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 هياهو بر سر چيست؟

 (قسمت دوم)

اظهار نظر آن پنج نفر از شرکت کنندگان هايي از گوشهخواهم تنها به مي« لهکنگره اول کومه»ی انتشار اسناد ی بحث در بارهدر ادامه

از احساسات و جّو توانستيم در يک فضای آرام و بدور می خواستنداگر مياند و در آن جلسه بپردازم که خوشبختانه در قيد حيات

نه بر سر  متينی داشته باشيم! پلميِکاست،  شاندر خدمت توجيه مواضع امروزیجويي سياسی انتقام که هدف آن سازی هيستريک

برای صحت اين شود. له مربوط میاين اسناد که اختالف ما بر سر مسايل اساسی ديگری است که به سرنوشت جريان چپ و کومه

خوبی نشان  ها بههای سرشناس جريان ما بنگريد! آدرس سياسی و تشکيالتی آنو چهره« لهکنگره اول کومه»بازماندگان به مدعا 

 ايم! دهد که در کجا ايستادهمي

اند و به دفاع از و يا مخالفت ی آن نظر دادهدر بارههای مختلف به شيوهنامبرده  سندخوانندگان شمار قابل توجهی از  ايدکه ديدهچنان

را ای دور در گذشتهله های کومهعملکرد و گاه سياستخط فکری، جايگاه و از   هاييو آنجا گوشه و اينجا اندآن پرداختهبا انتشار 

 .اندافرادی )ازجمله  من( را به باد ناسزا گرفته بعضًاو مورد بررسی  و انتقاد قرار داده 

ايم انتشار اين اسناد به صورت کتاب و بدون دخل و اما بازهم الزم ميدانم يادآوری کنم که تنها کاری که ما کرده در اين رابطه

اند است. اينکه تعدادی از خوانندگان فرصت را غنيمت شمرده« لهکنگره اول کومه»های باقی مانده از نويستصرف در محتوای دست

ی شرکت کنندگان در آن به اتفاق آرا ای را برگزار کرده و همهچنين جلسهی پيش که چهار دههتا از ديدگاه امروزشان جريانی را 

توانست منطبق باشد( را داد و نه با شرايط تازه میها هيچگاه اتخاذ نشدند زيرا نه انقالب مجال آن)که بسياری از آنتصميماتی بگيرند 

  ای است که به خودشان مربوط است.مسألهو مواضعی را اعالم کنند، مورد نقد قرار دهند، 

بياييد برای يک لحظه به حدود چهار دهه پيش ايران و کردستان برگرديم و شرايط آن دوران پر طالطم را پيش خود مجسم کنيم؛ 

جوششي اجتماعی و جدی و آماده برای سرنگونی بساط  که ، در حالیله و چپ سوسياليست آن دوران را در نظر بياوريمجريان کومه

ی بزرگی را در ای مرتجع مذهبی  برای به بيراهه بردن انقالب توطئهدار و دستهدر حالی که ؛ در جريان بود استبدادی لجام گسيخته

هايي از زندگيشان را در سال شماری از آنان که کمونيستیو خواهی آزادیشور از  جمعی جوان کم تجربه اما پردستور داشتند؛ 

ه همه چيز و همه کس و گذرانده و هم پيمانان آنها در خارج از زندان دچار تفرقه و ترديد نسبت ب های پر از مشقت رژيم شاهزندان

سايرين  ياریهمکاری و فواد و هم ابتکارو با و به همت  کنندمیبرگزار را «( لهکنگره اول کومه»آن جلسه وسيع )بخوان  ؛حتی به خود

ای فکری، سياسی و عملی )و ی چند ساله از کار و فعاليت کسانی که فاصلهبه ارزيابی يک دورهگيرانه و خود آزارانه( )گيرم سخت

شاهد آن بوديم چه تالشی از جانب شخص فواد برای متحد کردن  ی ما؛ همهدنزپرداها ايجاد شده بود میدر ميان آن حتی شخصی(

را دارا بوديم و نه توانايي ی آنضرورت انکار ناپذيرش نه اتوريتهکه پيش از آن هيچکدام از ما باوجود ، تالشی آن جمع به عمل آمد

  الزم برای متحد کردن ديگران.

با هر عيب و ايرادی که داشت حداقل مارا از پراکندگی به سوی وحدت رهنمود بود و مارا به هم نزديک کرد « لهکنگره اول کومه»

پا به  و اميد به آينده ای استواربا سری بلند در ميان سران و با ارادهتری از شخصيت همديگر به ما داد و پس از آن شناخت روشنو 

آيا شنيدن و بازخوانی ی شرکت در و رهبری جنبش کردستان بايد جستجو کرد. مدعا را در ادامهشاهد اين ! ی انقالب نهاديمصحنه

برنده های پيشو در همان زمان و انتقال آن به نسل جوان برای درس گرفتن از جنبهشرکت کنندگان در آن جلسه اين تحوالت از زبان 

کسانی که به خواست خود کمر به ايجاد تحوالت اساسی در  از فعاليتای باز بينی دورههای منفی آن جرم است؟! و شناخت جنبه
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فع محرومان آن بسته بودند امری بود در خدمت تجديد پيمان و ايجاد اتحاد و همبستگی برای روبرو شدن هم در راستای مناآن جامعه

برای آنان که ادعای پيشَرو طور که هستند ر دادن آنقرابا تعهد و احساس وظيفه انسانی و اجتماعی پيشارو. خودرا در برابر ديد همگان 

پندارند انتشار ! درست برعکس اظهارات مکتوب آن پنج نفر که به اتفاق میطلبدمیشهامت اخالقی و شجاعت بااليي را   دارند، بودن

 ها خدشه وارد ميکند.اين سند گويا به شخصيت آن

، «لهکنگره اول کومه»ها و اقدامات و تأثيرات عميقی را که شرکت کنندگان در مشترک تمام فداکاری در يک کالِمها جملگی آن

زه عليه ستم و استثمار بعمل های پس از آن در ميدان مبارها و سالشان در روزها و ماهی خود  و به نسبت درک و توانهرکدام به نوبه

جلسات هايي از برخورد آنان به خود در گذارند و تنها با معيارجنبهايجاد اعتماد و احترام به آنان شد، به کناری ميسبب  وآوردند 

 ها ديکته ميکنند ببينند.طور که آنشان القا ميکنند که بايد حقيقت را آنو اين را به مخاطبين چسپندبرده مينام

پژوهشگران تاريخ ما در کردستان مانده و در دسترس آن جلسه است که برای تنها سند باقی« لهکنگره اول کومه»جلسات صورت

ای اگر کنگره را بايد از دسترسی به آن محروم کرد؟« لهومهجنبش ک»ها و عالقمندان به تواند مورد استفاده قرار گيرد. چرا آنمي

دوران نقل سينه به که ادعای مارا به اثبات برساند )است( بنابراين بايد مستنداتی از آن وجود داشته باشد  که شدهاست )برگزار شده

ی خاکی در جهان امروز به ُيمِن ها است که به پايان رسيده است(. دسترسی ساکنان کرهقرن سينه و از پدر به پسر!! و قال! و قيل!

 ها را کنار زده است.آوری ديری است پردهپيشرفت فن

 ٭٭٭

( نکات مشترکی وجود زادهعبداهلل مهتدی و عمر ايلخانی در اظهار نظرهای مکتوب )ابراهيم عليزاده، ايرج فرزاد،حسين مرادبيگی،

)من از همه و يا قسمتی از اين اسناد را نادرست رقم ميزنند. ای و بنا بر ديدگاهی که دارند، انتشار علنی دارد از جمله هرکدام به شيوه

احترامی روی بینه از  جلسه خودداری ميکنم، اينکار بردن پيشوند و پسوند کاک، رفيق و غيره در ذکر نام شرکت کنندگان در آن به

 هاست زيرا هرکدام بيانگر بار سياسی خاص خود است(.بلکه دوری از تکرار و در عين حال درجه بندی آن

یادداشتها قبل از آنکه منعکس »اين است که و استنادش به  کندیمقلمداد  «سنديت ندارد»و « ناروا »را ابراهيم عليزاده آن

)به نقل مستقيم « باشد، برداشت های شخصی منشی جلسات بودند.. کننده دقیق نظرات گویندگان آن

له و حزب های کومههای کميته مرکزیهای وسيع و پلنومها و نشستها، کنفرانسبر اين اساس اسناد کنگره. اگر از نوشته ايشان(

ايشان  ساقط ميکند!ها را نيز از اعتبار البد آن گيرند تکليف چيست؟ کمونيست ايران )و شايد احزاب ديگر هم( مورد قضاوت قرار

جای صورت علنی در دسترس عموم قرار دهد و بهرا نيز بهاگر اسناد ديگری در اختيار دارد که سنديت آن محرز باشد بهتر است آن

 خودها کمک کند تا به آناعتبار نشان دادن اسناد منتشر شده، اش و بسيج طرفدارانش برای بیکم" و القای آن به مخاطبينصدور "ُح

 در صدد دستيابی به حقيقت برآيند! و از اين رهگذر آگاهی و شخصيت آنان را نيز دست کم نگيرد.

من به عنوان کسی که یکی از منشی های این جلسات بوده ام ، به خاطر می »نويسد: ايشان مي

آنکه منعکس کننده دقیق نظرات گویندگان آن باشد، برداشت های آورم که یادداشتها قبل از 

نا دقيق و نادرست  ممکن است درمورد ايشان صدق کند اما تعميم دادن  یخاطرهاين  .«شخصی منشی جلسات بودند

مورد  درناروايي  قضاوتدهد؟! اين خواسته يا ناخواسته را چگونه توضيح می اندآن به همه و بخصوص به رفقايي که جان باخته

آن جلسات های ديگر در مواردی منشیسان آنبهآورم ( را به خاطر نمی)زيرا آن ممکن استهای آن جلسه است. من هم ی منشیهمه
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ها اگر منشی تند نويسی کنم.ام آنچه را شنيده امانت داری رفيقانه( با بهتر از من ام )و مطمئن هستم که سايرين بوده باشم، سعی کرده

نوشتند. خواستند میتوانستند هرآنچه میها مینوشتند ديگر مشکل چه بود؟ آنشان را میبرداشت های شخصی فقط 

ايشان در سطحی استدالل  !!بودند دانشگاهی کردگانها تحصيلی آنهمهبضاعت ادبی کافی هم برای انجام اين کار را داشتند زيرا 

 حقيقت!کشف است که انجام شده و نه در جهت کمک به کاریی اين مورد تنها به منظور تخطئه

ی خود ايشان هرگز به گفته )که کندرا نفی میی آنو در نهايت همه« لهکنگره اول کومه»ابراهيم عليزاده نه تنها اسناد آخر اينکه و در 

قرار  1360ی ههای اول دهدر سال« مبارزان کمونيستاتحاد »های ديگر از جمله رهبری را در اختيار بعضیآنرا نخوانده بود اما آن

ها کنگرهاوايل، در يرا در کند زهموار ميها کنفرانسنيز وهای بعدی اسناد کنگرهايجاد شک و ترديد در بلکه راه را برای داده بود!(  

نفی اين تنها در ايشان روش بنابراين اند. خالصه نويسی هم شده حتیای"حرفه"غيرهایی منشیوسيلهبه هابحثی همه هاو کنفرانس

 ی امروز غير قابل قبول است.که در دنيای پيشرفته! استو ايجاد مانع برای دسترسی همگان به اسناد تاريخ خدمت"تحريف" اسناد در 

از طريق ُپست « لهکومه کنگره اول»ی انتشار اسناد هايي کوتاه که در آستانهاش را در نامهايرج فرزاد نيز نگران است و نگرانی

صفحات کتاب را ِاسکان و منتشر کرد! اين کار ور آکند . اما خود با سرعتی تعجبالکترونيکی به آدرس من فرستاده است بيان مي

 يبند نبود.آن پاداد اما خود بهما هشدار میبهدر واقع را اعالم کرده بوديم. آن)و نه انتشار( را وقتی انجام داد که ما فقط چاپ شدن 

 يرج فرزاد از چه نگران است ؟بگذريم و ببينيم ا

به هيچ مرزی اش و وارونه جلوه دادن رويدادها دست بااليي دارد و ايرج فرزاد در هتاکی و توهين به ديگران و به ويژه به رفقای سابق

 توان يافت. اين شيوه از روش اورا میهای نام خود اوست  به وفور فاکتکه به ایاست. در سايت اينترنتی پايبند نبوده

 عنوان نمونه:به

 :مطلبی تحت عنوان اش درت شخصیيوگرافی خود در سايب 160 هدر صفح

  اسی فواد مصطفی سلطانیيخ در زندگی سيک تاريای از هو نقط هک واقعيحی بر يتوض ،ک فاکتيح يتصح

 است :  هن نوشتيچن 2 سطر 161 یصفحه ی آن درادامه درو 

ر ممکن يرعملی و غيغو  ر واقعیيغ کاًلما انجام شدە باشد  م جمعیيتوسط تصممرداد  ٢٨شرکت در مراسم  هک هن مسالي... نفس ا"

  تأکيدها از من است( خط). "و بی اساس است

 ن آمدە است:يرج چنياظهارات خود ا اول،از صورت جلسات کنگرە  ٢٧ی هدر صفح  هدر حالی ک

 

 متن فوق به صورت تايپ شده:  .(انيزديد يل دکتر سعيلرزوک اسم مستعار کاک فواد است و سب)
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کار بکنم ولی من را نخواستند و مسأله منتفی شد. شنيدم دانستم چهنمیترديد داشتم و مرداد  28در مورد شرکت کردن يا نکردن در »

و سعيد از اين تغيير موضع  اشتباه بوده نرفتن مااندو در بحثی که با سعيد يزديان داشتيم من گفتم کردهشرکت مرداد  28که فواد در 

)در «  ...متوجه . در برخورد با رفقادانستيم رفتن فواد تصميم جمعی بوده استکه میبا توجه به اينام چيست، من که قباًل مخالف بوده

 است(.ن ی خطوط تأکيد از مها همهاين نقل نوشته

هايي از حقيقت "تحريف شده" را رونمايي کند داشته باشد و گوشههايي اگر حداقل چنين خاصيت« لهکنگره اول کومه»انتشار اسناد 

 )بخوان سانسور( گامی به پيش خواهد بود!« اديت در محتوا»هم بدون آن

مباحث کنگره اول »بايست مجوز انتشار اندازد که گويا ميجارو جنجال راه می در حالیرزاد فی کنم که ايرج يادآوردارد جا )

نتشر کرده است! ماش له را در بيوگرافی شخصیاسناد کنگره دوم کومه هايي ازبخش خود، شدفت میدريااز او  (از جمله)« لهکومه

  .(دريافت نکرده است شرکت کنندگان در آن کنگرهاز  ترديد مجوزی برای اين کار و بدون

مصطفی  ، ملکهآنکی از ويراستاران برخورد او به ي «لهمباحث کنگره اول کومه»در مورد کتاب  ی ايرج فرزاديک وجه از نوشته

اين کار را در  . رحمانهبیبرخوردی نابخردانه، کينه توزانه و در نهايت  سلطانی؟! ی مصطفیسلطانی است. نه به او بلکه به خانواده

 !دهد که خودرا در پشت نام کاک فواد پنهان ميکندحالی انجام می

داد؟ مگر ملکه چه کرده است که ايرج فرزاد او يگری داشت. چه اتفاقی روی میفرض را بر اين بگذاريد که شخص ويراستار نام د

توصيف که تنها از قلم او ممکن است تراوش کند و صفاتی  اش را با کلماتخانواده کند ورا تحقير می اوو گيرد بباد حمله میرا 

 ؟کندمی

اش را زندگی یهمهباشد و شناسند میرا می که او کسانیله که شناخته شده و مورد احترام کومهعنوان يکی از فعالين از ملکه نه به

 تازد!کند و به او میمعرفی می« خواهر کاک فواد»له گذاشته است، بلکه هويت اورا به عنوان های انسانی کومهآرماندر راه 

به عرش را از آن خود بداند و رياکارانه  او فوادبه خاطر دوستی و رفاقت با دهد که جان کالم در اينجاست که ايرج به خود حق می

که -اش را به باد حمله بگيرد! اما ملکه و ديگر اعضای خانوادهو سپس خود فواد اش که و خانوادهاعاليش برساند اما در پس آن مل

 و ی فکریاند، اگر در مورد کسی که راه نمابودهرفيق گرامی فکر آن رزم و همی خود و در دورانی مشخص همهرکدام به نوبه

حق نداشته باشند از او ياد کنند  -انداست و روابط عميق عاطفی با او داشتهها بوده و در عين حال برادر آن الگوی زندگی  سياسی و

 فهمد؟!ی ما معنای عاطفه را می«کمونيست دو آتشه»آيا اين  را گرامی بدارند! اشو خاطره

در ابتدای کتاب هايي که هرکدام جداگانه ی اين سطور در مقدمهمحض اطالع خواننده بايد اضافه کنم که نه ملکه و نه نويسنده

 له را مورد بحث و ارزيابی قرار دهيم.ايم کاک فواد و جايگاه او در کومهايم نخواستهنوشته« لهمباحث کنگره اول کومه»

با فواد( در واقع « دوستی خاله خرسه»)تحت عنوان فرزاد انتشار اين کتاب را فرصتی دانست تا با اعالم مخالفت با انتشار آن  ايرج اما

 برساند!« اثبات»به  هيچ ربطی به کمونيسم  ندارددر واقع که خودش را  چنانی به ارزيابی فواد بپردازد و کمونيزم ادعاييحمالت آنبا 

هايش به فواد، با فواد باشد اما آيا برخورد او در نوشته« دوستی خاله خرسه»به زعم ايشان « لهمباحث کنگره اول کومه»اگر انتشار 

   ام و کمال به فواد نيست؟ قضاوت با خواننده!  ورزی تمکينه

باخته و به ويژه رفيق عطا رفقای جاننام  ذکرزاده( به در جای ديگری ايرج فرزاد )و همصدا با او حسين مرادبيگی و عمر ايلخانی

 دار شده است! «خدشه»اعتبار سياسی و انقالبی آنان پردازد که گويا رستمی می

و البته  !بس داشتند  و است که در جلسه حضورهای خود آنان گفتهايم. آنچه انتشار يافته اين عزيزان چيزی نگفتهاواًل ما در مورد 

  ی کافی گوياست.خود به اندازهدر جلسه سه نفر نامبرده همين برخورد و قضاوت ديگران از جمله 
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سطر سوم کتاب مورد بحث آمده است و ديگر هيچ!   98ی صفحهدر يک بار و آن هم تنها نام او ثانيًا در مورد رفيق عطا رستمی 

 ی وسيع. ای پيش از برگزاری جلسهدر دوره« تشکيالت»انتقاد به کار در هم آن

 

 گويد؟زاده چه میببينيم عمر ايلخانی

هايی که مارکس و انگلس کە نويسندگان مانیفست کمونیست هستند، در مقدمه» نويسد:میايشان 

شان میگويند و اند، مدام از تغییر نظر خود در مورد بندهايی از نوشتهمانیفست نوشتهبر 
ها، دگم و خشک به همان متون مینويسند، اما مارکسیست نماها ، بدون توجه به آن مقدمه

رکس و ماباشد که  هاييتواند يک نوع برداشت از مقدمهاين مي .«اولیه رجعتت میدهند و از حفظ برايت میخوانند

بامراجعه به بايد ناچار اين ! معلوم نيست اين برداشت ايشان چه ربطی به موضوع دارد! بنابراند اما ناقص انگلس بر مانيفست نوشته

 انگلس قضاوت را به خواننده سپرد. مارکس و یگفته

جزئيات آن کهنه شده زيرا و ضع سياسى و اينکه رئوس مسائل آن حتى امروزه نيز به صحت خود باقى است، ولى باز برخى از گ»

  .کامال تغيير کرده و تکامل تاريخى، اغلب احزابى را که از آنها نام برده شده از صفحه روزگار زدوده است

ممکن است ميسر شود که  .سندى است تاريخى ما ديگر خود را محق نميدانيم که در آن تغييرى وارد سازيم "مانيفست "با اين وجود

براى ما  "مانيفست "تا امروز را در بر گيرد؛ اقدام به چاپ کنونى 1847فاصله زمانى بين  هبعدى مقدمه اى ترتيب دهيم کدر چاپ 

  .«چنان غير منتظره بود که وقت انجام اين کار را نداشتيم

 انگلس  کارل مارکس، فريدريش

 1872ژوئن سال  ٢4 -لندن

 

« مانيفست حزب کمونيست»سال پس از انتشار مانيفست بر  40يعنی ) پس از مرگ مارکس(  1888در سال که  ايدر مقدمهانگلس و 

 دوباره همان جمله را تکرار ميکند:

گو اينکه رئوس مسائل آن حتى امروزه نيز به صحت خود باقى است، ولى باز برخى از جزئيات آن کهنه شده زيرا وضع سياسى »

 ب احزابى را که از آنها نام برده شده از صفحه روزگار زدوده است.کامال تغيير کرده و تکامل تاريخى، اغل

 «.که در آن تغييرى وارد سازيم با اين وجود مانيفست سندى است تاريخى و ما د يگر خود را محق نميدانيم
 .(خط تأکيد از من است .اقتباس شده است ،حزب کمونيست ايران –حزب کمونيست ها از ترجمه فارسی مانيفست ) اين نقل قول

خواهم به ايشان يادآوری ميبلکه ، مقايسه کنم« مانيفست...»واهم با را بخ« لهکنگره اول کومه»اسناد هيچ وجه اين نيست که قصد من به

هم اشاره   دانم به اينالزم ميجا  ی تاريخی دارد تغيير دهد! همينسندی را که جنبه محق نيستديگری  کسنه ما و نه هيچکنم که 

 نويسد:زيرا ايشان میاند. بوده نويسدستآن بزرگان هم ابتدا ی نوشتهکنم که همه

باید پرسید با این همە ایراد آیا بە زعم ایشان میتوان بە راحتی چنین دستنویسهایی را بخشی »

 !«از تاریخ کومەلە نامید

مانده از آن خواننده را به سوأل خبرنگار تلويزيون و تنها سند باقی« لهاول کومه کنگره»زاده از در مورد نظرات و ارزيابی عمر ايلخانی

های شرکت کنندگان در آن جلسه ی تالشهمهجلب ميکنم که چگونه « لهاول کومه مباحث کنگره»از ايشان در مورد کتاب «روداو»

 کند؛ بدون شرح!را بيان مي

 آدرس لينک اين برنامه اين است:

 16042016http://rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/rojhalat_ 

http://rudaw.net/sorani/onair/tv/episodes/episode/rojhalat_16042016
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ها گذشته است سال از انتشار آن 25ی اسنادی را که حداقل کنم همهها درخواست میلهی رهبران کومهاز همين جا از ايشان و همه

 دهند! ازجمله :در دسترس همگان قرار  (را در اختيار داشته باشندبايست تمام يا قسمتی از آنهرکدام می و)

« لهکومه»در شهر سنندج توسط فعالين آن دوره از « ی شاهنشاهیساله 2500های جشن»و هنگام برگزاری  1350ای که در سال اعالميه

 پخش شد؛

 نوشته شد؛ اشو قبل از دستگيری( 1352)احتمااًل در سال  که توسط کاک فواد« عليه خلق کرد!ای ديگر توطئه»

 له برای مقاومت در برابر يورش رژيم فاشيستی اسالمی را در بر داشت؛فراخوان کومهکه « رد در بوته آزمايشخلق ُک»ی اعالميه

 له در تدوين آن دست داشتند.کومهکه رفقای « ايم و چگونه متحد شويمچرا پراکنده»ی نوشته

 ، تا سيه روی شود هر که در او غش باشد!منعکس کنندهايي از تاريخ جريان مارا و در آخر مدارک و اسنادی که گوشه

 ٭٭٭

دارد! اشاراتی شد اما اين قصه سر دراز « لهاول کومه کنگره»گرچه در اين قسمت به نظرات و ارزيابی تعدادی از شرکت کنندگان در

 که در فرصت ديگری به آن بپردازم.و اميد آن

 ساعد وطندوست

25/4/2016  

  6/2/1395برابربا 

 

 


