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  توضيحی کوتاه

  

انشعابات  فاصلهدر  يک تاريخ نسبتا طوالنی اند، در هشد  هاينجا آورددر هک هائی نوشته 

 های اينترنتی انتشار سايتدر بالو ق  هشد نوشته" له کومه طيف"و رويدادهای درون 

 هاست ک و انشعابی ٢٠٠٠سال  همربوط ب) له کومهانشعابی ديگردر(اول  نوشته  .اند هيافت

در جاهائی  اينکه جملهاز (داليل گوناگون  هب  ،نوشتهاين . در آنموقع بوقوع پيوست

يان مطالب ب هاند، يا در شيو ههای ديگر تکرار شد  هنوشتو در  نوشتهمطالب در خود 

 هکوتا...) ودندود بازنويسی مجدد بهمين دليل نيز نيازمن هابهاماتی وجود داشت وب

  مشخص(...) ، جای آن با اين عالمتهگرفت تاين کار صور هکجا نيزدر هر .است هشد

، له کومهبحران در"عنوان،  در وقت خود تحت هدو مطلب بعدی نيزک.  است هشد

جا  با يک جابجائی در جهت  بودند، در اين هشد  هنوشت" موردی برای بحث وکنکاش

" دو"و  "يک"بخش  ،ششم هاين مجموعه، تحت عنوان کنگرارائه بهتر  و تنظيم

اين دو   ).تکراری مگرجمالت(است هبی از اين دو نوشته حذف نشدمطل.  اند هآمد

 در هبودند، ک" له کومهعلل بحران در"ی تحت عنوان حثها و ب رای مقدمهدا ،بخش

  . اند هشد برای کل مطالب نوشته هاندک هشد های گنجاند همين مقدمه

  هاين در واقع يک معرفی کوتا. آيد می" کمی خاطره"بدنبال اين توضيحات نيز 

" هکوتا له، يک جمعبندی روزکومه"با مطلب  هخودم است که در همين اواخر و همرا

و  هجداشدآخرين مطلب اين مجموعه است  هاز آن نوشته ک  فکر کردم. بودم نوشته

و ورود، شناخت مختصری از خود من خواننده در بد هک. استاين بهتر ؛در اول بيايد

فقط در جاهائی . ب استبقيه تغييرات،  اگر باشد مربوط به اديت مطال. داشته باشد

العمل  باشم که در وقت خود از روی عکس هکلماتی را حذف کرد ممکن است

در مورد بقيه مطالب در مقدمه توضيح .  موری در مورد اين يا آن شخص گفته اف

  . واهم دادخ

له و مباحث  ام که هيچ اطالعی از تاريخ کومه است که من برای کسانی ننوشته بديهی

ام که خودرا نيازمند  له را هم ننوشته تاريخ کومه .درونی آن و انشعاباتش ندارند

ی جدالهاکردن  کارمن در اينجا معنی. مباش ستهدانوضيح وقايع بسياری و تحليل آنها ت

طرف، بلکه بمثابه کسی که  نه همچون يک مفسر بی. معين استيک جريان  درونی

و با حساسيت و ديدگاە خودش نسبت به چنان   خود نيز از اين مسير عبور کردە

اند و هستند که هر روزە و در  بودەهم  چراکه ديگرانی. است وقايعی برخورد داشته

. گويند و می شان چيزی در بارە اين تاريخ گفته جهت چسباندن ادعاهای سياسی

چه خوب است که چنين  . اطالع بسياری هم دارند های عالقمند و حتی بی دەنشنو

چنين تاريخی  همه جوانببه ) تر قيق برای شناخت بيشتر و د(کسانی و در اين راە 

به مسائل  شدە، هم چنين هدفی نيز موجبتعقيب  بديهی است که .داشته باشند توجه

    .  ننده بگويم که مواظب تحليل های يک بعدی باشندبخوا ، همبسياری اشارە کنم

ها  همان چيزی است که در طول همين نوشته ی هم اگر باشد،مشکل  در اين راستا،  

 بينيم،  را چگونه می واقعيتدر اين است که . ام  بطور مداوم در حال اثبات آن بودە
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و  نظر اختالفوجود    …گيريم و و چه نتايجی از آن می کنيم چگونه آنراتفسير می

مشکلی هم اگر  دردرک  چنين موضوعاتی، . استموضوعات   برداشت  بر سر اين

 ايجاد دنياهای خودساخته  ه درک کسانی است ازطرف. ام جاد نکردەآنرا اي باشد من

خالئی . اند گرفته از خالء تاريخی بوجود آمدە بخوبی بهرەبرای خود و هوادارانشان 

ز حاکميت يک رژيم استبدادی بودە و هست و خارجه نشينی که بدون شک ناشی ا

يد بتوانيم با.   پذيرم می ازطرف ديگر .  ستاشينی نيز به آن عمق بخشيدەو اردوگاە ن

 خود . طی شودمسيری است که بايد  اما اين. با  زبان آدميزاد با هم صحبت کنيم

     . مان جدال استعرصه ديگری از ه ی است؟ اينکه زبان آدميزاد  چگونه زبان

ام را  هکه عنوان کرد مطالبی. است هشد هبسياری نام برددر اين مجموعه، از اشخاص 

از نظر من هريک از .  آنها بفهمد شخصيت هنبايد کسی به حساب قضاوت من در بار

قضاوت در  هاند ک سياسی و مبارزاتی خودرا در طول اين تاريخ داشته هآنها جايگا

و نيستم که خودرا  همن کسی نبود.  تر از اين حرفهاست هيچدآن موضوعی پ هبار

اشخاص قضاوتی  همنظور اين نيست که در بار. عرصه بدانمبه وارد شدن در اين  مجاز

هم امکان نداشته يا ندارم، بلکه اين است که در اين عرصه  وقتی ميتوان وارد شد، که 

         .باشد ، هم اينکه ضرورت داشتهآن از هر جهت فراهم 

       

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9                                                                                                                      10  

 

  

  

 معرفی

         

  کمي خاطره  

که به صف شود ي، به دوراني محدود ميله به لحاظ تشکيالت کومهرابطه من با 

روزه  24هاي ديگر نيز مثل من بعد از اتمام جنگ  خيلي. پيوستم  له کومهپيشمرگان 

که من جزو آنهائي  تفاوتاين با . ت پيوستندتشکيالبه صفوف اين  59سنندج درسال 

ازچند ماه قبل . به اين سفر بي پايان گام نهادند له کومه مقر ازخود  مستقيمابودم که 

درنوشتن وانتشار . رساندم به روز مي آنها" مقر"ها را در  ازآن واقعه، من ديگر شب

البته اين . يافت کاري که هر شب وتا صبح ادامه مي. ي داشتمهمکارخبرنامه سنندج 

با اين جريان عادت کرده  همکاريد، به اين نوع بمعناي داشتن رابطه تشکيالتي نبو

يادم مي آيد که به همراه صديق کما نگر . نيزبه همين شکل بود 58در نوروز . بودم

. است" درگيری"براي شام خوردن به منزل پدرش رفته بوديم که يکي آمد وگفت  

کرد و من نيز به همراهش رفتم تا به جلو حرکت  "ستاد ارتش"او بالفاصله به طرف 

هاي  فواد مصطفي سلطاني و ساعد وطندوست وخيلي. ستاد لشکر سنندج رسيديم

او بعد از مشورت با آن دو نفر، شروع به صحبت کردن براي . ديگر از قبل آنجا بودند

.  مردم کرد، من را هم در دسته مسلحي سازمان دادند که مسئولش طيب عباسي بود

نه آنها از . ها نيزخيلي ساده دنبال کارخودم رفتم اتمام درگيري د از چند روز و بابع

نه چيزي براي پرسيدن . کني، نه من از آنها چيزي پرسيدم من پرسيدندکه چکار مي

اي وارد چنان  اي هم نبودم که با کسان ناشناخته تجربه البته آدم بي. وجود داشت

  . مناسباتي بشوم

خبري و  ارتباطي و بي م وجود رابطه تشکيالتي بمعناي بيکه عد خواهم بگويم مي

در ) هاي طوالني درطول سال(بدليل نزديکي و آشنائي با افراد زيادي . ندانستن نبود

ها  اينکه اين. جنوب کردستان، ميشود گفت از خيلي چيزهاي اين جريان خبرداشتم

د، ميزان سواد و معلوماتشان اند، چه ظرفيتي دارن چه کساني هستند، چگونه کارکرده

اند، افراد  کاري خوانده و نخوانده چه چيزهائي در دوران مخفي. ه استتا چه انداز

شان چه کساني هستند و  اند، بخش مخفي اوليه درجنوب چه کساني بوده و نبوده

هرآنچه را که براي شناخت مکفي از چنين تشکيالتي در جنوب ...  نيستند و

  .ه باشد، مي دانستمکردستان الزم بود

رابطه نزديک با صديق کمانگر از يک طرف و عارف موالنائي، جميل زکريائي،   

از طرف ديگر، حضور مداوم درآهنگري استاد جليل معين افشار، ... منصور قشقائي و

) که اولين مرکز جمع شدن کارگران وجوانان بسياري در طول ساليان دراز بود(

 "مارنج و موژژ"رفت وآمد به شرکت ، )از مراکز تجمعيکي ديگر (قهوخانه حبيب 

 ن ووطندوست براي توجيه کار در بين زحمتکشا که ساعد شرکتي ساختماني(

هاي  نشين حضور در مجالس گوناگون و شب ،)بود اين نوع از روابط ساخته گسترش

ر يک دبسيار و از اين طريق آشنائي با بسياري از افراد و اشخاص، موجب شده بود تا 

ي نيز بيشتر از بعضي از درمواردنه تنها انسان غير مطلعي نباشم،  بلکه  مسير ده ساله
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اين " مجاز""نويسان صاحب حق وبقول يکي از خاطره . هاي آن زمان بدانم خودي

تاريخ که در خاطراتش از دست نويس کردن آثار مارکسيستي نوشته است، در وقت 

زوات داخلي به سهم خودم شرکت داشته و خودش در دست نويسي آثار مائو و ج

در پنج نسخه، روزهاي بسياري را " ئوکتاب سرخ ما"ثال براي دست نويس  بطور م

ها نيز مخفي کننده بخشي ازآن چيزي بودم که در اين  براي سال. صرف کرده بودم

به اين دالئل، چه در وقت انتشار . ي دسته بندي شده بودنداسناد داخلرابطه بعنوان 

شدن  را داشتند، چه در وقت اعالن علني" هم ميهنان مبارز"هائي که عنوان  نوشته

دانستم و نيازي به  مي. له، سؤالي مبني بر اين نداشتم که اينها چه کساني هستند کومه

  .  پرسش نبود

بينم که من  مي. گردم و درباره آن فکرميکنم له بر مي وقتي به نوع رابطه خود با کومه

در  رابطه تشکيالتييکي همان . ام ن مسير با اين جريان دو نوع رابطه داشتهدر طول اي

. ي با اين جريان است که براي من ده سال طول کشيد وتمام شده استپيشمرگايت

و با درجه باالئي عاطفي است که من با  اي و بنوعي سياسي اي اجتماعي رابطهديگري 

ام که درآن رشد  درمحيطي داشته هاي هم نسل خودم و نسل قبل و بعد ازآن آدم

شدي؟ " اي له کومه"ي، اگرکسي از من بپرسد که چرا دربطن چنين روابط. ام کرده

اي  له ين دليل که صديق کمانگر کومهبه ا: هيچ پاسخ ديگري ندارم جزآنکه بگويم 

افرادتا آن اندازه زيادی که . قرار داددر اين مسير هاي ديگر را  او مرا و خيلي. دبو

  . هاي خود را خواهد داشت بدون شک تهيه ليست آن دشواري

شد که علت حضورم درمنزلش  وقتي پدرم در زندان بود، پدر بزرگم گاها مجبور مي

ضمن چنين توضيحاتي بودکه فهميدم، پدرم را به جرم . را براي آشنايان توضيح دهد

چيست؟  اما نه خودم " توده"برايم سؤال شده بود که . اند بودن دستگيرکرده" اي توده"

بارکه اولين . داد که چيست جرات سؤال کردن را داشتم و نه کسي برايم توضيح مي

حسينعلي (اي شد، تحت تأثير فضاي آن موقع کرمانشاه و مدرسهآزاد 42در سال   پدرم

بحث شيعه و سني داغ بود، اولين  درآنجا خواندم و اينکه که درآن درس مي) گويا

است؟ که پاسخم را با " سني يا شيعه"رم کردم اين بود که او سؤالي که از پد

وقتي اين پاسخ را دريافتم که پدرم نه شيعه ونه سني است، اول شاخ . داد هيچکدام

 "سني"نه   "شيعه"کسي است که نه  " اي توده"درآوردم، بعدا نتيجه گرفتم که پس 

اي هم فرقي  وکرات وتودهشناختم، بين دم البته درآن موقع، مردمي که من مي. است

  . قائل نبودند

روزي جلو کتابخانه . هستند" کمونيست"ها  اي به دبيرستان که رفتم، دريافتم که توده 

کتابخانه خواستار کتابي درباره  کوچک دبيرستانم ايستادم و خيلي راحت از مسئول

ابي بدون آنکه حرفي بزند، کتآقاي کتابدارکمي مکث کرد و . شدم" کمونيسم  "

" ضدکمونيستي"کتابي .بوده باشد" طرف مرزآن"عنوانش بايد  نکنم اگراشتباه. داد دستم

کس آنرا هر. وحشتناک بود. که کرده است استالين وکشتارهائيدرباره جنايات 

خيلي ساده، تحت . اما مرا قانع نکرد. بايست ضد کمونيست بشود خواند، قاعدتا مي مي

که زير چشمي متوجه حساسيتم شده بود،  ساني پدرمتاثير چهره مهربان و رفتار ان

پدرم رفت و برايم کتابي در . ترجمه کردم برعکستمامي احکام کتاب را در ذهنم 
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بعد . ت ازآن کتابها بخوانمآورد و گفت که بهتر اس" نقاش"مورد زندگي يک  

 که اگر ميخواهم چيزي درآن باره بدانم، تنها راهش اين است که اولکرد توصيه

  . انگليسي ياد بگيرم

 با عارف موالنائي همکالسي شدم )شاهپور( هم دبيرستانمدتي گذشت تا درکالس ن

شاگرد اول . شناختيم از دوران کودکي همديگررا مي .)46ــ   47سال تحصيلي (

" جمال عبدالناصر"مدام از تحت تاثير برادر بزرگترش. کالسمان و اهل مطالعه بود

داشت که هرهفته " مساوات"اي ديواري به اسم  نيز روزنامهدر مدرسه . زد حرف مي

. کرديم او اولين کسي بود که با هم به اصطالح بحث مي. کرد اش را تازه مي مطالب

بدون آنکه چيزي درباره سياست بدانيم، هريک و درتجربه شخصي خود به اين نتيجه 

عارف . م عادلي نيستشاه نيزحاک. بي عدالتي زياد است  رسيده بوديم که در جامعه

دوسال . ري بود و استعدادهاي خاصي داشتينوجواني با مطالعه و در اين راه آدم پيگ

نويسي محصلين  اعزام شد و در رشته مقاله" رامسر"بعد از آن به اردوي تابستاني

استدالل ميکرد که نفر اول را . پذيرفت مقامي که نمي. شددوم  نفردرسراسر ايران 

هيچگاه در . بودم" بچه تهراني و من شهرستانی"ليل نفر اول کردند کهتنها به اين د

هاي شاگرد تنبلي مثل من را  آمد، مخصوصا اينکه حرف بحث کردن هم کوتاه نمي

سي بود که هردو قبول اما ک. من هم از او لج بازتر بودم. توانست بپذيرد اصال نمي

ه براي تعطيالت به سنندج او هروقت ک. که حرفش برايمان حجت بود کسي. داشتيم

گشت، هم از وضعيت درس ومشقمان مي پرسيد، هم اينکه کتابهائي براي  برمي

با اتمام سال تحصيلي و فرارسيدن تابستان، طبق عادت . آورد مطالعه برايمان مي

هميشگي، پيش کاک صديق رفتيم که در تعطيالت دانشگاهي ديگر بجاي رفتن به 

او بعد از يکسال تحصيل در دانشکده ادبيات تغيير . ه بودکرمانشاه، به سنندج برگشت

به نوع ديگري نيزبا رفتن به رشته حقوق . رشته داده و به رشته حقوق رفته بود

گرفت، برايمان تعريف ميکرد  تر مي بعدها که ما را نيز جدي. بود ەازمطالعه روي آورد

گفت که  مي. ده استآشنا ش" چپ"گفت که در دانشکده حقوق با دانشجويان  و مي

از اين تاريخ ببعد . است  نيز آشنائی پيدا کرده" دانشجوي کرد"همزمان با يک سري 

  . بود که من و عارف نيزتحت تاثيراو عالئق مطالعاتي خود را تغيير داديم

بيش از پانزده . آيد که درهمان سال، صديق کمانگر مهماني بزرگي داده بود يادم مي 

خودش با همه دوست نبود، فکر کنم )  47اواخر . (شتنددرآن شرکت دا نفري

خبر نداشتم که داخل اطاق . هرکسي که آمده بود، کسي را هم با خودش آورده بود

برايشان . ها را نديده بودم شناختم، اما خيلي ها را از دور مي بعضي. گذرد چه مي

د چيزي سر شلوغ بو. يکي دوبار هم از سرکنجکاوي کمي نشستم. بردم مي" چای"

بعدها فهميدم که همه آنها آدم هائي با تمايالت روشنفکري ضد رژيمي . درنيآوردم

  . اند بوده

ديگر . اش ديگرکمي فرق کرده بود صديق کمانگر روابط. يک سال ديگر نيزگذشت

يداهللا بيگلري، ايرج فرزاد، شعيب . بيشتر رفت وآمد داشت بخصوصيبا کسان 

از آنها . مي و مالقات هائي که دوست نداشت من بدانمزکريائي، مصلح شيخ االسال

دراين اثناء بود که . زد است، حرف مي دوستان خوبي که در دانشگاه يافتهبعنوان 
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يک آشنائي ساده که سه نفري . روزي نيزمن وعارف را باجميل زکريائي آشنا کرد

  . يک جمع مطالعاتي ساختيم ابتکار خودمانبعد از مدتي ازآن و به 

اي که دربطن دوستي عادي شروع شد، به  رابطه. کشيد لساتي که دوسال طولج

جميل از ما . مطالعه مشترک رسيد و نهايتا به حسابرسي در رفتار وکردار منجرگشت

من و عارف . سال عقب بود به لحاظ سني بزرگتر بود، اما به لحاظ تحصيلي يک

آن موقع روزها را جميل تا  .خواند کالس يازدهم بوديم و او درکالس دهم درس مي

. اوهم جزو بهترين شاگردها بود. کرده و شبانه درس خوانده بوددريک خياطي کار

هاي بعد  جميل در تمامي سال. البته تنها اين نبود، آدم بسيار نکته سنج ودقيقي بود

او به يکي از پرکارترين . ازآن وخارج ازهرموضوعي، برايم يک رفيق قابل اتکا بود

تنها يک رفيق پرکار و . يافت تقريبا درهمه جا حضور مي. ن آن دوره تبديل شدفعالي

ي سرفرود حکممشوق و پرشور نبود، درعين حال رفيقي بود که در مقابل هيچ 

درمقابل هرحکمي سؤالهاي بسياري داشت و هيچگاه نيز از طرح آنها . آورد نمي

انقالب  معلمي و همچنينعارف نيز در دوران . داد بخود هراسي به دل راه نمي

اي  با گنجينه. شد اي تبديل از سخنرانان پرشور توده درمنطقه کامياران به يکي

ها وفرهنگ مردم داشت، خيلي راحت مسائل مربوط به  المثل اطالعاتي که از ضرب

تنها کسي بود که . ها برايشان توضيح ميداد جنبش و انقالب را بزبان خود توده

شان حرف بزند، بدون آنکه اتفاق  درحضور مريدان متعصب" ها شيخ"توانست عليه مي

  .    مهمي بيافتد

ام، آن موقع خيلي درخود  برعکس حاال که پرحرف شده. خوبي شده بود" جمع" 

عارف با . دادم آن دو نفر با هم جدل ميکردند، من هم گوش مي. وکم حرف بودم

عارف هم حرارت زياد و . حرارت، جميل  با آرامش و نکته سنجي خاصي که داشت

آمد و جميل با نکته  با دنيائي از اطالعات به سراغمان مي.  اي بي نظيرداشت هم حافظه

البته هردوي آنها و . آموختم براي من هم بد نبود، از هردو مي. سنجي مقابله ميکرد

خواندند، با امين مصطفي سلطاني و اديب  بدليل آنکه دردبيرستان هدايت درس مي

شان نيز  جمع. وست نيز که درهمانجا مشغول تحصيل بودند رابطه داشتندوطند

به آن ... گسترش يافت وکسان ديگري چون محمد علي وزيري و امين رنجبر و

هائي داشتم که  خواندم، همکالسي من نيز در دبيرستاني که درس مي. افزوده شدند

اني که بعدها به سازمان يکي از آنها با بهروز سليم. اهل کنجکاوي و مطالعه بودند

  .   چريکها پيوست رابطه داشت

اش به سادگي اين است که  کرديد؟ پاسخ اگرکسي بپرسد که بطور واقعي چه کار مي

 کسی"اي که درآن آينده. باشد اي که بايد متفاوت پردازي درباره آينده وخيال مطالعه

و بارها  براي هم  در اين جلسات بود که بارها". آيد و نان را تقسيم ميکند مي

آری ، آري زندگي زيباست، زندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست، "خوانديم که  مي

نه خاموش است و خاموشي اش درهرکران پيداست، ور رقص شعلهگر بيافروزيش 

اش را هزاران بار براي هم  خوانديم و آخرين گفته ژان کريستف را مي". گناه ماست

هاي ما براي خود پلکاني  نون نوبت شماست از پيکرهجوانان اک"کرديم که  تکرار مي

ها درآن دوران اصل  اين". تر از ما باشيد بسازيد و پيش برويد، بزرگتر وخوشبخت
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اما درکنارش نيزآثار مارکسيستي، . آموختيم آن چيزي بود که مي مضمونمطلب و 

ه شناسي ادبيات روسي، ادبيات کالسيک اروپائي و امريکائي، کتب تاريخي و جامع

که نشان ميداد، قضيه جدي . خوانديم را مي... قاسمي وآريانپور و تاريخ نهرو و

. حرکتي است که دربطن حرکت روشنفکري چپ جامعه قرارميگيرد. وسياسي است

  .ي داشتپيامي  مبارزاتچپي که 

من ور" کريستف ژان"آيدکه از يک طرف، باخواندن اشعار فروغ فرخزاد و يادم مي

مارکسيم گورکي داراي افکار انقالبي و با " مادر"با خواندن  شديم؛ انتيکروالن، رم

اما از طرف ديگراين سبب  ؛يمده کرشپي را" ئئخدا بی" خواندن اصول مقدماتي فلسفه

دکتر شريعتي را نخوانيم وخواندش را نيز به " از آدم تا حسين"که کتابشد نمي

بود که زمين " طاغوت وظلمتي"ارزه با چراکه پيام دروني آن مب. ديگران توصيه نکنيم

خانه، حرکت بسوي پاکي و روشنائي، عبور از تاريک. وآلوده کرده بود را فرا گرفته

" بختياری  چوخ"رسيدن به پيشرفت و تکامل واقعي، دوري از زوائد زندگي ناپاک 

  . هاي واقعي همه گرايشات درآن دوره بودند که محرک

گرفت، اصالحات ارضي  عي که مورد بحث قرار ميمهمترين موضو لحاظ نظريبه  

اش بود و اينکه تنها يک انقالب دهقاني و از  ونتايج فرمال آن با ماهيت امپرياليستي

اينکه . است ايجاد کننده تحوالت اساسي باشد که صورت نگرفته توانست ميپائين 

يآورده، بلکه را به ارمغان ن واقعياصالحات صورت گرفته، نه تنها با خود پيشرفتي 

هاي زحمتکش از يک طرف و استبداد و ديکتاتوري را درجهت حفظ  فقرتوده تداوم

پيشرفت واقعي، تنها با . منافع امپرياليتسي از طرف ديگر بيشتر ممکن ساخته است

هاي زحمتکش  انقالبي از پائين عليه استبداد و منافع امپرياليستي، همراه با رهائي توده

هميدم که اين باور عمومي ومشترک کل چپ ايران درآن مقطع ف بعدها. ممکن است

آيند؟ درچه شرايطي  هاي زحمتکش چگونه به حرکت در مي اما توده. بوده است

انقالب ممکن است؟ نيروهاي دخيل در اين انقالب چه نيروهائي هستند؟ ماهيت آن 

ب کمونيستي البته اينکه نسبت به کدام قط. کردند ها را از هم جدا مي چيست؟ راه

بقول يکي .  شد اما در رابطه بااين موضوع زياد بحث نمي. سمپاتي داشتی نيزمهم بود

"  هتود"عليه حزب   ."، دور چين و سمپاتي نسبت به آن بوددور: "گفت که مي

خاطراتم . بحث اصلي مناسبات اجتماعي بود. نيزمدارک سياسي کافي وجود داشت

اما اين را . روز اول، مخالف راه و روش چريکي بود از همان  له بمن ميگويد که کومه

هنوز از . کردستان ايران و نقدي که برآن داشت برگرفته بود 46ــ  47از نتايج جنبش 

به لحاظ نظري نيز اين . سياهکل و اوج گيري جنبش چريکي درکل ايران خبري نبود

چيني  ار کمونيسمهائي قرارگرفته بود که خود را طرفد چپ در مسيرجرياني بود که 

اما . يستي درمحافل اوليه اين را بخوبي نشان ميدادئوئوفور جزوات ما. دانستند مي

اين جرياني بود که در رابطه با دستيابي با . موضوعي هم هست که نبايد ناديده گرفت

به تفسير شعيب زکريائي دربخش (دانست  ميجستجوگر نظريه انقالب خود را 

درآن موقع، به يک قطب ). وان تاريخ بازنده مراجعه شوداش تحت عن چهارم نوشته

زيادي وجود داشت، اما اين بمعناي  سمپاتيکمونيستي يعني چين بمثابه يک مدل، 

همانگونه که . تبعيت بي چون وچرا از استراتژي وابسته به احزاب طرفدار چين نبود

نظريه "جريان  دهد، اين  اش درمهاباد توضيح مي فواد مصطفي سلطاني درسخنراني
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بيشترهم اين را ". هائي قبول داشت نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال بودن ايران را با تفاوت

به اين  دگميدرک من از قضيه اين است که دراين جريان برخورد . دهد توضيح نمي

ي است که شعيب زکريائي توضيح جستجوگرتفاوت درهمان . نظريه وجود نداشت

  . ميدهد

جستجوي استراتژي مبارزاتي، تفکيکي تحت عنوان کردستاني ــ  آيا در تدوين و

ها کامال مضموني وتنها به اين  بحث. ايراني وجود داشت؟ به هيچ وجه چنين نبود

ي اين انقالب حوزه سياس. گردد چگونه فراهم مي ربط داشت که شرايط انقالبي

بود که  کردستان رشد جنبشاين بعدها و بر اثر . بدون هيچ اما و اگري ايران بود

در " کردستان"توجه به . هاي استراتژيکي تاثيرگذاشت بطور طبيعي اين مسئله بر بحث

 بذل توجهسابقه اين . اين استراتژي، حتي ربطي به اختالفات جناحي اين اواخر ندارد

درکردستان  و تکامل و تداوم مبارزهدقيقا به بعد از برقراري حاکميت رژيم اسالمي 

هنوز اگرهم درآن گذشته مطرح بوده باشد، که طبعا هم مطرح بوده . مربوط است

هم نداشت  لزومي. براي اين جريان نبود اي معاني استراتژيکي تفکيک کننده داراي

  .باشد

نين بودند، همچ 46ــ 47هائي با جنبش  حضورکساني دراين جريان که داراي رابطه

چنين تشکيالتي را شکل داده بودند،  محافل اوليه" زبان کرد"اين مسئله که دانشجويان 

خواندن اشعارکردي، . خود را داشتند و تاريخيبدون شک معاني روحي ـ رواني 

. اش، رواج داشت ها وموسيقي کردي بخصوص ازنوع مبارزاتي عالقه وافر به سروده

دانست که درمبارزه با رژيم شاه که اصل مسئله بود،  چه بسا، هرکسي درعين حال مي

به همين دليل نيز . شود مي طلبانه سنگين تمام دن به داشتن تمايالت تجزيهمتهم ش

داراي خطرات ) داشت که طرف ولوژيبا هرايدئ" (کرد"وجود سياسي بمثابه ابراز

تر  زندهخواهم بگويم، درنگاه به گذشته و اين تاريخ مسئله  مي. بيني بود قابل پيشغير

احکامي ايدئولوژيک بنفع اين يا آن ازآن است که آدم بخواهد، آنرا با دادن 

درضمن دراينجا بحث از تجربه شخصي من وآن . ايدئولوژي خاص فيصله دهد

درعين حال دارم با عقل امروزم، با . ام کرده ه من خود ديده و لمسچيزي است ک

آدم . زنم توجه به نتايج ديگري که درطول حيات اين جريان تجربه کردم، حرف مي

له درشکل دادن به آنها نقشي داشته، پشت سرهم  عدي را که کومهاگر رويدادهاي ب

بمثابه  بذل توجه به کردستانتواند بخوبي اين مسئله را درک کند که  رديف کند، مي

 تکامليک حوزه سياسي مستقل و استراتژيک درخط مشي اين جريان، نتيجه 

ه و درآن شرکت دبه آن دست ز) با مشخصاتي که داشت(له  اي است که کومه مبارزه

به لحاظ نظري «: که، فواد مصطفي سلطاني توضيح ميدهدمهاباد درجلسه. کرده است

طبقه کارگر بايد مستقيما  که نه تنها درکردستان بخصوص بلکه در رابطه با عقيده داريم

ي ما درکردستان  فعاليت که اکثريت نيروها کنيم، منتها واقعيت اين است فعاليت

برد نحوه استفاده از مفاهيم کردستان، طبقه کارگر، واقعيت و نيرو، به کار( ».کنند مي

«  : گويد می"کردستاني حزبی"ل تر در رابطه با سؤال تشکي پائين) توجه کنيد

اش اين است که اين مسئله بطورکلي در بين خودمان حل نشده است، يعني  حقيقت

ه بايد حزب دو نظر در بين ما وجود دارد، عقيده شخصي خودم اين است ک

کمونيست ايران بوجود بياد، منتها حق مسلم خلق کرد هم هست که حزب کمونيست 

کند که  کردستاني هم داشته باشد و اين تحوالت و شرايط تاريخي است که تعيين مي

اين يکي ازآن  ,حزب کمونيست کردستاني درست کند يا نکند، که اينطور است
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به عبارت شرايط تاريخي (  ».بنوعي حل کنيمد در درون خودمان که باي مسائلي است

له به اين مسئله  اين پاسخي است که درآن موقع يکي از رهبران کومه). توجه شود

چرا ندارد؟ . له ندارد ي درون کومهها زي درخود و بنفع هيچيک ازجناحميدهد که چي

که به  براي اينکه اصل اين نيست که او يا ديگران چه تمايلي دارند، اصل اين است

است که  مهمتراين دوم و . اگر بخواهد. لحاظ حقوقي اين حق مسلم خلق کرد است

اما . کند چگونه مسئله را حل وفصل مي حوالت وشرايط تاريخيتکه  ،ديدآنرا بايد 

ديگر کسي براي کسي حقي قائل  له امروزه، نه مشکل اين است که در طيف کومه

درآن موقع هم که . ط تاريخي در بين باشدنه ديگر اين است که بحثي ازشراي ،است

اش توجهي  له و موقعيت نه بخود کومه "حزب کمونيست ايران تشکيل شد، اساسا

دادند که داشته  نه اجازه مي. ها ربطي به شرايط تاريخي داشت نه اينکه بحث ،شد

سلطانی  نشان ميدهد که هر نوع تالش در اين  درهمين سخنراني،  فواد مصطفی. باشد

يعني . يکي وحدت از باال باشد. جهت، اگر داراي دو مشخصه باشد، مردود است

بدست آمده و تشکيل حزب  مبارزه مشترکوحدتي نباشد که در جريان وکوران 

هاي انتزاعي بي ربط به مبارزه  ديگري اينکه بخواهد از دل بحث. حاصل آن است

له  گويند، هم کومه يگرفت؟ اينکه راست م اي ميتوان چه نتيجه. بيرون بيايد

  ...      کمونيست بود، هم فواد مصطفي سلطاني وهم ديگران، اما آن کجا واين کجا و

ها تحت تاثير رهنمودهاي  دو تا سه سالي گذشت که بحث.  گرديمرب به اوائل کار

رفتن . تعميقي که ساده بود. بزرگترها براي ما نسل جوانتر نيز تغيير و عمق پيدا کرد

ن، با آنها يکي شدن، از اين طريق تبديل شدن به نيروئي اجتماعي متکشابميان زح

بجاي خودآموزي در .  بايد بوقوع بپيوندد  "براي انقالبي که در راه است و ضرورتا

ها، به آنها و ازآنها آموختن،  بطن کتابها، روي آوري به خودآموزي در بطن توده

بعد از چند سال و برخالف . عي هستندبعنوان کساني که زندگي سازان و مبارزين واق

بعضي تفاسيرغير دقيق، شعار اصلي اين جريان درآن دوره رفتن به روستا نبود، بلکه به 

له و  ها در کومه دراين بين، مسئله اين است که خيلي. بود ها حرکت درآوردن توده

  . را در روستاها جستجو کردند و يافتند زحمتکشاندرمحيط کردستان، 

، همه را "يانقالب عمل"فضائي که درآن . چريکي ديگر دراوج خودش بود جنبش  

اگر مبارزه مسلحانه نه، پس جايگزين آن، نه بعنوان تزکيه نفس، خواند؛  بخود فرا مي

بحرکت . ؟ پاسخ ساده بودبلکه بمثابه عملکردي انقالبي، چه چيزي مي توانست باشد

خ، از راه شرکت مستقيم درزندگي آنها بعنوان محرک واقعي تاري" ها هتود"درآوردن 

چه . شان، تا بتوانيم به مرحله بعدي که انقالب باشد،گام نهيم براي متشکل کردن

انقالبي؟ معلوم بود که درآن دوران و براي اکثريت کل چپ ايران يک انقالب 

اختالفات اصلي در . کرد دموکراتيک بود که راه را براي سوسياليسم فراهم مي

يکي وابستگي يا عدم وابستگي به . زد گوناگون روي دو موضوع دور ميجريانات 

ها، يکي ديگر روش مبارزه در معناي  هاي جهاني واستقالل از اين قطب يکي ازقطب

  . کردم آن اشاره  که به. استراتژيک آن بود

قراوالن ما بعد از چند سال  بر اثر چنان انتخاب و تحول فکري که بزرگترها و پيش

را نيز تحت تاثير  خواندن پيدا کرده بودند و ما ه و تحقيق وتفحص درکنار درسمطالع

من و جميل  به  ،)کردن هاي موقت کارگري بعد از چند بارآزمايش( دادند قرار مي
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" ايم وچگونه متحد شويم چرا پراکنده"همراه منصور قشقائي بعد از خواندن جزوه 

نوشته شده بود، که من و  50که در سال له بود  اين نام جزوه اعالم مواضع کومه(

 52سه نفري درسال ) اي با صديق کمانگر داشتيم منصور بعد از خواندنش جلسه

. و رفتن به روستا به سربازي رفتيم"  شدن دانش یسپاه"تحصيل کرده و بمنظور ترک 

 البته در اينجا نيز هيچ کس بما، نه توصيه کرده بود که ترک تحصيل کنيم، نه اينکه

من و منصور همراه با عارف . سه نفر بود گيري خود ما اين نتيجه. به روستا برويم

در دانشسراي راهنمائي همکالسي شده بوديم وجميل سال بعد از آن به  50درسال 

ن و متفاوت منصور، من و عارف را  درهمان سال اول، رفتار متي. آنجا آمده بود

او نيز مثل ما دو نفر به مطالعه سياسي . ستفوري فهميديم که اهل مطالعه ا. کرد جذب

هم . اعتماد کرديم يکديگر خيلي زود به. افل خودش را داشتمح. روي آورده بود

درس،   زدنهاي طوالني بعد ازکالس ، هم اينکه هر روزه با قدمشترک داشتيممطالعه م

آن دوستي منصور برايم درآن سالها، يکي از. بافتيم زمين و زمان را به هم مي

در دوران معلمي، او . انساني بسيار با پرنسيب ومعتقد بود. هاي لذت بخش بود دوستي

با . کرد ، اوکارش را با جديت دنبال ف منبرخال. به روستاهاي اطراف مريوان رفت

گاهي در سنندج همديگر را  بعد از آن، گاه. زحمتکشان و درد و مرگشان عجين شد

يگر وقف کارش شده بود، اين را از همان مثل بسياري از رفقاي د. ميديديم

  . شد ديد و فهميد هاي گاه بگاه مي مالقات

و در جريان خدمت در مرز ايران و عراق بود که با جنبش  53در سربازي درسال 

آن طرف مرز هنوز . سرباز توپخانه بودم. کردستان عراق کمي از نزديک آشنا شدم

گداري با آتش  واحد ما نيزگاه.  يان بودنبرد سنگيني در بخش کردستان عراق در جر

اي که به اين طرف مرز  يکی از اردوگاههای مردم آواره. کرد توپخانه دخالتي مي

اما با . رفتيم ها مي گاهي به آن نزديکي. آمدند، در نزديکي محل استقرار ما بود مي

بشدت روابط ايران و عراق در اين فاصله  . مردم حق هيچ نوع تماسي را نداشتيم

نام مالمصطفي و . نوشتند ها نيز در اين باره چيزهائي مي روزنامه. بحراني بود

آيد که در بين افراد و محافلي  با اين وجود يادم نمي. اش درهمه محافل بود جنبش

شناختم، اين موضوع و اين رويدادها درآن دوران، کسي را در معناي  که من مي

آيد که تنها در اين  يادم مي. کت درآورده باشدبرانگيخته و به حر" کردايتی"سياسي 

شد و نگراني در مورد سرنوشت مردم آن طرف مرز بشدت وجود  باره حرف زده مي

.  شوند، کمک کرد آيند وآواره مي اينکه بايد به مردمي که ازآن طرف مي. داشت

بحث  بدون اينکه هيچ. مخصوصا روشنفکران مريواني بيشتر با اين مسئله درگير بودند

در ميان روشنفکران و فعالين کرد ايراني نوعي عدم . ايدئولوژيکي ازآن بيرون بيايد

توان  براي اين عدم تمايل مي. شد تمايل به جنبش آنزمان کردستان عراق احساس مي

يکي اينکه بر اثر سرنوشت جنبش چريکي درکردستان ايران و . به سه نکته اشاره کرد

ديگراينکه، روشنفکراني که در ). 47_46(ي به آن نقش مالمصطفي دربرخورد منف

کردند، کامال تحت تاثير جنبش چپ در ايران وتحوالت آن  دورجديد فعاليت مي

دليل ديگر وابستگي اواخر جنبش عراق به رژيم شاه بود که از نظر . قرارگرفته بودند

کرد  انکربه همين داليل، جامعه روشنف. قبول بود اين چپ بسيار مذموم وغير قابل

اير که عمدتا شکست جنبش و قرارداد الجز. تمايلي زيادی به بحث درباره آن نداشت
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کرد نيز بود، امکان هرنوع ايرادگيريهاي ممکن بعدي را نيز  عليه و به ضرر مردم

در اواخر همين سال نيز بود که موج . درجامعه روشنفکري آن دوره مختومه ساخت

را از تاثيرگذاري مستقيم   له تي بخشي از رهبري کومهها آغاز شد و براي مد دستگيري

البته دوسال بعد از اين رويداد، تمايل به جنبش . برمسائل سياسي آن دوره دور ساخت

له  به کومه "که بعدا" (لنيني - له مارکسي کومه"درکردستان عراق با بوجود آمدن 

وين درآن طرف مرز، بعنوان يک جنبش ن"  اتحاديه ميهنيی"و ) رنجداران مشهور شد

که مسئله  ج آن با خبر هستند و نشان ميدهندروابطي که همه از نتاي. رشد کرد "مجددا

تاريخ زنده، تاريخي . ها نبوده است هاي پيچ درپيچ به همين سادگي در اين تقاطع

ين تاريخ، دادن هرحکمي درا. طلبند است که احکام از پيشي زيادي را به مصاف مي

، که درفاصله چند خط بتوان تناقض يا عدم تناقض آن را با ه اعتبار داردبه همان انداز

  .    واقعيت جاري برمال ساخت

روستا رفتن برخالف ديگران، براي من تبديل به . روستا رفتن براي من جالب نشد

البته با مردم و رسم و رسومات و افکارشان . عاملي درجهت تضعيف آن روابط شد

اما . کرد م نيز درحد معلمي معمولي بود که انجام وظيفه ميکار.  مشکلي نداشتم

ازعقالي اين را درهمان يک ماه اول اقامتم . ام خيلي سريع دريافتم که عوضي آمده

آيد که از اين موضوع  اما يادم نمي.  آنجا رفته بودمهمان روستائي دريافتم که به 

ه رسيدم که اين من خودم بلکه برعکس، به اين نتيج. تئوري خاصي در آورده باشم

البته خودم .  و درک مسائل آنها را ندارم  شايسته رسيدن به مقام زحمتکشيهستم که 

ان هم درالقاء اين تفکر در من سهم خودشان را  نرسيدم، ديگر  اين نتيجه  تنهائی به  به

  .   داشتند

نون معلمان بارديگر درکا  اين دوران زياد طول نکشيد، انقالب از راه رسيد وهمه

براي رسيدگي به  دادگستریبا شرکت درتحصن . پيوستيمودرخيابانها به هم 

البته با  .نيزدستگير شدمروز آن در(خواستهاي فواد مصطفي سلطاني در زندان بودکه 

 منتسب کردن خود به صديق کمانگر که ديگر آنزمان وکيل مشهوري در سنندج

يدم و تجربه کردم که براي فعاليت کردن عمال د )بود، به زندان نرفتم وآزاد شدم

هاي ديگري هم گشوده شده وآن فاز بلحاظ روحي ناخوشايند را برای خودم تمام  راه

  .  کردم

بايست کاري  مي. مخالف انقالب بودندآيدکه اکثرمردم شهرکامياران  مي يادم

. ندرفت ها به سنندج مي معلمين اين شهر براي شرکت در تظاهرات. گرفت صورت مي

داد و من هنوز در يکي از روستاها  عارف در دبيرستان راهنمائي درکامياران درس مي

روزي صديق کمانگر آمد وگفت بايد متينگي درکامياران راه بياندازيم، . بودم 

گفت . دهند گفتيم که کارسختي است، مردم کار دستمان مي. شود اينجوري نمي

گوش و آيند  باشد، اول مي هم بوده کنند، ازکنجکاوي اري نميبراي بار اول ک

البته تنها اين . ام براي آنهم فکري کرده. شايد دست به کاري بزنند "دهند، بعدا مي

به حسن شهرت خودش در بين مردم آنجا بعنوان سخنران اول نيز اطمينان . نبود

دانست که  صديق کمانگر مي. قرار بودکه عارف نيزسخنران دوم باشد. داشت

ها به همين سادگي به اعضاي خانواده کمانگرـ موالنائي حمله نخواهند  کامياراني
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اش بود خبرکرد  قاضي شهر را نيزکه همکالسي سابق. اما به اين هم اکتفا نکرد. کرد

او هم رئيس ژاندارمري را از هرنوع تحريکي برحذر . کند آيد و سخنراني مي که مي

البته کارهاي مربوط . ديد، فوري ميرويداما گفته بود که متينگ را که تمام کر. داشت

حومه  در شهر کامياران و "به سازماندهي تظاهرات و متينگ توسط فعاليني که اکثرا

اگر اشتباه نکنم بهمن عزتي که يکي از مبارزين با تجربه . معلم بودند، صورت گرفت

او مرداد . تدوران بود، از کساني بود که در اين ماجرا نقش اصلي را داش و با نفوذ آن

. در يورش رژيم به شهر پاوه به همراه دکتر رشوند دستگير و بالفاصله اعدام شد 58

در متينگي که برگزار شد صديق کمانگر و . هاي بيادماندني است بهمن يکي از چهره

اي را که سه نفري درهمان روز  عارف موالنائی سخنراني کردند و من هم قظعنامه

بالفاصله نيز شهر را . کرده بوديم، در آخر متينگ خواندم درمنزل عارف با هم تهيه

. احساس شورانگيزي داشتيم. براي جلوگيري از هرنوع تحريکي، ترک کرديم

  .نشان داده بود ەچهر "انقالب نهايتا

اما واقعيت اين است که روزي که مجسمه شاه را پائين کشيدند، احساس غريبي 

بود، شروع  ل کردن پدرم، که غمگين نشستهبه خانه رفتم و براي خوشحا. داشتم 

نگاهي کرد . کردم به رقصيدن و پرسيدم که چه خبره؟ توکه بايد خوشحال باشي

ايد، بزودي  وگفت چيزي براي شادي کردن وجود ندارد، مزه آشي را هم که پخته

 . اش درست درآمد، مدت زيادي طول  نکشيد حرف. خواهيد چشيد، عجله نکنيد

 

 

  هبعداز خاطر
شد که بسياري  آنچه را که نوشتم گرچه خاطره بود، اما نه قصدش را داشتم و نه مي

مسايل اين دوره از هرجهت بسيار زيادند، خودش . از موضوعات را در بر بگيرد

 "در ضمن، عمدا. خواهد که من فاقدآن هستم اش هنري مي رماني است که پرداختن

تي را هم نداشتم، چون درچنين حالتي  يهقصد وارد شدن به دوران انقالب و پيشمرگا

شد که اين  شدم، بسيار طوالني بنويسم، که اين خود خارج از هدفي مي مجبور مي

  . کند نوشته تعقيب مي

اينکه تحت تاثيرحرکت از باال، در . نويسي کوتاه به نکاتي اشاره کردم در اين خاطره

افراد آن، . هاست باالئي از روابط متاثرپائين نيز بطورهمزمان روابطي ايجاد ميشود که 

ه در ک. اند ي به اين حرکت ملحق شدهروابط خانوادگکساني هستند که بوسيله 

جميل زکريائي، اديب وطندوست، . اند را داشتهآن نقش خود تاريخ وتداوم ساختن اين

فقط به اسامي آنهائي اشاره دارم که ... (امين مصطفي سلطاني، عارف موالنائي، و

معموالهرکس که به . تواند ليست بسيار بلند باالئي باشد اين اسامي مي. ر نام بردمباالت

. کرد اش را نيزبا خود همراه مي پيوست، تعدادي از اعضاء خانواده اين جريان مي

روابطي ). توانيد به شمال کردستان هم تعميم دهيد وجود همين نوع روابط را نيز مي

  . را به همراه دارد... وزي ودانشجوئي وکه با خود گسترش روابط دانش آم

آهنگري استاد جليل، استاد توفيق . بطور مثال آورده شد(  محل کارعامل ديگر،  

) دراصل چند تا بودند(اي بود  وهمچنين اشاره به قهوخانه) شرکت موژژ ... سليمي و

  . که در شهر سنندج  و براي کارگران و روشنفکران حکم باشگاه را داشتند
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مل ديگر، تالش براي پيوستن به زحمتکشان است، که آنرا بايد دردرک معين عا

  .ومتفاوتي ازپراتيک انقالبي مدنظر داشت

هائي که  بخصوص محل. عامل ديگر رفتن به روستا و مراکز کارگري است

درضمن بايد درنظر . کردند زحمتکشان کرد براي کار درخارج از کردستان پيدا مي

له در رشته مهندسي فارغ التحصيل شده  رهبران کومه داشت که بسياري از

  . وخودبخود درهمه جا با محيط کارگري در ارتباط بودند

روستا را با به حرکت در آمدن . عواملي چون روابط خانوادگي را وسيع در نظر بگيرد

آوري  روي. در ايران به شهرها وصل کنيدزحمتکشان به طرف تمامي مراکزکارگري 

ياري از جوانان را به شغل معلمي که در چند موج ادامه يافت به آن اضافه آگاهانه بس

متوجه . آموزي، دانشجوئي، کارمندي را نيز به حساب آوريد رشد اقشار دانش. کنيد

ق با در انطباهاي اجتماعي  شويد که اين جريان با استفاده ازکدام روابط وتحرک مي

در اين حرکت اين است که اين جريان  مسئله اساسي. ه، خود را گسترش دادآن دور

. کرد ادهکه معنايي اجتماعي داشت استف اي هر نوع رابطهبراي گسترش خود از 

اي نيز شدکه درکار  ازطرف ديگر، درطول آن  ده سال،  اين روابط تبديل به شبکه

ي شد که بعد از مدتي، توان ا در کل، اين شبکه. ي موثر بودهاي اجتماع ارائه کمک

  ...گري هماهنگ درهرنوع تقابل اجتماعي را داشت وتدخال

اين اوال به . بايد اضافه کنم که در اين توضيحات کوتاه، تمرکزم روي سنندج بود

دوما به اين دليل که سنندج هم مرکز رشد . دليل آشنائي بيشترم با اين شهر است

سقز  له وهم اينکه سنندج جدا از شهرهاي ديگري چون مريوان و واقعي کومه

وکامياران و بانه و ديواندره وکال آنچه که درنقشه بنام استان کردستان ناميده 

آموزي، روابط کاري و اداري و حتي روابط  روابط دانشجوئي و دانش. شود، نبود مي

  .  کرد ها را کم کرده و همه را به هم بنوعي وصل مي خانوادگي اين فاصله

   ٭٭٭
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  مقدمه

  

 چو از اين کوير وحشت به سالمتی گذشتی     

  برسان سالم مارا/  به باران/  ها  به شکوفه  

                                    

له  است و نقد  آيد، بحث بر سر واقعيات تاريخ کومه دراين مجموعه که بدنبال می 

کنند؛  قيب میای تع هشد های شناخته گاهدرا بنا به دي اهداف سياسی معينی تفاسيری که

که من به باشد بدانگونهبايد درک واقعيات  "حتما ونيست که هاما اين بدان معنا نبود

چنين تالشی را بايد .  بحث برسر اثبات چنين ادعائی نيست.  کشم يا می هتصويرکشيد

که تاريخی بيند و می هديد که خودرا  بخشی از همان واقعيتی ديد جدلیدر بطن 

برخالف بعضی از که بدين معنا. است  هآن بود هو زاد له کومه ههميشه همرا  ؛است

و له  تاريخ کومه "تصاحب"در جهت  یسير جديدو تف ارائه بحثتفاسير موجود،  

باشد، بلکه در جهت پادادن به ديالوگی است  تواند نمینيست و چسباندن تفسيرخود 

  . گيرديا بايد بگيرد صورت می جامعه مشخصکه در بطن يک 

له با رهبری و  ديگری از کادرهای آن دوران کومه با تعدادبار نيز که همراە  ليناو  

.  خط رسمی در افتاديم، به اين منظور نبود که انشعابی يا جداشدنی را سازمان دهيم

، بايد کاری له گوشزد کنيم که اوضاع وخيم است بلکه اين بود که به رهبری کومه

داشتيم جز آنکه با ادبيات رايج در تشکيالت ای هم ن اما در آنموقع چارە. کرد

رفتيم و همين حرف ساده را در آنموقع به همين سادگی  اگر می. حرفهايمان را بزنيم

البته در آن زمان و . زديم که اوضاع وخيم است، کالهمان پس معرکه بود می

 هموآنرا ديديم تناقضی را هم بين ادعاهای نظری رهبری و دنيای واقعی می ،بدرست

بندی کرديم و تحويل بقيه داديم  در همان ادبياتی بسته متاسفانه اين را نيز. تذکرداديم

کرديم،  با اين تفاوت که ما فکر می. که از خود رهبران آن دوره آموخته بوديم

. تری هستند های درستگيري نتيجه ،مسلطو ا از آن تئوری رسمی های مگيري جهنتي

له  آنموقع طرف رهبری کومهها آمدند ودر مان تئوریصاحبان ه. نتيجه آن روشن بود

از آن ببعد نيز ما ديگرو خوشبختانه نقشی در تعيين مقدرات آن تشکيالت . را گرفتند

  . نداشتيم

است که ما فکر بودەتر از آن چيزی  و معلوم شد که اوضاع وخيم طولی هم نکشيد

بيست سال و در طول پس از ديگری بوقوع پيوستند   يکی ،انشعابات. کرديم می

هم همچنان باز بماند و مدام در کار  من دکانگذشته ادامه يافتند و موجبی شدند تا 

شود بگونه ديگری  دنيارا می. يابيددرآن باشم که بگويم واقعيات را آنگونه که هست 

ام که شکستن ديوار  ام و ميدانسته فريبی هم نکردە گرچه خود. کردهم ديد و تفسير 

ای نيست و موفقيت در آن نيازمند  ای کار سادە وهی بوجود آمدە و فرقهمنافع گر

تاريخی که ما همان از طرف ديگر، از . و شرايط خود است های مادی ايجاد زمينه

له و مقدراتش را شروع کرديم،   کردن در باره کومه چند نفر و بنوع ديگری صحبت
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عين حال شاهد جدلی يوميه هم ايم، بلکه و در  نبودەمتعدد تنها شاهد انشعابات 

ای  جنبه. جنبه مثبت قضاياست" اين اتفاقا.  است که از همه طرف ادامه داشتهايم  بودە

بازار  ود در اين آشفتهکه برای خ کسانیگراها،  وخسته وملول، فرقه طاقت بی آدمهای که

گذارند روالی توانند ببينند، نه اينکه مينه مي   اند، دو خودرا سرگرم کردەنراد منافعی

  .  سازنده بيابد

ی منفی بودند، اما ا له اساسا پديدە گرچه انشعابات درکومه که خواهم بگويم می

های ناشی از شکست و  ساز يک بازنگری مثبت باشند، اگر ملولی توانستند،  زمينه می

 کرده ويا من مدعی نيستم که در اين راه خدمتی. دادند اش را می ای اجازه منافع فرقه

 که از م اين بودە و هست تمايل . ام ام بکنم، اما و بدون شک قصدش را داشته توانسته

  . نگاه بشود ديگری به اين تاريخ منظر 

اش  و در معنای تاريخی بمثابه محصول جامعه کردستان ايرانله  کومهدر ديدگاە من،  

فئودالی  نبودکه در بطن مناسبات اين حزبی.  و اما مهم است واسطه ی حلقه يک

آمدن مناسبات و  داری و بوجود اين حزبی بود که زاده رشد سرمايه. باشد هشد ساخته

  نهااز اي مهمترفرهنگ جديدی در مناسبات حزبی و سياسی و  اماطبقات جديد و 

 های با خود به همراه آورد بود که رشد مناسبات جديد در چنين جامعه تناقضاتینتيجه 

وجود آورده باشند، بلکه تناقضاتی نبودندکه جدال طبقات ب ها اينمتاسفانه، . بود

 آوردند ای بوجودمی مناسبات جديد در چنين جامعه رشداين هشيوکه بودند تناقضاتی

بحران گذاشتند و آنرا با  له تاثير می و بر عملکرد جريانات سياسی از جمله کومه

ر گرو فهم چنان د" له خود بخشا گرچه درک بحران در کومه .ساختند روبرو می

له و  کومه چراکه. کردستان هستند، اما عکس آن نيز صادق است تناقضاتی در جامعه

کردستان و تناقضاتش تر جامعه  برای چند دهه تنها جريانی بود که بر مسايل بنيادی

  . پذيرفت و ازآنها بيشترين تاثير را می گذاشت اثر می

جرياناتی نبوده و نيست که با آن ن يا هدف اصلی، کشيدن مرز با ايبه همين دالئل، 

له در حال فعاليت هستند؛ هر چند بناچار اين راهم در خود دارد، بلکه راه  نام کومه

بازکردن برای پرداختن به موضوعات و تناقضاتی است که جامعه فرضی کردستان 

د ج عملکرگرچه و شايد اين بدون پرداختن به نتاي. گذارد پای ما گذاشته و می پيش

  . ممکن باشد، اما بدون شک ناقص است نيز له کومه تاريخی

های  ضوعی مربوط به جنگ جناحله تنها مو بازنگری تاريخ کومهدر چارچوب فوق، 

  بلکه موضوعی مربوطباشد،  توانسته بودە نمیله و گرايشات سياسی نبودە و کومه درون

چگونه و همچنين  شبيرونو رو به  درونیبه شناخت جامعه کردستان و تناقضات 

له آن جريانی است که  در اينجا و تاريخا کومه.  است کردن با اين تناقضات برخورد

در کردستان ايران و بيش از هر جريان روشنفکری  یبيش از هر حزب سياسی ديگر

 . است ای درگير کردە خودرا با تضادها و تناقضات چنين جامعه ،ديگری در اين تاريخ

های چهل و پنجاه چنين  دههاکثريت جامعه روشنفکری  .روشن استبسيار  دليل آنهم

دادن به گفتمان   شدە و پرچم شکل در اين جريان جمع )کردستان ايران(اجتماعی 

   .نوينی را در اين جغرافيای سياسی بلند کردند

يعنی . نيز محصول همين جامعه بودند ديگر، خود همين روشنفکران اما و از طرف

اين . کردند دند و لذا در همان چارچوب عمل میناقضات بومحصول همان ت
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در دل اين تناقضات، )له در اينجا در شکل يک جريان سياسی بنام کومه(روشنفکران 

کردند و نتايج  لچگونه عم ری بدست دادند؟چه تفاسي مسئله را فهميدند؟چگونه 

گونه به ؟ بعداز يک تجربه تاريخی و قابل محاسبه، چبود چنين عملکردی چه

ه از خود پرداختند؟ عوامل درونی و بيرونی ديگر در طی اين مسير، چ نگریباز

موضوعاتی گرهی در دل اين تاريخ جای گذاشتند؟ ها بر تاثيراتی بر اين بازنگری

 کت جديد معنادار با تاثيراته به مسائل فوق، پا دادن به هر حربا توج. هستند

اگر . نتايجی استدلی منطقی حول چنان ج انداختن در گرو راه ،اجتماعی عميق

های تاريخی نيز بخشی از اين نتايج و چنان  بپذيريم که خود تفاسير جديد و بازنگری

  .  تاريخی هستند

که  کار وکسانی گرايشات محافظه. به سادگی ممکن نيست مباحث اينشدن به  وارداما 

چينی از  شه ميوەکارشان هميكه  سياسيونی ؛در حفظ وضع موجود منافعی دارند

همچنين  است؛ های ناشی از آن ها و خستگی و عوارض شکست ای زودرسه ميوە

. گرفتن ديالوگی کارساز هستند ای و بسياری عوامل ديگر، ازموانع پا حفظ منافع فرقه

. ای جز پرداختن به اين تاريخ را نخواهد داشت آيد، چارە اما نسلی که آمده و می

اما چه بهتر که در اين راە  .امشخص استن ؟خواهد گرفت اينکه از آن چه نتايخی

  . تنها با تفاسير حزبی و رسمی مواجه نباشد

. له يک حلقه اساسی است موضوع بحران کومه ،در اين راستا و درک اين تاريخ

بما تنها اين . شوند قاطع شروع شدە و میها و تفاسير جديد نيز از همين م بازنگری

حال بما خواهد گفت که چگونه  کجا شروع شدە، بلکه در عينگويد که دعوا از نمی

  . بايد بگذرندذهنی و عملی  های پيشروی از سد چه موانع و راهبرخورد شد 

       

له وفازهاي بحراني که اين جريان تجربه کرده است، درطول  اما، بحث درموردکومه

دراولين . اشته استدودهه گذشته وازجمله بدليل انشعابات متعدد، همچنان ادامه د

سه له به  که دردرون حزب کمونيست ايران بوقوع پيوست، کومه)١٩٩١سال (انشعاب 

. بخشي که همچنان درحزب کمونيست ايران به فعاليت ادامه داد. بخش تقسيم شد

تعداد قابل که (بخش  سوم .  بخشي که خود را درحزب کمونيست کارگري يافت

يا به طرف فعاليت  ا ازفعاليت دست کشيدند وي که،)دادند توجهي را تشکيل مي

دردسته اول، تا کنون دو انشعاب ديگر . هاي کوچکترکشيده شدندجمع فردي و

. ايم دردسته دوم، ما شاهد پنج انشعاب کوچک و بزرگ ديگر بوده. روي داده است 

از دسته سوم گرايشات متعدد سياسي ديگري سر برآورده است، که گرچه بيانگر 

هايي که درکل اين جريان دارند،  ها و دخالت ت منسجمي نيستند، اما با تبيينفعالي

  .                                                             درتداوم اين بحران ويا تالش براي رفع آن ايفاي نقش ميکنند

بديهي است که درتحليل چنين بحراني، هرفرد وگروهي از روش خاصي استفاده 

داراي  هادمعني کردن رويدابراي من . کند کرده و اهداف سياسي معيني را تعقيب مي

اي که  بمثابه پديدهاين بيشتر بدان معناست که خود تجربه را . اند اهميت بيشتري بوده

به همين . گيرهاي سياسي از آن بپردازيم ت، درک کنيم وبعد به نتيجهتجربه شده اس

شرايط تحليل دادن به  توجهاند،  تر بوده مسئله برجستههايم دو  دليل نيز در نوشته
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له درآنها کار و فعاليت  که کومه هايي له، و همچنين توجه به عرصه کومه مبارزاتي

اينکه گرايشات سياسي در . براي من سير رويدادها مهمتر بوده است. کرده است

دادها بدست له يا حزب کمونيست ايران چه تعابير و تفاسيري از سير روي کومه

چنين تعابير و تفاسيري براي من و در بهترين . اند اند،  اهميت درجه اولي نداشته داده

اند، که با ربط  حالت، توضيحاتي درحد توجيه يک خط  وگرايش سياسي معين بوده

اين روش به خارج از گرايشات رسمي نيز سرايت کرده و . و بي ربط نيز ادامه دارند

گر تفکرات سياسي و جديد کساني هستند  گر چيزي باشند، توجيهبيشتر از آنکه روشن

. اند که درطول زندگي مبارزاتي خود و بنا به هر دليلي کسب کرده و به آن رسيده

بعنوان مثال اگر کسي تا ديروز خود را کمونيست وسوسياليست ميدانسته و به همين 

مسئله را  در توضيح  بحران  له بوده و امروزه ديگر نميداند، اصل دليل نيز عضو کومه

له بدليل  کند و مشکل را در اين ميداند که کومه ارزيابي مي عقيدتيله  در کومه

يا برعکس کساني هستند که دليل .  دچار بحران شده است"  اش عقايد کمونيستي"

روي از افکار طبقات ديگر  له به چنين عقايدي و دنباله بحران را وفادار نبودن کومه

من بدون آنکه منکر چنين تاثيراتي باشم، بيشتر روي موضوعات ديگري . دميدانن

 .له مدت وتأثيرات آن بر روي کومه از جمله  مبارزه مسلحانه دراز. ام تأکيد داشته

له به  برخورد کومه .و نتايجي که ببار آوردشرکت درتشکيل حزب کمونيست ايران 

هاي اجتماعي و شيوه  له با جنبش ومهرابطه ک .سئله ملي و جنبش ملي در کُردستانم

د، چگونه بر سير رويدادها چگونه بودناينکه  "ها و نهايتا له با اين جنبش برخورد کومه

. العمل نشان داده است له در هر مقطعي چگونه عکس اند وکومه له تاثير گذاشته کومه

چرا که خود . ندده هاي واقعي يک تحليل قابل درک  را  ارائه  مي بنظر من اينها پايه

تنها ما را به درک   هاي نظري که صورت گرفته، نه له و جدال در کومه سير انديشه

 اند اصل موضوع نپرداختهچرا که به . اند کردهاند بلکه از آن نيز دور ات نبردهاين واقعي

هاي انتزاعي و  ا را درگير بحثاند بپردازند و به همين دليل نيز م و يا  نخواسته

ي پرداخت موضوع درجهت تعميق بحران  جام ساخته وخود همين شيوهسران بي

به .  ام ها  پرداخته درهمين راستا نيز به نقد اسناد و گفته.   است له عمل کرده درکومه

کنار زدن هاي نظري مزاحم،  تا شايد با  نارگذاشتن  چارچوبحد کمعناي تالشي در 

نافع اين گروه و يا آن گروه  بر کُل مسئله ي که اينجا و آنجا و بنا بر مهاي ساتر پرده

.                                                                                                                            را پيدا کنيمتوان  پرداختن  به اصل مسئله کشيده  شده، 

شناخت و چگونه  شکي نيست که بحران در هر تشکيالتي يک امر طبيعي، اما  

خارج  از اين  روال عادي، گرايشات . ساز بوده است برخورد کردن  با آن  مسئله

گرايش چپ بدليل . اند چپ  نيز در اين  رابطه  سنت  خوبي از خود بجاي  نگذاشته

هاي کشاف   ا  به  بحثدر مواجه  با  هر بحراني، آنر استفاده  ناموجه و نابجا  از  نقد

به همين  دليل  نيز  درک خود .  ربط  به  مبارزه  واقعي تبديل کرده است نظري  و بي

فشارهاي از . بحران به موضوعي پيچيده و غير قابل حل تبديل شده و خواهد شد

و آشفته بازار بيرون و از طرف گرايشات اجتماعي ديگر نيز مزيد بر علت شده  

  .                                                                                                                است  تکميل شده

له در  هاي پنچم و ششم کومه خود ما بعنوان يک تجربه مشخص، در مقطع کنگره

ما . اي قرار گرفته بوديم ري سادهمقابل وضعيتي بلحاظ عملي ناخوشايند، و بلحاظ نظ
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کردن  ، اما با پيچيدهاي بوديم اتخاذ تصميمات  سياسي روشن و واقع بينانهنيازمند 

هاي ما  در چند  که برخالف پيش بيني(مسئله و کشيدن پرده ساتري بر سير رويدادها 

بحران،  خود را به عنوان عاملين تشديدکننده  "، عمال)سال قبل از آن روي داده بودند

جناحي موجوديت خود بحران را برسميت . بجاي شناخت و حل آن تبديل کرديم

اي عليه  خواست با آن  روبرو شود و صحبت در باره آنرا توطئه شناخت و نمي نمي

پنداشت، جناح ديگر با پردازشهاي ذهني و انتزاعي از اين بحران و خود را از  خود مي

نتيجه آن   و درطول دو دهه گذشته، "نهايتا. کرد سؤاستفاده جنس ديگر دانستن از آن

له جابجا  انشعاب  رسمي که در آنها اعضاء سابق کومه 10. توضيح دادم شد که

درآوردي درباره اين تاريخ  هاي من اند، و سر برآوردن انواع و اقسام تحليل شده

                                                                                  .                         اش را کسي نميداند وآشفته بازاري که عاقبت

خود  های را بنوعی نقد ودر واقع ازديدگا من در اين مجموعه نوشته،  دو سند پايه 

.  گره ششم است که به آن اشاره کردميکی همان سند مصوب کن. ام هکرد معنی

برداشتها .  شد داده  له بدست يری ديگری ازکومهدراين سند، در واقع تعابير وتفاس

سند ديگر، .  کردند و در مسيري موهوم قرار دادنداز خود جدا وتفاسيري که ما را 

در " له،  شناسه و ا هداف حزب کومه"تحت عنوان "  له حزب کومه"سندی است که 

درست که در مضمون و محتوا،  . است هومنتشر کرد هاين اواخر به تصويب رساند

دادن  تفاسيری  هم، با بدست که اين. نقطه مقابل آن ديگری، اما با همان متد است

اما هيچ چيز .  هائی ازنوع ديگر است ازنوع ديگردلبخواهی، در راستای توجيه سياست

زدنهای  موضوع را  تنها در پرتو چپ و راست  تر نيست که اگر انديشانه هاز اين ساد

من در پرداختن به اين دو سند، چنين قصدی .  ه ببينيمل گرايشات درون طيف کومه

هيج يک از اين  هام نشان دهم ک بلکه برعکس خواسته.  ام هو تعقيب نکرد  نداشته

و نيستند، بلکه در  هله نبود اسناد، نه تنها پاسخ منطقی به موضوع بحران در طيف کومه

دادن تفاسير  با بدستله  عمق بخشيدن به آن و تغيير ماهيت جريان تاريخی کومه

.  ندهستی ديگر   درآوردی،  درحال دور زدن بحران و سواركردن  خود بر امواج من

سال  آن يکی به چنين تالشی  در بيست و اندی سال قبل دست زد، اين يکی از

البته بحث من اين نبوده و نيست که عدم . هزار به اين طرف مشغول استدو

ام که هيچ يک از اين  هآوری کنم، بلکه نشان دادمشروعيت چنين اقداماتی را ياد

  .ه و ندارندتقرار نداش هل ها در راستای منطقی تاريخ کومه تالش

من درالبالی تفاسير و نظراتی که در نقد آن دو سند و برخورد  هاين درست است ک

ين ا "ام، مدام از بحران و علل آن حرف می زنم، يا بعضا هبه نظرات اين و آن ارائه داد

توانسته اين باشد  و نمی هاين نبود هکنم،  اما هدفم هيچگا حل را مطرح  می هيا آن را

اگرچنين بود و .  سازند هچار ی نظریها حل هرا "که برای حل چنين بحرانی صرفا

گرفت و هم اينکه من  ،  هم با درکم از مسئله درتناقض قرار میاينکردم،  چنين می

محتوائی را در اين راستا مطرح  گرفتم که چنين ادعاهای بی آنهائی قرار می هنيز در رد

و  هچنين بحرانی بدرستی تحليل شد نتايجکه  همسئله من اين بود.  سازند ساخته ومی

به لحاظ تاريخی ممکن  وضعيت کامال جديدبه پراتيکی پرداخته شود که در يک 

کردن ملزومات آن  مشدن تا تغيير شرايط نيست، بلکه فراه منظورم منتظر. گردد می 

خود ، اوال  اليستی اين ممکن نيست، مگر اينکهاز منظر فعاليت چپ و سوسي.  است
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است بدرستی تحليل  هتحوالتی که جامعه کردستان در چند دهه گذشته از سرگذراند

 ای له بطور مشخص وبا نتايجی که در چنين جامعه ثانيا عملکرد تاريخی کومه.  گردد

در اين معنا، پرداختن به .  شود همثابه يک تجربه، بدرستی فهميداست، ب هببار آورد

  . و بحرانش اهميت داشته و دارد هل تاريخ کومه

ی ها يکی از عرصهبمثابه " حکا"به تشکيل ) له ديگردرکومه انشعابی( اگر در نوشته اول

مين عليه ستم ملی و در ه هنگرم ودرکنار آن به سازماندهی مبارز له می فعاليت کومه

راستاکسب حقوق ملی، يا سازماندهی مقاومت مسلحانه درجهت تحقق اين حقوق، 

هائی مذهبی بيرون آمدند که  هم کمونيست) حکا(از دل اولی،. به همان منظور است

است، هم يک بحران هويتی که به پراکندگی در صف " عقايدشان"اصل برايشان 

. ی خودرا برجای گذاشتزد وتاثيرات منف چپ سوسياليست در کردستان دامن

ايفا کرد، که در جای "ناسيوناليسم کرد"سهم خودرا در رشد ) جنبش ملی(دومی،

های  هم آن بحران هويتی در صف چپ را تشديد کرد، هم اينکه بر صف بندی ،خود

هيت طرح مساله ملی در صف چپ را  له تاثير گذاشت، هم اينکه ما درون کومه

که هم نتايج آن در )مبارزه مسلحانه(سومی،  . خوش تحول ساخت بارديگر دست

بطور ( کردم اثرات خودرا در يک دوره بجای گذاشت هراستاهائی که به آنها اشار

، هم اينکه و نهايتا در ايجاد خالء )مثال، شکلی حماسی به رشد ناسيوناليسم داد

  .  سياسی موجود در کردستان ايران، اثرات منفی خودرا داشت

ربط به موضوعات فوق بنظر  شايد در وهله اول بی..."  های عراق ورويداد"  نوشته

های ناموجه با ناسيوناليسم کرد،  چراکه رشد تقابل. در حاليکه چنين نيست. برسند

فراکسيون فعاليت "دو نوشته نيز درمورد . يکی ديگر از نتايج اين تاريخ است

شدن بحث  جا وبدليل مطرحدر اين. است  ها نسبت به آن العمل وعکس" له کومه بنام

ام که مقداری فراتر از موضوعات اصلی  هشد و برخورد به آن ناچار" سوسياليسم"

که گرچه در جای خود موضوع مهمی است، اما استدالل و جدل در اين . بروم

با اين وجود به اين مسئله نيز در سطحی . تری است های تخصصی عرصه، نيازمند بحث

.  است هطلبد، پرداخته شد نيای محدود يک تشکيالت میدر درون د ،يک پاسخکه 

  :هاما سخنی هم در بار

                              له   علل بحران درکومه

هاي اختياري که هرکسي بنا به مرام  اين نه پاسخي يک علتي دارد،  نه نقطه شروع

گويندکنگره ها ب بعضي. اش براي آن مقطعي را تعيين کند وموقعيت سياسي امروزين

يا اينکه کساني وجود ايدئولوژي . اي ديگرکنگره ششم را منشاءآن بدانند دوم و عده

له را علت بدانند؛ يا خير کساني ازکمبود دموکراسي حرف بزنند؛  کمونيستي درکومه

له  يا نه به مبارزه مسلحانه بچسبند، يا علت را در نفوذ گرايش ناسيوناليستي درکومه

له افکار ديگري را پذيرفته از فالن  ، مدعي شوند که چون کومهخير. تشخيص دهند

مقطع عرصه ملي را به بورژوازي کرد سپرده و رهبري جنبش کردستان را شايسته 

...                                                                له مخدوش شده است و آنها دانسته و بدينوسيله جايگاه کومه

در اين . اند له تاثيرات خود را داشته شکي نيست که تفکرات گوناگون برکومه در اين

له را همچون يک تشکيالت  مهشکي نيست که گرايشات سياسي درسطح جامعه،کو

له  يا کومه. اند در يک جنبش اجتماعي معين، تحت تاثير الزامات خود قرار دادهدرگير
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هاي  در اين شکي نيست که عرصه. استاي فعال يا نا فعال بوده  در مقاطعي درعرصه

له در خود اين تشکيالت نيز بازتاب داشته و اين تشکيالت را  گوناگون فعاليت کومه

ا نامطلوبي بر با فعل و انفعاالت معيني در درون خود مواجه کرده که اثرات مطلوب ي

    اوکه هرکدام درجاي خود قابل بررسی وکندوک... گذاشته و له برجاي سرنوشت کومه

ها، در کليت آن، در يک بررسي  اما کل مسئله با توجه به همه اين مؤلفه.  هستند

که همه اين تاريخي .  ميگيردله پاسخ  تاريخي و با استناد به تاريخ زنده و واقعي کومه

له بمعناي بررسي صرف تاريخ  بررسي تاريخي کومه. دعوامل را نيز در برميگير

اش و کل فعل و  سي آن در يک جامعه معين با تاريخبرر.  نيستخالء له در کومه

  .                                                                 انفعاالت دروني آن است

تر  له هيچ چيز از اين طبيعي تذکر اين نکته هم ضروري است که براي تشکيالت کومه

بحران دست و پنجه نرم کند و نبود که در تمام طول حيات اش تشکيالتي باشدکه با 

له  کومه ايراد در وجود بحران در. از دل اين بحرانها راه پيشروي خود را پيدا کند

يک بار از آن . که يک بار دورش ميزنيم. تدر چگونگي برخورد به آن  اس. نيست

به يا . دهيم براي توجيه تغيير عقايدمان استفاده ميکنيم و نهايتا نيز به مسئله پاسخ نمي

له  له را هدف خود قرار ميدهيم که گويا بحران درکومه شکلي انتزاعي باسازي کومه

  ...                                                              پاسخي صرفا نظري و معرفتي يا هويتی دارد و

 يعني هم تاريخ. اي که مشخصات خود را دارد شناخت جامعه کردستان بعنوان جامعه

هم مفهومي درحال تغيير است و ساختار ويژه خود را دارد، موضوعی . خود را دارد

سخن گفتن از ويژگي .  ای مدنظر باشد  ای اساسی و پايه  بايد بگونه همهمی است ک

بلکه در عين حال . جامعه کردستان تنها اين نيست که درآن مسئله ملي مطرح است

يعني ويژگي آن . رود پيش مي جامعه ويژهاي در بطن يک  اين است که چنان مسئله

مبارزه عليه . نيست" چين"اي براي رفع ستم ملي در اين مبارزه. فراتر از اين حرفهاست

اي تنها اين نيست که  هدايت درست چنان مبارزه. ستم ملي درکردستان ايران است

در اين شکي . دو صفحه کاغذ بنويسيم ودرآن هدف سياسي خود را توجيه کنيم

در چارچوب ايران، کردستان به لحاظ سياسي يک ويژگي دارد، آنهم يست که ن

. اما اين تنها با پيش فرض وجود جامعه ايران معني ميدهد. وجود مسئله ملي است

هاي مربوط  درحاليکه جامعه کردستان بطور مستقل و بمثابه يک جامعه داراي ويژگي

که درآن اسناد بخوبي ناديده گرفته (د شو تا مادام که اين ناديده گرفته. به خود است

براي بيرون رفتن از بحران، " حلي راه"،  هرحرفي از استراتژي و بدست دادن )ميشود

خيلي ساده، حتي اگر تنها کارگران و زحمتکشان کردستان . بحثي غير واقعي است

تي اي با چه مشخصا که اين چه طبقهداف استراتژي ما هستند، بايد ديدنيروي تحقق اه

...                                                                                                                          و درچه وضعيتي است و

ز نظر من بيش از هر هائي که به آن توجه داده بودم و ا در نوشته اول يکي از عرصه

اي که  مسلحانه مبارزه. مسلحانه بود ، عرصه مبارزه تاثيرگذاشته  له ديگري برکومه يدهپد

اين تاثيرات  ؛اش تبديل شد الني با تمامي عوارضدر تداوم خود به يک مبارزه طو

يا خود جنبش ملي که فعاليت . له برجاي گذاشت برکومه" حکا"بسيار بيشتري از

له بطور طبيعي نه تنها مشکل ساز،  اي براي يک نيروي چپ چون کومه درچنين عرصه

بديهی است که اين . است يک جدال ايدئولوژيکي هميشگي بودهبلکه همراه با 



45                                                                                                                      46  

 

براي شناخت بحران . زا هستند ها براي يک تشکيالت کمونيستي ماهيتا بحران عرصه

. اش را شناخت ارضمبارزه مسلحانه و عو. له بايد جنبش ملي را شناخت درکومه

اي،  درهر مرحله  .ميآيدها  بخش عمده بحران از فعل و انفعاالت خود اين عرصه

له همچون يک  کومه. مسئله اين است که با اين عوارض برخورد درستي داشته باشيم

مثبت يا . ها تاثير پذيرفته و هم برآنها تاثيرگذاشته است تشکيالت، هم از اين عرصه

يکي از داليل ... له نميتوان ناديده گرفت و درتحليل بحران کومهها را  منفي، اين

. ها ناتوان بوده است له اين بوده است که رهبري درتحليل اين عرصه بحران درکومه

                                                                        .                                               ميبودله  هاي رفع بحران درکومه ها يکي از راه حل اهميت جدي دادن به اين عرصه

له به اين پروژه،  وارد شدن کومه همربوط است، نظرم اين است ک" حکا"تا آنجا که به 

بدان شدتي (له را  بروز بحران درکومه هله در برداشت ک اين خاصيت را براي کومه

درعين حال نظرم اين بوده و هست که اين . براي مدتي عقب انداخت) که رويداد

تغيير ماهوي له را  به مشکالت روياروي کومهله  رويداد  شيوه برخورد رهبران کومه

اما بر اين اساس . زيابي کردتوان مثبت ار تغيير روشي که آنرا درنهايت نمي. داد

                              .                                    را نيزمنفي ديد کل پروژهنميتوان 

و ادامه حيات و " حکا"تشکيل ) له خارج از بحث بحران درکومه(ازطرف ديگر  

با امکاناتي (عاقبتي را که تجربه شد، ميتوان درچارچوب تالش تعدادي کمونيست 

بمثابه يک پروژه سياسي ديد که بر پايه يک سري ) تشکيالتي که دراختيار داشتند

خورده  اي شکست پروژهت معين از مارکسيسم  پراتيک شد، اما نهايتا تئوري و برداش

از نظر من اين . دبناچار عميقتر کر" حل"له را بجاي بحران در کومهاز آب درآمد و 

مورد ) له دردرک بحران درکومه(د درهمين سطح بايله را  پروژه وتاثيرات آن برکومه

ي درجهت توضيح تمامي مشکالت صلعامل ابه  "' حکا"کردن تبديل. توجه قرار داد

له وتوضيح چرائي بحران در اين تشکيالت را از اين منظر بايد به حساب  کومه

  .                                                        له گذاشت گرايش ناسيوناليستي درتوضيح پديده بحران درکومه

صد باالئي از آنها از بدست تعدادي کمونيست ساخته شدکه در" حکا"درضمن 

له به سازمان کردستاني  آنها در تبديل کردن تشکيالت کومه. له بودند رهبران کومه

عملکرد اين اين حزب نقش اصلي را بازي کردند؛ قضاوت نهائي من اين است که  

در دراز (تشکيل حکا . ام نشدله تم رهبران در وارد شدن به اين پروژه نهايتا بنفع کومه

له از چنان بحراني مؤثر نبود، بلکه خود نيز نهايتا  تنها  در بيرون آوردن کومهنه ) مدت

.                                                                                           له تبديل شد به يکي از عوامل تشديد بحران در کومه

له و افت و خيزهاي آن است  کومهاين ) خوب يا بد(درچارچوب نظريه و باور من 

له  که درمقاطع گوناگون نقش اصلي را بازي کرده و نه حکا که اساسا بر دوش کومه

بدون "  حکا"تشکيل . و موقعيت اجتماعي و موجوديت سياسي آن ساخته شده بود

له در افت و  سرنوشت کومهله داشت، اما  شک تاثيرات خود را بر پراتيک کومه

له بربطن آن  و درهمان شرايط مبارزاتي رقم خورد که کومه له مهخيزهاي خود کو

  . بودويژه  تکامل پيدا کرد که شرايطي کامال

له موضوعي مربوط به گذشته است،  بحران درکومه. مسئله مهم تري نيز وجود دارد 

بمثابه درسي از . بايد درهمين معنا نيز بحث آنرا فهميد. گذشته است اين ديگرتاريخ

له  و پاسخ به اين سؤال که کمونيستهاي کرد متشکل درقالب تشکيالت کومه تاريخ
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. هائي ازآن گرفتند چگونه با مسايل مبارزاتي پيشارويشان برخورد کردند وچه درس

له فعاليت  بطور واقعي نيز ما هم اکنون با چند تشکيالت روبرو هستيم که بنام کومه

بحث . ار داده و دارد کارش را ميکندهريک ازآنها خود را در مسيري قر. ميکنند

چپي که سوسياليست . بحران درشرايط کنوني بحث بحران در چپ کردستان است

  .  است

له درگذشته و بمثابه يک وحدت تشکيالتي، تنها وحدت موثر  بديهي است که کومه

به همين دليل نيز، نتيجه کارش تاريخا قابل بررسي . چپ در رويدادهاي کردستان بود

تحليل اين . خصوصا در ايجاد بحراني که درصف چپ کردستان وجود دارد. تاس

مراجعه به اين گذشته ونقد  به همين دليل. کنوني مهم است نقش در ايجاد شرايط

له يک درس بزرگ براي شناخت بحران امروزين درصف چپ  پراتيک کومه اصولي

  .                                        است سوسياليست درکردستان و جلوگيري از تکرار اشتباهات گذشته

چپ  که امروزهاي نهفته است  اما نهايتا پاسخ درست، در شناخت اصولي مبارزه

هاي  اين بدون تحليل سير رويدادهاي گذشته، بدون زمينه. درکردستان پيشاروي دارد

ناد هم در نقداس(مادي موجود براي پيشروي و بدست دادن يک استراتژي واقع بينانه 

اما اين رويدادها هرچه هستند در دل يک . ممکن نيست) اين راستا اهميت دارد

اش است که بايد  درعين حال همين جامعه و تحوالت. اند جامعه معين اتفاق افتاده

هاي بحران نيز از درک فعل و انفعاالت  حل راه. مورد توجه قرارگرفته و تحليل گردد

چپ بمثابه يک گرايش اجتماعي در درون آن و آيدکه  ون مياين جامعه بير

  .                                                      هاي موجود از اجزاء تفکيک ناشدني آن هستند  تشکيالت

له به  چه بخواهيم با نام کومه. وجود ندارد حلي جز يک آغاز نوين راهنهايتا اينکه 

حل بحران چپ در کردستان،  . راي خود برگزينيمفعاليت ادامه دهيم، يا نام ديگري ب

روي يک حرکت تاثيرگذار را از نهايتا در اين است که موانع ذهني و عملي پيشا

اين بنوعي خود شناسي و باور بخود نياز . اي دارد اما اين مقدمه  .پاي برداريم پيش

. نندميکبه مثابه کساني که در يک جامعه معين با تاريخ خودش زندگي . دارد

اين خود . اما بايد درعين حال مواظب بود. اند اي که درساختن آن سهم داشته جامعه

اگر اين خودشناسي . شناسي به همان اندازه که راهگشاست،  خطرناک هم هست

.  هاي محدودنگرانه روستائي اتفاق بيفتد، خودشناسي نيست درکوچه پس کوچه

اين خودشناسي در . ر کرده استيارتغيياي در دنيائي است که بس خود فريبي عوامانه

اين خود شناسي بدوا در شناخت اصولي آن . اختن به افتخارات موجود نيستپرد

اما اشتباه است اگر . با تمام دستاوردها و معايبي که داشت. چيزي است که تجربه شد

اين بايد درعين حال نتيجه شناخت . اي محدود شود و صرفا در چارچوب چنان تجربه

                                                                                    .ايط کنوني و درک وظائفي باشد که امروزين استشر

در دفاع از . من ازخودآگاهي مجدد آدمهائي حرف ميزنم که سوسياليست بودند 

ند ازکجا ميآيند و ميدانست. منافع کارگران و زحمتکشان به مبارزه روي آورده بودند

اي تعلق دارند و ازآن شناختي تاريخي داشتند و درعين حال ميدانستند  به چه جامعه

که  که در چه دنيائي زندگي ميکنند و تالش ميکردند تا در حد امکاناتي تاريخي

اند،  تغييري نکرده هآدمهائي که افتخارشان اين نيست ک. عمل کنند دراختيار دارند
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 اي از  اين است که تالش خواهند کرد درک درست وهمه جانبه شان بلکه مشخصه

  .                                                                                                       دنياي امروز داشته باشند

ستان و با اين وجود، من آدم نا اميدي نيستم،  معتقدم که سير رويدادها در جامعه کُرد

براي تسريع اين . کند هاي اصلي خود سوار مي روي پايه "روند مبارزه،  چپ را مجددا

له و علل بحران درآن، به پا  روند و اداي وظيفه در اين جهت، بررسي تجربه کومه

له و  اگر چنين چپي تحت نام کومه. دادن چپي تاثيرگذارکمک شاياني خواهد کرد

له  کومهناي قرارگرفتن در مسيري تاريخي است که به مع ، غير از آن ادامه دهد

کنم تا به بحث ديگري از  به همين منظور، به سهم خود تالش مي. آن بودآغازگر

و نه  خود شناسيها و در قدم اول در جهت  زاويه ديگري پا بدهم، که در اين نوشته

يش ها خودي که محصول جامعه کُردستان با امکانات ومحدويت. چيز ديگري است

اين بدان معنا نيست . اين شايد گامي درجهت حل معما و يا کمکي به آن باشد. است

له و چپ درکُردستان ايران تحت تاثير چپ در ايرا ن قرار  و نبوده است که کومه

. کنيم نداشته و يا از آن جدا بوده و يا بايد باشد؛ يا اينکه ما جهاني فکر نکرده و نمي

ساختند، همچون هرگرايش ديگري منشاء در تاريخ جهاني  له را ي که کومههاي ايده

ر بطن تحوالت ها از طريق چپ ايراني آشنا شده و د له با اين انديشه کومه. دارند

 "له تاريخا اما،  بايد ويژگي مهمي را نيز ديدکه کومه. کردسياسي در ايران رشد

.  است  نظرکردن رفديدگاه ماترياليستي غير قابل صاز  ،اين.  ول آن بوده استمحص

محصول له و بعنوان چپ يک جامعه معين،  اين  در يک کالم بما ميگويد که کومه

کسي که اين را در معناي محدود آن . است تر کردستان ايران جامعه کُردستان يا دقيق

فکري بحال کج  ايراد گرفتن،است بجاي فهمد، بهتر گرايي مي چارچوب محليو در 

  .  کندبارخودش ب فهمي تأسف

 چند نکته تکميلی 

 همدام تبليغ ميکرد ک) بدالئل سياسي(طرف انشعاب کننده  2000در انشعاب سال 

گرچه اين ادعائي بود که تا حدودي با . بيرون آورده است' حکا"را از " هل کومه"

له خود را از آنچه که  ازکومه بخشيواقعيت منطبق بود،  چرا که بر اثر اين انشعاب 

. با واقعيت همخواني نداشت بطورکاملاميد جدا ساخت، اما چنين ادعائي ن مي" حکا"

را با " حکا"باقي مانده بود و نام 19٩١نياي واقعي آنچه که از انشعاب که در دچرا

نيز از " حکا"خود .  بود يزرگ" له کومه"عمال بخشي از همان  کشيد،  خود يدک مي

حفظ له  بقاياي کومهقعي تنها در قالب همان انشعاب اول ببعد، موجوديتش را بطور وا

يک   2000انشعاب درسال به همين دليل و براساس آمار و ارقام نيز،  . کرده بود

.                                                                                له بود و مي بايست درهمين معنا فهميده مي شد انشعاب ديگر درصفوف کومه

له چگونه درجهت ساختن دنيائي  دهم که رهبری کومه ششم نشان می هدر نقد کنگر

بحراني که بدون آنکه به . مل کرده استايدئولوژيک و دور زدن بحران تشکيالتي ع

بديهي است .  زد درآن دست و پا می) درآن شرايط(وجود آن اعتراف کرده باشد 

هنوز کنترل خود را بر . له درآن مقطع درموقعيت خاصي قرار داشت که رهبري کومه

را   "ها دور زدن"تشکيالت از دست نداده بود و به همين دليل ميتوانست اين نوع  

" سوسياليستي"دادن به يک جنبش در جهت پا عملي نظري وحتي گامي تنوان پيشرفبع
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له تبليغ کند و درکارش هم  در کومه" ناسيوناليستي"و مرزبندي با گرايش به اصطالح 

                                                                       .                                                                         اما واقعيت چيز ديگري بود. موفق باشد

انحراف و  آغازبا اين وجود،  اين بدان معنا نبست که گويا من اين کنگره را منشاء 

له را  يا در اين تصور هستم که راه حل بحران درکومه   .دانم له مي بحران درکومه

هاي  از کنگره هيچ يکمن  .خير چنين نيست. دانم هائي مي تماما درچنين مرزبندي

در اين رابطه کنگره هشتم (دانم  ندانسته و نميهيچ بحراني له را منشاء آغاز  کومه

مناقشات درون  مجدداي براي شدت يابي  هايش بهانه بحث. کمي متفاوت بود

ن توانند منشاء اختالف و بحرا ها مي بديهي است که مصوبا ت کنگره). تشکيالتي شد

م له و مخصوصا کنگره شش هاي کومه باشند، اما اين در مورد هيچ يک ازکنگره

 اي ديگر است که بعد ازگذشت سالها بگونه هريک از ما ممکن. کنند صدق نمي

چنين نيز هاي اين تشکيالت داشته باشيم و گرهفکرکنيم و ارزيابي متفاوتي ازکن

کار جديدمان بجاي رويدادهاي تواند بمعناي جايگزين کردن اف هست، اما اين نمي

  .تاريخي باشند

اند بازگو کرد و ارزيابي احتمالي و متفاوت  رويدادها را بايد آنگونه که اتفاق افتاده

. در اين مورد قضيه روشن است. امروزمان را به جاي واقعيات آن دوران نگذاريم

له  ومهتصويب شدند و درصفوف ک اتفاق اراءمصوبات کنگره ششم درآن مقطع با 

که درآن مقطع هيچ کس  فاکت اين است. نوعي وحدت نظري نيز بوجود آوردند

در مخالفت با آن مصوبات نگفت که حتي موجب ابهام پراکني ) حتي يک کلمه(

اند  طبعا کساني درآن موقع بوده. گردد، تا چه رسد به اينکه بحراني را دامن زده باشد

اي ديگر ديده و  کساني که دنيا را بگونه. اند که ارزشي براي اين مصوبات قائل نبوده

 منشاء هيچ حرکت متفاوتياند، اما چنين کسا ني درآن مقطع،   تجربه وآرزو کرده

بديهي است . له نبودند که بتوان از وجود اختالف درآن مقطع  صحبت کرد درکومه

به . ن بودبه آپاسخ هاي بحران وجود داشت و اتفاقا وظيفه اصلي اين کنگره  که زمينه

کنگره شش اتفاقا . همين دليل نيزمصوبات اين کنگره ازطرف تشکيالت پذيرفته شد

رهبري نيزهنوز بر اوضاع و احوال . کنگره موفقي بود) درآن مقطع(در اين زمينه 

بطور مثال مخا لفان و ناراضيان موجود و احتمالي را منزوي . تشکيالت مسلط بود

)  گرچه نه چون گذشته(له هنوز و تاحدودي  کومهاعتماد به رهبري . کرده بودند

له  درتقابل با رهبري کومه. جنگ ايران و عراق هنوز ادامه داشت. سرجايش بود

عالوه براين، ... نشده بود و چرا که امکان آن فراهم. آلترناتيوي بوجود نيامده بود

دکه ش از برگزاري اين کنگره و در درون تشکيالت بطورمداوم تبليغ مي قبل

ما به جنبش ديگري " ، "هاي ما نيستند هاي جنبش کردستان محدوديت حدوديتم"

درضمن براي . ، که مورد قبول همه از ريز و درشت قرارگرفته بود"تعلق داريم

هاي عيني و ذهني وجود داشت و اين به تمايلي عمومي در سطح  زمينه" ريلتغيير"

فهميد، بحث ديگري  چيزي رامي اينکه هرکس ازآن چه. تشکيالت تبديل شده بود

  .               هاي بعدي بود که روشن شد درک  مشترکي وجود نداردداين در رويدا. بود

احتياط  هموافقت کرده بود، با اين تفاوت ک" تغيير ريل"له با فرمول رهبري کومه

م در شرايط بده.  گفت که اينجا کردستان است بودن به آنها مي" کرد"کرد و شم  مي

...                                                                                                                          ميتوان خود را به جائي آويزان کرد که طوفان همه را با خود نبرد و
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اندازها  درآن شرايطي که چشم(ي تي نجاترهبري نيز بنوعي موافق اين بود که بايدکش

توافق تشکيالت با . داد و تصويرکردانداز قرار را در چشم) بودند بسيارتاريک شده

اکثريت تشکيالت نيز با شوق بسيارآنرا . مصوبات اين کنگره در اين راستا بود

هاي  اي ذهني به سمت دل مشغولي کل تشکيالت را بگونه "پذيرفت و اين اتفاقا

مدتي طول کشيد تا  باالخره واقعيات،  . داد و قضيه ظاهرا حل شدديگري سوق 

د و ثابت کردند که چنان مصوباتي نيز دردي را ازکسي سرسختي خود را نشان دادن

وقتي شرايط کمي عوض شد و ميشد بگونه ديگري نيز فکر کرد، ( کنند  دوا نمي

                                                                                                                 ).                             ديگر کار از کارگذشته بود

له درآن موقعيت تا چه اندازه معناي اين دور زدن را بر اساس ساختن  رهبري کومه

کرد؟ يا تا چه اندازه به عوارض عملي و متعاقب اين  يک ديناي ذهني درک مي

واقف بود و به آن توجه داشت، برکسي ) درجريان عمل و در دنياي واقعي(صوبات م

اما در سير رويدادهاي بعدي وگذشت زمان و محدود شدن بيشتر دامنه . آشکار نيست

له بر اساس  هاي تشکيالت علني و مسلح، بدنبال اولين ارزيابي منفي ازکومه فعاليت

توانسته  نمیله درآن مقطع  از رهبري کومهچنان مصوباتي بود که معلوم شد،  بخشي 

يا اگرهم آگاهانه عمل کرده محاسبات ديگري داشته . عمل کرده باشد زياد آگاهانه

  .                         است

هاي روزمره  درفعاليت  ها گسترش  محدوديتبا (تقريبا  يکسالي بعد از کنگره شش 

است که جا براي اولين ارزيابي متفاوت ) له همراه بود علني و مسلح تشکيالت کومه

درسطح (له بر اساس اين مصوبات باز شد و به اولين دعواي درون رهبري  از کومه

ي جالب  قضيه. دامن زد) له سازمان کردستان آن بود حزب کمونيست ايران که کومه

هاي بعدي  نيز اين بودکه چه موافقان و مخالفان آن ارزيابي، چه هريک از صفبندي

خود را درآن مقطع به مصوبات کنگره ششم و  هر دو طرف به يکسانول آن، ح

در يک کالم، حتي در مقطع شروع اختالف . دادند حقانيت و درستي آنها حواله مي

له نيز، اين مصوبات کنگره ششم نبودندکه  کومه در مورد ارزيابي از فعاليتهاي

 "اين مصوبات بود که ظاهرا کردن چگونه پراتيکزدند، بلکه  را دامن مي اختالفي

درک له از  اين شيوه برخورد نشان ميداد که رهبري کومه. (منشاء اختالف بودند

چراکه ديگر از درک تناقض . هنوز ناتوان است موقعيت خود در بعد از  کنگره شش

           )                                له و دنياي واقعي ناتوان بود اين مصوبات با عملکرد کومه

از يک طرف در تدوين چنين  مصوباتي و ايجاد يک دنياي غير له  رهبري کومه

قانون بازي را خود با (واقعي براي کل تشکيالت، نقش اصلي را بازي کرده بود 

خواست نتايج داوري و ارزيابي از  ، از طرف ديگر نمي)دست خود تغيير داده بود

اين رهبري حتي براين تصور . دي بپذيرا کارهايش را درچنين دنياي خود ساخته

بعضي از آنها  بعد از بيست سال هنوز (کنند،  ت مياي دارند به آنها خيان عدهبودکه 

آنچه که بود . دخيانتي درکارنبواما حقيقت ماجرا اين است که ) انديشند چنين مي

تيک له در خود پرا تر داشت که از همان بدو حيات کومه حکايت از تناقضي تاريخي

اش نداشت، بلکه برعکس  ربطي به کنگره ششم و مصوبات "اين اتفاقا. آن نهفته بود

نهفته بود و  و يک جريان اجتماعيت له بمثابه يک تشکيال در خود شناسي کومه

  .  تگاه تاريخي خود در يک جامعه مشخص مشکل داشله با درک جاي اينکه کومه
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آيد در يک فاصله  ه بعداز اين میدرآخر وبارديگر الزم به توضيح است که آنچ

ای به ناگهان با يک  خواننده ممکن است در ورود به هر نوشته. اند هشد ساله نوشته هد

يا در بعضی جاها با تکرارهائی که در وقت خود . فضای ديگری روبرو شود

با عرض پوزش واميد اينکه اين موضوع آزار دهنده . تکرارشان ضروری بوده باشد

                                                .   نشود
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  له درکومهانشعابی ديگر

در اين    . است ي شده بحران در اين طيف وارد فاز جديد) ٢٠٠٠(، له  با انشعاب درکومه

يک   رابمثابه  له  اگرکومه . کجا ميرود وبه  کجا ايستاده له  کومه فاز مشخص ميگرددکه

است   ازناچاری صورت گرفته  جريان اجتماعی و اين جدائی را اقدامی تشکيالتی که

. حساب آوريم  اين جدائی را قطعی وکامل به  در نظر بگيريم؛ هنوز زود است که

است و در طول اين دعواى تشکيالتی طرفين   بوجود آمده "الدو تشکيالت عم  گرچه

با  کنند تا  تالش مي  کسانى هستندکه "طبعا. سازشي نبودند  هيچگونه  حاضربه

چشم اندازيک برآمد  "جوسازى تمامي پل هاى في مابين راتخريب کنند، اما نهايتا

  ردستان حول مسئلهرکد  جنب وجوش سياسى قابل مشاهده  اى در ايران، بويژه  توده

اى خواهندداشت  تحميل خواهد شد، نقش تعيين کننده که ملى و ضرورتهاى مبارزاتى

  هاى متحدکننده حل کردن راه نيت وپيدان دادن حسن ننشا  وطرفهاى درگير را وادار به

   .خواهند ساخت

ا از برداشی ازقضايا دارد ي  گويدوچه می  کسی چه چه  تمايل عمومی صرفنظراز اينکه

حتی رفقای باقی . کند، در جهت بازسازی است کاری طرفداری می سبک چه نوع

آنها نيز . اند  در حزب کمونيست ايران هم در مقابل وضعيت جديدی قرار گرفته  مانده

اتحادهای جديدی تن دهنديا   فعاليت دراين قالب، يا ناچار خواهند شد به  برای ادامه

قبل از اين انشعاب برای اين رفقا    له  ضوع بازسازی کومهاگرمو. وارد فاز باسازی شوند

ای جدا   اين دليل که عده  تنها به  نه. است د، هم اکنون موضوعيت پيدا کرده مطرح نبو

سؤاالت اساسی   برای آنها نيز وقت پاسخ دادن به  اين دليل که  به  اند، بلکه  شده

ش تاکنونی مطرح گردند، چيزی جز اگر برخالف رو  سؤاالتی که. ست ا  رسيده فرا

فارغ  اند که  هم اکنون اين رفقا نيز با اين شانس روبرو شده. اين فاز نيست  وارد شدن به

  . بپردازند  آنها  طرح اين سؤاالت وپاسخ به  های درون تشکيالتی به از درگيری

توانمندی  اش با های تاکنونی تواند بدون يک بازبينی اساسی در سياست نمی  له  کومه

های نوينی را نيز  ها و روش ازهرلحاظ جديد است، برخورد  کهفازی شودوارد 

  تشنج و تصفيه  کاری نيز بدون تن دادن به روشن است که شروع چنين. طلبد می

  له  ماهيت خود بحران درکومه  اين به( ممکن نيست    های شخصی و غيرشخصی حساب

تواند بر سر تمايالت اين و آن  بحث نمی  البته .)اردد  در گذشته  ريشه  گردد که بر می

  بايد به.  های پيدا و پنهان مبارزاتی در اين فاز جديد پاسخ داد ضرورت  باشد، بايد به

هايش را برای ابراز وجود  هنوز شانس  سرنوشت يک جريان اجتماعی انديشيد که

  همه  ی است کهضرور. است  سياست از دست نداده  دار در صحنه مؤثر و وزن

و آنرا عملی   فکر کرده  له  بازسازی کومه  های درگير بدون هر نوع پيشداوری به طرف

  .سازند

ای   دارای محتوائی استراتژيکى هستند، اما هنوز بگونه  گرچه اختالفات مطرح شده

  های درگير بوده طرف  مورد توافق همه  که(کامال جدا از چارچوب فکری تاکنونی

بطور کلی، ما با .  اند  قرارگرفته  کافی مورد مجادله  اندازه  به  طرح شده و نه  نه) است
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مورد لطف   که(بحث در مورد حکا   ايم، گرچه  ای روبرو نبوده  های قطبی شده بحث

حساسيت برانگيز بوده و هنوز هم ) ومرحمت گرايشات ناسيوناليستی هم قرار گرفت 

   . باشد  داشته  ی را به همراها  مجادالت قطبی شده  تواند می

اين   توان به اختالفات، می  با نشان دادن کمی حسن نيت و واقع بينی در برخورد به

بحثی منطقی است و نکات   از جانب رفقای جدا شده  رسيدکه بحث مطرح شده  نتيجه

ان تو در اين موارد می.  هستند  غيرقابل مجادله قابل تاييد بسياری را درخود داردکه

يا کم کرد، اما از اقدام نهائی اين رفقا و خواست   مواردی را اضافه. بازهم بحث کرد

توان  شان در اين جهت، نمی و اقدام عملی  )حکا(آنها مبنی بر انحالل قالب تشکيالتی

هرچند من با آنچه که اين دوستان در مورد نقش ( کوچکترين ايرادی اصولی گرفت

ها عنوان  تحليلی در اين بحث  ارگری بعنوان يک پايهکمونيسم ک  جريان موسوم به

  .)اين يک بزرگ نمائی است. فق نيستماند موا  کرده

اگر . بود  منحل شده "دالئل ديگری عمال  سال قبل وبنا به  حزب کمونيست ايران ده

نيز ) ٢٠٠٠کنندگان سال  انشعاب(حساب کسی نوشت، اين رفقا   مسئوليت آنرا بايد به

بايد روی داليل ناموفقی اين .  قبل مسئولند) ١٩٩١(سال  ديگران در ده  اندازه همان  به

اند   تاکنون دو موضوع را مطرح کرده  در ضمن رفقای جدا شده. متمرکز شد  پروژه

مورد . حساب آيند  توانند ازنکات مهم به ب يک بحث استراتژيکی می در چارچو  که

در   له  کومه  تعيين نقش و جايگاه"رد ديگر مو. است " حکا"اول همان ارزيابی از 

  . است" جنبش کردستان

  ب يک استراتژی سوسياليستی موضوع حزب وحزبيت هميشه در چارچو "مسلما

ای دارد، اما با در نظر گرفتن واقعيت وجودی حزبی   ويژه  و جايگاه  مهمی بوده  مسئله

  عمرش به  نيست که التی معنای مهم بودن قالبی تشکي  وجود داشت، اين به  که

ايم    تاکنون ديده  که  تر ازآنچه اگر انقالب سوسياليستی را اجتماعی.  بود   سرآمده

  شويم که می  همچون يک مورد مشخص بنگريم، متوجه" حکا"مورد   ببينيم، اگر به

ل سوسياليستی  اين مورد دارای آن وزن استراتژيکی مورد نظر در چارچوب يک تحو

ديگر احزاب چپ از چنين موقعيتی برخوردارباشند، يا با   اينکه  نه. ان نبوددر اير

تذکری در   بحث اين نيست، بلکه. چنين موقعيتی دست يافت  توان به  شدن می  له  کومه

بحث را زيادی   حساسيت موضوع، بهتر است که  به  با توجه  اين مورد است که

های  اگر ناسيوناليست. ت برانگيز نبودساسيايدئولوژيک نکنيم، اين مورد آن مورد ح

شناسی   تواند انگيزه کسی نمی "ضمنا. ندارد  قضيه  اند، ربطی به  کرد هم خوشحال شده

روشن   است که  شده عملکرد آتی رفقای جدا.  و آنرا بعنوان واقعيت قالب کند  کرده

ندن، دفاع از مالک، بدون شک سوسياليست ما. اند  کجا ايستاده  خواهد ساخت که

کرد از طريق   منافع کارگر و زحمتکش در هر شرايطی وتالش برای حل مسئله

ر گام از در ه  تنها کمترين تلفات را بدهند، بلکه  اين مردم نه  هائی است که حل راه

  يافته سازمان  سرنوشت، بتوانند با اعمال اراده آوردن حق تعيين د برای بدست خو  مبارزه

  .شان گام بردارند شرايط زندگی در جهت بهبود
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  مورد حزب کمونيست ايران  

برای بازسازی آن  "طبعا  رفقای باقی مانده. بود  از مدتها قبل منحل شده " حکا"   

و   کننده  در سطحی ارضاء  ت گرفته تالشهای خودرا بعمل آوردند، اما اقدامات صور

و اعضاء آنرا   له  ترين حالت انرژی کومهدر به  اين ديگر حزبی بود که. قابل تائيد نبود

. ای است  اين ديگر يک سرگرمی تشکيالتی برای عده  سالهاست که. داد هدر می  به

  اگر اين حزب در شرايط مبارزه. اين سرنوشت محتومی برای اين حزب نبود  گرچه

ين اوضاع سياسی در ا  شد، سرنوشت نهائی آن به نمی  در کردستان ساخته  مسلحانه

گرائی   منزه  اجتماعی داشت، اگر به  ايران پايگاه  خورد، اگر در بقيه نمی  گره  منطقه

واقعيات   غلطيد، اگر به جاروجنجال وفرماليسم سياسی در عمل در نمی  درگفتار و به

کرد  می  توجه  از آن و روندهای اصلی مبارزه  اجتماعی اطراف خودو تغييرات حاصله

ديد، اگر از همان ابتدا روی استقالل فکری  رايشی نمیو خودرا حزبی تک گ

های مخالف   و در بحرانهای درونی حرمت آدم  شده گذاری   اش بيشتر سرمايه اعضاء

  . سرنوشت محتومی نبود "شد، سرنوشت فعلی الزاما می  داشته   نگه 

و درآن شکل گرفت، عاجز بود  اين حزب از همان ابتدا از درک شرايط تاريخی که

. بسياری از رهبرانش قرارنگرفت  تاريخی مورد توجه  يژه اين موقعيت و. مشکل داشت

گرا و پوپوليستی دستاوردهای خودرا  مارکسيسم خلق  عليه  در سطح نظری، مبارزه

  حزبی ساخته.  حزبی ادا کرد  يک برنامه  اين روند سهم نظری خودرا با ارائه. داشت

تشکيل يک حزب کمونيستی   به  رايران ونياز اين طبقهکارگ  رشد طبقه  متوجه شد که

اما چنين حزبی در . اين نياز طبقاتی عمل کند  گوئی به در جهت پاسخ  حزبی که. بود

توانست ساخته  بطور واقعی نمی   له  آن شرايط بدون وجود جنبش کردستان و کومه

اين جنبش ديگر   چهگر.  گرفت قرار نمی  شد، اين چنين مورد توجه شود، اگر هم می

  ای بود که  جنبش مسلحانه. داشت  جانبه  ای و همه  ابعادی توده  نبود که 58سال   جنبش

نشينی در پشت   درحال دفاع ازآخرين مناطق آزاد درکردستان و رفتن بسوی اردوگاه

  پرواز اين حزب نه رهبران بلند  درآن موقع زياد مورد توجه  اين شرايط، . ها بود مرز

برای آنها .  های کاذب نيز فرعی گرديد دادن تصوير با بدست  تنها قرار نگرفت، بلکه

کل موجوديت واقعی   شرايطی که  اين شرايط مبارزاتی بخش کردستان حزب بود، نه

  .  گرفت و جدی اين حزب در آن قرار می

 .پيش بود  های دخيل يک قدم به طرف  تشکيل چنين حزبی درآن موقعيت برای همه

در   رفقائی که. گشت، رفقای جديدی پيدا کرديم می ها  بر ای  له  بما کومه  تا آنجا که

سبک .  و مؤثر بودند  له دخيل شده حل بسياری از مسايل و مشکالت پيشاروی کومه

بعداز . شد   کار نظری اهميت بيشتری داده  به. کار تشکيالتی تا حدود زيادی تغييرکرد

های مبارزاتی و اهداف  انداز له با چشم آمد تا کومه الش بعمل میت  اين رويداد بود که

اين خاصيت را   )  آنها  همه  نه( ها  ای  له  برای غير کومه. تری عمل کند سياسی روشن

تبديل   رهبران يک جنبش مسلح و آماده  از رهبران يک تشکيالت معين به  داشت که

ود و هر کسی بنوعی از آن نفع خود را و بستان سياسی ب  يک بده  اين گرچه. شدند

  آورد که ، اما در مجموع با خود اين سؤال را می)نيست  مورد مجادله  نفعی که( برد می

  کارگر ايران دارد؟   طبقه  ربطی به  ها چه اين "نهايتا
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کارگر ايران   گوش طبقه  صدای اين حزب را به  د داشتند که راديويی ونشرياتى وجو

در جهت   هائی که کردند، سياست بايست گسترش پيدا می ابطی که میرو. برسانند

تا مقطع انشعاب درحزب همانی شد   اما نتيجه. گشتند سازماندهی طبقاتی پراتيک می

حزب آن قالب   اين  اعتراف کردند که "نهايتا. رهبران آن نتوانستند پنهان کنند  که

  آنرا اعالم کردند، ديگران امسال به سال قبل  ها ده بعضی. تشکيالتی مورد نظر نيست

تر انقالب سوسياليستی  های بلندپروازنه  ازپروژه  من اينجا آگاهانه. ( رسيدند  اين نتيجه

  )  نگرم مسائل می  تر به  و ساده  و مسايلی ازاين دست گذشته

شکل ديگری خودرا تحميل   به) ١٩٩١( بديهی است که بحران حزب درآن شرايط

بندی درون تشکيالتی  شروع وبا صف  له  ازکومه  با يک ارزيابی ساده بحران. کرد

، در روزهای اول و در  اين مسئله. شد  تشنجی بی سابقه کشيده  متعاقب آن به

با اين . کردنی بود موافق و برادر و يک تن بودند، غيرباور  همه "ظاهرا  تشکيالتی که

اند،   اند و نزده  حرف داشته  يا همهگو  که  وجود، در همان چند روز اول روشن شد

خود . اند  اند و نشان نداده  نی داشتهنگرا  اند، همه  اند و ابرازنکرده  مخالف بوده  همه

اين در آن اوضاع و احوال زنگ هشداری . پرداخت می  له  های کومه ضعف  بهارزيابی 

  فتن تودهگر لذا، با قرار. ندبا اين ارزيابی مخالفت کرد  آنها. بود  له  برای رهبران کومه

های  بندی صف  جای خودرا به  کنندگان، ارزيابی اوليه انتقادسر تشکيالت پشت ناراضی

  . داد  شده قطبی "کامال

، )مرکزی حزب  ازکميته(  له  مرکزی کومه  با استعفای بعضی از اعضای کميته "نهايتا

با   ها نيز اما اين. ت گرفتچيز را در دس  کمونيسم کارگری همه  جريان موسوم به

ها هم  اين سادگی  کار به  شدند که  متوجه)  در سطح منطقه(وقايع بعدی   به  توجه

تغيير ريل بدهند   ابتدا در صدد برآمدند که. بايد رفت و حزب ديگری ساخت. نيست

بعداز کسب   حزب جديدی بسازند، چراکه  شود، تصميم گرفتند که ديدند نمی  که

  . د آمد جه در خود موافقان آنها نيز اختالف نظر بواکثريت 

خارج از   روبرو هستيم که  مرحله  کيالتی، ما با سهشدر اين جنگ و دعوای درون ت

  له  کومه کردستان حزب، يعنی هرادعای نظری تابع اوضاع و احوال مبارزاتی بخش

هنوز   است که ای  های کمونيسم کارگری مطرح شدند، مرحله بحث  وقتی که. هستند

در شکل و   له  کاری تشکيالت کومه  جنگ ايران و عراق درجريان است، اما ادامه

بحث کمونيسم کارگری در . است  با ابهاماتی جدی روبرو شده  شمايل جنگ مسلحانه

مخالفت   اين کسی را به. برانگيز است و منطبق با اين اوضاع تعمق  اين مرحله

دار رموافق آن هستند، برخو  همه  ای که  دهنده های هشدار جنبهاز   انگيزد، چراکه برنمی

دارای نتايج عملی است   له  با کومه  ها کردستانی نبود، اما در رابطه بحث  گرچه( است

  تر، ادامه ولی مهم .)نشان داد  له  پنجم کومه  های کنگره تا حدودی خودرا در بحث  که

د معنايش فرصت داشتن بمنظور حفظ وضع خو بخودی   جنگ ايران و عراق است که

سرنوشت جنگ هنوز نامعلوم   چراکه. است  با آينده  هائی در رابطه موجود و اميدواری

و   مطالب کوتاه. ست صحبتی برای روز مبادا  له  با کومه  خود بحث در رابطه  . بود

  له  کومه. (است  دهافتا  و کارگر فاصله) ما(بين کمونيسم "مثال. بودند  مطرح شده  مبهمی

...   کنند و کارگر فرق می  های مبارزاتی طبقه يا مکانيسم  )توانست ازکنارش بگذرد می

ما گفتيم،   ها بکندکه  دهنده هشدار  توانست اين خدمت را به در همان روز مبادا می  که
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احوال سياسی اوضاع و   به  اين را با توجه  البته. شدند نمی  متوجه  اين ديگران بودند که

توان فهميد و  هم وجود داشت می  له در خود رهبری کومه  هائی که آن موقع و نگرانی

آن اوضاع و   به  ای طرح شدند که  ها بگونه خود بحث. برد های درونی آن پی هشدار  به

  .احوال زياد مربوط نباشند

ن جنگ ايران وعراق شد و تمام  له  های کومه  دوم با بمباران شيميائی اردوگاه  مرحله

. است  همراه  له  کومه تر در تشکيالت های جدی با رواج نگرانی  شود که آغاز می

اين .  شود با لحن ديگری صحبت می  له برای اولين بار از کومه  دراينجاست که

. گردد روبرو می  له  مرکزی کومه  نيز با مخالفت اکثريت کميته  ارزيابی جديد بالفاصله

متعاقبا .  شد   کشانده حاشيه  با موج مباحثات درون تشکيالتی به "سريعا  همخالفتی ک

  بعداز آن نقشه. شوند استعفا می  مرکزی حزب، مخالفين وادار به  کميته  16نيزدر پلنوم 

کردن تشکيالت اردوگاهی و  جمع و جور  که "کمونيسم کارگری"  عمل موسوم به

ادعای   بديهی است که. آيد اجرا در می  به خارج از محورهای آن است،  اعزام به

رهبری سابق گويا   که"کردن يک حزب کارگری وپر کردن خأل موجود   درست

رهبری جديد .   فراموش نشده بود " آن اهميت نداده  بدليل مشغوليات غير کارگری به

تر از آن  اعزام مهم  جبر روزگار پروژه  اما در عمل و به. پرداخت اينها نيزبايد می  به

ولی . ببرند  خواستند ازآن بهره می  از چپ و راست .  های ديگراز آب درآمد حرف

تشکيالتی   توده.  ديگر نظمی در کار نبود.   سادگی پيش نرفت  قضايا از بخت بد به

  هر روز بر تعداد افرادی که. خواهد سرنوشت خودش را در دست بگيرد می

هشدارهای از باال  ديگر تاثيری . شود می  فزودهتصميم بگيرند ا "خواهند شخصا می

انداز عمليات  کند و چشم می  کويت حمله  صدام حسين نيز  به  در اين فاصله. ندارند

  . زند تری را هم دامن می های جديد متفقين در عراق نگرانی

و بحران   شده خوش حوادث ديگری بکلی دست  عراق اوضاع منطقه  متفقين به  با حمله

اينبار بر اثر همين تغيير شرايط، بين موافقين و . گردد بی وارد فاز سوم خود میحز

تحوالت جديد   به  ای با توجه  عده. کند متحدين سابق نيز اختالف جديدی بروز می

کردن جهت حرکتی  گشايند، خواهان کند اين تحوالت می  هائی که انداز وچشم

توان  است و نمی افتاده   اما قطار راه.  است  يل شدهتبد اعزام  پروژه  به "عمال  شوند که می

اختالف جديد بر سر تحوالتی شکل .  برد کاری از پيش با تحريک احساسات ديگران 

يکی حرکت مردم در آنجا . شوند کردستان عراق مربوط می  به "مستقيما  گيرد که می

کرد  اين تحوالت بر مساله  گويد که پشتيبانی است و می  شايسته  داندکه را انقالبی می

عروج مجدد   نظراتی را بمثابه  ديگران ابراز چنين ؛گذارد المللی آن تاثير می رح بينوط

  ادامه  رسند که می  اين نتيجه  به "کنند و نهايتا ارزيابی می  له  ناسيوناليسم کرد درکومه

کيالت را در رأس تشکيالت قراردارند، تش  در حاليکه. اين همزيستی ممکن نيست

را برای اقليت آن  بجای   "حکا"اين تحول اکثريت تشکيالتی قالب   با. کنند ترک می

  . گذارند می

بحث بر سر محاسبات . ندارم  تئوری توطئه  ای به در توضيح اين وقايع، من عقيده

بندی و با اتهامات ناروا   نظری نيز بسته  های پيچيده سياسی است و بهتر است در قالب

باشد و   محاسبات سياسی خودرا داشته  هر آدم سياسی نيز محق است که. نشوند آذين

جريان . های موجود در آن موقع است بحث بر سر آلترناتيو.  بر اساس آنها عمل کند
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مورد قبول بسياری   کمونيسم کارگری در آن موقعيت آلترناتيوی داشت که  موسوم به

آلترناتيو ديگر . پذير نيست تحقيق ای طرفدار آن بود،  انگيزه  کسی با چه  چه  اينکه. بود

  در آن موقع برای اکثريت توده اين. پردازد انقالب در کردستان عراق می  به

قاعد همين دليل نيز تعداد کمی را مت  به.  راهگشا بود  جذاب و نه  تشکيالتی نه

اوضاع در کردستان   آينده  توانستند به در آن موقعيت نمی آدمها چرا؟  چون . کند می

  . حق هم داشتند. کنند  عراق با دور نمای روشنی نگاه

توافقاتی   کرد و با رژيم ايران به نمی  کويت حمله  اگرصدام حسين به "مسلما

های  بندی و ما نيز شاهد صف  بودند ای ديگر می  رسيد، سير رويدادها بگونه می

ها  ت از اين شرايط ازغامضی بحثگذشت، حرک  که  در درک آنچه. متفاوتی بوديم 

  ايران، اول همين شرايط مبارزاتی است که  در ارزيابی ازحزب کمونيست.  کاهد می

.  شد  بطور واقعی بر متن آن اين حزب ساخته  شود، شرايطی که  بايد در نظر گرفته

 شرايطی.  است  اين شرايط  در برخورد به  له  دوم، پاسيفيسم وتعصبات رهبری کومه

سياست انتظار راتعقيب   پاسيفيسمی که.  بود  شده  های اساسی روبرو  با محدويت  که

اين  برخورد شفاف واصولی رهبری به. است  يافته  امروز نيز ادامه  کرد و تا به می

کل تشکيالت را   باشد که  توانست اين خاصيت را داشته شرايط، حداقل می

تا امروز نيز شاهد جنگ و . تری هدايت کند های جديد فاز  بينی سياسی به باروشن

. اي ربط ندارند تا اينجايش و از هيچ طرفی بمنافع هيچ طبقه  دعواهائی نباشيم که

. بود  شده  بعنوان بستر اصلی موجوديت اين حزب ساخته  مسلحانه از جنگ  شرايطی که

و درآن   له  کومهاز "موجوديتی اجتماعی، عمدتا   اين حزب بطور واقعی وبمثابه  اينکه

حزب موفقی در سياست باشدو   خواست که اگر اين حزب می. بود  شده  شرايط ساخته

پيش   را يک قدم به  له  و کومه  بايست اين جنگ ديگران نيز آنرا جدی بگيرند، می

اين حزب در خارج از کردستان نفوذ اجتماعی   مشکل اصلی اين نبود که. ببرد

يا در آن چند سال اول در خارج از . دانستند می  روز اول همهنداشت، اين را ازهمان 

هايش را  کوزه بودندو کاسه  شده  و کارگران کمی جذب  کاری شده کردستان کم

خارج کردستان باشد،   مربوط به  اساسا مشکلی که  چراکه! خير شکستند؛   له  سرکومه

مشکل در خود . باشد  چيزی وجود داشته  مشکل آنجا وجود دارد که. وجود نداشت

  .بود  نهفته  له  و شرايط مبارزاتی کومه  له  کومه

همين دليل، بعد از مدتی   به. نبود  های حزب در بدو تشکيل آن برکسی پوشيده کمبود
مرکزی   اکثريت کميته. ( خارج انتقال يافت  رهبری با بعضی از ارگانهای همراهش به

راديوی حزب و   اينکه  به  با توجه. بودند  له  مرکزی کومه  حال کميته حزب در عين
کردن  گرفتند، اين بمعنای خارج  های ديگر حزب در کردستان انجام می قسمتی ازکار

  اين حزب و بنا به) کل رهبری حزب از کردستان نبود و نمی توانست هم باشد
  . ای ديگر سازمان دهد  توانست خودرا بگونه موجوديتش نمی

اين در . کردن ازمسائل کردستان وجود نداشت رها خود  مايل زيادی بهدر اوايل کارت
. شود اين تمايل بيشتر می  هاست که های بعدی و با افزايش محدوديت طول سال

  های متوالی به خارج در سيکل  نيز به  له مرکزی کومه اعزام نفرات کميته  که ای بگونه
 "اعزام"بحث   به  ين نظر اهميت دارد کهاز ا  تذکراين نکته. نرمی عادی تبديل گرديد

  صرفا در  ای نبودکه  پروژه "خارج  اعزام به".  شود آميز برخورد می ای تحريف  بگونه
حزب   شرايط واقعی که  به  با توجه  باشد، بلکه  دوران بحران در حزب مطرح شده
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ايط خودرا بيشتر با تغيير شر  داشت و شد، با خود اين حزب بالجبار وجود  درآن ساخته
 "اعزام"  ديگران از قضيه  است که آمده  له هفتم کومه  کنگره  درگزارش به . تحميل کرد

مقطعی از اين تاريخ محدود   هبحث در اين مورد را ب  کردند و بدينوسيله  سؤاستفاده
پای خودشان   چراکه. مشکال ت اصلی حزب بپردازند  خواهند به نمی  چراکه. دکن می

  شان متوجه ذهن   ،در بررسی بحران حزب  له بعضی از رهبران کومه. گيرد می را هم
ها سياست  مانده سياست اعزام برای باقی. دادن سربازانشان است خيانت واز دست

با   ، همراه اين حزب درشرايط کردستان و جنگ مسلحانه  در حاليکی که. تلفات است
حزبی   در داخل ايران باشد، به حزبی  بجای آنکه. شد  سياست اعزام ساخته

کارش در مسير   اما از شروع به  در بدو تاسيس، کردستانی. نشين تبديل شد  خارجه
  . گرفت نشينی قرار  خارجه

شد و از  ساخته  له کومه  مسلحانه  اين حزب از يک طرف در کردستان و در دل مبارزه

های  محدويت  ارزاتی معينی با همههمين دليل نيز سوار بر روند مب  بود و به ثر آن متأ

با درايت سياسی و   حزبی تبديل شود که  از طرف ديگر نتوانست به. شد پيشاروی آن

  (..... )    ...  خود را انتقال دهد و فضای ديگری   بدون تشنج از اين فضای مبارزاتی به

   (.....)  
      له کومهبحران در

، "حکا"کليد درک بحران در  ایهم بمعن(تتری اس موضوع مشخص  له کومهبحران در
بايد با پرداختن   اين بحرانی است که .) له هم اختالفات موجود در صفوف خود کومه

. ست"حکا"تشکيل   همان پروژه يکی . شود  چهار موضوع مشخص توضيح داده  به
و   نهمسلحا   سوم، مبارزه. ملی  جنبش در کردستان و مسئله  به  له دوم، برخورد کومه

الشعاع ملزومات  ای را تحت  هرمسئله  در بيست سال گذشته  له که اثرات آن بر کومه
  ...چهارم،  اوضاع سياسی در کردستان ايران،  . است  خود قرار داده

جاری   له ای در رگهای کومه  در اوائل، خون تازه "حکا"  در پروژه  له شرکت کومه) 1

 اندازهای جديد مبارزاتی و د فکری، چشمهای جدي  اتحاد نظری، مشغله .کرد

دادند؛ روابط و  را می "گرائی محلی"رفتن از  نويد فراتر  ای که  شده احساسات تقويت

  له های جديد در رهبری کومه  بودند و حضور چهره  شده تر تعريف روشن  مناسباتی که

های مبارزاتی   هپروژ  به "حکا"  داشتن به با تعلق  آمدن اين احساس که بوجود... و

ها در آن موقع کم  اين... کنندو کارگر خدمت می  با منافع طبقه  تری در رابطه بنيادی

  (...)نبودند و

  تبديل به  له در درون کومه "حزبيت کمونيستی'  بمثابه "حکا'زمانی   اما در يک فاصله

شرايط و   به  را بدون توجه  له است تا مدام کومه  جوالن درآمده  به  روحی شد که

های  بست بناز ... ها و کارهای ديگری فراخوان دهد و   مشغله  امکانات واقعی به

  (...) و بسادگی باز نشوند  های کوری بسازد که  گره  له کومه

تنها کادرهای بسياری را از دست   اين حزب نه)   1991در بعداز انشعاب در سال  (

است، اين ديگر موجوديتی است   شده  زودهدر کردستان نيز اف شو بر مشکالت  داده

هر .  بايد منحل شود   که(...) است و  شده يک سرگرمی غيرقابل قبول تبديل  به  که

تر خودرا نشان  عريان  شود، بلکه حل نمی  له چند با اين اقدام، بحران در کومه

  (...) دهدو می
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نسبت   وضوعاتی است کهترين م ملی، شايد از پيچده  جنبش در کردستان و مساله) 2

هارا بخود اختصاص  در اين جنبش، کمترين بحث  له کومه موقعيت و پراتيک   به

ناشی از موقعيت ضعيف اين جنبش در  در سالهای اخير، اين شايد .  است  داده

باشد و   بوده  سال گذشته  در ده  له تر خود کومه کردستان ايران و موقعيت ضعيف

در اين رابطه   له گويا کومه  که  ل ناشی از رواج اين تلقی بودهحا اما در عين.  هست

جدل و   است و نيازی به  حرف آخر را زده  روشن است ودر اين رابطه اش   مواضع

  پای اين مبارزه  له از يک طرف هست و نيست خودرا به اما کومه. (...) نيست  مباحثه

  مشغول کار ديگری است و مساله  که  را رواج داده  و از طرف ديگر اين ايده  ريخته

  ... ملی يکی از مطالبات مردم کردستان است و

. ر  .  (...)نيست  له بينی نظری در صفوف کومه تناقض فوق، چيزی جز کمبود واقع

  : نويسد می 44ص  4  عبداهللا مهتدی در افق سوسياليسم شماره

جنبش کردستان را با   اين که  يم بهدليل ما شروع کرد  چه  از کی و به  بايد پرسيد که "

از اين امر مستفاد   معنای ضمنی که  گذاری کنيم و آيا به طلبی نام جنبش خودمختاری

گذاری مختلفی از قبيل جنبش  های مختلف نام ايم؟ ما در دوره  شود فکر کرده می

اين . ايم  ها داشته مقاومت خلق کرد و جنبش انقالبی خلق کرد و نظير اين

طلبانه داد؟  جنبش خودمختاری  شد و جای خودرا به  ها چرا کنار گذاشته گذاری نام

  ، برای دوره شده  درست اشاره  هم به "گزارش"در خود   طور که خودمختاری همان

را در   های عمومی خلق کرد در قبال مساله خواست  پرچمی تبديل شد که  به  معينی

         "شود؟ نبش فقط با خودمختاری تعريف میکرد، اما چرا خصلت آن ج خود بيان می

استراتژی ما در کردستان اختالف بر سر  "ای تحت عنوان  در نوشته  ابراهيم عليزاده.ر     

  :دهد پاسخ می 13چيست؟ ص 

  به  طلبی که تفکيک جنبش ملی و جنبش خودمختاری  بايستی به می  رفيق عبداهللا"

کرد  و چنين حکم ناروائی را صادر نمی. کرد می  هاند توج  ذکر شده  روشنی جداگانه

  طلبانه عنوان يک حرکت خودمختاری  جنبش کردستان را به "گزارش" که

نفوذ و   است که  شده  گفته  قول هم اينکه در همين نقل "ثانيا. است  نمائی کرده خصلت

از ملی نيست، معنی آن روشن است يعنی  "محصول جنبش صرفا   له اعتبار کومه

  "است  برای آزادی نيرو گرفته  های ديگر مبارزه حرکت ملی هم مانند همه عرصه

آيا در مورد تاريخ اين جنبش بحث . بحث بر سر چيست  اينجا بايد روشن باشد که

زنيم؟ آيا  در جريان است حرف می  که  کنيم؟ آيا در مورد موقعيت امروز و آنچه می

بيرون  توانيم حزب دموکرات را یدر کردستان و در تعريف خصلت جنبش م

ودموکرات طبقات و اقشار گوناگونی را در   له کومه بگذاريم؟ در اين شکی نيست که

و جنبش در  بمعنای وجود د  کنند، اما آيا اين و بالفاصله اين جنبش نمايندگی می

طلبی و جنبش ملی معنايش چيست؟  کردستان است؟ تفکيک جنبش خودمختاری

شود،  يا  طلبی محدود نمی خودمختاری  ملی به جنبش  کهاين درست است 

طلبی خصلت  کند، اما آيا همين خودمختاری ملی را حل نمی  خودمختاری مساله

  (....) ،(...)  ای ندارد؟  گرايانه ملی

اسالمی وجود  در طول حيات جمهوری "کردستان جنبش"جنبشی بنام   مسلم است که

اما .  است  گوناگون محتوای متفاوتی هم بخود گرفتههای  در وضعيت  است که  داشته

  چيزی جز مبارزه  است، که  هم وصل کرده  چيز را در اين مسير به  يک موضوع همه
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در اين رابطه بدون شک بحث مستقلی ضروری است تا . است  ملی نبوده برای رفع ستم

ت کارگری را در ، زمانی مطالبا له در کومه...  ابهامات درکجاست  روشن گردد که

زمانی . کردند دادند و زمانی آنرا تفکيک می می برای خودمختاری جا  برنامه

در طول .  برای خودمختاری ضروری بود، زمان ديگری لزومی نداشت  ريزی  برنامه

توضيح   تمام اين تاريخ نيز ما با نامگذاری مبهمی هم روبرو هستيم، بدون آنکه

اتفاقاتی افتاد   بطور واقعی چه  ای هم روشن نيست که  کننده انعق  بگونه. باشند  شده  داده

اين بحث .  اثراتی برجای گذاشت  گوناگون چه در مقاطع  له کومه های العمل و عکس

  .  آنها خواهم پرداخت  در جا وفرصت ديگری به... بازی است و 

  توان به له نمی مهواثرات آن بر کل فعاليت کو  مسلحانه  مبارزه  بدون پرداختن به) 3

در جريانات اخير کسی در اين باره   گرچه. درک درستی از علل وجود بحران رسيد

آن برخوردهای   باشد نتيجه  شده  حرفی زده  هرجا نيز دراينباره. است  چيزی نگفته

زوجود هرچند نيز ا. اين يکی ازآن موضوعات حيثيتي است. است  آميز بوده تعصب

ديگر يک   ماندن، سالهاست که مسلح. ديگرخبری نيست ل اتکاءيک نيروی مسلح قاب

اگر اتفاقی   که. تنها آرايشی برای روز مباداست. ای در پشت مرزهاست  فيگور حاشيه

  .اش بتواند بميدان آيد با بازوی مسلح  له افتاد، کومه

نيز همانند   له در روزهای قيام، کومه  . برميگردد 57دوران قيام   به  له شدن کومه مسلح

سرکارآمدن يک نيروی متعصب . شدن بود ديگر سازمانهای چپ در فکر مسلح

قيام، دفاع از خود بعنوان يک سازمان چپ،   شدن دستاوردهای مذهبی، ترس از ربوده

بدون   بودن اين طرز تفکر که خودش و غالب  حضور در کردستان با شرايط ويژه

شدن  را بطرف مسلح  له کومه  دالئلی بودند که.. .در اينجا کاری نميتوان کرد و  اسلحه

شدن در قيام ايران و يک پای ديگرش در  در واقع يک پای مسلح. کشاندند می

در اينجا منظور   بعنوان بعدالتحرير بايد بگويم که(های مبارزاتی در کردستان بود نتس

  که ای  مسلحانه  مبارزه. است  و دالئل آن در مبارزه  ازاسلحه  تفکراستفادهوجود 

  دالئل آن پرداخته  در اينجا به  گرفت دالئل مهم ديگری هم داشت که شکل

  .)است  نشده

های جنبش کردستان در تقابل با جمهوری اسالمی،  مسلحانه، منطبق با دوران  مبارزه

با سرکارآمدن   که...  58جنبش . است  اساسی را پشت سر گذاشته  مرحله  سه

شهرهای کردستان توسط رژيم و   و تا تصرف همه  روع شدهاسالمی ش جمهوری

با   دوران دفاع از مناطق آزاد که. دارد  سرکوب اپوزيسيون در سرتاسر ايران ادامه

بسيار کوتاه   سوم که  مرحله.  پايان ميرسد  المللی به استقرار کامل در پشت مرزهای بين

جنگ چريکی   تان عراق درواقع بهکردس  جبهه  از پشت  با استفاده  له است و کومه

بعداز آن ما فقط شاهد حضور نيروی مسلح در حال انتظاری در .  آورد روی می

  (...)،.  (...)آن مراحل ندارد  ديگر ربط چندانی به  که  هستيم "ها  اردوگاه"

نيروی   به  هائی که برای تشکيالت "، خصوصا يکی از عوارض منفی اين نوع از مبارزه

و مبارزات   از مبارزه  مبارزاتشان اهميت می دهند، حفظ تعادل بين اين شيوه مردم و

توازن قوا را بنفع   اين نوع مبارزه  له مدعی بود که رهبری کومه. های مردم است  توده

نظری : التحرير بعد(  عکس آن درست است  در حاليکه. دهد مبارزات مردم تغيير می

. غلط است  همان اندازه  يک حکم عام به  ام، بمثابه  هخود من نيز در آن موقع داد  که
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تواند درست يا نادرست  می بحث مشخصدادن چنين حکمی تنها در پرتو يک 

فضائی جنگی است   آورد که فضائی را بوجود می "بدوا  اين نوع مبارزه   .)باشد

 "اساسا اين)  امروزه  شد که می  بايست گفته می(وقوانين جنگی بر آن حاکم است و

.  برعکس آن ممکن است.   آنها باشد  تواند در خدمت مردم و مبارزات روزمره نمی

قوا را بنفع نيروهای  مردم با مبارزاتشان توازن. ممکن شد 58در زمستان   که  همانگونه

  همسلحان  غير از اين، ما بايد شاهد يک مبارزه. کردند کرد عوض مسلح احزاب

اعتمادی  ای و تدارکاتی قابل  جبهه از امکانات پشت  که باشيم آميز و درازمدتی موفقيت

  . اند  احزاب کرد هنوز از آن برخوردار نشده  چيزی که. برخوردار است

  مبارزه. شد خود با حزب دموکرات تفاوت قائل می  مسلحانه  بين مبارزه  له کومه

اما . کرد نی ارزيانی میز  رژيم برای چانه  حزب را در راستای فشارآوردن به  مسلحانه

راندن  بيرون"يعنی    .تری بود بدنبال تحقق اهداف اساسی) گويا(له  خود کومه

زنی   بدرد چانه  بود و نه  سازشکارانه  نه  که "سرکوبگر رژيم از کردستان نيروهای

  موجود بين واقعيت وجودی مبارزه ضتناق  حال، به ودر عين  له کومه اما. آمد می

همين دليل تحقق   وبه  واقف بوده  شده در جريان بود و هدف انتخاب  ای که  مسلحانه

  . (...) دانست چنين هدفی را در فراخوان نيروهای غيبی ممکن می

  طوالنی مبارزاتی و نتايجی که  يک سابقه  به  مردم کرد با توجه) در اين رهگذر( اما 

اهدافشان   برای رسيدن به  باشند که  برده است، بايد پی  شده حاصل  از اين نوع مبارزه

نيز  "نهايتا  .  برای آن بهای گزافی می پردازند "عمال  هائی اتکاء کرد که روش  نبايد به

صف دشمنانشان   به  دوست آنها بلکه  نه  هائی قرار بگيرندکه دولت  مورد سؤاستفاده

خود   حل مشکالت بلکه در جهت  کاريش ديگرنه  ادامه  ای هم که مبارزه.  تعلق دارند

شدن با اين معضل و قبول  بجای روبرو  سالهاست که  له کومه. معزلی اساسی است

  . (...)کند و می  واقعيت با آن مماشات کرده

.  را توضيح دهم  بمنظور رفع بعضی ابهامات چند نکته  در اينجا دوست دارم که

های سياسی را غير  در جدالقهر بتواند بکارگيری   که معتبریازنظرمن هيچ تئوری 

ما هنوز در چنين دورانی بسر . قلمداد کند وجود خارجی ندارد  الزم و منتفی شده

حال  اما در عين.  توان چنين تبليغ کرد واقعيات دنيای امروز نمی  به  باتوجه. بريم نمی

وی خود با نير  در تمامی مراحل مبارزه  هستم که  هائی در مبارزه اتخاد روش  معتقد به

  بيشترميدان تاخت وتاز   شرايطی که  بايد به  معتقدم که.  مردم عملی باشند  توده

  به  نبايد.  داد  خاتمه  نيروهای امنيتی و اطالعاتی است، تا دخالت مردم در مبارزه،

  . (...)داری بيشتری داد آوردن چنين فضائی، امکان ميدان سازمانهای دخيل در بوجود

(...)  

اش تمام   گويا دوره(کرد برميگردد نبايد ايجاد توهم  مسلحانه مبارزه  به  که تا آنجا

  کردن مردم به اين بنفع مردم و مبارزاتشان نيست و بيشتر در جهت قانع .) شده

  ولی عدم وجود نقد از مبارزه. ارزش سياسی چندانی ندارند  هائی است که حداقل

 داشته وجود "کردستان تاريخادر  بطور ويژه ای که  شکل مبارزهتاکنونی و   مسلحانه

در حال در  "مدوما  بازار احزاب مسلحی که  است نيز، چيزی جز تبديل کردستان به  

جنگ در همه بخشهای کردستان امروز ديگر يک . (...) گيری باهم هستند، نيست
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 رهاکردن مردم کردستان از دست اين معضل، خود. روش مبارزاتی است  معضل و نه

اش در پشت مرزها، با  با فيگور مسلح  له کومه. (...) يک روش درست مبارزاتی است

، با طرفداری  کردن هر بحثی در اين زمينه  انتظار نشستن برای روز مبادا، با بلوکه  به

داران اصلی بازار سياست در کردستان،  ضمنی از حضور نيروهای مسلح بعنوان ميدان

  . (...) را الپوشانی کند  ين عرصهاش در ا بست تواند بن نمی

هر لحاظ   گفتن اينکه وضعيت کنونی به... ، )سياسی(اوضاع فعلی   در برخورد به) 4

در اين رابطه شک   هيچکس نيست که. جديد است، تکرار مکررات خواهد بود

جناحی، تجديد   اختالف اين است که. نيست  اختالفی در اين رابطه.  باشد  داشته

ها  با سياست  های تاکنونی را الزم نمی داند، جناح ديگر معتقداست که استنظردر سي

  . جنگ اوضاع فعلی رفت  توان به نمی  های گذشته و روش

اقدام سياسی   گرچه.  .. اند  نگفته  زيادی در اين باره  با اين وجود، طرفين هنوز چيز

. ....  د ردستان را دارنشان از تمرکز روی مسائل جنبش ک "حکا"از   رفقای جدا شده

فشار سياسی بيرون پاسخ داد، رفقای   بايد به  اند که  احساس کرده  رفقای جدا شده

وآنرا  رشد تمايالت   های سازشکار تعبيرکرده فشار ناسيوناليست  اين را به  مانده باقی

  . ..دانند می "گری چی خاتمی"

بعداز . گرفت  ميتوان آنرا ناديدهن  گرائی يک واقعيت است که در کردستان، فشار ملی

ها و   انتشار روزنامه. است  سرکارآمدن خاتمی نيز فعاليت های فرهنگی گسترش يافته

در سطح قانونی و مجلس جنبب .  باب شده است... و  تدريس زبان کردی در دانشگاه

امور محلی بدست   کردن چنين تالشهائی تا سطح طرح اداره و جوشی برای قانونی

  است که  در خارج کشور هم اين فکر جا باز کرده.  است  شده  کردها مسئله خود

نيز   له کومه.  ای قانونی فعاليت داشت  توان در جهت کسب حقوق ملی بگونه می

اين   تواند نسبت به و نمی  کرده  ملی مبارزه  برای حل مساله  که  سازمان و جريانی بوده

  . تفاوت بماند رويدادها بی

چيز  برخورد خواهند کرد هنوز  چگونه "نهايتا  ين شرايط جديد، رفقای جدا شدهدر ا
رهبری جنبش "خواهند فعاالنه برخورد کنند و  می  دانيم که فقط می. نمی دانيم   زيادی 

نيز  ) سازمان کردستان حکا(نهم  اما کنگره... و"حزب دموکرات نسپارند  را به
  :  اش اين است که تحليل

انجام رفرم های معين و کنترل   به  است که  رسيده  اين نتيجه  از رژيم بهبخشی  " 

  چه  است و به  اندازه  ها چه رفرم  دامنه  اينکه "    ... "ای در اين زمينه دست بزند شده

گيری رژيم جنبش  ای است، اما نفس اين جهت جداگانه  کند مساله امری خدمت می

   قرار خواهد داد و دست اين جنبش را در مبارزهانقالبی را در مو قعيت جديدی 

تناسب   اين معنايش اين است که. قل خود بازتر خواهدکردتبرای پيگيری اهداف مس

   ".است قوای سياسی بنفع ما تغيير کرده

زا  برای جنبش انقالبی خاصيت  اگر اقدامات رژيم تا اين اندازه  من نفهميدم که 
ابهامات زيادی   گويم که تنها می...  ايد افشاء شوند وهستند، چرا در دو خط بعدی ب

  اند و  دهان باز کرده  تازه  له با انشعاب در کومه  وجود دارد که) در دو طرف ماجرا(
آن خواهم   در فرصت های ديگری به.  زنند را بيشتر دامن می  له بحران در کومه

  ١٨,١٠,٢٠٠٠                                                                                . پرداخت

****  
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  "کنگره ششم"

  بخش اول

  

   ؟راهنماي عمل يا گريز از واقعيت

 "له بحث استراتژي کومه"له بعد از کنگره سوم،  هاي فکري درکومه يکي از مشغوليت

د هاي چهارم و پنجم مور در کنگره  بحثي يناهميت چن. بود "کُردستان جنبش"در

درکنگره ششم با  تصوب يک  "اي و نهايتا تأکيد مجدد قرار گرفت، اما طي پروسه

  .                                                                                                                  اي دراين باره، به سرانجام منطقي خود رسيد گزارش و قطعنامه

له چگونه بوجود آمده،  کومه: زارشي ارائه داده شدکه توضيح ميداددرکنگره گ 

اي  امهقطعن. چگونه عمل کرده، ماهيتش چيست، نتيجه کدام روندهاي اجتماعي است

هاي گوناگون  له در دوره کومه ها، اهداف و وظايف تصويب رسيد که جهتگيري نيز به

  .ير کرده بودنداما، درآن مقطع دو عامل اساسي تغي. کرد را مشخص مي

مدتها بودکه ديگردر صحنه تقابل با جمهوري اسالمي درکُردستان حضورفعالي  مردم .1

 . نداشتند 

له بعد از يک دوره طوالني از مبارزه، درشرايط  نيروي تشکيالتي خودکومه .2

بخش تشکيالت مخفي، مدتها بود که ديگر از کار افتاده و . برد نامساعدي بسرمي

سازمان مسلح )  خود اين بخش نيازمند بازسازي مجدد بود. (فتر ازآن انتظاري نمي

توجه به از  با(له، نه تنها ديگرتوان جابجا کردن اهداف استراتژيک را  نداشت  کومه

بلکه براي عملي کردن اهداف تاکتيکي نيز با  مشکالت ) شدهدست رفتن مناطق آزاد

ديگري با حزب  جنگ در دو جبهه، يکي با رژيم،. اساسي روبرو شده بود

. خواست نيروئي بود که جايگزين مي اين. دموکرات، اين نيرو را فرسوده کرده بود

.                                                                                                           له در آن شرايط و به داليل گوناگون قادر به تأمين آن نبود کومه

را داشت، رفتن به سراغ اين عقايد،  باز سازي خود بر  عقايدشله  با اين وجود،کومه

اين گرچه . گشا باشند شدند، ميتوانست راه که از اين عقايد ناشي مي افق هائياساس 

تن چرا که عام گوئي و پرداخ. بود، اما ميتوانست تأثير داشته باشدحرکتي متافيزيکي 

به انتزاعيات صرف در شرايط نا اميدي و بي چشم اندازي،  درشرايطي که توان 

تکيه کالم .  تاثيرگذاري بر سير رويدادها را نداريم، ميتواند يک حربه مؤثر باشد

هاي جنبش  محدويت"شد، اين بود که  تبليغ مي "مؤثري که درآن موقع مداوما

افق طبقات ديگر،  افق ما '". ي ما نيستکُردستان و ناسيوناليسم کُرد، محدوديت ها

وتالش براي تغييرآن هيچ چيز   واقعيتهمه چيز، اما خود  فق گوئی  که ا" نيست

  .                                                                                                              است

ين کردن تاريخ  روند تحول انديشه و چگونگي آن ،  با جايگزگرائي افقبا توسل به  

نقطه آغاز تاريخ  "کنگره ششم،  نهايتا)  هل بجاي تاريخ واقعي رشد کومه(له،  در کومه

گي  بي مايه .  له شد، که ميتوان آنرا در يک جمله اينگونه بيان کرد جديدي درکومه

دافي که بيش براي رسيدن به اهسياسي در عمل، سير و سلوک در عوالم باال 

  .                                       عجين شده بودگرايي  تخيلا ازگذشته ب
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تعابير و تفاسيري که با . له وتاريخ آن بدست داده شد تعابير و تفاسير جديدي ازکومه 

ي با دنياي واقعي و شرايط تناقضي نداشتند، اما درآن شرايطله  عقايد حاکم برکومه

اين نظرات، سرنوشت . ت درآن  قرارگرفته بود،  بسيار فاصله داشتکه  اين تشکيال

در چهارچوب همان کردندکه  وصل مي "روندهائي فرضي در جامعه"اين جريان را به 

محل (خي درجامعه کُردستان خود شرايط واقعي وتاري.  دعقايد رنگي منطقي داشتن

گذاشته  چه تأثيراتي برجاي چه بود، خود اين جريان در مسير طي شده)له کومه فعاليت

هاي ايدئولوژيکي  پاسخله را در چه موقعيت جديدي قرار داده بودند،  ها، کومه واين

برد  له را از عرصه واقعي مبارزه، به جنگ ناسيوناليسمي مي کومه عقايدی که. گرفتند

مترسکي که دراين سناريوي ساخته و پرداخته . داشت مترسک گونهکه موجوديتي 

خود دنکيشوتي که اينبار . قش مقابل دنکيشوت را مي بايست بازي کندشده، ن

ناسيوناليسمي که هيچگاه بيان و تعريفي سياسي پيدا نکرد، که گويا در . بودله  کومه

له تحميل  هاي نامرئي و خبيث، خود را بر پراتيک کومه لفافه و پنهان و در سنت

                                                                                           .                                    کرد مي

له توانسته است که  درآن شرايط، همه از اينکه توافقي صورت گرفته است وکومه

نه تنها کل تشکيالت موافق خط . بودندراضي مابين چند انتخاب، يکي را برگزيند، 

د نفري نيز که در آن موقع در صف طرد شدگان و ناراضيان رسمي، بلکه  حتي ما چن

تشکيالت قرار داشتيم، به نوعي با روند ماجرا کنارآمديم، تا ببينيم اوضاع به چه 

تراز هر نظريه و بلند  اما واقعيات مبارزه درکُردستان سرسخت. سمتي ميرود

مرکب . ل کردندهاي تصويري که ساخته ذهن و عقايد از پيشي ما بودند، عم پروازي

هاي شيميائي و تحمل تلفات سنگين  اين مصوبات خشک نشده بود، که بمباران

درتشکيالت را به  اعتماد به رهبريوپيش بيني نشده و اتمام جنگ ايران و عراق، 

ره در آن موقع گنکعناي بزير سؤال رفتن مصوبات اين اما اين  بم. شدت تضعيف کرد

چرا که خود . افتادن بيشتر آن در تشکيالت شدنبود، برعکس، خود کمکي به جا 

تصويري . داد له وموجوديت آن بدست مي همين مصوبات، تصوير ديگري از کومه

ها در چنان  واري بود که آدم گرچه ذهني و غير واقعي، اما مملواز خودفريبي افسانه

                                                .                                     شرايطي به شدت به آن نياز داشتند

حال  له بکار گرفته شد، در عين که دراين کنگره،  در توضيح تاريخ کومه شگردي 

داري درايران،  له محصول تاريخ رشد سرمايه کومه نشان دادن اينکه جريان. بودساده 

اش نيز درگرو  دهبه ميدان آمدن طبقه کارگر و رشد راديکاليسم درجامعه است و آين

به  .  چون و چراست اش بي ،   تحققبنابر عقايدماناست، که ايران وقوع انقالبي در 

له، دنياي اردوگاه،  برهمين اساس نيز ادعا شدکه دنياي کومه.  بخواهيم "ما"شرطي که 

تاز  نيروي مسلح و مسايل و مشکالت جنبش کُردستان و غيره نيست، جهان تاخت و

 "کمونيسم"هايش نيست، دنياي پيشروي  يتدمحدوابکُرد ي ناسيوناليسمفکر هاي مشغله

  .                                                                                 است "انقالب جهاني"و "طبقه کارگر ايران"و

که در آن قرار داشت، و له از شرايطي  جدا کردن آگاهانه کومهبديهی است که 

بايست  مي "ي وروندهائي که تحليالهاي انتزاع له به جهان انديشه ل کردن کومهوص

له  کومهشد که  رنگ واقعيت را بخود بگيرند، نه تنها از يک منطق فکري ناشي مي
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له بعد از يک  که کومهمنطبق با شرايط جديدي بود  "، بلکه دقيقاآنرا پذيرفته بود

                                                    .مبارزه طوالني در آن قرار گرفته بود

بايست براي ادامه مبارزه  يا مي. له از مدتها قبل در مقابل دو انتخاب قرار داشت کومه

اني مسلحانه وجنبشي که برپا کرده و سازمان داده بود، دور جديدي از جنگ پارتيز

يا  ،)له تحميل کرده بود ه کومهچرا که شرايط اين را ب( کرد را سازمان داده وآغاز مي

هيچ يک از اين . داد خاتمه ميپذيرفت و به اين نوع مبارزه  اينکه واقعيت را مي

همچنين، در جريان خود مبارزه و سير رويدادها . له نبودند ها مطلوب نظر کومه حل راه

ز اين له فراهم شده بودند، که از اجبار انتخاب يکي ا نيز، دو امکان ديگر براي کومه

له در کُردستان عراق، و ديگري  يکي استقرار نيروهاي کومه. کردند ها کم مي حل راه

امکان انتقال بخشي از تشکيالت به کشورهاي ديگر بود که بنوع ديگري از فعاليت 

را به  "خارجه نشيني"و  "اردوگاه نشيني"اين دوعامل، که با خود  . دادند امکان مي

هائي که از تقابل با آن  ت اين نوع از تئوري پردازي و تئوريهمراه داشتند، به مقبولي

  .                                                                                                                  يافتند، افزودند امکان حيات مي

اجتماعي بازي کرده و هاي  ها از هر نوعش، نقش مهمي در پيشبرد جنبش ايدئولوژي 

تر نبود که تشکيالتي با سابقه فکري  به همين دليل نيز، هيچ چيز از اين طبيعي. ميکنند

که درآن ( خت و سرنوشت سازي قرار گرفته بودله که در شرايط س و مبارزاتي کومه

قدرت و براي نجات خود از مهلکه، به  ،)هاي قديمي ديگر قابل اتخاذ نبودند حل راه

 "چرا که روند مبارزه بعضا. تا اينجا ايرادي نداشت. اش پناه ببرد يدئولوژيکتوان ا

ميتوان اميد پيروزي  تنها با توسل به اعتقادات کندکه ضاعي را به مبارزين تحميل مياو

پذيرش اين نظرات در آنموقع .  داشت وکار ديگري ازکسي ساخته نيست را زنده نگه

اين، و دور زدن واقعيت نبود، که در نفس خود له نيز چيزي جز  از جانب کل کومه

.                                                                         داشت نا پيدا  زنده  نگه ميهاي  افقاميد به موفقيت را با توسل به 

ه  له قبول کرد ک کومه. له به ريسک  بزرگي نيز دست زد اما با اين عمل، رهبري کومه 

دهد و بدين اي ذهني تغيير اش را به گونه معيارهاي ارزش گزاري براي ادامه کاري

و درک آنرا بدان گونه که هست، به يک سنت عملي در  گريزاز واقعياتوسيله 

ممکن   "چپ گرائي"از آنجا که اين حرکت نيز از موضع .  سازد پراتيک خود تبديل 

 "راست"ي، بعنوان حرکتي ازدنياي واقعبه  بازگشتشده بود، هر حرکت متقابل براي 

و تشخيص سره در اينجاست که حفظ تعادل .  گشت تعبير شده، از پيش محکوم مي

به گرايشات راست نيز امکان اي خود بخودي   البته بگونه( گردد ناممکن مياز ناسره 

 رد ناتواني از ناشي 1سوکالينيک بقول آلکس  که تعادلي عدم .)شود مي مانورداده

هاي  رويداد ناتواني درتاثيرگذاري بر سير  بدينوسيله . ستهاسير رويداددر تاثيرگذاري

له را در  برزخي که سرنوشت  جريان کومه.  ي شدبرزخله تقويت و  در کومه بعدي

برزخي که براي عبور ازآن، تنها يک راه وجود . دو دهه گذشته درخود گرفته است

با مسايل وموضوعات اي زنده و مجدد  رابطهبمعناي برقراري راهي که . دارد 

تر اين  درک درست. است) له محل فعاليت کومه(اجتماعي وسياسي درکُردستان 

                                                
1
. ها را در پی دارد ناتوانی در تاثيرگذاری در سير رويدادها، به خودی خود احتمال گسترش انشعاب 

مشی از طريق آزمايشات عملی  چون راهی برای حل اختالف نظری مسلکی به لحاظ تحليل يا خط
ترجمه محمد رفيع  102تروتسکی وتروتسکيسم ص ( "وجود ندارد، پس چرا منشعب نشوند؟

                             ) مهرآبادی 
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سازی برای برون رفت از  براي فعاليت،  بمعناي زمينهزميني حلهاي  و ارائه راه واقعيات

                                                                                           .                       بحراني نيز هست که چنين برزخي بوجود آورده است

نه له،  نسبت به کساني ندارم که درتحليل بحران در کومه من هيچگونه سمپاتي خاصي

له ارجاع  خاصي در کومه تسلط انديشهآن، بلکه برعکس به  به شرايط واقعي وتوضيح

چنين کساني از هر گرايشي که باشند، چه چپ و چه راست، براي من . دهند مي

دانند و از روبرو شدن  مي ازجدال انديشهي بيش نيستند که همه چيز را ناشي آليست ايده

جدال انديشه اگر بدرستي فهميده شود، بايد انعکاس . با دنياي واقعي هراس دارند

. رانند جامعه را به پيش ميواقعي روندهاي عيني مبارزاتي باشد که دردنياي واقعي، 

درشرايطي که آدمها آنرا  "ها در مقاطع خاص و خصوصا من معتقدم که انديشه

آدمها و  بازتاب و انعکاسي از دنياي واقعيپذيرند، خود  آگاهانه و ناآگاهانه مي

 همه با همهاي نظري بعدي،  از نظر من اين بحثها و مجموعه تقابل. نيازهايشان هستند

اي که من آنرا بمثابه تالشهائي در  پروسه. اند يک پروسه خدمت کردهبه تکوين 

به همين دليل نيز، به . کنم ، رو در رو نشدن با آن، ارزيابي ميگريز از واقعيتراستاي 

، بلکه بعنوان نظراتي که در يک مقطع نظرياتي صرفا انحرافياين نظرات نه بعنوان 

له را  له کشيدند وکومه خي کومهخاص، پرده ساتري برموجوديت واقعي وتاري

سخن گفتن از . ازمحيط رشد و نمو خود جدا و با آن بيگانه ساختند، برخورد ميکنم

ها و اصول  يک نظريه انحرافي اين استنباط را بدست ميدهد، که گويا پيش فرض

اي تا آن موقع وجود داشته است ونظريه مورد بحث را بمثابه انحرافي از  پذيرفته شده

  .                                                                                                     تري است بحث من در اينجا چيز متفاوت. اصول مورد قضاوت قرار مي دهيماين 

کنم وتالش خواهم کرد تا به آن پاسخ دهم،  سؤالي که من در اين جا مطرح مي   
له را با مشکالت روبروکردند، بلکه اين  اين نظرات، کومه اين نيست که چگونه

در آن مقطع، پشت له  چرا و بنا به چه ضرورتي کُل رهبري و اعضاء کومهاست، که 
اين، درچه شرايطي  ممکن شد؟ بايد اين روشن شود، تا . اين نظرات صف کشيدند

کند؟ يا بقول  ا ميچگونه خاتمه پيد شرايط بحران زابتوان به اين پاسخ داد که اين 
هاي  تا بتوان ريشهتاثير گذاشت؟  "کالينکوس چگونه ميتوان برسير رويداها مجددا

ها  درآن مقطع  چرا که حاکم شدن اين ديدگاه. کرد بحران را تا سرحد توان خُشک
پذيرفته اي پنهان  بگونه له کومه. ي بودتر سرسختله، بمعناي قبول واقعيت  درکومه

چون که چرا؟ . ن تاثيرگذاري برسير رويداها درکُردستان را نداردبود که ديگر توا
تعابير . له از مدتها پيش تفاسير وتعابيري ديگري از سير رويداها بدست داده بود کومه

  .     و تفاسيري که با سير واقعيات در جامعه کُردستان خواناني نداشتند
اشم، تذکر دو نکته ديگر را براي آنکه جلو هرگونه سوء برداشتي را نيزگرفته ب  

روند،  درطول اين نوشته خود مفاهيم بکار گرفته شده زير سؤال نمي. دانم ضروري مي
. شوند م براي به تصوير درآوردن دنيايي ذهني نقد ميچگونگي کاربرد اين مفاهي

 ايران و طبقه کارگر و تأثيرات آنداري در  بطور مثال براي من رشد مناسبات سرمايه
 نه تنها پيش فرض، بلکه غير  ،)نکه جامعه کُردستان نيز دربطن آن متحول شدهو اي(

اي  رشد اين مناسبات در کُردستان بمثابه جامعه چگونگياما . بحث است قابل
در دل اين مناسبات، و به همين اعتبار وضعيت واقعي درحاشيه قرار داده شده 

ه ديگر، برخورد از موضع راست به نکت. شوند به بحث کشيده مي. . .  کارگران کُرد و
به گرايشات راست امکان داده است، تا از موضعي  نظرات اين . هاست اين قطعنامه

دهندگان جنبش اخير در  له، بمثابه يکي از سازمان عليه جريان کومه خالف واقع
له تحت تاثير اين نظرات به  که گويا کومه. کُردستان، حمالتي ناروا را سازمان بدهند
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نظراتي که متأسفانه بسياري . نبش کُردستان پشت کرده ويا آنرا تضعيف کرده استج
زنند،  اي حرف مي اينها بگونه. له را نيزتحت تأثير قرار داده است از فعالين سابق کومه

  ن بود، چگونه ميتوانچني اگر. طرفهاي ديگري نداشته استکه گويا جنبش کُردستان 
شان در  هاي شدن تفنگ را، خاموش ردستانکُ جنبش دموکرات درهمين حزب نافعالي

ن شرايط يکسان با شرايط شان را درهما عابات وتغيير مواضعدو دهه گذشته و انش
اي  له مقدمه له توضيح داد؟ بديهي است که رواج اين نظرات در کومه مبارزاتي کومه

، "اما اوال. براي رواج  برخوردهاي انحرافي ديگري در مورد جنبش کُردستان نيز شد
اي اختياري با نتايج بعدي و يا منتج از آن،  آنچه را که مقدمه است، نميتوان بگونه

له ضربه زده باشد،  گرائي کومه نظرات بيش ازآنکه به جنبش ، اين"ثانيا. يکي دانست
به مبارزات . له در شناخت جامعه کُردستان ضربه زده است تر کومه به ديدگاه واقعي

  .                                                              نشانده استيسم را جاي کار و فعاليت واقعي و فرمال طمه زدهکارگر کُرد ل
  

                        گزارش سياسي به کنگره ششم

له  ارزيابي از کومه ": اي تحت عنوان  براي نوشتن اين بخش، از مطالب جزوه  

اسفند ماه  "له ن، اسنادي از کنگره هاي ششم، هفتم وهشتم کومهوحزب کمونيست ايرا

  .استفاده شده است له ، از انتشارات مرکزي کومه "1378

   

چگونه فکرميکرديم، چگونه بايد فکرکنيم، يک جدال هميشگي وجدائي ناپذيردر    

بازخواني انتقادي چنين روندي سرگرم کردن خود با گذشته . بطن مبارزه است

  تاريخ پيشکه اين  هائي است اختن آينده براساس دادهامروز و س واقعيت درک نيست،

خود گزارش نيز . شناخت و اصالح آن،  درجريان مبارزه است. بما عرضه ميکند

  .                                    آغاز ميشود "نگاهي تحليلي به گذشته"از  "منطقا

ه جرياني اشاره ميشود که درحال تغيير و تکامل له بمثاب در پاراگراف اول، به کومه 

داشته تعلق له به آن  اي بوده است که کومه جامعهبوده و اين منطبق با تغيير و تحوالت 

چراکه . هيچ اشکالي ندارد "، ظاهرااين شروع.  است ايراناين جامعه، جامعه . است

، شت تاريخي مشترکو  به  اعتبار سرنو  تسلط سياسي يک دولتبا   "جامعه ايران"

بعد از اصالحات ارضي و رشد  "مخصوصا( يک واقعيت قابل لمس وتعريف است

اما چنين تأکيدي،  .)داري که در پاراگراف بعدي به آن اشاره ميشود مناسبات سرمايه

جامعه ايران، اين واقعيت که . واقعيت ديگري است آگاهانه، انکارحال در عين

بحث من در .  نيست "ملت "منظورم ( ي استوناگونحال محل تالقي جوامع گ درعين

 "حاکم بر گزارش است، که منتج از يک تحليل ضرورتا  رجامعه شناسانهاينجا تفک

به تاريخ   له کومهواتصال تصنعي  اراده سياسياجتماعي نيست، بلکه معطوف به يک 

ع يک نقطه شرو تلقيناين  .)و برنامه سياسي آن است حکا يعنی يک حزب معين

در بدو امر . عقايد خاصي است که به آن برميگردم تحميلاختياري به خواننده براي 

پديده سياسي له همچون هر جريان ديگري يک  به خواننده القاء ميشود که کومه

کنم که چنين است، اما يک  من هم فرض مي. بدون هيچ اما و اگري است ايراني

با ايران محل تالقي جوامع گوناگون : دهم که موضوع  را  نيز مورد تأکيد قرار مي

و اجتماع مردم  يکسانيناحال زاده اين  له در عين کومه.نيزهستنايکساني مشخصات 

.                                                                                                    خود را دارد تاريخ ويژهکُرد در منطقه اي است که 
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رشد وتثبيت "در بند دوم، به مهمترين تحول اجتماعي ـ اقتصادي جامعه ايران يعني  

داري و افزايش کمي طبقه کارگر در ايران  اشاره ميشودکه سرنوشت احزاب  سرمايه

گرچه در يک سطر بعد به  ".هاي سياسي در ايران را تعيين کرده است وگروه بندي

اشاره ميشود، اما نقش اصلي را  "ر و طبقات جديد، با آرزوها وآرمانهاي نواقشا"وجود 

را همان   "سياسي  سرنوشت احزاب وگروه بنديهاي "همان حکم اوليه بازي ميکندکه

در  ."درجامعه ايران تعيين ميکند"داري و افزايش کمي طبقه کارگر رشد سرمايه"

جبهه ملي و احزاب سنتي ". ي ميشودپاراگراف سوم وچهارم، پاراگراف دوم بهتر معن

هاي بورژوائي دولت مرکزي به ويژه از  سياسي و ناسيوناليست در اپوزيسيون، با رفرم

دهه چهل به بعد، افق خود را به عنوان احزاب جدي اپوزيسيون از دست دادند و 

ه بعد به حزب توده اشار ". آزار وي تبديل شدند به زائده دولت و يا مخالف بي "عمال

مي شود و ناتواني آن به دليل تبديل شدنش به کارگزار سياست خارجي شوروي،  

به پرچمدار اصلي  "عمال"سر برآوردن جريانات چريکي و پوپوليستي و اينکه اينها 

 ".مبارزات ضد امپرياليستي، ضد استبدادي و رفرميستي اپوزيسيون ايران تبديل شدند

درحاليکه . خود را از دست دادند افقسنتي،  توضيحي نيزداده نميشود که چرا احزاب

ها و جبهه ملي براي  بايست افق همين ناسيوناليست هاي بورژوائي مي همين رفرم

را تحت عنوان   پهلوي، همين  خود رژيم. باشند  را بازترکردهرسيدن به آينده بهتر 

که منظورنويسندگان اين است . هاي تمدن بزرگ تبليغ ميکرد رسيدن به دروازه

هاي دولتي، جناح راست و سنتي اپوزيسيون را خلع سالح کرد، اما جناح چپ  رفرم

آن را که  ضد امپرياليسم ودرعين حال ضد استبداد ورفرميست بودند، نتوانست خلع 

چرا که  به . تز فکر شده و درستي است، اما اين چنين نيست  "که ظاهرا. سالح کند

همچنانکه . همين وظيفه را دارد "افق"عبارت  بکارگيري. پردازد يماهيت موضوع نم

خواهيم ديد، همين پرچمداران  اصلي مبارزه نيز درمرحله بعدي با از دست  "بعدا

دادن افق، جاي خود را به آنهائي خواهند داد که افق دارند، افقي که ميتوان آنرا تا هر 

.                                                                                                                اندازه که خواسته باشيم کش داد وهر شکستي را با آن توضيح دهيم

که جمهوري اسالمي را به قدرت رساند، اظهارات فوق را بعنوان نظراتي 57نتايج قيام 

ه اصطالح ي اين ب اين يک فاکت تاريخي است، که در نتيجه. کند فکر نشده باطل مي

از هر جريان ديگري به قدرت رسيدند  تر تر و بي افق سنتي "انقالب،  جريانات  کامال

 ، اما به شدت مستبده ضد امپرياليسموجمهوري اسالمي را سازمان دادند؛ که گرچ

کند ونشان  ايکه کل فرمولبندي فوق را باطل مي نتيجه. وضد هر نوع رفرمي بودند

ندگان درفکر واقعيات روندهاي سياسي ـ اجتماعي نيستند، ميدهد که نويسنده يا نويس

تر به آن خواهم  که پائين. است با افقي و بي افقيدارند، که آنهم تأکيدي  "بلکه صرفا

  .                                                                                                         پرداخت

جنبش "المللي درون  ف چهارم، به تحوالت درون چپ، و به انشعابات بيندر پاراگرا 

تکميل پرونده . شود اشاره شده و اين نيزبه مسئله مورد بحث  ربط داده مي" کمونيستی

تالش براي گسست راديکال از حزب ". له رفت است ميتوان به سراغ خود کومه

بين دوبلوک چين  کمونيست شوروي در مقياس جهاني آغاز شده بود وشکاف

حزب کمونيست چين به خاطر مواضع هنوز . شد تر مي وشوروي هر روز عميق

راديکالش در قبال مسايل جنبش ضد امپرياليستي وضد استبدادي به عنوان نقطه اتکاء 

شدو مکتب مائو بويژه به خاطر تحوالت سياسي و  اين گسست راديکال ديده مي

کرده  فراواني کسب ن به وقوع پيوسته بود اعتباراجتماعي با اهميتي که در جامعه چي
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و بدين ترتيب بود که جريانات راديکال چپ درسطح جهاني عمدتا پشت سر . بود

با جانبداري  1348له در سال  هسته اصلي تشکيل دهنده کومه. اين مکتب قرار گرفتند

. شد از اين جريان جهاني و بر مبناي شرکت در مبارزات واقعي درايران، تشکيل

هائي از روشنفکران انقالبي وکمونيست درتهران و تبريز و اصفهان وکُردستان به  جمع

                                                                                                   ."له به عنوان يک تشکيالت سياسي شکل گرفت هم پيوستند و بدين ترتيب کومه
ر ايران، ترين تحول اجتماعي د ازجمله به اساسي. دواقعياتي اشاره ميشوا، به تا اينج 

کمونيستي وتاثير آن برجريان  داري،  همچنين جدال در جنبش يعني رشد سرمايه

گيرند، اما تنها به يک  اش که بدرستي مورد اشاره قرار مي له وشکل گيري کومه

بعد .  رد نظر بدست داده شده باشدمايه ديگري براي تحليل مو منظور خاص، تا دست

غير مستقيم بما القاء .  است راديکاليسمگرائي، حال نوبت استفاده از مفهوم  از افق

  .                                                           شود که گويا تنها احزابي موفق بودند که راديکاليسمي را درخود داشتند مي

ش توضيح جنبه هائي از واقعيات تاريخي واشاره به مهمترين  تحول تا اينجا، در پوش 

تا .   است گزينشيگيرد، که  درجامعه ايران، ابزاري تحليلي در اختيار ما قرار مي

اما مسئله اين است که در . اينجاي کار عيبي ندارد والزمه هر نوع تحليلي است

ري و خارج از فعل و انفعاالت اي اختيا ما را بگونه.  ت نيستنددرک واقعياراستاي 

                                                                                                                                                      .                                                                                                                            ي  و نه سياسي هستندت عقيدهدهند که  هائي قرار مي واقعي درجامعه، در برابر انتخاب

                                                                                                                                                                                     چه مسايلي  ناديده گرفته شده است؟                                                                                     

                                    .   ناديده گرفته شده اند، واين چه تاثيري دارد) تا اينجا(ببينيم چه چيزهائي   

داري و افزايش کمي طبقه کارگر نبوده است که  اين تنها رشد  سرمايه .1

. بنديهاي سياسي در آن دوره را تعيين کرده است سرنوشت احزاب وگروه

پاي عدم تحول سياسي همموضوع مهم ديگري نيز هست که عبارت از  

يعني خارج از موضوع . تن اسرفرم هاي اقتصادي و اداري درجامعه ايرا

 ساختارياند، مسئله  اي فوق که به تحوالت اقتصادي و اداري مربوط پايه

ديگري هم وجود داشت که براي کارکرد بهتر همان رفرم ها از اهميت 

چنين کمبود وتناقضي است که سرنوشت احزاب را . اي برخودار بود ويژه

اي پاسخ  ست که چنين مسئلهدراين سطح از تحليل ا. زند رقم مي "نهايتا

که تحت تاثير وجوه  اين دو وجه از يک  مسئله واحد است. ميگيرد

بما  "کنند؛ کال رجامعه، عمل ميفرهنگ سياسي حاکم بديگري، ازجمله 

له، روندتحوالت  در مورد حزبي چون کومه.  گويندکه مسئله چه بود مي

 رد اشاره قراربايست مو ـ سياسي درجامعه کُردستان نيز مي تاريخي

بايست در  بحث مهمي در  اينها نمي.  گرفت، که بدان توجه نشده است مي

له درجنبش کُردستان ازقلم افتاده باشد، مگر اينکه  رابطه با استراتژي کومه

از آنجا که نويسنده و يا نويسندگان، تنها درفکر . قصد خاصي داشته باشيم

تحليل ي خود هستند و نه چيني نظري براي اثبات بعدي ادعاها مقدمه

شرايط رشد وبطور مشخص    شرايط اجتماعي ـ سياسي رشد احزاب،

اند چيزی  ميکنند، نخواسته استفاده ابزاريواز تفکر مارکسيستي نيز  هل کومه

را برای نوع ديگری از ديدن باز   و راه(بگويند که سؤال برانگيز باشد 

                                                                           ).                                  کنند
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داري  منطبق با رشد مناسبات سرمايه توسعه سياسيهمانگونه که اشاره کردم، عدم 

واقعيت تاريخي بما . درايران عامل مهمي براي رشد راديکاليسم در آن دوره بود

را فعاليت آزادانه سياسي  گويد که رژيم استبدادي پهلوي،  امکان هيچ نوع مي

دليل  اين.  اي نداشتند ابراز وجود سياسي آزادانهاي  گرايش وطبقه يعني هيچ. داد نمي

به اين طيف  "له اتفاقا کومه. شکل چريکيسم بود اصلي رشد راديکاليسم سياسي به

. له به لحاظ سياسي، کار با حوصله وآرام سياسي بود استراتژي کومه. تعلق نداشت

و  هاي مردم، کارگران اي وابسته بود که توده آيندهله به  راديکاليسم درکومه

با نام  درآن مقطع( له  کومه. آوردند روي ميزحمتکشان به اقدام مستقيم سياسي 

ديد که درنتيجه اين  ميبدرست  همچون بسياري از جريانات ديگر)  مخفي تشکيالت

کارگران و زحمتکشان بدنبال زندگي روزانه وتجربه  "رفرم ها، مردم وخصوصا

تا اين وضعيت   ؛که اين رفرم ها با خود آورده استکردن شرايط  جديدي هستند 

ض آنرا به چشم نبينند، به اقدام سياسي روي عوار تجربهند، يعني مردم و به تغيير نک

ان چريکي همين روشنفکران مورد اشاره سند، گرچه همچون جري. آورند نمي

و به اين اعتبار بدنبال  دانستند تفکري راديکال داشتند،  خود را چپ وکمونيست مي

. ندگذاشت نميها  اما درعمل خودرا بجاي تودهنقد راديکال مناسبات اجتماعي بودند،  

 کار آگاهگرانه درميان زحمتکشانبه همين دليل نيز، با استفاده از روابط اجتماعي و

به اين تاکتيک منطقي واصولي در آن مقطع، که کلي . درفکرگسترش خود بودند

دستاورد نيز داشت، اشاره نمي شود، چون هدف بدست دادن درک درستي از 

 "راديکالسم"تأکيد روي مفهوم  چگونگي سير رويدادها نيست، بلکه بگونه اي قصد

هاي دلبخواهي در راستاي  گيري وجايگزين کردن آن در ذهن خواننده، براي نتيجه

به  "حکا"له بعدها و در پوشش تشکيالتي  راديکاليسم  است، که کومهاز  ديگری نوع

                                       .                                                                    آن روي آورد

                              

 46له را بنياد گذاشتند، شکست جنبش چريکي در  روشنفکراني که کومه .2

درکُردستان را تجربه کرده بودند که مورد لطف  وتوجه نويسنده قرار   47ـ

رشد شرايط ويژه بايست  له است مي اگر بحث درباره کومه. نگرفته است

ک شرايط متفاوت اين، اگر ي. گرفت مورد اشاره قرار ميخود اين جريان 

که بطور مشخص عقب ماندگي ساختاري درکُردستان (اقتصادي عام نيست

اجتماعي ـ تاريخي ، اما حداقل يک شرايط )بايست مورد توجه بود مي

ي نيزهست، که ويژه ا قابلبحث بر سرت. ويژه و متفاوتي بوده وهست

تقابلي تاريخي که روشنفکران جديد . از دل آن بيرون آمده بود له کومه

و خود تر از خود و در جامعه کُردستان داشتند   کُرد با روشنفکران قديم

له بدون آن، منشاء هيچ حرکتي  تقابلي تاريخي که کومه.   نتيجه آن بودند

اين سرسوزني هم به تحوالت در جنبش . اجتماعي درکُردستان نبود

بطور مثال، نقد تاريخي . المللي ربط نداشت ستي در سطح بينکموني

له به حزب دموکرات تنها اين نبود، که از دل حزب توده بيرون آمده  کومه

و طرفدارشوروي هستند، اين بود که اين حزب طرفدار خانهاي کُرد است، 

                           . . .                                   قادر به رهبري جنبش کُرد نيست و
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به اين بهانه  "احتماال( شود در تاريخ کُردستان اشاره نميبه جنبشهاي متعدد  .3

له براي خودمختاري  کومه ه درگذشته ودراسناد گوناگون و ازجمله برنامهک

تواند صرف  هرچند مسئله در اساس نمي .)ات مختصري وجود دارنداشار

بر سر اشاره به اين رويدادها باشد، بلکه همانگونه که اشاره کردم بحث 

له  است که کومه نقدي تاريخي  "و  اساسا تقابلي جديد، حضوري تاريخي

با حرکت خود، برمتن مبارزه براي رفع ستم ملي درکُردستان به آن شکلي 

اي  و بگونه "ا لبته در اين سند، به چنين شرايطي بعدا. بخشد اعي مياجتم

، يعني آن "جنبش انقالبي درکُردستان"ديگر اشاره ميشود، آنهم، در قامت 

دراين . بوده استله  آفريده کار و فعاليت خود کومهبخشي از جنبش که 

ردستان شود، که گوئي تاريخ درکُ نيز، مسئله به شيوه خاصي طرح مي  رابطه

، عقب نشيني انقالب ايران، در صدرقرارگرفتن خواست 57از قيام 

از دادن پاسخ  ناچارله خود را  که گويا  کومه. خودمختاري آغاز ميشود

  .                               دانست انقالبي مي

                        

ردستان  له از موجوديت جنبش کُ شرايط ويژه کومه  اين درست است که .4

هاي اجتماعي و فرهنگي  نيز ناشي نميشود، بلکه در اساس ناشي ازتفاوت

ساز دروني در خود اين  جامعه کُردستان، و در عين حال نتيجه سوخت و

  .)خود جنبش کُردستان نيز محصول اين شرايط متفاوت است( جامعه است

که  به همين دليل،  بحث من در مورد  شرايطي سياسي ـ اجتماعي است 

لذا اين . له وجود داشته است مقدم بر خودکومه   زمينه تاريخي،بمثابه 

درکُردستان هم کارگر و زحمتکش مانند هرجاي ديگر "درست است که 

له  وکومه "کرد ايران چشم باز کرده بود و منافع واقعي خودش را مطالبه مي 

د، اما اين در پاسخ گوئي به نيازهاي طبقاتي اين اقشار اجتماعي بوجود آم

ممکن شده باشد، بلکه حرکتي در بطن  خالءاتفاقي تاريخي نبود که در

نويسنده يا . دها و موجوديت تاريخي خودش بو جامعه معين با ويژگييک 

هايي  از  جمع":  نويسندگان گزارش و اين قطعنامه،  وقتي که مي نويسند

ردستان  به هم روشنفکران انقالبي وکمونيست درتهران وتبريز و اصفهان وکُ

  ".پيوستند

  . گيرند هويت کُرد بودن اين روشنفکران را ناديده مي_  )الف

تنها عبارت از يک  را که خود نه کُردستانبه اين وسيله _ )ب

جغرافياي سياسي مورد مناقشه، بلکه داراي تاريخ ويژه خود نيز 

  .  هست،  درکنار چند شهر ديگر منحل ميکنند

له را نيز نسبت به  تاريخي ديگري، خود کومه تا با يک توضيح_ )د

  . وظايفي که دارد بيگانه کرده و در يک پروسه منحل سازند

 منطق استدالليبا شگرد خاصي، يعني با استفاده از يک _  )ج

بجاي (له را  موجوديت تاريخي خود کومهواقعيت متفاوت وصوري، 

، مقدمات ذهني "منطقا  د؛ برای آن است کهگيرن ناديده مي) اثبات آن

هاي بعدي و اکتسابي خودشان  گيري الزم را درجهت چسپاندن  نتيجه
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چرا؟ . باشند کرده له  کمک زيادي به درک کومه  مهيا کنند؛ نه اينکه

له وسازمان پيکاردر آنموقع  چون بدين وسيله تفاوت بين کومه

ای  له درکُردستان را غيرقابل درک و مخدوش کرده و ما را با کومه

اي  اند، که ديگر به روندهاي نامرئي درجامعه ساخته تاريخ مواجه بدون

  .                                                          موهوم و ذهني ربط پيدا کرده است

                                                                                                                                                                                                           

ها  شود، و موضوعاتي را که بدان وقتي به موارد فوق به آن شکل اشاره مي .5

گيرند، زمينه را براي بدست دادن تعابير ديگري از  اشاره کردم ، ناديده مي

که گويا در اصل ناشي از عقب . کنند ه  نيز فراهم ميعرصه مبارزه مسلحان

دفاعي دارد که گويا  "نشيني جنبش سراسري بوده و نشان ازحالتي صرفا

له از روي ناچاري در آن گرفتار شده؛ هرچند  سنت آن درکُردستان  کومه

هائي از  که در مجموع جنبه. وجود داشته و زمينه براي آن مهيا بوده است

سازند، اما واقعياتي ناقص که با درک پتانسيل  وشن ميواقعيات را ر

اي آن و نقش آن درجنبش ملي  تاريخي اين نوع مبارزه و دالئل ريشه

                                                                                          .                          کُرد، خوانائي ندارند

عنوان مؤخره در اين بخش، و به منظور مقدمه چيني براي ادامه مطلب،  به يک ب        

کنم، تا درجاي خود چرائي آن توضيح  ناقابل در اين پروسه اشاره مي "موضوع  ظاهرا

تاريخ . له بنام رفيق سعيد معيني  نامگذاري شده است روز پيشمرگ کومه. داده شود

اين واقعه چند ماه قبل از آغاز مبارزات  يعني. است 57جانباختن رفيق خرداد سال

.  افتد مردم ايران و درکُردستان عراق، درميان پيشمرگان اتحاديه ميهني اتقاق مي

دو نفر ديگر از کادرهاي باالي خود را به آنجا  "له مجددا بدنبال اين واقعه، کومه

سي تاريخ تاکنون ازآن . داردادامه  تاکنون نيزشودکه  اعزام ميکند، روابطي برقرار مي

در اين . ال تمام سپري شده استبيست سله  ازتاريخ کنگره ششم کومه. گذرد مي سال

که (له از برکات آن روابط است که به حيات سياسي خود  دو دهه سپري شده، کومه

هيچ يک ازپيش . ادامه ميدهد) اند هاي مستقر درکُردستان عراق در اردوگاه "عمدتا

را  نيز چندين انشعاب له درآن کنگره نيز متحقق نشده، خود کومههاي استراتژيک  بيني

سرنوشت  درتعيين هائيدچه رويداازخود بپرسيم،  آيا مجاز نيستيم . است تجربه کرده

بينانه مدنظر قرار  ريزي يک استراتژي واقع بايست در طرح و مي اند له مؤثرتر بوده کومه

                                                                        گرفتند؟                              مي

  کاربرد مفاهيم

فعاليت سياسي راديکال ، "طبقه کارگر رشد کرد "،"داري حاکم شد سرمايه "اينکه   

نويسنده ونه تحليل واقعيت تحوالت سياسي در ايران اعتقادات شد، تنها بمنظور بيان 

رست است که رشد طبقه کارگر پايه مادي رشد نوعي راديکاليسم اين د. اند بيان شده

جديد را فراهم مي ساخت، اما رفرم واصالحاتي که از باال وتوسط رژيم صورت 

اي  ها بگونه يعني رفرم. کردجذب گرفت، خود طبقه کارگر را هم براي مدت زماني 

ها بود که  فرمر محدود بودناين . ، جنبش راديکال طبقه رابدنبال نداشتخودبخودي

. وجود آوردزمينه را براي رشد راديکاليسم، آنهم در درجه اول درميان روشنفکران ب

چرا که . تر با نارضايتي طبقه متوسط نيز همراه شد اي طوالني و در پروسه  اين تازه



99                                                                                                                      100  

 

تناقض و همين خود  ددور ديگري از استبداد سياسي همراه بوها،  با  خود اين رفرم

عملکرد راديکال درآن دوران و از طرف . معه ايران را پديد آورددر جا جديدي

. شود توضيح داده مي تناقض ارچوب همين، درچبطور مشخصهمين اقشار نيز، 

تر وعوامل ديگري به صف معترضين  خودطبقه کارگر نيزدردل شرايطي پيچيده

بمعناي و به حساب نياوردن اين عوامل، عوامل ديگر  عدم تأکيد روي اين. پيوست

عدم درک کل شرايط، همچنين چگونگي نوع راديکاليسم ويا رفرميسم موجود در 

                                         .                                                                                                                            آن دوره است

درست است که اپوزيسيون سنتي در لباس حزب توده وجبهه ملي پاسخي براي اين  

به .  اين تناقض جديد نداشتند، اما جريانات راديکال وضد امپرياليسم نيز نداشتند

تحميل نيز بجاي  "حلهاي چريکي روي آوردند،  نهايتا همين دليل نيز به طرف را ه

تري که از دل آن استبداد نويني  ويژهبه ايجاد شرايط  رفرم  سياسي به رژيم پهلوي

  .                                                               بوجود آمد، کمک کردند

اي، از ناتواني احزاب سنتي در برابر رژيم پهلوي، با کمک  تحت عنوان نقد پايه  

دن ورشد طبقه ،  که گويا تحت تاثير سر برآور"افق"و  "راديکاليسم"مفاهيمي چون 

له را نيز در برگرفته و به  کارگر براي بعضي جريانات ممکن شده بود، که گويا کومه

شود، که منطبق با سير واقعي  آينده وصل کرده است، شرايطي ذهني ايجاد مي

چرا که نويسنده يا نويسندگان  قصد به تصوير . رويدادها ونتايج حاصل از آن نيستند 

له را هم ندارند، بلکه درکار يک تصوير سازي والقاء  ومهدر آوردن منطقي خود ک

  .                                                            له با آن هستند آن به خواننده بر اساس چنان مفاهيمي ومنطبق کردن رشد کومه

يکي . در برخورد به آن شرايط در دوران پهلوي، چندگرايش وجود داشت     

ديگري . گرفت فيسم سياسي بود که احزابي چون حزب توده را نيز دربرميپاسي

که به کار آرام راديکاليسم روشنفکري در شکل چريکيسم، ديگري جرياناتي 

يعني گيج نشدند وجا نزدند، بلکه به تدارک حرکات اجتماعي ( سياسي روي آوردند

يروي اصلي هر تحول انقالبي ها بمثابه ن اين جريانات بدنبال کشاندن توده  .)پرداختند

عجين بود، اما با درک درستي از  واقع بينيحرکت اين گرايش، گرچه با . بودند

چرا که اين گرايش نيز همچون جريان . وظايف سياسي در آن دوره نيزهمراه نبود

، زمينه را خود اين مجموعه . کرد چريکي تناقض اصلي در آن دوره را  درک نمي

. براي بميدان آمدن گرايشي از نوع ديگرفراهم کردند) مدآ که پيش درقيامي(

اي اقتصادي و اداري ه با رفرم  "گرايشي که بعداز قيام به قدرت رسيد، اساسا

گرفته  دردوران پهلوي مشکل داشت ومتفاوت از گرايشات  وفرهنگي صورت

همان خود همين گرايش که لباس مذهبي بر تن داشت، بدليل . کرد ديگرعمل مي

وعوارضي که ببار آورده بود، امکان مانورسياسي وسوار شدن بر اعتراضات   اقضتن

.                                                                                                                            مردمي را يافت وقدرت را بدست گرفت

شکست گويندکه مسئله اصلي،  ونتايج آن بما مي 57ل واقعيات مربوط به قيام تحلي 

آرزوي تحميل هر نوع  به گور بردن  "جريانات با افق وبي افق وراديکال و اساسا کل

له وهيچ جريان ديگري در صف  تا اينجا کومه. به رژيم سياسي در ايران بود رفرمي

درجريان . اي نبودند نيز، تافته جدا بافتهيسم ز راديکالچپ با برخورداري از هر درجه ا

قيام با افق ها وبي افق ها، راديکال ها ورفرميست ها، همه با هم در مقابل يک جريان 
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 "راديکال"در مقابله با شاه به همان اندازه سرسخت تر و بدين معنا (ر همه بي افق تاز 

بايست در  که مي( ي هم داشتله تفاوت هاگر جرياني همچون کوم. قافيه را باختند)  تر

هاي حاکم بر جامعه  گي ويژهاين بود که از  ،)له مد نظر قرار بگيرد تحليل کومه

هايشان  ها ونقشه بخوبي بهره گرفت وتوانست مردم را به  تقابل با مذهبي کُردستان

 اش انجام داد؛ اما اين له، اين را با تکيه بر راديکاليسم بديهي است که کومه. بکشاند

قضاوتي يک جانبه خواهدبود، اگر به شرايط مساعدي که در خود جامعه کُردستان 

ناشي ازحضور طبقه کارگر جوان  تنهااين شرايط متفاوت . وجود داشت، اشاره نشود

تر، ناشي ازتاريخ سياسي درجامعه کُردستان  درکُردستان نبود، بلکه خيلي ساده

ري مهاباد به بعد، تحت تاثير جريانات جامعه کُردستان از جمهو. هاي آن بود وسنت

فرهنگ متفاوت مردم کُرد است، که ساخته  ناقابل ديگرموضوع . مذهبي قرار نداشت

. تحت تأثيرآن بود) خوب يا بد(له له نبود، بلکه برعکس، کومه وپرداخته کومه

با ناسيوناليسم ومبارزات سياسي در کُردستان توضيح داده  "صرفافرهنگي که 

تر با درک شيوه اجتماعي زندگي مردم دراين منطقه  اي ، بلکه بگونه اي پايهشود نمي

ر مذهب حاکم نيز بوده، اما قابل فهم است؛ که مثل هر جاي ديگر تحت تاثي

                                                                                                                                       .                                                        حال، با خود فضاهائي براي زندگي آزاد تري را ممکن کرده است درعين

اي که درکُردستان بوجود  ها درايران، شرايط ويژه بعداز بقدرت رسيدن اسالميست  

اين شرايط . اومتي نويني را دادله امکان سازماندهي مبارزه ومق آمده بود، به کومه

هاي  شرايطي که از يک طرف نتيجه فعاليت. درجاهاي ديگر ايران وجود نداشت

هاي يک سازمان جواني چون  ن، قابل تخفيف به فعاليتاما کل آله،  خود کومه

درمبارزات مردم شهرهاي کُردستان خودرا نشان  "شرايطي که اساسا. له نبود  کومه

چپ، معلمين، کارمندان، دانشجويان ومحصلين  روشنفکران "ن عمدتاميداد وفعالين آ

بديهي است که اين توده .  وخرده بورژوازي شهري وکارگران وزحمتکشان بودند

معترض، روشنفکران کارگر وزحمتکش را با خود داشتند، که تعدادشان نيز کم 

بديهي است که . يوستندله پ به صفوف کومه "اي بودند ويا بعدا له کومه "نبود؛ که اکثرا

نشين  هرهاي کُردستان، مردم محالت فقيربدليل يک پارچه بودن مبارزات مردم درش

بديهي است که بعداز رفتن رژيم پهلوي وبر سر . نيز فعاالنه درآن شرکت داشتند

کارآمدن رژيم اسالمي، اين حرکت  وجنبش، حمايت روستائيان را هم بدنبال 

يران، اين مبارزات رهبري عنوان تداوم انقالب ا بديهي است که تحت.  داشت

متحقق شدن خواستهاي عام دموکراتيک پشت گوش انداخته نيزهدف آن شد؛  مي

رنگ در سنندج  58شده از جانب رژيم جديد بود؛ اما از همان نوروز خونين 

تر کُردستان بنا به سنت  در شهرهاي شمالي( نيزمشخص بودکُردستاني بودنش 

دربين  تفاوتي تاريخي .تر مطرح شده بودند هاي کُردستانيلي زودتر شعارتاريخي، خي

  .)خود مناطق کُرد نشين که داليل خودرا داشته، که در گزارش مورد بي لطفي است

بيشتر جمعيت مسلح حمايت کننده از مردم سنندج  درنوروز خونين،  ا ز شهرهاي 

،  تنها چپ ها آمده )سطح محدودودر (از بقيه ايران . ديگر کُردستان آمده بودند

اما همين چپ . اين هم بدليل فعال بودن ديگرسازمانهاي چپ درکُردستان بود. بودند

به کُردستان دانستند،که  ها نيز چه درآن موقع وچه در هر موقعيت ديگري مي

شان و بطور  هاي وخواست مردم کُردستانو مسئله مربوط به حمايت از آيند،  مي
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ئله در آن شرايط، اين مس. ودمختاري از جانب اين مردم استمشخص خواست خ

گزارش با استفاده ناموجه از يک سري  مفاهيم . السويه بود کسي امري عليبراي هر

کندکه اين واقعيات را درخود منعکس  اي را سر هم بندي مي درست،  داستان ويژه

اريخ، ربط دادن چون هدف نويسنده بدون هيچ اما و اگري و از همان ت. کند نمي

له درشرايط ديگري وبنا به ضروريات  که کومه) حکا (له به جرياني است کومه

  .                                                                                                                ديگري به آن ربط پيدا کرد

ث درکُردستان، بدو عامل مربوط رد بحگونه که گفته شد، شرايط ويژه موهمان

ديگري سر . فتندشات مذهبي فاتح در قيام قرار نگرمردم کُرد تحت نفوذ گراي. شد مي

له خود يکي  گرايانه درکُردستان بود، که کومه برآوردن مجدد خواستهاي ملي

در گزارش بگونه خاصي بحث مي شود، که  دومياما از اين . آن بود ازعامال ن آگاه

شود که اين  در اينجا فقط تاکيد می. کنم  ادامه ودر جاي خود به آن اشاره  ميدر 

تا خواننده به آن .  مسئله درمقدمه چيني جائي ندارد، بعدا به آن پرداخته خواهد شد

بعنوان يک پديده تاريخي پايدار درجامعه کُردستان روبرو نشود، بلکه آنرا  بعنوان 

که . نشيني انقالب ايران درک کند وبفهمد ناشي از شکست وعقب ي عارضهيک 

بايد اعتراف کرد که  با مهارت خاصي و با کمک واستفاده از همان مفاهيم، اينکار 

  .                                          گيرد صورت مي

بديهي است که اصالحات اقتصادي واداري دوره پهلوي، نيروهاي اجتماعي  

اين نيروها در روند سياسي وپروسه دموکراتيزه کردن . دجديدي  را رها کرده بو

اين تناقض، در عين حال توضيح .  مناسبات اجتماعي، مشارکت داده نشده بودند

 راديکاليسمي که مبارزه با استبداد و. راديکاليسم ورشد آن بود دهنده نوعي از

، "اما واتفاقا. ديکتاتوري شاهي را بعنوان سرسپرده امپرياليسم درچشم انداز داشت

کارگر ايران درآن شرايط، در صف اول اين مبارزه قرار نداشت وبطورمستقيم  طبقه

،  اقشار مياني تناقضاين . کرد در تعيين سرنوشت احزاب نقش چنداني بازي نمي

بودند که به حرکتهاي  اقشار ميانينيز، همين  "کرد ونهايتا جامعه را بيشتر متأثر مي

هاي بميدان آمدن اقشاروطبقات پائيني جامعه را نيز مهيا  قيام، زمينه.  راديکال پا دادند

خود راديکاليسم مورد بحث نيز راديکاليسم کارگري نبود، قيام،  تاقبل از يعني. کرد

ي آن اقشار وطبقاتي بود که در جامعه جديد  همه "راديکاليسم"بلکه بطور طبيعي 

در اينجا قصد وارد شدن به بحث در  بديهي است که من. ازآن تناقض  رنج مي بردند

داري در ايران ببار آورد، يا بميدان  ونتايجي که رشد سرمايه 57باره علل تاريخي قيام 

. آمدن طبقات واقشار جديد به عرصه مبارزه را ندارم که بحث مفصلي است

خواهم به شيوه استفاده از اين مفاهيم درآن سند توجه بدهم که در خدمت سر در  مي

برعکس، در خدمت اثبات نظراتي هستند که .  دردن از اوضاع واقعي نيستنآو

که تنها براي . اند اي اختياري  و بدون توجه به سير رويدادها، بکار گرفته شده بگونه

اي نوشته شده اند، تا احکام خاصي را به آنها  آدمهاي بخصوصي با تفکرات ويژ ه

                              .                           تحميل کنند

ها امروز براي ما روشن است که صرف  با همه اين ": گويد ببينيم خود گزارش چه مي 

له را ايجاد کردند؛ مارکسيسم  ها وصميميت کادرهائي که تشکيالت کومه نظر از انگيزه

به روايت مائو از لحاظ برنامه اجتماعي وافق سياسي، از محدوه افق وآرمان 

اما . وناليستي ورفرميستي درجامعه ايران ـ درچهره اي راديکا ل ـ فراتر نمي رفتناسي
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له با قرار گرفتن در زير پرچم اين راديکاليسم مائوئيستي در واقع خودرا به يک  کومه

نياز اجتماعي، مادي و واقعي در جامعه ايران نزديک کرده بود وآن عبارت از روندي 

ت اصلي، کارگر وسرمايه دار در آن، مطرح شدن مطالبات بود که با تجزيه بيشتر طبقا

کارگري در سطح جامعه ورشد مبارزات اقتصادي وسياسي طبقه، باال رفتن توقعات 

   ". اقتصادي ودموکراتيک اقشار محروم وفقيرتر؛ بوجود آمده بود

له درچنين سندي چيست؟   کومه ها وصميميت کادرهاي ور از انگيزهکه منظخدا ميداند

له در پذيرش مارکسيسم به روايت مائو  کومه کادرهاي گناهي بيما ميتوان آنرا بعنوان ا

اي  چهرهتفسيرکرد، که با پذيرش آن به دام افق وآرمان ناسيوناليستي ورفرميستي در 

ونه راديکاليسم (موجود در مائوئيسم راديکاليسمبه برکت همين  اما . ال افتادندراديک

: بعدالتحرير{ دکنن کارگر وصل د خود را به راديکاليسم طبقهتنتوانس) له در خود کومه

گويند تحليل مادي و ماترياليستي تاريخ که  به اين مي. }چون مادرزاد راديکال بودند

که وظيفه وصل افق و راديکالاي است که با استفاده ازدوعبارت  درخود معجزه

البته در صفوف ( کارگرله را به رشد مبارزات اقتصادي وسياسي طبقه  کردن کومه

ازيک . آنهم با بکارگيري جمالتي که دوپهلو هستند. ممکن مي شودرا دارند، ) حکا

کند،  له را مؤدبانه گوشزد مي هاي کومهەطرف منشاء ناسيوناليستي ورفرميستي ديدگا

يعني هرچند .  کند توجيهله درحکا را  تداوم حضور کومهازطرفي نيزناچار است 

اي  د، اما چهرهله به روايت مائو ناسيوناليستي ورفرميستي بو مان کومهمحدوده افق وآر

له را به روندهاي آتي يعني  وهمين راديکاليسم بود که کومه راديکال نيز داشت

ست دادن چنين تعابير آيا نبايد از خود پرسيد که بد. کرد وصلمارکسيسم وحکا 

م روند سير انديشه مارکسيستي در بهترين حالت گيرچيست؟ له براي وتفاسيري ازکومه

را نيز توضيح ميدهد؟ شرايط مادي له  تاريخ کومهله را توضيح دهد، اما آيا  در کو مه

له را توضيح ميدهد؟ وقتي که تمامي آن واقعياتي راچه در عرصه مناسبات   رشد کومه

ه اقتصادي ـ  اجتماعي وسياسي در ايران وبطور ويژه در کُردستان که به آنها اشار

گيرد، اين چگونه ممکن است؟  اگر انتظار معجزه از بکارگيري  کردم ناديده مي

ي هر نوع تحليل زنده اي عباراتي چون راديکاليسم وافق وغيره را نداشته باشيم که جا

                                                                             اند؟                                                                                             را گرفته

سمپاتي . شد له، آثار مائو با رغبت زيادي خوانده مي دراين شکي نيست که در کومه   

هايي چون له تفکرات وتئوري يادگذاران کومهدر تفکر بن. به نظرات مائو وجود داشت

ها از محاصره شهر"،  "مبارزات ضد امپرياليستي"، "ه مستعمرهجامعه نيمه فئودال ـ نيم":

اي درانقالب  حمتکشان روستا بعنوان نيروي عمدهتوجه به نيروي ز" "طريق روستا

شدآنها را متاثر از نظرات ومشي  جايگاه خاصي داشتند وبه اين اعتبار مي... و "آتي

، به همين دليل دانستسياسي تعقيب شده از جانب مائو وحزب کمونيست چين 

يت نيزکادرهائي به روستا هاي کُردستان روي آوردند وبخش مهمي از کار وفعال

اما بيرون آوردن افق ناسيوناليستي ورفرميستي از . له در اين جهت متمرکز شد کومه

.  ه،  يک کليشه پردازي تو خالي استل اين تمايالت واقدامات وانتساب آن به کومه

گرايشات متفاوت درجنبش بين المللي جذب اين گرايش شد؟  له، چرا از ميان کومه

وجود راديکاليسم درگرايش مائوئيستي درآن . تري است سوال و مسئله مشخص

له به  اين يک امتياز دادن تو خالي به کومه. دهد به تنهائي توضيح نمي دوره،  مسئله را

  . دو منظور است 
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رميسم وناسيوناليسم ش  فراتر از رفله مي پذيرد که درگذشته، افق سياسي ا کومه .1

 . نمي رفته است

 واست،  جهاني کسب کردههايش را با تبعيت از يک ديدگاه له ديدگاه کومه .2

    .له نداشته است هاي کومه نقشي در شکلگيري  ديدگاه کُردستان جامعه متفاوت

ت به دنياي ازدنياي واقعياله  چيزي  جز بردن کومه ،له پذيرش اين دوتز ازجانب کومه 

بنا به له در ابتدا به روندي وصل ميشود که  کومه. ديگري نيست ذهني مقوالت چيز

اش ازمحدوه افق وآرمان  اما ديدگاهي که افق. است نیر، ديدگاهي جهاتعبي

ناسيوناليستي ـ رفرميستي به روايت مائو فراتر نمي رفته اما درخود ودرآن شرايط 

( در اينجا حلقه واسطه است  "راديکاليسم"بارت  ع.  راديکاليسمي هم داشته است 

دارد،  "حکا "له را به که وظيفه وصل کومه  ،)له ازآن خوشش مي آمد چيزي که کومه

يگر ناسيوناليستي است که د افقيحال داراي که نه تنها راديکال است، بلکه در عين

. ودش درنقل قول مربوطه موضوع به شکل خاصي مطرح مي. ورفرميستي نيست

شود، تا در جاي خود با  صل مياش به طبقه کارگرايران و له بنا به راديکاليسم کومه

ا در برابر حککشيدن از افق ناسيوناليستي ورفرميستي مائونيستي اش به افقي که  دست

له، بلکه  که در حقيقت نه توضيح تاريخ واقعي کومه. گشايد، باز شود اش مي چشمان

له را به حکا وصل  طي مسيري است که کومه آن،  يعنيدر بهترين حالت بخشي از 

  .                                                                                                      کند مي

چيني براي  نه از مقدمهله آغاز مي شود،  انديشه در کومهله نه از سير  تاريخ کومه

تصميمات له، تنها ناشي از  خود اين مسير در تاريخ کومه، چراکه ه حکاپيوستن ب

تعميم اين روند به کل . له است ه وعملکرد آن درمقطعي از تاريخ کومهل رهبري کومه

له،   له به اين روند،  اجحاف به کومه ،  چيزي جز تخيف تاريخ کومهله تاريخ کومه

.                                                                                                              است له نيست ونبوده آنهم با موافقت رهبري وکل تشکيالت کومه

  تاريخ کنگره ها   

گيري رله و وصل اين جريان از طريق بکا داز تصفيه حساب با تاريخ کومهگزارش بع

له، بحث را  کردن کومهافق دارو) بخوان حکا(ن مفهوم راديکاليسم به طبقه کارگرايرا

در چارچوب ديگري ادامه ميدهد تا داليل بيشتري براي چسباندن ادعاهايش ارائه 

اضافه له وروند مباحث در اين جريان، به  دهد، که چيزي جز تاريخ کنگره هاي کومه

  .                        اشاراتي به بعضي رويدادها نيست

اش را با مائوئيسم روشن  اي است که نتوانسته تکليف گرهاول،کن  کنگره:گردد ادعا می

ي به که توانسته ازيک موضع انقالب. کند، اما توانسته انسجام تشکيالتي را حفظ کند

پس معلوم ميشود که راديکاليسم مائوئيستي درخود (برود57سراغ جنبش سياسي سال 

رادريک موضع له  هکند، هم کوم ي است، هم انسجام تشکيالتي را حفظ مي ا معجزه

قابلي که متاسفانه ويک دهه بعداز آن از دو خاصيت نا. دارد مي انقالبي نگه

له هم چند پاره شد، هم مجبور شد که مواضع  برنيامد، کومه "مارکسيسم انقالبي"

                                                            .)از راه دور به گوش ديگران برسانداز طريق راديوي  اش را انقالبي

اينکه .  هايش اشاره ميشود له وفعاليت ک سري ازاقدامات کومهدراينجا وبدرستي به ي 

در . شود له با اقداماتش مانع از پايگاه پيدا کردن ارتجاع اسالمي در کُردستان مي کومه

سي له هم جهت گيري طبقاتي دارد، هم دخالتگر در مسائل سيا اين اقدامات، کومه
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بمفهوم عام آن است،  هم خطر تسلط اسال م گرايان را تشخيص داده وعليه آن مقابله 

اما وناگهان پاي  حزب دموکرات نيز به ميدان کشيده مي شود، واشاره به . کند مي

وبرطبق روال نوشته، اين کُردستان،  "اما منطقا. تقابلي که ديگر کُردستاني است

ي، ناگهان ا مقدمهچون حزب دموکرات بي هيچ  چرا؟ . کُردستاني بي تاريخ است

حزب دموکرات در بخش هايي از کُردستان، به ويژه در مناطق  ". شود وارد ماجرا مي

تر، نفوذ خودرا گسترش داده وشيوه هاي خودرا حاکم کرده بود ودر بخش  شمالي

براي گاهي  اي وبه تکيه ههاي ديگر هم به مانعي برسر راه گسترش وتعميق جنبش تود

در شمال نفوذ دارد درجاهاي ديگر :  توجه کنيد(  "مرتجعين محلي تبديل شده بود 

است، مانعي برسر راه گسترش  له که منظور جنوب کُردستان ومناطق نفوذ کومه

اين سطور در شرايطي ! گاهي براي مرتجعين است وتعميق جنبش توده اي وتکيه

دموکرات درتاريخ کُردستان ثبت له و نوشته شده است که جنگ شديدي بين کومه

تنها اين مهم بود که  درهر فرصتي ماهيت  بحقدرآن شرايط براي ما و. شده است

را افشاء کنيم، چگونگي آن زياد مهم نبود، اما بايد بپذيريم که  "حدکا"عملکردهاي 

ت خود اين نه تحليل جايگاه تاريخي حزب دموکرات است، نه کمکي به درک درس

کرد وهمانگونه که گفتم تفاوت بين جنوب وشمال کُردستان له خواهد ومهما بعنوان ک

با اشاره به واقعياتي در مورد حزب دموکرات،  .)گيرد ا که تاريخي است، ناديده مير

نه تنها ) درادامه داستان بعدي بمثابه چهره مقابل "حدکا"دم بريده يعني چهره (

با اين جريان له  خي تقابل کومهموجوديت تاريموجوديت تاريخي اين حزب، بلکه 

 آن شکل گرفته بود، مخفي شده و در تقابل وبعنوان آلترناتيو "له بخشا واينکه کومه

چرا؟ نه به اين دليل که موضوع در جاهاي ديگر ودر اسناد ديگري  . ماند ناگفته مي

ر د "که تعمدا منطقي خود گزارشدر گذشته مورد اشاره بوده است، بلکه بنا برروال 

  : در جهت تفسيري از اين دست که . يک جهت خاص در حرکت است 

به کُردستان، موجب شد تا بسياري از مسايل  58مرداد  28تهاجم نظامي رژيم در "

اجتماعي ـ طبقاتي مهمي که در درون جامعه کُردستان مطرح بودند تحت الشعاع 

اي ازمبارزه  جنبش توده. سرکوب نظامي ازجانب جمهوري اسالمي قرار بگيرند

مستقيم بر سر مطالبات سياسي واقتصادي خود واز مبارزه براي معني کردن عملي 

، از اين تاريخ به بعد به سنگر 1357دموکراسي وتحکيم دستاوردهاي مبارزاتي سال

در چنين شرايطي است که . دفاع از خود در مقابل تهاجم دولت مرکزي کشيده شد

به وسيله  "وجود ستم ملي در کُردستان وتاريخامطالبه خودمختاري که بر زمينه 

آيد ودر تمام طول  بورژوازي کُرد مطرح گرديده بود به صدرمطالبات همگاني مي

سال شعار خودمختاري ونحوه رابطه کُردستان با دولت مرکزي به مسئله محوري 

  ".شود جنبش توده اي تبديل مي

شي براي مطالبات اقتصادي وسياسي جنب  "تا بپذيريم، اين جنبش توده اي که اساسا  

به  براي دفاع از خود "صرفابود، که ... ومبارزه براي معني کردن عملي دموکراسي و

شود که با اين  مشکل چيست؟ وقتي عنوان مي. ه استطرح شعار خودمختاري پرداخت

تهاجم بسياري ازمسايل اجتماعي ـ طبقاتي مهم تحت الشعاع قرار ميگيرند، اما مطالبه 

  : خودمختاري به صدر ميرود، دو معني دارد

 . مسايل اجتماعي ـ طبقاتي مهم نبودخودمختاري جزواين  .1

 . بااين تهاجم است که مهم مي شود .2

تر  درحاليکه درخود همين پاراگراف نيز پائين. که هردو احکام غلطي هستند

بوسيله بورژوازي کُرد مطرح شده  "تاريخا ،شود که اين خواست مطرح مي
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ي حکم اوليه نه يک ارزيابي يعن.  يعني هم مهم است، هم طبقاتي است.  تاس

کردن خودمختاري  وزن سازي خاص درجهت بي يک ذهنيت "صرفا درست،بلکه

 "مسايل اجتماعي ـ طبقاتي مهم"کردن موهومات ديگري تحت عنوان  برجسته و

ا است، که نويسنده ي شتهفرض کنيم، دليل ناموجه ديگري وجود دا. است

نويسندگان، منظورشان آن بوده باشد، که خودمختاري خواستي سياسي است، 

چون سياسي . اين ديگر عذر بدتر ازگناه است. وبه همين منظور جدا شده است

بودن چنين خواستي به هيچوجه بمعناي اين نيست که چنين خواستي تهي از 

، معنايش برعکس چون سياسي است "محتواي اجتماعي ـ طبقاتي است، اتفاقا

عالوه براين . اين خواهدبود که داراي بار اجتماعي ـ طبقاتي مهمي است

  .                                                                                                           اشکاالت ديگري هم رديف مي شوند

گونه اي  ناموجه واختياري جدا باي از مبارزه براي کسب خودمختاري  جنبش توده 

به سنگر دفاع از  دفاع ازخوداين جنبشي است که براي .  و تعريف مي شودشده 

آيد، تا  مختاري به صدر مطالبات همگاني ميخودمختاري ميرود وبه همين دليل خود

يعني ("واقعي"اي با خواستهاي  در مراحل بعدي باشروع تعرض مجدد جنبش توده

کسي هم نيست که . دخودمختاري از صدربه پائين کشيده شو ،)اقتصادي وسياسي

هائي را درچارچوب يک بحث سياسي، جدي گرفت؟ توان  چنين ادعابپرسد، آيا مي

نويسنده يا نويسندگان  وهمه آنهائي که به اين گزارش رأي داده اند، يکبارهم  "اصال

جنبش "ي کنند؟ شده که اين سطور را با تعمق بخوانند ودر خلوت براي خود معن

يعني چه؟ آيا مبارزات  "بر سرمطالبات سياسي واقتصاديمبارزه مستقيم توده اي از 

غير مستقيمي هم برسرمطالبات سياسي واقتصادي وجود دارد؟ اين تأکيد براي 

چيست و به چه منظوراست؟ غير ازايجادفضاي ذهني چيز ديگري هست؟  ميشود 

؟ نددستان بود که به جنبش توده اي پا داده بودپرسيد کدام مطالبات اقتصادي در کُر

له بعنوان نيروي پيشرو اين مبارزات نيز، درک  جنبش توده اي هيچ،  آيا خود کومه

روشني از اين مطالبات اقتصادي در آن موقع داشت؟  اگر در جائي چنين ادعائي 

بايد چراشعار خودمختاري  مستند است، مي شود بما آدرس آنرا بدهند؟  در ضمن،

لبات شود، تا با تعرض رژيم به صدرمطا هاي اقتصادي وسياسي جدا ازخواست

له چنين برداشتي از ماجرا داشته واين بدست دادن تعبيري  همگاني برود؟  گيرم کومه

ها به  وکرات چه؟ چرا در اينجا پاي تودهله بوده است، حزب دم منطبق با نيات کومه

ويا چيزي مستقل از احزاب وخواست هايشان شود، که گ اين شکل بميان کشيده مي

خواستي بوده است که  "گويد وخودمختاري سنتا اند؟ اگر آنگونه که گزارش مي بوده

بوسيله بورژوازي کُرد مطرح شده واين را درست فرض کنيم، آيا معناي  "تاريخا

م ها خواستهاي زيادي داشتند، اما با تعرض رژي شود که توده چنين تفسيري اين نمي

پشت خواست ) البته براي دفاع از خود(شدند که خود وخواستهايشان را ناچار

خودمختاري يعني پرچم وخواست بورژوازي کُرد مخفي کنند؟ آيا اين تعبيرشامل 

دانسته است،  اي مي له نيزکه خودرا همراه وپرچمدار مبارزات توده حال خود کومه

اش ميرود پشت  کبه ودب دبه وکب له نيز با آن راديکاليسم نمي شود؟ يعني کومه

کند؟                                                                                                                          بورژوازي کُرد و خواست خودمختاري اش جا خوش مي
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 کُرد هيچ حرکت متفاوتي از ، مردم57ات مردم ايران درطول سالدرجريان مبارز

م هائي که درطول اين قيا مذهبي.  دوتفاوت درنتيجه بتنها . ديگر مردم ايران نداشتند

شيدند وقدرت رآغوش کپيروزي را د  "رفته رفته تسلط خودرا گسترش داه ونهايتا

هاي  ه خارج ازحوزه نفوذ حوزهک نشين سنيکردند، نتوانستند درمناطق  سياسي راقبضه

مردم اين مناطق با نگراني .  شيعه قرار داشتند، حمايت مردم را بخود جذب کنند

، دو منطقه بودند که اما دربين اين مناطق. گر بودند اي را نظاره چنين تحول غير مترقبه

يکي ترکمن صحرا .  کردندهمان مبارزات، دست باال را پيدا ودر طيها  چپ

مردم . روبرو شد اي مقاومتي تودهدر کُردستان، رژيم با .   وديگري کُردستان بود

که درجريان مبارزات عليه رژيم توقعاتي وهم بدليل  تجارب تاريخيکُرد، هم بدليل 

هم از آن (حاکميت مذهبي  از آينده اي که نگرانيپهلوي در آنها بيدار شده بود، هم 

 ،)واين بين رژيم جديد ومردم کُرد فاصله مي انداخت( با خود آورد) اش  نوع شيعه

رژيم جديد، بالفاصله متوجه شد . بطور طبيعي بطرف خواست مختاري کشيده شدند

اش در اين مناطق  که در اين دومنطقه ازايران هيچ نفوذ ي ندارد وگسترش حاکميت

اش در آن دوره اين بود که مردم کُرد  معناي سياسي.  نيستبه سادگي ممکن 

طلبي  ه کرده ودر فکر خودمختاري وجدائياز فرصت استفاد "درکُردستان،  مجددا

، وجود ورواج شعار نه نتيجه آندليل اصلي خود تعرض رژيم نيز، . وغيره هستند

مطالبات "جود اگر اين نبود، رژيم که نمي توانست بدليل و. خودمختاري طلبي بود

موهوم  غير  "طبقاتي ـ اجتماعي"ومسايل مهم " اقتصادي وسياسي غير از خودمختاري

 گيري چپ قدرتبدون شک، .  بکشد لشکراز خواست خودمختاري به کُردستان 

 جنوباش را از عامل مهمي براي تهاجم بود، به همين دليل نيز، رژيم لشکر کشي

ه معرفتي ويا عامدانه مضحکي است، که اگر اين اما اين اشتبا.  کُردستان آغاز کرد

هائی دليل اصلي تعرض رژيم، آنهم درقامت  تصور را داشته باشيم که چنان خواست

بديهي و روشن است که  هدف اصلي تثبيت حاکميت .  لشکرکشي نظامي بوده باشد

ده رژيم در کل ايران بود واين لشکرکشي به مناطقي بود، که به اين حاکميت تن ندا

حمله به کُردستاني بود که مردمش در رفراندم مشروعيت دادن به رژيم، به .  بودند

  .                                   آن رأي منفي داده بودند

و  "مسايل اجتماعي ـ طبقاتي مهم"گزارش دراينجا وبا استفاده از دوعبارت نامفهوم 

، همچنين يک "ياسي واقتصاديجنبش توده اي ازمبارزه مستقيم برسر مطالبت س"

، خواست خودمختاري به 58مرداد 28گويا با تهاجم رژيم در"تحريف کوچک که 

کند،  که نه تحليل  ،  درکي خودساخته  بما عرضه مي"صدر مطالبات همگاني ميرود

د وپوشيده، تحريف داليل تهاجم شکلي درخوسير رويداها آنگونه که بود، بلکه به 

                                                                                                        .    رژيم نيز هست

قبل از تعرض  رژيم به کُردستان، مردم شهر سنندج درنوروز با رژيم جديد درگير  

شده بودند، قبل از آن ودرمهاباد، حزب دموکرات  پادگان شهر را خلع سالح کرده 

را بعنوان  که مهاباد اگراجازه داشته باشيم(ان حزب مسلح قد علم کرده بودبعنو و

شهري از شهرهاي کُردستان ونه آذربايجان غربي به حساب آوريم، اگرحزب 

با   .)کُردستاني مد نظر قراردهيم يتهايش را بمثابه فعاليتهاي حزبيدموکرات وفعال

 اري ازفعالين در جمعيتها وسنندج بسي توجه به ماهيت رژيم وبعداز وقايع شهر
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له درحال سازماندهي خود بعنوان حزب  هاي دهقاني مسلح شده بودند، کومه اتحاديه

بارها کساني که حمايت . مسلح، اقداماتي جدي را دردستور کار خود قرار داده بود

ت حزب يا گروه اجتماعي معيني را بدنبال داشتند براي مذاکره با خميني ودولت موق

بودند، که خود نشان ازجدي بودن مسئله درآن دمختاري به تهران رفته برسر خو

هائي  دراين فاصله نيز طرح.  اي داشت نه ومطلوبيت اجتماعي چنين مطالبهدوران وزمي

کردها مجددا "ود که دريک کالم، مسئله مشخص ومعلوم ب.  تهيه وارائه شده بود

وهمه آن " مـ طبقاتي مه مسايل اجتماعي"ي آن يعن".  خواهند خودمختاري مي

ها  شدند واز جانب استانداري طرح ميدرخود محل " مطالبات اقتصادي وسياسي"

وتکليف  موضوع خودمختاري گرفنتد، اما  گرفتند، يا نمي ت دولتي پاسخ ميراوادا

 سطح کشوريکارآمدن رژيم جديد، در يت درکُردستان از همان روز بر سرحاکم

نها ازچشم مردم کُرد پنهان نبود وموجب پشتيباني مردم بود، نه ت.  وباال تر مطرح بود

در اينجا شايد بعنوان ( يني نيز در خود کُردستان شده بودبلکه موجب صفبندهاي مع

. دليل واثبات موجوديت مسايل طبقاتي ـ اجتماعي مهم به سه موضوع اشاره شود 

وچ مردم مريوان، سومي يکي اتحاديه هاي دهقاني ومبارزه عليه فئودال ها وديگري ک

که بايد بگويم من منظورم  نفي موجوديت مسايل . ايجاد شوراها در سنندج است

اي است که بگونه اي  بلکه  نفي رابطه.  طبقاتي ـ اجتماعي در جامعه کُردستان نيست

وجود اين رويدادها آنهم تحت نفوذ . شود من درآوردي بين اين مسايل برقرار مي

رژيم وتعجيل درماجرا نقش داشته است، اما نه با رفتن  افکار چپ در حمله

له بعنوان  خودمختاري به صدر مطالبات،  اين مسايل به پشت صحنه رفتند، نه کومه

خود اين .  عامل پا دهنده به اين رويدادها  درآن موقعيت به اين مسايل پشت کرد

اشتند، نه اينکه با مسايل درآن شرايط همان اندازه که خودرا نشان دادند، ظرفيت د

کساني که از وقايع کُردستان . طلبي خزيده باشند حمله رژيم به پستوي خودمختاري

اطالعي دارند، ميدانند، که با تعرض اول رژيم، مردم کُردستان فقط چند شبانه روز به 

در پي رژيم  بميدان آمدند وبا تظاهراتهاي پي "خانه هايشان رفتند، اما بفوريت ومجددا

چنين مردمي که درآن شرايط موفق به چنين . بس کردند ادار به پذيرفتن آتشرا و

کاري وعقب راندن رژيم شدند، کاري که در کل تاريخ مبارزات مردم کُرد درسطح 

ري هم داشتند، مطرح ميکردند ت اگر خواستهاي مهم "منطقه بي نظير بود، طبعا

  .)گذاشتند، پشت هيچ خواست ديگري فدا شود ونمي

گرايش حزب دموکرات، . بود آن موقع سه گرايش در اين رابطه بوجودآمدهدر 

ر راستاي د "له وشيخ عزالدين حسيني،  گرايش مفتي زاده که اتفاقا گرايش کومه

مردم سنندج بياد دارند، که ايشان .  طلبانه قرار داشتیتحقير شعارهاي خودمختار

خودمختاري را با خودم  ت کهگف بعداز بازگشت از تهران با شوخي وتحقير مي

اين .  ام ودرجيب کتم قرار دارد، که با اعتراض خشم آلود مردم روبرو شد آورده

دهند، که نويسندگان در فکر قلب  افه فاکتهاي بسيار ديگري نشان ميفاکتها،  به اض

واقعياتي که آنرا از يک موضع سياسي متفاوت . ماجرا ونه بيان واقعيتها هستند

کاري که دراين سند، با گفتن . ، اما تحريف نميتوان کردنقد ومخالف ميتوان

مطالبه تاريخا به وسيله بورژوازي کرد مطرح گرديده "جمالتي از اين قبيل که اين 
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کسي هم نپرسيده است که چه؟ انتظارداشتيد که دردوران قاضي . بيان مي شود "بود

                                                                                                                                                                                                    مطرح شود؟    "پرولتارياي صنعتي کُردستان"محمد از طرف 

سياسي  تحت عنوان مسايل.  شود درگزارش بدرست به تحريم رفراندم اشاره مي

له درآنها دخالت کرده است، دسته بندي شده، که مي توان از  واجتماعي که کومه

آن بدرستي استنباد کرد، که اين تحريم تنها بدليل مطرح بودن خواست خودمختاري 

دراينکه اکثريت .  نبوده ومردم کُردستان بداليل گوناگوني به اين تحريم پيوستند

خواستند، واين يکي از افتخارات  ري اسالمي را نميمردم کُردستان رژيمي بنام جمهو

مردم مبارز کُرد درآن دوره است، که بدرستي مورد تأکيدقرارگرفته است، شکی 

اما از اين تعبير درست، اين نتيجه گرفته نمي شود که مطالبه خودمختاري .   نيست

را اين است واقعيت ماج.  درحاشيه بود وبا تعرض رژيم به صدر مطالبات همگاني آمد

آنچه در اين سند بيان .  کردند که مردم درآن موقع به مسايل به اين شکل نگاه نمي

ز ده سالي است که از آن له در بعدا مي شود، در بهترين حالت ديدگاه جديد کومه

له بنا به ديدگاهش در کنگره ششم به آن  تفسيري است که کومه. گذرد ماجرا مي

 ی اما همين شيوه.  له درگذشته نيز هست تن ازخود کومهرسيده که بيانگر فاصله گرف

له درگذشته ودرقلب جريان امور درک واقعبينانه تري  برخورد نشان ميدهد که کومه

بطور مثال تفاوت تاريخي بين مهاباد وسنندج را .  نسبت به ماهيت موضوع داشت

ت، اما در يخي نداشکه مبارزه براي خودمختاري در سنندج سنتي تار. دانست مي

 "حزب دموکرات درسنندج تاريخا. هاي عميق تاريخي برخوداربود مهاباد ازريشه

وهميشه هوادارن واعضائي داشت، اما ازنفوذ قابل توجهي برخوردار نبود، چرا که 

گيري چپ  خود قدرت.  طرفداران زيادي نداشت "خواست خودمختاري تاريخا

اما همانگونه که .  گرايي کُردي بود مليي ازتسلط افکار ديگري غيراز  درسنندج ناش

درمقابل رژيم ايستادند، رفراندم  58وقايع بعدي نشان دادند، مردم سنندج درنووروز

را تحريم کردند، حضوربعدي ارتش را نپذيرفتند، درجريان دور اول مقاومت با 

وهي تظاهرات هاي هرروزه  رژيم را به ستوه آوردند، پيشمرگان را با استقبال با شک

پذيرا شدند، خواستار بيرون رفتن پاسداران از شهر شده ورژيم را بزانو درآوردند، 

روزه شهر سنندج تا به آخر وبا گشاده رويي بي نظيري از  24درجنگ  "ونهايتا

مدافعين شهر حمايت کردند وتا سالها بعداز آن نيز به قبول حاکميت رژيم اسالمي 

ئله اصلي اين نيست که اين مردم با چه مطالبات در بررسي اين تاريخ مس. تن ندادند

وانگيزه هايي دراين ماجرا ها شرکت کردند، مسئله اصلي اين بود، که اين مردم يک 

هيچ مشابهتي با کُردستان 5 8کُردستان سالچيز را به دولت مرکزي نشان دادند، که 

شکل ديدند،  نرست به ايتمامي ايرانيان در آن موقع مسئله را و بد. اردند 24سال 

المللي نيز ماجرا را درهمين معنا فهميدند که مبارزات  تمامي خبرگزاري هاي بين

بديهي است .  مردم براي کسب حق تعيين  سرنوشت ملي وارد فازجديدي شده است

يخي، اين بمعناي له وهمه فعالين اين رويداد تار که خارج ازنيات واقعي رهبران کومه

تأکيدي که گزارش .  ن بودربخش وسيع تري از کُردستاطلبي د گسترش خودمختاري

بود، که  آن مي وچراييبايست بيانگرتوضيح تاريخي مسئله  گذاشت، مي بايد مي

از اين تاريخ به  "اي  شود که جنبش توده نه اينکه گفته. ربطي به تعرض رژيم نداشت

که گويا   . .. و بعد به سنگر دفاع از خود درمقابل تهاجم دولت مرکزي کشيده شد
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را به جنگ دراين شکي نيست که رژيم .  اين را رژيم به مردم تحميل کرده است

خواستند تحميل کرد، اما خودمختاري طلبي خودرا تحميل نکرد،  مردمي که آنرا نمي

درآن موقع مدافعين . دادگسترش خودرا بنا به ضرورت هست ونيست اين مردم 

بعدها ودرطول يک جنگ طوالني به اين نتيجه  مدافعيني که.  سرسختي نيزپيدا کرد

شايد بسياري .  نيز درکُردستان دفاع کرد "ناقابلي"از هر وجب خاک  رسيدند که بايد

. جنگند از مدافعين،  حتي چنين احساسي نداشتند که براي کسب خودمختاري مي 

لشکرهاي  له باب شده بود، خودرا درصفوف يکي از گونه که درخود کومههمان

ديدند که براي رهايي بشري ميجنگند، اما با نبردي که آغاز  هاني پرولتاريا ميج

چه .  دندبه مسئله کُرد واين مردم ابعادي به لحاظ تاريخي جديد بخشيکردند، 

در (اما مسئله اصلي اين است. خوشمان بيايد، چه نيايد، چه با آن موافق باشيم يا نباشيم

را دريک مقطع تاريخي از حيات  چنين گسترشيه له بود، ک که اين کومه) اين بحث

درک اين مسئله، البته موضوعي مربوط به .  ملت کُرد با فعاليت خودممکن ساخت

                                                                                                               .                                                                                                 در اين راستاست ازعملکردشله  آگاهي تاريخي کومه

گرفتن ازآگاهي فوق  له ودرجهت فاصله قد به ناحق کومهاما گزارش سياسي، درن 

  : ادامه ميدهد

له در  کومه اما درهمين جاالزم است به کمبود مهمي در جهت گيري ها وفعاليت " 

له تحت تاثير مسايلي که با تهاجم  اشاره کنيم دراين سال ها کومه 59و 58سالهاي 

رژيم، جنبش انقالبي با آن روبرو شده بود، ازايفاي نقش در جنبش طبقاتي سراسري 

تهاجم  ودرچهارچوب اولويت هايي که نيازهاي مقابله با در ايران غافل مي شود

همانگونه که توضيحات . "ي گذارد محدود مي مانددولت مرکزي در دستور وي م

توانست دراين سال ها با عطف توجه به  مي": له بعدي مدعي ميشود، که گويا کومه

مسايل مبارزه طبقاتي سراسري در ايران، مرز جدالهاي روشنفکرانه بر سر مسايل 

نده اي نقش تعيين کن. . . گوناگون مبارزه طبقاتي وسياسي درايران را بشکند و  

   ."يک کمونيسم غير روشنفکري، رزمنده ودخالتگر ايفاء نمايد  درتسريع رشد

 ها از اين نوع انتقاد از اي له کرد که درآن موقع، تاچه اندازه ما کومهميتوان تصور    

توانستيم، در تسريع رشد يک کمونيسم  که آري ما مي. خودها به شعف آمده باشيم

درمتن . ها نيست اما مسئله اين. ي نقش کنيم ونکرديمغير روشنفکري ورزمنده ايفا

.  شويم له نزديک مي به کنگره دوم کومه  گزارش ارائه شده،  داريم يواش يواش

چراکه خواننده فراموش نکرده . چيني نظري وارد مرحله بعد شد شود بدون مقدمه نمي

يسم در چهره له تحت تاثير افکار مائو از رفرميسم وناسيونال است که افق کومه

له  گري انقالبي کومهمات ودخالتقبال به يک سري اقدا.  راديکال فراتر نمي رفته است

درجنبش انقالبي کُردستان اشاره شده، حال بايد با يک انتقاد خودماني وارد مرحله 

له  انتقادي که دراصل، مقدمه چيني الزم براي توجه باصطالح بعدي کومه.  بعدي شد

له  هرچند کومه  .)بخوان پيوستن به حکا( است "ه طبقاتي سراسريمسايل مبارز"به 

چرا که .  ايفاي نقش در جنبش طبقاتي سراسري غافل مانده است درآن موقع از

از اين .  ن بي تفاوت بوده استله نسبت به سرنوشت پلميک هاي چپ ايرا کومه

نام برده  ، "محدود ماندن در حصار جنبش کُردستان"توجهي،  تحت عنوان   بي

که براي درک معناي واقعي اين جمالت وعبارات ، بايد خاطرات آن دوران . شود مي

را زنده کرد ودوباره بيادآورد، تا فهميد که اين تفسير وتعبير از ماجرا تا چه اندازه 

انعکاس احساس شکستي ناگفته ونا اميدي چنين چپي درجنبش کُردستان است وبا 
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له درآن شرايط  ، کومه"اوال.  دوران کمترين قرابتي ندارد له درآن فعاليت هاي کومه

 فعال ومفتخردرحصار جنبش کُردستان محدود نمانده بود، يکي از سازماندهندگان 

له  له را نيز از موقعيت کومه ،  دليل اصلي توجه چپ ايران به کومه"ثانيا.  آن بود

خود جنبش باصطالح  ، بزرگترين خدمت به"ثالثا. درهمين جنبش بايد جستجوکرد

له درسرنوشت پلميک هاي چپ ايران، بلکه  طبقاتي سراسري نيز نه فعال شدن کومه

به  سازمان چپله در قامت يک  بزرگترين خدمت به همين چپ نيزاين بود که کومه

اين را همان چپ  "اتفاقا.  ميرسيد" جنبش"موفقيت هاي غير قابل بازگتشي در همين 

موقعيت اش در له بخاطر  وبه همين دليل نيز در فکرجذب کومهمي دانستند )٥٨در(ها 

حال  در عين کل واقعيت را هم بگوئيم که همين چپ ها،. بودندجنبش کُردستان 

نويسنده  له در چنان پلميکي که مورد نظر تر ازآن بودند، که با شرکت کومه خودخواه

له بودند ونه  هي آنها درفکر جذب کوم کردند، همه است، با حسن نيت عمل مي

اش   چرا؟  چون با همين تعابيري که خود همين گزارش نيز نمونه . له پلميک با کومه

تري  وبه همين اعتبار تافته جدا بافته،  سراسريدهد، خودرا بدبختانه  را بدست مي

                                       .                                                                             دانستند مي

له درآن، به  ها واشاره به جنگ وسيع مسلحانه ودر گير شدن کومه با اين مقدمه چيني

  : گزارش مي گويد.  مقطع حساس تر،  يعني به کنگره دوم مي رسيم

ري مهم مبارزه طبقاتي ظحالي که هنوز بسياري از مسايل ن در چنين شرايطي ودر " 

که ازکنگره اول بجا مانده بود، جواب نگرفته بود، کنگره دوم با حرکت  وانقالبي

اي که آغاز کرد اجازه نداد تا اهداف کارگري اين جريان به عنوان  پيشرو وقاطعانه

 در کُردستان خفه بخشي از کمونيسم ايران زير بار فشارهاي اجتماعي طبقات ديگر

ورت تئوري ها وسياست هاي جا افتاده شود واجازه نداد که اين فشار ها خودرا به ص

   ".له تثبيت کنند پوپوليستي وناسيوناليستي در کومه

له شکي  کنگره دوم وحيات آن در زندگي جرياني چون کومه درتأکيد بر نقش 

را بخود  سازمانيله شکل وسيماي يک  بعداز اين کنگره است که کومه.  نيست

اي دارد وجرياني  سياسي شناخته شدهگيرد که درآن حساب وکتابي هست، تفکر  مي

اما اين به هيچ وجه  با تفسير فوق خوانائي .  کمونيستي، بي هيچ اما واگري است

اهداف کارگري اين جريان  بعنوان " ندارد، که گويا اين کنگره اجازه ندادکه تا

بخشي از کمونيسم ايران زير بارفشارهاي اجتماعي طبقات ديگر درکُردستان خفه 

له قبل از کنگره دوم است،  اين ديگر تحريف آشکاري از شيوه فعاليت کومه  ."شود

له را  داد تا کومه ي بود که به طبقات ديگر اجازه ميکه گويا تحت تاثير گرايشات

زير بار فشارهاي اجتماعي )  که خدا ميداند چيست(بعنوان بخشي از کمونيسم ايران

نگاهي به .   دوم مانع آن شديا کنگره کنند، که گو طبقات ديگر در کُردستان خفه

له در قبل از کنگره دوم وبعداز آن، بخوبي پوچ بودن چنين  هاي فعاليت کومه عرصه

طبقاتي ورنگ له کردند  له را کومه کومه تمامي مبارزاتي که. ادعايي را نشان مي دهند

ط به قبل از اند، همه وهمه مربو داشتند ودر همين گزارش نيز مورد اشاره قرار گرفته

کارگر  شاف در مورد طبقهدر عوض تمامي بحث هاي ک.  له هستند کنگره دوم کومه

چرا؟ چون شيوه کاروفعاليت . ، مربوط به دوران بعداز آن هستندوبي عملي مطلق

ل از قيام، منطبق با شرايط زندگي وکار همان کارگران وزحمتکشان قبله در  کومه

اي را  له امکان دخالتگري وبسيج توده قيام به کومهاز  چرا که شرايط برآمده.  بود

روبرو بود، درگير  متفاوتي "له با شرايط کامال داد، چرا که بعداز کنگره دوم کومه مي
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قوانين خودرا تحميل له  اراده کومهاي شده بود که خارج از  يک جنگ مسلحانه

ي، شرايط مبارزاتبه  له بدون توجه نوع تحليل تحوالت فکري درکومه اين... کرد و مي

در اين بحثي . بخواهي هيچ چيز ديگري نيستچيزي جز بدست دادن تفاسير وتعابيردل

نيست که ميتوان در مورد اين کنگره ونقش مثبت ويا منفي آن تحليل هاي متفاوت 

هايي تنها در صورتي مي توانند منطقي وقابل قبول باشند، که در  اما چنين تحليل. داد

له در مقاطع گوناگون به مسايل پيشاروي  اختن نوع برخورد کومهراستاي روشن س

له  اين جريان باشند، نه در راستاي اثبات حقانيت اين ويا آن گرايش سياسي درکومه

       .                                                                                                              قرار بگيرند

  از کمونيسم بخشي "فشارهاي اجتماعي طبقات ديگر درکُردستان"کدام  پرسيدکه ميتوان

کنندکه  له را خفه خواستند کومه دند  وميايران را در کُردستان تحت فشار قرار داده بو

اين فشارها خودرا به صورت "اجازه ندادکه   گويد اش را نداد؟  مي کنگره دوم اجازه

 ."له تثبيت کنند هاي جافتاده پوپوليستي وناسيوناليستي درکومه ها وسياست تئوري
افتادن اين نظرات در  نظري اين حرف درستي باشد، اما جاگيريم به لحاظ تحليل 

 برروي جريان کمونيستي و  درکُردستان ديگر به فشارهاي طبقات  ربطي چه  له کومه

که  گويند له بما مي کومه حوه عملکردها وندداشتند؟ واقعيت سيررويدا  له کومه 

زحمتکش وبسيج اين طبقه رفته اش نيزدنبال کارگر و با نظرات پوپوليستي  له کومه

له بود که در همه جا حالتي تعرضي داشت و زحمتکشان  کومه درهمان زمان، اين. بود

اين .  آورد له بود که فشار مي يعني اين کومه.  کرد روستاها را عليه خانها بسيج مي

له بود که درهمان دوران نيز درمقابل فشارهاي حزب دموکرات تن نمي داد وبا  هکوم

. کرد واينها ماجراهاي قبل ازکنگره دوم هستند همان نظرات نيز با اين حزب مقابله مي

له است، که گويا افکار ناسيوناليستي  بورژواها به صفوف کومه اگر منظور نفوذ خرده

 "بود واتفاقاخيلي محدود   در قبل از آن کنگره  اينکه له آوردند،  خودرا بدرون کومه

آوردند و ابراز وجودشان  فشار مي "بودند که بعدا "هاي خرده بورژوا کمونيست"اين 

از نقد پوپوليسم نيز خيلي خوششان  "اتفاقا.  مربوط به بعد از کنگره دوم بود "نيز اتفاقا

ي از اشتباهاتش درتوضيح مسئله له مجبور به اصال ح بعض آمد، بگونه اي که کومه

  .                                                                                                      شد، که باغات مردم درامان بمانند

  :در ادامه به کمبود اين کنگره اشاره مي شود    

درگير  دريک مبارزه توده اي  له يک تشکيالت رهبر سياسي اما درعين حال کومه"  

بايست از همين موضع وبا حرکت از مصالح طبقه کارگر، پاسخ هاي  بود ومي

به "کمبودي که گويا      "جانبدارانه مشخصي به همه مسايل اجتماعي کُردستان بدهد

به خط مشي وجهت گيري  "راديکال"هاي ناسيوناليسم  کانالي براي دست اندازي

 ": و درآخر منظور روشن تر بيان مي شود   "له تبديل شد کومه هاي پيشرو وکارگري

خواست به خاطر تأکيدات مجدد ما بر هويت کارگري  گوئي ناسيوناليسم مي

   ".له انتقام بگيرد  مان، با بکار گرفتن ظرفيت هاي اجتماعي اش از کومه وکمونيستي

سم در لباس سنت ها اشاره يبراي اثبات اين مسئله نيز به بعضي از عملکردهاي ناسيونال

هاي جدالي هميشگي ونامرئي با طبقات ديگر  پايه درواقع با اين تفسير  .مي شود

 .گيرد له را هم مي جدالي نامريي که عاقبت يقه خود کومه. وناسيوناليسم ريخته ميشود

.  
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هاي نامرئي که تحت  ي شود، اين است که يکي از آن دستآنچه که اينجا گفته نم 

ناسيوناليسم راديکال فرموله شده است، نه دستاني نامرئي، بلکه همان جنبشي عنوان 

بي که قرار له تحت عنوان خودمختاري طلبي وبر پاکردن جنبشي انقال است که کومه

وجنبش کُردستان را با راديکاليسم  کُردخاتمه بدهد هاي بورژوازي بود به سازشکاري

نام  "مبارزات توده اي"فاز  اول از آن بعنوان در. طبقه کارگر کُرد  به پيروزي برساند

اي است، تبديل به ناسيوناليسم  فاز  دوم ودرهمان راستا چون تودهدر. برده مي شود 

گيراست، که از تأکيد مجدد  درفاز سوم نيرويي انتقام. ميشود راديکال درون گيومه

. تقام بگيردخواسته ان له برهويت کارگري وکمونيستي اش خوشش نيامده ومي کومه

جانب کنگره ششم، امکان آن از  تأکيدات، چرا که  با اين "خدا را شکر": بايد گفت

له با امکان دادن  کومه. له فراهم گرديد ديگران از کومه "انتقام"زمينه براي  و قطع شد

تنها معاني . به اين نوع تحليل ها از ناسيوناليسم کُرد تنها به همين روند خدمت کرد

اگر اين . توان گرفت، همين است وديگرهيچ از سه فاز ادعائی فوق مي ممکني که

کند، چيزي جز نتيجه منطقي سير  ، ناسيوناليستهاي کُرد را هم خوشحال مياعتراف

                                              .                                                                        له نيست پردازی در خود کومه تاريخ اين نوع انديشه

 هاي سوم و کنگره شدن مطلب از اشاره به دراينجا وبراي جلوگيري از طوالني     

شده در اين باره درگزارش  پرشي به کنگره پنچم ونظرات مطرح و با گذرم چهارم مي

براي  1365ان در زمست 5کنگره  "عنوان مي شود که  .  سياسي، اين فصل را مي بندم 

  "هايش در مسايل جنبش کُردستان بود له نقطه مهمي در سير تکامل ديدگاه کومه

  : بيان ميگردد  "تحول ديدگاهي"تر منظور از اين  پايين

هاي خودرا  ها وروش ناسيوناليسم به عنوان گرايش بازدارنده اي افکار وآراء، سنت"

گذارد،  ريق برکار ما نيز تاثير ميکند واز همين ط در مقياس اجتماعي بازتوليد مي

رشد جريان کارگري در کُردستان جز با  نقد اين گرايش اجتماعي ممکن نيست و اما 

   ".اين نقد، نه يک نقد نظري بلکه يک رودر رويي اجتماعي است 

معلوم هم نيست که . اشاره ميشود سنتيکردن ناسيوناليسم تر نيز به خنثي در پائين

منظورشان از   "و اساسا!   اند، يا نه جود وناروشني در اين باره بودهمومتوجه تنا قض 

آوردن عبارت سنتي چيست؟  آيا اين را بايد بعنوان يک روشنگري درادامه بحث 

 ناسيوناليسم سنتيفهميد که بگويند هدف شان عبارات از ناسيوناليسم ومبارزه با همين 

دانم شايد لغزش قلمي درپشت  نمي ليسمي در کُردستان بوده است؟ونه هر ناسيونا

به موضوع ربطي ندارد، واز آن  اما اين بحث در اينجا.  افکار مغشوش باشد

                        .                                                                                                                            گذريم مي

مباني استراتژي "،  قبل ازپرداختن به   5در آخرخط، تحت عنوان مباحث کنگره 

شود؟  که عنوان نقطه مهمي درسيرتکامل  چه چيزي دراين گزارش گفته مي "له کومه

ه است؟                                                                                                   له را بخود اختصاص داد هاي کومه ديدگاه

ره چه چيزي حرف ميزند، چرا ؟ چون نمي داند که دربا. باز مبهمادعا هاي مبهم و 

بردن  چراکه جز به کجراه.  داند دهد که ميخواهد نشان ب داند، نمي اگر هم مي

ناسيوناليسم بعنوان گرايش "با دقت مجددا بخوانيد، .  نده هدف ديگري نداردخوان

، که افکار وآراء،  سنت ها وروش هاي خودرا درمقياس اجتماعي توليد "هبازدارند

براي اينکه يقه خودرا از هر نوع . گذارد کند و بر کار ما هم تاثير مي وبازتوليد مي

اي نظري نيست، بلکه  شود که اين مبارزهکند، مدعي مي توضيح تفهيمي نيز خالص



127                                                                                                                      128  

 

هيچ قضاوتي نمي توان کرد تا مادام که بحث را . است رودررويي اجتماعييک 

هايش بر کار ما  چرا؟ چون اين ناسيوناليسم فرانسوي نيست که روش. نکنيم مشخص

به  بايد آنرا تعريف کنيم تا بتوانيم.  ناسيوناليسم کُرد است "گذارد، اين حتما تاثيرمي

ايم، افاضات فوق تنها شايسته  تا مادام که اين کار را نکرده. آن پاسخ درستي بدهيم

از اين منظر، اين نه در . ندارندابهاماتي که ارزش پاسخ دادن را : يک برخورداند

عقبگردي که در راستاي توجيهه . له، عقبگردي ازآن است راستاي تکامل نظري کومه

له وحقانيت بخشيدن به اين برخوردها  ونه هيچ  خ کومهتعابير وتفاسير ذهني ازتاري

                                                                                                                  ٢٠٠٨                  .       چيز ديگري است

  ادامه دارد  
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  ششم هکنگر

  بخش دوم

                                    

                                                          له مباني استراتژي کومه  

.  نوشته، عمدتا به توضيحات تاريخي گزارش به کنگره ششم پرداختم اول اين دربخش

" له کومه مباني استراتژي"وبعد از توضيحاتی تاريخي، به بخش در ادامه همان گزارش 

توجه کنيم که اين استراتژي يک تشکيالت  "گرچه، بايد به اين نکته مجددا. ميرسيم

" کمونيست ايران حزب"مستقل نيست، بلکه استراتژي تشکيالتي کمونيستي وابسته به 

مبانی استراتژي "چه از بما القا ميکند که گر) اي ذهني بگونه(همين خود . است

از شرايط متفاوت که ناشي  کليتياز "حرف ميزنيم،  اما چنين ضرورتي بدوا" له کومه

ها  گرچه در اين سند اشارات کافي به ويژگي. آيد باشد، در نميله  ويژه مبارزه کومه

که گويا نوشتن اين  57از سير متفاوت اوضاع درکردستان در بعد از. وجود دارد

اختياري اند تفسيري بدست داده شده که درنوشته اول  را ضروري کردهاستراتژي 

اما . دراينجا نيازي به تکرارنيست. ام توضيح داده واقعياتن و ناهمخواني آن را با بود

درادامه ميخواهم  نشان دهم که آن تفاسيرخود را چگونه در گوشه و زواياي اين 

                .                    استراتژي نشان ميدهند

" هل کومه"پاراگراف اول همانگونه که اشاره کردم، تأکيد اين موضوع است که 

  :                                                                        در پاراگراف دوم، اما چنين آمده است که . ست"حکا"بخشي از

م معضالت ومسايلي که پيشاروي يک له به عنوان يک جريان کمونيستي با تما کومه« 

له را  چنين جرياني بوده پا به ميدان گذاشت وآنچه که امروز هم عملکرد کومه

هاي آن را  درجنبش جاري کردستان معني ميکند، حکمت و فلسفه اتخاذ تاکتيک

دهد، تالش اين جريان براي نزديک کردن طيقه کارگر به قدرت سياسي  توضيح مي

له امروز در رأس يک جنبش انقالبي درکردستان قرار دارد به هيچ  اينکه کومه. است

وجه حاصل  پراتيک وي در زمينه حق تعيين سرنوشت و خودمختاري طلبي نبوده 

  »                                          .است

نبوده است، استراتژي متفاوت تحت نام جنبش  وجه هيچبايد پرسيد که اگر به  

سير منطقي بدان معنا نيست که  "ر چيست؟ آيا اين نقطه شروع ظاهراکردستان ديگ

درکردستان  مبناي تدوين اين استراتژي نيست؟ آيا اين بدان معنا متفاوت اوضاع 

پراتيک کمونيستي "م، اما چون ناچاريها اشاره خواهيم داشت،  نيست که ما به ويژگي

له در زمينه  پراتيک کومهنظرات  به بزعم اين  هک)   (له کومهبخوان عقايد ( "له کومه

دهيم؟ اگرچنين است، آيا نبايد  میرا مبنا قرار) ندارد حق تعيين سرنوشت ربطي

ي براي انقالب در ايران کاف "حکا"استراتژي پرسيد که اين پيچ وتاب براي چيست؟ 

                                                                                             .                                  آمد بحث مخالف هم چيز ديگري ازآب درمي. بود

  :                                                                                                               ادامه ميدهد

باشد، چنين  "جنبش کردستان"ياني در رأس زيرا اگر قرارباشد، به اين اعتبار جر«  

نقشي را احزاب بورژوائي و ناسيوناليست از زمينه و امکانات بسيارمساعدتري برخوردار 

  »                                ...بودند، و

آنها را از هم جدا  تعمدااند، من  درمتن گزارش،  دو نقل قول فوق بدنبال هم آمده

، وجه به هيچش اول، با يک نوک قلم و بکارگيري عبارت درهمان بخ. ام کرده
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جنبش "ازآنچه که گزارش دهنده ... له در زمينه حق تعيين سرنوشت و پراتيک کومه

  .             اندکه چنين باشد چراکه اراده کرده. ميشودجدا مينامد  "انقالبي

اما بالفاصله  شود، له درآن صحبت مي کردستان وعملکرد کومه ازجنبش جاري "بدوا

تبديل ميگردد، تا بدنبال  جنبش انقالبيجنبش جاري با استفاده اختياري ازمفاهيم،  به 

ديگر داخل   "جنبش کردستان") که بوسيله من جدا شده است(آن و در بخش دوم 

  چرا ؟                                             . گرددگيومه 

ول موضوع اشاره به واقعيتي است که همگان برآن در مرحله ا. قضيه خيلي ساده است

اش  نميتوان ناديده. است از واقعيت جنبش جاري کردستانکه عبارت . واقف هستند

استاي تالش براي نزديک در رله  هاي کومه بنا به فعاليت اين واقعيتاما گويا . رفتگ

که (است شده کرده و به اين اعتبارانقالبيتغيير کارگر به قدرت سياسي کردن طبقه

 اين جنبش يعني تا اينجاي پاراگراف مربوطه، . )نبود بود جاي مخالفتي اگرچنين

درعين اما ). معنائي که درحکا ازآن ميفهمند(شده است کردستان است که انقالبي 

 "پراتيک کمونيستي"خواهد اين صفت را که براثر نمي "، نويسنده ما تعمداحال

چراکه قصد دارد تا . تعميم بدهد کل جنبشبه له تظاهر پيدا کرده است  کومه

ارد جنبش کردستان نام دله را ازآنچه که  براساس اين استراتژي جديد، نهايتا کومه

که ديگر داخل گيومه شده، در  جنبش کردستاني. زدجدا ساگرايانه  اي اراده بگونه

اش روشن  و در صورت لزوم تکليف "آن بورژوازي قرار داده شده است، تا بعدا رأس

گريز از واقعيتي است که .اين سپردن رهبري جنبش به دست بورژوازي نيست. شود

تا در . کند جستجو مي مشکلذهنی راه برون رفت ازآن را در دو پاره کردن 

چنين کاري را هم .  اش خالي سازد اين را نيز از محتواي اصلي ،هاي بعدي پاراگراف

. له رهبرآن است که کومه "جنبش انقالبي"يکي . انجام ميدهد دو جنبشبا اختراع 

شده و  ما داخل گيومه اراده سياسيديگري جنبش کردستان که ديگر و بنا به 

ن نيز وجود دو جنبش درکردستاهرچند تفکر . رهبريش نيز در دست بورژوازي است

اي نبود،  اش چيز تازه له وجود داشت و اين هم درکليت هميشه و بنوعي درخود کومه

له از محتواي ملي گرايانه آن با  خالي کردن جنبش کومهکه جديد بود، آنچه 

  . بودگرائي سياسي بدون توجه به سير واقعي رويدادها  اراده

                                                                                                                                                        

براي درک موضوع، درنوشته قبلي توضيح داده بودم که زمينه مادي اين چرخش 

.                                                                        مختصر اشاراتي خواهم کرد "دراينجا مجددا. نظری چگونه فراهم شده بود

از  بتدريج، )67تا 57يعني از(سال قبل ازآن له بر اثر سير رويدادها در ده  کومه

کار و فعاليت در ميان کارگران و . تاثيرگذاري بر مبارزات مردمي دور افتاده بود

تشکيالت مخفي به شدت . کرده بود هاي مردم، به شدت افت شان و تودهزحمتک

 تمامي کادرهاي باقي مانده علني شده و در. آسيب ديده و هنوز بازسازي نشده بود

مبارزه مسلحانه به مرزها رسيده بود و سرنوشت . حقيقت پيشمرگ شده بودند

له با حزب دموکرات درگير يک  در اين بين، کومه. نامعلومي درآن شرايط داشت

دريک حالت بي افقي  و دريک بحران پنهان "کال ... جنگ داخلي شده بود و

                       .                                   وآشکار قرار داشت
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اي پرشکوه قرار  اي تاريخی بود که گرچه درابتداي آن يک جنبش توده اين تجربه 

له در مرز عراق بود  هاي کومهەه، اين موجوديت اردوگادرآخر اين تجربداشت، اما 

تا آن موقع ديدگاه حاکم . موضوع ديگري هم بود. که برچشم اندازها سنگيني ميکرد

گرفتن  بردخالت فعال درجنبش ملي و بدست اي است که متکي يهله نظر درکومه

. شرايطي براي تصفيه حساب با اين نوع تفکر بوجود آمده بود. رهبري اين جنبش بود

درضمن، دارندگان اصلي . خواستند که در اين زمينه صراحتي داشته باشند اما نمي

مبارزه مسلحانه درآن  بدليل شرايط جنبش ملي و(چنين ديدگاهي نيز از مدتها قبل 

راکه آنها نيز راه حلي چ. بردند قافيه را باخته بودند و عمال درسکوت بسر مي) شرايط

راه براي طرح   "در نتيجه و عمال. نداشتند را در دست رفت ازچنان بحراني براي برون

                                                                                                                         .                                                آلترناتيوهاي ديگر باز شده بود

درکار تصفيه حساب با آن تئوري  "با ادبياتي که مشاهده کرديم، بعضا تئوري جديد

حل را  ي است که راهدر ارائه آلترناتيو بلکه. شود اما به اين نيزمحدود نمي. است ديگر

ط درآن شراياش هم  دليل موفقيت. از جنبش کردستان فرموله ميکندخارج در 

  .                          درهمين نکته نهفته است و در همين معنا بايد آنرا فهميد

بخوان بورژوازي ( "سپردن رهبري جنبش کردستان به بورژوازي "بنظرمن اين بمعناي 

گرايانه جنبش ملي، بدون توجه به  در راستاي فرعي کردن ارادهبلکه . نيست) کرد

شايد بتوان چنان ( وضعيت تاريخي جنبش کردستان و همان تجربه ده ساله است 

در نوشته ديگري . من درجاي خودش. اما اين نبود. معنائي را نيز از آن بيرون کشيد

جاي خودش قرار در  "سپردن رهبري بدست بورژوازي"خواهم گفت که چرا تئوري 

در بند آخربخش مباني نيز ). دراينجا تنها به تذکر اين نکته اکتفا خواهم کرد. ردندا

" مباني"درآخرين پاراگراف بخش . اند خودشان به صراحت در اين باره صحبت کرده

                                 :                                                و بدنبال اگرهاي بسيار با صراحت آمده است که

توان ادعا کرد که مسئله ملي به نفع کل مسئله دموکراسي و حتي به نفع  اگر مي»

«                                                                                      ...له است اين حاصل فعاليت کومه... سوسياليسم فرعي شده است و

نيز ربطي  "اتفاقا. تنامفهوم اسکه در عالم واقع،  دلبخواهي استگيري  ک نتيجهاين ي

رويدادهاي بعدي نيز خالفش را . ها در جامعه کردستان ندارددبه تحليل سير رويدا

. اي هم نبوده است به اثبات رساندند و معلوم شد که به هيچ وجه اظهارنظرمطالعه شده

نيز رسيده   زتر شده و تا به امرو بوطه طوالنيي مرابه همين دليل نيز جنگ و دعو

  .                                                                                                   است

باشد؟ اين چه   فرعي شده "کل مسئله دموکراسيمسئله ملي به نفع "اما به چه دليل بايد 

ه باشد که ملتي را بميدان کشيده، آنها را به مبارزه عليه له بود رسالتي بايد براي کومه

ستم ملي فراخوان داده، که دست آخر و بعد از ده سال مبارزه وآن همه جنگ و 

چرا . فرعي کرديم "کل دموکراسي"مسئله ملي را به نفع  هآنها بگويد ک هقرباني ب

کل مسئله درش"ليه ستم ملي خود بستري برای نميشود ثابت کرد که مبارزه ع

است که نفع خود را در فرعي  کدامين دموکراسيدر ايران است؟ اين " دموکراسي

کردن مسئله ملي درکردستان ميداند و ازآن تغذيه ميکند؟ براساس کدام تحليل 

  اتوماتيکمشخص است که ميتوان ادعا کرد که فرعي شدن مسئله ملي درکردستان 

ميتوان عکس آن استدالل کرد که حل قطعي به نفع سوسياليسم در ايران است؟ چرا ن

حزبي که هميشه مدعي . مسئله ملي و نه فرعي کردن آن  به نفع سوسياليسم خواهدبود
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هايش  کند؟ فاکت است، حکم صادر شده را چگونه ثابت مي  حل مسئله ملي بوده

آيا ميتوان . له هدفش فرعي کردن مسئله ملي بوده است کومه هچيست؟ فرض کنيم ک

تان نشان داد؟ يا خير تحقيقات اجتماعي کار جامعه کردسيرات اين سياست را در تاث

اي و تشکيالتي خود بيرون  ما نيست و چنان حکمي را از مناسبات درون فرقه

کل "بنفع  "کل تشکيالت"مسئله ملي دراذهان چون درآن مقطع، . ايم آورده

يز چنين اتفاقي افتاده فرعي شده بود، پس درسطح کل جامعه کردستان ن "دمکرأسي

رسيم؟ آيا در فکر چنين  اگر به سراغ تحليل خود جامعه برويم به چه نتايجي مي. است

تا سال  58ميکنيم؟ از سال  ما ادعاايم؟يا خير مهم آن چيزي است که  اي بوده مراجعه

يعني سالي که چنين ادعائي مطرح ميشود، ما شاهدچه رويدادهائي در جامعه  67

دربند اثبات اين  "ايم؟ آيا در اين استراتژي اساسا ايم که چنين نتيجه گرفته هايران بود

 د که مسئله ملي درشوايم؟ تا بما ثابت  بوده برمبناي رويدادها در خود ايرانادعا 

فرعي شده است؟ درخود کردستان چه؟ شاهد کدام  "کل دموکراسي"کردستان بنفع 

بوديم که درآن مسئله ملي را  "کراسيکل دمو"جنبش اجتماعي رشد يابنده بنفع 

، درآن سالهاي است؟ له کاف هاي کومه به فعاليتفرعي کرده بودند؟ آيا صرف اشاره 

                                     غير از اين است که تنها جنبش مسلحانه فعال بود؟                                                                                

اش در  له بدليل فعاليتهاي کمونيستي شودکه کومه پاراگراف اول و دوم ادعا میدر   

طلبي  مبارزه براي خودمختاري صرفرأس يک جنبش انقالبي قرارگرفته است و نه 

که اگرموضوع تنها به خودمختاري طلبي مربوط ميشد، احزاب .دگيريم چنين باش... و

م اين گيري. ي بيشتري براي در رأس قرارگرفتن را داشتندناسيونالست کرد شايستگ

درمنطق سخن يک جريان کمونيستي ــ مذهبي و نه در (گيري هم منطقي باشد نتيجه

را تداوم  له کومه هگيري هم  قبول ک اين نتيجه  .)عالم واقع، يعني در دنياي تغيير پذير

له نبايد در نظرداشته باشد  کومه اما مگر همين. به پيش ميرانند "هاي کمونيستی فعاليت"

از و اين تنها يکي  هم بودهکه درگير يک مبارزه براي تحقق حق تعيين سرنوشت 

ت؟ يک مسئله صدساله، استراتژيک، پاسخ نگرفته و اجتماعي له نيس تاکتيکهاي کومه

مثبت است، اما به له  هاي کومه يکي از تاکتيکمهمي است؟  پاسخ سند البته بعنوان 

نيز له  حتي  بمثابه يکي از تاکتيکهاي کومهکه مسئله ملي : ن دليل نيز بايد گفتهمي

اگرحتي بدنبال ( شده بود تنها  همين معني اگر. سند بدرستي معنا نشده استدر اين 

اي  بجاي آنکه بگونهدرآن صورت ، )رفت ل درست سير رويدادها هم نميتحلي

سي و سوسياليسم ابه نفع کل دموکر مدرک ثابت کند که مسئله ملي اختياري و بي

اين کار را در بعد ازکنگره دوم . ميداد ها را با هم توضيح رابطه اينفرعي شده است، 

بود که  چه چيزي عوض شده. بعد از ايراداتي که ازمصوبات آن گرفتند، انجام دادند

 ها را عوض کرده بود؟ اين آن چيزي است که اين اسناد دربند آن مسير استدالل

به همين داليل، اين تنها ادعائي ذهني درمورد  فرعي شدن مسئله ملي به نفع . نيست

هاي اجتماعي و رابطه منطقي  واقعيات رشد جنبشرشد سوسياليسم بدون توجه  به 

                                                                               .                                                                                 آنها با هم درعالم واقع است

از وظائف . اي شروع کنيم فرض کنيم که درتحليل موضوع آزاديم که از هر نقطه

آنگونه . له شروع کنيم تا بعد به مبارزه براي حق تعيين سرنوشت برسيم اصلي کومه

آيا در اين سند . له ابراز شده است هاي کومه ککه در سند در معناي يکي از تاکتي
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تاثيري نمي بايست به اين سؤال پاسخ داده ميشدکه مبارزه عليه رفع ستم ملي چه 

ساله بما چه  توانسته بگذارد؟ همان تجربه ده يا ميله باقي گذاشته  برکل فعاليت کومه

ن يک بررسي که براي خودمان سير و سياحت بکنيم و بدو ميگويد؟ اختياري نيست

ن را بيان ما مواضعمان تنها اين باشد که  درست و علمي از موضوع مورد بحث، وظيفه

مبارزه براي حق تعيين . ما داريم در مورد يک موضوع اجتماعي حکم ميدهيم. کنيم

شرايط عمل کردن به بارزاتي ما و کل شرايط مسرنوشت، ميتواند موضوعي مربوط به 

در عالم واقع و در سطح جامعه، موضوعات . باشدمان  ستيوظايف بسيار بسيار کموني

خود اي نيزتاريخ خود و اثرات تاريخي  هر پديده. اجتماعي باالخره هم سنگ نيستند

حداقل، ما همين بديهيات را . را دارد و دهها موضوع ديگر که بايد مدنظر باشد

عوض شده بود، که چه چيزي  . له و حکا از اين رهبران آموخته بوديم درهمان کومه

  هاي خودشا ن نيز وفادار نماندند؟ اين رهبران حتي به آموزه

به هيچ "له در رأس يک جنبش انقالبي قرارگرفته است  اگرکومه: گفتن قاطعانه اينکه

چه معناست؟  ، به"وجه  حاصل پراتيک وي در زمينه حق تعيين سرنوشت نبوده است

نيستيم؟ درچنين حالتي نميتوان پرسيدکه کردن چنان پراتيکي  اگردر راستاي مخدوش

 "عقال به هيچ وجهاز آن بايد مؤثر بوده باشد و بکار بردن عبارت  چند گرميحداقل 

نه تماميت جنبش کردستان در مقطعي فرعي کردن اراده گراياآيا اين . درست نيست

براثرعقب نشيني هاي تحميل شده به نيروي (نيست که باور به پيروزي درجنبش 

تازه ميتوان . ه استبسيار افت کرد... ) لح وتسلط بيشتر رژيم اسالمي برکردستان ومس

پرسيد که اگر ارزيابي تاريخي مندرج درسند ارزيابي درستي است، بايد به اين مسئله 

له از کجا آمده است؟ اگر  دادن براي کومه متفاوتپاسخ داد که پس استراتژي 

.                                                                                                                          اي شده است مبارزه در آن عرصه اين چنين حاشيه

له و دفاع  در پاراگراف سوم، بعد از اشاره درست به فعاليتهاي کمونيستي کومه

:                                                            عا  ميشود که له از زنان و حقوق دموکراتيک و سياه بر سفيد اد کومه

اند، اما درگير شدن  هيچکدام نه نظرا و نه تاريخا ربطي به خودمختاري نداشته"

اي، درعين حال وي را به يک نيروي رهبر سياسي درمسئله  له درچنين مبارزه کومه

             ".خودمختاري هم تبديل کرده است

اظهار . يک هم نداردربطي به حقوق دموکرات حتييعني مبارزه براي خودمختاري، 

گوئي درتشکيالت .گذارد نظر و حکمي که ديگرجاي حرف براي کسي باقي نمي

و  "نظرااندکه مبارزه براي حقوق زحمتکشان و زنان  کساني ادعا کرده "له قبال کومه

پرداز سياست و  ال نويسنده ما در مقام نظريهاند، ح به خودمختاري ربط داشته "تاريخا

. توضيح ميدهد که نه بابا ربطي ندارند، شما اشتباه ميکنيد "تاريخ، دارد بما منطقا

هاي مبارزه  درباره رابطه خودمختاري با ديگرعرصه حکم مطلقيهرچند دادن چنين 

 "و نظرا "برعکس، تاريخا. آيد هم درست نيست و با هيچ منطقي در دنيا جور درنمي

ميتوانند  جامعه و شرايط تاريخي معينهمه مسايل مبارزاتي و اجتماعي در درون يک 

در رابطه با خودمختاري وغيره که امري  "خصوصا. داشته باشندربط  با هم بنوعي

فتوائی هم نيست که در جائي  بدتر از آن، اين. وتقسيم آن هستندبه قدرت مربوط 

به هم ربط  "و نظرا "ميتوان گفت که اگرتاريخا .اش را داده باشد فقيهي حکم

مگرکمونيستهاي روسي، فدراليسم و فدراتيو . ايم يا ميدهيم اش داده ما ربطاند،  نداشته
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 اينربط ندادند؟ خوب يا بد،  "اتاريخشان  را به حکومت شورائي... و خودمختاري و

                                                                                                  .         که عملي شد "تاريخاغلط بوده باشد،  "اگر هم نظرا

براي يک جريان  "نزديک کردن کارگران به قدرت سياسي"ميتوان درک کرد که 

کمونيستي يک ادعاي قابل فهم است و در هر شرايطي از مبارزه نيز تذکرآن يک 

ورد توجه باشد، حتي بر اين اساس شايد محاسباتي داشت امربديهي است که بايد م

که شرکت دراين يا آن حرکت اجتماعي چه نفعي براي کارگر و زحمتکش دارد يا 

ندارد، آنها را به قدرت سياسي نزديک ميکند يا نميکند، شرکت درچنان حرکتي 

اما با  . ..گذارد و برموقعيت اين تشکيالت کمونيستي تاثيرات منفي ميگذارد يا نمي

اي نيز بايد از خود پرسيد که چنين  فرض اين اصل و اين همه سؤاالت محاسبه

عکس آن  هاي درست يا نادرستي درکجا بايد قرار بگيرند؟ آيا نميتوان گري محاسبه

  له در مبارزه براي کسب خودمختاري کومه شرکت؟)اند کرده هم استدالل(کرد استدالل

اين را . امکان اجتماعي شدن را داد تشکيالت کمونيستيله بمثابه يک  بودکه به کومه

در اين بين نيز بايد از خود .  اند هاي کشورهاي بيشماري گفته در مورد کمونيست

پرسيد که  براساس چه فاکتها وآمار و ارقامي ميتوان اين يا آن ادعا را ثابت کرد؟ بر 

آيا . و اينها الزم استفرض اينکه ميتوان چنين بحثي کرد و چنين محاسباتي داشت 

ها به يک اندازه شانس اثبات شدن را دارند و  هريک از اين نظرات و محاسبه "منطقا

هائي که در اين  تر هستند؟ مؤلفه يا خير ندارند، يا ترکيبي از هر دو نظر قابل اثبات

عدم المثل در اروپا و در ارزيابي موفقيت يا  راستا بايد مد نظر قرار داد چه هستند؟ في

 ميشود وهائي آماري قضاوت  براساس دادهموفقيت احزاب در اين يا آن مقطع، 

 مثال اينکه نشان ميدهند که فالن حزب در. اي نسبي به پاسخهائي نيز ميرسند بگونه

کرده، مخالف جنگ  يک دوره معين به موضوعاتي چون بازنشستگي و بيکاري توجه

ميشود پرسيد که درکنگره . ابات بوده استاش درانتخ و اين موجب پيروزي...  بوده و

شان  به عقايد و تمايالت سياسي "صرفاشش احکام داده شده چگونه ثابت شدند؟ اگر 

اند؟ تازه هرحکم اثباتي هم حکمي  نسبي  اند، اين احکام  از کجا آمده رجوع  نکرده

بنائي آيا اين قاطعيت درصادر کردن احکام، م. تواند باشد است و حکم مطلقي نمي

  ايدئولوژيکی ندارد؟                                                                          

اي چون کردستان  که يک سازمان چپ کمونيستي درجامعه ميتوان پذيرفت "منطقا

داري چون حزب  که قبل ازآن داراي يک حزب سياسي شناخته شده و سابقه

با شعار خودمختاري بميدان آماده و موفق هم  "صرفاتوانسته  دموکرات است، نمي

خصلت له شهرت داد  هاي مهمي که به کومه يکي از مؤلفه"طبعا. شده باشد

تمامي آن مشخصاتي که .  له از منافع آنها بود اين تشکيالت و دفاع کومه زحمتکشي

اينها اما . در اين نبايد شک کرد. له داشت و بدرست به آنها اشاره شده است کومه

. مشخصات يک تشکيالت و حرکتي هستندکه يک جريان درکردستان داشته است

را حرفي در اين باره زده چه برسرش آمده بود؟ چ سال  درآن دهخود اين جامعه 

انه در طول آن ده سال چرا مبارزه مسلح .)اکنون ديگر بحث سي سال است( شود نمي

ر گرفت و به تنها مشخصه اصلي مبارزات مردم قرا رأسدر ) کارگري و نه جنبش(

به  جنبش نشيني عقبوبراساس فرمول  "شد؟ آيا ميتوان اين را صرفا اين جنبش تبديل

توضيح داد؟ حتي اگر چنين باشد، اين يک  ودفاعي سنت دار درکردستان سنگر سنتي
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يا . چرائي دارد يا ندارد؟ صرف اشاره به عقب نشيني جنبش سراسري که دليل نشد

ي بکار افتادند، ئجامعه چه ظرفيتها درخود همين. اين است که کافي نيستاش  حداقل

  و چرا؟  يا نيفتادند

چرا درآن دو پاراگراف، آنچنانکه نشان دادم جنبش جاري کردستان به جنبش 

آيا معنايش آن نيست که درآن کنگره مقدمات . کردستان درگيومه تبديل ميشود

ين شکل حل ارائه شده و استراتژيک به ا ف آن در اذهان چيده ميشود؟که راهحذ

تمامي تأکيدهاي بعدي  ؟)يا درچشم انداز قرار ميدهد( آورد خود را بنمايش در مي

کردستان بمثابه جزئي از ايران در اين راستا قرار  رابطه ارگانيک جامعهدر مورد 

ه قرار ، کردستان در حاشيبر اثرآنافتاد، که  مياتفاقي نداشت؟ در بقيه ايران داشت 

  شود؟                                                                               چيزي گفته نمي اينميگرفت؟ اگر چنين بود، پس چرا در اثبات 

اي ديگر و  بيني، بگونه البته امروزه ما ميدانيم که سير رويدادهاي غير قابل پيش

چشم اندازي مطلق  ين سند در يک بیدرآن موقع ا. درخالف آن جهت پيش رفت

تنها راه برون رفت دريک تصويب ميشد وکل احکام آن بر اين سوار است که 

                                                                                                                                       .                                                                                                        نهفته شده و اين روح موضوع است  انقالب سراسري در ايران

دربخش مباني، سه پاراگراف نوشته شده تا مقدماتي براي فهم پاراگراف چهارم 

                                                                             :                در اين پاراگراف گفته ميشود. باشند

له هم به جاي اينکه از يکي از  بنابراين براي ترسيم خط مشي فعاليت آتي کومه "

له،يعني مبارزه براي تحقق حق تعيين سرنوشت  هاي تاکتيکي فعاليت کومه عرصه

مبارزه  له و نيازهاي داف کارگري کومهمردم کردستان شروع کنيم، بايستي از اه

له درمبارزه  طبقاتي کارگران درکردستان شروع کنيم  و سپس به تاکتيک هاي کومه

                                                                                  ". برعليه ستمگري ملي هم برسيم

صحبت کرده و از يکي از  "له کومه ژيمباني استرات "گوئي قبل از آن کساني از

اند و نويسنده ما دارد راه درست را نشان  له شروع کرده هاي تاکتيکي کومه عرصه

  "نيازهاي مبارزه طبقاتي"و  "له اهداف کارگري کومه "گويد خير بايد از ميدهد و مي

ستم ملي نه گوئي مبارزه عليه . شروع کرد تا بعدا به مبارزه برعليه رفع ستم ملي برسيم

.                                                                                ربط دارند "نيازهاي مبارزه طبقاتي"گنجند و نه به  مي "له اهداف کارگري کومه"در 

 "نيازهاي  مبارزه طبقاتي "پرسدکه چرا مبارزه براي رفع ستم ملي در کسي هم نمي

ا اول بايد از اين نيازها جدا شود تا بعد به آن برسيم؟ آيا ميتوان اين گنجد؟  چر نمي

اهداف خرده بورژوائي و بورژوائي "استنباط را داشت که مبارزه براي رفع ستم ملي از

نيازهاي "پس چرا از ندارد؟  "له اهداف کارگري کومه"است و ربطي به  "له کومه

بورژوائي درون  يازهاي بورژوائي و خردهجدا ميشود؟ ميتوانست به ن "مبارزه طبقاتي

شود؟ براي  مگر نمي. مربوط باشد "نيازهاي مبارزه طبقاتي"له پاسخ دهد و به  کومه

رفتن، ادامه ميدهيم تا شايد دربطن متن  پرهيز ازگيج شدن و پرهيز از دنبال نخودسياه

                                                                        .                                    مربوطه پاسخ منطقي را بيابيم

که شکل دادن به صف . است "له اهداف کارگري کومه"پاراگراف پنجم مربوط به 

کارگران کمونيست ومتحد کردن کارگران به مثابه طبقه تحت رهبري جريان 

اگر زيادي بهانه نگيريم و . اي هم نيست قضيه چندان پيچيده هک... کمونيستي است و

يعني اينکه  "له اهداف کارگري کومه". خود موضوع را در متن گزارش دنبال کنيم
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تا از اين طريق به قدرت سياسي نزديک . له درآوريم کارگران را تحت رهبري کومه

يک جريان کمونيستي کارگران را متحد ميکند، تحت . که مشکلي هم نيست. شوند

اما . که مشکلي نيست فرض کنيم.  ا به قدرت نزديک شوندآورد ت رهبري درمي

کندکه همين فعاليت را با يک نوک قلم و  مشکل را خود نويسنده و درآنجا ايجاد مي

 دولتاي براي ايجاد  که مبارزه "مبارزه براي حق تعيين سرنوشت"به داليل نامعلوم از 

اي را که اتقاقا کارگران را  مينهدقيقا آن زيعني . کند، تا بعد به آن برسد است، جدا مي

شايد براي اين ! ند، اول حذف ميکند تا بعد به آن برسندبه قدرت سياسي نزديک ميک

رهبري اين جريان قرار  تحت) له بنابه اهداف کارگري کومه(که کارگران اول بايد 

به  "است واکسينه شوند، تا بعدا ناسيوناليسمي که کرديبرابر سمومات  ربگيرند، د

                                                                      !!                                                                                                                           آنها اجازه نزديک شدن به قدرت داده شود

داري داده  شم شرحي تکراري از رشد مناسبات سرمايهبعد از آنکه در پاراگراف ش

ن خودمختاري تکرار رفت أسميشود و در بند هفت نيزهمان ادعاها در مورد به ر

در پاراگراف هشتم و نهم به  ،)که در بخش اول اين نوشته به آن پرداخته ام( ميگردد

         :                                               رسيم که اين مي

هرگونه شانه باال انداختن . مسئله ملي يکي از مسايلي است که پيشاروي ما قرار دارد"

و با القيدي ازکنار آن رد شدن فاقد پاسخ روشن بودن براي آن به معني رها کردن 

اين عرصه به بورژوازي و يعني امکان دادن به وي تا به کمک شرايط ويژه کردستان 

موم ناسيوناليستي آلوده کند و دست آويزهاي ارتجاعي  خود اذهان کارگران را به س

                                                                                      ".را براي مقابله با کمونيسم تقويت نمايد

که ميبينيم . اند به اينها اتهام زده بودند که اينها جنبش را براي بورژوازي رها کرده

.                                             کارگران شوند از مسموميتاند تا مانع  اينها خيلي هم محکم ايستاده. چنين نيست

  :                                                                            آيد درآخر همان پاراگراف نيز مي 

آيد  کردستان اساسا از نيازهاي يک انقالب کارگري در مياز اين  رو  وظايف ما در"

                                                                                                             "که درعين حال به مسئله  ملي هم پاسخ ميدهد

:                                   آيد از وظائف هم مي تر درشرح يکي پائين. پاسخ ميدهد " عين حال"حداقل و در  

  »                                   هاي بورژوائي به دليل وجود مسئله ملي ها و انديشه ممانعت از اشاعه سياست«

. آنچه که عيان است چه حاجت به بيان است. بينيد که آخرش به اين رسيديم مي

چون . از اشاعه افکاري که به مسئله ملي ربط دارندگويد ممانعت  سرراست نمي

چرا که باالتر نيز اعالم کرده که نبايد به آن بي توجهي کرد و اين . گويدنميتواند ب

کردن  توجهي به مسئله ملي بمعناي خالي چرا که هر نوع بي. ابل قبول نيستق "اصال

.                                                                                                                         آلوده کند يوناليستيافکار کارگران را به سموم ناسميدان براي بورژوازي است تا 

له در رأس يک  در رأس قرار گرفتن کومه"بحثي که با اين عبارت شروع شود که 

... ينه حق تعيين سرنوشت و ه حاصل پراتيک وي در زمبه هيچ وججنبش انقالبي 

بيان شود، بايد هم به انجام اين وظيفه بيانجامد که قاطعيت و با اين  "نبوده است

هاي بورژوائي به دليل  ها و انديشه ممانعت از اشاعه سياست'کارمان بعد ازآن بايد 

             .                                                       باشد "وجود مسئله ملي 

به ممانعت  هاي بورژوازي از اشاعه انديشهدهد که چگونه ميتوان  توضيح هم نمي

اگر اين . اش بگذارند بدبخت پيشمرگي که انجام اين وظيفه را بعهده. عمل آورد

دليل  "بهممانعت از افکار بورژوائي خيلي کمونيستي و روتين است، چرا فقط شامل 
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توان اين استنباط را داشت که اشاعه افکار بورژوازي به مي. ميگردد "يوجود مسئله مل

  آيد؟                               ممانعتي بعمل نميداليل ديگر آزاد است و ازآنها 

هستيم که از يک طرف از حق تعيين  مريضکسي هم نبوده است که بگويد مگر 

ي بورژوائي به همين ها کنيم،  درهمان حال از اشاعه انديشه کرد دفاع سرنوشت مردم

ليل که مبادا بورژوازي اذهان کارگران آنهم تنها به اين د. آوريم بعمل دليل ممانعت

                           ؟به سموم ناسيوناليستي آلوده کند را

به موجوديت يک جامعه با مشخصات عدم باور معناي زميني اين حرفها چيزي جز 

از اين زاويه، عدم باور به وجود جنبشي . استد جامعه مردم کرکه . اش نيست ويژه

 اي براي رفع ستم ملي،  تر وجود مبارزه مستقل در بطن اين جامعه و بطورمشخص

چگونه بايد  غير از اين. دم استبمثابه ابراز وجود رو به بيرون اين جامعه و اين مر

يدني است و را فهميد؟ اگر بحث فهم "ها بورژوازي ها و انديشه ممانعت از سياست"

                                چنين احکامي فتوا نيستند؟                                                                                                     

                                            :                                                                   در همانجا اضافه ميکند

هاي بورژوازي  ممانعت ازتبديل شدن طبقه کارگر به نيروي ذخيره درتصفيه حساب«

  »       .محلي و سراسري

حرف  اين لحنخوب، رهبران حزبي که داراي يک نيروي مسلح نيز هستند بايد با 

احساس ژاندارم بودن را پيدا  آدم بجاي کمونيست بودن.اما مشکلي پيش ميآيد. بزنند

و هم از تبديل " هاي بورژوازی ها و انديشه سياست"ميکند که هم ميتواند از اشاعه 

سؤال اين است . به عمل بيآوردممانعت شدن طبقه کارگر به نيروي ذخيره بورژوازي 

که ممانعت فوق، شامل ممنوعيت طرح انديشهائي هم ميشوند که در ذات مساله ملي 

هاي  مساله ملي را از انديشه "اند؟ يا بنا به منافع موقت، بدوا اند و بورژوائي نهفته

آنهم تنها بخاطر کارگران کرد که مسموم . ه، اما کنترلش ميکنيمجدا کردبورژوائي 

يعني چه ؟ آيا تحليل ما از " هاي بورژازي محلي و سراسری تصفيه حساب"   ". نشوند

آيد؟ يا خير اين عبارت تنها براي  از اينجا در مي وجود مسئله ملي درکردستان ايران

جلوگيري از مسموميت کارگران نوشته شده است که دنبال بورژوازي خودي نيفتند؟ 

تصفيه حساب  معنايآيا اين بدان معنا نيست که در اين ديدگاه، مسئله ملي اساسا در 

دن به اين بحث هم فهميده ميشود؟ بگذريم که وارد شبورژواهاي محلي وسراسري با 

  .  خودش کتابي ميشود

                                                                                                                                                                                                                 

  قطعنامه

  اتمقدم

به تصويب " استراتژي ما درجنبش کردستان" هاي دربار قطعنامه "درهمين کنگره نهايتا

  . اشاره به نکاتي ازآن براي اثبات آنچه که تا اينجا گفته شده ضروري است. رسيد

جنبش کردستان درکرد که اين استراتژي ما  رچند بايد به اين نکته ظريف توجهه

له در اين جنبش بدنيال تحقق اهداف  رساند که کومهيعني اينکه اين معنا را مي. است

.  دهد روح معيني به اين قطنعامه ميتأکيد همين . است تشکيالتبمثابه يک  خودش

درنظر اول اين هيچ ايرادي ندارد، چرا که هرتشکيالتي در هر جنبشي بدنبال تامين 

دريک  انقالبيتحقق اين اهداف با  هبينيم ک اما وقتي مي. اهداف سياسي خودش است
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ت، بايد ازخود بپرسيم پس ايران اسجامعه معين تامين ميگردد و اين جامعه فرضي، 

چرا از جنبش کردستان صحبت ميشود؟ آيا اين ناشي از يک حسابگري ساده و از 

ارچوب جنبش کردستان نيز فقط درچسر ناچاري است؟ يا خير در اين ديدگاه خود 

  .                                                                                                         ردااست که معنا د يک انقالب سراسري

له درکردستان نيز جزئي از فعاليت عمومی  دربند اول تأکيد ميگرددکه فعاليت کومه

                                                                                                                                                              .                   براي برقراري حکومت کارگري در مقياس سراسري است" حکا"

  . . .:               گرچه در بند دوم گفته ميشود بنا به عوامل گوناگون 

درکردستان سيري متفاوت از ساير نقاط ايران   57اوضاع سياسي پس از انقالب« 

  »                  .داشته است

سپس به جنبش مسلحانه و نام گذاري و مراحل آن اشاره شده و درآخر نيز آمده 

  :                  است

اي رويرو  طبقه کارگر و کمونيسم درکردستان با شرايط ويژه و الجرم وظايف ويژه«

بري جنبش انقالبي درکردستان و تبديل اين جنبش به عاملي است که درصدرآن ره

  »                                                                                                          . درگسترش  و تقويت مبارزه کمونيستي طبقه کارگرقرار دارد

فقط اينکه . ن هيچ خبرديگري نيستآيا نميتوان اين تفسير را داشت که درکردستا

آنجا با يک شرايط ويژه روبرو له در داشته است و کومه شکل ديگريسير رويدادها 

شود؟ آيا ميشود که  منجرنمي اي هدف ويژهاما اين شرايط ويژه به تحقق هيچ  ؛است

م ملي حرف مبارزه عليه ست "هاي سنت"آدم از سير متفاوت رويدادها به دليل وجود 

که اين سير متفاوت در همان مسير تقويت مبارزه تأکيدکند و درآخر نيز بزند

سيرمتفاوت  ز نظرآنهاکمونيستي طبقه کارگراست؟ آيا اين بدان معنا نيست که ا

نويسندگان ما نه چنين تفسيري را  "نيست؟ طبعا معناي متفاوتيرويدادها داراي 

 تحريفاهند گفت که طرف خو. دانند پذيرند، نه سؤاالت را شايسته پاسخ مي مي

چون درآن نقل قول، هم از شرايط ويژه و هم از وظايف ويژه حرف . کرده است

قرار  "جنبش انقالبي کردستان  رهبرياين وظايف، صدر "ا ند وتأکيدشده که در  زده

طبعا توجيه غيرقابل که . درعين حال گفته نشده که وظايف ديگري ندارند. دارد

اي  جنبش انقالبي کردستان بگونه رهبريدر صدر وظايف،  چرا که. ري استت قبول

ي، بدست گرفتن رهبرويژگي آن در اين است که ميخواهند با . مورد نظراست ويژه

رگر تبديل عاملي درگسترش وتقويت مبارزه کمونيستي طبقه کااين جنبش را به 

ايف چون کمونيست هستند و دارند به وظ. ميکنيم اشکالي ندارد فرضکنند، که 

بدست  ،اما با چنين درکي که ارائه شده است..روتين خود درهرشرايطي عمل ميکنند

وظيفه  اگر رهبري کردن. گرفتن رهبري جنبش انقالبي کردستان مشکل خواهد بود

گرفتن رهبري دريک  چرا؟ چون بدست. ظايف قراردارددر صدر واصلي است و اين 

ازآن داشته  درک درستيکه بدوا جنبش و يا هرجاي ديگري نيز وقتي ممکن است 

اينکه با . درک درستي ازآنچه  که قراراست  رهبري شود. استحداقل اين . باشيم

.                                                                                                   نتايج آن چگونه برخوردميکني، اين مسئله بعدي است

تبديل اين جنبش به عاملي درگسترش و تقويت مبارزه کمونيستي "ه ميشود وقتي گفت

له در اين جنبش است، بايد اين را در معناي  و اين وظيفه اصلي کومه "طبقه کارگر

تغييرمسير جنبش کردستان فهميد؟ اصال چگونه اين جنبش به چنين عاملي تبديل 

  ميشود؟
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راستاي تحقق شعار حق تعيين سرنوشت  ا درکل جنبش رله نميتواند  تازه مگر کومه

اين را . ملت کرد، به چنان عاملي تبديل کند؟ مثال براي جدائي کردستان مبارزه کند

هدف اصلي خود قرار دهد و از اين طريق يعني رهائي ملي خلق کرد به آن امر مورد 

نظرخدمت کند؟ مگرنميشود؟ مثال بگوئيم که رهائي طبقه کارگر در ايران تنها 

. در مورد ايرلند گفت "مارکس اين را نهايتا.  رگرو رهائي ملت ستمديده کرد استد

به اين نتيجه رسيد که چنين اتفاقي بايد افتاده باشد تا شرايط براي  "چرا که نهايتا

بايست هم  می: بعدالتحرير{ شود؟   چرا نمي. رهائي طبقه کارگر انگليس فراهم شود

کسی بايد . ن متکبرانه چنين تشکيالتهائی نوشتخود چنين زبان ولح هکمی دربار

به عاملی  تبديلد يک جنبش اجتماعی را بتوانيايد که  هکار شما چه:  ها بپرسد ازاين

برای تقويت جنبش اجتماعی ديگری بکنيد و آنرا هم در بخش وظائف تشکيالتی 

  }    بگنجانيد 

تنگاتنگ با مبارزات سراسري  بوده و اثبات ارتباط  "د "بند سوم نيز ادامه منطقي بند

وتأکيد براين موضوع است که جنبش انقالبي در دوره اخير از درون يک انقالب 

زاده شده است  و تاثيرات متقابل پيشروي درکردستان و تحرک انقالبي  57سراسري

و اينکه کردستان يک ) برمنکرش لعنت(درمقياس سراسري که بايد مد نظر باشد 

ها  بدان معني است که اهداف  اما آيا اين. امعه ايران استجزء ارگانيک ازکل ج

همان اهداف جنبش انقالب سراسري است؟ حکم ديگري  جنسجنبش کردستان از 

  .:                                                                                                      هم صادرميشود

تعيين کننده ميان پيشروي انقالب درمقياس سراسري و  وجود يک اختالف فاز«

که «ند شرايط ويژه وجنبشي درکردستان وجود دارد چره. کردستان نامحتمل است

»                                                                            .بايد استراتژي خود را براي پيشروي اين جنبش طرح و ارائه کرد» :

اي  اين درحالي نوشته شده است که درکردستان و بمدت ده سال يک مبارزه توده

کسي . مسلحانه وجود داشته است و در بقيه ايران انقالب شکست خورده بود

 ،س چه بود؟چون آن دوران گذشته استگويد که اگر اين اختالف فاز نبود، پ نمي

                                               اش گرفت؟        ميتوان ناديده

به اين . يابد با سه بند با محتوائي که از آن صحبت کرديم، بخش مقدمات پايان مي 

اي خاص، که چيزي جز  هاي جامعه کردستان بگونه ميگويند توجه به ويژگي

له  مهکه اساسا نپرداختن به مسايل پيشاروي کو. گرفتن و دور زدن آن نيست ناديده

وجود ستم ملي و مقاومت و مبارزه عليه آن درکردستان، وجود سنتهاي ""به .  است

مبارزه مسلحانه وحتي بطور ويژه، قابليت کمونيستها درتبديل شدن به يک وزنه مؤثر 

ميشود که موجب شدند تا سير اوضاع سياسي به شکل  هاشار"  درصحنه سياسي

اين اساس ضرورت يک استراتژي براي  تري درکردستان پيش برود  و بر متفاوت

هم به وفور  "جنبش انقالبي"کشند و از عبارت  پيشروي دراين جنبش را هم بيرون مي

را بايد  "رهبري جنبش انقالبي کردستان"بما گفته شود که  "استفاده ميشود تا نهايتا

آنجا نيزکه ميگويد  . ريمدرجهت تقويت جنبش کمونيستي  در ايران در دست بگي

له شروع کنيم تا بعد به مسئله ملي برسيم معنايش درهمين  بايد ازوظايف کومه "بدوا

اش هم  برايش هم برنامه داريم، رهبري. ميگويند، به آن بي توجه نيستيم. راستا است
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اما و ازآنجا که نبايد اجازه دادکه کارگران کرد به سموم . را در دست ميگيريم

بايد جنبش انقالبي را به عاملي درتقويت جنبش ناسيوناليسم کردي آلوده شوند، 

آيد، که  اما در اينجا براي من يک سؤال بي پاسخ پيش مي. کمونيستي تبديل کرد

آنهم اينکه ما براي انجام آن وظيفه روتين کمونيستي و . دراين متن به آن نميرسم

، عبور درآن فعال است "کرد ناسيوناليسم"که  اي از مسيرآلودههميشگي چرا بايد 

  ؟                                                                                                  ماست سرنوشت محتوم کنيم؟ آيا اين تنها

ها گي اصطالح ويژهدر خود سند نيز نه اشاره و نه توضيحي داده ميشود که خود اين به 

له چه تاثيري عمال بجاي گذاشته است و  هکوم. اند چه تحوالتي را از سرگذرانده

مقدمات طرح يک . آنچه که جنبش انقالبي ناميده ميشود درچه وضعيتي است

هست،  جنبشيتنها اين نبايد باشدکه  "استراتژي درست در جنبش کردستان قاعدتا

ايم تا پاسخ دهيم به کجايش  آوردها خود ما،  همين جنبش را تا کجبايدگفت که  

                                                                                                                                                                                                                                       . مبري مي

 57بعد از انقالب  ده سالها  اين قطعنامه. ها توجه کنيم به تاريخ صدور اين قطعنامه

اي پر  پروسه. شته باشندتجربه تاريخي ده ساله را بايد پشت سردايک . اند نوشته شده

که ميتوان آنرا مثبت يا منفي  تجربه تاريخياز فراز و نشيب و تحوالتی  بمثابه يک 

يستها درکردستان قدرتي کمون"گويدکه  اين تجربه تنها بما نمي. ارزيابي کرد

اين نشد حرف که جنبش انقالبي . خواهانه است اين ديگرخيلي خود. "اند شده

ازجمله فعاليت کمونيستها وتبديل (بنا بداليلي ويژه  57کردستان از دل انقالب 

کننده  وجود اختالف فازتعيين"يا  . شکل گرفت) شدنشان به يک نيروي اجتماعي

اگر اين ده .  "ياس سراسري و درکردستان نامحمتل استميان پيشروي انقالب درمق

ن مبناي تدوين اين استراتژي وتنها ايسال مبارزه تنها تاثيرش نفوذ کمونيستها بوده 

 ،)اند مبنا قرار داده نشده "نکات ديگري هم اگر درنظر گرفته شده باشد نهايتا(  است

ده سال ند درآن شرايط ويژه،  آيا نبايد توضيح داد که همين کمونيستها چگونه توانست

  بياورند؟                                                                                                                   دوام 

يک سمينار در مورد تحليل و ده سال حتي  آنله و درتمام  آيد که درکومه مييادم ن

کردن  براي راحت(باشد برگزار شدەدرکردستان  ٥٨جنبش از  ي ماقبلها جنبش بررسي

اي کمونيست ميگيرند تا  منظورم سميناري است که عده "کمونيست رفقاي"خيال 

  .)هاي اجتماعي تقديم حضارکنند جنبششان را درباره  هاي مارکسيستي درآن تحليل

ما فکر مان گذاشت؟ اگر انگلس هم  چون  فهمي آيا اين را نميتوان به حساب کج

اي داشت، آيا آنهمه مقاله  ميکرد؛ يا نسبت به تاريخ بورژوازي برخورد سهل انگارانه

و نوشته را در مورد جنگهاي داخلي آمريکا وجنگهاي ديگر مينوشت؟ آنهم با آن 

از فلسفه تا مسايل اقتصادي و فرهنگي و غيره را داشت؛ که که  کار علميمشغله وهمه 

اش هم  هاي ماقبل ما درکردستان پيشکش که اهل شتحليل جنب. گرفت در برمي

من حتي . ها نبود مناسبي براي ما خشکه مقدس ینبوديم، چون خوراک ايدئولوژيک

روزه 24درمورد جنگ مسلحانه ) درآن ده سال(آيد که يک سمينارهم  يادم نمي

از آن  هوقتی قضيي:  بعدالتحرير( که آنهمه به آن افتخار ميکرديم سنندج گرفته باشيم

  .)در اوست ههمان تراود ک ه، ازکوزهقرار بود
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  ارکان استراتژي

نيروي طبقه کارگر وزحمتکش نيروي محرکه اصلي جنبش  هگويد ک بند يک بما می

"  جنبش سوسياليستيیرشد به درجه پيشروي"پيشروي جنبش . درکردستان است البيانق

                                                                                                                 ...           واعمال رهبري طبقه کارگر بستگي دارد و

که  "جنبش انقالبي". هستيم کدام جنبشکارگران نبايد بپرسند که نيروي محرکه 

اش طبقه  جنبشي که نيروي محرکه. البته پاسخ درخودش مستتراست. حرف نشد

اش را نيز با رشد جنبش سوسياليستي اندازه ميگيرند، بايد ءست و درجه ارتقاکارگر ا

با توجه به آنچه که درمباني و مقدمات آمد، بايد درعرصه . جنبشي سوسياليستي باشد

جنبش .  "است، پاسخ بگيردسوسياليستي يک انقالب اجتماعي در ايران که آنهم 

يا خيراين جنبشي دموکراتيک با ماهيت . در اينجا بايد همين معنا را بدهد" انقالبي

" انقالبي"از اصطالح  استفاده مجانياينکه نميشود با . اشدبايد چيزي بانقالبي است؟ 

  .                                                                                            ندماهيت آنرا پوشا

ايد و ديگر زيادي  بايد گفت زحمت کشيده. ندبند دوم، شهرها کانون اصلي هست

  .ايد تا اين را کشف کنيد فکرتان را جوالن داده

  .               شهرها کانون هستند. معلوم است که نيروي محرک کارگران باشند

                                                                           .                                                                       بند سوم، اين يکي جالب است

هاي کارگر و زحمتکش از  شرط الزم پيشروي جنبش انقالبي جدائي توده«

افق،آرمانها و سياستهاي احزاب بورژائي درکردستان و تقويت کمونيسم  درقبال 

  »               .ناسيوناليسم درمقياس اجتماعي است

 "جنبش سوسياليستي"اگر در نقل قول باال صراحتا مينوشتند، شرط الزم پيشروي 

يعني اينکه بجاي جنبش انقالبي از . ، بحثي نبود"جنبش انقالبي"درکردستان، و نه 

اگر از ويژگي و رفع ستم ملي و وظايف ما درقبال . جنبش سوسياليستي حرف ميزدند

بازهم ميشد ازکنارآن . شد حرفي زده نمي آنها در شرايط کردستان، در همين اسناد

يا اگر بحثي بود، اين ميشد که جنبشي براي رفع ستم ملي درکردستان وجود . گذشت

اما . شد يعني بحث چيز ديگري مي. کنيد دارد، چرا درآن فعال نيستيد يا دخالت نمي

که در اينجاست . نقل قول فوق مشکل ساز ميشود. وقتي که هيچ يک از اينها نيست

اين درعمل . کرد انجام وظايف کمونيستي تفسير پاراگراف فوق را نميتوان درجهت

. نباشند ملي مسايلچيزي جز اين نيست که به کارگران کرد فراخوان داده شود دنبال 

ستند و چه ميخواهند؟ کارگران کرد بايد ها ه کداماحزاب بورژوائي درکردستان 

جدا کنند؟ اين شامل آرمان تشکيل دولت کرد  خود را از کدام آرمانها و چه احزابي

  !. گردد؟ هم ميشود؟ اگرچنين است، چرا صريح و شفاف بيان نمي

 موجوديتبه مبارزه براي تحقق شعار حق تعيين سرنوشت مردم کرد درکردستان و 

ن، همه جا تحت عنوان مبارزه عليه رفع ستم ملي اشاره ميشود، نه براي جنبش کردستا

شرايط ويژه مبارزاتي ما مورد نظر باشد و تحليل شود، بلکه تا در پناه آنکه بمثابه 

ناديده " له در فازهاي پيشروی هاي کومه رشد جنبش سوسياليستي و به اعتبار فعاليت"

. اش بگيريم توانيم ناديده گوئي که نويسنده ميخواهد بما بگويد که نمي. گرفته شود

تنها با رشد جنبش سوسياليستي است که ميتوانيم  بايد براي آن برنامه داشته باشيم، اما

هاي بورژوازي و افکار ناسيوناليستي خالص  آن بمثابه افکار و انديشهشر خود را از 
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کسي هم نيست بگويد که اگربمثابه کمونيستها بفکر انقالب در ايران هستيد، . کنيم

. گذاريد دهان مي چرا لقمه را از پشت سر به) ازنظر من حق طبيعي خودتان نيز هست(

انقالب "مردم کرد را به پيوستن به  "چرا اين همه اذيت وآزار؟ چرا مستقيما

فکر و انديشه و سياست بورژوائي فراخوان هرنوع براي رهائي از  "سوسياليستي

نميدهيد؟ هرچند اگرانصافي درکار باشد،  بايد از آنها سؤال کرد که دراين صورت 

د  در برابر افکار شوينيستي که آن نيز در زمره افکار کارگران کرد چگونه ميتوانن

                       .                                                                                                                            بورژوازي است واکسينه شوند

 بديهي است که جدال هميشگي با افکار و. البته سؤتفاهمي نبايد پيش بيايد 

اما درعين حال . ها استاز وظايف اصلي و روتين کمونيستهاي بورژوائي يکي  انديشه

درهيچ جاي دنيا . يمها روبرو نيست با جدال بين انديشهبايد ديدکه ما درکردستان تنها 

. است در اينجا بحث بر سر يک جنبش معين با سابقه تاريخي آن. نيز چنين نيست

. اي با مشخصات منحصر بخودش روبرو است مبارزه ما در شرايطي خاص و در جامعه

اگر فرض درستي هم (در اين جامعه به فرض نفود و اعتبار اجتماعي کمونيستها 

بعد . کنيم باز هم اوضاع زياد بر وفق مراد نيست، گويا هرچه دلمان بخواهد مي) باشد

. آن قطعنامه هم گذشته، باز هم خبر زيادي نيست از بيست سالي که از صدور داهيانه

باالخره توازن قوائي هم .  گيرد در اذهان صورت نمي "صرفاهمان جدال اجتماعي نيز 

اي قرار دارد، سيري تاريخي وجود  اي پيشاروي چنان جامعه مسايل حل ناشده. هست

اين  گذارند و هاي خاص و ناخاصي هست که برکارمان تاثير مي دارد، وضعيت

اي است که ما درآن، فقط مشغول بازی با عقايدمان  بمعناي وجود يک دنياي زنده

را ناديده  هانميشود که  اين.  هستيم يک مبارزه عملينيستيم، بلکه درعين حال درگير 

فعاليت خودمان که باالخره گور باباي بورژوازي، . بيمو  تنها به عقايدمان بچسگرفت 

اين اثرات خود را برمحيط ) درآن مقطع ( سال فعاليت  درطول بيست. تبوده و هس

اش که پيشروي  همه. برجاي گذاشته است) چه مثبت يا منفي(مان  کار و فعاليت

دهها موضوع ... نبوده است و هاي ناب غير بورژوائي بسوي سوسياليسم و طرح ايده

. زندگي کردنميشود درخالء . ديگر که اشاره بدانها ازحوصله اين نوشته خارج است

تنها مدعي بود و در اوج  بحران و بي چشم اندازي واقعي نيز همه چيز را با اين 

                                                                                                                   ". رفقا انقالب سوسياليستي اجنتاب ناپذيراست"توضيح داد که 

بنظر ميرسد که با توجه به . درکردستان است درباره وقوع انقالب  9و  8، 7بندهاي 

له، اين  وجود نيروئي کمونيستي چون کومه "ويژگيهاي درنظر گرفته شده، خصوصا

اما بببنيم . تحوالت اجتماعي درخود کردستان است که به چنان انقالبي منجرميشود

اين روشن ميکندکه تا چه  "اتفاقا. است ماهيتيراي چه که انقالب  درکردستان دا

که آيا چنين انقالبي ريشه .ان مورد نظر بوده استويژگيهاي جامعه کردستاندازه 

درتحوالت اجتماعي درخود کردستان دارد، يا خيرچنين رويدادي متاثر از وقوع 

                                                                                                                 .                             انقالب در ايران و وابسته بدان است

پيشروي نيروهاي  "اي و به ترکيبي از قيام شهري، به دنبال يک برآمد توده 7دربند 

ازکردستان بيرون راندن قواي سرکوبگر حکومت "به  که شده اشاره"يافته گسترش نظامي

و افتادن کنترل امور به دست قيام کنندگان و نيروي مسلح زحمتکشان به رهبري 

گفته ميشود که رفتن نهادها و نيروهاي حکومت مرکزي 8دربند . ختم ميشود "له کومه
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يابی يک  سازمان"و  "اي گيری  ارگانهاي قدرت توده قدرت"پايان کار نيست، اين با 

مطالبات و  "قدرت نوين فورا"  هک. کامل ميشود " ساختمان قدرت درکردستان

مي بينيم که نه ... و "هاي انقالبي کارگران را به مورد اجراء در خواهد آورد برنامه

آمده  9اما دربند . هم کمونيستي وکارگري استتنها خيلي کردستاني است، خيلي 

                                                                    :                                                       است که

تضمين نهائي تداوم پيروزي، درهم شکستن قطعي قدرت بورژوازي درسطح «

کردستاني که درآن جنبش انقالبي قدرت حکومت مرکزي را درهم . سراسري است

ک انقالب داري دست آوردهايش نميتواند به چيزي جز ي شکسته باشد براي نگه

اي درتحقق  پيروزي براي ما درکردستان حلقه. سراسري درايران اتکاء نمايد

  »                                استراتژي سراسري کارگران در ايران است

عقايد و موجوديت اش را در جنبش تنها براساس  وقتي که تشکيالتي استراتژي

اي را که درآن  يعني هم جامعه. يمبين بنويسد، دست آخر همين ميشود که مي خودش

ها وامکاناتي را که به يک  زندگي ميکند وهم کليت جنبش را وهم کل ظرفيت

منجرميشوند ناديده بگيرد، داراي ارزيابي غلطي هم  جامعه مشخصانقالب دريک 

اش اين ميشود که هم خواب انقالب کردن  ازاين امکانات وظرفيتها باشد، عاقبت

که ، هم بالفاصله نيزدرک ميکند )اش آنهم ازجنس کارگري(بيند درکردستان را مي 

                                                      .                                                                                                                            کند تن انقالب ديگري معنيبايد پايداري خود را برم. گفته استزيادي 

ند کار وقوع انقالب درکردستان است، انقالبي که ازآن چ امکاندر مورد  8و  7بند

؛ "اندازد سرکوبگر حکومت مرکزي را بيرون مينيروهاي "اينکه  يکي.آيد يبرم بزرگ

عني قدرتش ي( "آورد فورا مطالبات انقالبي کارگران  را به اجرا در مي"يکي اينکه 

ميتواند از احزاب بورژوازي کرد هم جلوگيري کند  ،)درحدود انقالب اکتبر است

ا رگان هاي فوق مردمي بورژوازي "را با  "قدرت حکومت مرکزي"که نهادهاي 

انقالبي نيست  "را درخود دارد، اما نهايتا همه قدرتاين ... جايگزين کنند و "محلي

م شکستن قطعي قدرت تضمين نهائي  با دره چرا؟ چون! وردبتواند دوام بيآکه 

بايد گفت که اگر اين چنين است، چرا .  بورژوازي درسطح سراسري ممکن است

همين انقالب بايد درکردستان و نه در ايران اتفاق بيفتد؟ اگر درکردستان اتفاق 

تواند درمقابل بورژوازي سراسري،  بطور  ، چرا نميقدرت دارد همهافتد وآن  مي

اش حرف است و بيخود ما مسئله را  يا خير اينها همه. ازخودش نيزدفاع کند؟ مستقل

                                    .                                                                                                                            ايم جدي گرفته

در نظربگيريم،که يکجا ام  هائي راکه آورده قول ضوع، بايد تمامي نقلبراي درک مو

ازسيرمتفاوت رويدادها شروع ميشود، به وجود يک نيروي کمونيستي ميرسد که 

جنبش بايد براي نزديک کردن درصدر يک جنبش انقالبي قرار دارد که از اين 

از رط، حتي بايد فاده کند و در اين مسير بعنوان شکارگران به قدرت سياسي است

ي به بهانه وجود مسئله ملي ممانعت بعمل بيآورد،  ميتواند رواج افکار بورژواز

هاي احزاب بورژوازي جدا کند،  مانع تبديل شدن آنها به نيروي  کارگران را ازافق

منطقا بايد هم انقالبي شبيه انقالب اکتبر را درکردستان سازمان ... ذخيره گردد و

، مگر اينکه انقالب نهائي تضميني نداردهم بايد بداندکه پيروزي  آخر دهد، اما دست

که بايد پرسيد که اگرتمامي آنچه که گفته شد، در جامعه . سراسري به دادش برسد

درکردستان  "سوسياليستي"کردستان ممکن است و اين بنوعي پوشيده، وقوع انقالب 
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چرا پيروزي  "ست، دوماچرا ماهيت انقالب درکردستان سوسياليستي ا "است، اوال

نکند که همچون بلشويکها استدالل ميشود که بايد انقالب  ؟اش تضمين ندارد نهائي

اما تزهاي ما اين تفاوت را . به کمک آنها بيايد واال شکست ميخورند "جهاني نهايتا

کسي هم نيست که بگويد درعالم . قبل ازجهان برايمان وجود دارد ايراندارد که 

و در همين ايران مانيم، تا همه با هم  ايم، منتظر مي نوز از ايران جدا نشدهواقع ما که ه

ن که منتظر ماند. ت، انقالب کنيماش تضمين شده اس که پيروزي انقالب سوسياليستي

  .                                                                  عيب و ايرادي ندارد

مثال . آنکه بر خستگي خواننده بيفزايد، چيزي در برندارد اشاره به بندهاي ديگر جز 

تواند جمهوري  تنها يک مبارزه همه جانبه اقتصادي، سياسي، و نظامي مي"گفتن اينکه 

 انقالبي تفکيک شرايط انقالبي از غير"يا . "اسالمي را درکردستان در منگنه قرار دهد

تازه وقتي به شرح وظايف برسيم که . ستمهم نيمثل اينکه کسي گفته بود  ."مهم است

بعنوان  "تحکيم رابطه کمونيسم و طبقه"، از)پرمدعابعد از دو دهه فعاليت کمونيستي (

ن همي" رهبري اين جنبش"وظيفه اصلي بنويسيم و نقطه آغازمان درتعيين وظايف در 

هاي بيست ساله ما بمثابه کمونيست اين  کسي نيست بگويد اگر نتيجه فعاليت. باشد

ز ، اين ديگر چيست که بايد برويم ا"رشد جريان سوسياليستي"ت، آنهم درآن همه اس

  . شروع کنيماول 

. بندم براي بستن اين بند، تنها به يک نکته ديگراشاره ميکنم و بحث را در اين باره مي

در بازخواني اين . هرچند ميشدکه صفحات بسياربيشتري را به آن اختصاص داد

در اين باصطالح استراتژي، به هيچ وجه بحثي درباره  نوشته، متوجه شدم که

اي اشاره شده اما به خود  اينجا وآنجا به جنبش توده. جنبشهاي اجتماعي ديگر نيست

در ديگر  "طبعا. اي نگشته است اي را ميسازند هيچ اشاره اين جنبشهائي که جنبش توده

ا درمورد جنبش زنان باره "مثال. ها حرف زده شده است اسناد حزبي از اين جنبش

يا خواستهاي دموکراتيک بارها مطرح شده و در . اطالعيه و قطعنامه صادر شده است

اما دراين سند باصطالح . مورد آنها حجم زيادي کار تبليغي صورت گرفته است

نه از مبارزه براي کسب دموکراسي درکردستان که کل جنبش کردستان  استراتژيک،

هاي هر  نبش زنان بطور مشخص که يکي از ستون، و نه ازجبرآن سوار است

وظايف 6فقط در بند . استراتژي موفقي درکردستان است، صحبتي به عمل آمده است

تضعيف افق ناسيوناليستي جنبش به نفع افق سوسياليستي ودموکراتيک «   :گفته شده

  »                         .انقالبي

                                                                              :             آن نيزآمده 8و در بند 

  »                              هاي کارگري و دموکراتيک درسطح جامعه آل گسترش مطالبات  و ايده«

چرا وقتي کليت يک جامعه معين، تاريخ آن، تجارب حاصله . اي است انتظار بيهوده 

) يدموهوم ازتفسير آنها درميآ(موهوم  "جنبش انقالبي"ه وجود يک از آن به بهان

ناديده گرفته ميشود، ناديده گرفتن ارکان واقعي يک استراتژي موفق نيز امري طبيعي 

تازه . هاي اجتماعي در دل همان جامعه باشد اي از جنبش ميتواند مجموعه هک. است

س همين مصوبات نشان ميدادم من نخواستم موضوع را زيادي عمق بدهم واال براسا

که در اين مصوبات، اين تنها کليت جامعه کردستان نيست که ناديده گرفته ميشود، 

. دطبقه کارگر درکردستان است که ناديده گرفته ميشو "تر نيز اين اتفاقا بطور مشخص
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اش، هم بطور مشخص در رابطه با حل مسئله  هم در ارتباط با انجام وظايف طبقاتي

 طبقه عليليارد، بلکه رابطه موضع طبقاتي داي نيست که در اين  گويا طبقه ملي که

  .                                                                                           است که مدام در معرض مسموم شدن به بهانه وجود مسئله ملي است

درآن   "هاي کمونيستي پز دادن"جز حقيت مسئله اين است که کل نوشته چيزي  

که بعد از آن، از . ايم ديده "اش را هم عمال نتيجه. نيست "انقالب درايران"دوره و نويد 

آبيدر رفتن هاي کارگران سنندجي در روزهاي اول ماه مه و پخش شيرني، چه 

اين تنها . نساختند "جنبش سوسياليستي"هائي که براي ما بعنوان پيشروي  افسانه

) اش محرز است کمونيست بودن(اش  رسازماني ميتواند اتفاق ييفتد که خود شناسيد

سازماني که در دل يک جنبش معين آن . کرده است افتبر اثر ناماليمات روزگار 

همه قرباني بدهد، براي خودش عظمتي باشد، اما معناي موجوديت تاريخي خود را 

                                                                                                    .             آنگونه که بوده وهست درک نکند

در اين مدت ما شاهد جنب و . ازآن تاريخ تقريبا بيست و دو سالي گذشته است

اما نه . کردستان نيز تحوالت خود را داشت. هاي زيادي در ايران بوديم جوش

. در اين سند منجرنشدند ه مشخصا درکردستان به انقالب مستترتحوالت در ايران و ن

رشد نيروي کمونيستي "يعني با وجود )سند نحتي بنابه تعابيرموجود دراي(که کردستاني

اما در همين مدت .  نيز تاکنون شاهدتحولي اساسي نبوده است "وجنبش سوسياليستي

از اين همه، ما نبايد به اين سؤال اين است که بعد . ايم شاهد انشعابات زيادي بوده

نتيجه برسيم که آن ادعاها ربطي به دنياي زنده نداشتند؟ يا اينکه استدالل خواهيم 

گويم که حتي  من مي. کردکه انقالب در ايران بوقوع خواهد پيوست و خواهيم ديد

. ي از احتماالت استکبا توجه  به شرايط ايران ي هبيفتد، ک امروزاگرچنين اتفاقي هم 

 باز هم آن سند، سندي عقيدتي است و ربطي به هيچ يک از تحوالت بعدي در

تاريخ  بيست . نيست يک حکم شخصياين . کردستان و درکل ايران نداشته و ندارد

                                                          .سال گذشته و سير تحوالت در ايران وکردستان آنرا اثبات کرده است

  درحواشي درک موضوع

خواهد استراتژي خود را در جنبش کردستان  درنقد مصوبات تشکيالتي معين که مي

دگان را در نويسن  ادعاهايام که  هم مجبور شده. ام تدوين کند مطالب فوق را نوشته

نظر داشته باشم، هم راهي را که اين سند بما بعنوان راه برون رفت ازآن وضعيت نشان 

له درجنبش  ام که اين استراتژي کومه چند بار نشان داده بر همين اساس. ميدهد

آنها را  "ها نهايتا تواند باشد، چرا که ضمن اشارات مکرر به ويژگي کردستان نمي

حل اين جنبش در وقوع انقالبي در ايران  گويد که راه تا بما ميناديده ميگيرد و نهاي

فکرمي کنم . که من با آن موافق نيستم. است "انقالبي سوسياليستي"است که تلويحا 

، حتي اگر بر اثر آن کمونيستها بقدرت دموکراتيک استکه ماهيت انقالب درايران  

تفاده ازآن بنفع تحقق وظيفه ما نيز درآن، تعميق اين دمکراسي و اس. برسند

پا دادن و ... هاي محروم جامعه، کارگران و زحمتکشان، زنان و هاي توده خواسته

. با اين وجود، بحث من دراينجا اين نبود. ن استکردن دموکراسي از پائينهادينه 

حرف من اين بود . درجاي خودش ميتوان درباره ماهيت انقالب در ايران بحث کرد

است، چرا صراحت  حلي واقعيگويند و اين راه  آنها می هکه اگر چنان است ک

درعرصه معتقدم که آنها . البته اين تنها موضوعي مربوط به صراحت نيست. ندارد
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. در اين باره نيزحرفي براي گفتن ندارند. شان واقعي نيست ن نيزتحليلانقالب در ايرا

له را در انقالب  ار کومهمن با کسي که  بخواهد جايگاه جنبش کردستان و به اين اعتب

بحث من اين بود که آنها در اين زمينه نيز جدي . ايران  مشخص کند، مشکلي ندارم

درجنبش کردستان، له  استراتژي کومه. اما بايد به نکته ديگري نيز توجه داشت. نيستند

ان است، اين، ازتحليل جامعه کردستان، له درجنبش کردست اگر استراتژي کومه

ي به امکانات هاي اجتماعي موجود واتکاء عمل تماعي درآن، جنبشنيروهاي اج

درتدوين اين استراتژي،  . آيد کردستان  ايران و منطقه بيرون مي تاريخي درخود جامعه

بديهي است که درچنين حالتي نيز بايد به رابطه اين جنبش با . اين بايد مبنا باشد

    .                                                                                                                            ه را روشن ساختانقالب در ايران پرداخت و اين وجه مهم از قضي

نوشته بودم که هدفم  . در بخش اول اين نوشته، به موضوع مهمي اشاره کرده بودم

. زيرسؤال بروند  شش  به کنگرهبکارگرفته شده درگزارش مفاهيم اين نيست که 

ن درکردستا": هائي خود را نشان ميداد مفاهيمي که کاربردشان در چنين عبارات

دار  جدال کارگر و سرمايه"، "طبقات وجود دارند"، "داري وجود دارد مناسبات سرمايه

هاي سياسي  اين طبقات از زاويه منافع خود به مصاف"، "يک واقعيت اجتماعي است

... ، و"وجودگرايشات سياسي درجامعه کردستان يک واقعيت است"، "شوند وارد مي

ارچوب دولت ايران وارد مناسبات جديد ان درچنشان ميدادند که جامعه کردست

بحث من درمورد محتواي اين مفاهيم و يا زير سؤال بردن . داري شده است سرمايه

کرد اين مفاهيم درعبارات در رابطه با کاربرد وکار "عبارات فوق نبود، بلکه مشخصا

که گوياي .و بيان عقايدي بود که درخدمت شناخت متافيزيکي قضايا قرارداشتند

اي بودند و نه اينکه در  خدمت درک  درکي اختياري ــ انتزاعي از چنين جامعه

گيري تلويحي  اين نتيجه. واقعيت مشخص جامعه کردستان بکارگرفته شده باشند

ملي گرائي را از صحنه رانده "داري در کردستان  سبات سرمايهلوحانه که رشد منا ساده

با استفاده از .  است ، از نتايج منطقي آن "و در حاشيه قرار داده يا فرعي کرده است

له،  درکي  مفاهيم و عبارات فوق،  يک داستان ساختگي و تخيلي از تاريخ کومه

ه تشکيالتي کمونيستي له بمثاب سراپا ايدئولوژيک از عملکرد و موجوديت کومه

در آنموقع،  اگرسوال ميشد که اين همه درست،  پس .  شده است هبدست داد

کند؟ پاسخ داده ميشد که درک  چه مي) محلي درکردستان عراق("مالومه"له در کومه

له در بطن جامعه  له تنها نيروي پيشمرگ آن نيست، کومه کومه. شما ضعيف است

کسي قبول ميکرد و ميگفت پس چرا همه چيز در  اگر.  وجنبش کارگري قرار داد

دنياي واقعي  به فعل و انفعالت مبارزه مسلحانه و سرنوشت آن گره خورده است؟ 

 عقايديعني بايد به خلسه رفت و با کمک . کرد درکمسئله را بايد . پاسخ ساده بود

ن را در له که بطور طبيعي بايد کارگرا اجتماعي کومهنفوذ به اعتماد کمونيستي و 

آيد و همه چيز را تغيير  يک جنبش کارگري که مي تصوربه  اعتقادبرگرفته باشد؛  

. اگر ممکن نشد، حتما اشکالي درکاراست. کرد مسئله را براي خود قابل فهمدهد،  مي

جن نفوذي "بايد پيش يک ايدئولوگ حزبي و معتقد رفت تا بتوان به کمک او 

.                                                                                                                      مان فراري دهيم  تا به کشف حقيقت نايل شويم شدهرا  از روح آلوده   "ناسيوناليسم

اي اتوماتيک مترادف با  داري درکردستان بگونه شکي نيست که رشد مناسبات سرمايه

بايد در بررسي اين موضوع  فاکتورهاي عيني و  "طبعا. بوده استرشد ناسيوناليسم ن
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فاکتورها بدون شک يکي از اين . ذهني ديگري را هم در مجموع به حساب آورد

تر نيست، اگر و تنها به اين دليل که  اما هيچ چيز از اين متافيزيکي. له است خود کومه

ته موجب رشد تفکر توانس له يک سازمان کمونيستي بوده است، پس نمي کومه

له را به شکلي انتزاعي  چه آنجا که حيات کومه. ناسيوناليستي درکردستان بوده باشد

اتفاقا . مورد توجه قرار دهيم، چه آنجا که بمثابه يک پديده کنکرت به آن بنگريم

له در عرصه مبارزه براي کسب حق تعيين  هاي خود کومه نتيجه فعاليت "اين بخشا

ناسيوناليسم . ترکرده است را نيز ممکن "ناسيوناليسم"رايط رشد سرنوشت است که ش

له بمثابه يک روح سرگردان هر باره ظاهرميشود، يا  موجودي نامرئي نبود که درکومه

له است، بلکه برعکس واقعيتي  گويا، اين نتيجه فشار افکار طبقات ديگر برکومه

يک جنبش اجتماعي نقشي له نيز درگسترش آن بمثابه  کومهاجتماعي بود که خود 

له بمثابه يک جريان کمونيستي چگونه با يکي از  اينکه کومه. يفا کرده بوداساسي ا

دهد، از خود  دهد يا نمي کند، به خود مدال مي نتايج کار خود برخورد ميکند و يا نمي

عذرخواهي ميکند  يا از عملکرد تاريخي خود دفاع  "جنبش کمونيستي"در محضر

شک نقطه آغازي کامال غلط  اما  انکار اين واقعيت، بدون. يگري استميکند، بحث د

. له است براي تدوين يک استراتژي واقع بينانه درجنبش کردستان براي کومه

له دليل محکمه پسندي براي ناديده گرفتن اين واقعيت تاريخي  کمونيست بودن کومه

                                                   .                              تواند باشد نيست و نمي

 "دهند، صرفا تورهاي آن توضيح نميهاي آک براساس تمابالت و انگيزهتاريخ را   

کنند،  بلکه  هاي اخالقي درمکاتب گوناگون توجيه نمي براساس ارزش گذاري

در دنياي هائي توضيح ميدهند که نه  هاي عيني و پروسه براساس عملکردها و واقعيت

درک چنين موضوعي که  است بديهي. اند واقعي پراتيک شدهذهني ما، بلکه در دنياي 

انتزاعي به چنين جامعه اي و درک  "هاي صرفا رفتن ازتحليل تنها در پرتو فراتر

نه در معناي صرفا معرفتي موضوع، بلکه  در شناخت . له ممکن است موجوديت کومه

درک و محاسبه، هم ص اجتماعي که هم قابل خود پديده بمثابه يک عامل مشخ

.                                                                                                              و مکاني است داراي معاني زماني ـ تاريخي

اعي دربطن نتيجه پراتيک تاريخي نيروهاي اجتم "نيز نهايتا "ناسيوناليسم"از نظر من 

در موضوع مورد بررسي ما،  اين جامعه، کردستان با . يک جامعه معين است

که نه تنها قابل انکار نيست بلکه در همان سند نيز بارها و .  هايش است ويژگي

اي، اين  در بطن چنين جامعه. اي مشخص و بالجبار ازآن نام برده شده است بگونه

ردم کرد وحق اين ملت براي تعيين چيزي جز تالش براي اثبات ملت بودن م

سرنوشت ملي درجهت تشکيل دولت خودي در کردستان و مبارزه براي آن نيست و 

. اش را بلند کرده بوديم نبوده است که خود ما نيزبمثابه يک جريان کمونيستي پرچم

عنوان   "خود طرح و ضرورت يک استراتژي مستقل نيزکه دراين گزارش نهايتا

را بخود گرفته است، تنها از اين واقعيت سرچشمه  "رجنبش کردستاناستراتژي ما د"

بتوانيم که هر نوع پيشرفت بايد تا  درعين حال ما . ازآن متاثر است بشدتنگرفته، اما 

و از اثرات  دادەاثيرپذيري را نيز مورد توجه قرارو پس رفت خودمان با توجه به اين ت

منبعث از حرکت اجتماعي  "البته و نهايتاکه .تاريخي آن ارزيابي درستي بدست دهيم

چيزي که . استمعين و نه  نتيجه عقايدمان ي شرايط تاريخخود ما در بطن همين  
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اش آنرا قابل  درگزارش مورد بحث ديده ميشود، اما بدرستي و درتماميت عيني "اتفاقا

ت اين هم درست نيس. بخشد ميشکلي انحرافي کند، بلکه عامدانه به آن  درک نمي

له جرياني  لوحانه را بگيريم، که پس کومه گيري ساده که بالفاصله اين نتيجه

  .                                                                                                  ناسيوناليستي بوده است

خود را همچون ايانه گر دهاي ارادهايم وعملکر اي نبوده شک ما نيز تافته جدابافته بدون

چه بمثابه يک (گرايانه  اما اين عملکردي اراده. ايم هرگرايش سياسي ديگري داشته

بمثابه آکتورهائي بوده است که )  جمع کمونيست يا ناسيوناليست يا هرچيز ديگري

دريک شرايط تاريخي معين در يک جامعه معين بوقوع پيوسته است و درک آن و 

چرا؟ چون . ز به درک و تحليل خود همين جامعه وابسته استنتايج برآمده از آن ني

خود ما نيز  .)همراه عقايدمان( ده و نيستيماي جدا از اين جامعه نبو خود ما نيز پديده

داري وطبقات  اي که درآن تنها مناسبات سرمايه جامعه. محصول طبيعي آن هستيم

ي کسب حق تعيين جديد بوجود نيامده بودند، بلکه  يک مبارزه وجنبشي برا

نيز وجود داشت ) گذشته درچند دهه(اي مسلحانه  ر، مبارزهت سرنوشت و بطور مشخص

اين حرکت خارج از اينکه بر ما تحميل شد يا خير، . که محصول عملکرد خود ما بود

ما بوديم . بوداستراتژيک و آگاهانه خود ما براي رسيدن به يک هدف سياسي معين 

ها و بورژوازي  جنبشهاي تاکنوني در دست عشاير و فئودال رهبری: "که ادعا کرديم

بمثابه عملکردي تاريخي که  ؛"بوده، با آمدن طبقه کارگر اين دوران تمام شده است

 شرايط جديديدريک شرايط تاريخي معين اتفاق افتاده و ممکن شد، و مهمتر اينکه 

نتايج آن ناديده گرفته  و در همان گزارش "موضوعي که تعمدا.  را نيز براي ما آفريد

هاي مبارزه نام  البته در اين گزارش ازمبارزه مسلحانه بعنوان يکي ازعرصه. شده است

اين، آن  "برده ميشود، بدون آنکه اعتراف کرده باشد که ازيک دهه قبل ازآن،   اتفاقا

ساخته است و نه جنبش کارگري که بنا  اي است که کل شرايط مبارزاتي ما را  عرصه

. که البته چرائي آن توضيح تاريخي خود را دارد. ساخت قاعده مي بايست مي به

بلکه آيد،  توضيحي که از دل تحليلهاي ايدئولوژيک و ذهني گرايانه بيرون نمي

  .                  ني استي مشاهده عي نتيجه

ا درنظرگرفته نشده و طلقاما بحث من اين نبودکه درآن گزارش  موضوعات فوق م

اي  ات توجه شده، اما بگونهدرجاهائي به اين نک "اتفاقا. اند يده گرفته شدهناد

له  درکومه "ناسيوناليسم"اند که مثال  آميزدرخدمت تثبيت اين نظريه عمل کرده تناقض

ادعائي که البته بعنوان يک ادعاي سياسي از طرف يک جريان . نيروئي نفوذي  است

نظر زياد مشکل ساز نيست و چه بسا که قابل فهم است و از اين  "کمونيستي "

؛ اما مشکلي نيز چنين برخوردي را از جانب يک نيروي چپ طبيعي بداند  هرکسي

که  "ناسيوناليسم"له را با اين  اين ادعاي بي پايه و اساس رابطه کومه ؛آيد پيش مي

تنزل  رابطه انحرافيگرايانه به يک  اي اراده رد است عامدانه و بگونهناسيوناليسم ک

اي که  ميدهد، بدون آنکه توضيح بدهد که اگر چنين است، توجيه جنگ مسلحانه

زشت است که .  له سالها سازمانده آن بود برچه اساسي استوار بود کومه

 سنتسازماندهندگان چنين شکلي از مبارزه هميشه همين استدالل را داشته باشندکه 

يح دهند، رابطه آنچه که ما انجام آن در کردستان وجود داشته است، بدون آنکه توض

. است هتوان استدالل کرد که هيچ ارتباطي وجود نداشت نمی. داديم با اين سنت چه بود
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 آورند در مي  "رهبران کمونيست"هاي  چون آدمهاي کنجکاو حداقل از دل مصاحبه

نام  باالخره ميدانند که... له قبل از انقالب با اتحاديه ميهني تماس گرفت و که کومه

آيا اينها هيچ ربطي به حرکت عيني و ... بود و "پيشمرگ "له نيز  رزمندگان کومه

بينيم که  اند؟ درکمال تعجب، مي تاريخي ناسيوناليسم کرد درکردستان نداشته

درگزارش نيز اين رابطه تحت عنوان وجود سنت و تاثير آن ديده ميشود که يکي 

ما پيچانده  توهماتت، اما بالفاصله درازدالئل سير متفاوت اوضاع درکردستان اس

که مانع ابراز وجود روح تميز کمونيستي  ماست،  کثيفميشود، تا بمثابه روحي 

              .                                                                                                                            تظاهرش لعن و نفرين شود

درا سناد کنگره شش همه چيز غيرقابل درک ميگردد، يا درک آنها با مشکل روبرو 

اين در حالي است که همين مبارزه مسلحانه . درک مبارزه مسلحانه "مثال. شود مي

اي نيز برخوردار است، اين خود تناقض را دو چندان  درهمين سند از جايگاه ويژه

را بدرستي دنبال کنيم، موضوع اين نيست و نبوده  يعني اينکه اگر موضوع. ميکند

است که تنها برخود انتزاعي صورت ميگيرد، بلکه درعين حال اين است که چنين 

له و نگاهي  مبارزه مسلحانه وتوجيهات کومه( .زاعي نيز در جاي خود قرار نداردانت

راي در اين تشکيالت وجود داشته است خود بحث مستقلي است من ب "که تاريخا

  ).                                               و اضافه نکردن برحجم مطلب ازآن ميگذرممنحرف نشدن از اصل موضوع 

متفاوتي را  "بحث اين بودکه ديد حاکم برگزارش کنگره ششم درک کامال

نه تنها داراي اين درک سطحي يکجانبه .  فوق ارائه ميدهد هشد ازمقوالت مطرح

ملي گرائي درکردستان را تضعيف کرده، بلکه اين له  فعاليتهاي کومهويا  است که گ

 قلم گرائي درکردستان را هم له درقبال ملي کومه هاي تاريخي مسئوليتنيز هست که 

و برعکس ادعاهاي سوسياليست مآبانه در اين گزارش و برخورد  "که اتفاقا. ميگيرد

اين يک  نتيجه گيري کامال غلطي است   درآن، "ناسيوناليسم کرد"سطحي گرايانه با  

صف چپ و له،  هاي کومه اگرادعا ميشد که بر اثر فعاليت(  خواند ميکه با واقعيت ن

سيماي کرد تقويت شده واين  صف ناسيوناليستهايدرکردستان درمقابل  سوسياليست

و  است و اين تأثيرات خود را برجنبش کردستان داشته سياسي کردستان را تغيير داده

درسطح صف سازماني نبود، بلکه  "که اين تحولي صرفا. درآينده نيزخواهد داشت

من اين را . آن وقت ايرادي نبود . درکردستان بروز تاريخي يافت بندي اجتماعي

در ديدگاه حاکم برگزارش،   .)خواند تبيين وتفسير درستي دانسته که با واقعيات مي

جدالهاي اجتماعي به جدالهاي نظري تقليل اي رنگي ايدئولوژيک دارد و  هر پديده

ازطرف ديگر و برخالف . شوند و به همين اعتبار نيز خوب يا بد، هستند داده مي

رسالت "و  "انقالب سوسياليستي"و  "داري جهان سرمايه"تمامي اشاراتي که به 

هاي تئوريک ــ  پيشرفت""و  "برخوردهاي مارکسيستي"و به اصطالح  "پرولتري

هاي  ها درعمل ازتوجيه وتوضيح سياستها و ديدگاه تحليلغيره ميگردد، و  "نظري

  . روند اي و اساسا دنياي محدود تشکيالتي و منافع جزئي فراتر نمي حزبي درهرمرحله

                                                                                                                                                                         

شود که  البته مسئله از ديد من دراينجا تنها به بررسي اين وجه از مسئله محدود نمي

درکردستان چه به مثابه يک گرايش فکري و چه يک جنبش اجتماعي  "ناسيوناليسم"

ن يک بحث بسيار هرچند اي(.يا خير و برعکس کم رنگ شده است رشد کرده است
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" کرد"له  حتي اشاره من به اينکه تمامي بنيانگذارن کومه .)گشاست ضروري و راه

معناي خود را  هک(بودند و سازماني را تاسيس کردند که درکردستان نفوذ داشت 

بگويم اين  هک در اين راستا قرار نداشت ) دارد و درگزارش به آن توجهي نشده است

ام حتي  آنچه گفته. اند تاريخ مردم کرد به مبارزه روي آوردهآدمها اساسا تحت تأثير 

بلکه درجهت پاسخ دادن . له در بدو تولد نبود در راستاي اثبات کردستاني بودن کومه

را تشکيل  اجتماع متفاوتاينکه آيا جامعه کردستان يک . تري بود به سؤاالت اساسي

، تاريخ خود را دارد ياخير؟ ميدهد يا خير؟ کردستان بمثابه يک مفهوم سياسي شده

فاوت مردم کرد، اين تاريخ موجد يک ذهنيت تاريخي هست و يا نيست؟ اجتماع مت

اثر ) اي از هرقشروطبقه(آنها و فرهنگ متفاوت اين مردم، آيا بر محيط رواني تاريخ

اند يا خير؟ ما تفاسير علمي خود را از اين اجتماع متفاوت داريم يا خير؟ اين  گذاشته

هاي بي پاسخ درطرح يک استراتژي درست و  ي توجه دادن به حجم سؤاليعن

له بطورمشخص باشد يا خير استراتژي خود اين جنبش  راهگشا، چه استراتژي کومه

کنيم  گرائي مي هرآنجا نيز به اين عرصه وارد ميشويم، از يک طرف ذهني. باشد

ير وتفاسير ناسيوناليستهاي گذاريم، يا برعکس ازتعاب وعقايد خود را بجاي واقعيات مي

اينکه استراتژي خود را نه برمبناي حرکت تاريخي  "کنيم و نهايتا کرد دنباله روي مي

گرچه . خود مردم کردستان، بلکه براساس عقايدي تدوين ميکنيم که عاريتي است

بهتر است (هاي بسيار  ظاهري بسيار کمونيستي دارد و از مفاهيم کمونيستي استفاده

اي با عيني گرائي  اما اين هيج رابطه.  ميشود) هاي بسيار د که سؤاستفادهگفته شو

  ...                                                                                            گرائي کمونيستي نيست و  کمونيستي ندارد و در بهترين حالت چيزي جز ذهني

چه بسا . ق ساده و روشن هستند و نيازي به توضيح نيستپاسخ به سؤاالت فو "ظاهرا

که بسياري از طرفداران چنان مصوباتي نيز به سؤاالتي که من در مورد شناخت جامعه 

را داراي  پاسخ هاي منطقي کردستان مطرح کردم و براساس همان مصوبات خود 

مشکل و  "دقيقا اما اگر چنين باشد، ،)حتي من را به سفسطه بازي متهم کنند( بدانند

دو دنيا شود و نشان ميدهد که چنين آدمهائي در  تناقض از همين جا شروع مي

از يک طرف دنياي واقعي و از طرف ديگر دنيائي ذهني که براي . کنند زندگي مي

شان را سپري مي کنند،  با دومي به سياست  گي با اولي روزمره. اند خود ساخته

  .       پردازند  مي

. شود هاي جامعه کردستان نيزصحبت مي ه کنگره شش، البته از ويژگيدرگزارش ب

کند و اجازه انکار آنرا به کسي  يمتفاوت در اينجا اين را تحميل م وجود يک جنبش

دهد، بخصوص به سازماني که درهمين جنبش خود را داراي حق ّآب وگل  نمي

است که اصل موضوع نيز ها و اعتراف به آنه اما با تاکيد بر همين ويژگي.  داند مي

چرا که در دنياي واقعي، ويژگي امتيازي  نيست که بعضي جوامع  . شود فرعي مي

هر پديده  اجتماعي . هاي خود است اي داراي ويژگي هر جامعه. دارند و بقيه ندارند

ها ميتوانند منشاء حرکات اجتماعي  ويژگي. اي داراي ويژگي است قابل مطالعه

درک . تا حدودي علل رويدادها را توضيح دهند يا ندهند. باشندمتفاوتي باشند يا ن

تر کنند و يا خود نيز انعکاس چنان حرکاتي  ماهيت حرکات اجتماعي را قابل فهم

ها نيز  به اين داليل، با تأکيد بر ويژگي. باشند که بايد مد نظر قرار بگيرند، يا نباشند

  "کاري که عمال. ها حرکت کرد ميتوان درجهت دو رزدن و ناديده گرفتن واقعيت
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. يا حتي ميتوان برعکس آن عمل کرد. له صورت گرفت درکنگره ششم کومه

له  له و به مسائل پبشاروي کومه له پافشاري کرد و اما به کومه برکردستاني بودن کومه

امري که اتفاقا در درون ما . ر زدباز هم واقعيا ت را دووجنبش کردستان نپرداخت؛ 

له فراهم  هاي غير ابژکتيف درکومه بوده و همين نيز زمينه را براي دخالتريشه دار 

  .                                                                           کرده است

نظرات ارائه شده درکنگره شش اين خاصيت را داشت که آخرين تالش مشترک 

همانگونه که ديديم اين . دن بحران بودله براي دور ز همه گرايشات موجود درکومه

يا بهتر است که . ديدگاه مشترک همه جناحها دريک مقطع تاريخي معين بوده است

درآن مقطع ها به لحاظ سياسي  ي جناح گفته شود پاسخ مورد توافق و مشترک همه

. قرار نگرفت نقدي اساسيد که نه در انشعاب اول و نه درانشعاب دوم نيز مورد بو

اش اعالم ميکند که درآن مقطع نيز  ها سالها بعد از انشعاب ه رهبر يکي ازجنا حاينک

حتي اگرما اعتماد کاملي هم به طرف . ندارد چ سنديتيآنرا قبول نداشته هي

چرا که درآن ( گويد قبول کنيم که حتما راست مي هايش داشته باشيم، و از او وگفته

فع عمومي برحفظ وضع موجود استوار هاي درون تشکيالتي منا شرايط و در پچ پچ

له  تاکنوني کومه اين مصوبات با مواضع"اش گفته باشدکه  احتماال به پهلو دستي  ،)بود

اما آنچه که سنديت دارد اين است . "دهد مي خوانائي ندارند وآخرش کار دستمان

را  که رسما و بعد از شروع اختالفات نيز همه به اين مصوبات رجوع ميدادند و مشکل

ي اين جناحها درآن  اينکه همه. ديدند در عدم درک طرف مقابل از اين مصوبات مي

شرايط درجلوگيري از بحران عمل مشترکي داشتند و در اتحاد با هم عمل کردند را 

                                                                                                                             .                                                  تنها در پرتو منافع مشترک درآن شرايط ميتوان قابل فهم کرد

هاي  له و عرصه من در نوشته اول تالش کرده بودم تا با اشاره به شرايط مبارزاتي کومه

له بازي  هائي که نقش اصلي را درحيات کومه آن عرصه(شکيالت فعاليتي اين ت

له  هر پاسخي به بحران کومههاي بحران بکنم و اينکه  اذهان را متوجه زمينه) ميکردند

در مرحله اول به شناخت واقعياتي مربوط ميگردند که حيات سياسي و موجوديت 

توانستيم  بين  ايست، ميب مي. سازند مي اجتماعي ما را بطور واقعي و نه انتزاعي

و واقعيت  "لشکري از ارتش پرولتارياي جهاني "موجوديت انتزاعي خود بعنوان 

در شرايطي که به (درکوههاي کردستان  "چندگردان پيشمرگه"مشخص خود بمثابه 

گرچه (قائل شويم  تفاوت) هاي خود درکردستان عراق عقب نشسته است اردوگاه

اخته شده با نفوذ اجتماعي بوديم و اين موقعيت مي پذيرم که ما يک جريان شن

چيزي که اتفاقا درآن موقع نه تنها . سازد ساخت و هنور مي تاريخي و ذهني ما را مي

بنفع ما عمل نکرد بلکه بعنوان داروئي مخدر در اين خود فريبي نيز نقشي منفي بازي 

قعي اين نه چرا؟ چون درجهان وا). کرد، و هنوز نيز چنين خاصيتي را داراست

ادعاهاي ما بلکه اين پراتيک واقعي ماست که درتعيين سرنوشت ما نقش اصلي را 

خاطرات . چرا که نفوذ اجتماعي بدست مي آيند و از دست ميروند. داشتخواهند 

خوش بر اثر اشتباهات سياسي به سرعت به خاطرات تلخ تبديل شده و در اذهان جا 

                                                             .                     کنند بازمي
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، به "له هاي کومه اردوگاه"له را به  بحث من بدون شک اين نبودکه دنياي واقعي کومه

 حاصل جمعيله،يا حتي  اي کومه هاي مبارزاتي يا پروژه يا يکي از عرصه "کردستان"

يک جريان اجتماعي و شناخته شده  له را بمثابه ها خالصه کنم وکومه از اين عرصه

کنم و چنين محدود ) ها بعضا عمل ميکرد که درآن موقعيت در ارتباط با دولت(

 "کمونيست بازي"واقعي،  "کردايه تي"يا بدتر،  بگويم . تفسيري ازآن بدست بدهم

غير واقعي است؛ يا تالش براي تشکيل دولت کرد واقعي و تالش براي سوسياليسم 

له بمثابه جرياني بود  ي در کومهنقد ديدگاهي انتزاعست؛ بلکه  منظورم غير واقعي ا

اينکه من مشکل را در ايدئولوژي  هن.  دانست مي خود را سوسياليست وکمونيستکه 

هائي زنده به شرايط  مشکل را در متد و شيوه برخورد آدماين جريان بدانم، بلکه 

باشيم و همين شيوه م ناسيوناليست ستيما ميتوان. دانم شان مي مبارزاتي وکل موجوديت

طبعا درآن چنان حالتي، مفاهيم ديگري را بکار ميگرفتيم، اما . برخورد را داشته باشيم

  . شيوه برخوردها به همين شکل انتزاعي ميبودند

يا . است ل معرفتيطبعا اين نيز برداشت نادرستي خواهد بود اگر تصورکنيم که مشک

گيري نادرست که  يا بدتر، اين نتيجه. رخورد کردن استمشکل مشخصا درانتزاعي  ب

برعکس، هرنوع . دست بزنيم انتزاعگويا ما براي تحليل و شناخت درست نبايد به 

درک روابط . ها ممکن نيست شناخت قابل قبولي بدون انتزاع و منتزع کردن پديده

خورد محدود اما خود را به اين سطح از بر. پيچيده بدون شک نيازمند انتزاع است

معتقد به ايجاد تغيير و پا دادن به تحول کردن، نتايج مخربي براي پراتيکي دارد که 

درک واقعيت بمعناي درک محدود و غير تاريخي واقعيات اجتماعي . است اجتماعي

  .                   نيست

اين له در اين کنگره با قبول  رهبري کومهترين ارزيابي ميتوان گفت که  درصميمانه

له و با ساختن دنيائي ذهني براي  مصوبات و ارائه تصاوير و تفاسير متفاوتي از کومه

له را به دنياي ديگري انتقال دهد که به زعم رهبران  کند تا کومه خود، تالش مي

 "تغيير ريل"اين را تحت عنوان ( تر و بهتري بو قطع، دنياي مطلوبله در آن م کومه

يا حداقل درکوتاه مدت اتفاق ( تدتوانست اتفاق بيف نمي اما اين  .)پذيرفته بودند

واقعياتي . ندچرا که واقعيات روزمره با سرسختي در مقابل تحقق آن قرار داشت ،)بيفتد

چنين مصوباتي . ندشد شان تالشي نشده بود يا ناديده گرفته مي که در جهت شناخت

گرا  سازمان صرفا آرمان له به يک در بهترين حالت زمينه را براي تبديل شدن کومه

ساز توجيه  يا در بدترين حالت و آنگونه که تجربه کرديم، زمينه. کردند اهم ميفر

چرا؟ چون کنگره ششم با خود فريبي بحران را دور زد، بجاي . شدند انشعابات بعدي 

آنکه به شناخت درستي از ماهيت آن دست يابد و راه برون رفت از آن را بما نشان 

                                                                                                               .     دهد

له  کنگره شش، هم اين ادعا را درخود داشت که آغازگر دوران جديدي براي کومه

وجنبش چپ درکردستان و راهنماي عمل در اين راستاست،  هم اينکه درخود 

ها و افکاري دارد که حرکت گرايشات ديگر به راست را نيز بخوبي  فرمولبندي

هاي انتزاعي حتي  له در اتخاذ ديدگاه کومهکند؛ اين کنگره نقطه عطفي در توجيه مي
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به همين دليل و اهميتي که مباحث مطرح شده در اين کنگره . ن استدر راست زد

                                                     .      داشت،  مکث بيشتري روي مصوبات اين کنگره داشتم

   ٢٠٠٩سال 

    

                                                                                                                                                                                 

  ز دو جزوه زيراستفاده شده است                                           دراين نوشته ا  

                                                                                                                              

شم، هفتم هاي ش له وحزب کمونيست ايران، اسنادي ازکنگره ارزيابي  ازکومه

    1378"له وهشتم کومه

استراتژي ما درکردستان، اختالف برسرچيست؟ پاسخي به رفيق عبداهللا 

  ابراهيم عليزاده  1379مهتدي
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  هاي عراق و رويداد

  ! هاي ارتجاعي هشدار

  

 دشدرکشوري که عربي خوانده مي. درکشورعراق اتفاق افتاديخي مهميرويداد تار  

 همين نام وبه" کرد"شدند، يک  و مردم کرد درآن شهروند درجه دو محسوب مي 

اين رويداد،  بسياري از مردم کرد در اقصي نقاط جهان را به .   رئيس جمهور شد

بسياري ازکساني را که نگران تجزيه عراق بودند، موقتا آرام . رقص و پايکوبي کشاند

درمنطقه را  نيزبه )  رتمرکزگرا بنفع قوم برت(گرا  اما طرفداران ناسيوناليسم ادغام. کرد

گرائي،  تصميم تاريخي عربها  آنها نيز با سردادن شعار عليه قوم.  العمل واداشت عکس

.  کل منطقه دانستند راخطري برايآميز درعراق جديد همزيستي مسالمتوکردها براي 

 گرائي برحذر ه دام قومتهديدکردند،  هشداردادند ومردم را از افتادن ببا روش خود

  . داشتند

يا جدا . ستراهي قرارگرفته اکرد درکردستان عراق در مقابل يک دو ملي جنبش

.   باشند   ساختن عراق جديد با ديگران مشارکت داشتهکنند، يا در اعالم استقالل شوندو

الملل  در حاليکه استقالل دور از دسترس بنظر ميرسد و با عدم تمايل جامعه بين

بروست؛ مشارکت در بازسازي عراق جديد با برخورداري از حقوق مساوي رو

کرد  مردم.  دهد ترس به کردها نشان ميحل قابل دس ابه يک راهشهروندي،  خودرا بمث

درکردستان عراق، باشرکت ميليوني خود درانتخابات و موفقيت در کسب يک سوم 

کرد  فراهم ساختند، تا در  هاي  مجمع ملي عراق، اين امکا ن را براي احزاب کرسي

هاي  شده وتضمين تامينکردها که در آن حقوق ملي "ليستيفدرا" یحل جهت راه

  . دموکراتيک کافي وجود دارد،  پيش بروند

شدن آقاي طالباني گرچه يک واقعه مهم  جمهور رئيس ،ارچوب اين رونددر چ  

نه بمعناي تثبيت   تاريخي است، اما اين هنوز نه بمعناي حل مساله کرد درعراق،

اسيسم معناي واقعي و تاريخي آن در شکستن ديوار ر.  دموکراسي دراين کشور است

، "مدرنيت"، "تمرکز" ،"يکپارچگي"دولتي در زير عناوين گرائي و انحصار قدرت و قوم

اي از  ناسيوناليسم فرانسوي که در  شده شکل تحريف. است... و "دولت غيرقومي"

اين رويداد،  . کرده است برتر عمل گرائي بنفع قوم تکي بر قوماسا  مخاورميانه اس

نقطه پاياني  فاتحه اين نوع بينش در روند دولت سازي در منطقه را خواند و بر آن  

   .تهر چند موقت گذاش

شده در آخر  رويدادهاي بعدي در عراق چه مسيري را طي ميکنند؟  عراق بازسازي

قدرت هاي جهاني .  ي روشني ازهم اکنون ندارندها چگونه بنظر خواهد رسيد؟ پاسخ

ومنافعشان، دولت هاي منطقه ، گرايشات سياسي در خود عراق و پاسخ هائي که به 

  .   درشکل دهي به چهره نهائي عراق نقش خواهند داشت ...  مسائل خواهند داد و

    

ست؛  اي طوالني برخوردارا جنگ جديدي که درعراق مجددا آغاز شده و از سابقه

چنين .   تعريف دولت عراق بعنوان يک دولت ملي است جنگ مشخصي بر سر باز
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چوپ برسميت شناختن حقوق سياسي دو ملت قابل ي،  تنها ميتواند درچاردولت

شوند ويا  اين دو ملت  يا  از هم جدا  مي.  شودتشخيص ومتمايز کرد وعرب  ممکن  

تواند  حل مي  ر يك از اين دو راهه.  دهند با هم دولت جديد عراق را سازمان مي

عراق آزادي که  .  راه سومي عمال وجود ندارد.   ملي در عراق باشد  بيانگر حل مساله

دار نباشند، عراق آزاد نيست، عراق کردها از حق وحقوق ملي خود برخوردر آن 

  .استقومي و عرب 

مان داده شده برد ودولت به شکلي ساز در عراقي که ديگر از تسلط قومي رنج نمي

شود؛ و رو به  عراق، نمايندگي مي  است که در آن رو به بيرون منفعت کل جامعه

هر شهروندي بايد جدا از   ؛يکسان  هر دو ملت تامين شده است داخل حقوق برابر و

قوميت، جنسيت، مذهب، وبعنوان يک شهروند آزاد عراقي حق ابراز وجود سياسي 

پيدا  در کل عراقهمفکران عقيدتي و سياسي خودرا ودخالتگري را داشته و بتواند 

ز، انتخاب آقاي طالباني يک انتخاب شايسته و در شرايط فعلي راستا ني اين در. کند

  .ترين آن بود عراق ممکن

کرد  ناليسمالزم است که کرد و طرفدار ناسيو تشخيص شايستگي آقاي طالباني نه براي

تنها کافي است .  کارهائي که کرده وميکندي طالباني و باشيم ونه طرفدار خود آقا

درموقعيت .  موقعيت تاريخي خودش و در وضعيت واقعي عراق قرار دهيمکه اورا در

هاي سياسي فعلي و فعال در صحنه سياسي عراق، طالباني يکي    کنوني و در ميان چهره

زسازي ت بر روند باه امکان تاثيرگذاري مثبکهاي دموکرات و سکوالراست   چهره از

  .  سازد تر مي عراق را ممکن

 و آشکار بسياري را ،و بدون توجه به شرايط واقعي عراق،  اين انتخاببااين وجود 

ردي و به که ک. گيرد نگران از اينکه پديده جديدي دارد شکل مي.  کرد پنهان نگران

،  ها اين.  گرائي است فريادشان بلند شد که اين قوم.   است  دهجمهور ش همين نام رئيس

و  شد اش رئيس جمهور مي دادند که طالباني بدون اشاره به مليت واقعي يا ترجيح مي

 "گرائي قوم"تا منطقه در دام شد عرب انتخاب مي را بدعادت نميکرد،يايک مردم منطقه

اد، فاتح شيخ، ايرج فرز: آقايان.  اما کساني هم کارشان از ابراز نگراني گذشت. نيفتاد

را هم  "استقالل کردستان عراق "که ظاهرا  شعاري وکورش مدرسي حسين مراد بيگ

ي ها درصف پيشمرگان کومه له،  لباس سنت ، خود سال از اين ها مهمتردهند؛   سر مي

اند و به قول خودشان  داده شعار خود مختاري مي  ؛مبارزين کرد را  بتن داشته اند

ا آنجا پيش رفتند که اين رويداد، ت اند؛  در برخورد به مي کوبيده "قوم گرائي "برطبل

رهبري يکي از تشکيالت هاي مستقر درکردستان ) پلماتيکدي "احيانا(پيام تبريک 

تا آنجا پيش رفتند که مردم کردستان عراق را شريک و " افشا"عراق  به طالباني را 

  . جرم جنايات آمريکا عليه کودکان عراقي معرفي کردند

ها نيروئي در تا  به اين دليل بوده است که اينين افراد عمدسکوت تاکنوني در مقابل ا 

لي در سطح وضاع در رابطه با مسائل مترشدن ا اما با توجه به حساس. ان نيستندکردست

و بطورواقعي به تحريف ميکنند  صورت مساله راکساني را که منطقه، بطور جدي بايد

زير پرده استتار  آقايان دراين   از آنجاکه. کردميزنند، افشا جنگهاي قومي دامن

و به همين دليل نيز خودرا مجاز (به اين جنگ دامن ميزنند  "مدرنيسم"،  "کمونيسم"

) دانند به تحريف هر رويداد سياسي در اين رابطه وتمسخر فرهنگهاي غير رسمي مي
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ي برد نظرات حزبشان بسيار کم است،  اما  گرچه محدوده. هستندنيزتر  لذا خطرناک

اندازي يک  تجربه ثابت کرده است که راه.  شدن ميتواند بسيار مخرب بااثرات آ

جنگ قومي نيازي به تدارک لشکرها ندارد، فقط کافيست که مردم دو روستاي 

راه  خود از لشکرها.  هم بياندازيم به لحاظ فرهنگي متمايز را به جانمجاور و 

  .                         رسند مي

کرده وچگونه به رويدادهاي بعد از انتخاب ي مدرسي چگونه آغازببينيم که آقااما 

کردستان  سي ظاهرا از به خيابان آمدن مردممدر.   آقاي طالباني برخورد کرده است

اي اعالم  در طي اطالعيه.  ه شده استشوکو ابراز شادي از اين رويداد،  ايران

 "کرد"رسي همچون هرآقاي مد. "اين جشن ما نيست درآن شرکت نکنيد": ميکندکه 

که اين جشن را جشن د وآزاد هستندتوانن ايشان مي.  يگري حق انتخاب دارندد

دراين نيزشکي نيست که هيچ تحول پايداري در عراق شکل نگرفته .  خودشان ندانند

در مورد  "ترديدهاي که در مورد آينده جنبش کردستان عراق و خصوصا.  است

حد دچارهيجان زدگي دهند که کسي بيش از  ميرهبران آن وجود دارد،  اجازه ن

آقاي مدرسي ونه هيچکس ديگري نيز حق ندارند  مردم کردستان را  اما نه .  شود

مده بودند که شادماني دم کردستان تنها به خيابانها نيامر.  بدانند  "فريب خورده"

ع هاي مشرو خودرا اعالم کنند، بلکه و طبق روال معمول آمده بودندکه خواست

اگر آقاي مدرسي درابراز نظراتشان .  وتاريخي خودرا مجددا به اطالع رژيم برسانند

مردم نيز گردن   حق انتخاباند، بايد به  براي کردها  صادق" حق جدائي"ورد درم

  .  نهند

اي  با اين   آمدن مردم در کردستان ايران اطالعيه خيابان  کورش مدرسي، بدنبال به

 بخشي  از  در.   ، صادر کردند"کند کارد توفان درو مي ه باد ميآنکس ک":    عنوان که

  :: است  آمده آن 

نمايش   شدن جالل طالباني در عراق اوج آرزوي ناسيوناليسم کرد را به جمهور رئيس "

  دوازده  خرابي مردم عراق و کشتار کودکان اين کشور در نتيجه  خانه. گذاشته است

عراق و   مدني جامعه  عراق و گسيختگي تمام شيرازه اقتصادي، اشغال  سال محاصره

مردم عراق براي رياست   تباهي فيزيکي و معنوي مردم درعراق قيمتي است که

آن   بهانه  هاي کرد به امروز ناسيوناليست  جشني که. اند  جمهوري طالباني پرداخته

جشن . انيستاند، جشن م خيابانها کشيده  مردم را در چند شهر کردستان ايران به

  ... " !در آن نبايد شرکت کرد. ناسيوناليسم کرد است

  : دهند مي  وادامه

قيمت تحقير و   شود به امروز حاضر مي  کسي که! در اين جشن حقارت شرکت نکنيد "

باد . قومي را دامن ميزند  جائي برسد، دارد، نفرت و کينه  به  خرابي يک جامعه  خانه

     ...   و ". خواهد کرد کارد و فردا طوفان درو مي

چه کسي در :  کنند  بعد از خواندن اين سطور بالفاصله چند سؤال به ذهن خطور مي

عراق يعني  مردم عرب با   عراق به جنگ قومي دامن مي زند؟  بخش اعظم جامعه

پراکني  اشت؟  منشاء اين همه کينه ونفرتچه احساسي خواهند د  خواندن اين اطالعيه

شود تاريخ صد سال مبارزه يک ملت را،  ي تواند باشد؟  چگونه ميچيست و چه م

اجباري،  هاي اند، کوچ را که در راه رفع ستم ملي کشيده بدبختي ها ومصائبي

ها و شکستها،  ،  سالها مبارزه وجنگيدن، پيروزيآوارگي، بمب بارانهاي شيميائي

گرفت،  تا بتوان بهاي   خيانتها و سازشها  و نهايتا از نو شروع کردنهارا ناديده
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اش را از اين  پروسه تاريخي  که موجوديت سياسي(شدن طالباني را  جمهور رئيس

با خون کودکا ن عراقي پرداخت کرد؟  مدرسي  براي اثبات  ادعايش،  ) گرفته است

حتي جنگ اول . تاريخ عراق را  از جنگ دوم آمريکا عليه صدام حسين آغازميکند

دان تاريخ   آوارگي ميليوني مردم کرد بايد  به زباله.   ور گرددعراق نيز  بايد سانس

ها به صدام اجازه سرکوب کردها را دادند  گويدکه در ابتدا آمريکائي نمي. شود ريخته

و بعداز آنکه ميليونها نفر آواره شدند،  منطقه کردها ومناطق شيعه نشين جنوب را 

ن، کردها عمال  ربطي به عراق نداشته  آده سال بعداز.  هوائي قراردادند تحت حفاظت

کرد   شود که احزاب تاريخ تعمدا بايد ازجائي شروع. اند کرده قال اداره ميوخودرا مست

  .  از سرنگوني صدام توسط آمريکا استقبال کردند

نه در مبارزه عليه دو امپراتوري ايران . تاريخ مردم کرد چيزي براي پنهان کردن ندارد

گر انگليس،  نه درمبارزه عليه چهار دولت رمبارزه عليه نيروي استعما نه در و عثماني،

وعشان گراي ايران، ترکيه،عراق وسوريه در دفاع از حق مشر باصطالح مدرن وغيرقوم

. هائي که از خود داراي دولت هستندبراي وارد شدن به جرگه ملتهاي مدرن، يعني ملت

شده، ملتي تاريخا پراکنده  وملتي  ملتي بدون دوست،  ملتي که از هر طرف محاصره

ه اي بود بازيهاي کثيف سياسي جهاني ومنطقهکه بطور مداوم خود بزرگترين قرباني 

" خانه خرابي مردم عراق و کشتار کودکان عراقي"با يک چرخش قلم  مسئول .  است

ده سال درنتيجه دواز " :  که   شده  اطالعيه نيز گفته درخود  همين  با اينکه.   ميگردند

اما در عين حال با .  چنين بالئي بر سر مردم عراق آمده است "محا صره اقتصادي 

دايره بسته  "شريک جرم"و  "ناسيوناليسم کرد"بکارگيري دو عبا رت  سحر انگيز 

 جالبست که مدرسي هر وقت. نه مردم کردو نه طالباني ديگر راه فرار ندارند. شودمي

.  در عراق را از تصوير حذف ميکند "کرد مردم"تيک مااز مردم عراق حرف ميزند، اتو

گوئي مردم کرد . تحويل ميگيرد "هويت بي"همچنانکه در طرح عراق آزادش، آنها را 

داندکه  هرکس ديگري مي زمدرسي بيش ا. تصادي قرار نداشتنددر محاصره اق

. کردندش ميفروشي امرارمعا از راه قاچاق "ناچارا گذشته کثريت اين مردم در ده سالا

که آنهم . تنها در چند سال گذشته است که وضع اقتصاديشان کمي بهتر شده است

  :بدو دليل بوده است 

  . اند هاي محدود اقتصادي را تامين کردهامنيت کافي براي فعاليت ) 1 

  . گيرند تر از بودجه عمومي مي صدام حسين رفته است و سهم شان را عا دالنه) 2

. ايش داده استيت مردمي از رهبري دو حزب عمده کرد را افزخود اين مساله حما

بيش از دو . کردستان به خواست اين احزاب پاسخ مثبت دادند به همين دليل مردم

ناچار   وطالباني را که در سال قبل ازآنميليون راي به صندوق هاي راي ريختند، 

بغداد فرستادند و رئيس  بود بغداد را ترک کند، مجددا و با قدرت مانور بيشتر به شده

  . جمهور شد

بايد بيش ازاين داستان گفت و فاکت آورد تا ثابت شود که مدرسي در دايره دشمني 

تنها . خورد  کور گرفتار شده وگفته هايش تنها بدرد تحريک احساسات عوام مي

درک نکرده  ايشان هنوز اين را. بدرد دامن زدن به جنگ قومي در منطقه ميخورد

آنچه که ايشان ميگويد تحريک و تبليغ عليه  ،کنوني در شرايط حساساست که 
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طالباني و بارزاني نيست، بلکه مستقيما تحريک احساسات مردم عرب و ديگران عليه 

  .  ستردها و عليه خواستهاي مشروع آنهاک

 کردستان عراقاو منظورش مردم در  گفت که خواهدمدرسي در دفاع از خود  "طبعا

ارتجائي در عراق را مسئول  هاي  دارو دسته کرد و باني و ناسيوناليسماو طال. نيست

همين   نکته' اتفاقا. است  اش نيز چنين آمده  در اطالعيه. داند عراق مي  خرابي جامعه خانه

.  مردم کرد در کردستان عراق از طالباني و بارزاني و احزاب کرد جدا نيستند. است

در .  کرد ندارند وناليسمچ مخالفتي با اهداف ناسياين مردم بر خالف نظر ايشان هي

همزيستي   حال، اين مردم و در صورت وجود شرايط مطلوب آن، حاضر به عين

خوشبختي خودرا نيز در ذلت هيچ ملت ديگري .  آميز با ملل ديگر نيز هستند مسالمت

اين بدان معنا . اند  چنين موقعيتي هم نرسيده  به "اساسا. کنند و نمي  هم جستجو نکرده

از هوداران آقاي آنها . چنين نيست. اند مردم کرد ناسيوناليست  همه  هم نيست که

  کردها نيز ميل هر جامعه. اند  اند، تشکيل نشده "ناسيوناليست"  همه  که مدرسي و بقايائي

...  دموکرات، کمونيست و ليبرال و دموکرات، سوسيال. ديگري از هر نوعش را دارند

با دو ميليون راي از احزاب موجود کرد   ر مشخص اين مردمي بودند کهاما بطو

اما توانيم با اين احزاب مخالف باشيم،  توانستيم و مي من و شما مي.  حمايت کردند

  .    بگيريم  توانيم راي و تمايل مردم کرد را ناديده نمي

 ؛کنند مي بمب راه مي روند و توفان درو مردم کرد بيش از صد سال است که روي

  که چه؟  که! گويد  مي "جوک"ايشان تازه از راه رسيده نه هشدار ونه تهديد ، بلکه 

چرا ؟ چون بازي . کند که  در صف مقابلشان خواهد ايستاد اعالم "کرد مجددابه مردم

اين نه تنها خط آقاي مدرسي بلکه خط رسمي همه آن .  دارد خطرناک مي شود

اسي و حق انتخاب است که در پروسه گسترش دموکرنيمچه دموکرات هائي بوده 

آقاي مدرسي از مدتها پيش و با اتخاذ . اند انگيز دمکراسي را ديده هميشه طرف هراس

ناسيوناليسم  کيشوتي با و جنگ دن "کرد ناسيوناليسم"مواضع من درآوردي در مورد 

. است تخاب کردهبل رااناين صف مقا) ابراز وجود اينترنتياي در  البته درکنج صفحه(

به هراس  اقاست که از تحوالت عر "نيپرستا ميهن" دجدي  که جديد است، صف آنچه

ن کمترين شا هاي هستندکه درقطعنامه "خواهاني جمهوري"ها باصطالح اين. اند افتاده

کنند واما  ن مسائل جامعه ايران يعني مساله مليتها نمييتراي به يکي از حاد اشاره

دهند که درروابطش با آمريکا تجديد نظر کند  اسالمي هشدار مي مداوما به جمهوري

کردن حضور آمريکا درمنطقه   عمدهباکه اينها،  آنهائي هستند. ر نيفتادبه خط "ميهن"تا 

را براي سرکوب   ، راه"يکپارچگي ايران درخطر است"ايران و با شعار   به  و خطر حمله

ها و  آقاي مدرسي با اين هشدار. ندکن هاي اجتماعي توسط رژيم هموار مي جنبش

  .کند ها دارد  صندلي  جديداش در اين   صف را اشغال مي تهديد

عراق براي قوام ": گويند  مي 33  کمونيست شماره  اي با نشريه  ايشان در مصاحبه

شرايط .  گرفتن و خاتمه گسيختکي کنوني جامعه چند راه بيشتر در مقابل خود ندارد 

را جنبشي مي تواند به وجود آورد که راه حل پايداري براي عراق  پايدار در عراق

 "عرب لطه مجدد جريان ناسيونال فاشيستياول س:  "هائي؟   حل  راه  چه.   "دارد

صدام با سرکوب و   توانند مانند دوره مي  ها بالقوه اين .)ها اين  ها و چيزي شبيه بعثي(

کنند واوضاع با " يکپارچه"عراق را   "اعام مردم در عراق و در کردستان مجدد قتل

گويا امروز  بدنبال شکست اين جريان در مقابل آمريکا   که. تري بوجود آورند ثبات
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ي و نفرت مردم از حکومت صدام اين نيرو ضعيف است، اما در شرايط استيصال ناش

حل دوم  راه. مدت روي اين ضعف حساب باز کرد از گسيختگي اوضاع نبايد طوالني

سبک جمهوري اسالمي   اين يکي به. است "جمهوري اسالمي در عراق"اسيس يک ت

حکومت خودرا بر تمام   و بالقوه "تواند ايضا در ايران با سرکوب خونين مردم مي

پيدا  کند، هنوز آمادگي کافي را کار اقدام نمي اين  اگر امروز به. کند اق تحميلعر

کند، جريان اسالمي زن قوا تغييراشود، يعني تو آمادگي پيدا اين  هنگاميکه. است  نکرده

حل  سوم   راه:  آيد نيز مي  در ادامه. هيچ قراردادي را برسميت نخواهند شناخت

بنياد خود را بر دخالت   آزاد است که- حاکميت يک دولت غيرقومي و غير مذهبي

همينطور کرد، و ن دست آمريکا، ناسيوناليسم عربکرد  حکومت و کوتاهمردم در مستقيم

ديگر جدا شدن کردستان  و بالخره راه. باشد  ات اسالمي از زندگي مردم گذاشتهجريان

ايشان " حل راه"واضع  واقعي ايشان  بايد از بالخره ما نيز براي درک  م...    و "از عراق

اگر . اوال بحث بر سر عراق است.  کردستان  به  دو دليل ساده بگذريم براي استقالل

دوما، . راق جدا شوند، عرب ها براي قوام گرفتن مشکل زيادي ندارندکردها از ع

آرزو آنرا از کسي استقالل گرچه خواست خود کرد هاي عراقي است و بعنوان يک 

.  اما در شرايط کنوني از طرف هيچ دولتي برسميت شناخته نميشود ،اند مخفي نکرده

تواند  اله در شرايط فعلي تنها ميدر نتيجه کردها فعال دنبا ل آن نيستند و طرح اين مس

درک اين مساله براي کسي که حسن نيت داردو . آشوب جديدي در منطقه بپا کند

. در برخورد به  احزاب موجود کرد در عراق ريگي به کفش ندارد کار ساده ايست

در ضمن بهتراست که من و  آقاي مدرسي  در اين معرکه، کاسه ي داغ تراز آش 

      .                                                              ريمت سنگين .نشويم،

حل آزاد از  راه.  ناچاريم که به واقعيات امروز جامعه عراق توجه کنيم من وايشان  

حزب طرفدار ايشان درعراق . قوميت، يعني راه حل سوم، راه حل خود ايشان است

رکت کند،  در بهترين حالت،   دو هزار راي در هر انتخابات بسيار بسيار آزادي هم ش

اند  حتي اگر از محتواي آنچه که گفته در نتيجه ما.  بياورد شاهکار کرده است

در تحوالت  يک حزب مؤثريشان را تنها در سطح تبليغات غيرحل ا بگذريم، راه

ر نظر قراتوانيم  مد مي" ختگي کنوني جامعهبه از هم گسي"عراق، بمنظورپايان دادن  

من براي (کند ايشان از آن طرفداري مي  حلي که  شدن راه بر اين، عملي  عالوه.  دهيم

بسيار   خود نيازمند يک پروسه) هاي ايشان را جدي بگيرم حل  گوئي ناچارم راه پاسخ

حزب ناميدن و شدن دويست نفر آدم زير يک سقف و خودرا  با جمع. طوالني است

" با اين وضعيت  براي مقابله اي  جنبش وسيع و توده دادن سازمان"تصميم آنها براي  

حل ديگر که اوال  راه مي ماند دو.    شود جابجا نمي)ع.ک.ک. ح  از قطعنامه  گرفتهبر(

حتي در ( يک از آنها به تنهائي جمع شوند مردم عراق نمي توانند  پشت سر هيچ

هاي  اسيونال فاشيستنه با  بازگشت ن: يعني   .)"کرد گرا يان قوم"جهت خالصي از 

 "حل پايدار راه"اينها  و براي جامعه  حتي اگر ،عرب، نه با جمهوري اسالمي درعراق

دوما، ناسيونال .  ،کردها با هردو مخالفت خواهندکرد"اوال. دکه ندارن. هم داشته باشند

به سادگي  نيزخواهند،   اسالميست ها  نمي "جمهوري اسالمي"فاشيست ها ي عرب 

خورده در  يز ازجريانات امتحان داده و شکستهردو جريان ن. نمي پذيرندآنها را 

اين . اتحاد فيمابين اين دو جريان نيزتنها ميتواند عليه کردها باشد.  سطح منطقه هستند

هاي خود نين شرايطي ناچار از تغيير سياستکردها در چ. يکي از احتماالت است
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اند،   جريانات ماهيتا  ضد دمکرات اين ما،سو. محتوم نيست، ممکن است اما اين.ميشوند

قه موقتا نيز قدرت را قبضه با سازش با آمريکا و تحت حمايت دولتهاي منط اگرهم 

اين نه موحب ايجاد شرايط پايدار در  .)ترساند مدرسي کردها را ازاين مي(کنند

هاي  حل در نتيجه هيچ يک از راه.   بحرانهاي جديد است ءخود سرمنشا عراق،  بلکه

.  در بهترين حالت بدست دادن  تصويري سياه از آينده است.    ايشان راه حل نيست

زحمتي .  است ما شده "چپ هاي"اين تبد يل به شغل شريف . اين هم جديد نيست

نه براي نشادادن راه برون رفت از بحران عراق ، بلکه اثبات  ،اند که ايشان بخود داده

دارند با آتش بازي   تنها منشاء فاجعه هستند، بلکه اين است که کردها در عراق نه

  .ميکنند

اوال، اين مساله وقتي قابل بحث و بررسي است . تاکيد بر دو مساله در اينجا مهم است

شدن در حالت جدا. ح شود و پاسخ بگيردکه خود بحث در چارچوب عراق طر

که در صورت  بديهي است. کردستان از عراق ما يا موافقيم يا مخالف آن هستيم

. موافقت با  استقالل، محور بحث ما اين خواهد شد که ضرورت آنرا اثبات کنيم

.  بحث مدرسي چنين محوري ندارد. حتي اگر از روي ناچاري با آن موافق باشيم 

ناسيونال ، تمرکز بحث مدرسي روي مشروعيت سياسي دادن به خودشاندوما، 

. تناسيوناليسم کرد اس لع مشروعيت ازواسالميست هاي عراق و خ هاي عرب فاشيست

. م کرد نيستگرايشي درنهايت  واقعي و مشروع اند، اما ناسيوناليسهرنياي ايشان  در د

گرايان مشروعيت دارند وناسيوناليستهاي کرد ندارند،   ها واسالم چرا ناسيونال فاشيست

نيز اگر کردها .  عراق شرعا کشوري عربي استان در تفکر ايش: پاسخ روشن است

جمهور هم بشوند، ولي يا بايد عضو حزب  د، مي توانند بما نند و حتي رئيسجدا نشدن

.  ت نمازي در نجف خوانده باشندايشان باشند، يا ناسيوناليست  عرب، و يا چند رکع

اگرهم موکرات و مخالف حکم اعدام  و موافق  کند نمی  فرقی(اما اگر کرد باشند

 ،  ديگر واويالخواهان فدراليسم، :  و بدتر از  اين)  ر باشندزن و مرد و سکوال  برابري

اوال، چهره عراق .  آيد چرا که دو کار از آن بر مي.  ناک است راين ديگر بسيار خط

دوما ، همه راه حلهاي مشروع وپايدار ايشان را  !  بعنوان کشوري عربي را خدشه دار 

تري از ناسيوناليسم  رم سنگينليسم جدر اين ميان طرفداري از فدرا. نامشروع ميکند

دار اين شعار شديد، ديگر نه دمو کرات هستيد، نه سکوالريزمتان ر طرفشما اگ.  است

  .بدرد ميخورد و نه هيچ چيز ديگرتان

طالباني رئيس جمهور ":  به سؤاالت نشريه کمونيست از آقاي مدرسي توجه کنيم 

گري است؟ آيا ميتوان ادعا کردکه آيا اين پيروزي  يک جنبش  عليه جنبش دي. شد

ترين سؤالي است  ربط سؤال بسيار با ربطي است،  اما بيظاهرا  " اسالم سياسي باخت؟

اين نظر که در ضمن اين ماجرا، اين : يکي . که براسا س تحريف دو نظر استواراست

کرد  براي کردها و همچنين ناسيوناليسمرويداد را بعنوان يک موفقيت تاريخي 

آنرا بمثابه يکقدم مهم در راه دموکراسي درعراق مورد : نظر ديگري که.  کرد ابيارزي

توجه قرار داد و با توجه به تمايالت سياسي احزاب کرد و شخص طالباني، آنرا 

شود کرد، همه مثل چه مي. ابل اسالم گرائي شيعه ديدبعنوان تقويت سکوالريسم درمق

يا : که کردها . را به جامعه کردستان  ندارندآقاي مدرسي فکر نميکنند و نگاه ايشان 

آنها در چهره طالباني فرد . يا ناسيوناليست هستند و هوادار حزب ايشان  "کمونيست"
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، بنا به مقتضيات جنبش کرد در عراقدموکرات و سکوالري را ديدند که گرچه و

کار سر ي ايران داشته است، اما مخالفروابط ديپلماتيک حسنه اي با جمهوري اسالم

بود که گويا جنبشي  هکسي هم ادعا نکرد.  آمدن يک رژيم اسالمي در عراق است

اگر چند نفري هم چنين ادعائي کرده باشند، حتما . است برجنبش ديگرپيروز شده

تيوِ در درسي که حزبش را  بعنوان آ لترنامثل خود آقاي م.  جنبه تبليغي داشته است

تحليلي بعنوان يک  گيرد و نه در هيچ جدي مي نه کسي آ نرا. کند عراق معرفي مي

پيروزي کسي   طالباني نماينده: "ايشان  ادعا ميکند.  دده فاکتور مد نظر قرار مي

ناسيوناليسم عرب سالهاکردستان را به خون کشيده و ناسيوناليسم ":  ، مي  نويسد"نيست

سال گذشته کرد، در زجر وکشتن تدريجي مردم عراق طي محاصره اقتصادي در ده 

مدرسي تا آن ".  وباالخره در جريان اشغال عراق توسط آمريکا شريک بوده است

ناسيوناليسم "و "کرد هاي ناسيوناليست"بين   تواند تفکيکي نمي  که است غيرجدي  اندازه

اجتماعي مشخصي  - ايده ، تفکر وگرايش سياسي: کرد ناسيوناليسم.    قائل شود "کرد

ين گرايش مردم کرد را يک ملت واحد و متمايزاز ديگر ا. است که تعريف دارد

ناسيوناليسم کرد تاريخا .  است ملتها ميداند،که از تشکيل دولت خودي محروم شده

ي وکساني افراد حقوقاما  ناسيوناليست هاي کرد .  آرمان تشکيل دولت کردي است

د را برانجام هستند که تالش و مبارزه  براي متحد کردن ملت کرد وتشکيل دولت کر

خواهند  هر کردي نيز ميدهند،  از  هر وظيفه ديگري ودر هر شرايطي ارجحيت مي

هر گونه طفره در انجام . تحقق  هدف تاريخي  ناسيوناليسم کرد مبارزه کنند که براي 

هاي  ناسيوناليست. اين آرمان ميدانند اين وظيفه تاريخي و انحراف ازآن را خيانت به

بلکه موجوديت ت به اين آرمان تاريخي را وظيفه  خود مي دانند،   کرد نه تنها  خدم

در عراق با آمريکا   کردي که احزاب.  گيرند مي شان را نيزمطلقا از آن سياسي

برای اين توضيح سياسي خود را نيز  "مسئوليت خود قطعا  بنا به و اند همکاري کرده

اليسم کرد ارزيابي کرده اند  وگرنه  بنفع ناسيون اين رادرمحاسباتشان   ، دارندکارشان 

را که آنها خوب يا با اين وجود نمي توان کاري .   به چنين اقدامي دست نمي زدند

اين به معناي آن است که .  کرد نوشت اند،  به حساب  ناسيو ناليسم بد انجام داده

ن اي. بگوئيم که تفکر تشکيل دولت کردي است که آنها را به اين سو کشانده است

ل کردستان عراق را سر خود مدرسي  و دوستا نش شعار استقال. حکم درستي نيست

چوب تحقق اهدا ف ناسيوناليسم يعني برداشتن يک گام اساسي در چاراين (دهند  مي

در عراق بعنوان ماجراجوئي رد  که از طر ف بسياري از ناسيوناليستهاي کرد) کرد

ارهاي بارزاني و طالباني را در جهت اهداف که کهائي نيز هستند ناسيوناليست.  ميشود

بطور مثال  .  که اينها يکي نيستند بينيم مي.  کنند کرد ارزيابي نمي و ناليسمناسي

ميداند اما هيچ دخالتي در جريانات عراق  گراي کرد ا  خود را حزب مليک.کا.پ

درست . ندکرد ندار مسقيما هيچ ربطي به ناسيوناليسم پس جريانات عراق. نداشته است

. کرد در عراق مربوط است احزاب  فاع، اين تنها بهيا نادرست، قابل دفاع يا غيرقابل د

پس چرا مدرسي يک ضرب کل ناسيو ناليسم کرد را محکوم ميکند؟ اوال براي آنکه 

ناسيو ناليسم کرد براي اين حزب تفکر و . برخوردي مذهبي   با ناسيوناليسم کرد دارد

کردن مردم کرد بعنوان  ملت و آرمان تشکيل دولت واحد کرد ايدوئولوژي متمايز 

واستراتژي سياسي تحقق اين آرمان نيست؛  که هم اکنون بمثابه يک گرايش 
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و  "انسان گرائي "از  انحرافيکند؛ بلکه  سياسي درسطح منطقه عمل مي_ ماعي اجت

ينجا نه عيني ر ان دانسا. درکردستان است "گرائي قوم"ارچوب  ،  در چ"طبقه گرائي"

ارچوب طبقه نيز در چ. که در خالء زندگي ميکند ي استموجود. و نه تاريخي است

آيد، درچارچوب مناسبات اجتماعي رشد  شخص وتاريخي  ويژه خود بوجود نميم

 )حکمتيست(حزب اين دوما، .است"انساني هويت"ي شده کند، بلکه شکل منزه نمي

کرد هيچ شا نسي براي  زب، جنبش مليدر محاسبات اين ح. تگر اس بشدت محاسبه

تژي هميشگي رهبران اين حزب کرد استرا کردن از جنبشخودرا جدا. وفقيت نداردم

  .هاي متمدنانه انجام  دهد با روش اما اين حزبي نيست که اين کار را.  بوده است

  :کنيد  کمونيست از ايشان توجه  سؤال ديگر نشريه  به 

کرد پارچه کردن دولت عراق تحت پوشش ناسيوناليسم آيا جالل طالباني امکان يک"

   " ؟رادارد ؟ اين امکان پذير است

آيا آدم سياسي ديگري را .   شود ل ديگري است که از آقاي مدرسي مياين سؤا

درا به بالهت سياسي ايد که براي توضيح يک رويداد سياسي تا اين سطح خو ديده

ارچه کردن دولت عراق تحت پوشش يکپ"گاش را ابله تصورکند؟  بزند؟ خوانند

لوحي  هدتا اين انداره طالباني را آدم ساامکان نداردکه مدرسي !  ؟"ناسيوناليسم کرد

اي در عالم سياست  يف آگاهانه و در عين حال کودکانهاين تنها ميتو اند تحر.  بداند

منفي پاسخ ايشان . مدرسي اين را به صورت سؤال از خودش طرح ميکند  البته.  باشد

يا شايد در عراق . ربط، خواننده را به کج راه ميبرد ي بيايشان با طرح سؤال.  است

جاي ملت باال دست و پائين دست در عراق . اتفاقاتي دارد ميفتاد و ما خبر نداريم

ها گرفته و به  حتما ال طالباني آنرا بعنوان دستمزد از آمريکائيا. دارد عوض ميشود

در چارچوب .   است فرصت شش ماهه به بغداد رفته همين دليل نيز براي يک

ها  که خبر از رسيدن فاجعه ميدهد،   اين نوع تحريف مدرسي ساز سناريوي سياه دست

. اما پشت اين افاضات يک ديدگاه جدي خوابيده است. گنجد ها مي و تئوري پردازي

  :بما مي گويد. ديدگاهي که ضد کرد است 

هاي تسکه از ديدگاه ناسيونالي. اند هستند ناسيو ناليست کردها تا زماني که کرد -  1 

خوبي کرد معتقدندکه هر کرد ناسيوناليستهاي. تراست يوناليستيکرد يک درجه ناس

ايشان معتقدند که هرکردي در هر موقعيتي اتوماتيک يک  . د ناسيوناليست باشدباي

  . ناسيوناليست ا ست

مگر آنکه قبال  به . عراق قرار بگيرندتوانند درمقام رئيس جمهوري کردها نمي - 2

  . خود رسيده باشند "کرد بودن "انکار

دموکرات، يا  دموکرات، سوسيال: الباني خودرا چه ميداندمن نميدانم که ط

کرد؛ اما ميدانم که به هد ف اصلي ناسيوناليسم کرد، يعني تشکيل دولت  ناسيوناليست

حاضر به سازش و همزيستي با . است درعين حال فرد پراگماتيستي. کرد وفادار است

نه اينکه وظيفه . به همين منظور نيز به بغداد رفته است.  ديگر مردم عراق نيز هست

.   را  عملي کند "يکپارچه کردن دولت عراق تحت پوشش ناسيوناليسم کرد"احمقانه 

  خود مدرسي و در تناقض با اين تز است که. خود مدرسي نيز چنين اعتقادي ندارد

 طالباني اوج آرزوي ناسيوناليسم کرد درشريک شدن در قدرت را": گويد مي

گرچه ايشان در اينجا نيز تحريف ميکنند، چراکه شريک شدن .  "نمايندگي ميکند
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ايشان بايد لطف کند و تخفيف ندهد .  آرزوي ناسيوناليسم کرد نيست اوجدرقدرت 

کردن تمام  سي اهل قبضهمن، همه مثل آقاي مدردر ض.  و ازکيسه خليفه نبخشد

اين  ،در دنياي پيچيده امروز. با شريک شدن در آن رضايت مي دهند. قدرت نيستند

بجاي  مسخره کردن، بهتراست که خود مدرسي هم ياد . حسن است، عيب نيست

اگر مدرسي معتقد است که :  سؤال من اين است. زودتر به مقصد مي رسد.  بگيرد

اندازه خود   وي ناسيوناليسم کرد است وآنها بهشريک شدن در قدرت  اوج آرز

ربط  بدهند، پس چرا ايشان آن سؤال بي مدرسي ناسيوناليست نيستند که شعار استقالل

را از خودشان ميکند؟ سؤال کننده که از مجله پاريماچ که نيامده است، از خودشان 

اينها   بگويد کهربط بما  ايشان با طرح يک سؤال بي  است کهآيا غير از اين .  است

بجائي ميرسند؟ اين ديگر تحليل   شان ناسيوناليسم است و نه ناسيوناليسم  اند؟ نه هيچ

يک جنبش و رويداد و نيروهاي درون آن نيست، تحقير يک ملت و جنبش آن و 

  .  دشمني کور با آن است

ايران  "در: از نظر ايشان.  اي در راه است  خر، آقاي مدرسي معتقدند که فاجعهدست آ

کردن ايران  که اين عرا قيزهچرا". ميتواند رخ دهد  "بر اثر دخالت نظامي آمريکا

در عراق موقعيت ناپايدار " ". شيرازه جامعه را درايران از هم ميپاشد چون.  ""است

تا آنجا که به خاورميانه برميگردد، سه دهه از ...    و""است وفاجعه درکمين است

آغاز آن به شکست انقالب دموکراتيک و آزادي . د گذر فاجعه و آغاز آن مي

خواهانه مردم ايران و بر سرکار آمدن جمهوري اسالمي و قدرت گيري جريانات 

گرائي در تقابل با اسرائيل،  تسلط ايدوئولوژي اسالم. اسالمي درخاورميانه برميگردد

ک شرق گرائي در آنجا، فروپاشي بلو شکست شوري در افغانستان و پيروزي اسالم

وبهم خوردن توازن قواي بين المللی، حمله صدام به کويت، حضور نظامي آمريکا 

ميانه را به يک شرايط نهايتا خاور....مبر وافغانستان وسپتا 11در منطقه وتاثيرات آن، 

، بحران  بديهي است که حضور نظامي آمريکا در منطقه. کامال بحراني رسانده است

در صورت حمله نظامي آمريکا به ايران  .  است  تر کرده  چدهرا پي  موجود در خاورميانه

حضور   در اين هم شکي نيست که.  گردد تر مي اوضاع از آنچه که هست غامض

ود در شرايطي جبا اين و. الشعاع  قرار دهد تحت را   آمريکا هر تحولي در سطح منطقه

تواند  کردن آن تنها مي  هشود، عمد نمي  هيچ نشاني از تعرض نظامي آمريکا مشاهده  که

برون رفت از   محتواي خود بحران بپردازيم و راه  نخواهيم به  اين خدمت کند که  به

براي رژيمي چون جمهوري   با اين کار تنها امکان سؤاستفاده  که. هيم آن را نشان د

  . اسالمي نيز فراهم شود

با هم براي حل بحران  هم اکنون چهار گرايش در  سطح منطقه درکنار ودر تقابل   

اسالم گراياني که  -  2اش  آمريکا با دخالت گري نظامي -  1.بنفع خود عمل ميکنند 

 - 3. مي خواهندباهمکاري با آمريکا بحران را بنفع تثبيت تسلط خود حل کنند 

 4. گرايش  دموکراسي طلبي که ميخواهد از باال وبا رفرمهائي بر اين بحران غلبه کند 

ائي که با مقابله با آمريکا بحران را تشد يد ميکنند تا از آب گل آلود اسالميست ه- 

  . ماهي بگيرند

در دولت آمريکا هم گرايش تشديد دخالتگري نظامي نشسته اند و هم گرايشي که 

در عراق سه گرايش اول بعضادر توافق باهم وبعضا نيز در . خواهان رفرم از باالست
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. هاي اجتماعي از پائين خالي استاجرا، جاي جنبشدرکل م. کنند ل ميتقابل باهم عم

کرد در کردستان عراق هم حرکتي از باالو هم حرکتي از پائين  جنبش ،در اين بين

چون دو گرايش متفاوت،   نه  که. کردن ساختار سياسي عراق است  براي دموکراتيزه

ست که ايران آنجائي ا.  کنند يک حرکت متحد و هماهنگ عمل مي  بمثابه  بلکه

تا آنجا که به ايران بر مي گردد تنها راه چاه اين .  حرکت از پائين  دارد شکل ميگيرد

سرنوشت خودشان را در دست  "است که مردم ايران خودشان اقدام کنند و نهايتا

مردم بايد . اما تا مادام که جمهوري اسالمي بر سر کار است اين ممکن نيست. بگيرند

اتفاقا يکي از . اما  اين شرط وشروطي دارد. روشن سازندتکليف خودشان را با آن 

نه ترساندنشان از حمله . کردن آنهاست د دادن به مردم ايران و نه مايوسآن اميشروط 

"  ايران در خطر است"آمريکا و خبردان از فاجعه  و ايستادن در کنار کساني که فرياد  

کرد و مردم عرب در   از آن استفادهترفندي که رژيم . اند را  بنفع بقاء رژيم سرداده

  . خوزستان را با خيال راحت سرکوب کرد

. اوال، جنگ مقدمات دارد. ها نيست اين سادگي  به  آمريکا نيز قضيه  با حمله  در رابطه

سوما، هرگاه قضيه جدي شد مردم ايران  واکنش مناسب را نشان . دوما، اعالم ميشود

اي   خود را از دوران  ران از هر طبقه و صنف و دستهدر حاليکه، مردم اي. خواهند داد

يم تر با رژ ل شدن براي مقابله جد يخاتمي دورکرده اند،  ومستقال در حا ل متشک

تبليغ مستمر سناريوي سياه  چه صيغه ايست؟  اين چه فرقي با استدالل آنهائي . هستند

نکند که آقاي . رساننددارد که مداوما مردم را از بپا خواستن و انقالب کردن مي ت

.  ش  همان انقالب مخملي استمدرسي وقتي از قيام  و سرنگوني حرف ميزند، منظور

کند که  مردم را از  در روزهاي آخر سلطنت را تکرار ميدارد سخنان  بختيار  يا

اين حزب با تاکيد . است فضا سازيمهم نيستند، مهم   اينها.   طلبان ميترساند  تجزيه

بجاي بحث کردن، بجاي تعقيب  "فدراليسم ارتجاعي است "و "وي سياه سناري"روي 

ناسالم  همه جانبه واقعيات وتحليل درست آنها،  دارد به يک فضا ي سياسي

درحاليکه . کرد در ايران و ديگر مليتها دامن مي زند مردم وتحريک کننده عليه جنبش

  .ين بوده اندمردم درکردستان هميشه يک پاي جنبش هاي اجتماعي از پائ

  

    يرج فرزادا

اين چه چيز ".  ها يخودفريب جشن سناريوها ، جشن: "نويسدميدر اين رابطه ايرج فرزاد 

 سناريو يا خير در. آيا سناريو جشن دارد. سازي وتحريک ميتواندباشدجز فضا ديگري

دم کند، بعداز آن مر آمريکا طالباني را رئيس جمهور مي:  است  مورد نظر ايشان آمده

آيا منظور فرزاد اين است که مردم . کشد کردن به خيابان مي کردستان را براي شادي

بانها کشاند؟  آنچنانکه درمورد عرب ها به خيا ستان را تحريکات خارجيکرد

زمينه را براي سرکوب خونين آنهافراهم ساختند؟   خوزستان گفتند و بدينوسيله فضا و

فريبي اني خودن طالبدراي رئيس جمهور شچيست؟ شادماني بمعناي خود فريبي 

است؟ يا خواست مردم کرد براي رفع ستم ملي خودفريبي است؟   در رابطه با سناريو 

  .مانند و همچنين خودفريبي سواالت بسيار بيشتري مطرح مي شود که بي پاسخ مي

  : فرزاد مي نويسد
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که در اثرتوافقات  عموميءجالل طالباني نه در يک پروسه متعارف مراجعه به آرا " 

هاي مرموزتر، به عنوان  و معامله بين چند نفر با پيشينه وپچ پچ هاي مرموز و  سازش

  .  "رئيس جمهور موقت وششماهه عراق انتخاب شده است

اين موقت وبراي شش ماه . که شلوغش نکنندکرد گوشزد ميکند فرزاد  به مردمآقاي 

،  "توازن قواي موقت ". ز آميز  ساخته انديک مفهوم  را  موقت اينها از عبارت . است

عراق در آشوب و بحران .  ، گوئي توازن قواي دائم هم داريم"رئيس جمهور موقت"

گرفته و دارد از  خبر فرض و بي" کور وکر"ايشان مخاطبينش را . دارد و تحول قرار

که چرا؟ .  موقت بودن وپروسه نامتعارف مراجعه به آراء عمومي برايشان ميگويد

که بتواند بيش از دو ميليون . اشاره اي به شرکت هشت ميليون آدم در انتخابات نکند

را با " پچ پچ هاي مرموزش"بتواند تئوری   که. راي مردم کردستان را ناديده بگيرد

کردستان  که نگويد که خود آنها به مردم. دکردن آدمها، توي مغزشان بکن خرفت

کنند، اما مردم کردستان در ابعاد ميليوني در آن کردند درانتخابات شرکت ن توصيه

اما . مردم ممکن است که اشتباه تاريخي بزرگي مرتکب شده باشند.   شرکت کردند

ايست که ممکن است با شکست  اين آغاز پروسه.  دکردن بمثابه يک فاکتور مهم عمل

مچه است به يک ني زايش دخالتگري آگاهانه مردم ممکنمواجه بشود، اما با اف

تنها  ،اي  که در عراق جريان دارد پروسه.  ي در خاورميانه منجر شوددموکراس

اين تحليل . "نفر باشدهاي مرموز وسازش ومعامله بين چندپچ پچ "تواند عبارت از  نمي

ر تشکيالتي  و ااين مهارت در تحريف و به کج راه بردن چند هواد. سياسي نيست

  . تفضا سازي عليه يک جنبش اجتماعي اس

پروسه متعارف مراجعه به آراء عمومي در عراق چيست؟ اين است که آمريکا برود؟ 

آيد  و پروسه متعارف مراجعه به آراء عمومي تبديل به  بدنبال آن جنگ داخلي مي

سازمان ملل بيايد؟ سازمان ملل هم که بيايد .  پروسه نا متعارف جنگ داخلي ميشود

آيند  و دخالت  نمي سازمان ملل گفته است که .  هستندپاي اصلي آن آمريکائي ها 

سازمان ملل در افغانستان هستند و اما پروسه متعارفشان نتايج بهتري از . جانبي ميکنند

اين ديگر ربطي به پروسه متعارف . يا خير مردم بايدانقالب بکنند.  عراق نداده است

تعارف بودن انتخابات اگر منظورتان اين است؟ چه کار به متعارف بودن ونام.  ندارد

  داريد؟   

 هاي مرموز چيست؟ معامله و سازش بين چند نفر با پيشنه هاي مرموزتر چيست؟ پچ پچ

هاي حاضر در صحنه سياسي عراق ناشناخته و در اين شکي نيست که بعضي از آدم

در راز  اما آيا بارزاني و طالباني ناشناخته ومرموزاند؟ سيستاني و حکيم. مرموز هستند

هيچ راز و رمزي . ها جريانات موجود در عراق هستنداند؟   اين ابهام برايتان فرو رفتهو

. اند که با هم بنشينند و توافق کنند از بد روزگار ناچار شده.  هم در کارشان نيست

. اند براي همين منظور هم در دو سال گذشته باهم مذاکره وسازش و بند وبست داشته

بجاي فضا سازي و . يچ راز و رموزي هم درآن نيسته.  نتايج آنهم روشن است

.  شايد خيري هم بما رسيد. ، بهتراست کار سياسي واقعي بکنيدتحريف واقعيات

با اين  نوع برخوردها، . مخالفت با اين پروسه حق طبيعي شما و هر کس ديگري است

  . شويد هاي جدي مي مانع کار آدم.  کنيد تنها داريد اين حق طبيعي را پا مال مي
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از  طالبانی حتي وعده ايجاد دولتي که در آن حداقل مذهب": فرزاد ادامه مي دهد 

اين نوع حرف زدن .  "انون اساسي مدوني نداردقهيچ . دولت جدا باشد نداده است

طع اگر سازش با شيعه ها را تا س. طالباني اگر چنين وعده اي نداده است.  خوب است

ه  از کردها بايد بال فاصل. دهد مذهبي در عراق کشسازش  براي ايجاد يک حکومت 

پائين آمدن از حق استقالل وقبول فدراليسم بعنوان .  يد کنند شان خلع او بعنوان نماينده

. دنقطه سازش  براي تاسيس يک جمهوري اسالمي در عراق  را بايد  مداوما افشا کر

ر آن  مذهب از دولت اما قبول فدراليسم  در يک حکومت آزاد و دموکراتيک که د

، ساله اي ندارداما ايرج فرزاد چنين م.  جداست،  يک قدم به پيش در عراق است

اق را جلو او آشکارا واقعيات عر   ". هيچ قانون اساسي مدوني ندارد"وقتي مي نويسد 

  .دهد چشم ما وارونه جلوه مي

حافظه تاريخي  او فکر ميکند که وقايع عراق مربوط به دوران قاضي محمد هستند و 

اوال، انتخابات عراق . گويد هرچه دل تنگش ميخواهد مي. دهد ما تا آنجا قد نمي

براساس چندين مصوبه سازمان ملل و همچنين قانون اساسي موقت عراق  صورت 

 د و آنرا ناکافي هم بدانيم و اين قانون اساسي اگر چه مورد پسند ما هم نباش.   گرفت

ترين   ترين و غيرمذهبي بدانيم،  دموکراتيک ضي خود در تناقسوسياليست با مرام آنرا

ر تدوين وتصويب آن نقش اساسي بازي کردها د. است در سطح منطقهقانون اساسي 

ا بعنوان پايه کار خود مورد تاکيد چند باره قرار کردند و شخص طالباني بارها آنر

کند؟  براي اينکه  يف مين تحراما آ قاي فرزاد چرا آشکارا ودر روز روش . داده است

  کنند که تا با تحريف وقايع ثابت. ها يک هدف دارنداين. اينها اهل بحث جدي نيستند

چيزي جز يک مشت عشاير حاضر در صحنه نيستند، يک  احزاب حاضر در کردستان

مستقيما  ،کرد در عراق نيست اين تبليغ عليه احزاب. خبر هستند مشت عشاير از د نيا بي

  .حتي اگر چنين چيزي را آگاهانه انتخاب نکرده باشند. عليه مردم کرد است

  

  فاتح شيخ 

ن شيخ  بزبان ديگري حرف هاي مدرسي را تکرار ميکند و اما نکته جالبي به آ حفات

ناسيوناليسم کرد در ترکيب دولت مرکزي  ":   گويد مي اي  او درمصاحبه.   مي افزايد

تفاوت . همينطور اسالم هم،  "هکنندمتفرق کننده است و نه متحد عنصر يک فاکتور و

حزاب اسالمي يک ميدان مانور در اختيار دارند وآن چسبيدن به در اين است که ا

در پاسخ به مدرسي گفتم که رئيس جمهور شدن طالباني . "ناسيوناليسم عرب است

اني است، اما ربطي به طالب يک واقعه مهم تاريخي است، واين دقيقا بخاطر کرد بودن

کننده گفت ناسيو ناليسم کرد متحد او مي. يا مستقيما ندارد. کرد ندارد ناليسمناسيو

است و قدرت مانور  فاتح شيخ اضافه ميکند که متفرق کننده. ت عراق نيست دول

شان   مي بينيد تئوري. چون آنها به ناسيوناليسم عرب مي چسبند.   ها دارند ندارد، شيعه

جنبش .  اين احزاب، هيچ نيستند   بر بازگوئي مکرر يک اصل استوار است که تنها 

نه .  کند نظر مي اين نوع تئوري پردازي آدم را چقدر تنگ!  کردها هيچي نيست 

در عراق ونه دموکراسي که گويا صحبتي از ليبراليسم است وامکان شکل گيري آن 

فقط . چ يک از اينها نيستصحبت از هي   .خاورميانه ارزش داشتنش را ندارد

آن کردها در اين ميان تا .  کننده باشددئولوژي ناسيوناليسم عرب ميتواند متحداي

ديگري تز . شان هستند که قدرت مانور را هم ندارند سطح مفلوک و اسير ناسيوناليسم
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کرد نميتواند در عراق با  آيد اين است که بورژوازي که از اين تئوري  بيرون مي

  .باشند ون کردها نه بورژوا دارند نه ميتوانند داشتهچرا؟  چ. عرب متحد شود يوازژبور

يت خود چه خواهند اينها بعدا با  موجود.  هند مانداند وعشيره باقي خوا عشيره بوده

عه تقسيم شده ميخواهند جام":  وجود  ايشان چرا مي نويسد با اين.  کرد،  خدا ميداند

 ميخواهند. "کنند سيمقطايفه هم تاساس مذهب و قوميت و ديگر بربه طبقات را يک بار

و خالصه هر چه رنگ وبوئي از يک قدم ار د طبقه،کارگر، سرمايه،انسان مفاهيم

گوئي نيست؟   آيا اين تناقض. داند خدا مي ،" پيشرفت دارد را در ذهن مردم محوکنند

گ و بوئي از که رن احزابي در کردستان عراق پيدا شده اند که ميخواهند هر آنچه را

اينها، گفتن واقعيت يا  تداوم نظرات مدرسي .  نيت و پيشرفت دارد را  از بين ببرندمد

  طبقاتي است؟    در حالت خلسه  با ريتمي فيلسوفانه

  حسين مراد بيگي

  . اند  ته اند ، يک نقطه  اختتام گذاشتهبيگي ، بر آنچه که اينها گفآقاي مراد

ليسم کرد و احزاب مربوطه با هر درجه تخفيفي درمورد تبريک گفتن ناسيو نا» 

کردن خود در آنچه که ابراهيم عليزاده و کميته مرکزي کو مه له يعني سهيم 

ائي که اين مردم براي خرابي مردمان ديگري و بقيمت به کرد بقيمت خانه ناسيوناليسم

ختي ملت وشبيعني همراه اين ها براي خ«  » اند،  بدست آورده است  آن پرداخته

مردم کردستان دادن يعني قرار«  » .گرفت  مردمان ديگر جشن "لتذ "بقيمت  خودي

چوب ملي و تالش براي تنزل دادن هويت انساني اين مردم به با اينها در يک چار

  « ....مشخصات قومي وملي و 

 کسيمثال اگر به . مي بينيد، مشخصات قومي و ملي،  هويت انساني را تنزل مي دهند 

.  يت انساني اوست چون تنزل دادن هو. ايم بگوئيم ايراني، آمريکائي به او توهين کرده

اش شک  بايد در عقالنيتگفتيم و شخص مربوطه ناراحت نشد،    به کسي اما اگر

       .کرد

گويا آقاي عليزاده دبير اول سازمان کردستان حزب . اما به شراکت در جرم برگرديم 

ي از پيام در يک.  فرستند پيام تبريکي براي طالباني مي)  له کومه(کمونيست ايران 

چشمي هنوز به  آقاي مرادبيگي که گوشه. گردد روزنامه هاي کردستان چاپ مي

.  دهد، که مالحظه شدالعمل باالرا نشان مي ليزاده دارد، آنرا مي بيند و عکسآقاي ع

ميکند که گويا   تر تکرار يمش را مستقستانز اينکه ايشان نيز همان اتهام دوبگذريم ا

اما تا آنجا که به  . گيرند لت مردمان ديگر جشن ميبه قيمت ذ  مردم کرد درعراق

گيري سياسي  اين يک باج. گردد بر مي هروش برخوردش به پيام فرستادن عليزاد

گين ضرند چنين باجي به آقا بدهند و در مقابل اين اتهامات سناما چه کساني حا. است

کساني که نميخواهند با اينها وارد پلميک سياسي شوند، چون د؟ هستندسکوت کنن

خود نيز در رابطه با ماهيت  اما کساني هم هستندکه.   معتقدند که ارزش آنرا ندارد

يچ بحثي خواهند وارد ه دارند و از اين زاويه است که نميکرد مساله وابهام  جنبش

نشيني هستند  های خارجه سازی چپفضا هم مرعوب اماکسانی. شوند حول اين مساله

من اطالع . اند کمترين نقشي نداشته طول عمرشان در هيج حرکت اجتماعيکه در 

که قاعدتا و بنا ( پيامي داده است و يا نه؟ اگر پيامي داده   هندارم که آيا آقاي علييزاد

د عليزاده که خو ني و بنا به موقعيتيبه مناسباتش با اتحاديه ميهني و شخص جال ل طالبا

اش  و آنرا درنشريه) شدکه بايد پيام داده بادر جنبش کردستان ايران داشته است 

است،  بايد گفت که اين از  يانا خداي نکرده  آنرا مخفي کردهچاپ نکرده و يا اح
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با تشکيالتي اين همه رابطه  چگونه ميشود.  به سياسي بعيد استعليزاده با آن همه تجر

با مساله مهمي چون مساله کرد  زه تسلطش اردو زده باشيم، خودداشته باشيم ، در حو

  .  تبريک هم نفرستيمگير باشيم،  پيام در

  

  سخن آخر

دموکراتيک خطر سازشهاي غير .دراين شکي نيست که اوضاع عراق نابسامان است 

 شان نشود بسيار زياد است ردم عراق جز نابساماني چيزي نسيبباال وخطر اينکه م و از

. سرانجامي محتوم نيست اما اين. سرانجام گردد داخلي بينکه عراق درگيرجنگهاييا و

. نقش خواهندکرداين به آن بستگي دارد که اين مردم تا چه سطحي و چگونه ايفاي 

 هيچ راهي ندارند  جز آنکه خود به انگري در تعيين سرنوشتشاين مردم و براي دخالت

را به پيش  و منافع تاريخي خودکردە  تالشي کراسميدان بيايند و مبارزه براي دمو

کرده   حزاب موجود در عراق را نيز متحولکراسي، اپيوستن مردم به پروسه دمو. ببرند

حلي جز اين براي  هيچ راه. که به نتايج آن تن دهد کردخواهدو آمريکا را نيز وادار 

تنها  يک جنبش دموکراتيک از پائين. برون رفت از اين وضعيت وجود ندارد

  . آلترناتيو است

يهاي يک طرف آزاد از.  حاکم است ويژەای درکردستان عراق بطور وضعيت

اي  به  حصار قدرت و بقايا ي روابط عشيرهسياسي وجود دارد،  اما در کنار آن  ان

.  معه مدني بمعناي واقعي استگيري يک جاخود ادامه ميدهد و ما نع از شکل حيات

تقسيم کردستان به دو . ت بدست آمده استفاده کنداز فرص تواند میيک جريان پيشرو

خاصيت چيزي  مايندگان انتخاب شده به عناصر بيمنطقه انحصاري ، تبديل کردن ن

  .اين وضعيت بايد تغيير يابد. کجي به مردم و استفاده ابزاري از آنها نيست جز دهن

ن دو ملت عرب وکرد اما مهمترين مساله در رابطه با آينده عراق  چگونگي رابطه بي

.  اند  ات و توقعات خودرا اعالم کردهاحزاب کرد در اين رابطه طرح و نظر.  است 

يهي بد. کثريت مردم کرد استااين در شرايط کنوني مورد حمايت  خوب يا بد،

است که اين طرح سازش و طرح شريک شدن در قدرت  و  طرحي است که به هر 

عملي بشود يا نشود، اما در عين حال و  دو طرف تحميل شده است، ممکن است

همزيستي ملتهاي گوناگون در يک  در راه زموني جديدآ ،بطور واقعي و عملي

آوردي از هم در ما اين نيست که با تحليل هاي من وظيفه. چوب سياسي استچار

فت   اين است که مبلغ فرار بيني کنيم،  و ظيفه ما  بلکه اکنون شکست آنرا پيش

اي   چنين گزينه  اما در جائي ميتوان به. ز اين بحران مقطعي و تحميلي باشيممتمدنانه ا

. باشند  را پذ يرفته و به آن احترام گذاشته حق انتخابيافت که اکثريت جامعه  دست

کسي که بيش از دو ميليون راي مردم کرد را ناديده ميگيرد، حق انتخاب آنها را 

 ده ميخواند، مي خواهد براي ماندن درعراقپايمال ميکند، اين مردم را فريب خور

حل براي اين  شرايط خود را به آنها تحميل کند، چنين کسي نمي تواند از داشتن راه

اند،  ملت عرب  يا  ، مردم کرد شرايط خودرا گفته در ضمن اينکه. مردم حرف بزند

.  اند يرفتهذپ ند،  يعني شرايط هم راموافقت کرداگر .   با آن موافق خواهند داشت يانه

.  شد در جريان عمل نيز نتايج اجتماعي آن مشخص خواهد ؛باهم زندگي ميکنند

با اين تفاوت که مرد م تالششان را در يک .   نيستدير  براي جدا شدن  هيچگاه
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ت که مردم اين آن چيزي اس. اند آميز کرده شرايط برابر و براي همزيستي مسالمت

نيست،  اما  برايشان  اميدواري چنداني متصور  گرچه. ندا عراق هنوز تجربه نکرده

آنکه  براي اثبات درستي نظراتم تا آنجا پيش بروم که    نه.  آرزوي موفقيت ميکنم 

  ١٧,٥,٢٠٠٥                                          . خود به جنگ قومي دامن بزنم 

                                                             ***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  له چند مالحظه و روز کومه

اند، هيچ چيزي  له بوده و با اين هويت فعاليت سياسي داشته براي کساني که با کومه

اش خود را  له را تعقيب کرده، با مباحث دروني تر از اين نيست که مسائل کومه طبيعي

. کننداي دنبال ا با نگراني ويژهله ر مشغول دارند و اختالفات و انشعابات درون کومه

مشترک  يک تاريخاين گرايش و تمايلي انتقادي و در عين حال احساس دلبستگي به 

و هنوز نيز روابطي بوجود تاريخ  مبارزاتي که اين آدمها را به هم وصل ميکرد . است

هاي مأيوس  گرچه متاثر از انشعابات و ناکامي. استخود ارزشمند که در نفس ميآورد

  .                                                                             اي باشد کننده و آزار دهنده

تائير شرايط  که تحتروزهائي. له نيز از راه ميرسند هدر اين ميان، هرساله روزهاي کوم 

از  هاي تشکيالتي و سرگرمي ناشي کردن، شگردهاي تبليغاتي، دلمشغولي سالن اجاره

نه ( هايش در فاصله دو ماه  ، جشنله چندکومهآن، همچنين رقابتهاي موجود ما بين 

دو . در شهرهاي مختلف اروپائي برگزار ميشود) بهمن 26دريک روز معين يعني 

چرا که نه تنها اذهان را بيشتر . اند شدنش تحريک کننده شده که بدليل طوالني ماهي

اش ميکنند، بلکه افراد و  آن و همچنين نتايج منفيهاي تاريخي  له، ارزش متوجه کومه

که متعددکم نيستند، واميدارد شعاباتکه به لطف انرا نيز  ديگري وآدمهای ها جمعيت

.                                             من هم معموال از اين جمله آدمها بوده و هستم. به اين تاريخ بزنند  گريزهائي

فرق داشت، بعضي از دوستان که در هيچ يک از تشکلهاي موجود  يامسال قضيه کم 

رابطه داده و از من نيز خواستندکه  اي عضو نيستند، اطالعيه مستقلي در اين له کومه
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در . بعد از يک مقاومت چند روزه تسليم شدم و آنرا امضاءکردم  .متن را امضاءکنم

آخر شب نيز  .که آنرا هم رفتم يکي از شهرهاي آلمان نيز مراسم مستقلي برگزار شد

به اين فکر افتادم که  ،اما صبح که شد و راه افتاديم. کرديم نشستيم و با هم بحثي

ام، چرا که نه، ميتوان با چند سطري، اين گشت  رفته ام، مراسمش را  امضاء را  داده

ت حرفهايم، از دبيران دو تشکيال کردن قابل فهمبراي . شبانه را هم به پايان برد

  . اند، آغاز ميکنم اي که اينجا و آنجا گفته و نوشته له، يکي دو نکته کومه

                                                           

  عليزاده و ارجاع به تاريخ                                                   •

مروري بر تشکيالت " ، مطلبي تحت عنوان)100هشمار(آخرين شماره مجله آرش  

، ويژه انشعابات به چاپ رسيده، بخشي از مطلب را به "سازمانهاي چپ در تبعيد

در مقدمه، . اختصاص داده است ")له کومه(کردستان ايران سازمان انقالبي زحمتکشان"

له که در کردستان معرف بزرگترين و مؤثرترين جريان  کننده  با اشاره به کومه پرسش

الهاي پس از سرنگوني نظام سلطنت بود،  همچنين اشاره به تشکيل متشکل چپ در س

حزب کمونيست ايران و انشعاب اول در اين حزب، از ابراهيم عليزاده خواسته است 

سازمان کردستان "کل راهيم عليزاده دبيرکاک اب. که نظرش را در اين باره ارائه دهد

ه با انشعاب در اين حزب ر رابطنيز ارزيابي کوتاهي د "له حزب کمونيست ايران کومه

ايشان بعد از تاکيد بر برنامه و . ارائه داده است) 442نشريه آرش ص ( 19٩١درسال 

اين  استراتژي روشن و حاکم بر حکا،  به مشکالتي اشاره دارد که بخش کردستان

همه اين وضعيت فضاي سياسي و  ": له در آنزمان داشته و ميگويد کومه حزب يعني

رهبري وقت . يني را بر نيروهاي کومله در آن منطقه حاکم کرده بودروحي سنگ

کومله ضرورت کاهش جدي حجم نيروهاي کومله را دريافته بود و در حال سازمان 

اما جريان کمونيزم کارگري در رهبري حزب با . دادن يک عقب نشيني با برنامه بود

عقب  نامربوط، عمالهاي  تعجيل و اعمال فشارهاي غير منطقي و باب کردن بحث

                                                                                                ".کرد نشيني را به يک هزيمت تبديل

نميتوان از يک پاسخ کوتاه انتظار زيادي . کل پاسخ در دو بخش وکوتاه است 

درحکا صحبت ميکنند و اينکه  نروش استراتژياما وقتي ايشان از وجود .  داشت

را دريافته بود، آنهم با استفاده از  ضرورت عقب نشيني با برنامهله  گويا رهبري کومه

، آدم بايد از خود بپرسد که توسل به اين تئوري نزد ايشان به چه "هزيمت"تئوري 

                 معني است؟                                                                 

ابراهيم عليزاده، در بخش اول، در باره موقعيت عمومي حزب کمونيست ايران،  در 

در بخش اول از سياست و . له سخن ميگويد بخش دوم درباره موقعيت ويژه کومه

برنامه روشن صحبت ميشود و اينکه بخشي از رهبري ميخواست موانع موجود بر سر 

در بخش دوم، به .  کردن حزب برطرف کند بني راه کارگري شدن حزب را با يک

له اشاره دارد و باب شدن بحثهاي نامربوط، و نهايتا هزيمتي که بدنبال  مشکالت کومه

  .                 نشيني آمد عقب

نامند،  اي مي له کمونيست ايران و جرياناتي که خود را کومه درحزب "هزيمت تئوري" 

درحقيت هزيمتي . که در اينجا مورد بحث نيستکارکردهاي بيشماري داشته است 

من خود در آن موقع در اروپا بودم و . گرفت که آنهم مورد مناقشه نيست نيز صورت

هرچند که قبل از . ام نيدهخوشبختانه  آنرا تجربه نکردم، داستان آنرا از رفقاي ديگر ش
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هاي  د، ميشد جوانهاز آنکه اختالفاتي بين رهبري حزب بروز کن تاريخ ومدتها پيش اين

  .       که خطرساز باشد چندان قوينه آنرا ديد، اما 

ـ  1.دراين مصاحبه، سه هدف  را تعقيب ميکند "هزيمت"به عبارت  ارجاع عليزادهاما 

ه، چراکه براي مقابله با آن ناحق بودله در آن مقطع  انتقادات عليه رهبري کومه

ـ  3.ني داشتهاي روش ايران سياست ـ حزب کمونيست 2. است نقشه داشته ،وضعيت

له در جنبش  کيل حکا و استراتژي سياسي کومهشکرد و به ت له طي مسيري که کومه

در اين سه . دارد اي است که شايستگي دفاع کردن را پروسه نهاکردستان منجر شد، ت

گوشه که عليزاده ترسيم کرده و ميکند و هرباره به يک منظور خاص مورد تاکيد 

بلکه جرياني  ؛نيست تاريخ خودشله يک جريان مستقل با  ، کومهاوال:  يدهدقرار م

 هزيمت،، عمل دوما.  است را مديون حزب کمونيست ايران موجوديتشاست که 

جريان کمونيسم کارگري .  "ميشود" له کومه نيروي"تنها شامل حال  يتي است کهواقع

کرده، ديگري  تعجيل يکي. ،  تنها دو گناه مرتکب شده است"در رهبري حزب

بجاي عقب نشيني، به  له اما نيروهاي کومه. است مطرح کرده نامربوطهاي  بحث

  .                      اند داده هزيمت تن

اشاره دارند که عقب نشيني را به هزيمت "  هاي نامربوطیباب کردن بحث  هايشان ب  

برنامه و استراتژي ". وده استب وفق مرادگويا تا آنموقع همه چيز بر .  تبديل کردند

بوده، اما عقب نشيني با برنامه له که در فکر سازماندهي  همراه با رهبري کومه "روشن

که تنها معنايش . جرياني با طرح بحثهاي نامربوط، آنرا به هزيمت تبديل کرده است

دارد، بلکه در عين حال هاي نامربوط درحزب تاريخي  باب شدن بحثاين نيست که 

له با وارد شدن به اين حزب داراي سياستها و برنامه روشني نيز  کومهن معناست که بدي

له دو چهره  ، اما از کومهازحزبش دفاع ميکندعليزاده با اين شيوه برخورد، .  دشده بو

را دربرميگيرد که بفکر عقب نشيني با برنامه  له رهبري کومهاي که  چهره. ميسازد

 "له  نيروهاي کومه"اي که عبارت از  و چهره) ان استکه منظور شخص خود ايش(بوده

  .                                                                است که دنبال حرفهاي نامربوط  ميافتد و هزيمت ميکند

کردن براي باب شدن بحثهاي نامربوط دربطن تئوري هزيمت نه  اريخ تعينايشان با ت 

اع ازحزبش و خودش بمثابه شخص ه در هر شرايطي حاضر به دفتنها نشان ميدهد ک

نقدش از  بلکه ،)له نيز باشد حتي اگر به قيمت  افشاگري از نيروهاي کومه(است

تحليلشان در رابطه با که بگويد  کارگري تا آنجاست جريان موسوم به کمونيسم

يکي ": يگويد کهايشان همانجا درباره اين جريان م. کردستان آبکي بوده است  شرايط

دوسال بعد وقتي که ديدند اوضاع به آن سمتي که پيش بيني کرده بودند نرفته 

است، سعي کردند درقالبهاي ديگري به منطقه باز گردند، اما ديگر نميشد آب رفته را 

                                                                                                                 "  ...به جوي باز گرداند و

اما جريان  "ميگويند . هاي نامربوط بگونه خاصي اشاره دارند ايشان به رواج بحث  

نشيني  کردن بحثهاي نامربوط عمال عقب باب با   کارگري در رهبري حزب کمونيسم

رهبري حزب کارگري  نظر ايشان، اينکه جريان کمونيسم از ".کرد را به هزيمت تبديل

تا آنجا که عقب نشيني . بود  را بدست گرفت، اشکالي نداشت و مشکلي پيش نياورده

له موافق آن بوده، از اين  خود رهبري کومه. در دستور کار بوده مشکلي نبوده است

جا ببعد است که با باب شدن حرفهاي نامربوط عقب نشيني به هزيمت تبديل شده 

تر  قديمي له در کومهريخ  رواج حرفهاي نامربوط تااين درحالي است که  .  است
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له هم ربطي نداشت و به زماني برميگردد که  است و اتفاقا به روحيه نيروهاي کومه

جديدي نيز  ضدچار تناقبجاي يافتن درماني براي دردهايش له با تشکيل حکا   کومه

عيت وجودي واقو  مورد نظر عليزاده "روشن  و استراتژي برنامه"بين  ضتناق. شد

ها و شرايط متفاوتش که واقعيت وجوديش  بمثابه تشکيالتي با تاريخ و سنت له کومه

           .                                                                                                      ي که عليزاده هنوز در آن گرفتار استضتناق. چ ربطي به آن برنامه نداشتهي

و درحال سازماندهي آن بوده   هله براي عقب نشيني برنامه داشت هگويا رهبري کوم

نبود،  "پروژه اعزام"ايشان نميگويد که همين عقب نشيني با برنامه، چيزي جز . است

له براي سازماندهي  کومه آمادگي رهبريبود، نه  نامربوطخود نتيجه همان حرفهاي  که

  .                    له شد رهبري کومه پاشنه آشيلضوع ، و اينکه همين موآن

تفکيکي است که ابراهيم عليزاده در هر گفته و سخنراني به آن دست  مهم دراينجا،

ايشان جريان . گردداز خود " له خودشناسي مجدد جريان کومه"ميزند تا مانع از

موسوم به کمونيسم با تبعيت و دنباله روي از متد خود جريان (  "کمونيسم کارگري"

. ميکندجدا از پروسه تشکيل حزب کمونيست ايران اختياري اي  را بگونه) کارگري

  .            ي پا گرفتنش اساسأ ممکن نبودمودي بدون لوادرحاليکه 

بلکه دفاع از   له بمثابه يک جريان اجتماعي، تاريخ کومهنقطه حرکت عليزاده نه  

ربط به جريان  حرفهاي بي له، اتفاقأ  بر اساس مهتاريخي است که برخالف جريان کو

اش را در جهتي به هدر دهد  له انرژي گذاري شد و موجب شد تا کومه پايه له کومه

  .نکرداش نداشت و ربطي به آن پيدا  له ، شرايط مبارزاتي و تاريخ ربطي به کومه که

آمده يا نيامده  من دراينجا کاري به آن ندارم که حکا چه بوده، چه بالئي سر آن 

من هيچ دعوائي هم با آدمهائي ندارم که خود را عضو اين حزب ميدانند يا . است

حرف من به سرنوشت جرياني . خيرنميدانند، حزبشان را ميخواهند نگه دارند يا 

اين جريان .  ميگردد که در مقطعي از حيات سياسي مردم کردستان  بوجود آمدبر

فت که سيماي سياسي جديدي به مبارزات اين مردم و له تا آنجا پيش ر يعني کومه

  ؟                                                                د، نهايت آن چه شد؟ وچرا چنين شداين جامعه بخشي

ايشان بجاي آنکه به سؤال فوق پاسخ دهند، قبل از هرچيز درفکر آن هستند که   

به . قرار دهند تائيد مجددن در آن مقطع را مورد برنامه واستراتژي روشن حزبشا

طرف کسي که حرفهاي نامربوطي اشاره ميکنند که گويا از غيب آمده بودند و نه از

  "اي له کومه نيروهای"او نهايتأ به . بود شنباصطالح رو" استراتژيو برنامه"نويسنده همان 

شان سنگين بود و بجاي اشاره ميکند که در شرايط سختي بودند، فضاي سياسي بر اي

ايشان هواي در اين ميان، . کردند "هزيمت"تن دادن به عقب نشيني مورد نظر ايشان 

هواي حزبش . اي بوده است له را دارند، که گويا رهبري با فکر و برنامه رهبري کومه

   ه ل کومه نيروهايرا دارد، که گويا حزبي با برنامه و استراتژي روشن بوده است، اما به 

اند که قدر رهبرانشان را نميدانند و دنبال حرفهاي  اي شده که ميرسد، نيروهاي خسته

.                                                                                                                     نامربوط ميافتند و هزيمت ميکنند

آگاهي  ممکن ميشوند؟ در تشکيالتي که خودها  درچه تشکيالتي اين نوع تحليل 

مساله اين نيست که . دارند خودشناسيلنگد و کمبود  دهنده آن مي اعضاء تشکيل

کدام نظر درست بود يا نبود، که  اين انشعابات روالي منطقي داشتند يا نداشتند، محق 
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توان با اين تاريخ يخ، مساله اين است که آيا ميدر برخورد به اين تار. بودند يا نبودند

را به آينده  اي منطقي برقرار کرد يا نه؟ براساس اين رابطه منطقي ميتوان خود رابطه

شناسي چيزي جز اين نيست رد يا نه؟ در مرحله اول، اين خودک اي منطقي وصل بگونه

                                       .                               کنيممعني اي منطقي  که خود را بر متن اين تاريخ به شيوه

. سؤالي که از ايشان شده در اين رابطه است. است له کومهمطلب مجله آرش درباره 

از دل  له کومهخود انشعاب در حزب کمونيست ايران به اين دليل اهميت پيدا کردکه 

. دهيچ کس نگران جدائي مهتدي، حکمت، عليزاده نش. تر بيرون آمد شده آن تضعيف

خود توضيح انشعاب . ها صدمه ديد له از اين جدائي براي اين متأسف بودند که کومه

، منطقأ نميتواند مقطعي باشد که اين. در حزب کمونيست ايران نيز نقطه شروعي دارد

اي نهفته است که اين مقطع را  بلکه در بررسي پروسه.  تواقعه در آن اتفاق افتاده اس

ه چيز خوب بود، بر وفق مراد پيش ميرفت، ناگهان نميشود گفت هم. کرد ممکن

از اين منظر، . اي خسته را با خود بردند کساني آمدند و با طرح حرفهاي نامربوط عده

له بمثابه يک جريان اجتماعي  تاريخ نگاري واقعي، تاريخي است که از خود کومه

حرکت ميکرد و  له در آن فعل و انفعال و که کومه آنرا برمتن شرايطي. دآغاز ميکن

له بنا به چه نيارهائي وارد اين ائتالف  آفريد توضيح ميدهد، و بما ميگويد که کومه

  شد، به چه موضوعاتي ميخواست پاسخ دهد؟ نتيجه آن چه شد؟                                          

را نميتوان له  د؛ اما تاريخ کومهله توضيح دا تاريخ حکا را ميتوان برمتن تاريخ کومه

آنهم بر اساس باب شدن حرفهاي نامربوط،  ياتبديل شدن . برمتن تاريخ حکا نوشت

ه بحق دنبال راه چارعقب نشيني به هزيمتي که تنها شامل حال آدمهائي شود که 

درا ين شکي نيست که هزيمتي هم در کار بود، اما اين يک موضوع فرعي و . بودند

وضوع  نه به اين برميگردد،  نه به حرفها و اصل م. اي در اصل ماجراست حاشيه

له همچون يک جريان  تحليلهاي نامربوط، بلکه موضوعي مربوط به خودشناسي کومه

خاصيتي که منصور حکمت در هر شرايطي آنرا تکرار ميکرد، اما هر . اجتماعي است

اش  له و شرايط مبارزاتي باره نيز از آن تفاسيري بدست ميدادکه ربطي به کومه

هنوز . دهد ي ما هيچگاه کمترين بهائي به آن نداده و هنوز نيز نمي اماعليزاده. نداشت

تفسيراتي ازحکا بدست ميدهد که خود منصور حکمت از آن دست کشيد، اما 

.                                        اش را درخدمت آن قرار ميدهد هنوز به آن وفادار است و تئوري هزيمت ە عليزاد

  اما چرا کاک ابراهيم عليزاده نميخواهد اين موضوع ساده و پيش پا افتاده را درک

تر از آش شده است و  هاي اصلي تشکيل حکا کاسه گرم کند؟ چرا از خود تئوريسين

له  کومه. با خود يدک ميکشد؟ پاسخ آن ساده استسالهاست که ايفاي اين نقش را 

براي ايشان نه يک تاريخ  قابل اتکا براي ايجاد تحول در شرايط کردستان، بلکه 

و تا مادام که اين تنگناها است کردستان  سکوي پرشي به وراي تنگناهاي جنبش

ايشان  له در اين جنبش براي استفاده از موقعيتي سياسي است که کومه، اجازه دهند 

که تا ديروز الگوي  هکومل"اگر نه، درآخر همان تفسير کوتاه نمينوشت. است آفريده

اجتماعي کردن کمونيسم درکردستان بود، اهميت  وجايگاه خود را براي آنها از 

دست داده بود و شرکت درجنبش کردستان نيز آن جايگاه گذشته را در استراتژي 

عني جريان موسوم به کمونيسم کارگري برميگردد تا آنجا که به آنها ي. "آنها نداشت

رست است؛ اما نيمه اول که در آن موقع گرفتند، نيمه دوم اين اظهار نظر د و تصميمي

. کندخالف آنرا باورفرضي است که عليزاده هنوز نيز نميخواهد  داراي پيش
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که  ميدانستند" کردن کمونيسم درکردستان را الگوي اجتماعي هل آنها کومه"اينکه

اين ادعا بجاي آنکه کمونيست . است نهايتأ جايگاه خود را براي آنها از دست داده

فرض ميگيرد و دفاعي که غير  بت کند،کمونيست بودن آنها را پيشله را ثا بودن کومه

که آنها خطائي مرتکب . مستقيم و با اين مدال دادن به آنها، بخورد ما داده ميشود

کردستان تا  له و جنبش که کومه. اند ک استراتژي معين بودهاند،کمونيستهائي با ي نشده

اند، بعد جايگاهشان را برايشان از دست  مدتي در استراتژي آنها جايگاهي داشته

که اوال آنها ايشان از خود نميپرسند که اين چه ادعائي است؟ چگونه ميشود . اند داده

سپس ناگهان بدليل تحليل غلط له برايشان الگو باشد،   کومه "اکمونيست باشند، دوم

از اوضاع منطقه اهميت خود را از دست داده باشد؟ غير از اين است که اين سه جزء 

آيند؟ غير از اين است که عليزاده درکنار دفاع از خودش تحت  با هم جور درنمي

نيز دفاع  له براي عقب نشيني برنامه داشته است، از آنها عنوان اينکه رهبري کومه

درمورد . اند کرده هاتشان اشتبامحاسب  در اين است کهبه آنها  شو تنها نقداميکند 

ها مهم نيستند، اما اين. کردستان اين حکم ميتواند درست باشد و اينگونه نيز بود جنبش

کردستان براي  له و جنبش کومه: يشود اين است کهآنچه که در اين اظهار نظر افشا م

و تحقق اين "  کمونيست ايران استراتژي حزب""در عليزاده، هنوز معنايش را  آقای

  .                                                                      يدهدکي ازدست ممنتظر باشيم که . از دست نداده است استراتژي

  

  

  

  مهتدي وعقالنيت •

را جلب کاک عبداهللا مهتدي نظرم  ها داشتم که عکسطبق عادت، گردشي در سايت   

خيلي از او . داشت از رضا کعبي صحبت ميکرد. متوقف شدم وگوش کردم. کرد

مثل کسي بود . است کرده که در حقش هاي از آن همه ناسپاسيمند بود و ناراحت  گله

فتاديم، رضا هم برايمان رقيب که بخودش بگويد کار خدا را ببين که به چه روزي ا

که درباره  اش و در برابر سؤال ديگري يخنرانس اما در فازديگري از .است شده

ايشان گفتند  .بود، ناگهان بخود آمد "حزب کمونيست ايران "اپوزيسيون داخلي در

آنها موقعيت خود که موافق نوعي حشر و نشر با اين اپوزيسيون هستند، به شرطي که 

ي عيبي هم نداردکه بعضي از آنها در موقع انشعاب به ايشان حرفها. درک کنندرا 

کرده و سه  شرطي که آنها موقعيت خود را درک اين مهم نيست، به. ندەاناشايستي زد

اند که  م اينکه ايشان بودهدو. يکي اينکه رهبري با ايشان است. موضوع را بفهمند

را  فاز عقالنيت  "اسوم،  ايشان هستند که نهايت. اند له را بازسازي کرده کومه "انهايت

هايم  نيت که رسيد گوشبه بحث عقال. اند تسخير فتح کردهقابل اي غير همچون قلعه

اقبالي چند خطي بفهمي  م نشدم، چراکه همان روز از خوشنگران ه البته(شد تيزتر

و تفاوت آن در تئوريهاي گوناگون خوانده بودم و تا حد  "عقالنيت"نفهمي درباره 

که ميخواهد پروژه  ابتدا فکر کردم .)حي دراين زمينه واکسينه شده بودميک آدم سط

قرار بدهد و  "عقالني حزب کمونيست ايران"را درمقابل پروژه غير  "له  عقالني کومه"

نکرد و با شنيدن اش آباد زياد معطلمان  با اين شگرد آنها را جذب خودکند،که خانه

اي  الملل و آمريکا از زبان ايشان، هم چرتم  پاره شد و هم از خلسه عبارت روابط بين
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ايشان بعنوان . کرده بوددر ذهنم ايجاد "عقالنيت"م که درتمام روز عبارت درآمد

فاکت، به رفت و آمدهايشان به آمريکا اشاره داشتند و اينکه وارد عرصه ديپلماتيک 

بعنوان دستاورد و حزبشان و موضوعي که درکنگره اخير. اند شدهاي عقالني  بگونه

ب وتاب کامل به سمع شرکت کنندگان سياسي شخص خود ايشان، با آ نشاني از بلوغ

  .                                                           در جلسات رسانده بودند

برق آسا تمام اقدامات .  له را بازسازي کرده است کومههست که ايشان مدعي بود و   

انشعاب  که درتعجيلي : شده از نظرم خطورکرد ايشان در انجام اين پروژه عقالني

که به ايشان لبيک  توسل به هرآدمي. ناشي ازآن د وعوارضکردن به خرج دادن

اش را درهمين سخنراني از زبان خودشان  نتايج(.چه ميگويدميگفت و نه اينکه طرف 

يتي هاي کارگري در موقع سوسياليسم درباره اتحاديه در افقبحث ناتمام  .)ميتوان شنيد

ل شدن به رتق وفتق امور کردن آن بدليل مشغوکه هنوز عضو حکا بودند و رها

روژه سوسياليسم اينکه در باره پقول . ندرداهاي ديگري  اعضايش مشغلهکه  تشکيالتي

و بدست دادن درک درستي از آن، سازمان ايشان به جريانات چپ رجوع خواهد 

رات د، اما بدليل مشغول شدن با تفکفعال اين پروژه خواهد بوداشت و سازمان ايشان 

شان وحفظ  المللي و عقالنيت ديپلماتيک و فشار از درون براي تغيير بند اول برنامه بين

من کمونيست "باالنس تشکيالتي، ديگر از آن حرفي زده نشد و با اظهاراتي ازقبيل 

بيرون آمده است، نه تنها بفراموشي  "له از حزب کمونيست ايران کومه "و "نيستم

تاخت و تاز جريانات راست از درون و همنشيني با اکثريت سپرده شد، بلکه راه براي 

در زمينه جنبش کردستان، . باز شد) بعنوان نمونه ديگري از عقالني شدنشان(از بيرون 

شان است، در تمام اين چند سال، ايشان تنها يک نوشته  که گويا زيادي مورد عالقه

هنوز از مفاهيمي چون  اند، آنهم در زماني که هنوز در حکا هستند و جدي نوشته

  "کارگري حاکميت شوراهاي"و "مارکسيسم"و "امپرياليسم"و "بورژوا ناسيوناليست"

 .)کنند هائي درون حکا را جذب احتماال به اين دليل که مارکسيست(استفاده ميکنند 

له در عنفوان جواني است، که ثابت ميکند که  که تکرار همان نظرات گذشته کومه

  .                                                   شان نيز حاضر به مطالعه نيستند شته مورد عالقهايشان حتي در ر

له را نيز در  بايد اعتراف کرد که ايشان با اتخاذ شعار فدراليسم تعبير جديدي از کومه 

له جز يک جريان فدراليست  کومه: تعبيري که بما ميگويد. اذهان عمومي جا انداختند

اي که با  حضور مداوم در جلسات  چهره. ا اهداف نامشخص، چيز ديگري نيستب

له  اين نتيجه اقدامات ايشان در بازسازي کومه. تکميل ميشود  "کنگره مليتهاي ايران"

 هاست، بدون آنکه فراموش کنيم که ايشان  براي حفظ امنيت داخلي،  ناچارا ب

  .                             شان تن دادندهاي هحضورنيروهاي اتحاديه ميهني در اردوگا

شان درکنگره اخيري که گرفته  که شده بايد به سخنراني آقاي مهتدي يکبار هم

کنند و منصفانه به قاضي  بودند، درباره آمريکا و صحبتهايشان درهمان گفتگو گوش

ش آيا رابطه گرفتن با قدرتهاي خارجي درجنب. بروند و به چند سؤال پاسخ دهند

يک بخش از ) ازآمريکا تا انگيس وشوروي و هر نيروئي ديگري گرفته(کردستان 

هاي مردم کرد در مقاطع گوناگون بوده يا نبوده است؟ چرا  اقدامات رهبران جنبش

شما مبتکر تاريخي تماسهاي  ديپلماتيک در جنبش کردستان هستيد؟ اين چه ربطي به 

ها  اقدامات ديپلماتيک رهبران اين جنبشرشد عقالنيت دارد؟ آيا جنبش کردستان از 
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بجز دور اخير در کردستان عراق که ( اسي ديده استاند، خيري اس که الزم هم بوده

در دنياي واقعي چه   ؟)آنهم دالئل خود را دارد، و هنوز نيز عاقبت آن روشن نيست

هستند، له  است که ايشان بنام عقالنيت،که گويا معرف آن در طيف کومهەاتفاقي افتاد

کرد ارتقاء مقام يافته و از ديپلماسي با آمريکا حرف ميزنند؟  ناگهان به مقام رهبر مردم

کردستان ايران،  کردستان عراق است و ايشان  هکفکر ميکنند هائي مؤلفهبر اساس چه 

مبارزاتي در  جالل طالباني هستند؟ اين بمعناي نديدن ايشان بعنوان يک شخصيت

ذشته هاي باالي ايشان درگ ايران و ظرفيتکردستان و چپ در له وجنبش کومه صفوف

کردستان از جانب من نيست، اما مساله اين است که  له و در جنبش در رهبري کومه

 آدم نبايد تا آن اندازه در حزب بازي غرق شود که نتواند يک سري واقعيات پيش پا

دني است، بلکه نشان ازعدم اي نابخشو اين نه تنها اشتباه محاسبه. افتاده را هم نبيند

بحث آمريکا به اينجا ختم . تعمق کافي در فاز عقالنيت مورد ادعاي خود ايشان دارد

شان ازآمريکا بدست ميدهند، حتي نميتواند  نميشود، تصويري که ايشان درکنگره

شد، تا چه برسد هاي وطن پرست  مخالف جنگ عراق با مورد تائيد خود آمريکائي

 "اي روزنامه نگاراني که کارشان صرفدر سرتاسر دنيا و حت نگبه آدمهاي ضد ج

  .                                                       ي آمريکاست جنگ طلبي آمريکا و اهداف سلطه جويانه  تحليل ساده

که خود ايشان در نقش دادن  اش عقالنيت جوانيله تشکيالتي بود که با همان  کومه   

کرد و يا اگر ميکرد، ناچيزتر  ها را نمي ش باالئي داشتند، از اين اشتباه محاسبهبه آن نق

ايشان . دو طرح اين نوع سؤاالت از ايشان مجاز کناز آني بود که کسي را به تعجب 

مواضع ضد "له در اوائل انقالب و در رابطه با  کومه هاي ميتواند به موضعگيري

له فريب  اين درست است که کومه. کنند رجوعمجددأ  "امپرياليستي جمهوري اسالمي

را نخورد، اما ايشان تاريخ را تحريف شده بخورد  "ضد امپرياليستي رژيم"مواضع 

له در آنموقع نيز مواضع امروز ايشان در  کومه:  وقتي که ميگويند. شان ميدهند کنگره

ک پديده اين ديگر حرف زدن درباره ي. است ره آمريکا و امپرياليسم را داشتهبا

در مقام ايشان که در آن موقع . ناشناخته براي ايشان نيست که آدم بگويد،مطلع نيستند

اين . اند، اين چيزي جز تحريف واقعيت نيست له بوده از متفکرين اصلي کومه يکي

اما  تنها مالک . حق طبيعي ايشان است که با نظراتشان درگذشته چه برخوردي دارند،

  .                                له و عقايدش نيستند  ت  کومهي تشکيال و مفسر گذشته

شتر از اين هم با توجه به نتايجي که در چند سطر بر شمردم و متأسفانه چيزي بي  

ي  که پروژه شان بدان دچار شده است، بايد گفتکه پروژه بازسازي اي نيستند، وعاقبتي

له بود، اما در محتوي چيزي جز  کومهبازگشتي به نام کاک عبداهللا مهتدي گرچه در 

باري در اين شکي نيست که اين نيز در خود . سطحي نگري در سياست نبوده است

               . ي داردعقالن

                                                           

        دوديدگاه                                                            

کارگري درک تاريخ  له، حکا و ماجراهاي کمونيسم کومه جنگ ودعواهاي درون 

اي منطقي و سرراست با اين  برقرار کردن رابطه. له را پيجيده و دشوارکرده است کومه

تحليل جامعه کردستان و در . ن شده استعمال ناممکتاريخ  برمتن چنين جدالهائي 

  اي کاسبکارانه اي وسطحي، حتي بينانه، کليشه اقعوغير هايەديدگا ،له کومه دربرخوردبه
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اي تقريبي  بگونه.  اي ميشوند کردن چنين رابطهبکارگرفته ميشود که مانع از برقرار

يکي تئوري . کرد د متفاوت را درآورد و از آن صحبتميتوان سه نوع برخور

نيسم ترش در جريانات کمو است که در اشکال سطحي  "حزب کمونيستي"توضيحي 

بايد به  درضمن،. وري توضيحي مهتدي استديگري تئ. کارگري ادامه يافته است

توجه داد که متاثر از زندگي در اروپاست، که هر از چندگاهي و نيز هائي  تالش

                                                        .                                                             درحاشيه،  تعابير متفاوت خود را وارد ماجرا ميکنند

. له بمثابه يک جريان مستقل مد نظر نيست در ديدگاه حزب کمونيستي، خود کومه  

.  له بعنوان يک جريان اجتماعي ياد ميشود هرچند در گفتماني که ارائه ميدهد از کومه

تشکيل ميدهند که  ومموهدر اين ديدگاه، مقوالت اصلي را ساختار يک جامعه 

اي که در اين ديدگاه تعريف ميشود واقعي نيست و  جامعه. کردستان است اسمش

جامعه کردستان "است، اي به تصور درآورده شده  جامعه. درکردستان وجود ندارد

دوگرايش ". "دو طبقه اصلي آن بورژوازي و پرولتاريا هستند". "داري است سرمايه

در . بار دو جنبش وجود داردبه همين  اعت". اند اسيوناليسماصلي در آن سوسياليسم و ن

کاريکاتوري از مارکسيسم  تاما در حقي ،"مارکسيستي"که گويا فکري، اين چارچوب

 "مارکسيسم"له مذهبي دارد که  کومه. له فاقد تفکر سياسي است کومهاست،  اوال، 

 صله نيز مشخ ي سياسي کومهنها سيماآ اعالم هائي دارد که با  برنامه و قطعنامه.  است

. له است عقايد کومهعکس برگردان ساده شده له،  يعني تفکر سياسي کومه. ميشود

له  درهر شرايطي و با هرتحليلي از شرايط، اين تداوم صحت عقايد خود کومهيعني 

نقشي  شرايط سياسي درکردستان.   است که مجددا طرح و اثبات ميگردد

اين شرايط در بهترين حالت خود . له بازي نميکنند مهدهي به سياست در کو درشکل

  .تر دارد اي اين البته ريشه در واقعيت پايه. ميکنندتحميل  له را بر کومه

له يا  منشاء تاريخ در کومه. بمعناي علمي آن استفاقد تاريخ  له در اين ديدگاه، کومه 

پي که تعدادي از جنبش چداري درکردستان است، يا دانشگاه تهران و  رشد سرمايه

اي جهاني است که  کرد را تحت تاثير  قرار ميدهد، يا تاريخ طبقه دانشجويان

.                                                                                                         تشعشعاتش به کردستان نيز رسيده است

له  از واقعيت وجودي کومه له بخشي ي جهاني در کومهها نديشهبه لحاظ نظري، تاثير ا 

له چه بود وچه هست، يا ميتواند  گويند که کومه را بما نشان ميدهند، اما هنوز بما نمي

اي با پيشينه تاريخي وساختار  چرا که خود جامعه کردستان چه بمثابه جامعه. باشد

که نتيجه اين  ي و فرهنگياي با ساختارهاي اقتصاد اجتماعي ويژه، چه بمثابه جامعه

ميدهد آنچه که اين ديدگاه بما . اند گيري آن تاثير داشته له و شکل تاريخ اند، بر کومه

هاي جهاني و تاثير آن بر خود شناسي در  خوردي اراده گرايانه با  انديشهرچيزي جز ب

                            .                                                           له نيست کومه

،  بما پاسخ له در بطن جدال انديشه در اين جريان جستجوي کومهاکتفا کردن به 

تاريخي درجامعه  له دربطن چه تاريخي و برمتن کدام جدال دهدکه کومه مين

چرا که . اين نميتواند جدال سوسياليسم با ناسيوناليسم بوده باشد. کردستان متولد شد

چرا که ما . له و نه مقدم بر آن است متأثر از حضور اجتماعي خود کومهچنين جدالي 

له  ابراز وجود اجتماعي خود کومهنميتوانم  چنين جدالي درجامعه کردستان را  قبل از 

اشتباهي که در اين رابطه ميشود اين است  که .   شان دهيم که تاريخ ساز بوده باشدن
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اي فکري و ايدئولوژيک  اي دلبخواهي به نقشه اش بگونه له و موجوديت تاريخي کومه

. يانه به آن رسيدگرا اي اراده بگونه حکاله بعد از تشکيل  ربط داده ميشود،که کومه

هاي بزرگتر جهاني ـ  اش را در چارچوب توجيهه منطقي و عملي "تفکري که مداوم

. اشته استاش ند له و شرايط مبارزاتي ايراني يافته است و ربط مستقيمي بخود کومه

له آنهم در يک خيابان يک طرفه در  در کومه رديابي جريان انديشهاين چيزي جز 

له و تصرف  و تعميم آن به کل ماهيت کومه) تشکيل حکا(يک مقطع تاريخي معين 

            .                                                                        له نيست ناموجه  کليت تاريخ کومه

هر برداشتي ازکمونيسم و هر ميزان از له با  دراين نبايد شکي بخود راه داد که کومه 

له سوقات  کمونيسم در کومه. يک جريان کمونيستي بودتسلط فکري در اين رابطه 

تشکيالت  له به اين نبود، که درمقطعي از حيات کومه بندي شده هيج کسي بسته

له  کومه بدين معنا که. د را داشتتاريخ ويژه خو له کومه . رسوخ داده شده باشد

له تاريخي است که برمتن تاريخ اجتماعي  تاريخ کومه. دمحصول جامعه کردستان بو

تاريخ مردم کرد با هرتعريفي اين . کردستان قابل توضيح است و متاثر از آن است

                                                                   .                                          که از آن داريم است

له هيچ درکي از جامعه و تاريخ کردستان نداشته و بر  اين بدان معنا نيست که کومه 

له جايگاهي در تاريخ مردم پيدا  اگرچنين بود، کومه. اين اساس حرکت نکرده است

گرائي  اين جريان با توسل به عام  ست کهبحث بر سر گريزهاي ناموجهي ا. نميکرد

  .                                                                                    هرچند مساله تنها اين نيست. داشته استصرف و نگرش تک بعدي در اين رابطه 

 له براي کشف خودش بمعناي اي بجاي آنکه مشوق کومه اين نوع  تئوري کليشه  

در راه آن، و همينطور کار تحقيقي اصولي در اين باره شده  مانعيواقعي باشد، به 

گرفته باشد، نه در جهت درک  اين باره اگرهم صورت کار تحقيقي در. است 

به . ها و نشاندن اين ديدگاه بجاي واقعيت بوده است له ، بلکه اثبات اين تئوري کومه

ترين راويان در برخورد به  کر نه تنها سطحيهمين دليل،  طرفداران اين شيوه از تف

  .                        اي  رؤيائي و شعاري هستند له جامعه کردستان، بلکه معرف کومه

داري حاکم نيست و در  بحث من اين نيست که درجامعه کردستان مناسبات سرمايه 

برخورد ناي بحث من اين است که اين هنوز بمع. آن کارگر و بورژوا وجود ندارند

اين واقعيات که . به همين دليل مارکسيستي هم نيستند. با جامعه کردستان نيست زنده

داري درکردستان حاکم است و طبقات وجود دارند وگرايش  مناسبات سرمايه

اند، و در همين سطح  در اين ديدگاه کارکردي مفهومي پيدا کرده... سوسياليستي و

که .که جاي هر نوع  تحليلي را براي آن پر ميکننداند  مفاهيمي شده. نيز ميمانند

تحليل درست چيزي است که . روح خود را بر هر شرايطي تحميل ميکنند اي بي بگونه

زحمت بيشتري ميخواهد و اگر ميخواهد بمعناي واقعي هم مارکسيستي باشد، و به 

 علمي بودن مارکسيسم وفادار بماند بايد روشهاي علمي اصالح شده در علوم

هاي اجتماعي را بحساب   اجتماعي و تاريخي و حتي فلسفي در پروسه شناخت مقوله

                                                                                         .                   اي  بازشناسد و تعريف کند که به آن تعلق دارد له را بر متن جامعه کومهآورد و 

همانگونه که گفتم يکي از مشکالت اين ديدگاه بي توجهي به تاريخي است که 

له خود را  اين درست است که رهبرا ن کومه. له برمتن آن زاده شده است کومه
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کمونيست ميدانستند و بدنبال انقالب کارگري بودند وکارشان در اساس آگاه کردن 

نبش ايران تعريف کردند حاکم درج زحمتکشان بود وخود را در تقابل با چريکيسم

ها بودند، اما در عين حال  3بندي گرايشي بعد ازقيام در زمره خط  و در دسته

. بودند که از بطن يک جامعه معين با تاريخ خود آمده بودندروشنفکران کردي 

شاهد تحولي اي که با اصالحات ارضي وارد مناسبات جديدي شده بود، اما  جامعه

اين روشنفکران مارکسيست، درعين حال . نبودشي از اين تحول باشد، ساختاري که نا

اين  عالئق ناشي از برخورد انحرافي . هم داشتند هاي ديگري عالئق و دل مشغولي

هرچند شناختي سطحي . آنها نبود، بلکه برعکس ناشي از شناخت تاريخ کردستان بود

ر مثال آنها با اين عالئق بطو. و ضربه پذير که با هرتعرضي ازخارج درهم ميريخت

قرار داد الجزاير را خائنانه وغير قابل . شکست جمهوري مهاباد را مدنظر داشتند

نهايتأ نيز .  هاي ديگر درکردستان توجه داشتند به تحوالت دربخش. پذيرش ميدانستند

کمونيستي،  براي کمک به يک جنبش مسلحانه به فلسطين و بعد از يک دهه کار

حانه در کردستان عراق را که به کشور همسايه رفتند و جنبش نوين مسل ظفار نرفتند،

 .)سازمان داده شده بود 57اين حرکت قبل ازقيام ( درآنموقع چپ بود، کمک کردند

 در آن طرف مرز" کرد"هاي  و نه راست کرد  چپ هايبديهي است، به اين دليل که  

اي  ان با هم گره خورد و رابطه؛  همين رابطه با وقايع بعدي درکردستان ايربودند

تاريخي که . دها تاريخ خود را دارن ين نوع رابطها. ايجاد شد که تاکنون هم ادامه دارد

له در تداوم آن درست يا نادرست نقش داشته است و پشت آن حداقل يک  کومه

قاضي محمد  "کساني که مينويسند. روانشناسي اجتماعي براي تحقيق خوابيده است

، و فکر ميکنند با اين گفته ديگر خيلي "طبقه کارگر کردستان نداردربطي به 

مارکسيست تشريف دارند،  در هر فرصتي نيزآنرا تکرار ميکنند، هنوز نميدانند که با 

، داردهمين پاراگرافي که برصفحه سفيد کاغذ سياه ميکنند، اتفاقا ثابت ميکنند که 

چرا نمينويسند که . اي نميشدند چرا که اگر نداشت  مجبور به نفي چنين رابطه

  کارگران کردستان ربطي به ياسر عرفات ندارند؟                                           

له، تنها متأثر از مناسبات سياسي حاکم بر کردستان  بديهي است که تاريخ کومه

و متأثر از روابط اجتماعي در کردستان، وضعيت اقتصادي و همچنين سنن . نيست

له را  فرهنگ و عقالنيت  تجربه شده و حتي روانشناسي مردمي است که کومه

  ....                                                          اند و ساخته

له از هر تحولي اجتماعي  دراين ديدگاه، پراتيک کومه. تر است ديدگاه مهتدي ساده  

نهايتأ وابسته به  "اش موقعيت"گرفته باشد، طبقاتي نشأت  "خاستگاه"و بقول خود او 

له در اين ديدگاه ابزاري است که بايد به اهداف اين  کومه. کردستان است جنبش

طرح فدراليسم، جبهه متحد درکردستان، کنگره مليتهاي ايراني، . جنبش خدمت کند

يکا و تالش براي وارد شدن به انترناسيونال سوسياليستي، رفت و آمدهاي مدام به آمر

له از نظر ايشان  وزارت خارجه و برقراري رابطه با اکثريت و طرح اين ادعا که کومه

بازسازي شده، يا ديگران نيز در صورت تن دادن به رهبري ايشان ميتوانند سوار اين 

سرگرم بودند ايشان دراين راستا بحدي . قطار شوند، معناي ديگري جز اين ندارند

يقه وقت خود را صرف پاسخ گوئي به حسين مرادبيگي چند دق که حتي حاضر نشدند
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هرچه باشد هر دو خود را از . له را ازديدگاه خودش نوشته بود، بکنند که تاريخ کومه

                                          .                                                                   له ميدانند و مرادبيگي رفيق ديرين ايشان بوده است بنيادگذاران کومه

 له درجنبش کردستان کومهتر و با پراتيک  ديدگاه مهتدي درعين سادگي،  قديمي    

له تاريخ ويژه خود را دارد، اما اين تاريخي  در اين ديدگاه، کومه. نزديکتر بوده است

ين دليل، ايشان به هم. وابسته به جنبش کردستان و متاثر از افت و خيزهاي آن است

له درجنبش کردستان  جايگاه کومهکه سازمان داد، مدعي بود که  در توجيه انشعابي

.  له روشن سازد کردستان را در ديدگاه کومه ت، نه اينکه جايگاه جنبشروشن نيس

له قبل از جنبش اخير در کردستان و در شرايطي پا گرفت  اين درحالي است که کومه

اري طلبانه و يا ناسيوناليستي در کردستان ايران سرکوب که هرنوع حرکت خودمخت

شده بود و جامعه کردستان با اصالحات ارضي همچون هر جاي ديگر در ايران  براي 

          .                                                                                     دو دهه خود را برمتن تحوالتي از نوع ديگر ميديد

درتقابل با ) 1379سال ( 4اي که در افق سوسياليسم شماره  عبداهللا مهتدي، در نوشته

ابتدا ": ايشان مينويسند. درکش را بخوبي نشان ميدهد. ابراهيم عليزاده نوشته است

مفهوم،  در اين جا دو. له را بررسي کنيم له و موقعيت کومه مساله پراتيک کومه

، بطور گمراه  له منشاء موقعيت و نفوذ کومهو ديگري  له ک کومهخاستگاه و منشاء پراتي

تمايز پراتيک  ما با ": بعد ايشان ادامه ميدهند که  "...اند و  اي باهم خلط شده کننده

گيري طبقاتي متمايز ما، از  پراتيک احزاب سنتي بورژوائي از جهان بيني و جهت

 موقع،درآن ايشان{ ".گيرد ات ميگيري کارگري ما نش جهان بيني مارکسيستي و جهت

 }کند ، برای توضيح ديدگاهش از ادبيات آن حزب استفادە میست هنوز عضو حکا

. له در اين راستا کرده است هائي که کومه سپس به شرحي کامل از رئوس فعاليت

هاي سياسي اين نوع پراتيک اشاره  هاي اجتماعي و عيني و زمينه همينطور به زمينه

که از دل تحوالت جديد اجتماعي بيرون آمده و با استفاده از اين ي و نسلدارند 

آن چه  ":در ادامه مينويسند. اند له را تشکيل داده ها، پايه اجتماعي کومه زمينه

و  خاستگاه و منشاء مواضعميخواهم روي آن در اينجا تاکيد کنم اين است که گرچه 

ان بيني و باورهائي بود که داشت، نهايتأ جه له به اين اعتبار منشاء پراتيک کومه

گيري طبقاتي بود که داشت، و اين درمورد هر حزب و جريان ديگري نيز  جهت

که موقعيت ونفوذ  چ وجه از اين نميتوان نتيجه گرفتکند، اما به هي صدق مي

له از شرکت وي و در آميختن وي و عملکرد وي در جنبش ملي  اجتماعي کومه

در آخر ادامه ميدهند که  "...جدا است و» تمامأ«م کردستان جدا است و آن ه

درجنبشي که ما به ":  هاي طبقاتي وسياسي ها و جهتگيري له با همان ديدگاه کومه

ناميديم شرکت کرد، آن را  مي» جنبش مقاومت خلق کرد«درست در آن مقطع 

ي ا نتيجه اين امر نيز کسب نفوذ توده. سازمان داد، الهام بخشيد و رهبري کرد

تحت  1380اي درسال  له درقطعنامه چنين نگاهي به کومه. "له بود گسترده براي کومه

درکنگره نهم تشکيالت  "له درجنبش کردستان  اهداف و استراتژي کومه"عنوان 

ي حزب  له به مثابه به اين ترتيب کومه": ايشان مورد تاکيد مجدد قرار گرفته است که

شرائط و با دادن  ترين البي کردستان در سختي جنبش انق پيشتاز و رهبري کننده

هزاران  قرباني در صفوف مقدم اين مبارزه جاي داشته و مکاني نازدودني در تاريخ 

مبارزات کارگران و زحمتکشان کردستان و جنبش اتقالبي خلق کرد احراز کرده 

چپ  ظاهر امر اين است که در اين گفتمان چيز غلطي گفته نشده، يا برداشتي  ".است

له درجنبش کردستان ارائه داده شده  و واقعي از ماهيت تشکيالتي و جايگاه کومه

است، اما اگر سؤاالت مرتبط با مساله مورد بحث  را مدنظر قرار دهيم ، به همان 
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له صرفا وابسته به  ام که در اين ديدگاه کومه چيزي ميرسيم که من مدعي آن شده

                                                    .               جنبش کردستان است

بايد معني  در اين تقابل افق سوسياليسم عليه عليزاده است، نشريه بحث مهتدي در

، از اينچيست؟ چرا  "له منشاء موقعيت و نفوذ کومه"تافهميد که منظور ايشان از . شود

موقعيت و نفوذ "اينکه  له جدا ميشود؟ بگذريم از خواستگاه و منشاء پراتيک کومه

. باشدنميتواند ثابت و اليتغير مدنظر قرارگرفته است و اين  امري ثابتبمثابه  "له کومه

شا ن آقاي عليزاده، اين است  حقيقت مساله چه در مورد ايشان و چه در مورد حريف

مساله بر سريک له نيست،  که بحث بر سر تاريخ نگاري و يا تحليل تاريخ کومه

هاي سابق  اي له نه در اين مورد، بلکه در تمام مواردي که کومه.  ياسي استانتخاب س

و بر اساس آن  ندهاي سياسي حرف اول را ميزن انتخابدر اين باره حرف ميزنند، 

و به همين دليل نيز، کشف رمز و راز  له ، واقعيت تاريخي کومهنه . استدالل ميشود

براي کسي که . ت و مستقل ممکن نيستاي سرراس نهفته در اينگونه مباحث  بگونه

کمي با روانشاسي فعاليت سياسي و آدمهاي سياسي آشناست، بايد روشن باشد که 

 نفوذمنشاء موقعيت و"و  "له کومه راتيکمنشاء خاستگاه و پ"بين  انتخابيدرچنين 

، دومي )العمر همراه است موقعيتي که درعالم تصور با نفوذ ثابت و مادام(  "له کومه

اگر . دارد، و در اين ديدگاه اين نهايتأ جنبش کردستان است ارجحيتست که ا

ين قرار دهيم اين چيز ديگري غير ازااقدامات بعدي ايشان و تمرکزهايش را مد نظر 

. هم باشد "له خاستگاه و منشاء پراتيک کومه"نيست، اگر به قيمت از بين بردن 

ک براساس ديدگاهش نيست، بلکه که بدنبال پراتي يعنی ديدگاهی: بعدالتحرير{

}                                                                                                                   آورد دادن به جنبش کردستان با خود می است که اهميت نفوذیبدنبال 

ر قيام مردم ا شرکت فعاالنه دله گذار از مرحله کار مخفي به فعاليت علني را ب کومه

و به نيروئي د مين  راستا  نيز خود را گسترش داو درهکرد،  ايران عليه سلطنت طي

له اين نيروي اجتماعي جديد را که عمدتا درجنوب  کومه. شداجتماعي تبديل

مساله .  بود ، درخدمت پاگيري مجدد جنبش کردستان قرار داد کردستان  متمرکز

را با عقايد  له در آن شرکت کرد، چون اين بشي وجود داشت وکومهاين نبود که جن

له گويا جنبش ديگري  د که کومهنميدانست، مساله اين نبو ضکمونيستي خود متناق

هاي مبارزاتي درکردستان از نيروي  پا کرد، بلکه اين بود که با تشخيص زمينهبر

کردستان استفاده کرد،  شي مقاومت و پا دادن مجدد به جنباش در سازمانده اجتماعي

اما اين  . يگري از گسترش اجتماعي و نفوذ را تجربه کرددو از اين طريق خود نيز فاز 

له بخواهد به  له را عوض نميکند، اگر کومه موقعيت تاريخي ـ اجتماعي کومه

براي درک اين مساله، کاک عبداهللا و يا . ادار بمانداش وف خاستگاه و منشاء پراتيک

: گري بايد تفکيک ديگري را نيز در دستور بررسي خود قرار دهدهرکسي دي

منشاء نفوذ ، و له بمثابه يک نيروي اجتماعي موقعيت تاريخي کومهتفکيک بين 

اکنون با انشعابات گوناگون  مقاطع گوناگون يکسان نبوده و هم که در له کومه

                       .                                بشدت خدشه دار نيز شده است

له مطرح ميشوند که هيچ  درکنار اين دو ديدگاه، مجموعه نظراتي در رابطه با کومه

هاي  هائي براي توضيح  علل ناکامي بيشتر تالش .گي نميکنندديدگاه مستقلي را نمايند
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اين نظرات به حدي زياد هستند که به سختي ميتوان آنها را دسته بندي . له هستند کومه

له را نيروئي  گرايش ناسيوناليستي که کومه. اما به دو نوع  آن اشاره ميکنم. دکر

له سازماني است که براي کسب حق ملت  بيند و معتقد است که کومه کردستاني مي

اي نيز داشته،  در شرايط حاضر  کرد مبارزه کرده اما  در اين جنبش نقش خرابکارانه

خواهي  گرايش ديگر از موضع دموکراسي. ستنيز هنوز نيروي قابل اعتمادي ني

له در خدمت اهداف مردم کرد  اين گرايش معتقد است که کومه. حرکت ميکند

عمل کرده و تا حدودي به گسترش دموکراسي درکردستان کمک کرده است، اما 

بدليل کمونيست بودن قادر به تعميق اين نقش نبوده و مشکالتش از همان روز اول 

دراين . اين دو نظر، درمواقع بسياري با هم ادغام ميشوند. ستايدئولوژيک بوده ا

با کوييدن   .له ايدئولوژيک است کومهاش از درنقش يک ديدگاه، ارزيابيحالت و 

 د، در بهترين حالتنمينام" له کومه مارکسيستي. کمونيستي ايدئولوژي"آنچه که 

مونيستي نميزند، کردستان که ديگر حرفهاي ک اي دموکرات درخدمت جنبش له کومه

  .                                                                                                   اي ناسيوناليست ميخواهند له و در بدترين حالت کومه

واقعيت اين است که دو ديدگاه اصلي، مضمونهاي نظري قابل اتکائي براي توضيح 

اما همانگونه که گفتم در ديدگاه اول رابطه زنده با جامعه . نداين تاريخ در خود دار

کردستان مرده است،  در ديدگاه دوم دنباله روي ازجنبش کردستان حاکم و متاثر از 

هاي عقيدتي  له جرياني اسير الويت در هر دو،کومه. افت و خيزهاي اين جنبش است

ضروتي است که انجام يک بازسازي نظري براي درک درست اين تاريخ خود . است

  .  نشده است

                                                                 

  له                                                                                                      بازسازي کومه •

از اين نياز متاثر است . ه نميگيردکور به يک تاريخ معين سرچشم بازسازي ازعشق    

اي که  ي ما با مشخضات تاريخي و فرهنگي خود و با وضعيت سياسي ويژه که جامعه

در فضائي که چنين . ساختاري روبرواست ـدر آن بسر ميبرد، با مشکالتي هويتي 

آفريند، وجود يک جريان چپ و متعهد به آرمانهاي انساني و آزاديخوانه  معضلي مي

اي از اين جامعه و امکاناتش براي پيشروي دارد، تضميني براي  بينانه واقع که درک

اي است که نه  بمعناي متشکل کردن اراده. از اين بحران اجتماعي استعبور مصمم 

  .                    است معاني تاريخ سازبدنبال راه حلهاي مماشات جويانه، بلکه راه حلهاي اساسي با 

طي به که اين مساله چه رب: در اين راستا مطرح ميشوند اينها هستند اولين سؤاالتي که

له؟  چگونه ميتوان انشعابات صورت گرفته را ناديده  کومه له دارد؟ چرا بازسازي کومه

گرفت و اين مساله را به اين شکل مطرح کرد؟ مگر قبال نيز چنين تالشي تحت اين 

له؟ چرا يک جريان جديد نه؟  کومهعنوان صورت نگرفته است؟ اساسأ چرا بازسازي 

تر از اين نيست که آدم  آفرينهيچ چيز بدتر و درد سر. قي هستنداينها سؤاالت مح

. وقت خود را با جرياني تلف کند که اين همه انشعاب از خود بيرون داده است

براي عبداهللا مهتدي در آنزمان اين . درضمن بازسازي بايد معناي خاصي داده باشد

له قبال در جنبش کردستان درموقعيت رهبري قرار داشت، بر  داشت، که کومه معني را

. هدف او بازسازي اين اعتبار بود. ر، اين نفوذ و اعتبار از دست رفتافکار غياثر نفوذ 

له  بديهي است که براي اين منظور و به لحاظ نظري ميبايست به خود تاريخ کومه
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طرف مقابل . را ونظرات سابقش را يافت در اين تاريخ او مجددا خود. رجوع کند

چرا . يافت که مجددا زير بار اين نظرات برود نميتوانست و در آن موقع دليلي هم نمي

مهتدي ميگفت دارد خبري . اش از اوضاع با تحليل مهتدي فرق ميکرد که تحليل

کاله سرمان نگذار، هر وقت خبري  ،ميشود، بايد جنبيد، او ميگفت خير خبري نيست

ا ختم نشد، البته مساله تنها به اينج. شد ما هم که چالق نيستيم، حتما کاري ميکنيم

به . اش را نيز عوض کرد که کرد، بطور طبيعي گفتمان سياسي مهتدي بعد از انشعابي

اگر اپوزيسيون خود او، همچنين اپوزيسيون موجود در حکا را هم درنظر  ،اين تصوير

ها  هيم شد؛ چرا که ايجاد وحدت بين اين گروهتر خوا بگيريم، بدون شک مايوس

اگر از سطح نظري بيرون بيائيم و . له عمال ناممکن مينمايد تحت عنوان بازسازي کومه

له در نطر بگيريم، دراينجا  اين کار را بمثابه بازسازي عملي و مقطعي از حيات کومه

ارزه مسلحانه را خالي کساني نظرشان اين است که بايد ميدان مب. نيز مساله ساده نيست

يا کساني هستند که . نکرد، شرايط آن وجود دارد و ميتوان اين کار را انجام داد

له از آنجا خراب شد که کار در ميان زحمتکشان را ول کرد و به  معتقدند کار کومه

له را مدنظر  اين فکر بازسازي دور اول ازحيات کومه. مبارزه مسلحانه روي آورد

. ين است که تخيالت ميتواند تصويرهاي گوناگوني را بما عرضه کندمنظور ا. دارد

توانند مبناي يک  اند، نمي اما هيچ يک از اين تصاوير نيز که بازتاب عالئق شخصي

  .                                                                                            طرح بازسازي جدي باشند

ي  له يک تفاوت اساسي با تاريخ چريکيسم، يا تاريخ انديشه وجود، تاريخ کومه با اين

له  کومه. له در ذهنيت تاريخي مردم کردستان جا بازکرده است کومه.  صرف را دارد

له همچنين در جامعه کردستان  کومه. هائي از روابط اجتماعي است در عين حال شبکه

رهنگ ساز بوده است، اگر بر متن جدال و در بطن مناسبات اجتماعي و سياسي ف

 له مايوس کننده و بازسازي کومه ,له احزاب و دستجات گوناگون بر سر نام کومه

هاي  چشم انداز است، اما با اتکا به اين ذهنيت تاريخي، روابط اجتماعي و داده بي

پيش شرط آن، بدست دادن درکي . له امري ممکن است فرهنگي، بازسازي کومه

اي منطقي با آن، درک جايگاه واقعي  له و برقراري رابطه تاريخ کومه درست از

له  اجتماعي ومحتواي آن درجامعه کردستان و شناساندن نقش مثبتي است که کومه

  .                                    درآينده ميتواند ايفا کند

.                                                                                                              له نيز شاد باد تا اين اميد هست و مبشران خود را دارد، برگزاري روزهاي کومه 

     

                                        ٢٠٠٧بهمن   26
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  "له ت بنام کومهيون فعاليفراکس"

  ها العمل وعکس

  

، "رانيست ايحزب کمون"در" ت بنام کومه لهيون فعاليفراکس"ت يودبعد از اعالم موج 

 يله وکسان از اعضاء سابق کومه يعيجمع وس. کردند يبانيازآن پشت يتعداد قابل توجه

ون ين آکسيندارند، به ا يالتيموجود رابطه تشک يالت هايک از تشکيچ يکه با ه

ون يمربوط به اعالم فراکس حرکت موضوع نيا.  کردند تيون حمايفراکس وستند وازيپ

 يفين تکلييآن خارج کرد ونشان داد که هر نوع تع يالتيتشک هرا ازمحدود" حکا"در

محدود  يکه چارچوبها است يتر نده آن مساله عمومیيله وآ خ کومهيدر رابطه با تار

 يها العمل عکس" ها يا له کومه جامعه"وبالفاصله در شکند يرا درهم م يالتيتشک

  .                                                                را به همراه خواهد داشت يا هجانبداران

ز، يازآن و بعدازچند روز سکوت سؤال برانگ يبانيوپشت "يونفراکس"بعداز اعالم   

گرفتند، دهانشان را  ه آن موضعيزعلين يرفت، کسانيعاقبت وهمانگونه که انتظار م

رج فرزاد يازجمله ا.  کردند" ونيفراکس"خواستند، نثار هه را کبازکردند وهرآنچ

رفت، يکه برخالف انتظار هم حرف نزدند وهمانگونه که انتظارش م يوکورش مدرس

ن يها ازچن ن افراد وگروهيشد حدس زد که فشارخون ا ز میيننوشته ن.  موضع گرفتند

هد رفت  و مجددا باال خوا"  حکا"له و در صفوف کومه يت وتحولياعالم موجود

نوشتند  ياگر خالفش را م "اتفاقا.  بود ينيب شين قابل پيا. کنند برپا می  يگردوخاک

 ياحکام  ن عده در زمان خوديا يدتيرهبر عق. مياش کن م هضميتوانست يگفتند، نميوم

جه يبکند، درنت  يدنظريتجد درآنها که  ستيگرنيد  هم  است، خودش ورفته صادرکرده

 ياز مبان يکي. ای جزتکرارهمان احکام وهمان نظرات را ندارند چارههوادارانش 

که  ييارزشها يبازساز يها  برا ای  له هرحرکت کومهکه  ن استيا يچنان اعالم موضع

" سمينالويوناس ييگرا وقوم ييگرا ي، محليماندگ عقب"ر يبا تکف له را ساختند،  کومه

بد، اما يفر يرا نم يگر کسيخته ودرنگ با که ييحنا. محکوم وتخطئه گردندبايد 

  .                                                 هاست ن گروهيسرپا نگه داشتن ا يبرا يا هنوز حربه مؤثريگو

فهم  يبرا يل موجهيبه احکام صادرشده ازجانب رهبر، تنها دل يالبته اعالم وفادرا 

هم داشته  يگريل ديوردها دالن نوع برخيا. ستيک نيستريه ين نوع برخوردهايا

له وحکا را ترک کردند،  ار صفوف کومهيبس ياهويها گرچه با ادعاها وه نيا. ودارد

د خود را با پرداختن به يت جدياندکه هو ناچار بودهي چياما درعمل ودرهرتندپ

کردستان را از  ييگو. کنند يهوادارانشان معن يبرا آن يکردستان وتحوالت درون

 "مثال. ز وجود دارندين يتر يل شخصيدال.  توانند بکشند يهم نم د، نفسيريها بگنيا

د ياول با يدرين ليچن.  باشد" کرد"که بر حسب اتفاق  يديجد"دريل"ت يت موقعيتثب

چ ين بنده خدا  هيبوده وا يعيوطب يک تصادف االهي" کرد بودنش"ثابت کندکه 

ا  در برخورد به تحوالت ي.  افتاد ينم يمونين اتفاق ناميدر آن نداشته وگرنه چن ينقش

اند  له بوده درصف کومه يکه زمان ييآنها. شترفرق دارديب يه کميله قض درون کومه

از مواضع رهبر در  ينين باورند که هرگونه عقب نشيبر ا يهستند، بطور جد" کرد"و
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ر يتواند و ممکن است که عواقب ناگواروغ يله وتحوالت درون آن م رابطه با کومه

  .شان به همراه داشته باشديبرا ينيش بيابل پق

له وحکا  هستند، ازکومه يگريا ازجنس ديکه گو يوطن جهان يبا ادعاها ان،ين جريا  

" له کومه'نيبا هم تقابلتشان را در يکل موجود ي،واقع يايجدا شدند؛  اما در دن

را  ن عصاياگر ا.  ت آنهاستير ازموجوديناپذ ييجدا ين بخشيکردند وا يمعن

از  ييست  سال جدايچراکه بعداز ب. راه رفتن را هم ندارند يرند، نايازدستشان بگ

ها نيخود ا.  خورند يله بودنشان را م ز، هنوز نان همان کومهين ها نيله، خود ا  کومه

ز يها ن نين هست، ايتا ا. دارند يقابل فهم يها ن گذشته، منفعتيدن به ايزدرچسبين

گران حاضربه پرداختن عوارض يکه برخالف د ن تفاوتيبا ا خواهند، يرا م سهم شان

  .آن  هم نيستند

، يشخص يه حسابهايوتصف يوحزب باز ين است که درکنار حزب سازيت ايواقع

له  ، تأسف خوردن ازعاقبت کومهيديأس ونوميبعداز سالها  يروان يها بروز عقده

مشخصه .  است از شدهله آغ کومه فيدرط يپروسه خودآگاهيک شمار، يوانشعابات ب

ت ين وضعيخاتمه دادن به ا يبرا ياسيجزعزم واراده س يزيز چين ين خودآگاهيا

ن ينکه تا دوباره به اينکه آدمها شروع کرده اند به ايست جز اين يزيچ. ست ياسفبارن

پاسخ بدهند،  يومنافع گروه يشخص يحسابها خرده يورا ييدرفضا ياساس سؤاالت

هم  يست؟ کسين بحران چيگونه شد؟  راه برون رفت ازا نيچرا اافتاد و يکه چه اتفاق

ن سؤاالت پاسخ يبه ا ياسيالت سيش وتمايبا چه گرا يست که چه کسيدربند آن ن

دارد  يالعمل وام را به عکس يز معموال کسانين نيهم. دهد يم يروشن يا پاسخ هايو

. ستنديخودشان هم ن گريها د نيچرا؟ چون ا. خورندين بحران را ميکه نان تداوم ا

شود، قبل يکه آغاز مي درهر حرکت . اند يواقع ياياز دن واژگونه ياتيرافکار وتلقياس

شان را درآن انيجر و خود يت ونفع شخصيافتند، موقع يم يانداز ز به چرتکهيازهر چ

ر شان را يت خودساخته وحقيچه که موقع ه هر آنيکنند وبر اساس آن عل يجستجو م

که تنها  يا ت خودساختهيموقع. ک مقابله خواهندکرديستريه يا وهيبه شبرهم بزند،  

را هم در  ياريتأسف بار افراد منفرد بس يست، بلکه به گونه ايمربوط به احزاب ن

 ت، پشت هراناين جريوهمراه با ا يناپلئون جان ييبگونه دا هک یافراد. رديگ يبرم

  کهيحال نند، دريب يشدن آدمها را م نما رانه وخوابي، منافع حقييکايآمر توطئه ي،حرکت

.                                                                                                                            نخواهندشد يزيزجز خواب نماشدن خودشان، قادر به اثبات چين بارنيا

 يت کامال متفاوتيگذشته وضع دردهه ياسيس يدادهايکا وروينکه حضورآمريدرا

 ينسبت به دخالتگر ياناتيا جريان وينکه جريدرا. ستين ياست، حرف جاد کردهيا

 يا نانهيکا دچار توهمات خوشبيدولت آمر ياحتمال يکا در منطقه ونقشه هايآمر

ها وضد  نيبگان  وبد راموش کرد که هشداردهندد فياما نبا.  ستين يشدند، جدل

ها، چگونه ددايز از درک روين گروه ها نيا.  نداشتند يت بهتريز وضعيها ن ييکايآمر

ران ومنطقه را دربرداشته يتا نفع مردم ايکه نها يتقابل  يمنطبق شدن با آن و سازمانده

.  هستند يمتوهم يسايس يروهاياگر دسته اول نشان دادند، که ن. باشد، عاجزبودند

هست؛ به اشتباه  يا خبريآورند که گو يرا در م يگرفته نشده، ادا واطوار کسان يبباز

ر يم وغيز مستقيل نين دليهستند وبه هم يا ز مقولهيمحاسبه افتاده وفکرکردند که آنها ن

. ددارن يتر يمشکل اساسز نشان دادندکه يمخالف ن يک گفتند؛ گروه هايم لبيمستق
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ن بود که يبود؟ ا جه چهينت. ستنديکلمه ن يواقع يبمعنا ياسيس يروينردند که ثابت ک

، ياسالم يدرتقابل با جمهور يديداد جديودر برابر هر رو يگريهمچون هردوره د

. ميبود يوگروه يشخص يحسابها فهيسازنده وراهگشا، شاهد تص يبحث ها يما بجا

 يوچه در راستا  ييکايه ضد آمر،  چيموضعجه چه بود؟  ثابت شد که خارج ازهرينت

ون يسياپوز يکل ماجرا. داردون نيسياپوز ياسالم يجمهورواهدافش، کايبه آمر  توهم

ربا تفکرو يا خيو يبا تفکر انقالب.  کايآمر يا بيکا يبا آمر  .تتوهم اسخود  نفسدر 

                                                                                                      .                                                        يستيشات رفرميگرا

 و" انهيگرا قوم"وتوهمات به اصطالح  يمل آن، مساله هيعل يريگکا وموضعياما آمر  

ن است يانات طرفدار حکمت ايمساله در رابطه با جر. ها، همه حرف وبهانه است نيا

درون صفوف  يدادهايباره وبا جنجال به پاکردن، مانع ازدرک درست روکه هر

 که بنظرزيمتأسفانه وآنگونه ن .گردند رشانيخودساخته حق يايدن يله وافشا کومه

ستادنشان يسرپا ا يآنها براي ن استراتژيست، اينبوده ون يکيتاکت ين روشيرسد، ايم

ه چاک کردن ها را بخورد نيک وسيستريه ين برخوردهايد گول اينبا يکس. است

. وعواقب شوم آن هستند" ييقوم گرا"و " سميوناليناس"نها نگران رشد يوفکرکندکه ا

ک بار قول يم که آنها هردوسال ين است که ما فراموش کنيا ين کارها برايا يتمام

سردادند  يتوخال ياهويرا دادند، شلوغ کردند، ه ياسالم يسرنگون کردن جمهور

.   ن فاز به آن فاز رساندندين وآن، ازايبه ا يودشان را باحمالت انحرافز، خيوهر بار ن

کردند که  ترکل ين دليله را به ا الت حکا وکومهيها تشکنيادمان برود که ايد ينبا

شدن حزب،  يله مزاحم آنها در کارگر درون کومه "يستيوناليناس" شيا گرايگو

است؛ رفتند که در  ياسالم يکردن وسرنگون کردن جمهور يستياليانقالب سوس

ازهمان بدو امر روشن . ا را تکان دهنديکنند وبا آن دن يچند سال حزبشان را کارگر

اما .  انجام دهند يز نتوانستندکاريل نين دلياست وبه هم يتوخال يين ادعايبود که ا

  همرا " يستيمارکس يهايتئور"بدان، آمد وخود  ت واعترافيقبول واقع يرهبرشان بجا

رد وآنگاه آنرا به کارگران يگ ياعالم کرد که با حزبش قدرت را م. ر سؤال برديز

د نرفتند يجد ين تئوريربار اياش نيز ز نين رفقا ومتحديک ترينزد. م خواهدکرديتقد

رش را به يشان اعتراف کنندوخ امتش را داشتند که به شکست پروژهوتا آن اندازه شه

ن با خود برده بود، کردستاکه از يکمک لشکر اما رهبر، با. ش ببخشند ورفتنديلقا

نما  سازشکار وخواب يز، بعنوان آدمهايرا نديجد ش دردرون حزبين رفقايتر کينزد

م که درعدم حضور يکن اموشخواهند فر يم.  اورديکرد وخم به ابرو نريشده تکف

د کند وقص د را تحملکرو يب سنندجيرق" دريل"نتوانست حضور يهرانت" دريل"رهبر،  

" دريل"العمل  خودرا مستحکم کند که با عکس يش را بزند وجايرآيداشت که ز

بازگشت  " هخان"ه يبه حاش" لشکر کردها"شان نيز با کمک يروبرو شد وا يسنندج

دست زد،  يخيتار يمتهم نشود، به ابتکار" ييگرا سم وقوميوناليناس"آنکه به  يوبرا

نتوانند  يميفان قديشت به درون، حراعالم کرد، تا دربازگ" ستيحکمت"حزبش را  

ادمان برود يد از ينکه، نبايدست آخر ا.  رنديرو بگياش ن ازعقبه لشکر شکست خورده

اند، تا کنون پنج تا شش انشعاب  جدا شده" حکا"له و که از کومهيا ها وازلحظه نيکه ا

د يلده است که کين عقيزبراين يا اند، اما هر شاخه کوچک وبزرگ را تجربه کرده

.                                                                                                                            ب دارديدرج اوبهشت را 
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  يرج فرزاد، کورش مدرسيا

الت يدور درتشک يها است که درگذشته يکساناز يکيفرزاد رج يا که ستين يشک   

. شان بازستاندين افتخار را ازاياست که ا هم نخواسته يوکس داشته يله دست ونقش کومه

 يتر ژهيت وياند، ارجح که ابراز تنفر کرده يگريد يز نسبت به آنهايل نين دلياما به هم

ک رمد يهزاران انگ وبرچسب ب شان ودرکنارچسابدنيا.  پاسخ گفتن را دارند يبرا

يي طرح وپاسخگو يستگيشان شا بودن يمحتو يل بيکه بدل( يازهرنوع استدالل يوخال

  : سندينو ي، م)راهم ندارند

له با سرافراشته،  کومه ي؛ سرانجام رهبريطي، چه وقت، ودرچه شرايباالخره، ک" 

دهد  يوادامه م  "کند؟ يست خود دفاع ميخ گذشته کمونيز ازتاريپرغروروافتخارآم

اما بحث دفاع " : ست بلکهين يکارگر سميخ کمونيکه منظورش دفاع ازتار

 ييدان بامنصور حکمت تا مقطع جداين ميدرا يوهم سنگر يسم انقالبيازمارکس

له  وثبت ومستند شده کومه يو وواقعيخ ابژکتيتار ي، تنها سالهايسم کارگريکمون

است  يخيتار. م يديرا هم فهم" ويابژکتخ يتار" يخوب شد معنا  ".ست استيکمون

.  با منصور حکمت قابل درک است يدرهم سنگرکه ثبت ومستندشده باشد که تنها 

گر ياش ممکن نشده باشد، د ز وقوعيبا منصور حکمت ن يثبت نشده باشد ودرهمراه

 يشان رهبريخ که بزعم اياز تار يستياليند برداشت ماتريگوين ميبه ا. ستين ويابژکت

تو يابژک يرسد، که بگونه اياش نم ل عقلين دليده است وبه هميله آنرا حتما نفهم مهکو

 يا اند وبه گونه دا شدهيپ يچرا چون تعداد. مستند وثبت شده ازآن دفاع کند يعني

. ديآ يش درنميکومه له هم صدا يرهبر. اند ر سؤال بردهيخ را زين تاريو اير ابژکتيغ

ا يد؟ يديله نکش اش را با ماندن درکومه ان زحمتست بپرسد، چراخودتيهم ن يکس

و است، پس البد ماقبل آن ومابعداش يوابژکت يله واقع کومه خين بخش ازتاريتنها ااگر

شامل حال  يزين قبل ازهر چيو بوده، اير ابژکتياگر ماقبل آن غ. و استير ابژکتيز غين

ر يغ يبمثابه موجود يوله  وبه احتمال ق ازرهبران سابق کومه يکيخود شما بعنوان 

فته بخش يشان آنچنان شيکه اشودين ميا اش يفلسف يکه معنا. گردد، يوميابژکت

ت ماقبل يبا منصور حکمت است که موجود يسنگرله درهم کومه خيو تاريابژکت

 هاند ک کرده يم تصورشان ينکه ايا يعني. نديب يو مير ابژکتيزغيخودش را ن شخص

د که يست بگوين يکس. اند وجود نداشته يواقع يايودردن  کهياند، در حال وجود داشته

د داشته ماقبل خوازوجود  ين تصوريشماست، که چن ين حق شخصيفرزاد ا يآقا

د؛ يکه با آمدن منصور حکمت متولد شدديشو يگر مدعيد يها يليد وهمچون خيباش

م يتوانينمرساند؛ ما هم يتان را م يفتگيان تعلق خاطر شما وشيست، بيب هم نين عجيا

م؛  اما يريراد بگيا يشما نسبت به شخص خاص يم ازاحساسات شخصيوحق هم ندار

ان يک جريخ يرا به کل تار تان ياحساسات کامال شخصد، که يشما هم حق ندار

 ين احساسين نکردند وچنيچن يواگر کسان ديت بگذاريواقع يد؛ آنرا جايم دهيتعم

 يمدع يمدرس يهمانگونه که آقا.   ديکن له ومهک در باره ييگرا نداشتند، متهم به مطلق

دارد ومربوط  يوتا آنجا که جنبه کامال شخص ين احساساتيگفتم که چن.  شده است

. توان گذشت ياش نم له اما از جنبه مربوط به کومه.  ستين يشان ا ست، بحثيبه خود ا

خ ينه تاربه منصور حکمت داشته است،   يله ربط کومهي ستيت کمونيچراکه نه ماه

ا يد ويايرج فرزاد چه خوشش بيا يبرعکس، آقا. است و بودهيابژکتريماقبل آن غ

.                                                                            ديگو يبما م له و کومهيخ ابژکتيتارن را اتفاقا يهم هست، ا يشتريسته دفاع بيد، شاياين
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ا يکه گوزند يحرف م يله، بعنوان کس درکومه يکمتر قهبا ساب يکورش مدرس

زاده ينکه عليازا.  اند زاده اجاره دادهيم عليبه ابراه يله را بنا برشرط وشروط کومه

کامال  يا شان وبگونهيا. ن استيکند، خشمگ ش عمليها نتوانسته است به وعده

له  مله به گذشته کومهبا ح. حکا دارند يازرهبر ير عمليجا وغيب ي، انتظاراتيرمنطقيغ

اند،  خواندهيم" فاتحه"بوده که رهبرانش درمسجد  يا الت عقب ماندهيا تشکيکه گو

حکا  ي، به رهبر... بوده اند، نسبت به زنان برخورد نادرست داشته اندو" عقب مانده"

 " ها ييستوناليناس" يدرپ يبه خود بدهند وجلو حمالت پ يتکان خواهد،که يومتوپد يم

.  بندند يسم را نميوناليد ناسين منبع توليپرسد که چرا ايو ازآنها م رنديله را بگ هبه کوم

  پرخاشگرانه ي، بلکه با زبان"ويابژکت"گذارد والبته نه بزبان يرج فرزاد فراتر ميپارا هم ازا

البته در (له  ن درکومهشايخود ا شود که اساسا با ظاهرشدنيم يتر مدع وطلبکارانه

شان چون يا. کنديدا ميپ يخيارت تيله موجود است که کومه) تمحضرمنصور حکم

له  در کومه" خيتار"ء منشاداشته باشند، که نه تنها  يين ادعايتوانند چنيهستتد، م" رديل"

که به له بخواهند کومه يبدهند واز رهبر يزحکم شرعيباشند، بلکه با خارج شدنشان ن

                                                                .                                                                                                                            اندازديرون بيها را ب نيتن ندهد وا يون بازيفراکس

 و دو نفرن يکه مورد نظرا" يدرخشان"له وآن فاز  خ کومهياما پرداختن به تار

عبارت از  يالتيت هرتشکياست که موجود يهيک امربدين يا. همفکرانشان است

ومجموعه  يت نظريفعال يکي. ت ازدو جنس استين فعاليا. کند ياست که م يتيفعال

 يها در عرصه يعمل يها تيفعال يگريکند، ديالت اتخاذ ميتشککه  است يئهااستيس

ن ياگر چن. دهد يا سازمان ميکند و يمالت درآن دخالت ياست که  تشک يگوناگون

  تيفعال دو عرصه ازکار و نيا عموم، يبرا يا شده وشناخته يبعاد اجتماعدر ا يالتيتشک

. گذارديم يبر جا يخيـ تار ياجتماع يجينتاالت ين تشکيت ايببرد، کار وفعال شيپرا

ا به ي، يريگەازاست که قابل محاسبه واند يخيـ تار يرات  اجتماعيتاثن يز هميتا نينها

ومحافل  که ما تشکلها بطور مثال،  ممکن است. ه را داردگر ارزش محاسبيزبان د

ن خود بمنزله يداشته باشند وا يقابل توجه يم، که حجم کار نظريداشته باش ياريبس

چ يمنشاء ه ياز کار نظر ين حجميشود؛ اما چن يک محسوب ميک است وپراتيپرات

 يعني. هم ندارند يقابل محاسبه ا يخيج تارينتاجه يدرنت. نباشند ياجتماع ياثر وتحول

ن حالت يدربهتر يتين فعالينبوده وچن يگربوده اما منشاء چنان تحول ماندگاردخالت

 يکه نظر يتين کاروفعاليممکن است که چن يحت. کننديدا ميدرکتابخانه ها پ ييجا

دد، چرا که امکانات نگر ياجتماعدر ابعاد يچ حرکتياست بالفاصله منشاء ومحرک ه

ه يرا صرفا بنا برآنکه نظر ين نظراتيست وما چنيا نيهنوزمه ين نظراتيکردن چن يعمل

م، که ارزش مطالعه، بسط يکنيم يتوانند درست باشند ارزش گذاريمنطقا م وهستند

نکه يا. برعکس آنهم ممکن است. ط مناسب تررا دارنديا کاربست در شرايو ياحتمال

ک قضاوت يکه درچارچوب  يعني. رنديگاه مورد توجه  قرار نگچيه ين نظراتيچن

د در يشا.   نبوده اند ين اثراتينگنجند، چراکه موجب چن يواجتماع يخيـ تار ياسيس

آن مورد توجه  يآن باز کرد، مثال ارزش فلسف يبرا ييشه جايخ انديتار يبررس

 کي، تنها با  ياسيالت سيک تشکيدر چارچوب  يت نظريلذا هرنوع فعال.  رديقراربگ

 يالت برايعملکرد تشک يآنهم درراستا. رديگ يقرار م يخيار مورد قضاوت تاريمع

نخواهند   يا ارزشين، ير از ايغ. ستبالفصل ا يخيـ تار ياثرات اجتماعبجا گذاشتن 
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ک يد دريگر،  بايبزبان د.  شتريدارند ونه ب يقين حالت ارزش تحقيا دربهتريداشت، 

 يـ اجتماع يخيف تاريو انجام وظا يوعمل ين کار نظريب يمنطق ياالت رابطه يتشک

چنان  يـ اجتماع يخيج تارين خود نتايا يخيتار يابيک ارزيدر  يعني. برقرار باشد

که کدام ) خوب وبد است ياگر بحث برسر دوران ها( کند ين ميياست که تع يتيفعال

برخوردار  ين ارزشيران از چنکردن را دارد وکدام دو ل ارزش دفاعيدوران وبه چه دل

ط واوضاع واحوال يست، بسته به شرايهم درکار ن يثابت يهرچند الگو.  ستين

ن است که يبرخورد درست ا. توانند متفاوت باشنديها ميارزش گذار يگوناگون مبنا

را  ينيوع يازعوامل ذهن يا د ما مجموعهيبا يخيتار يابيک ارزيدست زدن به  يبرا

  .                                                                                                        ستين يه دلبخواهيقض. ميمد نظر قرار ده

 يها د که بر اساس کدام مؤلفهيرج فرزاد پرسيد از کاک ايباات، يهين بديبا توجه به ا

تنها  يکند که کسان يوفکر م دارد يله چنان قضاوت خ کومهيدرمورد تار  يوذهن ينيع

ا منصور حکمت است که در يو" سم انقالبیيمارکس"با به اصطالح  يدشمن يرو از

ن است که فاز ير ازايا غيآ. هستند درآن دوره" خ درخشان کومه لهيتار"ف يکار تحر

حزب ""به اسم  يک پروژه اياست که کومه له را وارد  يشان فازيا يمورد ادعا

اش را نشان داد وپروژه شکست  ييزعدم کاراين پروژه نيکرد وا "رانيست ايکمون

ک پروژه شکست خورده را به حساب يا، شرکت دريدن يدرکجا. است يا خورده

ت يکه برخالف واقعاند، انتطاردارندەدين را فهميکه ا يگرانيگذارند وازد يشرفت ميپ

به نام  يد وچهار دستانەدينفهمن را هنوز يکه ا ييشان ازآنهايازآن دفاع کنند؟  البته ا

ب يعج يآنهم به شکل. خ را دارنديده اند، توقع دفاع ازآن بخش از تاريچسب" حکا"

را منحل کنند، چون ) حکا(آن دوره يند پروژه اصليگويک طرف مياز. ممکنريوغ

. خواهند که از آن دفاع کننديگر ميسم شده است، از طرف ديوناليد ناسيمنبع تول

رد وبه يبگ يشان را جد يیگو ن تناقضيم دارند، که طرف مقابل ان را هيانتظار ا

  .                                                                                                          ه شان عمل کنديتوص

ا يکند و يا مستدل وبا فاکت صحبت مي. ستيا نيا اهل بحث است يرج فرزاد يا    

ط يل همان شرايشده با تحل کبارکه هميد يکردن، با گرد وخاک يشان بجايا. کند ينم

 له و نقش افراد در ت کومهيله در آن دوران داشت وضع که کومه يتيومجموعه فعال

منصور . زنميم يا آنکه موضعم را قابل فهم کنم، مثال زنده يبرا. ل کنديآنرا تحل

 يپرداز هياش نوشتن ونطر يز کاراصلير نگيد يحکمت در آن دوران ودردوران ها

 يها دولت در دوره"بود تحت عنوان  يش مقاله ايازکارها يکي. حزب بود يبرا

برتئوری دولت مارکس بوده  "ياەافزود"ي ن نوشته ايکنيم که چن ؛  فرض می"يانقالب

 يا سخهگفته ون نياش آفر سندهيم، به نويا ک از ما، بارها آنرا خواندهياصال هر .  باشد

چه  ين نظراتيد که چنيشود پرسيا ميآ. ميا ازآنرا در کتابخانه کوچک خود گذاشته

ن يدر صفوف ا يله گذاشت ومنشاء چه تحوالت ک کومهيدرآن دوره بر پرات ياثرات

 در گرچه و. ر داشتيکم تاث يليکه خ ن استياما پاسخ ا. د شو يالت شد؟  ميتشک

ن يتوان پاسخ چن يمربوط است، نم يت نظرين نوع فعالياساس وتا آنجا که به ا

ا ين نوشته ويچن.  له داد ت کومهيله وحوزه فعال را صرفا  درچارچوب کومه يسوال

" ستهايمارکس"د که يد يتر يعموم يت نظريد در چارچوب فعاليرا با ييها نوشته

ن يا چنيد که آيتوان پرسين چارچوب است که ميدر ا. برسر مساله دولت داشته اند
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ا نظر چند محقق يانه؟  آيداشت و يخاص ي،  ارزش علميبعنوان کار نظر يکار

ز از ماموران  يا آنها نيگر را بخود جلب کرده است؟ يست دير مارکسيست وغيمارکس

را به عمد  ين اثر برجسته ايچن يل ارزش نظرين دليمام جالل بوده  وبه هم يمخف

دارم و اساسا  دنبال آن هم ؤاالت رانن سيک از ايچ ياند؟ من پاسخ ه ده گرفتهيناد

ن يدر آن دوره، ا. ن باره داشته باشميدر ا يک قضاوت شخصيتوانم يفقط م. امەنبود

از دوش ما بعنوان  يم که باريدانست يهرچند م. بود ياکثر ما نوشته جذاب ياثر برا

ت ينوع فعالن يبطور مثال ا.  بود يروانکه داشت،   يريتنها  تاث.  دارد يله برنم کومه

را " له کومه ياستراتژ"منصور حکمت در رابطه با  يشد تا ما نظرات بعد يموجب م

در " همه""ن  يکه ا يم  کسيگفتيما م. ساده بود يلياستدالل ما خ. ميرفتيتر پذ راحت

گر ومخصوصا يداند، حتما نظراتش درموارد د يها مستيدگاه مارکسيباره دولت از د

ن نه ياما ا.  است يا ژهيت وياهم يمربوط است، دارا که به کسب قدرت يموارد

توانست  ينبوده است ونم يا گر قضاوت جاودانهيد يها يليخ يمن ونه برا يبرا

رون آمدن ازآن فضا ورفتن بدنبال مطالعات يبا ب) زيگر از مانيد ياريبس(خود من. شدبا

ن ينه، به اين زميادر  يگرين  دين ها ومحققيسين رابطه، با شناخت تئوريدر ا يشخص

چه در رابطه با بحث دولت . ن حرفهاستيتر از ادهيچيه پييديم که قضيجه رسينت

ل ين دليبه هم.  ژهيها بطور وستيان مارکسيالعموم وچه در رابطه با بحث آن در م يعل

ن باره بدانم، يکه خودرا مجاز به اظهار نظر در ا يراحت و تا اطالع ثانو يليز من خين

 امانتن نظرات  را در طاقچه منزلمان  به يه خود نسبت به اياول يفتگيششما،  با اجازه

. به آن رجوع کنم، ممکن است نکنم  يگريممکن است در دوره د.  ام چال کرده

.                                              مراجعه کنم يسندگان دست اول ترينه به نوين زميق درايتحق يبطور مثال برا

 يو شوراها وبحث ها يمربوط به شورو يتوان درمورد بحث هايمثال فوق را م

ز ين يه داريد سرمايه تولويمنصور حکمت در مورد ش ياز جمله برداشت ها، يا برنامه

همه ما وبه لحاظ  يموقع براکه در آن يمربوط به شورو يمثال بحثها. م داديبسط وتعم

ک قضاوت ينباره ودريدرا. ش بوديبه پ ين موضوع قدميدرک مسائل مربوط به ا

 ين موضوعيما دروارد شدن به چن يبرا يچه ايها در ن بحثيد گفت که ايمنصفانه با

ن ين بحث ها، حرف اول وآخر درايم که ايکنحمقانه است که اگر تصوراما ا. ردبازک

 يبرسر راه يوموانع عمل يستياليا چشمان مارا نسبت به تحول سوسي. باره بوده است

. ستين نيم که چنيکن يحداقل امروزه درک م. د رفت بلکل بازکرده استيکه با

ن يدرا يگرائ يوسطح يک نوع  ساده نگرين نظرات يشود استدالل کرد که ايم يحت

هم در خود بحثها نهفته بود، هم  يگرائ ين سطحيا.  ان ما رواج داديز درمينه را نيزم

ک نوع  يمثال رواج . شد يالت حول وحوش آن ميکه در درون تشک يغاتيدر تبل

ک يستماتيشان که س کنندگان ونابغه دانستن ه واساس نسبت به بحثيپا يب يفتگيش

م، که متد بکار ين باره قضاوت کنيدرا يم براحتيتوانيما امروز م. دکريهمه را مقهور م

ح يدرتوض"  ستیياليعدم وجود برنامه اقتصاد سوس"تا به ين بحث که نهايشده درا گرفته

شه يسم بود که رياليازدرکي يک بعدی ازسوس يد، خود ناشين انقالب رسيشکست ا

ک با دالئل يرا اتومات يا دهيپد داشت که هر ييها فرض شيوپ  يخيتار ييگرا در جبر

گر وکل يبه عوامل د ين توجهيکمتر يدگاهين ديچن. دهديح ميتوض"صرفا ياقتصاد
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در درون  يشيزگراين حالت نيدربهتر. آورد يندارد وآنها را به حساب نم طيشرا

کند، که با درک خود مارکس هم ازانقالب يم يندگيرا نما يستيانات مارکسيجر

 يخيسم تاريالياز ماتر يبه درک درست ينه متک چراکه. ه داردفاصل يستياليسوس

را مورد  يدرحکومت شورو يط واقعيکه کل شرااست  ياست، نه به اطالعات جامع

کنندگان درآن  ازبحث ين توقعيست چنيبا يز نميالبته ما ن.  توجه قرار داده باشد

، ين بحثيچن يايه وزواپرداختن به گوش خود، اما هنوز هم ين بجايا. ميداشت يدوره م

توان قضاوت يا نميآ. طلبد يرا م يتر ين تخصصيتروجامع تروهمچن يشتر، جديوقت ب

به اطالعات ومنابع ما  يآن دوران بنا به عدم دسترس يفتگيکه ش داشت وگفت يگريد

به مساله  يگريبگونه د ن آدمها  امروزيشده بود، اما هم ط ممکنيگردرآن شرايد

، هرسند؟ البتيبودن چنان مباحثی م يبه سطح ،ازآن مباحثات يابينگرند ودرارز يم

نگران هم .  فته آن بحثها هستنديده وچون شما شيکه هنوز نرسهم هستند يکسان

اند واما حتی  فته آن نظراتيش هد، ازاعضاء برجسته حکا هنوز کسانی هستندکينباش

تر  دهيچيپ يکم يواقع ينايچرا؟  چون د.  نهند ينم يشما وقع يها هينيز به توص  آنها

ا آن شخص ودوران مشخص ين يفرزاد به ا يآقا يها يفتگيتوان آنرا با شياست؛  نم

  يابيارز د وياش د زرا درقالب دشمنانهيد همه چيچرا باس پ . ح داد ودرک کرديتوض

ن است که ير از ايا غيد؟ آيکن يب مين روشها چه را تعقيست وبا ايکرد؟ منظور چ

ن وآن يراه گفتن به ايز مدام مشغول شانتاز وبد وبيل نين دليد وبه هميستياهل بحث ن

  .  ديهست

ها  يرج فرزاد وکورش مدرسيرم که ايجه را بگين نتين دومثال ساده خواستم ايازا   

ماجرا،  بلکه به  يله وکردستان نه به محتوا دردرون کومه يده ايدربرخورد به هر پد

هائی  فرض شيپ.  اند ن کردهييشان تعدخو يخودشان براکه توجه دارند ييها فرضشيپ

که  است يياز تابوها مملو. انه هستنديگرا وفرقه يکامال شخصامااند،   شرط که پيش

خ يدرمورد تار ييشان درمورد چنان قضاوت ها نيبارزتر.  اند خود ساخته يخود برا

وخداگونه باشد  د مثبتيله است، که حتما با له و نقش منصور حکمت درکومه کومه

ن باره ياست که رهبر درا يواحکام يدرمورد مساله مل يگريد. ستيواال قابل قبول ن

چ منطق ي، هنير ازايغ.  رسؤال بردن آنها را ندارديحق ز ينکه کسيصادرکرده اند وا

ز که اشاره کردم اصل مطلب يالبته وهمانگونه ن. ستيشان حاکم  نيها بر بحث يگريد

است  يا رانه وخود ساختهيت حقيست، بلکه دفاع از موقعيهم نمنصور حکمت  يحت

احکام صادر شده . ندا خود ساخته يبرا يکامال ذهن يايک دنين آدمها دريکه ا

. اند م شدهياش قا آنهاست که درپشت يبرا يک سنگر دفاعيحکمت ازجانب منصور

.                                                                                                                            ندا قائلخود  يحکمت، بلکه برا يها ودر اصل نه برانياست که ا يقداست

اوقضاوت  يت نظريفعال يعنيمنصور حکمت  ينجا من تنها در مورد کار اصليتا ا

هم دعوا ندارم، چرا  يآن با کس يا نادرستي يتصر، بر سردرستمخ يليآنهم خ. کردم

نده يله وسرنوشت وآ کومه يکه به بررس يمساله وقت.   است يگريز ديکه موضوع چ

هم  يگريه ابعاد ديز است و قضيبحث بر انگ) ماست يکه مورد دعوا(رسديآن م

 بود و يبه چکار له مشغول کرد که کومه ن سؤال را طرحيد ايآنگاه با. رديگيبخود م

کرد؟  يز، چگونه عمل ميالت درآن موقع با حضورمنصور حکمت نيتشک يرهبر
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ن يا. داشت ت خودرايفعالحوزه .  بود" حکا"له در آن موقع سازمان کردستان  کومه

له درعرصه  ت کومهيچراکه چون کار وفعال.  حوزه عمدتا عرصه مبارزه مسلحانه بود

 يزيان چت يفلسف يت هايبا حضورشما ودرا يعني(.بودصفر درحد  يزيگر، چيد يها

رفتن کارگران "اگر از . ماند يزکه بوديد درهمان حد باقيتا مادام ن. درحد صفر بود

جنبش " يشرويمه بعنوان پ درروز اول ماه ينيريوش يدر وصرف چايآب کوه به يسنندج

است که نه  يهيبد  .)ديد و دهانمان را نبندياوريفاکت ن "درکردستان يستياليسوس

خواست ونه منصور حکمت خواهان آن بود، اما مجموعه  ين را ميله ا کومه يرهبر

وجود  ياما اشکال. کرد ير نمييانه هم تغيگرا کرد وارادهيل ميخودرا تحم يطيشرا

 يطيودرچنان شرا ين رهبرين است که ايسؤال ا. ستر قابل گذشت ايداشت که غ

کرد؟ من  يشد، چگونه برخورد م يت روبروميدوشتر با محيشتر وبيله  ب که کومه

 له کومه يرهبرات سرسخت،  ين واقعيدرتقابل با ا. ام داده یگريپاسخ آنرا درنوشته د

 يات اجتماعيربط به واقع يوب يذهن ييايحکمت با ساختن دنمنصور يودرتحت رهبر

  .                                                                                                                      ردک يساختارله ين وسيله رابد آورد وبحران درکومه يبه دور زدن مشکالت رو

د در ينام يم يآنرا جنبش انقالب را که کردستان از جنبش يبخش يله  رهبر کومه   

 يهاتيل فعالکه شام. ر بوديز درگيل با حزب دموکرات نين دليدست داشت وبه هم

شد که  يره هم ميله وغ گسترش نفوذ کومه يدر راستا ياسيوس يالتيوتشک يغيتبل

له  کومه يم رهبريمعلوم است  که منصور حکمت وبنا به تصم.  ميازآن مطلع  همه

درک وثبت آن  ياما برا. ستين ين بحثيدرا. کرديم ين دوره بازيرا درا ينقش مهم

گر را مد نظر قرار يد دو موضوع ديله با ت کومهاين دوران حيبعنوان درخشان تر

له  ات کومهين دوره ازحير از ايغ يگريد يبه حساب آوردن دوران ها يکي. ميده

بدون ماقبل وبعد آن، .  نکه به کجا ختم شديوا ن دورهيعاقبت خود ا يگريد. است

ا  يله بدرست و کومه که ييها له درآن دوران وعرصه کومه تيبدون توجه به فعال

ح دادم،  يکه درابتدا توض ياتيهير بود، بدون توجه به آن بدينادرست درآنها درگ

د ين مؤلفه ها بايت افراد را هم با توجه به ايموقع.  ديتوان به قضاوت درست رسينم

. تر نقش افراد درآن است ا مشخصيله و د؛ اگر بحث بطور مشخص بر سر کومهيسنج

.                                                                                                                            خواهد شد يکامال شخصها  ست وقضاوتين ممکن نير ازايغ

البته من خودم با آن موافق (هم دوست دارد، يليرج که خيبا توجه به عالقه کاک ا  

ن دوره  درخشان را بر اساس آمدن ورفتن خود منصور حکمت يم ايتوانيما م  ،)ستمين

دوران قبل از آمدن منصور حکمت،  دوران حضور او .  ميکن يبند له دوره در کومه

له  شان کومهيدوران قبل از ا. له شان ازکومهيبعداز خروج ان دوران يله، همچن درکومه

ان کارگران وزحمتکشان و جذب صد يدر م يکرد؟ ده سال کار مخف ييچه کارها

از  يام وبدست گرفتن بخشيشرکت درق. له را ساختند که کومه يها کادر وعضو

ابل ق ياجتماع يرويک نيله به  ل شدن کومهين وتبديآن در مناطق کردنش يرهبر

ن يمبارزات مردم سنندج در نوروزخون يت ورهبريهدا.  محاسبه در کردستان

ت يهدا. يدهقان يه هايواتحاد يمردم يها وشوراها تيل جمعيتشک. آن يودستاوردها

ورش يمقابله با  يشمرگ برايپ يروين يوان و سازماندهيکوچ مردم مر يوسازمانده

جنگ . متعدد يدرانتخابات ها يروزيکرد، پ خلق يندگيئت نمايشرکت دره. ميرژ

ره يکوچکتر وبزرگتروغ دهها اقدامي ورهبر يروزه سنندج وشرکت درسازمانده24
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 يها هله درعرص کومه يها تياما شمارش فعال. است که برهمگان مشخص... و

را   "يسم انقالبيمارکس"بعداز آمدن منصور حکمت و يواجتماع ياسيگوناگون س

ت در ين همه کار وفعاليک صدم از ايشان  ياگر ا.  کنم يرج فرزاد موکول ميبخود ا

نکه  دوران يبرا يشان مبنيا يخوب، ادعا يليخ ؟ور اول را در دوردوم  نشان دادندد

 يقبول له بوده است را حرف قابل ات کومهين دوران حيشان درخشان تريمورد نظر ا

که ي تنها درخشش.  دخواهدبومحال  يامر ينيفاکت عکه بنا به .  ميآور يبه حساب م

توان به آن اشاره کرد، يم يتوان برشمرد وبه لحاظ عمل يشان ميدر دوران مورد نظرا

هم به حضور  منصور  يچ ربطيگسترده است که ه يت نظاميک دوره فعاليمربوط به 

 يله با سازمانها اتحادکومه يروانرات ينجا تأثيمسلم است که در ا.  حکمت نداشت

ک مؤلفه ين تنها يد از نطر دورداشت، اما ايبود که نبا يطرحت ميک واقعيگر يد

  .                                                                                         توان به حساب آن گذاشتيمثبت است وکل ماجرا را نم

ن يردن در اوقضاوت ک يابيمثال  ارز.  ستميکردن موافق ن ن نوع بحثيخود من با ا

جه که کدام ينت ين بحث بيا اي. داشته است يدرکجا وچه نقش يچه کس باره که

عالقمند  يليرج فرزادخياما اگر ا.  ندارد يکه ارزش ا نبوده استيدوران درخشان بوده 

برند، بهتر  ير سؤال مين دوره درخشان را زيدارند ا يا کسانينکه گوياست ونگران ازا

ن دوره يدر ا يز درخشانيدن با فاکت نشان دهد که چه چشلوغ کر ياست که بجا

د با نشان ين دوره به اصطالح درخشان راباير سؤال رفته است؟  ايوجود داشت که ز

غات ينکه تبليگر نشان داد ونه ايد يها رهسه با دويدادن فاکت مشخص ودر مقا

ه يپا يب يوارهان داد وهيان با اين آقاين است که ايحرف من اثبات ا. کرد يمحتو يب

جلو حرف زدن وشانتاژ  يکنند که با شلوغ کاريب ميک هدف را تعقيواساس، فقط 

 ي ست که چرا عرضهين نيجزا يزيحکا چ يه رهبريشان عليخشم ا. رنديرا بگ گرانيد

. اند، ندارند دهيرس يمجدد يآگاهن را که به خودک ن سؤال طرحيسرکوب مخالف

 ينه برا.  همه مارا بخورند ياند وممکن است که روز شده يگر افعيها د نيند ايگويم

گرفتن  له ودرس خ کومهيست اتفاقا  تاريکه مطرح ن يزيشان ونه همفکرانش تنها چيا

له  ات کومهين دوره ازحيد بر درخشان بودن ايتاک ينه وبراين زميدرا. از آن است

نخواهند داشت  يزيج چين ها هيدهد، ايشان نشان م يسيخ نوينها وهمانگونه که تاريا

اشاره " ينظر يدستاوردها"له وباصطالح  کومه يها خ کنگرهينکه به شرح تاريجز ا

ز حق مطلب ين باره نياما در ا  .)بدهند يستياگر نخواهند بخودشان مدال کمون( کنند

له کامال در  دوم وسوم وچهارم کومه يند که کنگره هايگويرا ادا نخواهند کرد ونم

 يحکمت در اولمنصور.  له قرارداشت رهبران کومه ياسيس تسلطه وير سايز

له  فقط نقش مشاور را داشت وکفه ترازو درکومه يوسوم يحضورنداشت، دردوم

شان عرض يز هنوز ايپنچ وشش ن يها در فاصله کنگره.  ده بوديشان نچرخيهنوز بنفع ا

انه به درون يا مخفشا ن ريله نداشتند ونامه ها کومه يبا رهبرمخالفت در  يعلن ياندام

شان وبه همراه يدوم وسوم حکا، ا يها درکنگره ياما آر. کردند يالت روانه ميتشک

درچارچوب  يه پردازيحزب ونظر يه هاينشر. زدنديرا ماول وآخر حرف نيآذر رجيا

بالمنازع ه پرداز يشان نظريز شخص ايل نيمن دليبه ه.  شان بوديدردست ا يتر يعموم

 هد کيشود پرس يشد؟  م چه" حکا"ن يود سؤال کرد که عاقبت همش ياما م. بود حکا

بحث مدال دادن  به منصورحکمت ودر واقع خودتان، هنوز نيز  يز وبرايچرا هنوز ن
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له  ن تحوالت درون کومهيد؟ چرا هنوز ايکش يش ميا وعاقبت آنرا پله ونه حک کومه

د که از يا سته ثابت کردهن مورد وناخوايالبته در ا( کند ياست که بخود مشغولتان م

خود تان را به کوچه . ديتر له آگاه در صفوف کومه" حکا"ن ين لحاظ  از محافظيا

له  شود از شرکت کومه يا نميآ   ؟)ديا د از کجا خوردهيدانيد، واال  ميزن يچپ م يعل

ونه چندان مثبت   يخيتار يک پروژه شکست خورده، قضاوتيدرپروژه حکا بعنوان 

کرد  سميونالين سؤال عروج مجدد ناسير ممنوع است و طرح ايا خي ه داد؟ئارا

 يست باقيد وکمونيد حکا را ترک کنيتوان يشود؟ چگونه است که شما ميمحسوب م

ست يوناليبخواهند انجام دهند، ناس يله همان کار را کسان کومه موضعد، اما اگر ازيبمان

                                                                     شوند؟                                       يم

فات يتر ومملو ازتحر ار پرخاشگرانهيسخنانش در اين رابطه بس يکورش مدرس 

ي ت غلط بود، که گرچه مجال پرداختن به همه موارديآشکار وبدست دادن ذهن

خواهم  ياشارات مختصرت به چند موردآن، يست، اما بنا به اهميکه طرح کردند نرا

  .                                                                                         کرد

کنم، هرآنچه که ازدهنش  صدا که چه عرض.  امديش درنيتنها صدا" دريل"جناب   

ه است، بود" عقب مانده"شان يکه بزعم ا ييرويله وگذشته آن بعنوان ن درآمد نثارکومه

داشت که  ييداشت؛ کادرها" يستيوناليناس""يک رگه قويکه  يا له کومه. کرد

 ينسبت به زنان برخوردها. م کرده بودنديها خودرا قا ام درکوره دهاتيدردوران  ق

کردند يشان نبود، با مذهب مماشات م یز حاليچ چيه.  وعقب مانده داشتند يارتجاع

مجددا ... کردندو يان طبقه نميکار درتهران ودر م يبرا يچ اقداميه.  گفتنديودروغ م

کند تا همه بفهمندکه چه افکار يکنگره اول را برمال منکه اسناديدايز تهدين

الت يدرتشک مدنشان مبشر تيا نکه خود شخصياند وا نها داشتهيا يا مانده عقب

د شو يهم که نم ينجوريآمد که ا يادشان مينيز يگدار گاه...  اند و له بوده کومه

ست يونالياثبات ناس يبرا".  هم داشت يک هسته انقالبيکومه له البته "گفت که  يوم

له  درباره کومه يزيک لحظ قبل چه چيرفت که دريادش ميون ناگهان يبودن فراکس

له در  ز فعال بوده وکومهيله در ذوب آهن ن آمد که کومه يادش مينباريگفته وا

بسته به  يعني.  ان کارگران داشته استير درمهوادا يخارج از کردستان کل يشهرها

 يچ ناراحتيبدون ه يمتناقض ياش را داشت ازفاکت ها که قصد اثبات ياتهام

د يکه گفت يينهاياگر تمام ا ي،دکه مردحسابيهم نپرس يکس. کردندياستفاده م يوجدان

با  ي؟ چرا آمديوستيکار نپيموقع به سازمان متمدن پراست ودرست است، چرادرآن

 ياه مان شدهي؟ اگر پشيهمکار شد" ست مرتجيوناليناس يگرا قوم"ن سازمان يا

 يا موقع چارهن است که درآنيه شان ايزنند وتوج ين حرفها ميم که ازايدار يگريد

گر را قبل ازآن يله را نداشتند، شما چرا؟ شما که  چند سازمان د وستن به کومهيجز پ

را  " تر تر ومتمدن يتهران"ي  ازآن سازمانها يکيد، چرا يخ به انشعاب کشانده بوديتار

ن همه عقده و کينه؟                                                                                                           ين همه راه،  چرا ايد، چرا ايخودتان نگه نداشت يبرا

ک طرف يچرا؟ چون از. ست استيوناليون ناسين فراکسيشدند که ا يشان مدعيا   

 يستيالياند که انقالب سوس گر گفتهيد اما ازطرفهستند، ستيالياندکه سوس اعالم کرده

دروغ  و باشند  ستياليتوانند سوس يها نم نيل ايدل نيبه هم. ستين ران ممکنيدرا

ن دروغ يبوده است وا يستانردک له اندکه کومه ن حال گفتهيند؛ چراکه درعيگو يم
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 " يستيوناليناس"ون يفراکس  يواقع تفکر ددهينشان م که ،نبود يکردستان له است،کومه

  .                                                                                      است

بکار  يد مدرسرا ندارم که استا يمينجا قصد وارد شدن به بحث درمورد مفاهيمن درا

چراکه . ريگرا والغ سم، قوميوناليست، ناسيوناليسم، ناسياليست، سوسياليسوس. رديگ يم

 يبرا"  يعبارات"  هبلک.  ندارند ياسيم کاربرد سين مفاهيشان وهمقطارانشان ايدرنزد ا

.  در خود هستنين عده  نسبت خودی وبه غيا  يا منفيابراز احساسات  مثبت ان  يب

درصفوف " ناسيوناليسم"ها تا قبل از انشعاب ازحکا کاربرد عبارت  برای اينبطور مثال 

 ومشکوک يينامر يبود که بگونه ا ييها ها وروش ح سنتيتوض يله برا کومه

بود که نثار هرمخالف  يبعدازآن فحش.  گذارنديله اثر م الت کومهيبرعملکردتشک

اتشان يوارد ادب ياز وقت يعقوم گرا وارتجا. کردنديله م شان در صفوف کومه ياسيس

م بلکه ينجا نه کاربرددرست مفاهيمسئله درا. کرددايسم  رواج پيشد که شعارفدرال

پشت . دهنديبرخورد اشاعه م وهين شيها با انياست که ا مانده عقب ياساسا رواج فرهنگ

سه ين رابطه ودرمقايدرا. است ينيده که محصول خارجه نشيخواب يستيراس ينشيآن ب

.  اند ز پس رفت داشتهين ييها قدم"   قوم گرا"ها،  درکاربرد مفهوم  طنت طلببا سل

" قوم"مفهوم    يرانيسم کرد وايونالين ناسيطلبان در جدال ب بطور مثال برای سلطنت

با  يرانيسم ايوناليوانسجام ناس يت ارضيه در جهت حفط تمامف دهنديتخف يکاربرد

 ضد يها، کاربرد نياما در نزد ا.  داردرا  يحق وحقوق فرهنگ ينوع يت شناسيبرسم

دن يمتفاوت ومحقرانه د يده گرفتن فرهنگ هايما ازناديمستق يعني. دارد يفرهنگ

ان يچ جريدره. است يستيکامال راس يدگاهيز ديل نين دليکند وبه هميآنها آغاز م

نشده  بکار گرفته يمنف يدرمعان" کرد"ان، عبارات ين جرير ازايغ يگريد ياسيس

ن آن، مفهوم  ين تا چپ تريران ازراست تريا ياسيکه در صحنه سيدرحال. شود يونم

ل چپ يکه بدلهستند يانينها جريالبته ا.  مثبت دارد يکاربرد" کرد"عبارت 

شناسند،  يت ميرا هم برسم"  ييحق جدا"  يخواهست بودن وادعای عدالتياليوسوس

نه ( "کرد سميوناليناس"شان نسبت به  ينه شتري، کيا فرقه ياما غرق شدن در رقابت ها

، يشان نسبت به مقوالت فرهنگ ينگر ين سطحيهمچن ،)باآن يواقع ياسيتقابل س

مواضع آنها در .  است ک تناقض العالج رساندهيها را در برخورد به مسئله کرد به نيا

 يل من درآورديتحل. ن مواضع بوديان آشکار ايرابطه با تحوالت کردستان عراق ب

ان ازموضع يت با قربانين جنايمسبب يکردن جا وعوض يوگسالويع يط آنها از وقاوغل

دادن درمورد  اه واساس وفتويپا يکردن حکم ببه اصطالح انساندوستانه، صادر

قرار داده  ينها را درموضع نابهنجارياست؛ درمجموع ا يا ارتجاعيکه گو"  سميفدرال"

ی موارد ديگربحث مستدلی بسيار ن است که در موارد فوق وياش ا قتيحق. است

تا انسان بتواند   ،)اند هاساسا بجای بحث و استدالل، فحاشی را پيشه کرد(کنند نمی

بخود  هک ، به شرطیهاما شايد هنوز دير نشد.  ای با آنها داشته باشد بحث و مجادله

که در  باشند  هائی که دارند، بايد يقين داشته گيری ها با اين نوع موضع اين. بيايند

ستم در ايران قرار خواهند  های تحت مليت هخورد تحوالت آتی در صف دشمنان قسم

با  همبارز هن آنها هستند که يک عمر در رايدر ب ييآدمها.  گرفت و اين حيف است

چرا بايد  )له کومه درصفوف( اند کنده جان  يطلب  يآزاد و ياجتماع يها يعدالت  بی

.                                                                                                                            توزانه دور ريخت  ا اتخاذ مواضع کينهدستاوردهای اين سالها  را ب
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ران  يسم در ايالياند سوس ها گفته نيکند که ايون استدالل ميدرباره فراکس يمدرس

است پس  يله کردستان اند که کومه شده ياند ومدع ن راگفتهيست، چون ايممکن ن

شود، آشکارا  يشان نمياند، رو ستيوناليستتد، ناسيست نياليسوس ،نديگو يدروغ م

 هاازمواضع وتفاوت يده ايون دربخش چکيد که خود فراکسيد ديبا. ندکه هستنديبگو

ست ياليسوس يما بعنوان انساهائ": ن آمده استيک چنيدربند . چه گفته است

کردستان  کارگر وزحمتکش يها له وتوده خ مبارزات کومهيست که با تاريوکمون

خودرا درسرنوشت جنبش  يواجتماع ياسيات سيم، دغدغه حيا وند بودهيدرپ

 يانشعاب يها شاخه يد که تمامينگوين بند ميدرهم  "مينيبيم يستياليخوانه وسوسيآزاد

...  اندو فاصله گرفته يستياليجنبش سوس يازآرمانها يله هرکدام بنوع از کومه

ن يبه چن يستياليازموضع چپ وسوس يبرخورد انتقاد": گردديمديتاک درهمانجامجددا

واتحاد توده ها در  يبه آگاه يابيدست يبرا يوضرور يازشروط اساس يکي يتيوضع

عبارت  يها بجا د کاربرد عبارت تودهيتوانيم" (  .سم استياليوسوس يراه آزاد

د، از يگرديد، اگردنبال مدرک ميون بگذاريسم فراکسيگران رابه حساب پوپولکار

ف ين که به تحريد، تا ايرس يست بودن آنها ميوناليتر به اثبات ناس سم راحتين پوپوليا

ون دررابطه با يد وبدون توجه به صراحت اعالم موضع فراکسيانه بپردازيآشکار کل ب

در بند دوم بعداز اعالم موضع )  ديکن يرا طف يست بودن شان، کج راه تحرياليسوس

شان   هيکه بنا حق عل يله وحمالت در صفوف کومه يافکن ح در مقابل تفرقهيصر

تحمل  يمت رنج روحينها را به قيما ا" :ح کرده اند يصورت گرفته است نوشته وتصر

موجب نگردند؛  يقو ينکه دشمنان آزاديا يم برايا م ونغمه انشعاب سر ندادهيکرده ا

ک گردد وخط چپ يوسره ازنا سره تفک مبارز مردم نگشته يان توده هايدرم يدينا ام

کومه له چپ " :دربند سوم آمده است که ".رومند شودي، شفاف ونيستياليوسوس

داد وهوار راه  يمدرس(  "درکردستان بوده است؛ يان اجتماعيک جري يستياليوسوس

نوشتندکه  يست ميبايشان ميد بنطرايشا.  است ودهب يکردستان له اندکومه که گفته انداخته

گفتند  يا ميدند، يکش يکرد م سميوناليله مرز خودرا با ناسينوسيبوده است تا بد يکرمان

چ نوع يبا ه يا چ رابطهيگرهياست که مثل خود آنها د يرانياان يک جريکه 

ن بند، بعد از يدرا. سم استياليز درباره سوسيبند چهارم ن) داشتند ينم" سمیيوناليناس"

 يد طرح کند وبه آنها پاسخهايبا يستياليکه هر سوس يطرح سؤاالت بجا وبرحق

ست بودن ودرک اش از انقالب ياليد درسوسيبدهد واتفاقا اگر طرح نکند، با يمنطق

ن روند، يمارکس درا يها يگاه تئوريشک کرد واظهار نظر در باره جا يستياليسوس

ران يواستقرار آن درا يستياليبه جامعه سوس يابيم که دستيرن باويما برا" : نديگو يم

، ياسيخاص خودرا داراست وملزومات س يهايها ودشواريدگيچيژه درکردستان پيوبو

 يوچه درسطح جهان يخودرا چه درسطح منطقه ا يوفرهنگ ي، اجتماعياقتصاد

 يه آرمانهام که بيداريما اعالم م: ز آمده است ين ان سخنيدرآخر ودرپا  "طلبد می

ار يبس ينه ايکه گنج" ...   "ميله وفادار وارزشمند کومه يانقالب يوسنتها يستياليسوس

را در بردارد،  يوانسان دوست يستيکمون يت، آرمانهايميباارزش از صداقت، صم

همبسته ومستقل درکردستان همدوش با  يواقع يستياليچپ وسوس يروئيهمچون ن

نده  يآ يبسو يش رويگر در راه پيست درمناطق دياليخواه وسوس يترق يروهاير نيسا

انسان وبخاطر سعادت انسان  يران در راه رهائيومنطبق با تحوالت جامعه کردستان وا

                                                                                                                    " .م يکار خود ادامه دهيبه پ
د يون را بايه فراکسيانه نقل کردم،  موضعتان عليبا توجه به آنچه که ازب يمدرس يآقا 

ستها يکه در رابط  با کمون ينشيب يا مشکالتيتان گذاشت،  يبه حساب کج فهم
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 ينه شخصيد آنرا به حساب کير بايا خيد؟  يکرد ومسئله کرد دار يست هاياليوسوس

 تان در ياسيس يشان از شما وعملکرد ها يابيارز گذاشت که يينسبت به آدمها

ن يرتان ازاير وتفاسيتعاب  .ستيله همچون خود شما ن ات کومهيخ حيچارچوب تار

فوق را  يها خ را که درجهت مصادره ناموجه آن است قبول ندارند؟  نقل قوليتار

د وبما يتعصب به سخنانتان گوش ده يگر بيد وباردينا بخوانيگر با چشم بيک بار دي

که آن  يونيبرد، فراکسيرسؤال ميله را ز کومه يستيگذشته کمون يد که چه کسييبگو

د وهرآنچه که يبند ينتان را م ا شما که چشمايله دارد،  د را درمورد کومهيعقا

د که باظهورخود شما يشو يم يد ومدعيکنين گذشته ميد نثار ايآ يرون ميازدهانتان ب

  .  کرد معنا پيدا" تمدن" له درکومه

هم به حال خواننده  يد  فکريتوان زد، اما باين باره ميست که در اين ين کل حرفيا

که ازدرون  يکوتاه هم با کسان ياما سخن. ن رنج نکشديشتر از ايکرد، که ب ياحتمال

برخورد متمدنانه  يت کنندگان عکس العمل نشان دادند ومرزهايحکا نسبت به حما

اول اخطار .  دشتندان ز را نگه يج چيحرمت ه وند دربرخورد به افراد را شکست

کردن به آدمها، قدم به قدم به  يحرمت يد، وبا بيگر چکاره هستيدهند، که شما ديم

د، اول يکه اگر ادامه دهترساننديشوند، مارا ميوارد م يهرکس يم خصوصيحر

اش با  تيد و زورمان برسد، مسئولياگر بازهم ادامه داد بريم و تان را می حيثيت

ما .  دهم يک دونکته را تذکر مين اظهاراتی،  تنها يدر رابطه با چن.  خودتان است

 يدها وشانتازها باکين تهديم وازايا هايمان را زده له حرف طی در درون کومهيدرشرا

صدها مسلح جان برکف  يا درهر بحث وجلسه له را کومه يم که رهبريا نداشته

" فعال"ا يست سال گذشته که گويدانندکه در عرض بد بياينها با.  کردندياسکورت م

 يا هيب خودشان واز سرمايهروقت از ج.  دنا نه کردهيهز رهيازذخاش  بوده اند، همه

دمدعی باشند؛ اما درآن نتوانيد، منباشد، صرف کرد هشان جمع شد نيکه با عرق جب

 ينان برخوردهاله نيزچ توانند رو به صدها نفر از اعضاء سابق کومه شرايط نيز نمی

مناسب و افشا  يد وپاسخ هانشوياگر با سکوت مواجه م.   دنداشته باش يزين آميتوه

ل ندارد که بحث را منحرف کند يتما ين است که کسيل ايگيرند، تنها بدل يکننده نم

کشاندن  به سکوت يفضائی که احتماال رهبرانشان وبرا. شود يجوسازم يو تسل

د، يقت اش را بخواهياما اگر حق.  کننديجاد ميا ين حمالتيچن ين، با سازماندهيمخالف

 يبرا يطين بوده وهست، که به هر شراياز ما ا ياريبس يخاطرها تياز رضا يکي

 يهائ در محدوده ياست بازيوس يتوخال يالتيتشک يتهايکوچک وموقع يايحفظ دن

ما وهم رهبرانتان هم ش. م يا آمد تن نداده يها واعتقاداتمان جور در نم بيکه با پرنس

ن نوع يبا ا.  م داديم وتن نخواهيکنيز به همان شکل فکر ميد که امروز نيد بدانيبا

شما  هم  يکاشک. ديريت خاطر را  از ما بگين رضايد توانست، ايز نخواهيازحمالت ن

د يه دارخانهم از  يد وبدبختانه تصور محدوديدانيکه امروزه خودرا صاحب خانه م

دها، ين نوع تهديا يد که بجايکرديم يد، کاريا گرفته ياهتان عوضوآنرا با اردوگ

 يک از ما برايکه هر  يخاطر تيرضا. ديک بوديخاطر با ما شر تين رضايدرا

 يزدست آخرصدايل نين دليبه هم( ديکه شما  کرده ا يياز کارها يارينکردن بس

                       .                       ميدروجود خود دار  ،)ديهمه را درآورد
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دم که يالزم  د. ز مشخص شديزدهم نيجه کنگره سيکردم نتيپ ميسطورآخر را که تا

که جلسات کنگره  دست آورد استک ين خود يا. سم ين باره بنويهم در ا يدوسطر

ح يشترتوضيشان را ب ن مواضعيطرف. است دوستانه وبدورازتشنج برگزارشده ييدرفضا

ش يها ون به خواستيگرچه فراکس. گر را بهتر بفهمنديند که همدا کرده يوسعاند داده

اما . ن کنگره نداشتنديهم از ا ين انتظارياست وتا آنجا که من خبردارم چن دهينرس

ن را يله صادر شده است، ا ت درکومهيدرباره حق وحقوق اقل يا که قطعنامهنيهم

ست که درصورت ادامه ا يهيبد.  ش دانستيبه پ يد قدميبا يدرون حزب يدرجدالها

توان به بحث گذاشت يقطعنامه هارا هم م يالوگ، خود محتوايبحث ود يفضا

تا چه .  ق کرديالت آنرا تدقيون درتشکيسياپوز يعيودرجهت گسترش حقوق طب

 يهادارند، مالک قضاوتين راه گام برميدرا يالتيتشک يها تياندازه افراد واکثر

بدست که  ين قدم مثبتياما چن. خواهد بود ندهيک از ما درآيهر يا منفيمثبت و

د يمحسوب شود، با يشده واگراين قدم  دستاورد له ممکن الت کومهيدرتشک نيطرف

به  يالتيدرمناسبات تشک يين روشهايچن ييخدمت کند، تا کارا يتر يبه اهداف اصل

باال  يگريد. است يالتين وحدت تشکيتضم يکيکه . گردد ليتبد يسنت جا افتاده ا

ن وحدت، يتضم. هاستدداير رويمثبت برس ير گذاريالت درتاثيتشک ييردن کاراب

نقض   ياسيـ س ياجتماع يت هايالت درفعاليتشک ييبدون توجه به باال رفتن کارا

آنها به  يآمد، انتقاد اصل يون برمينظرات فراکس يتا آنجا که ازمحتوا.  غرض است

ن راستا يالتشان درايشمرده اند، تشککه بر ين بود، که بدالئل گوناگونيالت ايتشک

ا يک تحول،  ين يد که  ايد درعمل ديکند، لذا با يله عمل نم خ کومهيودر تداوم تار

.                                                                                                                        است یديجد ياسيک ترفند سي

براساس  يخيتار يبر روشنگر يمتمدنانه ومتک يجاد تقابلي، ايمن مساله اصل يبرا

با  يمنطق يا جاد رابطهياز ا يست،  بلکه ناشين يالت شخصياست که زاده تما ياصول

خود وارد  ياسيدگاه سيبا د ياست که هر کس يهيبد. نده استيفهم آ يگذشته برا 

 يعنيمنشانه،   دموکرات يب هايپرنس يک سريت ياما بدون رعا.  شوديدان مين ميا

چ ي،  ازدست هين بازيرفتن قواعد ايگوناگون وتحمل آن وپذ يهاەدگايرش ديپذ

رک  به يبرخورد هست. ستيساخته ن يکار ييمتفاوت به تنها يها دگاهين ديک از اي

ز نشان از يبود وقبل ازهر چ ييب هاين پرنسيقا خالف چنيون درون حکا دقيفراکس

م با برجسته ياگر نخواه( خ داشتين تاريها ودرس نگرفتن از ا يوم تنگ نظرتدا

نده يآ يکه درهفته ها ياما سؤال  .)ميبده يتر نيگر حکم سنگيکردن موضوعات د

 يله درراستا ن خواهد بود که قدم مثبت کنگره کومهيدارد ايمارا بخود مشغول م

                                         هاست؟              ين تنگ نظريفاصله گرفتن ازا

  2008   .8  .2   

                                                        

  

  

                                                                                                   

                                          



269                                                                                                                      270  

 

  

  سيزده و  گرهکن

   له فراکسيون فعاليت بنام کومه

  

 اعالم ، بعداز"له کومهـ  ايران کمونيست حزب کردستان سازمان"سيزدهمەنگرک               

هرچند تصميم گرفته شده بود . شدربرگزا" له فراکسيون فعاليت بنام کومه"  موجوديت

کنندگان ناچارشدند به ا شرکت که کنگره موجوديت فراکسيون را ناديده بگيرد، ام

که تشکيل  هايي العمل حضور اعضاء فراکسيون درکنگره، عکس. موضوع بپردازند اين

با اين . فراکسيون در خارج از اين تشکيالت برانگيخت، چنين مباحثي را تحميل کرد

وجود و همانگونه که انتظار ميرفت، کنگره نهايتا تصميم درباره برسميت شناسي 

پلنوم حکا نيز که با فاصله کمي بعد . کرد موکول" حکا" را به پلنومچنين فراکسيوني 

له را نپذيرفت وبا صادر کردن  از کنگره برگزار شد، فعاليت فراکسيون تحت نام کومه

                                                                                                                .                                           را  نامشروع خواند"  له فراکسيون فعاليت بنام کومه"يک قطعنامه، ادامه کاري 

                                                                                               مباحث کنگره

بخش . له پخش شد نيز از تلويزيون کومه له کومه دراين فاصله، مباحث کنگره سيزده  

آنچه که به معرض تماشا . قابل توجهي از اين مباحث را توانستم گوش کنم و ببينم

با . گذاشته شد حکايت از آن داشت که طرفهاي درگير بدنبال  تشنج آفريني نيستند

اي طرح شد و اين بر فضاي مباحث اين کنگره سايه  ، نکات آزار دهندهاين وجود

      .                                                                                                                            افکنده بود

 

  دستان غيبي

هاي هر چند سخنران درصحنه ظاهر  يکي از مجريان تلويزيوني و در فاصله صحبت 

اعضا ء تشکيالت "که گويا از طرف  هايي شتهنو. خواند هايي مي مي شد و يادداشت

جالب هم اين بود . رسيده بودند) بخوان دستهايي که ازغيب درآمده بودند( "مخفي

که تمامي يادداشت ها در تاييد خط رهبري تشکيالت، در ذم فراکسيون و در راستاي 

د و از ايەشما سالها در خارج بود"، "از راه رفته برگرديد"نصحيت کردنشان بود که 

که نتيجه اش چيزي ... و  "کنيدکه شما اشتباه مي ما ميدانيم"،  "اوضاع داخل خبرنداريد

از . قرار دادن اعضاء فراکسيون به شيوه متمدنانه وظريف نبود جزتحت فشار روحي

اشتها چه حالي داشته و يا فراکسيون درموقع خواندن اين يادد که خود اعضاءاين

شايد براي خود اين فراکسيون نيزچنين نمايشي . امەم ونپرسيداند، اطالعي ندار نداشته

امري بديهي  " طبقه کارگرآگاه"ازدرون تشکيالت و ازدرون  همبستگي مخفياز 

دو جنبه  وعادي جلوه کرده باشد، اما براي من بعنوان يک تماشاچي تلويزيوني از

  . مشمئزکننده بود

فاده ابزاري از تشکيالت بدليل سؤاستفاده رهبري ازاعتماد اعضاء واست .1

 .مخفي 

دريک دعواي )بدليل مخفي بودنشان(استفاده نامشروع از افراد ناشناخته   .2

را پيش دعوايي علني که طرفين آن شناخته شده هستند و باسابقه تشکيالتي

  .                                             ميبردند
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چه کسي ميتواند ثابت کند :  طرح کردنداين يادداشتها چند سؤال بي پاسخ برايم م  

راتيک تشکيالتي نماينده شده دريک پروسه دموکمخفي که اين اظهارنظرکنندگان 

 درکه  کند ابتاساس کدام مدارک ميتواند ثبر و  کسي چه  اند؟ آمدهەکنگر و به

اند، اما  کنگره را داشته رهبري ومجريان  مخفي،کساني موضع مخالف اين  تشکيالت

 اند؟  چه کسي و ازآمدن به کنگره محروم نشدهپروسه دموکرايتک انتخاباتي  دريک

براساس چه مدارکي ميتواند ثابت کند که مخالف  خط رسمي دربخش مخفي وجود 

نداشته است؟  سپس به اين نتيجه رسيدم که  چون بحث درمورد تشکيالت مخفي 

 ي براي تحقيق ساخت وها  سؤال ازاين دست مطرح کرد، کميسيون است، ميتوان ده

چرا . آنها را بدنبال نخود سياه فرستاد ونهايتا پاسخ هيچ يک از اين سؤاالت را نيافت

که اگر اين تشکيالتي مخفي است که درشرايط سختي عليه يک نظام سياسي درنده 

له با خطر مرگ واعدام  که درآن اثبات عضويت درکومه شرايطي( کند فعاليت مي

هاي بااليي  له بايد با ضريب ين دليل نيز تشکيالت مخفي کومههمراه است وبه هم

قاعدتا هم نبايد پاسخ دادن به اين سؤاالت ) کاري سازمان داده شده باشد ازمخفي

 اعتماد به رهبريدرنتيجه همه چيز به . براي کسي براحتي ممکن وساده باشد

ون ومحتواي شو خود من با توجه  به شيوه برخورد به نظرات فراکسي.  برميگردد

 سؤاستفادهاز موقعيت خود  "حکا"تلويزوني،  نتوانستم خوددرا قانع کنم که رهبري 

  .                                                      نکرده است

از يک طرف کساني . ها ديد موضوع فوق را بايد دربطن فضاي حاکم بر بحث   

ست هستند ودراستراتژي تفاوتي با خط استدالل ميکردندکه سوسياليست وکموني

سخنرانان موافق ادامه . اي داشتند گرايانه مي ندارند، يا حداقل برخورد وحدترس

ها را اوتکوبيدند که خير چنين نيست وتف مدام روي اين موضوع مي "حکا"حيات 

هر .  بردند م زير سؤال ميفراکسيون را مدا "سوسياليستي"کرده وهويت  وارونه برجسته

خواست  ثابت کند که اين فراکسيون وحمايت  که آمد وحرفي زد، مي آن کسي

بديهي است که درچنين فضايي . کنندگان آنها ازجنس وجنبش ديگري هستند

.  رهبري است فضاي ناسالميچون مسئول ايجاد چنين . نميتوان به رهبري اعتماد کرد

تماس مستقيمي با اين لذا نميتوان با اطمينان خاطر گفت که تشکيالت مخفي که 

رهبري دارد ازاين فضا مبرا بوده وبحث هاي مخالفين به روالي دموکراتيک وبيطرفانه 

است که بحثها علني بوده ويک عضو  اين درست. ن انتقال داده شده استبه آ

آشنا شود تشکيالت مخفي نيز ميتوانسته ازطريق اينترنت با اين مباحث بطور مستقيم 

اما تجربه شخصي بما ميگويد . شده باشدآگاه  محتواي چنين جداليواز اين طريق از 

يک . تي به عوامل بسياري بستگي دارندبندي تشکيال گيريهاي نهايي وصفکه موضع

بندي تشکيالتي  کند که هر نوع صفارد وفکرآدم با تجربه نبايد سرخودش کاله بگذ

ايد پيش فرض ما اين درچنين حالت ناممکني ب.  بوده وهست محتواي نظراتبراساس 

اند،  بوده باشد، که اعضاء  تشکيالت مخفي بطور کامل از ماهيت اختالفات مطلع بوده

ورابطه  عالئق شخصيدرک مشترکي ازتمامي مفاهيم بکار گرفته شده دارند  ونهايتا 

ها  فرضچنين پيش.  اند ي آنها نداشتهگيريهادرموضعمستقيم آنها با رهبري هيچ نقشي 

چرا؟ چون نميدانيم که روال . موضوع  دراين شرايط غيرقابل تحقيق استدرکي از و

نه ها با اين موضوع،  چگونه بوده واز چه طريقي اين آدمبه اين بخش  اطالع رساني
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ع من از چند و چون ماجرا مطل.  دان تنها از طريق اينترنت، بلکه بطورکامل آشنا شده

ا توجه به شيوه نگارش يادداشت ها وشيوه روم، اما بنيستم ويک طرفه هم به قاضي نمي

هايي مخفي درچنان تشکيالتي دارم، وروشکردن کنگره، وتجربه اي که از کار  مطلع

قبول بودن  که براي حذف اپوزيسيون تاريخا بکار گرفته شده است، ميتوانم غير قابل

 کنم وبا اطمينان بگويم که بايد به اين حرکات با شک گوشزدچنين نمايشي را 

به اين افراد از   اين را بايد علني . وترديد نگريست وعليه چنين فضاسازيهايي بود

ببازي ناسالمي   "حکا"ازجانب رهبري  احتماالتشکيالت مخفي گفت، که متاسفانه و

                                                                                                                                                             .                                                                                          اند کشانده شده

              "                                             جنبش ما"

که درخارج از  کسانيسيون، درسخنانش ازحبيب اهللا گويلي يکي ازاعضاي فراک 

بدنبال  اما بالفاصله و. اند، تشکرکردەز فراکسيون حمايت کرددارند و اتشکيالت قرار

گفت که  او.  کند دفاع کنندگان نيز حمايت ازهويتکه تشکر، خودرا ناچار ديد

اند،  يدهتشکيالت زحمت کش اند وبراي اين له بوده تنها قبال باکومه کنندگان، نه حمايت

اين موضوع، .  له وفراکسيون تعلق دارند کومه بلکه به همان جنبشي تعلق دارندکه

را برآشفته کرد وتعدادي ازآنها به حبيب اهللا گويلي اعتراض  "حکا"مدافعين 

اش را  د وبهتر است که او گفتهافراد هيچ تعلقي  به جنبش ما ندارن اينکردندکه خير 

              .               اصالح کند

.  اند، خبر ندارم که از فراکسيون حمايت کردهالعمل بقيه افرادي وعکس  از موضعمن  

اما موضع خودم را بعنوان .  نيزخرد نکنند "تره"شايد بيشترشان براي اين نوع حرفها  

ر صحبت شده است، ازجنبش وتعلق خاطيکي ازحاميان فراکسيون وبه اين دليل که 

که دراين  "جنبش ما "اوال، عبارت . چنين بحث ودعوا يي مي رسانمبه اطالع  طرفين 

شد، عبارتي  نامفهوم، خودخواهانه  فته ميبکار گر "حکا"کنگره وازجانب طرفداران 

اگر منظور جنبش سوسياليستي است، حق انحصاري . روشنفکري بود ازتکبرات وناشي

اين جنبش همه آنهايي . ندا تعريف اين جنبش را به هيچ گرايشي دراين جنبش نداده

اين جنبشي بوده است که .  ميکنند هدف تعريفاست که آگاهانه خودرا با اين 

جنبش هاي اگر منظورديگر .   هميشه گرايشات گوناگوني را درخود داشته است

ها نيزجنبش هايي نيستند، که حق مالکيت شان را بنام جنبش اين .  است اجتماعي

هايي که درک من اين ما هستيم که بنا به ضرورتدرض.  دهيچ گروهي ثبت کرده باشن

در بطن اين جنبشها قرار  وضعيت طبيعي زندگي مانمي کنيم و بنا به عقايدمان ويا 

،  هيچ حق اين حرکتبا .   خواهيم به چنين جنبشهايي تعلق داشته باشيمميگيريم ومي

زه  چنان افاضاتي راداده و کنيم، که نهايتا بخود اجا مالکيتي بر هيچ جنبشي  پيدا نمي

. خودرا هم مجاز بدانيم که ديگراني را ازاين يا آن جنبش، حذف کنيم يا نکنيم

 صحبت ميشود اوال بايد روشن باشد که از چه جنبشيجنبش ما  درنتيجه وقتي که از

سوسياليستي،  (اجتماعي هاي هريک ازجنبش دوما، اگرمنظور. شود حرف زده مي

است، اين جنبش ها متعلق به همه ي آن )  ودانشجويي ومدني کارگري، زنان وملي

. کنند وفعال هستند گرايشات وافرادي هستند که خودرا برمتن اين جنبش ها معني مي

بطور طبيعي، بر متن هر ...   چه رفرميست باشند،  چه داراي ديدگاهاي انقالبي وغيره 

سياسي گوناگوني  رايشاتهستند، گ آنجا که جنبشي اجتماعيجنبشي اجتماعي واز 
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گرايشات،  کل جنبش را ازآن خود بداند، وبه اين  گرايشي از اينعمل ميکنند، اگر

را بکار ميگيرد،  دربهترين حالت دارد با يک ترفند تبليغي  "جنبش ما "منظور عبارت 

اما دردنياي . اي صوري وغير عملي حذف ميکند  افراد يا گرايشات  ديگر را بگونه

ها همچنان درکنار يکديگربه حيات خود ايشات گوناگون در دل اين جنبشگر واقعي

وابراز تعلق خاطر به يک جنبش معين  "جنبش ما"بکار بردن عبارت . ادامه ميدهند 

براي حذف ديگران ودر جرم نيست وامري عادي است، اما استفاده ازاين عبارت 

ملي بي نتيجه است و وع ،کردن جنبشي خاص،  نه تنها کاري ذهنيجهت انحصاري

وخاص جوامع  فريبانه عوامرساند ، بلکه معموالحرکتي  محدود نگري آدمها را مي

  .                                       عقب مانده است 

اجتماعي البته يکي ازمحورهاي اختالف با اين نوع احزابي  ه برخورد به جنبشهايشيو 

جتماعي بدنبال پيشبرد سياستهاي انحصارطلبانه تنها در درون جنبشهاي ا  است که نه

ها  شدر اين جنب خرابکارياند، بلکه با اين روش جز  وحذف ناممکن ديگر گرايشات

اين احزاب بجاي رواج روحيه همکاري وتکيه . کار ديگري ازدستشان ساخته  نيست

هاي درحال تفکيک کردنها وتضعيف جنبش بر اهداف مشترک،  بطور مداوم

خواهان احزابي پادگاني وتک گرايشي ويک بني ونهايتا ترويج افکار .  اند اجتماعي

اند  اينها فرهنگ جديدي نيز آفريده. باشند بجاي انقالبي درسطح جامعه ميکودتايي 

که هر نوع تالش براي وحدت عمل سياسي با ريشخند وتمسخر روبرو شود وبعنوان 

يراز عمل کردن بنفع يک دشمن اين چه چيزي غ.  عملي سازشکارانه تخطئه گردد

را درخود دارد که خواهان يک اپوزيسيون ضعيف وپراکنده وناتوان و ارتجاعی هار 

است؟   بنظرمن وقت آن رسيده است که چنين احزابي افشاء وبيشترمنزوي شوند، تا 

بتوان کاري مؤثر براي جنبشهاي اجتماعي وجنبش سياسي درايران عليه هر سيمايي از 

اين بمعناي تخفيف در اختالف نطرات موجود بين احزاب . رايي انجام داداستبدادگ

رج ازجنبشهاي کردن در خا اصولي وعملهاي غير ايشات سياسي، واتحاد عملوگر

زدن به  بخشيدن به اختالفات موجود، دامن ، درعين شفافيتبرعکس .  اجتماعي نيست

هاي ممکن، طبيعي وضرور جدالهاي نظري مؤثر، بمعناي راه بازکردن براي همکاري

است که تحوالت اساسي در ساختار سياسي جامعه را جنبشي درجهت تقويت هر 

  .                                                                                هدف خود قرار داده است

تراکي با اين هيچ وجه اش ماراست ميگويند،   "حکا"بسا که مدافعان  درنتيجه، چه    

محدودنگر   "جنبش"ايم داشته باشيم،  درنتيجه به  ها نداشته ونخواسته عوامفريبینوع 

چرا که اگر اينها به چيزي تعلق داشته .  هيچ تعلق خاطري نخواهيم داشتنيز   آنها

بمثابه هست ونيست شان وتعلق خاطر به  حزب شانــ  چيزي جز   که دارندباشند ــ 

چيز  ههم) گرايانه اي دربسته وفرقه آنهم بگونه(برايشان  "وحزبيت حزب".  آن نيست

که بروند به اين منظوراست که حزبشان را با سواري  به سراغ هر جنبشي هم.  است

                                                                    .                                                                                       گرفتن  از آن جنبش به قدرت برسانند

. کندبرداشتها وتمايالتي ربط پيدا نمي،  مساله، تنها به چنين "ما جنبش"اما در رابطه با 

 هويتخلط مبحث . وماهيت آن است "جنبش کردستان"ها درعين حال با  مشکل اين

منظورشان  "جنبش ما"گويند  وقتي که مي .با واقعيت تاريخي يک جنبش معين است

اي  در کردستان،  بگونه "جنبش ملي"وفعاليت از  "جنبش"له بمثابه يک  تفکيک کومه
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  "کردستان جنبش انقالبي"ناميدن اين جنبش، تحت عنوان  "سوسياليستي"گرايانه ەاراد

ر رابطه با د "له بي عملي کومه"دليل،  اينها هرآنکسي را که با نقد  به همين.  است

 جنبش کردستان بميدان بيايد، بال فاصله به داشتن تمايالت ناسيوناليستي واينکه از

درتفکر اينها،  سوسياليست کسي است که . کنندجنس ما وجنبش ما نيستند متهم مي

دراين ديدگاه .  در ميدان مبارزه فقط به موجوديت خودش واعتقاداتش مي انديشد

معه با طبقات وگرايشات گوناگون وبطور ويژه جامعه جنبش سوسياليستي محصول جا

داري ومنتج از آن نيست، بلکه واقعيتي ازلي وابدي است که در طول تاريخ   هسرماي

طلبي  درجوامع بشري، ودرميان خيرخواهان وطبقات پاييني  عدالتخواهي وبرابري

ست که گرفته االبته اين حزب درادعاهايش ياد. تاس جامعه هميشه وجود داشته

محصول رشد سرمايه داري وطبقه کارگر ومبارزات آن بداند وحتي در رابطه   خودرا

نجا که کارگر درکردستان را نيز مد نظر قرار ميدهد، اما از آ له،  رشد طبقه با کومه

بمثابه محصول يک جامعه خاص ) ستانکرد کارگران درجامعه(نميتواند بين اين طبقه

خي برقرار سازد؛ اي زنده، منطقي وتاري جامعه،  رابطه ينهاي اجتماعي در اوديگرجنبش

هاي  تهاي گوناگون فعالي له را با عرصه کومه وجودي است تا واقعيتەکرد عادت اينکه

ندارد؛ نهايتا  کردستان اعتقادي به موفقيت جنبشي بگيرد؛ اينکه در اساس يکله  کومه

اش چيزي  شود واز سوسياليسمهايي همچون حزبي زميني وارد چنين جدالتواند نيزنمي

  .                                                                                   آيد صرف بيرون نمي "آرمان خواهي"جز همان 

  

  

  مسئله ملي 

کردستان ومواضع  اش توضيحاتي در مورد جنبشدر بخشي از سخنانابراهيم عليزاده  

او بدون آنکه نامي از ايرج آذرين ببرد، حرفهايي زد که . داداش درهمين باره  حزب

.  ايرج آذرين سالها قبل در سميناري در سوئد در رابطه با مساله ملي مطرح کرده بود

چه . فرق گذاشت "ناسيوناليسم"و "جنبش "   "ستم ملي"گفت که بايد بين  عليزاده مي

فقط فهميدم که ميخواهد بگويد . کردنها داشت برايم روشن نشد هدفي ازاين تفکيک

مخالف ستم ملي است، اما آن دو مقوله ديگر چيز ديگري هستند، بايد ديد که کتبا 

چه خواهند گفت، اما با اين وجود وباتوجه به مواضع تاکنوني اين حزب توضيح 

                                       .                                                          نکاتي را بي فايده نميدانم

چه بسا براي درک هريک از اين (ي با اين نوع تفکيک کردنها ندارممن  مخالفت

مورد بحث قرار   تفکيک نيزمقوالت راه درست نيز اين باشد که اين موضوعات به 

کار سوسياليستي  فله براساس ا مهدرضمن اين يک واقعيت است که کو  .)بگيرند

کرده تا از اين منظرهر پديده اجتماعي راببيند وبر اساس چنين  فته وتالششکل گر

هيچگاه نيز خودرا بمثابه . باوري از احزاب ديگر وغير سوسياليست متمايز بوده است

اين نوع ابراز وجود اجتماعي، طبعا نتايج . است حزبي ناسيوناليستي تعريف نکرده

نتيجه  ه جنبش سوسياليستي داشته وبيتاريخي واجتماعي خودرا تا سطح پا دادن ب

اما چند .  نبوده وميتوان از آن به تفکيک حرف زد و دراين باره نيز اختالفي نيست

ا تفکيک کردن هماند که اگر درکنار اين  باقي ميکوچک، اما با اهميت مساله 
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است که بجاي تالش براي درک مساله، به دام عدم درک  مدنظر قرار نگيرند، ممکن

  .                                            ع وماست مالي کردن آن  بيافتيمموضو

مثال، در دنياي واقعي رابطه اين موضوعات تفکيک شده با هم چيست؟ رابطه ستم  

کردستان با ناسيوناليسم چيست؟ رابطه جنبش  ملي با ناسيوناليسم چيست؟ رابطه جنبش

وطرح سؤاالت ديگري که چنين فع آن چيست؟ کردستان با ستم ملي ومبارزه براي ر

آورند، تا بتوانيم پاسخ هاي منطقي  هايي بايد بدنبال خود بياورند و مي تفکيک

يعني چنين تفکيک هايي بايد درجهت شناخت موضوع قرار . ودرستي به آنها بدهيم

تفکيک .  بگيرند ونه اينکه با اين تحليلها خواست ونيت شخصي  خودرا مستدل کنيم

درميان عناصر وجنبه هاي گوناگون يک پديده براي اين نيست که بگونه اي اختياري 

  .                                   به حذف اين جنبه يا آن جنبه يا تغيير اختياري ماهيت جنبش دست زنيم

و نه  شناخت رابطه هاهايي را درخدمت  روش درست اين است که  چنين تفکيک  

م ملي اين واضح است که سوسياليستها عليه هر ستمي از جمله ست.  دهيم آنها قرار نفي

هم،  اين موضوعي قابل فهم ودفاع کردن  یکردن بدون هيچ نوع تفکيک. هستند

ملي روبرو باشيم  ما چه با يک جنبش. بحث ما ندارد ربطي هم به موضوع مورد . است

اما اگر با يک . ستاين حکم سر جاي خودش هست وحکم معتبري ا ،يا نباشيم

که هستيم، برخورد مشخصي هم با اين موضوع خواهيم  مسئله مشخص روبرو باشيم،

 هايي که چنين ستمي بوجود تقابليعني رابطه ستم ملي را بطور مشخص با . داشت

که بايد مورد ) دراينجا جنبش کردستان وناسيوناليسم کرد (آورد خواهيم داشت  مي

ناشي ازهمين ستم گر موضوعات قائم به ذاتي نيستند، بلکه بررسي قرار گيرند، که دي

با چنين درکي واز اين طريق است که به شناخت درست  پديده مورد . هستند ملي

  .                                                       با آن نيز خواهيم رسيد مرتبطنظر وعناصر 

ثانيا در چارچوب . رد چنين بحثي ميشويماوال، بايد روشن باشد که با چه هدفي وا 

الثا صرف ث. همين هدف مشخص است که توضيح اين رابطه ها معني پيدا ميکند

ملي يا  ملي، اما مخالف جنبش افق رفع ستمکه مو تفکيک براي آنکه بگوييم

کند،  ناسيوناليسم هستيم، نه تنها کمکي به روشن شدن موضوع  مورد اختالف نمي

آورد که  ردرگمي وابهام بيشتري است واين سؤال را بحق پيش ميبلکه موجبات س

بطورعام مطرح نيست، بلکه  "ناسيوناليسم"اينها بدنبال چه هستند؟   اينجا بحث برسر 

بحث بر سر ستم ملي بطور مشخص . بطور مشخص است ناسيوناليسم کردبحث بر سر 

ين است که بحث ا. است کرد سرجنبش مليبحث بر . است ملت کرددرمورد 

 چگونه عمل کرده وچگونه بايد عمل) له دراينجا مشخصاکومه(کرد سوسياليستهاي

ما بعنوان آدمهاي . بديهي است که بايد مسايل عام  نظري بدرستي مطرح شوند.  کنند 

وظيفه ما اين است که عوامل . سوسياليست  مجاز نيستيم که دنبال احسا سات بيفتيم

يم، تا ببينيم چه چيزي به نفع مردم کرد است، وآيا اين موجود را بدرستي تحليل کن

  .                                                                             نفعي عملي است ويا نيست 

طرف،  رابطه ناسيوناليسم وستم ملي را مد نطر قرارمي دهيم، از طرف ديگر اگراز يک 

ليستهايي که مخالف ستم ملي موقع رابطه سوسياسم را، آنطه ستم ملي  با سوسياليراب

  يعني در هر دو طرف محاسبه،. اي مطرح ميشود بگونه ويژه ين ناسيوناليسمابا هستند

ستم يعني بين ناسيوناليسم و سوسياليسم يک ميانجي وجود دارد که عبارت از وجود 
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اگر (براي رفع آن  يعني اينکه موجوديت چنين ستمي ومشروعيت مبارزه.  است ملي

مساله . گذاردوانب گوناگون اين رابطه تاثير ميبرج) به چنين چيزي اعتقاد داشته باشيم

اين نيست که ما درجايي با ناسيوناليسم خوب ودرجايي با ناسيوناليسم بد سر وکار 

يعني اينکه ما درآلمان . روبرو هستيم متفاوتيداريم، بلکه اين است که ما با پديده 

کنيم، بلکه در کردستان ازآن بحث خواهيم  ره ناسيوناليسم آلماني بحث نميودربا

اتفاقا در اين سطح از . هر چند دراين سطح ازبحث نيز مساله خاتمه يافته نيست. کرد

ملت "که آيا مبارزات . تري طرح ميکند ال ناسيوناليسم خودرا بگونه روشنبحث سؤ

عليه ستم ملي درجهت تشکيل دولت )  کند از نظرمن فرقي نمي( "مردم کرد"يا  "کرد

کند؟ يا خير جنبش اين  ملي است؟ چنين ملتي بپا خاسته وچنين هدفي را تعقيب مي

يا خود اين سؤال مطرح ميشود که منظور از . مردم  چنين هدفي راتعقيب نمي کند

ملت کرد چيست؟ ملت کرد از کجا تا به کجاست؟ بطور مشخص، آيا مردم کرد در 

ايران وجدا از مردم کرد در مناطق ديگردر کردستان، به تنهايي مشخصات  چارچوب

يک ملت را دارند؟  يا مثال ودردنياي واقعي، ودرهريک از مناطق کردنشين در 

کشورهاي گوناگون،  ما با شرايط گوناگون وسطوح متفاوتي از جنبش براي رفع 

درست اين موضوعات  طرح درست سؤاالت واقعي وتحليل .  ستم ملي روبرو هستيم

من دراينجا قصد وارد شدن به (طبعا تاثيرات مهمي بر ديدگاه ما خواهند داشت که 

چنين بحثي وپاسخ دادن به چنين سؤاالتي را ندارم، تنها خواستم که بگويم ما با مساله 

عبارت ازموضوعات مجرد نيستند، بلکه سؤاالت مشخصي  اي روبروهستيم، که پيچيده

مارا در درک مساله ) اي برخوردارند دادن به آنها ازاهميت ويژه خهستند که پاس

را بطور  قصد نپرداختن به مسالهکمک خواهند کرد ونه تفکيک کردنهايي که تنها 

  .                                                             واقعي مد نظر دارند

ونه صرفا مبارزه براي رفع (ملي  هاي در برخورد به جنبش  "مارکسيستي"اولين اصل   

اين بوده وهست که به چنين مسايل وموضوعات ورابطه هايي، بايد در ) ستم ملي

آيد   آيد ونمي اين موضوع ربطي به خوشمان مي. چارچوب تاريخي آنها پاسخ داد

مساله اين است که . هاي انسان دوستانه ندارد وتفکيک کردنهاي صرف وخيرخواهی

هاي ملي با رشد  که جنبش. يچ نفعي در ستم ملي وتداوم آن ندارندکارگران ه

اجتماعي وادعاي اين طبقات براي دخالتگري وبوجودآمدن طبقات جديد داري سرمايه

داري اين  يعني اينکه با رشد مناسبات سرمايه.  در قدرت سياسي رابطه مستقيمي دارند

.                                                                             ارچوب بايد ديداين چ د پيدا کردند ومسئله را درنوع جنبش ها  زمينه رش

عوامل گوناگوني در بوجود آمدن جنبش هاي ملي تاثير دارند، که در هر مورد  

، بلکه اساسا در چارچوب اساس وجود ستم مليبايد داليل آنرا نه صرفا بر  خاص

سؤالي که . مورد بررسي قرار داد دولت مليبراي دستيابي به جوامع پتانسيل خود اين 

در اين جا بايد طرح شود وپاسخ بگيرد، اين است که آيا جامعه کردستان توانايي 

وظرفيت تبديل شدن به يک جامعه سياسي مستقل را دارد يا ندارد؟ بايد براي ما 

اين قضيه ابهامي  57سال روشن باشد که جامعه کردستان از کجا تا به کجاست؟  در

سال اين  30بعداز . خواستند نداشت، مردم کرد در چارچوب ايران خودمختاري مي

جاست دراين. متفاوتي دارد مطرح ميکند مسئله خودرا در چارچوب وشرايط تاريخي 

اند،  وقتي  شود که بعضي توضيحات تاکنوني  تا چه اندازه سطحي بوده که روشن مي
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ياسي دخيل در چنين موضوعي، مسئله را به اين شکل توضيح که رهبر يک حزب س

درآن سالها خودمختاري به راس شعارهاي ديگر رفت، ما هم به آن پاسخ "ميدهد که 

  .                             "داديم،  حاال ديگر چنين موضوعي مطرح نيست

گذشته،  اين مردم  بنطر من وبا توجه به سابقه تاريخي مبارزات اين مردم در سي سال 

سازماندهي ايفاي نقش . تر وپربارتري از گذشته را دارند شايستگي ايفاي نقشي مهم

مستقل درهر وضعيت ممکني واعالم آمادگي در اين جهت، بمعناي بيرون آمدن از 

اي قرار چپ کرد در کردستان ايران در برابر انجام چنين وظيفه . اين بي عملي است

يک نيروي سوسياليست احساس  که در اين رابطه ن استسؤال اصلي اي. دارد

کند؟ با تفکيک کردنهاي ابراهيم عليزاده ومواضع صالح کند يا نمي اي مي وظيفه

چرا ؟ چو ن درک آنها  از کل مسئله اين است که در . مازوجي پاسخ بايد منفي باشد

                                                                                                                                                                                                                                                          .          جنبشي براي خودمختاري وجود داشت، اکنون وجود ندارد 57

                                                                                         صالح مازوجي    

هاي ابراهيم عليزاده مختصر وشفاهي بود ومن دراينجا فقط براي باز اگر چه صحبت   

) بعدازکنگره(نظرات صالح مازوجي دراين باره کردم،  اما  کردن بحث ازآن استفاده

منتشر شده وبه روشني درک اين  "دردفاع ازسوسياليسم "درنوشته اي تحت عنوان 

  .                                                         کند تري بيان مي حزب را بزبان ساده

مساله ملي به دفاع ازحزبش اودر برخورد به انتقادات فراکسيون از اين حزب درقبال 

له چه  در کردستان واينکه کومه 57مي پردازد، وبعدازاشاره به رويداهاي بعداز قيام 

 له قبل ازيورش رژيم به در واقع کومه ":  را کوبيد، مينويسد "اش ميخ"وقت  

کردستان  وقبل از اينکه خواست خودمختاري به صدرمطالبات جنبش کردستان بيايد 

کوبيده بود وروند تبديل شدن به بخشي از اعتراض کارگران ومردم ميخ خودرا 

ر اين نبوده ونيست که که بايد گفت اوال بحث بر س   ". زحمتکش را شروع کرده بود

 از طلبي يا بعد قبل از خودمختاري. است اش را کوبيده يا نکوبيده له ميخ کومه وقتي چه

کسي آنرا در ميان ما باب کرده، هر .  تها کاسبکارانه اس اين نوع بحث. است آن بوده

خود من و در نوشته . دارد چنين ماهيتي) کرده است، مهم نيست وبه چه دليلي(

له چه وقتي وکي ميخ خودرا کوبيده يا  ديگري،  نه براي پاسخ دادن به اينکه کومه

شدن خواست  نکوبيده، بلکه براي توضيح جريان رويدادها ودر رابطه با مطرح

اي در رابطه با  در نوشته(وسابقه تاريخي آن در کردستان  57اري در سال خودمخت

نظرم را داده ودر اينجا نيازي به تکرار ) له ومواضع کنگره ششم بحران در کومه

له چگونه در  کنم که مساله اين نيست که کومه در اينجا فقط اين را مطرح مي. نيست

ديگر بار 57جريانات  سالاين است که  گذشته به اين مساله برخورد کرده است، بلکه

اي تاريخي  کردستان با هر بيان وخواستي، مسالهنشان دادند که مسئله ملي در

له نيزنه تنها نسبت به آن برخورد مثبتي داشت، بلکه يکي  کومه. دار است وريشه

اسناد آنهم موجود  . ازسازماندهندگان مقاومت مردمي براي تحقق اين خواست بود

له با شرکت دراين جنبش وسعت پيدا کرد يا قبل ازآن کرده بود،  اينکه کومه.  است

له وتاريخ آن است، ممکن است که دراين رابطه برداشتهاي  اي مربوط به کومه مسئله

ماهيت خود درحاليکه دراينجا بحث برسر . متفاوتي هم وجود داشته باشد يا نباشد

درفقدان . کنده برخورد ميکند يا نميوسياليستي به آن چگوناست که نيروي س جنبش

شود، بلکه  له، اين مسئله بعنوان يک مسئله اجتماعي ازصحنه روزگار حذف نمي کومه
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نيزپاسخ عملي خودرا ميطلبد و اينجاست که ازهرسوسياليستي انتظار له  دون کومهب

نمي توانيم اصل  و اينکه ما وعملکردخودرا درقبال آن روشن کندميرود، که موضع 

وقايع سي سال بعداز آن نيز . کنيم گرايانه به حاشيه برانيم وآنرا فرعيەمسئله را  اراد

ي اين بدان معنا نيست که جنبش سوسياليست. در راستاي اثبات همين موضوع هستند

ها در کنار خير، مسئله اين است که اين. گرايي رشدکرده است رشد نکرده وفقط ملي

جنبش ها با هم مجددا رايط گوناگون نيز رابطه اين کنند وهر باره ودرش هم رشد مي

اين درست است که . کنند ميتعريف مجدد اين رابطه ومارا مجبور به  مطرح ميشوند

اين درست است که امروزه  ،اول ماه مه را با شکوه تمام جشنگرفتند کارگران سقزي

اعي مهمي خواستهاي اجتم) به يمن فعاليتي سي ساله(ودر جامعه سياسي کردستان 

شود، اما نبايد ناديده گرفت که دراين مدت تنها  طرح ميشوند وبراي آنها  مبارزه مي

حزب سياسي جديدي که در کردستان پا گرفته است ونيروي پيشمرگي هم دارد 

اي  که بگونه. ند، حزب پژاک بوده استها از آن حرف مي زن وبسياري از خبرگزاري

له اوجاالن وجنبش درکردستان ترکيه قرار آشکار زير تسلط فکري وروحي عبدا

نبايد فراموش کنيم که حتي اصالح طلبان مذهبي ايراني نيز براي مدتي از اين .  دارد

جمعيت کردهاي ايراني تشکيل شدکه  اولين .  شدند" گرا قوم"زمينه استفاده کردند و

مع هاي کرد را در خود ج نشست علني آن، صدها تن از روشنفکران وتکنوکرات

که تاريخا دشمن  حتي کاربجايي رسيد که طرفداران مشروطه هم. کرده بود

هايي درايران بودند، با هرنيت ومنظوري که داشتند نهايتا بميدان سرسخت چنين جنبش

گرايي وعدم تمرکز گردن نهادند، به شرطي که چارچوب  آمدند، وحداقل برقوم

وغيره در مسايل گوناگون صدها بحث ومجادله سياسي وعلمي . ايران حفظ شود

البته ميتوان همچون ... مربوط به اين مسئله درسطح جامعه طرح شده، وموارد ديگرو

اي جمهوري اسالمي گذاشت، اما نميتوان انکار ه همه اينها را به حساب توطئه  "حکا"

هاي قوي اجتماعي در رابطه با مسئله ملي در کردستان وجود  کرد که اگر زمينه

تواند  هرکسي مي دريک بررسي اجتماعي،.  داين توطئه ها نيز ممکن نبودن، داشتند نمي

ها رامثبت ارزيابي اين ،ها  را توطئه وخيانت وجنايت وغيره بنامد، يا خيرداين رويدا

ايشان نيز مجازاند که توصيفات خودرا بنا به . کند، که جايگاه توصيفي خودرا دارند

ل وخاک پاشيدن انکارعل. تري است امر مهم ابيعلت يديدگاهشان داشته باشند، اما 

چراکه به نوع ديگري، . تراست بين آدمها ، جرم کمتري نيست، سنگين بر چشمان واقع

درهمين نوشته،  گرچه ايشان. کند همان مردم را دچار توهماتي از نوع ديگر مي

را بدست احزاب  ه رهبري مبارزه براي رفع ستم ملياند کەمجددا تاکيد کرد

هند واين يک دروغ است، اما آن طرز برخورد نشان ميدهد، که د نمیاسيوناليست ن

. اينها ازدرک اصل مسئله عاجزهستند، چراکه ربطي به مقوله رهبري وهژموني ندارد

درهمان سالهايي که .  له نيزخوانايي ندارد چنين برداشتي حتي با  خود تجارب کومه

وبه هر دليل ازنوعي هژموني درجامعه سياسي له  کند، کومه مازوجي به آن اشاره مي

زه عليه رفع کردستان برخوردارشده بود، بدون آنکه چنين ادعاهايي دررهبري مبار

له درمقابل هررويدادي  ه کومهدليل؟ به اين دليل ک به چه. باشد ستم ملي را طرح کرده

ردم را داد، ودراين زمينه درطي يک پراتيک عملي اعتماد م العمل نشان مي عکس

موضوع خودمختاري ومذاکره با رژيم نيز که پيش آمد، هيچ چيز .  بدست آورده بود
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ديگري اما مشکل . له درراس ماجراها حضورداشته باشد ترنبود که کومه ازاين طبيعي

ويانه است وکمکي به حل مساله ج که در نفس خود ستيزهدر اين نوع  برخورد نهفته 

بديهي است که هر تشکيالتي . اي رفع ستم ملي نيستکند وبه همين دليل درراستنمي

وهميشه نيز تعارضات وتضاد منافعي  ستهاي خود دريک جنبش فعال مي شودبا سيا

يا نهايتا ممکن است . وجود خواهند داشت، که جدال برانگيزند، واين ها طبيعي است

ت، جنبش اعمال کند، اما ازاين مقوالکه يک حزب سياسي هژموني خودرا برآن 

هاي اجتماعي وتوجيه دخالتگري و عدم دخالتگري ساختن هايي براي جنبش شرط پيش

 که چنين برخوردهايي معموال در راستاي  به نشان داده استتجر. بحث ديگري است

به همين دليل، اين شيوه . گيرنداهدافي که اين جنبش ها تعقيب ميکنند،  قرار نمي

  .                     مناقشه نيستدرستي براي پاسخ دادن به  موضوع مورد

له با درک اين واقعيت که کارگر کرد  کومه ": در ادامه مي نويسد صالح مازوجي 

بيش از  سرمايه دار کرد از ستم ملي رنج مي برد وبا اين هدف که ناسيوناليسم نتواند با 

زش انگشت گذاشتن بروجود ستمگري ملي کارگر کرد رابه نيروي ذخيره خود در سا

با دولت مرکزي تبديل کند؛ تالش کرد تا از زاويه منافع کارگر به نيازهاي مقاطع 

مختلف مبارزه عليه اين ستمگري ونيازهاي جنبش ملي نيز پاسخ گويد؛ ودراين راه 

تا چه اندازه اين ها مواظب طبقه هستند که گول نخورد و به (   ". هم موفق بوده است

دار  گفته، سرمايه پس بنا به اين)  خدا خيرشان بدهد. وظائف پدرانه خود عمل ميکنند

ي در رنج بردن دارند، تنها تفاوت دراين است نقطه اشتراککرد وکارگر کرد هر دو 

با اين وجود،  نتوانستم دو موضوع را براي خودم .  برد که يکي از ديگري کمتر مي

ساله را اينگونه براي له اين چنين انديشيده است؟ م يکي اينکه آيا کومه. کنم روشن

ه له ازاين نوع استدالل ها ويا شبي البته در ادبيات رسمي کومه. خود تحليل کرده است

له را از مسئله مورد بحث  کومهحال درک  که در عين البته با توضيحات ديگري(به آن 

 به اين شکل به مساله نگريستهتنها له  اما اينکه کومه.  مي توان يافت) نيزمي رسانند

ه، به کدام يکي ديگر اينکه نتوانستم دريابم که  چنين تبييني ازمسئل. باشد، شک دارم

گريشان بعا مارکسيستها براي توجيه دخالتط.  اي تعلق دارد شده مکتب فکري شناخته

اند که نبايد کارگران در اين مساله دنباله رو ەمسايل ملي چنين استدالهايي کرددر 

ملي رابردارند  خودي شوند، بلکه بايد خود پرچم مسالهناسيوناليستها وبورژوازي 

لي به هيچ اما اين امر وچنين استدال.  يي را به بورژوازي نسپارندورهبري چنين جنبشها

تها مارکسيس. هاي آنها را تشکيل نداده وجاي آنرا نگرفته استوجه پايه واساس تحليل

مسايل  دقيقي از تحليلهاي تاريخياند تا ەاندکه تالش کردەازاولين نظريه پردازاني بود

شان   که مبناي اقدامات تاريخياند همين تحليلها بوده .ملي بدست دهند ملي وجنبشهاي

له،  صالح  در رابطه با کومه. است  قرار گرفته  "هاي مليدولت"براي شرکت درايجاد 

در آن  مازوجي را  به نوشته عبداهللا مهتدي در مورد ما ومساله ملي ارجاع ميدهم که

له وبا استناد به مواضع لنين در اين باره نوشته شده است که  موقع بعنوان دبير اول کومه

له  يا به برنامه کومه. حاوي يک تحليل تاريخي براساس توضيح مواضع لنيني است

که بعنوان يک برنامه التقاطي در وقت خودش مورد نقد من بوده (براي خودمختاري 

موضوع له  در اين باره بمثابه يک  تقل وديدگاهاي کومهکه حاوي مواضع مس) است

اينکه صالح مازوجي امروز مواضع ديگري دربرخورد به مساله ملي .  است تاريخي

دارد، در جاي خود محترم وارزشمند است وبه خود ايشان مربوط است، اما اينکه 
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در  ايشان. موقع داشته، اين بحث ديگري استله چگونه ديدگاهي در آن کومه

کارگران کرد "نتواند   ناسيوناليسم کرد"شان از يک طرف مي گويد که  گويي تناقض

له  خواسته به نيازهاي مقاطع  گويد که کومه را بدنبال خود بکشد، از طرف ديگر مي

و براي  "گويد ز پاسخملي ني ونيازهاي جنبشمختلف مبارزه عليه اين ستمگري 

کرد را به عنوان نيرويي  کرد، ناسيوناليسم ناليسمملي از ناسيو جداکردن اختياري جنبش

باز اگر در اينجا (بوده است  سازش با حکومت مرکزيبما مي شناساند که در فکر 

تر  کرد منطقي زب دموکرات استفاده ميبجاي عبارت ناسيوناليسم کرد از عبارت ح

ان حزب اي است، چون در ديدگاه ايش که  انتظار بيهوده. تربود وحرفش قابل فهم

بايد از او پرسيد که اين چه ناسيوناليسمي ).  دموکرات مساوي ناسيوناليسم کرداست

است که در فکر سازش با حکومت مرکزي است؟ يعني حاضربه کوتاه آمدن از 

است؟ آيا اين بدان معنا نيست که سياسي خود، يعني تشکيل دولت کرد خواست

 احزابيطبعا (  مل و واقعي آن نيستيسم بمعناي کاچنين ناسيوناليسمي،  ناسيونال

ناسيوناليستي وجود دارند که ازوجود تعارض ملي نه درجهت حل مساله بلکه ساخت 

ايشان درضمن،  ؟)وپاخت هاي سياسي استفاده ميکنند که خود بحث ديگري است

نيست ايران تکيه دارند وايراد ميگيرند که کمو که اين همه بر موجوديت حزب

چرا بايد به اين مسئله  ،)يعني خود ايشان ندارند( مسئله دارند "ايران" ها با کلمه بعضي

بگيرند که اين ناسيوناليسم بدنبال سازش با حکومت مرکزي است؟  آيا اين ايراد 

چرا که اگر اين . باشدخوشحال تناقض نيست؟ او منطقا  بايد از چنين سازشي 

اي سازش با حکومت مرکزي ناسيوناليسم، از يک طرف ازنيروي کارگران کرد  بر

استفاده ميکند،  اما از طرف ديگر بااين سازش آنها را ازديگر کارگران  در ايران جدا 

به همين . مانند يعني کارگران کرد در همان چارچوب سياسي باقي مي. نخواهدکرد

مگر اينکه خود ايشان . شنددليل نيز ايشان نبايد از اين مسئله ايرادي اساسي داشته با

تعجب نکنيد، . باشند ديگري را درسرداشته کرد بمنظورهاي يزقصداستفاده ازکارگرانن

ـ اجتماعي در چارچوب تزهاي استفاده وسؤاستفاده مطرح   وقتي که مسايل تاريخي

مي شوند وپاسخ مي گيرند، سؤاالت واظهارنظراتي از اين دست را بدنبال خود 

                                                                                                                             .                               آورند مي

موضع سوسياليستي نمي توانست غيرازاين باشد، چون جنبشي  ": دهد که او ادامه مي

ر کردستان برپا شده بود بهيچوجه در ادامه خطي جنبشهاي ملي گذشته که اينبار د

در نتيجه تغيير وتحوالت اقتصادي واجتماعي که در جامعه کردستان بوقوع  . نبود 

پيوسته بود طبقه کارگر با خواستها ومطالبات ويژه خود پا بميدان گذارده بود 

 ر به دو استراتژي متفاوتواز اين حضو  "...ودرصحنه سياسي جامعه حضور داشت و

آنها  کردکه براي يکي استراتژي احزاب ناسيوناليست ":  نويسد ودرادامه مي رسد مي

مبارزه برعليه دولت مرکزي در چهارچوب مسئله ملي محدود مي ماند و  هرگونه 

تحول پيشرو اجتماعي را به آينده نامعلوم موکول ميکرد ونفس مبارزه برعليه ستم 

نها در ش براي کسب امتيازات سياسي براي اين احزاب ومشارکت آملي هم از تال

له در  ديگري استراتژي سوسياليستي کومه. تر نمي رفت قدرت محلي در کردستان فرا

کردستان بود که بر مطالبات برابري طلبانه اي متکي بود که اکثريت آحاد اين جامعه 

آنها   ": نويسد  مي وکارگري ميوبعداز اشاره به مبارزات مرد  ". خواهان آن بودند

گوشه اي از واقعيت مبارزه در کردستان ايران است وهمين واقعيات در ميدان 

 .مبارزه سياسي است که به جنبش کردستان ايران خصلت انقالبي بخشيده است 
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جنبش کردستان تنها جنبش براي رفع ستم ملي نيست وميتوان  گفت که احزاب 

نتوانسته اند افق خودرا برجامعه غالب کنندوباز همين سياسي ناسيوناليست کرد 

واقعيات وحضور جريان راديکال وسوسياليست درصحنه رهبري است که جنبش 

 انقالبي کردستان ايران را ازجنبشهاي ملي در کردستان ترکيه وعراق متمايز مي سازد

  "کردستان دمجنبش انقالبي مر"ها باورشان شده است که اگر از ترمينولوژي  بعضي " .

.  مارکسيستي است هايشان کنند، ديگر تحليل استفاده "جنبش ملي دموکراتيک "بجاي 

که ما در اينجا با  بدفهمي وبي اطالعي قابل توجهي از علل  واقعيت اين است

تمامي داليلي که صالح مازوجي در مورد .  هاي ملي روبرو هستيم گيري جنبش شکل

ستان طرح کرده است ميتوانند در اثبات رشد جنبش تحوالت اجتماعي درجامعه کرد

:  گفتن اينکه. ملي دموکراتيک کردستان بکار گرفته شوند واين چنين نيز هست 

چون جنبشي که اينبار در کردستان برپا شده بود در ادامه خطي جنبشهاي ملي "

ه خطي ادام "هرچند ازمعناي عبارت . تغييري در اين واقعيت نمي دهد  " گذشته نبود

هايشان  ها با خواست آنرا به اين شکل فهميدم که توده درنيآوردم، اماسر"ملي جنبشهاي

جامعه کردستان ديگر يک جامعه شهري . بميدان آمده بودند، جامعه رشد کرده بود

هاي متفاوت خودشان  طبقات اجتماعي جديدي با خواستها واستراتژي. شده بود

له ديگر حضور داشت واجازه هيچ بند  يستي کومهگرايش سوسيال. بميدان آمده بودند

ها بر جنبش در دور جديد  وهمين... وبستي را به احزاب ناسيوناليست نمي داد وغيره 

که در اين معنا موضوعاتي واقعي وقابل فهمند، اما هيچ يک . تاثيرات خودرا گذاشتند

اهيت جنبش ملي گويند که اين تحوالت در جامعه کردستان م از اين مسايل بما نمي

بلکه برعکس، ثابت ميکنند که مبارزات مردم کرد عليه رفع ستم ملي  . اند را تغيير داده

رزات مردم کرد ديگر يعني مبا. اند ي ارتقاء پيدا کردهجنبش ملي واقعبه سطح يک 

گري ملي نيست، بلکه نشانگرافزايش توان العمل ساده در مقابل ستم تنها  يک عکس

سي ومستقل اين مردم درجهت اعما ل حاکميت خودشان نيز هست، ابراز وجود سيا

نه اينکه پس اين .  است ابراز وجود مستقل است که نيروي محرکه چنين جنبشيواين 

جنبش انقالبي  "جنبش ملي دموکراتيک نيست، حتي اگر عبارت  ديگر يک  ،جنبش

ما سؤال خواهد شد چرا؟ چون در اين حالت نيزاز .  را بکار گيريم " مردم کردستان

چيست؟  ايشان بنا به پاسخهايشان در   "جنبش انقالبي مردم کردستان"که هدف اين 

که براي " حاکميت مردم در کردستان"شان خواهند گفت  اين نوشته ومصوبات حزبي

سپس سؤال خواهد شد که   .)که در اينجا مورد بحث من نيست( اند آنهم برنامه داده

اکميت چيست؟  اين است که اين مردم حق تعيين سرنوشت اين ح مشروعيت بنايم

. در تعيين سرنوشت خويش است حق مللاين چه حقي است؟  . سياسي خودرا دارند

يعني بعداز يک گردش ونشان دادن تغييراتي که در محتواي جنبش برشمرديم؛ بعداز 

باره ودر آنکه نام ديگري براي آن انتخاب کرديم؛ بعداز آنکه به هدف رسيديم؛ دو

چرا ؟ چون در دنيايي که مشروعيت . گرديم ي به نقطه اول برميهمين دنياي واقع

مگراينکه همين جنبش توان فراتر . ي جزاين نيستا چارهاست،  هنوز مليحاکميت 

المللي را داشته باشد؛ بعداز آن نيز کاري به  تن ازنظم سياسي موجود در سطح بينرف

برنامه براي "که  خارج از هرمحتوايي.   را نداشته باشدبقيه دنيا وسيستم حاکم برآن 

دارد، اين حاکميتي است که تنها در حالت تحقق هدف  "حاکميت مردم درکردستان

چرا؟ چون هر حاکميتي در جهان کنوني . ممکن است "جنبش ملي"اصلي يک 
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چوب که کردستان در چارمگر در حالتي.  اساس استوار است ملي دارد وبر اين بنيادي

ايران باقي مانده باشد وجنس اين حاکميت در کردستان از جنس حاکميت در ايران 

له براي حاکميت  درچنين حالتي وبا توجه به محتواي برنامه کومه. واز آن متاثر باشد

مردم درکردستان که بر اساس حکومت شورايي است، حکومت مرکزي نيز بايد 

ناممکن است که در کردستان حکومت  در غير اين صورت اين امري. شورايي باشد

هاي  با توجه به موضعگيري. شورايي ودر ايران حکومتي از نوع ديگري برقرارباشد

ميتوان حدس زد که تنها حالت  "جنبش ملي دموکراتيک"اين حزب در مورد عنوان 

قابل تصوربراي اين حزب برقراري حکومت شورايي در ايران است واينکه از نظر 

که .  اله ملي  تنها در چارچوب چنين حکومتي در ايران پاسخ ميگيرداين حزب، مس

از نظر من ايرادي ندارد به شرطي که اين حزب به آن صراحت بيشتري بدهد وبا 

ديگران يا  با آن موافق . اي حياتي وبا خودش بيش ازاين بازي نکند چنين مسئله

لش اين است که ديگر  اين داقاما ح. خواهند بود  يا خير با آن مخالفت خواهندکرد

خود اينکه تحليل پيشرفتهاي اجتماعي در . داشتحزب مواضع روشني خواهد

شود  رفته نميکردستان در جهت تعميق جنبش ملي دموکراتيک درکردستان بکار گ

ن استفاده ميشود در همي "کردستان جنبش انقالبي مردم"و بجاي آن ازعبارت 

رقراري حکومت کارگري درايران راستاي بدربراي حکا اين جنبشي .  راستاست

اين . ودرآن دخالت ميکند  ليل نيز آنرا شايسته پشتيباني ميداندبه همين د ؛است

،  همين معني را "اين جنبش ادامه خطي جنبش هاي ملي گذشته نبود "استدالل که 

درچنين حالتي است که بايد از اين حزب پرسيد که پس چرا براي جنبش . دهد مي

مردم کرد اي تدوين ميکند، صحبت از حق  تان وپيروزي آن استراتژي جداگانهکردس

کند واين همه خودرا بزحمت مي اندازد؟ چرا يک نيروي براي تشکيل دولت خود مي

دارد که وقوع يا عدم وقوع اش ت مرزهابه انتطار انقالبي نگه ميپيشمرگ را در پش

اق خودرا درگير بند وبست با  برکسي روشن نيست؟  چرا با حضور در کردستان عر

  ناسيوناليستهاي کرد مي سازد؟                                                                                         

بارها ( ". کردستان تنها جنبش براي رفع ستم ملي نيست جنبش": اومي نويسد  

:  نويسد مي.) کردستان بوده استاندکه خودمختاري يکي ازخواستهاي مردم  گفته

اوال ، يک  ". کنند اند افق خودرا برجامعه غالب کرد نتوانسته احزاب ناسيوناليست"

ملي نبوده  ستمجنبش ملي موفق هيچگاه ودر هيچ کجاي دنيا  جنبشي تنها براي رفع 

يکي ازخصلت هاي يک جنبش ملي موفق اين بوده است که براي کشاندن . است

ور کار ت گوناگون اجتماعي خواستهاي گوناگون وتحقق آنها را دردستاقشاروطبقا

يوناليست که اصالحات ارضي نشده بود، رهبران ناسدرگذشته . خود گذاشته است

خواست . کردندموضوع برابري زن ومرد را مطرح مي. دادندوعده تقسيم اراضي را مي

هاي ملي، در خيلي ازاين جنبش اتفاقا... و آزادي بيان وعقيده را ترويج وتبليغ ميکردند

ها ي مردم  را با اين خواستها آشنا  اند که  توده اين سوسياليست ها وکمونيست ها بوده

ايشان که در . ملي نيستاند، بدون آنکه نتيجه بگيرند که اين ديگر يک جنبش  کرده

کنند واحتماال زحمت مطالعه  هيچ جنبشي ملي  زندگي مي دنياي خودساخته وتخيلي

کنند که با چنين استداللي ديگر مشت محکمي  اند، فکر مي ديگري را هم بخود نداده

دهند که  نشان مي اين تعابير من درآورديدر حاليکه با . کوبندبردهان ناسيوناليستها مي
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بدون توجه به ظرفيت هاي واقعي يک جنبش ملي و بدون توجه به واقعيات  زمان 

 "کرد احزاب"مله ايشان تا حدودي با واقعيت اما بخش دوم ج. خود حرف مي زنند

چرا ؟ . کنند اينکه چنين احزابي نتواسته اند افق خودرا برجامعه غالب. خوانايي دارد

چون بين ايرانيگري .  دشان وتحقق آن مسئله دارن چون خود اين احزاب نيز با افق

دت خويش چون در هر فرصتي در فکر منافع کوتاه م. گري گيرکرده اندوکردستاني

اي ەچون در روابط شان هنوز عشير. ندا مسيري الک پشتي را پيشه کرده.  هستند

اندکه افق  نتوانستهنه به دليل اينکه ناسيوناليست هستند و درنتيجه،... هستند و

اند  ناسيوناليست  کنند،  برعکس به اين دليل که نتوانسته خودرا غالب ناسيوناليستي

اند  رنتيجه،  کمونيستهاي وطني را نيز دچار اين عارضه کردهد. آن باشند بمعناي واقعي

تا . نداشته باشند را دراين بحث مشخصکه درک درستي ازافق ناسيوناليستي 

وبا شلوغ  کرد عوضي بگيرند افق ناسيوناليسمشکاري احزاب کردي را بجاي ساز

چشم همه کردنهاي بي ربط  ومرزبندي هاي توخالي با ناسيوناليسم کرد،  خاک به 

  .                                                                                                                 بپاشند که آخرش نيز کسي متوجه نشود که اساسا اختالف برسرچيست

شان وحزبشان بدون مدرک حرف در براي اينکه کسي تصور نکند که براي اي   

له ارجاع ميدهم که صالح مازوجي  خواننده را به قطعنامه کنگره دهم کومه آورم، مي

له و راه حل مسئله ملي  دربخش مربوط  به کومه.  آنرا ضميمه نوشته اش کرده است

همانطوري که هميشه گفته ايم ، ما خواهان حق تعيين سرنوشت  ":   آمده است 

بگذريم که اين بايد . (" هستيم بمعني حق تشکيل دولت مستقل  براي مردم کردستان

من بدون آنکه مخالفتي با بيان صريح اين خواست ومحتواي آن )  حق ملل باشد

گويم که اين هيچ چيز ديگري جز تحقق افق ناسيوناليسم  داشته باشم، همين را مي

که ناسيوناليسم کرد همين را براي کل کردستان بعنوان يک ملت تجزيه . کردنيست

تحقق کم دردسر  ،تنها تفاوت موضوع اين است که در اين برنامه. اهدخو ناپذير مي

ومدعي  حواله داده ميشود "يک اعتالي انقالبي در ايران وسرنگوني رژيم "آن به 

آيا . است که تنها راه واقع بينانه، شرکت مردم کرد دريک جنبش سراسري است

براي اين جنبش ورفع کند که اين حزب ازيک طرف در افق تراشي  همين اثبات نمي

ستم ملي تفاوتي با ناسيوناليستهاي واقعي کرد ندارد، اما درعمل تحقق اين امر را به 

جنبشي حواله ميدهد که وقوع اش به عواملي خارج از محدوه کردستان وابسته است 

واين بدان معناست که درعمل هيچ پتانسيلي براي خود اين جنبش نيزقايل نيست؟ 

داند، که  مي "انقالبي"است و پيروري ابن جنبش را نتيجه خيرات  گوئی دچار تناقض

  شرايط وملزومات ديگری دارد؟                                   

تي اختالف دو استراتژي سوسياليستي وغير سوسياليس عنوان را تحت اختالفش حزب اين 

به استراتژي  اين اساسا ربطي. وجه چنين نيست بيان ميکند، در حاليکه به هيچ

سوسياليستي ندارد، بلکه دقيقا به اين نظريه مربوط است که خود جنبش کردستان 

ايران از جنبش بدون تحولي اساسي در سطح  .اي موفقيت را نداردپتانسيل الزم بر

البته داشتن چنين ديدگاهي خودبخود هيچ . کاري ساخته نيست کردستان به تنهايي

با صراحت ازآن صحبت نمي شود، چنين است، چرا ايرادي ندارد، اما اگر اين 

                                                             ؟کنندند وآش راشورتر ازآنچه که هست ميجهت شعار مي ده وبي
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 ":  اگر اعتالي انقالبي درايران ممکن نشد، تکليف چيست؟ حکا پاسخ ميدهد که   

ي اشکالي از خودمختاري وحاکميت محلي وغيره که دريک توازن قواي معين، حت

سلطه رژيم سرکوبگر ودشمن آزادي وحقوق مردم را درجهت اهداف درازمدت اين 

بعد استدالل ) همانجا، قطعنامه(  ". مبارزه محدود کند، قابل بررسي واتخاذاست

د ما نباشينگران يعني . کنيم هاي ديگر هم استفاده مي ها واهرم کنندکه از اين اهرم مي

 "کمونيستي"ت، ديگراين همه پزدادنهاي اگر اين اس. باشد، ما هم هستيم هرجاکه الزم

توازن "يش بر اساس ي چيست؟  اين حزب که همه سياستهاوپريدن به اين وآن برا

گويند چرا نمي. اي باشد بر سر هر سفره کند کهگونه اي عمل ميب . ست"تخيلی  ی واق

نکه در چرا همين سياستها را روشن و واضح  وآنچنا. دراگماتيست هستنکه حزبي پ

ماهيت آن نهفته است، به شکلي پراگماتيستي پيش نمي برند؟ آيا به اين دليل نيست 

                                    واين سياست واقعي حزبشان است؟                                                                            ندهنوزمنتظر عاقبت کار هستکه 

تفکيکي که به آن اشاره . کنگره هم بيرون آمده است کتبي دراين فاصله گزارش  

 "ستم ملي"بخش يک درباره .  کردم، خودرا درقطعنامه اي سه بخشي نمايش مي دهد

اي که به  داري بمثابه پديده برخالف روش تاکنوني از رشدسرمايهدراين بند  . است

آيا ميتوان اين . دم کردستان هويت يک ملت رابخشيده است، تاکيد شده استمر

 "جنبش رفع ستم ملي"تاکيد را بمثابه تغييري درنگاه تاکنوني ديد؟  بند دوم، درباره  

دهد که خير، چراکه هنوزجايي براي تاکيد نگذاشتن بروجود  اين نشان مي.  است

که بگويد  ود اشکالي ندارد، به شرطيخود بخ گذاشته است، که يک جنبش ملي باقي

درهمين رابطه، توضيحاتي درهمين بند . که اگراين نيست، پس اين چه جنبشي است

که داراي  سرمايه داران وصاحبان ثروت درکردستان، بوروکراتهايي":   وجود دارد 

مقامهاي بااليي در ادارات محلي هستند، فشار چنين ستمي را چندان برزندگي خود 

س نمي کنند ونفع مادي خودرا اساسا در ادامه وضع موجود جستجومي کنند، احسا

 ".اند اين ها پايه مادي براي نفوذ رژيم حاکم در صفوف جنبش ملي تبديل شده
درکردستان خواهان رفع ستم ملي ... داران و است که سرمايه اول آن اين اي بخشمعن

کنند وخواهان ادامه وضع يشارچنداني برزندگي خود احساس نمنيستند، چراکه ف

ا معناي بخش دوم اين است که اگر درجنبش ملي هم حضور دارند، تنه. موجودند

ها چگونه درصفوف جنبش ملي حضوردارند اين. است ملي کردن جنبش براي منحرف

شايد منظور اصالح طلباني باشندکه درچند . کنند، نامشخص است وچگونه عمل مي

گي را مطالبه ميکردند؟ اگر چنين است، آيا اين بدان سال اخير  خواست هايي فرهن

گيرند؟ اين چگونه جنبشي ملي  معناست که آنها نيز درصفوف جنبش ملي قرار مي

توانند درآن نفوذ کنند وبخشي ازآن باشند؟  است که کساني با چنين خواستهايي مي

ه چه درکي داند کتند؟ اينها مشخص نيستند، وخدا مييا شايد منظورکسان ديگري هس

شود که عبارت اما با اين توضيحات مشخص مي. استپشت اين تحليل خوابيده 

به اين منظور که بما بگويد، . جنبش براي رفع ستم ملي براي چه منظوري است

ون اگر دربند اول قدمي به پيش چرا؟ چ. جنبش مورد نظر آنها جنبش ملي نيست

بالفاصله با مبهم کردن هدف سياسي گذارد، ازمردم کرد بعنوان ملت يادمي کند، مي

گويد که ازيک ميکارگراني زبان  ازهم اين را . گيرد آنرا پس مي "ملي" ،جنبش

طرف بيشتر ازستم ملي رنج مي برند، اما ازطرف ديگر ازرفع ستم ملي توقع زندگي 

رفتن از جنبش ن خود هدفي است که تنها با فراترتري را دارند، که اي افتصادي آسوده

نتيجه حضورتوده ها ي زحمتکش چيست؟ اين است که اين ديگر . ممکن است ملي
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له وبه همين  کومه: گويد که مي.  ديگري دارد "اعتبار"يک جنبش ملي نيست، بلکه 

خصلت  "جنبش انقالبي مردم کردستان  "اعتبار جنبش کردستان را به عنوان 

که ازستم ملي رنج بيشتري اگر پرسيده شود که چرا طبقه کارگر .  کرده است  نمايي

اين برد، خود اين جنبش ملي را باحضورخودش انقالبي نکرده است؟  حتما وبه  مي

داران کرد ونفوذ رژيم درآن اين جنبش منحرف شده است،   دليل که با حضورسرمايه

بخش سوم .  ياشايد داليل ديگري هم دارد که دربخش سوم به آنها اشاره شده است

سم کرد را دارد، که في نفسه در اينجا نيز قدمي به پيش است، چون عنوان ناسيونالي

. کرد بدست داده باشد نهايتا  تالش شده که تعريفي زميني تر ازگذشته ازناسيوناليسم

داري هرملت به بازار داخلي  نيازسرمايه :اما درهمان قدم اول ناسيوناليسم را محدود به

 " ي معين وضرورت حفظ اين مرزهاومنحصرکردن اين بازار درچهارچوب مرزها
اگراين .  چيست  "داري هرملت سرمايه"بگذريم ازاينکه نفهميدم که معناي .  ميکند 

بجاي تعقيب اين  ناسيوناليسم کرد است، پس چرا دربند قبلي سرمايه داران کرد

ازاين مالحظات . هدف به عامل نفوذي رژيم تبديل شده بودند؟ توضيح داده نميشود

يا بهتر است که گفته . ، آنچه که گفته شده است، تعريف ناسيوناليسم نيستبگذريم

تکيه دارد، يا  "بازار داخلي"شود، ناسيوناليسم براي بقاء خود به اين عامل يعني 

کند، اما  تواند نقشي اساسي بازکرده ومي برعکس، ناسيوناليسم دربقاء بازار داخلي مي

رد ناسيوناليسم است، نه ناسيوناليسم محدود به نه بقاء بازار داخلي محدود به عملک

درجاهايي ودرمقاطعي چنين بوده است، اما قابل . ايجاد بازارداخلي وحفظ آن است

تز،  مخصوصا اين. اني نيست ونبوده استتعميم به همه موارد ودرهرجايي وزم

بطورمثال .  ستدرتوضيح موضوع مورد بحث ما به هيچ وجه نظريه قابل اتکايي ني

ناسيوناليسم درکردستان يک جريان ريشه دار اجتماعي ":   شودکهودرهمانجا گفته مي

است که از وجود ستم ملي تغذيه ميکندواين جريان انعکاس تاريخي بورژوازي تازه 

بدوران رسيده کردبود که ازموقعيتي برابر با بورژوازي غير کرد حاکم درايران 

کردستان "،  "کردستان"منظور نويسنده ازازاين توضيح پيداست که  "برخوردارنبود

ردستان باشد واين تجزيه کرتفکرناسيوناليسم کرد، منظوربايداست، درحاليکه د "ايران

براساس تفکر ناسيوناليسم کرد که  نه ناسيوناليسمي سياسي بلکه فرهنگي  .پذيرنيست

م بگذري(دنشين درچند کشوررا در برمي گيرد کل سرزمين هاي کرکردستان است 

کردستان، يا ادغام داوطلبانه پيش خواهدآمد، يک کردستان يا چند درعمل چه ازاينکه

 آنا چه هدفي اما ب  .)درهمين کشورهاي که مردم کرد درآنجا ها زندگي ميکنند

شود؟ تنها براي اينکه احزاب ديگر درکردستان ايران را بعنوان ميتعبير بدست داده 

که اينها درکارخود صادق نيستند، تنها ازاحساسات  ناسيوناليست بما بشناساند وبگويد

اين ديگرزيادي  موضعي غير . کنند مردمي که تحت ستم ملي هستند سؤاستفاده مي

واساسا ربطي به شناخت جنبش  مبتني بررقابت با احزاب ديگر استتحليلي و

 :که  شده درهمين جا ودرهمين راستا نوشته. ندارد درکردستان وناسيوناليسم کرد

براساس اين جريان اجتماعي بودکه احزاب سياسي با ايدئولوژي ناسيوناليستي "

احزابي که درچهارچوب نظام سرمايه داري ومناسبات . درکردستان ايجاد گرديدند

توليدي حاکم برجامعه ايران خواهان مشارکت درقدرت سياسي محلي وسراسري 

يست، بلکه به زبان آدميزاد، اين اين ديگر بدست دادن هيچ تعريفي ن. (  "ايران بودند

است که بگويند که هرآن حزبي که فدراليسم بخواهد، حزبي ناسيوناليستي است که 

نه درجهت رفع ستم ملي ازمردم کرد بلکه سؤاستفاده ازاين خواست براي رسيدن به 
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اين کل محتواي تحليلي اين جريان ازدالئل وجودي يک جنبش . قدرت عمل ميکند

، که تنها بدرد گرم کردن بازاررقابت عليزاده ـ مهتدي مي خورد ونه اجتماعي است

                                                        .                                                                                                                            هيچ چيز ديگر

به ) فرصتي شداگر (تردرباره آنرا  گذرم وبحث مفصل دراينجا از اين مسئله مي   

پردازم،  تري مي اين نوشته به مسئله اساسيکنم ودربخش آخر وقت ديگري موکول مي

تا بلکه از اين طريق مشکل معرفتي اين حزب در آنجايي بيشتر روشن شود که 

                                                                                                              .                           ادعايش را دارد

                                                                                "دفاع ازسوسياليسم "مازوجي در

تنها کمتر آمده است که خودرا نه  به جنگ کساني "عنوان"صالح مازوجي تحت اين 

 رابطه ازانجام وظايف دراين "حکا"دانند، بلکه معتقدندکه ازايشان سوسياليست نمي

درجايي  "دفاع ازسوسياليسم"انتخاب عنوان .  است سوسياليستي خود ناتوان بوده 

کاربرد دارد که سوسياليسم مورد حمله قرار گرفته باشد، که درمورد مواضع مندرج 

سوسياليسم "خود او درهمان صفحه دوم از.  بيانه فراکسيون عکس آن صادق است در

که ايشان درمقام يک متخصص  جالب است. صحبت ميکند "فراکسيون  ادعاي  مورد

به زنند که گويا د بحث مي شوند وهمچون کسي حرف ميمتون مارکسيستي هم وار

درکجاي متون ":  که اند وميتوانند بنويسندەدرجه حکميت دراين زمينه رسيد

   مارکسيستي انقالب کارگري اززير بناي قوي اقتصادي وصنعتي استنتاج شده است؟
اند ەا نيز خواندمتون مارکسيستي  احاطه کامل دارند،  همه ر کلکه ايشان بر گويي(

ا اينکه درخود بيانيه که حاضر وآماده ب)  نيز چنين استنتاجي نشده استودرهيچ کجا 

اگر هم داده ميشد،   .ت، چنين حکمي در باره انقالب داده نشده استدر دسترس اس

بلکه   "متون مارکسيستي"نه  حکميمالک قضاوت براي درستي يا نادرستي چنين 

از مبارزات طبقه کارگر در راه رسيدن به سوسياليسم، استنتاجات درست تاريخي 

تندکه درنتيجه هس امکانات تاريخيهمچنين تحليل واستفاده درست ازخود اين 

داري براي ممکن شدن تحول سوسياليستي دردسترس  توليدسرمايه خود شيوه انکشاف

درجايي ازمتون مارکسيسيتي چنين حکمي داده . همين طبقه قرارگرفته يا ميگيرند

آنچه .  ند که در اختيار داريمشده يا نشده باشد مهم نيست، مهم تجارب تاريخي هست

گرفته، يکي درس گرفتن ازهمين تجارب تاريخي تاکيد قرار که در اين بيانه مورد هم

است، ديگري شناخت بهترامکانات تاريخي بمنظورگذار ازمراحل قابل دسترس 

ببينم موضوع چيست؟                                                       . اختالف واقعي هم برسر همين مطلب است . است

ست که براي ساختن بناي تجربه نشان داده ا":  که استآمده  دربيانيه چنين    

کارگرآگاه ومتحد ومتشکل  طبقاتي، طبقه بخش رهائي کننده آن نيروي تعيين سوسياليسم

وحداقلي ازيک رشد معين نيروهاي مولده با زيربناي نسبتا قوي اقتصادي وصنعتي 

اين . "کرد ذفگرايانه ح نميتوان اين ضروريات را خودکرده واراده. ضروري است

 که معلوم نيست مارکسيسم را در بجز آقاي مازوجي(را هرکسي بخواندپاراگراف 

يستها ها را يک مارکسيست بزبان مارکسبه شما  خواهدگفت که اين) آموختهکجا 

مارکسيستي که به نيروي طبقه کارگر آگاه، متحد ومتشکل ومتحد اعتقاد . است نوشته

اش از طبقه نيروي اين طبقه ممکن ميداند ومنظورا به دارد وتحول سوسياليستي ر

حال، واقف است  درعين.  داري است قه اي مدرن وصنعتي درنظام سرمايهکارگر، طب

، ايجاد يک يعني رشد طبقه کارگر باضافه ابزار توليدکه بدون رشد نيروهاي مولده، 
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ميرسد،  هر کس به اندازه کارشجامعه برتري که سوسياليسم نام دارد ودر آن به 

اند؟ در هر متن مارکسيستي که  را درکجاي متون مارکسيستي نوشته اين. ممکن نيست

که به نيروي دارنداگرايشان متني مارکسيستي را در اختيار . به اين مسئله پرداخته است

که اولي ناشي از دومي (وليدي متحد ومتشکل کارگران وبه رشد معين نيروهاي ت

بخش اول  که با دو(ر بناي نسبتا قوي اقتصادي ،  به وجود زي)وبرعکس است

) وهيچ يک از اين اجزاء بدون آن ديگري متصورنيست تنگاتنگي قراردارند درارتباط

فرضهاي تصور وتحقق سوسياليسم اشاره اي ندارد، اين ديگر خود متن  بعنوان پيش

ايي است که مارکسيستي نيست واتفاقا سوسياليسم اش يک سوسياليسم تخيلي وروست

چرا؟  چون نيازهاي انساني وتالش براي تامين چنين نيازهايي اين را تحميل . است

از ست، که از يک طرف کمونيسم اوليه ني(در سوسياليسم نيز  چراکه. است کرده

بخشي از درآمد همين کارگربراي تامين بهداشت ) طرف ديگر تقسيم فقرهم نيست

عه تعلق ميگيرد تا در جهت تامين وآموزش ومسکن وديگر تسهيالت زندگي به جام

 اين. مورد استفاده قراربگيرد  تر و امروزين اجتماعي پيشرفتهنيازهاي يک زندگي 

بدليل برداشته (که در سيستم سوسياليستيتر  ازنيروهاي توليدي پيشرفتهيعني استفاده 

که  آيد دراينجا وضعيتي پيش مي. کن ميشودبيشتر مم) شدن کامل موانع برسر راه آن 

آيد، تا انسان امروزين به هدف بزرگ تري نيز  پايين مي ميزان کار اجتماعي الزم 

اين آزادي از نظر مارکسيستها معناي خاصي . است رسيدن به آزاديدست يابد که 

رسيدن به شرايطي است که درآن هرانساني بدون هيچ محدويت اجتماعي قادر . دارد

يعني اينکه شرايطي است که درآن  از . واهد بودهاي فردي اش خ به استفاده ازتوانايي

است که  اين. هر کس به اندازه توانش، وبه هرکس به اندازه نيازش تعلق ميگيرد

اين خود پروسه اي تاريخي است . ردگرايي ديگرجايي نداەدرتامين اين شرايط  اراد

. نساني استهاي پيشاروي جوامع ادر غلبه بر محدويت افزايش توان انسانکه نتيجه اش 

کننده اين امر است، به اين  اي است که نيروي متحقق يزآن طبقهاگر طبقه کارگر ن

دليل نيست که از بقيه طبقات  استثمارشده در طول تاريخ، بيشتر رنج ومشقت کشيده 

اين طبقه را داري   يه ضروريات رشد شيوه توليد سرمااست، بلکه به اين دليل است که 

حتي ممکن . رساند که بتواند انجام چنين رسالتي را بعهده بگيرديموقعيتي مبه چنين 

داري وبداليل گوناگون واز جمله باال  جريان اوضاع درهمين نظام سرمايه است که

رشد علم  که تنها نتيجه( نولوژيک بشري در همين شيوه توليدرفتن قدرت وتوان تک

نتيجه  کننده تعييناي اي از تحوالت اجتماعي وبگونه  نيست بلکه نتيجه مجموعه

موقعيتهاي ديگري براي کل جامعه وبراي   ،)کارگر نيز هست مبارزات خود طبقه

د، که براي ما قابل کنر ازاين مرحله تاريخي که مبتني برکارمزدي است فراهم اگذ

که نيروهاي بازدارنده  است يا حتي ممکن. منطقا قابل تصوراستپيش بيني نيست، تنها 

همين توان، قدرت تخريبي مهيب آنرا بکار اندازند ودنيا را به نابودي با استفاده از 

  .                                                                                                         بکشانند

اش وحفظ  کردن صندلي حزبي محکماحتماال که تنها ذکر وفکرش  صالح مازوجي   

پايان ناشي ازآن است،  بدون توجه به ماهيت نظريه مارکسي واهدافي  ي بيعنوانها

اي  يب کند، با اين هدف که گويا جملهتعقميتواند که يک انقالب کارگري تاريخا 
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پيداکرده که بيگانه شدن فراکسيون با انقالب کارگري را بما اثبات ميکند، خودش 

  .            يه مارکسي نداردبرداشتهايي ارائه داده که هيج سنخيتي با نظر

او از يک طرف، نقل قولي ازبيانيه را بدرستي بازنويسي ميکند، اما بال فاصله ودرچند 

قرار ميدهد   "بناي سوسياليسم"را جاي عبارت  "انقالب کارگري "سطر بعد مفهوم 

 طبقه کارگر آگاه و"هم که درباره  اول اين نقل قول اش به بخش نوشتهودرتمام 

که همين عبارت از سر تعارف  گويي .است ديگر هيچ اشاره اي ندارد "کل ومتحدمتش

وارد متن شده است؛ در حاليکه اساس مطلب  در باره همين طبقه وانقالب کارگري 

د، وتاکيد بر موانعي است که دراين وسوسياليسمي است که از آن نتيجه گرفته ميشو

دراين بيانيه   . نيستگرايانه ەاي اراد سئلهگيرد، که اين م اه وجود دارد، و نتيجه مير

که خدا مي داند بر اساس چه ( تواند که با افراد حزب معيني باشد روي سخن تنها نمي

که قانع شوند، بلکه روي  ،)انگيزه ها ومنافعي سفيد را سياه وبرعکس جلوه ميدهند

ق وظاهرا اما پر زرق وبر(محتواي  سخن با کارگران است که دنبال شعار هاي بي

نروند، موقعيت خودرا دريابند وبه توان ونيروي خود متکي ) انقالبي وراديکال

اين بايد زير بناي هر نوع .  ي آنهاستناشي از موقعيت اقتصادي واجتماعباشندکه 

اي که گويا ازغيب بايد بر آنها نازل شده  وآنها ەبيگري آنها قرار بگيرد، نه ارادانقال

چرا؟ چون درهمين تفکرماترياليستي، خود همين آگاهي . اشدرا به آگاهي رسانده ب

                                 .                                                                                                                            است ازشرايط مادي زندگي انساناي تاريخي ـ اجتماعي ومتاثر  مقوله

 ":البته صالح مازوجي نيزگويا بر چيزهايي واقف است وبه همين دليل مي نويسد  

درجامعه ايران که   تواند با پيچيدگي هاي استقرار سوسياليسمهيچ مارکسيستي نمي

نفربه کاراشتغال دارند 10درصد از  کارگران آن در کارگاهاي کمتر از 70بيش از 

."  شد، يا هر عابري مي داند که کردستان جامعه اي صنعتي نيستمخالفتي داشته با... و

براين  همين عابرين درسطح  نيزاو خوداين را بداند واز قرار معلوم  عابريشايد هر

 س چرا از اينکه فراکسيون نيزحال بايد ازاو پرسيد که پبا اين.  آگاه است ايلمس

جات دلبخواهي از نقل قول مربوطه کرده، اين چنين برآشفته  واستنتا ها را مطرح همين

ميکند؟  هر عابري وايشان حق دارند بدانند، فقط اعضاء اين فراکسيون حق دانستن 

اند؟ آيا اين نشان  چون ازنظر ايشان مشکوک وسخن گفتن دراين باره را ندارند؟

اگرغيرازاين . است "هر عابري"دانستن  همانمازوجي در سطح   دانستننميدهد که  

تنها بمنظور دانستن نيست، بلکه بمنظور دست  توجه به اين امورمي دانستند که بود،  

 استناجاتبحث بر سر . يابي به استنتاجات اصولي است، واال دعوايي درکار نبود

درست تاريخي از تجارب دوقرن مبارزه است که هنوز درراه رسيدن به سر منزل 

بحث بر .  است ري را تجربه کردهمقصود، لنگان لنگان پيش ميرود وشکستهاي بيشما

سر پاسخ دادن به سؤاالت وابهاماتي است که فراکسيون بدرستي مطرح کرده وصالح 

اهل بحث  کند که نه تنهاوبا اين کارش ثابت ميکند  مازوجي به طعنه از آنها ياد مي

                                                                                               .                                   داند که موضوع چيستيجدي نيست،  اساسا هم نم

نظرات اين رفقا به ديدگاه ليبراليستي منشويکها در  ": گيردکه  او بعد از آنکه نتيجه مي

در کنندکه هنوز  ايشان فکر مي. عجب جنايت هولناکي( ".انقالب روسيه شباهت دارد

رفقاي ما هم از اين زاويه هرگونه  ": دهد ادامه مي )کنيم ان استالين زندگي ميدور

تالش براي سازماندهي اقتصاد سوسياليستي دريک کشور را محکوم به شکست 

من با همه جوانب نظرات فراکسيون دراين باره آشنايي ندارم، اما از   "...دانند و مي
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ام که مازوجي  اين را دريافته ها با هم، متن بيانيه واز سخنان مازوجي ومقايسه آن

هرگونه "خواننده، ازعبارت  کردن ذهن کانه و بمنظور تحريف آشکار و منحرفرزي

 تالشچرا؟ چون . کرده است استفاده"  يسوسياليست اقتصاد تالش براي سازماندهي

ه هاي بنا واستقرار سوسياليسم، طرح سؤاالت وابهاماتي ک بردن به پيچيدگي براي پي

 خود ،)نيه به آنها اشاره داردکه بيا(ي يک تحول سوسياليستي قرار دارندپيشارو

تالشي درجهت پاسخ دادن به ابهاماتي هستند، که خارج از اراده هرکسي در راه 

خواهند به اين  همين سازماندهي اقتصاد سوسياليستي قرار دارد؛ اتفاقا آنها که نمي

ازند وطرح هر سؤال وابهامي را با سؤاستفاده از هاي ناشي ازآن بپرد مسايل و دشواري

گيرند، فقط شعار  به مسخره مي  "انقالبي"و "رفرميسم"و "ليبراليسم"مفاهيمي چون 

در اين باره هستند وتا آنجا پيش ميروند  هرگونه تالشيمخالف خود ها  ايندهند ، مي

دهند  خواننده مي که درچند خط قبل ازآن اطالعات غلط هم  با اشاره به تروتسکي به

براين باور بود که انقالب کارگري در روسيه فقط با پيدا ... ترتسکي  ": مي نويسدکه . 

اوال،  اين تنها ترتسکي نبود،   ." کردن ماهيت بين المللي ميتواند به سوسياليسم برسد

ستالين و تمامي رهبران آن انقالب وهمه تئوريسين بلکه دراوايل انقالب لنين وا

المللي وانقالبي  المللي درآن دوره،  بر اين باور بودند که بايد جنبش بين ته بينبرجس

اين تفکر منشاء .  جهاني بداد انقالب برسد وبه تنهايي از روسيه کاري ساخته نيست

درخود نظرات مارکس داشت که انقالب سوسياليستي را ماهيتا يک انقالب جهاني 

ريخي داشت، که مانع سازماندهي چنين اقتصادي اين ريشه در واقعياتي تا. دانست مي

ه که مازوجي بايد به آن اشاره آنچ.  اي مانند روسيه بودند درکشور عقب مانده

  بندي است که استالين سرهم اي بلکه نظريه نه اين موضوع،)بود اگرجدي(ميداشت

. کند ناميد، که مازوجي پوشيده از آن دفاع مي "رسوسياليسم دريک کشو"کرد وآنرا 

  .  زند حرفهايش رادرچارچوب نظريه استاليني مي ،البته با درکي توخالي

اند، که  گويد هرعابري مي داند که کارگران پراکندهاو تا آنجا پيش ميرود که مي  

نيروهاي  کردستان صنعتي نيست، اما چون انقالب را در متون مارکسيستي ازرشد

  اشاره به اين موضوعات) است اي الهي جزهخودمع انقالب چون(دان نکشيده مولده بيرون

وتحليل آنها الزم نيست، چونکه  فوريت سوسياليسم وانقالب کارگري را زير سؤال 

گر کار گيري همين طبقه در راه قدرت موانعيها را بعنوان يعني خود اوحتي اين. برد مي

هست،   دارهست، کارگر وجود دارد، جدالي سرمايهچراکه . داند شدنش نمي ومتشکل

تفکري که نهايتا با دخالت استبدادي . پس انقالب سوسياليستي تنها راه ممکن است

ي حل را نهايتا با دخالت سياس کمبود هاچراکه . دولت دراقتصاد قابل فهم است

تفکري که درروسيه با نتايجي تاسف بارتجربه شد و همه با آن آشنا . خواهدکرد

فهميدند، معناي  مولده را مي اي رشد نيروهایبا اين تفاوت که درآنجا معن. هستند

 فهميدند، به همين دليل نيزبراي شرايط توليد وبازتوليد يک اقتصاد پيشرفته را مي

 کردن روسيه قرار هاي اقتصادي  همه چيز را درخدمت صنعتي ماندگي جبران عقب

اش  عني سوسياليسمز اعتقادی ندارد، يني اينهاشود، که به  داده مي اينجا تزي ارائه. دادند

. گيرد کند؛ که اين  معلوم نيست درخدمت چه چيزي قرار ميرا روي هوا ميخواهد بنا

کشيدن  آزاد نبود، بلکه به بردگي بازار تنها عليهکه برقرارشد  استبداديدرآنجا 

سوسياليسم "کارگران براي جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي روسيه تحت عنوان 
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تنها به شکل و درافکار حزب مازوجی در اينجا  کهود آورد، را نيزباخ "دريک کشور

حال  عينچرا که در. دهد مايه خودرا نشان مي افکار بلهوسانه درباره انقالبيگري بي

ونيز يعنی حداقل به آن الگ.  اند  نقد دارد راهي که در روسيه رفته از  ،مدعي است

شود، که گويا  زده مي ه حرفاي درباره انقالب روسي دراين حزب بگونه. متکي نيست

اند،  لنين و ديگر رهبران انقالب بلشويکي  درک درستي ازاقتصاد سوسياليستي نداشته

درحاليکه مسئله اين است که انقالب در .  دارد و ديگر مشکلي نيست "حکا"که گويا 

جايي رخ داده بود، که نه اقتصادش اقتصادي پيشرفته بود، نه طبقه کارگرش توان 

ازيک  ندهي اقتصاد متفاوتي را، نه دولت برآمده ازاين انقالب امکان فراتر رفتنسازما

درضمن،   .)داند که امروزه هرعابري آنرا مي چيزي( سرمايه داري دولتي را داشت 

. خواستند اقشار وطبقات ديگري نيز دراين انقالب دخيل بودند وسهم خودرا مي

به همين دليل نيز به کسب ( ه  توجه داشتندنقالب به اين مسئلبلشويک ها که قبل از ا

 گرايانه و هاي حذفازهمان ابتدا با اتخاذ روشبعداز انقالب و   ،)قدرت نزديک شدند

به اتخاذ  ،)ونهايتا براي حفظ قدرت آيد اني به کمک آنها ميبه اميد آنکه انقالب جه

کردن بقيه  سياستهاي ولونتاريستي روي آوردند وبا بدست گرفتن همه چيز، محروم

جامعه از دخالت درامور سياسي وتعيين آزادانه سرنوشت شان، تنها به ايجاد يک 

که خود . سيستم استبداي وجامعه اي دربسته، يک اردوگاه اجباري کاردست يافتند

توانيم از اين تجربه تاريخي ونتايج مسئله اين است که ما نمي. ري استبحث ديگ

تنها به اين اکتفا کنيم که درآن انقالب همه چيز برآمده ازآن به سادگي بگذريم و

چون به اندازه کافي انقالبي (بلشويک ها بود، منشويکها جازدند سرجايش بود، حق با

اي براي سازماندهي اقتصاد  ها برنامه بلشويک"تنها مشکل اين بود که  ،)نبودند

دموکراسي روشن مرزخودرا با سوسيال "، که در زمينه اقتصادي "سوسياليستي نداشتند

،  که گويا چيزهاي پنهاني درنظرات مارکس وجود دارد که کسي آنرا "نکرده بودند

، ودرهرشرايطيدرک نکرده، که با انقالبيگري وتکيه صرف برنيروي طبقه کارگر 

                                                                                                                             .                         داشته باشيماعتقاد ممکن است، تنها کافي است که ما به آن  هرجاييسوسياليسم در

د وبعدازآوردن هم دست ميزن کردن بحث به مقايسه تاريخيمازوجي براي منحرف    

) جدهم برومرلوئي بناپارت مارکسبا استفاده از هي(به موضوع  ربط  کامال بي نقل قولي

اين نقل قول ها بخوبي نشان مي دهد که مارکس انقالب قرن نوزدهم در ": نويسد مي

کارگر درآن بهيچوجه به پاي ايران  فرانسه را که رشد نيروهاي مولده وکميت  طبقه

رسيد؛ انقالبي کارگري ومداوم مي داند، وهمچنين نشان مي دهد که  امروز نمي

داري  رورت انقالب کارگري در جامعه اي که درآن نظام توليدي سرمايهمارکس ض

حاکم بود را نه از روي رشد نيروهاي مولده بلکه از ميزان رشد مبارزه طبقاتي نتيجه 

من براي طوالني ( است؟ نقل قول مارکس در باره چيستآيا چنين    ."گرفت مي

به خود نوشته مازوجي مراجعه نشدن مطلب نقل قول مارکس را باز نويسي نمي کنم، 

يست صفحه اول خود با اين شرط که براي فهم مطلب ناچارمي شويد حداقل ب. کنيد

قول درباره هرچه باشد، بدون شک در اين  اين نقل ؟ )نوشته مارکس را هم مرورکنيد

. گيردگري را ازمبارزه طبقاتي نتيجه ميکار باره نيست که مارکس ضرورت انقالب

 .گرفته باشد نتيجهنه اينکه . بود بديهی فرضی پيشطبقاتی  هوجود مبارزبرای مارکس 

اين نه براي مارکس، بلکه هرکسي .  "است کارگري نتيجه رشد مبارزه طبقاتي انقالب"

مارکس .  بود روشنو  بديهیپيشفرضی بست  کارگري را بکارمي که عبارت انقالب
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ب هاي قرن هيجدهمي مقايسه انقالدر اين نوشته،  انقالب هاي قرن نوزدهمي را با 

بدون آنکه انقالب هاي قرن نوزدهمي را درآن مقطع که هيجدهم برومررا ( ميکند

نسه هاي فرا او با تحليل رويداد . )پرولتري ارزيابي کرده باشدکامال نوشته انقالباتي  مي

: نويسد  ميهاي قرن هيجده دارد ودراين باره اي به انقالب درابتدا اشاره)  1851ـ 1848(

دوباره زنده کردن خاطره مردگان در اين گونه انقالبها، بنابراين، براي شکوه "

سپس   " بخشيدن  به مبارزات جديد بود، نه براي درآوردن اداي مبارزات گذشته؛

، ازماراست، جمهوري خواهي که با 1851تا  1848، دوره )درحاليکه( ": ادامه ميدهد 

کرد، گرفته تا ماجراجوئي که مي  ئي پير را برتندستکش هاي زرد که رداي با

آهنين چهره مرده يما ي شخصي خويش را در زير نقاب خواهدابتذال دل آزار س

او ." ناپلئون بپوشاند، چيزي جز به حرکت درآوردن شبح انقالب بزرگ فرانسه نبود

نوزدهم  انقالب اجتماعي قرن ": گيرد کهن مقايسه درچند سطر بعد نتيجه ميبعد از اي

چکامه خودرا از گذشته نمي تواند بگيرد، اين چکامه را فقط از آينده مي توان 

انقالب هاي پرولتاريايي، ":  اودر رابطه با انقالب پرولتري هم ميگويدکه   ". گرقت

اند،   برعکس، مانند انقالب هاي قرن نوزدهم، همواره در حال انتقاد کردن از خويش

بنيادي وتاريخي بين اين دو دوره ،  با اشاره به تفاوت دراين متن مارکس  "...و

بايد محتواي انقالبات پرولتري  ":کندکهوانقالبات دراين دوقرن، اضافه ميتاريخي 

. که مازوجي مي گويد ندارد اين اساسا ربطي به آنچه...  خودرا ازآينده بگيرند و

از اين فاکت استفاده  "احک"بود که اگر فراکسيون ودر مقابل  تر قابل توجيهاتفاقا 

چرا؟ چون خودرا در موضع بازبيني ونقد وقرار داده است، نه کسي که ازهر . کرد مي

 هااي اثبات حرفهايش نقل قولکشد، و بر اي  يک شعار غير قابل ترديد  بيرون مي گفته

نهايتا مارکس را نيز تا سطح صادره کننده . دهدرا هم تحريف شده تحويل ما مي

اوبهتربود که بجاي اين حرفها، به همان ده سطراول . آورد يهي پايين مياحکامي بد

آدميان هستند که تاريخ خودرا مي  ":گويد  کرد که مي همين نوشته مارکس توجه مي

سازند ولي نه آنگونه که دلشان مي خواهد، يا در شرايطي که خود انتخاب کرده 

ه است وخود آنان به طور مستقيم اي که ميراث گذشت باشند؛ بلکه درشرايط داده شده

  .                                          تا حداقل معناي تذکرات منتقدين خودرا مي فهميد ". با آن درگيرند

قول مربوطه که بگذريم، مقايسه اي هم که اوبه آن دست زده است،  ربطي نقل ازبي  

دني بايد اين را درنظر داشت که کر درهرمقايسه.  مقايسه اي کامال غير تاريخي است

موضوعات مورد مطالعه، موضوعاتي ايستا واليتغيرنبوده ونيستند که ما را مجاز کنند 

؛  تا که ايران تغيير يافته در قرن بيست ويکم را با فرانسه  در قرن نوزدهم مقايسه کنيم

وز مقايسه ايران آنروز را با فرانسه آنر. ربطي برسيم کردنهاي بي به چنين مقايسه

وز را با فرانسه ايران امر. کردند که اولي عقب مانده ودومي پيشرفته وصنعتي بود مي

هيچيک از .  کنند، که بازهم اولي عقب مانده ودومي پيشرفته استامروز مقايسه مي

هردوطرف ماجرا . طرفين مقايسه نيز، هماني نيستند که در قرن نوزدهم بودند

باهم در نظام معيارهاي پيشرفت، تغييري  نسبت موقعيت هردواند، اما  بسيارتغيير کرده

ايران امروز را بايد با فرانسه درجهان امروزين مقايسه کرد که . اساسي نکرده است

مقوله رشد، . نسبت به آن وبسياري از کشورهاي ديگرهنوز کشوري عقب مانده است

ه هم بايد روشن باشد درا ين زمين. هاي گوناگون است مقوله اي نسبي نسبت به زمان

زنيم، چه چيزي را با چه چيزي ودرچه زماني مقايسه  که درباره چه چيزي حرف مي

شود، ميتوان در باره امکان وقوع انقالب  تا آنجا که به اين بحث مربوط مي. مي کنيم
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درکشوري چون ايران وفرانسه بحث کرد ونتيجه گرفت که بنا به عوامل گوناگوني 

درايران بيشتر از فرانسه انقالب اند، امکان وقوع  اين جوامع حاکمکه بر هر يک از 

وداليل کافي  ،)يک انقالب سياسي اما نه انقالب اجتماعي سوسياليستي، بلکه(است

 چه خصلتي خواهد داشت،بحث اينکه چنين انقالبي اما . هم براي اثبات آن آورد

کارگر  ون ايران طبقهطبعا درکشوري همچ. آمد خواهد آن بالفاصله نيز بدنبال

ي گيري که اين انقالب دارا کرد، اما اين نتيجه درهرانقالبي نقش مهمي ايفا خواهد

وبه سوسياليسم خواهد انجاميد، جز ناديده  خصلتي کامال  کارگري خواهد بود

کردن طبقه کارگر از متحدين گرفتن خواستها واميال اقشار وطبقات ديگر ومحروم 

اين بحثي هميشگي بوده که درهر دوره اي خودرا . د بوداش چيزي نخواه طبيعي

اما . گذاشت کارگر  تاثير خواهد کند وبر استراتژي مبارزاتي طبقه مجددا طرح مي

ممکن تر است يا درفرانسه؟  اين ديگر بحث  سوسياليسم درايراندرمورد اينکه آيا 

ومبارزات  قه کارگرکه رشد طب(ديگري است که اتفاقا به ميزان رشد نيروهاي مولده  

. بستگي دارد) گيرد، همان گونه که در بيانيه به آن اشاره شدهکارگري را هم در بر مي

امکان سوساليسم در کشوري . شد،  پاسخ روشن بود تا آنجا که به مارکس مربوط مي

تازه او با شناختي که از اروپا وروابط تنگاتنگ بين اين .  استتر  فرانسه ممکنچون 

اشت، آنرا بصورت انقالبي همزمان درچند کشور پيشرفته اروپايي ويا کشورها د

چرا؟ . دانست تر وقابل تصورتر ازبقيه دنيا مي آمريکا که خود قاره اي است، ممکن

داري براين اساس قرار داشت، که اين يک  چون کل تحليل مارکس از  توليد سرمايه

ن باره آمده است، ترسيم اين تما مي آنچه که درمانيفست در اي. نظام جهاني است

بديهي است که . سرانجام آن است، چه در شروع اين مناسبات وچه درروند

کردند که تعابيري خود کفا ومحلي  مارکسيستهاي بسياري بعداز او پيدا شدند وتالش

هاي سياسي خاصي از آن بگيرند، اما هر  گيري داري بدست دهند، تا نتيجه از سرمايه

ه در برابر اين واقعيات سرسخت شکست بخورند وبه تنهايي کاري از باره نيز جزآنک

.                                                                                                      دستشان ساخته نباشد کارديگري نکردند

کس در مقدمه اي بر مار. گيرد ببينيم که مارکس انقالبات را اساسا ازچه نتيجه مي 

نقد اقتصاد سياسي، وبعداز اشاره به اينکه انسانها در توليد اجتماعي زندگي شان وارد 

شوند، واشاره به اينکه اين آگاهي  روابطي مشخص، ضروري، مستقل از اراده شان مي

ان ش ند، بلکه برعکس اين هستي اجتماعيکنها نيست که هستي شان را معين ميانسا

درمرحله معيني ازتوسعه، نيروهاي ":   کند، مي نويسدشان را تعيين مي است که آگاهي

توليد مادي جامعه در تضاد با روابط توليدي موجود يا، آن چه فقط بيان حقوقي آن 

. کردند که درچارچوب آن عمل مي گيرند، روابطي بط مالکيت، قرارمياست، با روا

ل و زنجيرهاي اين شکل ها بدل توليدي به غ ول نيروهاياين روابط از شکلهاي تح

اگر بحث بر سر انقالب   ". شود گاه عصري از انقالبات اجتماعي آغاز مي آن. شوندمي

 اجتماعي وسوسياليسم است، مارکس اين انقالب را نيز همچون هر انقالب اجتماعي

گيرد ونه هيچ  ديگري از تضاد بين نيروهاي توليدي و مناسبات توليدي نتيجه مي 

با آن مبارزه طبقاتي ر، اين آن کشف تاريخي درشناخت انقالبات است، که چيزديگ

به همين دليل،  مارکس در همان متن به اين . دوعلل  مادي آن نيز توضيح داده ميشو

موضوع اشاره دارد که تا قبل از آنکه همه نيروهاي توليدي توسعه پيدا نکرده باشند، 

شود  هيچ مناسباتي جديدي نيز برقرار نمي .هيچ فرماسيون اجتماعي از بين نمي رود
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اي مادي در دل همان جامعه قديمي فراهم شده يا  آنکه شرايط وجودي آن بگونهمگر

اما براي آنکه تنها به قاضي نرفته باشيم، در اينجا دوتفسير از . درحال شدن باشد

  .                                                                                          ورم را که به نقل قول مربوطه اشاره داشته اند، مي آ) با کمي تفاوت ( دومحقق

بنابراين،  مارکس در تاريخ در حال بالندگي  ":دراين باره مي گويد "تري ايگلتون" 

ي  کند؟  گاه گمان ميرود که اين جا آن چه درديدگاه او جنبه گونه نظر مي چه

ي طبقه ي [اما مارکس اين انديشه. فهوم طبقه اجتماعي استمرکزي دارد م

تراين است که  درست. راکشف نکرد واين انديشه مهمترين مفهوم او نيست] اجتماعي

يعني اين : ادعاشود که اين انديشه مبارزه طبقاتي به قلب کار او نزديک تر است

ود در حالتي از آموزه که طبقات اجتماعي گوناگون به سبب منافع مادي متعارض خ

: نويسد چنان که هم و در بيانيه حزب کمونيست مي. ي متقابل قرار دارند ستيزه

اما حتي همين «هاي تاکنون موجود تاريخ مبارزه طبقاتي است تاريخ همه جامعه»

توانيم بپرسيم  زيرا هميشه مي. تاکيد قاطعانه مارا يکسربه هسته ي انديشه او راهبر نيست

تماعي مي بايست در وضع پيکار مداوم به سر برند؛ وازنظرمارکس که چرا طبقات اج

                                                          . پاسخ اين پرسش به تاريخ توليد مادي ارتباط دارد
است وغرض او از اين مفهوم « شيوه ي توليد» اينجا مفهوم کليدي مارکس مفهوم  

با روابط توليدي معين توليدي معين  اي از نيروهاي يژهوترکيب به لحاظ تاريخي 

ابزارهاي توليدي گوناگون همراه با نيروي کار انسان « نيروها»منظور او از . است

تر نيروي توليدي است وقادر است ارزش توليدکند؛  دستگاه بافندگي يا کامپيو. است

تماعي ويژه اي اما اين گونه نيروهاي مادي فقط در چارچوب روابط توليدي اج

شوندومقصوداز اين روابط توليدي  ابداع مي شوند، توسعه مي يابندوبه کار گرفته مي

هاي توليد دراختيار دارند  که ابزار کساني است اجتماعي ويژه عمدتا روابط ميان آن

کارشان در اختيارآنکسان گذاشته مي  وبر آن ها مسلط اند، وآن ندارهايي که نيروي

                                  .شود

دريک خوانش مارکس، تاريخ را نيروها وروابط توليدي پيش مي برند که در تضاد با 

او بعد از نوشتن  همان نقل قول که باال تربه آن اشاره شد،  "يکديگرقرار مي گيرند 

با همين سازوکار است که يک شيوه ي توليدي جاي خودرا به  ":چنين ادامه مي دهد

                                                ".ديگر مي دهدشيوه اي 
:  ايگلتون  در ادامه مطلب وآوردن گفته هاي ديگري از مارکس از زبان اومي نويسد  

تمرکزوسايل توليد واجتماعي شدن کارسرانجام به نقطه اي ميرسد که اين دو با  "

ناقوس مرگ . ترکد ن پوسته مياي. شوند دارانه خود ناسازگار مي ي سرمايه پوسته

سلب مالکيت کنندگان سلب . مالکيت خصوصي سرمايه داري به صدا در مي آيد

چون مطلب به اين  ":بعد خود چنين تفسيري از مسئله دارد که  ".مالکيت مي شوند

صورت بيان گردد، کل فرايند انقالب پرولتاريايي به طرز باور نکردني خودکار به نظر 

اما روشن نيست که ": پرسد که  گويد ومي و سپس ودر چند سطر بعد ميا " . مي آيد

هايي ازکار مارکس تطبيق داد که حاکي از آن  چگونه بايد اين الگو را با آن بخش

... ، و است که آن چه جنبه مرکزي دارد نه نيروهاي توليدي بلکه روابط توليدي اند

ب  سياسي مستقيما از طريق مبارزه بر پايه اين الگوانقال ": دهد که سپس ادامه مي

ي فراتاريخي براي وارهاندن  دهد، ونه به سبب فالن انگيزه طبقاتي  رخ مي

ي طبقاتي است که نيروي  ستيزه. شان  توليدي از قيدوبندهاي  اجتماعي نيروهاي

اي است که از کاروبار توليدمادي سرچشمه  آيد، اما ستيزه پوياي تاريخ به شمار مي

                                                                                                                                      ".گيرد می
و نيز بعداز اشاره به همان نقل ابيند؟  چگونه اين مطلب را مي "آلکس کالينيکوس "

سان، کوتاه  بدين ":  دي ميگويدقول در مورد تضاد نيروهاي توليد با مناسبات تولي

مرحله اي که  نخست:  کند سخن آن که هرشيوه ي توليد دو مرحله را تجربه مي

دارد، ومرحله ي  و واميپرا به تکادرآن روابط توليدي توسعه ي نيروهاي توليدي 



317                                                                                                                      318  

 

دوم که در آن روابط توليدي به صورت محدويت هاي رشد اقتصادي بيشتر در 

داري اين است که هر دو اين  هاي شيوه ي توليد سرمايه ژگييکي از وي. آيند مي

مراحل تا حدودي در دور تجاري ادغام مي شوند، ورشد ورکود جريان هردور 

پس، چگونه اين تضادهاي ساختاري، اين حاصل گرايش . آيند منفرد ازپي يکديگر مي

سيس روابط ولذا تا، آورند ي توليد، انقالب اجتماعي پديد مي هاي ذاتي در شيوه

توليدي را بيشتر  شوند که توسعه بيشتر نيروهاي توليدي جديدي را موجب مي

او بعد    "گيرد سازد؟  اينجاست که مبارزه طبقاتي اهميت خاصي به خود مي ميسرمي

توان  بدين سان، مي ":  که دهد ي در اين باره چنين ادامه مياز توضيحات ديگر

از سازوکارهاي داد که هر کدام بريکي  دوقطب در انديشه هاي مارکس تشخيص

از يک سو، گرايش نيروهاي : نهد دگرگوني اجتماع اتکا دارد که مارکس پيش مي

گرايش ميتواند با  توليدي به توسعه، با معاني ضمني حاکي از پيشرفت ناگزير که اين

. ها وترديدهاست آکنده از احتمال ديگر، مبارزه طبقاتي که کند، واز سوي خود حمل

مارکسيست هاي بعدي به سوي يکي از ازاين قطب ها کشيده شدند ــ براي نمونه، 

،  (...) تري ازماترياليسم تاريخي کائوتسکي به سوي قطب نخست وروايت تقديرگروانه

شرح (...) . اي در باب ذهنيت طبقاتي گراييد ولوکاچ به سوي قطب دوم ونظريه

                                                               " .متمايل است ] مبارزه طبقاتي[ير اخيرمارکس از انقالب اجتماعي به يقين به مس

                                                           

گيرند که مبارزه طبقاتي نهايتا آن چيزي است که مسئله   درواقع هر دو نتيجه مي

است، بدون  تر م ميرساند، واين به نظرمارکس نزديکتحول اجتماعي را به سرانجا

گويا دروراي واقعيات مادي کنند، که  انتزاعي تبديل را به عاملي "مبارزه طبقاتي"آنکه 

ميشائيل هاينريش درکتاب راهنمايي که براي چگونه . دزندگي طبقات رخ مي ده

د تضاد نيروهاي خواندن کاپيتال مارکس نوشته است، با اشاره به همان فاکت درمور

اين  ":  گويد توليدي با مناسبات توليدي در مرحله اي از توسعه دراين باره مي

نظرمارکس که تا زماني که نيروهاي توليدي باندازه کافي رشد نکرده اند يک 

کند، که  رود، مشکل ساز است، چرا که روشن نمي فرماسيون اجتماعي ازبين نمي

اگر اين مسئله را هم درنظربگيريم که . کافي است اي اي تا چه اندازه چنين توسعه

او سپس   ".داري امروزين باندازه کافي خودرا منعطف نشان مي دهد سرمايه

اما جنبه مهم درنظريه مارکس اين است، که شرايط وجودي مناسبات ": نويسد که  مي

                                                                                                   ."آيد و اين اتفاق بايد بيافتد جديد در دل همان مناسبات  قديمي بوجود مي

واقعيت هم اين است که ما نبايد به اين جنبه يا آن جنبه ازنظر مارکس دراين باره  

آنچه را که  نه به اين دليل که هر. ايمەوفکر کنيم که کل مسئله را فهميدتوجه کنيم 

توان گفت، بلکه به اين دليل که  وچيزي عليه آن نمي ارکس گفته  حجت استم

ه کردن تئوري مارکسي تنها درکليت آن قابل فهم وقابل دفاع است،  نه در پاره پار

اين درک درضمن، . که درجايي گفته است وار به اين يا آن موضوعي وچسبيدن دگم

بحث .  خوانايي بيشتري داردبا تشخيص ماهيت موضوع مورد اختالف دراين بحث 

اين نيست که رشد نيروهاي مولده مهم است، مبارزه طبقاتي مهم نيست، ويا برعکس 

ه اين مسئل. اي داردەکنند شرايطي نقش تعييناي طبقاتي است که درهر  اصل بر مبارزه

راي اينکه دردنياي واقعي نيز ب.  ها از هم جدا نيستنداست که درنظريه مارکسي اين

مسئله اين نيست که اگر کساني از رشد اقتصادي . دا از يکديگر جداشدني نيستنهاين

تشخيص وتحليل درست اند، بلکه برسر ەيگر با مبارزه طبقاتي بيگانه شدحرف زدند د

داري است، واال  بحث برسر ويژگي شيوه توليد سرمايه.  ازشرايط مبارزاتي است

لي عام هستند، مبارزه طبقاتي هايي مساينيروهاي توليدي ومناسبات توليدي خود به تن

داري  است وبه تمامي دورانهاي تاريخي مربوط است، اما درشيوه توليدسرمايه نيزچنين
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ت اي برخالف تمامي دورانهاي ديگربرتحوال ها  تاثيرات ويژه است که تمامي اين

کيد بحث برسر تا. شود وسوسياليسم امکان پذير مي گذارند ساختاري جامعه باقي مي

توان براساس  براين جنبه ازنظريه مارکسي است، که مناسبات سوسياليستي را نمي

اهميت . درهمين مناسبات ندارند هيچ پايه اي ماديهايي ساخت که  تخيالت وطرح

درهمين راستاست که طبقه کارگردرچنان موقعيتي قرار " نسبتا قوي"تاکيد بر اقتصاد 

                                    .                      گرفته باشد

بينيد، من از دو مفسري نقل آوردم که نهايتا وبقول خودشان وجود  همانگونه که مي

کنند، اما نه به آن شکلي  درنظريه مارکسي را با عامل مبارزه طبقاتي حل مي "دوقطب"

ي اوال،  اين دوگرايش تحليل  که ي ازآن فهميده است، بلکه درحالتيکه مازوج

ثانيا، با هر تفسيري که ازمسئله داشته باشيم، . درنظريه مارکس ازهم جدا نيستند

گي توليد مادي زندگي کننده در خود همين مبارزه طبقاتي، چگون موضوع  تعيين

بايست شاهد انقالب  بشريت بجاي انقالبات بورژوايي ميازاين بود، است، اگرغير

طلبانه  نيزدروقت خود با  شعارهاي برابريايي که انقالبات بورژوچرا.ميبود سوسياليستي

            .                                                                                                                            خواهانه بميدان آمدند واساسا پرچمداراين شعارها بودندوآزادي

ه يک شيوه توليد داري بمثاب ناپذيراست که تکامل سرمايهاين يک واقعيت انکار 

 حتي بنظر) ميداندهرعابري هم اين را (يکسان پيش نرفته است  جهاني در همه جا

ماازيک طرف،  درکشورهاي . هستيم زيادي روبرو درعمل با تناقضات ما  ميرسدکه

طبقاتي دفاعي  پيشرفته بارشد غيرقابل تصور نيروهاي مولده روبروييم، اما مبارزه

تر که نيروهاي  وسازشکارانه بنظر ميرسد؛ ازطرف ديگر و درکشورهاي عقب مانده

مولده رشد کمتري دارند، اما مبارزه طبقاتي کارگران عليه سرمايه به سرعت  سياسي 

اما . دهد گرچه اين درنگاه اول است که خودرا بمثابه يک تناقض نشان مي. شود مي

متفاوت ببينيم، آنگاه تناقضي درکار نيست، بلکه ما  شرايط ابه اگر همين تفاوت را بمث

با واقعيت هاي متفاوتي سروکار داريم، که عبارت از امکانات متفاوت براي پيشروي 

دارد، که خودرا با  همين شرايط متفاوت مارا بر آن مي. در يک جهت هستند

در برابر انجام چه گويي مشغول نکنيم وبيراهه نرويم، بلکه تشخيص دهيم که  عام

اند؛ در  گفتن اينکه کارگران کرد پراکنده. متفاوتي قرار داريم بطور واقعيوظايفي 

شود؛ براي اين نيست که پس مبارزه طبقاتي  کردستان کارخانه مهمي نيز پيدا نمي

تعطيل است؛ حتي اگرتغييرمرامي هم درکارباشد وبقول مازوجي کساني ازصف 

ربوط به مرام باشد، قضيه قبل از آنکه م. رفته باشندبلشويکي به صف منشويکي 

تر از اين  بحث خيلي ساده. واقعيت عيني است کردن به يکچگونه برخورد

توانيم نسبت  بدين معناست، که ما نمي.  تاينکه همه چيز در اراده مانيس. حرفهاست

کسي ... و تفاوت باشيم، وفقط شعار بدهيم به اين موانع در راه متحدشدن کارگران بي

کند، شايد راست مي گويد، برخوردش ازنوعي  که به اين مسايل ساده توجه نمي

  .                             راديکاليسم بهره دارد، اما بدون شک راهنماي خوبي براي هيچ کارگري هم نيست

که اي را  پروسه. مسئله ديگر اين است که ما نبايد تنها به تجربه شوروي اکتفا کنيم 

. اند، به همان اندازه شايسته توجه است کرده کارگران درکشورهاي پيشرفته غربي طي

اين تجربه نيز تاريخا با مبارزات سرسختانه وقيام ها وطرح شعارهاي راديکال همراه 

دراين . ودفاعي رسيده است ظاهرا سازشکارانهبوده است؛  اما نهايتا به وضعيتي 
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ه است تا در دل مقابلي هم وجود داشته که تالش کردپروسه تاريخي البته که جبهه 

داري درنتيجه  هايي براي بقاء خود بيابد، واينکه شيوه توليد سرمايههر بحراني راه حل

  .)ازجمله رشد نيروهاي مولده( والت بسياري را پشت سرگذاشته استاين پروسه، تح

اي چنين تحولي، اما درراست ،انقالبي سوسياليستي رخ نداده استدراينجاگرچه 

اگر همه چيز را . اند قرارگرفته تري درموقعيت اجتماعي وتاريخي مناسبکارگران 

ت نيز حاصل مبارزات کارگران، تنها از زاويه راديکاليسم توخالي نبينيم، اين موقعي

هاي سرمايه براي بقاء وشايسته توجه درجهت افزايش قدرت کارگران  العمل عکس

گرچه وهمانگونه  ؛دمان را به اين مسايل تغيير دهيمبرخور کافي است که شيوه. است

داري  ايم، اين موقعيت برتر بنا به ماهيت روابط سرمايه که درسالهاي اخير تجربه کرده

کارگر در اين کشورها ناچار خواهندشد  موقعيت با ثباتي براي کارگران نيستند، طبقه

ازتري ازخودنشان دهند، چه س العمل سرنوشت که درمقابل رويدادهاي آينده عکس

تواند منکراين واقعيت شود که چنين طبقه اي با اين موقعيت اجتماعي واين  کسي مي

اش خواهد بود، تنها به اين دليل،  قدرت سازمان يافته، ناتوان ازانجام وظايف تاريخي

                                                                                                                                                            چون سالها به بدنبال افکار سوسيال دموکرايتک بوده است؟                         

که ازمنافع کارگران دفاع گوناگون، هرسوسياليستي با توجه به تجارب تاريخي 

رسد که در کشوري با مشخصات ايران کدام مسير ميکند، بايد مجازباشد وازخود بپ

تراست؟ مسيري که کارگران روسيه رفتند يا مسيري که کارگران اروپايي  ممکن

تري به سوسياليسم  ديککارگران روسيه درموقعيت نزاکنون،  همکردند؟  طي

يا کارگران اروپايي که دموکراسي را هم تجربه کرده اند؟ يا خيرميخواهيم قراردارند،

سير متفاوتي از اين دو را طي کنيم؟ آيا با توجه به  امکاناتي که در خود ايرا ن براي م

پيشروي وجود دارد، امکان  فراتر رفتن ازاين دو مسير وجود دارد؟ اين امکانات 

شود، آيا  به همين نتايجي  متفاوت چيست؟  اگر درايران نيزهمان مسير اروپا طي

اروپا رسيده است؟ بنا بر تجربه، اين سؤاالت خواهيم رسيد که طبقه کارگر در 

وسؤالهاي بيشتري درمقابل طبقه کارگر وسوسياليستها قرار دارند، که يک حزب 

سياسي جدي بايد به آنها پاسخ بدهد، اما با توجه به شيوه برخورد مربوطه در درک 

است؟  واقعيات، آيا اساسا طرح چنين سؤاالتي درچارچوب چنين احزابي ممکن

چرا که کل اين . چون يک مانع ذهني اينجا وجود دارد ؟چرا. ظرم پاسخ منفي استبن

)  منفي دراين تفکر داردکه معنايي ( "رفرميسم"دستاوردهاي مبارزاتي  تحت عنوان 

گردد، آنهم نه به اين دليل که سوسياليسم تحقق پيدا نکرده است، بلکه تخطئه مي

.  نب اين طبقه به تصرف درنيامده استاساسا به اين دليل که قدرت سياسي ازجا

نتيجه چيست؟ اين است که ما  بدون توجه به واقعيات موجود، مسير ديگري را 

 "که درجاي خود ونظرا. که کسي آنرا تجربه نکرده است م ، مسيريکني توصيه

لي ندارد، اما آيا ايران آن کشوري هست که امکان تجربه جديدي را درخود اشکا

. کند که پاسخ منفي است شد؟ تجربه مبارزات سياسي درايران ثابت ميفراهم کرده با

کارگر جهاني تجربه کرده  امکانات مبارزه طبقاتي درايران براي فراتراز آنچه طبقه

ي است که صد ا چرا؟ چون همين طبقه محصول جامعه. است، امري نا ممکن است

يک ازخواستهاي گذرد ودرطي اين صد سال هيچ اش مي سال ازانقالب مشروطه

ها مبارزه هنوز موفق به  آزاديخواهانه درآن متحقق نشده، طبقه کارگرش بعدازدهه
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. استآن که خود وبدون دخالت دولت خواهان  نشده هايي کردن اتحاديه قانوني

گرفتن قوانين  آيد که با ناديده دراينجاست که امکان يک تحليل انحرافي پديد مي

اهل مبارزه طبقاتي باشيم، اما در عمل،  خود  ، درحرف يعني. رشد جامعه همراه است

چه بسا دچار . داري را ناديده بگيريم همين قوانين عام تحول مبارزه طبقاتي در سرمايه

دراينجاست که . کند تواند مسير متفاوتي را طي اين توهم شويم که راديکاليسم ما مي

يني که رشد مبارزه طبقاتي بجاي تالش براي پاسخ منطقي دادن بر اساس همان قوان

اي  هاي خود ساخته ترسمان قرار ميدهد، بدنبال ذهنيتداري دردس درنظام سرمايه

دراينجاست که . گرايي ما دارند باشيم که ريشه نه در واقعيات عيني، بلکه در اراده

به حساب کند،  موجه جلوه مي جدا کردن مبارزه طبقاتي ازشرايط عيني رشد آن

شود، که درحقيقت چيزي جزراديکاليسم خرده  قاتي بما فروخته ميراديکاليسم طب

  .                                                   بورژوايي نيست

.  فهيم داري را چگونه مي دراينجاست که بايد ازخود پرسيد که شيوه توليد سرمايه

ه خودرا دربطن همين اما آلترناتيوي ک. شود که هست از اين جا شروع مي اختالفي هم

نشاند؟   کند، چگونه بوجود مي آيد وخودرا به کرسي مي شرايط عيني مطرح مي

  :                                    مارکس مي گويد

نقش تاريخي سرمايه هنگامي به انجام مي رسد که ازيک سو نيازها به آن درجه  "   

برضرورت، خودبه نيازي عام ناشي از  اضافي مازاد ازرشد وتوسعه رسيده باشد که کار

نيازهاي فردي تبديل شود، وازسوي ديگر انضباط خشن سرمايه که بر نسل هاي پياپي 

شوق به کار را به خصلت مشترک بشريت جديد تبديل  و شده، سخت کوشي اعمال

ه ضرب سرمايه وبه انگيزه جنون توليدي که پيشرفت آنها ب کند وبالخره نيروهاي

براي ثروتمند شدن وتنها درشرائطي که سرمايه قادر به ايجاد آنهاست،  پايانش بي

توسعه تامين ] اوال[ گيرد، به چنان مرحله اي از رشد وتوسعه برسند که  صورت مي

بشريت ] ثانيا[ثروت اجتماعي مستلزم زمان کارکمتري ازسوي تمامي جامعه باشد؛ 

يش به استقرار نظامي علمي زحمتکش براي بازتوليدهماره روزافزون موجوديت خو

وروزبه روز شکوفاتر در فرايند توليدي توفيق يابد؛ به عبارت ديگر، جامعه به مرحله 

                                                                            ". اي ازپيشرفت برسد که انسان ازکارهايي که ماشين قادر به انجام آنهاست فارغ شود

به اين دليل است که مي گوئيم سرمايه مولد است،  ": درچند خط بعد ادامه مي دهد

ست وفقط هنگامي اين خصلت  يعني رابطه اي ذاتي درتحول نيروهاي اجتماعي

خودرا ازدست مي دهد که سرمايه ديگر به مانعي براي توسعه همين نيروهاي توليد 

                                                       ) 293ص 1گروندريسه جلد ( ".تبديل شود
اگرپرسيده شود که جايگاه مبارزه طبقاتي پرولتاريا دراين پروسه چيست؟ پاسخ 

وپا دادن به آلترناتيوي است، که بتواند فراتررفتن را   تسريع اين روند. روشن است

شرايطي عمل ميکند که مارکس به آنها که درجهت اثبات  روندي. کند ممکن

که  گرفتن کل تحولي وناديده اين روند غيرتاريخي وماليخوليايينه نفي کرده،  اشاره

  .                                     داري برود منطقا بايد فراتر ازسرمايه

ايم  قرارداده" دفاع ازمنافع کارگر وزحمتکش کرد"لذا وبراي ما که اساس کارخودرا 

داري است  اين چه سرمايه:  مجازاست که بپرسيم ) کند اگراين کسي را ناراحت نمي(

به  "کار نيروي"آزاد شده، اما همين ) بدنبال  اصالحات ارضي(که نيروي کار در آن 

داري است که درآن ودرجهت  اين چه سرمايه. است همين توليد رانده شده حاشيه

داري است که  گيرد؟ اين چه سرمايه صورت نمي داري انباشتي توسعه همين سرمايه

آورد؟ آيا اين کمبودها، اثرات منفي خودرا  ساختار هاي اجتماعي خودرا بوجود نمي
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داري  گذارند؟ پاسخ ازاين نظر که مناسبات سرمايه برهمين مبارزه طبقاتي باقي می

 ه رشديچگونوحاکم گشته روشن است، اما دراين رابطه که  هدراينجا نيزرشد کرد

درچارچوب طرح وپاسخ دادن به . داشته، بحث برانگيز وقابل مطالعه وتحقيق است

تازماني .   رسيم اين سؤال است که ما به درک درستي از استراتژي مبارزه طبقاتي مي

                                    .                           انتزاعي از اين موضوعات داريم، پاسخ هاي درستي نخواهيم داد " که شناختي صرفا

     ٢٠٠٨اکتبر     
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  له کومه حزب

   "شناسه و اهداف"سنددر متن 

  

مان انقالبي زحمتکشان ساز"از نام " کردي"زبانله کردستان ايران که به  حزب کومه

له کردستان  کومه حزب"عنوان را تحت اي ميکند، نوشته استفاده) له کومه(ايران کردستان

سندي که درکنگره سيزدهم اين سازمان، . ، منتشر کرده است"شناسه واهداف: ايران 

به بحث و تبادل نظرگذاشته شده، محتواي آن تصويب گرديده و بعد از اصالحاتي 

  . منتشر شده است

جا که از ردراين نوشته در ه. د اين سند استحاضر حاوي مالحظاتي در مور نوشته

له تا قبل از اولين انشعاب  صحبت شده، منظور جريان وتشکيالت کومه "له ومهک"

هائي نيست که هم اکنون با اين نام  منظور هيچ يک ازتشکيالت. است 1991درسال 

بوده باشد ازهمين عنوان " له حزب کومه"درهرجا که منظور . مشغول فعاليت هستد

  . استفاده شده است

  

  

 

 

 

  

  :مقدمه 

روايتي که . دهد بدست مي "له کومه"از جديدي، روايت "سند"در اين  "له حزب کومه"

. هاي ديگراست در بين روايتچيزي بيش از يک روايت متفاوت البته در نوع خود، 

 "له کومه حزب"ها و عملکردهاي امروزين  روايتي که بيشتر در جهت توجيه سياست

له دريک  دوره تاريخي   کومهجريان بدون هيچ ارتباطي منطقي با پراتيکي است که 

  .درگذشته  پشت سرنهاده است

 "له کومه"همان  "له کومه حزب"در اين سند، مجددا اين ادعا مطرح شده که گويا  

له با صطالح بازسازي  به اين هم اکتفا نشده، بلکه همين کومه.  است بازسازي شده

له قرار ميدهد و  کومه از مسيرتاريخي متفاوت کامالشده را نظرا و عمال در مسيري 

، اين خوب يا بددرحاليکه اين چنين نيست، . است اين همان مسيرمدعي است که 

که بسختي  تغيير ريلي. اي ديگري بوده و هستکامل درمسيره "تغيير ريل"ديگر يک 

له قرار  هاي فکري، نظري وعملي تشکيالت کومه سنت ميتوان آنرا تاريخا در راستاي

  . داد

. ، در توضيح گذشته امري طبيعي است"له کومه"گوناگون در طيف  هاي وجود روايت

 جنبشدريک فاز تاريخي، چيزي بيش از يک تشکيالت و درحقيقت يک   له کومه

با اين گذشته هستند، اما  تصفيه حساب ايدئولوژيکهائي که درکار  روايت .بود

تالشي درجهت  دراين رابطه صراحت کافي هم ندارند، ديگرروايت نيستند، بلکه

که با آن معضل ايدئولوژيکي پيدا اي هستند با توسل به گذشته "مشروعيت"خريد 
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 "بازسازي"اي نامتناسب و نامتعارف، هم مدعي  است که بگونه حالتي درچنين. اند کرده

 درجزآنکه نشان دهند،  ، اما و نهايتا کاري نميکنند"نوسازي"شوند، هم مدعي  مي

با  شان را نيز که آينده. اند کم آورده  عملکردهاي گذشتهدرقبال  قبول مسئوليت

  . پاشاندن بذر بي اعتمادي رقم خواهند زد

دهد،که با گذشته  اش نشان مي با عملکردها و آکسيونهاي روزانه "له حزب کومه"

موضوع و دفاع آشکار  اما بجاي اعتراف به اين. له ديگرميانه خوبي ندارد کومه تاريخي

کم وکاست در همان  اش را بي جديدش، عملکردهاي کنونيماهيت از عملکرد و 

کند، که در جاي خود، نه روش  آن تبليغ مي تکاملله و  راستا و تداوم تاريخ کومه

  . درستي است، نه واقعيت دارد

حزب "نقد  .آورد پاسخي را نيز به همراه مي ا خود سؤاالت بيچنان عملکردي ب

له انتقاد  ثابه يک جريان چيست؟ آيا به ايدئولوژي کومهله بم به گذشته کومه "له کومه

داند؟  له مي هاي کومه را دليل ناکامي) حکا(تنها تشکيل حزب کمونيست ايران  دارد؟

اش داراي  له در رسيدن به اهداف آيا به اين موضوع اعتقادي دارد که جريان کومه

که ست؟ خود آنها وقتييسته پرداختن اهائي بوده است که شا ها و ناکامي ناتواني

اشاره  "حکا"راه تشکيل را دارند و به کج "له بازسازي کومه"درسندشان ادعاي 

دهند، آنگاه طرح چنين سؤالتي را نه تنها  کنند و مخاطب را به تاريخ ارجاع مي مي

کنند، بلکه در راستاي روشن کردن موضوع، طرح سؤاالت ديگري را نيز  مجاز مي

اين سؤاالت، حتي طرح سؤاالت ديگري را هم با خود  طرح. سازند ضروري مي

  .آورند مي

له چه ربطي به تاريخ سوسيال دموکراتيک  اينکه، کومه. سؤاالت ديگري نيز هستند

 تلويحابايد  "له کومه"اروپائي داشت؟ براساس و استناد به چه اسناد و عملکردي از 

د امپرياليست و ضد دولتهاي له درگذشته ض اي از آن ساخته شود که گويا کومه چهره

از له  کومه امپرياليستي از جمله آمريکا نبوده است؟ چرا در اين باره سکوت شودکه

سوسياليسم روسي را قبول نداشت؟ در اين رابطه، تنها به اين اکتفا  چه موضعي

انقالب اکتبر را قبول داشت، اما سوسياليسم اردوگاه را قبول "له  شود که کومه مي

توانست  که تاريخا داشت، مي مواضعي   وبا شا منطقيله در ادامه  آيا کومه ."نداشت

را مدنظر داشته باشد؟آيا اين سند، پيامي به  "انترناسيونال سوسياليستي"عضويت در

و از  "ايم ما عاقل شده"جريانات راست در ايران و در سطح جهاني است که بگويد 

آنها است؟   و جلب سمپاتي "هاي کرد يوناليستناس"ايم ؟ يا پيامي به  آن گذشته بريده

  ...و

هاي ذهني براي  هدف اين نوشته پاسخ به تمامي سؤاالت فوق نيست، بلکه ايجاد زمينه

آنچه که : شود گفت هرچند و در پاسخ به اين سؤاالت مي. طرح چنين سؤاالتي است

به تحليل  خود سند آنچنان گوياست که نيازي. عيان است چه حاجت به بيا ن است

اگر در معناي واقعي آن مد نظر بوده و جدل (با اين وجود، جدل سياسي . ونقد ندارد

دهي به تفکرات  اي است که درشکل بخش مهمي از حيات سياسي هرجامعه) باشد

ها و  کشي خطدرچنين جدلي، مساله تنها برسر . کنند سياسي نقش مهمي ايفا مي

هاي هرچه  انتخابين حال، زمينه سازي درجهت نيست، بلکه درع ها دادن تفاوت نشان

  . کردن آن است ر و ممکنت فکرشده
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در پروسه آگاهي اجتماعي و خصوصا آنجا که آگاهي تاريخي نقش مهمي در 

از ها  اين خطرکه انسان. رويدادهاي بعدي ايفا ميکند، خطري هميشه درکمين است

د تاريخي، تحت اين رر به يک پروسه، يک جريان، يک رويداهاي مک پرداختن

در  قبول باختاين ديگر تنها . است، خسته شوند تکراريعنوان که اصل موضوع  

دادن  در بدستچنان تالشي  کردن تعطيلهمان پروسه نيست، بلکه درعين حال 

اي که اگر متوقف گردد،  پروسه. تفسيرهاي جديد در پرتو رويدادهاي جديد است

،  خبر رساني درباره آگاهي. ايم ع را خواندهبمعناي آن است که فاتحه خود موضو

 "يک بارمصرف"اي  يابي صرف در رابطه با سير رويدادها بگونه يک رويداد و اطالع

درکي که با نقدهاي هر روزه در پرتو نتايج . درک تاريخي قضاياستنيست، 

اي باشد در درک رويدادهاي بعدي و  ببارآمده ميتواند صيقل يابد و حلقه

  . زند ئي که از ما  سرميعملکردها

مسئوليت اينکه . اما موضوع بسيارمهمي نيزهست که شايسته توجه بيشتري است 

حياط خلوتي نيست  تاريخ. مپذيري ايم و نتايج آنرا چگونه مي کارهائي را که کرده

. ايم، مفتخر باشيم کرده که درآن هر روزه به خود مدال افتخار دهيم و به آنچه که

در اين راستا، بايد . ستيخي نتايجي دارد که ازچشم هيچکس پنهان نيهرعملکرد تار

. ر استمسئوليت پذيديدکه يک جريان تا چه اندازه در پذيرش نتايج عملکردهايش 

يا شايد خود را . هاي آگاهانه است اين پيش شرط اعتماد و عدم اعتماد و انتخاب

ه ديگر با آن کاري داشته خواهيم ک ايم و نمي بالکل از حيطه آن تاريخ دورکرده

گرچه خيلي  که به همين دالئل، بايد تاکيدکنم. باشيم، که خود بحث ديگري است

روشن دارند و چه بساکساني فکرکنند که نيازي به بحث نيست، اما  مسائل، ظاهري

باوري است که هرکس براي خود دارد، درسطح . اين برخوردي کامال شخصي است

کار و باورهاي عمومي شکل ميگيرند و يا بهتر است که اجتماعي و درآنجا که اف

، اين ديگر موضوعي شخصي نيست، نبايد به روشن دهند به آن شکل ميگفته شود 

گ ود، به بحث و ديالکرد، بايد آنرا هر باره بزير سؤال بر بودن موضوع دلخوش

يم، ا که آمده هاي تاريک ناديده گرفته شده در مسيري گذاشت، تا ديد که دخمه

آيند، در  هائي که در مرحله اول بنظر نمي دخمه. ها بوده و هستبسياربيشتر از اين

بينند و ما را  مسيرتاريخ و در پرتو رويدادهاي جديد است که رنگ روشنائي را مي

  .   سازند متوجه خود مي

مواضع اين . بايد روشن کرداي را  به خود موضوع بپردازيم، اما قبل از آن، نکته

تجديد نظر در افکارگذشته . هرچه هست،  موضوعي مربوط به خود آنهاست ندوستا

دانم، به شرطي که نه تنها شفاف و روشن و قابل تشخيص و  را هم امري طبيعي مي

 از اين گذشته، چه در نقد اصوليتفکيک از افکارگذشته باشد، بلکه در پي يک 

شود تقريبا در  ا است که نمياشکال کار اينج. عرصه نظري و چه عملي پا گرفته باشد

تازه آنرا   ؛تجديد نظر کردن را رعايت نکرد ها تجديد نظر کرد اما اصول همه زمينه

  .تبليغ کرد "بازسازي"، بلکه تحت عنوان "تجديد نظر"نيز نه بمثابه 

من نيز ترتيب  ،براي تسهيل کار. پردازم تا بيشترمطلب روشن شود به خود سند مي 

  . ام کرده را رعايت "اسه و اهدافشن"نوشتاري سند 
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   "له گيري کومه هاي اجتماعي و سياسي شکل زمينه"در وصف 

  

  دو ايراد کوچک) الف

  : درهمان صفحه يک و چند سطراول اين نوشته آمده است 

و يا بطور دقيقتردرپنجم آبان ماه آن سال، درشرائط  1348له در پائيز سال  کومه«

ها به  اي عمدتا درميان دانشجويان کرد دانشگاه ويژهکردستاني، ايراني و جهاني 

عنوان يک سازمان سياسي چپ پا به عرصه وجود گذاشت و با توجه به شرائط 

ديکتاتوري واستبداد سلطنتي حاکم درآن دوره که کوچکترين فعاليت سياسي را 

ي هاي آن دوره همچون يک سازمان زيرزمين تافت، به ناگزير مانند همه تشکل برنمي

  »  .آغاز به فعاليت کرد

سازي  شود که درخدمت نوعي ذهنيت در همين شروع، دو ايرادکوچک يافت مي

له در بين تفاسير  تنها بيان يک تفسير از تشکيل کومه. هاي بعدي است براي مصرف

درجهت تواند  مي "رويداد دريک روز"اوال، تعيين بسيار مشخص يک . ديگر نيست

بعنوان يک  "له کومه"دوما، . خصي در اين پروسه باشدکردن و مصارف ش انحصاري

عرصه وجود نگذاشت، بلکه بمثابه يک تشکيالت چپ با   پا به سازمان سياسي چپ

  . پا به عرصه وجود گذاشت گرايشات سوسياليستي، کمونيستي

بکارگيري . است درمتن بي تاريخيدر مورد اول، بايد گفت که اين بازگوئي ماجرا 

کند؛ برعکس، باتوجه  دار نمي له را مشخص و تاريخ کومه تاسيس "آبان پنجم"عبارت 

اينجا بحث برسر . کند له، آنرا نامشخص وغير تاريخي هم مي به پروسه تشکيل کومه

است، صحبت از خوردن شامي و نهاري با دوستان در  تشکيالتگذاري يک  پايه

درچنان که گويا . ستنامه در بين چند نفرني حتي نوشتن يک توافقچنان روزي، 

مجموعه رفقائي که ( گيرند اي مي جلسه مجموعه رفيق يک، چند رفيق از بين روزي

اند که باهم فعاليت  ه همديگر را يافته و به آن رسيدهدريک پروس قبل ازآن تاريخ،

گذارند وسپس از بين بقيه، به عضوگيري  بنياد چيزي را مي  ،)مشترک داشته باشند

  . دست مي زنند

وتصميماتي گرفته شده است و  جلساتها هست، که درآبان ماه  ر بعضي از راويتد

 .)که بعدها کنگره خوانده شد ای هکنگر( اقعه دراسناد کنگره اول آمده استاين و

اما مسئله اصلي اين است که . اند بوده کنفرانس و نه نه کنگرهکه   جلسه يا جلساتي

ممکن شده  ،تر پروسه طوالنيخود از دل يک ، جلساتيزمينه برگزاري چنين جلسه يا 

اي درآن تاريخ  جلسه تواند مي ،)با شرکت افراد معيني( يکي از اين جلسات. است

هاي  ها و نوشته که شفاها يا کتبا در مصاحبه با توجه به همه اظهاراتي. ه باشدبود

. تهاي ديگري هم داش توان برداشت گوناگون ازطرف افراد مختلف بيان شده، مي

بطور توان ازخود اين سؤال را کرد، که  اما با اين وجود، براي يکبار هم شده مي

 ،)اند بوده نه کنگره و نه کنفرانسبا توجه به اينکه چنان جلسه يا جلساتي  ( يواقع

بيرون  اي پروسهواقعيت ماجرا چه ميتواند بوده باشد؟ واقعيت ماجرا تنها از دل توضيح 

  .کرد درآن شرايط را ممکن ومتحد شدن هم فکرشدنآيد، که  مي

خود بنوعي شکل سازماني وتشکيالتي دادند، تازه در  اتحادبه  48کساني که درسال 

ايم،  چرا پراکنده"بود،که خود را مجبور ديدند جزوه ) 50سال (بعد ازآن  يکي دوسال

ت، که بحثي که تا ده سال بعد از آن نيز ادامه ياف.  را بنويسند "چگونه متحد شويم

دراين جزوه است . ، استچگونه متحد شديمديگر داستاني طوالني درمورد  هامروز
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و نوشتاري  کتبيهاي اين تشکيالت  گيري بار مباني فکري و جهت که براي اولين

يافتن ميرود،  د، بنوعي به طرف نظمآي روابطي بوجود مي 48قبل از پائيزيعني . شود مي

که براساس مباني آن تا . گردد ي برآن حاکم ميتر ديدگاه روشن 50نهايتا درسال

  .عمل مي شود 57پائيز سال

اي است که بيش  خود پروسه) له کومه و نه تشکيل(ه هاي اولي هستهمتشکل شدن 

اي است که نه تنها يکي دوسال طول  اين پروسه. کشد طول مي يک تا دوسالياز

هاي  کننده در هسته رکتاز افراد ش افراد بسياربيشتريکشيده، بلکه شرکت عملي 

اي  هاي اوليه بسيار بيشتر از تعداد افراد متشکل شده در هسته. کرده است اوليه را تجربه

در اين . را بسازند "له کومه"کردند تا  که نهايتا با کار و فعاليت متشکل خود تالش

هاي کسان ديگري هم وجود دارند که درنوشته ها  رابطه بازگوئي خاطرات و دانسته

، موضوعي کامال ها براساس تمامي اين داده. اند هاي گوناگون بيان شده و مصاحبه

هاي  درواقع، هسته. آيند بوجود مي اي ي پروسهدرط هاي اوليه هستهروشن است که 

تر از روشنفکران کرد، متحدتر  بسيار وسيع يک جمع اوليه آنهائي هستند که از درون

حال با ديگر روشنفکران  افراد درعين اين که موضوع با در نظرگرفتن اين(آيند بيرون مي

آوري  و روياند  هاي نزديکي داشته ها درآن دوران، تماس ايراني وفعالين دانشگاه

   .)ها بوده است اس، متاثر از اين تمبسياري از اين افراد به سياست

درتماس قرارگرفتند، دريک فاصله  اين پروسهکه بنوعي با  "کردي"روشنفکران 

هاي اوليه،  دن هستهبه هنگام متشکل ش. شوند هشت ساله وارد دانشگاه مي ،تهف

کساني که . اند، يا درحال اتمام آن هستند تحصيالتشان را تمام کرده کساني ازآنها

هاي اول و دوم  درسال) 48( اند وکساني که درهمان سال مورد نظر کمي ديرترآمده

تر  گروهي قديمي. حرف زد از دو گروه توان به لحاظ سياسي اما مي. تحصيل هستند

که فاقد چنين ارتباطاتي  تري گروه جوان. است  46ـ 47که داراي ارتباطاتي با جنبش 

 شکستآورد که ديگر بحث اصلي درباره  است و وقتي به فعاليت سياسي روي مي

بحث وجدلي  "کرد روشنفکران"بعد ازآن شکست، در بين . آن جنبش است

که  درشرايطي. کند وجدلي که درشرايط جديدي تداوم پيدا مي بحث. شود آغازمي

 دراين جنبش تازه. جنبش کمونيستي درايران درحال تکاپو و تجديد حيات است

هاي جديد مبارزه، استقالل نظري ازقطب روسي، درس گرفتن  پاگرفته، در مورد راه 

 46ـ 47جنبش چه آنهائي که با . هائي درجريان است بحث... از وقايع تاريخي و

خود ارتباطاتي داشتند و چه جوانترهائي که تازه به سياست روي آورده بودند، نه تنها 

يابند، بلکه مباني متحد شدن خود را ازدل اين پروسه  را درمتن اين تکاپوي جديد مي

اي که درآن گرايشات  پروسه. کنند گرفته درجنبش ضد استبداي  ايران پيدا ميتازه پا

  . اي داشتند ي نقش عمدهچپ مارکسيست

" کردي روشنفکران"شکست، براي بسياري از   و بعدازآن 48- 47سال  که گفت توان مي

د سرآغاز شروع جديدي با چشم اندازهاي جديکه تمايلي به فعاليت سياسي دارند، 

هاي جديدي  اين روشنفکران، افکار وتمايالت سياسي خود را برمتن حرکت. است

، تعريف و باز تعريف بش دانشجوئي ايران آغاز شده استدر سطح جنکه عمدتا 

يکي اينکه، . افتاد گفت، دو اتفاق مي توان اي، مي درطي چنين پروسه. کنند مي

هاي جديد، راه خود را از کساني  حل طرفداران افکار و راهاي صورت ميگيرد،  تصفيه
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هاي  ال فعاليتکه در نتيجه آن شکست بنوعي مايوس شده يا در بهترين حالت بدنب

از اين منظر، جمع بزرگتر به جمع کوچکتر، اما . کنند روند، جدا مي فرهنگي مي

جمعي که درطي همين پروسه به آن رسيده است که به . کند پيدا مي تحولمتحدتر 

و درمقطي از اين  اي متعاقب چنين پروسهديگر اينکه، . ل دست بزندفعاليت متشک

 مشترک ز بين آنهائي که بنوعي به ضرورت کارتر ا جمعي کوچکتاريخ است که 

يابد وتالشي را  و تصميم گيري بهتري مي در موقعيت ارتباطياند، خود را  رسيده

اي از همفکري بيشتري برخوردار  به ارتباطات افراديکه از درجه نظم دادنبراي 

ه براي که نه تنها مورد اعتراض افراد ديگر نيست، بلک حرکتي. کند اند، آغازمي شده

در واقع، ماجرا کامال . گيرد ها و پيشرفت کارنيزمورد تائيد بقيه قرارمي تسهيل رابطه

گويا   توانسته اين باشدکه آن، نمي موضوع، باتوجه به پروسه ماقبل.  برعکس است

البته چنين ادعائي، ( اند عضويت درآورده و بقيه را به اند چهارنفر تشکيالتي ساخته

و از دل اين روابط  از قبل بوجودآمدهبلکه برعکس روابطي  ؛)دشو مطرح مي تلويحا

در هاي ديگر  اي نسبت به هسته يافته است،  هسته نظم بيشتريدرچنان مقطعي، که 

که (گيرد، بدون آنکه انتخاباتي صورت گرفته باشد  بهتري قرار مي موقعيت ارتباطي

. شود نظمي ايجاد مي است که درمجموع نتيجه اين ). شود ازآن بنام مربع نام برده مي

  . اند ديگران نيز در ايجاد آن ايفاي نقش کرده

هاي اوليه،  اي طوالني و با شرکت اوليه افرادي بسيار بيشتر از هسته يعني درپروسه 

تمرکزي که درآن مقطع  و بنا به . آيد مي و نوعي تمرکز بيرون نوعي سازمان يابي

توانسته انتخابي هم  نمي( مروزين آن نيست روابط موجود، حتي مرکزيت درمعناي ا

از هاي ديگر  است که درآن مقطع زماني نسبت به هسته مرکزيتنوعي ). باشد

 تلقينبنوعي بما  "شناسه واهداف"اما سند . برخوردار است موقعيت ارتباطي بهتري

  .  له تشکيل شده است کند که در يک روزآفتابي کومه مي

، آن جمع بزرگترکه درچنان روزي از بين  واقعه نيست انکار اينمنظور در اينجا 

اي برگزارکرده يا نکرده است، يا شايد درهمان روز و درجائي  کوچکتر، جلسه جمعي

که (اند  اند يا نداشته اند که جلسات ديگري از آن نوع داشته ديگر، کسان ديگري بوده

توجه به کل پروسه در اينجا بحث بر سر اين است که با ). کند چيزي را حل نمي

توانسته از نقش  نمي) 48آبان سال  5(اي درآن روز  درآن مقطع، برگزاري جلسه

حتي . کرد فوکوسله  روز تشکيل کومهباشدکه برآن بعنوان  چنداني برخوردار بوده

ديگران درآن مقطع، چنان برداشتي ازموضوع اگر چنين اتفاقي هم افتاده باشد، 

  . هاي سياسي به آن رواج داده و ميدهند  گويان خاطره، که بعدها بازاند نداشته

روابط افراد با هم درآن زمان، . استدالل پشت سر اين ادعاي من خيلي ساده است 

خام  کامال متفاوت وحتي و برداشت از فعاليت تشکيالتي درک ازنوع ديگري بود،

روز بپردازم  اي درآن در نتيجه، من بدون آنکه به انکار برگزاري جلسه. استبوده

هاي ديگري نيز  تنها ميتوانم بگويم که روايت) چون ازچند و چون آن اطالعي ندارم(

اين يک روايت از . را مبنا قرار داد اين يکيشود از بين آنها تنها  وجود دارند، نمي

درضمن با توجه به . هاي ديگر است وتنها در اين معنا بايد آنرا فهميد درون روايت

هائي با اصل  اهي وکتبي موجود درمجموع، ميتوانم بگويم تنها روايتهاي شف روايت

له درطي يک پروسه، با شرکت  گذاري تشکيل کومه بر پايهتراندکه  واقعه نزديک
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مجموعه افرادي . افرادي تکيه دارندکه حتي بيش از دوازده نفر هستند عملي و فعال

اينکه درطي . بط سياسي داشتندکه درآن زمان درکي صميمانه و بسيار رفيقانه از روا

يک پروسه پرفراز و نشيب فعاليت، کساني خود را بنيانگذار و ديگران را بعنوان 

 "شيخ سياست"اند را تنها بايد از کرامات  کساني خواندند که به عضويت پذيرفته شده

له هستند و  خواني تاريخ کومه هاي ارائه شده، شفاهي درضمن، تمامي روايت. دانست

هائي دراين مصاحبه وآن  بازگوئي چنين روايت. سفانه برهيچ سندي متکي نيستندمتا

ترين را  نوشته شخصي، مشکلي نيست، حتما کساني پيدا خواهند شدکه نهايتا معقول

اگر اساسا پرداختن به آنرا، (تر بدانند  بنا به عقل و اطالعات بدست داده شده، معقول

، اما )که روشن شدن اين موضوع مهم استشايسته پرداختن بدانند و فکرکنند 

تواند در راستاي  نمي يک سند تشکيالتي، نه تنهاها در آوردن يکي از اين روايت

له و قباله  باشد، بلکه اساسا در راستاي انحصاري کردن تشکيل کومه درک اين تاريخ

  .کردن آن است

 "له وسياليستي کومهروند س"در رابطه با موضوع فوق، من فرمولبندي پالتفرم سياسي  

درصفحه سوم اين پالتفرم آمده .  است واقعيت نزديک تررا ترجيح ميدهم که به 

  :است که

له با اهداف آزاديخواهانه وسوسياليستي دردفاع ازکارگران وزحمتکشان وهمه  کومه«

گرائي  ستمديگان، با سوسياليستي ندانستن نظام موجود درشوروي ونقد اراده

. بنياد گذاشته شد1348اي درسال  گرفتن مشي توده البي با درپيشوآوانتوريسم انق

همچون  "تشکيالت"عليه رژيم پهلوي اين امکان را براي  شروع مبارزات مردم ايران

 صفوف خود را تقويت جذب نيروهاي جديد،هر نيروي ديگري فراهم کرد تا با 

، و سترش دهدهايش را گ له فعاليت کرده و با اعالم موجوديت تحت نام کومه

بدينوسيله آمادگي الزم براي تبديل شدن به يک سازمان مطرح و داراي تأثير تعيين 

  » . کننده در رويدادهاي بعدي کردستان را بدست آورد

برخالف ادعاي اين . نيز روشن ميشود "شناسه"قول، ايراد بعدي سند  با اين نقل

مطلب . نبود چپيان له تنها يک جر دوستان درهمان چند خط اول سند، کومه

گوئي نويسنده يا نويسندگان . شروع شده است "شناسه"اي ويژه در اين سند  بگونه

بزنند که  "خوانندگان احتمالي"توي ذوق  در همين پاراگراف اولاند  نخواسته

در به همين دليل . اند بيزارند و يا بيزار شده "کمونيسم"و "سوسياليسم"ازشنيدن کلمات 

 "تر معقول"استفاده شود که گويا  "چپ"رجيح داده شده تا از عبارت ت پاراگراف اول

صدها سند در اين رابطه بعضا با . درحاليکه اين تاريخ است. تر است و امروزين

له تنها يک  کومه: گويد امضاي خود نويسندگان اين سند وجود دارد که بما مي

بايست به  رد که ميبلکه اهداف سياسي خاصي را تعقيب ميک. نبود "چپ"سازمان 

، براي مبارزه در از اين هدفدرتبعيت . شود سوسياليسم و انقالب سوسياليستي ختم

خواه در شرايط کردستاني يا ايراني . له تأسيس شد راه تحقق اين هدف بود که کومه

بوده باشد، اين بنا به هدف فرقي نداشت، ربطي هم به نظرات امروز ما در اين باره 

  . اي ثبت شده و مبرهن است بقهساندارد، اين 

له اشاراتي شده  البته درصفحات بعدي به موضوع مربوط به سوسياليست بودن کومه

له درهمين  که در موقع خود به آن خواهم پرداخت، اما تاکيد برچپ بودن کومه

بودن اين جريان، خود نوعي ذهنيت  "سوسياليست"پاراگراف اول وعدم تاکيد بر

که بايد آمادگي الزم براي پذيرش نظرات بعدي آنها را داشته  ذهنيتي. سازي است
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نظراتشان را در مورد تشکيل حزب کمونيست ايران، بازسازي و پيوستن به . باشد

و عضويت درآنرا براي خواننده احتمالي و مورد نظرشان  "انترناسيونال سوسياليست"

ول، نه در راستاي درک بودن درآن چند سطر ا "چپ"يعني طرح مساله . کند قابل فهم

. است "له حزب کومه"، بلکه توجيه ماهيت و موقعيت فعلي "له کومه"ماهيت وتاريخ 

  . بايد آنرا نيز در اين معنا فهميد

  يک مالحظه) ب

  در همان صفحه يک و چند سطر اول، بدنبال نقل قولي که در باال آمد، ادعا شده

  :  است که

، ازيک رشته تحوالت اجتماعي، سياسي وفرهنگي له در آن برهه زماني تاسيس کومه"

عميق درجامعه کردستان و ايران نشأت گرفته و از سوي ديگرخود پاسخ گوئي به 

  ".نيازهاي بود که بر اثر اين تحوالت خلق شده بود

عباراتي چون   مشکل چيست؟ بنابه تجربه، هرگاه در متن و سندي تشکيالتي به

ممکن است به . کرد بايد احتياطخوريم  برمي" نيازها گوئي به پاسخ"و  "گرفته نشأت"

هر . گيرد چيزي از چيزي نشأت ميچون بطور طبيعي هر. کشانده شويم راهکج

گوئي به نيازهاي  جرياني نيز مدعي است که فلسفه وجوديش در جهت پاسخ

بايد ديد منظور چيست و چنين ادعائي چه مصارفي دارد، به اين . مشخصي است

چنين له  اعالم موجوديت کومهآنهم در مورد  "روند"خود ما در پالتفرم . گردم برمي

  :ايم که آورده

چنين اعالم موجوديتي با توجه به وضعيت سياسي ـ اجتماعي کردستان درآن مقطع، «

له سازماني  کومه«: ايم و در جاي ديگري گفته» انعکاس حرکت تاريخي جديدي بود؛

  »... امعه کردستان است کهچپ وسوسياليستي واساسا محصول ج
له  کومه موجوديتله، به  سياسي کومه هويتما با فرمولبندي خود، ضمن اشاره به   

قابل فهم  وضعيت سياسي دوران خوداشاره داريم که در ارتباط با  حرکتيبمثابه 

بيش . ايم جامعه کردستان دانسته محصولاي کنکرت  له را نهايتا و بگونه کومه. است

 شرايطنيز بمثابه يت سياسي ــ اجتماعي مورد اشاره درتوضيح وضعاز اين، 

به اين دليل که چنين . ايم له اظهار نظر بيشتري هم نکرده گيري و رشد کومه شکل

البته . درآن موقع اينگونه فکر ميکرديم(تي نداشتتوضيحي درچنان پالتفرمي ضرور

تري است و  هاي جدي ثمند بحفکرکرديم که چنين موضوعي نياز .)با راي اکثريت

اي  نهمقاالتي است که درآنها بتوان بگو هائي در حال، جاي چنين بحث درعين

درعين حال الزم نيست که يک تفسير تاريخي . ختتر به اين موضوع پردا مفصل

اگر نه درکليات و اصول، اما ممکن است در ... جاي تفاسير ممکن ديگري را بگيرد 

ود داشته باشد وچه بهتر که براي چنين تفاوت هائي وج روش برخورد، تفاوت

  .   برداشت هائي نيزجائي باز بماند

ي خود يک حرکت اجتماعبراي ما،  "له کومه"تفاوت درچيست؟ در اين است که 

حرکتي . حرکتي که در بطن يک سري تحوالت اجتماعي ممکن شده است. است

العمل به چنان  مثابه عکسکه در متن تحوالت سياسي درکردستان ايران رشدکرده و ب

توان درباره آن قضاوت  اي است که مي تحوالتي، داراي عملکردي تاريخي وکارنامه

  . کرد
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 "پاسخ گوئي به نيازها"و  "نشأت گرفته"با استفاده ازعباراتي چون  "له حزب کومه"اما 

آنهم بدان شکلي که در پاراگراف فوق آمده است، نشان ميدهد که در استفاده از 

ين درست است که ا. بهره برده است "حکا "ين مفاهيم از همان روش حاکم درا

يا اينکه، هر . ردگي نشأت ميي العموم هرچيزي درچيزي منشاء دارد و ازعوامل علي

تشکيالتي مدعي پاسخ به نيازهائي سياسي است وخود را درانطباق با تحوالتي فرض 

چنين ادعاهائي، توضيح پديده را  بيان و طرحصرف اند، اما  گيرد که رخ داده مي

بديهي است که از يک طرف . کند آسان نکرده و چنان ادعاهائي را اثبات نمي

و  از طرف ديگرگذراند، اما  اي وجود دارد که تحوالتي را از سرگذرانده و مي جامعه

هم با عملکردهاي اجتماعي معيني بوجود  در متن اين تحوال ت، تشکيالت و جرياني

اي تصنعي و اتوماتيک چنان تحوالتي را و تشکيل چنان  توان بگونه نمي.  تآمده اس

ت، به گونه اي مکانيکي به هم اس خود نيز يکي از همان تحوالتجرياني را که 

ي، به بدليل همزمانکه . کرد، که گويا اين يکي، ناشي از آنهاي ديگر است وصل

جتماعي درجامعه مورد نظر دهد که آن مجموعه تحوالت ا همان نيازهائي پاسخ مي

، يا به دليل همزمانيتنها  . کرد اگرچنين هم باشد، بايد آنرا اثبات. اند بوجود آوره

اينکه اين يکي بدنبال آن ديگري آمده است، معنايش اين نيست که اين يکي ازآن 

اگر . اين فرضي نيست که نيازي به اثبات نداشته باشد...  گرفته است و ديگري نشأت

نيازي . اي اتوماتيک قابل درک واثبات بود اي نيز بگونه بود، آنگاه هر پديده چنين

  . ها و تاريخ نبود ها و پروسه هم به استفاده ازمتد، استدالل وتوضيح رابطه

کند تا خود را نتيجه تحوالت اجتماعي، بازتاب اين  مسلما، هرجرياني تالش مي

جتماعي و سياسي ناشي از اين تحوالت تحوالت وجرياني بداند که دارد به نيازهاي ا

اش را در راستاي تاريخ وتحوالت تاريخي فرض  يعني اثبات موجوديت. پاسخ ميدهد

طرح و تبليغ روزمره و روتين چنين . کند چنين ادعائي را مطرح کرده و تبليغ. بگيرد

اگر هم واقعيت . دهد ادعائي، بخش مهمي ازکارسياسي چنين جرياني را تشکيل مي

رساند که خود را ناشي از  اشته باشد، حداقل تمايل تشکيالت مربوطه را ميند

اما درعمل و درعرصه پراتيک . بگيرد تحوالتي و در جهت پاسخ به نيازهائي فرض

عواملي . ها هم نيست شود که کار به اين سادگي اجتماعي، هرجرياني نيز متوجه مي

يکي از آنها همان . زنند ه هم ميمهم و اساسي وجود دارند که اين خواب خوش را ب

 پراتيک و نتايجديگري . هستند و نتايج آنتحوالت سياسي، اجتماعي مورد اشاره 

خود جريان مورد اشاره است که ديگر بمثابه يک پديده اجتماعي، موجوديت دارد، 

تازه بايد اضافه کرد که ... گيرند  به همين دليل نيزمورد توجه وتجزيه وتحليل قرار مي

نتيجه اين . گردد ما نيزدستخوش تحول مي شناختبرمتن اين مجموعه تحوالت، خود 

. هاي مجدد تاريخي قراربگيرند است که حتي احکام قطعي نيز ناچارند مورد داوري

گيري و منشأش در  شکلاگرجرياني مدعي شد که . يعني هر باره نيازمند اثبات هستند

رهاي عيني نيازمند اثبات شدن ين با فاکتواول، ا ؛کارگري ايران است تحوالت جنبش

اين بايد بتواند خود را در پراتيک هر روزه . يابد دوم اينکه، موضوع فيصله نمي ؛است

اين جريان و در روند تحوالت جنبش کارگري مجددا به اثبات برساند، خصوصا 

 وقتي که چنين ادعائي را. گوئي به نيازهاي اين جنبش است آنجا که مدعي پاسخ
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تر  کنيم، موضوع نه تنها ساده مطرح مي يک جامعهتري درسطح  درسطح وسيع

  . تر هم هست شود، بلکه پيچيده نمي

و پاسخ به نيازهاي  منشأشدکه بحث  با درنظرگرفتن توضيحات فوق، بايد مدعي  

به استداللي در جهت نپرداختن به همان  "له کومه"هاي گوناگون طيف  در بخش زمانه

راتيکي است که اين جريان درجهت پاسخ دادن به نيازهاي برآمده از آن تحوالت و پ

بنوعي گريز از نقد عملکردهاي  ها اين نوع استدالل کردن. تحوالت، داشته است

ريزي و در طي  پايه 48درسال  "له کومه"اين درست است که . واقعي تبديل شده است

 همزمانييعني  اين. بديل شديک پروسه به يک جريان مطرح درجامعه سياسي ايران ت

گذراند، دوراني  با تحوالتي که جامعه ايران بعد از اصالحات ارضي از سر مي

گيري جريانات سياسي جديدي خصوصا در طيف  تاريخي که درآن ما شاهد شکل

بين تشکيل اين جريانات وآن  توان از نوعي رابطه تاريخي مي. چپ جامعه هستيم

ه شکلگيري چنين جرياناتي را در رديف و در راستاي يا اينک. تحوالت صحبت کرد

کند که  ثابت نمي و بدون هيچ استدالليتحوالت سياسي ديد، اما اين بخودي خود 

تشکيل اين جريانات نتيجه آن تحوالت بودند و به نيازهاي برآمده ازآن تحوالت 

ين رفتند و دانيم که بسياري ازجريانات بوجود آمدند و از ب مي. اند داده پاسخ مي

يعني از چنان پراتيکي و ماندگاري برخوردار . نتوانستند چنان ادعائي را مطرح سازند

توان چنين حکمي داد، بايد آنرا  مي "له کومه"اگر درمورد . نشدند که به اينجا برسند

چنان  نتيجهيعني نه بمثابه . کرد اثبات  "هل کومه"پراتيک در بطن توضيح تاريخي 

چنان تحوالتي موجوديت آنرا  بطنبمثابه يک حرکت اجتماعي در  تحوالتي، بلکه

تواند اين باشد که ما با زمانه منطبق بوديم، به  چرا؟ چون بحث تنها نمي. توضيح دهيم

، خود هم بحث انطباق، هم بحث پاسخ به نيازهاچراکه، . نيازهاي زمانه پاسخ داديم

خود ما بمثابه يک حرکت  عملکردگيرند، که  برمتن توضيحي تاريخي پاسخ مي

کرده باشد؛ اگر نيروي تاثيرگذاري بوده  درشکل دادن به آن بايد ايفاي نقش سياسي

در طول حيات  "له کومه". آورد درچنين حالتي است که سؤال اصلي سر برمي. باشيم

نيازهاي داشت؟ چگونه به  چنان تحوالتينسبت به  هائي العمل چه عکسخودش 

از چنان  "نشأت گرفتن"داد؟ بحث  ي پاسخ مين تحوالتاز چنا جديد برآمده

که درصورت . کمک کندتواند بنوعي به توجيه موقعيت تاريخي  تحوالتي، تنها مي

اي  پديدهاثبات اين است که ما  ،)که تا حدودي نيز درست است( درست بودن هم

برخورد طبيعي هم ، اين سؤال مطرح است که آيا برفرض اثبات اين هم. بوديم طبيعي

له باشد، بلکه  تواند صرفا برسر توجيه موقعيت کومه ؟ ضمنا، بحث ما ديگر نميکرديم

  .   ازآن نيز هست نقدبعد از چهل سال، برسر ارزيابي و 

درمتد برخورد روي داده  اشتباهياما اشتباه نشود، موضوع تنها اين نيست که گويا  

هائي که خود را منتسب به  شاخهله درهمه  نپرداختن به پراتيک واقعي کومه. است

هاي روز و عدم پاسخگوئي به  دانند،تبديل به سنتي بمنظور توجيه سياست له مي کومه

دراين زمينه هم فرقي ندارد، ازچپ . آنها شده است ها و قبول مسئوليت درقبال ناکامي

يت به نوشته برگرديم تا ببينيم که خاص.  آئيم يا از راست، متد و هدف يکي است مي

آفريند و درخدمت  اي مي بطور ويژه، چه معجزه "له حزب کومه"اين منشاء گرائي در

  .چه پراتيکي است
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  سازي تاريخ  مبهم)پ

  : درصفحه دوم نوشته درضمن اشاره به تحوال ت جهاني  چنين آمده است 

رشد شتابان و بي وقفه اقتصادي پس ازجنگ جهاني طي نزديک به سه دهه «

داري  داري که درتاريخ به نام دوره طالئي توسعه سرمايه ته سرمايهدرکشورهاي پيشرف

شناخته شده است، افزايش دستمزدها و ارتقاء حقوق اقتصادي و اجتماعي کارگران، 

هاي اجتماعي و پزشکي براي  تثبيت دست آوردهاي بزرگي  همچون بيمه

کاران وغيره اي، حقوق مادران، کودکان، بي همگان،آموزش رايگان، حقوق اتحاديه

که دريک کالم درآن دوره به دولت رفاه مربوط بود وازدست آوردهاي مبارزات 

...  شد،  کارگري واجتماعي مترقي بود که با سوسيال دموکراسي جهاني تداعي مي

... فروپاشي نهائي بقاياي نظام استعماري درسطح جهاني ...      گسترش وسيع فمينيسم،

درجامعه وکسب درجه بزرگي از استقالل اقتصادي افزايش چشمگيرنقش جوانان 

و درآخر  »...پيدايش يک چپ نوين ومستقل ازنظام شوروي دراروپا ... توسط آنان 

اين ها تحوالتي جهاني بودند که اثرات خود را برافکار و رفتار « :نيزتاکيد ميگردد 

ن وکردستان و انسان در سراسر جهان و بر روشنفکران و فعاالن سياسي آن دوره ايرا

  » گذاشت له باقي مي ازجمله کادرهاي بنيانگذار کومه

، گرچه بي مناقشه هم نيستند، اما اتفاق اند واقعيگردد که  به تحوالتي اشاره مي 

ها تحوالتي جهاني  د که اينتا دست آخر بدون ارائه هيچ مدرکي،گفته شو. اند افتاده

. گذاشت خود را باقي ميله اثرات  کومه کادرهاي بنيانگذارهمه و از جمله بودندکه بر

له را  بنيانگذاران کومه تاثير پذيريتوان  توانيم انکارکنيم، نه مي نه آن تحوالت را مي

اند و ازآنجا که دانشجو وجستجوگر بوده و  خوانده که حتما روزنامه مي. انکارکرد

اند،  برخوردار بودهداشتند و ازتوان تاثيرپذيري باالئي هم  طالعازچنين تحوالتي هم ا

و نه چيزي ديگري،  ازتاثيرپذيريچون . شود امکان هرنوع تکذيبي از ما گرفته مي

معني است، که  ب آن ازطرف من به همان اندازه بيتکذي. است سخن بميان آمده

تحت تاثير  اي مثبت بگونهله  اما اينکه گويا بنيانگذاران کومه. نمايد آن مي گفتن

ما هم خبر ( "داري دوره طالئي توسعه سرمايه"، "بان افتصاديرشد شتا"سربرآوردن 

از دستآوردهاي مبارزات کارگري و اجتماعي "که  اند بوده "دولت رفاه"و ) نداشتيم

، نه تنها نوعي زياده اين، "شد مترقي بود که با سوسيال دموکراسي جهاني تداعي مي

بجاي بازگوکردن (، بلکه است تأثيرپذيريدر زمينه ) بدون ارائه هيچ سندي(روي 

له از موضعي  اي آشکار حذف تمامي ديدگاه انتقادي کومه بگونه) واقعيات تاريخي

البته . هاست در برخورد به تمامي اين پديده) به هراندازه که بوده باشد(کمونيستي 

د،  خوب يا بکه . ، نيست"له حزب کومه"هاي امروزين  چيزي هم  جزتوجيه سياست

بما کمترين  "له کومه"ذاران ربطي دارند، نه در راستاي درک  تاريخ نه به بنيانگ

  . کنند کمکي مي

اما با . است از تأثيرپذيريکرد، چون بحث  توان چيزي را تکذيب البته گفتم که نمي

توان خيلي راحت اثبات کردکه حتي خود اين دوستاني  ميله  تاريخ کومهاستناد به 

بعد ازچهل سال مطرح  "له کومه هاي شکلگيري زمينه" که چنين ادعاهائي را زيرعنوان

 مستقر "بهشت سوئد"کنند، تا سرشان به سنگ نخورد، به اروپا نيآمدند و در مي

نگشتند، نه تنها از اين تأثيرپذيري، به اين شکل و در اين محتوا سخني براي گفتن 

ورژوائي با هدف را از اقدامات ب "دولت رفاه"نداشتند، بلکه درگذشته،  چيزي بنام 
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سوسيال دموکراسي . کردند رهائي، ارزيابي مي کارگربراي طبقه مبارزات کردن منحرف

را نيز اگرهمانند اکثر جريانات چپ درايران، در رديف خائنين به طبقه کارگر به 

يعني اگر از . دادند آوردند، آنها را حتما درصف سازشکاران قرار مي حساب نمي

له را تکذيب کرد،  بر بنيانگذاران کومه"دولت رفاه "يرات توان تأث يک طرف، نمي

توان با استناد به اسناد نشان داد که حتي خود اين دوستان نيز بعد از  ازطرف ديگر مي

برخودشان نيز صحبت  "دولت رفاه "بيست و اندي سال به آنجا رسيدند که از تأثيرات 

هائي  رازآنکه تحت تاثيرچه پديدهاي که اساسا وصرف نظ له کنند، تا چه رسد به کومه

مسيرسوسيال دموکراسي اروپائي  از همان بنياد درمسير ديگري غير ازقرار داشت، 

  .ردک حرکت مي

نظام استعماري  فروپاشي نهائي بقايای"، "رشد فمينيسم". در موارد ديگرنيزهمين است

آن بر وتأثير "رشد فمينيسم"مي شود پرسيد که منظور از... و "درسطح جهاني

اين را به جواناني که  مستنداي  له چه بود؟ چگونه ما ميتوانيم بگونه بنيانگذاران کومه

خواهند واقعيات را از زبان ما بشنوند، توضيح دهيم؟  پيوندد، مي به صفوف ما مي

له در مورد ضرورت مبارزه درجهت برابري  منظور اينجا اين نيست که اعتقادات کومه

له درکردستان ايران و در اين  کومه)توان گفت تاريخي مي(هاي  زن و مرد وتالش

بمثابه يکي از تحوالتي اشاره داريم  رشد فمينيسماما وقتي به . زمينه را زير سؤال ببريم

اند، بايد يکبار هم شده همان تحوالت اجتماعي درخود ايران را  که برما تأثير داشته

نيم و به اين سؤال پاسخي جدي بدهيم، که صرفا در زمينه به بازار کارآمدن زنان را ببي

و نسبت به چنين تحولي اجتماعي، چگونه برخوردي داشت؟ آيا  در اين زمينهله  کومه

آيا . اثرات آنرا مورد تحقيق قرار ميداد؟ رشد فمينيسم پيشکش) حداقل(اي  بگونه

ه درک هنوز نتوانسته بوديم ب "هاي ايراني چپ"ما نيزهمچون ديگر آنگونه نبود که 

چون بسياري مفاهيم  "فمينسيم"درستي از فمينيسم برسيم؟ مگرغير از اين است که 

  ديگر درچپ ايران، براي ما هم داراي باري منفي بود؟ 

چيست؟ بنيانگذاران  "فروپاشي نهائي بقاياینظام استعماري درسطح جهاني"منظور از 

در سطح جهان قرار  "هاي آزادي بخش ملي جنبش"به شدت تحت تاثير  "له کومه"

هاي رهائي بخش  گسترش جنبش"تر در همين نوشته به  البته دو خط پائين( داشتند

تا آنجا که بياد  .)اشاره شده، نه اينکه اساسا درنظر گرفته نشده باشد "درجهان سوم

نظام  نهائيفروپاشي "دهند، اساسا اعتقادي بر دارم و اسناد نيز بخوبي نشان مي

، )داري برقرار باشد که سرمايه تا زماني(بمثابه يک ارزيابي  "هانياستعماري درسطح ج

داري به حيات خود ادامه  نظرحاکم اين بود که تا سرمايه. له وجود نداشت درکومه

هاي استعماري دراشکال جديد براي تداوم استثمار ملتها بازسازي  دهد، نظام مي

، مفهوم بندي ودرک "تثمارينظام اس"در  "نظام استعماري"يعني اينکه . شوند مي

عناي رهائي ملي درم "نظام استعماري"به همين دليل نيز اگر هم درخود همين . شد مي

هم باز ،)له آنهم بعد از يک دوره تحول فکري درکومه( دانستند سياسي آنرا ممکن مي

يعني اينکه بنيانگذاران . ي نداشتند که تحت تاثيرآن باشندفروپاشي نهائاعتقادي به 

خارج از هرنوع هاي چپ در اين رابطه،  له درآن شرايط و تحت تاثير ديدگاه ومهک

اما چرا در پاراگراف . بودند داراي ديدگاه خاصيي نسبت به اين موضوع، تاثيرپذير
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 "پذيريتاثير"شود، درعوض  له در اين باره اشاره نمي مورد نظر به ديدگاه کومه

  . بند مربوطه بايد ديدگردد؟  اين را در ماهيت کل  برجسته مي

اما .  شود که درجاي خود اشکالي ندارد از ادبيات وگفتمان جديدي استفاده مي

هاي شکل  زمينه"واقعيت ماجرا اين است که از اين گفتمان جديد نه درجهت توضيح 

حزب "هاي کنوني  آنگونه که ادعا شده، بلکه درجهت توجيه سياست "له گيري کومه

استفاده از چنين ادبياتي بمنظور پذيرفته شدن وتثبيت . شود ياستفاده م "له کومه

له  کومه است، که هيچ ربطي هم به تاريخ واقعي "سوسياليستي انترناسيونال"عضويت در

خواهانه و تاريخي سوسيال که در راستاي تأييد اقدامات ترقيهائي  فرمولبندي. ندارد

  . ست مان راستادره  ،اند بنگارش در آمدهنيز دموکراسي اروپائي 

نويسندگان اين سند بجاي آنکه اعتقادات جديد خود درمورد سوسيا ل دموکراسي را 

هاي   له، زمينه بي ربط به کومه  اي نامناسب وتاريخ سازي اثبات کنند، با توسل به شيوه

. کنند پذيرش تفکرات جديدشان و توجيه تاريخي آنرا درصفوف خود ممکن مي

نه بطور مستقل وارد بحث سوسيال . يز روشي اصولي ندارندهرچند در اين زمينه ن

شدن  "سوسيال دموکرات"شوند، تا از اين طريق دالئل  دموکراسي و تاريخ آن مي

خود به  "راديکال"اي هم در مورد گذشته  نه توضيحات صميمانه. خود را اثبات کنند

سوسيال "که خود کاري .دهند جديد سوسيال دموکرات شان ارائه مي "ياران"پيشگاه 

راتهاي اروپائي امروزه در سوسيال دموک. کنند نيز نکرده و نمي "دموکراتهاي اروپائي

 .آيند مي "راديکال" اي ازگذشته  کنندکه نمي فراموش  حداقل باشند،  دهايستا هرجائي

  . کنند اند، انکار نمي شان و مسيري را که طي کرده گذشته راديکال

  ! شود؟ له پرداخته مي کومه "راديکال"چگونه به گذشته اما ببينيم در اين سند 

  :آيد درصفحه سوم، پاراگراف اول بعد از اشاراتي  به تحوالت درجامعه ايران مي

تحوالت ياد شده درجامعه ايران با توجه به تشديد استبداد و انسداد سياسي ازسوي «

سياسي و در  هاي مبارزه نظام حاکم، موجب تغييرات اساسي در مفاهيم و روش

نيروهاي سنتي ميدان سياست در . ترکيب وآرايش اپوزيسيون سياسي درايران شد

ايران، تحت تاثيراين تحوالت و راديکاليسم جديدي که درصحنه سياسي کشور 

ظاهرمي شد، بتدريج ازنفوذشان کاسته شده و به حاشيه رفتند وجاي آنان را نيروهاي 

  ».سياسي نويني گرفتند
اين تحرک سياسي جديد «: مان صفحه در پارگراف دوم آمده است کهدر ادامه ه 

که اساسا زير زميني بوده و ادبيات و شعر و فرهنگ زمان خود را نيز تحت تاثير داده 

بود، ازلحاظ ايدئولوژيک عمدتا چپ و با رنگ آميزي تند انقالبي بود و بر بستر 

  » .رار داشتهاي جهان سومي ازمارکسيسم وضد امپرياليسم ق روايت

صحبت له  کومه از وجود راديکاليسم در درونله، وقتي  دراسناد کنگره ششم کومه 

کارگر  اي براي وصل شدن به راديکاليسم طبقه شود، ازآن بمثابه حلقه واسطه مي

) البته ازنوع ضد امپرياليستي و مارکسيستي آن( راديکاليسمدر اينجا . گردد استفاده مي

در اينجا . "عمدتا چپ و با رنگ آميزي تند انقالبي است"ي، اي خارج ديگر پديده

در اينجا ديگر معلوم نيست که آيا اين نوع از راديکاليسم، . ديگر بحث عمومي است

راديکاليسم در فضاي سياسي بيرون . گذارد گذارد يا نمي له تاثير مي برتشکيل کومه

له را نيز  که رهبران کومه "بيانقال تندرنگ آميزي "له قرار دارد، فضائي با  ازکومه

دست آخرهم خواننده  .  دهد تحت تاثير عوارض منفي خود قرار مي احتماال

درون  "راديکالسم"فهمد، که اين اظهارات در نقد چنان فضائي است؟ در توجيه  نمي
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هاي بعدي از  اي فرمولبندي شده که راه بر استفاده اند؟ يا بگونه له نوشته شده کومه

، سند حزبي است که "سند"بسته نشود، چرا که اين  "جوانان کرد"راديکال احساسات 

براي گسترش خود درشرايط کردستاني، مجبور از . هنوز نيروي مسلح دارد

  . هاي بعدي ازچنين تمايالتي نيزهست استفاده

مسئله مهم اين است که تا اينجا به همان شکلي که مالحظه کرديد، به راديکاليسم 

  : شود وامپرياليسم اشاره شده و در چندخط بعد در جائي نيز گفته ميومارکسيسم 

گرچه شوروي هنوز درنظر بسياري قطب جهاني سوسياليسم محسوب مي شد ودنياي « 

اما درآن دوره خود شوروي و . شناخت غرب نيز همين روايت را معتبر مي

انتقادات چپ، هاي مختلف درهمه جهان به زير  هاي آن به درجات و با عمق سياست

   »رفته بود... اعم از
. له نيز تحت تاثير چنين انتقاداتي بوده است به اين منظورکه تلويحا نشان دهد، کومه

. رسيم مي هاي فکري و سياسي ازسرچشمهبدنبال چنين برخوردي است که به يکي  اما

  :آيد درهمان صفحه سه، در پاراگراف ديگري مي

نيز طي آن سال ها کامال چشمگير وتاثيرگذار بود اي وکردستاني  تغييرات منطقه«

له را تشکيل مي  هاي فکري وسياسي مهم شکل گيري اوليه کومه ويکي از سرچشمه

سر برآوردن جنبش کرد درکردستا ن عراق درهمان اوائل دهه چهل، که به . دهد

ء انقالب ايلول يا سپتامبر معروف شده است، موجب طرح گسترده مساله کرد و ارتقا

  »  .هاي مردم کردستان درآن سال ها شد شعور ملي دربين نسل جوان و توده

نوان عواملي که بر روشنفکران ، به هرچيزي با ربط و بي ربط، بعتا اينجاي سنديعني  

  هاي سرچشمه" اند، اشاره شده است، اما از تاثير داشته له کومه ه بنيانگذارانازجملو کرد

  .)"مارکسيسم"از جمله سرچشمه فکري وسياسي ( يستسخني در بين ن"وسياسي فکري

يکي از اين براي اولين بار به  "اي وکردستاني تغييرات منطقه"ناگهان و درقالب بحث 

اما آيا مجاز هستيم که بپرسيم، . گذريم خوريم، که فعال ازآن مي برمي ها سرچشمه

شد که  رگفته ميدر اينجا چيست؟ اگ" هاي فکري و سياسي مهم سر چشمه "منظور از

اي وکردستاني بوديم و  بمثابه روشنفکران کرد به شدت تحت تاثير تحوالت منطقه

گذاشت و به  اين براحساسات، افکار و عملکردهاي سياسي ما بطور طبيعي اثر مي

اين بيان يک واقعيت آشکار و درعين حال . هيچ حرفي نبودشدت ازآن متاثر بوديم، 

هاي بيشتراعضاء  ها و سياست کردن وم است که فکر کردنمعل. بود انکارناپذيري مي

بودند و درکردستان فعاليت ميکردند، تحت تاثير چنين  "کرد"له و بدليل آنکه  کومه

به دامن يکي از  بي واسطهتوان  اما از اين نمي. بوده است وخواهد بود عاملي

جريان سياسي درضمن، ما  داريم درمورد يک .  پريد "سرچشمه فکري وسياسي مهم"

که افکارشان ) بنيانگذارهم باشند( افراديزنيم، نه صرفا  حرف مي وشکل گيري آن

تغييرات "، منظور چيزي فراتر ازيا خير. ر عوامل گوناگون شکل گرفته استتحت تاثي

  . کند فرق مي مقداريوتاثيرات آن است؟  گويا، قضيه  "اي وکردستاني منطقه

  

له نيز، کردستان يک جامعه سياسي با  ا آمدن رهبران کومهله و بدني قبل ازتشکيل کومه

ز، مثل همه جاي دنيا افکارسياسي با در اين کردستان ني. مسائل خاص خود بود

هرنوع تغييراتي . متفاوت درآن رواج داشتند "وسياسي هاي فکري سرچشمه"

شد ومورد قضاوت قرار  ديده مي ها سرچشمهبا استفاده از اين ) درهربخشي(

که اين تغييرات ) همچون هراجتماع ديگري(هاي مردمي بودند  طبعا توده. گرفت يم
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کردند وتحت تاثير قرارگرفته و درباره آن نيز ناچار از  مي تجربهديدند و را صرفا مي

اند،  کرده نيز به همان سان تجربه اندوزي مي "روشنفکران کرد"طبعا . انديشيدن بودند

اند، بلکه  کرده تجربه مي تنهاتوان گفت که  د، نمير بودنروشنفکاما ازآنجا که 

هاي فکري  سرچشمه"آنهم به کمک . اند کرده هم مي تجزيه و تحليلهايشان را  تجربه

وقتيکه بحث درمورد شکل گيري يک . آموختند بودند يا مي که آموخته "و سياسي

يم که نه زن از اين روشنفکران حرف مي تجمعيتشکيالت است، يعني داريم درمورد 

شناخته  "هاي فکري وسياسي سرچشمه"اند، بلکه با کمک و استفاده از تنها تجربه کرده

 نددست آخر بتوانند به نتايجي هم برساند، تا  شده جهاني، تجزيه وتحليل هم کرده

يعني بين آنچه که تجربه  .)العمل مشترک واداشته است که آنها را به عکس نتايجي(

يک تشکيالت، بايد  "سرچشمه فکري وسياسي"تجارب در و قرار گرفتن اين شده

. باشد سبک وسنگين شده فکري هائي سرچشمهاين تجارب به کمک  خودبنوعي 

همين  "هاي فکري وسياسي سرچشمه"ه بايد به کمک تجربيعني خود آن 

آيا . قرار داده شده باشد هاي فکري وسياسي يک تشکيالت درسرچشمهن، روشنفکرا

هاي فکري  سرچشمه"له به کمک کدام يک از بنيانگذاران کومه ميشود پرسيدکه

پذيرفتند؟ از اين بحث  کردند و ازآن تاثير مي اين تغييرات را تجربه مي "وسياسي مهم

اي  کردن هر پديده ي در معرض تجربهافکار معين هرفردي نيز باگذرم که حتي  هم مي

هاي  ه قبل ازتجربه کردنگيرد، تا چه رسد به يک تجمع و تشکيالت، ک قرار مي

تواند  هايشان نيز نمي رسيده باشند، واال تجربه از زبان مشترکمشترک بايد به حداقلي 

  .   زياد مشترک باشد

 "هاي فکري و سياسي سرچشمه"از مستقلله  تا آنجا که بياد دارم، تشکيالت کومه 

کرده  عمل تهتوانس و نميموجود دردنيا، درهيچ مقطعي از حياتش عمل نکرده است 

 و بي ابهام، نويسندگان چنين سندي، بهتر بود که سر راست دريک کالم. باشد

نبودکه  "سرچشمه فکري وسياسي"نوشتندکه اين تنها مارکسيسم بمثابه يک  مي

گذاشت،  هاي فکري وسياسي تاثير مي له، بعنوان يکي ازسرچشمه بربنيانگذاران کومه

چرا که اين سند (نيز تاثيرات خود را داشت دم کردو امر رهائي مر "ناسيوناليسم کرد"

هاي فکري و  سرچشمه "از يکيزند، بلکه به  تنها ازتغييرات وتاثيرات آن حرف نمي

اي ديگر بحث کرد، حقانيت  شد بگونه آنگاه مي .)تاثيرگذار نيز اشاره دارد "سياسي 

توان گفت و  آنگاه مي. هاي چنين ادعائي را هم محک زد وعدم حقانيت و اندازه

تعلق خاطر به " "ناسيوناليسم کردي"، "هاي کردي جنبش"، "مساله کرد"نشان داد که 

له  مهمي برشکلگيري افکار سياسي کومه له تأثيرات ازهمان بدو ايجاد کومه "کردستان

اما براي آنکه واقعيت را دراين مورد گفته باشيم، نبايد شکي باقي گذاشت، . داشتند

له درمقطع سازماندهي تشکيالت و بعد ازآن نيز، تمامي اين  رهبران کومهکه 

 "هاي فکري وسياسي سرچشمه"واقعيات، مقوالت و مفاهيم را عمدتا در پرتو يکي از

. کردند که رنگ چپ و مارکسيستي داشت، تجزيه و تحليل مي شناخته شده جهاني،

هاي فکري  هطبعا اين بمعناي انکار تأثير نحل. تر است اين به واقعيت نزديک

اينکه، چنين تاثيراتي تا چه اندازه شسته رفته . هم نيست "ناسيوناليسم"ديگرازجمله 

يا اينکه درچه مقطعي، کدام يک از . وخالص بودند؟ خود بحث ديگري است

هاي فکري وسياسي شناخته شده تاثيرات بيشتري داشت؟ اين موضوعي مربوط  نحله
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با ارائه و رواج چنين  "سند"ن است که اين اما مسئله اي. به يک کارتحقيقي است

چرا که در .  تواند راهنماي شفافي براي ما دراين زمينه باشد هائي، نمي برداشت

  . تري است بهترين حالت، درکار ابهام سازي بنفع ايدئولوژي مبهم

شود، که گويا  اشاره مي "کرد درکردستان عراق در دهه چهل سر برآوردن جنبش"به 

گسترده مساله کرد و احياء و ارتقاء شعور ملي دربين نسل جوان  موجب طرح«

که  حکمي عامتا با توسل به . "ها شده است هاي مردم کردستان درآن سال وتوده

تواند ظاهري درست و منطقي نيز داشته باشد، به خواننده اين استنباط را بنوعي  مي

هاي  له و نتيجه فراز و نشيبه، دنباجملو از  بنوعيله  کومه تشکيلتلقين کنند، که 

که گويا اين  اي له البته،کومه. کردي وتکامل چنين روندي بوده است هاي جنبش

 "ها تجربه گرفته است شکست"و از  "ها نقد داشته  جنبش"خاصيت را داشته که به اين 

  . که بي نام هستند "هاي جديد و مستحکمي ديدگاه""ا  با کمک گرفتن از گويو 

کند که بطور طبيعي به جنبشي درکردستان وتأثيرات  ل، خواننده فکر ميدر نگاه او

ها و ازجمله افراد  به واقعيتي تاريخي که طبعا برافکار خيلي. آن اشاره شده است

توان  تأثيراتي که طبعا وجود داشته و مي. له تأثيرات خود را داشته است بنيانگذارکومه

کردي براي رفع ستم ملي  هاي گوناگون که جنبش مگر نه اين است. ازآن حرف زد

اما اگرمسائل ! اند و دارند؟ هاي ديگرتأثير داشته درهربخشي ازکردستان بر بخش

قابل اثبات بودند، ديگر مشکلي وجود  احکام کليتاريخي و اجتماعي براساس همين 

در اينجا، بحث . چنين احکامي را بايد درجاي خودش مورد قضاوت قرار داد. نداشت

تأثيرگذار برآن و  "هاي مهم فکري و سياسي سرچشمه"از  يکيه، و ل تشکيل کومهاز 

ارتقاء شعور ملي در بين "درضمن، وقتي به . هاي کردي است له با جنبش رابطه کومه

اي که  گردد، آنهم به کمک حلقه واسطه اشاره مي "نسل جوان وتوده مردم کردستان

ها را درمتن تاريخ خودش  است، بايد اين "کرد درکردستان عراق سر برآوردن جنبش"

غير از اين، ما فقط با يک . هايش روشن گردد قرار داد، تاصحت وسقم آن و اندازه

ذهنيت سازي بي پايه واساس روبرو هستيم، که ممکن است بمنظورهاي سياسي 

  . خاصي نگاشته شده باشند

  : آيد که درهمان پاراگراف، بالفاصله و بدنبال آن مطلب مي 

کرد وشکست تلخ و تراژيک آن دراواسط دهه  سپس تحوالتي که اين جنبش طي« 

هاي جديد و به درس گيري ازآن تجربه  پنجاه به بازبيني جنبش کرد براساس ديدگاه

  »   ميدان داد

هاي مهم فکري وسياسي حرف  ازسرچشمه يکياز يک طرف از ارتقاء شعور ملي و 

به بازبيني "ين جنبش و اينکه اين شکست شود، ازطرف ديگر به شکست ا زده مي

، "گيري ازآن تجربه ميدان داد ه درسهاي جديد  و ب جنبش کرد براساس ديدگاه

دهد نويسنده حتي درفکر قواعد بازي نيست وصرفا بر  که نشان مي. گردد اشاره مي

گذاري  سرمايه) داند موضوع چيست اي که احتماال نمي خواننده(خبري خواننده  بي

  اما موضوع چيست؟ . ه استکرد

و شکست همان  "سر برآوردن جنبش کرد درکردستان عراق"درفاصله تاريخي بين 

يران نيز بطور مشخص ا درکردستانجنبش که يک فاصله ده ساله و بيشتر است، 

کرد در کردستان عراق بطورطبيعي،  يعني سربرآوردن مجدد جنبش. افتد اتفاقاتي مي

ارتقاء شعورملي دربين نسل "درسند از. ايران نيز شد موجب تحرکاتي درکردستان



359                                                                                                                      360  

 

اوال معلوم نيست که ازکدام . صحبت شده است "هاي مردم کردستان جوان وتوده

اش روشن بود، درآنجا يک جنبش  کردستان عراق وضع. زند کردستان حرف مي

اي  است، جنبش درکردستان عراق بگونه "کردستان ايران"اما اگرمنظور. وجود داشت

و بويژه بخش روشنفکري وابسته به حزب دموکرات  در بخش شماليسنتي تنها 

درچنان شرايطي اين حزب تالش کرد تا بخود . شد کردستان ايران، موجب تحرکاتي

 .)چرا که درطول يک دهه ضربات سنگيني را متحمل شده بود(مجددا سازمان بدهد

هاي  اما اکثريت توده. که درخود اين سند نيز به اين موضوع اشاراتي شده است

اوال با . بردند بسرمي "عراق"درکردستان ايران، درشرايط کامال متفاوتي از "کرد مردم"

 بعداز ازسرگذراندن بحرانهاي(سروکار داشتند که مجددا ثبات سياسي را  حکومتي

برخالف عراق که بدنبال سقوط رژيم . دراقصي نقاط کشور برقرارکرده بود) جدي 

و برسر  "مالمصطفي بارزاني"و بازگشت   "عبدالکريم قاسم"ر کارآمدن سلطنتي، برس

ايران . ني را طي ميکردهاي يکي بعد از ديگري، شرايطي بحرا کارآمدن حکومت

دوران بعد از اصالحات ) است که درخود اين سند نيز بدان اشاره شده همانگونه(

اگر مجاز ( تان ايرانهاي مردم درکردس بخش عظيمي ازتودهکرد و  ارضي را طي مي

بيشترتحت تأثير ) باشيم، همه استانهاي کردنشين را دراين محاسبه به حساب آوريم

درآن دوره،   "آگاهي ملي"به همه مسايل و ازجمله   اين تحوالت جديد قرار داشتند و

که درجاي ... انديشدند و اي کامال متفاوت ازمردم کرد درآن طرف مرز مي بگونه

شود با استفاده  را نمي شرايط متفاوتاين . قابل بحث وتحقيق استخود چرائي آن 

حذف و "هاي مردم  توده"و  "ارتقاء شعور ملي"ازقدرت جادوئي موضوعاتي چون 

درکردستان ايران نيزخبرهائي ) ارتقا شعور ملي(ناديده گرفت، که گويا دراين عرصه 

  . اند بوده است و فقط از ما بهتران ازآن اطالع داشته

که ) کميته انقالبي(، بخش راديکال وجوانتر حزب دمکراتتحوالتيدربطن چنان 

بنوعي فاصله گرفته است، همچنانکه درخود سند هم به   "حزب"درحقيقت نيز از آن 

 47_46گيرد که به جنبش   آن اشاره شده، تصميم به راه انداختن حرکتي مسلحانه مي

ز دچار اشتباه رهبران چنين جنبشي ني چرا که. خورد مشهور است و نهايتا شکست مي

هايشان بايد همين بوده باشد که بر اثر  چه بسا که يکي ازتحليل. شده بودند محاسبه

هاي  دهشعورملي دربين نسل جوان وتو"، "سر برآوردن جنبش درکردستان عراق"

نتيجه اشتباه محاسبه خود را هم عمال . "است کرده کردستان ارتقاء پيدا مردم

گذاري شد و بعدها نام  تشکيالتي که يک سال بعد ازآن شکست پايه. کردند تجربه

چنين بينشي و  نقد، به "هاي جديد ديدگاه"و با اتکا به  اتفاقاله را بخودگرفت،  کومه

له به اين  حرکت، بنيانگذاران کومه از اين گيري با تجربه. هائي رسيد اين نوع ارزيابي

اما رد . اي جزشکست ندارند ات چريکي چارهنتيجه رسيدندکه اين نوع اقدام

، تجربه کردند که مقطعآنها در عين حال و درآن . چريکيسم يک طرف ماجرا بود

نرسيده  در ايران تا به آن درجه از رشد "گرائي در بين مردم کرد شعور ملي"هنوز 

له  ازطرف ديگر، کومه... و هائي باشد است که پتانسيلي براي رشد سريع چنان حرکت

ديدن شکست جنبش بدنبال اين تجربه، ديگر منتظر نماند تا چند سال بعد ازآن و با 

يعني . به نتايج ديگري برسد"هاي جديد  ديدگاه"و به کمک  درکردستان عراق

له، ازهمان روز اول نيز براساس اين ارزيابي درآن مقطع استوار بود  تشکيل خود کومه
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حيات  ادامهحتي تحت تاثير( زضعيف استگرائي درکردستان ايران هنو که ملي

نظري که درآن دوره، هم براساس مشاهده و ارزيابي   .)جنبش درآن طرف مرز نيز

هاي جديد متکي  براستفاده ازديدگاه از همان روز اولواقعي قرار داشت، هم اينکه 

هاي  هيعني نه در ارزيابي از وضعيت درکردستان ايران و نه براي استفاده از ديدگا. بود

تا جنبش در  منتظرنشدندله ديگر کرد و ازجمله بنيگذاران کومه جديد، روشنفکران

نتايجي . آنها قبل از چنين شکستي به نتايجي رسيدند. کردستان عراق شکست بخورد

له و  هاي کومه اين را تاريخ فعاليت. له است حزب کومه"که خالف ارزيابي جديد 

  . کند ليتي اثبات ميمحتواي آن دريک دهه اول چنان فعا

 47 - 46له در ارتباط مستقيمي با جنبش  کومه واقعيتي است که تعدادي از بنيانگذاران 

کند وکرده است که درجاي  اين نوعي رابطه با اين جنبش را تعريف مي. قرار داشتند

له و براساس مشخصاتي که از خود نشان  اما تشکيل کومه. خود قابل بررسي است

يعني .  بود کردستان ايران درهمان بدو حيات، دقيقا منطبق با شرايط اساسا وداد، 

قبل ازتشکيل (گويدکه شکست جنبش درکردستان ايران  واقعيت تاريخي بما مي

درمقطع . ومسايل آن شد له با کردستان عراق بي رابطگي بعدي کومهموجب ) له کومه

له  کومه. زشکست خبري نبودهنوز ا. له، درعراق ماجرا هنوز ادامه داشت تشکيل کومه

، روي روندهاي ديگري "هاي جديد ديدگاه"کار و فعاليت خود را و اتفاقا بنا بر

اگر ( "ارتقاء شعور ملي"برد که ميزان  له درآن مقطع، اتفاقأ پي کومه. سوارکرد

تا به آن اندازه نيست که بتوان ) همچون سند، تنها ازاين زاويه به مساله بنگريم 

لذا خيلي ساده، شکست بعدي جنبش درکردستان عراق نيز . برپا کردجنبشي را 

بعد . کرد، پذيرفته شد بيني شد آنرا پيش بعنوان امري طبيعي که مي "تشکيالت"در

اين  ،)بعد از شکست جنبش قبلي( ستان عراق برپا شددرکرد جنبش ديگريازآنکه 

له اين حرکت جديد را  مهچرا که کو. له تالش کردتا با آن تماس برقرارکند بارکومه

بخصوص اينکه سازمان اصلي فعال . ديد درنقد حرکت قبلي درکردستان عراق مي

در . کرد له را به تماس ترغيب مي درآن، ادعاهاي مارکسيستي داشت؛ همين نيز کومه

  . چگونه ادامه مي دهد "سند"اين باره ميتوان بسيار بيشتر حرف زد، اما ببينيم خود 

دريک پاراگراف به آخر مانده، و بعد از اشاره به حزب دموکرات  درصفحه چهار،

  :اش وشکست جنبش وتأثيرات آن مي آيدکه کردستان ايران و مشکالت

جوان آن دوره  به اين ترتيب مساله کرد وجنبش کرد نيز درجامعه و در نزد نسل« 

هاي سنتي و  نسل جديد ديگر با نگرش. کرد معنا ومحتواي جديدي پيدا مي

گرائي کرد اکنون بايد صراحتا با  ملي. شد هاي سنتي براي اين مساله قانع نمي حل راه

تاکيد برحق تعيين سرنوشت ونيز با محتواي اجتماعي ونظري جديد، با ترقي 

هاي مدرن  خواهي، دموکراسي خواهي، حقوق شهروندان، حقوق زنان و با روش

قال اين ضرورت و پاسخگوئي له محمل انت کومه. وغير سنتي رهبري عجين مي شد

  ».شفاف به مساله ملي ازيک زاويه نوگرايانه، ترقي خواهانه ودموکراسي خواهانه بود

 "له هاي اجتماعي وسياسي شکل گيري کومه زمينه"اين پاراگراف آخر در توضيح  

يابد و بما  له پايان مي مثبت درمورد کومه ادعايدر واقع اين بخش با طرح يک . است

 "جنبش کرد"در ... له محملي براي انتقال نوگرائي و کند که کومه گوشزد ميحداقل 

شود  له اشاراتي مي هاي ديگر کومه درسند و در ادامه به کارها و فعاليت( بوده است

   .)که به آنهم خواهيم رسيد 
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است، اين را نبايد با   "له هاي تشکيل کومه زمينه"با اين وجود، اگر بحث برسر  

بايد گفت که شکست جنبش درکردستان . له قاطي کرد بعدي تاريخ کومه دورانهاي

تنها به اين نتيجه نرسيده . کرد دورکردي  گرائي ي ازمليبراي مدت له را ايران، کومه

هاي سنتي  حل و نقد به راه دور شدن. هاي سنتي قانع کننده نيستند حل بودند که راه

از طرف ديگر، بکارگيري . رار داشتندحل مساله ملي، درارتباطي مستقيم با هم ق

هاي تاريخي  به مساله ملي و تعميم آن به تمامي دوره "پاسخگوئي شفاف"عبارت 

له از وجود اختالف در  اسناد و رويدادها در کومه. له، جاي بحث دارد حيات کومه

تا آنجا که يادم باشد، يکي از انتقادات اصلي کساني که . زنند اين مورد حرف مي

در مواضع رهبري  ناشفافي، وجود )2000انشعاب سال (را ساختند  "له ب کومهحز"

خوب يا بد، آنچه هم که در اين پاراگراف آمده در مجموع . له بود آن دوره کومه

له و ادبيات  هاي حيات کومه است که با بسياري از دوره "له حزب کومه"ادبيات امروز

  .آن زياد همخواني ندارد

 "له کومه "ذهان عموعي دراين مورد، بايد اضافه کنم که جريان براي روشن شدن ا

بعد از يک دوره فعاليت مخفي دربين اقشارکارگري، زحمتکشي و روشنفکران، 

جمع آوري نيروي کافي، شرکت درقيام  مردم ايران عليه رژيم سلطنتي و کسب توان 

انتقال چنان استفاده از دستاوردهاي آن درکردستان ايران، خود را درموقعيت 

ضرورتي ديد که هم به مساله ملي پاسخ شفافي بدهد، هم اينکه به حرکت مردم 

اينکه چه کرد؟ تا کجا پيش . کردستان براي رفع ستم ملي محتواي جديدي ببخشد

  .   له آمد، بحث ديگري است اش چه شد، نهايتا نيز چه برسر خود کومه رفت و نتيجه

کليت اين بخش بزنم، بايد بگويم که درسند  اگر بخواهم حرف آخر را در مورد

هاي اجتماعي به نکات درستي نيزاشاره شده است، که من  مربوطه در اشاره به زمينه

چرا که تعمدا و از زوايه . ام  بدلبل آنکه اشارات درستي بودند، ازآن گذشته

اين  با. ام اند، حرکت کرده هاي نادرستي که بدست داده شده نقدکمبودها و برداشت

ها  له در برخورد به اين زمينه کومه بينش اصليوجود و از آنجا که اين دوستان، تعمدا 

هاي فکري و  سرچشمه"اي مبهم از  اند، بگونه ، فراموش کردهاينجاي سندرا تا 

گويند که  ، نمي)دراين بخش( گويند، تا اينجا و در هيچ جائي سخن مي "سياسي

مسائل سياسي و اجتماعي ميرفت؛ همه جا کال بحث به سراغ  چه ديدگاهيله با  کومه

نيز زياد به  را تا اينجاتوان اشارات درست  است، نمي از تاثير گذاري وتاثير پذيري

اند که  ها اتفاقات و رويدادهائي بوده دراين شکي نيست که اين. حساب آورد

مرتجعين وغيره خواهان، حتي اند، نه ترقي اي آن اتفاق افتادهدرجهان و ايران و همه ج

 چگونه برخوردبحث اصلي اين است که .  بحث اين نيست. اند نيز تحت تاثيرآن بوده

درخود . است هاي شکل گيري يک جريان سياسي از زمينهشد و چرا؟ چون بحث 

. داد العمل نشان مي ديد و عکس له مي کومهشده است که  هم گفته سند و در جاهائي

دادند؟ مگرهمان  العمل نشان نمي ديدند و عکس ان نميتوان پرسيد مگر ديگر تازه مي

هاي اجتماعي وسياسي رشد و بازسازي ديگر  هاي اجتماعي وسياسي، زمينه زمينه

  درچه بود؟   تفاوتجريانات هم نبودند؟ 

اگر (.شود له نمي خود کومه و جايگاه اجتماعي موقعيتاي به  در هيچ جا نيز اشاره

ف بزنم، که ممکن است درنزد اين دوستان بمثابه نخواهم ازجايگاه طبقاتي حر
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اشتباه نشود، منظور در   .)ازجانب من تعبير شود "کهنه شده"بکارگيري يک اصطالح 

ي نيست، چرا که اين توقعو انتظار چنين  "مارکسيستي"اينجا، استفاده از اصطالحات 

حدي است که خواننده انتظار ما درآن . اند اند که ازآن فاصله گرفته دوستان نشان داده

هاي شکل گيري چه تشکيالتي  ازهمان بدو وارد شدن به موضوع،  بداند از زمينه

ها  اي که بتوان تفاوت احزاب را در برخورد به اين زمينه بگونه.  شود صحبت مي

له به  له چپ بود، با اين اختتام که کومه با اين شروع که کومه. قابل فهم کرد حداقل

له  توان داشت، که کومه اي داد، تنها يک برداشت مي اي نوگرايانهمساله ملي محتو

تا اينجا و در بخش . قرار داشت "چپ ناسيوناليسم کرد"تشکيالتي بود که درجناح 

موضوع ديگري است که به  به دنبال آن چه گفته شده،. شود اثبات مي همينها  زمينه

ابي واقع بينانه هم سرچشمه اما حتي اگراين ادعا ازيک ارزي. آنهم خواهيم رسيد

مورد  "ناسيوناليسم کرد"درچارجوب  صرفاله را  گرفته باشد، تنها اين است که کومه

له درعين حال، تشکيالتي با ادعاهاي فرا  در حاليکه، کومه. ارزيابي قرار داده باشيم

آن حتي در برخورد به هاي نظري و سياسي  تمامي پايه. ملي و سوسياليستي بوده است

هاي آن نيز، ازاين ادعا و ديدگاه ناشي وازآن نشأت  کرد وجنبش ناسيوناليسم

  . گرفت مي

ها و نه چيزي ديگري اشاره شده است،  البته شايد گفته شود که دراين بخش به زمينه

درضمن، . گيرد جاي نمي  له را بنويسيم که درچهارصفحه ايم که تاريخ کومه نخواسته

اتفاقا، سؤال . ايم ، به موضوعات ديگري هم پرداختهسند درجاهاي ديگري از اين

ها تا اينجاي موضوع چه  پس خاصيت اشاره به اين زمينه: پيش مي آيد اصلي اينجا

  البته(  له به ملي گرائي کرد روشن است مهبود؟ اين موضوع، در رابطه با برخورد کو

ثير جنبش کردستان قرار له کردستاني بود، تحت تا کومه .)  له کومه از زاويه ديد حزب

العمل نشان داد، شکست را ديد، تجربه کرد و نهايتا درمحتوا بخشيدن  داشت، عکس

ها  ي اين همه. له محملي براي انتقال بود به مساله کرد ونوگرائي درآن، کومه

فهمد که نهايتا کردستاني  اي هم مي هرخواننده. ها آمده است نيزدرهمان بخش زمينه

بقيه موضوعات . ها بوده است داراي چه خاصيتي تاريخي دراين عرصهله  بودن کومه

له تحت تاثيرآنها قرار  ها اشاراتي شده که گويا کومه چه؟  به آنها نيز درپيش زمينه

ودفاع ازمناقع کارگران را  له ادعاي کمونيست بودن درضمن، کومه.  داشته است

داري  زمان رونق سرمايهدرسند حتي به افزايش دستمزدها دراروپا در (داشت 

العملي  له عکس ا دراين زمينه ها هم کومهآي .)ها اشاره شده است وتأثيرات اين

له، حداقل بايد ازاين طبقه، براي نو  کرد؟ بنابه ديدگاه سابق کومه نوگرائي؟ داشت

  . گرائي درجنبش کرد استفاده شده باشد

له  ها اصلي کومه دگاهاند، دي ببينيم درچارچوب قالب فکري جديدي که ساخته

  . ميرويم "سند"به اين منظور به بخش بعدي . چگونه مدنظرقرار ميگيرد

    "هه فعاليت زير زمينيد"

هاي زير زميني، درصفحه پنچ، پاراگراف سوم، بند الف،  دربخش مربوط به فعاليت

  : آمده است

وهمين  خود نمي دانستطب سوسياليسم والگوي نظري وعملي له شوروي را ق کومه«

مرزبندي موجب مي شد که هيچ نوع وابستگي به روايت هاي تئوريک آن قطب نيز 

نداشته باشد، روايت هائي که اساسا درخدمت سياست خارجي شوروي بوده وبرآن 
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ما سوسياليسم وانقالب . مبنا هرچه را ضد آمريکائي بود مثبت وانقالبي مي شمردند 

   ».آن را نمي پذيرفتيم اکتبر را قبول داشتيم ولي نظام پس از

. له بدون هيچ ابهامي دراين سند است اين شروع ماجراي پرداختن به ديدگاه کومه

اما گوئي . ظاهرا هيچ اشکالي ندارد، چرا که به واقعياتي در اين زمينه اشاره دارد

اي ضد کمونيست وسوسياليسم، که بر تعدادشان بسيار افزوده شده و  کننده مصاحبه

تحقيرآميزي هم به  اي خيلي متفکر دارند و نگاه کردن هم قيافه لدر وقت سؤا

اش مرتکب جنايتي هم  که گويا مصاحبه شونده در زندگي(دارد و مصاحبه شونده

آقا هم که کلي . بوديد "کمونيست"آقا شما که درگذشته : پرسد مي) شده است

د و دست آخر کن مي نفيکند، اول چيزي را  مضطرب شده، درپاسخ که زبان باز مي

پاسخ قابل قبولي نيست، اضافه ميکند که البته ما  اش منفيکه مي داند، پاسخ 

يعني . پذيرفتيم سوسياليسم و انقالب اکتبر را قبول داشتيم ولي نظام بعد ازآن را نمي

آنهم با اين روايت و . هاي بدي نبوديم کنيد، آدم آنقدرها هم که شما فکر مي

هاي  قبول نداشته که روايتدليل  له به اين ، که گويا کومهلاز نوع عدم قبواستدالل 

 هائي روايت. ناشي ازآن قطب درخدمت سياست خارجي شوروي بوده است تئوريک

نه، ! له؟ کومه. دانسته است که گويا هرچه را ضد آمريکائي بوده، مثبت وانقالبي مي

  : يد کهدرهمان بند و در ادامه مي آ...  اهل اين حرفها نبوده است و

تصادفي نبود که سالها بعد در بحبوحه اشغال سفارت ودرحاليکه بسياري آن را نمونه «

انقالبيگري شمرده وتحت تاثير شيفتگي عمومي به ستايش وتائيد آن برخاستند، 

 ناميد که له درهمان مقطع بدون هيچ ابهامي آن را يک عوامفريبي ارتجاعي کومه
  »  .خرد کردن اپوزيسيون قرار داشت... تنها درخدمت تحکيم ديکتاتوري و

سوسياليسم شوروي شروع  نفيله با  اظهاراتيکه درتوضيح سوساليست بودن کومه

تاکيد دارد، نهايتا بايد ازچند  "يهاي ضد آمريکائ روايت"ميشودو بر دوري کردن از 

ه به اينجا برسد ک) خوب يا بد(له تحت نام سوسياليسم وکمونيسم  دهه فعاليت کومه

ما ازاشغال سفارت بداند، که  اي سند پايهخود را مجبور ازتوضيحي غيرالزم دريک 

اند، متهم دارد  گرفته له را عوضي کومه.گوئي دادگاهي است(.مآمريکا برحذر بودي

گرچه قضيه احتماال به اين سادگي هم . "قربان ما نبوديم"ازخودش دفاع ميکند، که 

در موقعيت   ر عرصه سياست در ايران خود راد "له حزب کومه"  احتماال. نباشد

شود  مي  .)از اين روست که خود را ناچار ازتکذيب مي داند. يافته است اي ويژه

پرسيدکه دليل اين زحمت بخود دادن ناشيانه، آنهم درچنين سندي و نه دريک 

له وديدگاه  تواند پرداختن به تاريخ کومه مصاحبه يا مقاله توضيحي چيست؟ اين مي

لحاظ اي است که به  حاکم برآن باشد؟ يا تالشي درجهت پاک کردن گذشته

ديدگاهي ديگرنه تنها هيچ تعلق خاطري به آن نداريم، بلکه آنرا نيز بمثابه مزاحمي 

کسي نبوده که .بينيم که بايد بنوعي توجيه و پاک گردند سياسي در روندهاي آتي مي

. چ وتاب دادن به خود بوده استپي به اين دوستان بگويد، چه نيازي به اين همه

ما به دنيا ومافيها   ايم؛ نگاه گذشته بريده هاي ايد که ما از ديدگاه راست، چرا ننوشتهسر

تر نبود؟ اگر منطقي  آيا اين صادقانه. سرجاي خودش قرارنداشت و ما ديگرآن نيستيم

  هاي جديد هست، چرا مستقل ازآن دفاع نکرد؟   در روش

  :ن بخش آمده استدر بند ب هما  

  » ... له به امر انقالب يعني ضرورت سرنگوني رژيم شاه اعتقاد داشت و کومه«
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ونيستي و سوسياليستي اعتقاد له به امر انقالب از زاويه انقالبات کارگري و کم کومه

. خواست گذار براي اين انقالبات مي را بعنوان مرحله انقالب دموکراتيک حتيو داشت

له  کومه. اهي و به اين روشني از همان روز اول جا باز نکرده بودالبته چنين ديدگ

اش از  له و برداشت اين محتواي عقايد کومه. به اين صراحت رسيد يک دههدرطي 

اش درست يا نادرست، امروز آنرا قبول داريم  گري يعني انقالبي. ساخت انقالب را مي

کنوني کن است کسي درشرايطمم. سياسي بوديا نداريم، داراي محتوائي اجتماعي و

هايمان  باشد، ممکن است دربرداشت  با ممکن بودن چنين انقالباتي مشکل داشته

هائي درپرتو  توان به بازسازي تئوريک چنين برداشت باشيم، مي  تجديدنظر کرده

رويدادهاي جديد دست زد، اما مجاز به تحريف تاريخ وتعميم نظرات امروزمان 

  را به تالش براي سرنگوني له کومه کالم، انقالبيگري دريک. نيستيم له کومه کل تاريخ به

  . له و خصلت انقالبيگريش است رژيم شاه خالصه کردن، مسخ تاريخ کومه

اي بودن  درهمين بند و دربندهاي متعاقب آن، البته به موضوعاتي چون اعتقاد به توده

له براي  له وتالش کومه اجتماعي درتفکر گذشته کومه  هاي انقالب، جايگاه جنبش

له درچند  رفع جدائي روشنفکران ازکارگران وعملکردهاي مثبت ديگري که کومه

در فقدان ها  دهه گذشته داشته، اشاره شده که درجاي خود خوب است، اما همه اين

له وچه در بيان تعريفي که امروزه  چه در برخورد به تاريخ کومه يک ديدگاه روشن

  . هاي غير مجاز اند د، درحکم استفادهازخود بدست مي دهن

دراين درس گيري دربند . رسد گيري ازگذشته به پايان مي اين بخش نيز با يک درس

  : له تاکيد ميگردد که کومه  "د"

بها دادن به باورهاي فکري و سياسي محکم که معموال ازطريق مطالعه همه جانبه « 

  »  بارها وبارها محک مي خورد... تاريخي واجتماعي کردستان،ايران وجهان وبحث و

. آورده است کم نمي به باورهاي فکري وسياسي محکمله دربها دادن  مي بينيد،کومه 

که از اين باورها، يا نگويد، يا کم و مبهم  تعمدا تصميم گرفته "له کومه حزب"گوئي 

. کند را پاکاش  ارات مبهم، گذشته ايدئولوژيکيا شايد قصد دارد با  اش. بگويد

هميشه اين سؤال را هم با خود بيآورد که اين کدام باورهاي فکري و سياسي هستند، 

آنرا در رابطه با . داند گردند؟ اين را خدا مي "محکم"توانند شايسته عنوان  که مي

  . گذشته بنا به تفاسيرفوق ديديم، منتظر باشيم تادرآينده با آن بيشتر آشنا شويم

له، مجبور از تسليم  هاي نظري بسيار در رابطه با کومه يخود نوشته، بعد از پرده پوش

ازاين . اي است که بخشي ازآن تشکيل حزب کمونيست ايران است شدن به گذشته

باورهاي "نهايتا رمز و راز يکي از اين  ،)له نه ازطريق پرداختن به خودکومه( طريق

که با  تلقياتيمچون اما نه بمثابه باور فکري، بلکه ه. گشايد را براي ما مي "محکم

  .به آن مي رسيم . محاسبات سياسي همراه بوده است 

که شرحي  "له در انقالب ايران و درجنبش کردستان است کومه"بند بعدي مربوط به 

که . له درآنها محرز است ماجراهائيکه وقوع آنها وتاثيرات کومه. از ماجراهاست

تا اينجا آمده است، ازآن بخاطرطوالني نشدن مطلب ومنحرف نشدن ازبحثي که 

  . گذرم مي

  تشکيل حزب کمونيست ايران 

  : درهمان دو خط اول مي آيد که
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له، با توجه به تلقيات آن روزخود تشکيل حزب کمونيست را جزو اهداف ودر  کومه«

هاي خود داشت، اما اين اوضاع واحوال سياسي بود که چنين عملي  راستاي آرمان

  » .له قرارداد را با شتاب در دستورکومه

چيز  چيز قرارداشته و برهمه تحت تاثيرهمه"بود،  "چپ"که تا اينجاي سند،  اي له کومه

محبوبيت کادرهايش "تنها با ي نامفهومي دارد وجايگاه اجتماع، که "است تاثيرگذاشته

که  ،)به بند قبل از اين، درخود سند مراجعه شود( "توانسته دربين مردم تاثير گذارباشد

تلقيات آن "داشته است، صرفا با  "باورهاي فکري وسياسي محکمي"اي نامفهوم  بگونه

هاي  تشکيل حزب کمونيست را جزو اهداف خود و در راستاي آرمان "روز خود

گويند که تشکيل  بما مي  ،  در مجموع تفاسيري  هستند که...است و دانسته ميخود 

نديشانه خواهد بود که اگر فکر ا ساده. له نبود کومه ماهيت واقعيچنين حزبي در 

حزب "اشتباها بکار گرفته شده يا تنها شامل تشکيل   "تلقيات آن روز"کنيم، عبارت 

آن  ، ماهيت و اهدافله خود کومه بازتعريفاين دقيقا متوجه .  ميگردد "کمونيست

 چنان تلقياتيصادق است که ديگر  "له حزب کومه"بازتعريفي که درمورد . نيزهست

له در مقطع  اما به هيچ وجه با کومه. ف خود ندارد و برهمگان نيز روشن استازاهدا

  .آيد کمونيست ايران جور در نمي تشکيل حزب

، )نامفهوم (هائي دارد  له دراين فرمولبندي، موجوديتي است که اهداف وآرمان کومه

ين تشکيل چن  فکرميکرداست،که !) ؟( در آن روزکه داراي تلقياتي از اين اهداف 

خواننده براي آنکه صحت وسقم . هائي است اهداف وآرمان چنانحزبي در راستاي 

که خود (چنين ادعائي رامحک زند، بايد زحمت خواندن اسناد آن دوره را 

بخواند، تا دريابدکه تا چه اندازه ) اند کرده اند، يا پايش را امضاء ها نوشته اي له کومه

  . است ناموجهچنين تفسيري در "تلقيات آن روز"بکارگيري عبارت 

اما درآن روز تلقي . ايم وداريم اي نيزتلقياتي داشته که ازهرپديده وعقيده بديهي است

ما ازاقدام براي تشکيل حزب کمونيست اين بود که داريم در راستاي تحقق اهداف 

کرديم براي رسيدن به اهدافمان،  حتي فکرمي. مکني له عمل مي کمونيستي کومه

  .  ودن کافي نيست، حزب کمونيست بايد درست شودله ب کومه

له با توجه به اوضاع واحوال سياسي و با شتاب به چنين عملي دست زده  گويا کومه

به لحاظ سياسي  اي اشتباه محاسبهاگر اين بوده است، مسئله تنها اين نيست که . است

ه گشادي له درآن روزها، کال گرفته است، بلکه بيشتر، بايد رهبري کومه صورت

بايد رهبري درآن دوره از عقايد اعضاء سؤاستفاده . سراعضاء خود گذاشته باشد

عقايد له، دراين زمينه برطبق  رهبري کومه. که بنظر من چنين نيست! کرده باشد

امروزه هرکسي . کرد درآن دوره، با تلقياتي که ازآن داشت عمل مي اش کمونيستي

حتي با درنظر ( چرا که تشکيل چنان حزبي .گري استکند، بحث دي چگونه فکر مي

بار  ،)گرفتن اوضاع و احوال سياسي و چنان محاسباتي نيز که حتما وجود داشته است

. پذيريم چيز ديگري است پذيريم يا نمي اش را مي مسئوليت. داشت ايدئولوژيکي

  . هنوز به چنان ايدئولوژي و عقايدي باور داريم يا نداريم، حرف ديگري است

  :آيد که رچند خط بعد در ادامه ميد 

له براين باور بود که با توجه به نفوذ و پايگاه مردمي وسيع خود درکردستان با  کومه«

وآزاديخواه را از پراکندگي و  تشکيل حزب کمونيست ايران باقيمانده نيروهاي چپ

تالشي بدر خواهد آورد و مبارزه متحد با جمهوري اسالمي را به سرتاسر ايران 
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بويژه تصور براين بود که امواج بعدي انقالب بزودي بساط . گسترش خواهد داد

حاکمان جمهوري اسالمي را که غاصبان انقالب شمرده مي شدند درهم خواهند 

پيچيد وچندان نخواهد پائيد که ما با اعتالي نويني درجنبش انقالبي، اما اين بار 

درعين حال بديهي بود که . م شددرقالب مترقي وآزاديخواهانه آن ، مواجه خواهي

له وجنبش آزاديخواهي کردستان نيز ازوجود يک متحد نيرومند  دراين سناريو کومه

همچون جنبش کارگري وجنبش آزاديخواهي در ايران سود برده و ازتحميل 

مشابه اين طرزتفکر، ولو بدون صيغه . يکجانبه فشارجمهوري اسالمي خالص مي شدند

ملي مقاومت و شرکت برخي ازنيرو هاي کرد درآن نيز چپ، درتشکيل شوراي 

  » . وجود داشت

از نوع همان مصاحبه کردن فرضي که مصاحبه شونده در پاسخ   توجيهاتيمجموعه 

. "اتفاق مهمي نبود، به لحاظ سياسي دراين مورد نيزاشتباه محاسبه داشتيم": گويد مي

ک متحد براي جنبش کرد له با اين کار، در سيماي جنبش کارگري ي گويا کومه

! دانست يا خود را بنا به عقايد، متعلق به اين طبقه نمي! ديد ديده است و قبل ازآن نمي

آيا چنين عقايدي بعد از آن محاسبات اشتباه بروزکرد؟ که نهايتا با پيوستن حزب 

مخاطبين اين دموکرات به شوراي ملي مقاومت هم مقايسه شود؟  چرا، چون 

هاي مردمي که درچند دهه  نيستند؟ بدون شک، مخاطبين سند تودهها  اي له سندکومه

مخاطبين سند کساني هستندکه رهبران اين حزب . له را حمايت کردند، نيستند کومه

دهند که شما چنين تحت فشارقرار ميروزانه   گذشته کمونيستي شانرا براي 

  . ايد اي داشته گذشته

اي دردناک است،  ، خود پروسهرعقايدپروسه تغيينبايد ازنظر دور داشت که  

ات را بعنوان ارتکاب جرم  داشته باشي وعقايد گذشته "اي پرونده"بخصوص آنجا که 

دو نخواهيد با خواهيد باشي شود، اگر درآنچه که امروز مي اما متاثرکننده هم مي. ببيني

 از شود که اگربخواهي روي استفاده انديشي مي ساده. کنيد  قاطعيت از آن دفاع

 انديشي بدتر از ساده. نداري خاطري آن تعلق ديگربه  که کني گذاري سرمايه  اي گذشته

اي  که کرده گذاري جديدي اگر زمان به کندي پيش برود و نتواني براي سرمايهاست،  

  . هاي زميني بيابي پشتوانه

  :مطلب دراين باره  ودر آخر همين بخش ادامه ميدهد  

له  تان، حزب کمونيست ايران نه فقط خدمتي به کومهدريک کالم، درسطح کردس»

کرد ودلسردي ها و  له را دچار ابتالئاتي نکرد بلکه براي چندين سال کومه

...  هائي به بارآورد که حتي هنوز هم عواقب آن کامال ازميان نرفته است و پراکندگي

فرهنگ حزب له در زير بار ايدئولوژي و جنبه هاي مثبت ومردمي و واقع گراي کومه

کمونيست ايران زيان مي ديد وجنبش کردستان مي رفت تا شاهد به محاق رفتن 

  »  .نيروي پيشرو ومتعهد خود شود

که حاضر به پذيرفتن مسئوليت اقدامات درست و نادرستش نيست  "اي له کومه"چنين 

توانست  ي کردستان نمياينچنين زبون و درمانده بوده است، يقينا درصحنه سياس  و

  در هر صورت اظهارات فوق هرچه هست، توضيح تاريخ واقعي. باشد نقشي داشته

له را نداشتند، گفتند و  که چشم ديدن کومه هرکسي وحتي آنهائي. له نيست کومه

اين حزب روي . کرد له درست را کومه "حزب کمونيست ايران"هم گفتندکه  بدرستي

بطور . له براي اين کار استفاده شد مهاز اعتبار ونفوذ کو. له درست شد هاي کومه شانه

مرکزي و اعضاءآن  هاي حيات اين حزب، اکثريت کميته واقعي نيز درتمامي دوره

درکردستان )  له عبارتي خودکومه  به("حکا"شود که  گفته مي آنگاه.  اي بودند له کومه
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نيست  کسي! را دچار ابتالئات و فالن وبهمان کرد له رد وکومهله خدمتي نک به کومه

له خدمتي بکند؟  بپرسد که مگر اين حزب درست شده بود که درکردستان به کومه

کردن چپ پراکنده  خواست از نفوذش براي جمع له مي هدرجائي ادعا ميگرددکه کوم

اي حرف ميزنيم که منتطررسيدن کمک  له ايران استفاده کند، ازطرف ديگراز کومه

  . ازدستان غيبي است

به يک  است ايران بنا به رهبري بخشي ازجنبش کردستان تبديلله درصحنه سي کومه

 فکر به همين دالئل ودر برخورد با رژيم اسالمي در. مدعي شده بود و نفوذ داشت

نيز  درسطح ايراناش  با اين مشخصات درفکر گسترش پروژه. گسترش مبارزه بود

توان  ز اين منظر ميا. بنا به عقايد و اهدافي که داشت، دراين راه قدم برداشت. بود

اين   بود؛ چراکه شود گفت دچارتوهم شده گفت که اشتباه محاسبه داشت؛ حتي مي

هاي نامناسبي  همين دليل نيزموفق نشد؛  چرا که به روش  بود و بهتري  بار سنگين

 گشت، بلکه درخود جنبش بست مواجه اش نه تنها با بن بود، پروژه  متوسل شده

مقابله با مشکالتش را هم نداشت؛ ازتمرکز کافي براي حل  کردستان نيز ديگرتوان 

کردستان با آن دست  مضاف برمشکالتي که درجنبش. مشکالتش ديگر بي بهره بود

. هم به آن اضافه شد"حکا"هاي  به گريبان بود، مشکالت ادامه کاري و عدم موفقيت

به اين مساله  له واستراتژي آن و از زاويه کومه قبول مسئوليتمگر نميتوان، با 

  پرداخت؟ 

له زيربار ايدئولوژي و  گراي کومه هاي مثبت و مردمي و واقع جنبه"شودکه  گفته مي

اگر چنين ادعائي درست باشد، که نيست، خود رهبران . زيان ديد "فرهنگ حکا 

ين ايدئولوژي و اند؟ ا له درايجاد چنان ايدئولوژي و فرهنگي چه نقشي داشته کومه

له داشت؟ اگر اين  هائي در بنيادهاي فکري و عقيدتي خود کومه ه، چه ريشفرهنگ

گراي  هاي مثبت مردمي و واقع شود پرسيد که اين جنبه بحثي جدي است، مي

هائي بودند که با تشکيل چنان حزبي زيان ديدند؟  اگر منظور  له، چه چيزي کومه

از تشکيل آن ديگر  له انجام داده و بعد کومه "حکا "کارهائي است که قبل ازتشکيل 

شود؟  متفاوت چه مي "انجام نگرفته است؟ اگر اين است، پس نقش دو شرايط کامال

آيا انصاف است و منطقي است که آدم فعاليت در دوران مخفي و دوران شش ماهه 

را با دوران تشکيل چنان حزبي آنهم ... کردستان و قيام مردم ايران واوائل جنبش

کند؟  مرزها، مقايسه هاي مداوم نيروي پيشمرگ به شينين هاي سردشت وعقب درکوه

له  هاي کومه ها وتوضيحاتي درآورد؟ آيا منظور تغيير ديدگاه ازآن نيز چنان فرمول

درمورد جنبش ملي درکردستان است؟ اينکه بحث مشخصي است وکل ماجرا را در 

د رهبران تازه مگرغير ازاين است که هرتغيير موضعي با تصويب خو. گيرد  برنمي

اي  له ها، اين چه بازسازي کومه شد؟ بسيار بيشتراز اين له به سياست تبديل مي کومه

  کند؟  گذاري سرمايه "له کومه"است که حتما بايد برتحريک احساسات عقب مانده در

تفاهمي پيش نيايد، ناچار از  براي اينکه براي خواننده احتمالي اين سطور سوء

اي  من در وقت خود به پرسشنامه. ظراتم در اين باره هستمتوضيحاتي درمورد خود و ن

دليلم . مراي منفي دادله پخش شد،  درسطح تشکيالت کومه "حکا"که براي تشکيل 

با اولين انشعاب درحزب، بالفاصله . در اين کار وجود دارد فرماليسمياين بود که 

. له باشند کومه ازسازيها بايد بفکر ب اي له ازآن استعفا دادم ومعتقد بودم که کومه
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اين پروژه شکست خورده . کنند ايران  را بايد خاتمه يافته تلقيکمونيست  پروژه حزب

ازآن ببعد نيز هميشه نوعي همسوئي با جريانات انتقادي درون اين حزب . است

اي را بايد درتاريخ خودش براي  ام که هر پديده با اين وجود، معتقد بوده. ام داشته

له و  نقد خود کومهبراي من اگر نقدي هم اهميت دارد، . ار دادارزيابي قر

 درسياست بايد مسئوليت پذيرمعتقدم که . تر است اين صادقانه. هايش است فعاليت

چه مردمي باشد، چه اينکه هنوز مردمي نشده . اين شروع اخالق مثبت است. بود

  .له است  اين بازگشت به اخالق مردمي کومه.  باشد

    

  له  سازي کومهباز  

  :آيد درابتداي اين بخش مي

له که خود به دنبال سال ها بحث وکارنظري وسياسي درسال  با پروژه بازسازي کومه«

  له حزب کومه... له رقم خورد  تحقق يافت، سومين مقطع مهم درحيات کومه1379

هاي  روشها و  ها، سياست اي ديدگاه کردستان ايران توانست  با بازبيني انتقادي پاره

يک بار ديگر جايگاه شايسته خود را درجامعه کردستان و ايران احراز ...   گذشته،

سير رويدادها وتجربه زنده کردستان طي دهه گذشته وبه ويژه طي جنبش ... نمايد 

له را بيش از پيش نشان داده  صحت سياست هاي کومه1388دموکراسي خواهي سال 

مردم کردستان ونيز فعاالن جنبش دموکراسي  وموقعيت آن را نزد اقشار گوناگون

  ». خواهي درسراسر ايران تحکيم بخشيده است

هرحزبي نيزحق داردکه خود را مدعي انجام اين  .است "له کومه حزب"اينها ادعاهاي 

اش هستندکه دراين باره قضاوت  اما مردمي هم در خارج ازحزب. يا آن کار بداند

و در  "له درکومه انشعابي ديگر"اي بنام  درنوشته من درباره اين پروژه،. کنند مي

ام و نيازي  له نظراتم را داده هاي ديگري در برخورد به بحران درتشکيالت کومه نوشته

له  انشعابي ديگر درکومه در بهترين حالتحرکت اين حزب را . به تکرار نيست

ن تا زمانيکه هنوز البته اين جريا( کنم ينجا فقط  نکاتي را اضافه ميدرا. ام دانسته

له  بود وهنوز به انشعاب دست نزده بود، يک جريان انتقادي درطيف کومه "حکا"در

نيز انجام داد و درنشريات آن حزب اقدام  هائي دراين زمينه فعاليت. شد محسوب مي

نظراتي که در وقت خود  مفيد بودند، اما بدنبال انشعاب مسير . به ارائه نظراتي نيزکرد

     .)شدديگري طي 

ضمن وفاداري به اهداف، يعني . بازسازي به لحاظ نظري وسياسي معناي خاصي دارد

مباني فکري و  هماني، بدون هرنوع تجديدنظري اساسي، اصول ومباني فکري و نظر

به لحاظ ) هاي نظري درعين حال پيشرفت(ات را در پرتو رويدادهاي جديد  نظري

ايکه کارائي نظري  بگونه. دهيد ه و ارائه ميکرد اي ديگري فرموله بگونه سيستماتيک

، يعني زمينه تشکيالتيدر . باشيد د مشکلي نداشتهدرفهم تحوالت جديتا . باال برود

يعني  لحاظ تاريخيبه . ايد که درآنجاها فعاليت داشته هائي تجديدسازمان درعرصه

  ... که قبال داشتيد و  درهمان سطوحي توان تاثير گذاريبازسازي 

تجديدنظرطلبي کارش اين است . ازي در زمينه نظري با تجديدنظرهم فرق داردبازس

بسته به که  تجديدنظرهائي. کند تجديدنظرمي ومباني فکري اصولکه دريک سري 

نظرطلبانه در راستاهائي د، نبايد حرکت تجدي گرچه. ، مجاز و نامجازهم دارندشرايط

، نه بازسازي، نه تجديدنظر، ع ديگرموقدرآن. هم بگذرد کار ازتجديدنظرطلبي باشدکه

. شويد يعني از آن حوزه هم خارج مي.  شود اي مي درجه 180بلکه اساسا تغيير ماهيتي 
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با مجموعه احزاب عضوي که دارد؛ احزابي که  "ها انترناسيونال سوسياليست"همچون 

 اند وسر راست احزاب دولتي ومدافع بي اما دوران تجديدنظرطلبي را هم طي کرده

  . واگرسيستم هاي سياسي موجود هستند

  پراکنده با گرايشات سياسي گوناگون يک طيف له امروز کومه گفتن نداردکه نيازي به

تنها منطبق با   نه  له کومه تکرارادعاي بازسازي. هربخشي هم نام خود را دارد. است

اين . له است ازگذشته کومه انحصاريدر راستاي استفاده   واقعيت نيست، بلکه

هرجناحي بايد نان . کسي نخواهدشد نصيب ، با صرف ادعاکردن ديگرگذشته

له   کومه ، خوب يا بد، حزب"له کومه حزب". هاي رو به آينده خودرا بخورد فعاليت

از دل . له دارد طبعا ريشه درتاريخ کومه. است بنياد گذاشته شده 2000درسال .  است

. گويند اش که چنين نمي ن راه است؟ مواضعآن بيرون آمده است، اما آيا ادامه هما

. اش نيز، بنا به اعتراف خود رهبران اين حزب، چيزديگري است عملکردهاي روزانه

مي ماند . است "انترناسيونال سوسياليستي"بيشتر در کار ديپلماسي و آرزوي پيوستن به 

فيدتري براي اين کار م. تري به آنها پرداخته شود ؛ که بهتراست بنحو شايستهخاطرات

و تکرار مداوم آن، که با  "له بازسازي کومه"جامعه سياسي کردستان است تا ادعاي 

  . خوانند واقعيات نمي

 درطي جنبش "له کومه حزب"هاي  که گويا صحت سياست  نکته اين اما

، هم براي اقشارگوناگون مردم کردستان ونيز فعاالن 88خواهي سال  دموکراسي 

ي درسراسر ايران مورد تائيد بوده واين حزب را درموقعيت خواه جنبش دموکراسي

بهتري قرار داده است؛ درمورد اقشار مردم کردستان آمار و ارقامي دردست ندارم، اما 

. هاي اين حزب تا حدودي خبردارم نسبت به سياست "کرد روشنفکران"العمل  ازعکس

وبش با  مله خوشنيز اهل بعضي ماجراها هستند، ازج ها،که خودشان بعضي بجز

جناحي ( "له حزب کومه"گوناگون، جملگي به شدت ازکارهاي  هاي سياسي البي

اساسا، تعابير بدي از اين . ، بشدت ناراضي و عصباني هستند)ازحزب دموکرات نيز

اما منظور . ها دارند، که براي بازگو کردن در اين نوشته مناسب نيستند سياست

آقايان نوري زاده، سازگارا و مخبرين تلويزيون آمريکا ازفعاالن درسراسر ايران، بايد 

  . ، بما هم ربطي ندارددرضمن. مبارک است. وغيره مد نظر باشند

  ، به تحوالت"و اهداف شناسه: کردستان ايران له کومه زبح"اظهارات بيشتري درنوشته 

رد گرايانه در مو هاي سطحي که بشدت متاثر از تحليل. دو دهه گذشته وجود دارد

و سرنوشت آن وغيره هستند، که براي  "کمونيسم"رويدادهاي اين دو دهه درمورد 

اي  فقط يکي دو نکته. پردازم جلوگيري از طوالني شدن مطلب نيزکه شده به آنها نمي

  . گويم و مطلب را تمام مي کنم مي "له حزب کومه"هم درمورد تعاريف جديد از 

  دربخش اهداف سياسي

  :گردد تأکيد مي

اول   خود را  در درجه...   له کردستان ايران حزبي است سوسياليستي زب کومهح«

کم درآمد، زنان، جوانان  بيانگر ومدافع حقوق ومنافع کارگران وحقوق بگيران

له درحال پيوستن به انترناسيونال  کومه... داند و واقشار تحت ستم جامعه مي

 .ياسي درجهان نزديک مي داندسوسياليست بوده وخود را به اين قطب اجتماعي وس
«  

اينکه، اين حزب خود را سوسياليستي ميداندو مدافع منافع کارگران وحقوق بگيران  

دهدکه هنوز درکردستان حزبي بوجود نيآمده  نشان مي .کم درآمد، خوب است
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ما هم . تواند بوجود آيد که خود را سوسياليست و مدافع کارگران نداند وشايد نمي

  ... حزب دموکرات هم سوسياليست است و. هستيمسوسياليستي 

ک خط اما درشناخت چنين سوسياليسمي بايد گفت که درهيجده صفحه اين سند، ي

ه به بشريت تحميل کرده است وجود نظام سرمايکه  هم در باره اين همه مصائبي

از يک عبارت وجود ندارد که نشاني . يک کلمه از استثمار گفته نشده است. ندارد

حتي درمورد تضادهاي شمال وجنوب . ي درخود داشته باشدن تناقضات اين جهانديد

درحاليکه درخود سند، . هاي تحت ستم هم چيزي گفته نشده است و بدبختي ملت

. وجود دارد... اشارات بسياري به آن همه تحوالت ريز و درشت جهاني و ايراني و

ند است که درجاهائي، موضوع گر چه اين خود س. البته انتظاري زيادي نبايد داشت

فاقد  "سند"، اين دريک کالم. ومشکل ايجاد کرده است توقعرا زيادي کش داده و

  . ي حتي از منظر يک سوسيال دموکرات واقع بين و معتقد استهرنوع نگاه انتقاد

يعني ازاين مفهوم استفاده شده   اشاره شده، "داري سرمايه"درکل سند، سه بار به  

  :است 

داري  کشيده شدن کامل ايران به بازار جهاني و نيازهاي سرمايه"درعبارت، يکي  

    "...و جهاني
رشد شتابان وبي وقفه اقتصادي پس ازجنگ دوم جهاني طي "دو بارنيز درعبارت، 

داري که درتاريخ به نام دوره طالئي  نزديک به سه دهه درکشورهاي پيشرفته سرمايه

   "... استداري شناخته شده  توسعه سرمايه

ازنظرما تامين توسعه اقتصادي پايدارتوام با "ها، يک بارهم گفته شده،  درکنار اين 

عدالت اجتماعي وحفظ محيط زيست سياست اقتصادي صحيح براي ايران را تشکيل 

   "مي دهد

گويند که  اند، مدعي تحول فکري بوده و مي له بيرون آمده که ازدل کومه ازکساني 

 ،)به سند مراجعه شود(اند ي بسياري به اين نتايج رسيدهو سياسبعد از کار نظري 

اش  بيندو دوران طالئي هاي نظام سرمايه را مي اندکه پيشرفت  صاحب ديدگاهي شده

البته براثرهمان ( همين نظاماند که دردل  کنندو نهايتا به اين اعتقاد رسيده را گوشزد مي

ت اس ي ممکندار توام با عدالت اجتماعتوسعه اقتصادي پايتامين ) هاي نظري پيشرفت

وبه دليل چنين اظهاراتي است که ادعاي بازسازي (خواهند وآنرا براي ايران نيزمي

وجود بايد اين انتطار را داشت، که حداقل  ،)له راهم دارند کومه هاي واقعبينانه ديدگاه

سعه اقتصادي حداقل اين را ببيند که تو. دراين نظام را هم ببيند بحرانها وتناقضات

درنظام سرمايه ازدل بحرانها وتناقضات بسيارو ) حتي بدون عدالت اجتماعي( پايدار

شايدهم ( توام با عدالت اجتماعي نيز باشد گذرد، تا چه برسد به اينکه مي... استثمار و

آن هست که به  درچنين سندي جاي .)نباشد يکي "اجتماعي عدالت"مان از  برداشت

درکشورهاي پيشرفته اشاره شود، اما به بحرانهاي  "داري هرونق سرماي"دوران 

مگرغيرازاين است که درچنين سندي حتي به ! آن نيست؟ موجودخير؟ آيا جاي

له داده شده  تري هم اشاره شده وجائي به آن درکنارتاريخ کومه ربط موضوعات بي

ربط آن اختصاص  است؟ يک پاراگراف به تصرف سفارت آمريکا و تکذيب بي

له، يک صفحه در مورد  تر به تاريخ کومه ربط باز هم به شکلي بي. است اده شدهد

  ؟ !جنايات استالين نوشته شده، اما  جاي دوخط نگاه انتقادي خالي است 
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نيست،  "سوسيال" قطبيپيوستن به انترناسيونال سوسياليست، ديگر نه تنها پيوستن به 

و هرگاه که در (شورهاي اروپائي بلکه پيوستن به صف احزابي است که درتمامي ک

گيري دستاوردهاي اجتماعي درجوامع  درصف مقدم باز پس) دولت قرار بگيرند

دراسناد ديگرش، برداشتن چنين قدمي را در راستاي  "له کومه حزب"البته . خود هستند

و کند  قلمداد مي "مردم کرد"بدست آوردن يک صندلي بين المللي دردفاع ازمنافع 

يعني براي حرکت خود، . سازد و نه ايدئولوژيکي آنرا برجسته مي يجنبه سياس

حتي اگر اين هم باشد،  درحاليکه. کرده وچنين ادعائي دارد ازکيسه مردم کرد خرج

سوسياليست دراين زمينه هم، آش دهن سوزي  انترناسيونال. کوبيدن است آب درهاون

اش  وکرات را درمهمانياين همان ارگاني است که يکي از رهبران حزب دم. نيست

بحث اصلي . که البته بحث اصلي من نيست. ترور کردندوکاري هم نتوانست بکند

مربوط به سوسياليسم آن است، که در نزد خودشان هم ديگر خريدار ندارد، تا چه به 

گرويدن به يک قطب سوسياليستي  خواستم بگويم، اين نه. هاي جديد برسد مشتري

، بلکه پيوستن به صف ديپلمات هاي کم خاصيت ديوحتي سوسيال دموکرات ج

  . يعني ديپلماسي جان داري هم نيست. درحل مسايل و مشکالت جهاني است

  :گفته ميشود که
له حزب مدافع جامعه مدني ومتکثر و فرهنگ پيشرو درکردستان وتجلي  کومه« 

  » آرمانهاي آزادي خواهانه ودموکراتيک و نوگرايانه مردم کرد است

. ، خودش هم مدافع خودش استوجود دارد. خواهد مدني، مدافع نمي جامعه
هاي  سنت"له و رايج درجهان، البته از نوع  هاي فکري درکومه درضمن بنا به سنت

محل تالقي منافع . است تضادهائي، جامعه مدني درخود داراي "فکري مستحکم

.  آيند د ميهائي بوجو احزاب سياسي درآن و درپي چنين تقابل. گوناگون است
جامعه مدني  براي بقاء هم  درهمينبهترآن است که آدم، بجاي انجام وظيفه دفاع، 

ر بقاء اي و نه تصورات واهي ازآن، درفک که شده، باشناخت درست چنين جامعه
  . باشد؛ عقل سليم اين را حکم مي کند خودش

برسر چيست، دو  در بعضي مواردبراي آنکه بيشترمشخص شودکه اختالف 

 "تاريخ زنده"نقدي بر( "تاريخ بازنده"پاراگراف از نوشته شعيب زکريائي، ازکتاب 

ترآشنا  آورم،که خواننده، هم با روايتي اصيل را دراين جا مي) نوشته حسين مرادبيگي

شود، هم اينکه من نيز درسنديت بخشيدن به بعضي از ادعاهايم دراين نوشته، نقل 

  . قولي آورده باشم

له چنين  درباره تشکيل کومه "تاريخ بازنده"اش،  نوشته 53درصفحه  شعيب زکريائي

  :مي نويسد

وهمه تشکلهائي که درنسل ما درشرايط اختناق ( اين سازمان کنگره مؤسسي ندارد «

ولي اگر ديده حقيقت بين  ــ که نه ظواهرخيره )! رژيم شاه پديد آمدندچنين بودند

ي وعمق قضايا را ميجويد و تشخيص ميدهد کننده واحتماال فريب دهنده، بلکه راست

هم وجود داشته  "کنگره موسس"ــ درکارباشد، متوجه مي شويم که در واقع نوعي 

اي بوده است اعالم نشده وچندين سال هم طول  با اين تفاوت که کنگره! است

  »...  !کشيده است 

  :آيد درپاراگراف بعد مي

داري در ايران و رشد  توسعه سرمايه .ماهم چون ديگران محصول جامعه خود بوديم«

، بيش از پيش 40سريع جمعيت کارگران مزدي بويژه پس از اصالحات ارضي دهه 

وضعيت طبقه کارگر و مسائل اين طبقه را در رابطه با صاحبان سرمايه و دولت آنها به 

درعين حال تعداد تحصيل کردگان تا . جلو صحنه معضالت اجتماعي سوق ميدهد
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ها ازسرتاسر ايران، ازجمله مناطق کردنشين نيزافزايش فوق  ه دانشگاهحد ورود ب

بسياري از دانشجويان کرد زبان چه تحت تأثير محيط سياسي ـ . يابد اي مي العاده

وچه تحت تاثير محيطي که از آن ) عمدتا درتهران(روشنفکري موجود در دانشگاهها 

مانند و  ي و اجتماعي برکنارنمي، ازتوجه به مسائل سياس)کردستان(برخاسته بودند 

يابند، آنهائي  همراه يکديگر مي "سازمان"کسانيکه درتکامل فعاليت خويش، خود را در

کارگر و زحمتکش ازهرگونه ستم و استثمار را سرلوحه  هاي هستندکه آزادي توده

انتخاب اين هدف و اتخاذ چنين موضعي تنها . اند اهداف واعمال خود قرار داده

کارگردرجامعه نيست، بلکه متاثر ازتالش جهاني جنبش  حضور فزاينده طبقهناشي از

سلب (کمونيستي نيز هست و از اينروست که اين تشکيالت، هدف خود را سوسياليسم 

و ) مالکيت وحاکميت از بورژوازي و برقراري حکومت کارگري و مالکيت اجتماعي

که عشق  ""اما . قرار ميدهد )جامعه آزاد شده ازتضاد طبقاتي (در نهايت کمونيسم 

  ) 54تاريخ بازنده صفحه( » " ! ... آسان نمود اول ولي افتاد مشکلها 

که  نيستند؛ اما در پرتو پراتيکي قابل انکاريعني درنهايت، مسائل وموضوعات 

به شرطي که در روندي . هستند ... ايم، قابل بحث و بررسي و انطباق و آزمون و داشته

  . ، درمنطق دروني خود جا گرفته باشندايم آمده که پيش

  ختم کالم 

توان به چند  مختصرا و دراين رابطه مي. فکرنکنم که نيازي به جمعبندي مفصلي باشد

قولهاي کافي نشان دادم که درعرصه مباني  من با آوردن نقل. نکته اصلي اشاره داشت

بهم سازي ودرست ، اين سند کاري جزم"له کومه"نظري وسياسي، در رابطه با گذشته 

نيز ازهمان ابهام  "له کومه حزب"در رابطه با توضيح مواضع جديد . ندارد" معما"کردن 

سازي شروع کرده و بجاي توضيح سياسي ــ نظري مواضع جديدش با برجسته کردن 

ربطي چون اشغال سفارت آمريکا وجنايات استالين و اعالم تعلق خاطر  موضوعات بي

آن چيزي باقي نمانده، نشان مي دهد، که  "سوساليسم"از  خشک وخالي به قطبي که

هاي جديد و  اش درمورد داشتن ديدگاه درمسيرآينده هم، برخالف ادعاهاي تلويحي

اش  اي منطبق با شرايط مبارزاتي شدهومستحکم، جرياني فاقد مباني فکر بازسازي شده

مايشي حرفي جز درعرصه ديپلماسي وحرکات ن درعمل،به همين دليل نيز . است

کاري که موفقيت درآن نيز، خود درگرو داشتن زير پاي محکم . براي گفتن ندارد

  . درعرصه سياست واقعي است

،   ربط در سياست های بی روی روی، توهم و دنباله هاي انتقادي، راست بريدن ازديدگاه

  . ازنتايج چنين تغيير مسيري با چنان محتوائي خواهد بود

     1390مرداد سال  
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  له بمناسبت روز کومه

  ەيک جمعبندي کوتا
 

                                                    مقدمه

 روزفعاليت دارند، سالهاست که بزرگداشت  "له کومه"هاي متعددي که بنام  سازمان 

. دان کرده بهمن است به يک ماراتن تبليغاتي تبديل 26درخارج کشور را که  له کومه

که با  مدتي طوالني. گيرد و فراتر از آن را در برمي" بهمن ماه"که تمامي  ماراتني

شود،  اي اينترنتي شروع ميه تشکيالتي، تدارک و تبليغات درسايت جلسات گرفتن

درشوهاي اثبات مشروعيت " احزاب"هاي گوناگون وابسته به اين  در تلويزيون همزمان

هاي متعدد درشهرهاي گوناگون در سرتاسر اروپا و  متکميل و نهايتا با برگزاري مراس

  . بقيه جهان به پايان مي رسد

هر سازمان و حزبي در تاريخ و روزي تشکيل شده و طبيعي است که اعضاي آن به   

ميمنت چنين اتفاقي دور هم جمع شده و خاطره آنرا گرامي بدارند تا بار ديگر 

اند بنمايش بگذارند  که برگزيده ادامه راهيوفاداري و تعهد و تجديد پيمان خودرا به 

گيرد، نشانگر آن است  اما مضمون و محتواي تبليغاتي که از هر طرف صورت مي... و

. تله اس عبارت ازجنگ تصاحب تاريخ کومهخوابيده که  جنگيکه پشت اين ماجرا 

خي گذاري به يک اتفاق تاري نه تنها ديگر ارج" هل روزکومه"سالهاست که برگزاري 

هاي گوناگون براي تصرف آينده ازطريق ادعاي  نيست، بلکه تداوم نبرد جناح

ن هويتي ونمادي، داراي بعدي در تفاسير جناحيکه  مالکيتي. مالکيت برگذشته است

يا عدم مشروعيت اين ويا آن جناح را دراستفاده ازاين  مشروعيتاست که ظاهرا بايد 

  . نام به اثبات برساند

تاريخ . درعين حال بخشي از تاريخ مردم کردستان ايران است له تاريخ کومه 

ها و  حل تاريخ اتخاذ راه. خواهي و دفاع ازمنافع مردم زحمتکش است عدالت

تاريخ فعاليت . هاي راديکال و پراتيک آن در برخورد به حل مسئله ملي است روش

ايران کرد در جامعه و بخصوص در دل جنبش کردستان  هاي بخشي از مارکسيست

تاريخ چند نسل از جواناني است که به .  براي به سرانجام رساندن اين جنبش است

بذل توجه به اين تاريخ و نتايج آن . آرزوي تغييرجهان را درسرداشتند سهم خود

اي است که در ذهنيت تاريخي اين مردم به  امري تحقيقي و مشروع درباره پديده

  . حيات خود ادامه ميدهد

واع تفاسيرجديد تغييرکرده اريخي با گذشت زمان وجا بازشدن براي اناما ذهنيت ت

ها و فاکتورها، وقوع وقايع جديد دربطن زندگي  با تغييررابطه. پذيراستوتغيير

اجتماعي وسياسي، يعني تغييرکل شرايط، بازسازي چنين ذهنيتي نيز بناچارتحت 

انشعاباتي که درجريان ها و  طبعا  شکست يا شکست. تاثيرعوامل فوق قرار ميگيرد

هائي نيز  اند به درون تقابل ها را که ضروري له کم نبودند،  اين نوع بازسازي کومه

. اند ربط به اين تاريخ را بخود گرفته هاي بي کشانند که بيشتر رنگ جدال مي

محتوا و ناموزون وحتي ناسالم وغيرمفيدکه بيشتر شبيه به تعقيب منافع  هائي بي جدال

  که تداوم استبداد به همه تحميل ي وگروهي درآشفته بازاري استحقير شخص
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له  هاي گوناگون درطيف کومه دربطن چنين واقعيتي است که جناح. است کرده

بدون آنکه باهم  ذهنيت تاريخياي، تفاسيرخود را در اين  کوشند تا به هر بهانه مي

زي عملکرد کنوني و رنگ آميتفاسيري که يا . رسمي داشته باشند، جاي دهند جدلي

ت، نه پرداختن به تاريخ ها و يا کسب مشروعي توجيه موقعيت فعلي هريک ازجناح

بنظرمي رسد که هيچ گروهي با . واقعي و تاثيرگذاري مثبت برچنان ذهنيتي است

لذا هيچ . ، توان ايستادن روي پاهاي خودش را نداشته باشدامروزشتکيه بر موقعيت 

) البته با تفاسيري کامال امروزين (ود به گذشته پرافتخاراي جزمنتسب کردن خ چاره

  .بعنوان وارثان حقيقي و ادامه دهندگان مشروع و اثبات آن ندارند

  

به همين . صورت ميگيرد بي تاريخيله، برمتن  بنظرمي رسد که جدال برسر کومه 

يز شده د تا اين اندازه سخت وجدال برانگله آنگونه که بو کومهدليل نيزنشان دادن 

. اين جريان را با اين تاريخ بريده باشند "بند ناف"رسد که در جائي  بنظر مي.  است

ممکن است؟ مگرغير از اين است  پرسد که چگونه چنين چيزي آدم از خودش مي

  که درگذشته نيز در مرکزيت اين تشکيالتهستند هائي ها، همان رهبران همه جناح که

ها نيستند؟ مگرغير از اين است  مؤثرشان همان قديمي قرار داشتند؟ مگر بيشتر اعضاء

هايش موجودند؟ مگرغير از اين است که پرونده  ها وکنفرانس که همه اسناد کنگره

هرکسي در اين مسير روشن است؟ مگرغير از اين است که وقايع و رويدادهائي که 

رغير از اين له درآنها دستي داشته، درافکار و اذهان همگان زنده هستند؟ مگ کومه

بسيار ساده و خالي از هر  اش، واقعي  له در پرتو عملکردهاي تاريخ کومهاست که 

  است؟  نوع پيچيدگي

 اش ماهيتبديهي است که هرعملکرد تاريخي درپرتو رويدادهاي بعدي است که 

بدرستي روشن ميگردد، اما اين نبايد بمعناي پيچيده کردن حرکت روشن وگوياي 

هي است که هم رويدادها و هم آدمها درطول چنين مسيري تغيير بدي. اوليه باشد

شوند، اما اين قاعدتا نبايد بمعناي وارونه کردن اين تاريخ  تر مي کنند و پيچيده مي

کنند، بعد با دخالت دادن تمايالت  پاکواقعيت تاريخي مورد نظر را اول . باشد

گذشته و سير رويدادها  يا به. شان به بازسازي آن مشغول شوند سياسي امروزين

اين ديگر تفسير تاريخ در پرتو رويدادها و . برخوردي صرفا ايدئولوژيک داشته باشند

در اين مورد عنوان تحريف آگاهانه را هم . نتايج آن با درکي که امروز داريم نيست

گويم اين ديگر پرداختن به واقعيات تاريخي، آنگونه که بود،  برم، بلکه مي به کار نمي

  . باشد، درتفکيک ازآنچه که بايد باشد، نيست توانست ميرتفکيک ازآنچه که د

  يک جمعبندي

که چند سال )  "ايم، چگونه متحد شويم چرا پراکنده"تا تدوين جزوه (سالهاي اوليه 

هاي مطالعه و بنيادگذاري روابطي است که تاثيرگذاريهاي بعدي  کشد، سال طول مي

اين سالهاي جستجو براي دستيابي به يک استراتژي  .سازند اين جريان را ممکن مي

. مبارزاتي است که دربطن تحوالت چپ و مارکسيستي در ايران خود را معني ميکند

اين . اين جريان ضمن مرزبندي با جنبش چريکي به استراتژي متفاوتي ميرسد

. استه گرانه و سازماندهي توده استراتژي متکي به رفتن بميان زحمتکشان، کار آگاه
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در اين استراتژي انقالب کار ) شود درمهابادمراجعه  سلطاني مصطفي سخنراني فواد به(

عمل . هاي آگاه براي چنين شرايطي اصل است اتکا به نيروي توده. هاست توده

شرکت درکارتوليدي . انقالبي نيز بمثابه کار و فعاليت در اين جهت تعريف ميگردد

. شود کس امتحان ايدئولوژيک گرفته نميازهيچ . ترين شرط عضويت است مهم

مبارزه براي تحقق عدالت اجتماعي، حرکت ازموضع چپ، عالقه به مطالعه آثار 

  .     هاي چنين عضويتي هستند مارکسيستي پيش فرض

که بدون استثاء همه کرد هستند، شود اين جريان در تهران از طرف کساني تشکيل مي

هائي شکل  در اوج فعاليتونه سمپاتي ندارند، دموکرات نيز هيچگ همينطور به حزب

که متعلق به حزب توده يا جبهه ملي نيست، به مطالعه آثار مارکسيستي روي گيرند مي

نيز وظيفه اساسي خود را رفتن بميان زحمتکشان بمثابه يک حرکت  نهايتاآورند،  مي

سيستي و گرايشي چپ با تمايالت مارک کنند، که انقالبي و استراتژيک تعريف مي

درآن . در درک مسايل مبارزاتي و اجتماعي و انقالبي است) اصطالح رايج(لنينيستي 

حتي جريانات فعال . دوره، کل جامعه روشنفکري ايران تحت تاثيرچنان افکاري بود

. خواندند مي "خداپرست"هاي  آنها را مارکسيست. مذهبي نيزتحت تاثيرآن بودند

له بلکه حزب دموکرات نيز تحت تاثيرآن  تنها کومهاگرکردستاني هم نگاه بکنيم نه 

اند، با جريانات  نيزکه ازاين جريان بيرون آمده 46ــ 47رهبران جنبش . است

حتي عبدالرحمان قاسملوکتابش درمورد کردستان را . مائوئيستي ارتباط نزديک دارند

امپرياليستي هاي مارکسيستي و ضد  با استفاده وسيع از اصطالحات و مفاهيم و ديدگاه

  .نوشته است

ها با گرايشات  ترمبارزه، اين ديگر چپ با شروع سطح عالي 57ــ 58درسال 
. سوسياليستي ـ کمونيستي هستند که در جنوب کردستان ايران حرف اول را مي زدند

کردن خود، با دخالت درسياست از موضع  له بعد از قيام و همزمان با علني کومه
ارهاي راديکال در رابطه با اين مسئله، باسازماندهي امر و با طرح شع "کرد خلق"

در . شود مقاومت مسلحانه به يکي از نيروهاي اصلي جنبش کردستان ايران تبديل مي
دنياي واقعي، اين تنها شرکت مستقيم دريک جنبش براي رفع ستم ملي نيست، 

ي و مضمون جديدي به ناسيوناليسم کرد حرکتي است که محتوادرعين حال، 
له در اين رابطه، هم داراي يک پيشينه نظري و تئوريک لنيني بود،  کومه. بخشد مي

: گفت که مي هم داراي نيازهاي عملي درامر گسترش انقالب، هم چشم اندازي
  تاريخ  تمامي. نيست، درکردستان ممکن است  ممکن  قدرت در ايران  اگرکسب

ها و عملکردهائي است که درآنها، کمونيستي مملو از اين الگوها و باور هاي جنبش
اي مطلوب براي رسيدن به قدرت براي  هم امر رهائي ملي نهفته بود، هم اينکه وسيله

له  اما بمرور زمان درسطح رهبري کومه. خواندند که خود را کمونيستي مي جرياناتي
رهبري به همين دليل . اين اقدام عملي وتاريخي، کم رنگ شده و بدرستي درک نشد

اي که عمال با ناسيوناليسم  له به لحاظ نظري درک شفاف و روشني از رابطه مهکو
  . کردي ايجاد کرده بود، نداشت

له دررويدادهاي بعدي، برخالف ده سال اوليه که همه چيز ساده بود، درمسائلي  کومه

دخالت کرد و دست به کارهاي بزرگي زد، بدون آنکه به لحاظ ديدگاهي براي 

له وقتي هم که  رهبران کومه. د را آنگونه که الزم بود، آماده کرده باشدانجام آنها خو

اش  کمبودي که فواد مصطفي سلطاني درسخنراني(خواستنداين کمبود را جبران کنند
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هائي کشيده شدند که  به سمت تئوري پردازي  ،)مورد تاکيد قرار ميدهد چند بار آنرا

  . تندله نداش ربط زيادي به موجوديت واقعي کومه

له، درهمان فرداي پيروزي قيام مردم ايران با شرکت درتدوين طرح  کومه

سنندج،  58براي خلق کرد، با ايستادن در مقابل رژيم جديد در نوروز   خودمختاري

هاي دهقاني، شرکت  با تشکيل شورا و تحميل آن به رژيم، با سازماندهي اتحاديه

کردستان بعد  ماندهي مقاومت مردمهاي دموکراتيک، با ساز درسازماندهي جمعيت

مرداد، سازماندهي نيروي پيشمرگ و مبارزه مسلحانه، شرکت درهيئت  28از

هاي  کرد، و دهها عملکرد تاريخي ديگر، از جمله سازماندهي جنگ نمايندگي خلق

حماسي شهري و نهايتا دفاع از مناطق آزاد وتسليم نشدن در برابر حکومت مرکزي، 

رت مسئله، محتوا، اهداف، حتي ترکيب جنسيتي وطبقاتي  جنبش عمال و تاريخا صو

له تمامي اين کارها را درسطح  بديهي است که کومه. درکردستان را تغييرداد

اي دنبال  تري از ابراز وجود مبارزاتي، در راستا وتکامل همان استراتژي اوليه عالي

  . دکرده بود، که در سه سال اول شروع فعاليتش به آن رسيده بو

له درکردستان تنها ناشي از اراده سياسي خود اين  بديهي است که ادامه مبارزه کومه

العموم و وجود  جريان نبود، بلکه اين خود سير رويدادها درحوزه سياسي ايران علي

هاي  هاي تاريخي مبارزه درکردستان است که چنين فضائي را براي ادامه فعاليت زمينه

اگردرکل ايران دموکراسي يا سوسياليسمي که مورد نظر . ندله فراهم ميکن بعدي کومه

ز در فضا ومحتواي ديگري ادامه له ني هاي کومه له بود، متحقق ميشد، فعاليت کومه

  .اما نشد. يافت مي

العموم وکردستان  با اينکه روند تاريخي رويدادها درجغرافياي سياسي ايران علي

رکردستان بمثابه يک حوزه سياسي، با و دتمرکز نيرله را به سمت  بويژه، کومه

موجوديت واقعي کنند و اين امر با  هاي مبارزاتي مربوط به خود وادار مي پتانسيل

له نيز نه تنها هيچ منافاتي ندارد، بلکه عمال درجهت اثبات پيشبرنده چنين  کومه

خاب له به لحاظ نظري دقيقا به انت موجوديتي نيزهم هست؛ با اين وجود، رهبري کومه

له در اين حالت بجاي مستحکم  کومه. جهتي خالف چنين روندي دست مي زند

يک،  نيروي ژن درچنين موقعيتي به لحاظ استراتهاي قرار گرفت ها و زمينه کردن پايه

سازد که عمال خارج ازحوزه نفوذ او قرار دارند،  هائي مي خود را صرف تحقق پروژه

به موقع به حل و فصل مشکالت استراتژيکي که بنوبه خود موجب ميگردد تا نتواند 

  .اش بطور واقعي قرارگرفته بودند بپردازد که درمقابل

 "حزب کمونيست ايران"له چرا در پروژه تشکيل  در اينجا مسئله اين نيست که کومه

حزبي "له خود را بمثابه  مسئله اين است که به چه دليل کومه. شرکت کرده است

 "له کومه" چرا. دندياز يک جنبش پويا را بعهده دارد،  که رهبري بخشي "کمونيستي

اي  اي که به يک نيروي توده له کومه. ديد خود را ناچار ازتشکيل چنان حزبي مي

دريک حوزه سياسي معين تبديل شده، ازحمايت زحمتکشان نيز برخوردار است و به 

بسر مي برد؟  وددر ناباوري بخاي درسطح عالي روي آورده بود، به چه دليل  مبارزه

  شد؟ اين عدم ناباوري بخود ازکجا ناشي مي

له چه در برخورد به پروژه ساختن حزب کمونيست، چه مبارزه مسلحانه،  مشکل کومه

 که در در اين بودچه دربرخورد به مساله ملي، چه در شناخت حوزه سياسي کردستان 
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ها و نتايج پراتيک  ژهطول اين مبارزه تالش نکرد تا معناي واقعي هريک از اين پرو

له، گرچه نقطه قوت آن  گرائي و پراگماتيسم کومه عمل. آنها را بدرستي تحليل کند

درطول تمامي سالهاي حياتش، اما درعين حال پاشنه آشيل آن در دست بردن به هر 

  .پروژه اي نيز بود

دها، کتيک هم استراتژي، سرعت رويدااي،  بمثابه هم تا نقالبي ـ تودهگرائي ا عمل
له ازسازماني که در دروان انقالب نيز هنوز فرصت بازسازي خود را  تبديل شدن کومه

بمثابه يک  تشکيالت مؤثر نيافته، اما ناگهان در برابر انجام وظائف استراتژيکي 
له درسطح شعاري به راديکاليسم و  سنگيني قرار گرفته بود، موجب شد تا کومه

نيز دريک مسير نامتعادل و   باور بخوديدادها، در درسطح عملي به دنباله روي از رو
  . متناقض حرکت کند

است و  "حزب کمونيست درکردستان ايران"بمثابه اينکه  "له  کومه "عدم باور بخود 
اين به لحاظ استراتژيک وظائف سنگين وتاريخ سازي را بعهده اين جريان ميگذارد 

نيز تاثيرات مثبتي داشته باشد؛ مته به  تواند بر کل چپ درسطح ايران و از اين منظر مي
عدم له حتي درسطح عضوگيري در دوران انقالب،  خشاش زدنهاي اوليه کومه

از نيروهائي که درجريان اوج گيري مبارزه عمال درسطح رهبري جنبش  استفاده
، عدم صرف انرژي کافي درجهت طرح )درتعيين استراتزي مبارزه(قرارگرفته بودند 
له را نهايتا براي رفع اين  اي، رهبري کومه ربوط به چنين مبارزهمسائل نظري م

که  اش واتکا به امکاناتي بجاي اتکا بخود درمحيط وشرايط مبارزاتي(کمبودها 
  . به خارج از حوزه واقعي عملکردش سوق داد) پيشارويش قرارگرفته بود

گرايانه  نيور شدن ذه نپرداختن به حل مسايل واقعي پيشاروي خود، درعوض غوطه
له در برخورد  کومه شد که رهبري، موجب "مهم انقالب جهاني"درحل و فصل مسائل 

اولين موج ناماليمات، تعادل خود را از دست بدهد و متعاقبا اتوريته خود را بمثابه   اب
له که ديگر  کومه" رهبري سنتي"اين موجب شد تا . به حراج بگذارد" رهبري سنتي"

بلکه " هاي شرمگين کمونيست"ن را با خود نداشت، نه بمثابه چيزي هم ازسنتي بود
" حکا" ١٦در تريبون محاکماتي پلنوم " ي شرمگينها ناسيوناليست"برعکس بعنوان 

  . حضور يابد و باقي مانده اعتماد تشکيالتي را نيز ازدست بدهد
ديگر ترکيبي است که  16واقعيت ماجرا اين است که اين رهبري درمقطع پلنوم 

 ""ناسيوناليستهاي شرمگين""را داد و نه " هاي شرمگين کمونيست"توان به آنها لقب  يم
اين رهبري که بشدت تحت تاثير ادبيات سياسي . که در آن پلنوم به آن متهم شدند

تا چپ ايراني در برخورد به مسايل جنبش کمونيستي بود، هيچگاه نکوشيد که 
تعريف کند و از اين منظر به سراغ  بخود درشرايط مبارزاتي مربوط کمونيسم خود را

هاي سياسي وحتي  که البته ريشه. رويدادهائي برود که عمال درآن غرق شده بود
  . ايدئولوژيک خود را دارد

ها و راست  بديهي است که درتاريخ اين جريان، تحت تاثير چند عامل، چپ روي

توان  نمي" خودباوري" همه چيز را با . ممکن شده است) بعضا غيرمعقول(هائي  روي

گرچه اين راست و چپ زدنهائي نبوده است که ما آنها را دردل يک .توضيح داد

هاي ديگري  درنوشته. اند نتيجه شکست بوده. مبارزه زنده و واقعي، تجربه کرده باشيم

  . ام و نيازي به تکرار در اينجا نيست به اين مسايل پرداخته
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  کالم آخر

هرجرياني . رجديدي ازمبارزه درکردستان ايران آغازشده استها، دو بعد ازشکست

تالش ميکند که با درکي که از شرايط جديد دارد، هم براي ادامه حيات جناح خود 

له  فکري بکند، هم اينکه با تکيه به اين جنبه يا آن جنبه از کار و فعاليت کومه

شهرت اين جريان را درگذشته، که کم نيستند، هم براي خود حق استفاده از نام و

انحصاري بکند،  هم اينکه عملکرد کنوني خود را با تکيه بر اين يا آن مشخصه 

  .له در گذشته توجيه کند کومه

له يک جريان کمونيستي بود، حقيقتي را بيان  آنهائي که مدام تبليغ ميکنند که کومه

ارد که درعين حال بايد گفت که تفاوتي هم وجود د. دراين شکي نيست. ميکنند

ها  امروز تبليغ ميکنند، هيچ ربطي به  اينکه کمونيسمي که اين. پوشيده نيست

اين تفاوتي بين کمونيسم تجربي و پراگماتيستي . له ندارد کمونيسم آن دوره کومه

هارت و "اي است که ازکمونيسم، تنها   درگذشته با کمونيسم مذهبي و فرقه گرايانه

  .به ارث برده است دردقيقه آخر را" پورت فتح جهان

" رشد ناسيوناليسم"له را بايد در پرتو  اما ازطرف ديگرآشفته بازار درون طيف کومه 

له  کومه کمونيست درون طيف مدعيان انحصارطلب. درکردستان مورد ارزيابي قرارداد

يشان که سني از آنها  البته عقالي( را بپذيرند خواهند اين واقعيت ميآنهائي هستندکه ن

اند، اما به لحاظ سياست حفظ تشکيالت خود،  است بر اين واقعيت واقف گذشته

اما . ها، درکي يک بعدي از جهان دارند اين .)سياست سکوت را پيشه کرده اند

اند چه کساني هستند؟کساني  شده" ناسيوناليست"آنهائي که گفته ميشود دراين طيف

خورد اصولي به اين مقوله به هستند که درحقيقت چنين واقعيتي را دريافته وبجاي بر

گذاري  له، درحال سرمايه کومه اي نامطلوب ومغاير با تاريخ عملکردهاي واقعي شيوه

البته عوامل ديگري هم وجود دارند، ازجمله اينکه، آدمها . برروي واقعيت فوق هستند

  ... جهان تغييرکرده، ادبيات سياسي فرق کرده وخيلي چيز هاي ديگرو. اند تغييرکرده

  

همه چيز رشدکرده . نيست که رشدکرده است" ناسيوناليسم"اما، درکردستان اين تنها 
دربين اين دو،  ما شاهد . هم رشد کرده است "عدالت خواهي سوسياليستي". است

. اند هاي اجتماعي رشد کرده جنبش. رشد ديدگاهاي ليبرالي ودموکراتيک نيز هستيم
هاي  درسال. ايم کامل به سمت ديگر افتاده مسئله اين نيست که ما ازيک سمت، بطور

گذشته ما حتي شاهد حضور نيروهاي اصالح طلب و همچنين محافظه کارمذهبي 
، اما "جاش"گفتند  مي "حيات حکومت اسالمي"ها در سالهاي اول  بوديم، به اين

بعضي از افراد اين طيف . هاي اخير ديگر گرايشي عادي در درون جامعه بودند درسال
" کمونيسم"ازطرف ديگر، اگربخواهيم موقعيت . شهرت اجتماعي باالئي داشتندحسن 

را دربطن اين تحوالت درکردستان ايران بطور واقعي مورد ارزيابي " ناسيوناليسم"و
. باهم در طول اين تاريخ است دو همزادقراردهيم، بايد بگوئيم که اين بمثابه رابطه 
اين بحثي متافيزکي و بي پايه و اساس  .يکي توهم نيست که ديگري واقعيت باشد

بته درشکل انقالبي ال" (ناسيوناليسم"هاي کرد در اشاعه و رواج اين  کمونيست. است
 له کومه  ازطرف ديگرعملکرد تاريخي. اند خود را داشته سهم ونقش)اش ومتمدنانه

ي در ا له هاي کومه کل جناح.درکردستان ايران، داراي نتايجي استراتژيک بوده است 
سؤال اصلي اين است که برفرض . اند اين شرايط درمقابل اين واقعيت قرار گرفته



399                                                                                                                      400  

 

، اين جريان چه تحليلي از اين وضعيت "له کومه"کمونيست يا سوسياليست ماندن 
دارد، چه برخوردي به عملکرد تاريخي گذشته خود دارد و اينکه چگونه خالء 

سنندج، درکوچ مردم  58درنوروز ""له هاي کومه کمونيست"بوجود آمده را پر ميکند
له  کومه. ، پاسخ خود را دادند ...و 58مرداد سال  28مريوان، درمقاومت مردم سقز در

خلق کرد دربوته "پاسخ خود به کل اين رويدادها را درهمان تاريخ دراطالعيه 
  درشرايط جديد چه کاره خواهد بود؟  . فرموله کرد "آزمايش

برسرشعارخودمختاري، فدراليسم يا تشکيل دولت يا . تتقابل اصلي، شعاري نيس

نيست، " سراسري بودن يا کردستاني بودن"برسر . نيست "متحد کردي"تشکيل جبهه 

له جرياني سوسياليستي  برفرض اينکه کومه. هاي تاريخي است بار ديگر بر سر انتخاب

خي دور بعدي هاي اجتماعي وتاري و چپ است، بايد پاسخ داد که چگونه وارد تقابل

خواهد ايفا کننده چه نقشي باشد؟  له مي ها چيست؟ کومه ماهيت اين تقابل. ميشود

له واقعي، ازدل چنين  کجاست؟  کومه حوزه سياسي اين تاثيرگذاري از کجا تا به

  . تعيين تکليفي ممکن است که دوباره بتواند بمثابه يک جريان تاثيرگذار سر برآورد

  

ياد . له پيروز خاطره رفيق محمد حسين کريمي روز کومههمراه با گرامي داشت 

له  هاي تمامي زندانيان سياسي، نيروي پيشمرگ کومه رفقاي جانباخته، ياد قهرماني

با احترام به هزاران انسان گمنامي که در اين مسير متحمل رنجهاي بسياري . زنده باد

  . شدند، بدون آنکه توقعي داشته باشند

  1390بهمن   26

  


