسالمى( 
الجوردى، رفسنجانى، عسکر اوالدى، عراقى و...) و جماعت آخوند و آیت اهللا هائى از قبیل 
ربانى شیرازى و ربانى املشى به نحوى در مقابل رادیکالیسم و میلیتانسى مجاهدین خلق 
سپر انداخته بودند و به وجود آنها افتخار میکردند. مجاهدین خلق تالش داشتند که با تفاسیر 
برخى از آیات قرآن، پرچمى را در مقابل «خلق مسلمان» ایران برافرازند که این خلق مسلمان 
را بسوى جامعه مبتنى بر «قسط اسالمى»( نوعى سوسیالیسم ارتجاعى و فئودالى) هدایت 
کنند. اما تئوریسین واقعى و رهبر فکرى مجاهدین در واقع «پدر طالقانى» بود که در خطابه 
هایش در «مسجد هدایت» و نیز کتاب چند جلدى «تفسیر قرآن»، بخش معمم جبهه ملى و 
نهضت آزادى را نمایندگى میکرد. طالقانى همراه با یداله صحابى در واقع حلقه واسط رگه 
اسالمى و «اعتدالگرا»ى جریان ملى و جبهه ملى بود. تالش براى مصادره جریان مجاهدین 
و مبارزه براى زدودن خطوط «التقاطى» از سوى جریان قدیمى تر و بازمانده جریان مشروعه 
طلبى شیخ فضل اهللا نورى و فاالنژیستهاى «فدائیان اسالم»، بخاطر خصلت آشکارا ارتجاعى 
و محافظه کارانه در برابر رژیم شاه ناکام مانده بود. مواضع خمینى با شروع اصالحات ارضى 
مجاهدین  بود که حتى  از آن  تر  ارتجاعى  بسیار  سال 42  خرداد  «قیام» 15  ماجراى  در  و 
خلق بتوانند خود را با آنها تداعى کنند. خمینى در رابطه با اصالحات ارضى و تحول جامعه 
و  ها  در نطق  زندگى اجتماعى میکرد،  و  زنان را الزاما وارد تولید  ایران که  دارى  سرمایه 
روضه هاى «حماسى» از جمله نطق مدرسه فیضیه قم در 13 خرداد همان سال، که همگى 
در «صحیفه نور» گردآورى شده اند، از جمله چنین گفته بود: شما ببینید بیست و چند سال 
است از این کشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب کنید چه کرده اید؟ زن ها را وارد 
کردید در ادارات ، ببینید در هر اداره اى که وارد شدند آن اداره فلج شد، فعال محدود است، 
علما مى گویند توسعه ندهید، به استان ها نفرستید، زن اگر وارد دستگاهى شد، اوضاع را به 
هم مى زند، خواهید استقاللتان را زن ها تامین کنند؟  کسانى که شما از آنها تقلید مى کنید 
دارند به آسمان مى پرند، شما به زن ها ور مى روید؟» و نیز: « کرارا در نطق هاى مبتذلشان 
تصریح به تساوى حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسى و اجتماعى کرده اند که الزمه 
اش تغییر احکامى از قرآن مجید است و چون با عکس العملى که از طرف مسلمین مواجه 
شدند مزورانه انکار نمودند و عذر بدتر از گناه خواسته اند، غافل از آنکه ما آنها را خوب 
میشناسیم و به گفتار آنها اعتماد نداریم . دخترها را به سپاه دانش دعوت یا تشویق مى کنند 
و خودشان تصریح مى کنند که باید قبال به سربازى بروند و چون مواجه با نفرت عمومى 
مى شوند به انکار بر مى خیزند و در مطبوعات تصریح شود که تصویبنامه سربازى دخترها 
در دست تنظیم است، با این وصف آن را انکار مى کنند و به تشبثات مضحک دست مى 
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زنند. دستگاه جبار گمان کرده با زمزمه تساوى حقوق مى تواند راهى براى پیشرفت مقاصد 
شوم خود که آن ضربه نهایى به اسالم است باز کند... تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت 
نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است «. و در رابطه 
با نقش «روحانیت» در طول دوران «سالطین» براى فرونشاندن «مردم سرکش» چنین گفته 
بود: « تمام ممالک اسالمى مرهون این طایفه هستند، اینهایند که تا به حال استقالل ممالک 
را  سرکش  مردم  خود  نصایح  با  همیشه  که  هستند  ذخایر  این  اند،  کرده  حفظ  را  اسالمى 
خاموش کرده اند... چرا این مطبوعات این قدر آزاد است ؟ چرا جشن هفده دى را آزاد مى 
گذارند؟ اینها وسیله منفوریت است، منفور نکنید سلطان مملکت را ...» ( خط تاکیدها از من 
است). این مواضع صراحتا ضدانسانى و ارتجاعى، مدافع متعصب سلطان شرعى مملکت، 
با تعابیر «آزادیبخش» از قرآن که توسط مجاهدین خلق تبلیغ میشد، متفاوت بود و ماهیت 
بیرون میریخت.  چه بیشترى  با زمختى هر  و اسالم «راستین» و قوانین اسالمى را  مذهب 
و این پیشینه و دیرینه از چشم دوائر مهندسى بورژوازى بین المللى و به عنوان یک حربه 
عنوان ذخیره  به  طلبى، پنهان نماند.  برابرى  و  و آزادى  علیه کمونیسم  و «ریشه دار»  کارآ 
سناریوهاى مختلف و آنگاه که مردم در جریان خیزش سال 57 «سرکش» شدند، در معادالت 
دولتهاى بزرگ سرمایه دارى غرب به ثبت رسید و وقتى دیگر هیچ راه دیگرى براى ابقا 
حکومت سلطنتى باقى نماند، در کنفرانس گوادلوپ و در تبلیغات بى بى سى، به عنوان رهبر 
«انقالب اسالمى» مردم «مسلمان» ایران از کنج انزوا و حاشیه نشینى به مسند قدرت دولتى 
رسانده شد. به همین دلیل جوهر ارتجاعى جریان اسالمى طیف آخوندها و خمینى بود که 
در آن سالهاى رویاروئى با رژیم شاه، مجاهدین خلق میبایست به تعبیر کمتر زمخت ترى 
از قرآن و روایت «قسط اسالمى» روى آورند که خود این موجب یک التقاط و یک کالف 
سردرگم شد. در درون سازمان مجاهدین این سردرگمى و تناقض «ایدئولوژیک» با شایعاتى 
در مورد وجود یک گرایش عجیب و غریب به نام «مارکسیسم اسالمى» به تالش رهبران 
«آگاه»تر خط ضدکمونیستى جریان اسالمى در اپوزیسیون شدت بخشید. على شریعتى، به 
نظر من البته، زیرك ترین و تیز بین ترین و در عین حال مزورترین عنصرى است که براى 
مجاهدین خصوصا و جنبش اسالمى عموما یک زیربناى فکرى و تئوریک تدوین کرد. او 
از معممین و مفسرین قرآن فاصله گرفت و سعى کرد، با کت و شلوار و کراوات و سیگار 
زیر لب، بر اساس مبانى «جامعه شناسانه»، و نه فقهى، باالى سر اپوزیسیون اسالمى رژیم، 
پرچمى بلند کند که چند خصوصیت را تواما دارا باشد. اول و مهمتر از همه: آگاهانه علیه 
ارزشهاى غربى و بویژه علیه مارکس و کمونیسم باشد. این را در «فاطمه، فاطمه است» و « 
اگر مارکس و پاپ نبودند» به روشنى و صراحت نمایندگى کرده است. دوم اینکه از تاریخ 
عروج اسالم و رگه تشیع آن، یک تعبیر «نو» و باب طبع و منطبق بر حرکت جریان میلیتانت 
مجاهدین خلق و خرده جریانات دیگر مثل گروه «ابوذر» ارائه دهد. در دوره دوم زندان، از 
طیف متاثر از «درسها»ى على شریعتى ، به میدان سیاست گام گذاشته و گذرشان به زندان 
هم افتاده بود. در همین تابستان سال 52، من على شریعتى را در یکى از سلولهاى زندان 
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کمیته مشترك دیدم که البته پس از آزادى و نوشتن سریال «بازگشت به خویش» در روزنامه 
اطالعات و کیهان، راهى «هجرت» در لندن شد. در این ماهها و سالها، انشقاق و واگرائى بین 
گرایشات غیر مذهبى و مارکسیستى، طیف تقى شهرام که از آن بعدها و در دوره انقالب 57، 
گروه «آرمان» درآمد، و جریان مذهبى درون مجاهدین، گروه رجوى و انصار، در شرف باز 
شدن بود. در دور سوم زندان که این بار بخشى از رفقاى تشکیالت هم همراهم بودند، با رو 
شدن تصفیه هاى درون سازمان مجاهدین و جریان قتل شریف واقفى و انشعاب «مجاهدین 
طیف  و  مجاهدین  آمد.  بوجود  شکافى  مذهبى  جریانات  میان  در  لنینیست»،  مارکسیست 
طرفدارانشان «کمون» خود را از غیر مذهبى ها و «کمونیست» ها جدا کردند و فاالنژهاى 
متعصب ترى مثل کروبى و عراقى و الجوردى کال از زندگى کمونى فاصله گرفتند و به 
زندگى معروف به «تکى» روى آوردند. این شیوه به مذاق زندانبانان هم خوش آمد و این 
افراد داراى مناسبات ویژه اى با زندانبانان و وکیل بندها و رئیس زندان و «زیر هشت» بودند. 
از   56 سال  در  عراقى  و  اسالمى  رژیم  بدنام  جالد  الجوردى،  اوالدى،  عسکر  مثل  برخى 
اعلیحضرت طلب عفو کردند و با شاهنشاها سپاس! از زندان آزاد شدند. حقیقتش این بود که 
آن دوره جریان اسالمى دورنماى سقوط رژیم شاه را پیش بینى نمیکرد و به این دلیل تحت 
عنوان اینکه از سیاست کناره گیرى میکنند و به «زندگى عادى» بازمیگردند، از خیر سیاست، 
حتى نوع ارتجاعى آن گذشته بودند. تحوالت بعدى و انقالب 57 و جنگ سرد و کمربند 
سبز و کنفرانس گوادلوپ بود که از این طفیلى ترین و منزوى ترین و رذل ترین عناصر  
فکر  من  و پرداخت.  را ساخت  مهره هاى یک حکومت اسالمى  ایران،  جامعه  حاشیه اى 
میکنم این اشتباه فاحشى است اگر تصور شود که گویا جریانات اسالمى یک رگه مهم در 
متن اصلى تاریخ معاصر ایران بوده اند و  گویا به دلیل خصلت «اسالمى سنتى» جامعه ایران 
است که جریان اسالمى و خمینى به عنوان رهبر «طبیعى» چنین جامعه اى به صدر تحوالت 
پرتاب شدند. بارها این مساله توضیح داده شده است که جامعه ایران حتى قبل از اصالحات 
ارضى و قبل از رویدادهاى زیر و رو کننده سالهاى 57، دهها سال قبل و در دوره مشروطه، 
تکلیف خود را با جریان اسالمى و رگه مشروعه طلبى و آل احمدیسم ضدغربى بعدى آن، 
روشن کرده بود. در این رابطه خواندن دو مقاله بیادماندنى منصور حکمت: «تاریخ شکست 

میکنم.  توصیه  خوانندگان  به  را  پالستیکى»  احمدهاى  آل  و  «ماهواره  و  نخوردگان» 

واقعى در بحران عمیقى  حقیقتش را بخواهید کال جریان باقیمانده حول مجاهدین، بطور 
فرورفته بود. در زندان آن دوره نمایندگى کردن اعتراض اسالمى به رژیم، دیگر در انحصار 
ارتجاعى  خصائل  گرفتن  درز  و  مصالحه  راههاى  نوعى  به  و  بود  نمانده  باقى  مجاهدین 
آخوند  هر  ایراد  و  عیب  بود.  کار  در  مجاهدین  میان  در  اسالمى  فاالنژ  آخوندهاى  طیف 
راستین در  اسالم  تظاهر منشهاى  تالش داشتند که  میکردند و  را «خودى» قلمداد  و طلبه 
هیات رفتارهاى شخصى واعظین آئین مقدس را بپوشانند، زیرجلکى و در نجواهاى محفلى 
مشمول فراموشى و مرور زمان بکنند. براى مثال یکى از شیخهاى اسالمى، تحت عنوان و 
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به  کافیه  مثل اصول  اسالمى  کتب  برخى  تشریح  یا  و  الجنان»  «مفاتیح  تدریس  پوشش  در 
طلبه هاى جوانى که پس از ماجراى مرگ آیت اله «غفارى» به زندان افتاده بودند، از آنها 
سواستفاده جنسى میکرد. وقتى این ماجرا توسط یکى از زندانیان غیر مذهبى کشف شد، قرار 
بر این شد که مچ او را در حین ارتکاب جرم بگیرند و به او هشدار بدهند. دلیل این مساله 
هم براى ما زندانیان «کمونیست» و وابسته به کمون «غیر مذهبى»ها، این بود که مجاهدین 
تصور میکردند که ما ممکن است براى مذهبى ها پاپوش درست کنیم. آن شبى که قرار بود 
مچ جناب حجت االسالم را حین ارتکاب جرم بگیریم که نتواند انکار کند و تقیه اسالمى 
انجام بدهد، ماجرا را با مسئولین کمون مجاهدین در میان گذاشتیم. طرف به ما گفت که اى 
بى شرف پدر فالن فالن شده، این چندمین بار است و ما قبال به او تذکر داده بودیم و او قول 
شرف داده است که تکرار نکند! بهر حال ماجرا را تا گرفتن طرف در همان شب ادامه دادیم 
و پس از کتک زدن حضرت آیت اله، عمدتا توسط خود مجاهدین، و علیرغم سابقه پیشین، 
االسالم  تازه بعد از این ماجرا او را از کمون جمعى مجاهدین اخراج کردند. این حجت 

در دوره به قدرت رسیدن اسالم، به عنوان نماینده امام در یکى از استانها برگزیده شد.

با وجود تمامى این نمودهاى ضد کمونیستى، زن ستیزى و ضد آزادى بیان و اندیشه انواع 
و  مذهب  و  اسالم  سالها،  آن  «چپ»  طیف  در  اسالمى،  کار  محافظه  و  میلیتانت  جریانات 
مشخصا خمینى در «استراتژى» مبارزه ضد دیکتاتورى علیه بورژوازى کمپرداور و سرمایه 
دارى وابسته، از جایگاه و وزن مهمى برخوردار است. جزنى در جزوه «پیشاهنگ انقالب و 
رهبرى خلق» چنین نوشته است: « ... به این ترتیب مبارزه بخشى از جامعه روحانى با رژیم 
قسمتى از مبارزه ضدامپریالیستى و ضد استبدادى به شمار میرود و جنبش روحانیت به مثابه 
همین  در  کلى شناخته میشود.»  بطور  خرده بورژوازى  بورژوازى ملى و  بقایاى  از  بخشى 
نوشته جزنى مشخصا در مورد نقش و جایگاه خمینى چنین نوشته است: « بورژوازى ملى 
در ایران یک سنت مبارزه ضداستعمارى یک قرنى دارد که با اولین بارقه هاى ترقیخواهانه 
جوئى  مبارزه  سرانجام  و  ملى  جبهه  تا  و  شده  امیر کبیر آغاز  خان  صدارت میرزا تقى  در 
خمینى ادامه یافته است.» جالب این است که علیرغم پایه هاى کامال ارتجاعى «جنبش 15 
خرداد 42» و پند و اندرزهاى خمینى به «سلطان مملکت»، سالها پس از «انقالب اسالمى»، 
محمدرضا شالگونى از کادرهاى راه کارگر، به بهانه بزرگداشت جزنى، در باره جایگاه «قیام 
نوشته  چنین  و 67  سال 60  کشتارهاى  از  پس  سالها  یعنى  سال 1375  در  و  خرداد»،   15
است: « ... قیام مذهبى 15 خرداد هنوز از خاطره ها محو نشده بود و خود خمینى، به عنوان 
مجتهدى جسور که علیه شاه و علیه ائتالف دو دهه اى روحانیت و سلطنت برخاسته بود، 
ستوده مى شد...» و این «چپ» و این ذهنیت است که در تقابل و لجاجت باورنکردنى و 
خودفریبى متناقض با  موقعیت عینى جریانات اسالمى، و صرفا از روى سیستم تفکر خود 
و  موجود  غیر  مواضع  ملى،  بورژوازى  سنتى  و  مذهبى  الیه هاى  اساطیرى  نقش  مورد  در 
میکند.  منتسب  جسور»  «مجتهدین  و  «روحانیت»  به  را  دروغین  و  تاریخى  ضدحقیقتهاى 
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از زبان خمینى جارى شده است،  به جمالتى که در آن دوره دراماتیک پانزده خرداد 42 
و  روحانیون  جمع  با  ائتالف  برعکس،  کامال  اتفاقا،  خمینى  موضع  که  ببینید  تا  کنید  دقت 
علیه  جسارت  نه  و  اجتماعى  حیات  و  ادارات  به  «نسوان»  ورود  از  نفرت  در  عظام  آیات 
شاه، که دغدغه و دلشوره از «منفور شدن سلطان مملکت» بوده است. این زندگى در همان 
بستر دیرینه تر جریان توده ایستى است که حزب خود را چنین تعریف کرده است: «در 

جامعه اسالمى - سنتى ایران، حزب توده حزب مارکسیست لنینیست این جامعه است». 

اما بازتاب این واگرائیها و شکافها، چه در طیف چپ، که توضیح دادم چگونه گرایش توده 
ایستى در میان جریان فدائیان در زندان دست باال پیدا کرده بود، و چه در طیف مجاهدین، 
در جامعه پژواکى نیافت و هر دو طیف به عنوان زندانیان سیاسى مخالف رژیم شاه، با شعار 
«سالم بر مجاهد، درود بر فدائى»، در آغوش گرفته شدند. جامعه عیب و نقص چپ خود 
و پا برزمین و  کارگرى و کمونیست  چپ میلیتانت و  فقدان یک  خال   را میپوشاند و در 
اجتماعى، چپ موجود را هم آگرآندیسمان و بزرگ میکند. این دو جریان به دلیل خصلت 
معمارى  برابر  در  نتوانستند  اسالمى،  غیر  دیگر  و  اسالمى  یکى  شان،  ملى  و  ناسیونالیستى 
اسالم سیاسى، که پدیده فراملى ترى است و در معادالت جنگ دو بلوك و دوران جنگ 
سرد و در تقابل با خطر از دست رفتن حوزه تقسیم کار بازار جهانى سرمایه دارى غرب با 
وقوع انقالب 57 معمارى و مهندسى شد، آلترناتیو متفاوت سیاسى را نمایندگى بکنند. یکى، 
مجاهدین خلق، تا مقطع سرکوبهاى خرداد 60، هنوز خمینى را «پدر» و «امام بزرگوار» خود 
مینامید و دیگرى، جریان فدائى، پس از انشعاب اکثریت آن به مدافعین مسلح کردن سپاه 
پاسداران به سالح سنگین تبدیل شد. و طیف چپ ملى و لیبرالیسم چپ پس از واگرائیهاى 
بستر اصلى جریان ملى گرائى و ناسیونالیستى، به بحران، آشفتگى فکرى و در نهایت پس از 
دوره اى از چرخش و نوسان به چپ و آوانتوریسم و راست، تجزیه و متفرق و بعضا حتى در 
معرض انحالل و فروپاشى گرفتار شدند. نمونه هاى راه کارگر، رزمندگان و پیکار و اتحادیه 
کمونیستها و حزب رنجبران در موضعگیرى در قبال بنى صدر، اشغال سفارت آمریکا توسط 

«دانشجویان» پیرو «خط امام»، مرگ طالقانى و جنگ ایران و عراق، شاهد این حکم است.

اشاره اى به جریانات «کارگرى»
سال 54 را بعنوان سال تشدید سرکوبها و بگیر و به بندهاى وسیع و سخت تر شدن شرایط 
در آن  ما  که  بود  ناپذیر  انکار  واقعیت  یک  البته  این  اند.  برده  نام  سیاسى  زندانیان  زندگى 
دوره با گوشت و پوست خود لمس کردیم. در این دوره تعدادى از کارگران شرکت نفت را 
دستگیر کرده بودند. شاید پس از دستگیرى کسانى مثل آصف رزمدیده و صابر محمدزاده، 
از کارگران وابسته به حزب توده پس از کودتاى سال 32، این اولین بار بود که فعال سیاسى 
کارگر، آنهم نه در هیات انفرادى برخى کارگران کارگاههاى کوچک، مثل صنعت چاپ، بلکه 
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از صنایع بزرگ و کلیدى تولید، به جمع زندانیان سیاسى اضافه میشدند. یداله خسروشاهى، 
و  «قدرت»  نامهاى  به  آنها  کوچک  اسامى  فقط  من  که  دیگر  نفر  چند  و  رئیسى،  حشمت 
«آیت» بیاد دارم. در این سالها در کنار طیف دیگرى که ریشه کارگرى داشتند، مثل جاسم 
خراد، على غفورى و چند نفر دیگر که به دلیل امنیتى از ذکر اسامى شان خوددارى میکنم، 
از این جمله بودند. جاسم در دوره زندان به گروه ما پیوست و چند نفر دیگر از کارگران در 
رابطه با فعالیت تشکیالتى با ما در تهران دستگیر شده بودند. جاسم متاسفانه بعد از ضربه 
تشکیالت تهران کومه له در سال 61، دستگیر و اعدام شد. چگونگى دستگیرى کارگران 
شرکت نفت را حشمت رئیسى که در سال 54 در زندان قصر با من و فواد هم اطاق بود، 
زیر  آنان  مقاومتهاى  اخبار  و  چریکها  مبارزات  انعکاس  تاثیر  تحت  که  کرد  تعریف  چنین 
شکنجه ساواك، تصمیم میگیرند که به نحوى در رواج ادبیات «چپ» هر کارى از دستشان 
رئیسى در چاپخانه شرکت نفت کار میکرد و یا  ساخته است انجام بدهند. خود حشمت 
الاقل به آن دسترسى داشت و تصمیم میگیرند که همراه با یداله در کنار جمع کردن محافل 
چپ کارگران فعال، بویژه در صنعت نفت، هر کتاب و جزوه و نوشته ممنوعه و چپ را باز 
تکثیر و انتشار بدهند. کتابهاى مشهور به «جلد سفید»، از اصول علم اقتصاد نوشین گرفته تا 
برخى از نوشته هاى بیژن جزنى و جزوات احمدزاده و پویان و تا رمان مادر و پاشنه آهنین 
و اصول مقدماتى فلسفه را بدست آورده و با استفاده از امکانات چاپخانه شرکت نفت باز 
تکثیر و چاپ میکنند. این ماجرا به نحوى لو میرود و آن عده که نام بردم دستگیر میشوند و 
بشدت هم شکنجه شدند که بازجوها ناچار شدند حشمت را براى پیوند قسمتى از پوست 
رابطه  دلیل  به  که  بود  این  جالب  بفرستند.  بیمارستان  به  اش  لورده  و  له  پاى  روى  رانش 
تنگاتنگ این فعاالن کارگرى با مجموعه کارگران شرکت نفت، پس از دستگیرى، کارگران 
براى آزادى آنان اعتصاب و تحصن میکنند که «رضا عطاپور»، مشهور به حسین زاده یکى از 
سر بازجوها و مهره مهم شکنجه زندانیان سیاسى، در جمع کارگران حاضر میشود و از در 
التماس و چاپلوسى ظاهر میشود و به کارگران میگوید جرم یداله، بخاطر فعالیتهاى کارگرى 
نیست و خارج از محدوده صنعت نفت و مسائل کارگرى؛ بلکه  «سیاسى» است. خود یداله 
را هم بشدت زیر شکنجه گرفته بودند که در جمع کارگران ظاهر شود و همین حرف را بزند 
تا کارگران به اعتصاب و تحصن خود پایان بدهند که او نمى پذیرد. در هر حال میخواهم 
وزن و جایگاه و نقش مبارزات کارگرى بویژه در بخشهاى صنایع کلیدى را نشان بدهم که 
چگونه اگر یک گرایش و تِِرند( trend) کمونیستى به فعالیت متشکل دست میزد، سرکوب 
و زندانى و منزوى کردن آن حرکت بسیار مشکل و حتى ناممکن میشد. اما واقعیت آن سالها 
این بود که بین فعالیت سیاسى ضدرژیمى و فعالیت «کمونیستى»، با هر تعبیر و تفسیرى، 
و جنبش و مبارزه طبقه کارگر بویژه در بخشهاى صنایع کلیدى و بزرگ و مدرن، و مسائل 
جامعه ایران، یک شکاف و جدائى جدى وجود داشت. کمونیسم، مارکسیسم، مبارزه سیاسى 
و روشنگرى و کار تئوریک و فکرى و تشکل و تحزب، هدفى براى خود تعریف کرده بود 
که الزاما براى رسیدن به آن، نیروى خود را از طیف روشنفکران انقالبى که میتوانند و قادرند 
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واحدهاى مسلح  یا  و  مخفى  محافل  یا  و  در خانه ها  چه  مخفى،  زندگى  حرفه اى،  بطور 
انتخاب کنند، میگرفت. همین نحوه برخورد پلیس سیاسى رژیم شاه با دستگیرى چند فعال 
سیاسى در شرکت نفت، بسیار گویا است. از نظر پلیس سیاسى رژیم شاه، آن عده نه بر 
سر خواستها و مطالبات کارگرى و مسائل زندگى و تشکل آنان، که بخاطر «مسائل سیاسى» 
که گویا على القاعده به زندگى و مبارزه کارگران و مسائل جامعه بى ربط بود، دستگیر و 
زندانى شده بودند!  بهر حال این عده چه در دوره زندان و چه پس از آزادى، هنوز خود 
را با «چپ» آنوقت جامعه، یعنى جریان فدائى تداعى میکردند. حشمت بعدا به حزب توده 

پیوست و پس از کناره گیرى از آن حزب، اکنون از مدافعین ناسیونالیسم ایرانى است.

 بخشهائى از زندگى یداله که به زبان خودش یا به شکل مکتوب انتشار یافته و یا به صورت 
و جریانات  سیاسى  از گرایشات  پذیرى  این تاثیر  است،  غیر مکتوب  هنوز  شفاهى  تاریخ 
میلیتانت فدائى و مجاهد را طى سالهاى بعد از اصالحات ارضى تا مقطع انقالب 57 منعکس 
میکند. در دوره انقالب و مقدم بر آن در دوران مبارزه با رژیم شاه و حکومت نظامى، همین 
جمع فعاالن کارگرى موفق میشوند یک کمیته سراسرى اعتصاب و حتى یک تشکل رهبرى 
مبارزات کارگران شرکت نفت را تشکیل بدهند، حکومت نظامى ازهارى را بزانو درآورند و 
قطعنامه منع صدور نفت به اسرائیل و رژیم آپارتاید آفریقاى جنوبى را به تصویت کارگران 
برسانند. با این حال اگر چه از نظر سیاسى، و نه تشکیالتى، به جریان فدائى سمپاتى داشته 
اند، حداقل پاره اى از فعاالن آنها، اما آنچه که نهایتا توانست هژمونى سیاسى خود را بر این 
تشکل و تالش فعاالن کارگرى برقرار بکند، اپوزیسیون اسالمى و جریان وابسته به «بازار» 
تهران بود. خود یداهللا خسروشاهى میگوید، وقتى در مواجهه با اعتصاب و مساله تامین مالى 
صندوق اعتصاب به مشکل برمیخورند، اولین جائى که با طمع سیاسى و نیز با امکانات مالى 
در «اپوزیسیون» به کمک آنها مى آید، اسالمیون و بازار و صندوقهاى سهم امام آنها بود. 
من تصور نمیکنم که هیچیک از رهبران اعتصاب کارگران شرکت نفت، اسالمى بودند و یا 
نمایندگى مخفى آنان را بر عهده داشتند. اما خود همین نکته که رهبرى اعتصاب به نیروى 
طبقه اى که به میدان آمده بود، اتکا نمیکند که حتى مشکل تامین مالى صندوق اعتصاب 
را حل کند، و در عوض با چشم فروبستن به سیاست جریانات اسالمى و حاج بازاریها و 
توهم و خوش باورى در مورد نیات سیاسى آنان، در حقیقت رقم زدن سرنوشت مبارزات و 
جایگاه اعتصاب کارگران شرکت نفت و جایگاه آنرا در تحوالت مهم در آن دوران مهم از 
تاریخ ایران را به اپوزیسیون اسالمى پرو خمینى واگذار میکند، نکات تکان دهنده بسیارى 
دارد. تلفیقى که میبایست بین جنبش انتقاد کمونیستى و نقد پراتیک جامعه سرمایه دارى با 
اعتراضات کارگرى و فعالین شبکه هاى موجود سوسیالیستى در میان بخش کلیدى تولید 
جامعه برقرار شود، به دلیل جدا بودن مسیر و آرمانهاى مبارزه «ضدرژیمى» از بستر اعتراض 
ضدسرمایه دارى کارگر، متاسفانه انجام نشد و نیروهاى فعال بسیارى را یا به هرز برد و 
یا در میان سازمانهاى رادیکال و میلیتانت و انقالبیگرى خرده بورژوائى موجود، هضم و 
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تجزیه و متفرق کرد. این واقعیت تلخ را به روشنى میشد در همان سالهاى زندان از وجنات 
جریانات فکرى و سیاسى غالب در زندان دید و لمس کرد. چه بسیار کارگران فعالى که 
زندانیان  سرسختى  و  مقاومت  هاى  افسانه  و  ها  حماسه  و   شاه  رژیم  علیه  مبارزه  جاذبه 
سیاسى، آنان را به سوى جریانات مجاهد و فدائى و سپس سوسیالیستهاى خلقى کشاند و 
از بستر واقعى مبارزه طبقاتى و شرایط زیست و کار و مبارزه کارگرى جدا و منزوى کرد؛ 
و چه بسیار نیروى فعال و انقالبى و پیشروى که توان و قابلیت بالقوه و صمیمانه اى به 
عنوان محمل رواج و ترویج اندیشه ها و عقاید و سیاستهاى مارکسیستى و کمونیستى را 
داشتند، اما عمال در راه آرمان بورژوازى صنعتى، جان باختند.  آن قهرمانیها و ایستادگیها، 
و مقاومتهاى حماسى اگر در راستاى جدال طبقاتى مهمى که در جامعه سرمایه دارى ایران، 
آغاز شده بود، قرار میگرفت، و به عنوان یک نیروى دخیل در صحنه سیاست عمل میکرد، 
میگرفت.  بخود  دیگرى  ماهیت  و  شکل  انقالب 57،  اعتالى  دوره  با  ایران  جامعه  سیماى 
محدودیتهاى تاریخى چپ آن دوره و فشار سنگین آرمان بورژوازى صنعتى بر ذهنیت الیت 
سیاسى و روشنفکرى جامعه ایران از دوران مشروطه به بعد، در کنار و همراه با وزن و فشار 
تعابیر  و ادبیات موجود از سوسیالیسم در قالب بلوك شوروى سابق، چین، جنگ هندوچین 
علیه آمریکا و مشى کانونهاى چریکى درآمریکاى التین، این انقطاع را ممکن و موجه کرد. 
به سیر تغییر و تحوالت چپ و کمونیسم ایران در بطن تحوالت سالهاى 57 تا 60، و تجربه 
خود من و تشکیالتى که در آن فعال بودم، کومه له، بعضا اشاراتى داشته ام. این موارد را 
باید مفصلتر و فاکچوال( متکى به فکت و حقیقت عینى) تر نوشت و بازبینى کرد و من 

به عنوان یکى از شاهدان زنده و دخیل در این مقطع از تاریخ، به آن بازخواهم گشت. 

قدري از زندگى شخصی و «خانوادگى» من
 من در جریان فعالیت مخفی در شهر سنندج، «ازدواج» کردم. خود همین نکته، فکر میکنم 
کافی باشد براي اینکه بگویم ازدواج من با فهیمه قطبی، در شرایط نرمال نبود. نمیدانم اگر 
من و فهیمه به آن ازدواج تشکیالتی تن نمیدادیم، چه مسیري را هرکدام در زندگی طی 
میکردیم. اما بهر حال با هم ساختیم و یا بهتر بگویم او با من ساخت. من فهیمه را سالها قبل 
میشناختم، با برادر بزرگترش در دوره دبستان همکالس بودم و کمال قطبی، برادر کوچکتر 
از او، همراه با منصور برادرم و حمید و احمد و حسن شعبانی، نوروز گنجی، و چند نفر 
دیگر در محله زندگی ما در سنندج، یک جمع فعال سیاسی بودند. فهیمه و خواهر کوچکتر 
او، فائزه، نیز در آن محفل، جائی پیدا کرده بودند. فائزه در جریان موسوم به کاروان کمک به 
ترکمن صحرا، همراه با چند نفر دیگر، در جریان تصادف مینی بوس حامل آنها، جان باخت. 
عکس ضمیمه، جان باختگان آن حادثه غم انگیز است. فهیمه، انسان بقول معروف خیلی 
خصوصیت  این  از او اسم ببرند، خوشش نمی آید. البته  «تودار»ي است. و زیاد از اینکه 
اش، همیشه مورد اعتراض من بوده است.در جریان مبارزات اولیه پس از روي کار آمدن 
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جمهوري اسالمی، فعال بود. در دوره فعالیت در تشکیالت مخفی، گاهی در سنندج و گاهی 
در بانه و سقز و بوکان، بسیاري از رفقائی را که بعدا به صفوف تشکیالت علنی پیوستند 
در  فهیمه  با  من  مشترك  زندگی  که  است  این  حقیقت  بود.  کرده  کار  آنها  با  و  میشناخت 

دوران فعالیت مخفی، به حفظ من و گیر نیافتادن در دام رژیم اسالمی کمک زیادي کرد.

را  خود  ویژگیهاي  دیگر،  انسان  دو  هر  مثل  فهیمه،  و  من  شخصی  زندگی  زوایاي  وصف 
دارد. همینقدر میتوانم بنویسم که گاهی از قدرت تحمل فهیمه، متعجب میشوم. چه، من، در 
لحظات سختی که در زندگی سیاسی ام پیش آمده اند، فشارهاي درونی ام را با عصبانیت 
هاي نا بجا، بر سر او خالی میکردم و به او منتقل میکردم. شاید بارها در خلوت خود فکر 
کرده ام، که آیا بهتر نبود که ما قبل از اینکه بچه دار شویم، از همدیگر جدا شویم؟ میدانستم 
که مشکل از من است و او، بخاطر «مادر» شدن، شاید احساس مسئولیت بیشتري نسبت 
به زندگی خانوادگی داشت. حقیقت هم همین بود. در دورانهاي سخت که فرزند دخترمان 
به دنیا آمد، من، براي مدتی بیش از دو سال، بخاطر عضویتم در کمیته خارج کشور حزب 
شغل، تنهائی  و  کار  بر  عالوه  فهیمه،  و  زندگی میکردم  دیگري  شهر  در  ایران،  کمونیست 
میکنم.  سرزنش  خودرا  میکنم،  فکر  که  سالها  آن  به  بود.  دار  عهده  را  دخترمان  سرپرستی 
فهیمه یک ماه قبل از وضع زایمان، اردوگاه کومه له را ترك کرده بود. بچه دار شدن هم 
در شرایط غیر متعارف اردوگاه، نیز غیر عادي بود. حتی با مادرم مشورت کردم که پس از 
زایمان فهیمه، که آنوقت نمیدانستیم دختر است یا پسر، او را به مادرم بسپارم. و چه خوب 
شد که چنین نشد. بهر حال، فهیمه با همه این سختی ها، ساخت و بخاطر فرزندمان که بعدا 
پسري به آن هم اضافه شد، با جان و دل و در سختی معیشت، مراقبت کرد. و من عمال از 
نظر زندگی، تقریبا «حرفه اي»، کار حزبی میکردم. نه دنبال ادامه تحصیل رفتم و نه در پی 
یک شغل و کار، با درآمدي که بتوانیم مثل همه که در خارج بودند، گلیم خود را از آب 
بیرون بیاوریم. گرچه، من، با رفتن به دوره هاي آموزشی، از کامپیوتر گرفته تا کار با ماشین 
پرس، و نیز مدتی به عنوان کمک معلم، درآمدي داشتم، اما، فشار بار مالی اساسا بر عهده 
فهیمه بود. بهر حال، من خود را مدیون این وفاداري فهیمه میدانم و فکر میکنم، سالم بار 

آمدن فرزندانمان، با این از خود گذشتگی هاي او، اگر نه نا ممکن که بسیار سخت میبود. 

بهر حال، وارد جزئیات بیشتري نمیشوم و در اینجا همراه با تعدادي عکس از یاران دیرین 
فهیمه، دو نوشته او را ضمیمه میکنم.
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نوشته اول: 

اولین رویاروئى علنى جنبش زنان با جمهورى اسالمى
فهیمه قطبی

ادارات  در  اسالمى  حجاب  بدون  نباید  زنان  که  داد  دستور  خمینى  که   58 سال  بهار  در 
و  چپ  آن  دهنده  تشکیل  اعضاى  اکثر  که  سنندج  در  زنان  جمعیت  شوند،  ظاهر 

کرد.  اعالم  خمینى  حکم  این  علیه  بر  اعتراضى  تظاهراتى  بودند،  کمونیست 

این تظاهرات در شهر سنندج با شرکت نزدیک به 2000 نفر برگزار گردید و مسیر آن از محله تازه آباد، 
خیابان شفقت شاه، خیابان شاهپور و با طى کردن مسیر خیابان فردوسى تا میدان اقبال سابق بود. 

قبل از راهپیمائى و بدنبال فراخوان جمعیت زنان، دارو دسته مفتى زاده در مکتب قرآن، تهدید 
کرده بودند که یا باید تظاهرات لغو شود و یا در غیر این صورت به آن حمله خواهند کرد. 

دست اندرکاران جمعیت زنان به رفقاى «جمعیت دفاع از آزادى و انقالب» مراجعه کردند 
جان  رفیق  جمله  از  و  جمعیت  رفقاى  شدند.  تظاهرات  امنیت  تامین  و  کمک  خواهان  و 
زنان  جمعیت  اختیار  در  تظاهرات  گارد  بعنوان  را  رفقا  از  تعدادى  کمانگر،  صدیق  باخته 
جمهورى  با  زنان  طلبانه  برابرى  جنبش  علنى  تقابل  اولین  که  تظاهرات  روز  دادند.  قرار 
با  قرآن،  مکتب  باند  تهدید  علیرغم  بود،  آن  خزیدن  قدرت  به  اول  ماههاى  در  اسالمى 

بود.  سرى»  تو  نه  روسرى،  «نه   ، تظاهرات  شعارهاى  جمله  از  شد.  برگزار  قدرت 

الزم میدانم در اینجا مختصرا در مورد نحوه شکل گیرى جمعیت زنان توضیح بدهم: 

این جمعیت علنى مقارن روزهاى قیام 57 تشکیل شد و زنان پیشرو و انقالبى و چپ از جمله 
رفقاى عزیزو جان باخته اى چون گلریز قبادى، فریده زکریائى، و فائزه قطبى در آن نقش 
تعیین کننده داشتند. زنان انقالبى و پیشرو که کمیته اى به نام کمیته زنان تشکیل داده بودند و 
فعالینى در شهرهاى سقز، بانه، بوکان، مهاباد و سردشت داشت، توانستند این تشکل علنى را در 
سنندج برپا کنند. بسیارى از فعالین آن دوره و مدافعین برابرى طلبى، چه زن چه مرد، در نبرد با 
جمهورى اسالمى و یا در زندانها و زیر شکنجه و پاى جوخه اعدام جان باختند. بجاست که در 

همینجا خاطره عزیز این جانباختگان امر آزادى و برابرى و سعادت مردم را گرامى بدارم. 

انبوه  و  است  شده  شهرى  بیشتر  بسیار  کردستان  است،  کرده  فرق  کلى  به  اوضاع  اکنون 
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وسیعى از زنان آگاه و مدرن و پیشرو وارد مبارزه در راه حقوق زنان شده اند. وجود یک 
توان  زنان،  جنبش  براى  جمله  از  روشن  مطالبات  و  برنامه  با  کارگرى  کمونیست  حزب 
اسالمى  سرکوب  و  اسالمى  آپارتاید  علیه  اکنون  هم  که  را  زنان  رهائى  جنبش  قدرت  و 
در  حتى  پیشرو  زنان  پیش  سال   22 در  اگر  است.  باالبرده  مراتب  به  است  صحنه  در 
خیابانهاى  توسرى  نه  روسرى،  نه  شعار  با  برنامه،  با  و  قدرتمند  صف  یک  فقدان  شرایط 
در  امروز  کردند،  خنثى  را  قرآن  مکتب  باندهاى  تهدیدات  و  درآوردند  بلرزه  را  سنندج 
این  اسالمى  حجاب  بود  خواهد  قادر  جنبش  این  قطعا  اسالمى  رژیم  فروپاشى  شرایط 
چیزى  به  و  کند  پرتاب  تاریخ  دان  زباله  به  همیشه  براى  را  زن  اسارت  و  حقارت  سمبل 

نشود.  قانع  سیاسى  و  اجتماعى  حیات  عرصه هاى  همه  در  کامل  برابرى  از  کمتر 

28 بهمن 79  16 فوریه 2001

نوشته دوم با یک توضیح:
فهیمه در جریان استعفاهاي موسوم به «شورشیان آوریل»، که در آوریل سال 1999 هنوز بر 
پا نشده، منهزم شد و سرانجام اش را در صفوف هزار شعبه و باالخره کناره گیري بسیاري 
شوالیه هاي آن شبیخون ضدانقالبی از سیاست بطور کلی دیدیم، بسیار عصبی شده بود. به 
او توصیه کردم که خود خوري و جنگ اعصاب بی فایده است. اینها قطعا شکست خواهند 
خورد. و دیدیم که چنین شد. آقاي آذرین پس از اینکه یک دور برداشت تا در راس لشکر 
وادادگان، عقده صندلی پرستی اش را ارضاء کند، در اولین «کنوانسیون مستعفیون»، به دلیل 
دفاع از سیاستهاي بانک جهانی، همانجا، ماتم گرفت. تئوري «آورد»، که شاید عده اي از 
مهجورین کارگر پناه را زیر سقفی که خود دیوان ساالر خود گمارده بود، به «رهبري» خود 
قانع کند. مثل پدیده هائی چون «وحدت کمونیستی» که با ادعاهاي دهان پر کن و نشریات 
«تئوریک» آمدند و ذوب شدند و به هیچ کس هم نگفتند پس آن همه هیاهو و جنجالتان 
چه شد؟ اول در سکوت از محفل چند نفره رضا مقدم کناره گرفت و بعد «سایت رسمی» 
راه انداخت که آنهم یکهو تعطیل شد. چه، تا جائی که من او را میشناسم، او را هرگز آدمی 
ندیده ام که حاضر باشد، حتی براي راهی که خود برگزیده است، یک «قطره» عرق بریزد. 
استعفاي او از حزب کمونیست کارگري، هیچ ریشه اي در موضع «تئوریک» او نداشت. 
آذرین، پس از کنگره اول حزب کمونیست کارگري، که عمال «کانون» کمونیسم کارگري 
منحل شده بود، دیگر «صندلی» و «مقام» نداشت. او پنج سال قبل از استعفاها، «رفته» بود. 
و  «مقام»  و  «نام»  بود.  آورده  بوجود  را  او  ذهنی  دنیاي  در  توهمی  بارقه  استعفاها،  جریان 
صندلی، مهم نبود در کدام جمع و محافل و با چه خصوصیات چه بسا مقام طلبانه تر «رقبا». 
به  تن  براحتی  و  بودند  «من»  ها،  خیلی  کذائی،  «کنوانسیون»  جمع  در  نوشتم  که  همانطور 
ریاست جناب آذرین ندادند. تصادفا جنگ فی الحال شکست خورده  بر سر صندلی، باز 
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هم به روال معمول، در «ظاهر» تفاوتهاي «تئوریک» پیش رفت. بهمن شفیق، که در این نبرد 
با شمشیر چوبین، مطلقا خود را کمتر از آذرین نمیدانست، او را به دفاع از «جناح راست» 
کمونیسم «بورژوائی» متهم کرد. و سرانجامِ مجاهدت ها براي صندلی و مقام را هم در میان 
همه خرده محافل دیدیم. امیر پیام و یداله خسرشاهی و مرتضی فشاري و ... پس از مدتی 
کوتاه که هندوانه زیر بغل رضا مقدم گذشتند، کالهشان با او، بازهم بر سر اینکه چه کسی 
«گارگر پناه»تر است  توي هم رفت و آنها هم پس از چندي پامنبري هذیانهاي شفیق در 

جمع «امید»، حوصله شان از عبارت پردازیهاي پوچ سر رفت و آنها هم نیز «رفتند». 

این آخر و عاثبت قابل پیش بینی بود. اما در آن ایام «بیادماندنی» شبیخون آن نارفیقان به 
کمونیسم کارگري و ترور شخصیت منصور حکمت، بسیاري آدمهاي پاك و صمیمی، واقعا 
حرص و جوش خوردند. به فهیمه توصیه کردم، «حرف دلش» را روي کاغذ بیاورد. گفت 
اوضاع  این  در  را  احساسم  که  دارم  آرزو  اما  نیستم،  قلم  به  دست  من  میدانی  جان،  ایرج 
نوشته  را پاي  ات  اسم  پسندیدي  اگر  و  بنویسم  من  تا  میخواهی  چه  بگو  گفتم  کنم.  بیان 
بنویسم و یا حتی به عنوان نوشته مشترك امضا کنیم. گفت، نه، امضا مشترك به این معنی 
است که من خود را به تو «آویزان» کرده ام و این نه براي من و نه براي تو جالب نیست. 

ام.. بوده  آن  «کاتب»  من  که  است  فهیمه  دل  حرف  همان  میخوانید،  که  آنچه  بهرحال 

شد.  منتشر   ،1999 مه   2 «پاسخ»،  داخلی  نشریه  اول  شماره  در  فهیمه،  دل  حرف 

پاسخ یک عضو «شریف» و «ساده» حزب کمونیست کارگري ایران
برخی  کارگري،  کمونیست  حزب  از  مستعفی  رفقاي  هاي  اطالعیه  برخی  فراخوانهاي  به 
اند  کرده  صادر  مطبوعاتی  اطالعیه  ایران،  کارگري  کمونیست  حزب  از  مستعفی  رفقاي  از 
هم  دانش  لیال  البته  میان  این  در  اند.  داده  توضیح  را  خود  گیري  کناره  علل  آنها  در  و 
ندیدم  خود  شان  در  آن،  محتواي  بودن  مستهجن  بدلیل  که  اند  کرده  صادر  اي  اطالعیه 
فدائی  مارکسیستهاي  آن  جمله  از  دانش،  لیال  امیدوارم  باشم.  داشته  اي  اشاره  بآن  که 

گرفت. کناره  حزب  از  بخاطرش  رسا  جعفر  امثال  که  نباشد  کارگري  سوسیالیسم 

اعتراض  ظرف  دیگر  کارگري  کمونیست  حزب  که  آنجائی  از  اند  نوشته  اول  دسته 
جنبشهاي  دیگر  مدرنیست  حزب  یک  به  تبدیل  و  است  نمانده  باقی  کارگر  اجتماعی 
و  مارکسیستی  تعلق  این  دارند  تالش  و  کرده  ترك  را  حزب  است،  شده  اجتماعی 
ارزیابی  مورد  در  اما  باشد.  چنین  امیدوارم  کنند.  آغاز  دیگري  کانال  از  را  خود  طبقاتی 
رفقاي  مثل  حزب  دیگر  کادر  و  عضو  صدها  مانند  که  آنجائی  از  من  حزب،  از  شان 

بنویسم: ها  اطالعیه  مضمون  با  اي  کلمه  چند  میخواهم  اجازه  نمیکنم،  فکر  مستعفی 
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این سوالی منطقی است که نه تنها «اعضاي صادق» و به اقرار چند رفیق مستعفی، «کمونیست»، 
در حزب بلکه هر انسان جویاي حقیقتی در مقابل این رفقا خواهند داد: شما که این اندازه 
عشق به سوسیالیسم و طبقه کارگر وجودتان را فرا گرفته بود که به محض اینکه حزب را 
درگیر در جنبشهاي دیگر دیدید، آنرا ترك کردید، چرا بحثهایتان را با همان اعضاي «صادق» 
طرح نکردید؟ آیا تریبونی را از شما گرفتند؟ مقاالتتان را در اختیار اعضا نمیگذاشتند؟ اصال 
در مورد همین ادعایتان، نوشته، مقاله، طرح سمینار و یا جلسه اي را داشتید و با بایکوت و 
سکوت رهبري روبرو شد؟ و بعد بالفاصله با سوال دیگري روبرو میشوید: چرا این هشدار 
را با کنگره دوم حزب و با طرح بحث حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه در پلنوم 
وسیع اخیر کمیته مرکزي حزب را به ما میدهید و دلیل رفتن و کناره گیري خود بیان میکنید. 
من و خیلی از آدمهاي بیرون از حزب از جعفر رسا و بیژن هدایت خواهیم پرسیدچرا وقتی 
که خود شما مدتها قبل از کنگره دوم حزب، و بگفته خود شما وقتی که حزب داشت شالوده 
خود را بر بنیاد سوسیالیسم کارگري بنا میکرد، دست اندر کاران «جنبشهاي دیگر»ي مثل 
پناهندگی و نشریه همبستگی بودید و نه خود شما و نه دیگران به انحراف شما از مارکسیسم 
و  علنی  و  جلسه  دهها  در  شما،  خود  برعکس،  نشد؟  مظنون  کارگري  سوسیالیسم  امر  و 
تشکیالتی رابطه فعالیت در میان پناهندگان و پناهجویان «ایرانی» با مبارزه براي سوسیالیسم 
و امر طبقه کارگر را ترویج میکردید؟ آیا من و دیگر اعضا «شریف» حزب باید بیائیم و همان 
استداللهاي گذشته شما را این بار در مورد حزب و قدرت سیاسی و حزب و جامعه بخود 
شما ساد آور شویم؟  پس سعی کنید نگرش خود را به سوسیالیسم، به جنبش سوسیالیستی 
طبقه کارگر و تصورتان را از یک حزب کمونیست کارگري، مستقل، و چنان بیان کنید که با 
گفته ها و پراتیک چندین ساله خود شما در تناقض نباشد. من اینجا با این فرض که دالیل 
شما را در مورد و در توجیه کناره گیري از حزب نپذیرفته ام، و بعنوان ارزیابی مشاهده گران 

بدون رابطه اي با حزب در نظر میگیرم، چند کلمه اي راجع به مضمون بیانیه ها مینویسم:

گفته میشود که حزب ما با در دستور گذاشتن مساله قدرت سیاسی، دخالتگري و رهبري 
در جنبش ضد اسالمی، در دفاع از حقوق کودك و در اختصاص نیرو به جنبش زنان و... از 
عرصه و بستر اصلی شکلگیري خود دور شده است، بنابراین حزبی غیر کارگري و در نتیجه 
غیر مارکسیستی است و یا در بهترین حالت بدلیل ناتوانی در امر «انتقال» حزب به بستر 
اصلی یعنی جنبش سوسیالیسم کارگري، این حزب شکست خورده است. چنین حزبی دیگر 
قابل اصالح نیست، باید رفت و کار دیگري را از نو آغاز کرد. در وهله اول آدم بالفاصله 
متوجه میشود که این استداللها ایدآلیستی است، از نظر روش تحقیق، غیر مارکسیستی و 
آکادمیک و از موضع اجتماعی، غیر سیاسی و در بهترین حالت خرده بورژوائی اند، چرا؟ 
حزب کمونیست کارگري یک پدیده عینی و سیاسی است. کسی نمیتواند حزب کمونیست 
کارگري را از تاریخش و پراتیک آن جدا کند و مانند قارچی که گویا چند سالی در ایران 
صحنه  در  دخالتگر  حزب  این  بگیرد.  نظر  در  است،  درآورده  سر  سیاست  میان  در  تازه 
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سیاسی کردستان و حزب سازمانده اول ماه مه هاي سنندج است، این حزب بیرون آمدن 
سربلندانه از بحران خلیج است، حزب اسطوره بورژوازي و آناتومی لیبرالیسم چپ، حزب 
تفاوتهاي ما و حزب نقد سوسیالیستی علل شکست انقالب اکتبر، حزب دخالتگر در مساله 
تمام  با  کارگري است  حزب کمونیست  و  و ناسیونالیسم  دمکراسی  نقد  حزب  پناهندگی، 
پراتیک و بحثها و اسناد مکتوب و مصوب خود. این حزب است که بحث حزب و قدرت 
انسانها،  از  و مستقل  عینی  به این پدیده  است. تگرش  گذاشته  خود  در دستور  سیاسی را 
در ارزیابی مستعفیون، اختیاري، ارادي، یکجانبه و استاتیک است. آیا کسی از این رفقاي 
به دنبال  بورژوائی،  احزاب  مستعفی  چرا هیچ   از خود پرسیده است که  مستعفی هیچگاه 
رابطه حزب خود با طبقه بورژوازي نبوده تا کناره گیري خود را توجیه کند؟ خیلی ساده 
خود  جریان  یا  و  حزب  حزب  معین  سیاست  بهمان  یا  فالن  با  خود  توافق  عدم  را  دالئل 
اعالم کرده اند و رفته اند پی کارشان. این ارزیابی سطحی است، چرا که این رفقا میبایست 
و میباید مارکس را هم به انحراف از افکار خود متهم کنند، وقتی او «هیجدهم برومر» را 
نوشت، جنگ داخلی در فرانسه را نوشت، و کلمه اي نه از روابط و مناسبات تولید و نه از 
سوسیالیسم و کارگر و سوسیالیست ننوشت. باید انگلس را هم به ارتداد متهم کنند وقتی 
او در مورد انقالب و ضدانقالب در آلمان و کار نظامی کتاب می نوشت و «مردم» را بارها 
و بارها بکار برده است. بنابراین بنظر شما میبایست خودشان صفوف خود را ترك میکردند 
و با اشباح به جدل می نشستند. تفاوت یک حزب کمونیست کارگري با جمعی که شیفته 
مقوالت و غور و کندوکاو فلسفی در پدیده هاست، این است که در پارلمان به روشهاي 
مرسوم در پارلمان، و در خیابان با باریکاد روي می آورد. رفقاي مستعفی در دوران مطرح 
توصیه  ایران،  جامعه  سیاسی  سرنوشت  در  حزب  دخالتگري  امکان  و  قدرت  جنگ  شدن 
میکنند چندین دور از  مذاکرات بر سر الیحه رابطه حزب و طبقه در دستور ما قرار گیرد، 
ما بحثهایمان را ییست سال است داریم، شکی بخود ندرایم و با همین توشه تصمیم رفتن 
به باریکاد(از کردستان گرفته تا آکسیون علیه جمهوري اسالمی و راه انداختن رادیو و در 
آوردن انواع روزنامه و مجله و اعالم علنی پذیرش مسئولیت اجتماعی، چیزي که شما با 
تبختر و تکبر به مسابقه عکس انداختن تنزل میدهید) گرفته ایم. اگر شما بخود شک دارید 
و یا فکر میکنید باندازه کافی مارکسیست نیستید و یا سوسیالیسم کارگري را اساسا دخالتگر 
در صحنه سیاسی نمیدانید، این  مشکل خودتان است. میتوانستید بنویسید دوره براي شما، 
دوره خود سازي و کارهاي آرام و تدریجی است، دوره بازبینی مواضع است، میتوانستید 
نمیخواستید  هم  اگر  و  ندارید  توافق  حزب  دوره  این  گیري  جهت  و  سیاست  با  بنویسید 
بمانید، انگیزه واقعی تان را از کناره گیري ذکر میکردید. انسانهاي واقعی، به انسانهاي متوهم 

کند. نمی  پیدا  سمپاتی  مبهم  و  گنگ  و  صریح  شجاعانه، غیر  غیر  با مواضعی  خود  به 

دوستان عزیز!

هستم،  ایران  کارگري  کمونیست  حزب  صادق»  و  صمیمی  «اعضاي  تپ  آن  از  یکی  من 
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اید،  آورده  کاغذ  روي  که  نمیدانم  آنچیزي  را  شما  گیري  کناره  توجیه  و  استدالل  که 
میگذرد.  ذهنتان  از  عمال  خود  خلوت  در  که  نیست  همانهائی   مطمئنم  شما  استداللهاي 
و  اظهارات  به  اینکه  بر  عالوه  انسان  اهانت.  نه  و  بگذارید  روانکاوي  نه  هم  را  این  اسم 
ادعاهاي اشخاص توجه میکند، به جایگاه آنان در زندگی اجتماعی هم نگاهی دارد. یک 

نکته با محبتی که بیژن هدایت به ما «اعضاي صادق و شریف» روا داشته اند، بگویم:

رفیق عزیز! این روش به زیان خود شما هم تمام خواهد شد، وقتی کسی مثل من را تا مقام یک 
موژیک ساده لوح تنزل میدهی تا احساسات «شریفم» را علیه رهبري دغلکار و «منحرف» به 
بازي بگیري، من متقابال و محترمانه عرض کنم که اتفاقا این روش ات، کمترین احترامم را بتو 
از بین میبرد. من و امثال من نه از قماش پیشمرگان «ساده» حزب دمکرات هستیم، و نه فکر 
میکنم که کسی مثل شما که سالها با این جریان بوده اي، وقتی  چنان قضاوتی را از حزب و  از 
گذشته خودت هم در اطالعیه اي علنی روي کاغذ میاوري، در اظهار لطفت، صداقت داري. 

دوستان و یاران دورانهاي سخت، خیلی عزیزاند، حزب من، حزب دورانهاي سخت است.

بیانیه  آن  با  که  است  مقدم  رضا  به  من  اساسی  ایراد  نمیگیرم،  خرده  زیاد  شما  امثال  به 
و عکس  بازتاب  و امثال لیال دانش،  شما  اطالعیه هاي  ساخت،  شما مشتبه  امر را بر  اش 
توهمات  سریع  فروریختن  و  مقدم  رضا  اطالعیه  مفاد  درآمدن  پوچ  مقابل  در  العمل 
جنبش  در  خود،چه  اتوریته  و  واقعی  ظرفیت  و  جایگاه  درك  از  سرانجام  که  بود  کسی 

ماند. عاجز  کارگري،  کمونیست  حزب  صفوف  در  مشخصا  چه  و  کارگري  کمونیسم 

(پایان نوشته هاي فهیمه)

 خشت اول چون نهد معمار کج: 
«کردستان» طرف  آن  و  «طرف»  این  در  اولیه  له  کومه  چپ  ناسیونالیسم  بنیان  دو 

که  اول»-  «کنگره  شده  نویسى  تند  صورتجلسات  صفحه  چهارصد  به  نزدیک  البالى  در 
حاال دیگر به شکل یک کتاب از جانب هواداران «خط» کومه له اصیل، و در نفى و تقابل 
با تاریخ از کنگره دوم به بعد در دسترس همگان است، بزحمت میتوان 5 صفحه پیدا کرد 
من  باشد.  آمده  میان  به  سخن  سیاسى  جدل  و  مشى  خط  سیاست،  تحلیل،  از  آن  در  که 

جداگانه فلسفه واقعى و هدف واقعى تر «انتقاد و انتقاد از خود»ها را توضیح خواهم داد.

در دو صفحه اول که در واقع میتوان به عنوان «نطق افتتاحیه» از آن نام برد، به زمینه هاى 
تاریخى شکل گیرى «روشن- فکران»( که اصطالحى براى محفل ما در فاصله سال 1348 
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تا مقطع اعالم موجودیت علنى سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران- کومه له- در 
26 بهمن 1357) اشاره شده است. «کمیته انقالبى» حزب دمکرات که در ماههاى پایان سال 
1346 و اوائل سال 1347 به یک «مبارزه مسلحانه» دست زده بود، یک ستون از آن پیشینه 
طرف»  «آن  در  بار  این  دوم،  ستون  به  جلسات،  صورت  همان  آخر  صفحه  نیم  در  است. 
رنجدران»،  له  «کومه  و  طالبانى  جالل  و  میهنى»  «اتحادیه  با  رابطه  تحکیم  یعنى  کردستان، 

به عنوان «سمت گیرى ما در دور آتى» اشاره رفته است. من این دو را توضیح میدهم.

47-1346 سال  مسلحانه  حرکت  و  کردستان  دمکرات  حزب  «انقالبى»  کمیته   .1

اعضاء  مذکور،  انقالبى»  «کمیته  کادرهاى  و  اعضاء  که  باشد  روشن  باید  دیگر  االن 
و  تصورات  به  میدانم  الزم  اما  بودند.  ایران  کردستان  دمکرات  حزب  کادرهاى  و 
ژاندارمرى  با  دمکرات  حزب  مسلحانه  درگیرى  آن  ایام  در  درست  که  موهوماتى 
امثال  تى-  کردایه  «پیشکسوت»هاى  و  ما  اذهان  در  اویسى،  فرماندهى  به  و 

کنم. اشاره  بود،  چرخش  حال  در  و  گذار  و  گشت  در  مهتدى-  الدین  صالح 

علیه  مالمصطفى  رهبرى  تحت  کرد»ها  «شورش  برآوردن  سر  چگونگى  ندارم  قصد  من 
رژیم عراق را توضیح بدهم. بطور فشرده در اینجا، چگونگى و زمینه دست بردن به مبارزه 
میدهم.  توضیح  را  ایران  کردستان  دمکرات  حزب  انقالبى»  «کمیته  همان  توسط  مسلحانه 
مدتى پس از شروع «قیام» بارزانى علیه دولت عراق، اختالفات و کشمکش هاى به مراتب 
مهمترى بین رژیم شاه و رژیم بعثى عراق در گرفته بود. رژیم شاه و ساواك به عنوان یک 
اهرم فشار علیه دولت عراق، جریان بارزانى را تحت کنف حمایت همه جانبه خود گرفت. 
بخشى از حزب دمکرات کردستان عراق که از بارزانى انشعاب کرده بود، به رهبرى ابراهیم 
احمد و جالل طالبانى، برعکس به متحدین دولت بعث تبدیل شدند. کلمه و تعبیر جاش 
166( یعنى نوکر و مزدور سال 1966) به این دلیل بر پیشانى جالل طالبانى حک شد. اما 
عراق  جمھوری  ایجاد  و  قاسم  عبدالکریم  کودتای  از  بعد  عراق  تحوالت  در    .٧  ١
از  بازگشت  برای  بارزانی  مالمصطفی  تقاضای  بھ  قاسم  عبدالکریم   ،١٩٥٨ سال  در 
کردنشین  مناطق  بھ  آن  متعاقب  بارزانی  داد.   مثبت  پاسخ  عراق،  بھ  سابق  شوروی 
اختالفات   ١٩٦١ سال  در  سیاسی،  روابط  عسل  ماه  از  کوتاه  دورانی  از  پس  بازگشت. 
زمینھ  و  رسید  اوج  بھ  آنجا  در  سیاسی  اختالفات  شد.  آشکار  قاسم  و  بارزانی  میان 
می شود. شناختھ  ایلول»(سپتامبر)  «قیام  و  «شورش»  عنوان  بھ   کھ  نمود  مھیا  را  «قیام»ی 

 اما زمینھ اجتماعی این اختالفات و کشمکش مسلحانھ، ریشھ در برنامھ «اصالحات ارضی» رژیم 
عراق  داشت. بارزانی ھا کھ فروپاشی بافت عشیره ای را بھ عنوان پایان سیطره خود در کردستان 
عراق میدیدند، در واقع قیام و شورش ایلول را در پوشش خواست و منفعت «ملت کرد» بر پا کردند. 
نکتھ قابل تامل این است کھ در سیر مخالفت فئودالھا و خوانین ایران با برنامھ اصالحات ارضی 
شاه در اواخر دھھ ١٣٣٠، در کردستان ایران، تماما بھ ھواداری از «شورش ایلول» روی آوردند. 
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و یارگیریها، دامن فعالین حزب دمکرات کردستان عراق را هم گرفت. از  تبعات این یار 
طرف بارزانى، حزب دمکرات کردستان ایران، که تا آنوقت، هنوز در سایه «شورش» تحت 
شاه  رژیم  دستور  به  بود،  کرده  پهن  عراق  کردستان  در  را  دوایرش  و  مقر  بارزانى،  اقدام 
رهبرى آن  بخشى از  بود که  حزب دمکرات این  اما یک مشکل  فشار قرار گرفت.  تحت 
و  سرسپردگان  از  حزب  وقت آن  دبیرکل  توفیق  شخص احمد  و  بودند  بارزانى  رو  دنباله 
مزدوران بارزانى بود. در نتیجه فشار متراکم رژیم شاه و بارزانى، حزب دمکرات کردستان 
ایران میدان فعالیت خویش را درکردستان عراق تنگ و تنگ تر میدید. در همان حال، رژیم 
عراق در اطراف سلیمانیه، منطقه معروف به «بکره جو»، امکاناتى در اختیار نیروهاى جالل 
طالبانى گذاشته بودند که با «جاش هاى ایران» جنگ کنند. حزب دمکرات کردستان ایران 
که آالخون واالخون شده بود، از سر ناچارى براى تداوم حضور خود در کردستان عراق، 
بخشاً از امکانات مشترك عراق و جالل طالبانى نیز استفاده کردند. بحث در مورد سرنوشت 
حزب دمکرات در میان رهبرى موجود حزب دمکرات کردستان ایران، سرنوشت ساز شده 
بود. از کتابهاى عبداله حسن زاده و جلیل گادانى بروشنى میتوان فهمید که حزب دمکرات 
در برابر دو انتخاب قرار گرفته بود: بجاى اینکه به رابطه غیر قابل اعتماد با طالبانى اتکاء 
اعزام  یا  و  نکنند؟  منتقل  بعث  رژیم  حمایت  تحت  و  بغداد  به  را  افراد  و  مقر  چرا  کنند، 
و  کشمکش  آلترناتیو  دو  این  بین  ایران؟  مرزهاى  داخل  به  رهبرى  اعضاء  برخى  تدریجى 
چهره  آنان  از  عراق،  دولت  رسمى  حمایت  زیر  به  رفتن  بود.  کرده  النه  زیادى  نگرانیهاى 
اما از آنجا کھ ساخت اداری - سیاسی جامعھ ایران از دوره روی کار آمدن رضا خان میرپنج، بافت 
خانخانی - عشابری را مضمحل کرده بود، تقابل مالکان و فئودالھا با اصالحات ارضی نتوانست 
حتی در پوشش ناسیونالیسم و انگشت گذاشتن بر تعصبات و پیشداوریھا و خرافات ناشی از ستم 
ملی، بھ جائی برسد. نکتھ دیگر کھ قابل توجھ است این است کھ تالشھای «سازمان انقالبی حزب 
توده» برای دامن زدن بھ یک قیام در مناطق شیراز و و در میان :»ایل» قشقائی نیز، با توھم برپا 
کردن یک «جنگ توده ای» علیھ رژیم «وابستھ و بورژوازی کمپرادور» سریعا شکست خورد.
جاش ٦٦، اشاره بھ انشعاب جماعت جالل طالبانی- ابراھیم احمد از بارزانی ھا و متحد شدن 
با  جنگی  مشترک  ستاد  تشکیل  حد  تا  اتحاد  این  است.  ایلول»  «شورش  علیھ  عراق  رژیم  با 
بھ  موسوم  نیروھای  گرفتن  قرار  تنگنا  در  با  مدتی،  از  پس  اما  یافت.  ادامھ  بارزانی  جناح 
«جاللی» در تقابل مسلحانھ با «مالئی»ھا و بی محل کردن جناح جاللی ھا توسط رژیم عراق، 
جاللی ھا با قبول خلع سالح، از ارتش و ساواک ایران پناھندگی گرفتند و مدتی را در پادگان 
ایران  ارتش  و  ساواک  بھ  تماما  بارزانی  جناح  اینکھ  از  پس  بردند.  بسر  قرنطینھ  در  ھمدان 
در  رفتند.  سوریھ  و  لبنان  بھ  اریران  از طریق  اصلی جناح «جاللی»  وابستھ شدند، عناصر 
بارزانی  بتال»  «آش  ماجرای  سال ١٩٧٥،  در  شاه  و  حسین  بین صدام  الجزایر  قرارداد  پی 
در  رایج  اصطالح  در  کھ  آسیاب  تعطیلی  یعنی  آن،  لغوی  معنی  در  بتال»،  «آش  داد.  روی 
بتال  آش  ماجرای  از  پس  است.  کار»   «پایان  و  «تسلیم»  معنی  بھ  کردستان،  سیاسی  داویر 
و  برمیگردد  قندیل  بھ کوھھای  اسد در سوریھ،  حافظ  کمک رژیم  بھ  جناح جاللی،  کھ  است 
«شورش» را در ھیات اتحادیھ میھنی کردستان و کومھ لھ رنجدران کردستان، از سر میگیرد. 
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یک حزب مزدور که دست کمى در «کشتار کرد»ها نداشت ارائه میداد و سرنوشت حزب 
دمکرات کردستان ایران را زیرابهام و تیرگى میبرد. در نتیجه به ترکیبى از هر دو راه حل 
چه در برابر  دمکرات،  کادرهاى حزب  و  اعضاء  از  بخش  اینجا بود که آن  شدند.  متوسل 
برون  عنوان  به  چه  و  بارزانى  امنیت)  سازمان  پاراستن»(  «دستگاه  افزایش  به  تهدیدات رو 
شدند.  ایران  کردستان  مرزى  نقاط  وارد  بعث،  رژیم  الحمایگى  تحت  ناگزیر  راه  از  رفت 
اسماعیل شریفزاده، عبداله و سلیمان معینى و مال آواره از جمله این دسته بودند. با اینحال 
شاه  رژیم  علیه  حضور،  صرف  حتى  فعالیت،  نوع  هر  قطع  براى  پاراستن  و  بارزانى  فشار 
ادامه یافت. رژیم شاه اخبار ورود کادرهاى نامبرده را چه از طریق پاراستن بارزانى و توسط 
«احمد توفیق» و چه جاسوسان خویش دریافت. حمله هاى سازمان یافته اى براى ریشه کن 
کردن حضور حزب دمکرات در داخل مرزهاى کردستان ایران، توسط اویسى انجام شد و 
همزمان که پشت جبهه عقب نشینى به خاك کردستان عراق توسط بارزانى ها بسته شد، 
دادگاه صحرائى «جلدیان» بر پا شد تا هر کسى را که اسیر کردند و یا با شریفزاده و مال 
لشکر  آن  حال نتیجه  هر  کنند. در  محکوم  مجازاتهاى سنگین  به  همکارى میکردند،  آواره 

بود.  دمکرات  حزب  حرکت مسلحانه  قمع  و  قلع  شاه،  رژیم  و  بارزانى  و تبانى  کشى 

و  شد  مزین  انقالبى  کمیته  صفت  به  دمکرات  حزب  فعالیت  آن  نام  نوشتم،  همچنانکه  اما 
کومه له آن سالها، از آن پس خود را به عنوان ادامه دهندگان «رسالت» آن کمیته تعریف 
به  کردستان»  گواراى  «چه  چون  حد افسانه هائى  کرد تا  ناسیونالیسم  حزب  چهرة  کردند. 
محافل  در  «مانیفست»  شبه  یک  حد  تا  آواره  مال  کار»  «توتون  شعر  و  رفت  اعال  عرش 
وقت «روشن- فکران مى آمد و میچرخید. درست در روزهاى پُر شور و شوق روزهاى 
کادرهاى  و  اعضاء  و  هواخواهان  و  هواداران  سوى  از  عمدتا  سنندج،  در   57 انقالب 
اسماعیل  دفن  محل  بود،  شده  شایع  که  محلى  بر  وطندوست،  ساعد  جمله  از  له،  کومه 
بارگاه  و  بنا  است،  سنندج  چهارباغ  محله  در  «تایله»  به  موسوم  گورستان  در  شریفزاده 
رهبرى  صریح  اقرار  به  که  ایران  کردستان  دمکرات  حزب  دامن  بر  شد.  ساخته  عظیمى 
آورده،  باد  و  مفت  رحمت  از  بارانى  بود،  خوابیده  گاو»  گوش  «در  انقالب  اوضاع  در  آن 

بخاطر همان تعلق فکرى رهبرى کومه له وقت به کردایه تى و ناسیونالیسم فرود آمد. 

اما داستان از قرار ادامه یافت. حزب دمکرات که ادامه دهنده «انقالبى» پرچمش، به اسطوره چپ 
و کومه له مدعى کمونیسم ارتقاء یافته بود، همان حزب بود که جنایات اعالم جنگ سراسرى 
با کومه له و کشتارهاى اورامان و گردان 22 ارومیه را و کشتار و سربریدن فعالین سازمان 
پیکار در کمتر از یک ماه پس از بهمن 1357 را خلق کرده بود. کومه له تا کنگره اول، بخش 
تدارکاتچى فى سبیل اله ناسیونالیسم کرد و حزب دمکرات است، در حالى که کومه له کمونیست، 
پرچمدار ضد ناسیونالیسم کرد و جریانى است که در برابر همه توطئه ها و جنایات تفنگچى 

ها و الت و لومپنهاى حزب دمکرات، واقعا صفحات درخشانى را به تاریخ اضافه کرد. 
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2. ستون دوم یعنى جریان جالل طالبانى، که کنگره اول تصمیم میگیرد به همکارى و «اتحاد» 
با آن ادامه بدهد، دمل چرکین دیگرى بود که کومه له را در نهایت فلج کرد. توضیح دادم که 
در دوره اسطوره شدن «کمیته انقالبى» حزب دمکرات در محافل وقت، جریان جالل طالبانى 
جالل  و پیشینه، مربوط به «عراق» بود و  بود. اما آن سابقه  بعث  هم پیمان رژیم  متحد و 
طالبانى، درست چون همتاى «کمیته انقالبى» حزب دمکرات کردستان ایران، هر چه بود، با 
«رهبرى عشیره اى» بر جنبش «کرد» و «مزدور رژیم شاه و ساواك مى جنگید. بادها بر وفق 
مراد وزیدند و شاه و صدام حسین در سال 1975 به توافق نامه الجزایر رسیدند. رژیم شاه 
دست از حمایت بارزانى برداشت، و بارزانى اعالم کرد: «کار من تمام شد». شرایط در منطقه 
تغییر یافته بود و موج انقالب در ایران در پیش بود. جالل طالبانى از بیروت راهى دمشق 
سرگیرى شورش». سوسوى توهمات به  کوههاى قندیل رسید براى «از  آنجا به  شد و از 
ناسیونالیسم کرد، بار دیگر در مغز رهبرى کومه له وقت به چشمک زدن ادامه داد. به سفارش 
صالح الدین مهتدى و پذیرش رهبرى موجود کومه له، حمایت همه جانبه از «شورش نو» 
به رهبرى طالبانى آغاز شد. چند رویداد تصویر حماسى جالل طالبانى و «کومه له رنجدران» 
را در ذهن رهبرى موجود کومه له وقت و به تبع آن در میان مردم کردستان ایران، مستحکم 
تر کرد. افراد جالل طالبانى هنگام ورود از مرز مثلث ایران- ترکیه و عراق با حمایت رژیم 
ایران و تفنگچى هاى «قیاده موقت»( نامى که تخم و ترکه بارزانى پس از «آش بتال، یعنى 
و تعداد  گرفتند  قرار  بودند) در محاصره  انتخاب کرده  خود  برزمین گذاشتن اسلحه براى 
شدند. با اینحال جالل طالبانى و همراهان، باقیمانده خود را به  زیادى از افراد آنها کشته 
قندیل رساندند و در آن شرایط فاقد امکانات، از طرف کومه له وقت، مقدار زیادى دارو 
و وجه نقد گردآورى شد و توسط ساعد وطندوست و جعفر شفیعى به چادرهاى قندیل 
رسید. این بار نوبت این بود که نه بر قبر اسماعیل شریفزاده و حول شعر مال آوراه، که دور 
سر «قهرمان» جدید سنت ناسیونالیسم، ضریح و معبدگاه بنا شود. و تا اینجا کومه له وقت، 
در دو مرحله مهم از حیات سیاسى خویش دو اشتباه مهلک سیاسى انجام داده بود. حزب 
مال آواره و اسماعیل شریفزاده «پاداش» درخور به کومه له دادند، که همه میدانیم با جنایت 
و خون آلوده بود. جالل طالبانى از آن پس، و بعد از اینکه به عنوان بدیل «قیاده موقت» 
پاى  به  و پا  آورد،  بازار  به  اسالمى  جمهورى  دسترس  در  انتخاب  براى  نیروى دیگرى را 
تحکیم قدرت رژیم اسالمى، به یک گروه فشار بر علیه کومه له تبدیل شد. در ایام پس از 
فرمان هجوم خمینى به کردستان در 28 مرداد سال 1358، و آن هنگام که مرحوم داریوش 
براى  میهنى  اتحادیه  فشارهاى  مذاکره،  و  بس  آتش  اعالم  براى  بود  رژیم  فرستاده  فروهر 
«رسیدن کومه له» به «توافق و صلح» با رژیم اسالمى آغاز شد. در کنگره سوم، که جالل 
طالبانى «مهمان» بود، و اکنون باید پرسید چرا؟، او، مال بختیار و فریدون عبدالقادر، همگى 
از اعضاى رهبرى اتحادیه میهنى، هشدار پشت هشدار دادند که «برنامه حزب کمونیست» 
را دستمان بدامانتان تصویب نکنید. چندین و چند بار نصیحت کردند که مبادا «راه فواد» 
را کور کنید.  جزئیات این پیشروى خزنده  سیاستهاى ناسیونالیستى با وارد کردن عناصر و 
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چهره هاى آن گرایش به عنوان «خودى» و «صاحب خانه» در نوع خود جالب است: 

پس از فرمان یورش خمینى به مردم کردستان در 28 مرداد سال 58، خیلى زود معلوم شد 
که رژیم تازه به قدرت رسیده، و دولت موقت بازرگان، هنوز از انسجام درونى برخوردار 
نیست، نهادها و ارگانهاى سرکوب را به تمامى زیر سیطره خود نگرفته است و از این نظر 
در آن ظرفیت، از قدرت سرکوب سریع و زود فرجام مقاومت مردم کردستان که مرکز ثقل 
و نیروى محرکه آن در دنیاى واقعى کومه له بود، برخوردار نیست. شاید برخى ها، اشاره من 
به نقش محورى کومه له در سازماندهى مقاومت در برابر رژیم اسالمى را به حساب تعصب 
تعلق آنوقت من به کومه له به حساب آورند. اما حقیقت این است که حزب دمکرات با اولین 
نشانه هاى تعرض نیروهاى رژیم، به مناطق مرزى و بخشاً به منطقه تحت حاکمیت حکومت 
بعث در کردستان عراق عقب نشست و از اعالم هر نوع تصمیم سیاسى و علنى در مقابله با 
آن یورش خوددارى کرد. سازمان چریکهاى فدائى خلق، در یک تناقض و درگیرى درونى 
بر سر اینکه آیا از رژیم «ضدامپریالیستى میهن ما» دفاع کنند یا نه، فرو رفته بودند و پروسه 
تخمیر انشعاب و سر برآوردن یک گرایش «اکثریت» طرفدار حزب توده را طى میکردند. این 
جریان در کردستان در آن مقطع هنوز سیماى دوران انقالبى سال 57 را از خود بروز میداد که 
با واقعیت تناقضات سیاسى درون سازمانى در تضاد بود. این وضعیت نمیتوانست بر کارکرد 
از  و پس  بعدا  بى تاثیر باشد.  کردستان  فدائى در  جریان  سیاسى نیروهاى  عمل  و  بیرونى 
انشعاب مشخص شد که نماینده جریان فدائى در «هیات نمایندگى خلق کرد»، بهزاد کریمى، 

از هواداران خط اکثریت است و پس از قطعى شدن انشعاب به جناح اکثریت پیوست.

اما از سوى دیگر پریشانى در صفوف نهادهاى نظامى رژیم اسالمى نیز شدید بود. نیروهاى 
سپاه پاسداران هنوز قوام نگرفته بودند و در میان داوطلبان سرکوب مردم کردستان جریانات 
مدافع «فرقان»، و مجاهدین هنوز مشمول تصفیه ها نشده بودند. شاید در برآیند و تالقى این 
فاکتورها بود که دولت موقت، حتى پس از جنایاتى که نماینده دژخیم خمینى، خلخالى، با 
اعدامهاى پاوه و سنندج و سقز و بانه مرتکب شد، به فاصله کوتاهى هیاتهاى مذاکره و تالش 
براى «آتش بس» را راه اندازى و به کردستان اعزام کرد. شکافتن این دوران و مانورها و 
نقش نیروهاى مختلف، از حزب دمکرات گرفته تا جالل طالبانى و رهبرى حزب او، اتحادیه 
میهنى، به روشن کردن حقایق بسیارى کمک میکند. اولین هیات «حسن نیت» به ریاست 
«داریوش فروهر» با تالش براى وادار کردن نیروهاى سیاسى به آتش بس، وارد شد. جالب 
این بود که حزب دمکرات چه در نشستهاى عمومى تر و چه در دید و بازدیدهاى جداگانه، 
مدام از نقش «آشوبگرانه» کومه له سعایت و خودشیرینى میکرد و تمام تالشش را وقف 
این هدف کرده بود که به فرستادگان رژیم تفهیم کند این حزب دمکرات است که نماینده 
مردم کردستان است و قادر است که حرف آخر را بزند. طبعا در این داد و ستدهاى سیاسى 
و دیپلوماسى همیشگى احزاب ناسیونالیست کرد با دولتهاى مرکزى، هدف گرفتن امتیاز و 
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رسیدن به توافق براى برخوردارى از قدرت محلى جایگاه ویژه اى داشت. اما واقعیت این 
بود که این بندبازى و توطئه ها و بند و بستهاى حزب دمکرات نمیتوانست کومه له را با 
توجه به نقش تعیین کننده اش در سازماندهى مقاومت و نفوذ آن در میان مردم و نیز در 
میان ذهنیت چپ جامعه ایران، حاشیه اى کند. با اینحال حزب دمکرات از هیچ تالشى براى 
و مخالف «کومه له آشوبگر»(  کردستان  مردم  بفرد  منحصر  را نماینده  خود  این منظور که 
ئاژاوه چى، به اصطالح رایج حزب دمکرات)، معرفى کند، کوتاهى نکرد. قبل از مالقات 
حرکت بسوى مناطق  و در مسیر  سیاسى، پیش تر  جریانات  داریوش فروهر با نمایندگان 
مرزى در سردشت، سعى فراوانى کردند که در شهرها و از جمله در سنندج، با تعدادى که 
از نظر آنها «معتمد» بودند باب گفتگو را باب کنند و به نوعى احزاب سیاسى و در درجه 
اول کومه له را دور بزنند. رهبرى کومه له به نظر من به درستى اوضاع را تشخیص داد و 
خود  کردستان را در جریان سیاستهاى  و مذاکرات»، مردم  با انتشار بیانیه اى با عنوان «ما 
و نقشه و توطئه هاى هیات اعزامى قرار داد. و در چنین شرایطى به نحو تیز بینانه اى در 
برابر توطئه هاى حزب دمکرات براى منزوى کردن و حذف کومه له و بى تفاوت کردن 
شیخ عزالدین و جریان فدائى، به طرح «هیات نمایندگى خلق کرد» تاکید کرد. این موضع، 
حزب دمکرات و هیات اعزامى را آچمز کرد و مردم در برابر هر دو سوى توطئه و بند و 
بست پنهانى، با شعار نماینده ما هیات خلق کرد است، دسیسه ها را نقش بر آب کردند و 
عمال هیچ جلسه اى با «معتمدین»، وجاهت سیاسى و عملى بخود نگرفت. اما جالب بود 
که جالل طالبانى هم در این میدان به مانور همیشگى دیپلوماسى و «یافتن دوستان جدید» 
مشغول بود. داریوش فروهر از رابطه دوستانه بین کومه له و اتحادیه میهنى و جالل طالبانى 
با خبر بود و به این دلیل یک نیروى کمکى براى «سرعقل آوردن»  کومه له «کله شق» را در 
فشارها و «نصایح»جالل طالبانى رویت کرد. جالل طالبانى که قاسملو به او بخاطر این نوع 
تیز بازیها و قدرت مانور در بندبازیهاى دیپلوماتیک، لقب «روباه» داده بود، از این فرصت 
طالئى براى برقرارى یک نوع تعادل هم با حزب دمکرات و هم رعایت دوستى هاى دیرین 
و  «افراطى»  رویه  آن  کردن  «کند»  با  تا  کرد  استفاده  قندیل»،  سخت  روزهاى  «در  له  کومه 
«انقالبى» کومه له، تخته پرشى هم براى برقرارى روابطى استراتژیک تر و منافع چرب تر  با 
«رژیم جدید تهران» تعبیه کند. در این رابطه صالح مهتدى، به عنوان دوست دیرین جالل 
طالبانى و کسى که همین دوایر اتحادیه میهنى قصد داشتند به عنوان «رهبر» واقعى و گویا 
شد. اینجا فقط این توضیح  «پشت پرده» کومه له، او را بشناسانند، به دور مذاکرات وارد 
رهبرى آن.  به  چه برسد  عضو کومه له نبوده است تا  هیچگاه  مهتدى  صالح  بدهم که  را 
به نظر من، بى تفاوتى رهبرى کومه له در حضور رندانه و خزنده صالح مهتدى به عنوان 
یک شخصیت طرف مذاکره، یک نقطه منفى و اشتباه سیاسى بزرگى بود. چرا که داریوش 
فروهر که خود به عنوان شخصیت مهم جبهه ملى و حزب ملت ایران و ناسیونالیسم ایرانى، 
بارها توسط ساواك به زندان محکوم شده بود، از سوابق و پیشینه نه چندان جالب صالح 
مهتدى اطالع داشت. تحقیر این «شخصیت» از جانب داریوش فروهر و بى تفاوتى رهبرى 
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کومه له در برابر این تصویر غیر واقعى نماینده پوشیده و پنهان کومه له، تاثیرى منفى در 
روند مذاکرات گذاشت و میدان مانور حزب دمکرات را قدرى باز تر کرد. فروهر که به 
نقل از «دکتر شیبانى» بخاطر گرایشات «ضدکمونیستى»اش در دوران اولیه رژیم اسالمى به 
عنوان وزیر کار انتخاب شده بود، در جریان سفر هیات حسن نیت، اصرار و ابرام زیادى 
داشت که رژیم «ملى» جدید را تضعیف نکنید، تا با قوام گیرى اش بتواند حق «قوم ایرانى 
کرد» را هم تامین کند. گرچه خود فروهر گوشه هائى از دستاوردهاى این حکومت ملى را 
در اعدامهاى صحرائى دادگاههاى شرع خلخالى دیده بود، اما چون تحریک رگه سازش و 
مماشات را موثر میدید و به کاربرد آن سالح در سیستم حزب دمکرات و اتحادیه میهنى 
و  جدید  رژیم  خونین  سیماى  آن  به  کردستان،  در  «کمونیستها»  انزواى  براى  داشت،  باور 
ملى اسالمى نپرداخت و خود را به بى خبرى زد. با اینحال، علیرغم همه این پیچ و تاب 
دادنهاى دنیاى دیپلوماسى ناسیونالیستى و نان قرض دادنهاى متقابل، آنچه که تعیین کننده 
تر بود، اعالم این پروسه مذاکرات بطور علنى از جانب کومه له و دخیل کردن مردم بود. 
ناسیونالیسم کرد همواره در تالش بوده است که «دیپلوماسى»، «مذاکره»، صلح و بند و بست 
بماند.  پوشیده  و  مخفى  نیز  خویش  تشکیالت  و  حزب  رهبرى  از  حتى  همیشه  دولتها،  با 
متاسفانه فشار این رگه دیپلوماسى ناسیونالیسم کرد و همان تاکتیک «یافتن دوستان جدید»، 
در مقطعى دیگر، درست هنگامى که جالل طالبانى در زیر سایه بمباران بغداد به «حکومت» 

سلیمانیه رسید، سرانجام بقایاى کومه له موجود را هم زمین گیر کرد و به آن عادت داد.

برخى پدیده ها در  50 سال اخیر»جنبش کمونیستى» ایران
در تاریخ «چپ» ایران و در سیر عروج انواع سوسیالیسمهاى ملى در دوران پس از کودتاى 
سال 32، به تالشهائى براى انواع دیگرى از «کمونیسم» و متفاوت با حزب توده و سنتهاى 
آن روبرو بوده ایم. من در اینجا به تجربه عروج و افول جریانى که به نام «سازمان انقالبى 
براى  آنجا  از  مورد  این  انتخاب  میکنم.  مختصرى  اشاره  است  معروف  ایران»  توده  حزب 
من اهمیت دارد که در گرماگرم کوشش ما براى ایجاد محافل اولیه کومه له در سال 48، 
توجه  با  و  یافتیم  را  استراتژیک  متحد  یک  سیماى  انقالبى،  سازمان  موجودیت  اعالم  در 
شماره  اولین  خواندن  و  دیدن  با  «مائوئیسم»،  به  له  کومه  اولیه  محافل  تدریجى  شیفت  به 
که  نماند  باقى  برایمان  تردیدى  توده،  حزب  انقالبى  سازمان  نشریه  سرخ»،  «ستاره  نشریه 
ما در آینده اى نزدیک با «آنها یکى خواهیم شد». این جمله را که فواد در جمع و جلسه 
من و عبداله مهتدى و مصلح شیخ نقل کرد و زمانى که آن شماره ستاره سرخ را در دست 
خود  اشتیاق  این  براى  هم  محکمى  دالیل  دارم.  بخاطر  دقیقا  بودیم،  زده  ذوق  و  داشتیم، 
داشتیم. سازمان انقالبى، با رد «اپورتونیسم» حزب توده، و «رویزیونیسم خروشچفى» در آن 
دوره کارهاى نسبتا مهمى انجام داده بود. تعدادى از کادرهاى مهم تشکیل دهنده سازمان 
انقالبى در سال 47، براى شرکت در حرکت مسلحانه که از سوى شریفزاده و مال آواره و 
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کمیته انقالبى حزب دمکرات کردستان ایران، بر پا شده بود، به کردستان عراق رفته بودند. 
قبل از آن در جریان حرکت ناموفق سازماندهى جنبش «عشایر قشقائى» نیز شرکت کرده 
جهت  این  بود.  شده  اعدام  و  دستگیر  حرکت  آن  شکست  جریان  در  قشقائى»  «بهمن  و 
عده  و دست کشیدن یک  خرده بورژوائى»  گیرى «عملى» و روحیه گذشت از «روحیات 
روشنفکر تحصیل کرده در اروپا از زندگى «مرفه» در آن شرایط براى ما جاذبه داشت. در 
آن دوران هنوز کورش الشائى و سیاوش پارسانژاد در جریان سفر به ایران براى فعالیت 
سیاسى در «داخل»، دستگیر و به مصاحبه تلویزیونى و ابراز پشیمانى کشیده نشده بودند. 
در  مبارزه  و  زندگى  به  دادن  تن  و  «عملى»  جایگاه  جاذبه  جنبه  این  از  مستقل  و  جدا  اما 
انقالبى  سازمان  که  کمونیسمى  نوع  فکرى  گرایشات  به  دوره،  آن  در  ما  «سخت»،  شرایط 
نمایندگى میکرد و به پایه مادى «جنبش»ى که آنان چه در سطح بین المللى، مائو و انور 
خوجه، در چین و آلبانى، و چه در سطح منطقه اى، شاخه جالل طالبانى و حرکت مسلحانه 
کمونیسمى که  بستر مشترك  به  توجه  البته با  و  نداشتیم  حساسیت  کردستان،  در  سال 47 
ما نیز به دنبالش بودیم، نمیتوانستیم تفاوتهاى ناموجود را هم طرح و از آن سخن به میان 
آوریم. همان وقتها، جالل طالبانى در «بکره جو» واقع در اطراف سلیمانیه عراق، اردوگاه 
و مقر علنى داشتند و متحد رژیم بعث بودند و در بغداد نیز فعالیت و دفتر علنى برپا کرده 
بودند. حرکت و اتفاقاتى که در تاریخ جدالهاى خانگى بین شاخه ها و سازمانها و احزاب 
ناسیونالیست کرد در کردستان عراق به جریان «66»(توضیح) معروف است. جناح مقابل، 
جناح بارزانى، هنوز «شورش» را نمایندگى میکرد، اما در آن مقطع بطور آشکار و صریح 
با رژیم شاه و ساواك و ژاندارمرى آن همکارى بى چون و چرایى داشت. جریان بارزانى، 
انقالبى حزب توده و محفل ما هم بخشا  به همین دلیل نزدیکى با رژیم شاه، که سازمان 
در تقابل با آن به خود معنى سیاسى میدادند، حتى تعدادى از افراد مسلح جریان مسلحانه 
سال 47 را دستگیر و تیرباران و جسد آنان را براى نمایش عبرت مردم به نیروهاى اویسى 
تحویل دادند. از جمله میتوان به سلیمان معینى و نمایش جسد او در میدان شهر در سال 47  
در مهاباد اشاره کرد. در هر حال این همسوئى و جاذبه «عمل»، موجب شد که ما نسبت به 
خط فکرى خود و نیز نوع کمونیسم خود و آنها بى تفاوت بمانیم. شاید درست است که 

بگویم نوع مشابه کمونیسم ملى ما به آن جوانب عملى نیز جاذبه مقبولترى داده بود.

 اکنون که داستان سازمان انقالبى را از زبان سران آن میخوانید، و البته پس از این همه سال از 
دگرگونیها و تحوالتى که بر سر جنبش کمونیستى ایران آمده است، از آن همه تحقیر تفکر در 
پروسه تعمق در گذشته خویش نیز، مات و انگشت به دهان میمانید. کورش الشائى، پس از سالها 
زندگى در اروپا و حشر و نشر با «مارکسیست» هاى برجسته آلمانى، وقتى به ایران بر میگردد، 
با عضو خانه تیمى خود کتاب «تاریخ کسروى» را به عنوان منبع آموزش انتخاب میکند! و در 
برابر سوال حمید شوکت که این تناقض را چگونه توضیح میدهد و یا اینکه چگونه «آموزش» 
از «دهقانان چین» در سفر به چین و شرکت در «کالسهاى آموزش مارکسیسم»، او را به نسبت 
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سطح باالتر دانش و درك از مارکس در اروپا، مجذوب خود میکند، بى پاسخ میماند. 

و با این زمینه میخواهم به یک نکته مهم که اتفاقا به داستان زندگى منهم مربوط است، و به 
توضیحاتم در پاراگرافهاى قبلى ربط دارند، اشاره کنم. در همان سازمان انقالبى و در میان 
بنیانگذاران اولیه شخصى وجود داشته است به نام: « محمود مقدم» معروف به «خان» که نظریه 
کامال متفاوتى داشته است و از جمله بر این باور بوده است که «مى بایست طبقه کارگر را 
بسیج کرد و حزب لنینى ایجاد کرد»، یا اینکه او «مدافع سرسخت» این نظریه بود که: « ایران 
به جامعه اى سرمایه دارى تبدیل شده» و بر این اساس اعتبارى براى نظریه رهبرى سازمان 
انقالبى که «با الگو سازى از چین پیش از انقالب»، ساختار جامعه ایران را «نیمه مستعمره 
نیمه فئودال» میدانست، قائل نبود. «خان» آن نظریه را چند بار در «درون سازمان» و حتى بار 
آخر در جلسه «لى یژ» در بلژیک، مطرح کرد و پس از آن بدون اینکه هیچ اثرى از نظرات 
و تالشهاى خود را بجا بگذارد، «رفت». این ساکت ماندن «خان» و بجاى نگذاشتن هیچ اثر 
مکتوب و قابل مراجعه اى که نسل موجود آن دوره و نسلهاى بعدى در جنبش کمونیستى 
به آن رجوع کنند، کار انتقاد و جدل با یک رگه قوى و داراى جاذبه عملى سوسیالیسم ملى 
را دشوار ساخت و در مقابل، این انتقاد در پروسه اى دردناك و در مسیرى «امپیریستى» 
و با نمودهاى زمخت نادرستیهاى آن گرایش در جریان «عمل» انجام شد. بسیارى زجرها 
کشیدند، تعدادى کشته شدند، عده اى در مصاحبه هاى تلویزیونى ظاهر شدند و سرانجام 
بقایاى سازمان انقالبى و مشى «مائوئیستى» در ایران، «حزب رنجبران» را برپا کردند که در 
سالهاى اول به قدرت رسیدن اسالمیون، از رژیم جدید به حمایت برخاستند. اینجا بود که 
کارنامه «عملى» یک خط مشى، یک نگرش ناسیونالیسم چپ در لباس کمونیسم، تازه نشان 
داد که «انقالبى ناپیگیر» است! در حالى که اگر «خان» همان انتقاداتى را که به «الگو سازى» 
از چین داشت، مکتوب میکرد و نظر و تحلیل خود را در مورد ساختار «جامعه سرمایه دارى 
ایران» مینوشت، اتفاقا با توجه به جاذبه آن سازمان و نقشى که «خان» در رهبرى آن داشت، بى 
برو برگرد تاثیرات مهمى برجاى میگذاشت و این همه تلفات انسانى و  زجر و  سرخوردگى 

انسانهائى که با اعتقاد به کمونیسم به میدان مبارزه گام گذاشته بودند، به بار نمى آمد.

مورد دوم تشکیل «حزب ملل اسالمى» در سال 44 و تحول آن به سازمان مجاهدین خلق نیز 
تجربه اى پر زجر و  پر از تلفات انسانى است که رویش یک جریان «مارکسیست» از درون 
آن در ارائه تصویر منفى از «کمونیسم»، کم زیان نرسانده است. در جریان تحوالت فکرى 
«مارکسیست»  بخش  گذراندند،  سر  از  اسالمى  ملل  کلیدى حزب  عناصر  از  برخى  که  اى 
مجاهدین تشکیل و به انشعاب آنان منجر شد که از دل آن جریاناتى مثل «پیکار» و «آرمان»( 
سالها  آن  در  کمونیستى»  «جنبش  دنیاى  شدند.  روئیده  رفقایش)  و  شهرام  تقى  طیف  در 
لنینیست»  مارکسیست  «مجاهدین  انشعاب  انگیزه  و  آن  هاى  ریشه  جدائیها،  این  علل  از 
( اختصارا مجاهدین م . ل )، و مهمتر از همه بیان آن تفاوتها به شکل مستند و مکتوب 
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کمترین اطالعى نداشتند. کسى از آن سیر تحوالت فکرى و «تغییر ایدئولوژى» خبر نداشت 
تا سرانجام نمودها در ماجراهائى که در تصفیه فیزیکى و طرد و انزواها سایه سنگینى بر 
«کمونیستها» افکند، جامعه متوجه «اختالفات فکرى» شد. جریانى که اسالمیون به قدرت 
رسیده در ماجراى محاکمه و اعدام «تقى شهرام» و داستان تصفیه فیزیکى «شریف واقفى» 
از آن سو استفاده ضدکمونیستى شان را عملى کردند و رجوى در زندان در توضیح رفتار 
آن  از  بخشهائى  اگر  رفت.  منبر  به  ایران»  مسلمان  «خلق  علیه  نما»  چپ  «اپورتونیستهاى 
جدائیهاى فکرى و سیاسى، از آن تفاوتهاى نگرشى، مکتوب میشدند و سالها قبل از تظاهر 
و  چپ  جنبش  محافل  و  دوائر  در  حداقل  یا  و  جامعه  در  تلخ،  اتفاقات  و  حقایق  در  آنها 
چه بسا  چه بسا تلفات انسانى بسیار کمترى را شاهد بودیم و  کمونیستى پخش میشدند، 
مرز  خط  براى  آمیز  توطئه  روشهاى  به  بردن  دست  و  فیزیکى  تصفیه هاى  به  نیازى  اصال 
تاریخ  نظر  این  از  میکنم  فکر  من  آمد.  نمى  بوجود  سیاسى  و  فکرى  مخالفان  با  کشیدن 
جنبش کمونیستى ایران در مقایسه مثال با کمونیسم در روسیه و یا اروپا، غرق در سنتهاى 
عرفان و سکوت و دورى و ترس از سنتهاى جدلى مکتوب است. سننى در نوعى کمونیسم 
«شرقى» که دست بردن به قلم و طرح مکتوب افکار و گرایشات و تحلیل ها را در ظرفیت 
و  را  ما  سنتى که  لقب داده است.  «خودستائى»  و  «روشنفکر بازى»  «خودخواهى»،  فردى، 
نسلهائى از کمونیستها را از تجارب تلخى که مستند و مکتوب نشدند محروم کرد و به این 
مسیر رهنمون شد که همان شیوه  و روشها و محتواى همان نوع «کمونیسم» را به شیوه 
امپیریستى دوباره و از صفر، از سر بگیریم و طى سالها با خود حمل کنیم. به نظر من اگر 
شیوه هاى جدائیها در درون احزاب و گرایشات پوپولیستى، و ناسیونالیست چپ در پوشش 
کمونیسم را رد یابى کنیم، به رگه هائى قوى از ریشه آنها و تمایزاتشان با سنن و اصول و 
پرنسیپهاى کمونیستى و مارکسیستى دست مى یابیم. به نظر من یک دلیل ریشه دار بودن 
سنت بستراصلى این نوع کمونیسم ملى و شرقى، سنت حزب توده، و بروز نمودهاى آن در 
درون هر جریان غیر کمونیستى و غیر مارکسیستى دقیقا در همینجا قرار دارد. نباید فراموش 
کرد که سنت حذف فیزیکى مخالف سیاسى در بستر ناسیونالیسم چپ در پوشش کمونیسم، 
با ترور «حسام لنکرانى» در حزب توده، حلقه اتصال این نوع از کمونیسم در ایران و روشها 
و متدهاى مبارزه در برخورد به تفاوتهاى فکرى و سیاسى است با شیوه هاى بستر اصلى این 
نوع «سوسیالیسم» در دوران استالین و سالهاى تصفیه هاى خونین. شیوه هائى که هماهنگ 
با خاستگاه ناسیونالیستى و ملى آن، در «انقالب فرهنگى» چین تداوم یافت. در طول دوران 
عروج سوسیالیسم و کمونیسم در اروپاى غربى و در اختالفات و تمایزات بر سر استراتژى 
و تاکتیک، در درون حزب سوسیال دمکرات روسیه و متعاقب آن در شکاف بین بلشویکها 
و منشویکها، هیچ اثرى از دست بردن به زور و بکار گرفتن قرار «حزبى» و «سازمانى» و 
تصفیه و ترور سیاسى و شخصى براى تقابل سیاسى با مخالف خود و یا «افشاگرى» آن، 
به چشم نمیخورد. کوهى از ادبیات و کتب و رساله و مباحث و پلمیکهاى داغ جدلى بین 
تبیین هاى مختلف و متضاد و متباین سیاسى را شاهدیم که گرچه با تندترین لحن در برابر 
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و بسیج  مانده  عقب  تحریک احساسات  گیرى  بکار  از روش  اما  اند،  بسته  صف  یکدیگر 
کمونیسم  و  انقالبى  مارکسیسم  نیست.  اثرى  «مرتد»  علیه  حتى  حزب  و  سازمان  نیروى 
کارگرى در تقابل با این بستر و سنت ناسیونالیسم چپ، اتفاقا برعکس به بنیانهاى همین 
جامعه  سیاسى  صحنه  در  تحرك  لحظات  اولین  همان  از  مارکسیسم،  و  کمونیسم  سنتهاى 

دارد! وجهى  چند  معانى  کارگرى»  کمونیسم  عمومى  بستر  از  «کندن  کرد.  اتکا  ایران، 

فعال شدن گرایش ضدانتقادى براى ساکت کردن صداى مخالف در هیات حزب حکمتیست 
عالمت سوال بزرگى را در مورد تردید و دودلیهایم براى انتشار مکاتبات درونى با کورش 
مدرسى در ذهنم ایجاد کرد. تردید و وسواس و محافظه کارى از چند نظر، اینکه ذره اى 
از انصاف و باریکه اى از تاثیرات زندگى و فعالیت با پرنسیپها و موازین و اصول کمونیسم 
کارگرى، شاید هنوز به عنوان فشار زندگى مادى چندین ساله، در عواطفشان پژواك داشته 
باشد. شاید، کسى چه میداند، رهبر این گسست از کمونیسم کارگرى، حتى اگر از روى همان 
جویاى نام و زندگى در دنیاى «منیت» و خلسه در عوالم نارسیسیم و  آناکرونیسم(نامربوط 
به زمان و مکان) هم باشد، قدرى پایش را از روى پدال گاز در سراشیب سقوط به قعر دره 
سنت هاى ناسیونالیسم چپ و «کمونیسم» حاشیه سیاست، بردارد. شاید آنها هم آن دوره 
را به عنوان دورانى تلخ بروى خود نیاورند و اجازه بدهند که مشمول مرور زمان بشود. اما 
نه! دیدم دارند مینویسند اصال «سیاست آوردن»هاى ایشان نه تنها با سکوت امثال من، که با 
موافقت همراه بوده است، که مخالفین «بُریده» اند، که امثال من در سطح فکر و تعقل دوران 
کشمکشهاى درونى حککا فریز شده ایم، که این عبور از تاریخ سى سال بنیانهاى کمونیسم 
کارگرى، و یورش به آن، احیاى سنتهائى است که کمونیسم کال در عرض 80 سال از آن 
«غافل» بوده است! که اصال از بنیان «کمونیسم کارگرى» و حزب کمونیست کارگرى قبل از 
انشعاب 2004، در یک افق مبهم و در هم جوش، «افق جنبش سرنگونى» زمین گیر  شده «بود». 
خوشبختانه علیرغم این زلزله سیاسى و زیر ابهام  قرار گرفتن مبانى کمونیسم کارگرى در اثر 
یورشى که گرایش ضدیت با کمونیسم کارگرى به آن سازمان داد، هنوز میتوان به وجدانهاى 
بیدار و به آن حس انصاف دفاع از حقیقت، امیدوار بود. نوشته کوتاه اسعد حاج حسنى، که 
شخصا در منازعات «درونى» سهمى نداشته است و «طرف دعوا» با کسى نبوده است، در 

پاسخ به دفاعیات از گرز چرخانى روند ضدانتقادى، امیدوار کننده است و جاى احترام.  

ادامه عکس العملهاى هیستریک دیگر تردیدى باقى نگذاشته است که حال و روزگار این 
شماره پاسخ، تردیدى برایم باقى  جماعت دیگر از اینها گذشته است، محصوالت آخرین 
است.  بیهوده  سابق،  رفاقتهاى  و  دوستیها  به  احترام  رعایت  و  انصاف  انتظار  که  نگذاشت 
شهرت  و  مقبولیت  و  محبوبیت  رفت.  سیاست  جنگ  به  نمیتوان  عاطفه  و  احساسات  با 
من  بر  است.  بازپس گیرى  و  فسخ  قابل  شرقى  کمونیسم  برابر روش  در  باشد،  اندازه  هر 
معلوم شد که در دوران ویران شدن تحزب کمونیسم کارگرى، میتوان عینا چون میداندار 
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مارکسیسم  و  کارگرى  کمونیسم  براى  دیگرى  تاریخ  پسامدرنیسم،  منحط  مکتب  شدن 
اهمیت در مهمترین مصافهاى  انقالبى جعل کرد و براى حاشیه اى ترین شخصیتهاى کم 
گرایش  یک  سیاسى،  بزنگاه  یک  در  کرد.  اختراع  تاریخ  و  شخصیت  کمونیسم،  این 
در مناسک  کارگرى را  شد تعدادى از الیه انسانى کمونیسم  حاشیه اى و مارجینال موفق 
کمونیست  حزب  کردن  پاره  تکه  بطن  در  و  کارگرى  کمونیسم  علیه  ایدئولوژیک  انقالب 
خط»  «هم  خود  با  کننده  ویران  توفان  و  باد  مسیر  در  را  آنان  و  سهیم  خود  با  کارگرى، 
خط  و  ام  سیاسى  سابق  یاران  از  دیگر  بخشى  دادن  دست  از  معنى  به  من  براى  این  کند. 

بود.  کمونیسم  آرمان  راه  در  رزمانم  هم  لیست  از  و  زندگى  حافظه  در  آنان  اسم  زدن 

دلیل دیگر تردیدم، این بود که دارند مقدمات حمله به شخص منصور  از طرف دیگر، و 
حکمت را هم تدارك مى بینند. جمالت تحقیر آمیز «پیغمبر اتحاد» تکمیل کننده و نتیجه 
منطقى تحقیر کمونیسم کارگرى و بستر عمومى آنست، که در «بى افقى» آن به جلو صحنه 
پرتاب شده است. منصور حکمت را به عنوان «پیغمبر» اتحاد مدافعان افقهاى مبهم تصویر 
کرده اند. این سر آغاز باز کردن میدان حمله به نه تنها «بستر عمومى کمونیسم کارگرى» که به 
بنیانگذار آن، منصور حکمت هم هست. آیا شرافتمندانه و انسانى نیست که از اینها بخواهیم که 
از نامگذارى خود به نام «حکمتیست» دست بردارند؟ یا شاید مصمم اند چون احزاب اصلى 
کمونیسم ملى، پس از شکست انقالب اکتبر، فعال و تا زمانى که منصور حکمت جاذبه سیاسى 

دارد، در سنت بجامانده و میراث احزاب «مارکسیست  لنینیست» به حرکت ادامه دهند؟!

 دلیل سوم و عامل بازدارنده ام، نگرانى از باز شدن میدان جدیدى براى استهزا و تمسخر 
«کمونیسم کارگرى» توسط همه دوایرى است که در مقاطع مختلف، چه با حضور میلیتاریستى 
آمریکا در منطقه و ریاست عشایر کرد در «اقلیم» کردستان و چه با عروج سید اصالحات، 
زبان فحش و ناسزا به کمونیسم کارگرى و منصور حکمت را سپر سر فرودآوردن و تسلیم 
و پیوستن به، و اکتیو شدن در آن «دنیاى جدید» شان قرار دهند. در این دنیاى رذل، هویت 
جدید دگر اندیشان شبه اسالمى و تمام قومى، با نشخوار کثیفترین و ضد انسانى ترین هتاکى 
ها به منصور حکمت و کمونیسم کارگرى همراه و همزاد بود. زبان باز کردن من علیه رهبرى 
مسماى  بى  نام  که  جریانى  بویژه  بودم،  آن  فعال  عضو  قبل  مدتى  تا  من  خود  که  جریانى 
«حکمتیسم» و کمونیسم کارگرى، هر دو، را سایه بان تحکیم عقب مانده ترین و مغلق ترین 
نوع ناسیونالیسم چپ شبه «فلسفى» ساخته است، این میدان «رزم» و کمین نشستگان کهنه 
کارتر را فعال میکند. «بروز اختالف و جدال دیگرى» در «کمونیسم کارگرى» و میدانى جدید 
براى هتاکى به منصور حکمت و کمونیسم کارگرى! حاال دیگر طورى شده است که حتى 
هر کس بخواهد هر فراکسیون و جمع و دسته ناراضى در میان شاخه هائى که به نام کومه له 
فعالیت میکنند، سرهم بندى کنند، و شرط اولیه «بحث» بر سر درستى یا نادرستى آن، مستلزم 
یک مرزبندى از پیشى، از هر سو، با کمونیسم کارگرى و پرتاب سنگى به منصور حکمت 
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است. انتظار داشتم که این عامل بازدارنده و  امتناع از فراهم کردن سوخت کوره دشمنى کور 
و نفرت پراکنى قومى و ملى و اسالمى علیه منصور حکمت و کمونیسم کارگرى، سر سوزنى 
بر وجدان محفل رهبرى این جماعت سنگینى کند. اما راه انداختن بساط «کوس رسوائى» 
و هتک حرمت شخصى و سیاسى امثال مهرنوش موسوى و آذر ماجدى، دیگر نشان میدهد 
رجعت  با  «شرارت»  محورهاى  عنوان  به  «زن»  انتخاب  است.  گذشته  اینها  سر  از  آب  که 

اینها به سنتهاى شبه اسالمى و مجاهدینى رفتار با مخالفین سیاسى خود، منطبق است.

فاکتور و عامل بازدارنده دیگر، براى اختیار کردن سکوت، نگرانى از باز شدن دور دیگرى 
از زندگى در دوره «اختالفات» حککا و مسائل و مباحث قبل از انشعاب سال 2004 است. 
من در ابتدا گفتم که آن دوره «جنگ قدرت» و «قهرمانى» در میدان سیاستهاى دو طرف آن 
نزاع درونى، هیچ جاى افتخارى، حداقل براى من، نیست. من با تاریخ تراشیهائى که سنتهاى 
حاشیه  و  صفر  را  تاریخ  و  میکند  مصادره  دوره  این  سیاستهاى  در  را  کارگرى  کمونیسم 
مارکسیسم  تندپیچهاى  و  ها  دوران  مهمترین  در  کبرى  غیبتهاى  و  ساله  چندین  نشینیهاى 
انقالبى و کمونیسم کارگرى را به عنوان تاریخ «مشترك» با منصور حکمت جعل میکند، 
اصال موافق نیستم. نمیخواهم نصیحت بشنوم که سیاستى را که با کمونیسم کارگرى و مبانى 
مدرسى،  کورش  ضدکمونیستى  سیاستهاى  از  انتقاد  شرط  پیش  عنوان  به  میدانم،  مغایر  آن 
را  حکمت  منصور  خط  همان  و  بود  درست  ما  و خط  میگفتیم  درست  ما  «دیدید  بپذیرم. 
بوده  تردیدم  ادامه  در  منفى  فشار  عامل  یک  و  جعلى  فاکت  من  براى  کردیم»،  نمایندگى 
مارکسیسم  سال  سى  تاریخ  و  کمونیسم  مبانى  تاریخ  کردن  «مختصر»  «روایت»  این  است. 

نمیدانم.  حقیقى  و  منصفانه  درست،  آنرا  «رهبرى»  و  کارگرى  کمونیسم  و  انقالبى 

با در نظر گرفتن همه این نکات و مالحظات، وارد آن سرى از مجادالت و مکاتباتى میشوم که در 
گرماگرم جدال من با رهبرى محفل این سکت جدید مطرح شدند و تاکنون هیچ جا انتشار نیافته اند. 

درگیریها و تنشها در حدود 10 روز مانده به تشکیل کنگره اول این جریان، به نقطه اوج 
خود رسید. فکر میکنم مراجعه و خواندن پاسخ هاى من به یادداشتها و احکام مستتر در نامه 
هاى شخص کورش مدرسى در این دوران خود گویاست. قبال هم توضیح دادم که نامه هاى 
من و مواضع آن، بى پاسخ ماندند و هیچ جاى توجیهى باقى نگذاشته بودند. آنچه که در 
واقع تحت عنوان دو قرار: یکى پیش نویس قرار  تقبیح من توسط آذر مدرسى و خالد حاج 
محمدى و انتشار علنى آن؛ و دیگرى قرار «مصوب» پلنوم اینها با عنوان «در دفاع از حرمت 
سیاسى کورش مدرسى و حمید تقوائى» علیه شخص من و در واقع علیه یک نوشته و تحلیل 
من از دالیل انشعاب حککا،  صادر شد، در حقیقت خلع سالح بودن و الکن ماندن در برابر 
مقاله تحلیلى من بر سر دالیل و ریشه هاى انشعاب را میخواست جبران کند و به عنوان 
یک تعرض ضد انتقادى با خالى کردن کینه از نامه هاى منتشر نشده من، هر گونه تردید و 
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تزلزل را در صفوف باقیمانده منکوب و وادار به سکوت کند. سنتى که پیشتر برادر رجوى در 
رابطه با ازدواج ایدئولوژیک، براى این سیاست حاشیه اى به ارث گذاشته بود و داستان تلخ 

محاکمات و تصفیه ها و ترور 1938( در دوره دوران استالین)، پشتوانه «بین المللى» آن.  

و باالخره توضیح دیگرى را در این مورد الزم میدانم. این نامه ها شامل یاداشتهاى کوتاه 
و کم اهمیت از نظر سیاسى نیستند و من ترجیح داده ام اسامى معینى را، که هنوز فعال در 
صفوف حزب مذکور هستند، و ممکن است با موضع و هدف من در انتشار علنى آنها تماما 
موافق نباشند، حذف و به جاى آنها نقطه چین بگذارم. به جاى اسامى رفقاى دیگرى که 
در حزب حکمتیست نبوده و نیستند و نیز در اشاره به نام رفیق دیگرى که کورش مدرسى 
در نامه به او از من اسم برده بود نیز نقطه چین گذاشته ام. طبعا هر کسى بخواهد اسناد 
و مدارك مربوط به خود را منتشر بکند، از نظر من خود آنان تصمیم گیرنده اند. من فکر 
کردم که آوردن اسامى، ممکن است آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد. به این 
ترتیب من هیچ مسئولیتى را چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در انتشار مکاتبات مربوط به 
خود، با دیگران سهیم نمیکنم و هیچکس را در رودربایستى مناسبات رفیقانه براى همسوئى 
اسامى  برخى  حذف  امیدوارم که  حال هنوز  عین  زیر فشار اخالقى نمیگذارم. در  خود  با 
احساس را  حداقل این  حزب حکمتیست در این نامه ها،  حاضر فعال در درون  در حال 
به آنان منتقل کند که من هنوز به تمامى از بازگشت آنان در مسیر «کندن از بستر عمومى 
رگه  رهبرى،  ضدانتقادى  العمل  عکس  امیدوارم  ام.  نکرده  امید  قطع  کارگرى»  کمونیسم 
که  گردابى  مورد  در  لحظاتى  دستکم،  آنان  و  نکند  تحریک  را  سازمانى  عرق  و  تعصبات 

فرو روند.  فکر  خود به  خلوت  در  اند،  شده  همراه  با جهت آن  و  کرده  سقوط  آن  به 

واقعا میخواهم خوانندگان این مکاتبات، به سنتهائى که در ناسیونالیسم چپ، کمونیسم ملى و 
بستر و زرداخانه سابقه دارتر آن در «حزب توده»، دسته بندیها و تصفیه ها در میان جریانات 
و  بازیها  محفل  و  بازیها  دسته  و  دار  و  ها  توطئه  و  چپ  ناسیونالیسم  مسلح  و غیر  مسلح 
سنت هتک حرمت انسانى همرزمان سالیان و تا دیروزى، مراجعه کنند و مقایسه اى صورت 
بدهند. و سوال این است که این نوع فعالیت «حزبى» ضدانسانى که تصفیه و ترور شخصیت 
را تا حد حذف فیزیکى نیز ادامه میدهد و «انقالب فرهنگى» و سنگسار ایدئولوژیک انسان و 
مخالف سیاسى را به خیابانها و در معرض تعرض «توده»ها  میکشاند، چه نوع «کمونیسم»ى 
است؟ اگر تا قبل از فروپاشى دیوار برلین، ناسیونالیسم روسى و آرمان بورژوازى روس و 
پطر «کبیر» بر بستر شکست انقالب اکتبر، «اردوگاه سوسیالیستى» لقب گرفت، اکنون دیگر 
با کشف حجاب از روکش آن ناسیونالیسم و پرچمدار شدن سرمایه و کلیسا و کاردینالها 
و پیشروى خزنده از گورباچف «دمکرات» گرفته تا یلتسین و پوتین صراحتا مدافع عظمت 
چین،  در  فرهنگى  انقالب  ماست.  برابر  در  و  برآورده  سر  «نوین»،  دارى  سرمایه  روسیه 
ختم  شمایل مائو،  و زیر  مزدى  بردگى  پادگانى  آشکارا  سرمایه دارى  یک  برآوردن  سر  به 
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و تهى شدنش از عاطفه، سنن کمونیسم  سنتهاى «حزبى»، و «بى رحمى»  شده است. این 
ترواش  و  رحمى  بى  اینها  نیستند.  حکمت  منصور  و  لنین  و  انگلس  و  مارکس  اومانیستى 
خشم روشنفکران و الیت سیاسى طبقه اى است که بویژه در کشورهاى «شرق»، همان آرمان 
بورژوائى و ناسیونالیستى را در رقابت بر سر زعامت آن، تعقیب میکنند که پیشینیان آن، در 
تصفیه هاى خونین دوران استالین و انقالب فرهنگى چین، براى برپائى یک سیستم استثمار 
بى رحمانه براى «صنعتى کردن میهن»، و باتکا انقالبات و خیزشهاى طبقه کارگر و توده هاى 
محروم و بر بستر شکست آنها، در برابر چشمان بهت زده ما قرار داده اند. سنتى که منحصرا از 
طریق «تخصصى» کردن سیاست براى «نخبگان» طبقه خود و «بى اهمیت» سازى و غیر قابل 
دسترس نشان دادن فعالیت سیاسى و حزبى براى توده مردم و بى اعتبار و بى خاصیت کردن 
تشکل و ارتقاى آگاهى و شعور انسانها  آنان را قادر ساخته است که بر جامعه حکومت کنند. 

این سنتها با روح بیرحم سرمایه در پروسه کشیدن شیره جان کارگر هم سنخ و منطبق اند. 

این نامه ها دریچه اى است به آن ویرانه اى که در فروپاشى مبانى و اصول و موازین کمونیسم 
کارگرى و تحزب آن در ایران، و در معمارى و مهندسى بانیان این تخریب، به روح نیمه جان 
ناسیونالیسم چپ همواره در حاشیه و در کنج سکوت و بى حرفى سى سال عرض اندام کمونیسم 

پراتیک  ایران، مجددا و در «بزنگاه سیاسى» مرگ منصور حکمت، نیرو بخشیده است. 

از  درجه  هر  به  اى  حاشیه  گرایشات  دستیابى  که  شد  معلوم  تاریخ  در  بار  چندمین  براى 
بار  به  میتواند  اى  بازدارنده  و  مخرب  آثار  چه  انسانى،  الیه  هر  بر  تاثیر  و  تحرك  قدرت 
به آن مربوط اند، به شهادت تاریخ سى سال کمونیسم  بیاورد. و گرایشى که این نامه ها 
سالهاى  انزواى  حسرت  در  و  اند  بوده  اى  حاشیه  همواره  شخصیتهایش،  با  همراه  ایران، 
ماندند.  مشغول  ناخنها  جویدن  به  فلسفى،  چپ  و  خلقى  سوسیالیسم  تاز  و  تاخت  اولیه 
کمونیسم  تاریخ  در  مارژینال  گرایش  یک  بازسازى  براى  شرایط  شدن  فراهم  همین 
تحت  را  خود  سکت  و  را  خود  بگویند  که  است  داده  «شهامت»  آنان  به  که  است  ایران 

میکنند.  «متمایز»  کارگرى»،  «کمونیسم  از  که  حزبى  شکل  از  فقط  نه  «حکمتیسم»  نام 

فقط  نه  و  اجتماعى،  زندگى  در  که  مهم  نکته  یک  به  میخواهم  ها،  نامه  از  قبل 
اشاره  افتد،  مى  اتفاق  انسانها  بسیارى  مورد  انقالبى،در  و  سیاسى  فعالیت  در 

«منافع». با  «شهرت»  و  «مقبولیت»  و  «محبوبیت»  رابطه  باشم.  داشته  اى 

محبویت و «شهرت» شکننده است
بگذارید این موضوع را از خودم و در همین رابطه اى که این «نامه»ها به آن مربوط اند، 
شروع کنم. من در مدت کمتر از دو سالى که عضو «کلیدى» حزب موسوم به «حکمتیست» 



219

ن ی  دگا ی... و ز د ز
بودم، شاید اگر نه محبوب ترین، که در میان محبوبترینها، چه در الیه بدنه و بویژه در سطح 
«باال» قرار داشتم. من را «فرد دوم» مینامیدند وبویژه گردآورى و ادیت و انتشار منتخب یک 
جلدى آثار منصور حکمت و ضمیمه یک آن، که اشاره کردم که فلسفه محول کردن آن به 
من از جانب کورش مدرسى، هدف دیگرى را تعقیب میکرد، «شهرت» من را به عرش اعال 
برده بود. اما این «محبوبیت» شمشیر بُّرنده و دو لبه بود. به محض آنکه معلوم شد که من 
خود را براى کمیته مرکزى در کنگره اول کاندید نکردم، درست و بالفاصله در همان سالن 
کنگره، از میان صف «هواداران» پر و پا قرصم، نداى تکفیر و تقبیح برخاست. ثریا شهابى که 
بى  و  عصبانى  و  برافروخته  بسیار  حالتى  با  بود،  جا گرفته  بودم  نشسته  من  ردیفى که  در 
مالحظه بر سرم داد زد: «میگویند» گویا تو به کورش انتقاد دارى،  بگو! درست است یا نه؟! 
جمال کمانگر به یارى شتافت و او هم گفت: «با آن هوادارت برخورد کن که میگوید تو از 
مدتها قبل انتقاداتى به سیاستهاى کورش داشته اى». «شیرین رازانى» که آنوقتها دوست دختر 
کورش مدرسى بود، به «یدى کریمى» گفته بود: «ایرج از چشمم افتاده است». به یدى کریمى 
گفتم اگر فقط قصد «انتقال» موضع «ایشان» را به من نداشتى، میبایست به او میگفتى که ایرج 
سیاست و انقالبیگرى و کمونیسم را «بیولوژیک» و «ارثى» نمیداند و قائل به سنت وحى 
منصور  بیولوژیک  خواهر  گرچه  خانم  شیرین  نیست.  طیبه»  خاندان  «شجره  به  کمونیسم 
حکمت است، اما من فقط او را به همین عنوان میشناسم و بس و نه به عنوان اهل «بیت 
چشم  همه، «معصوم» باشند. بنابراین»از  است که  مقدر شده  گویا  و طهارت» گه  عصمت 
افتادن» من نه تنها از سوى او، بلکه از سوى هر عضو سببى و نسبى خانواده منصور حکمت 
هیچ ضررى متوجه من نمیکند و کمترین اثر را بر من ندارد. خود شیرین رازانى وقتى با من 
روبرو میشد، اخم کرده و ترشرو راهش را کج میکرد، اگر نه خودم همانها را به او میگفتم. 
در همان کنگره، بسیارى دیگر از کادرها و از جمله خود کورش مدرسى وقتى از کنارم رد 
پوشالى  کاخ  ویرانى  و  من  کردن  محل  بى  به  تصمیم  نمیکردند.  «نگاه»  را  من  میشدند 
«محبوبیت» با «منفعت» و پالتفرم «آنها» همخوان بود. بعدا این «قدر شناسى» ها، در پلنوم 
هاى بعدى که من دیگر نبودم و در «غیاب» من در قرار «تقبیح» علنى من تکمیل شد. تقریبا 
همه از ریز و درشت، به استثناى حسین مرادبیگى، حمه سور، یا علیه من ُمهمل نوشتند و 
داشتند.  «مالحظه»  من  انتقادات  بر  یا  و  داشتند  کار  در  دستى  مذکور  «قرار»  تنظیم  در  یا 
ارائه  علت «اختالفات»،  و ریشه یابى  من  انتقادات  به  نظرها  کردن  براى کج  آسانترین راه 
تصویر سازى از من به عنوان شمعى روشن در مسیر باد و توفان و کوالك و در میان الى و 
لجن بود. شمشیر دو لبه «محبوبیت» به این ترتیب تصویر خود آنان را هم در ذهن من پاره 
کرد. اما «بایکوت» من ادامه یافت و در جلسه «کمیته کردستان» که در حاشیه کنگره اول 
برگزار شد، اوج تعرضها به من بود. یکى یکى نوبت گرفتند که حساب خود را از من جدا 
کنند. در مصاف با آن هجوم دسته جمعى، آنهم از جانب کسانى که تا چند روز قبل من 
درون داشتم منفجر  در  بودم،  «نوشتن»  در  و  از کمونیسم  در دفاع  الگویشان  و  محبوبشان 
میشدم، واقعا باورم نمیشد که آن محبتهاى سالیان که معلوم شد فقط «تملق» و چاپلوسى 
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بودند، به آن سادگى به مناسک «سنگسار ایدئولوژیک» من تبدیل شود. و سرانجام پس از 
آنکه رحمان حسین زاده با انگشت کشیدن به سوى من گفت که آن «کنگره با آن عظمت»، 
«تلفات» هم داشت، نتوانستم خود را کنترل کنم و بغضم ترکید. در آن لحظه بشدت تنهائى 
این  شدند.  سالیان «معامله»  و رفاقت  دوستى  زدنهاى  الف  آن  چگونه  که  بپذیرم  نتوانستم 
ضعف من بود. نمیبایست مثل یک «یتیم» به مسائل سیاسى برخورد میکردم.  نمى بایست با 
وقت  همان  شوم.  وارد  ام  سیاسى  حرمت  هتک  براى  هجومها  آن  برابر  در  «احساسات» 
میدانستم که براى تدارك بایگانى منصور حکمت، شکستن شخصیت من، شروع ماجرا بود. 
من منصور حکمت نبودم، اما اگر بتوان یک مدافع وفادار او را براحتى زیر هجومى سراسیمه 
گرفت، تعرض هاى بعدى و مستقیما علیه مبانى کمونیسم کارگرى و بنیانگذار آن، ساده تر 
میشد. من در آن لحظه و در آن دقایق، اتفاقا میبایست تعرض میکردم، میبایست خود را آماده 
باشم،  خود  به  ساله  چندین  رفاقتهاى  مدعیان  کردن»  «پشت  شاهد  تلخى  با  که  میکردم 
میبایست از نظر روحى به این نتیجه میرسیدم که همانطور که در واقعیت هم دیدم و تجربه 
کردم، «تنها» هستم. من عمال تنها بودم و تنها ماندم، اما طول کشید تا توهماتم ریخت. بهر 
حال بطور واقعى من را شکستند بدون اینکه خود من شخصا پس از یک «نبرد» نابرابر، صف 
آن نارفیقان را ترك کنم. این ساده اندیشى من کار دستم داد و مدتى نیز پس از اتفاقات 
کنگره اول و جلسه کمیته کردستان، به ایجاد «فراکسیون» توهم داشتم. قبال بارها در ذهن 
و پیش خودم میگفتم بسیار نابجا بود که او در صف  خود به «بوخارین» فکر کرده بودم 
جوخه اعدام شعار «زنده باد رفیق استالین» را سر داده بود. بوخارین در واقع دو بار اعدام 
شد، یکبار جسما و بار دوم از نظر روحى و وجدان سیاسى اش. ترکیدن بغضم در مصاف 
با آن هجوم ضدانسانى درست در لحظه اوج تعرضها  و «اعالم برائت» ها از «ایرج» دقیقا 
همان تصویر مراسم اعدام بوخارین را در ذهنم تداعى کرد. در کوران آن شبیخون من قادر 
انقالبى کمونیست نبود.  به کنترل احساسات جریحه دارشده ام نشدم. و این شایسته یک 
بعدها که یکى از مسابقات بسکتبال تیم هاى حرفه اى آمریکا( NBA ) را نگاه میکردم، در 
فاصله یک «تایم آوت» مربى خطاب به یکى از بازیکنان مهم تیمش گفت: «نباید از اینکه در 
میدان مثل یک قهرمان ظاهر میشوى، «خجالت» بکشى».  انگار با دیدن آن رهنمود مربى تیم 
بسکتبال صحنه هاى جلسه کمیته کردستان در برابر چشمانم به نمایش در آمدند. آرى من 
نمى بایست از اینکه شهامت ایستادگى در برابر هجوم دسته حمعى براى پس زدن انتقادات 
سیاسى ام به خط حاکم را از خود نشان داده بودم، «خجالت» بکشم. انسان انقالبى هیچگاه 
سعى نمیکند با تحریک «ترحم» طرف هاى مقابلش، آنان را پس بزند. کنترل احساسات و 
قاطعیت و پشت پا زدن به همه «عواطف پیشین» در ایستادگى و در «رزم» بویژه وقتى که 
«تنها» هستى،روش درستى است. منصور حکمت مظهر چنین انسان با «اعتماد به نفس» در 
و  دیرین  «مناسبات  و  عمومى»  «افکار  و  «اکثریت»  او  براى  بود.  کمونیسم  اصول  از  دفاع 
رفیقانه شخصى» هر گاه که پشت یک سیاست غیرکمونیستى بودند، پشیزى اهمیت نداشت. 
در هر حال از آن پس، هر گاه به آن دوران باز میگردم، بیشتر متوجه میشوم که آن حرکت، 
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که از سوى آدم بى تاریخ و بى رگ و ریشه اى هدایت و توسط محفل آنوقت مرید او 
سازماندهى میشد، یک تصمیم جدى بود براى نقطۀ پایان دادن به یک تاریخ مشترك، من، 
شاید در یک توهم ساده اندیشانه هنوز باورم نمیشد که تفاوت در سیاستها و در نوع تعلق 
به کمونیسم، چه بسا بسیار باورنکردنى، موجب جدائى بین آدمها میشود. دنیاى روحى ام از 
جهان واقع فاصله داشت. «آنها» جدا شده بودند و من تا مدتها پس از آن جدایى نیز هنوز 
مبهوت مانده بودم که نکند یک اشتباه در «رفتار شخصى» آدمهاست؟ اما، ماجراهاى بعدى، 
به من اثبات کرد که مساله به آن سادگى که فکر میکردم نبود. کمونیسم کارگرى با مرگ 
منصور حکمت، به بایگانى سپرده شده بود. تنها راه باقیمانده براى من پذیرش خونسردانه 
آن واقعیت تلخ و دست برداشتن از هر تالش براى «اصالح» حرکت و جهتگیریهایى بود که 
بهیچوجه دیگر و مطلقا «معرفتى» نبودند. من پس از یک دوره تالشهاى ناموفق براى تشکیل 
فراکسیون و نیز ایجاد «کانون دفاع از کمونیسم»، که این دومى بهر حال بسیار هم مثبت بود، 
به این نتیجه رسیدم که درست تر بود همان تصمیم کنگره اول و مسائل حاشیه جلسه کمیته 
کردستان را براى جدایى ها، مبنا میگرفتم و از هر تالش عبث و عقیم براى اعاده دوران 
موهوم همرزمى ها، خود را کنار میکشیدم. اکنون و پس از آن یکى دو سال «آزمایش و خطا» 
واقعا حتى از «تداعى» شدن با آنها اکراه دارم. و این را صراحتا وقتى یک نوشته من را در 
سایت حزبشان منتشر کرده بودند به خود آنان گفتم. گفتم فورا نام من را و مقاله من را از 
سایتشان بردارند. نوشتم به اذیت و آزار و شکنجه روحى من خاتمه بدهند. من نمیخواهم 
به هیچ شکلى با آنان در انظار جامعه تداعى شوم. من بعد از این سالها احساسى از نامردمى 
و حق ناشناسى غیر قابل باورى دارم. زخمى که حتى اگر التیام یابد، آثار دردناکش «عاطفه» 
انسانیم را هنوز شکنجه میدهد. بسیار سعى کرده ام که ذهنم را به آن مقطع تاریک و خفقان 
آور میخ نکنم و به شکلى آن را مشمول مرور زمان کنم. اما آن تعرض بى محابا و بى چشم 
و رو به حرمت شخصى و سیاسى ام را چون یک «تجاوز» دسته جمعى میدانم که عده اى 
اختیار  در  آموز  دست  اى  وسیله  به  سیاسى  اخالق  نظر  از  ظرفیت  کم  و  شده  مرعوب 
به  ناسالم  منش  و  کردار  آن  زهر  گرچه  بعدها  شدند.  تبدیل  ریشه  و  رگ  بى  موجودى 
بازماندگان هم رسید، اما، مساله فقط جنبه مقام و موقعیت تشکیالتى داشت و تا جایى که 
به «سیاست» برمیگردد، همان کسانى هم که با «روش» هاى «لیدر در سایه» نقره داغ شدند، 
کماکان «پرچم» سیاستهایش را بر دوش گرفتند. اینها در تاریخ مبارزات کمونیستى من، دیگر 
«به تاریخ» پیوسته اند. بعضى وقتها با خیلى از «محبوب» هاى بعدا «مغضوب» احساس هم 
سرنوشتى دارم. مواردى که جهان بورژوائى فقط نمونه «کمونیستها» را در «قلعه حیوانات» 
ژرژ اورول به ثبت رسانده است، اما این سنت تصادفا از میراثهاى دنیاى سرمایه دارى است 
و  «روسا»  ثناگوى  غیر  و  متملق  غیر  و  برده  غیر  و  مستقل  شخصیت  نه  و  قهرمان  نه  که 

میکنم: اشاره  موارد  این  برجسته  نمونه  یک  به  تابد.  نمى  بر  را  «زمامداران» 

«نُرمن جینز مورتنسون» مشهور به «ُمریلین مونرو»، از ستارگان سینماى هالیوود و هنزمند 
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با  داشت  سعى  بورژوا  جهان  رسمى  دستگاه  تمام  که  داشت  «شهرت»  چنان  که  زیبارویى 
او عکس بگیرد. او را بخاطر محبوبیت کم نظیرش براى روحیه دادن به ارتش آمریکا در 
«خطا»  یک  او  اما،  بخواند.  افسران  و  سربازان  براى  که  کردند  دعوت  کره»  «جنگ  جریان 
شده بود. او عاشق «پریزیدنت»  هم در مورد «بزرگان» و شخص جان اف کندى مرتکب 
جناب  اما،  بود.  شده  باخته  دل  مونرو  مرلین  از  بیشتر  «خفا»  در  متقابال  هم  او  و  بود  شده 
را  مونرو  مریلین  تنها  نه  بود. میبایست  همسر او  «ژاکلین»  و  بود  کرده  ازدواج  پریزیدنت، 
باز کردن او در  زبان  کنند که در صورت  بى حیثیت  او را  چنان  بردارند، بلکه  سر راه  از 
القاعده  على  که  آمریکا»،  متحده  «ایاالت  جمهورى  ریاست  مقام  نامشروع»  «رابطه  مورد 
و  کلیسا  با  اخالقى»  «افتضاح  آن  و   بود  آمریکائى  خانواده»  «نهاد  سنت  و  میراث  حافظ 
بویژه «منزلت» کرسى ریاست جمهور آمریکا در تناقض بود، همه بدانند که آن «اتهامات» 
از جانب شخصى عقده اى، حسود، اسیر اعتیاد و روانپریش ساخته و پرداخته شده اند. و 
باالخره خبر «خودکشى» مریلین مونرو در روزنامه ها درج شد. اما انتشار خبر، میبایست با 
ضربه اى به اعتبار و شهرت و محبوبیت او همراه باشد. و همه نوکران و مواجب بگیرهاى 

دستگاه حاکم به پیشواز آن تقبیح شخصیت رفتند. به گفته «التون جان» در شعر ترانه:

  «candle in the wind» جسد «لخت و عریان» مریلین مونرو که بر اثر «اصراف» در استعمال 
مواد مخدر «خودکشى» کرده بود، در میان «گل و لجن» پیدا شد! و این سر تیتر مهمترین 
روزنامه هاى «رسمى» دستگاه حاکمیت بود. همه نظرها را به کنج زوایاى زندگى شخصى 
مریلین مونرو، اعتیاد به مواد مخدر و قرص هاى خواب آور، ناکامى در ازدواج ها منحرف 
کردند. کسى دیگر دنبال «راز» سوء استفاده جنسى عالیترین مقام اجرائى کشور یانکى ها را 
نگرفت. همان متملقین و مگس هاى دور شیرینى تا دیروزى و ستایشگران «چهره محبوب» 

عالم هنر و سینماى آمریکا، مریلین مونرو را حتى در مرگ با خفت و خوارى بدرقه کردند.

و یک نمونه تلخ دیگر که عواقب آن شباهت زیادى به کیس من دارد و پیشتر به آن اشاره کرده ام:

پاتریک خوبرى(Patrik Sjöberg) یکى از برجسته ترین قهرمانان پرش ارتفاع در سوئد 
است از ایامى که جوانى شانزده ساله بوده است، وارد این رشته ورزشى شد. او در فاصله 
چند سال که هنوز 26 ساله نشده بود، چندین رکورد اروپا، سوئد و اروپا را شکسته بود. 
کاریر  پایان  از  پس  پاتریک  نوشتم،  که  همانطور  بود.  سانتیمتر   43 و  متر   2 آنها  باالترین 
ورزشى اش کتابى نوشته است با عنوان «آنچه شما ندیدید». در این کتاب آشکار کرده است 
که مربى فنالندى او سالها، بویژه در دوره نوجوانى و حتى کودکى، از او سوءاستفاده جنسى 
میکرده است، چه آن مربى مدتى با مادر پاتریک زندگى مشترك داشته است. طبق روایت 
کتاب پاتریک، آن آدم یک پدوفیل حرفه اى و سادیست بوده است. و پاتریک همواره متوجه 
شده است، که مربى او، هنگام دوش گرفتن و یا لباس پوشیدن از او عکس میگرفته است. 
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چند بار، در ایام نوجوانى حتى متوجه میشود که وقتى که پاتریک خواب بوده است، موهاى 
مدرسه  در  گرفتن  دوش  وقت  او  براى  که  طورى  است،  تراشیده  را  او  تناسلى  آلت  دور 
پنهان کردن آن آلت تناسلى بیمو، که تازه به سن بلوغ رسیده و همه هم سن و سالهاى او 
سعى میکنند آن حالت را به دیگران نشان بدهند، دردسر ساز و موجب تحقیر او از جانب 
همکالسیهایش میشده است. «شهرت» و «ثروت» پاتریک او را نزد رسانه ها، مدیران باشگاه 
و دایره ورزش دو و میدانى به عرش اعالء میرساند. معلوم بود که درآمد زیاد و شهرت 
جهانى، بسیارى از شرکت هاى تولید کننده وسائل ورزشى را در صف اسپانسورهاى او قرار 
داده بود. روساى باشگاه مربوطه به وکالت از طرف او و به نام باشگاه بخشى از درآمدهاى او 
را «بیمه» میکنند. و قوانین مالیاتى سوئد بر آن مبلغ مالیات وضع میکنند. اما او سالها بود که 
آن حساب را بسته بود. اما پس از چند سال که در خارج سوئد بوده است و همه تالشهایش 
براى برداشت پس انداز مربوطه با کارشکنى آگاهانه مدیران باشگاه روبرو میشود، تصمیم 
خود را براى بستن آن حساب به مسئولین باشگاه و دایره ورزش دو و میدانى اعالم میکند. 
اما آنها حساب را نمیبندند و پاتریک پس از اینکه سالها مقیم سوئد نبوده و حتى تابعیت 
دیگر کشورها، از جمله اسپانیا و قبرس را داشته است، پس از یک مراجعت اتفاقى به سوئد 
متوجه میشود که از طرف اداره مالیات و اداره «مصادره»، مبلغى بیش از دو میلیون کرون 
حتى  و  محبوبیت  و  شهرت  همه  یکباره  بپردازد.  که  اند  کرده  صادر  صورتحساب  برایش 
درآمدهاى باشگاه و اداره دو و میدانى که از طرف اسپانسورهاى پاتریک به آنها پرداخت 
شده است، دود میشود و به هوا میرود. او «تنها» میماند و ناچار بدهکاریهاى ناموجود را 
پرداخت میکند. پاتریک مینویسد در سالهاى اوج شهرت اش، بویژه پس از هر رکورد جدید، 
از همه طرف سیل تلفنها به او روان بود. کسان زیادى بودند که بالفاصله پس از پایان پرش 
موفقیت آمیز به او میگفتند که پس از پایان کاریر او، در مراسمى شایسته او، که موجب 
افتخار سوئد و شهر گوتنبرگ بوده است، از او قدردانى خواهند کرد. پاتریک به تلخى نوشته 
است، از آن لحظه که معلوم شد من کفشهاى ورزشى ام را روى قفسه گذاشتم و دیگر به 

دلیل صدمات زیاد قادر با تمرین و رکورد جدید نشدم، «حتى یک نفر» به او زنگ نزد!

 و احساسى که منهم با او شریکم:

به پاس  میمیرد. پاتریک  سال 1999  در  قلبى،  حمله  اثر  بر  مربوطه، احتماال  پدوفیل  مربى 
زحمات او به عنوان مربى خویش، تقریبا همه هزینه کفن و دفن و خرید تابوت و مراسم 
کلیسا و قبرستان را تقبل میکند. هر از گاهى به قبرستان میرود و بویژه در ایام غروب و 
شب، شمعى روى قبر او روشن میکند. اما آن «خاطره» تعرض به جسم او در ایام کودکى 
و نوجوانى او را عذاب میدهد. پیش خودش میگوید، «خوب شد» او مرده است، چه اگر 
چند سالى دیگر زنده میماند پرونده پدوفیل او که طعمه هاى زیادى داشت، رو میشد و اسم 
پاتریک هم خواه ناخواه به میان میآمد. چرا که پس از مرگ مربى، وقتى چند نفر از دوستان 



224

ن ی  دگا ی... و ز د ز
پاتریک براى خالى کردن منزل مسکونى مربى، که البته با توافق داگاه انجام شده بود، به خانه 
مربى متوفى میروند، بسته اى از عکسهاى لخت و نیمه  لخت ایام نوجوانى پاتریک را در 
گوشه کشو یک میز، پیدا میکنند. خوشبختانه آن عکسها را به پاتریک میدهند و او همه را ریز 
ریز و به توالت میریزد. با زنده شدن آن خاطرات تلخ، غروب یک روز که او روى قبر مربى 
مربوطه بوده است، احساسى دوگانه به او دست میدهد. با قبر او زمزمه میکند: خوشحالم 
که تو در آن «زیر» هستى و همه آثار نکبت هایت را با خودت به گور بردى و من پاتریک 
زنده و در این باال که آخرین «یادگارهاى کثیف»ات را به توالت ریختم. خوشحالم که نام 
افشاگرانه  در یک ماجراى  میماندى،  ام،اگر زنده  و حیثیتم و کاریر ورزشى  من و شهرت 
حتمى بود، به «ننگ» حرکات ضدانسانى ات آلوده نشد. پاتریک نوشته است که آنجا تصمیم 

او پا نگذارم.  خانه بروم و دیگر هیچگاه به مزار  و بعد به  کنم  گرفتم بر قبر او ادرار 

به  تعرض  «زشت»  رفتار  آن  سیاسى  نظر  از  که  کسانى  همه  با  را  احساس  همین  هم  من 
حرمت و کرامت و معصومیت من در تاریخ مبارزات کمونیستى ام را علیه من سازمان دادند، 
دارم. حیثیت سیاسى ام را لخت کردند و اکثر دوستداران و رفقاى دیرین ام را وادار کردند 
که سنگى علیه من پرتاب کنند، من را تکفیر کنند، به گریه ام انداختند  و سپس علنى و 
در مالء عام «بطور رسمى» از جانب پرت ترین عناصر بى مقدار و به عنوان میراث داران 
همه  و  صحنه  پشت  کارگردان  مورد  در  چه  کردند.  کارگرى»تقبیحم»  کمونیسم  دروغین 
کاره آن رفتار «ننگین»، چه در تصویرى که از کسانى که متن قرار را نوشتند، چه کسانى 
که به اتفاق آراء به آن راى دادند و چه بعدها که هیچیک علنى بخاطر آن تجاوز به حرمت 
سیاسى ام، خم بر ابرو نیاوردند. من آن تعرض سازمان یافته که با همراهى فعال بسیارى 
و سکوت سنگین اکثریت قریب به اتفاق باصطالح رفقاى سالیان دورم توام بود را یکى از 
بدترین و زشت ترین شکنجه هاى روحى خود در طول دوران زندگى مباراتى ام به حساب 
آورده ام. از این نظر خشم پاتریک خوبرى را کامال میفهمم و با دقت و شوقى که داستان 
«آنچه را شما ندیدید» او را خواندم مطمئنم که اگر منهم به کل آن موجودات مسخ شده 
که آلت دست یک دلقک سیاسى شدند، بگویم به لعنت شیطان نمى ارزند، پاتریک و همه 
انسانهاى با وجدان هم با همان رضایتى که او با ادرار بر قبر یک فرد متجاوز و پدوفیل و 
فاسد، با رضایت وجدان به خانه خود برگشت، از برخورد و قضاوت من راضى هستند. 
مورد متجاوزین به کرامت شخصى و سیاسى ام از مورد مربى پدوفیل پاتریک زمخت تر 
است، چه این دومیها، عکس و تصویر وجدان هتک حرمت شده و لخت و عور شده من 
را علنى جار زدند و مربى سادیست و پدوفیل، آثار جرم خود را پنهان کرده بود. پاتریک 
به خانه خود رفت و از آن پس روى قبر کسى که سالهاى سال از قِبل فعالیتهاى پاتریک به 
ثروت و مکنتى رسیده بود، دیگر هیچگاه بازنگشت. تصویر آن جماعت براى من، چیزى 
پاتریک  به  تجاوز  تفاوت:  دو  با  است.  خوبرى  پاتریک  پدوفیل  مربى  متروك  قبر  به  شبیه 
فیزیکى بود و پنهان از انظار عموم و مورد من تعرض و دست درازى نه به جسمم که به 
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حیثیت و وجدان و کرامت سیاسى ام اما بطور علنى و با وقاحتى غیر قابل باور. پاتریک 
نفرت اش از تعرض جنسى را سمبولیک و «فیزیکى» نشان داده است، اما من فقط با ترسیم 

موافقم.  ضدانسانى گرفت،  آن «روحیه مشترك»  از  از «تصویر»ى که باید  او  تجسم  و 

خط ارتداد، شک، نا امنى، بى اعتمادى و «ژرژ اورل»یسم
اما این مساله فى البداهه و ابتدا به ساکن نبود. ایجاد تردید و شک در مورد باورهاى مشترك، 
و  سیاست  و  تئورى  «نسبى» است، اینکه  انسانها  شخصى  حتى  و  سیاسى  اینکه حیثیت  و 
و  افتاده  جا  مناسبات  برعکس  و   سیاسى مورد تردید اند  و  اتوریته هاى تئوریک  جایگاه 
سنتى در میان کمونیستها، هر تئورى و سیاست و شخصیت سیاسى باید «از نو» خود را اثبات 
کند، اینکه انتقاد خرد کننده و تخریب شخصیت و حرمت انسانها «تابو» نیست، اینکه «ژرژ 
اورول»، تئوریسین ضد کمونیست دوران جنگ سرد در «قلعه حیوانات» در مورد مناسبات 
در  نباید  هم  «ارتداد»  اینکه  کلمه  یک  در  و  است،  نگفته  پرت»  هم  «زیاد  کمونیستها  بین 
مناسبات بین کمونیستها تابو باشد، خود داراى تاریخ و «شخصیتها»یى است در میان احزابى 
که من با آنها فعالیت کرده ام. معموال وقتى از یک فاجعه، یک مصیبت اجتماعى در نقطه اى 
دور از حیطه زندگى آدمها و خارج از محل زیست انسان بحث به میان مى آید، حتى آنوقتها 
که تصاویر هولناك را در اطاق نشیمن بر صفحه تلویزیون در برابرت قرار میدهند، هنوز 
فاصله اى از تبدیل آن احساس درد به یک امر شخصى، درست همانطور که ممکن است 
«روزى» خود من هم به تصویرى در تلویزیون خانه همسایه و یا انسانهاى قدرى دور تر از 
محل و کشور محل زندگى ام تبدیل شوم وجود دارد. نمونه هاى قبلى تعرض به بنیادهاى 
باور مشترك را قبال در کومه له، حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگرى دیده 
بودم. اما آنچه که در حزب «حکمتیست» بر من گذشت، مصداق رخ دادن فاجعه اى بود که 
من نه ناظر آن بر صفحه تلویزیون، که خود قربانى آن بودم. قبال و حتى در دوران نزدیک به 
یک سال و نیمى که من با حزب حکمتیست بودم، عالئم زیادى دیده بودم که مبانى باورهاى 
«تجربه  در  بایست  مى  رویدادها  تشخیص  قدرت  انگار  نیستند.  فرض»  «پیش  مشترك، 
شخصى» محک بخورد. اما آن تجربه شخصى براى من بسیار درد آور و شکنجه آور بود. 
من تاوان بسیار سنگینى بخاطر عدم پیش بینى بموقع فاجعه ، در ماجرایى سخت و ویرانگر 

از نظر عواطف انسانى پرداخت کردم. بهر حال، به شرح گوشه اى از ماجرا اشاره میکنم:

کردم،  تالش  اما  کردم.  گیرى  کناره   ،2006 اکتبر  مربوطه،  حزب  اول  کنگره  از  بعد  من 
(معلوم شد عبث و بى فایده بود) که ابتدا «فراکسیون» تشکیل بدهم و بعدا به همراه تعداد 
دیگرى که بعد از من از حزب کذایى کناره گیرى کردند، نوعى فعالیت جمعى را سازمان 
بدهم. باز هم در «تجربه» برایم ثابت شد که دارم آب در هاون میکوبم. در اولین اقدامات 
با جمع، مدت زیادى طول نکشید که فهمیدم جایگاه اتوریته و احترام آدمها زیر و رو شده 
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است. مقدمات نشستهاى اولیه را تدارك دیدم. حسین مرادبیگى و نسان نودینیان به اولین 
جلسات آمدند. حسین مرادبیگى همانجا گفت «من نیستم». از آنجا که من او را به جلسه 
بدهیم.  پس  او  به  را  برگشت  و  رفت  بلیط  هزینه  که  خواستم  بقیه  از  بودم،  کرده  دعوت 
ظاهرا پذیرفت. فرداى آن شب، دیدیم در خانه اى که او مهمان بود، پول را توى یک پاکت 
گذاشته و  بدون خدا حافظى رفته بود. براى من شخصا که رفتار ناشایست و مخرب کورش 
یکى  سور)،  مرادبیگى(حمه  حسین  با  پلتاکى  جلسه  در  را  زاده  حسین  رحمان  و  مدرسى 
دو ماه قبل از استعفاى خود دیده بودم، از آن رفتار هاج و واج ماندم. بهر حال حمه سور 
با من نیامد. نسان نودیینان هم پس از مراجعت به آلمان در یادداشتى براى من نوشت که 
«روى من حساب نکنید». من شاید با ساده اندیشى متوجه نشده بودم که «قرار تقبیح» من 
پس از اعالم نظراتم در باره مواضع حمید تقوائى و کورش مدرسى، فقط یک بُعد شخصى 
نداشت. پس از آن قرار هر کس که تا آن زمان براى من احترامى قائل بود، انگار موظف 
شده بود که سنگى علیه من پرتاب کند. اما من، هنوز ابعاد فاجعه را با تمام گوشت و پوست 
خود حس نکردم. پس از نیامدن حمه سور و نسان، نشستها با یقیه ادامه یافت. در یکى دو 
جلسه مشترك، بر من معلوم شد که جمعى که بعدا به نام «مبارزان کمونیست» با محوریت 
مجید حسینى فعالیت کردند، مایل به فعالیت مشترك با من، و احتماال «زیر اتوریته» من، 
نیستند. با جمع آب رفته، و همراه دو سه نفر باقیمانده، مدتى «کانون دفاع از کمونیسم» را 
راه اندازى کردم و چند شماره اى از نشریه را انتشار دادم. در آن فاصله من بطور شخصى 
نشریه اى داشتم به نام «بستر اصلى»، و وقتى درخواست کردم که نشریه کانون به همان نام 
درآید، مخالفت شد. اینجا هم عالیمى گرفتم که جایگاه اتوریته ها به روال سنتى نیست. 
خود  کانون،  نشریه  اندازى  راه  از  پس  و  طوالنى  مدتى  براى  که  نداشتم  قصد  واقعا  من 
باشد.  مسئولیت  آن  دار  عهده  او  که  خواستم  نیکنام  داریوش  از  بدهم.  ادامه  را  سردبیرى 
براى چند شماره پذیرفت. اما انگار من و تصویر من وبال گردن بود. داریوش مسئولیت 
را پس داد و مدت زیادى طول نکشید که کانون دفاع از کمونسم هم تعطیل شد. شاید در 
تمام عمر فعالیت سیاسى ام تا این اندازه بطور شخصى شاهد بى ارج و قرب بودن جایگاه 
خویش در میان نزدیکترین رفقایم نبودم. این حد از بى محل کردن، این اندازه «شک» در 
باره خود، در مناسبات بین کمونیستها، این اندازه کارکرد تقبیح و اعالم «مرتد» بودن خود  
درونى  و  شخصى  عواطف  لطافت  و  معصومیت  از  داشت.  حقیقت  اما  نداشتم.  انتطار  را 

نبود. ساخته  کارى  بیرون  بیرحم  و  زُمخت  دنیاى  اورولیسم  ژرژ  تعرض  آن  برابر  در 

با این تجربه، مرورى بر سوابق گذشته  این خط کردم. یادم هست که در بحبوحه قطب 
بندیها در حزب کمونیست ایران و    کومه له، و در برابر طرح مبانى کمونیسم کارگرى 
در آن حزب، خطى با محوریت «جواد مشکى» در اردوگاههاى کومه له در مناطق مرزى 
عراق فعال شده است: [«منصور حکمت فکر کرده است با طرح مبانى کمونیسم کارگرى 
افتضاحى  ترس  از  مشکى  جواد  همین  است].  گذاشته  اکابر»  «کالس  له  کومه  و  ما  براى 
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به پلنوم  نکرد  جرات  بود،  آورده  باال  کارگرى  کمونیسم  علیه خط  کودتا»  «طرح  با آن  که 
صاحب  هنوز  حال  بهر  کردند.  استفعا  از  ناچار  را  او  بیاید.  ایران  کمونیست  حزب   16
خط کمونیسم کارگرى، اتوریته بالمنازع بود. خط «شک» آنوقت شکست خورد. اما، وقتى 
جریانات ناسیونالیست ُکرد به قدرت محلى نزدیک شدند، پرچم افتاده خط ژرژ اورول، را 
عبداهللا مهتدى بر افراشت. به فاصله بسیار کوتاهى از جدایى بخش بجاى مانده رهبرى کومه 
و  امثال مشکى  به تعرضى افسارگسیخته دست زد. تحت نام هاى جعلى؛  له، خط ارتداد 
مهتدى و زکریائى، نفرین نامه ها علیه کمونیسم کارگرى و شخص منصور حکمت نوشتند. 
یادم هست که منصور حکمت با اولین نوشته هاى حجاریان در روزنامه نیمروز، آن هم با 
اسم مستعار، تحت عنوان «نگاهى از درون به حزب کمونیست کارگرى» و رونویس همان 
خط با نام مستعار «امین صادقى»، چنین قضاوت کرد: [اینها «معصومیت» کمونیسم کارگرى 
کمونیسم  مصمم  و  انقالبى  چهره  اینحال،  با  اند].  گرفته  نشانه  را  من  شخص  تصویر  و 
کارگرى میدان را خالى نکرد و حتى پس از ادامه همان خط توسط امثال بهمن شفیق و 
آذرین و مقدم، کمونیسم کارگرى و شخص منصور حکمت اتوریته ماند و شاید قدرتمندتر. 
اما معلوم بود که در حزب کمونیست کارگرى هم، خط منصور حکمت یک رگه انتقادى 
و گروه فشار است. اولین نشانه هاى زنده ماندن خط شک، پس از مرگ منصور حکمت 
مجال بروز بیرونى یافت. کورش مدرسى سنبل تداوم خط پیشینیان بود. با یک تفاوت که 
این بار اعالم تردید در مبانى کمونیسم کارگرى در زرورق «حکمتیسم» پیچیده شد. طرح 
تزهاى «نو» از قبیل «انقالب ایران و وظایف کمونیستها» و «کمیته هاى کمونیستى»، این پیام 
چندین  در  قبال  حکمت  منصور  که  مبانى کمونیسم کارگرى  گفته است  که کى  داشت  را 
سمینار و نشریه و کنگره طرح کرده بود، «باورهاى مشترك» است؟ در یک اتفاق تلخ و 
بسیار خصلت نما، کورش مدرسى از موجودى که حتى سلولهایش سرشار از نفرت شخصى 
و سیاسى علیه منصور حکمت بود، «بهمن شفیق»، در یک جلسه رسمى قدردانى کرد. کى 
گفته است در جدال بین دو خردادیسم و کمونیسم کارگرى» حق» با منصور حکمت بود؟ 
ژورژ اورولیسم از «درون» قلعه را تصرف کرده بود. دیگر براى بیرون هم مسجل شده بود 
خط او جدا «مساله» دارد. شالوده  منصور حکمت و  هم با  کارگرى در «درون»  کمونیسم 
ایجاد شک و ابهام در مورد مبانى کمونیسم کارگرى، با خط مدرسى، دیگر از یک مساله 
اختالف درونى تجاوز کرده بود. مدرسى اعاده حیثیت از خط دو خردادیسم شکست خورده 
کارگرى  کمونیسم  باره  در  اورلیسم را  ژورژ  و  اگنوسیتیسم  و  ماخیسم2  بنیان  و  تکمیل  را 

امپیریوکریتیسیسم یا ماخیسم: جریان ایده آلیست در فلسفة بورژوازي است   ٨  ٢
کھ در اواخر قرن نوزده پدید آمد. عنوان «ماخیسم» از نام فیلسوف اتریشي ارنست ماخ است. 

امپیریوکریتیسیسم وجود عیني جھان مادي و قوانین آنرا نفي مي کند و اشیاء را کلیت احساسات مي داند. 
نظریات فلسفي امپیریوکریتیسیستھا بر بنیاد مفھوم ایده آلیستي امپیریوکریتیسیسم یا ماخیسم: جریان ایده 

آلیست در فلسفة بورژوازي است کھ در اواخر قرن نوزده پدید آمد. عنوان «ماخیسم» از نام فیلسوف 
اتریشي ارنست ماخ است. 

توماس ھنري ھاکسلي (١٨٢٥ ـ ١٨٩٥) بیولوگ، محقق، نویسنده و سازمانده آموزش انگلیسي، نماینده 
اصلي اگنوستیسیسم است.  لنین تعریف زیرین را از اگنوستیسیسم ارائھ    مي دھد:
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که پیشینیان، مشکى. مهتدى. حجاریان. آذرین. مقدم. شفیق... پى ریخته بودند تا سقف و 
ساختار سازى به پایان برد. دیگر فرض نیست که کمونیسم کارگرى و مناسبات احترام آمیز 
او  اتوریته  احترام و  جمله منصور حکمت، و  کس، از  خط، مبنا است. هر  فعاالن آن  بین 
قابل شک است. توجه داشته باشیم که انتقاد و یا حتى تغییر خط فکرى، با شک و ارتداد و 
توابیت سیاسى و زیر ضرب بردن احترام و حرمت سیاسى و شخصى انسانها تفاوت ماهوى 
دارد. این خط متاسفانه اکنون در روایت جعلى از کمونیسم کارگرى، کاربرد دارد. این وجه 
مساله، یعنى کاشتن تخم لق تردید و شک و نا امنى و بى اعتمادى به هر کس، و در هر 
لحظه «ناگهان» و «غیر مترقبه» در دنیاى واقعى «پیروزى» خطى است که پرچمداران ذکر 

شده قبلى در حمل آن با شکست و هزیمت و بى آبرویى سیاسى روبرو شده بودند. 

در دفاع از شرافت انسانها
در جریان زندگى و مبارزه سیاسى اکثر ما مردم، تن مان به تن بسیارى انسان هایى خورده 
است که  احساس میکنیم آنان بطور»معصومانه»اى  از دست رفتند. خیلیها، بویژه در متن 
زندگى «عادى»، بدون اینکه خود بخواهند قربانى مصیبتهاى اجتماعى شدند و از دایره یک 
این  از  مشخص،  بطور  ایران  جامعه  در  کس،  هر  کنم  فکر  افتادند.  بیرون  معمولى  زندگى 
طبقاتى،  جامعه  رایج پیشداوریهاى  تعبیر  به  حتى  و  تباهى  در  که  عزیزانى  و  دوستان  نوع 
و  همکالسیها  و  دوستان  دارد.  خود  براى  مثالهائى  رفتند،  «فساد»  به  آلوده  و  گمنامى  در 
به  زندگیشان  که  دوستانى  و  بستگان  و  همسایگان  شدند،  اعتیاد  دام  طعمه  که  همکارانى 
شدگان  فراموش  خیل  به  مطلق،  عاطفگى  بى  و  گمنامى  در  و  شد  کشیده  محالت «بدنام» 
تاب  اجتماعى،  مصائب  و  معضالت  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  در  که  کسانى  پیوستند. 
را  خود  یا  و  کردند  کشى  خود  و  رفت  دست  از  شان  روحى  تعادل  و  توان  و  نیاوردند 
سوزاندند. کسانى که بى مسئولیتى جامعه و دولت و نظام و سیستم «نجیب»، آنان را  با ُمهر 
و نشان «تبهکار» به گوشه فراموشخانه ها و زندانها انداخت و در فضاى روحیات رسمى 

و حاکم، با نفرت از «ناباب» ها، به جهان نیامده و زندگى نکرده، قربانى و تباه شدند. 

جالدهاى  و  دژخیمان  با  مصاف  در  انسانها،  نوع  این  معادل  نیز  سیاسى  مبارزه  میدان  در 
رژیمهاى سلطنت و  اسالمى فراوانند. کسانى که دستگاه تصویر سازى ضدکمونیسم، بطور 
اخص تحت رژیم اسالمى، سعى کردند لت و پار کردن جسم و روح آنان در زیر شکنجه و 
تحت فرمان موجودات ضد بشرى چون خلخالى و الجوردى و موسوى تبریزى و محسن 
 «اگنوستیسیسم یک واژه یوناني است.  «آ» در زبان یوناني بھ معني «نھ» است و واژه «گنوسیس» بھ 
معني دانستن. اگنوستیسیست مي گوید: «من نمي دانم کھ آیا واقعیت عیني وجود دارد کھ بوسیلھ حواس 

ما انعکاس مي یابد و عکسبرداري مي شود. من مي گویم کھ دانستن این امر غیرممکن است.»
اگنوستیسیست ـ بدین طریق ـ بھ انکار حقیقت عیني مي پردازد.
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اژه اى و امثالهم، از آنان تصویر یک «درهم شکسته»، «تواب»، و «تسلیم شده» ارائه بدهند 
و علیرغم سپردنشان به جوخه هاى آتش، یاد و خاطره آنان را با یک تصویر زشت همراه 
کنند. از اینها باید اعاده حیثیت کرد. نه فقط بخاطر اینکه حساب اکثریت آنها را از تعدادى 
که  نیز  علت  این  به  بلکه  کنیم،  جدا  شدند  جنایت  سیستم  جذب  تماما  که  شمار  انگشت 
حقایق و فاکتهاى روشنى اثبات میکند که آن انسانها حتى درست در کوران نشان دادن آن 
ضعفها و در آستانه اعدام، شرافت انسانى را پاس داشتند و بسیارى اطالعات را که میتوانست 
بسیارى دیگر را به چنگ دژخیمان اسالمى گرفتار کند، هرگز افشا نکردند و با خود بزیر 

خاك و گورهاى بى نام و نشان بردند. به دو نفر از این دسته از انسانها، اشاره میکنم:

 سعید یزدیان و امین رنجبر
هر دو از کسانى بودند که در جریان ضربه خوردن تشکیالت اتحاد مبارزان کمونیست و 
کومه له در تهران دستگیر و در سال 61 تیرباران شدند. و این دو در خاطره من از همرزمان 
سیاسى ام، شاید تبلور همان «معصومیت» ى اند که به آن اشاره کردم. کسانى که ممکن است 
به این پروسه اعاده حیثیت، اتهام همسوئى با «توابین» و دفاع از آنان را بسوى من پرت کنند، 
بهتر است بدانند که من توابین دستگیر نشده اى را که آگاهانه و بدون تهدید و فشار شکنجه، 
تئورى دست کشیدن از مبارزه انقالبى را تدوین میکنند، و به خیل روشنفکران مذبذب مداح 
خیل مداحان هویت ناسیونالیستى گرویده  به  اند و یا  شیخ پیوسته  «انقالب سفید» شاه و 
اند، براى منافع مردم و جامعه بسیار مضر تر و به عبارتى خطرناکتر میدانم. اینها نادمین آگاه 
از مبارزه شرافتمندانه انقالبى و کمونیستى و مصادیق بارز کسانى اند که دستگاه مهندسى 
نوع  این  پیشینه  نفى  و  آنان،  درون»  از  «روایت  اتکا  به  دارى  سرمایه  دنیاى  ضدکمونیسم 
این  از  اتکا فاکت هاى پس  و به  خود آنان  زبان  قلم و  سابقى» به  و کمونیست  «مبارزین 
آرمانهاى  و  به کمونیسم  مردم  و توده  سیاسى، امکان روى آورى کارگران  ندامت آگاهانه 

میدارند. را آویزان نگاه  ابهام  سایه سنگین  آرمانها  این  بر  و  محدودتر  را  سوسیالیستى 

سعید یزدیان، از فعالین سیاسى قدیمى است که سابقه او به سالهاى 50 در دوران سلطنت 
قرار  ارتباط  و  تماس  در  نابت»  «بهروز  و  رحیمى»  «یحیى  با  که  بود  کسانى  از  برمیگردد. 
دستگیرى  دوم  بار  و  بودند  کرده  زندانى  و  دستگیر  شاه  دوره  در  بار  یک  را  او  داشت. 
ساواك  ضربه  جریان  در  واقع  در  که  افتاد  اتفاق   53 سال  در  سلطنت  دوره  همان  در  او 
مقطع  در  و  میبرد  رنج  قلبى  از ناراحتى  وقتها  بود. همان  پرونده  هم  ما  با  «تشکیالت»،  به 
دستگیرى دومین بار جزو آن بخشى از تشکیالت ما در تهران بود که روى کارِ در مراکز 
صنعتى و کارخانه ها خم شده بود. خود او، قبل از دستگیرى دوم در دوره شاه، با وجودى 
که سال آخر دانشکده پزشکى را طى میکرد، در محله میدان غار در یک خانه مخفى و براى 
خانه هم در سال  زندگى میکرد و در همان  فعالیتها در میان کارگران و زحمتکشان  ادامه 
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53 دستگیر شد.  او را با نام مستعار «سبیل» میشناختیم. سعید در واقع حلقه رابط اصلى 
تشکیالت ما با جمع فعالین «سیاسى کارى» بود که امثال بهروز نابت دایر و رهبرى میکردند. 
پیشینه فعالیت هاى بهروز نابت، و روابط سعید یزدیان با او، از طرفى محتواى جهت گیرى 

میدهد. توضیح  را  او  با  ما  تشکیالت  ارتباط  برقرارى  دلیل  دیگر  طرف  از  و  ما  هاى 

بهروز نابت از جمله کسانى است که در اوج مبارزه چریکى فدائیان و مجاهدین، به فعالیت 
سیاسى تشکیالتى در میان کارگران و زحمتکشان اعتقاد راسخ داشته است. خود او دانشجوى 
رشته فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران بود که در اواخر سالهاى 40 بخاطر شرکت در 
و  ارتش  سرهنگ  پدرش  میشود.  زندانى  ماه  شش  مدت  و  دستگیر  دانشجوئى،  فعالیتهاى 
وابسته نظامى سفارت ایران در فرانسه بود. پدر او تالش بسیار کرد که بهروز را براى بیرون 
بردن از «خطر»، با خود به فرانسه ببرد، اما با مقاومت و جواب رد او روبرو میشود. در هر 
حال بهروز نابت و تقى تام و کارگرى قدیمى به نام «مهدى حاج قاضى تهرانى» و بعد ها 
یوسف اردالن همراه با چند نفر دیگر که من نمیشناسم، محفلى را تشکیل میدهند که به 
«پروسه» اى ها معروف بودند. مهدى حاج قاضى، به دو دلیل براى پروسه اى ها مهم بود. 
اول اینکه او، از کارگران انقالبى دوره شهریور سال 1320 بود و دوم اینکه تا مقطع پس 
از انقالب 57، از منتقدین سرسخت حزب توده. او استالین و مائو را در شمار « 5 رهبر 
بزرگ پرولتاریاى جهان» مى دانست، اما، در زندان شاه، به مدافعان مشى چریکى پیوست 
و پس از انقالب 57، کاندید فدائیان براى انتخابات دور اول مجلس اسالمى در تهران بود 
و در جریان انشعاب در سازمان فدائى در سال 59، با «اکثریت» همراه شد. اما براى پروسه 
اى ها در سالهاى آخر دهه 40، او نماینده «کارگر» قدیمى و تکیه گاه و نمونه مشخص رد 
مشى چریکى بود. نسب این «پروسه» به خط خلیل ملکى برمیگردد که براى ادامه مبارزه 
را  اى  حزب توده، مجله  خط  علیه  سیاسى  مبارزه  براى  سال 32،  کودتاى  پس از  سیاسى 
منتشر میکنند به نام «علم و زندگى» که در واقع جانشین مجله قبلى «نیروى سوم» در دوره 
قبل از کودتا به نام «نبرد و زندگى» بوده است. در آن شرایط رژیم و ساواك با اغماض و 
حتى به درجه اى در تشویق مجله علم و زندگى به فعالیت خلیل ملکى مینگرد.  با دوران 
مى  روى  علنى  سیاسى  فعالیت  و  سازماندهى  به  ملکى  خلیل  امینى،  على  وزیرى  نخست 
آورد و در دفتر مجله واقع در خیابات سعدى تهران و منزل شخصى خود، نسلى از جوانان 
را که از سیاستهاى راست و محافظه کارانه جبهه ملى دوم، سرخورده بودند، حول نوعى 
گرایش سوسیالیستى متمایل به سوسیال دمکراسى، جمع میکند. با شکست جبهه ملى دوم 
و سرکوب همه سازمانهاى متشکله در آن، داستان کار سیاسى در دفتر مجله علم و زندگى 
نیز بسته میشود و  فعالیت «نیروى سوم» نیز تعطیل میشود. اما ماتریال انسانى که در شرایط 
نیمه علنى فعالیت در دفتر مجله، براى متحد کردن و هم نظر کردن خود، از امکان فعالیت 
نیمه آشکار بازمیمانند، به شکل «مخفى» به فعالیت خود ادامه میدهند و گرچه تحت عنوان 
نام  اى  «پروسه»  را  خود  عده  آن  که  میشود  شایع  افواه  در  ندارند،  فعالیت  معینى  سازمان 
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گذاشته اند و در محافلشان ادبیات «مارکسیستى» ترویج میکنند. در رابطه با همین پروسه اى 
ها تعدادى طى سال 49 تا 51 دستگیر شدند که از جمله خود بهروز را میتوان ذکر کرد. 6 
شماره از نشریه اى به نام «بسوى انقالب» نیز منتشر کردند که تا جایى که من مطلعم، هیچ 
نسخه اى از آنها در دسترس نیستند.  بهروز در زندان آدم بسیار مقاومى بوده است. یک 
شگرد او در بازجوئیها این بوده است که پس از 50 ضربه شالق خود را به بیهوشى کامل 
میزده است طورى که ضربات بعدى شالق انگار کوچکترین اثرى بر او نداشته اند. او با 
وجود اینکه در زندان صراحتا مشى چریکى را رد میکرد و به همین دلیل تحت فشار بسیار 
زیادى از جانب هوادران آن خط، که هم در طیف مجاهدین و یا فدائیان، اکثریت زندانیان 
و  شکنجه  برابر  در  زندان  در  بهروز  مقاومت  اما  داشت.  قرار  میدادند،  تشکیل  را  سیاسى 
شهرت او در این رابطه، و نیز سابقه فعالیت مشترك با «موسى محمد نژاد» از هواداران مشى 
چریکى و یکى از برجسته ترین چهره هاى مقاومت در برابر بازجوئى و شکنجه، میدانى را 

براى جذب مقبولیت خط «سیاسى و تشکیالتى» کار در زندان آن سالها باز کرده بود. 

سعید یزدیان قبل از دستگیرى آخر در زمان شاه، با بهروز در رابطه بود. وقتى ما در پائیز 
سال 53 دستگیر شدیم، بهروز از زندان اوین توسط زندانیانى که نقل و انتقال مى یافتند 
و یا براى بازجوئى مجدد به کمیته مشترك احضار میشدند، و یا براى محاکمه به دادرسى 
ارتش اعزام میشدند، به سعید پیام داده بود که هر جزوه و نوشته اى را که نمیتوانید «توجیه» 
به  معروف  دراطاق  شکنجه  زخمهاى  پانسمان  جریان  در  سعید  بگذارند.  او  عهده  به  کنید 
اطاق پانسمان، به ما ندا داد که ما هم متقابال همه چیز را به خود سعید حواله کنیم. او خود 
بقیه را حل میکند. طبعا سعید در این رابطه متحمل شکنجه بیشترى میشد و بهروز را هم 
از اوین به کمیته بازگرداندند. اما بهروز همان سکوت و سرسختى اش را حفظ کرده بود 
و گفته بود «از نظر من مهم نبودند». پرونده ما به این طریق «بسته» شد و غیر از کسانى که 
قبل از این ماجرا دستگیر شده بودند، کس دیگرى به دام ساواك نیافتاد و مساله «تشکیالت» 
ما هم کشف نشده باقى ماند.  در حقیقت میتوان گفت که سعید یک عنصر بسیار فعالى 
بود که در وصل کردن تشکیالت ما به یک جریان قدیمى تر و سراسرى تر و تا حد زیادى 

داشت.  بسزایى  نقش  شهر،  زحمتکشان  و  کارگران  میان  در  تشکیالتى  کار  بر  متمرکز 

اما  ماند.  زندان  در  انقالب  زمان  تا  و  شد  محکوم  زندان  سال   15 به  شاه  زمان  در  بهروز 
سعید  و  بهروز  چون  کسانى  از  که  «مکتبى»  کینه  و  نفرت  با  رسیده  قدرت  به  اسالمیون 
انجام آن  از  ساواك  که  وظایفى را  بودند،  کرده  تلنبار  خود  در  یحیى رحیمى  و  سلطانپور 
شاه،  برابر  در  مقاومتها  مظهر  بعنوان  سه  این  رساندند.  خونینى  پایان  به  بود،  مانده  ناتوان 
توسط کسانى چون الجوردى و عسکر اوالدى و عراقى و اسالمى که همگى در سال 56 
مورد  بودند،  شده  آزاد  زندان  از  سپاس»  «شاهنشاها  شعار  با  عفو  طلب  و  ندامت  ابراز  با 
تعقیب قرار گرفتند و به عنوان پیش درآمد تهاجم خونین خرداد 60 دستگیر و به جوخه 
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مرگ سپردند.  بهروز را در این دوران دستگیر کردند، اما او در تابستان سال 60 توانست 
از محل کمیته انقالب واقع در خیابان فردوسى، خود را از دیوار باال بکشد و بگریزد. اما 
متاسفانه یک سال بعد دوباره او را در تهران دستگیر کردند و بالفاصله تیرباران کردند. در 
ادامه توضیح روش «سیاسى کار»ها و جریان «پروسه» اى ها و نوع و شیوه اى از ارتباط با 
کارگران و زحمتکشان، پائین تر مینویسم. این روش و این نحوه کار با زحمتکشان، بدون 
بود،  کرده  تعریف  چریکى  مشى  برابر  در  را  خود  که  چپى  طیف  در  انتقادى  بررسى  یک 

به شیوه امپیریستى، در میان ما و «تشکیالت» ما نیز تا مقطع انقالب 57 تداوم یافت.

او تا زمان آزادى اش در سال 55 هم بند بودم. قبال  سعید در زندان آشنا شدم، با  من با 
نوشته بودم که در زندان یکى از موضوعات جلسات ما، بازخوانى برخى آثار، عمدتا لنین، 
از روى حافظه بود. و سعید واقعا هم حافظه اى قوى داشت و هم بسیار تیز بود. پس از 
به این دلیل که محمل  کار گرفته بود اساسا  عنوان پزشک درشهر بانه  آزادى از زندان به 
مناسبى براى ادامه و بازسازى «تشکیالت» داشته باشد. متاسفانه او فرصت نیافت تا نتیجه 
و سرانجام «مبارزه ایدئولوژیک» درون کومه له را ببیند. جزوه اى که گفته میشود معرف 
«دیدگاه یک» بود، مشترکا توسط من و سعید درخانه اى که در محله «باغ ملى» اجاره کرده 
سوم   و  دوم  جریان مباحثات کنگره  که در  است  این  واقعیت  است. اما  شده  بودم، نوشته 
کومه له، سعید نقش جانبدارانه بسیار روشنى را در دفاع از خط «برنامه مشترك» بر عهده 
گرفت که خوشبختانه دستکم نوارهاى صوتى کنگره سوم، اکنون قابل دسترس اند و مالك 
است،  دست  در  له  کومه  از کنگره دوم  فاکتهایى هم که  با  است.  من  این ادعاى  فاکت  و 
سعید، در این کنگره یکى از کسانى است که بحثهاى بسیار عمیقى مطرح میکند و از مدافعان 
سرسخت دخالت جدى کومه له در تدوین»برنامه» است.  بعالوه، سعید در ادامه همان خط 
دیرین فعالیت سیاسى خود، و با تعمیق آن در جریان بلوغ کمونیسم در دل تحوالت انقالب 
57 و مباحث داغ سیاسى و تئوریک، عمیقا به فعالیت در میان کارگران صنعتى باور داشت 
و در تشکیالت تهران کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست واقعا کارساز بود. سعید بعد از 
حضور در تلویزیون، به فاصله کوتاهى، در سال 61 تیرباران شد. دالئل زیادى وجود دارد 
که او بسیارى از اطالعات خود را لو نداد. در این رابطه اظهارات منصور حکمت در جلسه 
و  من  حکمت  منصور  بر  عالوه  ایران» که  کمونیست  حزب  تا  له  ازکومه   » شفاهى  تاریخ 
حمه سور نیز از ارائه دهندگان این سمینار هستیم، غیر قابل انکار است. من به این نوارها 
تازگیها، به درخواست خود و موافقت و همراهى آذر ماجدى دسترسى یافتم و آنها را با 
حذف برخى نکات امنیتى، دیجیتایز کرده ام که بزودى در سایت بنیاد منصور حکمت و 

دیگر سایتها و از جمله سایت شخصى خود من، در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.  

«امین رنجبر»، نیز در جریان ضربات سال 61 تهران دستگیر و تیرباران شد. زندگى بسیار 
پر پیچ و خمى داشت. در متن زندگى اش، سرپرست خانواده اش بود و مشاور و راهنماى 
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برادر کوچکها که در معرض خطرات آسیب ها و مصائب اجتماعى قرار گرفته بودند. شاید 
یکى از معدود کسانى بود که قبل از دستگیرى آخر و ظاهر شدن در تلویزیون، در مسائل 
و مباحث سیاسى، خصائل و ویژگیهاى رفتار فردى را دخالت نمیداد. و این بویژه در دوره 
و فضایى که رفتار و کردارهاى شخصى، نقش تعیین کننده اى در تعریف مواضع سیاسى 
داشت، مهم بودند. او هم در کنگره دوم و سوم کومه له از طرف تشکیالت تهران کومه له 
شرکت داشت. در کنگره دوم کومه له در چندین نوبت حرف زد و هر بار بر نکات بسیار 
و   گذاشت  انگشت  خلقى  سوسیالیسم  و  «مائوئیسم»  تئوریک  و  فلسفى  محتواى  از  مهمى 
به عنوان یک آژیتاتور سوسیالیست، شیوا و پرحرارت و دقیق و نکته سنج، سخن گفت. 
حیفم مى آید که دو محور بحثهاى او را بازگو نکنم. در مورد تناقض «در باره تضاد» مائو با 
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخى، و با نقل از انگلس، گفت مائو، و همچنین «ما» 
طى دوران باور به سوسیالیسم خلقى، معتقد بودیم که نتیجه و سنتز قطبهاى متضاد پدیده 
ها، از وجه «درونى» آنها به یک تغییر کیفى منجر میشود و نه به سبب عوامل «بیرونى». در 
نتیجه طبق این سیستم، جامعه فئودالى باید در نتیجه و در پروسه تضاد «درونى» بین دهقانان 
و فئودالها متحول شود. عوامل بیرونى «تضاد»، مثل «سرمایه دارى» و یا اصالحات ارضى و 
یا «امپریالیسم» و هر تحول بیرون از آن جنبه درونى جنگ تضادها، به یک تغییر کیفى نمى 
انجامند. و این یکى از محورهاى باور کلیشه اى به جامعه «نیمه فئودال  نیمه مستعمره» بود. 
تاریخ برخى جوامع، از جمله آمریکا، نشان میدهد و اثبات میکند، که دست بر قضا، عوامل 
بیرونى دو جنبه تضاد، حتى موجب شده است که برخى جوامع، سیر محتوم و  «گریزناپذیر» 
تکامل از کمون اولیه به برده دارى و سپس فئودالى و سرمایه دارى را قطع کنند، و به دلیل 
فاکتورهاى خارج از دو سوى تضادها در مکانیسمهاى «درونى»آنها تأثیر پذیر باشند. نکته 
ظریف دیگر او توصیفى بود که از مائو ارائه شده بود: «مائو سبزى میکارد» و یا اینکه انحراف 
«لئوشائوچى» این بوده است که «هواپیما» سوار میشده است که برود «بیلیارد» بازى کند. 
امین توضیح داد که منظور از این توصیفات این نبوده است که آنها در اوقات فراغت و یا 
استراحت، آن کارهاى «مثبت» و یا «منفى» را انجام میدادند. بحث در نفس «سبزى کارى» 
مائو به عنوان یک کاراکتر سیاسى و «مشى» سیاسى بود. و  عین این تشابه را هم در وصف 
نادرستى که از فواد انجام شده بود( فواد قبل از کنگره دوم جان باخته بود)، و اینکه او، با آن 
نقشى که در رهبرى سیاسى داشت به عنوان کسى که با دهقانان «کول» کشى میکرد، تصادفا 
نوعى کوچک کردن میدانست. و عجیب اینکه، خود او در زندگى شخصى اش، «فرزند رنج 
و کار» بود. اما آن وزنه نگرش سیاسى و تعقل سوسیالیستى چنان در او قوى بود، که عین 
زندگى خود او، که قاعدتا میتوانست دلیلى بر تایید توصیف مائو باشد و یا سوسیالیسم شبه 

مذهبى کارگر پناه و پرستنده قدیس «عرق جبین و دست پینه بسته»، کامال معکوس بود. 

مقطع  بعدها تا  و  بود  تهران  سپس  و  له با کرمانشاه  کومه  تشکیالت  رابطین  از  یکى  امین 
ترکمن  به  کمک  کاروان  معروف  سفر  جریان  در  شد.  مستقر  تهران  در  خود  دستگیرى 
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صحرا، در فروردین سال 58، که ماشین حامل کاروان از سنندج در سه راه بیجار تصادف 
این  سایه  باختند.  جان  امین  و  کاوه  فرخ  و  راننده  نفر،  سه  از  غیر  سرنشینان  همه  کرد، 
فعالیت  به  و  نرفت  فرو  در خودش  اینحال،  با  میکرد.  سنگینى  او  بر ذهن  همیشه  کابوس 
ادامه داد. او را یکبار در رابطه با رفقاى کرمانشاه، دستگیر کردند و در آستانه اعدام قرار 
او  بود،  جریان  در  اسالمى  جمهورى  و  له  کومه  بین  که  اسرا  «مبادله»  جریان  در  گرفت. 
میتوانست  که  را  اطالعات  بسیارى  شد.  تیرباران  دستگیرى،  بار  آخرین  در  امین  شد.  آزاد 
جانباختگان  بسیارى  برد.  خاك  بزیر  خود  با  بیانجامد،  بیشترى  اعدامهاى  و  دستگیریها  به 
و  امین  به   هستند.  قدردانیها  بزرگترین  شایان  و  مردند  قهرمان  واقعا  که  هستند  عزیزى 
سعید اشاره کردم، چرا که علیرغم اینکه برخى از دیگر جانباختگان، مثل هر انسان دیگر، 
اسامى  اما  شدند،  ظاهر  هم  تلویزیون  در  معدودى  بسا  چه  و  اند  داشته  را  خود  ضعفهاى 
این  به  دانستم  الزم  هست.  مختلف  سازمانهاى  سایتهاى  در  زندگیشان  مختصر  شرح  و 
اشاره اى داشته  شدند،  اسالمیها  شقاوت  و  بیرحمى  قربانى  معصومى که  شدگان  فراموش 
از  اى  گوشه  معاصر،  تاریخ  جنایتکاران  کثیفترین  علنى  محاکمه  با  همزمان  تاریخ  باشم. 

حقیقت مربوط به زندگى چنین انسانهایى را نیز زیر تابش نور حقیقت خواهد گرفت.    

برو بیل بزن که آدم بشى
اگر بخواهم جوهر اساسى آن خطى که وجه مشخصه چپ سیاسى کار، چپ غیر چریک، 
و چپى که با این موضع برداشت خود را از لنین و از «مارکسیسم لنینیسم»  و تشکیل حزب 
در تقابل و رد مشى چریکى تعریف کرده و تا مقطع تحوالت زیر و رو کننده سال و ماههاى 
57، آنرا یدك کشید، نشان بدهم، این جمله بسیار گویا است. جمله اى که ورد زبان محفل 
«پروسه اى» ها بود و یکى از مهمترین مالکهاى سیاسى و «پراتیک»، هم در تقابل با مشى 
چریکى و هم معیار صداقت در امر طبقه کارگر و زحمتکتش و مالك «سوسیالیست واقعى» 
بودن. و این روایت از  کمونیسم، از «کارگر پناهى» و از کار سیاسى تشکیالتى اتفاقا بسیار هم 
جان سخت و دیر پاست. روایتى که با انقباض فعالیت علنى و نیمه علنى و در دوره اختناق، 

به همان شیوه هاى کار «مخفى» و البته همراه و توام با هویت غیر اجتماعى، باز میگردد. 

پیش تر توضیح دادم، که در فاصله سالهاى پس از کودتاى سال 32 تا مقطع انقالب 57، 
در برابر مشى مسلحانه «جدا از توده»، نوعى فعالیت سیاسى تشکیالتى به تدریج باب شد 
که در اشاره به جریان «پروسه» اى ها به آن پرداختم. جمله «برو بیل بزن تا آدم بشوى» از 
همین روایت به یادگار ماند، گرچه «تئورى» آنرا مائو در جزوه «از توده ها به توده ها»، و 
«از توده ها بیاموزیم» نمایندگى میکرد. اما اگر این تئوریهاى مائو که  عمال دست اندر کار و 
درگیر یک جنبش استقالل خواهى و براى خارج کردن چین از وضعیت «نیمه مستعمره نیمه 
فئودال» ما به ازاء زمینى داشت، تز برو بیل بزن تا آدم شوى، عمال در دایره احساس گناه 
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روشنفکر «جدا از توده» باقى ماند. میخواهم بازتاب این موضع و متد فعالیت سیاسى را در 
دنیاى واقع ارزیابى کنم. نگفته، آشکار است که اینها موضع کنونى من است و بنابراین وقتى 

به این زمینه ها میپردازم، گذشته خود را نیز در یک موقعیت غیر واقعى قرار نمیدهم. 

شاید بررسى وجوه اجتماعى رفتن به میان زحمتکشان و در پیش گرفتن «زندگى حرفه اى 
زحمتکشى» و تناقض خالى کردن همان بار گناه روشنفکر خورده بورژوا، با فعالیت واقعى 
فیزیک  رشته  دانشجوى  بهروز نابت،  کند.  من کمک  منظور  به  بیشتر  اجتماعى،  و  سیاسى 
دانشکده علوم است و پدرش سرهنگ وابسته نظامى سفارت رژیم شاه در پاریس. او میرود 
زندگى «مخفى» را در میان زحمتکشان جنوب شهر تهران در پیش میگیرد. روشن است که 
از منظر خود او و رفقایش، این یک اقدام شجاعانه در «بریدن» از تعلقات طبقاتى است. و 
دیدیم که این باور به زحمتکشان در تقابل با شکنجه و زندان هم تداوم یافت. بحث من 
یا  و  دارا  طبقات  امتیازات  از  کشیدن  دست  و  طبقاتى  منزلت  از  بریدن  براى  اراده  اینجا 
قاطعیت در خالى کردن بار این گناه نیست. بحث این است که این شیوه به عنوان «فعالیت 
کمونیستى»، اتفاقا بشدت غیر اجتماعى و در محتوا به معنى واقعى غیر کارگرى بود. چه، 
براى بهروز، و براى «تشکیالت» ما در آن سالها نیز، واضح بود که بنا به مصلحتهاى امنیتى 
و موازین آن نوع کار «مخفى»، نمیبایست با هویت انسانهاى واقعى ظاهر میشدیم. بهروز 
خود  واقعى اجتماعى  مى بایست از هویت  دانشجوى رشته فیزیک و انسان تحصیلکرده، 
دست بکشد و با هویت دیگرى که واقعى نبود، با اسمى مثل «سید»، که معلوم نبود در چه 
حادثه مرموزى تمام بستگان و روابط خانوادگى و پیشینه تا آن مقطع اش، محو شده بود، با 
زحمتکشان مورد نظر در رابطه قرار بگیرد. هویت واقعى قابل افشا نبود، بحث از «سیاست» 
هم با «سید» بى سوادى که در یک تصادف اسرار آمیز، از تحصیل و سواد آموزى و «علم» 
سیاست، محروم مانده بود، متناقض بود. غیر ممکن بود که چنین افرادى خارج از محیط 
«بیل زنى»، با کارگران و زحمتکشان حتى در یک رابطه «غیر سیاسى»هم قرار بگیرند. کارگر 
و انسان کارکن، موجود ایزوله اى نیست. رفت و آمدهاى دوستانه و خانوادگى با هم دارند، 
فرزندانشان درس میخوانند، سربازى میروند، ورزش میکنند و هر گاه هم بحثى از مطالبات 
اقتصادى در محل کار و کارخانه طرح است، اعتصاب میکنند، نماینده براى مذاکره با کارفرما 
تعیین میکنند و ممکن است دستگیر و زندانى هم بشوند. در همه این جلوه هاى زندگى و 
مخفى»  «کار  و  «مخفى»  زندگى  حفظ  مشغول  داده،  هویت  تغییر  روشنفکر  واقعى،  مبارزه 
است. این روش با نفس علنیت مبارزه طبقاتى از بنیان در تناقض بود.  و این «روایت» از 
«فعالیت کمونیستى» در «تشکیالت» ما هم تا زمانى که تحوالت انقالب 57 و علنیت مبارزه 
کمونیستى، عمال آنرا براى ما بى اهمیت ساخت، ادامه یافت. تجربه، و نه نقد تئوریک و 
سیاسى، چنان تعابیر مهجور و غیر اجتماعى از کمونیسم را به بایگانى سپرد. قبال نوشته بودم، 
که براى مثال خود من در یک سرى از این نوع مناسک خالى کردن بار گناه از تعلق به طیف 
روشنفکر و طبقه تا حدى دارا، رفتم در سنگ برى هاى شهر رى کار کردم و «از توده ها» 
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آموزش دیدم، نوشتم که در اطراف ورامین به عنوان کارگر دور میدان، رفتم که در بیابانى 
برهوت و درگرماى طاقت فرسا، بیل بزنم، «پهن» بار کنم و طاقت هم نیاوردم. نوشتم که 
شعیب مهندس برق، اسم خود را به «شریف» تغییر داد و رفت کارگر کارخانه کفش بال شد. 
دردایره  و  ما  خود  براى  هم  واقعا  که  طبقاتى،  امتیازات  از  کشیدن  دست  این  تمامى  در 
روشنفکران، اقدام شجاعانه و ایثارگرانه اى بود، همان بازتاب وجه اجتماعى فعالیت سیاسى 
و پناه بردن به یک هویت غیر واقعى و موهوم و عمال برکنار شدن از دخالت واقعى درمبارزه 
طبقاتى که علیرغم هر اختناق و سرکوب «علنى» بود، به روشنى قابل رویت بود. آنجایى هم 
حزبى  دارند  قصد  که  کسانى  عنوان  به  نه  ما  بود،  شده  معلوم  زحمتکشان  بر  هویتمان  که 
سیاسى تشکیل بدهند و نیروى زحمتکشان را پر زور کنند، بلکه به عنوان آدمهاى «خوب» 
ى که به طبقه خود پشت کرده است، به عنوان کسانى که «عیب و عار» روشنفکر طبقات دارا 
را ندارد، تحویل میگرفتند و چه بسا از جانب روحیه معامله گرانه دهقانى از ما سوءاستفاده 
را  رو  پیش  تحوالت  اینکه  جاى  به  ما  سازمان  انقالبى،  بحران  سالهاى  مقطع  در  شد.  هم 
بررسى کند و خود را به عنوان یک جریان کمونیست در معرض انتخاب جامعه بگذارد، 
مشغول آماده کردن افراد خود براى در پیش گرفتن زندگى «حرفه اى زحمتکشى» بود که 
اتفاقا یکى از موازین مهم برخوردارى از شرایط «عضویت» در سازمان ما بود. گلرخ قبادى، 
معلم و روشنفکر انقالبى که میتوانست در برابر اسالمیها و مکتب قرآنى ها، یک شخصیت 
سیاسى علنى کار باشد، به یکى از دهات بوکان اعزام شد که در معیت آشنایان روستا، در 
جریان کار تولید، هنوز برود «آموزش ببیند»، طفلک محمد حسین کریمى که واقعا استعداد 
داشت که همطراز فواد و عطا رستمى به یکى از شخصیتهاى برجسته کمونیست علنى کار 
ارتقا یابد، به نام «استاد صالح» به دهات سردشت و به ربط رفت که در کار بنائى و علف 
چینى، کار کند و بیل بزند که هنوز «آدم بشود»! و این هرز بردن نیروى انسانى در یک روش 
غیر اجتماعى، ضربات جبران ناپذیرى به ما زد و کمونیسم ایران را از الیه مستعد روشنفکران 
عقب  همین  رایج  تعبیر  برخالف  فواد،  کرد.  محروم  مارکسیسم،  پذیراى  بالقوه  و  انقالبى 
ماندگى، که کل ناسیونالیسم و «چپ» بازگشته به همان روشهاى غیر اجتماعى، که او را در 
«کار بدنى» با دهقانان  تصویر میکنند، با علنیت مبارزه خود، با دخالت در سازماندهى کوچ 
مریوان و در جریان برپایى جنبش مجمع عمومى مردم روستاهاى مریوان در جریان «اتحادیه 
دهقانان»، به آن منزلت اجتماعى دست یافت. خود من به عنوان مسئول تشکیالت شهر هاى 
کردستان، در دور اول بعد از فرمان یورش خمینى به مردم کردستان، در شهر سنندج مستقر 
شدم. این دور برایم خیلى واقعى تر است چرا که به دلیل توازن قوا، و عدم انسجام صفوف 
رژیم، هنوز به تمامى «اختناق» حاکم نشده بود و پناه بردن به فعالیت تماما «مخفى» هنوز 
زمینه نداشت. در دور دوم یورش رژیم، در اواخر زمستان 58 و بهار 59، من بازهم در شهر 
سنندج ماندگار شدم، اما این بار دیگر «مخفى». و عجیب اینکه من که شناخته شده بودم، 
گاهى با اسم حسین و گاه محمد در محالت فقیر نشین منزل کرایه میکردم و در پوشش 
کارگر لوله کش و یا کارگر بنایى، که استاد کارهام، به ترتیب نبى مکتوبى و تکش بیکس 
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بودند، به فعالیت براى تشکیالت مشغول بودم. صرفنظر از این جنبه مثبت نزدیکى به زندگى 
کارگران، اما، براى ما بطور مشخص، یک تناقض وجود داشت. من شناخته شده بودم و نبى 
هم به عنوان هم محله سابقم همینطور. بطور واقعى ما غیر از فعالیت براى «سازمان»، در 
پوشش  و  محمل  آن  در  سنندج،  شهر  مردم  و  کارگران  میان  در  کمونیستى  کار  با  رابطه 
نمیتوانستیم حتى ظاهر شویم. از این بگذرم که فعالیت این دوره، بویژه براى من که تماما 
مخفى بودم، واقعا سخت بود. فقط به یکى دو مورد اشاره میکنم. طبعا، هر از گاهى با لباس 
کارگرى، آفتابى میشدم. اما خود این هم براى بقیه رفقا میتوانست منشا خطر باشد. چرا که 
بطور مثال، نبى خود واقعا کارگر و استاد کار لوله کشى بود و یا حتى تکش به دلیل سابقه 
زندگى خانواده اى اش، با وجودى که مدتى معلم روستاهاى دیواندره بود، معقول به نظر 
میرسید که در دوره «بیکارى» ها، شغلى داشته باشد. از این رو، من، مگر براى شرکت در 
تشکیل جلسات و به آن بهانه، هر از گاهى «کارگر» میشدم، بیشتر اوقات را میبایست در 
منزل بمانم. منزل اولى من، اطاقى بود در محله اى فقیر نشین و در نزدیکى میدان امین. در 
اینجا مى بایست براى برطرف کردن «شک» صاحبخانه، سر کار میرفتم. بیشتر در مغازه اى 
که همان نزدیکیها داشتیم و «تشکیالت» خریده بود، حضور مى یافتم تا نزدیکى غروب. اما 
بعدا که یک خانه یک اطاقه «مستقل» را روبروى همان خانه  اجاره کردیم، و پس از آن به 
کار  به سر  انگار  سخت تر بود. صبح زود،  من  محله «بردشت» نقل مکان کردیم، زندگى 
میروم، از خانه بیرون مى آمدم و پس از یکى دو دور گشت در محله، در فرصتى به منزل 
بازمیگشتم و میماندم تا هوا تاریک شود، دوباره خارج میشدم و این بار طورى برمیگشتم که 
همسایه ها من را ببینند. «خسته نباشى آ محمد!». اصال خاطره جالبى از این از دست دادن 
هویت واقعى و فعالیت «مخفى» ندارم. و شاید فقط تصادف محض بود که من گیر نیافتادم 
و جان بدر بردم. مواردى از مواجهه خود با خطر مرگ را در بخشهاى قبلى نوشته ام. من 
قصدم تحقیر کار با حوصله و زمینى نیست. آن نوع فعالیت درست است که واقعا استقبال 
منافع  منظر  بود. گرچه از  مبارزه طبقاتى متضاد  و با نفس  نبود  اجتماعى  اما  بود،  خطر  از 
سازمان، مساله تفاوت داشت. جالب این بود که در جریان اعزام «ماموریت» رفقا به دیگر 
شهرها، همین روش پناه گرفتن در پوشش هویت غیر واقعى بکار گرفته میشدند. رفیق ما 
میرفت در بانه، براى مثال، کارگر قالى باف میشد و داستانى غیر واقعى از زندگى خود و 
اینکه چرا مثال گذرش به بانه یا بوکان و سقز و مهاباد افتاده است، سرهم بندى میکرد. و 
همه این رمز و اسرارها به دو منظور، هم «خود سازى» و هم «کار سازمانى». در حالى که 
براى ادامه کار سازمانى با هویت شناخته شده و علنى بسیار بیشتر حتى براى تشکیالت هم 
میشد کار کرد. اصل، اما، در این شیوه همان خود سازى و تزکیه نفس از تاثیرات زندگى 
وجه  و  کمونیستى  فعالیت  علنیت  از  منظور  باشد  الزم  شاید  بود.  طبقاتى  پایگاه  «مرفه» 
اجتماعى این هویت علنى کمونیستها را قدرى توضیح بدهم. این ایراد به من وارد نیست که 
که  است  این  من  بحث  است.  مرگ  و  زندان  و  سرکوب  فاکتور  ندیدن  من،  منظور  گویا 
کمونیسم بویژه و مبارزه سیاسى على العموم خصلت اجتماعى و علنى دارد. لنین از پلیس 
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تزارى مخفى بود، اما در محافل و مجامع «سازمان مبارزه در راه آزادى طبقه کارگر»، هویت 
مرموز و بى ریشه و به این اعتبار موهوم و غیراجتماعى نداشت. او لنین مارکسیست و مدافع 
انقالب کارگرى با هویت یک انسان انقالبى و واقعى بود. کمونیستها و مبازرین سیاسى در 
طبف مردمى که با آنان فعالیت میکنند، موهوم نیستند حتى اگر بخاطر پلیس سیاسى زندگى 
شوند.  ظاهر  پارتیزانى  جنگهاى  در  خود  پایگاهى  مناطق  میان  در  یا  و  کنند  اختیار  مخفى 
مارکس و انگلس، عالوه بر نظریه پردازان بزرگ طبقه کارگر و فیلسوفان و اقتصاددانان و 
انقالبیون برجسته، در عین حال انسانهاى واقعى بودند که معلوم بود کجا درس خوانده اند، 
و غیره. هیچ رهبر اجتماعى جنبشهاى  بوده  عالئق آنها چه  زندگى میکنند،  چه محلى  در 
سیاسى و اجتماعى، بویژه در عصر سرمایه دارى که مبارزه به شیوه عیاران و در قلعه الموت 
دوران فئودالى را بایگانى کرده است،  با هویت غیر اجتماعى و «سّرى» و غیر قابل لمس و 
رویت براى جامعه و با اسم و هویت مستعار به جایى نرسیده است. نه تنها مارکس و انگلس 
جمال  و  گاندى  و  مائو  بلکه  زینویف،  و  بوخارین  و  ترتسکى  و  لوکزامبورگ  و  لنین  و 
عبدالناصر و مصدق و دیگران نیز با هویت موهوم و «درون سازمانى» دستشان به جایى بند 
نمیشد و نظرات و تئوریهایشان خریدارى نمى یافت. این خو گرفتن به زندگى در اختناق و 
بدتر از آن تبدیل شدن فعالیت نوعى کمونیسم به فعالیت غیر اجتماعى و به این اعتبار غیر 
علنى، سیاست کمونیستى را به شیوه اى مرموز درآورده بود. کارى که به نظر میرسد، دستگاه 
نتیجه  و  عواقب  است  کرده  سعى  سرکوب،  و  اختناق  تحکیم  با  ضدکمونیستى  صنعت  و 
سیاسى آنرا به «چپ» غیر اجتماعى تحمیل کند. و این دوران «فریز» است که دیگر براى 
کسانى که از کمونیسم چهره یک جریان غیر اجتماعى و مهجور را ارائه میدهند، یک محل 
«زندگى» سیاسى است. فراموشخانه اى که در آن با همان هویت موهوم و غیر واقعى، مقام 
و موقعیتى قائل اند. و اصال عجیب نیست وقتى چنین موجودات مهجور و موهومى، در برابر 
انتخاب واقعى حرکت اجتماعى کمونیستى قرار میگیرند،  دیگر «نیستند»، اصول مارکسیسم 
از نظرشان «نقض» شده است. شاید یک دلیل اصلى مخالفت هیستریک مدافعین این سنت 
در  که  باشد  یخى  الیه  تدریجى  شدن  آب  دقیقا  سیاسى»،  قدرت  و  کمونیستى  «حزب  با 

اند.  گرفته  خو  و  بودند  گرفته  خو  دیگر  آن،  به  زندگى 

سیاسى،  از نظر  بود که  گذاشتن» ها  اخالص  «در طبق  و  حال چنان «صداقت» ها  هر  در 
به  را  طالبانى  جالل  شخص  و  میهنى  اتحادیه  له،  کومه  دوم  تا  اول  کنگره  فاصله  در 
کرد  ناسیونالیسم  تدارکاتچى  عنوان  به  ما  تشکیالت  کردن  ضمیمه  و  دان  قورت  صرافت 
کمونیستها،   جانبى  به  حق  برابر  در  و  سیاسى  نظر  از  را  ناسیونالیسم  برترى  و  انداخت  
که  است  ادعا»  «بى  و  کار  مخفى  و  غیراجتماعى  کمونیسم  آورى  روى  همین  کرد.  تامین 
وامیدارد  را  آنها  و  است،  پرجاذبه  پیشین  له  کومه  بازماندگان  برخى  براى  هم  هنوز  حتى 

است. داشته  کردستانى»  «منشا  و  «کردى»  آن  کمونیسم  و  له   کومه  بنویسند  که 
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    بهر حال قصدم تامل و تعمق در نوعى شیوه مبارزه است که در گرایش ناسیونالیسم چپ 
ایران، دستکم پس از سال 32 و تا مقطع انقالب، به عنوان نوعى کمونیسم معرفى شده است. 
وقتى کتاب کاپیتال و بخش «کار روزانه» آنرا میخوانید، میبینید که مارکس اصال الزم ندیده 
است که خودش برود «بیل بزند» تا از مصائب کارگران مطلع شود، یا اصال در هیچ نوشته اى 
از آنها نمى بینید که خواسته باشند «صداقت» خود را نسبت به کارگران و زحمتکشان «اثبات» 
کنند. نیازى نبوده است که در نشان دادن صحت  یک تئورى علمى و انقالبى، اول باید نشان 
بدهى که آیا در عرق ریختن و «درك» زندگى و مشقت کارگران شخصا شرکت دارى یا خیر؟ 
به گزارش کمیسیونهاى بازرسى دولتى رجوع کرده است. یا انگلس وضعیت طبقه کارگر را 

در نتیجه جمع بندى از تجارب کار بدنى خود در پشت چرخ کارخانه ها ننوشته است. 

برخى افسانه پردازیها 
بگذارید  قطعنامه «هشت ماده اى»، به شکل یک افسانه راز آلود در آمده است.    داستان 
نشنیده  را  سهمناك  و  گونه  هیوال  موجودات  نداى  پژواك  و  بگیریم  پنبه  را  خود  گوش 
هستند  که  همانطور  را  جمالت  و  کلمات  خودمان  هوش  و  عقل  با  بگذارید  بگیریم. 

کنیم: قضاوت  و  بدهیم  تشخیص  بالواسطه  و  مستقیم  را  آنها  واقعى  پیام  و  بخوانیم 

اعزامى  هیات  شاه ،  رژیم  سقوط  از  بعد  یکهفته   تنها  یعنى   1357 بهمن   29 روز   
محمد  اردالن،  اسماعیل  یونسى،  ابراهیم  فروهر،  داریوش  از  مرکب  موقت  دولت 
داریوش  آقاى  شدند.  مهاباد  وارد  بابائى،  على  احمد  و  نورى  اهللا  آیت  مکرى، 
کردند.  سخنرانى  فرماندارى  بالکن  از  بودند  آمده  استقبال  به  که  مردمى  براى  فروهر 

رفتند. حسینى  شیخ عزالدین  منزل  به  همگى  مستقیما  سخنرانى  ازپایان  پس 

شهرهاى  مختلف  شوراهاى  نمایندگان  از  زیادى  تعداد  بهمن ماه   30 یعنى  بعد  روز 
سرگرم  سلطنتى  نظام  سقوط  از  پس  خود  مشترك  نشست  درنخستین  کردستان 
جمع  در  بودند.  دولت  نمایندگان  به  ارائه  براى  کردستان  مردم  قطعنامه  اولین  تدوین 
فواد  بلوریان،  غنى  قاسملو،  دکتر  حسینى،  عزالدین  شیخ  کننده   مذاکره   کوچکتر 

داشتند.     حضور   . و.  مامدى  سنار  حسن زاده ،  عبداهللا   مهتدى،  صالح  مصطفى سلطانى، 

محتواى  به  وقتى  اما  داشت،  مهمى  نقش  مذاکرات  این  در  که  بود  کسانى  جمله  از  فواد   
را  سند  که  است  قاسملو  این  نگاه میکنید،  آن  کنندگان  تدوین  مواضع  و  مواد هشت گانه 
امضا میکند و به شیخ عزالدین این «صالحیت» داده شده است که در راس «هر هیاتى» به 
نمایندگى «خلق کرد» قرار بگیرد. نگاهى گذرا به بندهاى طرح هشت ماده اى به روشنى 
نمایندگى  به  فواد  و  له  رهبرى کومه  ما،  جمله  از  و  آن،  کنندگان  تدوین  که  میدهد  نشان 
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ماهیت  و  ملى  مساله  مورد  در  اسالمى،  رژیم  به  نسبت  آلودى  توهم  بشدت  تصاویر  ما، 
«جونیور»ى  تماما  موضع  بعالوه،  ایم.  داشته  نمایندگى»  «هیات  ترکیب  سیاسى  محتواى  و 
براى  سیاسى»  «رهبرى  و  «دیپلوماسى»  میدان  کردن  رها  و  رابطه  این  در  له  کومه  رهبرى 
عنصر فرصت طلب و غیر انقالبى چون صالح مهتدى، بروشنى نشان میدهد که کوچکترین 
حزب  برنامه  به  پیوستن  از  قبل  له  کومه  از  آرمه  بتون  و  اى  افسانه  قدرت  آن  از  اثرى 

کمونیست و مارکسیسم انقالبى،  وجود خارجى ندارد. این بندها را به دقت مرور کنید:

1- خلق کرد همراه و همگام با سایر خلقهاى ایران، انقالب ایران را تایید مى نمایند و تصمیم دارد 
با تحکیم پیوند مبارزاتى با سایر خلق هاى ایران در ایجاد جامعه آزاد و آباد آینده نقش اساسى ایفا کند. ( 

واقعا تایید انقالب ایران بدون تایید نیرویى که «رهبرى» آنرا مدعى بود، قابل تفکیک است؟)

تعیین  حق  تأمین  و  ملى  ستم  رفع  خواهان  ایران،  خلق هاى  سایر  مانند  کرد  خلق   -2
اتهام  هرگونه  و  میباشد  ایران  کشور  چهارچوب  در  فدراتیو  بصورت  خود  سرنوشت 
وضع  که  میخواهد  بازرگان  مهندس  آقاى  موقت  دولت  از  و  میکند  رد  را  طلبى  تجزیه 
خود را در قبال این خواست رسماً اعالم دارد. ( این را مقایسه کنید با تصویر غیر واقعى 

میزنند) جار  ملى،  مساله  باره  در  له  کومه  «درست»  سیاستهاى  جایگاه  مورد  در  که 

3- ما برآنیم که زحمتکشان ایران، سهم اساسى را در انقالب ایران ادا کرده اند و بهمین جهت 
حق مسلم زحمتکشان و کارگران و دهقانان است که در دولت انقالبى شرکت داشته باشند. ( اوج 

توهم به «دولت انقالبى»  را با سیاستهاى «روشن» ادعائى رهبرى وقت کومه له مقایسه کنید)

افتاده  عقب  از  یکى  فراوان  نخورده  دست  منابع  بودن  دارا  ضمن  ایران  کردستان   -4
اساسى  خواستهاى  از  یکى  اقتصادى  ستم  رفع  است،بنابراین  ایران  مناطق  ترین 
دست  براى  آن  هوسهاى  و  کرد  بورژوازى  سرخوردگیهاى  و  رویاها   ) است. 

نمیزند؟) موج  بند،  این  در  له،  کومه  «صداقت»     اتکا  به  اهدافش  به  یابى 

منظور  بدین  و  شود  اداره  انقالبى  شوراى  نظر  تحت  باید  کردستان  در  پادگانها  همه   -5
انقالبى  شوراى  نمایندگان  و  پرست  میهن  افسران  از  نظامى  مشترك  کمیته  یک  باید 
ماه  یک  فقط  که  «پادگانهائى»  اداره  براى  آنهم  پرست»   میهن  «افسران   ) گردد.  تشکیل 

کردند؟) خلق  انقالبى»  «دولت  هدایت  تحت  را،  سنندج  نوروز  خونین  حوادث  بعد 

6- افسران جنایتکار که دستور تیراندازى داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده اند، باید 
تحویل دادگاه انقالبى خلق گردند و بمنظور تبدیل ارتش ارتجاعى به ارتش خلقى باید ارتش 
از عناصر ضد انقالبى تصفیه گردد. ( «دولت انقالبى» برعکس، گارد جاویدان را بازسازى 
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دارد!) همینها  به  رو  خواست  این  و  سپرد  اعدام  جوخه  به  را  انقالبى  افسران  و  کرد 

میدارند  اعالم  هستند،  کردنشین  شهرستانهاى  نماینده  که  حاضر  نمایندگان  همه   -7
قرار  هیاتى  هر  رأس  در  دارند  صالحیت  حسینى،  عزالدین  سید  اهللا  آیت  حضرت  که 
انقالب  رهبرى  دستگاه  و  نمایند  مذاکره  مرکزى  دولت  با  کرد  خلق  طرف  از  و  بگیرند 
سابقه   ) میدارند.  برحذر  کرد  ارتجاعى  عناصر  با  تماس  و  مذاکره  از  را  موقت  دولت  و 

بود؟) عزالدین  شیخ  از  نامقبولتر  و  کمتر  قاسملو  حتى  و  فواد  سیاسى  نفوذ  و 

سازمان  عمال  موقت»  «قیاده  به  معروف  گروه  و  بارزانى  مالمصطفى  که  آنجا  از   -8
نفرت  مورد  و  مى باشند  و  بوده اند  ترکیه  «میت»  و  ایران  ساواك  و  آمریکا  سیاى 
این  با  تماس  و  ارتباط  نوع  هر  میخواهیم  انقالبى  دولت  از  لذا  هستند.  کرد  خلق  تمام 
این  آنکه  شوند،بدون  اخراج  ایران  از  آنها  خائن  رهبران  و  گردد  قطع  دسته  دارو 

آورد.»  وارد  اى  لطمه  بضاعت  بى  پناهنده  خانواده هاى  وضعیت  به  سیاست 

هم  دلیل  و  گرفت  قرار  بسیار  تاکید  مورد  مهتدى  صالح  طرف  از  بویژه،  هشتم،  بند 
همکارى  دوران  انتقام  که  بود  مامور  طالبانى،  دیرین  دوست  عنوان  به  او  بود:  ساده 
مردم  منافع  علیه  میالدى)   )66 معروف  سال  در  بعث  رژیم  با  را  او  رزمى»  «هم  و 

بگیرد.  آنها  از  بارزانیها  علیه  مشترك  مسلحانه  جنگ  در  مشخصا  و  عراق  کردستان 

من روى این «بند هشت» تمرکز بیشترى میکنم، چون واقعا فکر میکنم راز گشاى آن رسوبات 
ناسیونالیستى است که باالخره کومه له کمونیست را تماما زمین گیر کرد. دقت کنید که خواست 
و مطالبه این بند قطع رابطه «دولت انقالبى» ( یعنى رژیم تازه به قدرت رسیده  اسالمى به 
جاى رژیم سلطنت) با «قیاد موقت» و «اخراج رهبران خائن» از ایران است. بطور در خود 
در وهله اول به نظر میرسد که چنان ایرادى نمیتوان به این بند گرفت. اما پشت درخواست 
اخراج سران قیاده موقت، یک «بدیل» دیگر براى «ارتباط» با «دولت انقالبى» خوابیده بود. 

ببرم: عقب  به  را  زمان  قدرى  کردى»،  «دیپلوماسى  این  یابى  رد  براى  ناچارم  من  و 

با تحرکات سراسرى در نیمه دوم سال 1357 و نقل مکان «خمینى» از «نجف اشرف» به لوفل 
دوشاتو در فرانسه، تا حد زیادى مشخص شده بود که مهندسى یک آلترناتیو رژیم شاه، در 
مراحل پایانى است. شاه پیام معروف «صداى انقالب شما را شنیدم» را به مردم ایران داده 
بود و پس از «ترك ایران»، روزنامه هاى ایران با تیتر بزرگ در صفحه اول نوشتند: «شاه 
اعتصاب  و  داشت  قرار  سقوط  سرازیرى  در  شاه  رژیم  وضعیت  وقتها که  از همان  رفت». 
کارگران نفت، فرماندار نظامى و رئیس دولت نظامى شاه را وادار کرد که با حالتى نزار از 
«فلج» شدن حکومت سخن بگوید، و رفسنجانى و بازرگان براه افتادند تا به توصیه «تیمسار 
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مقدم» آخرین رئیس ساواك شاه، کارگران نفت را وادار به ختم اعتصاب کنند، دیگر قطعى 
شده بود که آلترناتیو رژیم شاه، اسالمى ها و دار و دسته خمینى اند. آلترناتیوى که متاسفانه 
رهبران کارگران شرکت نفت هم آن را پذیرفته بودند. در «آنسوى مرز»، جالل طالبانى که در 
بندبازیهاى سیاسى کارُکشته روزگاربود، آن «فرصت» را دریافت. همانوقتها دو نفر از اعضاى 
رهبرى کومه له وقت، جعفر شفیعى و ساعد وطندوست، با ماموریت از کومه له در مقر جالل 
طالبانى در کوهستانهاى «قندیل» بودند. جالل طالبانى در آخرین گفتگوهاى تلویزیونى و 
قبل از اینکه به حالت «ُکما» درآید از آن دوران سخن گفته است. من خوشبختانه آن کلیپ 
«امام  وقتى  میگوید  آن گفتگو، طالبانى  در  ام.  کرده  حفظ  سند  عنوان  به  و  دانلود کرده  را 
خمینى» به پاریس انتقال یافت، او از اولین کسانى در خارج از دوایر سیاسى ایرانى بود که 
براى او پیام کتبى فرستاد. اما فقط این نبود، او گفته است آن پیام را با «ادبیات شیرین» فارسى 

بود.  برایم( ساعد وطندوست) تنظیم کرده  و ماموستا  شفیعى  جعفر  قلم «زیباى»  به  و 

خواست «اخراج» سران قیاده موقت، درآن مقطع بنابراین با تمنا و یک حرص و ولع براى 
یک «جایگزینى» توام بود. به جاى قیاده موقت و دارو دسته بارزانى، «دولت انقالبى» جالل 
طالبانى و اتحادیه میهنى را بنشاند. به همین سادگى! و رهبرى کومه له، از مدتها قبل این 
حمل میکرد که «جناح» طالبانى، نماینده گرایش «دمکراتیک» و  خود  تصویر موهوم را با 
«انقالبى» خلق ُکرد را در آنسوى مرز در تقابل با رهبرى «عشیره اى» بارزانى بر دوش حمل 
میکرده است. زمینه رواج «دید غیر انتقادى» به جناح جالل طالبانى از قبل فراهم شده بود و 
در آن دوره بحران انقالبى بخاطر سهیم شدن رهبرى وقت     کومه له در آن موهومات پوچ، 
جناح جالل طالبانى، که بویژه پس از «ئاش بتال» بارزانى، دوباره «شورش» را در کوههاى 
پیدا  «انقالبى»  وجاهت  یک  ایران  کردستان  مردم  میان  در  بود،  کرده  زنده  عراق  کردستان 
کردند. چه خواست «برحق» ترى جز این که آن نیروى «مردمى» و خلقى جماعت جالل 
طالبانى، به جاى باند بارزانى که به نظر رهبرى کومه له مزدور «میت» و «ساواك» و سیا» 
بودند، در مناسبات سیاسى و دیپلوماتیک با «دولت انقالبى»، تکیه زنند؟ و همین «چوب 
الى زخم» تا سالها بعد یک «گروه فشار قوى» بود علیه کومه له که از «رفتارهاى کودکانه» و 
سرکشى هاى «غیر عاقالنه» دست بردارد. دار و دسته طالبانى، به محض اینکه رژیم اسالمى 
نشان داد که آمده است تا بهر قیمت، از جمله با لشکر کشى و فرمان هجوم خمینى به مردم 
کردستان، «بماند»، در یک مانور خزنده خود را از دخالتها در اوضاع کردستان کنار کشیدند. 
اما «توهم» رهبرى کومه له به «جناح مترقى» ناسیونالیسم کرد دیگر ذخیره شده بود. در برابر 
فرمان خمینى، فضایى از شور و شوق انقالبى در کردستان حاکم بود و هنوز «دیپلوماسى 
عقل» زمینه را براى نشان دادن کارایى خود فاقد بود. رهبرى کومه له با اعالمیه «خلق کرد 
در بوته آزمایش» به مصاف آن هجوم وحشیانه رفت. فواد به فاصله کوتاهى پس از انتشار 
آن اعالمیه از دست رفته بود و پس از عقب نشینى نیروهاى مسلح کومه له به نوار مرزى 
همجوار با اتحادیه میهنى جالل طالبانى، رهبرى «باقیمانده» کومه له دیگر «دم دست» بود. در 
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مقابل عزم کومه له به ایستادگى و مقاومت، همه نیروهاى ارتجاع اسالمى، حزب دمکرات و 
اتحادیه میهنى به دست و پا افتادند که به التماس «هیات اعزامى» رژیم اسالمى براى توجه 
کردن به «دولت نوپا» پاسخ مثبت بدهند. حزب دمکرات که در جریان یورش رژیم عمال 
به داخل خاك عراق عقب نشینى کرده بود، خرده جریانات مرتجع اسالمى و بویژه جالل 
طالبانى و مشاورین اش، یک ائتالف غیر رسمى را علیه روحیه «سرکش» کومه له تشکیل 
دادند. در آن مذاکرات «لب مرز» که در جوار مقرهاى اتحادیه میهنى جالل طالبانى انجام 
شد، «صالح الدین مهتدى» که هیچکاره کومه له بود، یکى از عناصر «مذاکره» و به نیابت 
از کومه له با «داریوش فروهر» بود. با وجود اینکه داریوش فروهر از دوره اپوزیسیون بودن 
بخاطر  مهتدى»  الدین  «صالح  به  مذاکرات،  آن  جریان  در  گاهى  از  هر  شاه،  رژیم  با  خود 
«نوشتن ندامت نامه» و تسلیم خود به ساواك، او را تحقیر میکرد، اما او «یار غار» جالل 
طالبانى بود و «شخصیت» دیپلوماتى جز او  را در صفوف خود سراغ نداشت. جالل طالبانى 
و «مال بختیار» و «فریدون عبدالقادر» در نقش «ولى تسخیرى» کومه له، نقش گروه فشار را 
بازى کردند و نمایندگان حزب دمکرات هم مدام  تملق میگفتند و خودشیرینى میکردند و 
نزد جناب داریوش فروهر، رهبر «پیراهن سیاه»ها که نوك پیکان یورش خمینى قرار گرفتند، 
پشت سر کومه له سعایت و بدگوئى میکردند که این «کومه له آشوبگر» بوده است که پشت 
آن مقاومتها قرار دارد و به «لجاجت» ادامه میدهد. اگر فشار نیروى انقالبى مردم در «شهر»ها 
نبود، کومه له همانوقت و لب مرز به زعامت صالح الدین مهتدى و جالل طالبانى و مال 
بختیار، سر «عقل» آمده بود و همانوقتها آن سرنوشتى را پیدا میکرد که اکنون در اردوگاههاى 
استیجارى تحت سیطره و مالکیت «هیروخان» به آن دچار شده است. توهمات ناسیونالیستى 
در رهبرى کومه له سرانجام «نصایح» بزرگتر ها را شنید. گرچه موج اعتراض مردم انقالبى 
و تزلزل در ارکان حکومت اسالمى، آن توهمات ناسیونالیستى کومه له را نادیده گرفت و 
اعتراضات وسیع رژیم را به عقب نشینى واداشت، اما ناسیونالیسم پنهان در رهبرى کومه 
له، «میخ» خود را در آن سازمان کوبیده بود. رهبرى کومه له اشتهاى چندانى براى تشکیل 
حزب کمونیست ایران از خود نشان نداد و هشدارهاى مکرر جالل طالبانى، شیخ عزالدین 
و مال بختیار و فریدون عبدلقادر و  خالد «آالى رزگارى» از کردستان ترکیه در کنگره سوم 
کومه له که «برنامه مشترك» اتحاد مبارزان کمونیست و کومه له، برنامه حزب کمونیست، 
رفتن «صداقت» کومه  از کف  این نیروها نسبت به  گذشت، کارگر افتاد. همه  از تصویب 
له نطق بعد از نطق، و خطابه پس از خطابه، هشدار دادند. نتیجه این شد که علیرغم اینکه 
موضع عبداله مهتدى در آن کنگره دفاع قاطع از برنامه حزب کمونیست و از «نقش برجسته» 
اتحاد مبارزان کمونیست بود. اما درست در شب فردائى که قرار بود «کنگره موسس حزب 
تعرضهاى  ادامه  با  کرد.  سرباز  «تردید»هایش  شود،  برگزار  «میشکپه»  در  ایران»  کمونیست 
سیطره  تحت  عملى  بطور  واقع  در  که  ُمّحرمه»  «مناطق  به  له  کومه  مقرهاى  اسالمى  رژیم 
حکومت بعث نبود، انتقال یافت. اما آن ذهنیت هوادارى از سر «اخالص» رهبرى کومه له 
به جالل طالبانى، باز هم بیشتر «استقالل» آن سازمان مدعى کمونیسم را به چالش گرفت. 
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شلختگى سیاسى در آن «وفادارى» به سنت «مام جالل» سرانجام با فاجعه هاى دیگرى توام 
بود. همانوقتها و با نزدیک شدن پایان جنگ ایران و عراق، منصور حکمت بسیار رفیقانه 
و صمیمانه و مسئوالنه از رهبرى کومه له خواسته بود که مکان جغرافیائى اش را به اروپا 
منتقل کند. او مستدل کرد که پس از دوران «آتش بس» بین رژیمهاى ایران و عراق، «ادامه 
نیروى  و  تشکیالتى  ارگانهاى  و  رهبرى  مقرهاى  انتقال  و  عراق  حکومت  با  دیپلوماسى» 
مسلح کومه له به «عمق» و در سیطره حکومت عراق، دیگر زیانبار و مهلک است. اما کو 
گوش شنوا؟ مهم نبود که رهبرى کومه له، در شرایط داشتن رابطه «دیپلوماتیک» با حکومت 
جالل  یعنى  عراق،  رژیم  «اپوزیسیون»  از  علنى  پذیرائى  و  مهمانى  و  دیدار  مشغول  عراق، 
طالبانى و نیروهاى مسلح او بودند، اینها کماکان «دوست» بودند و دوست «استراتژیک» در 
مساله هویتى ترى به نام «مساله کرد» و «جنبش انقالبى کردستان». رژیم عراق انتقام گرفت 
و اردوگاه «بوتى» را در سه نوبت در تابستان 1367، یعنى همان سال «آتش بس» بمباران 
شیمیائى کرد که سى نفر از کمونیستهاى ایران را به خون کشید. با اینحال با نزدیک شدن 
احزاب ناسیونالیست کرد عراق به «حکومت اقلیم»، انگار خود بقایاى کومه له را به قدرت 
نزدیک کرده است. از آن پس کومه له جدید، دیگر تمام استقالل سیاسى خود را از دست 
داد و در عمق خاك عراق، به اردوگاه نشین هاى بى خاصیت و بى ضرر «تکامل» یافتند. « 
اکنون «صالح الدین» مهتدى در مقام «پدر خوانده» کومه له «کردستان شرقى» جاده را چنان 
صاف دیده است که به خود حق میدهد در مقام راوى «برحق» تاریخ کومه له، صحنه را قُرق 
کند. بسیارى از تلویزیونها و رسانه هاى «کردى»، اکنون پامنبرى روایت هاى «اصیل کردى» 
او در بازخوانیهاى تاریخ ملت کرد در چهارپارچه و نسب کومه له «بى خود کمونیست» 
به سکتهاى مرتجعى چون «کومه له ژ. ك» اند. ماده «هشت» قطعنامه اساطیرى بسیار فراتر 
از تکست و عبارات آن به تمامى به اجرا درآمد! اتحادیه میهنى و جالل طالبانى به تمامى 
جاى «قیاده موقت» را در رژیم اسالمى پر کردند و امثال «سردار قاسم سلیمانى»، فرمانده 

برون مرزى «سپاه قدس» به تفنگچى هاى هیرو خان افتخار داد که با او عکس بگیرند.

از  سرشار  و  خامى  و  نپختگى  دوران  این  از  له  کومه  رهبرى  شجاعانه  گذر  حال،  هر  در 
آخوند،  عنصر  و  مذهب  جایگاه  و  نقش  و  کرد،  ناسیونالیسم  مورد  در  سیاسى  توهمات 
و  کارها  تازه  عنوان  به  شدن  ظاهر  و  اسالمى  رژیم  سران  ماهیت  باره  در  اندیشى  ساده 
بازماندگانى  کین  و  خشم  مورد  اکنون  مقطع،   آن  سیاسى  جدال  صحنه  ادعا»هاى  «بى 

است که در تحوالت سالها بعد، به میمنت و مبارکى، انتخاب سیاسى دیگرى کردند.

مسائل  براى  و  گذاشت  سر  پشت  را  اش  خامى  و  تجربگى  کم  دوران  له،  کومه  اینکه  از 
مختلف سیاسى و منافع کارگران و زحمتکشان، برنامه تدوین کرد، ابهامات و تزلزل خود را 
در رابطه با مساله ملى برطرف کرد و دیگر دنیاى جونیوریسم را پشت سر گذاشت، و بند 
ناف خود را از شیخ محمود و قاضى محمد و جالل طالبانى و غنى بلوریان قطع کرد، پاك 
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وحشت زده شده اند.  هوار از هر سو برخاسته است که جنبش خلق کرد، طفل معصوم 
سازمان  ترین  جدى  و  بزرگترین  که  است،  پرورده  خود  دامان  در  را  له  کومه  «صادق»  و 
و  تئوریسین  و  رهبر  و  کمونیست  مبارزان  اتحاد  ایران،  اخیر  ساله  صد  تاریخ  کمونیستى 
گروه  «یک  حکمت،  منصور  کارگرى،  کمونیسم  و  انقالبى  مارکسیسم  برجسته  سیاستمدار 
بى نفوذ روشنفکر» بودند که موجب شدند که کومه له از بستر اجتماعى ناسیونالیسم کرد و 
سنتها و شخصیتهاى آن، «جدا» شود. فغان و هوار از تالش شرافتمندانه یک عده کمونیست 
و سنت  تفکر  و  خود از تاریخ  جدا کردن سرنوشت  براى  انقالبى  و مبارز و  تحصیلکرده 
و میراثهاى ارتجاعى ناسیونالیسم کرد، به هوا بلند شده است. دوره اى از تکفیر افتخارات 
گذشته، خودزنى و عزادارى و ندامت از گسست تعلق به خاك و خون و تیره و طایفه و 
شیخ و عشیره، بروى خود گشوده اند و مات و متحیر مانده اند که چرا دیگران هنوز به این 
کاروان نفرت از انسانیت و حرمت علم و منافع جهانى تر مردم و طبقه اى که در «کردستان 
موجود نیست»، نمى پیوندند. و جالب است که خیل کاروان زواران گرانقدر این مناسک، 
ناچار شده اند با شدت هر چه تمامترى بر طبل و سنج «برائت از کمونیسم» بکوبند. چرا 
که مجبورند همزمان براى پوشاندن یک تناقض در متن زندگى گذشته خویش با «انتخاب» 
جدید سیاسى شان، اذهان را مشوب کنند. آخر مدتها قبل از خارج شدن رسمى کمونیسم 
خرده  مذبذب  شخصیت  و  ناسیونالیست  روشنفکر  ذهنیت  حسابگرانه  محاسبات  دنیاى  از 
کمونیستى   فعالیت  از  شرم،  و  خجلت  با  قضا  بر  دست  و  خفا  در  اینها،  که  بود،  بورژوا 
ظهور  میعادگاه  در  کمونیسم،  به  تهاجم  سخت  دورانهاى  در  و  بودند  گیرى»کرده  «کناره 
ناسیونالیستهاى کرد در  «قدرت» و دسترسى به پول در کردستان عراق و  «واقعى» بودن 
و  جعلى  پس نامهاى  موقتها،  در  قیاده  صف تظاهرات  در  ك،  ك.  «جنبش اجتماعى» پ 
غیر واقعى داشتند «تمرین دمکراسى» میکردند!  من قبال  به مناسبتهاى دیگر نوشته ام، که 
این نوع مواضع، هم غیر واقعى اند و هم غیر تاریخى. نوشته ام و با فاکت مستدل کرده ام، 
که کومه له بین کنگره اول و دوم، در یک بحران عمیق بسر میبرد و در آستانه انشعاب و 
فروپاشى قرار داشت. به نامه هاى عبداله مهتدى و شعیب زکریائى اشاره کردم که چگونه 
حتى بحث به «تدارك انشعاب» رسیده بود و در رابطه با جنگ ایران و عراق، شعیب زکریائى 
صریح و روشن، خط کار 59 و پیکار 110 را نمایندگى میکرد.  این تصویر رویین تنى که 
از کومه له «معصوم» قبل از کنگره دوم و پیوستن به پروژه مشترك تشکیل حزب کمونیست 
ایران با اتحاد مبارزان کمونیست، بدست میدهند، به شهادت مواضع وقت نویسندگان و دگر 
اندیشان فعلى، از بنیان دروغین و عوامفریبانه است. برنامه مشترك اتحاد مبارزان کمونیست 
هاى  دلشوره  و  نگرانیها  همه  علیرغم  و  حضور  در  کمونیست،  حزب  برنامه  له،  کومه  و 
جالل طالبانى، شیخ عزالدین، فریدون عبدالقادر، مال بختیار و سران جریانات ناسیونالیست 
«چپ» از کردستان ترکیه، با قاطعیت الیه رهبرى وقت کومه له، از تصویب گذشت. من با 
استفاده از آرشیو شخصى منصور حکمت، نسخه اى از متن اسکن شده نامه عبداله مهتدى 
نوشته  حکمت  منصور  به  خطاب  ایران  کمونیست  حزب  تشکیل  تدارك  جریان  در  که  را 



246

ن ی  دگا ی... و ز د ز
است، در اختیار دارم و عالوه بر اینکه تکه هایى از آن را براى مدلل کردن موقعیت دست 
ساز و تقلبى «بى ریشگى» منصور حکمت و «عظمت» موهوم کومه له وقت در اینجا مى 
آورم، همه خوانندگان را به گوش دادن به نوارهاى کنگره سوم کومه له، فرامیخوانم. عبداله 
مهتدى در آن نامه که در تاریخ 24 مهر سال 61 نوشته شده است، از جمله چنین نوشته 

است:( متن کامل دست نویس اسکن شده این نامه اکنون در سایتها قابل مراجعه است)

به  قادر  تنها  نه  کنیم،  عمل  حزبى  و  داده  حزب  تشکیل  نتوانیم  یا  و  نخواهیم  ما  اگر   »
از  هم  را  کنونى  پیوندهاى  بلکه  شد،  نخواهیم  کارگرى  جنبش  در  خود  نفوذ  و  تحکیم 
خواهد  قرار  نابودى  خطر  در  هم  تشکیالتیمان  کارى  ادامه  حتى  و  داد  خواهیم  دست 
یک  فقط  نه  دیگر  کمونیست  حزب  ایجاد  اعتبار،  باین  که  گفت  توان  مى  گرفت. 
یک  همچنین  بلکه  جامعه)،  در  انقالبى  آلترناتیو  ارائه  با  رابطه  در  تاکتیکى(  ضروت 

است)  من  از  ها  تاکید  خط   ) است.»  بقاء  ضرورت  یک  تشکیالتى،  ضرورت 

در همین نامه، عبداله مهتدى در مورد «نادر»( منصور حکمت) چنین قضاوت کرده است:

« من در این نوشته چند بار به مصاحبه رفیق نادر اشاره کرده ام. علتش آنست که بخوبى 
نقش رفقاى اتحاد مبارزان کمونیست و شخص رفیق نادر را درك میکنم. این رفقا همواره 
من  و  اند  بوده  کمونیست  حزب  راه  در  و  کمونیسم  راه  در  مبارزان  همه  و  ما  الهامبخش 
هم  یکبار  اگر  حتى  کند،  پرواز  ها  کالغ  حد  در  بلندپرواز  عقاب  اینکه  از  میآید  حیفم 

باشد.» ( تاکیدها از من است، اصل این دستخط عبداله مهتدى نزد من موجود است.)  

براى  شدن،  کمونیست  مبارزان  اتحاد  دامان  به  دست  و  استغاثه  این  کردن  زنده  البته  و 
«بقاء» کومه له افسانه اى، براى کسانى که از شرایط  خطرناك و تند پیچ «نابودى» کومه 
از  مقطع  آن  در  که  کسى  زبان  از  میسازند،  کردستانى  و  کرد  اى  افسانه  عظمت  یک  له، 
یادآورى  و  گویى  باز  که  دارم  شک  بیاید.  گران  باید  بود،  له  کومه  رهبرى  کلیدى  عناصر 
موثر  اند،  کرده  را  خود  سیاسى  انتخاب  که  کسانى  ذهنیت  در  فاکتها  و  تاریخى  حقایق 
بیفتد. دستکم باید به  تعقل مردم و وجدانهاى بیدار جامعه و در  این مصاف زمخت ضد 

حقیقت با حقیقت، امکان انتخاب و قضاوت ابژکتیو و مبتنى بر فاکت را باقى گذشت.

قصدم صرفا نشان دادن یک جعل و دستکارى تاریخ گذشته، حتى تاریخ خویشتن خویش، 
نیست. میخواهم نشان بدهم که زمانى که کمونیسم از چشمها نیافتاده بود و «مد» بود، و 
ناسیونالیسم کرد با «جعبه سیاه» و «سهمیه» و وجهه نارنجى و سبزش در بورس نبود و فساد 
و انحطاط و توطئه گرى سیاسى را وسوسه نمیکرد، همه، از جمله در راس آنها همین هایى 
که از غفلتها و کمونیست مصلحتى شدنهایشان رو به ناسیونالیسم به قدرت خزیده در البالى 
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این چرك و عفونت، عرق شرم و پشیمانى عرضه میکنند، کسانى که تا دیروز مانده بودند 
که چگونه مرز خود را «با عقب ماندگیها» و «ناسیونالیسم» همان کومه له بکشند، و سعى 
میکردند که خود را با «فواد» و «هم خط»ى با او تداعى نکنند، دست و پاى خود را جمع 
میکردند که مبادا حتى حرفى بزنند که از آن «تعبیر» ناسیونالیستى بشود، امروز درست در 
کنار کسانى قرار گرفته اند که همین حرفهاى امروز آنان را آنوقتها میزدند و جایى مناسبتر 
از حزب دمکرات برایشان موجود نبود. امروز، اما، در سایه میلیتاریسم جنون آمیز آمریکا در 
عراق و در بستر لت و پاره کردن مردمان دیگرى که ریشه «کردى» ندارند، در میان بالتکلیفى 
اى که مردم کردستان عراق را در این فضاى بچاپ بچاپ و فساد سیاسى و اخالقى به آن 
گرفتار کرده اند، «برادران» خونى حاکم اند و داراى قدرت. کسانى که جلو پاى هر کسى 
مرزبندیهایش  و  گیرى  کناره  کارنامه  یا  و  کند،  پرتاب  لجنى  کمونیسم  به  است  حاضر  که 
را با کمونیسم و کمونیستهاى «غیر کرد» رو کند، فرش قرمز پهن کنند و با پول بخرند و 
برایش چادر و سرپناه و اردوگاه دایر کنند. تا ثابت کنند، تاریخ و پیشینه کومه له کمونیست، 
ممنوعه است و مردم روایت اینها را به عنوان قیم تاریخ کومه له، قورت بدهند. این تصویر 
را میخواهند از «قدیمى» ها و «اصل کومه له» ایها در برابر نسل جوان و فکور و کنجکاو 
جامعه قرار بدهند. فواد در مزورانه ترین و عوامفریبانه ترین روشها، در خوش بینانه ترین 
حاالت، «کمونیست کردى» تصویر میشود و در غیاب او و کسانى که نیستند تا از حیثیت 

و شرافت انسانى و انقالبى شان دفاع کند و حرف امروزشان را بزنند،  مهمل مى بافند.

منطقه  تحوالت  از  پس  له،  کومه  است:  تامل  قابل  له  کومه  مورد  در  هم  دیگر  نکته  یک 
با  رابطه  در  عمدتا  و  عراق،  جامعه  سیاسى  ازنیروى  جزیى  به  انگار  خلیج،  جنگ  متعاقب 
احزاب ناسیونالیست حاکم در کردستان عراق عدول کرده و عقب نشسته است. بخشهایى 
ناسالم، براى تشکیالت کومه  شیوه هاى  و یا به  جدا میشوند  گاهى از کومه له  که هر از 
تحوالت  بطن  در  متفاوت  گرایشى  و  تفکر  به  تعلق  بخاطر  نه  میکنند،  آفرینى  مشکل  له، 
عراق،  کردستان  در  دار  امکان  و  پول  احزاب  منافع  راستاى  در  اساسا  که  ایران،  جامعه 
کومه  براى  سیاسى،  فعالیت  میدان  تغییر  و  ریل  تغییر  این  از  غفلت  اند.  شده  «وسوسه» 
فعالیت  سبک  این  به  کردن  «عادت»  در  که  اى  مؤلفه  شد.  خواهد  تمام  گران  بسیار  له 
ناسیونالیست  جریانات  و  احزاب  دیرین  سنت  در  تمامى  به  را  له  کومه  میتواند  سیاسى، 
کرد، یعنى زندگى در البالى شکافهاى منطقه اى، هضم کند. گرانى این وزنه، آنجا بیشتر 
حضور  ترین  خونین  بستر  در  اى،  منطقه  شکاف  این  قطبهاى  از  یکى  که  میکند،  سنگینى 
نظامى آمریکا، و با زیر و رو کردن شیرازه مدنى جامعه عراق، به یک «قدرت» و در این 
شکاف بین قدرتها، دست یافته است، در ایجاد شکاف و کندن تکه پاره هایى از کومه له 

رسمى، عمال و با برنامه، اگر چه فعال هنوز مزورانه و موذیانه، مستقیما، دخیل است.
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تمام درونمایه ده ساله در یک اعالمیه

فکر میکنم، همه متفق القول اند که «فواد مصطفى سلطانى» عنصر کلیدى «سازمان انقالبى 
نظر  از  هم  و  سلبى  نظر  از  هم  «متفق»  میگویم  بود.  له»  کومه  ایران.  کردستان  زحمتکشان 
ایران، پائیز 1370،  حزب کمونیست  از  از «جدایى» کمونیسم کارگرى  خیلیها پس  اثباتى. 
به یک «بازخوانى» و «بازسازى» کومه له قدیم قدیمها، آن وقتها که «همه چیز را در طبق 
اخالص» گذاشته بود، روى آوردند. گفتند و نوشتند که «تشکیل حزب کمونیست ایران»، 
«اشتباه» بود و از نوع «ُمهلک» آن. گفتند رهبران کومه له قبل از اینکه «امثال منصور حکمت» 
از «لندن» و از یک گروه «روشنفکر» بى نفوذ و «بى عمل» به کردستان بیاید، رهبرى کومه له 
با تئورى مارکسیستى» و «سوسیالیسم» نه تنها آشنا، بلکه عمال مشغول «پیاده کردن» آن، در 
«عمل» و در یک جنبش وسیع توده اى بود. یکباره مهمترین دوره جهش و تحول انقالبى 
کومه له که پس از «کنگره بیادماندنى» اول،( زمستان 1357) شروع شده بود و در کنگره دوم 
به نقطه چرخشى درخشان رسید، در کنگره سوم( اردیبهشت 1361- مه 1982) به تصویب 
برنامه مشترك اتحاد مبارزان کمونیست و کومه له(برنامه حزب کمونیست) انجامید و سپس 
در کنگره موسس در شهریور 1362(سپتامبر 1983) به حزب کمونیست ایران  رسید، از 
تاریخ کومه له «حذف» شد و یا در بهترین حالت به حساب اشتباهات ناشى از «سادگى» 
شیخ  میهنى،  اتحادیه  از  طالبانى،  جالل  سوم،  کنگره  همان  در  البته  گذاشتند.  «صداقت»  و 
عزالدین حسینى، به عنوان شخصیت «مستقل» و الیت مسلمان «جنبش مقاومت کردستان» و 
مال بختیار و فریدون عبدالقادر، از «کومه له رنجدران» کردستان عراق، و نیز «خالد» از «آالى 
رزگارى» کردستان ترکیه، همگى در چندین نوبت نسبت به «خطر» فدا شدن آن صداقت 
«کردى» کومه له هشدار دادند و اخطار کردند. در هر حال اکنون از منظر تقریبا تمام «طیف 
تفاوت  «خیلى»  دوره فواد  با کومه له  چه بود،  فواد، هر  پس از  اى ها، کومه له  له»  کومه 
داشت. از این نظر براى من و خواننده این سطور مهم است که بدانیم، فواد و «اندیشه» او و 
«راه» او چه جایگاهى و چه دورنمایه خود ویژه اى را در برابر کومه له قرار داده بود؟ اگر 
این پیش فرض را قبول کنیم، که فواد در صورت زنده ماندن، به همان بینش خود وفادر 

میماند و در برابر تغییر ریل آن سازمان بویژه پس از کنگره دوم، مقاومتى سامان میداد. 

بگذارید با حوصله و خویشتن دارى و بدون تحریک احساسات کسى، مرورى داشته باشم 
بر یک اعالمیه، به قلم فواد که رفیق عزیز و جان باخته، «حسین پیرخضرانیان»،  همان وقتها 
آنرا خوانده است. این نوارها اکنون در سایتها و یوتیوب و از جمله در همین سایت شخصى 
من، قابل دسترس اند. از آنجایى که من شخصا در جزئیات نوشتن این اعالمیه هستم و به 
یقین میدانم که تمام متن  و تمام کلمات بدون کم و کاست توسط فواد نوشته شد، و از 
آنجا که محتوا و جهت گیرى این اعالمیه فواد در واقع جوهر سوسیالیسم کومه له «قدیم» و 
«اصیل» را تماما نمایندگى میکند، انتشار آن را به عنوان سندى که در شناخت واقعى نوعى 
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سوسیالیسم متنفر از سرمایه دارى «مدرن»، اما سرتا پا متوهم نسبت به سوسیالیسم دهقانى 
و فئودالى و ماقبل سرمایه دارى، به همه پیرایه هاى خرافى در باره منشا و تاریخ «سازمان 
انقالبى زحمتکشان کردستان ایران» نقطه پایانى میگذارد، الزم میدانم. جا دارد از «غالم قاسم 
نژاد» سپاسگذارى کنم که نوارهاى صوتى این اعالمیه را در اختیار من گذاشتند. غالم قاسم 
نژاد خود یکى از اعضاء اولیه و تشکیل دهنده اتحادیه دهقانان مریوان بوده است. انسانى که 
در جریان»فاکتها»ى بسیارى در مورد سوسیالیسم عقب مانده و آلوده به ناسیونالیسم همان 
«کومه له اصیل و صادق» بوده است. انسان مبارز و مقاومى که یکى از با سابقه ترین رزمندگان 
کمونیست، و داراى یک زندگى پر ماجرا و غنى و سرشار از تجارب کم نظیر طى بیش از 
40 سال فعالیت سیاسى و فکرى و در نشر و پخش کتاب و ادبیات «ممنوعه»، از جمله در 
دوره اختناق آریامهرى، و هنر پیشرو است، اما بسیار فروتن و به نظرم زیادى فروتن است. 
شخصیتى که بقول معروف از دست و پنجه اش «هنر» مى بارد. کسى که «همه فن» حریف 
است، نقاش است، خطاط است، معمار و مهندس و الکتریسین، بنا، کاشیکار و بسیار با سلیقه  

است. و قوى و برخوردار از اراده اى قوى تر در نبرد زندگى و مبارزه با سختى ها.  

همانطور که میبینید، در این اعالمیه بروشنى و البته «با صداقت» تمام،  یک تعلق کامل به 
«رمانتیسیسم انقالبى» و یک سوسیالیسم تماما دهقانى و فئودالى و ماقبل سرمایه دارى موج 
میزند. خواننده را به بخشى از سخنان «ایوب نبوى» نیز در کنگره دوم کومه له، که در مجموعه 
فعلى آمده اند، و بسیار مستدل عمق ارتجاع آن سوسیالیسم دهقانى را حتى به گفته خودش 

نه «تئوریک» که از تجربه زندگى و مبارزات خویش برمال کرده است، رجوع میدهم. 

را  دعا  سوراخ  حضرات،  که  میدهد،  نشان  بروشنى  اعالمیه  این  به  سطحى،  حتى  نگاهى، 
گم کرده اند و در مقابل کمونیسم و مارکسیسم انقالبى و کمونیسم کارگرى، «آلترناتیوى» 
فئودالى  سوسیالیسم  از  و  تر  خیالى  اتوپیک،  سوسیالیسم  از  محتوا  در  که  اند  کرده  علم 
که  اعالمیه  این  در  است.  تر  علمى  ضد  آلمان  حقیقى»  «سوسیالیسم  و  بورژوائى  خرده  و 
«سوسیالیسم» صادقانه کومه له ُکردى دقیقا فرموله  شده است، فقط آه و اسف براى از بین 
رفتن اقتصاد «طبیعى» دوره ماقبل سرمایه دارى، و «خشم» از «صنعتى» شدن کشاورزى و 
جنگلدارى و «غارت» زمین و مرتع و جنگل، توسط «خارجى» ها را میشنویم. در عین حال 
یک «فداکارى» از سر «صداقت» در راه حرص و آز و طمع «دهقان» و فرصت طلبى هاى 
دهقان  براى  غذا»  «اعتصاب  همین  جریان  در  ها،  خواننده  اطالع  جهت  شاهدیم.  را  آنان 
«بیلویى»، این فقط روشنفکران انقالبى و فواد و دیگران بودند که «صمیمانه» اعتصاب غذا 
کردند، خود «دهقانان» عزیز و «شریف» به بهانه سر زدن به «اقوام» و یا «اقامه نماز» به چاك 
بروشنى  رفقا  آن  خاطرات  در  را  این  میخوردند.  مفصل  غذاى  حسابى  میرفتند  و  میزدند 
منفعت  فقط  «صادقانه»،  فرا  انگارى  ساده  سر  از  که  «سوسیالیسم»  آن  حال،  بهر  میبینیم. 
«گرایش  اساطیرى  گرایش  آن  «بازسازى»  براى  جایى  میکرد،  نمایندگى  را  دهقان  پرستى 
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نمیگذارد.  باقى  فئودالى  و  طبیعى  اقتصاد  اعاده  نوستالژى  در  له»  کومه  سوسیالیستى 

وزن  شده،  سپرى  هاى  گذشته  در  زندگى  نوستالژى  و  حسرت  که  کنم  اضافه  باید  اینجا 
سنگینى در سرنوشت انسانها داشته و کماکان دارد. واقعیت این است که فشار گذشته پرستى 
و پناه بردن به خاطرات دورانهاى سپرى شده، بر زمینه هاى قدرتمند اجتماعى استوار است. 
جامعه بشرى پس از وارد شدن به تولید سرمایه دارى، انسانها را از همه امکانات اقتصادى- 
سیاسى- روانى براى بقاء محروم کرده است. انسان، مانده است و نیروى کارش. خودکفائى 
و مناسبات اجتماعى انسانها با همدیگر، با سلطه سرمایه دارى، از بیخ و بن متحول شده اند. 
بشر «از خود بیگانه»، در دنیاى سرمایه دارى، نه تنها به معنى واقعى «مذهبى» تر میشود، بلکه 
حسرت ایام از دست رفته و دیگر هرگز بازتولید نشده، در حافظه ها رسوب میکنند و نسل 
به نسل و سینه به سینه از پدران و مادران و مادر بزگ و پدر بزرگها، منتقل میشوند. شاید به 
این دلیل است که حسرت روابط ایام گذشته، در زندگى امروز انسانها، خود به نوعى پاى 
بندى به «اصالت» و یا رفاقت و عاطفه و وفادارى معنى میشود. خیلى ها به این کنج خلوت 
پناه میبرند. «گردو بازى»ها، خاطرات دوره همکالسى ها، گردش رفتن ها و شوخى و طنز و 
دست انداختن ها، یاد آورى کوچه هاى تنگ و تاریک و زمستانها زیر لحاف کرسى خزیدن، 
دزدى از باغ میوه و سبزى و صیفى کارى در حاشیه شهر و شهرستان، میهمانى ها و اینکه 
جیب هر کس، به همه محفل تعلق داشت، اینکه مالکیت شخصى معنى نداشت، اینکه چگونه 
فالن گدا را دست میانداختند و یا کمکش میکردند، اینکه چگونه آدمها همبسته بودند و براى 
انسان فقر هم محله شان، آجر وخشت میدزدیدند و شبانه و بدور از چشم ماموران شهردارى 
برایشان خانه میساختند. اینکه فالن «دکتر» مدرسه چقدر با مزه بود و کم توقع و بدون چشم 
داشت. اینکه محفل خانواده چقدر صمیمى بود و اعضاى محفل دوستانه، در عین حال اعضا 
خانواده همدیگر نیز بشمار مى آمدند. اینکه «عشق»ها چقدر بى آالیش و بدور از انگیزه 
بیگانه» در مناسبات سرمایه  خود  «از  انسان  بودند.  ثروت  و  مکنت  و  قدرت  و  مالى  هاى 
به آنگذشته  خود،  و تخدیر  تسکین  براى  کند به ناچار  عوض  را  دارى اگر نتواند سیستم 

خود فریبانه است.  با خاطراتش نوعى مداواى روحى، گرچه،  زندگى  ها پناه میبرد و 

شدت نیز گرفته است.  این حسرت و نوستالژى اکنون هم با گسترش سرمایه دارى، گاه 
نگاه کنید و ببینید که در عرصه ادبیات کدامین رمان و داستان، جایزه نوبل را برده است؟ 
جذاب،  توصیفى  در  کتابى که  است.  ذهنیت  این  شاخص  تنهائى» نمونه  سال  «صد  کتاب 
به  برانگیز،  تحسین  مهارت  و  زیبائى  با  قرن،  یک  طى  را  انسانها  رفتارى  جزئیات  سیر 
و  «صفا  دنیاى  آن  به  خود  با  و  میکند  رامجذوب  خواننده  که  رمانى  است.  کشیده  قلم 
چاپ  کلمبیائى، و  مارکز»،  گارسیا  رمان که توسط «گابریل  این  میبرد.  سادگى»  و  صمییت 
نسخه هاى  تمام  شد.  منتشر  نسخه   8000 تیراژ  در آرژانتین با   1967 سال  در  آن  نخست 
فروش  به  کامًال  نخست  هفته  همان  در  اسپانیایى  زبان  به  تنهایى  سال  صد  اول  چاپ 
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نسخه  میلیون   30 از  بیش  گذشت  کتاب  این  چاپ  نخستین  از  که  سالى   30 در  رفت. 
شده است. جایزه  ترجمه  زبان   30 از  بیش  به  و  رفته  فروش  به  جهان  سراسر  در  آن  از 

گرفت. تعلق  اثر  این  خلق  خاطر  به  مارکز  گارسیا  گابریل  به  ادبیات 1982  نوبل 

ترکیه  نویسنده  رمانهاى  در  میتوان  را  گذشته  نوستالژیک  دنیاى  به  رجعت  دیگر  نومنه 
«استانبول»  «برف»،  سرخ»،  من،  «نام  هاى  رمان  دید.  و  خواند  پاموك»  «اورهان  اى، 
اینجا  اند.  شده  سپرى  گذشته  در  انسانها  عواطف  توصیف  همگى  غریب»،  «احساسى  و 
هر  خواند  با  من  است.  گذاشته  تمام  سنگ  مناسبات،  آن  وصف  در  واقعا  نویسنده  هم 
احساسى  برمیگشتم.  ام،  گذشته  زندگى  از  هائى  صحنه  به  اختیار  بى  رمانها،  این  از  یک 
کنج  از  را  اندوه  و  غم  که  حسرتى  با  همراه  مرموز  غمى  از  بود  اى  آمیخته  که  عجیب 
تاریخ زندگیم برایم زنده میکرد. این نویسنده هم، بخاطر پاسخ گفتن به یک نیاز تکسین 
از   2006 سال  در  را  ادبیات  نوبل  جایزه  آمریکا،  و  اروپا  و  غرب  در  آنهم  آدمها،  بخش 

است: فرارسیده  اشاره  مورد  اعالمیه  به  بازگشت  وقت  توضیح  این  با  کرد.  خود  آن 

سوسیالیسم  از  کمونیست»  «مانیفست  اوصاف  به  خواندید،  دقت  به  را  اعالمیه  وقتى 
بیاندازید  نگاهى  تخیلى   - انتقادى  سوسیالیسم  و  کار  محافظه  سوسیالیسم  ارتجاعى، 
کردستان  زحمتکشان  سیاسى»سازمان  «صداقت  و  «اصالت»  ریشه  که  شوید  متوجه  تا 
غیر  سوسیالیسمهاى  آن  انواع  از  «آماتور»  بطور  که  است  مشترکى  مخرج  ایران، 
به  که  نمیدانم  مناسبت  بى  حال  عین  در  بود.  شده  ابداع  «تجربى»  طریق  از  و  کارگرى 

کنید. توجه  نیز  دوم  کنگره  در  یزدیان  سعید  و  نبوى  ایوب  من،  سخنان  از  بخشى 

متن فارسى اعالمیه فواد در رابطه با تحصن براى دهقانان «بیلو»( اواخر دى ماه 1357)

« پدر و مادران! خواهر و برادران!

گفته اى از قدیمى ها است که میگوید: ”هر چیزى که نازك و باریک بشود پاره میشود اما 
ظلم در ضخامت و کلفتى“

چند سال است که ُقلدرى و ظلم و ستم جنگلبانى به ما فشار آورده است. براستى بیائیم فکر 
کنیم که فایده و نفع این قوانین و مقررات براى ملت چه بوده است؟ چرا دولت نمیگذارد ما 
درخت ها را ببریم؟ برگ درخت بچینیم و یا زمینهاى بایر را دایر کنیم و زیر کشت ببریم؟ 
دولت میگوید درختها و زمینهاى لم یزرع را ملى کرده است. و به این دلیل روستائیان نباید 
درختها را ببُرند و یا به زمین لم یزرع دست بزنند براى اینکه بگذارید درختها بزرگتر بشوند 
و کوه و دشت زیباتر بشود. طبق استدالل خود آنها هر چیزى که ملى شد معنى اش این 
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است که به ملت تعلق دارد. قبل از این قانون، در تمام مریوان علیرغم اینکه مالکان مالیاتى 
بر چیدن برگ درختان و مالیات بر درخت هاى قطع شده( گه النه و دارانه) وضع میکردند، 
که آنهم ظلم بود، اما هر کس الاقل میتوانست به اندازه نیازهاى خودش درختها را قطع کند 
و برگ درخت جمع آورى کند. یعنى طبق ادعاى دولت آنوقتها جنگل و کوه و دشت ملى 
بود نه اآلن. خوب هدف دولت از این دروغ چه بود؟ شنیده ایم که گیالن و مازندران خیلى 
جنگلى اند. آنجا ها هم دولت اجازه قطع درختان و چیدن برگ درختها را نمیدهد. بعد از 
چند سال تمام جنگلهاى بزرگ را به خارجیها فروخت تا آنها درختها را براى خودشان قطع 
کنند. آن شرکتها از آن درختهاى زیبا و ارزان محصوالتى چون مبل، میز و صندلى، تختخواب 
و کمد لباس و صدها کاالى دیگر تولید میکنند و با قیمتى بسیار گران به خود ما میفروشند. 
از  ترتیب  این  به  میبردند.  خودشان  کشور  به  را  کیفیت  با  درختهاى  تنه  و  چوب  بعالوه 
یکطرف بخارى روستائى فقیر بدون سوخت میماند، خود و بچه هایش از سرما میلرزیدند، 
اما از سوى دیگر خارجى ها بویژه آمریکائى ها سود هنگفتى میبردند. در منطقه خودمان هم 
میبینیم که کوهها و تپه هاى ”گوماره لنگ“، “ ویله“، ”دویسه“، ”چناره“، ”قامیشله“ و همچنین 
”کله وینجه“ و ”کانى کوزله“ را اشغال و تصرف کرده است و میخواهد به خارجى ها واگذار 
کند. دور آن مناطق را هم سیم خاردار کشیده اند. که معنى اش این است آن مناطق و کوهها 
و تپه و دشتها مال مریوانى و ایرانى نیست، به خارجى ها تعلق دارد. یاد این ضرب المثل 
افتادم: ”سگ قروه است اما در سریش آباد نگهبانى میدهد“. دولت از قبل مردم و بر شانه 
آنها زندگى میکند. نان، گوشت، روغن، تنباکو، گردو، نفت و همه چیز را از ملت میخرد، 

اما جنگل و نفت را از مردم دریغ میکند و آنها را ارزان به آمریکا و اسرائیل میفروشد.

کنیم  دایر  زمین  به  تبدیل  را  بایر  زمین  ما  که  نمیدهد  چرا دولت اجازه  ببینیم  حاال  خوب 
و آنرا زیر کشت ببریم؟  دولت میگوید به آن زمینها دست نزنید بگذارید به مرتع تبدیل 
شوند. مرتع یعنى جاى چراندن حیوانات و گاو و گوسفند مردم. اما ما با چشمان خودمان 
دیده ایم که دولت آن زمینها را به زمیندارهاى بزرگ و پولدار و ”جاش“ ( مزدور) میدهد. 
مثل زمینهاى ”بیلو“، ”سرنژمار“ و ”برده رشه“. مثل کوه و زمینهاى ”ترخان آباد“ و ”بیله“ که 
دورشان سیم خار دار کشیده اند. مثل ”کلک“ در اطراف زریبار و 150 متر زمین در هر دو 
سوى جاده مریوان به زریبار و نیز مثل زمینهاى ”موسک“ که دور آنها را هم سیم خاردار 
به  و اشغال میکند.  مى آورد  تصرف در  را به  خود دولت آنها  در واقع  کشیده اند.  یعنى 
گذاشته  دولت اسمش را  زمینهائى که  شد. بعنى آن  دولت آشکار  دیگر  دروغ  ترتیب  این 
بود ”مرتع“، یا خود به تصرف و اشغال درآورده است و یا آنها را به به زوردارها و ظالم 
ها بخشیده است. و دولت فقط به دروغ گفتن بسنده نکرده است. معلوم است که دهقان 
و برگ درختان  را قطع نکند  یا درخت ها  زمین بایر را دایر نکند و  روستائى نمیتواند  و 
را براى علوفه زمستانى نچیند. در این چند سال اخیر براى کنترل این کارهاى روستائیان، 
ژاندرمها و جنگلبانى لوله بخاریها را میشمردند و از مردم رشوه و باج میگرفتند. حتى دهات 
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هم براى کشف چوب و برگ درخت کنترل و بازرسى میکردند. و از آن  و طویله ها را 
فراتر پرچین هاى دهات را هم بهانه باجگیرى و پُر کردن جیب هاى خود  میکردند. اگر 
هم با بهانه گیرى ها چیزى گیرشان نمى افتاد، دست میبردند براى پرونده سازى و سپردن 
به دادگاه. دادگاه هم یا جریمه میکرد و یا حکم زندان میداد. به این ترتیب معلوم شد که 
عالوه بر دروغگوئى ظالم هم هستند. یعنى جنگل و زمین بایر را از مردم سلب میکند تا 
زندان  و جریمه و  آن رشوه  بر  اضافه  بدهد. و  و جاشهاى زور گو  خارجى ها  را به  آنها 
را هم براى مردم پابرهنه و گرسنه تحمیل کرده اند. به نظر میرسد اگر امکان داشته باشند 
خوابهاى دیگرى برایمان دیده اند. میبینیم که بعضى از چاههاى آب را در دشت مریوان و 
”خاو و میرآباد“ خریده است و فعال همینطور گذاشته است که بمانند. انشا اله خیر باشد! 
از روال تاکنونى اش چنین به نظر میرسد: ”اگر این بلوط را در دهانمان بگذارد فورا یک 
دیگ هم زیر زبانمان میگذارد“. تا حال براى آب پول نمیدادیم، میبینیم که سوراخ دیگرى 
براى دزدى و چپاول را باز کرده اند و یواش یواش آب را هم باید بخریم. این بدبختى 
”رعیت“  از  را  زمینها  مهاباد   ”شارویران“  محال  در  پیش  سال  چند  است.  خرابى  خانه  و 
ها گرفته و آنها را به ”شرکت زراعى“ تبدیل کرده است. حال که در این اوضاع و احوال 
ستاره اقبال رژیم رو به افول است، روستائیان آن منطقه خواهان باز پس گیرى زمینهایشان 

میزند. نیش  را  ما  آخر  دست  نکنیم،  له  را  زخمى  مار  این  سر  اگر  خدا  به  اند.  شده 

است؟  رسیده  کجا  به  شد  آفریده  که  جنجالى  این  عواقب  ببینیم  حاال  خوب 
بازگشتند؟ ما  میان  به  بیلو)  روستائیان  از  مان(  زندانى  برادران  که  شد  چگونه 

به  پادگان.  و  دادگاه  و  فرماندار  پیش  رفتند  آمدند،  مریوان  به  ”بیلو“  مردم  وقتى  ابتدا  در 
این و آن التماس کردند. در آخر پادگان به آنها گفته بود که پس از دو روز به آنان پاسخ 
خواهند داد. اما پس از آن دو روز هیچ جوابى نبود. بعد از آن به دادگاه آمدند و گفتند ما 
همینجا بست مینشینیم تا برادرانمان را آزاد نکنید، میمانیم. واى از آن یورشها و پرخاشهائى 
که بعضى از کاربدستان دادگسترى علیه ما انجام دادند! چه اتهامات و تحقیرهائى در حق 
دادگسترى  اگر  کردند  تهدید  حتى  ساختند.  ما  متوجه  که  تهدیدهائى  چه  و  نکردند  ما که 
دروغ  کنند.  بیرونمان  اُردنگى  و  لگد  با  که  میکنیم  خبر  پاسبان  و  ژاندارم  نکنیم،  ترك  را 
بعضى  نمیکند،  قبول  خدا  شدیم.  امید  نا  و  ترسیدیم  خیلى  هایمان  بعضى  نیست،  خوب 
بُُکشید  را  ما  هم  اگر  باله  اله  که  کردند  و پافشارى  نبود  بدهکار  واقعا گوششان  از پسران 
از اینجا تکان نخواهیم خورد. زنان را چرا نگویم؟ نباید کتمان کنم که آنها واقعا خوب به 
بودند. روز بعد هم یورش  تفاوت  بى  ارعاب  به تهدید و  و  برخاستند  و اعتراض  مقابله  
شان ادامه یافت. اما یواش یواش پسر هاى شهر بیشتر به جمع ما ملحق شدند و به دفاع از 
ما برخاستند. آنها(طرف مقابل ما) کمى نرم شدند. اینجا دیگر شروع کردند به قرآن قسم 
بخورند که مساله در حوزه اختیار آنها نیست، بلکه از تهران پایتخت حکم داده شده است 
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و تا 6 ماه زندانى را تمام نکنند، آزاد نخواهند شد و غیره و غیره. روز بعد هم دادگسترى 
هنوز خود را پیچ و تاب میداد و بهانه اى دیگر تراشیدند. گفتند دادگسترى سنندج تعطیل 
است و اداره دادگسترى مریوان هم تعطیل خواهد بود، بنابراین شما بروید بیرون و تصحن 
را تمام کنید. اما ما با نیروى خود و کمک ”دارسیرانى“ها و پسران شهر به آنها فشار آوردیم 
و سرانجام آنان را پشیمان کردیم و روز دوم مردم مریوان در مسجد جامع جمع شدند و 
تصمیم  هم  دادگسترى  کارمندان  که  بود  اینجا  برخیزند.  ما  از  دفاع  به  که  گرفتند  تصمیم 
سفیدهاى  ریش  و  معتبر  انسانهاى  و  کاسب  شوند.  ملحق  ما  تحصن  جمع  به  که  گرفتند 
نرم  دادگسترى  شوند.  آزاد  باید  زندانى  چهار  آن  گفتند  دادگسترى  رئیس  به  هم  مریوان 
تر شد. واى اوائل چطور برخورد میکردند و در آخر چگونه به ما ملحق شدند! واقعا اگر 
دست از اتحادمان برمیداشتیم و تحصن را در دوره فشارهاى اولیه پایان میدادیم، آبرومان 
میرفت که هیچ، برادران زندانى مان هم آزاد نمیشدند. بالفاصله پس از آن اتفاق به جاهاى 

مختلف تلگراف زدیم و 6 نفر از برادران بیلو و همراه با 2 مریوانى عازم سنندج شدند.

 از دردسر آمد و رفتها میگذرم. بعالوه دیدیم که بازارى مریوان هم، دستشان درد نکند، در 
حمایت از ما ُدکان و بازار را بستند و تعطیل کردند. علیرغم همه اینها، هنوز بعضى از رئیس 
و روسا، گوشهایشان را پنبه گرفته بودند و حتى به ما پاسخ رد دادند. میخواستند که ما با 
سرافکندگى برویم به جنگلبانى التماس کنیم که ”رضایت“ بدهد یا مدت حبس برادرانمان 
را به 2 ماه کاهش بدهند. ما این خّفت را نپذیرفتیم. وقتى در سنندج پاسخ رد گرفتیم، باید 
اذعان کنم که برخى از ما نا امید شدند. این پا و آن پا کردیم که قدم بعدى چه باشد؟ یکى 
میگفت فایده اى ندارد وقتى برادران از سنندج برگشتند، مساله را ختم کنیم و برویم خانه 
هایمان، بعضى هم میگفتندخیر! تا بهار هم تحصن را ادامه بدهیم و برخى پیشنهاد دادند، 
تاکتیک را عوض کنیم. خالصه بحث از اعتصاب( ”ایزراب“) غذا به میان آمد. در دفاع این 
یکى از  خوابم نمیبرد.  زندان را نخورم، شب  واقعا اگر آب  یکى میگفت برادران  پیشنهاد 
بیلوئى ها گفت بگذارید این بدعت به نام بیلوئى ها ثبت نشود، بدنام مان میکند! عاقبت به 
این نتیجه رسیدیم که کسانى که وضع سالمت جسمى خوبى دارند و بخود اعتماد میکنند 
و تصمیم بگیرند که غیر از  بدهند  شهرى بزم (تاکتیک) را تغییر  و پسران  همراه با دختر 
روزى یک استکان چاى شیرین از هر نوع خوراك و نوشیدنى امتناع کنند. ”نیت“ آوردند 
که همین کار را بکنیم. این بود که از روز چهار شنبه که بیست روز از زمستان گذشته بود( 
برخى  که  بود  طبیعى  کردیم.  آغاز  را  غذا  اعتصاب  ژانویه 1979)   10 ماه 1357،  دى   20
جوانهاى  از  یکى  سر  بالئى  اگر  میگفت  یکى  بمیریم،  است  ممکن  است  سخت  میگفتند 
شهر بیاید آبرویمان میرود و پدر و مادرها یقه مان را میگیرند. بعضى هم اصال گوششان 

بدهکار نبود و سفت و سخت پاى تصمیمشان ایستادند و مشغول آواز خواندن بودند!

همان  چگونه  که  نمیدانستیم  و  بودیم  نکرده  تجربه  نبود.  ما  گناه  هم  تزلزل  این  برادران! 



255

ن ی  دگا ی... و ز د ز
بزم(تاکتیک) ما را معروف کرده و شهرتمان را به رادیوها و روزنامه ها کشانده است. جوانان 
شجاع سنندج در حمایت از ما فراخوان دادند و روز بعد خود رفتند در مسجد جامع سنندج 
بست نشستند. حتى کارمندان ادارات هم اعالمیه اى منتشر کردند و هشدار دادند اگر بیلوئى ها 
را آزاد نکنند آنها هم از رفتن به سر کار امتناع خواهند کرد و اعتصاب خواهند کرد. این بود که 
تحرکات سنندج آن شهر را زیر و رو کرد و فشار به دولت اوج گرفت. واقعا باید از سنندجى 
ها تشکر کرد. اما هر اندازه سنندجى ها با انصاف بودند، بعضى دین فروش و به ظاهر مسلمان 
و گوش بفرمان مالک، اعالمیه اى منتشر کردند و بر دیوارها نصب کردند که:“ قضایاى بیلوئى 
ها جنگ و نزاع درونى خودشان است و ربطى به جنب و جوشى که در میان مردم ایران براه 
افتاده است ندارد و تحصن براى بیلوئى ها به حرکتى که در میان مسلمانان راه افتاده است، 

لطمه میزند“. انگار ما ”مسلمان“ نیستیم، یهود و نسارا و روس و گبر و ”داسنى“ هستیم.

فرض بگیریم که بیلوئى ها اصال مسلمان نیستند و مورد ظلم و زور هم قرار نگرفته اند. 
آن  برخاستند؟  ما  از  دفاع  به  که  چیست  مریوان  مردم  تمام  و  مریوان  مردم  تکلیف  پس 
کجى  دهن  یک  چسپاندند،  دیوارها  به  و  آوردند  کاغذ  روى  انصافها  بى  آن  که  حرفهائى 
سایه  در  اما  جاشها.  دور  به  بود  جنباندنى  دم  شجاع.  هاى  سنندجى  و  ها  مریوانى  به  بود 
این  از  شد.  کجى  دهن  آنان  خود  به  و  شدند  رسوا  آنها  خود  سنندجى  و  مریوانى  اتحاد 
اى  میدهند:  شعار  دیگر  طرف  از  و  مسلمانیم  میگویند  یکطرف  از  که  میخورم  افسوس 
آن  و  کجا  ادعاها  این  شده!  سرکوب  جوانان  اى  و  شده  غارت  دهقان  اى  محروم،  کارگر 

داد: نشان  ما  به  را  درس  چند  حوادث  این  بود  چه  هر  کجا؟  دیوار  روى  کاغذهاى 

 یکم: انسان در مبارزه براى گرفتن حق خود، به تنهائى به جائى نمى رسد. میبینیم که اگر تمام مردم بیلو 
از کوچک و بزرگ در دفاع از آن چهار زندانى بیلوئى به میدان نمى آمدند، به هدف خود نمیرسیدند.

 دوم: التماس و شیون و زارى نزد ظالم دهشاهى ارزش ندارد. مگر نه اینکه در پادگان و 
دادگاه ما را بى محل کردند؟

سوم: نباید از تهدیدات و خط و نشان کشیدنهاى ادارات بترسیم و مایوس شویم، مثل 
روحیات بعضى ها در  روزهاى اول دادگسترى.

یواش  یواش  کند،  پافشارى  و  بایستد  خودش  حق  حرف  روى  انسان  اگر  چهارم: 
ندیدیم  مگر  میشود.  تر  قوى  تدریج  به  ترتیب  این  به  و  آمد  خواهند  کمک  به  دیگران 
و  ها  شهر  مردم  نکردیم،  توجه  کشیدنها  نشان  و  خط  و  تهدیدات  به  ما  که  هنگامى  که 
ترخان   “ ”دارسیران“،  مردم:  از  همینجا  بگذارید  برخاستند؟  ما  از  حمایت  به  دهات 
”ساوجى“،  رشه“،  ”برده  میران“،  ”کانى  ”محمئه“،   ،” باال  و  پائین  ”سیف  ”ینگیجه“،  آباد“، 
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وینجه“  له  ”که  و  ”نژمار“  و  کویره“  ”گویزه  و  مرگ“   “ و  نه“  ”نه  و  ”چور“  ”سرنژمار“، 

کنم. تشکر  دریغ  بى  پشتیبانى  و  حمایت  همه  آن  بخاطر  ”باشماخ“  و  چاوگ“  و“ 

 پنجم: اگر مبارزه ما با روش و تاکتیکى پیش نرفت، نباید مایوس شویم بلکه باید شیوه 
دیگرى را در پیش بگیریم. مگر نه اینکه اول به التماس روى آوردیم، بى نتیجه بود، تحصن 
کردیم، بازهم گوش ندادند. سرانجام روش مبارزه را به اعتصاب غذا تغییر دادیم و باالخره 
موفق شدیم؟ این آخرین حرکت ما(اعتصاب غذا) انگار خار را به انتهاى ُدمشان فرو کرد! 
هم  اینها  انصافا  کنند.  رسیدگى  اعتصابیون  سالمت  وضع  به  که  فرستادند  پرستار  و  دکتر 
میکردند،  در آخر این آنها بودند که به ما التماس  و  وظیفه خود را مسئوالنه پیش بردند. 
گفتند چهار روز، دو روز و یا الاقل یک روز به آنها فرصت بدهیم تا زندانیان را آزاد کنند. 
ما، اما، سفت و سخت ایستادیم و گفتیم نه! همین اآلن باید آزاد شوند. و آنها حرفمان را 
کرد.  انتخاب  را  مناسب  روش  کارى،  هر  پیشبرد  براى  که  بود  متوجه  باید  پس  پذیرفتند. 
مگر نه اینکه: ”زمین شیب دار را با جویبار و دشت را با حوضچه آبیارى میکنند، یا بوته 
آزاد  را  هایمان  زندانى  اعتصاب  و  تحصن  با  ما  میبُرند؟“  تبر  با  را  درخت  و  داس  با  را 

کردیم و ”دارسیرانى“ و ”سیفى“ هم با مبارزه و زور زمین هاى خود را پس گرفتند.

حق  راه  در  مبارزه  نیاز  مطابق  را  هایشان  تاکتیک  و  شوند  متحد  مردم  وقتى  ششم: 
است:  گفته  که  شاعر  آن  قبر  به  رحمت  میشوند.  پیروز  عاقبت  کنند.  عوض  خود 
همدیگر  با  و  کنیم  زندگى  یکدیگر  با  هم،  دردست  دست  و  باشیم  متحد  ”اگر 

شد.“ نخواهیم  سرافکنده  و  میمانیم  سربلند  شد،  خواهیم  پیروز  بمیریم، 

 از اینها گذشته این ماجرا، چشم و گوش همه ما را باز کرد. دروغ و ریاکارى و توطئه ژاندارمها 
و جاشها را افشا کرد. میگفتند این ”آشوب“ ها در شهر خوب نیست و شهرى از دهاتى بدش 
میاد و هزار حرف پوچ دیگر.  اما خدا شاهد است دیدیم که همه آن حرفها دروغ و ُحقه 
بازى بودند. همه براى این بود که رابطه بین شهرى و دهاتى را خراب کنند تا خودشان مثل 
سابق ظالم و آغا و مالک، اسب خود را برانند. “ آى ظالم! اگر یکبار من را فریب بدهى خدا 

از تو نگذرد، اما اگر بار دوم هم سر من کاله گذاشتى، آنگاه خدا از خود من نگذرد.“

خوب پس چکار کنیم که بار دیگر ما را فریب ندهند؟

باید بعضى اختالفات و کشمکش ها در بین خودمان را کنار بگذاریم. قبال بخاطر ”نوبت 
آب“، ”قوم و قوم بازى“، ”این طایفه و آن طایفه“، و هزار و یک خرده حساب دیگر، جنگ 
و مرافعه راه مى افتاد. شاید تعجب کنید، اما بعضى وقتها بخاطر رقص و ”هلپرکى“(به معنى 
رقص دسته جمعى) بین این روستا و آن روستا تبدیل به رقابت و نفرت و کینه میشد! در 



257

ن ی  دگا ی... و ز د ز
آن وسط هم جاش و ُمفتش و فتنه گر و ژاندرم هم آتش بیار معرکه میشدند تا دو طرف 
دعوا را به پاسگاه و دادگاه بکشند که از هر دو طرف رشوه و باج بگیرند! واقعا حیف است 
که بعد از این اتحاد شکوهمند، دوباره بخاطر مسائل پیش پا افتاده و بخاطر خرده حسابهاى 
مصادره  زمینهاى  ”سیف“  روستائیان  چگونه  ببینید  باشیم.  چرکین  دل  یکدیگر  از  کهنه، 

شکستند؟ را  ظالم  کمر  و  گرفتند  پس  دوباره  اتحادشان  با  را  خود  شده  اشغال  و  اى 

 دهقان نسق دار و کارگر بى زمین( سیائى) با همکارى یکدیگر زمین ها را پس گرفتند. 
ظلم  زمین  بى  دهقان  به  مالکى،  دوره  و  رعیتى  و  ارباب  دوره  در  که  میدانیم  ما  همه 
”سورانه“،  ”جشنانه“،  چون:  هائى  مالیات  درخت“،  ”قطع  بر  مالیات  اگر  میشد.  بیشترى 
فاقد  دهقان  بر  مالیاتها  آن  بود،  زمین  داشتن  دلیل  به  زمین  و  نسق  صاحب  دهقان  براى 
به ”سیائى“ هم  منصفانه است که  میگیریم،  ظالم  را از  حق  حاال که  بود؟!  چه  براى  زمین 
را  آنها  و  میاندازد  اختالف  سیائى  و  دار  نسق  دهقان  بین  ظالم  نه  اگر  شود.  داده  زمین 

شد. خواهد  بکار  دست  دو  هر  علیه  و  میاندازد  یکدیگر  جان  به  خود  منافع  بخاطر 

 مردم جلسه تشکیل دادند و در آن جلسه این تصمیمات را گرفتند:

یک- شیربها نباید از هفت هزار تومان بیشتر تعیین شود.

دو- نرخ کرایه ماشین از دهات به شهر را که صاحب ماشین بى انصافانه تعیین کرده بود، 
کاهش بدهند.

سه- نرخ کرایه تراکتور براى شخم را تنزل داد.

چهار- تصمیم گرفتند از آن به بعد اختالف بین خود را به پاسگاه نبرند و خودشان با 
مشورت و همیارى آنها را حل کنند.

پنج- صاحب آسیابى که نرخ آرد کردن گندم را زیاد تعیین کرده بود، ناچار کردند که 
هزینه را کاهش بدهد.

و  دست  و  اعتماد  مورد  نفر  چند  که  دادند  راى  شان  نشست  آن  در  مردم   بعالوه 
باشند. تصمیمات  آن  پیشبرد  ناظر  که  کنند  انتخاب  را  انصاف  با  و  پاك  دامن 

در ”بیساران“ منطقه ”ژاورود“ هم مردم به همین ترتیب جمع شده اند و تصمیماتى گرفته 
اند. اتحاد واقعا با حرف نمیشود. به گفته قدیمى ها هر مرد، سنگى براى ساختن عمارت 
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مایه بگذارد. تا دیگر فریبمان ندهند. ژندارمها در دهات راه افتاده اند و گفته اند دولت عوض 
شده است و هر کس نیازى دارد به پاسگاه مراجعه کند تا برآورد کنند. مثال آب، برق، حمام 
و غیره. هر کس هم جاش بشود ماهیانه دوهزار تومان به او حقوق میدهیم.. این دروغ است. 
در شهرهاى بزرگ و از جمله پایتخت با آنهمه تظاهرات و شهید دادنها، هنوز کمبود آب 
و برق هست. چطور شد اینها میگویند به دهات آب و برق میدهیم؟ دروغ که هزینه ندارد!  
کسى  چون  است.  آمده  بسر  تى  جاشیه  و  مزدورى  دوره  خورد،  نخواهیم  فریب  دیگر  ما 
که جاش میشود یا خود را به کشتن میدهد و یا شهرى و دهاتى را میُکشد. مگر نشنیدیم 

بیلو)  اعالمیه  پایان  ُکشتند؟»  (  را  ما  گناه  بى  برادر  آن  چگونه  جاشهاى ”قلخانى“  که 

چند نکته در مورد اعالمیه بیلو:
”به  غذا  اعتصاب  آیا  که  میانداخت  چرتکه  دهقان  دادگسترى،  اداره  صحن  در  محل،  در 

کرد؟  نخواهد  ”بدنام“  را  آنها  اقدام  آن  آیا  و  شد  خواهد  ثبت  ”بیلو“  روستائیان  اسم“ 

دوره  آن  در  که  نمیداد  اهمیت  چندان  او   شاید  داشت.  زیادى  ایرادات  فواد  ”دیدگاه“    
تالطم اجتماعى، بجاى انتقاد و انتقاد از خود، نخبگان سیاسى جامعه که بهترین هایش در 
عمیقا  مردم میگذاشتند. نه او،  و راهى پیش پاى  برنامه  میان جمع کومه له بود، میبایست 
معتقد به ”عمل“ و فداکارى «روشنفکر» در راه دهقان و «منافع» زحمتکشان بود. اما، تجربه 
نشان داد که او در این مورد اشتباه فاحشى مرتکب شد. ”بیلو“ سرجاى خودش است و در 
است. فواد  شده  دریاچه زریبار تبدیل  مناطق ”گردشگرى“ حاشیه  به  دوره رژیم اسالمى، 
که همه تالش اش را کرد تا زمین هاى غصب شده دوره ”مالکى“ به دهقانان ”ستم دیده“ 
انقالبى“،  و ”خوش نشین“ هاى فاقد زمین بازگردد، نیست که ببیند آن نوع ”رمانتیسیسم 
موهومات سوسیالیسم تخیلى و دهقانى و مربوط به دوره ماقبل سرمایه دارى بود. نیست 
و مسلح تشکیل داد،  چشم خود ببیند که دهقانانى که او ”برایشان“ اتحادیه دهقانى  تا به 
اکثر زمین هاى ”پس گرفته“ از ”مالکان و جاشها“ ، یا در محدوده شهر قرار گرفته اند و یا 
در حوزه هاى گردشگرى و توریستى حاشیه دریاچه زریبار. زمینى براى ”کشت“ در کار 
نبود که ”خوش نشین“ هم به تکه اى از آن بچسپد. یک ذره درك از اقتصاد سیاسى و نگاه 
هاى  زمین  تصاحب  سر  بر  جنگ  که  میداد  نشان  وقتها  همان  بیلو،  و  دارسیران  به  صرف 
حاشیه شهر، «جنگ دهقانى» نبود، جنگى بود بر سر «سهم» از اجاره زمینها و «مستغالت» که 
داشتند به پارك و زیر بناى شهرك سازى و هتل دارى و مراکز تفریح و گردشگرى تبدیل 
میشدند.  همان وقتها که فواد و امثال ”رئوف کهنه پوشى“ جانبازى میکردند که ”اعتصاب 
غذا“ را ادامه بدهند، خود ”دهقان“ بست نشسته و بظاهر در حال ”اعتصاب غذا“ به بهانه 
میرفت  میکرد!  پر  کباب  و  نان  با  را  شکمش  میرفت  و  میشد  خارج  دادگسترى  از  ”نماز“ 
”خدمت“ همان مالکان و ”شیخ“ هائى که ظاهرا در اعتراض علیه آنان در دادگسترى بست 
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نشسته بودند. که ”تملق“ بگویند که براى ”روز مبادا“ آینده خود و روابط با ”ارباب“ را با 
”ماجراجوئى“ تیره نکنند. آرى ”مبارزه“ دهقان با همه آن حسابگرى هاى ارزان و نازل و 
فرصت طلبانه و عافیت طلبانه جوش خورده بود، ظرفیت و ذهنیت معامله گرانه اى که البته 
کسانى چون رئوف کهنه پوشى و عطا رستمى آنرا بروشنى شناخته بودند، اما هزار افسوس 
که“اتوریته سیاسى“ فواد، آن منش و ”خلق و خوى“ چرتکه انداز  مزّور دهقانى را از زیر 

برد.  بیرون  ضرب  زیر  از  سیاسى“  ”زندان  پیشینه  فاقد  هاى  ”کمونیست  آن  انتقاد  تیغ 

بخشى از سخنان ایوب نبوى در کنگره دوم:
زحمتکشان  و  دهقانان  «جنبش  جایگاه  و  نقش  و  ارضى  مساله  با  رابطه  در  ایوب 

داد: ارائه  را  صمیمانه  و  عمیق  نظرم  به  و  واقعى  عینى،  ارزیابى  این  روستا» 

من  خود  که  نظراتى  به  توجه  با  که  میزنم،  حرف  رفقا  بقیه  از  قبل  خاطر  این  به  من   »
بعضى  اینکه  یعنى  بزنم.  حرف  که  داشتم  دوست  ام،  دیده  هم  رفقا  اکثر  در  و  ام  داشته 
رفقا یا رویشان نمیشود و یا بخاطر اینکه ممکن است حرفهایشان پخته نباشد. نمى آیند 
بودن  پاسیف  مستمع  و  نشستن  بشکنم.  را  سد  این  که  شدم  داوطلب  من  بزنند،  حرف 
میرسد  نظر  به  بزن،  را  حرفهایت  برو  تو  میگفتند  من  به  رفقا  از  بعضى  نمیدانم.  جالب  را 
من این روش  حرف بزند. به عقیده  شخصا  خودش نمیخواهد  که با من همنظر است اما 
میآیند  ما  هاى  کنفرانس  و  کنگره  به  که  جوان  رفقاى  آن  براى  را  این  من  نیست.  درستى 
میگویم که جرات پیدا کنند، حرف مستقل خودشان را بزنند.  من نمیخواهم فقط مستمع 
زدند.  هم  را  من  حرف  آنها  بگویم  و  باشم  یزدیان)  سعید  سهراب(  و  عبداله  حرفهاى 

بهرحال میخواهم این ترس و محافظه کارى را بشکنم تا بقیه رفقا هم به حرف بیایند. 

نظراتى که من دارم این نیست که بگویم من در نتیجه مطالعات سیستماتیک به آنها رسیده 
این  ایم.  کرده  زندگى  آنها  با  سال  سالهاى  که  است  واقعیتهایى  بندى  جمع  و  نتیجه  ام، 
این  نتیجه  بلکه  اند،  نیامده  بدست  مارکسیستى  مطالعات  نتیجه  در  متاسفانه  استنتاجات 
به  تئوریها  برخى  رنج،  و  درد  و  مشقت  با  البته  و  سالها،  تجربه  طى  و  عمل  در  که  است 
نتایج پوچى رسیده است. در این رابطه است که واقعا باید بگویم انحرافات فکرى زیادى 
نه  براستى  اما  ام  نامیده  مارکسیست  را  خود  که  من  است.  تنیده  را  ما  پود  تارو  براستى 
ام.  داشته  روشنى  طبقاتى  مرز  ام  عملى  فعالیتهاى  در  نه  و  ام،  خوانده  مارکسیستى  آثارى 
آیا  که  بدهم  جواب  سوال  این  به  نتوانستم  و  ام  کرده  کار  دهقانان  میان  در  سال  سالهاى 
کدام قشر دیگر غیر انقالبى است؟  انقالبى و  دهقان «طبقه واحد»ى است؟ کدام قشر آن 
آن  حتى  که  نیست  اند  نشسته  اینجا  که  رفقا  این  از  هیچکدام  براى  افتخارى  من  نظر  به 
رفقایى که عضو رهبرى تشکیالت بوده اند، نتوانسته اند در این رابطه کمکى بکنند. یعنى 
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در  ترتیب  به این  همه ما  اند.  بوده  و حوادث  اتفاقات  دنباله رو  ما  هم مثل  «رهبران»  این 

سطح واحدى قرار داشتیم. ما همه، دنباله رو  مسائل و جریانات خودبخودى بوده ایم. 

وقتى به تاریخ ایران نگاه میکنیم، میبینیم که حزب توده دچار خیانت و پاسیفیسم میشود و در 
مقابل آن جریان چریکى و ماجراجویى بلند میشود. در تقابل با این مشى «جدا از توده» فدائى 
است که رفقاى قدیمى کومه له، به فکرى که «سازمان انقالبى حزب توده» در ایران مى آورد، 
ملحق میشود. این بود که هرچند ما مرزبندیهایى در برابر افکار چریکى داشتیم، ولى واقعیت 
این است که ما از آن طرف افتادیم. و وقتى به کار توده اى روى آوردیم، حقیقتا آگاهى بر آن 
فعالیتها حاکم نبود و خیلى هم به کار توده اى مان افتخار میکردیم. به خود غره بودیم که بله 
چریکها از توده ها جدا هستند اما خود ما درك درستى از مسائل نداشتیم.  من یادم هست که 
از سالهاى 51 و 52 ما هیچوقت در مورد مناسبات سرمایه دارى بحث نکردیم، و همانطور 
که اسماعیل( ایرج) گفت که ما طبقه کارگر را انکار میکردیم، من میگویم ما سرمایه دارى 
را نفى و انکار میکردیم، به این خاطر بود که وزن و جایگاه پرولتاریا را درك نمیکردیم. در 
واقع اعتقادى به پرولتاریا نداشتیم. چون ما کلیشه وار آثار مائو و انقالب چین را الگو قرار 
داده بودیم، بیشتر مطالعاتى هم اگر داشتیم در مورد کشورهایى مثل چین و ویتنام و ظفار و 
فلسطین و از این قبیل بود. من یادم هست که در جمع هاى مطالعاتى ما، آثار لنین و مارکس 
جایگاه چندانى نداشتند. شاید رفقائى که مدتهاست با کومه له کار میکنند، آثار مائو را فراوان 
و بارها خوانده باشند. ولى از آثار مارکس و انگلس و لنین خبر چندانى نبوده است. کال 
نمیخواهم نفى کنم اما مطالعه چنان آثارى خیلى محدود بوده است. این بود که فعالیتمان 
شده بود به میان «خلق» برویم، و خلق هم براستى براى ما دهقانان بودند. به این خاطر از هر 
تخصص و قابلیت علمى و تکنیکى خود را کنار میکشیدیم. رانندگى یاد نگیرم نکند بگویند 
دارد از خلق جدا میشود و میخواهد ماشین بخرد! لباس خوب و مناسب نپوشیم و از این 
قبیل. آن درویش مسلکى بیشتر در میان دهقانان یافت میشد. در حالى که کارگران لباس زیبا 
میپوشیدند، آرایش مویشان مرتب و مدرن بود. براستى هم که ما در میان دهقانان آرامش 
داشتیم و دلمان بى دغدغه بود!  و چون در میان دهقانان مسائل بغرنج مطرح نبود، نیازى 
به فکر کردن زیادى نبود!  این براى ما به عنوان روشنفکران خرده بورژوا راحت هم بود. 
به دهات هم که میرفتیم همان موقعیت را حفظ کرده بودیم، آدمى بودیم که از «باال» آمده 
بودیم و احترام مردم را جلب میکردیم. به این معنى حتى رابطه ما با مردم انقالبى هم نبود. 
آن روابط عادى و دوستانه و عاطفى بود و هیچوقت تا سطح روابط سیاسى و تشکیالتى 
ارتقا پیدا نمیکرد. این واقعیت را هم تاکید کنم که به نظر من درست کردن تشکیالت در 
میان دهقانان معنى ندارد. چرا که دهقان با آفتاب و روز و هوا و کشت زمین زندگى میکند. 
حتى یک نظم بورژوائى در میان دهقانان مطرح نیست. براستى براى گرفتن یک جلسه با 
دهقان جانمان به لب میرسید! اینقدر بهانه مى آورد، که خاله ام آمده، نوبت آب دارم، یا 
مهمان برام میاد و غیره، بهرحال از زیر مساله در میرفتند. مساله مهم این بود که اوال ما از نظر 
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تئوریک قضیه را متوجه نشده بودیم و ثانیا مناسبات حاکم بر روستا را تشخیص نمیدادیم. 

آیا واقعا فالن دهقان مرفه که ما عمرى با او کار میکردیم، اصال میخواهد مبارزه کند؟ 

منطقه  از  اى از آنها کارگران مهاجرى بودند که  عده  کار میکردم،  را در کرمان  مدتى  من 
«ژاورود» و «بیساران»( کردستان) آمده بودند، چون مساله زمین برایشان واقعا مطرح نبود، 
من به جاى بحث در مورد استثمار و کارخانه، بیشتر در باره فئودالیسم و مالکیت فئودالى 
استقبال  تبلیغاتم  از  و  حرفهایم  از  که  بود  این  میزدم.  حرف  آنها  براى  دهات  در  «ظلم»  و 
نمیکردند. این بود که بجاى اینکه با طبقه اى کار کنیم که به حکم موقعیت اش در تولید تا 
آخر انقالبى است، بخاطر اینکه «آبجو» میخورد، خود را کنار میکشیدیم. من واقعا حتى تا 
یکسال قبل نمیدانستم که از چه چیز دهقان باید پشتیبانى کرد؟  االن میدانم که ما نمیتوانیم از 
هر خواسته دهقان حمایت کنیم. آیا در هر موردى که دهقان براى دفاع از زمین خود جنگ 
و دعوا میکند  ما باید دفاع کنیم؟ به نظر من این غلط بود و ما به چنان کارهائى مشغول 
بودیم.  کار ما هم که در دهات متمرکز شده بود، دقیقا دفاع از دهقانان مرفه بود. یادم هست 
وقتى در دهات زمین را بین دهقانان فقیر تقسیم میکردیم، رفیق دهقان مرفه خود ما مخالف 
بود. بطور واقعى هم دهقان فقیر خواهان گرفتن زمین نبود. ما اصرار میکردیم که نه! باید 
زمین را بخواهى! استدالل زحمتکش دهات خیلى منطقى بود. میرفت کارخانه روزى هفتاد 
تومان درآمد داشت. گندم را تغارى صدتومان میخرید. خوب طرف با چه منطقى حاضر 
میشد برود زمین را تصرف کند و روى آن کار کند با چنین درآمد کمى؟  براستى همانطور 
که ایرج هم گفت ما «نارودنیک» بودیم، بى تعارف!  من مقاله اى از لنین خواندم که مینویسد 
نارودنیکها چون هفتاد درصد جمعیت در دهات بودند روى آنها کار میکردند، در حالى که 
سوسیال دمکراتهاى روس در همان سالها عمده انرژى شان را روى طبقه اى میگذارند که 
هر چند در «اقلیت» بود، اما نیروى آینده جامعه بود. ما هم مثل نارودنیکها بخاطر زیاد بودن 
جمعیت دهقان در کردستان به آن اهمیت میدادیم. من یادم نمى آید که در جلساتمان در 
باره «طبقات» حرف زده باشیم. ما به کلیشه دهقان چین چسپیده بودیم و توجه نداشتیم که 
دهقانان در دهات نیز، تجزیه شده بودند و طبقه واحدى نبودند. دهقان مرفه، میانه حال و 
دهقانى که کارگر شده بود و دیگر ربطى به روستا نداشت. در میان دهقانان هم به آنهائى 
و اینها را فقط در میان  دهقانان مرفه میشد پیدا کرد.  که «عاقل» بودند روى مى آوردیم 
بود که خانه آنها جالبتر و راحت تر هم بود و به حرف ما بیشتر گوش  واقعیت هم این 
من  نداشت!   زدن  حرف  فرسا ناى  کار طاقت  و  خستگى  از  که  فقیرى  دهقان  تا  میدادند 
وقتى به اسم «سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان» برمیخورم، کلمه «زحمتکش» آن یک 
طیف وسیع و ناپایدار و همیشه در حال تجزیه و مفهومى گنگ از «خلق» به ذهنم میرسد. 
دهقان مرفه هم «زحمت» میکشد، کارگر هم «زحمت» میکشد، آیا ما واقعا سازمان انقالبى 
تمام این «زحمتکشان» هستیم؟  اگر مارکسیست هستیم ما باید سازمان طبقه کارگر باشیم 

میگیرد.   چتر  یک  زیر  هم  با  را  فقیر  و  حال  میانه  و  مرفه  دهقان  که  زحمتکشانى  نه 
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چهار ماه قبل از انقالب بهمن 57 براى ما مساله محاصره شهرها از طریق روستاها مطرح 
میشود. در حالى که تحرك در شهر بود و روستا ساکت و صامت بود! ما در واقع سرمایه 
دارى را به عنوان یک «مصیبت» براى جامعه میدانستیم که فرهنگ مصرف آن، جامعه را 
فاسد میکند. یادم هست وقتى پادگان داشت خلع سالح میشد ما و سه نفر دیگر از رفقا با 
یک نفر از «وحدت انقالبى» رفته بودیم دهات که زن یک دهقان را که قهر کرده بود راضى 
کنیم برگردد پیش شوهرش!  اکثر رفقاى ما در سنندج در دهات بودند و در آن روزهاى 
شلوغى شهرها کسى حاضر نبود دهات را ول کند و بیاید در مبارزات شهرها شرکت کند. 
حرف  تئوریک  مسائل  از  کس  هر  بود.   «روشنفکر»  تحقیر  و  نفى  ما  انحراف  دیگر  جنبه 
میزند.  سلنبه»  و  «قلمبه  حرف  دارد  یارو  میگفتیم  بکن!  «عملى»  کار  بابا  برو  میگفتیم  میزد 
موارد  این  اما  نبودند،  مبارز  و  بودند  طلب  عافیت  روشنفکران  از  برخى  که  است  درست 
براى ما دلیلى شده بود براى نفى و تحقیر مسائل فکرى و تئوریک. حتى در جریان تحصن 
استاندارى که محافلى جمع میشدند و بحث میکردند ما اهمیتى نمیدادیم و گاه برخى از 
رفقا هم که اکنون از مسئولین کومه له اند، را تحویل نمیگرفتیم و به نوعى آنان را تحقیر 
میکردیم. بعدا از ما گله میکردند که راستى چرا ما را بى محل میکردید؟  این تحقیر البته در 
واقع، تحقیر فکر تازه و مسائل فکرى و تئوریک بودند. یا در «جمعیت»ها که کانونى براى 
بحث بود، ما دخالت زیادى نداشتیم، در حالى که جمعیت را ظاهرا ما تشکیل داده بودیم. 
میگفتیم شما «حرف» بزنید، ما براى کار عملى میرویم به دهات!  یا وقتى مساله مخفى و 
حرفه اى شدن مطرح شد، این جنبه که تعدادى آماده شدند، مثبت بود، اما اینکه هیچکس 
براى کار در شهرها و کارخانه ها آماده نشد و به آن فکر نکرده بود، خیلى خیلى منفى بود. 
چریکها در شهرها مخفى میشدند و ما در کوره دهات. نمونه محمد حسین کریمى را همه 
میدانید. اتحادیه دهقانان به چه نتیجه اى رسید، جز دفاع کامل از دهقان مرفه؟  چه کمیتى 
نمونه  براى زحمتکشان داشت؟   چه نفعى  و  شد  دهقانان  اتحادیه  جذب  فقیر  دهقانان  از 
اى منفى را باز هم بگویم، رفیقى از کامیاران آمده بود شهر کارگرى کند، پول جمع کردیم 
که او را به دهات پس بفرستیم!  براستى ما که قصد داشتیم اتحادیه دهقانان را در دیواندره 
تشکیل بدهیم، میبینیم که در این جنبش موجود دهقانان شرکت نمیکنند. کمک نمیکنند. اگر 
ماشین مان را هم به زمین شان ببریم دادشان بلند میشود،  وقتى مساله زمین خودشان مطرح 
باشد، الف دوستى میزنند، اما نه خود  به صفوف پیشمرگها  میپیوندند و نه اگر فرزندانشان 
بخواهند موافق اند؛ و مانع میشوند. تعداد معدودى دهقان که در جنبش اول شرکت کردند، 
اکثرا اسلحه ها را زمین گذاشته اند و دیگر خیال ندارند با ما بمانند. به نظر من انحراف 
ما همان بینش خلقى و نداشتن مرز طبقاتى است. ما تازه یواش یواش داریم نظر مثبتى به 
نظریه نیمه فئودال نیمه مستعمره را کلیشه اى و غلط  مارکسیسم و تئورى نشان میدهیم. 
میدانم که از چین و آثار مائو گرفته شده اند. بى تعارف بگویم همه رفقائى که اینجا نشسته 
است.  نفوذ کرده  جامعه  وجود در  با تمام  دارى  سرمایه  که  قبل نمیدانستند  یکسال  اند تا 
واقعا جمع کردن و متحد کردن مردم دهات حول مساله زمین ممکن نیست. فعال حرف 
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دیگرى ندارم.»  ( پیاده شده توسط من از روى نوارهاى مباحثات کنگره دوم کومه له)

بخشهائى از سخنان سعید یزدیان در کنگره دوم کومه له: 
« میخواهم در باره قطعنامه اى که در باره انحرافات ایدئولوژیک گذشته قرار است تهیه و 
تصویب شود، چند کلمه اى صحبت کنم. در تحلیل برخى از رفقا من فکر میکنم پایه هاى 
اجتماعى و مادى آن( انحرافات) حذف شده است، یعنى اینکه گویا خود ما نیز بخشى از یک 
پروسه اجتماعى نیستیم. به عقیده من این نادرست است. گویا هر کس میتواند مارکسیسم را 
بخواند و آنرا یاد بگیرد. و رفیقى این را چنین فرموله کرد که اگر ما برنامه را تدوین نکنیم، 
بدون آن نمیتوان وارد جنبش شد، و یا اگر هم وارد جنبش بشویم، منحرف میشویم. این را 
بطور کلى رد نمیکنم. معلوم است اگر بدون برنامه باشیم ممکن است دچار اکونومیسم هم 
بشویم. ولى در پروسه واقعى مبارزه که ما میتوانیم این تفکیک را بوجود بیاوریم، در نظر این 
رفیق نیست. بحث اینکه مارکسیسم را فقط کسى بخواند با تکیه بر کتابها، نکته اى که جواد 
مشکى بر آن تاکید داشت، گویا مارکسیست میشود، و بعد آن فراگیرى اش را به برنامه تبدیل 
یک  هست،  مارکسیسم  تدریس  کالسهاى  دانشگاه  در  است.  غلط  اساسا  من  نظر  به  کند، 
بورژوا هم میتواند به این ترتیب مارکسیسم را بخواند. در دانشگاههاى آمریکا ما با پدیده 
«دانشجویان مارکسیست» برمیخوریم که معموال اکثرا به مشاوران بورژوازى تبدیل میشوند. 
مثالى هم که زده شد، ترجمه و خواندن کاپیتال توسط ایرج اسکندرى و یا احسان طبرى 
است. اما وقتى همین ها آن برداشتشان را به برنامه تبدیل میکنند، یک برنامه رفرمیستى و 
بورژوائى از آن در مى آوردند. این همان سوسیالیسم خلقى است. اگر با خواندن و تبدیل 
آن به برنامه کار درست شود، چرا آقاى ایرج اسکندرى نتواند؟  برنامه را باید بر شرایط 
اجتماعى و طبقاتى جامعه تطبیق داد. خطوط عمومى را از کتاب میتوان در آورد،  اما در 
رابطه با جنبش در هر کشور معین است که باید برنامه آن جنبش را تدوین کرد. باید وضعیت 

طبقه کارگر، اوضاع اجتماعى و مبارزه طبقاتى را شناخت تا بتوان برنامه تدوین کرد.

آن  تاثیر  و  ملى  ستم  وجود  و  آن،  شرایط  و  کردستان  به  دیروز  من  مادى،  مورد زمینه  در 
بر رفقاى ما اشاره کردم. این تاثیر حتى بر رفقاى ما از دوران بچگى بوده است، با آن بار 
آمده اند. همین رفقا به دانشگاه رفته اند و در بزرگترین دانشگاه ایران هم درس خوانده 
اند. اما کجا ما با آن صنعت بزرگ که در آنجا( شهرهاى بزرگ ایران) وجود داشته است، 
پرولتاریاى  با  ما  ایم؟   داشته  ارتباط  صنعتى  پرولتاریاى  آن  با  ما  کجا  ایم؟  داشته  تماس 
شرکتهاى  در  ایم،  کرده  کارگرى  کار  خودمان  اگر  حتى  ایم.  نداشته  آشنائى  اصال  صنعتى 
نمیشناختیم.  را  صنعتى  کارگر  طبقه  ما  هیچگاه  است.  بوده  ها  پزخانه  کوره  و  ساختمانى 
به نظر من در دانشگاه بودن به معنى در ارتباط بودن با صنعت بزرگ و با پرولتاریا آشنا 
بزرگ هم  صنعتت  در نیویورك که  اطاق  یک  را در  باشد، آدمى  اینطور  اگر  بودن نیست. 
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دارد بگذار، و کتاب بخواند حتما با صنعت بزرگ بار میاد. اینطور نیست. به نظرم بحث 
رفیق در این مورد مکانیکى است، دیالکتیکى نیست. وقتى از صنعت حرف میزنیم، تاثیر 
خود صنعت نیست، بلکه پرولتاریاى صنعتى و مبارزه آن است که تاثیر میگذارد. این جدا 
کردن مارکسیسم و برنامه از پراتیک به نظر من موجب میشود که ما تفاوت مارکسیسم و 
رویزیونیسم را نتوانیم ببینیم. این ستم ملى را که من از آن صحبت کردم، بر خرده بورژوازى 
تاثیر میگذارد و ایده بوجود مى آورد. مطالعه مارکسیسم بر زمینه آن روابط عقب مانده اى 
که در کردستان  وجود داشت، دید محدود ما را از مارکسیسم برطرف نکرد. تاثیر مساله 

ملى بر خرده بورژوازى، موجب میشود که مارکسیسم را چون سوسیالیسم خلقى بفهمد. 

در رابطه با اینکه گفته شد که ما در اثر مطالعه به نتایج فعلى رسیده ایم، چند نکته را بگویم. 
میدانم که تعدادى از رفقا از تابستان گذشته یک سرى مطالعات را انجام داده اند، اما من حتى 
یک نفر را نمیشناسم که «کاپیتال» را خوانده باشد. میدانم که مطالعه هم بى تاثیر نبوده و خود 
من خیلى عالقمندم، اما یک فاکتور و واقعیت دیگر این بود که سوسیالیسم خلقى ما به بن بست 
و شکست رسیده بود. به نظرم این بن بست و عقیم بودن سوسیالیسم خلقى عامل مهمترى در 

تعمق ما نسبت به انحرافات سیاسى و خط مشى ما است.» ( پیاده شده از روى نوار توسط من)

بخشهائى از سخنان من در کنگره دوم کومه له:
« در مورد مبانى اقتصادى رویزیونیسم، نه مدارك آنرا دارم و نه زیاد بر آن جنبه متمرکز شده 
ام. اما در مورد رویزیونیسم، تا آنجائى که من فهمیده ام، انحراف از یک اصل مارکسیستى 
است که آنهم انترناسیونالیسم پرولترى است. مانیفست حزب کمونیست با شعار پرولتاریاى 
سراسر جهان متحد شوید، آغاز شده است. انحراف از این اصل در شوروى دقیقا از کجا 
شروع شد را نمیدانم، اما با برداشت من از این محورها شروع شده است:  وقتى که خطر 
جنگ دوم جهانى مطرح میشود و آلمان نازى در تدارك شروع این جنگ است، استالین 
متوجه این روند شده است. جنگ سال 1939 شروع شد، اما استالین از سال 1935- 1934 
متوجه مساله میشود. و از همینجا پشت کردن به آن اصل انترناسیونالیستى شروع میشود. 
با وجودى که استالین میداند که جنگ خواهد شد و آغاز آن در اروپا خواهد بود، و حتى 
پیش بینى میکند که جنگ احتماال با حمله به بلژیک شروع میشود، و بعد به فرانسه میرسد، 
اما در آن مورد سکوت میکند. همانطور که میدانیم قتل عام جنگ ابتدا و قبل از شوروى 
قتل  شوروى  خود  پرولتاریاى  از  قبل  غربى  اروپاى  پرولتاریاى  یعنى  شد.  انجام  اروپا  در 
عام شد. در حالى که استالین در این مورد بى تفاوت است و تقریبا در مورد آن سکوت 
میکند. و در مقابل سرنوشت پرولتاریاى اروپا بى تفاوت میماند اما براى پرولتاریاى کشور 
خودش، برخى از صنایع را تبدیل میکند به صنایع نظامى. این اولین قدم آشکار این پشت 
که  است  این  قدم  دومین  است.  آن  از  عدول  و  پرولترى  انترناسیونالیسم  اصل  به  کردن 
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مقابل  در  که  بخواهد  آنها  از  و  شود  متوسل  اروپا  پرولتاریاى  به  اینکه  جاى  به  استالین 
فاشیستها بایستند، به دولتهاى اروپائى روى مى آورد. و با دولتهاى فرانسه و انگلیس شروع 
به مذاکره میکند. پس از مدتى که استالین متوجه میشود که آن دولتهاى اروپائى مساله را 
میبندد.  آلمان نازى  با  اى  جداگانه  قرارداد  سال 1939  در  جداگانه  بطور  نمیگیرند،  جدى 
یعنى باز هم متوسل به بورژوازى میشود و پرولتاریا حذف است. حتى برخى قرارداهاى 
اقتصادى را هم امضا میکنند. تا اینجا ظاهر قضیه این است که همه این روشها براى دفاع 
از منافع پرولتاریاى شوروى است. منتهى، پس از آن آشکارا در قدم سوم، پشت کردن به 
انترناسیونالیسم انجام میشود. در سال 1942 استالین رسما انترناسیونال سوم را منحل میکند 
و  از انحالل آن به نفع بورژوازى دفاع میکند. و از آن فراتر این موضع را به خط مشى 
احزاب کمونیست آن زمان تبدیل میکند. از حزب کمونیست فرانسه میخواهد که بر علیه 
«دوگل» اقدام و حرکتى نکنند و برعکس با حکومت دوگل «جبهه واحد» تشکیل بدهند. من 
فکر میکنم این با دفاع از میهن کائوتسکى در انترناسیونال دوم، هیچ فرقى ندارد. کائوتسکى 
هم از پرولتاریا میخواهد که از بورژوازى خودى و از میهن دفاع کنند، استالین با انحالل 
وجه  میکنم  فکر  میرود.  فراتر  هم  کائوتسکى  از  حتى  بورژوازى  نفع  به  سوم  انترناسیونال 
پرولتاریا  واگذاشتن   این  است.  اینجا  جهان»  «سه  تئورى  و  رویزیونیسم  تئوریک  مشترك 
به بورژوازى در اروپا بر پرولتاریاى خود شوروى هم تاثیر منفى میگذارد، به این ترتیب 
که وقتى در مقابل آلمان نازى پرولتاریا را قربانى میکند، معلوم است که به مراتب در برابر 
خرده بورژوازى شوروى نیز همین امتیاز را از پرولتاریاى شوروى میگیرد. و به این ترتیب 
این عناصر در حزب کمونیست رسوخ میکنند و مناصب باالئى را کسب میکنند. براى مثال، 
خروشچف، کمیسر عالى نظامى در جنگ دوم جهانى است. به این ترتیب زمینه براى اینکه 
دیکتاتورى پرولتاریا عمال نفى شود فراهم میشود و تئورى آنهم تدوین میشود. که دولت 

شوروى «تمام خلقى» است و حزب هم تمام خلقى است.» ( پیاده شده از روى نوار)

واقعیت این است که رهبرى کومه له، از جمله برخى از کسانى که اکنون دم گرفته اند و از 
جمله مثال در سمینارى که در «آسوسات» برگزار کرده اند همه در ابتداى سخنانشان یک 
«اعوذ باله من الکمونیسم» میگویند. تا مدتها پس از کنگره دوم، تا تشکیل حزب کمونیست 
در  کرد  ناسیونالیسم  گرایش  نفوذ  از  همواره   ،91 سال  در  خلیج  جنگ  مقطع  تا  و  ایران 
تشکیالت کومه له مینالیدند. فقط به چند فاکت در این باره اشاره میکنم. حقیقت مساله این 
بود، که بحث «حقوق ویژه کومه له»، از جانب رفقاى اتحاد مبارزان و توسط شخص منصور 
حکمت به میان آمد. و این پیشنهاد در کنگره موسس حزب کمونیست ایران تصویب شد. 
جالب این است که بیشترین مخالفتها با این پیشنهاد از جانب کادرهاى باالى کومه له مطرح 
شد. من در اینجا خواننده را به بخشهایى از سخنان شعیب زکریایى در کنگره موسس که 
دادن این حق ویژه به کومه له را «امتیاز دادن به ناسیونالیسم و عقب ماندگى فکرى درون 
این  نمایندگان  پیشنهادى  «اصالحات»  با  نیست  حاضر  حتى  کال  و  است  نامیده  له»  کومه 
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کنگره از موضع مخالفت دست بردارد، مراجعه میدهم. بخش عمده مباحث کنگره موسس 
در سایت ها قابل دسترس اند. قبل از کنگره موسس، و در تدارك تشکیل حزب کمونیست 
ایران، سمینارى موسوم به «سمینار شمال» در روستاى «آجى کند» برگزار شد که مباحث این 
سمینار هم در نوع خود جالب است. از جمله این مباحث یکى بحث در باره همین پیشنهاد 
رفقاى اتحاد مبارزان کمونیست در مورد حق ویژه کومه له در حزبى بود که در حال شکل 
گیرى بود. عبداله مهتدى سخنرانى پرحرارتى خطاب به «رفقاى کومه له»  ایراد کرد. این 
جمله او هیچوقت یادم نمیرود: «رفقاى کومه له، این حق ویژه از عقب ماندگى ما درآمده 
است، آنرا به عنوان تاج افتخار بر سرتان نگذارید!». بنابراین واقعیت برخالف کسانى که 
سعى دارند مواضع دیروز خود را از خاطره ها پاك کنند، عکس ادعاهاى کنونى شان را ثابت 
میکند. این ها همان «گروه روشنفکرى بى نفوذ» بودند که مدام بر تقویت کومه له در مقابل 
ناسیونالیسم کرد پافشارى میکردند و برعکس کادرهاى رهبرى وقت کومه له که مدام خود 
را دست کم میگرفتند و موقعیت سیاسى اى را که به آن پرتاب شده بودند درك نمیکردند، 
قدرت  مدعى  و  با نفوذ   سیاسى کمونیستى  یک سازمان  به  له را  که کومه  میکردند  سعى 

سیاسى، در حد سنیورهاى عالم سیاست ارتقا بدهند و به آن در این راه یارى برسانند.. 

حزب  با  جنگ  با  رابطه  در  حکمت  منصور  که  سیاستهایى  به  میدانم  الزم  اینجا  در 
دمکرات، آتش بس یک جانبه در این رابطه و مواضع مماشات با جریانات ناسیونالیست 
دارد،  وجود  رابطه  این  در  که  هایى  نامه  و  اسناد  مجدد  انتشار  و  نقل  با  عراق  کردستان 
وجدان  به  و  دارد  انصاف  اندکى  که  انسانى  هر  براى  تا  میدانم  الزم  را  این  بکنم.  اشاره 
جدایى کمونیسم  از  قبل  میگذارد، معلوم شود که آنچه که مدتها  احترام  و حقیقت  علمى 
سیاستهایى  اتفاقا  بود،  گرفته  نشانه  را  له  کومه  اجتماعى  نفوذ  و  قدرت  کارگرى، 

بودند.  شده  اتخاذ  له،  کومه  «بازسازى»  کنونى  مدعیان  سوى  از  اکثرا  که  بودند 

جنگ  ماه  پنج  ارزیابى  بحث  از  جمعبندى  سند  بر  «مالحظاتى  مهم  اسناد  این  از  یکى 
پیاده  متن  تکمیل  در  است.  آمده  ضمائم  در  آن  متن  که  است  دمکرات»  حزب  و  ما 
تصویر  و  موضوع  همین  به  که  پلتاك  در  حکمت  منصور  سخنان  از  بخشى  شده 
منصور  وزن  و  جایگاه  و  او  حیات  دوره  در  کارگرى  کمونیسم  از  دروغین  پردازیهاى 

ضمائم) بخش  کنید.(در  توجه  است  مربوط  له  کومه  تشکیالت  در  حکمت 

شاید اینجا مناسب باشد که در مورد خمیر مایه «بینش» کومه له در کنگره اول، مهمترین 
بنیانهاى آنرا قدرى توضیح بدهم: 
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جوهر مباحث «سیاسى» کنگره اول کومه له

«دارسیران» و «جنبش هفت ساله» مردم دارسیران وزن بسیار سنگینى در مباحث «کنگره اول» 
دارد. فواد چنان این حرکت را آغاز و پایان تاریخ تصور میکند، که عیار انقالبى و یا متزلزل بودن 
هر «کمونیست» و در راس آنها اعضاء و هواداران سازمان وقت را در رابطه با دارسیران قرار 
میدهد. در جلسات کنگره اول، به عنوان یک نقطه ضعف در شخصیت انسانها میگوید وقتى 
«دارسیرانى»ها از یک نفر خواستند که با ماشین خود کارى براى آنها انجام بدهد، او گفته بود: 

«ماشین را میدهم، اما خودم نمى آیم»! بهر حال نگاهى به سیر آن حرکت میتواند جالب باشد:

در گرماگرم «مبارزه دهقانان دارسیران» در مریوان، قبل از 22 بهمن 57، هیاتى در یک نوبت 
متشکل از عبداله دارابى و صدیق کمانگر و عبداله بابان براى دیدار با «عبدالکریم الهیجى» 
و «داریوش فروهر»  و براى جلب حمایت از خواست دهقانان دارسیران عازم تهران شده 
بود. در جریان سفر، هیات دیگرى نامه و «عرض حال»  براى دادخواهى به «مظفر بقائى» 
نیز تهیه شده بود! مظفر بقائى که از عناصر راست جبهه ملى حتى در دوره اوج شهرت آن 
بود، و معروف است که او دسته اى چاقو کش پیرامون خود داشت که در دوره فعالیت 
حزب توده در دهه 1320 اعضاء و هواداران آن حزب را کتک و چاقو میزدند و یا جلسات 
بود،  خیابان «ژاله» تهران واقع  را که در  خانه خود  درِ  مى ریختند،  بهم  و متینگهایشان را 
بروى حاملین آن نامه باز نمیکند و حاملین، نامه و شکوائیه را بدرون خانه اش میاندازند. 
موجودى چون «مظفر بقائى» از منظر آن بینش سوسیالیسم دهقانى که بهر حال شخصیتى 
در  ملى»  بورژوازى  «رهبرى  به  توهم  اوج  ببینید  بود!  ملى  بورژوازى  و  ملى»  «جبهه  در 
مرحله «انقالب ملى- دموکراتیک» تا کجا رفته بود که حتى نسبت به کارنامه سیاه شخصیت 
از  آنچه  هر  از  خبر»  و «بى  است  متوهم  کماکان  و  بى تفاوت  بقائى،  مظفر  چون  منفورى 
دایره منفعت دهقان و آرزوى او براى تصاحب یک تکه «زمین»، از آن چهارچوب تنگ و 
کوچک و سودجویانه فراتر است. بهر حال واقعیت این بود که حتى آن تحلیل از جامعه و 
از زاویه «نیروهاى مولده» ملى دوره ماقبل سرمایه دارى و اقتصاد طبیعى، تماما با «دیدگاه» 
حاکم بر کنگره اول و سازمانى که با همان دیدگاه در صدر «جنبش مقاومت خلق کرد» قرار 
گرفت، با «بینش» افراد تشکیل دهنده «کومه له» اولیه منطبق بود. بینشى که از نظر پیشینه 
از انواع سوسیالیسمهاى غیر کارگرى در اروپا میرسد. بینشى  تاریخى حتى به دوران قبل 
که خویشاوندى عجیبى با «فیزیوکرات» ها و حتى «مرکانتلیست»هاى قبل از فیزیوکرات ها 
دارد. فیزیوکرات ها که تئوریسن آنها «فرانسوا کنه»(1774- 1694) معتقد بود «منشا» ثروت 
و «ارزش اضافى» در تولید «کشاورزى» است. مرکانتلیستها که رهبر و نظریه پرداز آنان «ژان 
باتیست کولبرت»( 1683- 1619) که مدت زمانى هم وزیر دارائى دربار لوئى 14 در فرانسه 
بود، آنها حتى بسیار دقیق تر  در «اواخر قرن هفدهم» جوهر نگرش کومه له در کنگره اول و 
در «آخر قرن بیستم» را فرموله کرده بودند. کولبرت دقیقا بر این باور بود که باید از «واردات 
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وسع دهقانان براى توسعه اقتصادى  از طریق وضع مالیات در  و  خارجى» جلوگیرى کرد 
کشور استفاده کرد. نظرات مرکانتلیستها و فیزیوکرات ها، البته با شرایط وقت سازگار بود، 
چه انقالب صنعتى که دگرگونیهاى عظیمى در صنعت، حمل و نقل و تولید «ارزش اضافه»  
را در «اواخر قرن هیجدهم» موجب شده بود، هنوز اتفاق نیافتاده بود. کومه له کنگره اول تا 
کنگره دوم، در دوره قبل از انقالب صنعتى اروپا و در ذهنیت مرکانتیلیستها و فیزیوکراتهاى 
قرن هفده و هیجده، و دلهره از «واردات» خارجى که موجب «خانه خرابى» دهقان و تولید 
دهقانى، این ستون فقرات «نیروهاى مولده» براى تولید «داخلى» بودند، فریز شده بود. کنگره 
اول کومه له، از نظر «سیاسى» از سرمایه دارى مدرن «متنفر» و «خشمگین» بود، اما آلترناتیو 
مردگان مرکانتلیستها  و موهوم براى احضار ارواح  آن، یک نوستالژى پوچ  «سوسیالیستى» 
و فیزیوکراتهاى اروپا در دوران قبل از انقالب صنعتى و میعاد با آنها در دل تحرکاتى بود 
که کارگر صنعتى جامعه ایران نبض اعتصابات و «بستن شیر نفت» را در دست داشت و 
دهقان و روستا در سکون و سکوت بسر میبردند. این آن بینش فیزیوکرات و مرکانتلیسم 
ور دوره فئودالى از  «سوسیالیستى» بود که به نیابت از آن غیبت معنى دار دهقان و پیشه 
درگیر شدن با تحرکات شهر و در نتیجه فروپاشى «اقتصاد طبیعى»، به مبتکر ایجاد «اتحادیه 
دهقانان» توسط کومه له  «براى» و «به جاى» دهقانان نامشتاق، بى تمایل و «منتظر» چرخش 
اوضاع «به نفع» خود، به میدان مى آید. بدون اینکه حتى خود آگاه باشند که حامل دیدگاه 
فیزیوکراتها و مرکانتلیستهاى قرن هفده و هیجده اروپا هستند آنهم به شکلى آماتور و ناقص 
و سر و دم بریده و منطبق بر ذهنیت و حتى ادبیات و الفاظ و اصطالحات دهقانى و تولید در 
روستا. سیر واقعى تحوالت، به مسیرى رفت که دفاع از آن دیدگاه را دیگر ناممکن ساخت. 
در عرصه بین المللى مائوئیسم حتى آن جاذبه «ضد امپریالیستى» و هیاهوى ضد «ببر کاغذى» 
و ضد «خروشچفى» را از دست داده بود. در ایران شهر ، اقشار تحصیلکرده و «مرفه» در 
صحنه انقالب بودند و روستا و دهات ساکت و خاموش و بى تفاوت و صامت مانده بود. 
کومه له وقت، به ناچار و به جبر زمانه و فشار همان «شهرى» ها و قشر وسیع تحصیلکرده 
و  «تجربى»  شکل  به  هم  باز  نیز  را  دیدگاه  آن  «سیاست»  در  بود،  محاصره کرده  را  که آن 
«امپیریستى» کنار و «مسکوت» گذاشت. اگر مارکسیسم انقالبى در صحنه نبود و اگر کنگره 
دوم کومه له روى آن خط نمى رفت، سرنوشت دیگرى در انتظار آن بود. پدیده اى «صادق» 
فعالیتهاى  همه  نتیجه  تا  بودند  برداشته  خیز  تى  کردایه  سکانداران  و  ُکرد  بورژوازى  که 
کردستان، براى «خانه ُکرد» ذخیره و  انقالبى و «محبوبیت» آن را در میان مردم  سیاسى و 
مشترك  برنامه  که  آنگاه  له،  کومه  سوم  کنگره  در  ائتالف،  آن  صف  البته  و  کنند.  مصادره 
کومه له و اتحاد مبارزان کمونیست به تصویب رسید، تماما «نگرانى» هاى خود را در مورد 
«خطر» از دست رفتن کومه له ُکرد» در سخنرانى ها و هشدارها و «آمان صد آمان، نکنید، 
نکنید» ها علنا گفتند. جالل طالبانى، ماموستا شیخ عزالدین، مال بختیار، فریدون عبدالقادر 
بر رسالت «نیشتمانى»  و  ترکیه، در آن کنگره همگى منبر رفتند  کردستان  از  خالد نامى  و 
کومه له بارها تاکید کردند، در «اعتماد» به جریانات «غیر کرد» و «غیر نیشتمانى»(غیر ملى) 
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هشدار دادند و خطر تکرار «خیانت» شیوعى ها و «حزب توده» («کمونیست» هاى عرب 
رهبرى  از  البته  همانجا  و  کردند.  گوشزد  را  ملى»  هاى  «اقلیت  و  ها  «کرد»  به  فارس)  و 
از  گرفتند.  پاسخ  حکمت  منصور  از  بویژه  و  اش،  تاریخى  تصمیم  آن  با  له  کومه  وقت 
شدن  گرم  داستان  شد.  سردتر  و  سرد  بعدى  به کنگره هاى  «مهمانان»  چنان  لحن  پس  آن 

دوباره روابط، تاریخ دیگرى است که در این مجموعه به زوایایى از آن اشاره کرده ام.

«بنیانگذاران»  اتفاق  به  قریب  اکثرت  میگیرد:  قرار  ما  برابر  در  بزرگ  سوال  یک  اینجا  اما 
انقالبى  بحران  بطن  در  و  داشت  فعالیت  «تشکیالت»  نام  به   1348 سال  از  که  سازمانى 
زحمتکشان  انقالبى  «سازمان  نام  تحت   1362 سال  شهریور  تا  و   58 و   1357 سالهاى 
لیسانس  من  بودیم.  «تحصیکرده»  داشت،  نظامى  و  سیاسى  فعالیت  علنى  ایران»  کردستان 
التحصیل  فارغ  و  برق  مهندس  زکریائى  شعیب  و  فواد  داشتم،  تهران  دانشگاه  از  اقتصاد 
حسین  محمد  و  ساختمان  مهندس  وطندوست  ساعد  بودند،  آریامهر)  صنعتى(  دانشگاه 
کریمى مهندس کشاورزى و فارغ التحصیل دانشکده کشاورزى کرج بود. ابراهیم علیزاده 
مهندس بود و عبداله مهتدى فارغ التحصیل مدرسه عالى بازرگانى تهران. حمه سور، حسین 
مرادبیگى، تکنیسن بود. در دوران اولیه فعالیت سیاسى، آثار لنین را رونویسى کرده بودیم 
انبوه ادبیات سوسیالیستى  شدند که ما در میان آن  عواملى موجب  بودند. چه  و «منبع» ما 
بعد از مانیفست، «در باره عمل» و «در باره تضاد» مائو و «علیه لیبرالیسم» او را به عنوان 
مارکسیست  غیر  سوسیالیست  چپ  مثال  براى  چرا  کنیم؟  انتخاب  خود  سوسیالیسم  پرچم 
دالیل «اجتماعى» ترى وجود داشت که ما در  چه  به مائوئیسم نپیوست؟  آمریکاى التین، 
«کردستان» بینش مائو را  که روایت «جهان سومى»، فیزیوکراتها و مرکانتلیستها بود، راهنماى 
بستر  در  بویژه  و  سراسرى  مقیاس  در  که  حالى  در  کنیم؟  انتخاب  خود  شدن  اى  «توده» 

نداشت؟  مائوئیسم  به  اى  عالقه  کمترین  موجود»،  «چپ  ایران،  جامعه  انقالبى  بحران 

من فکر میکنم بستر اجتماعى و زمینه تاریخى ما «کمونیست»ها در اینجا نقش مهمى دارد. 
واقعیت این بود که ما در جغرافیایى متولد شده بودیم و ریشه زندگى در جایى داشتیم، که 
مشکلى به نام «ستم ملى» وجود داشت. در طول دوره زندگیمان، ما سنگینى آن بار را بر شانه 
ها و وجدانمان حس میکردیم. عالوه بر سرکوبهاى خونین و قلع و قمع مبارزه مسلحانه 
سالهاى 1346 و 1347- جریان کمیته انقالبى حزب دمکرات- شریفزاده و مال آواره و دیگران، 
ما در طول دوران زندگى چه در ایام کودکى و یا دبستان و دبیرستان، از «تبعیض» علیه ُکردها 
میشنیدیم. شاهد بودیم که فالن معلم و یا فالن کارمند را که با رئیس «فارس» یا «تُرك» خود 
درگیر شده بود، تبعید کرده بودند. در مقابل به عینه میدیدیم که حکومت شاه براى «بدنام 
کردن ُکردها» روساى زندانها و سلسله مراتب آن را از میان سرهنگان و تیمسارهاى «ُکرد» 
انتخاب کرده است. تشکیل «پیشمرگان مسلمان ُکرد» بازى رژیم اسالمى در تقابل با حضور 
مسلح کمونیستها در کردستان بود.  این فشار که شهروند ُکرد زبان، «درجه دوم» است، و یا 



270

ن ی  دگا ی... و ز د ز
«بى فرهنگ» و «بیرحم»، اینکه اسم و نام ُکردى و بویژه «ُعمر» در شهرهاى خارج کردستان 
توسط «فارس» ها و «شیعه» ها (که مذهبشان «رسمى» بود) تحقیر و به ریشخند گرفته میشد، 
اینکه کارمندان و افسران و درجه داران غیر ُکرد مامور در شهرهاى کردستان، از موقعیت 
خود سوء استفاده میکردند و زنان و دختران ُکرد زبان را «تصاحب» میکردند و مورد تحقیر، 
بطور واقعى در میان «نُخبگان» و روشنفکران «آن دیار»، توقع و انتظاراتى را ایجاد میکرد. 
برخى از بزن بهاُدرهاى شهرهاى کردستان، بویژه در دوره شاه، کارشان این بود که بروند به 
یک افسر و یا درجه دار ارتش و شهربانى «فارس» گیر بدهند و با او کتک کارى کنند. معلوم 
در آن «سرزمین»، فراخوانى  یک وجدان تحقیر شده انسانهاى ساکن  بود در گوشه اى از 
و  استهزاء  و  سرکوب  و  تحقیر  سالها  از  را  «ملت»  یک  «خالصى»  پیام  که  آرمانى  هست. 
اهانت، به «روشنفکران خود» انتقال میداد. پوشیدن لباس ُکردى در سالهاى آخر عمر رژیم 
نماینده  عمال  که  ادب  بهاء  مثل  کسى  حتى  «اعتراض».  از  اى  نشانه  و  بود  ُمد  یک  شاه، 
مجلس اسالمى رژیم بود، بخاطر دفاع از «ُکرد» ها و تشکیل «فراکسیون نمایندگان ُکرد»، 
و کمک مالى به دانشجویان «بى بضاعت ُکرد» در آن آرمان ملى شریک شد. انتشار نشریه  
ُکردى زبان»سروه» با صاحب امتیازى عنصر «امنیتى» رژیم اسالمى، اسفندیار رحیم مشائى و 
تشکیل «کنگره اورامان شناسى» از جانب او، جریانات رسمى تر ناسیونالیست کرد را خلع 
سالح کرد. چه، شاعر «بزرگ» ُکرد در ایام «پیشوا قاضى محمد»، هه ژار و بعدا هیمن، از 
مهمترین قلم زنان آن نشریه بودند و اعضاى «تسلیمى» کمیته مرکزى حزب دمکرات منتخب 
کنگره چهار، زیر مجموعه آن نشریه و خدمه و حشمه دم و دستگاه رحیم مشائى و جناب 
«رحیمى» استاندار وقت کردستان و مشاور بعدى احمدى نژاد «رئیس جمهور» رژیم اسالمى 
هم به قدرت جاذبه «آرمان ملى» کردها واقف بود و در این زمینه سرمایه گذارى کرد. تالش 
سازمانیافته اى هم انجام داد تا «ریشه» هاى انحرافات کومه له را در فاصله گرفتن از «کردایه 
تى» به ثبت برساند و به خورد افکار عمومى برساند. تعلق یا بى ربطى به آرمان ملى، یا به 
تعبیر مدافعان کردایه تى،»اندیشه نیشتمانى»، حوزه اى بود که میشد کومه له «کمونیست» 
را در آن بدهکار، «مهمان»، «دنباله رو شوینیستهاى فارس» و یا حتى «بیگانه» و غریب با 
انتظارات واقعى «ملت»اش تصویر کرد. تا بتوان آن را به کنج دیوار چسپاند که یادش بماند 

هر چیز دیگر!  اند، بعد  فعاالنش «اول» ُکرد  و اعضاء و  حال آن تشکیالت  که در هر 

این بود که وقتى کومه له در راس مقاومت مردم کردستان علیه رژیم اسالمى قرار گرفت، 
«جنبش انقالبى کردستان» همراه با آن در ذهنیت چپ و رادیکالیسم سراسرى هم حک شد. 
« انجمن کردهاى مقیم مرکز»، حلقه واسط انتقال مقاومت «ُکرد» ها در مقابل و در تقابل با 
حکومت «پاسدارهاى» «شیعه» و «فارس» در تهران بود. کومه له در میدان نبردها و در عرصه 
سیاست، «ناسیونالیست» نبود. اما برعکس، نخبگان سیاسى جامعه کردستان و «سوسیالیست» 
هاى آن، هیچگاه آگاهانه و «تئوریک» و به عنوان هویت سیاسى خویش، نه صرفا و تنها علیه 
یک حزب ناسیونالیستى مثل حزب دمکرات و یا یک جریان ناسیونالیست - اسالمى مثل 



271

ن ی  دگا ی... و ز د ز
مفتى زاده و مکتب قرآن، بلکه علیه ناسیونالیسم کرد و مبانى سیاسى و فکرى آن نه در سطح 
جامعه ایران و نه در «چهار پارچه» نتوانستند یک موضعگیرى سوسیالیستى و مارکسیستى 
جریان دفاع از  در  موقعیتى که  له با  کومه  برسانند.   به ثبت  خود  تاریخ موجودیت  را در 
مبارزات مردم علیه رژیم شاه و بعد از سر کار آمدن رژیم اسالمى علیه این رژیم مقاومت 
سازمان داد و نبردهاى بزرگى را به پیش برد، در بهترین حالت به عنوان یک سازمان چپ و 
انقالبى که رادیکالیسم اش را نه از کمونیسم خود، بلکه از «جنبش انقالبى کردستان» گرفته 
بود، عمال به عنوان گرایش «چپ» همان  جنبش «خلق کرد» وارد معادالت سیاسى شد. علیه 
راست روى رهبرى عشریتى بارزانى نوشتند و اقدام عملى هم کردند، و در مقابل توطئه 
هاى حزب دمکرات مقاومت جانانه اى سازمان دادند، اما در بستر نبرد بر سر «هژمونى» 
بر جنبش کردستان. نسبت به جناح «مترقى» ناسیونالیسم ُکرد، که در هیات جالل طالبانى 
و «کومه له رنجدران» ظاهر شده بودند و برخورد این جناح به کارگر، به شهروند، به زن 
و به کودك و به «رابطه و دیپلوماسى» با دولتهاى منطقه تفاوتى ماهوى  با جناح عشیرتى 
ناسیونالیسم کرد نداشت، «مثبت» بود و کماکان هست. احمد مفتى زاده تا حد یک «مزدور» 
افشا شد، اما   کومه له در رابطه با شیخ عزالدین که او هم «عمامه» بسر داشت و تفاوتش با 
مفتى زاده این بود که او اول خود را «ُکرد» و سپس «مسلمان» تعریف میکرد، تصمیم داشت 
یک «جبهه مشترك» تشکیل بدهد. فراخواندن ارتش بعث از جانب حزب «بارزانى» در 31 
اوت سال 1996 براى پس زدن تصمیم جماعت طالبانى در راستاى پاکسازى و یکسره کردن 
به «کرد»ها ثبت شد، اما در پاتک دار و دسته طالبانى  خیانت  قدرت، به عنوان بزرگترین 
که در حمایت  تانک و توپ و دخالت مستقیم سپاه پاسداران، شهر سلیمانیه را به صحنه 
جنایات فجیع و قتل عام و اعدام خیابانى افراد پارتى دمکرات تبدیل کردند، چندان هیاهویى 
راه نیفتاد. علیرغم اینکه همین باند طالبانى در راستاى تحمیل طرح مشارکت «فیفتى- فیفتى، 
«پارلمان» دولت «نوپا»ى کرد را به توپ بستند، اما مدافعان ناسیونالیسم کرد هنوز به خاطر 
سرکوب اولین واحدهاى مسلح اتحادیه میهنى، این نماینده «جناح مترقى و غیر عشیره اى» 
ناسیونالیسم کرد در عراق، در «حکارى» توسط جماعت بارزانى و «قیاده موقت» در سال 
1978 مراجعه میدادند. علیرغم جنایاتى که در رقابت بین جناحهاى مختلف ناسیونالیسم کرد 
در عراق، وجدانها را به درد مى آورد، اما بهرحال «مظلومیت» و «ستم کشى» ُکرد، همواره 
راهى براى تبرئه نگرش ناسیونالیستى به مسائل اجتماعى را به مدافعان این بینش نشان داده 
است و «مطلوبیت» آنرا، دستکم در مورد «کرد»ها، توجیه کرده است. ذخیره شدن یک نوع 
احساس بدهکارى به هویت کردى، به «سرنوشت کردها» و فاصله نگرفتن از تقدس آرمان 
منظور  به  کمونیست  ضد  جریانات  همه  که  است  بوده  ضعفى  نقطه  همواره  کردى،  ملى 
دست کشیدن رهبرى کومه له از آرمانها و اهدافى که به رگ و ریشه کردایه تى و «فکر 
نیشتمانى»(ملى) بى ربط است، بویژه فشار براى دست کشیدن از کمونیسم، بسیار موثر بوده 
است. تمام خرده محافلى که از کومه له به نامهاى مختلف «کومه له زحمتکشان» و یا «گرایش 
سوسیالیستى کومه له» انشعاب کردند، در اولین نمایش ابراز وجود خود به صراحت گفتند که 
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آنها به «کومه له» جنبش کردستان بازگشته اند و کمونیسم و حزب کمونیست ایران، کاغذى 
بود، فریب بود، ره آورد یک عده «روشنفکر» غیر اجتماعى بود. و این دنباله روى از میراث 

ناسیونالیسم کرد، سرانجام آخرین رمقهاى رادیکالیسم کمونیستى را از بقایاى آن گرفت.

و وظیفه و امرى سیاسى که میبایست در فرصتهاى قبلى به انجام میرسید، آن هنگام که فشار 
ناسیونالیسم کرد در یک جنبش مقاومت توده اى «در کردستان» میدان را ُقرق کرده بود، دیگر 
دیر بود و کار  را به مراتب سخت تر کرد. و کومه له آن ناسیونالیسم «نا آگاه» را با خود حمل 
کرد و در حزب کمونیست ایران هم آنرا در گوشه اى از حافظه اش ذخیره کرد. اینجاست 
که به روشنى میبینیم، وقتى که کمونیسم هم از ُمد افتاده است، آنگاه که دیوار «سوسیالیسم 
واقعا موجود» هم فروریخته است، آنجا که  رزمندگى «پیشمرگ زن کرد» علیه «داعش» در 
بخشى از چهار پارچه «کردستان»، در کوبانى براى مثال، قلبها را تصرف میکند، بیشترین 
بقایاى ماتریال انسانى کومه له سابقا «کمونیست»، و حاال دیگر بیگانه و «غریب» با کمونیسم، 
یکباره «ُکرد» از آب در مى آیند و فقط «کرد» ظاهر میشوند. در میان این همه مصائب که بر 
سر بشر در چهارگوشه جهان مى آید، انگار فقط مصیبت کردها غم و درد جهان است، انگار 
این فقط کردها هستند که آواره شده اند، بمباران شده اند، انگار همه دیگر ستمها، از بردگى 
میلیونى کودکان کار در سراسر جهان گرفته تا تعرضى که به زنان میشود، و تا وضعیت نا 
امن و مبهمى که کارگر بیکار و انسان بازنشسته در مهد دمکراسى به آن دچار است، از بیم 
و دلهره اى که کارگران و مزد و حقوق بگیران آمریکا و اروپا با بحران اقتصادى حاکم با آن 
روبرو هستند، با خیل بى خانمانهایى که در خیابانها و میادین اروپا سرگردانند، با آینده و 
حال مبهمى که جوان در معرض تهدید باندهاى مافیایى و اعتیاد و تن فروشى و یارگیرى 
باندهاى تبهکار در اروپا و آمریکا با آن هر ساعت و دقیقه با کابوس روبرو میشوند، آرى، از 
منظر «نیشتمانى» آن «ملت من»، فقط و فقط درد و محنت «کرد»ها واقعى و «اصیل» است، در 
میان همه ستمها و شکافهاى طبقاتى، انگار فقط یک ستم جوهر واقعى ستم را برمال میکند: 
ستم ملى و زجر بخاطر آرمان ملى. ما در برابر این نسبیت آشکار سیاسى، نه خود و نه جامعه 
را در بطن مبارزات خود واکسینه نکردیم. براى چندمین بار اثبات شد اگر کمونیسم به عنوان 
یک جنبش، در «قدرت» و معادالت قدرت و در ذهنیت مردم «عادى» جایى نداشته باشد و یا 
یک سازمان مدعى سوسیالیسم و کمونیسم مستقیما و بدون هر نوازش و تکریم هویت ملى 
به نام خود و با سیاست کمونیستى خود، به جزیى غیر قابل چشم پوشى در معادالت سیاسى 
و در موازنه قدرت تبدیل نشده باشد، آن ذخیره «نافعال» و «بایگانى» شده ناسیونالیسم، آن 
آه و اسف و آرزوى موهوم سالیان مردمى بمباران شیمیایى شده، انفعال و آواره شده، آن 
لشکرکشیها و تیربارانها و مین گذارى ها، آن «بى کسى و بى پناهى» و آن «ستم واقعى» در 
نفى تمامى دیگر ستمها و فشارهاى «غیر واقعى» در ذهنیات آکتیو میشود و هر صداى دفاع 
از «کرد» را از جانب هر کس و هر دولت و نیروى مرتجعى هم که باشد، در آغوش میگیرد 
و یا در بهترین حالت در برابر آن مات و مبهوت و دستپاچه و زمینگیر میشود. محصول 
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انسانى سالها مبارزه و کشمکش و جدل و جانبازى و تشکیالت سازى و مبارزه مسلحانه 
در راه ترقى خواهى و عدالت و رزم و جنگ و نبرد هاى حماسى در راه سوسیالیسم را به 
سوى خود فرامیخواند. به نظر من، مهمترین نقطه گرهى در سیالیت ماتریال انسانى «کومه 
له»، در «سنگ بنا»ى اولیه آن سازمان گذاشته شد. ما بنیانگذاران کومه له، و یا دستکم عناصر 
کلیدى آن، از جمله خود من «بالقوه» چنان ظرفیتى را داشتم که با آرمان ملى ناسیونالیسم 
ُکرد، و نه فقط جناح فى الحال «مزدور» آن، مرزى بکشیم که نکشیدیم. تا همه آن مردم 
«زحمتکش» بروشنى و در نوشته ها، کتابها، سخنرانى ها و آثارى که دست بدست میگردد 
بدانند که رهبران یک مبارزه عظیم، چگونه «فکر» میکنند، چه آرمانى دارند و «اراده»کرده اند 
که آنان را به چه دنیایى ببرند. حضور یک کومه له روشن در مورد مبانى فکرى و سیاسى 
چه بسا تلفات  ناسیونالیسم کرد، در صحنه بحران انقالبى، خیلى فاکتورها را تغییر میداد. 
تى  پیشمرگایه  سنت  رو  دنباله  به  اصال  و  میکشیدیم  کمترى  زجر  داشتیم،  کمترى  انسانى 
تبدیل نمیشدیم، نسبت به کیش اسلحه مرزى میکشیدیم و در برابر مذهب و عنصر آخوند 
از موقعیت پرقدرت  کم ظرفیت «کرد»ها در «چهار پارچه»،  و  و «شخصیت»هاى مذبذب 
حتى  ترى ظاهر میشدیم و همان «جنبش مقاومت» را حق به جانب تر رهبرى میکردیم. 
شکست یک کمونیسم قدرتمند که به ویژه در مصاف با بنیانهاى فکرى و سیاسى و تاریخى 
«ناسیونالیسم خودى» هیچ آوانسى نمیداد، نه در سنت جناح «رادیکال و سوسیالیست جنبش 

میرسید. ثبت  به  اکتبر  انقالب  و  پاریس  کمون  با  تاریخى  پیوستگى  در  که  کردستان» 

زمینه هاى اجتماعى و تاریخى شکل گیرى کومه له، گفتگوى 
اشتراك با ایرج فرزاد (9 آوریل 2012)

اظهار نظرات فراوان و روایات متفاوت و گاه متناقضى در را بطه با تاریخ و منشا سیاسى و فکرى 
و سازمانى  «کومه له» وجود دارند. مناسبت 26 بهمن، روز اعالم فعالیت علنى کومه له، ما را بر 

این داشت تا گفتگوئى داشته باشیم با شما (ایرج فرزاد) از اعضاى سابق رهبرى این سازمان.

- در اظهار نظرهایى که در سایتها و نشریات مختلف در رابطه با شکلگیرى کومه له موجود بود 
چند تاریخ وجود داشت یکى بهمن 1357 یکى سال 1348 و در تعدادى از نوشته ها به قبلتر ازسال 

1348 اشاراتى شده بود. کدام تاریخ واقعى است و شما این تاریخ را چگونه توضیح میدهید؟

ایرج فرزاد:

پائیز سال 1348 مقطعى است که در آن تعدادى از روشنفکران انقالبى که بخش عمده آنها 
در دانشگاهها و مدارس عالى تهران به تحصیل مشغول بودند، تصمیم گرفتند فعالیتهاى خود 
را به شکل سازمان یافته ادامه بدهند. جهت گیرى اساسى فعالیت آنها با توجه به شیوه هاى 
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جدید «میلیتانت» که در قبال «سازشکارى» و فرصت طلبى و پاسیفیسم حزب توده به شکل 
فعالیت هاى چریکى(در ادامه با نام سازمان فدائیان خلق ایران) ظاهر شد، تاکید بر «ضرورت 
جنگ  کانون  رد تئوریهاى  و  ها»  توده  به  «اتکاء  و  کارگر»  طبقه  کمونیستى  حزب  تشکیل 
چریکى و مشى «جدا از توده ها» و تزهاى «رژى دبره» بود. ادبیات مورد استفاده در جمع 
ها و محافل آن «تشکیالت»، عمدتا آثار لنین و مرزبندى هاى او با «اکونومیسم و نارودنیسم» 
بود. اکثر کتابها و نوشته هاى قابل دسترس در دوایرى که ادبیات «قاچاق» را حفظ کرده 
سوسیال  تاکتیک  «دو  باید کرد؟»،  جمله: «چه  از  لنین  مهمترین آثار  آنها  میان  از  و  بودند، 
دمکراسى»، «یک گام به پیش دو گام به پس»، «دولت و انقالب»، «چپ روى بیمارى کودکى 
در  بعالوه  میشدند.  تکثیر  کاربن  از  استفاده  با  و  نویس  دست  محافل  در   ... و  کمونیسم» 
شکافى که بین کمونیسم شوروى و کمونیسم مائویى چین ایجاد شده بود، موضع آن محافل 
«ضدرویزیونیسم» مخصوصا «رویزیونیسم خروشچفى» با رویکرد دفاع آن رویزیونیسم از 
«دولت تمام خلقى» و «راه رشد غیر سرمایه دارى» بود. با اینهمه آن سازمان هنوز تا مقطع 
اولین تجمع اعضاء خود در زمستان 57،  هیچ تظاهر بیرونى نداشت و در همین مقطع هم 
اعالمیه هاى خود را با عنوان «هم میهنان مبارز» منتشر میکرد و با تصمیمات آن نشست بود 
که نام «سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران» را براى خود انتخاب کرد. با این حال حتى 
تا مقطع کنگره دوم کومه له»، نیمه اول فروردین سال 60، کومه له فاقد برنامه و اساسنامه، 

بود.  است،  حزب  یا  و  «سازمان»  نوع  هر  مشخصه  و  اى  پایه  ارکان  تعریف  به  بنا  که 

در جریان جشن هاى «2500 ساله شاهنشاهى»، در 23 یا 24 مهر ماه سال 50 در شهر سنندج 
اعالمیه اى توسط ما نوشته و پخش شد که شروع آن از یک شعر «فرخى یزدى» برگرفته شده 
بود و هیچ نام و امضایى پاى آن نبود. این تنها اعالمیه و تنها ابراز وجود سیاسى»تشکیالت» 
در طول دوره فعالیت «مخفى» اش بود. از رفقاى جان باخته تا جایى که خاطره ام یارى 
میکند، صدیق کمانگر، عطا رستمى، فواد مصطفى سلطانى و جمیل زکریایى در دست نویس 
و پخش آن اعالمیه شرکت داشتند. روز 26 بهمن سال 57 که رفیق «محمدحسین کریمى» 
در جریان حمله براى خلع سالح شهربانى سقز، زخمى و سپس جان باخت، آن سازمان 
با آن نام موجودیت علنى خود را اعالم کرد. از پائیز سال 1348 و تا این مقطع، آن جمع 
متشکل به شکل «درونى»؛ یا «تشکیالت» و یا «روشن- فکران» نامیده میشد. از طرف دیگر 
در سیر بحران انقالبى سال 57 نویسندگان اعالمیه هاى «هم میهنان مبارز» در کردستان بطور 
فعال در راس مبارزات مردم براى بزیر کشیدن رژیم شاه قرار داشتند و در برابر جریانات 
مذهبى اى چون «مکتب قرآن» داعیه رهبرى داشتند و این موضع را با پیشرو بودن خود در 
آن دوران انقالبى در ذهن مردم تثبیت کرده بودند. بنابراین به عنوان «کومه له» و تحت این 
نام، سازمان مذکور در واقع و به معنى کامل آن محصول همین دوران بحران انقالبى است. 
عنوان یک سازمان معتبر به جلو صحنه سیاست کردستان و ایران  آنچه که کومه له را به 
پرتاب کرد، نقش آن سازمان و کل الیه کادرى آن در دوره اى انقالبى و بحران انقالبى 57 
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است که با کشتارهاى سیاسى سال 60 در واقع آن دوره بسته میشود.  کومه له حاصل روى 
آورى خیل وسیع کمونیستهاى جوان و کارگران کمونیست به تشکیالتى بود که در دوره قبل 
از سال 57 ، ناشناخته و مخفى کار و  فاقد یک نام معین و فقط متشکل از تعدادى انگشت 

شمار روشنفکر انقالبى و یا چند «زندانى سیاسى» زمان شاه در فاصله سال 53 تا 57 بود. 

ترمیکند: روشن  را  حقیقت  این  سیاسى  مهم  مواضع  و  رویداد  و  فاکتور  چند 

و مکتب قرآنى ها، در همان دوره  مقابل «شخصیت» هایى چون احمد مفتى زاده  1- در 
هیات  در  مبارز»  میهنان  «هم  هاى  اعالمیه  پشت  هاى  چهره  شاه،  رژیم  با  مردم  رویارویى 
تصرف  از  قبل  بود.  شده  شناخته  مردم  براى  اعتماد،  مورد  و  مشهور  شخصیتهاى  و  افراد 
مبارزه  بر  هژمونى  سر  بر  جدال  و  شکاف  تهران،  در  اسالمى  جریانات  توسط  قدرت 
شخصیتهاى  و  بود  شده  ایجاد  آذربایجان  و  کرمانشاه  از  بخشهایى  و  کردستان  در  مردم 
مناطق  شهرهاى  از  برخى  در  میشدند،  تداعى  «تشکیالت»  با  که  «چپ»  و  «کمونیست» 
کردستان و کرمانشاه و آذربایجان از جمله سنندج، مریوان، کامیاران، سقز، بانه، دیواندره، 
اشنویه  و  پیرانشهر  و  نقده  و  سردشت  و  بوکان  حدى  تا  و  اورامانات  و  نوسود  و  پاوه 
نفوذ  جامعه  ذهنیت  در  بود،  کرد  ناسیونالیسم  سنتى  مرکز  که  مهاباد  کمترى  درجه  به  و 

بودند. برخوردار  وسیع  مقیاس  در  نیرو  جابجایى  قابلیت  از  و  داشتند  چشمگیرى 

2- رویدادهاى نوروز سال 58 سنندج، که در راس آن شخصیت معروفى چون صدیق کمانگر 
قرار داشت و تقریبا کل شوراى انقالب جمهورى اسالمى، از جمله رفسنجانى، طالقانى، بنى 
صدر و بهشتى، را براى «مذاکره» به سنندج کشاند، به پشت گرمى همان سازمان که در آن روزها 
دیگر با نام «سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران» فعالیت داشت، انجام شد. این رویداد 
پر تحول که نشان میداد به همت و درایت و با اراده یک عده مشهور به کمونیست، «انقالب 

ادامه دارد»، نقش عظیمى در معرفى سازمانى که در دل آن تحوالت بوجود آمده بود، داشت.

سازماندهى  راس  در  له  رفقاى کومه  طى آن  مریوان که  شهر  سال 58  تیر  رویداد 23   -3
کرد»  «پیشمرگان  از  متشکل  پاسداران  سپاه  مقر  اولین  سالح  خلع  براى  تظاهرات 
تاریخى»  «کوچ  خود  دنبال  به  که  بود  دیگرى  مهم  اتفاق  گرفتند،  قرار  قرآن  مکتب 

بود.  له»  «کومه  رفقاى  دست  در  هم  آن  ابتکار  که  داشت  دنبال  به  را  مریوان  مردم 

نام  به  اى  اطالعیه  له  کومه  سال،  همین  مرداد   28 در  خمینى  یورش  فرمان  از  پس   -4
«خلق کرد در بوته آزمایش» صادر کرد که در آن متعهد شده بود که تمام امکانات و نفوذ 
خود را براى سازماندهى یک مقاومت همه جانبه با آن یورش وسیع، بکار خواهد گرفت. 
محتوا و نکات این اعالمیه در نشست سه نفرى متشکل از رفقاى جان باخته فواد مصطفى 
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سلطانى، دکتر جعفر شفیعى و من مورد بحث قرار گرفت و با انشاى جعفر شفیعى و من 
منتشر شد. آن تعهد با تمام قوا از جانب کومه له و نیروى مسلح آن و به پشتیبانى مردم 
به تحقق پیوست و رژیم اسالمى ناچار از عقب نشینى از شهرها و روى آورى دوباره به 
«مذاکرات» شد. نتایج این مقاومت سرسختانه این بود که در کردستان و بخشى از آذربایجان 
نیاورد»  در  از پا  را  هایش  کردستان «پوتین  صدر» تا خواباندن «غائله»  «بنى  مقطعى که  تا 
یک فضاى باز و آزاد سیاسى حاکم بود و محل نیرو گرفتن و قدرت گیرى مردم و تشکل 

هاى آنان، از جمله تشکل مردم همه محالت زندگى تحت نام «بنکه» ها  حاکم بود.

هاى  ریشه  و  له»  «کومه  شناخت  براى  اوریجیتال  منابع  از  یکى  من  نظر  به 
مصاحبه  انقالبى،  برآمد  دوره  آن  کشاکشهاى  متن  در  آن  عروج  واقعى 

است.  شده  انجام  کمانگر  صدیق  با  پیش  سال   28 که   است  اى 

بعالوه رویدادهاى مهمى که توجیه لشکر کشى با صدور فرمان هجوم خمینى به کردستان بود، 
حول مسایلى بود که با تحصن «قورى قلعه» در پاوه اتفاق افتادند. این رویدادها گوشه هاى کمتر 
اشاره شده تاریخ عروج  کومه له و نقش یک تشکیالت کمونیست در رهبرى سیاسى جامعه را در 

تاریخ ثبت کرده است. بخشى از خاطرات یکى از دست اندرکاران را از این دوران نقل میکنم: 

« من در مکانى که نقطه آغاز این هجوم وحشیانه بود (پاوه) فعالیت مى کردم،جوانى 18 ساله بودم،
این  در  مبارزین  و  فعالین  بقیه  با  همراه  بودم.  پاوه  شهر  در  له  کومه  تشکیالت  مسئول 

میکردیم. هدایت  را  رنجبران“  حقوق  از  دفاع  ”جمعیت  نام  تحت  جمعیتى  شهر 

در خرداد ماه همان سال بود که مرتجعین محلى، روساى عشایر، مالها و مکتب قرآنى هاى 
کردند تا مردم  برگزار  اى  جلسه  در ”سریاس“ پاوه  جوانرود  و  هورامان  منطقه  زاده  مفتى 
را مسلح کنند. تالش میکردند که به اختالفات مرده و پوسیده عشایرى تحت نام ”گوران“ 
و ”جاف“ بین مردم شکاف و اختالف بیندازند، تا به خیال خامشان از آب گل آلود ماهى 
بگیرند و به این ترتیب به شیوه دیگرى در برابر نیروى دفاع از دستاوردهاى قیام 57 ارتجاع 
ماجرا  این  در  عراق  و  ایران  دول  داشتن  دست  البته  کنند.  تحریک  را  ارتجاعى  افکار  و 
عیان بود. جمعیت ما بالفاصله گشت سیاسى وسیعى را به سراسر منطقه پاوه و جوانرود 
سازمان داد و علیه این اقدام ارتجاعى به افشاگرى وسیع پرداخت. گروهى سازمان دادیم 
تا علیه توطئه گرى مرتجعین مقابله کنند. سه اطالعیه به نام ”اتحاد جوانان مبارز هورامان 
و جوانرود“ در این باره در سطح نسبتا وسیع پخش کردیم، که منجر به اعتراض گسترده 
مردم شد. آنها ناچارا براى مدتى عقب نشستند اما دست از توطئه گرى برنداشتند. باالخره 
15 مرداد مطلع شدیم که عده اى مسلح با تحریک مرتجعین محلى در گردنه ”مله پالنگانه“ 
جاده کرمانشاه به پاوه را مسدود کرده اند و از رفت و آمد مردم ممانعت مى کنند. ما چند 
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دسته از جوانان پاوه و نوسود و نودشه و جوانرود را از ماجرا مطلع کردیم، با هم تصمیم 
سپاه  و  ارتش  حضور  و  اشغال  علیه  عمومى  تحصن  طرح  و  برویم  محل  به  که  گرفتیم 
پاسداران اسالمى در شهر پاوه را سازمان دهیم. با حدود 100 نفر شروع کردیم، ابتدا افراد 
مسلح تحریک شده را از اقدامشان پشیمان کردیم و به خودملحق کردیم. ظرف 3 روز در 
جواب پیامهاى ما حدود 2000 نفر از شهر و روستاى اطراف بما ملحق شدند. مرتجعین 
و روساى عشایر متوجه شدند که از توطئه خود ناکام مانده اند، اینبار همراه نیروى مسلح 
خود آمدند و از تحصن پشتیبانى کردند. البته مستقیم و بالفاصله در کنار حزب دمکرات 
کردستان قرار گرفتند و نماینده حزب در آن تحصن (رحیم بغدادى) از آنها بعنوان اعضاى 
حزبشان اسم برد. وقتى حرکت مستقیم بنام ارتجاع میسر نبود، حزب دمکرات مکان مناسبى 
براى النه کردن ارتجاع محلى شد. حدود یک هفته پر شور، ما طى دهها سخنرانى مکرر 
مردم را به اتحاد و مبارزه علیه رژیم اسالمى و علیه دسیسه همدستان رژیم دعوت کردیم. 
جوانان شهرهاى پاوه، نوسود و نودشه با پرچمهاى قرمز به ما ملحق میشدند و مردم از آنها 
استقبال میکردند. نقش و جایگاه کسانى که اکنون زنده هستند و چه آنهایى که جان باختند 
در این تالش متحدانه فعال بودند، قابل انکار نیست. اینجا من از زنده ها اسم نمیبرم، اما 
الزم است که یاد تالش رفقاى جان باخته اى چون یاسین ایراندوست (دکتر آرام)، مظفر 
فایق  الهى،  عزیز  الهى،  رحیم  رضایى،  توفیق  حیدرى،  منصور  حیدرى،  جلیل  عزیززاده، 
منوچهرى،  جمشید  لهونى،  فرهاد  بهمنى،  محمدى،نصراهللا  ادریس  امینیان،  عطا  اسماعیلى، 
فرج عبدى، محمد على خالدى، غالمعلى گرگین، صابر مرادى اقدم، نصرالدین قدسى، محمد 

بهرامى(مام حمه باوان)، منوچهر منوچهرى، جالل سلیمى و سایرین را گرامى بدارم.

پس از چند روز دولت اسالمى از طریق استاندارى و ارتش کرمانشاه اعالم کرد که قصد 
انتخاب  و  عمومى  مجمع  تشکیل  به  اقدام  ما  صورت  هر  در  دارد.  را  متحصنین  با  مذاکره 
کمیته اى براى هدایت تحصن را شروع کرده بودیم و قطعنامه اى هم آماده کرده بودیم تا 
به تصویب مجمع عمومى برسانیم که خواسته ها و مطالبات تحصن در آن فرموله شده بود. 
حزب دمکرات کردستان در کنار روساى عشایر و ما در راس چپ و حمایت مردم دو طرف 

توازن قوا را تشکیل مى دادند. باالخره قطعنامه تصویب شد، یکى از مهمترین بندهاى آن:

چند ساعته  از کشمکشهاى  بعد  بود“.  منطقه  اسالمى از  رژیم  نیروى مسلح  ”تخلیه فورى 
سرانجام کمیته اى 19 نفره انتخاب شد، 7 نفر از ما، 4 نفر از حزب دمکرات و بقیه را روساى 
مسلح حومه شهرها تشکیل میدادند که با تایید و فشار حزب دمکرات وارد کمیته شدند. من 
هم یکى از منتخبین این کمیته بودم. در این مدت مرتب مردم از شهر و روستاها امکانات 
تدارکاتى مواد غذایى و کمکهاى خود را به تحصن میرساندند. باالخره ما به هیئت دولت 
در رابطه با مذاکره موافقت کردیم. یک روز بعد هیئتى از طرف دولت با یک هلى کوپتر که 
مرکب از سه آخوند و دو افسر ارشد ارتش و سپاه پاسداران بودند، در پاسگاه قورى قلعه فرود 
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آمدند. هیئتى 9 نفره از ما به مذاکره رفتیم. خیلى زود معلوم شد که هیئت دولت براى مذاکره 
نیامده بودند، بلکه فرستاده شده بودند تا از نزدیک وضع را بینند و امکان ارتباط پنهانى را با 
مرتجعین محل فراهم سازند. حزب دمکرات مانند همیشه خط سازش و مماشات و بند و 
بست پنهانى و بدور از نظارت مردم را پیش گرفت، بر سر تعداد شرکت کنندگان در مذاکره 
تمام تالش خود را کردند تا ما را حذف کنند و خود در راس هیئت قرار بگیرند، اما موفق 
نشدند. باالخره مذاکره بدون نتیجه و با وعده وعیدهاى هیئت دولت پایان یافت. چند روز 
بعد خبر تجمع نیروهاى رژیم و اعزام و تقویت نیروهایش در شهر پاوه رسید. فانتومها به 
مانور و صوت شکنى پرداختند. ارتباطات مشکوك روساى عشایر با عراق و ایران و مماشات 
حزب دمکرات از یک طرف، کم تجربگى ما در مسلح کردن نیروى خودمان از طرف دیگر، 

باعث شد که هدایت امور از دست کمیته خارج شود و روند را به نفع آنها پیش برد.

الزم به توضیح است که جوانان و مردم مبارز نوسود نیز همزمان در جبهه مالندر با بر پا کردن 
تحصنى مشابه اما با ابعاد کوچکتر هم جهت با ما به اقدام و ابتکار عمل مشابهى دست زدند۔

در روزهاى آخر تحصن بود که رفیق فواد مصطفى سلطانى همراه رفیق جان باخته کمال 
قطبى و چند تن از رفقاى دیگر به آنجا آمدند، تعدادى سالح براى ما آورده بودند، جلسه 
اى مفصل با چند نفر از ما آنجا تشکیل داد و حول و حوش وظایف آن دوره و چشم انداز 

شد. شروع  پاوه  شهر  اطراف  در  درگیرى  مرداد   27 روز  سرانجام  کردیم.  بحث  آتى 

آن موقع دیگر نه فرصت مباحث سیاسى بود و نه وقت آن، موقع اتخاذ تصمیم هاى بزرگ 
فرا رسیده بود، ما هم بالفاصله تصمیم گرفتیم که «جمعیت» نودشه به طرف جمعیت نوسود 
حرکت کند و از میان «جمعیت» پاوه جمعى را براى کار سیاسى به شهر بفرستیم. سرانجام 
حضور  کردیم.  مقاومت  پالنگانه»  «مل  گردنه  درگیریهاى  در  و  ماندیم  کوچکى  جمع  ما 

کرد. تضعیف  بشدت  را  ما  جبهه  رژیم  با  عشایر  سران  سازش  و  مشکوك  نیروهاى 

رژیم اسالمى با تمام توان شروع به تقویت خود و توپ باران منطقه کرد. 28 مرداد اوج 
این در گیرى بود. رفته رفته از پاوه و کامیاران و سنندج تا سقز و مهاباد و خالصه سراسر 
کردستان میدان مقاومت مردم علیه توحش اسالمى شد. جالدان اسالمى از خلخالى و چمران 
و ... به صف و اعزام شدند. اعدام، کشتار و زندانى کردن هزاران مبارز زن و مرد تنها گوشه 
اى ازسرکوبگرى ضد انقالبى رژیم اسالمى بود. اما حضور سازمان یافته ما کمونیستها (که در 
کومه له آن دوره فعالیت داشتیم) در صف مقدم این مبارزه یکى از موثرترین فاکتورهایى بود که 
به زودى و بعد از 3 ماه مقاومت و مبارزه اعتراضى گسترده و متحد، باعث شد، موج برگشت. 

رژیم شکست خورد و ناکام شهرها را یکى بعد از دیگرى تخلیه کرد.»( پایان نقل قول)
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از شرح مفصل تر تغییر و تحوالت در ذهنیت مردم و در باور مردم به قدرت خود که همگى 
با فعال شدن یک سازمان «کمونیست» ممکن شد، خوددارى میکنم و خوانندگان را به رجوع 
به منابع کتبى و جدلهاى ثبت شده که اکثر آنها در سایت هاى اینترنتى قابل دسترس شده اند، 
دعوت میکنم. فقط بر این حکم مجددا تاکید میکنم که آنچه «کومه له» نام گرفت، بدون در 
نظر گرفتن آن پایه مادى و اجتماعى و نقش شخصیت ها و الیه انسانى و سازمانى جمعى 
کالم       یک  در  معنى است.  بى  بود،  و ناشناخته  سازمان مخفى  یک  از آن تحوالت  قبل  که 
کومه له، محصول تحوالت انقالبى سال 57 و محصول تحرك طبقه کارگر و «رنجبران» و 
«زحمتکشان» جامعه سرمایه دارى ایران و دخالتگرى سیاسى «کمونیست» هاى جنبش این 

است. سال 60  خونین  سرکوبهاى  مقطع  تا  اجتماعى  تالطم  دوران  آن  تداوم  در  طبقه 

یک نکته را در مورد مفهوم «کومه له» توضیح بدهم. کومه له در واقع در زبان  کردى به 
معنى «سازمان» است. اما آن بخش از سوال شما که میگوید:( «برخى» ریشه «کومه له» را 

حتى قبل از سال 48 ذکر کرده اند)، توضیح و در عین حال زمینه هاى خود را دارد. 

در دوره «قاضى محمد» یعنى در سالهاى 1324 و 1325 سازمانى به نام «کومه له ژ. ك» ( 
کومه له ى ژیانه وه ى کورد،سازمان احیاء ُکرد) تشکیل شده بود که یک سکت ارتجاعى و 
دهقانى و بشدت مذهبى و در واقع سلف سیاسى «حزب دمکرات کردستان ایران» بود. با 
توجه به پیشینه خانوادگى یکى از کادرهاى قدیمى تر در «جمهورى مهاباد»، بطور پوشیده 
کوششى به عمل آمده بود که نام «کومه له» برخاسته از دوران بحران انقالبى سال 57 را به 
نوعى به یک تاریخ ناسیونالیسم کرد و در بهترین حالت تعلق به «جنبش کردستان»و در این 
مورد به همان «کومه له ژ. ك» متصل کنند. چنین تلقى اى در ذهنیت خاموش و ناگفته و 
جدالهاى درونى همان یک نفر ذخیره شد تا شرایط براى مصادره ناسیونالیستى نام کومه له، 
با به قدرت رسیدن ناسیوالیسم کرد در کردستان عراق، در سایه دکترین «نظم نوین» بوش 
پدر و بمباران بغداد به بهانه حمله رژیم بعث به کویت در سال 1991 فراهم شد. اگر کومه 
له واقعى محصول انقالب 57 در ایران و محصول تحرك طبقه کارگر در جامعه سرمایه دارى 
ایران و کردستان؛ و بازتاب اراده یک عده انقالبى متشکل و کمونیست براى «ادامه انقالب» 
57 است، مصادره ناسیونالیستى و «کردى» و اتنیکى و محلى و «فدرالیست و قومى خواه» 
کردن آن نیز، به همان درجه محصول تحرك ضدانقالب نظم نوینى و اسباب کشى سیاسى 
ناسیونالیسم و قوم پرستى کرد و سازمانها و احزاب آن از اردوگاه «فروپاشیده» شوروى و 

بلوك سرمایه دارى دولتى، به اردوگاه و قطب باقیمانده از جهان دوقطبى پیشین است. 

اشاره کردید به اینکه پائیز سال 1348 مقطعى است که در آن تعدادى ازروشنفکران انقالبى 
تصمیم گرفتند فعالیتهاى خود را به شکل سازمان یافته ادامه بدهند و گفتید که روز 26 بهمن 
سال1357 روز اعالم وجود علنى کومه له بود. در صورت امکان آن تعداد از شخصیت هایى 
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شخصیت  نقش این  رابطه با  در  ببرید و  داشتند را نام  نقش  اولیه  که در تصمیم گیریهاى 

بدهید. بیشتر توضیح  تا 1357 کمى  سال 1348  فعالیت دراین دوره منظور  ها و نوع 

ایرج فرزاد:

 کسانى که در آن حرکت اولیه دخیل بودند، البته تا جایى که خاطره ام یارى میکند و 
امیدوارم کسى را از قلم نیاندازم، این افراد بودند:

فواد مصطفى سلطانى، محمد حسین کریمى، مصلح شیخ االسالمى(ریبوار)، ساعد وطندوست، 
حسین مرادبیگى، عبداله مهتدى، فاتح شیخ االسالمى، عطا رستمى، صدیق کمانگر، شعیب 
زکریائى و من(ایرج فرزاد). در آن دوره یعنى در پائیز سال 1348، غیر از ساعد وطندوست و 
فاتح شیخ و حسین مرادبیگى که قبل از ما فارغ التحصیل و یا شاغل بودند، بقیه مقیم تهران و کرج 
و در دانشگاه و مدرسه عالى دانشجو بودیم. محمدحسین کریمى دانشجوى دانشکده مهندسى 

کشاورزى کرج و عطا رستمى عالوه بر شغل معلمى به تحصیل در تهران مشغول بود.

به مهمترین»نوع» فعالیت ها در پاسخ به سوال اول قدرى اشاره کرده ام. اما الزم میدانم براى 
روشن تر کردن جوانب دیگرى از مساله به شرایط و اوضاعى که زمینه مادى و اجتماعى 
فعالیت هاى دوره مورد اشاره اند، توضیحاتى داشته باشم. یکى اینکه محل تولد تقریبا اکثریت 
قریب به اتفاق آن جمع اولیه کردستان بود. و انس گرفتن کسانى که پیشینه و پیش زمینه هاى 
تفاهم بیشترى داشتند، مخصوصا براى «شهرستانى» هایى که به محیط بزرگتر و بسیار شهرى 
تر و صنعتى تر و متنوع تر و در این مورد شهرى مثل پایتخت ایران پا میگذارند، شاید ساده 
تر و فعالیت سیاسى آن هم از نوع خطرناك و ممنوعه آن از درجه امنیت بیشترى برخوردار 
باشد. این نوع «همبستگى» و اعتماد ناشى از مناسبات سنتى تر، فقط خاص و ویژه جمع ما 
نبود. در آن دوره زمانى در کوى دانشگاه تهران( واقع در خیابان امیرآباد شمالى)، تعدادى از 
سرمایه داران و متمولین برخى شهرستانها مثل کاشان، اصفهان و یزد براى دانشجویان همان 
شهرها ساختمان هایى را با هزینه خود بنا کرده بودند که به ساختمان دانشجویان «کاشى»، 
«اصفهانى» و «یزدى» معروف بودند. جمع ما اگر از «عنایت» چنان سرمایه دارانى محروم 
مانده بود، اما پناه گرفتن زیر سایه مناسبات سنتى تر و شهرستانى با کرایه کردن منازل و 
اطاقها بطور مشترك، دو و سه تا چهارنفره، جبران کرده بودیم و غیر از عبداله مهتدى که 
وضع مالى بهترى داشت و خانواده او سالها قبل در تهران اقامت گزیده بودند، بقیه ما در 
آن پیشینه  به  اتکاء  جز  دیگرى  راه  چون تهران،  بزرگى  شهر  در  جدید  زندگى  مواجهه با 
قدیمى تر نداشتیم. این فاکتور اجبارى البته بعدها موضوع یک ارزیابى نادرست قرار گرفت 
به این معنى که «کرد» بودن تشکیل دهندگان جمع اولیه را مبنایى براى توصیف خمیر مایه 
این  بدهند.  قرار  کردى»  حالت «سوسیالیسم  بهترین  در  و  چپ «کردى»  عنوان  به  ما  اولیه 
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و  دارد  «ترکى»  شناسنامه  مشروطه  جنبش  بگوییم  که  است  غلط  اندازه  همان  به  توصیف 
سوسیالیسم، بخاطر حکومت سوسیالیستى در گیالن، شمالى است و یا جریان و گرایش و 
تفکر فدایى، دانشکده فنى چى ها و یا پرچم برابرى حقوقى انسانها، بخاطر انقالب کبیر 
فرانسه، فرانسوى بوده اند. اما علیرغم هر پبشینه و سابقه و ریشه شهرستانى ما، این تهران و 
فضاى سیاسى و اجتماعى و جدالهاى درون کانونهاى فکرى موجود و فعال جهان در آن شهر 
بود که ما را به سوسیالیسم و فعالیت سوسیالیستى با هر تعبیر و روایتى کشاند. این زندگى 
در فضاى موجودیت اجتماعى ودر مقابل چشم ما، کارخانه هاى بزرگ و کارگران صنعتى 
و مناسبات برى از هر پیرایه ماقبل سرمایه دارى و معضالت و پیچیدگیها و «تازگى»هاى 
آن مناسبات بود که ما را با فضاى فکرى و جنبشى متناظر با آن شرایط واقعى آشنا کرد و 

ما را به فکر ایجاد «حزب طبقه کارگر»، آنطور که از آثار لنین برگرفته بودیم، انداخت.

فاکتور دیگر وجود نسل پیش تر «دانشجویان کرد» بویژه در تهران بود. نسلى که با پا گذاشتن 
در  فعالیت  عملى  و  واقعى  سوابق  و  بود  خود  تحصیالت  پایان  سالهاى  در  دانشگاه  به  ما 
جنبش ناسیونالیستى کرد را داشتند. در میان آن نسل از جمله باید به «صالح الدین مهتدى»، 
برادر بزرگتر عبداله مهتدى اشاره کنم. پس از بازگشت مالمصطفى بارزانى از شوروى به 
عراق و دعوت عبدالکریم قاسم و استقبال از او در بغداد،  میانه او و ایل بارزانى با عبدالکریم 
قاسم به هم خورد و موجب رویدادى شد که به «انقالب ایلول» در سال 1961 مشهور است. 
صالح الدین مدتى سمت «منشى» مالمصطفى را داشته است اما با ایجاد شکاف بین بارزانى 
و طالبانى که از آن بعدها جنگ «جاللى- مالئى» سر برآورد و به تناوب یکى از آن دو اردو، 
به حکومت بغداد و یا ایران در تقابل با دیگرى پشت بستند، صالح الدین مهتدى به ایران 
بازگشت و امان نامه گرفت و به تحصیل در رشته حقوق دانشگاه تهران ادامه داد. با توجه 
به اینکه پدر آنها، یعنى رحمان آغا مهتدى نیز که عضو کابینه»جمهورى مهاباد» بود و پس از 
شکست شبه حکومت و اعدام قاضى محمد، به تهران احضار شده و در آن شهر در دانشکده 
«الهیات» تدریس میکرد، این رابطه و پیشینه خانوادگى مهتدى در جنبش ناسیونالیسم کرد، 
جریان  صالح الدین مهتدى،  مادى تر تصویر میشود. درست در سالهاى پایان تحصیالت 
مسلحانه ماههاى آخر سال 1346 و اوایل سال 1347 در میگیرد. جریان از این قرار بود که 
سیطره رژیم شاه قرار گرفته بود و  جریان بارزانى در کردستان عراق کامال تحت  رهبرى 
بنابراین تحمل هر مخالف «رژیم شاه» در قلمرو بارزانى به حداقل رسیده بود. ناچار کمیته 
اى از حزب دمکرات کردستان ایران، موسوم به «کمیته انقالبى» آن حزب، که به سرسپردگى 
رهبرى حزب خود( احمد توفیق) به بارزانى معترض بودند و براى مصون ماندن از خطر 
تعقیب و ترور، مسلحانه به مناطق مرزى کردستان ایران بازگشتند. این حرکت البته بار دیگر 
شرح  از  کرد.  تحریک  سیاسى  فعالیت  سرگیرى  از  براى  را  مهتدى  الدین  صالح  اشتهاى 
جزئیات این اتفاقات میگذرم. روشن بود که آن حرکت در میان روشنفکران نسل پیشین تر 
ما توقعاتى طرح کرده بود. جمع ما که فاقد چنان پیشینه هایى بود، با توجه به مشغله هایى که 
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به آن اشاره کردم، با «مشى مسلحانه» مرزبندى داشت و در مقابل، به تئورى حزب و ساختن 
این «ریشه»  مهندسى  و یا  رویداد روى آورده بود. بنابراین، این مساله  در برابر آن  حزب 
شکل گیرى کومه له که گویا محصول «مبارزه مسلحانه» و یا بدیل «چپ» در برابر سیاست 
راست و دنباله روانه حزب دمکرات از بارزانى است، و یا اینکه «گرایش سوسیالیستى در 
جنبش کردستان» بوده است، به عنوان واقعیت تاریخى حقیقت ندارد. همین پیش زمینه آن 
نسل قدیمى تر و همین تفاسیر چپ و «سوسیالیستى» از ناسیونالیسم ممکن است دالیل و 
ریشه هاى انشقاقات کومه له پس از رویدادهاى جنگ خلیج ( جنگ بوش و متحدانش در 
سال 1991 و بمباران بغداد به بهانه حمله رژیم بعث به کویت) و به قدرت رسیدن احزاب 
ناسیونالیست کرد در کردستان عراق را در میدان آزمایش خونین «نظم نوین» توضیح بدهد 
و در مورد تاریخ کومه له پس از آن رویداد صدق کند، اما مطلقا به ریشه هاى تشکیل جمع 

ندارند.  ربط  سرسوزنى  دادم،  توضیح  را  آن  عروج  شرایط  و  اوضاع  من  که  اى  اولیه 

در  له  کومه  فعلى  وضعیت  که  دیگرى  واقعى  غیر  و  ناروا  موضع  به  همینجا  بدهید  اجازه 
دوران پس از جنگ خلیج در سال 1991 موجب «کشف» و حفارى آن شده است، اشاره 
کنم. و آن هم نگاه کردن به کومه له اولیه از موضع بحث هاى صفحه «بر سر دوراهى» مجله 
هفتگى اطالعات دوره شاه و از موضع مشغله هاى «کاخ جوانان» همان دوران است. اینکه 
گویا  کومه له به دلیل عقب ماندگى «فرهنگى»، شرایط و فرصت مناسب براى کسانى که 
تا آن دوره ها سمپات و یا عضو سازمان جوانان حزب «پان ایرانیست» بودند فراهم نکرد 
تا مشکل «موى بلند» و داشتن «دوست دختر» آنان را هضم کند! و این انتقاد را نه تنها در 
آن سالها طرح نکردند، بلکه در سال 2001 و در جریان سمینار «تاریخ شفاهى کومه له» 
در  کنندگان  شرکت  همه  بحث  (نوارهاى  کردند.  مطرح  بجانب  حق  البته  و  صریح  خیلى 
این سمینار در سایت شخصى من قابل دسترس اند و میتوان از زبان صاحبان آن موضع به 
آن گوش داد). توقع در آن سالها از کومه له که به مشاور فرهنگى معدود جوانانى که تازه 
زندگى روستایى را پشت سر گذاشته و وارد اولین تجارب زندگى نه در تالطم شهرهاى 
سانتى  زیادى  قدرى  بودند،  شده  کوچک  شهرستانهاى  محدوده  در  که  میلیونى  و  بزرگ 
مانتال است. انتظار اینکه آن تشکیالت به مشاوران چنان کسانى براى رفع عقده ها و مشغله 
سطحى است. بدتر از آن پیچیدن توقع از کومه له  هاى درونى آنها مشغول شود، زیادى 
براى هضم جوانکى خود روستازاده و با آن کمپلس ها، زیر عنوان بى اهمیت بودن کارگر 
و زن و کودك و پرولتاریاى صنعتى و در عوض تا بخواهى دهاتى و دهقانى و ملى گرا و 
غیرمدرن، زیادى نچسپ و غیر منصفانه است. من به زمینه هاى واقعى سهل انگارى ها به 
«تئورى» و بویژه به روى آورى رهبرى آن دوره «تشکیالت» به «مشى توده اى» و «از توده 
ها بیاموزیم» اشاره کردم. ایراد و انتقاد به آن گذشته را خود همان افراد در جریان پیوستن 
به پروژه حزب کمونیست و از آن جمله پشت سر گذاشتن آن حفره هاى «فرهنگى» را در 
متن بسیار عمیق ترى عملى کردند و عمال در همان مقطع و بویژه در کنگره دوم کومه له( 
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فروردین 1360) راه را بر انتقادات نازل و ارزان این چنینى بستند. وضعیت کنونى جریاناتى 
حقانیتى  کوچکترین  من  نظر  به  میگذرانند،  را  اموراتشان  له»  «کومه  نام  تحت  اکنون  که 
پرولتاریاى  و  کارگر  از  دفاع  ریاکارانه  پوشش  در  آنهم  و  جوانانى  کاخ  انتقاد  نوع  آن  به 

دارم.  شک  مواضعى  چنین  حاملین  بودن  صمیمانه  و  بودن  سالم  در  نمیدهد.  صنعتى 

واقعیت این بود که تمرکز بیشتر فعالیت ما بر کار در میان کارگران و حتى به شکل در پیش 
گرفتن زندگى کارگرى سوق یافت. در ماههاى قبل از دستگیرى وسیع ما در پائیز سال 53، 
تصمیم به در پیش گرفتن زندگى کارگرى در مراکز صنعتى بزرگ گرفته شده بود. اما یک 
نکته دیگر را هم باید اضافه کنم: عالوه بر جهت گیرى «کارگرى»، همانطور که قبال هم 
نوشتم، «مشى توده اى» و «کار در میان توده ها» و به تبع تاثیر پذیرى از مائو و تزهاى او، 
یکى از جهت گیرى هاى دیگر ما در آن دوره نیز بود و این روند بویژه با دور شدن ما از 
سالهاى اولیه تشکیل جمع ما، که در حقیقت مقدار زیادى عمال به معنى فاصله گرفتن ما 
از مطالعه و حتى تحقیر «کار روشنفکرانه» بود و در مقابل «پیوند با توده ها» پر رنگ شد، 
قوى تر هم میشد. از این نظر وقتى ما با جریان تشکیل «سازمان انقالبى حزب توده» آشنا 
شدیم و نشریات آنها را خواندیم، در آنها یک نیروى فى الحال متشکل و داراى نشریه دیده 
بودیم و ارزیابى ما آن بود که با آن سازمان سرانجام «متحد» خواهیم شد. سازمانى که در 
واقع حزب رنجبران از آن زاده شد و عاقبت آن را در برخورد به جمهورى اسالمى دیدیم. 
از آن پس، تحوالت دوران انقالبى سال 57 است که سرنوشت دیگرى را براى آن جمع 
اولیه رقم میزند. اگر آن دوران انقالبى روى نمیدادند، و کومه له ادامه خطى خودش را طى 
کار  محافلى که به  و شاید به  گریبان میشد  میکرد، دیر یا زود با تناقضات خود دست به 
سوزنى و مخفى مشغول مى ماندند، تبدیل میشد. اما رویدادهاى پر تحول 57 عمال اعضا 
و افراد سازنده کومه له را در موقعیتى قرار داد که با انتخاب آگاهانه و تصمیم خود آنها، 
کال سرنوشت سیاسى آن را از سازمان «هم خط» پیش تر خود، از بنیان و از نظر «سیاسى» 
متفاوت رقم بزند. افراد آن جمع، همراه با سیل وسیعى از نیروهاى جوان و کمونیست که 
به «کومه له» روى آورده بودند، قبل از اینکه جمهورى اسالمى قدرت را قبضه کند و قبل 
از اینکه اتخاذ «موضع» در قبال رژیم اسالمى به دامن شان پرتاب شود، خود عمال در سیر 

مبارزه علیه رژیم شاه نه تنها شرکت کننده، که در موقعیت رهبرى قرار گرفته بودند. 

 از چه تاریخى و چگونه شد که کومه له فعالیت مسلحانه را در دستور کار خود قرار داد؟

ایرج فرزاد:

تاریخ دقیق آن یادم نیست. اما «اسلحه» در کردستان و با توجه به سابقه طوالنى تر مبارزه 
مسلحانه و «پیشمرگایه تى» یکى از داده هاى هر حزب سیاسى مدعى بود. عالوه بر این 
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مساله ما براى مثال میدیدیم که نیرویى چون «قیاده موقت» و «مکتب قرآن» از طرف دولت 
را  نیروها  این  مسلحانه  هاى  مزاحمت  بارها  میشوند،  مسلح  بشدت  دارند  اسالمى  جدید 
براى رفقاى ما و براى مردم دیده بودیم و خود در صحنه جدال هاى اجتماعى با آنها روبرو 
بودیم. کامال مشخص بود که بدون مسلح شدن ما و بدون مسلح کردن مردم طرفدار ما، 
اولیه  هاى  دوره  در  کرد.  جلب  بخود  را  احدى  نظر  نمیشد  «تبلیغ»  و  «افشاگرى»  با  صرفا 
متمرکز  مردم  عمومى  مجامع  تشکیل  بر  عمدتا  فعالیت  مریوان،  دهقانان»  «اتحادیه  تشکیل 
بود، اما همان فعالیت هاى «مسالمت آمیز» و «مدنى» بارها و بارها مورد تعرض نیروهاى 
در  دهقانان  اتحادیه  رهبرى  نیروى  اینکه  گرفتند.  قرار  موقت  قیاده  و  قرآن  مکتب  مسلح 
عمومى باید مسلح شود، یک عامل  براى تشکیل مجامع  خود  جریان گشت هاى سیاسى 
«دیکته» شده آن شرایط بود. از آن پس رهبرى تشکیالت کومه له تصمیم به ایجاد مراکز 
آموزش نظامى گرفت و طى دوره هایى تعدادى از اعضا و کادرهاى خود را آموزش نظامى 
داد. نه تنها قیاده موقت و مکتب قرآن تعرض مسلحانه میکردند، بلکه حزب دمکرات که 
به اقرار رهبران آن در دل تحوالت انقالبى 57، «درگوش گاو خوابیده بود»، خود فى الحال 
و بطور مسلحانه ابراز وجود سیاسى میکرد و در برخى نقاط مرزى حتى افراد مسلح خود 
را براى گرفتن «گمرك» بر سر پست گذاشته بود. متعاقبا در یک توطئه و بدون اینکه اجازه 
مهاباد  پادگان  مهمات  و  سالح  تمام  راسا  دمکرات،  حزب  کنند،  دخالت  مردم  که  بدهند 
و  تصاحب   57 بهمن   30 روز  در  یعنى  سنندج،   58 نوروز  خونین  رویدادهاى  از  قبل  را 
مصادره کرده بود. حزب دمکرات که با دستیابى به این حجم بزرگ سالح و مهمات، به 
عنوان نیرویى که از «قافله» جا مانده بود، ولى دیگردر مقام «صاحب» دستاوردهاى مبارزه 
مردم در شکل مسلح ظاهر شده بود، در عین اینکه آن ظرفیت را براى «سازش» با رژیم 
اسالمى در اولین روزهاى پس از خلع سالح پادگان مهاباد بکار گرفت، تهدیدات خود را 
براى زهر چشم گرفتن از یک عده «ماجراجو» و «روشنفکر بیگانه با فرهنگ کردى» آغاز 
و   58 نوروز  رویدادهاى  نبود.  موجود  له  کومه  شدن  پرقدرت  جز  دیگرى  راه  هیچ  کرد. 
خلع سالح پادگان ژاندارمرى سنندج، این بار آشکارا با حمایت و شرکت مردم و فراخوان 
مستقیم رفقاى کومه له، تناسب قوا را بر هم زد و همان جماعتى که به گفته تمسخر آمیز 
رهبرى حزب دمکرات، با یک «قابلمه دلمه» همگى سیر میشدند، به یک نیروى پرقدرت 
تبدیل شدند که تمامى نیروهاى ارتجاعى و مذهبى و از جمله حزب دمکرات و «شوراى 
انقالب اسالمى» تهران را هاج و واج کرد. کومه له دیگر فقط به جمع هاى کوچک مسلح 
و در محدوده اتحادیه دهقانان مریوان محدود نمانده بود. کومه له قلب مردم و قلب تمامى 
نیروهاى مدافع سوسیالیسم و ادامه انقالب را در سراسر ایران ربوده بود. شخصیت و سخنور 
برجسته این رویدادها رفیق عزیزمان «صدیق کمانگر» بود. صدیق توسط یک مزدور نفوذى 

شد. عراق ترور  کردستان  در  دردوگاههاى کومه له  از  یکى  شهریور 1368 در  در 13 

در جغرافیایى که کومه له فعالیت میکرد حزب دمکرات نیز مشغول به فعالیت بود و سابقه 
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له  کومه  داشت.  کارنامه اش  در  را  سازمانیافته  و  متشکل  فعالیت  از  قدیمى  ترى  تاریخ  و 

شد؟ جنگ  این  وقوع  موجب  عواملى  چه  شد.  جنگ  وارد  حزب  این  با  دوره اى  در 

ایرج فرزاد:  من در پاسخ به سوال قبل، تا حدودى به این مساله پرداختم. اما فاکتور مهمترى 
که به شروع جنگ از جانب حزب دمکرات علیه کومه له مربوط است، بحث «آزادى بیان» 
از  دمکرات،  حزب  مایشایى  فعال  زمینه  که  دادم  توضیح  بود.  سیاسى»  فعالیت  «آزادى  و 
همان دوران مبارزه علیه رژیم شاه بسیار کم شده بود. در همان حال مردم کردستان، نه در 
ادامه سنتهاى ناسیونالیستى و «پیشمرگایه تى»، که در متن یک تحول انقالبى به «سیاست» 
و سوسیالیسم  و علنى آن کومه له  شفاف  و مظهر  سیاستى که نماینده  بودند،  روى آورده 
و احترام کارگر و زحمتکش و حرمت زن و ستمدیدگان بود. در اولین اقدامات «ایذایى» 
و مسلحانه حزب دمکرات، جمع هاى کوچک و تک افتاده رفقاى ما در مناطق روستایى 
پایگاه حزب دمکرات بودند، بخاطر «تبلیغ» علیه حزب دمکرات، یا  و مرزى اى که سنتاً 
کومه  که  بود  معلوم  میگرفتند.  قرار  شتم  و  ضرب  و  آزار  و  اذیت  مورد  یا  و  شدند  ترور 
براى  تالش  را پشت  نیرویش  و  است  رفته  برنامه کمونیستى  یک  تصویب  پاى  که  اى  له 
است، نیرویى که تصمیم گرفته بود «زن کرد» را مسلح  گذاشته  تشکیل حزب کمونیست 
کند و در شهر و روستا مبّشر پاره کردن سنتهاى تحقیر و اهانت به زنان بود ، براى نفس 
موجودیت و حفظ حزب دمکرات در قالب سنتى، بسیار خطرناك بود. اولین اخطارها، با 
همین توجیهات شروع شد. که «پیشمرگان حزب دمکرات» چون «زحمتکش» اند، «نا آگاه» 
اند و «تحمل» افشاگرى علیه سیاستهاى حزب خود را ندارند و با «آزادى بیان» آن هم به 
براى  مساله  میبرند!!  اسلحه  به  دست  ناچار  و  دارند  مساله  «کمونیست»  به  هم  آن  و  «زن» 
حزب دمکرات این بود که  کومه له رسما اعالم کند و بپذیرد که حزب دمکرات «حزب 
اکثریت» مردم کردستان است و بپذیرد که از افشاى سیاستهاى حزب دمکرات دست بکشد. 
از همان روزهاى اول، حزب دمکرات تالش کرد که همان شیوه اى را که در جریان حمله 
و قتل و سربریدن رفقاى سازمان پیکار در بوکان( 17 اسفند 59) و خلع سالح برخى از 
فدائیان اقلیت انجام داده بود، در مورد کومه له هم امتحان کند. کومه له ایستادگى کرد و 
هر تالش را با تعرض متقابل پاسخ داد. از آن پس حزب دمکرات صراحتا اعالم کرد که 
مهلک  اشتباهات  دچار  بشدت  محاسبات  این  در  میکند.  «سراسرى»  را  له  کومه  با  جنگ 
کومه  سرانجام  و  داد  دست  از  را  خود  اصلى  پایگاه  و  مقر  چند  دمکرات  حزب  و  شدند 
بس یکجانبه کرد.  و به پیشنهاد و توصیه منصور حکمت اعالم آتش  قدرت  له از موضع 
را به «حیاط  عراق نتوانست «کردستان»  کردستان  برخالف  حزب دمکرات،  این ترتیب  به 
خلوت» خود تبدیل کند. حزب دمکرات سرانجام در یک جنگ و در شکست در آن بناچار 
آرمانها  به  مردم  جذب  قابلیت  و  دارد،  قدرت  کمونیستى  سازمان  یک  که  آنگاه  پذیرفت، 
نمیتواند  دیگر  میکند،  تضمین  خود  نیروى  با  را  آنها  و  دارد  را  سوسیالیستى  سیاستهاى  و 
دمکرات،  حزب  طلبى  جنگ  به  کمونیستها  پاسخگویى  این  باشد.  مردم  «اکثریت»  نماینده 
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کرد. معنى  و  برجسته  را  «نیرو»  و  «قدرت»  و  «تئورى»  بین  فشرده  بهم  بسیار  رابطه 

 آیا شما فکر میکنید که «میلیتانت» ترین ادعا یعنى اینکه کومه له مدافع «گرایش 
سوسیالیستى» در «جنبش کردستان» است، حقیقت تاریخى دارد؟

ایرج فرزاد: من در پاسخ به سواالت قبل، تا حدود زیادى به این سوال پاسخ داده ام، اما الزم میدانم 
جوانب دیگرى را باز کنم. خود سوال یعنى پیش فرض گرفتن یک حرکت نامتعین و تا حدى 
موهوم تحت عنوان «جنبش کردستان» دلیلى بر منافع سیاسى زمینى ترى از جانب جریاناتى است 

که کومه له را به عنوان «گرایش سوسیالیستى» همان پدیده غیر واقعى تعریف کرده اند. بعالوه: 

توضیح  را  سال 1348  در  انقالبى  روشنفکران  جمع  گیرى  شکل  اجتماعى  شرایط  من   .1
دادم و بزعم خود مستدل کردم که زندگى در تهران و درگیر شدن با مسائل پیچیده جامعه 
بود)،  سرگذرانده  از  را  ارضى»  «اصالحات  پروسه  که   ) سالها  آن  در  ایران  دارى  سرمایه 
مسائل  جمله  از  تر،  جهانى  فکرى  کانونهاى  جدال  و  سیاسى  مختلف  گرایشهاى  انعکاس 
جامعه ایران، در شهرهاى بزرگ و از جمله در تهران و نه «جنبش کردستان»؛ زمینه هاى 
مادى و فکرى شکل گیرى ما بودند. بعالوه دستگیر شدن اکثر «بنیانگذاران»( اگر مجاز باشم 
و  پیوستند  جمع  به آن  ترى  پیوسته  بطور  دیگرى  تعداد  که  چرا  ببرم،  بکار  تعبیرى  چنین 
جمع اولیه با همان ترکیب در سالهاى بعد منسجم و یکدست باقى نماند)  از ترکیب همان 
جمع اولیه در پاییز سال 53  (فواد مصطفى سلطانى، شعیب زکریائى، عبداله مهتدى و من 
که در زندانهاى تهران بودیم و حسین مرادبیگى در زندان اصفهان بعالوه جمع دیگرى از 
رفقاى ما طى همان سالها) ما را با «زندانیان سیاسى» و خطوط فکرى و گرایشهاى موجود 
و مطرح در میان آنها بیشتر آشنا کرد. همه، از بازجوهاى ساواك گرفته تا زندانیان سیاسى 
کمونیستى،  هاى  شبکه  و  تشکل  ایجاد  طریق  از  که  کسانى  عنوان  به  را  ما  بندها،  هم  و 
«اقدام علیه امنیت کشور» کرده ایم؛ و یا به عنوان «سیاسى کار» در تقابل با پیروان جریان 
خارجى  وجود  وقت  آن  مطلقا  که  مفهومى  نه  و  میشناختند  کار»  «نظامى  یعنى  چریکى، 
که  هم   47 سال 46-  مسلحانه  جریان  مورد  در  کردستان».  «جنبش  فعاالن  یعنى:  نداشت 
غیر  و  موهوم  پدیده  یک  چپ  یا  و  راست  گرایش  از  بحث  بنابراین  دادم.  کافى  توضیح 
در  اصطالحاتى  و  واژه  که پندارى  میشود  طرح  چنان  دیگرى  شرایط  در  تازه  طبقاتى، که 

فرهنگ سیاسى و یا اقتصاد سیاسى و یک داده پذیرفته شده است، تناقض درخود است.

بشیوه  و  غیرانتقادى  بطور  سالها  اگر  کردستان»،  «جنبش  مفهوم  و  اصطالح  بردن  بکار   .2
خودبخودى در متون «چپ» ایران و در ادبیات کومه له نیز باب بود و با اغماض با مفهوم 
مورد استفاده سوسیالیسم خلقى، یعنى «جنبش خلق کرد» مترادف قرار داده مى شد، اما، تا 
جایى که یادم باشد، در بحبوحه جنگ با حزب دمکرات بطور فکر شده تر مطرح و فعال 
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شد. در تبیینى که برخى از رهبرى وقت کومه له( به نام کمیته رهبرى) از آن جنگ ارائه 
بین کومه  کردستان»  انقالبى  بر «جنبش  «هژمونى»  سر  جنگ بر  بود که آن  داد، تحلیل آن 
له و حزب دمکرات روى داده است. هم آن تحلیل و هم بویژه مفهوم «جنبش کردستان» 
مورد یک نقد صمیمانه، اما موشکافانه و بسیار سیاسى و البته بى تعارف قرار گرفت. در این 
زمینه خوانندگان را به بحث و جدل مهمى که پیرامون آن جنگ و ریشه هاى آن در رهبرى 

کومه له و اتفاقا بر سر بکار بردن «جنبش کردستان» درگرفت، جلب میکنم. (ضمیمه 4)

کردستان  در  کرد  ناسیونالیست  جریانات  رسیدن  قدرت  به  و  خلیج  جنگ  از  پس   .3
و بازوى  و یا «نیرو  سوسیالیستى»  عنوان «گرایش  عراق، تعریف کردن هویت کومه له به 
نبود.  مواجه  «درون»  از  مقاومت  یا  و  انتقاد  با  دیگر  کردستان»  «جنبش  در  سوسیالیستى» 
بسیار زمینى  منافع  به  له دیگر  سیاسى کومه  از هویت  تعبیرى  چنان  شدن کاربرد  «عادى» 
ترى مربوط است که زندگى سیاسى در همجوارى و حتى در سایه احزاب ناسیونالیست به 
قدرت رسیده را طى بیش از بیست سال، توجیه و توضیح میدهد. من اینجا وارد این مساله 
نمیشوم که از نظر «دیپلوماسى» و برقرارى روابط و مناسبات و یا دریافت کمک مالى از 
احزاب و دولتها، یک سازمان و یک حزب تا چه اندازه اصول و پرنسیپ هاى شفاف و علنى 
را اجرا و یا نقض کرده است و یا اینکه اصوال داراى موازین مکتوب و اعالم شده اى در 
این مورد هست یا نه. بحث من در مورد یک «بازبینى» در تعریف جایگاه و هویت سیاسى 
یک پدیده داراى تاریخ و تندپیچ هاى معین و قابل ارزیابى و تحلیل است. بحث من این 
است که در دنیاى واقعى، این مقطع متاخر بیش از بیست ساله، به ماهیت «سوسیالیستى» 
قطع پیوستگى تاریخى با دورانها و  بطور  ضدناسیونالیستى آن، دیگر  کومه له و شناسنامه 
در  است.  داده  دست  از  را  قبلى  هاى  دوران  جریانى  خالف  گیریهاى  تصمیم  و  تندپیچها 
عنوان سازمانى  به  ازل  روز  له که گویا از  تعریف کومه  احوال،  و  اوضاع  و  چنین شرایط 
«سوسیالیستى» و براى «رفع ستم ملى» برپا شده بود، انگار یک پیش فرض توافق شده و 
«مقدر» است که با آن سازمان به خاطر فعالیت در «کردستان»، زاده و بر پیشانى آن حک 
شده است. در نتیجه بطور فشرده در پاسخ به سوال باید یک بار دیگر تاکید کنم که تعلق 
کومه له به «جنبش کردستان» و تعریف از آن سازمان به عنوان «جناح چپ» جنبش ملى 
حقیقت تاریخى ندارد. و بنابراین انتقاد از نواقص و کمبودهاى «کومه له» با پذیرفتن این 

پیش فرض و پیشداورى نیز به همان اندازه غیر تاریخى و ضد حقیقت تاریخى است.

و باالخره، از آنجا که یکى از مهمترین مقاطع تاریخ کومه له، تصمیم به پذیرفتن صحت 
مواضع اتحاد مبارزان کمونیست و مارکسیسم انقالبى و پیوستن به پروژه حزب کمونیست 
ایران و چگونگى و چرایى این مساله است، واز آنجا که بزرگترین جعلیات و روایات و قلب 
واقعیات اتفاقا در همین مورد صورت گرفته است، رجوع به اسناد و جزئیات فاکتهاى این 
مقطع و مبناى چنان تصمیمات شجاعانه و سرنوشت ساز، بسیار روشنگر است. لینک ضمیمه، 
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متن پیاده شده سخنان منصور حکمت در سمینار «تاریخ شفاهى کومه له» در انجمن مارکس 
لندن در ژانویه 2001 است. در این سمینار عالوه بر منصور حکمت و حسین مرادبیگى، من 
هم از اعضاى پانل بودم. در اینجا آن بخش از این سمینار را که بحث منصور حکمت را در 
بر میگیرد، مالحظه میکنید (ضمیمه 5). بحث من در این سمینار، فشرده اى مختصر از نکاتى 

است که من در بخشهاى مختلف همین زندگى نامه ام، مفصل تر به آنها اشاره کرده ام.

یادى از چند چهره بزرگ و عزیز
زندگى نامه و لیست جان باختگان را که نگاه میکنم، به ترکیب سنى آنان و به حماسه هاى 
عظیمى که آفریدند، به مرگ زودرس آنان و تجربه نکردن جوانب بسیارى از زندگى در این 
جهان، خیره میشویم. و این عزیزان یکى و دو تا نیستند و داستان حماسه هایشان با چند 
جمله قابل توصیف نیست. از این نظر، براى کسى مثل من بسیار سخت است که در بین 
این خیل عظیم قهرمانان، کسى را از قلم بیاندازم، در عین اینکه میدانم که داستان زندگى و 
مرگ آنان موضوع کتابها و رمانهاى بس هیجان آمیزى است که نفس را در سینه ها حبس 
میکند. خواستم به این وسیله توضیح بدهم، که اسم بردن هر از گاه یکبار من از برخى از این 
گرامیترین ها، به معنى فراموش کردن دیگران و یا آنهایى که من شخصا نمیشناختم، نیست. 
چه، به نظر من، مکتوب کردن خاطره و پیام این بزرگان، اداى دینى است به آنها و پشتوانه 
اى براى نسل کنونى و آیندگان. پشتوانه اى براى ساختن دنیایى شایسته انسان در همین 

دوران حیات زندگان، و با عزم و اراده و باور و اعتقاد آنان به آرمانهاى متعالى انسان.

«جاسم خراد»، را شاید کمتر کسى بخوبى بشناسد. او از آن جمله قهرمانانى است که واقعا 
«گمنام» مانده است. در سایتها و حتى لیست جان باختگان از او نامى نیست. او از جمله 
کارگران «معاود»ى بود که در نتیجه تضادها بین رژیم شاه و بعث، در زمرة «ایرانى تبار» هایى 
بود که مقامات رژیم صدام، از اواخر دهه 40( شمسى)، به ایران اخراجش کردند. از خانواده 
کارگرى بود و همیشه هم انسانى بود که از حق و حقوق خود، کوتاه نمى آمد. در بغداد، در 
کارخانه سیمان کارگرى میکرد. به ایران که اخراجش کردند، از صفر و بدون هیچ سرپناهى، 
باز به کارگرى روى آورد. و معموال شغل این نوع کارگران، که در ایران توسط رژیم، مانند 
کارگران افغانى، به موقعیت بسیار پایین ترى و محروم از ابتدایى ترین حقوق مدنى محکوم 
میشد، از آن نوع شغلهاى «غیر قانونى» و فاقد هرگونه حفاظ امنیت اجتماعى بود. بهر حال، 
جاسم، در یکى از درگیریها با کارفرما و راه انداختن اعتصاب، به زندان «سیاسى» آمد. با ما 
در زندان قصر بسر میبرد و در دوره آخر زندان شاه، با من و سعید یزدیان، هم بند بود. من و 
سعید با او کار کردیم و بناى بحث و مطالعه را گذاشتیم. او روحیه ناآرام و عصبیت از زندان 
و زندانبان داشت و به همین خاطر همواره یکى از کسانى بود، که توسط استوار صارمى و 
سروان ژیان پناه و سرهنگ زمانى( که این دو تاى آخر در جریان محاکمات خلخالى تیرباران 
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شدند)، به «زیر هشت» احضار میشد، باتوم مى خورد و گاه به انفرادى انتقال مى یافت. با 
اینحال همیشه روحیه اى بشاش و بسیار پر تحرك و پر انرژى داشت. از تنبلى و تن پرورى، 
بویژه از جانب جماعت آخوند و طلبه، بسیار متنفر بود. از طرف مسئوالن «کمون» زندان، 
به او وظایفى مثل مسئول هفتگى ورزش و یا نظارت بر  «لباس» محول میشد. کار مسئول 
لباس این بود که لباسهاى روى طنابها را بازرسى میکرد و در صورتى که خشک بودند به 
داخل بند میرفت و در جلو یک یک اطاقها، میگفت: «آقایان لباسهاى خشک شان را از روى 
مذهبى مرتجع بودند که به قول معروف  شمارى آخوند و  بند،  در داخل  بردارند».  طناب 
مقررات و مسئولیتهاى کمون مجاهدین و یا غیر  زندگى «تکى» داشتند و از دایره شمول 
مذهبى ها خود را خارج کرده و با مقامات زندان هم رابطه بسیار حسنه اى داشتند. معموال 
هم وضع خورد و خوراکشان هم خیلى خوب بود. همیشه عسل و ماست شیرین و انواع 
میوه که از مالقات میگرفتند،بساط داشتند و طبعا با دیگر زندانیان تقسیم نمیکردند. جاسم از 
دیدن اینها حرص میخورد. وقتى دم در اطاق اینها میرسید بعد از گفتن همان جمله، زیر لب 
با لهجه کردى کرمانشاهى( که کردهاى فه یلى در عراق هم با همان لهجه حرف میزنند)، 

یک فحش آبدارى هم میداد. «آغایان لباسها را از حیاط جمع کنید، «مادر ق... به یل»!

جاسم پس از آزادى از زندان شاه، روابطش را با ما حفظ کرد و یکى از پرکارترین عنصر 
تشکیالت کارگرى ما در تهران بود. او در دوران سختى دستگیر شد، ماه و روزهاى اعدام 
و برنامه تواب سازى هاى الجوردى. یکى از سرسخت ترین زندانیانى باقى ماند که «نم» 

پس نداد، به برنامه تواب سازى نه محکم گفت و سرانجام در سال 61 تیرباران شد. 

داغ مرگ امجد اسدى اردالن، جوان بسیار مهربانى که در سنین جوانى اش چون یک آدم 
پخته و جا افتاده رفتار میکرد، هنوز بر دلم و جسم و روحم سنگینى میکند. جوان خوش 
مشرب و همیشه خندانى که در تشکیالت شهر سنندج با من همکار بود و در جریان ضربه 
تشکیالت شهر سنندج دستگیر شد، اما توانست از زندان فرار کند و به صفوف پیشمرگان 
کومه له ملحق شود. امجد اسدى اردالن از زندان مخوف شهربانى شهر سنندج همراه با 3 
نفر دیگر فرار کردند. امجد همرا رحمت مفاخرى که خوشبختانه اکنون زنده است و در 
اروپا بسر میبرد، همرا ه با 2 نفر دیگر براى فرداى آن روز قرار بود اعدام شوند و حکم را 
هم گرفته بودند. در طبقه چهارم این ساختمان نقاشان و گچ کاران مشغول کار بودند. شب 
هنگام از لباس و کفشهاى آنها استفاده کرده و با گره زدن مالفه و پتوهاى زندان از پنجره 
همراه با رنگ و روغن، با یک صبح بخیر به نگهبانان زندان بیرون مى روند. دو نفر دیگر 
هم از لوله فاضالب که در بیرون از حیات زندان بود سر در آوردند و بدین طریق نجات 
پیدا کردند, امجد بعد از گدشت یک ما و نیم،  در تاریخ 12 تیرماه سال 62 در نبردى با 
مزدوران رژیم اسالمى در روستاى «بسطام» جان باخت. کشته شدن او به این خاطر بود که 
او براى آوردن جسد رفقاى دیگر که در جریان حمله به پایگاه بسطام کشته شدند، قدم پیش 
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گذاشت و خود در این راه جان باخت. من متاسفانه پس از فعالیت با او در تشکیالت شهر 
سنندج، به دلیل فاصله مکانى، نتوانستم او را پس از فرار از چنگ زندانبان رژیم اسالمى 
ببینم. در تشکیالت شهر که بودیم من معموال با وانت بارى که او روى آن کار میکرد، به 
جلسات تشکیالتى میرفتم. احساس بسیار نزدیک و رفیقانه اى با او داشتم. روزى هوس 
کردم که «عرق» بخورم. او را تنها کسى یافتم که میتوانم این احساس را با او در میان بگذارم. 
مشروب خورى کار مکروهى بود و بویژه از طرف کسى مثل من که «مسئول» هم بودم، 
غیر عادى. وقتى به او گفتم، جواب داد، هیچ نگران نباش برات گیر میارم. و روز بعد با 
یک نیم بطر عرق دست ساز برگشت. روز دیگرى که نزدیکیهاى شب از جلسه من را به 
خانه مخفى ام با همان وانت بار خود برمیگرداند، ماشین درست در وسط خیابان شاهپور، 
دچار اشکال فنى شد و من از داخل وانت بار چهره آشنایانى را که در پیاده رو جمع شده 
بودند، میدیدم. هوا تاریک شده بود و بیرونیها برایشان سخت بود که چهره من را تشخیص 
بدهند. با اینحال نمى شد همانطور در ماشین ماند. امجد گفت خودت را به مریضى بزن، 
فورا دستمالى را روى صورتم انداخت و از ماشین پیاده شد و جلو یک تاکسى را گرفت که 
معموال راننده هاى آنها را میشناخت. گفته بود که «پسر داییم» سخت مریض است و باید 
او را به منزلش برسانم که بعدا براش دکتر ببرم منزل. من از «مهلکه» نجات یافتم و پس از 
پیاده شدن در نزدیکى خانه ام در «بردشت»، راننده هم براى انتقال و تعمیر وانت بار امجد، 
فورا دنده عقب گرفت و رفت. امجد اصال انسان شق و رق و ادارى و رسمى نبود. اصال 
احساس نمیکردم که با او اختالف سنى دارم. راستش مرگ این نزدیکترین تکیه گاه عاطفى 
ام، گاهى مرا به عوالم پدران و مادران و انسانهایى میبرد، که نزدیَکترین عزیزان زندگیشان 
را از دست داده اند. واقعا گاهى وقتها، از اینکه آنها دیگر «نیستند»، غم سنگینى وجودم را 
فرامیگیرد. به خودم میگویم،  آیا در فقدان آنها زندگى معنایى دارد؟ و حقیقتا برایم سخت 
غم سنگین بیرون بکشم. میدانم که به قول معروف، «زندگى  است خودم را از این دایره 
ادامه دارد»، میدانم که «زندگان» اگر در اندوه و غم رفتگان غرق شوند، و اگر به تالش براى 
حفظ و ادامه زندگى بازمانده ها پایان بدهند، دنیا یکسره سیاه میشود و راهى جز عرفان و 
در خود فرورفتن براى کسى باقى نمیگذارد. و باز واقعا غبطه میخورم بر فرهنگى که بویژه 
در غرب حاکم است و در مرگ عزیزانشان کنسرت میگذارند. این رمز تداوم «زندگى» را با 
علم به عظمت یاران بسیار عزیزى که براى همیشه ما را ترك کردند، باید یاد گرفت. بتهوون 
از نظر روحى انسان بسیار پرقدرتى بوده است، در داستان زندگى او به قلم رومن روالن، 
بسیارى درسها را در این رابطه یاد گرفتم. او، شاید، در مناسبات دیگرى، با بى رحمى و خال 
عاطفه هاى زندگیش روبرو شد. اما، عظمت اش در این بود که در اوج دست و پنجه نرم 
کردن با خال عاطفى جامعه و حتى دوستان نزدیکش، با فقر و ندارى،   و درست در اوج 
این بحرانها، بزرگترین و ماندنى ترین سمفونیهایش را خلق کرد. و بتهوون ماند و بر «غم» 
پیروز شد. ما، نه صرفا با یک خال عاطفى، که با ریزش ستونهاى عظیم تکیه گاههایمان در 
زندگى بدست مشتى جنایتکار، دست و پنجه نرم میکنیم. امتیاز ما بر بتهوون این است که 
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تنهایى مان نه ناشى از جور نارفیقان، که در غم سنگین از دست رفتن شریف ترین مونس 
عاطفه زندگیمان است. سوالى که من همواره از خودم میکنم، این است که آیا به اتکا آن 
قدرت و جالل یاران و با الهام از شکوهمندى انسانى شان، قادر نیستیم، به یاد آنان و در ادامه 
مهربانیهاى آنان، سمفونیهاى جاودان انسانى مان را بنا کنیم؟ آیا ما هم میتوانیم، انبان عاطفى 
این نورچشمیهایمان را براى برپایى کنسرتهاى شادى بخش انسانهاى زنده، بکار گیریم؟ به 
این سوال حتما امثال جاسم و امجد، پاسخ مثبت میدادند. به ندایشان پس پاسخ بدهیم و من 
سعى میکنم، آنان را در حرکت زنده تالش براى جالى زندگى انسانها، پاس بدارم و با دنیاى 
غم و عرفان و خلوت درونم، وداع کنم. سخت است، اما، امجد آنگاه که براى بیرون آوردن 

جسد یاران از چنگ دشمنان انسان، جان خود را مایه گذاشت، گفت: «شدنى است».

25 فوریه 2009

این بخش از داستان زندگیم، شاید کوتاهترین قسمتها باشد. «شعر»هایى است که بین من و 
منصور حکمت، در فاصله استراحت جلسات کنگره دوم حزب کمونیست کارگرى، آوریل 
1998، رد و بدل شدند. نخواستم این «مشاعره» را در متن گوشه هایى از بازگویى تاریخ 
زندگى سیاسیم، وارد کنم، هم به این دلیل که به هر شبهه اى در این مورد که من از رابطه 
عاطفى با منصور حکمت، «بهره بردارى سیاسى» بکنم میدان ندهم و هم به این دلیل نیز که 
میخواستم هر اثر و یادگار و دست نوشته او را منتشر کنم. من فقط نوشته ام که هر کدام از 
متن ها از جانب چه کسى است. بقیه عناوین در اصل دست خطها، موجودند و من به عنوان 
نمونه بخشهایى از متن اسکن شده را هم ضمیمه کرده ام. این وجه از عالقه منصور حکمت 
به طنز را در این متون مى بینید. نادر، نام دیگر منصور حکمت است که در تشکیالت حزب 
کمونیست ایران و کومه له و حزب کمونیست کارگرى با آن معروف و مورد خطاب بود. وزن 
و قافیه و ترتیب نوشتن اشعار را با همان صورت دست نویس، تایپ نکرده ام. چند نفطه بعد 

از یک کلمه و یا جمله در واقع در متن دست نویس، هر کدام در یک سطر قرار داشتند. 

نادر 1

در تاریکى شهرما..  قلبى هست.. که گاه.. اندوه دورى تو را ..به منگنه اجبار ..مى طپد.. و 
شاید.. پرستویى که..خوشه هاى سرخ زمستانى را..

به دندان گناه.. مى جود .. از تو.. یا من .. یا هرکس که فرصت انکار دارد.. دلگیر ..  مى 
میرد

(پاریس، زمستان 87)
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ایرج 1

مرگ..  را ..  ندا ..  دادى؟!..  بر تارك..  قرون..  ُمهر..  بطالن کوبیدى؟..  انتحار.. روزن 
هاى.. امید.. بر شاخه هاى زرین.. تکریم .. حریم دوست؟..

شور هجران.. مرغان وحشى.. را .. منکر نبود؟.. تو اى چشمه.. اولین .. زمزمه هاى .. نغمه 
عشق!

تهران، خانى آباد بهار 88

نادر 2                                       

 به ایرج فرزاد براى تالشش در تصحیح زندگى پرندگان

افسوس.. که تنهایى تو.. پس از غروب.. به گوش هدهد رسید.. افسوس.. که مرغابى 
عشق.. سرش را به تاخیر.. در آب غرقه کرد.. افسوس که

حلزون هاى درنده زمان.. از من به زئوس.. شکوه بردند.. من از دیر باز.. ایستاده مى 
اندیشم

******

ایرج   2

اى زمانه کش!.. تو را چه میشود.. که چنین.. بر اسوه عشق.. موج خون..  جارى مى کنى.. 
و ما بر چه سوگواریم.. اى مستانه هاى.. شب اقاقیاى

روح منزوى؟.. فرزانگان را بگو.. که عشق.. قصیده نگفته اى بود..بر لب دراویش.. و 
سمندر.. موجودى.. که هرگز.. هرگز.. هرگز.. رنگ آتش را ندید

و من مانده ام و.. دل متروکم.. در انزواى عشق نشکفته.. همچون  الله

نادر 3

OK. زمانه را مى گویم.. «تو را چه مى شود.. که چنین..  بر اسوه عشق.. موج خون 
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جارى میکنى....»..  تو هم در عوض.. پولى را که مدتى پیش قرضیدى.. باز ده.

نادر 4

چرا..  شعر.. را.. باید.. اینطور نوشت؟.. چرا، گاه.. انبوه کلمات.. در سطرى.. و سپس 
پلکانى از سیالب هاى آویخته برباد؟

چرا شعر را باید اینطور نوشت؟

*******

ایرج 3

به.. شعرم.. ابهام.. آویزیدى.. تا.. برکنى.. کلمات.. نغمه ها.. سرودها را ..چون سیالبى..  
در.. بیابانى کویر!.. هان!.. به شوریدگان..  وادى فراق بگو..

که بر سندان.. قلب اندوهگینم.. پتک.. سرود عشاق.. را.. با کلمه.. فرود آرند!

بارسلون، زمستان 1933

******

ایرج 4

خواب....؟.. ترجمان.. عشق بیدار.. در آغوش.. یار مست است... بیدارى.....؟.. خروج.. 
جغد شب.. از.. النه..در.. شکار موش است.

مستى....؟..اوهام دروغین..سروده هاى.. نگفته.. قرون است...و من همچنان.. در پى واژه 
هایم.. تا شعرم را بر پاشنه .. َدرِ خلوِت یار بچرخانم.

نادر  5

تو همچنان.. ناالن..جویان.. خروشان.. بر خایه استعاره بیاویز.. تا شعرت.. روزى... ورد 
زبان روسپیان سیاه بخت شب شود
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ایرج   5

در افق.. دریاى بى مرز.. بر فراز.. کوه اوهام.. به بند.. جعد مشکینت..  به صلیبم کش.. در 
فرازى.. از تاریخ.. افسانه هاى یاران.. هرگز موجود،

در دفتر شعرت..  بیتى.. در فالخن.. قلعه.. محبوس.. جور کشیده.. بى انبان!.. وآنگاه 
رسوایى.. دل شیدا.. را..  بر کوچه و برزن، جار بزن!

****

نادر 6                                                     کراچى، اول ربیع الدوم

اگر..   زمانى.. مرا دیدى.. که در ظلمت شب.. در منجالبى.. باطالقى.. گل آبهاى سیاه.. 
چنگ مى زنم،.. یارى ام ده..تا سویچ گم شده ماشینم را

پیدا کنم.

ایرج 6

موج... موج... موج... و کف آب آشفته.. از گردون!..شمایل.. یار.. وارسته.. بر قلب حزین.. 
من!.. الى الى.. مادر بزرگ.. بر گهواره.. کودك فلک..

  پروانه هاى.. قاصد.. عشق را.. از کومه هاى.  من پرواز دادند.

*******

نادر 7

تو،.. من،.. آه،.. اى اندوه بزرگ..در فلق..در شفق.. تو را در اقاقى چشمم کاشتم..عروسک 
هاى نور.. در.. پرتو..برق چشم تو.. مرا بیدار مى کنند.

ایرج 7

آه!..زخم هاى.. کارى.. خنجر!.. یادواره.. َدین هاى..پیشین.. ناسور دردهاى.. تیمار نشده.... 
و قبض وام پرداخت نشده...من را..به صالبت..کشیدى؟
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پس.. فریاد.. پرنده.. کوچک.. را.. در قفس.. که میشنود؟.. به یاد آر.. ابرهاى.. فراموشى را.. 

تا.. شرشر.. باران را.. از پنجره ات.. بشنوى.. نه!.. اى..

کلمه،.. شعر،.. افسانه،..حرفم.. را.. به باد..گفتم..تا در..دره هاى..دورتر دورها..طنین..  
نوازش..  یار را..   زمزمه کند.

***

نادر 8

                                             به ایرج فرزاد براى عشقى که در دل دارد

دستمایه من..جز خون بهاى کینه خورشید..اندك سراى را.. بیش.. نمى پاید..و گذر زمان.. 
تا هندوانه پیشینیانم.. و انبوه.. کوچکى.. ریزى.. خردى..

 که من و تو را در سرنوشت آب محفوظ مى دارد.. چرا..این ماییم که مى رویم؟.. و نقش 
آب مى ماند.. دستمایه من.. جز خونبهاى کاوش

*******

نادر  9

من دل به تو ندادم.. تا به آسایش خویش..به صندوق مردگان زمان بسپارى..من دل به تو 
ندادم..تا مجموع مربعات دو ضلع.. مربع وتر شود..

من بر خستگى ات..از کار روزانه ( و شبانه).. نماز مى گذارام..من بشقاب عافیت را.. از 
فراز بام به قعر افکندم..افسوس که تو..آن زیر.. بى خبر..

 خفته بودى

ایرج 8

به مردگانم.. تشبیه کردى!.. به تربت.. طریق.. نکوفته.. نا امیدى ام.. به شقایق.. خسته در 
کوهسار.. متروکم.. لقبم دادى.. تو.. را.. کدام پرى.. افسون کرده..است؟..طپش.. قلب.. 

مردمک.. چشمم.. را.. در آن زیر.. نشنیدى؟
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نادر 10

سهره خیال تو.. بر تیر چراغ خیالم نشست.. اى صنوبر خاموش.. در ظلمات شب.. 
چگونه.. چگونه.. چگونه.. مقابل پایت را نمى بینى..

من شعر تو را.. در کوهسارى زمزمه مى کنم.. که گوسفندانش.. آیات الهى نفرین را.. بر 
اقاقیاى چرکین ظلم.. خرناس مى دهند.. من شعر تو را

چون شمشیرى.. در جالل عشق و خونسردى.. در نیام مى نهم

   جهرم، سپتامبر 1953

***********

ایرج 9

درود.. قلب.. در انتظارم را..  نثار.. نفس..  مسیحایت سازم.. که چنین.. در برهوت.. 
الیتناهى.. بر ظلمت.. فراق.. دشنه.. عشق را فرود آوردى!

اصل «اشعار» با دستخط من و منصور حکمت، نزد من موجود اند.
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یک ارزیابى ویژه تر از مرگ منصور حکمت. جنگ بر سر ارث و میراث  

واقعیت این است که «اسناد» مربوط به «اختالفات دورنى» حزب کمونیست کارگرى کم 
نیستند. «حجم» آن مباحث به نسبت تشدید بیمارى سرطان منصور حکمت، بیشتر و قطور 
تر میشوند، و لحن طرفهاى جبهه بندیها تندتر و متخاصم تر و «آشتى ناپذیر ترى» بخود 
میگیرند. طورى که مدافعان هر دو سو به این نتیجه میرسند که «نمیتوانند با هم کار کنند». 
همه این اسناد به اشکال مختلف قابل دسترس اند. در اینجا من قصد ندارم به بازبینى انتقادى 
ادبیات دوره آغاز و پایان اختالفات از مه 2001 تا اوت 2004- جدایى «حکمتیست»ها و 
به آنها  میتواند  کس  هر  و  اند  مراجعه  قابل  مباحث  آن  بپردازم.  نام-  آن  به  حزبى  تشکیل 
کارگرى  کمونیست  حزب  شدن  شقه  به  سرانجام  که  را  اختالفهایى  مبانى  و  کند  مراجعه 
انجامید، بررسى کند و قضاوت مستقل خود را داشته باشد. من شخصا در نوشته هایى نه 
چندان مختصر به نقد مبانى سیاسى و نظرى عناصر اصلى آن جبهه بندى پرداخته ام. نکته 
اى که در اینجا میخواهم آنرا توضیح بدهم این است که با یک مرور سطحى بر «فهرست» 
و عناوین آن مباحثات و جدلها  فورا به یک استنتاج میرسیم. جبهه بندى اساسا حول محور 
نظرات 4 نفر میچرخند: حمید تقوائى، آذر ماجدى، کورش مدرسى و على جوادى. صف 
یعنى جبهه بندى حمید تقوائى و آذرماجدى و على  بندیهایى که در مراحل اول 3 به 1، 
جوادى از یکطرف با کورش مدرسى از سوى دیگر است. و یکباره کل کادر رهبرى و الیه 
کادرى حزب کمونیست کارگرى مى پذیرند که «موضع» آن چهار نفر «مهم» و حیاتى است. 
و الیه کادرى آن این «واگذارى اختیار» خود به  این مساله که کمیته مرکزى حزب  نفس 
آن چهار نفر را مى پذیرند، چهار نفرى که در سیر تاریخ تکوین و رشد و انسجام مبانى 
کمونیسم کارگرى و «جدالهاى» آن تا دوره مریض شدن و فقدان «نادر» و دخالتگرى هاى 
او، کاره اى نبوده اند. کمیته مرکزى و الیه کادرى حزب کمونیست کارگرى پذیرفتند که 
خیلى  حکمت  منصور  بر  وراثت  حق  و  مصادره  سر  بر  میراث  جنگ  در  نفر  چهار  همین 
هم «کاره اى» بودند. این پایه اساسى آغاز «فاجعه» بود. دالیل «شخصى»ترى پشت آن بى 
مباالتى و غیر سیاسیگرى کمیته مرکزى و الیه کادرى حزب کمونیست کارگرى خوابیده 
بود. آذرماجدى سالهاى سال و از دوران اتحاد مبارزان کمونیست با منصور حکمت زندگى 
اتحاد  کلیدى  عنصر  سه  حکمت  منصور  و  داور  خسرو  با  همراه  تقوائى  حمید  بود،  کرده 
حکمت زندگى  مبارزان کمونیست بود و کورش مدرسى در این اواخر با خواهر منصور 
این  بود.  داده  تشکیل  خودمانى  محفلى  ماجدى  با آذر  هم  جوادى  على  و  داشت  مشترك 
چهار نفر «حق» خود میدانستند که میراث دار منصور حکمت باشند. و کمیته مرکزى هم 
صورت مساله را قبول کرده بود، بحث این بود که کدامیک و کدام محفل «حق»دارتر بودند؟ 

کنند؟ ضرب  «سیاست»  در  را  «حقوقى»  حق  آن  که  داشتند  بیشترى  مهارت  کدامیک 

مادى  و  «عاطفى»  ثروت  حاصل  بر  دارى  میراث  «حق»  سر  بر  دعوا  و  جنگ  میکنم  فکر 
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انسانهایى که یا از نظر امکانات مالى و یا موقعیت سیاسى و هنرى و اجتماعى، به موقعیت 
و جایگاهى دست یافته اند، در طول تاریخ بشر و مبارزه طبقاتى و جنگ بر سر «قدرت»، 
همواره روى داده است. حکایاتى که چه در مورد عناصر مذهبى و «جانشینان» و «خلیفه»ها 
خوانده ایم، در مورد شاهان و سرداران و سزارها در دسترس اند، کم و بیش برایمان آشناست. 
در تاریخ «اسالم» بر سر اینکه محمد در آخرین لحظات زندگى اش، توصیه کرده است که 
«على» جانشین او و ادامه دهنده رسالت «امامت» است به انشقاق مذهب اسالم در فرقه هاى 
مختلف و شیعه و سنى و درون همان فرقه ها به دسته بندیهاى گوناگونى منجر شد. بین پسران 
اسکندر مقدونى، جنگ بر سر اینکه کدامیک و یا حتى خود اسکندر کدامیک را توصیه و یا 
ترجیح میداده است، جنگ و درگیرى شد. بین بستگان و نوادگان سزار روم کار تا جایى پیش 
رفت که حتى به حذف فیزیکى کشید. از این نوع روایات حذف فیزیکى و مسموم کردنها و 
توطئه چینى ها براى از میان برداشتن مدعیان را در طول تاریخ خوانده ایم و در باره آنها فیلم 

و اسناد و کتب زیادى انتشار یافته اند. و این فقط حکایاتى از دوره ماقبل تاریخ نیست.   

دعوا  و  جنگ  جمله  از  اند،  رسیده  «جایى»  به  که  احزابى  میان  در  و  نیز  «مدرن»  دردوره 
«استالین»  ماجراى  با  ما  چین،  «کمونیست»  حزب  و  بلشویک  حزب  در  «جانشینان»  بین 
«استالین»  و  «ترتسکى»  خصوصیات  مورد  در  زندگى  لحظات  آخرین  در  لنین  نامه  و 
کتاب  لنین،  مرگ  از  پس  کوتاهى  فاصله  در  استالین  چگونه  که  میدانیم  و  هستیم  آشنا 
اتفاق  به  قریب  اکثر  تقریبا،  مدعیان،  بقیه  چگونه  سپس  و  نوشت  را  لنینیسم»  باره  «در 
حذف،  فیزیکى  بطور   حتى  را   ،1917 انقالب  مقطع  در  بلشویک  حزب  مرکزى  کمیته 
رحمانه  بى  جنگ  «مائو»  مرگ  از  پس  که  آگاهیم  سپرد.  اعدام  جوخه  به  یا  و  ترور 
و  دستگیر  را  مائو  همسر  که  رسید  جایى  به  نفره»  چهار  دسته  «دارو  و  او  «همسر»  بین 

کردند.  روتوش  و  حذف  آرشیوها  از  را  چهارنفره»  «گروه  تصاویر  و  کردند  زندانى 

بوده  شاهد  را  زیادى  موارد  هم  بورژوا  طبقه  سیاست  و  هنرى  و  ورزشى  هاى  عرصه  در 
ایم. براى نمونه به یک مورد از جنگ بر سر میراث ها پس از مرگ «لوسیانو پاوروتى»- 
Luciano Pavarotti- خواننده ایتالیایى معروف و پرقدرت اپرا، درست آنزمان که هنوز 
جسد او در تابوت و در کلیسا در راه دفن بود، بین بستگان او و بر سر حق وراثت بر آثار و 
اموال بجامانده، اشاره میکنم. هنوز جسد پاوروتى زیر خاك نرفته بود که مدعیان میراث دارى 
و میراث خوارى او، چنان با هم درگیر شدند، که حتى روزنامه ها ومجالت و مفسران رسانه 

هاى بورژوایى آنرا با «شرم» و «افتضاح» بازماندگان بى رحم و بى عاطفه توصیف کردند.

شاید قدرى تعجب آور به نظر برسد که آیا علیرغم نامه منصور حکمت در آخرین دور از 
عود مرض سرطان، در مورد سرنوشت «کمونیسم کارگرى در فقدان نادر»، چنان اردوکشى 
هایى در «پشت صحنه» و براى حق میراث دارى منصور حکمت در جریان بوده است؟ آیا 
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حتى قبل از آنکه جسد منصور حکمت سوزانده شود و خاکستر او در جعبه اى در جایى 
حق «جانشینى»  براى  معینى  جانب کسان  از  و  ادعاهایى  چنان  شود،  «بایگانى»  و  محفوظ 
«افتضاح»  و  قبح  از  سرشار  و  «شرم»  از  برى  و   تند  برخوردهاى  و  درگیرى  و  شد  طرح 
اتفاق افتاده بود؟ متاسفانه، آرى! و ورورد به بازخوانى این جنگ در «پشت صحنه» را چنان 
با  که  اند  ساخته  مترادف  «روانکاوى»  و  سیاسیگرى»  «غیر  با  آنرا  چنان  اند،  کرده  ممنوعه 
فشار اخالقیات رایج چنان رویکردى را مرعوب کنند. درست در زمانى که معلوم بود که 
منصور حکمت رفتنى است، و گوشه هاى کوچکى از این را بعدها و پس از شکاف بین 
خورده  کلید  الحال  فى  چهار نفر  بین آن  کردند، آن زورآزمایى  برمال  مدعیان، خود  همان 
بود: آذرماجدى، على جوادى، کورش مدرسى و حمید تقوائى. هر کدام «دلیل» و «مدرك» 
خود را هم داشتند و آنهایى هم که دلیل محکمه پسندى نداشتند و تاریخى پشت سرشان 
نبود، مثل کورش مدرسى، تالش کردند، براى خود تاریخ بتراشند و کارهایى انجام بدهند 
که «حق» به جانب آنها باشد. همانطور که گفتم بخشى از آن جدال، پس از ایجاد شکاف 
و واگرایى ها بین این چهار نفر آشکار شد. آذر ماجدى مدعى بود که منصور حکمت در 
بستر مرگ در میان «جانشینان» به اسم او اشاره کرده است. و کورش مدرسى براى پس زدن 
حریف دیگر آن میدان، حمید تقوائى، گفت که «خود من از زبان منصور حکمت شنیدم 
که انتشار تمام آثار کتبى و شفاهى و نامه ها و یادداشتهاى خود را به «آذر ماجدى» سپرده 
است. از این طرف، کورش مدرسى در زمان مرگ منصور حکمت ساخت تندیس منصور 
حکمت و خریدن قطعه زمینى در مقابل مجسمه مارکس در «هاى گیت» لندن را به همراهى 
و کمک برادر خود، بهرام، شروع کرده بود که البته ناچارا به اطالع آذر ماجدى هم رسانده 
بود. «پیشنهاد» ساخت آن تندیس از سوى کورش مدرسى به آذر ماجدى بسیار گران آمد. 
کار از کار گذشته بود و «ابتکار» از دست آذر ماجدى خارج شده بود. بحث این بود که 
خوب حاال بر تندیس چه جمله اى نوشته شود؟ کورش مدرسى طبعا مایل بود که جمله اى 
از منصور حکمت باشد. روشن بود که او اصرار داشت که ابتکار در دست او بماند و حتما 
جمله اى از منصور حکمت هم در گوشه اى از آن حک شود. اصال هدف او همین بود، 
اوست که میخواهد به عنوان ادامه دهنده حکمت و «حکمتیسم» شناخته شود. وقتى هم در 
دوره عضویت ام در  حزب «حکمتیست» من کل زحمت جمع آورى و ادیت منتخب آثار 
یک جلدى منصور حکمت را بر عهده گرفتم، براى کورش مدرسى، مهم انتشار آثار منصور 
حکمت نبود، این مهم بود که مقدمه هاى مفصل و علیه «ُدّر افشانیهاى حزب کمونیست 
کارگرى» را او به نام خود بنویسد و اعالم کند که «طرح» جمع آورى و انتشار آن کتابها، 
«سیاست حزب حکمتیست» بوده است که اجراى آن را  به اعضاء و کادرهاى خود محول 
کرده است. در مورد تندیس هم همان «خط» استارت زده شده بود. میبایست کار طورى 
پیش برود که اسمى از «مدرسى»ها هم در «پیشنهاد» و «ساخت» آن تندیس در اذهان تداعى 
شود. در طرح اولیه قرار بود که نام مجسمه ساز و نیز بهرام مدرسى که پیگیرى ساخت آنرا 
از کورش مدرسى گرفته بود، در پشت تندیس حک شود. این در واقع موجب میشد که در 
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جنگ تصویرها برسر جانشینى و میراث دارى منصور حکمت، آذر ماجدى ببازد و کورش 
مدرسى دست را ببرد. تالش آذر ماجدى براى حذف نام بهرام مدرسى، به موفقیت رسید، 
اما میبایست براى جمله مورد بحث، فکرى بشود. که شد و آذر ماجدى، جمله اى از خود 
و درگیریهاى  جنگها  را تحمیل کرد.  حکمت  به عنوان همسر منصور  اش  واقعى  با نام  و 
پس از مرگ منصور حکمت و مساله «رهبرى فردى» یا جمعى، جنبه بیرونى و  «داخلى» 
و  در تاریکخانه  اما  حکمت،  منصور  جانشینى  موقعیت  سر  بر  نبرد  همان  «سیاسى»  ظاهرا 
پستو هاى قرق شده آن چهار نفر بود. آذر ماجدى و على جوادى و حمید تقوائى طرفدار 
«رهبرى جمعى» و کورش مدرسى، طرفدار رهبرى فردى و خود «کاندید» آن. کاندیدى که 
جمعى از کادرها شخص مناسبترى را نمیشناختند. بعدا و ایضا پس از انشقاقهاى بعدى در 
حزب «حکمتیست»، رحمان حسین زاده نوشت که دفاع او از طرح لیدرى «اشتباه» بود و 
کتبا از «خود انتقاد» کرد. اما، کار از کار گذشته بود، نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسید. در 
همان دوره کار روى ساختن تندیس منصور حکمت، آذرماجدى به هر تالش دست زد که 
به عنوان همسر منصور حکمت، و در موقعیت برخوردار بودن از «حق قانونى» خانواده، در 
رابطه با مسئولین «هاى گیت» وارد ماجرا بشود تا نشان بدهد که او منصور حکمت و تصویر 
از او را جز براى خود و در راستاى جاه طلبى هاى فردى خود و ملک خانواده قائل نیست. 
و همین کار را هم کرد. در برابر اعتراض دیگران، و از جمله کورش مدرسى و ما، گفت، 
در  مارکسیستى  و  کمونیستى  و  «چپ»  جمالت  که  نمیدهند  «اجازه  گیت  «هاى  مسئوالن 
تندیس نوشته شود. این را به دلیل «تغییر» اوضاع پس از فروپاشى «اردوگاه» شوروى سابق و 
در تفاوت موضع مسئوالن هاى گیت با دوره ساختن مجسمه براى مارکس با آن توضیح داد 
و «توجیه» کرد. اما واقعیت این بود که چنان پالتفرم ممنوعه اى وجود خارجى نداشت و در 
آن شرایط سخت روحى- روانى کسى هم مترصد این نشد که خود راسا برود و آن ادعا را 
با مسئولین هاى گیت چک کند. چنان حرکتى با توجه به کارهاى انجام شده و حتى کشاندن 
بستگان و فرزندان منصور حکمت به ماجرا، موجب قرار گرفتن در برابر عواطف خانوادگى 
میشد. یعنى حاال «اغیار» از همسر و مادر و فرزندان منصور حکمت به او نزدیکتر بودند و 
بر او حق بیشترى داشتند؟ منصور حکمت عضوى «عزیز» و البته مهم بود، اما «عضو مهم» 
خانواده خود. در آن لحظات بشدت عاطفى رفتن به جنگ آن ذهنیت بشدت حسابگرانه، 
بسیار سخت و حتى «نا انسانى» جلوه مینمود. گرو گرفتن آن عواطف، روش سالمى نبود. اما 
آنها که منصور حکمت را تا حد روابط و مناسبات خانوادگى و شخصى و محفلى تنزل داده 
بودند، کارى کردند که تصویر اجتماعى او نیز به آن سطح تنزل کند. منصور حکمت از آن 
پس، فقط به رهبر و لیدر آن فرقه ها و محافل «خودى» تنزل یافت و همانجا از کل میراثهاى 
فکرى و سیاسى و جنبشى کمونیسم کارگرى، و در انظار جامعه، «وداع» داده شده بود. نمى 
بایست پاى روابط همسر و فرزندى و مناسبات خانوادگى به آن مساله مهم سیاسى که مطلقا 
ارتباطى با «بیولوژى» و روابط نسبى و سببى نداشت به میان آید. اما با تلخى  تمام متاسفانه 
چنین شد و طرفهاى دعواى کورش مدرسى هم نسبت به آن رویه، در همان میدان بازى 
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کردند. اما، بعدها و اخیرا در تبلیغات مسئوالن «هاى گیت» براى دیدار با آن مکان، تصویرى 
جذب  براى  تبلیغى  هاى  آفیش  در  که  اند  کرده  اضافه  هم  را  حکمت  منصور  تندیس  از 

مشتاقان دیدار از هاى گیت و  بناى یادبود انسانهاى برجسته، زیر آن نوشته شده است:

 Mansoor Hekmat, Iranian Marxist theorist and leader
of worker-communist  movement

این  و  کارگرى».  کمونیسم  جنبش  رهبر  و  ایرانى  مارکسیست  تئوریسین  حکمت  «منصور 
تناقض آشکار را چگونه میتوان توضیح داد؟! فکر میکنم اگر ریگى در کفش نباشد، صادقانه 
با صرف یک هزینه، و در زیر تندیسى که مسئوالن هاى گیت بر  ترین راه این است که 
تصویر و عکس آن چنان جمله اى را نوشته اند، جمله اى از خود منصور حکمت، نه به 
عنوان «همسر» آذر ماجدى، که به عنوان «رهبر جنبش کمونیسم کارگرى»، از میان صدها 
هزار جمله منصور حکمت حک شود. هنوز فرصت براى جبران آن خطاى فاحش هست. 
آذر  ادعاى  بودن  کذب  تصور  باشد،  داشته  وجود  کششى  و  عالقه  که  دارم  شک  گرچه 
ماجدى در مورد موضع مسئولین «هاى گیت» در سال 2002، با این تبلیغ  و انتشار آفیش 
چندان  ایرانى»  مارکسیست  و  کارگرى  کمونیسم  «رهبر  تندیس  با  دیدار  براى  ها،  همان 
مبلغان  به  گیت»  «هاى  مسئولین  محیرالقول  چرخش  یک  هضم  دستکم  یا  نیست.  دشوار 
ده  زمانى  مدت  در  کارگرى»  کمونیسم  جنبش  «رهبر  تندیس  و  مارکس  مقبره  از  دیدار 
با  نیستیم،  غرب  دوایر  در  کمونیسم  باره  دگر  شدن»  «ُمد  شاهد  ما  آن  خالل  در  که  ساله 
منظر  از  است،  روشن  حقیقت  یک  اما،  حال،  هر  در  آید.  نمى  در  جور  منطق  و  «عقل» 
مسئولین هاى گیت لندن،  منصور حکمت کماکان «رهبر جنبش کمونیسم کارگرى» است 

سببى.  و  نسبى  و  بیولوژیک  شجره  در  برگى  و  شاخه  یا  و   خانواده  مایملک  نه  و 

اما در اینجا باید جانب انصاف را نگهداشت. اگر موضع آذر ماجدى نادرست بود، من این 
سخت  مدعى کمونیسم میگیرم. فشارهاى زیادى در آن دوره  او به عنوان یک  از  ایراد را 
لطمه عاطفى به او وارد شد، ایراد من این است که او در هیات هر آدم معمولى دیگر در 
جامعه، با آن فشارها برخورد کرد. واقعیت این بود که در دوره سخت از دست دادن منصور 
حکمت، آذر ماجدى را زیر منگنه گذاشتند. یکباره اعضاى خانواده منصور حکمت به مدد 
گرفته شدند تا حتى «صالحیت» آذر ماجدى براى مراقبت و نگهدارى از فرزندانش را زیر 
عالمت سوال ببرند. خواهر منصور حکمت که دوست دختر کورش مدرسى در آن مقطع 
بود، علیرغم اینکه در طول تاریخ حزب کمونیست کارگرى واقعا کاره اى نبود و خود هم 
برادر  شد.  طلبیده  یارى  به  نداشت،  کمونیسم  براى  اى  حرفه  فعالیت  به  اى  عالقه  چندان 
کوچکتر منصور حکمت را که او هم عمال پس از اولین سمینار مبانى کمونیسم کارگرى                   
( مارس 1989) از دخالت در سرنوشت و ُمقّدرات کمونیسم کارگرى برکنار مانده بود و او 
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نیز خود را کنار کشیده بود، با رضایت کورش مدرسى به تدریج به عنوان مرجع صالحیت 
دار دایرکردن سایت منصور حکمت به صحنه وارد کردند. طورى که این حق «خانوادگى» 
بر آثار منصور حکمت، «طبیعى» به نظر آید. بهر حال صرفنظر از اینکه «خسرو داور» یکى 
از عناصر کلیدى در جنبش کمونیستى ایران و بویژه از افراد تشکیل دهنده «اتحاد مبارزان 
کمونیست» بود، اما واقعیت این بود که او حتى به عضویت در حزب کمونیست کارگرى در 
نیامد. کاریر سیاسى خسرو داور با آغاز بحثهاى مبانى کمونیسم کارگرى دیگر  فى الحال رنگ 
باخته بود و خود او نقطه پایانى بر آن گذاشته بود. او ربطى به کمونیسم کارگرى و تحزب 
کمونیسم کارگرى نداشت. وارد کردن تصویر «گذشته» او در اختالفات حزب کمونیست 
کارگرى ایران، نه تنها اصولى نبود، بلکه با حرکت آگاهانه کورش مدرسى تماما غیر اصولى 
و ناسالم بود. به نظر من درست تر این بود که طرح راه اندازى سایت منصور حکمت را 
خود حزب مستقال برعهده بگیرد. کسانى هم بودند که توان فنى و تکنیکى را دارا بودند. اما 
حتى با فرض اینکه کس دیگرى همطراز خسرو داور در صفوف حزب کمونیست کارگرى 
وجود نداشت، اصولى تر بود که رهبرى حزب، با یک «وب دیزاینر» حرفه اى قرارداد ببندد 
که چنان سایتى را به عنوان سایت رسمى آثار منصور حکمت راه اندازى کند. طبعا، خسرو 
داور و هر فرد دیگرى حق داشتند و مجاز بودند که به هر شیوه اى که مناسب میدانند، آثار 
منصور حکمت را منتشر کنند. اما، چنین نشد و «هدف» هم همین بود که سیماى سیاسى 

محدود و منحصر بماند. خانوادگى  و مناسبات  چهارچوب روابط  حکمت در  منصور 

و البته این تصور خانوادگى از نقش منصور حکمت، متاسفانه در حزب کمونیست کارگرى 
آذر  جمله  از  مرگ،  از  پس  حکمت  منصور  گرامیداشت  مراسم  اولین  در  بود.  دار  ریشه 
ماجدى، کورش مدرسى و حمید تقوائى حرف زدند. اما خسرو داور هم حرف زد. احساس 
فوق العاده غریبى بر فضا حاکم بود. در سالن و در صف طرفداران خط حمید تقوائى گفتند 
که پس از سخنرانى حمید تقوائى «معلوم شد»، جانشین و نفر بعدى رهبر حزب کمونیست 
منصور  کردن  تصویر  نظر  از  داور،  خسرو  سخنرانى  از  بعد  صحنه  اما  کیست.  کارگرى 
حکمت نه به عنوان رهبر جنبش کارگرى، که به عنوان عضو یک «خانواده»، هم گویا و هم 
در عین حال طنز بسیار گزنده اى بود. چنان از او تشویق شد و فضا آنچنان احساساتى و 
عاطفى، که خود خسرو داور همانجا و پاى میکروفون گفت: «واقعا عجیب است، پس از 
سالها کناره گیرى؟». او حرف واقعى و به اصطالح صادقانه حرف دل خود را زد. اما، شاید 
بدون اینکه خود آگاه باشد، نمیدانست که در درون حزب کمونیست کارگرى، «نادر» را به 
شاید  او  بودند.  نشناخته  برسمیت  هیچگاه  کارگرى  جنبش کمونیسم  بالمنازع  رهبر  عنوان 
نمیدانست که آن تعجب او از استقبال پر شور از سخنانش در سالن، «ادامه» یک تاریخ بود. 
تاریخى که در آن منصور حکمت بویژه در اواخر دوره زندگى اش، بارها گفته بود که او 
در رهبرى جنبش کمونیسم کارگرى و در درون حزب کمونیست کارگرى، «تنها» است. آن 
هنگام که او رفته بود، دیگر با خیال راحت میشد به همان حزب کمونیست کارگرى که او 
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خود را در درون آن «غریب» احساس میکرد، قبوالند که در بستر آن بى تفاوتى «حزب» و 
رهبرى آن، پرت ترین عناصر و حتى گوشه گیران سالها، به عنوان مدعى به میدان بیایند. 
این فقط «زرنگى» افراد مدعى نبود که آن باصطالح چشم بندى و تقلب تاریخى را ممکن 
کرده بود. وضعیت خود حزب و بى ربطى رهبرى آن به جنبش کمونیسم کارگرى، نیز آن 
«رندى» را ممکن کرده بود. خسرو داور بقول خودش سالها «کناره گیر»، در آن شرایط و 
در آن اپورتونیسم و رندى ضرب شد. مساله شباهت زیادى به تحلیل» ها از ممکن شدن 
«کودتاى» لوئى بناپارت داشت. بعضى ها «شرایط» را دلیل به قدرت رسیدن او میدانستند و 

عده اى دیگر، رندى و زرنگى و اپورتونیسم، لوئى بناپارت. مارکس اما چنین میگوید: 

«از بین آثارى که به تقریب در همان دوره به این موضوع پرداخته اند تنها دو اثر شایسته 
اعتنا وجود دارد:  ناپلئون صغیر، از ویکتور هوگو؛ و کودتا نوشته پرودون. ویکتور هوگو به 
چشمانه  شوخ  و  زهرآگین  ناسزاهاى  باد  به  را  کودتا  مسئول  سرکرده  که  میکند  اکتفا  این 

رویداد به نظر وى همچون رعد و برقى ناگهانى در آسمان صاف است. بگیرد. خودِ 

نسبت  با  که  نیست  متوجه  و  میبیند.  را  فرد  یک  شسِت  ضرِب  فقط  کودتا  این  در  وى 
کوچکتر  بجاى  بناپارت  لوئى  به  تاریخ  در  بى سابقه اى  شخصى  ابتکار  نیروى  چنین  دادن 
تحوالت  نتیجه  عنوان  به  را  کودتا  میکوشد  اما،  پرودن  میافزاید.  وى  اهمیت  بر  او  کردن 
تاریخى  تکوین  که  میچرخد  چنان  وى  دست  در  قلم  ولى  بگیرد.  نظر  در  قبلى  تاریخى 
که  اشتباهى  به  بدینسان،  پردون  میشود.  تبدیل  کودتا  قهرمان  از  تاریخى  ستایش  به  کودتا 
همه مورخان باصطالح عینى نگر ما گرفتار آنند دچار میشود. و اما خود من؛ من، برعکس، 
آورد  بوجود  وضعیتى  و  احوال  و  اوضاع  چگونه  فرانسه  طبقاتى در  که نبرد  میدهم  نشان 

بگیرد.» بخود  را  قهرمانان  قیافه  توانست  دلقک مآبى  کم مایه  آدم  آنها  نتیجه  در  که 

از  اى  سابقه  کمترین  هیچکدام  تقوائى،  حمید  نه  و  مدرسى  کورش  نه  بود  این  واقعیت   
«قهرمانى» در راه جنبش کمونیسم کارگرى نداشتند. حاشیه نشینى حمید تقوائى اتفاقا پس 
از تشکیل «کانون کمونیسم کارگرى» و پس از تشکیل حزب کمونیست کارگرى آغاز شده 
سال  مدت 5  به  کارگرى  حزب کمونیست  از تشکیل  پس  بالفاصله  مدرسى  بود. کورش 
ناقابل نقشى در جنبش کمونیسم کارگرى نداشت و مشغول دکترا گرفتن در آمریکا بود. 
اما «شرایط» و واقعیت وجودى خود حزب کمونیست کارگرى، بویژه پس از مرگ منصور 
حکمت چنان فراهم شده بود، که طنز تلخ تاریخ و تکرار «کمدى» ظاهر شدن هیچکاره ها 
و دلقکهاى بى مقدار به عنوان مدعیان و «لیدر»هاى خودخوانده کمونیسم کارگرى، دیگر 
واقعیت بود. حزب کمونیست کارگرى و الیه کادرى آن سالها بود که نسبت به سرنوشت 
انشقاق آن  در  بودند. «موفقیت»ها  مانده  تفاوت  بى  کارگرى  جنبش کمونیسم  جدالهاى  و 
حزب و ظهور مدعیان همواره در حاشیه، فقط بیانگر واقعیت وجودى خود حزب کمونیست 
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کارگرى بود. «کناره گیرى» سالهاى سال کادر رهبرى حزب کمونیست کارگرى از مصافهاى 
جنبش کمونیسم کارگرى، ریشه اصلى مدعى ظاهر شدن حاشیه اى ترین «کادر»هاى رهبرى 
بود. آن هنگام که حمید تقوائى و کورش مدرسى در راس دو جناح به میدان آمدند، همان الیه 
کادرى، صورت  مساله را فى الحال پذیرفته بودند. حزب کمونیست کارگرى و کادرهاى آن 
در متن آن بى تفاوتى سالیان، «رهبران» بى ربطى به جنبش کمونیسم کارگرى را نیاز داشت. 

از این نظر، فکر میکنم، انشقاق حزب کمونیست کارگرى، چنان هم «غیر مترقبه» نبود. 

اینجا بود که انگشت گذاشتن به رگ و ریشه «پدرى» منصور حکمت با تالشهاى رندانه 
کورش مدرسى و همراهى دوست دخترش که او هم خواهر منصور حکمت بود، موجب 
را  ماجدى  آذر  شود.  منتقل  ماجدى  آذر  به  «مردساالرانه»  سنت  یک  سنگین  فشار  که  شد 
حتى تا آنجا تنزل دادند که گفتند یکى از عوامل مهم فاصله گرفتن منصور حکمت از امثال 
«رضا مقدم»، «بدگوییها» از او نزد منصور حکمت بوده است! به این ترتیب یورش به منصور 
حکمت در قالب مرزبندى با بدگوییهاى مهندسى شده و انتساب آنها به آذر ماجدى، عمال 
کلید خورده بود. منصور حکمت را تا حد یک انسان دهن بین و عقده اى و خاله زنک تنزل 
دادند. وقتى پس از جدایى على جوادى و آذر ماجدى از حزب کمونیست کارگرى، حمید 
تقوائى در یک جلسه خصوصى به من گفت که عامل جدا شدن رضا مقدم از «نادر» اساسا 
«چغلى» هاى آذر ماجدى بوده است، بسیار تعجب کردم. برایش توضیح دادم که او در متن 
جریان  در  من  اتفاقا  گفتم  کردم.  بازگویى  برایش  را  «اختالفات»  متن  نبود.  کشمکشها  آن 

«شروع» فاصله سیاسى گرفتن رضا مقدم از منصور حکمت بودم و برایش تعریف کردم: 

مدتى کوتاه و قبل از «استعفا»ى رسمى از حزب کمونیست کارگرى و آن اعالمیه که خود 
رضا مقدم به عنوان «شخص ثالث» و با تیتر «رضا مقدم حزب کمونیست کارگرى ایران را 
ترك کرد»(9 آوریل 1999)، او سردبیر نشریه انترناسیونال بود. آنوقتها نسیم «جامعه مدنى» 
در ایران وزیده بود و تئوریسین آن، بنیانگذار وزارت اطالعات رژیم، مشغول زمزمه تزها و 
«پارادیم» هاى «جامعه مدنى» و «جنبش اصالحات» و مناسب بودن تئورى هاى «ماکس وبر» 
براى جامعه «اسالمى» ایران بود. فعال شدن توهم اصالح رژیم اسالمى و عبور آن رژیم به 
جامعه اى «متعارف»، بالفاصله در طیف اپوزیسیون پرو رژیم از هوا قاپیده شد. فصلى در 
این دوایر باز شد: با آن «روزنه امید»، نه نیازى به «انقالب» و «سرنگون خواهى» و «خشونت 
طلبى» است و نه به طریق اولى یک حزب کمونیست کارگرى سرنگونى طلب دیگر پاسخ 
نیازهاى «نوین» است. «رایحه خوش اصالحات» در وهله اول کسانى چون ایرج آذرین را 
قلقلک داد و منگ کرد و سپس و به تدریج «فکر کردن» به آن «جنبش فکرى» تازه و البته 
به تعبیر اینان، «واقع بینانه» و «غیر حزبى»، از سوى کسان دیگرى جدى شد. یکى از آن 
تیپ آدمها، «بهمن شفیق» بود، که تعلق خاطر خود به «جامعه مدنى» را بعدا با فرمول دست 
حزب کمونیست کارگرى از «انترناسیونالیسم» بیان کرد و «تزها» یى در مورد آن  کشیدن 
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نوشت. اما، درست در آن دوره تلو تلو خوردنها، هنوز بهمن شفیق، تازه داشت مزه «جامعه» 
مدنى را مى چشید. در این زمان بود که او مقاله اى براى انترناسیونال نوشت که در آن با 
دیدى مثبت «روند تحوالت» در جامعه ایران را «تحلیل» کرده بود. مقاله را براى «سردبیر» 
فرستاد و رضا مقدم که با محتوا و جهت گیرى «اکونومیسم کارگرى»آن موافق بود، تصمیم 
به چاپ و انتشار آن گرفت. اما، هژمونى فکرى کمونیسم کارگرى و نقش منصور حکمت 
در آن را نمیشد با همان سرعت و بى مالحظه، نادیده گرفت. معلوم بود بهمن شفیق از نقد 
علنى محتوا و جهت گیرى مقاله خود پس از انتشار در انترناسیونال، «نگران» بود. گوشى 
تلفن را برمیدارد و از «نادر» مى پرسد، نظرت در مورد مقاله ام که براى تو هم فرستاده ام، 
جان!  چیست؟ نادر بسیار رفیقانه و دوستانه، اما قاطع و بى تعارف، پاسخ میدهد: «بهمن 
نوشته ات تماما منشویکى است». همین بس بود که بهمن شفیق بفهمد که هنوز وقت «جنگ 
آخر» نرسیده است. فورا به رضا مقدم خبر میدهد که مقاله را در انترناسیونال منتشر نکند، 
چون «نادر» مالحظه جدى دارد. و این «آغاز» نطفه بستن «کناره گیرى» رضا مقدم از حزب 
منصور  به همان  چه،  حکمت بود.  منصور  با  او  مالحظه  بى  تقابل  و   کارگرى  کمونیست 
حکمت و در رد «مالحظه» او به نوشته بهمن شفیق، گفته بود: «نادر چکاره است، مگر من 
نوکر باباى او هستم که هر چه گفت اجرا کنم؟» و این لگد زدن به همه آن رفاقتها و دوستى 
هاى دیرین، البته جنبه «تئوریک» هم بخود گرفت:( «همه جنبش هاى اجتماعى در ایران 
هژمونى جنبش اصالحات را پذیرفته اند، جنبش کارگرى و «جنبش خلق کرد» وقت زیادى 
ندارند، دیر یا زود به آن هژمونى گردن خواهند گذاشت.). اینکه براى خورد کردن شخصیت 
همسر منصور حکمت و یک «زن» که در مقابل طایفه گرایى و مردساالرى کوتاه نمى آمد، 
فاصله گرفتن امثال رضا مقدم را به حساب خاله زنک بازى هاى او بنویسند، همانطور که 
گفتم یک «سناریو» بود براى جنگ بر سر ارث و «سهم» و تنزل و تحقیر منصور حکمت به 
عنوان پدر، برادر و یا فرزند «پسر» یک «خانواده» و بس. اما آن حس دفاع از «صیانت نفس» 
با همان روش چنگ زدن به روابط زن و شوهرى، براى پس زدن آن هجومها، از جانب آذر 
ماجدى اصال قابل توجیه نیست. او متاسفانه در مقابل به همان میدان جنگ وراث «مایملک» 
خانواده وارد شده بود و به یک طرف ُمهم آن جنگ و مرافعه تبدیل شده بود. آذر ماجدى 
به «توصیه» منصور حکمت گوش نداد. منصور حکمت در آن لحظات پایانى زندگى اش، 
با توجه به شناخت دقیقى که از کادرها و مرکزیت حزب و بویژه «ظرفیت» مدعیان ارث 
بشود،  باال»  در  جنگ  که مبادا «وارد  بود  داده  جدى  هشدار  او  به  داشت،  بعدى  میراث  و 
اگر نه با او «چون بیوه مائو» برخورد خواهند کرد. و همینطور هم شد. هشدارى که پس 
از این همه سال و اینهمه رنج و عذاب، هنوز هم جدى گرفته نشد. تلخ ترین آثار مخرب 
آن تصویرسازى ها از منصور حکمت پس از مرگ، در آن محفل چهار نفره، الابالى گرى 
رهبرى حزب و «پخمگى» الیه کادر رهبرى حزب بود. این رهبرى عمال صورت مساله را از 
آن محفل پذیرفت. جنگ و دعواهاى بعدى که پوشش سیاسى هم بخود گرفتند، فقط نشان 
دادند که سناریو آن محفل چهارنفره، سرنوشت حزب کمونیست کارگرى، تفاوت خطوط 
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دادند.  شکل  را  حکمت  شخص منصور  و  کارگرى  کمونیسم  حتى تصویر از مبانى  و 

بهر حال، آن جنگ بر سر میراث، تاثیرات مخرب خود را درست در آن لحظات که سرنوشت 
تحزب کمونیسم کارگرى، بازیچه آن هوسبازیها و حسابگریهاى حقیرانه شده بود گذاشت. 
در خالل آن مناسک ارزان «انحصار وراثت»، جنگ پنهان «قدرت» ادامه یافت، حمید تقوائى 
از ایام غیبتهاى کبرى در طول دوران کمونیسم کارگرى به وسط صحنه پرید و نقل قول 
از منصور حکمت آوردند که او گفته است «حمید تقوائى» او را به «دنبال» خود به «اتحاد 
مبارزان کمونیست» کشاند و وارد آن «معرکه» کرد. در صحن و کریدورهاى کنگره چهار 
حزب کمونیست کارگرى( دسامبر 2003، آذر 1382) هم فیلمى صامت از ایامى که منصور 
حکمت در کردستان بود، چرخاندند که نشان میداد، دو عنصر مهم  و کلیدى کمونیسم ایران، 
منصور حکمت و حمید تقوائى اند و این به درجه اى است که حمید تقوائى سرو گردنى از 
منصور حکمت باالتر است. کارگردانان صحنه، براى مستند کردن ادعاى خود مراجعه دادند 
به اولین روز پلنوم وسیع کمیته مرکزى در سال 1999، که منصور حکمت به مناسبت سالروز 
تشکیل «اتحاد مبارزان کمونیست» از حمید تقوائى تقدیر کرد و همان جمله را هم گفته بود: 
-اگر حمید تقوائى نبود، من دنبال این معرکه» نمیرفتم- «کپى» آن جمله و «پیست» آن در 
ماجراى اختالفات بر سر میراث دارى، اگر بخواهم «مودبانه» بگویم، «ماهرانه» بود. چون هم 
حمید تقوائى و هم افراد کمپ او، آگاهانه، جمالت خود حمید تقوائى را که در همان پلنوم، 
با بغض در گلو و اشک در چشم گفت و «اصرار» داشت که حتما «ثبت» شود، زیر فرش 
جارو کردند. او  در همان پلنوم گفت: (سخنان منصور حکمت «واقعى» نیستند، قضیه «تماما 
برعکس» است، این من بوده ام که منصور حکمت هر جا رفته است، دنبالش راه افتاده ام.) 
آنوقتها آذر ماجدى و على جوادى هنوز در کمپ حمید تقوائى بودند، همانوقتها اگر کسى 
چیزى میگفت و یا مچ مدعیان ارث و میراث را میگرفت، به دلیل ُقرق شدن صحنه توسط 
این چهارنفر و شکل گیرى محافل کادرها حول آنها، یا «منزوى» میشد و یا به برخورد «غیر 
سیاسى» و «شخصى» و «تئورى توطئه» متهم میشد. جالب این بود که وقتى در پلنوم 17، قبل 
از انشعاب 2004،  شهال دانشفر، و مینا احدى براى عضویت در دفتر سیاسى راى نیاوردند و 
تعداد آراء آذرماجدى و حمید تقوائى هم پایین آمد، یکباره روضه خوانى جاى پرنسیپ هاى 
مدرن و کمونیستى را گرفت. تا آنوقت هیچگاه در طول دوره فعالیت حزبى، چه در حزب 
کمونیست ایران و چه در حزب کمونیست کارگرى، کسى بخود حق نمیداد که در پروسه 
«راى مخفى»، وارد انگیزه شناسى و روانکاوى شود. اما آنجا شد! کورش مدرسى که قبل از 
آن پلنوم در محفل خود پخش کرده بود که به مینا احدى راى نخواهد داد، و این را شخصا 
و در حضور آذر مدرسى به منهم گفت، وقتى نتیجه را خواندند و دید که آن روال مشکلى 
رفت  منبر  به  و  نوبت گرفت  است،  ایجاد کرده  شدن،  براى «لیدر»  او  اجراى  سناریو  در 
و واقعا چون یک آخوند شام غریبان راه انداخت و علیه شیاطین خط و نشان کشید. مثل 
همیشه حق بجانب و بدون اینکه یک ذره وجدانش را خراش بدهد، «نظر» خود در مورد 
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راى ندادن به مینا احدى  و نیز کاهش راى هاى حمید تقوائى را بروى خود نیاورد و گفت: 
«این سنت چادرهاى کومه له است». على جوادى لحن بسیار توهین آمیز تر و غیر مودبانه 
ترى داشت. گفت «این 11 سپتامبر در درون حزب بود». به زبان آدمیزاد یعنى استفاده از حق 
راى مخفى، انسانهاى سالها کمونیست را همطراز «طالبان» ساخت. چرا؟ من در همان دورة  
هنوز بى خبرى کامل از تمام آن «چانه زنى» ها بین افراد مذکور، مقاله اى نوشتم در بررسى 
علل انشعاب حزب کمونیست کارگرى، آذر مدرسى، در نوشته اى و براى منکوب کردن هر 
حس کنجکاوى در مورد درب و داغان کردن حزب کمونیست کارگرى که در غیاب مطلق 
کادرهاى حزب از پیش معمارى شده بود، چنان به من تاخت که نه من، بلکه بسیارى از 
همان کادرهاى رهبرى بى خبرتر و به نظرم بى تفاوت را مرعوب کرد. آذر مدرسى نوشته 
بود: ایرج «وارد» تئورى توطئه شده است و نقد او «غیر سیاسى» است. به این ترتیب نه تنها 
هر تالش براى تعمق در سناریوهاى پشت پرده منکوب شد، بلکه بعدها نیز در پرتو هجومى 
ضدانتقادى که خیلیها را هاج و واج کرد، زمینه هاى «تقبیح علنى» من و از آن طریق ساکت 
کردن هر فرد دیگرى که نیت داشت که به محافطه کارى و مالحظه کارى و مصلحت هاى 
سنت جان سخت محفل بازى؛ شجاعانه و سیاسى، «نه» بگوید، فراهم شد. تاریخ هیچگاه 
حق را به «قربانیان» و «مظلومان» و به «نظرات اصولى» آنان نمیدهد. تاریخ را «جنگجویانى 
ورزش  مسابقات  قهرمان  هیچ  میکنند.  «نبرد»  نظرات  و  اصول  آن  راه  در  که  مینویسند 
حرفه اى بدون اینکه خطر آسیب دیدگى، نقص عضو، و شکستگى استخوانهاى بدنش را 
«فرض» بگیرد، هیچگاه بر سکوى قهرمانى و در ردیف «ستارگان» بنام جاى نمیگیرد. هیچ 

سنگرى در هیچ جنگى بدون تلفات و بدون به جان خریدن «خطر»، «فتح» نشده است. 

فضاى  و  خاکها  و  گرد  و  است،  گذشته  حکمت  منصور  مرگ  از  سالها  که  حال 
حکمت،  منصور  مرگ  از  پس  کارگرى  کمونیست  حزب  در  درونى»  «اختالفات 
بندى  دسته  و  انشقاقات  آن  هواى  و  حال  از  میتوان  راحتى  به  دیگر   ، است  خوابیده 

کرد: نگاه  ابژکتیو،  و  خونسرد  را   حکمت  منصور  مژگ  و   گرفت  فاصله  ها، 

بود.  آمده  کارگرى  کمونیسم  جنبش  رهبر  سراغ  به  مرگ  بود.  افتاده  بزرگى  بسیار  اتفاق 
نیم  نساختن  یا  و  ساختن  و  او  گرامیداشت  شیوه  سیاسى،  زلزله  آن  با  برخورد  چگونگى 
بود،  «حزب»  واقعا  مقطع،  آن  در  کارگرى  کمونیست  حزب  اگر  یادبود،  محسمه  یا  و  تنه 
میبایست «خونسرد» و فارغ از هر احساس و یا تحریک احساسات، به جلسه کمیته مرکزى 
ارائه میشد. میبایست جلسه اضطرارى کمیته مرکزى، به آن بزرگترین حادثه مقطع حیات 
عضوکمیته  هیچ  یافت.  مى  اختصاص  اتفاق  آن  به  منحصرا  و  فقط  و   کارگرى  کمونیسم 
مرکزى و یا دفتر سیاسى، آنقدر جدى و سیاسى نبود که چنین پیشنهادى را فورا در دستور 
بنیان  او،  حزب  مرکزیت  به  حکمت  منصور  تعلق  عدم  رسمى  غیر  اعالم  این  بدهد.  قرار 
بى  بستر  بر  گذاشت.  پى  حکمت،  منصور  مرگ  با  را  کارگرى  کمونیسم  و «مرگ»  ریزش 
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حق  سر  بر  کشمکش  و  دعوا  و  جنگ  که  بود،  کارگرى  حزب کمونیست  رهبرى  تفاوتى 
میراث دارى بر منصور حکمت، در اهداف پنهان و آشکار آن چهار نفر، در خفا و بدون 
کمترین اطالع مرکزیت حزب، آن سرنوشت تلخ را ببار آورد که همه دیگر میدانند. هیچیک 
از آن چهار نفر، هر کدام با توجیهات خویش نیز، حاضر نبود که از «حق مسلم» خویش 
کوتاه بیاید، چه جاى اینکه آن دعواها را به کمیته مرکزى حزب، حداقل «اطالع» بدهند. 
من شخصا فقط بعدها و در البالى گله و شکوائیها شنیدم که جنگ و داد و بیداد بین آن 
چهار نفر در آخرین روزهاى حیات منصور حکمت شکل بسیار زننده اى بخود گرفته بود. 
منصور حکمت که در آن روزها در منزل على حواد بسترى بوده است، دعوا و مرافعه بین 
آن چهار نفر را از طبقه باال میشنود، با چرخ و سرنگ و شلنگ آویزان به پاى پله ها مى 
آید و با چوبدستى زیر بغلش بر کف ایوان میکوبد و داد میزند: «بس کنید! بذارید اول من 
بمیرم». اما دیگر حتى «رودربایستى» از حضور فیزیکى منصور حکمت کارساز نبود. منصور 
حکمت عمال نه براى آن چهار نفر و نه براى الیه کادرى حزب دیگر وود خارجى نداشت! 
چه، این «بى دربایستى» آن چهار نفر، سوى دیگرى هم در کل حزب کمونیست کارگرى 
داشت. هیچکس دیگر، هیچ تک نفرى هم در کمیته مرکزى و دفتر سیاسى پیدا نشد که از 
«حق» منصور حکمت بر حزب کمونیست کارگرى، بعد از مرگ او، کلمه اى، شکایتى و یا 
حتى یک نارضایتى سخن به میان آورد. عباى دوخته آن چهار نفردر درگیریها بر سر حق 
عدوانى هر تک نفر و یا هر محفل و دسته بندى بین آنها،بر منصور حکمت، «الیق» چنان 
کمیته مرکزى و دفتر سیاسى بود. بحث به بى پرنسیپى آن چهار نفر محدود نبود، الابالیگرى 
رهبرى حزب کمونیست کارگرى و خاصیت ژله اى و آبکى الیه کادرى حزب، میدان را 
براى قهرمانان کاغذى و فضا را براى «نفس کش» طلبیدنها از جانب عناصرى که در طول 
تاریخ مباحثات کمونیسم کارگرى، یا در حاشیه بودند و یا مترصد کناره گیرى، بطور واقعى 
حزب  رهبرى  و  مرکزى  کمیته  که  بودند  میدانى  «قهرمانان»  نفر  چهار  آن  بود.  کرده  آماده 

و «رفته» بودند. بى تفاوتى را بلند کرده   سنگر را ترك و پرچم  کارگرى،  کمونیست 
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 تصحیح یک فاکت، توضیحى بر یک واقعه و نقطه اى از یک تاریخ 

در زندگى سیاسى فواد مصطفى سلطانى
 در سیر تالشها براى گرامیداشت خاطره رفیق عزیزم فواد مصطفى سلطانى و به بهانه سى 
امین سالگرد جان باختن او، فاکتهایى بازخوانى شده اند، که گرچه خود فاکت، واقعى است، 
اما تعبیر و تفسیرهاى منتسب به فواد و ما که شاهدان عینى آن فاکتها بوده ایم، غیر واقعى، 
جعلى و در خدمت به اهدافى خاص اند. ماجرا از این قرار است: فواد در زندان و در مراسمى 
که زندانبانان زندان سیاسى قصر در تهران در سال 54 به مناسبت 28 مرداد، سالروز کودتا 
علیه مصدق، برگزار میکردند شرکت کرد. بگذارید اینجا من احساس خودم را در این مورد 
بیان کنم، چون این مساله به نحوى هم به تاریخ کومه له که آنزمان به نام «تشکیالت» فعالیت 
داشت، و هم به زندگى و فعالیت سیاسى من، در مقیاس فردى مربوط است. واقعیت این 
است که من شخصا از همان ایام و بویژه پس از جان باختن فواد و تیرباران شدن چهار تن از 
برادرهایش، حسین، امین، ماجد و امجد، با یک مساله بشدت عاطفى روبرو بوده ام. مرگ و 
عدم حضور کسى که روایاتى به او منتسب میشود، پدیده مهمى است. نه از نظر رابطه شخصى 
ام با فواد و نه از نظر آشناییهاى نزدیکى که با برادران جان باخته او داشتم و نه از نظر اخالق 
سیاسى، خود را مجاز نمیدیدم که در باره مساله اى که فواد در زمان حیات خود بطور علنى 
در باره آن سخنى نگفته بود،  چیزى بگویم. به انواع مختلف سعى کرده ام در بازگویى تاریخ 
زندگى سیاسى خود و مقاطعى از تاریخ کومه له، از طرح شدن این مساله خود را کنار بکشم 
و این واقعه و اتفاق را مشمول مرور زمان کنم و اجازه ندهم که تصویر فواد، و به تبع آن 

تاریخ فعالیت سیاسى خود من و تشکیالت کومه له، زیر عالمت سوال و ابهام قرار گیرد.

ایلخانیزاده  عمر  جناح  توسط  که  آسو،  تلویزیون  در  فواد،  برادرهاى  از  یکى   متاسفانه 
در  فواد  شرکت  که  است  گفته  و  است  کرده  اشاره  مساله  این  به  است،  شده  اندازى  راه 
بود  شده  گیرى  تصمیم  فواد  رهبرى  به  زندان  رفقاى  توسط   ،54 سال  مرداد   28 مراسم 
سیاسى  پلیس  آن  نتیجه  در  که  شود  انجام  «سازش»  نوع  یک  فواد،  برادر  این  تعبیر  به  تا 
حساسیت اش را نسبت به «تشکیالت» از دست بدهد و راه ادامه فعالیت در بیرون زندان 
روایت، متاسفانه در گفتگویى که تلویزیون  به این  شبیه  تعبیرى  با  بسته نشود. این فاکت 
کومه له با رفیق ابراهیم علیزاده داشته است، به همین مناسبت سى ساله جان باختن فواد، 
اراده  از  خارج  مساله،  این  به  اشاره  من،  قلبى  میل  علیرغم  نظر،  این  از  است.  شده  تکرار 
را  سرم  نمیتوانم  ناچار  من  است.  یافته  بیرونى  بروز  من،  شخصى  تصمیم  علیرغم  و  من 
مساله  است.  شده  زمان  مرور  مشمول  مساله  این  که  کنم  تصور  کماکان  و  کنم  برف  زیر 

شده است. او موجود باشد، علنى  قضاوت  براى  بدون اینکه مجالى  فواد و  غیاب  در 

 56 تا   53 سالهاى  زندانیان  آن  از  یکى  عنوان  به  میخواهم  اجازه  نظر  این   از 
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ضربه  در  «تشکیالت»  شده  دستگیر  کادر  جزو  که  کسانى  از  یکى  عنوان  به  و 

بدهم: توضیح  را  فاکت  آن  خود  عینى،  شاهد  عنوان  به  و  هستم،   53 سال 

 ما به عنوان زندانیان سیاسى «تشکیالت»، پس از دوران زندان در سلول انفرادى در «کمیته 
و طیب  و فواد  ماه من  چند  و مدت  یافتیم  انتقال  قصر  زندان  ضدخرابکارى»، به  مشترك 
روح الهى و شعیب زکریاى همراه با چند نفر دیگر از تشکیالت تهران هم بند بودیم. پس 
از دادگاهى شدن و گرفتن حکم قطعى در دادرسى ارتش، ما را در سه بند مختلف و جداى 
از هم جاى دادند. در مقطع 28 مرداد سال 54، براى اولین بار با طرح و نقشه زندانبانان 
رژیم، که آنوقت تحت ریاست سرهنگ منصور زمانى بود، روبرو شدیم. من و سعید یزدیان 
در بند معروف به 1 و 7 بودیم. فواد و طیب عباسى روح الهى و عبداله مهتدى در بند 4 
جدید بودند و شعیب زکریایى به دلیل محکومیت 12 سال، در بند زندانهاى با حکومیت 
باال، بند 6، زندانى بود. بنابراین نفس این مساله که شرکت در مراسم 28 مرداد توسط تصمیم 
جمعى ما انجام شده باشد، کال غیر واقعى و غیر عملى و غیر ممکن و بى اساس است. در 
بند ما، زندانیان قدیمى تر یک روز قبل از 28 مرداد، به همه «جدیدى»ها و به من و سعید 
یزدیان که در بند 1 و 7 بودیم، گفتند که معموال ساواك و  شهربانى، هر ساله براى ِخّفت 
و دامن زدن  بین زندانیان سیاسى  شکاف در  تالش براى ایجاد  و  زندانى سیاسى  دادن به 
به بى اعتمادى و دلسردى، مراسم 28 مرداد را در زندان برگزار میکنند. معموال  با قاطى 
کردن نام تعدادى که خودشان میدانند متزلزل اند و گاه پشیمان و نادم با تعداد دیگرى بطور 
«تصادفى» از روى لیست زندانیان، از بلندگو اسامى را میخوانند. معموال شگردشان این است 
که نمیگویند براى شرکت در مراسم 28 مرداد است. در این روز اگر اسامى خوانده شد به 
نگهبانى مراجعه نکنید و حتى اگر شما را با فرستادن وکیل بند خواستند، در «زیر هشت» 
بگویید به مراسم نمى آیید. هیچ اتفاقى نمى افتد جز اینکه روز بعد حداکثر ممکن است  
کسانى را که به فراخوان بلندگو پاسخ نداده و یا در زیر هشت از رفتن به مراسم امتناع کرده 
اند، فرامیخوانند، چند ضربه باتوم به کف پایشان میزنند و چند روزى به بند انفرادى و یا 
زندان «عادى» تبعید میکنند. این از مقررات توافق شده توسط «کمون» زندان بود و تخطى از 
آن با مجازات «بایکوت» روبرو میشد. بایکوت معنى اش این بود که نمیتوانستى براى هیچ 
مسئولیتى، چه مسئول هفتگى ورزش صبحگاهى، یا مسئول کتابهایى که مشمول مصادره در 
بازرسیهاى هر از چندگاه یکبار توسط گارد زندان میشد و یا حتى نوبت «کارگرى» و مسئول 
«رخت»ها کاندید بشوى. براى من و سعید واضح بود که شرکت در چنین مراسمى، از نظر 
نفس حفظ روحیه «مقاومت» غیر ممکن بود و  میدانستیم که این حرکت فضاى زندان را 
بر ما سنگین تر و عالوه بر شکستن روحیه ما به عنوان زندانى مخالف رژیم شاه، ما را با 
«بایکوت» سیاسى «کمون» زندان روبرو خواهد ساخت. وقتى یکى از زندانیانى را که اسمش 
را خواندند و به مراسم رفت و برگشت، به من گفت، «فواد هم آنجا بود»، واقعا ما شوکه 
شدیم. بعدا و پس از اینکه من هم به بند 4 جدید منتقل شدم، متوجه شدم که در تصمیم 
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فواد براى پاسخ مثبت دادن فقط عبداله مهتدى شریک بوده است و طیب روح الهى تا آخر 
مخالف سرسخت باقى مانده بود. بنابراین حتى اگر تصمیم آن سه نفر را هم مبنا و مرجع 
تصمیم همه ما قرار بدهیم، آن تصمیم با مخالفت سرسختانه طیب روبرو شده بود و اینجا هم 

اینکه گویا تصمیمى «جمعى» از جانب زندانیان «تشکیالت» بوده است، واقعیت ندارد. 

در مورد شرکت کردن فواد در مراسم 28 مرداد در زندان، که تاثیرات مخربى بر او گذاشت 
در ادامه بیشتر خواهم نوشت. فواد ضربه بسیار سنگینى خورد، «اتوریته» او، دستکم براى 
دست  از  اتوریته  اعاده  براى  من  نظر  به  اما  فواد  فروریخت.  تشکیالت،  زندانیان  جمع  ما 
رفته، جانب انصاف را رعایت نکرد. من به این مساله، یعنى دست بردن به روش تخریب 
دیگران، به جاى طرح صمیمانه معضل و عقده درونى، از انتقام و بى رحمى غیر قابل باور 
در برابر رفقایى که نه چون خود او که زیر بار یک هزیمت و راست روى غیر قابل  قبول 
با هر معیارى، هنوز کمر راست نکرده بود و فوق العاده غیر عادالنه بود، باور ندارم. حال 
که صورت جلسات انتشار یافته است، و هر کس و ناکس میخواهد به استناد به آن «اسناد 
تاریخى»، و آویزان شدن به «احکام» فواد در باره شخصیت تک تک افراد، دکانى براى خود 
دایر کند، من به عنوان یکى از شرکت کنندگان در آن کنگره و نیز بویژه به عنوان کسى که 
سیر تا پیاز افت و خیز جایگاه و اتوریته فواد را، دستکم بر خود، مثل کف دستم میشناسم، 
قضاوت و ارزیابى بسیار نزدیکتر به حقیقت مساله را دارم. راستش من خودم را صالح ترین 
کسى میدانم که به حقیقت «پنهان» وراى توجیه  آن شیوه هاى «به خط کردن تشکیالت» 
از طرف فواد و یا «شم تیز» او براى وحدت تشکیالت، آگاهم. من قصد نداشتم وارد این 
میدان شوم. اما یک ضد حقیقت و یک جور و ستم علیه حقیقت و انصاف و وجدان، بر 
روى کاغذ آمده است. داوران حاضر و غایبى هستند با شهود و حواریونى که از اعجازهاى 
آن 37 روز، به عشق و نفرتهایشان رنگ و جالى دیگرى داده اند. با بریدن 37 روز از یک 
دوره نزدیک به ده ساله، و تبدیل کردن آن به آغاز و آخر کائنات، تاریخ را قفل کرده اند 
تا مبادا کلماتى که با رمز و ابهام به حوادث «جزئى» در دو سه سال قبل اشاره دارد، سوال 
ایجاد کرده و کسى را تحریک کند که پاسخ را بخواهد. آن اوراق، صورت جلسه «کنگره» 
نیست، بحث سیاسى نیست، با انبر و گیره باید «تحلیل» ها را آنهم در زیر مجموعه «انتقاد» 
اصالح  و  حک  براى  سیاسى»  «شم  و  «درایت»  و  سیاست  هیچ  کشید،  بیرون  و  فهمید  ها 
تشکیالت و مبارزه با تزلزل و ترس کسى نیست. همان است که متنشر کننده و مدافعان 
به صراحت و بدون لکنت زبان برآن انگشت گذاشته اند: شرح جزئیات «قضاوت» و  آن 
احکام» و بازخواست فواد است از حاضرین، شاید بجز ساعد وطندوست که به نظر میرسد 
آن ایام با او  «تبانى» شده بود. من ناچار شده ام، و حاال دیگر با انتشار صورتجلسات آن 

37 روز موظفم که دالیل و ریشه هاى آن قضاوتها را با همه جزئیاتش روشن بیان کنم. 



312

ن ی  دگا ی... و ز د ز
بازهم در باره جایگاه «کنگره دوم» کومه له

کنگره دوم کومه له، در خالء تشکیل و برگزار نشد. بطور واقعى تشکیالت کومه له در آن 
مقطع با یک بحران جدى سیاسى، روبرو بود. من قبال به انتشار نامه هاى داخلى که در مورد 
سیاست پیشنهادى  کومه له در برخورد به جنگ ایران و عراق، که در مقطع تشکیل کنگره 
دوم، آغاز شده بود، اشاره کرده ام. نوشتم که نسخه اى از دو نامه داخلى به من که مسئول 
تشکیالت شهرهاى کومه له بودم، در سنندج رسید. نامه اى به امضاى امین( شعیب زکریایى) 
و نامه دیگرى به امضاى آزاد( عبداله مهتدى) که برخى نوشته هاى دیگرش را با نام «شیرکو» 
امضا میکرد. بروشنى دو خط متفاوت، در این نامه ها قابل مشاهده بود. عبداله مهتدى، اگر 
سیاست اصولى ترى را  نظرم  بگذرم، به  مقطع  از مشغله ها و ابهامات درونى اش در آن 
پیشنهاد کرده بود. او با استناد به روش لنین در برخورد به جنگ امپریالیستى نتیجه گرفته 
بود که سیاست «پرولترى» براى کومه له این است که در جریان جنگ ایران و عراق، «علیه 
دولت و بورژوازى خودى»  موضع بگیرد. شعیب زکریایى( امین) برعکس موضعى کامال 
مشابه با موضع رزمندگان، و «دفاع از میهن» در مقابل»دولت متجاوز» را نمایندگى میکرد. 
فقط تنها این مساله کافى است تا متوجه بشویم داستانسرایى از آن موضع اساطیرى کومه له 
تا چه اندازه غیر واقعى است. بطور واقعى کومه له در آن مقطع از حیات خود، تشکیالتى 
بود که از نظر مواضع سیاسى بسیار بیشتر شبیه به پیکار و رزمندگان بود و حقیقت مساله 
این است اگر آن سازمانها در جریان تعرض رژیم اسالمى در سى خرداد 60 متالشى و دچار 
بحران نمیشدند، کومه له، در بهترین حالت به یکى از سازمانهاى «خط 3» تبدیل میشد و 
بخش کوچکى ضمیمه جریانات ناسیونالیست کرد، یا در کردستان ایران و یا در کردستان 
عراق مى شدند. اتفاقى که اکنون براى گرایش دوم که پس از «سقوط» بلوك سرمایه دارى 
دولتى موسوم به کمونیسم،افتاده است و ناسیونالیسم را ظرف تالش براى رسیدن به «عدالت 
اجتماعى» میدانند. اینجاست که آن «گروه روشنفکرى» درست در یک تند پیچ تاریخى و در 
مقطِع قرار گرفتن رهبرى کومه له در منگنۀ بحران هویتى، به داد کومه له رسیدند. کومه له 
در همین کنگره دوم، قطعنامه اى که از طرف شعیب زکریایى و عبداله مهتدى و فکر کنم 
ابراهیم علیزاده تهیه شده بود، ارائه دادند و به تصویب رسید که طبق آن «مساله ملى، مساله 
بورژوازى است» که پرولتاریا نباید براى آن انرژى بگذارد. و این «اتحاد مبارزان کمونیست» 
و شخص منصور حکمت است که این موضع غیردخالتگرانه، «روشنفکرانه»، پاسیفیستى و 
غیر اجتماعى را با دیدن قطعنامه مذکور، نقد میکند. کارى که تاثیر آن در کنفرانس ششم کومه 
له به تدوین و نوشتن مقاله «کومه له و مساله ملى» از جانب عبداله مهتدى انجامید. تا اینجاى 
مساله، به اتکاء اسناد و مباحثات، مشخص است که کومه له برخالف ادعاهاى کنونى، حتى 
برخالف نظرات فعلى کسانى که در آن مقطع خود بخشاً در تهیه آن قطعنامه دست داشته اند،  

راه حلى براى مساله کرد نه تنها نداشته است بلکه اصال آن را به خود نیز مربوط نمیداند! 
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چند کلمه در باره انتشار علنى صورتجلسات «کنگره اول» کومه له

سال  از 37  بیش  که  اول»  «کنگره  به  موسوم  روزه جلسه  مباحثات 37  شوم  سایه  باالخره 
در خفا مانده بود، فضاى تیره اى بر زندگى شخصى و سیاسى من و آن جمع هشت نفره 
گسترد. ساعد وطندوست، منتشر کننده خیره سر صورت جلسات، خود را از آن جمع ده 
نفره، مستثنى کرده است و همراه با خود، فواد و تصویر او را نیز به قعر چاه برده است. من 
در این مورد بطور علنى نوشته ام و در اینجا لزومى به توضیح بیشترى نمیبینم. فقط این نکته 
را اشاره کنم: آن صورتجلسات را من در دو دوره فعالیت در فضاى خفقان شدید جمهوررى 
اسالمى، از گزند محفوظ داشتم و با به خطر انداختن جان خویش از نابودى آنها جلوگیرى 
کردم. فقط جهت اطالع بگویم که من در دور دوم فعالیت در شهر سنندج، اصل آن دست 
نوشته ها را با خود در خانه هاى مخفى حمل میکردم. در یک مورد آنها را در یک محفظه 
و زیر درب ورودى قرار داده بودم( خانه اى داشتیم در محله معروف به کورآباد). یک بار 
خانه مذکور مورد تفتیش پاسداران قرار گرفت. آنها براى رد یابى سالح، با خود مین یاب و 
فلزیاب همراه داشتند و درست بر محدوده همان مخفى گاه آنها را چرخاندند. تنها شانس 
ِصرف و یک معچزه بود که هیچ قطعه فلزى در آن محدوده نه زیر خاك و نه در اطراف 
آن وجود نداشت. که البته براى منازل آنچنانى اصال دور از انتظار نبود که تکه فلزى، قفل 
کهنه اى، کلید و یا تکه اى از یک پنجره آهنى در البالى دیوار و یا محوطه باقى مانده باشد. 
در آن صورت با حفر محل «مشکوك»، به صورت جلسات میرسیدند و من به عنوان یکى 
از «شاه ماهى» هاى صید شده، اعدام میشدم. من پس از انتشار صورت جلسات، بسیار از 
خودم خشمگین شدم که راستى چرا آنها را «نسوزاندم»؟ بهر حال آن اوراق ماندند و علنى 
هم به شکل کتاب منتشر شدند. با همه اینها، با انتشار صورتجلسات کنگره اول کومه له، 
راه دیگرى باز نگذاشتند تا پرده ها بر حقایق نگفته، و مواضع واقعى که پشت بند احکام 
افول  و  عروج  سیر  و  فواد  باشند.  رفته  کنار  بودند،  کذایى  کنگره  قضاوتهاى  و  ها  قرار  و 
اتوریته او در سیر یک تاریخ نزدیک به دهساله- از پاییز سال 1348 تا زمان جان باختن او 
در شهریور 1358، قربانى اصلى تصمیم خیره سرانه ساعد وطندوست براى انتشار علنى آن 
صورت جلسات است. جامعه، مردم، جنبش کمونیستى، و در همه «پارچه» هاى کردستان، 
و شخص من نیز، فواد را با «مذاکره» با اعضاء شوراى انقالب اسالمى، در جریان نوروز 
خونین سنندج و به عنوان همرزم «صدیق کمانگر» که در آن روزها چهره اول آن تحوالت 
بود، میشناسند. این رفیق عطا رستمى و جمع «شیرین بهاره» بودند که رکن اصلى حرکت 
23 تیر را تشکیل دادند. فواد در آن مقطع، خارج از مریوان، درگیر فعالیتهاى دیگرى بود. 
کامال طبیعى بود که ایده کوچ در آن جمع شکل گرفته بود. براى جلوگیرى از تصمیم چمران 
ها در هجوم به شهر مریوان، در پى خلع سالح اولین مقر سپاه پاسداران در 23 تیر 1358، 
و سد کردن تکرار فاجعه نقده که بر اثر بى مسئولیتى حزب دمکرات و جنایتکاران اسالمى 
چون مال حسنى خونریزى را به شهرها کشاندند، کوچ مردم مریوان، تاکتیک بسیار مسئوالنه 
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اى بود. این فواد بود که با تجربه خونین نقده و بى مسئولیتى رهبرى حزب دمکرات در 
جریان آن کشتارها، «زمان» را تشخیص داد و اتوریته خویش را پشت آن فراخوان تاریخى 
و مقاومت مدنى مردم گذاشت. الزم میدانم در این مورد دالیل یک تناقض را در قضاوت 
سیاسى در مورد صدیق کمانگر، عطا رستمى و جمع «شیرین بهاره» توضیح بدهم. عطا رستمى 
در کنگره اول کومه له، «اپورتونیست شماره 3» است و فواد در آن جلسات ماراتونى تاکید دارد 
که «اتوریته» خود او تا سال 1349 ناشى از «سرسختى» او در مبارزه با اپورتونیست هاى 
علنى  جلسه،  آن  هاى  در تندنویس  همه اسامى  چون  بود.  و 3  و 2  شماره 1  «سازشکار» 
شده اند، من نیز اسم میبرم: آن سه نفر فاتح و مصلح شیخ و عطا رستمى بودند. صدیق 
کمانگر طبق تصمیمات همان نشست ها، در «قرنطینه» است و «محمد حسین کریمى» چنان 
در جریان آن مناسک انقالب ایدئولوژیک براى «بیعت» مجدد با فواد در هم شکسته است 
که میگوید : خود را الیق «عضویت» نمیدانم! جمع «شیرین بهاره» رفقاى مبارز و محفل 
سیاسى حول شماره یک و سه(فاتح و عطا) بودند. و دیدیم که آنها چه از آب در آمدند؟ 
در کنگره  خویش  داشته باشد تا آن تناقض رفتار را با مواضع  فرصت  اینکه  بدون  فواد ، 
کذائى براى جامعه توضیح بدهد، در عمل به معنى واقعى کلمه در سایه همان «مطرودین» 
واز قِبل فعالیت هاى اجتماعى و انقالبى آنها، در سطح جامعه اتوریته شد. فواد، متکى به آن 
حمایت رفیقانه و صمیمانه و به نظر من زیادى «فروتنانه» و غیر انتقادى، انسان سرسخت 
سپاه  فرمانده  و  جنایتکار  آن  وقتى  بعدها  که  بود،  چمران  همان  با  روزها  آن  مذاکرات  در 
پاسداران، ستون راه انداختند که فواد را به قتل برساند، ابهت و سرسختى فواد در مذاکره و 
جاى داشتنش در اعماق قلب مردم کردستان چنان او را مقهور ساخته بود که بر باالى جسد 
او میگوید: «حیف فواد، حیف». اما براى آقاى وطندوست، فواد، چون از آن زمان تا اکنون 
جناب وطندوست و یاران ورشکستگان سیاسى. در کنگره کذائى و احکام ضد انسانى اش 
هنوز دارند «سازشکار» و «خائن» و «اپورتونیست» را تصفیه میکنند و در «قرنطینه» میگذارند. 
در اوج حماقت، جامعه را فراخواندند که فواد را نه در این اوج و بر شانه بزرگوارانى که 
مهمترین صفحات تاریخ سیاسى جامعه را با ماجراى 23 تیر سال 58 و جریانات سنندج 
در نوروز خونین، خلق کردند و رقم زدند، نه با جان باختن محمد حسین در جریان حمله 
به شهربانى سقز در روزهاى کشاکش انقالب، که در آن پائین ترین سطح غیر سیاسى و به 
عنوان رهبر یک فرقه و سکت مهجور دوره فئودالى  تصویر کنند. این تقالهاى کاسبکارانه 
و ارزان و ضد انسانى؛ من را ناگزیر ساختند، که سکوتم را در باره جایگاه و نقش و انگیزه 
فواد در آن کنگره ، بشکنم. من را ناگزیر ساختند که در وراى آن تصورى که از رابطه من 
و  وفادار،  یار  عنوان  به  حتى  مقطع کنگره دوم کومه له،  اذهان میچرخید که تا  در  با فواد 
شاید تنها رفیق مدافع او در سطح جامعه، دستکم در میان مردم کردستان و در صفوف کومه 
له وقت، شناخته شده بودم، به سکوتم در باره کنگره اول و رفتار و سکنات فواد در آن 
«حضیض سیاسى» که از عمق احساس مسئولیت به شخصیت فواد بیرون از آن جلسات 
پایان  میگرفت،  سرچشمه  کمونیستى  رفاقت  و  سیاسى  شرافت  به  ام  بندى  پاى  و  مبتذل 
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بدهم. فواد در کنج وجدان بیدار من در آن «کنگره» ، همانى نبود که من در انظار علنى از 
آن دفاع میکردم و پس از فاجعه قتل او، حداقل با دستخط خویش سه اعالمیه در ستایش 
او نوشته بودم. به این ترتیب، فواد آن دوره سکوت مصلحت آمیز من در مورد اشتباهات 
فاحش سیاسى او؛ که از حس شرافت و وجدان سیاسى من براى تثبیت تصویر «کمونیستها» 
در اذهان توده هاى مردم سرچشمه میگرفت، به معنى واقعى، دیگر براى من وجود خارجى 
ندارد. خیلى روشن است که هدف اصلى ویراستار محترم کتاب، یک هجوم افسارگسیخته به 
کمونیسم و باال بردن چهره فواد به عنوان «پدرخوانده» موعود حزِب نفرت از اتحاد مبارزان 
کمونیست، کمونیسم کارگرى و منصور حکمت است. درست به همین دلیل است که یکى 
از اهداف انتشار کتاب و علنى کردن قضاوتها و ارزیابیها و احکام فواد بویژه علیه شخص 
من در آن کنگره کذایى، نه شخصیت من در طول دوران فعالیت تشکیالت و محافل کومه 
له از پاییز سال 1348 تا کنگره دوم، فروردین سال 1360؛ که ایستادن قاطعانه من در موضع 
کمونیسم کارگرى و دفاع از کمونیسم منصور حکمت و تصویر فواد نه در جلسات هتک 
دیگر   زحمتکشان است.  و  جامعه و کارگران  به  و رو  سیاست علنى  در سطح  حرمت که 
نباید نظاره گر بى تفاوت و «صادق» چرخیدن این تصویر کاذب و مهندسى ضد حقیقت 
بود. از نظر پرنسیپها، جایز نیست و از نطر بیان واقعى نقش و جایگاه شخصیتها و عروج 
علمى،  وجدان  نظر  از  نیست.  روا  و  جایز  نیز  له  کومه  تاریخ  سیر  در  «اتوریته»ها  افول  و 
واقعى  فکت هاى  دیرین،  رفاقتهاى  معامله کردن با  و  حقیر  بدون منافع  براى آیندگان که 

حقیقت است. الزامى و اداى دین به  را خواهند نوشت، ارزیابى من دیگر  یک تاریخ 

در آن صورتجلسات، خواه ناخواه و علیرغم میل من، تصویرى «یک جانبه» از روابط زندگى 
سیاسى من و فواد بدست داده شده است. این «اسناد» به عنوان مدارکى مستند، در اختیار کسان 
دیگرى که در آن رفاقتها و قول و قرارها و تعهدات نبوده اند، از جمله برادران فواد، حشمت 
و رضا و خواهر او، ملکه، و نیز کسان دیگرى قرار گرفته است تا به عنوان قاضى و داور وارد 
روابط من با فواد و طیب و دیگران بشوند. انتشار صورت جلسات کنگره اول، مرز پرنسیپها را 

شکست و من را نیز ناچار کرد، که به تعهدات یک جانبه تاکنونى ام، نقطه پایان بگذارم. 

براى  است.  اول  شخص  «فواد»،  که  دید  میتوان  بروشنى  جلسات،  صورت  آن  در 
جلسات،  آن  در  فواد  شخصیت  تصویر  کردن  فریز  وطندوست،  ساعد  جمله  از  خیلیها، 
دیگر،  خور  روز  نرخ  به  نان  طلبان  فرصت  براى  آسمانى.  مائده  و  معامله  و  است  «نان» 
انتقام  براى  است  اى  وسیله  کنگره،  آن  در  او  سیاسى»  «شّم  و  فواد،  از  تصویر  این 
«مباحث»  و  تاریخ  آن  خود  که  ام  بوده  شاهد  نیز  شخصا  گرچه  من،  امثال  کسانى  از 
کنگره  جلسات  صورت  انتشار  حال  بهر  شدند.  گرفته  ریشخند  به  دسته  این  نظر  از  آن 

داد. تکانى  هم  را  سیاسى  هاى  مومیایى  که  بود  معجزه  چنان  انگار  له،  کومه  اول 
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حقیقت این است که همه این آدمکها میدانند که رابطه من با فواد پس از کنگره کذایى چگونه 
بوده است. میدانند که من تنها کسى بوده ام که در فاصله کنگره اول تا دوم کومه له، با تحمل 
یک  عنوان  بودم که به  به فواد ثابت کنم. من  را  ام  خطرات جانى، تالش کرده ام، وفادارى» 
شخصیت شناخته شده و زندانى سیاسى، و به عنوان مسئول تشکیالت شهرهاى کردستان، از 
سوار»  قبرستان «تاله  به  بودم  داده  خود سفارش  فواد را که  و سنگ قبر  راه افتادم  سنندج 
آلمانه بردم. من بودم که بالفاصله پس از مرگ فواد در سنندج اعالمیه اى با عنوان «آنهایى 
که باد میکارند، توفان درو خواهند کرد» نوشتم و در شرایط حاکمیت رژیم اسالمى در شهر، 
آنرا توسط رفقا پخش کردم. من بودم که قبل از کنگره دوم، اعالمیه «بیاد فواد» را نوشتم. 
همه این کارها و قبول آن مخاطرات آن وقتها، با پوزخند بدرقه شدند و من از جانب همین 
امثال شعیب زکریایى به «عقب ماندگى» متهم شدم. در جریان بروز اختالفات بر سر «مشى» 
کومه له، عبداله مهتدى و شعیب زکریایى گفتند که باید «یک زمانى» اعالم کرد که فواد، 
تئوریسین «دیدگاه یک» بوده است. آنوقتها کمونیسم ُمد بود و و از چشمها نیافتاده بود. براى 
مجیز گویى ناسیونالیسم کرد، پول و مواجب و مقررى براى همین شعیب زکریایى و ساعد 
وطندوست پرداخت نمیشد. هیچ شرم نمیکنند که هوا خواه آدم فروشى چون جالل طالبانى 
من، اما، االن، در  وصل است.  سپاه پاسداران  و  اند که به هزار رشته به وزارت اطالعات 
ذهن این آدمکها با آن شکل و قیافه و در این جایگاه «محترم» ، به داشتن سوء نیت در باره 
فواد متهم شده ام. دلیل روشن است: من طى تمامى سالهایى که «کومه له»  و «طیف کومه 
له» به منزلگاه ناسیونالیسم ُکرد اسباب کشى کرده است، یک وفادار و رزمنده قاطع مبانى 
کاسبکارهاى  و  فروشها  پرنسیپ  به  و  ام  مانده  حکمت باقى  منصور  و  کارگرى  کمونیسم 
جنبش نفرت از کمونیسم کارگرى رحم نکرده ام. اینها، با این معامله ارزان با زندگى من 
و فواد، دقیقا قصد دارند، «نگفته» هاى من در باره فواد را علیه خود من و علیه کمونیسم 
کارگرى و منصور حکمت به مخاطبان خویش قالب کنند. میخواهند چنان وانمود کنند که 
رابطه من و فواد در آن فاصله زمانى حدود یکساله- از کنگره اول در آذر ماه سال 1357 
تا مرداد 1358- منجمد بوده است و من کماکان باید «وفادار صادق» و «درویش سربزیر» 
سایه فواد باقى مى ماندم تا حضرات نفرت ضدکمونیستى شان را به اتکاء بخش کوتاهى از 
زندگى سیاسى من، به سر منزل برسانند. اما آخر حس تعادلى گفته اند. وجدانشان خراش 
بر نمیدارد که اینقدر ارزان «خاطره» دوستى ها را چنین مفت معامله میکنند؟  مگر من یک 
زمانى با آنها رفیق نزدیک نبودم که االن دیگر نیستم و من شخصا خاطره آن دوستیها را به 
تاریخ سپرده ام و آنها به نفرت و کینه؟ چرا رابطه من و فواد باید، پس از فقدان او  در باب 
روابط مرید و مرشد و خان و رعیت نوشته شود؟ چرا من باید یک هاله مقدس دور سر 
فواد و یا «آرامگاه» او ببینم که وقتى زنده بود به همدیگر متلک میگفتیم و همدیگر را دست 
میانداختیم؟ تاریخ فعالیت مشترك من و فواد و افت و خیز مناسبات و «اتوریته» متقابل بین 
ما، به آن یک سال محدود نیست. درست عینا چون بهم خوردن رابطه من و بعضى هاى 
دیگر. من به گذشته خویش بدهکار نیستم و مثل همه آدمهاى با گوشت و رگ و خون، 
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حقم است ساده انگارى هاى دوران گذشته ام  را در رابطه با هر کس، مورد تجدید نظر قرار 
بدهم. برخى از دوستان اسبق من، االن نمیخواهند سر به تن من بماند، چرا من مجاز نباشم 
با روابط گذشته ام با خود این آدمها و از جمله با فواد نیز نگاهى انتقادى نداشته باشم؟ 
چون فواد زنده نیست؟ خوب منصور حکمت هم زنده نیست که بسیارى از «هم خط»هاى 
دیرین اکنون بدون قورت دادن بغض نفرت و کینه نمیتوانند نام او را بر زبان بیاورند. چرا 
قبر  و طایفه اى وفادار، تا لب  قومى  به هویت  اگر هر کس و ناکس «هم ملیتى» بماند و 
«خودى» است حتى اگر آدم فروشى کرده باشد و کارنامه زندگى اش، چون جالل طالبانى، 
نصرت  طاق  این  و  تابو  این  من  خود،  زندگى  تسخیرى  موکلین  اجازه  با  ناچار  به  سیاه؟ 

میکنم: اشاره  روابط  همان  ساله  ده  تاریخ  یک  به  و  میشکنم  را  فواد»  «شهید  بارگاه  و 

فواد در فاصله پائیز سال 1348 تا مدتى پس از جلسات بهمن ماه سال 1349، بطور «دوفاکتو»، 
«رهبر» محافل ما بود. فواد این تصویر را در جریان مبارزه با دو انحراف «سرسپردگى» و 
رهبرى طلبى» ، اما اساسا در دفاع از قاطعیت و استوارى در مبارزه و علیه روحیه «سازش 
و تسلیم»، در محافل ما تثبیت کرده بود. ماجرا از این قرار بود که پس از نفوذ کردن یک 
عامل ساواك در یکى از محافل ما در سنندج، که از من و بهروز سلیمانى و صدیق کمانگر 
و دیگران تشکیل شده بود، و با توجه به اینکه من و صدیق همزمان با مصلح ریبوار(مصلح 
شیخ) در محفل دیگرى در تهران فعالیت داشتیم، و با گزارش آن جاسوس نفوذى همرابط 
بین آن دو محفل، مصلح در تهران و بهروز در سنندج دستگیر شدند. در مورد این دستگیرى 
و عواقب آن، نقطه نظرات مختلف و «راستگرایانه» شکل گرفت. یک پیشنهاد، طرح «عقب 
جانب فاتح شیخ. رهبرى طلبى و سرسپردگى پیرامون این طرح  نشینى یک ساله» بود از 
به میان آمد. عالوه بر آن، فواد قبال از طرف یکى از برادرهایش که در شهر مریوان معلم 
بود، همزمان با طرح عقب نشینى مورد اشاره، به نامه اى در نشریه دانش آموزان مریوان 
شده  سفید» نوشته  «انقالب  رساء  در  امضاء  بدون  اى  نوشته  آن  در  که  پیدا کرد  دسترسى 
براى خنثى کردن «رهبرى طلبى»  بود. برادر فواد، آن نوشته را به فاتح منتسب کرده بود. 
فاتح و تاثیر گذاشتن بر «تردید» هاى «سرسپردگان» احتمالى، فواد از طرف هسته مرکزى 
محفل ما، یعنى جمع عبداهللا مهتدى، حسین مرادبیگى و محمد حسین کریمى و خود فواد، 
به منظور رد یابى هر دو گرایش انحرافى در زندگینامه سیاسى اعضاء، پیشنهاد کرد که هر 
تا  مکتوب کند  اى را  و سیاسى  شخصى  از بیوگرافى زندگى  فشرده اى  و  خالصه  عضو، 
نیز  و  اول  جلسات کنگره  در  خود فواد  اقرار  به  بگیرد.  قرار  ارزیابى  مورد  جلسه  یک  در 
طرح صریح او با من به مناسبتهاى مختلف، او برنامه «طرد» سه «اپورتونیست»، یعنى فاتح، 
مصلح شیخ، که تازه از زندان آزاد شده بود و نیز عطا رستمى را در دستور داشت. از نظر 
تبیین هاى آنموقع همه ما (یعنى باقى کادرهاى موجود محفل) پذیرفته بودیم، طرد «رهبرى 
استحکام  شاه،  رژیم  علیه  مبارزه  در  روحیه «تردید»  کن کردن  ریشه  و  یک  شماره  طلب» 
درونى ما را قوى میکند، جلسات هم هیجان داشت هم دلشوره از تهدید به «قرنطینه» و 
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یا اخراج. جلسات موعود در زمستان سال 1349 گرفته شد که تا جایى که خاطرم یارى 
میکند، اعضاء حاضر در آن: فواد، عبداهللا مهتدى، یداله بیگلرى، و من و فکر میکنم محمد 
محسین کریمى بودیم. «زندگى نامه» ها یک به یک خوانده شدند، اما بر زندگى نامه فاتح، 
که براى جلسه فرستاده بود، بیش از همه تمرکز شد. دقیقا یادم نیست در چه مواردى، اما 
نکاتى از «سازشکارى» در متن نوشته فاتح دست نشان شد که به آنها مواضع «تسلیم طلبانه» 
در «طرح عقب نشینى یکساله» نیز ضمیمه گردید. تا جایى که در خاطرم مانده باشد، طرح 
کذایى عقب نشینى هم مکتوب نشده بود و نقل از گفتگوهاى شفاهى بود. اینجا بود که قرار 
تنبیه «قرنطینه» علیه فاتح طرح شد. اما درست در آن لحظه بود که فواد از زیر پتویى که 
روى آن نشسته بود، نشریه کذایى را بیرون کشید و با صدایى هیجان آمیز و تحریک کننده، 
فضاى  حاضر در آن  و امشاسپندان انوشه...». جمع  سپیده دمید  «آنک  عبارات آنرا خواند: 
پرووکاسیون و تحریکات علیه فاتح، تحریک شد و به هیجان آمد. یدى بیگلرى که در رده 
«سرسپردگان» احتمالى رده بندى شده بود، گفت به این ترتیب دیگر قرنطینه کافى نیست، 
فاتح باید «اخراج» شود. حکم غیابى، بدون اینکه به رویت فاتح برسد نه تنها علیه او، بلکه 
بعدها شامل مصلح و عطا رستمى نیز شد. اینجا هم بدون اینکه هیچکدام از متهمان حکم 
محکومیت خویش را رویت کنند. فواد جایگاه خود را به این ترتیب به عنوان رهبر قاطع 
مبارزه با تزلزل و تردید و سازشکارى در محفل ما، تثبیت کرد. در هر حال بنیان «اتوریته» 
فواد، بر آن نوع انتقاد بدون حضور افراد مورد انتقاد و احکام غیابى علیه آنها استوار نبود. 

همانطور که گفتم «قاطعیت» و «سازش ناپذیرى» در برابر دشمن و پلیس سیاسى بود.

رهبر  او  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  نیز  خود  فواد  که،  بود  اعتبار  این  به  فقط 
تاریخ  در  این  بودیم.  پذیرفته  آنرا  هم  ما  همه  که  ماست  محفل  بالمنازع 

است. بعد  سال  چند  سیر  در  مهمى  عامل  فواد،  اتوریته  افول  و  عروج 

زندان  معرض آزمایش در  در  خود او  هنگامى که  اما،  ما،  محفل  میان  در  جایگاه فواد  آن 
گرفت،  قرار  «دشمن»  رساء  و  جشن  در  شرکت  و  «تردید»ها  با  مبارزه  و  بازجویى  زیر  و 
رنگ باخت و یکباره چون بهمن فروریخت. بازجویى فواد چندان محکم نبود و با من که 
بازجوى مشترك داشتیم، در یک بند زندان کمیته مشترك و در سلول بغل دستى من «هم 
زندانى» بود. او را در اطاق بازجویى «هوشنگ فهامى»، معاون تهرانى، درست دو روز بعد از 
دستگیر شدنم در اواخر مهر ماه و یا اوائل آبان سال 1353 دیدم که َدمِ در با پاى باندپیچى 
شده بعد از شکنجه، هنگامى که من را به بازجویى بردند، مالقات کردم. من که تجربه دوبار 
قبلى اسارت و شکنجه را داشتم، فورا متوجه شدم که «روحیه» فواد، چندان جالب نیست. 
بهرحال دوره بازجویى به پایان رسید و ما را به زندان قصر منتقل کردند. به فاصله چند ماه، 
فکر میکنم در اردیبهشت یا خرداد سال 1354 بود که بند من را عوض کردند و من را به 
بند 1 و 7 که سعید یزدیان هم در آنجا بود و فواد و عبداله مهتدى و طیب روح الهى را به 
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بند دیگرى انتقال دادند و شعیب زکریایى به بند زندانیان با محکومیت باالتر. مرداد ماه سال 
1354، یعنى حدود شش ماه پس از کشتار و تیرباران بیژن جزنى و دیگران در تپه هاى اوین، 
میدانم چند فاکت دروغین و دستکارى  شرکت کرد. اینجا الزم  فواد در مراسم 28 مرداد 
شده توسط امثال ساعد وطندوست و نیز در فضاى حاکم بر کنگره اول را موشکافى کنم. 
ساعد وطندوست بُریده اى از صورت جلسات کنگره اول را جداگانه انتشار داده است که 
در آن من گفته ام تصمیم به شرکت در مراسم 28 مرداد «جمعى» بوده است و «چون من 
را نخواستند» در مراسم شرکت نکردم، اگر نه چون تردید داشتم، و «متزلزل» بودم، شرکت 
میکردم! آن «اقرار» من در کنگره علیه وجدان سیاسى ام بود و اقرار علیه حقیقت. تحت 
فضاى شانتاژ و ارعاب حاکم بر کنگره کذایى جمالتى را گفتم که در عمل خالف آنها را 
قرار  تصمیم  آن  جریان  در  عمال  من  اوال،  که  چرا  بودم.  تصمیم گرفته  و  بودم  داده  انجام 
نداشتم و من و سعید که در بند دیگرى بودیم، تصمیم قاطعانه گرفته بودیم که حتى اگر 
ناممان از بلندگو خوانده شود، با قبول عواقب فلک شدن و یا تبعید به میان زندانیان عادى 
و یا زندان انفرادى، مطلقا مقاومت کنیم و نرویم. ثانیا، آن تصمیم مطلقا «جمعى» نبود، بلکه 
اصل پیشنهاد از طرف فواد بود که مورد پذیرش عبداله مهتدى قرار گرفته بود و طیب تا آخر 
با آن مخالف بود و شعیب زکریایى هم از آن بى خبر. شعیب زکریایى در توجیه وادادن فواد 
االن میگوید، فواد شاید «خواسته» پولتیک بزند. معنى اش این است که او آنوقت خود را به 
جاى حال میگذارد، و به مراسم میرفت. در آنصورت قطعا او هم مى بایست پیه «بایکوت» 
را به تن خود بمالد. من شخصا فکر میکنم این تعبیر شعیب زکریایى صمیمانه نیست و با 
شناختى که من از او چه در بازجویى در کمیته مشترك و چه از دوره یکساله قبلى زندانى 
بودنش در اصفهان، دارم، علیه حرمت گذشته اش براى توجیه منزلت کنونى اش، و پیشینه 
سازى براى فاصله گرفتن از پرنسیپ کمونیستها در مبارزه،  «دور از جان» ُمهمل مى بافد. 
بسیار  نکته  یک  بنابراین  بود.  نفره  دو  تصمیم  یک  حالت  بهترین  در  تصمیم  آن  حال  بهر 
حساس و مهم اینجا مطرح است: چه عواملى موجب شدند که من و طیب که در جلسه 
کنگره کذایى شرکت داشتیم، حقیقت «وادادن» فواد را در 28 مرداد روى میز نگذاشتیم و 
چرا بخاطر آن «سازشکارى» به مراتب بدتر و رسواتر از نوشتن یک مقاله منتسب به فاتح 
در سال 1349، عینا طبق «سنت» پیشین محفل، که فواد «پیشکسوت» آن بود و «اتوریته» اى 
که او براى صدور بى محاباى «قرار» توبیخ و اخراج داشت، خواهان هیچ حکم «تنبیهى» 
براى فواد نشدیم؟ مرگ خوب است، اما براى همسایه؟ به نظر من دو فاکتور اجتماعى و 
شخصى در این بى مباالتى و سهل انگارى، و «افراط در نجابت احمقانه و حماقت فروتنانه»، 

کننده داشتند: نقش تعیین  مذهبى،  و  شرقى  نفس  به  اعتماد  عدم  و  ساده لوحى  همان 

از نظر مادى و اجتماعى، فضاى انقالب در بیرون از آن اطاق تاریک و بسته حاکم بود و 
خود فواد تازه پس از یک اعتصاب غذاى بیست و چند روزه مستقیما به فعالیت در «اتحادیه 
دهقانان» وارد شده بود. اما راستش آن «شجاعت» و «مقاومت» بر من چندان موثر نبود. چه، 
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رژیم شاه در آستانه سقوط قرار گرفته بود و پر و بال ساواك ریخته بود و اعتصاب غذا 
کردن عواقب سهمناکى به دنبال نداشت. من فقط به یک نمونه اشاره میکنم: در سال 1354 
که من و فواد در زندان قصر هنوز هم بند بودیم، یکبار اکثر زندانیان با خوردن غذاى فاسد 
و مسموم، بیرون روى پیدا کردند، طوریکه جلوى توالت صفى طوالنى ایجاد شد. ماموران 
زندان به دستور سرهنگ زمانى، تعدادى را «زیر هشت» بردند و آنها را بخاطر «تحریک» و 
«ازدحام» به فلک بستند؛ در حالى که پس از جیمى کراسى، این همان بازجویان و زندانبانان 
زندان  به درون  و حتى «بازرس»  سیاسى عمل میکردند  زندانى  به هر خواست  بودند، که 
فرستادند تا اگر شکایت و شکوه اى از رفتار «خشن» زندانبانان، وکیل بند ها و رئیس و 
روسا دارند، با آنان مطرح کنند. فواد در آن فضاى جیمى کراسى تقاضاى انتقال به زندان 
سنندج را طرح کرد و با او موافقت شد. خود من شخصا که در پاییز سال 1356 آزاد شده 
بودم، در تابستان سال 1357 به مالقات او و طیب رفتم و بدون هیچ کنترل هر چه خواستیم، 
با یکدیگر رد و بدل کردیم. یعنى کنترل پلیس سیاسى چنان ُسست شده بود که مِن زندانى 
یکى دو سال  حالى که  رفتم. در  به مالقات «هم پرونده ها»  و عام  خاص  سیاسى آشناى 
قبل چه بسا مدتهاى مدید زندانى سیاسى حتى مالقات با «اقوام درجه اول» را هم نداشت. 
در ایامى که خیابانها شلوغ شده و موج اعتصابات وسیع همه مراکز کار را دربرگرفته بود، 
شهر  چندانى نداشت. با اینحال من یکى از کسانى بودم که در  اعتصاب غذا بار قهرمانى 
سنندج براى سازماندهى یک اعتراض در حمایت از فواد، دست بکار شدم و صداها را به 
خیابان آوردم. اما بهرحال همان تصویر اجتماعى، انصاف و عدالت را در ذهن خود فواد 
نسبت به رفقایش و از جمله بیشتر از هر کس، من، کم رنگ کرده بود. من بخاطر حرمت 
رفاقتهاى سالیان و منافع فراتر، بروى خود نیاوردم و فقط خودخورى کردم. معلوم شد، آن 
سکوت و حتى «اقرار» من به «گناهان» از منظر هدفى که فواد تعقیب میکرد، هنوز کافى 
دیگر  سال 1354  مرداد  از 28  پس  فواد  من،  واقعى  احساس  در  و  واقعى  دنیاى  در  نبود. 
آن فواد قبلى براى من نبود. و با اعتصاب غذاى بیست و چند روزه اش هم هیچگاه آن 
موقعیت ساقط شده در ذهن من، ترمیم نشد. فواد این را میدانست و در همان نگاه اولیه 
خوردت  کنى،  باز  میداد که: «زبانت را  من ندا  به  انگار  او،  از  استقبال من  جریان  در  اش 
میکنم». در جریان سى و هفت روز جلسه کنگره اول همان تهدید را نه تنها علیه من، بلکه 
به جز سرسپرده و غالم حلقه به گوش خود، ساعد وطندوست، علیه بقیه به عمل در آورد. 
او این را بخوبى میدانست که اتوریته و احترام شخص من و طیب در میان زندانیان سیاسى 
در زندان قصر تهران، بسیار باال بود و او در فضاى سنگین «طرد و بایکوت»دوره زندانى 
اش را سپرى میکرد. با اینحال با شناختى که از «صداقت» و «نجابت» و «وفادارى» درویش 
مسلکانه امثال من داشت، او میبایست از طریق شکستن شخصیت ما، آن اتوریته از دست 
و توطئه گرانه  در یک تبانى پنهان  میکنم،  االن فکر  فرصت،  این  کند.  اعاده  را  خود  رفته 
و فواد، قبل از کنگره کذایى تدارك دیده شده بود.  فواد در دوره  بین ساعد وطندوست 
مبارزه با انحراف «سرسپردگى» و «رهبرى طلبى»، در جلسات زمستان سال 1349 و علیه 
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رسیده  بود. وقت آن  موقعیتى براى خود تثبیت کرده  عطا رستمى،  و  شیخ  و مصلح  فاتح 
«رهبرى  عقده  وطندوست،  ساعد  چون  منشى  چاکر  موجود  سرسپردگى  اتکاء  به  که  بود 
صف  به  و  شویم،  میبایست تخریب  بقیه   و  من  کند.  ارضاء  را  خویش  فروپاشیده  طلبى» 
سرسپردگان بپیوندیم. ما میبایست به قیمت شکستن حیثیت و وجدان سیاسى و شخصى 
خویش اتوریته فواد را بر خود و ذهنیت خود دوباره اعاده کنیم. این جز در یک مراسم فشار 
روحى و روانى و سیاسى براى اقرار علیه خود، ممکن نبود. بریده صورت جلسه که من به 
آن اشاره کردم و اشاره شعیب زکریایى به فاکت دروغین: اینکه خود من هم در آن «تصمیم 
و  خویش  وجدان  علیه  اقرارها  نوع  آن  برجسته  نمونه  ام،  داشته  شرکت  مرداد  جمعى»28 
نمونه اى گویا از یک تهاجم ضد انتقادى براى در هم کوفتن کمترین تردید نسبت به اتوریته 
بالمنازع فواد و «تواب سازى» است. خود همین فکت به تنهایى نشان میدهد که «اقرار» 

که توضیح دادم.  بود  همان  هدف  اما  بود.  اسناد متناقض  و  ها  فکت  با  خود،  علیه  ها 

اما گذشته از این فاکتور فشار جمعى در کنگره کذایى نوع رابطه فواد با شخص من تغییر 
یافته بود. فواد، درست روزى که من در مقابل ساختمان ساواك سنندج و هنگام آزادى او 
به استقبالش رفته بودم، از نگاه کردن مستقیم به چشمان من، اِبا داشت.من در جشن بخاطر 
آزادى او از هیچ کار و تالش براى بزرگداشت او دریغ نکردم، اما فواد همچنان با من سرد 
و بیروح بود. میبایست تشخیص میدادم که در پشت آن بى محل کردن من، آنهم درست در 
شرایطى که او میبایست، از شوق دیدار با من، به هیجان بیاید و من را در آغوش بگیرد، با 
آن طرز برخورد و نگاه تحقیر آمیز، دارد به من هشدار میدهد. او در طول جلسات کنگره 
و پس از آن مانند آن نوع مربى هاى ورزش عمل میکرد که براى وادار کردن بازیکنان به 
اطاعت و سرسپردگى، آنها را «ایگنور» و بى محل میکنند، عمدا در بازى شرکتشان نمیدهند، 
با آنها سالم و احوالپرسى نمیکنند و حتى اگر در میدان پیروزى هم بدست آورند، با یک 
خنده تعارفى و مصنوعى نیز تشویق نمیشوند. این نوع رفتار و این شیوه  patronise(تحت 
قیمومیت در آوردن) کردن، یک نوع توصیه دوایر روانشناسى جهان بورژوازى و صاحبان 
براى  رفتار  از  جزیى  «بیگ»ها،  و  عشایر  و  ها  خان  ذهنیت  در  و  عامالن،  مدیر  و  کلوپها 
«اِعمال» و تثبیت رهبرى و اتوریته و کاشتن رعب در قلب و روح آدمها و «پیروان» است. 
من در بخش دیگرى از همین نوشته، به این شیوه  رفتار مربى «زالتان ابراهیموویچ» هنگامى 
که در کلوپ بارسلونا بازى میکرد اشاره کرده ام. هیچکدام از ما متاسفانه، زالتان نبودیم تا 
در جریان جلسات کنگره اول، به شیوه او، جنگ بر سر تحمیل اتوریته را به نفع خود پیش 
ببریم. هیچگاه آن تصویر دستپاچه و مستأصل عبداله مهتدى یادم نمیرود که در اولین روزى 
که قرار بود «ماین شور» شود- یعنى مادیان شورى- اصطالحى براى قرار گرفتن در نوبت 
انتقاد؛ بیچاره جمالت اش را با «غلط کردم،...خوردم» آغاز کرد. زشتى آن جلسات چنان 
شدید بود و با انصاف و عدالت متناقض، که ویراستاران کتاب صورتجلسات حتى شرمشان 
آمده است چنان جمالتى را در کتاب خویش منتشر کنند. فواد در آن ایام تصمیم گرفته بود 
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که با دستمایه کردن تصویرى که پس از اعتصاب غذا در زندان سنندج به آن رسیده بود، 
بقیه را، بویژه امثال من و حسین مرادبیگى و عبداهللا مهتدى را در هم بکوبد و اعتماد به نفس 
مان را ُخرد کند. من بسیار متاسفم که ناچار شدم براى اعاده حیثیت از حرمت سیاسى خود 
و آن دیگران، این حقایق را افشا کنم. من تمام تالشم را کردم که تصویر اجتماعى فواد، به 
رابطه شخصى من و او بى ربط بماند و از تصویر او در جامعه، براى «جنباندن خورشید 
کمونیسم» استفاده کنم. اما، نادمین از کمونیسم، این حس شرافت من را بر نتافتند و تمام 
سعى شان را کردند و کماکان میکنند که برعکس، تصویر فواد را به عنوان سنبُل و قدیس 
ضد کمونیست و رهبر موعود نفرت از منصورحکمت و کمونیسم کارگرى و علیه من و 
امثال من، برجسته کنند. و حال که علیرغم میل من این معامله ارزان در جریان است، بگذار 
جامعه و آیندگان نیز جوهر واقعى حقیقت و حقیقتهاى تاریخى و فکت هاى آنرا بدانند. من 
یکى دو نکته دیگر در مورد نقش آگاهانه فواد در شکستن نقش شخصیتها را مرور میکنم. 
در طول دوران 37 روزه جلسات تخریبى کنگره اول، فواد خم به ابرو نمى آورد که اعتماد به 
نفس شخصیت نازنینى چون محمدحسین کریمى را تماما در هم شکند. فضا چنان مرعوب 
کننده بود، که کسى نگفت آخر بابا جان، این مزخرفات چیه دارى میبافید، ما نخبگان این 
جامعه ایم، بنشینیم برنامه اى، پرچمى دست این مردم بدهیم که به جاى شاه، یک مشت 
نچرخانند، ساواك با شکنجه و تهدیداتش اراده  شمشیر  قرآنى  و مکتب  کانگستر اسالمى 
مقاومت ما را در هم نشکست، تو کى هستى و چه حقى دارى که تصمیم گرفته اى براى 
له  پا  قیمت زیر  بهر  را  ما  نفس  به  اعتماد  و  حیثیت  و  وجدان  خودت،  افتضاحات  جبران 
کنى؟. میخواستى تصمیم نگیرى که بروى در جشن 28 مرداد شرکت کنى، ما چرا باید تاوان 
روحیه باختن شما را بدهیم؟ این را از کجا آورده اى؟ فواد در آن جلسات نفرین شده مدام 
سعى میکند که من را به آخرین مراحل ندامت در محضر خویش وادار کند و وقتى موفق 
نمیشود، میگوید دیگر «انتقاد» از ایرج «بى فایده» است، «او نمیخواهد خود را اصالح کند». 
کاش کمى شجاعت بخرج میدادم که به همه بگویم خیر هیچکدام از ما نباید در برابر آن 
هجوم «خود را اصالح» بکنیم، کاش میگفتم فواد جان، باور کن من قصد دادگاهى کردن 
تو را در ذهنم ندارم، که اگر هم داشتم «میراث» خودت است، اما اینقدر هم خام نیستم که 
بگذارم تو طلبکار باشى و ما بقیه جلو پایت زانو بزنیم و با تو «بیعت» کنیم. میتوانستم به 
او بگویم، «بس کن فواد»! نگذار دهانمان را بازکنیم، «اوضاع بیرون» از این مناسک ُمخرب، 
همه گذشته هاى ما را پشت سر گذاشته است و اگر «انتقادى» بر ما وارد است این است 
که در این جلسات با این روشها، تصمیم گرفته اید، مرهمى بر زخم افت توریته شخصى 
تان بگذارید.. جامعه دارد با اعالمیه هاى «هم میهنان مبارز»، ما را سبک سنگین میکند تا 
ما را در فقدان یک نیروى انقالبى و سوسیالیست، بر فرق سر بگذارد. این مردم شریف و 
بزرگوار از خرده حسابهاى شخصى و «رهبرى طلبى» و «صندلى طلبى» ما درگذشته است، 
ما  که  کرده،  تحصیل  و  جوان  نیروهاى  قبال  در  مسئولیت  کمى  درنگ،  کمى  تامل،  کمى 

انسانهاى بزرگ در تندپیچها، بدست بگیریم»  مثل  جامعه را  را دعوت میکنند رهبرى 



323

ن ی  دگا ی... و ز د ز
عبداله مهتدى که همزمان با من در پائیز سال 1356 از زندان آزاد شد، براى دیدار من به 
سنندج آمد. از خودم بسیار خشمگینم و در عین حال به آن عدم اعتماد به نفس خویش 
علیرغم اینکه او  نفرین میکنم، صرفنظر از اینکه االن عبداله مهتدى کجا ایستاده است، و 
«جدایى»  در  را  خویش  کنونى  هویت  برعکس  و  است  شسته  دست  کمونیسم  از  صراحتا 
عذر خواهى سیاسى بخاطر سهل انگارى در  از کمونیسم تعریف کرده است، من اما یک 
درك پیام او، به عبداله مهتدى آن زمان و بویژه به تاریخ و جامعه بدهکارم. به من گفت: 
«ایرج! فواد در اواخر هم بند بودن با من، مطلقا با من حرف نمیزد». مى بایست تشخیص 
براى  دیگران  از  «انتقام»  یک  و  انتقادى  ضد  هجوم  یک  هاى  نشانه  رفتارها  آن  که  میدادم 
«تراپى» درمانى معضل و درگیرى درونى خود فواد بود. بعدا و در جریان کوچ مردم شهر 
مریوان که عبداله مهتدى به مریوان رفته بود، فواد «دستور» داده بود، عبداله مهتدى را در 
خطرناکترین پست ها به نگهبانى بگذارند. وقتى هم عده اى اعتراضى آبکى کردند، پاسخ 
شنیده بودند، او باید انحراف نازك نارنجى و «روشنفکرى» اش را برطرف کند. فواد، اما، 
همان هدفى را تعقیب میکرد که به مشغله «اتوریته» معنوى او مربوط بود. میبایست افراد 
از بازگویى کمترین خاطره از زانو زدن سیاسى اش در زندان را از حافظه ها پاك کنند و 
شاهدان صحنه تسلیم او را به عنوان آدمهاى هیچ و پوچ، متزلزل و ترسو، به اطرافیان خود 
معرفى کند. صد افسوس که فواد براى جبران خطاى غیر قابل گذشت خویش، روحیه و 
شرافت انسانى و وجدان سیاسى رفقاى به مراتب شجاع تر و مبارز تر خودش را  در هم 
کوفت تا بلکه اتوریته از دست رفته و «بُریدگى» سیاسى خویش را در 28 مرداد سال 1354 
ترمیم کند. پیشتر نوشتم، که سیر زندگى فواد نشان داد که او هیچگاه شهرى نشد و هیچ 
«محافظه  یک  واقعى،  زندگى  سیر  در  فواد  که  نوشتم  نکرد.  تجربه  زندگى  در  را  ماجرایى 
کار» به تمام معنى بود. با اینحال، او به جاى اینکه در کنگره کذایى اول از من ممنون باشد 
افتضاح  با  که  باشد  متشکر  من  از  اینکه  بجاى  نیاوردم،  او  بروى  را  کارى  محافظه  آن  که 
سیاسى  بایکوت  و   ،1354 سال  مرداد   28 مراسم  در  شرکت  ماجراى  در  او  طلبى  تسلیم 
او طى نزدیک به سه سال، آگاهانه و شرافتمندانه و رفیقانه نخواستم عینا بر طبق موازین 
«تشکیالت»، خواهان دستکم، در «فرنطینه» گذاشتن او بشوم، او برعکس طلبکار هم بود و 
میخواست انتقاد از ایرج، «فایده» داشته باشد. او بجاى احترام به حس شرافت من و ارزش 
گذارى من به رفاقتهاى سیاسى، و همه وفادارى هایى که در ایام آزاد شدنش از زندان به 
او ابراز کرده بودم، خواهان این بود که در مقابل با «شالق» ضدانتقادى براى ترمیم اتوریته 
ساقط شده اش، که من هیچ نقشى در آن نداشتم، سر بر آستان او فرود آوریم و حرمت و 
کرامت شخصى و سیاسى مان را به پاى او قربانى کنیم. صورتجلسات کنگره کذایى، اسناد 
ننگین این تهاجم ضدانتقادى است. بگذار امثال ساعد وطندوست و شعیب زکریایى در این 
لجنزار ضد کمونیسم خود را به بلوغ برسانند. متاسفانه، این نوع موجودات عمال فواد را هم 
ضایع کردند و همان دوره شکوفایى او را پس از ایام زندان، که من علیرغم همه کدورتهاى 
شخصى، با صبر و تحمل و خویشتن دارى سعى کردم که آسیبى نبیند، زیر عالمت سوال 
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من  براى  ندارد،  ربطى  من  به  دیگر  اول  کنگره  فواد  آن  حال  هر  در  دادند.  قرار  بزرگى 

است.  یافته  دیگرى  مریدان  و  صاحبان  او  است.  خورده  خط  من  زندگى  تاریخ  از  و 

یک ارزیابى عمومى تر از فواد، براى تشخیص جوهر سکت سوسیالیستى ما:

براستى چرا فواد که جامعه تصویر دیگرى رو به «بیرون» از او دارد، رو به درون شخصیت 
انسانها  «زندگى»  مادى  سیر  ام.  یافته  را  تناقض  این  جواب  میکنم  فکر  من  بود؟  دیگرى 
تقریبا  فواد  زندگى  واقعى  سیر  با  من  میدهد.  توضیح  را  روانکانه  فاکتورهاى  از  بسیارى 
و  سنندج  هدایت  و  راضى  دبیرستان  تا  آبان،  چهار  دبستان  از  او  تحصیل  دوران  تمام  در 
سپس دانشگاه صنعتى تهران آشنا بودم. بخاطر روابط خانوادگى از دوران کودکى تصویر 
نسبتا روشن از خانواده فواد و محیط پرورش او داشتم. در طول تمام آن سالهاى زندگى 
و تحصیل او در سنندج، من و هیچکس دیگر، او را بجز در مسیر خانه اجاره اى شان در 
محله قطارچیان سنندج به مدرسه و دبیرستان، در هیچ جاى دیگر ندیدم. نه در خیابان، نه 
در جمع محافل همکالسى، نه در تیم هاى ورزشى، نه در گردش و تفریح و نه عضو هیچ 
محفل هم محله اى و هم مدرسه اى. به یک معنى فواد طى آن نزدیک به 12 سال در واقع 
شهر سنندج را ندید و زندگى در زوایاى مختلف خلقیات شهرى را تجربه نکرد. تنها نقطه 
قوت او «نام» او بود در تیز هوشى براى درس و مشق. فواد به این ترتیب در واقع فقط جسم 
اش در شهر بود. در تهران هم عینا همان روال ادامه یافت. من هیچگاه فواد را به عنوان 
دوست عادى یک هم دانشکده اى اش در هیچ جا، در طول مدت تحصیل او در دانشگاه 
ویترین  پشت  گذار  و  در گشت  تهران،  در تئاتر هاى  را  ندیدم. فواد  کسى  همراه  صنعتى 
کتابخانه ها براى کنجکاوى در باره کتاب ها و رمانهاى منتشر شده، در گردش با گروه هاى 
کوهنوردى دانشجویان، در یک رستوران و بار و آبجو فروشى، در یک محفل «عرق خورى» 
حتى در منزل شخصى و خالصه در «زندگى در تهران» و تجربه کردن زوایاى بسیار پیچیده 
تر «پایتخت»؛ و درگیر در هیچ «ماجرا» ندیدم. فواد به این معنى هرگز از نظر روحى و روانى 
و تلّقیات از زندگى و برداشت از محیط اجتماعى بیرون و تکانهاى اجتناب ناپذیر آن بر 
روحیات آدمها، با روستا و ذهنیت روستایى وداع نکرد. در سیر زندگى واقعى، او سالهاى 
طوالنى، و در بخش اعظم زندگى اش «محافظه کار» بود. شاید قدرى عجیب به نظر برسد، 
که یک نکته دیگر را در باره طرز زندگى فواد و برداشت او از «سیاست توده اى» توضیح 
بدهم. رفتن به میان زحمتکشان و «زندگى حرفه اى» در میان آنها و بویژه «کار بدنى»، یکى 
از معیارها و در واقع هویت سیاسى- تشکیالتى محافل اولیه کومه له بود. برخوردار بودن از 
چنان خصوصیات و کاراکترهایى «شرط» اصلى عضویت؛ و تردید و تزلزل در تالش براى 
بود.  کسب آنها، مشمول انتقادهاى تند و بیرحمانه و تخریبى، اخراج، قرنطینه و بایکوت 
تمام مباحثات کنگره 37 روزه اساسا حول همین مواضع بود. تعجب نمیکنید که خود فواد 
در تمام زندگى اش حتى یک روز، چه براى امرار معاش و چه به عنوان «آموزش»، بیل و 
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کلنگ و آچار بدست نگرفت؟ من تصور نمیکنم که انسان هنوز در مرحله «میمون» باشد 
و کار و «بیل زدن» و به این ترتیب شرکت شخصى در تولید و تغییر دنیاى مادى، او را به 
آدم تبدیل میکند. اما، براى کسى که خود را مرشد این نوع آموزش و «اصالح» میدانست، 
قدرى سوال برانگیز است. تصور میکنم شاید یک مورد استثنا در زندگى او اتفاق افتاد. وقتى 
که در تابستان سال 1348، و با اولین آشنایى با مائو و آثار او، بویژه «از توده ها بیاموزیم» 
و «علیه لیبرالیسم»، و «در باره عمل» همراه با عطا رستمى چند ساعتى در کار خرمن کوبى، 
به یک دهقان اهل زادگاه خویش، عالمانه، کمک کرده بود. اکنون که به فعالیت آن دوران 
دوره  تا  سال 1348  زمانى  فاصله  و  مقطع  در  فواد  چگونه  که  بفهمم  میتوانم  میگردم،  باز 
دستگیرى در مهر 1353، بر بقیه ما که بسیار شهرى تر، بسیار ُمّجرب تر و دنیا دیده تر، 
بسیار اجتماعى تر و بسیار «مردمى» تر، بسیار  اهل «خطر» و ماجراجوتر، بسیار اهل کتاب و 
مطالعه و داراى زندگى سخت و پیچیده ترى بودیم، «اتوریته» ما بود؟ ما به «مشى چریکى» 
سوابق  با  داشتیم،  مرزبندى  خروشچفى  رویزیونیسم  با  داشتیم،  انتقاد  دبره  رژى  تزهاى  و 
سازشکارى و «خیانت» حزب توده آشنا بودیم، تا حد زیادى جایگاه «حزب» را در مبارزه 
درك کرده بودیم، حتى در دورانهاى اولیه شکل گیرى محفل خود، به موضع «لنین» علیه 
نارودنیسم و اکونومیسم متمایل بودیم. اما، هیچگاه بطور آگاهانه، زبانمان علیه «سوسیالیسم 
معیارهاى  و  «مبارزه»اش  در  دهقان  «اصالت»  در  هیچگاه  نچرخید.  مائوییسم  و  دهقانى» 
شک  صنعت  و  علم  «تغییر»،  مذهب،  زن،  عشق،  اخالق،  زندگى،  باره  در  دهقان  قضاوت 
نکردیم، هیچگاه شک نکردیم که منفعت طلبى دهقان و «فقرا»ى جامعه، محرك و ارضاء 
کننده همان سوسیالیسم ما روشنفکران و تحصیلکردگان طبقات «باال» است.  همیشه باورمان 
این بود که «محبوبیت» در میان دهقان و فقرا و «پابرهنه»هاى جامعه، نشان صحت «مشى» 
و «راه» ماست. هیچگاه پرده تقدس «بورژوازى ملى» را پاره نکردیم. عیب در نوع کمونیسم 
ما و پایگاه و نیروى محرکه آن کمونیسم دهقانى و سوسیالیسم فقر بود. از این نظر، فکر 
میکنم، ما عمال، علیرغم سیر متفاوت زندگى اجتماعى مان با فواد، با تناقض عجیبى روبرو 
نبودیم. ما به آیین و دین و مذهب و سکت سوسیالیسم دهقانى «گرویده» بودیم، جزیى از 
«ایمان» ما بود، درست مثل آن پروفسورهاى دانشگاهى در قلب دنیاى متمدن، که داروین 
را رد میکنند، و پیرو و معتقد به الهیات اند. اینجا هم فکر نمیکنم، فالن استاد دانشگاه و 
دکتر و پرفسور، در منگنه تناقض زندگى متمدنانه و شهرى خود با زندگى عیسى و موسى 
و محمد در عهد بدویت دچار تردید و دو دلى شده باشند. تفکر و تعقل مذهبى و نگرش 
به جهان مادى از زاویه دید «چوپانان» برگزیده خداوند به عنوان پیام آور «دین»، به ناچار 
پیامبران را به عنوان مرجع فکرى و مبناى اقتداى سیاسى و عقیدتى همان پرفسورهاى جهان 
صنعتى و متمدن بر آنها تحمیل میکند. یا به عبارت دیگر، آن نگرش و تفکر و بینش، پیش 
فرض پذیرش آن «رسول» ها به عنوان «اتوریته» معنوى است. براى ما هم عین همین حکم 
ما، هیچکس  مادى  در سیر زندگى  ما، علیرغم تفاوت  محفل  و  صادق بود، در تشکیالت 
دیگر به اندازه فواد، اینجا از نظر سیر زندگى مادى و اجتماعى نیز، به سوسیالیسم دهقانى 
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و کسب شهرت و محبوبیت در میان فقرا، به عنوان کمونیسم حاکم بر محفل ما، پایبند نبود 
و «ایمان» نداشت. فواد، بر بستر تعلق و ایمان آوردن ما به «مشى توده اى» و حقانیت و 
درستى سوسیالیسم برخاسته از ذهنیت دهقانى، مى بایست اتوریته و «مرشد» معنوى ما باشد. 
از این نظر خطاها و سازشکاریها و تسلیم طلبى هاى چنان «معصوم»هاى برگزیده، نه در 
زندگى و نگرش او، که بر عکس مى بایست در «شک و تردید» و نافرمانى و «کفر»هاى ما 
«دنباله روان»، ما «پیروان»، ما «بندگان مطیع» نسبت به حقانیت قائد و رسول جستجو شود. 
یک دلیل پایه اى تن دادن به 37 روز خود زنى و اقرار به «گناه» در مواجهه با بازخواستهاى 
فواد در کنگره کذایى، همان تعلق مذهب گونه ما به سوسیالیسم دهقانى و کمونیسم بََدوى 
هضم و فنا شدن در میان فقرا، بویژه فقراى دورافتاده ترین و پرت ترین نقاط از شهر و 
بسیار  تاسف  با  دوم  کنگره  در  نبوى  ایوب  بود.  مدرن   صنعت  و  تولید  و  شهرى،  تمدن 
دهات  به  ما  شهر،  شدن  شلوغ  بحبوحه  در  درست  آنهم  «مشى»  آن  بخاطر  عینا  میگوید، 
میرفتیم که زن فالن دهقان را که «قهر» کرده بود، با شوهرش آشتى بدهیم. «تمّرد»، و شک 
در رسالت موقعیت فردى چون فواد که ما او را عمال به عنوان پیامبر مذهب سوسیالیسم 
شبه فئودالى برگزیده بودیم و با او «بیعت» کرده بودیم، موجب «عقوبت»هاى خطرناك بود 
که در مصوبات کنگره کذایى بر سر همه ما، جز، حوارى و سرسپرده او، ساعد وطندوست، 
در درون کنگره، و «ُمّشرف» شده بعدى، شعیب زکریایى، در بیرون از کنگره و سالها بعد، 
آویزان ماند و در لیست گناهکاران و زنا کاران و کّفار، در صف راهیان جهنم قرار گرفتیم. 
ما سازمان و حزب نبودیم، پیروان یک سکت ُمتحّجر و  آماتورهاى یک فرقه سوسیالیستى 
بودیم، که درست چون زندگى و بینش ُمرشد خویش، محافظه کار و هاج و واج از تغییر، 
از اصالحات ارضى، از عدم تکامل نیروهاى مولده دهات پس از رواج صنعت و تماما و 
«درون گرا» بودیم. ممکن است سوال شود، پس چگونه ممکن شد با آن طرز تفکر و اندیشه،  
کومه له در سالهاى اول پس از اعالم موجودیت، به چنان مصافهایى روى آورد؟ عالوه بر 
زمینه انقالب 57 و حضور مردم در صحنه بزیر کشیدن رژیم سلطنت که عامل بسیار تعیین 
کننده اى در «پرتاب کردن» کومه له وقت به صحنه اجتماعى بود، اما حتى با چشم پوشى 
از آن عامل ُمهم، که بدون آن شک ندارم کومه له، فرو مى پاشید و مضمحل مى گردید. 
نمونه هاى تاریخى زیادى هست که در آنها، حول عقب مانده ترین افکار و گرایشات و 
شخصیتها، جنبش هاى عظیم، شورشهاى بزرگ تا حد ساقط کردن دولتها راه افتاده است. 

ایرلند شمالى یک نمونه آن است. جان فدایى حول «نقشه راه» اوجالن، هالل زاگرس1. 
٨.  تمدن «ھالل زاگرس» اصطالحي است کھ «اوجالن» فلسفھ و جھان بیني خود را با   ١

تعریف بنیانھاي آن تعریف کرده است. از نظر اوجالن، و «سوسیالیسم» مورد نظر او، شرایط زندگي 
مردم در دامنھ «ھالل» رشتھ کوھھاي زاگرس، در دوره مادھا و ساسانیان، باید کمال مطلوب جامعھ 

بشري باشد. یعني مرحلھ اي از زندگي انسانھا، کھ بشر ھنوز وارد تولید ابزار تولید فراتر از آنچھ 
در «اقتصاد طبیعي» رایج بود. اوجالن، معابد خدایان این دوره را نماد حفظ زندگي یکسان انسانھا 

میداند و «عبادت» در محضر آن خدایان را در حقیقت، نوعي تعھد بھ ادامھ رابطھ تماما طبیعي بشر 
با طبیعت مینامد. اوجالن در این رابطھ صریح و آشکار، مخالف «صنعت»، «شھر» و «علم» است. 
سوسیالیسم اوجالن کھ آرمان جمعیت ھاي خودگردان» در کردستان «روژآوا»( کردستان سوریھ) و 
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بارگاس  «ماریو  نوشته:  زمان»  آخر  «جنگ  رمان:  میکنم  توصیه  آن.  تر  تازه  نمونه   
خواهید  متوجه  است.  واقعى  اتفاقات  سرى  یک  از  متاثر  رمان  این  بخوانید.  را  یوسا» 
پابرهنه»  «مردم  میان  در  که  مجنون،  نیمه  حتى  و  مرتجع  کشیش  یک  حول  که  شد 
و  وسیع  جنگ  سه  در  بود،  شده  پذیرفته  «مرشد»  مقام  عنوان  به  برزیل  «باهیاى»  ایالت 

خوردند. شکست  «مرشد»  هوادران  با  جنگ  در  برزیل  دولت  لشکر  سه  اى»،  «توده 

مرگ منصور کوچکترین برادرم
مرگ «ناگهان» منصور، را شاید بتوانم یکى از غیر قابل تحمل ترین و غیر قابل باورترین، 
رویداد زندگیم بنامم. بسیار مواقع تالش کرده ام که بازتاب این فاجعه روحى را بنویسم، 
هر بار اما، مکررا با حادثه اى که هنوز هم مرا بهت زده کرده است، روبرو شده ام. میدانم 
که انسانها عمر نامحدود ندارند و خیلیها حتى زمان طبیعى زندگى را هم طى نمیکنند. مرگ 
تهمورث و سیروس و فریدون، دیگر برادرهاى بزرگترم را هم انتظار نداشتم و عمر آنان 
را «طبیعى» نمیدانستم و نمیدانم. اما در این میان منصور برایم جایگاه ویژه اى داشت. اگر 
مرگ تهمورث در مقایسه با مرگ فریدون و سیروس، که هر دو سوابقى از مریضى داشتند، 
برایم سخت بود، با اینحال مرگ منصور بسیار تکان دهنده تر بود. ناگهانى مرگ او، بدون 
هیچ پیشینه مرض جدى و مهلک، یک شوك بود که بسیارى از اوقات روزانه ام را در آن و 
با تصاویرى از او سپرى میکنم. مرگ او در خلوت تنهایى و در فاصله زمانى کوتاهى اتفاق 
افتاده است. من با این اتفاق فقط سایه مرگ را به شخص خود نزدیکتر حس نکردم، این 
اتفاق بسیارى فرصتها را از خود او هم بطور ناگهان و غیر مترقبه گرفت. و هیچکس جز 
خود انسان قادر نیست احساسات واقعى اش را در باره خودش، گذشته اش، بازبینى زندگى 
اش و انجام کارهاى انجام نشده زندگى اش تصویر کند. منصور خیلى کارهاى بزرگى کرده 
بود که فرصت نیافت آنها را جمع بندى کند، در خلق صفحاتى از تاریخ نقش داشت که 
هرگز تصور نمیکرد فرصت او براى مکتوب کردنش دارد به پایان میرسد. شاید تصور میکرد 
که «هنوز» سالهاى زیادى در پیش دارد که بتواند به آنها برسد. و دریغا که نه او و نه هیچکس 
دیگرى نمیدانست و نمیتوانست که بداند که مرگ نابهنگام و غیرمترقبه حتى مجال «فکر» 
کردن به پرژوه هاى زندگى اش را به او نداد. این مرگ از این نظر برایم بسیار سخت تر از 
مرگ تهمورث و سیروس و فریدون بود. نمیخواهم به ذهنیت کلیات وارد شوم و در باره 
مرگ بطور کلى وارد بحث بشوم. در محدوده همین برادرانم، زندگى و مرگ منصور جایگاه 
منصور  مبارزه  و  زندگى  تاریخ  باره  در  میخواهم  که  است  نیم  و  سال  یک  دارد.  اى  ویژه 

احزاب زیر مجموعھ پ. ک. ک است، در جوھر یک سوسیالیسم تخیلي متکي بھ «کمون اولیھ» است 
کھ در آن عمال «اضافھ تولید» ھنوز وجود ندارد تا طبقھ و حاکمیت و رابطھ مذھب با طبقھ مھني داشتھ 

باشد. بھ این دلیل است کھ او، کال ھمھ مذاھي کنوني، بویژه اسالم و اسالم سیاسي را در ھمین مقام 
قرار میدھد.
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بنویسم، اما نمیتوانم. چرایى این مساله را خودم هنوز بدرستى نمیدانم، شاید این باشد که 
میدانم در فقدان هر انسانى، بویژه انسانى از نوع منصور، نمیتوان چون خود او، اگر در قید 
آروزهایش  و  مبارزه  و  زندگى  از  من  «برداشت»  نمیدانم  زد.  حرف  و  نوشت  بود،  حیات 
همانى میبود که خود او مورد نظرش بود. افسوسم از این جهت عمیقتر است که او خود 
شخصا میتوانست تشخیص بدهد که چه بنویسد و چه بگوید. مرگ نابهنگام او، بخش هاى 
زیادى از یک تاریخ زنده را نگفته بجا گذاشت. منصور مطلب نوشته کم ندارد، اما هیچگاه 
انتظار نداشت که براى به تصویر کشیدن زندگى پر از تحول و تندپیچهاى خطر باید فرصتى 
کنار بگذارد. هرگز باور نمیکرد که «رمان» زندگى او میتوانست جذاب ترین و گیراترین 
داستانهاى زندگى باشد. تصور میکرد، بحق و طبیعى، که این سوال و این نیاز «هنوز»  براى 
او عاجل نیست. من اگر با مواجهه با مرگ زودرس دیگر عزیزان، و در مواجهه با سکته قلبى 
خودم در برابر این سوال قرار گرفتم، و در این مواجهه نیازى احساس کردم که خودم را به 
خودم و دیگران بشناسانم و تا مرگ سراغم نیامده است، من بر سر قرار مالقات آن حاضر 
نشوم، منصور، اما، با توجه به وضعیت جسمى اش و کنترل پزشکى که ده روز قبل از مرگش 
انجام داده بود، حتى به مرگ در ده سال پیش رو هم فکر نمیکرد. مرگ منصور حکمت 
هم من را خیلى شوکه کرد. او، اما، بسیار زودتر به فکر «جمع بندى» زندگى خود افتاده 
بود و وقتى سرطان بسراغ او آمد، توصیه اش این بود که «همه آثار» و نوشته و نامه ها و 
سخنرانى و گفته هایش را منتشر کنند. منصور فرزاد، اما، در لحظه اى فورى با سایه ناگهانى 
سیاهى مرگ «مواجه» شد. گاهى در تصویر سازى از لحظات این مرگ در خلوت تنهایى، از 
قدرت تفکر تهى میشوم و خودم را عاجز و ناتوان میبینم. گاهى فکر میکنم که زندگى بدون 
منصور برایم جاذبه اى ندارد. گاهى فکر میکنم که اى کاش داستان زندگیم را منصور تا آخر 
میخواند و « یادنامه» ام را در مراسم مرگم به روایت خودش و با تصویر خودش میگفت 
و میسرود. این ظلم بود که، برعکس، من با مرگ او و جسد بى جان او روبرو شدم. هنوز 

هم، علیرغم شرکت در مراسم یادبود و خاکسپارى او، مرگ منصور را باور نکرده ام. 

این سوت پایان ناگهانى زندگى، طى زمانى که از مرگ او میگذرد، من را بسیار نزدیکتر با 
قضاوت راجع به مرگ انسانها روبرو ساخته است. 

در فرهنگ غربى، معموال این پدیده، چه ناگهانى و چه طبیعى، پذیرفته شده تر است. در 
مورد مرگ هنرمندان صاحب نام، در این فرهنگ، معموال مراسم یادبود کمتر حالت عزادارى 
دارد. بازماندگان و نزدیکان و همکاران و «هواداران» سعى میکنند، به رفتن انسان مهمى که 
آثار و دستاوردهایش «موجود»اند، اشاره کنند. سعى میکنند به ماندگارى آن آثار از زندگى 
انسان از دست رفته مراجعه کنند و آنها را در اذهان زنده نگاه دارند.»گراهام آرتور چاپمن»، 
از معروفترین اعضا گروه مانى پایتون، در سال 1989 هنگامى که فقط 48 سال داشت، فوت 
کرد. سن او در زمان مرگ، از سن منصور برادر من کمتر بود. اما آن عاملى که مرگ این 
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هنرمند بزرگ را که در شاهکارهاى کمدى طنز مانند «زندگى برایان»(زندگى مسیح) و «جام 
مقدس»(زندگى آرتور کینگ)، که او خود سناریو نویس این فیلم بود، نقش مهمى داشت را 
قابل تحمل کرده بود، همان آثار ماندگارش بودند. گراهام چاپمن، اگر زنده میماند قطعا در 
خلق آثار دیگرى نقش بازى میکرد. اما، بازماندگان گروه او و دوستدارانش، به آنچه او از 
خود بجا گذاشته بود، دسترسى داشتند و کمتر کسى به این فکر فرورفته بود که مثال فالن 
آثر مهم او به حاشیه رفته و یا فراموش شده است و حسرت زنده بودن او براى بازگویى 
آنها را بیان کنند. برعکس، «جان کلیز» از هنرمندان همین گروه، در اولین مراسم یادبود علنى 
او، از قدرت خالقه گراهام چاپمن، یک طنز ساخت. جان کلیز گفت «مرگ چاپمن، ما را 
راحت کرد، او مشکل ساز بود!». در لحظه اى جمعیت حاضر در میان بهت و شگفتى و 
ماندن در فضایى که بگریند و یا بخندند، جان کلیز ادامه داد: «راحت شدیم چون کارهاى 
میگذاشت که  مقابل ما  و او این توقع را همیشه در  باالیى بودند  سطح  او در  شده  انجام 
سطحى نباشیم، فیلم بنجل و بازارى درست نکنیم». اینجا بود که جمعیت حاضر به عمق 
بیان طنزآلود جان کلیز پى بردند و حالت آماده خنده به غمى در یک فقدان بزرگ تبدیل 
شد. مرگ ناگهانى هنرمند موسیقى پاپ بر اثر مرض ایدز، «فردى مرکورى» از گروه «کوین» 
که خود همین نام را به عنوان اسم حرفه اى و هنرى اش انتخاب کرده بود و یا مرگ هنرمند 
و هرپیشه معروف سوئدى، «السه برانده بى» مشهور به «کورت اولسون»، با زنده کردن آثار 
ماندگار گذشته شان از جانب نزدیکان و دوستدارانشان، جایى براى مجال غم بر «گذشته» 
گفتن «زندگى ادامه دارد» و  آنان باقى نگذاشتند. براى این نوع انسانها و در این فرهنگ، 
ندارم،  را با مرگ منصور  من چنین احساسى  حتى «نابهنگام»  ساده است.  پذیرش مرگ، 
مرگش،  لحظه  تا  دستاوردهاى  و  او  زندگى  حقیقى  کارنامه  که  میدانم  روشن  خیلى  چون 
براى کمتر کسى شناخته شده است. اینکه من این احساس دلتنگى را همیشه و در خلوت 
خود از این نابهنگامى مرگ منصور دارم، شاید یک دلیل اش همینجا باشد. حسرت اینکه 
کاش خود او میتوانست فرصتى براى ثبت کل داستان زندگى اش کنار میگذاشت. شاید این 
براى ما که نقش خویشتن خویش و گفتن از خود، با «فرد گرایى» و در حالت افراطى با 
«خودخواهى» تداعى شود، معنا و جایگاهى داشته باشد. حسرتم این است که منصور انسان 
بزرگى بود و کارهاى بزرگى در طول دوران پر پیچ و خم زندگى و مبارزه اش انجام داد و 
از تند پیچهاى بسیار خطرناك و مرگبار رد شد. همان تواضع افراطى، همان خود کم بینى، 
شاید هنوز او را به آنجا نرسانده بود که او انسان مهمى بوده است و براى ثبت آن تاریخ 
نباید منتظر فرصتى باشد که مرگ از او دریغ کرد. مرگ منصور از این نظر هنوز برایم بسیار 
سخت است. من قادر نیستم آنچه را که او انجام داد، با دخالت دادن همه خصوصیات و 
چرا که میدانم که «روایت»  به زندگى و مبارزه، «بازگو» کنم،  تلقى هاى ویژه اش نسبت 
من، با بیان خود او متفاوت خواهد بود. گفتن عبارت «زندگى ادامه دارد»، با این توصیفات، 
نیست،  «غم»  یک  فقط  احساس  این  نیست.  ساده  من  براى  برادرم،  منصور  مرگ  از  پس 
انجام ندادن کار و امرى است که فقط خود منصور میتوانست انجام بدهد. با  افسوس بر 
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اینحال سعى خواهم کرد هر آنچه را که او ازسر گذرانده است، یا دستکم مهمترین مقطع 
زندگى او را به روایتى در آینده بازگو کنم. این نیاز به فضایى روحى دارد که من باالخره 

بپذیرم که دیگر منصور عزیزم براى همیشه ما را ترك کرده است.         سپتامبر 2012

در مورد منصور برادرم، خاطرات و نگفته هاى زیادى از او هست که سعى میکنم بخشهایى 
از آن را، الاقل، بازسازى کنم. اینجا به یکى از خصوصیات او، اشاره میکنم که شاید به نوعى 
منحصر به فرد است. این خصوصیت را میتوانم، «شجاعت نجیبانه» و یا شجاعت فروتنانه 
توصیف کنم. در طول زندگى اش، من تقریبا هیچگاه نشان «ترس» را در او مشاهده نکردم. 
خونسردى و متانت او در سخت ترین لحظات زندگى اش، بویژه وقتى «تنها» بوده است، 
در یک شرکت  از ایامى که  اى را  که خاطره  شده است. یادم هست  حافظه من حک  در 
ساختمانى کار میکرد، تابستان سال 56 و چند ماه قبل از اینکه من از زندان آزاد شوم، برایم 
نقل کرد. او تنها، در یک شرکت ساختمانى کارگرى میکرد که با یک سرکارگر تازه به دوران 
رسیده و چاپلوس و متملق نسبت به کارفرما سرو کار پیدا میکند. منصور تصمیم میگیرد که 
در برابر چشم کارگران و در حضور کارفرما، «ابهت» و قدرت ارعاب سر کارگر مزبور را 
بشکند و به همین منظور بدون در نظر گرفتن موازنه قوا، او را حسابى کتک زده و «کنف» 
میکند. منصور میگفت سرکارگر مربوط روز بعد همراه با چند نفر از «نوچه» ها بر سر او 
ریختند و او را بد جورى کتک زدند. با اینحال احساسى که داشت این بود که پیروز «نبرد» 
تن به تن خود او بود، چون پس از اتفاق روز اول، سرکارگر دیگر قدرت ارعاب کارگران 
نمایش  به یک  دیگر  هم  کارفرما  برابر  در  کرنش  و  تملق  و ظرفیت  بود  داده  دست  از  را 
ذاللت و سرشکستگى شخصى منجر شده بود. مورد دیگر هنگامى اتفاق افتاد که منصور 
به عنوان راننده در اردوگاه کومه له در اطراف شهر سلیمانیه، با کمین چند نفر از اراذل و 
اوباش اتحادیه میهنى روبرو میشود که او را به زور اسلحه در شبى تاریک مى ربایند. این 
حادثه که حدود بیست سال قبل، بدون اینکه کسى از آن با خبر شود اتفاق میافتد، با همان 
شجاعت در فضاى «تنهایى»کار طورى فیصله مى یابد و او  از مهلکه راهزنان تبه کار «جان 
بدر» میبرد. خود  منصور تعریف میکرد که میدانستم نقشه آن اراذل دزدیدن ماشین و «سربه 
نیست کردن» او بود. در یک لحظه تصمیم میگیرد با مشت یکى از جانیان را بزند و خود 
را از ماشین به بیرون پرتاب کند. همین کار را میکند، سارقان مسلح که هدف اصلى شان 
تصاحب ماشین بوده است، از تعقیب منصور آنهم در هواى تاریک شب منصرف میشوند. 
منصور پاى پیاده فاصله چندین کیلومترى را تا اردوگاه کومه له در «زرگویز» اطراف سلیمانیه 
طى میکند و ماجرا را براى بقیه تعریف میکند. بعدا معلوم میشود که سارقان از افراد اتحادیه 
میهنى بوده اند که به دلیل نیاز رهبرى اتحادیه میهنى به رابطه با کومه له در آن مقطع، آنها 
توسط خود اتحادیه میهنى شناسایى و دستگیر میشوند. این نوع شهامت در «تنهایى» را اما، 
از  یکى  هم  این  شاید  داد.  تشخیص  و  بازشناخت  نمیشد  منصور  متین  و  آرام  سیماى  در 
خصوصیات ویژه او بود که  نبرد را میبرد، اما به دلیل نجانت فروتنانه و گاه افراطى، زیاد در 
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پى نتایج آن و دستاوردهاى «قهرمانى» آن نبود. معموال مرسوم است که در هر انسان شجاع، 
در هر عرصه اى، چه در میدان مبارزه زندگى و یا چه در عرصه هاى فعالیت ورزشى و 
عملى و هنرى، نوعى «حس غرور» و یک نوع «تکبر قابل فهم» قابل مشاهده و قابل درك 
است. در منصور این حس غرور را فقط میشد در متانت نجیبانه او، در مواجهه با سخت 
ترین لحظات نبرد، باز شناخت. شجاعت و تصمیم به تقابل و مصاف، بویژه در قالب فردى 
و به عنوان تصمیم فردى، یک خصیصه انسانهایى است که به نقش اراده خویشتن خویش 
اهمیت میدهند. و منصور یکى از این نوع انسانها بود که تقریبا هیچگاه،  در نبرد زندگى 
وقتى پاى نقش فردى اش در میان بود، به ترس تسلیم نشد و نبرد و رزم را به تناسب قوا وا 
نگذاشت.  متاسفانه ایست ناگهانى قلبى، مشکلى جدى را براى دنیاى علم و دانش و طب 
ایجاد کرده است که با «اراده» و «شجاعت فردى» قابل معالجه نیست. اگر چنین بود، منصور 
قطعا پیروز مبارزه با مرگ ناگهانى بود. و تلخى و سختى قبول مرگ او، اینجا بیشتر سنگینى 
میکند. بهر حال به عنوان یک «واقعیت» تلخ، دیگر باید با پدیده مرگ منصور کنار آمد. در 

بخش ضمائم برخى از نوشته ها و آثار گردآورى و ادیت شده توسط او را میخوانید. 

متن کتبی سخنانی کھ در اولین مراسم یادبود منصور، ایراد کردم:

منصور جان، برگرد نگاه کن، کسی روی شانھ ات میزند!
باور کردن این،مرگ ناگهان و معصومانه برادرم منصور بسیار سخت است. راستش من این روز و 
دردناکترین لحظه زندگیم را بیاد ندارم، یا درست تر اینکه نمیخواهم بیاد داشته باشم. نه واقعا! من 
مرگ ناگهان و ایست قلبى او را نمیخواهم باور کنم. ممکن است خودفریبى باشد، اما چنین است.

میخواهم او را زنده تصورکنم، میخواهم آن پرنسیپهائی را که او با آن ها وارد سیاست شد،  بویژه در 
این اوضاع و احوال زنده تصور کنم.

”دور  به  مشهور  دوره  شروع  با  که  است  دورانى  او،  سیاسى  فعالیت  دوره  ترین  برجسته  از  یکى 
دوم“ مبارزه و ایستادگى در برابر جمهورى اسالمى مشخص میشود. مردم سنندج همراه با نیروهاى 
است،  معروف  روزه  چهار  و  بیست  جنگ  به  که  تاریخى  مقاومت  یک  از  پس  له،  کومه  مسلح 
سرانجام در میان بمباران و خمپاره باران و موشک باران جاى جاى شهر سنندج، در برابر جنایات 
و  آتش  میان  در  شوان“  ”کاك  به  مشهور  مائى،  محمد  نیاوردند.  تاب  رژیم  نیروهاى  توحش  و 
خون، حلقه محاصره را در هم شکست و رهبرى داهیانه عقب نشینى از شهر را بر عهده گرفت.

جنایات غیر قابل وصف نیروهاى اسالم، بطور غریزى نوعى از حس انتقام و بدبینى به هر حرکت 
در  جمله  از  اپوزیسیون،  جریانات  مسلح  نیروهاى  میان  در  را  اسالمى  رژیم  به  وابسته  نیروهاى 
یک  ازمسببین  گیرى  انتقام  روحیه  اسلحه،  کیش  بود.  آورده  بوجود  له  کومه  مسلح  نیروهاى  میان 
منطقه،  در  آشنا“  ”نا  انسانهاى  حرکت  هر  به  اسالمى،  رژیم  گسیخته  افسار  تهاجم  اثر  بر  شکست 
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شک و تردید و سوء ظن بوجود آورده بود. اما منصور از دوره فعالیت در محافل کمونیست شهر 
آن  پیشداوریها،  آن  بود.  گذاشته  قدم  فعالیت  عرصه  به  سوسیالیستى  پرنسیپهاى  مبانى  با  سنندج، 
روحیه ناشى از شکست در برابر دشمن، آن حس انتقامجو�ى کور و آن کیش اسلحه که ریشه در 
ُسنت پیشمرگایه تى ناسیونالیسم ُکرد، داشت، در او کارگر نبود. منصور در ”لق شهید سعید“، که 
به نام رزمنده کمونیست صفوف کومه له ”منصور بهزاد مطلق“(سعید)  نامگذارى شده بود و تحت 
فرماندهى نظامى کاك شوان، فعالیت میکرد. در ماههاى پس از عقب نشینى از شهر، نیروهاى کومه 
له مستقر در منطقه متوجه حضور چند نفر ”کولى“ غیر بومى میشوند. آن شرایط روحى که به آن 
اشاره کردم، اذهان برخى را متوجه این کرده بود که آنها ممکن است، ”جاسوس“ باشند. دستگیر 
میشوند و تحت سوال و جواب و ”تحقیق“ قرار میگیرند. نکته دردناك این بود که مسئوالن گروه 
سر پرنسیپ  بر  را توسط ”انقالبیون“ توجیه میکردند. بحث بسیار شدیدى  شکنجه  تحقیق کاربُرد 
کمونیستها و آزادیخواهان، از یک سو؛ و طرفداران مشروعیت شکنجه علیه مظنونین به همکارى با 
رژیم، از سوى دیگر در میگیرد. یکى از مدافعان سرسخت آن پرنسیپها منصور بود. سرانجام، کاك 
شوان، فرمانده افسانه اى نظامى کومه له با آن رفتار قاطع و سازش ناپذیر خود به محفل بحث وارد 
میشود و صریح و رسا و بدون تزلزل، میگوید، حق با آن ”نوجوانان“ با پرنسیپ است. تصمیم به 
آزادى دستگیر شدگان گرفته میشود، اما در این حین، ایوب نبوى، سیماى مردم دار کومه له، که 
اومانیسم او از جانب همان طرفداران شکنجه، به ”انحراف لیبرالیستى“ ترجمه شده بود، سر میرسد و 
میگوید، با این سرو و وضع نباید آنها را فعال آزاد کرد. باید مدتى از آنها مراقبت کنیم که آثار ناشى 
از کتک کارى برطرف شود. غذاى خوب بخورند و لباس و کفس پاکیزه داشته باشند. همینطور شد.

منصور براى من تعریف کرد که چند ماهى از ماجراى آزادى آنها گذشته بود که من حس کردم یک 
نفر دارد بر شانه من میزند، گفت برگشتم، دیدم یکى از همان ”اسرا“ است. او خطاب به منصور گفته 

بود: ”آمده ام تا در راه افکارى که تو به آن معتقدى، مبارزه کنم“.

منصورجان!

در اوضاع فعلى جهان و منطقه، مردم در ابعاد وسیع شکنجه روحى و جسمى میشوند. خیلیها براى جان بدر 
بردن خود از بمباران و جنگ و توحش انتحارى اسالمیون، در دریاها غرق میشوند و دولتهاى غرب میدان 
را براى یکه تازى نژاد پرستها، احزاب راست و فاشیست و خارجى ستیز، باز گذاشته اند و با سیاستهاى 
ریاضت اقتصادى بانک جهانى، شهروند اروپا را هم بزیر دلهره شکنجه جسمى و روحى برده اند.

آرى منصور جان، تعداد بسیار بیشترى از مردم شرافتمند و بى گناه و کارگر و زحمتکش در سرتاسر این کره 
خاکى، حتى بدون اینکه ”مظنون“ به نظر برسند، دارند تکه پاره میشوند و زندگیشان رو به تباهى و نیستى میرود.

منصور جان! برگرد نگاه کن عزیز برادر! صدها و هزارها نفر صف بسته اند که روى شانه ات بزنند، آنها در 
جستجوى کسانى چون تو هستند که براى دفاع از حیثیت و حرمت و کرامت انسان، راه مبارزه را نشانشان بدهید.

منصورجان، برادر معصوم ام ، رفیق دورانهاى سخت مبارزه من از همان دوره سلطنت، واقعا دلمان 
برایت تنگ شده است.
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مرگ  کیومرث(که یان) برادر دو سال از خود کوچکترم

قلب «که یان» قبل از ظهر 22 مه 2018 از طپش باز ایستاد.با مرگ که یان این در واقع ششمین 
برادرم بود که با ایست ناگهان قلب از دست دادم. چه، برادر مادرى فریدون یعنى شاهرخ 
المعى را هم با همان درد مشترك ایست قلبى از دست دادم. در میان این 6 برادر، مرگ دو 
نفر از آنان بسیار بیشتر از چهار برادر دیگر من را متاثر و متاسف کرد. علت این نبود که رابطه 
عاطفى من با آنها، یعنى فریدون و کیومرث(که یان)  عمیقتر از چهار برادر دیگر، سیروس، 

تهمورث و منصور و شاهرخ بود. علت جاى دیگرى است که در اینجا به آن میپردازم:

شاهرخ  و  او  مادر  خانم  صدیقه  و  بود،  من  برادر  پدر  از  که  برادرم  بزرگترین  فریدون، 
اطالع  او  شخصیت  واقعى  جوهر  از  کسى  کمتر  او  مرگ  با  که  بود  اى  ویژه  انسان  بود، 
را  اش  عالقه  افتاد،  اتفاق  اش  شخصى  زندگى  در  که  مشکالتى  دلیل  به  شاید  او  داشت. 
آکادمیک  و  اجتماعى  منزلت  و  کرد  ضرب  مشکالت  آن  در  و  واقعى  شخصیت  آن  به 

سپرد. فراموشى  دنیاى  به  اش  خانوادگى  مناسبات  خوردن  هم  بر  از  پس  را 

شد.  تهران  راهى  سپس  و  کرد  زندگى  سنندج  در  کوتاهى  مدت  پدرم،  مرگ  از  بعد  او 
نهایتاً  و  بخواند.  درس  شد  مصمم  عاطفى،  و  مادى  حمایت  کمترین  بدون  تنها،  و  یکه 
گرفت.  شیمى  رشته  در  لیسانس  فوق  و  لیسانس  و  کرد  تمام  را  دانشگاهى  تحصیالت 
درس  مدرس  عنوان  به  او  نام  شد.  تبدیل  شیمى  ُمجّرب  دبیرهاى  از  یکى  به  فریدون 
جامعه  سطح  در  آنزمان  مطرح  فرهنگى  هاى  گروه  کنکور  کالسهاى  لیست  در  شیمى 
ایران (هشترودى و خوارزمى)، قرار گرفت و خودش از کسانى بود که دبیرستان و گروه 
از استادان شیمى بود که  حقیقت یکى  فرهنگى ”سخن“ را در تهران تاسیس نمود. او در 
در دنیاى علم و آکادمى ایران جاى گرفت. مرگ فریدون اما،مرگ یک استاد درس شیمى 
کارگاه تولید  روزمّره، در  یک زندگى  از  شدید  یک افسردگى  با  بود که  نبود. مرگ کسى 
با  بود.  او  مسکن  هم  و  خانه  هم  گاها،  که  کارگاهى  سنندج،  در  اش  فرنگى  گوجه  رب 

یک  ایست نابهنگام قلبى در پیش چشمان مادرم ، شریفه خانم، بدرود زندگى گفت. 

و  بود  سیاسى  فعال  یان  که  بود.  شبیه  فریدون  مرگ  به  دیگرى  زمینه  در  یان،  که  مرگ 
تعبیر  به  میشد.  محسوب  سنندج  و  کامیاران  در  له  کومه  نظامى  فرماندهان  اولین  از 

بود. له  کومه  شناسنامه  دوره  آن  در  او  یان،  که  یادبود  مراسم  در  علیپناه  خالد 

و تاثر من براى مرگ که یان نیز از همینجاست.

«که یان»، در میان ما، فرزندان شریفه شریفى، بعد از مرگ پدرمان، شخصیت جداگانه اى 
داشت. در ابتداى این کتاب، توضیح دادم که مرگ پدر ما، چه تاثیرات ُمخًربى از نظر عاطفى 
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بر ما وارد کرد. سلطه «غم» و «افسردگى» تا سالهاى سال بر همه ما، بجز «که یان»، ادامه 
یافت. اما که یان، زیر بار آن فشار سنگین نرفت. و این براى کودکى پنج شش ساله، شاید 
قدرى عجیب به نظر آید. چگونه و چرا، او در طول زندگى بعد ى اش، به آنچه «غریزه 
درونى» آدمها و یا با توصیف شعرا، «نداى دل» نامیده اند، گوش داد و باقى ما نه؟ وقتى 
به گذشته برمیگردم، وقتى آن لحظات و سالهاى پس از مرگ پدرم را مرور میکنم، به یک 
«عرف و عادت» به یک «سنت» میرسم. عزا گرفتن براى ستون خانواده و اسارت در غم و 
اندوه و اینکه دیگر «عزیزت» وجود ندارد، کافى است زمانى نسبتا طوالنى در این دهلیز 
تاریک زندگى که در مسیر اکثر انسانها قرار دارد، گذر کرده باشید. انگار چنین داالنى پر از 
اشباح مرموز و ترسناکى است،که «روح» شما را قبضه کرده و انسانها را تماما به اسارت و 
«فرمان» خود در میآورد. پس از عبور از آن داالن و در ماجراى نبرد زندگى، قدرت آن «غریزه 
درونى»، بسیار کم میشود، اگر، کال از قدرت مقاومت تهى نشده باشد. و شاید اشتهاى گوش 
دادن به پیامهایش، به قدرت اراده بسیار بیشترى نیازمند باشد. و این براى من و بقیه برادران 
و خواهرم، اتفاق افتاد. یعنى در مسیرى پرپیچ و خم ، و در فاصله زمانى طوالنى تر متوجه 
به  یان» که توضیح میدهم چرا در کودکى  شدیم.  اما براى «که  درونى  یک غریزه  وجود 
دالیلى که براى من روشن نیست، تن به ورود به دهلیز غم و غصه و خود زنى نداد، داستان 
طور دیگرى رقم خورد. که یان، تا جایى که حافظه ام یارى میکند، فقط یکبار همراه با ما و 
مادرم بر سر قبر پدرم آمد، و پس از آن دیگر نسبت به سنت رایج، پشت کرد و دیگر هیچگاه 
او را در جمع، گریان و ناالن و اشکبار ، ندیدم. که یان، کودکى پنج شش ساله، یکه و تنها به 
غریزه طبیعى خود متکى شد و به میدان نبرد زندگى گام گذاشت. او همواره بشاش، بذله گو، 
شمع نورانى جمع یاران و شادى بخش مراسم و نشست ها و عروسى و گردش ها و کوه 
نوردى ها بود. و همین تکیه گاه او شد تا از همان کودکى به «نداى دل»اش اعتماد کند و دنیاى 

«بیرون» را و فشار سخت عواطف گذشتۀ یک تاریخ چند هزار ساله را بروى خود ببندد. 

سنت  دیکته  به  ما  همه  برعکس  و  داشت،  اعتماد  بخود  ما،  همه  برعکس  یان،  که 
«ترحم»  و  باشد  سربزیر  باید  که  «یتیم»  یک  از  انتظار  برابر  در  و  گفت  «نه»  رایج،  هاى 
کودکى،  همان  از  بود.  «گردنکش»  و  «عاصى»  کند،  جلب  خود  بسوى  را  جامعه  
خانواده  و  فرزاد»  «آقاى  از  مانده  بجا  یتیم  یک  شایسته  که  باز».  «سگ  و  بود  «کبوترباز» 
جا  همه  در  داشت،  دوست  و  میدانست  را  خود  ارزش  هم  بعدها  نبود.  خانم»  «شریفه 
دوست  و  میشد  «عاشق»  علنى  داشت،  دختر  دوست  میپوشید،  خوب  لباس  باشد.  «سر» 

آمد.   بار  «نترس»  و  «شجاع»  او،  نظر،  این  از  آورد.  مى  خانه  به  را  دخترهایش 

من در زمان حیات او، بارها به او توصیه کردم که داستان زندگى اش را به زبان و قلم خود، 
ثبت کند. او، در تعبیرى شبیه به تعبیر فریدون، چنان اهمیتى به آن گذشته افتخار آمیز خود 
نمیداد. نه به این خاطر که احساسى از ”پشیمانى“ بر ذهن او سنگینى میکرد. بیشتر به این 
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زندگى شخصى، که در مبارزه سیاسى احساس میکرد که  دلیل که او مثل فریدون، نه در 
تجربه او، مهم نبود و هر چه بود آن تجربه ”شکست“ خورده است، شاید فکر میکرد تجربه 
او نباید الگو باشد، شاید فکر میکرد آن تجربه تکرار شدنى نیست تا با ثبت آن به تکرار 
آن کمکى کرده باشد. شاید، به همان تصویر ”محبوبیت“ در ذهن دیگران بسنده میکرد. و 
تاسف سنگین تر من از همینجاست. بحث فقط  این نیست که هر انسان چگونه زندگى 
خود را جمع بندى و ارزش گذارى میکند. نکته ُمهم نحوه نگرش به آن جمع بندى و ارزش 
گذارى ها است. من این دو جنبه، یعنى، خوددارى از روایت جمع بندى زندگى سیاسى و 
اجتماعى افراد و ”واگذارى“ آن به قضاوت افکار عمومى و دنیاى ”شهرت“ و ”محبوبیت“ را 

قدرى میشکافم تا بیشتر عمق تاثرم را با خواننده این سطور از مرگ که یان شریک کنم. 

خودتان راوى زندگى تان باشید، «نام نیک» در «افکار عمومى»، در مسیر 
حوادث پایدار نمى ماند

مورد جامعه  سلطه مذهب و در  از میراث سالها  شاید ناشى  به ”نام نیک“،  انسانها  دل بستن 
ایران و خاورمیانه، اسالم باشد. کسى که ظاهرا میخواست از من تعریف کند، به من گفت امثال 
من ”روى دوش مردم“ کسى شدیم. شاید هضم شدن فرد در جمع، طایفه، خانواده، جامعه و 
بخشى از آموزشهاى ”فروتنى“ و دورى  اى و محافل و مجالس دوستانه،  محله  ”مردم“، هم 
از ”خودخواهى“ باشد که در اعماق روح و روان ما کاشته اند تا اگر هم کارهاى عظیم انجام 
دادیم و با شجاعت چشم در چشم واقعیت دوختیم که: آرى ”من میخواهم وضع موجود و 
تاکنون مورد احترام و تمکین جامعه را تغییر بدهم“، از بزرگ بودن و قهرمان بودن، ”خجالت“ 
بکشیم. ما، به عنوان فرزند کسى نیستیم، ریشۀ ”چیزى“ى دیگر و عضوى از یک ”طایفه“ و 
جمع و محفل ایم. این هویت جمعى و این سیاست عرفانى، و این فرهنگ هیچ نبودن فرد 
در میان جمع و محفل  اما، در فرهنگ غرب، متفاوت است. اینجاست که شکنندگى شهرت 
مرگ  با  نیز،  ایران  شامل  شرق،  در  اند.  متفاوت  اجتماعى،  بستر  دو  این  در  نیز  محبوبیت  و 
افراد، صاحب رسمى عزا، مسجد است و آخوند و مجلس ترحیم آنها و اگر بخت یار باشد 
در بهترین حالت ”صاحب عزا“هاى ”برحق“، جمع و محافل درگوشى و مجالس در نشست 
و برخاستهاى شخصى و ”میهمانى“ ها. در غرب، گرچه کلیسا دایر است اما، ”ُعرف“ نیست 
که هر کس پس از مرگ به کلیسا و کشیش سپرده شود.  در شرق، محبوبیت و شهرت، بویژه 
در غیاب اثر ماندگار به زبان و قلم شخص فوت شده، با یک شایعه، آنهم از ناحیه ”نزدیکان“ 
یک شبه دود میشود و به هوا میرود. در غرب، که فردیت و ایندیوید(فرد) معنى جا افتاده اى 
دارد، اثر ماندگار فرد فوت شده، هر تالش براى لکه دار کردن شهرت را عقیم و یا دستکم 
کم تاثیر میکند. ”شهرت“ مایکل جکسون، اگر به قضاوت عوام سپرده میشد، با ادعاى ناسالم 
خواهر کوچکتر او، که ”شهادت“ داد او ناظر آزار جنسى کودکان توسط مایکل برادرش بوده، 
سقوط  از  را  او  نام  و  را  جکسون  مایکل  که  آنچه  اما  میکرد.  اُفت  بودنش  گیر  عالم  علیرغم 
نجات داد، نه افکار عمومى و شهرت او نزد عوام و محافل نشست و برخاستهاى شخصى و 
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بود.”مارلین مونرو“                                                    پاهاى او  معروف  و رقص  آوازهایش  کنسرتهاى زنده او،  خانوادگى، که 
( Jeane Mortenson) نمونه دیگرى است. همان افکار عمومى، همان دنیاى بى فرهنگ 
عوامانه، همان ژورنالیسم نان به نرخ روز خور، لحظات مرگ مارلین مونرو را چنین گزارش 
بر  او  مرگ  میشود  گفته  که  شد  پیدا  الى  و  گِل  میان  در  مارلین  عریان  نیمه  ”جسد  دادند: 
ترانه                                                                                                                با  جان)،  (التون   Elton John اما  است“.  بوده  مخدر  مواد  بردن  بکار  در  اصراف  اثر 
”candle in the wind “ کل آن دنیاى ارزان فرهنگ عوام  و ُسنت غیبت کردنهاى ”خاله 
زنکى“ را سرجاى خود نشاند. در ترانه مذکور، التون جان، میخواند: ”بدرود مورى عزیز، بدرود 
اى شمعى که تا زمانى که بودى دنیاى عوام چون مگسان دور شیرینى تمُلق ات میگفتند و با مرگ 
ات همان شمع را در مسیر باد گذاشتند“. نام مورى با فیلمهایش، با آهنگهایش و با زیبایى سحر 
انگیزش، به آن فرصت طلبى ”افکار عمومى“ و دنیاى بى بقا و نا وفادار ”محبوبیت“ پوزخند زد. 

مارلین مونرو، نه افسانه، که قدیس و آیکون جامعه و نسل جوان باقى ماند و جاودانه شد.

همینها را در مورد که یان میگویم، این دنیاى محبوبیت و شهرت، نامها و خاطره ها را با خود 
به  بابان این را  عبداهللا  مورد  در  شخصى، میچرخانند.  و  اجتماعى  سیاسى و  هاى  چرخش  و 
قبر  روى  به  را  کردستان  پرچم  خاکسپارى،  هنگام  و  کردند  ُمصادره  را  او  دیدم.  خود  چشم 
به کسى  در ”محفلى“  و  انسى  مجلس  در   ، جایى  بابان  عبداله  شاید  نمیدانم،  کردند.  او پهن 
در میان آن دنیاى شهرت، گفته باشد، که او در اعماق پنهان وجدان سیاسى اش  از دیر باز 
و  سیاسى  مبارزه  و  زندگى  مادى  بستر  در  و  واقعى،  بطور  اما  است.  بوده  کرد  ناسیونالیست 
اجتماعى، عبداله بابان به عنوان فعال سیاسى، به جریانى تعلق داشت که کمونیسم نوپاى آن 
دوره در کردستان را نمایندگى میکرد. عبداهللا بابان رو به جامعه و علنى و با شجاعت، همه 
آن  سیاسى  نفوذ  و تحکیم  تقویت  جهت  اش را در  نفوذ اجتماعى  و  و ثروت  امکانات مالى 
با  را  آنها  روزگار  چرخش  که  کسانى  خاطره  در  بابان  عبداهللا  اما  گذاشت.  کمونیستى  جوانه 
خود چرخانده بود، مرید کردایه تى و تعصب و خرافه ناسیونالیستى معرفى شد. همین عمق 
تاثر من از مرگ که یان است. او به آن جنبه از بازتاب زندگى اش در خاطره ها و در افکار 
عمومى و محافل درگوشى، بیشتر از نقش خود به عنوان آکتور مستقیم روایت زندگى خود 
اهمیت میداد. نمیتوانست بپذیرد که حتى اگر خود او به تاریخ زندگى فعال اش اهمیتى قائل 
نبود. اما جنبشهاى اجتماعى و فرهنگ عقب مانده خاله زنک بازى و خرافه هاى محفلى ادامه 
دارند و امکان مصادره زندگى و حاصل فعالیتها در غیاب افراد، هم واقعى است و هم خطر 
بالفعل. جسد Luciano Pavarotti (پاواروتى)، خواننده پرآوازه تِنور در اپرا، هنوز در کلیسا 
بود که جنگ براى مصادره او و نام او براى کسب حق انحصار بر دارایى هاى بجا مانده، در 
میان فرزندان و نزدیکانش چنان نمائى زشت داشت که داد بسیارى را در آورد. نام انسان هاى 

بزرگ پس از مرگ اگر به این دنیاى مبتذل سپرده شود، تحقیر میشوند و سقوط میکنند.

که یان برخالف تصور عوام، فقط کسى نبود که خوب ”سرچوپى“ میگرفت و یا غذاى لذیذ 
درست میکرد و محفل دوستان را گرم میکرد. انسانهایى که در زندگیشان کارهاى بزرگ میکنند، 
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از نظر سجایاى شخصى متفاوت اند. همه بتهوون را با سمفونیهایش میشناسند، رومن روالن 
نیمه  را  او  عوام  گاه  و  بود  عبوس  نبود،  ”اجتماعى“  اصال  بتهوون  شخصى،  نظر  از  مینویسد 
دیوانه میپنداشتند.  که یان ذوق نوشتن داشت، کتاب میخواند و به طنزهاى جدى عالقمند بود. 
به او گفتم تو که ”جان شیفته“ و ”ژان کریستف“ رومن روالن را خوانده اى، ”بتهوون“ او را 
هم بخوان. رومن روالن در بتهوون مینویسد که قهرمان رمان اش حتى از شهرت و محبوبیت 
خود در میان بى فرهنگها، نه تنها خوشحال نبود، که برعکس، بسیار افسرده و عصبانى میشد. 
مینویسد وقتى در مجالس اشراف، حضار با نواختن یکى از سمفونى هاى او گریه میکردند، 
او به خشم مى آمد. میگفت این ها سمفونى هاى او را همان اندازه زینتى و تشریفاتى میبینند 
که لباس شب شان، که سنجاق گرانقیمت سینه شان، که گردن بندى که در رقابت با دیگران 
به گردن آویخته اند. که یان در این دنیاى شهرت و معروفیت و محبوبیت، همان نقش سنجاق 
سینه ها را داشت، با این تفاوت که آن سنجاق و گردنبند و لباس شب، جاى خود را به تالشها 
براى متصل کردن خاطره و گذشته که یان به جنبشها و تعلقات سیاسى و فرهنگى اى داده بود 
که باصطالح ”هواخواهان“ که یان یا به آنها تعلق داشتند و یا در پروسه زمان به آن ”گرویده“ 
بودند. من تا جایى که امکان داشت، اجازه ندادم شخصیت و داستان زندگى او، در این بازار 
بُنجل مصادره شود. اما متاسفانه انسان پس از مرگ، اگر چون مایکل جکسون و مارلین مونرو 
و کاسیوس کلى، اثر ماندگار از خود بجاى نگذاشته باشد، این دنیا که با انبانى از میراث در 
روابط ”شخصى“ و بحثهاى در گوشى، پس از مرگ بخود حق میدهند که افراد و خاطرات 
زندگى و مبارزه آنها را به سنجاق سینه خود تبدیل کنند، میدان را ُقرق میکنند و در هیات تنها 
مرجع صالحیتدار و انگار طبیعى و مشروع عزا،  حق انسانى ریختن اشک در فقدان که یان 

ها را از عزیزترین نزدیکان زندگى آنها دریغ میکنند. درد این جور و ناروا ،جانکاه است.

فراموش  بود.  قائل  زیاد  اهمیتى  دیگران  ذهن  در  خود  خاطره  به  گفتم  که  همانطور  یان  که 
میکرد که او در دنیاى خاطره ها، چه هنگامى که زنده بود و چه بویژه پس از مرگ، عنصر 
رودربایستى  آن  از  مرگ،  از  پس  نبود که  متوجه  او  است.  خویش  زندگى  از  روایت  پاسیف 
شخصى نیز اثرى بجاى باقى نخواهد ماند و خود او به عنوان راوى برحق و حقیقى زندگى 
یادآورى  را  نکته  همین  او،  گرامیداشت  مراسم  در  من  کرد.  خواهند  حذف  را  اش  مبارزه  و 
کردم. گفتم درست است که خاطره او در ذهن دیگران، روایت مستقیم خود که یان نیست، 
یان،  که  زندگى  اتفاقات  از  برخى  تا  بفرستند  من  براى  را  ها  خاطره  و  ها  بود  یاد  همان  اما، 
ترتیب  این  به  بمانند و  مستند  و  مکتوب  دارم،  واقعى  یان  که  از  من  که  تصویرى  با  الاقل 

دستکم امکان مصادره او توسط جنبشها و فرهنگ و سنتهاى رایج، با مشکل روبرو شود.

داشت.  اى  ویژه  عالقه  طنز،  به  او  که  گفتم  یان)  کیومرث(که  گرامیداشت  مراسم  در 
یکى  کنید،  ترك  را  مجلس  این  خوش  و  شیرین  خاطره  با  امیدوارم  که  جمله  این  با 
تعریف  باز  بود،  شنیده  ایران  در  دوستانش  از  یکى  زبان  از  که  را  او  طنزهاى  از 

دادم: توضیح  هم  آنرا  که  دارد  اجتماعى  اى  زمینه  قوى  طنز  آن  آما  کردم. 
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چند  جمله  از  و  داشت  طال  مدال   16 که  گیرى  کشتى  ”امیرعلى“  قبل،  ماه  چهار  از  کمتر 
از  قبل  بود.  شده  خواب“  ”کارتون  مرگ  از  قبل  روز   35 جهانى،  رقابتهاى  در  طال  مدال 
على  امیر  از  بود.  رفته  او  مالقات  به  گزارش  تهیه  براى  نگار  روزنامه  یک  على،  امیر  مرگ 
صبح.  دیروز   “ میشنود:  جواب  بود؟  وقت  چه  خوردنش  غذا  وعده  آخرین  بود  کرده  سوال 
خبرنگار  فروش“.  براى  نکردم  پیدا  زباله اى  چون  مطلق.  گرسنگى  ساعت   39 از  بیشتر 
من  میکرد  فکر  شاید   “ چون:  نمیکرد  اعتماد  من  به  امیرعلى  ابتدا  است  نوشته  گزارش  در 
مى برد  زور  به  را  کارتن خواب ها  شب،  چند  این  در  که  بودم  مامورى  آن  مشابه  نسخه  هم 
را  چوبى  میله  نمى آمدند،  اگر  و  تهران  شرق  گرمخانه  راهى  سفیدرنگ،  اتوبوس  سمت 

مى رفت؟“ یادشان  از  کشیدن  نفس  لحظه،  یک  که  مى کوبید  کمرشان  و  سر  به  چنان 

این تصویر از انسانى توانا و صاحب 16 مدال طال را در کنار ”جنبش پورشه سوار“ها بگذارید، 
این را مقایسه کنید با مبارزه کارگر که براى روزهایى که کار کرده است، حقوقش را نمیدهند، 
با کولبرها در کردستان مقایسه کنید که کارگر سرمایه داران کرد اند براى عبور دادن کاالهاى 
قاچاق از مرز و در مواجهه با میدان مین و کمین و تیراندازى ماموران رژیم اسالم و سقوط 
از پرتگاههاى مرگبار. پورشه سواران، که به صرف اینکه تُخم و تََرکه و ُذّریه هاى جنایتکاران 
میدهند  مسابقه  اطراف  اتوبانهاى  و  تهران  خیابانهاى  در  دِق  آئینه  چون  اند،  اسالمى  حاکم 
به  که  بود  کرده  تعریف  یان  که  دوست  است.  تر  ُمدل  آخرین  و  سریعتر  کدامیک  ماشین  که 
فرهنگ  بى  قشر  چون  هم  اینها  اند.  داده  لقب  انقالب“  ”شکوفه  سنندج،  در  ها  نوکیسه  این 
این  سیاه  سایه  زیر  و  اسالمى  جنایتکاران  رژیم  به  خدمت  با  فقط  سوارها،  پورشه  و نوکیسه 
رژیم، ثروت پارو میکنند. یکى از این تیپ ها، در دامنه آبیدر، نزدیک ”امیرآباد“ و ”مسناو“ و 
”مبارك آباد“، ویالیى سه طبقه ساخته است، با دو توالت و یک دوش و حمام در هر طبقه 
و استخر در حیاط. دوست که یان تعریف کرده بود که مردم براى تحقیر اینها، جوك درست 
کرده اند. میگویند این نوکیسه براى توالت به بیرون، یا به تعبیر آنها، به ”دشت“ میآمده است. 
همسایه ها میگویند آخر آدم ناحسابى تو که 6 توالت و سه حمام و دوش و استخر دارى، 
چرا کثافت را بیرون میکنى و با سنگ و کلوخ ”طهارت“ میکنى؟ پاسخى را که برایش ساخته 

مادرم)!! و  پدر  ”احسان“  بخورند،  را  آن  ها،  پرنده  و  بالنده  بذار  (میگم  است:  این  اند 

و  محبتها  همه  بابت  عزیز،  رفقاى  و  دوستان  همه  از  تشکر  و  سپاس  دیگر  بار 
مراسم  برگزارى  در  که  نفره   32 لیست  آن  از  قدردانى   بویژه  ما؛   خاطر  تسالى 

نکردند. فروگذارى  تالش  هیچ  از  یان  که  شایسته  و  منظم  و  مدرن  و  باشکوه 

عزیزان همه شما سالمت

5 ژوئن 2018
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مظفر هم "رفت" 

مظفر جان! قول دادى که نگذارى من غصه بخورم

مظفر هم رفت، و با چه مقاومتى در برابر مرگ محتوم. چندین بار سکته قلبى و مغزى کرد، در 
این دو سه سال اخیر تماما زمینگیر شد و به معنى واقعى زجر کشید. کرونا آمد و بسیارى از 

انسانهاى سالم و چه بسا بسیار جوان تر از او را درود کرد، اما او در برابر مرگ مقاومت کرد.

زندگى  در  داشت،  را  بخودش  مخصوص  ویژگیهاى  بود،  من  بازمانده  برادر  آخرین  که  مظفر 
سختى هاى بسیارى را متحمل شد، با اینحال هم صحبتى با او همیشه با خنده و شادى توام بود. 
انگار تا آخرین لحظات بر این باور بود که زجرهاى زندگى را بروى خود نیاورد و همواره امید 

را در دل خود و اطرافیان زنده کند. فقط به یک مورد از تلخ ترین آن سختى ها اشاره میکنم:

در کالس دوم دبستان دو بار در درس امال تجدیدى گرفت و هر دوبار در امتحان شهریور رد 
شد. تاثیرات بسیار سنگینى بر سیر زندگى او گذاشت. 

گاهى فکر میکنم آن شوخ طبعى و مجلس آرائى او و کمک بیدریغ به دیگران، نوعى مکانیسم 
دفاع از خود بود. وقتى فواد از زندان آزاد شد، تصمیم گرفتیم که در مراسم استقبال از اوسهم 
«آلمانه»  جان  مظفر  گفتم  بود  کرده  تحصیل  هنرستان  در  که  مظفر،  به  کنیم.  تقبل  را  زیادى 
کنى.  اندازى  راه  گازوئیلى  موتور  یک  با  و  کنید  کشى  سیم  را  فواد  خانه  میتوانى  ندارد،  برق 
به  بخشیدن  نور  این  شد.  «چراغانى»  فواد  خانه  روز  چندین  آن  تمام  در  و  کرد  قبول  فورا 

بود. هایش  «شکست»  و  ها  سختى  با  او  جدال  همان  از  بخشى  دیگران،  زندگى 
”چیاکو»، پسر مظفر، تعریف میکرد که همراه با ژیال و آرتین در روز آخر در بیمارستان در کنار 
او بودند. مرگ مغزى کرده بود. اما هنوز هر از گاهى نفس میکشید. چیاکو که چند دوست خود 
را هم همراه داشته، آن شب تا صبح بیدار میمانند و منتظر آخرین لحظات. میگفت یکهو دوستان 
پیشنهاد کردند که خاطرات شوخى کردنهاى مظفر را با برادران و ایام گذشته تعریف کنیم. در 
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مظفر تمام کرده بود. انگار منتظر چنان لحظاتى بود! میان خنده هاى ما متوجه شدیم که 

مظفر، آن زمان ها که هنوز زمینگیر نشده بود، همیشه در جمع خانوادگى با "زن برادر"ها شوخى 
ایرج غصه  آنها مطلقا به دل نمیگرفتند. به آنان، میگفت "اگر شما مردید، نمیگذارم  میکرد و 
بخورد"، "در مراسم یادبود شما، برایش کراوات قرمز میزنم و او را با یک پیک ویسکى گران 
قیمت سرحال در کله مجلس میگذارم". زن برادرها فقط از ته دل میخندیدند. مظفر متاسفانه من، 
تنها برادر باقیمانده را، در "غصه" غرق کرد. با مرگ مظفر در واقع من 7 برادر را از دست دادم، 

چون "شاهرخ المعى" از طرف "صدیقه خانم چایچى"، برادر مادرى سیروس و فریدون بود.

سپاسگزاریم.  عمیقا  کردند،  همدردى  ابراز  ما  با  مختلف  هاى  شیوه  به  که  عزیزان  همه  از 
سایه  که  شما  همه  از  فراوان  سپاس  میکنیم.  آرزو  سالمت  عزیزانتان  و  شما  همه  براى 
را  زندگى  نبرد  در  امید  نور  و  زدید  پس  هایتان  همدردى  و  محبتها  با  را  مرگ  مخوف 

باشید. عزیزانتان  و  خود  سالمت  مواظب  نگهداشتید.  باز  مظفر  بازمانگان  ما  همه  بروى 

ایرج فرزاد  نوامبر ٢٠٢٠
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ضمائم

1
متن کتبى و استخراج شده از گفتگو با صدیق کمانگر

است  کمانگر»  صدیق  با  گفتگو  سنندج،  رویدادهاى  باره  «در  نوار  در  گفتگو  عنوان 
است  جواب  و  سوال  و  مصاحبه  نوار  است.  شده  انجام   1362 سال  ماه  شهریور  در  و 
که  است  تحرکاتى  و  اتفاقات  بازگویى  و  بازخوانى  آن  محتواى  که  کمانگر  صدیق  با 
آن  ایجاد  در  اصلى  فاکتور  عنوان  به  صدیق  است.  شده  معروف   58 سنندج  نوروز   به 
اهمیت  کم  و  «تواضع»  در  روى  زیاده  با  گاه  که  خود،  رهبرى  بالمنازع  نقش  و  رویدادها 
واقعى  جریان  در  تنها  نه  را  خواننده  و  شنونده  است،  همراه  او  فردى  نقش  دادن  نشان 
جزئیات آن تحوالت قرار میدهد، بلکه بطور بسیار روشنى جایگاه و «نقش شخصیت در 

تاریخ»، و به تعبیر من «نقش شخصیت در ساختن تاریخ» را بازخوانى و مرور میکند. 

چند توضیح را در مورد متن پیاده شده این نوار الزم میدانم.

این نوار به نظر میرسد که کامل نیست و احتماال حداقل یک نوار دیگر هم وجود داشته 
است که محفوظ نمانده است.

کیفیت صدا خوب نیست و با توجه به گذشت حدود 28 سال از ضبط آن گفتگو، چون 
به فاصله کوتاهى پس از کنگره موسس حزب کمونیست ایران، شهریور 1362، انجام شده 
است، سطح کیفیت نوار پایین تر از زمان انجام آن مصاحبه است. پیاده کردن عین جمالت 
پیاده  و  کردن  دیجیتایز  جریان  در  من  اینحال  با  بود.  ناممکن،  نه  اگر  بسیار دشوار،  کارى 
کردن آن گفتگو و  مصاحبه، تمام سعى ام را کرده ام که به محتواى واقعى آن وفادار بمانم. 
متن کتبى و پیاده شده اى که میخوانید، در حقیقت نه پیاده شده و کتبى شده عین جمالت 
در بیان شفاهى، که استخراج از محتواى گفته هاست با وارد کردن اصالحات انشایى براى 

حفظ انسجام جوهر مواضع صدیق. اصل نوار دیجیتایز شده، در سایت من موجود است.

 این گفتگو عالوه بر اینکه یک روایت اصیل از زبان یکى از عناصر اصلى انسانى دخیل 
در آن رویدادها و در شکل و جهت دادن به سیر اتفاقات است، یک منبع اوریجینال براى 
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داشته  را  تالطم  پر  دوره  آن  کردن  مکتوب  قصد  که  است  مورخ  و  نویسنده  و  محقق  هر 
باشد. اسناد و فاکتها و اطالعاتى است که میتوان با رجوع به آنها خاستگاه سیاسى جریانات 
و  ناسیونالیست  سازمانهاى  تا  گرفته  اسالمى  هاى  جنبش  و  سیاسى  اسالم  از  مختلف، 
کمونیست، که در آن مقطع با کومه له تداعى میشود، و موقعیت سیاسى دیگر «شخصیت»ها 
را و نواقص و کمبود ها را «انتزاع» کرد. این مصاحبه بطور روشن نقش و جایگاه شخصیت 
سیاسى و نیروى متشکل سیاسى بطور عام و نقش و جایگاه شخصیت و مبارز کمونیست 
و سازمان و حزب کمونیستى، بطور خاص،  را بر سیر تحوالت جامعه در مقابل ما میگیرد. 
کسى که به سخنان صدیق گوش میدهد، بخصوص اگر خود را مارکسیست و کمونیست 
بداند، تشخیص میدهد که انگار صدیق «تزهاى فوئر باخ» مارکس را حتى بدون اینکه آنرا 
خوانده باشد، عمال دارد «پیاده» میکند و به آن عمل میکند. همه جا تشخیص میدهیم که 
صدیق در جایى محکم ایستاده است و میخواهد که جامعه را بسوى «آنجا» و به دنبال خود 

انتخاب و تعیین کرده است. کند که به آن هدفى برسند که صدیق  و رهبرى  هدایت 

در این گفتگو، صدیق را به عنوان یک «رهبر» بازمیشناسیم. و این استنتاج صرفا از روى تعلق 
خاطر عمیق من به او و یا بخاطر رفاقتهاى دیرین من و رفقاى قدیم و جدید او نیست. رهبر 
یعنى کسى که درست بر سر «دوراهى» ها سریع و قاطع تصمیم میگیرد و پاى گفتار و کردار 
خود و همه عواقب «پیش بینى نشده» و از قبل «تضمین نشده» آن تصمیم و اراده مى ایستد. 
در دو جا از این گفتگو، این اراده مصمم در مواجهه با تردید بر سر دوراهى را میشنوید و 
میخوانید. یکى وقتى است که در نتیجه تیراندازى افراد کمیته اسالمى وابسته به آخوندى به 
نام صفدرى به مردم که براى اعتراض به تخلیه انبار غله «سیلو» در برابر استاندارى  تجمع 
کرده بودند، فضاى شهر به حالت انفجار میرسد و افراد وابسته به سازمانها و احزاب در مقر 
ستاد لشکر 28، «شوراى موقت انقالب سنندج» را پایه ریزى میکنند. صدیق در اینجا بر 
سر یک دوراهى قرار دارد، او «رسما» هنوز سخنگو و نماینده سازمان «کومه له» نیست و از 
طرف کومه له هم طرح و نقشۀ از پیش براى شرکت در چنان ارگانى در میان نیست. صدیق 
تا آن وقت از طرف «جمعیت دفاع از آزادى و انقالب» حرف زده است و در صحنه سیاست 
علنى سخن گفته است. بقیه، از جمله حزب دمکرات و سازمان فدائى نمایندگان خود را 
اندرکاران  دست  که  واقعیت  این  با  شدن  روبرو  در  میماند  صدیق  آنجا  و  میکنند  معرفى 
واقعى اتفاقات سنندج، رفقاى کومه له بوده اند، اما در سطح رهبرى «سیاسى» و آنجا که به 
گفته خود او، بحث «دست بدست شدن قدرت» در میان است، کومه له یا غایب است و یا 
کماکان «از پائین با توده ها» است. در ثانیه هایى بسیار گذرا و  مهم «دل به دریا میزند» و با 
خود میگوید «هرچه بادا باد» و اعالم میکند که اسم او را به عنوان نماینده سازمان انقالبى 
که  مهمى  تحول  از دو  یکى  من  نظر  به  بنویسند.  له)   کومه  ایران (  کردستان  زحمتکشان 
کومه له را به آن جایگاه رساند، همین تصمیم صدیق بود. صدیق به تعبیر بسیار منصفانه 
و واقع بینانه فواد مصطفى سلطانى «رهبر واقعى» کومه له بود. اتفاق دیگرى که کومه له را 
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به عنوان یک نیروى چپ و کمونیست و داراى نفوذ کالم اجتماعى نه تنها در کردستان، 
بلکه در سراسر ایران، مطرح کرد، نه شرکت در «هیات خلق کرد» براى طرح خودمختارى 
و یا طرح «هشت ماده اى»، که وقایع پس از خلع سالح اولین مقر سپاه پاسداران متشکل 
هاى  شخصیت  از  فواد  جایگاه  بر  عالوه  بود.  مریوان  شهر  در  زاده  مفتى  قرآن  مکتب  از 
برجسته کومه له و کادرهاى کومه له چون حسین پیرخضرى و عثمان روشن توده، نقش 
رفقاى هنوز «غیر کومه له» اى تا آن زمان در «کوج مریوان» از جمله «عطا رستمى، عبداله 
بود.  برجسته  دیگر  بسیارى  و  نودینیان  عبداله  پوشى،  کهنه  رئوف  حسینى،  مجید  دارابى، 
 23 روز  در  پاسداران  سپاه  مقر  اولین  این  سالح  خلع  براى  مریوان  شهر  مبارزان  تصمیم 

تیر ماه سال 58 عملى شد که در جریان آن، از جمله رئوف کهنه پوشى جان باخت. 

خصلت  بود.  کلمه  کامل  معناى  به  سیاسى  رهبر  یک  واقعى  مصداق  صدیق 
محروم  اکثریت  حمایت  از  و  «تنها»  که  هنگام  آن  که  واقعى  انقالبى  هر  برجسته 
تصمیم  تردیدها،  در  و  دوراهى  سر  بر  درست  دارد،  قرار  «اقلیت»  در  و  است 

است. «خود»  تصمیمات  نتیجه  به  پاسخگویى  آماده  و  میگیرد  قاطع  و  دقیق 

مورد دوم، حضور صدیق در سالن اجتماعات دانشگاه رازى است که افراد هیات اعزامى 
«شوراى انقالب اسالمى» با توپ پر و با ارشاد از طریق سعایت ها و توطئه هاى دارودسته 
مفتى زاده، با اعالم حکم دستگیرى و اعدام صدیق، حضور و عروج نکبت حاکمیت اسالم 
سیاسى را اعالم میکنند. سخنگوى این «پرخاش» ابتدا «آیت اهللا طالقانى» است که به تعبیر 
واقعى صدیق ترس و وحشت خود از حضور وسیع و کم نظیر مردم در شهر و انعکاس 
حوادث «ادامه انقالب» در سنندج را با داد و فریاد پنهان میکند.این طالقانى است که میگوید 
این صدیق کمانگر کیست که این غائله را راه انداخته است، او را بگیرید و به سزاى اعمالش 
برسانید. اما صدیق از آن بیدها نبود که با آن بادها بلرزد. متقابال بر سر طالقانى فریاد زد که 
خود شما کى هستید که بعد از کشتار مردم، طلبکار هم ظاهر میشوید؟ طالقانى که در مقایسه 
با رفسنجانى و بهشتى و بنى صدر، روز قبل از جلسه با الت و لومپنهاى مفتى زاده و مکتب 
قرآن، زیاد تحویل گرفته نشده بود، با تعرض صدیق جا زد و گفت: «پسرم» من ناراحتى 
قلبى دارم چرا سرم داد میزنى؟! نفر بعدى آیت اله «بهشتى» است که پس از فرورفتن طالقانى 
در سکوت و خطر حمله قلبى از تعرض به موقع صدیق، حکم اعدام صدیق را دوباره فریاد 
میزند. با اولین داد و بیدادها، صدیق همانجا از جا برمیخیزد و بر سر بهشتى داد میکشد که 
شما صالحیت محاکمه من را ندارید و من بهیچوجه حاضر نیستم به هیات بى صالحیت 
جمهورى اسالمى «بازجویى پس بدهم». لحن ها در مقابل این موضع حق به جانب و تعرضى، 
نرم میشوند و سرانجام کار به آنجا میرسد که طالقانى توافق میکند که «برادرانه» مسایل را 
حل کند. از جمله آنها اینکه شهر سنندج از طریق انتخاب یک شورا توسط مردم، اداره شود. 
بدست  در «دست  عنصر دخیل  و  «قدرت»  مدعى  سیاسى  رهبر  عنوان یک  به  شدن  ظاهر 
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شدن قدرت سیاسى» و متصل کردن این «اراده» فردى به قدرت سازمانى یک حزب سیاسى، 
و در اینجا و در آن مقطع تشکیالت کومه له، فقط با این شیوه صدیق ممکن شد. صدیق به 
معنى واقعى کلمه، یک سازمان مخفى کار و فقط مشغول به کار «صادقانه» در میان توده ها 

و از نظر سیاسى «جونیور» و کم اشتها، را به سطح رهبران سیاسى کل جامعه منتقل کرد. 

جمهورى  اسالمى  انقالب  شوراى  اصلى»  «عناصر  تمام  خوانندگان،  اطالع  جهت 
اى  «غائله»  به  دادن  پایان  براى  صدر  بنى  و   طالقانى  رفسنجانى،  بهشتى،  اسالمى، 
سنندج  به  بود،  صدیق  آن  برجسته  سخنور  و  سخنگو  و  رهبر  و  سازمانده  و  سازنده  که 

بودند.  شده  مستقر  اقبال»  «میدان  نزدیکى  در  رازى  دانشگاه  سالن  در  و  بودند  آمده 

عنوان  به  صدیق  گفتن  سخن  و  شدن  ظاهر  گفتگو،  این  برجسته  بسیار  دیگر  نکته 
قدرت  به  تازه  رژیم  «تقابل  تعبیر  با  سنندج  رویدادهاى  توصیف  و  «کمونیستها»  نماینده 
شاه،  رژیم  علیه  مبارزه  دوره  در  اگر  میگوید  او  است.  کمونیستها»  با  اسالمى  رسیده 
رویدادهاى  میکرد،  عمل  هنوز  اسالمى  جریانات  طبقاتى  ماهیت  به  نسبت  «توهمات» 
شائبه  «فروریختن»  و  مصافها  شدن  تر  «طبقاتى»  هرچه  نشان  او،  خود  نقش  و  سنندج 
یا  و  خودمختارى»  «طرح  براى  مردم  گرچه  میگوید  روشنى  به  او  بود.  توهمات  هاى 
تمام  در  سنندج  اتفاقات  که  تصویرى  اما،  میکردند،  هم  تظاهرات  اى»  ماده  هشت  «طرح 
سر  بر  بود  جدالى  و  بود  «طبقاتى»  تماما  رویارویى  یک  گذاشت،  جاى  بر  خود  از  ایران 

طبقه؟ کدام  حزبى  و  سیاسى  نمایندگان  سیاسى»  «قدرت  سوال:  این  تکلیف  تعیین 

و آخرین نکته، «جرات» و «شهامت» صدیق در چشم دوختن به واقعیات است. آنجا که متوجه 
میشود «مردم توان ادامه مقاومت تا خلع سالح پادگان لشکر 28» را ندارند، انقالبیگرى و شنا 
کردن برخالف جریان را با «آوانتوریسم» اشتباه نمیکند و شجاعانه میگوید حال که امکان 
گرفتن «تمام قدرت» و یک کاسه کردن قدرت سیاسى، عمال موجود نیست، «ناچار» از تن دادن 
به «سازش» است و به تثبیت «قدرت دوگانه» فکر میکند. این واقع بینى برعکس ذهنیگرى 
روشنفکر خورده بورژوا ،همیشه در فکر قدرتمندتر کردن مردم و بسط نفوذ کمونیسم با توجه به 

نیروهاى واقعى و فعال در صحنه جدال سیاسى است، را بوضوح در این گفتگو شاهد هستید.

توصیه  همه  به  را  مصاحبه  آن  اصلى  محتواى  استخراج  و  کتبى  متن  خواندن 
و  خود  دین  از  کوچکى  گوشه  باشم  توانسته  امیدوارم  وسیله  این  به  میکنم. 
کرده  ادا  عزیز  صدیق  به  را  او  رزمان   هم  و  یاران  و  همسنگران  از  دیگر  بسیارى 

باشم. داشته  نگاه  زنده  را  کمونیست  و  سیاسى  رهبر  و  یار  این  یاد  و  باشم 

متن سخنان پیاده شده صدیق
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«پادگان سنندج بعد از قیام در شهر سنندج اصال دست نخورده بود. واقعیت این است که 
ما از همان روزهاى قیام نقشه هایى براى خلع سالح پادگان ارتش و ژاندارمرى داشتیم و 
امکانات مناسبترى هم براى اجراى نقشه هاى ما وجود داشت. اما به دلیل اینکه از طریق 
نیروهاى وابسته به مکتب قرآن و مفتى زاده تقویت شده بودند و نگران عکس العمل شدید 
پادگان  داخل  هاى  نظامى  و  افسران  از  برخى  با  تماسهایى  داشتیم.  تردید  قدرى  بودیم، 
داشتیم و شوراى انقالبى افسران و درجه داران نیز تشکیل شده بود. در مهاباد، اما، پادگان 
به  حتى  شهربانى  مرکز  و  بود  شده  سالح  خلع  سنندج  در  شهربانى  شده بود.  سالح  خلع 
دفتر چریکهاى فدائى تبدیل شده بود. زندان توسط مردم و در جریان قیام خلع سالح شد، 
کالنترى ها خلع سالح شدند. ادارات دولتى مثل دادگسترى سر جاى خودشان بودند، ولى 
کاره اى نبودند. به این ترتیب در سنندج حاکمیت چند گانه وجود داشت. جمعیت( دفاع از 
آزادى و انقالب) در کارهاى اجرایى دخالت میکرد. بسیارى از کارهاى مربوط به دادگسترى 
را ما انجام میدادیم.  بطور دوفاکتو طورى شده بود که دادگسترى نامه ها و ابالغیه هاى ما 
را برسمیت میشناخت. پلیس راه هم اگر چه ظاهرا سر جاى خود بود، اما عمال کارها را ما 
انجام میدادیم. نفوذ زیادى بین مردم داشتیم. مساله مصادره زمین توسط مردم که در جریان 
قیام شروع شده بود، بعد از روزهاى قیام ادامه پیدا کرد و مورد پشتیبانى جمعیت قرار گرفت. 
در تمام ادارات، از بیمارستان گرفته تا اداره دارایى و بویژه اداره کار ما میتوانستیم در کارها 
دخالت بکنیم. استاندارى به نحوى دوباره دایر شد، ولى قدرتش در دست ما نبود. نیروهاى 
مفتى زاده که از طرف رژیم جدید به آنها اسلحه داده شده بود، مثل ارگان جمهورى اسالمى 
عمل میکردند. افراد وابسته به «صفدرى» هم که در واقع قبل از قیام نماینده جریان اسالمى 
وابسته به خمینى را بر عهده گرفته بودند، دیگر اکنون به عنوان نماینده حکومت اسالمى 
عمل میکردند. قدرت سازماندهى ما روز بروز بیشتر میشد. تظاهرات وسیعى براى مثال در 
حمایت از مبارزات مردم شهر مریوان و یا پشتیبانى از طرح «هشت ماده اى»  در شهر سنندج 
راه افتاد. از طرف جمعیت براى سازماندهى نیازهاى مردم و اداره امور شهر،  اقدامات جدى 
اى انجام شد. کانونهاى زیادى مثل کانون معلمان، کانون دانش آموزان، سندیکاها، از جمله 
سندیکاى جوشکاران سنندج که قبال هم وجود داشت، و سندیکاى خبازان شکل گرفتند و 
توسعه یافتند. سندیکاى کارگران شهر سنندج بویژه خیلى فعال بود و مورد پشتیبانى جمعیت 
قرار گرفتند. کارگران سد، کارگران پوشاك و سنگ برى ها در سندیکاى کارگران بودند. 
همه این سندیکاها با جمعیت تقریبا همکارى مستقیمى داشتند. بنابراین جمهورى اسالمى 
نمیتوانست حاکمیت خود را برقرار کند، چون نه تنها چنین قدرتى نداشت بلکه حرکات 
مردم رادیکال تر و سازمانیافته تر میشد. از این نظر از همان روزهاى اول دارو دسته مکتب 
قرآن و جماعت صفدرى در صدد بودند که به نوعى جمعیت را منحل بکنند. چنین وضعیت 
انقالبى اى فقط به شهر سنندج محدود نبود. در شهرهاى دیگر هم وجود داشت و جمهورى 
همه  براى مثال در  مفتى زاده  ببرد.  بین  از  را  این موانع  به نوعى  داشت که  قصد  اسالمى 
مساجد و نماز جمعه ها تبلیغات سیستماتیکى علیه «کمونیست»ها راه انداخته بود. جمعیت 
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کمونیستها.  فعالیت  براى  بود  جایى  نبود،  «دموکراتیک»  جمعیت  یک  دیگر  آزادى  از  دفاع 
مردم، من و رفقاى دیگر را دیگر فقط به عنوان افراد آزادیخواهى که از همان روزهاى اول در 
کوران مبارزه بوده اند، و مورد اعتماد بودند، نمیشناختند، بلکه به عنوان افراد شناخته شده و 
مورد اعتماد  و با اسامى مشخص و به عنوان «کمونیست»ها میشناختند. حتى یادم هست که 
ما را به عنوان رهبران واقعى چریکهاى فدائى میشناختند. براى مثال وقتى چریکهاى فدائى 
ساختمانى را براى تبدیل کردن به مقر خود مصادره کردند، به ما مراجعه کردند. بطور عموم 
این تصویر جا افتاده بود که کشمکش هاى جارى بین کمونیستها و رژیم جمهورى اسالمى 
است. اوضاع با دوران قبل از قیام تفاوت کرده بود، ما سازمانیافته تر و متشکل تر بودیم. 
توهمات در مورد جریانات اسالمى قبل از قیام شروع به ریزش کرده بود و در کردستان، 
مخصوصا در سنندج توهمات در این مورد فروریخته بود. تبلیغات خیلى بیشتر رنگ طبقاتى 
خودمختارى  طرح  از  نمیشد.  برجسته  زیاد  ناسیونالیستى  مسائل  حتى  و  بود  گرفته  بخود 
حمایت میشد و تظاهرات انجام مى شد، ولى ناسیونالیسم بر خالف مهاباد که در آنجا قوى 
تر بود، در سنندج غالب نبود. در سنندج و مریوان، بطور مشخص، رنگ طبقاتى مبارزات 
و  شود  روشن  سنندج  شهر  در  قدرت»  «تکلیف  تا  میداد  امکان  شرایط  این  بود.  تر  قوى 
دست بدست بشود. و همین نکته بود که زمینه جریانات و مسائل «نوروز 58» را تشکیل 
داد. به این دلیل بود که مسائلى مثل اینکه دارند ذخایر «سیلو»ى سنندج را خالى میکنند و 
یا مشکالتى که دارودسته مفتى زاده بوجود مى آوردند، موجب براه افتادن تظاهرات میشد. 
و حتى از همان دوران قیام و در روزهاى منتهى به نوروز 58 بارها اتفاق افتاده بود که کار 
به تقابل و زد و خورد بین جریانات مکتب قرآن و اسالمى ها از یک طرف و کمونیستها 
میکردند  تبلیغات  ما  برعلیه  مساجد  در  آنها  مثال  بعنوان  بود.  شده  کشیده  یگر  طرف  از 

میدادیم. سازمان  را  مردم  و  میگرفت  بخود  طبقاتى  جنبه  بیشتر  فضا  میرفتیم  که  ما  و 

جریان «سیلو» به این ترتیب بود که در شهر شایع شد که رژیم دارد سیلو را خالى میکند. 
بحث اینطور بود که رژیم دارد مردم سنندج را محاصره اقتصادى میکند و براى مردم نقشه ها 
و توطئه هایى در آستین دارد. از طرف دیگر تضاد بین دارو دسته مفتى زاده و صفدرى وجود 
داشت که مردم از آن به نفع خود استفاده میکردند. مردم در تضاد بین  دارو دسته مفتى زاده و 
صفدرى میخواستند به نفع حاکمیت خود استفاده بکنند. این سوال در ذهن مردم ایجاد شده 
بود که چرا پادگان سنندج دست نخورده باقى مانده است و این دارو دسته ها در ابقاى آن 
فعال اند؟ از این نظر نفرتى از اینها در بین مردم شکل گرفته بود. بعالوه تظاهرات بر علیه 
«قیاده موقت» در شهرهاى کردستان و بویژه سنندج براه افتاده بود. حتى در سنندج چند نفر 

از افراد قیاده موقت دستگیر شدند که با دخالت دارو دسته مفتى زاده باالخره آزاد شدند.

بزرگ و عشایر  از جمله اقدامات دیگر رژیم اسالمى مسلح کردن فئودالها و زمیندارهاى 
بود. مردم همه این حرکات را در این جهت میدیدند که رژیم اسالمى میخواهد حاکمیت 
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دستاوردهاى  این ترتیب نه تنها میخواست که  بکند، رژیم به  کردستان مستقر  خود را در 
قیام را از مردم کردستان پس بگیرد، بلکه خواستهاى ملى را که از جمله مثال در تظاهرات 
براى خودمختارى در کردستان راه افتاده بود و قدرتمند تر هم شده بود نیز خفه و سرکوب 
کند. از این جهت وقتى مردم شنیدند که سیلو را خالى کرده اند و گندم ها را برده اند، به 
به  تیراندازى  جریان  در  کردند.  تجمع  استاندارى  در  اعتراض  براى  و  پرداختند  تظاهرات 
تجمع مردم یکى از شهروندان سنندج که اسم او را فراموش کرده ام، کشته شد. و همین 
مثل یک جرقه اى بود که شهر را منفجر کرد و به آتش کشید. و سرآغاز قیامى دیگرى بود 
که این بار مرزها کامال مشخص شده بودند. مردم براى خلع سالح پادگان و خلع سالح 
کمیته دار و دسته اسالمى صفدرى براه افتادند. کمیته اسالمى صفدرى، که خودش قبال فرار 
کرده بود، از طرف مردم تسخیر شد و در جریان تقابل مسلحانه «شاطر ممد» و پسرش که از 
افراد کمیته اسالمى بودند، کشته شدند و دارو دسته مفتى زاده هم خود را قاطى مردم کردند. 
افراد دیگرى از جمله کسى به نام «استاد مرتضى» که صاحب کارخانه سنگ برى در سنندج 
بود و متولد کرمانشاه، فرار کردند. مردم به خلع سالح دو مقر کمیته اسالمى صفدرى در 
داخل شهر اکتفا نکردند و منزل او را نیز تصرف و سالح و وسایل آنرا مصادره کردند. خود 
صفدرى به داخل پادگان سنندج فرار کرده بود.  مردم به طرف ستاد لشکر که در داخل شهر 
بود براه افتادند و براى محاصره پادگان ژاندارمرى که در جوار پادگان لشکر 28 قرار داشت، 
دست بکار شدند. ساختمان ستاد لشکر در داخل شهر واقع در خیابان شاهپور،  تصرف شد 
و من از آن پس آگاهانه وارد ستاد لشکر شدم. فرمانده ستاد لشکر آنجا حضور داشت و در 
دست مردم بود. ستاد لشکر پر از مردم بود، اما مشخص نبود چکار باید بکنند. ما فرمانده 
لشکر را از دست مردم درآوردیم و آنها هم او را تحویل ما دادند. به فرمانده لشکر گفتیم 
وارد اطاق  ما  قدرى مقاومت تسلیم شد و  از  کند که پس  باز  که اطاق دفتر فرماندهى را 
فرماندهى لشکر شدیم. در اطاق نمایندگان چریکهاى فدائى، و جمعیت و حزب دمکرات و 
نماینده یک تشکل دیگر که اسم آن یادم نیست حضور داشتند. براى تشکیل «شوراى موقت 
انقالب سنندج» جر و بحث زیادى صورت نگرفت. آن شورا عمال تشکیل شد. همه توافق 
کرده بودیم که پادگان باید تسلیم شوراى موقت انقالب بشود. به فرمانده لشکر گفتیم باید 
دستور تسلیم پادگان را صادر کند و او توافق کرد. همزمان با تشکیل شوراى موقت انقالب 
در ستاد لشکر، مردم تقریبا نیمه اى از پادگان ژاندارمرى را تصرف کرده بودند و رفقاى ما 

نقش فعالى در این رابطه داشتند. حتى عبداله مهتدى آنجا دستگیر شد که بعد آزاد شد. 

وقتى شوراى انقالب را تشکیل دادیم، متوجه شدم که همه دارند به اسم خود و سازمان 
و حزبشان حرف میزنند و از کومه له تنها من آنجا بودم. هیچکدام از دیگر رفقاى کومه 
خیلى  لحظات  بودم.  گرفته  قرار  دوراهى  یک  سر  بر  کنم.  مشورت  او  با  که  نبود  آنجا  له 
حساسى بود. فکر میکردم که همه کارهاى عملى را کومه له انجام میدهد و اگر در شوراى 
طرف  از  است.  داده  دست  از  را  بزرگى  بسیار  فرصت  نشود  ظاهر  خود  اسم  به  انقالب 
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باید  چکار  نداشتم،  را  اقدامى  چنین  رسمى  «اجازه»  من  که  میگفتم  خود  پیش  هم  دیگر 
بکنم؟  «دل به دریا زدم»  و خطاب به آنهایى که داشتند اسامى سازمانها و احزاب تشکیل 
زحمتکشان  انقالبى  سازمان  نماینده  من  گفتم  مینوشتند  را  انقالب  موقت  شوراى  دهنده 
حزب و سازمان اسم دو نفر را میخواستند، اسم  کردستان( کومه له) هستم!  چون از هر 
که  کردم  ذکر  سمپاتى داشت  له نبود اما  عضو کومه  ولى  بود  آنجا  که  را  دیگرى  شخص 
با سکوت رضایت آمیز او روبرو شد. همه تعجب کردند که آها پس  کومه له اى که تا 

دارد!  هم  انسانى  مجسم  نماینده  اکنون  داشت  وجود  هایش  اعالمیه  در  فقط  وقت  آن 

آنها  به  من  و  داشتند  «جلسه»  آنجا  رفقا  زدم،  زنگ  وطندوست  ساعد  شماره  به   من 
رفقا  است!  شده  تشکیل  انقالب  شوراى  لشکر  ستاد  در  میکنید»؟!،  دارید  *چکار  گفتم 
از  را  خودم  نویسى  اسم  ماجراى  وقتى  و  بودند  آنها  جمله  از  ساعد  و  فواد  آمدند.  فورا 
طرف کومه له با آنها در میان گذاشتم، گفتند، بویژه فواد، کار خوبى کردید. مردم سرانجام 
قصد  به  خود  سازماندهى  از  پس  و  کردند  سالح  خلع  و  تصرف  را  ژاندارمرى  پادگان 
شده  ما  تسلیم  که   لشکر  فرمانده  رفتند.  پادگان  طرف  به  مجدد   28 لشکر  سالح  خلع 
بود،  ارتش  کل  فرمانده  که  قرنى»  «سرلشکر  اما  کرد.  صادر  را  پادگان  تسلیم  فرمان  بود، 
او را خلع و یک سرگرد حزب الهى را بجاى او انتصاب کرده بود. از آن به بعد خمپاره 
باران شهر شروع شد، به مردم تیراندازى کردند و تعدادى را کشتند. اما پادگان ژاندارمرى 

افتاد.  مردم  دست  به  اسلحه  هزارقبضه  هشت  حدود  و  بود.  شده  سالح  خلع  تماما 

 ما دیدیم که شهر خمپاره باران میشود و فردا به احتمال قوى ارتش به داخل شهر سرازیر 
انقالب  شوراى  در  ما  که  بود  آنجا  بود.  جدى  خطرى  میزند.  عام  قتل  به  دست  و  میشود 
تصمیم به مقاومت گرفتیم. «قیام» به معنى اخص کلمه شروع شده بود و جایى براى عقب 
نشینى نبود. اوضاع دیگر مثل راه انداختن تظاهرات خیابانى نبود. مصافى بود بر سر قدرت 
قدرت سیاسى. اینجا بود که ما تصمیم گرفتیم ایستگاه فرستنده رادیو و  و بدست گرفتن 
تلویزیون را تسخیر بکنیم و مقر خود را در آنجا مستقر کنیم. تقریبا ساعت سه و نیم بامداد 
بود که من اولین پیام شوراى موقت انقالب سنندج را از رادیو و تلویزیون خواندم. ما با 
خود، فرمانده لشکر را هم در ایستگاه فرستنده داشتیم که از آنجا فرمان تسلیم لشکر را نیز 
صادر کند. او در فرمان اش گفت، که شوراى موقت انقالب تشکیل شده است، شهر در 
تصرف مردم است، مقاومت بى فایده است. اما خمپاره باران شهر ادامه یافت. من پس از 
نیم ساعت دوباره خطاب به مردم شهر گفتم، حال که مرتجعین از داخل پادگان مردم را 
به گلوله مى بندند، بر همه الزم است که براى دفاع از شهر همه جا را سنگر بندى کنند 
و هر کس اسلحه اى دارد آنرا بیرون بیاورد. هر اسلحه اى ممکن است جان یک شهروند 
را از مرگ نجات بدهد. این پیام چندین بار پخش شد. و همراه با آن دستورالعملهایى نیز 
صادر کردیم که یکى از آنهایى را که یادم هست این بود که مردم شوراى انقالب تشکیل 
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تحت  باید  همه  باشد،  داشته  حضور  شهر  در  سرخود  نباید  مسلحى  فرد  هیچ  است،  شده 
نظارت شوراى انقالب باشند، هیچکس حق ندارد بضرب اسلحه به مردم زور بگوید و یا 
کسى را بازداشت کند. امنیت شهر باید سازمانیافته تامین شود و مقاومت در برابر یورش 
له)  کومه   ) ما  رفقاى  عهده  بر  شهر  انتظامات  عمال  باشد.  یافته  سازمان  باید  سازمانیافته 
بود. از سوى رفقاى کومه له سازماندهى پشتیبانى مردم سایر شهر ها هدایت شد و تعداد 
زیادى از شهرها و روستاهاى کردستان به این فراخوان پاسخ فورى و مثبت دادند. تعدادى 
از رفقاى   کومه له خود نیز علنا مسلح بودند. از فرداى آن  شب جنگ بین ما و پادگان 

درآمد. محاصره  به  عمال  بلکه  شود،  شهر  وارد  نتوانست  تنها  نه  پادگان  شد.  شروع 

را  صوتى  دیوار  بار  چند  رژیم  فانتومهاى  کرد،  شروع  را  شهر  شدید  خمپاره باران  پادگان 
شکستند. مفتى زاده به شهر برگشت و سعى میکرد که کنترل اوضاع را که از دست آنها 
بکلى خارج شده بود، بدست بگیرد. تمام سعى مفتى زاده و دارو دسته او این بود که مردم 
را تحریک کند و ما را به عنوان عامل اصلى «اغتشاش»  معرفى کند. آنها از من و برخى 
رفقاى دیگر ما به اسم نام میبردند و تمام سعى شان در  تبرئه پادگان و رژیم و محکوم 
کردن ما بود. از دارو دسته صفدرى هیچ اثرى در شهر باقى نمانده بود و در شهر قدرت 
با  کنترل محالت را  و  بود. مردم در محالت سازمانیافته بودند  و مردم  تماما در دست ما 
تشکیل هسته ها و تشکل هاى خود در دست خود گرفته بودند. پخش وسیع پیام من در 
سراسر کردستان موجب شد که همزمان با تحرکات سنندج، اکثر پاسگاهها و گروهان هاى 
شهر  به  مسلح  و  زیاد  خیلى  مردم  کردستان  مناطق  تمام  از  شوند.  سالح  خلع  ژاندارمرى 
سنندج سرازیر شدند. حتى عده اى از عشایر مسلح» قلخانى» آمده بودند که عمدتا با قصد 

غارت بود. اما همه را ما کنترل کردیم و جلو هر هرج و مرج و بى مسئولیتى را گرفتیم. 

چون صارم  و « جبهه ملى دموکراتیک»، افرادى  بعد از طرف «کردهاى مقیم مرکز»   روز 
صادق وزیرى و شکراله پاك نژاد ، با شنیدن زمزمه سفر شوراى انقالب اسالمى،  به سنندج 
آمدند. انبوه عظیمى از دیگر افراد آزادیخواه و سازمانهاى سیاسى از سراسر ایران  به سنندج 
که قیافه قیام دیگرى بخود گرفته بود در شهر حاضر شدند. شهر سنندج اولین شهرى در 
سراسر ایران بود که حالت قیام را زنده نگاه داشته بود. خلع سالح پادگان مهاباد بدون هیچ 
با  لشکر،  سالح  خلع  براى  تالش  و  ژاندارمرى  سالح  خلع  اما  شد،  انجام  انقالبى  تحرك 
«دست بدست شدن» قدرت تداعى شده بود. من هم مداوما با همه روزنامه ها و رسانه ها در 
این مورد مصاحبه داشتم و بدین ترتیب در مجموع حوادث و رویدادهاى سنندج در سراسر 
ایران، و براى مثال در روزنامه «آیندگان» انعکاس یافت. در نتیجه شوراى انقالب جمهورى 
اسالمى ناچار شد خود مستقیما در ماجرا دخالت بکند. پادگان مرتب شهر را میکوبید و 
مردم در سنگرها بودند، اما هنوز مردم بطور وسیع مسلح نبودند. تلفات انسانى زیاد بود و 
ما نواقصى داشتیم. پادگان موقعیت خود را مستحکم تر میکرد و با هلیکوپتر مداوما نیرو به 
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پادگان وارد مى شد و خود را براى یک تعرض بزرگ به شهر آماده مى کرد. وضعیت نیروهاى 
مقاومت در شهر هم طورى نبود که بتوانند تا آخر مبارزه را ادامه بدهند. تعداد زخمى ها 
زیاد میشد و خمپاره بارانها جان بسیارى از مردم را گرفته بود. متوجه شدیم تمایلى در بین 
مردم شکل گرفته است که به نحوى صلح و آتش بس برقرار شود. فرداى آن روز، شوراى 
موقت انقالب سنندج ناچار شد پیامى به جمهورى اسالمى بدهد و ناچار شدیم بگوییم که 
ما حکومت جمهورى اسالمى را نمیخواهیم سرنگون بکنیم. توضیح دادیم که پادگان به مردم 
شهر حمله کرده است و مردم فقط از خودشان دفاع کرده اند. این ما نبودیم که قصد خلع 
سالح پادگان لشکر را داشتیم، بلکه پادگان به ما حمله کرده است و ما مجبور شده ایم که 
ناچارا از خودمان دفاع کنیم. گفتیم که مساله با تحریک ناشى از رقابتها و درگیرى ها بین 
جریان مفتى زاده و صفدرى ایجاد شده است. واقعیت پشت این عقب نشینى این بود که  
واقعا که توان و قدرت ادامه مقاومت و تقابل را نداشتیم. از طرف «قرنى» دستور سرکوب 
شدید مردم شهر و ویران کردن آن صادر شده بود. ما از طریق رفقایى در جریان مکالمات 
بین پادگان و فرماندهى کل ارتش، «قرنى»، قرار گرفته بودیم و میدانستیم که دستور ویران 
کردن شهر داده شده بود. این فاکتور باضافه اینکه ما میدیدیم که مردم توان یک مقاومت 
مسلحانه قاطع را نداشتند ما را مجبور کرد که به یک سازش با حکومت تن بدهیم. این بود 
که منتظر ورود هیات شوراى انقالب جمهورى اسالمى شدیم تا الاقل دستاوردهایى را که تا 
آنوقت بدست آورده بودیم، تثبیت بکنیم. چون متاسفانه متوجه شدیم که بدست گرفتن تمام 

قدرت امکان پذیر نیست، اما بر این باور بودیم که میتوان به یک حاکمیت دوگانه تن داد. 

کنترل  و  آمدند  سنندج  به  کردستان  مختلف  شهرهاى  از  دیگرى  نیروهاى  دیگر  طرف   از 
اوضاع، دیگر منحصرا در دست شوراى موقت انقالب نماند. از طرف شوراى انقالب اسالمى 
هم، طالقانى، بهشتى، رفسنجانى، بنى صدر و همراهانشان به سنندج آمده بودند. دارو دسته 
مفتى زاده تمام تالششان را کردند که مانع دیدار ما و شوراى انقالب اسالمى اعزامى از تهران 
بشوند. قصد داشتند که با هماهنگى با هیات اعزامى، کار «کمونیستها» را تمام بکنند و ما را 
بکلى نابود و از صحنه مسائل جارى حذف بکنند. اما، ما هم از طرف دیگر سعى کردیم با آن 
هیات تماس بگیریم تا مساله را از طریق مذاکره حل کنیم. ما دیدارهایى با کسان دیگرى که 
جزو هیات جمهورى اسالمى نبودند، از جمله با صارم صادق وزیرى، از «جمعیت کردهاى 
مقیم مرکز»، «شکراله پاك نژاد، از جبهه ملى دموکراتیک داشتیم و آنها را در جریان توطئه 
هاى باند مفتى زاده قرار داده بودیم. مفتى زاده ، اعالمیه شوراى موقت انقالب سنندج را به 
هیات اعزامى که به دانشگاه رازى رفته بودند،  نشان داده بود و گفته بود که صدیق کمانگر 
مسبب  و  اند  کرده  صادر  آنرا  سالح  خلع  قصد  به  پادگان  به  حمله  فرمان  او،  نزدیکان  و 
اتفاقات آنها هستند. ما درمقابل آن «اتهامات» را رد میکردیم و میگفتیم نه! رقابت و درگیرى 
جریانات  بین  قدرت  جنگ  این  از  مردم  است،  بوده  صفدرى  و  زاده  مفتى  جماعت  بین 
اسالمى خشمگین شده و براى نشان دادن اعتراض خود به مشکالت این دو دارو دسته به 
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طرف پادگان رفته اند. پادگان در مقابل به مردم تیراندازى کرده است و ما به عنوان شوراى 
موقت انقالب از مردم حمایت کردیم و بس. گفتیم که قیام کردیم که آزادى و دمکراسى 

داشته باشیم، االن مورد یورش قرار گرفته ایم، ما داریم از قیام و آثار قیام دفاع میکنیم.

هیات شوراى انقالب اسالمى، با سعایت دارو دسته مفتى زاده با این ذهنیت پخته شده بود 
که مسببین و «محرکین» ى مثل من را دستگیر و محاکمه و زندان و اعدام بکنند تا مساله 
فیصله یابد. وقتى من به قصد ورود به ساختمان دانشگاه رازى راه افتادم، با جمعیت بسیار 
محل  در  مى دادند.  و جنایات پادگان شعار  کشتارها  علیه  که  و مسلح روبرو شدم  بزرگ 
و فاتح شیخ و یوسف اردالن حضور  مذاکرات، تعدادى از رفقاى ما، از جمله کاك فواد 
شیخ عزالدین به بگو  بود طورى که با  و عصبانى و پرخاشگر  داشتند. طالقانى خیلى تند 
از  آخوندى  طاغوتى  حکومت  که  بود  گفته  عزالدین  شیخ  چون  پرداخت،  لفظى  مگوى 
خودتان  شما  گفت  عزالدین  شیخ  به  طالقانى  است.  تر  بد  شاهنشاهى  طاغوتى  حکومت 
آخوند هستید چرا به آخوندها و جمهورى اسالمى توهین میکنید؟ بیایید آن کسى که رفته 
تلویزیون و فرمان حمله به پادگان را داده است، صدیق کمانگر، را دستگیر و اعدام بکنید، 
تمام مساله حل میشود. معلوم بود که کامال با روبرو شدن با اوضاع و موج پرشور مردم 
ترسیده بود و این را با داد زدن و عربده کشیدن پنهان میکرد. من بلند شدم و با لحنى تند و 
تعرضى و بلند فریاد زدم آن شخصى که شما قصد اعدامش را دارید، من هستم. طالقانى از 
آن پس و تا پایان جلسه مذاکره دیگر هیچ حرفى نزد و ساکت ماند. سپس بهشتى سروصدا 
راه انداخت و بازهم بر مساله محاکمه من تاکید کرد. من جلو رفتم و خیلى محکم به او 
گفتم شما صالحیت محاکمه من را ندارید. من فقط به مردم ایران پاسخگو هستم و حاضرم 
در برابر مردم ایران دالیل خودمان را براى دفاع از مردم در برابر جنایاتى که پادگان سنندج 
را پایین  خود  بهشتى صداى  شد که  من موجب  قاطعیت  بدهم.  است، ارائه  مرتکب شده 
بیاورد و گفت که نه مساله محاکمه نیست، ما آمده ایم که «برادرانه» مساله را حل بکنیم. بعد 
که فضا قدرى آرام شد، من گفتم که بهیچوجه حاضر نیستم در بازجویى شرکت کنم، اصال 
شما چکاره هستید که من به شما بازجویى پس بدهم؟ آنها بازهم قدمى دیگر عقب نشستند 

کنیم.» حل  را  برادرانه مساله  است که  این  قصد  نیست،  بازجویى  مساله  که  گفتند  و  

( پایان متن مصاحبه با صدیق کمانگر)



353

ن ی  دگا ی... و ز د ز

2. برخى نامه ها و یادداشتهاى پراکنده
نامه اول

رفیق عزیز کورش

جانبى  عوارض  و  اخیر»  هاى  «اصطکاك  پیرامون  موضعگیرى  و  بحث  ادامه  در 
میشود  اید.  کرده  مطرح  حسینى  مجید  و  من  از  را  خواستهایى  خود،  نامه  در  آن، 
داد.  پاسخ  و  نوشت  مفصل  بسیار  آن  مواضع  یکایک  و  شما  نامه  این  باره  در 

بدهم. توضیح  وار  تیتر  را  نکته  چند  میدانم  الزم  خود  سهم  به  من  فعال  اما 

1. کسى که از کل داستان آن «اصطکاك» ها خبر ندارد و یا اینکه خبر دارد و آنها را بى 
اتفاقات  این  از  قبل  تا  که  فرزاد،  ایرج  که  میکند  فکر  شما،  نامه  این  با  میشمارد،  اهمیت 
یکى از نقطه قوتهاى بزرگ حزب بوده است، ناگهان و ظاهرا بى هیچ دلیلى «دلخور» شده 
است و یا بى جهت دارد بهانه گیرى میکند و در برابر یک پیشنهاد اصولى و بزرگوارانه 
نه  تصویر  این  کند.  ایجاد  مانع  حزب،  پیشروى  برابر  در  میخواهد  و  اندازد  مى  باال  شانه 
یک  این  نیست.  واقعى  است،  شده  من  تصمیمات  این  به  منجر  که  وقایعى  از  نه  من،  از 

تصویر سازى دیگر براى هدف دیگرى غیر از حل مساله و معضل ایجاد شده است.

و  حزب  وقت  رهبرى  از   تعدادى  و  من  بین  را  شکاف  این  که  مهمى  دالیل  از  یکى   .2
در  اید.  نامیده  اخیر»  «اصطکاکات  آنرا  شما  که  است  چیزى  همان  است،  ایجاد کرده  شما 
از  شخصیتهایى  و  به عوامل  باشد،  هم بوده  سمبلیک  بطور  حتى اگر  مطلقا،  شما  این نامه 
رهبرى وقت حزب، و منجمله خود شما، که بانى این اصطکاکات بوده اند، اشاره اى نشده 
است. و براى من این یکى از فاکتورهاى مهم است که آیا شما حاضرید کوچکترین اشاره 
را  آنها  مسئولیت  و  باشید  داشته  اصطکاکات  این  خلق  و  ایجاد  در  خودتان  نقش  به  اى 
صراحتا تقبل کنید؟ نامه شما نشان میدهد که شما متاسفانه تمایلى براى از بین بردن شکافى 
حاضر  که  چرا  نداده اید،  است، نشان  شده  ایجاد  رحمان  و  شما   شخص  و  من  بین  که  

نشده اید صورت مساله را آنطور که بطور واقعى هست، بپذیرید و روى میز بگذارید.

3. با عوض کردن صورت مساله، این شبهه بدست داده شده است که پس: ایرج ظاهرا بدون 
دلیل قانع کننده و دربهترین حالت با «مظلوم نمایى» به موضع «مقاومت منفى» افتاده است.
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4.  به تشکیل کمیسیون براى بررسى و تهیه گزارشى به پلنوم براى اظهار نظر و در نهایت اعالم موضع 

اعضاى کمیته مرکزى در پلنوم پیرامون آن اصطکاکات و عوارض جانبى آن اشاره کرده اید. 

شما  کند،  شروع  را  خود  کار  کمیسیون  آنکه  از  قبل  حتى  که  دارد  اى  فایده  چه  واقعا 
حکمتان را داده اید و از من خواسته اید که «بدون قید و شرط» به آنها گردن بگذارم؟ با 

اینحال چنانچه کمیسیون تعیین شده به من مراجعه کند، من توضیحات خود را دارم.

5. من معتقدم که یک راه سرراست، واقعى و صمیمانه براى پر کردن این شکاف عمیق و 
گذاشتن مرهمى بر این زخم عمیق بر روح و جان و زوایاى زندگى من و بسیارى از کادرهاى 
حزب، گذاشتن یک package  یعنى مسائل و مواضعى است که شما و رفیق رحمان از جلسه 
پالتاك کمیته کردستان( 9 روز قبل از کنگره)، نامه کمیته رهبرى (با امضاى رحمان و درست 
یک شب قبل از کنگره) و کل پروسه جلسه کمیته کردستان در حاشیه کنگره، روى میز است. 
مسئولیت مواضع و سخنان و اعمال را بر عهده بگیرید، از حمه سور و اعضاى کمیته کردستان 
شرکت کننده در جلسه پالتاك رسما عذرخواهى کنید و نامه ها و مواضع بعدى را که در 
دل آن حوادث 10 روزه آمد و چرخید و رفت، پس بگیرید. این سرآغاز یک بحث واقعى و 
مشوق من و دیگر کادرهاى حزب براى کم کردن فاصله ام با آن شیوه هاى رفتار با کادرهاى 

حزب و مبناى تجدید نظر در تصمیمم براى سهیم شدن در سطح رهبرى حزب است.

6. با این اوصاف، و در حالى که شما در نامه تان حتى صورت مساله را نپذیرفته اید، حس 
بنابراین نمیتوانم  و  است  شده  تشدید  حزب  سرتاسر  در  و  من   در  اعتمادى  و بى  ناامنى 
انقالب  مصاف  به  دیگر  بار  یک  پیشى،  از  احکام  و  فرضها  پیش  و  شرطها  پیش  این  با 

فرهنگى اى بروم که در جلسه کمیته کردستان در حاشیه کنگره، من را به آن کشاندید.

7. نوشته اید: « من مشتاق هستم که مسئله عضویت مجدد شما در کمیته مرکزى را در دستور 
پلنوم آتى قرار دهم. تنها شرط این است که شما رسمیت حزب و ارگانهاى آن را بپذیرید. 

اوال من خود کاندید کمیته مرکزى نشدم. ثانیا من آن package را نه حزب میدانم، نه حقانیتى 
براى آن قائل بوده و هستم و نه حاضرم آنرا، آنهم «بدون قید و شرط» برسمیت بشناسم. 
مراجعه به نوارهاى سخنان خود شما و رحمان و اسناد مکتوب و ثبت شده و ضبط شده در 
جریان آن دوران بیادماندنى 10 روزه، به هر کسى نشان میدهد که من در مقابل  چه روشهایى 
که میخواهد به عنوان حزب و به نام حزب به خود رسمیت بدهد، ایستاده ام و به آن اعتراض 
کرده ام. نمیفهمم علت این عوض کردن و وارونه جلوه دادن حقیقت و قلب و دستکارى 
 package فاکتهاى مستند، چه هدفى را دنبال میکند؟ اگر تصمیم دارید حزب را روى ریل آن
مشترك شما و  رحمان قرار دهید، این دیگر کادرها و حزب است که باید تصمیم بگیرند که 
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آیا به این تغییر ریل، گردن میگذارند یا خیر؟ من در برابر آن ایستاده ام و کوتاه نمى آیم. 

8. نوشته اید:» براى من چه بعنوان رفیق قدیمى شما ، چه بعنوان دبیر کمیته مرکزى و چه بعنوان 
یک عضو حزب، دور شدن شما از تپش و زندگى روزمره حزب سنگین و درد آور است»

کاش میتوانستم خودم را قانع کنم که به این حسن نظر شخصى شما، از نظر سیاسى نیز 
مورد  یک  حتى  اصطکاکات»،  روز  «ده  دوران  طول  در  کاش  اى  کنم.  برخورد  اعتماد  با 
میدیدم که کورش در برابر هجومى که به تقدس حزبیت و حیثیت و حرمت من و دیگر 
از  میشد.  ظاهر  طرف  بى  الاقل  که  جانبدار،  نقش  در  نه  گرفت،  صورت  حزب  کادرهاى 
جلسات  در  وقتى  متاسفانه  اما  است،  تر  ساده  برایم  شما  لطف  این  پذیرش  شخصى  نظر 

این جمالت را دریافت کردم، مساله متفاوت است. با  سیاسى متناقض  رسمى احکام 

را  کنگره  جوار  در  کردستان  کمیته  جلسه  شما،  با  تلفنى  مکالمه  در  من  کورش!  رفیق   .9
از  «مواجهه  با  میتوانم  را  جمالت  آن  محتواى  کردم.  توصیف  ایدئولوژیک»،  «سنگسار  با 
نزدیک» با یکى از بدترین خطرها علیه حرمت سیاسى و شخصى ام و علیه حرمت حزب 
باره  در  سکوت  و  شرط»   و  قید  «بدون  میتوانم  میکنید  تصور  کنم.   بیان  حزب  حریم  و 
احکامى  با  شوم،  مجبور  دارم،  آن  باره  در  را  قضاوتهایى  چنین  من  حداقل  که  اتفاقاتى 

کنم؟  اقدام  انصاف  و  حقیقت  علیه  و  بیایم  کنار  است  من  حیثیت  و  وجدان  علیه  که 

بنابراین من، معذورم که نمیتوانم علیه وجدان خود نه حرفى بزنم و نه عملى انجام بدهم. من 
حق دارم، تا زمانى که این احساس عدم امنیت را با شیوه هاى رهبرى شما و نحوه رفتار با 
کادرهاى این حزب دارم و نشانى از تصمیم براى تغییر آنها را از جانب شما نبینم، براى هیچ 
پست و مسئولیتى در رهبرى حزب کاندید نشوم. من در رابطه با اصرار و ابرام غیر اصولى 

براى پس گرفتن استعفا از عضویت کمیته کردستان براى دبیر کمیته کردستان نوشتم:

« هیچ فرد، ارگان و مرجعى مجاز نیست عضو و کادر حزب را به بهانه هایى مانند منافع 
حزب و یا هر توجیه و بهانه دیگرى از این نوع، تحت فشار بگذارد و وادار به سکوت در 
مورد بیعدالتى به خود و یا شهادت علیه وجدان خود کند. انجام چنین امرى با همه مبانى 
تماما  مورد  هر  در  سکوت  یا  کردن  نظر  اظهار  است.  تناقض  در  حزب  انسانى  و  سیاسى 

به تصمیم آگاهانه و آزادانه فرد بستگى دارد.» ( بند 11 متمم اصول سازمانى حزب)

اینها را فقط براى کشیدن مرز با .... و .... ننوشتیم. وقتى من انقالب فرهنگى را در شکل 
بسیار زشت تر آن، در جلسه اى باحضور شما، شاهد بوده ام، قبول کنید که به این اصل 

میکنم. تایید  صد  در  صد  آنرا  «صالحیت»  و  دارم  اعتقاد  عمیقا  سازمانى  اصول  متمم 
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10. من سعى کرده ام و سعى میکنم به تعقل و تأمل کل حزب در برابر شیوه ها و روشهاى 
رهبرى که به نظرم به جاى متحد کردن کادرها، آنها را در برابر همدیگر قرار میدهد و به 
جاى تبدیل شدن به چسپ درونى حزب، در مقام اپوزیسیون کادرها و «افشاگر» آنها ظاهر 
میشود، در نهایِت احساس مسئولیت، اتکا کنم. اما وقتى میبینم و دیدم که با کمال تاسف، 
شیوه هاى رهبرى گارد ایجاد میکند، فضا سازى میکند و به روشهایى که در جریان اتفاقات 
10 روزه دیدیم، متوسل میشود، چاره اى ندیدم جز اینکه به همه نشان بدهم که در درجه اول 
من  خود را در این روشها و متدهاى رهبرى و رفتار با کادرها و حزب، سهیم نمیدانم. من 
فقط میخواهم که به  فاصله و شکاف عمیقى که ایجاد شده است و بر من تحمیل شده است، 
و شما در این نامه تان هم نشان داده اید که نمیخواهید آنرا برسمیت بشناسید و مسئولیت 
ایجاد آن فاصله را از جانب خودتان بر عهده بگیرید، رسمیت بدهم. از طرف دیگر میخواهم 
شما و رحمان، مساله را همینطور در نظر بگیرید. طبیعى است اگر شما ابعاد مساله و روایت 
خود  را  به هر شیوه اى، یا رو به کادرها و اعضاى حزب و یا رو به جامعه توضیح بدهید، 

من حق قانونى  و انکار ناپذیر خود میدانم که روایت خود را در همان سطح ارائه بدهم.

که  هستم  کسى  تنها  که  بگویم  میتوانم  جرات  به  من  سیاسى»،  «اختالف  با  رابطه  در   .11
جنجال  از  بدور  و  مسئولیت  احساس  و  متانت  اوج  در  و  پرنسیپها  همه  کردن  رعایت  با 
و بویژه  رهبرى  و روشهایى که  شیوه  من  عقیده  به  بشوم.  آنها  وارد  ام  هیاهو، نخواسته  و 
شیوه رهبرى شما در حزب باب کرده است، هیچ مجالى براى طرح اختالف سیاسى، باقى 
نگذاشته است. سر فرصت و هر گاه تشخیص بدهم که طرح اختالف نظر در باره سیاستهاى 
حزب در این دوسال، واقعا در چهارچوب اختالف نظر باقى خواهد ماند، حتما چنین کارى 
حزب  سازمانى  اصول  و مبانى  پرنسیپها  و  موازین  با  که  مکانیسمهایى  به همه  با توجه  را 
این  طى  حزب  سیاستهاى  از  بسیارى  در  دارم،  نظر  من  کرد.  خواهم  شروع  باشد،  منطبق 
دو سال به یک بازبینى و تجدید نظر رسیده ام و تنها کسى هستم که برخى نکات را هم 
فقط با خود شما، از جمله در مورد کمیته هاى کمونیستى، گفته ام. اما صورت مساله من، 

در اوضاع فعلى، و بویژه در جریان آن «اصطکاکات» اختالف سیاسى نبوده و نیست.

کامال روشن است که من بدون نقشه نیستم. من نمیخواهم این تصویر مقاومت منفى از من 
به درون صفوف حزب برده شود و در پوشش آن تصاویر دیگرى که فى الحال به موضع من 
الصاق شده است و در صفوف حزب و توسط برخى رفقاى مرکزیت حزب چرخیده است، 
مثل تشبیه کردن من به ایرج آذرین، یا تئورى براى «کناره گیرى از حزب»، من را با عمل 
انجام شده روبرو کند و غیر حقیقت را به عنوان حقیقت در باره من، فضا را غبارآلود کند. 
من این حزب را ساخته ام، از عناصر مهم تشکیل دهنده آن و در راس مصاف و مبارزه براى 
  ،package حفظ و تحکیم آن بوده ام. حال که میبینم شیوه هاى زیانبار رهبرى که بویژه با آن
خطرناك مواجه  حاصل تالشهاى شبانه روزى من و کادرهاى حزب را در یک سراشیب 
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ساخته است، تصمیم به مقاومت و ایستادگى گرفته ام و از هر شیوه اى براى نجات حزب، 
از جمله به  تشکیل یک فراکسیون یا یک کانون، که تاکنون به آن فکر نکرده بودم، به همراه 

با هر تعدادى از رفقا، در چهارچوب موازین و اصول سازمانى و متمم آن، فکر کرده ام.

با تشکر: ایرج فرزاد ، 11 نوامبر 2006

نامه دوم
رفیق کورش عزیز

شما  روزه  ده   «package  » که  کنم  قانع  را  شما  که  بود  این  تالشم  هم  من 
مکالمات  در  چه  هم  من  ندارد.  و  نداشت  حزبى  مکانیسمهاى  به  ربطى  هیچ 

شدم.  آگاه  شما  «تبیین»  از  شما  یادداشتهاى  و  ها  نامه  در  چه  و  تلفنى 

شما با این یادداشت اخیرتان من را به پلنوم دعوت کرده اید که دیگر معلوم است بحث 
نه بر سر قانع کردن همدیگر، که هر دو میدانیم که تصمیم داریم به توافق نرسیم و حرف 
حزب  کادرهاى»  «دیگر  و  را  خودتان  شما  یک «دوئل» است.  ایم، که  را فهمیده  همدیگر 
را در پلنوم در یک طرف این دوئل و من را در طرف دیگر قرار داده اید. من به این نبرد 
چرا  چه خواهد بود.  قبل نتیجه  از  مسابقه به خاك مالیدن پوزه همدیگر نمى آیم. میدانم 
ریزى  برنامه  کمپین  مسئولین  چون  عینا  رحمان،  و  شما  که  باورم  این  بر  عمیقا  من  که 
آوردن  باال  طراحان  و  بانیان  عنوان  به  باید  حکمت،  منصور  برابر  در  له  کومه  ر  ك.  شده 
اسکاندال و افتضاح سیاسى « package» ده روزه، چون پروسه پلنوم 16 حزب کمونیست 
برحق  خواست  چنین  میدانم  و  بدهید.  استعفا  حزب  مرکزى  کمیته  در  عضویت  از  ایران، 
و عادالنه اى شما را از کوره بدر میبرد و شما متاسفانه ظرفیت شنیدن حقیقت و رعایت 
جلسه کمیته کردستان در  انصاف و عدالت را مطلقا ندارید. در این رابطه پلنوم را، چون 
و انقالب فرهنگى علیه من و هر رفیق دیگرى  ضدانتقادى  به یک تعرض  حاشیه کنگره، 
و  حیثیت  من  ندارم!  شکى  این  در  کرد.  خواهید  تبدیل  دارد،  انتقادى  کمترین  شما  به  که 
را  مرکزى  کمیته  پلنوم  و  حزب  حرمت  آن،  از  باالتر  و  شما  خود  حتى  و  خود،  حرمت 
پاس میدارم و اجازه میدهم که شما با خیال راحت به «تعمیق» ارزیابیهاى «قاطعانه» خود 
تبدیل  مسئولین  میخواهند  آینده  در  که  کسانى  براى  این  بدهید.  ادامه  من  حضور  بدون 
نقشه مند یک جریان کمونیستى به یک تشکیالت کم ظرفیت دال دال را به نام بشناسند، 

نکنید. سهیم  خود  با  حزب  فروپاشى  در  را  من  لطفا  است.  تر  مسئوالنه  و  تر  واقعى 

با آرزوى سالمت شما،  ایرج فرزاد - 15 نوامبر 2006



358

ن ی  دگا ی... و ز د ز
     رفیق ایرج عزیز

تالش من این بود که شما را قانع کنم که ما ناچاریم حزب و مکانیسم هاى حزبى را مبنا 
قرار دهیم تا اصوال بتوانیم به ادعاهاى شما و یا من درست و بجاى خود برخورد کنیم.

حتما  ایم  گذاشته  پا  زیر  را  حزبى  مقررات  و  موازین  دیگر  رفقاى  از  هرکدام  یا  من  اگر 
کمیسیون ویژه به آنها رسیدگى خواهد کرد. بقیه مسئله قاعدتا سیاسى است که هست. 

دیگر  پیشنهاد  این  گفتم،  را  پیشنهادم  به  منفى  پاسخ  من  صورت  هر  به 
نیست.  ضرورى  اصوال  آن  مورد  در  بحث  ادامه  و  نیست  میز  روى 

من چه در مکالمات تلفنى و چه در این نامه از تبیین شما از این رویدادها آگاه شده ام و تماما 
با آنها مخالف هستم و در مورد آن، تا آنجا که بتوانیم به تفصیل، در پلنوم بحث خواهم کرد. 
اگر متقابال عالقه اى به شنیدن ارزیابى من و کادرهاى دیگر حزب از این اصطکاك ها دارید 

پیشنهاد میکنم الاقل دعوت ما براى شرکت در پلنوم را بپذیرید و حتما در پلنوم شرکت کنید. 

نامه تو و این یاداشت را براى ك ر هم میفرستم، با آروزى سالمتى ات، کورش مدرسى 
14 نوامبر 2006

نامه سوم
طرح شکایت از رفقا کورش مدرسى و ...

«حقوقى»  جنبه  به  اینکه  از  قبل  من  شکایت  این  کنم.  تاکید  نکته  یک  بر  میخواهم  مقدمتا 
از روشى است که این دو رفیق نامبرده،  شکایت و اعالم نارضایتى شدید  بپردازد،  مساله 
بویژه در دوره 10 روزه اى که از جلسه رفیق کورش با کمیته کردستان در پالتاك( 9 روز 
قبل از کنگره) شروع میشود،و با نامه کمیته رهبرى (به امضاى رفیق رحمان حسین زاده، 
درست یک شب قبل از کنگره) ادامه مى یابد و در جلسه کمیته کردستان در حاشیه کنگره 
به اوج خود میرسد و آنرا نمایندگى کردند،برمى گردد. به نظر من رفقا رحمان و کورش 
باید به عنوان عامالن و فاعلین این اسکاندال سیاسى که طى آن، کادرهاى حزب در برابر 
حزب و  حرمت کردن تقدس  فضایى در بى  شدند و  شدند، افشاگرى  همدیگر قرار داده 
شکستن حریم حزبیت بوجود آوردند، شناخته شوند و مسئولیت ایجاد این فضاى ناسالم 
را مستقیما برعهده بگیرند. بعالوه به حکم انتظاراتى که مصوبات حزب، تصمیمات پلنوم 
ها و قرارها و میثاقهاى رهبرى حزب از این دو رفیق داشته است، این دو رفیق همه آن 
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نمایندگى  جاى  به  و  گذاشتند  پا  زیر  روزه  هاى ده  «اصطکاك»  دوره  این  در  را  مصوبات 
کردن منافع عمومى تر حزب و حفاظت از تعهد به حفظ انسجام و وحدت باالى حزب،  
درست در نقطه مقابل این تعهدات حزبى عمل کردند و وضعیتى بوجود آوردند که خود 
در راس قرار دادن کادرهاى حزب در برابر یکدیگر و در مقام اپوزیسیون و افشاگر آنها 
و ایجاد دسته بندى و تفرقه در صفوف حزب ظاهر شدند. شکایت من این است که این 
دو رفیق به تعهدات خود  به حزب عمل نکردند و در دوره اصطکاکات، مصوبات حزب 
انگار  رفقا  گذاشتند.  پا  زیر  تماما  میسازد،  حزب  باالى  اتحاد  ایجاد  به  موظف  را  آنان  که 
نشسته  عزیزى  رفقاى  چه  خالى  جاى  به  و  صندلیهاهایى  چه  روى  بودند  کرده  فراموش 
از  نباید  من  نظر  به   ،... و  کورش  رفقا  جانب  از  جایگاه  این  حرمت  گذاشتن  پا  زیر  اند. 

شود.  گرفته  ساده  حزب،  کل  و  حزب  رهبرى  نهادهاى  و  مرکزى  کمیته  پلنوم  جانب 

«اتهام»   و  بحث  این  سابقه  به  کمیسیون،  ذهن  شدن  روشن  براى  میدانم  الزم  بعالوه  اما 
باشم: داشته  اى  اشاره  کمیسیون  ذهن  شدن  روشن  براى  نیز  خود  مورد»  «بى  دخالت 

با  کورش  رفیق  پالتاکى  جلسه  از  قبل  بحث  برمیگردد،  من  دخالت  به  مساله  که  جایى  تا 
جلسه  یک  در  که  شد  شروع  آنجا  از   (2006 اکتبر   11 شب  (چهارشنبه  کردستان،  کمیته 
کمیته رهبرى ( که من عضو مشاور آن بودم)، رفیق رحمان گزارشى از جلسه قبل تر هیأت 
هیات  عضو  داد.(من  ارائه  آن  در  شریفى  عبداهللا  رفیق  سخنان  و  کردستان  کمیته  اجرایى 
حضور نداشتم). رفیق رحمان گفت موضع  اجرایى کمیته کردستان نبودم و در آن جلسه 
خواهد  سایه  کنگره  روى  حتى  که  است  «ناسالم»  هاى  شیوه  و  «روانکاوى»  عبداهللا،  رفیق 
انداخت. من به این روش انتقاد کردم و گفتم رفیق عبدهللا کارى برخالف موزاین و اصول 
سازمانى حزب انجام نداده است، او در ارگانى که به آن تعلق دارد انتقاداتى را، مستقل از 
درست یا نادرست بودنش، طرح کرده است. گفتم به نظرم درست و اصولى نیست که در 
غیاب رفیق عبداهللا چنین احکام سنگینى علیه او صادر میشود. رفیق کورش به موضع من 
حرفهایى  چنان  نیست  مجاز  هیچکس  ندارد.  «حساسیت»  ایرج  که  گفت  و  کرد  برخورد 
شبیه به سخنان رفیق عبداهللا را حتى در «ارگان خود» بر زبان بیاورد و عدم حساسیت من 
مورد انتقاد اکثر رفقاى حاضر در جلسه ك. ر قرار گرفت. خواستم براى کمیسیون توضیح 
داده باشم که وقتى رفیق مجید حسینى به نامه رفیق رحمان حسین زاده در یک نامه (همان 
من  سخنان  باره  در  قبلى  موضع  ادامه  واقع  در  داد  جواب  کنگره)  از  قبل  شب  یک  نامه 
در جلسه ك. ر نیز بود. مضافا بر اینکه، دقت کردن در سخنان کورش در جلسه پالتاکى 
به  حمله  با  که  میدهد  نشان  بودم،  کرده  کوتاهى  صحبت  هم  من  که  کردستان،  کمیته  با 

رفیق مجید، من و سخنان من را نیز به عنوان «ابهام چى» مورد هدف قرار داده است.

کورش  و  زاده  حسین  رحمان  رفقا  توسط  شریفى  عبداهللا  رفیق  بحث  یک  کنم:  خالصه 
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بر  حزب و  بر ذهن کادرهاى  سنگینى را  و جو  و یک ابهام  وسیعى پیدا کرد  چنین دامنه 
کنگره حزب تحمیل کرد. این رفقا، رحمان و کورش، به نظرم در ظرفیت بى درایت ترین 
یک  با  معموال  حکمت  منصور  که  کوچک،  مساله  یک  از  و  شدند  ظاهر  رهبرى  رفقاى 
تلفن و یا نوشتن یک نامه آنرا فیصله میداد، یک اسکاندال ساختند. رفقایى که مى بایست 
رهبرى، طبق  وحدت  و  انسجام  و  حزب،  کادرهاى  وحدت بین  و  انسجام  ایجاد  مقام  در 
دادن  قرار  و  کادرها  اتحاد  زدن  هم  بر  سمبل  برعکس  میکردند،  عمل  شان،  حزبى  وظیفه 
آن حرمت  در  اى که  کردن پروسه  جاى متوقف  به  خود  و  شدند  همدیگر  مقابل  در  آنها 
پروسه  آن  به  زدن  دامن  پاى  یک  دید،  آسیب  بشدت  حزبیت  حریم   و  حزب  تقدس  و 
ناپذیرى  جبران  لطمه  بخاطر  باید  رحمان  و  کورش  رفقا  من  نظر  به  شدند.  آن  تشدید  و 
بخاطر  و  زدند،  حزب  رهبرى  معنوى  اعتبار  و  اتوریته  و  حزب  کادرهاى  وحدت  به  که 
اینکه برخالف تعهدى که حزب آنها را به انجام آن موظف ساخته بود، عمل کردند، مورد 
بازخواست قرار بگیرند و مسئولیت خلق و ایجاد و ادامه و تشدید اعمال خالف وظایف 
حزبى شان را تقبل کنند و به حزب پاسخگو باشند. امیدوارم رفقاى کمیسیون به تمامى اسناد 
و نوارها و پروتکل جلساتى که من در طرح این شکایت به آنها اشاره کرده ام، دسترسى 

کنند.  ضمیمه  بررسى  براى  را  من آن اسناد  شکایت  این  ارائه  با  و همراه  باشند  داشته 

در رابطه با وظایف کمیسیون، من نمیدانم که آیا در پروسه بعدى، کمیته مرکزى و یا پلنوم 
براى اعالم راى و نظر در باره شکایات دریافت شده، کمیسیون ویژه شکایت تشکیل خواهد 
داد و یا اینکه طبق ابالغیه هاى تاکنونى، در نهایت این موارد براى اعالم نظر نهایى تسلیم 
لیدر حزب خواهد شد. در حالى که رفیق کورش خود کسى است که از او شکایت شده 
است، نه میتواند شخصا مرجع رسیدگى و اعالم نظر در باره شکایات باشد و نه حتى میتواند 
به عضویت کمیسیون شکایتى که احتماال کمیته مرکزى و یا پلنوم تشکیل خواهد داد، درآید. 

عالقمندم که رفقاى کمیسیون، این نقض غرض را به اطالع پلنوم و کمیته مرکزى برسانند.

با احترام، ایرج فززاد- 15 نوامبر 2006

نامه چهارم
رفیق کورش عزیز!

به این جمالت شما، نه براى شنیدن احکامى باور نکردنى تر، اما متاسفانه حاال دیگر قابل 
انتظار تر از شما، بلکه براى ثبت در تاریخ، جوابیه کوتاهى نوشته ام. میخواهم الاقل متوجه 
باشید که چنین احکامى پاسخ دارد. و بنابراین میخواهم ناچارت کنم وقتى این تصویر را 
از من و مجید حسینى به دیگران، به تاریخ، به داوران آن دوران بیادماندنى «اصطکاکات» 
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تحویل خواهید داد، این پاسخ کوتاه و دفاعیه من را هم ضمیمه کنید. مطمئن نیستم چنین 

خواهید کرد، اما من حداقل بدینوسیله و با اطالع قبلى به شما، حتما چنین خواهم کرد.

«به گمان من شما و سنتى که دفاع از آن را برعهده گرفته اید این وضع را بوجود آورده است. 
ثانیا  حتى اگر مسئولیت این وضع با من است سوال من این است که مسئولیت شما و ایرج 
و مجید چیست؟ فقط مشترى هستید که از جنس بد حزب شکایت دارد؟ ثالثا و مهمتر اینکه 
پذیرش چنین تقصیرى از جانب من پذیرش نقشى براى شماست که شایسته مجید حسینى و 
ایرج فرزاد نیست. اینکه قبول کنم من باعث این وضع شده ام پشتش قبول این استدالل است 
که «باید مواظب مى بودم و میدانستم این رفقا استعداد قهر کردن و رفتار کودکانه و غیر سیاسى 
دارند. ممکن است روز روشن، به عنوان اعتراض، وسط اتوبان حزب دراز بکشند و ترافیک 
را مختل کنند!» صادقانه میگویم این استداللى است که از جانب مدافعین شما تحویل من داده 
میشود و من قبول ندارم. حتى اگر تقصیر من هم باشد شما شایسته نیست چنین تصویر نا 
مسئول و کودکانه اى از خودتان  بدهید. پس مجید که به عنوان عاقل معروف بود کجاست؟ 

سوال این است که آیا شما هم مسئولیتى دارید؟ مسئولیتى میپذیرید» ( از نامه کورش به ...)

من خود را ملزم دیدم که براى ثبت در تاریخ و به خاطر اینکه در نامه به مجید حسینى شخصا از من 
هم اسم برده اید، الاقل تبیین خود را از این عبارات شما و هدفى که پشت آنست را بنویسم.

واقعا که بحث کردن با شما بسیار مشکل است چرا که مهارت فوق العاده اى در تغییر و 
دارید.  متهم  و  شاکى  جایگزینى  و  فاکتها  و  موضوعات  و  حقیقت  دادن  نشان  وارونه 

«مشترى  عنوان  به  را  من  وسیله  این  به  میخواهید  شما؟  یا  بود  سیاسى»  «غیر  من  رفتار 
ناراضى» آن مواضع بیادماندنى و یورش شخص شما به حریم و حرمت حزبیت و کادرها، 
را  بدلى  کاالى  این  بازار  کدام  در  کنید؟  قالب  حزب  خود  از  ناراضى  مشترى  عنوان  به 
میخواهید عرضه کنید؟  واقعا شرافتمندانه خود شما رویتان میشود یک بار دیگر به سخنان 
ات در پالتاك گوش کنید و به همان بازارى که طرف دیالوگ شماست و موضوعش ظاهرا 
اند دم  آمده  عجیب است،  واقعا  کنید؟  عرضه  از ماست،  و دیو  شما  از  فرشته  دادن  نشان 
یک  میکنى،  آماده  کنگره  براى  را  خودت  که  حالى  در  و  چیز  همه  از  خبر  بى  ات،  خانه 
جنگ و یک مرافعه را به تو میفروشند، و آنوقت میگویند این تو بودى که وسط خیابات 
دراز کشیدى!؟ خود شما به عنوان لیدر حزب از اختیارات نوشته نشده براى باران اهانت 
عضو  هیچ  است  سفید نوشته  بر  سیاه  که  رهبرى را  کمیته  منشور  رسما  و  میکنید  استفاده 
جلسه  یک  در  شود،  ظاهر  آن  اعضا  دیگر  اپوزیسیون  عنوان  به  ندارد  حق  رهبرى  کمیته 
علنى با حضور تعدادى از کادرهاى این حزب زیر پا میگذارى، و نه در نقش اپوزیسیون 
ظاهر میشود،  سور)  حمه  رهبرى(  دیگر کمیته  عضو  کننده  رسوا  و  نقش افشاگر  در  بلکه 
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که بعدا معلوم میشود من و مجید هم مورد الطاف شما بوده ایم. و وقتى از شما میپرسند 
باید مسئولیت زیر پا گذاشتن حرمت حزب و تقدس حزبیت را برعهده بگیرید و توضیح 
و  حزب  مینویسید  است،  داده  شما  به  را  حزبى  فوق  اختیارات  این  کسى  چه  که  بدهید 
مراجع حزبى حکیم و داور است که تازه بررسى کند آنکسى که مورد هجوم بوده است 
کسى  یا  است  دعوا  کننده  شروع  اند،  کرده  دراز  اتوبان  روى  را  اش  کرامت  و  حرمت  و 

است؟  داشته  آستین  در  را  زدن  هم  به  طرح  قبل  از  و  است  داده  سازمان  را  دعوا  که 

معلوم است با این رفتارى که شما با حزب دارید و هر قرار و مصوبه اى را مثل شمشیر یک لبه 
اى که فقط علیه دیگران است تفسیر میکنید، نمیشود به احترام شما به حزب و مکانیسمهایش 
ذره اى باور داشت و اعتماد کرد. من به عنوان اعتراض وسط خیابان دراز کشیدم یا شما، که 
در یک نقشه برنامه ریزى شده از 10 روز قبل از کنگره، برنامه چیدید که کنگره و حزب را 
گروگان بگیرید و از موقعیتى که اعتماد حزب برایتان فراهم کرده است سو استفاده کنید و علیه 
من و بسیارى کادرهاى حزب رسما توطئه سازمان دهید؟ مگر چیزى از حزب و حریم حزب 
باقى گذاشتید که براى بررسى اعمالتان دارید من را به احترام «مکانیسمهاى» حزب دعوت 

میکنید؟  من شما را داور صالحى براى تشخیص مرجعیت حزب و حریم حزب نمیدانم.

اى  نجویده  احکام  چنان  حضورى  غیر  و  مکتوب  بار  این  دیگرى،  هدف  چه  براى 
شما  از  حمایت  در  که  امضاهایى  بخاطر  که  ندارم  حق  واقعا  اید؟  آورده  کاغذ  روى  را 

کنم»؟  انتقاد  خود  «از  ام،  گذاشته  شما  از  دفاع  در  مقاالتم  و  ها  نوشته  و  اسناد  پاى 

اما خوشبختانه باز براى ثبت در تاریخ، سخنان «غیر کودکانه» شما و تصویر سد معبر تان 
وسط مسیر حرکت ما و بسیارى کادرهاى حزب به کنگره موجود است و من برخالف شما 
پس از این افتضاح از ذهن خود براى مقاصد دیگر و ادامه همان روشها، این بار زیر پوشش 
تعجب  واقعا  فقط  ام.  نکرده  بندى  سرهم  آنرا  غیره،  و  کنگره  و  حزب  مکانیسم  و  حزب 
میکنم این قدرت عوض کردن ماهرانه مساله و نشاندن متهم به جاى قاضى و داور دادگر، 
را از کدام سنت به عاریه گرفته اید؟ یکى از مبانى فراکسیونى که تشکیل خواهم داد، اعالم 
و توضیح تفاوتهایم و بیگانگى کامل با همین سنتها است. واقعا متاسفم که وقتى با رفیقى 
که اگر من نبودم قادر به تشکیل حزب نبود، حتى نمیتوانم بر سر یک مشکل و مساله یک 
جدل و بحث سالم را ادامه بدهم. به نظرم، در حالى بر سر مساله به این روشنى و واضحى، 
سیاه را سفید و شب را روز معرفى میکنید، ادامه هر بحثى با شما، افتادن به دام دوئل «به 
خاك مالیدن دماغ « است. این را که در جلسه پالتاك شروع کردید، میخواهید به پلنوم و 
جلسه دفتر سیاسى و ارگانهاى حزبى تسرى دهید. من حرمت و تقدس حزب را باالتر از 
آن میدانم که به میدانى که در آن انصاف، حقیقت و معصومیت و نجابت حزب و حزبیت 
با چنین احکامى از پیش زیر پا له شده است، نیایم. واقعا بحث با شما، هیچ لطفى ندارد. 
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چون مطلقا اعتماد ندارم که در نامه بعدى چه جعلیاتى را به جاى واقعیت و چه ضدحقیقت 
هاى ضد حزبى را به عنوان حزب و مکانیسم حزبى بسویم پرتاب میکنید. من بحث خود 

گرفت.  خواهم  پى  حزب  کل  به  خطاب  و  کرد  خواهم  اعالم  که  فراکسیونى  در  را 

ایرج فرزاد- 21 نوامبر 2006

نامه پنجم، یک نامه مشترك
(در اوت 2012 اضافه شده است، براى شناخت ریشه «جدایى» بین رحمان حسین زاده و 

کورش مدرسى، جالب است)

به پلنوم ششم کمیته مرکزى حزب

رفقاى عزیز!

با درودهاى گرم و آرزوى موفقیت براى یکایک شما و پلنوم. 

از آنجا که مسائل اخیر که تحت عناوین مختلف مطرح شده اند و ما از افراد درگیر در آن 
اتفاقات بوده ایم، در این پلنوم مورد بررسى قرار میگیرد و رفقایى توصیه کرده اند که ما هم 
در نشست، شرکت کنیم، توضیحات زیر را الزم میدانیم. اما قبل از هر چیز الزم میبینیم که از 
دعوت ما به پلنوم صمیمانه تشکر کنیم و از همه رفقاى دیگر نیز، چه در سطح کمیته مرکزى 
و چه در صفوف کادرها، که از ما خواسته بودند، به پلنوم بیاییم سپاسگزارى کنیم. امیدواریم 
وضعیت و شرایطى که ما دو نفر را وادار کرده است نتوانیم در جلسه پلنوم شرکت کنیم، به 
معنى اقدامى براى تضعیف حزب و حزبیت  و بى اعتمادى و بى اعتنایى به کلیت رهبرى 

حزب  و کمیته مرکزى و سهل انگارى نسبت به احساس مسئولیت همه رفقا تلقى نشود.

رفقا!

رهبرى حزب براى تهیه یک گزارش از این اتفاقات، و دریافت شکایات احتمالى، که اکنون 
دیگر تحقق یافته است، کمیسیونى را تعیین کرد و این کمیسیون گزارش کار خود را براى 
آن، به پلنوم ارائه میدهد. ما شکایات خود را کتبا  از آن اتفاقات و تایید و یا رد  ارزیابى 
تقدیم کمیسیون کرده ایم و در پاسخ به درخواست کمیسیون براى اظهار نظر در باره موارد 
در  ایم.  نوشته  فاکچوال،  و  مستدل  خود  نظر  از  اى،  ردیه  مدرسى،  کورش  رفیق  شکایت 
همین رابطه الزم است بدانید که ما گزارش و بویژه ارزیابى کمیسیون را یک جانبه میدانیم. 
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ما فکر میکنیم بررسى جوانب حقوقى مساله، و صدور حکم تشکیالتى، بویژه وقتى که دو 
رفیق عضو کمیته رهبرى، خود یک طرف درگیر در ماجرا بوده و از آنها حتى شکایت شده 
است، نه تشکیل یک کمیسیون توسط کمیته رهبرى و نه حتى کار پلنوم که سپردن آن به یک 
کمیسیون شکایت مرکب از رفقایى است که درگیر مساله نبوده اند.با این تناقض که هیچیک 
از طرفین درگیر در یک مشکل، یک تشنج و یا هر تعبیر دیگرى از این اصطکاکات، نمیتوانند 
در مقام تشکیل دهنده کمیسیونى براى دستیابى به حقیقت ماجرا ظاهر شوند، مشروعیت 
و قانونیت کمیسیون و ارزیابى یک جانبه آنرا براى ما زیر یک عالمت سوال بزرگ قرار 
داده است. امیدواریم این قضاوت ما به معنى هیچ سو تفاهمى در مورد ترکیب کمیسیون و 

تالشهاى صمیمانه آن، چه بصورت جمع کمیسیون و چه در مقیاس فردى تعبیر نشود.  

اما حتى اگر کمیسیون طبق روالى که ما در نظر داریم تشکیل میشد، هنوز جاى یک ارزیابى 
سیاسى از آن اتفاقات خالى بود. و این ارزیابى حتما الاقل دو ارزیابى متفاوت است که مستقل 
از در اقلیت یا اکثریت بودن هرکدام از آنها در پلنوم کمیته مرکزى، احکامى در راستاى همان 
ارزیابیهاى سیاسى اند. با توجه به اینکه ما در پلنوم شرکت نمیکنیم، و با صرفنظر کردن از جوانب 

حقوقى مساله، به سهم خود، ارزیابى سیاسى مان را از این اتفاقات به اطالع شما میرسانیم:

در جلسه کمیته کردستان در حاشیه کنگره، در کنار مسائل متعدد دیگر، از جانب دو رفیق، 
رفقا کورش و رحمان، مطرح شد که محتویات نامه مشترك من و مجید حسینى در پاسخ 
به نامه رحمان( که یک شب قبل از کنگره نوشته شده بود) و نیز بحثها و مواضع ما در آن 
جلسه، به  کنگره بى ربط بوده است و حداقل اگر در تضاد با کنگره نباشند، در ادامه آن 
نیستند و نبودند. بعالوه رفیق رحمان، به دو فاکتور اشاره کرد، اول کاندید نشدن ما  براى 
کمیته مرکزى را در لیست به «تلفات» کشاندن حزب سیاسى قرار داد و دوم رفقا رحمان 
و کورش صف بستن تعدادى از کادرهاى حزب در مقابل ما را نشان عدم حقانیت موضع 

گذاشتند. نام  حزب  رهبرى  و  حزب  با  موازى  محفل  شکستن  البته  و  ما  سخنان  و 

اولین ارزیابى متفاوت سیاسى ما از همینجا سرچشمه میگیرد. این ما نبودم که مسائل فرعى 
و حاشیه اى را به عنوان مشغله کادرها و خود ما نیز، برکنگره و فضاى آن حاکم کردیم. 
از کنگره  قبل  روز  ده  حداقل  به  کنگره  به  آن  تحمیل  و  حزب  براى  سازى  مساله  داستان 
کردستان ( ده روز قبل از کنگره)،  از جلسه پالتاکى رفیق کورش با کمیته  برمیگردد. قبل 
یک انتقاد رفیق عبداهللا شریفى در هیات اجرایى کمیته کردستان، که فاکتهاى آن در گزارش 
روتین  جلسه  به  کردستان،  کمیته  دبیر  نه  و  رحمان،  رفیق  توسط  است،  موجود  کمیسیون 
کمیته رهبرى که ایرج عضو مشاور آن بود، کشانده شد. در این جلسه سخنان عبداهللا شریفى 
در جلسه هیات اجرایى کمیته کردستان، به عنوان «ناسالم» و روش «روانکاوانه» تعبیر شد. 
ایرج تنها کسى بود که در جلسه کمیته رهبرى به این روش انتقاد کرد و گفت درست و 
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اصولى نیست که در غیاب یک رفیق چنین احکام سنگینى علیه او صادر شود. و در برابر 
را  کردستان  کمیته  اجرایى  هیات  در  بحث  رحمان  که  داشت  ضرورتى  چه  که  سوال  این 
رهبرى  کمیته  عضو  چون  رحمان گفت  رفیق  بکشاند،  شیوه،  به آن  رهبرى آنهم  کمیته  به 
است، موظف به گزارشدهى است.( توضیح اینکه رفیق حمه سور هم نه تنها عضو کمیته 
رهبرى بود، بلکه سمت دبیرى کمیته کردستان را هم بر عهده داشت. اگر قرار بر گزارش 
به ارگان باالتر بود، این نه از وظایف رحمان که وظیفه حمه سور بود.). در هر حال مستقل 
از اینکه ما نام این را گزارشدهى نمیگذاریم، بلکه تالش براى تصویر سازى غیر واقعى در 
غیاب هر رفیقى میدانیم، ایرج از جانب رفیق کورش مورد مالمت و سرزنش قرار گرفت 
که چرا به جاى نشان دادن «حساسیت»، وارد انتقاد از روال جلسه و رحمان شده است!! 
اما متاسفانه کار به اینجا خاتمه نیافت، باز هم ظاهرا به درخواست رفیق رحمان و موافقت 
رفیق کورش، جلسه بیادماندنى پالتاك فراخوانده شد که باز هم در گزارش کمیسیون مستتر 
است.  در پروسه هاى بعدى، و از جمله در نامه هاى اخیر رفیق کورش به ایرج و مجید 
بسیار  احکام  با  پالتاك  جلسه  در  ما  مسئوالنه  و  محتاطانه  بسیار  نظر  اظهار  که  شد  معلوم 
سنگین ترى مثل طرح «ابهامات فلسفى» در برابر عزم رفیق کورش و تعدادى از کادرهاى 
کنار «ابهام پراکنى و  به کارى که تعجیل دارند روبرو شد. «اظهارات فلسفى» ما در  آماده 
شد. گفته  و تقسیم  شقه  به دو دسته  حمه سور قرار گرفت و حزب همانجا  اپورتونیسم» 
مجید که «ابهام فلسفى» داشتیم)  چیها نمیشویم، آنها (و منجمله من و  شد ما منتظر ابهام 
بروند ابهامشان را رفع کنند، من ( کورش) و رحمان و محمد جعفرى و اسد گلچینى و 
چند نفر دیگر سوار قطار میشویم، بقیه بروند دنبال حمه سور، ما منتظر کسى نمیمانیم. این 
آشکارا، قبل از کنگره، با سخنان صریح رفیق کورش، حزب را همانجا به دو دسته سرخط 
و ابهام چى و اپورتونیست تقسیم و شقه کرد. کجا و از چه وقت دفتر و لیست ابهام چى 
ها و آماده ها و نا آماده ها، پخته ها و نپخته ها دایر شده است، معلوم نیست. تا جایى که 
ما اطالع داریم این احکام و دسته بندى حزب و کادرهاى آن درهیچ ارگان حزبى صورت 
نگرفته است. تشخیص اینکه این تصویر سازى، ناشى از روابط محفلى، آنهم در باالترین 
سطح رهبرى حزب است، زیاد مشکل نیست. و مساله ما این است که مسئولیت مستقیم این 
تکه پاره کردن که قبل از کنگره و قبل از جلسه کمیته کردستان در حاشیه کنگره عمال  به 
حزب و کنگره، هدفمند و برنامه ریزى شده، تحمیل شده بود برعهده رفقا کورش و رحمان 
است.  پاسخ ما (ایرج و مجید) به نامه رحمان( شب قبل از کنگره) و بویژه دخالت ایرج  
در نوشتن پاسخ، در واقع خواندن امتداد فکرى رفقا کورش و رحمان بود که در نامه به 
امضاى رحمان روى کاغذ آورده شده بود. بنابراین، فضا از قبل ساخته شده بود، حزب فى 
الحال دوشقه و دسته بندى شده بود و مارکها طبق این دسته بندى، از جانب رفقا کورش 
و رحمان، به دلیل اینکه اتوریته و مقام  حزبى راهم داشتند، به نام حزب و کنگره حزب، 
از قبل آماده شده بودند. اسکاندال را این دو رفیق، سازمانیافته و در توافقى محفلى، حتى 
بدون اینکه اسد نودینیان که عضو جمع نشسته کمیته رهبرى است، در جریان باشد، علیه 
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نه تنها مجید بلکه حمه سور، عضو کمیته رهبرى و ایرج مشاور کمیته رهبرى، برپا کرده 
بودند. جالب این است که در شکایت رفیق کورش، آمده است که ایرج علیه ارگانى که 
خود عضو آن بوده است، و پاى مصوبات آن امضا گذاشته است، حرف زده است و اقدام 
کرده است. ایرج نه تنها این شیوه ها را تصویب نکرده بود، بلکه حتى از آنها هم بى اطالع 
مانده بود. چگونه میتوان به «مصوبه» بى حیثیت کردن حمه سور در جمع کادرهاى کمیته 
کردستان راى داده شود؟ این رفقا رحمان و کورش اند، که نه در چهارچوب مصوبات، که 
در روابط تماما محفلى و پنهان از اکثر اعضا کمیته رهبرى، فضاى ناسالمى علیه کادرهاى 
حزب، اعضاء کمیته رهبرى و کمیته کردستان و خود کنگره را بطور سازمانیافته برپا کردند. 
چنین فضا سازى بسیار شبیه به فضایى بود که کمیته رهبرى کومه له در جریان بحث چپ 
و راست علیه منصور حکمت و کمونیسم کارگرى ایجاد کردند و بانیان آن در پلنوم شانزده 
در  میخواهد،  ما  از  حزب  واقعا  آیا  دادند.  استعفا  مرکزى  کمیته  از  حزب کمونیست ایران 
حزب را  خلق مشکالت براى  اصرار دارند که مسئولیت  و رحمان  رفقا کورش  حالى که 
بطور غیر منصفانه بر عهده غیر تحمیل کنند، ما هم از نظر سیاسى، تقاضا کنیم که این دو 
رفیق به دلیل عدم صالحیت و اقدامى که با موقعیتى که حزب به آنها داده است متناقض 
است، از عضویت در کمیته مرکزى استعفا بدهند؟ این را به نفع حزب نمیدانیم، اما نه در 
یک حزب کمونیستى، که در همه دنیا و در همه احزاب سیاسى و در دولتها و کابینه ها، 
کسانى که در مقام مسئول یک نهاد، خود بانى ایجاد مشکل و اصطکاك اند، مورد مؤاخذه 
قرار میگیرند.  به نظر ما رفقا رحمان و کورش باید بخاطر تالش سازمان یافته محفلى براى 
ایجاد  دو دستگى در صفوف کادرهاى باالى حزب  و کشاندن حزب به آستانه انشقاق و  
زیر پا گذاشتن مقررات و اصول رفتار حزبى، و از آنجا که طبق تعریف، خود باید ستون 
ایجاد انسجام در باالى حزب باشند، در راس ایجاد این اسکاندال سیاسى در حزب شناخته 
شوند. متاسفانه رفقا نمیدانند بر صندلى خالى چه رفقاى عزیزى نشسته اند و حرمت آنرا 
که  اسکاندالى  باره  در  میتواند  پلنوم  این  و  حکمتیست  حزب  ما،  نظر  به  اند.  نداشته  نگاه 
در آینده فقط به نام اسکاندال از آن اسم خواهند برد و در کنار تداوم  و باز آفرینى سنن 
محفلیسم چپ پوپولیستى قرار خواهند داد، منصفانه و سیاسى و از منظر مدافع حقیقت ظاهر 
شود. تضاد بین حقیقت و انصاف از یک طرف و منفعت مقطعى حزب و سیاست از طرف 

دیگر میتواند، مصلحتى به نفع سیاست، و یا اصولى و منصفانه به نفع حقیقت حل شود. 

رفقا!

گردد، مساله فقط به این دوران ده روزه محدود نبوده است.  تا جایى که به مجید بر مى 
رفقا کورش  توسط  نشده اى که  نوشته  سنت  مقابل  در  جدى  بطور  حزب  چهار  پلنوم  از 
و رحمان حول حمله به حمه سور مى خواستند در این حزب باب کنند هشدار داده شد. 
جلسه اوایل تابستان گذشته در کمیته کردستان و در گوتنبرگ سوئد، مقطع مهم دیگرى در 
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سیر رو به صعود دسته بندى کادرها و ایجاد شکاف در حزب از طرف این رفقا است.  

ما بسیار مسئوالنه و حزبى در باره خود حزب و طرحهاى آرایش باالى حزب توسط کورش 
هشدار داده بودیم و بدون اینکه جنجال و هیاهویى را در درون حزب ایجاد کنیم، نسبت به 
این طرحها و به حاشیه رفتن دفتر سیاسى و بعدا حتى خود  کمیته رهبرى، حساسیت نشان 
دادیم. مجید در جلسه دفتر سیاسى نسبت به طرح دو مرکزیتى رهبرى حزب، در استکهلم 
و لندن، استدالل کرد و ظاهرا رفقا و رفیق کورش را قانع کرد که آن طرح در واقع نسخه 
بى سر و رهبر کردن عملى حزب مى باشد. اما متاسفانه همان طرح در قالب جمع کشیک 
سه نفره که عمال خود رفیق کورش در آن همه کاره است، باز کمیته رهبرى و دفتر سیاسى 
مى شود و یا انتقاد  باره توضیح خواسته  به حاشیه راند. وقتى از رفیق کورش در این  را 
میشود جواب میدهد: شما مطلع نیستید و «خبر ندارید» که از پلنوم چهار به بعد رهبرى در 
این حزب جمعى است. این توضیح رفیق کورش بیشتر از هر دوره اى ما را نگران میکند. 
چون از پلنوم چهار به بعد و شروع کار»رهبرى جمعى» مورد نظر کورش، اختیارات نوشته 
شده و نوشته نشده او در حزب و رهبرى حزب از زمان لیدرى «سابق» بسیار بیشتر شده 
است. ماجرا چیست؟ چرا دفتر سیاسى در حاشیه قرار گرفته است و بى نقش در سرنوشت 
حزب است، چرا کمیته رهبرى بعنوان ارگان ظاهرا رسمى، در حاشیه قرار مى گیرد و به 

جمع کشیک تنزل مى یابد و رفیق کورش و معاون وقت او عمال همه کاره میشود؟

 چرا بطور دائم در این دوسال باالى سر «حه مه سور» ایستادند و اشتباهات و ضعف هایش را 
پرچم کردند و بعد از دو سال فعالیت اینگونه بدرقه اش کردند؟ چرا وقتیکه به هتک حرمت 
حه مه سور از طرف ما انتقاد میشود کورش مى گوید من که با شما نیستم و منظورم حه مه 
سور است، چرا وقتیکه به هتک حرمت و مارك زدن به مجید اعتراض میشود باز هم میگویند 
ایرج بى جهت خود را وارد کرده است، منظورمان مجید است؟ این روش به کجاى تاریخ 
ما مربوط است؟ آیا قرار است یکى یکى به سراغ همه بیایند؟ چرا جلسات و مجامع عمومى 

تعطیلى کامل کشیده شده است؟   حزب به  کادرها و امکان دخالت آنها در سرنوشت 

چرا باز گشت رحمان به کمیته کردستان با این شیوه پیش برده شد؟ مگر کسى در این حزب به 
بى نقشى دوساله رحمان در مسئولیت معاون لیدر اینطور برخورد کرد که به حمه سور شد؟ آیا 
باز گشت رفیق رحمان به دبیرى کمیته کردستان این همه ماجراها و تئورى ها را الزم داشت، 
یا اینکه ماجراهاى اساسى ترى با این روشها در این حزب دارد حل و فصل میشود؟ ظاهرا روش 
رفیق کورش و تئوریهاى او براى رحمان عزیز است و حزبى، و اجازه انتقاد از فرمال کاریهاى 

رفیق رحمان و بى تاثیرى و ناکامى او در نقش معاون لیدر حزب را به کسى نمى دهد. 

تا جایى که به موضع ما در باره این شیوه ها برمیگردد، ما آگاهانه و مسئوالنه نخواستیم به 
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طرح آن در کنگره و حتى در جلسات هیئت اجرایى کمیته کردستان بپردازیم. مواجه کردن 
کنگره با مساله اى که بسیارى از نمایندگان از عمق ماجرا بى اطالع بودند، کنگره را از در 

پیش گرفتن مسیر خود منحرف میکرد و یک تشنج ناخواسته را به کنگره تحمیل میکرد. 

طرح این مساله که ما در مراحل پایانى کنگره خود را براى کمیته مرکزى کاندید نکردم، و 
گویا این براى حزب مشکل ایجاد کرده است، غیر واقعى و در تضاد با سیر تقویمى اتفاقات 
است. مساله و بحران مدتها قبل از کنگره ومدتها قبل از اینکه کنگره به مرحله انتخابات 
رسیده باشد، فى الحال ایجاد شده بود. عالوه بر اینکه نمیتوان بخاطر کاندید نشدن هر رفیقى 
براى پستهاى تشکیالتى، بار سیاسى مشکالت ایجاد شده را بر آن سوار کرد، ما طبق اصول 
سازمانى حزب مختار هستیم که به انجام هیچ وظیفه اى که مخالف با تصمیم و راى و اختیار 
و وجدان مان است مکلف نباشیم. از نظر ما اصولى نیست که کاندید نشدن ما براى کمیته 
مرکزى و کناره گیرى بعدى ما از مسئولیت ها و عضویت در کمیته کردستان، به عنوان دلیل و 
مبناى مشکالتى که قبل از آن تصمیم گیریها توسط رفقا کورش و رحمان ایجاد و سازماندهى 

شده بود، در نظر گرفته شود. این بشدت غیر منصفانه، غیر حقیقى و غیر تاریخى است.

دو  به  الحال  فى  حزب  ما،  ابرام  و  اصرار  علیرغم  حتى  و  ما،  میل  عیرغم  که  شرایطى  در 
دسته تقسیم بندى شده است، و از آنجا که  تداوم چنین فضایى را بشدت در دامن زدن 
اوضاع  این  در  حداقل  نمیخواهیم،  ما  میدانیم،  موثر  حزب  کادرهاى  بین  فاصله  ایجاد  به 
حزب  کادرهاى  برابر  در  را  خود  پلنوم  در  و  کنیم  تسلیم  فضا  این  به  را  خود  احوال،  و 
قرار بدهیم. هنوز عمق خود ماجرا از بسیارى از رفقاى کمیته مرکزى ناروشن و در پرده 
اى از ابهام است. ما با توجه به تجارب آن دوره اصطکاکات و این تاریخچه درگیرى با 
که  اى  سیاسى  قضاوت  و  ارزیابى  به  توجه  با  و  برشمردیم،  را  آنها  سرخط  که  روشهایى 
در نامه ها و شکایات رفیق کورش مستتر اند، وارد میدان آن فضاى غیر واقعى نمیشویم 
حقایق  بسیارى  شرایطى که  کادرها، در  با  تقابل  میدان  به  آمدن  از  دلیل  این  به  بنابراین  و 
هنوز باید طى پروسه اى روشن شوند، فعال خوددارى میکنیم. طبیعى است که ما چه از 
کانالهاى حزبى و چه در چهارچوب فراکسیونى که اعالم کرده ایم و طبق موازین و اصول 

رساند.   خواهیم  حزب  اطالع  به  ماجراها  این  کل  از  را  خود  ارزیابى  حزب،  سازمانى 

به نظر ما پلنوم کمیته مرکزى باید رفقا کورش و رحمان را به عنوان بانیان ایجاد تفرقه در 
حزب و حاکم کردن فضایى متناقض با اتوریته اى که حزب به آنها داده است و آنان را 
نباید  بداند. پلنوم  بدارند، مسئول  پاس  را  حزب  انسجام  و  وحدت  است که  کرده  مکلف 
اجازه بدهد که حقیقت و تقدس حزب و حریم حزبیت و حرمت کادرهاى آن، زیر سایه 
اختیارات نوشته نشده و کامال اختیارى لیدر و معاون وقت او، پایمال شود. این پلنوم به 
عنوان  تحت  یا  است،  داده  قرار  کننده  تعیین  آزمایش  یک  معرض  در  را  ما  حزب  ما  نظر 
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«منافع حزب» و منفعت کنگره حزب سیاسى و بخاطر آسیب ندیدن اتوریته رفقاى مذکور 
مبانى  و  اصول  و  حقیقت  از  بیرون،  دید  از  حزب  باالى  در  «وحدت»  صورى  حفظ  و 
که  دورانهایى  همه  مثل  یا  و  میشود  پوشى  چشم  رسمى  بطور  حکمت  منصور  کمونیسم 
حقانیت و اعتبار اصول تخطى ناپذیر کمونیستى در برابر امتیاز طلبى محفلى و حفظ مقام 
و پست،که پاس داده شده است و مرز سازشهاى مصلحتى و پولتیک زدنها براى سرپوش 

گذاشتن بر نقض پرنسیپهاى انسانى و حزبى در هم کوفته شده است، عمل خواهیم کرد.

با آرزوى سالمت همه رفقا، ایرج فرزاد، مجید حسینى- 7 دسامبر 2006 

مقطع  در  «آذرین»،  به  خطاب  دو  هر  نیافتند،  انتشار  علنی  که  نامه  دو 
 5 در  گیري»  «کناره  از  بعد  و  کارگري  کمونیسم  از  او  «استعفا»ي  کردن  علنی 

میدهند. توضیح  را  ساله   5 سکوت  آن  فلسفه  نامه،  دو  این  آن.  از  قبل  سال 

نامه نخست:
رفیق ایرج آذرین!

ذهنم  در  بودید،  «کسى»  من  براي  شما  شدم.  متاسف  نظر  هر  از  و  خواندم  را  ات  نوشته 
تصویري داشتید که میتوانست مدتها باز هم بماند. من میتوانم درك کنم که انسانها میتوانند 
به دالیل «شخصى» یا غیر آن، از فعالیت حزبى و یا حتى سیاسى کنارهگیري کنند، میشود 
تصور کرد کسانى در مقاطعى به راه دیگري بروند، و یا فعالیت تاکنونى خود را مورد بازبینى 
و  اما،  میافتند.  اتفاق  واقعى  دنیاي  در  هم  و  است  ممکن  هم  حاالت  این  همه  دهند،  قرار 
یک «اما»ي کوچک، من را قانع نکرد که شما طى 5 سال به هیچکدام از این شقها تعلق 
داشتهباشى. نوشتهاي که 5 سال غیبتات در صحنه سیاست را به حساب تالشهایت در راه 
یا  معرفى کردهاي که «درست  خودتان را کسى  شما  چرا؟  بگذاریم.  سوسیالیسم کارگري 
نادرست» بعنوان یک رهبر جریان کمونیسم کارگري شناخته شده است. شما مجاز هستید 
هر تصوري را در این مدت «کوتاه» 5 ساله بخود و جایگاهت داشته باشى، اما رفیق عزیز! 
خارج از دنیاي ذهنیات آدمها، مردم مالك دیگري را براي ارزیابى از هر کسى دارند و شما 
که خود را ماتریالیست و مارکسیست مینامید، و از قضا در نوشتهات به آن اشاره کردهاي، 
نمیبایست بىگدار به آب میزدي. میتوان تصور کرد که کسى خود را مبارز راه سوسیالیسم 
کارگري بنامد و از آن فراتر از رهبران و «تئوریسین»هاي آن، ولى مدت 5 سال آزگار در 
باره وقایعى که در دنیا اتفاق افتاده است، در بیرون از «اطاق نشیمن» خود چیزي نگوید؟ 
اگر هر کس دیگري چنین ادعائى داشته باشد، خود شما از او میپذیرید؟ میتوان فهمید که 
چنین اظهارنظري ممکن است براي کسانى که ُمترصد حملهاي به حزب کمونیست کارگري 
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هستند، دلیلى باشد. حتما چنین است و همانطور که پرچمداران ترك صفوف حزب تصور 
را  حزب کمونیست کارگري  قصد کردند  عدهاي  که  همه دیدند  واقعى  دنیاي  در  کردند، 
دیگري  انسان  هر  براي  اما  دارد،  معنى  زمینه  این  در  شما  مطلب  کنند.  اعالم  شده  منحل 
فکر  است.  دیگري  چیز  مالك  نمیکند،  استنتاج  افراد  و توهمات  ذهنیات  از  را  حقایق  که 
اعالم  هرگز  مرزبندیهاي  و  اختالفات  پرسید  خواهند  آذرین،  ایرج  رفیق  شما،  از  نمىکنى 
نکردهات به کنار، اما آخر مگر میشود از یک «رهبر» و «تئوریسین» سوسیالیسم کارگري و 
یک  مدعی»جانبدار»ي از مارکس پذیرفت که در برابر آنچه طى 5 سال بر سر مارکسیسم 
و بر سر جنبش کارگري آمد، نتوان دو سطر، یک نوشته، یک مصاحبه و یا مطلبى را نشان 
داد؟ آیا میتوان چنین کسى، و در اینجا شما رفیق ابرج آذرین، را یک مبارز، یک مارکسیست 

خواند؟ نمیتوان ادعاي شمارا در مورد جایگاهت را «اندکى بیش از تعجب آور» خواند؟

در نوشتهات به یک جمله من اشارهاي داشتهاي و از اینکه من منصور حکمت و آثارش را 
در کنار مارکس و لنین قراردادهام، ناخوشند هستى و این را « تثلیث سازي» نامیدهاي. و 
میدانم که خواستهاي نتیجه بگیري که چنانچه در تاریخ اتفاق افتاد بعدها مارکس و لنین را 
حذف میکنیم تا منصور حکمت بماند، آنچنانکه این تثلیث سازي در گذشته به استالینیسم 
توضیح دهم: من و دهها نفر دیگر از  و مائوئیسم منجر شد. اجازه میخواهم قدري بیشتر 
کادرهاي این حزب زندگى سیاسى خود را جًدي گرفتهایم، میدانیم مارکس چه گفته است 
و لنین چکار کردهاست، من شخصا کاپیتال مارکس و بسیاري از آثارش را خواندهام و حتى 
دو دوره کالس درس کاپیتال دایر کردهام، عالوه بر مرور دوباره  موضع لنین، در سالهاي 
اول فعالیت سیاسىام بعنوان جمع اولیهاي که کومهله را شکل دادیم، در سال 48، من شخصا 
مهمترین آثار لنین را دستنویسى کردم، طى سالها مبارزه و بحث و جدل مائوئیسم و انواع 
تفاسیر ملى و پوپولیستى و جهان سومى را به برکت وجود رفیقى مثل منصور حکمت و 
آثارش نقد کردم، در تشکیل حزب کمونیست ایران از اعضاي کنگره موسس بودم و طى 
تمام دورانى که منصور حکمت بنیانهاي تئوریک، تاریخى و پراتیک کمونیسم کارگري را از 
زیر آوار تعابیر بورژوائى بیرون آورد، در دورانى که در بزرگترین یورش بورژوازي بینالمللى 
به کمونیسم منصور حکمت را رزمنده شجاع و روشن بین و انقالبى اهداف مارکس یافتم، 
او و گرایشى را که نماینگى میکند انتخاب کردم. من بار دیگر اعالم میکنم که بله! من همراه 
صدها کمونیست دیگر منصور حکمت را مارکس این دوره و رهبر بلشویسم دنیاي بعد از 
لنین میدانم. این ممکن است براي شما، رفیق ایرج آذرین، گران آمده باشد، ممکن است هنوز 
کانون فرمال کمونیسم کارگري در حزب کمونیست سابق، براي شما نقطه عزیمت و میدان 
عظمت باشد، براي من و در دنیاي واقعى همان کانون هم فقط منصور حکمت بود، و به نظر 
من یکى از اشتباهات نادر همین بود که از سعه صدر و فروتنى، مباحث کمونیسم کارگري 
را بنام کنگره دوم حزب کمونیست طرح کرد و براي پیشبرد آن، کانون کمونیسم کارگري 
را تشکیل داد. مباحث کمونیسم کارگري به کس دیگري جز منصور حکمت تعلق ندارد. 



371

ن ی  دگا ی... و ز د ز
این واقعیت را اما شما نمیخواهید بپذیرید. وجود نام شما در کانون، توهمى براي خودتان 
ایجاد کرده است، برخالف ذهنیات شما کسى شما را بانى و تئوریسین کمونیسم کارگري 
نمیشناسد، و اگر ابهامى هم در برخى محافل وجود داشت، با سکوت 5 سالهتان نشان دادید 
که ربطى به سرنوشت کمونیسم کارگري نداشتهاید. متاسفم که باید به شما یاد آوري کنم که 
یکبار دیگر نوشته خودت را تحت عنوان سوسیالیسم عرفانى بخوانید، احکامى را که در مورد 

«دوران انتقال» بتلهایم نوشتهاي براي دوره فعالیت خود شما در کانون نیز صدق میکند!

در  فعال  دنیا،  در  کمونیستها  کنم.  طرح  میخواهم  نوشتهات  با  رابطه  در  را  دیگر  نکته  یک 
اقلیتاند و مارکسیستها بارها و بارها در کار حزبى در اقلیت قرار گرفتهاند، خود شما شاهد 
بودهاید که سهند و اتحاد مبارزان در برابر کل کمونیسم پوپولیستى در چه موقعیتى قرار 
ایران  کمونیست  حزب  در  کارگري  کمونیسم  مباحث  طرح  با  دیگر  بار  را  این  داشتند، 
دیدید. نه مارکس و نه لنین و نه منصور حکمت و در مواردي خود شما در گذشته منتظر 
نمیماندند تا تعاد قابل توجهى ابتدا به میدان بایند تا شهامت ابراز نظر فراهم شود. به نظرم 
اینکه شما منتظر ماندید تا « نزدیک به نصف اعضاي کنگرهمان» استعفا دهند تا شما جرات 
کنید سکوتتان را بشکنید، تصویر جالبى از شما بدست نمیدهد. این را هر کسى در دنیاي 

خود. عقاید  به  اعتماد  در  شهامت  و  شجاعت  نمیگوید  کنار،  به  مارکسیسم  سیاست، 

20 ژوئن 1999

دوم

پاسخى کوتاه به ایرج آذرین
که  است  کرده  اشاره  من  از  موضعى  به  کریمى  اصغر  رفیق  نامه  به  پاسخ  در  آذرین  ایرج 
الزم میدانم، چند نکته اي را براي خود ایرج آذرین و کسانى که نامه او را میخوانند روشن 
حزبى  و  سیاسى  تئوریک،  رهبر  بعنوان  را  حکمت  منصور  من  اینکه  از  آذرین  ایرج  کنم. 
خود در کنار مارکس و لنین برگزیده ام انتقاد دارد. موضع من نه از سر ذهنیت روستائى 
بضاعتى تئوریک. من آدم تحصیل کرده اي هستم، و ناچارم جهت  کم  است و نه از سر 
اطالع خواننده هاي نوشته ایرج آذرین قدري بیشتر خود را معرفى کنم: من فارغ التحصیل 
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران هستم، از سال 1346 فعالیت سیاسىام را شروع کرده ام و 
یکى از پر مطالع هترین کادرهاي اولیه تشکیالت کومه له بوده ام، آثاري را که در آن سالهاي 

اختناق سلطنتى شخصا دست نویسى کرده ام[ آنهائى را که بخاطر دارم] اینها هستند:

چه باید کرد اثر لنین
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چپ روي یا بیماري کودکى کمونیسم لنین

کارمزدي و سرمایه مارکس

مزد، بها، سود مارکس

دوتاکتیک سوسیال دموکراسى لنین

یک گام به پیش دو گام به پس لنین

درباره شعارها لنین

دولت و انقالب لنین

تزهاي آوریل لنین

و چندین کتاب و جزوه دیگر که متاسفانه بخاطرم نمیآیند. من از ذکر سوابق مبارزاتى که 
در دوره شاه و رژیم اسالمى داشته ام صرفنظر میکنم چرا که قصدم این نیست که براي 
ایرج آذرین ثابت کنم که یک خط پیگیر انقالبیگري کمونیستى را دنبال کرده ام مشکل او و 
قصدي که از باز کردن این مساله تعقیب میکند این است که بگوید امثال من از سر توکل و 
با ذهنیت یک روستائى و حداکثر یک شهرستانى است که عالقمند است کسى یا اتوریته اي 
را باالي سر خود داشته باشد. او میخواهد نتیجه بگیرد که «استالین«ها و «صدر مائو» هم به 
همین ترتیب سبز شدند. بحث « تثلیث» ایرج آذرین همین است: یک عده بىسواد و نا آشنا 
به مارکسیسم، ابتدا «رهبر» و «صدر»ي را در کنار مارکس و لنین میگذارند تا بعد و بتدریج با 
حذف دو نفر بعدي؛ «فردسوم» با قدرت مطلق و بى رقیب بماند و آن اتفاقى بیافتد که قبال 
احزاب دنباله رو و البته کم سواد و حتما غیر مارکسیست، با «رفیق استالین» و «صدرمائو» 
کردند و دنیا را به سردرگمى کشاندند. البته ایرج آذرین فراموش کرده است که کسى مثل من 
بیخودي بعداز سى سال فعالیت سیاسى، کل نقد کمونیسم کارگري به کمونیسم جهان سومى 
و کمونیسم اردوگاهى و انورخوجه اي و اوروکمونیسم و انواع کمونیسم ملى را نپذیرفته 
است. من در این انتقادها سهیم بوده ام، به جزئى از زندگى من تبدیل شده اند، فکر کرده ام 
و انتخاب کرده ام. باز جهت اطالع ایرج آذرین بگویم من از جمله کسانى بوده ام که همواره 
نقد نادر به کمبود دانش مارکسیستى در کمیته مرکزي حزب کمونیست سابق و بعد از آن، 
ُمًحرك و برایم هشدار دهنده بود. و اینجا متاسفم که بگویم ایرج آذرین فراموش کرده است 
که اگر بقول اوتعلق خاطر به سوسیالیسم کارگري باعث شد که او بطور در گوشىاز حزب 
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کناره گیري کند، در همین دوره کوتاه 5 ساله براي او که خود را باالتر از حزب فرض کرده 
بود، وضعیت دنیا خیلى کارها را از مارکسیستها طلب میکرد، اگر ما به کار «کوچک» حزبى 
مشغول بودیم و سرگرم اکسیونهاي «سازمانى» براي مثال بُعد بین المللى دادن به اعتصاب 
کارگران نفت بودیم، براي ایشان که دنیاي بزرگتري داشتند و از درگیرهاي حزبى هم خود 
را رها کرده بودند، خیلى کارها وجود داشت که انتظار میرفت انجام دهد. لنین به هر کارگر 
بعد  که  میکند، پلخانفى  را  در تاریخ پلخانف  شخصیت  نقش  مطالعه  توصیه  سوسیالیستى 
رهبر منشویکها شد. متاسفم که در این 5 سال با وضعیتى که مارکسیسم در سطح جهان با 
آن دست به گریبان بود، و با ظرفیت و توانى که ایرج آذرین ادعا میکند که از آنها برخوردار 
است، نه من و نه هیچ کس دیگري، از او در دفاع از مارکسیسم، در راه انداختن یک نهاد که 
بتواند به یک زبان اروپائى مدافع مارکسیسم و انقالبیگري کمونیستى باشد، یک کلمه نشنید. 
تعلق  هم  معینى  حزب  به  اینکه  بدون  که  دارند  وجود  دنیا  این  در  مارکسیست  آدم  خیلى 
داشته باشند ویا بهتر است بگویم بدون اینکه الزاما مبارزه سیاسى هم بکنند، مشغول بعضى 
فعالیتهاي روشنگرانه هستند، نشریه اي در میاورند، کالس ترویج مارکسیسم دایر میکنند و 
غیره/ و از این قبیل انسانها بویژه در محافل دانشگاهى کم نیستند. من ایرج آذرین را طى 5 
سال در این عرصه هم غایب دیدم. واقعیت این است که مساله استعفاهاي اخیر در حزب، 
میدانى را براي ایرج آذرین گشود. او میتواند با «افتخار» بگوید از اول و از همان 5 سال 
پیش، میدانسته است که با کسانى که نه از توان و بضاعت تئوریک و نه از اتوریته سیاسى 
شکل  براي  باالخره  بودند،  برخوردار  کارگري  کمونیست  حزب  با  درمصاف  تشکیالتى  و 
دادن به گرایش سوسیالیستى مورد نظرش اقدام خواهد کرد. و باز در نتیجه متاسفانه باید به 
ایرج آذرین بگویم که من هیچ کس را تشویق نمیکنم که دور خط و گرایش او متحد شود. 
داشتن خصوصیات رهبري، امري اختیاري نیست. کسى یا کسانى میتوانند رهبر یک حرکت 
و بویژه یک حزب کمونیستى را بدست گیرند، که قبل از هر چیز خود در سنگر مقدم جبه 
ههاي نبرد باشد. به کسى که 5 سال در هیچ سنگري نبوده است و االن معلوم شده است 
که حتى میشود به آن دوره هم افتخار کرد، نمیشود رهبر که هیچ حتى یک رهرو هم گفت. 
مینویسد گرچه او از حزب کمونیست کارگري کناره گرفت ولى هیچگاه جنبش کمونیسم 
کارگري را ترك نکرده بود. اگر یک مقاله نه به زبان فارسى، بلکه به هر زبان دیگري و حتى 
با نام مستعار که جائى چاپ شده باشد و دو نفر دیگر خارج از ما دیده باشند و چیزي از 
آنها گرفته باشند، میشود باور کرد که الاقل مارکسیسم در این 5 سال دستکم از «هابى«هاي 
دوران بعداز کناره گیریش از حزب بوده است، مساله این نیست که ما را به گذشته مشترك 
دفتر  عضو  ایرج آذرین  میدانند که  همه  را  این  بدهى،  رجعت  گذشته  در  همسنگري  با  و 
سیاسى حزب کمونیست سابق بوده است و در ابتداي تشکیل حزب کمونیست کارگري نیز 
دوره کوتاهى با این حزب بوده است. طبیعى است اگر کاري نمیکردي، مطلبى نمىنوشتى و 
یا درفعالیت انقالبى شرکت نمیکردي، کسى به شما براي دفتر سیاسى و کمیته مرکزي راي 
نمیداد. بحث، اثبات مبارزه شما با سند قابل رویت و مطالعه در راستاي دفاع از مارکسیسم 
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و سوسیالیسم کارگري بعد از کناره گیریتان از حزب است. اگر « دنیاي کوچک»، یک دنیاي 
بهتر و مبارزین این دنیا را تحقیر میکنى، باید بتوانى قدري و گوشه اي از دنیاي «بزرگ» 
خود و خارج از اطاق «نشیمن»ات را نه فقط به کسانى که این دنیاي کوچک را ترك کردند، 
بلکه به دو نفر دیگر نشان دهى. نمیدانم واقعا کدام انتطارت برآورد میشود وقتى میبینم که 
را  نظرمخالفشان  ابراز  شهامت  کوچک  دنیاي  همین  در  که  کسانى  با  که  میکنى  افتخار»   »
میخواهى  خودفریبى داري یا  نداشتند، جریانى در دنیاي بزرگت بسازي؟  آیا واقعا قصد 
دیگران را فریب دهى؟ خوب نیست مخالف خود را به کم سوادي و غیر مدرن بودن متهم 
توسل  فئودالى  دوران  شیوخ  منتالیته  به  خودت  از  دفاع  براي  میکنى  سعى  که  وقتى  کنى 
جوئى. دنیا خیلى تغییر کرده است، آدمها هم تغییر کرده اند، در زمانهاي خیلى دور میشد 
با سفر به یک کشور اروپائى و یاد گرفتن زبانى خارجى، قدري براي دیگرانى که محروم 
بودند قیافه گرفت و از در تحقیر درآمد، االن وضع طور دیگري است، کسانى که در کوره 
دهاتهاي ایران به دنیا آمدند، چندین سال است که در کشورهاي اروپائى و آمریکا زندگى 
میکنند، دیگر نمیشود تاریخ را متوقف کرد، و فرض گرفت که همه کماکان دهاتىاند. انسانى 

که مدرن فکر میکند باید بگوید امروز و در حال حاضر چه فکر میکند و چه میگوید؟ 

نکته دیگر که مقدار زیادي از سر تًکبُر است، بحث کناره گیري و شیوه طرح آن از سوي 
ایرج آذرین است. آخر دوست من! جائى بقول خودت «درست یا نادرست» شما با کمونیسم 
این  با  انسانى  میشود  مگر  میشناختند،  حزب  گذاران»  «بنیان  از  و  میشدي  تداعى  کارگري 
چیزي  کام  تا  الم  حزب  این  بیرون  آدمهاي  به  و  کند  ترك  را  جنبشى  و  حرکت  جایگاه، 
میکنید که آدمهائى هم  بپذیرند، واقعا فکر  شما  شما این تعبیر را از  نگوید؟ اگر اطرافیان 
که «تعصب حزبى» ندارند میپذیرند که شما به اصغر در یک دیدار خصوصى گفته اي که 
کنار میروي؟ و انتظار داري جدي هم گرفته شوي؟ این است حرف و استدالل کسى که 
و  ما  کردن  کوچک  با  است  خواسته  جاها  خیلى  آذرین  ایرج  بخوانند؟  رهبرش  میخواهد 
بزرگ کردن خود، ما را تحقیر کند. این روش خیلى ناشناختهاي نیست. همیشه اینطور بوده 
همیشه  اقلیت هشدار داده اند،  به  و در تند پیچهاي تاریخ،  سخت  است که در دورانهاي 
گفته اند که شما توان نبرد در این عرصه و آن عرصه را با این تعداد کم ندارید، میبازید، 
خطرناك است، و...این را در ابتداي تصمیم به مقاومت در مقابل رژیم جمهوري اسالمى 
دیدیم، در آغاز ایستادگى در برابر قلدریهاي حزب دمکرات دیدیم، در مقاومت در برابر 
موج تسلیم سالهاي 60 دیدیم،  اینجا میخواهم صمیمانه از رفیق محمد فتاحى قدردانى کنم 
که از من خواست یک دوره کالس کاپیتال دایر کنم. من اینکار را کردم، رفتم از نو متن 
انگلیسى کاپیتال و گروندریسه را با دقتى که یک معلم و مسئول کورس باید داشته باشد 
سى  و افتخار میکنم که حاصل  ام  هم خوانده  مارکس را خوانده ام، لنین را  خواندم. من 
سال فعالیت سیاسىام در خدمت ایده هاي مارکسیستى گذاشته شده است. منصور حکمت 
را هم درست مانند کاپیتال مارکس و آثار لنین، با تعقل و فکر شده یافتم و انتخاب کردم. 
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مصاحبه با منصور حکمت در مورد کنگره دوم حزب کمونیست ایران، اسطوره بورژوازي 
ملى و مترقى، دولت در دوره هاي انقالبى، نقد دمکراسى و یک دنیاي بهتر... واقعا براي 
من منابع غنى مارکسیستى بوده و هستند. طبعا به هر انسان فعال کمونیست و مارکسیستى 
میگویم و توصیه میکنم اگر میخواهد یک حزب کمونیست کارگري ایجاد کند، اگر میخواهد 
انترناسیونال کمونیستى بر پا کند، اگر میخواهد مارکسیسم و تحزب کمونیستى را در برابر 
لیبرالیسم، دمکراسى، و انواع گرایشات بورژوائى پاسداري کند برود آثار مارکس و لنین و 
منصور حکمت را بخواند. این گناه من نیست که ایرج آذرین خارج از «اطاق نشیمن»اش 
طى 5 سال حرفى براي گفتن نداشته است، و افتخاري هم براي او نیست که همسنگریش 
را در گذشته دستمایه مخالفت کنونیش سازد. او خیلى تالش کرده است عبارت پردازي 

بنامد.  «همرزم»  را  خود  حکمت  منصور  و  حزب  مارکسیستى  حرکت  هر  در  و  کند، 

مارکسیسم  سوي  به  له  کومه  چرخاندن  در  مهتدي  عبداهللا  نقش  کن  باور  عزیز!  دوست 
انقالبى و همرزمى با اتحاد مبارزان کمونیست خیلى بیشتر و قابل رویت تر از نقش شما 
در همرزمىات با نادر در کمونیسم کارگري بوده است. بطور واقعى شما نه تئوریسین و نه 
مبارز راه گرایش کمونیسم کارگري نبوده اید، جایگاه خودتان را در دنیاي عینى با جایگاه 
سرقافله  از  سر  کبرا  غیبت  سال  از 5  بعد  که  ي  آذرین  ایرج  کنید.  مقایسه  مهتدي  عبداهللا 
مفتخر به تشویق افراد به کناره گیري از گرایش تحزب یافته کمونیسم کارگري درمیآورد، 
به  تشویق  و  انحالل طلبى  میگویند  را  این  نیست،  مباهات  و  افتخار  جاي  هیچ  کنید  باور 
پوچیسم. چرا که خودتان هم میدانید که شما اهل سازمان دادن آدمها و پذیرش مسئولیت 
بعنوان رهبر یک جریان نیستید. فکر میکنم اگر واقعیت وضعیت خود را میگفتید، احترام 
گذشته ات هم حفظ میشد. خیلى از انسانها را دیده ام، که در دورانى از زندگیشان در امري 
نقش مهمتري داشته اند، بعدها گاها حتى کال  کار سیاسى را کنار گذاشتند، اما همین را 
صادقانه گفتند. اینها هنوز برایم قابل احترام اند و اگر در دورانى دیگر پا به مبارزه سیاسى 
بگذارند قطعا جایگاه  و موقعیت خود را خواهند یافت. اما کسى که به عجز و ناتوانى خود 
پوششى فیلسوفانه بدهد و دیگرانى را که مانده اند، بخاطر ترك سنگر مبارزه  از جانب خود 
حتى تحقیر کند و این عقب نشینى و کناره گیري و پاسیفسیم را، دورانى از تالش در راه 
مارکسیسم و طبقه کارگر نام بگذارد، در وهله اول میخواهد اعالم کند که قصد بازگشت به 
دوران افتخارات گذشته اش را ندارد. در زندگى انسانهاي سیاسى مقاطع تعیین کننده چند 
زندگى سیاسىتان، فروپاشى شوروي  یکى از این مقاظع مهم در  بار پیش میآید، شما در 
متاسفم،  ماندید.  ساکت  کمونیسم،  و  مارکسیسم  حقانیت  اثبات  در  رزمندگى  وضرورت 
اما الزم است بگویم، هیچ کسى در آینده، «دنیاي بزرگ» شما را با مطالعات و آثاري که 
هیچگاه از «اطاق نشیمن» تان خارج نشد، ارزیابى نمیکند. این را بطور عینى میبینند که شما 
بعد از 5 سال سکوت، به قافله اي پیوستید که در سنت جنبش کمونیستى به آن انحالل 
طلب میگویند. تشویق به تسلیم و انحالل، در فرهنگ سیاسى جامعه ایران نام دیگري جز 
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توابیت ندارد، خوب معلوم است شما قادر نیستید جز با نام مارکسیسم و کارگر و سابقه 
را  شما  بگذار  را دوست ندارید،  تواب  برسید. کلمه  این رسالت خود  به  ما  «همرزمى» با 
رهبر کشف شده «LIQUIDATOR» ها بنامیم. با این نوشته شما و اطالعیه «همگانى» 
بکنید،  «کاري»  اید  گرفته  جدي  تصمیم  اکنون  شما  که  کنم  اذعان  باید  انصافا  مقدم،  رضا 
اما این کار نه ایجاد یک صف سوسیالیستى است و نه خدمت به امر طبقه کارگر. این کار 
یافتن جایگاهى در ضدیت با جنبش حزبیت یافته و سیاسى شده کمونیسم کارگري است. 
پرفسورها و چهره هاي کارگري و مردمى چنین گرایشى در تاریخ عاقبت خوبى نیافتند. من 
لزومى نمىبینم که وارد بحث «درونى»، با ایرج آذرین بشوم، حرفى اگر هست، بگذارعلنا 

ندارم. آذرین  ایرج  با  همرزمى  در  احساسى  هیچ  من  گیرد.  پاسخ  علنا  و  شود  نوشته 

21 ژوئن 1999

طور  را،  ام  سیاسى  سرنوشت  میتوانست،  که  اى  نامه 
نشد  ارسال  تاسف،  و  درد  با  اما،  بزند،  رقم  دیگرى 

نامه اي(که دستم بشکند!)، ارسال نکردم، اگر نه به فاصله کوتاهی پس از تشکیل «حزب 
و  حکمت  منصور  مرگ  از  پس  را  ام  سیاسی  زندگی  حساب  میتوانستم  من  حکمتیست»، 
«انشعاب» در حزب کمونیست کارگري ایران، از هر دو جریان یکی به سرکردگی حمید 
تقوائی و دیگري، کورش مدرسی، تماما جدا کنم. تکرار این عمل نکردن به نداي وجدان 
درونی ام در مقاطع مهم زندگی سیاسی ام، از جمله در «کنگره اول» کومه له، و «رفتن» با 
فضا، بشدت بر ضد خودم تبدیل شدند. تا جائی که شدت خشم از خویش، در بسیاري 
مدام بخود سرکوفت زده ام که: مگر  واقعا آزارم داده است.  بعدي ام،  از لحظات زندگی 
نگفته اند که آدم عاقل براي «بار دوم» دست توي سوراخ مار نمیکند؟ متاسفانه هیچکس 
تا  مینویسم  را  اینها  اما،  کند.  تجربه  نو  از  و  دیگر  یکبار  را  شده  سپري  زندگی  نمیتواند 
«تئوري»  از  مستقل  که  بشوند  متوجه  بحرانی،  و  سخت  لحظات  در  دیگر،  بسیاري 
آنرا  سهوا  من  که  دارد،  خود  درون  در  نیروئی  زنده،  انسان  هر  «نظریه»،  و  «سیاست»  و 
 ،killer instinct ،غریزه» و به عبارت رایج در میان ورزشکاران و هنرمندان حرفه اي»
توصیه  منتورها،  و  ها  مربی  مواقعی  چنین  در  است.  شده  نامیده  نفس  صیانت  غریزه  یا 
و «اراده»  و نیروي خود  و به خود  بر خود ببندد  میکنند که انسان باید «فضاي بیرون» را 
من  میکرد؛  طلب  من  از  را  طبیعى  العمل  عکس  و  ندا  همان  زیر  متن  شود..  متکی  خود، 
به دلیل مصلحت در «بیرون» گوش ندادم، اما توصیه میکنم که شما در هنگامه  بحران و 
آنگاه که همه چیز، حتى دوستان تا یک لحطه پیش تان، علیه شما هستند. به  این نیروى 

مستقل اراده تان گوش بدهید و درست در آن لحطات سخت به فراخوانش عمل کنید.
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رفقاي عزیز: کورش مدرسى، رحمان حسین زاده و فاتح شیخ!

با سالمهاي رفیقانه، کوتاه و مختصر میگویم: با دو کلمه آغاز و پایان یافت!

رفیق کورش در یک مکالمه از طریف اسکاي پى، که به بحث پیرامون مساله یدي کریمى 
کریمى  یدي  حرکت  از  که  گفت  جمله  از  مختلف  مسائل  میان  در  داشت،  اختصاص 
بدهد  استعفا  فضائى  چنان  در  است  ممکن  و  است  داده  دست  امنى  نا  احساس  او  2به 
احساس  منهم  گیري  کناره  به  کردنش  وادار  یا  و  یدي  اخراج  به  تصمیم  با  گفتم  منهم 

«سرچاوم» گفت:  تاکید  با  کورش  بدهم.  استعفا  منهم  است  ممکن  و  میکنم  ناامنى 

بروز  امکان  عصبى  فضاي  یک  در  که  تصمیم  یک  تظاهر  و  است  ارزیابى  یک  این  و 
خودم  از  کورش  ارزیابى  و  عقیده  گرفتن  پس  براي  کاري  هیچ  من  طبعا  یافت.  صریح 
که  است  بوده  مدتها  شاید  کورش  ذهن  ته  در  حتما  که  است  نظري  این  کرد.  نخواهم 
من  سادگى  این  به  وقتى  است  این  بحثم  من  و  شد.  پیدا  آن  طرح  فرصت  حالت  آن  در 
بحث  یک  در  و  بعدي  هاي  پروسه  در  که  بمانم  منتظر  باید  چرا  میشوم،  بدرقه  حزب  از 
مناسبتر  باشم؟  شاهد  را  تري  تیز  و  تند  احکام  دیگري  تر  متشنج  فضاي  در  عصبى  دیگر 
کنم و بقیه عمرم را  به حال زندگى و تاریخ فعالیت کمونیستى ام میبینم، که کناره گیري 
امکان  حکمت  منصور  عظیم  دنیاي  در  سیر  شوم،  مشغول  دارم  دوست  خود  که  کاري  به 
و  متشکل  فعالیت  از  چه  گر  است،  کرده  فراهم  برایم  را  او  خط  روي  ماندن  فرصت  و 
. حرکت یدی کریمی، اشاره بھ این «حادثھ» است کھ پس از انشعاب در حزب    .٩  
کمونیست کارگری ایران و اعالم «حزب حکمتیست»، یدی کریمی در شھر محل اقامت خویش، لوکالی 
بود. و در عین حال محل کار و  اداره میکرد کھ ھمھ زحماتش را خود از سالھا قبل، متحمل شده  را 
امرار معاش اش بود. جناح طرفدار حمید تقوائی برای تحویل گرفتن لوکال، کھ جزئی از «موسسات 
حزبی» تلقی میکردند، یدی را تحت فشار شدید گذاشتند. یدی در یک مورد عصبی شده بود و حرکتی 
قدری»خشونت آمیز» از خود نشانداده بود حرکت او از نظر من قابل دفاع نبود، اما بھ معنی واقعی، 
عکس العملی «غریزی» برای «صیانت نفس» در برابر «مالخور» کردن حاصل زحمات چندین سالھ 
بود. کورش مدرسی و معاون او، رحمان حسین زاده، اصرار داشتند کھ «عذرخواھی» یدی از رفتار 
آن  در  من  شد.  خواھد  «اخراج»  اینصورت،  غیر  در  و  بدھد  «استعفا»  باید»  نیست،  کافی  نادرست، 
وجھ  و  اخراج  تھدید  برابر  در  و  ندھد  استعفا  بھ  تن  کھ  کردم  توصیھ  یدی  بھ  و  کردم  دخالت  ماجرا 
فشار  این  کھ  گفتم  بایستد.  فروپاشی،  در حال  از حزب  سھم  کردن  قاچ  سناریو  آن  در  المعاملھ شدنش 
از جانب کورش مدرسی و رحمان حسین زاده، قربانی کردن یک کادر خود، برای چسپاندن زعامت 
کورش  با  مکالمھ  در  کھ  بود  رابطھ  ھمین  در  است.  «اصولی»  آدمھای  عنوان  بھ  خود  «ریاست»  و 
مدرسی، بھ او گفتم، من با این شیوه ھا، بشدت احساس نا امنی میکنم و اگر عملی شود، استعفا خواھم 
داد. و کاش ھمان وقت، حسابم را از آن نیپ آدمھا جدا میکردم تا ناچار نشوم بھ مسیر پر درد سرتر، 
از  من  آن خودداری  وارد بشوم.  برپا شد،  من  برای  اول»  «کنگره  در حاشیھ  کھ  ایئدولوژیک  انقالب 
استعفا، بعدا ھم برای من گران تمام شد. تالش برای ایجاد «فراکسیون» را سد کردند و پس از جدائی 
نیز وارد پروسھ بی ثمری برای ایجاد محفل و جمع ھای دیگری شدم کھ آن ھم «کاش» وارد نمیشدم.
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فعالیت  به  دوباره  دیگر  در اوضاعى  شاید  میشوم.  محروم  فعلى  شرایط  در  و  الزاما  حزبى 

حزبى برگردم. از این نوع رفت و برگشتها در تاریخ احزاب کمونیستى کم نبوده است.

من نمیتوانم  بنویسم، در هرحال  خاطراتم را  درآورم،  رمان بنویسم، نشریه اي  بروم  شاید 
فعالیت سیاسى را بعنوان یک کمونیست کنار بگذارم، با دیگر احزاب موجود «کمونیست»، 
همه پلهایم را پشت سر خراب کرده ام، من کماکان حزب حکمتیست را نزدیکترین حزب 
به خود میدانم و تالش میکنم حق عضویتم را از این پس بعنوان کمک مالى منظم به این 
در  ماندن  براي  دلیلى  من  کورش،  رفیق  کلمه  دو  آن  با  حال  هر  در  کنم.  پرداخت  حزب 
معنى  یک  به  حزب  از  فاصله  و  حزب  از  گیري  کناره  بینم.شاید  عضو نمى  بعنوان  حزب 
موضع انتقادیم را نسبت به مشکالتى که میبینم( و نه قطعا هیچ نوع افشاگري و یا حتى 
کمترین تداعى با فرقه حمید تقوائى و بقیه جریانات چپ حاشیه اي و نه طبعا با آن نوع 
انتقادات نادر بکتاش و امثال او) سهل تر کند و محظورات درون حزبى را مانعى نبینم. و 
درون  در  را  «مانعى»  باشد،  خواسته  نظرش  اظهار  آن  با  خود،  نوبه  به  کورش  رفیق  شاید 
رفقاي  همراه  به  بهتري  خاطر  فراغت  و  همدلى  با  و  زند،  کنار  حزب  باالي  در  و  حزب 
گیریم  کناره  با  من  دهد،  تشخیص  تر  دغدغه  بى  و  تر  راحت  را  حزب  هدایت  دیگري، 
ازحزب امکان اجراي این تصمیم او را تسهیل میکنم. کاري را که بر عهده داشتم، انتشار 
و  میدهم  تحویل  فورا  کند  کردستان تعیین  دبیر کمیته  به هر رفیقى که رفیق  اکتبر،  نشریه 
چنانچه آموزش صفحه بندي به رفیق تعیین شده از من خواسته شود، دریغ نخواهم کرد. 
خواهد  محول  دیگري  رفیق  به  اجبارا  آموزش)،  مثل   ) بود،  من  عهده  بر  که  را  وظایفى 
شد. تصمیم بسیار سخت و تلخى بود، اما با داشتن چنان تصویري از من در ذهن رفیق 
کورش، ناچار به اتخاذ آن شدم. نمیدانم چه پروسه اي را درست میدانید که این تصمیم 
من مورد سو استفاده نیروهاي ضد کمونیست و یا مخالفین حزب قرار نگیرد. در هر حال 
خیال  فعال  من  خود  ندارد.  ایرادي  من  نظر  از  بدانید،  مصلحت  آنرا  کردن  علنى  چنانچه 
ندارم علنى از این تصمیم بحثى بکنم. اموالى از حزب نزد من نیست، تنها به حساب پست 
گیرو من بطور موقتى حق عضویت اعضا حزب در سوئد واریز میشود که با رفیق سیوان 
بزودي  حساب  این  ایم.  داده  آنرا  انتقال  و  نقل  ترتیب  سوئد،  کمیته  مالى  مسئول  رضائى 
به شماره دیگري که خود رفیق سیوان باز کرده است منتقل خواهد شد. در سراسر زمان 
عضویتم در حزب کمونیست کارگري فقط حق عضویت ماه سپتامبر سال جاري را به دلیل 
اشکاالتى فنى و اداري که با جدائى از حزب سابق پیش آمد، بدهکارم که در اسرع وقت به 
حساب واریز خواهم کرد.دستتان را میفشارم و براي قدرتمند شدن مدافعان مبانی کمونیسم 

میکنم. موفقیت  آرزوي  میشود،  تداعی  حکمت  منصور  «دیدگاه»  با  فقط  که  کارگري 

رفیق شما: ایرج فرزاد 4 اکتبر 2004
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دوستى هائى که معامله شدند

در متن این کتاب چندین بار به یوسف اردالن اشاره کرده ام و سوابق روابط او با تهمورث 
عزیز  بسیار  من  براى  عاطفى  روابط  و  ها  دوستى  آن  من.  «خانواده»  و  من  با  و  برادرم 
را  ام  سیاسى  فعالیت  و  زندگى  سخت  دورانهاى  یاران  از  خیلى  هستند.  کماکان  و  بودند 
دیده ام که با افتادن فاصله سیاسى و نگرشى بین من و آنها، احترام و جذابیت یک تاریخ 
تاریخ  آن  در  نیز  را  من  تصویر  و  نقش  شخصى  نظر  از  که  گرفتند  سخره  به  تنها  نه  را 
مشترك، ابتدا انکار و سپس بطور باورنکردنى وارونه و شیطانى «بازخوانى» کردند. یوسف، 
«ملت»  معلولى  و  علت  رابطه  سر  بر  ایشان  و  من  بین  جدلى  بود.  اینها  از  یکى  متاسفانه، 
من  و  کردیم  بدل  و  رد  رابطه  این  در  را  یادداشتهائى  او  و  من  درگرفت.  «ناسیونالیسم»  و 
درك  تفاوت  این  شاهد  که  کس  هر  نوشتم.  میخوانید  که  را  یادداشتى  رابطه  این  در  نیز 
و  طرف  این  جانب  مناقشه،  مورد  مساله  از  خویش  فهم  به نسبت  میتواند  باشد،  مساله  از 
البالى  در  که  اى  نکته  نیست.  سوال  جاى  اصال  مساله  این  خود  بگیرد.  را  طرف  آن  یا 
رابطه  انکار  بود،  آور  تعجب  و  سخت  من  براى  یوسف،  و  من  بین  برگشت  و  رفت  این 

نوشت: چنین  من  براى  بود.  «سیاست»  نه  و  «زندگى»  متن  در  او  و  من  بین  عاطفى 

.. مى کردم).  خیال  دارم(وااسفا  رفیقانه  پیوندى  مى کردم)  (خیال  ایرج!  «جناب 

دلیل  همین  به  و  میگذارم  ارج  «واقعا»  یوسف  با  گذشته  در  را  خاطراتم  من،  اینها  همه  با 
عکسهائى از خود و یوسف و همچنین با تهمورث را، علیرغم اینکه او من را به دلیل اختالف 
در نظر و سیاست، «عاق» کرده است، در این کتاب ثبت کرده ام. من، حتى اگر «نوستالژى» 
هم لقب بگیرد، براى آن دوران محبتها، خنده ها و شوخى ها و اینکه میتوانستم «سفره دلم» را 
پیش یوسف باز کنم، دلم واقعا تنگ میشود. بهرحال با درد و تاسف ببینید چرا ناتوانى و کم 
ظرفیتى در اختالف بر سر یک مساله مهم سیاسى، از طریق  انکار و «خیالى» تصویر کردن خود 

زندگى پینه میشود: میشد منطق زندگى انسانها را به تمسخر نگرفت و آن را معامله نکرد.

من نوشته خویش: «میان ماه من با ماه گردون...» را نیز در صفحه فیس بوك خود منتشر 
کردم. در آن نوشته به «واکسینه» نبودن مردم کردستان ایران در برابر «ویروس» ناسیونالیسم و 
قوم پرستى کرد، اشاره کرده بودم. کامنتهاى مثبت گرفتم. در این میان، یوسف اردالن با بحثى 
«ظاهرا» تئوریک به میدان وارد شد. من گرچه با پیشینه اى که از او داشتم و میدانستم، ابهام و 
مبهم گوئى همواره پرده اى براى طرح «پس موقعیت من چه میشود؟» است، به مساله طرح 
شده از جانب او پاسخ دادم. او نوشت که از نظر او باید فرض باشد که «ناسیون»ى بطور عینى 
هست تا ناسیونالیسم هم معنائى داشته باشد. نوشتم او در تعریف از ملت و مولفه هاى تشکیل 
دهنده آن، در فرمول 5 کلمه اى استالین اسیر است. نوشتم حتى ناسیونالیستهاى مدرن «ُکرد»، 
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از جمله «دکتر» عباس ولى، با اقتباس و رونویسى از تحقیقات و نوشته هاى امثال «هابسبام» 
میگویند و مینویسند، برعکس است، این ناسیونالیسم است که ملت را تشکیل و میسازد، نه 
برعکس. فایده نداشت و حتى نوشت هابسبام در جائى آن تز خود را «پس گرفته است». تا 
اینجا بحث و جدل حول یک اختالف جدى بود و «ظاهر» مساله سیاسى ماند. اما در ادامه، 
یوسف اردالن، بحث را از سیاست و اختالف نظر منحرف ساخت. لحن عوض شد و علیه 

من و هر کس دیگر که وجود قائم بالذات «ملت» را «انکار» میکنند، به تحریک روى آورد. 

این جمالت را نوشت:

« ایرج فرزاد، با فرا افکنى از جواب دادن به مسئله «ویروس» و ارتباط آن با روابط اجتماعى 
فرار مى کند ونمى خواهد به ناتوانى در بیان روابط ارگانیک اجتماعى وتاریخى اذعان کند»

من فورى متوجه شدم که شروع «سیاسى» بحث و اختالف نظر، فقط پوشش این تّعُرض 
و پرووکاسیون ناسیونالیستى بود. برایش چنین نوشتم:

 «وارد کردن» تعبیر ویروس در این ماجرا بیشتر، چنگ زدن به تحریک احساسات عقب مانده 
است. میدانید، و نیک هم میدانید، که در بازار «چهارپارچه» چنین پرووکاسیونهائى، چه بسا از 

صف کمونیست اسبقى ها، خریدار و «فاالنژ» دارد. من به این میدان وارد نمیشوم. خیر پیش

و این آخرین «هشدار او» در پاسخ به کامنت فوق من است:

و  بنشینند  قضاوت  شما (از دست رفتگان) که طیفى جوانیست که به  «... مخاطب من نه 
با  به»ملت کرد»  سالها توانستند با تحقیر   . بنامد  ندهند که آنها را ویروس  به کسى اجازه 
همکارى شما جوالنى بدهند، این ائتالف منفى با شوینیزم عظمت طلب ایرانى گوارایتان 

است) من  از  تاکیدها  نگهدار»(خط  «على  بگویم  باید  پیشت  خیر  جواب  ودر  مباد، 

بحث  برگشت  و  رفت  آن  اساس  بر  که  بود  داده  وعده  آخر  کامنت  همین  در  او  البته 
به  عمال  او،  جانب  از  دیگر،  بحث  اما  دارد.  تهیه  دست  در  «مطلبى»  او،  و  من  بین 

بود: من  پاسخ  جمله  چند  این  و  بود.  شده  منحرف  ناسالم  تحریکات  مسیر 

منهم خواهم نوشت، اما نه در باره تاریخ و تئورى و جامعه شناسى و علم، که در باره علل 
سالها دوستى  گذاشتن  معامله  به  «ظرفیت»  مورد  در  اخالقى.  سقوط  یک  روانى  و  روحى 
شخصى و سیاسى و عاطفى و خانوادگى. زعماى ناسیونالیسم «ملت تحت ستم کرد»، چنبن 
پیش شرطى را براى پذیرفتن شما به صفوف خود، از شما نخواسته بودند، نمیخواهند و 
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نخواهند خواست. آخر و عاقبت کسانى که شما در ابتداى راه به پایان و بن بست رسیده 
آنان هستید، نشان داد که آدمهائى که در حق یاران دوران سختیها «بى وفا» از آب درآمدند، 
هر اندازه هم ناسیونالیست و فاالنژ پرور، اما «تحویل» گرفته نشدند. به آن جمله فوق  و 
«تهدید» من با خبر کردن فاالنژ هاى کردایه تى نگاه کن و نیم نگاهى هم به سوابق خیلى 

دیرین عواطف انسانى خودت با من، خانواده ام، برادرانم، مادرم، عمه ام و ...داشته باش:

« خجالت نکشیدى؟ عرق شرم بر پیشانى ات ننشست؟ به قول کردى: «دا نه رزیایت!؟»

تردید دارم که یوسف اردالن به فکر فرو رود. اما چند نکته را در رابطه با علل این روحیه 
ضد اجتماعى مینویسم:

به نظر من، یوسف اردالن در دنیاى مالیخولیائى «مقام من» چنان غوطه ور و غرق است که 
جامعه کردستان ایران و «طیف جوان» آنرا مطلقا نمیشناسد. وقتى آن طیف را خبر میکند که 
حساب این ایرج فرزاد را کف دستش بگذارند، مطمئنم مى پرسند قضیه چیست؟ یوسف 
اردالن میگوید این «جناب ایرج»، که طرفدار ناسیونالیسم ملت باالدست و «على شیعیان» 
است به شماى نازنین گفته است «ویروس». یوسف اردالن متوجه نیست احضار شوندگان 
فعال  میخوانیم،  شهرى هستیم، کتاب  به او میگویند ما  چون  است.  شورانده  خود  علیه  را 
هاى  نوشته  هستیم.  حیوانات  حیات  حق  مدافع  و  کودك  حقوق  مدافع  و  زیست  محیط 
ایرج فرزاد را هم میخوانیم و کامنتهایش را در مخالفت با نظر شما خوانده ایم. او ننوشته 
بطور  کرد  پرستى  قوم  و  بطورکلى  ناسیونالیسم  است  نوشته  هستیم،  ویروس  «ما»  است 
کرد،  ناسیونالیسم  و  پرستى  قوم  ویروس  چون  است  گفته  هم  کم  تازه  اند.  ویروس  ویژه 
آلوده  را  مردم  روان  و  جسم  خطرناکتر  بودن،  «مظلوم»  و  بودن  دست»  زیر  «ملت  بخاطر 

میکند. ببخشید یوسف گرامى! چه تان شده است؟ شما در این دنیا زندگى نمیکنید؟ 

یوسف اردالن با این رفتارش، ناشیانه به کاهدان زد. 

به نظر من مساله ملى کرد هم براى او، ثانوى است و تشریفاتى و تجملى. علت این سقوط در 
رفتار با من، که کنج و زوایاى زندگى سیاسى و خانوادگى ام را میشناسد، اما با اینحال من را 
در مقام تعریف «جوان کرد» به عنوان «ویروس» میگذارد، فراتر از تفاوتهاى سیاسى، فراتر از 
این است که او رسما ناسیونالیست است و به کمپ ناسیونالیسم و قوم پرستى پیوسته است. 
و فراتر از مرزبندى او و نفرت کور علیه شخص منصور حکمت و بینش کمونیسم کارگرى 
است. او رادیدیم که با افتخار بر قبر قاسملو، تعظیم میکند و چند بار دوال و راست میشود، 
همان کسى که رهبرى جنگ سراسرى حزب دمکرات علیه «جوانان کرد» را در پرونده دارد، 
اما در برابر دوست سالیان زندگى، و دورانهاى سخت بد دهن و فاالنژ پرور است. این دو 
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چهره، فقط سیماى افراطى دو سوى انتخاب سیاسى نیستند که گویا او در طرف راست و 
ناسیونالیست اش ایستاده است. دلیل این سقوط را در این موارد باید نه در سیاست و دنیاى 
عینى که در روح و روان کسانى جست که در دنیاى خودخواهى و توهمات ذهنى خویش اسیر 
اند،. من حقیقتا با این رفتار یوسف، هم براى یک تاریخ طوالنى مشترك در زندگى و سیاست 

و هم بخاطر شکستن و بد ریخت شدن تصویر اجتماعى خود او، واقعا دلم بدرد آمد..

اما، او، پس از آن، برعکس چنان زننده و زشت از من اسم میبرد، که ترجیح دادم که به آن 
درد و افسوس یک جانبه براى همیشه نقطه پایانى بگذارم.

28 سپتامبر 2018

پایان نامه ها و یادداشتهاى پراکنده

22 نوامبر 2008
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3
«مالحظاتى بر سند «جمعبندى از بحث ارزیابى پنج ماه جنگ ما و 

حزب دمکرات
رفقا! 

من در اینجا خودم را با دو سند معین طرف حساب کردهام و بعنوان منتقد در نقد این اسناد 
نکاتى را مطرح کردهام. بدیهى است که در نقد مىبایست نکات نادرست را در نتیجه منطقى 
آنها نقد کنم، اعم از اینکه عمال چنین نتایج عملى یا سیاسى و نظامىاى از این اسناد گرفته شده 
باشند یا خیر. بعالوه میدانم که پلنوم قطعنامه علنىاى نیز منتشر کرده است که کامال (یا تقریبا 
کامال) از انحرافاتى که در این اسناد هست بدور است. بنابراین هنگامى که از «پوپولیسم»، 
نظامىگرى، «راست روى»، «چپ روى» و غیره در این اسناد سخن میگویم منظور من نقد 
خود اسناد و نه رفقاى ك.م.ك(کمیته مرکزى کومه له) و نظرات و عملکرد آنها است. بحث را 
شاید بتوان اینگونه طرح کرد که (بنظر من) این اسناد بیانگر رگه هاى نادرستى در ماست که 
مدام با نظرات اصولىتر ما مخلوط مىشود و شفافیت سیاستها و تاکتیکهاى ما را کم میکند. 
ایراد من هم این است که چرا ك.م.ك که در قطعنامه علنى خود و در بخش اعظم پراتیک 
حرکت میکند در عین حال متوجه نادرستى برخى احکام  خود بر مبناى ادراکات اصولى 

مندرج در این اسناد نیست (با فرض اینکه بتوانم نادرستى این اسناد را نشان دهم البته). 

با آرزوى موفقیت و با قید احتیاطهاى الزم 

نادر 27 مرداد 1364 

مالحظاتى بر سند «جمعبندى از بحث ارزیابى 5 ماه جنگ ما و حزب دمکرات»

حاوى  مجموع  در  درست،  تذکر  و  نکته  چند  از  صرفنظر  من،  بنظر  نوشته  این 
مىپردازم.  آن  به  اینجا  که  است  متعددى  گرایانه  خلق  و  نادرست  التقاطى،  نکاتى 
روشهاى  و  اهداف  از  درستى  و  روشن  شفاف،  تصویر  نمىتواند  کلى  بطور  نوشته  این 
را  ما  موفقیت  شاخصهاى  و  آن  پایان  و  شروع  شرایط  دمکرات،  حزب  با  جنگ  در  ما 

مىکند.  ابهام  ایجاد  خصوص  این  در  زیادى  حدود  تا  برعکس  بدهد.  بدست  آن  در 
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راست روى سیاسى و چپ روى نظامى. 

در صفحه 1 بند 2 (ارزیابى سیاسى) دو نکته متناقض مطرح مىشود. از یکسو در توضیح 
سیاست و انگیزههاى ما در جنگ به مساله آزادىها و حقوق زحمتکشان اشاره مىشود و یا از 

«دفاع از دستاوردهاى طبقاتى» سخن گفته مىشود و از سوى دیگر چنین گفته مىشود که:

 «این دوره بازتاب این واقعیت بنیادى است که تعادل شکنندهاى بین دو نیروى بورژوا 
و پرولتر موجود است و مبارزه براى تامین هژمونى در کردستان(؟) و همچنین بر جنبش 

انقالبى خلق کرد، بین «حدکا» بعنوان یک حزب بورژوایى و کومه له بعنوان نماینده 
پرولتاریا در کردستان حاد شده است» 

دو نیرو، از دوطبقه متخاصم بر سر نه گفتن و آرى گفتن به مساله محورى انقالب 
(دمکراسى) و «دستاوردهاى طبقاتى پرولتاریا» وارد جنگ شده اند اما جدال آنها بر سر 

هژمونى بر جنبش انقالبى است! 

آیا داشتن «هژمونى بر جنبش» انقالبى و یا ورود به جدالى بر سر آن، مترادف آن نیست که هر 
دو نیرو را متعلق به جنبش انقالبى فرض کنیم؟ آیا این مترادف با این نیست که ما از دو نیرو، 
در یک جنبش سخن بگوییم، و آیا این همان چیزى نیست که حدکا بعنوان پیش شرط آتش 
بس و صلح طرح مىکند و ما، صد البته درست، حاضر نیستیم بپذیریم؟ آیا پیروزى حزب 
دمکرات بر مبناى کسب هژمونى او بر جنبش انقالبى خواهد بود؟ این فرمولبندى «کسب 
هژمونى در جنبش انقالبى» یک فرمولبندى عموم خلقى و نظامیگرایانه است که خاصیت 
اساسى آن راست روى سیاسى توام با «چپ» روى نظامى است. این همان فرمولبندى رقابت 
براى  روستاها  اهالى  ترین  افتاده  عقب  تا  فدائى  چریک  از  که  است  جنبش»  سازماِن  «دو 
حفظ «پوشش بیطرفى» ماوراء طبقاتىشان طرح مىکنند، با این تفاوت که ما براى آن لغتى 
«علمى» (هژمونى) یافته ایم و با همین یک لغت به آن رنگ و جالى مارکسیستى زده ایم. 

این یک آوانس سیاسى به حزب دمکرات و بخشیدن خصلتى استراتژیک به جنگ است.

این فرمولبندى پوپولیستى است، زیرا: 

به «جنبش انقالبى» (و از آن بدتر به «کردستان») برخوردى کامال غیرانتقادى (یعنى بدور از 
تفسیر طبقاتى مقوله مورد نظر) دارد. جنبش را یک جنبش معرفه، داده شده و واحد ترسیم 
مىکند، گویى در طول این سالها تمام تالش کومه له این نبوده است که خصلت طبقاتى 
این جنبش و جامعه، منافع متفاوت و متضاد در آن، آنتاگونیسم درونى آن را به طبقه کارگر 
طبقه  توده  براى  ما  که  است  نبوده  این  سر  بر  بحث  تمام  گویى  بشناساند.  زحمتکشان  و 
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خود خصلت مشروط این جنبش، یعنى این واقعیت را که تحت کدام شرایط این جنبش 
یا  و  «کردستان»  مانند  معرفه  و  کلى  مفهوم  یک  ناگهان  کنیم.  تشریح  بود،  خواهد  انقالبى 
آنتاگونیسم  تمام  و  مىشود  تبدیل  بحث  یکدست  زیربناى  به  کرد»،  خلق  انقالبى  «جنبش 
موجود به سطح «رهبرى» این پدیده احاله مىشود. جنبش، جنبش است، جدال در باالست. 
ما  به  دارد  باروت  و  خون  با  «جنبش»،  این  خود  که  است  شرایطى  در  اینها  همه  تازه  و 
نامتعادل  و  ناپایدار  بسیار  و  موقت  همسویى  حاصل  خود  موجود  شکل  در  که  مىگوید 
این  پوسته  طبقاتى  متضاد  منافع  این  که  جایى  درست  یعنى  است.  طبقاتى  متضاد  منافع 
انقالبى  جنبش  بر  «هژمونى  از  منظور  اند.  کرده  آشکار  را  خود  و  ترکانده  را  «همسویى» 
«سازمانى»  هژمونى  نه  و  است،  دمکراتیک  جنبش  بر  طبقاتى  هژمونى  قاعدتا  کرد»  خلق 
رهبر  و  محرکه  نیروى  کسى  چه  اینکه  از  جدا  فىالنفسه  که  جنبشى  به  یا  کردستان،  بر 
جنبش  این  حزب دمکرات،  با «هژمونى»  تعریف  بنابه  مىشود.  «انقالبى» تصویر  است  آن 
مىدهد،  دست  از  را  خود  انقالبى  خصلت  مىشود.  بلعیده  بورژوازى  توسط  دمکراتیک 
جنبش دیگرى مىشود (در کردستان عراق از این «جنبش»ها فراوان است). اینجا فراموش 
به  اینست که  دوره  در این  ما  بلکه وظیفه خاص  وظیفه همیشگى ما،  فقط  مىشود که نه 
دو  واقع  در  «واحد»،  بظاهر  ملى  جنبش  این  دل  در  که  بفهمانیم  کرد  زحمتکش  و  کارگر 
جنبش، «دو رهبرى» و دو سلسله آمال و تمایالت سیاسى وجود دارد، یکى انقالبى، که حق 
تعیین سرنوشت را به مثابه جزیى از یک پروسه رهایى عمیقتر و اساسىتر تامین مىکند، 
بورژوازى  اقتدار  سرنوشت»،  تعیین  «حق  از  ارتجاعى، که  حتى  یا  و  رفرمیستى  دیگرى  و 
کرد را مىفهمد. جدال این دو خط مشى (که بدون شک در خاك کردستان اتفاق مىافتد) 
این  است.  چیز  دو  مبارزه  اساسا  بلکه  شود،  تصویر  واحدى  چیز  سر  بر  مبارزه  نمىتواند 
هرگز  (و  است  نشده  ملى  مساله  ختم  منتظر  که  است  بورژوازى  و  پرولتاریا  مبارزه  همان 
نمىشود) و نشانه هایى از خود را بطور نظامى و قهرآمیز مداوما و متناوبا در طول مبارزه 
از یک منفعت  عزیمت  حزب دمکرات، با  مىرساند.  به ظهور  سرنوشت  حق تعیین  براى 
طبقاتى و دقیقا به اعتبار برجسته دیدن تضاد طبقاتى خود با کومه له در این مقطع به جنگ 
آغاز کرده است، و کومه له دقیقا به دلیل ضرورت دفاع از منافع طبقاتى خود و آن اوضاع 

عینى که تحقق این منافع را تسهیل مىکند، با قاطعیت پاى به این جنگ گذاشته است.

ممکن است گفته شود ذکر صفت «انقالبى» به این جنبش در بحث «هژمونى» یک اشتباه لفظى 
است و منظور این است که جنگ ما، جنگى بر سر کسب هژمونى طبقه انقالبى، پرولتاریا، در 
جنبش دمکراتیک و با ممانعت از اعمال هژمونى طبقه غیر انقالبى و یا ارتجاعى بر آن است. آیا  این 
فرمولبندى نیز برچسپ پوپولیسم مىخورد؟ مگر مبارزه براى کسب هژمونى بر جنبش دمکراتیک 

یک فرمول شناخته شده مارکسیستى از وظایف پرولتاریا در جنبش دمکراتیک نیست؟ 

نفس مبارزه بر سر اعمال هژمونى بر یک جنبش دمکراتیک و لذا انقالبى کردن این جنبش 
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و یا حتى در شرایطى، نفس جنگ بر سر تثبیت این هژمونى پرولترى-  انقالبى، ایده اى 
پوپولیستى نیست. آنچه پوپولیستى است اینست که اوال، این تعبیر مشخصا به جنگ امروز 
غیر  سراپا  درك  ثانیا،  مىشود،  تبدیل  جنگ  محور تحلیل  به  و  مرتبط مىشود  حدکا  و  ما 
سیاسى، «سازمانى» و نظامىاى از مساله هژمونى و رهبرى بدست داده مىشود که منطبق 

دهم:  توضیح  را  نکات  این  بدهید  اجازه  است.  هژمونى  مقوله  از  پوپولیسم  درك  بر 

جنگ حزب دمکرات جنگ علیه موجودیت و فعالیت ما (کومه له) است. اما آیا رفقایى که 
بحث «جنگ هژمونى» را مطرح مىکنند، مىتوانند نشان بدهند که حزب دمکرات تنها با آن 
وجه موجودیت و فعالیِت ما دشمنى مىورزد و تنها علیه آن وجه ما دست به اسلحه برده 
است، که معطوف به کسب هژمونى در جنبش دمکراتیک در کردستان است؟ آیا رفقاى ما 
مىتوانند نشان دهند که انزجار حزب دمکرات و انگیزه جنگ او با ما برنامه خودمختارى 
است اما برنامه حزب کمونیست نیست، تبلیغات کومه له درباره جنبش ملى و مطالبات آن 
است، اما مطالبات کارگرى و سوسیالیستى کومه له نیست، رادیکالیزه کردن جنبش کردستان 
است، اما پیوند سوسیالیستى کومه له با کارگران کردستان نیست، در یک کالم کمونیسم کومه 
له نیست، بلکه دمکراتیسم پیگیر و انقالبى کومه له در جنبش دمکراتیک است؟ آیا رفقاى 
ما مىتوانند نشان دهند این نه پروسه خودآگاهى، تشکل و استقالل منافع کارگران کردستان 
است  امر «جنبش»  در  کمونیست  کارگران  این  دخالت  صرفا  بلکه  کمونیسم،  پرچم  تحت 
که حزب دمکرات را به جنگ با ما برانگیخته است؟ این دست کم گرفتن حزب دمکرات، 
کمرنگ کردن منافع طبقاتى او بطور کلى و ندیدن انزجار او از کل موجودیت ماست. اگر 
خود ما، راسا، با هدف از پیش تعیین شده تسهیل امر کسب هژمونى در جنبش دمکراتیک 
در کردستان (و نه براى امحا و تاراندن نهایى حزب دمکرات) با حدکا وارد جنگى بشویم 
مىتوانیم این تعبیر را نیز بدهیم که این جنگى براى کم کردن شّر حزب دمکرات از صفحه 
اعمال رهبرى به توده ها در جنبش است، اما اگر او به ما حمله مىکند، اگر او موجودیت و 
فعالیت ما را زیر ضربه مىگیرد، آنگاه چنین تعبیرى تنها مىتواند متوهمانه و توهم برانگیز 
امروز با دهها فاکت مشخص مىتوان نشان داد که  مشخص  باشد. بخصوص اینکه بطور 
این کمونیسم و انسجام کمونیستى کومه له است که نه فقط حزب دمکرات، بلکه دیگران را 
نیز، به خصومت با ما و تالش در متوقف کردن ما سوق داده است. این پراتیک کمونیستى 
کومه له، به مثابه یک سازمان طبقاتى است و نه صرفا داعیه رهبرى او، که حزب دمکرات 
را ناگزیر کرده است براى قطع پروسه رشد و دامنه فعالیت کومه له ضرب شست نظامى 
نشان بدهد. بعالوه جدال بر سر رهبرى هنگامى حدت مىگیرد که جنبش عینى از درجه 
باالیى برخوردار باشد، هنگامى که توده هاى وسیع مردم درگیر عمل آشکارند و  اعتالى 
لذا با معضل انتخاب رهبرى و انتخاب برنامه ها، سیاستها و آکسیونهاى پیشنهادى احزاب 
احزاب  سازمانى  نیروى  اعتبار  به  عمدتا  جنبش  که  شرایطى  در  نه  روبرو هستند.  مختلف 
فعال در آن موجودیت آشکار خود را حفظ کرده است، نه در شرایطى که هر حزب تازه در 
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موقعیت جلب توده ها به برنامه و سیاستهاى خود بطورکلى و جایگیر کردن سازمان حزبى 
خود در میان آنان است. امروز حزب دمکرات به کومه له و کمونیسم تعرض مىکند و نه به 
جناح رادیکال (پرولترى) جنبش دمکراتیک. حزب دمکرات امروز در هیات «برنامه حداکثر» 
بورژوازى، بعنوان مدافع مالکیت خصوصى، استثمار، دولت بوروکراتیک، تبعیض جنسى، 
مذهب، تفرقه کارگران، به ما حمله مىکند و نه بعنوان حزب بورژوایى که مىخواهد پارلمان 
دولت  به  را  معینى  طرح  یا  کند،  پر  خود  نمایندگان  از  را  خودمختار  کردستان  شوراى  یا 
دمکراتیک،  ملى-   جنبش  کشیدن  سازش  به  از  جدا  دمکرات  حزب  کند.  تحمیل  مرکزى 
هویت سیاسى دیگرى نیز دارد. این تشکل بورژوازى کرد و ابزار سیاسى تشکیالتى این 
بخش بورژوازى ایران براى ادغام، به طریق مطلوب، در بورژوازى سراسرى است. کومه 
انقالب  به یک  اتصال این طبقه  و ابزار  کردستان  سیاسى-  طبقاتى پرولتاریا در  له، شکل 
سوسیالیستى سراسرى است. در این ظرفیتها است که این دو سازمان امروز مىجنگند. تعبیر 
جنگ صرفا بر مبناى تالش این دو براى اعمال رهبرى به جنبش ملى- دمکراتیک، پرده 
پوشى از تضاد طبقاتى ایندو و بروز آشکار و انکارناپذیر این تضاد طبقاتى در جنگ کنونى 
است. طرح بحث هژمونى و قرار دادن «جنبش» در محور تحلیل، امروز، یعنى در شرایطى که 
تبلیغات طبقاتى و «ماوراء جنبشى»، حزب دمکرات را وادار کرده است دست به اسلحه ببرد، 
چیزى جز جدا کردن جنگ از سیاستى که به آن منجر شده است و لذا کمرنگ کردن همان 

سیاست در تبلیغات و عمل سازمانى نیست، هر قدر نیت همه ما چیزى جز این باشد. 

اما نکته دوم. در مارکسیسم هژمونى و مبارزه بر سر هژمونى ابدا به اینصورت، یعنى «قدر 
قدرتى» و یک تقابل رو در روى نظامى دو جریان درك نمىشود. هژمونى به معناى تسلط 
یک جریان به شعارها، آرمانها، آکسیونها و تشکلهاى توده اى در جنبش وسیع غیر حزبى 
است. مبارزه براى هژمونى مبارزه اى است که هر نیرو براى هدایت حرکت توده ها در جهت 
معینى دنبال مىکند، بنابراین اوال، حرکت وسیع همگانى (نظیر ایران 57 یا امروز آفریقاى 
جنوبى) باید به درجه زیادى فعلیت یافته باشد که رهبرى معینى را (رهبرى امرى عملى است) 
بطلبد و ثانیا، دعوا بر سر جلب این توده ها، بعنوان نیروى ثالث و هدایت حرکت آنهاست. 
در مبارزه براى «هژمونى» طرفین به یکدیگر شلیک نمىکنند و یا الاقل شلیک کردن آنها به 
هم اقدامى فرعى به کل مبارزه سیاسى-  تشکیالتى براى کسب هژمونى است. به هر حال 
استنباط تاکنونى خود من از بحث هژمونى پرولتاریا در انقالب و جنبش دمکراتیک با استنباط 
تلویحى این سند، تفاوت زیادى دارد. براى یک نمونه معنى عملى بحث «هژمونى» در سند 

ارزیابى و خصلت سراپا غیر سیاسى این استنباط با این بند سند ارزیابى، معلوم مىشود: 

»بنابراین اقدام نظامى ما، نمىبایست مستقل از رویداد 25 آبان طراحى و عرضه مىشد، چرا 
که گفتیم مىباید تاثیرات سیاسىاى که با این رویداد به سود حدکا ایجاد شده بود(!) را خنثى 
کند و همچنین اقدام نظامى ما مىباید در آن فاصله زمانى انجام گیرد که در اذهان عمومى 
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واقعه 25 آبان امرى مختومه تلقى نشده باشد و عالوه برآن در این فاصله مىبایست با تبلیغات 
و فعالیت سیاسى اجازه ندهیم حدکا پیروزى نظامى خود در تعرض 25 آبان را به معنى درجه 

اى از تحقق اهداف خود (قََدر قدرتى، مرعوب ساختن زحمتکشان و...) تثبیت کند. « 

شده است آن رعب و وحشتى است که توده  ایجاد  حدکا  «نفع»  به  تاثیرات «سیاسى» که 
ها از سبعیت و جنایتکارى او یافته اند. یعنى همان قدر قدرتى او، همان «هدف» او. جنگ 
بحث  که  است  اى  دروازه  این  ظاهرا  و  بشکند  درهم  را  قدرتى  قدر  این  مىخواهد  ما 
«هژمونى»  اِعمال  به  چیزى  اورامان  واقعه  با  حدکا  قطعا  مىشود.  وارد  آن  از  «هژمونى» 
تاثیرات  تمام  بود.  نشده  نزدیک  بفهمیم)  مارکسیستى  را  هژمونى  (اگر  جنبش  بر  خود 
منزوى  جنبش  از  را  او  که  است  تاثیراتى  آن  شد  ایجاد  حزب»  «نفع  به  که  «سیاسى»اى 
به  فعال  مىشد (که  از 25 آبان» طرح  مستقل  اگر «نباید  حتى  حدکا،  ما با  مىنمود. جنگ 
بشکند (که  حزب را  قدر قدرتى  تصویر  نادرستى این مساله کارى ندارم)، اگر مىبایست 
مىبایست)، به هر حال ربطى به مبارزه بر سر هژمونى ندارد. مگر آنکه هژمونى بر جنبش 
بدانیم.  یکى  به  جنبش  نیروهاى  سایر  ترس  و  اجبار  روى  از  تمکین  و  انقیاد  معادل  را 

سال 57. در  آنهم  هژمونى،  از  دیگران  و  پیکار  کارگر،  راه  فدائى،  تصویر  همان  یعنى 

این فرمولبندى(بحران رهبرى- نوار، و مبارزه براى هژمونى- سند) نظامیگرایانه است زیرا:

از تمام محتواى سیاسى مبارزه براى هژمونى انتزاع مىکند. این نکات را مسکوت مىگذارد 
و به جاى فعالیت سیاسى-  تشکیالتى، تبلیغى و تاکتیکى حزب، ضربه نظامى را ابزارى 
براى کسب هژمونى قلمداد مىکند (بیاد ندارم که تاکنون ما تبلیغ و افشاگرى علیه حزب 
دمکرات را با فرمولبندى کسب هژمونى تبیین کرده باشیم. یعنى آنجا که اقدام ما در جهت 
کسب هژمونى هم بود. اما تا مساله نظامى مىشود، «هژمونى» به محور بحث تبدیل مىشود). 
این همان تصویر «قدرقدرتى» از هژمونى است. تصویرى که حزب دمکرات احتماال دارد. 
نه هژمونى در مبارزه، که هژمونى به معناى نظامى-  ادارى کلمه. این همان بحث قدیمى 
مفهوم  اندك  همان  حتى از  امروز  حاکمیت « است که  سر  «جنگ دمکرات و کومه له بر 
شده و کامال در بُعد نظامى فهمیده شده است. این استنباط که ما  سیاسى خود هم خالى 
امروز داریم بر سر رهبرى جنبش با حزب دمکرات مىجنگیم، به معناى سپردن سرنوشت 
«رهبرى جنبش» نه به مبارزه حزبى-  توده اى، بلکه به مبارزه نیروهاى مسلح و لذا نظامى 
نه  فرمولبندى،  این  است.  جنبش  در  رهبرىمان  و  دخالت  شیوه  از  ما  استنباط  تمام  کردن 
فقط جنگ با دمکرات، بلکه همچنین خصلت نظامى تشکیالت ما، یا ارگانهاى نظامى آن 
را، در مرکز سیاست حزب ما در کردستان قرار مىدهد. گرایشى که بطور عینى از دیرباز در 
سطوح مختلف کومه له وجود داشته است و گام به گام با فشار مدافعان کار سیاسى-  توده 

اى اصالح شده است. تشدید نظامیگرى بر مبناى این فرمولبندى اجتناب ناپذیر است.
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لحاظ  از  که  حالى  در  که  اینست  نظامى  پوپولیستى-   بیان  این  خاصیت  رو  هر  به 
عرصه  در  مىدهد،  آوانس  سیاست  در  ذاتى  بطور  و  مىچرخد  راست  به  سیاسى 
که  مىکند  طلب  را  کارى  آن  تمام  نظامى  مبارزه  از  مىکند.  روى  چپ  نظامى 

که:  چرا  شود.  متحقق  ما  حزب  فعالیت  مجموعه  توسط  بود  قرار  این  از  پیش 

1- جنگ را نه به اعتبار تخالف پرولتاریا و بورژوازى بطور کلى و ضدیت آنها در جنبش 
یکدست  گرفتن،  مفروض  با  لذا  و  جنبش  رهبرى  اعتبار  به  بلکه  اخص،  بطور  دمکراتیک 
گرفتن و متحول ندیدن جنبش تبیین مىکند. اینجا نفس جنبش و نیروهاى فعاله آن مفروض 
است و مورد نقد نیست، دعوا بر سر رهبرى آن است. اینجا درست یکى از بروزات عدم تعلق 

حزب دمکرات به جنبش انقالبى کمرنگ مىشود. این راست روى در سیاست است.

2-  اگر مساله کسب هژمونى منشا جنگ باشد، آنگاه پیروزى نظامى قطعى و کسب این 
هژمونى نمىتواند منطقا هدف جنگ تلقى نگردد (و اگر هدف اینطور تبیین نمىشود به معناى 
«انحراف» از سند ارزیابى است). اما پیروزى قطعى، که گویا صرفا به اعتبار جنگ ما (با نیروى 
دنباله دار، فشرده  بسیار گسترده،  نظامى  سازمانى ما) قابل حصول است، مستلزم عملیات 
و فرسوده کننده است. این معادل «جنگ جنگ تا پیروزى» است، زیرا با هر نتیجه دیگرى 

به جز حل و فصل مساله هژمونى، جنگ نظامى خود را شکست خورده تصور مىکند. 

که:  شد  خواهد  این  عمل  در  نظامى  چپروى  و  سیاسى  روى  راست  این  معنى 

1-  ما در تبلیغات آنطور که باید کارگران و زحمتکشان را مخاطب قرار ندهیم، حزب دمکرات را در 
تالشش براى «رهبرى» و «قدرقدرتى» افشا کنیم و کمتر به خصلت ضدکارگرىاش بپردازیم.

2-  مبارزه نظامى برجستگى بیش از حد بیابد و نظامیگرى رواج یابد.

3-  در مبارزه نظامى خود را فرسوده کنیم، در هرحال، مادام که حدکا به جنگ طلبى خود 
علیه ما ادامه  مىدهد (اعم از اینکه عمال ضربه اى مىزند یا نه) خود را ناموفق احساس 

کنیم

4-  شرایط ختم جنگ را نشناسیم 

5-  پیروزى را تشخیص ندهیم 

6-  در صورت شکست نظامى، ادامه کارى سیاسى خود را نیز، که در این دوره دچار وقفه نیز میشود، 
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از دست بدهیم و با منطق خودمان خود را در امر مبارزه بر سر هژمونى مغلوب احساس کنیم. 

7-  حتى به همان نسبت که تناسب قوایى در قلمرو نظامى به وجود مىآوریم، قادر 
نباشیم کار سیاسى خود را سازمان بدهیم. شبح جنگ باقى بماند. 

به اشکاالت دیگر سند میپردازم. اول الزم است خالصه اى از آنچه بنظر من تبیین درست 
مساله است را ذکر کنم. این نکات چیز چندان متفاوتى از همان قطعنامه علنى ك.م.ك نیست 
که به اعتقاد من یک تبیین متمایز از سند ارزیابى را نشان مىدهد و من، با برخى اصالحات 

جزیى، با آن موافقم (هرچند قطعنامه به تمام نکات مندرج در سنِد ارزیابى نمىپردازد)

1-  سیاست حاکم بر جنگ براى حزب دمکرات، آنتىکمونیسم او، هراس او بقا و انسجام 
تشکل سوسیالیستى طبقه کارگر کردستان و هراس او از ارتقاء جنبش ملى در کردستان به 
سطح جنبش انقالبى توسط این بخش کمونیست و انزواى خود او است. این سیاست دیر 
یا زود (و قاعدتا دیرتر از زمانى که مساله کسب حق تعیین سرنوشت به نوعى به فرجام 
نزدیک شده باشد) به یک جنگ اجتناب ناپذیر مرگ و زندگى علیه کومه له مىانجامید. این 
سیاست همچنین اعمال قهر روتین و متناوب علیه کومه له را حتى قبل از تسویه حساب 
نهایى براى حزب ضرورى مىسازد. اما جنگ اخیر، که بدون شک حزب دمکرات آغازگر 
آن بوده است و آگاهانه به آن پا گذاشته است، داراى ویژگىهاى خاص خود است. مقطعى 
که حزب دمکرات دست به شروع این دوره اخیر جنگ مىزند، مصادف با استیصال عملى 
سازش  نوعى  بعد  مرحله  در  (و  سراسرى  آنتىکمونیست  اپوزیسیون  با  معامله  به  نیاز  او، 
حزب  است.  کردستان  در  او  عمل  دامنه  و  نفوذ  کاهش  با  مصادف  و  مرکزى)،  دولت  با 
دمکرات براى کسب اعتبار در میان متحدین خود باید بر سر قابلیت خود در ضربه زدن 
براى  جنگ  ویژگى  اینرو  از  بدهد.  نشان  عمال  را  قابلیت  این  و  کند  معامله  کمونیستها  به 
کومه  موضعى  ارعاب  و  تبلیغاتى  هدف  با  صرفا  نه  جنگ  این  اوال،  که  اینست  در  حزب 
کشیدن  تمکین  به  و  دمکرات  حزب  نفع  به  جدید  قواى  تناسب  یک  تحمیل  با  بلکه  له، 
کومه له و از این طریق بعالوه زحمتکشان کرد، آغاز مىشود. ثانیا، از نظر حزب دمکرات، 
دوره  یک  دلیل  همین  به  ثالثا،  نمىرسد،  هدف  این  به  سراسرى  ابعاد  در  جز  جنگ  این 
تاکتیکى نسبتا طوالنى (در مقایسه با جنگهاى پیشین) را در بر مىگیرد. این جنگى مقطعى 

نیست. در عین حال جنگ مرگ و زندگى نهایى نیز نیست. یک جنگ تاکتیکى است.

 سیاست کومه له در این جنگ دفاع از تشکل مستقل پرولترى در کردستان است، حفظ و گسترش 
دستاوردهاى عینى و مناسبات سیاسىاى که این سازمانیابى و آگاهگرى را ممکن مىکند 
(دمکراسى در کردستان) و خنثى کردن این سیاست حدکا و حفظ و یا بهبود تناسب قواى موجود 
به نفع خویش است. جنگ کومه له با حزب دمکرات بدین ترتیب در وهله اول جنگى مبتنى بر 
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منافع مستقل طبقاتى پرولتاریا در کردستان و سپس به این اعتبار، جنگى بر سر حفظ و گسترش 

مناسبات و اوضاع دموکراتیک در کردستان، یعنى جنگى بر سر آزادى و دمکراسى است. 

خصلت  جوهر  و  محور  دمکراسى،  و  آزادى  مساله  و  پرولتاریا  منافع  یعنى  مسائل،  این 
انقالبى جنبش در کردستان است، درست به همین خاطر است که حمله دمکرات به کومه 
هژمونى  براى کسب  اى به جنبش انقالبى است و نه تالشى  حمله  مسائل،  سر این  له بر 
کردستان را ترسیم  در  ضدانقالبى  و عمل  انقالبى  عمل  مرز  در آن. این مسائل هم امروز 
مىکنند و نه دو سیاست در جنبش ملى-  انقالبى در کردستان را. این فرمولبندى دوم یک 

است.  سیاست  عرصه  در  دمکرات  حزب  به  کامل  یک آوانس  و  سیاسى  روى  راست 

خنثى  جنگ  در  پیروزى  له  کومه  براى  است.  معنى  چه  به  جنگ  این  در  پیروزى    -2
سیاسى  حزب  نفوذ  دامنه  بسط  و  تثبیت  دمکرات،  حزب  ضدانقالبى  سیاست  شدن 
عمال  که  نحوى  به  است،  کردستان  در  انقالبى  دمکراسى  دامنه  بسط  و  تثبیت  و  پرولتاریا 
علیه  انقالبى  جنبش  دامنه  و  شود  تسهیل  کردستان  در  پرولتاریا  آگاهگرى  و  سازمانیابى 
شود.  زحمت  رفع  باید  دمکرات  حزب  از  یابد.  گسترش  بتواند  سراسرى  بورژوازى 

سیاست حزب دمکرات باید خنثى شود و حزب دمکرات به این نکات گردن بگذارد: 

1-  تشکل کمونیستى پرولتاریا در کردستان، کومه له، یک واقعیت موجود، غیرقابل حذف 
است و فعالیت آزادانه آن در کردستان از جانب حزب دمکرات نمىتواند محدود شود.

حزب سیاسى  با  کرد  سازمانیابى زحمتکشان  و  کردستان آزاد  کمونیستى در  تبلیغات    -2
خود آزاد  وبالمانع است، هیچ نیرویى نمىتواند سد راه این سازمانیابى و آگاهى شود. 

3-  دمکراسى در کردستان باید برقرار بماند، آزادى فعالیت سیاسى احزاب، آزادى توده مردم در 
عقاید و تشکل در کردستان باید به رسمیت شناخته شود و نمىتواند مورد تعرض قرار بگیرد. 

4-  فعالیت کومه له (تبلیغات، سازمانیابى و...) در رهبرى جنبش انقالبى خلق کرد 
نمىتواند با اعمال زور مسلحانه حزب دمکرات محدود شود.

5-  حتى از طریق نظامى نمىتوان کومه له را به سازش سیاسى بر سر اهداف و اشکال مبارزه 
اش ناگزیر کرد. جنگ نظامى با کومه له به صرفه سیاسى و نظامى حزب دمکرات نیست. 

واضح است که اینها مضمون پیروزى است و نه شکل آن. اینها عینا فرمولبندى مفاد موافقتنامه 
صلح نیست، این رئوس آن وضعیتى است که براى ما به منزله پیروزى است.اما پیروزى در 
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شکل چیست؟ قطعنامه علنى کومه له مصوب ك.م.ك در این مورد بسیار روشن است (هرچند 
 (dejure قدرى ناقص مساله را بیان مىکند) زیرا میان پیروزى رسمى، قراردادى، دو ژوره
) و پیروزى عملى، بالفعل (defacto)، تفاوت مىگذارد. تحمیل شرایط صلح ما به حزب 
دمکرات و رسیدن به یک توافق اعالم شده و رسمى، شکل مطلوبترى از پیروزى است که 
البته تنها به اراده ما بستگى ندارد (ممکن است حزب دمکرات در اوج فالکت واستیصال باز 
هم تن به توافق رسمى، آتش بس و مذاکره ندهد و از تهدیدات-  آنگاه توخالى-  جنگ 
طلبانه اش دست برندارد). اما به هر حال تحمیل عملى این شرایط اعالم شده، که محور 
تبلیغات ماست، نمىتواند تنها مالك تصمیم گیرى ما درباره نحوه و دامنه عملیات نظامى ما، 
و قضاوت درست درجه موفقیت ما باشد. آنچه اینجا محور است تحمیل عملى (دوفاکتو) 
این شرایط است، یعنى بوجود آوردن اوضاعى که در آن پیروزى ما بدست آمده باشد، اعم 
از اینکه ماشین تبلیغاتى حزب دمکرات و رهبرى آن، علنا آن را به رسمیت بشناسند یا نه. از 
این زاویه آنگاه ما به نحو دیگرى به شکل پیشبرد عملیات نظامى خود در فازهاى بعد (یعنى 
هنگامى که شرایط پیروزى دوفاکتو حاصل شد-  امروز چنین نیست)، خواهیم نگریست. ما 
حتى در آن صورت، مىتوانیم پیروزى خود را به شکل یکجانبه اعالم کنیم (واضح است که 
چه پیروزى قراردادى و رسمى چه پیروزى دوفاکتو، هر دو ناپایدار و تابع قانونمندى همیشگى 
است.  مقطعى  همسویىهاى  و  اساسى  طبقاتى  خصلت  یعنى  دمکرات  حزب  و  ما  رابطه 
پیروزى را باید در یک پروسه مدام حفظ کرد، اما بحث بر سر آنست که حدکا نخواهد و یا 

نتواند باز براى یک دوره تاکتیکى دیگر سیاست جنگى خود علیه ما را محور قرار بدهد) 

نمىشود،  قائل  تمیز  دوفاکتو  پیروزى  و  رسمى  پیروزى  میان  متاسفانه  ارزیابى»  «سند 
جایى براى پیروزى دوفاکتو باز نمىکند و بعالوه تصور مبهم و غیرسیاسىاى از موفقیت 
است  ممکن  که  چیزى  یعنى  مذاکره-   میز  پاى  به  حدکا  (کشیدن  مىدهد  بدست  رسمى 
برطبق  نشود).  حاصل  هم  فالکت  اوج  در  حتى  حدکا،  عملى  و  تبلیغاتى  مسائل  به  بنا 
تلقى  حاصل  همچنین  بلکه  نیست،  تنهایى  به  ما  مبارزه  حاصل  ما  موفقیت  ارزیابى،  سند 
تضمینى  هیچ  است.  خودش  مصالح  و  منافع  به  نسبت  دمکرات  حزب  جانب  از  خاصى 
وجود ندارد که حزب دمکرات، آنگونه که فشار عملى ما حکم مىکند، عمل کند. از اینرو 
از فعالیت ما  وارد مىکند که لزوما تماما تابعى  بحث پیروزى  سند ارزیابى متغیرى را در 
سیر  که  هنگامى  دوفاکتو،  پیروزى  ندیدن  نیست.  حدکا  بر  ما  عینى  فشارهاى  حتى  یا  و 
مسجل  رسما  بىآنکه  شود  حاصل  عمال  اساسا  ما  پیروزى  که  اینست  اوضاع  محتملتر 
را  خود  عملى  پیروزى  ارزیابى  سند  طبق  بر  ما  خود  که  بود  خواهد  آن  معناى  به  شود، 

نبینیم.  را  دیگر  دوره  به  موجود  تاکتیکى  دوره  از  انتقال  شرایط  و  ندهیم  تشخیص 

بهرحال این بحث (و بحث قطعنامه علنى) از لحاظ استنتاجات سیاسى و عملى تفاوتهاى 
مهمى با بحث «سند ارزیابى» دارد.



393

ن ی  دگا ی... و ز د ز
ما  طبقاتى  ضدیت  ما،  تبلیغات  طبقاتى  خصلت  گفتم،  که  همانطور  سیاسى،  لحاظ  از  اوال 
انقالبى) بیشتر مورد بحث قرار  به این اعتبار، مسائل جنبش ملى-   با حزب دمکرات (و 
معین  طبقه  یک  به  چیز  هر  از  قبل  ما  علنى،  قطعنامه  موضع  از  حرکت  با  گرفت.  خواهد 
فراخوان مىدهیم. جنگ حدکا را جنگى علیه کارگران و جنگى علیه انقالب زحمتکشان 
بخاطر  این نه  اما  مىکنند)،  حتما چنین  ما  ترسیم مىکنیم، (امروز هم رادیوهاى  کردستان 
ادراکات مستتر در سند ارزیابى، بلکه علیرغم آن صورت مىگیرد. در صورت تثبیت بحث 

نکند.  سقوط  اصولى  غیر  فرمولبندىهاى  به  گام  به  گام  نمىتواند  تبلیغات،  «هژمونى» 

ثانیا، تبیین اصولى مبانى جنگ، امکان مىدهد تا مبارزه نظامى از هم اکنون، رابطه اى جدى 
ما  نظامى  پیروزىهاى  که  اى  درجه  به  کند.  پیدا  اى  توده  سیاسى-  تشکیالتى-    کار  با 
تناسب قواى مورد نظر را از هماکنون شکل مىدهد و سیاست حدکا را خنثى مىکند، به 
همان درجه معضل بخشهاى بیشترى از تشکیالت به کار در میان کارگران و زحمتکشان 
اهداف  تحقق  براى  حدکا  علیه  ما  نظامى  عمل  بهرحال  که  است  (بدیهى  مىشود  تبدیل 
اساسى و برگشت ناپذیر کردن موفقیتهاى موجود همواره ضرورى است). کار «روتین» و 
سفره خود را  تعطیل نمىشود، بلکه در سایه کار نظامى حرکت مىکند و  سیاسى نه تنها 
در پس هر پیروزى نظامى پهن مىکند. اگر دعوا بر سر رفع مزاحمت حزب دمکرات از 
له دیده شود، آنگاه  امنیت تشکیالت کومه  و  توده اى  کارسازمانى و  آگاهگرى،  تبلیغات، 
به درجه اى که جنگ ما این مزاحمت را، ولو بصورت منطقه اى رفع مىکند، کار سیاسى 
گسترش مىیابد. اشکال درك «جنگ بر سر هژمونى « اینست که باید منطقا تا فیصله یافتن 
مساله «هژمونى» نظامى را بر سیاست برترى بدهد. رابطه نظامى و سیاست را «مرحله اى» و 
«دوره اى» بررسى کند و نه متقابل، جارى و بصورت یک پروسه اتکا و رشد متقابل. تصور 

«قراردادى» از پیروزى، این مطلق دیدن، نظامى را به شکل افراط آمیزى تشدید مىکند. 

محورى  مطلقا  حدکا  با  تکلیف  تعیین  تا  و  حاضر  دوره  در  را  نظامى  که  تشکیالتى  ثالثا، 
عین  در  باشد،  کرده  استنتاج  هژمونى  از  را  حدکا  با  جنگ  که  تشکیالتى  باشد،  کرده 
نظامى  عملیات  آنکه  ولو  درمىآید،  آب  از  ناراضى  خود  از  نظامى  نظر  از  همواره  حال 
نیانداخته  تجدیدنظر  و  ضعف  موضع  در  را  حدکا  باید  که  آنطور  شاید  آنکه  علیرغم  او، 
را  رژیم  علیه  او  نظامى  عملیات  و  له  کومه  سیاسى  فعالیت  گسترش  امکان  عمال  باشد، 
(برمبناى  جنگى  پیروزى  از  جدا  که  میشود  تقویت  گرایش  این  باشد.  کرده  فراهم 
جنگى، تلفات و...) چیزى را موفقیت ارزیابى نکند و بجاى پیروزى سیاست  شاخصهاى 

مىکند. برجسته  و  مىدهد  قرار  نظر  مد  را  نظامى  لحاظ  از  جنگ  پیروزى  جنگى، 

رابعا، کار نظامى، با عزیمت از «سند ارزیابى»، به نحو افراطى تشدید مىشود. ما، اگر نه هنوز، 
بلکه در آینده، بیشتر از حد الزم براى تحقق اهداف خود، خود را با حدکا درگیر خواهیم 
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کرد. اهداف جنگ (هژمونى و میز مذاکره) در سطحى قرار داده شده اند که به ناگزیر تا مدتها 
بخش اعظم انرژى و توان کل تشکیالت را خواهد بلعید. حکمت سیاسى فعالیت نظامى با 
تمکین رسمى حدکا تعریف شده است. این حکمت و هدف نه بصورت یک پروسه،، بلکه 
شود. «جنگ جنگ تا  یک مقطع، یک «ترکمانچاى» براى حدکا مىتواند متحقق  بصورت 
پیروزى» به توقع تشکیالت از خودش تبدیل مىشود و عقب نشینى از آن شکست محسوب 
مىشود. حکمت سیاسى واقعى جنگ، یعنى جنگیدن براى حفظ کومه له و دامنه فعالیت 
کومه له، در کار سیاسى و تشکیالتى با توده ها و کار نظامى علیه رژیم، کمرنگ مىشود و 
لذا پیروزىهایى که تا هماکنون دراین جنگ بدست آمده است و در آینده نیز بدست خواهند 
آمد، تحت الشعاع عدم تمکین حدکا قرار خواهد گرفت. ضربه هاى وارده به ما بىنهایت 
بزرگ خواهد شد، زیرا صرفا با ضربه هاى نظامى ما به حدکا و نه با ماحصل سیاسى و 
عملى جنگ در هر مقطع، مقایسه مىشود. این ضربات متقابل و نبردها بصورت جدالهاى 
در خط تعادل دیده نمىشود، خطى که در اینسوى آن، یعنى در تعادل بدست آمده، ما قادر 
شده ایم به کار انقالبى خود علیرغم تکاپوى ارتجاعى حزب دمکرات مشغول باشیم. این 
وضعیت فشار روحى و سیاسى عظیمى بر نیروى نظامى ببار مىآورد. فکر تشکیالت را بطور 
یکجانبه نظامى مىکند و به نارضایتى نظامى سازمان از خود و الجرم «چپ»رو، نظامى و 
فرسوده کردن نیروها امکان مىدهد. حال آنکه دیدگاه اصولى، عملکرد نیروى نظامى را، نه 
در قدر مطلق تفوق و تحرکش علیه حدکا، بلکه همچنین و اساسا در تامین اهداف سیاسى 
مورد نظر، یعنى در ایجاد عملى شرایط فعالیت همه جانبه کومه له، قضاوت مىکند و لذا با 
تحقق تدریجى این اهداف سیاسى نیروى نظامى خود را موفق ارزیابى مىکند. (اشتباهات 

فنى-  نظامى در نبردهاى معین البته همواره مىتواند مورد بررسى و نقد قرار بگیرد)

بنابراین آنچه «سند ارزیابى» ابدا ارزیابى نمىکند همین رابطه جنگ ما با دمکرات و دستاوردهاى 
تاکنونى آن با آن اهداف سیاسى و عملىایست که بخاطر آن پا به جنگ گذاشته ایم. این اهداف 
دیگر صرفا در قبال حزب دمکرات تبیین نمىشوند، بلکه اهدافى جامعتر و اساسىترند. استحکام 
و ادامه کارى کومه له، دامنه عمل آن، و گشودن راه گسترش فعالیت همه جانبه آن، اینها قاعدتا 

مالکهاى ماست. سند ارزیابى، کار نظامى ما را در قیاس با این اهداف ارزیابى نمىکند. 

پایین  که  مىشود  استنتاج  نیز  معینى  نظامى  دورنماى  و  تاکتیک  حاضر،  بحثهاى  از 
مىدهم.  توضیح  آنرا  رئوس  جنگ»  مراحل  و  «دورنما  سند  به  کوتاهى  اشارات  در  تر 

برگردیم:  ارزیابى  سند  در  باقىمانده  نکته  چند  به  خالصه  خیلى  است  الزم  اول 

1-  در سند گفته مىشود: 

«با حرکت از ضرورت سیاسى و بنیادى اقدام به جنگ، ارزیابى ما از سایر زمینه ها مکان 



395

ن ی  دگا ی... و ز د ز
مانع  که  را  اشتباهاتى  و  ضعف  نقاط  مىباید  زمینه  هر  در  ما  نقد  مىیابد.  را  خود  واقعى 
را روشن سازد و آلترناتیوهایى را که موجب پیشبرد  شدند  تحقق کامل اهداف نظامى ما 
بهتر جنگ مىشدند را ارائه دهد... حلقه اصلى در نقد جنگ ما با حدکا در زمینه تاکتیکهاى 

نظامى (و بویژه فقدان تاکتیک روشن و مرحله بندى شده و دوره اى از جنگ) میباشد». 

حلقه اصلى در نقد جنگ ما با حدکا، نمىتواند در زمینه تاکتیکهاى نظامى باشد. زیرا خود 
این تاکتیکهاى نظامى قرار بوده به اهداف سیاسى معینى خدمت کنند. بنابراین حلقه اصلى 
نقد این خواهد بود( با فرض معلوم بودن و مورد توافق بودن اهداف سیاسى)، تاکتیکهاى 
نظامى ما و سایر اقدامات ناشى از سیاست جنگى ما (که دیگر نظامى نیست)، تا چه درجه 
ما را به تحقق اهداف سیاسىاى که از جنگ دنبال مىکرده ایم نزدیک کرده است. بعبارت 
دیگر نقد ما از تاکتیکهاى نظامى نمىتواند ابتدا به ساکن آغاز شود، بلکه مىبایست در متن 
اهداف سیاسى سیاست جنگى ما بررسى شوند. به اینترتیب با این حساب فرضا ممکن است 
یک عملیات از لحاظ نظامى موفق، در مجموع غیر لزوم بوده باشد و برعکس. سوال اینست: 
آیا ما توانسته ایم آن مجموعه عملیات نظامى که شرط الزم پیشرفت سیاست ما بود را انجام 
دهیم و درست انجام دهیم. اگر سیاست ما کشیدن حدکا به پاى میز مذاکره بوده باشد، نه، 
اگر سیاست ما تثبیت ادامه کارى کومه له، گشایش راه گسترش فعالیت کومه له و غیره باشد، 
شاید، آرى. بعبارت دیگر سوال در درجه اول بر سر قضاوت خود اهداف نظامى ما، یعنى 
هدف عملیاتهاى ما با مالك اهداف سیاسى ماست و نه قضاوت در خود نحوه و درجه تحقق 
اهداف نظامى ما که باید در جلسه فرماندهان نظامى با ك.م.ك مورد بحث قرار گیرد، و قطعا 
عوامل فنى زیادى را طرح خواهد کرد. تنها با حرکت از بحث «هژمونى»، که هدف سیاسى و 
هدف نظامى را در نقطه «تفوق بر حدکا» برهم منطبق کرده است، مىتوان به این نتیجه رسید 

که حلقه اصلى نقد ما، بررسى اشتباهاتى است که مانع تحقق کامل اهداف نظامى ما شدند. 

در بند 4 گفته مىشود که از 7 بهمن (پس از آنکه مشاهده شد که حدکا بر سر میز مذاکره 
نمىآید-  که اگر هم بودیم نمىرفتیم!)، باز ما ایده «کسب برترى سریع»، «میز مذاکره» به 
جنگ ادامه دادیم، تنها پس از وقایع بانه، که پروسه کسب برترى سریع را دچار وقفه کرده بود 
که ما سیاست جنگى جدیدى (و بنظر من اصولىترى) را مبنى بر ایجاد تعادل منطقه اى براى 
ادامه فعالیت همه جانبه کومه له در دستور گذاشتیم. که متاسفانه این سیاست جنگى جدید به 
درك واحد ك.م تبدیل نشد و در عمل همان «پیروزى سریع» و «میز مذاکره»، با همان آهنگ 

حرکت متناسب آن، مبناى فعالیت بود. (نقل به معنى) بنظر من حلقه اصلى نقد همینجاست.

ایده «کسب پیروزى سریع و میز مذاکره» نمىتوانست براى ما یک سیاست جنگى باشد، 
زیرا این حداکثر، پیروزى یک سیاست جنگى آنهم در فرم را بیان مىکند نه خود سیاست 
سریع و میز مذاکره» تالش کرد، مبنى بر  سیاستى مىتوان براى «کسب پیروزى  را. با هر 
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اینکه انسان نیروى کافى داشته باشد. بهرحال این سیاست نشد. و لذا نقد ك.م نمىبایست 
جنگى  سیاست  اینکه  دهد.  قرار  توجه  مورد  را  نکته  این  تا  باشد  بانه  وقایع  منتظر  منطقا 
باشد،  مىتوانست از ابتدا مد نظر  باشد)  شده  کنونى ما (اگر به درك عمومى ك.م تبدیل 
مىتوانست بصورت عقب نشینى ما از «سیاست» اول جلوه گر نشود، کامال روشن است. 
بىهدفى  پراکندگى،  دچار  را  ما  نظامى  فعالیت  قطعا  ابتدا،  از  اصولى  سیاست  این  فقدان 
نسبى و آهنگ نامطلوب کرده است. حال روشن است آن کسى که «حلقه اصلى نقد» را 
شده است خودبخود  ما  تحقق «اهداف نظامى»  بداند که مانع  و ضعفهایى»  در «اشتباهات 
بر  و نه  مىکند  نقد  و  قضاوت  را  خود  سریع»  «پیروزى  سیاست  بر مبناى  هم  امروز  دارد 
تبدیل  به درك عمومى ك.م هم  حال  و با این  شده  مطرح  بانه  از  پس  سیاستى که  مبناى 
امروز  اصولى  سیاست  پرتو  در  ما  جنگى  فعالیت  بازبینى  نقد،  اصلى  حلقه  است.  نشده 
امروز  است.  بوده  حاکم  برآن  نادرستى  سیاست  که  آنجا  نظامى،  فعالیت  نقد  نه  و  ماست 
حیاتى  مىداشتیم،  ابتدا  از  را  سیاست  این  ما  که  صورتى  در  ها،  عملیات  کدام  دید  باید 
چون  ندادیم  انجام  را  الزم  هاى  عملیات  کدام  الزم.  غیر  شاید  کدام  و  بود  ضرورى  و 
اقدامات  و  ها  عملیات  کدام  باالخره  و  مىکردیم  حرکت  سریع»  «پیروزى  تفکر  با  صرفا 
جنگى را باید در دستور بگذاریم تا هرچه سریعتر و کم مشقت تر اثرات آشفته فکرى و 

کنیم.  امروز منطبق  بر سیاست  خود را  یکجانبه نگرى گذشته را برطرف کنیم و نظام 

2- در سند ارزیابى، یعنى حتى هنگامى که ظاهرا سیاست اصولى را یافته ایم با این 
جمالت درخود متناقض برخورد میکنیم: 

«در مقابل ضربه 25 آبان حدکا، ما سیاست صحیح طرح شعار «مجازات عاملین...» را در 
پیش گرفتیم. این سیاست به ما امکان مىداد تا شروع جنگ را نه به دلخواه حدکا و در دنباله 
روى از حوادث، بلکه خودمان راسا تعیین کنیم و از سوى دیگر وسیعترین حمایت و تایید 

توده اى ممکن را از موضع خود در قبال حدکا کسب کنیم». اشکاالت یکى دوتا نیست:

اوال در قطعنامه علنى، که «حقیقت را به توده ها مىگوید»، ایده «مجازات عاملین» نه به عنوان 
زمینه چینى ضربه نظامى بعدى ما، بلکه به مثابه راه سیاسى تفوق ما بر حدکا و راهى براى 
اجتناب از جنگىکه در واقع در اورامان آغاز شده بود، تصویر مىکنیم. و بنظر من همین درست 

است. در سند ارزیابى ایده «مجازات عاملین...» جایى بناحق در تفکر ما کسب کرده است. 

شد نه  ثانیا، (و در نوارها هم این توهم وجود دارد)، جنگ با 25 آبان در اورامان شروع 
معتقد  آن  به  چندان  ظاهرا  اما  مىگوییم،  ها  توده  به  که  است  چیزى  هم  این  بهمن.   6 با 
نیستیم. اگر قبول داریم که سیاست حدکا بر ضرب شست نشان دادن به کومه له و تحدید 
براى  اورامان  آبان   25 جنگ  که  بفهمیم  باید  آنگاه  بود،  آن  عمل  آزادى  و  فعالیت  دامنه 
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بود.  سیاست  این  مبناى  بر  جنگ  یک  براى  آغازى  یا  و  سیاست  این  پیروزى  یا  حدکا 
باید  را  اورامان  ضربه  خود  آنگاه  دیگر.  وقایع  نظیر  واقعه  یک  نه  تصادفى،  ضربه  یک  نه 
بعنوان اعالم جنگ حدکا به ما تلقى مىکردیم و نه ایده «مجازات عاملین...» را به عنوان 

واقعیت دارد. این  نکردیم.  شروع  جنگ را  حدکا. ما  به  جنگ ما  توجیهى براى اعالم 

ثالثا، گفتن اینکه ایده «مجازات عاملین» به ما امکان مىداد تا شروع جنگ را نه به دلخواه حدکا 
و در دنباله روى از حوادث بلکه خودمان راسا تعیین کنیم، بسیار غریب بنظر مىرسد. اگر 
سیاست ما خنثى کردن تاکتیک سراسرى حدکا براى ضربه زدن به کومه له بود، یعنى شرکت و 
پیروزى در جنگى که حدکا عمال به ما تحمیل کرده بود، آنگاه دیگر توجیه «مجازات عاملین» 
بُردى ندارد. کدام توده خلق کرد از ما باور مىکند که در اشنویه، اطراف سنندج و دیواندره 
و... دنبال عاملین جنایت اورامان مىگردیم. اما این ایده، به مثابه توجیهى براى جنگ، درست 
به معناى دنباله روى از حوادث است و نه برعکس، این یعنى ما ناگزیریم جنگ را در اورامان 
شروع کنیم، زیرا نه به یک سیاست سراسرى جنگ طلبانه حدکا، بلکه به یک واقعه محلى 
در اورامان  جنگ  شروع  و نادرستى  صحت  (در مورد  مىدهیم.  نشان  العمل  عکس  داریم 
اینجا بحثى ندارم). بهرحال «مجازات عاملین» براى ما یک سیاست نبود، بلکه تبلیغات بود. 
«جنگ ما» بر مبناى چنین «سیاستى» تنها مىتوانست از اورامان «شروع» شود، در زمان معینى 

«شروع» شود و درست از لحاظ «زمان و مکان» در دنباله روى از حوادث اتفاق بیفتد. 

آیا پیروزى دوفاکتو ما فىالحال بدست آمده است؟ بنظر من نه. مساله عملیات نظامى در 
رابطه ما و حزب دمکرات هنوز نقش تعیین کننده دارد و نمىتواند در مقایسه با اهمیت 
از سرگیرى فعالیت روتین کمرنگ شود. آنچه گفتم به معناى کم کردن اهمیت فعال بودن 
و  شرایط  جنگ و  علل  در صحنه نظامى نیست، بلکه داشتن دورنما و تعریف درستى از 

مىکنم. مطرح  هم نکاتى را  باز  پایینتر  باره  این  در  نظر است.  مورد  شکل پیروزى ما 

در باره نوشته «جنگ ما حدکا، دورنما و مراحل»

مسلح  نیروهاى  میان  است  جنگى  ح.د  و  ما  «جنگ  که  مىشود  گفته  اول  بند  در    -1
طرفین». در وهله اول چنین بنظر مىرسد که این گفتن ندارد، زیرا هر جنگى، یک جنگ 
است میان نیروهاى مسلح طرفین. اما این بند فورا نتیجه خود را مىگیرد: «هدف کاهش 
ظرفیت و امکانات نظامى حدکا به گونه اى است که ادامه جنگ را به زیان خود دانسته و 
آتش بس را بپذیرد». این بنظر من نمونه اى از برداشت چپ روانه نظامى است. «نیروى 
شده  پذیرفته  بس»  «آتش  که  جنگ  ختم  شود،  تا گفته  است  شده  برجسته  طرفین»  مسلح 
نظامى  توانایى  یعنى  او،  مسلح  نیروى  اوضاع  به  تمام  است،  شده  فرموله  حدکا  جانب  از 
درجه  چه  با  و  چقدر  له  کومه  مسلح  نیروى  اینکه  دارد.  بستگى  ما  با  جنگیدن  براى  او 
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تفوق نظامى باید بجنگد تا کارآیى نیروى نظامى دمکرات به حد الزم کاهش یابد معلوم 
نیست. از روى قراین مىتوان حدس زد که این جنگ با این تعریف به این سادگىها و 

شد. نخواهد  منجر  ما  براى  سند  این  نظر  مورد  «پیروزى»  به  پیشبینى  قابل  آینده  در 

2-  بند دوم همین تفسیر را ادامه مىدهد. براى کاهش ظرفیت و توانایى حدکا باید تلفات 
انسانى سنگین به او وارد کرد و نیروى انسانى او را فرسوده و از صحنه خارج کرد. اضافه 
اساسىترین  جمله  از  لذا  و  مىباشد  آنها  انسانى  نیروى  «علیه  جنگ  این  لذا  که  مىشود 
فرسودگى  افزایش  و  آنان  تلفات  تعداد  ما،  مانورهاى  و  عملیاتها  موفقیت  شاخصهاى 
آنهاست». اینجا یک پروسه خطى تکامل پیشبینى شده است که از امروز تا زمانى که حدکا 
آتش بس را بپذیرد، ادامه مىیابد و آن عبارت است از تحمیل مداوم تلفات به نیروى انسانى 
حدکا. با این حساب تکلیف نوع عملیاتها، محل انجام آنها، شتاب و آهنگ عملیاتهاى ما 
و غیره همه با این مالك که کجا و چگونه بیشترین تلفات را مىتوان بر حدکا وارد کرد، 
یعنى یک مالك صرفا نظامى و آنهم صرفا در یکى از ابعاد آن (تلفات و فرسودگى نیروى 
انسانى)، سنجیده مىشود، مستقل از اینکه جنگهاى ما شرایط سیاسى مورد نظر را فراهم 
کرده است یا نه. واضح است که هر نبرد در هر جنگ هدف درهم کوبیدن نیروى نظامى 
است که  بطور کلى  جنگ  هر  تعریف  همانقدر  مىدهد. این  قرار  خود  مقابل  در  مقابل را 
همان فرمول قبلى که این «جنگى است میان نیروهاى مسلح طرفین»، و لذا بعنوان خصلت 

نمىگوید.  ما  به  ما  جنگ  نظامى  اهداف  و  تاکتیک  به  راجع  چیز  هیچ  جنگ،  هر  عام 

کار  ضرورت  به  هم  ارزیابى  سند  در  حتى  که  ما،  اى  منطقه  سیاست  سوم،  بند  در    -3
روتین همه جانبه ما مرتبط شده بود، اینجا، شاید چون مساله قرار است در سطح نظامى 
بررسى شود، تماما به ضرورت کار روتین نیروهاى نظامى مرتبط مىشود، و بدین صورت 
و  حدکا  نظامى  ظرفیت  کاهش   » براى  سیاستى  اى  منطقه  سیاست  که  مىشود  توجیه 
یک  از  را  خود  حکمت  بهرحال  ما  اى  منطقه  سیاست  است.  ما»  نظامى  ظرفیت  افزایش 
مجموعه  انجام  براى  کردستان  در  قوا  تعادل  نوعى  حفظ  براى  سیاستى  این  مىگیرد،  جا 
فعالیتهاى سیاسى و نظامى روتین کومه له است. به صرف اینکه سند «مورد بحث» در باره 

کنیم. خود را نیز نظامى تفسیر  اى  حکمت سیاست منطقه  مجاز نیستیم  نظامى است، 

حدکا  بهرحال گفته مىشود که «بنابراین اگرچه از لحاظ تاکتیکى-  عملیاتى، جنگ ما با 
نیروهاى مسلح  کردن  فرسوده  و  کردن  داغان  سر  بر  «یعنى  نیست  سرزمین  سر  بر  جنگى 
مناطق  تحدید  و  خودى  مناطق  توسعه  و  حفظ  استراتژیک  لحاظ  به  لیکن  نادر»  اوست-  

دارد»  اى  کننده  تعیین  اثر  ما  نظامى  ظرفیتهاى  کاهش  و  افزایش  در  حدکا  فعالیت 

این یک دفاع یکجانبه نگرانه نظامى از سیاست منطقه اى است که تمام فلسفه وجودى یک 
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سیاست منطقه اى را بجز جنبه نظامى که آنهم در قبال حزب دمکرات فراموش مىکند. 

به این ترتیب بحث سیاست منطقه اى که در ادامه (بند4) این سند آمده است کامال به مقدمات 
این بحث (بحث تلفات انسانى) نامربوط بنظر مىرسد. گویى دو رگه مستقل استدالل کنار 
این  کالم  یک  در  است.  نشده  استنتاج تاکتیکى  هیچ  انسانى  تلفات  بحث  از  اند.  هم آمده 
مقدمات ابدا سیاست منطقه اى ما را توضیح نمىدهد. چرا که اصوال این سیاست را تنها با 
اتکا به «نظامى» و آنهم با اشاره به رابطه مناطق با تقویت و تضعیف «نیروهاى مسلح» طرفین 
نمىتوان توضیح داد. بحث سیاست منطقه اى نیاز به همان درك سیاسى از اهداف جنگ ما و 
دمکرات و شرایط پیروزى دوفاکتو ما دارد، که متاسفانه نه در سند ارزیابى و نه در «دورنما و 

مراحل» به آن اشاره نشده و تنها در حد کلى در قطعنامه علنى ك.م.ك منعکس شده است. 

اما بحث آلترناتیو من:

جنگ ما بر سر سرزمین نیست، اما بر سر داغان کردن نیروى مسلح طرف مقابل به خودىخود 
هم نیست زیرا کوبیدن نیروى مسلح طرف مقابل شرط مسلم هر نوع جنگ ما با حدکاست.

همه  تفوق  یک  امکان  ما  واقعى  نیروى  است.  اى  منطقه  سیاست  یک  ما،  جنگى  سیاست 
مىتوانیم  ما  اما  نمىدهد.  ما  به  را  دمکرات  حزب  بر  کردستان  کل  در  سراسرى  و  جانبه 
تشکل  مثابه  به  له،  کومه  فعالیت  و  موجودیت  براى  که  مناطقى  در  تا  کنیم  تالش  باید  و 
حیاتى  کرد،  خلق  انقالبى  جنبش  رهبر  مثابه  به  و  کردستان  کارگران  تمام  کمونیستى 
آنکه  براى  کردستان  اى  منطقه  تقسیم  نوعى  یابیم.  دست  تفوق  این  به  است  اساسى  و 
اعظم  بخش  لذا  و  شود  تبدیل  تشکیالت  فرعى  معضل  یک  به  دمکرات  حزب  با  جنگ 
است.  ضرورى  شود  آزاد  زحمتکشان  توده  با  انقالبى  و  کمونیستى  کار  براى  ما  نیروى 
روشى  موجود،  قواى  تناسب  در  حال  عین  در  اى  منطقه  سیاست  این  که  است  واضح 
ما  نظامى  موفقیت  شاخص  و  مالك  بنابراین  هست.  نیز  ما  نظامى  نیروى  گسترش  براى 

است:  اینها  اساسا  بلکه  او،  فرسودگى  و  دشمن  مسلح  نیروهاى  به  تلفات  صرفا  نه 

1) تحقق این سیاست تفوق منطقه اى (که در سند «دورنما و مراحل» تشریح شده است)

این  حفظ  براى  که  ما  نیروهاى  از  معین  درصد  آن  گام  به  گام  و  تدریجى  کاهش   (2
دفاع)  مانور،  (درگیرى،  عملیات  انجام  وظیفه  مشخصا  اى  منطقه  تفوق  و  تعادل 

است) نشده  گفته  سندى  هیچ  در  که  (چیزى  دارند.  را  دمکرات  حزب  علیه 

اگر بطور جدى به پیروزى دوفاکتو و از سرگیرى کار با توده کارگران و کار نظامى علیه رژیم 
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فکر مىکنیم مىبینیم که این شرط دوم به همان درجه اولى حیاتى و جزئى از سیاست ماست. 
حفظ یک تعادل منطقه اى که در آن تمام نیروهاى ما قرار است درگیر برقرارى این تعادل و 
عملیات به منظور حفظ آن باشند، را به سختى مىتوان موفقیت نامید (هر چند مجبور باشیم 
بهرحال باید با تمام نیرو از محدود شدن عرصه حضور کومه له فراتر از حد پیشبینى شده 
جلوگیرى کنیم). مساله اساسى اینجاست که پیروزى ما خود را در شکل فرعى شدن مساله 
جنگ ما و حزب دمکرات و تخصیص یافتن بخش بیشترى از تشکیالت به کار توده اى و 
انقالبى خود نشان مىدهد، مشروط بر اینکه بخش قلیل ترى از نیروهاى ما با عملیات و 
مانور امنیت فعالیت و تفوق منطقه اى ما را بتوانند حفظ کنند. بنابراین این نیز، مانند خودِ 
سیاست منطقه اى ما، باید آگاهانه دنبال شود. موفقیت نظامى ما در هر مقطع باید به اینصورت 
قضاوت شود که آیا ما توانسته ایم تفوق منطقه اى مورد نظر را بدست بیاوریم، حفظ کنیم، 
بیشترى از نیروى  بخش  و اینکه آیا توانسته ایم در طول همین پروسه،  بدهیم  یا بسط  و 

نظامى و انرژى سیاسى خود را آزاد کنیم و از قفل شدن با حزب دمکرات خارج کنیم.

حتى بطور  بنظر من امروز هنوز آن تفوق و امنیت منطقه اى را بدست نیاورده ایم و لذا 
و  سیاسى  همینجا دستاوردهاى  تا  چند  هر  ایم،  شده  پیروز  که ما  گفت  نمىتوان  دوفاکتو 
نظامى بسیار ارزنده و تاریخى داشته ایم (گویا رفقاى دیگرى به شمردن اینها موظف شده 
پیروزى  قطعا  ما  اند،  نوشته  ك.م.ك  رفقاى  که  همانطور  نمىشوم).  اینها  وارد  من  و  اند 
آنچه  است.  بوده  جنگ  این  در  زیانکار  طرف  دمکرات  حزب  اینجا  تا  ایم.  داشته  نسبى 
و  اى  منطقه  سیاست  این  پیشبرد  براى  نظامى  طرحهاى  سلسله  یک  صرفا  نه  داریم  نیاز 
پشیمان کردن نظامى حدکا از طریق ضربات کارى و موثر، بلکه همچنین مجموعه طرحهایى 
باید اَشکال ویژه  قطعا  این عملیات ها (کارى که  کار تشکیالتى تحت پوشش  براى آغاز 
درگیرى  «از  پروسه  یک  مبناى  بر  تعادل  حفظ  براى  طرحهایى  بعالوه  و  بگیرد)  خود  به 
است.  حدکا  مقابل  در  خودى  از نیروهاى  موثرى  بخش   (disengagement) «درآوردن
شده  معین  پیش  از  نیروهاى  تا  بود  خواهد  الزم  زیادى  خالقیت  و  ابتکار  مرحله،  آن  در 
با  اساسا  ایذایى،  و  دفاعى  عملیات  مانورها،  و  تهاجمى  شده  حساب  عملیاتهاى  با  اى، 
هدف کنترل حدکا و دور نگاهداشتن او از عرصه هاى اصلى فعالیت نیروهاى ما، تعادل 
شکل  حدکا در  با  جنگ  حراست کنند. پیروزى ما در  بدست آمده را  نظامى  منطقه اى و 
جنگ  شدن  فرعى  حدکا،  خوردن  ضربه  اما  ماست.  خواستهاى  به  حدکا  تسلیم  مطلوب 
اى  منطقه  تعادل  یک  برطبق  اوضاع  شدن  عادى  و  کردستان  اعظم  بخش  در  حدکا  و  ما 

بست. چشم  دومى  این  به  نباید  است.  پیروزى  محتملتر  و  دیگر  شکل  نیز  مطلوب 

نکته آخر من در باره بند 5 سند «دورنما» است. اینجا به دورى واحدهاى ما از مرز و تمرکز 
دایمى نیروهاى حدکا در اردوگاه مرکزىشان صرفا از لحاظ پاریزگارى برخورد شده است، 
که قطعا اهمیت خود را دارد. اما مرز براى ما از لحاظ نظامى و سیاسى تعیین کننده است. ما 
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باید کریدورهاى عبورى خود به مرز را داشته باشیم در غیر اینصورت تامین هرنوع ادامه کارى 
نظامى و سیاسى ما، هر نوع استراحت، آموزش، تجدید قوا و هر نوع امنیت درازمدت در سطح 
مرکزى، دشوار خواهد شد. استنباط من اینست که به نواحى مرزى و به سرعت و استحکام 

و امنیت نقل و انتقال واحدهاى ما میان مرز و داخل خاك ایران کم بها داده شده است. 

با آرزوى موفقیت و ایمان به پیروزى حزب کمونیست ایران 

نادر 27 مرداد 1364 «

( پایان مالحظات انتقادى منصور حکمت بر سند ارزیابى کمیته رهبرى کومه له از جنگ 
حزب دمکرات و کومه له)

4
بحث منصور حکمت در سمینار

تاریخ شفاهى کومه له، از مقطع تشکیل تا پیوستن به حزب 
کمونیست ایران*
نوبت اول و معرفى

موضوع بحث امروز تاریخ شفاهى چپ است  ومى پردازد به تشکیالت کومه له از مقطع 
تشکیل و تا پیوستن آن به حزب کمونیست ایران در سال 1362. دونفر از بنیانگزاران این 
سازمان: ایرج فرزاد و حسین مرادبیگى اینجا هستند. رفقاى دیگرى هم دراین جلسه هستند 
حزب  و کسان دیگرى از  اند  سطح در ابتدا درگیر بوده  این همین  که آنهاهم احتماال در 
کمونیست کارگرى ایران که در کشورهاى دیگر زندگى مى کنند، که آنها هم مى توانستند 
در اینجا حضور داشته باشند. طبعا همه کمیته کردستان حزب مى توانست در اینجا حضور 
داشته باشد و خیلى هاى دیگر هم دربیرون که مى توانند راجع به آن دوره حرف بزنند، 
چون همه از فعالین آن دوره بودند. اما در اینجا بیشتر این دو رفیق گفتگو مى کنند. علت 
اینکه من اینجا اسم خودم را به لیست سخنرانان اضافه کرده ام این است که دریک دوره 
اى از فعالیت کومه له از نزدیک درآن حضور داشته ام. کومه له سه کنگره داشت. در کنگره 
ما  با  تماسش  بعدا  و  دارد  درستى  مشى  خط  کمونیست  مبارزان  اتحاد  که  گوید  مى  دوم 
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شروع مى شود. کنگره سوم کنگره ایست که در آن برنامه حزب کمونیست ایران تصویب 
مى شود و من در آنجا از طرف اتحاد مبارزان کمونیست، سخنران مهمان بودم. در نتیجه 
رابطه پیش از تشکیل حزب، کومه له و ا.م. ك و این بحث که چطورى شد که کومه له کال 
آمد توى حزب کمونیست ایران، یک مقدار زیادى مشاهدات ما را هم در بر مى گیرد و 
من آن جنبه هایى که به آن دوره تشکیل حزب یعنى یک سال و نیم قبل از تشکیل حزب 
کنم.  بیان  اینجا  در  توانم  مى  که  دارم  مشاهداتى  هم  من  حزب )  تشکیل  تا  (ازخرداد 60 
یک  شوند،  مى  طرح  رفقا  از  که  سؤاالتى   به  جلسه   مجرى  عنوان  به  اینجا  اینکه  بعالوه 

مقدارى به آن جهت مى دهم که بتوانیم جنبه هاى بیشترى از بحث را بهتر بپوشانیم. 

چند نکته اى را از طرف انجمن مارکس هم بگویم. ما کارتهاى عضویتى را که در ژانویه 
سال گذشته صادر کردیم قاعدتا یک سال دوام داشته اند. ولى با توجه به اینکه چند جلسه 
اى از جلسات انجمن کنسل شد، در نتیجه کسانى که براى آن برنامه یکساله کارت عضویت 
را گرفته بودند و ما همه آن مباحث را  هنوزنپوشاند ه ایم، این کارت عضویتها الاقل تا ماه 
آوریل و مه اعتبار دارد تا بتوانیم بحث کاپیتال و چند جلسه دیگرى را هم با همین کارتها 
بپوشاینم. بعدش حتما رفقا تمدید بکنند بطوریکه با کمک اعضا، انجمن بتواند روى پاى 

خودش بایستد تا بعدا انجمن بتواند سخنرانان را کمک کند که به اینجا بیایند و غیره.

با اجازه تان جلسه را شروع مى کنیم. هرکدام از رفقا ده دقیقه تا یک ربع و من هم چهار 
پنج دقیقه اى صحبت مى کنم و بعدش جلسه را به صورت سوال و جواب پیش مى بریم و 
هیچ گونه محدودیتى روى اینکه چه سواالتى را مطرح مى کنیم و یا چه جورى جواب مى 
دهیم نیست. سعى ما این است که جوابها کوتاه باشند بطوریکه بشود سواالت زیادترى را  
مطرح کرد. همچنین  رفقایى که  در سالن  هستند و خودشان  شهود  این روند بوده اند مى 
توانند  بیایند و بیشتر حرف بزنند. اجازه بدهید که من نکته اى را در رابطه با هدف جلسات 
تاریخ شفاهى اینجا بگویم. این تاریخى است که اگر فعالینش و شرکت کنندگان در آن، این 
روایت را به دست ندهند، این روایتها مقدار زیادى از دست و از بین مى رود بخصوص که 
تحریف هم قرار است بشود. بخشهایى در جامعه ذینفع هستند در این که این تاریخ را لوث 
کنند، تحریف کنند و حتى به فراموشى بسپارند. درنتیجه خیلى تعیین کننده است که شهود 
یک واقعه تاریخى حرف بزنند، این نوارها و بحثهایى که اینجا مى شود را اگر مثال ده سال 
دیگر به آن نگاه بکنیم، بهترین منبع است براى یک محقق تاریح احزاب سیاسى ایران و یا 
تاریخ سیاسى قرن بیستم ایران  که بتواند برود و ببیند سازمانى به اسم کومه له و یا حزب 
کمونیست ایران چه جورى تشکیل شده اند، چه کسانى بوده اند و چه اتفاقاتى افتاده است؟ 
اگر چنین نوارهایى و یا ویدیوهایى از تاریخ بلشویسم و یا تاریخ ملى شدن صنعت نفت 

وجود مى داشتند االن ما مى توانستیم به راحتى بگوییم. که چقدر اینجا ارزش داشت.
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به  رفقا  که  ندارد  اشکالى  هیچ  است.  قضیه  این  فاکتهاى  ارائه  بحث،  این  از  مهمى  بحش 
ذهنشان فشار بیاورند و دقیقا تمام کسانى که در فالن جلسه حضورداشته اند را اینجا بگویند. 
ما مى خواهیم که گفته شود فالنى اینجا بود فالنى آنجا بود، اینها گفته شد، این اسناد تصویب 
شد، محل جلسه آنجا بود، ساختمانش کجا بود؟  شرایط چى بود؟ چه روزى بود؟ تمام 
اینها براى ما در این جلسه با ارزش است. هدف ارائه تحلیل سیاسى نیست، بلکه روایت 
آن تاریخ و مستند کردنش در حضور یک عده انسان عالقمند و در نتیجه مجموعه اى از 
اسناد به جا گذاشتند، هدف کار تاریخ شفاهى این مى باشد. مى خواهم بگویم که این فرق 
دارد با یک سخنرانى  در باره کومه له. کسى اینجا آنقدر که به فاکت و مشاهدات این آدمها، 
نقشى که آدمهاى مختلف بازى کرده اند و روایت آن تاریخ برمى گردد، ما به تحلیل اینکه 
چرا اینجورى شد، نمى پردازیم ( تحلیل هم جایگاه خودش را دارد) ولى ما باید سعى کنیم 
که توازن مناسبى بین فاکت، خاطرات وغیره ازیک طرف؛ و تحلیل و جمع بندى از طرف 

دیگر وجود داشته باشد. فکر مى کنم اول حمه سور شروع میکند، و بعد ایرج و بعد من.

نوبت دوم

االن  کنم.  مى  صحبت  معرفى  عنوان  به  مسئله  از  دیگرى  گوشه  به  راجع  خیلى کوتاه  من 
جریان عبداله مهتدى از کومه له انشعاب کرده اند و اسم خودشان را گذاشته اند سازمان 
انقالبى زحمتکشان  سازمان  سنت  به  برگردیم  میخواهیم  گویند  مى  و  زحمتکشان  انقالبى 
خیلى  دروغ  یک  من  نظر  به  ایران.  کمونیست  حزب  تشکیل  از  قبل  ایران،  کردستان 
خودشان را کومه له  خواستند اسم  حرکت وجود دارد. اینها وقتى مى  این  آشکارى توى 
چه عنوانى مى  بگذارند ما اعتراض کردیم و گفتیم شما کجاى این تاریخ قرار دارید؟ به 
بود که اجازه  کارگرى  حزب کمونیست  کنم که  مى  فکر  و  بردارید؟  را  خواهید این اسم 
قول  به  مهتدى  عبداله  با  و  برسند  اینها  با  سازش  یک  به  علیزاده  ابراهیم  جریان  که  نداد 
خودشان پنجاه پنجاه کمیته تشکیل بدهند و غیره. نوشته هاى رفقاى ما بود که امکان این 
سازش را به آنها نداد. حتى فرض همه این است که گویا طرف حق دارد اسم خودش را 
خیلى  این  خود  حزب.  از تشکیل  کردستان ایران قبل  انقالبى زحمتکشان  سازمان  بگذارد 
 6 و  داشت  کنگره  سه   ( له  (کومه  ایران  زحمتشکان  انقالبى  سازمان  است.  بزرگى  دروغ 
و  داشتند  شرکت  آن  در  سور  حمه  و  ایرج  آن  یک  کنگره  کنگره،  سه  این  در  کنفرانس. 
مصوبات  سند  است.  شده  آن  در  بحثهایى  چه  که  گفتند  و  کردند  صحبت  آن  به  راجع 
کنگره دوم اینجا موجود مى باشد. این مقطعى است که کومه له به شدت به چپ       مى 
اهمیت  خرداد،   30 حمله  از  قبل  ماه  سه  یعنى   60 سال  فروردین  اول  نیمه  در  چرخد. 

است:   جمله  این  دوم،  کنگره  هاى  قطعنامه  و  ها  بیانیه  میان  در  ما  همه  براى  تاریخى 

«در پایان الزم مى دانیم کوششهاى ارزنده اى را که از جانب رفقاى ا.م.ك در راه مبارزه 
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به  ایران  کمونیستى  جنبش  در  پرولترى  بینش  تئوریک  تثبیت  و  واکونومیسم  پوپولیسم  با 

کنیم.» نشان  خاطر  کرده  مساعدت  انحرافى  بینشهاى  طرد  در  نیز  را  ما  و  آمده  عمل 

عبداله مهتدى قاعدتا به این برنمى گردد. کنگره دوم کومه له کنگره ایست که کومه له در آن 
اعالم میکند که خط مشى کومه له، اتحاد مبارزانى مى باشد. عبداله مهتدى کنگره دومشان را 
قاعدتا قبول ندارد. کنگره سوم جالب تر است. کنگره سوم برنامه حزب کمونیست ایران را 
تصویب مى کند. در کنگره سوم، االن که به آن نگاه مى کنیم خیلى اوضاع سمبولیک است. 
سه تا مدعو و سخنران داشتند در کنگره سوم که در محل زندان وقت کومه له برگزار گردید( 
اطراف مرز):  جالل طالبانى،عزالدین حسینى و من. این سه تا آمده بودند که روى آن کنگره 
تاثیر بگذارند. یعنى االن که نگاه مى کنى هرسه تاشان رامى بینى.هنوز این آدمها هستند و هنوز 
خط مشى هایى را نمایندگى مى کنند. جالل طالبانى و عزالدین حسینى هر دو نگران کومه 
له بودند. نمى خواستند که کومه له پاى تشکیل حزب کمونیست ایران برود، نمى خواستند 
برود پاى این خط مشى. تنها کسى که از خود کومه له در آنجا حرف زد، عبداله مهتدى 
بود. چهار نفر سخنران پیش از دستور داشتند. کسى که آنجا حرف زد و بُرد، من بودم یعنى 
خط مشى اتحاد مبارزان کنگره سوم را گرفت و برنامه حزب در آنجا تصویب شد. جالل 
طالبانى و عزالدین حسینى به عنوان آدمهاى بازنده کنگره سوم از آنجا بیرون رفتند، با وجود 
اینکه آدمهاى محبوب بودند و با احترام کامل، پروتوکل دیپلماتیک به هر دوى آنها ارائه شد. 
کنگره سوم کنگره اى بود که در آن اتحاد مبارزان آمد و جواب اتحادیه میهنى و ماموستا شیح 

عزالدین را داد و حرفش هم به کرسى نشست و همه آماده بودند و تصویب کردند و رفتند. 

عبداله مهتدى به کنگره سوم سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران هم برنمى گردد و فقط 
مى تواند برگردد به کنگره یک که  رفقا راجع  به محتواى کنگره یک مفصل صحبت کردند. 

و  پوپولیست  سازمان  ایران،  کردستان  زحمتکشان  انقالبى  سازمان  که  بگویم  خواهم  مى 
مائوئیستى نبود در تمام تاریخش که با َطبَق  اخالص مى خواست همه چیز را بگذارد و برود 
پیش خلق (حالتى که امروز اینها به کار مى برند) و اینکه گویا کامال مخالف تشکیل حزب 
بود و خط مشى ویژه متفاوتى داشت با حزب کمونیست ایران و یا ا.م.ك و روى مارکسیسم 
انقالبى که گویا اینها االن از اینها پشیمان شده اند از اینکه چرا رفته اند توى حزب و االن 
برمى گردند به آن سازمان. برعکس، آن سازمان رفت پاى تشکیل حزب و خودش شد یکى 
از محورهاى اصلى تشکیل حزب. در نتیجه کسى نمى تواند برگردد و به خودش بگوید 
سازمان انقالبى زحمکتشان کردستان و به روى خودش نیاورد که در دو کنگره از سه کنگره 
آن که اسناد علنى دارد ( نمى دانم کنگره اول اسناد علنى دارد یا نه ). دو کنگره ازسه کنگره 
این سازمان سُمبل چرخشش به سمت این جریان و اتحادش با این جریان و تشکیل حزب 
مى باشد. و این براى من جالب است. من فقط به عنوان اینکه چه جورى توى این پروسه 
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را نوشت( اشاره به  دخالت کردیم نکاتى را مى گویم. آن موقعى که کنگره کومه له این 
جمله اى که کومه له در کنگره دوم خود از اتحاد مبارزان کمونیست قدردانى کرده بود)، 
هیچ تماسى بین اتحاد مبارزان و کومه له تا آن لحظه نبود. شایع شد که اتحاد مبارزانى ها 
از مدتها پیش در کردستان بارگاه زده اند و دارند روى کومه له کار مى کنند و اینکه چه 
جورى اتحاد مبارزان، کومه له را خورد!؟ در تهران حرف این بود. چون پیکار سعى کرده 
به کومه له نزدیک شود، رزمندگان سعى کرد، خط وحدت انقالبى و تیپهاى مائوئیست تر 
آن موقع سعى کردند به کومه له نزدیک شوند. کومه له گویا یک جایزه اى بود آنجا براى 
اینکه باالخره یک سازمان تهرانى آن را ببرد. یک سازمان توده اى و مسلحى که مطابق کتاب 
تئوریک هرکسى، «خلق ها» بودند که داشتند مبارزه مى کردند. دیگر از این واقعى تر نمى 
شد یک سازمان توده اى چپ داشت. مائوئیست است که باشد، نیمه مستعمره - نیمه فئودال 
مى گوید عیبى ندارد. مثل اینهایى که در فستیوال کان به فیلمهاى ایرانى جایزه مى دهند 
و مى گویند براى خودشان خوب است. آنها هم مى گفتند که این تئوریها براى خودشان 
که این کومه له  کار تمام است. این دیدگاه  خوب است دیگر! اگر ما آن را تصرف کنیم 
حاال دیگر نیمه فئوال نیمه مستعمره بودنش و حمایتش از کاندیداتورى رجوى توى انتخاب 
ریاست جمهورى را به توده اى بودن و مسلح بودنش مى بخشید، جایزه اى بود که همه 
مى رفتند و مى بردندش و رفته بودند. خیلى از این سازمانها با کومه له تماس داشتند و من 
دوست دارم حمه سور وایرج و رفقاى دیگر که اینجا هستند بگویند که چه فاکتهایى بود. 
ما تماس نداشتیم. غالم کشاورز (نمى دانم که چه تعداد از رفقا اورا مى شناسند.عضو کمیته 
مرکزى و قدیمى اتحاد مبارزان کمونیست و عضو کمیته مرکزى حزب کمونیست ایران بود 
که سالها قبل در قبرس ترورش کردند) یک جا بند نمى شد. تمام مدت سعى مى کرد که 
تمام ایران را بیاورد توى اتحاد مبارزان کمونیست و او هر نوروز به کردستان مى رفت. یک 
دفعه با جواد قائدى، یادش بخیر، رفتند و آنجا بحث مى کردند یعنى همان برنامه اى که 
توى دانشگاه تهران قبل از انقالب پیاده کرده بودند، رفته بودند توى سنندج و مهاباد و سقز 
پیاده بکنند. یک بار دور اول سال 59 از کردستان برگشت و گفت که این بحث ارضى  و 
اسطوره و غیره رفته توى کردستان و محافل مى خوانند و ما گفتیم چه خوب! دفعه بعد سال 
60 برگشت و گفت کومه له میخواهد روى خط ما بیاید. گفتم غالم جان به خودت دلدارى 
نده به هرحال اشکالى ندارد، باشد. بعد ما در جریان نوشتن برنامه اتحاد مبارزان و تصویب 
آن بودیم که شایع شد ( از قول غالم ) که کومه له به نفع اتحاد مبارزان موضع گرفته است 
و من خیل عصبانى شدم. رفتم سر قرار وبه غالم گفتم که چرا با شایعه مى خواهى کارى 
بکنى؟ برنامه چیه؟ گفت: «نه اینطورشده! من برایتان نوشته مى آورم» و بعدا معلوم شد که 
دقیقا اینطورشده. ما باور نمى کردیم که  کومه له بدون هیچ تماسى از طرف ما، سرخود 
برود که یک سازمانى که مورد بایکوت پیکار، رزمندگان و وحدت انقالبى بود و به عنوان 
دشمن هم به آن نگاه مى کردند و دارند محافل طرفدار اتحاد مبارزان را در داخل خودشان 
اخراج مى کنند، یکهو از کردستان از طرف سازمانى که اصال احتمال این را نمى دیدیم که 



406

ن ی  دگا ی... و ز د ز
برود روى این خط و این شهامت را داشته باشد که بگوید ما روى این خط هستیم. و این 
همه تصویر را زیرو رو کرد و ما خیلى سریع تماسمان را با آنها برقرار کردیم، در واقع آنها 
برقرار کردند. ما روى قطعنامه هاى کنگره دوم انتقاد داشتیم و گفتیم که اینها چپ مى زنند. 
گفتیم که مسئله ملى و مسئله ارضى را دارید بى ارزش مى کنید و اینها مسایل واقعى هستند 
و یک نوشته اى تهیه کردیم و اینها را نقد کردیم و گفتیم که این قطعنامه هاى کنگره دوم 
چپ روى است. یک نامه اى از عبداله مهتدى آمد که خیلى تشکر کرده بود و این (انتقاد 
ما) را نشان دهنده بینش عمیق ما دانسته بود و زنده باد گفته بود و رفتند توى کنفرانس 
ششم و باز هم آنجا گفتند که اتحاد مبارزان اینها را گفته و جزوه ما را توى اعضاشان در 
تصحیح  را  ملى)  با مساله  رابطه  در   2 مواضع نادرست کنگره  و (  پخش کردند  کردستان 
کردند. اگر آنها را بخوانید (منظور قطعنامه هاى کنگره دوم ) یک موضع خیلى تروتسکیستى 
روى مسئله ملى دارند و موضعشان روى مسئله ارضى کامال واقعیت آن را رد مى کند. کامال 
میخواهند «پرولترى» و شهرى بشوند در صورتیکه در چهارچوب روستایى و متن مسئله 

ملى داشت فعالیت مى کرد. ما گفتیم که اگر این کار را بکنید، شما منزوى مى شوید.

به هرحال دوسه ماه بعدش درست قبل از سى خرداد، سعید یزدیان و عمر ایلخانى زاده 
از طریق اسماعیل مولودى که مسئول تهران کومه له بود تماس گرفتند و اسماعیل با یک 
اکراهى (فکر مى کنم اسماعیل جزو آنهایى بود که اصال به اتحاد مبارزان عالقه نداشت ومى 
گفت که این چیه که با اینها میخواهید همکارى کنید چون توى کوران بدگویى سازمانهاى 
دیگر روى ما، اسماعیل  با پیکار، رزمندگان و محافل نبرد تماس داشت و با سهندیها تماس 
گرفتن فکر مى کنم خیلى براش سخت بود) به هرحال دستور از مرکزآمده بود و تماس 
زیر  بردیم  ما  و  دادند  ما  تحویل  را  ایلخانى  و عمر  یزدیان  سعید  گذاشتیم.  قرار  و  گرفت 
زمین در خیابان فرح  که ما آنجا زندگى مى کردیم. با عمر و سعید یزدیان شروع کردیم 
سعید  ولى  نه،  زاده زیاد  ایلخانى  عمر  بودند،  نگران  هم  همین مسائل. آنها  روى  بحث  به 
یزدیان معلوم بود که دو دل است و دارد خودش را قانع مى کند و مى خواستند، شاید با 
اولیه اشاره  جلسات کومه له  وزن آن در  حمه سور به  و  پروسه «بیوگرافى»( که ایرج  آن 
کردند) ببینند که ما چه جورى هستیم؟ مثال اگر روزى دعواشون شد ما مى رویم از آنها دفاع 
کنیم(خنده حضار). یعنى حس مى کردى که زیر ذربین سیاسى هستى و از نظر فردى زیر 
ذره بین هستى ولى خوشبختانه جور شدیم با هم. یادم مى آید که عمر ایلخانى زاده همانجا 
گفت برویم و وحدت کنیم و خوابید و گفت من خسته شده ام و باید برویم هرچى زودتر 
وحدت بکنیم. سعید یزدیان گفت بیخودى قول نده و تازگى هم فکر مى کنم که عمر در 
کمیته مرکزى کومه له هم نمانده بود ولى این گویا هیچ تاثیرى روى اتوریته اش نداشت، 
چون از قول کومه له امضا کرد! سعید یزدیان معلوم بود که آدم جدى تر و عمیق ترى است 
تصور کنند که  میتوانند  میشناسند  را  زاده  ایلخانى  عمر  کسانى که  میدهد.  دارد گزارش  و 

چیزى امضا میگذارد!  او به هیجان مى آید و به عنوان رئیس جمهور آمریکا! زیر هر 
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قرارشد که یکى از ما به کردستان برود که من رفتم و این مصادف شد با ماجراى سى خرداد 
و بگیرو ببندها و بکش بکش. ولى ما همچنان قرارهایمان را داشتیم. ما در یکسال بعد از 
و  اسناد رد  و انطرف مى رفتیم،  اینطرف  ها  اى  با کومه له  خیابان  مدام توى  خرداد،  سى 

بدل مى کردیم و کمیته هاى مشترکى داشتیم با این هدف که بیشتر با هم آشنا شویم.

من بعدا با کمک خانواده یکى از جانباختگان کومه له (فکر مى کنم ایرج فرزاد مى داند 
کیالنه  معروف  طریق  از  و  سنندج  طریق  از  رفتم.  سنندج  به  بودند)  کسانى  چه  دقیقا  که 
(که بعدا دستگیرشد و تواب و مامور حکومت شد) آمد و ما را همراه دو سه نفر دیگر در 
سالگرد کاك شوان بیرون برد و تحویل مظفرمحمدى و هوشنگ ختمى در منطقه دیواندره 
خط  روى  آزاد  منطقه  توى  و  شدیم  ماشین  سوار  شب  بود.  دیگرآسان  آنجا  از  و  دادند 
تیر  همه هفت  شهرهاى  توى فیلمها که  به  شبیه  شهرى بود  بوکان  رفتیم بوکان.  آسفالت 
بسته اند و دارند سینما مى روند و ساندویج مى خورند. فکر مى کردى اگر االن اگر من با 

یکى دعوام بشود اسلحه مى کشد و میزند. شهر است ولى همه در آن مسلح هستند.

یک روزبوکان ماندیم و ما را بردند «باغ مال»، در اطراف ده «آجى کند»، که مرکزیت کومه له آنجا 
بود. و در آنجا راجع به نوشتن برنامه و غیره حرف زدیم. حدود یک ماه ونیم من آنجا بود که ایرج 
و حمه سور و رفقاى مرکزیت کومه له را دیدم که خیلى مناسبات خوبى بود که بعدا مى توانم 
توى جزئیاتش بگویم که چى گذشت و چه چیزها گفتیم. قرار شد که من برگردم و یک برنامه 

مشترك بنویسیم یعنى برنامه اتحاد مبارزان را مبنا قرار بدهیم که این برنامه را نوشتیم و بردیم.

دفعه دوم در زمستان سال 61  بود که من و ایرج آذرین رفتیم و ایرج آذرین توى سرما 
بیمارستان.  بردندش  و  رفت  مرگ  پاى  تا  کرد  عود  آپاندیسش  راهپیمایى  و  کوالك  و 
او  بود  ما  هاى  بچه  از  یکى  که  سنه(هدایت)،  احمد  دکتر  و  درویش  دکتر  بخیر  یادش 

درگذشت. سرطان  بیمارى  اثر  بر  سوئد  در  درویش  دکتر  خود  که  کردند  جراحى  را 

عبداله مهتدى ُمرًددترین آدم بود. یک شب وقتى که همه توافق کردیم که این برنامه مشترك 
گذاریم توى سازمانها و مى رویم پاى این کارها، یکهو عبداله گفت  است و به راى مى 
که مطلقا این کار را نکنیم. فکر کنم ابراهیم علیزاده و شعیب ذکریایى او را به درون اتاقى 
بردند و با او دعوا کردند که آبرویمان مى رود، ما با اینها شیرینى خوردیم و نمى توانیم 
بود  معلوم  ولى  شد  خونسرد  مقدارى  یک  بعدش  روز  باالخره  عبداله  بزنیم.  زیرش  دیگر 
که تردیدهاى جدى دارد. گفت که اگر این تئوریها همه اش غلط باشد، آن وقت چى؟ ما 
گفتیم خوب چاره اى نیست، مى توانیم مبارزه را بیرون این چهارچوب پیش ببریم و شما 
میتوانید توى سازمان تان کارکنید تا بعدا به جاى متحدترى مى رسیم. معلوم بود که هم از 
بافت تشکیالت خودش مطمئن نبود و هم از آینده  خودشان. عبداله مهتدى االن که راجع 
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به تردیدهایش دارد حرف مى زند، به نظر من او این تردیدها را همیشه با خودش آورده و 
به یک معنى شاید compliment  و تعریف و (راه آمدن) با تردیدهائى بود که مدام در 
نبرد با آنها در ده سال قبل با آنها بوده و تا وقتى که ما ولش نکردیم، او ول نکرد. در حالیکه 
به نظر من این تردید را همیشه از اول داشت. مدام در جنگ بود با خودش. آنطرف سمبل 
عبداله مهتدى حضور دارند، و  مدام در زندگى  و جالل طالبانى  عزالدین  هایى مثل شیخ 
اینطرف ما. آن سه نفرى که در کنگره سوم کومه له روبروى هم قرار گرفتند و بحث کردند، 
مدام توى زندگى این تشکیالت حکم راندند و باالخره این پدیده از همانجا و از همان محل 

قاچ شد. یک عده اى رفتند که آن تاریخ را احیا کنند که عبداله مهتدى نمونه اش است.

به هرحال برنامه مشترکمان را نوشتیم من برگشتم و ایرج آذرین همانجا ماند و هنوز او را 
مداوا مى کردند. ما هم به خانواده اش گفتیم که زنده است و حالش خوب است و مى آید. 
به مجرد بازگشت من به تهران، گفتند که اتحاد مبارزان ضربه خورده و من فورى گفتم که به 
نظرمن باید رهبرى اتحاد مبارزان را به کردستان ببریم و یک لیستى تهیه کردیم و در جلسه 
تاریخ شفاهى اتحاد مبارزان گفتم که چى گذشت. من، حمید تقوایى و خسرو داوراز کمیته 
مرکزى قرارشد که برویم و بعدا کسان دیگربیایند. ما بالفاصله به فاصله یکى دو ماه (تا کومه 
له توانست مقدمات بردنمان را جور کند ) به کردستان منتقل شدیم. اینجا بود که ما در کنگره 
سوم شرکت کردیم. یعنى بار سوم که ما آمدیم و سفرى بود که دیگر اتحاد مبارزان آمده 
بود بیرون و قرار شد که رهبریش در کردستان مقیم بشود. ازآنجا هم حدود یکسال یعنى 
هم ما و هم کومه له مقر مرکزیتمان در کردستان بود و پروسه تشکیل حزب که تقریبا یک 

پروسه مشترکیست و همان قدر ما شاهد و ناظر ان هستیم که رفقاى مرکزیت کومه له.

کمیته برگزار کننده حزب تشکیل شد، خود مسائل کومه له مثل مشى توده اى، مشى نظامى. مدام ما هم 
توى بحثهایش کشیده مى شدیم. سمینارهاى شمال و جنوب برسر تشکیل حزب برگزار گردید.

اینها نکاتى بود که در چهارچوب کومه له مى شود روى آن صحبت کرد. مى خواستم بگویم 
تجربه اى که ما داشتیم این بود که کومه له هیچ کسى روى آن کار نکرد که بیاید روى این 
خط، خودش رفت. سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان رفت روى این خط، نه تشکیالت 
کردستان حزب کمونیست ایران. وقتى که کومه له سازمان انقالبى زحمتکشان بود از دو سال 
قبلش تصمیم گرفت که برود روى این خط و پاى آن ایستاد. شعیب ذکریایى مقاالت مفصلى 
داشت تحت عنوان از کنگره اول تا کنگره دوم که چه جورى این تغییر خط مشى را دادند. به 
نظر من االن باید بنویسند از کنگره دوم به کنگره اول و یا از کنگره هفتم به کنگره اول! مسیر را 
باید عوض کنند. این پروسه اینجا شروع شد. اتحاد مبارزان به اعتبار خودِ کومه له در سرنوشت 
آن نقش پیدا کرد و تاثیر زیادى گذاشت روى آن و ما هم از یکسال قبلش با این تاریخ چفت 

شدیم. نحوه تشکیل حزب هم در ادامه بحث به آن مى رسیم که چگونه حزب تشکیل شد.
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علنى  از  قبل  دوره  اول  یعنى  کنیم.  بندى  دوره  که  کنم  مى  پیشنهاد  من  بحث  ادامه  براى 
بپوشانیم.  بحث  اول  بخش  در  را  این   (57 انقالب  مقطع  تا  تشکیلش  (از  له  کومه  شدن 
دوره  بعد  و  انقالب  دوره  بیایم  بعد  بزنیم.  حرف  غیره  و  آدمها  ترکیب  مسائلش،  باره  در 
نفس  به  راجع  االن  که  سواالتى  نتیجه  در  کنیم.  تقسیم  بخش  سه  این  به  حزب،  تشکیل 
از  لیستى  فقط یک  خواستم  مى  من  کنیم.  مطرح  را  انقالب 57  مقطع  تا  له  پیدایش کومه 
تشکیالتیشان،  موقعیت  است،  یادتان  که  کسانى  همه  بودند،  تشکیالت  توى  که  آدمهایى 
آیا سلسله  بود؟  کى  رئیس  کى  یعنى  اش،  ادارى  سیستم  و  آمده بود  دیگرى  بر  کى مقدم 
چه  و  بودند  زندان  بخشى  چه  بود؟  محافل  بود؟  سازمان  یک  واقعا  داشت؟  مراتب 

غیره. کارو  شکل  و  ترکیب  اینکه   به  مربوط  فاکتهاى  مقدراى  یک  بیرون؟  بخشى 

نوبت سوم

مى خواهم چند نکته اى را در باره بعضى اشخاص و روابطى که اینجا مطرح شد، اشاراتى 
داشته باشم.

یکى راجع به شیخ عزالدین حسینى است. من فکر مى کنم که اگر شما شیخ عزالدین را 
به او  خاطر اینکه  بحث کردید، از بیرون او کس دیگرى بود. چرا؟ به  کردستان  از درون 
شما  وقتى  که  همانطورى  «کمونیست».  آخوند  گفتند  مى  او  به  گفتند.  مى  «سرخ»  آخوند 
نگاه  مى کنید در حکومت آخوندى، آخوندى مانند مثال اشکورى ُمهم مى شود. چون که 
نه فقط سکوالریست است، بلکه آخوند است که سکوالریست است. فکر مى کنیم که توى 
و یا مثل سیاه  است اینطرف.  یکى از خودشان آمده  فکر مى کنیم  حکومت پارتى داریم. 
پوستى که فکر مى کند یک سفید پوست رادیکال میتواند نقش بازى کند در دفاع از امر او 
چونکه مال آن طرف است ولى از امر من دفاع میکند. درسال 59 آخوندى که از چپ دفاع 
بکند به نظر توده اهالى مى امد که خودش اخوند است و دستش به جایى بند است، زورى 
دارد، نمیتوانند بزنندش، نفوذ کالم دارد، ولى آخوند «چپى» است. وقتیکه شیخ عزالدین در 
دانشگاه تهران سخنرانى کرد، قلب مردم تهران را ربود! اینطور نبود که شیخ عزالدین فقط 
عنوان  به  مرکز  ودر  تهران آمد  به  عزالدین  شیخ  شد.  مطرح  خاطر کومه له  به  و  محل  در 
یک آخوند چپ از دموکراسى، از رادیکالیسم و اینها حرف زد. از کمونیست ها دفاع کرد 
و گفت که اینها هم سهم مشروعى دارند، باید بتوانند حرف بزنند و فعالیت بکنند. کسى 
که هیچ وقت او را نمى شناخته مى گفت که یک آخوند چپ پیدا شده است. این روحیه 
که یکى از خودشان، از همان الیت سیاسى جامعه دارد حاال از چپ ها دفاع مى کند، تاثیر 
داشت. شیخ عزالدین را به عنوان یک آخوند چپ توى ایران مشهور کرد. اگر همین نظرات 
را به عنوان یک ُمًکال مى گفت چیز عجیبى نگفته بود. از این تیپ ها زیاد بودند. اما شیخ 
عزالدین به عنوان یک آخوند توانست آخوند چپ محسوب شود. تداعى شدن کومه له و 



410

ن ی  دگا ی... و ز د ز
عزالدین حسینى در اذهان عمومى قوى بود. همه فکر مى کردند که او عضو کومه له است. 
ما عادت داشتیم و همیشه مى گفتیم که کمونیست ها باال هستند و بقیه پایین. در نتیجه اگر 
شیخ عزالدین با کومه له است پس در نتیجه کومه له باالتر از ایشان است. در عمل وقتیکه 
ما  بغل  ده  محلش در  هم  عزالدین  شیخ  و  شدیم  مستقر  در دهى  و  کردستان آمدم  به  من 
بود، ما تماس هایى بعضا با شیخ عزالدین پیدا کردیم. به نظر من شیخ عزالدین در درون 
رهبرى کومه له احترام عمیقى داشت. نمى شد به او بند کرد. یک دفعه فاتح شیخ در جزوه 
اى مى خواست کلمه «رفاه» را به کردى ترجمه کند و پیشنهاد کرده بود که بنویسیم «باش 
بژیویه تى». داشت با ماموستا و فکر مى کنم که صالح مهتدى و دیگران نشسته بودند و 
همه حضور داشتند. فاتح شیخ داشت نظر خواهى مى کرد. من گفتم که چه اشکالى دارد که 
بنویسیم رفاه؟ شیخ عزالدین بشدت عصبانى شد و از اتاق بیرون رفت! دکتر جعفر گفت که 

اینجا، جلوى اینها  نباید اینجورى حرف زد. شیخ عزالدین عبایش را ورکشید و رفت!

من گفتم کاش زبان همه این مملکت، دسته جمعى انگلیسى بشود. چه اصرارى داریم که زبان را 
احیا کنیم؟ این دیگر «سُمبل شوینیسم فارس» نیست چون طرف گفته است که  زبان باید انگلیسى 

بشود. شیخ عزالدین رفت و حضار و  دیگران گفتند که جلو شیخ آبروى همه مان را برد!

یکى دیگر از این اشخاص جالل طالبانى است. چهره اى که از بیرون از طالبانى بود این 
بود که او یک کرد است که دارد در مقابل «آش بتال» بارزانى مقاومت مى کند. کسى که 
اسلحه دستش گرفته و دارد مى چرخد. در دوره آموزشى سربازى من، افسر ارتش و فرمانده 
ارتش ایران با یک ابهت از جالل طالبانى حرف مى زد. مى گفت که طالبانى با نیروهایش از 
سردشت وارد ایران شده اند و از پیرانشهر بیرون رفته اند. مى گفت من خودم شاهد این بوده 

ام و یا من مى روم تا عمق 70 کیلومترى خاك عراق براى اینکه به طالبانى کمک کنم.

طالبانى ایمیج رادیکالى داشت. در مورد جالل طالبانى هم در درون کومه له احترام خودبخودى 
و غیر انتقادى وجود داشت. یعنى اینطور نبود که مواضع او را نگاه کردى و دیگر قبولش 
داریم. اوال خود طالبانى در فاز قبل همانقدر مائویست بود که شما توصیف کردید(اشاره به 
صحبتهاى دیگر سخنرانان). او هم همین دعواى تضادها را از بر بود. اینها را خوانده بود و 
خودش از مائوئیستهاى آن دوره بود به اضافه اینکه یک شخصیت معروف و مسلحى شده 
بود که داشت کارش را میکرد. عالوه بر اینها روابط او باکومه له خیلى خوب بود، یعنى یک 
حالت پدرانه حس مى کرد. یادم مى آید که در کنگره سوم قرار بود که طالبانى بیاید و یک دفعه 
همهمه شد در محل کنگره. من گوشه اى نشسته بودم و سید ایوب نبوى آمد و گفت که شما 
ناسالمتى رهبر یک سازمانى هستى، بلند شو و برو جلو مگر نمى بینى که جالل طالبانى دارد 
مى آید؟ همه بلند شدند و جالل طالبانى با همه اُبُهت اش رفت توى سالن. اینطور نبود. اصال 
انتقادى به طالبانى نبود. فکر مى کردى که او سُمبلى است. شاید با پرنس سیهانوك بخواهى 
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مقایسه اش بکنى وقتى که با خمرهاى سرخ رفیق بود. او هم با ما است. اینطورى بود.

 در باره رهبرى کومه له 

دیدم  من  که  هایى  بچه  و  مهتدى  عبداله  له،  کومه  رهبرى  خود  مورد  در 
بگویم. خارجى  ناظر  یک  عنوان  به  را  اى  نکته  چند  خواهم  مى 

اول از همه من از سعید یزدیان خاطرات خیلى خوبى دارم.  این درسته که او راگرفتند، 
توانست  مى  یزدیان  سعید  ولى  کردند.  اعدامش  هم  آخر  در  و  گفتند  تواب  او  به 
از  یکى  بدهد.  لو  را  ها  مبارزانى  اتحاد  از  خیلى  اش  دستگیرى  از  بعد  سال  یک  تا 
خانه  کارها،  نوع  این  براى  بود  لوالیى  یک  اش  خانه  که  بدهد،  لو  میتوانست  را  کسانى 
و  له  کومه  جلسه  آگاهى  در  هایده  منزل  در  بارها  که  دانست  مى  بود.  درآگاهى  هایده 
تهران  به  تقوایى  حمید  که  وقتى  هم  هنوز  است.  شده  برگزار  کمونیست  مبارزان  اتحاد 

شد. مستقر  اگاهى  در  هایده  منزل  در  بیاورد   ا.م.ك  کنگره  براى  هارا  بچه  که  رفت 

میتوانست  کند.  رو  را  ما  همه  پرت  و  ِشرت  میتوانست  بعدش  یکسال  تا  یزدیان  سعید 
تصور  من  نکرد.  کارها  این  او  بدانند.  همه  که  کند  کارى  و  کند  رو  را  ما  واقعى  اسمهاى 
محبت  و  عالقه  همیشه  واقعا  من  داد.  لیست  و  نشست  یزدیان  سعید  که  کنم  نمى 

شدم. گرفته  خیلى  واقعا  کردند  دستگیر  را  او  هم  وقتى  و  داشتم  او  به  خاصى 

تاثیر اولیه عمر ایلخانیزاده و سعید یزدیان روى ما واقعا مثبت بود. عمر آدم هنوز هم به نظر 
شیرین  همیشه براى من  عمر ایلخانیزاده  با  و دوست داشتنى است. مصاحبت  من شیرین 
بود. دوست داشتم که ببینمش و با او حرف بزنم. مواضعش به کنار و راستش خیلى سریع 
هم موضعش را بسرعت عوض مى کرد و در نتیجه اختالفات حل و فصل مى شد. ولى 

شخص خودش براى خندیدن، بحث کردن و بى غل و غش داد و بیداد کردن خوب بود.

من وقتى به اردوگاه آمدم و رهبرى کو مه له را دیدم، واقعا احترام عمیقى به آنها پیدا کردم. 
ابراهیم علیزاده، عبداله مهتدى، شعیب ذکریایى، حمه سور، ایرج فرزاد، محمد شافعى، فاروق، 
فاتح شیخ، سید حسن قادرى و. .. همه شان خیلى آدم هاى فوق العاده شریف و بى غل و 
غشى به نظرم آمدند. براى من که یک مدتى توى سازمانهاى چپى مشغول سر و کله زدن بودم، 
براحتى مى فهمیدى که چه تفاوت فرهنگ سیاسى اى این آدم ها دارند. یا براى مثال رهبرى 
سازمانهاى کوچک تهرانى که با آنها طرف میشدى. در آنها همیشه یک حالت توده خورى 
حس میشد، مثل رفتار این گروهها با ما که مى خواهند خودشان را باالببرند، تو را پایین بیاورند 
و مى خواهند بگویند که من از تو بزرگترم و دستم دراز تره. یک حالت تفرعن و رقابتى که 
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االن براى مثال بین سازمانهاى متفرقه اتحاد چپ کارگرى و طوفان و. .. مى بینى. این احساس 

را از خیلیشان مى گرفتى. تازه نه تیپ هاى باالشان. من هیچوقت رهبرى پیکار را ندیدم.

سه  هر  از  رفتى  مى  رزمندگان  قرار  سر  وقتى  منتهى  بود.  خوبى  رفیق  خیلى  قائدى  جواد 
نفرى که مى دیدى دوتاش آدم هایى بودند که مى گفتى کاش زودتر این قرار تمام بشود 
خانه ام. ولى به نظر من کومه له یک عده آدم فهیم، اجتماعى، بى غل و غش و  و بروم 
رفیق به نظر آمدند. یک فرهنگ دیگر. درست است که از نظر سیاسى و تئوریک و کلیشه 
هاى سیاسى اى که بحث مى کردند از پیکار و رزمندگان عقب تر بودند، ولى وقتى پاى 
صحبت عبداله مهتدى، یا ابراهیم علیزاده، شعیب زکریایى، ایرج فرزاد، حمه سور و... مى 
نشستى مى دیدى که اینها آدم هاى خیلى باالترى از آن کسانى هستند که من توى تهران 
براى مثال سر قرار  مى دیدم. این کنتراست را مى دیدى و حس مى کردى. براحتى مى شد 
دید که طرف واقعى است. شاید به این دلیل که رهبرعده زیادى بودند و مسئولیت هاى 
واقعى داشتند. صحبت پرتاپ کلیشه و یا براى مثال من مى گویم سوسیال امپریالیسم و تو 
بگو فالن، نبود. مساله داشتند. و مسائلشان فرق داشت. حتى در یک سطح اخالقى هم آدم 
هاى راستگویى به نظرم آمدند. به شدت راستگو بودند. من حس نکردم که اینها دارند ما را 

بازى مى دهند و یا دارند اداره مى کنند. فکر مى کردم که دارند حرفشان را مى زنند.

عبداله مهتدى به نظر من خیلى آدم ُمستعدى بود. و یکى از آدم هایى بود که فکر میکنم 
حیف شد. به این خاطر که نتوانست به جنگ ناسیونالیسم درونى خودش و آن انتظارى که 
از خودش به عنوان یک رهبر کرد داشت، برود. احساسى که توى خانواده اش در طول سالها 
از او ساخته بودند که این عبداله عروج مى کند و به عنوان ناجى اى که از طبقه حاکمه آمده، 
جماعت کردستان را نجات مى دهد. توى گوشش خیلى خوانده اند که این خیلى با استعداد 
است، خوب حرف مى زند، خوب مینویسد و مى تواند آدم بزرگى بشود. این تصویر را 
آنقدر با خودش حمل کرد که به نظر من اگر یک لحظه مى نشست و بخودش مى گفت که 
من خودم را براى چه امرى بزرگ مى کنم، اگر نگاه میکرد به اینکه خوب عزالدین حسینى 
این است،  کردستان عراق)  اتحادیه میهنى  تى(  یکیه  است و  جالل طالبانى آن  است،  این 
دمکرات، یکیه تى، ماموستا  ننشست به طور واقعى حزب  طور دیگرى میشد.  هیچوقت 
شیخ عزالدین حسینى و اینها را به عنوان پدیده هاى اجتماعى نقد بکند و بگوید که من یک 
دریا با اینها اختالف دارم. همیشه اینها را موئتلفین آتى و دوستان حال و اینده مى دید و 
این را همیشه با خودش حمل مى کرد. از نظر شخصى به نظر من عبداله مهتدى آدم سالمى 
بود. آدمى بود که میتوانست یاد بگیرد، حرف بزند. میتوانست رشد بکند و داشت رشد مى 
کرد. راستش یک درجه اى فکر مى کنم اگر مثال کسى به جاى اینکه فعالیت سیاسى بکند، 
وظیفه اش این بود که روى عبداله مهتدى کار بکند، وقت بگذارد و از عبداله مهتدى کسى 
را بسازد که االن سهم داشته باشد. متاسفانه وقتى حس کرد که در آن جمع مقابل راهش 
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نمى دهند، به نظر من وقتى حس کرد که آن جمع کانون کمونیسم کارگرى، آن جماعت 
کمونیست کارگرى با من موضع دارند و من را راه نمى دهند، بر گشت به عقبتر از آنچیزى 
که خودش تا آن لحظه آمده بود بود؛ و رفت بغل کسانى قرار گرفت که در آن لحظه قبولش 
داشتند. من اینطورى فکر مى کنم، و گر نه احساس اولیه اى که من از او گرفتم فوق العاده 
آدم دلچسب، قابل مصاحبت و    فهمیده اى بود. به نظر من عبداله مهتدى آدم مدرنى بود. 
راجع به مسائل فرهنگى کسى بود که بسرعت خودش را با فرهنگ اروپایى تطبیق داد. هنوز 
هم فکر مى کنم هر چه قدر هم که عقب گرد سیاسى کرده باشد، من باور نمى کنم که عبداله 

از فرهنگ شخصى اش عقب رفته، یا رابطه اش با فرزند و همسر و رابطه اش با جامعه. 

دیدم  مى  داشتنى  دوست  خیلى  هاى  آدم  را  آنها  همه  من  همینطور.  هم  علیزاده  ابراهیم 
شد.  مى  تنگ  برایشان  دلت  گذاشتى،  مى  بیرون  کردستان  از  را  پایت  اینکه  مجرد  به  که 
هم  با  کوهها  آن  روى  هندى  فیلم  مقدار  یک  دوره  اون  توى  خصوص  به  ایرج  و  من 

خواندیم! مى  سنگام  آواز  و  کشیدیم  مى  باال  زانوها  تا  را  شلوارمان  ایم.  کرده  بازى 

مسائل  با  تر  واقعى  آدم  عده  یک  که  بود  این  آنها  از  من  تصویر  که  بگویم  خواهم  مى 
هستند،  روبرو  با آن  ابژکتیوى که  موقعیت  و  جنبش  نظرى  سطح  از  ولى  بودند  تر  واقعى 
تهران  اهالى  رعایت  که  نبود  مجبور  رفت  مى  راه  تهران  توى  طرف  اگر  هستند.  تر  عقب 
اهل  این  االن  من  اگر  که  میکرد  فکر  آنجا  ولى  پوشید  مى  دیگر لباس  یکجور  و  بکند  را 
باید  خوب  بگوید  یکى  اینکه  تا  کشید  طول  شود.  مى  بد  خیلى  آخ  آخ  برنجانم  را  ده 
از  مردم  دنیا  جاى  همه  دهى؟  مى  تغییر  را  خودت  چرا  تو  بدهند،  تغییر  را  خودشان  آنها 
مانده  عقب  رنگ  به  را  خودت  دارى  تو  اینجا  و  کنند  مى  تبعیت  تر  پیشرفته  هاى  ایده 
ها در مى آورى؟ فکر مى کنم ترس از اینکه توده ها را از دست بدهیم و توده ها از ما 

دور شوند، باعث شده بود که حتى عقبگرد بیشترى از آن چیزى که الزم بود، بکنند.

اند  شده  عوض  خیلى  االن  بود.  این  له  کومه  از  من  عمومى  تصویر  حال  هر  به 
اولین  که  انموقعى  ولى  بدهم.  توانم  نمى  ها  آدم  آن  االن  مورد  در  حکمى  هیچ  و 
شود  مى  که  ایم  آورده  گیر  حسابى  ادم   20 تا   10 که  کردم  فکر  دیدم  را  اینها  بار 

کردیم. کار  و  ایستادیم  تعهد  این  پاى  سال   8 تا   7 کنم  مى  فکر  و  کرد  کار  آنها  با 

نوبت چهارم

اختالف بر سر ماهیت اقتصاد ایران و نیمه مستعمره نیمه فئودال و یا سرمایه دارى بودن 
جامعه شکاف اصلى بود و جدائى بود اساسا از مائوئیسم و این در تمام چپ ایران بود.
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کومه له یک حوزه اى بود که به طور عجیبى عقیده اى فوق العاده عقب مانده که در مقیاس 
سراسرى هیچ کس به جز حزب رنجبران نداشت، را نگه داشته بود. در اردوى اپوزیسیون 
جمهورى اسالمى بود، رادیکال بود و داشت با جمهورى اسالمى جنگ مى کرد ولى تزى 
که داشت، تز یکى از عقب مانده ترین جریانات سیاسى چپ ایران بود که در دفتر بنى صدر 
کار مى کرد. در نتیجه این یک تناقضى بود. شکاف بر سر اینکه ایران سرمایه دارى است و 
یا نه بر مى گردد به اختالفات بخش منشعب سازمان مجاهدین م ل، به اختالف بین پیکار و 
تقى شهرام. این بحث خیلى قدیمى ترى است که ماهیت اقتصاد ایران چى هست؟ سرمایه 
دارى ایرانى؟ راه رشد ان چى هست؟ که جریانات موسوم به خط  دو راه رشد غیر سرمایه 
دارى را مطرح مى کردند. آنموقع این قطب بندى وجود داشت. خیلى طبیعى بود که دیگر 
به ایران نگوئیم نیمه مستعمره - نیمه فئودال و اینکه این یک موضع عقب مانده اى است، 
مستقل از هر اتحاد مبارزانى، بحث مى شد. به یک معنى این بحث از آن ورى بود. این 
بحث مقدم است بر شکل گیرى اتحاد مبارزان کمونیست و توى چپ وجود داشت. خود 
اتحاد مبارزان کمونیست بر بستر این بحث بوجود آمد که بیاید در مقابل یک برداشت هاى 

خلقى و مائوئیستى، یک بحث مثال لنینى را مطرح کند. در نتیجه این خیلى طبیعى است.

چیزى که االن براى من جالب است، خودبخودى بودن و غیر سیستماتیک بودن این پروسه 
در داخل کو مه له است. چون تصویرى که در بیرون است این است که یک عده اى رفته 
اند، کتابهایى را خوانده اند و گفته اند که بیایید که بحث کنیم. استنباط من االن این است که 
کومه له بطور خودبخودى از مواضع قبلى اش، که دیگر بدرد نمى خورد، دست بر مى دارد 
و مى رود روى یک مواضع جدیدتر و رادیکال ترى و این جالب است که قبول کرده که 
از اتحاد مبارزان کمونیست اسم ببرد. چون با همین مواضعى که شما مى گویید میتوانست 
برود طرفدار رزمندگان بشود. چرا به اتحاد مبارزان دست میبرند و نرفت به طرف پیکار 
و یا رزمندگان ظاهرا بر میگردد به ادبیاتى که رزمندگان و پیکار نداشتند، و اتحاد مبارزان 
داشت. چون با آن رادیکالیزاسیونى که توى کومه له شد میتوانست حتى برود روى مواضع 
بحثى  درجه  این  با  کمونیست  مبارزان  اتحاد  مواضع  روى  بیاید  که  نبود  احتیاجى  پیکار. 

مهم میشود.  اینجا  اتحاد مبارزان  ادبیات  فکر میکنم که  کردید.  مى  که شما مى گویید 

حس کردم کمیته مرکزى  گرفتم این بود که  امدم  کردستان  بعدا وقتى به  استنباط که  یک 
کومه له از یک طرف جناح رادیکال و پیشرو تشکیالتش است واز طرف دیگر دارد یک 
رادیکالیسم پنهان و وسیعترى را کنترل میکند. اجازه نمى دهد. یعنى فشار از پایه کو مه 
کادرهاى  که  میکردى  قفل  را  مبارزان  دراتحاد  باید  مبارزان.  اتحاد  سمت  به  بیاید  که  له 
کومه له به آن مراجعه نکنند. ما یک قرارى داشتیم وقتیکه به کردستان رفتیم و آن این بود 
سمپاتى به انشعاب و جداشدن از کو مه له و  عضو نمى گیریم و هیچ  که ما از کومه له 
باید مواظب  گفتیم که  تشکیالت خودمان  به  و  دهیم  آمدن توى اتحاد مبارزان نشان نمى 
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گفتیم که  و  کتبى دادیم.  قرار  بصورت  این را  و  بگیریم  را  سوء تعبیرى  هر  جلو  و  باشید 
موجه  نیروى  را  له  کومه  رهبرى  و  نمیکند  گیرى  عضو  رآسا  کردستان  در  مبارزان  اتحاد 
روشن  خیلى  ولى  بحث کردیم.  مبارزان  داخل اتحاد  را در  این  ما  میداند.  له  تغییر کو مه 
به  برخورد  مذهب،  به  برخورد  مثل  مسایلى  مورد  در  بخصوص  له  کومه  پایه  در  که  بود 
مبارزان  اتحاد  تشکیالتى؛  درون  مناسبات  حتى  و  تئورى  مسئله  شورا،  به  خورد  بر  زن، 
را کرده بودند مبنا و الگوى خودشان. (این پایه) داشت به رهبرى اش انتقاد مى کرد  و 
نمیتوانستیم  بگوییم!  نمیتوانیم  ولى  داریم  هایى  چیز  که  خاتمى  مثل  بودیم  شده  ما  حتى 
دهانمان را باز کنیم و انتقاد کنیم چون فکر میکردیم که پروسه را تضعیف میکردیم. یک 
کادرهاى  از  بخشى  که  کنم  مى  فکر  و  آنجا.  در  بودیم  طال  سر  دو  چوب  یک  مثل  مدتى 
دهیم؟  نمى  راه  خود  سازمان  درون  به  را  آنها  چرا  که  شدند  مى  دلخور  هم  له  مه  کو 

چرا نمى آیند پاى اینکه مثال کمک کنند که این گرایش در فالن ناحیه تقویت بشود.

تر  راست  رزمندگان  از  کرد  قبول  را  مبارزان  اتحاد  خط  اینکه  از  بعد  حتى  له  کومه 
سیاسى  هاى  حرکت  در  مبارزان  اتحاد  مواضع  روى  رفت  اینکه  از  بعد  حتى  بود. 

افتاد. مى  تهران  سه  خط  هاى  چپ  راست  کنار  در  میداد،  انجام  داشت  که  اى 

کاندیداتورى رجوى براى ریاست جمهورى  مه له از  اش با مذهب. کو  براى مثال رابطه 
اسالمى دفاع کرد. نقدى نداشت روى این پروسه.  کو مه له تا یکسال بعدش خسرو داور 
داشت ده به ده میرفت و میگفت که جواب این آخوندها را بدهید. چرا روى آنها صحه 
میگذارید؟ چرا مذهب  قاطى فرهنگ سازمانى است؟ چرا رابطه زن و مرد و حتى تا  6 ماه 
بعد از آن پروسه، زن مسلح توى کو مه له نمیتوانست وجود داشته باشد؟ و بایستى چار قد 
سرش میکرد و جیره سیگار نداشت. در صورتیکه رهبرى رزمندگان زن توش بود و داشت با 
َسِر باز و بدون روسرى(خلقى) سیگار میکشید و تبلیغات میکرد. میخواهم بگویم که کو مه له 
پوپولیسم را در مقیاس خودش نقد کرد. ولى در مقیاسى که اتحاد مبارزان داشت در سراسر 

کشور نقد میکرد، هیچوقت وارد آن نشد. بحث کمونیسم کارگرى که آمد تازه پذیرفتند. 

به  من نگاه کرد  به نظر  بُبًرد،  اش  مانده  عقب  دیدگاه  از آن  له تصمیم گرفت  کومه  وقتى 
آلتر ناتیوهائى  که هست و نه آلتر ناتیوهایى که وجود نداشت. رزمندگان یک آلترناتیو نقد 
پوپولیسم نبود. یک ذره هم اگر میخواستى پوپولیسم را نقد کنى مى بایستى بروى جریانى را 
پیدا میکردى که دارد پوپولیسم را نقد میکند. در نتیجه به نظر من ادبیات کلیدى بود. و اال چرا 
باید بیاید سراغ اتحاد مبارزان؟ میتوانست برود سراغ پیکار. پیکار هم همانقدر رادیکال بود. این 
دیگر بر میگردد به ادبیات ا.م.ك که حتى در خود تهران باعث دردسر مردم شده بود. انتقاد از 

تفکر مائوئیستى - خلقى فورا تداعى مى شد با ا.م.ك ونه با چیز دیگرى و نه با رزمندگان.
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میشود.  منحل  دارد  پیکار  که  میچرخد  مبارزان  اتحاد  سمت  به  مقطعى  در  له  کومه 
آن  و  قبلش  یکسال  له  مه  کو  اگر  شد.  پیکارى  نمیشد  دیگر  میشود  منحل  پیکار  وقتى 
را  خودش  مواضع  بخواهد  اگر  که  میشد  مجبور  داشت،  وجود  کردستان   در   شرایط  
کومه  کمونیست.  مبارزان  اتحاد  با  نمیرفت  وحدت.  کنفرانس  توى  برود  بکند  نقد 
است.  مبارزان  اتحاد  بسوى  چرخش  آلترناتیو،  تنها  که  میکند  چرخش  مقطعى  در  له 

شود. مى  منحل  دارد  خودش  که  رزمندگان  توى  بروى  و  بکنى  چرخش  نمیتوانى 

در نتیجه اتحاد مبارازن تنها خط معتبر در مقابل آن خط قدیمى است. محتوى نظر ا.م.ك 
بود). (بیشتر  پیکار  سطح  در  حتى  ا.م.ك  نظرى  اعتبار  که  است  کننده  تعیین  آنقدر 

این دیگر موقعى است که ا.م. ك رزمندگان را قاچ کرده، پیکار را قاچ کرده. آنها هم سعى 
کردند، یعنى «کمیسیون گرایشى» پیکار رفت سراغ کو مه له. مفصل با کو مه له صحبت کردند، 
ولى کومه له قبول نکرد. من نوارهاى مسئول پیکار( که فکر میکنم سپاسى آشتیانى بود) را 
گوش داده ام. به نظر من بحران پیکار و رزمندگان و اینکه دیگر آنها نمیتوانستند خودشان 
را نگه دارند تا چه برسد که راه نجاتى براى کومه له باشند، اتحاد مبارزان را به صورت دو 
فاکتو به تنها آلترناتیو تبدیل کرد. اگر یکسال قبل بود کومه له میرفت توى کنفرانس وحدت 

و میشد یکى از نیروهاى آنجا و میرفت روى خطى شبیه پیکار. من اینطور فکر میکنم.

دقیقا بحثى که اینجا هست نشاندهنده این است که یک پلمیک محتوائى و اساسى راجع 
به تفاوت ما و پیکار در جریان نیست. اگر از رهبرى کومه له مى پرسیدى تفاوت پیکار 
ولى  چیست.  اختالف  این  که  نبودند  مطمئن  یا  و  نمیداند  یا  میگفت  چیست  ك  م.  ا.  و 
در  دیگرى  نماى  قطب  هیچ  میرسد.  کردستان  به  مبارزان  اتحاد  نور  فقط   تهران  از  دیگر 
داشت.  وجود  تردیدها  نیستم.  مطمئن  من  قبلش  یکسال  ولى  نداشت.  وجود  مقطع  آن 
رهبرى  از  بخشى  ولى  نه،  له  کومه  سازمانى  پایه  مبارزان.  اتحاد  سراغ  آمدند  پراتیکى 

کمونیست.  مبارزان  اتحاد  با  امدند  زمان  مصلحت  درك  سر  از  و  پراتیکى  له  کومه 

تئوریک  انتخاب  یک  اینکه  از  بیشتر  مبارزان  اتحاد  بسوى  له  کومه  چرخش  من  نظر  به 
حرکت مهم  چون این تعبیر  سیاسى بود. به نظرم «مصلحتى» هم نبود  یک انتخاب  باشد، 
فاکتور  است،  «زنده»  ایران  چپ  در  خطى  چه  که  مساله  این  میکند.  کوچک  را  له  کومه 
مهمى در انتخاب اتحاد مبارزان است. وقتى یک رزمندگانى میخواست بیاد با اتحاد مبارزان 
بروند  سازمان  این  از  تا  میکردند  بحث  میکرد،  پلمیک  کلى  میخواند،  کتاب   50 کند،  کار 
که  میاد  نظر  به  گرفت  تصمیم  له  کومه  وقتى  ولى  علمیه!  حوزه  عین  دیگرى،  سازمان  به 
به  مبارزان  اتحاد  خط  است،  غلط  ما  فعلى  خط  که  میکند  سیاسى  انتخاب  یک  باالش 
چون  شد.  اعتبارشان  باعث  هم  مقدار  یک  نیست.  دیگرى  آلترناتیو  آید،  مى  درست  نظر 
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تصمیمشان سریع و روشن بود. پیکار هم میتوانست به این نتیجه برسد که هیچوقت نرسید. 

است. جالب  من  براى  موضع  این  و  نکته  این  دیگرى میشد.  یک طور  اوضاع  نه  اگر 

بحث کومه له هنوز یک جلسه دیگر و با پانل وسیعترى الزم دارد که از این مقطع، که تازه هنوز به 
کنگره 2 کومه له رسیده ایم، تا مقطع جدائى کمونیسم کارگرى و مسائل سال 1991 را بپوشاند.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

*، این متن از روى نوارهاى دیجیتایز شده سمینار تاریخ شفاهى کومه له که در ژانویه سال 
2001 با شرکت منصور حکمت، حسین مرادبیگى و ایرج فرزاد در لندن برگزار شد، توسط 
داریوش نیکنام پیاده و تایپ و مقابله شده است. متون یک بار دیگر توسط ایرج فرزاد مقابله و 
ادیت شده است. در جمالت فقط برخى کلمات از شکل محاوره اى تغییر داده شده اند. برخى 

کلمات که در داخل پرانتز آمده اند، توضیح نکاتى است که در بحث به آنها اشاره شده اند. 

این بحث براى اولین بار در کتابى به نام: «برخى دست نوشته ها و آثار منتشر نشده 
منصور حکمت»، سپتامبر 2011، چاپ و منتشر شد.

5
یاس از باال، امید به پائین

ضرورت فشار پائین، برای وادار کردن تعھد باال به اصول کمونیستی

بخشهائى از سخنان منصور حکمت در کنگره 4 کومه له

من یک سرى از انتظاراتى را که رفیق ایرج آذرین از گزارش رفیق سید ابراهیم دارد، 
را ندارم. به عنوان کسى که از نزدیک بیشتر با سبک کار رهبرى کومه له آشنا بودم، و 
میدانم اصوال گردآورى این قرارها، شیوه هائى که حسابرسى شده و جوابهائى را که 
گرفته به این سادگى ممکن نیست. میدانم که پیگیرى مصوبات به این سادگى ممکن 
نیست ولى، هیچ رفیق کمیته مرکزى نمیتواند بسادگى بیاد و جمع بندى دو سال فعالیت 
را در یک سخنرانى دو ساعته، با عدد ورقم مشخص بگوید چه کردیم و چه نکردیم. آن 
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قرار شماره 25 چى شد و ما چه بالئى بسرش آوردیم؟ چون آن قرار 25 ممکن است 
در مقطعى از یک تمایل گنگ فراتر نرفته باشد. ما االن بیائیم بپرسیم قطعنامه هاى کنگره 
3(کومه له) چى شد؟ به نظر من همه ما میتوانیم بگوئیم بعدش چى شد. بحث شوراها، 
خورد به یک اختالف نظر اعالم نشده و مطرح نشده «عمیقى» که مجمع عمومى چه 
نقشى در آن شوراها میتواند داشته باشد و ماند! ماند به مدت دو سال. وقتى اقال در 

چند صد آبادى که میتوانست شورا در آنها تشکیل بشود، آب از آب تکان نخورد.

من میخواهم به نظر خودم به یک عوامل پایه اى ترى اشاره کنم تا آن نکاتى که رفیق 
صورى  هاى  جنبه  مساله  سر  را  ما  گریبان  بیاد  امروز  هرکس  من  نظر  به  گفت.  ایرج 
حتما  بگیرد،  قبلى  مصوبات  مبناى  بر  گذشته  از  ارزیابى  شیوه  سر  بر  بگیرد،  گزارش 
حقیقت را در آن البال ُگم میکند. براى اینکه حقیقت هیچوقت به صورت قرار و مصوبه 
در نیامده است. هیچوقت تصمیمات جدى طبقاتى که در کمیته مرکزى کومه له گرفته 
شد، خودش را توى قطعنامه ها و ضوابط روشنى پیدا نکرد. البته مواردى که پیدا شده 
است، باید یقه شان را حتما بگیریم. در مواردى که قطعنامه ها روشن بوده اند، حتما باید 
از خودمان بپرسیم. ولى جوابى که به آنها داده میشود به نظر من دقیقا روشن نمیکند که 
چى شد؟ من به سهم خودم میخواهم جنبه دیگرى از مساله را بررسى کنم. من فکر میکنم 
این کنگره میتواند بگوید که قطعنامه هاى کنگره 3، قطعنامه هاى پلنوم 2 و2 و 3 (کمیته 
مرکزى کومه له)، چى شد؟ توافقنامه هاى درون تشکیالتى، مثل قرار مربوط به تشکیل 
کمیته سازمانده، قرار مربوط به (نقش) زنان در تشکیالت، قرار مربوط به عدم برخورد 
فیزیکى با اهالى و غیره چرا جواب نگرفته، خوب است که اگر جلسه وقت داشته باشد 
بپرسد اینها چرا اجرا نشده و چرا این قرارهاى مصوب اجرا نشده اند. ولى وقتى مجموعه 
این مصوبات را در نظر میگیرید، یک مبارزه واقعى در جریان بوده است، و این کنگره 
باید به آنها واقف باشد و بتواند در آینده این مبارزه را به نفع مارکسیسم فیصله بدهد؛ 
در آن گم میشود، اگر فقظ از این زاویه به آنها نگاه کنیم. بى توجهى کومه له به شهر، 

انعکاس یک واقعیتهاى دیگرى است که من فکر میکنم باید به آن ها توجه کرد.

باره کومه  در  دیگرى  زاویه  از  دارم  وقت  که  دقیقه  این 20  در  بدهید  اجازه  اگر  من 
با  که  دیگرى  ازتشکیالت  ولى  له  کومه  نزدیک  رفیق  یک  زاویه  از  میکنم.  بحث  له 
چیستند؟  من  نظر  از  مسائل  تمام  بگویم  میخواهم  است.  کرده  کار  له  کومه  مرکزیت 
وقتى که کنگره 2 کومه له مصوباتش را چاپ کرد، ما در تهران نمیدانستیم قضیه چه 
له  کومه  گفتند  ها  پیکارى  و  است  شده  اى  ولوله  که گفتند  شنیدیم  ولى،  است.  بوده 
اسم اتحاد مبارزان کمونیست، را آورده و تاییدى کرده است. ما گفتیم باور نمیکنیم، 
اینها شایعه است. بعدا مشخص شد کومه له جهت گیرى مشخصى کرده است وقطعنامه 
هائى داده است. ما تا آن موقع بطور جدى به کومه له فکر نکرده بودیم. ما کومه له 
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را که به عنوان یک سازمان انقالبى پیگیر، بدون سفسطه بازى در یک جنبش شرکت 
میکند و رهبرى اش میکند و تا آنجا که دورادور میشناختیمش ورفقاى ما با آنها تماس 
داشتند، به عنوان یک سازمان بدون شیله پیله میشناختیم، از آن حمایت میکردیم و در 
واقع میتوانم بگویم شاید ما هم شاید اغراق میکردیم. بخاطر این مساله که مساله ملى 
بدون  باید  میکردیم که از یک سازمان کمونیست در جنش ملى  بود و ما فکر  مطرح 
قید و شرط حمایت کرد. و ما این کار را میکردیم. تبلیغات ما قبل از تماس با کومه 
له، این بود. و انتشارات کومه له را ازاولین نشریات آن داشتیم و تعقیب میکردیم. فکر 
از حق تعیین سرنوشت و انعکاس اغماض نسبت به یک  میکنم این انعکاس دفاع ما 

میجنگد.   اسالمى  جمهورى  با  که  سازمانى  یعنى  بود.  راستا  آن  در  مسلح  سازمان 

وقتى کومه له آن موضعگیرى ها را کرد، ما خودمان قطعنامه هاى کومه له را مترقى و 
پیشرو دیدیم، ولى غلط در بعضى موارد. آنموقع ما نوارى راپر کردیم و رفیق عمر و 
سعید یزدیان در جلسه اى در تهران با ما شرکت کردند و ما انتقادهایمان را از آن قطعنامه 
ها گفتیم. گفتیم به نظر ما، آکادمیسم، پشت کردن به جنبش ملى و ولونتاریسم در آن 
قطعنامه ها هست که باید به موقع به دادش رسید. و بعد هم همان انتقادها را نوشتیم و 
بعد از آن من به کردستان آمدم که با رفقا حضورى صحبت کردم. وقتى ما به کردستان 
آمدیم روى برنامه مشترك حرف زدیم و پیش نویس مقدماتى برنامه مشترك را در همان 
سفر نوشتیم. منتهى این نکته را میخواهم بگویم که در آن مالقات و در آن ارزیابى اولیه 
اى که ما داشتیم، و با توجه به قطعنامه هاى کنگره 2 کومه له، ما این جمع بندى را داشتیم 
که همان جمع بندى را در اتحاد مبارزان کمونیست ارائه دادیم. کومه له، برخالف پیکار، 
برخالف رزمندگان؛ و کومه له برخالف هر سازمان کمونیست دیگر در آن زمان، رهبرى 
اش است که پرچم پیشرو را در آن تشکیالت بلند کرده است. نتایج مشخصى گرفتیم، 
گفتیم ما کمک میکنیم رهبرى کومه له آن پرچم را بلند تر و محکم تر بدست بگیرد و 
تمام شیوه مبارزه اتحاد مبارزان در دو سال بعد از کنگره 2 کومه له، تابعى از این موضع 
بوده است.  اتحاد مبارزانى که به پیکار مى پرید، به رزمندگان مى پرید، انتقادتش را 
مینوشت و مدام تکرار میکرد، در رابطه با کومه له کار خود را این تعریف کرده بود 
که مرکزیت این تشکیالت را با خط اصولى که گرفته است، تقویت بکند و حتى انتقاد 
علنى نکند. ما را خیلى مواقع به بى اصولى متهم کردند. منتهى ما از یک واقعه مشخص، 
از یک پدیده مشخص، حمایت میکردیم. ما این را فهمیده بودیم که مرکزیت کومه له 
على العموم و نه به عنوان تک تک افرادش و یا الزاما در همه لحظات حیات آن رهبرى،  
پیشروترین عنصر این تشکیالت است که میتواند آنرا متحول کند. ما مارکسیست بودیم 
و میخواستیم که این تشکیالت، عمیقا فکر میکردیم که پرچم آن مارکسیسمى را که ما به 
آن اعتقاد داشتیم، بلند کند. خود این تشکیالت ابراز تمایل کرده بود و احساس نزدیکى 
کرده بود. من از اینجا مى آیم به انتطار رفیق ایرج آدرین از گزارش. االن هم همین 
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انگیزه را دارم راستش. منتهى تحوالتى که خودم از نزدیک شاهد آنها بوده ام، ایجاب 
میکند که یک تبصره هائى بر مشاهده دو سال پیش خود بگذاریم. ببینیم که از دو سال 
پیش که ما این سیاست را اتخاذ کردیم، و آگاهانه و عامدانه این نقش را بازى کردیم، 
نه به عنوان یک نقش ریاکارانه، بلکه به عنوان یک اعتقاد به خود رفقا گفتیم و به همه 
جنبش هم گفتیم که ما خودمان را در کنار مرکزیت کومه له قرار میدهیم براى پیشبرد 
مارکسیسم انقالبى در کومه له. ما اپوزیسیون سازى نمیکنیم. ما حتى در کنگره اتحاد 
مبارزان کمونیست قطعنامه صادر کردیم که در کردستان دست به سازماندهى مستقل 
نمیزنیم. تمام تالش ما این بود که این خط، تقویت بشود و این خط در فرصت خود 

و با درایت تقویت شود. منتهى دو سال تجربه این منظره را براى من داشته است: 

رفیق سید ابراهیم گفت هر وقت جمع میشدیم، انقالبى و مارکسیست بودیم وقتى متفرق 
میشدیم دیگر نبودیم. این یک واقعیت است. علت اینکه هر وقت جمع میشدیم آن بودیم 
و وقتى متفرق میشدیم آن، این بود که وقتى جمع میشدند تازه از زیر بار تمکین به خود 
بخودى فارغ میشدند. رفقا در مکان سازمانى شان زیر بارخود بخودى یک جنبش ملى- 
دموکراتیک و میراث هاى معین با افراد معین، عقب ماندگیهاى معین، زندگیهاى معین و 
گرایشات خود بخودى معین قرار میگرفت. توى جلسه که پایش را دراز میکرد و آسمان 
را نگاه میکرد، ممکن بود بفهمد که کمونیست است، یادش بیاد که شش سال پیش با 
تز سه جهان با چه قاطعیتى موضع داشته است و جنگیده و نخواسته است سه جهانى 
بشود. یادش میاد که 26 سال پیش چطورعلیه رویزیونیسم موضع داشته است. یادش 
میاد که 26 سال پیش دنیا را ورانداز و بررسى میکرد و به جهان کار داشته است، به 
ایران کار داشته و به کارگر فکر میکرده است. فقط توى «جلسات» کمیته مرکزى کومه 
له اینطورى بوده است. بیرون جلسات؛ کمیته مرکزى پاى بى سیم، یک مسئول کمیته 
بخش است ضربدر 16، یک مسئول کمیته ناحیه است ضربدر 7. یک فرمانده نظامى 
است که در 5 ضرب شده است، بیرون جلسات کمیته مرکزى این است! بیرون کمیته 
دست  له،  کومه  مرکزى  کمیته  احاد  تک  تک  ساله،  دو  این  تاریخ  طول  در  مرکزى 
میکشیدند از آن ایده ها و میرفتند سراغ یک سرى «کار و بار» که آن مقًدس بود، آن 
عزیز بود، آن میتوانست باعث خشم و عاطفه هاى عمیق بشود. آن کار و بارها میتوانست 
باعث هیجان بشود، باعث امتنان از خود بشود. توى جلسه، بله! مارکسیسم میشد یک 
موضع «اصولى»  و صحیح که میشد در باره آن صحبت کرد. موضعى که کنگره سوم 
کومه له گرفتیم این بود که برنامه حزب کمونیست را تصویب میکند که بعدش بشود 
آن را تشکیل داد. برنامه اش را نوشتیم، همه آنجا جمع بودند و گفتند زنده باد برنامه 
حزب کمونیست. ولى از آن تاریخ تا کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، دیگر ما رنگ 
کمیته مرکزى کومه له را دیگر بطور جدى  ندیدم. مگر میشد به اقدامات مًقدس مثل 
جواب دادن به 5  نفر «ابهام چى» در فالن ناحیه و یا «ریک و پیک کردن» فالن واحد 
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نظامى مزاحمتى ایجاد کرد؟ خود کمیته مرکزى باید خودش جواب میداد. بارها و بارها 
بحث با کمال مالحظه گفته ایم که رفیق فکر نمیکنى که االن وقتش هست که به این 
مساله قدرى توجه کنى؟ کمیته سازمانده حرف خودش را میزند، ولى من میگویم مساله 
بى توجهى به شهر نبوده است، مساله بى توجهى به تمام آن مسائلى بود که در یک دوره 
آرمانهاى  مارکسیسم،  به  توجهى  بى  مساله  افتادند.  شاه  زندان  به  آنها  بخاطر  رقفا  اى 
کمونیستى، اهداف سازمانى لنینى یعنى حزب کمونیست. تمام تعریف از لنین در ایده 
حزب لنینى خالصه میشود. بخاطر آن کار و بارها، رفقا از آن ها دست کشیده بودند. 
چیزى که بنابراین من شاهدش بودم این بود: توى هر جلسه اى پرچمى بلند میشود، و 
من اغراق نمیکنم که بگویم ما این پرچم را بلند میکردیم. هر رفیقى میتواند مخالف باشد 
که بلند شود و بگوید، ما این پرچم را بلند میکردیم و مورد تاییذ قرار میگرفیتم و بعد 
خالقیتها به کار میافتادند و این پرچم را ده متر باالتر مى برد. با امید از جلسات آمدیم 
بیرون، با امید از کنگره 3 آمدیم بیرون، با امید از پلنوم 2 کمیته مرکزى کومه مه له آمدیم 
بیرون، با امید از پلنوم 3 آمدیم بیرون، با امید حتى از کنگره موسس آمدیم بیرون، ولى 
وقتى میاى بیرون، مبارزه خودبخودى مًقدس و خدشه ناپذیر کارى میکند که وقتى نگاه 
میکنى بعد دو هفته دور آن پرچم دو نفر ایستاده اند و داد میزنند کجائید، چرا رفتید؟ 
کسى پاى این پرچم واى نمى ایستد، شاید اغراق نباشد که بگویم حاصل این دو سال 
مبارزه پس از کنگره موسس وقتى که کار تمام شد، ما دیدیم که کنار این پرچم افراد 
دیگرى هم ایستاده اند، نرفتند. این وضعیت موجود است، علت چیست؟ من فکر میکنم 
بتوانم توضیح بدهم. در کمیته مرکزى آن آرمانها براى کسانى که با عقاید سالیانشان 
چون آرمان زیبا رفتار میشد، اما از آن طرف، خودبخودى، واقعیت، تشکیالت، جنبش، 
رفیق را با خودش میمکید و میبرد. کمیته مرکزى را از کمیته بودنش مى انداخت، کمیته 
مرکزى را از رهبر و پیشرو بودنش میانداخت. من میگویم که این کنگره باید کارى کند 
که مارکسیسم موعظه یک عده در باال نباشد. این کنگره باید بخواهد که مارکسیسم تعهد 
کمیته مرکزى به پائین باشد. براى اینکه در تمام این مدت آن عاملى که که باعث میشد 
که مارکسیسم از دست کمیته مرکزى بیافتد، یک «هیوالى» نشناخته اى به اسم «پائین» 
بوده است. به اسم «جنبش بیرون از ما» بوده است. به اسم کار روزمره بوده، به اسم 
کارعاجل بوده، به اسم «پاسخگوئى به شما ها» بوده است. آیا شما بودید که میخواستید 
مارکسیسم کنار برود و جایش را مشغول شدن به مسائل روزمره و تمکین به مسائل روز 
به روز یک جنبش محدود بگیرد؟ واقعا شما بودید؟ اگر نبودید توى این کنگره باید 
میخواهیم، کمیته مرکزى طبق تزهاى رهبرى فعالیت بکند. ما میخواهیم  بگوئید که ما 
کمیته مرکزى مان را با رساله هایش، با تصمیمات تعیین کننده در لحظات تعیین کننده، 
با قاطعیت اش در تشخیص روندهاى صحیح، با گذاشتن مذاکرات با احزاب دیگر، با 
جمع بندى مبارزه و نشان دادن راه دو سال آینده بشناسیم. ما کسى که پاى بى سیم به 
ما رهنمودهاى بدیهى میدهد که این اسلحه را به کى بدهید و به کى ندهید، آن کنسرو 
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رهبرى  در  را  کسى  نمیکنیم.  قبول  رهبر  عنوان  به  را  رهبرى  آن  ما  بفرستید،  کجا  را 
میگذاریم که از او میخواهیم آن اصول را پیاده کند. این را این دفعه شما بخواهید. اگر 
این کنگره این را نخواهد، به نظر من این گزارش با گزارش دفعه پیش فرقى ندارد. با 
تمام احترام عمیقى که به رفقاى کمیته مرکزى کومه له قائلم، با تمام اعتمادى که به 
حرفشان در این گزارش دارم، ولى من میگویم این اصال کافى نیست. از اینجا به بعد 
گزارش کمیته مرکزى به انتها میرسد و کنگره باید نقش خود را نشان بدهد. آیا این 
از پائین» را براى اصولى بودن مطرح میکند؟ تعهد از باال براى اصولى  کنگره «تعهد 
بودن، فایده اى ندارد. من این را به تجربه دو ساله دیدم و حس کردم که تعهد از باال 
یعنى تعهد از طرف خود مجرى به اصولى بودن، فایده اى ندارد. چون خودش گذاشته 
و خودش هم برش میدارد. تعهد را شما بگذارید. بگذارید آین دفعه کسى که میگوید 
آقا جان کجا دارید میروید، چرا متفرق میشوید، چرا به وظایف رهبرى ات نمى پردازى، 
به مصوبات کنگره 4 استناد کند. بگذار علیه همه آن کسانى که در پائین میگویند بیا دانه 
به  که  هستم  اى  مرکزى  کمیته  پشت  من  بگوید  بجود،  را  آن  و  بگذار  ما  دهن  در  را 
عمومى  اصول  به  نه  فالنى».  «کاك  حرفهاى  به  نه  است،  متعهد   4 کنگره  مصوبات 
مارکسیسم که به آن قسم میخورند، ولى هر روز آنها را زیر پا میگذارد. این را در دنباله 
روى از جنبش خود بخودى در احزاب رویزیونیستى میبینیم. من فراخوانم به این کنگره، 
نه عرفان است و نه اشراق است و نه بحث ضعیف بودن ایدئولوژیک است، نه بحث «ما 
خیل حالى نبودیم» است،  نه هیچ بحث «ما بخدا مارکسیست میشویم» است، هیچکدام 
از اینها نیست. بحث جدى کنگره است که از کمیته مرکزى تعهد بگیرد که در رابطه با 
اصول نه  در رودربایستى «رفیق فارس»، که در رودرباستى خود من قرار داشته بشى. 
که اگر با شما بحث کرد، به شما نچسپد که «شما نیازهاى جنبش ما را درك نمیکنى». 
جنبش را درك نمیکنى، این جنبش با پراگماتیسم جلو میرود. نه  که تو مقدرات این 
اینکه این را به زبان بیاورد، بلکه بارها و بارها و در جزئیات و با «پراتیکى» که نشان 
داده است این را مشاهده میکنیم. این کنگره به عنوان ارگان انتحابى اعضا در تشکیالت 
ادعا  که  کند  آنطورعمل  اش  مرکزیت  بخواهد  منتخب  کمیته مرکزى  از  باید  له  کومه 
میکند. یعنى عملکرد. یعنى باورهائى را که خودش اذعان دارد به آنها پایبند است، به 
اینجا  را  پرچم  این  من،  نظر  به  نشود،  اینجا  کار  این  اگر  کند.  تبدیل  برخود  تعهدى 
میکوبیم و با اولین سوت، که این سوت را بهار میزنند، و تمام نگرانى من همین سوت 
اون یکى  زمین،  گذاشته  اسلحه  یکى  این،  به  برس  برو  که میگوید  سوتى  است،  بهار 
خوب شده، مالى آبادى این را میگوید و..آن موقع آیا دوباره متفرق میشویم یا نه؟ اگر 
و  مسخره  دیگر  صحنه  این  تکرار  من،  نظر  به  نباشد،  کسى  پرچم  این  دور  موقع  آن 
مضحکه است. تکرار این صحنه که یک عده جمع میشوند، پرچم خیلى سرخى را بلند 
میکنند تا به یک زندگى صورتى روى آورند، این یک مضکه میشود. براى اینکه این 
کنگره دیگر دارد راجع به آن حرف میزند.اگر تا دیروز سفارش و توصیه وبحث و جدل 



423

ن ی  دگا ی... و ز د ز
و پلمیک بین یک عده رهبران سیاسى بود که کتابهائى را خوانده اند و به رخ همدیگر 
میکشند و یا یادآورى میکنند که لنین میگوید حزب پدیده خوبى است، که انضباط چیز 
خوبى است، این کنگره دیگر دارد راجع به اینها حرف میزند و هر کس بخواهد از کنار 
آن پرچم کنار برود، به نظر من فقط پشت پا به رفقاى سازمانى، دوستداران ایدئولوژیک 
خود نزده است، پشت با به کنگره سازمانى که به آن متعهد است، زده است. به نظر من 
وضعیت دو ساله اخیر کمیته مرکزى کومه له اجتناب ناپذیر نبود. رفیق سید ابراهیم به 
درستى گفت که اجتناب ناپذیر نبود. درسته که یک شرایط اجتناب ناپذیر، اپورتونیسم، 
انفعال و سازشکارى و حالت بینابینى را تقویت میکند و از نو بوجود مى آورد، جامعه 
بورژوائى همیشه اینکار را میکند، حاال یک جائى شدیدتر و جائى دیگر خفیف تر. ولى 
در مقابل وجود عینى طبقه کارگر از ما اصولى بودن را میخواهد و اصولى بودن را مدام 
دارد به ما یادآورى میکند. بنابراین اجتناب ناپذیر نبود.آیا عقلمان نمى رسید؟ نه، همه 
چیز را گفتیم. هشتاد در صد این بحثها را دو سال پیش داشتیم.60 درصد را یک سال 
پیش گفتیم و 50 درصد را سه سال پیش گفتیم و به نظر من صد در صدش را 130 سال 
پیش گفتیم. آن مکانیسمى که از این به بعد باعث میشود این قضیه تکرار نشود، اراده 
وپراتیک اصول انقالبى است. هیچ آیه از پیشى، هیچ نسخه از پیشى، هیچ روان درمانى 
در باره ایدئولوژى، هیچ تزریقاتى در مورد باال بردن ُدز باورهاى ایدئولوژیک افراد، هیچ 
چیز راهگشاى آن معضلى نیست که باید توسط پراتیک زنده، کادر زنده و متعهد زنده، 
عملى بشود. کادرى که مهر خودش را به شکل سنت، قاعده، موازین، برنامه، اساسنامه 
میکوبد و پایش مى ایستد و میگوید من میخواهم که این کارها بشود، اگر نمیشود، این 
من  له میگوید  کومه  و اگر مرکزیت  میکنم.  کارهاى دیگرى  دارم  که  نیستم  من  دیگر 
میخواهم اینطور بشود و این موازین را انجام میدهم، به نظر من دیگر نگذارید در دست 
خودش، قابل تفسیر باشد. هر مرکزیتى را انتخاب میکنید، تفسیر احکام کمونیستى را 
برایش نگذارید، اما تفسیر احکام سازمانى کمونیستى را بگذارید. تصویر احکام  سازمانى 
نشریه مشعل، تزهاى  در  رهبرى(کمونیستى)  کنگره. اگر تزهاى  این  کمونیستى مطابق 
اساسنامه  داشتن  اگر  نباشد.  مرکزى  کمیته  خود  با  دیگر  آنها  تفسیر  است،  کمونیستى 
شما  و  من  با  تفسیرش  دیگر  است،  کمونیستى  جنبش  قدیمى  دستاورد  یک  سازمانى 
نیست، باید اساسنامه داشت و به آن عمل کرد دیگر! نه اینکه من امروز این را تشخیص 
میدهم، فردا آن را تشخیص میدهم. «تفسیر سر خود هستم». ما در مارکسیسم اجتهاد 
نداریم. باالخره یک قاعده اى وجود دارد که باید از آن تبعیت کرد. آن قاعده را هم 
سر  توى  چماق  مثل  و  کردیم  بلند  را  قاعده  آن  نوشتیم،  خودمان  را  قاعده  آن  گفتیم، 
سازمان بغلى زدیم. ولى خودمان، تصمیم اش را براى بعد گذاشتیم. تفسیر کردیم که 
امروز عجله اى نیست. بهر حال بحث من این است که خیلى از این ها قبال گفته شده 
و خیلى از حرفها نو نیست. ونقش کنگره این است که نگذارد بار دیگر سمینار شمال 
بشیم،  کمونیست  باید  میشیم،  کمونیست  نبودیم،  کمونیست  ما  بگه  بیاد  شود.  تکرار 
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ایدئولوژى مان ضعیف است و غیره.

 این کنگره، دو سال بعد از کنگره 3(کومه له) است. این کنگره باید بگوید، تصویب میکنم:

گزارش  رفیقى  هر  آینده  سال  تا  میپرسم.  میکنم،  تصویب  االن  که  چیزى  آن  مبناى  بر 
خودش را، حاال آنطورى که رفیق ایرج آذرین میخواهد، بدهد. ولى االن گزارش چى 
منگنه  زیر  آنطور  قبال  ولى  کنیم  مطرح  را  مصوبات  سرى  یک  میتوانیم  االن  بدهیم؟ 
گذاشتن نبود. عنصر پیشروتر بخاطر مصوبات اجرا نشده، به نظر من تفسیر ومحل تفسیر 
را گم میکند. قبول دارم اگر واقعا عنصر مرکزیت انسجام داشته باشد و محکم و سختگیر 
باشد نمیتواند، بهانه  بدنه را بیاورد. ولى یک سلسله عواملى هست که باعث میشوند 
فالن قرار اجرا نشود. حاال تو بیا مقصر را پیدا کن. اگر از هشتصد نفر هر نفر فقط یک 
آجر بى پرنسیپى را گذاشته باشد، حاال بیا مقصر را پیدا کن که یادمان بیاد که من بودم 
که توى کنگره نکردم. نمیپذیریم، صراحتا از او میخواهیم که بیاد تعهد کند. بیاد بگوید 
که من جلو چشم کنگره چهارم کومه له تعهد کردم که من را با مانیفست کمونیست 
ملى  جنبش  سابق  رهبران  با  مقایسه  با  نه  مقاومت.  جنبش  تاریخ  با  نه  بکنید  قضاوت 
خلق کرد. نه در مقایسه با آخرین نمایندگان فرض کنید پارلمان کردستان اگر تشکیل 
توقع  خیلى  نظر  به  است؟  زیادى  توقع  بکنید.  و مارکس مقایسه  لنین  با  را  من  بشود. 
زیادى میاید که یک نفر بخواهد او را با لنین و مارکس مقایسه بکنند. این توقع جنبش 
کمونیستى است دیگر! پس چرا عکس مارکس و لنین را میچسپانیم و زیر سایه شان مى 
ایستیم؟ میخواهیم مثل آنها بشویم. ما میگوئیم یک جنبش ملى دموکراتیک کارى کرده 
که پدرمان را در آورده است. من میگویم آخر بابا یک جنگ جهانى ریخت سر آنها، 
تاوانى که از آن مملکت گرفت اصال قابل مقایسه با محاصره اقتصادى و کشتارهائى 
که اینجا شده است، نیست. آن موقع آن آدم(لنین) داشت این بحث را میکرد: برویم 
سوسیالیسم را در کشور خودمان بسازیم؛ یا کمک کنیم انقالب جهانى پیروز بشود؟ کى 
بحث اش این بود که آیا درست است که حاال مردم را متشکل کنیم و یا حاال بگذاریم 
جنبش ملى به جائى برسد، بلکه بتوانیم؟ آیا درست است که اصول و اساسنامه را در 
سازمان خودمان جارى بکنیم یا نه؟ آیا زود نیست به اعضایمان یک تکانى بدهیم؟ آن 
جنبش آنطورى بود و توانستند با همه قدرتشان در مقابل واقعیت جامعه بورژوائى سالها 
بخواهیم  اگر  ما  بگذارند.  باقى  ما  براى  چیزى  یک  بتوانند  تا  کردند  مبارزه  و  بجنگند 
آن راه را برویم باید خیلى سختگیر تر باشیم. من حرفهایم را خالصه میکنم: در مورد 
گزارش رفیق سید ابراهیم شاید به این خاطر من بحثهاى جانبى زیادى با رفقا داشتم 
و کمک رفقا در آن بحثها باشد که من بتوانم بحثم را اینجا باز کنم، آیا (گزارش) همه 
عرصه ها را منعکس میکنند؟ کمیته مرکزى میتواند یک کمیسیون تشکیل بدهد و رفقائى 
که میخواهند جزئیات فنى نظر و مالحظه شان ثبت بشود، و کمیسیون به کمیته مرکزى 
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جواب بدهد که چکار کرده اند ودر باره فالن قرار و مصوبه چه مشکالتى بوده است 
و به آن کمیسیون گزارش بدهند و بعد کمیسیون نتیجه کار را در آخر گزارش کنگره 
میکنیم  پیگیرى  و  بودند  مانده  زمین  روى  قرارها  آن  بگوید  کنگره  آخر  یا  کند.  چاپ 
کنگره مطرح  آنها را در  که اگر  اما حجم این کارها آنقدر زیاد است  قبیل.  این  و از 
باید  کنگره  من  نظر  به  میشوند.  محو  تر،  اى  پایه  و   تر  واقعى  مسائل  از  خیلى  کنیم، 
کنگره تعهد خواستن از پائین، بر اساس ضوابط و موازین و قرارهاى روشن بر باال و 
از  قبل  قرار میگیرد،  سازمانى  هر پست  کس در  باشد. بگذارید هر  سازمانى  هر کادر 
اینکه اختیاراتش یادش بیاید، وظایف اش یادش بیاید. بگذارید هر کس در مسئولیتى 
قرار میگیرد قطر بازویش را نگاه کند، ببیند آیا آمادگى دارد آن وظایف را انجام بدهد 
و  حسابرسى  سازماندهى  تعهد،  سازماندهى  کنگره  باید  کنگره  این  من  نظر  به  نه؟  یا 
متکى کردن مارکسیسم انقالبى به پائین تشکیالت باشد. یک بار براى همیشه، به این 
بحث که این درست یا غلط است، خاتمه بدهیم و آنها را به این تبدیل کنیم که آیا 
کار  سبک  آیا  نه؟  یا  است  کنگره  مصوب  مارکسیسم  آیا  نه؟  یا  است  کنگره  مصوب 
کمونیستى مصوب کنگره است یا نه؟ این را تعیین کنید، هر کسى را که به کمیته مرکزى 
انتخاب میکنید، هر اندازه خودش را در گذشته خطاکار بداند یا نداند، باالخره یک الگو 
جلوش هست که میداند پلنوم بعدى چکار کرده است. اگر این کار را بکنیم، خواهیم 
دوباره میاد توى  نکنیم  را  این کار  اگر  ولى  میدهند  نشان  خود را  ها  ظرفیت  دید که 

کنگره و مثل کشیش استغفار میکند که ما پیگیر نبودیم و کمونیست نبودیم و غیره.

 پیاده شده، ادیت و مقابله و تایپ توسط ایرج فرزاد، در نیمه دوم ژانویه 2020 از 
بهمن 1362.  له،  کومه  چهارم  کنگره  در  حکمت  منصور  سخنان  شماره 6  نوار 

منصور  لحن  شیوه  از  ام،  کشیده  تاکید  خط  آنها  زیر  که  را  کلماتى  و  جمالت 
پرانتز  داخل  در  را  ها  اشاره  برخى  توضیح  ام.  کرده  استنتاج  گفتار،  در  حکمت 
و  مفاهیم  به  اینکه  بدون  جمالت  ترتیب  در  را  تصحیحات  برخى  و  ام  گذاشته 

منظور گوینده دست برده باشم، فقط با هدف انسجام نوشتارى، وارد کرده ام.

اصل نوار همراه با حدود هزار ساعت فایل صوتى دیگر در کاست هاى اودیوئى بود که رفیق 
اصغر کریمى به درخواست من آنها را دراختیارم گذاشت. من همه آن نوارها را دیجیتایز 

کردم و نسخه اى را هم براى رفیق اصغر فرستادم. با سپاس مجدد از اصغر عزیز.

فوریھ ٢٠٢٠ - ایرج فرزاد
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6.جنگ حزب دمکرات با کومه له و اعالم آتش بس یکجانبه

بخشى از جلسه 26 دسامبر 2001 پالتاك در اتاق «با منصور حکمت»

خالد على پناه:

من یک سوال دارم. در شهر ما، یوتبورى، یک دفعه عبدهللا مهتدى آمده بود و من شخصا ازش 
سؤال کردم. گفتم، نظرتان در رابطه با جنگ کومهله و حزب دمکرات چه بود؟ گفت: این جنگ 
را منصور حکمت به ما تحمیل کرد. اگر در این مورد من اطالع دارم، باالخره در جلسات کمیته 
مرکزى بودى. میخواهم بدانم که این چقدر واقعیت داره و آیا نظر شما در آن موقع در رابطه با 

جنگ کومهله و حزب دمکرات چه بود؟ و موضع عبداهللا مهتدى چه بود؟  خیلى ممنون. 

منصور حکمت:

ما  کسان  عزیزترین  کشتند.  را  ما  رفقاى  اورامان  در  کرد،  شروع  دمکرات  حزب  را  جنگ 
در  بودم.  کردستان  در  من  موقع  آن  نمیرود.  کنار  ما  چشمان  جلوى  از  صورتشان  که  را 
این  بحث  کردیم.  صحبت  کرد  باید  چه  درباره  و  نشستیم  کومهله  رهبرى  با  کومهله،  مقر 
بگیریم، اگر  را ندیده  حرکت  زده است، اگر ما این  ضربهاى  یک  که حزب دمکرات  بود 
حاکمیتش  دمکرات  حزب  نگیره،  ما  از  نظامى  پاسخ  دمکرات  حزب  نظامى  حرکت  این 
داشت  نخواهد  اجازه  آدم  که  معنى  این  به  میکند،  تثبیت  کردستان،  آزاد  مناطق  در  را 
نتیجه  در  نمیگذاشت.  گردن  آن  به  کومهله  که  بود  چیزى  این  و  کند.  کمونیستى  تبلیغات 

اینجا.  تا  این  بگیره.  نظامى  جواب  باید  دموکرات  حزب  که  شد  این  بر  سیاست 

که  تپه  و  کوه  در آن  باشد  بوده  کسى  نمیکنم  فکر  من  مهتدى،  عبداهللا  موضع  با  رابطه  در 
مخالف این بوده باشد که حزب دمکرات باید جواب نظامى بگیرد. منتهى اینکه چه جوابى 
بگیرد بعدها موجب بحثهاى وسیعترى شد. اتفاقا من نویسنده و پیشنهاد دهنده آتش بس 
یکجانبه بودم. بحث در مورد این که این جنگ کجا میخواهد برود، موضوع بحثهاى بعدى 
تبدیل شد  به سیاست رسمى  بعدا  جنگ که  یک نوشتهاى دارم در مورد ماهیت  شد. من 
و  دوستان  این  بر  ناخودآگاه  بطور  عمال  که  پیروزى»  تا  جنگ  «جنگ  سیاست  مقابل  در 
کمیته مرکزى کومهله حاکم بود، این سیاست بر این مبتنى بود که جنگ باید به شکست 
نیروهاى نظامى حزب دموکرات منجر بشود. من در آن نوشته گفتم چنین چیزى غیر ممکن 
بتوانیم  بطورى که  منجر بشود،  ما  نظامى  تقابل  شدن  فرعى  به  باید  جنگ  گفتم که  است. 
کارمان را بکنیم. من طرفدار فرعى کردن جنگ وقتى که پیروزى کافى را به دست آوردیم، 
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بودم. بحث جنگ جنگ تا پیروزى را نقد کردم. چپروى نظامى را نقد کردم. این سندش 
ببینید).  روزنه  سایت  در  (میگذارمش  بکنیم  چاپش  روزها  همین  باید  نظرم  به  که  هست 
قطعنامههاى  کرد.  اعالم  سیاست کومهله  بعنوان  را  سیاست  این  علیزاده  ابراهیم  بعدا رفیق 
کومهله و بحثهایشان در جلسهاى که داشتند (و من بعدا شنیدم) کامال خط نظامىگرایانه 
و چپروانه و تا نفر آخر باید جنگ کرد، داشت. در صورتى که بحث من این بود که اصال 
حزب  که  شد  تضمین  قوا  تناسب  این  وقتى  که  بود  این  من  بحث  کرد.  نباید  را  کار  این 
دمکرات نمیتواند جلوى فعالیت ما را بگیرد، ما باید جنگ را فرعى تلقى کنیم، یک نیروى 
معینى به آن اختصاص بدهیم که حزب دمکرات را کنترل کند و ما کارمان را پیش ببریم. 
به»  «به  همه  کردند،  قبول  همه  هست.  مقالهاش  کردیم.  تعریف  دوفاکتو  پیروزى  را  این 
گفتند و به خط رسمى تبدیل شد. اگر عبداهللا مهتدى گفته باشد جنگ کومهله و دمکرات 
من  کرد.  شک  چیزهاش  خیلى  در  باید  من  نظر  به  کرد،  تحمیل  ما  به  حکمت  منصور  را 
مرکزى  کمیته  بگوید.  چیزى  چنین  بتواند  کسى  بتواند،  آدم  این  کنم  باور  سختمه  هنوز 

بود.  سربلند  آن  در  کومهله  که  بود  جنگى  این  گرفت.  تصمیم  مورد  این  در  کومهله 

در مقطع کنگره ششم من براى کنگره به آنجا رفته بودم. ولى قبل از کنگره بخاطر بمباران 
اردوگاه باعث شد که ما متفرق بشویم و نتوانیم کنگره را در آن مقطع در اردوگاه بگیریم. 
حزب  در  انشعابى  اینکه  بخاطر  من  که  بود  آنجا  در  کومهله  مرکزى  کمیته  جلسات  در 
کردم.  مطرح  را  دمکرات  حزب  به  یکجانبه  آتشبس  پیشنهاد  بود،  گرفته  صورت  دمکرات 
ممتنع  راى  یکجانبه  آتشبس  پیشنهاد  به  مازوجى  صالح  و  مشکى  جواد  مهتدى،  عبداهللا 
اعالم  سند  نوشتم.  را  نوشته  این  من  و  کرد  استقبال  خوشبختانه  علیزاده  ابراهیم  دادند. 
و این آتشبس  یکجانبه مال من است.  به حزب دمکرات و ایده آتشبس  آتشبس یکجانبه 
بود  این  مهتدى  عبداهللا  سیاست  و  دیگر  دوستان  سیاست  که  صورتى  در  کردیم.  اعالم  را 
استراتژیکتر  توافق  یک  به  را  دمکرات  حزب  باید  ما  و  است،  زودرس  آتشبس  این  که 
یک  دادن  آتشبس  این  آنها  نظر  در  بکشانیم.  خودمان  با  استراتژیکتر  همزیستى  یک  به  و 
همیشه  مهتدى  عبداهللا  که  بود  توّهمى  این  است.  توّهم  این  گفتم  من  بود.  ساده  امتیاز 

آن.  دنبال  رفته  هم  االن  که  جنبش  حزب  دو  بین  کردستان  استراتژیک  تقسیم  داشت: 

بحث آتش بس یکجانبه بحث من بود، بحث فرعى کردن جنگ بحث من بود. تحریک علیه 
آدمى که مال کردستان نیست االن دیگر حرفه اینهاست. اینها میخواستند به بخش انشعابى 
حزب دمکرات آتشبس بدهند. بحث من این بود که چه فرقى میکند؟ چرا به بخش انشعابیش 
آتشبس میدهید و به جناح قاسملو آتشبس نمیدهید؟ بجاى اینکه با باصطالح رهبرى انقالبى 
دوستى بکنیم و با جناح قاسملو جنگ، این آتشبس را باید به همه داد. من گفتم که االن 
اعالم  بگیریم.  ضعفشان  شاهدى بر  تفرقهشان را  موقعیتى است که میتوانیم انشعابشان را، 
کنیم پیروز شدیم و جنگ را فرعى اعالم کنیم و جنگ را تمام شده اعالم کنیم و فقط بگوییم 
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از خودمان دفاع میکنیم. اسناد این هست، خوشبختانه شخصیتهاى آن دوره همه زندهاند، 
اکثرشان، فکر میکنم همهشان. آن جلسات که در زیر زمینى در سلیمانیه گرفته شد شهود زیادى 
داشت، این شهود، بعضىهایشان ممکن است در این اطاق باشند. این مسائل را باید بگوییم. 
حقایق تاریخ کردستان صحه میگذارد به اعتبار و حقانیت ما. این را همهشان میدانند. براى 
همین است که وقتى میگوییم سند چاپ میکنیم، میروند به معلم چغلى میکنند که آقا آقا اینها 

دارند سند چاپ میکنند. ما سند چاپ میکنیم چون این اسناد حقانیت ما را نشان میدهد.

 اما تالش «نادر»، براى جلوگیرى از تنزل اتوریته و اعتبار کومه له تا زمانى که عبداله مهتدى در 
زیر سایه بمباران جنایتکارانه بغداد، سایه «دوستان حال و آینده» خود را مشاهده نکرده بود و 
الجرم دیگر قید اعتبار و حیثیت سیاسى کومه له را یکباره نزده بود، کماکان ادامه یافت. به این 
نامه که هشدارى جدى در مورد بازى کردن با اتوریته سیاسى کومه له توسط کسانى است که 
خود اکنون از صندلى اتهام به مقام قاضى و داور تغییر چهره داده اند، دقت کنید: (متن این نامه 

از روى دست نویس اسکن شده منصور حکمت و توسط من، تایپ و مقاله شده است)

7
در باره مذاکره و توافق کتبى با ى . ن. ك( اتحادیه میهنى کردستان)

دارم را  مالحظات  این  شما  اجازه  با  ك  ن.   . ى  با  کتبى  توافق  و  مذاکره  باره  در 

1 - ى.ن.ك را نمى توان سمبل ترقى خواهى در کردستان عراق شمرد. عملکرد آنها در 
طول مذاکرات، عدم اتکا آنها به توده هاى مردم( که در سال گذشته رادیکال تر از ى. ن. 
ك کنونى بشمار مى رفتند)، فقدان شعارها و خواسته هاى روشن دموکراتیک در ى. ن. 

ك و غیره، بنظر من باعث آن است که بطور کلى هرگونه تداعى شدن از نزدیکى ما با آنها 
مشروط و با احتیاط، صورت بگیرد.

 2 - ما همواره باید از حق ملت کرد در تعیین سرنوشت خود دفاع کنیم. ما باید بتوانیم این 
مساله را به نحوى فرمولبندى کنیم که حمایت ما از حق توده ها ما را در هر مقطع با سازمانى 

نگذارد. هم  کنار  در  مطلق  بطور  الزاما  است  طلبانه  حق  این مبارزه  رهبرى  مدعى  که 

3  -مقطع کنونى مقطع حساسى است زیرا چند فاکتور اساسى باعث بروز نقطه عطفهایى 
در آینده نزدیک مى شود:
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الف) جنگ ایران و عراق، بن بست آن و دورنماى نوعى صلح و متارکه جنگ در آینده نه 
چندان دور که مستقیما بر امکانات عملى ما در خاك عراق، رابطه ما با عراق، رابطه عراق 

با ما و رابطه عراق با ى.ن.ك تاثیر مى گذارد.

ب) مذاکرات عراق و ى.ن.ك، که بهر حال وضع فعلى را تغییر مى دهد، تنها در صورت 
خواهد  ى.ن.ك  عاید  چیزى  مذاکره  این  از  که  است  عراق  و  ایران  جنگ  تشدید  و  ادامه 
بنظر  صورتى  چنین  در  رسد.  مى  بنظر  حتمى  مذاکرات  شکست  اینصورت  غیر  در  شد. 
ظهور  احتمال  شد.  خواهد  مشکالتى  دچار  خود  جدید  سیاست  تعیین  در  ى.ن.ك  من 
وجود  کار(اکثریت)  سازش  و  کار  محافظه  جناح  یک  و  اقلیت)  رادیکال(  جناح  یک 
در  جدى  بطور  پیشرو  طرف  از  است  یکسال  قریب  که  ما،  نظرات  اینکه  احتمال  دارد. 

کردستان عراق نفوذ پیدا مى کند، بر بخش رادیکال تر ى.ن.ك تاثیر بگذارد زیاد است.

هستیم.  همه)  براى  عطف(  نقطه  یک  از  قبل  حساس  مقطع  در  ما  ترتیب  این  به 
کند. مى  مشکل  بسیار  را  آینده  در  ما  انعطاف  اوضاعى  چنین  یک  در  بستن  قرارداد 

مذاکرات  اگر  است.  روشن  روز  مثل  این  ماند.  نخواهد  درونى  ما  قرارداد  و  مذاکره   -  4
بخورد،  شکست  مذاکرات  اگر  اما  بینیم.  نمى  آسیبى  ما  برسد  نتیجه  به  عراق  و  ى.ن.ك 
قرار  نفس  آنگاه  است،  شکست  به  رو  مذاکرات  این  که  بداند  عراق  فعلى  لحظه  در  یا  و 
داد کتبى ما در این مقطع( و نه مفاد آن)، از جانب عراق به این صورت تفسیر مى شود 
علنا  آتى  تخاصمات  در  اکنون  هم  از  مذاکرات  الوقوع  قریب  شکست  به  توجه  با  ما  که 
جانب  از  اقدام  این  ایم.  کرده  تعیین  را  خود  تشکیالتى  بندى  صف  گذشته)  برخالف   )
بطور  ى.ن.ك  و  عراق  تخاصمات  آغاز  نتیجتا  شد.  خواهد  تفسیر  تهدید  یک  عراق 

هستیم. مثلث  زاویه  خبرترین  بى  ما  و  بود  خواهد  همراه  ما  علیه  اقداماتى  با  همزمان 

5 - در صورتى که ى.ن.ك با شکست مذاکرات به موضع آش بتالى بیافتد، آنگاه قرارداد 
امروز ما وزنه اى به پاى ما و نقطه ضعفى براى ما از لحاظ عدم تشخیص ماهیت نیروها 
و احزاب سیاسى باقى خواهد ماند. «درست سه ماه قبل از تسلیم اینها با ى.ن.ك قرارداد 

بستند» این پالك را به گردن ما آویزان خواهند کرد. 

6 - قرارداد امروزى ما با ى.ن.ك، احتماال دست و بال مان را در حمایت از بخش 
رادیکال تر آن در آینده مى بندد.

نتیجه مالحظاتم را به این ترتیب خالصه مى کنم. سیاست ما مى بایست در شرایط کنونى 
متعدد  از وقت، بازگذاشتن راه هاى  از تعهد پیش  موجود، اجتناب  اوضاع  حفظ تعادل و 



430

ن ی  دگا ی... و ز د ز
نزدیک،  آینده  در  اوضاع  در  سریع  هاى  چرخش  قطعیت  به  توجه  با  نزدیک  آینده  در 
بورژوازى  جناحهاى  سیاستهاى  در  ابهام  از  موجود،  وضع  از  کس  هر  از  بیشتر  ما  باشد. 
روشن  تا  دانید)  مى  بهتر  شما  البته  توانیم(  مى  ما  من  بنظر  ایم.  کرده  استفاده  عراق  در 
شدن فاکتورهاى اصلى، در البالى شکاف هاى موجود تعادل خود را حفظ کنیم. در عین 
تعادل  به  ما  رجعت  تخاصمات،  آغاز  مذاکرات،  قضیه(شکست  احتمالى  سیر  براى  حال 
با  ما  امروز  قرارداد  از  امر  این  به  توجه  با  کنیم.  آماده  را  خود  مذاکرات)  از  قبل  قواى 
اجتناب  بایست  مى  امکان  صورت  در  من  بنظر  باشد)  کلى  هم  چه  هر  آن  ى.ن.ك(مفاد 
نشود.  تبدیل  کتبى  قرار  و  قول  به  و  بماند  شفاهى  سطح  در  طرفین  با  ها  دوستى  شود. 
تر،  ثبات  با  اوضاع  که  ترى  واقعى  قرارداد  با  نزدیکى  آینده  در  من  بنظر  امروز  قرارداد 
جایگزین  نمود،  خواهد  منعکس  را  ترى  مدت  دراز  سیاست  و  تر  مشخص  بندى  صف 
خواهد شد. به احتمال زیاد( بخصوص در صورت اطمینان عراق از جلوگیرى از تعرضات 
زمینى بعدى ایران و یا صلح) این قرارداد آتى با بخش رادیکال تر ى.ن.ك خواهد بود. ( 

شکل نگیرد) مذاکرات  شکست  در صورت  بخشى  چنین  شما  به تشخیص  آنکه  مگر 

با اینهمه، با توجه به بحث هایى که با رفقاى اینجا داشته ایم، همه ما تاکید داشتیم که شما باید 
سیاست خود را و تصمیماتى که دایر بر مذاکره و قرارداد گرفته اید، با استحکام مطابق طرح 
خودتان پیش ببرید. صحبت هاى من( و یا مالحظات رفقاى دیگر) با توجه به اینکه با تاخیر و 
پس از آغاز مقدمات و پیشرفت سیاست شما مطرح مى شود، نباید شما را دو دل کند. زیرا اوال 
این صحبت ها قطعا با شناخت محدودى از اوضاع مطرح مى شوند و خود شما آنجا دقیق تر و 
درست تر تناسب نیروها، فشارها و مسائل را مى بینید و ثانیا کارى که اکنون شروع شده باید با 

اطمینان خاطر جلو برده شود. عرایض من فقط براى در میان گذاشتن مالحظاتم بود و بس.

موفق و پیروز باشید   نادر تیر 63

شوان گردان  فاجعه  «اسرار»   .8
در پس اتفاقاتى که به فاجعه گردان شوان، انجامید، این نامه منصور حکمت میبایست همان 
وقتها با دقت و مسئولیت بیشترى در نظر گرفته مى شد. «خاطرات»ى که اکنون از جانب امثال 
«نوشیروان مصطفى» منتشر شده است، بروشنى دالیل و فکت در اختیار ما میگذارد که گسیل 
گردان شوان به منطقه «بیاره»، نه تنها حتى از نظر فرماندهان نظامى وقت کومه له، قابل توضیح و 
قابل دفاع نبود، بلکه دقیقا بر دنباله روى از اتحادیه میهنى و سیاستهاى اتخاذ شده «مام جالل» پس 

از «شکست مذاکرات» با رژیم صدام بود. در این رابطه، 2 نوشته خویش را ضمیمه کرده ام:
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در جستجوى حقیقت

آقاى سامى روشن(ع. روشنتوده)، هر دو بخش نوشته و یا ”کتاب“ خویش تحت عنوان: 
نوشته  انتقادى  بررسى  قصد  اینجا  در  من  است.  کرده  منتشر  را  عدالت“  جستجوى  ”در 
چند سند  مورد یک فکت درنوشته مذکور، توضیحى میدهم؛ و  مذکور را ندارم. فقط در 
مطرح و اختراع شده را، ضمیمه میکنم. نکاتى  را هم در باره  و مواضع  ادعا  در رد یک 
است  این  فرضم  من  مینویسم.  رفته،  باد  بر  خیاالتى  و  خواب  بر  افسوس  و  حسرت  یک 
که خواننده ”در جستجوى عدالت“ را در دسترس دارد و بنابراین از تفصیل شرح ماوقع 

ام. دارى کرده  خود  روشن،  سامى  نوشته  مورد اشاره در  رویدادهاى  و  اتفاقات  حول 

نوشته اند:

”نمایندگان دیدگاه اول بطور رسمى درسطح مرکزیت، دکتر سعید یزدیان، ساعد 
وطندوست و ایرج فرزاد بودند.“

این خیلى ساده، ”اختراع“ است و واقعیت ندارد. توضیح میدهم:

اگر منظور نمایندگى کردن ”دیدگاه اول“، یعنى نیمه مستعمره نیمه فئودال تلقى کردن 
جامعه ایران در ”کنگره اول“ سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ایران که بعد از همان 

کنگره به اختصار ”کومه له“ نام گرفت، باشد:

1. سعید یزدیان در آن کنگره شرکت نداشت. در صورت جلساتى که دوست سامى روشن، 
آقاى ساعد وطندوست، ”افتخار“ انتشار آنرا نصیب خود کرده است، از جانب من به عنوان 
مبناء تحلیل نمیتوان جمله اى را یافت که من ”رسما“ چنین موضعى داشته ام. ساعد وطندوست 
کال در مورد مسائل تحلیل سیاسى آن جلسات، ساکت است. در مقابل میتوان به شیوه ”تداعى 
معانى“ از البالى استداللهاى فواد مصطفى سلطانى چنین استنباط کرد که او در این باره، فکر 
شده تر از دیگران به چنان تحلیلى باور داشت. مثال این جمله که: ”اصالحات ارضى، نیروهاى 
مولده را تکامل نداد، بلکه موجب تخریب آنها شد“. من طبعا قصد تقلب در تاریخ را ندارم و 
ادعا نمیکنم که در آن جلسات تصویر روشنى داشتم. اما نگاهى دقیق به اعالمیه در باره ”دهقانان 

بیلو“، که کلمه به کلمه آن توسط فواد نوشته شد، رد پاى همان تحلیل را نشان میدهد.

در مقابل آنچه که در کنگره دو کومه له، با عنوان ”دیدگاه یک“، مبنا گرفته شد، یک نوشته مشترك من و 
سعید یزدیان است که این سند هم همراه با مبانى ”دیدگاه دو“،  در سایت من قابل دسترس است.
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2. اگر منظور از نمایندگى کردن دیدگاه یک، آنهم بطور ”رسمى“ از جانب من و سعید 

یزدیان و ساعد وطندوست، در مباحثات ”کنگره 2“ کومه له است، متاسفانه اسناد حکم بر 
اثبات چنین ادعائى نمیدهند. چرا که:

– من همه نوارهاى صوتى کنگره دو را دارم که در آن من و سعید در رد آن دیدگاه حرف میزنیم.

– ساعد وطندوست در سراسر جلسات کنگره دو حتى یکبار نوبت نگرفت که حرفى، هر 
حرفى، بزند.

این طوق نمایندگى ”رسمى“ از کدام خرابه به گردن من و سعید یزدیان آویزان شده است؟

افسوس بر  حسرتى بر باد رفته

 سامى روشن نوشته است:

کنگره  این  تصمیمات  و  مصوبات  و  برمیگردم  دوران  و  تاریخ  آن  به  وقتى  من  امروز  ما 
و  کمبودها  کنگره  این  که  میرسم  نتیجه  این  به  قرارمیدهم  بررسى  مورد  و  مشاهده  را 
با  نه  قرارداد  کارخود  دستور  در  را  وظایفى  چیز  هر  از  قبل  داشت.  هم  زیادى  اشتباهات 
این  از  یکى  بود.  برخوردار  آن  نمودن  عملى  ظریفت  و  توان  از  نه  بودند  منطبق  واقعیت 
اشتباهات کنگره این بود که کومه له را بطور رسمى بعنوان یک سازمان سراسرى تعریف 
و مشاهده کرد که کومه له  براحتى میشد دید  نمود. این درحالى بود که در دنیاى واقعى 
چنین  که  بود  تاریخى  و  اجتماعى  ضرورت  و  تکامل  برآمد  و  کردستان  جامعه  محصول 
سازمان و تشکیالتى را در درون خود بوجود آورده و مطرح ساخته بود. این سازمان براى 
بود.  برخوردار  خود  خاص  ویژگیهاى  از  مبارزاتى  هاى  وضرورت  نیازها  به  جوابگویى 

بود...… کردستان  آنها  خاستگاه  و  بودند  کرد  همگى  در اساس،  آن  دهندگان  تشکیل 

سراسرى  سازمان  یک  مثابه  به  تشکیالت  کردن  تعریف  بر  مبنى  دوم  گنگره  تصمیم 
نداشت.… زیادى  همخوانى  و  مطابقت  ما  جریان  عینى  و  واقعى  وضعیت  با 

نتیجه چنین تصمیم اراده گرانه اى که در آن هنگام هیچگونه مخالفتى درصفوف ما با آن 
نشد، موجب گردید که ما اقدام به بازسازى و تقویت تشکیالت خارج کردستان (اکثر یا همه 
این افراد هم کرد بودند )... این اقدام نسنجیده تلفات سنگین وغیرالزم وغیرضرورى زیادى 
بدنبال داشت....کسى پیدا نشد به ما بگوید میشود کمونیست و سوسیالیست بود بدون آنکه 
الزم باشد به چنین کار غیرضرورى و ماجراجویانه و پرخطرى دست زد. درچنین شرایط 
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ضرورى آیا فعالیت در چارچوب جغرافیاى کردستان و تالش براى ایجاد“ حزب کمونیست 
روشن،  سامى  باشد؟ (  وضعیتى  چنین  براى  مقبول ترى  آلترناتیو  کردستان“ نمى توانست 

از من است) در جستجوى حقیقت، خط تاکید ها و پر رنگ کردن حروف، همه جا 

چند سوال:

اگر تصمیم کنگره دو کومه له مبنى بر تعریف از تشکیالت ”به مثابه یک سازمان 
سراسرى“ با وضعیت واقعى و عینى مطابقت و همخوانى نداشت؛

الف. چرا خودِ مدعى ”ُکرد“ ما، قبل از پیوستن به کومه له، با سازمان سراسرى ”چریکهاى 
فدائى خلق“، فعالیت سیاسى اش را آغاز کرد؟

ب. چرا آنهمه سال، با ”تصمیم نسنجیدة “ رهبرى کومه له براى تصویب برنامه مشترك با  اتحاد مبارزان 
کمونیست، ادغام کومه له در یک حزب ”سراسرى“، تشکیل کنگره هاى 3 تا 6 کومه له، همراه شد؟

ج. ”تلفات سنگین“ ناشى از ”سراسرى شدن“ کومه له، در مقایسه با کردستانى و ناسیونالیستى 
کردن هویت کومه له واقعا چه اندازه ”سنگین“ است؟ تصور میکنم نویسنده ”در جستجوى 
عدالت“، در جریان است که تلفات ناشى از همسویى و همراهى با ناسیونالیسم کرد در ”آن 
سوى مرز“ چه ابعادى داشت و کماکان دارد؟ فاجعه گردان شوان، فقط تلفات هر جریان 
سیاسى در صحنه جدالها نبود. دلیل اصلى تر آن همسویى با سناریو ”مام جالل“ و اتحادیه 
میهنى بود. حاال دیگر فکت هایى که آن فاجعه را توضیح میدهند در کتاب خاطرات امثال 
جالل  اند.  شده  نوشته  سفید  بر  سیاه  محمود“  حاجى  و ”حمه  مصطفى  نوشیروان  مرحوم 
طالبانى و اتحادیه میهنى، با نزدیک شدن نیروهاى نظامى رژیم اسالمى به مرزهاى کردستان 
عراق، و پس از شکست ”مفاوضات“ با رژیم بعث، تصمیم گرفته بودند چون ستون پنجم 
جالل  تصمیم  این  کنند.  آزاد  را  ”حلبجه“  آن،  پیشرویهاى  حمایت  زیر  و  اسالمى،  رژیم 
طالبانى و رهبرى اتحادیه میهنى، از مجراهاى رایج در سنت ”دیپلوماسى“ ناسیونالیسم کرد، 
به شیوه اى فوق سّرى و البته ”خودمانى“ به اطالع برخى اعضاء رهبرى کومه له که از قدیم 
”ارادت“ به ”مام جالل“ داشتند، رسیده بود. گرایش ناسیونالیستى خفته در میان هم خطى 
ها با ”مام جالِل“ ایام زنده کردن ”شورش“ در کوههاى قندیل، میخواست در آن ”فرصت 
اگر  حتى  حلبجه،  موعود  در ”آزادسازى“  و  کند  ثابت  را  اش  دیگر ”برادرى“  بار  طالئى“ 
زیر سیطره نکبت رژیم اسالمى باشد، ”سهم“ در تاریخ ”ملت کرد“، به ثبت برساند. سامى 
در  قطع  بطور  بود،  له  کومه  نظامى  مسئوالن  از  زمان  آن  در  که  توده)،  روشن(عثمانروشن 
جریان آن مسائل و آن قول و قرار با جالل طالبانى قرار داشت.. اما سوال تا جایى که به 
”تلفات سنگین“ مربوط است، از جانب ایشان بى پاسخ مانده است. چرا ایشان که از نفوذ 
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کالم هم در آن مقطع برخوردار بود، به تصمیم ”نسنجیده“ اعزام گردان شوان به منطقه اى 
که از نظر ”نظامى“ نیز ”پر مخاطره“ بود، تاکنون نیز لب از لب نگشوده است؟ من پاسخ این 
سوال را میدانم: اتحادیه میهنى گرچه یک سازمان ”سراسرى ایرانى، عرب و یا ترك“ نبود، 
اما، ”ُکرد“ بود و حوزه فعالیت اش هم ”جغرافیاى کردستان“. سنگینى بار غم و اندوه وقتى 
به جغرافیاى کردستان، هر پارچه از ”چهار پارچه“، میرسد، بطرز معجزه آسایى در حماسه 
شهادت بر سر عزت ”خاك“ پَر میکشد و روح و روان خاك پرستان را نوازش میکند. این 
بازى  و شامورتى  بندى  چشم  براى کومه له ”سراسرى“،  غم  زانوى  گرفتن  بغل  به  تظاهر 
هاى حاال دیگر آماتورى است که به عبث براى پرده پوشى تلفات انسانى در ابعاد به مراتب 
وسیع تر، به خاطر تعلق به فکر و آرمان ”کردستانى“ به نمایشى مضحک تبدیل شده است. 
به عبارت دیگر این فقط صحنه اى دیگر از تئاتر روحوضى محتوم شدن احاطه بى برگشت 
ناسیونالیسم کرد بر همه جریانات و خرده محافلى است که به نحوى از انحاء با هر پسوند 
و پیشوند، نام ”کومه له“ را با خود یدك میکنند. چه، اگر حقیقتا وجدان سامى روشن از 
”اقدام نسنجیده“ رهبرى وقت کومه له آزرده باشد، او مى بایست به رابطه بى پرده با جالل 
طالبانى و اتحادیه میهنى با کومه له در شرایطى که اردوگاههاى کومه له به منطقه ُمحّرمه در 
کردستان عراق انتقال یافت؛ و در شرایطى که کومه له با حکومت بعث رابطه ”دیپلوماتیک“ 
برقرار کرده بود، و تلفات انسانى ناشى از آن ”نسنجیدگى“ اگر  رفع تکلیفى هم بود، اشاره 
اى میکرد. اما، دریغ، اینجا هم سامى روشن، تمام قد ناسیونالیسم کرد اش را در برابر همگان 
گرفته است. ایشان میداند که در شرایط مورد بحث، جالل طالبانى علنا در کنگره 4 کومه له 
که در منطقه ”شینکاوى“ تشکیل شد، شرکت کرد. او آگاه است که مرحوم ”شیرکو بیکس“ 
در اردوگاه مرکزى کومه له در ”مالومه“، ”شب شعر“ برپا کرد. و ایشان میداند که آن رفت و 
آمدها گرچه براى رهبرى آماتور و جونیور کومه له وقت، فاقد حساسیت بود، اما از چشم 
مخابرات و دستگاههاى امنیتى و نظامى بعث پوشیده نبود. رژیم بعث با بمباران شیمیایى 
”بوتى“، به آن ساده لوحى ها، هشدار داد. غیر از تلفات سنگین ما، دلشاد مریوانى، شاعر 
دیگر شهر سلیمانیه عراق هم که در آن شب شعر حضور داشت، به طناب دار آویزان شد. اما 
جناب عثمان روشن توده اصال به فکر فرو نمیرود که چرا نه «مام جالل» و نه افراد رهبرى 
حزب بارزانى، آن هنگام که مقرهاى حزب دمکرات کردستان ایران به مناطق «ُمحًرمه» در 
خاك کردستان عراق منتقل شد، علنا و آگاهانه از حضور در مقرهاى این حزب خوددارى 
کردند؟ به فکر نمیرود که کومه له کردى، به دلیل «دست آموز» بودن محفل پیرو و سر سپرده 
خط حالل طالبانى، که ایشان حاال دیگر تعلق خویش را به آن موجب افتخار میداند، هزینه 
هاى زیادى را با قربانى کردن رزمندگان کمونیست و غیر ناسیونالیست، ”به ما“ تحمیل کرد؟ 
وقتى میبیند که دوست  نمینشیند،  روشن  آقاى سامى  پیشانى  عرق بر  اى  قطره  اینحال،  با 
جان جانى و هم خط اش در ”ریباز کومه له“، به عنوان عضو ”بازنشسته“ رهبرى اتحادیه 
میهنى و بابت ایام مشاوره دادنهایش به جالل طالبانى، هنوز هم حقوق و مواجب و مستمرى 
دریافت میکند.  این رفتارها ذره اى وجدان حضرات را خراش نمیدهد. چه، ”کردها“، حتى 
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اگر آلت دست و نوکر و مواجب بگیر اسرائیل و آمریکا و ایران سلطنت و ایران اسالمى و 
بقول جنت مکان جالل  طالبانى مرید ”امام خمینى“ از دوره ”نوفل لوشاتو“ هم باشند؛ و در 
هر چهارپارچه نازنین، از جمله در ”روژآوا“ تحت الحمایه آمریکاى ایام ترامپ و دولتهاى 
مرتجع حاشیه خلیج هم باشند، باز ”کرد“ اند و بار مظلومیت و شهادت و سرزمین سوخته 
را حمل میکنند. میدانم که انتقاد به رابطه با عراق کم کم در صفوف تشکیالت کومه له سر 
باز کرده بود و از جمله خود سامى روشن از لحن نرم انتقاد به رژیم عراق در جریان جنگ 
داشت.  ”مالحظاتى“  و  انتقادات  ایران،  کردستان  مرزى  شهرهاى  بمباران  و  عراق  و  ایران 
بخشى  بر  کرد  ناسیونالیسم  سیطره  به  ایرادى  کوجکترین  نیز  تاکنون  و  آنوقت  چه  او  اما، 
جالل  جناب  با  داشتن  سّر  و  سر  از  ناشى  انسانى  و  سیاسى  تلفات  و  له،  از رهبرى کومه 
طالبانى، سر سوزنى انتقاد نداشته و ندارد. برعکس مشکل از نظر او کماکان این است که  
کومه له حتى در آستانه تشکیل حزب کمونیست ایران، و در سرآغاز شکوفایى خیره کننده 

خویش،  به ”ریشه“ خود در ”جنبش کرد و کردستان“، پشت و به آن ”خیانت“ کرد.

در یک کالم، لُِپ انتقادت سامى روشن که در پرده شیون و عزا براى تلفات سنگین ناشى از 
”سراسرى“ اعالم کردن کومه له پنهان شده است، بیعت دگر باره با ناسیونالیسم کرد است. 
اما، مشکل این است که او نمیتواند در پرده عزادارى مصلحتى و تئاتر سوگوارى دروغین 
آن را پنهان کند. ”کرد“ و تعلق به کردستان و آرمان سیاسى ریشه دار در آن جغرافیا و خاك 

و سرزمین، از جمله به جمله و کلمه به کلمه کتاب ”درجستجوى عدالت“ موج میزند.

چند کلمه راجع به ”اگر فواد بود“ و حسرت برباد رفته ”حزب کمونیست کردستان“

 به اقرار خود سامى روشن، حداقل در مریوان ”دیدگاه یک“ طرفدار نداشت و خود او مدافع 
دیدگاه 2 بود. و من اضافه میکنم که در کنگره دوم عالوه بر اینکه من و سعید یزدیان حرف 
روشنى داریم که علیه بنیادهاى منتسب به دیدگاه یک است، شخصیتهاى برجسته اى که امثال 
ساعد وطندوست در سکوت معنى دار سالها، امید داشت که با خط فواد، همراه باشند، در 
کنگره 2 صریح و دقیق و ظریف و مستند علیه تحلیل ”نیمه مستعمره � نیمه فئودال“ حرف 
زدند. بخشى از عین گفته هاى ایوب نبوى، نیز ضمیمه است. از این نظر حتى اگر فرض کنیم 
که فواد زنده میماند، و سمج و سرسخت و غیر قابل تغییر، از مواضع اش در کنگره اول و در 
اعالمیه دهقانان بیلو، دفاع میکرد، بجز یک هوادار ”پاسیو“ و همیشه ساکت در جدل سیاسى 
و بیگانه با مطالعه و کتاب، یعنى ساعد وطندوست، نه حتى در الیه کادرهاى رهبرى، که در 
سطح بدنه انسانى تشکیالت کومه له آنزمان، کس دیگرى را پیدا نمیکرد. تصور محتمل این 
بود، که اگر فرض بگیریم که با ”رویاهاى ممنوع“ سامى روشن، فواد در گذشته و خاطرات 
جلسات انقالب فرهنگى کنگره اول کذایى، اسیر و منجمد میماند و از شمول قانون تکامل 
برکنار میشد، آلترناتیوى، جز ”کومه له یکسانى“ را در مقابل خود نمیدید. الیه کادرى و بدنه 
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تشکیالت کومه له، فى الحال با روى آورى به ادبیات مارکسیسم انقالبى، زیر پاى آن دیدگاه 
عقب مانده را تماما خالى کرده بودند. نتیجه این میشد، که رویاى ابرآلود سامى روشن در 
مورد: ”اگر فواد زنده بود“، تماما حتى در  دنیاى خیاالت محو؛ و آن آلترناتیو به همراه فوادى 
که در دنیاى عواطف ”جریحه دار شده“ امثال سامى روشن، به موجودى بد قلق، متعصب و 
غیر قابل تغییر، مهندسى شده است، تماما منزوى میشد. تکرار و ”بازسازى“ مناسک هتک 
حرمت انسانهاى بنام در جریان ”کنگره اول“ کذایى، غیر ممکن بود. من هم با ”شناختى“ 
که بسیار دیر بازتر از فواد دارم، دستکم، مطمئنم، که او  نمیتوانست از موضع خود، چه 
از نظر مبانى سیاسى و ”نظرى“ و یا شیوه رفتار در تخریب و ترور شخصیت ها در درون 
و بیرون از کنگره اول، دفاع کند. باور من این است اگر جناب وطندوست صورتجلسات 
کنگره اول که من متاسفانه در حفظ و نگهدارى آن نقش اول را داشتم، در ”زمان حیات 
فواد“ انتشار علنى میداد، و فرض محال بگیریم که فواد هم با آن همراه میشد، همانوقت، 
هر دو  در برابر صف وسیعى از انقالبیون کمونیست و فکور شهرى که هیچ ریشه اى در 
تاریخ پیشین کومه له نداشتند، منزوى و مطرود میشدند. ساعد وطندوست را نمیدانم، چون 
او اعتبار خود را از منزلت مشاور جالل طالبانى گرفته، و به گفته خود او در تحوالت دوره 
بحران انقالبى، ”پیشمرگ کردستان“ بود. او در مصافهاى نقطه عطف جامعه ایران، حضور 

قطعا تخریب میشد. فواد،  عمال کاره اى نبود. اما تصویر اجتماعى  و بنابراین  نداشت 

حزب کمونیست ”کردستان“، فقط یک حفاظ امن براى آرایش ناسیونالیسم سامى روشن 
است، چه، تشکیل حزب کمونیست کردستان به جاى حزب کمونیست ایران، در همان کومه 
له پس از کنگره 2 پاسخ گرفت. پرچم حزب کمونیست کردستان، که حتى مارکسیسم انقالبى 
را هم قبول داشت، در دست ”خالد عزیزى“ بود. مسئولیت او شاید از مسئولیت وقت سامى 
روشن نیز در تشکیالت کومه له باالتر هم بود. اما او در ”سمینار شمال“، پاسخش را سنجیده، 
متین و مستدل گرفت. به اهتزاز درآوردن پرچم تعلق“جنبش کردستانى“ بر فراز کومه له 
کمونیست آن دوران، به شکست کشیده شد و خالد عزیزى، محترم و ”قانع شده“، مستقیم 
رفت به آن حزبى پیوست که همه بنیادهایش، از جمله ”گرایش سوسیالیستى“ اش، از قدیم 
االیام کردستانى و با آرمان ”پیشوا قاضى“ اُنس و الفت بسته بود. تعلق به آرمان جغرافیاى 

کرد. آرایش  و  زینت  کردستان“،  کمونیست  ”حزب  پستوى  در  نمیتوان  را  کردستان 

اینکه در شرایط کنونى، فیل سامى روشن یاد هندوستان کرده است، توضیح خود را دارد. 
ناسیونالیسم کرد، برخالف دوره شکوفایى کومه له کمونیست و پیوسته به آرمانى ”سراسرى“ 
در  کرد  ناسیونالیست  حزب  شکست  دوره  برخالف  و  جغرافیایى،  فرا  و  کردستانى  فرا  و 
جنگ سراسرى با کومه له کمونیست، االن در بورس است و در موضع تعرضى. ”روژآوا“(به 
کمونیست  قاپ  است)،  سوریه  کردستان  یعنى  غربى،  «کردستان  به  اشاره  که  غرب،  معنى 
سابقى ها را هم دزدیده است و ناسیونالیسم کرد علیرغم اینکه در نتیجه دو جنگ ویرانگر 
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که شالوده مدنى جامعه عراق را زیر و رو کرد و از آن آثارى باقى نگذاشت، در ”اقلیم“، 
”تجربه  ها،  قدیمى  له  کومه  جمله  از  و  کرد  ناسیونالیستهاى  همه  منظر  از  و  است  حاکم 
گرانبهاى باشور کردستان“ است که باید به قیمت تن دادن به هر پرنسیپ فروشى، از این 
دستاورد ”کردها“ و رسیدن به ”حق تعیین سرنوشت“، حاال با هر جنایتى که علیه غیر کردها 
اعمال میشود، با دل و جان، دفاع کرد. سامى روشن نسبت به از دست رفتن کامل استقالل 
تحت  اردوگاههاى  در  اسیر  گروگانهاى  به  شدن  تبدیل  و  له“  مدعیان ”کومه  همه  سیاسى 
سیطره مشترك وزارت اطالعات و سپاه پاسداران جمهورى اسالمى و ”آسایش“( سازمان 
اطالعات اتحادیه میهنى)؛ و فعالیت سیاسى از محل صدقه هاى گاه بگاه خانم هیرو ابراهیم 
احمد( بیوه جالل طالبانى)، کک اش هم نمیگزد. چه، اینجا جغراقیاى ”کردستان“ است و 

مجاز است و قابل توجیه! جانب ”کردهاى همیشه مظلوم تاریخ“،  بى پرنسیپى از  هر 

دوست گرامى و اسبق! خواهش میکنم بخاطر احترام به ”باورهاى مشترك“ در گذشته هاى 
پرافتخار، به این سواالت و توقعات من، بدون غرق شدن در پیشداوریها و تحریکات، 

دستکم در خلوت تنهایى، ”فکر“ کنید:

باالخره این سریال و وا اسف و شیون و  واویالهاى ”بازسازى کومه له کردى و کردستانى“ 
نقطه پایانى دارد؟ آیا مرحوم نوشیروان مصطفى، با بازسازى ”کومه له رنجدران“ و ”خط 
گذشته، ”گوران“(تغییر) را سرهم بندى کرد؟  گشتى“ و ”اتحادیه میهنى“ و شرح مصیبت 
خودتان نیز، برنمیدارید، وقتى بروشنى مى  چرا دست از زندگى در گذشته تاریخى ما و 
بینید تمامى تالشها براى روایتى تماما جدید و سرتا پا وارونه از کومه له و تاریخ رویدادها، 
”روند  نیز:   تازه  ظاهرا  و  مختلف  اشکال  در  کذایى  ”بازسازى“  براى  مجاهدتها  در  چه 
در  بیشتر  هم  باز  واگرائیهاى  و  انشعاب  و  شکست  به  له“،  کومه  ”ریباز  و  سوسیالیستى“ 
صفوف ”طیف کومه له“ تان انجامیده است؟ باالخره تا َکى زندگى با خاطرات و نوستالژیها 
تا  ادامه میدهید؟  در طول آن تاریخ را  بى حرفى ها  و  سکوتها  و ”نگفته“ هاى گذشته و 
خودتان را در البالى  میکنید که تصویرى غیر واقعى از  گذارى  سرمایه  َکى بر این توهم 
به  دیگران،  سیاسى  زندگى  تاریخ  اتفاقات  سانسور  و  تحریف  و  بریده  ُدم  و  سر  روایات 
خالیق ارائه بدهید؟ وقتى که متاسفانه از نظر شما و خوشبختانه از نظر من، اسناد آن گذشته 
در  یا سوسیالیستى،  و  چه ناسیونالیستى  تاریخ،  اندرکاران آن  دست  مختلف  با روایات  ها 
به  اند؟  شده  داده  قرار  است،  تاریخى  حقایق  جستجوى  در  که  کس  هر  قضاوت  معرض 
عنوان یک آدم تحصیلکرده و داراى سابقه سیاسى که نسیمى از کمونیسم بر  زندگى تان 
نیز وزیده است، متوجه نیستید که تعریف و باز سازى کاراکتر سیاسى و اجتماعى به عنوان: 

است؟  نامتمدنانه  و  اسالمى  شبه  علمى،  غیر  عوامفریبانه،  مانده،  عقب  تاریخ“،  ”شهید 

   27 ژانویه 2019
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«نگاه از درون» به روایت ناسیونالیسم کرد

حقیقت این است که من تا مدتها پس از رفتار نامسئوالنه ساعد وطندوست در علنى کردن متن 
دستخطهاى تند نویسى شده «کنگره اول» کومه له،، بحد افراطى ”حرص و جوش“ میخوردم. 
خیلى با خود کلنجار رفتم تا علت این احساسم را که به نوعى به حالتى شبیه به اضطراب 
توام با دیپرسیون شباهت داشت، دستکم براى خودم کشف  و تحلیل کنم. من بارها نوشته 
ام که از آنجا که من تنها کسى بودم که اصل دستنوشته ها را در شرایط خفقان حفظ کردم، 
نوعى حالت پشیمانى در ذهنم شکل گرفته بود که چرا آنها را جز یکى چند صفحه اى که به 
مباحث سیاسى و نظرى آنوقت کومه له مربوط بودند، نسوزاندم؟ جهت اطالع خوانندگان، 
من در هر دو دوره اى که رژیم اسالمى به کردستان حمله کرد، یعنى در هر دو مرحله: 1.پس 
از فرمان یورش به کردستان در پى فتواى خمینى در 28 مرداد سال 58، و 2. پس از نطق 
معروف بنى صدر خطاب به نیروهاى مسلح رژیم اسالمى: «تا متجاسرین را در کردستان 
سرکوب نکرده اید، پوتین ها را از پا در نیاورید“، در ماههاى پایانى سال 59 و تا مقطع 
کنگره سوم کومه له، اردیبهشت سال 1361، در شهر سنندج، مسئولیت تشکیالت شهرهاى 
کردستان کومه له را بر عهده داشتم. طى آن دورانها، بطور معجزه آسایى از خطر دستگیرى و 
مرگ رها شدم. در یک مورد حتى دستگیر شدم، اما چون شناسنامه ام جعلى بود، و ”تصادفا“ 
به هنگام دستگیرى کسى از مزدورانى که من را بشناسد در محل وجود نداشت، آزاد شدم. 
در مرحله دوم در دو مورد خانه مخفى من مورد بازرسى قرار گرفت، اسناد را هم در همانجا 
جاسازى کرده بودم، که قبال توضیح داده ام. در آن دو مورد هم من را که در پوشش کارگر 
لوله کش زندگى مخفى داشتم، نشناختند و به محل جاسازى که به مهارت ساخته بودیم، 
پى نبردند. بهرحال قصدم این است که نشان بدهم که براى حفظ آن اسناد، چه خطرات 
شدن به  جانى را نیز متحمل شده بودم. باالخره در فرصتى، و یکى دو ماه قبل از ملحق 

بخش علنى تشکیالت، من نسخه اصلى و دستخط ها را براى مرکزیت کومه له فرستادم.

با این شرح و بسط، مشخص است که من آنوقتها مطلقا فکر نابود ساختن اسناد مذکور را در 
ذهنم نداشتم. قدرى بخودم آمدم و دیدم خودخورى و گرفتار شدن به روحیه خشم از خود، 
نه تنها واقعى که برخوردى منصفانه در حق خودم هم نیست. اسناد، با میل و رغبت کامل من 
حفظ شده بودند و همان وقتها، مرکزیت، حداقل سه نسخه از آنها را کپى کرده بود. از این 
نظر طبیعى بود که احتمال انتشار علنى آنها بهر دلیل و بهانه و توجیه، کامال ممکن شده بود. 
اسناد، دیگر از کنترل انحصارى من خارج شده بودند. طبیعى بود که هر کس که به نسخه 
اى از آنها دسترسى داشت، براى مقاصد سیاسى خویش، ممکن بود که آنها را انتشار علنى 
بدهد. و دست بر قضا، سالها بعد، یعنى وقتى که حزب کمونیست کارگرى منشعب شد و 
به آستانه فروپاشى گام نهاد، کورش مدرسى، که نسخه اى از آنها را در اختیار داشت، در 
عکس العمل به رفتارهاى انواع انشعابات کومه له، تهدید کرد که ”ساکت! اگر نه اسناد دوره 
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”بنیانگذارى تان“ را منتشر میکنیم. بهر حال، شاید سطح نازل آن مباحث و نیز این مساله که 
امثال کورش مدرسى، به عنوان رهگذر تاریخ کومه له، در ته ذهنش نمیخواست، سهم باد 
آورده خود را از کومه له، به باد فنا بسپارد، از اقدام به علنى کردن اسناد مذکور، خوددارى 
کرد. البته بعدها، و پس از انتشار اسناد توسط ساعد وطندوست، خانم  آذرمدرسى، یکباره 
لباس داور تاریخ به تن کرد و به اتکاء آن اسناد، در نوشته: ”مرگ بر اسناد، زنده باد روایت“، 
را  فواد  چاپلوسى  و  تملق  عوامفریبانه  رداى  پسند،  موژیک  شانتاژ  و  آژیتاسیون  یک  در 
پوشید و به تقبیح و تمسخر شخص من در جریان بحثهاى آن 36 روزه روى آورد. کسانى 
که چه بسا در آن دوره با جریان سیاسى دیگرى بودند و یا شاید مثل کورش مدرسى، که 
شدند و امثال من و  محفل پوپولیستى  ”رزم انقالبى“ قرار داشتند، ”صاحبخانه“  در راس 
محمد حسین کریمى، بیگانه و اغیار خوانده شدیم. درد ناشى از این مرد رندى و فرصت 
من،  سیاسى  زندگى  تاریخ  به  طلبان  عافیت  دستبرد  و  دوران،  آن  هیچکاره  عابران  طلبى 
واقعا سخت و آزار دهنده بود.  بهر حال میخواهم روشن شود که حرص و جوشهاى من 
صفوف کومه  در  متعدد که  انشعابات  به  توجه  دیگر با  حاال   بود.  زنى  خود  زیادى  دیگر 
له قبلى و دیگر جریانات کمونیسم کارگرى روى داده است، تردید ندارم که حتى قبل از 

اقدام جناب وطندوست، نسخه اى از آن اسناد در اختیار وزارت اطالعات موجود بود.

اما، همانطور که متذکر شدم، حاال دیگر هر کس، و هر ”نهاد“ و هر محفل با هر خرده اختالف 
و غرض و مرض، از آن اسناد براى مقاصد خود استفاده میکند. یک نکته دیگر را هم توضیح 

میدهم و به علل عقب نشینى ساعد وطندوست به کنگره کذایى و ”مباحث“اش، بازمیگردم.

به گمان من، اگر رهبرى کومه له در آن مقطع، یعنى پس از آذر ماه سال 57 اسناد را به همان 
نمیشد  آن  له،  کومه  موقعیت  میکرد،  علنى  است،  کرده  منتشر  وطندوست  ساعد  که  شکل 
که شد. به باور من، روى آورى طیف وسیع جوانان کمونیست و کارگران و زحمتکشان 
سوسیالیست به صفوف کومه له، اتفاق نمى افتاد و کومه له، به عنوان یک جریان غیر اجتماعى 
و سکت درخود، که تازه از نظر رویکردهاى ”نظرى“ از جریانات سوسیالیست خلقى، مثل 
پیکار و رزمندگان، بسیار عقب تر بود، تصویر میشد و به احتمال زیاد یا فرو مى پاشید و یا 
اینکه در هر جریان سیاسى که در آن مقطع فعال در صحنه بود، هضم میشد. در این شک 
کنگره  از  پس  سالهاى  کمونیست  له  کومه  از  عمال  است،  متفاوت  اوضاع  حاال  اما  ندارم. 
کذایى، اثرى باقى نمانده است. از این نظر، براى ساعد وطندوست، ایام مناسب ”بازگشت 
به خویش“ فراهم شده بود. با این مقدمه نسبتا طوالنى، نگاهى دیگر میاندازم به دلیل مادى، 

له“: کومه  ”ریبازى  در  یارانش  محفل  و  وطندوست  ساعد  طرف  از  اسناد  آن  انتشار 

آقاى وطندوست در زمانى که تصمیم به انجام آن وظیفه ”تاریخى“ گرفت، در میان تمامى جریانات 
و طیفهایى که به نحوى از انحاء با کومه له تداعى میشدند، در چه موقعیتى قرار داشت؟
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1. به اقرار خود ایشان، او در زمان تالش براى انتشار آن اسناد داخلى، مدتى بود که از 

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، ”اخراج“ شده بود.

سوسیالیستى      ”روند  بندى  سرهم  ماجراى  در  او  گرانه  ومعامله  گرانه  توطئه  برخورد   .2
کومه له“، افشاء و مشخص شد که او بهیچ عنوان حاضر نشد حدود و ثغور مبالغ هنگفت 
و امکانات مالى را که ”اتحادیه میهنى“ و شخص جالل طالبانى در اختیار ”تشکیالت“ تازه 
تاسیس و اعضاء موسس روند مذکور، و البته منحصرا از کانال شخص وطندوست، گذاشته 
بودند، با احدى، شاید جز یکى دو نفر از ”معتمدین“ محفلى، در میان بگذارد. ”عدم شفافیت 
مالى“ یکى از مهمترین عامل فروپاشى ”روند سوسیالیستى“ بود. با اینحال شاید او از این 
سرنوشت هم چه بسا خوشحال بود. چه، ”نام“ را براى دیگران گذاشت و او براى همیشه 
و ”محفل“  رفت دکان  اهدایى  امکانات  و  زدن پول  جیب  به  با  مالى“  عذاب ”شفافیت  از 
”حسابرسى“  و  ”تشکیالتى“  فشار  هر  از  فارغ  بار  این  را،  له“  کومه  ”ریباز  پیکر  درو  بى 
بازکرد. بنابراین حتى از منظر جریان ”روند سوسیالیستى“ و از منظر هر جریان که در حد 
و ربطى داشته باشد، آقاى  ضبط  NGO باید   و نهادهاى غیر دولتى،  فرهنگى  انجمنهاى 
وطندوست، کوچکترین ربطى به کومه له و هیچ جمع و سازمان متشکل دیگر، حتى اگر 

یک فرقه صد در صد ناسیونالیستى هم باشد، و ادعاى میراث خوارى آنها را نداشت.

ایامى  در  حتى  آن،  از  قبل  مدتها  چه  و  اول  کنگره  صورتجلسات  انتشار  زمان  در  چه   .3
بود،  له،  کومه  ایران،  کمونیست  حزب  کردستان  سازمان  عضو  وطندوست،  ساعد  که 
استفاده  بازنشستگى  مزایاى  و  حقوق  از  میهنى،  اتحادیه  ”رهبرى“  عضو  عنوان  به  ایشان 
چگونه  در کشورى اروپایى،  زندگى  در رابطه با  و  قانونى  از نظر  میکردند. این مساله که 
و  هنگفت  این درآمد  اعالم  و از  شده؛  مالیاتى  فرار  و  سیستم ”پولشویى“  وارد این  ایشان 
رابطه  همین  اما در  قرار گیرد.  بازخواست  مورد  باالخره  باید  است،  رفته  طفره  آن  مالیات 
و مستقل و صرفنظر از درآمدهاى ”سیاه“ جناب وطندوست، باید براى همه روشن باشد 
نظر  از  خان“،  ”هیرو  او  بیوه  و  طالبانى  مرحوم  حزب  بگیر  مستمرى  و  مواجب  عضو  که 
پرنسیپهاى سیاسى هر جریان سالم سیاسى، چه راست و یا چپ، به رابطه خود با تاریخ 
دستبرد  حق  بجانب،  حق  و  شرمى  بى  در نهایت   او  اینحال  است. با  داده  له، پایان  کومه 
عالم  در  این  بود.  داشته  نگاه  محفوظ  خود  براى  آنرا  انشعابهاى  حتى  و  سازمان  اسناد  به 

سیاستهاى امنیتى و ”نگاه از درون“ها اسم دارد: سرقت سیاسى از آثار و تاریخ دیگران.

4. آقاى وطندوست، اما، مواجب بگیرى از دستگاه امنیت( آسایش) اتحادیه میهنى را عار 
بطور  انحاء  از  نحوى  به  که  له،  کومه  مدعیان  همه  تقریبا  موجودیت  که  میداند  نمیداند. 
با  اواخر  این  و  اقلیم  حکومت  و  میهنى  اتحادیه  مالى  کمکهاى  با  دارند،  فعالیت  متشکل 
کمکهاى آمریکا به واسطه گرى حکومت کذایى ”کردها“ در ”باشور کردستان“، موجودیت 
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اردوگاهى شان را حفظ کرده اند. آگاه است که از کف رفتن استقالل سیاسى و وابستگى 
نه  دیگر  که  سالهاست  له“،  ”کومه  بقایاى  این  همه  میان  در  مرتجع،  نیروهاى  به  مالى 
سیاسى  سقوط  مشترك  سکوى  این  است.  درایت  عین  که  شرم،  موجب  و  عار  و  ننگ 
برابر  در  را  له  کومه  مدعیان  همه  زبان  کرد،  ناسیونالیسم  دیپلوماسى  و  سیاست  دامن  به 
الکن ساخت. ریشه اساسى  له،  و اسناد کومه  به تاریخ  وطندوست  دستبرد سیاسى جناب 
روحیه طلبکار و تعرضى او، درست وقتى که مچ  او را هنگام شکستن قفل و درها و باال 

است. سیاسى  کشى  اسباب  جدید  بستر  همین  میگیرند،  دیگران  منزل  دیوار  از  رفتن 

5. فواد، در دوره انتقال و سقوط سیاسى و اخالقى این تنها مجاهد ایام ابهام و سردرگمى و گیج 
سرى کومه له در یک ماه مانده به انقالب 57، زنده نیست. تالش حضرات در سقوط به لجنزار 
سیاسى و سقوط اخالقى و غرق شدن در انحطاط اجتماعى و فساد مالى براى همراه کردن 

گذشته فواد با حال این محافظاِن حضیض شرافت انسانى، رذیالنه و ناشرافتمندانه است.

6. حاال که همه جریانات منتسب به کومه له و حتى ”منفردین“، از محل کمکها و صدقه هاى 
دریافتى امثال مالبختیار و بیوه جالل طالبانى ارتزاق میکنند و یا با نام کومه له کاسبى میکنند 
و پول به جیب میزنند و یا اردوگاهایشان را ”تحت الحفظ“ نگهدارى میکنند، و اخیرا هم با 
نظر لطف مقامات پنتاگون و سیا، بازهم به وساطت و داللى عناصر ”اقلیم“، منبع تامین مالى 
”ضمانت“ شده است، یک توجیه عوامفریبانه را چاشنى این بى پرنسیپى ها کرده اند: کومه 

له با رژیم بعث رابطه برقرار کرد و از رژیم صدام هم کمک مالى و تسلیحاتى گرفت.

واقعیت این است که خودشان هم میدانند ُمهمل میبافند. چرا که مساله کمک گرفتن از رژیم 
است: الزم  اى  اشاره  اوضاع  آن  شرایط  به  داشت.  دفاع  قابل  کامال  توجیه  یک  عراق، 

در  له  کومه  بود.  دوران  آن  معین  شرایط  از  ناشى  صدام  رژیم  از  گرفتنها  کمک  الف. 
مسلحانه علیه رژیم جمهورى اسالمى  مبارزه  اندر کار یک  مرزهاى ایران، دست  ”داخل“ 
له اجازه  کومه  و پزشکى  مادى  امکانات  جنگ نابرابر،  در آن  که  بود  مشخص  کامال  بود. 
به  حاد،  حالت  در  یا  و  مدوا  بیشتر  امکانات  با  و  بهتر  ها  زخمى  اوال  که:  نمیداد  را  این 
”خارج کشور“ براى معالجه اعزام شوند. ثانیا در عین حال، رابطه با دولت عراق، مجرایى 

میکرد. فراهم  جنگى،  دیدگان  آسیب  اعزام  و  اروپا  با  تشکیالت  تماس  براى  را 

باز  فرض  پیش  یک  بود،  ایران  مرزهاى  داخل  در  له، اساسا  مبارزه کومه  میدان  اینکه  ب. 
نیروهایش  اتکاء  به  و  مطرح  نیرویى  عنوان  به  له،  کومه  بود.  عراق  دولت  با  رابطه  کردن 
هیچ  به  عمال  عراق“  با  دیپلوماتیک  ”رابطه  آغاز  با  ایران،  کردستان  مرزهاى  داخل  در 
مستقیم  نفوذ  حوزه  از  خارج  تشکیالت،  و  رهبرى  فعالیت  قلمرو  نداد.  تن  سیاسى  انقیاد 
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رژیم بعث قرار داشت. حتى وقتى به دلیل رسیدن جنگ ایران و عراق به مرزها، رهبرى 
مناطق  هنوز  مناطق  آن  کند،  نشینى  عقب  عراق  کردستان  خاك  به  شد  مجبور  له،  کومه 
بعث در آن مناطق نبود. حتى  و نظامى رژیم  سیاسى  حاکمیت  اثرى از  ”ُمًحرمه“ بودند و 

بود. شده  تامین  عراق  رژیم  از  آن،  رهبرى  شامل  له،  کومه  ”استقالل“  شرایط،  آن  در 

این مساله با نزدیک شدن ختم جنگ ایران و عراق، حالت دیگرى پیدا کرد. رهبرى به اصرار 
مستقیم  حاکمیت  تحت  مناطق  به  بیشتر  انتقال  از  تا  شد  موظف  حکمت،  منصور  ابرام  و 
سیاسى و نظامى رژیم عراق و قاطى شدن با نیروهاى اتحادیه میهنى، جلوگیرى کند. این 
پیشنهاد از همان زمان با مقاومت و الابالیگرى رهبرى کومه له روبرو شد. بخشى از رهبرى 
کومه له که از دیر باز و طبق ”مصوبات“ کنگره اول، کومه له را هم خط و همسو با جالل 
به  میدانستند، کال نسبت  کردستان“  تدارکاتچى ”پیشمرگان  موقعیت  کماکان در  و  طالبانى 
هشدار قاطى شدن با جماعت ”مام جالل“ شانه باال انداختند و آن موضع را ناشى از ”غیر 
اجتماعى“ بودن پیشنهاد دهندگان میدانستند. خود پیشنهاد دهنده هم میدانست که کومه له 
هیچگاه از موضع غیر انتقادى نسبت به ”مام جالل“، که خودى تر از ”هر غیر کرد“ بود، 
دست برنخواهد داشت. این همسویى با به قدرت رسیدن اتحادیه میهنى و پارتى دمکرات 
به مقام هاى ”باشور کردستان“، چنان ”عادى“ و طبیعى مینمود که از آن پس انتقاد از گذران 
سیاسى تحت امر و فرمان و احسان و صدقه هاى ”مام جالل“، رسما ”خالى کردن میدان“، 
”آش بتال“ و ”پشت کردن به جنبش کردستان“ لقب میگرفت. از آن دوره انتقال گام به گام، 
بحث ”رابطه با دولتها“ و دریافت کمک، ماهیتا تغییر کرد. از آن پس سیاست کمونیستى، 
ادامه رابطه با عراق و نیروهاى احزاب ناسیونالیست کرد عراق را، نه تنها مجاز نمیدانست، 
انشعاب  از  پس  که  بود  این  تاریخ  تلخ  طنز  کرد.  ارزیابى  زیانبار  و  مخرب  بشدت  بلکه 
کومه له از کمونیسم در پى جنگ خلیج، بازمانده ها از شادى در پوست خود نمیگنجیدند: 
نگفتیم منصور حکمت و کمونیسم کارگرى با ”جنبش کردستان نیامدند؟“ نگفتیم منصور 
حکمت نفهمید که از ”میان اتحادیه میهنى“ چگونه ”دوستان حال و آینده اش“ را انتخاب 
کند؟  از آن پس، دیگر کمونیسم کارگرى و منصور حکمت نه تنها دوست کومه له نبود، 
که معصومیت سیاسى او هم زیر سوال قرار گرفت. عبداله مهتدى آن تُخم لق را در دهان 
امثال ساعد وطندوست و فاالنژهاى ناسیونالیسم کرد، شکست. کومه له نه در تشکیل حزب 
کمونیست ایران سهم داشت و نه مصوبات کنگره هایش را، الاقل تا کنگره ششم، منصور 
حکمت تدوین میکرد و به تصویب رهبرى میرساند و نه در رابطه با ”دیپلوماسى“ هشدار و 
اخطارهایى به کسانى داده بود که مسابقه اى در میانشان بود که چه کسى به منصور حکمت 

و سیاستها و نظرات او ”نزدیک تر“ است! کومه له در کنگره اول، فریز و ”جاودانه“ شد!!

اکنون و پس از گذشت سى سال، هر دو رابطه مورد اشاره در فوق، بطور کلى زیر و رو شده 
است. هیچ نشانى از حضور واقعى کومه له هاى موجود در داخل مرزهاى ایران و فعالیت 



443

ن ی  دگا ی... و ز د ز
قابل رویت آنها طى این سى سال اخیر را حتى خودشان هم نمیتوانند به کسى نشان بدهند. 
مستقیم  کنترل  تحت  مناطق  به  تماما  موجود  اردوگاههاى  سیاسى،  استقالل  حفظ  نظر  از 
احزاب حاکم در اقلیم کردستان عراق منتقل؛ و بدتر از آن، با پول و امکانات آنها، موجودیت 
دارند. هر دو پیش فرض یک رابطه سیاسى و دیپلوماتیک بین یک سازمان سیاسى که دست 
اندر کار مبارزه مسلحانه در ”داخل“ است، نفى شده اند. حضرات، اما، یک وجه حاشیه اى 
آن روابط پیشین را کماکان حفظ کرده اند: ”دریافت کمک از نیروها و دولتهاى خارج“ در 
شرایط خالء و بطور درخود و بدون هیچ پیش شرط. این متن حاشیه اى رابطه پیشین، به یک 

میدان بى پرنسیپى هاى سیاسى و عدم پاسخگویى به سوال ”شفافیت مالى“ رسیده است.

در  دولتها  با  رابطه  از  بحثى  هیچ  بود،  زنده  فواد  که  زمانى  در  گذشته،  اینها  همه  از 
دور  بسیار  و  ایران  شهرهاى  داخل  در  تماما  هنوز  له،  کومه  تشکیالت  و  نبود  میان 
پرنسیپ  بى  و  فواد  کیسه  از  کردن  خرج  نظر،  این  از  داشت.  قرار  مرزى  مناطق  حتى  از 
ناسیونالیستهاى  بازى  مسخره  یک  تماما  عوامفریبى،  و  شیادى  فرط  از  او،  نام  به  فروشى 

هستند. حرفها  این  از  تر  وقیح  اینها  اما  است.  آن  ”آماتور“  نوع  از  و  کرد، 

شرکت  بقیه  و  فواد  تصویر  کشیدن  لجن  به  فقط  مساله  که  است  شده  معلوم  دیگر  االن   
نیست.  و  نبود  محدود  وطندوست،  آقاى  خود  بجز  البته  روزه،   36 جلسات  در  کنندگان 
”راه فواد“، یعنى پرونده سازى و پاپوش دوزى امنیتى براى کمونیستهاى بنام ایران، یعنى 
تغییر  مقابل  در  چموشى  و  لجاجت  یعنى  مدرن،  و  مترقى  و  پیشرو  اندیشه  و  فکر  تحقیر 
و  تکامل؛ یعنى تعلق تعصب آمیز به گذشته و دگمهاى آن، یعنى یورش ناسیونالیستى به 
تمامى کسانى که به اتکاء مارکسیسم انقالبى و رفاقت و آشنایى با منصور حکمت و آثار 
ماندگارش، کومه له شیفته ذهنیت دهقان و وردست و مرید و سر سپرده بى توقع جالل 
طالبانى و ”خط“ او،  کشته و مرده کیش اسلحه و پیشمرگایه تى مردانه و ضد زن و کردى، 
سطح  به  اخالقى،  و  در گردنى  دست  سیاست  مهجور  و  بسته  و  درخود  محفل  یک  از  را 
یک سازمان واقعى سیاسى کمونیست و معتبر ارتقاء دادند. کومه له با بدست گرفتن تزها 
و تئوریهاى مارکسیسم انقالبى، از جمله سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقى و اسطوره 
ناسیونالیسم  دیرین  رسوبات  از  گرفتن  فاصله  زمینه  آنوقت  تازه  مترقى،  و  ملى  بورژوازى 
کرد و رسوبات عقب ماندگیهاى فکرى و فرهنگى و سنتى را فراهم کرد. تا آنوقتها، شعر 
آن  دوفاکتوى  و  پنهان  ”مانیفست“  کرد،  ناسیونالیست  حزب  کادر  آواره،  مال  کار“  ”توتون 
سوسیالیست،  زحمتکشان  و  کارگران  و  شهرى  روشنفکران  وسیع  طیف  بود.  بسته  محفل 
جهش  آن  با  ”بنیانگذاران“  ذهن  در  مانده  عقب  سنتهاى  و  کرد  ناسیونالیسم  رسوبات  به 
سیاسى خویش، یک نه بزرگ و قاطع گفتند و شکافى عمیق با گذشته بیگانگى با قلم و 
تفکر و اندیشه در فاصله ده ساله 1348 تا اواخر  1357 کومه له سنتى ایجاد کردند. احترام 
حزب  مسلحانه  تعرض  شکست کشاندن  به  کمونیسم را در مصاف با ناسیونالیسم کرد و 
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دمکرات کردستان ایام برو بیاى قاسملو، نزد جامعه در مقیاس ایران و کردستان، باال بردند. 
شکاف  آن  عمق  در  او  و  نشد  وطندوست  جناب  شامل  تغییر  قانون  که  کرد  ثابت  تجربه 

کرد. اطراق  همانجا  و  خورد  زمین  همانجا  و  کرد  سقوط  نظرى  اجتماعى-  سیاسى- 

یک نقطه نفرت و کینه  شترى در نوشته ها و فرمایشات جناب وطندوست علیه شخص 
من قدرى جاى تامل دارد. همه کسانى که زنده اند و از شرکت کنندگان در جلسات کنگره 
اول، به انحاء مختلف در باره کار ”ناروا“ى آقاى وطندوست نوشتند و اظهار نظر کردند. اما، 
من، به عنوان یکى از ”بنیانگذاران“ کومه له، هدف هتاکى و بى حرمتى ویژه اى از جانب 
میداند  وطندوست  خود  است.  روشن  دستکم،  من  نظر  از  دلیل،  گرفتم.  قرار  وطندوست 
شکوفایى  دوره  اتفاقا در  بسیار ”بنیانگذار“تر بودم. میداند که او  او  از  در کومه له  من  که 
اولیه در فاصله سال 1348 تا اواخر سال 1350 در دست نویسى و کپى و تکثیر آثار لنین، 
اصال حضور نداشت و در مباحث آن دوره تماما غایب بود. با اینحال گرچه او به دالیل 
و علل اهانتهایش به من صراحت نداده است، من براى اطالع خوانندگان، توضیح میدهم. 
او، بروشنى میداند که من سابقه و پیشینه و اتوریته و احترام سیاسى ام را  پشت تحکیم 
مارکسیسم انقالبى و کمونیسم کارگرى و رفاقت و هم رزمى با منصور حکمت قرار دادم و 
دیگران، که متاسفانه کم نبودند، در تند پیچهاى سیاسى چپه شدند و در نیمه راه، به تعهدات 
و  مبارزات  حاصل  و  فعالیت سیاسى  تاریخ  از اینکه من  بعالوه او  خویش پشت پا زدند. 
مقاومتهایم در برابر شکنجه و زندان کشیدنها؛ و محبوبیت و شهرت و نفوذ اجتماعى ام، و 
نیز نقش منحصر بفرد خود در تشکیالت شهرها در سخت ترین دوره اختناق اسالمى را به 
”خط مام جالل“ و کردایه تى و ناسیونالیسم کرد، نفروختم و نبخشیدم، و او برعکس، جوهر 
و ماهیت روى آورى به سیاست را از قدیم االیام با جنبش مالمصطفى در ”شورش ایلول“ 
بازتعریف و بازشناسى کرد و در موقعیت یک مرید همواره وفادار به ”خط جالل طالبانى“  
به آن تداوم بخشید، از من با همان مقیاس و از زاویه نگرش کردایه تى خود به جامعه و 
سیاست؛  متنفرتر از دیگران است. او از نظر سیاسى، حتى از سطح تلقى هاى کومه له، قدیم 
دهه ها به عقب نشست؛ و من رفیق منصور حکمت شدم و کاپیتال مارکس را خواندم و 
کالس کاپیتال دایر کردم.  نفرت کور او از من صرفا و فقط معامله کردن با ایام دوستیها 
در همان دوران کومه له قدیم نیست، یک نفرت طبقاتى و جنبشى است. با اینحال زندگى 
وطندوست در کانون نفرت علیه من و مبانى کمونیسم کارگرى و منصور حکمت، و محبت 
و ارادت خالصانه و بى حد و مرزش به زعماى جنبش ناسیونالیسم کرد، براى او ”مقدس“ 
است. اما او باید این را هم بفهمد که من میتوانم علیه مقدسات او،  بایستم و از خودم و طبقه 
ام و آرمانهاى سیاسى ام در برابر او و طبقه و اسطوره هایش دفاع کنم. او که در رویدادها 
و تحوالت کردستان عراق، با دلشوره و دلواپسى میبیند که مقدسات اش توسط توده هاى 
میلیونى مردم، سکه یک پول شده اند، باید متوجه باشد که همراه با کردایه تى اش و تعقل 
عشایرى و ایلیاتى ”جاللى- مالیى“، منزوى تر  و حاشیه اى تر شده است و قطعا حریف من 
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و اندیشه هایم نمیشود و او را سر جایش مینشانم. اما،  او جبون و ترسو است، به این دلیل 
سعى کرده است که در شرایط انزوا و تفّرق و تخاصم و توطئه گریها و تصفیه ها در بین هم 
مرام هایش، که در نفرت از منصور حکمت و مبانى کمونیسم کارگرى، از جنابشان ”پیش 
کسوت“ تر و سابقه دار تر و بد نام تراند، و در بستر شکست مفتضحانه مهندسى“بازسازى“ 
حسین  محمد  کمانگر،  صدیق  فواد،  رفتند:  که  عزیزى  رفقاى  خاطره  کردى،  له  کومه 
کریمى، طیب روح اللهى و سعید یزدیان و … را با این تعصب و جهالت ناسیونالیستى 

بدهد. قرار  خویش  سیاسى  جبن  و  تزلزل  و  تردید  سپر  آنها را  تصویر  و  مسموم کند 

22 فوریه 2019

9
منصور فرزاد: به یاد کمون پاریس

هزاران  داشت،  قرار  پروس  نظامى  محاصره  در  پاریس  هنگامیکه   ،1871 مارس   19 روز 
نفر از کارگران همراه افراد گارد ملى و بقیه اقشار محروم پاریس به خیابانها ریختند. بعد 
از ماهها گرسنگى و فشار جنگ فرانسه و پروس و محاصره طوالنى مدت پاریس، مردم 
گرفتند.  جشن  را  خود  پیروزى  و  شدند  ظاهر  خیابانها  و  کوچه  در  پایکوبى  و  رقص  با 
اعالم  را  کمون  حکومت  و  بود  شده  مستقر  شهردارى  تاالر  در  ملى  گارد  مرکزى  کمیته 
همه  بود.  کشانده  خیابانها  به  را  مردم  تمام  شهردارى  فراز  بر  سرخ  پرچم  اهتزاز  کرد. 
مردم  آواز  و  خنده  صداى  و  داشت  دیگرى  روى  و  رنگ  شهر  بود،  داشتنى  دوست  چیز 
به تاالر  خود را  گارد ملى  نفر همراه با نیروهاى مسلح  پاریس را زیبا نموده بود. هزاران 

شهردارى رساندند تا شاهد اعالم آزادى پاریس از طرف کمیته مرکزى گارد ملى باشند.

داشتند  سعى  وسیلهاى  هر  به  توسل  و  شتاب  با  شهر،  زیباى  محالت  اعیان  و  اشراف  اما 
سلطنت  ژنرالها،  مفتضحانه  فرار  خیابانها  در  جمعیت  موج  بگریزند.  پایتخت  از  که 
به  ملى  گارد  اعالمیههاى  میکرد.  بدرقه  نشاط  و  شادى  با  را  پاریس  بورژوازى  و  طلبان 
پاریس  «خلق  بود:  شده  نوشته  شهر  مردم  به  خطاب  آن  در  که  بود  شده  نصب  دیوارها 
نظامى  حکومت  است.  انداخته  دور  به  بیاویزند  گردنش  به  میخواستند  که  را  یوغى 
خواهند  گذارى  پایه  را  جمهورى  حکومت  چنان  پاریس  و  فرانسه  است...  شده  ملغى 

داد» خواهد  پایان  خانگى  جنگهاى  و  تهاجمات  دوران  به  همیشه  براى  که  کرد 
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اعالم تشکیل حکومت کمون با امضاى بخشى از رهبران کارگران و فرماندهان انقالبى 

گارد ملى صادر شده بود.

کشیشان،  داران،  سرمایه  بانکداران،  زمینداران،  پاریس،  در  کارگران  حکومت  تشکیل  با 
ژنرالهاى ارتش و انگلها به کاخ ورساى در چند کیلومترى پاریس گریختند. سیاستمداران 
از قدرت عزل شده به همراه ژنرالهاى قاتلى چون تى یر، سلطنت طلبان و پارلمانتاریستها 
با  برآمدند.  کارگرى  حکومت  کشیدن  زیر  به  صدد  در  ورساى  در  استقرار  بدو  همان  از 
همکارى دولتهاى همجوار تالش داشتند که حکومت جدید را حکومت یک مشت افراد 
و  کارمندان  کلیه  به  ورساى  کنند.  معرفى  سروپا  بى  و  جنایتکار  پرست،  بیگانه  ضدملى، 
کموناردها  اعدام  با  بعدها  و  نکنند  همکارى  جدید  حکومت  با  که  داد  پیام  نظامیان 

کند. غالب  دوباره  را  خود  دوران  وحشت  و  ترس  که  میخواست  آنها،  طرفداران  و 

اما در چند کیلومترى ورساى، در پاریس، شور و شوق غریبى حاکم شده بود و کموناردها با 
تالش شبانه روزى در صدد برپایى نظامى بودند که رفاه و آسایش شهروندان را تضمین کند.

کمون در 29 مارس چند فرمان مهم صادر کرد. از آنجایى که نود درصد مردم پاریس که کارگران و 
بسیارى از خرده بورژواها و حتى بورژواهاى متوسط را نیز شامل میشد به علت اقساط بدهى خود 
تهدید به اخراج و حبس میشدند، کمون فرمانى درباره تعویق اقساط بدهیهاى پرداخت نشده 
را صادر کرد. همچنین بدهى مستاجران را باطل اعالم کرد و تصریح شده بود که صاحبخانهها 
حق ندارند مستاجران را بیرون کنند. اهمیت این فرمان در این بود که مالکیت خصوصى 

جامعه سرمایه دارى که امرى مقدس و تغییر ناپذیر جلوه داده میشد را متزلزل میکرد.

در همین روز کمون طرحى براى اداره پاریس تصویب کرد و ده کمیسیون تاسیس گردید از 
جمله: آموزش و پرورش، دادگسترى،ارزاق و خواربار، دارایى، جنگ، امنیت عمومى، صنعت 
و مبادله خدمات عمومى و روابط خارجى، کار و کمیسیمون اجرایى. پیش از آن کمون با 
صدور فرمانى اعالم کرد که «پلیس منکراِت» شرم آور پاریس منحل شده است. در 30 مارس، 
کمون خدمت اجبارى و ارتش دایمى را لغو شده اعالم کرد و مقرر داشت تنها گارد ملى، 

که هر شهروند سالم میتوانست عضو آن باشد، یگانه نیروى مسلح پذیرفته شده است.

روز بعد فرمانى صادر شد مبنى بر اینکه اعضاى منتخب بمنظور اداره امور محلى مسئولیت 
شهرداریهاى بخشهاى مختلف شهر رابعهده میگیرند وبه آنها اختیار داده شد که کمیسیونهایى 
را براى حل و فصل مسائل محل انتخاب کنند. کلیه فعالیت دستگاه ادارى باید در خدمت 
و تحت نظارت مردم قرار داشته باشد و میتوان آنها را عزل و نصب کرد. جدا کردن کلیسا 
از دولت، حذف بودجه مربوط به انجام مراسم مذهبى و توقیف اموال کلیسا مورد مخالفت 
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اعضاى بین الملل که تحت تاثیر افکار پرودونى بودند قرار گرفت. آنها از مصونیت اموال کلیسا 

دفاع میکردند. جدا کردن کلیسا از دولت و توقیف اموال آن با اکثریت به تصویب رسید.

کارل مارکس در باره این فرمان چنین نوشته است: «همینکه کمون ازکار انحالل ارتش دایمى 
و پلیس، این دو ابزار قدرت مادى دولت سابق، فراغت یافت درصدد برآمد تا ابزار معنوى 
سرکوب و اختناق تودهها یعنى «قدرت کشیشان» را نیز درهم بشکند، کمون فرمان انحالل 

همه کلیساها و مصادره اموال آنان را در مقیاسى که مالک شمرده میشدند تصویب کرد.»

در روز 6 آوریل، گردان 137 گارد ملى مامور یافتن و سوزاندن دستگاه گیوتین شد و آن دستگاه، 
در غوغاى شادمانى عمومى مردم در مال عام سوزانده شد. در 12آوریل، کمون تصمیم گرفت 
ستون پیروزى میدان واندوم (Vendome) در پاریس را، که مظهر میهن پرستى افراطى و عامل 
تفرقه انداز بین اقوام بود، و پس از پیروزى در جنگ 1809، با ذوب کردن توپهاى به غنیمت 

گرفته شده ریخته گرى شده بود، براندازند. و این کار در 16 مه همان سال انجام گرفت.

لوئى  اعدام  گناه  از  مغفرت  طلب  بعنوان  که  گاهى  کفاره  مه،  ماه  پنجم  در 
گردید. خراب  کمون  دستور  به  بود،  شده  برپا  او  هواداران  توسط  پانزدهم 

اقدامات کمون سبب ابراز خشم شدیدى از جانب ورساى و کلیه مطبوعات بورژوایى گردید. خشم 
و نفرت آنها ناشى از این واقعیت بود که کلیسا پس از سلطه سرمایه دارى در فرانسه تبدیل به ابزار 

انقیاد روحى و فکرى مردم شده بود زیرا که سلطه بورژوازى را تغییر ناپذیر و ابدى جلوه میداد.

در اواخر ماه مارس کمون پروتو را به وزارت دادگسترى برگزید تا به پروندهها رسیدگى 
کند و آزادى فردى شهروندان را تامین نماید. در روزهاى نخستین ماه آوریل حدود 150 نفر 
از زندانیان آزاد شدند. همچنین کمیسیون اجرایى کمون تصمیم گرفت که کلیه پروندههاى 
زندانیان باید فورا مورد رسیدگى قرار گیرند وآنها یا باید بالفاصله آزاد شوند و یا به پاى 
میز محاکمه بیایند. در آن قرار تاکید شده بود که: «کمیسیون باید به فوریت هر چه تمامتر به 
حل و فصل مسالهاى بپردازد که تا این حد با یکى از مهمترین اصل جمهورى یعنى با آزادى 

مرتبط است.» و بر طبق تصمیم کمون دادگسترى میبایست «جریان عدالت را تامین کند.»

انتخاب دادرسان بویژه هنگام انتخابات کمون یکى از مهمترین خواستههاى مردم بود. طبق 
تصمیمات کمون قضات انتخابى بودند و متهمین حق داشتند حضور شهودى را که براى دفاع 
از خود ضرورى میدانستند بخرج کمون درخواست کنند. متهم حق داشت شخصا وکیلى 
براى دفاع از خود انتخاب کند. جلسات دادگاه عمومى بود و جراید گزارش جریان آن را 
منتشر میکردند. رئیس دادگاه تنها براى یکبار انتخاب میشد. هیئت ژورى یا قضاوت توسط 
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هیات منصفه که توسط ناپلئون اول منحل شده بود دوباره در دادگاههاى کمون برقرار گردید. 
هرچند کمون و کمیسیون دادگسترى وابسته به آن مجال آنرا نیافتند تا تصمیمات خود را 
دراین باره به موقع اجرا بگذارند و موسسات قضائى مورد نظر خود را خلق کنند، با این وصف 

فقط کمون بود که توانست شکافى در دستگاه قضائى بورژوازى آن دوران پدید آورد.

پس از فرار تى یر به ورساى حتى یک نفر کارمند نه در تاالر شهردارى مانده بود و نه در 
بخشهاى مختلف ادارى. اکثر مسئولین جدید کمون براى پى بردن به کارهاى اولیه ادارى 
به دربانها و یا نظافت چیها متوسل میشدند. با این حال کارکنان جدید بسیار سریع کارها 
را در دست گرفتند و حتى کارهاى انباشته شده چندین ماهه دولت سابق را انجام دادند. 
از آنجائیکه شهروندان بر فعل و انفعاالت ادارى نظارت مستقیم داشتند وطبق برنامه کمون 
میتوانستند آنها را عزل و نصب کنند، از آنجائیکه کارها سریع و در کمال دلسوزى انجام 
میگرفت و حل مشکالت افراد و جامعه و احترام و آرامش آنها در درجه اول اهمیت قرار 

داشت همکارى و دخالت توده مردم پاریس هر روز با سیستم جدید گستردهتر میگردید.

و  کافهها  میادین،  نبود.  پرشور  و  زنده  سر  روزها  آن  اندازه  به  هیچگاه  پاریس 
اکنون  نمیشد.  دیده  دژبان  و  پلیس  از  اثرى  شهر  در  بودند.  پر  جمعیت  از  تاترها 

نداشتند. واهمهاى  آنها  از  کارگران  دیگر  که  بود  ملى  گارد  فقط  «تفنگدار» 

کمون اقدامات بسیار ارزنده و مهمى را بمورد اجرا گذاشت که میتوان بطور خالصه چنین 
بیان کرد:

1- کلیه اموال وثروت کلیسا را مصادره کرد و مدارس را از تسلط کلیسا بدر آوردند،

2- دادگسترى و آموزش و پرورش را از مذهب جدا کرده و قضات انتخابى شدند،

3- کارگاههاى بزرگ را به تعاونیهاى کارگرى سپردند،

4- گیوتین و وسائل شکنجه را بالفاصله به آتش کشیدند،

5- کلیه بدیهیهاى کارگران به بانک و از جمله بدیهى اجاره خانه ها را بخشیدند،

گرداندند، باز  کارگران  به  بود  رهنى  بانک  نزد  که  را  کارگرانى  وسایل   -6

7- ارتش را منحل کرده و تسلیح همگانى برقرار کردند،
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8- کمون اعالم کرد که درفش کمون، درفشى جهانى است،

9- کمون پاریس، زمین را از آن دهقانان، ابزار را از آن کارگران و کار را حق طبیعى 
همگان اعالم کرد،

10-اداره کاریابى را از کنترل پلیس در آورده و به شهرداریهاى 30 شعبه در نقاط مختلف 
پاریس سپرد،

11- کموناردها برج «واندوم» مظهر برترى ملت فرانسه را واژگون کردند (این برج از 
طریق ذوب توپهاى بغنیمت 

گرفته شده در جنگهاى استعمارى ناپلئون ساخته شده بود)، 

12- کمون کار شبانه نانواییها را ممنوع اعالم کرد،

...13

ولى، همه این اقدامها، در شهرى که در محاصره دشمن قرار داشت، البته نمیتوانست فورا به تحقق 
بپیوندد. ضمن آن که از نخستین روزهاى ماه مه به بعد، ضرورت پیکار با سپاهیان روزافزون 

حکومت مستقر در ورساى نیز همه توان کارگران و مدافعان کمون را به خود مشغول میداشت.

در عین حال کمون مرتکب اشتباهات فاحشى گردید که سبب شد ورساییان فرصت بدست 
آورند و خود را براى مقابله با کمون تجهیز نمایند. با اینکه در 29 مارس کمون خطابه اى 
به مردم پاریس صادر کرد و در مقابل دسیسه چینیهاى دولت ورساى به آنها هشدار داد اما 
کال پاریس بر این عقیده بود که دست زدن به عملیات خصمانه از ناحیه دولت تى یر امکان 
پذیر نیست زیراکه به عقیده آنها شرکت بیش از 220 هزار نفر در انتخابات کمون به انقالب 

18 مارس جنبه قانونى بخشیده و هرگونه عذر و بهانه جنگ خانگى را از بین برده است.

تى یر و دیگر مرتجعین هنگام فرار به ورساى هر آن پشت سر خود را نگاه میکردند و در 
انتظارتعقیب و حمله نیروهاى گارد ملى بودند اما با کمال شگفتى متوجه شدند که کمیته 
مرکزى گارد ملى فعال چنین قصدى ندارد و خیال دارد که براى مشروعیت دادن به دولت 
کمون انتخابات را برگزار نماید. پاریس انقالبى بیش از 200 هزار نیروى مسلح در اختیار 
داشت و فرماندهان آن افرادى کاردان، جسور و الیق بودند کسانى که بخشى از آنها عضو بین 

الملل و بعدها در انتخابات کمون انتخاب شدند و اولین دولت کارگرى را تشکیل دادند.
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خورد،  خواهند  شکست  «پاریسیان  نوشت:  چنین  لیبکنخت  ویلهلم  به  نامهاى  در  مارکس 
و این شکست محرز است و تقصیر خودشان هم هست، تقصیرى که بطور کلى ناشى از 
زیاده روى ایشان در شرافت و درستى است. ابتدا کمیته مرکزى و سپس کمون به آن تى 
جهت، نخست آنکه  بدجنس فرصت دادند که نیروهاى دشمن را متمرکز کنند، به دو  یر 
خلع  براى  خود  تالش  با  یر  تى  انگار  بیفتد.  راه  داخلى  جنگ  نخواستند  حماقت  روى  از 
صرف  به  ثانیا  بود.  نینداخته  راه  را  داخلى  جنگ  خودش  بار  اول  زور،  به  پاریس  سالح 
اینکه متهمشان نکنند که از قدرت سواستفاده کردهاند بجاى اینکه پس از شکست ارتجاع 
در پاریس بالفاصله به ورساى حمله کنند و کار دشمن را یکسره کنند با مشغول شدن به 
انتخابات کمون که سازماندهى و سایر کارهاى آن وقت زیادى میخواست وقت گرانبهایى را 
تلف کردهاند.» در نامه معروف مارکس به گوگلمان در تاریخ 12 آپریل 1871 آمده :»تاریخ 
هنوز از این بزرگتر عرضه نکرده است. اگر آنها از پا در آیند علت فقط اخالق خودشان 
است که «بچههاى خوبى» هستند. میبایست بعد از آنکه ابتدا ژنرال وینوا و سپس عناصر 

ارتجاعى گارد ملى پاریسى میدان را خالى کردند بالفاصله به ورساى حمله ور شوند.»

به  همیشه  که  بود  کرده  تاکید  بارها  خویش  اعالمیههاى  درنخستین  مرکزى  کمیته 
را  خود  اختیارات  آن  بخواهد  کمون  هروقت  و  نگریسته  موقت  چشم  به  خود  اختیارات 
پاریس  کارگران  از  هزارنفر  صدها  و  انقالب  نماینده  و  مظهر  که  آنها  کرد.  خواهد  منتقل 
بحال  را  ورساى  در  ساکن  انقالب  ضد  و  دادند  دست  از  را  گرانبهایى  فرصتهاى  بودند، 
بانک  پولهاى  از  نیرو  آورى  وجمع  تبلیغات  براى  ورساییان  حالیکه  در  گذاشتند.  خود 

نگرفتند. خود  دراختیار  را  بانک  کموناردها  میکردند،  استفاده  پاریس  در  مرکزى 

نیروهاى  کلیه  و  داران  سرمایه  زمینداران،  کمون،  اقدامات  و  مارس   28 انقالب 
نمود.  میکرد  تهدید  را  آنها  کارگران  طرف  از  که  بزرگى  خطر  متوجه  را  منطقه  مرتجع 
کموناردها یاد میکردند  از  حاکم، با تنفر و خشم  وابسته به طبقات  روزنامهها و ارگانهاى 
اند»  گرفته  بدست  را  امور  زمام  که  مادر  و  پدر  بى  رذل  ولگردان  از  «عدهاى  آنهارا  و 
فرارى  جنایتکاران  و  ناشناخته  مشکوك،  «افرادى  را  ملى  گارد  مرکزى  کمیته  یا  و 
پروس  میکردند.  رد  رکیک  فحشهاى  نثار  با  را  کمون  اقدامات  و  میبردند  نام  زندان»  از 

کرد. آزاد  زندان  از  یر  تى  به  کمک  بمنظور  را  فرانسوى  اسیر  سرباز  هزار  دهها 

تى یر اسیران کمون را بدون محاکمه تیرباران مینمود. کمون ناچار شد براى حمایت از جان اسیران 
خود و در مقابل عمل غیر انسانى کشتن کموناردهاى اسیر، از هواداران ورساى گروگان بگیرد.

طرف زنان  سختى از  با مقاومت  به پاریس لشکرکشى کرد و  یر  مه تى  در هفته آخر ماه 
نفر  هزاران  یر  تى  آن  در  که  بود  جریان  در  روز   8 جنگ  شد.  مواجه  پاریس  مردان  و 
از  نفر  هزار  پنج  حدود  پاریس،  بر  یر  تى  تسلط  از  بعد  روز  کشید.  خون  و  خاك  به  را 
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پاریس  کمون  قاتلین  چنان  «تاریخ  نوشت  مارکس  موقع  همان  کردند.  عام  قتل  را  اسیران 

بود». نخواهد  آن  نجات  به  قادر  هرگز  کشیشهایش  دعاى  که  کشیده  میخ  چهار  به  را 

و  جامعه  محرومین  کارگران،  دل  در  آنها  فداکاریهاى  و  جسارت  کمون،  مبارزین  خاطره 
آزادیخواهان براى همیشه زنده خواهد ماند. زیرا که آنها براى رهایى بشریت مبارزه کردند و 

هدف آنها تاسیس دولتى کامال جدید بود که رفاه و آسایش شهروندان از مقدسات آن بود. 

زنده باد کمون پاریس!

توضیح: منبع بخشى از فاکتهاى این مقاله از مقدمه انگلس بر « جنگ داخلى در فرانسه « 
و «کمون پاریس 1871» که زیر نظر ا.ژلوبوفسکایا و (آ. مانفرد- آ.مولوك) تنظیم گردیده، 

میباشد. منصور فرزاد

---------------

جنگ ، اسرا و انسانیت

منصور فرزاد

سیاست کومه له در برخورد به اسراى جنگى در دوره هاى مختلف متفاوت بود و سیاست 
یک دستى اجرا نمى شد. سالهاى 58 و 59 کومه له هنوز سیاست مشخص و اصولى در 
عمل  له  کومه  در  سیاست  دو  یا  و  فکرى  گرایش  دو  کلى  خطوط  در  نداشت.  رابطه  این 
و  باشد  متکى  انسانى  اصولى  بر  باید  اسرا  با  برخورد  که  بود  معتقد  که  گرایشى  میکرد. 
مخالف اذیت و آزار و شکنجه اسراى جنگى بود و در مقابل گرایشى که اسیر را فردى از 
نیروى دشمن قلمداد کرده و معتقد بود که تنبیه و آزار جاسوسان و اسرا امرى قابل دفاع 
بمنظور  و  خود  امنیت  حفظ  براى  است  موظف  سازمانى  هر  که  بود  این  استدالل  است. 
کسب اطالعات، اسرا و جاسوسان را تحت فشار قرار دهد. گفته میشد قاطعیت در برابر 
روبرو  جدى  موانع  با  را  مقابل  نیروى  تحرکات  و  جاسوسى  فعالیت  جاسوسان،  و  اسرا 
خواهد کرد. غیر از آن  تئوریهاى دیگرى در تایید عملکردشان فرموله میکردند که عمدتا  
طرفداران  بود.  میهنى  اتحادیه  همچنین  و  سلطه  تحت  کشورهاى  در  سنتى  چپ  از  متاثر 
طرز تفکر اول آزار و شکنجه اسیر را برخالف اعتقادات مبارزین انقالبى مى پنداشتند و 
تصریح مى کردند که آزار جسمى و روانى اسیر، برخالف ادعاى گرایش دیگر، ناشى از 
هیچ گونه قاطعیتى نیست و سنت و عملکردى را پایه ریزى میکند که ما هم اکنون بر علیه 

آن مبارزه میکنیم.  همچنین تاثیر منفى بر روحیه مبارزاتى مردم خواهد داشت و •••
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این دو سیاست هر چند فرموله و متکوب نشده بودند، اما عمال در تضاد و در کنارهم از 
کلى  خطوط  که  است  آورى  یاد  به  الزم  میکرد.  عمل  له  کومه  تشکیالت  در  پایین  تا  باال 
مشخصى  نظرات  و  تئورى  از  جاسوسان  و  اسرا  به  برخورد  چگونگى  بر  ناظر  سیاست 

داشت. جاسوسان  با  برخورد  با  تمایزاتى  اسرا  با  برخورد  عمال  اما  میکرد،،  پیروى 

در  را  وسیعى  اعتراض  له،   کومه  اعضاى  از  جمعى  جانب  از  زندانیان  شکنجه  و  آزار 
له  کومه  مرکزى  کمیته   59 سال  پائیز  اواخر  در  زد.  دامن  له  کومه  در   59 و   58 سالهاى 
را  اسرا  به  اصولى  برخورد  شیوه  آن  در  که  کرد  منتشر  داخلى  سطح  در  را  دستورالعملى 
توضیح داده بود و نتیجتا گرایش اول تقویت شد، اما با این حال گرایش دوم همچنان عمل 
میکرد.با گسترش جریان مارکسیسم انقالبى در کومه له، بحث حول مسائل مختلف و از 
وزنه را کامال به نفع  و تشکیل حزب کمونیست ایران  جمله برخورد به اسرا عمیقتر شد 
گرایش اول در کومه له سنگین تر کرد. بحثها و نظرات منصور حکمت و تاثیر آن در کل 
تشکیالت حزب و پشتیبانى وسیع از آن، زمینه را براى طرح و اتخاذ یک سیاست اصولى 

و انسانى با اسرا فراهم کرد. ادامه این سیاست در نهایت به لغو مجازات اعدام انجامید.

پر  تاریخى  ایران،  کمونیست  حزب  سپس  و  له  کومه  در  جنگى  اسراى  با  برخورد 
میپردازم.  موارد  صدها  این  از  یکى  به  من  حادثه.   از  پر  و  است  نشیب  و  فراز  از 

***

در این نوشته قصد دارم به خاطره اى از داستان مربوط به آزادى ده تن از سربازان اسیر 
کومه له در سال 1363 بپردازم. این اتفاق مربوط به بهمن ماه سال 63 است که آنزمان در 
سرى  آخرین  شدند.  گرفته  اسارت  به  رژیم  نیروهاى  از  تعدادى  عملیات،  یکسرى  حین 
درگیریها در روستاى « هه لو و پرشه « در گرفت که در آن رژیم با تقویت نیروهاى خود 

آغاز کرد. روستا  به  و هوا  زمین  راه  از  تهاجمى را  سقز،  و  سردشت  پادگان  طرف  از 

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، هرساله عملیات وسیعى را در روز 26 
بهمن  در  میداد.  انجام  کردستان  مختلف  مناطق  در  خود  موجودیت  اعالم  بمناسبت  بهمن 
سال 63 طرح عملیاتى از طرف کمیته ناحیه سردشت با همکارى گردانى از ناحیه سنندج 
که براى ماموریتى چند ماهه به منطقه سردشت انتقال داده شده بود، ریخته شد. طبق طرح 
قرار بود که در مسیر جاده سردشت – سقز حدود 10 کیلومتر از جاده به کنترل درآید و 
خودروهاى نظامى رژیم منهدم شوند. عمال طرح به آن صورتیکه از طرف فرماندهى کومه 
له پیش بینى شده بود، پیش نرفت. زیرا که نیروهاى مسلح رژیم کامال در آن روزها آماده 
مرتفع  در  واقع  پایگاه  دیگر  طرف  از  بودند.  کرده  تقویت  را  پایگاهها  کلیه  و  بودند  باش 
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ترین کوه مسلط بر جاده (پایگاه هه و رازه ) با انواع تیربارهاى دوربرد مجهز شده بود. 

حدود ساعت 8 صبح درگیرى شدیدى بین نیروهاى ما و چندین گروه از نیروهاى رژیم 
که از پایگاه به طرف جاده در حرکت بودند، آغاز شد. درهمان لحظات اول این گروهها 
در  اثر تیراندازى رفقاى ما پراکنده شدند و چندین خودرو از حرکت باز ایستادند. با این 
وصف فرماندهى ما که کل منطقه را زیر کنترل داشت و متوجه آمادگى و آرایش نیروهاى 
حدود  تا  که  ما  نشینى  عقب  مسیر  کنیم.  نشینى  عقب  سریع  که  گرفت  تصمیم  بود،  رژیم 
بسته  آتش  به   80 کالیبر  تیربارهاى  و  توپ  با  داشت  قرار  پایگاه  تیررس  در  کیلومتر   15
شد و بعد از آن خمپاره باران منطقه شروع شد. بعد از دو ساعت همه واحدها در محلى  
که  شد  گرفته  تصمیم  داشت  ادامه  ظهر  حوالى  تا  باران  خمپاره  و  تیراندازى  شدند.  جمع 

برویم.  بمنظور استراحت و تجدید قوا به روستایى به نام « هه لو « و یا  «په رشه « 

غروب آفتاب به روستا رسیدیم و براى مقابله با حمله احتمالى رژیم  واحدها سازماندهى 
شدند و وظایف هریک تعیین گردید. فرداى آنروز به محض روشن شدن هوا روستا از طرف 
گروهى از نیروهاى رژیم با آر پى جى و آتش سالحهاى سبک مورد حمله قرار گرفت. 
رفقاى ما با آمادگى به مقابله پرداختند و بسیار سریع تپه مشرف بر روستا را به کنترل در 
آوردند و افراد رژیم متوارى شدند. رفقاى ما که تعداد آنها در تپه بیشتر میشد به پیشروى 
پرداختند و در چند کیلومترى روستا با نیروهاى رژیم که درتپه هاى پایین روستا به کمین 
نشسته بودند، درگیر شدند. درگیرى شدیدى آغاز شد. در همان لحظات اول چند نفر از 
نیروهاى رژیم اسیر وتعدادى ازنیروهاى هر دو طرف  زخمى  شدند. زخمیها و اسرا توسط  
واحدى به مسجد آورده شدند. مسجد آبادى به محل استقرار  گروه  امداد، تدارکات و بخشى 
از ارتباطات و  فرماندهى تبدیل شده بود. ورود دو فروند هلى کوپتر به درگیرى و تیراندازى 
مداوم مسلسل هلیکوپترها به نقاط تحت تسلط رفقاى ما، قدرت آتش رژیم را تقویت کرد 
و رفقاى ما مجبور شدند که تیراندازى را قطع کنند و خود را استتار نمایند. بعداز رفتن هلى 
کوپترها تعداد دیگرى زخمى و اسیر و یکى از رفقاى ما به نام احمد تاریک معاون نظامى 
گردان ناحیه مریوان که در اثر اصابت گلوله جان باخته بود به روستا انتقال داده شدند. تعداد 
دیگرى زخمى و اسیر به مسجد آورده شدند رفت و آمد به مسجد هر آن در جریان بود. 
رفقاى ما به نوبت براى گرفتن فشنگ، رفع خستگى و یا استراحت چند دقیقه اى به مسجد 
میآمدند. تجهیزات به غنیمت گرفته شده و همچنین تجهیزات رفقایى که زخمى شده بودند، 
در یک یا دو نقطه از مسجد قرار داده شده بود. تعداد زخمیهاى ما 5 نفر بود که یکى از آنها 
فرمانده نظامى گردان از ناحیه زانو، مثانه و شکم بشدت زخمى شده بود . دو تن از اسیران 
نیز زخمى بودند که یکى از آنها زخم سطحى داشت و دیگرى سربازى بود اهل تبریز و یا 

اطراف آن که او نیزعین رفیق ما  در سه نقطه زخمى شده بود و خونریزى شدیدى داشت.
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گوشه اى از مسجد را براى اسیران که همگى سرباز بودند در نظر گرفته بودند و به آنها 
مشغولیت  درگیرى،  شدت  اما  بخورند.  تکان  محل  آن  از  ندارند  حق  بود  شده  داده  تذکر 
براى  مسئولى  میکرد  فکر  کسى  هر  بود.  زده  بهم  را  نظم  رفقا،  سایر  و  فرماندهى  زیاد 
اند  ایستاده  سرپا  اسیران  همه  که  دیدم  شدم،  مسجد  وارد  وقتى  است.  شده  تعیین  اسرا 
تذکر  او  به  دارد.  قرار  بود،  زمین  در  که  هایى  اسلحه  مترى  دو  یک  در  آنها  از  یکى  و 
گویا  فرد  این  گفت  رفقا  از  یکى  برود.  شده  گرفته  نظر  در  برایش  که  محلى  به  که  دادم 

دادم. او  به  را  تذکر  همین  پیش  لحظه  چند  نیز  من  که  زیرا  دارد  سر  در  خیاالتى 

گذاشتیم.  اسیران  دسترس  از  دور  اى  نقطه  در  و  کردیم  جابجا  را  اضافى  هاى  اسلحه 
بنام  وى  از  ام،  کرده  فراموش  را  اسیر  این  واقعى  اسیر(نام  همان  که  شدم  متوجه  همزمان 
تذکر  بوى  دوباره  تند  باحالتى  است.  ایستاده  مسجد  وسط  در  دوباره  کنم)  مى  یاد  فرزین 

بگویم. بوى  جمله  چند  در  اسرا  مورد  در  را  خود  سیاستهاى  که  دانستم  الزم  دادم. 

معموال کسانى که توسط کومه له اسیر میشدند بسیار سریع  مقررات و سیاستهاى ما در رابطه 
با اسراى جنگى را قبول میکردند و بویژه اینکه در همان لحظات اول متوجه میشدند که این 
سازمان قصد کشتن اسیر را ندارد و بعد از مدتى این را درك میکردند که بیشتر رفقاى ما 
حتى در صدد تحقیر و یا آزار آنها برنمیآیند. یکى دیگر از دالیلى که اسرا حرفهاى ما را باور 
میکردند و ترس و دلهره آنها سریع فرو میریخت، علیرغم تبلیغات مسموم مقامات رژیم 
برعلیه « بیرحمى « نیروهاى کمونیست در پادگانهاى کردستان، شهرت کومه له در برخورد 
به اسرا و بویژه سربازان بود. توجه به نکته اى دیگر بسیار مهم بود و آن اینکه همه اسرا از 
قبل در مورد ما اطالعات نداشتند. ما به موارد زیادى برخورد کرده بودیم که فرد اسیر فکر 
میکرد که دیر یا زود کشته خواهد شد. ترس و دلهره ناشى از اسیر بودن امرى طبیعى است 
و این امر نیز طبیعى بود که آنها انتظار بدترین توهینها و آزار و اذیت از طرف ما را داشته 
باشند. زیرا که اذیت و آزار و اعدام مخالفین را از جمهورى اسالمى دیده بودند و تحت تاثیر 
افکار جامعه، انتقام از اسیر را چندان غیر طبیعى قلمداد نمیکردند. به اینها تبلیغات مسموم 
رژیم را نیز باید اضافه کرد. همچنین تصور میکردند که ما آنها را عامل کشته و زخمى شدن 
رفقاى خود میدانیم. در میان اسرایى که این تصور قوى بود و احساس میکردند که راه فرارى 
ندارند، هرگونه عکس العمل غیرمترقبه اى ممکن بود. باالخره وقتى انسان فکر کند که تا چند 
ساعت دیگر زنده نیست و دیگر نخواهد توانست عزیزانش را ببیند و همه آرزوها و نقشه 
هاى زندگیش برباد میرود، باید انتظار سرزدن هر عملى را از او داشت. بنابراین برخورد ما 

در همان ساعات اول و حتى دقایق اول اسیر شدن نیروهاى رژیم، بسیار تعیین کننده بود.

فرزین ظاهرا این تیپى بنظر میرسید. نگاهش و حالت عصبى  و بدون دلهره وى این تصویر 
را میداد که او در صدد انجام کارى است و میخواهد از فرصت استفاده کند و احیانا رفقاى ما 
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را به رگبار ببندد.بار آخر که به وى تذکر دادم که به جاى خودش برگردد، باحالتى تند گفت 
« آخه آن سرباز خونریزى مى کند» اشاره وى به یکى از اسیران بود که شدیدا خونریزى 
داشت. اما من فکر کردم که فرزین دنبال بهانه میگردد. بهمین دلیل گفتم که این مسئله بوى 
ربطى ندارد و اینکه کارى از وى ساخته نیست، مسئولیت اسرا با ماست و ما به وضع سرباز 
زخمى رسیدگى مى کنیم. قبال من با یکى از رفقاى بسیار دلسوز گروه پزشکى بنام  توران 
رحیم پور که متاسفانه بعدا در درگیرى با نیروهاى رژیم جان باخت، وضعیت وخیم این 
سرباز را اطالع داده بودم. اما فرماندهى تصمیم گرفته بود که مداواى رفقاى زخمى سریع 
انجام گیرد تا در صورت حمله مجدد رژیم به روستا، قادر باشیم آنها را منتقل کنیم. کار 

ها طبق نقشه پیش رفت و رفیق ما به مداواى سرباز اسیر پرداخت  و خطر رفع شد.

هوا  شدن  تاریک  تا  ما  و  کنند  اقدام  مجددى  تهاجم  به  نتوانستند  رژیم  نیروهاى 
روستا  اهالى  به  را  زخمى  سرباز  روستا  ترك  هنگام  شدیم.  ماندگار  روستا  در 
مطلع  بعدا  دهند.  تحویل  رژیم  نیروهاى  به  آنروز  فرداى  که  منظور  این  به  سپردیم، 

است.  برده  بدر  سالم  جان  و  اند  کرده  منتقل  بیمارستان  به  را  سرباز  این  که  شدیم 

سردشت،  کمیته  واحدهاى  سایر  به  پیوستن  و  منطقه  از  شدن  دور  قصد  به 
به  داشت.  بعهده  را  اسرا  مسئولیت  واحدها  از  یکى  کردیم.  حرکت 

باشند.  فرزین  مواظب  بویژه  که  بود  شده  داده  اطالع  واحد  مسئولین 

تحویل  دیگر  واحدى  به  را  اسرا  و  رسیدیم  روستایى  به  صبح  چهار  ساعت  حدود 
کمیته  استقرار  محل  که  سر»  «سى  روستاى  به  را  اسرا  که  بود  قرار  واحد  این  دادیم. 

بودند. زندان  در  اسیر  نفر   15 حدود  آنوقت  در  دهد.  انتقال  بود،  زندان  و  سردشت 

***

بمنظور انجام فعالیتهاى سیاسى و نظامى، به گردان ما ماموریت داده شده که به ناحیه پیرانشهر 
برویم. بعد از گذشت چند هفته، به فرماندهى گردان ما پیام داده شد که مراسمى در روستاى سى 
سر برگزار میشود و به این مناسبت 10 تن از اسرا از زندان آزاد خواهند شد. از فرماندهى گردان 

خواسته شده بود که با کلیه افراد گردان در این تاریخ در روستاى سى سر حضور داشته باشند.

تعداد  داشت.  دیگرى  سیماى  روستا  رسیدیم.  سر  سى  روستاى  به  مراسم  روز  صبح  ما 
سر  سى  به  اطراف  روستاهاى  از  سردشت  ناحیه  روستایى  کمیته  دعوت  به  زیادى 
نظامى  واحدهاى  پزشکى،  روستایى،  هاى  کمیته  کادرهاى  و  اعضا  اکثر  بودند.  آمده 
گردانى  و  سنندج  ناحیه  از  گردان  یک  پیرانشهر،  کمیته  از  واحدى  همچنین  و  سردشت 
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بودند. کرده  تجمع  روستا  در  مراسم  در  حضور  منظور  به  مریوان  ناحیه  از 

مراسم ساعت 2 بعد از ظهر در میدان اصلى که در قسمت پایین روستا قرار داشت شروع 
شد. سن در کنار دیوار یکى از خانه ها که شامل دو میز چسپیده بهم و با یک گلدان روى 
آن بود ترتیب داده شده بود. پشت و کنار میز ده تن از اسرا بدیوار تکیه داده بودند. تعداد 
زیادى از مردم و پیشمرگان روبروى سن و بصورت نیم دایره اى  به شعاع 15 متر حلقه زده 
بودند. روى بامها نیز جمعیت موج میزد. مراسم با سخنرانى یکى از کادرهاى کمیته روستایى 
شروع شد و اعالم گردید که در این مراسم 10 تن از اسرا آزاد میگردند و یکى از سربازان 
بعنوان نماینده اسرا سخنرانى خواهد کرد. بعد از یکى دو سخنرانى و خواندن چند قطعه 
شعر، از نماینده اسرا درخواست شد که صحبت کند.دقایقى از سخنرانى وى گذشت که من 
متوجه چهره آشناى وى شدم. فرزین بود! روحیه فرزین و همه زندانیان خوب بنظر میرسید. 
با وجودیکه کمتر از یکماه از اسارت آنها میگذشت، روابط بسیار دوستانه اى با اعضا و 
کادرهاى ناحیه سردشت، بوجود آمده بود. برخالف روزهاى اول اسارت، ابدا خود را بیگانه 
احساس نمیکردند. فعالیت و برخورد اصولى و انسان دوستانه مسئولین زندان و کلیه رفقایى 
که مستقیم و غیر مستقیم امور روزمره ادارى و سیاسى زندان را به پیش میبردند، تاثیر بسیار 
قاسمیانى،  زهرا  یوسف،  محمدیان،  محمد  چون:  رفقایى  بود.  گذاشته  برزندانیان  عمیقى 

ثرى عبدالى، گالویژ عبدالهى ، قاسم و ••• از جمله رفقایى  بودند که من بخاطر دارم.

فرزین سخنرانى اش را با تشکر از مسئولین زندان آغاز کرد و ادامه داد که: « من قبال این سازمان را 
نمیشناختم و اوایل اسیر شدنم احساس بدى نسبت به کومه له داشتم، اما بعدها متوجه واقعیاتى 
شدم و خوشحالم از اینکه انسانهاى دیگرى را شناختم «. حضار همه در سکوت فرو رفته 

بودند. سکوت گاه گدارى با بازى و جیغ و داد کودکان و تذکر پدر و مادرها مى شکست. 

ناگهان در گوشه سمت راست که به یکى از کوچه هاى اصلى روستا ختم مى شد، همهمه 
اى در گرفت و نگاه جمعیت به آن قسمت متوجه شد. فردى ناشناس و بقول روستاییها 
غریبه، از قاطر پیاده شد و خود را به جمعیت نزدیک کرد. مردى بود مسن حدود 60 سال 
با کالهى سیاه و ریشى سفید. پیرمرد به هرکسى میرسید با آنها روبوسى میکرد و مردم با 
مشاهده این حالت با اشتیاق بیشترى به استقبال او میرفتند. در ادامه سالم و احوالپرسى و 
روبوسى افراد بداخل میدان رسید و ناگهان خشکش زد. سرباز اسیر سخنرانیش  را قطع 
کرد و او هم دچار چنین حالتى شد. پیرمرد بطرف سن حرکت کرد و فرزین نیز بطرف 
او رفت. در وسط میدان بهم رسیدند، همدیگر را محکم درآغوش گرفتند و گریستند. مرد 
غریبه، پدر فرزین بود که بطور بسیار اتفاقى در همان ساعاتى که فرزین آزاد میشد به روستا 
رسیده بود. پیرمرد باورش نمیشد و همچنان فرزین را در بغل گرفته بود و میبوسید. اشک 
از چشمان همه حضار در مراسم همراه این پدر و پسر سرازیر شد و بسیارى با صداى بلند 
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هق هق گریه میکردند. عشق، محبت و عاطفه اى که این صحنه آفرید بسیار قوى بود و 
فضا را کامال تحت شعاع قرار داده بود. پیرمرد در اثر شور و شوق چند لحظه اى بیهوش 

شد. او را به دیوار تکیه دادند و بعد از نوشیدن آب گفت که میخواهد صحبت کند.

مراسم روال عادى خود را از دست داده بود. شلوغى و سر و صدا و یادآورى آن لحظه که 
نگاه پدر به فرزندش افتاد و پیرمرد گمشده اش را بازیافته بود، فضا را پر کرده بود.

پدر فرزین صحبتهایش را اینطور شروع کرد:

« من از طایفه  کومه له  تشکر مى کنم. امیدوارم که خدا این طایفه را حفظ کند. من از 
ام  رسانده  به اینجا  خود را  من تا  تحویل داد.  من  به  سالم  را  فرزندم  ممنونم که  له  کومه 
رنج زیادى متحمل شدم. زجر کشیدم و شبها بربالینم گریه کردم. دست کمک به دوست 
و آشنا و غریبه دراز کردم. فکر میکردم که شاید هرگز پسرم را دوباره نبینم. اما امیدى در 
از  من  بخرم.  بجان  را  مشکلى  هر  که  بودم  حاضر  فرزندم  یافتن  براى  داشت.  وجود  قلبم 
اسیر شدن فرزندم خبر نداشتم تا اینکه روزى در سر کارم بودم که یکى از سربازان و هم 
دوره اى هاى فرزین به نزدم آمد و خبر داد که در منطقه درگیرى بوده و فرزین برنگشته 
چه  این  بریزم.  سرم  بر  خاکى  چه  خدایا  کوبیدم.  سرم  بر  من  است.  شده  اسیر  احتماال  و 
اتفاقى بود که براى فرزند نازنینم افتاده است. همان وقت با حالتى پریشان و اندوهى عمیق 
در دلم به خانه رفتم. بعد از مدت چند ساعت همسایه ها و فامیل از ناپدید شدن فرزین 
مطلع شدند. هرکسى چیزى مى گفت. اکثرا مى گفتند که به احتمال قوى اسیر شده و به 
من دلدارى میدادند که فرزین آزاد میشود. من به نزد فرماندهان سپاه و ارتش در شهرمان 
چکار  من نمیدانستم  خبر دقیقى بدست نیامد.  گرفتند اما  تماس  سقز  رفتم. آنها با  کاشان 
مى  میترساندند.  کردستان  به  سفر  از  مرا  ها  بعضى  بروم.  سقز  به  که  گرفتم  تصمیم  کنم. 
گفتند که شاید هنگام سفر مورد تهاجم قرار بگیرم و پولهایم را بسرقت ببرند. بهمین جهت 
نمیتواند  سپاه  و  ارتش  وقتى  گفتند  مى   . آوردم  خود  همراه  کمى  بسیار  مبلغ  سفر  هنگام 

نداشتم. قرار  و  آرام  من  اما  ساخته است.  چه  من پیرمرد  از دست  کند  فرزین را پیدا 

به یکى از اقوامم که از سالها قبل مقیم سقز بوده مراجعه کردم و قصد سفرم را بوى اطالع 
دادم و از وى راهنمایى خواستم. وى گفت که مردم سقز مردمى مهمان نواز هستند و سفر 
به آنجا هیچ اشکالى ندارد. باالخره بعد از پرس و جوى زیاد عازم سفر شدم. وقتى به سقز 
رسیدم به قهوه خانه اى رفتم. بعد از صرف چاى دلم میخواست با قهوه چى حرف بزنم، 
اما دلهره داشتم. باالخره به خود جرئت دادم و بوى گفتم که من در این شهر غریبه هستم. 
گفتم که فرزندم سرباز است و میگویند که اسیر شده. پرسید که اسیر کى شده؟ پاسخ دادم 
کومه له! جواب داد کومه له با سرباز کارى ندارد، نگران نباش. هنگام خداحافظى قهوه چى 
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با اصرار از من پول نگرفت. با تاکسى به پادگان رفتم. ماجراى اسیرى فرزندم را براى راننده 
دلدارى  مرا  شده  له  کومه  اسیر  پسرم  که  شد  متوجه  وقتى  راننده  کردم.  بازگو  نیز  تاکسى 
داد و گفت کومه له سربازان را آزاد مى کند. آقاى راننده هم  مانند قهوه چى از من پول 
نگرفت که اینکار هم تاثیر زیادى بر من گذاشت. در پادگان با یکى از فرماندهان مالقات 
کردم. وى گفت که فرزندت در درگیرى با کومه له اسیر شده و ما خبر بیشترى نداریم.

متوجه شدم که از ارتش و سپاه کارى ساخته نیست و میبایست چاره دیگرى بیندیشم.

گرفته  کاشان  در  فامیلم  از  را  آنها  آدرس  قبال  که  سقز  اهالى  از  یکى  منزل  به  شب 
واقعا  شدند.  پذیرا  مرا  باز  آغوشى  با  و  گرفتم  قرار  استقبال  مورد  بسیار  رفتم.  بودم 
متوجه  اول  روز  در  من  دارد.  مهربانى  و  بزرگ  قلب  عجب  له  کومه  طایفه  این 

خیابان. و  کوچه  مردم  تا  راننده  و  چى  قهوه  رفتار  از  شدم.  موضوع  این 

چند تن از اهالى سقز پیشنهاد کردند که به منطقه پیشمرگان بروم. داستان آمدنم طوالنى است. 
مختصر بگویم ابتدا مرا به روستایى در اطراف سقز بردند و بعد از شام، راهنما و قاطرى را 
برایم آماده کردند و بقصد روستاى دیگرى تمام شب در راه بودیم. از آنجا دوباره پیاده روى و 
باالخره به روستایى که پیشمرگه ها بودند رسیدیم. راهنماى من چند نفر را که در بیست سى 
مترى ما ایستاده بودند به من نشان داد و گفت آنها کومه له هستند� من به آنها نزدیک شدم و 
ماجرا را تعریف کردم. آنها یکى از ماموران بى سیم چى خود را به باالى کوه فرستادند که خبر 
بگیرد. بعد از چند ساعت به من اطالع دادند که فرزندم صحیح و سالم است و گفتند که قرار 
است فردا بعد از ظهر آزاد شود. بالفاصله یک قاطر براى من کرایه کردند و یکى از روستاییان 
بعد در راه بودیم. وقتى به اینجا  بعنوان راهنما همراهم فرستادند. ما تمام شب و روز  را 
رسیدیم متوجه ازدحام جمعیت شدیم و نزد شما آمدیم. وقتى پیاده شدم و با مردم روبوسى 

کردم پسرم را پشت بلندگو سالم و سرحال دیدم. بقیه ماجرا را خودتان شاهد بودید.»

****

کنم  مى  (فکر  ایران  شهرهاى  از  یکى  از  فرزندش  دو  و  پدر  یک  نفر،  سه  روز  همان  در 
رسیدند  مراسم  محل  به  فرزین،  پدر  آمدن  از  پس  ساعت  نیم  حدود  اصفهان)  یا  تهران 
یافتن  وشوق  شور  و  احساسات  همان  دیدند.  اسرا  میان  در  را  برادرشان  و  فرزند  و 
خانواده  همراه  اسیران  از  تن  دو  مراسم،  پایان  از  پس  کرد.  پر  را  فضا  دوباره  یکدیگر 

شدند که به محل زندگى خود بروند. هایشان و بقیه بطرف جاده سردشت راهنمایى 

ساعاتى بعد مادرى از مشهد به روستا رسید که متاسفانه نتوانست در آنجا فرزندش را که 
جزو 10 اسیر آزاد شده بود، مالقات کند.
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گزارشى از این مراسم از رادیو صداى انقالب  پخش شد. همچنین مادرى که از مشهد آمده بود نامه 

اى تشکر آمیز و پر از احساس و محبت نوشته بود که متن این نامه نیز از رادیو پخش گردید.

----------------------

منصور فرزاد: پروسه شکل گیرى بنکه هاى شهر سنندج
توضیح چند نکته

 2004 ژانویه   7 تاریخ  در  بار  اولین  سنندج»  شهر  هاى  بنکه  گیرى  شکل  «پروسه  نوشتۀ 
ها  بنکه  حرکت  کردن  مکتوب  گردید.  منعکس  آشتى  و  روزنه  سایتهاى  در  و  شد  منتشر 
بنکه  فعالین  همیشگى  هاى  مشغله  از  مردم  مبارزات  گسترش   و  درتعمیق  آن  نقش  و 
نوشته  سال   25 گذشت  از  بعد  که   بینیم  مى  متاسفانه  اما  بود  سیاسى  سازمانهاى  و  ها 
جدى  برایم  ها  بنکه  نقش  و  گیرى  شکل  نوشتن  که  وقتى  ندارد.  وجود  باره  این  در  اى 
در  که  بودند  رفقایى  و  دوستان  من  منبع  وتنها  نداشتم  اختیار  در  مدارکى   و  اسناد  شد، 
در  وجودیکه  با  رفقا  اطالعات  بودند.  سنندج   شهر  در  له  کومه  فعالین  جزو  دوران  آن 

مواردى ارزنده بود اما بدلیل گذشت بیش از دو دهه از آن حرکت  بسیار اندك بود. 

انگیزه اصلى من براى نوشتن مبحث مورد نظر این بود که بررسى نقش بنکه ها، اشکاالت 
و محدویتهاى آن میتواند درس و آموزش پر ارزشى براى فعالین کنونى باشد و همچنین 

فعالین آن دوره را ترغیب خواهد کرد که از جوانب دیگرى این موضوع را بررسى کنند. 

 با توجه به هدف نوشته  به بسیارى از حوادث مهم و تاریخى سالهاى 57 و 58 در سنندج اشاره اى 
نکرده ام و یا گذرا از آن گذشته ام. حوادث مهمى که هریک از آنها باید بعنوان تاریخ مبارزات آن 

دوره مردم ، نقش سازمانها و شخصیتها مکتوب گردد. مهمترین این رویدادها عبارت بودند از:

*آزاد شدن زندانیان سیاسى در اثر مبارزات سراسرى در ایران  و استقبال بى نظیر مردم از 
آنها در سال 57. 

فرار صدها سرباز و درجه دار و افسران  از پادگانها و پناه دادن آنها از طرف مردم سنندج 
و فراهم کردن سفر آنها به نزد خانواده هایشان. 

 22 از  بعد  روز  چند  جمعیت  این  انقالب».  و  آزادى  از  «دفاع  جمعیت  تشکیل   *
سازمانهاى  کرد.  ایفا  مردم  مبارزات  در  بزرگى  نقش  و  گردید  تشکیل   1357 بهمن 
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و  پیکار  سازمان   ، له  کومه  جمله  از   «3 «خط   به   موسوم  و  دوره  آن  مهم  سیاسى 
بودند.  جمعیت  این  فعالین  رادیکال  و  آزادیخواه  افراد  همچنین  و  کمونیستها  اتحادیه 
سازمان  و  آموزان  دانش  شوراى  بیکار،  کارگران  سندیکاى  معلمان،  کانون  همزمان 

کرد. دایر  را  خود  دفتر  نیز  خلق  فدائى  چریکهاى  سازمان  گردید.  تشکیل  زنان 

* نوروز خونین سنندج در سال 58 که طى  آن شهر از طرف پادگان به توپ و خمپاره بسته شد.

بهشتى  که  طالقانى  ریاست  به  تهران  از  اعزامى  هیئت  با  سنندج  مردم  نمایندگان  مذاکره 
نوروز  از  بعد  مذاکرات  این  بودند.  هیئت  ازاعضاى  نیز  صدر  بنى  و  رفسنجانى   ،

گردید. شهر  نفره   11 شوراى  تشکیل  به  منجر  که  گرفت  انجام  سنندج  خونین 

پذیرایى  و  استقبال  و  سنندج  به  ایران  مختلف  شهرهاى  مردم  از  نفر  هزاران  ورود   *
نوروزى»  میهمانان  به»  که  مهمانان  آنها.  از  سنندج  مردم  و  جوانان  طرف  از  گرم 

بودند.  کارگران  و  جوانان  سیاسى،  سازمانهاى  فعال  افراد  از  عمدتا  یافتند  شهرت 

*  اعالم جهاد مفتى زاده بر علیه کمونیستها. 

*  راهپیمایى تاریخى مردم شهر به طرف مریوان. 

*   فرمان حمله خمینى در 28 مرداد 58 و اعدامهاى خلخالى جالد. 

*   عقب نشینى و شکست نیروهاى دولتى و ورود پیشمرگان کومه له به شهر در اوائل 
آذرماه 1358 و استقبال بى نظیرمردم از آنها.

اطالع  به  و  بلوریان  غنى  رهبرى  به  شهر  به  دمکرات  حزب  مسلح  نیروهاى  ورود    *
متینگ  یک  در  خمینى»  العظمى  «امام  به  لبیک  بر  مبنى  دمکرات  حزب  موضع  رساندن 

میتینگ.  خوردن  بهم  و  جمعیت  طرف  از  حزب  رهبران  شدن  هو  و  اقبال  میدان  در 

 * تحصن مردم شهر سنندج با هدف تخلیه باشگاه افسران از نیروهاى نظامى.باشگاه 
افسران در مرکز و بلندترین نقطه 

شدند.  متحصن  استاندارى  در  هدف  این  به  رسیدن  براى  مردم  داشت.  قرار  شهر   
ادامه  روز   28 مدت  و  گردید  برخوردار  وسیعى  بسیار  پشتیبانى  از  تحصن  این 

آید. مى  بشمار  سنندج  مردم  حرکتهاى  عظیمترین  از  یکى  تحصن  این  داشت. 
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*  اسکورت نیروهاى ارتش از طرف حزب دمکرات 

* و . ... 

موارد باال حوادث بسیار مهمى بودند که ضرورى است  هر یک به دقت بررسى شود.

پاسخ به دو سئوال

گردید.  روبرو  مختلفى  العملهاى  عکس  با  گذشته  سال  در  نوشته  این  انتشار 
میدانستند.در  اى  ارزنده  نوشته  آنرا  بودند  خوانده  را  نوشته  که  کسانى  کلیه 

کردم.   دریافت  را  مختلفى  سئواالت  و  متفاوت  نظرهاى  اظهار  حال   عین 

1- عمده ترین سئوال در رابطه با کومه له بود و اینکه چرا بخشى از نوشته به تحلیل و بررسى و 
نقد  کومه له اختصاص داده شده است در حالیکه موضوع بحث چیز دیگرى بوده است. 

شکل  ایران  در  معینى  سیاسى  شرایط  در  ها  بنکه  که  گفت  باید  سئوال  این  با  رابطه  در 
گرفته بودند ودر واقع بنکه ها  یک سازمان یک دست با خط  سیاسى و برنامه مشخص 
دوران  آن  تئوریک  و  سیاسى  اجتماعى،  پیچیده  برابرمسائل  در  نمیتوانست  وعمال  نبود 
سیاست  بدلیل  و  بودند  مختلف  سیاسى  گرایشات  داراى  ها  بنکه  فعالین  باشد.  جوابگو 
مسلح،  نیروى  داشتن  همچنین  و  بود  گرفته  پیش  در  موقع  آن  در  له  کومه  که  رادیکالى 
کومه  اعضاى  آن  فعالین  از  بسیارى  و  کردند  پیدا  گرایش  له  کومه  به  ها  بنکه  فعالین 
ها  بنکه  بررسى  و  تحلیل  دالیل،  بهمین  بود.  شده  عجین  ها  بنکه  با  له  کومه  شدند.  له 
بنکه  حال  این  با  نیست.  امکانپذیر  له  کومه  سیاستهاى  و  نظرات  دیدگاهها،  بررسى  بدون 

نبودند.  له  کومه  رهبرى  تحت  تشکیالتى  نظر  واز  بوده  مستقل  کامال  تشکلهایى  ها 

است.   شده  داده  توضیح  نوشته  در  که  بود  بصورتى  آنها  فعالیتهاى  و  گیرى  شکل 

2-  ایراد دیگر این بود که برخى از حوادث مهم آن دوران و نقش آن درشکل گیرى و 
فعالیت بنکه ها منعکس نشده است.

در ابتداى این مقدمه به حوادث مهم سالهاى 57، 58 اشاره کرده ام و دلیل آنرا اینطور توضیح 
دادم که مکتوب کردن کلیه رویدادها کارفرد و یا افرادى است  که در نظر دارند تصویر 
همه جانبه اى ارائه دهند و در واقع در نظر دارند که  تاریخ یک دوره را بنویسند. هدف من 

نوشتن بخشى از آن تاریخ یعنى بنکه ها بود و لزومى نداشت به کلیه رویدادها اشاره کنم. 
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***

پس از انتشار این نوشته و جهت تکمیل آن از طرف رفقا بهروز شادى مقدم و وفا نصرت 
پور و حسین داراب پور نوشته هایى دریافت کردم. رفیق بهروز شادى مقدم  در نوشته اش 
به اسامى و بیوگرافى تعدادى از فعالین سیاسى آن دوره پرداخته است رفیق وفا نصرت پور 
نگاه مختصرى به چگونگى تشکیل کانون معلمین سنندج دارد و نوشته رفیق حسین داراب 
پور مقاله اى است در باره بنکه ها که خود بخش سوم نوشته اى طوالنى است. همچنین نوشته 
مفصلى با اسم مستعار در باره تحصن 28 روزه مردم در استاندارى به دست من رسید. ضمن 

تشکر صمیمانه از این رفقا امیدوارم  که این نوشته ها توسط خود نویسندگان منتشر شود.

دوم مهر 1384 - 24 سپتامبر 2005

منصور فرزاد 

***

گرایشات سیاسى و تشکلهاى شهر سنندج

شاه  رژیم  علیه  بر  عمدتا  سنندج  در  تظاهرات  شعارهاى   1357 انقالب  دوران  دراوایل   
اما  بود.  زندگیشان  سخت  شرایط   از  مردم  نفرت  نشانگر  که   بود  حاکم  دیکتاتورى  و 
بعنوان نماینده این  وجود نداشت که بتواند  جریانى  سازمانى هیچ  سیاسى و  هنوز از نظر 
مردم  اکثریت  بگیرد.  پیش  در  را  شفافى  و  روشن  سیاست  یا  و  داشته  حضور  اعتراضات 
رهبران  حتى  بودند.  مشهور  رژیم  ضد  و  مبارز  افراد  بعنوان  که  بودند  کسانى  دنبال  به 
وقت را بیشتر از واقعیت بزرگ میکردند. بدلیل خفقان و سرکوب شدیدى که آن دوران 
انگاشت.   نادیده  آنرا  میتوان  حتى  و  بود  ضعیف  بسیار  سازمانى  سنت   ، داشت  وجود  نیز 
گرایشات راست و چپ درجامعه طبعا وجود داشت اما کسى قادر به بیان خطوط اساسى 
محیط  در  واقعى  بطور  که  کسانى  حضور  دوره  آن  رهبران  میان  در  نبود.  گرایشات  این 
زیست و در  فراز و نشیبهاى زندگى روزمره در صف مقدم باشند، چندان زیاد نبود.   این 
یا  و  افراد  به  جامعه  توجه  و  پلیسى  فضاى  بودن  حاکم  دلیل  به  اما  داشتند  وجود  رهبران 
اعتماد  و  نمیگرفتند  قرار  توجه  مورد  بودند،  ایستاده  رژیم  رودرروى  عمال  که  گروههایى 
بر  حاکم  سنت  ثانى  در  بنمایند.  وجود  ابراز  بتوانند  که  نبود  اى  درجه  به  آنها  نفس  به 
عمال  میشد،  شامل  را  صنعتى  کارگران  یا  و  محصل  جوانان  عمدتا  که  دوران  آن  مبارزین 
تحت تاثیرحزب توده، مشى چریکى و یا «خط 3» بود  ( بدون اینکه حتى مبارزین متوجه 
با  رابطه  در  اى  توده  وسیع  تشکلهاى  به  دادن  شکل  به  قادر  عمال  که   ( باشند  سنتها  آن 
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شهرى  روشنفکران  به  مردم  خاطر توجه  همین  به  زندگى نبودند.  واقعى  و   مسائل متنوع 

، معلمین مبارز، دانشجویان و زندانیان سیاسى جلب شد که سیستم را قبول نداشتند.  

درشهر سنندج دو گرایش بزرگ وجود داشت که قبل از گسترش اعتراضات حداقل بین 
شامل  که  بودند  چپها  آن  بزرگترین  و  اول  گرایش  بودند.  شده  شناخته  شهر  فعال  قشر 
نداشتند  چندانى  قدرت  و  نفوذ  که  پیکار  و  فدائى  محفل  چند  میشدند.  گروه   چند 
که  دیگرى  کوچک  هاى  گروه  و  بگذارند  برجاى  توجهى  قابل  تاثیر  که  نشدند  قادر  و 
جامعه  بیکار،  کارگران  سندیکاى  تشکیل  ازجمله  اى  ارزنده  اقدامات  که  توانستند 
ادارات  و  بیمارستانها  و  مدارس  در  مختلفى  تشکلهاى  و  زنان  سازمان  سنندج،  معلمان 

نفود.  بدون  و  کار  محافظه  اى  توده  روشنفکران  از  جمعى  همچنین   بیاورند.  بوجود 

گروه دیگر که بعدها به اسم کومه له مشهور شد محافل متعددى در شهر و روستا داشت و بویژه 
روابط گسترده و قابل توجهى با معلمین روستاها و بعضا شهر و همچنین بطور محدودترى با 
کارگران شهر برقرار کرده بود. سازمان زنان و تشکلهاى مدارس عمدتا تحت رهبرى کومه له 
بود وبخش عمده فعالین در سندیکاى کارگران بیکار و جامعه معلمان و سایر تشکلها را فعالین 
کومه له تشکیل میدادند.  کومه له داراى  افراد سرشناس و قابل اعتمادى بود که سیر روند 
مبارزات بعدى در شهرهاى سنندج ، مریوان ، دیواندره و کامیاران تحت تاثیر افکار و عقاید آنها 

قرار گرفت از جمله فواد مصطفى سلطانى،  صدیق کمانگر، ایوب نبوى، ایرج فرزاد و. .....

شناخته  هاى  چهره  به   قیام   از  بعد  و  قبل  مبارزات  جریان  در  بیشترى   بسیار  تعداد 
گنجد. نمى  نوشته  این  چهارچوب  در  اسامى  تمامى  ذکر  که  شدند  تبدیل  شهر  شده 

 گرایش دیگر مذهبیها بودند که شخصیت اصلى آنها مفتى زاده بود و عمدتا در بین 
بازاریها و لمپنها نفوذ داشت. 

با گسترش مبارزات صفوف گرایشات چپ و مذهبى از هم جدا شد که دامنه آن به محالت 
و خانواده ها کشیده شد. هردو گرایش در مقابل رژیم قرارداشتند. اما نفوذ کم مفتى زاده و 
صفدرى « نماینده خمینى» در سنندج  و سازشکاریهاى آنها در مقطع مهم مبارزات با نیروى 
ارتش و دفاع آنها از مرتجعین محلى و سراسرى از یک طرف  و چهره هاى شناخته شده چپ 
و ارتباط وسیع و طرفدارى آنها از اقشار پایین جامعه و جوانان از طرف دیگر ، قدرت چپ را 
افزایش داد. چپ با اینکه اساسا برنامه مشخصى نداشت، بدلیل رادیکال بودن خود و همچنین 

همگام و تحت تاثیر قدرت بى حد مبارزات سراسرى مردم و رادیکالیزم آن به جلو آمد.

رژیم بویژه در دوره  بختیار به شیوه هاى مختلف سعى در به شکست کشاندن مبارزات 
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داشت و عالوه برشهربانى و ارتش به چماقداران متوسل شد. شهرسنندج در ناامنى بیسابقه 
اى فرو رفت و برخى مواد ضرورى و مورد احتیاج جیره بندى و یا نایاب گردید. در مقابل 
اقدامات  مردم  به  مایحتاج  رساندن  در  و  کردند  تر  متشکل  را  خود  جوانان  بویژه  و  مردم 
ارزنده اى انجام دادند که از جمله به تقسیم نفت میتوان اشاره کرد. درمحالت مردم جمع 
میشدند. بحث و گفتگو حول مسائل و رویدادهاى ایران شب و روز در محالت در جریان 
بود و آمادگى وسیعى براى سازماندهى و اقدامات عملى و انقالبى وجود داشت. با ناامن 
شدن  و بویژه حمله چماقداران و دزدى در شهر تجمعات حالت منظم ترى بخود گرفت 
حفاظت میکردند. تجمع  از محله  نگهبانى دادن  با  و  جمع شده  شبانه مردم در مساجد  و 
مردم در مساجد همه محالت را در بر گرفت و فعالین شهر بفکر متمرکز کردن آن بودند 
به گونه اى که جمع وسیعى از مبارزین به تمام محالت سر میزدند و تالشهایى در جهت 
تجمع  ایده  ام  تحقیق کرده  من  که  جایى  دادند. تا  انجام  شهر  سطح  فعالیتها در  هماهنگى 
جوش  خود  حرکتى  بلکه  نگرفت  صورت  سیاسى  سازمانهاى  طرف  از  مساجد  در  منظم 
بود. این حرکت  بروز مادى و نتیجه عملى  شور وشوق وسیعى بود برادامه مبارزه متشکل 
انقالب  از  بود  داشت،انعکاسى  وجود  شهرى  جوانان  بویژه  و  مردم  بین  در  که  وپیگیرتر 
توده اى و گسترده که به وسعت ایران در جریان بود. گرایش چپ از این حرکت استقبال 
کرد و همراه آن شد و بدالیلى که در باال ذکر کردم همچنان بعنوان رهبر بود. چپ آندوره 
روشن  سیاست  و  نقشه  بدون  و  پوپولیست  جریانى   « و..  پیکار  و  چریک   ، له  کومه   »
چریکى ومبارزه  سه جهان و مشى  و همچنان  تئوریهاى  بود؛ هنوز جامعه را نمیشناخت 
شور  پر  تشکلهاى  و  حرکتها  چنین  که  نبود  قادر  و  میکشید  یدك  را  تیمى  خانه  و  خلقها 

را درك کند و گامها را به جلو ببرد بلکه خود دنباله رو آن شد و گامها به جلو آمد.

بین  وسیع  همبستگى  طبعا  و  محله  از  حفاظت  و  امورات  به  رسیدگى  و  منظم  تجمع   
در  آن  ادامه  و  بود  شده  ناپذیر  برگشت  دیگر  و  گرفت  بخود  وسیعترى  دامنه  شهر،  مردم 

شرایطى که شاه سقوط کرد، منجر به تشکیل شوراى شهر و سپس تشکیل بنکه ها شد.   

بنکه ها
بعد از سقوط رژیم شاه و قیام 22 بهمن فضاى باز سیاسى چندین ماهه اى در ایران شکل 
جمعیت  شد.  دایر  علنى  دفتر  چندین  و  کرد  تغییر  بشدت  اوضاع  نیز  سنندج  در  گرفت. 
دفاع از آزادى و انقالب ، دفتر سازمان چریکهاى فدایى خلق، مدرسه قرآن، و تشکلهاى 
اجازه  سیاسى  باز  فضاى  همچنین  بیکار.  کارگران  وسندیکاى  زنان  و  معلمان  به  مربوط 
داران  زمین  به  متعلق  و  شهر  اطراف  زمینهاى  بودند،  فاقد مسکن  که  وسیعى  توده  که  داد 
متعدد  نشریات  پخش  و  چاپ  بسازند.  خود  براى  پناهى  سر  و  کنند  مصادره  را  بزرگ 

کرد.  ایفا  مردم  آگاهى  در  بسیارى  نقش  غیره  و  سفید  جلد  به  مشهور  کتابهاى  و 
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بعد از قیام توجه بى حد و حصرى نسبت به سازمان چریکهاى فدایى معطوف شد. طرفدارى 
از  چریک فدایى همه گیر شده بود و اکثرا دوست داشتند که با چریکها تداعى شوند. اما 
بسیار زود دورشان خالى شد. به این دلیل که سازمان چریکهاى فدایى در شرایط جدید و 
نسبت به رژیم جدید حرفى نداشت و در نهایت همان افقى را داشت که حزب توده در 
پیش گرفته بود و با رژیم اسالمى و موضع “ضد آمریکایى” و یا “ضد غربى” رژیم تضادى 
با  بود  دوره  آن  پوپولیسم  چپ  خوشنام  بخش  که  خلق  فدایى  نمیکرد.چریکهاى  احساس 
بقدرت رسیدن جمهورى اسالمى بسرعت بستر اصلى خود یعنى اکثریت را باز یافت و دیگر 
چپ نماند. حزب دمکرات در شهر سنندج، مریوان، دیواندره و کامیاران نفوذ اندکى داشت 
و همچنین جریان مفتى زاده روز به روز منزوى تر میشد. خمپاره باران شهر در نوروز 58 
و جسارت صدیق کمانگر( سخنگوى کمیته انقالبى) در سخنرانى رادیویى  تهییج و بسیج 
مردم در حمله به پادگان شهر، وزنه را به نفع کومه له سنگین تر کرد و کومه له را بطور 
وسیعى توده اى نمود.کومه له که از نظر تئوریک جناح راست همان پوپولیسم را تشکیل 
میداد بدلیل دخالتگرى سیاسى و دفاع از زحمتکشان و همچنین با تکیه بر تشکیالتى که از 
مدتها قبل و طى دهه 50 ساخته بود، در صحنه ماند. موضع صریح کومه له نسبت به رژیم 
جدید و دخالت  فعال درجنگ نوروز 58، افشاى سازشکاریهاى حزب دمکرات و جنگ 
رو در رو با مفتى زاده و جریان اسالمى و فئودالها ، کومه له را بعنوان رهبر و بستر اصلى 
چپ به جلو صحنه راند بطوریکه در کلیه تشکلهاى شهر دست باال را پیدا کرد. انتخابات 
شوراى شهر و تعیین 11 نفر که دوتن از آنها چپ بودند ، به رژیم و مفتى زاده ایها تحمیل 
شد. عقب نشاندن رژیم در تحمیل نمایندگان ارتجاعى خود به عنوان حاکمان شهر و تشکیل 
علیرغم اینکه هیچ  برد.  این شورا  جلو  شوراى 11 نفره روحیه  مبارزاتى را چند گام به 

برنامه اى اعالم نکرد و نتوانست کارى صورت دهد،  مردم آنرا دستاورد خود میدانستند. 

پس از اعالم جهاد و فرمان یورش خمینى در 28 مرداد 58 به کردستان و اعدامهاى خلخالى و 
تصرف شهرها توسط رژیم، مبارزه دراشکال دیگرى ادامه یافت. نیروى مسلح کومه له رسما 
و بطور قدرتمندى شکل گرفت.  بعد از مدتى تظاهرات وسیع خیابانى در شهر دوباره شروع 
شد. از مهمترین آن تظاهرات چندین هزار نفره در اعتراض به کشته شدن یکى از جوانان 
شهر توسط پاسداران  بود و دیگرى حمله خشمگینانه کارگران بیکار به مدرسه قرآن و به 
آتش کشاندن آن (*) در مهرماه 58 بود. مدرسه قرآن، مرکز اصلى مفتى زاده و مظهر و نماد 
رژیم جمهورى اسالمى در شهر بود. این دو حرکت توسط فعالین و رهبران محلى سازمان 

داده شده بود.  بعداز آن تظاهرات بمراتب وسیعترى برعلیه نیروهاى سرکوبگر براه افتاد. 

پس از بازگشت نیروهاى مسلح کومه له در آبان ماه به شهر و استقبال بى نظیر مردم از آنها و 
دایر کردن مقرهاى علنى ، در محالت مختلف بنکه ها دایر شد که تقریبا همه بنکه ها (**) 
خود را وابسته به کومه له  میدانستند.  مرکزى  نیز به نام «هیئت موسس شوراى محالت « 
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تشکیل شد که هدف آن هماهنگى بین بنکه هاى محالت بود. این تشکلها در ادامه تجمع در 
مساجد و تاثیرات عمیق قیام 22 بهمن در تهران و  همچنین بدلیل ضرورت مبارزه وسیع و 

همه جانبه که بطور گسترده در بین مردم بر علیه رژیم جدید  بوجود آمده بود ، دایر گردید. 

علل برپایى بنکه ها

از مهمترین دالئل آن میتوان به چند مورد اشاره کرد:

عمال  و  داشتند  محالت  در  سازماندهى  و  تجمع  از  خوبى  خاطره  مردم   - الف 
تجربه  به  میکند.  چندان  صد  را  آنها  همبستگى  قدرت  شدن  متشکل  که  میدانستند 
به  رژیم  نشاندن  عقب  به  و  زاده  مفتى  شکست  دالیل  از  یکى  که  بود  شده  ثابت 
مختلف  موارد  در  را  پیروزى  شیرین  مزه  مردم  است.  بوده  آنها  بودن  متشکل  دلیل 

میدانستند.  خود  متشکل  و  جسورانه  مبارزه  مدیون  را  همه  که  بودند  چشیده 

ب - پایگاه رژیم در سنندج و منطقه (جریان اسالمى مفتى زاده) بسیار زودتر از سایر نقاط 
دیگر ایران رسوا و منزوى شد. به دلیل بافت شهرى و کارگرى و ضد مذهبى و بویژه حضور 
تعداد کثیرى از جوانان و کارگران چپ و سوسیالیست، نفوذ بسیار اندك ناسیونالیزم ، حزب 
دمکرات نتوانست جا پایى در شهر باز کند. حزب دمکرات، در شهرسنندج نفوذى نداشت 
و مردم تحت تاثیر آن نبودند و این مسئله در مورد چریکها نیز بگونه دیگرى صادق بود. 
بهمن موقعیتى بسیار استثنایى پیدا کرده و میلیونها  بعد از قیام 22  خلق  فدایى  چریکهاى 
نفر انسان آزادیخواه و پرشور را بدور خود جمع کرده بودند. این سازمان و افرادش بسیار 
از رهبرانى چون خمینى و طالقانى  وشخصیتهاى ملیون بودند و  و مشهورتر  محبوب تر 
امروز  ما  بطوریکه  بزنند،  رقم  دیگر  اى  بگونه  را  ایران  انقالب  مسیر  که  بودند  قادر  عمال 
شاهد بیش از 25 سال فقر و نکبتى که ایران را در بر گرفته نباشیم. اما این سازمان بدلیل 
دوران  در  یافته  نضج  و  شده  دگرگون  مارکسیسم  در  ریشه  که  آن  بر  حاکم  افکارخلقى 
استالین و ببعد را داشت، با افق و سیاستهاى “ضد غربى” رژیم اسالمى تضاد چندانى پیدا 
انقالبى  مردم  و  قبلى  خورده  شکست  نسلهاى  آرزوهاى  و  خواست  به  نتوانست  و  نکرد 
سال 57 پاسخ دهد. بدین جهت در حالیکه موانع جدى بر سر راه فعالیتهاى آنها از طرف 
حزب اهللا ایجاد میشد، هاج و واج به اوضاع خیره شده بود.  مردم به سازمانى قدرتمند که 
میتوانست گله هاى حزب اهللا را به عقب بنشاند  و یا اینکه از نظر نیروى انسانى، مادى 
ولى نیاورد، اعتماد نکرده  جدى در تثبیت رژیم بوجود بیاورد  و نظامى قادر بود که مانع 

و نخواهند کرد. اعتماد به چریکها در سراسر ایران  بدرجات زیادى  سلب شده بود. 

دستور  در  سیاسى  قدرت  مسئله  و  داشت  ادامه  نقاط  سایر  در  همچنان  انقالب    - ج 
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سراسر  در  انقالبیون  به  مجدد  حمله  صدد  در  رژیم  که  بودند  متوجه  مردم  عینه  به  و  بود 
تهران،  مردم   با  اطراف  شهرهاى  و  سنندج  مردم  وسیع  همبستگى  و  ارتباط  است.  ایران 
ادامه  و  شدن  متشکل  انگیزه   ، مردم  بر  بهمن   22 قیام  عمیق  تاثیر  و  کرمانشاه  و  همدان 
بود. بویژه  شرایط  همچنین پاسخى به  این  تشکیل بنکه ها  را ده چندان میکرد.   انقالب 
اینکه سازمان  کومه له  وجود داشت که عزم کرده بود در مقابل رژیم بایستد و مردم با 

تالش داشتند که این نیرو را یارى دهند و عزمش را راسخ تر کنند.  تشکیل بنکه ها 

د- ضعف حزب دمکرات. این  حزب  نیرویى ناسیونالیست و راست بود. حزب دمکرات 
با لبیک گفتن به خمینى، دفاع از تعرض فئودالها به دهقانان و زحمتکشان روستا، دفاع از 
مرتجعین مذهبى و شیخهاى محلى و تالش مداوم در جهت  سازش با دولت بازرگان و خفه 
کردن مبارزات رادیکال در کردستان، مخالفت با آمادگى مردم در مقابله با حمله احتمالى رژیم 
و در این راستا مخالفت با قدرتگیرى بنکه ها و مسلح شدن آنها ، تمایل و اعالم آمادگى  براى 
همکارى با ارتش و اسکورت ارتش براى ورود به پادگان سنندج ( همکارى و رساندن مواد 
غذایى به پادگان سردشت در حین خمپاره باران مردم سردشت از طرف پادگان در مهرماه 
58)، ماهیت خود را براى مردم روشن کرده بود. این مواضع و عملکردها هیچگونه همخوانى 
با مردم و جوانان پرشورى که آزادى و عدالت میخواستند نداشت. این حزب  بشدت با 

خواستهاى مردم بیگانه بود، بهمین جهت بیشتر و بیشتر منزوى شد و حتى مورد انزجار بود. 

مفتى  ارتجاعى  جریان  با  مبارزه  ها،  بنکه  شدن  قدرتمند  عوامل   از  دیگر  یکى 
که  جایى  تا  میکرد.   ایجاد  دمکرات  حزب  که  بود  موانعى  و  سد  شکستن  و  زاده 
تعدادى  بلکه  همه  نه   » بود  دمکرات  حزب  طرفدار  ها  بنکه  از   یکى  تنها  دارم  بخاطر 
بویژه  و  دیگر  سازمانهاى  فعالین  چریکها.  طرفدار  بنکه  دو  یا  یک  و    « آن  فعالین  از 

داشتند.  فعالیت  ها  بنکه  در  نیز  بودند  اى  مالحظه  قابل  نیروى  که  پیکار  سازمان 

اهداف بنکه

بنکه مرکزى بود متشکل از فعالین محله که هدف آن تامین امنیت و اداره محله و همچنین 
سازماندهى و رسیدگى به کلیه امورات محله بود. فعالین بنکه ها عمدتا از جوانانى بودند که 
ارتباط وسیعى با مردم محله داشته و کلیه اخبار و اطالعات را بمردم میرساندند. بنکه ها از 
محبوبیت بسیارى برخوردار بوده و تقریبا پشتیبانى  کلیه افراد و خانواده هاى محله را بهمراه 
داشتند. محل استقرار بنکه ها بر خالف دور اول غیر از تعدادى در مساجد نبود؛ بلکه در 
مدارس و یا ساختمانهاى دولتى و یا منازل  خالى از سکنه بود. تقریبا کلیه بنکه ها داراى یک 
مسئول، کتابخانه، گروه پخش نشریات، گروه اطالعات، گروه پزشکى و گروه نظامى  بودند 
و همه تحت رهبرى شوراى بنکه ها فعالیت میکردند. ارتباط مداومى با کومه له داشتند و 
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میتوان گفت که کلیه بنکه ها سیاست کومه له را رسما دنبال و به پیش میبردند. مسئولین 
بنکه ها از طریق انتخابات تعیین میشدند و علیرغم اینکه بنکه ها سند مکتوبى در رابطه با 
عضویت و اهداف خود نداشت، اما عمال مرکزى بودند که کلیه شهروندان میتوانستند در 
آن عضو شوند و در فعل و انفعاالتش شرکت کنند. براى فعالیت در بنکه شناسنامه کسى 
را نگاه نمى کردند و تعلقات سیاسى، ملى، مذهبى و یا غیر مذهبى، مانعى در فعالیت در 
بنکه ایجاد نمیکرد. بهمین جهت در بنکه ها افراد وابسته به سازمانهاى سیاسى و یا با زبانها 
یا  مذهبى و  مختلف مذهبى، غیر  و یا افراد داراى ایدئولوژیهاى  محلهاى تولد متفاوت  و 
همان  حتى  نشدند که  قادر  دوران  نیروهاى چپ آن  متاسفانه  حضور داشتند.  مارکسیستى 

واقعیات پیاده شده در بنکه ها را بصورت سندى مکتوب در اختیار جامعه قرار دهند.

قدرت بسیج و سازماندهى ما بعنوان سازمان  کومه له  بویژه در حمله دوم رژیم در اواخر 
قرار  اول  صف  در  عرصه ها  همه  در  ها  بنکه  فعالین  بود.  ها  بنکه  طریق  از  فروردین 59 

بود.  چشمگیر  فعالیتها   کلیه  در  مسن  افراد  حتى  و  زنان  و  دختران  شرکت  داشتند. 

فعالیت روزمره بنکه ها

بنکه مرکزى بود که افراد فعال هر محله داوطلبانه در آن متشکل شده بودند. فعالیت روزمره 
آن شامل ارتباط مداوم با ساکنین محله ، تامین امنیت و نگهبانى شبانه، پخش خبر و دادن 
اطالعات جدید شهر، پخش کتاب و جزوه و نشریات، کمک و سازماندهى رساندن سوخت 
به ساکنین محله ، کمک به سالمندان و یا کسانى که خود قادر به انجام کارهاى ضرورى 
روزمره نبودند، جمع آورى دارو و وسایل خواب و مواد غذایى براى مهمانانى که از سایر نقاط 
به سنندج آمده بودند ( الزم به یادآورى است که روزانه صدها نفر بعنوان مهمان وارد سنندج 
میشدند)  و یا کسانى که در اثر تعرض رژیم به شهرها و روستاهاى اطراف به سنندج گریخته 
بودند و اسکان دادن آنها، دعوت از سازمانهاى سیاسى بمنظور دامن زدن به بحث سیاسى و 
گفت و شنود ، ترتیب دادن نمایش فیلم و نمایشگاه عکس، مبارزه با مواد مخدر و کمک به 

معتادین درترك اعتیاد و آموزش نظامى بود. اینها اهم فعالیت بنکه ها را تشکیل میداد. 

 هیئت موسس  بنکه ها در سطح سراسرى مسئولیت  تشکیل بنکه هاى جدید و هماهنگى 
فعالیت بنکه ها را بعهده داشت.  

مبارزه با اعتیاد

بود.  معتادین  اعتیاد  ترك  به  کمک  و  اعتیاد  با  مبارزه  ها  بنکه  ارزنده  کارهاى  از  یکى   
یا  برادر  داشتند.  آنها  با  نزدیکى  ارتباط  ها  بنکه  فعالین  و  بودند  محل  هاى  بچه  معتادین، 
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پدر و یا از دوست و آشنایان و همکاران و همکالسیهاى قدیم. فعالین بنکه  درد و رنج 
داشتند  بهمین جهت شوق زایدالوصفى  میکردند و  حس  کامال  را  بستگان آنها  و  معتادین 
کنند  معتادین را به بنکه ها جلب  شد که کلیه  صورت دهند. قرار بر این  که عمال کارى 
مخدر  مواد  به  که  کنند  کنترل  را  آنها  ضمن  در  و  دهند  شرکت  بنکه  کارهاى  کلیه  در  و 
دسترسى پیدا نکنند. بازگشت معتادین به فعالیتهاى روزمره و آغوش باز فعالین در برخورد 
حد زیادى کمک کرد که معتادین  و محترم جامعه ، تا  برابر  معتادین بمثابه شهروندان  به 
مقرارات بنکه ها را قبول کنند و به دنبال مواد مخدر نروند. علیرغم امکانات بسیار ضعیف 

کنند.      ترك  را  اعتیاد  که  شدند  قادر  تعدادى   ، زمینه  این  در  تخصص  عدم  و  ها  بنکه 

کومه له و بنکه ها

 تنها سازمانى که فعالیت آن با بنکه ها تداعى میشود، کومه له بود. کو مه له رهبر اعتراضات 
در جنوب کردستان گردید و بویژه در سنندج، مریوان و کامیاران. از مهمترین دالیل آن وجود 
شبکه وسیعى از روشنفکران، معلمین و کارگران صنعتى بود که قبل از قیام با رفقاى کومه له 
در ارتباط بودند وعلیرغم درستى و یا نادرستى  تئورى ، سیاست و سنت آن ، در جامعه بعنوان 
انسانهاى قابل اعتماد، عدالتخواه، آرمانخواه و معترض شناخته شده بودند. حضور افرادى 
چون صدیق کمانگر، ایوب نبوى در صف مقدم اعتراضات و بویژه رهبرى حمله به پادگان 
سنندج ، راهپیمایى به طرف مریوان و تشکیل اتحادیه دهقانان در مریوان که تاثیر بسزایى 
در تقویت نیروهاى انقالبى و رادیکالیسم در شهر و منطقه داشت، کومه له را بطور وسیعى 
توده اى کرد. فواد مصطفى سلطانى در تشکیل اتحادیه دهقانان در مریوان نقش درجه اول را 
داشت. فواد مصطفى سلطانى از رهبران جسور و کمونیست آن دوران بود که در متشکل کردن 
نیروهاى انقالبى و رادیکال و همچنین دربسیارى از اعتراضات آن دوران در جنوب کردستان  
از جمله راهپیمایى بطرف مریوان و مذاکراتى که از طرف نمایندگان مردم مریوان با جمهورى 
اسالمى صورت گرفت نقش اساسى داشت. از طرف دیگر ضعف جریانات دیگر از جمله 

چریکهاى فدایى ، حزب دمکرات و جریانات اسالمى، راه را براى کومه له مساعدتر نمود. 

اما با اینکه کومه له از قیام 22 بهمن 57 تا اوایل آذر 58 و از آبان 58 تا  فروردین 59  حضور 
علنى و مسلحانه داشت و شهر را در دست گرفته بود ، بدلیل ضعفهاى زیاد ، نتوانست سطح 
توقع مردم را از زندگى باالتر ببرد. کومه له در آن دوره سازمانى شرقى بود با تمام خصوصیات 
آن. افکار، تئوریها و دورنماى این سازمان تمایز چندانى با سازمانهاى موسوم به خط سه 
نداشت.  شناختى از ضرورت تدوین و تصویب  قانون و رابطه آن با باالبردن سطح توقع از 
زندگى ، بهبود شرایط زندگى مردم و قدرت بسیج حول قوانین پیشرو را نداشت. این یکى 
از نقاط ضعف اساسى جریانات چپ بود که براى خود نقشى در رابطه با قدرت سیاسى و 
تغییر زندگى واقعى مردم قایل نبودند و از سازمان سیاسى انتظارى بیش از نقش اپوزیسیونى 
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نداشتند. حتى بعنوان اپوزیسیون نیز درك نادرستى از رابطه رفرم و انقالب داشتند. بعنوان 
نمونه کومه له مراسم 8 مارس را برگزار میکرد بدون اینکه مبارزه براى برابرى زن و مرد را 
مبارزه اى همیشگى و روزمره خود قلمداد کند و قدمى در راه تغییر واقعى  وضعیت زنان 
بردارد و یا نسبت به بى عدالتیها و یا سرکوب سیستماتیکى که از طرف دولت و جامعه بر 
زنان، کودکان، سالمندان و کارگران اعمال میشد، عکس العمل جدى و سیاسى نشان نمیداد. 
در مورد وضعیت کارگران و بیکاران و بهبود شرایط زندگى و یا کمک به رشد تشکلهاى 
موجود آنها اقدامات بسیار کمى  صورت داد. همچنین در رابطه با حقوق شهروندى، دفاع 
بى قید و شرط از آزادیهاى سیاسى، ضرورت لغو مجازات اعدام و برخورد به اسرا سندى 
منتشر نکرد. حتى در رابطه با تبلیغات سیاسى نیز از امکانات موجود استفاده نکرد. بغیر از دو 
سه بار از رادیو و تلویزیون شهر که اکثریت کارکنان آن به کومه له و دیگر سازمانهاى چپ 
سمپاتى داشتند بهره اى نجست. مرور نشریات پخش شده آن دوران کومه له تأییدى است بر 
گفته هاى باال.  تبلیغات آن دوره عمدتا در رابطه با افشاگرى از رژیم و حزب توده و برخى 
زندگى  به  مربوط  متعدد  مسایل  وبه  بود  جریانات اسالمى  و  دمکرات  حزب  عملکردهاى 
نداشت. از افراد کمیته مرکزى وقت که ساکن سنندج نبودند،  چندانى  مردم توجه  واقعى 
تنها حسین مرادبیگى ( حمه سور) چهره شناخته شده ترى در شهر بود به این دلیل که به 
خواست جمعى از مسئولین بنکه ها براى سخنرانى جواب مثبت داد. مردم در شهر و در 
محالت و بنکه ها تشنه دانستن و اقدامات رادیکال و انقالبى بوده و تالش مداومى درعملى 
کردن ایده هاى نو داشتند.  تقریبا کلیه اقداماتى که بنکه ها انجام دادند از طرحها و ایده هاى 
فعالین بنکه ها بود. فعالیت کومه له شامل همکارى و دفاع از بنکه ها و مسلح کردن برخى از 
آنها و تشکیل گروه تحقیق بود. کومه له تنها بدلیل موضع رادیکال نسبت به رژیم جمهورى 
اسالمى  بطرف رهبرى شهر پرتاب شده بود و با متعهد شدن  به این رهبرى موقعیتى بسیار 
استثنایى کسب کرده بود. اما بدلیل مواضع نظرى اش در راسِت چپ آن دوره قرار داشت، 
نتوانست افراد بى شمار انقالبى و خواهان تغییر و تشنه دانستن را ارتقا و به جلو ببرد. خود 
در کنار و همراه با حرکت رادیکال شهر به حرکت در آمد و در نهایت از جنبش انقالبى 
تاثیر و قدرت  گرفت و در عین حال حرکت هاى موجود را به رنگ خود در آورد. کارهاى 
مهم کومه له عبارت بودند از: حفاظت و تامین امنیت شهر با همکارى بنکه ها  رسیدگى 
به برخى از شکایات مردم، حضوردر کارهاى جمعى مثال پاك کردن برف کوچه ها همراه 
با مردم، کمک به تامین فضاى باز سیاسى از طریق برگزارى میتینگ ها وتظاهرات وسیع 
بر علیه اقدامات و سرکوبگریهاى رژیم،سخنرانى در محالت، تعقیب و دستگیرى راهزنان 

آن.  فروش  و  الکلى  مشروبات  قاچاق  با  مبارزه  و  شهر  دزدان  دستگیرى  شهرى،  بین 

اعالم  را  خود  منشور  پاریس،  کمون  در  خود  حکومت  روزه   73 دوره  در  کموناردها 
رقص  با  شهر  میدان  در  کشیدند.  بزیر  را  بورژوازى  حکومت  هاى  نشانه  تمام  و  کردند 
مقایسه  محض  بد نیست که  کشیدند.  به آتش  شکنجه  را  ابزار  و  گیوتین ها  و پایکوبى  
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کنم:  اشاره   دادند  انجام  مدت   آن  در  کموناردها  که  اقداماتى  رئوس  به  شده  که  هم 

آوردند  بدر  کلیسا  تسلط  از  را  مدارس  و  کرد  مصادره  را  کلیسا  ثروت  و  اموال  کلیه 

دادگسترى و آموزش و پرورش را از مذهب جدا کرده و قضات انتخابى شدند

کارگاههاى بزرگ را به تعاونیهاى کارگرى سپردند؛ گیوتین و وسایل شکنجه را بالفاصله 
به آتش کشیدند؛ کلیه بدیهى هاى کارگران به بانک و از جمله بدیهى اجاره خانه ها را 

بخشیدند؛ وسایل کارگرانى را که نزد بانک رهنى بود به کارگران باز گرداندند. 

ارتش را منحل کرده و تسلیح همگانى برقرار کردند

کمون اعالم کرد که درفش کمون، درفشى جهانى است 

کمون پاریس، زمین را از آن دهقانان، ابزار را از آن کارگران و کار را حق طبیعى همگان 
اعالم کرد؛ اداره کاریابى را از کنترل پلیس درآورده و به شهرداریهاى 30 شعبه در نقاط 

مختلف پاریس سپرد. 

کموناردها برج « وان دم» مظهر برترى ملت فرانسه را واژگون کردند (این برج از طریق 
بود) شده  ساخته  استعمارى ناپلئون  جنگهاى  در  شده  گرفته  غنیمت  به  توپهاى  ذوب 

کمون کار شبانه نانواییها را ممنوع اعالم کرد 

.اما کومه له حتى یک قانون را در رابطه با زندگى مردم به تصویب و اجرا نگذاشت. بتدریج 
بنکه ها نیز به رنگ کومه له در آمدند. مثال لباسهاى اعضاى زن و مرد  کومه له عمومى شد. 
پیراهن سیاه زنانه  تا روى کفش و روسرى سیاه  و کفشهاى کتانى و یا پالستیکى، این پوشش 
در دوره اى که رژیم دوباره تسلط یافت با اعتراضى روبرو  نگشت و همچنان پوشش جامعه 
شد. بخش زیادى از کیش و رفتار کومه له نه برگرفته از دنیاى مدرن و سنت مارکسیستها 
و کموناردها، بلکه تحت تاثیر چپ سنتى ضد غربى و ناسیونالیسم کرد و کامال مردساالرانه 
ازجمله اتحادیه میهنى بود. مثال شکل اداره شهر، برخورد به مجرمین، طرز پوشش و قیافه 
مختلف  رده هاى  حتى نامگذارى  کیش پیشمرگایه تى.  و  نیروى مسلح  غیرمدرن، آرایش 
تشکیالت عمدتا فرهنگى عقب مانده و عشایرى را بنمایش میگذاشت که علیرغم میل باطنى 
اعضاى کومه له، مدتها بر کومه له حاکم بود و بعنوان وصله ناجورى بود بر پیکره سازمانى 
که افراد تشکیل دهنده آن از فعالین انقالب 57 و قیام 22 بهمن بودند.  بتدریج  سنتى شکل 
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میگرفت که نیروى مسلح را جدا از مردم و حاکم بر مردم و فعالیت اقشار مختلف مردم را 
بعنوان نیروى ذخیره نیروى پیشمرگ مد نظر داشت. در واقع کومه له از همان اوایل انقالب 57 
با تضادهایى دست بگریبان شد. از یک طرف خود در انقالب سراسرى 57 و قیام  22 بهمن 
شرکت کرده بود و تحت تاثیر آن بود و از طرف دیگر شیوه و سنت ضعیف ناسیونالیسم، که 

بدلیل تهاجم جمهورى اسالمى قدرتمند تر میشد در عملکرد کومه له فزونى مى یافت.

کومه له براى دفاع از شهر و جلوگیرى از نفوذ عوامل جمهورى اسالمى خود را آماده کرد و 
در موارد متعددى  توانست مانع اجراى اقدامات تروریستى عوامل جمهورى اسالمى شود. 
گروه هاى ضد جاسوسى و تحقیق در بسیارى از بنکه ها تشکیل شد اما شیوه برخوردها 
در موارد زیادى جنبه رادیکال و انسانى نداشت. قانون حاکم در این رابطه متاثر از سنتهاى 
حاکم بر اپوزیسیون «ضد امپریالیستى»  آن دوران مثل گروههاى فلسطینى و اتحادیه میهنى 
بود. مجرم هیچ گونه حقى نداشت و محاکمات سلیقه اى و بدون تکیه بر قوانین مدون و 
انسانى انجام میگرفت. نمونه آن محاکماتى بود که از آن به نام محاکمات مردمى و یا خلقى 
اسم برده میشد. جرم افراد مجرم را به اطالع مردم میرساندند و دراکثر موارد با جواب اعدام 
زندانى آزاد میشدند،  مدتى  بعد از  افراد  چند بسیارى از این  گردد، مواجه میشد. هر  باید 
را  شهروندى  حقوق  وجه  بهیچ  و  بود  انسانى  غیر  و  مانده  عقب  بسیار  محاکمه  شیوه  اما 
در بر نداشت و حقوق مجرم کامال زیر پا گذاشته میشد. برخورد به جاسوسان و یا افراد 
مشکوکى که عوامل جمهورى اسالمى تلقى میشدند به  مسئله  و مشکل فعالین کومه له 
و بنکه ها تبدیل شده بود زیرا که هیچ سند مکتوب علنى و اعالم شده اى وجود نداشت. 
جمع زیادى از اعضاى کومه له که تعداد زیادى از این جمع از اعضاى مقر مرکزى کومه له  
در سنندج بودند بطورجمعى  به عدم وجود سیاست روشن در این رابطه و  اذیت و آزار 
اسرا و یا اعدامهایى که در مواردى اتفاق افتاده بود  شدیدا اعتراض داشتند. رفقاى مسئول 
وقت از چنین اعمالى متأسف بودند و آنرا تایید نمیکردند. اعتراضات به عدم وجود سیاست 
روشن و برخورد با اسرا و زخمیهاى جنگ بطور وسیعى در بین جمع وسیعى از اعضا و 
دوستداران کومه له گسترش پیدا کرد  و باالخره نتیجه داد و بعدا توسط منصور حکمت 
تشکیل  از  بعد  و  شد  صادر   ایران  کمونیست  حزب  در  قرار  صورت  به  و  شده  فرموله  

حزب کمونیست کارگرى ، در برنامه یک دنیاى بهتر به بهترین وجهى مدون گردید. 

در رابطه با مسائل اساسى جامعه، کومه له سیاست روشنى نداشت. بر سر کلیه مسایل آن 
دوره(سالهاى 57،58،59) اختالفات و تضادهایى در دورن کومه له وجود داشت. برخورد به 
مهمترین مسایل یک دست صورت نمیگرفت ازجمله به مسئله ارضى و تاثیرات اصالحات 
و  آزادى تشکل  رژیم،  ازجناحهاى  تحلیل  خودى،  سرمایه دارى  مذهب،  ایران،  در  ارضى 
بیان، مسئله مسکن، حقوق شهروندى،  موضع نسبت به اعدام و اسرا، برابرى زن و مرد و 
حقوق کودك، سیستم قضائى کشور، مسایل و خواستهاى کارگران که همه مسائل واقعى و 
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مطرح در جامعه بود، اساسا در تشکیالت کومه له طرح نگردید و هیچگاه بطور جدى حتى 

یک ساعت در مورد آن بحث نشد  بعنوان مثال به یک نمونه، مسئله مسکن، میپردازم. 

کارگران، زحمتکشان شهرى و  مسئله مسکن

شروع  نقطه  اساسا  بود.   57 انقالب  مسائل  ترین  بنیادى  از  یکى  آن  حل  و  مسکن  مسئله 
انقالب 57 از مبارزات چندین ساله (تقریبا کل دهه 50) در خارج از محدوده  تهران شروع 
شد. پس از قیام 22 بهمن مصادره زمینهاى اطراف شهرها و خانه سازى از طرف کارگران 
و مردم فقیر شروع شد. بویژه در تهران ساختمان سازى هاى «غیر قانونى» شدت یافت و 
این اتفاق  نیز  سنندج  در  گزیدند.  سکنى  و در آن  دولتى را مصادره  یا اینکه ساختمانهاى 
و متعلق به زمین داران بزرگ مصادره شد. روزانه هزاران نفر  اطراف شهر  افتاد. زمینهاى 
مشغول بکار بودند. انگیزه مصادره زمینها  بسادگى این بود که توده وسیعى از مردم کارگر 
و زحمتکش سالهاى سال کار کرده بودند و درحالیکه خود را سازنده و بانى محصوالت 
جامعه میدانستند، از همان ساخته هاى خود چه پوشاك، مسکن و خوراك مناسب محروم 
بودند. توده اى فراموش شده بودند که حتى از حداقلى از امکانات رفاهى جامعه برخوردار 
نبودند. امرار معاش آنها از طریق کار در شرکتهاى ساختمانى در شهرهاى ایران، کوره پزخانه 
ها، کارگاهها، رفتگرى، باربرى یا دست فروشى با دستمزد و درآمد کم مى گذشت بخشى 
از آنها نیز کارمندان جز ادارات بودند. از بیمه بیکارى، بهداشت و مدرسه رایگان و یا وجود 
تشکلهایى که بتواند از حقوق آنها حمایت کند خبرى نبود. قیام 22 بهمن فرجه اى فراهم کرد 
که توده هاى وسیع مسایل خود را بعنوان شهروندان جامعه طرح کنند. یکى از این مسایل 
مسکن بود. هکتارها زمین در اطراف شهر بدون مصرف وجود داشت بسیار طبیعى بود که 
از این زمینها در جهت بهبود وضع زندگى شهروندان استفاده گردد. کارگران، داشتن مسکن 

مناسب را بطور غریزى حق تمامى شهروندان میدانستند و حکم خود را عملى کردند.

داشتند  حق  آنان  نبودند.  زندگى  براى  اطاق  دو  یا  یک  صاحب  گاه  هیچ  آنها  از  بسیارى 
هایى  مسکن  در  فرزندانشان  و  وخود  کنند  مصادره  را  بزرگ  داران  زمین  زمینهاى  که 
و  زمینها  تقسیم  دهند.   ادامه  را  ترى  راحت  نسبتا  زندگى  است  خودشان  به  متعلق  که 
نقشه ساختمان و بناى آن، طبق اصول و نقشه قبلى نبود و مسکن هاى ساخته شده هیچ 
استانداردى نداشتند. بنّا و مهندس و کارگر و نقاش و نجار و غیره افراد خانواده و حتى 
را  خود  کار  سالهاى  تجربیات  که   بودند  آشنایان  و  دوستان  از  درمواردى  و  خردساالن 
آجر  و پاره  گل  از  عمدتا  امکانات  نبود  و  فقر  بدلیل  شده  مصرف  مصالح  میگرفتند.  بکار 
و سنگهاى نامناسب و حتى ورقه هاى فلزى و حلبى یا میله هاى آهنى تشکیل شده بود. 
پهناى دیوارها و ارتفاع اطاقها تناسبى با وزن چوب و یا تیرآهنها و خاك روى  سقف ها 
نداشت وعمدتا تجربى بنا میشد. بدلیل عدم نقشه قبلى درمنطقه، ساختمانها بطور نامناسبى 
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در جوار هم بنا شده و بسیارى مسایل ضرورى از جمله عبور و مرور وسایل نقلیه، مشکل 
فاضالب، کشیدن  آب و برق  پیش بینى نشده بود. مسئله مهم دیگر اینکه آب و برق به 
شهردارى مربوط بود و امکان موافقت ادارات دولتى با دادن امکانات الزم تقریبا صفر بود. 
مضاف بر اینها میدانستند که وضع به همین منوال ادامه نخواهد داشت و تالش میکردند 
اکثرا  وقت  کمبود  بدلیل  نتیجه  در  بنمایند.  را  استفاده  کمال  آمده  بدست  فرصت  از  که 

بود.  و حیاط کوچک   یک انبارى  دو اطاق با  یا  یک  داراى  ساختند که  ساختمانهایى 

  علیرغم مشکالت متعدد و خطراتى که از جانب گروههاى راست و رژیم، آنها را تهدید میکرد، 
ساختمان سازیها ادامه پیدا کرد. تصور اینکه صاحب خانه خواهند شد، برایشان شورانگیز 
بود. این جمع دلشان به همکارى و همبستگى همدیگر خوش بود و از طرف دیگر میدانستند 
که با اتمام کار ساختمان و ساکن شدن در آن، قدرت مقاومت بسیار بیشترى کسب خواهند 

کرد و تمام اهل محل همراه با فرزندانشان در مقابل حمله احتمالى دفاع  خواهند کرد.

زمین  زمینهاى  مصادره  با  آنها   بود.  روشن  سنندج  در  زاده  مفتى  جریان  و  رژیم  موضع 
نشناختن  برسمیت  از  حاکى  را  کارگران  اقدام  حال  عین  در  و  بودند  مخالف  داران 

بود.  داران  زمین  از  دفاع  نیز  دمکرات  حزب  موضع  میکردند.   ارزیابى  جدید  دولت 

 گروههاى سیاسى چپ و از جمله کومه له موضعى رسمى در مقابل مصادره زمینها و ساختمان 
سازیها اعالم نکردند. اما به نوعى آن را حق مردم میدانستند  ولى عمال اقدامى انجام ندادند 
(***). در واقع مسئله مسکن هیچوقت بعنوان مسئله اى جدى براى سازمانهاى چپ آن 
قرار  و نقشه اى هم در دستور  بهمین جهت طرح  مطرح نبود  از جمله کومه له   دوره و 
نگرفت. کومه له کارگران را بمثابه نیروى ذخیره و یا پشتیبان خود در نظر داشت و در همین 
حد هم به مشکالت آنها  بها میداد. مصادره زمینها و ساختن مسکن با توجه به خطرات بى 
شمارى که در بر داشت، مسئله اى بسیار مهم براى کارگران بود. فعالینى از بنکه ها اقداماتى 
مسکن  از  حمایت  در  سیاسى  قوى  جنبش  یک  به  اما  دادند  انجام  کارگران  به  کمک  در 

سازى منجر نشد. بنکه ها به مسایل مردم شهر در حدى که در باال ذکر کردم پرداختند. 

 همانطور که گفته شد کومه له نتوانست نماینده خواست و آرزوهاى واقعى مردم گردد. 
آزادیهاى  رفاهیات،  و  مسکن  بهتر،  موقعیت  کسب  جهت  در  روزه  هر  و  واقعى  مبارزات 
سیاسى وحقوق شهروندى در کل جامعه در جریان بود. اما کومه له علیرغم حضور گسترده 
و نفوذ در میان مردم  در عمق این مبارزات حضور نداشت و بطور واقعى درگیر مسایلى 
نبود که کارگران و اکثریت مردم بطور عینى و عملى با آن درگیر بودند. افکار ، تئوریها و 
اقدامات عملى کومه له با افکار و عمل سوسیالیستى فاصله بسیارى داشت. اعضاى کومه 
له،  مبارزین رادیکال و عدالتخواهى بودند که افکار و سنتهاى محدود و بعضا عقب مانده ، 
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مانع رشد بیشتر آنها میشد. کومه له توانست  پشتیبانى نسبتا وسیعى را به خود جلب نماید 
اما در آن دوران بمعنایى که در باال ذکر کردم هیچگاه به نماینده واقعى توده مردم تبدیل 
نشد. کومه له درموارد زیادى بانى پیشروى نبود. اثر تئوریک و سیاسى قابل دفاعى از خود 
بجاى نگذاشت. نسبت به قلم ، علم ، هنر و موسیقى پیشرو توجهى نکرد و به همین دلیل 
توانایى ها و ظرفیتهاى تعداد کثیرى که همراه کومه له بودند و همچنین جامعه  را نتوانست 
و  حل  در  له  کومه  رهبرى  شد.   خالقیتها  بروز  مانع  بعضا  حتى  دهد؛  رشد  و  گیرد  بکار 
ناتوان  بشدت  سازمانها   دیگر  و  خود  اعضاى  شمار  بى  سئواالت  و  به مسایل  جوابگویى 
مذهب ، مخالفت و  بود. اگر اقداماتى نظیر طرفدارى از زحمتکشان ، مبارزه با شیخها و 
ایستادگى در مقابل جمهورى اسالمى و مبارزه با عقب ماندگى حزب دمکرات ، کومه له 
را برجسته کرده بود ، اما رمز تغییرات مثبتى که بعدها از سر گذراند را باید تماما مدیون 
بمیدان آمدن وسیع کارگران،زنان و جوانان با طرح خواسته ها و مطالباتشان ، ورود جمع 
زیادى از کارگران و روشنفکران چپ،با استعداد و انقالبى به صفوف کومه له  و همچنین 
مختلف چپ ایران در جریان بود  نتیجه  مبارزه ایدئولوژیک گسترده اى  بین  گرایشات 
دانست که رهبرى کومه له را به چپ چرخاند. بعدها کومه له نظرات سازمان « اتحاد مبارزان 
رهانیده  بست  بن  از  و  نمود  قبول  را  میکرد  رهبرى  آنرا  حکمت  منصور  که   » کمونیست 

شد. مبارزه کومه له وارد مرحله  دیگرى شده بود که در اینجا مورد بحث ما نیست.  

جنگ 24روزه                                                                                           
در اواخر فروردین 59 رژیم ابتدا نیروهایش را بطرف  کامیاران و سپس به طرف سنندج 

به حرکت درآورد. قبل از آن پادگان شهر سنندج را تقویت کرده بود. ستونهاى نظامى 
عظیمى از طرف کرمانشاه و همدان که بخشى از نیروهایش از تهران تامین شده بود، 

سنندج را محاصره کردند. درگیرى در اواخر فروردین شروع شد و شهر از طرف پادگان 
به توپ و خمپاره بسته شد. هلیکوپترها هر روزه شهر را به رگبار مى بستند که حاصل 

آن ویرانى صدها خانه و  کشته و مجروح شدن شمار بسیارى از اهالى شهر بود. نیروهاى 
مسلح شهر و بنکه ها بمنظور دفاع و مقاومت شهر را سنگربندى کرده  و تمام خیابانهایى 
را که در تیررس باشگاه افسران که بر شهر تسلط داشت ، شبانه کانال کشى کرده بودند. 

مردم و مبارزین مسلح شهر از طریق این کانالها خود را به نقاط دیگرمیرساندند. مردم در 
چند جبهه مى جنگیدند ، جبهه شمال که پادگان قرار داشت و جنوب و جنوب شرقى. 

مردم کامال سازماندهى و هماهنگ شده و یکپارچه از شهر دفاع میکردند. آنها غذا و 
نوشیدنى و پوشاك را از طریق افراد بنکه به جبهه ها مى فرستادند و گروههاى امداد، 

سریع خود را به مجروحان رسانده و به محل امن منتقل میکردند.  مسئولین نظامى کومه 
له و بویژه  کاك شوان(محمد مائى) که فرمانده اى بسیار کاردان، جسور و سازمانده 

بود، نقش برجسته اى در آرایش و مقاومت شهر ایفا کردند. نیروهاى جمهورى اسالمى 
از لحاظ تسلیحات برترى نظامى فوق العاده اى داشتند. توپ ، تانک ،هلیکوپتر ، فانتوم 
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و تعداد بى شمارى تیربارهاى مختلف و انواع اسلحه هاى سبک. با این حال علیرغم 

تالشهاى چندین و چند باره براى پیشروى زمینى بدلیل مقاومت شدید، این امر بکندى 
صورت گرفت و در موارد متعددى وادار به عقب نشینى شدند. بدین جهت خمپاره باران 

شهر را شدت بخشیدند. نیروهاى سرکوبگر بعد از دو هفته موفق شدند که تپه مشرف 
برجنوب شرقى شهر معروف به « توش نوذر» را به تسخیر خود در آورند.  شهر همچنان 
از سه طرف  به توپ و خمپاره بسته شده بود  و توان تسلیحاتى مبارزین در حدى نبود 

که از آن جلوگیرى کنند. باالخره بعد از 24 روز درگیرى شدید میان مردم شهر با ارتش و 
سپاه ، کومه له در روز 21 اردیبهشت 59 بمنظور جلوگیرى از تلفات غیرنظامیان  تصمیم 
گرفت که از شهر عقب نشینى کرده و تمام بنکه ها را در جریان تصمیم خود گذاشت و 
از شهر خارج شد. نیروهاى سپاه و ارتش دو روز بعد وارد شهر شدند. نیروى « پیروز» 

با  شهرى کامال سنگربندى شده وخانه هاى ویران شده در اثر خمپاره باران و  آثار توپ 
و خمپاره و تیر بر درو دیوار و شعارهاى روى دیوارها و همچنین نفرتى که از نگاه مردم 

شهر هویدا بود، روبرو گشت. کسى به استقبال «پیروزمندان» نیامد  و نه تنها این ، بلکه 
مردم «شکست خورده» قاطع و سربلند همچنان تمام مقدسات نیروى پیروز را به ریشخند 
میگرفتند. جمهورى اسالمى نه تنها در سنندج ، بلکه در تهران و بسیارى از شهرهاى دیگر 

علیرغم سرکوب انقالب پا روى آتش گذاشته بود. با ورود نیروهاى جمهورى اسالمى و 
تسلط بر شهر  فصل مربوط به بنکه ها بسته شد.    

 اما پایان هر فصلى سر آغاز فصل جدیدى است. مدتهاست حرکت جدیدى شروع شده 
که معطوف به بهبود شرایط زندگى انسانهاست. تنها مقدسات این جنبش، شان و حرمت 

و آزادى انسان است. وجود قدرتمند حزب کمونیست کارگرى از طرفى و دهها تظاهرات 
و اعتصاب کارگرى و دانشجویى و مبارزات اقشار مختلف مردم ازجمله طرح شعار آزادى 

و برابرى در بسیارى از شهرها ، پشتیبانى دانشجویان از کارگران پتروشیمى ، برگزارى با 
شکوه  فستیوال کودکان، راهپیمایى کارگران کاشان بطرف تهران، پیروزى کارگران شاهو 

در سنندج و. .. از طرف دیگر، بمثابه نوك کوه یخى است که بدنه آن به گستردگى  جامعه 
ایران است. 

زیرنویس

کشیدن  آتش  به  و  بیکار  کارگران  دیگرحمله  مهم  حرکت  قرآن  مدرسه  زدن  آتش   (*)
اصلى  مقر  قرآن  مدرسه  بود.  گرسنگى  و  بیکارى  به  آنها  اعتراض  بود.  قرآن  مدرسه 
اعالم  از  بعد  شهر  داشت.  اختیار  در  زیادى  امکانات  و  وبار  خوار  و  بود  زاده  مفتى  گروه 
نیروهاى  و  ارتش  و  سپاه  سیطره  تحت    58 آبانماه  تا  مرداد  اواخر  در  خمینى  جهاد 
در  تجمع  از  بعد  ماه 58   مهر  در  کارگران خشمگین  از  تن  صدها  بود.  زاده  مفتى  مسلح 



477

ن ی  دگا ی... و ز د ز
مى  نان   ، ایم  گرسنه  فرزندانمان  و  خود   ، خواهیم  مى  کار  شعار  با  شهر  مرکزى  میدان 
و  آمدند  در  بحرکت  قرآن  مدرسه  طرف  به  اسالمى  رژیم  برعلیه  شعارهایى  و  خواهیم 
بعد  و  شدند  درگیر  کنند  متفرق  را  آنها  خواستند  مى  که  مرکزى  مقر  مسلح  نیروهاى  با 

کشیدند.  آتش  به  آنرا  ساختمان   ازتصرف   وپس  نشانده  عقب  به  را  آنها  مدتى  از 

(**) تعداد بنکه ها

تا  کردم.  شرکت  ها  بنکه  مسئولین  جلسه  در   58 ماه   دى  یا  و  آذر  در  یکبار  من   
در  داشتند.  حضور  ها  بنکه  از  نماینده   30 از  بیش  جلسه  در  دارم  بخاطر  که  جایى 

ندارم.  بخاطر  دقیق   بطور  من  که  شد  داده  آن  تعداد  و  ها  بنکه  از  گزارشى  جلسه 

(***) کمک مبارزین شهر به مسکن سازیها 

رساندند. یارى  مسکن  ساختن  امر  در  زحمتکشان  و  کارگران  به  شهر  مبارزین  از  جمعى 
که  نفر  ده  حدود  له،  کومه  هواداران  و  اعضا  از  جمعى  ما  قیام  از  بعد  نمونه  بعنوان 
یک  بمدت  شدیم،  ناصرخسرو  خیابان  در  واقع   » ناهید  برادران  بنکه   » فعالین  از  بعدها 
زیادى  جمعهاى  رساندیم.  یارى  اش  خانه  ساختن  در  کارگر  خانواده  یک  به  ماه 
همکاریهاى  و  اقدامات  کلیه  اما  رساندند  یارى  سازى  مسکن  به  ها  بنکه  فعالین  از 

نشد.   منجر  متشکل  و  قدرتمند  سیاسى  جنبش  یک  به  ها   بنکه  فعالین  پرشور 

پایان برخى نوشته ها و آثار منصور برادرم

. . . . . . . .
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10
از مهمترین حوادث و اتفاقات در زندگى سیاسى  جنگ حزب دمکرات با کومه له، یکى 
فعال من است. در کتاب فعلى به مناسبتهاى مختلف به این درگیرى وسیع نظامى، اشاره شده 
است. خاطراتى را که میخوانید مربوط به یکى از صحنه هاى این رویاروبى و در عین حال 
گویاى ماهیت ارتجاعى و جنایتکارانه ناسیونالیسم کرد و حزب سیاسى آن، حزب دمکرات 

کردستان ایران، اساسا در دوره رهبرى مرحوم قاسملو است.  

تان د ی   جا با ت آ یا و ات یک  ۱. خا
تان  د ات  ب دم ی  شد وش  ا نا  ور،  ه  نگ و 

ان ا
مجید آذری

فهرست
مقدمه

اوضاع منطقه و گردان 22 بعد از آغاز جنگ سراسرى با حزب دمکرات
عقب نشینى از شمال

عبور از مرز
اردوگاه مالومه

تصمیم نادرست و غیر مسئوالنه رهبرى حزب کمونیست ایران و کومه له
حرکت بسوى شمال کردستان

همکارى و کمک احزاب کرد و عراقى در دره مرگ و وحشت
عبور از مرز داالنپر
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برخورد با حزب دمکرات کردستان ایران

جنگ و جنایات حزب دمکرات کردستان ایران
گردان 22 در محاصره نیروهاى دو دشمن

شکست محاصره
تصمیم برگشت به اردوگاه

کمین گسترده حزب دمکرات و جنگ در خاك کردستان جنوبى( عراق)
کمکهاى مجدد حزب کمونیست عراق

حرکت بسوى اردوگاههاى مرکزى
استقبال از پیشمرگان گردان 22

جلسه کمیته مرکزى با پیشمرگان و بررسى واقعه مرگور
منابع و توضیحات

مقدمه 
جنگها و مبارزات رهائیبخش ملت ستمدیده کرد همیشه با اختالفات و جنگهاى داخلى 
همراه بوده است. عدم تفاهم و جنگ هاى داخلى تاکنون جان هزاران نفر از جنگجویان 

و پیشروان مبارزه را گرفته است و مبارزه ملت کرد را در برابر دولتهاى مرکزى به ضعف 
برده است.

احزاب و نیروهاى دیکتاتور، ضد دمکراتیک، قدرت طلب، سلطه جو و مرتجع کرد همیشه 
دمکرات  حزب  شدند.  متوسل  جنگ  و  اسلحه  به  خود  مخالفان  نابودى  و  حذف  براى 
کردستان نمونه اى از این احزاب مرتجع و ضد کردستانى میباشد که در طول تاریخ سیاه و 
ننگین خود براى حذف و نابودى مخالفان درون حزبى و نیروهاى سیاسى کردستان به شیوه 

هاى پست و جنایتکارانه متوسل شده است.
حزب دمکرات کردستان به رهبرى عبدالرحمان قاسملو براى از بین بردن مخالفان سیاسى 
خود، نیروهاى دمکرات، کمونیستها و کومه له در کردستان؛ جنگى را آغاز کرد که در نتیجه 
آن صدها پیشمرگ جنبش رهایى بخش ملى کردستان از هر دو طرف بخون غلتیدند، صدها 
دادن  دست  از  داغ  در  خانواده  صدها  شدند،  زخمى  دمکرات  حزب  و  له  کومه  پیشمرگ 
فرزندانشان همچون شمعى سوختند و نابود شدند و بسیارى هنوز هم از لطمات روحى و 

روانى آن رنج میبرند.
قاسملو و دیگر رهبران حزب دمکرات آتش جنگى را افروختند که دود آن به چشم مردم 
کردستان رفت. آنها با آغاز جنگ داخلى اتحاد ملى و مردمى را از هم گسیختند و دشمنى 
در بین مردم کردستان ایجاد کردند. حزب دمکرات با ایجاد فضاى بى اعتمادى، دلسردى و 
انفعال در میان مردم کردستان، بزرگترین ضربات را به جنبش رهایى بخش ملى و استقالل 
طلبانه کردستان وارد آورده و بزرگترین خدمات را به رژیم اشغالگر جمهورى اسالمى ایران 
انجام داده است. این حزب بخاطر سازش با رژیم فاشیستى ایران و کسب اندك امتیازى 
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هرگز  کرد  ملت  پرداخت.  کردستان  کمونیست  و  آزادیخواه  دمکرات،  انسانهاى  کشتار  به 
فراموش نخواهد  و ضد کردستانى حزب دمکرات و رهبران آن را  ضد ملى  عملکردهاى 

کرد.
پیشمرگان قدیمى خاطرات زیادى از تلخى هاى جنگ داخلى کردستان در سینه دارند که 
هنوز در اختیار جنبش و مردم نگذاشته اند. تاریخ مبارزات آزادیخواهانه، استقالل طلبانه و 

برابرى طلبانه مردم کردستان در قالب خاطرات هم قابل ثبت است.
خاطره اى که در زیر مى آید مانند دیگر خاطرات یکى از اسناد تاریخى ملت کرد است که 
ماهیت جنایتکارانه و ضد دمکراتیک حزب دمکرات کردستان را نشان میدهد. من نخواستم 

خاطراتم را با خود نگه داشته و بعد از مدتى در زیر خاك مدفون گردند.
حزب  بدست  که  است  پیشمرگانى  تالش  و  رنج  داستان  انگیز،  غم  داستان  خاطره  این 
دمکرات کشته شدند، پیشمرگانى که در ده ها و صدها جنگ بر علیه اشغالگران کردستان 
راه  جنگاوران  این  یاد  و  نام  شک  بى  بودند.  کسب کرده  فراوانى  تجربیات  و  کرده  جنگ 
برابرى انسانها، آزادى و رهایى سرزمین کردستان از اشغال دشمن هرگز فراموش نخواهد 
شد. من براى گرامیداشت یاد همرزمان جان باخته گردان 22 به چگونگى واقعه و فاجعه 
پرداختم، فاجعه اى که سالیان دراز در موقع بیان آن دچار شوك میشدم. امید است شاخه 
هاى مختلف کومه له و حزب کمونیست ایران که از آزادى بیان و مطبوعات سخن میگویند 
خاطرات  این  انتشار  انعکاس و  ها از  حزب دمکرات  جنایتکار  دل رهبران  رنجش  بخاطر 

شوکه نشوند.

خلیل  ترك(  مجید  قادرپور،  حسام  ،رفقا   22 گردان  کادرهاى  و  ازپیشمرگان  تعدادى 
ورمزیارى)، دکتر خالد بوکانى و ناصر کشکولى قشقایى که شاهدان زنده این واقعه بودند 
صمیمانه مرا در نوشتن این خاطره یارى دادند و کمکهاى ارزنده و زیادى برایم کردند.من 

از زحمات و دلسوزى این عزیزان بى نهایت تشکر و قدردانى میکنم.
مجید آذرى، اکتبر 2012

دمکرات حزب  با  سراسری  جنگ  آغاز  از  بعد   ٢٢ گردان  و  منطقھ  اوضاع 

قبل از پرداختن به خاطره جنگ مرگور و جنایت فراموش نشدنى حزب دمکرات کردستان 
ایران، ابتدا بطور مختصر به اوضاع منطقه فعالیت گردان 22 در مناطق غربى ارومیه اشاره 
میشود (1) تا زمینه ها وعلل وقوع این فاجعه تا حدودى روشن شود. پیشمرگان(2) کومه 
له از سال 1358 درمناطق غربى ارومیه درحاشیه مرز ترکیه که شمال کردستان ( 3) نامیده 
میشود، فعالیت خود را آغازکردند. آنها بعد ازسالها فعالیت سیاسى و نظامى در اردیبهشت 
جنوبى (عراق)  کردستان  له در  اردوگاههاى کومه  به  و  عقب نشینى کرده  سال 1358  ماه 

برگشتند.
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جمهورى اسالمى ایران بمنظور اشغال نظامى کامل کردستان هرروز به گوشه اى از کردستان 
پاسدار،  هزار  از ده  بیش  با  سال 1363  خرداد  روز 31  در  اشغالگران  میکرد.  کشى  لشکر 
ارتشى، پیشمرگ مسلمان و گروههاى ضربت، حمالت بزرگ و وسیعى را از چندین جبهه 
به مناطق مختلف شمال کردستان بویژه منطقه «شپیران» آغازنمودند و با شکستن مقاومت 
گروههاى مسلح، همه روستاها و مناطق آزاد را اشغال کردند. بدنبال جنگها و اشغال منطقه، 
حاکمیت عشیره اى و سازمانهاى نظامى طاهرخان و سنار مامدى درهم شکسته و هزاران نفر 
از افراد مسلح آنها و مردم مسلح روستاها به ترکیه فرار کرده و یا خود را تسلیم رژیم اسالمى 
کردند. در جریان جنگها و بعد ازاشغال منطقه، حزب دمکرات بخش مهمى از نیروهاى خود 
را از دست داد. بسیارى از آنها دسته دسته و بطورگروهى خود را تسلیم نیروهاى نظامى 
ایران کرده و یا اسلحه به زمین گذاشته و به خانه هاى خود برگشتند. اما علیرغم همه اینها، 
نیروى نظامى حزب دمکرات کردستان ازهم نپاشید  و صدها نفر از پیشمرگان مسلح آن به 

فعالیت ادامه دادند.
در این جنگهاى سخت و دشوار، کومه له تلفات کمى داد و استحکام تشکیالت خود را 
حفظ نمود ولى پیشمرگان بخاطر جنگهاى مداوم و طوالنى، تحرك بیش از حد، بیخوابى، 
کمبود مواد غذایى و زندگى در هواى سرد و گرم و خسته کننده درکوهها و دره ها بسیار 
نظامى  پایگاههاى  ایجاد  و  روستاها  اکثر  اشغال  با  اسالمى  جمهورى  بودند.  شده  فرسوده 
درآنها، ابتکارعمل را در منطقه بدست گرفت و نیروهاى مسلح کومه له و حزب دمکرات 
را کامال به حالت دفاعى درآورد. در این دوره، نیروهاى دشمن روحیه، جرات و جسارت 
پیدا کرده و با نیروى کمى به نیروهاى پارتیزانى کومه له و دمکرات حمله مى نمودند، در 
در  میشدند.  جنگ  وارد  پاسدار  و  سرباز  هزاران  و  صدها  هرعملیاتى  براى  قبال  که  حالى 
شرایط اشغال تازه، پیشمرگان فقط شبها براى غذا خوردن در روستاها حضور یافته و بعد 
ازساعاتى از روستا خارج مى شدند و خود را درکوهها و دره ها مخفى میکردند. آنها هر 
روز محل استقرار خود را با طى مسافتى طوالنى تغییر داده تا از حمالت نظامى رژیم در 
امان باشند. جنگجویان سوسیالیست علیرغم همه اقدامات امنیتى و تغییر تاکتیهاى نظامى، 
متحمل جنگها و درگیریهاى زیادى شده و هر روز رادیو کومه له اخبار درگیریهاى آنها را 

به اطالع مردم مى رساند.
در بحبوحه جنگ کومه له با رژیم اسالمى، حزب دمکرات هر از چند گاهى به نیروهاى 
کومه له تعرض کرده و جنگى را تحمیل میکرد. این حزب باالخره جنگهاى پراکنده و منطقه 

اى را به جنگهاى سراسرى و دائمى در کردستان تبدیل نمود.(4)
جنگهاى سراسرى حزب دمکرات کردستان و کومه له از تاریخ 25 آبان سال 1363 آغاز 
شد. جنگ داخلى در کردستان شرایط را براى نیروهاى مسلح هردو طرف درگیر، سخت تر 
نمود. سختیها براى گردان 22 ارومیه که با نیروى کم و در نقطه اى دور افتاده درمقابل دو 
نیروى قوى دشمن مقاومت میکرد، دو چندان بود. با شروع جنگ سراسرى، حزب دمکرات 
کومه  ضعیف  نقاط  از  یکى  آورد.  وارد  ضربه  له  کومه  نقطه  ترین  ضعیف  به  نمود  تالش 
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له گردان بیست و دو بود. در مناطق کرد نشین حوالى ارومیه و سلماس، تعداد نیروهاى 
نام  به  که  دمکرات  حزب  نیروهاى  از  آگرین(واحدى  «نیروى  در  دمکرات  حزب  متشکل 
کوه آگرین تعریف شده بود)»، چندین برابر نیروهاى کومه له بودند. حزب دمکرات بعد از 
چند بار تجمع پانصد � ششصد نفرى نتوانست نیروهاى کومه له را مورد تعرض قرار دهد. 
پیشمرگان گردان 22 با تحرك و تغییرمکان مداوم، اختفا و باالخره ترك منطقه، خود را از 
تعرض حزب دمکرات در امان نگه داشتند. عامل دیگرى که حزب دمکرات را در ضربه 
زدن به کومه له ناکام گذاشته بود، عدم تمایل پیشمرگان بومى و بادینى براى جنگ با کومه له 
بود. خیلى از پیشمرگان بادینى یا شیکاك( بادینى یا شکاك که کرمانج هم گفته میشود، لهجه 
اى از زبان کرد است که در شمال کردستان ایران و نیز کردستان ترکیه و بخشى از کردستان 
عراق با آن تکلم میشود. تفاوت این لهجه حتى در همین شاخه کرمانج یا بادینى چنان زیاد 
است که مردم مناطق کرد نشین مناطق مورد اشاره زبان همدیگر را نمى فهمند. به این اعتبار 
میشود گفت که کرمانج زبان دیگرى با لهجه هاى متفاوت است. بعالوه کرمانجى، زبان و 
لهجه تکامل یافته اى نیست و سران جریانات ناسیونالیست کرد، براى مثال بارزانى ها، اگر 
سازمان  دمکرات،  درحزب  میگویند)  سخن  با زبان «سورانى»  بزنند  حرف  رسما  بخواهند 
«جهانگیر  بروند.  له  کومه  پیشمرگان  جنگ  به  نبودند  حاضر  و  داشته  دوست  را  له  کومه 
پیرگل مشیک» نیروى کمکى مسلح حزب دمکرات یکى از آنها بود که همیشه میگفت: «ئه 
ز جهانگیر، هیزا به رگرى حیزبا دمکراتا کوردستان، الین گرا کومه له م ( «من جهانگیر، 
نیروى مسلح و پشتیبان حزب دمکرات، هوادار کومه له هستم) «. پیشمرگان کومه له علیرغم 
اختالفات سیاسى، ایدئولوژیک با حزب دمکرات و ضد دمکراتیک دانستن آن نمى خواستند 
با حزب دمکرات وارد جنگ شوند. پیشمرگان کومه له جنگ داخلى را خطرناك و به ضرر 
امیدى  نا  کردستان،  نیروهاى  پراکندگى  به  جنگ  این  دانستند.  مى  کردستان  ملى  جنبش 
مردم و تقویت جمهورى اسالمى کمک میکرد. از سوى دیگر پیشمرگان سوسیالیست، قلبا 
دوست نداشتند لوله تفنگ خود را بسوى پیشمرگان زحمتکش حزب دمکرات که با آرزو 
و آرمان آزادى و رهایى کردستان به آن حزب ملحق شده بودند، بگیرند. پیشمرگان گردان 
22 بدفعات با افراد و  واحدهاى کوچک حزب دمکرات در روستاها روبرو شده بودند، 
ولى بعد ازگفتگو و اعالم مواضع آنها را آزاد میکردند. یک ماه بعد از آغاز جنگ سراسرى، 
رفقاى گردان ما مجموعا هیجده نفر از پیشمرگان حزب دمکرات را دستگیر کرده و بعد از 

کار آگاهگرانه بدون اینکه آنها را خلع سالح کنند آزاد کردند.

پیشمرگان گردان 22 به هیچ وجه نمى خواستند به روى پیشمرگان حزب دمکرات اسلحه 
بکشند. آنها از جنگ داخلى نفرت داشته و تالش میکردند دچاردرگیرى و جنگ با حزب 
ترغیب  و  تشویق  طلبى  صلح  به  را  له  کومه  نیروهاى  که  دیگرى  عامل  نشوند.  دمکرات 
میکرد، عامل کمى نیرو در برابر حزب دمکرات بود. بنا به همین دالیل، نیروهاى کومه له 
نمى خواستند در جنگ تحمیلى و خارج از اراده شان متحمل تلفات شوند. از اینرو نیروهاى 



483

ن ی  دگا ی... و ز د ز
کومه له بطور آگاهانه براى اجتناب از درگیرى و جنگ با حزب دمکرات مجبورشدند مناطق 
اصلى فعالیت خود یعنى» سوماى»،» برادوست»،» بخشى از انزل»،» کناربروژ «و» مرگور «را 
در اواخر پاییز 1363 بجا گذاشته و به مناطق ناشناخته مرزى درغرب سلماس عقب نشینى 
کنند. این مناطق هم مانند مناطق دیگر ملیتاریزه شده بودند. رژیم در تپه ها و کوههاى کنار 
روستا پایگاه زده و در داخل بعضى از روستاهاى بزرگ هم مقر برپا کرده بود. تعداد کمى از 
روستاها چند صد مترى از پایگاهها دور بودند. پیشمرگان براى مدت کوتاهى از آنها براى 
استراحت استفاده میکردند. اما در موارد زیادى استراحت در این روستا به جنگهاى چندین 
ساعته منجر میشد. اشغالى بودن منطقه سلماس، وجود پایگاههاى نظامى در اکثر روستاها و 
حمالت مداوم رژیم، باعث شده بودند که پیشمرگان کومه له در پاییز و زمستان سرد سال 
باشند.  تغییرمحل  و  راهپیمایى  شبها درحال  و  برده  بسر  از روستاها  دربیرون  بیشتر   1363
اواخر پاییز و زمستان سال 1363 دوران سختى براى گردان 22 بود. درگیرى با نیروهاى 
نظامى ایران، سرماى شدید، کم غذایى، خستگى و بى خوابى، پیشمرگه ها را بشدت فرسوده 
کرده بودند. در این شرایط طاقت فرسا و غیر قابل تحمل، تنها ایمان به سوسیالیسم، آزادى 
و رهایى ملى کردستان از اشغال دشمن، به مبارزان مسلح کومه له نیرو و انرژى میداد. اما 

ایمان و اعتقادات ایدئولوژیکى محکم، نمى توانست براى همیشه کارساز باشند.

عقب نشینى از شمال کردستان

دمکرات،  حزب  خطر  سوى  از  نگرانى  ،بویژه  اشغالى  درمنطقه  فعالیت  ترشدن  سخت  با 
باعث شدند تا رهبرى کومه له اجبارا گردان 22 را به اردوگاههاى مرکزى در خاك عراق 
فرا بخواند. پیشمرگان درچهارم فروردین ماه سال 1364 از حوالى روستاهاى «چهارستون» 
و «راویان» درغرب خوى و نزدیکى دره قطور، به طرف جنوب راه افتادند. در مسیرحرکت 
که  داد  روى  اسالمى  اشغالگر  نیروهاى  با  بزرگ  و  کوچک  درگیرى  چندین  برگشت،  و 
و ترکیه  مرز ایران  نزدیکى  در  شیوان «  در روستاى «  فروردین  روز 13  آن در  بزرگترین 
بود که سیزده ساعت طول کشید. همچنین در این مسیر، از چندین کمین و تمرکز حزب 
دمکرات گذشته و در سه نقطه درگیرى روى داد. حزب دمکرات توسط جاسوسانش ازمسیر 
حرکت گردان 22 و حضور آن در منطقه «سوماى «و «کنار بروژ» اطالع پیدا کرده و نیروى 
بزرگى براى نابودى گردان 22 ارومیه در این منطقه متمرکز کرده بود، ولى حمایت و فدا 
کارى بى نظیر مردم روستاهاى «کنار بروژ» و بخصوص مردم روستاهاى « چه مان « و « 
اشکوتیک « در حالى که پایگاه بزرگى بر روستاهاى آنها مسلط بود، پیشمرگان گردان 22 را 
ازهرخطرى محفوظ نگهداشت. در شب 28 فروردین، «خلیل سور» و» على کوسه کهریز» 
در حالى که از گردان دور افتاده بودند در روستاى «اشکه سو» با واحدى از پیشمرگان حزب 
دمکرات درگیر شدند، اما ساعاتى بعد آنها بسالمتى به گردان ملحق شدند. حزب دمکرات 
تمام مسیرهاى گردان 22 بطرف ترگور، مرگور و اشنویه را سد کرده بود. تنها راه باقیمانده 
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را هم رودخانه طغیانى» نازلو چاى» در دره میرداود و آسینگران بسته و مسدود کرده بود. 
دو نفر ازمردم میرداود جهت خرید وسایل براى به کار انداختن مجدد «گرگر» یا جره به 
شهر رفتند. «گرگر» چیزى شبیه تله کابین بود که در آن دو قرقره در دو سوى رودخانه در 
مقابل هم محکم بسته شده و سیم بکسلى فوالدى روى قرقره بسته شده بود. رفقاى گردان 
در  میرداود  بلند  کوههاى  پشت  در  را  بارانى  روز  یک  شدند  مجبور  شدن»گرگر»  آماده  تا 
زیر صخره اى غار مانند، مخفى شوند. درشب 29 فروردین، پل سیمى یا گرگر آماده شد 
و پیشمرگان در گروههاى دو نفره سوار اتاقک شده و به آنسو کشیده شدند. اسبها با شنا 
خود را به آنسوى آب رساندند. در آن شب، تنها على کوسه کهریز که زحمت زیادى در 
انتقال پیشمرگان کشیده بود، در آخرین نوبت و آخرین لحظه از باالى کابین به قسمت کم 
عمق رودخانه افتاد. او بطور خنده آورى به رودخانه افتاده و باعث خنده تعدادى شد. على 
از شوخى و خنده آنها عصبانى بوده و با زبان گرفتگى خاص خود اعتراض میکرد. او با 

لباسهاى خیس تا روستاى «هسبستان» میلرزید.
و  شده  پیشمرگان از روستا خارج  از اینکه هوا روشن شود  قبل  فروردین،  صبح روز 30 
بسوى منطقه ترگور راه افتادند. از ظهر آنروز باران تندى آغاز شد. همه لباس نایلونى خود 
را پوشیدند، اما حرکت در زمین خیس و گل آلود خسته کننده و مشکل شده بود. مسیر 
راه از برادوست بطرف اشنویه بسیارسخت و خطرناك بود. این مسیر از یکطرف به مناطق 
تُرك نشین و از طرف دیگر به ترگور، مرگور و دشت بل منتهى میشد که توسط رژیم و 
شده بود. به همین  نیروهاى حزب دمکرات کردستان عراق یعنى نیروهاى بارزانى اشغال 
جهت پیشمرگان در باریکه اى در ما بین این دو منطقه شب و روز در زیر باران پیاده روى 
کرده و در زیر باران در درون نایلون میخوابیدند. در طول یک هفته پیشمرگان مجموعا به 
دو سه روستا رفته تا غذا خورده و توشه راهشان را مهیا سازند. بارانهاى شبانه روزى پایانى 
نداشت و همه از آن بیزار شده بودند. خستگى و بیخوابى همه را از پاى در مى آورد. تنها 
طبیعت زیباى کوهها و دره هاى سرسبز، نشاط و شادابى در وجود ما ایجاد میکرد. در روز 
یکى  کاشانى  سلیمان  منطقه،  سرشناس  اززحمتکشان  یکى  مامل»  «محمد  اردیبهشت،  نهم 
ازمسئولین تشکیالت اشنویه و دو نفر دیگر از رفقاى تشکیالت اشنویه به گردان 22 ملحق 
شدند. آنها براى راهنمایى گردان بیست و دو، از مرز «کیله شین» گذشته و به حوالى اشنویه 
آمده بودند. واحد اصلى این گروه که شامل دسته اى از پیشمرگان گردان 24 مهاباد و دسته 
اى از گردان سامرند اشنویه بود، درروستایى بنام «شیوان»، در آنسوى مرز، باقى مانده بودند. 
بعد  ساعتى  که  شدیم  وارد  اشنویه  نزدیکى  در  کوچک  روستایى  به  آنروز  ازظهر  بعد  در 
گروه ضربت رژیم به آن روستا یورش آورد. پیشمرگان با جنگیدن و بدون تلفات از روستا 
خارج و درارتفاعات مستقر شدند. بعد از عقب نشینى پاسداران اسالمى، راه خود را بسوى 
رودخانه «گادر» ادامه دادیم. افراد گردان مجبور بودند از رودخانه پر آب «گادر»، که تنها یک 
پل داشت، عبورکنند. ولى مسئولین گردان شناخت دقیقى ازمنطقه داشته و احتمال کمین 
دشمن در روى پل را میدادند. رهبرى کومه له که از رمز و راز بیسیم هاى حزب دمکرات 
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کم و بیش اطالع داشت، خبر کمین افراد حزب را به فرماندهان گردان داده بودند. به همین 
منظور اعضا کمیته ناحیه و اعضا على البدل، جلسه مشورتى برگزارکرده و بخاطرسردى و 

زیاد بودن آب رودخانه، تصمیم گرفتند افراد از روى پل عبور کنند.
با تاریک شدن هوا ، واحد ضد کمین گردان براى عبور از «پل گادر «به آنسوى رودخانه 
گادر براه افتاد. پیشمرگان درجوى خشک و طویلى در موازات رودخانه موضع گرفته و همه 
نگاه هایشان را به روى پل متمرکزنموده و درحالت عصبى و نگران درانتظار آتش سالحهاى 
ضد کمین به روى پل رسید. در یک لحظه آتش  دشمن داخلى بودند. دقایقى بعد واحد 
شدیدى به روى آنها بازشد. دو نفر از پیشمرگان واحد ضد کمین، با تیراندازى و سینه خیز 
عقب نشستند اما ازخلیل سور خبرى نبود. پیشمرگان، خبر جان باختن خلیل را یک به یک 
بگوش همدیگر رساندند. افراد گردان به عقب برگشتند. در آن شب، پیشمرگان براى عبور به 
آنسوى رودخانه مجبور بودند از میان آب پر طغیان و عمیق رودخانه عبور کنند. بعد از طى 
مسافتى درطول رودخانه، هیچ نقطه کم عمقى براى عبور از رودخانه پیدا نشد. پیشمرگان 
در کنار رودخانه با فاصله نشستند تا مسئولین، محلى را براى عبور پیدا کنند. باالخره حسام 
و سلیمان کاشانى محلى را که پهناى رودخانه بزرگ و گسترده بود براى عبور پیدا کردند. 
عبور  بسرعت  که  آبى  عمق  و  بود  شده  تقسیم  بخش  دو  به  رودخانه  آب  قسمت  این  در 
میکرد حداقل به یک متر میرسید و آب تا سینه پیشمرگان میرسید. سرعت آب امکان عبور 
تک نفرى را نمى داد. بنابراین گروهى از پیشمرگان در گروههاى بزرگتر دست یکدیگر را 
گرفته تا از آب بگذرند، اما آب رودخانه، کریم نارنجک و حسام را ربود. آنها با شنا خود 
را از پایین رودخانه بیرون کشیدند. آب، اسلحه کریم را با خود برد. آنها لباس هایشان را 
بعد از چالندن پوشیده و از سرما مى لرزیدند. باالخره» منصورشوکتى» ابتکارش را بکار 
گرفت. او با اسب قدرتمند، فداکار و جسور گردان که همیشه مهمات سنگین گردان را حمل 
میکرد، بقیه پیشمرگان را یک به یک از رودخانه به آنسو برد. در این موقع تنها دکتر خالد 
دچار ناراحتى و مشکل شد. وقتى او سوار اسب شد، از پشت محکم کمرمنصور را گرفته 
بود. اسب در آِب خشمگین و زیاد به سختى پیش میرفت. منصور در حین بیرون آمدن از 
آب، شالقى به پشت اسب زد و اسب عاقل و وظیفه شناس گردان از درد جفتگى زد تا 
اعتراضش را نشان دهد. خالد نتوانست خود را روى اسب نگه دارد. او در کنار رودخانه 
روى سنگى افتاد و از درد استخوانهاى قفسه سینه و درد ُکلیه، بخود مى پیچید. وقتى درد 
خالد اندکى کاسته شده بود، منصور را بخاطر کارش بشدت سرزنش میکرد. حسام به آب 
افتاده و از سرما مى لرزید، اما همچنان شوخ طبعى خود را حفظ کرده بود. او با خالد بیشتر 
میگویند  درمهاباد  دارد،  هم  ریسکهایى  شدن  اسب  سوار  گفت:  بشوخى  و  میکرد  شوخى 
کسى که از همه کم عقل تره، موتور سواره، ولى از موتور سوارکم عقلتر، کسى است که 
در پشت موتور سوار، مى نشیند». خالد دستش را روى ُکلیه هایش گذاشته بود. هر چند او 
درد مى کشید ولى با خنده گفت که این حرف کامال در مورد شان صدق میکند. خنده خالد 
و حرف حسام، رفقاى آن جمع را به نشاط آورد و ناخوشیها و سختیهاى آن روز و شب را 
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کمى تسکین داد. درساعات دیر وقت آن شب، پیشمرگان براى استراحت و صرف غذا وارد 
روستایى شدند. فرماندهان از تصمیم رفتن به خانه هاى مردم آن روستا، و حتى از ورود به 
یکى از روستاهاى نزدیک» درود» ،» هق» و یا « میرآوا « صرفنظر کردند. رفقاى گردان بعد 

از جمع آورى نان و پنیر از روستا خارج شده و دردره اى شب سرد را سپرى کردند.
روز دهم اردیبهشت، پیشمرگان در همان دره، در انتظار تاریکى هوا بودند. در طول آنروز 
همه از کمین شب، جان باختن خلیل، عبور از رودخانه پرآب و خشن و مسیرى که باید 
طى شود گفتگو میکردند. براى پیشمرگان سوال این بود که کمیته مرکزى از کجا میدانست 
که حزب دمکرات در روى پل کمین خواهد گذاشت؟ سلیمان کاشانى به جدى یا شوخى 
گفته بود که « کومیته ى مه رکه زى کومه له قه نده قه ند، ئاگاى له هه مو چى هه یه» ( 
کمیته مرکزى     کومه له مثل قند است و از همه چیز اطالع دارد.) ناصرکشکولى مسئول 
تدارکات گردان هم این جمله را بدست گرفته و مرتب تکرار میکرد. حوالى ظهر آنروز، 
صحبت نشستند.  به  او  با  مسئولین  و  آمده  پیشمرگان  بطرف  از روستا  تراکتور  با  نفر  یک 
سلطان به او مشکوك شده و بدرستى حدس زد که او یکى ازهواداران یا ازپیشمرگان حزب 
دمکرات است که براى جاسوسى و جمع آورى اطالعات آمده است. به همین جهت بعد 
در  آنروز  ازظهر  بعد  شد.  داده  مرز  بسوى  گردان  دستورحرکت  روستا،  به  او  برگشتن  از 
دره اى زیبا که پوشیده از گیاهان و گلهاى رنگارنگ بهارى بود، بسوى کیله شین باال مى 
رفتیم. همه احساس ضعف و خستگى میکردند. آنها درحین رفتن گیاهان و سبزیهاى قابل 
خوردن را چیده و خود را سیر میکردیم. فرماندهان زود زود به پیشمرگان گوشزد میکردند 
که بسرعت حرکت خود بیافزایند. حوالى ساعت چهار بعد از ظهر فرماندهان از دور متوجه 
حمله پیشمرگان حزب دمکرات شدند و افراد حزبى تالش میکردند خود را به بلندیهاى 
استراتژیک برسانند. براى این منظور تعدادى از افراد حزب با اسب به باالى کوهها میرفتند. 
سلیم و مصطفى عجم زودتر از همه خود را به یکى از ارتفاعات کیله شین رسانده بودند. 
سلیمان کاشانى و تعدادى دیگر هم به یکى دیگر از ارتفاعات مهم دست یافته بودند. رفقاى 
دسته، در حالى که شیب تند کوهى را مى پیمودند تیراندازى شروع شد و صدا در دره ها 
مى پیچید. پیشمرگان حزب دمکرات در بخش مهمى از بلندیها و ازجمله درپایگاه نظامى 
تخلیه شده جمهورى اسالمى که داراى خاکریز و سنگر بود، مستقر شده بودند. پیشروى 
سلیم، جاویدان،  سنگها بسوى افراد حزب آغاز شد. در غروب آفتاب  از پشت شیارها و 
مصطفى و تعدادى دیگر با تعرض خود پایگاه کهنه رژیم و بلندیهاى اطراف آنرا از دست 
و  قرار ترجیح داده  فرار را بر  و سواره  دمکرات پیاده  حزب  خارج ساختند. افراد  حزبیها 
بطور پراکنده از دور به تیراندازى پرداختند. این درگیرى در دو جبهه تند و شدید بود و بعد 
از دو سه ساعتى تمام شد. تعدادى از رفقا احتمال کشته شدن چند نفراز پیشمرگان حزب 
را میدادند، اما یکى از رفقا اغراق کرده و تعداد کشته هاى حزب را به هشت نفر رسانده 
بود. سلیم از رفقاى گردان میخواست که هر چه زودتر خود را به بلندیها برسانند. در آغاز 
را  باریک کوه، اسبى  راه  و حسام در  دکترخالد  شد.  درگیرى یکى ازاسبهاى گردان کشته 
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بلندیها  به  سریع خود را  کشیدند تا  خود مى  بدنبال  میکرد،  حمل  دارو  و  غذایى  که مواد 
برسانند. با آغاز درگیرى، آنها مورد هدف پیشمرگان حزب دمکرات قرارگرفته و اسب کشته 
شده و با همه بارش به ته دره سقوط کرد. آنها براى سریع رساندن خودشان به باالى کوه 
بعد از پایان درگیرى سلطان مسئول  اسب بروند.  به دنبال بار  نتوانستند دربحبوحه جنگ 
ناحیه، با عصبانیت با دکترخالد به جر و بحث پرداخت که چرا مواد غذایى و داروها را با 
خود نیاوردند. سلطان نمى خواست قبول کند که درجریان جنگ، آوردن بار اسب از دره ایى 
عمیق توقعى بى مورد بوده و اگر چنین امکانى بود حتما آن دو رفیق اینکار را میکردند. خالد 
در واکنش به برخورد او، ضمن توضیحاتى از مسئولیت پزشکى استعفا داده و اعالم کرد که 
دیگر در گردان 22 بعنوان دکتر کار نخواهد کرد. پارتیزانها بعد از جمع شدن درگردنه گیله 
شین، در اطراف سنگ نوشته تاریخى و ماندگار کیله شین ( 5) استراحت نمودند. سنگ کیله 
شین با وزنى بیش از شش تُن نزدیک به 170 سانتى متر طول و سى سانتى متر ضخامت، در 
روى سنگى مکعب شکل قرار داشت. در روى این سنگ آبى 42 سطر به دو زبان اوراتویى 
و آشورى نوشته شده و در سر راه رواندوز به اشنویه در وسط گردنه نصب شده بود. این 

رشته کوه در نوار مرزى ایران و عراق نام خود را از سنگ کیله شین گرفته است.

عبور از مرز

در گردنه کیله شین اوضاع به مخابرات مرکزى کومه له مخابره شد. در تاریکى هوا پیشمرگان 
به آنسوى مرز پا گذاشتند. آنسوى رشته کوه کیله شین یعنى طرف کردستان عراق، بر عکس 
طرف اشنویه پوشیده از برف بود. برفها یخ بسته و همه روى برف سفت و محکم راه میرفتند. 
اما براى اسب ممکن نبود روى برفى به ارتفاع بیش از یک متر راه برود. به همین جهت اسب 
شجاع، بلند، قدرتمند و وفادار که سالها مهمات بسیار سنگین گردان را حمل میکرد در برف 
فرو رفته و گیر کرد. تعدادى از رفقا مهمات را ازپشت آن باز کردند، اما به هیچ شیوه اى 
نتوانستند آنرا از برف بیرون بکشند. مهمات زیادى در کنار اسب باقى مانده و پارتیزانها چاره 
از خانواده  اى جز ترك و تنها گذاشتن اسب وفادارشان نداشتند. اسب زیبا، سالها جزیى 
صمیمى گردان ما بود و تنها گذاشتن آن براى پیشمرگان بسیار غم انگیزبود. اسب که شانس 
خالصى و زنده ماندن نداشت در حالى که نفسهاى عمیقى میکشید به صف پارتیزانهایى که 
توان راه رفتن نداشتند و براى نجات خود به کندى قدم برمیداشتند با دلهره و نا امیدانه نگاه 
میکرد. پیشمرگان درتمام طول شب پیاده روى سخت و ناخوشى داشتند. یکى از کفشهاى 
انور در میان سنگهاى زیر برف مانده و پیدا نشد. او در روى برفها با یک کفش راه میرفت 
و چیزى پاى دیگرش بسته بود تا از یخ و سرما در امان باشد. افراد گردان و واحدها در 
طول مسیر غیر مشخص و بدون جاده، بکلى ازهم گسسته بودند. افراد در گروههاى کوچک 
و بزرگ با فاصله هاى زیاد به پایین مى آمدند. تعدادى بکلى از حال افتاده بودند بطوریکه 
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اگر کمک رفقاى دیگر نبود، در طول راه ازگرسنگى و ناتوانى تلف مى شدند. روز یازده 
اردیبهشت، صبح زود قبل از اینکه هوا روشن شده باشد نیروهاى فرسوده گردان در نزدیکى 
پایگاههاى عراق، با واحدى از پیشمرگان اشنویه و مهاباد روبرو شدند. شب گذشته، آنها از 
طریق بیسیم از وضعیت بحرانى گردان 22 اطالع یافته و مقدارى مواد خوراکى از روستاى 
شیوان براى افراد گردان 22 آورده بودند. یک هفته پیش از رسیدن گردان 22 به مرز، این 
واحد از اردوگاههاى مرکزى کومه له براى پشتیبانى گردان 22 تا نزدیکى مرز آمده بودند 
اما بدالیلى، تصمیم کمیته مرکزى تغییر کرده و فقط تیمى با سلیمان کاشانى و محمد مامل 
بطرف اشنویه آمده و بقیه پیشمرگان به روستاى شیوان برگشته و در مسجد روستا مستقر 
شده بودند. مردم روستاى شیوان بیش ازیک هفته پذیرایى گرم و صمیمانه اى از آنها کرده 
بودند. در میان پیشمرگان این واحد نظامى، تعدادى آشنا بودند. بهمن شیرازى یکى از قابل 
اعتمادترین و فداکارترین کادرهاى منطقه مهاباد که از رفقاى صمیمى ام بود، درمیان آنها 
بود. بعد ازدو سال دورى، بهمن را در چنان شرایطى مالقات کردم. من و بهمن از تابستان 
سال 1360 تا اول تابستان سال 1362 بمدت دو سال از پیشمرگان «په ل شهید خانه» مهاباد 
بودیم و خاطرات بى شمارى از مبارزات و جنگهاى بزرگ ایندوره داشتیم. اکثریت رفقاى 
«په ل شهید خانه « در طول چهار سال گذشته در جنگها و درگیریها جان باخته بودند اما ما 

دو نفر از معدود کسانى بودیم که هنوزکشته نشده بودیم.
روز یازدهم اردیبهشت روزجهانى کارگر، جنگجویان ناتوان و رنگ پریده در پایین پایگاه 
عراقى روى تپه اى افتاده بودند. آنها با باد سردى که در دره ها و کوهها مى پیجید و تعدادى 
هر  براى  طبیعى  مشکالت  آمدن با  کنار  و  پرداخته بودند. جنگ  مقابله  به  مریض کرد،  را 
پیشمرگى به اندازه جنگ با اشغالگران و دشمنان، واقعا سخت و دشوار است. پیشمرگان 
با امید پایان یافتن سختیهاى این دوره از مبارزه شان، این وضعیت را بخود سخت نگرفته 
و به استراحت در روزهاى آینده فکر میکردند. مسئولین تشکیالتى در انتقال پیشمرگان از 
پشت پایگاههاى عراقى به اردوگاههاى مرکزى کومه له تاخیر داشته و این تاخیر طوالنى 
اجازه  نبوى،  محمد  رسیدن  با  انتظار،  ساعتها  از  بعد  بود.  کرده  ناراحت  و  آرام  نا  را  همه 
عبوربه گردان 22 داده شد. تعدادى از رفقا برخوردها و رفتارهاى نبوى را که مسئول رابطه 
با دولت عراق بود نپسندیدند. رفتار و برخوردهاى او بوروکراتیک، از باال و غیرپیشمرگانه 
توصیف میشدند. مجید ناراحت تر از همه بود. او در دوان تحصیل سالها با محمد نبوى در 
دانشگاه همکالس شده بود ولى برخورد ایشان با مجید سرد و غیر رفیقانه بوده و میل سالم 
و علیک خشک و خالى را هم نداشت. مجید که از دیدن رفیق دانشگاهى اش در صفوف 
پیشمرگان شاد شده بود اما بعد ازمالقات نبوى بسیار ناراحت دیده میشد. بعد از ظهر روز 
یازده اردیبهشت، هنوز اکثر ماشینهاى کومه له نرسیده بودند. فرماندهان عراقى اجازه نمى 
دادند پیشمرگان مسلح بیش از آن دراطراف پایگاه هاى عراق بمانند، به همین جهت مجبور 
شدند نیروهاى ما را با چند ماشین ذیل ارتشى به روستاى شیوان منتقل کنند. در طول شب، 
رفت و آمد ماشینها در جاده ها ممنوع بود از اینرو امکان رفتن به شهرها نبود. مردم شیوان 
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با خوشحالى پیشمرگان را به گروههاى دو سه نفرى تقسیم کرده و به خانه هاى خود بردند. 
آنها پذیرایى گرمى از پارتیزانهاى کومه له کردند، بطوریکه محبت آنها هیچوقت از خاطره 
هاى رفقاى ما پاك نخواهد شد. درآنشب، دسته اى از پیشمرگان در مسجد روستا خوابیده 
و نگهبانى داده و بقیه در خانه هاى مردم غذا خورده و خوابیدند. پیشمرگان باالخره بعد 
خوابیدند.  صبح  تا  کافى  اندازه  به  آسوده  خیال  با  سال  چند  از  بعد  حتى  و  ماه  ازچندین 
نزدیکى ظهر روز دوازدهم اردیبهشت، ماشینهایى که از طرف کومه له فرستاده شده بودند 
در روستا آماده بودند. پیشمرگه ها از مردم روستا که براى بدرقه در جلو مسجد جمع شده 

بودند، تشکر و قدردانى کرده و بسوى اردوگاه حرکت کردند.

اردوگاه مالومھ

پیشمرگان گردان 22 بعد از گذشتن از شهرها و روستاهاى کردستان جنوبى، وارد اردوگاه 
مالومه شده و با استقبال گرم صدها پیشمرگ روبرو شدند. در آنروز رفقاى گردان 22 در 
میان عشق و محبت دیگر همرزمان غرق شده بودند. در فرداى آنروز خبر به کمین افتادن 
پیشمرگان کومه له در روى پل»گادار» و درگیرى کومه له و حزب دمکرات در گیله شین 
از رادیوى»صداى انقالب» کومه له پخش شد و از خلیل مبارکى بعنوان جانباخته یاد شد. 
یک روز پس از آن، حزب دمکرات براساس خبر کومه له، خبر جنگ و کشته شدن یک» 
پولپوتى( اشاره به «پولپوت است که راه کارگر در کردستان، به عنوان همسوئى با حزب 
دمکرات در جنگ آن حزب با کومه له، به کومه له چسپانده بود. راه کارگر، بر خالف بقیه 
جریانات فدائى، تا آخر  در سنگر حزب دمکرات باقى ماند)» بنام خلیل مبارکى را اعالم 
کرد. دو یا سه روز بعد، یکى از رانندگان ماشینهاى کومه له که از سلیمانیه به اردوگاه رسیده 
بود در بیرون مقر، بآرامى و زیر گوشى خبر سالمتى خلیل را به سلیم گفت. هوا گرم بود 
و پیشمرگان بعد از صرف نهار و چایى در مقر در حال استراحت، مطالعه و صحبت با هم 
بودند. ناگهان سلیم به مقر وارد شد، چشمانش برق میزد و گونه هایش از شادى سرخ شده 
بود. در حالى که هیجانش را بزور کنترل میکرد، با صداى بلند جمله اى کوتاه را بر زبان 
آورد: « رفقا خلیل زنده است. او تا نیم ساعت دیگر به جمع ما برمیگردد». هوراى شادى و 
هلهله همه جا را فرا گرفت. تعداد زیادى از پارتیزانها زمان خوش خود را صرف پیدا کردن 
کفشهایشان از میان دهها جفت کفش دیگرنکرده و بدون پوشیدن کفش از مقر بیرون آمدند 
و با بى صبرى به باریکه راه اردوگاه چشم دوختند تا شاهد آمدن یکى از پیشمرگان جسور 

و خوب گردان شوند.
بیش ازهشتاد نفردست همدیگر را گرفته و رقص و پایکوبى را شروع کردند. هر لحظه به 
جمعیت و دایره رقص کنندگان افزوده میشد. طولى نکشید که اولین ماشین وارد اردوگاه 
اشک  گرفتند.  آغوش  در  را  خلیل  آنها  زدند.  ماشین  دور  بزرگ  اى  حلقه  پیشمرگان  شد. 
شادى در چشمان تعدادى جارى بود. خلیل زخمى شده و دست شکسته و گچ گرفته شده 
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اش را به گردن آویزان کرده بود. چند نفر خلیل را یکراست به رقص و پایکوبى کشیدند. 
خلیل همیشه خوب مى رقصید. آنروز هم با همان وضع، با رقص زیبایش همه را وجد 
روز  داشت.  ادامه  روزها  آن  خوشى  ولى  رسید،  بپایان  باالخره  بخش  روزشادى  آن  آورد. 
ولى درست در فرداى آنروز  له خبرسالمتى خلیل را به مردم اعالم کرد،  بعد رادیو کومه 
رادیو حزب دمکرات، کومه له را درغگو معرفى کرده و اعالم کرد که جنازه خلیل بدست 
پیشمرگان حزب دمکرات افتاده است رادیو کومه له مجبور شد مصاحبه اى با خلیل ترتیب 
دهد تا دروغگویى حزب دمکرات را اثبات کند. خلیل در مصاحبه رادیویى داستان خود را 
با جزئیات تعریف نمود. او در جلو واحد ضد کمین و در روى پل از ناحیه دست راست 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و چون امکان عقب نشینى نداشته، اجبارا خود را از پل به 
از رودخانه  بزحمت  را  خود  و  شنا کرده  با یک دست  بود. او  انداخته  خروشان  رودخانه 
بیرون کشیده بود. او به روستایى در نزدیکى کمینگاه، به خانه پیرزن و پیر مردى فقیر و 
مهربان رفته و با محبتها و کمکهاى آنها روبرو شده بود. آنها دست خلیل را پانسمان کرده 
و لباسهایش را عوض کرده بودند. در فرداى آنروز خلیل با راهنمایى و کمک آن خانواده 
به طرف مرز حرکت کرده بود. درمسیر راه، چوپانى به او کمک کرده و دقیقا مسیر راه را 
به او نشان داده بود. خلیل به تنهایى از مسیر گیله شین و از راهى که گردان 22 آمده بود، 
خود رابه پایگاه عراقیها رسانده بود. فرمانده پایگاه عراقى هم امکان ملحق شدن خلیل به 
کومه له را ایجاد کرده بود. بعد از مصاحبه خلیل ،دیگر حرفى براى حزب دمکرات نمانده و 
روى این مسئله نرفت. رفقاى خسته و فرسوده گردان 22 ، بعد از یکى دو هفته استراحت، 
رهبرى  از  حفاظت  گرفتند.  بعهده  چخماق  و  مالومه  دراردوگاههاى  را  مختلفى  وظایف 
حزب، حفاظت از اردوگاه رهبرى، حفاظت از ارگانهاى مختلف رادیو، انتشارات، بیمارستان 
و زندان مرکزى بخشى از اصلى ترین وظایف گردان بودند. در طول روز مطالعه، آموزشهاى 
سیاسى، استراحت و انجام کارهاى روزمره از قبیل آشپزى و نظافت وقت پیشمرگه ها را 

پر میکردند.
در تابستان سال 1364 تعدادى از کادرها و مسئوالن گردان براى آموزش تحت نظر رهبران 
کنار  در  ماه  دو  بمدت  و  شدند  انتخاب  حزبى  مدرسه  چهارم  دوره  در  کمونیست،  حزب 
مستقر  اردوگاه  انتهایى  قسمت  در  سیاسى  مسئوالن  و  نظامى  هان  فرمانده  کادرها،  دیگر 
قادرپور،  حسام  شیرى،  عتیق  صابرنیا،  سلیم  دکترخالد بوکانى،  مکرى،  رفقا ابراهیم  شدند. 
رضا کعبى، خسرو جهاندیده( مصطفى عجم)، فاضل اصولیان( انور ) و تعدادى دیگرجزء 
این  غیره بودند. در  و  فلسفى، اقتصادى  سیاسى،  کنندگان این دوره از آموزشهاى  شرکت 
به  برگشتن  به  را  پیشمرگان  و  میکردند  متحول  بتدریج  را  گردان  وضعیت  مسائلى  دوره 
مناطق فعالیت تحریک و ترغیب میکردند. بعد از چند ماه نیروهاى نظامى گردان از زندگى 
اردوگاهى خسته و بیزار شدند. زندگى اردوگاهى براى آنها بى روح، تکرارى، ثابت و وقت 
کشى به حساب مى آمد. آنها به ارتباط و زندگى با مردم، تحرك فیزیکى مداوم و فعالیتهاى 
نظامى عادت کرده بوده و از نتایج مثبت مبارزاتشان لذت مى بردند. به همین جهت تعدادى 
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از رفقایى که قبال از واحدهاى نظامى بوکان، سقز و سنندج در گردان 22 سازماندهى شده 
حسین  جمله  از  آنها  از  تعدادى  متاسفانه  که  شدند  ملحق  خود  گردانهاى  به  دوباره  بودند 
معمارى، مصطفى کرمى، صالح بهرامى، کمال رسولپور و محمد امین امینى بعدها در جریان 
جنگهاى منطقه بوکان جان باختند. درتابستان سال 1364 اختالف کرد بادینى و کرد سورانى 
مجددا در گردان 22 قوت گرفت. در ایندوره اختالفات سیاسى و فکرى در گردانهاى جنوب 
کردستان هم در جریان بوده و طاهر خالدى یکى ازمسئوالن منطقه، پرچمدار اپوزیسیون بود. 
پیشمرگان بادینى درمقابل کردهاى سورانى تفاوتهاى لهجه اى، فرهنگى و غیره حس کرده و 
کمى از پیشمرگان سورانى فاصله مى گرفتند. اختالف و یا فاصله بادینى و سورانى همیشه 
یکى از مشکالت و موانع اتحاد درجامعه کردستان بوده و هر از چند گاهى در گوشه اى از 
کردستان سر بلند میکرد. بادینى ها خواهان مسئولیتهاى بیشتر تشکیالتى، استقالل عمل و 
تمایل به حرکت گردان به منطقه بادینى درمناطق مرزى ما بین ارومیه و ترکیه بودند. این خط 
فکرى یک سال پیش توسط زبید، معاون نظامى گردان، و عبداهللا زندشت رهبرى میشد که 
باالخره شش نفر از آنها در زمستان سال 1363 در نزدیکى «چهریق» از تشکیالت جدا شدند. 
آنها نه تنها نتوانستند فعالیت مستقلى را سازمان دهند بلکه بدست نیروهاى رژیم افتاده و 
در زندانهاى اسالمى تحت شدیدترین شکنجه ها قرارگرفتند. رفقاى بادینى مانند جاویدان، 
کوهى،  جمیل  فاضل،  سلیمان،  ولى،  سلیمانزاده،  عزیز  سلیمانزاده،  فخرالدین  شیرى،  عتیق 
محمد تزخراب، قباد، محمد جاللى، عادل باقرى، على ایراندوست، خلیل فتاحى براى دیدار 
خانواده خود، دیدار مردم صمیمى، دل پاك و فقیر منطقه بادینى دلتنک بوده و آرزوى برگشتن 
به مناطق خود را داشتند. خیلى از مسئولین سیاسى، فرماندهان و اعضا گردان میدانستند که 
شرایط براى فعالیت نظامى مجدد در منطقه ارومیه و سلماس امکان ناپذیراست. این واقعیت 
سورانى  پیشمرگان  اکثریت  میان  در  که  بومى  پیشمرگان  براى  سیاسى  جلسات  در  بارها 
احساس تنهایى و غریبى میکردند، مطرح شده و عواقب خطرناك آن گوشزد میشد. همان 
موقع تعدادى از پیشمرگان گردان تصور میکردند که وقت و عمرشان بیخودى در اردوگاه 
تلف میشود. آنها از اینکه دیگر مانند گذشته خبرى از جنگهاى پیروزمندانه کمونیستها از 
ارومیه و سلماس بگوش نمى رسد، ناراحت بودند. آنها فکر میکردند که نیروى نظامى باید 
همیشه در جنگ و مبارزه باشد، درحالیکه تعداد کمى بر این باور بودند که موجودیت و 
حفظ نیروى مسلح در دوره هایى از مبارزه براى آینده، موجودیت و قدرتمندى ملت کرد 
از اهمیت بزرگى برخوردار است و یک ارتش یا گروه چریکى کرد الزاما نباید همیشه در 
جنگ و گریز باشد. نیروهاى نظامى و ارتشهاى ملى زیادى در کشورهاى جهان وجود دارند 
که هیچ وقت وارد هیچ جنگى نشدند ولى ارتشى زبده و آماده را براى دفاع از دولت و 
سرزمین شان همیشه حفظ کرده اند. در آن دوره حزب دمکرات کردستان هنوز در منطقه 
بادینان ارومیه حضور نافعال و دفاعى داشت و گاها اخبار درگیریهاى دفاعى، عملیاتهاى 
کوچک و ایذائى شان با رژیم، از رادیوى این حزب پخش مى شد. این مسئله روحیه رقابت 
را در میان بخشى از پیشمرگان و رهبرى کومه له تقویت میکرد. براى آنها عقب نشینى از 
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منطقه شمال در برابر حزب دمکرات شکست محسوب شده و قبول این شکست براى این 
عده غیر قابل قبول بود. در این دوره اردوگاههاى مالومه و چخماق امن و آرام بودند. رفقاى 
گردان علیرغم امکانات محدود و محرومیتها، در شرایط نسبتا مناسبى بسر برده و روحیه 
شادابى داشتند. آنها هر روز با اعضاى رهبرى کومه له نشست و برخاست داشته و با اعضا 
ارگانهاى مرکزى و پیشمرگان مناطق مختلف کردستان آشنا مى شدند. در این مدت کوتاه، 
از  نزدیک  شناخت  رابطه  این  در  کردند.  کسب  زیادى  آموزشهاى  و  تجربه  گردان  رفقاى 
اعضاى رهبرى تشکیالت، شناخت از توانایى ها و قدرت کومه له و حزب کمونیست ایران، 
شناخت از نیروها و وضعیت سیاسى و نظامى مناطق مختلف کردستان، رابطه دیپلماتیک 
کومه له با دولت عراق، رابطه کومه له با احزاب اپوزیسیون کرد در عراق و وضعیت عمومى 

عراق مهمترین موضوعات بودند.

تصمیم نادرست و غیر مسئوالنھ رھبری حزب کمونیست ایران و کومھ لھ

واکنشهاى  و  شده  پخش  ارومیه  حوالى  به  گردان  برگشتن  خبر  سال 1364  پاییز  اوایل  از 
متفاوتى در برخورد به این خبر ایجاد شد. شادى و نگرانى در همه دیده میشد. رفتن به 
میان زحمتکشانى که با تمام وجود به پیشمرگان عشق مى ورزیدند، احساس لذتبخشى در 
انسان ایجاد میکرد، اما یادآورى و تصور اشغالى بودن کامل منطقه و وجود دو دشمن بزرگ 
در برابر نیروى کوچک پارتیزانى کومه له بسیار نگران کننده بودند. با شنیدن این خبر، این 
سواالت براى خیلى ها مطرح شد که چه شد از شمال آمدیم و چه شد که دوباره برمیگردیم 
و چرا برمیگردیم؟ کسى نمیدانست که برچه اساسى و با چه دالیلى، رهبرى چنین تصمیم 
غیرمسئوالنه اى را گرفته است. در شش ماه گذشته، اوضاع جنگ و توازون قوا درمنطقه 
قدرت  و  دید  که  کسانى  بود.  شده  گذشته  از  بدتر  اوضاع  حتى  و  نکرده  تغییر  ما  نفع  به 
تحلیل نظامى داشتند، اتخاذ سیاست نیرو فرستادن به مناطق اشغالى ارومیه را دور از عقل 
میدانستند. اعضاى کمیته مرکزى کومه له و حزب کمونیست ایران تصمیم قطعى روانه کردن 
گردان 22 به حوالى ارومیه و سلماس را در غیاب موافقت یا مخالفت اعضا و پیشمرگان 
گرفته بودند. به این منظور دستورات الزم براى تدارك لباس، مهمات، کفش، اسب و غیره 
چهارم  حزبى دوره  شده و سازماندهى گردان در دستور کار قرار گرفته بود. مدرسه  داده 
در اواسط مهر ماه تمام شد و همه اعضا و مسئوالن به گردان برگشتند. همچنین در همان 
روزها تعدادى از پیشمرگان گردانهاى جنوب و اشنویه به گردان بیست و دو منتقل شدند. 
گردان بیست و دو ترکیب ویژه اى داشت. پیشمرگان این گردان متشکل از ترکها و کردها 
بودند. پیشمرگان کرد بومى حوالى ارومیه، سلماس و خوى به لهجه بادینى و پیشمرگانى که 
از اهالى مناطق مهاباد و بوکان و اشنویه بودند به لهجه سورانى صحبت میکردند. سورانیها 
تالش میکردند با لهجه بادینى یا کرمانجى مردم آن منطقه صحبت کنند. اکثریت پیشمرگان 
گردان به دو زبان ترکى و کردى آشنایى کامل داشته و بطور روزمره به سورانى، بادینى و 
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ترکى صحبت میکردند. گردان ارومیه بخاطر وجود کادرهاى کمونیست، رزمنده، باتجربه، با 
ایمان، منضبط، سیاسى، نظامى، صمیمى، انسان دوست استخوان بندى محکمى داشت. رفقا 
سلیم صابرنیا، خسرو جهاندیده( مصطفى عجم)، سید حسین موسوى، حسام(قادرپور)، رضا 
فاضل اصولیان(انور)، سیدناصرعلوى، منصورعلوى، اعال(یداهللا فیروزیار)،دکترخالد  کعبى، 
بوکانى ،ابراهیم مکرى (غریب)، اسماعیل عجم، خلیل ورمزیارى(مجید ترك)، صادق ترك، 
ناصر کشکول( قشقایى)، سیف اهللا هژیرى زاده (هوشنگ قشقایى)، محمد ترك (شکوهى)، 
عتیق  زندشت،  عبداهللا  شیکاك،  زوبید  جاویدان،  دارایى،  مهین  آماجى)،  ترك(طاهره  مریم 
شیرى، بارزان اشکوتیک، سلطان خسروى، فرخ صالحى، سید منصورعلوى، فایق خزدوزى، 
خلیل  معمارى،  حسین  سو،  ایسى  جوانمردى  مولود  قروه،  رضایى  عیسى  خضرى،  فایق 
سور(مبارکى)، منصورشوکتى، برهان انصارى، صالح بهرامى، غفور میرزایى، کمال رسولپور، 
صالح رسولپور، فخرالدین سلیمانزاده، عزیز سلیمانزاده، مینه صوفى، هه لو هورامى و غیره 
از قدرت و توانایى هاى بزرگى برخوردار بودند. به همین جهت این گردان بارها درجریان 
شکست  اسالمى ایران را  نفرى جمهورى  هزار  چند  و لشکرهاى  نیروها  بزرگ،  جنگهاى 
داده بودند. بعد از پایان مدرسه حزبى سازماندهى گردان و انتخابات مسئولین از باال تا پایین 
دردستور کار قرار گرفته بود. در اواسط مهر ماه 1364 درسالن بزرگ حصیرى، جلسه اى در 
باره برگشتن گردان 22 به منطقه ارومیه و انتخابات کمیته ناحیه برگزارگردید. رفقاى گردان 
همه از پایگاههاى حوالى به اردوگاه آمدند و پایگاهها را به تعدادى دیگر سپردند. نزدیک 
به هشتاد پیشمرگ درسالن حصیرى بزرگ در کنار هم دور تا دور نشسته و در انتظار آغاز 
جلسه بودند. سلطان و سلیم در باالى مقر نشسته بودند. ابتدا آنها موضوع رفتن به غرب 
ارومیه را توضیح دادند. بعد از آنها، پیشمرگان نوبت گرفته و اظهارنظر کردند. تعدادى از 
تحلیل اوضاع منطقه، از تصمیم کمیته مرکزى مبنى  رفقا بویژه افراد بومى بدون تجزیه و 
برگشتن گردان به منطقه کرد نشین ارومیه حمایت کرده و از این تصمیم خوشحال بودند. 
دمکرات  حزب  نیروهاى  ساختن  پراکنده  جنگ،  جبهه  ها برگسترش  پیشمرگه  از  تعدادى 
و جمهورى اسالمى و گسترش منطقه فعالیت کومه له درمیان زحمتکشان تاکید میکردند. 
تعدادى از دوستان به مشکالت جدى در منطقه اشاره کردند، ولى آنها مخالفتى با رفتن به 
مناطق فعالیت خود نداشتند. بخشى از رفقا، که من هم جزء آنها بودم، فعالیت در حوالى 
ارومیه و سلماس را بسیار سخت و خطرناك میدانستند، اما آنها از سختى و خطر هراسى 
نداشته و به زندگى سخت و پر خطر عادت کرده بودند و بر این باور بودند که سخت ترین 
شرایط را با ازخود گذشتگى، اراده محکم و شکست ناپذیر خود تحمل خواهند کرد. آنها 
و  فداکارى حاضر  تصمیمات رهبرى، به هرگونه  براى به انجام رساندن وظایف حزبى و 
آماده بودند. آنها مشکالت و سختیهاى واقعى را درك کرده و آنها را بیان کردند. این تعداد 
از رفقا به نزدیکى زمستان سرد و پربرف منطقه شمال، نبودن روستاى آزاد براى استراحت و 
بسترى کردن رفقاى زخمى و مریض اشاره نمودند. آنها همچنین متذکر شدند که پیشمرگان 
نمى توانند مانند سال گذشته بیشتر ساعات شب و روز را درمیان برف و سرماى کوهها 
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و دره ها بسر ببرند و در برابر دو دشمن مقاومت کنند. این رفقا با شمردن همه مشکالت 
موجود درمنطقه کوچک و اشغالى کرد نشین ارومیه و نشان دادن شرایط نامناسب منطقه، 
قصد داشتند رهبرى کومه له و مسئولین گردان را از تصمیم فرستادن گردان 22 به مناطق 
شمالى منصرف کنند. اما آنها بخاطر تسلط روحیه نظامیگرى بر تشکیالت جرات نکردند 
مخالفت آشکار و علنى خود را با رفتن به حوالى ارومیه اعالم کنند. مخالفت با رفتن گردان 
22 به طرف شمال، بمعناى مخالفت با تصمیمات رهبرى حزب تلقى شده و از طرف بعضیها 
به ترسویى، راحت طلبى و انفعال متهم میشد. در آن موقع اظهار نظر در برابر سیاستهاى 

نظامى رهبرى آسان نبوده و معموال با تحقیر و اتهام روبرو میشد.

جسارت  و  شهامت  با  منطقه،  نظامى  دقیق  تحلیل  از  بعد  منصورشوکتى  تنها  میان  این  در 
به  ها  خیلى  اما  کرد.  توصیف  خطرناك  و  احمقانه  را  دو  و  بیست  گردان  برگشتن  فراوان 
حرفهاى او اهمیتى ندادند. کسى نمى توانست مخالفت منصور را دال بر بزدلى و ترسویى 
او بگذارد چون او درجنگها اثبات کرده بود که یکى از جسورترین پیشمرگه ها است. همه 
پیشمرگان در اشغال بودن کامل منطقه، قدرت تعرضى جمهورى اسالمى و حزب دمکرات 
برعلیه کومه له، تغییر معادالت و اوضاع نظامى منطقه به نفع رژیم و حزب دمکرات، کمیت 
دیگر  با   22 گردان  ارتباط  عدم  و  انزوا  دشمن،  دو  برابر  در  له  کومه  نیروهاى  چشمگیر 
نیروهاى کومه له و سختیهاى نابود کننده طبیعت در فصل سرما و زمستان، اتفاق نظر داشتند 
و میدانستند که بخاطر این وضعیت سخت از منطقه عقب نشسته بودند. کسى نمیدانست 
بخاطر کدام بهبودها یا تغییراتى در وضعیت نظامى منطقه، گردان 22 به شمال روانه میشود؟ 
کسى ندانست که گردان 22 با چه اهداف و سیاستى، با تعداد کم و در فصل سرما به میدان 
جنگ به مقابل دو دشمن قویتر روانه مى شود؟ آنچه که پیشمرگان دریافته بودند این بود، که 
رهبرى حزب کمونیست و کومه له اهداف نظامى، سیاست هاى نظامى را نه براساس واقعیت 
هاى موجود بلکه بر اساس نشان دادن حضور فعال و گسترده کومه له در منطقه و رقابت 
با حزب دمکرات تعیین میکرد. بعد از دو ساعت گفتگو، در قسمت دوم جلسه، انتخابات 
کمیته ناحیه برگزار شد. چند نفرى کاندید شدند که در این انتخابات سلطان خسروى، سلیم 
و محمد فتاحى اعضاى اصلى کمیته ناحیه و سیدحسین موسوى و رضا کعبى بعنوان اعضاى 
على البدل انتخاب شدند. در این سازماندهى ها، سلیم بعنوان فرمانده گردان 22 تعیین شده 
بعد از ظهر یکى از روزهاى اواخر مهرماه، در اردوگاه  بود. چند روز بعد، پیشمرگان در 
چخماق در غارى که محل غذا خورى اعضاى کمیته مرکزى کومه له و حزب کمونیست 
بود، جمع شده و در انتخابات مسئول سیاسى گردان شرکت کردند. پیشمرگان انتظار داشتند 
تعداد زیادى از کادرهاى سیاسى و نظامى کاندید شوند. همه چشمها روى ابراهیم غریب، 
حسام، رضا کعبى، مجید ترك، احمد ترك(حمید)، انور  (فاضل اصولیان) دوخته شده بود 
اما اندکى بعد، فقط رضا کعبى و خسرو جهاندیده( مصطفى عجم) کاندید شدند. رضا کعبى 
یکى از مسئولین سیاسى با تجربه اى بود که خصوصیاتى مانند صمیمیت، فداکارى و سخت 
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کوشى او را به فردى محبوب تبدیل کرده و اعضاى کمیته ناحیه بطور ضمنى از او حمایت 
میکردند ولى در انتخابات، مصطفى عجم با اختالف آراى کمى بعنوان مسئول سیاسى گردان 
22 انتخاب شد. در طول جلسه، هوشنگ نیک نژاد مسئول اردوگاه و مسئول تامین غذاى 
اعضاى کمیته مرکزى، چاى و نوشابه همه افراد را آماده کرده بود و با لبخند هاى همیشگى 
شدند.  از همدیگر مشغول  عکس گرفتن  جلسه، همه حاضرین به  پذیرایى میکرد. بعد از 
عکسهاى جمعى آنروز با احمد ترك، مصطفى عجم و بقیه پیشمرگان آن لحظات را همیشه 
برایم زنده میکنند. دو سه روز بعد از انتخابات و سازماندهى ها، افراد گردان به اردوگاه 
مالومه که در دو یا سه کیلو مترى اردوگاه کمیته مرکزى در نزدیکى روستاى چخماق قرار 
داشت، آمده و درسالن بزرگى که با بلوك در وسط اردوگاه ساخته شده بود ساکن شدند، 
تا وسایل و امکانات حرکت آماده شوند. هنوز لباس کردى پیشمرگان و وسایل دیگر آماده 
نشده بودند. خبر حرکت گردان 22 در اردوگاه به گوش همه رسیده بود. هر شب تعداد 
زیادى براى دیدن رفقاى گردان مى آمدند. در این مدت با تعداد زیادى از پارتیزانهاى دیگر 
مناطق کردستان آشنا شدیم. شبها شلوغى، صداى بگو و بخند، رقص و آواز بادینى، سورانى 
و ترکى تا دیر وقت از هر سو بگوش میرسید. دود سیکار فضاى مقر را آلوده و روشنایى 
را به رنگ تیره در آورده بودند. چاى تنها نوشیدنى بود که در فواصلى از حاضرین پذیرایى 
میشد. هر بار بخاطر کمبود استکان تعدادى در انتظار مى مانند تا نوبت شان برسد. پیشمرگان 
گردان هر روز صبح زود با صداى آوازهاى کردى که از بلندگوهاى اردوگاه پخش مى شدند 
در  تشکیالت  دیگر  بخشهاى  و  ارگانها  گردانها،  پیشمرگان  همه  خاستند.  برمى  خواب  از 
مقابل ساختمان شان در چند صف منظم و رو به پرچم سرخ بزرگى که در وسط اردوگاه 
برافراشته شده بود مى ایستادند. با پخش سرود انترناسیونال تفنگها را از شانه پایین آورده 
براى  انترناسیونال  سرود  پایان  در  میداشتند.  نگه  پایشان  راست  سمت  در  بطورعمودى  و 

گرامیداشت یاد جانباختگان سوسیالیسم یک دقیقه سکوت اعالم میشد.
در همین روزها، مصطفى عجم اولین جلسه سیاسى گردان را برگزار کرد. یکى از موضوعات 
آنروز در مورد حزب دمکرات بود. مصطفى این جریان بورژوایى و ضد دمکراتیک را با 
دقت سیاسى نقد و بشدت زیر حمله برد و چگونگى شیوه برخورد کمونیستها و نیروهاى 
انقالبى به این حزب را تعریف نمود. او زیر دقت و ارزیابى همه قرار گرفته بود. او بخوبى 
از عهده ارائه بحث و اداره جلسه بر آمد و رضایت همه را جلب کرد. پیشمرگان خسرو 
جهاندیده (مصطفى) را بخوبى میشناختند. او نه تنها پیشمرگى جسور و با تجربه اى بود، 
بلکه انسانى سیاسى، مبلغ، مروج و سخنورى توانا هم بود. همرزمان او همگى هنر و توانایى 
سخنورى او را مى ستودند. او با بیانى شیوا همه شنوندگان را مجذوب خود مى ساخت. 
انسانى  او  داشتند.  دوست  را  او  صمیمانه  و  داشتند  عمیق  اعتمادى  خسرو  به  پیشمرگان 
صمیمى، بى غرض، راستگو و بسیار مهربان بود. این جوان بیست و سه ساله آذربایجانى با 
همه پیشمرگان و مردم روستاها رابطه بسیار گرمى داشت. در وجود او کینه، بغض، رشک 
و خود ستایى وجود نداشت و در صحبتهایش کالمى زشت و ناپسند هرگز دیده نشده بود. 
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مصطفى بخاطر خصوصیات برجسته اش در میان مردم و پیشمرگان به شخصیت محبوب و 
بزرگى تبدیل شده بود. او اهل مطالعه بوده و از سواد خوبى برخوردار بود. به همین جهت 
در سخنرانى ها برخود مسلط بوده و میدانست چه بگوید و به چه ترتیبى مردم را آگاه، تهییج 
و یا قانع سازد. مصطفى، ترك آذربایجانى و از اهالى ارومیه بود. او به زبان ترکى، فارسى، 
کردى سورانى و بادینى تسلط داشت. خسرو در حوالى ارومیه بارها به زبان ترکى در مورد 
ظلم طبقاتى و ستمهاى ملى در عرصه هاى فرهنگى، سیاسى و اقتصادى بر آذربایجانیها و 
کردها سخنرانى کرده بود، اما سخنرانى ها و جلسات او با مردم سوماى و برادوست زمانى 
که او عضو کمیته سازماندهى و تشکیالت بود هرگز از ذهن مردم آن مناطق پاك نخواهد 
شد. مصطفى درآن جلسه، مثل همیشه، بى آنکه به یادداشتهایش نگاهى بیاندازد با روانى، 
آراستگى، فصاحت و سادگى سخن گفته و در دلها امید، روحیه رزمندگى، شور و هیجان 
مسئولیتهاى  گرفتن  بعهده  الیق  که  نمود  اثبات  دیگر  بار  گردان  جلسه  در  مصطفى  آفرید. 

سیاسى سنگین تر از مسئولیت سیاسى گردان میباشد.
آماده  چاى  گردان  رفقاى  براى  و  نشسته  آتش  کنار  در  خسرو  با  وقتى  آنروز  فرداى  در 
پخته  بلوط  دانه  چند  که  حالى  در  او  گفتم.  برایش  را  او  هاى  توانایى  موضوع  میکردیم، 
را از آتش بیرون مى کشید موضوع را متوجه من ساخت. او شروع به انتقاد از من نمود. 
انتقادش این بود که من هر چند که توانایى هاى زیادى در کارهاى سیاسى و نظامى دارم، 
از  و  داده  که هستم نشان  آن  خود را کمتر از  و ساده لوحانه  نداشته  نفس  به  اعتماد  ولى 
قبول مسئولیتهاى تشکیالتى فرار میکنم. این دومین بار بود که او در یکسال گذشته از من 
انتقاد میکرد. در آن موقع بیاد اولین انتقاد او افتاده بودم که در باالى روستاى «هله کوش» 
در سوماى از من میکرد ولى در همان حین ولوله اى در روستا بلند شد و گفتند که ارتش 
و پاسداران به روستا حمله میکند. شایعه حمله و آماده جنگ شدن بهانه خوبى شد که یقه 
ام از برخوردهاى انتقادى مصطفى خالص شود. در آن روزها مصطفى، سلیم، رضا، حسام، 
سید حسین، سلطان و دیگر مسئوالن براى سرو سامان دادن به گردان مرتب جلسه گرفته 
و با همدیگر بحث میکردند. دریکى از این روزها، مسئولین براى گرفتن فیلم از پیشمرگان 
و همچنین ایجاد آمادگى جسمى و روحى در آنها، تصمیم گرفته بودند افراد گردان را از 
اردوگاه خارج کرده و شبى را در کوه و دره اى بمانند. به همین جهت بعد از صبحانه همه 
آماده شدند. رفقاى تدارکات، غذاى بیست و چهار ساعت را آماده کرده و بر اسبها سوار 
کردند. فیلمبردار، پزشکیار و بیسیم چى هم هر کدام وسایل خود را برداشته به صف طوالنى 
گردان پیوسته و از اردوگاه خارج شدند. این بار برخالف معمول، هر پیشمرگ با خود یک 
کیسه خواب هم حمل میکرد. در مسیر راه فیلم بردار از زوایاى مختلف از صف طوالنى 
افراد گردان فیلم میگرفت. بعد از ساعاتى پیاده روى در کوهها و دره ها، توقف کرده در 
دره اى که چندین کوه بلند و سنگالخى ما را اردوگاه مالومه جدا میکرد ماندیم. هرکس 
دراطراف چشمه اى در میان سنگها جایى براى خود صاف نموده و کیسه خوابش را پهن 
و  بایزید بیاضى  مصطفى یونسى،  میکرد،  آماده  بیسیم را  حقیقت  حسن  حالى که  کرد. در 
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مولود جوانمردى( على ایستى سو ) وسایل تدارکاتى را از اسبها پیاده کردند و در گوشه اى 
گذاشتند. چند نفر براى جمع کردن هیزم رفتند تا آتش روشن کنند. «فخرالدین بالو» که براى 
چاى خوردن عجله نشان میداد، کتریها را از تدارکات گرفته و براى پر کردن آنها با عجله و با 
قدمهاى بلند بسوى چشمه رفت. صداى آواز دلنشین شیکاکى» خزال خزال «از دور بگوش 
میرسید. جلو چشمه شلوغ بود و همه میخواستند آب خورده و سر و صورت خود را صفا 
دهند. هر پیشمرگ براى آب و چایى خوردن از ظرفهاى پاکتى و پالستیکى آب انگور بجاى 

لیوان استفاده میکرد، و بعد از تمام شدن آنها را تا کرده و درجیب شان نگه میداشتند.
پیشمرگان زن بخش کوچکى از این گردان را تشکیل میدادند. نسرین حسنخالى، خدیجه 
مدرسى، سعادت هاشمیان، ُس عدا مراد بیگى و نجیبه عبداللهى از زنان و  احمدى، منیر 
حضور  و  درخشیدند  مى  هرسو  در  گردان  نگین  مانند  که  بودند  کردستان  مبارز  دخترانى 
قارچ  خوردن  بدلیل  دیگر  نفر  سه  دو  بهمراه  نجیبه  روز،  آن  از ظهر  بعد  در  داشتند.  فعال 
سمى مسموم شدند که به یارى چند رفیق دیگر با اسب به بیمارستان اردوگاه منتقل شدند. 
عصر آنروز رفقاى گردان براى جمع آورى هیزم در طول دره پراکنده شدند و بعد از مدت 
کوتاهى، توده بزرگى ازشاخه ها و تنه هاى درختان در زیر تخته سنگى بزرگ انباشته شده 
بود. با تاریکى هوا همه افراد در اطراف روشنایى آتشى بزرگ نان و کنسرو خورده و بعد از 
چایى، برنامه رقص و آواز حول آتش شروع شد و تا دیر وقت صداى آواز و خنده در دره 
ها مى پیچید. صبح روز بعد، همه ازکیسه خوابهاى خود بیرون خزیده و روز زیبایى را آغاز 
نموده و گروه گروه به گردش در اطراف استراحتگاه پرداختند. کوههاى پر صخره در میان 
درختان محو شده و طبیعت وحشى محیط به انسان روح تازه اى مى بخشید. وقت ناهار 
همه جمع شده و در گروههاى کوچک و بزرگ نان و چایى خوردند و براى شنیدن اخبار 
میدادند.  حزب دمکرات گوش  رادیو  و  رادیو کومه له  به  درگیریهاى پیشمرگان  جنگها و 
بعد از ظهر آنروز همه آماده شده و راهى اردوگاه شدند. همان موقع گوشه هایى از دو روز 
زندگى آرام پیشمرگى فیلم بردارى شد تا سندى از زندگى جنگجویان آزادیخواه در تاریخ 
کردستان باشد. اکنون در یوتیوب این فیلم و عکسهاى پیشمرگان گردان 22 قابل دسترس 

همه  میباشند. ( 6)

رفت  و  و آمد  شاداب  به محیط  آرامش، دوباره  یک شب  از  بعد  اردوگاه  ساختمان وسط 
دیگر رفقاى اردوگاه مالومه تبدیل شده بود، اما روزهاى خوش زیاد نبودند. حرکت بسوى 
شمال تاریخ چهارم آبانماه صدها نفر از پیشمرگان مستقر در اردوگاه مالومه بعد از صبحانه 
براى بدرقه یکى ازمحبوبترین و فعالترین گردانهاى خود در وسط اردوگاه جمع شده بودند. 
گردانها و واحدهاى نظامى مناطق مختلف کردستان همیشه به اردوگاه آمد و رفت داشتند، 
اما براى بدرقه هیچ گردانى این همه آدم جمع نشده بود. ماشینهاى وانت بار و لندرور در 
راه خروجى اردوگاه پارك شده بودند. همه رفقا لباس یکرنگ و تازه اى پوشیده، رخت یا 
حمایل پر از خشاب بسته و تفنگها را بر دوش انداخته و مشغول عکس گرفتن و صحبت 
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انگیز  غم  و  هیجانى  لحظات  از پشت اردوگاه ناظر  آسنگران  بودند. کوه بلند  با رفقایشان 
این تعداد از جنگجویان آزادى و برابرى بود. احمد ترك بخاطر زخم دستش نمى توانست 
فامیلهاى  مصطفى(خسرو) که از  از رفقا بخصوص  شدن  جدا  از  او  گردان همراه شود.  با 
خانوادگى اش بود، افسرده و غمگین به نظر مى رسید. آنروز احمد تمام مدت با خسرو بود 
و نمى خواست لحظه هاى بودن با خسرو را از دست بدهد. مصطفى از عمق احساسات 
اندازه احساس نزدیکى و  و عواطف احمد نسبت به خودش بخوبى آگاه بود و به همان 
احمد  میکردند.  به همدیگر  توصیه هایى  صحبتهایشان  ضمن  محبت به احمد میکرد. آنها 
هم مانند مصطفى از کادرهاى فعال و موفق کومه له بود که در منظقه مکریان زخمى شده و 
چند ماه پیش به گردان ارومیه منتقل شده بود. لحظه جدایى فرا رسیده بود. دست دادنها و 
روبوسى ها تمامى نداشت. آواز» آیرلیق «ترکى یادم افتاده بود که میگوید هیچ دردى بدتر از 
جدایى نیست. رابطه عاطفى عمیق و ناگسستنى بین این انسانها ایجاد شده بود. پیشمرگان 
کمونیست گردان ارومیه این رابطه محبت آمیز و صمیمى را با فداکاریها و زحمات فراوان 
در دل میلیونها انسان مبارز و آزادیخواه ایجاد کرده بودند. آنها در میان پیشمرگه هاى دیگر 
گردانها و ارگانهاى مرکزى حزب تاثیرات خوبى بجا گذاشته و همه از کادرها و جنگجویان 

این گردان بخوبى یاد میکردند.
در موقع حرکت افراد هر واحد نظامى در ماشین هاى تعیین شده جاى گرفتند. با حرکت 
سال  سیزده  دوازده  اشک در چشمان روناك و آوات که  درآمدند.  ماشینها دستها به تکان 
گردان پیدا  دیگر که دوستهاى زیادى در  بهمراه بچه هاى  بیشتر نداشتند میدرخشید. آنها 
کرده بودند تا پیچ جاده خاکى اردوگاه در میان گرد و غبار ماشین ها مى دویدند و دست 
تکان میدادند. ماشینها از جاده شنى، از مقابل مقرهاى سازمان راه کارگر، چریکهاى فدایى 
بزرگ  قرارگاه  رسیدند.  کهریزه  شهرك  به  و  کرده  عبور  کردستان  دمکرات  حزب  و  خلق 
مجاهدین خلق ایران در آنسوى شهرك یعنى در نزدیکى راه کهریزه و سلیمانیه قرار گرفته 
و دیوارهاى بلند حفاظتى، دور آنرا محاصره کرده بودند. این قرار گاه یکى از پایگاههاى 
بزرگ مجاهدین بوده و در عین حال محل زندانى شدن و شکنجه صدها نفر از مخالفان 
مجاهدین بخصوص مخالفان انقالب ایدئولوژیک مسعود و مریم بودند. ماشینهاى گردان 22 
از کهریزه و سلیمانیه، شاقالوه و غیره گذشته و به روستاى شیوان وارد شدند. در روستاى 
ویران شده شیوان هم، مجوز عبور گردان مانند ایستهاى بازرسى مسیر راه به افراد بازرسى 
مردم  از  پر  و  زیبا  آباد،  روستایى  پیش  ماه  شش  که  بود  روستایى  شیوان  شد.  داده  نشان 
صمیمى و انقالبى کرد بودند که پذیرایى خوبى از ما کرده بودند اما درنتیجه جنگ ایران و 
عراق روستا به ویرانه تبدیل شده و مردم روستا را ترك کرده بودند. ویرانى روستاى شیوان 
غم و اندوه بزرگى را در دل پیشمرگه ها نهاد. بلندیهاى اطراف روستا پوشیده از خاکریز 
و سنگرهاى پایگاههاى نظامى عراق بودند. ماشینهاى ارتشى مداوم در آمد و رفت بوده و 

منطقه به تمامى نظامى بود.
فرماندهان گردان اعالم کردند که چند روزى اینجا خواهیم ماند تا راهنما و راهى مناسب 
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پیدا کنیم. براى پیشمرگان آشکار شد که هنوز آمادگى الزم و کافى براى حرکت ایجاد نشده 
است. هر دسته از پیشمرگان در نقطه اى مستقر شدند. آنها در میان خرابه ها، بدنبال جایى 
خواب خود را پهن کنند. مواد غذایى و مهمات زیادى در کنار دیوار فرو  بودند تا کیسه 
ریخته اى گذاشته شده بود. رفقا در گروه هاى چند نفره قدم زده یا با هم در گوشه اى 
صحبت میکردند. در اینروزها هوا آفتابى و گرم بود در حالى که هواى کردستان در ایران 
در آن موقع از فصل، همیشه سردتر بود. افراد گردان در داخل خرابه هاى روستا و درمیان 
انتظار نداشتند  میکردند. آنها  سپرى  اى را  کننده  کسل  شبهاى  و  روزها  پایگاههاى عراقى 
در چنین جایى زمین گیر شوند. تعدادى از مسئولین انتقاد میکردند که چرا پیشمرگان را 
بیخودى خسته میکنید؟ اگر آماده نبودید چرا از اردوگاه زود حرکت کردید؟ سربازان عراقى 
از پایگاهایشان معموال پیش ما آمده و صحبت میکردند. خلیل مبارکى تنها رفیقى بود که 
کمى عربى میدانست. او در مریوان متولد شده بود اما در دوران کودکى با خانواده اش به 
عراق رفته و چند سالى درعراق زندگى کرده بود. خلیل با تعدادى زیادى از سربازان آشنا و 
دوست شده بود. ما براى ایجاد فضاى شاداب و دلپذیر، هر شب در محوطه اى آتش روشن 
کرده و برنامه آواز خوانى و رقص برپا میکردیم. هر شب عسکرهاى عراقى با دیدن نور آتش 
و شنیدن صداى آالت موسیقى ما، یعنى صداى در قابلمه و صداى سطل نایلونى، بسرعت از 
تپه هاى نزدیک پایین آمده و به جمع ما مى پیوستند و رقص و آواز عربى و کردى شروع 
مى شد. برنامه هر شب معموال با رقص و آواز کردى آغاز و با رقص و آوازعربى پایان مى 

یافت.

روز دوازدھم آبان

حوالى ظهر دو ماشین بخش دیپلماسى کومه له ( آسوس ) مواد غدایى یعنى نان، گوشت 
کنسرو شده و پنیر آوردند آنها به سعادت خبر دادند که دختر چهارساله او و مادرش از 
نقده به اردوگاه آمده و او باید به اردوگاه برگردد. سعادت از اینکه نمى توانست با بهترین 
همرزمانش به منطقه فعالیت برود شدیدا ناراحت بود. او ساعتى بعد براى بدرود دست همه 
رفقاى گردان را فشرده و با چشمان اشک آلود از آنها جدا شد. در آنروز با شنیدن کلمه مادر 
چشمهایم پراز اشک شدند. مادرم براى ما آنقدر گریه و اشک ریخته بود که چشمایش رو 
به کورى بودند. در طى چهارسال گذشته فقط سه بار او را مالقات کرده بودم. شکى نداشتم 
که آنروز مادرم بیش از همیشه بیاد من بود چون بیست و پنج سال پیش در روز دوازدهم 

آبان مرا بدنیا آورده بود. 

روز سیزدھم آبان 

این روز هم مثل روزهاى دیگر سپرى شد. در این روزها جز انتظار و وقت ُکشى کار دیگرى 
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نداشتیم. بعضى از رفقا از اوقات فراغت خود استفاده کرده و به رفقاى حزبى شان نامه مى 
نوشتند. مصطفى عجم در نامه اى بتاریخ سیزدهم آبان 1364 که از شیوان به یکى از رفقاى 
تشکیالت  سازماندهى  براى  کردستان  از  که  منصورى)*  ترك(  احمد  بنام  اش  تشکیالتى 
حزب کمونیست به ترکیه منتقل شده بود، چنین مى نویسد: « نمیدانم تا چه حد از وضعیت 
ما با خبر هستى؟ ولى بطور خالصه وضع ما از این قرار است که در ابتداى جنگ با حزب 
دمکرات، مجموعا حزب دمکرات در موقعیتى برتر قرار داشت، هرچند که در تمام نبردها 
شکست خورده بود ولى اکنون ما در شرایطى دیگرى قرار داریم، ابتکار عمل را در دست 
داریم. در اوایل حتى ناحیه فعالیت را تخلیه کردیم و االن که برایت نامه مى نویسم در حال 

برگشتن به ناحیه فعالیت مان هستیم.»

روز چھاردھم آبان

بعد ازظهر تعدادى از ماشینهاى کومه له براى انتقال پیشمرگان به مرز، به شیوان آمدند ولى 
تعداد ماشینها به نسبت افراد گردان کم بود. مسئولین آسوس مجبور شدند از فرمانده عراقى 
درخواست ماشین بکنند. فرمانده عراقى راضى شد با یک یا دو ماشین ارتشى تعدادى از 
پیشمرگان را حمل کنند. دو نفر راهنما و آشنا به منطقه حاضرشده بودند تا درقبال دریافت 
پول، گردان را از مرز عبور دهند. براى حمل مهمات و تدارکات بیش از 10 اسب و قاطر 
آماده شده بود. قوى ترین آنها قاطرى جوان، قوى و چموش بود که همه از آن میترسیدند. 
آنها با طنابى به ماشینها بسته شدند تا بدنبال ماشینها بدوند. به همین جهت ماشینها در جاده 
هاى خاکى کوهها و دره ها به آرامى بسوى نزدیکترین نقطه مرزى حرکت میکردند. تقریبا 
بعد از ساعتى، ماشینها در نقطه اى ایستاده و همه پیاده شدند. رفقایى که دربستن بار اسب 
مهارت داشتند، این کار سخت را شروع کرده و تمام مهمات، کیسه خوابها و مواد غذایى 
را به پشت اسبها و قاطرها بستند. رفقا جاویدان، عادل، مصطفى یونسى، مولود جوانمردى 
(ایستى سو)، عزیزسلیمانزاده، خالد قارنا و چند نفر دیگر خود را بیش از همه در این کار 
خسته کردند. سلطان، مسئول ناحیه، قبل از حرکت در جهت رعایت احتیاط و حفظ نظم 
و همچنین اوضاع مسیر توضحیاتى داد. هنوز یکى دو ساعت براى تاریک شدن هوا مانده 
بود که پیشمرگان با فاصله کمى در صف طوالنى در پیچ و خمها، پستیها و بلندیهاى کوهها 
و تپه ها پیش میرفتند . درآخر صف، رفقاى یک دسته از گردان مسئول اسبها و بارها بوده 
و هر کدام ازپیشمرگان افسار اسبى را گرفته بود. فرماندهان تالش میکردند قبل از تاریکى 
هوا به ارتفاعات رسیده تا مسیر و جهت راه را بخوبى شناسایى کنند، اما تاریکى بزودى فرا 
رسید. ساعاتى از شب نگذشته بود که صف متوقف شد و هر کس در جاى خود نشست. 
فرماندهان  پرسیدند.  مى  واحدها  فرماندهان  از  را  توقف  علت  همه  و  کشید  طول  توقف 
اعالم کردند که راهنماها از تاریکى استفاده کرده و بعد از فاصله گرفتن، فرارکرده اند. ادامه 
حرکت گردان بدون راهنما غیرممکن بود. مسئولین تصمیم گرفتند چند نفر را به آخرین 
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پایگاه عراقى که از حضور و حرکت ما مطلع بودند، بفرستند تا اطالعات، کمک و یا اجازه 
برگشت بگیرند. خلیل سور که کمى عربى میدانست بهمراه ابراهیم غریب به طرف پایگاهى 
که نور چراغهایش در نقطه اى نه چندان دور دیده میشد رفته و بعد از دو یا سه ساعت 
برگشتند.این دو رفیق بعد از رسیدن به نزدیکى پایگاه، با صداى بلند افراد پایگاه را صدا 
و  کرده  اعتماد  آنها  به  پایگاه  افراد  بودند.  کرده  معرفى  له  کومه  پیشمرگ  را  خود  و  کرده 
تیراندازى نکرده بودند، اما فرمانده عراقى حاضر به هیچ کمکى نشده و اعالم کرده بود که 
امشب باید از منطقه خارج شوید درغیر اینصورت اگر فردا نیروهاى شما را ببینیم با توپ 
و خمپاره خواهیم زد. اعضاى کمیته ناحیه بعد از شنیدن حرفهاى ابراهیم و خلیل تصمیم 
گرفتند در دره اى مخفى شویم و عصر فردا قبل از تاریکى هوا بدون راهنما مسیررا ادامه 
بدهیم. در آنشب گردان 22 توان جلو رفتن و یا توان عقب رفتن را نداشت. این وضع افکار 
همه را بخود مشغول کرده بود. پیشمرگان از اینکه مشکالت از لحظه اول حرکت آغاز شده، 
حوصله و دلخوشى نداشتند. هر دسته از پیشمرگان در فواصلى از همدیگر در دره اى که 
شناخت چندانى از حوالى آن در دست نبود، جاى گرفته و بارها را از اسبها زمین گذاشتند. 
اوضاع توسط فرماندهان توضیح داده شد و بر مخفى ماندن تأکید کردند. آتش درست کردن 
و سیکار روشن کردن قدغن شد. بعد از مشخص شدن واحد نگهبان و واحد کمین، هر کس 

کیسه خواب خود را روى زمین ناهموار پهن کرده و دراز کشید.

روز پانزدھم آبان

صبح زود تعدادى از پارتیزانها بخاطر استرس، نگرانى و مشخص نبودن وضعیت، زود بیدار 
شده بودند و در جمع هاى چند نفره نشسته بودند. در هواى صاف، آفتاب پاییزى خود را 
به آرامى از پشت کوهها باال مى کشید. دره اى که دوستان در آن بطور پراکنده جاى گرفته 
بودند، دره اى باز و گسترده بود و بخشى از آن زیر دید پایگاه بود. به همین جهت تحرك 
و رفت و آمد رفقا در محدوده کوچکى صورت میگرفت. جوى آب کوچکى در دره روان 
بود و براى دست شستن از آن استفاده میشد. بعد از ظهر آنروز، خطر حمله یا خمپاره باران 
کاسته شده بود. به همین جهت دو نفر براى آوردن آب خوردن به جستجوى چشمه رفتند. 
آنها چشمه اى پیدا کرده و آب آوردند. بعد از ساعتى چند نفر براى شستن موى سرشان به 
باالى دره رفتند. پایگاه با دیدن آنها دره را به توپ و خمپاره بست. پارتیزانها آماده شده و 
به پشت سنگها رفتند. دیده بانها حرکات نیروهاى پایگاه را زیر نظر گرفته و لحظه به لحظه 
اوضاع را به فرماندهان گزارش مى دادند. در حوالى عصر اوضاع آرام شد. خوشبختانه کسى 
آسیب ندید. افراد گردان درمنطقه جنگى ایران و عراق گیر کرده بود و عبور از این منطقه 
5 تا 6 ساعت وقت نیاز داشت. مشکل ما تنها در طوالنى بودن مسیر نبود بلکه از مسیرى 
که میبایست بگذریم، هیچ گونه اطالع و شناختى نداشتیم. چاره اى جز پیش رفتن و ادامه 

راه نبود. 
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ھمکاری و کمک احزاب کرد و عراقی با کومھ لھ در دره مرگ و وحشت

قبل از تاریکى کامل، بار اسبها بسته شد و رفقا با فاصله زیاد بحرکت در آمدند. با تاریک 
شدن هوا، رفقا ى گردان 22 کورکورانه بى آنکه جهت مسیر را بدرستى بدانند، بر خالف 
جهت پایگاه عراقى پیش میرفتند. حدود ساعت ده شب، در ارتفاعات رشته کوهى، صف از 
حرکت باز ایستاد. اندکى بعد همه مطلع شدند که رفقاى واحد ضد کمین روشنایى چراغى 
را در آنسوى رشته کوه و در پایین دره دیدند. بدون کسب اطالعات دقیق و به موقع از 
جغرافیاى منطقه، تصمیم گیرى و ادامه راه غیر ممکن بود. سلیم و سلطان یک تیم سه نفره 
که  محلى  به  اطالعات،  و کسب  تحقیق  براى  را  خلیل  و  جاویدان  قارنا،  خالد  از  متشکل 
روشنایى داشت، فرستادند. همه واحد ها در باالى رشته کوه از پشت سنگها به روشنایى 
خواهند  حادثه اى بودند. معلوم نبود که افراد تیم درگیر جنگ  نگاه میکردند و در انتظار 
بود یا با اخبار و اطالعات مفید برخواهند گشت. اعضاى تیم به آرامى و بدون سر و صدا 
خود را به خانه اى رساندند که روشنایى چراغ آنرا همه پیشمرگان از باالى کوه میدیدند. 
کامل  آمادگى  با  و  بدست  تفنگ  خالد  و  گرفته  سنگر  خانه  نزدیکى  در  خلیل  و  جاویدان 
خود را به پشت پنجره خانه رساند. او تعدادى مسلح کرد را در داخل خانه دید که هیچ 
نگهبانى در بیرون نداشتند. خالد از خانه فاصله گرفته و آنها را صدا زد. افراد سراسیمه از 
خانه بیرون آمدند. خالد گفت نترسید ما پیشمرگ کومه له هستیم و به کمک شما احتیاج 
داریم. آنها خود را پیشمرگ پارت دمکرات کردستان معرفى کردند. خالد جلو رفته و با آنها 
دست داد. خلیل با بى سیم به سلیم و سلطان گفت که خالد در حال گفتگو با پیشمرگان 
پارت دمکرات میباشد. فرمانده پارت دمکرات که خلیل نام داشت، خالد و رفقاى دیگر را 
به مقرشان دعوت کرد، اما خالد بخاطر عجله و نبود وقت کافى قبول نکرد. فرمانده پارت 
دمکرات کردستان به خالد گفت که اگر همین دره «خواکورك» را ادامه دهید به مرز ایران و 
عراق مى رسید. او صمیمانه و بدقت مسیر راه، وجود پایگاه هاى ایران و اردوگاههاى حزب 
دمکرات کردستان و حزب کمونیست عراق را در مسیر راه به خالد قارنا توضیح داد. بیسیم 
هاى سلیم و سلطان روشن بودند. خالد و دیگر رفقا بعد از جدا شدن از پیشمرگان پارت 
دمکرات، تماس گرفته و برخورد دوستانه فرمانده پارت دمکرات را اطالع دادند. همه ما تا 
آن لحظه تصور میکردیم که پارت دمکرات در اولین برخوردشان مانند سال 1359 با کومه 
له جنگ خواهد کرد. با شنیدن این خبر امید تازه اى در دلها ایجاد شد، اما هنوز کسى از این 
مطمئن نبود که سیاست پارت دمکرات نسبت به کومه له تغییر کرده باشد. گمان مى رفت 
که فرمانده پارتى دمکرات بر خالف سیاستهاى جنگ طلبانه حزبش و بنا به میل و افکار 

«کرد آیتى» خودش به ما کمک کرده است.
ما از کوه بلند به دره تاریک و عمیقى سرازیر شدیم. وقتى که در دره به خالد و رفقاى تیم 
رسیدیم، آنها مسیر راه را نشان داده و بدون توقف به حرکت ادامه دادیم. مسیرى که قبال 
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به  را  مسیر  جهت  درجه  دره نود  داخل  در  ولى  منتهى میشد،  به ترکیه  بودیم  پیش گرفته 
سمت راست و بسوى مرز ایران و عراق تغییر داده و طول دره را بسوى مرز پیش گرفتیم. 
راه تنک و پر پیچ خم بسختى دیده میشد. در طول راه، بارهاى اسبها و قاطرها چندین بار 
افتادند و هر بار براى بستن آنها مدتى توقف شد. خستگى و دلهره هاى عواقب پیش بینى 
نشده دراین دره عمیق پیشمرگه ها را نگران و ناراحت کرده بودند. از آن لحظه به بعد عالوه 
بر پیدا کردن مسیر درست، مشکالت دیگرى در سر راه بودند. حزب شیوعى عراق (حزب 
کمونیست عراق) یکى از آنها بود که با حزب توده ایران رابطه نزدیکى داشت. حزب توده 
بعد از اتحاد و همکارى با رژیم، هزاران نفر از کادرها و هواداران کومه له و نیروهاى سیاسى 
را در ایران شناسایى کرده و به زندانها، شکنجه گاهها و میدانهاى اعدام جمهورى اسالمى 
فرستاده بود. به همین جهت کومه له موضع تندى در برابر حزب توده داشت. بعد از اینکه 
جمهورى اسالمى حزب توده را از خود راند، تعدادى از آنها به حزب شیوعى ملحق شده 
بودند. از اینرو حزب شیوعى عراق دوست محسوب نشده و احتمال حمالت نظامى آنها 
نگران کننده بود. همچنین عدم اطالع از موقعیت پایگاه هاى ایران، اردوگاه حزب دمکرات 
و آمد و رفت هاى آنها در دره تنک و عمیق خواکورك، نگرانیها و احتمال درگیرى با این 
نیروها را صد چندان کرده بودند. هرلحظه احتمال رودررویى و برخورد با آنها دراین دره 
که تنها راه منطقه بود، وجود داشت. هر اشتباهى مى توانست فاجعه بار باشد. دقایقى بعد از 
استراحت کوتاه، صداى تک تیرتفنگى از پشت بگوش رسید. پیشمرگان فورا نشسته و آماده 
عکس العمل شدند. فرماندهان از طریق بیسیم متوجه شدند که سلیم در موقع استراحت، 
خوابیده و جا مانده است. او در دو روز گذشته تحت فشار کار و تالش بسیار، خسته و 
بیخواب بود. بعد از رسیدن سلیم به ما، به سرعت حرکت کردیم تا از آن منطقه دورشویم. 
از نیمه شب گذشته بود، در نقطه اى، دره به دو شاخه تقسیم شده بود. در آنجا تشخیص 
مسیر راه ممکن نبود. در فاصله کمى از باریکه راه، دو خانه که از سنگ ساخته شده بودند 
قرار داشتند. در این دره همه چیز مشکوك و خطر محسوب میشد. خطر از همه جا و همه 
چیز مى بارید. یک واحد براى شناسایى به خانه ها نزدیک شدند. با نزدیک شدن ما به خانه 

ها صداى سگها بلند شد.
پیشمرگان ضمن حفظ آمادگى و احتیاط درب خانه اى را زده و لحظاتى بعد دو پسر جوان 
بیرون آمدند. پیشمرگان بعد از معرفى کردن خود، اوضاع و اخبار منطقه را از آنها پرسیدند. 
در جریان گفتگو ها سه مرد دیگر از خانه همسایه بیرون آمدند. مردان آن دو خانه، جهت 
هر روزه  و آمد  رفت  به  همچنین  آنها  دادند.  نشان  مرزى را  راه  مسیر  و  پایگاههاى ایران 
را  مرز  تا  راه  بودن  طوالنى  و  کرده  تاکید  را  دره  از  سیاسى  نیروهاى  و  اسالمى  پاسداران 
گوشزد کردند. فرمانده هان با کسب اطالعات تازه بیش از پیش به خطرات راه و مشکالت 
فراوان مسیر آگاهى یافته و از پسران جوان آن دو خانه خواستند که یک یا دو نفر از آنها، 
داوطلبانه با دریافت پول ما را تا مرز راهنمایى کنند، اما آنها از ترس احزاب فعال آن منطقه 
حاضر به کمک نشدند. سلطان و دیگر فرماندهان گردان میخواستند براى آوردن آنها به زور 
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متوسل شوند اما ترس، مقاومت و سر و صداى زیاد اعضاى آن دو خانواده باعث منصرف 
شدن فرماندهان گردان از این تصمیم شدند. درطول این گفتگوها، پیشمرگان در جاى خود 
نشسته و استراحت میکردند. باالخره همه آماده حرکت شده و راهى را که مردان آن دو خانه 

نشان داده بودند، پیش گرفته و تا نزدیکى صبح راه رفتند.

شانزدھم آبان ماه

صبح زود قبل از اینکه هوا به تمامى روشن شود، محیط و فضاى باز و بزرگى درسمت چپ 
دره دیده میشد. کوههاى اطراف دره پوشیده از درختان جنگلى بود. در این نقطه درختان 
و بوته در هم فرو رفته و داخل درختان دیده نمى شد. اعضاى کمیته ناحیه و فرماندهان 

تصمیم گرفتند تمام روز را در میان درختان مخفى شده و شب هنگام به راهمان ادامه
دهیم. افراد از جاده تنک و حیوان رو دره، پایین تر آمده و بمیان درختان رفتند. هر دسته 
از پیشمرگان در فاصله اى نه چندان دور از همدیگر جاى گرفته و بعد از یازده یا دوازده 
ساعت پیاده روى و رودررویى با مشکالت، با نگرانى بخواب رفتند تا انرژى کافى براى 
ساعات سختى که در انتظارشان بود بدست بیاورند. فرماندهان هنوز اوضاع امنیتى مخفیگاه 
و حوالى را بررسى میکردند. سلیم در میان درختان و بیشه هاى انبوه، محلى را براى دیده 

بانى و نگهبانى تعیین کرد.
منصور، فرمانده دسته، هم دو نفر را براى نگهبانى به آنجا فرستاد. اسبها و بارها کمى دورتر 
و پایین تر برده شدند. ساعت ده نوبت نگهبانى من و یکى دیگر از رفقا بود. محل نگهبانى 
مناسب بوده و بر بخشى از جاده که در مقابل نقطه دیدبانى و استقرار گردان بود، دید داشت. 
از آنجا جاده نظامى یایگاه هاى ایران که تا آن منطقه پیشروى کرده بودند، دیده میشد. نزدیک 
ساعت یازده صداى گفتگوى چند نفربگوش رسید. ترس، هیجان و تپش سریع قلبمان آغاز 
شده بود. لحظه اى بعد سه نفر غیر مسلح دیده شدند که صحبت کنان از مقابل ما بطرف مرز 
عبور کردند. خوشحال بودیم که از حضور گردان در میان درختان بویى نبردند. آفتاب کوه 
بلندى را که روستاى ویرانه را در آغوش گرفته بود، پوشانده بود. نزدیکى ظهر تقریبا بیشتر 
بچه ها از خواب بیدار شده بودند. خستگى از تن آنها خارج نشده و نگرانى در چهره ها 
هویدا بود. آنها حوصله شوخى و شیطنت نداشتند. زمان به کندى میگذشت. بعد از ظهر فرا 
رسیده و از خطرات احتمالى کاسته شده بود. قیافه ها به آرامى بشاش مى شدند. پارتیزانها 
به قدرت دفاعى شان در این وقت روز ایمان داشتند و میدانستند که بزودى تاریکى شب 
به کمک آنها خواهد آمد. سایه کوههاى بلند بر دره ها گسترده شده بود. آنتن بیسیم به باال 
کشیده شد تا با مخابرات مرکزى کومه له، ارتباط برقرار کنند. صداى خنده هاى پیشمرگان 
از هر سو شینیده میشد. تعدادى براى چیدن انگورهاى سیاه و سفید شاخه هاى انگور که 
به درختان دیگر پیچیده شده بودند شروع به باال رفتن کردند. تعدادى براى چیدن گردو به 
باالى درختان رفتند. درحالى که عتیق از رادیوى کوچک اش به آوازهاى کردى رادیو بغداد 
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گوش میداد، اینسو و آنسو میرفت. تعدادى از رفقا براى گشت به حوالى مخفیگاه رفتند. 
معلوم شد که افراد در کنار روستاى ویران شده اى مخفى شده اند. اطراف روستا باز و پر 
از درخت بود و شیب پایین روستا به دره اى منتهى میشد. در کنار جاده، روى دیوار فرو 
ریخته ى خانه اى، کلمه پاسوك نوشته شده بود و احتمال میدادیم که آنجا قبال مقر پارت 
سوسیالیست کردستان بوده باشد. کاك حسام و خلیل در کنار روستاى ویرانه کندوهاى کهنه 
عسل را پیدا کردند. آنها لباس پالستیکى خود را به سر کشیده تا زنبورها را از عسل جدا 
کند اما زنبورها هم مانند پیشمرگان به دفاع از خانه و کاشانه خود پرداخته و چانه حسام 

را نیش زدند.
عسل به مسئول تدارکات داده شد تا آنرا به بایزید و تعدادى از پیشمرگان که سرما خورده 
بودند بدهند، اما کسى نمى توانست ازعسل چشم پوشى کند، بنابراین هرکس انگشتى به آن 
فرو برده و دهانش را شیرین میکرد. قبل از تاریکى هوا و حرکت، پیشمرگه ها نان و کنسرو 
گوشت خوردند. در حالى که آنها آماده حرکت میشدند و پوزه وانه (ساق بند)، شال کمر و 
حمایلشان را مى بستند، چندین نفر دیگر در حال بستن بار اسبها بودند. کاروان پیشمرگه ها 
براه افتاد. تالش میکردیم از این دره مرگ، عمیق و بى انتها خالص شویم. دره خواکورك 
هر چند در طول تاریخ یار و یاور مبارزان و آزادیخواهان کردستان بوده، اما شاید این اولین 
بارى باشد که دشمنى اش را با بخشى از رزمندگان کمونیست آغاز کرده است. طبق معمول، 
اسم شب یا رمز شب از جلو تا انتهاى صف فرستاده شد. ضد کمین ها صد الى دویست 
متر جلوتر حرکت کرده و در فاصله زمانى معین با فرماندهان تماس میگرفتند. بار اسبها زود 
زود شل و خم شده و یا مى افتادند و حرکت گردان را ُکند میکردند. برقرارى سکوت از 
جانب پارتیزانها کامال رعایت میشد، اما صداى برخورد نعل اسبها به سنگها از فاصله دور 
شنیده مى شد. راهپیمایى بعد از چندین ماه استراحت و عدم تحرك خسته کننده بود. شکى 
نداشتیم که بعد از چند روز بدنمان مانند گذشته، هر روز ده دوازده ساعت پیاده روى را 
تحمل خواهد کرد. کسى نمى دانست مرز کجاست و چه موقعى از آن خواهیم گذشت. 
ما فقط جهت مرز را پیش گرفته و همچنان در تنها راه باریک دره که پهناى آن کمتر از 
یک متر بود جلو مى رفتیم. هر لحظه انتظار وقوع حادثه و درگیرى با دشمن و یا یکى از 
نیروهاى سیاسى و نظامى مخالف را داشتیم. حوالى ساعت یازده سرو صداى رفقاى جلوتر 
برخورد  خبر  بعد  دقیقه  چند  گرفتند.  سنگر  و  نشسته  خود  درجاى  پیشمرگه ها  شد.  بلند 
واحد ضد کمین با سه پیشمرگ حزب شیوعى را دادند. سلیم و سلطان به جلو رفته و با 
آنها صحبت میکردند. آنها از طریق بى سیم به فرماندهان دسته ها خبر دادند که برخورد 
پیشمرگان حزب کمونیست عراق دوستانه بوده و آنها ما را به اردوگاه خودشان همراهى 
و  شده  فراموش  ها  خستگى  و  ها  خبر همه نگرانى، ناراحتى  این  شنیدن  با  خواهند کرد. 
روحا و جسما احساس آرامش نمودیم. دقایقى بعد پیشمرگان حزب شیوعى که ساعتى قبل 
دشمن محسوب میشدند در جلو گردان بیست و دو ارومیه بعنوان راهنما و محافظ حرکت 
میکردند. بعد از دو یا سه ساعت پیاده روى یعنى حوالى ساعت دو شب، در نقطه اى صاف 
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و هموار، توقف اعالم شد. پیشمرگان حزب شیوعى ترجیح دادند که شب را در آن محل 
استراحت کرده و صبح به حرکت ادامه دهیم. دسته نگهبان و محل استراحت هر دسته در 
فواصلى از همدیگر تعیین شدند. اسبها به درختان بسته شدند تا با برگهاى خزان و گیاهان 
خشک خود را سیر کنند. پیشمرگه ها که احساس امنیت و آرامش میکردند به کیسه خواب 

هایشان فرو رفته و بخواب رفتند.

ھفدھم آبان ماه

صبح زود آفتاب از قله کوهها خود را به آرامى باال مى کشید. در تاریکى شب گذشته معلوم 
نبود که جمعیت در میان کوهها، در زمینى پهن و مسطح جاى گرفتند. شبنم سرد، زمین و 
چمنهاى خشک را پوشانده بود. تعدادى از پیشمرگ ها بیدار شده و در کنار آتشى جمع شده 
و با یکى از پیشمرگان حزب شیوعى صحبت میکردند. هر روز یک دسته مسئول نگهدارى 
اسبها بود. آنها صبح زود اسبها را به جاهاى پرعلف بسته بودند تا شکم شان را پر کنند. دو 
نفر کتریهاى سیاه و دود گرفته را بعد از چند روز از بار اسب بیرون کشیده و مشغول چاى 
درست کردن بودند. در حالى که چند نفر در کنار آب دست و صورت خود را مى شستند، 
یکى از رفقا از «سر آب» و از پایین جوى، به باال مى آمد. همه رفقا بعد از سر و صورت 
شستن براى سالم، احوالپرسى و تشکر پیش پیشمرگ حزب شیوعى مى رفتند. او صمیمانه 
و با احترام با آنها دست داده و خودش را معرفى مى نمود. او با متانت و خوشرویى حرف 
زده و گاها به سواالت پاسخ میداد و یا سوالى مى کرد. او آشنا نبود، اما مثل یکى از ماها 
بود. با او همدرد و هم سرنوشت بودیم و زندگى همدیگر را بهتر مى فهمیدیم. بقیه رفقا 
و دو پیشمرگ دیگر حزب شیوعى هم از خواب بیدار شده و با آنها هم دیدار و گفتگو در 
جریان بود. دراین میان نان و چاى هم به گفتگوها گرمى بیشترى بخشید. پیشمرگان حزب 
مسئوالن  اطالع  به  خواکورك  دره  در  را  له  کومه  حضور  سیم  بى  با  گذشته  شب  شیوعى 
حزبى رسانده بودند و قرار گذاشته بودند پیشمرگ هاى کومه له در یکى از اردوگاه هایشان، 
مهمان آنها شوند. بنا به اخبار و اطالعات پیشمرگان حزب شیوعى، ما پایگاههاى ایران را 
پشت سر گذاشته و در مقابل مقرهاى حزب شیوعى و حزب دمکرات کردستان ایران قرار 
داشتیم. ساعت ده صبح پیشمرگان شیوعى جلوتر از رفقاى ما براه افتاده و ما بدنبال آنها دره 
خواکورك را طى کردیم. دره در این بخش پهن و وسیعتر بوده و کوههاى پوشیده از درخت 
به آسمان کشیده شده بودند. زیبایى منطقه توجه همه را جلب کرده و ما را به شوق آورده 
بود. صداى آواز کردى «خزال خزال» رفقا، از عقب صف بگوش مى رسید. على ایستى سو 
مثل همیشه کالشینکف خود را مانند ساز بدست گرفته و آواز آشیق هاى آذربایجان را سر 
داده بود. بعد از چند ساعت پیاده روى در زیر آفتاب گرم، یواش یواش خستگى در چهره 
بعضى از رفقا دیده میشد. غذایى براى خوردن نمانده بود و بخاطر خستگى و گرسنگى در 
صف منظم گردان، فاصله افتاده بود. پیشمرگان حزب شیوعى میگفتند اردوگاه در سر راه 
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قرار دارد، شما اگر این راه را پى گرفته و ادامه دهید، از اردوگاه ما سر در مى آورید. عطا 
مریوانى پیشمرگ جوان مریوانى که براى اولین بار به منطقه آمده بود، توان راه رفتن نداشت. 
او مثل بقیه پیشمرگان نبود و ضعف زیادى از خود نشان میداد. خستگى مفرط او را به گریه 
انداخته بطوریکه میخواست در همان دره سر بر بالین گذاشته و هیچگاه برنخیزد و اگر هم 
برخاست هیچ وقت پیشمرگایتى نکند. مصطفى عجم و حسام به کمک عطا شتافتند. آنها 
خشابها و تفنگ او را حمل کرده و او را براى حرکت تشویق میکردند، اما عطا حاضر نبود 

حتى یک قدم هم بردارد. اسبها به اندازه کافى بار داشتند و امکان سوار شدن به آنها نبود.
رها کردن او در دره وحشت، کارى غیر انسانى و برابر با مرگ او بود. یکى از رفقا از روى 
عصبانیت پیشنهاد کرد که اعضاى کمیته ناحیه او را خلع سالح و اخراج کنند و تا اولین 
روستا با پیشمرگان بیاید. ولى این تصمیم مشکلى را در آن لحظه حل نمیکرد. چون او نمى 
خواست تکان خورده تا اولین روستا بیاید. باالخره بعد از معطلى زیاد، او حاضر شد الك 
پشت وار حرکت کرده و بدنبال گردان خود را جلو بکشد. گردان نمى توانست بخاطر یک 
نفر از حرکت بایستد به همین جهت تنها مصطفى عجم با او ماند. مصطفى در برخورد با این 
نوع آدمها، انعطاف و حوصله زیادى از خود نشان داده و انرژى زیادى بر تغییر و پرورش 
آنها صرف میکرد. حدود ساعت پنج بعد از ظهر رفقاى گردان، گروه گروه و بطور پراکنده 
و  کادرها  از رهبران،  تعدادى  و مورد پیشواز گرم  شده  اردوگاه  وارد  دیگرى  بعد از  یکى 
پیشمرگان حزب کمونیست عراق قرار گرفتند. مصطفى وهمراهش دو یا سه ساعت دیرتر از 
همه، به اردوگاه حزب کمونیست عراق رسیدند. مصطفى تمیز و مرتب بود اما خیلى خسته 
بنظر مى رسید و از گرسنگى رنگش پریده بود. او از گوشه اى بطرف پیشمرگان و رهبران 
حزب شیوعى رفته و با آنها دست داد. سلیم او را معرفى کرد و حاضرین جایى براى نشستن 
او در نزد رهبران حزب شیوعى باز کردند. در این جمع رفقا سید حسین موسوى، حسام، 
ابراهیم قم قلعه، سلطان خسروى، سلیم صابرنیا، رضا کعبى، مجید ترك، دکتر خالد، انور 
اعضاى  محمد فتاحى درنزدیکى  (فاضل)، خالد قارنا، مصطفى عجم(خسرو جهاندیده) و 
میکردند.  صحبت  و  اظهار نظر  آنها  همه،  از  بیشتر  و  نشسته  شیوعى  حزب  کمیته مرکزى 
پیشمرگان حزب شیوعى قبل از رسیدن پیشمرگان کومه له، جاى صاف و چمنى بزرگى 
را در زیر سایه درختان فرش کرده بودند. در فاصلۀ کمى از آنجا، دیگهاى بزرگ برنج و 
و  گوساله  یک  آنروز  بودند.  آشپزى  مشغول  پیشمرگ  چند  و  بودند  آتش  روى  خورشت 
یک گوسفند را براى تهیه غذا کشته بودند. کتریهاى بزرگ چاى روى آتش مى جوشیدند. 
از  هر گروه  آمدن  با  شیوعى  حزب  فرماندهان نظامى  و  مرکزى  اعضاى کمیته  از  تعدادى 
رفقاى ما، بلند شده و با آنها دست داده و روبوسى میکردند. طولى نکشید که سفره پهن و 
درازى انداخته شد و بیش از صد نفر متشکل از پیشمرگه هاى کومه له و حزب شیوعى 
بطور صمیمانه دور آن حلقه زدند. براى هر کس آنقدر برنج و گوشت دادند که پراشتهاترین 
پیشمرگان هم زیادى آورده بودند. بعد از غذا، صحبتهاى رهبران حزب شیوعى و مسئوالن 
گردان بصورت معمولى و دوستانه ادامه پیدا کرد. رهبران حزب شیوعى برخالف رهبران 
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کومه له، مسن بوده و حدود شصت یا شصت و پنج ساله به نظر مى رسیدند. رفتار و برخورد 
گرم آنها انسان را بیاد دیدار رهبران کشورها مى انداخت. رفتار احترام آمیز رهبران حزب 
شیوعى در شرایطى که ما در وضعیت بدى قرار داشتیم، تاثیر عمیقى بر جماعت کومه له 
گذاشت. همچنین رهبران و مسئوالن حزب شیوعى از پیشمرگ هاى سوسیالیست کومه له 
تاثیر گرفتند. آنها از دیدن زنان و دختران پارتیزان در میان مردان مسلح کرد، ابراز خوشى و 
شادمانى میکردند. آنها از قدرت و نفوذ کومه له در کردستان مطلع بودند اما از نزدیک آنها را 
ندیده و این فرصت خوبى براى آغاز دوستى و همکارى ایندو حزب بود. گردان بیست و دو 
مسئوالن توانا، با سواد و با تجربه زیادى داشت که در این دیدار تصادفى، برخورد صمیمانه، 
سیاسى، اجتماعى و دیپلماتیک مناسبى با پیشمرگان و رهبران حزب شیوعى داشتند. چند 
چادر در نزدیکى زمین فرش شده برپا شده بود. حسن حقیقت، بعد ازغذا بیسیم را آماده 
کرده به یکى از چادرها رفت تا با مخابرات مرکزى کومه له تماس بگیرد. هوا رو به تاریکى 
میرفت. رهبران حزب شیوعى بعد از چند ساعت ما را ترك کرده و به محل کار و استراحت 
ما  براى راه پیشمرگان  خوراك  و تدارك  حال پذیرایى  خود بازگشتند. پیشمرگان آنها در 
بودند. منصور، عطا فارس(عطا هللا جوان)، حسام، خدیجه و تعدادى دیگر از رفقا، مسئولیت 
نان پختن را بعهده گرفتند و تا نزدیکى صبح نان پختند. در این مدت از اسبها و قاطرها هم 
پذیرایى خوبى شده و براى غذاى راهشان جو آماده شده بود. همه پارتیزانها ،آن شب سیر 
شده و خستگى زیادى احساس نمى کردند. پیشمرگان و کادرهاى هردو حزب که با هم آشنا 
و صمیمى شده بودند درجمعهاى کوچک و بزرگ در مورد موضوعات مختلف با همدیگر 
بحث و گفتگو میکردند. رفقاى ما حزب کمونیست ایران و کومه له را تشکلى پرولترى مى 
دانستند ولى حزب شیوعى را حزبى رویزیونیستى، بورژوایى و نوکر روسیه میدانستند و باور 
نمى کردند که یک حزب بورژوایى از حزب پرولترى، اینچنین پذیرایى گرمى بکند. یکى 
از رفقا با شک و تردید میگفت در تاریخ منطقه ما موارد و نمونه هاى زیادى وجود دارد 
که احزاب، عشایر و دولت حاکم مخالفان خود را در جریان مهمانى، مالقات و گفتگوها 
غافلگیر کرده و از بین بردند، به همین جهت ما باید دقت، احتیاط و آمادگى کامل را داشته 

باشیم. حرف او درست بود ولى حزب شیوعى چنان نکرد. 
محمد جاللى که از عشیره جاللى منطقه سلماس بود، میگفت کومه له نمک نشناس است. 
بعد از این همه محبت باز به حزب شیوعى،»بورجوواجى» (منظور بورژوازى است که با 
زبان عضو عشیره جاللى چنین تلفظ شد)میگوید. او انسانى با سواد و تئوریک نبود و بزبان 
ساده حرفش را بیان میکرد و این جمله کوتاه او در تمام آن مدت، براى شوخى و خندیدن از 
طرف رفقا بازگو میشد. بعد از چاى شب، پیشمرگان حزب شیوعى به  اتاقهایشان در فاصله 
صد یا صد و پنجاه مترى ما رفتند. در طول شب پیشمرگان کومه له در نقطه اى که به اطراف 
و جاده احاطه داشت، نگهبانى میدادند و پاس بخش در حال گشت بود. آن شب، پارتیزانها 

در کیسه خواب خاکى رنگ و ارتشى خزیده و در زیر آسمان پر ستاره بخواب رفتند.
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روز ھیجدھم آبان

خود  ریش  تعدادى،  و  شسته  صورت  و  سر  آنها  بودند.  حال  سر  و  بشاش  پارتیزانها  همه 
را اصالح کردند. رفقاى حزب شیوعى دوباره سفره دراز و بزرگ را پهن کرده و صبحانه 
را آماده کرده بودند. بعد از صبحانه، همه آماده حرکت بودیم. تعدادى از اعضاى رهبرى 
شیوعى براى وداع پیش ما آمدند. بعد از دست دادنهاى گرم، با رضایت کامل از اردوگاه 
حزب شیوعى بسوى مرز براه افتادیم. سه پیشمرگ حزب شیوعى بعنوان راهنما در جلو 
جوان،  جنگجویان  گر  نظاره  شیوعى  حزب  رهبران  و  پیشمرگان  میکردند.  حرکت  صف 
شاداب و چاالك اسلحه بدوش بودند و از دیدن چنین جوانانى که راهى مبارزه با دشمن 
ضد کرد بودند، احساس غرور و خوشى مى کردند. پستى و بلندیهاى جاده کوچک و پر 
پیچ و خم دره خواکورك با سرعت پشت سر نهاده میشد. خواکورك اسم روستا و منطقه اى 
است که روستاهاى ویران شده و زیادى مانند «بنى»، «گه لى ره ش» و «جورت» در آن قرار 
دارند. این منطقه بیشتر در کنترل حزب شیوعى بود و به همین جهت پیشمرگان با احساس 
امنیت، آوازهاى کردى و ترکى را در طول صف شان مى خواندند. «على درمان آوا «با صداى 
دلنشین خود عالوه بر آوازهاى ترکى، آوازهاى بادینى هم میخواند. او آنروز از کوراوغلى 
عاشیق  «سنى گوردوم  دن کوراوغلو  گلسین  چاغیر  دیرمانچى،  اولدون  :چونکه   » میخواند 
اولدوم ، درده سالدین جانیمى.» ..... خلیل مبارکى با آواز کردى، احساس عاشقانه اش را 
بیان مى کرد. او که فاصله زیادى با نسرین نداشت آواز « چه ندى گه رام له شاران، نه م دیى 
که س وه ك تو جوان بى» (در شهرها خیلى گشتم، اما کسى به زیبایى تو ندیدم) را میخواند. 
آن روز نسرین، اسبى زیبا و بزرگى را که پر از مهمات بود بدنبال خود میکشید. نسرین 
دخترى شجاع و قدرتمندى بود که نسبت به ُس عدا، و خدیجه هیکلى درشتتر و نسبت به 
منیر قدش بلندتر بود. نسرین دخترى ساده و مهربان بود و لبخند از لبانش کمتر محو میشد. 
معموال او با خجالتى حرف میزد و گونه هایش سرخ میشدند و این، بر زیبایى اش مى افزود. 

منصور و خلیل سور رقابت و عشق شان را نسبت به نسرین پنهان نمى کردند. 
رفقا نسرین، منیر، خدیجه و ُس عدا، چهار دخترى بودند که با گردان 22 به ماموریتى پر 
خطر پیوسته بودند و پیش از مردان بار سختیهاى مبارزه را تحمل میکردند. آنها شخصیتهاى 
و  تغییر  را  کردستان  و  کرد  مذکر  و  مردانه  تاریخ  خود  وتالش  کار  با  که  بودند  بزرگى 
متحول میکردند. این زنان مبارز کردستان در همه عرصه هاى مبارزات و زندگى اجتماعى 
و  تحمیل  کردستان  تاریخ  به  را  زنانه  تاریخ  و  کردند  ایفا  فعال  نقش  و  حضور  کردستان 
افزودند. پارتیزانها بعد از سه ساعت پیاه روى، هنوز در اعماق دره ها و درمیان کوههاى 
کردستان  اراضى  چپ  سمت  کوههاى  پشت  در  دورتر  کمى  داشتند.  قرار  سنگالخى  بلند 
اردوگاه  نزدیکى  به  بزودى  که  کردند  اعالم  شیوعى  حزب  پیشمرگان  داشتند.  قرار  ترکیه 
حزب دمکرات مى رسیم و اصال نگران نباشیم. حزب دمکرات رابطه طوالنى و دوستانه 
اى با حزب شیوعى داشت و همکاریهاى مختلفى با همدیگر داشتند. حزب شیوعى درعین 
قبول و تضمین امنیت ما در منطقه، حضور ما را به اردوگاه حزب دمکرات اطالع داده بود. 
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این مسئله بنا به رابطه اى که این دو حزب با همدیگر داشتند براى بخشى از پیشمرگان ما 
طبیعى بود ولى تعدادى دیگر از پیشمرگان جنبه دوستى و همکارى نظامى طوالنى مدت 
این دو حزب را از نظر مى انداختند و این اقدام را همکارى دو حزب بورژوایى و دشمن 
و حزب کمونیست ایران تلقى میکردند. پیشمرگان کومه له در خاك عراق  علیه کومه له 
نگرانى زیادى از سوى حزب دمکرات نداشتند چون کومه له و دمکرات قرارداد سه جانبه 
بین دولت عراق، کومه له و حزب دمکرات در بغداد منعقد شده بود. بر اساس آن قرارداد، 
کومه له و دمکرات حق جنگ و درگیرى در اراضى و خاك عراق را ندارند. پیشمرگان کومه 
له محکم به این قرارداد پاى بند بودند و هیچوقت به نیرو ها، مقرها و اردوگاههاى حزب 
حزب  پرنسیبى  بى  اما  نبردند.  حمله  بودند  له  کومه  مراکز  از  کمى  فاصله  در  که  دمکرات 
دمکرات در طول تاریخ سیاه اش، یکى از خصوصیات بارزى است که همه پیشمرگان کومه 
له با آن آشنا بودند و همیشه آمادگى و احتیاط کامل را در برابر این حزب رعایت میکردند. 
بنابراین علیرغم وجود چنین قراردادى، سلطان و سلیم دستوراتى را در رعایت نظم و حفظ 
آمادگى در صورت تعرض حزب دمکرات، به فرماندهان واحد ها دادند. افراد با فاصله ده 
مترى از همدیگر حرکت کرده و فرماندهان دسته ها براى کنترل افرادشان پس و پیش مى 
رفتند. سلطان براى کنترل اوضاع فعال و پر جنب و جوش شده و قیافه جدى و نگرانش 
جلب توجه میکرد. اردوگاه حزب دمکرات در دره اى درسمت راست مسیر حرکت گردان 
قرار گرفته بود. گردان 22 از فاصله دویست مترى آنها رد شد. اوضاع عادى بنظر میرسید و 
تحرك یا عکس العملى از طرف حزبیها دیده نشد. پس از گذشتن از مقابل اردوگاه حزب 
دمکرات، سه یا چهار ساعت پیاده روى کرده و در دامنه کوهى بلند و عظیم براى استراحت 
توقف کردیم. از این نقطه به بعد در هر قدم به ارتفاع و شیب جاده افزوده میشد. پیشمرگان 
حزب شیوعى اشاره کردند که این کوه بخشى از «داالنپر» است و داالنپر نقطه مرزى ایران، 
عراق و ترکیه مى باشد. آنها مسیر حرکت و اسامى دهات را به فرماندهان توضیح داده و با 
صمیمیت از رفقاى ما جدا شدند. رفقاى ما در حین دست دادن همگى از کمکها و محبتهاى 
حزب کمونیست عراق تشکر کرده و آرزوى موفقیت و دیدار مجدد کردند. حرکت در جاده 
اى که به سوى بلندیها کشیده شده بود ادامه یافت. قبل از تاریکى هوا گوسفندان زیادى 
در نزدیک جاده دیده شدند. صعود به کوه بلند در تاریکى شب، بخاطر خستگى پیشمرگان 
مشکل بنظر میرسید. مسئوالن و فرماندهان تصمیم گرفتند چند گوسفند از چوپان خریده و 
شب را تا صبح در همانجا بگذرانیم. تعدادى از پیشمرگان پیش چوپان رفته و چهار گوسفند 
خریدند. گوشت گوسفندان در کنار چشمه تکه تکه شدند و هر دسته بطور مجزا و دور از 
هم آتش درست کرده و به کباب کردن گوشت مشغول شدند. هوا تاریک و سرد تر میشد 
خوشحال  و ابرها در آسمان ظاهر میشدند. خرابى هوا ما را ناراحت کرده بود، اما خلیل 
بود. او درختى را که در فاصله کمى از ما قرار داشت نشان من داد و گفت من و نسرین 
به آنجا میرویم تا کمى صحبت کنیم. او گفت که میخواهد تمام حرفهایش را با نسرین در 
میان میگذارد تا با هم ازدواج کنند. او از من خواست لیست نگهبانهاى شب را بنویسم و 
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بود که  کباب براى آنها نگهدارم. خلیل هیجان زیادى داشت و نگران  مقدارى گوشت یا 
نسرین پیشنهاد ازدواج او را رد کند. او قبال یکى از شکستهاى عشقى خود را برایم تعریف 
نموده بود و اکنون در برابر حریفان دیگر، شرایط سخت ترى داشت. خلیل بیست یا بیست 
و دو ساله بوده و قد بلندى داشت. او موى صاف، دراز، زرد رنگ ولى چشمانى آبى رنگ 
داشت. خلیل همیشه شاد و خندان بود اما وقتى او برگشت، بیش از گذشته خوشحال تر 
بود. پیشمرگان بعد ازخوردن نان و کباب و نوشیدن چاى، مدتى دور آتش صحبت کردند. 

گرماى آتش آنها را یواش یواش ُسست کرده و دور آتش بخواب رفتند.

عبور از مرز داالنپر
روز نوزدھم آبان

صبح وقتى چشم باز کردیم هوا را ابرى و قله کوهها را پوشیده از برف سفید دیدیم. این 
منظره زیبا و جالب بود، اما مناسب حال و وضع ما نبود. هر چه نان از مقر حزب شیوعى 
آورده شده بود، در صبحانه خورده شد. پارتیزانها بعد از صبحانه بدنبال گروه ضد کمین 
راه افتادند. چهار دسته پیشمرگ بطور مجزا در جاده اى پیچا پیچ بسوى بلندى کوه پیش 
میرفتند. بر اساس تجربه تصور مبشد که مى توان در چهار ساعت به باالى کوه رسید. هنوز 
دو ساعتى از حرکت نگذشته بود که ابرهاى سیاه آسمان را فرا گرفته و مه غلیظى کوهها 
را پوشاند. اندکى بعد، باران شروع شد. در طول هفته، هر چه از کردستان جنوبى به طرف 
کردستان شمالى حرکت میکردیم تغییرات آب و هوا را بیشتر احساس میکردیم. باران هر 
چند گاها قطع میشد، اما در همان لحظات اول ضربه خود را با خیس کردن کیسه خوابها و 
کفشهاى ما زده بود و مشکالت تازه اى براى پیشمرگان آفریده بود. زمین خیس و گل آلود 
شده و هر کس با کفش هایش گِل زیادى را حمل میکرد. کفشهاى آدیداس ما براى برف 
و باران مناسب نبودند، بنا براین کفشها و جورابهاى رفقا خیس شده بود و پوست پاهاى 
پیشمرگان در طول راهپیمایى، ساییده شده و تاول زده بودند. در هرکجا که استراحت داده 
میشد همه کفشهایشان را در آورده و پاهاى سرخ شده و تاولى شان را ماساژ میدادند. پاهاى 
تعدادى زیادى از پیشمرگان تاول زده بود. در کف پاهاى دختران، مخصوصا ُمنیر، تاولهاى 
بزرگى درست شده بود. راه رفتن سخت تر شده و انرژى زیادى براى باال رفتن از کوه الزم 
شده بود. غذایى براى خوردن و تامین انرژى باقى نمانده بود. حسام دو روز پیش، قبل از 
پیدا کردن عسل، بیش از صد و پنجاه گردو ازدرختان کنده و هسته آنها را به کوله پشتى 
اش ریخته بود. او آنها را در میان پیشمرگان تقسیم کرد، اما اندکى بعد همه گرسنه بوده و 
از سرعت حرکت کاسته شد. در این مدت گردویى براى حسام نمانده بود، اما سید حسین 
گاها بشوخى مى گفت «:حسام گردو نمانده بخوریم؟» از ظهر گذشته بود و ما راه زیادى 
براى رسیدن به قله کوه داشتیم. مسئول تدارکات اندکى نان و شکرى را که براى چاى آورده 
بود، او مجبور شد شکر را بجاى غذا به پیشمرگان بدهد. على ایراندوست که یک بارسهمیه 
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شکر خود را گرفته بود، اما براى بار دوم در حالى که او رویش را بطرف دیگر برگردانده 
شکر را تقسیم میکرد براى  غذا دراز کرد. قاسم خسروى که  بود، دستش را براى گرفتن 
باردوم باز به او شکر داد، اما نتوانست خنده و قهقه هاى خود را نگه دارد. پیشمرگان متوجه 
حرکت به اصطالح»خرده بورژوایى» على شده و غرق خنده شدند. بعد از ساعتى، مقدارى 
از غله و جو را که براى تغذیه اسبها بود در بین تعدادى از رفقا که حالشان خوب نبود، 
تقسیم کردند. باد سردى مى وزید و ابرهاى سیاه در آسمان بسرعت در حرکت، و گاه گاه 
باران مى بارید. افراد قبل از تاریکى هوا به نقطه مرزى داالنپر و عالیم مرزى رسیدند. قله» 
داالنپربزرگ «به منطقه بزرگى تسلط داشت. داالنپر با ارتفاع سه هزار و پانصد مترى نقطه 
مرزى سه کشور ایران، عراق و ترکیه مى باشد و داراى دریاچه اى زیبا است. این کوه داراى 
یخچالهاى دایمى بوده و برفها حتى درتابستان هم در آن آب نمى شوند. رسیدن به بلندیهاى 
داالنپر نیرویى تازه به افراد داد. هوا به آرامى تاریکتر میشد اما از این بلندى روشنایى چراغى 
دیده نمیشد. افراد ما تنها راه مشخص و سر پایینى کوه را، به ُکندى طى میکردند. ساعتى بعد 
در تاریکى کامل شب روشنایى چراغهاى روستاها ،در فاصله اى بسیار دور دیده مى شدند. 
براى ما معلوم نبود جاده اى که پیش رو گرفته بودیم، ما را به کدام روستا هدایت میکند؟ 
بعد از پنچ یا شش ساعت پیاده روى از نقطه اى، از بلندیها و کوهپایه ها نور چراغ خانه 
هاى روستایى و نورافکن هاى پایگاه نظامى اشغالگران اسالمى دیده میشدند. حدود ساعت 
یازده شب، بعد از استراحتى کوتاه، مسئوالن تصمیم گرفتند اسبها و رفقایى که پاهایشان 
تاول زیادى زده بود، درهمانجا بمانند و بقیه براى غذا خوردن و تهیه غذا به روستا بروند. 
واحدى از گردان ازجمله فخرالدین بالو، سلطان، مجید ترك، منیر، ُس عدا، خدیجه، و ده 
یا دوازده نفر دیگر در باال ماندیم. رفقا کفشها را در آورده و مشغول پاهاى تاول زده شدند. 
همه خسته و گرسنه بودند. رفقا شلوار و پیراهن نایلونى را پوشیده و به درون کیسه خواب 
هایشان رفتند. فخرالدین اولین نگهبان بود که بعد از ساعتى مجید را بیدار کرده بود. بعد از 
نگهبانى من هیچ کس بخاطر تاول پاها و خستگى، توانایى نگهبانى دادن را نداشت. حتى 
سلطان مسئول ناحیه از خستگى نتوانست نگهبانى بدهد. مى خواستم منیر، ُسعدا یا خدیجه 
را براى نگهبانى بیدار کنم اما یکدفعه یاد تاولهاى پرآب و بزرگ کف پاهاى آنها افتادم و از 
تصمیم خود پشیمان شدم. من هم خیلى خسته و خواب آلود بوده و نمى توانستم تا صبح 
نگهبانى بدهم. باالخره بعد از دو ساعت نگهبانى، به یکى از بارهاى مهمات تکیه داده و در 
حالت خواب و بیدارى خوابیدم. نزدیک صبح از سرما بیدار شده و بى سیم را باز کردم. 
رفقا روى خط بودند و گفتند که تازه از روستا خارج شده و مى آیند. آنها قبل از روشنایى 

کامل، به واحد ما ملحق شدند.

روز بیستم آبان

از صبح تا عصر، افراد گردان در دره اى در کوهپایه ها و دامنه هاى داالنپر مستقر بودند. با 
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رسیدن رفقایمان از روستا، همه از خواب بیدار شده تا چیزى بخورند. همه احساس سردى 
میکردند. هوا ابرى و سرد بود. خستگى و بیخوابى در قیافه ها و چشمهاى سرخ و باد کرده 
پیشمرگان، مشخص بود. رفقاى تدارکات نان و پنیر در بین ما تقسیم کردند. پیشمرگ براى 
نان خشک و پنیر هم راضى بود و با خوردن آن کمى انرژى و جان میگرفت. درد کف پاى 
بعضى از رفقا کمى بهتر شده بود اما کف پاى خیلیها هنوز تاول زده بود و تاولهاى پر آب 

ترکیده بودند. آنها تالش میکردند پاهایشان را
خشک و گرم نگه دارند تا خود را براى پیاده روى شب آماده کنند. ما براى دیدن رفقا و 
اطالع از مردم و اخبار روستا، به جمع ها و گروه هایى که در اطراف نشسته یا ایستاده بودند، 
سر میزدیم. روستایى که آنها رفته بودند «سوره دوکل» نام داشت. آنها اطالعاتى را که در 
رابطه با پایگاهها، روستاهاى اطراف، مردم روستاها و نیروهاى حزب دمکرات کسب کرده 
سوره  روستاى  به  از رسیدن  بعد  مبارزان مسلح  قبل  شب  میگذاشتند.  در اختیارمان  بودند 
دوکل و گذاشتن نگهبانى در طرف پایگاه نظامى ایران، به خانه هاى مردم تقسیم شده و 
بعد از غذا خوردن، کفش و جورابشان راخشک کرده بودند. آنها تا نزدیکى صبح در خانه 
هاى مردم خوابیده و کمى استراحت کرده بودند. مسئولین تدارکات گردان براى دو وعده، 
مقدارى نان و پنیر جمع کرده و با خود آورده بود. اما خبر مهم آنها، رفتن صادق و خالد 
از کومه له بود. آنها غیبت و رفتن صادق و خالد را موقع تجمع و خروج از ده متوجه شده 
بودند. صادق ترك و خالد بى آنکه به رفقایشان اطالع دهند هر کدام جداگانه، به مسیرى 
رفته و یا در روستا مانده و نخواسته بودند پیش پارتیزانها برگردند. خالد تازه مسلح شده 
بود و تحمل سختى و مشکالت را نداشت ولى صادق ترك یکى از فرماندهان با تجربه و 

جسورى بود که رفتن او براى گردان 22 لطمه اى بزرگ بود.
در کومه له پیشمرگ شدن یا ترك کردن داوطلبانه بود و رفقاى گردان ماندن و یا رفتن آن دو 
را داوطلبانه و حق آنها میدانستند، اما همگى از این ناراحت بودند که آنها بخصوص صادق، 
بدى بجا گذاشته اند. در دره اى که در نزدیکى روستاى  رفقایش را در شرایط سخت و 
سوله دوکل مستقر شده بودیم، چوب و یا هیزمى براى سوزاندن نبود. رفقایى که چاى را 
زیاد دوست داشتند، تالش میکردند با ساقه گیاهان و خارها آتشى براى درست کردن چاى 
روشن کنند، اما آنها تر و خیس بوده و دود زیادى داشتند. محمد جاللى، یک جفت کفش 
پاره پالستکى پیدا کرده و با سوزندان آنها و گیاهان، آب را نیمه گرم کرد. او با آب نیمه 
گرم، براى همه چاى درست کرد. چشمان فخرالدین بالو در اثر دود، سرخ شده و آب از 
آنها جارى بود. او با هیکل بزرگش به امید خوردن یک «چاى سیاه»، مرتب آتش را فوت 
میکرد. فخو اعتقاد داشت « چایکى ره ش برانبر ده چاى زه الله ( «یک چاى سیاه و پر رنگ 
برابر با ده چایى زالل و کم رنگ است). ابراهیم غریب و تعدادى دیگر براى شوخى این 
جمله را گاه بیگاه بزبان بادینى تکرار میکردند و همگى میخندیم. قبل از تاریکى هوا، اسبها 
بارشدند و رفقا آماده مى شدند تا به طرف روستاى سوره دوکل حرکت کنیم. در آن موقع 
مصطفى عجم، ابراهیم قم قلعه و عتیق در گوشه اى جمع شده و با صمیمیت مشغول گفتگو 
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و شوخى بودند. مصطفى مرا صدا کرد و پیش آنها رفتم. عتیق و مصطفى هنوز کمى از نان 
و پنیرى که از روستا آورده بودند همراه داشتند. آنها نان و پنیر را زمین گذاشته و با اشتهاى 
فراوان شروع به خوردن کردیم. مصطفى بسیار سرحال بود. او اصال خسته و بى حوصله 
بنظر نمى رسید. خیلى خوشحال بودم که او سالمت و شاد است. او همیشه به فکر من بود. 
محبت او را با نگاه ها و حرفهایش عمیقا احساس میکردم. لحن و شیوه حرف زدنش، با من 
فرق داشت. او نزدیکى روحى و روانى زیادى نسبت بمن داشت و وابستگى عمیق اش را 
در حاالت و رفتارهایش نشان میداد. مصطفى با نان و پنیر بابوله خوبى درست کرد و بهم 
داد و مانند همیشه عشق و محبت بى پایانش را به من نشان داد. یاد این لحظات هنوز هم 

بعد از چند دهه چشمهاى کم نور و پر خطوط مرا پراز اشک میکند.

برخورد با حزب دمکرات کردستان ایران

هوا هنوز روشن بود و پیشمرگه ها، یک به یک با فاصله زیاد بطرف روستا براه افتادند. 
در تاریکى شب، در سکوت کامل به روستاى کوچک بیست یا سى خانوارى سوله دوکل 
رسیده و زود به چند خانه تقسیم شدیم، بطوریکه کمتر کسى از حضور پیشمرگان در روستا 
اطالع داشتند. پایگاه در حدود چهارصد مترى از روستا دور بود به همین جهت فرماندهان 
و اعضاى کمیته ناحیه تصمیم گرفتند درچند خانه شام خورده و در همانجا تا عصر روز 
بعد مخفى بمانیم. روستاى سوله دوکل دور از آبادیهاى دیگر در کوهپایه هاى وسیع داالنپر 
بزرگ و داالنپر کوچک قرار گرفته بود. دو روستاى کوچک» گل بى» و «گالبى»، نزدیکترین 
روستاها به»سوله دوکل» بودند. جاده خاکى ناهموارى این روستا را به» گل بى» وصل کرده 
و توسط جاده خاکى از»گل بى» به روستاى بزرگ»کیسیان»، منتهى میشد. روستاى»کیسیان» 
هم در منطقه سرسبز و زیباى مرگور از طریق جاده آسفالت به «دزه « و «زیوه» وصل میشد. 
و  شهرها  مردم  از  بسیارى  که  دارد  وجود  دیدنى  و  بزرگ  آبشار  دوکل»  «سوله  شمال  در 
روستاهاى دور، از وجود آن بى خبر بودند.  با رفقا على درمان آوا، عادل و چند پیشمرگ 
شیکاك بادینى به خانه اى رفتیم و صاحبخانه پذیرایى گرمى از ما کرد و به اسبى که داشتیم 
آب و علف داد. بعد از شام بقیه افراد دسته، به ما ملحق شدند تا در آن خانه مخفى بمانیم. 
همه چیز آرام به نظر میرسید و حتى صداى سگى هم بگوش نمى رسید. نگهبانى و حفاظت 
به عهده دسته هاى دیگر بود و میخواستیم زود دراز کشیده و بخوابیم، اما شکم پیشمرگان 
جوان سیر شده بود و همچنان حرفهاى خنده دار رد و بدل کرده و مى خندیدند. فتیله چراغ 
را پایین کشیدیم تا بخوابیم. در این لحظه صداى تیراندازى، رگبار و انفجار آر پى جى، شب 
آرام را بر هم زد. پیشمرگان بسرعت آماده شده و به بیرون از خانه پریدند. تیراندازى از 
اطراف خانه اى درآنسوى روستا آغاز شد که دکتر خالد، حسام، سید حسین موسوى، اشرف 
حسین پناهى و مصطفى یونسى درآن بودند. قبل از خوابیدن، وقتى دکتر خالد محمدى براى 
توالت به بیرون از خانه میرود، در آن لحظه یک دسته پانزده نفره از پیشمرگان حزب دمکرات 
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به فرماندهى طاهر حمیدى (7) وارد روستا شدند . طاهر از چند مترى به خالد ایست داده 
خالد که دستش در دوخین یا بند شلوار کردى  فریاد زد: «کى کوره؟» (کیستى؟) دکتر  و 
اش بود، غافلگیر شده و چاره اى جز فریب پیشمرگان حزب ندید. خالد گفت:»من مهمان 
این خانه هستم و از آبادى دیگر اینجا آمدم». طاهر و پیشمرگان حزب به خالد باور کردند 
و همان لحظه به او تیراندازى نکردند.. خالد فورى، ولى با حالت عادى، خود را به داخل 
خانه رساند و آمدن پیشمرگان حزب را به رفقایش خبرداد. سید حسین و حسام با عجله 
بدون رخت و خشاب بستن و با تنها خشاب کالشینکف، خود را به درب خانه رساندند. 
پیشمرگان حزب دمکرات وقتى متوجه فریب خوردنشان شدند خانه را به رگبار سالحهاى 
خود بستند. پیشمرگان کومه له هم درکنار پنجره خانه و اطراف خانه سنگر گرفته و متقابال 
بطرف حزبیها، تیراندازى را آغاز کردند. حزبیها خانه را به آر پى جى بستند اما گلوله آر پى 
جى به باالى درب خانه اصابت کرد و به کسى آسیبى نرسید. خانه بسیار محکم بود و چند 
اتاق تو در تو داشت که با داالن یا ُکریدورى از هم جدا میشدند. در انتهاى کریدور، مرغدانى 
بزرگى از سنگ و  گل ساخته بودند. در این میان، زن مهربان و شجاع خانه با صداى اولین 
و روحیه این زن مهربان  خردسالش را در مرغدانى جاى داد. متانت  تیراندازى دو فرزند 
قابل ستایش بود. خانه او به سنگر پیشمرگه هاى کومه له و میدان جنگ تبدیل شده بود و 
خانه و اعضاى خانواده اش در خطر نابودى بودند، اما او اصال ناراحت نشده و به رویش 
نیاورد. دقایقى بعد پیشمرگان حزب دمکرات از بلندى مسلط بر روستا، نقاط مختلف روستا 
را به آتش سالحهاى خود بسته و شعار «بِژى حزبى دیموکرات کوردستان» (زنده باد حزب 
دمکرات کردستان) را سر دادند. فرماندهان گردان 22 افراد را سازماندهى کرده و روستا را 
به کنترل خود گرفتند. رفقاى ما در برابر شعارهاى:»زنده باد حزبى دمکرات کردستان» و « 
زنده باد دکتر قاسملو «،شعارهاى: « زنده باد کومه له» ، « زنده باد سوسیالیسم « را میدادند. 

در میان شعارهاى طرفین، چند فحش رکیک هم رد و بدل شد. 

تیمى از دسته ما براى تسخیر بلندى که در دست پیشمرگان حزب دمکرات بود، تعیین شد. 
با شش پیشمرگ با فاصله اى چند مترى و بطور موازى، پیشروى را آغاز کردیم. هوا ابرى و 
بسیار تاریک بود و دو مترى خود را بزحمت مى دیدیم. قرار بود تا نزدیکى دشمن پیش رفته 
و از نزدیک آنها را مورد تعرض خود قراردهیم. هیچ چیزى بجز نور آتش سالحهاى دشمن 
دیده نمیشد. باال رفتن در تاریکى آسان نبود. انگشت به روى ماشه تفنگ گذاشته و با دقت 
و احتیاط در تاریکى مطلق، به باال گام بر میداشتیم. دقایقى تیراندازى متوقف شد. بخاطر 
نبود دید، تالش میکردیم با شنیدن صداى آنها سنگر پیشمرگان حزب دمکرات را تشخیص 
دهیم. نفسهایم حبس شده و هر لحظه در انتظار آتش غافلگیرانه دشمن بودیم. تقریبا به نقطه 
صاف و باالى کوه رسیده بودیم، اما هیچ صدایى شنیده نمى شد. چند رگبار به اطراف شلیک 
کردیم و عکس العملى ندیدیم. حزبى ها عقب نشینى کرده و از کوههاى مشرف بر روستا، 
تیر اندازى پراکنده و بى هدف را آغاز کردند. ما خطر را از سر گذارنده بودیم. نفس عمیق و 
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راحتى در باالى تپه کشیده و اوضاع را با بیسیمى که در تمام مدت روشن بود به فرماندهان 
گردان گزارش دادم. پایگاه رژیم اسالمى در مدت درگیرى، هیچ عکس العملى از خود نشان 
نداد. ماندن در روستا دیگر ممکن نبود. از تیم ما خواسته شد در باالى کوه بمانیم تا همه 
افراد گردان به ما ملحق شوند. رفقاى گردان آماده ترك و خروج از روستا بودند. مصطفى 
یونسى تیر چوبى بزرگ و سنگینى را که در اثر اصابت گلوله آر پى جى به پایین افتاده بود 
بلند کرد و میخواست آنرا با خود به کوه ببرد، تا پیشمرگان در کوه با آن آتش روشن کنند 
و چاى درست کنند. حسام به مصطفى یونسى خندیده و به شوخى به او گفته بود که حزب 
دمکرات خانه مردم را ویران کرده است و حاال تو هم تیرچوبى خانه ویران شده را میبرى تا 
آتش درست کنى؟ مصطفى یونسى درآن لحظه، با به زحمت انداختن خود و حمل تیر چوبى 
سنگین، تنها براى کاهش مشکالت پیشمرگان فکر میکرد. او متوجه اشتباه خود شده و تیر 
چوبى را به زمین انداخته بود. ساعتى بعد، همه پیشمرگان از راهى به باالى کوه رسیدند. 
بار اسبها در این فاصله چندین دفعه افتاده بودند. در حالى که تاریکى شدید شب حرکت 
گردان را سخت و ُکند نموده بود، باران سیل آسا شروع شد. همه پیشمرگان لباسهاى نایلونى 
شان را پوشیدند، بجز دو نفر که لباسهاى بارانى شان از بین رفته بود. باران مانند سیل تند 
و شدید بود. حرکت کندتر از پیش شده بود. اسبها لیز خورده و بارها مى افتادند. جاویدان 
و چند نفر دیگر، بارها را با دشوارى و سختى مى بستند. باالخره شدت باران حرکت را از 
ما و اسبها بکلى سلب کرد. همه به زمین میخکوب شدند. هرکس در جاى خود ایستاده یا 
نشست تا باران تمام شود. لباسهاى پالستکى نتوانستند پیشمرگه ها را در امان نگه دارند. 
همه خیس شده و سرما همه را ُسست و کرخت کرده بود. پارتیزانها چهار یا پنچ ساعت در 
نقطه اى در زیر ضرباِت مشت و لگد باد و باران مقاومت میکردند و حتى امکان خوابیدن و 

چرت زدن نداشتند. باران بعد از ساعتها در نزدیکى صبح تمام شد.

روز بیستم و یکم آبان

میشد.  دیده  پایین کوه،  در  صبح  روشنى  و  تاریکى  در  روستا  میشد.  آرامى روشن  به  هوا 
بعد از این همه تالش نتوانسته بودیم زیاد از روستا دور شویم. چرخهاى گردان 22 در گل 
فرو رفته بود و در مقابل روستا و پایگاه دشمن از حرکت باز ایستاده بود. همه میدانستند 
که هرچه زودتر از زیر دید پایگاه اسالمى دور شوند تا در طول روز جنگى دیگر بر ایشان 
تحمیل نشود. در همان موقع یکدفعه گفتند که چند نفر در باالى کوهها دیده مى شوند. با 
این خبر، اوضاع بدتر از بد شد. ماهیچه ها و تمام اعضاى بدن پیشمرگان خشک شده و 
پاهایشان بسختى حرکت میکردند، اما این خبر اجبارا همه را بحرکت و جنب و جوش وادار 
ساخت. رفقا درچند ثانیه لباسهاى نایلونى خود را در آورده و از دو سو به بلندیها حرکت 
کردند. تعدادى از مسیر راه کوهستانى اسبها را باال مى کشیدند. یک گروه از رفقاى پیشروى، 
به باالى رشته کوهى رسیدند و با بیسیم خبر دادند که چیزى نیست و اوضاع عادى است. 
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پیشمرگان گروه گروه ازکوههاى بلندتر پایین آمدند و براى پیدا کردن مخفیگاه مناسب در 
ارتفاعات مسلط بر روستا پیش مى رفتند. ناصرکشکولى، من و حسام درمیان دو گروه از 
پیشمرگان که فاصله زیادى از هم داشتند راه مى رفتیم. ما گرسنه بودیم و توان کمى براى 
حرکت داشتیم. بنابر این براى استراحت روى سنگى بزرگ نشستیم. من کمى نان و یک 
کنسرو یا کمپوتى با خود ازروستا آورده بودم. آنرا در آورده تا با هم بخوریم. با دستهاى 
سرد و کرخت براى باز کردن کنسرو تالش کردم اما درب تیز آن دستم را بسختى برید و 
هنوز هم آثار زخم، یاد آور آنروزها شده است. افراد ما در دره اى در ارتفاعات کوهپایه 
هاى داالنپر توقف کرده و بار اسبها را زمین گذاشتند و هر کس بخاطر خیسى زمین، سر 
پا ایستاده یا به سنگى لم دادند. آنها کیسه خوابها را روى سنگها پهن کردند تا کمى خشک 
شوند. سه نفردر دامنه کوه داالنپر بزرگ براى دیدبانى به یکى از بلندیهاى مسلط باال میرفتند. 
از محل دیده بانى فقط حوالى سوره دوکل، کوهپایه و دره هاى وسیع داالنپر دیده میشدند. 
نان و پنیر تدارکات ته کشیده بود، ولى تعدادى ازرفقا مقدارى نان و پنیر از روستا آورده 
و بطور دسته جمعى میخوردند، اما با آن مقدار نان کسى سیر نشد. آسمان ابرى، خستگى، 
بى خوابى، سردى، لباسها و کفشهاى خیس پیشمرگه ها را بى حوصله کرده و در انسان 
دلتنگى ایجاد میکردند. تنها دلخوشى و ارتباط با دنیاى خارج، گوش دادن به آوازهاى کردى 
و اخبار رادیو بود. این آدمها در چند روز گذشته جمعا سه یا چهار ساعت نخوابیده بودند. 
خیس،  کفشهاى  با  روى  پیاده  و  قبل  شب  باران  و  نیافته  التیام  هنوز  آنها  زده  پاهاى تاول 
وضعیت آنها را دشوارتر و وخیم ترکرده بود. در این روز اعضاى کمیته ناحیه و على البدل 
ها جلسه گرفته و در مورد برگشتن گردان به اردوگاه بحث کرده بودند. در آن جلسه سلیم 
و رضا موافق ادامه حرکت به حوالى ارومیه بوده و سلطان و سید حسین خواهان برگشتن 
به اردوگاه بودند( 8). آنها همچنین نظرمسئولین سیاسى و نظامى را در این مورد خواسته 
بودند که حسام بعنوان یکى از مسئولین سیاسى موافق برگشتن سریع و بدون اتالف وقت 
به اردوگاه بود. در این روز فرماندهان و اعضاى کمیته ناحیه تصمیم گرفتند بخش زیادى از 
مهمات را در جایى مخفى کنند تا در موقع لزوم آنها را دربیاورند. براى مخفى کردن مهمات، 
تعدادى از کادرهاى قابل اعتماد تشکیالت را در نظر گرفتند که ابراهیم غریب، مجید آذرى، 
خالد قارنا، مصطفى عجم و غیره جزء این گروه بودند. آنها قبل از تاریکى هوا، اسبها را بار 
کردند و از دره به طرف باال رفتند تا جاى مناسبى پیدا کنند و بعد از مخفى کردن مهمات 
در روستاى کچله، به ما ملحق شوند.  بنا به اطالعات مردم، پایگاه از روستاى» کچله «دور 
بود به همین جهت افراد در روشنایى هوا از دره اى بسوى روستاى کچله از توابع بخش 

سیلوانه راه افتادند.
ساعتى بعد از مسیر سراشیبى ولى سخت دره به روستا رسیدیم. روستاى «کچله»، کوچک و 
زیبا بنظرمى رسید. مردم براى دیدن پیشمرگان کومه له به کوچه ها آمده بودند. این اولین بار 
بود که کومه له اى ها به این روستا مى آمدند. دیدن پیشمرگ هاى زن در صفوف مردان براى 
مردم آنجا عجیب و جالب بود و زنان پیشمرگ را در محاصره خود قرار داده بودند. مردان 
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روستا پیشمرگه ها را به خانه هاى خود بردند. چهار نفر از ما را به خانه اى بردند که چندین 
دختر و پسر کوچولو و دوست داشتنى هم داشتند. زن و دخترى جوان سفره بزرگى پهن 
کردند و نان و پنیر زیادى آوردند، ولى در مدتى کوتاه همه آنها خورده شدند. آنها تعجب 
میکردند که این همه نان را در چند دقیقه چگونه ما تمام کردیم؟ رفقا دوباره و سه باره نان 
و پنیر خواستند، و باز همه را خوردیم. ما مى توانستیم بیش از آن هم بخوریم، اما خجالت 
کشیده و عقب کشیدیم و در پایان هر کس یکى دو نان براى روز بعد، با خود برداشت و 
دیگر نانى در آن خانه نمانده بود. ما وضع ناجور خود را براى آنها توضیح دادیم تا از تعجب 
در آیند. چاى در حال آماده شدن بود. در این موقع، یکى از پیشمرگان با عجله به خانه آمده 
و گفت: « زود بیرون بیایید، حزبیها در باالى کوهها هستند». ما هم در یک چشم به هم زدن 
از صاحبخانه تشکر کرده و بیرون آمدیم. رفقا در کوچه ها در حال آمدن و جمع شدن بودند. 
فرماندهان با دوربین هایشان به کوهها تماشا میکردند. بعد از اندکى معلوم شد که آنها در 
کوه چوبانانى هستند که گوسفندان را از کوه به روستا مى آورند. مردم روستا اطالع دادند که 
پیشمرگان حزب دمکرات بیشتر روزها به این روستا رفت و آمد میکنند. ساعتى در گوشه 
اى از ده در حالت آماده باش بسر بردیم و باالخره براى اینکه با پیشمرگان حزب دمکرات 
درگیر جنگ نشویم از روستا خارج شدیم. نیروهاى نظامى کومه له، بخاطر حضور نیروهاى 
حزب دمکرات کردستان ایران، استقرار پارت دمکرات کردستان عراق در روستاهاى بزرگ 
مرگور مانند زیوه، سیلوانا، دیزه و راژان و همچنین وجود پایگاههاى ایران، اجبارا از فعالیت 
و حضور در روستاهاى این منطقه دورى میکردند. اما حزب دمکرات بخاطر داشتن مناسبات 
دوستانه با بارازانیها و پارت دمکرات کردستان عراق، دستش در منطقه باز بود و همیشه در 

روستاهاى بزرگ این منطقه حضور داشت.

جنگ و جنایات حزب دمکرات کردستان ایران

افراد گردان 22 از لحاظ جسمى و روحى در شرایط خوبى نبودند و هر روز وضع خرابتر 
میشد. خیلى از رفقا ماندن در این منطقه را که شناخت زیادى ازآن نداشتیم، اشتباه میدانستند. 
آنها هنوز مانند گذشته مرگور را منطقه خطرناك محسوب کرده و ماندن در این منطقه را به 
صالح و مصلحت خود نمى دیدند و توقف غیر ضرورى در یک نقطه را در مبارزه پارتیزانى 
غیر اصولى و نابود کننده میدانستند. به همین خاطر، ما این موضوع را با فرماندهان و اعضاى 
گذاشتیم. براى عبور و رد شدن به آنطرف مرگور حداقل ده ساعت  کمیته ناحیه در میان 
تاریکى هوا  آغاز  با  بایست  مى  مرکور  سوى  آن  به  حرکت نیروها  و  بود  الزم  روى  پیاده 
شروع میشد. پیشمرگان انتظار داشتند بعد از رسیدن رفقایى که براى مخفى کردن مهمات 
رفته بودند بطرف ارومیه حرکت کنیم، اما پیشمرگان از برنامه فرماندهان و مسئوالن خبرى 
نداشتند و بر خالف میل و اراده آنها، گردان دوباره بسوى کوهپایه هاى داالنپر برگشت. 
حسام یکى از مسئوالن گردان، بعدا بما گفت که فرماندهان و مسئوالن تصمیم گرفتند بعد 
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ازمخفى کردن مهمات، به عراق برگردیم. افراد گردان در صفى با فاصله چند مترى روستا 
را پشت سر گذاشته و حدود یک یا دو ساعتى از روستا دور شدند. پیشمرگان در نقطه اى 
که چوپانها قبال با سنگ چندین چهار دیوارى درست کرده بودند، توقف کرده تا رفقایى 
که براى مخفى کردن مهمات رفته بودند، باز گردند. در تاریکى شب، باد سرد کوهستان 
ضربات خود را به پیشمرگان ضعیف و فرسوده مى کوبید. رفقا براى حفظ خود از سرما 
و باد کوهستانهاى داالنپر، لباسهاى نایلونى بتن کرده و هر کدام به زیر سنگى پناه بردند. 
سلطان با چند نفر دیگر در پشت دیوار سنگى نشسته و توسط بیسیم با واحد دیگر صحبت 
میکرد. عطاهللا جوان ( فارس)،که در مسیر راه پشت سرم بود در کنارم آمد و به آرامى با هم 
حرف میزدیم. او از شهر خودش آمل در شمال ایران و فعالیتهایش با سازمان پیکار و دوران 
سربازى اش در زاهدان و پاسگاههاى مرزى صحبت میکرد. عطا فارس دو سال پیش در 
مناطق ارومیه به ما ملحق شده بود و خانواده اش هیچ خبرى از او نداشتند. او جوانى بیست 
دو یا سه ساله و قوى هیکل بود. عطا هللا جوان، انسانى بسیار ساده، صمیمى و پرکاربود و 
اعتقادات محکم سوسیالیستى داشت. در آنروزها و در شرایطى که فشار زیادى روى افراد ما 
بود، در او روحیه رزمندگى و ایستادگى زیادى دیده میشد. عطا فارس در دوره هاى مختلف 
و سخت مبارزه، لیاقت و شایستگى عضویت در حزب کمونیست ایران را نشان داده بود، به 
همین جهت در آن شب تصمیم قطعى گرفتم که دراولین فرصت در مورد عضویت عطا در 
حزب کمونیست با مسئولین صحبت کنم. عطا تاثیرات باد سرد را یواش یواش احساس مى 
کرد. و براى پاك کردن آب چشمها و بینى اش دست برد و براى برگشتن رفقا بى قرارى 

میکرد. باالخره رسیدن دوستان، به صحبت آرام، صمیمانه و طوالنى ما پایان داد.
رفقا مهمات را مخفى کرده و موقع آمدن سوار اسبها شده بودند. آنها از اسبها پایین آمدند و 
بعد از اندکى گردان براه افتاد. بعد از اندکى پیشمرگه ها در دره اى و زمینى صاف و مسطح 
در نزدیکى روستاى کچله توقف کردند تا شب را در آنجا سپرى کنند. محل توقف ما در 
میان یک کوه و یک رشته تپه در کوهپایه هاى داالنپر قرار گرفته بود. یکى دو نفر از رفقا، 
آنجا را مناسب ندیدند و اصرار میکردند به راه خود ادامه دهیم تا در پشت کوهها و دور از 
روستا و پایگاه رژیم، محل مناسبى پیدا کنیم. بیشتر پیشمرگان شناختى از منطقه نداشتند و 
در تاریکى شب موقعیت آن محل را تشخیص نمیدادند به همین جهت اعتراضى به محل 
توقف نداشتند. تصمیم قطعى را سلطان، سلیم و دیگر اعضاى کمیته ناحیه میگرفتند و بنا به 
تصمیم آنها در همان محل ماندیم. رفقا بعد از پوشیدن لباس نایلونى، دراز کشیده و کیسه 
درامان  کوهستان  و  پاییزى  سرد  باد  سرماى  از  کشیدند تا  برویشان  را  خود  خیس  خواب 
بمانند. در نزدیکى جوى خشک شده دره و در زیر سنگى بزرگ، زمین ناصاف، ناهموار و 
پر ازخرده سنگ را براى خوابیدن، کمى صاف و تخت کردم. من هم مثل بقیه رفقا بعد از 
پوشیدن لباس نایلونى کیسه خواب را بروى خود انداختم. کیسه خواب آنقدر خیس بود که 
نمى شد به درون آن رفت. لباس نایلونى انسان را کمى گرم نگه میداشت و به همین جهت 
واحد  بعنوان  عزیزبالو  و  مجید ترك  توقف،  از  بعد  بخواب رفتم.  و نمناك  سرد  زمین  در 
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کمین به باالى کوه بلند رفته بودند. مجید و عزیز در طول نگهبانى خود، چهار چوپان را در 
کنار آتشى دیده که در حال چاى خوردن بودند. عزیز و مجید آرام آرام و با احتیاط به آنها 
نزدیک شده و پیش آنها رفته بودند. این دو رفیق پانزده دقیقه اى با چوپانها صحبت کرده 
بودند و هر کدام یک چاى با آنها خورده بودند. دو نفر از چوپانها به نظر مجید مشکوك به 
نظر رسیده بود و بنظر او هیچ شباهتى به چوپان نداشتند ولى او چیزى نگفته و با عزیز به 

پست خود برگشته بودند.
قبل از نگهبانى من، عتیق و مصطفى در اطراف پیشمرگان نگهبان بودند. ساعت پنج صبح 
عتیق و مصطفى مرا براى نگهبانى بیدار کردند. آنها کمى قبل از من، رضا بالو و دو نفر دیگر 
را براى کمین شب و دیده بانى به باالى کوهى که بلندتر از بقیه بود فرستاده بودند. مصطفى 
و عتیق هم مثل بقیه رفقا لباس نایلونى را پوشیده و در میان تعدادى دیگر که در یک ردیف 
خوابیده بودند، دراز کشیدند. آنها سرشان را روى حمایل و خشابها گذاشته و براى گرم 
من  گذاشتند.  بودند،  خم کرده  شان  شکم  بسمت  که  پایشان  دو  میان  را  دستهایشان  شدن 
براى کشیدن کیسه خوابها به روى آنها کمک کردم. قبل از اینکه آنها بخوابند کمى با آنها 
صحبت کردم. آنها صمیمانه حرف میزدند و به آرامى مى خندیدند. من از شاد بودن آن دو، 
احساس آرامش و خوشى میکردم. من مصطفى را بخشى از وجود خود میدانستم و درشادیها 
زندگى اش شریک بودم. ما در واقع انسانى در دو کالبد با احساسات و  و ناراحتى هاى 
عواطفى مشترك بودیم و بدون هم، موجودیت واقعى خود را از دست میدادیم. رابطه عتیق 
هوادار  یا  عضو  شوند،  له  کومه  پیشمرگ  اینکه  از  قبل  آنها  بود.  صمیمانه  هم  مصطفى  و 
سازمان پیکار بودند و سختیهاى فعالیت مخفى در شهر و طعم تلخ زندان هاى رژیم اسالمى 

را چشیده و در آذربایجان فعالیت مشترکى داشتند.

روزبیست و دوم آبان

از شب تا سحرگاه این روز، پیشمرگان گردان 22 در آغوش کوهستان و طبیعت خشن آن 
خوابیده بودند. درنزدیکیهاى صبح، بعد از یکساعت نگهبانى آخرین نگهبان را بیدار کردم. 

من هم بجاى خود رفته و بخواب عمیق و شیرینى فرو رفتم.
اما طولى نکشید که با صداى رگبار گلوله ها ازخواب پریدم. این اولین بار نبود که با صداى 
رگبار سالحهاى دشمن از خواب بیدار میشدیم. تفکر و تصمیم گرفتن در چنین لحظه اى 
براى واکنش و عکس العمل بسیار سخت است. انسان در چنین لحظه اى با مرگ روبروست 
و براى زنده ماندن مغز انسان باید پیچیده ترین مسائل را در کوتاهترین زمان بررسى کرده و 
راه حل نجات را بیابد. پیشمرگان از خواب پریده و گیج شده بودند. معلوم نبود دشمن در 
کجا قرار گرفته و گلوله ها از کجا شلیک میشوند. پیشمرگان در شبى تاریک به آنجا رسیده 
و هیچ تصورى از اطراف خود نداشتند. کسى نمى دانست دشمن کیست و سنگرهایشان 
کجاست. باران گلوله در زمین صاف و مسطح بر سر پارتیزانها مى بارید. برداشتن تفنگ و 
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بستن حمایل، اولین کارى بود که هر کس بطور غیر ارادى انجام میداد. هیچ سنگر و سنگى 
براى پناه گرفتن نبود. داالنپر در زیر پاى پیشمرگان سوسیالیست به جهنم تبدیل شده بود. 
در این موقع رضا بالو نفس زنان و با سرعت خود را از کوه بلند و سنگالخى به پیش ما 
رساند و گفت:» پیشمرگان حزب دمکرات دو پیشمرگ مان را در محل دیده بانى ُکشتند 
و من فرار کردم». خیلى ها رضا را ندیده و خبر او را نشنیدند. ولى چون حمله از سمت 
پایین و طرفهاى پایگاههاى اسالمى و ایرانى نبود، همه حدس زدند که حزب دمکرات به 
این حمله دست زده است. عتیق هم از گوشه اى حدس خود را با صداى بلند به رفقا اعالم 
حدود هفت صبح بود. آسمان صاف و  کرد که حزب دمکرات حمله کرده است. ساعت 
آفتاب درحال طلوع بود. اما غروب زندگى دهها جنگجوى آزادى کردستان فرا رسیده بود. 
داالنپر که آوازه زیباییها و عظمت بلندى اش در تاریخ کردستان همیشه زبانزد همه بود در 
آنروز بخاطر این اتفاق ناگوار که در دامن آن روى میداد، شدیدا شرمسار بود. در زیر باران 
گلوله، فرصتى براى طرح حمله، دفاع و سازماندهى نبود. فرماندهى معناى خود را بکلى از 
دست داده و امکان و فرصت تصمیم گیرى براى فرمانده نمانده بود. در یک حمله غافلگیرانه 
کامال  سوسیالیست  نیروهاى  و  افتاده  دمکرات  حزب  بدست  استراتژیک  و  مهم  نقاط  همه 
غافلگیر شده بودند. در این موقع کسى به عقب نشینى فکر نمى کرد، هرکس تفنگ برداشته 
و بر طبق عادت براى تعرض و پیشروى بسوى دشمن هجوم میبرد. کسى نمى دانست که 
اگر پیشمرگان در لحظه اول جنگ عقب نشینى میکردند، چه اتفاقى پیش مى آمد. علیرغم 
مشکالت و شرایط بدى که پیشمرگان در یکماه گذشته داشتند، هنوز روحیه تعرضى، جنگ 
ترس،  پیشمرگان  از  درمعدودى  ولى  بود  قدرتمند  و  قوى  پیشمرگان  اکثر  در  مقاومت  و 
استرس و ضعف روحى نمایان شده بود. با آغاز تیراندازى یکى از پیشمرگان از خواب پریده 
و بخاطر شوکه شدن قدرت تحرك، مقاومت، عکس العمل و تصمیم گیرى از او سلب شده 
بود. او مثل بید میلرزید و صداى دندانهایش شنیده میشد. منصور شوکتى فرمانده یک دسته 
از پارتیزانها در پاى تپه زخمى شده و توان باال رفتن نداشت. او با تکان دادن کالشینکف 
تاشو که با دست راستش آنرا گرفته بود، با جسارت بى نظیرى فرمان پیشروى به باالى تپه 

ها را میداد.
تعداد زیادى از پارتیزانها به سه بخش تقسیم شده و به سوى تپه هایى که در یک امتداد 
بودند مى دویدند. حسام، خدیجه، منیر، خالد قارنا، على درمان آوا، رضا بالو، خودم و پنج 
شش نفر دیگر به باالى نزدیکترین تپه دویدیم. صداى تیراندازى لحظه اى قطع نمى شد. 
نفس نفس زنان باال رفته و هر لحظه در انتظار اصابت گلوله اى بودیم. در طول کمتر از ده 
دقیقه به باالى تپه و رشته کوهى رسیدیم. على درمان آوا (مولود جوانمردى) در نزدیکى 
بلندى از ناحیه استخوان ران زخمى شده و استخوان پایش شکست. دو نفر در زیر باران 
گلوله با فداکارى او را باال کشیده و در پشت سنگ کوچکى قراردادند. تپه، قله اى سنگالخى 
کوچکى داشت. پنج شش نفر در پشت آنها جاى گرفتند، اما جایى براى پناه گرفتن همه 
نبود. خدیجه، منیر و تعدادى دیگر بطور پراکنده در پشت سنگهاى کوچک حتى پشت گَون 
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ها و بوته هاى خار با فاصله کمى نشسته و سنگرى محکم نداشتند. دیدن چنین صحنه اى 
برایمان درد آور بود، اما چاره اى نبود. موقعیت نا مناسب زمین و محل جنگ براى همه 
پیشمرگان گردان، عیان و آشکار شده بود. همه جا صاف بود و سنگرى براى موضع گرفتن 
نبود. نیروهاى حزب دمکرات در مقابل نیروهاى ما در تپه هاى بلندتر و سنگالخى، مستقر 
شده بودند. نیروهاى ما با مستقر شدن در تپه ها نه تنها در وضعیت بهترى قرار نگرفتند 
بلکه دربرابر دید و تیررس مستقیم گلوله هاى حزب دمکرات قرار گرفتند. یک کوه کله 
قندى و سنگالخى در سمت راست، یکى از نقاط کلیدى و مهمى بود. قله آن کوه حدود 
صد و پنجاه متر با ما فاصله داشت. یک واحد از نیروهاى حزب دمکرات آنجا را براحتى از 
دیدبانهاى ما گرفته و به همه نیروهاى ما تسلط یافته بودند. دو واحد از پیشمرگان گردان با 
فاصله کمى از هم در سمت چپ واحد ما قرار گرفته بودند. آنها در امتداد تپه ما و در فاصله 
صد و پنجاه یا دویست مترى ما قرار داشتند. تپه اى که گروه ما بر روى آن قرار داشت، 
مرتفعتر بود و واحدهاى دیگر بخوبى دیده میشدند. این دو واحد بى آنکه سنگرى داشته 
باشند، تحت تعرض آتش شدید حزب دمکرات بودند. پیشمرگان حزب دمکرات از نزدیک 
و از تپه هاى مقابل به آنها تسلط کامل داشتند و بدون هیچ مشکلى پیشمرگه هاى کومه له 
را بدقت مورد هدف قرار میدادند. پیشمرگان حزب دمکرات درتپه هاى مرتفع تر مستقر 
شده بودند و از آنجا رفقاى ما را در زمین صاف و مسطح به رگبار بسته و مورد تعرض قرار 
دادند. تعدادى از پیشمرگان حزب دمکرات از تپه و بلندیهاى مقابل به سمت راست میدان 
حزب  و جنگ غافلگیرانه  بگیرند. تعرض  را بدست  جنگ مى دویدند تا مواضع تازه اى 
دمکرات به واحدهاى نظامى ما، در زمینى مسطح نه تنها قدرت تعرض را از نیروهاى ما 
گرفت، بلکه قدرت دفاع را هم از ما گرفته بود. میدان و زمین جنگ براى نیروهاى ما به هیچ 
وجهى مناسب نبوده و ابتکارعمل کال بدست حزب دمکرات کردستان افتاده بود. تیراندازى 
واحد ما فقط براى ممانعت از دید و تیراندازى دقیق افراد حزب دمکرات صورت میگرفت 
تا زودتر کشته نشویم. در صبح پاییزى پیشمرگان، در برابر مرگ و نابودى استوارى میکردند، 
اما بسیارى نتوانستند آن را فریب داده و یا از چنگ آن خالصى یابند. تلفات نیروهاى گردان 
22 از آغاز جنگ شروع شد. دو نفر در باالى کوه دیده بانى و کمین کشته شده و تعدادى در 
زیر کیسه خوابها کشته شدند. منصور در پاى تپه زخمى شده و بر زمین افتاد. اکثر پیشمرگه 
هاى واحدهاى دیگر در لحظه هاى اول رسیدن به باالى تپه ها ،جان باختند. بدین صورت 
تنها در بیست دقیقه اول جنگ بیش از بیست نفر از پیشمرگان کشته و زخمى شدند. در 
گروه ما، على درمان آوا ( جوانمردى) در لحظه هاى اول زخمى شده و پایش از ناحیه ران 

شکسته شده بود.
فرماندهان هر واحد درجنگها، همیشه با سلطان و سلیم در ارتباط دایمى قرار داشتند ولى 
آنروز سلطان روى خط بیسیم نبود. خالد قارنا فرمانده یکى از «په ل «ها که شامل 35 نفر 
میشد، تنها با سلیم صابرنیا در ارتباط بود و اوضاع را به او گزارش میداد. درلحظات اول 
کوچک  هاى  برجستگى  و  شیارها  پشت  در  ترك  مجید  چپ  سمت  در  سلطان  درگیرى، 
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سلطان  بود.  پناهگاهى  بدنبال  میشد  منتهى  کچله  روستاى  طرف  به  که  اى  دره  سراشیبى 
همیشه بیسیم بهمراه داشت ولى او روى خط بیسیم نمى آمد. به همین جهت پیشمرگان 
تصور میکردند که او در آن دره کشته شده و او را» شهید سلطان» مى نامیدند. رفقاى گروه 
ما لحظاتى بعد از رسیدن به باالى کوه، ماندن و مقاومت در آنجا را نادرست و خطرناك 
تشخیص دادند. باران گلوله بشدت برسر پیشمرگان مى بارید. حسام براى توضیح اوضاع و 
موقعیت واحدها و اطالع از تصمیم فرماندهى به پیش سلیم رفته و زود برگشت. با تاکید به 
خرابى اوضاع، از خالد قارنا خواستم تا از سلیم اجازه عقب نشینى گرفته تا مواضع دفاعى 
دیگرى پیدا کنیم. خالد قبول کرده و از سلیم اجازه عقب نشینى گرفت. خالد دستور عقب 
نشینى را به رفقا اعالم کرده و مرا جلوتر فرستاد. از پشت سنگ برخاسته و بطرف پایین 
دویدم، اما پایم به سنگى خورده و چندین متر به پایین معلق خوردم، زود بلند شده و براه 
ادامه دادم تا رفقا تصور زخمى شدن مرا بخود راه ندهند. وقتى به پایین رسیدم تعدادى از 
افراد گروه در حال پایین آمدن بودند و دو نفرهم على را پایین مى کشیدند. باالخره همه 
پیشمرگان گروه غیر از خدیجه و منیر، به پایین دره و پایین کوه کله قندى رسیدند. رفقاى 
آخرى گفتند که درست در موقع عقب نشینى، خدیجه مورد هدف گلوله قرارگرفت. ُمنیر 
مدرسى براى کمک او شتافت ولى خدیجه جانباخته بود. درحالى که منیر مدرسى در بالین 
خدیجه میگریست، او هم مورد هدف گلوله پیشمرگان حزب دمکرات قرار گرفت و زخمى 
شد. حمل او در زیر باران گلوله که شدت گرفته بود براى رفقا ممکن نبود. داخل دره در 
دید و تیررس نیروهاى حزب دمکرات نبود. على را با سختى تا نزدیک محل خواب و کیسه 
خوابها بردیم. مجید ترك از تپه پایین آمده بود و در زیر گلوله باران، اسبها را به عقب مى 
آورد. او و رفیقى دیگر مقدارى مهمات، بیسیم بزرگ و حداقل وسایل تدارکاتى را سوار 
دو اسب کرده و با خود آوردند. درهمانجا على را با عجله به یکى از اسبها سوار کرده و با 
خود به پایین دره بردیم. على با هر تکان اسب درد شدیدى را تحمل میکرد. کمى از میدان 
جنگ دور و از دید حزبیها دور شده و در پشت تپه اى به انتظار دیگر رفقا ایستادیم. خالد 
قارنا با سلیم در ارتباط بود. سلیم دستور عقب نشینى داده بود. هنوز هیچ کس از جبهه هاى 
دیگر و تلفات خبرى دقیقى نداشت. منتظر تصمیمات و دستورات فرماندهان گردان بودیم. 
بلندى کوهها در دست حزب دمکرات بود و ما اجبارا به طرف پایین دره میرفتیم. درسمت 
چپ دره، کوهى که با یک شیب به دره دیگر منتهى میشد، تعدادى از جمله رضا کعبى، انور 
و جاویدان جمع شده بودند. آنها از تپه هاى دیگرى که در امتداد تپه ما بودند عقب نشسته 
بودند و با حالت گرفته در مورد رفقاى جانباخته و اوضاع جبهه هایى که خودشان در آنها 
خونین  و  صورتش برداشته  از  سطحى  زخمى  انور (فاضل اصولیان)  حرف میزدند.  بودند 
بود. او آرام بود و خطر مرگ را از سر گذرانده بود. در این موقع جاویدان به آنها گفت: 
«مصطفى عجم هم شهید شد» . هر چند درآن لحظه خبر کشته شدن مصطفى و کشته شدن 
تعداد زیادى از پیشمرگان براى من کامال عادى و پذیرفتنى بود، اما با شنیدن این خبر دلم 
شدیدا گرفت. مرگ مصطفى، مرگ و نابودى احساسات و روحیات شاداب و امید بخش 
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زندگیم بود. با مرگ او خالء بزرگى در وجود و هستى من ایجاد شد. مصطفى همیشه در 
زندگى براى من امید و تکیه گاه بزرگى بود. او بخشى از من بود و بدون او انسانى کامل 
نبودم. خبر کشته شدن او براى من آسان نبود. لحطه به لحظه مغزم گیج و منگ میشد و درد 
از دست دادن مصطفى و دیگر رفقا را کمتر احساس میکردم ولى با آن وضع، تمام لحظات 
زندگیم با مصطفى تا نقطه پایانى زندگى او از ذهنم گذشت و به غم و اندوه پدر و مادرى 

میاندیشیدم که چنین انسان بزرگى را پرورده بودند.
نیروهاى جمهورى اسالمى در هفت سال گذشته نتوانسته بودند مصطفى را در سنگرهاى 
مبارزه سیاسى و نظامى بُکشند، اما حزب دمکرات کردستان ایران این جنایت را با افتخار 
و سربلندى با موفقیت به پایان رساند. به آرامى و خونسردى از جاویدان پرسیدم مصطفى 
چگونه و در کجا کشته شد؟ جاویدان گفت که مصطفى در نزدیکى من بود « گلوله اى به 
قلب او اصابت کرده و به زمین افتاد». توضیح او بسیار کوتاه بود و مرا که شدیدا خواهان 
ادامه  در  جاویدان  نکرد.  قانع  و  راضى  بودم  مصطفى  جانباختن  جزئیات  ریزترین  دانستن 
گفت که در واحد آنها همه پیشمرگان کشته و یا زخمى شدند و همگى در باالى تپه بجا 
ماندند. او اسم رفقاى جانباخته ابراهیم غریب، عتیق، جمیل، سلیمان و تعدادى دیگر را نام 
برد. جاویدان و یکى دیگر از رفقا به زخمى شدن نسرین اشاره نمودند که نمى توانست 
برابر  در  مرگ  پاى  تا  جا  همین  در  من  بروید  بود:»شما  گفته  آنها  به  نسرین  بیاید.  راه 
کرد  اشاره  دیگر  زخمیهاى  و  سلیمان  به  جاویدان  کرد».  خواهم  مقاومت  دمکرات  حزب 
شدن  خدیجه، زخمى  باختن  جان  از  ما هم  واحد  عقب نشینى کنند. رفقاى  که نتوانستند 
منیره و منصور صحبت میکردند. منصور که بیش از همه ما با پیشمرگان و مسئولین حزب 
دمکرات، بخصوص کرم یکى از فرماندهان بلند پایه حزب، دوستى و رابطه داشت بدست 
حزب دمکرات زخمى شده و بعدا اعدام شد. منصور در گذشته پزشکیار با تجربه واحدهاى 
نظامى کومه له بود، ولى بارها به کمک زخمى هاى پیشمرگان حزب دمکرات شتافته و جان 
تعداد زیادى از آنها را از مرگ حتمى نجات داده بود، که یک مورد آنرا خود شاهد بودم. 
در روز سى و یک خرداد سال 1363 رژیم به منطقه شبیران سلماس حمله کرده و دهها 
روستا از جمله روستاى حسنى به محاصره دشمن درآمد. با حمله رژیم به روستاى حسنى، 
گذاشتند.  و زخمى هایشان را بجا  عقب نشینى کرده  حزب دمکرات از روستا  پیشمرگان 
زخمى هایى که منصور هر روز براى مداواى آنها میرفت. منصور در آن شرایط با کمک 
تعدادى از پیشمرگان کومه له و چند نفر از جوانان و مردان روستا سیزده نفر از پیشمرگان 
بودند،  بسترى  دمکرات  حزب  مقر  نزدیکى  در  اى  خانه  در  که  را  دمکرات  حزب  زخمى 
ضمن پانسمان زخمهایشان سوار اسب و االغ کرد و آنها را در زیر آتش سالحهاى جمهورى 
اسالمى به روستاى سلطانى فرستاد. اما حزب دمکرات با تیرباران منصور که زخمى شده 
بود از او قدردانى کرد. تعدادى، دور على درمان آوا جمع شده و حال او را مى پرسیدند. 
یواش یواش به تعداد پیشمرگانى که به ما ملحق میشدند، زیاد مى شدند. رفقاى سالم از تپه 
ها عقب نشستند. فقط زخمیها و رفقاى جانباخته در میدان جنگ باقى مانده بودند که امکان 
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آوردن آنها غیر ممکن بود. این اولین بارى بود که شاهد بجا ماندن رفقاى زخمى و جانباخته 
در میدان جنگ بوده و احساس گناه میکردیم. تا آن لحظه بیست و چهار نفر از پیشمرگان 
به اسامى خسرو جهاندیده ( مصطفى عجم ) مسئول سیاسى گردان، ابراهیم مکرى ( غریب 
حقیقت  حسن  جوان،  هللا  عطا  ناحیه،  سابق کمیته  البدل  على  عضو  و  تشکیالتى  مسئول   (
مسئول بیسیم گردان، نسرین حسنخالى، خدیجه احمدى ، بهرام ملکى( بهرام ترك)، موسى 
فواد)، عتیق  برزنجى(  عالیى  شهرام  همتیان،  لقمان  باقرى،  عادل  بختیارى،  سواره  ولى لو، 
شیرى فرمانده دسته، قادر کریمى، نجم الدین اکرادى معاون فرمانده دسته، خلیل فتاحى بالو، 
قاسم خسروى فرمانده دسته، جمیل کوهى، سلیمان (جاللى)، على جعفر شیخوندى، منیره 
مدرسى، منصور شوکتى فرمانده دسته، اشرف حسین پناهى فرمانده تیم، سلطان خسروى 
عضو کمیته ناحیه ارومیه از دست داده بودیم در این میان، کسى زخمى یا کشته شدن سلطان 

را ندیده بود ولى چون بى سیم او جواب نمیداد او را جزء جانباختگان قرار داده بودیم.
در میان این رفقا، تعدادى از رفقاى زخمى نتوانستند عقب نشینى کنند. رفقا منیره مدرسى، 
عالیى  شهرام  سلیمان،  همتیان،  لقمان  باقرى،  عادل  پناهى،  حسین  اشرف  فتاحى،  خلیل 
میدان  در  که  بودند  شدگان  زخمى  میان  در  شوکتى  منصور  دکتر  و  شیرى  عتیق  برزنجى، 
جنگجوى  و  رزمنده کمونیست  از بیست  بیش  در آمدند.  اسارت  به  و  بجا مانده  درگیرى 
آزادى و رهایى کردستان در کمتر از بیست دقیقه بخون خود غلتیدند. در صبح آنروز، افراد 
ما در شرایطى بودند که حتى فرصت فکر کردن و غم خوردن به عزیزترین رفقایشان را 
نداشتند. با جمع شدن همرزمان، چند نفر به باالى تپه رفتند تا مانع پیشروى نیروهاى حزب 
دمکرات شوند، اما پیشمرگان حزب دمکرات قدم بقدم و پله به پله از بلندیها به پایین آمده 
و درگیرى مجددا آغاز شد. براى دور شدن از آنجا، سلیم خواست به دره پشت کوه پیش 
برویم. در این موقع واحدى دیگر به فرماندهى خالد قارنا براى گرفتن کوهى بلند تر که به 
دره و تپه هاى صاف پایین تسلط داشت، پیش مى دویدند. اما آن کوه هم توسط پیشمرگان 
حزب اشغال شده و رفقاى ما را به رگبار بستند. ما دوباره در نقطه و زمینى نا مناسب گیر 
افتاده بودیم. ما در پایین کوه کوچکى که چند نفر در باالى آن با حزب دمکرات درگیر بودند 
مانده بودیم . نیروهاى حزب بر رفقاى ما تسلط داشتند و مقاومت نمى توانست طوالنى 
باشد. ما نمى توانستیم از دره مستقیما به طرف پایین برویم چون به روستا و پایگاه جمهورى 
اسالمى مى رسیدیم. نیروهاى جمهورى اسالمى در طرف پایین کوهپایه و نیروهاى حزب 
دمکرات در باالى کوهپایه مستقر بودند. به همین جهت ما تالش میکردیم با عبور افقى از 
چند دره و تپه از میان نیروهاى دو دشمن عبور کرده و یا مواضعى مناسب براى دفاع پیدا 
کنیم. پیشمرگان حزب دمکرات در بلندیها و قله کوه سنگالخى مستقر شده و بر مسیر ما 
دید کامل داشتند. ما براى  رسیدن به دره دیگر، باید فاصله صد و پنجاه متر را در روى تپه 
و رشته کوهى صاف، در زیر آتش پیشمرگان حزب دمکرات طى میکردیم. قرار شد افراد 
ما با فاصله پانزده الى بیست مترى بدنبال هم دویده و خود را به دره برسانند تا از آنجا به 
کوه بلند سنگالخى دیگرى صعود کنند و آنرا بدست بگیرند با حرکت اولین نفر تیر اندازى 
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پیشمرگان حزب دمکرات آغاز شد. پیشمرگان با فاصله زیاد بدنبال هم دویده و گلوله بر 
سرشان مى بارید. دویدن دراین وضعیت آسان نبود. بدن همه ناتوان، کوبیده، خسته بوده و با 
پاهاى تاولى به سختى مى دویدند. باالخره نیمى از پیشمرگان خود را به آنسو رساندند. من 
براى گذشتن از این مسیر با تمام توان قدمها را برداشته و در زیر گلوله ها بجلو مى دویدم، 
در این هنگام على ایراندوست که جلوتر از من بود، تیر خورده و به زمین افتاد، با کمک 
رفیقى دیگر دستهاى او را گرفته و کشان کشان به آنسو بردیم. تفنگ على در زمین جا مانده 
بود، حسام با چاالکى در زیر گلوله ها که به اطراف او مى باریدند، به عقب برگشته و تفنگ 
على را آورد. آنسوى دره در تیررس جماعت حزب نبود. رفقاى ما در سر پایینى که به دره 
منتهى میشد بطور پراکنده ایستاده و تعدادى جلو میرفتند. على ایراندوست پایش از پایین 
زانو شکسته بود. همان لحظه چوپانى با عجله میخواست گوسفندان خود را از آنجا دور 
کند. چند نفر از رفقا دویده و به چوپان رسیدند. آنها از چوپان خواستند على را سوار خرش 
اطراف  روستاهاى  فامیلهاى زیادى در  و  بود  اهالى مرگور  از  ببرد. على  به روستا  و  کرده 
داشت. چوپان جوان بدون هیچ مقاومتى قبول کرد که على را مخفیانه تحویل فامیلهایش 
بدهد. ما على را سوار خر کرده و از چوپان تشکر نمودیم. به على قول دادیم که بزودى 
با او تماس خواهیم گرفت. چوپان گوسفندان را جلو انداخته و بحرکت ادامه داد. رفقاى 
دیگر این فاصله پر خطر را با سالمتى گذشته و به دره آمدند. ما بخاطر در تیررس بودن و 
دید پیشمرگان حزب مجبور بودیم به دره رفته و از جاى مناسب به باالى کوه برویم . اما 
چند صد متر پایین تر، در انتهاى دره متوجه پایگاه جمهورى اسالمى در باالى تپه اى شدیم 
که دویست متر با ما فاصله داشت. آن دره، در انتهاى خود به دو شاخه دیگر تقسیم میشد 
که یکى از آنها درست در زیر پایگاه قرارگرفته بود. پارتیزانهاى کومه له از مقابل نگهبانان 
پایگاه به دره دیگر حرکت کردند. خالد قارنا و حسام براى بدست گرفتن کوه به طرف قله 
کوه راه افتادند اما قبل از اینکه به نیمه راه برسند از باال مورد هدف پیشمرگان حزب قرار 
گرفتند. گلوله اى به خشاب تفنگ خالد اصابت و آنرا سوراخ نمود. این رفقا به عقب کشیده 
و سنگر گرفتند. رضا کعبى همراه پیشمرگان دیگر در پایین کوه سنگر گرفته بودند. حزبیها 

از باالى کوه به آنها تیراندازى کرده و رضا کعبى از ناحیه پا زخمى شد.

گردان ٢٢ در محاصره نیروھای دو دشمن

پیشمرگه ها درگوشه سه راهى، داخل دره و کمى باالتر ازدره درمیان سنگهاى کوه سنگالخى 
به سنگرهاى ما مسلط بودند. درمقابل کوه  جمهورى اسالمى کامال  گرفتند. پایگاه  موضع 
تحت تسلط  و  مقابل  آن هم در  قرارداشت که  سنگ  و بدون  صاف  سنگالخى ما، کوهى 
افراد حزب و پایگاه جمهورى اسالمى قرار داشت. نیروهاى حزب دمکرات در آنسوى دره، 
یعنى درامتداد تپه هایى که پایگاه اسالمى قرار داشت، از کوههاى بلندتر به پایین آمدند و در 
بلندیهاى مسطحى که ما را در موقع آمدن به رگبار بسته و على ایراندوست را زخمى کرده 
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بودند مستقر شدند. آنها براى تسلط بر سنگرهاى گردان 22 از روى تپه ها تا نزدیکى پایگاه 
جمهورى اسالمى پیش آمدند. پیشمرگان کومه له، این بار در محاصره کامل حزب دمکرات 
و جمهورى اسالمى ایران قرار گرفته بودند. پیشمرگان حزب دمکرات و پایگاه جمهورى 
اسالمى بر بخش زیادى از دره و سنگرهاى ما تسلط داشتند. در محدوده کوچک و تحت 
محاصره، تنها امید و محافظ پیشمرگان کومه له، سنگهاى بزرگ آن کوه بودند. افراد واحد ما 
دردهانه و گوشه اى از سه راهى دره، در میان سنگهاى بزرگ کوه سنگالخى موضع گرفته 
هاى  و تپه  کوهها  از دره،  اسالمى  و نیروهاى  حزب دمکرات  مانع پیشروى پیشمرگان  تا 
مقابل شوند. تیراندازى موثر رفقا اجازه پیشروى را از حزبیها گرفته بود. در هواى آفتابى 
نزدیک ظهر، همه تشنه و گرسنه بودند. لب هاى پیشمرگان خشک و تَرك خورده، و قیافه 
ها خسته و افسرده بودند. ریش آنها باال آمده و رنگشان تیره تر به نظر مى رسید. در طول 
چندین سال گذشته هیچ وقت پیشمرگان کومه له را اینقدر عاجز و ناتوان ندیده بودیم. آنها 
بعلت عدم انرژى و فرسودگى ُکند شده و چابکى سابق را نداشتند. نیروهاى پایگاه چمهورى 
ناسیونالیستهاى  جنگ  بقولى  و  کردستانى  احزاب  جنگ  ناظر  خاکریزها،  پشت  از  اسالمى 
افراطى کردستان و سوسیالیستهاى کردستان بودند. الزم نبود پاسداران اسالمى به سینما رفته 
و تماشاى فیلم جنگى بکنند. آنها از نزدیک و صبح زود، شاهد یک جنگ خشن، بیرحم و 
کشتار واقعى جوانان آزادیخواه و کمونیست کومه له توسط حزب ضد دمکراتیک کردستان 
ایران بودند. وضعیت سخت و حساس شده بود. درآن لحظه، همه شاهد به محاصره افتادن 
بودند.جمهورى  و گرسنه سوسیالیستها در دره کوچکى  زخمى  خورده،  نیروهاى شکست 
اسالمى ایران و افراد پایگاه از جنگ داخلى نیروهاى کردستانى بسیار خوشحال بوده و بر 
این باور بودند که از هر طرف کشته شود به نفع اسالم است. ما میدانستیم که نیروهاى پایگاه 
عکس  یا اشنویه  ارومیه  شهر  از  رسیدن نیروهاى کمکى  از  بعد  بزودى  جمهورى اسالمى 
العمل نشان داده و حمله اى وسیع آغاز خواهد کرد. فرماندهان و کادرهاى باقى مانده در 
فکر چاره و خالصى از محاصره بودند. سلیم، خسته و ناراحت بود اما مانند گذشته فعال 
و با روحیه بود. وجود سلیم و دیدن او به افراد روحیه امید بخشى میداد. او همه سنگرها 
را بازرسى و کنترل میکرد و از همه نظر خواهى میکرد. سلیم به سنگرهاى ما، که در نقطه 
حساس و در برابر نیروهاى حزب دمکرات و جمهورى اسالمى قرار داشتند، زیاد رفت و 
آمد میکرد. او بعد از برگشتن از سنگرهاى دیگر گفت: یک تیم از دره زیر پایگاه به آنسو 
میروند، اگر آنها موفق شدند با بیسیم به ما خبر میدهند، تا ما هم با فاصله زیاد یک بیک از 
زیر پایگاه دویده و به آنسو مى رویم تا از محاصره خالص بشویم. در دو سو با پیشمرگان 
حزب، درگیرى ادامه داشت. پیشمرگان حزب دمکرات از کوه هاى مقابل و هم جوار پایگاه 
ایران و همچنین از قله هاى کوهى که ما در پایین آن قرار داشتیم، ما را مورد هدف و تحت 
آتش سالحهاى خود قرارداده بودند. حدود ساعت دوازده و نیم ظهر، رفقا خالد قارنا، بایزید 
بیاض، مولود، خلیل سور، هاشم و رضا بالو آماده عبور از زیر پایگاه بودند. آنها با فاصله 
چهار - پنج مترى از کنار سنگهاى دره، خود را به زیر پایگاه رساندند. آنها در پیچ دره که 
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به تنگه اى شبیه بود از چشم ما گم شدند. در آن لحظه سکوت پایگاه جمهورى اسالمى 
درهم شکست و افراد تیم را به رگبار سالح هاى خود بستند. یکى از آنها بحالت خمیده، از 
زیر پایگاه به عقب برمى گشت. پیشمرگان در انتظار دیدن بقیه افراد گروه بودند اما کسى 
برنگشت. دقایقى بعد، بایزید خود را رساند. او هیجان زده و نفس زنان گفت: « پایگاه خیلى 
نزدیک و مسلط بر دره است. افراد پایگاه ما را دیده و ما را به رگبار بستند. گلوله به تفنگم 
خورده و بزمین افتاد و فرصت برداشتن آن را نداشتم. از رفقاى جلوتر زیاد خبر ندارم، ولى 
من زخمى یا کشته شدن آنها را ندیدم». بنظر بایزید امکان بى سر و صدا رفتن از زیر پایگاه 
وجود نداشت، چون دره و اطرف پایگاه پر از قوطى کنسرو و کمپوت است و با هر قدمى 
دهها قوطى به همدیگر خورده و صداى زیادى ایجاد میکردند. بایزید تفنگش شکسته و 
بزمین افتاده بود، ولى او بى سیم گروه را که بزرگتر و قویتر از بیسیم دستى و کوچکتر از 
بیسیم هاى سراسرى و ناحیه بود، با خود آورده بود. بایزید کمى بعد تفنگ على ایراندوست 
را که پیش ما بود برداشته و در زیر سنگى سنگر گرفت. طرح او براى خالصى از محاصره، 
شکست خورده بنظر مى رسید و تعدادى از رفقاى توانا و فعال هر چند از محاصره نجات 
یافته بودند اما ارتباط شان با فرماندهى قطع شده بود. در میان آن عده، خالد قارنا فرمانده په 
ل، هاشم یکى از فرماندهان سابق و رهبران سابق حزب دمکرات کردستان در حوالى ارومیه 
و سلماس که تازگى به ما پیوسته بود، خلیل مبارکى فرمانده دسته از افراد توانا و قابل اتکایى 
بودند که به پشت پایگاه رفته و ارتباط و خبرى از آنها نبود. مشکل بدنبال مشکل پیدا مى 
شدند. هر مشکلى فشارهاى روحى بزرگى را بر افراد وارد مى آورد، اما کادرها و اعضا به 

کار و فعالیت در شرایط سخت عادت کرده بودند.
تیربارها و خمپاره اندازها شروع بکار کردند. خمپاره باران دره و دامنه هاى کوه سنگالخى 
و کوه مقابل آن، آغاز شد. انفجار خمپاره هاى هشتاد و یک میلیمترى و انعکاس صداهاى 
آنها، اعصاب و گوشها را داغان میکرد. زمین زیر پایمان از انفجار خمپاره ها مى لرزید و 
تکه هاى خپماره و تکه سنکها تا فاصله هاى دورى پرتاب میشدند. دره گاهاً در میان گرد 
و خاك انفجارها دیده نمى شد. تعدادى از رفقا از جمله چند نفر زخمى در زیر سنگى طاق 
مانند در دره، جا گرفته بودند. چندین خمپاره پى در پى در نزدیکى آنها منفجر شد. براى 

اطالع از وضعشان خود را پیش آنها رساندم. على درمان آوا،
ُسعدا، محمد تزخراب و چند نفر دیگر در آنجا بودند و جایشان محکم و امن بود. کمى 
با آنها نشسته و اخبار خودمان و بقیه را به آنها دادم. وقتى پیش آنها بودم، على درمان آوا 
میگفت لطفا مدارك شخصى مرا نگه دارید چون فکر نمیکنم من از این جنگ سالمت بیرون 
بیایم و بعد کارت پیشمرگى، دفترچه یادداشت و آلبوم عکسش را از جیب اش در آورده و 

به یکى از رفقا داد.

شکست محاصره
سلیم صابرنیا لحظه اى آرامش و قرار نداشت. او وظایف سنگینى بر دوش خود احساس 
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کرده و زود زود به سنگرها سر میزد. او در آن شرایط پیچیده، بحرانى، حساس و سخت، 
بیشتر به اعضا و کادرهاى جسور و تسلیم ناپذیر اتکا داشت و براى نجات جان افرادش 
از حمالت حزب دمکرات و جمهورى اسالمى ایران میکوشید. سلیم براى تصمیم گیرى 
در هر شرایطى، ازپیشمرگه ها نظر خواهى مى کرد. او در آن روز از همه نظر میخواست تا 
با کمترین درصد اشتباه، بتواند بهترین تصمیمها را اتخاذ کند. سلیم طرح و برنامه اى تازه 
داشت ولى او قبل از اجراى تصمیم خود، نظر پیشمرگان دیگر را میخواست. او گفت اگر 
نیروهاى پیاده جمهورى اسالمى وارد عمل شوند، وضعمان از این هم بدتر خواهد شد به 
همین جهت ما باید این کوه را از دست حزب دمکرات بگیریم و از محاصره خارج شویم. 
او گفت که میدانم اینکار خطرناك و پر تلفات است ولى چاره اى نداریم. او در ادامه گفت، 
تعدادى زخمى داریم و بقیه خسته، گرسنه و توان حرکت ندارند، بنابراین میخواهم یک تیم 
داوطلب از میان رفقا پیدا کنم تا به سنگرهاى حزب دمکرات پیشروى و حمله کنند. قبل 
از اینکه او حرفش را تمام کند، من موافقت خود را اعالم کردم و براى پیشروى داوطلب 
شدم. سلیم صابرنیا به من گفت تو باید زنده بمانى چون اوال تو امروز عزیزترین کسان خود 
را شهید دادى، ثانیا بعدا کارهاى بزرگتر، مهمتر و سخت ترى در پیش داریم که تو آنها را 
باید به انجام برسانى، از سوى دیگر حفظ این نقطه براى ما مهم است و شماها باید در این 
نقطه بمانید. او براى آماده کردن تیم پیشروى از میان سنگها به آنطرف دره رفت. خمپاره 
باران از طرف جمهورى اسالمى گاها کم میشد، ولى همچنان ادامه داشت. در طول اینمدت 
جمهورى  پایگاه  در  نیروهاى مستقر  دید  و  تیررس  در  دمکرات  حزب  پیشمرگان  هرچند 
اسالمى بودند، اما آنها حتى یک خمپاره یا گلوله بسوى پیشمرگان حزب دمکرات شلیک 
نکردند. نیروهاى ما، توجه و دقت خود را به دو جبهه متمرکز کرده و براى مقابله با پیشروى 
نیروهاى جمهورى اسالمى و حزب دمکرات، فکر میکردند. پیشمرگان بخوبى میدانستند که 
در محاصره کامل دو دشمن بیرحم و جنایتکار قرار گرفته و آنجا آخرین نقطه دفاع و جنگ 
میباشد. عزیز سلیمانزاده مسئول تک تیر قناسه، هفتاد � هشتاد متر باالتر از ما سنگر گرفته 
بود. او با شلیک قناسه، پیشمرگان حزب را در پشت سنگرهایشان میخکوب کرده بود. اما 
تالش پیشمرگان حزب دمکرات براى نابودى او و از کار انداختن قناسه به نتیجه رسید. 
حسام قادرپور، از چند مترى شاهد جانباختن عزیز بود. او با اندوهى بى پایان صحنه ى غم 
انگیز و متاثر کننده مرگ یک کارگر همسنگر را شاهد بود. حزبیها سنگر او را شناسایى کرده 
و او را به رگبار سالحهاى خود بسته بودند. عزیز در میان دو سنگ سنگر گرفته بود. گلوله 
اى به سنگ برخورد کرده و بعد از منحرف شدن به عزیز برخورد کرد. گلوله قلب عزیز را 
سوراخ کرده و خون سرخ او را پوشاند. عزیز در حالى که دستش را به روى قلبش مى برد، 
سرش به طرفى افتاده و جان باخت. ناصر کشکولى هم درسوى دیگر، در بیست مترى عزیز 
سنگر گرفته و یکدیگر را بخوبى میدیدند. ناصر در یک لحظه تیرخوردن و افتادن عزیز را 
شاهد بود. عزیز جوانى بیست و دو ساله بوده و درقره بوالق(سیاه چشمه) متولد شده بود. 
او با خانواده فقیرش به روستاى ترك نشین بالو، مهاجرت کرده بود. فخرالدین برادر بزرگ 
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عزیز، کمى دورتر از عزیز و بدون اطالع از مرگ برادرش در سنگرى مقاومت میکرد. حدود 
ساعت سه یا سه و نیم بعد از ظهر، سلیم برگشت. او یک تیم داوطلب به فرماندهى ابراهیم 
پورمند( خنخنه) آماده کرده بود. ابراهیم پورمند یکى از پشمرگه هاى جسور، وظیفه شناس 
و صمیمى گردان 22 بود که با دقت و مهارت وظایف و مسئولیتهاى نظامى اش را انجام 
میداد. مجید ترك یکى دیگر از اعضاى گروه پیشروى بود. مجید یکى از پیشمرگان قابل 
اتکاى گردان، قدى بلند، هیکلى درشت و سبیلهاى پر پشت و درازى داشت. وجود مجید 
دلگرمى و اعتماد به نفس زیادى به افراد میداد. خمپاره باران سنگرها همچنان ادامه داشت. 
رفقاى پیشروى با آرامى از میان سنگها پیشروى را آغاز کردند. آنها بنا به دستور فرماندهى، 
مى بایست بطور مخفیانه تا نزدیکى سنگرهاى حزب دمکرات پیش رفته و از چند مترى، 

حمله غافلگیرانه را آغاز کنند.
بیست دقیقه اى از حرکت تیم پیشروى گذشته بود. ابراهیم در فواصلى تماس گرفته و اوضاع 
را در یکى دو جمله گزارش میداد. باالخره آنها با خستگى و نفس نفس زنان به نزدیکى 
سنگرهاى پیشمرگان حزب دمکرات رسیدند. بیسیم ابراهیم روشن بوده و با سلیم در ارتباط 
مستقیم بود. او آخرین وضعیت خودشان را قبل از حمله اعالم کرد. لحظات حساس و تعیین 
کننده بود. دل پیشمرگان مانند پرنده به دام افتاده، بشدت و بسرعت میزد. امید زندگى همه 
پیشمرگان ما به اقدام سریع و کوبنده تیم پیشروى گره خورده بود. بسیارى از رفقاى ما از 
پیشروى واحد مطلع بوده و از سنگرهاى مختلف تیراندازى مى کردند، تا حزبیها سرشان را 
از پشت سنگرهایشان باال نیاورده و صداى پاى گروه پیشروى ما را نشنوند. ابراهیم و دیگر 
رفقا به آرامى و براحتى از پشت سنگها تا نزدیک سنگر پیشمرگان حزب دمکرات رسیدند. 
ابراهیم به آرامى به سلیم گفت تا چند مترى سنگرحزبیها رسیدیم و صداى آنها را مى شنویم 
و االن میخواهیم با پرتاپ نارنجک حمله را آغاز کنیم. سلیم در حرفهایش او را تشویق کرده 
و توصیه نمود که با خونسردى و احتیاط، حمله را آغاز کنند. اعضاى تیم پیشروى، براى 
تازه کردن نفس و استراحتى کوتاه، مکث کردند. بعد از لحظاتى کوتاه، آنها با پرتاب چند 
نارنجک و رگبارهاى پى در پى حمله را آغاز کردند. پیشمرگان تحت محاصره براى ایجاد 
وحشت در بین افراد حزب دمکرات، از هرسو تیراندازى هوایى به حوالى قله کوه میکردند. 
صداى انفجارها و رگبارهاى سالحها در کوهها و صخره ها انعکاس زیادى مى یافتند . آتش 

شدید و الینقطع از تغییر اوضاع در میدان جنگ خبر مى داد.
پیشمرگان حزب دمکرات غافلگیر شده و بدون کوچکترین مقاومتى فرارکرده و از سنگرهاى 
مهم و کلیدى نقطه استراتژیک، عقب نشستند. ابراهیم با بى سیم خبر تسخیر قله را به سلیم 
صابرنیا گزارش داده و این خبر، فورى به اطالع همه رسید. در آنروز براى اولین بار، دلهاى 
خسته، شکسته، پر درد و گرفته پیشمرگان آرام گرفته و تبسمى برلبان خشک و تَِر ك خورده 
جنگجویان سوسیالیست نقش بست، و بار دیگر آنها به ادامه زندگى و مبارزه امیدوار شدند. 
هنوز رفقاى تیم به تعرض و پیشروى در باالى کوه ادامه میدادند. براى تقویت آنها چند نفر 
از رفقاى دیگر به آنها ملحق شدند. پیشمرگه هاى کومه له از آنجا مواضع حزب دمکرات را 
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در تپه هاى مقابل هم، زیر آتش گرفته و آنها را مجبور به عقب نشینى کردند. مجید و دیگر 
رفقاى پیشروى در روى سنگها چکه هاى خون دیده بودند و زخمى شدن یک یا دو نفر از 
پیشمرگان حزب را حدس میزدند. پیشمرگان حزب دمکرات، سنگر به سنگر عقب نشسته 
و تمامى رشته کوه درمدتى کمتر از نیم ساعت بدست پیشمرگان سوسیالیست    کومه له 

افتاد.
باالخره پیشمرگان کومه له، در طول جنگ به یک بلندى مهم و استراتژیک دست یافته و به 
منطقه وسیعى تسلط یافتند. آنها از باالى کوه شاهد ستون نظامى بزرگى از نیروهاى رژیم 
اسالمى در کنار روستا شده که از آنجا سنگرهاى رفقاى گردان 22 را به توپ و خمپاره باران 
بسته بودند. بعد از فرار جماعت حزب دمکرات از کوهها، خمپاره باران مواضع نیروهاى 
کومه له از طرف پایگاه جمهورى اسالمى هم، کاهش یافت. آنها دهها توپ، دهها خمپاره 
هشتاد میلیمترى و دهها خمپاره شصت میلى مترى بسوى نیروهاى گردان 22 پرتاپ کرده 
بودند. اما در اثر خمپاره بارانهاى جمهورى اسالمى تلفات و صدماتى به افراد گردان وارد 
دیده  بوضوع  اسالمى  جمهورى  و  دمکرات  حزب  نشده  اعالم  اتحاد  جنگ،  این  در  نشد. 
میشد. همانطوریکه قبال اشاره شد در طول این جنگ نیروهاى جمهورى اسالمى، خمپاره 
سهل است حتى یک گلوله هم بسوى افراد حزب دمکرات که در باالى کوهها و در نزدیکى 
و امتداد پایگاه رژیم قرار داشتند، شلیک نکرد. سلیم از من خواست به باالى کوه بلندى که 
درمقابل پایگاه جمهورى اسالمى و کوه سنگالخى بود، بروم تا خبرى از رفقاى دیگر، یعنى 
از تیم خالد قارنا و هاشم که از زیر پایگاه به آنسو رفته بودند پیدا کنم. بخاطر ناتوانى دیگر 
رفقا، به تنهایى دوربین و بیسیم را برداشتم و از شیارى که در دید پایگاه نبود به باالى کوه 
حرکت کردم. بعلت ضعف و نبود انرژى، سنگینى تفنگ و خشابها را چندین برابر حس 
میکردم اما به امید پیدا کردن رفقایمان، لحظه اى نایستادم. بعد از بیست یا سى دقیقه، به 
قسمتى از کوه رسیدم که آنطرف کوه، کمى دیده میشد. پایگاه در ارتفاعى پایین تر قرار 
داشت. اطراف را با دوربین بدقت دید زدم. منطقه سراسر کوه بود. هوا صاف و آفتابى بود، 
ولى کوههاى دور دست و تعدادى از روستاهاى مرگور در میان مه ضعیفى، تار و تیره دیده 
مى شدند. بعد از ساعتها محاصره در میان سنگهاى دره اى کوچک، فضاى باز و بزرگى را 
از باالى کوهى مشاهده میکردم. فکر میکردم از زندان و اسارت رهایى یافتم. در این فضا، 
اندکى احساس آزادى کرده و دلم کمى باز شد. به پشت کوه پیچیدم تا دور از دید پایگاه 
یک نفر را دیدم که به  سنگى  شدم، در پشت  بروم وقتى نزدیک قله کوه  بطرف قله کوه 
کوه سنگالخى مقابل که بدست رفقاى خودمان افتاده بود، نگاه میکرد. از رنگ کاپشن آبى 
تیره رنگ او حدس زدم که او پارتیزان خودمان است، اما براى اطمینان یافتن با تفنگ او 
را نشانه گرفته و اسامى خالد و خلیل را صدا زدم. او صداى مرا شناخت و از پشت سنگ 
بلند شد. او خلیل سور بود. گفتم :خلیل شمایید؟ تفنگ را پایین آورده و بسوى او رفتم. 
رفقا هاشم، رضا، خالد و بقیه از پشت سنگهاى دیگر در نزدیکى هم بودند، بیرون آمدند. 
سلیم  اطالع  به  را  رفقا  شدن  پیدا  خبر  بیسیم  با  شدیم.  خوشحال  خیلى  همدیگر  دیدن  از 
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رسانده و بعد بیسیم را به خالد قارنا دادم تا با سلیم حرف بزند. این رفقا شرح دادند که آنها 
بعد از گذشتن از زیر پایگاه بى آنکه زخمى و کشته بدهند، از پشت چند کوه و دره دوباره 
خود را به باالى آن کوه رسانده تا نیروهاى حزب دمکرات و جمهورى اسالمى، آنجا را 
اشغال نکنند. پیشمرگان تحت محاصره در داخل دره از این موضوع خبرى نداشتند، ولى 
پیشمرگان حزب دمکرات و افراد پایگاه از حضور آنها در آن کوه مطلع شده بودند. ما بعد 
از پایان جنگ متوجه شدیم که بخاطر حضور آن عده از پیشمرگان در باالى آن کوه، باعث 
عدم پیشروى دشمنان به آن کوه بوده است. در چند ساعت گذشته، این گروه از اوضاع ما 
و جنگ در پایین خبرى نداشتند. آنها از شنیدن فرار حزبیها از کوه سنگالخى و خالصى از 
محاصره شاد شدند. ما در پشت سنگها سر پا ایستاده و اخبار را رد و بدل میکردیم. خلیل 
وضعیت نسرین حسنخالى را از من پرسید. وقتى خبر زخمى شدن و بجا ماندن نسرین را 
گفتم خلیل بگریه افتاده و اشک از چشمهایش فرو مى ریخت. او مرا بغل کرد و با صداى 
بلند هق هق گریه میکرد. دلم پر بود و بسیار احساساتى شده بودم. گریه مرا هم گرفت و 
دقایقى بى آنکه چیزى بگوییم ،با خلیل میگریستیم. این اولین بار بود بعد از دوران کودکى، 
گریه بمن رو آورده بود. رفقاى دیگر مرا آرام کردند، اما گریه هاى خلیل پایانى نداشت. 
ساعت چهار و نیم یا پنج بعد از ظهر بود. جنگى که از ساعت شش و نیم یا هفت صبح 
شروع شده بود، تقریبا تمام شده بود. رفقاى ما در باالى رشته کوه سنگالخى دیده میشدند. 
آنها به تمام منطقه جنگ، دید داشتند و با دوربین تعدادى از پیشمرگان حزب را در باالى 
سر جسد هاى بیجان و زخمى پیشمرگان کومه له، مى دیدند. سلیم از ما خواست از روى 
بلندیهاى همان رشته کوه، بطرف غرب و مرز حرکت کنیم. آنها هم بطرف باالى دره به راه 
افتاده بودند، اما تنها جسد بیجان عزیز سلیمانزاده در میان سنگهاى دامنه آن کوه بجا ماند. 
بجا ماندن جنازه یک پیشمرگ که سالها براى آزادى، برابرى و استقالل ملتى جنگیده بود، 
براى پیشمرگان بویژه به فخرالدین برادر بزرگ عزیز، سخت بود، اما چاره اى دیگر نبود. 
امبد و انتظار پیشمرگان این بود که مردم روستا او را پیدا کرده و دفن کنند، اما هیچکس از 

مردم روستا از جان باختن عزیز و محل جسد او اطالعى نداشت.

حرکت گروه ما ُکند بوده و براى رفع خستگى، نشستیم. رضا بالو تفنگ و خشابهایش را 
کنار ما گذاشته و براى توالت کمى پایین تر رفت. مدتى در انتظار او نشستیم اما خبرى نشد. 
بدنبال او رفته و صدایش کردیم، اما صدایى از او نبود. رضا بالو رفته بود. او از اعالم رفتن 
و ترك صفوف کومه له خجالت کشیده و به بهانه توالت رفتن، از ما جدا شد. رضا بخاطر 
جوانى و کم تجربگى تحمل مشکالت زیاد را نداشت و رفتن او تعجب آور نبود، اما ما از 
این نگران بودیم که او با خستگى و گرسنگى نتواند خود را به روستاهاى اطراف برساند. 
او در آن روز، بارها از مرگ نجات یافته و بیش از این نمى خواست روى مخوف مرگ را 
ببیند. رضا از اهالى روستاهاى کردنشین سلماس بود که درسالهاى گذشته با خانواده اش در 
روستاى بزرگ و ترك نشین بالو ساکن شده بودند. اندکى بعد، هاشم تصمیم ترك و جدا 
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شدنش را مطرح کرد. او میخواست قبل از رفتن، با سلیم و سید حسین موسوى صحبت کند. 
هاشم فرزند یکى از زمینداران بزرگ منطقه بود، او قبال یکى از فرماندهان حزب دمکرات 
بود و مردم منطقه او را بخوبى مى شناختند. او مناطق مرگور، ترگور، سوماى و برادوست را 
بخوبى مى شناخت و در روستاهاى مرگور دوستان و فامیلهاى زیادى داشت. هاشم تصمیم 
داشت با کمک خانواده اش به ترکیه برود. قبل از تاریکى هوا، همه پیشمرگه ها درانتهاى 
دره، که به یک بلندى در تقاطع چند رشته کوه منتهى میشد، رسیدند. مجید تُرك و تعدادى 
از رفقا، هنوز در باالى کوه مانده بودند. چریکهاى ناتوان و گرسنه از احوال همدیگر مى 
پرسیدند و هنوز از تعداد دقیق تلفات و زخمى ها، اطالع نداشتند. از آن همه اسب و قاطر، 
فقط سه اسب باقى مانده بودند. مقدارى نان و پنیر، در بار اسب تدارکات بود. یکى از رفقا، 
به هرکس مقدارى نان و پنیر داد که در الى دندانهایمان محو شدند، اما با وجود آن کمى 
و  تقسیم کرده  رفقا  بین  و  آورده  در  مهمات  بار  از  فشنگ  مسئولین  از  یکى  جان گرفتیم. 
پارتیزانها همه خشابهاى خالى شان را پر کردند. هاشم بعد از صحبت با مسئولین گردان، 
تفنگ خود را برداشته و از ما جدا شد. خالد ارغوانى که از پزشکیاران گردان بود، بیسیم 
بزرگ را آماده میکرد تا با مخابرات مرکزى تماس برقرار کنند. على جوانمردى را هم در 

کنار سنگى خوابانده و زخم او را مى بستند.

تصمیم برگشت بھ اردوگاه

سلیم با بعضى از پیشمرگان بطور خصوصى و جمعى صحبت کرده و مى پرسید که چکار 
کنیم. او مرا هم به گوشه اى کشید و پرسید:» به نظر تو به طرف شمال حرکت کنیم یا بطرف 
عراق؟». من هم، مثل بقیه رفقا بخاطر تلفات زیاد، زخمى ها، کمبود نیرو، ضعف و ناتوانى 
جسمى، روحیه خراب پیشمرگان، اشغالى بودن منطقه، حضور حزب دمکرات در منطقه و 
رسیدن فصل زمستان با رفتن به شمال مخالفت کردم. از صحبت سلیم معلوم شد که همه 
رفقا خواهان برگشتن به اردوگاههاى مرکزى در عراق هستند. مسئولین تصمیم گرفتند از 
سازماندهى  از  بعد  بود.  شده  سرد  و  تاریک  هوا  برگردیم.  عراق  به  بودیم،  که آمده  راهى 
جزیى، همه براه افتادند. بسیارى از رفقا در میان کوهپایه هاى وسیع داالنپر، هیچ آشنایى به 
منطقه نداشتند و حتى جهت هاى شمال و جنوب یا غرب و شرق را هم قاطى کرده بودند. 
جاویدان و چند نفرى مسیر راه را یاد گرفته بودند و صف شکست خورده ما بدنبال آنها، 
بحرکت درآمد. جاویدان یکى از فرماندهان شجاع و فداکار کومه له بود، او مثل خیلى از 
پیشمرگان دیگر تحصیالت متوسطه و دانشگاهى نداشت، اما او بسیار تیزهوش، با تجربه، 
پرکار، چاالك و پر جنب و جوش بود. اندکى بعد، بدنبال هاشم یک یا دو پیشمرك بادینى 
صف کومه له را بجا گذاشته و به مرگور برگشتند. در آن شب 31 یا 32 نفر از پیشمرگان 
گردان 22 کم شده و تعدادى زخمى شده بودند. درمیان زخمیها، وضع مولود جوانمردى 
( على درمان آو ) از همه خرابتر بود. او بخاطر خونریزى سردش بود و در اثر تکانهاى 
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اسب، درد زیادى میکشید. على اهل روستاى»ایسى سو» در نزدیکى ارومیه بود، که درمان 
و کمونیست آذربایجانى  سخت کوش  یکى ازجنگجویان جسور،  او  هم نامیده میشد.  آوا 
بود که مورد احترام مردم و پیشمرگان بود. در طول راه زخمیها، به نوبت از اسب استفاده 
میکردند. تا نقطه مرزى هفت یا هشت ساعت، راه داشتیم. فرماندهان میخواستند این مسیر با 
سرعت پیموده شود. حسام براى سریع حرکت کردن، ریسمان اسبى را که یکى از پیشمرگان 
بادینى سوارش بود، از رفیق دیگرى گرفته و بسرعت بدنبال خود مى کشید. بعد از مدتى، 
استراحت داده شد. حسام براى پایین آوردن زخمى از اسب شتافت، ولى او خودش پایین 
پرید. حسام تازه فهمیده بود که او زخمى نیست و شروع به اعتراض کرد و از این ناراحت 
بود که اسب، یک نفر آدم سالم را با سختى بدنبال خود کشیده بود، در حالى که زخمیها 
پیاده بودند، او سوار اسب شده بود. پیشمرگى که سوار اسب بود میگفت که من اشتباه نکردم 
و بخاطر خستگى زیاد و عدم توانایى در راه رفتن، سوار اسب شدم. مسئولین کمیته ناحیه 
براى آرام کردن بحث، مداخله کردند و قول دادند بعدا آن پیشمرگ را بخاطر عدم رعایت 
حال زخمى ها، تنبیه کنند. حسام میگفت:» نخیر، او را به خاطر زرنگى اش تشویق کنید، 
و مرا به خاطر عدم دقت و عدم توجهى، تنبیه کنید.» آسمان تاریک، صاف و پر ستاره بود. 
پیشمرگه ها ،با کوله بارى ازغم و اندوه، راههاى باریک و پیچ در پیچ را در دامنه کوهپایه 
هاى داالنپر، پیش میرفتند. تمام لحظه هاى جنگ از ذهنمان عبور میکرد. فکر مصطفى، لحظه 
اى مرا رها نمیکرد. چشمانم پر از اشک بوده و صداى گریه هایم را فقط خودم مى شنیدم. 
سکوت کوهستان و تماشاى ستاره ها گاها به من آرامش مى بخشیدند. هوا کم کم سردتر 
شده و باد سردى مى وزید. جاده باریک، در بلندیها و در سینه کوهها قرارگرفته بود. در 
نقطه اى از راه توقف شد تا حامالن درد و غم، اندکى استراحت کنند. آنها گرسنه بودند، 
اما کسى حرفش را نمى زد. در کیسه تدارکات کمى شکر براى روز مبادا نگه داشته بودند. 
مسئول تدارکات دو قاشق شکر به کف دست هر کس ریخت تا با خوردن آن انرژى بگیرند. 
در کنار جاده باریکى که در باالى دره اى عمیق قرار داشت، یک چهار دیوارى کم ارتفاع از 
سنگ قرار داشت. على خیلى سردش بود، او را به آنجا بردند تا از باد سرد در امان باشد. او 
را براى ادرارکردن چند متر دورتر بردیم. او نمى توانست بنشیند و پاى شکسته و پردردش، 
درکنترل او نبود. على خیلى خجالت مى کشید، اما کار از خجالت گذشته بود. سه نفرى او 
را در حالتهاى مختلف نگه داشتیم، اما او نتوانست ادرار بکند و براى روز بعد واگذار کرد. 
در شب تاریک، پیاده روى در راه باریک کوهستانى سخت و خطرناك است. تعدادى از رفقا 
که چشمشان ضعیف بود، با مشکالت زیادى پیاده روى کرده و هر شب دهها باربه زمین مى 
افتادند. ُسعدا مراد بیگى، بعلت ضعف و ناتوانى جسمى و دید ضعیف، سوار اسب بود. در 
مسیر باریکى پاى اسب او لیز خورده و تا ته دره غلتیدند. عمق دره معلوم نبود و کوه، شیب 
تندى داشت. کسى در شب تاریک و سرد، انرژى باال و پایین رفتن نداشت. دو سه نفر براى 
پیدا کردن زنده یا مرده ُسعدا، به پایین رفتند. کسى فکر نمیکرد او زنده مانده باشد. ُس عدا و 

اسبش بعد از دهها بار غلت خوردن از عمق دره عمیق، سالم و زنده بیرون آورده شدند.
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ما ساعت سه صبح به نقطه مرزى ایران، عراق و ترکیه در داالنپر رسیدیم. از کوه بلند داالنپر 
بطرف پایین بسوى عراق راه افتادیم تا از راهى که آمده بودیم، به اردوگاه حزب کمونیست 
دره  درون  شیوعى در  حزب  اردوگاه  به  ما رسیدن  هدف  میدانستند که  برویم. همه  عراق 
خواکوك و شیخان است و جهت اردوگاه در آن دره، براى همه مشخص بود. در مسیر راه، 
حسام شدیدا بیخواب بود. او خود را به نفرات اول صف رساند و در کنار راه دراز کشید تا 
چند دقیقه، یعنى تا لحظه رسیدن آخرین نفر صف، استراحت کند. بخاطر تاریکى، نفرات 
آخر او را در کنار جاده ندیده و حسام بجا ماند، اما دقایقى بعد بیدار شده و بعد از طى فاصله 
اى زیاد در سراشیبى راه، به رفقاى گردان رسید. پایین رفتن از راه پیچا و پیچ و زیکزاك کوه، 
انرژى زیادى نمى طلبید و سرعت حرکت پیشمرگه ها زیاد شده بود. آنها به امید رسیدن 
به نقطه اى امن و استراحت در پایین کوه، که جزیى از اراضى کردستان جنوبى در عراق 
بود، گامهاى بلند برمى داشتند. آنها در تمام مدت به بزرگى و سنگینى شکست نظامى خود 
اندیشیده و هرلحظه، موضوعات مختلفى از ذهنشان عبور میکرد. کسى نمى دانست که به 
کدامیک از بدبختیها، فکرکند. گردان بیست و دو، یکى از گردانهاى فعال و پیروزمند حزب 
در مناطق کردنشین ارومیه و سلماس، براى اولین بار شکست خورده و  کمونیست ایران 
طعم تلخ شکست را چشید. این نیروى سیاسى و نظامى، که سالها سختى کشیده و سالها در 
برابر لشگرها و نیروهاى نظامى اشغالگر ایران جنگ کرده بود، همیشه از میدانهاى جنگهاى 

بزرگ و سخت، پیروزمندانه بیرون آمده بود.
اما گردان 22 در روز بیست و دوم آبان ماه، بخاطر سیاستهاى نادرست نظامى رهبران حزب 
غافلگیرى  منطقه، اشتباهات نظامى،  عدم شناخت  کمونیست ایران، کومه له، کمیته ناحیه، 
و درگیر جنگ شدن در زمینى نا مناسب، ضربه خورد و بخش مهمى از نیروهایش را از 
دست داد. اعضاى کمیته مرکزى کومه له بدون ارزیابى درست وضعیت سیاسى و نظامى 
منطقه، بدون بررسى وضعیت برتر نیروى دشمنان و توانمندیهاى نیروهاى خودى، تصمیم 
گرفت یکى از بهترین گردانهاى خود را به میان چنگالهاى درنده دشمن بیاندازد. در این میان 
کمیته رهبرى شمال هم، مامور و مجرى بى اراده سیاستهاى غلط کمیته مرکزى شد. در روز 
بیست دوم آبان، حزب دمکرات کردستان علیرغم ضعفها و ناتوانیهایش، اصل غافلگیرى را 
بخوبى براى نابودى یک گردان از بهترین پیشمرگان سوسیالیست کومه له بکاربست. حزب 
دمکرات در آن روز از میدان و زمین جنگ، بخوبى بهره برد. این حزب، همچنین با بکار 
بستن اصل غافلگیرى، پیروزى بزرگى را نصیب خود کرد و تا توانست کشتار نمود. حزب 
دمکرات کردستان، حتى زخمى ها را به رگبار بسته و در جنایت، بیرحمى و بى پرنسیبى، 
پا را فراتر از جمهورى اسالمى ایران گذاشته و با جنایاتش روى جمهورى اسالمى ایران 

را سفید کرد.
حزب دمکرات تا آن موقع، هیچ وقت در طول جنگها علیه کومه له و رژیم اسالمى، این قدر 
زیرکانه و مبتکرانه عمل نکرده بود. البته این، یک تصادف بود و غافلگیرى کومه له توسط 
حزب دمکرات، ناشى از کاردانى فرماندهان حزب دمکرات و با طرح و برنامه قبلى نبود. 
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زمین درگیرى مهمترین و کار آمدترین عامل پیروزى در عملیات و درگیرى نظامى میباشد. 
چگونگى و طبیعت زمین، عامل اساسى و بنیادى در پیروزى یکى از طرفین جنگ است. از 
همین رو، شناخت زمین همیشه براى جنگجو و فرمانده هان ،جزء اصول اولیه پیروزى بوده 
است و بدون شناخت زمین و منطقه عملیاتى، نباید وارد جنگ شد. در این جنگ، حزب 
دمکرات بخوبى از امتیاز مناسب زمین برخوردار شد و نقاط مرتفع و استراتژیک را از لحظه 
اول جنگ تا آخر در دست نگه داشت، و برعکس پیشمرگان کومه له تا پایان جنگ در دره 
ها و تپه ها ى مسطح و صاف تحت تسلط نیروهاى دشمن و زیر آتش سالحهاى افراد 

حزب دمکرات بودند.
جنگ در منطقه اى که هیچ شناختى از آن نبود، به پیشمرگان کومه له تحمیل شد و با تجربه 
ترین و جسورترین مبارزان کردستان به خاطر دالیل و عوامل زیاد دیگرى نتوانستند جنگ 
مرگور را بنفع خود تغییردهند. کمین گسترده حزب دمکرات و جنگ در خاك کردستان 

جنوبى( عراق)

 بیست و سوم آبان ماه

در سحرگاه این روز، پیشمرگان جهت استراحت در پاى کوه سر به فلک کشیده، توقف 
جنگ  عراق،  کردستان  خاك  به  رسیدن  بخاطر  و  کرده  آرامش  احساس  کمى  آنها  کردند. 
حزب  عراق،  مشترك دولت  و یا پیمان  به قرارداد  بنا  فرض میکردند.  تقریبا تمام شده  را 
دمکرات و حزب کمونیست ایران، این دو حزب حق نداشتند درعراق درگیرى نظامى داشته 
به  ملزم  له  کومه  پیشمرگان  و  شده  اعالم  ما  به  بارها  طریق تشکیالت  از  قرار  این  باشند. 
رعایت اکید آن بودند. ما بوته هاى گون هاى خشک را آتش زده و دور آنها جمع شدیم. 
َگَون ها، بسرعت آتش گرفته و اطراف را روشن میکردند. پیشمرگان نزدیک به پانزده - 
بیست دقیقه اى استراحت کرده و براه افتادند. دقایقى بعد، زمانیکه پیشمرگان در پاى کوه به 
محلى صاف در دامنه کوه ها رسیدند، از فاصله کمى به رگبار گلوله هاى سرخ و آتشین بسته 
شدند. پیشمرگان به کمین غیره منتظره اى افتادند. چند نفر از پیشمرگان ما در جلو صف 
فریاد زدند:» که ى کوره (آهاى « کى هستى؟) طرف مقابل خود را حزب عراقى معرفى کرد. 
فرماندهان گردان گفتند که ما با کسى سر جنگ نداریم و آنها را براى گفتگو دعوت کردند، 
و طرف مقابل قبول کرد. تیراندازى متوقف شده و همه براى حل مشکل، دلخوش شدند. 
پیشمرگان کومه له درخاك عراق، احتمال برخورد با احزاب کردستانى عراق را میدادند و 
از سوى دیگر از بى پرنسیبى حزب دمکرات و عدم پاى بندى این حزب به توافق نامه ها و 
قراردادها اطالع داشته و احتمال تعرض حزب دمکرات را، میدادند. سلیم صابرنیا دو نفر را 
با ابراهیم پورمند، بسوى آنها فرستاد تا با هم گفتگو کنند. رفقاى ما، با صداى بلند از طرف 
مقابل خواستند تیراندازى نکنند تا افراد ما، پیش آنها بروند. آنها در جواب میگفتند:  «جلوتر 

بیایید، ما تیراندازى نمى 
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کنیم» . تیر اندازى متوقف شده و آرامش و سکوت، به دره باز گشت. ابراهیم پورمند با دو 
رفیق دیگر بطرف آنها حرکت کردند، اما قبل از اینکه به آنها برسند، از بیست سى مترى 

مورد هدف رگبارهاى آنها قرارگرفتند. رفقاى ما خود را به 
زمین انداخته و شروع به تیراندازى کردند. تعدادى از افراد گردان ما براى حمایت از تیم 
ابراهیم، به تیراندازى متقابل پرداختند. در این موقع از کوههاى چپ و راست کمینگاه هم 
تیراندازى شدیدى بطرف ما آغاز شد. هوا هنوز تاریک بود، ولى کم کم و به آرامى روشن 
میشد. پارتیزانها از سه طرف زیر آتش قرار داشتند. آتش شلیک تفنگها و گلوله هاى آتش 
ژا، محل کمینها را آشکار و مشخص میکردند. براى نیروهاى ما، تنها راه عقب نشینى، کوه 
بلندى بود که از آن پایین آمده بودیم، ولى آن به دیوار بلندى شبیه بود که عقب نشینى از 
آن بخاطر خستگى و گرسنگى ممکن نبود. پیشمرگان خسته، بیخواب، گرسنه و فرسوده 
وضعى،  درچنین  بودند.  آمده  در  دمکرات  حزب  محاصره  و  کمین  به  دوباره   ، گردان 22 
سلیم در فکر چاره و خالصى پیشمرگان بود. او هنوز تصمیم نگرفته بود که چه باید بکند. 
و  میدادند  فرماندهى  تصمیم  به  اولویت را  ولى  بودند،  جویى  چاره  درفکر  هم  پیشمرگان 
فرصت مشورت با فرماندهى هم نبود. محمد فتاحى عضو کمیته ناحیه، بعد از تیراندازى 
حزبیها اصرار میکرد که اینها پیشمرگان حزب شیوعى هستند. در همان موقع حسام از موضع 
محمد فتاحى بسیار ناراحت شده و با عصبانیت خطاب به سلیم کرده و میگوید:» محمد 
فتاحى توهم دارد، اینها جماعت حزب دمکرات هستند و ما باید هر چه زودتر از کمین شان 
خارج شویم». سلیم بسرعت تصمیم خود را گرفته و به پیشمرگان و مسئولین اعالم کرده بود 
که از میان دو کمین و از طریق دره باریک و گود پایین کمینگاه، از کمینهاى دشمن خارج 
میشویم و بعد از طى مسافتى، در جایى مخفى میشویم. در ابتدا، با شروع تیراندازیها ما به 
اطراف پراکنده شده بودیم. من از تصمیم سلیم اطالعى نداشتم و کسى را در اطراف خود 
ندیدم. فکر میکردم که همه از راهى که پایین آمدیم به باالى کوه بلند برگشته اند. با همین 
تصور، کمى باالتر رفته و ناصر کشکولى را در حال باال رفتن دیدم. او هم بقیه افراد را گم 
کرده بود. ما به تُندى به بطرف ارتفاعات کوه حرکت کردیم، اما کسى را ندیده و به طرف 
پایین برگشتیم. ناگهان، در تاریکى، على جوانمردى را در روى زمین دیدیم که اسبى باالى 
سرش ایستاده بود. ازعلى پرسیدیم که بچه ها چى شدند؟ او گفت همه به طرف راست جاده 
و دره پایینى رفتند. من و ناصر کشکولى على را سوار اسب کردیم . على اصرار میکرد: « 
سیز گئدین» ( شما بروید). او چندین بار تاکید کرد که «من کشته خواهم شد، اقال شما زنده 
بمانید». ما به على اطمینان مى دادیم که او را بجا نگذاشته و با خود میبریم. ما نود درجه 
نسبت به کمین مقابل و اصلى دشمن تغییر مسیر داده و بسمت کمین سمت راست دشمن، 
حرکت کردیم تا خود را به دیگر دوستان برسانیم. در حالى که من اسب را میکشیدم، ناصر 
هم از پشت اسب را میزد تا بسرعت از کمینگاه دشمن دور شویم. در آن مسیر رفقایمان 
دو اسب دیگر را رها کرده بودند. حزبیها بطور پراکنده و بى هدف تیراندازى میکردند. بعد 
از طى صد یا صد و پنجاه مترى، به دره اى گود و سنگالخى و پر از درخت رسیدیم. این 
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دره درست در پایین و موازى با راهى بود که حزب دمکرات در روى آن کمین گذاشته بود. 
ما راهى پیدا کرده و اسب را به پایین بردیم. اسب بخاطر وجود درختان زیاد در دره اى 
گود، باریک، سنگالخى و وجود پرتکاههایى کوچک که آب از آنها همچون آبشار به پایین 
میریخت، از حرکت ایستاد. تالش براى بردن على بى فایده بود. على اصرار میکرد که او را 

جا گذاشته و خودمان برویم.
هوا هنوز تاریک بود. ما مجبور شدیم على را در زیر فرو رفتگى دیواره صخره اى که به 
غار بسیار کوچکى شبیه بود، مخفى کنیم. براى اینکه محل على لو نرود، اسب را به باالى 
دره آورده و از پشت چندین سنگ به اسب پرتاب کردم تا از آنجا دور شود. اسب دور شده 
و به پیش على و ناصر برگشتم. روحیه على خوب بود و به او قول دادیم که موقع شب با 
پیشمرگان حزب شیوعى عراق(حزب کمونیست عراق) برمیگردیم و او را با خود مى بریم. 
جدایى از على یکى دیگر از لحظات سخت زندگى ما بود. درآن شرایط، با تنها گذاشتن 
یکى از بهترین و فداکارترین کادرهاى کمونیست در میدان جنگ، احساس گناه میکردیم. 
اگر اصرارهاى على براى ترك او و امید ما براى برگشتن و  نجات او نبود، شاید هیچ وقت 
او را ترك نمى کردیم. على را بوسیده، دستهایش را فشرده و از او جدا شدیم. براى آخرین 
ما  وقتى  کردیم.  نگاه  داشت،  قرار  دشمن  کمینگاه  دو  وسط  در  که  على،  گاه  مخفى  باربه 
مطئمن شدیم که او از اطراف دیده نمى شود به دره باریک، سنگالخى و پر درخت که در 
زیر کمینگاه بود، سرازیر شدیم. عبور از میان درختان و سنگها با سختى صورت میگرفت. 
در بعضى جاها از ارتفاع یک مترى به پایین مى پریدیم. آبى که در دره جریان داشت، کفشها 
و لباسهاى ما را خیس کرده بود. بعد از طى مسافتى به چند نفر از دوستان رسیده و نگرانى 

ما از درستى مسیر رفع شد.
میان  شد، اما باز ما در  دیده  شده و آفتاب در آسمان  بکندى میگذشت. هوا روشن  زمان 
کوههاى بلند در دره اى عمیق قرار گرفته بودیم. بیش از دو ساعت ما در دره پیش آمده و 
از زیر کمین دشمن خارج شده بودیم. لباسها و کفشهاى پیشمرگه ها به تمامى خیس شده 
و سردشان بود. زخم و تاول زیر پاهاى آنها تازه شده و از خستگى، بیخوابى، ناتوانى و 
گرسنگى توان راه رفتن نداشتند. در بین پیشمرگان فاصله افتاده و معلوم نبود رفقاى جلوتر 
چقدر با عقبى ها فاصله دارند. «سیامک سنه اى شامى»، پایش تاول زده و از گرسنگى نمى 
از بقیه عقب تر مانده و مجبورشده  توانست راه برود. او بخاطر ضعف جسمى و پا درد 
در  دیگر  رفقاى  باالخره به  را بیاوریم.  آن  بعدا  کند، تا  مخفى  دره  را در  قناسه  بود تیربار 
زیر کوه سنگى بزرگى که بخشى از دره را در زیر چتر خود پوشانده بود، رسیدیم. سطح 
دره را آب فرا گرفته و رفقا در کنار آب سرد ایستاده و نشسته بودند. درآنجا، موضوع بجا 
ماندن على و باالخره مخفى کردن او را به سلیم و سید حسین و حسام و رضا کعبى و بقیه 
گفتیم. سیامک هم مخفى کردن تیر بار قناسه را به سلیم تعریف کرد. تیربار قناسه اسلحه 
تیربار  میکند.  تضعیف  را  دشمن  روحیه  آن  صداى  و  است  مرگبار  ولى  سبک،  تقریبا  اى 
قناسه بخاطر کارآیى اش مى تواند نیروى دشمن را زمین گیر کند. به همین جهت سلیم از 
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سیامک و ناصر کشکولى خواست تا برگشته و تیربار قناسه را بیاورند. سیامک بزحمت راه 
میرفت. ناصرکشکولى هم علیرغم خستگى و ناتوانى، با سیامک براه افتاده و طولى نکشید 
آنها تیربار قناسه را با پیکر ضعیف خود، آوردند. مسئوالن و فرماندهان تصمیم داشتند تا 
تاریکى شب، در همانجا مخفى مانده و بعد از برداشتن على، به راه خود ادامه دهیم. رفقاى 
از کمینگاه مرگ نجات یافته بودند، اما هنوز نگران بودند. آنها در زیر  مقاوم و رنجدیده 
صخره در مورد کمین سحرگاه صحبت میکردند. آنها، همگى خسته و گرسنه بودند و گاها 
که  بودند  عقیده  این  رفقا بر  اکثریت  شود.  برطرف  شان  شاید گرسنگى  تا  میخوردند  آب 
پیشمرگان حزب دمکرات کمین را گذاشته بودند تا بقیه نیروهاى گردان 22 را نابود کنند. 
حزب دمکرات میدانست که واحدهاى نظامى کومه له ضربه خورده و شیرازه آنها از هم 
پاشیده و یا داغان شده است. آنها از تعداد کشته ها و زخمى هاى ما اطالع داشته و تمامى 
این اطالعات را با بیسیم به نیروهاى مستقر دراردوگاه شان که فاصله کمى با محل کمین 
داشت، داده بودند. حزب دمکرات با شناخت از وضعیت بحرانى و نابسامان گردان 22 ، 
قصد داشت گردان بیست و دو را بکلى نابود کند. حزب دمکرات کردستان کمین را در نقطه 
بسیار خوب و مناسیى جهت نابودى پیشمرگان کومه له گذاشته بود. آنها در اطراف زمینى با 
مساحت کوچک و مسطح دره و در پاى کوه بلندى که تنها مسیررفت و آمد بود، سه کمین 

مجزا درسه طرف گذاشته بود تا هیچ راه گریزى براى پارتیزانهاى کمونیست نباشد.
حزب دمکرات تصور میکرد که نیروهاى ضربه خورده کومه له در صبح روشن و ساعات 
روز، به آنجا خواهند رسید. اما واحدهاى ما، یکساعت زود تر به کمینگاه حزب دمکرات 
رسیدند و با استفاده از تاریکى از طریق دره باریک، نزدیک و زیر کمینگاه خارج شدند. اگر 
پیشمرگان کومه له چهل دقیقه یا یکساعت دیرتر، یعنى در روشنایى صبح به کمین حزب 
دمکرات مى افتادند، یک نفرهم زنده نمى ماند. پیشمرگه ها تا نزدیکى ظهر در محدوده اى 
کوچک با لباسها وکفشهاى خیس ماندند، ولى بیش از آن سرما، براى کسى قابل تحمل نبود. 
از سوى دیگر، تعدادى تصورمیکردند که خطر رفع شده و میتوان از آن منطقه خارج شد. 
تعدادى هم بر این باور بودند که تجمع در زیر تخته سنگ درست نیست چون اگر حزبى 
ها یورش بیاورند، همگى نابود میشویم. مخفیگاه در میان کمینگاه و اردوگاه حزب دمکرات 
بخاطر  همچنین  و  هرسو  از  شدن  دیده  امکان  و  دره  پهناى  و  بزرگى  بخاطر  داشت.  قرار 
نزدیک شدن به اردوگاه حزب دمکرات، نمى شد مسیر دره را ادامه داد. محمد فتاحى، بایزید 
بیاضى و یکى دیگر از رفقا، براى پیدا کردن راهى از میان درختان به باالى کوه رفتند. این 
کوه روبروى جاده قرار داشت. ساعتى از رفتن این تیم نگذشته بود، که صداى چند تک تیر 
از باالى کوه شنیده شد. جنب و جوشى در بین پیشمرگان ایجاد شد تا آماده مقابله شوند. 
چى  بدست آورد. بایزید بعنوان بیسیم  باالى کوه  از تیم  سلیم بیسیم را باز کرد تا خبرى 
تیم، به سلیم گفت که ما در باال ى کوه مسیر را گم کردیم و نمى توانیم شما را پیدا کنیم به 
همین جهت محمد فتاحى تیراندازى کرد تا شما مطلع شده و ما را راهنمایى کنید. سلیم از 
تیراندازى حمه ناراحت و عصبانى شده بوده و در بى سیم توضیحاتى به آنها داد. آنها بدون 
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پیدا کردن راهى ،برگشتند. پیشمرگان هم از تیراندازى بى مورد رفقیمان بسیارعصبانى شده و 
گمان مى کردند که با تیراندازى او، مخفیگاه لو رفته و حزبیها دیر یا زود سر خواهند رسید. 
اندکى از ظهر گذشته بود. مخفیگاه با تیراندازى رفقا لو رفت و چاره اى حز ترك آنجا نمانده 
بود. فرماندهان و مسئولین تصمیم گرفتند از آن محل خارج شده، تا به جاى دیگرى برویم. 
به همین جهت پیشمرگان بدون اتالف وقت به حرکت در طول دره ادامه دادند. پیاده روى 
با کفش و لباس خیس، مشکل شده بود. ماهیچه هاى پاها خشک شده و پاها انعطاف خود 
را از دست داده بودند. همه درانتظار تاولهاى تازه و بیشترى در کف پایشان بودند. عالوه 
بر آن خستگى، گرسنگى و بیخوابى توان حرکت را از ما گرفته بود. لبهاى تَِر ك خورده و 
خشکى دهان، حرف زدن را سخت تر کرده و صداى تعدادى تغییرکرده بود. تعدادى، بعد 
از طى چهل یا پنجاه متر مجبور به نشستن بودند. کسانى که کمى انرژى داشتند به انتهاى 
دره که شاخه اى دیگر از آن جدا میشد، رسیده و در سه راهى دره، در انتظار رسیدن بقیه 
رفقا بودند. تعدادى از رفقاى عقبى، ما را خیلى معطل کرده و آمدنشان طول کشید. سلیم 
مرا براى جمع کردن و آوردن آنها به عقب فرستاد. رفقا، در فواصلى در برابر آفتاب دراز 
کشیده و چرت میزدند و چند نفر هم به آرامى و لنگان لنگان مى آمدند. آنها ضعیف شده و 
توان راه رفتن نداشتند. من دستور سلیم را جهت تند رفتن و رسیدن به دیگر پیشمرگان را 
به آنها رساندم و آنها، کمى به سرعت خود افزودند. آخرین نفر فخرالدین بالو برادر عزیز 
بود که دراز کشیده و نمى توانست راه برود. چهره او تیره تر و لبان تَِر ك خورده اش، سیاه 
شده بودند. فخرالدین بزحمت بلند شده و با قد بلندش بزحمت هیکل بزرگ اش را مى 
کشید. من تفنگش را برداشتم تا تندتر حرکت کند. فخرالدین بیش ازهر چیز به سیگار و 
چاى ره ش (سیاه ) نیاز داشت. در همان لحظه، اگر او یک سیکار کشیده و یک» چاى ره 
ش «میخورد، درچند دقیقه، هفت کوه را پشت سرمیگذاشت. بعد از طى اندك مسافتى، ناظر 
آمدن دو پیشمرگ حزب دمکرات از طرف جاده و دامنه کوه بطرف دره بودیم. ما فورى 
خود را در زیرشاخ و برگ درختان مخفى کردیم . آنها دره را نگاه کرده و چون کسى را 
ندیدند، به باال برگشتند. خطر نزدیک شده و فخرالدین بحرکت در آمده بود. براى استتار 
خود، هر کدام چند بوته پر برگ را شکسته و بر سر خود گذاشتیم و از کنار دره حرکت کرده 
و خود را به پیشمرگان دیگررساندیم. پیشمرگان بى آنکه رخت و خشابها را از کمرشان باز 
کنند، بطور پراکنده در برابر آفتاب نشسته یا دراز کشیده بودند. رفقا سید حسین، سلیم، رضا 
کعبى، خالد قارنا، بایزید، حمه فتاحى و حسام در روى سنگى پهن و بزرگ در سه راهى 
دره نشسته، و مشورت میکردند. با عجله خبر حضور افراد حزب در باالى دره را که در 
جستجوى محل پیشمرگان بودند، را به آنها دادیم و از آنها خواستیم هر چه زودتر ارتفاعات 
را بدست بگیریم. محمد فتاحى با ما مخالفت کرد. چون او باور نداشت که آنها پیشمرگ 
حزب دمکرات باشند. حمه فتاحى با اطمینان میگفت که آنها پیشمرگ حزب شیوعى هستند 
و بهتراست من نامه اى بنویسم و پیشمرگى نامه را به آنها برساند، تا به کمک ما بیایند. او 
حتى قلم و کاعذ در آورده و در انتظار جلب نظر سلیم و سید حسین و بقیه مسئولین بود. 



541

ن ی  دگا ی... و ز د ز
سایه خطر مرگبارى درباالى سر پیشمرگان لحظه به لحظه گسترده تر میشد و بشدت آنرا 
حس مى کردم. از آنرو با عصبانیت و با برخوردهاى تند با محمد فتاحى مخالفت کرده و 
دیگران را براى دفاع و آماده شدن ترغیب کردم. درست در همان موقع، افراد حزب دمکرات 
از دور دیده شدند. ساعت حدود دو بعد از ظهر بود. سلیم با دیدن حزبیها شک و تردیدى 
بخود راه نداده و به فرماندهان گفت که واحد ها را آماده کنند و از دره ها به باالى کوهها 
بروند. او از من، بایزید بیاضى و شخص دیگرى خواست که هر چه زودتر به طرف کوه سیاه 
رنگى که بر سه راهى دره مسلط بود رفته و آنرا به کنترل و بدست خود بگیریم. ما بسوى 
کوهى که با سنگهایى سیاه خود نمایى میکرد، راه افتادیم . بدست گرفتن آن کوه، براى حفظ 

امنیت واحدهاى نظامى ما حیاتى بود.

و  نداشته  چندانى  انرژى  اما  برسیم،  کوه  باالى  به  زودتر  چه  هر  میکردیم  تالش  بنابراین 
اما  داشتیم.  خوابیدن  و  استراحت  به  احتیاج  قدمى  هر  از  بعد  بود.  آرام  و  ُکند  حرکتمان 
مسئولیت بزرگى بعهده ما گذاشته شده بود و با تحمل فشار زیاد باال میرفتیم. دوست همراه 
ما پنجاه متر نیامده، در روى سنگى نشسته و گفت شما بروید من بیش از این نمى توانم باال 
بیایم و بعد بطرف دره برگشت. نیمساعت بعد، زمانى که بایزید بیاضى و من به باالى کوه 
نزدیک شده بودیم از پشت و از فاصله صد مترى مورد هدف پیشمرگان حزب دمکرات 
قرار گرفتیم. حزبیها از آنسوى دره به اینسوى دره آمده و بر بلندیها و دره اى که به اردوگاه 
حزب دمکرات و حزب شیوعى عراق منتهى میشد، تسلط یافته بودند. من و بایزید بیاضى 
خود را به پشت نزدیکترین سنگ انداخته و با رگبارهاى پى در پى به مقابله پرداختیم. سنگى 
که ما در پشت آن موضع گرفته بودیم کوچک و کوتاه بود و مى بایست آن را هر چه زودتر 
ترك مى کردیم. ما در جلو چشم آنها بدون پناه بوده و شکار خوبى براى آنها بودیم. ما قرار 
گذاشتیم در برابر آتش پیشمرگان حزب دمکرات، یکى بعد از دیگرى تیراندازى کرده و 
بسوى قله کوه حرکت کنیم. ابتدا من سنگر پیشمرگان حزب را به آتش بستم تا نتوانند از 
سنگرهایشان سر بیرون بیاورند. در این فاصله بایزید ده مترى باال رفت. او درمقابل آتش و 
رگبارهاى حزبیها نشسته و شروع به تیراندازى کرد. در حالى که او حزبیها را به آتش گرفته 
بود، من خود را به چند مترى بایزید رسانده و بسوى حزبیها تیراندازى را شروع کردم. در 
این موقع بایزید دوباره چند مترى به باال حرکت کرد و از خستگى نتوانست بیشتر برود. در 
طول این مدت تیراندازى پیشمرگان حزب قطع نمیشد و گلوله ها مانند تگرگ به اطراف ما 
مى باریدند. تیراندازى ما به سنگرهاى حزبیها اجازه نمى داد آنها فرصت نشانه گیرى دقیقى 
داشته باشند. با تیراندازى بایزید، من خود را کمى باالتر از او رساندم. جدود پانزده متر به 
باالى کوه مانده بود. من رو به افراد حزب دمکرات نشسته و بدقت سنگر آنها را هدف قرار 
دادم. در این موقع بایزید خود را با زحمت به باالى کوه رساند. زمانیکه او از باالى کوه 
تیراندازى را شروع کرد، من بحرکت ادامه دادم اما چند قدمى بر نداشته بودم که ضربه اى از 
پشت به ران پایم خورد و صدایى شنیدم. من زخمى شدم ولى به زمین نیافتاده و کوشیدم تا 
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چند متر پایانى را طى کنم. صداى رگبارهاى حزبیها شدت گرفته و در دره ها مى پیچیدند. 
با اصابت گلوله ها، تکه هاى سنگ و گرد غبار در اطرافم به هوا بر مى خاست. در حالى 
خود را  افتاده بودم. باالخره  نفس  بکلى از  که قدمهاى آخر را به پشت کوه برمى داشتم، 
به پشت کوه رسانده و لحظاتى دراز کشیدم. خوشحال بودم که گلوله به استخوان نخورده 
است. بایزید نمى دانست زخمى شده ام. او در پشت سنگى دراز کشیده و سنگرهاى حزبى 
ها را مى کوبید. گلوله اى ازپشت به ران پاى راست من خورده و سوراخى کوچک ایجاد 
کرده بود، ولى گلوله در موقع خارج شدن، جلو ران پایم را دریده و سوراخى بزرگ و گشاد 
درست کرده بود. خون زیادى از پایم آمده و پانتول یا شلوار ُکردى ام در خون خیس شده 
بود. به بایزید بیاضى گفتم من زخمى شدم، مواظب باش تا من زخمم را با پیش بند یا شال 
کمرم ببندم. او فورى پیش من آمد و با شال و آغابانویى که همیشه در سر و یا گردنش بود 
رانم را محکم بست. درطول کمتر از چند دقیقه، ما زخم را بسته و از دو سنگر جداگانه به 
دفاع پرداختیم. ما نقطه مهمى را بدست گرفته بودیم، اما فشنگ ما کاهش یافته بود. به همین 
جهت تیراندازى دقیق و با تک تیر انجام میگرفت. ما مواضع حزب دمکرات را عالوه بر تپه 
مقابل، در تپه هاى سمت چپ هم زیر آتش گرفته بودیم و جلو پیشروى آنها را از دو جهت 
سد کردیم. اما بیشترین نیرو را براى مقابله با نیروهاى حزب در کوه مقابل خودمان گذاشته 
بودیم. به همین علت پیشمرگان حزب دمکرات نتوانستند بیشتر از آن جلوتر بیایند. در این 
دمکرات،  نزدیکى اردوگاه حزب  خواکورك در  دره «شیخان»  یعنى از  پشت  از دره  موقع 
صداى تیراندازى بگوش میرسید. ما هیچ اطالعى از آنجا و حتى رفقاى پایین نداشتیم. آفتاب 
به آرامى پشت کوهها میرفت ولى هنوز ما درمواضع خود به جنگ ادامه میدادیم. از باالى 
کوه، گاها به محل کمینگاه و دره اى که از آن آمده بودیم تماشا میکردم. در آنجا مطئمن 
شدم که اگر صبح آنروز از همان نقطه اى که رفقا به دنبال پیدا کردن راه رفته و تیراندازى 
بیموردى کرده بودند، عقب مى نشستیم مى توانستیم بدون درگیرى، از افراد حزب دمکرات 
از منطقه دور شده و مواضع بهترى بدست بگیریم. از پشت کوه که در تیررس پیشمرگان 
حزب دمکرات نبود، یک نفر باال مى آمد. او را پیش خود صدا کردیم. او همان شخصى 
بود که نتوانست یا نخواست با ما باال بیاید. او خبر داد که پیشمرگه ها در دره پایین هستند 
و از انتهاى دره بطرف باال درحرکت هستند. او تفنگ و خشابى همراه نداشت و بیسیمى 
را که باطرى نداشت به گردن انداخته بود. او اشاره نمود که تفنگ اش گیر کرده است و به 
همین جهت تفنگش را زمین انداخته است. تشنگى بعد از خونریزى فرا رسیده بود. چشمانم 
تارشده، لبهایم ترك خورده، و دهانم خشک شده بود. در فاصله چهل پنجاه مترى، آب از 
کوههاى بسیار بلند سرازیر شده و از دره و شیار کوچکى به پایین جارى بود. بخاطر آب، 
نمى توانستم سنگر را رها کرده و بجا بگذارم. حفظ آن کوه از تعرض پیشمرگان حزب 

دمکرات بمعناى حفظ جان پیشمرگانى بود که در پایین قرار داشتند.
هر چه زمان میگذشت ،چشمانم بیشتر تار و تیره میشد. فردى که تازه به باالى کوه رسیده 
بود، پایین تر از ما در روى سنگى خسته و افسرده نشسته بود. از او خواستم چند دقیقه در 
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سنگر قرار گرفته و با تفنگ من به دشمن تیراندازى کند تا من براى آب خوردن بروم، اما او 
قبول نکرد. هوا رو به تاریکى بود و تیراندازى پیشمرگان حزب کاهش یافته بود. تیراندازى 
بطور پراکنده از نقاط مختلف بگوش میرسید. احساس ضعف و سرگیجى کرده و چشمانم 
تار و کم نور شده بودند. من براى آب خوردن، خود را به جوى آب رساندم. دستهاى خونى 
را شسته و بعد از نوشیدن آب به سنگرم برگشتم. آن فرد بدون توجه به اصرار ما، میخواست 
به تنهایى و بدون اسلحه به مقر حزب شیوعى برود. او تحمل رسیدن دیگر رفقا را نداشته و 
به طرف رشته کوه هاى بلند و سنگالخى که به طرف مرز ترکیه منتهى میشد حرکت کرد تا 
با طى کوهها به مقر حزب شیوعى برود. بایزید بعدا به من توضیح داد: « زمانى که تو براى 
آب خوردن رفتى، او اصرار میکرد که قبل از اینکه کشته شوم، با او از روى کوههاى بلند 
به اردوگاه حزب شیوعى برویم. اما من با او مخالفت کرده و هرگز نمى توانستم مانند او، 
دست از مبارزه و پیشمرگى کشیده و سنگرم را رها کنم. من هرگز نمى توانستم شما را به 
تنهایى درباالى کوه و پیشمرگان را در ته دره بجا گذاشته و با او بروم.» نیم ساعتى نگذشته 
یک  از ما  هر یک  رساند. او به  خود را به ما  سنگهاى کوه  از پشت  انور(فاضل)،  بود که 
خشاب پر از گلوله داده و خودش در سنگرى جاى گرفت. انور از کادرهاى سازمانده مردم 
منطقه صوماى و از کادرهاى سیاسى کومه له بود، که ما هم مانند مردم سوماى او را دوست 
داشتیم. رسیدن او به باالى کوه بما دلگرمى و نیرو بخشید. هوا تاریک مى شد و حزبیها از 
کوههاى اطراف عقب مى نشستند و تیراندازیهاى پراکنده از کوههاى دورتر بگوش میرسید. 
فاضل و بایزید از من خواستند کمى استراحت کنم تا کمى حالم خوب بشود. بخاطر ضعف 
شدید سرگیجه داشتم. در زیر سنگى بزودى خوابم گرفت. پیشمرگان ما، در پنج روز گذشته 
مجموعا پنج یا شش ساعت نخوابیده بودند. آنها همچنین در چهل و هشت ساعت گذشته، 
فقط یکبار با نان و پنیر خود را سیر کرده و شب گذشته در مسیر راه دو قاشق شکرخورده 
بودند. وقتى از سرما و درد زخم بیدار شدم، همه جا تاریک بود. بعد از سى و شش ساعت 
جنگ و گریز، نیم ساعتى خوابیده و خستگى کمى از تنم بیرون آمده بود. یادم آمد که در 
سنگر و میدان جنگ خوابیده ام و کمى از خودم شرم کردم. کسى در کنارم نبود ولى باور 
نمى کردم رفقاى خوب، فداکارى مانند انور و بایزید مرا تنها گذاشته باشند. آنها را صدا 
کردم و بایزید ازپشت سنگها پیش من آمد. انور، پیش تعدادى از پیشمرگان که به نزدیکى ما 
رسیده بودند رفته بود. پیشمرگان بدنبال هم باال مى آمدند و در نقطه اى نزدیک آب جمع 
مى شدند. آخرین پارتیزانى که آن گروه از دست داده بودند، مجید تُرك (خلیل ورمزیارى 
) بود. مجید و فخرالدین و بخشى دیگر از پیشمرگان در دره، از روبرو در دید و تیر رس 
افراد حزب دمکرات بودند. پیشمرگان حزب از کوهى مسلط بر سه راهى دره، رفقاى گردان 
را در دره زیر آتش گرفته بودند. تعداد زیادى از رفقاى ما خود را به پیچ دره رسانده و از 
دید حزبیها خارج شده بودند اما مجید و فخرالدین در پشت چند سنگ بجا مانده بودند. 
مجید با تغییر سنگر، حزبیها را مورد هدف قرار داد تا فخرالدین در زیر حمایت آتش مجید، 
خود را به رفقاى دیگر برساند. فخرالدین با ضعف و ناتوانى خود را به پیشمرگان رساند 
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اما با تاریک شدن هوا و دور شدن پیشمرگان از آن نقطه، مجید تنها مانده بود. پیشمرگان با 
سوت کشیدن و با فریاد زدن مجید را صدا مى زدند. در ابتدا صداى مجید هم از دور بگوش 
مى رسید. پیشمرگان علیرغم تاریکى و خستگى، به طرف صداى مجید رفته و او را صدا 
مى کردند، اما بعد از مدتى صدایى از او شنیده نمیشد. نزدیک به یکساعت مجید را صدا 
زده و در انتظار او نشستیم، ولى همه از پیدا شدن مجید نا امید شدند. مجید جهت صداى 
تیراندازى  صداى  افتاد.  راه  آسمانخرش  کوههاى  بسوى  و  نداده  تشخیص  را  پیشمرگان 
گاهگاهى از تپه و کوههاى دورتر شنیده مى شد. ما بعد از قطع شدن صداى مجید، احتمال 
میدادیم که او در یکى از کوهها یا دره ها بدست پیشمرگان حزب کشته شده است. از دست 
دادن و یا گم شدن مجید براى همه پارتیزانها سخت بود چون مجید یکى ازکمونیستهاى با 
سابقه و با تجربه شهرخوى بود که سالها در آذربایجان و کردستان وظایف و مسئولیتهاى 
مهمى را بعهده گرفته و یکى ازرفقاى صمیمى، شاداب و پر کار تشکیالت بود. از موقعى 
که ما به باالى کوه حرکت کردیم، از اتفاقات پایین بى اطالع بودیم . بعد از پایان درگیرى، 
مطلع شدیم که پیشمرگه ها با آغاز درگیرى، در سه راهى دره به دو بخش تقسیم شدند. 
محمد تزخراب و  ُسعدا،  ابراهیم پورمند،  ارغوانى،  خالد  عیسا،  حسین موسوى،  رفقا سید 
تعدادى دیگر به دره شیخان در خواکورك رفته بودند. در ابتداى جنگ، چند نفر از رفقا آنها 
را دیده بودند ولى آنها هم از وضعیت آنها هیچ خبرى نداشتند. زمانى که ما در باالى کوه 
با حزبى ها درگیر بودیم، این عده هم در دره اى در نزدیکى اردوگاه حزب دمکرات درگیر 
شده و صداى تیر اندازى بگوش میرسید. تنها دلخوشى ما این بود که درگیرى در جبهه 
آنها شدید نبوده و مسئولینى با تجربه و دلسوزى مانند سید حسین، خالد ارغوانى و ابراهیم 
پورمند در آن گروه هستند. این عده بیسیم کوچک براى تماس با فرماندهان نداشتند، ولى 
بیسیم بزرگ گردان را که براى تماس با مخابرات مرکزى کومه له مورد استفاده قرارمیگرفت، 
همراه آنها بود و خالد ارغوانى مسئول آن بود. خالد قارنا و ناصر کشکولى مى گفتند که آندو 
در کوه کوچکى در پایین ما، سنگر گرفته بودند. سلیم از آنها خواسته بود که بخاطر کمبود 
فشنگ قناسه، کم کم و با دقت به افراد دشمن تیراندازى کنند تا با صداى ویژه و سهمگین 
قناسه، ترس بر دل دشمن مستولى کرده و آنها را از پیشروى باز دارند. جنگ تمام شده بود، 
ولى جنگ با طبیعت آغاز شده بود. هوا لحظه به لحظه سرد شده و بدن ضعیف و رنجور 
پیشمرگان درسرماى باد کوهستانها، مى لرزید. آن شب تعداد پیشمرگان به بیست و هفت 
نفر رسیده بود. سلیم تصمیم گرفت براى اجتناب از درگیرى به کوههاى سنگالخى و بلند 
مرزى ترکیه و عراق که به آسمان کشیده شده بودند، صعود کنیم تا با طى رشته کوههاى 
بلند برفى و سنکالخى، بسوى اردوگاه حزب کمونیست عراق برویم. این تنها امید و تنها 
راه نجات بود اما طى نمودن این مسافت طوالنى و سخت با انسانهاى خسته و گرسنه و 
بیخواب، غیرممکن بود. درآن شب پیشمرگان نه تنها نتوانستند على درمان آوا را بیاورند، 
بلکه خودشان هم تقریبا به وضعیت على افتاده بودند. همه پیشمرگان نگران وضع من بودند 
و نمى خواستند من هم، در زیر سنگى جا بمانم. دکتر خالد، زخم پایم را دیده و آنرا بخوبى 
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وسایل  و  داروها  همه  دوم جنگ  روز  در  و  نداشت  پانسمان  دارویى براى  هیچ  او  بست. 
پزشکى را از دست داده بودیم. دکترخالد بوکانى، یکى از کادرها و دکترهاى با تجربه و 
تواناى کومه له بود که جان بسیارى از پیشمرگان و مردم را از مرگ نجات داده بود. او قبال 
دو بار به مداواى من پرداخته بود و حتى جان مرا از مرگ نجات داده بود. این بار خالد 
با دست خالى مشغول زخم پایم بود. به درخواست او یکى از پیشمرگان، چوبى براى من 
پیدا کرد تا با کمک آن راه بروم. وقتى در شب تاریک با تنى ضعیف، لنگان لنگان به باال 
مى رفتم، مصطفى یونسى خود را به من رساند. او بابوله کوچکى با کمى کنسرو ماهى که 
در پالستکى پیچیده شده بود به من داد. من آنرا از او نگرفتم و خواستم خودش بخورد یا 
کمى از آن را بمن بدهد. مصطفى گفت:» اگر میخواستم آنرا بخورم، در این چند روز خورده 
بودم اما آنرا براى چنین لحظه اى نگه داشته بودم، از تو خون رفته و اگر نخورى در اینجا 
مى مانى و طعمه گرگها میشوى.» مى دانستم که خوردن آن لقمه مرا تقویت خواهد کرد، اما 
خوردن آن در حالى که همه گرسنه بودند مرا، وجدانا عذاب میداد. حالم اصال خوب نبود و 
نمى دانستم در کجا از پاى در خواهم آمد. به همین جهت بابوله را یک لقمه کرده و خوردم. 
من ندانستم لقمه بکجا رفت، اما کمى بعد احساس نیرومندى کرده و حالم اندکى بهتر شد. 
محبتها و ازخود گذشتگى هاى این انسانها در آن شرایط سخت، و همچنین جنایات حزب 
دمکرات هرگز فراموش شدنى نیستند. پیشمرگان در تاریکى شب به کندى باال مى رفتند. 
آنها با دشوارى، نفرجلویى و زمین زیر پایشان را مى دیدند. مسیر کوه شیب زیادى داشت 
و بعد از طى مسافتى کوتاه، از نفس مى افتادند. پارتیزانها انرژى شان به تحلیل رفته و به 
سختى پاهایشان بدنبال هم کشیده مى شد. هر چند دقیقه یکبار، براى استراحت توقف کرده 
و دراز مى کشیدند تا چند دقیقه بخوابند. بیخوابى ها، گرسنگى طوالنى و خستگى شدید، 
پیشمرگان را از پاى در مى آورد. آنها میخواستند حداکثر انرژى را براى طى مسیر سخت از 

بدن فرسوده شان بگیرند.
جنگها و شکستهاى پى درپى و از دست دادن دهها جنگجوى همسنگر، فشارهاى غیر قابل 
تصورى را بر اذهان آنها وارد میکرد. آنها بسوى آینده اى نامعلوم گام برمیداشتند و درانتظار 
لحظات و فرداى سخت ترى بودند. علیرغم تمامى سختیها، روحیه فداکارى و صمیمیت در 
میان پیشمرگان موج  میزد و زندگى را براى آنان زیبا و پراز امید میساخت. ساعاتى از نیمه 
شب گذشته بود. پیشمرگان بعد از شش هفت ساعت پیاده روى، به باالى رشته کوههاى 
آسمانخراش رسیدند که سراسر با سنگهاى بزرگ پوشیده شده بودند. برف سفید بخشهاى 
وزید. کسى توان حرکت نداشت. سلیم  و باد سردى مى  زیادى از ارتفاعات را پوشانده، 
بشوند.  براى نگهبانى داوطلب  چند نفر  و  بمانیم  نزدیکى صبح، همانجا  تصمیم گرفت تا 
ناصرکشکولى اولین نگهبان داوطلب بود. پیشمرگان به غیراز نگهبان، به زیر تخته سنگها 
پناه بردند تا از باد و سرما در امان بمانند. تعداد زیادى از آنها، بعد از دو شب و دو روز 
بخواب رفتند. آنها در شش روز گذشته بیش از شش ساعت نخوابیده بودند. چون از تنم 
خون رفته بود، تمام مدت میلرزیدم. سرما اجازه نداد بیش از یکساعت چرت بزنم. چشمایم 
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نفوذ  استخوانهایم  به  سرما  اما  داشتم،  احتیاج  بخواب  شدیدا  و  بوده  آلود  خواب  و  خسته 
کرده بود. گاهگاهى صداى رفقا شنیده مى شد، و معلوم بود که آنها هم نمى توانند از سرما 

بخوابند.

بیست و چھارم آبان

قبل از اینکه هوا به تمامى روشن شود، پیشمرگان یخ زده از میان سنگهاى بزرگ رشته کوه 
مرزى، برخاستند و مسیر خود را نود درجه به سمت غرب، تغییر دادند بطوریکه ترکیه در 
سمت شمال و عراق در سمت جنوبى قرار گرفته بود. حرکت پیشمرگان همچنان ُکند، و 
از گرسنگى نمى توانستند راه بروند. هوا به آرامى روشن میشد. هرچند در باالى رشته کوه 
پستى و بلندى کم بود، ولى تا آن موقع بیش از چند صد متر راه نپیموده بودیم. سلیم و 
خالد قارنا و بعضا دیگر پارتیزانها با دوربین تمام کوهها را نگاه میکردند. تا آن لحظه هیچ 
نشان و خبرى از پیشمرگان حزب دمکرات نبود. باالى کوهها پوشیده از برف بود، ولى در 
دامنه و پایین کوهها برفى دیده نمیشد. تمام منطقه از هر سو تا دور دستها که چشم توان 
دیدن داشت، سراسر کوه و دره بود. در سمت ترکیه، بعضى از کوهها و دره ها در زیر مه 
غلیظ گم شده بودند. برف یخ زده تنها چیزى بود که قابل خوردن بود، اما خوردن برف 
برخالف تصور بعضى از رفقا، نه تنها خوب نبود بلکه خوردن برف حداقل انرژى بدن را 
میگرفت. بدن با خوردن برف، سردتر شده و سیستم سوخت و ساز بدن براى تنظیم دماى 
بدن مجبور بود انرژى بیشترى را بسوزاند. در شرایطى که بدن انرژى کمى دارد و انرژى 
از دست رفته جبران نمى شود، خوردن آب سرد و برف کار درستى نبود. باالخره، خوردن 
برف باعث ضعف شدید تعدادى ازپیشمرگان شد. رضا کعبى در شرایط بدى قرار داشت و 
با دشوارى راه مى رفت. تعدادى از پارتیزانها، با کفشهایشان مشکل جدى پیدا کرده بودند. 
کفش تعدادى، سوراخ و پاره شده بود. خلیل سور و على نقده، کفش هایشان بکلى پاره 
شده و دور انداخته بودند. آنها شال کمربند یا پیش بند خود را پاره کرده و به پاهایشان بسته 
بودند. اما پارچه ها دوام نیاورده و در روى برفها خیس شده و در تماس با سنگها سوراخ 
و پاره شده بودند. نزدیک ظهر بود و تا آن لحظه، نه تنها پیشمرگ حزب دمکرات، بلکه 
یک پرنده و یا یک شاخه گیاه هم دیده نشده بودند. در این موقع بعد از پنج شش ساعت 
پیاده روى، به مقابل اردوگاه حزب دمکرات رسیدیم که در فاصله دورى از ما دیده میشد. 
هرکس براى رفع مشکل گرسنگى، فکر میکرد. ابتدا امید پیشمرگان براى رسیدن به میوه 
درختان « برو «یا « به رو» (بلوط) بود. درکوههاى جنگلى کردستان، درختان بلوط به تعداد 
زیادى وجود دارند. هنگامیکه دراردوگاه و یا حتى منطقه آالن سردشت بودیم، پیشمرگان 
بلوط ها را پخته یا نپخته میخوردند. در این کوهها جز سنگ سخت چیزى دیگرى وجود 
نداشت. در اینجا من، آخرین فکر نا امیدانه خود را با سلیم و خلیل سور بمیان گذاشتم. 
به آرامى گفتم بخاطر زخمى بودن و ضعف شدید، تا آخر مسیر نمى توانم با آنها بروم و 
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باالخره در جایى به زمین خواهم افتاد. به همین جهت میخواهم با یک گلوله خود را راحت 
کنم، تا بقیه پیشمرگان با خوردن گوشتم خود را از مرگ نجات دهند. خلیل حتى در آن 
شرایط، شوخ طبعى خود را حفظ کرده بود. او گفت اگر قرار باشد پیشمرگان با خوردن 
گوشت یک نفر نجات یابند، آن گوشت نازك و خوشمزه من خواهد بود نه گوشت تال و 
تلخ یک عجم! حرف او، تبسمى در ما بوجود آورد. دلیل او این بود که او زیر پاهایش زخم 
شده و نمى تواند راه برود و هر قدمى که روى سنگها برمیدارد، احساس میکند روى میخ و 
شیشه خرد شده راه میرود. خلیل معموال حرفها و توضیحاتش را طول مى داد، ولى آنروزها 
حوصله حرف زدن زیادى نداشت و ما هم حوصله گوش دادن به او را نداشتیم. سلیم گفت 
فعال جاى این حرفها نیست، درست است که همه گرسنه و ضعیف هستیم اما فعال توان 
دره عمیق  در  یکى از رفقا، با دوربین سه اسب را  ساعتى نگذشته بود که  حرکت داریم. 
پایین کوه دید. با دیدن اسبها، چشمها نورانى، و دلها پرامید شدند. همه براى خوردن گوشت 
اسبها بى طاقتى میکردند. تصمیم گرفته شد پیشمرگان بدون آنکه تیراندازى بکنند، اسبى 
را بگیرند. هیچ کس نمى خواست بار دیگر مانند روز گذشته، اشتباهى به اسبها تیراندازى 
کرده و حزبیها به سرمان بریزند. ناصر کشکولى در غم این بود که چگونه گوشت اسب را 
خواهیم برید. براى اینکه خیال ناصر راحت شود دکتر خالد گفت که چند تا چاقوى تیز 

عمل جراحى برایمان باقى مانده است.
جاویدان، با نفرى دیگر به پایین کوه حرکت کردند. کمى بعد ما هم با فاصله زیادى به پایین 
کوه بلند به راه افتادیم. شیب کوه تند و حرکت، آسانتر بود. پیشمرگان در چند قسمت روى 
سنگریزه ها و ماسه ها نشسته و دهها متر ُسر خوردند. آنها به پشت روى ماسه ها و ریزه 
سنگها دراز کشیده و بعد از بلند کردن پاها، به پایین لیز میخوردند. اسبها در کنار چشمه 
و جوى آب، مشغول خوردن علفهاى سبز بودند. رفقایى که براى گرفتن اسبها پایین رفته 
بودند، قدم به قدم و به آرامى خود را به نزدیک اسبها رساندند. ناگهان اسبها ترسیده و پا به 
فرار گذاشتند و گرفتن آنها ممکن نبود. کنار چشمه و جوى آب چشمه، پر از کوزله ( بوالغ 
اوته)، آب تره یا تره تیزك بود. پیشمرگان به کوزله ها یا بوالغ اوتى ها، یورش برده و هر 
آنچه که از اسبها بجا مانده بود، خوردند. سبزى، هیچ وقت به تنهایى جاى غذاى گرم و نان 
را نمى گیرد، با وجود این با خوردن سبزیها کمى جان گرفتیم. در کنار چشمه، جاى مسطح 
چادر بزرگى دیده میشد. خلیل و على جاوید از اطراف چادر دو جفت کفش پالستیکى 
پاره پیدا کرده، و آنها را پوشیدند. کفشهاى خلیل، یک یا دو شماره کوچکتر از اندازه پایش 
بودند و زخمهاى پایش او را اذیت میکردند. زخم پاى من هم کمى عفونت کرده بوى خوبى 
نداشت. حدود بیست و چند پیشمرگ در کنار چشمه، روى زمین نشسته و یا دراز کشیده 
حزب  اردوگاههاى  جهت  خودمان،  موقعیت  درباره  جدیت  با  اما،  ضعف  با  آنها،  بودند. 
شیوعى و حزب دمکرات و فاصله ما با آنها مشورت میکردند. دیگر کسى انرژى برگشتن به 
باالى رشته کوه بلند را نداشت. بیشتر پیشمرگان براین عقیده بودند که از روى کوههاى کم 
ارتفاع به جاده ما بین اردوگاه حزب دمکرات و حزب شیوعى(کمونیست) عراق رفته، و بعد 
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از تاریک شدن هوا از روى جاده به سمت اردوگاه حزب شیوعى برویم. محمد فتاحى عضو 
کمیته ناحیه با این نظر مخالفت کرد و گفت که ما قدرت راه رفتن نداریم به همین جهت، 
من نامه اى براى درخواست کمک به مسئوالن حزب شیوعى مى نویسم تا دو پیشمرگ 
آن را به اردوگاه حزب شیوعى ببرند، تا آنها با غذا و اسب به کمک ما بیایند و ما را ببرند. 
من به اتفاق تعداد دیگرى از رفقا، با او مخالفت تندى کردم. تعدادى از پیشمرگان محمد 
فتاحى را بخاطر نقض اصول مخفى کارى و تیراندازى درباالى کوه، مقصر میدانستند. آنها 
عصبانیت خود را در آن صحبتها به نمایش گذاشتند. محمد فتاحى از کادرهاى سیاسى و با 
تجربه کومه له بود و پیشمرگان از او بخاطر عضویتش در کمیته ناحیه انتظارات و توقعات 
بیشترى داشتند. از سوى دیگر فکر میکردند اگر او و افراد تیم او روز گذشته تیر اندازى 
به  این باور بودیم که  بر  داد. ما  جنگى روى نمى  ما را پیدا نکرده و  حزبیها  کردند،  نمى 
حرکت ادامه دهیم. در جواب محمد، استدالل شد که اگر بفرض رفقاى ما مانند پیشمرگان 
سالم پیاده روى کرده و بدون درگیرى با حزب دمکرات، یا بدون گم شدن در کوهها و دره 
ها، نامه شما را به اردوگاه حزب شیوعى برسانند، و اگر پیشمرگان حزب شیوعى هم بدون 
اتالف وقت به کمک ما بیایندحد اقل بیست یا سى ساعت طول میکشد تا آنها به کمک ما 
برسند. دراین مدت بیست یا سى ساعته ممکن است تعدادى از رفقاى ما ازگرسنگى تلف 
شوند. در صورتى که اگر آن دو پیشمرگ در مسیر راه دچار مشکل شوند ممکن است دیرتر 
کمک برسد، و یا هیچ وقت کمکى نرسد که در هر دو حالت وضعیت بدترى ما را تهدید 
خواهد کرد. با خوردن سبزیهاى چشمه، کمى انرژى گرفته بودیم. ساعت حدود دو بعد از 
ظهر، با دستور سلیم صابرنیا از جا برخاسته و به سمت جاده راه افتادیم. در نیم ساعت اول، 
حال پیشمرگان زیاد بد نبود اما در زیر فشار بار تفنگ و فشنگ از سرعت حرکت لحظه به 
لحظه، کاسته میشد. پیشمرگان در هر چند دقیقه یا بعد از طى مسافتى کوتاه، به زمین مى 
نشستند. روحیه همکارى و کمک همچنان در میان پیشمرگان موج میزد. آنهایى که کمى 
وضع شان بهتر بود، تفنگ رفقاى ناتوان را برمى داشتند و دوشادوش هم راه مى آمدند. 
بهرام سنه، در تمام طول مسیر توان حرکت نداشت و تفنگ اش را دیگران حمل میکردند. 
او لنگان لنگان راه رفته و میگفت:»ته وقه سه رم ئیشى»( سرم درد میکند) قبل از تاریکى 
هوا، اولین نفرات بعد از سه چهار ساعت پیاده روى و گذشتن از چندین تپه، دره و کوه، به 
باالى تپه اى رسیدند. روستاى کوچکى که شش روز قبل از کنار آن رد شده بودیم، در سمت 
چپ در فاصله اى نه چندان دور قرار گرفته بود. فرماندهان با دوربین اطراف را نگاه کردند. 
اوضاع عادى بنظر میرسید به همین جهت، خالد قارنا و دو نفر دیگر به طرف روستا حرکت 
کردند تا اطالعاتى بدست آورده و مقدارى نان و پنیرجمع کنند. آنها هنوز به پایین نرسیده 
بودند که یک نفر تفنگ بدست در پایین تپه، به پشت سنگ بزرگى دوید و خود را مخفى 
کرد. سلیم که با دوربین نگاه میکرد، فورى او را شناخت و گفت که او حسام است. او با بى 
سیم به خالد گفت که حسام در پشت سنگ سنگر گرفته او را صدا کنید. حسام، هنوز ما را 
نشناخته بود. رفقا حسام را صدا کرده و حسام از پشت سنگ بیرون آمد. پیشمرگانى که در 
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پشت و باالى کوه نشسته بودند، از شنیدن خبرسالمتى حسام و پیدا شدن او بسیار خوشحال 
شدند و بعد از چند روز، شادى در چهره هاى شکسته و غمبار آنها نمایان شد و خنده بر 
لبان خشکیده و ترکیده آنها روى آورد. حسام قادرپور، پیشمرگى بیست و پنج ساله و قوى 
هیکلى بود که همیشه با صمیمیت و خوش رویى با مردم و پیشمرگان برخورد کرده و در 
دل پیشمرگان و مردم جاى گرفته بود. او از پیشمرگان قدیمى کومه له بوده و با فعالیت در 
مناطق مختلف کردستان بویژه در مناطق نقده، مهاباد تجربیات زیادى کسب کرده بود. حسام 
در جنگها ،فداکاریها و قهرمانیهاى زیادى از خود نشان داده و درعرصه سیاسى، کادرى توانا 
بود. پیدا شدن حسام و نجات او از مرگ براى همسنگرانش یکى از بهترین لحظات خوشى 
و شادى بود. اندکى بعد رفقا خبر پیدا شدن عیسى رضایى را دادند. عیسى از اهالى قروه 
بوده و یکى از رفقاى صمیمى، صادق، پر کار و روخوش گردان 22 بود. با پیدا شدن عیسى 
( 9) و حسام دلهایمان شاد گشته و بیش از پیش به عمق رفاقتى که در سالیان گذشته ما بین 

ما ایجاد شده بود، پى مى بردیم.

کمکھای مجدد حزب کمونیست عراق

هوا رو به تاریکى بود. حسام، خالد قارنا و رفقاى دیگر در نزدیکى روستا به مقر کوچک 
حزب شیوعى رفته و از آنها کمک خواستند. سه پیشمرگ حزب شیوعى با مقدار زیادى نان، 
پنیر، خرما، کترى، چاى، سیگار و سه اسب را آماده کرده و به بیرون از روستا آمدند. خالد 
که با بیسیم، در تمام مدت با سلیم درارتباط بود از او خواست به پایین برویم. ما با ضعف و 
ناتوانى، اما با خوشحالى به پایین آمده و در بیرون روستا به بقیه ملحق شدیم. همه با حسام، 
عیسى و پیشمرگان حزب شیوعى دست داده و آنها را بگرمى به آغوش کشیدند. عیسى، 
حسام و خیلى از رفقا را احساس و هیجان فرا گرفته بود . از چهره عیسى هیچ وقت خنده 
محو نمى شد، اما در آن روز عیسى مثل سابق نبود. او با دیدن رفقایش بسیار احساساتى شده 
و چشم هایش پر از اشک شدند. اشک شادى در چشمان خسته و ضعیف بسیارى خشکیده 
بود، اما آنها با دست دادنها و نگاههایشان، عشق و محبت بى پایان خود را به همدیگر نشان 
میدادند. مقدارى نان و پنیر در بین پیشمرگان تقسیم شد که در چند دقیقه با دهان و گلوى 
خشکیده قورت دادیم تا جانى تازه بگیریم. بعد از دیدارها و گفتگوها، پیشمرگان حزب 
شیوعى جلو افتاده تا ما را به اردوگاه بزرگ شان هدایت کنند. زخمیها، سوار اسبها شده 
و صف کوچک پیشمرگان به راه افتاد. گرسنگى آنها کمى رفع شده بود، اما بخاطر ضعف 
شدید در طول راه، چند دفعه براى استراحت نشستند. بعد از دو سه ساعت راهپیمایى، در 
کنار جاده در نقطه اى درمیان درختان توقف اعالم شد. پیشمرگان حزب شیوعى گفتند که 
ما  اردوگاه برسید. آنها از  وضع نمى توانید امشب به  و شما با این  راهمان طوالنى است 
خواستند شب را در آنجا استراحت کرده و فردا براه خود ادامه دهیم. منطقه امن بود و آنها 
آتشى بزرگ درست کردند. پیشمرگان شیوعى، مقدارى نان و کنسرو به پیشمرگان داده و 
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کتریهاى آب را از جوى آب که درآن نزدیکى قرار داشت پر کرده و روى آتش گذاشتند. بعد 
ازچندین روزپیشمرگان نجات یافته از جنگ، درآسودگى نان و چاى خوردند و سیگاریها 

هم بعد از هر چایى سیکارى دود میکردند.
به  دوباره  شدن  ملحق  تا  درگیرى  آغاز  از  بعد  را  افتادنش  جدا  داستان  قادرپور،  حسام 
به  رو  هوا  گفت:  مى  او  کرد.  بازگو  رفقا  براى  آتش  لذتبخش  گرماى  کنار  در  پیشمرگان، 
تاریکى میرفت، بایزید و رفیقى دیگر هنوز در قله کوه بلند با حزبیها درگیر بودند. بقیه در 
عمق دره جمع شده بودند. سلیم عجله داشت تا قبل از اینکه هوا کامال تاریک شود، حرکت 
کنیم اما بخاطر نداشتن تماس بیسیمى با بایزید، یکى از رفقاى تُرك، با مشکل روبرو شده 
بود. به سلیم پیشنهاد کردم از کوه باال بروم و آنها را پیدا کنم، تا با هم برگردیم. سلیم موافقت 
کرد. با بى سیمى کوچک براه افتادم. اوایل تماس بیسیمى من با سلیم خوب بود. اما وقتى 
به دور کوه پیچیدم، تماسم قطع شد. هوا کامال تاریک شده بود. با صداى بلند، رفیق تُرك 
مان را صدا کردم ولى بجاى او، حزبیها در کوه مقابل جواب میدادند که با لهجه نیمه کردى 
و نیمه آذرى او فرق داشت و نمى توانستند من را فریب بدهند. فکر کردم این دو رفیق 
از مسیرى دیگر برگشته اند و به سلیم ملحق شده اند. به هر حال در جهت خالف صداى 
حزبیها از کوه دیگرى باال رفتم. بارها رفقا را صدا کردم اما آنها صداى مرا نشنیدند. من بودم 
کوه، سنگ و تاریکى. مطمئن شدم از همه دورافتاده ام. جهت کلى حرکت را مى دانستم و 
در همان جهت حرکت کردم. در وسط کوه به یک رشته سنگ بر خورد کردم. سعى کردم از 
آن عبور کنم. کورمال کورمال جلو رفتم تا اینکه در وسط سنگ گیر کردم. چند قطعه سنگ 
از صداى سنگها، معلوم بود درارتفاع بلندى قرار گرفته  کوچک را به پایین پرتاب کردم. 
ام. برحسب اتفاق هیچ موجودى نمى توانست مرا ببیند. سنگ ریزه ها را دور ریختم و با 
رخت و تفنگم بالش زیر سرم را آماده کردم. جامانه را روى سر و سینه ام کشیدم و دراز 
کشیدم. در آنجا از باد و سرما در امان بودم. قبل از اینکه بتوانم به چیزى فکر کنم خوابم برد. 
فردا که بیدار شدم، آسمان صاف و زیبا بود. خورشید خود را به باالى همه کوهها رسانده 
بود و با گرمایش، همه طبیعت را نوازش میکرد. دوباره به راه افتادم و به پیدا کردن رفقایم 
فکر میکردم. در پیدا کردن آنها شکى نداشتم، ولى نمى دانستم چقدرطول خواهد کشید. 
با وجود گلو دردى که تازه به سراغم آمده بود، احساس آرامش میکردم. از قله کوه بسیار 
بلندى سرازیر شدم. بسیار خسته بودم بعضى وقتها روى انبوه شن و ماسه قدم مى گذاشتم و 
مسافتى را بدون زحمت قدم زدن، طى میکردم. به چشمه آبى رسیدم، بسیار زیبا بود و دور 
و برش پر از سبزى بود. از سبزیها زیاد خوردم. چند اسب زیبا و وحشى هم پایین تر از من 
مشغول چرا بودند. آب چشمه به دره اى عمیق سرازیر میشد. از عمق دره، صداى زنگوله 
مى آمد. به عمق دره خیره شدم، گله گوسفندى را دیدم که در امتداد دره آرام آرام، جلو مى 
آمدند. خوشحال شدم، امیدوار بودم چیزى براى خوردن از آنها خواهم گرفت. حرکتم را 
سریعتر کردم ولى چوپانها از دیدن من پا به فرار گذاشتند. بعد از طى مسافتى ایستادند. آنها 
را صدا کردم و با زحمت بسیار اعتمادشان را جلب کردم. . دو نفرچوپان خیلى کم سن و 



551

ن ی  دگا ی... و ز د ز
سال، گله گوسفندان را هدایت میکردند. بعد از گفتگوى کوتاه یک ( بابوله ) نان ژاژى(نانى 
که از علف و خارخشک و احتماال بلوط درست میشود) به من دادند. ژاژى خیلى خشک 
بود و با گلو دردم زیاد سازگار نبود. اما به هر حال خوردنى بود و در این کوهستان نعمت 
بزرگى بود. چوپانهاى جوان، مقدارى اطالعات به من دادند و پیشنهاد کردند همراه آنها، 
دوباره به باالى کوه و کنار چشمه برویم تا در کنار چشمه گوسفندى را کباب کنیم. پیشنهاد 
خوب و جالبى بود ولى هر چه به سن و سال و دستهاى کوچک شان نگاه میکردم، توانایى 
این کار را در آنها نمى دیدم. آنها گفتند تا روستاى آنها، فقط پانزده دقیقه راه است. من رفتن 
به روستا را مناسبتر دیدم. یک ساعت در مسیر سرازیرى بطرف روستا راه پیمودم. روستا 
زیبا و قشنگ بود، خیلى آرام و خلوت بود. به اولین خانه که رسیدم، به آرامى در زدم. زن 
جوانى در خانه را به رویم باز کرد. با یک نگاه عمیق به سر تا پاى وجودم خیره شد. گفت 
شما پیشمرگ کومه له هستى؟! جواب مثبت دادم. او از من پرسید، حزبیها را ندیدى؟ تا چند 
لحظه پیش دور و بر خانه ما بودند. تازه متوجه شدم که چه اشتباه خطرناکى کردم. در روز 
روشن وارد روستایى شده ام که محل مقر حزبیها، و نزدیک اردوگاه حزب دمکرات است. 
چوپانهاى جوان در این باره، چیزى بمن نگفته بودند و من هم از آنها سوالى در این باره 
نکرده بودم. خانم جوان و مهربان مرا به داخل خانه کوچک و تمیزش هدایت کرد و براى 
اطمینان بیشتر، به دور خانه و روستا گشتى زد و سریع برگشت. او در خانه را بست و به 
گفتگویش ادامه داد. او گفت :حزبیها خیلى وقت است در این روستا مقر دارند. شوهر من 
هم به مقرشان رفت و آمد میکند. اتفاقاتى که به پیشمرگان کومه له پیش آمده مى دانم. همه 
تعجب میکنند، شما از آن گوشه دنیا به اینجا آمدید و هیچ آشنایى به این منطقه ندارید. قلبا 
به گفته هایش فکر میکردم. فرصتى نداد چیزى بگویم و ادامه داد :فکر میکنم خیلى گرسنه 
باشى؟ من هم خندیدم و گفتم خیلى. با عجله سفره پارچه اى کوچک و تمیزى را پهن 
کرد. با یک کاسه ماست و چند نان ساجى گرم سفره را آراست. با آب داغ کترى سیاه کنار 
آتش چاى تازه اى را هم دم کرد. آن خانم با با وارد شدن من کار نان پختنش را قطع کرده 
بود، دوباره کارش را شروع کرد. من هم حسابى از خودم پذیرایى کردم. نان گرم ساجى با 
ماست و چاى تازه دم بسیار لذتبخش بود. زیاد چاى خوردم، براى اولین بار رکورد چاى 
خوردن را از فخرالدین بالو گرفتم. آن خانه بسیار تمیز و مرتب بود. آتش آرام و زیبایى 
در داخل آتشدانى کوچک در جریان بود. از سوختن چوبهاى جنگلى بوى خوشایندى در 
فضاى خانه پخش میشد. بعد از خوردن نان و چاى تصمیم گرفتم از روستا خارج شوم. از 
مهربانى و محبتهاى زن جوان و مهربان تشکر و قدردانى کردم. او توشه کوجکى از مواد 
خوراکى برایم آماده کرده و اصرار کرد همراه خودم ببرم. او قبل از خارج شدن من از خانه 
دوباره دور و بر خانه و داخل روستا را بدقت نگاه کرده و گشت. با اشاره دست او من هم 
از خانه بیرون آمدم و از داخل درختان و بى راهه از همان مسیرى که وارد روستا شده بودم، 
دوباره در جهت کوهستان حرکت کردم. بعد از یک ساعت پیاده روى سریع به جاى امنى 
رسیدم. در آنجا به یک درخت زالزالک برخورد کردم. جیبهایم را پر از زالزالک کردم. راه 
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افتادم و به باالى تپه کوچکى رسیدم که تخته سنگهاى بزرگى آنرا پوشانده بود ولى چهار 
طرفش صاف بود. براى مدت کوتاهى استراحت کردم. یک دفعه صداى چند نفر را در کوه 
مقابل شنیدم. به کوه خیره شدم، یک گروه مسلح آنجا بودند. تعدادى از کوه به طرف پایین 
مى آمدند. دو نفرى که جلوتر بودند به من اشاره میکردند. نمى دانستم این افراد کى هستند. 
شرایط سختى را براى خودم تصور میکردم و خود را براى درگیرى آماده میکردم. دراین 
موقع آنها اسم مرا صدا کردند. خلیل مبارکى و خالد قارنا بسوى من مى آمدند و از دور زبان 
شوخى شان را به رویم باز کرده بودند. من هم جوابشان را دادم. بعد از لحظه اى همدیگر 
را به آغوش گرفتیم. فورى توشه غذا را برایشان باز کردم. بعد از صحبتهاى حسام رفقا از 
او سواالتى کرده و تعدادى هم به موارد و نکاتى مختلف پرداختند. در آن شب، پیشمرگان 
درمنطقه تحت کنترل حزب کمونیست عراق احساس امنیت کرده و بزودى در کنار آتشى 

که گرمایش ازهر سو به آنها میرسید بخواب رفتند.

روز بیست و پنجم آبان

صبح زود با صداى کتریهاى سیاه و دود گرفته و صداى صحبت پیشمرگان بیدارشدیم. بعد 
از مدتها پیشمرگان چند ساعتى خوابیده و استراحت کرده بودند. نان کافى براى صبحانه 
نبود بنابراین هر کس تکه اى نان و پنیر خوردند. بعد از صرف چاى بطرف اردوگاه حزب 
شیوعى راه افتادیم. پستى و بلندى راه باریک و پر پیچ و خمى را که یک هفته پیش با جمع 
زیادى از جوانان پر شور با خوشحالى طى کرده بودیم این بار با تعداد کمترى از رفقا درغم 
و اندوه طى میکردیم. بعد ازچهار ساعت پیاده روى با سر افکندگى به اردوگاه حزب شیوعى 
پا گذاشتیم. وقتى به محوطه اردوگاه رسیدیم تعدادى به سوى ما مى آمدند. در میان آنها 
رفقاى گم شده ما دیده میشدند. سید حسین، عیسى، مولود و تعدادى دیگر بهمراه پیشمرگان 
حزب شیوعى به پیشواز ما مى آمدند. پیشمرگان همدیگر را به آغوش کشیدند. زنده بودن 
سید حسین و تعدادى دیگراز پیشمرگان ( که اسامى شان فراموش شده) روحیه ما را کمى 
بهتر کرد. سید حسین موسوى از مسئولین و کادرهاى فعال و کومه له، همیشه چهره اى 
محبوب در بین مردم و پیشمرگان بود. او سالها عضو کمیته تشکیالتهاى اشنویه - شمال 
بود. علیرغم همه خوشحالیها، ناراحتى عمیقى بر وجود همه تسلط داشت. هنوز خبرى از 
بقیه پارتیزانها که در سه راهى دره شیخان یا خواکورك از واحد هاى نطامى جدا شده بودند 
نبود. در جریان درگیرى ما بین آنها و گروه سید حسین فاصله افتاده بود. رفقا تعریف کردند 
که در آغاز درگیرى حدود ده نفر از پیشمرگان به دره اى که به اردوگاه حزب دمکرات و 
حزب شیوعى منتهى میشد رفتند ولى تعدادى بخاطر ناتوانى نمى توانستند با سرعت دره 
را طى کنند به همین علت عقب مانده بودند. سید حسین با تعدادى و عیسا به تنهایى از 
محل زد و خورد دور شده و از راه اصلى شبانه خود را به اردوگاه حزب شیوعى رسانده 
بودند. رفیقى که از من و بایزید جدا شده بود با پیمودن کوههاى بلند خود را به تنهایى به 



553

ن ی  دگا ی... و ز د ز
اردوگاه رسانده بود. در همان روزمسئولین حزب کمونیست عراق به دیدارما آمدند. آنها 
بعد ازاظهار تاسف از جنگ حزب دمکرات و کومه له، از دست دادن اعضا و پیشمرگان 
کومه له را براى ما تسلیت گفتند. رهبران حزب شیوعى تاکید کردند که آنجا را مثل اردوگاه 
خودمان بدانیم و قول دادند هر چه از دست شان برآید براى ما انجام خواهند کرد. آنها قول 
دادند هر چه زودتر شرایط را براى برگشتن ما به اردوگاههایمان آماده سازند. طولى نکشید 
با غذاى گرم و خوبى از ما پذیرایى شد. بعد از ترك این اردوگاه کسى غذاى گرم نخورده 
بود. موقع چاى خوردن رادیو کومه له و رادیو حزب دمکرات را گوش میدادیم تا چگونگى 
پخش خبر جنگ حزب دمکرات و کومه له در منطقه مرگور را بشنویم. در این موقع حزب 
بیستم  در شب  درگیرى  خبر  دمکرات،  حزب  رادیوى  کرد.  پخش  را  جنگ  خبر  دمکرات 
آبان، درگیرى روز بیست و دوم آبان و درگیرى روز بیست و سوم آبان را به اطالع رساند. 
رادیو حزب دمکرات اسامى دقیق بیست و هشت نفر از پیشمرگان را با استفاده از کارت 
شناسایى شان نام برد. در این خبر اسامى همه زخمیها در میان اسامى کشته شدگان آمدند. 
در آن لحظه براى ما معلوم شد که حزب دمکرات یازده نفر از زخمیهاى کومه له را اعدام 
کرده است. اسامى زخمیهایى که حزب دمکرات آنها را اعدام کرده بود عبارت بودند از: 
مولود جوانمردى ( على درمان آوا – ایسى سو)، على ایراندوست، منیره مدرسى، نسرین 
عالیى  شهرام  باقرى، لقمان همتیان،  حسین پناهى، عادل  اشرف  خلیل فتاحى،  حسنخالى، 
برزنجى، عتیق شیرى، سلیمان( جاللى) و منصور شوکتى. عالوه بر اسامى باال اسامى خسرو 
جهاندیده ( مصطفى عجم) مسئول سیاسى گردان، ابراهیم مکرى (غریب)مسئول تشکیالتى، 
ملکى(بهرام  بهرام   ، احمدى  خدیجه  گردان،  بیسیم  مسئول  حقیقت  حسن  جوان،  هللا  عطا 
اکرادى، قاسم خسروى  الدین  کریمى، نجمه  قادر  بختیارى،  سواره  ولى لو،  ترك)، موسى 
فرمانده دسته، جمیل کوهى، على جعفر شیخوندى، عزیزسلیمانزاده، خالد ارغوانى، ابراهیم 
پورمند در لیست کشته شدگان بودند. حزب دمکرات اعالم کرد که در روز بیست و سوم 
آبان در دره شیخان دو پیشمرگ بنامهاى خالد ارغوانى و ابراهیم پورمند کشته شدند و چهار 
پیشمرگ بنامهاى ُسعدا مراد بیگى، محمد تزخراب و.. . اسیر شدند. (من اسم دو نفر دیگر 
را فراموش کردم) رادیو حزب دمکرات ما را از سرنوشت بقیه رفقایمان مطلع ساخت. بدین 
وسیله ما مطلع شدیم که اوال، پیشمرگان حزب دمکرات بدون استثنا همه اسراى زخمى در 
جنگ روز 22 آبان را تیرباران کرده اند. ثانیا، بدین وسیله ما مطلع شدیم که پیشمرگان حزب 
دمکرات در روز بیست و دو آبان، على ایراندوست را از دست چوپان گرفته و اعدام کردند. 
ثالثا، بدین وسیله ما مطلع شدیم که در روز بیست و سوم آبان مولود جوانمردى(على درمان 
آوا) را که من و ناصر مخفى کرده بودیم پیدا کرده و اعدام کردند. و باالخره ما مطلع شدیم 
که روز بیست و سه آبان گروه جدا شده در دره شیخان درگیر جنگ شده و بعد از مقاومت 
و جان باختن خالد ارغوانى پنج پیشمرگ دیگر به اسارت در آمدند. ولى ابراهیم پورمند 

فرمانده دسته را در مسیر راه از پشت سر و عقب به رگبار بسته و او را کشتند. ( 11)
درکردستان همه مردم میدانستند که کشتن اسیرمغایر با قوانین بین المللى جنگ بوده و جنایت 
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محض میباشد. اما حزب دمکرات اسیران زخمى و غیر زخمى پیشمرگان سوسیالیست و 
آزادیخواه را تیرباران کرده و به جسد پیشمرگان دختر تجاوز نمودند. )11 ( ما دهها بار از 
تجاوز مسئولین و پیشمرگان حزب دمکرات به زنان و دختران کردستان و حتى  تجاوز به 
پسران جوان کرد در داخل این حزب را شنیده بودیم اما هرگز تصور نمى کردیم روزى 
افراد این حزب به جنازه پیشمرگان و پارتیزانهاى کرد که از پیشرو ترین و مبارزترین زنان 
تجاوز  بودند  کرده  ایفا  تاریخى  نقش  کردستان  بخش  رهایى  جنبش  و در  بودند  کردستان 
کنند. نیروهاى حزب دمکرات زنان پیشمرگ را زخمى کردند، زنان زخمى را اسیر و اعدام 
کردند و به جنازه زنان اعدامى تجاوز کردند. پستى و بى پرنسیبى حزب دمکرات کردستان 
خارج از تصور انسان میباشد. مردم کردستان مخصوصا مردم روستاهاى کردنشین سلماس 
و ارومیه از اعمال جنایتکارانه حزب دمکرات بخوبى آگاهى داشته اند و حاضر نبوده اند 
سرنوشت خود را براى لحظه اى به چنین حزبى جنایتکار و ظالم بسپارند. حکم اعدام در 
افکار کمونیستى مردود و محکوم است اما کومه له برخالف افکار کمونیستى، بعد از دادگاه 
علنى به اعدام فرماندهان ارشد و بزرگ سپاه پاسداران و جنایتکاران اسالمى مبادرت میکرد، 
اما کومه له همیشه عکس العمل تندى در برابر بد رفتارى با اسرا و یا کشتن اسرا از خود 
نشان میداد. هرکس در کومه له به اسیرى توهین کرده یا اسیرى را در جنگ اعدام میکرد بعد 
از جلسه عمومى گردان فورا خلع عضویت، خلع مسئولیت و خلع سالح موقت میشد. اگر 

کسى دو یا سه بار این اشتباه را تکرار میکرد از تشکیالت اخراج میشد.
حزب  داشت.  وجود  هم  کننده  امیدوار  اخبارى  دمکرات،  حزب  دلخراش  اخبار  میان  در 
کمیته  مسئول  و  عضو   (  12 خسروى(  سلطان  به  اى  اشاره  هیچ  خود  اخبار  در  دمکرات 
تشکیالت و خلیل ورمزیارى (مجید ترك) نکرد و امید زنده ماندن آنها را درپیشمرگان زنده 
نمود. به کودکان مجید فکر میکردم که در پنج شش سال گذشته مجموعا یکماه با پدرشان 
زندگى نکرده بودند. سلطان خسروى و قاسم خسروى دو برادر صمیمى، خوب و خوشرو و 
دو فرمانده گردان حاال در میان ما  نبودند بعد از شنیدن اخبار، سکوت جمع ما را فرا گرفته 

و همه رفقا درافکار پریشان و آزار دهنده گم شده بودند. 
فخرالدین بالو هم برادر خود را از دست داده بود. او با شنیدن اسم برادرش از رادیو بى آنکه 
صدایش درآید قطره هاى اشک از چشمان خسته و سرخ اش سرازیر میشدند. با دیدن این 
صحنه چانه هایم لرزیده و اشکها از چشمانم جارى شدند. در آن لحظه هیچ کس او را به 
اندازه من درك نمى کرد. پخش این خبر از رادیو حزب دمکرات نه تنها پیشمرگان کومه له و 
خانواده جانباختکان ( 13 ) بلکه میلیونها کرد را درماتم عمیقى فرو برد. ضربه اى که حزب 
دمکرات بر کومه له زد تنها به کومه له و کشتار 53 پیشمرگ کمونیست محدود نشد بلکه 
ضربه اى محکم و جبران ناپذیر بر جنبش رهایى بخش کردستان بود. درمیان غم و اندوه 
مردم کرد، فقط حزب دمکرات و جمهورى اسالمى ایران در اوج شادى، سرور و پایکوبى 
بودند. جمهورى اسالمى و حزب دمکرات کردستان نیروهاى سوسیالیست بویژه کومه له 
را دشمن مشترك خودشان میدانستند. آنها براى قلع و قمع نیروهاى کمونیست مذاکرات، 



555

ن ی  دگا ی... و ز د ز
همکاریها و قراردادهایى ما بین خود داشتند. حزب دمکرات کردستان جهت کسب امتیاز 
از رژیم اسالمى مى بایست جنبش ملى و رهاییبخش کردستان و نیروهاى کومه له را نابود 
حزب  شد.  خواهد  اى  خائنانه  سیاست  چنین  اتخاذ  فداى  خود  که  نمیدانست  اما  سازد 
دمکرات دربخش اخبار و تفسیرهاى سیاسى اش در پى بهره بردارى سیاسى همه جانبه از 
جنایت و پیروزى اش برعلیه کومه له بود. بى تردید فرماندهان کومه له بعد از شنیدن اخبار 
حزب دمکرات نمى توانستند سکوت کنند. ما مطمئن بودیم که آنها براى انتقام گرفتن از 
حزب دمکرات و خنثى نمودن تاثیرات منفى این شکست، در فکر طرح و اجراى عملیاتهاى 
بزرگ برعلیه حزب دمکرات خواهند شد. بعد از ظهر آن روز، مسئولین حزب شیوعى در 

گوشه اى از اردوگاه دو یا سه اتاق بزرگ با مقدارزیادى پتو دراختیارم
ا گذاشته و دائما مانند مهمان از ما پذیرایى میکردند. زخم مجروحین عفونت کرده و بوى 
بدى میدادند. دکترحزب شیوعى در اردوگاه دیگر این حزب بود. به همین جهت تا آمدن 
دکتر به آنجا، پزشکیار حزب شیوعى زخمهاى ما را پانسمان کرد. در تمام طول بعد از ظهر 
و بعد از شام اتفاقات و لحظه هاى جنگ به جزئیات بحث شده و هرکس مشاهدات خود را 
بیان میکرد. دیر وقت از کنار آتش بزرگ بلند شده و به اتاقهاى تعیین شده رفتیم. هر چند 
پیشمرگان حزب شیوعى براى حفظ امنیت ما مى کوشیدند اما در طول شب، ما نگهبان خود 

را گذاشته و خوابیدیم.

روز بیست و ششم آبان

آتشى  دور  یا  زده  قدم  درختان  زیر  اردوگاه  محوطه  در  رفقا  از  جمعى  با  صبحانه  از  بعد 
صحبت میکردیم. در این روز تعدادى آب گرم کرده تا لباس ها و سرشان را بشورند. نزدیک 
ظهر دکترحزب شیوعى با یک کلوله پشتى پر از دارو به اردوگاه رسید. او زخمهاى ما را با 
دارو شسته و آمپول قوى پنى سیلین به ما تزریق کرد. تمیز کردن داخل زخم بسیار دردآور 
بود اما دردآورتر از آن تزریق آمپول پنى سیلین بود که هر بار فریاد و گریه مرا در میآورد. 
پیشمرگان حزب کمونیست عراق زود زود پیش ما آمده و به صحبت مى نشستند. آنها چاى 
و غذاى خوب و کافى براى ما آماده میکردند. قبل از رسیدن به اردوگاه حزب شیوعى، یک 
هفته معده ما تقریبا خالى بود. کم غذایى و گرسنگى هفته گذشته معده هاى پیشمرگه ها 
را با مشکل مواجه ساخته بود. در این حالت ما مى بایست یکى دو روز غذاهاى آبکى و 
نرم مانند شیر و سوپ میخوردیم تا معده هایمان تسکین مى یافت، اما بخاطر بى توجهى 
و کم اطالعى هرغذایى بدستمان مى رسید فورى قورتش میدادیم. بنا براین تعداد زیادى 
از پیشمرگان به اسهال افتادند و یک پایشان در کنار جوى آب بود. در این وضعیت اسهالى 
بخاطر زخم پایم نشستن براى من ممکن نبود. از اینرو به ابتکار جالبى دست زده بودم که هر 
بار مرا به خنده وا میداشت. بعد از ظهر روز بیست و ششم آبان در زیر درختان که پوشیده 
از برگهاى سبز، زرد و متمایل به سرخ بودند براى چایى خوردن دور آتشى که کتریهاى دود 
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زده روى آن به جوش آمده بودند، جمع شده بودیم. در آن موقع یک نفر از جاده بطرف 
اردوگاه پیچید. لحظاتى بعد، یکى از رفقا گفت که او به مجید شبیه است و بسرعت بسوى 
او شتافت. وقتى آنها همدیگر را بغل کرده و به روبوسى پرداختند. دیگر شکى باقى نماند 
و همگى بلند شده و با عجله بطرف مجید هجوم بردیم. مجید را احساسات فرا گرفته و 
چشمهایش پر از اشک شده و گریه میکرد. بغض او گرفته و نمى توانست حرف بزند. چهره 
درهم شکسته، افسرده و الغر مجید عمق درد و رنج او را عیان و آشکار میکردند. هیکل 
درشت مجید در این چند روز الغر شده بود. صورتش استخوانى، پر چروك و چشمانش 
فرو رفته بودند. ریش مجید باال آمده و ماهیچه هاى گردنش از دور دیده میشدند. لباسهاى 
او کثیف و از چندین جا پاره شده بودند. مجید همیشه خندان وغرور مخصوصى داشت 
مى بوسیدند.  او را  مجید دست داده و  به یک با  از آنها نبود. رفقا یک  ولى دیگر خبرى 
اندکى بعد مجید با دلى پر و گرفته جمالتى کوتاه به زبان آورد. ساعتى طول کشید تا او 
خود را پیدا کند. هیچوقت این انسان اینقدر دل نازك و احساسى دیده نشده بود. مجید 
چند سالى بزرگتر از ما بود. ضعف و الغرى مجید در مدت چند روز و اشکهاى او ما را 
بسیار متاثر کرده بود. معلوم نبود اشکها از خوشحالى است یا از غصه هاى بى شمار که بر 
دوش او سنگینى میکردند. او بعد از خوردن کمى غذا و چایى، شروع به تعریف اتفاقاتى 
کرد که در تنهایى برایش افتاده بودند. مجید به آرامى سخنانش را بیان میکرد. او میگفت « 
:جماعت حزب دمکرات بخاطر آشنایى کامل به منطقه، به گرگى درنده تبدیل شده بودند و 
آنها براى پیدا کردن و دریدن بهترین جنگجویان کمونیست به هر سوراخى سر مى کشیدند. 
آنها وقتى بار دیگر نیروهاى فرسوده ما را مورد هجوم قرار دادند نیروهاى ما پراکنده شدند. 
بخشى از آنها که نزدیکم بودند مداوم در تیررس حزبیها بودند. با آتش مداوم ما فخرالدین 
و تعدادى دیگر به نقطه امنى رفتند. علیرغم تیراندازى افراد حزب دمکرات، رفقا از مهلکه 
نجات یافتند. آنها در غروب همدیگر را صدا کرده و با کمک همدیگر صخره اى را دور 
زدند تا خود را به باالى کوه برسانند. در آن موفع صداى رفیقى براى پیوستن پیشمرگان 
به آنها بگوش میرسید اما بعدا صدا قطع شده و سکوت مرگبارى بر کوهستانها غالب شد.» 
مجید توضیح داد که بعد از گم کردن پیشمرگان، خود را در تاریکى تنها یافته و براى زنده 
ماندن و خالصى از مرگ که آسان به سراغ انسان مى آید، تالش میکرد. او به استراحت نیاز 
داشت اما استراحت با دستان لرزان، بى رمق، با شکمى گرسنه و اعصابى متشنج را بى معنى 
میدانست. فجایعى که در مقابل چشمان او روى داده بودند دل او را پر از کینه نموده بودند. 
او از مرگ هراسى نداشت و مرگ را مانند دیگر همرزمانش همیشه تحقیر میکرد. مجید 
در تنهایى تصمیم گرفت تا راه را ادامه دهد. او در مسیر سنگالخى در حالى که براى زنده 
ماندن به هر خس و خاشاکى آویزان میشد به رفقاى جانباخته خود فکر میکرد. او مصطفى 
عجم، ابراهیم غریب را در کنار خود تصور میکرد اما با غلتیدن سنگ زیر پایش این افکار از 
سر او پریدند. او در شب ظلمانى در زیر شالقهاى باد و سرما گردنه هاى بلند را پشت سر 
گذشته و از ارتفاعات عبور کرد. مجید در آنجا براى در امان ماندن از باد به زیر صخره اى 
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پناه میبرد. در فرداى آنروز در حالى که ده فشنگ برایش باقى مانده خود را در کوهستانهاى 
کردستان ترکیه مى یابد. در کوهستانهاى وحشى و مه آلود درجاى خالى چادرهاى ییالقى 
چوپانها، مقدارى آرد کرم زده در توبره اى پیدا میکند. مهمان ناخوانده آرد را تصاحب کرده 
و کرمها را از آرد بیرون مى اندازد. او آرد را خمیر کرده و با خوردن مقدارى از آن انرژى 

میگیرد. او باقى خمیر را نگه داشته و گاها اندکى از آن را میخورد.
بود  ریخته  طرح  آنها  خوردن  براى  ما  واحد  که  اسبهایى  با  هم  مجید  بعد  روز  غروب  در 
روبرو میشود. مهارتهاى او هم براى گرفتن اسبها بکار نمى آیند. این رفیق از فاصله دور از 
مقابل اردوگاه حزب دمکرات گذشته و بعد از سیر کردن خود با زال زالکهاى کوهى، در 
تاریکى هوا خود را به اولین خانه روستاى کوچک میرساند. تمام اعضاى خانوده بگرمى از 
مهمان پذیرایى کرده و خبر عبور واحدى از پیشمرگان کومه له را به او میدهند. صاحبخانه 
که سردى و گرمى زندگى و مبارزات پارتیزانى منطقه را چشیده بود، وقتى نگرانى مجید را 
در چهره غمبار و افسرده مهمان مى بیند میگوید « :پسرم نگران نباش، حزب دمکرات مگر 
از روى جنازه من رد شود، تا آسیبى بتو  برساند. امشب اینجا بخواب فردا باز راه درازى در 
پیش دارى».( 14) مجید با نگرانى شب را در خانه خانواده اى فداکار و مهربان خوابیده بود. 
در فرداى آنروز بعد از صرف صبحانه با کمک و راهنمایى پسر خانواده بسوى مقرحزب 

شیوعى حرکت کرده و عصر آن روز در اردوگاه حزب شیوعى به پیشمرگان ملحق شد.

روز بیست و ھفت آبان

فجایع  و  دردها  هم  روز  دراین  هستند.  شیوعى  حزب  مهمان  همچنان  له  پیشمرگان کومه 
جان  نزدیکان  عزیزترین  خالى  جاى  کرد.  نمى  رها  را  آنها  اى ذهن  لحظه  جنگ  روزهاى 
باخته هر لحظه دیده میشدند. خاطرات گذشته در ذهن پیشمرگه ها زنده شده و بر افکار 
خود  با تمام وجود در  نظامى را  پریشان آنها سنگینى میکرد. آنها تاثیرات روانى شکست 
حس میکردند. محیط جنگ و صحنه هاى جنگ استرس زا بوده و عوامل مختلف استرس، 
تاثیرات منفى زیادى بر روى پیشمرگان گذاشته بود بطوریکه هر کس در رفتارها و برخوردها 
به نوعى واکنش نشان میداد. مشکالت و اختالالت روانى ناشى از استرسهاى پس از این 
جنگ معموال فریادهاى خاموشى هستند که تنها جنگجویان مسلح توان شنیدن و حس آنها 
را دارند. ما بارها شاهد آنها بوده و آنها را تجربه کرده بودیم. تعدادى ازپیشمرگان قدیمى 
جنگ  زاى  استرس  یا  استرس  پر  درشرایط  فعالیت  و  تجربه  شخصیتى،  ویژگیهاى  بخاطر 
طوالنى، در برابر فشارها و سختیها مقاوم بوده و رفتارشان نسبتا عادى بود اما شکى نبود 
که این زخمهاى روانى دیر یا زود در روحیات آنها هم سر باز خواهند کرد. در چند هفته 
گذشته شاهد عصبى و هیجانى شدن سریع، کند شدن و از دست دادن قدرت تصمیم گیرى، 
از دست دادن سرعت عمل ، نافعال شدن حافظه و دچار اشتباه شدن، نا امیدى و باالخره از 
دست دادن انگیزه مبارزاتى و دست کشیدن از جنگ پارتیزانى در میان پیشمرگان بودیم. این 
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وضعیت روحى همگى از تاثیرات شکست نظامى و شرایط سختى بودند که افراد گردان 22 
با آن مواجه شده بودند. در نتیجه سختیها و استرسها و فشارهاى روحى، در مدت کوتاهى 
شش یا هفت پیشمرگ اسلحه گذاشته و صف جنگجویان را ترك کرده بودند و بنا به تجربه 
شکى نداشتیم که در روزها و ماههاى آینده تعدادى دیگرهم از تشکیالت خواهند رفت. 
پیشمرگان در شرایط سخت جنگ و مبارزه، آسیبهاى روانى جنگ و مصدومیتهاى مغزى 
را متحمل شدند که در نتیجه آن سرتاسر زندگى اجتماعى آنها را بطور اجتناب ناپذیرى در 
خطر تاثیر قرار دادند. افراد گردان براى کاهش عواقب منفى این وضعیت و براى تقویت 

جسمى و روحى خود تالش میکردند تا افسردگى ویرانگر دامن آنها را نگیرد.

روز بیست وھشتم آبان

و  گفتگو  زدن،  قدم  مشغول  اردوگاه  محوطه  در  صبحانه  از  بعد  روزهاى  مانند  پیشمرگان 
شستن لباس بودند. حال پیشمرگان بعد از ضربات نابود کننده رو به بهبودى میرفت. تبسمها، 
لبخندهاى پیشمرگان یواش یواش به خنده ها تبدیل میشدند. هر روز در ساعت یازده صبح، 
دکتر زخمیها را پانسمان میکرد و مرا با درد پنى سیلین و شستن داخل زخم به گریه مى 
انداخت. قبل از نهار یکى از فرمانده هان حزب کمونیست عراق اطالع داد که پیشمرگان 
حزب دمکرات بعد از ظهر از کنار اردوگاه گذشته و به مقر کمیته مرکزى و اردوگاههاى 
عکس  هیچگونه  و  نگران نباشیم  که اصال  خواهش کرد  از ما  او  خواهند رفت.  دیگرشان 
العملى از خود نشان ندهیم. تعدادى از پیشمرگان نگران شدند. آنها توطئه مشترك حزب 
شیوعى عراق و حزب دمکرات کردستان را علیه نیروهاى ما محتمل میدانستند. به همین 
جهت سلیم از فرماندهان خواست تا عادى شدن اوضاع دو نفرنگهبان در اطراف بگذارند 
و ازهمه خواست در برابر هر اتفاقى آماده باشیم. پیشمرگان حزب شیوعى مى دانستند که 
ما ضمن حفظ حالت عادى براى دفاع از خود اقداماتى کردیم. بعد از ظهر وقتى براى چاى 
عصرانه دور آتش نشسته بودیم نگهبانها خبر نزدیک شدن پیشمرگان حزب را دادند. تعدادى 
از پیشمرگان حزب کمونیست عراق در کنار و اطراف رفقاى ما بودند تا افراد حزب از جاده 
باریک کنار اردوگاه رد شوند. حدود صد و ده نفراز پیشمرگان حزب دمکرات از فاصله صد 
مترى ما عبور کردند. پارتیزانهاى کومه له با بیزارى و با دلى پر از کینه و نفرت عمیق ناظر 

رژه دشمن پیروزمند و قاتالن از مقابل خود بودند.

روز بیست و نھم آبان

این روز هم مانند روزهاى قبل سپرى میشد. حزب شیوعى از هیچ کمکى دریغ نمى کرد اما 
ما هم نمى خواستیم بیش از آن براى آنها سربار شویم. به همین علت افکار ما براى برگشتن 

به اردوگاه متمرکز شده بود. 



559

ن ی  دگا ی... و ز د ز
حرکت بسوی اردوگاھھای مرکزی

روز سی ام آبان

تا آن روزمسئولین حزب شیوعى نتوانسته بودند با رهبرى کومه له ارتباط بگیرند و امکان 
برگشت پیشمرگان را به اردوگاه هاى مرکزى کومه له آماده کنند اما آنها همچنان به تالش 
خود ادامه میدادند. مسئولین تصمیم گرفتند از همان مسیرى که قبال آمده بودیم بدون اطالع 
قبلى به پایگاههاى عراق رفته و ازآنجا به اردوگاه برویم. اما این کارخطر تیراندازى عراقى 
ها بسوى پیشمرگان را به همراه داشت. این تصمیم با مسئولین حزب شیوعى درمیان گذاشته 
شد. صبح روز بعد آنها مواد غذایى زیادى را روى اسبى بار کرده و دو اسب هم براى زخمى 
بدرقه پیشمرگان کومه له  شیوعى براى  بعد از صبحانه، پیشمرگان حزب  ها آماده کردند. 
جمع شدند. پیشمرگه ها از محبتهاى آنها تشکر کردند و با همه آنها دست داده و روبوسى 
کردند. دو پشمرگ حزب شیوعى بعنوان راهنما در جلو صف حرکت میکردند. سلیم در 
ارتفاعات مسیر راه گاها بیسیم متوسط و قوى را که به همراه داشت روشن میکرد تا شاید با 
کومه له ارتباط برقرار کند که یکدفعه بطور اتفاقى با سلیمان کاشانى تماس برقرار شد. سلیم 
بعد از شرح اوضاع به او اطالع داد که پیشمرگان درحال حرکت به پایگاه عراقى هستند و 
اقدامات الزمه را قبل از رسیدن به پایگاه عراقى انجام دهند. از آن لحظه به بعد در ساعات 
معینى تماسهاى بیسیمى ما با کومه له برقرار شد. پیشمرگان حزب شیوعى از برقرارى ارتباط 
خوشحال بودند. هواى آفتابى و امید رسیدن به اردوگاههاى مرکزى همه را شاداب کرده 
بود. بعد ازچهار ساعت پیاده روى در کنار درختان و جوى آب روان، محوطه اى زیبا و 
مسطحى نمایان شد. پیشمرگان حزب شیوعى و چند نفر از رهبران آنها از اردوگاه دیگر 
شان به آنجا آمده تا پیشمرگان کومه له را بدرقه کنند. آنها زمین چمنى را با زیلو و پتو فرش 
کرده و دیگ هاى غذا و ظرفها را در گوشه اى گذاشته بودند. آتشى بزرگ برپا شده و چاى 
حاضر بود. مسئولین و رهبران حزب شیوعى که تپانچه در کمر داشتند با دیدن ما بپا خاسته 
و بطرف ما آمدند. این مهمانى براى ما غیر منتظره بود. آمدن مجدد چند نفر از رهبران حزب 
کمونیست عراق براى بدرقه پیشمرگان کومه له و آماده کردن برنج و خورشت خوشمزه 
و کافى، رفقاى ما را خیلى خوشحال کرده و وضعیت روحى ما را تقویت کرد. احترامى 
که آنها به ما میگذاشتند پیشمرگان کومه له را به ارزش و اهمیت واقعى شان بیشتر آگاه 
میکرد. حزب کمونیست عراق در این دوره، در شرایطى به کومه له کمک میکرد که زمین 
و آسمان در دشمنى با کومه له قرار گرفته بودند. بسیارى از رفقا بدرستى تصورمیکردند که 
اگرحزب شیوعى به کمک و بداد ما نمى رسید شاید آخرین نفرات ما هم نابود میشدند. 
امید و آرزوى ما بود که روزى بتوانیم این همکارى و کمکها را جبران کنیم و رهبرى کومه 
له بطور رسمى از آنها تشکر کند. پذایریى گرم و دوستانه با چایى، نهار شاهانه، چایى بعد از 
نهار و گفتگو با مسئوالن و رهبران حزب کمونیست عراق حدود سه ساعتى طول کشید. در 
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پایان با میزبانها دست داده و همدیگر را به آغوش کشیدیم و آرزوى موفقیت براى همدیگر 
کردیم. دو پیشمرگ حزب شیوعى واحد نظامى ما را از مسیرى نزدیک تر تا نزدیکى پایگاه 
عراق راهنمائى کردند. هوا رو به تاریکى میرفت. پیشمرگان شیوعى، اسبهایى را که من و 
یکى دیگر از رفقا سوارشده بودیم پس نگرفتند. آنها با پیشمرگان ما از باالى صف تا آخرین 
نفر صف دست داده و به اردوگاه خود باز گشتند. گردان شکست خورده 22 با تعداد کم، 
در تاریکى هوا به پایگاه عراقى وارد شد. محمد نبوى با چندین راننده و ماشین زودتر از 

پیشمرگان به پایگاه آمده و در انتظار رسیدن ما بودند.

روز اول آذر ماه

باالخره پیشمرگان گردان 22 با طى مسافتى زیاد در بعد از ظهر این روز به هتلى بزرگ و 
چندین طبقه در شهر هولیر (اربیل) راهنمایى شدند و یک طبقه هتل در اختیار آنها گذاشته 
شد. هتل تمیز و مرتب بود. پیشمرگان بعد ازسالها زندگى در کوهها، زیر چادر و دهات به 
شهر آمده و با فضا و روحیاتى دیگر روبرو شدند. پیشمرگان در اتاق بزرگى نشسته و بساط 
شوخى و خنده را باز کرده بودند. یکى میگفت نگهبانى شب در باالى هتل خواهد بود یا 
جلو در ورودى هتل؟ دیگرى از بهرام مى پرسید که « ئستاش ته وقه سه رت ئیشى یان 
نه؟» (حاال هم سر درد دارى؟) در این موقع دکتر خالد، رضا کعبى و حسام بیش از دیگران 
پیشمرگان را به خنده آورده بودند. رضا کعبى جوانى بسیار مودب و شوخ طبعى بود. او 
میکرد. صداى  شادابى در بین پیشمرگان ایجاد  و فضاى  خنداند  پیشمرگان را مى  همیشه 
خنده هاى خلیل سور تا طبقه پایین میرفت. در این موقع جاویدان وارد اتاق شد و گفت 
این هتل بزرگ توالت ندارد. با این حرف صداى خنده ها اوج گرفت. قبل از او چند نفر 
دیگرهم توالت پیدا نکرده بودند. دکتر خالد که در میان ما باسوادتر و متمدن تر بود توالت 
فرنگى را به آنها نشان داده و روش استفاده از آن را گفت. تعدادى از رفقا تا آنروز توالت 
فرنگى ندیده بودند. تعدادى وجود آنرا شنیده ولى روش استفاده از آن را نمى دانستند و 
فکر میکردند باید روى آن رفته و بحالت چمپاته روى آن بنشیند. باالخره تعدادى از دوستان 
نخواستند یا نتوانستند از آنها استفاده کنند و براى « سر آو» (توالت) رفتن بدنبال پیدا کردن 
«کانى» (چشمه ) بوده و به نزدیکترین مسجد رفتند. دیدن شهر هولیر از بلندترین هتل شهر 
براى ما تماشایى بود.دوستان قبل از خوابیدن مدتى در مقابل پنجره به تماشاى شهر چراغانى 

پرداختند.

روز دوم آذر ماه

راه  مرکزى  و با چند ماشین بطرف اردوگاه  کردستان جدا شده  شهر زیباى  از شهرهولیر، 
افتادیم. در طول مسیر راه، سیطره هاى ارتش عراق بارها ماشینها را نگه داشته و مدرك عدم 
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تعرض یا اجازه نامه میخواستند. هر بار مسئول انتقال گردان» عدم تعرض «را نشان داده و 
راه را به روى ماشینها باز میکردند. باالخره در این روز در یکى از سیطره ها مانع حرکت 
از  بعد  کردند.  محاصره  را  پیشمرگان  حامل  ماشینهاى  سربازان  و  شده  له  کومه  ماشینهاى 
ساعتى یکى از فرماندهان بلند پایه عراق با چندین ماشین اسکورت به آنجا رسید و دقایقى 

بعد راه به روى ماشینهاى کومه له باز شد.

استقبال از پیشمرگان گردان ٢٢

پیشمرگان گردان بعد از گذشتن ازشهرها و جاده هاى زیادى به مقر سلیمانیه رسیدند. آنها 
بعد از دیدار صمیمانه با رفقاى مقر، صرف نهار و استراحت از سلیمانیه بطرف اردوگاه مه 
لومه راه افتادند. در اردوگاه تعداد زیادى از پیشمرگان در دو صف موازى در انتظار گردان 
هجوم  ما  بسوى  همه  کردند،  پارك  لومه  مه  اردوگاه  ورودى  در  ماشینها  وقتى  بودند.   22
بازشد. فشارغمها  خیلى  دلم  و ما را در محاصره خود گرفتند. با دیدن پیشمرگان  آوردند 
و سختیهاى یک ماه گذشته براى لحظاتى کاهش یافته بود. در حالى که با لبخند از ماشین 
پباده میشدم همه رفقاى اردوگاه را بسیار افسرده و ناراحت دیدم. رفقاى انتشارات مرکزى 
درآن حال عکس خندان مرا را گرفته و یک کپى از آن را بعدا برایم دادند. اما چند لحظه 
بعد با توجه فضاى آنجا چهره ام تغییر کرده و با دیدن احساسات رفقا دوباره دلم گرفت. 
از  بسیارى  و  بودند  ناراحت  بسیار  باخته  جان  رفقاى  و   22 گردان  پیشمرگان  براى  آنها 
عزیزان خود را در میان ما نمیدیدند. فضاى اردوگاه چنان غمناك شده بودند که اشک از 
چشمان تعدادى جارى بود. دست دادنها، تسلیتها و روبوسى ها پایانى نداشت. در آن روز 
حتى پارتیزانهاى دختر که قبال موقع خدا حافظى و خوش آمد گفتن کمتر رفقاى پسر را 
مى بوسیدند در آن روز رفقاى گردان را صمیمانه بوسیدند. پیشمرگان گردان از مجبت و 
ابراز احساسات همرزمان و همسنگران و دیگر گردانها بسیار ممنون بوده و به همه سپاس 
و تشکر مى گفتیم. دراردوگاه چخماق که اردوگاه مرکزیت حزب بود اتاق بزرگى را که از 
چوب و نایلون درست شده بود دراختیار گردان بیست و دو گذاشتند. پیشمرگان اردوگاهها 
بطور مداوم بدیدن رفقاى گردان 22 مى آمدند. شب دوم تعدادى ازاعضاى رهبرى بدیدن 
رفقاى گردان آمدند. هرکس چیزى در باره این واقعه میگفت. تعدادى در غم و اندوه غوطه 
ور بوده و سکوت کرده بودند. آنشب حسام فکرش بسیار ناراحت بود و اصال قاطى جمع 
نشد تا اینکه کوروش مدرسى او را به میان پیشمرگان آورد. رفقاى گردان هرکدام از زوایاى 
مختلف و هرآنچه که خود در جنگ شاهد بودند به مهمانها توضیح مى دادند. شنونده و 
هرکس که داستان این واقعه تلخ و جنایات حزب دمکرات را بازگو میکرد، تمام اعضاى 

بدنش گزگز یا مورمور میشد. 
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جلسھ کمیتھ مرکزی با پیشمرگان و بررسی واقعھ مرگور

دو یا سه روز بعد از رسیدن گردان 22 که کمى بیش از 22 نفر از آن باقى مانده بود، سه نفر 
از اعضاى کمیته مرکزى  دکتر جعفر شفیعى، عمرایلخانى زاده و اگر اشتباه نکنم کوروش 
گذاشتند.  دو  و  بیست  گردان  پیشمرگان  با  مرگور  واقعه  مورد  در  را  اى  جلسه  مدرسى 
در  ایشان  اما  بیاید  جلسه  به این  علیزاده  ابراهیم  سید  بود  قرار  که  گفت  زاده  عمرایلخانى 
اردوگاه نیستند. او ادامه داد که « من از چیزى که ترس و نگرانى داشتم به واقعیت تبدیل شد 
«.او در صحبتهایش به جنگ حزب و کومه له پرداخت. دکترجعفر شفیعى از زاویه سیاسى 
به تحلیل فاجعه پرداخت. او از تجربه کموناردهاى پاریس و شکست آنها بخاطر توهم به 
بورژوازى شروع کرد و بحث را به گردان 22 ربط داد. او گفت که پیشمرگان گردان 22 
دچار  دمکرات  حزب  انقالبى  ضد  و  جنایتکارانه  ماهیت  به  توهم  بخاطر  کموناردها  مانند 
جنگ و شکست شده است. باالخره براى روحیه دادن به پیشمرگان گفت « :شما بخاطر از 
دست دادن رفقاى گردان احساس شرمندگى میکنید. شما نباید چنین احساسى داشته باشید». 
دراین جلسه اعضاى کمیته مرکزى به ناحق پیشمرگان را متهم به داشتن توهم به ماهیت 
ارتجاعى، ضد انقالبى و جنایتکارانه حزب دمکرات کردند. آنها به این موضوع تکیه کردند 
که اگر نیروهاى گردان 22 به ماهیت بورژوایى و جنایتکارانه حزب دمکرات متوهم نمى 
شدند این فاجعه رخ نمى داد. پیشمرگان به نوبت و به آرامى حرف میزدند. آنها از مرگ 
خالص شده و برگشته بودند. احترام، متانت در صحبتها نمایان بود. در هیچ کس غرور و 
خود بزرگ بینى دیده نمیشد. فضا ى جلسه غم بار بود. حسام درنوبت خود به تحلیل جنگ 
مرگور پرداخت و به مسائل مهمى اشاره نمود. او گفت «:دلیل ضربه خوردن گردان ما از 
در جنگ  برتر حزب دمکرات  موقعیت  و  خوردن توازن قوا  برهم  بخاطر  حزب دمکرات 
محصول اشتباه تشکیالت ما بود که سیاست اراده گرایانه داشتیم. اعزام  داخلى نبود بلکه 
دوباره گردان 22 به شمال و مسیرى که انتخاب کرده بودیم شرایط الزم و موقعیت خوبى 
را براى حزب دمکرات فراهم کرده بود. روز 22 آبان ما غافلگیر شده بودیم و ابتکارعمل 
بدست حزب دمکرات افتاده بود. تغییر این وضعیت و موقعیت چندان آسان نبود. تاکتیک 
جنگى ما با توجه به شرایط پیش آمده انتخاب خوبى نبود. در اوایل شروع جنگ درحالیکه 
ما محاصره شده بودیم، تعرض متقابل را انتخاب نمودیم. در ابتدا ما فرصت داشتیم با درگیر 

کردن واحدى کوچک از گردان، بقیه به نقاط مناسبى عقب نشینى کنند و موضع بگیرند.
در جنگ روز 23 آبان هم ما آمادگى الزم براى کمین حزب دمکرات نداشتیم. ما بى پرنسیبى 
حزب دمکرات و خال حاکمیت در این دره را در نظر نگرفته بودیم. بعد از خارج شدن از 
کمین حزب ما بجاى تاکتیک مخفى شدن در دره که در نزدیکى و مقابل حزبیها قرار داشت 
و جهت دیگرى را  کنیم  مى توانستیم در جهت مسیرى که طى کرده بودیم عقب نشینى 
براى ادامه حرکتمان انتخاب کنیم. اگر ما بعلت نا آشنایى به منطقه در تاریکى اجبارا مخفى 
شدن را انتخاب کردیم بعد از روشن شدن هوا الزم بود نیروهایمان را سر و سامان بدهیم و 
بشکل سازمانیافته به مسیر دیگرى حرکت کنیم. اما نتوانستیم تصمیم درستى براى خروج از 
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آنجا بگیریم. در نتیجه دچار جنگ، پراکندگى پیشمرگان و ضایعه شدیم و تعدادى از رفقا 
اسیر، تعدادى زخمى و تعدادى جان باختند. رفقا یک به یک و به نوبت صبحت کردند و 
دیدگاههاى خود را بیان کردند اما عکس العمعل جدى در برابر تحلیل و تفکر اعضاى کمیته 
مرکزى ارائه ندادند. احساس میکردم رفقاى ما بعد ازاین همه وقایع، هنوز به مسائل حاشیه 
اى و فرعى مى پردازند. من که کمتر در جلسات حرف مى زدم، بعد از این واقعه نتوانستم 
در برابر نظرات نادرست کمیته مرکزى سکوت کنم. احساس میکردم که اگر مانند جلسه 
اول یعنى جلسه قبل از حرکت گردان به طرف ارومیه حرف نزنم به خون رفقایم خیانت 
میکنم و اعضا کمیته مرکزى با چنین طرز تفکرى مجددا تصمیمات غلطى را در زمان و مکان 
دیگرى اتخاذ خواهند کرد تا باز هم تعدادى دیگرى از جوانان مبارز را قربانى خواهند کرد. 
قلبم بسرعت مى تپید و صورتم سرخ و گرم شده بود. در آن موقع زبان فارسى را راحت تر 
از کردى حرف میزدم اما زبان فارسى را هم بعد از سیزده سال تحصیل نمى توانستم بخوبى 
صحبت کنم. در آغاز و ابتداى صحبت، فارسى حرف زدنم تعریفى نداشت ولى بعدا کمى 
راه افتادم و روانتر شدم. نظرم را با رد نظر کمیته مرکزى چنین آغاز کردم که هیچ کس در 
گردان 22 به ماهیت ارتجاعى و جنایتکارانه حزب دمکرات توهم نداشت بلکه علت فاجعه 
در نادرستى سیاست نظامى کومه له و اشکالت نظامى گردان ما بود که اشکالت رهبرى 
کومه له را بر سر گردان 22 مى شکنید. درست است که حزب دمکرات کردستان نیروهاى 
خسته، گرسنه، بیخواب و فرسوده ما را در زمینى نامناسب غافلگیر، محاصره و کشتار کرد 
اما اگر رهبرى کومه له سیاست جنگى درست و اشکاالت نظامى نداشت ما به راحتى طمعه 
لذیذى براى دشمن نمى شدیم. کومه له در ابتداى جنگ کومه له و حزب دمکرات نتوانست 
حزب دمکرات را به آتش بس وادار نماید به همین جهت سیاست منطقه اى کردن جنگ 
را پیش گرفت. کومه له نیروهاى خود را در جنوب کردستان متمرکز کرد و حزب دمکرات 
هم متقابال نیروهاى خود را درمناطق مکریان و شمال کردستان متمرکز نمود. تحت چنین 
شرایطى نمى بایست گردان 22 به منطقه دور دست که حزب دمکرات نیروى بزرگى در آنجا 
داشت، فرستاده میشد. از سوى دیگر فرستادن گردان 22 به منطقه اشغالى به غرب ارومیه 
اشتباه بود چون اوال در آن منطقه حتى یک روستاى آزاد وجود نداشت. ثانیا زمستان سخت 
در راه بود. ثالثا نیروهاى اشغالگر اسالمى و نیروهاى حزب دمکرات در آن منطقه قدرتمند 
و درحالت تعرضى بودند. پا فشارى رهبرى به ادامه راه و مسیرى که پیشمرگان هیچ شناخت 
و اطالعاتى از آن براى رسیدن به ایران نداشتند و خطرات دره مرگ شیخان و خواکورك را 

بجان خریدند اشتباه بزرگى بود.
چهارده  و  تازه  پیشمرگ  زیادى  تعداد  با  زمستان  در  اشغالى  اى  منطقه  به  گردان  فرستادن 
اسب حامل مهمات که از تحرك و کیفیت گردان مى کاستند، عاقالنه نبود. هدف سیاسى 
و نظامى کومه له از فرستادن گردان 22 رقابت با حزب دمکرات کردستان و قدرت نمایى 
در منطقه کرد نشین غرب ارومیه و سلماس بود. این سیاست نه تنها توازن قوا را در منطقه 
تغییر نداد بلکه در جهت نابودى گردان 22 منجر شد. در شرایطى که در مناطق مکریان و 
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جنوب کردستان کومه له نیروهاى خود را متمرکز کرده و چندین گردان بطور مشترك و 
دوش بدوش هم فعالیت داشته و با حزب دمکرات مقابله میکردند گردان 22 به تنهایى به 
منطقه اى دور افتاده که حزب در آنجا قدرتمند نبود اعزام شد. تحت سیاست رقابت کومه 
له با حزب دمکرات به هر قیمتى، گردان 22 محکوم به نابودى بود. اگر گردان بیست و دو 
در مرگور هم نابود نمى شد در زمان و مکان دیگرى بدست حزب دمکرات یا جمهورى 
اسالمى نابود میشد. عالوه براشتباه دربعضى از سیاستهاى رقابتى و نظامى رهبرى کومه له، 
فرماندهى گردان و کمیته ناحیه هم اشتباهاتى را دچار شدند. عدم استقالل فکرى، عملى 
و تمکین در برابر تصمیمات رهبرى اولین اشتباه مسئولین کمیته ناحیه و فرماندهان گردان 
بود. آنها اوضاع منطقه را میدانستند و نمى بایست به دستورات رهبرى جهت راندن گردان 
به غرب ارومیه و سلماس گردن مى نهادند. رهبرى کومه له و فرماندهان گردان با انتخاب 
مسیر سخت، طوالنى و خطرناك پیشمرگان را فرسوده کرده و توان مقابله با دشمن و هرنوع 

سختى را از آنها سلب کردند..

فرماندهان گردان علیرغم مخالفت تعدادى از افراد دو روز در حوالى منطقۀ درگیرى معطل 
شدند و امکان تجمع نیرو و کسب اطالعات را به حزب دمکرات دادند. فرماندهان گردان 
علیرغم مخالفت چند نفر از رفقا، در شب قبل از درگیرى محل نا مناسبى را براى خوابیدن 
تعیین کردند. فرماندهان دسته، تعداد کمى از پیشمرگان کم تجربه را براى کمین شب به 
باالى کوه فرستاده بودند که آنها با هوشیارى، جدیت و استوارى از نقطه استراتژیک میدان 
جنگ دفاع نکردند. غافلگیرى گردان و تعرض حزب دمکرات، قدرت فرماندهى گردان را به 
حداقل رساند، بخصوص یکى از فرماندهان از لحظه اول جنگ، از میدان جنگ خارج شده 
و هیچ نقشى در فرماندهى نداشت. تیراندازى یکى از اعضاى کمیته ناحیه در روز 23 آبان، 
محل اختفاى گردان را افشا کرد که در نتیجه آن به تعرض حزب دمکرات به نیروهاى در هم 
شکسته، ضعیف و ناتوان ما منجر شده و تعدادى از رفقاى ما کشته، تعداى زخمى، تعدادى 
اسیر و تعدادى پراکنده و گم شدند. بعد از پایان حرفهایم، تعدادى از رفقا در نوبتهاى خود به 
دفاع و مخالفت از نظراتم پرداخته و از جوانب مختلف به بررسى موضوع پرداختند. باالخره 
بعد از بحثهاى زیاد جلسه تمام شد و اعضاى رهبرى با برداشتن چند نت و یادداشت به 
چادرهایشان برگشتند. روزها و هفته یکى بعد از دیگرى بدنبال هم میگذشتند. دراین مدت 
پیشمرگانى که بار سنگین ضربات روحى و جسمى این جنگ را بدوش مى کشیدند، براى 
تطبیق خود با شرایط جدید تالش میکردند. پیشمرگان یک ماه دراردوگاه مرکزى در حال 
استراحت بوده و با صدها نفر در مورد این فاجعه صحبت کردند. دراین مدت پیشمرگان 
گردانهاى دیگر براى ابراز همدردى و کاهش فشارهاى روحى محبت و احترام زیادى به ما 
مى کردند. در یکى از این روزها بعد از چایى و نهار براى شستن لباس با تشتى بطرف آب 
راه افتادم. در آنسوى مقر چندین پیشمرکه دختر ایستاده بودند. یکى از آنها که دختر جوان و 
زیبایى بود جلو آمده و با لبخندهاى زیبا و صمیمانه لباسها را از من گرفت و گفت تو زخمى 
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هستى من اینها را شسته و برایت خشک میکنم. او را نمى شناختم و اصرار و مخالفتم فایده 
اى نداشت. فرداى آنروز وقتى براى پانسمان زخم پایم پیش دکتر رفته بودم او لباسهاى تمیز 
و تا کرده مرا آورده و به رفقایم تحویل داده بود. محبت آن دختر در ذهنم نقش بست و 
تاکنون هرگز او را ندیده ام تا از او تشکر کنم. هر روز رفقاى گردان شاهد چنین محبتهایى 
بودند اما این محبتها نمى توانستند زخم هایى را که حزب دمکرات کردستان با جنایاتش 
در وجود و روحیات پیشمرگان زده بود تسکین و التیام بخشند. جنایات حزب دمکرات 
کردستان برهبرى عبدالرحمان قاسملو در مرگور، زندگى دهها خانواده را درغم از دست 
دادن فرزندانشان متحول و تباه ساخت. در نتیجه این جنگ مردم کردستان دلگرمى، اعتماد 
و امید خود را به مبارزه از دست داده و آنها را به انفعال سوق داد. ضربه حزب دمکرات بر 
سوسیالیستهاى کردستان، ضربه اى بر پیکر جنبش ملى و دمکراتیک کردستان بود. حزب 
حزبى  منافع  و  رهبران  شخصى  منافع  به  که  نمود  اثبات  دیگر  بار  جنایت  این  با  دمکرات 
اهمیت میدهد نه به منافع جنبش رهایى بخش و منافع ملى کردستان. شکست گردان 22 
مباحثات زیادى را در تشکیالت کومه له و حزب کمونیست ایران دامن زد. در این مباحثات 
اشتباهات سیاسى و نظامى حزب کمونیست ایران و کومه له بارها گوشزد شدند اما تحولى 
در تفکرحاکم بر تشکیالت ایجاد نشد. بى شک حزب دمکرات کردستان آغازگر و ادامه 
دهنده جنگ داخلى درکردستان بود. این حزب در ادامه جنگ طلبى هایش جنایت مرگور 
را آفرید. واقعیت این است که حزب کمونیست ایران و تشکیالت کردستان آن یعنى کومه 
له هم اشتباهات زیادى در دامن زدن به جنگ داخلى کردستان بطورعام و خاص داشت. 
متاسفانه در سى سال گذشته، رهبران کومه له و حزب کمونیست ایران هیچوقت به بررسى 
اشتباهاتشان در عملکردها و تصمیم گیرى هایشان درفعالیتهاى نظامى نپرداختند. تفکرات 
و روشهاى دیکتاتور منشانه بر هر دو حزب متخاصم کومه له و بویژه حزب دمکرات غالب 
بود. در این تشکلها ایده کنار زدن و سرکوب هر مخالفى به عناوین مختلف شیوه و سنتى 
عادى و معمول بود. تفکرات دیکتاتورمنشانه و حذف مخالفین سیاسى نه تنها در درون این 
تشکالت بلکه در بیرون از تشکیالت و جامعه هم عمل میکرد. این احزاب بویژه حزب 

دمکرات کردستان در میان مردم هم مخالفان خود را تحمل نمى کردند.
کومه له در آن دوره و زمان،رادیکالتر و دمکراتیک تر از جریانات چپ و راست سیاسى در 
ایران و کردستان بود. اما هر چه زمان میگذشت و بر قدرت کومه له افزوده میشد، ایده هاى 
غیر دمکراتیک و حذف مخالفان در کومه له هم جان سخت تر میشد. اعتقاد به حاکمیت 
تک حزبى در کردستان، قدرت طلبى، تسلط تفکر حذف مخالفان و نیروهاى رقیب در حزب 
دمکرات کردستان و کومه له عامل مهمى در آغاز جنگ داخلى در کردستان و حتى باعث 
رهبرى کومه له  بوده است.  احزاب  در این  مختلف  و تخاصم جناحهاى  متعدد  انشعابات 
از اشتباهات غیر قابل گذشت و تصمیمات نادرست خود که درنابود شدن گردان 22 تاثیر 
مهمى داشتند درس نگرفت و به اتخاذ سیاستهاى نظامى نادرست ادامه داد. به همین جهت 
در ادامه فعالیت نظامى کومه له، مرگورهاى زیادى مانند نابودى گردان شوان آفریده شدند 
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و  گردان 22  پیشمرگان  هستند.  بحث  قابل  جداگانه  بطور  آن  فراوان  و  مختلف  موارد  که 
بسیارى از جوانان آزادیخواه و عدالت خواه کردستان بخاطر تصمیمات نادرست، سیاستها و 
اهداف ضد ملى، ضد دمکراتیک احزاب و رهبران قدرت طلب و دیکتاتور کردستان قربانى 
وارد  کرد  ملت  طلبانه  استقالل  و  دمکراتیک  ملى،  جنبش  بر  کننده  نابود  ضربات  و  شدند 
آوردند. حزب دمکرات کردستان ایران با آغاز و ادامه جنگ داخلى در کردستان به همسویى 
و دنباله روى از رژیم اسالمى پرداخته و به اهداف پست و اشغالگرانه دولت ایران خدمت 
نمود. این حزب با آغاز جنگ علیه کومه له جنایات بى شمارى را مرتکب شد و ضرر و 
زیان زیادى به مبارزات دمکراتیک مردم کردستان و جنبش ملى و استقالل طلبانه کردستان 
وارد آورد. حزب دمکرات کردستان هم اکنون به خاطر چنین جنایات و خیانتهایى در بین 
و  صدها  مانند  گردان 22  پیشمرگان  است.  شده  منزوى  و  اعتبار  بى  کامال  کردستان  مردم 
هزاران پیشمرگه دیگر قربانى سیاستهاى جنایتکارانه قاسملو و دیگر رهبران حزب دمکرات 
کردستان شدند و در آتش جنگهاى داخلى سوختند. با این همه خونریزیها، هنوز احزاب کرد 
درسى از اشتباهات و انحرافات خود نگرفتند و علیرغم اتحاد عملهاى موقت بعید نیست که 

ملت کرد در آینده همچنان شاهد جنگهاى داخلى و زد و خوردهاى احزاب کرد باشد.

منابع و توضیحات:
1 - در آینده، فعالیت گردان 22 در منطقه شمال مفصل تر بحث خواهد شد

2 - پیشمرگه گذشته با پیشمرگه امروز فرق داشت. در گذشته ها پیشمرگ نامى قابل احترام 
در میان مردم بود اما اکنون چنین نیست. جمهورى اسالمى پیشمرگان مسلمان را سازمان داد 
و احزاب کرد در کردستان شرقى و جنوبى تحت نام پیشمرگ به اقدامات نفرت آور زیادى 
علیه مردم زحمتکش کرد دست زدند. به همین علت علیرغم میل خود از کلمه» پیشمرگ 

«که بکار بردنش به عادت تبدیل شده استفاده کردم.
3 - مناطق شمالى کردستان، مناطقى درغرب محورها و جاده هاى اشنویه – ارومیه، ارومیه 
– سلماس و سلماس– خوى بصورت ، باریکه اى طوالنى با پهناى کم در نوار مرزى ترکیه 
قرار دارد . بخشها یا دهستانهاى صوماى، برادوست، مرگور، ترگور، بخشى از انزل، دشت 
بل، کناربروژ، شپیران، چهریق و قطور در این منطقه واقع شده و مردمان آنها به زبان کردى 
بادینى صحبت میکنند. بخشى از مردم این منطقه، بعد از انقالب اسالمى در اثر جنگ، فقر و 
بیکارى به شهرهاى ترك نشین در آذربایجان مانند ارومیه، سلماس، خوى و ماکو مهاجرت 
کردند. گردان 22 بیشتر در کنار بروژ، صوماى، برادوست و انزل فعالیت میکرد و گاها در 

مرگور، ترگور، چهریق و شپیران هم گشت و گذارى میکرد.                         
4 - در اینجا براى اطالع کسانى که آشنایى کمى از جنگ داخلى کردستان دارند مطالبى 
اضافه میشود. حزب دمکرات کردستان همیشه با آزادیهاى دمکراتیک از قبیل آزادى هاى 
بیان، قلم، مطبوعات، آزادى تشکل و فعالیت سیاسى تشکلهاى مختلف سیاسى دشمنى کرده 



567

ن ی  دگا ی... و ز د ز
است. این حزب براى محو و نابودى تمامى احزاب سیاسى دیگر دست به تفنگ برده و به 
جنگ متوسل شده است تا با از میان برداشتن احزاب رقیب، به تنها حزب کردستانى و بعنوان 
نیروى مطلق العنان و خودسر تبدیل شود. در همین راستا حزب دمکرات در برابر فعالیت 
نیرو هاى دمکرات، کمونیستها و کومه له سنگ اندازى میکرد و در مناطق مختلف کردستان 
با  میخواست  دمکرات  حزب  دیگر  سوى  از  نمود.  مى  اقدام  نظامى  پراکنده  درگیرهاى  به 
نابودى کمونیستها در کردستان از جمهورى اسالمى امتیاز بگیرد. این حزب در نقاط مختلف 
کردستان بویژه در بوکان به سازمان پیکار، چریکهاى فدایى، راه کارگر، وحدت کمونیستى 
با  بارها  شده ازحزب دمکرات  جدا  و رهبران  وسازمان طوفان تعرض نظامى نمود. اعضا 
سند و مدرك ادعا کردند که جمهورى اسالمى در مذاکره با حزب دمکرات خواستار ضعف 
و نابودى کومه له توسط حزب دمکرات شده بود تا در قبال نابودى کومه له و کمونیستها، 
امتیازاتى به حزب دمکرات بدهد. اما پیشمرگان سوسیالیست کومه له علیرغم تمامى ضعفها 
حزب  پرداختند.  مقاومت  به  دمکرات  حزب  قلدریهاى  و  زورگوییها  برابر  در  اشکاالت  و 
دمکرات از یک سو بعلت دشمنى با دمکراسى و عدم تحمل احزاب مخالف و از سوى دیگر 
بخاطر بند و بست با دولت اسالمى ایران به امید کسب امتیازاتى ناچیز به جنگ با کومه له 
و سوسیالیستها پرداخت و آتش جنگ داخلى را درکردستان شعله ور ساخت. این واقعیت 
که حزب دمکرات عامل اصلى و آغازگر جنگ داخلى در کردستان بود شکى وجود ندارد 
اما انصافا حزب کمونیست ایران و کومه له شاخه کردستانى حزب کمونیست ایران هم در 
ایجاد جنگ داخلى اشکاالت و اشتباهاتى داشتند. این بدین معنا نیست که کومه له خواهان 
جنگ داخلى بوده و به اندازه حزب دمکرات در ایجاد جنگ داخلى نقش داشت. بلکه منظور 
این است که کومه له با ایجاد تنش و اشتباهات خود بهانه بدست حزب دمکرات میداد تا 
حزب دمکرات اهداف پلید خود را به اجرا بگذارد. کومه له همیشه و بطور دایم با افکار 
احزاب بورژوایى در جنبش ملى کردستان مبارزه میکرد. کومه له با آغاز فعالیت و رشد خود، 
حزب دمکرات را مانعى براى بقدرت رسیدن کومه له، اعمال حاکمیت انقالبى و رهبرى 
کارگرى و کمونیستى خود مى دید. کار سیاسى و تبلیغى مداوم و دایمى علیه حزب دمکرات 
انکارناپزیر  حق  عقیده  و  بیان  آزادى  میداد.  تشکیل  را  له  کومه  ازفعالیت  بخشى  کردستان 
کومه له بود اما کومه له گاها درمناطقى که قدرتمند بود پا را فراترمى گذاشت. کومه له هیچ 
وقت در برابر حزب دمکرات کوتاه نیامد و انعطافى نشان نداد. پلورالیسم در میان احزاب 
کرد معنایى نداشته است. کومه له و حزب دمکرات میخواستند به تنها حزب برتر و یکه 
تاز تبدیل شده، حرف اول و آخر را زده و در جامعه تک حزبى کردستان حاکمیت خود را 
اعمال کنند. آنها همیشه اعتقاد داشته اند که « قدرت سیاسى از لوله تفنگ بیرون مى آید.» در 
نشریه درون تشکیالتى « مشعل «در مرداد یا شهریور ماه سال 1361 مطلبى در باره حاکمیت 
بعنوان  کردستان  در  حاکمیت طبقاتى  اعمال  به  به روشنى  که درآن  بود  کردستان آمده  در 
اساس اختالف کومه له و حزب دمکرات اشاره شده بود. کومه له ادعا میکرد که او خواهان 
حاکمیت کارگران و حزب دمکرات خواهان حاکمیت بورژوازى در کردستان است. بنابر 
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این کومه له و پرولتاریا براى کسب حاکمیت باید قدرتمند شوند و حزب دمکرات بعنوان 
حزبى بورژوایى تضعیف بشود. کمیته مرکزى کومه له و حزب کمونیست ایران، جنگ حزب 
دمکرات و کومه له را « تقابل طبقات و جنبشهاى مختلف طبقاتى»، « تقابل بورژوازى کرد و 
پرولتاریاى کرد»، جنگ بر سر» هژمونى در کردستان»، «هژمونى بر جنبش انقالبى خلق کرد 

«و باالخره جنگ بر سر «رهبرى در جنبش کردستان «میدانست.
شیوه  هر  به  دمکرات  حزب  اما  میکرد  مبارزه  دمکرات  حزب  با  سیاسى  شیوه  به  له  کومه 
اى براى نابودى کومه له و نیروهاى سیاسى دیگر دست میبرد. حزب دمکرات در مناطق 
مختلف کردستان، فعالیت کومه له را ممنوع یا محدود کرده و در صورت امکان به جنگهاى 
پراکنده متوسل میشد تا بساط کومه له را جمع کرده و یا کومه له را به تمکین و تبعیت از 
خود وا دارد. کومه له خود را در رقابت شدید با حرب دمکرات مى دید و هر نوع انعطاف 
یا سکوتى در برابر حزب را برابر با میدان دادن به حزب دمکرات و باز شدن دستهاى این 
حزب در تعرضات نظامى بعدى میدانست. به همین جهت کومه له ضمن درخواست آتش 
بس، تعرضات نظامى حزب دمکرات را با تعرضات نظامى پاسخ میداد. زمانى که کومه له 
خود را تحمل نمى کرد چگونه مى توانست  و فراکسیونهاى درون تشکیالتى  اپوزیسیون 
جریان ضد دمکراتیک و فاشیستى حزب دمکرات کردستان را تحمل کند. حزب دمکرات 
برهبرى قاسملو درکنگره ششم و پلنوم کمیته مرکزى خود در شهریور 1363 جنگ سراسرى 
علیه کومه له را اعالم کرد و در تاریخ 25 آبان 1363 به مقرهاى کومه له در اورامانات حمله 
نظامى کرد. در این حمله سه پیشمرگ کومه له جان باخته و 10 پیشمرگ اسیر شدند که همه 
آنها را در روز روشن درمقابل چشم مردم نوسود، اعدام کرد. براى بررسى عامالن جنایات 
کمیته تحقیق متشکل از کومه له، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنى کردستان عراق 
تشکیل شد و به بررسى واقعه پرداختند. کار کمیته نیمه تمام و بى نتیجه  ماند ولى  وضعیت 
( صلح  و آتش بس  یا نه جنگ و  نه صلح ) مابین  کومه له  و  حزب دمکرات  برقرارشد. 
حزب دمکرات از قبل بصراحت به کومه له اعالم کرده بود که اگر کومه له در یک نقطه از 
کردستان ایجاد درگیرى کند این درگیرى به جنگ عمومى و سراسرى تبدیل خواهد شد.  با 
مقاومت کومه له در برابر این قلدر منشى آشکار، مصوبه کنگره ششم حزب یعنى سراسرى 
شدن جنگ به اجرا درآمد. جنگ به تمام معنا سراسرى شد و حزب دمکرات در» کوردستان 
شماره 103» شروطى را براى پایان درگیریها اعالم کرد که بدین قرار بودند :اوال کومه له 
بگوید حزب دمکرات اصیل و انقالبى است. ثانیا درمقابل سازمانهاى مترقى تعهد کند که 
فاجعه ششم بهمن را تکرار نکند. ثالثا این واقعیت را بپذیرد که کومه له در کردستان نماینده 
حزب دمکرات )را  اقلیتى ناچیز است و اگر طرفدار دمکراسى است باید اراده اکثریت ( 
بپذیرد. کومه له نمى توانست این شروط حزب دمکرات را قبول کند. قبول شروط حزب، به 
معناى شکست و تسلیم کومه له بود بى آنکه تَه قّه اى ( شلیکى ) کرده باشد. جنگى خشن 
و بیرحمانه چهار سال ادامه یافت. باالخره در جنگى که حزب دمکرات خودش آغاز کرده 

بود از نظر سیاسى و نظامى شکست خورد.
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5 - این سنگ در سال 1365 براى حفظ و جلوگیرى از آسیب در جنگ ایران و عراق به 

موزه ارومیه منتقل شد. 
6 - ویدئو ها و عکسهاى رفقاى گردان 22 با جستجو در گوگل قابل دسترس هستند.

7 - در شهر استاوانگر نروژ درخانه یکى از رفقا با طاهرحمیدى یکى از پیشمرگان بادینى 
و سابق حزب دمکرات، آشنا شدم. او در جنگهاى مرگور شرکت داشت. ما بارها درمورد 
جنگ مرگور با همدیگر گفتگو کرده بودیم. طاهرحمیدى مى گفت که او با یک واحد از 
پیشمرگان براى کسب اطالعات از محل استقرار کومه له به روستا آمده بودند. در آن شب 
طاهر براى دکترخالد ایست داده بود که به درگیرى انجامید ولى چون تعداد شان کم بوده 
و محل پیشمرگان کومه له را پیدا کرده بودند از ادامه درگیرى اجتناب کرده بودند. طاهر 
میگفت که حزب دمکرات جهت ضربه زدن به کومه له نیروى زیادى متمرکز نموده و در 
دامنه ها و کوهپایه هاى داالنپر در جستجو گردان 22 بودند. آنها درسحرگاه 22 آبان موفق 
به یافتن استراحتگاه پیشمرگان شده و ضربه کارى را وارد آوردند. طاهر میگفت که او در 
آن جنگ حضور داشت اما از میذان اصلى جنگ فاصله داشت. طاهر بخاطر جنگ حزب 
دمکرات با کومه له و اهداف و سیاستهاى ضد دمکراتیک آن، ازحزب دمکرات جدا شده و 
به نروژ پناهنده شده بود. طاهر شخصا انسانى مودب و قابل احترامى بود او بعدا در شهر 

استاوانگر نروژ به شکل فجیعى بقتل رسید.
8 - محمد فتاحى مینویسد:»وقتى از مرز عراق وارد خاك ایران شدیم، برف زودرس 

پاییزى در مناطقى که بین ارومیه و سلماس مقصد ما بود، شروع شده بود. همین مسئله 
تردید جدى در حرکت ما ایجاد کرد. دو روز در بلندى هاى منطقه منتظر مانده و نهایتا در 

مشورت با کمیته مرکزى تصمیم به بازگشت به اردوگاه مرکزى گرفتیم.
9 - عیسى در سال 1365 براى کار تشکیالتى و سازماندهى هواداران به منطقه سوماى، 

برادوست و کناربروژ فرستاده شد، اما او در آنجا دستگیر شده و چندین سال زندانى شد. 
او بعد از آزادى به قروه رفت اما ماموران اطالعات مجددا عیسى رضایى را دستگیر کرده 

و در سالهاى اول دهه 1380 اعدام شد.
10 - اسرا بعد از آزادى از زندان حزب دمکرات میگفتند که ابراهیم بعد از اسیر شدن خلع 
دره  به  جسد او را  به رگبار بسته و  حرکت از پشت  حین  ولى او را در  بود.  شده  سالح 

انداختند.
جنگ  این  باره  در  وبساید»روژنامه»  و  نگار  روزنامه  با  مصاحبه  در  فتاحى  محمد   -  11
میگوید: «در پایان جنگ آنروز به دنبال اعدام زخمى ها به جنازه ها هم بى حرمتى به سبک 
حزب دمکرات شده بود. یکى از محافظین سابق دفتر سیاسى حزب دمکرات که اکنون از 
متن  در  دمکرات  پیشمرگان  از  کسانى  که  کرد  تعریف  من  براى  بعدها  است  من  دوستان 
تعریف از نقش خود در آن جنگ، آشکار کرده اند که به جنازه دو نفر از رفقاى زن تجاوز 

کرده بودند».
12 - سلطان خسروى، یکى از فرماندهان سرشناس کومه له بعد از چندین ماه پیدا شد و 
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به اردوگاه مالومه باز گشت. بعد از ملحق شدن او به تشکیالت و همچنین بعد از انشعابات 
حزب کمونیست ایران اتهاماتى مانند دستگیرى او توسط رژیم اسالمى و یا تسلیم داوطلبانه 
او به رژیم و غیره از طرف معدودى به او وارد شد اما این موضوعات مبهم مانده و هیچوقت 

در تشکیالت جدى گرفته نشدند. 
13 - براى نمونه مادر خسرو جهاندیده وقتى خبر جان باختن فرزندش را از رادیو حزب 
شنید سکته قلبى کرده و چندین هفته در بیمارستانهاى ارومیه و تبریز بسترى شد. معروف و 
صدیق کعبى از پیشمرگان گردان 26 سقز در روستاى: « حه و تاش «در حالى که با ناراحتى 
به اخبار حزب دمکرات گوش میدادند هر لحظه در انتظار شنیدن جان باختن برادرشان رضا 

کعبى در مرگور بودند. 
14 - فاجعه مه ر که وه ر - مجید آذرى
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ه  و  دان ۲۲   ارو ه   ی از آ یده ا 2. چ
ت ذ ن     

ان) تان  ا د ات  ب  دم و    و  ی   ری  ی از  از  ا (  خا
سیامک  شامی

1392/2013

( متاسفانه سیامک شامى در ماه آوریل سال 2018 بر اثر ایست ناگهانى قلبى، جان باخت)
تقدیم به   تمام انسان هایى که  در صفوف کومه  له مبارزه  کردند و جانشان را در راه آرمان 

هاى انسانى خویش فدا نمودند.

هرآن کس که  خاطراتى مى نویسد در پى هدفى است. من نیز با نوشتن این یادمان دلیل ویژه 
اى دارم. به باورم، هرچند با گذشت زمان، هرگز این خاطرات از ذهنم پاك نمى شوند، اما 
گذر زمان، آسیب رسان است و شاید که گوشه هایى از یادمان آدمى را زیر گردونه خود 
بگیرد. هدف مرکزى این نوشتار اما، آن است که این خود گزارشى باشد براى ثبت در تاریخ. 
انسان ها در طول زندگى خویش با رخدادهایى دست به گریبان مى شوند که آثار آنها براى 
همیشه  در گوشه اى از حافظه ا شان باقى مى ماند. آدمى تا زنده است از یادآورى آن رخدادها، 
با تمامى تاثیرات به  عنوان خاطره هایى خوب و یا تلخ، روزگار مى گذراند. من نیز از این 
قانون جدا نیستم. اى کاش ما انسان ها، همیشه  خاطرات خوب مى آفریدیم تا ناچار نباشیم 
با یادهاى تلخ، غمگین شویم. اما این یک آرزوى ناشدنى  است، زیرا که با واقعیت، به هیچ 

روى، همخوانى ندارد.
به راستى شاید نوشتن و بازگو کردن رخدادها به  نوعى آرام بخش و تسکین دهنده هم باشد، 
چون به گونه اى، با بیان آنها،  آنچه که  در دل و ذهن ما النه  کرده  است را به  زبان مى آوریم 

و دیگران،  غوغاى درون ما را با صداى بلند مى شنوند.
اما مشکل اینجاست که  بیان چنین درونى بسیار دشوار و نویسندگى نیز کار هر کسى نیست. 
قرار دادن کلمات کنار هم آسان نمى باشد؛ بنابراین کسى که  این نوشته    را مى خواند به این 
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امر آگاهى مى یابد که بازگو کننده  این یادمان، یک نویسنده ى حرفه اى نیست و از همین 

روى نوشته  ى پیش روى، بى گمان داراى کاستى هایى است. 
حزب دمکرات از همان اوایل بعد از انقالب سیاستهاى سازشکارانه اى در رابطه   با مردم، 
انقالب، سازمانهاى سیاسى و جمهو رى اسالمى داشت. هیچ صداى مخالفى را تحمل نمى 
این رژیم،  کار آمدن  سر  اوایل  از همان  اسالمى،  به   جمهورى  دمکرات  حزب  کرد. توهم 
باعث تاثیرات منفى بر مبارزات مردم کردستان شد. در هشتم فروردین ماه  1358 هیئتى که  
شتافت.  او  نزد  به    خمینى  دیدار با  براى  داشت  عهده   به    ریاست آنرا  قاسملو  عبدالرحمان 
اما در همان دیدار نیز خمینى به   آنها با بى توجهى تمام برخورد کرد. در طول مذاکرات 
بین هیئت نمایندگى خلق کرد با رژیم، مدام کارشکنى مى کرد و یا به   تنهایى با این هیئت 
مالقات مى کرد. این حزب چندین بار به   جمهورى اسالمى لبیک گفت که  یکى از آنها در 
متینگ مهاباد از زبان قاسملو بود که  فایل صوتى آن هنوز موجود است. همچنین، خمینى 
را رهبر واقعى ملت دانستن از زبان کریم حسامى عضو دفتر سیاسى این حزب، در روزنامه   
کیهان به   تاریخ 15 آبان 1358 را مى توان هنوز در آرشیوها دید. حزب دمکرات به   دنبال 
جا و مکانى در این نظام تازه  به   قدرت رسیده  بود. اینها و خیلى نمونه  هاى دیگر از جمله  
در  چگونه   که   هست  کماکان  ها  خیلى  یاد  در  هنوز  بودند.  حزب  این  هاى  سازشکارى 
جمهورى  نظامى  هاى  ستون  پیشاپیش  دمکرات  حزب  کردستان،  مردم  مبارزات  گرماگرم 
اسالمى قرار مى گرفت و آنها را اسکورت مى کرد تا از داخل شهرها راهى پادگان ها شوند 
تا بعدا همان نیروى ارتش به   سرکوب مردم کرد بپردازند. در تحصن یک ماهه  استاندارى 
سنندج که  تمامى مردم خواهان خارج شدن پاسداران از شهر بودند، حزب دمکرات از این 
تحصن پشتیبانى نکرد و حتى سازمان جوانان این حزب آن تحصن را به   گروهى اخالل گر 
نسبت داد. این حزب حتى از کسالت رهبرش خمینى ناراحت بود و براى خمینى نامه    دعا و 
شفا مى نوشت. به   یاد دارم که  در دوران قبل از جنگ 24 روزه  سنندج و در طول جنگ مدام 
کارشکنى مى کرد. در اواسط جنگ 24 روزه  سنندج با دو نفر از دوستان دوران مدرسه  که  
به   صفوف حزب دمکرات پیوسته  بودند مالقات داشتم. از من پرسیدند طرفدار کدام حزب 
هستم و وقتى گفتم کومه  له، به   کومه  له و به   من با توهین دهان گشودند. در سنندج ارتش 
قصد داشت با حمایت حزب دمکرات از داخل شهر عبور کند و به   بهانه  تقویت مرزها وارد 
پادگان شده  تا سپس به   سرکوب مردم بپردازند. اما مردم مبارز شهر سنندج جلو آن را گرفتند 
که  نهایتا این ستون به   فرودگاه  سنندج برگشت. حمله  به   مقر سازمان پیکار در بوکان و کشتن 
سه نفر از نفرات داخل این مقر و به زندان افکندن افراد جان به در برده در اردیبهشت سال 
1359 را همگى به   یاد داریم. از سال 1360 به   بعد در هر فرصتى، تعرضى را بر علیه    کومه  له 
سازمان مى داد که  منجر به   جانباختن شمارى از پیشمرگان کومه  له مى شد. اولین درگیرى 
که  منجر به   جانباختن پیشمرگان کومه  له شد در تاریخ 1360/2/5 در مها باد بود. روز بعد 
مهاباد  در  تیکاناوجه  در  دمکرات  حزب  با  درگیرى  در  پیشمرگان کومه  له  از  نفر دیگر  دو 
جانباختند. روز هشت اردیبهشت1360 یکى دیگر از رفقاى پیشمرگ در عیسى کند توسط 
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افراد حزب دمکرات دستگیر و در همانجا تیرباران مى شود. این تعرضات حزب دمکرات 
مدام ادامه   داشت و هر بار کومه  له با صبر و رجوع کردن به   مذاکره  از شرکت در جنگى که  
حزب دمکرات در پى آن بود خود را دور نگه  میداشت. لیست رفقاى جانباخته  در درگیرى 
با حزب دمکرات در آخر این کتاب به   چاپ رسیده  است. سرانجام در تاریخ 25 آبان 1363 
در یورش حزب دمکرات به   مقرات کومه  له در منطقه اورامان، 13 پیشمرگ کومه  له جان خود 
را از دست دادند که  تعدادى از آنها در حالیکه زخمى بودند، اسیر و سپس توسط حزب 
دمکرات اعدام مى شوند. کومه  له بعد از این یورش، سه  ماه  به   حزب دمکرات مهلت داد تا 
مسببین این جنایت را شناسایى و به   سزاى اعمالشان برساند، در غیر این صورت کومه  له از 
حق دفاع از خود استفاده  خواهد کرد و آنرا به   اجرا در خواهد آورد. مذاکراتى بین کومه  له و 
حزب دمکرات و نماینده ایى از اتحادیه میهنى کردستان عراق برگزار شد. اما این مذاکرات 
به   نتیجه  نرسید و حزب دمکرات در پلنوم هاى خود اعالم جنگ سرتاسرى را علیه    کومه  له 
به   تصویب مى رساند. کومه  له هیچ چاره ایى جز مقابله  با یورشهاى پى در پى حزب دمکرات 
مقرات حزب دمکرات در اورامان در  جنگ بین این دو نیرو با حمله  کومه  له به    نداشت. 
تاریخ 6 بهمن 1363 ابعاد تازه اى به   خود گرفت. با اعالم جنگ سرتاسرى بر علیه    کومه  له از 
طرف حزب دمکرات، جنگى آغاز شد که  بیش از شش سال ادامه   داشت و در این درگیرى 
ها شمار زیادى از پیشمرگان هر دو طرف جانشان را از دست دادند. کومه  له در تمام طول 
این درگیرى ها همیشه  خواهان آتش بس و آغاز گفتگو با حزب بود اما حزب دمکرات به   
ادامه   جنگ، تا به   قول خود، نابودى کومه  له پاى مى فشرد. سرانجام در سال 1367 شمارى 
از رهبران و کادرهاى حزب دمکرات در اطالعیه ایى از این حزب جدا شدند و با نام حزب 
دمکرات کردستان ایران- رهبرى انقالبى شروع به   فعالیت کردند. رهبرى انقالبى یک جانبه   
با کومه  له اعالم آتش بس کرد و کومه  له هم آنرا پذیرفت. بخش دیگر با نام حزب دمکرات 
با  جنگ  سیاست  ادامه    بر  هنوز  قاسملو،  جناح  یا  و  کنگره   هشتم»  «پیروان  ایران  کردستان 
کومه  له پافشارى مى کردند. اما سرانجام آنها نیز در تاریخ 17 اردیبهشت سال 1369 تصمیم 

به   قطع درگیرى با کومه  له را گرفتند.
حزب دمکرات در پى سازش هاى پنهانى با رژیم ایران و دادن چراغ سبز نابودى کومه  له، 

رهبر خود ، عبدلرحمان قاسملو را به   قتلگاه  جمهورى اسالمى فرستاد.
کردستان  شمال  در  سال 1364  ماه  آبان  در  دمکرات  حزب  و  کومه  له    پیشمرگان  درگیرى 
یادآور خاطرات بسیار تلخى است. به گونه اى که  بعد از گذشت این همه   سال، کماکان با 
تمام وجود آن را بر تن و جان دارم و آن لحظه ها را نمى توانم هیچ گاه فراموش کنم. مى 
دانم آثار این رویداد تا زمانى که  زنده ام همچون سایه  با من خواهد زیست. چهره  یک به   
یک تمام آن انسانهایى را که  سرافرازانه   در راهى که  به   آن اعتقاد داشتند و جانباختند را هم 
اینک به   یاد دارم. تیر خوردن، آخ کشیدن و چون شیران زخمى نعره کشیدن، دوباره  بلند 
شدن و جنگیدن و سرانجام، آرام گرفتن آنان را به   یاد دارم. سخن گفتن از چنین لحظاتى 

آسان نیست؛ اما گفتن بهتر از ناگفتن است. 
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این خاطرات را دیر زمانى بسیار پیش نوشته  بودم، ولى امکان و فرصت چاپ آنرا نیافته 

بودم. اکنون با کمى تغییرات و مرورى دوباره  فرصت آنرا پیدا کردم که  آنرا منتشر کنم. 
در اینجا،  از تمامى کسانى که  مرا در این امر یارى دادند از صمیم قلب سپاسگذارى مى کنم.

  سیامک شامى
 1392 -2013

در پى بازگشت گردان 22 ارومیه (1) از شمال کردستان در اردیبهشت سال 1364 خورشیدى 
براى فعالیت وارد این گردان شدم. تا میانیه ى مهرماه همان سال در این گردان ماندم. پس از 
چندى چشم به   راه  بازگشت گردان شوان از منطقه بودم تا فعالیتم را در گردان شوان ادامه   
دهم. پیشتر با فرستادن نامه  ایى براى کمیته مرکزى کومه  له ، تقاضاى سازماندهى در گردان 
شوان را کرده  بودم. نامه  ایى از طرف کمیته  مرکزى که  به   امضاى عمر ایلخانیزاده  یکى از 
اعضاى کمیته  مرکزى وقت کومه  له بود به  دستم رسید که  در آن نوشته شده  بود هر وقت 
گردان شوان از ماموریت ناحیه  برگشت من در این گردان سازماندهى خواهم شد. سرانجام 
گردان شوان به  اردوگاه مالومه   (2) رسید. فرمانده  گردان، غالم زبردست، در یک درگیرى با 
افراد حزب دمکرات از ناحیه  پا در روستاى گلین در منطقه کامیاران زخمى شده  بود. غالم، 
تحت مداوا بود و باید براى معالجه  در اردوگاه مى ماند. شکراله  خیرآبادى (شوکى) معاون 
غالم زبردست به   فرماندهى گردان شوان انتخاب شده  بود. من نامه   را به شوکى  دادم و با 
تایید او، من در گردان شوان سازماندهى شدم. اما مسئله  ایى که  زیاد به  آن عالقه نداشتم 
ماندن در محیطى ثابت بود. چون با آمدن گردان شوان به  اردوگاه  و پس از استراحت این 
گردان، ماموریت حفاظت از اردوگاه مرکزى کومه  له(3) را باید به   عهده  مى گرفت و معلوم 
نبود چقدر این ماموریت به   درازا خواهد کشید. با تحویل گرفتن حفاظت اردوگاه توسط 
گردان شوان، زمزمه   اى در رابطه   با احتمال حرکت رفقاى گردان 22 ارومیه  به   شمال کردستان 
در اردوگاه  بخش شد. من با شنیدن این خبر، نزد فرمانده  گردان 22 سلیم صابرنیا (4) رفتم 
و از او جریان را پرسیدم و او گفت: فعال حتمى نیست اما امکانش زیاد است. پس از چند 
روز از طرف تعدادى از رفقاى گردان 22، خبردار شدم که  جلسه اى برگذار خواهد شد و 
داوطلبانه ، هر کسى که  دوست دارد  همراه این گردان باشد، مى تواند تقاضاى سازماندهى 
در این گردان را بدهد. بیدرنگ نزد سلیم صابرنیا رفتم و تقاضایم را نوشته   به  او دادم. با 
درخواستم موافقت شد و من دوباره از گردان شوان به   گردان 22 ارومیه منتقل و در این 

گردان  سازماندهى شدم.
پیش از اینکه  گردان 22، براى این حرکت آماده  شود، جلسه اى با شرکت تمام رفقاى گردان 
بود  شد. برگزارى این جلسه  براى آن  برگزار   مرکزى کومه  له  رفقاى کمیته   از  و تنى چند 
تا هر یک از رفقا در رابطه   با بازگشت این گردان به  شمال کردستان نظر خویش را اعالم 
کند. این جلسه  که  ُمهر موافقت تقریبا تمام گردان را در پشت سر خود داشت، پایان یافت. 
اینک، همگى دیگر به  رفتن مى اندیشیدند. تا آنجا که  به  خاطر دارم یکى از رفقا مخالفت 
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خویش را علنا اعالم کرد ولى اکثریت راى به  بازگشت دادند. شاید بودند کسانى که  موافق 
برگشتن نبودند ولى به   دالیلى سکوت کردند. در اینجا الزم است به   مسئله  اى اشاره  کنم و 
آن وضعیت رفقاى این گردان بود. اکثریت این رفقا از منطقه شمال کردستان بودند و بسیار 
ساده  و صمیمى بودند. ماندگارى در اردوگاه  به   نظر خودشان آنها را غیر فعال کرده  بود. 
همگى خواهان آن بودند تا به   محل فعالیت خویش در شمال کردستان برگردند. فکر مى کنم 

این مسئله   یکى از دالیل موافقت تقریبا تمام گردان براى بازگشت بود.
کمیته  ناحیه  شمال در انتخابات جدیدى که  انجام داده  بودند در بر گیرنده ى سلیم صابرنیا، 
سلطان خسروى و محمد فتاحى از اعضاى اصلى و رضا کعبى و حسین موسوى از اعضاى 
على البدل و همچنین فرمانده  نظامى گردان سلیم صابرنیا و مسئول سیاسى گردان، خسرو 

جهاندیده  (مصطفى عجم) بودند. 
سرانجام، لحظۀ مهم فرا رسید. روز چهارم آبان سال 1364 خودروهاى الندرور سفید رنگ 

با گلگیرهاى نارنجى و قرمز وارد اردوگاه  مالومه   شدند.
رفقاى گردان 22 همگى لباس یک رنگ به  تن داشتیم و کامال مجهز به  تمام تجهیزات الزم 

نظامى(5) بودیم.
در چشم تمامى  رفقا اشتیاقى ویژه  برق مى زد که  نشان از شادمانى برگشتن به  مکانى بود 
که  بنا بود فعالیت خود را در طول مدتى که  قرار است در آنجا بمانیم آغاز کنیم. تمام رفقاى 
مستقر در اردوگاه  در محلى که  قرار بود سوار ماشینها شویم گرد آمده   بودند تا با در آغوش 
گرفتن ما بدرود گویند. اما این بدرقه  و بدرود، بسیار به   درازا کشید. سرانجام در میان شور 
و شوق و خوشحالى ما و رفقاى مستقر در اردوگاه ، همه   سوار خودروها شدیم و اردوگاه  
مسیرى  گفتند.  مى  سخن  منطقه  از  فقط  همگى   راه  بین  در  گذاشتیم.  سر  را پشت  مالومه   
طوالنى را پیمودیم و  خوشحالى رفقا، بیتابى نشستن درون خودروها را از یادمان برده  بود. 
از میان چندین شهر و روستا گذشتیم. گاهگاهى به   مکانهاى بازرسى نیروهاى عراقى در بین 
این شهرها و روستاها مى رسیدیم و با نشان دادن برگه    عبور«عدم تعرض» مشکلى برایمان 

بوجود نمى آمد.
نخستین مکانى که  پیاده  شدیم،محلى بود به  اسم «شیوان» که  مردم زیادى را در آنجا نمى 
دیدم. بعدا متوجه شدم که  به  دلیل جنگ ایران و عراق، مردم خانه  و کاشانه  خود را رها 
کرده  بودند تا از تیررس این جنگ ویرانگر در امان باشند. در این مکان، فقط سربازان ارتش 
و کردهاى وابسته  به  رژیم بعث عراق را مى دیدم. براى چندین  روز در آن شهرك ماندیم. 
ماندن در این جا، به   راستى کسل کننده  بود. گاهى فکر مى کردم که  چرا به   جاى این روستا 
در اردوگاه  نماندیم تا وقتى که  تمام کارها انجام مى شد بعدا حرکت مى کردیم. به   هر حال، 
باید براى تهیه  چند قاطر و اسب براى حمل مهمات و وسایل اقدام مى شد. مسئله   دیگرى 
که  سبب شد در آن مکان زیاد بمانیم، یافتن راهى مناسب و به   دست آوردن اطالعات از 
وضعیت مسیر بود. در طى مدتى که  ما در آنجا بودیم، خودروهاى کومه  له برایمان غذا و 
مواد الزم دیگر را مى آوردند. همچنین براى رفع یکنواختى در این مدت به   خصوص شبها 
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دور هم جمع مى شدیم و گاهگاهى سربازان عراقى هم مى آمدند و چند دقیقه  ایى کنار ما 
مى نشستند. بعضى از این سربازان، از خانواده هاى زحمتکشى بودند که  جنگ به   اجبار، آنها 
را به   این منطقه آورده  بود. تعدادى که  به   ما اعتماد پیدا مى کردند مى گفتند که  مخالف جنگ 

هستند اما چاره ایى جز جنگیدن ندارند.
براى آخرین بار به   وسیله  ماشین برایمان مواد غذایى آوردند و به   یکى از رفقاى دختر خبر 
دادند که  مادرش همراه  با دختر خردسالش براى دیدار، در اردوگاه  مالومه    هستند. هر چند در 
آن شرایط دور شدن از بقیه   سخت بود ولى او مجبور بود که  به   اردوگاه  برگردد. سرانجام به   
لحظه  حرکت نزدیک شدیم. براى بردن پیشمرگان به   مرز، ماشین هایى را آماده  کرده  بودند، 
اما چون تعداد آنها کم بود از دو یا سه  ماشین ارتشى هم استفاده  کردند. واحد ما به   وسیله  
یکى از این ماشین هاى ارتشى که  به   دلیل کهنه    بودن و همچنین خرابى جاده  خیلى باال و 
پایین هم مى کرد به   نزدیکترین نقطه    مرزى برده  شدیم. ما 13 قاطر و اسب هم براى حمل 
وسایل تهیه  کرده  بودیم و از همین روى، با طناب آنها را به   پشت ماشین ها بسته  بودند و 

به   همین سبب ماشین ها خیلى آرام به   پیش مى رفتند.
بعد از پیاده  شدن از ماشین ها و بستن بارها، حرکت کردیم. شب نخست، نتوانستیم مسیر 
زیادى را بپیماییم. روز بعد هم به   ناچار در محلى مخفى شدیم. در مسیر حرکت به  یاد دارم 
که  مدام به  خاطر وجود مین هاى فراوانى که  در طول جنگ ایران و عراق کار گذاشته  شده  
بودند، هشدار میدادند که  کسى از مسیر راه خارج نشود. به  دلیل داشتن بار زیاد، مسیر را 
خیلى کند طى مى کردیم و شبها نیز، استراحت مى کردیم چون در میان آن همه   مین حرکت 

کردن در شب بسیار خطرناك و مشکل بود.
کسانى که  به   عنوان راهنما با ما آمده  بودند، که  اگر اشتباه  نکنم دو و یا سه  نفر بودند بسیار 
هراسیده  بودند و در فرصتى مناسب فرار کردند. شمارى از رفقا اغلب شب ها هنگامى که  
گردان در حال استراحت بود براى پیدا کردن راهى مناسب، از ما دور مى شدند و وقتى برمى 

گشتند راهى را در نظر گرفته  بودند که  ما روز بعد از آن راه  به  مسیر خود ادامه   مى دادیم.
روز چهارم بود ما به  یک روستاى خالى از سکنه  رسیدیم. مسئولین گردان تصمیم گرفتن 
که  مدتى در آنجا بمانیم و چون این محل در مسیر دید پایگاه هاى عراقى بود، کسى اجازه 
خروج از محل از پیش تعیین شده  را نداشت. رفقاى تدارکات گردان، شروع به  تقسیم غذا 
غذا کنسرو ماهى بود. هر کسى یک کنسرو و مقدارى نان  کردند. درست یادم هست که  
تحویل مى گرفت و بعد از گرم کردن کنسرو بر روى آتش به  مکانى مى رفت و شروع به  
خوردن مى کرد. پس از خوردن غذا، براى استراحت به  گوشه ایى رفتم. هم زمان تعدادى 
از رفقا به  دور هم جمع شدند و هر کسى خاطره  و یا نکته اى جالب تعریف مى کرد و یا 
ترانه اى مى خواند. من نیز به   جمع آنها پیوستم. بعد از گذشت دو یا سه  ساعت، احساس 
درد عجیبى در ناحیه شکم کردم و حالم به  هم مى خورد. نزد دکتر خالد بوکانى، پزشکیار 
گردان رفتم و او هم بعد از معاینه   به  من گفت که  من مسموم شده ام و مسمومیت از کنسرو 

ماهى بوده است . مقدارى دارو به  من داد و گفت کمى استراحت کنم. 
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پیش از تاریک شدن هوا به  دلیل اینکه  ارتش عراق حرکت هایى را در محل مخفیگاه  ما 
مشاهده  کرده  بود، تمام منطقه  را به   توپ و خمپاره  بست. خوشبختانه  آسیبى به  کسى وارد 
نشد اما باید هر چه  زوتر از آن محل خارج مى شدیم. آن شب، کامال حالم خراب بود و 

چون مجبور بودیم حرکت کنیم، نتوانستم هیچ استراحتى بکنم.
در مسیر حرکت متوجه  انواع آدمهاى مختلف از هر نوع و هر حزبى بودم. حزب دموکرات 
حزب  همچنین  و  دیگر  کوچک  حزب  دو  یکى  و  عراق  شیوعى  حزب  عراق،  کردستان 
دموکرات کردستان ایران، سپاه پاسداران، ارتش حکومت ایران و باالخره  مزدوران محلى نیز 

به  کار جاسوسى مشغول بودند.
صبح روز بعد در مکانى مخفى شدیم تا استراحت کنیم. حالم کمى بهتر شده  بود و زیاد 
که   دادند  خبر  ها  دیده بان  کوتاهى  زمان  گذشت  از  بعد  کردم.  نمى  مسمومیت  احساس 
واحدى از نیروهاى حکومت ایران در نزدیکى ما هستند. همه   آماده  شدیم تا اگر آنها قصد 
حمله اى را داشته  باشند آنرا بى پاسخ نگذاریم. بعد از مدتى معلوم شد که  آنها اصال ما را 
ندیده اند و قصد حرکت به  محل دیگرى را داشتند. بعدا که  متوجه شدیم قرارگاه  بزرگى که  

متعلق به  نیروهاى حکومت ایران بود در آن نزدیکى قرار داشت. 
طوالنى بودن راه و خوردن غذاى کم و همچنین استراحت کم باعث خستگى زیاد شده  بود. 
جدا از اینها، مشکل 13 اسب و قاطر که  بارها را حمل مى کردند به   مشکالت دیگر افزوده  
شده  بود. هر از گاهى بارها، شل مى شدند و یا مى افتادند و این مسئله   باعث مى شد که  

تمام گردان توقف کند تا بارها دوباره  بسته  شوند.
از  بعد  تقریبا  شدیم.  آماده   حرکت  براى  بودیم،  مخفى  که   روزهایى  آن  از  یکى  غروب 
دوباره   حرکت،  ساعت  چندین  از  بعد  بود.  شده   خوب  کامال  حالم  داشتم  که   مسمومیتى 
دچار  راه ،  کردن  پیدا  براى  که   شد  آشکار  پرسیدیم،  را  توقف  سبب  وقتى  شدیم.  متوقف 
مدتى  از  بعد  شدند.  دور  ما  از  مناسب  راهى  یافتن  براى  رفقا  از  تعدادى  شده ایم.  مشکل 
از  تعدادى  با  محلى  در  شد  معلوم  شد،  گرفته   رفقا  این  توسط  تماس بیسیمى که   یک  در 
پیشمرگان پارتى «حزب دمکرات کردستان عراق» روبرو شده اند. آنها بسیار مهربانانه  راه  را 
به   رفقا نشان داده  بودند. البته  تا جایى که  خبر داشتم هیچ روابطى بین کومه  له و پارتى به   دلیل 
درگیریهاى اوایل انقالب و بعد از آن نبود و همه   انتظار داشتیم که  پارتى به   شیوه  دیگرى 

برخورد کند اما اینطور نبود.
با راهنمایى هاى پیشمرگان پارتى مسیر طوالنى را طى کردیم. اما باز هم مشکل ادامه   راه ، 
گردان را متوقف کرد. در یکى از این شبها که  در حال حرکت بودیم، متوجه مکانى شدم 
که  از دور شبیه یک روستا و یا یک اردوگاه  نظامى بود. بعدا از رفقاى دیگر شنیدم که  ما به  
مقرهاى حزب شیوعى عراق(6) نزدیک مى شویم. راستش من هیچوقت نپرسیدم چرا باید 
وارد اردوگاه  حزب شیوعى عراق شویم. اما مى توانستم حدس بزنم که  دلیل آن چیست. 
خستگى، نخوردن غذایى مناسب و ندانستن راه حرکت گردان، احتماال از دالیلى بود که  

فرماندهى را وادار به   این تصمیم کرده  بود.  
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شیوعى  حزب  اردوگاه   وارد  که   بودند  گرفته   تصمیم  مسئول  رفقاى  بود  معلوم  که   اینطور 
شویم. بعد از مدتى به  آن محل رسیدیم و دو یا سه  نفر از رفقا قبل از گردان وارد اردوگاه  
شدند تا خبر آمدن ما را به   افراد حزب شیوعى بدهند و بعد از تماس گرفتن آنها، ما هم به   

اردوگاه وارد   شدیم. 
داخل  به    ورود  با  و  بودند  داده   را  کامل  توضیحات  شیوعى  اردوگاه   مسئولین  براى  رفقا 
اردوگاه ، به   مانند مهمان از ما پذیرایى کردند. شب که  فرا رسید آتش بزرگى روشن کردیم و 
همگى دور آن گرد آمدیم. هر کسى حرفى میزد و پیشمرگان شیوعى نیز در بین ما نشسته  و 
سر گفتگو در هر رابطه  اى باز شده  بود. به   یاد دارم که  آن شب نگهبانان خودمان را داشتیم. 
من نزدیکى هاى ساعت دوازده شب نگهبان بودم. فکر مى کنم نزدیک یک ساعت و نیم 

نگهبانیم طول کشید و بعد از آن در مکانى که  برایمان آماده  کرده  بودند، خوابیدم.
در مدتى که  در آنجا بودیم، پیشمرگان شیوعى تا حدى که  در توان داشتند از ما پذیرایى 

کردند. 
روز بعد همگى آماده  حرکت شدیم و مقر حزب شیوعى را ترك کردیم. رفقا مسیر حرکت 
را از افراد حزب شیوعى پرسیده  بودند و این بار مشکل راه  نداشتیم. مسیر حرکت ما در 
جایى قرار گرفته  بود که  باید از کنار مقرات حزب دمکرات کردستان ایران مى گذشتیم. به   
یاد مى آورم که  در محلى تمام پایگاه ها، مقرات و نگهبانان این حزب کامال قابل مشاهده 
بودند. و به یقین، آنها هم ما را کامال دیده  بودند. از طرف رفقاى مسئول گردان آماده باش 
کامل داده  شد تا در صورت هر نوع حمله ایى از طرف حزب دمکرات، بتوانیم سریعا از خود 

واکنش نشان دهیم. 
براى من که  اصال منطقه  را نمى شناختم بسیار جالب بود که  گاهگاهى رفقا در رابطه   با این 
مناطق اطالعاتى را به  من مى دادند.یکى از رفقا مکانى بسیار دور را به  من نشان داد و گفت 
آنجا خاك ایران است. راستش برایم خیلى جالب بود که  سرانجام  به  مرز ایران نزدیک مى 

شدیم.
از  نفر  سه   دو  شد.  مى  بدتر  و  بدتر  شدیم هوا  مى  مرز ایران نزدیکتر  به   چه   متاسفانه  هر 
پیشمرگان توان راه  رفتن را از دست داده  بودند. گاه گاهى مى ایستادند و از همین روى،  
شرایط  بسیار  و  بود  سنندج  اهل  پیشمرگان  این  از  یکى  شد.  مى  توقف  به    مجبور  گردان 
وخیمى داشت. به   پیشنهاد سلیم صابرنیا و به   خاطر اینکه  من هم اهل سنندج بودم، آن رفیق 
پیشمرگ به   من سپرده  شد تا شاید بتوانم با گفتگو وى را همراه  باشم تا به   حرکت ادامه   
بدهد تا به   مکان مناسبى برسیم. یکى از قاطرها را به   من و یکى دیگر را به   رفیقى دیگرى از 
دسته  ما داده  بودند تا در مسیر حرکت مواظب آن ها باشیم. به   پیشمرگ سنندجى که  حالش 
خوب نبود گفتم دم این قاطر را محکم بگیر و این قاطر هر کجا رفت تو هم دنبالش برو. 

او هم همین کار را کرد. 
سرما، باران و مه   غلیظ همواره  همراهمان بود. تمام وسایل و از جمله  کیسه هاى خوابى که  
همراه داشتیم کامال خیس شده  بودند تا جایى که  خوابیدن در آن امکان پذیر نبود اما براى 
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در امان بودند از باد و باران و سرما مجبورا به  داخل آن مى رفتیم تا شاید بتوانیم براى مدت 

کوتاهى هم که  شده  داخل آن بخوابیم.
که   رسیدیم  کولبران  از  شمارى  به    مکانى  در  بودیم.  حرکت  در  مدام  طوالنى،  مسیرهاى 
بارهاى شکر داشتند. من و شمار دیگرى از رفقا، از آنان مقدارى شکر خریدیم. شیرینى 
از  کمى  کردم  احساس  شکر  خوردن  از  بعد  گرفت.  مى  را  گرسنگى  جلوى  کمى  شاید، 
گرسنگى ام کاسته  شده . دوباره  به   حرکت ادامه   دادیم. بعد از ساعتها راهپیمایى و احساس 
گرسنگى، بدون اختیار زبانم به   سبیلم خورد و احساس کردم شیرین است. من در آن موقع 
ریش و سبیل بلندى داشتم و چون به   دلیل سرما و باران خیس بودند بدون اینکه  خودم 
متوجه  شوم مقدارى از شکرى را که  قبال خورده  بودم به   سبیلم چسپیده  بود. تند، تند چندین 
بار زبانم را به   سبیلم زدم و هر بار که  مزه  شیرینى را حس میکردم احساس آنرا داشتم که  در 

حال خوردن چلوکباب هستم. لذتى که  آن شکرها داشتند را هنوز حس میکنم.  
بعد از حرکت طوالنى، در جایى که  بنا به  گفته  رفقا تا مرز راهى نمانده  بود استراحت کردیم. 
چوپانى را همراه  با شمار زیادى گوسفند دیدیم. با خرید چند گوسفند، غذایى خوردیم و 

بعد دوباره حرکت کردیم. 
بعد از مدتها، خوردن گوشت هم لذت داشت و هم جانى تازه  به   ما بخشید. پس از مدتى به  
محلى رسیدیم که  از زیبایى اش زبان قادر به  توصیف آن نیست. دره ایى بسیار بزرگ با کوه 
هاى سر  به  فلک کشیده،  با رودخانه ایى که  از میان این کوه ها مى گذشت. این مکانى بود 
که  سه  کشور ترکیه ، ایران و عراق را به  هم پیوند مى داد. نام این مکان، داالمپر(7) بود. در 
آن زمان، دوربین عکاسى کم بود و همیشه  آرزو مى کردم که  دوربین داشتم و آن لحظه  ها 

را جاودانه  مى کردم.
بعد از چندى، سرانجام  وارد خاك ایران شدیم. در جایى منتظر ماندیم تا رفقایى که  براى 
تهیه  غذا رفته  بودند باز گردند. از دو سه  روز پیش،  درد شدیدى در قسمت کف پاهایم حس 
مى کردم و هنگامى که  به  آن نگاه  کردم، دریافتم که  پاهایم، به  دلیل وضعیت هوا و خیس 
بودن مداوم کفشهایم در چند قسمت تاول زده اند. این تنها مشکل من نبود و متوجه  شدم که  
شمار زیادى از رفقا این مشکل را دارند. این مسئله  ، راه  رفتن را براى من و دیگر رفقا بسیار 
سخت کرده  بود. هر بار که  پایم را زمین مى گذاشتم، درد آن را با تمام وجودم احساس مى 

کردم. به   راستى درد آن شدید بود.
مى بارید. هوا بسیار  چه  تمام تر  شدت هر  انگار که  باران نیازى نداشت  آرام بگیرد و با 
سرد بود. بارش باران مانند شالق بر بدن مى کوبید. تمام وسایل ها کامال خیس شده  بودند. 
بارها را از اسبها و قاطرها پایین آوردیم تا آن زبان بسته ها هم استراحتى بکنند. زیر یکى از 
این بارها که  از باران در امان مانده  بود، جایى پیدا کردم و توانستم مقدار کمى هم که  شده  
بخوابم. بعد از مدتى با صداى رفقا بیدار شدم. متوجه  شدم که  رفقایى هستند که  به  دنبال 
غذا رفته  بودند. رفقا با پنیر و نان بازگشته  بودند. که  در آن شرایط که  ما همگى ساعتها چیزى 

نخورده  بودیم خوردنش بسیار لذتبخش بود.
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رفقاى  از  نفر  دو  که   دادند  گزارش  برگشتن  از  بعد  بودند  رفته   غذا  تهیه   براى  که   رفقایى 
پیشمرگ اسلحه ها را رها کردند و خود را به   پایگاه  جمهورى اسالمى تحویل داده اند. چیزى 
که  در آن شرایط، برایم جاى سئوال داشت این بود که  آنها مى توانستند بمانند و در یک 
مجال دیگرى دست به   این عمل بزنند تا دشمن از بدست آوردن هر گونه  اطالعاتى از ما 
بى بهره  مى شد. این در حالى رخ مى داد که  وارد شدن به   صفوف کومه  له اختیارى و خارج 
شدن هم کامال اختیارى بود و در چنین شرایط سختى، آشکار است که  برخى از رفقا توان 

ادامه   راه  دشوار مبارزه  را ندارند و صفوف را ترك مى کنند.
ما دیگر در خاك ایران بودیم و ماموریت ما به   عنوان گردان 22 ارومیه  در واقع آغاز شده  
بود.لحظه  حرکت فرا رسید. ما 13 اسب و قاطر داشتیم که  بار کردن آنها, وقت بسیار زیادى 
مى خواست. تمام بارها را بار کردیم و حرکت دوباره  آغاز شد. عصر همان روز به  نزدیکى 
یک آبادى رسیدیم به   نام سوله  دوکل.(8) رفقاى مسئول گردان، تصمیم گرفتن تا به   آن روستا 
وارد شویم. رفقاى ضد کمین، بدون هیچ مشکلى وارد روستا شدند. بقیه   گردان نیز، در پى 
آنها وارد شدیم. این روستا زیاد بزرگ نبود و شاید 4 یا 5 خانه  بیشتر نداشت. گردان 22 به  
4 دسته  تقسیم شده  بود که  هر دسته  وارد یکى از خانه ها شدیم. در خانه ایى که  دسته  ما در 
آنجا بود به   یاد دارم که  سلیم صابرنیا، خالد ارغوانى و سلطان خسروى هم بودند. صاحب 
خانه  کوره  را گرم کرد و برایمان چاى آماده  کرد. چاى در آن شرایط برایم لذتبخش ترین 
نوشیدنى بود. اولین و دومین و سومین چاى را نوشیدم و بعد از آن به  خودم گفتم باید به   
جاى ادامه   دادن نوشیدن چاى بیشتر، بهتر است کمى استراحت کنم. اما گویا، صاحب خانه  
زیاد با این فکر من موافق نبود، زیرا که  پیوسته  استکانم را پر مى کرد و من هم نمى دانستم 
چگونه  به  صاحب خانه  بفهمانم که  دیگر چاى نمى خواهم. راستش من مقدارى لهجه  کردى 

شکاکى (کرمانجى) را یاد گرفته  بودم ولى اصال کافى نبود. 
خالد ارغوانى که  از شهر سقز بود در کنارم نشسته  بود راهنمایى ام کرد که  استکانم را به  پهلو 
داخل نعلبکى بگذارم و من هم این کار را کردم بعد از آن دیگر از چاى خبرى نبود. خالد 

ارغوانى به  شوخى گفت حاال اگر بمیرى یک چاى هم بهت نمى دهند.
به   هر حال ما سیر شده  بودیم و چاى خورده  بودیم و اگر امکان داشت مى خواستیم هر چه  
زودتر کمى استراحت کنیم و شاید که  کمى بخوابیم. مردم این روستا مردمانى بسیار صمیمى 
بودند، اما در چشمانشان مى شد اضطرابى را دید. این اضطراب زمانى بیشتر شد که  همه   ما 
با صداى اولین گلوله  آر.پى.جى از جا برخاستیم. صداى رگبار اسلحه  سبک و تیربار قناسه 
براى یک لحظه   هم قطع نمى شد. در این شرایط معلوم نیست چه  کسانى حمله  کرده  اند، 
بدهد تا از تلفات جلوگیرى  فقط باید فرماندهى، با تمامى شتاب، به   گردان آرایش کامل 
کند. بعدا که  بیسیم ها روشن شد متوجه  شدیم که  جریان از این قرار بوده  که  یکى از رفقا 
دکتر خالد بوکانى پزشکیار گردان براى شستن دست و صورت از خانه ایى که  در آن بود 
خارج مى شود. افرادى با دیدن  او ایست داده  بودند و او هم که  متوجه شده  بود که  آنها افراد 
حزب دمکرات هستند، با صداى بلند گفته  بود که  مهمان است و سریع وارد خانه  شده  بود 
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و رفقاى دیگر را مطلع کرده  بود. 

بى سیمها  همه   روشن بودند و تمام خبرها نشان از حمله  حزب دمکرات به  داخل روستا را 
مى داد. ما هنوز داخل خانه  بودیم و منتظر این بودیم که  از فرصتى استفاده  کنیم و از خانه  
خارج شویم. مسئولیت گرفتن تپه ایى بلند در پشت روستا که  بر تمام منطقۀ درگیرى تسلط 
داشت، به   واحد ما سپرده  شد. صداى آر.پى.جى و اسلحه هاى سبک کماکان به   گوش مى 
رسید. رفقاى مستقر در خانه هاى اول که  حزب از آنجا حمله  کرده  بود با افراد این حزب 
درگیر شده  بودند. بعد از اینکه  لحظه  مناسب فرا رسید ما هم بایستى با آرایش کامل از خانه  
خارج مى شدیم. قرار بر این بود که  از در خانه  که  خارج مى شویم به  طرف محلى که  افراد 
حزب دمکرات در آنجا سنگر گرفته  بودند تیراندازى کنیم تا از تیر رس آنها خارج شویم. 
به   یاد دارم که  نفر پنجم بودم. باید بعد از اینکه  از خانه  خارج مى شدیم خودمان را به  پشت 
خانه  و سپس به  سوى تپه ایى که  باالى آبادى قرار داشت مى رساندیم. گرفتن این بلندى 

بسیار حساس و ضرورى بود.
نفر اول تا چهارم از خانه  خارج شدند و نوبت به   من رسید. من نیز کفشهایم را آماده  کردم 
تا بپوشم که  متوجه  شدم کفش پاى چپ، دو یا سه  شماره  کوچکتر است. فهمیدم که  رفیقى، 
یکى از کفشها را به   اشتباه  پوشیده  بود، چون تمام کفشها یک رنگ و یک مارك داشتند فقط 
بزرگى و کوچکى اشان، تفاوت داشت. فرصت فکر کردن نبود و باید به   هر شکلى کفش را 

به   پایم میکردم. کفش را پوشیدم و از خانه  بیرون آمدم.
بیرون آمدن از خانه  و رسیدن به  باالى کوه  زمان چندانى نبرد. از خانه  که  خارج شدم مسیر 
خانه   پشت  به    را  خود  در پى  پى  چند رگبار  شلیک  با  بود.  مشخص  ها  حزبى  تیراندازى 
رساندم و از آنجا به   سوى بلندى پشت روستا حرکت کردم. با رسیدن به  باالى تپه  قسمت 
اعظم افراد حزب دمکرات در تیر رس ما قرار گرفتند. این واکنش،  آرایش آنها را سخت بر 
هم زد. آنها عمال مجبور شدن از روستا  و پیرامون آن عقب نشینى کنند. از باالى کوه  کامال 
آتش سالح هاى آنها را مى دیدم که  در کجا هستند. همزمان محلى را که  من و رفقایم در 
آن بودیم به  شدت توسط پایگاه جمهورى اسالمى که  در آن نزدیکى بود مورد هدف قرار 
گرفت. آنها با کالیبر 50 و تیربار به  طرف ما شلیک مى کردند. تنها شانسى که  داشتیم این 
بود که  محل سنگرهاى ما به   وسیله  یک سنگ بسیار بزرگ محاصره  شده  بود که  خوشبختانه  
از همین روى، به    ما آسیبى وارد نیامد. در کل در این درگیرى با افراد حزب دمکرات، هیچ 

آسیبى به  ما نرسید. 
چیزى نگذشت از بلندیهاى پیرامون روستا، از طرف حزب دمکرات، چندین گلوله  آر.پى.

جى به  داخل آبادى شلیک شد که  خوشبختانه  نه  به  ما و نه  به  اهالى روستا آسیبى نرسید.
با وادار کردن حزب دمکرات به   عقب نشینى، دوباره  به  داخل آبادى برگشتیم و بارها را 

بستیم تا دوباره  حرکت کنیم. بار کردن 13 قاطر و اسب خیلى طول مى کشید.
تمامى شب بعد از خارج شدن از روستاى «سوله  دوکل» در حال حرکت بودیم. با روشن 
به    کفشم  یافتن  براى  که   بود  آنجا  در  کردیم.  توقف  مکانى  در  استراحت  براى  هوا  شدن 



582

ن ی  دگا ی... و ز د ز
جستجو پرداختم. کفشم نزد لقمان همتیان بود که  به   اشتباه پوشیده  بود. هیچ چیز به   اندازه  
کفش تنگ آزار دهنده  نیست. او هم چون کفش من برایش بزرگ بود با تیکه هاى پارچه  و 
کاغذ آنرا کمى مناسب پایش کرده  بود. زیاد بودن بارها واقعا مشکلى شده  بود، زیرا حرکت 
شد که   باالخره  تصمیم گرفته   یافتیم.  کند کرده  بود. باید براى آن راه حلى مى  ما را کامال 
مهمات هاى اضافى، مخفى شوند. تیمى از رفقا براى این کار انتخاب شدند. بقیه   گردان به  
طرف روستایى به  اسم «کچله»  به  راه افتادیم. روستاى کچله  بسیار بزرگ بود و پایگاه  بزرگى 
هم در بلندى مشرف بر  این آبادى قرار داشت. بعد از رسیدن به  آبادى به  چندین تیم تقسیم 
نوبت  کوتاه   استراحتى  و  لباسها  کردن  خشک  از  بعد  شد.  خانه ایى  وارد  تیمى  هر  شدیم. 
نگهبانى تیم ما رسید. من ساعت 9 تا 10 شب نگهبان بودم. پست نگهبانى درست در اول 
جاده  سرباالیى پایگاه بود که  فاصله  چندانى با سنگر نگهبانى پایگاه نداشت. دلیل گذاشتن 
نگهبانى در این محل عکس العمل سریع ما در مقابله  با پایین آمدن افراد داخل پایگاه  بود. 
بعد از اینکه  ساعت نگهبانى ام تمام شد به  همان خانه ایى برگشتم که  تقسیم شده  بودیم. 
صاحب خانه  براى همه   جاى مناسب آماده  کرده  بود و او جاى استراحت مرا نیز نشان داد. 
بعد از کمى صحبت کردن با صاحب خانه  خوابیدیم. از آنجا که  قرار بود ساعت چهار صبح 
ساعت تقریبا  چه  زودتر مى خوابیدم.  در مرکز روستا آماده  شویم، پس بهتر بود هر  همه   
10،30 و یا یک ربع به   11 شب  بود که  چشمها یم را بستم تا بخوابم، اما بیش از یک ربع 
ساعت بیشتر طول نکشید که  همه   را بیدار کردند و گفتن که  خبر رسیده  به  احتمال قوى، 
حزب دمکرات تیمى را که  قرار بوده  مهمات ها  را مخفى کنند به   محاصره  در آورده  و ما 
باید هر  چه  زودتر خودمان را به  یارى آنها برسانیم. روستاى کچله  تا محلى که  ما از این رفقا 
جدا شده  بودیم تقریبا 3 ساعت راه  بود. ما مجبور بودیم این راه  را با دویدن طى کنیم تا هر 
چه  زودتر به  آنها برسیم. این راه  3 ساعته  را به  نصف تقلیل دادیم. وقتى بعد از خستگى زیاد 
به  محل مورد نظر رسیدیم، دیدیم رفقا مهمات ها را مخفى کرده اند و آتشى هم روشن کرده  
و دور آن نشسته اند. هر چند دیگر کامال توان راه رفتن را  نداشتیم ، ولى دیدن این صحنه  
بسیار خوشحال کننده  بود و خستگى را از تن انسان بیرون مى آورد. ما هم دور آتش جمع 
شدیم و هر کسى خاطره ایى تعریف مى کرد و یا رفقایى که  صدایشان خوب بود آوازى مى 
خواندند که  در آن ساعت و در آن هوا، حس و لذت دیگرى داشت. خوب یادم هست که  
خلیل مبارکى که  بعدا در سال 1366 در مسیر جاده  مریوان - سقز در گرفتن پایگاه  «دگاگا» 
جانباخت در آن شب ترانه  کردى مورد عالقه اش را که  « چه ندى گه رام له  شاران، نه مدى 
که س وه ك تو جوان بیت» «هر چه  تمام شهرها را گشتم کسى را به   زیبایى تو ندیدم» را 
خواند. در تشکیالت کومه  له هم مانند درون جامعه ، بودند کسانى که  به   هم دل مى بستند و 
با هم ازدواج مى کردند و بودند کسانى که  عاشق هم بودند اما دشوارى هایى بود که  نمى 
توانستند این دوست داشتن را ابراز کنند. خلیل هم عاشق بود و شاید مى خواست با این 

ترانه ، احساس و عالقه  خویش را به   کسى که  دوستش داشت نشان دهد.
باید هر طورى که  بود کمى مى خوابیدیم. مسئول نوشتن لیست نگهبانى، نگهبانان آن شب 
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را مشخص کرد و نامها و ساعت نگهبانى را خواند. از آنجا که  قبال در داخل آبادى کچله  
نگهبان  بودم نامم در لیست نبود. براى خوابیدن به  سراغ کیسه  خوابم رفتم. کیسه  خوابها 
هیچ  اما  باشند.  سنگین  بسیار  که   بود  شده   سبب  مسئله    همین  و  بودند  شده   خیس  کامال 
چاره ایى نداشتیم و باید براى خواب داخل کیسه  خوابها مى شدیم. چون دستکم از بادهاى 
شدید و سرد و باران تا حدى در امان مى ماندیم. از 3 نصف شب گذشته  بود که  من تفنگ 
و حمایلم را که  تا آن زمان به  دلیل آماده  باش بسته  بودم زیر سر گذاشتم و خودم را براى 
خوابى که  امیدوار بودم کمى طوالنى باشد، آماده  کردم. میان وسایلم یک رادیو کوچک مارك 
آیوا هم داشتم که  اگر فرصت بود به  رادیوهاى کومه  له  و حزب کمونیست ایران گوش مى 
دادم و همچنین گاه گاهى اگر فرصت بود رادیوى کردى عراق ترانه هاى کردى پخش مى 

کرد که  به  آن هم گوش مى دادم. 
در دو طرف محل استراحت نگهبان داشتیم تا منطقه  بیشترى را تحت کنترل و پوشش داشته  
باشند. نمى دانم چه  موقع خوابم برده  بود. یکى دو بار هم بیدار شدم و هر بار احساس سرما 
مى کردم. نزدیکى هاى صبح که  هوا هنوز کامال روشن نشده  بود، بیدار شدم و خواستم 
رادیو را روشن کنم تا شاید بتوانم در آن محل جایى را پیدا کنم. در آن صبح زود، گوش 
دادن به  ترانه ایى شاید لذت دیگرى داشت. نگاهى به  اطراف انداختم، خیلى از رفقا هنوز 
گفتم،  در خواب بودند. گاهگاهى تکانى مى خوردند و دوباره  آرام مى گرفتند. به   خودم 
شاید بتوانم کمى دیگر بخوابم و دست از سر رادیو برداشتم. چشمها یم را بستم. درست یادم 
نیست شاید که  پنج  دقیقه  ایى چشمها یم را بسته  بودم که  ابتدا با صداى رگبار گلوله  و سپس 
صداى آر.پى.جى از جا برخواستم. رفقا را دیدم که  هر کسى براى پیدا کردن مکانى براى 
سنگر گرفتن به  هر سویى مى دویدند. باران گلوله  بود که  مى بارید. من فقط توانستم تفنگ 
و حمایلم را بردارم و به  سوى تپه  کوچکى که  در آن نزدیکى بود بدوم. هوا داشت روشن 
مى شد. واحد ما روى بلندى بسیار کوچکى که  هیچ جایى براى سنگر گرفتن نداشت، شروع 
به   تیراندازى کردیم. شاید نتوانم آنچه  را که  در آن لحظه هاى اول دیدم با تمام اتفاقات بر 
و  شد  گردان 22 غافلگیر  افتاد.  اتفاق  بیاورم تا بیان تمام آن واقعیتى باشد که   روى کاغذ 
همین باعث شد که  در همان لحظات اول ما شمارى از بهترین پیشمرگان کومه  له را از دست 
دادیم. شمارى از رفقا را دیدم که  از کیسه  خواب هایشان بیرون نمى آیند و متوجه  شدم که  
یا زخمى شده اند و یا جان باختند. چون حزب دمکرات ما را در خواب غافل گیر کرد و 
تعدادى از رفقا فرصت خارج شدن از کیسه  خوابها را پیدا نکرده  بودند. خیلى از رفقا فریاد 

مى زدند که  بچه ها حزبى ها هستند! بچه ها حزبى ها هستند!
 سلیم و فرمانده هاى دیگر واحدها در حال سازماندهى بودند. اما فکر کنم در این شرایط 
به    واحدش  افراد  از  تعدادى  سریع  دادن  دست  از  و  حمله اى  چنین  از  بعد  هم  فرماندهى 
واحدها،  از  بعضى  در  بگیرد.  را  درست  آرایش  شاید  و  باید  که   گونه   آن  بتواند  سختى 
مسئولین،در همان دقایق اول جانباختند، پیشمرگان با ابتکار و تجربیات تا آن زمان خودشان 

مى جنگیدند. 
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 جریان از این قرار بود که  نیروهاى حزب دمکرات دو نگهبان ما را از دور با تک تیر قناسه  
هدف قرار داده  بودند و با از پاى درآوردن این رفقا، امکان هر گونه  واکنش را از آنها گرفتند 

و سپس تا باالى سر ما پیشروى کرده  بودند.
در این مکان لعنتى هیچ سنگر مناسبى نبود. رفقا را مى دیدم و یا صدایشان را مى شنیدم 
که  با اصابت گلوله  یا جان مى باختند و یا زخمى مى شدند. صحنه هایى را به  یاد دارم که  
زبانم براى بیان و شرح آن ناتوان است. نسرین حسنخالى را به  یاد دارم که  با چه  شجاعتى 
مى جنگید و در راه  آرمانهاى واالیش که  تا آخرین لحظه  به  آنها وفادار بود جانش را نیز فدا 
کرد. یاد اردوگاه  افتادم که  شب هاى جمعه  که  گردان به  دور هم جمع مى شدیم و «گالته  
و گه پ» یعنى شب شوخى و آواز خواندن داشتیم و هر کسى ترانه ایى مى خواند و نسرین 

یکى از ترانه هاى مرضیه  را میخواند که: 
بعد از این، کن فراموشم که  رفتم

دیگر از دست تو مى نمى نوشم که  رفتم...
 منصور شوکتى که  مسئول سیاسى دسته  ما بود را دیدم که  تیر به  سینه اش اصابت کرده بود 
و به  یاد آوردم که  خیلى وقتها چند دینارى همیشه  ذخیره  داشت و هیچ وقت آن را براى 
خودش نگه نمى داشت و به  آبادى هاى دور و بر اردوگاه مى رفت و براى رفقاى دسته  ما 

که  خودش مسئول سیاسى اش بود نوشابه  و کیک مى خرید. 
منیره  مدرسى را به  یاد دارم که  چگونه  تیر به  او اصابت کرد و خدیجه  احمدى که  چگونه  
خودش را به  او رساند و در آغوشش گرفت و خدیجه  هم با ناله ایى که  نشان از اصابت تیر 

داشت، روى پیکر بیجان منیره  آرام گرفت.
در تپه ایى که  واحد ما در آن سنگر گرفته  بود کامال در تیر رس افراد حزب دمکرات بود. 
تعدادى از رفقا در این سنگر زخمى و یا جانشان را از دست دادند. در دقایق اوایل درگیرى، 
نشان  عکس  را در  اصابت گلوله ها  بار مورد اصابت گلوله قرارگرفت  که  محل  دو  تفنگم 

داده ام.
گلوله  دوم که  به   دستگاه  چکاننده  اصابت کرد، تفنگم را به  کلى از کار انداخت. دوست و 
رفیق خوبم ابراهیم پورمند که  مسئول نظامى دسته  ما بود گفت سیامک تفنگ یکى از رفقاى 
جانباخته  را بردار! به   راستى یادم نیست تفنگ کدام یک از رفقا را برداشتم، فقط به   یاد دارم 
که  یک کالشینکف ساخت کره  بود که  معموال به   آن کالشینکوف کره اى مى گفتند. تفنگ 
را برداشتم و دوباره  به  سنگرم برگشتم. سلیم صابرنیا که  فرماندهى گردان را به  عهده  داشت 

پشت سر من بود و با صداى بلند گفت:
 بچه ها نارنجک نارنجک!

دو عدد نارنجک داشتم که  همزمان با رفقاى دیگر به  طرف محل سنگرهاى حزب دمکرات 
ما  سر  پشت  از  شد.  نمى  قطع  هم  ثانیه   یک  براى  صالحها  انواع  صداى  کردیم.  پرتاب 
جمهورى اسالمى هم که  باخبر شده  بود که  در این منطقه  بین ما و حزب دمکرات درگیرى 

صورت گرفته  است، تمام مواضع ما را با خمپاره  و کالیبر 50 به  شدت مى کوبید.
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مراتب  به    حزب  افراد  شمار  اینکه   با  برد،  پیش  به    گردان 22  که   جنگى  و  فداکارى  واقعا 

چندین برابر ما بود را هیچ وقت فراموش نمى کنم. 
به   هر حال بعد از چندین ساعت درگیرى سنگر به   سنگر و جانباختن و زخمى شدن تعداد 
زیادى از پیشمرگان گردان 22 ارومیه سلیم صابرنیا فرمانده  گردان را به   فکر عقب نشینى 

انداخت. سلیم باید آن تعداد از پیشمرگانى را که  زنده  مانده اند را از مرگ نجات مى داد. 
ماندن در آن تپه  خالى به  معناى خودکشى بود. من صداى سلیم را شنیدم که  مى گفت هر 
کسى با  فاصله اى حدود 80 تا 100 متر از هم به  سوى جاده اى که  در پشت سر ما بود با 
سرعت باید بدود. به   خوبى به  یاد دارم که  یکى از رفقاى دختر که  چشم هایش ضعیف 
بود به  پیشنهاد سلیم نفر اول بود. سلیم نفر دوم و من سوم بودم و بقیه   رفقا در پى ما با 
سرعت مى دویدیم. به  محض اینکه  وارد جاده  شدیم و شروع به  دویدن کردیم، از هر چهار 
طرف مورد حمله  قرار گرفتیم. حزب دمکرات راههایى را که  پیش بینى مى کرد ما از آنجا 
عقب نشینى مى کنیم را در دست گرفته   بود و با دیدن ما شروع به  تیراندازى کردند. شدت 
تیراندازى به  حدى بود که  فاصله  ما کامال به  هم خورد و با یک دیگر فاصله  چندانى نداشتیم. 
حزب دمکرات با تیربار و تکتیر قناسه  تمام جاده  را زیر رگبار گلوله  گرفته  بود. خاطره ایى 

به  یاد دارم: 
از  ما   فاصله  کرد  تیراندازى  به   شروع  دمکرات  حزب  و  گذاشتیم  پا  جاده   به    که   هنگامى 
همدیگر بسیار کم شد. سلیم با من تقریبا چند مترى فاصله  داشت. همه   مى دویدیم. سلیم 
همزمان که  مى دوید سریع برگشت و به  طرف افراد حزب دمکرات که  پشت سر ما بودند 
شروع به  تیراندازى کرد. رگبار گلوله هاى سلیم درست از باالى سر من با فاصله ایى بسیار 
کمى گذشتند. سلیم که  متوجه  این مسئله   شد به  شوخى گفت زنده اى؟ و من در جواب به  
شوخى گفتم: تا حاال حزبیها نتوانستند مرا بکشند اما مى دانم تو  این کار را مى کنى. در آن 

شرایط شوخى کردن هم حال و هواى دیگرى داشت.
در انتهاى جاده ، چشمه    کوچکى بود که  سلیم گفت اگر کسى بایستد و از این آب بخورد 
مورد هدف قرار مى گیرد اما تشنگى، تعدادى از رفقا را به  طرف این چشمه    که  این بار نور 
آفتاب به  آن تابیده  بود و منظره  بسیار زیبایى را داشت کشاند. من هم یکى از آنها بودم. آنقدر 
تشنه  بودم که  به   خودم گفتم هر چه  باداباد. سریع به  حالت نشسته  چند جرعه  آب نوشیدم. 
باران گلوله  از هر سوى مى بارید. داخل آب و دور و برم مدام مورد اصابت گلوله  قرار مى 
گرفت. با هر سختى بود به  جاده  برگشتم و شروع به  دویدن کردم. اما متوجه  شدم هنگامى 
که  مشغول آب خوردن بودم از بقیه   رفقا دور شده   بودم و کسى را در آن نزدیکى نمى دیدم. 
بعد از طى کردن مسیرى، به  سنگ بزرگى رسیدم و در آنجا ایستادم و متوجه  شدم در اینجا 

مورد هدف گلوله هاى افراد حزب دمکرات نیستم. 
مدتى در آنجا ماندم تا پیرامونم را کنترل کنم و ببینم رفقا از کدام مسیر رفته اند. خیلى آرام 
سلیم را صدا زدم، ولى کسى پاسخ نداد. بار دیگر اما کمى بلندتر سلیم را صدا زدم و پرسیدم 

کجایید؟
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در این هنگام از طرف پایین جاده  صدایى را شنیدم که  مى گفت: از این طرف! ما اینجاییم! بیا 
بیا! آنها به  اسم ما را صدا مى زدند. مسیرى که  صدا مى آمد به  پایگاه جمهورى اسالمى منتهى 
مى شد و این مسئله   مقدارى مرا مشکوك کرد، به   گونه اى که   به   خودم گفتم، واقعا رفقا این 
مسیر را انتخاب کرده اند که  به   هیچ روى با عقل جور در نمى آمد. اما با دقت بیشترى متوجه 
شدم که  نه  این باید افراد مزدور محلى داخل پایگاه باشند که  با این نقشه  مى خواهند ما را 
به   سوى خود کشانیده  و دستگیرمان سازند. از آنجا که  ما همدیگر را صدا مى زدیم، آنها نام 
هاى ما را یاد گرفته  بودند. کمى دیگر منتظر ماندم که  این بار از روبرو دیدم کسى نامم را 
صدا زد و وقتى نگاه کردم، دیدم سلیم است. سلیم گفت که  قسمتى از مسیر در تیررس هر 
دو حزب دمکرات و جمهورى اسالمى است که  باید با تمام توانم این مسیر را با دویدن طى 
کنم و همین کار را هم کردم. در یک لحظه فقط گلوله  بود که  مثل باران مى بارید. اکنون که  
به   یاد آن لحظه  ها مى افتم در تعجب مى مانم چگونه  گلوله ایى به   من اصابت نکرد! البته  در 
چنین درگیرى هایى همیشه  رخدادهاى این چنین اتفاق مى افتد. گاهى با یک گلوله  مورد 
اصابت قرار مى گرفتى و گاهى هم زیر باران گلوله ، هیچ گلوله اى به   شخص برخورد نمى 
کرد. به   هر حال تیراندازى عجیبى شد ولى توانستم خودم را به  بقیه رفقا برسانم. وقتى به  
رفقا که  در پشت یک تپه  بلند بودند، رسیدم، دیدم که  در آنجا ما در تیررس نیستیم. در آنجا 

بود که   متوجه  عمق رویدادى شدم که  بر ما مى رفت.
در پى برگزارى یک جلسه  بسیار کوتاه،  سلیم ما را متوجه  یک مسئله   کرد و آن هم پس 
گرفتن یکى از بلندى هاى منطقه بود که  براى نجات ما بسیار حیاتى بود. سلیم در ادامه   
حرفهایش از همگى پرسید که  چه  کسى مى تواند در این عملیات پس گرفتن شرکت جوید. 
او نمیخواست پس از این پیش آمد، کسى را مجبور به   این کار کند ولى ما که  به   سخنان سلیم 
گوش مى دادیم، اهمیت مسئله   را دریافته  بودیم. تعدادى از رفقا داوطلب شدند که  یکى از 
آنها من بودم. سلیم پس از گفتگو در مورد چگونگى پیشروى، در ادامه   صحبت هاش اشاره  
کرد که  سلطان خسروى(9) که  مسئول کمیته  ناحیه  شمال بود اینک در بین ما نیست. سلیم 

از ما پرسید، آیا کسى سلطان را دیده  است؟
آنانى که  دیده  بودند گفتند که  کجا او را دیده اند. من سلطان را در مسیر عقب نشینى تا کنار 
رودخانه اى که  آب خوردیم دیدم، اما بعد از آن او را ندیدم. به   هر حال برایمان مشخص شد 
که  سلطان هم به   احتمال قوى در درگیرى جانباخته  است. از آن به   بعد او را شهید سلطان 
خطاب مى کردیم. پیش از حرکت به  هر کدام از ما که  سیگارى بودیم دو عدد سیگار دادند. 
در همانجا یکى از آنها را روشن کردم. سهمیه  سیگار یکى از رفقا که  قبال براى دیده بانى 

رفته  بود را سلیم به  من داد تا برایش ببرم. 
با تعدادى از رفقایى که  آمادگى خود براى حمله  به  یکى از بلندیها اعالم کرده  بودند به  سوى 
از 10 دقیقه   به  باالى کوه  رسیدیم.  تپه ایى که  باالى سر ما قرار داشت به  راه  افتادیم. بعد 
در آنجا عزیز سلیمانزاده  را دیدم که  دیده بان بود. سهمیه  سیگارش را به   او دادم. عزیز دو 
عدد سیگار را گرفت و یکى از آنها را در جیب گذاشت و دیگرى را بین لبهایش جاى داد. 
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جیب هایش را به  دنبال فندکش کاوید، اما گویا  فندکش را گم کرده  بود. سیگار خودم را که  
روشن بود به    عزیز دادم تا سیگارش را با آن روشن کند. درست در لحظه اى که  سیگارش را 
روشن مى کرد و سیگار مرا به   من پس داد، به  زمین افتاد. این اتفاق ناگهانى و خیلى سریع 
پیش آمد. یک گلوله  قناسه  از پشت او وارد شد و از سینه اش بیرون آمد. مرگ او آنى بود. 
این صحنه  غمبار، حتى اکنون هم که  به   آن مى اندیشم، بسیار ناراحت و غمبارم مى سازد. 
همزمان، رضا کعبى گلوله ایى به  پایش اصابت کرد. رضا خوشبختانه  امروز زنده  است. از 
همان ابتدا که  با رضا کعبى آشنا شدم او را انسانى مودب، با محبت و خوش برخورد دیدم. 
کسى بود که  در هر شرایطى مى توانستى از او درخواست کمک بکنید. رضا اهل شهر سقز 
بود و در جریان مبارزه  دو خواهر و یک برادرش را پیش تر از دست داده  بود. رفقا سلیم را 
از این جریان باخبر کردند و وقتى که  سلیم به  باالى تپه  آمد و عزیز را در آن شرایط دید، 
بسیار ناراحت شد. اسلحه  سازمانى عزیز تکتیر قناسه بود. اما در آن لحظه  ، عزیز تیربار قناسه 
همراهش بود که  احتماال به   پیشنهاد سلیم این کار را کرده  بود. هنگامى که  سلیم نزد ما آمد، 
به  من گفت اگر مى توانم تیربار قناسه  را بردارم. از این پیشنهاد سلیم بسیار خوشحال شدم 

و فورا تیربار و مهمات آن را برداشم. 
تفنگ و مهمات خودم را سلیم با خود برد. به  این گونه  اسلحه  سازمانى من تیربار قناسه  
شد. بعد از چند دقیقه   ابراهیم پورمند ما را گرد آورد و طرح عملیات گرفتن آن بلندى را 
برایمان شرح داد. «به   عکس شماره  2 در آخر کتاب نگاه  کنید» ما چهار یا پنج نفر بودیم و 
مى دانستیم این حرکت بسیار خطرناك است و امکان اینکه  جان ببازیم زیاد است، اما عزم 
خودمان را جزم کردیم تا به  هر  هزینه اى که  هست این ارتفاع را از دست حزب دمکرات 
بگیریم.  ابراهیم که  مسئول عملیات بود. به  من گفت باید کامال حواسم را جمع کنم چون 
رفقاى دیگر باید زیر آتش تیربار من به  سوى آن بلندى پیشروى کنند.  با شروع عملیات، 
مه   غلیظى تمام منطقه  را فرا گرفت. این فرصت مناسبى بود تا به نزدیکى نیروهاى حزب 
دمکرات پیشروى کنیم. ابراهیم مدام با سلیم از راه  بیسیم با ما در تماس بود. ما تا نزدیکى 
هاى سنگر حزب دمکرات پیش رفتیم.  مه   نیز منطقه  را جا گذاشت و ما آرایش الزم را 
گرفتیم. سنگ نه  چندان بزرگى در مسیر حرکت مان بود که  تقریبا براى تیربار محل مناسبى 
زیر  بودم و  زیر آتش گرفته   تیربار  با  دمکرات را  حزب  سنگرهاى  عملیات   شروع  بود. با 
این آتش رفقا پیشروى مى کردند. با کنار رفتن مه   و صاف شدن هوا افراد حزب دمکرات 
ما را دیدند. پایگاه جمهورى اسالمى نیز ما را دیده  بود. همزمان از دو سوى، هم حزب 
دمکرات و هم نیروهاى درون پایگاه جمهورى اسالمى با تیربار و سالح هاى دیگر ما را زیر 
رگبار گرفتند. به  جز حمله  و پیشروى، هیچ راهى براى ما وجود نداشت.  با اشاره ابراهیم، 
به  پیشروى  شروع  بقیه   رفقا  و  مى دادم  قرار  هدف  مورد  را  دمکرات  حزب  سنگرهاى  من 
مى کردند. صحنه ى  درگیرى به   گونه اى بود که  باید من نیز در مکانى که  بودم به   سوى جلو 
حرکت مى کردم. به   همین دلیل،  تیربار را با دست گرفته  و تیراندازى مى کردم. از دور، چند 
برابر پیشروى ما تاب نیاوردند.  حزبى را دیدم که  به  طرف ما تیراندازى مى کردند اما در 
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آخرین سنگر آنان با انفجار نارنجک هاى ما خالى شد. 

ما موفق شدیم  ارتفاع  مورد  نظر  را از  دست آنها  بگیریم. در  این  عملیات  هیچ آسیبى 
به  ما نرسید و خبرى هم از تلفات احتمالى حزب دمکرات نداشتیم. جمهورى اسالمى تمام 

مسیر و کوههاى اطراف ما را با خمپاره  به   شدت آتشباران مى کرد. 
و رفقاى دیگر  به   سلیم داد. سلیم  با بیسیم  خبر آنرا  با تسخیر این بلندى، ابراهیم پورمند 
که  تعدادى زخمى نیز داشتیم و اگر اشتباه  نکنم شمار رفقاى زخمى به   ده  نفر مى رسید. 
توانستند منطقه  خطر را ترك کنند. ما کماکان این بلندى را تحت کنترل داشتیم، تا تمام رفقا 
به   محل امنى برسند. سپس ما نیز به   سوى مخفیگاه  رفقا به   راه  افتادیم. مدتى طول کشید تا 
در آن محل امن به   رفقا رسیدیم. جلسه اى اضطرارى گرفته  شد و در این جلسه  بود که  به   
ما گفتند که  تصمیم گرفته  شده  است تا به   اردوگاه  برگردیم. تصمیم رفقاى مسئول، برگشتن 
به  سوى خاك عراق بود. بعد از طى مسیرى نسبتا طوالنى براى استراحت ایستادیم. در این 
محل بود که  ما توانستیم با رفقاى کمیته  مرکزى براى نخستین بار پس از درگیرى تماس 
بگیریم. تماس بسیار کوتاه بود و بیسیم اصلى گردان را جمع کردیم تا حرکت کنیم. به  این 
ترتیب ما بعد از یک روز درگیرى سخت و خونین و داشتن تعدادى زخمى به  سوى مرز 

عراق به  راه افتادیم.
در این درگیرى 24 پیشمرگ کومه  له  جانشان را در راه آرمانهاى واالشان از دست دادند.

از  این  من  نظر  به    بزند.   22 گردان  به    ضربه  ایى  چنین  توانست  دمکرات  حزب  چرا  اما 
هوشمندى، جسارت و توانایى حزب دمکرات نبود که  توانست چنین ضربه   سنگینى به   ما 
بزند. بلکه  عوامل دیگرى در این مسئله   دخیل بودند. نخستین عامل از نظر من، درك اشتباه  
از وضعیت منطقه و پیش بینى نکردن مخاطرات پیش روى، که  کامال روشن بود در این 
مسیر، خطرات حتمى در کمین ماست. رفقاى کمیته  ناحیه  باید آگاهانه  پیش بینى و عمل 
مى کردند. وضعیت حزب دمکرات و جمهورى اسالمى کامال به   نسبت گذشته  تغییر کرده  
بود. این تغییر را مى توانستیم در بخش هاى دیگر کردستان نیز مشاهده  کنیم. عامل دوم 
خود  به   هنگام  و  شد  انجام مى  بایستى  و  بود  بنا  بود که   نقشه هایى  عمل کردن طرح  دیر 
انجام نگرفت. عاملهاى دیگرى مثل آب و هوا، خستگى بیش از حد، گرسنگى و مکانى که  
رفقا براى استراحت در شب قبل از درگیرى انتخاب کرده  بودند را مى توان به   اینها اضافه  
کرد. از همه   مهمتر این بود که  ما غافلگیر شدیم و در همان دقایق اول تعدادى از بهترین 
پیشمرگان را از دست دادیم. مسئله   دیگرى هم که  به   نظر من تلفات این درگیرى را باال 
دیگرى که   مسئله    بود.  از رفقاى زخمى  در اعدام ده  نفر  بى پرنسیبى حزب دمکرات  برد 
به   نظر من، اهمیت دارد که  گفته  شود این بود که  ما دشمن را دست کم گرفته  بودیم. بعد 
و جمهورى  حزب دمکرات  شد که   بیشتر روشن مى  برایمان  باید  سوله  دوکل  درگیرى  از 
اسالمى به   این سادگى حضور کومه  له را در این منطقه رها نمى کنند و اینکه  به   سادگى از 
بین این دو نیروى دشمن مى توانیم به   آسودگى بگذریم، به   نظر من بى توجهى به   مبارزه  

نظامى و طبقاتى چیز دیگرى نبود.  
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همان گونه  که  اشاره  شد، تمام شب را در حرکت بودیم. در مکانى وارد خاك عراق شدیم. 
هوا بسیار سرد و باران گاهگاهى با شدت هر چه  تمامتر مى بارید. به  یاد دارم، شبى بسیار 
تاریک بود به  حدى که  ما حتى جلوى پاى خودمان را نمى دیدیم. ساعت چهار و نیم صبح، 
ما  بود.  ناهموار  و  راهى بسیار دشوار  اسم «شیخان».  به   بود  که  دره ایى  مکانى رسیدیم  به  
هم با تن هایى خسته  و داشتن چندین زخمى که  اکثرا از ناحیه  پا گلوله  خورده  بودند وارد 
به  عنوان ضد کمین در حرکت بودند تا در  دره  شیخان شدیم. شمارى از رفقا پیشاپیش، 
صورت هر گونه  رویدادى غافل گیر نشویم. در برابر ما تپه اى بود که  با گذر از آن دره  را 
پشت سر مى گذاشتیم. رفقاى ضد کمین تقریبا به  باالى تپه  نزدیک مى شدند که  صداى« 
کیت کوره » یعنى کى هستى را شنیدم. همزمان با این ایست سلیم به  همه   گفت که  بنشینیم. 
بعد از رد و بدل شدن سخنانى بین رفقاى ضد کمین و افرادى که  ایست داده  بودند صداى 
رگبارى بلند شد. بعد از این رگبار از چندین نقطه    به  داخل دره  که  ما در آن بودیم شروع 
به  تیراندازى شد. شدت تیراندازى به  حدى بود که  تمام دره  آتش بود. راستش گاهگاهى که  
به   آن مى اندیشم، در شگفت مى مانم که  با آن شدت تیراندازى چگونه  تعدادى از ما نجات 
پیدا کردیم. سرم را بلند کردم و نگاهى به  اطراف انداختم. تمام دره  محاصره  شده  بود و 
آتش اسلحه هایى که  تیراندازى میکردند کامال معلوم بود. نقطه    به   نقطه    دره  زیر آتش شدید 

سالحهاى قناسه و تفنگ هاى سبک بود. 
بعد از مدتى متوجه  شدیم که  به  کمین حزب دمکرات افتاده ایم. این حزب عزم خود را جزم 
کرده  بود تا باقیمانده  گردان 22 را در این دره  نابود کند.تاریکى و سرد بودن هوا از یک سوى 
و داشتن چندین زخمى که  شمارى از آنان به  دلیل نداشتن توانایى حرکت، بر روى اسب و 

قاطر بودند از سوى دیگر، امکان هرگونه  واکنش سریعى را از ما گرفته  بود. 
هر یک از رفقایى که  سالم مانده  بودند مسئولیت مواظبت از یک زخمى را عهده دار بودند. 
اما در اثر شدت تیراندازى اکثر ما از هم جدا شدیم.همگى در تکاپوى جایى بودیم که  بتوانیم 
سنگر بگیریم، اما زمین به  حدى ناهموار بود که  گاهى نزدیک بود،  با سر به  زمین بیافتیم.

در اینجا فرماندهى باید خیلى زود وارد عمل مى شد و براى سازمان دادن پیشمرگان اقدام 
مى کرد. به   باورم سلیم این کار را کرد. صداى سلیم را شنیدم که  گفت همه   پشت سر من 
به  طرف دست راست! من اصال، این منطقه  را نمیشناختم. این خود شاید مشکل بزرگى بود 
اما شمارى از رفقا آنجا را کم و بیش مى شناختند. من به  طرف مکانى که  سلیم گفته  بود، 
حرکت کردم، اما شمارى فرمان سلیم را نشنیدند و به   اطراف پراکنده  شدند. بر اساس توافقى 
که  بین دولت عراق و کومه  له و حزب دمکرات شده  بود ما اجازه  درگیرى در خاك عراق را 
نداشتیم، اما حزب دمکرات به  این توافق توجه نکرد و در خاك عراق ما را به  کمین انداخت.

در این درگیرى ما 3 تن از رفقاى خودمان را از دست دادیم: 
شدت  دلیل  به   رفقا  و  بود  شده   زخمى  شدت  به   قبل  روز  درگیرى  در  جوانمردى   مولود 
تیراندازى و بدى راه, او را در مکانى مخفى کرده  بودند تا در فرصت دیگرى همراه  با افراد 
حزب شیوعى براى بردنش برگردند، حزب دمکرات محل اختفاى او را شناسایى و جابجا 
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در حالیکه  اسیر جنگى به   شمار مى آمد و به   شدت زخمى بود، تیرباران کرد. ابراهیم پورمند 
ابتدا اسیر شده  بود و به   گفته  کسانى که  بعدا تعریف کردند در مسیر حرکت از پشت به   
رگبار بسته  مى شود و اینگونه  به   جمع رفقاى جانباخته  مى پیوندد.  شمارى از رفقا که  در اثر 
تیراندازى از مسیر دیگرى رفته  بودند، به   محاصره  درآمده  و در اثر مقاومت در برابر حزب 
دمکرات خالد ارغوانى جان خود را از دست داده  و پنج نفر دیگر به   اسارت درآمده  بودند. 

بیسیم بزرگ و اصلى گردان نزد خالد ارغوانى بود.
تا جایى که  به   یاد دارم، این پنج نفر که  اسیر شده  بودند در نوروز سال 1365 آزاد شدند. 
من دو نفر از این رفقا را در اردوگاه  مالومه    مالقات کردم. بعدها از یکى از رفقا که  اسیر 
شده  بود چگونگى اسارتشان را پرسیدم. او پاسخ داد: بعد از اینکه  به   کمین افتادیم در نتیجه  
شدت تیراندازى و همچنین تاریکى هوا از بقیه   رفقا جدا ماندیم و براى در امان ماندن از 
تیراندازى حزبى ها داخل مکانى شدیم که  بیشتر به   غار شبیه  بود. اما افراد حزب محل آنها 
را شناسایى کرده  بودند و بعد از محاصره  محل آنها وارد غار شده  و از آنها خواستند که  
تسلیم شوند. بعد از درگیرى و جانباختن خالد ارغوانى، پنج نفر دیگر به   دست افراد حزب 

دمکرات اسیر مى شوند.
اما به   باورم، حزب دمکرات نقشه  دیگرى داشت ولى در محاسباتش اشتباه  کرده  بود. طرح 
آنها این بود که  ما در روز روشن وارد دره  شیخان شویم تا همگى ما را قتل عام کنند و 
باقیمانده  گردان 22 را کامال نابود کنند. اما ما چون زیاد درنگ نکردیم و تصمیم داشتیم هر 
چه  زودتر خودمان را به   مکان امنى برسانیم، شباهنگام و زودتر از آنچه  آنان مى پنداشتند 
وارد دره  و کمین حزب شدیم. بعد از به   کمین افتادن و درگیرى، از تاریکى استفاده  کردیم 
و خودمان را از دره  و کمین حزب بیرون کشیدیم که  این مسئله   باعث نجات جان تعدادى 

از ما شد. 
پس از اینکه  به   سوى مسیرى که  سلیم خواسته  بود حرکت کردیم، در تاریکى هوا متوجه  
شدم که  در این مسیر، رفقا زیاد نزدیک هم نیستند. دو نفر از رفقا را مى دیدیم که  با من 
فاصله  زیادى داشتند و من هم در پى آنان در حرکت بودم. کوله بار و مهماتم بسیار سنگین 
و خودم هم بسیار خسته   بودم. یک تیربار قناسه  داشتم که  سنگین بود و چهار قطار گلوله  
تیربار که  سنگینى بار را دو چندان کرده  بود. به   عالوه ، 2 عدد نارنجک هم در جیب کاپشنم 
داشتم. افزون بر اینها، تاریکى و سرما و باران و خستگى و گرسنگى و نهایتا درگیرى با 
حزب دمکرات و غم بزرگ از دست دادن همرزمانم را باید به   آن اضافه  کرد. با گذشت 
زمان، فاصله ام با رفقاى جلویى زیادتر مى شد تا جایى که  دیگر آنها را ندیدم. هوا کامال 

مه  آلود شده  بود و در آن فضا، خود را تنهاى تنها دیدم. 
چند قدم جلوتر ایستادم، نفسى تازه  کردم و دور و بر خودم را خوب نگاه کردم. هوا داشت 
آرام آرام روشن مى شد و من از این مجال  استفاده  کردم و جاى پاها را جستجو مى کردم 
تا ببینم کدام تازه  است. دست روى جاى پاها مى کشیدم و اگر نرم بود معلوم بود که  تازه  
است و اگر یخ کرده  و سفت بود مى فهمیدم که  قدیمى است. هر چند گامى که  بر مى داشتم 
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باریکه  راههایى از راه  اصلى جدا مى شدند. این مسئله   پیدا کردن مسیر اصلى را برایم مشکل 
کرده  بود. با دست کشیدن روى رد پاها توانستم مسافت زیادى از راهى را که  به  عمرم نرفته  

و  ندیده  بودم را پیدا کنم.
به  جایى رسیدم که  کامال افراد حزب دمکرات باالى سرم بودند. تمام حرف هایشان را مى 
شنیدم. فاصله  زیادى با آنها نداشتم و با خود گفتم تا آنجا که  شدنى است باید آرام باشم 
و دست به   کارى نزنم که  اسیر شوم و یا به  سویم شلیک کنند. در آن صورت شانس زنده  
ماندن بیشتر از صفر نبود. افراد حزب دمکرات نمى توانستند مرا ببینند زیرا در جایى که  بودم 
کامال پوشیده  از درخت بود و من میان درختان خودم را پنهان مى کردم. بعد از کمى راه 
رفتن متوجه صداى آب شدم. وقتى نزدیکتر شدم رودخانه اى را دیدم که  آب آن بسیار زیاد 
بود و اثرى از راهى که  دنبال کرده  بودم نبود. شگفت آورتر آنکه ، راه  در کنار این رودخانه  
به   پایان مى رسید. با خود فکر کردم که  یا راه را اشتباه آمده ام و این راه براى زمانى است که  

آب رودخانه  کم است و یا بقیه   رفقا هم از همین راه رفتند و به  آب زدند.
رد پاها همگى سفت بود و راه برگشتن نداشتم. تنها راهى که  به  فکرم مى رسید گذشتن از 
آب رودخانه  بود. مشکل این بود عمق رودخانه  آشکار نبود اما از ظاهر آن میشد فهمید که  
در وسط رودخانه ، عمق آن زیاد مى شود. به  هر روى، براى اندیشیدن، زمان زیادى نداشتم. 
صداى افراد حزب دمکرات را مى شنیدم که  نزدیک و نزدیکتر مى شدند و امکان داشت 

هر لحظه   سر برسند.
دو عدد نارنجک داشتم که  همراه با مقدارى کاغذ آنها را در جیب باالیى کاپشنم گذاشتم. 
تیربار قناسه  را نیز با دستهایم تا آنجا که  امکانش بود روى سرم بلند کردم تا کامال از آب 
رودخانه  در امان باشد. آرام، آرام وارد رودخانه  شدم. با تمام وجود، سردى آب رودخانه  
را حس کردم. به   خودم گفتم، راه برگشت ندارى و پشت سرت را هم نگاه نکن!  هر چه  
به  وسط رودخانه نزدیکتر مى شدم آب باالتر مى آمد تا جایى که  آب درست باالى سینه ام 
به  حدى زیاد بود که  چندین بار  تعادل خودم را از دست دادم و چیزى  رسید. فشار آب 
نمانده  بود که  در آب واژگون شوم. هر چه  جلوتر مى رفتم، پایین تر مى رفتم. در جایى دیگر 
احساس کردم اگر یک گام دیگر بردارم، آب از سرم مى گذرد. در این اندیشه  بودم که  چه  
کنم! ناگهان با گام بعدى، آب پایین رفت.  این به   آن معنا بود که  از میانه ى رودخانه  گذشته ام. 
نیرو گرفتم و گام هایم را تندتر کردم و چند گام شتابان تر، در یک آن خودم را در آن سوى 

رودخانه  یافتم. از اینکه  این قسمت از مسیر را با موفقیت طى کرده  بودم خوشحال بودم.
کامال خیس بودم و آب از تمام بدنم فرو مى ریخت. براى مدتى کوتاه نشستم و پیرامون 
را برانداز کردم. همه   جا درخت و سنگ و آب بود. صداى افراد حزب دمکرات را کماکان 
مى شنیدم. نمى دانستم راهى را که  مى خواهم بروم به  کجا مى انجامد. از جا برخواستم 
و به  سوى تپه ایى که  باالى سرم بود به  راه افتادم. باید خودم را به  مکانى بلند مى رساندم 
تا بهتر بتوانم منطقه  را ببینم. اما با این همه   مهمات و سالح، و سنگینى لباس هاى خیس،  
حرکت کردن برایم بسیار سخت بود. براى یک لحظه   فکرى ذهنم را به   خود مشغول کرد. 
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اندیشیدم که  بار خود را سبک کنم تا توان حرکت بیابم. به   خود گفتم، تیربار و گلوله هاى 
آن را در جایى مخفى کنم. چنین تصمیمى زیاد آسان نبود. مانده  بودم، دو دل که  آیا این 

کار را بکنم یا نه !
اگر افراد حزب مرا مى دیدند و به   سویم تیراندازى مى کردند، هیچ شانسى براى زنده  ماندن 
نداشتم. حتى اگر امکان تیراندازى هم داشتم زیاد دوام نمى آوردم، زیرا که  آنها، افزون بر 
دویست نفر بودند. پس به   خود گفتم چرا تیربار به   دست آنها بیافتد. مکانى را انتخاب کردم 
تالشى  و  سختى  هر  به    بود.  زده   یخ  و  سخت  بسیار  زمین  کردم.  زمین  کندن  به    شروع  و 
بود، زمین را با دست خالى به   اندازه  جاى یک تیربار گود کردم. تیربار و گلوله هاى آنرا در 
چاله  گذاشتم و روى آنرا با برگ پوشاندم و سپس روى آن خاك ریختم و دوباره  با برگ 
محل چاله  را مخفى کردم. تصمیم گرفتم که  دوتا نارنجک را همراه  خودم داشته  باشم تا در 
صورت لزوم، از آنها استفاده  کنم. بعد از مخفى کردن تیربار شروع به   حرکت کردم. لباسهایم 
کامال خیس بود و از سرما یخ زده  بود. دردى سخت و عجیب، در طرف چپ و راست 
شکمم حس کردم. متوجه  شدم هر دو کلیه  ام در اثر سرما و آب رودخانه  که  بسیار سرد بود، 
دچار سرمازدگى شده اند. اما در آن شرایط نباید به   هیچ چیز جز یافتن رفقا مى اندیشیدم. 
کمى که  حرکت کردم راه کوچکى را یافتم که  به  سوى باالى تپه  مى رفت. جز این راه، 
هیچ راه دیگرى نبود. با قدمهاى خسته،  شروع به  حرکت کردم. چیزى که  برایم عجیب مى 
نمود، این بود که  صداى افراد حزب دمکرات خیلى نزدیک شده  بود تا جایى که  خوب که  
نگاه کردم آنها را در آن سوى تپه  دیدم. برایم آشکار شد که  راه را اشتباه آمده  بودم. باید راه 
دیگرى نیز پیش از رودخانه  وجود داشته   که  آنرا پیدا نکرده  بودم. به  هر روى، اکنون، هیچ 
راه دیگرى جز این راه که  یافته   بودم وجود نداشت. راه بسیار پیچ در پیچ و سختى بود. بعد 
از کمى راه رفتن، متوجه  شدم که  راه دیگرى هم پیدا شد. این راه تازه  به  سوى افراد حزب 

دمکرات نمى رفت، بلکه  درست برعکس، به  طرف باالى تپه  جهت مى گرفت. 
با هر قدمى به   جلو، به  باالى تپه  نزدیکتر مى شدم. همانطور که  پیش مى رفتم صداهایى به   
گوشم رسید. این صداها شبیه  صداى افراد حزب دمکرات نبود. صداها بسیار نزدیک بودند. 

فورا یکى از نارنجک ها را آماده  کردم تا در صورت نیاز از آن استفاده  کنم. 
با خود فکر کردم که  باید سه  احتمال را در نظر داشته  باشم:

صدا از طرف رفقاى خودم باشند  و دومین احتمال این بود  نخست آنکه   امکان دارد این 
که  این صدا از طرف افراد حزب دمکرات باشد و احتمال سوم اینکه  شاید افراد عادى و یا 
کولبرانى باشند که  در آنجا استراحت مى کنند. در حالیکه  به  صدا نزدیک مى شدم به  یک 
صخره  سنگ بزرگى رسیدم. صدا کامال از پشت سنگ مى آمد. آرام، آرام از پشت سنگ 
به  سمت صدا نگاه  کردم و اولین کسى را که  دیدم رضا کعبى بود. رضا زخمى بود و در 
گوشه ایى نشسته  بود. آرام، آرام صدایش کردم تا فکر نکند از افراد حزب دمکرات هستم و 
به  طرفم تیراندازى کند. با اسم صدایش کردم و وقتى من را دید با صداى بلند گفت بچه ها 

بیایید سیامک برگشته  است. لحظه  بسیار شادى آفرینى بود.
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فشرده  و کوتاه ، با رفقا در رابطه   با اتفاقى که  برایم افتاده  بود گفتگو کردم و همزمان کاپشن 
مخفى  جریان  سپس  شود.  خشک  آفتاب  جلوى  کمى  تا  آوردم  بیرون  را  هایم  جوراب  و 
کردن تیربار را براى سلیم تعریف کردم. مى دانستم که  تیربار سالحى با کیفیت است که  
حتى صدایش روحیه  دشمن را نابود میکند. سلیم پرسید: محل مخفى کردن تیربار را مى 
دانى؟ گفتم بله ، چون کامال محل آنرا نشان کرده  بودم. سلیم گفت: با یکى از رفقا به   محل 
مخفى کردن تیربار بروید و آنرا بیاورید! با ناصر کشکولى براى آوردن تیربار رفتیم. بعد از 
مدتى با تیربار نزد رفقا برگشتیم. پس از کمى استراحت، به  همگى رفقا گفته  شد که  آماده  
حرکت بشویم. خلیل مبارکى با اشاره گفت که  خودم را آماده  کنم. من هم شروع به  آماده  
شدن کردم. خلیل گفت: که  ما آرام، آرام راه مى افتیم تو هم در پى ما بیا. ناصر کشکولى نزد 
من آمد و گفت تو خسته اى، تیربار را به  من بده  و تو کالشینکوف مرا بردار. پذیرفتم و از 
او سپاسگذارى کردم. بنا شد در محلى که  به   هم مى رسیم، دوباره  سالح ها را عوض کنیم. 
حرکت کردم.  به  سوى مسیرى که  آنها در پیش گرفته  بودند،  جوراب هایم را پوشیدم و 
سبب اینکه  کمى از رفقا عقب مانده  بودم، این بود که  گرماى آفتاب بسیار دلپذیر بود و نمى 
خواستم  این گرماى آفتاب را از دست بدهم. با تمام وجود احساس مى کردم به   این نور و 

گرما احتیاج دارم.
به  هر روى آماده  شدم و حرکت کردم. بعد از چند دقیقه  اى به  جایى رسیدم که  دو راه داشت 
یکى به  طرف کوهى بلند که  بسیار شکوهمند و شگفت انگیز و سنگهاى بزرگى داشت و راه 
دوم به  سوى رودخانه اى مى رفت که  از آنجا به  طرف تپه ایى ادامه   مى یافت. نگاه کوتاهى 
به  کوه  بلند انداختم و کسى را در حال باال رفتن دیدم و دریافتم که  رفقا از این راه  رفته اند. 
شروع به  باال رفتن کردم. هر چقدر به  باالى کوه  نزدیکتر مى شدم سکوت عجیبى حس مى 

کردم که  چندان برایم خوشایند نبود.
 با دست و پنجه  نرم کردن با سنگ و صخره ، به  باالى کوه  رسیدم. سکوت عجیبى بود. در 
اینجا سنگهاى بزرگى بودند که  قسمتى از آنها دیده  مى شدند و بقیه   گویى از سینه ، زیر زمین 
فرو رفته  بودند. سنگ ها، هم صاف بودند که  براى نشستن و کمى دراز کشیدن جاى بدى 
نبود و همزمان نور و گرماى خورشید هم کمى این سنگها را گرم کرده  بود. روى یکى از 
همان سنگها نشستم و به  خود گفتم، کمى دراز بکشم تا شاید از خستگى ام بکاهم. بعد از 
چند لحظه  بدون اراده  خوابم برد و این به  دلیل خستگى بیش از حد بود. نمى دانم چقدر در 
آن خواب بى موقع به  سر برده  بودم که  با صداى سیامک، سیامک از خواب بیدار شدم. ابتدا، 
فکر کردم در حال رویا دیدن هستم، اما بسیار زود، متوجه شدم نه  رویا نیست، بلکه  فردى 
است واقعى که  در بیدارى مرا صدا مى زند. او از دیدن من بسیار شگفت زده  شده   بود. از 
من پرسید اینجا چکار میکنم و من هم به   گونه اى فشرده  ماجرا را برایش بازگفتم. او یکى 
از پیشمرگان گردان 22 بود که  همه   دوستش داشتند و بسیار هم مهربان بود. راستش از او 
هیچ گاه  نپرسیدم اهل کجاست، زیرا فرصت آنرا پیدا نکرده   بودم. اما آذربایجانى بودنش را 
خیلى زود از لهجه اش مى توانستى دریابى. پسوند ترك هم پى نامش مى آمد. او مجید ترك 
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«خلیل ورمزیارى» بود. از من پرسید که  چرا اینجا هستم! گفتم که  به  دنبال رفقا اینجا آمده ام 
ولى با تعجب گفت که  راه  را اشتباه آمده ام و رفقا راه  دیگر را که  به  سوى رودخانه  مى رفت، 
انتخاب کرده  بودند. آن همه   راه را آمده  بودم و باید دوباره  پایین مى رفتم. مجید، سیگارى 
در میان انگشتان داشت و نصف آن را کشیده  بود و به   آرامى گفت: بیا بقیه   این سیگار را 

بکش و برو پایین و افزود: من هم تا نیم ساعت دیگر پایین مى آیم چون دیده بان هستم.
گویى همه   چیز فراموشم شد و فقط به  سیگار و کشیدن آن فکر مى کردم. با پکى عمیق و 
طوالنى به  سیگار انگار تمام خستگى از بدنم بیرون رفته  بود. البته  این تبلیغى براى کشیدن 
سیگار نباشد چون من حاال نزدیک به  بیست سال است که  آنرا ترك کرده ام. اما در آن لحظه  
بسیار برایم آرام بخش بود. به  مجید گفتم: شما برو من بعد از کشیدن سیگار پایین مى روم 
تا به  رفقا بپیوندم. مجید رفت و من دوباره  دراز کشیدم تا سیگار را تمام کنم. چشم بر هم 
گذاشتم که  دوباره  خوابم برد. هنگامى که  آتش سیگار انگشتم را سوزاند از خواب بیدار 
شدم. مجید رفته  بود و من هم بلند شدم که  خودم را براى پایین رفتن آماده  کنم. به  محض 
بلند شدن از چندین مسیر به  طرفم تیراندازى شد. تیراندازى به  حدى شدید بود که  تمام دور 
و برم گلوله  باران شد. با عجله  به  سوى صخره  بزرگى که  در نزدیکم بود دویدم. در پشت 
سنگ، آرام به  محل مسیر تیر اندازى نگاهى انداختم و افراد حزب دمکرات را دیدم که  تمام 
کوهاى اطراف را گرفته  بودند و از آنجا به   من تیراندازى مى کردند. اگر اشتباه نکنم به  مجید 
نیز تیراندازى کرده  بودند، زیرا که  بعد از آن مجید را ندیدم. بعدتر معلوم شد که  مجید هم 
گم شده  بود که  داستان گم شدنش را در جاى دیگرى در همین خاطرات به  طور خالصه  
خواهم گفت. به  هر روى، تنها کارى که  باید انجام مى دادم این بود که  از کوه  پایین بیایم و 
به  سرعت خودم را به  آنسوى رود مى رساندم که  رفقا در آنجا بودند. مى دانستم که  این کار 

آسانى نیست، ولى به   خودم مى گفتم تو مى توانى و باید این کار را بکنى!
مشکل اساسى این بود که  من  کالشینکوف ناصر کشکولى را با خود داشتم با یک خشابش 
و مقدار زیادى گلوله  تیربار قناسه که  خود اسلحه  قناسه نزد ناصر بود. این موضوع دست 
مرا در تیراندازى باز نمى گذاشت، زیرا که  مى بایستى گلوله هاى داخل خشاب کالشینکوف 
را براى مبادا نگهدارى مى کردم. با هر سختى که  بود همراه با تیراندازى شدید افراد حزب 
دمکرات خودم را به  راهى رساندم که  به سوى پایین کوه  مى رفت. سعى کردم تا جایى که  
امکان دارد قدم هاى تندى بردارم. به  نیمه  ى کوه  که  رسیدم دوباره  در تیر رس افراد حزب 
دمکرات قرار گرفتم و به  شدت به  سویم تیراندازى کردند. انگار آنانى که  مرا دیده  بودند و 
مى دانستند که  تنها هستم، تمام مسیر مرا کنترل مى کردند تا در هر فرصت ممکن به  زیر 
رگبارم بگیرند و بتوانند از پایم درآورند. در جایى که  دور از چشم آنها بود نشستم و کامال 
منطقه  را از نظر گذراندم. در دو قسمت دور از هم، دو گروه  را مى دیدم که  تشخیص دادن 
آنها از آن راه  دور دشوار بود که  بدانم آیا رفقاى خودم هستند یا افراد حزب دمکرات. تصمیم 
گرفتم کمى پایین تر بیاییم و یکى دو نفر از رفقا را با نام صدا بزنم، شاید پاسخى بشنوم. 
همین کار را کردم و آنگاه  دیدم تا آن حد نزدیک هستم که  صدایم را بشنوند، عیسى رضایى 
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را صدا زدم. عیسى اهل قروه  بود و من از ابتداى آشنایى با او دوست و بسیار صمیمى شده  
بودیم. عیسى بعدا در سال 1365 توسط جمهورى اسالمى دستگیر شد و بعد از چند سال 

زندان و آزار و شکنجه ،  در یکى از سالهاى دهه  1380 اعدام شد. 
بعد از صدا کردن عیسى، کمى منتظر ماندم جوابى نبود. دوباره  با صدایى بلندتر او را صدا 
زدم. این بار پاسخى شنیدم که  گفت بله،  بله، تو  کیستى! اما این بار مشکلى دیگر در میان بود!  
از کجا باید مى دانستم که  آیا او عیسى است و یا افراد حزب دمکرات! از راه دور تشخیص 
صاحب صدا مشکل بود. با خود گفتم که  این خطر را باید بپذیرم. چون دیگر راهى نمانده  
بود. من به   هیچ روى این منطقه  را نمى شناختم. این بار بلندتر نام او را تکرار کردم و دوباره  
شنیدم که  مى گفت: من اینجا هستم! من هم گفتم: من سیامک هستم و راه  را عوضى رفتم، 
حاال اینجا ماندم. آن کسى که  به  من جواب مى داد گفت: بیا پایین من تو را مى بینم از همان 
مسیر که  هستى بیا پایین به  من مى رسى! ریسک بزرگى بود، اما باید مى پذیرفتم. بلند شدم 
و شروع کردم به  پایین آمدن. هر چه  نزدیکتر مى شدم بیشتر اطمینان مى یافتم که  کسى که  

جواب مى داد همان کسى بود که  من صدایش مى کردم. 
سرانجام پایین آمدم و  دستى با عیسى دادم و دمى در آنجا ماندیم. برایش توضیح دادم که  
داستان به  چه  صورتى بوده  است. بعد از آن به  طرف بقیه   رفقا به  راه  افتادیم. چیزى که  مرا 
بسیار متعجب کرد فاصله  خیلى کم با رفقا بود یعنى اگر من به  جاى اینکه  به  طرف کوه  
برعکس به  طرف رودخانه  مى آمدم یک دقیقه   هم طول نمى کشید که  به  رفقا مى رسیدم. 
رفقا از دیدن ما خوشحال شدند و من براى آنها توضیح دادم که  جریان چه  بوده  و مجید 
را هم دیده ام و نمى دانم حاال کجاست، زیرا که  مورد حمله  افراد حزب قرار گرفتیم. خالد 
خضرپور که  به  خالد قارنى مشهور بود، فرماندهى رفقا را به  عهده  گرفته  بود. سلیم و یکى 
دیگر از رفقا در آن لحظه   آنجا نبودند و براى یافتن راهى به   کوههاى اطراف رفته  بودند. خالد 
قارنى بعدها در سال 1366 در «کنده  سوره»  در منطقه  بانه  در درگیرى با نیروهاى جمهورى 

اسالمى جان باخت.
در جلسه  کوتاهى خالد قارنى توضیحاتى داد و گفت: معلوم نیست مخفیگاه  ما براى حزب 
دمکرات شناسایى شده  یا نه. در جلسه ، به  این نتیجه  رسیدیم که  باید تا تاریک شدن هوا در 
همان محل بمانیم و شب از فرصت استفاده  کنیم و به  راهمان ادامه   بدهیم. در فاصله اى که  
من راه  را به   اشتباه  رفته  بودم شمارى از این رفقا براى پیدا کردن راهى تالش کرده  بودند 
که  در بازگشت راه  را گم مى کنند. یکى از این رفقا اقدام به   تیراندازى هوایى مى کند تا به   
این شکل رفقاى دیگر را مطلع سازد که  آنها گم شده اند. پس از پیدا کردن راه  و برگشتن 
نزد رفقاى دیگر تقریبا تمام رفقا از کار این رفیق انتقاد مى کنند و مطمئن هستند با این کار، 
حزب دمکرات مخفى گاه آنها را پیدا مى کند. پیش از تاریک شدن هوا، مورد هجوم افراد 
حزب قرار گرفتیم و درگیرى کوتاهى آغاز شد. من که  تیربارم را پس گرفته  بودم و با در 
نظر گرفتن صرفه  جویى در مهمات، به  پیشنهاد خالد قارنى هر چند دقیقه   یک بار، یک رگبار 
چند گلوله ایى به  سوى مواضع افراد حزب شلیک مى کردم، براى اینکه  به   آنان بفهمانم که  
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هنوز تیربارمان فعال است. ماندن در آن مکان دیگر امکان پذیر نبود. با آرایشى که  بسیار 
موفقیت آمیز بود زیر باران گلوله  حزب دمکرات آنجا را ترك کردیم. منطقه  را آرام، آرام 
سیاهى شب پوشاند و این ما را براى دور شدن از منطقه  یارى داد. تمام شب را تا نزدیکى 
صبح در حرکت بودیم. نزدیکى هاى صبح، تصمیم گرفتیم در مکانى استراحت کنیم. در آنجا 
یک بلندى قرار داشت که  دره  بزرگ و زیبایى روبرویش بود. مدتى بود که  چیزى نخورده  
بودیم و همه   گرسنه  بودیم. از دور چندتایى اسب را دیدیم که  در دره  مشغول چرا بودند. 
نمى دانم چند راس بودند، اما به   هر روى، رفقا تصمیم گرفتند که  یکى از آنها را گرفته  و 
با گوشت آن خودمان را سیر کنیم. دو سه  نفر از رفقا براى این کار داوطلب شدند. هنوز 
چند صد مترى مانده  بود که  برسند انگار اسبها فهمیده  بودند که  ما چه  نقشه ایى داریم چهار 
پا داشتند چهار تاى دیگر را به   قرض گرفتند و تا توان داشتند فرار را بر قرار ترجیح دادند 
و در یک چشم بهم زدند معلوم نشد به   کجا فرار کردند. ما این سه  روز آخر را نتوانسته  
بودیم چشم بر هم نهیم و نه  چیزى خورده  بودیم. هر چیزى به   دستمان مى افتاد براى زنده  

ماندن مى خوردیم. 
بعد از پایان روز دوباره  شروع به   حرکت کردیم. تمام شب را تا نزدیکى هاى صبح، پیمودیم. 
شدیم. نمى دانستیم کجاییم. در  چراغهایى  پیش از اینکه  هوا روشن شود، از دور متوجه  
ضمن با روشن شدن هوا هم، حرکت کردن میسر نبود. پس، دو نفر از رفقا براى شناسایى 

محل چراغها از ما جدا شدند. 
بعد از مدتى رفقا برگشتند. آنها متوجه  شده  بودند که  چراغ ها مربوط به  روستاى کوچکى 
است که حدودا دو و نیم تا سه  ساعت با ما فاصله  دارد. آن روز را ما در همان محل مخفى 
شدیم تا هوا تاریک شد. سعى داشتیم، پیش از ساعت نه  شب به  آن روستا برسیم تا فرصت 
داشته  باشیم در حرکت بعدى خودمان را به  اردوگاه  حزب شیوعى عراق برسانیم. بعد از 
جلسه  کوتاهى و توضیح نقشه  حرکت، به  راه افتادیم. دو نفر رفیقى که  پیشتر براى شناسایى 
رفته  بودند در جلو، و بقیه   پشت سر آنها به  راه افتادیم. به  دلیل خراب بودن راه و هواى 
بارانى و گاهگاهى هم احتمال کمین هاى حزب دمکرات، ما دیر تر از ساعت نه  رسیدیم. 
سه  نفر از رفقا از ما جدا شدند تا وارد روستا شوند و سپس با اطمینان از اینکه  امن است، 
وارد این آبادى کوچک شدیم. هیچ وقت صمیمیت، مهربانى و یگانگى مردمان این روستا 
را فراموش نمى کنم. مردان روستا به  پیشواز ما آمدند و چون خبر درگیرى ما را با حزب 
دمکرات شنیده  بودند بسیار ابراز همدردى نشان دادند و از جانباختن رفقاى ما، ابراز تاسف 
کردند. حزب شیوعى در آبادى داراى یک مقر کوچک بود و آنها خیلى به   ما کمک کردند ما 
را یارى دادند. براى همه   نان و پنیر و سیگار آوردند. بعد از استراحتى کوتاه و خوردن غذا، 
تصمیم گرفتیم از آنجا خارج شویم. دو نفر از نیرو هاى حزب شیوعى همراه  ما آمدند تا به   
اردوگاه  بزرگتر آنها برویم. اما داشتن زخمى و خستگى بیش از حد حرکت ما را بسیار کند 
کرده  بود. به   پیشنهاد افراد شیوعى، شب را در مکانى ماندیم تا صبح به   حرکت ادامه   بدهیم. 
فرداى آن روز به   طرف اردوگاه  شیوعى به   حرکت ادامه   دادیم. تقریبا تمام روز به   درازا کشید 
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تا به   اردوگاه  برسیم. هوا کم کم تاریک مى شد. چراغ هاى کم سو و ضعیف داخل اردوگاه 
شیوعى ها، راه پیدا کردن اردوگاه را آسان ساخته  بود. احتمال بودن افراد حزب دمکرات 
در داخل اردوگاه بسیار زیاد بود. دو نفر از رفقا با احتیاط کامل همراه  دو نفر دیگر از افراد 
شیوعى به  اردوگاه نزدیک شدند. ما منتظر عالمت ماندیم. بعد از مدتى با عالمت آنها ما نیز 
به  اردوگاه نزدیک شدیم و همراه شمارى از پیشمرگان حزب شیوعى که  از اردوگاه  آمده  

بودند، وارد اردوگاه آنها شدیم.
در مکانى از اردوگاه گرد هم جمع شدیم، آتش بزرگى روشن کردیم و با شمارى از افراد 
حزب شیوعى که  در بین ما نشسته  بودند، سرگرم گفتگو شدیم. آنها از درگیرى ما و حزب 
دمکرات خبر داشتند و از جانباختن تعدادى از رفقاى ما ابراز تاسف مى کردند. در کنار 
آتش و خوردن غذا در آن شرایط حال و هواى دیگرى داشت. تعدادى از رفقا که  احساس 
خستگى مى کردند در گوشه اى مشغول استراحت بودند، و تعدادى هنوز سرگرم گپ و 
گفتگو بودند. در این لحظه   یکى از نگهبانان افراد حزب شیوعى در گوشى چیزى به  یکى 

از رفقایش گفت که  حدس مى زدم از مسئولین اردوگاه  بود. سپس آن مسئول به  ما گفت:
 که  آرامش خودتان را حفظ کنید و هیچ عکس العملى از خود نشان ندهید، زیرا افرادى از 
حزب دمکرات مى خواهند وارد اردوگاه شوند. ما هم فورا خود را آماده  کردیم و در مواضع 
مشخصى، سنگر گرفتیم. من خودم دو نفر حزبى را دیدم که  داخل اردوگاه  شدند و با مسئول 
اردوگاه  صحبت کردند. پس از گفتگویى کوتاه ، آن دو نفر از اردوگاه  خارج شدند. سپس 

مسئول اردوگاه  نزد ما آمد و گفت:
که  آنها آمده  بودند تا  امشب را اینجا بمانند و تعدادى زخمى هم داشتند. معلوم نبود این 
زخمى ها در جریان درگیرى با ما زخمى شده  بودند و یا در درگیرى هاى دیگرى زخمى 
شده  بودند. حزبى ها فهمیده  بودند که  ما اینجا هستیم و مسئولین شیوعى به  آنها اجازه  ندادند 
که  وارد اردوگاه شوند. بعدها معلوم شد که  آنها در پایین تر از اردوگاه  در محلى، آن شب 

را تا صبح گذرانده  بودند و سپس آنجا را ترك کرده  بودند.
بعد از این جریان ما تصمیم گرفتیم که  استراحت کنیم و در محل استراحت نیز نگهبانان خود 
را داشته  باشیم. پیش از اینکه  هوا کامال روشن شود، بیدار شدم و از اتاقى که  شب را در آن 
استراحت کرده  بودم، بیرون آمدم. هنوز خاکستر آتش دیشب گرم و دلپذیر بود. دو سه  نفر از 
رفقا همراه با نگهبان، دور خاکستر گرم نشسته  بودند و من هم به  جمع آنها پیوستم. ساعت 
هست  یادم  خوب  آوردند.  صبحانه   ما  براى  شیوعى  افراد  از  تعدادى  صبح  هشت  نزدیک 
که  نان و شیر داغ بود که  در آن موقعیت و در آن شرایط، لذتبخش ترین و خوشمزه ترین 

صبحانه اى بود که  در عمرم خورده  بودم. 
رفقا تصمیم گرفتند که  خودمان غذا درست کنیم. من و یکى دیگر از رفقا قرار شد برنج 
درست کنیم و رفیق دیگرى گوشت را آماده  کند. افراد شیوعى وسایل هاى الزم را برایمان 
آوردند. به   این گونه ، کار آشپزى را آغاز کردیم. در فاصلۀ  درست کردن نهار، رفقا تصمیم 
گرفتند تا با کمیته  مرکزى کومه  له  تماس بگیرند. این تماس، تنها از طریق بیسم هاى حزب 
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شیوعى امکان پذیر بود. این مسئله   را با مسئولین حزب شیوعى در میان گذاشتند. آنها گفتند 
که  ما با کمیته  مرکزى خودمان صحبت کردیم که  شما اینجا هستید و یکى از اعضاى کمیته  
مرکزى شیوعى از اردوگاه دیگرى در راه است که  در این باره  مى توانیم با او صحبت کنیم. 
نزدیکى هاى ظهر بود که  من شخص مسنى را دیدم که  سوار بر قاطر همراه با محافظینش 
وارد اردوگاه  شد. مرد مسن، به  ما نزدیک شد و بعد از پایین آمدن از قاطر خود را یکى از 
اعضاى کمیته  مرکزى شیوعى معرفى کرد و گفت که  شما میهمان ما هستید و اگر کارى و 

یا درخواستى دارید او مى تواند پاسخگو باشد.
رفقا مسئله   تماس با کمیته  مرکزى کومه  له  را مطرح کردند که  آن عضو کمیته  مرکزى شیوعى 
در جواب گفت که  ما پیامتان را با بیسیم به  رفقایتان مى رسانیم. اما، رفقاى ما اسرار داشتند 
که  در صورت امکان خودمان بتوانیم با بیسیم صحبت کنیم. آنها موافقت کردند و دو نفر از 

رفقا براى تماس گرفتن به   مکان دیگرى رفتند.
اما این تماسها زیاد آسان نبود و چند روز به   درازا کشید، تا سرانجام امکان تماس برقرار 
شد و به  این ترتیب، دومین تماس ما با رفقاى کمیته  مرکزى گرفته  شد و آنها از وضعیت 

ما باخبر شدند.
روز دوم، همگى به   رادیو حزب دمکرات گوش مى دادیم. این حزب با آب و تاب فراوانى 
جریان درگیرى پیشمرگان کومه  له را با افراد حزب پخش کرد و نام تمام رفقاى جانباخته  را 
از روى کارت شناسایى آنها خواند. در اینجا بود که  ما متوجه  شدیم که  حزب دمکرات تمام 

رفقاى زخمى را اسیر و تیرباران کرده  است.
تعداد رفقایى که  بعد از زخمى شدن به  دست حزب دمکرات اعدام شدند  عبارت بودند از:

منیره  مدرسى، لقمان همتیان، على ایران دوست، عتیق شیرى، شهرام عالیى برزنجى، اشرف 
حسین پناهى، خلیل فتاحى، منصور شوکتى و عادل باقرى. سواره  بختیارى  توانسته  بود خود 
در همان  دمکرات دریافته    بود که  او  پس از اینکه  حزب  به  تعدادى چوپان برساند اما  را 
بودند.  تیرباران کرده   همانجا  در  و  گرفته   پس  ها  چوپان  دست  از  را  او  است  ها  نزدیکى 
دختر  رفقاى  به    حتى  که   رساندند  حدى  به    را  پرنسیبى  بى  دمکرات  حزب  افراد  متاسفانه  
جانباخته ، بى شرمانه  بى حرمتى کردند. البته  این براى نخست بار نبود که  به   این جنایت 
دست مى زدند. در چندین نقطه    دیگر کردستان اگر جنازه  پیشمرگان دختر به   دستشان مى 
افتاد به   آنها بى احترامى مى کردند. «حاتم منبرى»، که  سالیانى در صفوف حزب دمکرات 
فعالیت داشته  است در نوشته  ایى تحت عنوان «پاش گه مارۆ» «گوشه اى از جنگ بین کومه  له 
جنوب  در  سال 1364  بهار  در  که   کند  مى  هایى  درگیرى  از  یکى  به    اشاره   دمکرات»   و 

کردستان رخ داده  است و مى نویسد:
« در این درگیرى تعدادى از پیشمرگان حزب، بسیار کار نا انسانى و دور از اخالق پیشمرگانه  
به   نسبت زخمى ها و جنازه  پیشمرگان کومه  له انجام دادند که  من آن وقت و حاال هم از آن 

شرم مى کنم. »  
هیچ کس سخنى نمى گفت، تنها گاهى در سکوت، به   یک دیگر نگاه  مى کردیم. در میان نام 



599

ن ی  دگا ی... و ز د ز
هایى که  رادیو «حزب دمکرات» خواند نام سلطان خسروى و مجید ترك نبود، پس هنوز 

احتمال زنده  بودن این دو رفیق زیاد بود. 
در پى تماس با رفقاى کمیته  مرکزى، تصمیم گرفته  شد که  از همان مسیرى که  پیشتر آمدیم 
به سوى پایگاه هاى عراق حرکت کنیم. البته  این مسئله   خطر تیراندازى عراقیها و یا احزاب 

و نیروهاى دیگر را دربر داشت. 
پیشتر در رابطه   با مجید ترك«خلیل ورمزیار» نوشتم که  بعد از اینکه  در باالى کوهى که  من 
راه  را به   اشتباه  رفته  بودم و از همدیگر جدا شدیم و مورد حمله  افراد حزب قرار گرفتیم، 
او از ما جدا شده  بود. در این رابطه   خود مجید در نوشتارى که  در سال 1382 تحت عنوان 
فاجعه  مرگور نوشته   است از خاطرات خود یاد کرده ، و به  این مسئله   اشاره  مى کند. وى در 
رابطه   با مسائلى که  برایش پیش آمده  بود، مى نویسد که  چگونه  وارد کردستان ترکیه  مى 
شود و سپس با پیدا کردن کمى آرد از گرسنگى نجات مى یابد. او با مقدار کمى مهمات که  
برایش باقى مانده  بود، سعى مى کند هر گونه  شده،  زنده  بماند و خود را به  رفقاى زنده  مانده  
از گردان 22 برساند. سپس به  روستایى مى رسد و وارد خانه  پیرمردى مى شود و با کمک 
او و مرد جوانى که  برایش تعریف مى کند که  رفقایت چند روز پیش اینجا بودند و اکنون 

در مقر حزب شیوعى هستند به  سوى اردوگاه  حزب شیوعى حرکت مى کند.
در مقر حزب شیوعى بودیم که  با ناباورى مجید را دیدیم که  با حالتى خسته  و تفنگ تک تیر 
قناسه اش که  هنوز که  هنوز است چهره  و قیافه اش در ذهنم مانده  است، وارد مقر شد. مجید، 
سبیل پرپشتى داشت و خنده  بر لبانش همیشگى بود. همه   به  سویش دویدیم، انگار که  سالها 
بود او را ندیده  بودیم. وى را در آغوش گرفتیم. دورش جمع شدیم و با اینکه  مى دانستیم 

خسته  است از او مى خواستیم تا داستان گم شدنش را برایمان بازگو کند.
یک روز دیگر در مقر حزب شیوعى ماندیم. سپس وسایل هایمان را جمع کردیم و همراه دو 
نفر از افراد این حزب که  راه را به  ما نشان مى دادند از اردوگاه  دور شدیم. دو نفرى که  همراه 
ما بودند تا اردوگاه  بعدى حزب شیوعى با ما همراه  بودند و از آنجا دو یا سه  نفر دیگر با ما 
آمدند. در اردوگاه  دوم حزب شیوعى نیز از ما پذیرایى مفصلى شد. دوباره  حرکت کردیم. 
راهنمایان شیوعى تا جایى که  مى توانستند و در کنترل احزاب عراقى بود با ما آمدند، ولى 

در مکانى که  دیگر سربازان عراقى بودند به  طرف مقرهاى خودشان برگشتند. 
از آنجا باید خود به   راه  خویش ادامه   مى دادیم. براى اینکه  شناسایى نشویم، سلیم از کسانى 
که  بیسیم داشتند خواست که  به  هیج وجه  بیسیم هایشان را روشن نکنند. پس از پیمودن 
راهى دراز، به  چشمه  ایى رسیدیم. کنار چشمه   استراحتى کوتاه  کردیم و از غذایى که  داشتیم 

کمى خوردیم.
 سلیم قبل از اینکه  حرکت کنیم گفت:

 سریع بیسیم را روشن مى کنم ببینم مى توانم با کسى از رفقاى خودمان تماس برقرار کنم. 
بعد از چند بار اسم بردن و نام بردن و تکرار کلمات رمزى که  داشتیم با ناباورى متوجه  
شدیم که  کسى توسط بیسیم ما را صدا مى کند. بعدا معلوم شد که  سلیمان کاشانى است که  
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همراه  با تعداد دیگرى از رفقا به   طرف مسیر حرکت ما آمده  بودند. من براى سلیمان کاشانى 
از همان روز اولى که  شناختمش احترام خاصى قایل بودم. هر وقت با او صحبت مى کردم 
فکر مى کردم که  برادر بزرگترم است. بسیار با محبت و خوش برخورد بود. این  رفقا همراه 
با ماشین و غذا و وسائل الزم در مکانى در انتظار ما بودند. این مسیر دیگر براى من آشنا 
بود، زیرا وقتى که  داشتیم به  طرف شمال کردستان مى رفتیم از همین مسیر بود که  حرکت 
کردیم. ولى با این تفاوت که  این بار شمار ما بسیار کمتر از پیش بود. جاههایى که  یاد مى 
آوردم که  با رفقا  شوخى کرده  بودم و یا حرفى زده  بودم و حاال دیگر آنها همراه ما نبودند. 
لحظات بسیار ناراحت کننده اى بود. با شناخت و معلوماتى که  رفقا از راه داشتند و با کمک 
رفقا از آن سوى که  براى کمک آمده  بودند، درست به  سوى آنها مى رفتیم. در یک لحظه  
شمارى از رفقاى خودمان را دیدم. وقتى به  هم رسیدیم، اشک در چشمان همگى جمع شده  
بود. یکدیگر را در آغوش گرفتیم و به  طرف خودروهایى که  براى انتقال ما آماده  شده  بود، 
حرکت کردیم. از میان رفقایى که  آمده  بودند، جدا از سلیمان کاشانى، دوست خوبم رفیق 

محمدى «رفیق درى» را هم به   یاد دارم ولى متاسفانه ، بقیه   را فراموش کردم.  
دوباره  وارد همان شهر کوچک شیوان شدیم اما این بار، شهرك هواى دیگرى داشت. رفقایى 
که  پیشتر با ما در آنجا بودند، اینک دیگر نیستند. همه   آن مکانها اکنون دیگر تاریخ شده  
بودند. وارد رستوران کوچکى شدیم و براى همه   غذا آوردند. من که  فکر مى کردم حاال 
غذاى مفصلى خواهم خورد، اما برعکس، خستگى و شرایط درونى، مجال این را نداد که  

حتى غذاى عادى را هم بخورم.
سوار ماشینها شدیم تا به  طرف سلیمانیه   حرکت کنیم. از شهرها و روستاهاى زیادى گذشتیم 
و به   شهر زیباى هولیر «اربیل» رسیدیم. شب را در آنجا، در یک هتل گذراندیم. هتل بسیار 
بزرگ و مجلل بود. همگى آنشب بعد از چندى حمام کردیم. روز بعد به   سوى سلیمانیه  
از  گرفتیم. پس  مقر قرار  به   سلیمانیه ، مورد استقبال رفقاى  رسیدن  بعد از  حرکت کردیم. 

خوردن نهار به   سوى اردوگاه  مالومه    حرکت کردیم. 
پس  شد.  گرفته   کوتاهى  جلسۀ  آنجا  در  و  ایستادیم  مکانى  در  مالومه    هاى آبادى  نزدیکى 
از توضیحات کوتاهى در رابطه   با ورودمان به  اردوگاه،  دوباره  به  حرکتمان ادامه   دادیم. در 
خودروها، در درازاى راه ، تنها سکوت حکمفرما بود و کسى حرفى نمى زد. همه   در خود و 
در اندیشه  بودند. پیش از وارد شدن به  آبادى مالومه  ، یک پست نگهبانى پیشمرگان اتحادیه  
کردند  مى  حرکت  مسیر  این  از  که   هایى  ماشین  از  که   داشت  قرار  عراق  کردستان  میهنى 
بلکه   البته  این کار، نه  با زور،  گرفتند.  سوخت خودروهاى خود بنزین مى  براى برآوردن 
خود راننده ها هم داوطلبانه  بنزین مورد نیاز  پیشمرگان اتحادیه  میهنى را به  آنها مى دادند. 
خودرو ما جدا از اینکه  آخرین ماشین بود، کمى هم دچار نقص فنى بود. هر گاه خاموش 
شد خیلى طول مى کشید که  دوباره  روشن شود، به   همین سبب، زیاد منتظر ماندیم.  مى 
ماشین هاى دیگر از ما مقدار زیادى فاصله  گرفته  بودند. آرام آرام، پیچ و خم جاده  منتهى 
به  اردوگاه  مالومه   را پشت سر گذاشتیم. گاهگاهى، نگاهى به  اطراف مى انداختم و بعضى 
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مواقع خاطره ایى به  ذهنم مى آمد و مى کوشیدم با شتاب از آن دور شوم تا با روحیه  خوبى 
با رفقایم در اردوگاه  مواجه  شوم. سرانجام از دور، چادرهاى اردوگاه  نمایان شدند. لحظه ها 
سنگینتر از حد معمول مى گذشت. به  پست نگهبانى دروازه اردوگاه  رسیدیم. نگهبان که  به   
یاد دارم یکى از رفقاى دختر بود با چشمانى بغض گرفته  ما را نگاه  کرد. هنگامى که  متوجه  
شد که  ما هم یکى از ماشینهاى گردان 22 هستیم جلوتر آمد و دستانش را به  عنوان خوش 
آمد گویى بلند کرد. ما هم با نشان دادن دست، آرام از کنارش گذشتیم. سپس وارد اردوگاه  
شدیم. از آنجا که  خودرو ما کمى دیرتر از خودروهاى دیگر وارد اردوگاه  شده  بود، تعدادى 
از رفقایم را دیدم که  با تعجب به  ماشین ما نگاه  مى کردند. هرگز چهره  رفیق و دوست خوبم 
امیر فرشگر که  در تشکیالت او را رحمان صدا مى زدند را فراموش نمى کنم که  وقتى مرا 
دید براى چند لحظه ایى بى صدا و بى حرکت فقط مرا نگاه  مى کرد. رحمان در سال 1367 

در جریان بمباران یکى از مقرهاى کومه  له توسط جمهورى اسالمى جان باخت.
با ایستادن ماشین ما و پیاده  شدن از آن، سیل رفقا به  سوى ما سرازیر شد. همه   دوست داشتند 
ما را در آغوش بگیرند و با این کار، شاید دلتنگى خودشان را کمى بکاهند. این استقبال 

ساعت ها به   درازا کشید.
در  مرا  او  نمى کنم.  فراموش  را  شفیعى(10)  جعفر  دکتر  چهره   هرگز  استقبال  این  میان  در 
آغوش گرفت و به   من که  تماما منقلب شده  بودم و اشک از چشمهایم سرازیر شده  بود. 
گفت: نباید ما براى از دست دادن رفقایمان گریان شویم، به   جاى آن باید این غم بزرگ را 
در مبارزه  علیه  نظام سرمایه دارى هر چه  بیشتر و پرتوان تر، به  پیش ببریم. اما آیا این غم 
واقعا کسى را یاراى تحمل داشت! من در میان حرف هاى دکتر جعفر، به  چشمهایش نگاه  

کردم و دیدم چشمانش پر از اشک است.
از سوى کمیته  مرکزى، مکانى در اردوگاه  مرکزى کومه  له براى استراحت ما در نظر گرفته  
شده  بود. به  این گونه ، باید ابتدا از آموزشگاه  رد مى شدیم و سپس به  اردوگاه  مرکزى مى 
رسیدیم. در آموزشگاه نیز از طرف رفقاى آموزشى و پرسنل آموزشگاه  مورد استقبال قرار 
گرفتیم. سپس به  حرکت خود ادامه   دادیم. در اردوگاه  مرکزى، اولین صف، رفقاى گردان 
شوان بود، که  همگى آنها را از نزدیک مى شناختم. با دیدنم، مرا در آغوش گرفتند، بسیار 
منقلب شده  بودند. بقیه   رفقاى اردوگاه  نیز منتظر ما بودند. بعد از این استقبال، براى استراحت 

به  مقر کمیته  مرکزى رفتیم و در آنجا تمام رفقاى کمیته  مرکزى نزد ما آمدند.
همانگونه  که  پیشتر اشاره  کردم، کلیه  هایم در اثر سرما بسیار درد داشتند. که  در مدتى که  در 

اردوگاه  بودم براى درمان آنها اقدام کردم.
مدت سه  روز در مقر رفقاى کمیته  مرکزى ماندیم و طى این مدت جلساتى از طرف رفقاى 
کمیته  مرکزى هم در سطح فرماندهان و هم در سطح گردان برگذار  شد. بیشتر، دکتر جعفر 
شفیعى از سوى کمیته  مرکزى در جلسه ها  شرکت مى کرد و مسئولیت جلسات را به   عهده  

داشت. 
یک روز که براى شستن لباسهایم به   رختشویخانه  مى رفتم. مقدارى از خون یکى از رفقا 
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هم هنوز روى کاپشنم مانده  بود. در بین راه ، دوست خوبم شریفه  پرورى را دیدم که  لباس 
ها را از من گرفت و گفت: من آنها را مى شویم و بعد از خشک شدن، فردا برایت خواهم 

آورد. هرگز این محبت شریفه  را فراموش نمى کنم.
پس از یک هفته،  رفقاى گردان شوان که  تا آن موقع در پست هاى حفاظت در ارتفاعات 
مشرف بر اردوگاه  مرکزى مستقر بودند به  اردوگاه  مالومه   منتقل شدند. ما به  جاى آنها در 
این مکانها مستقر شدیم. جایگزینى ما به  جاى گردان شوان فورا در ذهن من این مسئله   را 
به   وجود آورد که  گردان شوان براى یک دوره  ماموریت، خود را آماده  مى کند تا به  میدان 
فعالیتش در جنوب کردستان برگردد. در یک سازماندهى جدید، ما به  دو دسته  تقسیم شدیم. 
هر دسته  در دو پایگاه  مشرف بر اردوگاه  سازماندهى شدند. بعد از دو یا سه  روز، به  اردوگاه  
مالومه   رفتم تا شاید بتوانم در رابطه   با حرکت گردان شوان اطالعاتى به   دست آورم. از آنجا 
که  پیشتر در گردان شوان بودم، راحت تر مى توانستم با کسانى که  نزدیکتر بودم، در رابطه   با 
حرکت به   منطقه، سوال کنم. سرانجام،  متوجه  شدم که  گردان شوان براى رفتن در چند روز 
آینده ، آماده  مى شود. فورا به  اردوگاه  مرکزى برگشتم و نزد سلیم صابرنیا رفتم و به  او گفتم 
که  من ماموریتى به  گردان 22 آمدم، اکنون مى خواهم به  گردان قبلى خود، یعنى گردان شوان 
برگردم. سلیم گفت: ما خیلى دوست داریم که  در گردان 22 بمانى. اما نپذیرفتم زیرا که  به   
راستى ماندن در اردوگاه  اصال با روحیات من هم خوانى نداشت. مى دانستم که  گردان 22 
به  خصوص بعد از این واقعه  غمبار و سنگین، فعال در اردوگاه  خواهد ماند. سرانجام،  سلیم 
موافقت کرد و من نزد شکراله  خیرآبادى (شوکى) فرمانده  گردان شوان رفتم و مسئله   را با 
او در میان گذاشتم. (شوکى) نامى بود که  در تشکیالت صدایش مى زدند. او گفت: باید از 
گردان 22 کاغذ انتقال بیاورم تا بتوانم دوباره  در گردان شوان سازماندهى شوم. بار دیگر نزد 

سلیم رفتم و او هم کاغذ انتقال را برایم نوشت. 
به   این گونه ، دوره اى از فعالیتم در تشکیالت کومه  له در گردان 22 ارومیه به   پایان رسید. پس 
از چند روز و برگذارى جلسه هایى، در اواسط آذر ماه  سال 1364 همراه  گردان شوان در پل 

شهیدان «نرمالس» و دسته ى شهید «حمید» عازم منطقه جنوب شدیم.
که  این خود داستان دیگرى دارد.

توضسحات:
1- گردان 22، یکى از گردانهاى رزمى کومه  له بود که  منطقه فعالیتش در ارومیه و شمال 
کردستان بود. ترکیب این گردان بیشتر شامل افراد بومى بود، ولى غیر بومى ها نیز در این 

گردان فعالیت داشتند. افرادى از جنوب تا شمال کردستان در این گردان بودند.
2- اردوگاه  «مالومه   »، در نزدیکى روستاى «مالومه   » قرار گرفته  بود. سه  اردوگاه  در این محل 
قرار داشت، اردوگاه  مرکزى که  محل رفقاى رهبرى تشکیالت بود، دوم اردوگاه  اصلى که  
محل ارگان هاى تشکیالت بود و در بین این دو اردوگاه  نیز اردوگاه  آموزشگاه  کومه  له براى 
آموزش دهى کسانى بود که  تازه  به   صفوف کومه  له مى پیوستند. در خود روستاى مالومه    نیز 
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درمانگاه  کومه  له قرار داشت.

چند  اردوگاه   این  در  بود.  مرکزى  کمیته   رفقاى  زیست  مکان  مرکزى کومه  له،  اردوگاه    -3
ارگان مرکزى هم مستقر بودند. پایگاه هایى هم براى حفاظت اردوگاه  وجود داشت. گردان 
هاى رزمى که  براى استراحت از ناحیه  برمى گشتند مسئولیت این حفاظت را به   عهده  مى 

گرفتند.
جمهورى  توسط  توطئه   یک  در  بعدا  که   بود  ارومیه  گردان 22  فرمانده   صابرنیا،  سلیم   -4

اسالمى دستگیر شد و در سال 1375 در زندان ارومیه اعدام شد.  
5- در بیشتر مواقع منظور از تجهیزات نظامى براى یک واحد در صفوف پیشمرگان کومه  له 
به   این صورت بود که  هر رفیق پیشمرگ اسلحه  سازمانى خودش را داشت که  در آن موقع 
اسلحه  کالشینکف و یا ژ-3 بود. هر دو اسلحه  توسط ارتش و سپاه  پاسداران استفاده  مى 
شد.هر واحد پیشمرگ جدا از کالشینکف و ژ-3، از آر پى جى 7، تیربار قناسه، تکتیر قناسه 
و در بعضى واحدها هم نارنجک انداز و یک نوع اسلحه  که  به   آن رشاش میگفتند که  همان 

کالشینکف بود اما کمى بزرگتر استفاده  مى کردند. 
6- حزب شیوعى کردستان عراق، این حزب شاخه کردستان حزب کمونیست عراق است. 
حزب کمونیست عراق در سال 1934 تشکیل شد و در سال 1945 شاخه کردستان آن نیز 

تشکیل شد.
7-  داالمپر، ارتفاع داالمپر 3500 متر است. داالمپر درست در نقطه    مرزى ایران، عراق و 
ترکیه  قرار گرفته  است که  اگر بر فراز آن قرار داشته  باشید مى توان هر سه  کشور را همزمان 

دید. همچنین داراى آبهاى طبیعى نیز هست. 
8- سوله  دوکل، اسم روستایى است که  در قسمت مرگور قرار دارد و اولین درگیرى ما با 

حزب دمکرات در این روستا بود. سوله  دوکل یعنى آبشار مه  الود. 
عقب  هنگام  در  بود.  کمیته   این  مسئول  و  ارومیه  ناحیه   کمیته   عضو  خسروى،  سلطان   -9
نشینى در ساعات آخر درگیرى روز 22 آبان در نتیجه  شدت تیراندازى از واحدى که  ما 
بودیم جدا ماند و ما دیگر اثرى از او بدست نیاوردیم. حزب دمکرات هنگامى که  نام رفقاى 
جانباخته  را مى خواند اسمى از سلطان نبرد به   این گونه ، ما متوجه  شدیم که  خوشبختانه  او 
هنوز زنده  است. بعدا زمانى که  در گردان شوان بودم سلطان را در روستاى «وشکالن» در 
منطقه مریوان در زمستان 1364 دیدم که  بسیار خوشحال شدم. جریان گردان 22 را بعد از 
گم شدنش براى او تعریف کردم. سلطان بعد از سختى هاى زیادى که  کشیده  بود توانسته  

بود خود را به   واحدى از رفقاى جنوب برساند. 
10- دکتر جعفر شفیعى، سال 1330 در بوکان چشم به   جهان گشود. تا به   پایان رساندن 
دوره  دبیرستان در بوکان ماند. پس از آن، براى ادامه   تحصیل در سال 1349 به   تبریز رفت 
و در رشته  پزشکى پذیرفته  شد. از همان ابتدا در مبارزات جنبش دانشجویى شرکت کرد و 
همزمان با رفقاى اولیه  کومه  له آشنا و مبارزاتش را در این راستا ادامه   داد. سال 1351 توسط 
ماموریتى از  از زندان آزاد شد. سال 1357 در  مدتى سرافرازانه   بعد از  ساواك دستگیر و 
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طرف کومه  له به   کردستان عراق رفت و در صفوف پیشمرگان اتحادیه میهنى کردستان به   کار 
پزشکى مشغول شد. پس از برگشتن از ماموریت دیگر در سطح یکى از رهبران کومه  له بود. 
دکتر جعفر شفیعى در کومه  له مسولیت هاى مهمى از جمله  عضویت در کمیته هاى مرکزى 
همچنین  و  بود  پیشرو  مسئول نشریه   و  رادیو کومه  له  مسئول  کمونیست،  حزب  و  کومه  له 
مسئولیت چند ارگان مهم دیگر را به   عهده  داشت. رفیق جعفر شفیعى، عضو کمیته  برگذار 
کننده  موسس حزب کمونیست ایران و سپس عضو کمیته  مرکزى آن شد. دکتر جعفر شفیعى 
ماموریتى  براى  که   حالى  در  بغداد  راه   در  ماشین  تصادف  اثر  در  سال 1366  آبان   7 روز 

تشکیالتى عازم یکى از کشورهاى اروپایى بود، جانش را از دست داد.
 



نام            تاریخ جانباختن             محل جانباختن  

مھاباد  ١٣٦٠/٢/٥ علی کلیجھ ای   ١
تیکاناوجھ  مھاباد  ١٣٦٠/٢/٦ علی اکبر حبیب پناه    ٢

تیکاناوجھ  مھاباد                                     ١٣٦٠/٢/٦ علی رحیم پناه    ٣
عیسی کند مھاباد اعدام   ١٣٦٠/٢/٨ یوسف حسنخالی   ٤

زندان دولھ تو زندانی ح.د بمباران ج.ا                         ١٣٦٠/٢/١٧ عبدالھ  محمودی   ٥
سیسر سردشت  ١٣٦٠/٢/١٧ مسعود نیازمند   ٦

بانھ   ١٣٦٠/٢/٢٥ اسماعیل حمزه ای   ٧
کامیاران ح.د  و رزگاری  ١٣٦٠/٥/٣١ یدالھ  خاطری   ٨
کامیاران ح.د  و رزگاری  ١٣٦٠/٥/٣١ ایرج علمداری(شاھو)   ٩
کامیاران ح.د و رزگاری  ١٣٦٠/٥/٣١ مظفر عزیززاده    ١٠
کامیاران اعدام ح.د و ج ا  ١٣٦٠/٦/٤ فرامرز مرادی   ١١

کامیاران  ١٣٦٠/٦/١٠ طاھر باجالنی   ١٢
سنندج ؟/١٣٦٠/١٠  جبار یوسفی   ١٣

قره داغ مھاباد  ١٣٦١/٦/٧ رحیم قادری   ١٤
قره داغ مھاباد  ١٣٦١/٦/٧ سلیمان رحیمی   ١٥
قره داغ مھاباد  ١٣٦١/٦/٧ حمید نعلی     ١٦

کانی کوتر مھاباد  ١٣٦١/٦/١٠ کمال فدوی    ١٧
کانی کوتر مھاباد  ١٣٦١/٦/١٠ عطا میری    ١٨
کانی کوتر مھاباد  ١٣٦١/٦/١٠ علی اصغر جودی   ١٩

جاده  پیرانشھر سردشت  ١٣٦١/٧/١٩ عبدالھ  ابراھیمی   ٢٠
بزوش کامیاران ؟/؟/١٣٦١   ارسالن خلیلی   ٢١

برده سور سردشت  ١٣٦٢/٥/١١ عطا سلیمان محمد   ٢٢
برده سور سردشت  ١٣٦٢/٥/١١ عبدالھ  ؟ (مکالوی)   ٢٣
برده سور سردشت  ١٣٦٢/٥/١١ قادر بوکانی   ٢٤
برده سور سردشت  ١٣٦٢/٥/١١ حسین عبدالی   ٢٥
برده سور سردشت  ١٣٦٢/٥/١١ عزیز بایزیدی   ٢٦

گلیھ  مریوان  ١٣٦٢/٩/٢٢ نادر خداجو    ٢٧
گلیھ  مریوان  ١٣٦٢/٩/٢٢ محمود مرادی   ٢٨
گلیھ  مریوان محمد علی خالدی(عباس)١٣٦٢/٩/٢٢   ٢٩
گلیھ  مریوان  ١٣٦٢/٩/٢٢ عباس اسدی   ٣٠

دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ محبوبھ   کردیان ترقی   ٣١
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ ھادی شارانی   ٣٢

اسامى رفقاى جانباخته  کومه  له در درگیرى با حزب دمکرات



دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ علی حبیبی    ٣٣
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ شھرام بنی بشر   ٣٤
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ فرزاد مھ ربان   ٣٥
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ اقبال مرادی   ٣٦
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ محمود کریمی   ٣٧
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ حسین آخش   ٣٨

دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ محی الدین اسدی           ٣٩
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ عبدالھ  احمدی               ٤٠
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ شفیع عبدالھی               ٤١
دوزخ دره  دیواندره  سنندج  ١٣٦٢/٩/٢٨ کیومرث برفی              ٤٢
دوزخ دره  دیواندره  سنندج ایرج یوسف پور               ١٣٦٢/٩/٢٨   ٤٣

؟ اعدام عمر عارفی            ١٣٦٢/١٠/١٠   ٤٤
اورامان  ١٣٦٣/٨/٢٥ ادریس محمدی (کمال ھورامی)   ٤٥
اورامان  ١٣٦٣/٨/٢٥ محمد رحیم الھی(ھورامی)   ٤٦
اورامان  ١٣٦٣/٨/٢٥ محمد بھرامی(اللھ  حھ مھ   باوان)   ٤٧
اورامان  ١٣٦٣/٨/٢٥ علی آرمان(علی فارس)   ٤٨
اورامان  ١٣٦٣/٨/٢٥ مدریک یوسفی(ریبوار پالنگان)   ٤٩

اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ میرزا زاھدی(علی آرمان)   ٥٠
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ طلیعھ  علیرمائی(طلیعھ  بیساران)   ٥١
اورامان اعدام عبید صوفیھ                ١٣٦٣/٨/٢٥    ٥٢
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ دارا اسعدی(منصور پاوه ای)   ٥٣
اورامان اعدام بختیار خالدی               ١٣٦٣/٨/٢٥      ٥٤
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ نصرالھ  بھمنی(مامھ   نھ سھ )   ٥٥
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ مسعود احمدی(توفیق)     ٥٦
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ سید قادر شیخ علی         ٥٧
اورامان اعدام  ١٣٦٣/٨/٢٥ فرح ادمن                    ٥٨
قوزلوی مھ اباد  ١٣٦٣/٨/٢٦ ابراھیم بکری(مام برایم)   ٥٩

اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ ارسالن قطبی               ٦٠
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ بھرام قادری                 ٦١
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ صالح کریمی(صالح سنھ ای)   ٦٢
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ ژیال عندلیبی                ٦٣
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ پرویز گل افشان            ٦٤
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ امید رستمی                  ٦٥
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ جمال خانپور                ٦٦
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ عطا امینیان                  ٦٧
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ محمد قاسم مرادی(حمھ   قاسم)   ٦٨
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ صاحبھ   ناصری             ٦٩
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ سالم حمزه                    ٧٠
اورامان  ١٣٦٣/١١/٦ محمد رشید صادقی        ٧١

نیزرو بانھ  طھ  درویشی                         ١٣٦٣/١١/٢٩   ٧٢
برنجاران بانھ  محمد رشید نوری                  ١٣٦٣/١٢/١٧   ٧٣



سیسارک و چومان بانھ  باشی شکری(بیان)            ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٤
سیسارک و چومان بانھ  فاطمھ   حکیمی(شب بو)          ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٥
سیسارک و چومان بانھ  سیامک مظھری           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٦
سیسارک و چومان بانھ  جمیل عارف عزیز(ھوشیار)   ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٧
سیسارک و چومان بانھ  علی سھراب نژاد           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٨
سیسارک و چومان بانھ  محمود صادقی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٧٩
سیسارک و چومان بانھ  جواد باتمانی(بیاری)           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٠
سیسارک و چومان بانھ  عبدالھ  قاسمی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨١

سیسارک و چومان بانھ  اعدام صالح محمدی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٢
سیسارک و چومان بانھ  نظیفھ  لطف الھی(مھ ناز)         ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٣
سیسارک و چومان بانھ  توران رحیم پور           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٤
سیسارک و چومان بانھ  ثروت شریفی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٥
سیسارک و چومان بانھ  منصور قوامی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٦
سیسارک و چومان بانھ  عمر محمدی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٧
سیسارک و چومان بانھ  صمد زارع رمشتی           ١٣٦٣/١٢/٢١   ٨٨

سپی کانی مریوان اقبال کاظمی               ١٣٦٤/١/١   ٨٩
سپی کانی مریوان یدالھ  محمدی(نوره )               ١٣٦٤/١/١   ٩٠
سپی کانی مریوان  ١٣٦٤/١/١ رضا اصغر نژاد(ھمایون)   ٩١
باغ شیخان مھ اباد  ١٣٦٤/١/٥ محمد پوپک(حھ مھ   حاجی)   ٩٢

باغلوبھ   بوکان حامد رضایی             ١٣٦٤/١/١٠   ٩٣
میشیاو و سیف عباس رضایی             ١٣٦٤/١/١١   ٩٤
میشیاو و سیف ابراھیم کمانگر(خسرو بزوش)   ١٣٦٤/١/١١   ٩٥
میشیاو و سیف نبی مرادی                            ١٣٦٤/١/١١   ٩٦
میشیاو و سیف ابراھیم وسیی                        ١٣٦٤/١/١١   ٩٧
میشیاو و سیف آزیتا شریفی             ١٣٦٤/١/١١   ٩٨
میشیاو و سیف ناسکھ  فتحی(گواللھ )                ١٣٦٤/١/١١   ٩٩
میشیاو و سیف اشرف پناھنده              ١٣٦٤/١/١١   ١٠٠
میشیاو و سیف خلیل یوسفی(صمد)                 ١٣٦٤/١/١١   ١٠١

میشیاو و سیف اعدام فرزاد رفیعی             ١٣٦٤/١/١١   ١٠٢
میشیاو و سیف اعدام  ١٣٦٤/١/١١ ناصر صفری               ١٠٣

جنوب کردستان اعدام  ١٣٦٤/١/١١ محمد شریف رضایی(فواد قریان)   ١٠٤
جنوب کردستان اعدام  ١٣٦٤/١/١١ داود قادری                  ١٠٥

تاژبان بانھ  ایوب محمودی             ١٣٦٤/١/١١   ١٠٦
سالوک بانھ   ١٣٦٤/١/١١ عزیز الھی                   ١٠٧

بانھ  ح.د و ج.ا  ١٣٦٤/١/١٣ حسین حمھ   رش(جلیل سیسری)   ١٠٨
بانھ  ح.د و ج.ا  ١٣٦٤/١/١٣ شکرالھ  شریعتی            ١٠٩
بانھ  ح.د و ج.ا ریبوار احمدی             ١٣٦٤/١/١٣   ١١٠

بانھ  ح.د و ج.ا                    حبیب الھ  منتصری(محمد پزشکی)١٣٦٤/١/١٣   ١١١
بانھ  ح.د و ج.اسالمی  ١٣٦٤/١/١٣ ١١٢   حفصھ  محمد پور(گالویژ) 

١٣٦٤/١/١٣  بانھ  ح.د و ج.ا سعد خسروی(منصور)   ١١٣
کندل بانھ  اعدام نادر ساعدپناه               ١٣٦٤/١/١٣   ١١٤



بانھ   ١٣٦٤/١/٢٧ رحمان ویسی(مروارید)   ١١٥
بانھ  ناصر نظری مقدم             ١٣٦٤/١/٢٧   ١١٦

سرشیو مریوان  ١٣٦٤/٢/٣ صدیق مظفری              ١١٧
سرشیو مریوان  ١٣٦٤/٢/٩ محمد امین باقری(حاجیاوا)   ١١٨
باغلوجھ  بوکان  ١٣٦٤/٢/٩ احمد سیده                     ١١٩
باغلوجھ  بوکان  ١٣٦٤/٢/٩ حمزه  فقیھ  نبی               ١٢٠
باغلوجھ  بوکان حامد رضایی               ١٣٦٤/٢/٩   ١٢١
باغلوجھ  بوکان  ١٣٦٤/٢/٩ محمد خسروی(قالھ  غریب)   ١٢٢
باغلوجھ  بوکان  ١٣٦٤/٢/٩ جلیل صالحی                ١٢٣
باغلوجھ  بوکان  ١٣٦٤/٢/١٦ محمود احمدی(باغچھ )     ١٢٤

جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ کریم امانی(بزوش)        ١٢٥
جنوب کردستان جمال کردی             ١٣٦٤/٢/١٨   ١٢٦
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ محمد ھادی قورقی         ١٢٧
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ محمد امین شیخی(وزمان)   ١٢٨
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ کریم مروتی(تختھ )         ١٢٩
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ عبدالھ  محمدی(وریا عباس آوا)   ١٣٠
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ محمد رحیم صالحی        ١٣١
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ امین امامقلی(فواد ماموخ)   ١٣٢
جنوب کردستان عابدین ابراھیمی             ١٣٦٤/٢/١٨   ١٣٣
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ فاروق قربانی               ١٣٤
جنوب کردستان صالح احمدی             ١٣٦٤/٢/١٨   ١٣٥
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ محمد یزدیان(دکتر تقی)   ١٣٦
جنوب کردستان توفیق احمدی               ١٣٦٤/٢/١٨   ١٣٧
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٢/١٨ موسی سعیدی(اویھنگ)   ١٣٨
آغوتمان مھ اباد  ١٣٦٤/٢/٢٢ محمود احمدزاده (قناسھ)   ١٣٩
آغوتمان مھ اباد  ١٣٦٤/٢/٢٢ رحیم موسالو(رحیم شکاک)   ١٤٠

سقز ح.د و ج.ا                                                       ١٣٦٤/٢/٣١ احمد عبدی                  ١٤١
درویان شیخ  ١٣٦٤/٣/٢ مظفر قادری(مظفر یمینان)   ١٤٢
درویان شیخ  ١٣٦٤/٣/٢ عطا محمدنژاد              ١٤٣
درویان شیخ رحمان قادری               ١٣٦٤/٣/٢   ١٤٤
درویان شیخ  ١٣٦٤/٣/٢ حمید نجومی(سعید فارس)   ١٤٥
بوردمھ   سقز  ١٣٦٤/٣/١٤ سیروس صادقی            ١٤٦
بوردمھ   سقز  ١٣٦٤/٣/١٤ عبدالھ  حسن آبادی          ١٤٧

در سن ٦٠ سالگی اسیر اعدام بھار ١٣٦٤  جبرئیل عمر قزنی(مام جبرئیل)   ١٤٨
قامیشلھ  مریوان  ١٣٦٤/٤/٩ فرھاد امانتی(صالح)       ١٤٩
جنوب کردستان  ١٣٦٤/٤/١٨ محی الدین حسین پناھی   ١٥٠

سیف مریوان  ١٣٦٤/٥/١ فایق اسماعیلی(مام فایق)   ١٥١
سیف مریوان بھزاد مرادویسی               ١٣٦٤/٥/١   ١٥٢
سیف مریوان  ١٣٦٤/٥/١ حسین تال                    ١٥٣
سیف مریوان  ١٣٦٤/٥/١ صالح رنجبر (میانھ )       ١٥٤
سیف مریوان اقبال پروینی               ١٣٦٤/٥/١   ١٥٥



سیف مریوان  ١٣٦٤/٥/١ غفور مرادی                ١٥٦
عشی آباد مھ اباد رحمان مشفق             ١٣٦٤/٥/٢٦   ١٥٧

جوشن سقز  ١٣٦٤/٦/٥ سیف الھ  دیر گندم               ١٥٨
جوشن سقز  ١٣٦٤/٦/٥ محمد صالح حق شناس    ١٥٩
جوشن سقز  ١٣٦٤/٦/٥ علی اشرف سیف الھی    ١٦٠
جوشن سقز  ١٣٦٤/٦/٥ غفور مرادویسی            ١٦١

گلین ژاورو سنندج  ١٣٦٤/٦/١١ حمید حاجی میرزایی      ١٦٢
گلین ژاورو سنندج جمیل ذکریایی(جلیل)             ١٣٦٤/٦/١١   ١٦٣
گلین ژاورو سنندج  ١٣٦٤/٦/١١ حمید یاسی                   ١٦٤
گلین ژاورو سنندج  ١٣٦٤/٦/١١ پرشنگ رستم گرجی(ارغوان)   ١٦٥
گلین ژاورو سنندج  ١٣٦٤/٦/١١ حمیرا باسامی(محترم)    ١٦٦

شانخسی بانھ   ١٣٦٤/٦/١٧ مریم راھدان                 ١٦٧
باشبالغ سقز  ١٣٦٤/٧/٢ سعید رحمان پور            ١٦٨

باشبالغ سقز اعدام خالد غفاری               ١٣٦٤/٧/٢   ١٦٩
کانی کندل مریوان  ١٣٦٤/٨/٦ علی غفاری(چور)         ١٧٠

سقز  ١٣٦٤/٨/١٢ محمد مینایی(حمھ   لگز)   ١٧١
مرگور ارومیھ  ١٣٦٤/٨/٢٢ خسرو جھاندیده (مصطفی عجم)   ١٧٢
مرگور ارومیھ  ١٣٦٤/٨/٢٢ ابراھیم مکری(غریب)    ١٧٣
مرگور ارومیھ  ١٣٦٤/٨/٢٢ نجم الدین اکرادی           ١٧٤
مرگور ارومیھ  ١٣٦٤/٨/٢٢ قاسم خسروی               ١٧٥
مرگور ارومیھ عطاالھ  جوان             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٧٦
مرگور ارومیھ علی جعفر شیخوندی               ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٧٧
مرگور ارومیھ بھرام ملکی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٧٨
مرگور ارومیھ خدیجھ  احمدی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٧٩
مرگور ارومیھ نسرین حسنخالی                     ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٠
مرگور ارومیھ جمیل کوھی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨١
مرگور ارومیھ عزیز سلیمان زاده              ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٢
مرگور ارومیھ قادر کریمی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٣
مرگور ارومیھ سواره  بختیاری                      ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٤
مرگور ارومیھ موسی ولی لو             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٥
مرگور ارومیھ حسن حقیقت             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٦

مرگور ارومیھ اعدام منصور شوکتی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٧
مرگور ارومیھ اعدام عتیق شیری             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٨
مرگور ارومیھ اعدام شھرام عالیی برزنجی(فواد)     ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٨٩
مرگور ارومیھ اعدام لقمان ھمتیان             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩٠
مرگور ارومیھ اعدام عادل باقری                          ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩١
مرگور ارومیھ اعدام اشرف حسین پناھی                 ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩٢
مرگور ارومیھ اعدام منیره  مدرسی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩٣
مرگور ارومیھ اعدام خلیل فتاحی             ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩٤
مرگور ارومیھ اعدام علی ایران دوست                   ١٣٦٤/٨/٢٢   ١٩٥

شیخان مرگور ارومیھ اعدام  ١٣٦٤/٨/٢٣ مولود جوانمردی(علی درماناوی)   ١٩٦



شیخان مرگور ارومیھ ابراھیم پورمند              ١٣٦٤/٨/٢٣   ١٩٧
شیخان مرگور ارومیھ خالد ارغوانی             ١٣٦٤/٨/٢٣   ١٩٨

سرشیو سقز محمد علیرمایی                      ١٣٦٤/٨/٢٣   ١٩٩
سرشیو سقز صدیق صارمی                      ١٣٦٤/٨/٢٤   ٢٠٠
ماسیدر سقز اسماعیل شیخی             ١٣٦٤/٩/١٨   ٢٠١

قلقلھ  سقز  ١٣٦٥/٤/٥ تیمور حجت جاللی              ٢٠٢
قلقلھ  سقز  ١٣٦٥/٤/٥ جالل صفرعلی پور(ریبندان)          ٢٠٣

اوباتو دیواندره  مظفر محمدی                            ١٣٦٥/٤/١٥   ٢٠٤
کمرسیاو سقز سلیمان شکری                              ١٣٦٥/٥/٢   ٢٠٥

کمرسیاو سقز اعدام  ١٣٦٥/٥/٢ ماجد غوثی(عطا رش)                  ٢٠٦
دیواندره  علی رشیدپور                            ١٣٦٥/٥/١١   ٢٠٧

سلیمان محمدی                             ١٣٦٥/٦/٢ کادر مخفی کومھ  لھ ترور  ٢٠٨
حاجی کند بوکان بھزاد سیمایی                            ١٣٦٥/٦/٢٣   ٢٠٩
حاجی کند بوکان جعفر محمدرش                            ١٣٦٥/٦/٢٣   ٢١٠
حاجی کند بوکان حیدر میرانی(ھیرش)                             ١٣٦٥/٦/٢٣   ٢١١

دروزان علیا سنندج حنیفھ  رضاپور                            ١٣٦٥/٧/١١   ٢١٢
سیسر سردشت محمد امین یوسفی(مینھ  نستان)                 ١٣٦٦/٤/١٧   ٢١٣
بیساران سنندج ح.د  و ج ا شریف یعقوبی(بیساران)             ١٣٦٦/٥/٤   ٢١٤
بیساران سنندج ح.د و ج ا فایق باسامی(ھرسین)                 ١٣٦٦/٥/٤   ٢١٥
بیساران سنندج ح.د و ج ا  ١٣٦٦/٥/٤ فایق کریمی(فرزاد سنھ )   ٢١٧
سلتھ کلتو سقز  ١٣٦٦/٥/٧ محمود خدری(سامان)                     ٢١٩

سردشت محمد پیروزی                            ١٣٦٦/٥/١٤   ٢٢٠
ھویھ  و سرھویھ  سنندج  ١٣٦٧/٥/١٣ بھروز شادفر(سیروان باوریز)            ٢٢١
ھویھ  و سرھویھ  سنندج  ١٣٦٧/٥/١٣ الھ کرم آذری(سیروان پاوه ایی)         ٢٢٢
ھویھ  و سرھویھ  سنندج  ١٣٦٧/٥/١٣ سمین ناصری(ویسر)                          ٢٢٣

کانی شیره  مریوان  ١٣٦٨/٦/٢٩ شھین ساعدی                              ٢٢٤
کانی شیره  مریوان نوذر مالک پوری                             ١٣٦٨/٦/٢٩   ٢٢٥
کانی شیره  مریوان احمد عزیزی                             ١٣٦٨/٦/٢٩   ٢٢٦
کانی شیره  مریوان  ١٣٦٨/٦/٢٩ عبدالھ  احمدی                               ٢٢٧

رحمان رمضانی(سدباری)                   ١٣٦٨/٧/١       سھ  کوچکھ  سرشیو سقز اعدام  ٢٢٨
کریم رحمانی(وسوه کھ ل)              ١٣٦٨/٧/٢    سھ  کوچکھ  سرشیو سقز  ٢٢٩

در لیست فوق، ح.د ، حزب دمکرات و ج.ا، جمھوری اسالمی است



ترجمه ها

در اینجا، من، چند نوشته و مقاله را که از زبان انگلیسى ترجمه کرده ام، ضمیمه میکنم.
ترجمه مانیفست کمونیست را در سال 1989، آنگاه که اولین کامپیوتر بدون هارد دیسک 
را داشتم و در برنامه فارسى، «پارس نگار»، نوشتم. سپس با برنامه تبدیل به واژه نگار و بعد 
در فرمت اچ. ام. تى.ال، ترجمه را به ورد فارسى تغییر دادم. دو صفحه آخر را که با تیتر: 
"سوسیالیسم و کمونیسم انتقادى-تخیلى"، آغاز میشود، در جریان تبدیل، غیرقابل خواندن 
شده بود و ناچارا، با استفاده از ترجمه هاى موجود، آنها را اضافه کردم. این ترجمه مانیفست، 
فقط متن اصلى است و مقدمه ها را که مارکس و انگلس بر آن نوشته اند، شامل نمیشوند. 

خود ستائى و تعریف از خود نباشد، من این ترجمه خود را روانتر و دقیق تر میدانم.. 

ترجمه هاى دیگر عبارتند از:

نامھ مارکس بھ آبراھام لینکلن

مارکس: به فردریچ بولت

انگلس: نامه به آدولف ُسرج در باره مرگ مارکس

انگلس: به «شمیت»، نکاتى در باره ماتریالیسم تاریخى

انگلس: مقدمه 1895انگلس بر کتاب مارکس: 
”مبارزه طبقاتى در فرانسه؛ 1848 تا 1850“

 

سه جلد، که جلد اول آن نزدیک  گردآورى، ادیت و تنظیم اکثر آثار منصور حکمت، در 
به 1800 صفحه است و ضمیمه یک آن و همچنین گردآورى و تنظیم نوشته هاى منتشر 
با عنوان: «برخى دستنوشته ها و آثار منتشر نشده»، توسط من انجام شده است  نشده او، 
دى  پى  فرمت  در  نیز  را  دوم  ضمیمه  اند.  رسیده  چاپ  به  نیز  کتاب  شکل  به  همگى  که 
هاى  نوشته  برخى  کردن  اضافه  با  را،  شیخ  فاتح  توسط  شده  آماده  متن  از  استفاده  با  اف، 

دیگر، آماه کردم. تصاویر روى جلد این مجموعه در آخر این کتاب، مشاهده میکنید.



ترجمه اول: 

مانیفست حزب کمونیست
شبحى براروپاسایه وحشت افکنده است - شبح کمونیسم .تمام قدرتهاى اروپاى کهن به

رادیکالهاى  وگیزو،  :پاپ وسزار،مترنیخ  اند  شده  وارداتحادمقدسى  شبح  منظورتاراندن این 
فرانسه و جاسوسان پلیس آلمان .کجاست آن حزب در اپوزیسیونى که از جانب مخالفینش 
درقدرت،بعنوان کمونیست موردحمله وتوهین قرارنگرفته باشد؟کجاست آن حزب اپوزیسیونى 

که به احزاب مترقى ترویا[ ارتجاعى تر در اپوزیسیون داغ کمونیسم رانکوبیده باشد؟
ازاین واقعیت دونتیجه حاصل میشود:

1- کمونیسم از جانب همه قدرتهاى اروپائى، خود بعنوان قدرتى پذیرفته شده است.
تمام  مقابل  در  علنا،  باید  کمونیستها  آن  در  که  است  اى  کننده  تعیین  دوران  2-اکنون 
شبح  قصه  باین  و  کنند،  اعالم  و  منتشر  را  خود  وگرایشات  اهداف،  نظرات،  نقطه  دنیا، 
ملیتهاى  کمونیستهاى  دلیل،  بهمین  گویند.  پاسخ  حزب  خود  مانیفست  با  کمونیسم، 
مختلف در لندن گرد آمده اند و مانیفست زیر را که به زبانهاى انگلیسى، فرانسه، آلمانى، 

اند. داده  ارائه  کلى  خطوط  در  شد،  خواهد  منتشر  دانمارکى  و  فالماندى  ایتالیائى، 

1- بورژواها و پرولترها1

پاتریسین  بنده،  و  آزاد  مرد  است.  طبقاتى  مبارزه  تاریخ  تاکنونى2،  جوامع  تمام  تاریخ 

1  منظور از بورژوازى طبقه سرمایه داران مدرن، یعنى مالکین وسائل تولید اجتماعى وبه خدمت گیرندگان 
کار مزدى است. منظور از پرولتاریا طبقه کارگران مزدى مدرن است که خودشان هیچ وسیله تولید را ندارند و به 
موقعیتى رانده شده اند که براى زندگى باید نیروى کار خود را بفروشند. (یادداشت انگلس بر چاپ انگلیسى 1888.)

اجتماعى  سازمان  یعنى  تاریخ،  ماقبل  هنوز   1847 سال  در  است.  مکتوب  تاریخ  تمام  منظور   -  2
بر  اشتراکى  مالکیت  وجود  هاوزن»  «هاکست  پس  بود.ازآن  نامعلوم  بکلى  شده،  ثبت  و  ازتاریخ  قبل  موجود 
اى اجتماعى است که تمام  این شکل مالکیت، پایه  کرد و «ماورر» اثبات کرد که  را در روسیه کشف  زمین 
روستائى  که زندگى اشتراکى  معلوم شد  بتدریج  سپس  و  اند  کرده  آن آغاز  را از  خود  تاریخ  نژادهاى آلمانى 
سازمان  اند.  میداده  تشکیل  یا  و  میدهند  تشکیل  را  جامعه  اولیه  شکل  ایرلند،  تا  گرفته  هند  از  جا،  همه 
واقعى  ماهیت  درخشان  کشف  با  «مرگان»  توسط  آن  تیپیک  شکل  در  اولیه،  اشتراکى  جوامع  این  داخلى 
«ژن» و رابطه آن با قبیله مشخص گردید. با تالشى این جوامع اولیه، تقسیم بندى جامعه به طبقات متمایز و 
نهایتا متخاصم آغاز میشود. من در کتاب خود «منشاخانواده، مالکیت خصوصى ودولت،چاپ دوم اشتوتگارت 
انگلیسى 1888.) چاپ  بر  انگلس  (یادداشت  کنم.  رابررسى  تالشى  این  پروسه  ام  کرده  سعى   «1886 سال 



در  ستمدیده،  و  ستمگر  کلمه،  دریک  شاگرد،  و  استادکار3  رعیت،  و  ارباب  پلبین،  و 
بشکل  یا  وقفه  بدون  تضاد  این  و  اند،  داشته  قرار  همدیگر  با  رابطه  در  دائمى  تضاد  یک 
انقالبى  بازسازى  با  یا  بار  هر  که،  نبردى  است،  یافته  جریان  آشکار  نبردى  در  یا  و  پنهان 
هاى  دوره  است.در  یافته  پایان  متخاصم،  طبقات  مشترك  نابودى  با  یا  و  جامعه،  سراسر 
مختلف  نظیمات  با  مطابق  جامعه  پیچیده  آرائى  صف  جا  همه  در  تقریبا  ما  تاریخ،  اولیه 
روم  در  بینیم.  مى  را  اجتماعى  هاى  موقعیت  چندجانبه  بندى  درجه  یعنى  یابیم،  مى  را 
اربابان  وسطى،  قرون  در  و  داریم  را  ها  برده  و  ها  پلبین  ها،  شوالیه  ها،  پاتریسین  باستان 
باز  و  یابیم  مى  را  ها  رعیت  و  شاگردها  استادکاران،  اصناف،  روءساى  واسالها،  فئودال، 

فرعى دیگرى روبرو میشویم. با درجه بندیهاى  این الیه ها،  در درون همه  هم تقریبا 

تخاصم  است،  برآورده  سر  فئودالى  جامعه  هاى  ویرانه  از  که  بورژوائى  مدرن  جامعه   .
طبقاتى را از بین نبرده است، بلکه طبقات جدید، شرایط جدید ستم، و اشکال جدید

مبارزه را بجاى طبقات کهن، و بجاى ستم و اشکال مبارزه کهن قرار داده است. دوره ما، 
ساده  را  طبقاتى  تضاد  دوره  این  است:  مشخصه  صفت  یک  داراى  بورژوازى،  دوره  یعنى 
طبقه  دو  به  متخاصم،  بزرگ  اردوى  دو  به  بیشتر  و  بیشتر  بطورکلى  جامعه  است.  کرده 

بزرگى که مستقیما در برابر یکدیگر ایستاده اند، منشعب میشود: بورژوازى و پرولتاریا.
از سرف هاى قرون وسطى شهروندان آزاد شهرهاى نخستین سر برآوردند. از این شهروندان، 

عناصر اولیه بورژوازى تکامل یافتند.

پا نو  بورژوازى  بروى  را  بکرى  هاى  زمینه  آفریقا،  دماغه  زدن  دور  و  آمریکا  کشف 
گشود. بازارهاى چین و هندشرقى، مستعمره کردن آمریکا، افزایش وسائل مبادله و افزایش 
کاالها على العموم، به بازرگانى، دریانوردى، و صنعت چنان شتابى داد که قبال هرگز شناخته 

نشده بود، و این عوامل به عناصر انقالبى جامعه فرتوت فئودالى تکامل سریعى بخشید.
سیستم فئودالى صنعت، که تحت آن تولید صنعتى توسط اصناف بسته به انحصار در آمده 
بود، دیگر جوابگوى خواستهاى رشدیابنده بازارهاى جدید نبود. سیستم مانوفاکتورى جاى 
سیستم فئودالى صنعت را گرفت. روءساى صنف ها بوسیله طبقه متوسطى که مانوفاکتور 
تقسیم  مقابل  در  مختلف  اصناف  بین  کار  تقسیم  شدند،  زده  کنار  به  میکرد،  اداره  را  ها 
ادامه  کماکان  خود  رشد  به  بازارها  حال  عین  در  ناچیزمینمود.  کارگاه،  هر  درون  در  کار 
میدادند، و تقاضا مرتبا در حال افزایش بود. حتى مانوفاکتور هم دیگر جوابگو نبود. اضافه 
بر اینها، ماشین آالت و نیروى بخار در تولید صنعتى، انقالبى ایجاد کردند. جاى مانوفاکتور 
صنعتى  میلیونرهاى  را،  صنعتى  متوسط  طبقه  جاى  و  گرفت،  مدرن  و  عظیم  صنعت  را، 

بودند. مدرن،  یعنى بورژوازى  صنعتى،  تمام ارتش  میلیونرهائى که فرماندهان  گرفتند، 

استادکار صنف یعنى عضو تام االختیار و ارباب در درون صنف و نه بر راس آن  3
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آورد.  بوجود  بود،  کرده  هموار  را  آن  راه  آمریکا  کشف  را که  جهانى  بازار  مدرن،  صنعت 
بازرگانى،  رشد  داد.  زمینى  ارتباطات  و  دریانوردى،  بازرگانى،  به  عظیمى  رشد  بازار  این 
گذاشت، و به نسبتى  دریانوردى، و ارتباطات زمینى به نوبه خود، بر توسعه صنعت تاثیر 
بورژوازى  نسبت  همان  به  یافتند،  توسعه  آهن  راه  و  دریانوردى،  بازرگانى،  صنعت،  که 
رشد کرد، سرمایه اش را افزایش داد، و همه طبقاتى را که منشاء قرون وسطائى داشتند، 
اى  رشته  محصول  مدرن،  بورژوازى  خود  چگونه  که  بینیم  مى  بنابراین  راند.  حاشیه  به 
طوالنى از تحوالت و محصول یک سرى انقالبات در روشهاى (شیوه هاى) تولید و مبادله 
این توسعه(تکامل)  انعکاس  با  بود4  همراه  بورژوازى  توسعه(تکامل )  در  قدمى  هر  است. 
در پیشرفت سیاسى آن طبقه. یک طبقه تحت سرکوب اشرافیت فئودال، جمعیتى مسلح و 
حاکم بر خود در کمون5 قرون وسطى، در جائى بصورت جمهورى مستقل شهرى(مثال در 
آلمان و ایتالیا) و در جاى دیگر بصورت «ایالت سوم»ى که میشد بر آن مالیات بست (مانند 
به  یا  اشرافیت  مقابل  در  صنایع مانوفاکتورى بعنوان قشرى که  دوره  سپس در  و  فرانسه)، 
سلطنت شبه فئودالى و یا سلطنت مطلقه خدمت میکرد و در واقع على العموم پایه اصلى 
بازار  و  مدرن  صنعت  تثبیت  متعاقب  باالخره،  بورژوازى  آرى  بود،  بزرگ  هاى  پادشاهى 
جهانى،در دولت مدرن انتخابى سلطه بالمنازع سیاسى را براى خود فتح کرد. قدرت اجرائى 

نیست. بورژوازى  کلیت  مشترك  امور  اداره  براى  کمیته  یک  جز  چیزى  مدرن  دولت 

بورژوازى، تاریخا، انقالبى ترین نقش را داشته است.

بورژوازى، در هر جا دست باال گرفته است، به تمام روابط فئودالى، پدرساالرى و زندگى 
به  را  بشر  که  را،  فئودالى  رنگارنگ  روابط  بورژوازى  است.  داده  خاتمه  روستائى  ساده 
آن  بجاى  و  است،  گسسته  هم  از  بیرحمانه  میساخت،  مقید  خویش   » طبیعى  «برترهاى 
بى  مناسبات  و  خویشتن  منفعت  پرده  بى  رابطه  بجز  دیگرى  رابطه  انسان  با  انسان  بین 
عاطفه و احساس «پرداخت نقد» برقرار نساخته است. او آسمانى ترین لذت هاى تسکین 
دهنده مذهبى، هیجان شوالیه مآبانه، و سانتى مانتالیسم عوامانه را در آب یخ حسابگریهاى 
خودخواهانه غرق ساخته است. او قابلیت هاى شخصى را در معیارهاى مبادله حل ساخته 
است، و بجاى آزادیهاى بى شمار غیرقابل انکار و تثبیت شده، آن تنها آزادى کور- یعنى 
تجارت آزاد را نشاند. در یک کلمه، بورژوازى، بجاى استثمارى که با پرده اوهام سیاسى 

و مذهبى پیچیده شده بود، استثمار عریان، بى شرم، مستقیم و بیرحم را برقرار ساخت.
در چاپ انگلیسى سال 1888 که ادیتور آن انگلس بوده است به دنبال کلمه «کامیابى سیاسى   4

مربوطه» عبارت «این طبقه» نیز اضافه شده است.
فئودال  اربابان  و  فرمانروایان  آنکه  از  قبل  حتى  میآمد،  بوجود  فرانسه  در  که  شهرهایى   5
میشدند.  نامیده  آورند، «کمون»  بدست  سوم»  «صنف  عنوان  به  را  خود  سیاسى  حق  و  محلى  خودمختارى 
تکامل  لحاظ  از  و  انگلستان  کشور  بورژوازى،  اقتصادى  تکامل  لحاظ  از  اینجا  در  گفت  میتوان  کلى  بطور  و 
سیاسى کشور فرانسه بمنزله کشور نمونه وارى انتخاب شده اند (حاشیه انگلس به چاپ انگلیسى سال 1888).
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بورژوازى از هاله دور سرش تمام شائبه هائى را که تاکنون مورد احترام بودند و با ترس و خوف 
بآنها نگریسته میشد، زدوده است. او، فیزیک دان، حقوق دان، کشیش ،شاعر ودانشمند را به 
کارکنان مزدبگیر خود تبدیل ساخته است. بورژوازى پرده احساساتى و عاطفى را که دور خانواده 

کشیده شده بود، از هم دریده و روابط خانوادگى را به روابط صرفا پولى تنزل داده است.

که  وسطى،  قرون  در  قدرت  آمیز  خشونت  نمایش  چگونه  که  ساخت  آشکار  بورژوازى 
دلمردگى  و  رخوت  در  را  خود  واقعى  فرجام  میکنند،  ستایش  را  آن  اندازه  این  مرتجعین 
چیزهائى  چه  بشر  فعالیت  که  است  داده  نشان  که  است  بوده  اى  طبقه  نخستین  او  یافت. 
را میتواند خلق کند. او شگفتیهائى را به کمال رسانده است که بسیار فراتر از اهرام مصر، 

در را  تحرکى  و  انتقال  و  نقل  چنان  او  است،  گتى  کلیساهاى  و  رومى  آبیارى  سیستم 
صلیبى  جنگهاى  و  مهاجرتها  آن  مقابل  در  که  است،  شده  موجب  انسانى  جمعیتهاى 
را  تولید  ابزار  مداوما  اینکه  بدون  بورژوازى  میگیرند.  قرار  حاشیه  در  ها،  ملت  قبلى 
کند،  متحول  را  اجتماعى  روابط  تمام  آن  با  و  تولید  روابط  وسیله  بدین  و  کند،  انقالبى 
آن،  نیافته  تغییر  شکل  در  تولید  هاى  شیوه  حفظ  برعکس،  باشد.  داشته  وجود  نمیتواند 
مداوم  هاى  انقالبى کردن مداوم تولید، ناآرامى  صنعتى پیشین بود.  شرط وجودى طبقات 
شرایط اجتماعى، ناامنى و نگرانى همیشگى ،دوره بورژوازى را از تمام دوره هاى پیشین 
آن  پیشداوریهاى  و  عقاید  سلسله  تمام  با  ثابت،  و  خشکیده  روابط  تمام  میسازد.  متمایز 
تازه  که  و روابطى  شوند،  مى  جارو  بودند،  قائل  احترام  کهن  هاى  بقایاى دوران  براى  که 
هوا  به  است  متحجر  که  آنچه  میشوند.  کهنه  بگیرند،  جانى  اینکه  از  قبل  اند،  گرفته  شکل 
میرود، تمام آنچه که مقدس است تقدس خود را از دست میدهد، و انسان بالخره مجبور 

میگردد که بطور جدى با شرایط زندگى خود و مناسباتش با همنوعانش روبرو شود.

نیاز به یک بازار مداوما در حال گسترش، بورژوازى را به تمام سطح کره زمین میکشاند. 
روابط برقرار سازد. بورژوازى  هرجا  در  و  جا مستقرشود،  کند، همه  جا النه  او باید همه 
جهانى  خصلتى  کشور  هر  در  مصرف  و  تولید  به  بازارجهانى  از  بردارى  بهره  طریق  از 
پاى  زیر  از  را  ملى  زمینه  بورژوازى  مرتجعین،  فراوان  واسف  آه  علیرغم  است.  بخشیده 
صنعت بیرون کشیده است. تمام صنایع ملى که در قدیم ساخته شده بودند، نابود شده اند 
و یا روزانه در حال نابود شدن هستند. آنها را صنایع جدید به عقب رانده است، صنایعى 
شده  متمدن  ملت  هر  براى  زندگى  و  مرگ  مسئله  یک  به  تبدیل  آنان  گرفتن  بخدمت  که 
است، صنایعى که دیگر مواد خام موجود در کشور را بکار نمیگیرند، بلکه موادخامى که 
در  فقط  محصوالت آن نه  صنایعى که  مصرف میکنند،  میشود را  فراهم  نقاط  دورترین  از 
قدیمى که با تولیدات  داخل، بلکه در هر کوشه جهان به مصرف میرسند. بجاى نیازهاى 
سرزمین  تولیدات  آنها  ارضاى  که  یابیم  مى  را  جدیدى  نیازهاى  میشدند،  برآورده  کشور 
ها و اقالیم دوردست را الزم دارد. بجاى انزوا و خودکفائى محلى وملى ما شاهد آمیزش 
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همه جانبه، و وابستگى متقابل ملت ها در سطح جهانى هستیم. وضعیت درمورد تولیدات 
و معنوى ملت  خالقیت هاى فکرى  تولید مادى است.  وضعیت  همانند  فکرى،  معنوى و 
هاى جداگانه، دستاورد مشترك میشود. یک جانبه نگرى و تنگ نظرى ملى بیش از پیش 

ناممکن میشود، و از ادبیات هاى متعدد ملى و محلى، یک ادبیات جهانى سر برمیآورد.

بورژوازى، از طریق تکامل سریع ابزارهاى تولید، و وسائل ارتباطى وسیعا تسهیل یافته همه ملت 
ها، حتى وحشى ترین آنها را، به تمدن میکشاند. قیمت هاى ارزان کاالهاى او توپخانه سنگینى 
است که با آن هر دیوار «چین»ى را در هم میکوبد، و با آن تنفر کور و سرسختانه بیگانه ستیز 
بربرها را به تسلیم وامیدارد. او ملتها را ناگزیر میسازد که، با دردى مرگبار، شیوه تولید بورژوائى 
را بپذیرند، او آنها را ناچار میسازد آنچه را که او تمدن مینامد در میان خود رواج دهند، یعنى، 

بعبارتى دیگر خود بورژوا شوند. در یک کلمه او جهانى را مطابق تصور خود خلق میکند.

بورژوازى روستا را تحت سیطره شهرها درآورده است. او شهرهاى بیشمارى را بوجود آورده 
است، بطور وسیعى جمعیت شهرى را در مقایسه با جمعیت روستا افزایش داده است،و باین 
ترتیب بخش قابل مالحظه اى از جمعیت را از حماقت زندگى روستائى نجات داده است. درست 
همانطور که روستا را تابع شهر ساخته است، بهمان ترتیب کشورهاى بربر و نیمه بربر را تابع 

کشورهاى متمدن، ملتهاى دهقان را تابع ملتهاى بورژوا، و شرق را تابع غرب ساخته است.

ثروت  و  تولید  وسائل  جمعیت،  پراکنده  وضعیت  به  بیشتر  و  بیشتر  هرچه  بورژوازى 
و  گردانیده،  متمرکز  را  تولید  وسائل  است،  ساخته  متراکم  را  جمعیت  او  میدهد  خاتمه 
سیاسى  تمرکز  این،  الزامى  نتیجه  است.  ساخته  جمع  قلیلى  عده  دست  در  را  ثروت 
حکومتها،  قوانین،  منافع،  با  یکدیگر،  با  محدود  ارتباط  داراى  یا  و  مستقل،  مناطق  بود. 
منفعت  واحد،  قانون  واحد،  حکومت  با  ملت  دریک  جداگانه  مالیاتى  هاى  سیستم  و 

میشوند. ادغام  واحد  گمرکى  هاى  تعرفه  و  واحد  مرزهاى  واحد،  طبقاتى 

تر  عظیم  بسیار  تولیدى  نیروهاى  خود،  صدسال  یک  به  قریب  سلطه  خالل  در  بورژوازى 
از مجموعه نیروهاى تولیدى تمام نسلهاى پیشین بوجود آورده است. رام  و وسیعترى را 
دریانوردى  کشاورزى،  و  صنعت  در  شیمى  کاربرد  آالت،  ماشین  طبیعت،  نیروهاى  شدن 
الیروبى  کشت،  براى  ها  قاره  تمام  پاکسازى  برقى،  تلگراف   ، آهن  راه  بخار،  نیروى  با 
اعصار  از  کدامیک  در  زمین -  جمعیتهاازاعماق  انبوه  جادوئى  جهیدن  بیرون  ها،  رودخانه 

گذشته میشد تصور کرد که در بطن کار اجتماعى چنین نیروى تولیدى خوابیده است؟

آن  براساس  را  خود  بورژوازى  که  اى  مبادله  و  تولید  وسائل  که  بینیم  مى  سان  بدین 
وسائل  این  تکامل  از  معینى  مرحله  در  درآمدند.  حرکت  به  فئودالى  جامعه  در  کرد،  بنا 
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یعنى  میکرد،  مبادله  و  تولید  فئودالى  جامعه  آن  تحت  که  شرایطى  مبادله،  و  تولید 
دیگر  ثروت،  فئودالى  روابط  کلمه  یک  در  و  مانوفاکتور،  و  کشاورزى  فئودالى  سازمان 
از  بیش  فئودالى  روابط  این  نمیکرد،  تطبیق  بودند  یافته  تکامل  که  تولیدى  نیروهاى  با 

شدند. نیز  چنین  و  شوند،  گسسته  بایست  بودند.آنهامى  شده  پاگیر  و  دست  اندازه 

بجاى آنها رقابت آزاد، که نظامنامه اجتماعى و سیاسى متناسب با خود را بهمراه داشت، و 
سلطه اقتصادى و سیاسى طبقه بورژوا نشست.

حرکت مشابهى در مقابل چشمان ما در جریان است. جامعه مدرن بورژوائى با مناسبات 
تولید، مبادله و مالکیت آن، جامعه اى که بطور اعجاب انگیزى چنین وسائل تولید عظیمى 
را تهیه دیده است، شبیه جادوگرى است که دیگر از عهده مهار نیروئى که از اعماق زمین 
و  صنعت  تاریخ  که  است  دهه  چند  آید.  نمى  بر  است  کرده  احضار  خود  اوراد  بوسیله 
بازرگانى چیزى نیست جز طغیان نیروهاى تولیدى مدرن علیه شرایط مدرن تولید، یعنى علیه 
روابط مالکیتى که شرط وجودى بورژوازى و حکومت اوست. کافى است اگر به بحرانهاى 
تجارى اشاره کنیم که با تکرار دوره اى آنها، هر بار تهدیدآمیزتر از پیش موجودیت تمام 
جامعه بورژوائى را به آزمایش میگذارند. در این بحرانها بخش بزرگى نه تنها از تولیدات 
موجود، بلکه از نیروهاى تولیدى که پیشتر خلق شده بودندنیز، بطور دوره اى نابود میشوند. 
معنى  بى  پیشین  دورانهاى  درتمام  که  میشود،  شایع  واگیردار  بیمارى  یک  بحرانها  این  در 
مینمود- اپیدمى اضافه تولید. جامعه بطور ناگهانى خودرا در قهقرا و در یک حالت بربریت 
موقتى مى یابد، چنان به نظر میرسد که گوئى یک قحطى، یک جنگ فراگیر خانمان برانداز 
عرضه هر نوع مایحتاج زندگى را قطع کرده است، به نظر میرسد که صنعت و بازرگانى نابود 
شده اند، و چرا؟ زیرا که تمدن بیش از حد وجود دارد، بیش از حد مایحتاج زندگى وجود 
دارد، بیش از حد صنعت و بیش از حد تجارت وجود دارد. نیروهاى تولیدى تحت اختیار 
جامعه، دیگر تمایلى به ادامه تکامل شرایط مالکیت بورژوازى6 ندارند، برعکس، این نیروها 
بسیار قدرتمندتر از آنند که با این شرایط بگنجند، شرایطى که از تکامل آزادانه این نیروها 
جلوگیرى میکنند، و به محض اینکه این نیروهاى تولیدى بر این موانع چیره شوند، موجب 
اغتشاش و بى نظمى در سر تا پاى جامعه بورژوازى میشوند و موجودیت مالکیت بورژوائى 
را به مخاطره مى اندازند. شرایط جامعه بورژوائى بسیار تنگ تر از آن است که بتواند ثروتى 

را که توسط این نیروهاى تولید خلق شده است، در بر بگیرد. و بورژوازى چگونه بر این
بحران غلبه میکند؟ از یک سو، از طریق نابودى تحمیلى انبوهى از نیروهاى تولید، ازسوى دیگر 
از طریق فتح بازارهاى جدید، و بهره بردارى کامل تر از بازارهاى قدیم. واین یعنى هموار کردن 

راه براى بحرانهاى وسیعتر و مخرب تر، و یعنى کاهش دادن امکانات جلوگیرى از بحران ها.

در طبع هاى بعدى، که از طبع آلمانى سال 1872 شروع میشود، عبارت «تمدن بورژوازى و»   6
افتاده است
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سالحى که بورژزوازى با آن فئودالیسم را نقش زمین ساخت، اکنون رو به سوى خود 

بورژوازى برگشته است.

اما، بورژوازى نه تنها سالحى را ساخته است که او را هالك میکند، بلکه انسانهائى را نیز 
که این سالح را بکار میگیرند، به میدان فراخوانده است- طبقه کارگر مدرن - پرولتاریا. به 
نسبتى که بورژوازى، یعنى سرمایه، توسعه مى یابد، به همان نسبت پرولتاریا، طبقه کارگر 
مدرن، توسعه مى یابد- طبقه اى از کارگران که فقط زمانى که شاغلند زندگى مى کنند، و 
فقط زمانى شغل مى یابند که کار آنها سرمایه را رشد دهد. این کارگران که باید خود را نه 
یکباره بلکه بتدریج و تکه تکه بفروش رسانند، یک کاال هستند، مثل هر قلم کاالى دیگر 
در تجارت و در نتیجه در معرض همه افت و خیزهاى رقابت و همه نوسانات بازار قرار 
میگیرند. بدلیل استفاده وسیع از ماشین آالت و تقسیم کار، شغل پرولترها هرنوع خصوصیت 
فردى،و درنتیجه همه جاذبه ها را براى کارگر، از دست داده است. او زائده اى از ماشین 
میشود، و این فقط ساده ترین، یکنواخت ترین و سهل ترین تخصص است که او الزم است 
داشته باشد. باین ترتیب هزینه تولید یک کارگر7 تقریبا کامال محدود میشود به هزینه مایحتاج 
زندگى که او براى نگهدارى خود و بقاى نسلش الزم دارد. اما قیمت یک کاال، برابرست 
با هزینه تولید آن. بنابراین، به نسبتى که نامطبوعى وسختى کار افزایش مى یابد، دستمزد 
کاهش مى یابد. از آن فراتر به نسبتى که استفاده از ماشین آالت و تقسیم کار گسترش مى 
یابد، به همان نسبت بر فشار و رنج کارافزوده میشود، خواه از طریق طوالنى کردن ساعات 
ماشین  سرعت  طریق افزایش  از  یا  و  معین،  زمان  یک  در  بیشتر  کار  کشیدن  با  خواه  کار، 
کارگاه کوچک ارباب پدرساالر را به کارخانه بزرگ سرمایه  مدرن،  صنعت  آالت، وغیره. 
دارى صنعتى متحول ساخته است. توده هاى کارگران، که در کارخانه گردآمده اند، شبیه 
سربازان سازمان داده میشوند. آنها به مثابه خدمه هاى ارتش صنعتى، تحت فرمان سلسله 
مراتب کامل فرماندهان و ژنرالها قرار میگیرند. آنها فقط بردگان طبقه بورژوا، و دولت بورژوا 
کارفرماى  ساعت توسط ماشین، ازجانب مراقبین،و توسط خود  و هر  نیستند، آنها روزانه 
کارخانه به بردگى کشیده میشوند. هرچه بیشتر این استبداد آشکارتر، سود را هدف و غایت 
نهائى خود، به انظار عموم اعالم میدارد، هرچه بیشتر منفورتر، حقیرتر، و هرچه بیشتر خشم 
برانگیزتراست. هراندازه مهارت و زور بدنى در کار یدى کمتر نقش داشته باشد، به عبارت 
مردان  کار  جایگزین  زنان  کار  بیشتر  هرچه  ترمیشود،  متکامل  مدرن  صنعت  هرچه  دیگر، 
میشود. تفاوت در سن و جنس، دیکر هیچ اعتبار مشخصه اجتماعى را براى طبقه کارگر 

ندارد. همه آنها ابزارهاى کارند، که به نسبت سن و جنسیت شان ارزان تر و یا گران تراند.

همینکه استثمار کارگر توسط صاحب کارخانه به سرانجام میرسد، و کارگر دستمزدش را دریافت 
میکند، دیگر بخشهاى بورژوازى: صاحبخانه، بقال و بنگاه رهنى وغیره، بر سر او میریزند.

بعدها مارکس نشان داد که کارگر کار خود را نمیفروشد بلکه نیروى کار خود را بمعرض فروش   7
مزدورى و سرمایه به «کار  موسوم  کتاب مارکس  پیشگفتار انگلس به  کنید به  رجوع  این مورد  میگذارد. در 
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الیه هاى پائینى طبقه متوسط - تاجرین کوچک، دکانداران، و عموما تجارى که از تجارت 
صفوف پرولتاریا، پرتاب  به  تدریج  و دهقانان - همه اینها به  اند، پیشه وران  کناره گرفته 
آن  با  مدرن  صنعت  که  سطحى  آن  براى  آنان  محقر  سرمایه  اینکه  دلیل  به  بعضا  میشوند، 
ناچیزاند،  بزرگ  داران  سرمایه  با  مواجهه  در  رقابت،  در  و  نمیکند،  کفایت  میشود،  اداره 
میشود.  ارزش  بى  تولید،  جدید  روشهاى  با  آنان  تخصصى  مهارت  اینکه  بدلیل  بعضا  و 
باین ترتیب پرولتاریا از تمام طبقات اهالى به خود ملحق میکند. پرولتاریا مراحل مختلف 
مبارزه  ابتدا  میکند.  آغاز  بورژوازى  با  را  اش  مبارزه  تولدش،  با  میکند.او  طى  را  کامل 
بعد  و  کارخانه،  یک  کارگران  توسط  سپس  میرود،  پیش  انفرادى  بطور  کارگران  توسط 
مستقیما  که  بورژوائى  علیه  منطقه  یک  در  صنعت  از  رشته  یک  کارگران  مبارزه  در  آن  از 
خود  علیه  بلکه  بورژوائى،  شرایط تولید  علیه  نه  را  حمالتشان  استثمار میکند. آنها  را  آنها 
مى  رقابت  آنان  کار  با  که  را  وارداتى  اقالم  و  کاالها  آنها  میسازند،  متوجه  تولید  ابزارهاى 
کنند، نابود میسازند، ماشین آالت را خردمیکنند، کارخانه ها را به آتش میکشند، آنها سعى 

کنند. اعاده  را  وسطى  قرون  کارگر  رفته  ازدست  موقعیت  زور  به  توسل  با  کنند  مى 

سراسر  در  که  میدهند  تشکیل  را  غیرمنسجمى  توده  یک  هنوز  کارگران  مرحله  این  در 
جائى  در  آنها  اگر  اند.  شده  تکه  تکه  خود،  بین  درونى  رقابت  دراثر  و  اند  پراکنده  کشور 
متحد میشوند که اشکال یگانه ترى را تشکیل دهند، این هنوز نتیجه اتحاد فعال خود آنان 
اهداف سیاسى  تحکیم  منظور  به  که  اى  است، طبقه  بورژوازى  اتحاد  نتیجه  بلکه   ، نیست 
به  قادر  هنوزاو  مدتى  براى  و  درآورد،  حرکت  به  را  پرولتاریا  تمام  میشود  ناچار  خویش، 
انجام این کار هست .در این مرحله بنابراین، پرولتاریا علیه دشمنان خود نمیجنگد، بلکه 
بورژوازى  ارضى،  مالکین  سلطنتى،  استبداد  بقایاى  یعنى  میجنگد،  دشمنانش  دشمن  علیه 
بورژوازى  دستهاى  در  تاریخى  جنبش  تمام  ترتیب،  باین  بورژوازى.  خرده  و  غیرصنعتى، 

متمرکز شده است، هر پیروزى که چنین بدست آید یک پیروزى براى بورژوازى است.

اما با توسعه صنعت پرولتاریا نه تنها به تعداد افزایش مى یابد، بلکه در توده هاى وسیعترى 
متمرکز میشود، نیرویش رشد میکند، و او این نیرو را بیشتر درمى یابد. به نسبتى که ماشین 
آالت تمام تفاوتهاى کار را از بین مى برد و تقریبا در همه جا مزدها را به سطح پائین و یکسانى 
تقلیل میدهد، منافع و شرایط مختلف زندگى در میان صفوف پرولتاریا بیشتر و بیشتر یکسان 
میگردد. رقابت رشدیابنده در میان بورژوازى و عواقب بحران تجارى دستمزد کارگران را 
بازهم بیشتر دچار نوسان میسازد. رشد الینقطع ماشین آالت، که مداوما با شتاب بیشترى 
توسعه مى یابد، امکانات زندگى کارگران را بیشتر و بیشتر در معرض ناامنى قرار میدهد، 
خصلت تصادم  بیشتر  بین کارگر منفرد وصاحب کار منفرد هرچه  و تصادمات  برخوردها 
بین دو طبقه را بخود میگیرد. براین زمینه کارگران شروع به شکل دادن به ترکیباتى(اتحادیه 
هاى کارگرى) علیه بورژوازى میکنند،آنها مجتمع میشوند تا نرخ دستمزدها را حفظ کنند، 
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آنها انجمن ها و نهادهاى پایدارى را برپا میکنند تا از پیش آمادگى را براى این طغیان هاى 

هر ازچند یکبار داشته باشند. اینجا و آنجا زورآزمائى و مصاف به شورش مى انجامد.

هرازچندگاهى کارگران پیروز میشوند، اما فقط براى مدت محدودى. ثمر واقعى نبرد آنها 
اتحاد مداوما رشد یابنده کارگران قرار دارد. وسائل تکامل  بالفصل، بلکه در  نه در نتیجه 
یافته ارتباطات که توسط صنعت مدرن خلق شده است و کارگران محل ها و مناطق مختلف 
را در ارتباط با یکدیگر قرار میدهد، باین اتحاد کمک میکند. و درست همین ارتباط بود 
که براى متمرکز کردن مبارزات متعدد محلى، که از خصلت یکسانى برخوردار بودند، در 
مبارزه سیاسى  یک  طبقاتى  مبارزه  هر  اما  بود.  بین طبقات الزم  مبارزه کشورى(ملى)  یک 
است .و این اتحاد، که شهرنشین قرون وسطى براى رسیدن بآن با آن کوره راهها به قرن 
ها احتیاج داشت، پرولتاریاى مدرن بواسطه راه آهن ها در عرض چند سال بآن دست مى 
یابد. سازمان یابى پرولترها در یک طبقه، و درنتیجه در یک حزب سیاسى، مداوما در اثر 
رقابت بین خود کارگران دوباره مختل میگردد. اما او دوباره، قویتر، محکمتر و نیرومندتر 
خود  بین  شکاف  از  استفاده  با  را  کارگران  منافع  از  برخى  قانونى  رسمیت  او  میخیزد.  بپا 

بورژوازى تحمیل میکند. باین ترتیب بود که قانون ده ساعت کار درانکلستان اجرا شد.

رویهمرفته تصادمات بین طبقات جامعه کهن در جهات بسیارى جریان تکامل پرولتاریا
را تسریع میکند. بورژوازى درمى یابد که در یک نبرد دائمى دخیل شده است. در ابتدا با اشراف، 
سپس با آن بخش هائى از خود بورژوازى که منافعشان در تناقض با توسعه صنعت قرار گرفته 
است، و باالخره بطورهمیشگى با بورژوازى کشورهاى خارجى. در تمام این نبردها او خود را 
مجبور مى بیند که به پرولتاریا متوسل شود، از او کمک بخواهد، و باین ترتیب او را به صحنه 
سیاست بکشاند. بنابراین بورژوازى خود، عناصر آموزش سیاسى و عمومى خود را به پرولتاریا 

عرضه میکند: به عبارت دیگر او پرولتاریا را با سالح مبارزه علیه بورژوازى مجهز میکند.

فراتر از این، همچنانکه دیده ایم، بخش هاى کاملى از طبقات حاکم با پیشرفت صنعت به 
صفوف پرولتاریا پرتاب میشوند، و یا حداقل شرایط زیستشان به مخاطره مى افتد. اینها نیز 

پرولتاریا را با عناصر تازه روشنگرى و ترقى مجهز میکنند.

سرانجام، در دوره هائى که مبارزه طبقاتى به لحظه قطعى خود میرسد، پروسه تجزیه
در درون طبقه حاکم و در حقیقت در تمام زوایاى جامعه کهن ادامه مى یابد، چنان خصلت 
رویگردان  او  از  حاکم  طبقه  از  کوچکى  بخش  که  میگیرد  بخود  آشکارى  و  بار  خشونت 
میشودو به طبقه انقالبى مى پیوندد، طبقه اى که آینده را در دست خود میگیرد. بنابراین، 
درست همانطور که در دوره پیشین بخشى از اشراف به سمت بورژوازى رفت، اکنون نیز 
هاى  ایدئولوژیست  از  بخشى  مخصوصا  و  میرود،  پرولتاریا  طرف  به  بورژوزى  از  بخشى 
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بورژوازى که خود را به سطح درك تئوریک روند عمومى جنبش تاریخى، ارتقا داده اند.

از تمام طبقاتى که امروز در مقابل بورژوازى ایستاده اند، تنها پرولتاریاست که طبقه واقعا 
انقالبى است. طبقات دیگر در برابر صنعت مدرن زوال یافته و در نهایت ناپدید میشوند، 
درحالى که پرولتاریا محصول ویژه و اساسى صنعت مدرن است. قشر پائین طبقه متوسط، 
صنعتگر کوچک، بقال ،پیشه ور، و دهقان، همه اینها بمثابه الیه هائى از طبقه متوسط، براى 
انقالبى،  نه  آنها  دلیل  باین  میجنگند.  بورژوازى  برعلیه  زندگیشان،  انقراض  از  جلوگیرى 
به  را  تاریخ  چرخ  میخواهند  که  زیرا  هستند،  مرتجع  آنها  فراتر  ازاین  کارند.  محافظه  بلکه 
عقب برگردانند. اگر تصادفا آنها انقالبى هستند، فقط باین دلیل است که آنان در نزدیکى 
انتقال به صفوف پرولتاریا قراردارند، بنابراین آنان نه ازمنافع فعلى بلکه از منافع آتى شان 
دفاع میکنند، آنها جایگاه و دیدگاه خود را ترك میکنند و خود را در جایگاه و با دیدگاه 
پرولتاریا قرار میدهند. «طبقه خطرناك «، یعنى طفیلى هاى اجتماعى، آن توده پوسیده اى 
که بطور انفعالى از صفوف اقشار پائینى جامعه کهن پرتاب شده است، ممکن است اینجا و 
آنجا با یک انقالب پرولتاریائى به جنبش کشانده شود، باوجود این شرایط زندگیش بسیار 

میگرداند. ارتجاعى  هاى  توطئه  خوار  جیره  ابزار  به  شدن  تبدیل  مستعد  را  او  بیشتر 

زمینه  بطورعمده  درنهایت  کهن  جامعه  وجودى  شرط  پرولتاریا،  موجودیت  شرایط  در 
فرزندانش  و  همسر  با  او  روابط  است،  مایملک  بدون  میدهد.پرولتر  دست  از  را  خود 
مدرن،  صنعتى  کار  ندارد،  بورژوائى  خانوادگى  روابط  با  مشترکى  چیز  هیچ  دیگر 
آلمان  همانند  آمریکا  در  و  فرانسه،  همانند  انگلستان  در  که  سرمایه،  به  مدرن  وابستگى 
همه  مذهب،  اخالق،  قانون،  است.  کرده  مبرا  ملى  خصوصیت  اثر  هرنوع  از  را  او  است، 

اند. کرده  کمین  بورژوائى  منافع  آنها  پس  در  که  اند  بورژوائى  پیشداوریهاى  او  براى 

تمام طبقات پیشین که به حاکمیت رسیدند تالش کردند که موقعیت بدست آورده خود را از 
طریق تابع کردن تمام جامعه به شکل ثروت دارى خویش، تحکیم کنند. پرولترها نمیتوانند 
رهبرى نیروهاى تولیدى را بدست بگیرند مگراینکه شیوه فعلى خود در رابطه با بهره بردارى 
از ثروت را از بین ببرند، و بدان وسیله نیز هرنوع دیگر شیوه هاى پیشین اختصاص ثروت را 
حذف کنند. آنها هیچ چیز مخصوص بخود رابراى حفظ و تحکیم ندارند، رسالت آنها اینست 
که تمام تامین ها و ضمانتهاى دیرینه مالکیت خصوصى را ازبین ببرند. تمام جنبش هاى 
تاریخى پبشین جنبش اقلیت جامعه، و یا به نفع اقلیت هابودند.جنبش پرولتاریائى، جنبش 
خودآگاه و مستقل آکثریت عظیم،و به نفع اکثریت عظیم است. پرولتاریا نمیتواند بپا خیزد، 

نمیتواند قد برافرازد، بدون اینکه تمام الیه هاى مافوق ادارى جامعه رسمى ازهم فروپاشند.

کشورى  مبارزه  یک  شکل،  در  بلکه  ماهیت  در  نه  ابتدا،  در  بورژوازى  با  پرولتاریا  مبارزه 
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کند. در  است. پرولتاریاى هر کشور، طبعا، باید ابتدا تکلیف را با بورژوازى خود یکسره 
پوشیده  بیش  و  کم  جنگ  شاهد  ما  پرولتاریا،  تکامل  مراحل  ترین  عمومى  کردن  تصویر 
داخلى بودیم، تا جائى که در مقاطعى این جنگ داخلى به انقالب آشکار منجر شد، و تا 
فراهم  پرولتاریا  تسلط  براى  را  زمینه  بورژوازى  آمیز  خشونت  ساختن  سرنگون  که  جائى 
میسازد. همچنانکه دیده ایم، تاکنون هر شکلى از جامعه براساس طبقات ستمگر و ستمکش 
استواربوده است. اما براى ستم بر یک طبقه باید شرایط معینى بر او تحمیل شود بطوریکه 
حداقل بشود زندگى برده وارش را ادامه بدهد. سرف در دوره سرواژ  خود را به موقعیت 
عضویت کمون رساند، همچنانکه خرده بورژوازى تحت یوغ استبداد فئودالى توانست به 
یابد،  ارتقا  صنعت  پیشرفت  با  اینکه  بجاى  برعکس  مدرن،  کارگر  یابد.  تکامل  بورژوازى 
هرچه بیشتر و بیشتر به موقعیتى پائین تر از زندگى طبقه خویش سقوط میکند. او مسکین 
میشود، و رشد گدائى بسیار بیشتر از رشد جمعیت و ثروت است. و اینجا آشکار میشود 
اش  موجودیت  شرایط  تحمیل  و  جامعه،  در  بودن  حاکم  طبقه  براى  دیگر  بورژوازى  که 
بعنوان قانون تنظیم کننده بر جامعه، مناسب نیست. او براى حکومت کردن مناسب نیست، 
زیرا او از تامین زیست برده خویش در چهارچوب بردگى اش ناتوان  است، زیرا او قادر 
خود را  که بجاى اینکه مجبور گردد برده  نیست برده اش را در چنان شرایطى قرار دهد 
تغذیه کند،او از قبل برده زندگى کند. جامعه بیش از این نمیتواند تحت حاکمیت بورژوازى 

زندگى کند: به عبارت دیگر، موجودیت بورژوازى بیش از این با جامعه سازگار نیست.

سرمایه  افزایش  و  گیرى  شکل  بورژوازى،  سلطه  براى  و  موجودیت،  براى  اساسى  شرط 
بین  رقابت  زمینه  بر  منحصرا  کارمزدى  است.  کارمزدى  سرمایه،  موجودیت  است،وشرط 
جاى  در  آنست،  غیرارادى  برنده  پیش  بورژوازى  که  صنعت  پیشرفت  دارد.  قرار  کارگران 
انزواى کارگر که ناشى از رقابت است، یگانگى انقالبى را که ناشى از تجمع است مینشاند. 
تکامل صنعت مدرن، آن پایه اصلى را که بورژوازى براساس آن تولید میکند و محصوالت را 
تصاحب میکند، در زیرپایش ویران میکند. بنابراین، آنچه که بورژوازى تولید میکند، قبل از هر 

چیز گورکنان خودش هستند. سقوط او و پیروزى پرولتاریا بهمان اندازه اجتناب ناپذیراند.

2- پرولترها وکمونیستها
کمونیستها بطورکلى در چه رابطه اى با پرولترها قرار میگیرند؟ کمونیستها حزب جداگانه 
اى در مخالفت با دیگر احزاب طبقه کارگر شکل نمیدهند.آنها هیچ منافع خاص و جداگانه 
مخصوص  و  جداگانه  طریقت  و  اصول  هیچ  ندارند.آنها  پرولتاریا  عمومى  منافع  از  اى 

نمیکنند. ابداع  بدهند،  قالب  و  شکل  را  پرولترى  جنبش  آنها  مطابق  که  را،  بخود 

کمونیستها از دیگر احزاب طبقه کارگر تنها چنین تشخیص داده میشوند:
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 1. در مبارزه کشورى پرولترهاى سرزمین هاى(کشورهاى) مختلف، آنها بر منافع مشترك 
پرولتاریا در تمامیت آن، که مستقل از هر خصیصه ملى است، تاکید میکنند و آنرا به پیش 

میکشند.

2. در مراحل مختلف تکاملى که مبارزه طبقه کارگر از سر میگذراند، کمونیستها همیشه و 
همه جا منافع تمام جنبش را نمایندگى میکنند.

قدم ترین بخش احزاب طبقه  بنابراین، کمونیستها از یک سو، عمال، مترقى ترین و ثابت 
کارگر هر کشور هستند، ازسوى دیگر، از لحاظ تئوریک، آنها بر توده وسیع پرولتاریا این 
جنبش  نهائى  عمومى  نتایج  و  شرایط،  حرکت،  مسیر  از  روشنى  درك  که  دارند  را  مزیت 
دارند:  پرولترى  احزاب  دیگر  تمام  که  همانست  کمونیستها،  فورى  هدف  دارند.  پرولترى 
شکل گیرى پرولتاریا در یک طبقه، سرنگونى سیادت بورژوازى، و تسخیر قدرت سیاسى 
توسط پرولتاریا. استنتاجات تئوریک کمونیستها بهیچ وجه ایده ها و یا اصولى نیست که 
این یا آن مصلح موعود جهانى، ابداع و یا اختراع کرده باشد. آنها صرفا، درشکل عمومى، 
از  ناشى  واقعى  روابط  است،  جریان  در  ما  چشمان  مقابل  در  که  تاریخى  جنبش  یک  از 
وجه  بهیچوجه  مالکیت،  موجود  روابط  الغاء  میکنند.  بیان  را،  موجود  طبقاتى  مبارزه  یک 
تغییرات  اثر  در  مداوم،  بطور  گذشته  در  مالکیت  روابط  تمام  نیست.  کمونیسم  مشخصه 
را  فئودالى  مالکیت  مثال،  براى  فرانسه،  انقالب  اند.  تغییرگشته  دچار  تاریخى،  شرایط  در 
العموم  على  مالکیت  الغاى  برد. وجه مشخصه کمونیسم،  از بین  به نفع مالکیت بورژوائى 
نیست، بلکه الغاى مالکیت بورژوائى است. اما مالکیت خصوصى بورژوائى مدرن، آخرین 
طبقاتى  تناقض  بر  مبتنى  که  است  محصول  تملک  و  تولید  از  سیستمى  بیان  کاملترین  و 
تئورى  است  ممکن  مفهوم  باین  است.  قلیلى  تعداد  توسط  انسانها  از  بسیارى  استثمار  و 
کمونیستها  ما  به  خصوصى.  مالکیت  حذف  کرد:  جمعبندى  جمله  یک  در  را  کمونیستها 
کنیم،  حذف  را  کارشان  ثمره  بر  انسانها  مالکیت  فردى  حق  داریم  میل  که  میکنند  منتسب 

است. فردى  استقالل  و  فعالیتها،  آزادیها،  همه  بناى  سنگ  باصطالح  که  مالکیتى 

مالکیتى که شخصا کسب شده، شخصا تامین شده، و به سختى بدست آمده است !آیا منظور 
از شکل مالکیت بورژوائى  دهقان خرده پاست که پیش تر  و  جزء  شما مالکیت پیشه ور 
قرارداشت؟ هیچ نیازى به حذف آن نیست، توسعه صنعت به میزان زیادى آنرا هم اکنون 
نابود کرده است، و هنوز هر روز در کار نابود کردن آنست. یا شاید منظور شما مالکیت 
خصوصى بورژوازى مدرن است؟ اما مگر کار مزدى هیچ مالکیتى براى کارگر ایجاد میکند؟ 
مطلقا خیر. کار مزدى سرمایه را خلق میکند، یعنى آن نوع از مالکیت(دارائى) که کار مزدى 
عرضه  موجب  که  شرطى  به  مگر  یابد  افزایش  نمیتواند  دارائى  این  و  میکند،  استثمار  را 
جدیدى از کارمزدى شود تا از نو آنرا استثمار کند. مالکیت در شکل فعلى آن بر پایه تناقض 
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سرمایه و کارمزدى قرار گرفته است. اجازه بدهید هر دو سوى این تضاد را بررسى کنیم. 
براى سرمایه دار بودن، نه فقط یک موقعیت صرفا شخصى، بلکه باید یک جایگاه اجتماعى 
را در تولید داشت. سرمایه یک تولید دسته جمعى(کلکتیو) است، و تنها با عمل مشترك 
اعضاى  تمام  مشترك  عمل  با  نهائى  تحلیل  در  فراتر،  آن  از  و  جامعه،  اعضاى  از  بسیارى 
شخصى، که یک نیروى  بنابراین نه یک نیروى  درآید. سرمایه،  به حرکت  جامعه، میتواند 
اجتماعى است. از این رو، وقتى که سرمایه به مالکیت اجتماعى تمام اعضاى جامعه تبدیل 
میشود، از آن طریق اموال شخصى به مالکیت اجتماعى تبدیل نمیگردد. این تنها خصلت 

اجتماعى مالکیت است که تغییر مى یابد. مالکیت خصلت طبقاتى اش را از دست میدهد.
اجازه بدهید اکنون به کارمزدى بپردازیم.

قیمت متوسط کارمزدى حداقل دستمزد است، یعنى آن مقدار از وسائل معیشت که مطلقا 
براى نگهداشتن کارگر که بتواند صرفا بمثابه کارگر موجودیت داشته باشد، ضرورى است. 
بنابراین، آنچه که کارگر مزدى از طریق کارش بدست میآورد فقط براى ادامه و بازتولید 
از  شخصى  مندى  بهره  این  نمیخواهیم  وجه  بهیچ  ما  میکند.  کفایت  صرف  زیست  یک 
انجام  بشرى  زندگى  بازتولید  و  ابقا  براى  که  اى  مندى  بهره  کنیم،  حذف  را  کار  محصول 
میشود، و هیچ اضافه اى باقى نمیگذارد که بوسیله آن بر کار دیگران حاکمیت کرد. همه 
آن نوع بهره مندى از حاصل  چیزى که ما میخواهیم از بین ببریم، خصلت آزاردهنده  آن 
و  دهد،  افزایش  را  سرمایه  که  است  زنده  آن  صرفابراى  کارگر  آن  تحت  که  است،  کار 
مجازاست فقط تا جائى زندگى کند که منافع طبقه حاکم اقتضا میکند. در جامعه بورژوائى 
کار زنده چیزى جز وسیله اى براى افزودن بر کار متراکم نیست. در جامعه کمونیستى کار 

متراکم چیزى جز وسیله اى براى گسترش ، غنى کردن، و ارتقاى زندگى کارگر نیست.

بنابراین، در جامعه بورژوائى گذشته بر حال تسلط دارد،در جامعه کمونیستى حال بر
گذشته حاکمیت دارد. در جامعه بورژوائى سرمایه مستقل است و فردیت دارد، در حالى که 
انسان زنده وابسته است و هیچ فردیتى ندارد. و حذف و برچیدن این اوضاع و احوال از 
جانب بورژوازى نابودى فردیت و آزادى نامیده شده است! و بدرستى هم، چنین است. حذف 

است. نظر  شک مورد  بدون  بورژوائى  آزادى  و  بورژوائى،  بورژوائى، استقالل  فردیت 

تحت شرائط کنونى تولید بورژوائى، آزادى بمعنى تجارت آزاد، و خرید و فروش آزاد است. 
اما اگر خرید و فروش برافتد، خرید و فروش آزاد نیز برخواهد افتاد.این گفته در باره خرید 
و فروش آزاد و دیگر»عبارات شجاعانه» بورژوازى ما در باره آزادى بطورکلى اگر مفهومى 
داشته باشد تنها یک معنى در تقابل با خرید و فروش محدود دارد، یعنى در رابطه با تجار 
حذف  فروش،  و  خرید  کمونیستى  حذف  با  تقابل  در  وقتى  اما  وسطى،  قرون  پاى  خرده 

شرائط بورژوائى تولید، و براندازى خود بورژوازى قرار داده میشود، هیچ مفهومى ندارد.
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فعلى  جامعه  در  اما  اید.  کرده  وحشت  خصوصى  مالکیت  برچیدن  براى  ما  قصد  از  شما 
وجود  است،  رفته  بین  از  جمعیت  دهم  نه  براى  خصوصى  مالکیت  اکنون  شما،هم 
است.  دهم  نه  آن  براى  مالکیت  وجود  عدم  بخاطر  صرفا  کم،  شمارى  براى  مالکیت 
که  ببریم  بین  از  را  مالکیت  از  شکلى  داریم  قصد  که  میکنید  متهم  را  ما  شما  بنابراین، 

جامعه است. عظیم  براى اکثریت  مالکیتى  هر نوع  عدم وجود  وجودى آن  الزم  شرط 

بطور خالصه شما ما را متهم میکنید که قصد داریم مالکیت شما را از بین ببریم. دقیقا 
چنین است، این آن چیزى است که ما در نظر داریم.

از آن لحظه اى که کار دیگر به سرمایه، پول، یا بهره، به یک قدرت اجتماعى که قابلیت انحصارى 
بودن را دارد، تبدیل نمیشود، یعنى از آن لحظه اى که مالکیت فردى دیگر نمیتواند به مالکیت 

بورژوائى، به سرمایه، تحول یابد، آرى از آن لحظه شما میگوئید فردیت محو میشود.

جز  بورژوا،  جز  دیگرى  شخصیت  «فرد»  از  منظورتان  که  کنید  اقرار  باید  شما  رو،  این  از 
طبقه متوسط مالک ثروت نیست. این شخصیت واقعا باید کنار زده شود و غیرممکن گردد. 
کمونیسم هیچ انسانى را از توان بهره مندى از محصوالت جامعه محروم نمیکند، تمام آن 
چیزى که کمونیسم انجام میدهد،محروم کردن انسان ازقدرت به سلطه درآوردن کار دیگران 
از طریق چنان بهره گیرى ازمحصوالت جامعه است.ادعا شده است که با حذف مالکیت 

شخصى همه کارها متوقف خواهند شد و تنبلى عمومى همه ما را فرا خواهد گرفت.

مطابق این، جامعه بورژوائى میبایست مدتها پیش بدلیل بیهودگى، طعمه سگها میشد، زیرا آن 
اعضائى از این جامعه که کار میکنند هیچ بدست نمیآورند، و آنهائى که همه چیز را بدست 
نیست  همانگوئى  این  از  دیگرى  بیان  جز  چیزى  مخالفتها  این  همه  نمیکنند.  کار  میآورند 
که وقتى که سرمایه اى وجود ندارد، دیگر هیچ کار مزدى هم وجود نخواهد داشت. تمام 
مخالفت هائى که با شیوه تولید کمونیستى و روش کمونیستى بهره مندى از محصوالت ابراز 
میشود، بهمان طریق نیز علیه تولید دستاوردهاى فکرى و نحوه بهره مندى از آنها صورت 
خود  زوال  بمعنى  طبقاتى  مالکیت  زوال  که  همانطور  درست  بورژوازى  براى  گیرد.  مى 

تولید است، بهمان شیوه نیز زوال فرهنگ طبقاتى مترادف با زوال همه فرهنگ است.

فرهنگى که بورژوازى براى فقدانش اظهار تاسف میکند، براى اکثریت عظیم یادگیرى کار 
کردن بمثابه ماشین است.

اما تا هروقت که شما میخواهید با قصد ما براى حذف مالکیت بورژوائى، معیارهاى بورژوائى 
قضاوتتان در مورد آزادى، فرهنگ، قانون، وغیره بیش از این جروبحث نکنید. تمام افکار شما 
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چیزى جز افزایش سرسام آور شریط تولید بورژوائى و مالکیت بورژوائى نیست، درست 
همانطور که طرح هاى قضائى و ادارى شما، چیزى جز اراده طبقه شما که بصورت قانون 
براى همه در آمده است، نیست، اراده اى که جوهر و جهتگیرى اصلى آنها را شرایط اقتصادى 
موجودیت طبقه شما تعیین کرده است. این سوءتفاهم خودخواهانه اى که شما را ترغیب 
میکند که شکل اجتماعى کنونى برخاسته از شیوه تولید و شکل کنونى مالکیت را بعنوان قوانین 
ابدى طبیعت ومنطق جلوه دهید،- یعنى مناسباتى تاریخى که با پیشرفت تولید ظهور و سقوط 
میکنند- آرى، در این سوءتفاهم شما با همه طبقات حاکمه پیش از خودتان شریک هستید. 
انچه را که شما بروشنى در مورد مالکیت باستانى مى بینید، انچه را که در مورد مالکیت فئودالى 

تصدیق میکنید، البته که میل ندارید در مورد شکل بورژوائى مالکیت خودتان بپذیرید.

حذف خانواده! حتى رادیکال ترین ها هم،از این پیشنهاد شوم کمونیستها برآشفته میشوند. 
خانواده کنونى، خانواده بورژوائى، بر چه اساسى استوار است؟ بر سرمایه، بر نفع خصوصى. 
خانواده در شکل کامال تکامل یافته خود فقط در میان بورژوازى وجود دارد. اما این اوضاع مکمل 
خود را فقط در فقدان عملى خانواده در میان پرولترها، و در فحشاى عمومى مى یابد. خانواده 
بورژوائى وقتى که مکمل آن ناپدید شود، فلسفه وجودى خود را از دست میدهد، و هر دوى 
آنها با محو سرمایه ناپدید خواهند شد. آیا شما ما را متهم میکنید که میخواهیم استثمار کودکان 
توسط والدین آنها را متوقف کنیم؟ ما باین جنایت اقرار میکنیم.اما، شما خواهید گفت که ما با 

قرار دادن آموزش اجتماعى بجاى آموزش خانوادگى، مقدس ترین روابط را نابود میکنیم.

و اما آموزش شما! مگر آنهم اجتماعى نیست، که توسط شرایط اجتماعى که تحت آن از طریق 
دخالت مستقیم یا غیرمستقیم جامعه از طریق مدرسه و غیره شما آموزش مى بینید؟کمونیستها 
دخالت جامعه در تعلیم و تربیت را اختراع نکرده اند، آنها موافق این دخالت هستند، فقط 

میخواهند که خصلت این دخالت را تغییر دهند و آموزش را ازنفوذ طبقه حاکم نجات دهند.

مقدس  همبستگى  باره  در  تربیت،  و  تعلیم  و  خانواده  مورد  در  بورژوازى  جنجال  و  جار 
اثر  در  که  میبینیم  که  وقتى  میشود  انگیز  رقت  بیشتر  و  بیشتر  چه  هر  والدین،  و  کودکان 
و  میشوند  پاره  پرولترها  میان  در  خانوادگى  پیوندهاى  تمام  مدرن  صنعت  تاثیرات 
بورژوازى  تمام  میشوند.  تبدیل  کار  ابزار  و  تجارت  ساده  مقوالت  به  آنها  کودکان 

سازید». مى  برقرار  را  زنان  اشتراك  کمونیستها  شما  «آخر  میزند:  فریاد  صدا  یک 

بورژوازى همسر خود را صرفا ابزار تولید میداند. او میشنود که از ابزار تولید باید بطور مشترك 
استفاده کرد، و طبیعتا، نمیتواند به نتیجه دیگرى جز این نرسد که این اشتراکى شدن ابزارهاى 
تولید به زنان نیز تسرى پیدا خواهد کرد. او حتى شکى در این باره بخود راه نمیدهد که مسئله 
اصلى که مورد نظر است از بین بردن موقیت زنان بعنوان ابزار صرف تولید است. وانگهى، هیچ 
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چیز مشمئزکننده تر از این خشم اخالقى بورژواى ما نسبت به اشتراکى شدن زنان نیست، که 
آنها وانمود میکنند آشکارا و رسما توسط کمونیستها برقرار خواهد شد. کمونیستها نیازى به 

برقرارى اشتراك زنان ندارند، این مسئله از زمانى که بخاطر نمیآید تقریبا وجود داشته است.

از  حال  نیست،  راضى  پرولترهایش  دختران  و  زنان  بودن  دسترس  در  با  که  ما  بورژوازى 
فحشاى عمومى که بگذریم، بیشترین لذت را در استفاده از زنان یکدیگر جستجو میکند.

ازدواج بورژوازى در واقعیت سیستم اشتراکى همسران است، و بنابراین، در نهایت آنچه که 
کمونیستها ممکن است احتماال بآن متهم شوند اینست که آنان میل دارند که بجاى اشتراکى 
که دورویانه پنهان شده است، اشتراك زنان علنا قانونى اعالم گردد. ازاین گذشته، واضح 
فحشا  باید با خود حذف اشتراك زنان، یعنى حذف  حذف سیستم کنونى تولید  است که 

باشد. داشته  بهمراه  میشود  ناشى  سیستم  این  از  که  خصوصى،  چه  و  عمومى  چه  را 

کمونیستها باین نیز متهم شده اند که میخواهند میهن و ملیت را ازبین ببرند.

کارگران میهنى ندارند. ما نمیتوانیم از آنها چیزى را بگیریم که ندارند. از آنجائى که پرولتاریا 
قبل از هر چیز باید سیادت سیاسى را بکف آورد، یعنى باید به مقام طبقه رهبر ملت ارتقا 
یابد، و خودش را بعنوان ملت تشکیل دهد، بنابراین، هنوزخودش ملى است، اگر چه نه 
بمعنى بورژوائى کلمه.اختالفات و تناقضات ملى بین مردم، بخاطر تکامل بورژوازى، بدلیل 
زندگى  شرایط  و  تولید  شیوه  در  یگانگى  بخاطر  و  جهانى،  بازار  بدلیل  بازرگانى،  آزادى 
که  میشود  موجب  پرولتاریا  سیادت  میشوند.  زایل  بیشتر  و  بیشتر  روزه  هر  آن،  بر  منطبق 
اختالفات و تناقضات ملى بیشتر و سریعتر زایل شوند. یکى از شرایط اولیه براى رهائى 
پرولتاریا، حداقل عمل متحد کشورهاى پیشرفته متمدن است. به نسبتى که استثمار فردى 
به  میرسد.  بپایان  نیز  دیگر  ملت  توسط  ملت  یک  استثمار  یابد،  مى  خاتمه  دیگر  فرد  از 
نسبتى که تضاد بین طبقات در درون ملت محو میشود، کینه و دشمنى یک ملت با ملت 
مذهبى، یک موضع  از یک موضع  علیه کمونیستها که  خواهد رسید. اتهامات  بپایان  دیگر 
جدى  برخوردى  به  نیازى  میشوند،  وارد  ایدئولوژیک  موضع  یک  از  بطورکلى  فلسفى،و 
در  و  تصورات،  نظرات،  افکار،  کنیم که  درك  تا  است  الزم  عجیبى  ذکاوت  ندارند. آیا  را 
اجتماعى  مناسبات  در  او،  زندگى  مادى  شرایط  در  تغییرى  هر  با  انسان،  یک کلمه آگاهى 
این  جز  را  دیگرى  چیز  چه  عقاید  تاریخ  یابد؟  مى  او،تغییر  اجتماعى  درزندگى  و  او، 
یابد،  مى  تغییر  مادى  تولیدات  که  نسبتى  به  فکرى  محصوالت  خصائل  که  میکند  ثابت 

است. بوده  دوره  آن  حاکم  طبقه  آراء  دوره  هر  در  حاکم  آراء  میشوند؟  تغییر  دچار 

وقتى که از افکارى صحبت میشود که جامعه را انقالبى میکند، تاثیر این افکار در واقع این 
حقیقت را ثابت میکند که در درون جامعه کهنه عناصرى از جامعه جدید بوجودآمده اند، و 
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ثابت مى کند که زوال افکار کهن همپاى زوال شرایط کهن زندگى صورت مى پذیرد.

مغلوب باستانى  مذاهب  میکشید،  را  مرگ  دردهاى  آخرین  باستان  دنیاى  که  زمانى 
گرائى  عقل  افکار  برابر  در  مسیحى  افکار  که  هنگامى  هیجدهم  قرن  در  شدند.  مسیحیت 
(راسیونالیستى) از پا درآمد، جامعه فئودالى در جنگ مرگ و زندگى با بورژوازى، که در 
آن دوره انقالبى بود، مشغول بود. افکار مذهب آزاد و آزادى وجدان، صرفا انعکاس بیان 
رقابت آزاد در عرصه دانش بود. خواهند گفت: «بدون شک افکار مذهبى، اخالقى، فلسفى، و 
حقوقى(قضائى) در جریان تکامل تاریخى دستخوش تغییراتى شده اند. اما مذهب، اخالقیات، 

فلسفه، علم سیاست، و قانون مداوما در جریان این تغییرات به حیات خود ادامه داده اند.

براى  که  دارند  وجود  وغیره  عدالت،  آزادى،  قبیل  از  ابدى  حقایقى  گذشته،  اینها  «از 
تمام  و  مذهب،  تمام  اینکه  بجاى  کمونیسم،  اما  است.  مشترك  جامعه  مراحل  کلیه 
در  کمونیسم  بنابراین  میکند،  نابود  را  آنها  دهد،همه  قرار  نوینى  پایه  بر  را  اخالقیات 
اى  نتیجه  چه  اتهامات  این  از  میکند.»  عمل  گذشته  تاریخى  تجربه  تمام  با  تناقض 
تشکیل  طبقاتى  تضادهاى  تکامل  از  جامعه  گذشته  تمام  تاریخ  شود؟  حاصل  میخواهد 

اند. گرفته  بخود  مختلفى  اشکال  مختلف  هاى  دوره  در  که  تضادهائى  است،  شده 

هاى  دوره  همه  مورد  در  حقیقت  یک  باشند،  گرفته  بخود  تضادها  این  که  شکلى  هر  اما 
گذشته صدق میکند و آن استثمار یک بخش از جامعه توسط بخش دیگر است. بنابراین 
علیرغم  گذشته،  هاى  دوره  اجتماعى  آگاهى  که  بینیم  مى  اگر  نیست  تعجبى  هیچ  جاى 
مشترکى  عمومى  یاآراء  و  مشترك  معین  اشکال  در  اند،  داشته  که  وتنوعهائى  تعدد  تمام 

حرکت میکنند،اشکال مشترکى که بدون الغاء کامل تضادهاى طبقاتى از بین نمیروند.

انقالب کمونیستى رادیکال ترین گسست با مناسبات سنتى مالکیت است، جاى تعجبى هم 
نیست اگر تکامل این انقالب رادیکال ترین گسست ها را با افکار سنتى در بر داشته باشد. 
اما اجازه بدهید از مخالفتهاى بورژوازى با کمونیسم بگذریم. ما فوقا دیدیم که قدم اول در 
انقالب از جانب طبقه کارگر اینست که پرولتاریا را به موقعیت طبقه حاکم ارتقا داد و نبرد 
براى دموکراسى را به پیروزى رساند. پرولتاریا از سیادت سیاسى خود براى خارج کردن 
تدریجى کلیه وسائل تولید از چنگ بورژوازى استفاده خواهد کرد، تا تمام این وسائل را 
یافته است، متمرکز  سازمان  به صورت طبقه حاکم  در دست دولت، یعنى پرولتاریائى که 
در  البته،  دهد.  ممکن توسعه  وجه  سریعترین  با  خود  کلیت  در  تولید را  و نیروهاى  سازد 
بورژوازى  شرایط تولید  و  مالکیت  حقوق  به  بیرحمانه  تعرض  از طریق  جز  کار  این  آغاز 
پیش نمیرود. این چنین اقداماتى از نقطه نظر اقتصادى نارسا و در طوالنى مدت نا پایدارند، 
اما در جریان حرکت خود را تکامل میدهند و تعرضات بیشترى را بر نظم اجتماعى کهنه 
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الزامى میسازند و بمثابه اقداماتى براى متحول ساختن تمام شیوه تولید اجتناب ناپذیرند.

این اقدامات البته براى کشورهاى مختلف متفاوت خواهند بود. با وجوداین اقدامات زیر 
در پیشرفته ترین کشورها کامال جنبه عمومى دارند:

1- الغاء مالکیت بر زمین و اختصاص تمام بهره هاى بر زمین براى اهداف همگانى .
2- مالیات سنگین یا تصاعدى بر درآمد.

3- الغاء کلیه حقوق وراثت.
4- مصادره اموال تمام مهاجرین(فراریان) و گردنکش ها.

5- تمرکز اعتبارات در دست دولت، از طریق یک بانک سراسرى(کشورى) با سرمایه
دولتى و داراى حق انحصارى مطلق.

6- تمرکز وسائل ارتباطى و حمل و نقل در دست دولت.
7- توسعه کارخانه ها و وسائل تولید تحت مالکیت دولت، قابل کشت کردن زمین هاى 

بایر و افزایش زمین مورد استفاده کشاورزى و صنعت على العموم مطابق یک نقشه 
واحد.

8- شمول مساوى کار براى همه.برپائى ارتش هاى صنعتى بویژه براى کشاورزى.
9- ترکیب کشاورزى با صنعت، حذف تدریجى اختالف بین شهر و روستا، از طریق 

توزیع متعادل تر جمعیت در کشور.
10- آموزش رایگان براى همه کودکان در مدارس دولتى. الغاء کار کودکان در کارخانه در 

شکل کنونى آن. ترکیب آموزش با تولید صنعتى، وغیره.

دستان  در  تولید  تمام  و  اند  شده  زایل  طبقاتى  تفاوتهاى  که  هنگامى  تکامل،  جریان  در 
خود  قدرت دولتى خصلت سیاسى  باشد،  اتحاد وسیعى از تمام مردم(ملت) متمرکز شده 
یک  یافته  سازمان  نیروى  صرفا  کلمه،  خاص  بمعنى  سیاسى،  قدرت  میدهد.  دست  از  را 
بورژوازى  با  اش  مبارزه  جریان  در  پرولتاریا  اگر  دیگراست.  طبقه  سرکوب  براى  طبقه 
طریق  از  اگر،  دهد،  سازمان  طبقه  یک  بعنوان  را  شرایط،خودش  اجبار  تحت  مجبوراست، 
یک انقالب،خودش را طبقه حاکم میکند و، بدین شیوه از طریق زور شرایط کهن تولید را 
ازبین میبرد، او بدین ترتیب همراه با آن، شرایط وجود تضاد طبقاتى و وجود طبقات على 

العموم را ازبین خواهد برد، و ازآنجا سیادت خود را بعنوان طبقه نیز ملغى ساخته است.

بجاى جامعه کهن بورژوازى، با طبقات و تضادهاى طبقاتیش، ما اجتماعى خواهیم داشت 
که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همه است.
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3-- ادبیات سوسیالیستى و کمونیستى

a. سوسیالیسم فئودالى
کار اشراف فرانسه و انگلستان بنابه موقعیت تاریخیشان، این بود که جزواتى را علیه جامعه مدرن 
بورژوائى بنویسند. در انقالب ژوئیه 1830 فرانسه، و در جریان رواج رفرم ها در انگلیس، این 
اشراف بار دیگر در برابر این تازه بدوران رسیده هاى مورد نفرتشان از پا درآمدند. از آن ببعد 
بطورکلى یک تقابل جدى سیاسى نمیتوانست مطرح باشد. تنها یک نبرد قلمى ممکن بود. اما حتى 

در عرصه ادبیات نیز داد و فریادهاى قدیمى دوران اعاده سلطنت8 نیز غیرممکن شده بود.

اشراف به منظور جلب همدردى(سمپاتى) مجبور بودند که در ظاهر چنین نشان دهند که 
از منافع خود صرفنظر کرده اند و اتهامات(ادعانامه) آنها علیه بورژوازى صرفا بخاطر منافع 
طبقه کارگر تحت استثمار است. باین ترتیب اشراف انتقام خود را از سروران جدیدشان با 
خواندن هجویات گرفتند، و در گوش آنان پیشگوئى هاى شوم فاجعه آتى را نجوا کردند. 
فئودالى سر برآورد: نیمى عزادارى، نیمى هجو و ریشخند، نیمى  باین ترتیب سوسیالیسم 
پژواك گذشته، نیمى هشدار از آینده خطرناك، و بعضا با انتقادات تیز و زرنگ ونیشدارش به 
قلب بورژوازى میزد، اما همیشه بخاطر عجز کامل در درك سیر تاریخ مدرن به نتایج خنده 
گدائى)  خالى(کیسه  سفره  به دور خود  مردم  به منظور گرد آوردن  میرسید. اشراف  آورى 
پرولتاریا را همچون پرچمى بحرکت درآوردند. اما مردم هر بار که بآنها ملحق میشدند، از 
قدیمى فئودالى را بر رداى آنها میدیدند و با قهقه تمسخرآمیزى آنها  پشت سرشان نشان 
جوان»  «انگلستان  و  فرانسه  در  قانون(لژیتیمیست)9  طرفداران  از  بخشى  میکردند.  راترك 
شیوه  با  آنها  استثمار  شیوه  باینکه  اشاره  در  ها  فئودالیست  کردند.  عرضه  را  نمایش  این 
استثمار بورژوازى تفاوت داشت فراموش میکنند که آنها در شرایط و اوضاع و احوال بکلى 
دوره  در  اینکه  اثبات  در  آنها  است.  شده  عتیق  دیگر  اکنون  که  میکردند  استثمار  متفاوتى 
مدرن،  بورژوازى  که  میکنند  فراموش  نداشت،  وجود  هرگز  مدرن  پرولتاریاى  شان  سلطه 
زائیده ضرورى نظام اجتماعى خود آنهاست. از اینها گذشته، آنها جنبه ارتجاعى انتقاداتشان 
را تا این اندازه کم پنهان میکنند که انتقاد اصلى شان به بورژوازى اینست که تحت رژیم 

بورژوازى طبقه اى تکامل مى یابد که رگ و پى نظم کهن جامعه را از ریشه در میآورد.

مقصود اعاده سلطنت انگلستان، از سال 1660 تا 1689، نیست بلکه اعاده سلطنت فرانسه، از   8
1814 تا1830، است. (یادداشت انگلس برترجمه انگلیسى 1888)

لژیتیمیستها حزب درباریان مّالك طرفدار استقرار مجدد سلسله بوربونها هستند. گروه «انگلستان   9
جوان» در حوالى سال 1842 تشکیل شد و شامل آن جرگه اى از اشراف انگلیسى و رجال سیاسى و ادیبان انگلستان 
بود که به محافظه کاران پیوسته بودند. دیزرائیلى و توماس کارالیل و غیره نمایندگان برجسته این گروه بودند
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بورژوازى  که  اینست  بدلیل  کمتر  میکنند،  متهم  آن  بخاطر  را  بورژوازى  آنان  که  آنچه 
پرولتاریا را بوجود آورده است، بلکه بیشتر باین خاطر است که آنها پرولتاریاى «انقالبى» 
طبقه  علیه  بیرحمانه  اقدامات  همه  در  آنها  سیاسى،  پراتیک  در  بنابراین،  میکنند.  خلق  را 
تظاهرآمیزشان،  پرطمطراق  عبارات  علیرغم  عادى،  زندگى  در  و  میشوند،  شریک  کارگر 
حقیقت،  و  میشوند،  خم  است  افتاده  صنعت  درخت  از  که  طالئى  سیب  برداشتن  براى 

میکنند10. مبادله  زمینى  سیب  عرق  و  چغندر  و  پشم  تجارت  در  را  احترام  و  عشق 

است،  داشته  زمین  مالک  دست  در  دست  همیشه  کشیش  که  ترتیبى  بهمان 
است. بوده  متحد  فئودالى  سوسیالیسم  با  نیز  مذهبى  سوسیالیسم 
هیچ چیز آسانتر از این نیست که به مرتاض بازى مسیحى رنگ و لعاب سوسیالیستى زده

شود. مگر آیا مسیحیت علیه مالکیت شخصى، علیه ازدواج، و علیه دولت داد سخن نگفته 
است؟ مگر بجاى اینها، فقر و دستگیرى از بینوایان، تحریم ازدواج و ریاضت کشى، زندگى 
ساده کشیشى و دلبستگى به کلیسا را ستایش نکرده است؟ سوسیالیسم مسیحى چیزى دیگرى 

جز آب مقدسى که کشیشها با آن یاس و دل آزردگى اشراف را تسکین میدهند، نیست.

b.سوسیالیسم خرده بورژوائى
اشرافیت فئودال تنها طبقه اى نبود که توسط بورژوازى ویران گردید، تنها طبقه اى نبود که 
شرایط موجودیتش در فضاى جامعه مدرن بورژوائى مضمحل و نابود گردید. شهرنشینان آزاد 
قرون وسطى و دهقانان خرده پا پیشتر از بورژوازى مدرن به صحنه آمدند. در کشورهائى که 
از لحاظ صنعتى و بازرگانى قدرى پیش رفته اند، این دو طبقه هنوز دوش به دوش بورژوازى 
نوپا به زندگى خود ادامه میدهند. در کشورهائى که تمدن مدرن کامال تکامل یافته است، 
طبقه جدیدى از خرده بورژوازى شکل گرفته است که بین بورژوازى و پرولتاریا در نوسان 
اعضاء  ولى،  میکند.  بازتولید  بورژوائى  جامعه  ضمیمه  بخش  بعنوان  را  خود  دائما  و  است 
این طبقه بطور فردى، در اثر رقابت مداوما بدرون پرولتاریا پرتاب میشوند و هرچه صنعت 
مدرن تکامل مى یابد آنها حتى آن لحظه اى را که دارد نزدیک میشود میبیند که در آن بعنوان 
یک بخش مستقل از جامعه مدرن بورژوائى بطور کامل مضمحل میشوند، و جاى آنان را در 
صنعت، کشاورزى و تجارت، نمایندگان مدیران، بازرسان و عاملین فروش خواهند گرفت. 
در کشورهائى مانند فرانسه که دهقانان بیش از نصف جمعیت را تشکیل میدهند، طبیعى بود 
که نویسندگانى که جانب پرولتاریا را علیه بورژوازى گرفته بودند، میبایست در نقدشان بر 
بزرگ،  ارضى  مالکین  و  زمیندار  اشراف  آن  در  که  میکند  صدق  آلمان  مورد  در  بیشتر  این   10
چغندر  عمده  کننده  تولید  عمدتا  و  دارند  زیرکشت  مباشرین  توسط  خود  قلمرو  در  را  وسیعى  هاى  زمین 
چنین  به  که  میدانند  آن  از  باالتر  را  خود  انگلیس  اشراف  هستند.  زمینى  سیب  عرق  سازنده  و  قند 
اختیار  در  خود  اسم  دادن  با  را  مالکانه  بهره  تنزل  چگونه  که  میدانند  نیز  آنان  اما  بپردازند،  هائى  کار 
(1888 انگلیسى  برچاپ  انگلس  (یادداشت  کنند.  جبران  سهامى،  شرکتهاى  مشکوك  وبیش  کم  موءسسین 
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رژیم بورژوائى معیارهاى دهقانى و خرده بورژوائى را بکار گیرند و از دیدگاه این طبقات 
متوسط میبایست به دفاع از پرولتاریا بپردازند. باین ترتیب سوسیالیسم خرده بورژوائى سر 
برآورد. سیسموندى رهبر این مکتب نه تنها در فرانسه، بلکه در انگلستان نیز بود. این مکتب 
سوسیالیسم با تیزبینى خاصى تناقضات موجود در شرایط تولید مدرن را موشکافى کرد. این 
این سوسیالیسم آثار مخرب  برمال ساخت.  را  اقتصاددانان  سوسیالیسم توجیهات ریاکارانه 
ماشینى کردن و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و زمین در دست عده اى قلیل و اضافه تولید 
و بحرانها را بطور انکارناپذیرى ثابت کرد، این سوسیالیسم فروپاشى اجتناب ناپذیر خرده 
توزیع  در  آشکار  نابرابرى  تولید،  در  ومرج  هرج  پرولتاریا،  فالکت  دهقانان،  و  بورژوازى 
ثروت، جنگ نابود کننده صنعتى بین ملتها، زوال پیوندهاى عاطفى گذشته و روابط دیرین 
خانوادگى و ملیتهاى قدیمى را فاش ساخت. باوجوداین، این شکل از سوسیالیسم در اهداف 
اثباتى خود، مشتاق است که یا وسائل تولید و توزیع کهن، و همراه با آنان مناسبات کهن 
مالکیت و جامعه کهن را اعاده کند، و یا وسائل مدرن تولید و مبادله را در چارچوب مناسبات 
کهن مالکیت محبوس کند،مناسبات کهنى که توسط این وسائل مدرن تولید ضرورتا از بین 
میرفتند و از بین رفتند. در هر دو حالت این سوسیالیسم هم ارتجاعى و هم اتوپیک (خیالى)

است. آخرین کالم این سوسیالیسم اینست: تعاون اصناف براى صنعت، مناسبات پاتریارکال 
در کشاورزى. نهایتا، هنگامى که حقایق سرسخت تاریخى تمام آثار سرمستى این خودفریبى 

را زایل ساخت، این شکل از سوسیالیسم با رعشه فالکت بار غم و اندوه به پایان رسید.

c.سوسیالیسم آلمانى یا سوسیالیسم «حقیقى»
بورژوازى  فشار  تحت  آن  سرچشمه  سوسیالیستى و کمونیستى فرانسه، ادبیاتى که  ادبیات 
در قدرت آغاز شده بود، و بیان مبارزه علیه این قدرت بود، زمانى در آلمان عرضه گردید 

بود. کرده  آغاز  فئودالى  استبداد  با  را  اش  مبارزه  تازه  کشور  این  در  بورژوازى  که 

چنگ  ادبیات  باین  مشتاقانه  زیبا،  عبارات  عشاقان  و  آلمان،  فیلسوفهاى  نیمه  و  فیلسوفها 
منتقل  آلمان  به  فرانسه  از  ها  نوشته  این  که  وقتى  که  کردند  فراموش  فقط  انداختند، 
فرانسوى  ادبیات  این  بود.  نیافته  انتقال  آنها  همراه  به  نیز  فرانسه  اجتماعى  شرایط  شدند، 
داد،  دست  از  را  خود  عملى  فورى  اهمیت  تمام  آلمان  اجتماعى  اوضاع  با  برخورد  در 
آلمان،  هیجدهم  قرن  فیلسوفان  براى  رو،  این  از  گرفت.  بخود  را  محض  ادبى  سیماى  و 
بطورکلى  عملى»  «عقل  هاى  خواسته  جز  چیزى  فرانسه  اول  انقالب  هاى  خواسته 
را  محض  اراده  قوانین  آنان  گاه  دید  از  فرانسه  انقالبى  بورژوازى  اراده  اعالم  و  نبودند، 

بطورکلى. حقیقى  بشر  اراده  باشد،  چنین  بود  مقدر  که  اى  اراده  مینمود،  برجسته 

خود  فلسفى  عتیق  دانش  با  را  فرانسوى  نو  افکار  که  بود  این  صرفا  آلمانى  ادیبان  کار 
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فلسفى  مواضع  ترك  بدون  را  فرانسوى  هاى  ایده  دقیقتر،  بعبارت  یا  و  سازند،  هماهنگ 
فرا  خارجى  زبان  یک  که  صورتى  بهمان  عقاید  الصاق  این  کنند.  الصاق  بخود  خویش، 
چگونه  که  میدانند  بخوبى  [[همه  پذیرفت.  صورت  ترجمه،  طریق  از  یعنى  میشود،  گرفته 
در  اى  احمقانه  عبارات  باستان،  پرستان  بت  کالسیک  آثار  حاشیه  بر  ها  راهبه  و  کشیشان 
فرانسه  نشناسانه  خدا  ادبیات  با  را  پروسه  این  آلمانى  ادیبان  نوشتند.  کاتولیک  اولیاء  باره 
بطور معکوس پیش بردند. آنها اباطیل فلسفى خود را زیر نسخه اصلى فرانسوى نوشتند. 
براى مثال،  آنها زیر انتقاد فرانسوى بر کارکرد اقتصادى پول نوشتند «بیگانگى بشریت»، و 

« وغیره. کل  مقوله  «سقوط حاکمیت  بورژوائى نوشتند،  دولت  بر  فرانسوى  انتقاد  زیر 

آنها باین عبارات اضافه شده فلسفى بر انتقاد تاریخى فرانسوى، القابى مانند «فلسفه عمل»، 
«سوسیالیسم حقیقى»، «علم آلمانى سوسیالیسم»، پایه فلسفى سوسیالیسم»، وغیره دادند.

بدین ترتیب ادبیات سوسیالیستى و کمونیستى فرانسه بکلى بدقواره گردید. و از آنجائى که 
این ادبیات براى یک آلمانى مبارزه طبقه اى علیه طبقه دیگر را بیان نمیکرد، او باین نتیجه 
رسیده بود که بر «یکجانبه نگرى فرانسوى» غلبه یافته است و آنچه که او نمایندگى میکند، 
بشر  واقعى بلکه نیازهاى حقیقت، نه منافع پرولتاریا بلکه منافع طبیعت(ذات)  نه نیازهاى 
است، یعنى بشر بطورکلى که به هیچ طبقه اى تعلق ندارد، هیچ واقعیتى ندارد، و فقط در 
دایره خیالبافیهاى مه آلود فلسفى وجود دارد. سوسیالیسم آلمانى، که وظیفه شاگرد مکتبش 
شیادانه  را باچنین روش  و ذخائر ناچیزش  بود،  تعیین کرده  و مصمم  جدى  را این چنین 

اى به حراج گذاشته بود، با این حال معصومیت مالنُقطى مآبانه اش را از دست داد.

و فئودال  اشرافیت  علیه  پروسى  بورژوازى  مبارزه  بویژه  آلمانى  بورژوازى  مبارزه 
سلطنت مطلقه، و بعبارت دیگر، جنبش لیبرال، جدى تر شد. با توجه باین نکته، فرصتى که 
سوسیالیسم»حقیقى» آلمان مدتها انتظارش را میکشید در اختیار داشت تا به جنبش سیاسى با 
خواستهاى سوسیالیستى مواجهه کند و لعن و نفرین را نثار لیبرالیسم، حکومت انتخابى، رقابت 
بورژوائى، آزادى بورژوائى مطبوعات، قانونگزارى بورژوائى و آزادى و برابرى بورژوائى کند 
و براى توده ها موعظه کند که آنان با این جنبش بورژوائى هیچ چیز بدست نمیآورند و همه 
چیز را از دست میدهند. سوسیالیسم آلمانى، که پژواك کودنانه انتقاد فرانسوى بود، درست 
در لحظات بحرانى تصمیم گیرى ،فراموش کرد که پیش فرض این انتقاد وجود جامعه مدرن 
بورژوائى با شرایط اقتصادى مربوط به آن و روبناى سیاسى منطبق بر این شرایط اقتصادى 

بود، یعنى درست آن چیزهائى که دستیابى به آنها، موضوع مبارزه جارى در آلمان بود.

سوسیالیسم آلمانى بعنوان یک مترسک علیه بورژوازى تهدیدکننده، مورد تحسین حکومت 
هاى مطلقه با تمام پروفسورها، مباشرین خانها، مذهبیون و مقامات طرفدارشان قرار گرفت. 
این سوسیالیسم، به مثابه شیرینى هائى بود که همین حکومتها درست بعد از آنکه با ضربات 
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شالق و گلوله هاى تفنگ قیام هاى کارگرى را مى کوبیدند، به کارگران میدادند. در حالى که 
باین ترتیب سوسیالیسم»حقیقى» چون اسلحه اى در دست جکومتها علیه بورژوازى خدمت 
میکرد، در عین حال مستقیما یک منافع ارتجاعى، یعنى منافع بى فرهنگى و عامیگرى آلمانى 
را نمایندگى میکرد. طبقه خرده بورژوازى در آلمان که ماترك و میراث قرن شانزده است، و 

از آن زمان در اشکال مختلف سر برآورده است، پایه واقعى اجتماعى این وضعیت است.

است.  درآلمان  موجود  وضعیت  نگهدارى(ابقاء)  معنى  به  طبقه  این  نگهدارى(ابقاء) 
است: از  او را نشانه گرفته  از جوانب معینى نابودى  سیاسى بورژوازى  و  سیادت صنعتى 
سوسیالیسم  انقالبى.  پرولتاریاى  برآوردن  سر  با  دیگر  طرف  از  و  سرمایه،  تمرکز  با  طرفى 
«حقیقى» براى اینکه با یک تیر این دو نشان را بزند، ظاهر شد. این سوسیالیسم مانند یک 
میداد  تشکیل  تخیالت  و  رویا  را  آن  پود  و  تار  که  جامهاى  شد.  شایع  گیر  همه  بیمارى 
بود،  شده  داده  شستشو  اندوه  و  حسرت  اشک  در  و  بود  مزین  گوئى  یاوه  گلهاى  به  و 
را  خود  مردنى  و  نحیف  جاودان»  «حقایق  آلمان  سوسیالیستهاى  که  اى  عارفانه  رداى  این 
نوبه  به  نیز  آلمانى  سوسیالیسم  بود.  جماعتى  چنین  تن  برازنده  کامال  میپیچیدند،  آن  در 
فرهنگ  بى  عامى  بورژوازى  خرده  پرطمطراق  نماینده  بعنوان  را  خود  بیشتر  هرچه  خود، 
و  است  مدل(نمونه)  ملت  آلمانى  بود که  مدعى  سوسیالیسم  این  شناخت.  برسمیت  آلمان 
از  کدام  هر  به  آلمانى  سوسیالیسم  است.  تیپیک(نمونه)  بشر  آلمان  عامى  بورژوازى  خرده 
بدذاتى هاى بى معنى این انسان نمونه معانى ذاتى، و واوالى سوسیالیستى اعطاکرد، یعنى 
تفاسیرى که کامال عکس خصوصیات سوسیالیسم بود. این سوسیالیسم تا آن حد هم پیش 
رفت که مستقیما به مخالفت با روش هاى «مخرب ووحشیانه» کمونیستها بپردازد و مدعى 
شود که او مافوق همه است و بطرز منصفانه اى همه مبارزات طبقاتى را نکوهش میکند. 
در  اکنون(1847)  که  کمونیستى  و  سوسیالیستى  باصطالح  نشریات  تمام  اندکى،  باستثناى 

دارند11. قرار  انگیز  نفرت  و  فرساینده  ادبیات  این  سیطره  تحت  میشوند  پخش  آلمان 

2- سوسیالیسم محافظه کار یا بورژوائى
بخشى از بورژوازى مشتاق است که به منظور ابقاى موجودیت جامعه بورژوائى نارضایتى 
دوستان،  انسان  پروران،  نوع  اقتصادیون(اقتصاددانان)،  دهد.  تسکین  را  اجتماعى  هاى 
طرفداران بهبود وضع طبقه کارگر، بانیان جمعیت هاى خیریه، اعضاى انجمن هاى حمایت 
از حیوانات، مخالفین مصرف مشروبات الکلى، و اصالح طلبان ریز و درشت از هرنوع قابل 
تصور، باین بخش از بورژوازى تعلق دارند. از این گذشته، این نوع سوسیالیسم بصورت 

توفان انقالبى سال 1848 این مسلک فاسد را از میان برد و هوس سوداگرى با سوسیالیسم را از   11
سر پیروانش بیرون کرد. نماینده عمده و نمونه کالسیک این مسلک آقاى کارل گرون است. (حاشیه انگلس 

به چاپ آلمانى سال 1890).



635

ن ی  دگا ی... و ز د ز
یک سیستم کامل در آورده شده است. در این رابطه به کتاب «فلسفه فقر» بعنوان مثالى از 
این شکل سوسیالیسم اشاره میکنیم. بورژواهاى سوسیالیست تمام امتیازات حاصل از شرایط 
بطور اجتناب ناپذیر از آن ناشى میشود،  خطراتى که  بدون مبارزات و  مدرن اجتماعى را 
میخواهند. آنها مشتاق وضع موجود جامعه اند ولى بدون عناصر انقالبى و تجزیه کننده آن. 
آنها آرزومنداند بورژوازى را بدون پرولتاریا داشته باشند. بورژوازى طبیعتا جهانى را که در 
آن حاکم است بهترین جهان درك میکند، سوسیالیسم بورژوائى این تصور آرام بخش را به 
سیستم هاى کم و بیش کاملى تعمیم میدهد. نیاز بورژوازى به پرولتاریا براى عملى کردن 
این سیستم، و از آنجا پیشروى مستقیم بسوى «اورشلیم نوین»، در واقع فقط تا آنجاست 
که پرولتاریا در درون مرزهاى جامعه موجود باقى بماند، ولى همه افکار تهدیدآمیزش را 
در مورد بورژوازى بدورافکند. نوع دوم و عملى تر اما کمتر سیستماتیک این سوسیالیسم 
سعى میکرد به پرولتاریا بیهوده بودن هر جنبش انقالبى را اثبات کند، و نشان دهد که هر 
رفرم صرف سیاسى براى پرولتاریا بى نتیجه است و این تنها تغییر در شرایط مادى، یعنى 
تغییر در روابط اقتصادى، است که میتواند بحال آنها مفید باشد. با این حال منظور این شکل 
از سوسیالیسم از تغییرات در شرایط مادى بهیچوجه حذف روابط تولید بورژوائى نیست، 
چیزى که فقط در نتیجه یک انقالب حاصل میشود، بلکه منظور او رفرم هاى ادارى است 
که بر تداوم این روابط تولید مبتنى است، اصالحاتى که از هیچ جنبه اى بر روابط کار و 
سرمایه تاثیر نمیگذارد، بلکه حداکثر هزینه کارهاى ادارى دولت بورژوائى را کاهش میدهد 
ظاهر  سخنورى  هیبت  در  که  زمانى  تنها  فقط  بورژوائى  سوسیالیسم  میکند.  ساده  آنرا  و 
شودبطور روشنى خود را بیان میکند. آزادى تجارت: به نفع طبقه کارگر. تعرفه هاى حمایتى: 
به نفع طبقه کارگر. اصالح زندان :به نفع طبقه کارگر. این آخرین کالم و تنها کالم جدى 

سوسیالیسم بورژوائى است. سوسیالیسم بورژوازى بطور خیلى ساده تاکید بر این است که:

 بورژوازى، بورژوازى است به نفع طبقه کارگر.
.

3- سوسیالیسم و کمونیسم انتقادى-تخیلى

ما در اینجا از آن ادبیاتى که در کلیه انقالبهاى کبیر زمان کنونى ترجمان خواستهاى پرولتاریا 
بوده است، سخن بمیان نمیآوریم (نوشته هاى بابف و غیره). اولین کوششهاى پرولتاریا براى 
سرنگونى  دوران  در  عمومى،  هیجان  دوران  در  خود  طبقاتى  خاص  منافع  مستقیم  اجراى 
بر اثر عدم رشد خود پرولتاریا و همچنین در نتیجه فقدان شرایط  جامعه فئودال، ناگزیر، 
مادى رهاییش، که تنها محصول عصر بورژوازى است، با شکست مواجه میگردید. ادبیات 
انقالبى که همراه این جنبشهاى نخستین پرولتاریا پدید شد، ناگزیر از لحاظ مضمون ارتجاعى 
است زیرا یک رهبانیت عمومى، و مساوات ناهموارى را موعظه میکند. سیستمهاى اصلى 
سوسیالیستى و کمونیستى، یعنى سیستم سن سیمون، فوریه، اوئن و غیره در دوران اولیه که 
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وصف آن گذشت،(رجوع کنید به بخش "بورژوازى و پرولتاریا") یعنى زمانى که مبارزه بین 
پرولتاریا و بورژوازى رشد نیافته بود، بوجود میآید. راست است، مخترعین این سیستمها 
تضاد طبقاتى و همچنین تأثیر عناصر مخرب درون خود جامعه حاکمه را مشاهده میکنند، 
ولى براى خود پرولتاریا هیچگونه فعالیت مستقل تاریخى، هیچگونه جنبش سیاسى خاصى 
لذا  است،  حرکت  در  صنایع  رشد  بپاى  پا  طبقاتى  تضاد  رشد  که  آنجایى  از  نیستند.  قائل 
آنها هنوز از عهده دریافت شرایط مادى نجات پرولتاریا بر نمیآیند و در جستجوى آنچنان 
علم اجتماعى و آنچنان قوانین اجتماعى هستند که بتواند این شرایط را بوجود آورد. جاى 
را  نجات  تاریخى  شرایط  جاى  و  آنها  شخص  اختراعى  فعالیت  باید  را  اجتماعى  فعالیت 
طبقه را باید تشکل  پرولتاریا بصورت  تدریجى  جاى پیشرفت  و  شرایط تخیلى آنها،  باید 
عبارت  جهان  تمام  آینده  تاریخ  آنها  نظر  در  بگیرد.  آنها  درآوردى  من  نسخه  طبق  جامعه 
است از تبلیغ و اجراى عملى نقشه هاى اجتماعى آنان.راست است آنها اعتراف میکنند که 
در نقشه هاى خودشان، بطور عمده از منافع طبقه کارگر، بعنوان دردمندترین طبقات مدافعه 

میکنند. پرولتاریا تنها از این نقطه نظر که دردمندترین طبقات است براى آنها وجود دارد. 

اشخاص کار آنها را  خود این  ولى شکل نارس مبارزه طبقاتى و همچنین وضع زندگانى 
همه  وضع  میخواهند  آنها  کنند.  تصور  طبقاتى  تضاد  از  برتر  را  خود  که  میکشاند  آنجا  به 
اعضاى جامعه، و حتى روزگار کسانى را که در بهترین شرایط بسر میبرند، اصالح نمایند. 
با  را  حاکمه  طبقه  حتى  و  اختالف  و  تفاوت  بدون  را  اجتماع  همه  آنها  جهت  همین  به 
نظر آنها کافى است که به سیستم آنها پى برده  بیشترى مخاطب قرار میدهند. به  رجحان 

است.  ممکنه  جامعه  بهترین  براى  نقشه  بهترین  سیستم  این  که  شود  تصدیق  تا  شود 

به همین جهت آنان هر اقدام سیاسى و بویژه انقالبى را طرد مینمایند و بر آنند که از طریق 
مسالمت آمیز به هدف خود دست یابند و در کوششند تا بکمک آزمایشهاى کوچک و البته 
بى نتیجه، و به زور مثال و نمونه راه را براى انجیل اجتماعى جدید خویش هموار کنند. این 
وصف خیالى از جامعه آینده زمانى پدیدار میشود که پرولتاریا هنوز در وضع بسیار رشد 
نیافته اى است و به همین جهت هنوز اوضاع خود را بشکلى خیالى در نظر مجسم میگرداند. این 

وصف ناشى از اولین شور و شوق انباشته از حدسیات براى اصالح عمومى جامعه است. 

ولى در این آثار سوسیالیستى و کمونیستى عناصر انتقادى نیز وجود دارد. این آثار به همه 
مبادى جامعه موجود حمله میبرد و به همین جهت، به میزان فراوان مواد و مصالح گرانبها براى 
تنویر افکار کارگران بدست داده است. استنتاجات مثبت آنها درباره جامعه آینده، مثال از میان 
بردن تضاد بین شهر و ده، الغاء خانواده و سودهاى خصوصى و کار مزدورى، اعالم هماهنگى 
اجتماعى و تبدیل حکومت به یک اداره ساده دستگاه تولید... همه این اصول، تنها ضرورت 
رفع تضاد طبقاتى را، که تازه شروع به بسط کرده و فقط با ابهام و بى شکلى اولیه اش در نظر آنها 
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روشن بود، بیان میکند. به همین جهت هم این اصول هنوز داراى جنبه بکلى تخیلى است. 

دارد.  معکوس  نسبت  تاریخى  تکامل  با  تخیلى  انتقادى  کمونیسم  و  سوسیالیسم  اهمیت 
به همان نسبت که مبارزه طبقاتى بسط مییابد و شکلهاى مشخص ترى بخود میگیرد، این 
نسبت  تخیلى  منفى  روش  این  و  مبارزات  این  مافوق  گرفتن  قرار  براى  تخیلى  کوشش 
میدهد.  دست  از  را  خود  تئوریک  صالحیت  و  عملى  اهمیت  گونه  هر  مبارزات  این  به 
پیروانشان  بوده اند،  انقالبى  جهات  بسى  از  سیستمها  این  مؤسسین  هم  اگر  جهت  این  به 
پرولتاریا،  تاریخى  تکامل  به  توجه  بدون  آنان  میآیند.  در  ارتجاعى  فَِرقى  بصورت  پیوسته 
در  پیگیرانه  جهت  همین  به  چسبیده اند.  محکم  و  سخت  آموزگارانشان  کهنه  نظرات  به 
هنوز  آنها،  بدهند.  آشتى  را  تناقضات  و  ساخته  ُکند  را  طبقاتى  مبارزه  دیگر  بار  تالشند 
و  سازند  عملى  را  خود  اجتماعى  پندارهاى  آزمایشها،  طریق  از  که  هستند  آرزو  این  در 
 13("Home-colonies")داخلى ُکُلنى هاى  و  آورند  بوجود  فاالنسترهاى12جداگانه اى 
احداث نمایند و ایکاریهاى کوچک - چاپ بغلى اورشلیم جدید - ترتیب دهند و براى 
ایجاد تمام این کاخهاى آسمانى ناچارند به قلوب نوع پرور و کیسه پول بورژواها مراجعه 
آن  ذکر  که  کار،  محافظه  یا  و  ارتجاعى  سوسیالیستهاى  درجه  به  بتدریج  اینان  نمایند. 
گذشت تنزل میکنند و تنها از لحاظ یک فضل فروشى منظم تر و اعتقادى خیالى به قدرت 
معجرآساى دانش اجتماعى خود، از آنها متمایزند. به همین جهت است که آنها با شدتى 
فقط نتیجه بى اعتقادى  هر چه تمامتر علیه جنبشهاى سیاسى کارگران، که به عقیده ایشان 
کورکورانه به انجیل جدید است، قیام میکنند. پیروان اوئن در انگلستان و پیروان فوریه در 

فرانسه به ترتیب، در آنجا علیه چارتیستها و در اینجا علیه رفرمیستها در حال قیامند14. 

4- مناسبات کمونیستها با احزاب مختلف اپوزیسیون

که  کارگرى  احزاب  آن  با  کمونیستها  مناسبات  شد،  گفته  دوم  بخش  در  که  آنچه  به  بنا 
ارضى  اصالحات  طرفداران  و  انگلستان  در  چارتیستها  یعنى  دارند  وجود  دیگر  اکنون 
منافع  و  هدفها  نزدیکترین  به  رسیدن  براى  کمونیستها  است.  روشن  شمالى،  آمریکاى  در 
نهضت  آینده  از  کنونى  جنبش  جریان  در  حال  عین  در  ولى  میکنند  مبارزه  کارگر  طبقه 

فاالنستر عبارت بود از کلنى هاى سوسیالیستى بر طبق طرح فوریه؛ ایکارى نامى بود که کابه به   12
کشور خیالى خود و بعدها به کلنى کمونیستى خود در آمریکا داده بود. (حاشیه انگلس به ترجمه انگلیسى 

منتشره در سال 1888).
Home-colonies (کلنى هاى داخل کشور) نامى است که اوئن به جامعه هاى نمونه کمونیستى   13

خود داده بود. فاالنستر نام کاخهاى اجتماعى بود که فوریه طرح ریزى میکرد. ایکارى نام کشور تخیلى-
پندارى بود که کابه سازمان کمونیستى آن را توصیف میکند (حاشیه انگلس به طبع آلمانى سال 1890).
اشاره به طرفداران روزنامه «La Réforme» («اصالح»)، ارگان حزب «سوسیال دمکرات»   14

آلمان
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بورژوازى  و  محافظه کاران  با  مبارزه  در  کمونیستها،  فرانسه  در  مینمایند.  مدافعه  نیز 
انتقاد  حق  حفظ  از  آنکه  بدون  گرویده اند15،  دمکرات  سوسیالیست  حزب  به  رادیکال 

کنند.  صرفنظر  است،  شده  سنت  انقالب  زمان  از  که  توهماتى  و  جمالت  به  نسبت 

که  نمیدارند  دور  نظر  از  ولى  میکنند  حمایت  رادیکالها  از  کمونیستها  سوئیس  در 
سوسیالیستهاى  شامل  قسمتى  که  است  شده  تشکیل  متضاد  عناصر  از  حزب  این 

است.  رادیکال  بورژواهاى  شامل  دیگر  قسمت  و  فرانسه  سبک  به  دمکرات 

میدانند،  ملت  نجات  شرط  را  ارضى  انقالب  که  حزبى  از  کمونیستها  لهستانیها،  میان  در 
مینمایند.  پشتیبانى  است،  کرده  برپا  را  کراکوى  قیام  سال 1846  در  که  حزبى  همان  یعنى 
در آلمان حزب کمونیست، تا زمانى که بورژوازى روش انقالبى دارد، همراه بورژوازى بر 
ضد سلطنت مستبده و مالکین فئودال و خرده بورژوازى ارتجاعى گام برمیدارد. ولى حزب 
کمونیست حتى لحظه اى هم از این غافل نیست که حتى المقدور، در مورد تضاد خصمانه 
کارگران  تا  کند  ایجاد  کارگران  در  روشنترى  آگاهى  و  شعور  پرولتاریا،  و  بورژوازى  بین 
آلمانى بتوانند بالفاصله از آن شرایط اجتماعى و سیاسى که سیادت بورژوازى بایستى ببار 
آورد مانند حربه اى بر ضد خود او استفاده کنند و فورا پس از برانداختن طبقات ارتجاعى 
خود  اساسى  توجه  کمونیستها  نمایند.  شروع  را  بورژوازى  خود  ضد  بر  مبارزه  آلمان،  در 
قرار دارد و این  انقالب بورژوازى  به آلمان معطوف میدارند زیرا آلمان در آستان یک  را 
مراتب  به  پرولتاریاى  یک  و  کلى مترقى تر  بطور  اروپایى  مدنیت  شرایط  یک  در  را  تحول 
رشد یافته ترى نسبت به انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هجدهم انجام خواهد داد. لذا 

انقالب بورژوازى آلمان میتواند فقط پیش درآمد بالواسطه یک انقالب پرولتاریایى باشد. 

خالصه کمونیستها همه جا از هر جنبش انقالبى بر ضد نظام اجتماعى و سیاسى موجود، پشتیبانى 
میکنند. آنها در تمام این جنبشها مسأله مربوط به مالکیت را، بدون وابستگى به این که شکلى 
کم یا بیش رشد یافته بخود گرفته باشد، بعنوان مسأله اساسى جنبش تلقى میکنند. سرانجام، 
کمونیستها همه جا براى نیل به اتحاد و توافق احزب دمکراتیک همه کشورها میکوشند. 
کمونیستها عار دارند که مقاصد و نظریات خویش را پنهان سازند. آنها آشکارا اعالم میکنند 

آنموقع معرف این حزب در پارلمان لدرو-رلن و در ادبیات لوئى بالن و در مطبوعات روزانه،   15
روزنامه «La Réforme» بود. معنى نام سوسیالیست دمکرات این بود که قسمتى از حزب دمکرات و یا 
جمهوریخواه، مانند واضعین این نام، کم و بیش رنگ سوسیالیستى داشته است. (حاشیه انگلس به ترجمه 

انگلیسى منتشره سال 1888). 
حزبى که خود را در فرانسه سوسیالیست دمکرات مینامید از لحاظ سیاسى تحت رهبرى لدرو-رلن و از لحاظ 
ادبى تحت سرپرستى لوئى بالن بود؛ لذا این حزب با سوسیال دمکراسى امروزى زمین تا آسمان تفاوت داشته 

است. (حاشیه انگلس به طبع آلمانى سال 1890). 
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که تنها از طریق واژگون ساختن همه نظام اجتماعى موجود، از راه جبر، وصول به هدفهایشان 
میسر است. بگذار طبقات حاکمه در مقابل انقالب کمونیستى بر خود بلرزند. پرولتارها در 

این میان چیزى جز زنجیر خود را از دست نمیدهند. ولى جهانى را بدست خواهند آورد. 

پرولتارهاى جهان متحد شوید!
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ترجمھ دوم

مارکس:
به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا*

جناب!

ما به مردم آمریکا براى انتخاب مجدد شما با یک اکثریت بزرگ، تبریک میگوئیم.

اگر انتخاب شما در دور اول انتخابات ریاست جمهورى مرهون اعالم اراده براى مقاومت 
در برابر قدرت برده دارى بود، رمز پیروزى شما در دور دوم فریاد ظفرنمون مرگ بر برده 

دارى است.

با آغاز جدال  و کشمکش در آمریکاى پهناور و عظیم (جنگ داخلى)، طبقه کارگر اروپا از 
روى غریزه طبقاتى اش دریافت که پرچم غرق در ستاره هاى آمریکا، سرنوشت آنها را با 

خود حمل میکند.

آیا واقعا رقابت و جدال بر سر مناطقى که کلید جنگ داخلى را زد، بر سر این نبود که آن 
مناطق بکر و وسیع که با کار کارگران مهاجر و به فحشا و تن فروشى کشیده شده، دایر شده 

بود، زیر مهمیز و چکمه برده داران قرار گیرد؟

"برده  ها  سالنامه  در  که  دادند  جرات  بخود  برده  هزار   300 داران  برده  اولیگارشى  وقتى 
جمهورى  یک  برقرارى  ایده  و  آرمان  علیه  مسلحانه"  "سرکشى  شعار  عنوان  به  دارى"را 

دمکراتیک در صد سال قبل وارد کنند؛ 

آن هنگام که تاثیرات "اعالمیه حقوق بشر" به عروج انقالب قرن هیجدهم سرایت کرد و 
بانیان این "تمرد مسلحانه" ضدانقالب با شادمانى رذیالنه و درهیات یک یورش سیستماتیک 
فریاد زدند که "ایده اى که قریب به صد سال پیش به شکل مصوبه قانونى در آمده بود، 
منسوخ و کهنه" است و با  اعالم اینکه "برده دارى یک نهاد پایه اى سود و سود آورى 
است" و به این ترتیب در حقیقت گرهگاه اساسى اصلى معضل "رابطه کار و سرمایه" را 

در معرض نظاره همگان گذاشت؛
 

آن هنگام که این گردنگشان حریصانه و با ولع فریاد برآوردند که "مالکیت" در "ذات بشر"، 
"سنگ بنا و شالوده نظم نوین است"، آنگاه و فقط آنگاه بود که طبقه کارگر اروپا، حتى 
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بسیار قبل از اینکه طبقات باالى محافظه کار و مرتجع اشراف فئودال غرولندهاى نومیدانه 
خود را در این مورد آغاز کند، فهمید و درك کرد که "سرکشى برده داران" و "شورش"آنها 

زنگ خطر شروع جنگ و جهاد مقدس مالکیت علیه اردوى کار است. 

طبقه کارگر اروپا متوجه شد که همه امیدهایشان براى آینده و حتى دستاوردهاى گذشته شان 
در آن کشمکش عظیم در آنسوى اقیانوس، در معرض تهدیدى جدى قرار گرفته است. اینجا 
بود که طبقه کارگر در اکثر نقاط اروپا بى صبرانه با حمل مشقاتى که با "بحران پنبه" بر آنها 
تحمیل شده بود، با حرارت و اشتیاق علیه دخالتهاى مدافعان برده دارى، این تاراجگران رفاه 
و حق معاش و زیست طبقه کارگر، به مبارزه برخاستند و با قربانى دادنها و اهداى خون 

خود، سهم شان را در این پیکار تعیین کننده و عادالنه، ادا کردند.

در  سیاسى  قدرت  واقعى  نیروهاى  این  کارگر،  طبقه  که  بود  شرایطى  در  درست  این  و 
"شمال"، قبل از سیاه پوستان برده اجازه دادند که در یک خودفریبى به نظام بردگى خود 
را تسلیم کنند و وجدان خویش را با این خرافه تسکین بدهند که با الفزنى اعالم کنند که 
کارگران سفید پوست از آن امتیاز ویژه برخوردار شدند که خود را به اربابانى بفروشند که 
خود "حق" "انتخاب" شان را داشته اند. به این ترتیب کارگران سفید پوست قادر نشدند به 
آزادى واقعى طبقه کارگر برسند و با هم طبقه اى هاى خود در اروپا در مبارزه براى رهائى، 
همبستگى برقرار کنند. اما، خوشبختانه، این مانع بزرگ و این نقطه نقصان خورد کننده، در 

امواج دریاى سرخ و خونین جنگ داخلى، جارو شده است.

طبقه کارگر اروپا اطمینان دارد که همانطور که "جنگ استقالل" آمریکا دوران جدیدى را 
براى عروج طبقه متوسط گشود، به همین ترتیب "جنگ آمریکائى ها علیه برده دارى" همان 

نقش را براى طبقه او دارد.
فرزند  سرزمین "آبراهام لینکلن"، این  برده دارى  در  جنگ علیه  است که  این طبقه آگاه 
مصمم طبقه کارگر در راس مبارزه مردم اش براى گسست زنجیر بردگى، طالیه نبردهاى 

آتى طبقه خود او براى بازسازى نظم جهان است.

نوشته شده توسط مارکس در فاصله 12 تا 29 نوامبر سال 1864
-------------------

*. این متن از نسخه انگلیسى نامه و منتشر شده در منتخب آثار سه جلدى مارکس و 
انگلس، انتشارات پروگرس، چاپ پنجم، 1985، ترجمه شده است.
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 ترجمه سوم  10 دسامبر 2014

نامه مارکس به فردریچ  بولت(Friedrich Bolte) در نیویورك*
لندن 23 نوامبر 1871

شبه  و  سوسیالیستى  سکتهاى  جاى  به  که  بود  تشکیل انترناسیونال این  از   …هدف 
قرار  طبقه  این  دسترس   در  نبردها،  در  را  کارگر  طبقه  واقعى  سازمان  یک  سوسیالیستى، 
بدهد. مبانى اسناد ارویجینال( پالتفرم انجمن بین المللى کارگران که توسط من نوشته شد 
و فراخوان و خطابیه در سخنرانى افتتاحیه)، این حقیقت را در نخستین نگاه، ثابت میکنند. 
از طرف دیگر انترناسیونال نمیتوانست خود را تثبیت کند، اگر همزمان  تالش براى  شکل 
دادن به سکتاریسم را از همان آغاز کار در هم نمى شکست. سیر سکتاریسم سوسیالیستى 
و سیر جنبش واقعى طبقه کارگر در دو جهت متضاد و به نسبت معکوس حرکت کرده اند. 
این سکتها( از نقطه نظر تاریخى) وقتى موضوعیت دارند و محلى از اعراب، که طبقه کارگر 
هنوز براى پیشبرد یک مبارزه مستقل تاریخى خود امادگى ندارد. به مجرد اینکه، طبقه کارگر 
رشد میکند و به بلوغ سیاسى میرسد، تمام این سکتها، در خمیر مایه ارتجاعى از آب در 
خواهند آمد. با اینحال آنچه که تاریخ در همه جا نمایش داده است، در تاریخ انترناسیونال 
هم تکرار شده است: آن چه که به تاریخ و به عهد عتیق پیوسته است، سعى میکند در اشکال 

جدیدى که بخود میدهد، خود را بازسازى و باز تعریف کند.

 و تاریخ انترناسیونال سیر تداوم کشمکش و مبارزه  پیوسته شوراى مرکزى آن علیه سکتها 
علیه  آن بودند که با رسوخ به انترناسیونال،  بود. آماتورهائى که در پى  و تقالهاى آماتور 
جنبش واقعى طبقه کارگر بایستند. این تقابل و کشمکش در کنگره ها انجام شد، اما بسیار 
از کنگره ها، در مذاکرات و جدلهاى خصوصى بین شوراى عمومى انترناسیونال از  فراتر 
یک طرف؛ و جناحهاى مشخص ارگانهاى جداگانه انترناسیونال، از طرف دیگر، نیز صورت 

گرفت.

 (Mutualists کارگران-  احاد  بین  فردى  تعاون  (طرفداران  پرودونیستها  که  پاریس،  در 
در میان بنیانگذاران انجمن بین المللى کارگران** بودند، طبیعتا در چند سال اول، حکم 
خود را میراندند. بعدها، البته، کلکتیویستها( طرفداران اتحاد  و تعاون جمعى کارگران) و 

پوزیتیویستها و دیگران در تقابل با  پرودونیستها، شکل گرفتند.

 در آلمان، با دار و دسته و فرقه السال سروکار داشتیم. من شخصا دوسال تمام با شوایتزر 
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”معروف“***، (Schweitzer) مکاتبه داشتم و به او ثابت کردم که سازمان السال یک 
تشکل صرفا و تماما سکتاریستى است، و به همین اعتبار سازمانى در تقابل؛ و تخاصم با 
جنبش واقعى کارگرى است که انترناسیونال دقیقا براى آن و در آن راستا، شکل گرفته است. 

او ”دالیل“ خود را براى نفهمیدن استداللهاى من داشت.

 در اواخر سال 1868 باکونین روسى، به انترناسیونال ملحق شد. اما با این هدف که در درون 
آن، یک انترناسیونال دوم و تحت نام ”اتحاد دمکراتیک سوسیالیستى“ با خودش به عنوان 
رهبر آن، تشکیل بدهد. این مرد- عارى از تمام دانش هاى تئوریک- مدعى بود که در آن 
تشکیالت جداگانه، نمایندگى تبلیغات علمى را دارد! او قصد داشت که چنان تبلیغاتى را 

به عنوان کارکرد شاخص آن انترناسیونال دوم در درون انترناسیونال پیش ببرد.
 نقشه عمل و برنامه او مخلوطى است سطحى و ناشیانه از تکه پاره هاى وصل شده به هم 
ازراست و چپ.  روکش چپ آن  از جمله اینهاست: برابرى طبقات!؛ حذف حق وراثت به 
عنوان  به  ئیسم  سیمون)، آته  سن  موهومات  جنبش اجتماعى(  عنوان نقطه  شروع حرکت 
یک دگم دیکته شده به اعضاء و هکذا و در هیات دگم اصلى(پرودونیست): کناره گیرى از؛ 

و امتناع از شرکت در جنبش و مبارزه سیاسى.

 این موضع بدوى و ساده لوحانه، در ایتالیا و اسپانیا، طرفدارانى یافت( و کماکان به درجاتى 
هنوز دارد). دو کشورى که شرایط در آنجا، هنوز براى جنبش کارگرى چندان توسعه نیافته 
است. این موضع بعالوه در میان ُمشتى انگشت شمار از اصولگرایان**** پرحرارت اما بى 

کیفیت و بى خاصیت، در بلژیک و بخش التین سویس نیز،  بروبیائى داشته است.
 براى آقاى باکونین، حتى تئورى( که او آنرا از معجونى در ترکیب تکه هائى از ُمهمالت 
سن سیمون و پرودون و دیگران اختراع کرده و در این کانتکست قرار داده است) در درجه 
دوم قرار داشت و کماکان قرار دارد. خاصیت اصلى و اولیه آن، صرفا استفاده ابزارى از آنها 
در راه مقاصد شخصى و تحکیم موقعیت شخصى خود او بود. بنابراین او اگرچه به عنوان 
جوهر  و  واقعى  هیات  در  اما  ندارد،  خارجى  وجود  و  است  موهوم  شخصیتى  تئوریسین، 

خویش، به عنوان یک توطئه گر به تمام معنى وجود او محسوس است.

 شوراى عمومى انترناسیونال طى سالها ناچار بود و مى بایست علیه این توطئه گرى( که 
به درجه معینى مورد حمایت پرودونیستهاى فرانسه، بویژه در جنوب فرانسه قرار داشت) 
 17 و   9  ،3 و   2 هاى 1،  قطعنامه  و  مصوبات  طریق  از  عمومى  شوراى  باالخره،  بجنگد. 

کنفرانس**** خود ، ضربه تدارك شده از قبل خود را به اینها وارد کرد.

 بى شک شوراى عمومى انترناسیونال از  تایید هیچ حرکت و موضعى در واحد آمریکاى 
خود- که شورا در اروپا با آن ها میجنگد- حمایت نخواهد کرد. اکنون دیگر قطعنامه ها و 
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مصوبات 1، 2، 3 و 4 به کمیته نیویورك، این سالح و مجوز قانونى را میدهد که به تمام 
گروههاى آماتور و سکتاریست نقطه پایانى بگذارد، و چنانچه الزم شود آنان را اخراج کند.

 بسیار خوب خواهد بود اگر کمیته نیویورك توافق کامل خود با تصمیمات کنفرانس مذکور 
را در یک اطالعیه رسمى، به شوراى عمومى انترناسیونال اعالم کند.

 باکونین که بعالوه با قطعنامه و مصوبه 14- که عملکرد هاى ناشایست او را در روسیه در 
معرض قضاوت گذاشت- شخصا ترسیده بود، بهر تالشى دست میزند که در میان بقایاى 

هوادارانش اعتراضى علیه کنفرانس(لندن) بوجود آورد.

در این راستا او با بخش دلمرده و روحیه باخته پناهندگان سیاسى فرانسوى در ژنو و لندن 
تماس گرفته است.( از نظر عددى این بخش با اینحال ضعیف است). شعارى که در این 
ژرمنیسم(  سلطه پان  تحت  ژنو  در  انترناسیونال  شوراى  است:  این  است  شده  داده  دوایر 
بویژه بیسمارکیسم) است. و این اتهام به این حقیقت غیر قابل بخشش اشاره دارد که من با 
تولدم آلمانى هستم و عمال نفوذ معنوى تعیین کننده اى در شوراى انترناسیونال در آلمان 
از  سوم  دو  شماره،  نظر  از  آلمان  در  انترناسیونال  آلمانى شوراى  توجه: اعضاء  دارم.(قابل 
که  است  این  بنابراین  من  به  شده  منتسب  است. جنایت  اعضاء انگلیسى و فرانسوى کمتر 
عناصر انگلیسى و فرانسوى وقتى بحث از نفوذ تئوریک است، تحت سلطه یک آلمانى اند! 
یک ”آلمانى“ که سلطه خود، یعنى هژمونى علم آلمان را به بهترین و کاملترین و موثر ترین 

شکل خود اعمال کرده است.)

 در ژنو، تحت حمایت مادام آندره لئو بورژوا- Madame Andrée Léo-( که در کنگره 
تقبیح  ورساى  در  او  کنندگان  اعدام  بجاى  را   -Ferré -فره که  بود  شرم  بى  آنقدر  لوزان 
کرد)، یک نشریه، انقالب اجتماعى- La Révolution Sociale- منتشر کرده اند که در 
آن بحث هائى را علیه ما طرح کرده اند. بحثهائى که حتى از نظر شباهت ادبى، عین کلمات 
و اصطالحات  نشریه مجله ژنو- Journal de Genève- مرتجعترین نشریه اورپا- را 

بکار برده اند.

 در اروپا.

در  را  اینها  فعالیتهاى  کنند.  تاسیس  فرانسوى  واحد  یک  که  اند  کرده  سعى  آنها  لندن   در 
شماره 42 نشریه Qui Vive میبینید که من آنرا و نیز شماره دیگرى را که نامه دبیر بخش 
شده است، ضمیمه این نامه کرده ام. این بخش  – در آن منتشر   Seraillier -فرانسه ما
تازه تاسیس شده اینها، که بیست نفر است( و در برگیرنده تعدادى زیاد جاسوس)، توسط 
شوراى عمومى انترناسیونال برسمیت شناخته نشده است، اما تعداد بسیار بیشترى از دیگر 
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بخش هاى مختلف برسمیت شناخته شده اند.

 بطور واقعى، علیرغم دسیسه هاى این باند مفترى و ناسالم، ما تبلیغ و ترویج بزرگى را 
در فرانسه- و نیز در روسیه- به پیش مى بریم. در روسیه اى که میدانند چگونه باکونین را 
بسنجند و ارزش گذارى کنند. در کشورى که کتاب من- کاپیتال- تازگى به زبان روسى 

منتشر شده است…

 چند نکته دیگر قابل توجه:
 …جنش سیاسى طبقه کارگر، البته، در نهایت، هدف تصرف قدرت سیاسى براى این طبقه 
را تعقیب میکند. و الزمه این، سازمانیابى از پیشى طبقه کارگر  به درجات معین است که 

دقیقا از مبارازت اقتصادى اش نشات گرفته است.
با این حال، از طرف دیگر، هر جنبشى که طبقه گارگر در آن به عنوان طبقه و در مقابل طبقه 
حاکم ظاهر میشود، و طبقه کارگر در آن جنبش ها تالش میکند که با فشار از بیرون، طبقه 
حاکم را به عقب نشینى ناچار کند، یک جنبش و حرکت سیاسى است. براى مثال تالشها 
در یک کارخانه معین و یا حتى یک بخش معین صنعت براى تحمیل کاهش ساعات کار 
روزانه به سرمایه داران مربوطه، از طریق اعتصاب و غیره، یک جنبش تماما اقتصادى به معنى 
دقیق کلمه است. از طرف دیگر اما، تحمیل هشت ساعت کار و نظایر آن، به عنوان قانون، 
یک جنبش سیاسى است. با این ترتیب، از هر حرکت جداگانه اقتصادى طبقه کارگر، در 
همه جا یک جنبش سیاسى نضج میگیرد. جنبشى که به عنوان حرکت طبقه، هدف تحکیم 
نیروى متحد طبقه را در شکلى که از خاصیت عمومى برخوردار است تعقیب میکند و از 

نظر اجتماعى نیز متحد و بهم فشرده است.

در حالى که این جنبشها وجود درجات معینى از یک سازمانیابى از پیشى را  در میان طبقه 
فرض میگیرد، خود آن جنبشها و حرکتها به نوبه خود ابزارهائى براى توسعه و تکامل آن 

سازمان نیز هستند.

 جائى که طبقه کارگر هنوز تا این حد سازمان یافته نیست که به یک مبارزه قاطع در تقابل 
براى  قیمت  بزند، او باید بهر  یعنى، نیروى سیاسى طبقات حاکم دست  جمعى،  با قدرت 
این نبرد از طریق آژیتاسیون مداوم علیه این قدرت و برخورد سازش ناپذیر و آشتى ناپذیر 
بر علیه قدرت سیاسى طبقه حاکم، آموزش ببیند و تربیت شود. در غیر این صورت، طبقه 
کارگر به عنوان کارت بازى طبقات حاکم در دست آنها باقى میماند، همانطور که انقالب 
و   (Glastone )گالدستون معینى،  درجه  به  و همانطور که  فرانسه نشان داد   در  سپتامبر 

شرکاء در انگلستان تاکنون بطور موفقیت آمیزى در این بازى دادنها دخیل بوده اند.
———— 
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یادداشت مترجم:

در  که  آنجا  از  "خوابیده"اند،  یا  ایتالیک،  مارکس،  نامه  متن  در  اند،  رنگ  آبى  که  حروفى 
فارسى تشخیص دقیق کلمات ایتالیک قدرى دشوار است، من عالوه بر فانت متفاوت، رنگ 

حروف را نیز تغییر داده ام.

و  مارکس  مکاتبات  کتاب ”منتخب  این نامه در  انگلیسى  متن  اولیه این ترجمه،  مبناى   .*
و  جمالت  برخى  اما  بود.  مسکو،   ،1965 سال  دوم،  چاپ  پروگرس،  انتشارات  انگلس“، 
پاراگراف هاى دیگر، و به نظرم حاوى نکات ظریف و مهم، در نسخه منتشر شده توسط 
پروگرس  انتشارات  نسخه  در  که  است  موجود   International Publishers (1968)
نیامده اند. این ترجمه بخشهاى از قلم افتاده و یا ”قلم گرفته“ انتشارات پروگرس را هم 
پوشانده است. کلمات و جمالتى که به شکل ایتالیک و رنگ آبى نوشته شده اند، در اصل 
نامه ایتالیک اند. اما از آنجا که تشخیص آنها از حروف در شکل نرمال آنها در زبان فارسى 

قدرى دشوار است، من رنگ کلمات و جمالت ایتالیک را نیز متفاوت انتخاب کرده ام.

**. منظور ”انجمن بین المللى کارگران“، است که واحدهاى آن در کشورهاى مختلف در 
فاصله سالهاى 1864 تا 1876 زیر چتر ”انترناسیونال اول“ فعالیت داشتند.

کلمه  بلکه   ،  famous کلمه  نه  مارکس  چون  ام،  گذاشته  گیومه  در  را  ”معروف“   .***
notorious  را که بار منفى(به یک معنى مشهور در برخوردارى از تصویر ناجالب و بعضا 

”بدنام“) دارد، را استفاده کرده است. در بقیه موارد گیومه ها در اصل نامه وجود دارند.
احکام  و  ها  دگم  و  ها  جزم  ناپذیر“  ”سازش  مدافع  معنى  به  گرا“،  ”اصول  من   .****
دادم  تشخیص   -doctronaire آن-  انگلیسى  کلمه  براى  مناسبترى  معادل  را،  متافیزیکى 
که در محتوا با مدافعان ”پرنسیپ“ و ”اصول“ مبتنى بر انتزاعهاى علمى و مبانى علمى و 
دفاع ”سرسختانه“ از آن ها، تفاوت دارد. شاید بتوان نوعى ”خشکه مقدسى“  و یا ”تقدس 

جهالت“ در قلمرو مفاهیم متافیزیک  را نیز در این رابطه مد نظر داشت.

*****. کنفرانس انترناسیونال مورد اشاره مارکس، در سپتامبر سال 1871 در لندن برگزار 
شد.
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ترجمه چهارم، مارس 2017

آنگاه که قامت و افق بشریت به اندازه
مغز وسِر بزرگ یک نابغه انقالبى کوتاه میشود

در مورد مرگ مارکس
نامه انگلس به:

 Adolph Sorge
در هوبوکن

15 مارس 1883

بخاطر تغییرات مداوم وضع سالمت مارکس، ممکن نبود که شما را بطور منظم در جریان 
بگذارم. 

مارکس به فاصله کوتاهى پس از مرگ همسرش در اکتبر 1881، دچار یک حمله عفونت 
ریه شد.

او پس از آن حمله، بهبود یافت، اما وقتى در ماه فوریه 1882 به الجزیره فرستاده شد، در 
راه بازگشت با هواى سرد و مرطوب روبرو شد و دچار یک حمله دیگرعفونت ریه شد.

پیش  داغ  تابستان  از  اجتناب  منظور  به  شد،  بهتر  کمى  وقتى  او  داشت،  ادامه  بد  هواى 
حمله  یک  با  همراه  اما  رسید،  موناکو  به  او  شد.  فرستاده  کارلو(موناکو)  «مونت  به  رو، 
دیگرعفونت در ریه ها، گرچه کمى خفیف تر از دفعات پیشین. آنجا هم،  باز آن هواى لعنتى.

وقتى باالخره حال او بهتر شد، به ارگنتول در نزدیکى پاریس براى دیدن دختر خود، مادم 
النگوت رفت.

 براى خالصى از برونشیت که سالها از آن رنج میبرد، به سوى چشمه هاى سولفور، نزدیک انگین 
رفت. آنجا هم هوا بسیار بد بود، اما با وجود این، بودن در آن محیط قدرى به معالجه او کمک کرد. 

سپس به مدت شش هفته به «وو وى» رفت و در ماه سپتامبر به لندن بازگشت. تقریبا تماما 



648

ن ی  دگا ی... و ز د ز
سالمت او اعاده شده بود.

او اجازه یافت که زمستان را در ساحل جنوب انگلستان سپرى کند. اما خود او از این حالت 
گشت و گذار در سرگردانى و انجام ندادن هیچ کار و فعالیت، خسته بود. به نظر میرسید دور 
دیگرى از زندگى در تبعید در جنوب اروپا بیشتر از آنچه به نفع سالمت او باشد، به ضررش بود.

وقتى هواى مه آلود بر لندن مسلط شد او را به جزیره «ویت» فرستادند که اقامت در آنجا  
فقط با هواى بارانى همراه بود. در نتیجه او بار دیگر سرماخوردگى گرفت.

من و «شورلمر» تصمیم داشتیم که در سال نو به مالقات مارکس برویم، که با خبر شدیم  از 
«توسى»، یعنى النور جوانترین دختر مارکس، خواسته شده بود که فورا به مارکس ملحق شود.

پس از آن مرگ جنى، همسر مارکس اتفاق افتاد و حمله دیگرى از برنشیت.

با همه اتفاقاتى که قبال براى مارکس پیش آمده بود، و در آن سن و سال، آن وضعیت 
دیگر براى او خطرناك شده بود.

مجموعه اى از گرفتاریها سر باز کرده بودند، که جدى ترین و خطرناکترین آنها، ورم ریه 
و کاهش شدید وزن بود.

با اینحال، علیرغم آن اوضاع سخت، از شدت  بیمارى مارکس کاسته شده بود.

لنکستر           رى  توسط  و  بود  لندن  جوان  دکترهاى  معروفترین  از  یکى  که  معالج،  پزشک 
(Ray Lankester) به مارکس معرفى شده بود، خبر مسرت بخش بهبود او را به ما داد.

باشد،  دیده  میکروسکوپ  زیر  را  ریه  بافتهاى  یکبار  براى  حتى  که  کس  هر  اما 
باالست. عفونى،  اى  ریه  در  رگها  شدن  پاره  خطر  اندازه  چه  تا  که  شد  خواهد  متوجه 

گوشه  از  من  که  صبح  روز  هر  و  اخیر،  هفته  شش  خالل  در  جهت،  این  از 
گریبان  به  دست  دلهره  و  وحشتناك  احساس  این  با  پیچیدم،  مى  خیابان 
باشد. شده  کشیده  پائین  مارکس  خانه  پنجره  پرده  است  ممکن  که  بودم 

دیروز بعد از ظهر در ساعت 2 و نیم̵   که مناسبترین وقت براى مالقات مارکس است̵   من 
آنجا بودم و خانه را غرق در اشک دیدم. به نظر میرسید که نقطه پایان نزدیک شده است. 
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براى تسکین و دلدارى و تالش براى درك عمق مساله، سوال کردم چه اتفاقى افتاده است؟

گفتند که فقط یک خونریزى خفیف بود، اما ناگهان مارکس از حال رفت.

 Lenchen را  او  مارکس  منزل  در  که   Helene Demuth) ما  عزیز  لنچن 
مواظب  میکند،  مراقبت  فرزندش  از  که  مادرى  از  بیشتر  که  م)    ̵ میکردند   خطاب 
برگشت.  پائین  طبقه  به  دوباره  و  رفت  مارکس  نزد  باال  طبقه  به  بود،  مارکس 

وارد  اطاق  به  وقتى  ببینى.  را  او  بروى  میتوانى  است،  خوابیده  مارکس  گفت،  لنچن 
او  تنفس  و  نبض  نشد.  بیدار  آن  از  هرگز  دیگر  که  خوابى  بود،  خواب  او  شدم، 
بود. رفته  همیشه  براى  درد،  بدون  و  آرامش  در  او  دقیقه  دو  آن  در  بود.  شده  متوقف 

همه حوادثى که بر اثر جبر و ضرورت طبیعى اتفاق میافتند، صرفنظر از اینکه تا چه حد 
میتوانند، وحشتناك باشند، همراه با خود نوعى تسکین را هم با خود حمل میکنند.

در مورد مرگ مارکس هم، چنین است. مهارت هاى پزشکى و داروئى ممکن بود بتواند 
و  ناتوان،  موجود  یک  گیاهى  زندگى  ادامه  ببخشد.  تداوم  را  او  گیاهى  زندگى  سال  چند 
صورت  آن  در  اما،  آید،  حساب  به  پزشکى  علم  پیروزى  بود  ممکن  مرگ،  حال  در 
افتاد. مى  اتفاق  متر  سانتى  به  متر  سانتى  آورى  زجر  بطور  که  ناگهان،  نه  مارکس  مرگ 

اما مارکس ما، تاب تحمل چنان مرگ تدریجى زجر آور و ادامه زندگى گیاهى را نداشت. ادامه 
زندگى، براى او با تمام کارهاى انجام نشده اش، که مشتاقانه آرزو داشت به پایان برساند، اما در 
زندگى گیاهى قطعا قادر به انجام آن نمیبود، هزاران بار دردناك تر از مرگ آرامى بود که او را از ما ربود.

مارکس معموال به نقل از «اپیکور» میگفت: «مرگ، یک بدبختى براى کسى که میمیرد 
نیست، بلکه مصیبتى براى بازماندگان است».

تمسخر  میان  در  و  پزشکى  افتخارعلم  قیمت  به  بزرگ  و  قدرتمند  نابغه  یک  اینکه  دیدن 
سفسطه گرانى که مارکس در دوران توانمندى و سرزندگى خویش غالبا آنان را سرجایشان 
بار کشنده تر است. نه! مطلقا  مدتى طوالنى زجرکش شود، هزاران هزار  گذاشته بود، در 
ما  است که  است. بسیار بهتر  بهتر  بار  اتفاق افتاد هزاران  به صورتى که  مارکس  نه، مرگ 
بسپاریم. خاك  به  همسرش  قبر  کنار  در  و  حمل،  گورستان  به  را  او  جسد  روز،  دو  طى 

و از آنجائى که پزشکان در مورد همه آنچه بر مارکس گذشته است، در آن حد که من 
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میدانم، اطالع چندانى ندارند، به نظر من آلترناتیو دیگرى وجود نداشت.

با مرگ مارکس، قامت بشریت به اندازه یک سر و یک مغز، و بزرگترین مغز دوره ما، 
کوتاه شد.

است.   رفته  دست  از  اکنون  جنبش  این  مرکزى  عنصر  اما  دارد،  ادامه  کارگر  طبقه  جنبش 
و  خطیر  لحظات  در  آلمان  و  آمریکا  روسیه،  فرانسه،  در  جنبش  این  که  راهنمائى  چراغ 
براى  عمیق  و  روشن  تصویر  همیشه  تا  میشدند  خیره  آن  به  چرخشها  نقطه  در  و  بحرانى 
درك موقعیت را؛ و در مشاوره با آن پرچمدار توانمند دریافت کنند. مشاوره هائى که فقط 
ساخته بود که تصویرى کامل از اوضاع را ترسیم میکرد، خاموش شد. از عهده نابغه اى 

صرفنظر  دروغین  پرچمهاى  مدافعان  گرفتن  جان  از  اگر  تر،  فروغ  کم  چراغهاى 
کسى  رفتن  دست  از  با  اما  است،  حتمى  پیروزى  دارند.  وجود  ابراز  براى  میدانى  کنیم، 
حتى  که  هائى  پدیده 

̵

محلى،  و  موقتى  اشتباهات  زیگزاگى،  حرکات  مارکس،  چون 
یافت. خواهند  عمومیت  دیگرى  زمان  هر  از  بیشتر  اند،  اجتناب  قابل  غیر  هم  اکنون 

خوب، ما باید از این دوره عبور کنیم. اگر نه، فلسفه وجودى ما چیست؟
و ما به موقعیتى که شجاعت مان را از دست بدهیم و روحیه مان را ببازیم،  هنوز نزدیک 

نشده ایم.

منبع این ترجمه،  «مکاتبات مارکس و انگلس»، انتشارات انترناسیونال، متن انگلیسى و 
ترجمه شده در سال 1999 توسط  دانا تور (Donna Torr ) است. عنوان  را من و از 

جمله اى در متن این نامه انگلس، انتخاب کرده ام.



651

ن ی  دگا ی... و ز د ز
ترجمه پنجم: مارس 2007

فردریک انگلس
به کونراد شمیت

( conrad schmidt ) در برلین
لندن، 27 اکتبر 1890

شمیت عزیز

من از اولین ساعات آزادم براى پاسخ به تو، استفاده میکنم
.

کنید. قبول  را  پست  زوریخ  نشریه  سردبیرى  اگر  باشد  درستى  کار  میکنم  فکر 
در آنجا (بعنوان سردبیر)  همیشه میتوانید خیلى چیزها در باره اقتصاد یاد بگیرید، بویژه اگر 
توجه داشته باشى زوریخ در نهایت فقط یک بازار دست سوم پول و سفته است و بنابراین 
تصویرى که از اقتصاد از این بازار گرفته میشود دو تا سه برابر ضعیفتر و ناهمگون تر اند. 
شما در موقعیت سردبیرى آن نشریه با تعقیب گزارشات دست اول مبادالت ارزى و ذخائر 
پولى از لندن، نیویورك، پاریس، برلین و وین به اطالعات و دانش عملى در باره مکانیسمها 
دست مى یابید و به این ترتیب به یک تصویر درونى از بازار جهانى که در بازار پول و ارز 

و سهام و ذخائر مالى منعکس است،  دست مى یابى. 

بازتاب  و انعکاس هاى اقتصادى و سیاسى و غیره درست شبیه به آن چیزى است که در 
چشم انسان اتفاق مى افتد: این ها از یک عدسى محدب عبور میکنند و به همین دلیل وارونه 
و معکوس و ایستاده روى سرشان تصور میشوند. اما تصورات ما  فاقد آن  آپارات عصبى 
است  که این تصاویر را روى پاهاى خود قرار بدهند. انسان در بازار پول و ارز و سهام 
حرکت صنعت را در بازار جهانى به شکل وارونه اى میبیند و به این دلیل معلول به عنوان 
علت به نظر او میآید. من این مساله را در دهه 40 ( 1840) در منچستر متوجه شدم وقتى که 
دیدم گزارشات مربوط به بازار سهام لندن، براى تشخیص علل افت و خیز و صعود و رکود 
صنعت بى خاصیت بودند. بخاطر اینکه جنتلمنهائى که سعى داشتند همه چیز را با بحران در 
بازار پول توضیح بدهند متوجه نبودند که آن بحران در بازار پول معموال فقط عالئم و نشانه 
هائى بودند. در آن زمان مساله این بود که اضافه تولید موقت، علت بحران صنعتى نبودند، و 
اینکه مساله بعالوه جنبه ذاتى خود را نیز همراه داشت، یعنى محملى براى بى نظمى و هرج 
و مرج در اقتصاد. این مساله اکنون براى ما به هیچ عنوان دیگر  موضوعیتى ندارد و یکبار 
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براى همیشه حذف شده است. بعالوه این حقیقت را در بر دارد که بازار پول میتواند بحران 
خودش را داشته باشد که در آن نابسامانیهاى مستقیم صنعت فقط میتواند نقش جانبى داشته 
باشند و یا اصال نقشى نداشته باشند. در این زمینه موارد زیادى براى بررسى و تعمق، بویژه 

در تاریخ بیست سال گذشته وجود دارند.

وقتى یک تقسیم کار در مقیاس اجتماعى وجود دارد، پروسه هاى جداگانه این حوزه هاى 
تقسیم کار از یکدیگر منفک و مستقل میشوند. در تحلیل نهائى تولید فاکتور تعیین کننده 
مستقل  تولید  پروسه  خود  از  محصوالت)  تولیدات (  تجارت  اینکه  محض  به  اما  است. 
میشود، تجارت یک سیر حرکت خودویژه را پیدا میکند، که اگر چه این حرکت على العموم 
و در نهایت مشمول حرکت در تولید است، اما بطور مشخص و در چهارچوب این تعلق 
این  میکند؛  تبعیت  است  جدید  فاکتور  این  در طبیعت  که  ذاتى  قوانین  از  دوباره  عمومى، 
حرکت فازها و مراحل خاص خود را دارد و به نوبه خود بر حرکت تولید تاثیر میگذارد. 
کشف آمریکا بخاطر عطش به طال بود که پیشتر پرتقالیها را به آفریقا کشانده بود[ رجوع کن 
به کتاب سوتبیرز( Soeteer ): تولید فلزات گرانبها]، به دلیل اینکه صنعت  اروپا و درنتیحه 
تجارت آن که طى قرون چهارده و پانزده بطور شگفت انگیزى رشد کرده بود به وسائل 
مبادله بیشترى به نسبت آنچه که آلمان، کشور بزرگ تولید کننده نقره، در خالل سالهاى 
1450 تا 1550 میتوانست تهیه کند، نیاز داشت. تصرف هندوستان توسط پرتقالیها، هلندى 
ها و انگلیسیها بین سالهاى 1500 تا 1800، به هدف واردات از هند انجام شد، کسى خیال 
صادرات به هند را نداشت. اما نتایج تبعى و غیر قابل انتظار این کشفیات و تصرفات بر 
صنعت عظیم بود. این تصرفات و کشفیات که جاذبه و محرك آنها ابتدا صرفا منافع تجارتى 
بود، نیازى بود براى صادرات به همین کشورها که خود بانى شکل دادن به صنعت بزرگ 

و مدرن و توسعه آن بود. 

در مورد بازار پول هم این حکم صدق میکند. به محض اینکه تجارت پول از تجارت کاال 
آن  چهارچوب  در  و  کاالئى  تجارت  و  بوسیله تولید  معینى که  شرایط  تحت  میشود،  جدا 
محدود است، قوانین خاص خود را که بوسیله طبیعت خود و مراحل و فازهاى متمایز خود 
تعیین میشود، دارا خواهد بود. به این حقیقت این را هم اضافه کنم که وقتى که تجارت 
پول بیشتر توسعه مى یابد و عرصه تجارت در اوراق بهادار را هم در بر میگیرد و اینکه 
این اوراق بهادار دیگر صرفا اوراق دولتى نیستند بلکه سهام صنعتى و حمل و نقل را هم 
میپوشانند، در نتیجه تجارت پول، کنترل مستقیم  بر آن بخش از تولید را که خود در مجموع 
به این ترتیب نتایج تبعى تجارت پول بر تولید هر چه  تحت کنترل است،  اعمال میکند. 
قدرتمندتر و پیچیده تر میشود. معامله گران پول، به مالکین راه آهن، معادن، صنایع فوالد و 
غیره تبدیل میشوند. این ابزار تولید سیماى دوگانه بخود میگیرند: کارکرد آنها بعضى مواقع 
بوسیله منفعت مستقیم صنعت و بعضى مواقع دیگر هم چنین توسط  نیازهاى سهام داران، تا 
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جائى که معامله گران پول هستند، تعیین میشوند. نمونه برجسته این را در راه آهن آمریکاى 
شمالى میتوان دید که کارکرد و عمل آن تماما به نقل و انتقاالت و مبادالت سهام یک جى 
گولد ( Gay gould ) یا یک واندربیلت ( Vanderbilt ) وابسته است، که به هیچ شیوه 
اى با هیچ راه آهن بخصوص و منافع آن به عنوان وسائط ارتباطى، رابطه اى ندارند. و حتى 
در اینجا در انگلستان ما شاهد رقابتهائى طى دهه ها بین شرکتهاى مختلف راه آهن بر سر 
در آن مبالغ عظیمى پول ریخته شدند نه  ایم. رقابتهائى که  بوده  منطقه تحت نفوذ  حدود 
بخاطر منفعت تولید و ارتباطات بلکه صرفا به دلیل رقابتى که تنها هدف آن معموال تسهیل 

مبادالت سهام و نقل و انتقاالت سهام داران معامله گران پول بود.

با این اشاراتم به درك من از رابطه تولید با تجارت کاال و رابطه این دو با تجارت پول، من 
عمال به سوال شما در باره "ماتریالیسم تاریخى" در کلیت و مفهوم عام  آن پاسخ داده ام. 
مساله اگر از زاویه تقسیم کار نگریسته شود، به ساده ترین شکل قابل حل است. جامعه 
بگیرد.  نادیده  را  آنها  نمیتواند  که  میشود  مشترکى  و  عمومى  فونکسیونهاى  تولید   موجب 
درون  در  کار  تقسیم  از  جدیدى  رشته  میشوند،  گمارده  فونکسیونها  این  براى  که  افرادى 
جامعه را تشکیل میدهند. این منافع ویژه، و همچنین متفاوت، نسبت به کسانى که آنها را 
برگمارده اند، به آنها میدهد. اینها خود را از این دومیها  مستقل میکنند و - دولت موجودیت 
مى یابد. و پدیده ها دیگر در سیرى شبیه به تجارت کاال  و  تجارت پول حرکت میکنند: 
نیروى مستقل جدید، در همان حال که اساسا مجبور است که حرکت تولید را تعقیب کند، 
خود،  استقالل نسبى ذاتى  به دلیل  جدید  این نیروى  بر تولید تاثیر میگذارد.  به نوبه خود 
استقاللى که به او انتقال یافت و به تدریج توسعه یافت، بر شرایط و سیر تولید تاثیر میگذارد. 
این عمل و عکس العمل متقابل دو نیروى نابرابراست: از یک سو حرکت نیروى اقتصادى 
و از سوى دیگر قدرت جدید سیاسى است که براى استقالل هر چه بیشتر تالش میکند. 
قدرتى که یکبار که برپا شد به ظرفیتها و قابلیتهاى خود در حرکت خودویژه خود مجهز 
است. در مجموع، حرکت اقتصادى است که تعیین کننده  است و دست باال دارد، اما همین 
حرکت اقتصادى باید عکس العمل طرف دیگر حرکت سیاسى را، که خود نیز قدعلم کرده 
است و داراى قابلیتهاى نسبتا مستقلى است، یعنى قدرت دولت، و اپوزیسیون سیاسى اى که 
با قدرتگیرى دولت بطور خودبخودى شکل میگیرد، تحمل کند. درست همانطور که حرکت 
بازار صنعتى، با توجه به همه مالحظاتى که تاکنون گفته ام، در بازار پول، البته در شکل 
به همان ترتیب مبارزه بین طبقات موجودى که علیه یکدیگر  انعکاس دارد؛  واژگونه آن، 
میجنگند، در مبارزه بین دولت و اپوزیسیون، و اینجا هم در شکل واژگونه، انعکاس مى یابد. 
این تقابل نه دیگر به شکل مستقیم، نه به صورت یک مبارزه طبقاتى، بلکه به عنوان مبارزه 
اى براى پرنسیپها و اصول سیاسى جلوه میکند. و این مساله چنان مغشوش و آشفته شده 

است که براى اینکه ما با عمق آن پى ببریم، هزاران سال طول کشیده است. 
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تاثیر قدرت دولتى بر پروسه اقتصاد میتواند سه نوع باشد: میتواند هم جهت با سیر حرکت 
اقتصادى باشد، و به این ترتیب سیر حرکت با شتاب بیشترى ادامه مى یابد؛ میتواند در جهت 
عکس باشد که در این حالت دولت در اوضاع و احوال امروزى در کشورهاى بزرگ در دراز 
مدت و در نتیجه غائى، تکه تکه خواهد شد؛ و یا باالخره میتواند موجب شود که مانع سیر 
توسعه اقتصادى در مسیر معینى بشود و به مسیر دیگرى آنرا هدایت کند. این حالت سوم 
در تحلیل نهائى به یکى از دو شق اول متحول میشود.اما واضح است که در حاالت دوم و 
سوم، قدرت سیاسى میتواند بانى خسارات زیادى به توسعه اقتصادى بشود و خرابیها و هدر 

دادن وسیعى از انرژى و ماتریال را ببار آورد.

منابع  بیرحمانه  تخریب  و  تصرف  نتیجه  در  آن  در  که  دارد  وجود  دیگرى  حالت  بعالوه 
اقتصادى، ساختار اقتصادى یک منطقه معین و یا یک کشور تماما در اشکال پیشین مناسبات 
اقتصادى، فرومى پاشد و مضمحل میشود. در شرایط فعلى چنین حالتى تاثیرات معکوسى 
حداقل در میان ملتهاى (کشورهاى) بزرگ دارد: در نهایت نابود شدگان از نظر اقتصادى، 

سیاسى و روانى بیشتر نفع میبرند تا فاتحین. 

در مورد قوانین هم، چنین است. به مجرد اینکه تقسیم کار جدیدى بوجود میآید که در نتیجه 
آن وجود وکالى مدافع حرفه اى ضرورى میشود. یک زمینه دیگر براى کارکرد مستقل باز 
میشود، که علیرغم تمام وابستگیهایش به تولید و تجارت، از ظرفیت و توان مشخصى براى 
تاثیر گذارى بر تجارت و تولید برخوردارند. در دولتهاى مدرن، قانون نه تنها باید با شرایط 
عمومى اقتصاد و قانونمندیهاى آن منطبق باشند و بیان حقوقى این اوضاع اقتصادى باشند، 
بلکه باید همچنین بیان پیوسته درونى اى باشند که به دلیل تناقضات درونى نباید با خود 
در تناقض بیافتد. و براى رسیدن به چنین هدفى، انعکاس معصومانه مناسبات اقتصادى (در 
قوانین)، بطور روزافزونى متحمل ضرباتى میشود. و هر اندازه این تناقضات تعمیق میشوند، 
به ندرت معلوم میشود که قوانین و لوایح قانونى بیان بى پرده، زمخت و بدون تعارف سلطه 
یک طبقه است. این در خود، "مفهوم حق" را قربانى میکند. حتى در قوانین بناپارت، مفهوم 
خالص و به هم پیوسته حق که توسط بورژوازى انقالبى سالهاى 1792 تا 1796 محفوظ 
ماند، فى الحال به شیوه هاى زیادى رقیق شده است، و، از آنجا که قانون اساسى، جوهر این 
مقررات ناپلئونى را در برگرفته است، به دلیل قدرت رشد یاینده پرولتاریا، ناچار است روزانه 
به انواع مختلف باز هم رقیق تر شوند. این باعث نمیشود که قوانین ناپلئون به عنوان اساس 
کتاب مقدس هر قانون اساسى در هر گوشه جهان تبدیل نشود. از این نظرمحتواى  سیر 
"توسعه قانون" به درجه زیادى بسادگى در درجه اول حذف تناقضاتى است که از ترجمان 
مستقیم روابط اقتصادى در اصول حقوقى ناشى میشود. محتواى این جهت گیرى این است 
که یک سیستم هارمونیک قانونى را تثبیت کند و طى یک سرى مکرر از نقض این قوانین 
که به دلیل نفوذ و اجبارات توسعه بیشتر سیر اقتصادى در سیستم حقوقى ضرورى میشوند. 
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خود این پروسه، تناقضات درونى بیشترى را همراه میآورد. [ در شرایط فعلى من اینجا از 

قوانین مدنى حرف میزنم. ]  
بازتاب و انعکاس روابط اقتصادى در شکل اصول قانونى باید بطریق اولى واژگونه شود: 
عمل میکند به آن آگاه باشد،  شخصى که با آن تصاویر  و پروسه بدون اینکه  این تصویر 
پیش میرود. حقوقدانان تصور میکنند که آنها  با  فرضیات عام و از موضع مدافعان اصول 
برترعمل میکنند، در حالى که این اصول عام و برتر در واقع فقط انعکاس مناسبات اقتصادى 
اند؛ بنابراین همه چیز اینجا واژگونه است. و به نظر من واضع است که این واژگونگى و 
دیدگاه  ما آنرا  که  میدهد  را تشکیل  اى  مانده است، پدیده  وارونگى، که تاکنون ناشناخته 
بر پایه اقتصادى تاثیر میگذارد  به نوبه خود  ایدئولوژیک  این دیدگاه  ایدئولوژیک مینامیم. 
و ممکن است، در چهارچوب معینى، این پایه اقتصادى را تغییر و اصالح کنند. پایه حق 
این  وجود  با  است.  اقتصادى  نکند،  تغییر  خانواده  تکامل  سطح  اینکه  بر  مشروط  وراثت، 
مشکل است که اثبات کنیم آزادى مطلق یک وصیت کننده در انگلستان که حقوقى را به 
ورثه اش واگذار میکند در مقام مقایسه با محدودیت شدیدى که در جزئیات هم براى چنین 
اشخاصى در فرانسه اعمال کرده اند، به تنهائى داراى ریشه صرفا اقتصادى است. اما این 
حقوق ارثى به نوبه خود تاثیرات چشمگیرى بر جوانب اقتصادى دارند، به دلیل اینکه این 

حقوق بر توزیع دارائى تاثیر میگذارند.

در حیطه ایدئولوژى - مذهب، فلسفه، و غیره، - که هنوز در فضا بیشتر صعود میکند، اینها 
یک ذخیره پیشا تاریخى دارند که فى الحال موجود بودند و طى دوران تاریخ تحویل گرفته 
شدند. ذخائرى که که امروز میتوانیم آنها را مزخرفات پوچ بنامیم. این تصورات موهوم و 
دروغین از طبیعت، از موجودیت خود انسان، از ارواح، نیروهاى جادوئى و غیره، در اکثر 
موارد فاکتورهاى منفى اقتصادى را به عنوان پایه خود دارند. سطح نازل تکامل اقتصادى 
در دورانهاى پیش از تاریخ، همچنین بخشا با تصورات خرافى در باره طبیعت، مشروط، 
و حتى مخلوق  این تصورات پوچ  بودند. و اگر چه جبر اقتصادى نیروى محرکه اصلى 
براى شناخت طبیعت است و هر چه بیشتر چنین شده است، با اینحال موضعى مالنقطى 
خواهد بود اگر کسى سعى کند علل این مهمالت بدوى را دالئل اقتصادى بداند.تاریخ علم، 
تاریخ روشنگرى و فاصله گرفتن از این مهمالت و یا حداقل جایگزینى آنها با دستاوردهاى 
تازه  و کمتر بى پایه است. مردمانى که به این عرصه وارد میشوند به نوبه خود به شعبات 
ویژه اى در تقسیم کار تعلق دارند. اینها فکر میکنند که در میدان مستقلى کار میکنند. و به 
همان درجه که آنها گروه مستقلى را در چهارچوب تقسیم کار اجتماعى تشکیل میدهند، 
محصوالت و دستاوردهاى آنان، از جمله اشتباهات آنان، به نوبه خود بر کلیت تکامل جامعه 
و حتى بر روند اقتصادى آن تاثیر میگذارد. اما خود آنان نیز مقدمتا تحت تاثیر سیر روند 
اقتصاد اند. در فلسفه، براى مثال، این حقیقت را میتوان به روشنى در مورد دوران بورژوائى 
ثابت کرد. هوبس ( Hobbes ) اولین ماتریالیست [ به مفهوم قرن هیجدهمى آن] بود اما 
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او وقتى سلطنت مطلقه در سرتاسر اروپا در اوج قدرت بود، یک مدافع قدرت مطلقه بود و 
نبرد علیه مردم انگلستان را آغاز کرد. الك ( Locke ) در کنار مذهب ایستاد و در سیاست 
فرزند سازش طبقاتى سال 1866 بود. دایستهاى ( deist ) انگلیس و و پیروان سرسخت 
و ماتریالیست آنان در فرانسه( مونتسکیو، روسو، ولتر)، فیلسوفان راستین بورژوازى  و در 
فرانسه فیلسوفان انقالب بورژوائى بودند.عامیگرى و سفسطه گرائى آلمانى از خالل فلسفه 
آلمانى از کانت به هگل، گاه در جهتى مثبت و گاه منفى، خود را بسط داد. اما  پیش شرط 
فلسفه هر دوره اگر به عنوان عرصه مشخصى از تقسیم کار در نظر گرفته شود، مجموعه اى 
از افکار است که بوسیله پیشینیان آن عرضه شده است، افکارى که در عین حال نقطه آغاز آن 
هم هست. و به همین دلیل است که کشورهاى عقب مانده از لحاظ اقتصادى، هنوز میتوانند 
با  در مقایسه  قرن هیجدهم   اولى در مهمل بافى فلسفى داشته باشند: فرانسه  نقش درجه 
انگلستان که فرانسویها  فلسفه خود را بر اساس فلسفه انگلستان بنا کردند،  و سپس آلمان 
در مقایسه با هر دو. اما هم در فرانسه و هم در آلمان فلسفه و جوانه هاى ادبیات در آن 
زمان، نتایج یک تجدید حیات اقتصادى بود. برترى نهائى فاکتورهاى اقتصادى از نظر من 
در این عرصه ها نیز، یک واقعیت تثبیت شده است. اما این فاکتور اقتصادى در چهارچوب 
شرایطى عمل میکند که در این عرصه هاى معین مطرح شده اند: بعنوان مثال در فلسفه  با 
تاثیر قدرت اقتصادى[ که خود همین قدرت اقتصادى به نوبه خود عموما در شکل سیاسى و 
غیره اى که به خود آرایش داده است عمل میکند] بر آن ماتریالهاى  فلسفى که از پیشینیان 
بر جاى مانده است.  در اینجا اقتصاد هیچ چیز جدیدى خلق نمیکند، بلکه فقط مسیرى را 
که مجموعه افکار موجود را تشکیل میدهند، تغییر میدهد و آنها را توسعه و تکامل میبخشد. 
اما این تغییر و تحول نیز در اکثر حاالت غیرمستقیم است، چرا که این بازتابهاى سیاسى، 

حقوقى و اخالقى اند که بزرگترین نفوذ مستقیم را بر فلسفه دارند. 

در رابطه با مذهب من هر چیز الزم را در بخش آخر درباره فوئرباخ گفته ام.

بنابراین اگر بارث ( Barth ) همه ما را متهم میکند که ما بازتاب و انعکاس سیاسى و غیره 
حرکت اقتصادى  و تاثیر این انعکاسها را بر خود حرکت اقتصادى انکار میکنیم، او صرفا 
دارد آب در هاون میکوبد. او میبایست فقط نگاهى به هیجدهم برومر مارکس میکرد، که 
تقریبا منحصرا به بررسى نقش ویژه مبارزات و اتفاقات سیاسى بر اوضاع اقتصادى پرداخته 
است. که البته این جدال و اتفاقات سیاسى در چهارچوب وابستگى عمومى آنها به اقتصاد در 
نظر گرفته شده اند. و یا کاپیتال، و فصل در باره روز کار براى مثال، که قانونگزارى که قطعا 
یک عمل سیاسى است، چگونه بر روز کار تاثیرات خارق العاده اى دارد. و یا بخش مربوط 
دیکتاتورى  براى  ما  چرا  اینکه  و  چهارم).  و  بیست  فصل  کاپیتال(  در  بورژوازى  تاریخ  به 
سیاسى پرولتاریا مبارزه میکنیم، اگر قدرت سیاسى از منظر اقتصادى نازا و ناتوان است؟  

قدرت (یعنى قدرت دولتى) خود نیز یک اهرم و نیروى اقتصادى است!
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اما من فعال وقتى براى نقد کتاب ندارم. جلد سوم کاپیتال اول باید انتشار یابد، بعالوه من 

فکر میکنم، برنشتین، براى مثال، میتواند بخوبى از عهده آن برآید.
تمام آن چیزى که این جنتلمنها فاقد آنند، دیالکتیک است. آنها همیشه علت را آنجا و معلول 
را اینجا میبینند. این یک انتزاع توخالى است. چنین تضادهاى قطبى متافیزیکى در عالم واقع 
فقط در دوره بحرانها وجود دارند. و اینکه تشخیص نمیدهند که کل پروسه در شکل گسترده 
آن در شکل یک رابطه متقابل و تاثیرات متقابل سیر میکند. عمل و عکس العمل این نیروهاى 
نابرابر که حرکت اقتصادى قویترین آنها و  و قاطعترین آن است - و در این زمینه که همه 
چیز نسبى است و هیچ چیز مطلق نیست  -  آنها اصال این را درك نمیکنند. تا جائى که به 

این جنتلمن ها مربوط است، هگل هیچگاه وجود نداشته است... 

ترجمه از متن انگلیسى منتخب آثار مارکس و انگلس، صفحات 396 تا 402، انتشارات 
پروگرس.
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ترجمه ششم

مقدمه 1895انگلس بر کتاب مارکس:
”مبارزه طبقاتى در فرانسه؛ 1848 تا 1850“*

توضیح بر این ترجمه:

فرانسه  1848  در  طبقاتى  مارکس: ”مبارزه  اثر  بر  انگلس  مقدمه 1985  انگلیسى  متن  من 
شده  گردآورى  انگلس)  و  مارکس  آثار  MECW(مجموعه  توسط  که  را   “1850 تا 
را  تعمق  قابل  بسیار  و  آموزنده  نکات  انگلس  مقدمه  ام.   گرفته  ترجمه  این  مبناء  است، 
خیابانى  نبردهاى  در  و  نشینى“،  عقب  زمان  یا  و  پیشروى  فرصتهاى   “ ”انقالب“،  باره  در 
علنیت  داشتن،  توجه  اى  منطقه  و  محلى  سیاسى  اوضاع  مهمتر:  فاکتورهاى  به  باریکاد  و 
به شیوه  سیاسى  قدرت  براى  و تالش  حزب سیاسى  کارگر،  اشکال مبارزه طبقه  انواع  در 
سالح  در  فنى  و  تکنیکى  جوانب  در  سریع  تغییرات  به  موشکافانه  توجه  مختلف،  هاى 
دعواهاى  و  جنگ  از  شدن  رها  و  علنى  و  مخفى  کار  تلفیق   ، نبردها  در  مهمات  و  ها 
سکتاریستى و آماتور و… در این چند صفحه توضیح داده است. من شخصا از آن لذت 
بردم و چه خوب شد که آن را هم ترجمه کردم که در واقع به معنى جندین بار با دقت 

خواندن بود. خوانندگان را تشویق میکنم که در این شوق و لذت با من سهیم شوند.
در جستجو براى ترجمه دیگرى به زبان فارسى، تا زمانى که من کار ترجمه را آغاز کردم، 
فقط یک ترجمه از «پویان دریابان“ را در فرمت پى دى اف یافتم، که مشخص نیست در 
چه تاریخ انجام شده و اینکه آیا توسط بنگاهى انتشاراتى به شکل کتاب و یا جزوه چاپ 
شده باشد، نیز اطالع نیافتم. در هر حال خانم یا آقاى پویان دریابان زحمت کشیده و وقت 
گداشته اند که جاى قدردانى است. من بعد از مقابله چند باره ترجمه خود با متن انگلیسى، 

ترجمه برخى کلمات را در متن پویان دقیق تر تشخیص دادم و آز آنان سود  جسته ام.
در صورتى که نسخه پى دى اف، به نظرم یک ترجمه روان و سلیس مى آمد. تبدیل کردن آن 
به فرمت ورد، گرچه مشکالت فنى خاصى دارد، بهر حال شدنى بود و انرژى به مراتب کمترى 
در مقایسه با ترجمه کل پیشگفتار و زیر نویس ها و توضیحات از من طلب میکرد. در نهایت 

ترجیح من این شد که براى یک ترجمه سلیس تر و دقیق تر، زحمت بیشتر را قبول کنم.
بسیار ممنون حرفه اى کارهاى این عرصه خواهم بود، اگر ایراد و اشکاالتى را متوجه شدند، 
با من در جریان بگذارند که ضمن سپاس پیشاپیش از  کنند به آدرس اى میل من،  لطف 

این عزیزان، قطعا موارد درست و غیز جزئى را در نسخه هاى بعد منظور خواهم کرد.

ایرج فرزاد
5 ژوئیه 2018
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مقدمه 1895 انگلس بر کتاب مارکس:

”مبارزه طبقاتى در فرانسه؛ 1848 تا 1850“

توضیح  براى  مارکس  تالش  نخستین  بازتکثیر  فرانسه)،  در  طبقاتى  (مبارزه  اثر:  این 
تعیین  نقش  بر  تاکید  با  و  وى؛  ماتریالیستى  درك  اساس  بر  معاصر  تاریخ  از  بخشى 
در  نظریه  این  کمونیست،  مانیفست  در  است.  تاریخ  توضیح  در  اقتصادى  زمینه  کننده 
توسط  شده  نوشته  مقاالت  در  شد؛  گرفته  کار  به  مدرن  تاریخ  کل  مورد  در  کلى  خطوط 
این  تسایتونگ)،   راینیش  Neue Rheinische Zeitung (نیو  در  من،  و  مارکس 

گرفت. قرار  استفاده  مورد  سیاسى  وقایع  تفسیر  براى  پیوسته  طور  به  نظریه 

در این اثر، از سوى دیگر، مساله این بود که رابطه درونى اشکال موقت و گذرا و ظاهرا 
تصادفى رویدادها در جریان یک تحول پراهمیت که براى چند سال ادامه داشته، تحوالت 
مهم و تیپیک در کل اروپا، آشکار شود. و از این رو، مطابق با درك نویسنده، براى ریشه یابى 

حوادث سیاسى، در تحلیل نهایى باید علّت هاى اقتصادى آن اتفاقات را توضیح داد.
اگر حوادث و مجموعه اى از رویدادها، طبق تاریخ موجود و جارى قضاوت شوند، بازگشت 
به دالیل غائى علل اقتصادى هرگز ممکن نخواهد بود. حتى امروز، که مطبوعات تخصصى 
چنین مطالب  غنى اى را منتشر میکنند، حتى براى کشورى مانند انگلستان، غیرممکن است 
که تحوالت هر روزه در صنعت و تجارت در بازار جهانى و تغییراتى که در شیوه هاى تولید 
را به صورتى که بتوان جمعبندى قابل تعمیم براى هر لحظه از زمان را استنتاج کرد، نادیده 
گرفت. بدون توجه کردن به این عوامل همواره متغیر اقتصادى، که مهمترین آنها، عموما در 
پروسه زمانى طوالنى و در حوزه هاى ناشناخته، پیش از آن که ناگهان خود را با فشار به 
سطح رسانده و محسوس سازند، نمیتوان رویدادها و مجموعه اى از حوادث را ارزیابى و 
قضاوت کرد. یک نگاه روشِن جامع به تاریخ اقتصادى یک دوره معین، هرگز هم زمان و 
در حین اتفاقات همان دوره قابل حصول نیست، و تنها در دوره بعد، پس از آن که ماتریال 
براى این کار گردآورى و دسته بندى شدند، ممکن میگردد. آمار یک کمک ثانویه و الزم 
براى این کار است که البته همیشه با سیر حوادث و رویدادها، تاخیر دارند. به این دلیل، در 
تاریخ جارى بیش از حد معمول الزم شده است که فقط این مهمترین عامل به صورت یک 
فاکتور ثابت در نظر گرفته شود، و وضعیت اقتصادى موجود در ابتداى هر دوره مورد نظر را 
براى تمامى آن دوره معین، غیرقابل تغییر فرض کرد. و اگر تغییراتى در این وضعیت مد نظر 
قرار میگیرند، فقط به این خاطر است که خود حوادث تغییر شکل داده اند و بنابراین ارزیابى 
ها با بروز شکل تغییرات حوادث، نیز تغییر کرده اند. بنابراین، روش ماتریالیستى در اینجا 
باید غالبا به تعقیب کشمکشهاى سیاسى که از مبارزه بین منافع طبقات اجتماعى موجود و 
جناحهاى این طبقات که ناشى از تحوالت اقتصادى است، بپردازد. این متُد ماتریالیستى باید 
نشان بدهد که احزاب سیاسى، کمابیش بیان سیاسى طبقات و جناحهاى آنها هستند. بدیهى 
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اس  اقتصادى، که  وضعیت  از تغییرات جارى  چشم پوشى غیرقابل اجتناب  این  است که 
اساس تمامى پروسه هائى است که باید مورد بررسى قرار گیرند، باید منبع اشتباه و خطا 
باشد. اما همه شرایط الزم براى تبیین کامل تاریخ جارى، به طور اجتناب ناپذیر منابع خطا و 
اشتباهات را هم در بر میگیرد ــــ که البته این، هیچ کس را از نوشتن تاریخ جارى باز نمى 
دارد.  هنگامى که مارکس این اثر را به دست گرفت، منابع خطاى مورد اشاره حتى از این هم 
غیرقابل اجتناب تر بود. تعقیب تغییر و تحوالت اقتصادى در جریان انقالب در دوره 49-

1848 و یا حتى گوشه چشمى به آنها داشتن به طور هم زمان،  خیلى ساده ناممکن بود. این 
حقیقت در ماه هاى تبعید مارکس در لندن، در پاییز و زمستان 50-1849، نیز صدق میکرد. 
و این دقیقا زمانى بود که مارکس شروع به نوشتن این اثر کرد. و علیرغم همه این شرایط 
نامساعد، اشراف بر؛ و دانش دقیق او چه از وضعیت اقتصادى فرانسه پیش از انقالب فوریه 
و چه تاریخ سیاسى این کشور پس از آن واقعه این امر را براى او ممکن کرد که تصویرى از 
وقایع به دست دهد که روابط درونى آنها را به صورتى که تا قبل از آن هرگز میسر نبود ارائه 

دهد، که بعدها  از آزمون مضاعفى که توسط خود مارکس انجام شد سرفراز بیرون آمد.

نخستین آزمون، پس از بهار 1850 زمانى که مارکس بار دیگر فرصتى براى مطالعات اقتصادى 
به دست آورد و شروع به مطالعه تاریخ اقتصادى دهه قبل از آن کرد، پیش آمد.  چیزى که 
او تا این زمان از آن استنباط کرده و یک نیمه فرضیه بود که از اطالعات و ماتریال مبهم 
و ناروشن و مه آلود حاصل آمده بود، خود رویدادها و فکت ها به روشنى صحت نقطه 
حرکت او را تایید کردند. اثبات این حقیقت که بحران تجارى جهانى 1847مادر انقالبهاى 
فوریه و مارس بود؛ و رونق صنعتى که به تدریج از میانه 1849 شروع به بازگشت کرد و در 

1849و 1850 به شکوفایى کامل رسید، نیروى احیاء کننده بازسازى ارتجاع اروپا بود.

این اهمیتى فراوان داشت. در حالى که در سه مقاله اول  )که در شماره هاى ژانویه، فوریه و مارس
 ، Neue Rheinische Zeitung Politisch-ökonomische Revue
داشت؛  وجود  جدیدى  انقالبى  شور  بروز  انتظار  هنوز  یافتند)  انتشار   1850 هامبورگ، 
در  و  منتشر  اکتبر(  )مى تا  ماه  براى دو  که  آخر  شماره  در  که  من  و  مارکس  تاریخى  نقد 

کرد: رها  توهمات  این  از  را  خود  همیشه  براى  بار  یک  یافت،  انتشار   1850 پاییز 

« یک انقالب تنها در پى یک بحران جدید ممکن است. چنین انقالبى، اما، مانند خود آن 
بحران، قطعى است“ (1)

 در هرصورت، این، تنها تغییر عمده اى بود که میبایست انجام میشد. مطلقا چیزى در تفسیر 
حوادث یا روابط درونى رویدادها، به شرحى که در فصلهاى اول آمده  است، و با روایت 
ماجرا از 10 مارس تا پاییز 1850، که در مقاله پیوست ارائه شده، مورد تایید قرار گرفت؛ براى 



661

ن ی  دگا ی... و ز د ز
تغییر وجود نداشت. بنابراین، من این ادامه را در فصل چهارم چاپ حاضر، لِحاظ کرده ام.

لوئى  کودتاى  از  پس  بالفاصله  بود.  تر  سخت  مراتب  به  هم  این  از  دوم  آزمون 
 1848 فوریه  از  را  فرانسه  تاریخ  دیگر  بار  ،1851مارکس،  دسامبر  دوم  در  بناپارت 
بررسى  مورد  نو  از  میکرد،  بندى  جمع  هم  را  خود  زمان  انقالبى  دوره  که  واقعه  این  تا 

.(1885 میسنر،  هامبورگ،  سوم،  چاپ  بناپارت،  لویى  برومر  )هیجدهم  داد  قرار 

مورد  مختصرتر  شکل  به  البته  و  دوباره  حاضر  کتاب  در  شده  تصویر  دوره  جزوه،  آن  در 
به نگارش در  بعد  سال  یک  در  جزوه دوم، که در پرتو اتفاقات  میگیرد. این  بررسى قرار 
آمد را، با نوشته مشترك ما مقایسه کنید تا متوجه شوید که نویسنده(مارکس) موارد خیلى 
کمى براى تغییر در آن را الزم دانسته است. چیزى که به اثر ما اهمیت ویژه اى مى بخشد 
عمومى  توافقى  طبق  که  کرد،  بیان  را  فرمول  این  بار  نخستین  براى  که  است  واقعیت  این 
احزاب کارگرى در همه کشورهاى جهان، خواسته خود را در باره تحول اقتصادى بطور 

جامعه. توسط  تولید  ابزار  کنترل  کسب  و  اداره  میکنند:  بیان  چنین  فشرده  و  موجز 

در فصل دوم در ارتباط با «حق کار“ که در واقع اولین فرمول بندى نارسا و شرمگینانه 
مطالبات انقالبى پرولتاریا را جمع بندى میکند، چنین گفته شده است:

سرمایه،  بر  چیرگى  پشت  است؛  نهفته  سرمایه  بر  قدرت  چیرگى  کار،  حق  پشت  «اما 
کارگر  طبقه  جانب  از  تولید  ابزار  گرفتن  قرار  تسلط  تحت  تولید،  ابزار  بر  یعنى مالکیت 
حذف  و  الغاء  و  سرمایه،  حذف  و  الغاء  مزدى،  کار  الغاء  طریق  از  بنابراین  و  متحد، 

است“. نهفته  سرمایه،  و  مزدى  کار  بین  متقابل  رابطه 

آن،  سوسیالیسم  در  میشود که  فرموله  طرحى  و  مطالبه  بار،  اولین  براى  اینجا،  رو،  این  از 
کارگرى، مدرن و شفاف و تیز، تفاوتهاى خود را هم با آثار و میراثهاى گوناگون سوسیالیسم 
اشتراکى  کاالهاى  مغشوش  جامعه  با   هم  و  غیره؛  و  بورژوائى  خرده  بورژوائى،  فئودالى، 

میدهد. بدوى[aturwüchsigen] نشان  کارگرى  کمونیسم  و  تخیلى  سوسیالیسم 

اگر مارکس بعدها فرمول را بسط داد تا کنترل وسایل مبادله را نیز شامل شود، این تعمیم 
که در هر صورت پس از احکام مانیفست کمونیست، امرى بدیهى و آشکار بود، تنها 

ُمّکمل نظریه اصلى بود.

”وسائل  گفتند  دیرهنگام  بطور  انگلستان  در  کل  مدعیان  عقل  از  شمارى  اندك 
توضیح  میتوانند  سختى  به  ها  جنتلمن  این  شود.  سپرده  جامعه  به  باید  نیز  توزیع“ 
معنى  مبادله،  وسائل  و  تولید  ابزار  با  متفاوت  توزیع،  اقتصادى  وسایل  این  که  بدهند 
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فقرا  به  اعانه  ها،  مالیات  آقایان  منظور  یعنى  ندارد.  ابزار سیاسى توزیع  جز  دیگرى 
نزدیکى  در   .(2) Sachsenwald ایالت بخشش  نوع  از  و  حسنات  و  خیرات  و 

کرد. اهدا  بیسمارك  به   1871 سال  در  اول  ویلیام  امپراطور  که  است  هامبورگ 

ایاالت،  و  یا  دولت  مالکیت  شکل  به  یا  جامعه،  تملک  در  حاال  هم  اینها  اوال،  اما، 
هستیم. آنها  حذف  و  الغاء  پى  در  ما  که  هستند  چیزهایى  دقیقا  اینها  ثانیا  و  هستند، 

* * *
هنگامى که انقالب فوریه رخ داد همه ما، تا آنجا که درك ما از شرایط و سیر جنبشهاى 
در  بودیم.  فرانسه  تجربه  ویژه  به  قبلى،  تاریخى  تجربه  تاثیر  تحت  میداد،  اجازه  انقالبى 
حقیقت، انقالب فرانسه بود که برهمه تاریخ اروپا از 1789به بعد، سیطره داشت، که اکنون 

هستیم. انقالبى  تغییرات  بسوى  پیشروى  براى  همانجا  از  عالئمى  شاهد  دیگر  بار 

در  انقالب  سیر  و  سرشت  از  ما  هاى  استنتاج  که  بود  ناپذیر  اجتناب  و  طبیعى  بنابراین 
پاریس در فوریه 1848، انقالب پرولتاریا، متاثر از خاطرات ما از نمونه هاى انقالب 1789 
و  1830 باشد. عالوه بر این، هنگامى که قیام پاریس در شورشهاى پیروزمند در وین، میالن 
پیوستند؛  جنبش  به  روسیه  مرزهاى  پشت  تا  اروپا  کل  که  هنگامى  یافت،  پژواك  برلین  و 
هنگامى که در پاریس، در ژوئن، اولین نبرد بزرگ براى قدرت بین پرولتاریا و بورژوازى 
در گرفت؛ هنگامى که پیروزى طبقه، چنان بورژوازى تمامى اروپا را به وحشت انداخت 
شکى  ما  برد، -براى  شده بود پناه  سلطنت فئودالى که تازه واژگون  ارتجاع  که به آغوش 
باقى نگذاشت که تحت شرایط پدید آمده، نبرد عظیم تعیین کننده، تازه آغاز شده است. 
این که این نبرد را باید در یک تسلسل زمانى واحد، طوالنى و پر پیچ و خم انقالبات به 

رسید. خواهد  پایان  به  پرولتاریا  نهایى  پیروزى  با  تنها  نبرد  این  که  آن  و  برد،  پیش 

پس از شکستهاى 1849 ما به هیچ وجه شریک توهمات دمکراتهاى عوام گرا که در دولتهاى 
موقت آینده و در دنیائى بیرون از واقعیت زندگى میکردند، نبودیم. این تیپ دمکرات ها روى 
پیروزى سریع و برق آساى «مردم“ بر «ستمگران“ حساب میکردند؛ و  ما بعد از ساقط کردن 
«ستمگران“ به مبارزه اى طوالنى بین نیروهاى آشتى ناپذیر و ظاهرا پنهان در میان همان «مردم“ 
فکر میکردیم. دمکراتهاى عامى جهش دوباره جرقه ها در میان «مردم“ را در امروز و فردا 
انتظار میکشیدند؛ ما در آغاز پاییز 1850 اعالم کردیم که حداقل فصل اول دوره انقالبى به پایان 
رسیده، و تا وقوع یک بحران اقتصادى جهانى نمیتوان انتظارى چیزى را داشت. به این خاطر 
ما به عنوان «خائنین به انقالب“ از سوى کسانى که بعدها تقریبا بال استثنا از َدرِ صلح و سازش 

با بیسمارك درآمدند، البته تا جایى که بیسمارك براى آنان ارزشى قائل بود، طرد شدیم.

آن  در  ما  نظر  نقطه  که  کرد  آشکار  و  ایم،  بوده  خطا  بر  نیز  ما  که  داد  نشان  تاریخ  اما 
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در  که  نادرستى  مفاهیم  فقط  نه  تاریخ  این،  از  بیش  حتى  است.  بوده  توهم  نیز  زمان 
تحت  پرولتاریا  که  شرایطى  کامل  طور  به  بلکه  افکند،  دور  به  را  داشتیم  قبول  زمان  آن 
است،  منسوخ  بابت  هر  از  امروز   1848 نبرد  شیوه  کرد.  متحول  را  کند  مبارزه  باید  آن 

طلبد. مى  را  موجود  شرایط  به  توجه  با  دقیقترى  بررسى  که  است  اى  نکته  این  و 

نتیجه همه انقالبات تا امروز جابجایى فرانروایى یک طبقه با فرمانروایى طبقه دیگر بوده است؛ 
اما همه طبقات فرمانروا تا به اکنون تنها اقلیتهاى کوچکى نسبت به توده هاى مردم دنباله رو 
خود بوده اند. بنابراین، یک اقلیت فرمانروا سرنگون میشد، و اقلیت دیگرى ُسکان دولت را 
به دست میگرفت و نهادهاى دولتى را منطبق با منافع خویش بازسازى میکرد. بنابراین، هر 
بار، یک گروه اقلیت، بر مبناء و منطبق بر درجه معینى از توسعه اقتصادى، به صحنه مى آمد 
و توان این را مى یافت که رهبرى را به دست گیرد؛ و تنها و تنها به این دلیل، اکثریت دنباله 
رو یا به نفع اقلیت در انقالب شرکت میکرد یا به سادگى در آن هضم و ذوب میشد. اما اگر 
از محتواى مشخص در هر مورد خاص صرفنظر کنیم، متوجه خواهیم شد که فصل مشترك 
همه این انقالب ها آن بود که، انقالب اقلیت بودند. حتى زمانى که اکثریت در آن شرکت 
میکرد، آگاهانه و یا نا آگاهانه، این کار را در خدمت یک اقلیت انجام میداد. اما به این علت، 
یا حتى به سادگى به علت رویکرد منفعل و دنباله روى اکثریت، این اقلیت چنین ظاهر میشد 
که گوئى نماینده تمامى مردم است. به عنوان یک قاعده، پس از یک موفقیت بزرگ اولیه، 
اقلیت پیروزمند دچار انشعاب میشد؛ یک نیمه با آن چه به دست آمده بود خوشنود و نیمه 
دیگر میخواست که باز هم پیش برود و خواسته هاى جدیدى را مطرح کند که واقعا یا ظاهرا 
به سود اکثریت عظیم توده ها به نظر آیند. این را با انقالب اقتصادى که از سال 1848 تاکنون 
مجارستان،  اتریش،  فرانسه،  در  بزرگ  صنعت  تا  شده  باعث  و  درآورده  تسخیر  به  قاره را 
لهستان و اخیرا در روسیه ریشه بگیرد و آلمان به یک کشور آشکارا صنعتى درجه اول تبدیل 
شود، نشان داده است. و البته همه اینها بر یک مبناى سرمایه دارى تکوین یافته و از این رو 
در سال 1848 ظرفیت بزرگى براى گسترش وجود داشته است. اما دقیقا این انقالب صنعتى 
است که در همه جا روابط طبقاتى را به وضوح آشکار کرده است، و مجموعه اى از اشکال 
بینابینى که از زمان مانوفاکتورها و در اروپاى شرقى حتى از زمان اصناف به ارث رسیده بود 
را زائل، و یک بورژوازى اصیل و یک پرولتاریاى صنعتى اصیل در مقیاس بزرگ ایجاد کرده 
و آنها را به صحنه اصلى تکامل اجتماعى رانده است. اما، به این خاطر، مبارزه بین این دو 
طبقه بزرگ که در 1848 در خارج از انگلستان تنها در پاریس و حداکثر چند مرکز صنعتى 
بزرگ محدود بود، اکنون در سراسر اروپا گسترده شده و به درجه اى که در 1848 قابل فهم 
نبود، رسیده است. در آن زمان بسیار بودند انجیلهاى رازآلود فَِرق گوناگون با نسخه درمان 
همه دردها؛ و امروز، تنها نظریه عموما پذیرفته شده و درخشان مارکس که با بُّرایى و عمق، 
اهداف نهایى مبارزه را بیان میکند. در آن زمان توده ها در محاصره ذهنیتهاى محلى گرى 
و ملیت بودند و متفرق، تنها با احساس رنج مشترك به هم متصل بودند، در شرایط تکامل 
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نیافته اجتماعى، با استیصال بین شور و شوق و نا امیدى و سرخوردگى در نوسان بودند؛ 
امروز ارتش واحد عظیم بین المللى سوسیالیستها در مارش مقاومت ناپذیر و روز به روز 
گسترش یابنده از نظر کّمى، سازمان، نظم، ِخَرد و اعتماد به پیروزى سر برآورده است. اگر 
این ارتش بزرگ پرولتاریا هنوز به هدف خود دست نیافته است، اگر، این پرولتاریا هنوز 
از کسب پیروزى با یک ضربه کارى دور است، باید در یک مبارزه پرصالبت و منسجم به 
آرامى از موضعى به موضعى پیش رود، و همه اینها یک بار و براى همیشه اثبات میکند 

چرا انجام تحول اجتماعى در 1848 صرفا به ضرب یک حمله ناگهانى ناممکن بود.
بردن  پیش  براى  چیز  هر  از  بیش  بود(3)  شده  تقسیم  سلطنتى  جناح  دو  به  که  بورژوازى 
فعالیتهاى  مالى، به صلح و امنیت نیاز داشت. بورژوازى، اما، با یک پرولتاریاى در واقع مغلوب 
اما هنوز تهدیدکننده که خرده بورژوازى و دهقانان بیشتر و بیشتر به گرد او جمع میشدند، 
و تهدید مداوم یک رویداد قهرآمیز، که در آن صورت مطلقا چشم انداز براى به سرانجام 
رساندن فعالیتها را تیره و مبهم میساخت، روبرو بود. اوضاع بر این منوال بود؛ گویى همه 
چیز براى کودتاى نیروى سومى، سفارش داده شده بود: یک مدعى دمکراسى، لویى بناپارت. 
در 2 دسامبر 1851، با نیروى ارتش او بر شرایط پرتنش پایان گذاشت و آرامش درونى اروپا 
را تامین کرد، تنها براى آن که باز شدن دوره جدیدى از جنگها را مژده بدهد. دوره انقالب 

ها از پایین در آن زمان به پایان رسید؛ و دوره اى از انقالب هاى از باال از پى آن آمد.

انتظارات  و  امیدها  نابالغى  و  ناپختگى  بر  اى  تازه  دلیل   1851 در  امپراتورى  به  بازگشت 
درعین  که  بود،  امپراطورى  بازگشت  آن  خودِ  این  اما  بود.  زمان  آن  در  پرولتاریا 

رسیدند. مى  بلوغ  به  امیدها  این  آنها،  تحت  که  میکرد  ایجاد  را  شرایطى  حال 

لزوم  کرد؛  تضمین  بندها  و  قید  از  فارغ  را  اقتصادى  شکوفایى  پیشرفت  داخلى،  آرامش 
مشغول نگه داشتن ارتش و منحرف کردن امواج انقالبى به مسیر خارجى، موجب جنگى 
جدید به فرانسه  الحاق مناطق  شد که بناپارت در پوشش « اصل ملیت ها“ (4) در صدد 
خود،  کودتاى  او نیز  کار گرفت؛  به  در پروس  بیسمارك، همین سیاست را  او،  بود. مقلد 
میزان  همین  به  نیز  و  اتریش،  و  آلمان  کنفدراسیون  علیه  بر   1866 در  را  باال،  از  انقالب 
دو  براى  اروپا  اما  گذاشت.  اجرا  به   (5){konfliktskammer}کشمکش مجلس  علیه 
بیسمارك  که  کرد  ُمقّدر  چنان  تاریخ  طنز  بنابراین  و  بود،  کوچک  حد  از  بیش  بناپارت 
بلکه  آلمانى،  کوچک  امپراتورى  تنها  نه  پروس  ویلهلم  شاه  و  کند؛  سرنگون  را  بناپارت 
وحدت  و  استقالل  که  بود  این  نهایى  حاصل  اما  کند.  تاسیس  نیز  را  فرانسه  جمهورى 
طور  به  پروسه  این  حقیقت  در  شد.  تامین  لهستان،  بجز  اروپا،  در  بزرگ  ملتهاى  درونى 
و  کارگر  طبقه  رشد  براى  وسیع  نسبتا  سطحى  در  اما  رسید،  سرانجام  به  محدودى  نسبتا 
آن  راه  سر  بر  جدى  موانع  دیگر  ناسیونالیستى  و  ملى  معضالت  اینکه  بدون  اش  پیشروى 
کنار آنان  در  و  شدند،  آن تبدیل  به وصى  انقالب 1848  گورکنان  بود.  قابل توجه  باشند، 
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پرولتاریا، وارث1848، به شیوه اى تهدیدآمیز و در هیات انترناسیونال قد برافراشته بود.

پس از جنگ 71 – 1870، بناپارت از صحنه محو شد و ماموریت بیسمارك به پایان رسید 
به طورى که او به موقعیت یک یونکر معمولى پَس نشست. اما این دوره با کمون پاریس 
به پایان رسید. تالش توطئه گرانه تییر(Thiers) براى سرقت توپ گارد ملى پاریس، جرقه 
یک شورش پیروزمندانه را زد. یک بار دیگر ثابت که در پاریس تنها یک انقالب پرولتاریائى 
به دست  منازعه  بدون  و  شده،  قدرت، کامال رها  خودِ  پیروزى،  از این  ممکن است. پس 
ما،  نوشته  در  شده  توصیف  زمان  از  پس  سال  بیست  دیگر،  بار  یک  و  افتاد.  کارگر  طبقه 
اثبات شد که تا چه اندازه این حکومت طبقه کارگر هنوز ناممکن بود. از یک سو، فرانسه 
پاریس را بى یار و یاور تنها گذاشت و هنگامى که پاریس از گلوله هاى مک ماهون در 
خون غرق میشد، فرانسه نظاره گر بود. و از سوى دیگر، کمون انرژى خود را در نزاعى 
بى فایده و بى ثمر که بین دو حزب بالنکیستها )اکثریت(و پرودونیستها )اقلیت( که هیچ 
یک نمیدانستند چه باید کرد، به هدر داد. خود آن دسته بندیها، انرژى کمون را از درون به 
مصرف رساندند و در نتیجه، کمون دچار انشعاب شد. آن پیروزى که در 1871 همچون 

بود. ثمر  بى  ناگهان  1848  شبیخون  اندازهِ  همان  به  آمد،  دست  به  بادآوردى  گنج 

کامال  اما  شده است.  مدفون  با کمون پاریس  سرانجام  رزمنده  میشد که پرولتاریاى  تصور 
فرانسه–  آلمان  جنگ  و  کمون  تاریخ  بر  را  خود  پرقدرت  احیاء  ُمهر  پرولتاریا  برعکس، 
ترتیب تشکیل  این  به  و  سالح،  حمل  به  قادر  افراد  همه  براى  همگانى  تسلیح  است.  زده 
و  آتشین  سالح  کردن  مطرح  و  شود،  شمرده  میلیونى  واحد  با  میتوانست  فقط  که  ارتشى 
موشک اندازها و مواد منفجره که تا آن زمان بى سابقه بودند، تماما مسئله جنگ را دگرگون 
پایان  نقطه  ناپذیر،  برگشت  طور  به  بناپارتیستى  جنگ  بر  سو،  یک  از  انقالب  این  کرد. 
گذاشت. و بدین ترتیب اثبات کرد که پیشرفت مسالمت آمیز صنعت، بدون اینکه هر جنگ 
جهانى بى سابقه و به مراتب جنایتکارانه تر، را ناممکن کند، میسر نیست. از سوى دیگر، 
این وضعیت سبب افزایش هزینه هاى نظامى با تصاعد هندسى شده، و در نتیجه تحمیل 
و  آلزاس  الحاق  انداخت.  سوسیالیسم  آغوش  به  را  طبقات  فقیرترین  مالیات،  حد  از  بیش 
لورن، که علت اولیه رقابت دیوانه وار تسلیحاتى بود و باعث شد تا بورژوازى شووینیست 
فرانسه و آلمان خرخره یکدیگر را بجوند، براى کارگران دو کشور به عامل اتحاد تبدیل 

شد. تبدیل  پرولتاریا  تمام  همگانى  تعطیلى  نخستین  به  پاریس  کمون  سالروز  و  شد، 

جنگ 71–  1870 و شکست کمون پاریس، همان گونه که مارکس پیش بینى کرده بود، 
سالها  فرانسه،  براى  کرد.  منتقل  آلمان  به  فرانسه  از  را  اروپا  کارگرى  جنبش  ثقل  مرکز 
جانب دیگر،  خود را باز یابد. در  خونین 1871 سالمت  از ماه مى  بود تا پس  زمان الزم 
میلیاردهاى  یمن  به  و  اى  گلخانه  روشى  به  و  گرفته  قوام  صنعت  که  جائى  آلمان،  در 
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دوچندان  سرعتى  با  دمکراسى  سوسیال  مییافت،  توسعه  فزاینده  سرعتى  با   (6) فرانسوى 
در1866،  همگانى  راى  حق  از  آلمانى  کارگران  هوشمندانه  استفاده  یمن  به  میکرد.  رشد 

رشد شگفت آور حزب طبق ارقام غیرقابل تردید بر همه جهانیان آشکار شده است:

102000 راى به سوسیال دمکراتها در 1871، 352000 در 1874 ، و 493000 در 1877.
سوسیالیستى(7)  ضد  قانون  شکل تصویب  در  ها،  اتوریته  باالترین  جانب  از  این پیشروى 
برسمیت شناخته شد. حزب بطور موقت کمى اُفت کرد و رقم آراء در سال 1881 به 312000 
تنزل کرد. اما این دیرى نپائید. تحت فشار قانون فوق العاده، بدون داشتن مطبوعات و انتشارات، 
فاقد سازمان قانونى و محروم از حق تجمع و گردهمائى، رشد سریع بطور انکار ناپذیر خود 
را نشان داد: 550000 در 1884، 763000 در 1887، و یک میلیون و 427000 در سال 1890. 
دست و پاى دولت فلج شدند. قانون ضد سوسیالیستى ناپدید شد؛ راى سوسیالیستها به یک 
میلیون و 787000، یعنى بیش از یک چهارم تمام آراء رسید. تمام تقالهاى حکومت و طبقات 
حاکمه، بیهوده، بى خاصیت و شکست خورده به سنگ روى یخ تبدیل شدند. نشانه این 
ناتوانى و استیصال — که از گزمه هاى شب گرفته وتا وزراى امپراتورى؛  با سرشکستگى 
با  و بى سرو پا“، نشانه هائى  «مفلوك  کارگران  بدست  شکست  کردند، آنهم  اذعان  آن  به 

ارقام میلیونى بودند!  دولت در انتهاى بن بست و تنگنا؛ و کارگران در آغاز راه بودند.

اما، عالوه بر این، کارگران آلمان خدمت دیگرى نیز به امر خود کردند، خدمتى که تنها به خاطر 
موجودیتشان در قالب قدرتمندترین، منظم ترین و رشد یابنده ترین حزب سوسیالیستى تحقق 
یافت. آنها، با نشان دادن این که چگونه میتوان از حق راى همگانى استفاده کرد، رفقایشان را در سایر 

کشورها با سالح جدیدى مجهز کردند: یکى از کارآمدترین سالحها، حق راى عمومى(8)

حق راى عمومى براى مدتى طوالنى پیش از این در فرانسه وجود داشت، اما سوءاستفاده 
دولت بناپارتیستى از آن، آن را بى اعتبار ساخت. بعد از کمون نیز، دیگر حزب کارگرى اى 
که از آن استفاده کند وجود نداشت. این حق راى در اسپانیا نیز، از زمان اعالم جمهورى 
وجود داشته است، اما طى سالیان متمادى در اسپانیا تحریم انتخابات، قاعده احزاب جدى 
اپوزیسیون بوده است. تجربه سویس نیز براى یک حزب کارگرى چندان امیدوار کننده نبوده 
است. کارگران انقالبى کشورهاى التینى به انتخابات به عنوان دوز و َکلَک دولت نگاه کرده 
اند. در آلمان داستان متفاوت بود. مانیفستکمونیست اعالم کرده است که چیره شدن در نبرد 
براى کسب حق راى همگانى و دمکراسى، یکى از ُمقّدم ترین و ُمهمترین وظایف پرولتاریاى 
مبارز است. و السال نیز دوباره این نکته را مورد تاکید قرار داده است. اکنون که بیسمارك 
خود را مجبور به دادن حق راى به عنوان تنها راه براى عالقمند کردن توده مردم به نقشه هایش 
دیده است، کارگران ما فورا با شور و شوق به آن چنگ انداخته و قبل از هر کار، اگوست ببل 
را به اولین مجلس، رایشتاگ فرستاده اند. و از آن روز به بعد، کارگران با استفاده از نهاد راى 
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همگانى هزار بار بیشتر از آن بهره گرفته اند. و این به عنوان الگوئى براى کارگران همه کشورها 

است: آمده  فرانسویها  مارکسیستى  برنامه  در  بیانى که  به  حق راى،  است.  عمل کرده 

 transformé de moyen de duperie qu’il a été jusquici en instrument 
d’emancipation

”این ابزار را که قبال وسیله فریب بوده است،  به سالحى براى براى رهایى تبدیل کنید.“ 
خودمان  تعداد  میتوانیم  باشد،  نداشته  ما  براى  منفعتى  هیچ  همگانى  راى  حق  اگر  و   .(9)
سرعت  با  چگونه  که  بشماریم  شده  تثبیت  و  منظم  بطور  هم  آن  یکبار،  سال  سه  هر  را 
پیروزى  به  اعتماد  نسبت  همان  به  کارگران  راى  افزایش  این  شد.  بیشتر  و  بیشتر  فزاینده 
تبلیغاتى  ابزار  بهترین  از  یکى  به  ترتیب  این  به  و  داد.  نشان  را  مخالفانمان  امیدى  نا  و  ما 
قدرت  اندازه گیرى  مقیاس  و  قدرت خویش  به  را نسبت  ما  به درستى  شد، که  ما تبدیل 
مخالفانمان آگاه ساخت. به این ترتیب موقعیت ما را از مرتبه صفر به مقام دوم؛ و از منزلت 
جمعیتى خجالتى و تو سرى خور و ساده لوح خارج کرد. اگر فقط این دستاوردها را در 

استفاده از حق راى همگانى در نظر داشته باشیم، بیش از حد کافى دستاورد داشته ایم.

انتخاباتى  تبلیغات  است.  شده  ما  نصیب  این  از  بیش  دستاوردهائى  هم  حال  همین  تا  اما 
بهترین وسیله براى تماس با توده مردمى است که هنوز با ما فاصله گرفته؛ و همه احزاب 
را ناچار کرده است تا از دیدگاهها و اعمالشان در برابر حمله ما در برابر انظار مردم، دفاع 
با  آن بتوانند  ازطریق  داده است تا  تریبونى  به نمایندگان ما در رایشتاگ  این  کنند. بعالوه 
مخالفانشان در پارلمان و توده ها در بیرون از آن، با اتوریته و آزادى کامال متفاوت از آن 
ضدسوسیالیستى  قانون  از  کنند.  صحبت  دارد،  وجود  ها  گردهمائى  و  ها  روزنامه  در  چه 
شان براى دولت و بورژوازى چه باقى ماند، وقتى کمپین هاى انتخاباتى و سخنرانى هاى 

سوسیالیستى در رایشتاگ مدام آن را در هم شکستند و نقض کردند؟

مبارزه  از  جدیدى  کامال  روش  همگانى  راى  حق  از  آمیز  موفقیت  استفاده  با  رو،  این  از 
پرولتاریایى به صحنه  وارد شد، و به سرعت اشکال قابل توجه ترى به خود گرفت. دریافتیم 
اهرمهاى  حتى  میشوند،  داده  سازمان  بورژوازى  حاکمیت  آنها  در  که  دولتى  نهادهاى  که 
دولتى  نهادهاى  همان  خودِ  مصاف  به  آنها  با  تا  میگذارد  کارگر  طبقه  اختیار  در  بیشترى 
شدن  کردند، با کاندید  شرکت  و موسسات ویژه  نهادها  انتخابات براى  برود. کارگران در 
براى شوراهاى شهردارى ها تا دادگاههاى اصناف و اطاق بازرگانى، آنها با بورژوازى در 
هر موقعیتى که پرولتاریا حرفى براى گفتن داشتند به رقابت برخاستند.  و  مشخص شد 
از فعالیت غیرقانونى آنان،  که بورژوازى و دولت از فعالیت قانونى حزب کارگران بیشتر 

و از نتایج و پى آمدهاى انتخابات بیشتر از نتایج حاصل از شورش، به وحشت افتاد.
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به این دلیل، اینجا نیز شرایط مبارزه در اساس تغییر یافته بود. شورش و خیزش به سبک 
قدیم، جنگ خیابانى و برپا کردن باریکادها، که تا 1848 سرانجام هر کار را تعیین میکرد، 

تاحد زیادى منسوخ شد.

بگذارید در این مورد به دام توهمات نیافتیم؛ یک پیروزى واقعى در قیام و شورش علیه 
ارتش در نبردهاى خیابانى، یک پیروزى به روالى که در جنگ بین دو ارتش اتفاق میافتد، 
حساب کنند،  شیوه از پیروزى  که به این  قیام کنندگانى  استثناهاست، و  از نادرترین  یکى 
اند. براى  قیام کنندگان مسئله تنها این بود که روحیه  به همان میزان استثنائى و نادر  نیز 
نیروهاى نظامى را  تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را به تسلیم وادارند، در حالى که امروز 
در جنگ بین ارتشهاى دو کشور متخاصم، چنین اتفاقى نخواهد افتاد و یا نقش بسیار کمترى 
دارد. اگر شورشیان و قیام کنندگان در مقابله با ارتش و با این شیوه موفق شوند، یعنى اگر 
سربازان از نشان دادن عکس العمل اجتناب کنند و افسران سرهاى خود را بر باد دهند، قیام 
اگر نیروهاى  حتى  شده است. اما اگر قیام کنندگان با آن شیوه موفق نشوند، آنگاه  پیروز 
و  هماهنگ  فرماندهى  آموزش،  و  تجهیزات  در  برترى  دیگر  این  باشند،  اقلیت  در  ارتش 

کاربرد با برنامِه نیروهاى نظامى و نظم و انضباط است که حرف آخر را خواهد زد.

نهایِت موفقیت یک قیام در عملیات تاکتیکى واقعى که فقط میتواند به دست آورد، بر پائى یک 
سنگر محکم در یک باریکاد و دفاع و حفظ آن است، دفاع از یک محله و یا شهر بزرگ به کنار.

عملیات  کالم  یک  در  و  جبهه،  پشت  نیروهاى  کارگیرى  به  و  تامین  متقابل،  پشتیبانى 
تعیین  خیابانى  باریکاد  در  سنگر  یک  براى  حتى  واحدها،  هماهنگ  و  شده  ریزى  برنامه 
معموال  خیابان،  در  سنگر  یک  آن  براى  حتى  محدود  بسیار  سطح  در  این  و  است  کننده 

بزرگ. شهر  یک  در  نبرد  بردن  پیش  به  رسد  چه  تا  نیست،  تامین  قابل  هرگز 

تمرکز نیروهاى نظامى در یک نقطه تعیین کننده البته در این جا، بى نیاز از توضیح است. 
چرا که دفاع منفعل شکل غالب نبرد است، استثنائا حمله هاى پراکنده به شکل پیشروى و 
ضربه به مواضعى از دشمن انجام میشود، که معموال به اشغال سنگرهائى محدود میماند که 
سربازان از آن عقب نشینى و آنها را ترك کرده اند. عالوه بر این، ارتش داراى توپخانه و 
لشکرهاى کامال مجهز و مهندسان آموزش دیده، و جنگ افزارهایى است که قیام کنندگان 
کامال از آنها محروم اند. شگفتآور نیست که نبرد در سنگرهاى خیابانى با بیشترین قهرمانیها 
در ژوئن – 1848 در پاریس، اکتبر 1848 در وین، و مى 1849 در درسدن همگى،شکست 
خوردند. چرا که رهبران قیام با معیارهاى صرفا نظامى و فارغ از توجه به مالحظات سیاسى 

عمل کردند و نیروهاى تحت فرمان آنها نیز به آن رویکرد ناب نظامى، اعتماد کردند.

پیروزى هاى پى در پى  ومتعدد قیام کنندگان تا 1848 دالیل مختلفى دارد. در پاریس در 
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ژوییه  1830 و فوریه 1848، مانند بسیارى از نبردها در باریکادهاى خیابانى اسپانیا، یک 
گارد شهرى بین قیام کنندگان و ارتش، حائل بود. این گارد یا مستقیما در کنار قیام بود یا بنا 
به رویکرد بینابینى و متزلزل،  باعث تردید و دودلى در میان سربازان ارتش میشد. بعالوه آن 
گارد شهرى به قیام اسلحه و مهمات میرساند. اگر گارد شهرى در اسپانیا، مانند آن چه در 
ژوئن 1848 در پاریس اتفاق افتاد، با قیام مخالفت میکرد، قیام شکست میخورد. در برلین 
حدى به دلیل تقویت قابل توجه به شکل پیوستن نیروهاى رزمنده در  در 1848 مردم تا 
شامگاه و صبحگاه 19 مارس؛ و تا حدى در نتیجه فرسودگى سربازان ارتش و جیره اندك 
آنها ، و سرانجام تا حدى به دلیل فلج شدن آنها تحت فرماندهانى که دست و پاى خود را 
گم کرده بودند، پیروزى حاصل کردند. اما در همه این موارد پیروزى در نبرد به خاطر آن 
بود که سربازان واکنشى نشان ندادند، زیرا افسران فرمانده، توانایى تصمیمگیرى را از دست 
بیشتر  آن  حفظ  سنگر  و  کالسیک،  خیابانى  نبردهاى  زمان  در  حتى  بنابراین،  بودند.  داده 
اثرى روانى داشت تا مادى و نظامى. سنگر و حفظ آن، ابزار تشویق  و تقویت اراده براى 
ادامه رزم بود. اگر تا تامین این روحیه عزم  و اراده، سنگر بر پا میماند، پیروزى ممکن بود، 
در غیر این صورت نتیجه، شکست بود. این نکته ُمهم و اساسى، هنگامى که چشم انداز 

آینده و ُمحتمل نبردهاى خیابانى آتى مورد بررسى قرار میگیرد، را باید در نظر داشت.

[ این جمله در «دى نیو زایت“ و در نسخه 1895 «مبارزه طبقاتى در فرانسه
  1850 – 1848“، حذف شده است.]

چشم انداز کامال تیره و تار بود. در همه  و به همان سال 1849 برگردیم، این  به گذشته 
و حرکت  شد  شده بود، «فرهنگ و مالکیت“ ستایش  حکومت ها ِچفت  بورژوازى با  جا 
ارتش علیه قیام را جشن گرفتند. باریکاد و سنگر خیابانى، نقش سحرآمیزش را از دست 
داد، سربازان دیگر در پشت سنگرها «مردم و خلق“ را نمیدیدند، آن خلق دیگر با القابى 
رداى  آن  دیگر  افسران،  میشدند.  نامیده  اجتماعى  انگل  و  غارتگر  خرابکار،  یاغى،  چون: 
بدون حمایت  ایام جنگهاى خیابانى را از تن در آورده و دیگر نیازى نبود که مستقیما و 
آتش سربازان، بسوى قلعه هائى که ناشیانه ساخته شده بودند پیشروى کنند. آنها برعکس، 
بقایاى سنگرهاى واگذار شده را با عبور از باغها و حیاط ها و منازل، َدور میزدند. و این 

دیگر، با استفاده از کمترین مهارت ها، در 9 مورد از 10 مورد به  سرانجام رسیده بود.

اگر  اند.  داده  روى  ارتش،  نفع  به  همگى  زیادى،  بسیار  تغییرات  بعد  به  زمان  آن  از  اما 
شهرهاى بزرگ، بزرگتر شده اند، ارتشها به میزان بیشترى بزرگتر شده اند. از 1848به بعد، 
پاریس و برلین کمتر از چهار برابر بزرگتر شده اند، اما تعداد پادگانها از این هم فراتر رفته 
است. با استفاده از راه آهن، پادگانها میتوانند در ظرف بیست و چهار ساعت به بیشتر از 
دو برابر افزایش یابند و درظرف  48 ساعت به ارتش هاى عظیم تبدیل شوند. در 1848 
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کم، و آکنون تفنگهائى با کالیبر کوچک و با قابلیت استفاده اتومات  تفنگ سرپُر و با برد 

اند. سریعتر  برابر  ده  و  تر  دقیق  برابر  ده  بیشتر،  برابر  چهار  آنها  بُرد  که  خشاب،  از 

در آن زمان، شلیک گلوله توپ  و خوشه ساچمه ها، به عنوان توپخانه و  امروز گلوله هاى 
ترکش دار که فقط یکى از آنها کافى است تا بهترین سنگرها را ویران کند. در آن زمان، 

جعبه دینامیت. امروز  و  سوزى،  آتش  برابر  در  مقاوم  دیوارهاى  شکستن  براى  کلنگ 
از آن سو، همه شرایط براى شورشیان بدتر شده است. وقوع یک قیام که در آن همه بخشهاى 
مردم از آن طرفدارى کنند، به سختى امکان دارد؛ در مبارزه طبقاتى، اقشار بینابینى در تمامى 
حاالت محتمل، هرگز منحصرا به ِگرد پرولتاریا صف نمى بندند، بطورى که در مقایسه با 

نیروهائى که دور بورژوازى گرد آمده است، این دومى ها در یک شب آرام ناپدید شوند
.

اگر سربازان تعلیم دیده  بیشترى به قیام کنندگان ملحق شوند، مسلح کردن آنان بسیار 
مشکل خواهد بود.

یافت میشود، حتى اگر  فروشى  و  تفریحى که در فروشگاههاى اسلحه  تفنگهاى شکارى 
نشده  استفاده  قابل  غیر  پلیس  دستور  به  آنها  چاشتى  و  سوزن  برداشتن  خاطر  به  قبل  از 
نیستند.  رو،  در  رو  نبرد  در  حتى  سربازان،  دار  خشاب  تفنگهاى  با  مقایسه  قابل  باشند، 
سرب  باروت و  خود را با  وجود داشت که هر کس مهمات اسلحه  این  تا  1848 امکان 
تهیه کند. اما امروز خشاب یک تفنگ از تفنگ دیگر متفاوت است که فقط در یک نقطه 
صورت  به  بنابراین  اند.  بزرگ  صنعت  پیچیده  محصول  همه  که  آن  اند:  شبیه  یکدیگر  به 
آماتور و        فى البداهه – ex tempore  – نمیتوان آنها را ساخت. در نتیجه اغلب 
استفاده  غیرقابل  نباشند،  دسترس  در  آنها  به  مختص  و  مناسب  مهمات  که  مادام  تفنگها 
بزرگ  در  شهرهاى  جدید  مسکونى  مناطق  و  ها  محله  بعد،  به   1848 از  باالخره،  و  اند. 
تفنگ  و  توپ  کارآئى  که  اند  شده  ساخته  پهن  و  مستقیم  طویل،  خیابانهاى  امتداد  در  و 
هاى  محله  خود،  انتخاب  با  باشد که  دیوانه  باید  انقالبى  یک  اند.  رسانده  کمال  حد  به  را 

کند. انتخاب  خیابانى  باریکاد  در  نبرد  یک  براى  را  برلین  شرق  یا  شمال  در  کارگرى 

آیا این بدان معناست که در آینده، جنگ خیابانى دیگر نقشى نخواهد داشت؟ قطعا خیر. 
بسیار  نظامى  غیر  مبارزان  براى  شرایط  بعد،  به  از 1848  که  است  معنى  این  به  فقط  این 
نامساعد تر و براى ارتش بسیار مساعدتر شده است. در آینده، جنگهاى خیابانى میتوانند 
شوند.  برطرف  دیگرى  عوامل  با  مساعد  نا  اوضاع  این  که  آنگاه  فقط  برسند  پیروزى  به 
با  و  بعدى  مراحل  در  بلکه  میشوند،  حاصل  انقالب  آغاز  در  ندرت  به  پیروزیهائى  چنان 
مراحل  آن  در  آنگاه  است.  ممکن  پپروزى  بزرگتر،  فاکتورهاى  به  توجه  و  گرفتن  نظر  در 
اکتبر   31 و  سپتامبر   4 در  یا  و  فرانسه  کبیر  انقالب  پروسه  تمام  طى  که  همانطور  بعدى، 
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1870، پاریس، روى دادند، تاکتیک یورش آشکار و مستقیم به باریکادهاى پاسیو و منفعل، 
ارجحیّت دارند. آیا خواننده اکنون متوجه میشود چرا کسانى که خود را آماده کرده بودند که 
در پى آن رویدادها به قدرت برسند، میخواهند با «حسن نیت“شان ما را به جائى بکشانند 
که در آنجا صداى تیراندازى تفنگ ها شنیده میشود و شمشیرها تکه پاره میکنند؟ چرا آن 
ها امروز ما رادر آن دوره به بُزدلى متهم میکنند؟ زیرا ما نمیخواهیم بدون آمادگى قبلى به 
بشویم.  وارد  خورد،  خواهیم  شکست  آن  در  مطمئنیم  پیشاپیش  که  جایى  خیابانى،  جنگ 

چرا آنها اصرار دارند که ما حتى براى یک بار نقش گوشت دم توپ را بازى کنیم؟

براى  مطلقا  و  بیهوده  را  مطالباتشان  و  ها  عربضه  و  ها  کمپین  تمام  ها،  جنتلمن  این 
بخواهند  خود  دشمن  از  که  مجازاند  آنان  نیستیم.  احمق  ما  گذاشتند.  میز  روى  هیچ، 
فریتس  توسط  جنگ  رهبرى  نوع  از  ستونى،  نبرد  تاکتیک  باید  او،  بعدى،  جنگ  در  که 
در  را  واترلو(10)  و  واگرام  در  گردان  هاى  ستون  همه  نبرد  یا  و  سوم]  قدیم،[فردریک 

بپذیرد. است،  گذاشته  ضامن  روى  را  اش  تفنگ  چاشنى  فرمانده  خود  که  حالى 

تغییر کرده است، به همان میزان در مورد مبارزه  اگر شرایط در مورد جنگ بین کشورها 
طبقاتى نیز صادق است. زمان حمالت غافلگیر کننده، زمان انقالب هائى که توسط اقلیتى 
تحول  مسئله  وقتى  است.  شده  سپرى  میشد،  رهبرى  آگاه،  نا  هاى  توده  بر  حاکم  و  آگاه 
در  سازمان اجتماعى در میان است، خود توده ها باید در آن تغییر و تحوالت دخیل باشند، 

میکنند. مبارزه  چه  براى  و  چیست  مساله  که  باشند  کرده  درك  پوست  و  رگ  با  و 

کنند  درك  مردم  توده  که  آن  براى  اما  است.  آموخته  ما  به  را  این  اخیر  ساله  پنجاه  تاریخ 
ما  که  است  کارى  همان  دقیقا  این  و  است.  الزم  پیگیر  و  طوالنى  کار  کرد،  باید  چه  که 

اکنون دنبال میکنیم، کارى که موفقیت در آن دشمن را به نومیدى سوق خواهد داد.

در کشورهاى التین نیز این موضوع نیز بیشتر و بیشتر در حال روشن شدن  است که تاکتیکهاى 
قدیمى باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند. همه جا پیروى  از نمونه آلمان در استفاده از حق راى 
همگانى و بدست آوردن همه پستها و موقعیت هائى که در دسترس ماست، دنبال شده است، 

همه جا انجام حمالت و پیشرویهاى فکر نشده و تدارك دیده نشده، به تاریخ پیوسته است.

[ در «دى نیو تسایت“ و نسخه 1895 آلمانِى «مبارزه طبقاتى در فرانسه“، جمله: همه جا انجام 
حمالت و پیشرویهاى فکر نشده و تدارك دیده نشده، به تاریخ پیوسته است، حذف شده است]

 در فرانسه، جایى که طى بیش از صد سال صحنه انقالب هاى پى در پى بوده است، جایى 
که هیچ حزبى را پیدا نمى کنید که سهمى در قیام ها، نقشه هائى براى دخالت و سایر اعمال 
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انقالبى نداشته است.  از این نظر در فرانسه، کشورى با این مشخصات طى آن صد سال، 
که دولت ها به ارتش خود اعتماد نکرده و در کشورى که شرایط روى هم رفته براى یک 
قیام در مقایسه با آلمان مساعد تر بوده است، آرى حتى در فرانسه، سوسیالیستها بیش از 
پیش در حال درك این نکته هستند که هیچ پیروزى تضمین شده اى مقدور نیست، مگر 

کنند. جلب  بسوى خود  دهقانان را،  اینجا  وسیع  مردم، در  نخست توده هاى  آن که 
در فرانسه نیز کار تبلیغى آرام و فعالیت پارلمانى به عنوان وظایف عاجل حزب برسمیت 
از  بسیارى  تنها  نه  است.  شده  حاصل  رابطه  این  در  هم  موفقیتهائى  و  است  شده  شناخته 
شهردارى ها تماما بدست سوسیالیستها افتاده اند، 50 سوسیالیست، بر کرسى هاى پارلمان 

بکشند. پائین  را  جمهور  رئیس  یک  و  وزیر  سه  اند  توانسته  تاکنون  و  اند  نشسته 

سال گذشته در بلژیک کارگران، حق راى همگانى(11) را تحمیل کردند و توانستند در 
یک چهارم حوزه هاى انتخاباتى، موفقیت کسب کنند.

حتى در بلغارستان و رومانى سوسیالیستها به نمایندگى  در سویس، ایتالیا، دانمارك، آرى 
پارلمان برگزیده میشوند. در اتریش همه احزاب پذیرفته اند که دیگر نمیتوانند مانع ورود ما 
به شوراى سلطنتى شوند. ما قطعا وارد این شورا خواهیم شد، مساله مورد مناقشه اکنون این 
است که ما از کدام َدر وارد شوراى سلطنت خواهیم شد؟ حتى در روسیه، ما داریم به زمسکى 
سابُر (12) معروف – همان مجلس ملى که نیکالى جوان در برابر آن مقاومت بیهوده اى 

به خرج داد –  حتى در آن جا میتوانیم با اطمینان درباره داشتن نماینده، حساب کنیم.

حق  نمیکنند.  سلب  خود  از  وجه  هیچ  به  را  کردن  انقالب  حق  ما  خارجى  رفقاى  البته، 
دولتهاى  همه  که  حقى  تنها  تاریخى“ واقعى است،  ”حق  تنها  نهایت  در  کردن،  انقالب 
شامل ”مک  حق،  اند. این  خود را از آن گرفته  حقانیت  و  مشروعیت  استثناء  بدون  مدرن 
لنبورگ“ که انقالب اشرافى اش در سال 1755 با ”توافقنامه موروثى“ به پایان رسید؛ و  با 

اینحال خصلت مشعشع فئودالیسم آن امروز هم پا برجا مانده است، نیز میشود.(13)

که  است  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  عمومى  افکار  در  اگر  و  اما  بدون  چنان  انقالب  حق 
انقالب  حق  با  را  کودتا  به  زدن  دست  براى  خود  حق  بوگوسالوسکى  ژنرال  حتى 
منحصرا  اش،  قیصر  محضر  در  خود  از  اتهام  رفع  براى  بوگوسالوسکى  میکند.  توجیه 

میدهد. ارجاع  خلقى  و  مردمى  انقالب  حق  همان  به 

اما هر چه در کشورهاى دیگر اتفاق بیفتد، سوسیال دمکراتهاى آلمان جایگاه خاصى پیدا 
دو  دارند.  دوش  بر  خاصى  وظیفه  مدت،  کوتاه  آینده  در  دستکم  رو،  این  از  و  اند  کرده 
همراه  میفرستند،  آراء  صندوقهاى  سوى  به  دمکراتها  سوسیال  که  اى  دهنده  راى  میلیون 
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فشرده  تعدادترین،  پُر  اند،  نداده  راى  انتخابات  در  که  آنها  حامى  جوان  زنان  و  مردان  با 

هستند. پرولتاریا  المللى  بین  ارتش  آور“  شوك  قاطعترین“نیروى  و  توده  ترین 

داده  تشکیل  را  شده  ریخته  صندوق  به  آراء  چهارم  یک  از  بیش  حاال  همین  تا  توده  این 
نمایندگان(رایشتاگ)،  مجلس  براى  اى  دوره  میان  انتخابات  که  گونه  همان  و  است؛ 
دادگاههاى  و  شهردارى  شوراهاى  انتخابات  مختلف،  ایالتهاى  در  محلى  انتخابات 
صورتى  به  رشد  این  است.  افزایش  حال  در  دائما  تعداد  این  میدهد،  نشان  صنفى 
طبیعى  پروسه  یک  آرامش  با  حال  همان  در  و  مهار  قابل  غیر  و  مستحکم  خودانگیخته، 

است. مانده  عقیم  پروسه  آن  برابر  در  دولت  دخالتهاى  همه  و   است  یافته  ادامه 

 امروز حتى، ما میتوانیم روى دو میلیون و دویست و پنجاه هزار راى حساب کنیم. اگر این پیشروى به 
همین روال ادامه یابد، تا پایان قرن ما بخش اعظم اقشار متوسط جامعه، خرده بورژوازى و دهقانان 
کوچک، را از آِن خود خواهیم کرد، و به چنان نیروئى تعیین کننده  در کشور تبدیل خواهیم 

شد که سایر نیروها، چه بخواهند یا نه،  مجبور به سر فرود آوردن در برابر خواهند بود.

را  وقت  حکام  کنترل  مرزهاى  سرانجام  تا  وقفه  بى  رشد  این  انسجام  و  تداوم  حفظ 
پیشاهنگ  میان  در  خوردها  و  زد  و  کشمکشها  در  آن  نبردن  هرز  به  و  نوردند،  هم  در 

است. ما  اساسى  وظیفه  ساز،  سرنوشت  روزهاى  براى  پیشقراوالن،  و  ها 

 [در «دایت نیو تسایت“ و نسخه آلمانى 1895 مبارزه طبقاتى در فرانسه، جمله: «به هرز 
نبردن آن در کشمکشها و زد و خوردها در میان پیشاهنگ ها و پیشقراوالن، تا روزهاى 

سرنوشت ساز“، حذف شده است.]

و تنها یک وسیله قادر است رشد یکنواخت نیروهاى رزمنده سوسیالیست در آلمان را به طور موقت 
متوقف کند و حتى براى مدتى به عقب براند: یک درگیرى در مقیاس بزرگ با ارتش، یک خونریزى 

مانند آن چه در 1871 در پاریس اتفاق افتاد. در درازمدت بر این مانع هم میتوان چیره شد.

از میان برداشتن و نابودى حزبى میلیونى، حتى با استفاده از تمام تفنگهاى خشابى اروپا و 
امریکا بیش از حد مشکل است.

اماچنانچه سیر معمول روندها متوقف شود، و یا شاید اگر این نیروى شوك آور در لحظه بحرانى در 
دسترس نباشد، نبرد قطعى به تعویق خواهد افتاد و همراه افزایش در کمیت، به درازا خواهد کشید.

[در دایت نیو تسایت و نسخه آلمانى 1895 مبارزه طبقاتى در فرانسه کلمات: « در نبرد 
قطعى شاید نیروى شوك آور در دسترس نباشد“، حذف؛ و به جاى «نبرد قطعى“، کلمه 
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«تصمیم“ چاپ شده است.]

 طنز تاریخ جهان، همه چیز را وارونه کرده است. ما «انقالبیون“، ما «سرنگونى طلب ها“، 
بسیار بیشتر در پى روش هاى قانونى هستیم تا روش هاى غیر قانونى و سرنگونى طلبانه.

که  قوانینى  شرایط  تحت  مینامند،  چنین  را  خود  که  آنطور  نظم،  احزاب 
اودیلون  با  آوا  هم  نومیدانه  آنها  میشوند.  متالشى  دارند  اند،  آورده  خودشان 

la légalité nous tue :میزنند فریاد   (Odilon Barrot)باروت
قانونگرائى، مرگ ماست(14)؛ در حالى که ما تحت این قانون گرائى، عضله هایمان قوى، 
صورتهایمان ُگل انداخته و انگار به زندگى جاودانه شبیه شده ایم. و اگر ما چنان دیوانه نباشیم 
که  براى خشنود کردن آنان، به سوى جنگ خیابانى کشانده شویم، آنگاه دست آخر هیچ چیز 

براى آنها باقى نمى ماند جز اینکه خود را از شّر این قانون گرائى لعنتى خالص کنند.

با این وجود، آنها به وضع قوانین جدید علیه سرنگونى طلبان ادامه میدهند. دوباره همه چیز 
دیروزى  براندازان  همان  امروزى،  فاناتیک  هاى  ضدسرنگونى  این  مگر  آیا  میشود.  وارونه 
نیستند؟ نکند این ما بودیم که جنگ داخلى 1866 را راه انداختیم؟ انگار ما بودیم که شاه 
شان  موروثى  و  قانونى  قلمرو  بر  ناسائو  دوك  حاکمیت  و  هس  منتخب  فرماندار  هانوفر، 
این  که  کردیم؟(15)  عجبا  ملحق  خود  خاك  به  را  موروثى  نواحى  این  و  کردیم  محروم 

واژگون کنندگاِن فدراسیون آلمان و سه تاج و تخت، از دست سرنگونى  طلبان مینالند!

Quis tulerit Gracchos de seditione querentes  [چه کسى میتواند گراچوس 
را تحمل کند وقتى او  از دعوت به فتنه  و طغیان شکایت میکند؟… مصرع 24 از قطعه 
11 مجموعه اشعار طنز و لطیفه هاى ”Juvenal“ در قرن دوم میالدى] چه کسى میتواند 

به ستایشگران و زّوار بیسمارك اجازه دهد که سرنگونى طلبان را لعن و نفرین کنند؟

ضد براندازى شان را به مرحله اجرا؛ و هر اندازه به اشکال  با اینحال، بگذار آنان قوانین 
خود،  دستهاى  در  را  جزائى  و  مجازات  قوانین  تمام  بگذار  آورند،  در  ترى  سختگیرانه 
دالیل  فقط  و  رسید  نخواهند  جائى  به  آنان  آورند.  در  میخواهند  که  شکل  بهر  موم،  چون 

آورد. درخواهند  نمایش  به  را  هایشان  ناتوانى  و  عجز  دادن  نشان  براى  بیشترى 

اگر آنها میخواهند به سوسیال دمکراسى ضربه اى کارى وارد کنند، مجبور خواهند شد که 
احزاب نظم سوسیال  معیارهاى  با  فقط  میتوانند  آنان  شوند.  متوسل  متفاوت  هاى  شیوه  به 
این  و  کنند.  ساقط  میکنند،  رعایت  کامال  را  قانون  حاضر  حال  در  که  را،  ها  دمکرات 

بود. نخواهند  آن  انجام  به  قادر  قانون،  نقض  بدون  آنان  که  بود  خواهد  معنا  آن  به 
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آنها  به  پروسى،  ژنرال  بوگوسالوسکى،  فون  آقاى  و  پروسى،  بوروکرات  روسلر،  آقاى 
در نبردهاى  کارگران  با  مقابله  است:  داده  را نشان  کارگران  مقابله با  ممکن  هنوز  راه  تنها 

خیابانى، که کارگران وسوسه نشدند به باریکادها کشانده شوند و از آن اجتناب کردند.
حاکم  را  اختناق  و  مطلقه  قدرت  کنید،  اعمال  را  دیکتاتورى  کنید،  نقض  را  اساسى  قانون 

کنید، regis voluntas suprema lex!  [اراده شاه، باالترین و عالى ترین قانون است!].
بنابراین، عالیجنابان! شجاعت داشته باشید، همین ها را صریح بگوئید، با  اقدامات نصف 

و نیمه کاره، کارى از پیش نخواهید برد، همه کارت هاى خود را روى میز بگذارید.

 اما فراموش نکنید که امپراتورى آلمان، مانند همه دولتها کوچک و همه دولتهاى مدرن بطور 
عموم، محصول یک قرارداد است؛ نخست، قرارداد بین شاهزادگان مختلف، و دوم، قرارداد 
بین شاهزادگان و مردم. اگر یک طرف قرارداد را نقض کند، کل قرارداد منتفى شده است، و 
در این حالت طرِف دوم نیز خود را ملزم به  رعایت آن نخواهد دید، همانطور که بیسمارك 
این را خیلى شیرین در سال 1866 به ما نشان داد. بنابراین اگر شما قانون اساسى رایش را 
نقض کنید، سوسیال دمکراسى از تعهدات خود نسبت به آن آزاد است و میتواند هر سان که 
کشید  ن  و بیر شما  ن  با ز ز  ا مایل است با شما طرف شود. اما امروز به سختى میتوان 

                                . د هد بو ا لى خو ا و ى شما به چه ر ا ع بر ضا و رت، ا ن صو ر آ که د
                                                                                                                                                      
 [در «دایت نیو تسایت“ و نسخه آلمانى 1895 مبارزه طبقاتى در فرانسه،پاراگراف آخر که 

با جمله «همانطور که بیسمارك..“ شروع میشود، حذف شده است.]

این روزها، تقریبا سالروز حوادثى در  شانزده قرن قبل است که طى آن روزها، یک حزب 
تهدید کننده و سرنگونى طلب به همین روالى که اکنون شاهد آن هستیم، در امپراطورى 
و تمام بنیادهاى دولت را زیر غالمت سوال برد  حزب مذهب رسمى  ُرم  فعال بود. این 
حزبى  این  کرد.  انکار  را  است  مافوق  و  ُمطاع  قانون  سزار،  اراده  که   این  صراحت  به  و 
مرزهاى  وراى  و  آسیا،  تا  ُگُل  از  امپراتورى،  سرتاسر  در  و  بود،  المللى  بین  و  وطن  بى 
طلبانه  سرنگونى  فعالیتهاى  مدیدى  مدت  براى  جنبش  این  بود.  یافته  گسترش  امپراتورى، 
کافى  اندازه  به  را  خود  سرانجام  اما  میداد،  انجام  مخفى  بطور  را  زمینى  زیر  شورشى  و 
شد، در  برانداز، که  مسیحیان نامیده مى  حزب  شود.  ظاهر  علنى  شکل  به  قوى یافت تا  
ارتش نیز پایگاه قدرتمندى داشت: همه لژیونها مسیحى بودند. هنگامى که از آنها خواسته 
سربازان  کنند،  احترام  اداى  تا  شوند  حاضر  پرستى  بت  معابد  در  قربانى  مراسم  در  تا  شد 
خودهایشان  نشانه اعتراض بر کاله  عالمت مشخص – صلیب – را به  نافرمان گستاخانه 

بود. تاثیر  بى  مافوق  افسران  جانب  از  معمول  نهى  و  امر  و  ارعاب  حتى  دادند.  قرار 

امپراتور دیوکلتین(Diocletian ) دیگر نمیتوانست در حالى که نظم، اطاعت و دیسیپلین 
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درارتش اش در حال زوال بود، در سکوت نظاره گر باقى بماند. تا وقت باقى بود با فیگور و 
قیافه خشن در صحنه حاضر شد. او یک قانون ضدسوسیالیستى، با پوزش منظورم قانون ضد 
مسیحى بود!، اعالم کرد. گردهمائیهاى براندازان ممنوع اعالم شد، محل تجمعات آنان بسته 
و یا حتى ویران شد. نشانه هاى مسیحى، صلیب و از این قبیل، چون ممنوعیت دستمالهاى 
قرمز در ساکسونى، قدغن شد. مسیحیان از تصدى مشاغل دولتى محروم شدند، و حتى از 
حق سرجوخه شدن در ارتش محروم  اعالم شدند. از آن جا که در آن زمان قضات دوره 
دیده، به آن شکل که الزمه قانون ضدبراندازى آقاى فون کولر“براى احترام به افراد“ است، 
وجود نداشت؛ مسیحیان از خواست رعایت عدالت در دادگاهها نیز محروم شدند. این قانون 
فوق العاده هم، سودى نداشت. مسیحیان با خشم و تّمُرد آن را از دیوارها پایین کشیدند و 
پاره کردند، حتى گفته شد که قصر امپراتور را در حضور خود او به آتش کشیدند. پس از آن 
امپراتور سعى کرد با تعقیب گسترده مسیحیان در سال 303 بعد از میالد، انتقام بگیرد. و این 
آخرین اقدام از این نوع بود. و تاثیر و نفوذ آن حرکت اقدام به حّدى بود که هفده سال بعد از 
آن، اکثریت غالب ارتش از مسیحیان بود، و فرمانرواى فعال مایشاء بعدى سراسر امپراتورى 

رم،کنستانتین، که کشیشان به او لقب کبیر دادند، مسیحیت را مذهب رسمى اعالم کرد.

ف. انگلس
لندن، ۶ مارس  ١٩٨۵

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

زیر نویس ها:

1.  هنگام انتشار مبارزه طبقاتى در فرانسه به صورت یک نسخه مجزا در 1895 ، انگلس مقاالت 
مارکس از 1848 تا 1849 که نخست  در نیو راینیش تسایتونگ و پولیتیکال اکونومى ریویو، 
شماره هاى 1 و 2 ، 1850(در واقع انگلس در این جا به آن مقاالت اشاره دارد) ، منتشر شده 
بود را در آن لحاظ کرد )به صورت سه فصل اول)  و نیز )به صورت فصل چهارم( قسمتى 
از نوشته مارکس در باره فرانسه، از پولیتیکال ریویو، شماره هاى 5 و 6 مى تا اکتبر 1850 
که با همکارى انگلس تدوین شده اند، اقتباس شده است. عبارت نقل شده توسط انگلس از 

قسمتى از نوشته مارکس که تحت عنوان فصل چهارم آمده است، وام گرفته شده است.

Sachsenwald .2منطقه اى در نزدیکى هامبورگ است که امپراطور ویلیام اول در سال 
1871 به بیسمارك اهدا کرد.

هاست. اورلئانیست  و  ها  لژیتیمیست  حزب  دو  به  بورژوازى  تقسیم  منظور   .3
4. اینجا انگلس در توصیف سیاست روسیه تزارى نسبت به لهستان در قرن 18، اصطالح 
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«اصل ملیتها“ را بکار برده است که در واقع پوششى براى سیاست توسعه طلبانه ناپلئون سوم 

بود که خود را به عنوان محافظ ملیتها معرفى میکرد و سعى میکرد از عالئق ملى ملل
قدرتها  سایر  با  رقابت  در  فرانسه  نفوذ  قلمرو  گسترش  تحکیم  و  براى  ستم  تحت 
ووگت،  آقاى  خویش،  جزوه  در  را  ها“  ملیت  «اصل  اصطالح  کند.  مارکس  استفاده 

اند. برده  بکار  چیست؟“  لهستان  قبال  در  کارگر  طبقه  «وظیفه  نوشته:  در  انگلس  و 

5. اشاره به کشمکش هاى قانون اساسى است که در پروس به دنبال بازبینى قانون اساسى 
توسط فردریک ویلهلم چهارم در در 5 دسامبر 1848  و با آغاز ضربه ضدانقالبى و انحالل 
مى   30 در  و  منحل  را  نمایندگان  مجلس  شاه   ، آوریل 1849  در  شد.  وضع  ملى،  مجمع 
قانون انتخابات جدیدى که مبتنى بر یک نظام سه طبقه اى و بر اساس شاخص قرار دادن 
میزان  دارایى به عنوان مالك صالحیت ؛ و نمایندگى نابرابر اقشار مختلف بود را به اجرا 
گذاشت.  اکثریت مجلس جدید که بر اساس قانون جدید انتخاب شدند، قانون اساسى جدید 
ارتجاعى تر پیشنهاد شده از سوى شاه را تایید کرد. مجلس اعیان  کماکان در دست اشرافیت 
فئودال باقى ماند و قدرت مجلس عوام  به شدت محدود شد و حق وضع قوانین از آن سلب 
شد. وزراء مى بایست از سوى شاه منصوب، و تنها به او پاسخگو باشند.  قانون اساسى به 
دولت حق ایجاد دادگاههاى ویژه در مواردى چون خیانت بزرگ را اعطا کرد. قانون اساسى 

ماند. باقى  خود  بقوت  در 1871،  آلمان  امپراتورى  تشکیل  تا  حتى  پروس  در   1850
کشمکش قانون اساسى در اوائل دهه 1860 بین حکومت پروس و اکثریت بورژوازى لیبرال 
ارتش که  بازسازى  از تصویب طرح  در فوریه 1860، آن اکثریت  برآورد.  سر  در پارلمان 
توسط «فون رون“، وزیر جنگ، پیشنهاد شده بود، امتناع کرد. با اینحال، حکومت بسرعت 
توانست اعتبارت و منابعى به منظور“ حفظ آمادگى رزمى و تقویت ظرفیت تخریبى سالح 
مذکور،  بازسازى  طرح  که  که  بود  معنى  بدان  این  بگیرد.  خود  اختیار  در  را  ارتش“  هاى 
اجرا خواهد شد. در مارس 1862 که لیبرالها از تصویب بودجه ارتش خوددارى کردند و 
درخواست کردند که وزیر جنگ باید در برابر مجلس پاسخگو باشد، حکومت، پارلمان را 
منحل،  و انتخابات جدید اعالم کرد. در اواخر سپتامبر 1862، یک کابینه  توسط بیسمارك  
تشکیل شد که در اکتبر همان سال دوباره پارلمان را منحل کرد و بازسازى ارتش را بدون 
اینکه منتظر تصویب بودجه آن بماند، شروع کرد. معضل مشهور به کشمکش قانون اساسى 
تا 1866، یعنى تا زمانى که پروس بر اطریش پیروز شد، بقوت خود باقى بود. با پیروزى 

شد. تسلیم  بیسمارك،  برابر  در  پروس  بورژوازى  مذکور،  سال  در  اطریش  بر  پروس 
قانون  اساس  بر  شد  اعالم   1871 آوریل   16 در  آلمان،  که  اساسى امپراطورى  قانون 
اساسى کنفدراسیون شمال آلمان، که در 17 آوریل 1867 تصویب شده بود، قرار داشت. 
هس،  بادن،  جنوب(  ایاالت  الحاق  قرارداد  از  پس  شمال،  کنفدراسیون  اساسى  قانون  در 

گرفت. صورت  تغییراتى   1870 نوامبر  در  کنفدراسیون،  به  ورتمبرگ)  و  باواریا 
نوع  دولت  ارتجاعى  شالوده  و  آلمان،  بر  پروس  سلطه  و  برترى   ،1871 اساسى  قانون 



678

ن ی  دگا ی... و ز د ز
امپراطورى آلمان را تحکیم کرد. قدرت قانوگذارى رایشتاك بشدت محدود شد و قوانین 
و لوایحى را هم که به تصویب میرساند، میبایست توسط شوراى فدرال و امپراطور، تایید 

شوند. اختیارات امپراطور و صدراعظم، که از پارلمان مستقل بودند، خیلى وسیع بود.

قانون اساسى مذکور، حقوق ویژه و امتیازات و برترى هاى برخى ایاالت کوچک آلمان را 
تثبیت کرد.

6. اشاره به پنج میلیارد فرانک غرامت است  که فرانسه به  دنبال شکست در جنگ 71  -1870 
فرانسه – آلمان و بر اساس قرارداد صلح فرانکفورت  1871،  به امپراتورى آلمان پرداخت.

7. اشاره به قانون ضد سوسیالیستى است که در 21 اکتبر 1878 به منظور سرکوب جنبش 
سازمانهاى  تمام  قانون  این  رسید.  مجلس  تصویب  به  کارگر  طبقه  جنبش  و  سوسیالیستى 
اعالم  ممنوع  را  سوسیالیستى  و  کارگرى  نشریات  کارگران،  هاى  عمومى  مجمع  حزب، 
اینحال،  با  داد.  قانونى  اتوریته  ها،  دمکرات  سوسیال  علیه  سرکوبگرانه  اقدامات  به  و  کرد 
بین  تعادلى  شد  موفق  بود،  انگلس  و  مارکس  حمایت  مورد  که  دمکرات  سوسیال  حزب 
فعالیت هاى زیر زمینى و قانونى برقرار سازد و نفوذ خود را حتى در دوره اى که قانون 
ضد سوسیالیستى حاکم بود، گسترش دهد. این قانون در سالهاى 1881، 1884، 1886 و 
نوشته  در  انگلس  افتاد.  بر  اکتبر 1890  اول  در  سرانجام  و  ماند  باقى  خود  قوت  به   1888

است. پرداخته  ضدسوسیالیستى  قانون  آن  به  کارگران“  حزب  و  «بیسمارك  خویش: 

8. حق راى همگانى در اسپانیا در سال 1868 و در خالل انقالب بورژوائى 74 –  1868  
در  که  اسپانیا  جمهورى  گرفت.  قرار  تایید  مورد  اساسى  قانون  در  در 1869  و  شد  مطرح 

1873 اعالم و تا 1874 ادامه یافت، بر اثر یک کودتا از جانب سلطنت طلبان ساقط شد.

است.  کرده  نقل  را  فرانسه  کارگرى  حزب  برنامه  بر  مارکس  پیشگفتار  انگلس  اینجا   .9
رسید. تصویب  به   (  Le Havre  ) اَفر“  ”لو  کنگره  در  و   1880 سال  در  برنامه  آن 

فرماندهى  به  اتریش  ارتش  اول  ناپلئون  ژوئیه  1809   6 در5   و  واگرام  جنگ  در   .10
 ،1815 ژوئن   18 در  واترلو(بلژیک)  جنگ  در  داد.  شکست  را  شارلز  آرشیدوك 
به  ناچار  و  شکسته  هم  در  پروس  و  هلندى   – انگلو  لشکرهاى  بوسیله   ناپلئون  ارتش 

بخشید. قطعیت  را  فرانسوى  ضد  اثتالف  نهائى  پیروزى  اتفاق  این  گردید.  هزیمت 

11. اشاره انگلس به کمپین براى حق راى همگانى در بلژیک است که طى سالهاى 93 – 1890 
در جریان بود. در 18 آوریل 1893 حرکات و اعتصابات توده اى که بوسیله حزب کارگرى 
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رهبرى میشدند، مجمع نمایندگان( مجلس) را ناچار کردند که یک قانون در مورد حق راى 
همگانى را به تصویب برساند که در 29 مارس همان سال از جانب مجلس سنا مورد تایید قرار 
گرفت. آن قانون براى کسانى که باالتر از 25 سال و بیش از 12 ماه مقیم و ساکن بلژیک بودند، 
حق راى را برسمیت شناخت. بعالوه آن قانون یک یا دو راى بیشتر را براى افراد دیگر به نسبت 

امکانات و ثروت، سطح تحصیالت و یا سوابق کارى در خدمات دولتى، در نظرگرفت.
فاصله  نیمه  در  روسیه  در  نمایندگان  مرکزى  مجمع   Zemsky Sobor  .12
هاى  ارگان  به  اشاره  انگلس  منظور  بود.  هفدهم  قرن  تا  شانزدهم  قرن 

گرفتند. شکل   1864 سال  در  که  است   ،(  zemstvos) محلى  خودمختار 
مکلنبورگ  نشینهاى  دوك  در  اشراف  و  شاهزادگان  بین  طوالنى  مبارزه  به  انگلس   .13
در   1755 در  شده  امضاء  توافق  با  که  دارد  استرلیتز،  اشاره   – مکلنبورگ  و  –  شورین 
این  یافت.  طبق  فیصله  اساسى،  قانون  در  مندرج  موروثى  حقوق  مبناء  بر  روستوك 
موقعیت  حفظ؛  و  را  خود  قبلى  امتیازات  و  مکلنبورگ  اختیارات  اشرافیت  توافق، 

کرد. را  تحکیم  ها،  آن  مهم   هاى  ارگان  و  ها  پارلمان  در  خود  کننده  رهبرى 
سیاستمدار  یک  که   ،(  Odilon Barrot) باروت  آدیلن  از  اینجا  در  انگلس   .14
دمکراتیک  هاى  سازمان  سرکوب  که  هنگامى  بود،  فرانسه  دوم  جمهورى  کار  محافظه 

بود: گفته  زمان  آن  در  که  است  آورده  قول  نقل   ،1849 اوائل  و   1848 اواخر  در 

 ”la légalité nous tue“ ( قانونگرائى مرگ همه ماست)

15. اشاره غیر مستقیم است به ادغام پادشاهى هانوفر، حکومتهاى هس – کاسل و  دوك 
.1866 سال  در  اطریش  بر  پروس  پیروزى  نتیجه  در  پروس  در  ناساو  بزرگ  نشین 

و  مارکس  آثار  مجموعه   )MECW 1895، منبع:  مارس   6 انگلس،  توسط  شده  نوشته 
انگلس)، جلد 27، صفحات  506  تا 524. اولین بار به شکل خالصه در داى نیو تسایت 
هاى 27 و 28، 1849 تا 1850، و نیز در کتاب  شماره  دوم،  (Die Neue Zeit ) دوره 

یافت. انتشار   ،1895 برلین    –  “1850 تا   1848 فرانسه  در  طبقاتى  «مبارزه  مارکس: 

است. شده  مقابله  ها  دستخط  با  و  تنظیم،  کتاب  فرمت  مبناى  بر  تکست 
 

*. توضیحات MECW(مجموعه آثار مارکس و انگلس):
انگلس این مقدمه را در فاصله 14 فوریه و 6 مارس 1895 براى نسخه جداگانه آن کتاب 

که سال 1895 در برلین انتشار یافت، نوشت.
از  ُمصّرانه  آلمان،  دمکرات  سوسیال  حزب  اجرائى  کمیته  انگلس،  مقدمه  انتشار  هنگام 
کتاب  در  مارکس  «انقالبى“  لحن  آنان  که  آنچه  و  تُند  لحن  که  کردند  درخواست  انگلس 
مینامیدند، از طریق فرموله کردن افکار مارکس با عبارات محطاطانه تر، تصحیح و نرم تر 
در رایشتاك(پارلمان  بود که  سوسیال دمکرات این  حزب  اجرائى  کند. دلیل کمیته  معرفى 
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کودتا“  کردن  منظور:“سد  به  دولت  پیشنهادى  الیحه  و  قانون  مورد  در  هائى  جدل  آلمان) 

در دسامبر 1894 و بحث بر سر آن در سراسر ژانویه تا آوریل 1895، در جریان بود.
متزلزل  موضع   ،(Richard Fischer)فیشر ریکارد  به   1985 مارس   8 نامه  در  انگلس 
حزب در مقیدات فعالیت  و اقدامات آنان براى محدود کردن فعالیت هاى  رهبرى حزب 
مجاز و قانونى را مورد انتقاد قرار داد. با اینحال بخاطر تبعیت از نظر کمیته اجرائى، انگلس 
موافقت کرد که برخى عبارات را حذف، و بعضى تعاریف را اصالح کند. ساختمان نوشته 
نشان میدهد که این تغییرات کجاها صورت گرفته و دست نوشته انگلس به ما امکان میدهد، 
تغییرات  دارید،  رو  پیش  که  اى  نسخه  در  کنیم.  بازسازى  را  اوریجینال  و  اصلى  متن  که 

اند. آمده  کروشه  داخل  هاى  یادداشت  در  شده،  حذف  هاى  تکه  نیز  و  شده  انجام 

 برخى از رهبران سوسیال دمکرات، آن مقدمه تصحیح شده را چون مدرکى براى معرفى 
انگلس به عنوان مدافع سرسخت انتقال مسالمت آمیز قدرت به طبقه کارگر در دست 
گرفتند. با این هدف، در 30 مارس Vorwärts ،1895 (به پیش)، نشریه چاپى ارگان 

مرکزى حزب سوسیال دمکرات آلمان، سرمقاله اى با عنوان:

میشود)  انقالب  چگونه  (امروزه    “Wie man heute Revolutionen macht  » 
اطالع  بدون  و  انگلس،  مقدمه  از  اى  بریده  ُدم  و  سر  قولهاى  نقل  آن  در  که  کرد  منتشر 
به                                       شدیداللحن  اى  نامه  در  بود،   شده  برآشفته  کامال  که  انگلس  بود.  شده  درج  او، 
Wilhelm Liebknecht (ویلهم لیبکنخت)، سردبیر ”به پیش“، بخاطر تحریف عقایدش، 
اعتراض کرد. انگلس در نامه به   Karl Kautsky  (کارل کائوتسکى) به تاریخ اول آوریل 
1895، با اشاره به انتشار مقدمه مذکور در Die Neue Zeit مصرانه تاکید داشت که آن 
کار زشت باید خاتمه یابد. با اینحال، هم نسخه جداگانه  خود اثر مارکس، مبارزه طبقاتى 
در فرانسه، منتشر شد و هم  Die Neue Zeit( شماره هاى 27 و 28، 1985) با همان 
حتى  انگلس  مقدمه  کامل  متن  یافت.  علنى  انتشار  انگلس  مقدمه  در  ها  حذف  و  تغییرات 
پس از آنکه خطر قانون ضد سوسیالیستى از بین رفته و به مرحله اجراء در نیامد. انتشار 

نیاورد). راى  رایشتاك  در  دولت،  قانونپیشنهادى  و  الیحه  آن   ،1895 مى  نیافت.(در 
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ترجمھ ھفتم

ارزش، قیمت و سود- کارل مارکس
سخنرانی کارل مارکس در جلسھ شورای عمومی انترناسیونال اول در ٢٠ و ٢٧ ژوئن ١٨۶۵

ترجمھ: ایرج فرزاد- ژوئن ٢٠٢٠

توضیح بر این متن:
من دو ترجمھ فارسی از ”مزد، بھا، سود“ را در دسترس داشتم. یکی ترجمھ ای است کھ توسط “ احمد 
قاسمی“، چاپ بھمن ١٣۵١، انجام شده است. این ترجمھ ازمتن روسی( چاپ ١٩۴٨) و با توجھ بھ متن 
فرانسھ( چاپ ١٩۶۶ پکن) انجام شده است. و دیگری ترجمھ ای از ”محمد گودرزی“ کھ در سال ١٣٨۶ 
در شماره دھم نشریھ ای با عنوان: ”اندیشھ و ھنر“ در ایران، منتشر شده است. من فقط بھ نسخھ پی دی 
اف این ترجمھ دوم دسترسی داشتم کھ در آن دقیقا توضیح داده نشده است کھ چھ نسخھ ای مبناء بوده است.

متن فعلی با استفاده از ترجمھ احمد قاسمی تھیھ شده است و با نسخھ انگلیسی کھ در سال ١٩۶٩ توسط 
  Poole Brandonشرکت انترناسیونال“ در نیویورک انتشار یافتھ و سپس نسخھ اینترنتی آن از جانب”

در سال ٢٠٠٩ کنترل و ادیت شده است، مقابلھ کرده ام.

انترناسیونال اول در ٢٠ و  اثر متن سخنرانی است کھ کارل مارکس در جلسھ شورای عمومی  این  اصل 
٢٧ ژوئن ١٨۶۵ بھ زبان انگلیسی ایراد کرده است. نسخھ خطی گزارش نگھداری شد و نخست در لندن 
اِِولینگ،(Aveling Eleanor Marx) تحت عنوان  اِلئونور مارکس  در ١٨٩٨ بھ وسیلھ دختر مارکس، 
ارزش، بھا، سود با مقدمھ اى از ادوارد اِولینگ بھ چاپ رسید. در نسخھ خطی مذکور پیشگفتار و شش فصل 

اول عنوان ندارند. عنوان ھا بھ وسیلھ الئونور گذاشتھ شده است.

اگر ترجمھ ھای موجود، مورد پسند من بودند، چھ از نظر شیوائی متن و یا بیان دقیق محتوای سخنرانی 
مارکس، قطعا نیازی بھ صرف انرژی و وقت زیاد از جانب من نبود و من میتوانستم یکی از دو ترجمھ موجود 

را عینا بازنویسی و تایپ کنم.

عنوان رایج کتاب برای خوانندگان فارسی زبان: ”مزد، بھا، سود“ است کھ در متن بھ جای ”بھا“، ھمھ 
جا از ”قیمت“ استفاده شده است و در ترجمھ value بھ جای ”ارزش“، مزد بکار رفتھ است. من عنوان 

”ارزش، قیمت وسود“ را دقیق تر میدانم.

نسخھ اوریجینال ”ارزش، قیمت و سود“( value price and profit,) برای نخستین بار در سال ١٨٩٨ 
چاپ شد. اینکھ مارکس در آن سخنرانی بھ ”تز“ و ”رسالھ“ خود اشاره میکند، کامال مشخص است کھ 
بھ نسخھ کتبی موضوع سخنرانی، اشاره دارد. از این نظر بھ احتمال قریب بھ یقین، نقاط تاکید و کلمات و 
جمالتی کھ با حروف پررنگ تر در این متن مشخص شده اند، در اصل دست نویس مارکس، بھ شکل ایتالیک 

وجود داشتھ اند.
و نکتھ آخر اینکھ من از توضیح در باره اشخاص و اتفاقاتی کھ مارکس در سخنرانی اش بھ آنھا اشاره 
کرده است، صرفنظر کردم. چھ، سیرچ در اینترنت در دنیای امروز، نیاز خواننده مشتاق و یا کنجکاو را با 

توضیحات جامع تر کھ بسادگی قابل وصول اند، برآورد میکند.



682

ن ی  دگا ی... و ز د ز
ترجمھ سخنرانی مارکس برای من کھ میبایست متن فارسی را با نسخھ انگلیسی مقابلھ کنم، در واقع بھ معنی 
چندین و چند بار خواندن آن و دقت و وسواس برای درک انتزاعھای علمی مارکس بود. خصلت جدلی و 
انتقادی و انقالبی مارکس نیروی محرکھ و جاذبھ پر قدرتی در این راستا بود. احساس کردم کھ در یک حرکت 
زنده و در عین مصاف جنبشھا و تقابل و جدال اندیشھ ھا، با شور و ھیجان سھیم شده ام. احساس کردم کھ 
انگار آن سالن در پاریس، بھ اندازه کره زمین بزرگ شده است و مارکس دارد رو بھ میلیاردھا برده نطام 
موجود سخن میگوید. راه نشان میدھد و چشم انداز باز سازی یک دنیای بھتر را با نشان دادن گذرگاھھای 
سخت و ھشدار نسبت بھ ذوب شدن در مبارزه روزانھ علیھ نتایج نکبتھای سرمایھ داری، در دقیق ترین و 
قابل فھم ترین جمالت، با روشنی ھر چھ تمام تر، ترسیم میکند. آن وفاداری عمیق بھ امر رھائی انسان در 
جملھ بھ جملھ و کلمھ بھ کلمھ مارکس، ما را بھ تعجیل بھ مبازه حول پرچم آرمانھای ”کاپیتال“ او و کمونیسم 

”کار“ در تقابل با سرمایھ و قیمت و سود و پول و بردگی مزدی فرامیخواند.

حس کردم کھ من یکی از آن ”شھروندان“ نشستھ در سالن سخنرانی مارکس ھستم، امیدوارم شما خوانندگان 
این ترجمھ را با این احساس خود، شریک کرده باشم.

ایرج فرزاد      ژوئن ٢٠٢٠

فهرست:
پیشگفتار

تولید و مزد 
تولید، مزد، سود

دستمزد و پول در جریان
عرضھ و تقاضا

دستمزد و قیمت ھا
ارزش و کار

نیروی کار
تولید ارزش اضافھ

ارزش کار
سود از فروش کاال مطابق با ارزش آن بھ دست می آید

اجزاء مختلفی کھ ترکیب ارزش اضافھ بھ آنھا تجزیھ میشوند
رابطھ عمومی بین سود، دستمزد و قیمتھا

موارد مھم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا بر ضد کاھش آن
کشمکش بین کار و سرمایھ و نتایج آن

  
  پیشگفتار
شھروندان!

اکنون  بپردازم.  مقدماتی   نکتھ  چند  بھ  بشـوم،  موضوع  اصل  وارد  کھ  آن  از  پیش  بدھید   اجازه 
آمده  در  عمومی  صورت  بھ  دستمزد  بردن  باال  مطالبھ  و  است  کرده  سرایت  سراسر  بھ  اعتصابات 
انترناسیونال  رأس  در  کھ  شما  گرفت.  خواھد  قرار  بحث  مورد  ما  کنگره  در  مسئلھ  این  است. 
اول(Association s‘Men Working International First) قرار گرفتھ اید، باید در باره این مسئلھ 
بسیار مھم  دیدگاه روشنی داشتھ باشید. از این جھت من وظیفھ خود میدانم کھ مسئلھ را مورد بررسی عمیق 

قرار دھم، اگر چھ ممکن است حوصلھ شما سر برود.
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 دومین نکتھ من در باره بھ شھروند وستون(Weston) است. او نھ فقط در برابر شما بھ طرح نظریاتی 
پرداخت، کھ بھ تعبیر او در جھت منافع کارگران است، اما میداند آن نظرات بین طبقھ کارگـر بسیار ناپسند و 
رسوا است، اما با ھمھ اینھا از آن نـظـرات بطور علنی دفاع کرده است. این شھامت اخالقی، باید عمیقا مورد 
احترام تک تک ما قرار بگیرد. امیدوارم کھ او با وجود شیوه نھ چندان شستھ رفتھ در تزھایم و در رسالھ 
ام، در آخر متوجھ شود کھ من با آن ایده درستی کھ اساس تزھای اوست موافقم، ولی تزھای مذکور را بھ 

صورت کنونی از لحاظ تئوری غلط ؛ و از نظر نتایج عملی خطرناک میشمارم.

 اینک میپردازم بھ موضوع :

– تولید و مزد
 استدالالت وستون در واقع بر دو پیش فرض مبتنی است:

از  دانان،  ریاضی  اصطالِح  بھ  و  ثابت  کمیت  است،  ناپذیری  تغـییر  چیز  ملی  تولید  حجم  کھ  این  یکی   ١.
پارامترھای ثابت است؛

 .٢ دیگر این کھ مبلغ دستمزد واقعی یعنی آن دستمزدی کھ از روی میزان کاالھائی کھ با آن میتوان خـرید، 
اندازه گرفتھ میشود مبلغ تغـییر ناپزیری است، از مقادیر ثابت است.  

اما ادعای اول او آشکارا اشتباه است. شما بھ روشنی می بینید کھ ارزش و حجم تولید، سال بھ سال افزایش 
می یابد، نیروھای مولِد کاِر(در سطح کشوری) رشد میکنند و مقدار پولی کھ برای گردش این تولیِد مداوما 
در حال رشد الزم است، پیوستھ تغـییر می کند. و آن چھ در باره تمام سال و یا در باره سالھاى مختلف در 
مقایسھ میزان رشد آنھا با یک دیگر صادق است، در مورد ھر روِز متوسط از سال نیز صدق میکند. حجم 
و یا مقدار تولید در سطح کشوری پیوستھ در تغـییر است، مقدار ثابت نیست بلکھ مقدار متغیر است و حتی 
اگر تغـییر میزان جمعیت را کنار بگذاریم، باز ھم باید بھ علِت تغـییراِت بی وقفھ اى کھ در انباشت سرمایھ 
و نیروھای مولده  روی میدھند، مقدار متغیر باشد. کامًال صحیح است کھ اگر روزی سطح عمومی مزدھا 
افزایش یابد، آن میزان افزایش ھـراثری کھ بعدھا داشتھ باشد، بھ خودی خود بال فاصلھ بھ تغـییری در حجم 
تولید نخواھد انجامید و قبل از ھرعامل دیگر آن تغییردستمزدھا  ناشی از اوضاع موجود خواھد بود. اما اگر 
پیش از ارتقاء سطح مزدھا، تولید در سطج کشوری یا ”تولید ملی“ مقدار متغیر بود و نھ مقدار ثابت، پس 
از افزایش مذکور نیزھم چنان متغیر خواھد ماند و نھ ثابت. با اینحال فرض کنیم کھ حجم تولید ملی مقدار 
متغیری نیست و ثابت است. حتی در این حالت نیز آن چھ دوست ما وستون نتیجھ منطقی مینامد، چیز دیگری 
جز ادعائی بی پایھ نخواھد بود. اگر رقم معینی و مثأل ٨ را بھ ما بدھند، حدود مطلق این رقم مانع نخواھد 
شد کھ اجزایش حدود نسبی خود را تغـییر بدھند. اگر سود مساوی ۶ و مزد مساوی ٢ است مزد می تواند 
تا ۶ باال رود و سود تا ٢ پائین بیاید، در عین حال کھ رقم کل ھم چنان ٨ باشد. پس این امر کھ حجم تولید 
الیتغیر بماند، بھیچ وجھ نمیتواند دلیل برآن باشد کھ میزان دستمزدھا ھم بدون تغـییر بمانند. در این صورت 
دوست ما وستون چگونھ این تغـییر ناپذیرِی مزد را ثابت میکند؟ او فقط ادعا میکند. ولی حتی اگر بـپـذیریم 
کھ ادعای او درست است، این ادعا باید در دوجھت صادق باشد، و حال آن کھ وستون آن را فقط در یک 
جـھت موثرمیداند. ھرگاه مبلغ مزد، مقدار ثابتی است، پس آن را نمیتوان نھ باال برد و نھ پائین. یعنی ھر گاه 
کارگرانی کھ در صدد باال بردن موقِت مزد برمی آیند کار احمقانھ ای میکنند. اما حماقت سرمایھ دارانی کھ 
در پائین آوردن موقِت مزد میکوشند از نابخردی کارگران کمتر نیست. دوست ما وستون منکر نمیشود کھ 
کارگران در شرایط معینی میتوانند سرمایھ داران را بھ افزایش مزد وادارکنند. اما چون مبلغ مزد بھ نظر او 
مقداری است کھ از طرف طبیعت معین شده است، بھ عقیده او سپس باید انتظار یک عکس العمل در برابر آن 
حرکت ”غیرعادی“ را داشت. ولی از طرف دیگر وستون این را نیز میداند کھ سرمایھ داران می توانند مزد 
را بھ زور تنزل دھند کھ در واقع ھمواره در تحقق این امر میکوشند. طبق اصل ثبات دستمزدھا در چنین 
موردی نیز، مانند مورد فوق باید انتظار عکس العمل از جانب کارگران را نیز داشت. یعنی کارگرانی کھ با 



684

ن ی  دگا ی... و ز د ز
تشبِثات سرمایھ داران برای تنزل مزد و یا تالشھا برای حفظ مزد در سطح تنزل یافتھ موجود، بھ مخالفت 
آیند،  می  مزد بر  بردن  در صدد باال  کارگران  کھ  نیز  ھنگامی  آن  در  پس  اند.  کرده  درستی  کار  برخیزند، 
کاردرستی میکنند زیرا کھ ھر گونھ عکس العمل  در برابرپائین آوردن مزد، اقدامی است برای باال بردن آن. 
بنابراین بر طبق ھمان اصِل ثباتِ دستمزدھا کھ خود دوست ما وستون ساختھ و پرداختھ است، کارگران در 
شرایط معینی باید متحد شوند و برای باال بردن مزد مبارزه کنند. اگر وستون این نتیجھ گیری را رد میکند 
باید مقدمھ اى را کھ این نتیحھ گیری ناشی از آن است کناربگذارد. و در این صورت بھ جای این اصل کھ 
مبلغ دستمزد یک مقدارثابت است، باید بگوید کھ اگر چھ مبلغ مذکور نمیتواند و نباید باال برود، میتواند و باید 
ھربار کھ دلخواه سرمایھ است پائین بیاید. اگر سرمایھ دار مایل است کھ بھ جای گوشت، سیب زمینی و بھ 
جای گندم، جو بھ شما بدھد شما باید اراده او را بھ مثابھ قانون اقتصاد سیاسی تلقی کنید و از آن تبعیت کنید.

 اگر در کشوری، سطح مزد باالتراز کشور دیگراست، چنان کھ در آمریکا نسبت بھ انگلستان، شما باید این 
تفاوت در سطح مزد را بھ حساب تفاوت امیال سرمایھ داران آمریکائی و انگلیسی بگذارید، شیوه اى کھ نھ 
فقط مطالعھ پدیده ھای اقتصادی بلکھ مطالعھ ی سایر پدیده ھا را نیز بسیار ساده خواھد ساخت. ولی حتی 
در این حالت ممکن است ما بپرسیم: چــــرا امیال سرمایھ داِر آمریکائی غیر از امیال سرمایھ دار انگلیسی 
است؟ و برای جواب دادن بھ این سؤال الزم خواھد آمد کھ ما از قلمرو امیال و اراده خارج شویم. ممکن 
است کشیش بگوید کھ خدا در فرانسھ این را میخواھد و در انگلستان آن را. و اگر من خواستار شوم کھ این 
دوگانگی اراده توضیح داده شود شاید او آن قدر بی شرم باشد کھ بگوید خدا دلش میخواھد   اراده اى در 
فرانسھ داشتھ باشد و اراده دیگری در انگلستان. اما بدیھی است کھ دوست ما وستون آخرین کسی خواھد 

بود کھ بھ چنین منطق تماما نافی عقل توسل خواھد جست.

البتھ سرمایھ دار مایـل است کھ تا ھر اندازه کھ ممکن است، بیشتر بستاند. اما وظیفھ ى ما آن نیست کھ 
حدود را  نیرو و خصلت این  این  آنست کھ نیروی او، حدود  بلکھ  بپردازیم،  کندوکاو  بھ  ى امیال او  درباره 

بررسی کنیم.

– تولید، مزد، سود

داد. ھمھ  ما وسـتون برای ما  خواند، میتوان در یک پوست گردو جا   مضمون خطابھ ای را کھ دوسـت 
استدالل او بھ این نتیجھ منجر میشود کھ: اگر طبقھ کارگر، طبقھ سرمایھ داران را وادارکند کھ بھ جای ۴ 
داربھ جای ۵ شیلینگ ۴  او بپردازد، در آن صورت سرمایھ  بھ  شیلینگ، ۵ شیلینگ بھ صورت مزد نقد 
شیلینگ بھ صورت کاال بھ کارگر بر میگرداند. در چنین حالتی طبقھ کارگر مجبور است  در برابر آن چھ پیش 
از باال رفتِن دستمزد با ۴ شیلینگ می خرید، ۵ شیلینگ بپردازد. اما چرا چنین میشود؟ چرا سرمایھ دار بھ 
جای ۵ شیلینگ فقط ارزش ۴ شیلینگ را می پردازد؟ زیرا کھ مبلِغ مزد دقیقأ ثابت است. اما چرا مبلغ مزد در 

ارزش۴ شیلینگ کاال تثبیت شده است و نھ در ارزش ٣ یا ٢ شیلینگ کاال و یا در مقدار دیگر؟
 اگر حدود مبلِغ مزد بھ وسیلھ قانونی اقتصادی معین میشود کھ نھ تابع اراده سرمایھ دار و نھ تابع اراده 
کارگر است، در آن صورت وستون قبل از ھر چیز می بایـست این قانون را نشان بدھد و آن را اثـبات کند. 
پیوستھ  پرداخت میگردد،  فاصلھ معیِن زمانی  مبلغ مزدی کھ واقعا در ھر  کند کھ  ثابت  باید  او  بھ عالوه، 
دقیقا با مبلغ ضروری دستمزد مطابقت دارد و ھرگز از آن دور نمیشود. از سوی دیگر ھرگاه حدود معیِن 
مبلغ مزد فقط بھ اراده سرمایھ دار و یا حدود حرص و آزمندی او مربوط است در آن صورت حدود مذکور 
خودسرانھ است، ھیچ ضرورت جبری و طبیعی در آنھا نھفــتھ نـیست، وبنابراین آنھا را میتوان بنا برمیل و 
اراده سرمایھ دار و درنتیجھ برخالف اراده ومیل سرمایھ دار تغـییر داد. دوست ما وستون تئوری خود را با  
این مثال توضیح داد: اگر در دیگی برای تعداد معینی از افراد مقدار معین، آش باشد مقدار مذکور با بزرگ 
کردن تعداد قاشقھا(spoons)، زیاد نخواھد شد. امیدوارم وستون بھ من اجازه بدھد کھ بگویم کھ این مثال 
بھ نظرمن اندکی احمقانھ (spoony) و مبتذل  است و مقایسھ اى را بھ خاطر من می آورد کھ ِ“ِمننیوس 
آگریپا“(Agrip Menenius) انجام داد. ھنگامی کھ پـلبـئـین ھاى روم بھ مبارزه با پاتریسینھا برخاستـند 
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آگریپای پاتریسین بھ آنھا گفت کھ معده پاتریسین ھا بھ اندام و جوارح بدن پلبئین ھا غـذا میرساند. ولی با 
اینحال او نتوانست ثابت کند کھ میتوان بھ اعضاء بدن کسی، با پرکردن معده کس دیگری غـذا رسانید. دوست 
ما وستون بھ نوبھ خود فراموش کرده است کھ در آن دیگی کھ کارگرھا از آن میخورند، ھمھ محصوِل کاِر 
ملی(کشوری) جا گرفتھ است و آن چھ مانع میشود کھ کارگران بیش تر بخورند نھ حجم کوچک دیگ است و 

نھ مقدار کم غذای داخل آن. فقط کوچکی قاشق آنھا مانع میشود.

قیمت  افزایش  با  بپردازد؟  شلینگ   ۴ ارزش،  شلینگ   ۵ جای  بھ  کھ  میشود  قادر  نیرنگی  چھ  با   کارفرما 
کاالھائی کھ می فروشد. ولی آیا افزایش قیمتھا و یا بھ طور عام تر تغـییر قیمِت کاالھا، آیا خود قیمتھا صرفا 
تابع میل واراده سرمایھ دار است؟ و یا آن کھ برای عملی شدن اراده مذکور، شرایط معینی ضروری است؟ 
اگر چنین شرایطی ضرورت ندارد، آن گاه باال رفتن و پائین آمدِن قیمتھاى بازار و تغـییرات بی وقفھ آنھا بھ 
صورت معمای حل نشدنی در می آید. چون فرض ما این است کھ نھ در بارآوری نیروھای مولده و نھ در 
میزان سرمایھ و کاِر مصرفی و نھ در ارزش پولی کھ ارزش کاالھا با آن ارزیابی میشود، ھیچ گونھ تغـییری 
آن صورت باالرفتن مزد چگونھ  است. در  افتاده  تغییردرسطح دستمزد اتفاق  و فقط  یک  نداده است  روی 
میتواند در قیمت کاالھا تأثیر بگذارد؟ افزایش مزد در بھای کاالھا فقط از آن جھت تأثیر میکند کھ بر رابطھ 

موجود میان تقاضای کاالھا وعرضھ آنھا اثر میگذارد.

و نیازمندیھای  مایحتاج  برای  را  خویش  درآمد  مجموع،  در  کارگر  طبقھ  کھ  است  درست  کامال   این 
ضروری خرج میکند و مجبور است خرج کند. از این جھت افزایش سطح عمومی مزد باعث رشد تقاضای 
نیازمندیھای ضروری و درنتیجھ افزایش قیمت بازاری آنھا میشود. برای سرمایھ دارانی کھ این اشیاء را 
تولید میکنند، اضافھ دستمزدی کھ می پردازند از محل افزایش کاالھای آنان در بازار جبران میشود. ولی 
وضع سایر سرمایھ دارانی کھ این نیازمندیھا را تولید نمیکنند، چھ میشود؟ و تصور نکنید کھ تعداد این گونھ 
سرمایھ داران کم است. ھرگاه در نظر بگیرید کھ دو سوم تولید ملی(تولید در سطح کشوری) بھ وسیلھ یک 
پنجم جمعیت بھ مصرف میرسد- و یکی از اعضاء مجلس نمایندگان اخیراً حتی اظھار داشت کھ فقط بھ وسیلھ 
یک ھفتم جمعیت بھ مصرف میرسد- در آن صورت متوجھ میشوید کھ چھ بخش بزرگی از تولید ملی باید بھ 
صورت اشیاء لوکس و تجملی تولید شود و یا با آنھا مبادلھ گردند، چھ مقدارعظیمی ازکاالھای نیازمندیھای 

اولیھ باید در راه نوکرھا، اسبھا، گربھ ھا و غیره بھ اسراف مصرف شود؟

چنان کھ بھ تجربھ میدانیم این اسراف و زیاده روی و دست و دل بازی در مصرف کاالھای لوکس و تجملی 
ھمیشھ با اِعمال محدودیت در مقابل افزایش بھای کاالھای نیازمندیھای ضروری ھمراه بوده است.  

آنجا  از  بود؟  خواھد  چھ  تولید نمیکنند،  را  نیازمندیھای ضروری  کھ  دارانی  وضعیت سرمایھ  بسیارخوب، 
نمیتوانند  داران  این نوع سرمایھ  افتاده است،  اتفاق  افزایش عمومی دستمزدھا  پی  سود در  نرخ  کھ تنزل 
آن کاھش سود را با افزایش قیمت کاالھائی کھ خود تولید میکنند، و کاالھای نیازمندیھای ضروری نیستند، 
جبران کنند. زیرا کھ تقاضا برای کاالھای آنان افزایش نیافتھ است. درآمد این دستھ از سرمایھ داران کاھش 
خواھد یافت و آنان ناگزیر خواھند بود برای کاالھای ضروری گران قیمت خود، بیشتر پرداخت کنند.اما این 
ھنوز تمام مسالھ نیست. از آنجا کھ درآمد آنان کاھش یافتھ است، و بنابراین منبع کمتری برای خرید کاالھای 
لوکس در اختیار دارند، در نتیجھ تقاضای متقابل در میان این دستھ از سرمایھ داران برای کاالھای لوکس و 
تجملی کاھش خواھد یافت. بنابراین در این رشتھ از صنعت و تولید، نرخ سود تنزل خواھد کرد. و این تنزل 
سود فقط تنھا در رابطھ با یک تناسب ساده با افزایش عمومی نرخ دستمزدھا نیست، بلکھ بھ نسبت تناسب 
در یک معادلھ مرکب است.یعنی بھ نسبت ترکیبی از افزایش نرخ عمومی دستمزد، افزایش قیمت کاالھای 

ضروری و سقوط قیمت کاالھای لوکس و تجملی.

عواقب این تفاوت در نرخ ھاى سود سرمایھ داران در رشتھ ھاى مختلف صنعت، چھ خواھد بود؟ بھ ھر دلیلی 
باشد، نرخ متوسط سود دررشتھ ھاى مختلف تولید، متفاوت است. سرمایھ و کار از رشتھ ھائی کھ کم سود تر 
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است بھ رشتھ ھائی کھ ُپر سود تراست، منتقل میگردند و این جریان انتقال سرمایھ و کار تا وقتی کھ عرضھ 
در یک رشتھ از صنعت بھ نسبت رشد تقاضا افزایش نیافتھ و در سایر رشتھ ھا بھ نسبت کاھش تقاضا تنزل 
نیافتھ باشد، ادامھ می یابد. پس از آنکھ این تغـییرو انتقال بھ سرانجام برسد، عموماً در رشتھ ھاى مختلف 
تولید دوباره نرخ عمومی سود برابر خواھند شد. از آن جا کھ ھمھ این نقل انتقاالت، فقط دراثر تغـییر در 
تناسب تقاضا وعرضھ کاالھای مختلف روی داده است، پس از آن کھ تغییردر تناسب از بین برود، تأثیرات آن 
تفاوت نیز خنثی میشود و قیمتھا بھ سطح  تعادل سابق برمیگردند. تنزل نرخ سود کھ دراثرافزایش دستمزد 
بوجود می آید، بھ چند رشتھ از صنعت محدود نمیماند بلکھ  بھ تمام   رشتھ ھا تعمیم می یابد. طبق فرِض 
ما، نھ در نیروھای مولِد کار تغـییری حاصل میشود و نھ در حجِم کِل تولید، بلکھ شکل این حجم تولید معین 
تغـییر می کند. بخش بزرگتری از تولید بھ شکل اشیاء مورد نیاز و مایحتاج حداقل درمی آید و بخش کوچک 
تری بھ شکل اشیاء تجملی و لوکس. یا بخش کوچک تری در مبادالت خارجی با اشیاء تجملی مبادلھ میشود 
و بھ ھمان شکل اولیھ خود مورد استفاده قرار میگیرند و یا بخش بزرگ تری از تولید ملی در خارج با اشیاء 

مایحتاج ضروری مبادلھ میشود و نھ با اشیاء تجملی، واین دو مورد اخیر با مورد اول، یکی است.

پس افزایش عمومی سطح دستمزدھا، بعد ازنوسانات موقتی کھ در قیمتھاى بازار روی میدھد، فقط موجب 
تنزل عمومی نرخ سود میگردد و بھ تغـییر درازمدت قیمِت کاالھا نمی انجامد. اگر بگویند کھ من در استدالل 
فوق این فرض را مبنا گرفتھ ام کھ تمام افزایش دستمزد برای تامین نیازمندی ھای اولیھ مصرف میشود، 
خواھم گفت کھ من آن فرضی را قبول کرده ام کھ برای نظریات وستون مناسب تراست. ھرگاه افزوده دستمزدھا 
خرج اشیائی شود کھ سابقاً جزء مصرف کارگران نبوده است، در آن صورت افزایش واقعِی قدرت خریِد آنھا 
محتاج اثبات نخواھد بود. اما چون این افزایش قدرت خریِد آنھا فقط نتیجھ افزایش دستمزد است الزم میآید 
کھ افزایش مذکور کامال با کاھش قدرت خرید کارفرمایان مطابق باشد. پس حجم کلی تقاضای کاالھا افزایش 

نمی یابد، بلکھ اجزاء تشکیل دھنده این تقاضا تغـییر میکند.

 افزایش تقاضا در یک طرف با کاھش تقاضا درطرف جبران میشود. و چون جمع کل تقاضا بھ این طریق 
بدون تغـییر میماند ھیچ تغـییری در قیمت ھای بازارممکن نیست روی بدھد.  بھ این ترتیب ما در برابر دو 
سیرمحتمل قرار میگیریم: یا اضافھ دستمزد بھ طور یکسان در راه کلیھ اشیاء مصرفی خرج میشود – و 
در این حالت، رشد تقاضا از طرف طبقھ کارگر باید بھ وسیلھ کاھش تقاضا از طرف طبقھ سرمایھ داران 
جبران شود – ویا اضافھ دستمزد فقط در راه بعضی از اشیائی کھ قیمت آنھا در بازار موقتاً افزایش می یابد 
خرج میشود- و دراین حالت باال رفتن نرخ سود در برخی از رشتھ ھا، بھ اندازه پائین آمدن نرخ سود در 
سایررشتھ ھاى صنعت است.  این پروسھ موجب تغـییر در توزیع سرمایھ و کار میشود، و تا زمانی ادامھ می 
یابد کھ عرضھ در یک رشتھ صنعت بھ اندازه رشد تقاضا باال رود و در رشتھ دیگر بھ اندازه تقلیل تقاضا، 
پائین بیاید. در فرض اول، ھیچ تغـییری در قیمت کاالھا روی نخواھد داد، در فرض دوم پس از نوساناتی 
کھ در قیمت کاالھا حاصل میشود، ارزش مبادلھ کاالھا تا سطح قبلی خود پائین خواھد آمد. در ھر دو حالت 
محتمل، افزایش عمومی سطح دستمزد، سرانجام، ھیچ گونھ اثر دیگری جز تنزل عمومی نرخ سود. نخواھد 
داشت. دوست عزیز ما وستون برای این کھ در تصور شما تأثیر بگذارد گفت فرض کنید اگر دستمزد کارگران 
کشاورزی انگلستان بھ طورکلی از ٩ شیلینگ بھ ١٨ شیلینگ افزایش یابد، چھ مشکالتی پیش خواھد آمد، و 
فریاد برآورد: اندکی فکر کنید تا متوجھ شوید کھ تقاضای کاالھا برای نیازمندیھای اولیھ چھ افزایشی خواھد 

یافت و ترقی قیمتھا کھ بھ دنبال آن خواھد آمد چھ وحشتناک خواھد بود؟

اما شما ھمھ میدانید کھ دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در آمریکا بیش از دو برابر دستمزد متوسط  کارگر 
کشاورزی در انگستان است، اگر چھ قیمت محصوالت کشاورزی در آمریکا  کمتر از انگلستان است، اگرچھ 
مناسبات میان کار و سرمایھ در آمریکا عموماً ھمان است کھ در انگلستان، اگرچھ حجم تولید سالیانھ در 
آمریکا بھ مراتب کمتر از انگلستان است. پس چرا دوست ما بر شیپـور خطر میدمد؟ برای آن کھ توجھ ما را 
از مسئلھ اى کھ واقعا در برابر ماست، منحرف کند. ترقی ناگھانی دستمزد از ٩ شیلینگ بھ ١٨ شیلینگ بھ 
آن معنی است کھ اندازه دستمزد ناگھان ١٠٠ درصد ترقی کند. ولی ما اصال در مورد این مسئلھ کھ آیا ممکن 
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است سطح عمومی دستمزد درانگلستان ناگھان ١٠٠ درصد باال رود، بحث نمیکنیم. ما ھیچ کاری بھ اندازه 
و حجم این افزایش کھ در ھر مورد خاص باید تابع اوضاع و احوال معین و درانطباق با آن ھا باشد، نداریم. 
فقط باید دقت کنیم کھ نتایج افزایش عمومی دستمزد چھ خواھد بود؟ حتی در آن مورد کھ ترقی مذکور بیش 
ازیک در صد نباشد. پس، من ترقی صد در صد دستمزد را کھ دوست ما وستون خیال کرده است کنار میگذارم 
و توجِھ شما را بھ آن ترقی دستمزد کھ واقعا در دوران ١٨۴٩-١٨۵٩ در انگلستان روی داد، جلب می کنم.

ھمھ شما از قانونی کھ در ١٨۴٨ در باره روِز کار ده ساعتھ و بھ عبارت دقیقتر روزکار ده ساعت ونیمھ 
وضع شد، باخبرید. این یکی از بزرگترین تغـییرات اقتصادی است کھ ما شاھد آنھا بوده ایم. این قانون، 
نھ فقط در برخی از صنایع محلی، بلکھ در رشتھ ھای عمده صنعت کھ انگلستان با تکیھ بر آنھا بر بازار 
نا  بسیار  شرایط  مذکوردر  ترقی  و  گردید.  دستمزد  اجباری  و  ناگھانی  افزایش  موجب  دارد  سیادت  جھانی 
مساعدی صورت گرفت. دکتر ایور(Ure)، پرفسور سنیور و ھمھ اقتصادداناِن دیگر کھ سخنگویان رسمی 
طبقھ متوسط [١] ھستند ثابت کردند– و باید بگویم با دالئلی بھ مراتب محکم تر از دوست ما وستون ثابت 
کردند – کھ این قانون فاتحھ صنعت انگلستان را میخواَند. آنھا ثابت کردند کھ مطلب برسرترقی ساده دستمزد 
نیست، بلکھ برسرآن چنان افزایشی است کھ از کاھش میزان کاِر مصرف شده ناشی میشود و مبتنی براین 
کاھش است. آنھا میگفتند کھ این ھمان ساعت دوازدھم است کھ میخواھند از سرمایھ دار بازپس بگیرند، 
کم  انباشت  کھ  میکردند  تھدید  آنھا  میکشد.  بیرون  آن  از  را  خود  دار سود  کھ سرمایھ  است  ساعتی  تنھا 
خواھد شد، قیمت ھا ترقی خواھد کرد، بازارھا از دست خواھد رفت، تولید کاھش خواھد یافت و درنتیجھ 
دستمزدھا دوباره پائین خواھد آمد؛ و باالخره ورشکستگی فرا خواھد رسید. آنھا حتی اعالم کردند کھ قوانین 
در  حداکثر،  باره  در   (Laws Maximum s‘Robespierre Maximillian)روبسپیر ماکزیـمـیـلـیـن 
مقایسھ با این قانون، ناچیز است و البتھ تا حدی حق با آنھا بود. اما در واقع حد اکثر چھ  روی داد؟ ترقی 
دستمزد نقدِی کارگران کارخانھ ھا، علی رغم تقلیل روِز کار، افزایش مھم تعداد کارگرانی کھ در کارخانھ ھا 
اشتغال داشتند، تنزِل بی وقفھ قیمت محصوالت کارخانھ ھا، رشد شگفت انگیز نیروھای مولِد کاِر کارگراِن 
کارخانھ ھا، توسعھ بی سابقھ و افزاینده بازار کاالھای سرمایھ اى. در ١٨۶٠ در منچستر، در جلسھ انجمن 
تشویق و پیشبرد علوم، خودِ من شنیدم کھ چگونھ آقای نــومــان [٢] اعـتراف کرد کھ ھم او و ھم دکتر ایور 
وھم سـنـیـور و ھم سایر نمایندگان رسمی علم اقتصاد ھمگی اشتباه کردند، در حالی کھ درک غریزی مردم 
درست بود. منظور من پرفسور فرانسیس نــــومــــان نیست بلکھ آقای و. نومان(Newman .W) است کھ 
در علم اقتصاد بھ عــنوان ھمکار آقای توماس توک(Tooke Thomas) در  نگـــارش “ تاریخ قیمتھا “ و 
بھ عنوان ناشر این اثر عالیقدری کھ تاریخ قیمتھا را از ١٧٩٣ تا ١٨۵۶ قدم بھ قدم مورد بررسی و تحقیق 
قرار میدھد، مقام شامخی دارد. اگر تفکر فیکس شھروند وستون در باره اندازه ثابت دستمزد، میزان ثابت 
تولید، سطح ثابت نیروی مولِد کار، اراده ثابت و مسلط سرمایھ داران، و سایر تصورات فیکس و قطعیتھاى 
و  میآمد  در  سـنیـور درست  تاِر پرفسور  و  تیره  بینی ھاى  پیش  بایست  می  درآن صورت  بود،  او درست 
میبایست روبرت اُوون(Owen Robert) کھ در ھمان سال ١٨١۶، کاھش عمومی روز کار را نخستین 
گام بھ سوی رھائی طبقھ کارگر اعالم داشت و علی رغم پیشداوریھای افکار عمومی، خطر را پذیرفت، و 

طرح کاھش روز کار را در کارخانھ پارچھ بافی خود در نیوالنارک واقعاً پیاده کرد، خطا مرتکب شده بود.

 درست در ھمان ایام کھ در انگلستان قانون روز ده ساعتھ کار مطرح شد و در نتیجھ دستمزدھا باال رفت، 
بھ دالئلی کھ این جا الزم نیست بھ آنھا پردازم، افزایش عمومی دستمزد کارگران کشاورزی را  نیز شاھد 
بودیم. برای این کھ سخنان من بد فھمیده نشوند در این جا پیشاپیش چند نکتھ را توضیح میدھم، اگرچھ  این 
توضیحات برای بیان منظور من بطور مستقل، ضروری نباشند. اگر دستمزد کسی کھ ھفتھ ای ٢ شیلینگ 
دریافت میکرده تا ۴ شیلینگ باالبرود، درآن صورت نرخ دستمزد ١٠٠ درصد باال رفتھ است. اگر ما بھ این 
افزایش دستمزد از نقطھ نظر باالرفتن نرخ آن بنگریم، ممکن است خیلی بزرگ جلوه کند و حال آن کھ اندازه 
واقعی دستمزد، یعنی ۴ شیلینگ در ھفتھ، ھم چنان مبلغی بسیار برای یک زندگی بخور و نمیر است. بنا براین 
شما نباید اجازه بدھید کھ با عبارت پردازیھای پرطمطراق در باره درصد افزایش در نرخ دستمزد، خاک بھ 

چشم شما پاشیده شود. ھمیشھ بپرسید کھ اندازه  اولیھ دستمزد چھ  مقدار بوده است؟
درک این نکتھ دشوار نیست کھ اگر ١٠ کارگر ٢ شیلینگ و ۵ کارگر ۵ شیلینگ و ۵ کارگر ١١ شیلینگ 
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در ھفتھ مزد می گیرند دستمزد دریافتی این ٢٠  نفر در ھفتھ ١٠٠ شیلینگ یعنی ۵ لیره انگلیسی است. 
اگر بعداً مجموع مزد ھفتگی آنھا مثال ٢٠ درصد باال رود، از ۵ لیره بھ ۶ لیره خواھد رسید. بنابراین بھ 
طور متوسط ، درآن صورت میتوان گفت کھ نرخ عمومی دستمزد٢٠ درصد باال رفتھ است، اگر چھ درواقع 
دستمزد ١٠ کارگر از مجموع ٢٠ نفره مذکور، ھیچ تغییری نکرده است، دستمزد یکی از گروه ھای پنج 
نفره کارگران در مورد ھر نفراز ۵ شیلینگ بھ ۶ شیلینگ باال رفتھ و مبلغ دستمزد گروه پنج نفره دیگر از 
۵۵ شلینگ بھ ٧٠ شیلینگ رسیده است. وضع نیمی از کارگران بھ ھیچ وجھ بھبود نیافتھ است، وضع یک 
چھارم باندازه ناچیزی بھبود یافتھ و فقط وضع یک چھارِم بقیھ واقعاً بھترشده است. اما اگر معیار متوسط را 
یافتھ و از لحاظ مجموعھ سرمایھ اى  در نظر بگیریم، مبلغ کل دستمزد این ٢٠ کارگر٢۵ درصد افزایش 
کھ این کارگران را بھ کار می گیرد و بھای کاالھائی کھ این کارگران تولید میکنند، عیناً مثل آنست کھ ھمھ 
کارگران در ترقی دستمزد بھ طور یکسان سھیم شده باشند. در مورد کارگران کشاورزی، از آن جا کھ سطح 
دستمزد در ُکـنت نشینھاى مختلف انگلستان و اِسکاتلند بھ کلی متفاوت است، تاثیر ترقی دستمزد در آنھا 
بسیار نا متوازن بود. باالخره در ھمان دورانی کھ ترقی دستمزدھا روی داد، یک سلسلھ از عوامل – مانند 
مالیاتھای جدیدی کھ ناشی از جنگ با روسیھ بود، تخریب بخش بزرگی از مساکن کارگران کشاورزی  و 

غیره – در جھت معکوس عمل میکرد.

پس از این چند تذکر مقدماتی، اینک باز میگردم بھ این کھ از ١٨۴٩ تا ١٨۵٩ نرخ متوسط دستمزد کارگران 
و  بھ مدارک مشروح  این مطلب  تایید  در  میتوانم  افزایش یافت. من  تقریبا ۴٠ درصد  انگلستان  کشاورزی 
مفصل اشاره کنم. ولی برای ھدفی کھ در برابر من است، بھ نظرم کافی است کھ شما را بھ گزارش انتقادی 
و افشاگرانھ ای رجوع بدھم کھ از طرف جان چ. ُمرتن  (Morton .C John) در سال ١٨۶٠ در انجمن 
ھنر لندن در باره: ”نیروھائی کھ در کشاورزی بھ کار میروند“ ارائھ شد. آقای مرتن بھ نقل آمارھائی می 
پردازد کھ از صورت حسابھا و سایر اسناد معتبر تقریبا ١٠٠ مزرعھ از ١٢ کنت نشین اسکاتلند و ٣۵ کنت 

نشین انگلستان برگرفتھ است.

طبق نظریات دوست ما وستون، در دوره ١٨۴٩ تا ١٨۵٩، با در نظر گرفتن افزایش دستمزدھا در ھمھ 
کارخانھ ھای دایر در خالل آن دوره، میبایست افزایش بی سابقھ ای در قیمت محصوالت کشاورزی در ھمین 
دوره، اتفاق افتاده باشد. اما در واقع چھ شد؟ با وجود جنگ روسیھ و کم حاصلی ھاى پی در پی کھ در 
١٨۵۴-١٨۵۶ بھ ظھوررسید، قیمت متوسط گندم کھ محصول اصلی کشاورزی انگلستان است و در ١٨٣٨ 
-١٨۴٨ تقریبا از قرار ھر کوارتر۶ ٣ لیره بود، در سالھای ١٨۴٩ -١٨۵٩ تقریبا تا ٢ لیره و ١٠ شیلینگ 
برای ھر کوارتر تنزل کرد. یعنی درعین حال کھ دستمزد متوسط کارگران کشاورزی ۴٠ درصد باال رفت، 
بھای گندم بـیش از شانزده درصد، پائین آمد. در عرض ھمین دوره اگر پایان آن را با آغازش یعنی سال 
١٨۵٩ را با ١٨۴٩ مقایسھ کنیم، تعداد رسما ثبت شده فقرا و گدایان از ٩٣۴۴١٩ بھ ٨۶٠۴٧٠ تنزل کرده 
است، یعنی ٧٣٩۴٩ نفر کاھش یافتھ است. من با شما موافقم کھ این کاھش بسیار ناچیز است و در ســالھاى 
بعد ھم از بین رفت. ولی بھرحال یک کاھش است. ممکن است گفتھ شود کھ واردات گندم از خارج در دوره 
١٨۴٩ -١٨۵٩ بھ نسبِت دوره ١٨٣٨ -١٨۴٨ در پی الغاء قوانین مربوط بھ غالت بیش از دو برابر شده 
است. ولی از این جا چھ نتیجھ میشود؟ از منظر دوست ما وستون، میبایست منتظر بود کھ قیمت فرآورده 
ھاى کشاورزی براثر این تقاضای ناگھانی و عظیم و افزاینده از بازارھای خارجی، بھ اوج برسد. زیرا کھ 
افزایش تقاضا چھ از داخل کشور و چھ از خارج باشد، تأثیر یکسانی دارد. اما در واقع چھ شد؟ صرف نظراز 
چند سالی کھ کم حاصلی پیش آمد، در تمام این دوران در فرانسھ ھمواره از تنزِل ورشکست کننده بھای 
گندم شکایت میشد، آمریکائیھا چندین بار مجبور شدند محصوالت زائد خود را بسوزانند، و، اگر بھ آقای 
اورخارت(Urquhart) اعتماد کنیم، روسیھ جنگ داخلی آمریکا را دامن میزد چرا کھ رقابت آمریکا، صدور 

محصوالت کشاورزی روسیھ را بھ بازارھاى اروپا فلج کرده بود.

تقاضا،  افزایش  گونھ  ھر  میشود:  چنین  درآوریم  تجریدی آن  بھ صورت  را  وستون  استدالل شھروند  اگر 
ھمیشھ بر مبنای حجم معینی از تولید بھ وجود میآید. از این جھت افزایش مذکورھرگز نمیتواند موجب افزایش 
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عرضھ کاالھای مورد تقاضا گردد و فقط میتواند قیمتھاى پولی آنھا را باال ببرد. ولی حتی ساده ترین مشاھده 
نشان میدھد کھ در برخی از موارد، افزایش تقاضا در مواردی قیمت بازاری ھمھ کاال را بدون تغییر، و در 
موارد دیگر باعث افزایش موقت قیمت کاالھا خواھد شد کھ افزایش عرضھ را بھ دنبال خواھد داشت کھ بھ 
نوبھ خود این افزایش عرضھ موجب سقوط قیمتھا، و در موارد متعددی سقوط بھ سطح پائین تر از قیمت 
اولیھ خواھد انجامید. این کھ رشد تقاضا دراثرافزایش دستمزد و یا در اثر علل دیگر روی داده باشد، شرایط 
مسئلھ را عوض نمیکند. از نقطھ نظر دوست ما وستون توضیح پدیده بطورعام ھمان اندازه دشواراست کھ 
توضیح ھمان پدیده بطور مشخص و در شرایط استثنائی و بھ ھنگام افزایش دستمزد. از این جھت استدالل 
او ھیچ ربط مشخصی بھ موضوعی کھ مورد بحث ماست، ندارد. استدالل مذکور فقط نشان میدھد کھ دوست 
ما وستون از درک قوانینی کھ بر طبق آنھا افزایش تقاضا در نھایت نھ موجب افزایش قیمتھای بازار، بلکھ 

موجب افزایش عرضھ میشود، عاجز است.

    – دستمزد و پول در جریان

دوست ما وستون در روز دوم بحث، نظریھ قدیم خود را بھ شکل جدید درآورد و گفت: در صورت افزایش 
عمومی دستمزدھای پولی، برای پرداخت ھمان دستمزدھا، پول نقد بیشتری الزم است. ھرگاه میزان پولی کھ 
در گردش میباشد ثابت است، پس چگونھ میتوان با این میزاِن ثابِت پولی کھ در گردش است، مبلغ بیشتری 
اشکال در آن بود کھ مقدار کاالھائی کھ سھم کارگر میشد با وجود افزایش  دستمزِد پولی پرداخت؟ سابقا 
دستمزد پولی او ثابت می ماند، و حاال اِشکال در آنست کھ دستمزد پولی با وجود ثابت ماندِن مقدار کاالھا 
افزایش مییابد. بدیھی است کھ اگر شما دگم اولیھ دوست ما وستون را رد کنید، تالش برای توجیھ آنھا در 
اشکال دیگر ناکام میماند. با این حال من بھ شما نشان میدھم کھ این مسئلھ گردش پول ھیچ ربطی با موضوع 

مورد بررسی ما ندارد.

در کشور شما مکانیسم پرداخت، از ھر کشور اروپائی بھ مراتب کامل تر است.  دراثر توسعھ و تمرکز سیستم 
بانکی شما، برای این کھ مقدار معینی از ارزش بھ گردش درآید و یا تعداد معینی و حتی تعداد بیشتری از 
معامالت صورت گیرد، حجم  پوِل بھ مراتب کم تری الزم است. مثال در مورد دستمزد چنین عمل میشود: 
کارگر کارخانھ انگلیسی ھرھفتھ دستمزد خودرا بھ ُدکاندار میدھد و او آن را ھر ھفتھ بھ بانک میفرستد، 
بانک آن را ھر ھفتھ بھ کار خانھ دار برمیگرداند کھ او مجدداً بھ کارگران خود می پردازد، واین جریان ادامھ 
می یابد. در اثر چنین مکانیسمی، دستمزد سالیانھ کارگر در یک تولید مشخص، مثال ۵٢ لیره استرلینگ را، 
میتوان تنھا بھ وسیلھ یک بار گردش ھمان تعداد سکھ ھای طالی سوورن [٣] در مدت یک ھفتھ و در ھمان 
سیکل پرداخت. تازه، سیر این مکانیسم درانگلستان کمتر از اسکاتلند است و در ھمھ جا بھ یک اندازه تکامل 
نیافتھ است. از این جھت مثال مشاھده میکنیم کھ در برخی از مناطق روستائی نسبت بھ مناطق کامال کارگری، 

می باید برای گردش میزان بسیار کمتری از ارزش، پول نقد بسیار بیشتری وجودداشتھ باشد.

اگر ازکاناِل مانش بگذرید خواھید دید کھ در قاره اروپا دستمزد پولی بھ مراتب پائین تر از انگلستان است، 
وحال آن کھ در آلمان، ایتالیا، سویس و فرانسھ، گردش دستمزد بھ وسیلھ حجم بھ مراتب بزرگ تر پول 
صورت میگیرد. در آن جا ”سوورن“ چون در بریتانیا، چنین سریع بھ دست بانک نمیرسد و چنین سریع بھ 
سرمایھ دار صنعتی باز نمیگردد. از این جھت بھ جای یک سوورن کھ درانگلستان برای بھ گردش درآوردن 
سالیانھ ۵٢ لیره استرلینگ بھ کارمیرود، در قاره اروپا شاید ٣ ”سوورن“ برای گردش دستمزد پولِی سالیانھ 
بھ مبلغ ٢۵ لیره استرلینـگ الزم باشد. پس با مقایسھ کشورھای قاره اروپا با انگلستان، فورا مشاھده می 
کنید کھ دستمرد پولی پائین ترممکن است برای گردش خودش،  پوِل نقد بھ مراتب بیشتری الزم داشتھ باشد 
تا دستمزد پولی باالتر. و این امر در واقع صرفا مسئلھ فنی است و ھیچ رابطھ اى با موضوع مورد بحث 

ما ندارد.
طبق بھترین محاسباتی کھ من از آنھا مطلعم، درآمد سالیانھ طبقھ  کارگر انگلستان را میتوان ٢۵٠ میلیون 
لیره استرلینگ تخمین زد. این مبلغ عظیم بھ وسیلھ  گردش تقریبا ٣ میلیون لیره استرلینگ تامین میشود. 
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فرض کنیم کھ دستمزدھا ۵٠ درصد ترقی کند. در آن صورت برای بھ گردش درآوردن آن بھ جای ٣ میلیون 
لیره استرلینگ پول نقد، چھار و نیم میلیون لیره استرلینگ الزم خواھد بود. از آن جا کھ کارگر برای بخش 
بسیار مھمی از مخارج روزانھ خودش از پول نقره و مس – یعنی پولھاى ساده اى کھ ارزش آنھا نسبت بھ 
طال از طرف قانون ھمان قدر بھ دلخواه معین میشود کھ ارزش پولھاى غیر قابل تبدیل کاغذی – استفاده 
بھ میزان ۵٠ درصد، حد اکثر مستلزم گردش اضافی مثال یک میلیون  افزایش دستمزدھاى پولی  میکنند؛ 
”سوورن“ خواھد بود. یک میلیونی کھ اینک بھ شکل شمش و یا مسکوک در زیرزمینھاى بانک انگلیس 
و یا بانکھاى خصوصی خوابیده است، بھ گردش می افتد. اما میتوان حتی از مخارج ناچیز ضرب سکھ و 
زیانی ھم کھ از سائیدگی این یک میلیون اضافی در حین گردش پیش می آید، صرفنظرکرد، و واقعا ھم آن گاه 
کھ کمبود وسائل گردش مشکالتی ببار می آورد از آن صرفنظرمیکنند. شما میدانید کھ در انگلستان، پولھاى 
درگردش بھ دو دستھ بزرگ تقسیم میشوند. یک دستھ از آنھا از اسکناسھا و اوراق بھادار مختلف، و در 
معامالت بازرگانان با یک دیگر و ھم چنین در پرداختھاى نسبتا بزرگی کھ بین مصرف کنندگان و بازرگانان 
صورت میگیرد بھ کار میرود. دستھ دیگر، سکھ و پولھاى فلزی اند، کھ در خرده فروشی ھا بھ گردش می 
افتند. اگرچھ این دو نوع پوِل در گردش با یک ِدیگر تفاوت دارند، اما با یکدیگر در می آمیزند. مثال پول طال 
حتی در پرداختھاى نسبتا بزرگ برای تأدیھ مبالغی کوچک تر از۵ لیره استرلینگ بسیار معمول است. حال 
اگر فردا اسکناسھاى  ۴ ، ٣ و یا ٢ لیره اى انتشاریابد آن گاه پولھاى طالئی کھ اکنون دراین مجاری انباشتھ 
شده است فورا از آن جا رانده خواھد شد و بھ جائی خواھد رفت کھ در اثرافزایش دستمزد پولی بھ آن احتیاج 
است. بھ این طریق میتوان آن یک میلیونی را کھ در اثر ۵٠ درصد افزایش دستمزد کارگران الزم می آید بھ 
دست آورد، بدون آن کھ حتی یک واحد ”سوورن“ بھ حجم پول در گردش اضافھ کرد. ھمین نتیجھ را میتوان 
حتی بدون افزایش تعداد اسکناسھا و دیگر اوراق بھادار بانکی نیزاز طریق افزایش گردش برات و حوالھ 

بانکی بدست ورد، ھم چنان کھ مدت بسیار طوالنی در النکاِشر معمول بود.

 اگرافزایش عمومی سطح دستمزد – مثال ١٠٠ درصد  آن طوری کھ دوست ما وستون در مورد کارگران 
کشاورزی فرض میکند – موجب افزایش شدید قیمت کاالھای نیازمندیھای ضروری میشود و طبق نظریھ 
وستون مستلزم اضافھ شدن مبلغی پول است کھ نمیتوان بھ دست آورد، تنزل عمومی دستمزد باید ھمان نتایج 
را، بھ ھمان درجھ، منتھا در جھت معکوس بھ بارآورد. بسیار خوب! ھمھ شما میدانید کھ سالھای ١٨۵٨ – 
١٨۶٠ سالھاى شکوفائی کم مانند صنعت پارچھ بافی بود. بھ ویژه سال ١٨۶٠ از این حیث در تاریخ صنعت 
و تجارت نظیر ندارد. و در این دوره سایر رشتھ ھاى صنعت  نیز رونق زیادی داشتند. دستمزد کارگران 
صنعت پارچھ بافی و کارگران سایررشتھ ھای مربوط بھ آن در ١٨۶٠ بھ حد اعالی بی سابقھ رسید. اما 
ناگھان بحران آمریکا فرا رسید و ناگھان دستمزد ھمھ این کارگران تا یک چھارم مبلغ سابق تنزل کرد. اگر 
این حرکت در جھت معکوس اتفاق افتاده بود بھ معنای ۴٠٠ درصد  ترقی بود. اگردستمزد از ۵  بھ ٢٠ برسد 
میگوئیم ۴٠٠ درصد  ترقی کرده است. اگر از ٢٠ بھ ۵ بیاید میگوئیم ٧۵ درصد تنزل یافتھ است. اما مبلغ 
ترقی در مورد اول و مبلغ تنزل در مورد دوم یکی است: یعنی  ١۵ شلینگ است. بھ ھر حال، این تغـییری 
بود ناگھانی و بی مانند درسطح دستمزدھا، و ضمناً چنان تعدادی از کارگران را در برمیگرفت کھ – اگر کلیھ 
کارگرانی را کھ نھ فقط مستقیما در صنعت پارچھ بافی کار میکردند بلکھ بھ طور غیر مستقیم وابستھ آن 
بودند بھ حساب بیاوریم- یک و نیم برابرتعداد کارگراِن کشاورزی بود. ولی آیا بھای گندم تنزل کرد؟ نھ! بلکھ 
از سطح متوسط سالیانھ خود کھ در طی سال ھای سھ گانھ ١٨۵٨ – ١٨۶٠ از قرار ھر کوارتر ۴٧ شلینگ 
و ٨ پنس بود در طی سال ھای سھ گانھ ١٨۶١ – ١٨۶٣ بھ سطح متوسط سالیانھ از قرار ھر کوارتر ۵۵ 
شلینگ و ١٠ پنس باال رفت. در مورد گردش پول باید گفت کھ در سال ١٨۶١ در ضرابخانھ ٨٫۶٧٣٫٢٣٢  
لیره استرلینگ سکھ زده شد و حال آن کھ درسال ١٨۶٠- ٣٫٣٧٨٫١٠٢  لیره استرلینگ سکھ زده شده 
بود. بھ عبارت دیگر در سال ١٨۶١-  ۵٫٢٩۵٫١٣٠  لیره استرلینگ بیش از سال ١٨۶٠ سکھ زده شد. 
البتھ در ١٨۶١ مبلغ ١٫٣١٩٫٠٠٠ لیره استرلینگ اسکناس کمتر از ١٨۶٠ بھ جریان گذاشتھ شد. این مبلغ 
را از مبلغ سکھ کم میکنیم و باز ھم سال ١٨۶١ نسبت بھ سال رونق کھ ١٨۶٠ است ٣٫٩٧۶٫١٣٠  یعنی 
قریب ۴ میلیون لیره استرلینگ اضافی در جریان بوده است، و در این مدت ذخیره طالی بانک انگلستان نھ 
بھ ھمین نسبت، بلکھ نزدیک بھ آن تقلیل یافتھ است. سال ١٨۶٢ را با ١٨۴٢ مقایسھ کنیم. عالوه براین کھ 
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ارزش و مقدار کاالھای در گردش افزایش عظیم یافت، فقط  سرمایھ اى کھ منظما در معامالت سھام، قرضھ 
ھا و غیره، یعنی در معامالت اوراق بھادار راه آھن پرداخت شد، در ١٨۶٢ در انگلستان و ویلز بھ ٣٢٠ 
میلیون لیره انگلیسی رسید کھ در١٨۴٢ مبلغی افسانھ اى بھ نظر می آمد. و با اینحال مبلغ کل پوِل در جریان 
در ١٨۶٢ و ١٨۴٢ تقریبا یکی بود. بھ طور کلی شما بھ این حقیقت پی میبرید کھ نھ فقط ارزش کاالھا، 
بلکھ بھ طور کلی ارزش معامالت پولی بھ رشد عظیمی رسیده و در ھمان حال اندازه و حجم  پول در گردش 
سیر تنزل تصاعدی داشتھ است. از نقطھ نظر دوست ما وستون، این معمائی حل نشدنی است. اگر او عمیق 
تر در این موضوع بیاندیشد، پی میبرد کھ حتی اگر دستمزد را بکلی کنار بگذاریم و فرض کنیم کھ دستمزد 
ثابت میماند؛ ارزش وحجم کاالھای در گردش و مبلغ معامالت پولی بھ طور کلی ھرروز تغـییر میکنند، میزان 
اسکناسھاى رایج ھرروز تغـییر میکنند، مبلغ پرداخت ھائی کھ بدون کمک پول و بھ وسیلھ برات و حوالھ 
بانکی،  چک ھا، حسابھاى جاری، معامالت پایاپای، انجام میگیرد ھرروز تغـییر میکنند، از آن جا کھ واقعا 
بھ وجود پول فلزی احتیاج است، نسبِت میان مبلغ پولھاِى در گردش از یک سو و پولھا و شمشھائی کھ 
ذخیره شده و یا در زیرزمینھاى بانکھا خوابیده است از سوی دیگر، ھر روز تغـییر می کند، مقدارطالئی کھ 
برای گردش در سطح کشوری الزم است و مقدار طالئی کھ برای گردش بین المللی بھ خارج فرستاده میشود، 
ھرروز تغـییر می کند. درآن صورت وستون در می یابد کھ باور دگم او در باره حجم ثابِت پوِل در گردش، 
خطای فاحشی است کھ با تجربھ روزانھ تضاد شدیدی دارد. دوست ما وستون بھ جای آن کھ عدم درِک خود را 
از قوانین گردش پول بھ صورت دلیلی بر ضد افزایش دستمزد در آورد، میبایست بھ مطالعھ قوانینی بپردازد 

کھ بھ گردش پول امکان میدھد کھ خود را با این ھمھ شرایِط دائما متغیر، ھمآھنگ سازد.

  – عرضھ و تقاضا

کھ: studiorum répetitio est mater  تکرار،  است  التین  المثل  ضرب  این  پیرو  وستون  ما  دوست 
مادر آموزش است، و از این جھت دگم نخستین خود را بار دیگر بھ شکل جدید تکرار کرد و گفت کھ کاھش 
گردش پول کھ در اثر افزایش دستمزد حاصل میشود، باید تنزل سرمایھ را بھ دنبال داشتھ باشد و غیره. اینک 
کھ ما بھ خیالبافی ھای شگفت آور او در باره گردش پول خاتمھ داده ایم، بھ نظر من بھ کلی زائد است کھ 
بھ تفصیل بھ تـشریِح آن اثرات موھوم بپردازم کھ بھ خیال او از آشفتگی در گردش کاال ناشی میشود. بھتر 
است کھ مستقیما  دگم ھای او را ـ کھ ھمان اند، اما بھ اشکال بسیار مختلف تکرار میشوند – درساده ترین 

شکل تئوریک آن بیان کنم.

این کھ او برخورد انتقادی بھ موضوع  ندارد را میتوان از فقط یک اظھار نظرش استنتاج کرد. او مخالف 
افزایش دستمزد و یا مخالف دستمزد زیاد است کھ از آن افزایش ناشی میشود. اما من از او میپرسم: دستمزد 
کم، کدام؟ مثال چرا ۵ شلینگ در ھفتھ دستمزد کم است و٢٠ شلینگ در ھفتھ  زیاد کدام است و دستمزد 
دستمزد  زیاد؟ اگر۵ بھ نسـبِت ٢٠ دستمزد کم است، ٢٠ بھ نسبت ٢٠٠ دستمزد کمتری است. اگر کسی 
کھ در باره گرماسنج کنفرانس میدھد، در مورد گرمای کم و گرمای زیاد بھ پر گوئی بپردازد، بھ ھیج کس 
چیزی نخواھد آموخت. او باید قبل از ھر چیز بگوید کھ نقطھ انجماد و نقطھ  تبخیر چگونھ مشخص میشوند 
و بیاموزد کھ این نقطھ ھاى مبنا، بھ وسیلھ قوانین طبیعی معین میشوند و نھ بھ دلخواِه کسانی کھ گرماسنج 
می فروشند و یا می سازند. اما دوست ما وستون وقتی از دستمزد و سود سخن میگوید، نھ فقط نمیتواند 
این گونھ نقاط مبنا را از قوانین اقتصادی استخراج کند، بلکھ حس ضرورت جستجوی آنھا را ھم ندارد. او 
فقط بھ این اکتفاء کرد کھ با تعبییرھای عوامانھ در باره کم و زیاد، انگار کھ یک پیش فرض فیکس و ثابت 
اند، از خود احساس رضایت کند. حال آن کھ کامال بدیھی است کھ دستمزد را فقط در مقایسھ با میزانی کھ 
اندازه دستمزد بھ وسیلھ آن سنجیده میشود، می توان کم و یا زیاد نامید. او نمیتواند بھ من بگوید کھ چرا در 
برابر مقدارمعینی کار، مبلغ معـینی پول داده میـشود. اگر او در پاسخ بگوید: این را قانون عرضھ و تقاضا 
معین میکند، فوراً از او میپرسم: خوِد عرضھ و تقاضا را کدام قانون تنظیم میکند؟ و این جواب من اورا در 
جا بھ ُبن بست خواھد انداخت. مناسبات میان عرضھ کار و تقاضای آن، پیوستھ دستخوش تغـییر است و بھ 
ھمراه آن، قیمت کار در بازار تغـییرمیکند. اگر تقاضا از عرضھ بیشتر شود دستمزد باال میرود. اگر عرضھ 
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از تقاضا بیشتر شود دستمزد پائین می آید، اگر چھ در چنین مواقعی ممکن است الزم شود کھ وضع واقعی 
تقاضا و عرضھ مثال بھ وسیلھ  اعتصاب، و یا بھ شیوه دیگر تنظیم شود. اگر شما قبول دارید کھ آن قانونی 
کھ دستمزد را تنظیم میکند عرضھ و تقاضاست، در آن صورت ساده لوحانھ و بیھوده است کھ بر ضد افزایش 
دستمزد قد علم کنید. زیرا کھ طبق ھمان قانوِن واال مقام کھ شما بھ آن پای بندید، افزایش دوره ای دستمزد 
ھمان قدر ضروری و قانونی است کھ تنزل ادواری آن. و اگر عرضھ و تقاضا را بھ مثابھ قانونی کھ دستمزد 
را تنظیم میکند قبول ندارید، آن وقت من باردیگرسؤال خود را تکرار خواھم کرد: چرا در برابر مقدارمعـینی 

کار، مبلغ معـینی پول داده میشود؟

اما بیائیم، از دیدگاه وسیع تری بھ موضوع بنگریم: اگر شما می پندارید کھ گویا ارزش کار و یا ارزش کاالی 
دیگر در تحلیل نھائی بھ وسیلھ عرضھ و تقاضا معین میشود، سخت در اشتباھید.

عرضھ و تقاضا فقط نوسانات موقت قیمتھا را در بازار معین میکنند و میتوانند توضیح دھند کھ چرا قیمت 
بازاری کاال از ارزش آن باالتر میرود و یا پائین تر می آید، ولی ھرگز نمی توانند خِود این ارزش را  توضیح 
دھند. فرض کنیم کھ عرضھ و تقاضا با یک دیگر برابر شوند و یا بھ قول اقتصاد دانان یکدیگر را بپوشانند. 
در ھمان لحظھ اى کھ این دو نیروی متضاد با یک دیگر برابر میشوند، یکدیگر را خنثی می کنند و دیگردر 
این یا آن جھت اثری ندارند. درآن ھنگام کھ میان عرضھ و تقاضا تعادل برقرار میشود و درنتیجھ آنھا از 
عمل باز میمانند، قیمت بازاری کاال با ارزش واقعی آن، با قیمت اصلی کھ قیمت بازاری در اطراف آن نوسان 
میکند منطبق میشود. از این جھت ما ھنگام بررسِی ماھیِت این ارزش ھیچ کاری بھ تاثیرات موقت عرضھ 
و تقاضا در قیمت ھای بازاری نداریم. و این مسالھ، ھم در مورد دستمزد وھم در مورد قیمت سایر کاالھا 

صادق است.

   – دستمزد و قیمت ھا

 اگر دالئل دوست خود را بھ ساده ترین بیان تئوریک درآوریم ھمھ آنھا بھ شکل این دگم در می آیند: ”قیمتھاى 
کاالھا بھ وسیلھ دستمزد، تعیین یا تنظیم میشوند“. من باید برای رد این ادعاھای دروغین وعتیق کھ قبال ھم 
َرد شده اند، تجربھ عملی را شاھد بگیرم. میتوانم توجھ شما را بھ این نکتھ جلب کنم کھ درانگلستان کارگران 
کارخانھ، معدن، کشتی سازی و غیره، با آن کھ کارشان مزد نسبتا زیاد دارد، از لحاظ ارزانی محصوالت 
خویش در مقایسھ با دیگر کشورھا، مقام اول را دارند. حال آن کھ مثال کارگر کشاورزی انگلیسی کھ کارش 
مزد نسبتا کمی دارد از لحاظ گرانی محصوالت خود تقریبا از کلیھ کشاورزان در دیگر کشورھا، عقب تراست. 
من میتوانستم از راه مقایسھ محصوالت مختلف کشوِر واحد با یک دیگر و یا کاالھای کشورھای مختلف با 
یک دیگر نشان بدھم کھ بھ طور متوسط، صرف نظر از برخی از استثنائاتی کھ بیشتر صوری است تا واقعی، 
کاری کھ مزد بیشتردارد، کاالھای ارزان تولید میکند و کاری کھ مزد کمتردارد، کاالھای گران. البتھ این امر 
دلیل بر آن نیست کھ بھای زیاد کار در یک مورد و بھای کِم آن در مورد دیگر، علت این نتایِج کامال متضاد 
است. اما درھر حال ثابت میکند کھ قیمت کاالھا با قیمت کار تعیین نمی شوند. ولی ما بھیچ وجھ نیازی نداریم 

کھ بھ این شیوهء آمپیریک متوسل شویم.

ولی شاید کسی منکرشود کھ دوست ما وستون ادعا کرده است کھ: “ قیمتھاى کاالھا بھ وسیلھ دستمزد تعیین 
و یا تنظیم میشوند“. در حقیقت ھم او ھرگز چنین بیانی را فرمولھ نکرده است. اما در مقابل، او گفتھ است 
کھ سود و بھره نیز ازاجزاء تشکیل دھنده قیمت کاالھا ھستند، زیرا کھ نھ فقط دستمزد کارگران، بلکھ سود 
سرمایھ داران و بھره مالکان ارضی را ھم باید از روی قیمت کاالھا پرداخت. اما بھ عقیده او قیمت چگونھ 
شکل میگیرد؟ قبل از ھر چیز از دستمزد. سپس در صد ھائی بھ سود سرمایھ دار افزوده میشود و سھمى 
دیگر بھ بھره مالک ارضی بابت اجاره. فرض کنیم کھ مزد کاری کھ در تولید کاال بھ کار رفتھ است ١٠ 
باشد. اگر نرخ سود نسبت بھ مزد پرداختی ١٠٠ درصد  باشد سرمایھ دار ١٠ را برای مزد پیش پرداخت 
میکند، واگر نرخ بھره  زمین نیز نسبت بھ مزد پرداختی ١٠٠ درصد  باشد یک ١٠ دیگر نیزاضافھ میشود 
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و مجموعھ قیمت برابر میشود با ٣٠. اما این طرز تعیین قیمت بھ ھمان معنی است کھ قیمت ازروی دستمزد 
تعیین شود. در مورد مثال مذکور در باال اگر دستمزد تا ٢٠ ترقی کند قیمت کاالھا  تا ۶٠ ترقی خواھد کرد، 

و بھ ھمین ترتیب.

بھ این طریق کلیھ اقتصاددانانی کھ ازاین عقاید دگم دفاع میکردند کھ قیمتھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود، 
و میخواستند بھ این ترتیب ثابت کنند کھ سود و بھره را فقط و صرفا بھ مثابھ در صد ھائی ناشی ازافزیش 
ھزینھ بر دستمزد است، دورانشان بسر رسیده است. و البتھ ھیچ یک از آنھا نمیتوانست حدود این درصد ھا 
را بھ یک قانون اقتصادی ربط بدھند. برعکس، آنھا گویا می پنداشتند کھ سود ازروی ُسنن، عادات واراده 
کارفرما و یا بھ شیوه اختیاری و غیر قابل توضیح  دیگری حاصل میشود. اگر آنان ادعا میکنند کھ سود 
براساس رقابت بین سرمایھ داران معین میشود، حرفشان ھیچ معنائی ندارد. البتھ رقابت مذکور بی گمان 
باعث برابر ساختن نرخ ھای سوِد در رشتھ ھاى مختلف میشود یعنی آنھا را بھ سطح متوسط میرساند. اما 

ھرگز نمیتواند خود این سطح را و یا نرخ عمومی سود را ُمعین کند.

دستمزد  کھ  جا  آن  از  چیست؟  منظور  میشود  معین  دستمزد  وسیلھ  بھ  کاالھا  قیمتھاى  میگوئیم  کھ  وقتی 
چیزدیگری جزنامی برای قیمت کار نمی باشد، پس ما با این عبارت میگوئیم کھ قیمتھاى کاالھا با قیمت کار 
تنظیم میشود. و از آن جا کھ ”قیمت“، ارزش مبادلھ است – و من ھروقت از ارزش سخن میگویم منظورم 
ارزش مبادلھ است – یعنی ارزش مبادلھ اى کھ در پول بیان شده است، پس مطلب بھ اینجا کشیده میشود کھ 
”ارزش کاالھا بھ وسیلھ ارزش کار معین میشود “ ویا “ ارزش کار، میزان و معیار عمومی سنجش ارزش 
ھاست“. اما در این صورت، خوِد ”ارزش کار“ چگونھ معین میشود؟ اینجاست کھ ما بھ بن بست میافتیم. 
البتھ اگر منطقی قضاوت کنیم بھ بن بست می افتیم. اما مدافعان این نظریھ، زیاد پای بند منطق نیستند. مثال 
بھ دوست ما وستون بنگرید. او نخست بھ ما گفت کھ قیمت کاالھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود و بنابراین 
وقتی کھ دستمزد باال میرود قیمتھا نیز باید باال بروند. سپس او در صدد اثبات این امر برآمد کھ، برعکس، 
ترقی دستمزد ھیچ فایده ای در بر ندارد زیرا کھ قیمت کاال ھا باال میرود و زیرا کھ دستمزد در واقع با قیمت 
آن کاالھائی اندازه گرفتھ میشود کھ در راه آنھا خرج میشود. بھ این طریق ما شروع میکنیم کھ بگوئیم ارزش 
کاالھا معین  بھ وسیلھ ارزش  ارزش کار  با این اظھار نظرکھ  بھ وسیلھ ارزش کار معین میشود و  کاالھا 
میشود، ختم میکنیم. ما در حقیقت گرفتار َدور باطل شده ایم و بھیچ نتیجھ ای نمیرسیم. بھ طورکلی، بدیھی 
است کھ اگرما ارزش یک کاال مثال کار، نان، و یا کاالی دیگر را معیار عام و تنظیم کننده ارزش معین می 
کنیم کاردیگری جز عقب انداختن مشکل انجام نمیدھیم. زیرا کھ ارزشی را با ارزش دیگر تعیین میکنیم کھ بھ 
نوبھ خود محتاج تعیین ارزش است. این حکم کھ “ قیمت کاالھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشود“ بھ تجریدی 
ترین صورت خود بدان می انجامد کھ ”ارزش بھ وسیلھ ارزش معین میشود“ واین توتولوژی بدان معنی 
است کھ ما درواقع ھیچ چیز در باره ارزش نمیدانیم. اگر ما این حکم قبلی را بپذیریم، آن گاه ھربحثی درباره 
 ( Ricardo)بھ منزلت واالی ریکاردو تبدیل میشود. از این جھت باید  بھ حرافی  قوانین عام علم اقتصاد 
اشاره کنم. او در  تألیف خود بنام ”اصول  اقتصاد سیاسی“ منتشرشده  در سال ١٨١٧ ، این نظریھ دروغین 
و رایج و کھنھ را بکلی درھم شکست کھ گویا ”قیمت ھا بھ وسیلھ دستمزد معین میشوند“، ھمان نظریھ بی 
معنی کھ آدام اسمیت(Adam Smith) و اسالف فرانسوی او در بخشھای واقعا علمی پژوھشھاى خویش 

رد کرده بودند، ولی با وجود این، آن را در فصول سطحی و عوامانھ آثار بعدی خویش ازسر گرفتھ بودند.

 –  ارزش و کار

 شھروندان محترم! اینک وقت آنست کھ بھ توضیح واقعی سیر تکامل موضوع مورد بحث بپردازم. قول 
نمیدھم کھ این کار بھ نحو کامال رضایت بخشی انجام یابد. زیرا کھ در آن صورت باید تمام عرصھ اقتصاد 
سیاسی را از نظر بگذرانیم. من بھ قول فرانسویھا فقط  بھ ”effleurer la question“ خواھم پرداخت 
یعنی فقط بھ مسائل ملموس دست خواھم زد. نخستین سؤالی کھ باید مطرح کنیم اینست: ارزشِ  کاال چیست؟ 
و چگونھ تعیین میشود؟ شاید درنخستین نگاه، چنین بھ نظر آید کھ ارزش کاال چیزی کامال نسبی است و اگر 
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کاالئی در مناسبات خود با سایر کاالھا درنظرگرفتھ نشود، نمیتوان ارزش آن را تعـیین کرد. درواقع ھنگامی 
کھ ما ازارزش، از ارزش مبادلھ کاال سخن میگوئیم منظورما آن تناسب کّمی است کھ کاالی مذکور درآن 
مناسبات با سایر کاالھا مبادلھ میشود. ولی آنگاه این سؤال پیش می آید: تناسبی کھ کاالھا بر اساس آن با 
یک دیگرمبادلھ میشوند، چگونھ برقرار میشود؟. ما بنا بر تجربھ میدانیم کھ این نسبتھا بی نھایت مختلف اند.

بـھ  دیگر  گوناگوِن  کاالھای  با  گندم  کوارتر  یک  کھ  بینیم  می  را،  گندم  مثال  نظربگیریم،  در  را  کاالئی  اگر 
نسبتھاى بی اندازه متفاوت مبادلھ میشود. ولی از آن جا کھ ارزش آن در کلیھ این موارد، صرفنظر از این 
کھ در ابریشم، در طال و یا در کاالی دیگر بیان شود، یکسان می ماند، پس این ارزش باید چیزثالثی باشد 
متمایزاز نسبتھاى گوناگونی کھ گندم در آن نسبت ھا با سایر کاالھا مبادلھ میشود، چیزی مستقل ازآن نسبت 
بین کاالھای مختلف موجود  باید ممکن باشد کھ ارزش در شکلی غیراز مناسبات گوناگوِن معادلھ کھ  ھا. 
است، بیان شود. اما بعد: اگر من میگویم کھ یک کوارتر گندم بھ نسبت معینی با آھن مبادلھ میشود و یا این 
کھ ارزش یک کوارتر گندم در مقدار معینی آھن جلوه گر میشود، من با این سخن ضمنا میگویم کھ ارزش 
گندم ومعادل آن کھ بھ صورت آھن است مساوی با شیئی سومی است کھ نھ گندم است و نھ آھن، زیرا کھ 
من قبول دارم کھ این دو تا، مقداِر واحدی را بھ دو شکل مختلف بیان میکنند. پس ھر یک از این دو کاال، 
چھ گندم و چھ آھن، باید مستقل از دیگری بھ این شیئی سوم کھ میزان مشترک آنھاست بینجامد. برای این 
کھ بھ فھم مسالھ کمک کنم، مثال بسیارساده اى از ھندسھ میآورم. وقتی کھ مساحت مثلث ھائی بھ شکلھا و 
اندازه ھاى مختلف را با ھم مقایسھ میکنیم ویا وقتی کھ مساحت مثلث ھا را با مربعھا و یا سایر اَشکال چند 
ضلعی ھا مقایسھ میکنیم، چگونھ عمل میکنیم؟ ما مساحت ھر مثلث را بھ بیانی بر می گردانیم کھ با شکل 
ظاھری آن بھ کلی تفاوت دارد. چون میدانیم کھ طبق خصوصیات مثلث، مساحت آن مساوی نصف قاعده 
ضربدرارتفاع است. ما میتوانیم اندازه ھاى مختلِف کلیھ انواع مثلثھا  و ھمھ چند ضلعی ھا را با یک دیگر 
مقایسھ کنیم، زیرا کھ ھر یک از این شکلھا را میتوان بھ تعداد معینی مثلث تقسیم کرد. ھمین شیوه را باید 
در مورد ارزش کاالھا بھ کاربرد. ما باید امکان را داشتھ باشیم کھ ھمھ آنھا را بھ بیانی واحد، بھ بیانی کھ 
بین ھمھ آنھا مشترک است در آوریم و آنھا را فقط ازروی این کھ معیار واحد را بھ چھ نسبتی در برگرفتھ 

اند از یک دیگر متمایزکنیم.

از آن جا کھ ارزشھاى مبادلھ کاالھا فقط نماینده خاصیتھاى اجتماعی این اشیاء است و ھیچ وجھ مشترکی با 
خصوصیات طبیعی آنھا ندارد، ما باید قبل از ھر چیز بپرسیم: جوھراجتماعی مشترک این کاالھا چیست؟ این 

جوھراجتماعی کــار است.

فقط  من  و  داد.  جای  آن  در  آن مصرف کرد،  راه  در  کار  معینی  مقدار  باید  تولید شود،  کاال  کھ  این  برای 
از کار صحبت نمیکنم بلکھ منظورم کار اجتماعی است. کسی کھ شیئی را مستقیما برای نیازمندیھاى خویش، 
برای مصرف خودش تولید میکند، محصول میسازد نھ کاال. او بھ مثابھ تولید کننده اى کھ برای خویش کار 
میکند ھیچ رابطھ اى با جامعھ ندارد. اما برای این کھ کاال تولید کند نھ فقط باید شیئی تولید کند کھ برآورنده 
این یا آن نیازمندی اجتماعی باشد، بلکھ کاراو باید بھ صورت اجزاء و تکھ ھائی از مجموعھ کاری درآید 
کھ بوسیلھ جامعھ انجام میشود. کار او باید تابع تقسیم کاردردرون جامعھ باشد. کاراو بدون تقسیم کارھای 

دیگر، ھیچ است. آن کار بھ نوبھ خود باید در ترکیب و ادغام آن تقسیم کارھای اجتماعی، الزم شده باشد.

 ھنگامی کھ ما کاالھا را بھ مثابھ ارزشھا در نظر میگیریم، بھ آنھا منحصرا و فقط  از یک زاویھ، بھ عنوان 
کار اجتماعی مجسم، تثبیت شده و بھ عبارت دیگر، کار اجتماعی متبلور در نظر مینگریم. از این نقطھ نظر، 
آنھا فقط از این حیث میتوانند از یک دیگر متمایز شوند کھ نماینده مقدار کار بیشتریا کمتری ھستند. برای 

مثال ممکن است برای یک دستمال ابریشمی بیشترکارمصرف شده باشد تا برای یک آجر.
اما مقدار کار و کمیت آن، بھ چھ وسیلھ اندازه گرفتھ میشود؟ بھ وسیلھ مدتی کھ کار طول کشیده است، بھ 
انواع  باید کلیھ  وسیلھ ساعات، روزھا و غیره. برای آن کھ بتوان این مقیاس را در مورد کار بکار برد، 
کھ:  نتیجھ میرسیم  این  بھ  آید. پس  در  کاراست،  انواع  واحد  کھ  کار ساده  یا  کار متوسط   بھ صورت  کار 
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کاال ارزش دارد، زیرا کھ تبلور کار اجتماعی است. اندازه ارزش کاال و یا ارزش نسبی آن، بھ این کھ محتوی 
مقدار بیشتر یا کمتری از جوھر اجتماعی باشد، بستگی دارد. یعنی بستگی دارد بھ مقدار نسبی مجموعھ 
این طریق ارزش نسبی کاالھا بھ وسیلھ مقادیر و یا مجموعھ ھائی  کاری کھ برای تولید آن الزم است. بھ 
از کار معین میگردد کھ در این کاال ھا نھاده شده، تجسم یافتھ و تثبیت شده است. نسبت متقابل مقادیری از 
کاالھا کھ برای تولید آنھا زمان کاریکسان الزم است، مساوی است. و یا: نسبت ارزش ھرکاال با ارزش کاالی 
دیگرعبارتست از نسبت مقدار کاری کھ در یکی از آنھا تبلور یافتھ است بھ مقدارکاری کھ در دیگری تثبیت 

شده است.

کاالھا  ارزش  کھ  نظر  این  بین  ترتیب  این  بھ  آیا  بپرسید:  است  ممکن  شما  از  بسیاری  کھ  میزنم  حدس 
برحسب دستمزد تعییین میشود و این نظر کھ بر حسب مقدار نسبی کاری کھ برای تولید آنھا الزم است، واقعا 
فرق بزرگی و یا اصوال فرقی وجود دارد؟ ولی باید دقت کنید کھ پاداش و اجرت کار و کمیت کار، دو چیز بھ 
کلی متفاوت اند. مثال فرض کنیم کھ در یک کوارتر گندم و یک انس طال مقادیرمساوی کار نھاده باشد. من 
این مثال را از این جھت می آورم کھ بنجامین فرانکلین(Franklin Benjamin) در اولین رسالھ خویش 
در١٧٩٢ زیر عنوان ”بررسی مختصر ماھیت و ضرورت پول کاغذی“ بھ آن اشاره کرده است، و او در این 
اثر از نخستین کسانی است کھ توجھ بھ ماھیت واقعی ارزش را آغاز کرده است. بسیار خوب، ما فرض کردیم 
کھ یک کوارتر گندم و یک انس طال ارزش ھای مساوی دارند، معادل اند زیرا کھ نماینده تبلور مقادیر مساوی 
از کار متوسط ھستند، نماینده فالن تعداد روز یا ھفتھ کارھستند کھ در ھر یک از آنھا تثبیت شده است. آیا 
ما کھ ارزشھاى نسبی طال و گندم را بھ این طریق معین میکنیم، اصال  بھ نقش دستمزد کارگر کشاورزی و 
یا کارگر معدن در این سنجش ارزش می پردازیم؟ بھیچ وجھ. برای ما در رابطھ با تعیین ارزش نسبی، این 
مسئلھ را کھ شیوه پرداخت دستمزد کارروزانھ یا ھفتگی چگونھ بوده و بھ طورکلی این مسئلھ را کھ آیا اصوال 
کارمزدی وجود داشتھ است یا نھ، نامعلوم بود. اگر کارمزدی وجود داشتھ در آن صورت ممکن است مزد این 
دو کارگر بھیچ وجھ مساوی نبوده باشد. کارگری کھ کارش دریک کوارتر گندم تجسم یافتھ ممکن است فقط 
٣/١ کوارتر دریافت دارد و کارگری کھ در معدن کارمیکند ٢/١ انس طال. و یا اگر فرض کنیم کھ دستمزد آنھا 
یکی است، ممکن است دستمزد مذکور بھ نسبت ھاى بسیار متفاوت از ارزش کاالھائی کھ آنان تولید کرده 
اند دورباشد. دستمزد مذکور ممکن است مساوی ٢/١ ،٣/١ ،۴/١ ،۵ /١ و یا مساوی جزء دیگری از یک 

کوارتر گندم و یا یک انس طال باشد.

البتھ دستمزد آنان ممکن نیست ازارزش کاالھائی کھ تولید کرده اند بگذرد، نمیتواند بیشتر باشد اما ممکن 
بھ ارزشھاى کاالھا محدود  دارد کمتر باشد. دستمزد آنان  اندازه کھ امکان  از آن کمتر باشد، و تا ھر  است 
است، ولی ارزش کاالھای تولید شده توسط آنان ھرگز محدود بھ دستمزد نیست. و مھم تراز ھمھ این کھ 
ارزشھا، مثال ارزشھاى نسبی گندم و طال بھ کلی مستقل از ارزش ھر گونھ کار کھ در تولید آنھا مصرف شده، 
یعنی دستمزد معین میشوند. پس تعیین ارزش کاالھا بر حسب مقادیرنسبی کاری کھ درآنھا بتلور یافتھ است، 
بھ کلی با شیوه توتولوژیِک  و این ھمانی تعیین ارزش کاالھا برحسب ارزش کار و یا بر حسب دستمزد، تماما 

متفاوت است. با اینحال این نکتھ را ادامھ بحث خود، بیشتر خواھیم شکافت.

 در محاسبھ ارزش مبادلھ کاال، باید مقدارکاری را کھ پیش تر انجام شده و بھ مصرف رسیده اند، در نظر 
گرفت و بھ کاالی تولید شده بیافزائیم. مثل مقدارکاری کھ قبال در مواد خام، و ھم چنین مقدار کاری کھ در 
وسائل کار، افزارھا، ماشین آالت و عماراتی کھ برای انجام یافتن کار مذکور الزم بوده است. مثال ارزش 
مقدار معینی نخ پنبھ اى نماینده تبلورمقدار معینی کار است کھ در طی بافتن برپنبھ اضافھ شده، مقدار کاری 
کھ قبال در خود پنبھ نھاده شده، مقدارکاری کھ در ذغال سنگ، روغن و سایر مواد کمکی مصرف شده، 

مقدارکاری کھ در ماشین بخار، در ماسوره ھا، در عمارات کارخانھ و غیره خوابیده است.

این کلمھ، مانند افزارھا، ماشین ھا، عمارات، مکررا در طی مدت کم و بیش  وسائل کار بھ معنای خاص 
طوالنی در پروسھ مداوم  تولید بھ کار گرفتھ میشوند. اگر آنھا مانند مواد خام، یک باره و یک جا مستھلک 
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می شدند ھمھ ارزش آنھا یک باره بھ کاالھائی منتقل میشد کھ وسائل مذکوردر تولید آنھا بھ کار افتاده اند. 
اما ازآن جا کھ ماسوره بھ تدریج مستھلک میشود، محاسبھ حد وسط انجام میگیرد کھ مبنایش عبارتست 
از مدت متوسط ِ دوام ماسوره و استھالک متوسِط آن در عرض مدت معین و مثال درعرض یک روز. ما بھ 
این طریق حساب میکنیم کھ چھ بخشی از ارزش ماسوره بھ نخی کھ روزانھ بافتھ شده منتقل گشتھ است و 
بنابراین، از مجموعھ مقدارکاری کھ مثال در نیم کیلو نخ نھاده شده است، چھ مقدار از محل کاری است کھ 
قبال درماسوره تجسم یافتھ است. برای موضوع بحث ما ضرورتی ندارد کھ در این مورد بیشتر توضیح بدھیم.

شاید چنین بھ نظرآید کھ چون ارزش کاال برحسب مقدار کاری کھ در تولید آن مصرف گشتھ تعیین میشود، 
پس ھرچھ شخص تنبل تر و یا ناشی تر باشد، کاالئی کھ تولید میکند پرارزش تر است زیرا کھ بھ ھمان 
نسبت، زمان کاِر بیشتری برای ساختن آن کاال الزم می آید. اما چنین نتیجھ گیری ھا، اشتباه تاسف آوری 

است.

یادآوری میکنم کھ من تعبیر“کاراجتماعی“ را بھ کاربردم واین صفت“اجتماعی“ معانی زیادی دارد. وقتی 
کھ می گوئیم ارزش کاال برحسب مقدارکاری معین میشود کھ درآن نھاده شده و یا در آن تبلوریافتھ منظورما 
تولید،  متوسط  معین  درشرایط  معین،  واحوال  دراوضاع  کاال  تولید  کارالزم برای  از کمیت  است  عبارت 
درسطح اجتماعی، با متوسِط شدت و مھارت کاری کھ مصرف شده است. آن گاه کھ در صنعت پارچھ بافی 
انگلستان ماشین بخار با ماشین دستی بھ رقابت برخاست، فقط نیمی از زماِن کار سابق الزم بود تا مقدار 
معینی نخ بھ یک متر چلوار و یا یک متر چــیت تبدیل شود. البــتھ پارچھ باف دسـتی بینوا اینک می بایست 
بھ جای ٩ یا ١٠ ساعت سابق   ١٧- ١٨ ساعت درروز کار کند. ولی اینک در محصول ٢٠ ساعت کار او 
فقط ١٠ ساعت کاراجتماعی وجود داشت یعنی ١٠ ساعت کار اجتماعا الزم برای این کھ مقدار معینی از نخ 
بھ پارچھ تبد یل شود. از این جھت محصول ٢٠ ساعت کار او ارزشی بیش از آن نداشت کھ سابقاً در محصول 

١٠ ساعتھ کار او موجود بود.

 پس اگرارزشھاى مبادلھ کاالھا بر حسب مقدارکاراجتماعا الزم کھ در آنھا تجسم یافتھ معین میشود، با ھر 
افزایش مقدارکاری کھ برای تولید کاال الزم است باید ارزش آن افزایش یابد وبــا ھرکاھش مقدارمذکور، باید 

ارزش آن کاھش یابد.

ظاھرا ھرگاه مقادیر کارالزم برای تولید کاالھای معین، ثابت بماند ارزشھاى نسبی آنھا نیز ثابت خواھد ماند. 
ولی چنین نیست. مقدار کارالزم برای تولید کاال پیوستھ با تغـییر نیروھای مولِد آن کار تغـییرمی کند. ھرچھ 
نیروھای مولد پیشرفتھ تر باشد محصول بیشتری درزمان کار معینی بدست می آید؛ وھرچھ نیروھای مولد 
ابتدائی تر باشد، محصوِل کمتری درھمان زمان ساختھ و پرداختھ میشود. مثال اگر دراثر رشد جمعیت الزم 
آید کھ زمینھاى کمتر حاصلخیز زراعت شوند، درآن صورت مقدار سابق محصوالت را فقط میتوان با مصرف 
کاِر بیشتر بھ دست آورد و درنتیجھ ارزش محصوالت کشاورزی باال خواھد رفت. از سوی دیگر، اگریک نفر 
بافنده با استفاده از وسائل معاصرتولید درعرض یک روزکار چند ھزاربار بیشتر از آن چھ سابقا در ھمین 
مدت با ماشین دستی می تابید، نخ بتابد کار بافنده کھ درھرنیم کیلو پنبھ گنجانیده میشود چند ھزاربار کم 
ترازسابق است و درنتیجھ ارزشی کھ در اثر جریان نخ تابی بھ ھر نیم کیلو پنبھ می افزاید چند ھزاربارکم تر 

از سابق است.  پس ارزش نخ بھ ھمین نسبت پائین میآید.

 اگر تفاوت ویژگیھاى طبیعی در مناطق و کشورھای مختلف و مھارتھائی را کھ در تولید بھ دست می آورند 
کنار بگذاریم؛ درآن صورت نیروھای مولِد کارباید بھ طورعمده وابستھ باشند بھ:

  ١-  شرایط طبیعی کار مانند حاصـل خـیزی خاک، ثروتھاى معادن و غیره
و  تعاونی  کار  سرمایھ،  تمرکز  بزرگ،  تولید  اثر  بر  کھ  تکاملی  کار،  اجتماعی  دائم نیروھای  تکامل   -٢
نیروھای  دیگر  ازمنابع شیمیائی و  تولید، استفاده  تقسیم کار، ماشینھا، تکامل شـــیوه ھاى  کئوپراسیون، 
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طبیعی، کاھش زمان و فاصلھ بھ کمک وسائل ارتباط و حمل و نقل، و ھر اختراعی کھ علم بھ یاری آن، 
نیروھای طبیعت را بھ خدمِت کار می گمارد و دراثرآن خصلت اجتماعی ویا کئوپراتیوی کار بسط مییابد. 
ھرچھ نیروھای مولِد کار پیشرفتھ تر باشد کاری کھ برای مقدار معینی از محصول صرف میشود، کمتراست 
و درنتیجھ ارزش ھر واحد محصول کم تر است. ھرچھ نیروھای مولد کار ابتدائی ترباشد کاری کھ برای ھمان 
مقدار محصول صرف میشود بیشتر است ودرنتیجھ ارزش ھر واحد محصول آن بیشتراست. از این جھت 

میتوان قانون عمومی را چنین وضع کرد:

ارزشھاى کاالھا با زمان کاری کھ درتولید آنھا مصرف شده است نسبت مستقیم دارد، و با نیروھای مولدکار 
مصرف شده نسبت معکوس دارد.

 ما تاکنون از ارزش صحبت کردیم. اینک چند کلمھ اى درباره قیمت یعنی شکل خاصی کھ ارزش بھ خود 
میگیرد، اضافھ میکنم :

قیمت بھ خودی خود چیز دیگر نیست مگر بیان پولی ارزش. مثال ارزشھاى کلیھ کاالھا در انگلستان با قیمت 
طال بیان میشود و در قاره اروپا بھ طور عمده با قیمت نقره. ارزش طال و نقره مانند ارزش سایر کاالھا 
برحسب مقدار کاری کھ برای استخراج آنھا مصرف شده است تعیین میشود. شما میزان معینی از محصوالت 
کشور خویش را کھ مقدار معینی از کار ملی شما در آنھا متبلوراست با محصوالت ممالک تولید کننده طال 
و نقره، یعنی محصوالتی کھ مقدار معینی از کار آن ممالک در آنھا متبلوراست مبادلھ میکنید. بھ این طریق 
یعنی درواقع بھ کمک مبادلھ کاال با کاال، انسانھا یاد میگیرند کھ ارزش ھای کلیھ کاالھا، یعنی مقدار کار 

مصرف شده در آنھا را با طال و نقره بیان کنند.

و  بنگرید  قیمت  بھ  ارزش  تبدیل  این  بھ  دیگر  عبارت  بھ  ارزش و  پولی  این بیان  بھ  بیشتری  دقت  با 
کاالھا،  کلیھ  ارزشھاى  آن  طی  کھ  است  ای  پروسھ  با  ما  سروکار  جا  دراین  کھ  شد  خواھید  متوجھ 
شکل مستقل و ھمگون میگیرند، و بھ عبارت دیگر بھ وسیلھ آن، بھ مثابھ مقداری از کار اجتماعی یکسان 
بیان میشوند. از آن جا کھ قیمت چیز دیگری جز بیان پولی ارزش نیست، آدام اسمیت(Adam-Smith) آن 

را قیمت طبیعی و فیزیوکراتھاى فرانسھ قیمت الزم ((prix nécessaire  نامیدند.

خوب پس چھ رابطھ اى بین ارزش و قیمت ھاى بازاری و یا بین قیمتھاى طبیعی و قیمتھاى بازاری وجود 
دارد؟

ھمھ میدانید کھ قیمت بازاری کلیھ کاالھای ھم جنس یکسان است، ھرچند شرایط تولید تولید کنندگان گوناگون 
را اگر بطور درخود و مجزا در نظر بگیریم، ممکن است بسیار متفاوت باشند. قیمتھاى بازاری فقط بیان 
کننده مقدار متوسط کاراجتماعی اند کھ در شرایط متوسط تولید الزم است تا بازاراز نظر کمًیت معینی از اقالم 
معین کاال تأمین شود. قیمتھاى مذکور بر اساس مجموعھ حجم کاالھای دارای خصوصیات مشخص، محاسبھ 
میشوند. در این حدود است کھ قیمت بازاری  کاالھا با ارزش آنھا منطبق میشود. از سوی دیگر بی ثباتی 
قیمتھاى بازاری کھ گاھی از ارزش، یا قیمت طبیعی، باالتر میرود و گاھی پائین تر می آید بھ نوسانات در 
عرضھ و تقاضا وابستھ اند. دورشدن قیمتھاى بازاری ازارزشھا ھمواره اتفاق می افتد ولی ھمان طور کھ 

آدام اسمیت میگوید:

تصادمات  آن جذب میشوند.  بھ سوی  پیوستھ  کاالھا  کلیھ  قیمتھاى  کھ  است  قیمت مرکزی  ”قیمت طبیعی، 
مختلف ممکن است گاھی قیمتھاى مذکور را بھ نسبت آن قیمت مرکزی، در سطح بسیار باالتر و یا گاھی آنھا 
را اندکی پائین تر بیاورد. اما جذب و دفع ھائی کھ قیمتھا را از این مرکزثابت دور میکند ھرچھ باشد، آنھا 

پیوستھ بھ سوی این مرکز جذب میشوند.“

من وارد جزئیات بیشتر نمیشوم. کافی است بگویم اگــر عرضھ و تقاضا با یک دیگر توازن داشتھ باشند، در 
آن صورت قیمتھاى بازاری کاالھا با قیمتھاى طبیعی آنھا یعنی با ارزشھاى آنھا کھ بر حسب مقدار کار الزم 
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برای تولید کاالھای مذکور معین میشود، مطابقت خواھند داشت.

اما عرضھ و تقاضا بــاید پیوستھ بھ سوی توازن با یک دیگر بروند، اگر چھ آنھا این تعادل را از طریق جبران 
یک نوسان در یک طرف معادلھ با نوسان  طرف دیگر، جبران صعود با سقوط و بالعکس برقرار میکنند. 
اگر بھ جای این کھ فقط نوسانات روزانھ را در نظر بگیرید، حرکت قیمتھاى بازاری را – آن طور کھ مثال 
آقای توک(Tooke) در اثر خود: “ تاریخ قیمتھا “ انجام داده است – درطی دورانھاى طوالنی تری مورد 
تحلیل قرار دھید، متوجھ خواھید شد کھ نوسانات قیمتھاى بازاری، دور شدن آنھا از ارزشھا و ترقی و تنزل 
آنھا، یکدیگر را خنثی میکنند، یک دیگررا جبران میکنند، بھ طوری کھ اگر تاثیر انحصارھا و برخی دیگر 
از تغـییراتی را کھ من اینجا از توضیح آنھا صرفنظر میکنم، کنار بگذارید، کلیھ انواع کاالھا بھ طورمتوسط 

بھ ارزشھاى خودشان، بھ قیمتھاى طبیعی خودشان، بھ فروش میرسند.

حد متوسط دوران ھائى کھ نوسانات قیمتھاى بازاری طی آنھا یک دیگررا جبران میکنند، در مورد انواع 
مختلف کاالھا متفاوت است، زیرا کھ در مورد یک کاال، انطباق عرضھ با تقاضا  بھ نسبت کاالی دیگری ساده 
تر است.  بنابراین، اگرھمھ انواع کاالھا را از دید وسیع تر و در دوران ھای درازمدت تر، در نظر بگیریم،  
طبق ارزش خود بھ فروش میرسند، این فرض دیگر پوچ است کھ گویا سود – نھ در موارد مجزا و استثنائی، 
بلکھ سود ثابت و معمولی در رشتھ ھاى مختلف صنعت – از قیمتھا و یا از این کھ کاالھا بھ قیمتی باالتر 

از ارزش خویش بھ فروش میرسند، حاصل میشود.

مھمل بودن این نظریھ وقتی کھ قابل تعمیم ھم در نظر گرفتھ شود، آشکار تر است.

ھر سود کھ یکی ھمواره بھ عنوان فروشنده بدست می آورد، باید پیوستھ بھ عنوان خریدار ازدست بدھد. 
نمیشود گفت کھ کسانی وجود دارند کھ ھمواره خریداراند اما ھرگز فروشنده نیستند و یا مصرف کنندگانی 
یافت میشوند کھ ھمیشھ مصرف میکنند، بدون اینکھ تولید کننده ھم باشند. آن چھ این اشخاص مصرف کننده 
بھ تولید کنندگان می پردازند باید قبال از آنھا بھ رایگان دریافت کرده باشند. اگر کسی قبال از شما پول بگیرد 
و بعداً آن را با خریدن کاالی شما بھ شما بازگرداند، شما ھرگز نمیتوانید از این طریق کھ کاالھای خویش 
را بھ ھمان شخص بھ قیمتھاى گزاف بفروشید، ثروتمند شوید. چنین معاملھ اى ممکن است جلو ضرر را 

بگیرد، اما ھرگز نمیتواند سود آور باشد.

بنابراین، برای آن کھ جوھر عمومی سود را توضیح بدھید باید از این مبنا آغاز کنید کھ کاالھا بھ طورمتوسط  
یعنی  ارزش آنھا،  حسب  بر  کاالھا  فروش  از  و سود  فروش میرسند  بھ  خویش  واقعی  حسب ارزشھاى  بر 
ازفروش آنھا بھ نسبت مقدار کار نھفتھ درآنھا بھ دست می آید. اگر نتوانید سود را براین اساس توضیح 
بدھید، اصوال از عھده توضیح آن برنخواھید آمد. این سخن  ممکن است تناقض در خود و متضاد با تجربھ 
روزانھ بھ نظر آید. ولی این کھ زمین بھ دور خورشید میچرخد و آب از دو گاز بسیار قابل احتراق تشکیل 
میشود کمتر از این تناقض در خود نیست. اگر حقیقت ھای علمی را براساس تجارب روزانھ اى قضاوت کنیم 

کھ فقط با ظواھر فریبنده اشیاء سروکار دارد، علم ھمیشھ تناقض درخود است.

  – نیروی کار

حاال کھ ماھیت ارزش را، ارزش ھر نوع کاال را، در سطحی کھ در این توضیحات فشرده میسراست، مورد 
بررسی قراردادیم باید توجھ خویش را بر ویژگی ارزش کار متمرکز سازیم. ودراین جا ممکن است شما را 
با بیان یک تناقض در خود دیگر، حیران کنم. شما ھمگی تصور میکنید کھ  کارگران ھرروزکار خودرا می 
فروشند و درنتیجھ، کار دارای قیمت است، و چون قیمت کاال چیز دیگری جز بیان پولی ارزش آن نیست، پس 
مسلما باید چیزی بھ عنوان ارزش کار وجود داشتھ باشد. ولی چنین چیزی بھ عنوان ارزش کار، بھ معنای 
متداول و پذیرفتھ شده این کلمھ، در واقع  وجود ندارد. ما دیدیم کھ مقدار کار الزم کھ درکاال متبلورمیشود 
ارزش آن را تشکیل میدھد. اگر بخواھیم این مفھوم ارزش را معیار قرار بدھیم، چگونھ باید ارزِش مثال روِز 
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کاِر ده ساعتھ رامعین کنیم؟ چقدر کاردراین روز خوابیده است؟ ده ساعت.

اگر بگوئیم کھ ارزش ِ ده ساعت کار مساوی ده ساعت کار است یا مساوی مقدار کاری است کھ دراین ده 
ساعِت کار خوابیده است، یک بیان توتولوژیک و حتی ازاین فراتر، بی معنی خواھد بود. البتھ بھ محض 
اینکھ ما معنای حقیقی ولی پنھان عبارت ”ارزش کار“ را کشف کنیم، قادر خواھیم بود، غیرمنطقی و حتی 
ناممکن بھ نظرآمدن کاربرد قوانینی کھ ارزش کاالھا را تعیین میکند، وقتی بھ ارزش کار برمیگردد، تفسیر 
کنیم. ھم چنان کھ ما پس از آن کھ حرکتھاى واقعی سیاره ھا و ستاره ھا رابشناسیم خواھیم توانست حرکتھاى 

ظاھری آنھا را کھ بھ نظر ما می آید، توضیح دھیم.

دار  دراختیار سرمایھ  موقتا  کھ  کار اوست  بلکھ نیروی  نیست  مستقیما کـــار او  فروشد  می  کارگر  چھ  آن 
میگذارد. این امر بھ قدری واقعی است کھ قانون – نمیدانم در انگلستان، ولی مسلما درتعدادی از کشورھای 
قاره اروپا – حد اکثر مدت زمانی را کھ میتوان نیروی کاررا فروخت معین میکند. اگر فروش نیروی کار 
برای مدت نامعلومی مجاز بود، بیدرنگ بردگی اعاده میشد. اگر چنین فروشی مثال بر تمام مدت زندگی کارگر 
شامل میگردید او بھ برده مادام العمر کارفرما تبدیل می شد. توماس ھابس(Hobbes Thomas) یکی از 
قدیمی ترین اقتصاددانان و یکی از فیلسوفان اصیل انگلستان در اثر خویش بنام لویاتان( Leviathan ) این 
حقیقت را کھ از دیِد کلیھ جانشینانش پوشیده ماند، درھمان زمان بطورغریزی متوجھ شد و گفت: ”ارزش 
و یا قدر انسان مانند کلیھ اشیاء دیگرعبارت از قیمت اوست، یعنی آن چھ در برابر استفاده از نیروی کار او 
داده میشود.“ اگر ما از این نقطھ عزیمت حرکت کنیم خواھیم توانست ارزش کار را مانند ارزش ھرکاالی 

دیگر مشخص کنیم.
ولی قبل از پرداختن بھ این مسالھ باید بپرسیم کھ این پدیده عجیب چگونھ بھ وجود آمده است کھ  در بازار 
با دو گروه روبرو ھستیم: یکی گروه خریداران، مالکان زمین، ماشینھا، موادخام و وسائل معاش کھ، بھ 
استثنای زمینھاى دست نخورده و بکر، ھمگی محصول کاراند، و دیگری گروه فروشندگان کھ چیزی جز 
دست و بازو و مغزھای آماده کار خویش ندارند؟ کھ یک گروه دائما می خرد تا سود بھ چنگ آورد و ثروتمند 
شود و گروه دیگر ھمیشھ برای تامین معاش خویش فروشنده است؟ بھ منظور بررسی این مسئلھ ما باید 
پدیده ای را بشکافیم کھ اقتصاددانان، ”انباشت اولیھ”، کھ در واقع باید آن را خلع ید اولیھ نامید، توصیف 
کردند. ما باید این حقیقت را بشناسیم کھ آن چھ بھ اصطالح انباشت اولیھ خوانده میشود، چیز دیگری جز 
یک سلسلھ از پروسھ ھای تاریخی نیست کھ طی آنھا اقتصاد طبیعی فرو پاشید و وحدت اولیھ بین انسان و 
ابزار کار را  گسست و تجزیھ کرد.اما این موضوع فعال از دایره مسالھ ای کھ در برابر من قرار گرفتھ است، 
خارج است. این جدائی انسان کارکن از ابزار کار، یک بارکھ بھ وجود آمده است، ھم چنان حفظ خواھد شد و 
در مقیاسی روزبھ روز وسیع تر باز سازی میشود، تا سرانجام کھ یک انقالب دگرگون کننده و ریشھ ای در 
شیوه تولید روی دھد، تا جدائی مذکور را از میان بردارد و وحدت اولیھ بین انسان و ابزار کار را در اشکال 

تاریخی نوین، دوباره برقرار سازد.

خوب ، پس ارزش نــیـروی کــار چیست؟

ارزش نیروی کار مانند ارزش ھرکاالی دیگر بر حسب مقدار کاری معین میشود کھ برای تولید آن الزم است. 
نیروی کار انسان فقط  در شخص زنده او وجود دارد. انسان برای این کھ رشد کند و بھ زندگی ادامھ دھد، باید 
حجم معینی از وسائل زندگی را مصرف کند. ولی ھر انسان مانند ماشین فرسوده میشود والزم است، با انسان 
دیگری جانشین شود. کارگر عالوه برآن مقدار ازوسائل زندگی کھ برای بقاء موجودیت شخص خود الزم 
دارد، محتاج مقدار دیگری از وسائل زندگی است تا تعداد معینی از فرزندان خویش را کھ باید دربازار کار 
جانشین اوشوند و نسل کارگر را در بازار کار تداوم ببخشد، نیز پرورش دھد. بعالوه باید مبلغ معین دیگری 
خرج شود تا کارگر بتواند نیروی کار خودرا بسط دھد و مھارت معینی بھ دست آورد. برای منظور ما کافی 

است کھ فقط  کار متوسط را در نظر بگیریم کھ مخارج ارتقاء و آموزش آن ناچیز است.
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با وجود این باید ازاین فرصت استفاده کرده  و تاکید کنم کھ از آنجا کھ مخارج تولید نیروی کاربا کیفیت ھای 
مختلف متفاوت اند، ارزشھاى نیروھای کار دررشتھ ھای مختلف صنعت نیز بسیار متفاوت اند. از این جھت 
داد و فغان برای مطالبھ تساوی دستمزدھا یک آرزوی ساده لوحانھ است کھ ھرگز برآورده نخواھد شد. این 
مطالبھ، از تبعات آن رادیکالیسم دروغین ومصنوعی است کھ چھارچوب و اساس مشکل را قبول دارد، اما، 

میخواھد از قبول نتایج و عواقب آن بگریزد.

ارزش نیروی کاردر سیستم کارمزدی ھمان طوربرقرار میشود کھ ارزش ھر کاالی دیگر، و ازآن جا کھ انواع 
مختلف نیروی کار دارای ارزشھاى مختلفی ھستند، یعنی برای تولید آنھا مقادیرمختلفی از کار الزم است، 
پس باید قیمتھاى مختلفی بھ آنھا دربازاِر کار پرداخت شود. سر دادن غوغا و داد و فریاد مطالبھ  دستمزد 
مساوی و یا حتی توزیع عادالنھ دستمزد در سیستم کار مزدی، شبیھ بھ مطالبھ و داد و فریاد آزادی  اما بر 
اساس حفظ سیستم بردگی است. آن چھ شما منصفانھ و برابر  تصور میکنید بھ مسئلھ مورد بحث بی ربط 
است. مسئلھ این است: دریک سیستم معیِن تولید، چھ چیز ضروری و اجتناب ناپذیر است؟ از آن چھ گفتھ شد 
نتیجھ میگیریم کھ ارزش نیروی کار، برحسب ارزش وسائل زندگی معین میشود کھ برای تولید، بسط، حفظ 

و تداوم و ابدیت بخشیدن بھ نیروی کار ضروری است.

 – تولید ارزش اضافھ

 اکنون فرض کنیم برای تولید مقدارمتوسط وسائل زندگی کھ روزانھ برای کارگر ضروری است ۶ ساعت کار 
متوسط الزم باشد. ھم چنین فرض کنیم این ۶ ساعت کار متوسط در مقداری از طال مساوی ٣ شلینگ تجسم 
مییابد. دراین صورت، این ٣ شلینگ قیمت و بیان پولی ارزش روزانھ  نیروی کار آن شخص خواھد بود. 
او با ۶ ساعت کارروزانھ، ھرروز ارزش کافی تولید میکند تا تامین آن مقدار متوسط وسائل زندگی را  کھ 

روزانھ الزم دارد، یعنی وجود خویش را بھ مثابھ کارگر حفظ کند.

ولی این شخص، کارگرمزد بگیر است و ازاین جھت باید نیروی کار خویش را بھ سرمایھ دار بفروشد. او 
کھ نیروی کار خویش را بھ ٣ شلینگ در روز و یا ١٨ شلینگ در ھفتھ می فروشد آن را بھ ارزش خود 
می فروشد. فرض کنیم کھ او نخ ریس است. اگر او ۶ ساعت در روز کار میکند ھرروز ۶ شلینگ ارزش 
معادل قیمت  یعنی  او  معادل دستمزد  افزوده میشود دقیقا  افزاید. این ارزش کھ روزانھ برپنبھ  پنبھ می  بر 
نیروی کار اوست کھ روزانھ دریافت میدارد. ولی در این صورت سرمایھ دارھیچ ارزش اضافھ و یا محصول 

اضافھ دریافت نخواھد کرد. اینجاست کھ باید گره کور را باز کرد.

 سرمایھ دار کھ نیروی کاِر کارگر را می خرد و ارزش آن را می پردازد مانند ھمھ خریداران این حق را بدست 
می آورد کھ کاالی خریده را مصرف کند، مورد استفاده قرار دھد. ھمان طور کھ برای مصرف ماشین و یا 
استفاده ازآن، آن را بھ کار می اندارند، برای مصرف نیروی کار و استفاده از آن، آن را بھ کار وامیدارند. 
سرمایھ دار کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار کارگر را می پردازد بھ این طریق حق پیدا میکند کھ این 
نیروی کاررا مورد استفاده قرار دھد، آن را در عرِض تمام روز و یا تمام ھفتھ بھ کار وادارد. البتھ روز – کار 

و یا ھفتھ – کار، حدود معینی دارد، ولی ما این موضوع را بعدا مفصل تر بررسی خواھیم کرد.

اکنون می خواھم توجھ شما را بھ نکتھ ای بسیار مھم جلب کنم. ارزش نیروی کار برحسب مقدار کاری معین 
میشود کھ برای حفظ وبازسازی آن الزم است و حال آن کھ استفاده ازاین نیروی کار فقط محدود بھ انرژی 
فعال و توان جسمانی کارگر است. ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار با بکار گیری روزانھ و یا ھفتگی 
این نیرو بھ کلی تفاوت دارد،  ھمچنانکھ کھ خوراک الزم برای اسب و زمانی کھ صاحب اسب در طی آن 

میتواند اسب سواری کند، کامال قابل تفکیک اند.

مقدار کاری کھ ارزش نیروی کار کارگر بھ آن محدود میشود، بھ ھیچ وجھ با مقدارو کمیت کاری کھ نیروی 
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کار او میتواند انجام دھد، محدود نیست. مثال بافنده خود را در نظر بگیریم. دیدیم کھ وی برای آن کھ نیروی 
کار خویش را روزانھ  بازسازی کند، باید ھرروز ٣ شیلینگ ارزش بھ وجود آورد، کھ آن را با ۶ ساعت کار  
درروز عملی میسازد. ولی این مسالھ ھیچ مانعی در مورد اینکھ او روزانھ  ١٠ ،١٢ ساعت و یا بیشترکار 
کند، بوجود نمی آورد. سرمایھ دار کھ ارزش روزانھ و یا ھفتگی نیروی کار بافنده را پرداختھ است، حق 
پیداکرده است کھ از نیروی کاراو در طی تمام روز و یا تمام ھفتھ استفاده کند. پس بافنده را وادار میکند، 
یا  برای جبران دستمزد او و  مثال ١٢ ساعت درروز کارکند. کارگر عالوه و اضافھ بر۶ ساعت کاری کھ 
ارزش نیروی کار او الزم است، باید بازھم ۶ ساعت دیگر کارکند کھ من آنھا را ساعات اضافی کارمینامم کھ 

بھ صورت ارزش اضافھ و محصول اضافی در میآید.

 اگر مثال بافنده ما با ۶ ساعت کار روزانھ ٣ شیلینگ ارزش یعنی ارزشی کھ دقیقا معادل دستمزد اوست بر 
پنبھ بیافزاید درعرض ١٢ ساعت ۶ شیلینگ ارزش خواھد افزود و بھ ھمین نسبت پارچھ اضافی تولید خواھد 
کرد. و چون او نیروی کار خویش را بھ سرمایھ دار فروختھ است، تمام ارزشی کھ  طی مدت معین تولید شده 
است و یا تمام محصولی کھ تولید شده، متعلق بھ سرمایھ دار است. چون طبق قرارداد، سرمایھ دار مالک 
آن مقدار زمانی نیروی کار است کھ حق یافتھ است از آن استفاده و یا بھ مصرف برساند. پس سرمایھ دار 
با ٣ شیلینگی کھ می پردازد ارزشی بھ مقدار ۶ شیلینگ بھ دست میآورد زیرا کھ درعوض پرداخِت ارزشی 
کھ در ۶ ساعت کار تبلور یافتھ است ارزشی دریافت میدارد کھ در ١٢ ساعت کار تبلور یافتھ است. سرمایھ 
دار ھرروز این جریان را تکرار میکند، ھرروز ٣ شیلینگ می پردازد و ھر روز ۶ شیلینگ، در جیب خود 
میریزد کھ نیمی ازآن دوباره صرف پرداخت دستمزد و نیم دیگر ارزش اضافھ را تشکیل میدھد کھ سرمایھ 

دار در برابر آن ھیچ مابھ ازائی نمی پردازد.
بر اساس این نوع مبادلھ میان سرمایھ و کار است کھ ارکان سرمایھ داری و یا سیستم کارمزدی استوار است، 
سیستمی کھ پیوستھ کارگر را بھ مثابھ کارگر و سرمایھ دار را بھ مثابھ سرمایھ دار، مداوما بازتولید میکند.

نرخ ارزش اضافھ در شرایط متعارف ، وابستھ است بھ تـناسب میان آن بخش ازروز کار کھ برای بازتولید 
است.  گرفتھ  انجام  دار  سرمایھ  برای  اضافی یا کاراضافی کھ  و زمان  است؛  ضروری  کار  نیروی  ارزش 
پس نرخ ارزش اضافھ وابستھ بھ آن است کھ روز کار تا چھ اندازه پس از آن زمانی کھ کارگر در طی آن فقط 
ارزش نیروی کار خویش را با کار خود تولید میکند، یعنی دستمزد خویش را در می آورد، تمدید و باالتر از 

آن زمان الزم، طوالنی تر میشود.

   – ارزش کـــــار

اینک باید برگردیم بھ تعبیر ”ارزش، یا قیمت کــار”.
دیدیم کھ این ارزش درواقع چیز دیگری نیست جز ارزش نیروی کار کھ با ارزش کاالھائی کھ برای نگھداری 
و حفظ آن ضروری است، اندازه گرفتھ میشود. اما از آنجا کھ کارگرمزد خود را پس از انجام کار خویش 
دریافت میدارد؛ و بھ عالوه چون کارگر میداند کھ آنچھ بھ سرمایھ دار داده است، کار اوست، از این جھت 
ارزش و یا قیمت نیروی کارش ضرورتا بھ عنوان  قیمت و یا ارزش خوِد کار بھ نظرش می آید. اگر قیمت 
نیروی کار او مساوی ٣ شیلینگ است کھ ۶ ساعت کاردر آن تجسم یافتھ و اگر او ١٢ ساعت کار میکند، 
ناگزیر این ٣ شیلینگ را ارزش و یا قیمت ١٢ ساعت کار میشمارد، اگر چھ این ١٢ ساعت کار در ارزش ۶ 

شیلینگ تجــسم مییابــند. ازاینجا، دو نتـــیجھ گرفتھ میشود:

 نخست آن کھ: ارزش و یا قیمت نیروی کار بھ عنوان سمبل قیمت و یا ارزش خود کار در می آید، اگرچھ، 
اگر بخواھیم با دقت بیشتری حرف بزنیم، ارزش و یا قیمت کار اصطالحی بی معنی است.

 دوم آن کھ: اگر چھ فقط بخشی از کار روزانھ کارگر پرداخت میشود و بخش دیگر پرداخت نشده میماند، 
آن  از  یا سود   اضافھ و  کھ ارزش  است  منبـــعی  اضافھ  کار  یا  نشده  کارپرداخت  ترتیب  این  بھ  چھ  واگر 
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استخراج میشود، با وجود این چنین بھ نظر میرســد کھ تمام مجموعھ کــار، کــار پرداخت شده است.

این ظاھر دروغین، کارمزدی را از دیگر شکلھاى تاریخی کار متمایز می کند. بربنیان سیستم کار مزدی، 
حتی کار پرداخت نشده، کار پرداخت شده بھ نظرمیرسد. در مورد بـــرده، بر عکس، حتی بخش پرداخت شده 
کار او، بھ شکل پرداخت نشده ظاھر میشود. البتھ بــَــرده  برای این کھ کار کند، باید زنده باشد و بخشی 
ازروز کارش، ارزش بقای ھمین نفس زنده ماندن او را  جایگزین میسازد. اما ازآنجا کھ بین َبرده و َبرده 
دار ھیچ قراردادی منعقد نمی شود، و ازآن جا کھ بین این دو طرف ھیچ گونھ معاملھ خرید و فروش صورت 

نمی گیرد، تمام کار برده، مجانی بھ نظر میرسد.
 از سوی دیگر، دھقاِنِ سرف را درنظر بگیریم کھ میتوان گفت تا دیروز در سراسر شرق اروپا وجود داشت. 
این دھقان مثال ٣ روز برای خودش برروی مزرعھ خودش و یا مزرعھ اى کھ بھ او واگذارشده بود کار 
میکرد و در طی ٣ روز بقیھ بھ کار اجباری و رایگان برروی ملک ارباب می پرداخت. پس دراین جا بخش 
پرداخت شده کار بھ طور آشکار از بخش پرداخت نشده با مالک زمان و مکان کامال محسوس بود. طوری کھ 

لیبرال ھاى ما را بخاطرمجبور کردن انسانھا بھ کار رایگان از نظر اخالقی بسیار برآشفت.

اما در حقیقت، خواه انسان ٣ روز در ھفتھ برای خودش و بر روی مزرعھ خودش و ٣ روز رایگان در ملک 
ارباب کار کند، و خواه در کارخانھ و کارگاه ۶ ساعت درروز برای خودش و ۶ ساعت برای کارفرما کار کند، 
ھردو یکسان است. اگرچھ درحالت دوم، بخش پرداخت شده کار بدون تمایز بــا بخش پرداخت نشده، درھم 
ادغام شده و ماھیت تمام این نقل و انتقالھا بھ دلیل وجود قرار داد و پرداخت درپایاِن ھفتھ، بھ کلی پوشیده 
و پنھان میماند. در یک مورد، کار پرداخت نشده، کار داوطلبانھ بھ نظر میرسد و در مورد دیگر کار اجباری. 

تمام تفاوت ھمین است.

 ھر جا کھ من تعبیر“ارزش کـــار“ را بکار میبرم، فقط بھ عنوان معادل اصطالح محاوره ای در میان مردم 
برای“ارزش نـــیــروی کــــار“ است.

  – سود از راه فروش کاال برحسب ارزش بھ دست می آید.

فرض کنیم کھ یک ساعِت متوسِط کار درارزشی معادل ۶ پنس، و ١٢ ساعت متوسِط  کار در ۶ شیلینگ 
تجسم می یابد. بازھم فرض کنیم کھ ارزش کار معادل ٣ شیلینگ و یا محصول ۶ ساعت کار است. اگر عالوه 
براین، در مواد خامی کھ در جریان تولید کاال بھ مصرف رسیده و در ماشینھائی کھ در مدت این جریان 
فرسوده شده است، و غیره، ٢۴ ساعت کار متوسط نھاده شده باشد، درآن صورت ارزش این وسائل تولید 
بالغ بر ١٢ شیلینگ میگردد. اگر کارگری کھ بھ وسیلھ سرمایھ دار استخدام شده است ١٢ ساعت کار خود 
را بر این وسائل تولید بیافزاید، در آن صورت ١٢ ساعت مذکور ۶ شیلینگ ارزش اضافھ ایجاد میکند. بھ 
این طریق ارزش کلی محصول بالغ بر ٣۶ ساعت کار متبلور و معادل ١٨ شیلینگ خواھد بود. ولی چون 
ارزش کار و یا دستمزدی کھ بھ کارگـر پرداختھ میشود فقط بھ اندازه ٣ شیلینگ است، سرمایھ دار در برابر 
۶ ساعِت اضافی کھ کارگر صرف کرده و وارد ارزش کاال شده است ھیچ معادلی نمی پردازد. پس سرمایھ 
دار کھ این کاال را بھ ارزش آن یعنی ١٨ شیلینگ می فروشد ارزشی باندازه ٣ شیلینگ ھم کھ برای آن ھیچ 
معادلی نپرداختھ است، بھ دست می آورد. این ٣ شلینگ ارزش اضافی است، سود است کھ او بھ جیب میزند. 
پس سرمایھ دار   ٣ شلینگ بھ دست می آورد، نھ بھ آن علت کھ کاالی خود را بھ قیمتی باالتر از ارزش آن 

می فروشد، بلکھ بھ این علت کھ بھ ارزش واقعی آن، می فروشد.

 ارزش کاال بر حسب مقدار کل کاری کھ در آن جای دارد معین میشود. اما بخشی از این مقدار کار در ارزشی 
است کھ در برابرش معادلی بھ شکل دستمزد پرداخت شده و حال آن کھ بخش دیگر در ارزشی است کھ 
دربرابرش ھیچ معادلی پرداخت نشده است. بخشی از کاِر تبلور یافتھ در کاال، کاِر پرداخت شده است و بخش 
دیگر کار پرداخت نشده. پس سرمایھ دار کھ کاال را بھ ارزش آن یعنی بھ عنوان تبلور مجموعھ مقدار کاری 
کھ برای کاال صرف شده است می فروشد، مسلما با سود می فروشد. او نھ فقط آن چھ را کھ در مقابلش 
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معادلی پرداختھ، بلکھ آن چھ را نیز کھ برای او خرجی برنداشتھ ولی برای کارگرش کار برداشتھ است، می 

فروشد. ھزینھ کاال  برای سرمایھ دار و ھزینھ واقعی کاال، دو چیز متفاوت اند.
پس تکرار میکنم: سود معمولی و متوسط  نھ از فروش کاالھا بھ قیمتی باالتر از ارزش واقعی آنھا، بلکھ از 

فروش آنھا طبق ارزش واقعی بھ دست می آید.

 – اجزاء مختلفی کھ ترکیب ارزش اضافھ بھ آنھا تقسیم میشود

 من ارزش اضافھ و یا آن بخش از ارزش کل کاال را کھ کار اضافی و یا کار پرداخت نشده کارگر درآن جای 
گرفتھ است، ســـود مینامم. ھمھ این سود بھ جیب سرمایھ دار و کارفرما نمیرود. انحصار تملک ارضی، بھ 
مالک زمین امکان میدھد کھ بخشی از این ارزش اضافی را بھ نام بھره ارضی بھ چنگ آورد، خواه زمین 
برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، خواه برای ساختمان، خواه برای راه آھن و یا برای ھرھدف دیگِر 
تولیدی. ازسوی دیگر، ھمانطور کھ مالکیت بر ابزار کار بھ سرمایھ داِر کارفرما امکان میدھد کھ ارزش 
اضافھ تولید کند و بھ عبارت دیگر سھم معینی از کارپرداخت نشده را بھ چنگ آورد، بھ صاحب وسائل کار 
وابزارآالت کھ تمام یا بخشی از آن وسایل را بھ سرمایھ دار کارفرما وام میدھد، و بھ عبارت خالصھ تر 
سرمایھ دار وام دھنده پول، نیز امکان میدھد کھ بخشی دیگر از این ارزش اضافھ را بھ عنوان ربح و بھره 
وام برای خود مطالبھ کند. بھ این طریق، برای سرمایھ داِر کارفرما، بھ مثابھ سرمایھ داِر کارفرما، فقط آن 

بخشی باقی میماند کھ سود صنعتی و یا تجاری نامیده میشود.

انجام  قوانینی  چھ  طبق  اشخاص  از  کاتگوری  سھ  این  بین  اضافھ  ارزش  کل  مقدار  تقسیم  کھ  مسئلھ   این 
میگیرد، بھیچ وجھ بھ بحث ما مربوط نیست. ولی از آن چھ در تاکنون گفتھ شد، چنین نتیجھ میشود کھ:

یا نامھاى  و  کاال  اضافھ   نام ھاى مختلف بخشھاى مختلف ارزش  و سود صنعتی فقط   بھره ارضی، ربح 
مختلف کار پرداخت نشده نھـفـتھ در کاال ھستند و ھمھ آنھا مشترکا از این منبع و فقط ازاین منبع برداشت 
میشوند. آنھا از زمین بطور درخود و از سرمایھ بطور درخود، بھ دست نمی آیند، اما زمین و سرمایھ بھ 
صاحبان خود امکان میدھد کھ ھر کدام سھمی ازارزش اضافھ کھ بھ وسیلھ سرمایھ دار ِکارفرما ازکارگر 
استخراج شده است، بردارند. برای خود کارگر این مسئلھ کھ آیا سرمایھ دار کارفرما تمام ارزش اضافھ – 
نتیجھ کار اضافی و پرداخت نشده – را بھ جیب میزند و یا ناچارمیشود بخش ھائی از آن را بنام بھره ارضی و 
ربح بھ طرفھای ثالث بپردازد، مسالھ ای فرعی و حاشیھ ای است. فرض کنید کھ سرمایھ داِر کارفرما فقط از 
سرمایھ خودش استفاده میکند و خود او مالک زمین مورد احتیاج خویش است. در این صورت ارزش اضافھ 
تماما بھ جیب او میرود. این ھمان سرمایھ داِر کارفرماست کھ ارزش اضافھ را مستقیما از کارگر استخراج 

میکند، صرف نظر ازاین کھ چھ سھمی از آن را نھایتا میتواند برای خود نگھدارد.

بنابراین، بر اساس این رابطھ و بر پاشنھ این رابطھ بین سرمایھ داِر کارفرما و کارگر است کھ تمام سیستم 
مزدی و کل سیستم تولید موجود، میچرخد. از این جھت برخی از شرکت کنندگان در بحث اشتباه کردند کھ در 
صدد برآمدند کھ مسالھ را در قالب بھ اصطالح ریزبینی، این رابطھ اصلی میان سرمایھ دار کارفرما و کارگر 
را بھ عنوان مسئلھ ای با اھمیت درجھ دوم در نظر بگیرند. اگر چھ در آن جا کھ گفتند در شرایط معین، ممکن 
است ترقی قیمتھا بھ درجات بھ کلی متفاوت در سرمایھ داِر کارفرما، مالک زمین و سرمایھ داِر پولی و ھم 

چنین دریافت کنندگان مالیات تاثیربگذارد، حق با آنھا بود.

 از آن چھ گفتھ شد یک نتیجھ  دیگر نیز حاصل میشود:

آن بخش از ارزش کاال کھ فقط نماینده ارزش مواد خام، ماشینھا و بھ طور خالصھ، نماینده وسائل تولیِد 
مصرف شده است، اصال تشکیل دھنده درآمد نیست، بلکھ فقط سرمایھ را جایگزین میکند. اما صرفنظر از 
این، اشتباه است اگر تصورشود کھ بخش دیگر ارزش کاال کھ درآمد را تشکیل میدھد و یا میتواند بھ شکل 
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دستمزد، سود، بھره ارضی و ربح مصرف شود، حاصل و تشکیل شده از ارزِش دستمزد، ارزش بھره ارضی، 
ارزش ربح و غیره است. ما عجالتا دستمزد را کنار میگذاریم و فقط سود صنعتی، ربح و بھره ارضی را 
مورد بررسی قرار میدھیم. ما ھم اکنون دیدیم کھ ارزش اضافھ  نھفتھ در کاال و یا آن بخش از ارزِش کاال 

کھ کار پرداخت نشده در آن جای گرفتھ است، بھ بخشھاى مختلفی تقسیم میشود کھ سھ نام مختلف دارند.

 اما، بعالوه، اشتباه محض است اگر تصور شود کھ ارزِش کاال از طریق جمع و اضافھ کردن ارزشھاى مستقل 
اجزاء سھ گانھ، تشکیل میشود. اگر یک ساعت کار درارزش ۶ پنس تجسم می یابد، اگر روز کار کارگر١٢ 
ساعت است و اگر نیمی از این مدت نماینده کار پرداخت نشده است، در آن صورت این کار، ارزش اضافھ بھ 
اندازه ٣ شیلینگ بر کاال میافزاید، یعنی ارزشی کھ بھ اَزاء آن ھیچ معادلی پرداخت نشده است. این ارزش 
اضافھ بھ اندازه ٣ شیلینگ تمام منبعی است کھ سرمایھ داِر کارفرما میتواند آن را با مالک زمین و وام دھنده 
پول، بھرنسبتی کھ باشد، تقسیم کند. این ارزش ٣ شیلینگ، حد نصاب ارزشی است کھ آنھا میتوانند بین خود 
تقسیم کنند. ولی بھیچ وجھ چنین نیست کھ خود سرمایھ داِر کارفرما بھ دلخواه خودش ارزشی بھ عنوان سوِد 
خودش برارزش کاال میافزاید، سپس ارزش دیگری برای مالک زمین افزوده میشود و غیره، و ارزش کل 
کاال ازاین ارزشھائی کھ بھ دلخواه معین شده است تشکیل میگردد. پس مـی بیـنید آن برداشت عوامانھ تا چھ 
اندازه خطاست کھ تجزیھ یک ارزش معین بھ سھ بخش را، با جمع کردن سھ ارزش مستقل ھمان اجزاء بھ 
عنوان اجزاء تشکیل دھنده خود آن ارزش معین، اشتباه میگیرد. بھ این طریق آن برداشت رایج و عوامانھ، 
مجموعھ ارزشی را کھ بھره ارضی، سود و ربح از آن بیرون می آید، بھ یک کمیت دلبخواھی تبدیل میکند.

بھ  سود  این  بھ  اگر  باشد.  انگلیسی  لیره  برابر١٠٠  آورده  دست  بھ  دار  سرمایھ  کھ  سودی  کنیم  فرض 
این ١٠٠ لیره و سرمایھ  مثابھ کمیت مطلق نگاه کنیم آن را حجم و مبلغ سود مینامیم. ولی اگرنسبت بین 
پیش پرداخت شده را در نظر بگیریم آن گاه این کمیت نسبی را، نرخ سود مینامیم. روشن است کھ این نرخ 

سود را بھ دو شکل میتوان بیان کرد.

فرض کنید کھ سرمایھ پیش پرداخت شده برای دستمزد، ١٠٠ لیره استرلینگ باشد. اگر ارزش اضافھ نیز 
١٠٠ لیره استرلینگ باشد- واین بھ ما نشان میدھد کھ نیمی از روزکاِر کارگر از کاِر پرداخت نشده تشکیل 
شده است – اگر این سود را با ارزش سرمایھ پرداختی برای دستمزد، بسنجیم؛ می گوئیم نرخ سود ١٠٠ 
درصد است، زیرا کھ ارزش پرداختی معادل ١٠٠ است و ارزش دریافتی معادل ٢٠٠. اما از سوی دیگر، 
اگر نھ فقط بھ سرمایھ اى کھ برای دستمزد پرداخت شده است، بلکھ بھ تمام سرمایھ پرداختی توجھ کنیم کھ 
مثال ۵٠٠ لیره است و ۴٠٠ لیره آن نماینده ارزش مواد خام، ماشینھا و غیره است، درآن صورت می گوئیم 
نرخ سود فقط برابر٢٠  درصد است زیرا کھ سود، یعنی ١٠٠ لیره استرلینگ، فقط یک پنجم کل سرمایھ 

پرداختی است.

 شیوه اول بیان نرخ سود، تنھا شیوه اى است کھ نسبت واقعی میان کار پرداخت شده و کار پرداخت نشده، 
درجھ و نرخ  استثمارکار(اجازه بدھید این کلمھ فرانسوی را بکاربرم) را نشان میدھد. شیوه دوم بیان ِنرخ 
سود، شیوه متداولی است و در واقع مناسب برخی از مقاصد است. درھرحال شیوه نرخ سود، برای پنھان 

کردن این مسالھ کھ سرمایھ دار تا چھ درجھ کار رایگان را از کارگر استخراج میکند، بسیار کارائی دارد.

من در ادامھ توضیحات خود، کلمھ سود را برای نشان دادن مبلغ کل ارزش اضافھ کھ بھ وسیلھ  سرمایھ دار 
استخراج شده است، بھ کار خواھم برد، بدون توجھ بھ این کھ این ارزش اضافھ بھ چھ صورت میان دستھ 
ھاى مختلف تقسیم میشود. وھر جا از کلمھ نرخ سود اسم خواھم آورد، سود را نسبت بھ ارزش سرمایھ اى 

کھ برای دستمزد پرداخت شده است، خواھم سنجید.
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 – رابطھ عمومی میان سود، دستمزد و قیمتھا

اگر از ارزش کاال، ارزشی را کھ جایگزین ارزش مواد خام و سایر وسائل تولیدی است، کھ در تولید آن 
آن  برداریم،  کاالست  در  کار قبلی انباشتھ  نماینده  کھ  را  ارزشی  اگر  یعنی  کنیم  کسر  است،  شده  مصرف 
بخش از ارزش کاال کھ باقی می ماند منحصر خواھد بود بھ مقدارکاری کھ درطی جریان اخیر تولید توسط 
کارگر افزوده شده است. اگر آن کارگر١٢ ساعت در روز کارکند، و ١٢ ساعت کار متوسط در مقداری از 
طال معادل ۶ شیلینگ تبلور یابد، درآن صورت این ارزش ۶ شیلینگ کھ افزوده شده است،  تنھا ارزشی است 
کھ کار اوایجاد کرده است. این ارزش معین کھ بھ وسیلھ مدت کار معین میشود تنھا منبعی است کھ کارگر و 
کارفرما باید ھرکدام قسمت و یا سھم خویش را از آن بردارند، تنھا ارزشی است کھ بین دستمزد و سود تقسیم 
میشود. واضح است کھ خود این ارزش، بھ ھر نسبت متغـیری کھ بین دو طرِف مذکور تقسیم شود، تغـییری 
نخواھد پذیرفت. ھم چنین اگر بھ جای یک کارگر تمام کارگران، یعنی  بھ جای یک روز کار، ١٢ میلیون روز 

کار در نظر بگیریم، بازھم تغـییری در مبنای ارزش اضافھ روی نخواھد داد.

 از آن جا کھ سرمایھ دار و کارگر فقط میتوانند این ارزش معین، یعنی ارزشی را کھ با مجموعھ کار کارگر 
کند، دیگری کمتر دریافت خواھد  بھ نسبتی کھ یکی بیشتر دریافت  بین خود تقسیم کنند،  سنجیده میشود، 
داشت، و بالعکس. اگر آن کمیت معین، معلوم باشد، افزایش یک بخش آن بھ نسبت معکوس کاھش بخش 
دوم خواھد بود. اگر دستمزد تغـییر کند، سود در جھت معکوس تغـییر می کند. اگردستمزد تنزل یابد، سود 
باال میرود و اگر دستمزد افزایش یابد، سود تنزل میکند. اگر کارگر، در مثال قبلی ما، ٣ شیلینگ یعنی معادل 
نیمی از ارزشی را کھ ایجاد کرده است دریافت کند، و بھ عبارت دیگر، اگر تمام روِز کاراو، نیمی از کار 
پرداخت شده و نیم دیگر از کار پرداخت نشده تشکیل میشود، درآن صورت نرخ سود ١٠٠ درصد است، زیرا 
کھ سرمایھ دار نیز ٣ شیلینگ دریافت میکند. اگر کارگر فقط ٢ شیلینگ دریافت کند، یعنـــی فقط ١/٣ تمام 
روزبرای خودش کار کند، درآن صورت سرمایھ دار ۴ شیلینگ دریافت میکند، و نرخ سود بھ این ترتیب 
٢٠٠ درصد است. اگر کارگر ۴ شلینگ دریافت کند ، و سرمایھ دار فقط ٢ شیلینگ، نرخ سود تا ۵٠ درصد 
سقوط میکند. ولی ھیچ یک از این تغـییرات، در ارزش کاالھا تأثیری ندارد. یک افزایش عمومی دستمزد بھ 

تنزل نرخ عمومی سود می انجامد، ولی در ارزش کاالھا بی تأثیر است.

اما اگر چھ ارزش کاالھا کھ در تحلیل نھائی باید قیمتھاى بازارِی آنھا را تنظیم کند، فقط برحسب مقدار کل 
کاری کھ در آنھا تثبیت شده معین میگردد و تابع تقسیم این مقدار بھ کاِر پرداخت شده و پرداخت نشده نیست، 
با اینحال از این جا بھیچوجھ نباید نتیجھ گرفت کھ ارزش یک کاال، و یا ارزش انبوھی از کاالھا کھ مثال در طی 
١٢ساعت تولید شده اند، ثابت خواھند ماند. تعداد و یا انبوه کاالھائی کھ در مدت معینی از کار و یا بھ کمک 
مقدار معینی از کار تولید میشود، بھ نیروی مولد کاِر  بکار گرفتھ شده بستگی دارد و تابع اندازه و حجم کار 
و یا طول مدت زمان کار نیست. در سطح معینی از نیروی مولِد کاِر، یک بافنده درعرض روِز کاِر١٢ ساعتھ 
ممکن است مثال ١٢ فونت نخ تولید کند و در سطح پائین تِر نیروی مولد، فقط ٢ فونت.  یعنی اگر١٢ ساعت 
کار متوسط  درارزش ۶ شیلینگ تجسم می یابد، در این صورت در حالت اول ١٢ فونت نخ ۶ شیلینگ ارزش 
دارد و درحالت دوم ٢ فونت نخ نیز۶ شیلینگ ارزش دارد. در یک مورد ١ فونت نخ ۶ پنس ارزش دارد و در 
مورد دیگر٣ شیلینگ. این اختالف درقیمت ناشی از اختالف در نیروھای مولِد کاِر است. وقتی کھ نیروی مولد 
در سطح باالتر است در یک فونت نخ، یک  ساعت کار جای گرفتھ است، و وقتی کھ نیروی مولد در سطح 
پائین تر است در یک فونت نخ، ۶ ساعت کار. در مورد اول قیمت یک فونت نخ، فقط برابر ۶ پنس است، 
اگر چھ دستمزد نسبتا باال و نرخ سود پائین است، و در مورد دوم قیمت یک فونت نخ برابر٣ شیلینگ است، 
اگرچھ دستمزد پائین و نرخ سود باال است. بھ این دلیل کھ قیمت یک فونت نخ  برحسب مجموعھ مقدارکاری 
معین میشود کھ درآن جای داده شده است و نھ برحسب نسبت تقسیم مجموعھ این مقدار، بھ کارپرداخت شده 
و کار پرداخت نشده. اینجا دیگر، آن حقیقت کھ من قبال مثال آوردم کھ کار با دستمزد زیاد میتواند کاالھای 
ارزان تولید کند و کار با دستمزدکم، کاالھای گران، ظاھر معما گونھ و راز آلود خود را از دست میدھد. این 
حقیقت چیز دیگری جز تاکید بر صحت این قانون عمومی نیست کھ ارزش کاال برحسب مقدارکاری کھ درآن 
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جای گرفتھ است معین میشود واین مقدار کار، مجموعا وابستھ است بھ نیروی مولِد کار بکارگرفتھ شده و 

از این نظر مقدار کار مذکور، با ھر تغـییر در بازدھی کار تغـییر می یابد.

– موارد مھم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا مقاومت در برابر کاھش آن

اکنون اجازه بدھید موارد مھم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا مقاومت در مقابل کاھـش آن را بھ طور 
جدی مورد بررسی قرار بدھیم:

  -١دیدیم کھ ارزش نیروی کار و یا بھ تعبیررایج تر در میان مردم، ارزش کار، بر حسب ارزش نیازمندی 
ھا و یا مقدارکاری کھ برای تولید آن نیازمندی ھا الزم است، معین میشود.

پس اگر در یک کشور معین، ارزش وسائل زندگی کھ کارگر بھ طور متوسط  درعرض روز مصرف میکند 
۶ ساعت کار باشد و در ٣ شیلینگ نمایندگی شود، درآن صورت کارگر برای تولیِد معادِل مخارج معاش 
روزانھ خویش باید ۶ ساعت در روز کارکند. اگر تمام روِز کار، برابر١٢ ساعت باشد، سرمایھ دار٣ شیلینگ 

معادل ارزش کاراو را می پردازد. نیمی از روز کار، کار پرداخت نشده است و نرخ سود، صد درصد است.
برای تولید ھمان مقدارمحصوالت کشاورزی،  تنزل بازدھی کار، مثال  اثــــر  کھ در  ولی حال فـــرض کنیم 
کار بیشتری الزم باشد بھ طوری کھ قیمت مقدار متوسط  وسائل نیازمندیھای روزانھ کارگر از ٣ شیلینگ 
بھ ۴ شیلینگ برسد. درآن صورت ارزش کار بھ اندازه ١/٣ و یا حدود٣٣ درصد باال میرود. برای آن کھ 
مخارج معاش روزانھ کارگر بر طبق سطح زندگی سابق او تأمین شود، ٨ ساعت کار الزم است. در نتیجھ، 
کار اضافی از ۶ ساعت بھ ۴ ساعت تقلیل مییابد و نرخ سود از ١٠٠ درصد بھ ۵٠ درصد تنزل میکند. اما 
کارگر کھ برافزایش ارزش کار خویش پافشاری میکند، فقط خواستار آنست کھ ارزش باال رفتھ کارش بھ 
او پرداختھ شود، درست مثل ھر فروشنده دیگرکاال وقتی کھ ھزینھ کاالیش باال میرود، میخواھد کھ ارزش 
باال رفتھ کاالیش پرداخت شود. ھرگاه  دستمزد باال نرود و یا بھ آن اندازه باال نرود کھ ارزش افزایش یافتھ 

مخارج زندگی را جبران کند، قیمت کار از ارزش کار پائین تر می آید و شرایط زندگی کارگر بد ترمیشود.

ولی ممکن است تغییر درجھت معکوس نیزصورت پذیرد. براثر رشد بازدھی نیروی کار، قیمت ھمان مقدار 
وسائل زندگی کھ روزانھ بھ طور متوسط بھ وسیلھ کارگر مصرف میشود، ممکن است از ٣ بھ ٢ شیلینگ 
تنزل یابد، و در نتیجھ برای تولیِد معادِل ارزش این وسائل کھ روزا نھ بھ وسیلھ کارگر مصرف میشود بھ 
جای ۶ ساعت از روِز کار، فقط ۴ ساعت الزم باشد. کارگر دراین حالت، میتواند با ٢ شیلینگ ھمان اندازه 
وسائل زندگی بخرد کھ سابقا با ٣ شیلینگ می خرید. درواقع ارزش کار تنزل کرده است، ولی کارگر با ھمین 
ارزِش تنزل یافتھ کار، بھ ھمان اندازه سابق، کاالھای مورد نیاز خود را تامین میکند. دراین حالت، سود از 
٣ شیلینگ بھ ۴ شیلینگ و نرخ سود از ١٠٠ درصد بھ ٢٠٠ درصد افزایش می یابد. اگر چھ سطح مطلق 
استاندارد زندگی کارگر مانند سابق باقی می ماند، دستمزد نسبی او  و بھمراه آن، موقعیت نسبی اجتماعی او، 
وضع او در مقایسھ با موقعیت اجتماعی سرمایھ دار تنزل میکند. اگر کارگر در برابراین تـنـزِل دستمزد نسبی 
مقاومت میکند، او فقط خواستار آنست کھ از حاصل رشد نیروھای مولِد کاِر خویش سھمی داشتھ باشد تا 

موقعیت نسبی سابق خودرا در مقیاس اجتماعی حفظ کند.

با نقض   ،(Laws Corn)دار انگلیسی، پس از الغاء قوانین غًالت لُردھای کارخانھ  کھ  بود  براین اساس 
آشکار وعده ھاى رسمی خویش کھ در دوره تھییج بر ضد قوانین مذکورداده بودند، دستمزدھا را بھ طورکلی 
اثراوضاع  در  بعدا  اما  روبرو شد.  ناکامی  با  درابتدا  کارگران  آوردند. مقاومت  پائین  ١٠ درصد  بھ میزان 
واحوالی کھ عجالتا نمیتوانم از آنھا بھ تفصیل صحبت کنم، کارگران آن  ١٠  درصد از دست رفتھ را دوباره 

بھ دست آوردند.
 – ٢ ارزش نیازمندیھای ضروری و بھ َتَبع آن، ارزش کار ممکن است بدون تغـییر بمانند، و اما درعین 
حال قیمت پولی آنھا بر اثر تغـییر قبلی دِر ارزش پول، تغـییر یابد. در اثر کشف معادن غنی تر و دالیلی نظیر 
آن، ممکن است مثال برای تولید٢ اونس طال فقط آن مقدار کار الزم باشد کھ سابقا برای تولید١ اونس الزم 



707

ن ی  دگا ی... و ز د ز
بود. دراین صورت ارزش طال بھ نصف و یا۵٠ درصد سقوط میکند. از آنجا کھ ارزش ھمھ دیگرکاالھا دراین 
حالت نماینده دو برابر قیمت پولی سابق خود خواھد بود، ارزش کار نیز باید در دو برابر قیمت پولی سابق 
نمایندگی شود. دوازده  ساعت کار کھ سابقا در ۶ شیلینگ بیان میشد، اینک در ١٢ شیلینگ بیان میشود. 
اگر دستمزد کارگر مانند سابق برابر٣ شیلینگ باقی بماند و تا ۶ شیلینگ باال نرود، در آن صورت قیمت 
پولی کار او اکنون فقط  برابر نیمی از ارزش کار او خواھد بود و استاندارد زندگی کارگر وحشتناک پائین 

خواھد آمد.

سقوط استاندارد زندگی کارگر کم و بیش در مواردی نیز اتفاق می افتد کھ دستمزد باال برود ولی نھ کامال بھ 
نسبت اندازه تنزل ارزش طال. در مثال مورد نظر ما، ھیچ چیز، نھ نیروھای مولِد کار، نھ عرضھ و تقاضا، نھ 
ارزش کاالھا تغـییر نمی کنند. ھیچ چیز، جز نـــام پولی این ارزشھا تغییر نمیکند. اینکھ گفتھ شود کھ کارگر 
در چنین مواردی نباید خواھان افزایش مناسب دستمزد شود بھ آن معنی است کھ کارگر باید بپذیرد کھ مزد او 
بھ جای اشیاء، با نام و اسامی پرداخت شود. سراسر تاریخ گذشتھ ثابت میکند کھ ھر بار کھ ارزش پول تنزل 
میکند، سرمایھ داران بھ حال آماده باش درآمده اند تا از این فرصت برای فریب کارگران و کاله برداری از 
آنان استفاده کنند. تعداد زیادی از اقتصاد دانان تاکید کرده اند کھ براثر کشف ذخائر جدید طال، بخاطر بھبود 
روشھای استخراج معادن نقره و عرضھ ارزان تِر جیوه، ارزش فلزات قیمتی دوباره تــنـزل یافتھ است. این 
مسالھ، دلیل مبارزه خود بخودی وعمومی کھ در حال حاضر برای خواست افزا یش دستمزد در قاره اروپا 

در جریان است، را توضیح میدھد.

٣- تاکنون فرض ما این بود کھ روزکار، دارای حدود معینی است. ولی روز کار، بھ طور درخود، یک حد و 
مرز ثابت ندارد. گرایش دائمی سرمایھ دراین جھت است کھ روزکار را تا حداکثِر مدتی کھ از لحاظ فیزیکی 
ُمیسر است، ِکش بدھد، چرا کھ ھرچھ طول روِز کار بیشتر باشد کار اضافی، و درنتیجھ سود حاصل از آن 
بیشتراست. سرمایھ ھرچھ بیشتر بتواند روز کار را ِکش بدھد، بھ ھمان اندازه مقدار بیشتری از کار دیگران 
را بھ تملک خود درخواھد آورد.  در طی قرن ھفدھم و حتی دو سوم اول قرن ھیجدھم روِزکاِر ده ساعتھ 
در سراسر انگلستان روز کارعادی بھ شمار می آمد. در دوران جنگ بر ضد ژاکوبن ھا کھ در واقع جنگ 
آریستوکراتھاى انگلستان بر ضد توده ھاى زحمتکش انگلستان بود، سرمایھ bacchanalia [۴] ی خود را 
جشن گرفت و روِز کار را از١٠ بھ ١٢ ،١۴ و ١٨ ساعت ِکش داد. مالتوس(Malthus) کھ در ھرحال 
نمیتوان او را یک نازک نارنجی سانتی مانتال دانست، در جزوه اى کھ در حدود ١٨١۵ منتشر ساخت اعالم 
کرد کھ اگر اوضاع بھ این روال پیش برود، بنیان زندگی ملت مورد تھدید قرار خواھد گرفت. چند سال پیش از 
آن کھ اختراعات جدید درماشین سازی مورد استفاده قرار گرفتند، در حدود سال ١٧۶۵، در انگلستان جزوه 
اى باعنوان ”پژوھشی درباره تجارت“ منتشر گردید. مؤلِف گمنام کتاب، کھ آشکارا دشمن طبقھ کارگراست، 
در باره لزوم باال بردن حدود روزکار ھذیان میگوید و از جملھ راه ھائی کھ برای این منظور پیشنھاد میکند 
یکی ھم ایجاد خانھ ھاى کار است کھ در واقع باید ”خانھ ھاى وحشت“ نامیده شوند. و اما طول روز کار کھ 

او برای این ”خانھ ھاى وحشت“ پیشنھاد میکند کدام است؟

 ١٢ ساعت – درست ھمان طول روز کار کھ در١٨٣٢ سرمایھ داران، اقتصاد دانان و وزراء برای کودکان 
کمتراز١٢ سال نھ فقط عملی و قابل اجراء، بلکھ ضروری میدانستند.

کارگر کھ نیروی کار خودرا می فروشد، و در سیستم کنونی مجبور بھ این کار است، بھ سرمایھ دار اختیار 
میدھد کھ از آن استفاده کند ولی در حدود معقول ِمعین استفاده کند. او نیروی کار خود را می فروشد تا، 
صرفنظر از استھالک و فرسودگی طبیعی، آن را حفظ و بازسازی کند،  نھ آنکھ آن نیرو را نابود کند. ھمین 
امر کھ نیروی کاِر کارگر بھ ارزش یک روزه و یا یک ھـفتھ آن بھ فروش میرسد، ایجاب میکند کھ این نیروی 
کار درعرض یک روز و یا یک ھـفتھ بھ انداره دو روز و یا دو ھفتھ، فرسوده ومستھلک نشود. ماشینی را در 
نظر بگیریم کھ ١٠٠٠ لیره استرلینگ قیمت دارد. اگر این ماشین ١٠ سال کار کند در آن صورت بر ارزش 
کاالھائی کھ در تولید آنھا بکار گرفتھ میشود، ھر سال ١٠٠ لیره استرلینگ می افزاید. و اگر پنج سال کار 
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کند، بھ ارزش این کاالھا سالیانھ ٢٠٠ لیره استرلینگ می افزاید. بھ عبارت دیگر ارزش استھالک سالیانھ 

آن با مدت استھالکش نسبت معکوس دارد. و دقیقا ھمین جاست کھ تفاوت کارگر با ماشین را می بینیم.

 استھالک ماشین کامال بھ نسبت استفاده از آن نیست، و حال آن کھ انسان بھ مراتب بیشتراز ارقام قابل رویت 
مربوط بھ زمان استفاده از کارش، فرسوده میشود و از کار میافتد. ھنگامی کھ کارگران مبارزه میکنند تا 
روز کار را بھ حدود عقالنی سابق برگردانند و یا چون نمیتوانند بھ وسیلھ وضع قانون بھ تـثـبیت روز کار 
عادی دست یابند، می کوشند کھ از طریق افزایش دستمزد، افزایشی نھ فقط بھ نسبت مدِت اضافی کھ از آنھا 
کارکشیده میشود، بلکھ بیشتر از آن، و یا در برار کار مفرط مقاومت کنند، آنان فقط وظیفھ خویش را نسبت 

بھ خود و نسل خود انجام میدھند. آنھا فقط سدی در برابر تعدی بیرحمانھ سرمایھ ایجاد میکنند.

زمان، بستر تکامل بشراست. انسانی کھ اوقات فراغت ندارد، انسانی کھ ھمھ عمرش جز فاصلھ ھائی کھ 
دار  کارش جذب سرمایھ  طریق  از  است،  الزم  غـیره  و  وخوراک  خواب  مانند  فیزیکی  نیازمندیھاى  برای 
میشود، چنین انسانی کمتر از حیوانات باربر است. او کھ جسمی درھم کوفتھ و روانی تحت حمالت وحشیانھ 
و خشونت آمیز پیدا میکند، جز ماشین تولید ثروت برای دیگران، چیز دیگری نیست. و سراسر تاریخ صنعت 
معاصر گواه است کھ اگر سرمایھ را افسار نکنند، بدون کمترین تأثر و ترحم می کوشد کھ تمام طبقھ کارگر 

را تا قعر انحطاط تنزل بدھد و بھ قھقرا ببرد.

سرمایھ دار با ِکش دادن روزکار ممکن است دستمزد بیشتری بپردازد و با اینحال ارزش کار را پائین آورد. 
یعنی اگر افزایش دستمزد با افزایش مقدار کاری کھ از کارگر استخراج میشود متناسب نباشد، استھالک و 
زوال نیروی کارسریعتر انجام شده است. سرمایھ دار میتواند این را بھ شیوه دیگر نیزعملی سازد. برای 
مثال آمارگران طبقھ متوسط انگلستان بھ شما خاطر نشان میکنند کھ دستمزِد متوسِط خانواده ھاى کارگر در 
کارخانھ ھاى النکاشیر باالرفتھ است. اما فراموش میکنند کھ امروز نھ فقط بزرگ خانواده، بلکھ ھمسرش 
آنھا  افزایش دستمزد کل  ارابھ سرمایھ کشیده شده اند و  دنده  بھ پای چرخ و  و سھ یا چھار بچھ اش ھم 
نیست. حتی درمحدوده مشخِص  با مجموعھ کار اضافی کھ از خانواده کارگر کشیده میشود، اصال منطبق 
روز کار، حدودی کھ امروز در کلیھ رشتھ ھاى صنعتِی تابع قانون کارخانھ ھا، برقرار است، ممکن است 
افزایش دستمزد الزم باشد تا الاقل ارزش کار در استاندارد سابق حفظ شود. شدت کار ممکن است انسان را 
وادارد کھ فقط درعرض ١ ساعت ھمان قدر نیروی حیاتی مصرف کند کھ سابقا در عرض ٢ ساعت مصرف 
میکرد. ھم اکنون در تولیداتی کھ تابع قوانین کارخانھ(Acts Factory) اند، این امر تا حدی از طریق باال 
بردن شتاب کارماشینھا و افزایش تعداد ماشینھائی کھ تنھا یک نفر آنھا را اداره میکند، عملی شده است. 
اگرافزایش شدت کار و یا مجموعھ کاری کھ درعرض ١ ساعت مصرف میشود با تقلیل مدت روِز کار، نسبت 
عادالنھ ای داشتھ باشد درآن صورت کارگر برنده این کاھش زمان کار خواھد بود. اما اگر از این حــد بگذرد، 
کارگر آن چھ را کھ از یک سو بھ دست می آورد از سوی دیگر از دست میدھد و در این صورت ممکن است 
ده ساعت کار برای او ھمان قدر توان فرسا و ُمًخرب باشد کھ ١٢ ساعت کار سابق. کارگر کھ با مبارزه برای 
افزایش دستمزد، افزایشی مناسب با افزایش شدِت کار، در برابر این گرایش می ایستد، عمل دیگری جز 

مقاومت در برابر کاھـش قیمت کاِر خویش و ایستادگی در مقابل انحطاط نسل خویش انجام نمیدھد.

۴- ھمھ میدانید کھ بنا برعللی کھ در اینجا الزم نیست بھ آنھا بپردازم، تولید سرمایھ داری از فراز و نشیب 
ھای ادواری معینی میگذرد، متوالیا مراحل ثبات، ُجنب و جوش، شکوفائی، تولید مازاد، بحران و رکود را 
می پیماید. قیمتھاى بازاری کاالھا و نرخھاى بازارِی سود در این مراحل، گاھی از سطح متوسط خویش پائین 
تر و گاھی باالتر میروند. اگر تمام این فراز و نشیب را  بھ صورت یک کلیت در نظر بگیرید، متوجھ میشوید 
کھ ھر نوسان قیمت بازاری با نوسانات دیگر جبران میگردد و قیمتھاى بازاری کاالھا در متوسط این فراز و 

نشیب بھ وسیلھ ارزشھاى خود تنظیم میشوند.

قیمتھاى بازاری و در مراحل بحران و رکود، کارگر میتواند مطمئن باشد کھ  بسیار خوب! در دوره تنزل 
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اگر اورا بھ کلی بیکار نکنند، دستمزدش را کاھش میدھند. کارگر برای این کھ، حتی در دوره تنزل قیمتھاى 
بازاری، کاله سرش نرود باید بر سر این موضوع با سرمایھ دار چانھ بزند کھ تا چھ درجھ، تـنـزل نسبی 
دستمزد ضروری است. از طرف دیگراگر در دوره شکوفائی، کھ سرمایھ داران سود اضافی بھ دست می 
آورند، کارگر برای افزایش دستمزد مبارزه نکند، در سراسر فراز و نشیب در یک دایره صنعتی، بھ طور 
متوسط، حتی دستمزد متوسط خویش و یا ارزش کار خویش را دریافت نخواھد کرد. نھایت حماقت است کھ 
از کارگر کھ دستمزدش در دوره ھای نامساعِد رکود و بحران و نشیب بھ ناچار تنزل می یابد، خواستھ شود 
کھ در مراحل شکوفائی؛ از مطالبھ جبران خسارت خویش دست بردارد. بھ طور کلی ارزش کلیھ کاالھا فقط 
از این راه تعیین میشوند کھ قیمتھاى بازاری کھ دراثر نوساناِت الینقطع موازنھ بین عرضھ و تقاضا ھمواره  
درحال تغییراند، یک دیگر را بھ سوی توازن میبرند. کار ھم، در سیستم موجود چیز دیگری جز کاالئی شبیھ 
کاالھای دیگر نیست. پس کار ھم باید از تمام آن نوسانات بگذرد و فقط در نتیجھ نوسانات مذکور میتواند 
قیمت متوسط خویش را طبق ارزش خویش بھ دست آورد. پوچ است کھ از یک سو کار را کاال بشمارند و از 

سوی دیگر آن را بیرون از قوانینی بگذارند کھ قیمت کاالھا بھ وسیلھ آنھا معین میشود.

برده، مقدار معین ثابت و دائمی ازوسائل زندگی دریافت میدارد و کارگر مزدی نھ. پس او باید در موردی 
افزایش دستمزد بھ چنگ آورد تا الاقل کاھش آن را در مورد دیگر جبران کند. اگر کارگر اراده سرمایھ دار، 
فرمان سرمایھ دار را مطیع و بھ مثابھ قانون ملکوتی اقتصادی بپذیرد، باید تمام مشقات برده را تحمل کند، 

بدون برخورداری از امنیتی کھ برده دارد.

۵- در کلیھ مواردی کھ من از نظر گذراندم، یعنی ٩٩ از ١٠٠ مورد، دیدیم کھ مبارزه برای افزایش دستمزد 
فقط در پی تغـییراتی می آید کھ پیش تر روی داده اند. این مبارزه، نتیجھ ناگزیر و َتَبعی تغـییراتی است کھ 
قبال در کمیت تولید، در نیروھای مولد کار، درارزش کار، در ارزِش پول، در طوالنی تر کردن مدت کار و یا 
شدت و فشردگی کاِر استخراج شده بوجود آمده بودند، آن تغییرات سپس در نوسانات قیمتھاى بازاری کھ تابع 
نوسانات عرضھ و تقاضا و درارتباط با دوره ھای مختلف بحران و شکوفائی صنعتی است، انعکاس یافتھ اند. 
بطور خالصھ آن مبارزه  برای افزایش دستمزد واکنشی است کھ کار در برابر کنش قبلی سرمایھ نشان میدھد. 
اگر مبارزه برای افزایش دستمزد را مستقل از کلیھ این اوضاع و احوال مورد نظر قرار دھید و توجھ خود 
را فقط  برتغـییرات دستمزد بطور درخود، متمرکز کرده و سایر تغـییرات را کھ تغییر در دستمزد را ضروری 

میسازند، در نظر نداشتھ باشید، از مقدمات غلطی آغاز کرده اید تا بھ نتایج غلط برسید.

  – کشمکش میان کار و سرمایھ و نتایج آن

 ١- من نشان دادم کھ مقاومت دوره ای کارگران در برابر تنزل دستمزد و یا تالش دوره ای آنان در جھت 
افزایش دستمزد با سیستم کار مزدی رابطھ ای رابطھ مستقیم دارد، رابطھ ای کھ از خود این واقعیت کھ کار 
بھ عنوان جزئی از کاالھا در آنھا ادغام شده اند و از این رو،کار، تابع قوانینی میشود کھ سیرعمومی قیمتھا 
را تعیین میکنند. بعالوًه نشان دادم کھ افزایش عمومِی دستمزد بھ تنزل نرخ عمومی سود می انجامد، ولی نھ 
در قیمتھاى متوسط کاالھا و نھ در ارزشھاى آنھا تأثیر ندارد. اینک سؤال باالخره  در برابر ما قرار میگیرد: 

در این مبارزه دائمی میان سرمایھ و کار، تا چھ اندازه کار می تواند موفقیت خود را ثابت کند؟

من میتوانم بھ این پرسش از طریق تعمیم قانونی کھ قیمت بازارھمھ دیگر کاالھا، از جملھ کار، را تعیین 
میکند، پاسخ بدھم. این قیمت بازاری کار، علیرغم ھمھ فراز و فرودھا ، در تحلیل نھائی با ارزش آن منطبق 
میشود. و از این نظرعلیرغم آنچھ کارگر ممکن است انجام بدھد و یا مطالبھ کند، کارگر بطورمتوسط فقط 
ارزش کارش را دریافت خواھد کرد. این ارزش، درارزش نیروی کار تجسم می یابد کھ بھ نوبھ خود بوسیلھ 
نیازمندیھای ضروری کھ برای بازتولید وابقاُ آن نیروی کار الزم اند، اندازه گیری میشوند. ارزش خود این 

مایحتاج ضروری بھ کمیت کارالزم برای تولید آنھا، بستگی دارد.
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اما ارزش نیروی کار و یا ارزش کار ویژگی ھائی دارد کھ آن را از سایر کاالھا ممتاز می کند. ارزش نیروی 
کار از دو عنصر تشکیل میشود: یکی صرفا فیزیکی و جسمی و دیگری تاریخی یا اجتماعی. حد نھائی ارزش 
ِ نیروی کار بھ وسیلھ عامل فیزیکی و جسمانی معین میگردد. یعنی طبقھ کارگر برای حفظ  و بازتولید نسل 
خود، برای این کھ وجود فیزیکی خود را ادامھ دھد باید نیازمندیھای الزم برای زندگی و تولید مثل خود را 
دریافت کند. پس ارزش این وسائل نیازمندیھا، حد نھائی ارزش کار است. از سوی دیگر طول روز کار ھم 
حد و مرزی دارد، اگر چھ حدود آن بسیار کشدار است. حد نھائی آن، نیروی فیزیکی و جـسمانی کارگر است. 
ھرگاه فرسودگی روزانھ نیروھای حیاتی کارگر از سطح معینی تجاوز کند، تکرارچنان فعالیتی ھر روزه  و 

از نو، غیر ممکن خواھد شد.

اما ھم چنان کھ گفتم این حدود بسیار قابل کشش است. جایگزینی سریع نسل ھائی از کارگران کھ از وضعیت 
سالمت نامساعدی برخوردارند و میانگین طول عمر آنان کوتاه است، بازاِر کار را با عرضھ نسلھای سالم تر 
و با میانگین طول عمر بیشتر، از کارگران روبرو میکند. عالوه بر خوِد ھمین عنصر فیزیکی، ارزش کار، 
در ھر کشور بھ سنت ھای استاندارد زندگی متعارف در آن کشور بستگی دارد. این فقط یک زندگی فیزیکی 
نیست، بلکھ ارضاء و تامین خواستھا و مطالبات اجتماعی معینی است کھ در ھر کشور بھ عنوان استاندارد 
متعارف زندگی شکل گرفتھ و تعریف شده، و برای مردم آن کشور یک داده اجتماعی است. استاندارد زندگی 
لیوونی در  آلمانی تا سطح دھـــقان  ایرلندی، و سطح زندگی دھقان  انگلیسی ممکن است تا سطح زندگی 
مناطق بالکان پائین بیاید. در باره نقــش مھـــمی کھ ســنتھاى تاریخی و عرف ھای اجتماعی ازاین حیث 
نظر  از  را  جمعیت “  مازداد  تحت عنوان    “   ( Thornton ) تورنتون  آقای  اثر  میتوانید  میکنند،  بازی 
بگذرانید. در آن جا نویسنده نشان میدھد کھ دستمزد متوسط کارگران کشاورزی در مناطق مختلف روستائی 
بیرون آمده اند؛ ھنوز ھم کم  انگلستان بر حسب این کھ ھرکدام تحت چھ شرایط متفاوت از حالت سرواژ 

بیش، متفاوت است.

 این عامل تاریخی و یا اجتماعی، کھ در تعیین ارزش کار وارد میشود ممکن است  منقبض و یا منبسط شوند 
 (Rose George)و یا حتی تماما از بین برود بھ طوری کھ فقط مرز فیزیکی و جسمانی باقی بماند. جرج ُرز
پیر، این مالیات خوار حریص و شفابخش گناھان، در دوراِن جنگ بر ضد ژاکوبنھا عادت داشت کھ از این 
جنگ برای توجیھ تعرض بھ دستمزد کارگران کشاورزی تعبیری مذھبی ارائھ بدھد. او میگفت، برای حفظ 
مذھب مقدس ما از تجاوز فرانسویان کافر و مرتد، مزرعھ داران نجیب ما، کھ در جلسات گذشتھ از آنان چنان 
مھربان نام بردیم، دستمزد کارگران کشاورزی را حتی بھ پائین تراز حداقل صرفا فیزیکی و جسمانی تنزل 
دادند. اما ”قانون فقر“ کھ حداقل دستمزد را بھ منظور بقاء فیزیکی نسل کارگران تصویب کرده بود، آنان را 
مجبورکرد، کھ دستمزدھا را تا آن سطح  کھ آن قانون فقر تصویب کرده بود، کاھش بدھند و نھ پائین تر از 

آن. این مسیر ”درخشان“  تبدیل کارگر بھ برده؛ و تبدیل دھقان مغرور شکسپیر بھ گدا بود.

اگر سطح دستمزد و یا ارزش کار را در کشورھای مختلف و یا در کشوری واحد در دورانھاى مختلف تاریخی 
است، حتی  متغـیر  ثابت بلکھ  مقدار  نھ  دیگر مقایسھ کنید متوجھ خواھید شد کھ خود ارزش کار،  با یک 

اگرارزش سایر کاالھا ثابت بمانند.

یک مقایسھ مشابھ نشان خواھد داد کھ نھ فقط نرخھاى بازاری سود، بلکھ نرخھاى متوسط سود نیز تغـییر 
مییابد.

 اما در مورد سود، ھیچ قانونی وجود ندارد کھ حداقل آن را معین کند. نمیتوان گفت کھ مرز نھائی تنزل سود 
کدام است. و چرا نمیتوان این مرزرا تعیین کرد؟ زیرا کھ اگر چھ ما میتوانیم حداقل دستمزد را معین کنیم، 

نمیتوانیم  مرز حد اکثر آن را مشخص کنیم.

اگر فرض کنیم کھ مدت زمان کار روزانھ مشخص باشد، ما فقط میتوانیم بگوئیم کھ حداکثر سود با حداقل 
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آنوقت سود  است،  مشخص  دستمزد  میزان  کھ  کنیم  فرض  اگر  و  است،  دستمزد منطبق  مادی  و  فیزیکی 
حداکثری با طوالنی تر کردن روز کار تا آن حد کھ توان و نیروی جسمی و فیزیکی کارگر اجازه میدھد، 
منطبق میشود. بنابراین سود حداکثری مستقیما با حداقل دستمزد و حداکثر توان فیزیکی در روِز کار محدود 
میشود. بدیھی است کھ میان این دو مرز کھ حد اکثر سود، را محدود میکنند، تغـییرات بسیار وسیع ممکن 
برقرار  کار  بین سرمایھ و  دائم  نتیجھ مبارزه و کشمکش  در  عملی سود فقط  پذیرند. سطح  است صورت 
میشود. سرمایھ ھمواره گرایش دارد دستمزد را تا حداقل فیزیکی و مادی آن پائین بیاورد و روز کار را تا 

حداکثر جسمانی آن باال ببرد، در حالی کھ کارگر مداوما در جھت معکوس اعمال فشارمیکند.

سرانجاِم این کشمکش را نیروھای جنگجوی این میدان نبرد، تعیین میکند.

٢- در مورد محدودیت ھای روز کار، چھ در انگلستان و یا درھمھ دیگر کشورھا، ھرگز بدون مداخلھ از 
نیزاتفاق  گزاریھائی  قانون  چنان  ھرگز  کارگران  فشاردائم  بدون  و  است.  نشده  گذاری تامین  طریق قانون 
نیافتاده اند. اما در ھر صورت تنظیم محدودیت روز کاراز مجرای قانون گزاری، در تمام موارد، در نتیجھ 
برای  سیاسی  ھمین ضرورت  خود  اند.  نشده  حاصل  داران  سرمایھ  و  کارگران  بین  حضوری  ھای  توافق 

قانونگزاری، اثبات میکند کھ در زمینھ اقدامات صرفا اقتصادی، سرمایھ طرف پرقدرت تر است.

حدود ارزش کار، ھمیشھ بھ عرضھ و تقاضا بستگی دارد. منظور من تقاضای کاراز طرف سرمایھ داران 
و عرضھ کار از طرف کارگران است. در کشورھای مستعمره، قانون عرضھ و تقاضا بھ نفع کارگران عمل 
ایاالت متحده آمریکا از ھمین جاست. در آن جا سرمایھ باید نھایت  میکند. سطح نسبتا باالی دستمزد در 
زورش را بکار گیرد. سرمایھ نمیتواند شاھد خالی شدن دائمی بازار کار از طریق تبدیل دائمی کارگر مزدی 
بھ دھقان خود کفا و مستقل باشد. برای بخش بسیاربزرگی از مردم آمریکا، موقعیت کارگرمزدی جز یک 
حالت موقت و گذرا کھ دیر یا زود آن را ترک میکنند، نیست. برای چاره جوئی این وضع مستعمراتی، دولت 
پدر ساالر و ولی نعمت انگلستان، ایده ای را کھ زمانی بھ عنوان تئوری مدرن مستعمره سازی خوانده میشد، 
پذیرفت. طبق آن تئوری بر زمین ھای مستعمراتی قیمتھای مصنوعی باالئی وضع میشد تا از تبدیل سریع 

کارگر مزدی بھ دھقان مستقل، جلوگیری شود. 

اما اجازه بدھید اینجا بھ کشورھای متمدن و دیرینھ ای بپردازم کھ سرمایھ در آن ھا بر تمام پروسھ تولید 
تسلط دارد. نمونھ افزایش دستمزد کارگران کشاورزی را در انگلستان در سالھاى ١٨۴٩ تا ١٨۵٩ در نظر 
بگیرید.عواقب آن چھ بود؟ مزرعھ داران نمی توانستند، طبق توصیھ دوست ما وستون، ارزش گندم و یا 
حتی قیمتھاى بازاری آن را باال ببرند. برعکس، مجبور شدند با تنزل آنھا کنار بیایند. اما در طی این ١١ سال 
انواع مختلف دستگاه ھا و مشین آالت را  بھ کار انداختند، شیوه ھاى علمی تری را در پیش گرفتند، بخشی از 
زمینھاى قابل کشت را بھ مرتع تبدیل کردند، مساحِت مزارع  را و بھ ھمراه آن، میزان تولید را بیشتر کردند 
و بھ کمک ھمھ اینھا و اقدامات دیگر، تقاضای کار را از طریق افزایش نیروی مولِد آن کاستند و مجددا بدان 
جا رسیدند کھ جمعیت روستائی نسبتا فراوان و مازاد باشد. این سیرعمومی عکس العمل سرمایھ، با سرعتی 
 (Ricardo)کم یا زیاد در برابر افزایش دستمزدھا در کشورھائی کھن و از دیر باز قوام گرفتھ اند. ریکاردو
بھ درستی خاطر نشان میسازد کھ ماشین پیوستھ با کار رقابت میکند وغالبا ماشین آالت وقتی بھ کار گرفتھ 
میشوند کھ ھزینھ کار در حد معینی باال رفتھ است. اما  کاربرد ماشین آالت فقط یکی از شیوه ھای مختلف  
باال بردن بارآوری نیروی کار است. خوِد ھمین اوضاع، از یک طرف کار معمولی را نسبتا فراوان و مازاد؛ 

و از طرف دیگر کار کارگر ماھر و متخصص را ساده؛ و کم کردن ارزش آن  را میسر میکند.

ھمین قانون در اشکال دیگری تظاھروعینیت می یابد. با تکامل نیروھای مولد کار، انباشت سرمایھ، حتی 
آدام  و   – گرفت  نتیجھ  چنین  است  ممکن  جا  این  از  میگیرد.  شتاب  دستمزد،  باالی  نسبتا  سطح  علیرغم 
اسمیت(Smith Adam) دردورانی کھ صنعت مدرن ھنوزدرایام طفولیت بسر میبرد چنین نتیجھ گرفت – کھ 
انباشت سریع سرمایھ باید کفھ ترازو را بھ نفع کارگر سنگین کند، زیرا کھ انباشت سرمایھ موجب افزایش 
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تقاضای روز افزون کاِر کارگر میشود. بسیاری از نویسندگان معاصر از ھمین موضع، تعجب میکنند کھ اگر 
چھ سرمایھ انگلیسی در طی ٢٠ سال اخیر بھ مراتب سریع تر از رشد جمعیت انگلستان افزایش یافتھ است، 

چرا سطح دستمزدھا، نمی بایست باالتر بروند؟

اما ھم زمان با پیشرفت انباشت و تراکم سرمایھ، تغـییر فزاینده ای در ترکیب سرمایھ روی میدھد. آن بخش 
بھ نسبت  تشکیل میشود  تولید  وانواع وسائل  آالت، مواد خام  ثابت، ماشین  از سرمایھ  کل سرمایھ کھ  از 
بخش دیگر سرمایھ کھ برای دستمزد یا خرید کار خرج میشود، سریع تر رشد می کند. این قانون بھ شکل 
 ،( Sismondi)سیسموندی  ،(Ricardo)ریکاردو  ،( Barton)بارتون آقای  وسیلھ  بھ  دقیق  بیش  و  کم 
و   (Cherbuilliez)شربولیھ  ،(Ramsey)پرفسوررامسھ  ،(Richard Jones)جونس پرفسورریچارد 

دیگران مطرح شده است.

اگر تناسب این دو جزء سرمایھ با یک دیگر در آغاز ١ بھ ١ بود در تکامل بعدی صنعت ۵ بھ ١ خواھد شد، 
و  بھ ھمین ترتیب. اگر کل سرمایھ ۶٠٠ باشد کھ ٣٠٠  آن را ابزارھا، مواد خام و غیره و ٣٠٠  دیگر 
برای پراخت دستمزد خرج میشود، برای آن کھ بھ جای  ٣٠٠ کارگر، تقاضای ۶٠٠ کارگر ضروری شود، 
باید سرمایھ را دوبرابر کرد. اما اگر از کل سرمایھ کھ ۶٠٠ است ۵٠٠ در راه ماشینھا، مصالح و غیره و 
فقط ١٠٠ در راه دستمزد ھزینھ شود، در آن صورت برای آن کھ بھ جای ٣٠٠ کارگر نیاز باشد کھ ۶٠٠ 
کارگر را بھ کار گرفت، ھمین سرمایھ باید از ۶٠٠ بھ ٣۶٠٠ افزایش یابد. در سیر پیشرفت و تکامل صنعت، 
تقاضای کار با تراکم و انباشت سرمایھ بھ یک نسبت واحد نیست. البتھ تقاضای کار نیز با پیشرفت صنعت 

رشد میکند، ولی بھ نسبتی کھ در مقایسھ با رشد کل سرمایھ پیوستھ روبھ کاھش است.

ترازو را  باید کفھ  کھ خوِد تکامل و پیشرفت صنعت مدرن  نشان بدھیم  تا  نمونھ کافی است  این چند   ذکر 
روز بھ روز بیشتر بھ سود سرمایھ دار و بھ زیان کارگر سنگین تر کند. در نتیجھ، گرایش عمومی تولید 
سرمایھ داری بھ افزایش سطح عمومی دستمزد نمی انجامد، بلکھ بھ تنزل آن منجر میشود و یا استاندارد 

متوسط ارزش کار را کاھش؛ و آن را کم و بیش تا سطح حداقل آن،  تحت فشار قرارمیدھد.

اگر سیر اوضاع  در این سیستم بر این روال است، آیا پس باید گفت کھ طبقھ کارگر باید بخاطر مقاومت در 
برابر دستُبردھا و تعرضات سرمایھ خود را سرزنش کند؟ از تالش برای استفاده از ھر فرصت ممکن بھ 
منظور بھبود موقت وضع خویش دست بردارد؟ اگر کارگران چنین کنند بھ موقعیت توده ای از در ماندگان 

سقوط خواھند کرد کھ از خیر رستگاری گذشتھ اند.

تصور میکنم کھ من نشان دادم کھ مبارزه کارگران در راه استاندارد دستمزدھا، با کل سیستم کارمزدی پیوند 
ناگسستنی دارد، و اینکھ تالشھای کارگران برای باال بردن دستمزد خود در ٩٩ مورد از ١٠٠ مورد، فقط 
تقالھائی است برای حفظ ارزش موجوِد کار، کھ ضرورت چک و چانھ زدن و جر و بحث با سرمایھ داران 
برسر قیمت کار، تنیده شده در اوضاعی است کھ کارگران را مجبور بھ فروش خویش بھ مثابھ کاال ساختھ 
است. کارگران با دست برداشتن جبونانھ از مبارزه ھر روزه با سرمایھ، قطعا از خود بھ عنوان ُمبتکران 

مصافھا و جنبشھای بزرگتر، خلع صالحیت میکنند.

در عین حال، حتی اگر کل وضعیت بردگی را کھ در سیستم مزدی نھفتھ است، بھ کلی کنار بگذاریم؛ طبقھ 
کارگر نباید نتایج نھائی این مبارزه روزمره را برای خود بزرگنمائی و در آنھا مبالغھ کند. آنھا نباید فراموش 
کنند کھ دراین مبارزه روزانھ و دائمی، فقط بر علیھ معلول ھا مبارزه میکند و نھ بر علیھ ریشھ و عللی کھ 
آن مشکالت و نتایج را بوجود آورده و خلق کرده است. کھ این مبارزات روزمره و دائمی فقط جلو موانعی 
را کھ موجب بدتر شدن وضع اوست میگیرد، ولی جھت آن را تغـییر نمیدھد. کھ آنان آرام بخش و ُمَسِکن بھ 
کار میبرند، ولی بیماری را معالجھ نمیکنند. کارگران، بنابراین، نباید تماما در این نبردھای ناگزیر پارتیزانی 
ھضم شوند، جنگ وگریزھائی کھ دائما از تعرض الینقطع سرمایھ و یا تغییرات در بازار، ناشی میشوند. 
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ن ی  دگا ی... و ز د ز
آنان باید درک کنند و بفھمند کھ سیستم موجود، با ھمھ فالکتھائی کھ بھ آنان تحمیل میکند، درھمان حال و 
تواما شرایط مادی و اشکال اجتماعی الزمھ برای تجدید ساختمان و بازسازی اقتصادی جامعھ را نیز فراھم 
کرده است. کارگران بھ جای شعار محافظھ کارانھ:“ دستمزدعادالنھ برای روز کار عادالنھ“ باید این فراخوان 

انقالبی بر پرچم شان نقش ببندد: “ الغاء سیستم مزدی“! 

پس ازاین سخنرانی بسیار طوالنی کھ میترسم خستھ کننده شده باشد ومن بھ خاطر روشن ساختن موضوع 
اصلی، مجبور بھ ایراد آن بودم، نتیجھ گیری از سخنان خود را با پیشنھاد تصویب قطعنامھ زیرین ختم میکنم:

 اول .افزایش عمومی نرخ دستمزد بھ کاھش نرخ عمومی سود منتھی میشود، ولی رویھم رفتھ در قیمت 
کاالھا  تأثیر نمیکند.

 دوم. گرایش عمومی تولید سرمایھ داری، نھ بھ ترقی استاندارد متوسط دستمزد، بلکھ بھ کاھش آن است.
 سوم. اتحادیھ ھای کارگری بھ عنوان مراکز مقاومت در برابر تعرضات و دستبردھای سرمایھ، خوب کار 
میکنند. دربرخی ازموارد بھ علت این کھ از نیروھای خویش بھ درستی استفاده نمی کنند با شکست روبرو 
با آثار  میشوند. اما بھ طور کلی شکست آنان در آن مقاومتھا بھ خاطر محدود شدن بھ مبارزه پارتیزانی 
سیستم موجود  است. در حالی کھ در عین حال و ھمزمان با مقاومتھا  باید برای تغـییرسیستم موجود بکوشند 
و نیروھای متشکل خویش را بھ مثابھ اھرمی برای آزادی نھائی طبقھ کارگــــر؛ یعنی االغاء یکباره کار  مزد 

ی بـــکار بگیرند.

پایان
 

از نظر مارکس طبقھ متوسط، در واقع  [١]. در آن دوره اشرافیت طبقھ حاکم بریتانیا را تشکیل میدادند و 
بھ طبقھ سرمایھ دار اشاره داشت. توضیح بر انتشارمتن انگلیسی این سخنرانی مارکس کھ مبنای ترجمھ من 

است- ایرج فرزاد 
[٢] . مترجم نسخھ روسی توضیح داده است کھ مارکس در تلفظ لفظی نام خانوادگی نومان دچار اشتباه شده 

است. این نام در واقع ”نومارچ“ بود- ایرج فرزاد 
[٣]. Soverign  کھ بھ معنی شاه و حاکم است، در عین حال واحد پولی پیشین و سکھ طال در بریتانیا بود کھ 

معال یک پوند استرلینگ ارزش داشت. اکنون ضرب این سکھ  فقط بھ منظور یادبود و کلکسیون اشیاء عتیقھ 
انجام میشود–  ایرج فرزاد 

[۴]. مراسم سپاس از خدای شراب کھ در رم باستان مرسوم بود و ھمھ مست و الیعقل میشدند- ایرج فرزاد 



 عکس ھا

                  

     

                  

 

سنندج خانھ  -درم و کھ یاناعکس دوم: سعادت خالھ ام، شھال خواھرم، مادر بزرگ، م ۱۳۳۷آباد سنندج رواز باال گوشھ راست: عکس اول: من، دائی ام، کھ یان. خس
من، تھمورث و   .فریدون بزرگترین برادرم مادرم در سنی کھ سھ فرزند داشت، دوم: از راست:عکس سوم پدرم دمحم صالح فرزاد  ردیف  ۱۳۳۶مادر بزرگ. سال 

 من در لباس پیشاھنگی کالس چھارم دبستان . ردیف سوم۱۳۴۴آبادان، نوروز  -سیروس
 

 



 

    

 

         

از سمت چپ من ھستم، دبیرستان شاھپور و  تیم ی، دبیرستان ھدایت کھ نفر اولعکس ردیف اول از راست: تیمھای فوتبال چھار دبیرستان سنندج از باال دبیرستان بوعل
، در ردیف تیم دبیرستان شاھپور نفر دوم از سمت راست، بھروز کرباسی از فوتبالیستھای بنام آن دوره و  نفر  ششم از سمت راست بیژن ۱۳۴۵دبیرستان رازی سال 

فردوسی بازی میکرد.  در ردیف تیم دبیرستان رازی، بیژن ذوالفقار نسب نفر اول از سمت راست و از سمت چپ ھمین تیم  قصریانی است کھ بعالوه با من در تیم محلھ 
 من در سال دوم دانشگاهتکی ھمین ردیف:  عکس نفر اول و دوم بترتیب ابراھیم جلیلیان و انور مجیدنیا از دوستان قدیمی و دیرین من، دیده میشوند.

 عکس دوم: مادرم با فھیمھ اقبالی ھمسر تھمورث  ۱۳۵۷بانھ بھار  ،تھمورث و فرزندان آنھا، کژال و ھیواردیف دوم: من و 
  ۲۰۰۳، عکس سوم : تھمورث، کیومرث، من و منصور اروپا



                

 

            

کیومرث سالن ورزش کوی دانشگاه تھران در خیابان  .سوئد منزل کھ یان ،. کیومرث، من، تھمورث، منصور و مظفر۲. کھ یان و مادرم سوئد ۱ردیف اول از راست: 
 امیرآباد شمالی

 نشگاه تھراناعکس سوم: من سال اول دانشکده اقتصاد د ،عکس دوم منصور در نوجوانی ،۲۰۱۷مظفر، در منزل  ردیف دوم از راست: من، مظفر و کھ یان
 
 

 

 

 



                                  

               

 

   

 

سین پیرخضری، ایوب نبوی و حردیف وسط: بھروز سلیمانی،  ،۱۳۴۷سین کریمی،دانشکده کشاورزی کرج سال حاز باال ردیف اول عطا رستمی، ایوب نبوی و دمحم 
 فواد مصطفی سلطانی در دوره دوم دبیرستانیی خاتونی و دمحم حسین کریمی، ح، ردیف سوم: ی۱۳۵۶ھا، تبریز پائیز نسین پیرخضری و یکی از دوستان آح



 

                         

اسالمی انجامید. اواخر تیر ماه  از باال ردیف اول فواد در اردوگاه مردم مریوان در جریان کوچ مردم شھر پس از اتفاقاتی کھ بھ خلع سالح اولین مقر سپاه پاسداران رژیم
 قرار از روستای "بس": فھمیمھ و کمال قطبی، فتی کاله قوچی و پروین و کریم نظریتل اسعکس دوم در مسیر تغییر مح ؛۱۳۵۸

عکس دوم من و فرھمند صادق وزیری( سعید)  ۱۳۶۴بھ عنوان ھیات رئیسھ دادگاه انقالبی کومھ لھ اگر اشتباه نکنم سال  ردیف دوم از راست: من و غالم کشاورز
 ۱۹۸۷من و غالم کشاورز اروپا سال عکس سوم:  ۱۳۶۲روستای بیژوه تابستان 

 



 

       

       

 عکس دوم توضیح ھمراه دارد ۱۳۶۴ردیف اول باال از راست: اردوگاه مالومھ( واقع در مناطق موسوم بھ محرمھ کردستان عراق) 
 سوئد ۱۹۸۸، با جعفر شفیعی زمستان ۱۹۹۴ردیف دوم از راست: کنگره اول حزب کمونیست کارگری ایران 

، منصور و مادرم                                 عکس دوم ۱۳۶۳ردیف سوم: با فھیمھ و تعدادی از رفقا در روستای "بس" کھ مقر کمیتھ جنوب کومھ لھ در آنجا مستقر بود اوائل 
 ۱۳۶۴کمال قطبی سال  سوم:



  

 

         

                                                       

عکس دوم با منصور حکمت در "میش کپھ"  ۱۳۶۲ردیف اول از باال و از راست: با منصور حکمت در شینکاوه( مناطق محرمھ در کردستان عراق) پائیز سال 
اورز و فریده آرمان عکس سمت چپ با منصور حکمت ردیف وسط در مراسم زندگی مشترک غالم کش ؛۱۳۶۲روزپایانی کنگره موسس حزب کمونیست ایران شھریور 

، ۲۰۰۱زب کمونیست کارگری ایران سپتامبر حکمیتھ مرکزی  ۱۴، ردیف سوم از راست پلنوم ۲۰۰۰در کنفرانس تشکیالت سوئد حزب کمونیست کارگری ایران مارس 
من در کت و شلوار   ۱۳۵۸م ایوب نبوی و کیومرث(کھ یان) سنندج پائیز عکس دوم دکتر احمد عزیز پور یکی از یاران با وفای من در دورن سختی ھا. ردیف سو

 ۲۰۰۹معروف "موھر" کالس اول دبیرستان رازی سنندج؛ و عکس با منصور برادرم 
 



       

     

 

 )۱۳۶۰آرم کومھ لھ تا کنگره دوم (فروردین ، استکھلم ۱۹۸۸، با دکتر جعفر ۱۹۸۸ردیف باال از راست: با احمد اسکندری، دکتر جعفر و عبدالھ مھتدی زمستان 
 ۱۳۶۳کومھ لھ  ۴در کنگره ، منصور پاکسرشت - ۱۳۵۶از راست: ، نوروز گنجی، ھوشنگ ختمی و حسین پیرخضری  دومردیف 

 ۱۳۶۲چند روز قبل از کنگره موسس حزب کمونیست ایران ، در "میش کپھ" منطقھ آالن سردشتردیف سوم: 
 



            

         

                 

 : سعید سلطانپور، رضا مقصدی، سعید یزدیان و امین رنجبرردیف اول از راست
سالن ورزشی کوی دانشگاه تھران، ، وفا سھامی عکس جانباختگان در مسیر کمک بھ ترکمن صحرا، کھ یان و دمحم مائی(کاک شوان)، احمد بھشتی(یوسف) دومردیف 

 ۱۳۴۸امیرآباد شمالی 
 . ، سالی کھ من بھ عنوان افسر وظیفھ دبیر درسھای ریاضی و انگلیسی او در کالس سوم بودم۱۳۵۲ سقز وم: ، احمد بھشتی در حیاط دبیرستان شاھپورسردیف 

 ، یحیی رحیمیعطا رستمی



    

                 

 

 و سوم  امجد اسدی اردالن، بھروز نابت، حسن نادری  اول و دوم: عکس از راست ردیف اول
 جالل نسیمی -امین مصطفی سلطانی  حسین و احمد شعبانی، ھمایون کتیرائی وم:دردیف 

 

 

 



   

  

                    

 کمانگر، فایق حیدری و فرزاد کنعانیان. ردیف دوم: عبدالھ موالنائیردیف اول: جلیل زکریائی، جمال رحیم زادگان، رئوف کھنھ پوشی و عارف 
 ردیف سوم: فرنگیس شاھوئی، لطف الھ کمانگر(مظفر)، دمحم شھبازپناھی

 

 

 



  

                     

 

 

 ردیف اول: منیره مدرسی، باشی شوکری(بھ یان) و ثانیھ بھرامی
 ۱۳۴۵، طیب با شمی امانتی، محلھ چھارباغ سنندج ۱۳۵۷از زندان ، طیب عباسی چند روز پس از آزادی ردیف دوم: نظام حسنی و  ھوشنگ زندی

 

 

 

 

 

 

 

 



رسیده اند. نسخھ پی دی اف تصاویر روی جلد کتابھا و آثار منصور حکمت کھ من آنھا را گرد آوری، تنظیم و ادیت کرده ام. ھمھ این کتابھا بھ صورت کتاب نیز بھ چاپ 
آماده ساختھ بود، نوشتھ ھای دیگری از منصور حکمت را شامل میشود و اشتباھات چاپی را برطرف ساختھ ام. این نسخھ ضمیمھ دوم کھ بر مبناء کتابی کھ فاتح شیخ 

بھ تنھائی توسط منصور  بھ چاپ نرسیده است. بقیھ آثار، ادیت مجدد کتابھای چاپ شده و اضافھ کردن مطالب جدید و نیز حذف برخی نوشتھ ھا بوده اند کھ مستقیما و
د، من عناوین را از نوشتھ نشده بودند. بھ منظور نشان دادن تفاوت ھا و تھیھ منابعی موثق تر کھ اشتباھات و غلطھا در نسخھ ھای چاپی تصحیح را نادشتھ باشن حکمت

 "منتخب" آثار و ضمائم آن، در نسخھ ھای پی دی اف بھ : "برگزیده"، تغییر داده ام.
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