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  تــاريــخ بــازنــده          

 )مرادبيگي حسين ةنوشت ،"زنده تاريخ" بر نقدي (

 )اول بخش(

 زكريائي شعيب

 
 اين. )سور مه هح(مرادبيگي حسين نوشته " زنده تاريخ" عنوان تحت آمد در چاپز ا كتابي)1383(لامسا تابستان    

 گرايشات و ايران و كردستان تاريخ از مهم دوره يك تاريخ از روايتي" -هآمد جلد پشت در آنچنانكه-  كتاب

 ... تاريخ به نگرش شيوه و نگاري تاريخ در جديدي شيوه و سبك ... است ايران در مختلف احزاب و

 به را زنده تاريخ اين تاريخچه و سابقه بود، اين مهم"، ) 13ص (همقدم بخش در نويسنده ةگفت به بنا و. "است

 .كرد منتقل سياست صحنه در حاضر پرشور و جديد نسل

 و بيوگرافي ميكنيد، مالحظه كه همانطور كتاب اين  ...بود كتاب اين نوشتن در من اصلي انگيزه همين

 بعضاً و ايران كردستان در است كمونيسم و چپ ساله 53 تحوالت بررسي نيست، شخصي خاطرات نقل يا

 روش را وش ر اين من  .است بوده نآ در دخيل عناصر از يكي خود كه كسي طرف از  ...ايران در

 تاريخ بررسي در ديگري روش اين كه اميد اين به  .يافتم سياسي تحوالت تاريخ بررسي براي بهتري

 اينجا در چه(" پردازم مي تاريخ اين به كمونيستي زاويه و نگرش از  ...باشد داده بدست سياسي تحوالت

   ).باشد شده گفته آن خالف مگر. است من از پرانتزها و تاكيدها تمامي منبعد چه و
 و است روشي چگونه" روش اين"از منظور :شود مي مطرح برايش زيادي سواالت مقدمه همين در انسان قطعاً    
 آياحسين اصال و ستا بد چرا شخصي خاطرات نقل و بيوگرافي است؟ بدتري روش كدام برابر در" بهتري روش"

 كه بگويد ميخواهد سربسته بطور او آيا سازد؟ ومرمح خود شخصي خاطرات شنيدن از را خواننده دارد قصد مرادبيگي
 ميداند، ناپسندي و خودنمايانه روش را اين چون ولي برميگرفت در را لههكوم تاريخ تمام نوشتيم را خود بيوگرافي اگر

 به بايد را" كمونيستي ويهزا و ازنگرش"تاريخ به پرداختنشان آيا است؟ گرفته پيش در را!)؟("ديگري روش" لذا
 منتظر بايد بازهم اينكه يا آوريم بحساب اي فرقه و شخصي اغراض از دوري و مسئوليت احساس و علمي دقت معناي

 و جديد نسل"به چگونه را خود نظر مورد "سابقه"ايشان باالخره و ... باشيم؟ اينها از بدتر و فروشي جو و نمائيگندم

 ؟.... و ميكند "منتقل تسياس صحنه در حاضر پرشور
 نيازمندان به آن "انتقال" چگونگي درك و مرادبيگي حسين روايت به" تاريخچه و سابقه"اين از اطالع براي    

 نعمات از كساني چه سرانجام اينكه تشخيص براي اما )كرد خواهيم ما كه كاري( كرد مراجعه كتاب متن به بايد مربوطه
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- مقدمه همين آخر سطور در مرادبيگي حسين بدهيم؛ زحمت خود به زياد نيست زمال شد خواهند برخوردار انتقال
 به -است شده روبرو تراشي سابقه بركت و پرخير صندوق از سهم گرفتن براي رقيب متقاضيان هجوم با گوئي آنچنانكه

 )!شده راموشف ايران بقيه( كردستان جامعه كمونيست و چپ نوين نسل" :كه ميدهد خاطر اطمينان همقطاران
 از نوين تاريخ اين به دادن شكل راه در را عزيزانش از بسياري كه نسلي ...است تاريخ اين سازنده

 آرمانهاي و اهداف تحقق براي آن فعالين و كادرها و شخصيتها و رهبران از بسياري و است داده دست

 تشكيالت و كارگري كمونيست حزب درصفوف .اند مبارزه صحنه در تاريخ اين سازندگان انساني

 )14 ص( ".ميدانيم ...تاريخ آن صاحب و سازنده را خود ما ) ؟دو هر يا عراق يا ايران( هستند آن كردستان
 كه فهمدمي بالفاصله اينجا باشد، نشده دستگيرش چيزي" كمونيستي زاويه و نگرش"از تاكنون هم هركس پس    

 را نويسنده نظر از نامطلوب و ناباب عناصر و ها ناخالصي ةهم كه است مخصوصي  "ايسم" كند؛مي معجزه نگرشي چنان
 در كارگري كمونيست حزب يعني "ما"مالكيت به اگري و اما هيچ بي را "تاريخ آن"و فرستديم آباد ناكجا به

 ايشان كتاب انتشار و چاپ اينكه به توجه با شود؛ مي افزوده پيشين سوالهاي انبوه بر ديگر پرسش يك اينجا فقط! ميĤورد

- دائم ازدستجات دسته كدام "ما"از منظور كه اينست الؤس، استمربوطه حزب در تاكنوني انشقاق آخرين از قبل

 نام به را "حكمتيست"ن عنوا كه درآمده اي شاخه آن عضويت به مرادبيگي حسين كه ميدانيم! (ميباشد؟ التزايدحزب
 ي"ما" كه داشت بايدانتظار هستند فرقه عضوكدامين ايشان اكنون زاينكها صرفنظر بنابراين . است كرده اضافه خويش قبلي
 مالكيت تازه سند دادن ترتيب در مجدد اعجاز كه كرد نشان خاطر بايد اما !كند فرق چاپ از بعد ي"ما"با ،ازچاپ قبل

 كند اقدام جديدي چاپ به و آوريجمع را خود كتاب قبلي هاي نسخه ايشان كه بود خواهد ثمر مثمر شرطي به تاريخ
 را خود مقابل شاخه "حكمتيستي _كمونيستي زاويه و نگرش" از بار اين راخو ميراث  "مستحكم "حزب آن در كه
  !)باشد ساخته محروم ارث از
 ميداند ،باشد داده قرار گذرا نگاهي مورد را )كارگري كمونيست حزب( ك.ك. ح ادبيات و كرده حوصله هركس    

 تعقيب نموده بيان مرادبيگي حسين كه را هدفي همان حزب ينا اعضاي هاينويسي تاريخچه و هاسينوي خاطره تمام كه

 بررسي ترينمفصل و ترينجدي )1383تابستان (لحظه اين تا "زنده تاريخ" كتاب ها،نوشته قبيل اين ميان در  .اندكرده

 )متمايز قطعاً و كامل تاريخي غياب در بويژه(بنابراين و است تشكيالت اين سابقه با اعضاء از يكي سوي از لههكوم تاريخ
 .ح از ديدگاههائي و روشها بردارنده در حال عين در كتاب اين .دگير قرار مختلفي آدمهاي استناد و ارجاع مورد ميتواند

 اين در يسهم اداي به نيز مرا كه همينست و يابدمي ضرورت آن انتقادي بررسي من بنظر كه اينروست از .است .ك.ك

 .ميسازد وادار انتقادي بررسي

 كه بدليلي سالهاست ايران، كمونيست حزب عضو هم مدتي و )1348از (لههكوم قديمي اعضاي از يكي عنوان به من    
 مطالعه حتي و تشكيالتي و سياسي فعاليت براي الزم توان از مفرط، خستگي يعني دارند اطالع آن از دوستانم و رفقا همه

 نوشته به فعال برخوردي انتظار )من خود جمله از (هيچكس بايست مي دراز ساليان اين روال طبق لذا و امنبوده ربرخوردا

 - بد يا خوب - نقشي تاريخ اين در همرزمان ديگر همچون نيز من اما . دباش نداشته من جانب از را مرادبيگي حسين
 درسي تا پردازدمي ما همه مشترك عملكرد نقد و ارزيابي به خود "جديد شيوه و سبك" با دارد كتاب اين و امداشته

 و حتمي وظيفه مانعي هر عليرغم من بنابراين . دهد ارائه تاريخ در كنندگان جستجو برابر در شيوه و سبك همان با
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 مطرح كتاب اين با رابطه در را خودم تحليلهاي و نظرات نقطه شده، هم ناكافي و مختصر اگرچه تا دانم مي خود وجداني

 .سازم

* 
 گره اخير ةده چند طي ايران حتي و كردستان در ستمديده هاي توده جنبش كل با كه- هلكومه تاريخ نوشتن نفس    

 بدون .يحيات ضرورت داراي و ارزش با بس است كاري تاريخ اين در كنندگان شركت جانب از بويژه - است خورده

 حوادث چرائي و گيچگون علل درك بدون و وقايع اين شرح به انقالب و آزادي ةجبه پيشتازان جديد نسل دسترسي

 و دوباره خيانتهاي و فريبكاريها سركوبگريها، برابر در آمادگي عدم و ضعفها و كمبودها تكرار اجتماعي، و سياسي
 .بود خواهد محتمل بسيار چندباره

 ةهم به المقدور حتي بايد بنگارند را آزادي راه جويانجنگ اين ةحماس يعني لههكوم واقعي تاريخ بخواهند كه كساني    
 در نه كار اين و .بپردازند آن، رشد و تكوين سير و لهكومه فكري و سازماني اجتماعي، سياسي، فعاليت و حيات جزئيات

 راه بر شناييرو پرتو افشاندن براي بايد بلكه حيات، قيد در هنوز يا جانباخته رفيق آن يا اين براي افتخارات ثبت جهت
 .است بوده بزرگي افتخار خود ه،لكومه صفوف در بودن بالترديد، گرچه . باشد آينده رهروان

- مي سالها آن در كردستان ةجامع كه گردد تبديل عدالتخواهي و آزاديبخش جريان آن تاريخي مظهر به توانست هلهكوم
 چه ستمديده هاي توده ةهم و زحمتكش و كارگر هايهتود منافع از مصممانه و پيگير دفاع : دهد بروز خود از توانست

 از دفاع مرد، و زن برابري از دفاع سركوبگران، و غارتگران و دزدان خيل برابر در ايران نقاط ديگر در چه و كردستان در
 رژيم برابر رد برافراشتن قد كرد، ملت سرنوشت تعيين حق از چرا و چون بي و پيگير دفاع مرام، و عقيده و بيان آزادي

 برابر در جان پاي تا مقاومت و آزادگي ةحماس به شدن تبديل و انقالب از دفاع شاهنشاهي، چپاول و شكنجه و استبداد

 يافتن در تعصب بدون و صميمانه شائبه، بي هميشگي، جستجوي اينها همه با همزمان و ... اسالمي جمهوري ددمنش رژيم

 .استثمار و ستم هرگونه از رهائي و اجتماعي عدالت و دموكراسي به نيل براي آينده به رو درست راه

 اين در .خواهد مي دلسوز و مسئول جمعي جانب از فراوان وقت صرف و انرژي و كار تاريخي چنين تدوين و ثبت    

 و آزادي اندشمن و چيانهاستفاد سوء بنفع سياسي مبارزه مهم هاي عرصه از يكي كردنخالي انگاري، سهل هرگونه رابطه
 در را ناموجهي سكوت اخير سال پانزده ده طي ساليان، نبرد ماندگان زنده ما ةهم كه گفت بايد واقعاً و . است انسانيت

 امر اين علل از يكي شايد .ايم نكرده ادا آزادي راه آمدگان ميدان به تازه و جوانان به را خود يند و گرفته پيش

 . است بوده آن چندگاه از هر نشعاباتا و"درون"به رو لههكوم مشغوليت

 بود اميدوار ميتوان م،ابوده شاهد لههكوم مييقد فعالين از بعضي سوي از خود من كه اشتياقي ابراز به جه تو با بهرحال    

 .برداريم كافي و الزم قدمهاي مافات جبران در بتوانيم ما همگي و برسد پايان به سكوت و كرخي ةدور سرانجام كه

 كرده پيدا " صاحب"له هكوم تاريخ -شد اشاره پيشين صفحات در كه همانطور -قضيه اين البابحفت در العجاله يعل

 از و ديگران و خود خاطرات كشو از را اسنادي مالكيت، مدعيان سوي از وكالت به مرادبيگي حسين و )!.ك.ك.ح(
  .است كرده ارائه "زنده تاريخ" بنام ايمجموعه در و كشيده بيرون نشريات آرشيو

 كتاب بدترين تشخيص براي المللي بين ايهمسابق اگر كه است عديده آنچنان ايرادات و تناقضات داراي كتاب اين اما

   :دكن كسب جهاني وشهرتي مقام آن ةنويسند براي ميتوانست بالترديد مييافت، ترتيب تاريخ
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  زننده مداحيهاي و بهتان تناقض، از مملو ةمجموع
 نشانگر -ميكنند پيدا مضحكي حاالت حتي گاهي كه-  بكتا اشكاالت ةهم كه بگوييم بايد نگذريم، حق از نانچهچ    

 مالحظه كه همانطور كتاب اين" است آمده مقدمه در مثالً .نيستند. ك.ك.ح نگاران تاريخ ةهم مشترك ةمشخص

 كه ميكنيم مالحظه ميزنيم ورق را كتاب وقتي ولي ".نيست شخصي خاطرات نقل يا و بيوگرافي كنيد، مي
 !شخصي خاطرات از پراست

 اين "گويدمي ،ايران در ارضي اصالحات از پس وسيعي بورژوازي خرده ايجاد به اشاره از پس 22 ةصفح در    

 ناراضي شدمي نصيبش كارگر كار محصول از ناشي اضافهارزش از ناجيزي سهم اينكه از بورژوازيخرده

 به ماركس كارل اضافه ارزش تئوري به تسلط از پس كه كند مي تصور را دكانداري خيلشت در تياراخ بي انسان ".بود
 از كاال در نهفته اضافي ارزش تفكيك براي(اركس م كاپيتال از ملهم مخصوصي ترازوي و سنگ و آورده روي كاسبي

 !آيدنمي خوشش بدهد نفت بوي كه هم پولي از حال همان در و برد مي بكار !)نآ ارزشهاي بقيه

 را بزرگ و كوچك وقايع از بسياري مرادبيگي حسين حاليكه در كه كرده اشاره "كوچك" نكته اين به توان مي يا و    
 توان مي كه چند هر البته .)215 ص(آنست نخوردن يا خوردن و ماهي شكار از حبتص جاي چه است كرده "شفرامو"

 تلخ ةخاطر يك بعنوان آنرا ماندن بياد علت و زد حدس مرادبيگي حسين نذه بر را ماهي خوردن از شدن محروم تاثير

 .نمود درك

 هم چراكه ندارد، دربر مربوطه حزب حال به نفعي همقطاران ساير از نويسنده خاص ايرادات تفكيك براي تالش اما    
 .يكديگرند ةآئين گذشته ختاري به و خود به دربرخورد سردرگمي لحاظ از آن اعضاي تك تك هم و آن كليت در حزب

 هايجنبه گاهي است حزبي مشترك ديدگاه از حاكي كه نيز آنگاه ما ةنويسند بيانات كه باشد اين در شايد تفاوت تنها

 .ميگيرد بخود تريكميك

 رهبري مقام به آوري سرسام سرعت چه با او كه ديد و يافت كتاب آغاز همان در توان مي را قضيه اين مثال شاهد    

 :ميرسد كارگران
 نوشته ميالدي به كه(تولدش تاريخ هنوز حاليكه در كتاب، شروع از پس سطر چهار درست ،بيوگرافي قسمت در ايشان    

 كارگري رهبران و فعالين از تن چند و كارگران همراه":دگوي مي نگرفتهي جا خواننده ذهن در )شده

 رهبر همين و ."كردم رهبري و داده سازمان ار آميزي موفقيت روزه سه اعتصاب بوكان، سد آنموقع

 مطالبات منظور( مطالبات نوع بااين آشنائي كمترين ما متاسفانه": ميفرمايد 45 صفحه در كارگران، اعتصاب محترم

  )!!("نداشتيم) تاس كارگران
 ه،لهكوم تاريخ يبتخر در كوشش همينطور و گوئيقضتنا و دادن مدال خود به پروا بي چنين كه كرد تصور نبايد    

 -گنجدنمي حزب اين خارج در هيچكس خرد و عقل در كه -امر اين علت خير؛  .است انگاري لسه روي از يا و اتفاقي
 اينجاست از .است  "حكمتيسم" خودشان بقول وجوه از يكي بعنوان "شخصيتها حزب" )ماليخولياي("تئوري"از رويدنباله

 جراحي حال عين در و جمعي و فردي كمونيستي درخشان سوابق روكردن و يهانمائ خود و سازي شخصيت ةمسابق كه

 نگاه سرپا آنرا و هدرسي دادش به "دقائ"شفابخش هاي نسخه تنها كه معلول، ايلههكوم ةارائ براي - گذشته محابايبي



)بخش اول(تاريخ بازنده    5 

 

 اند؟ميكرده چه يضمر و معلول ةلكومه آن در "كمونيست شخصيتهاي" اين آخر ولي .گردد مي شروع -است ميداشته

 !است بوده كمونيست لهكومه ، )!سوال طرح موقع يعني "(عمواق" اينگونه در خوب،

 فوق اظهارات كه است محتمل نتيجه در و نداشته دسترس در را "زنده تاريخ" كتاب كه سطور اين ةخوانند براي    

 كوتاهي توضيحات و اشارات به تنها من . هستيم قول نقل ديگري تعداد آوردن از ناگزير باشد، برانگيخته را او تعجب
  .  ميكنم واگذار بعد به را مفصلتر و جديتر بررسي و كرده اكتفا )آن خارج يا پرانتز داخل(

 روابط از غير حزبي، ربطي و ضبط  "آن در كه است "محفل "يك شاه زمان در ما تشكيالت ، 53 صفحه در    

 و "كرد مد را مخالفين ارعاب نوعي و تحقير و اعتمادي بي"..."نبود كار در محفلي، ايفرقه و خشن
 واداشتن براي رواني شكنجه و عقايد تفتيش واقعي معني به خودهاي از انتقاد و انتقاد جلسات"داراي

 .بود  "تشكيالت در ماندن به اعضا

 )ما؟ كدام( ما درمورد ايران جامعه بودن "فئودال نيمه  _مستعمره نيمه "تز قبول"د گوي مي 93 صفحه در    
 ي قو هسته بخاطر بيشتر "مائوئيسم "گيرائي  .داشت خوانائي  ...ايران بورژوائي ناسيوناليسم اتوپيهاي با 

 ناسيوناليسم اصالً("آمد مي در جور ما دوره آن ناسيوناليستي بورژوا هايپياتو با كه بود آن ناسيوناليستي

 !).؟نيست اتوپي اين كه نداد نشان چين مورد همين دخو مگر . است اتوپي چرا بورژوائي
 269 و 268 صفحات در سرانجام اينكه تا ميشويم ناميده "ملي بورژوازي چاك سينه عاشق" نيز 40 صفحه در    

 بار اولين( مائوئيستي سازمان يك ه،لكومه مثل سياسي سازمان چگونه اينست سوال"د ميكن مطرح را زير سوال
-مي ملقب نامي چنين به آن قديمي عضو سوي از گذشته، آن تشكيل از كه سال 35 از پس له كومه كه است

 جعل اين بر (  تداش قرار ن آ راست در ايران دوره آن موجود چپ با مقايسه در كه سازماني...)ددگر

 اسالمي جمهوري ت،سلطن تائيد در فراكسيوني هرگز لهكومه چرا كنم مي سوال آرامي به فقط من گفت؟ بايد چه مطلق

 شود؟ تبديل قدرتمند سياسي سازمان يك به توانست )نداشت؟ رژيمها اين راست اپوزيسيون تاييد در حتي يا و

 كه ديد بايد( دكر مي نمايندگي را ايران موجود چپ آنزمان كه خلق فدائي چريكهاي سازمان مثالً چرا
 سازمانهاي ديگر يا ،)داشت؟ خود مورد در را واقعي غير يادعا اين نظيرش كم سكتاريسم آن با سچفخا خود حتي آيا

 بودن تر چپ(  بودند تر چپ نيز دوره آنله كومه از نظري نظر از كه غيره و پيكار نظير 3 خط سياسي

 حتي كه ايلهكومه چگونه نكردند؟ پيدا دست موقعيت اين به ،!)ايستتازه حكم هم نظري لحاظ از ديگران

 بي بحثهاي به را اش كنگره اولين از )نكنيد باور ولي بشنويد( درصد 90 از بيش 57 انقالب به مانده ماه چند

 يا بودند مانده پايبند خود تعهدات به ما رفقاي آيا كه بود اين سوال چيز هر از قبل آخر( افتاده پا پيش و ربط
 تجربه به هنوز افرادي چه كه اين و)!بودند؟ كرده زندانيان سالمتي به نوشيدن صرف را گرانبها اوقات از درصدي

 به توانست... گذراند !)؟(غيره و داشتند احتياج !)بورژوائي ناسيوناليسم خدمت در البد( زحمتكشي زندگي

 ".؟شود تبديل ايتوده قدرتمند سياسي سازمان يك
   :چيست كردهاند طرح خود كه سوالي به ايشان پاسخ ببينيم حال    
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 نفع به را دوره آن لهكومه سابقه و تاريخ دارند دوست كه كرد رنگارنگ ايناسيوناليسته خيل"   

 كرده تقديم دستي دو آنرا پيش صفحات در و سطور در خودش كه ميكند فراموش( كنند سرقت كرد ناسيوناليسم

 ريبدت تصوير" هزند تاريخ"مگر( ميدهند بدست را كرد ناسيوناليسم چپ تصوير دوره آن لهكومه از ،!)است
 در دمكرات حزب رقيب بعنوان كرد ناسيوناليسم چپ از است، پوچ تالش امااين  ...)است؟ نداده ارائه

 زحمتكشان قومي سازمان اكنون و "بات خه سازمان"،" يكساني له كومه" جز چيزي كرد ملي جنبش

 نبود كمونيست اگر نبود، دمكرات ازحزب تر متفاوت بكلي چيزي اگر دوره آن لهكومه .آمد نمي بيرون

 البد اينهم( شد نمي غالب آن بر كمونيستي هژموني و !)باشد حكمت منصور ظهور از قبل به مربوط بايد اين(
 و ميزنند آتش و آب به را خود مكارانه" سنتي چپ" و "اناسيوناليسته" كه است حكمت منصور ظهور از پس به مربوط

 مي دليل يك و هزار با ،!)دمانن مي ن اما در مدتها تا "تيستيحكم -كمونيستي زاويه و نگرش" برق از شيوه بدين

 )269ص (".نميكرد پيدا ... "عراق كردستان نجدرانره لهكومه" از بهتر سرنوشتي كه داد نشان توان

 منتسب از شود،  "سرقت كرد ناسيوناليسم نفع به" هلكومه اگر كه داد نشان ميتوان دليل يك و هزار با كنيد باور    

 و روان در حداقل كه چرا است بهتر برايش ميشود انجام كمونيسم و كارگر نام تحت كه آبروريزيهائي اين به شدن
نميكنند شك ردشخ. 

 چاك سينه عاشق" داشت، قرار "چپها همه راست در" محترم ةنويسند ةگفت به بنا كه ايله كومه ميبينيد    

 نوعي و تحقير و اعتماديبي" نموده، برقرار را  "محفلي يا فرقه و خشن روابط" بوده، "ملي بورژوازي

 به اعضا واداشتن براي رواني شكنجه و عقايد تفتيش واقعي معني به" و" كرده مد را مخالفين ارعاب

- جل !!است گشته مفتخر جناب اين سوي از كمونيسم مدال به اينجا بود، گرفته پيش در را  "كيالتتش در ماندن
  ! الخالق

  "مائوئيسم"پس( بوديم شاه دوره كمونيست زندانيان از بخشي" ما كه ميخوانيم هم باز 962 صحفه همان رد    

 و نامخوش و شده شناخته مردم ميان در) واقعا؟( اعتبار بهمين ،)رفت؟ كجا "آن ناسيوناليستي قوي هسته"و

 نوع ةكودكان مواضع و فزنيهاال( نبوديم قائل ارزشي كوچكترين مذهبي مرتجع جريان براي. بوديم محبوب

 كه بودند انگل عده يك آنها ما چشم از، )!است شده داده گسترش نيز لهكومه ةگذشت به مذهب عليه .ك.ك. ح

 كه لهكومه ترتيب بهمين و ..." ميرفتند كنار مردم طلبانه برابري و آزاديخواهانه مبارزه راه سر از ميبايستي
 چنين 270 صحفه در است كرده تلف"افتاده پا پيش بحثهاي" با را كنگرهاش وقت و دارد قرار چپها همه راست در

  :ميگردد توصيف
 بوديم ايران در چپ سياسي سازمان اولين. رانديم حاشيه به آن مالي و آخوند با را مذهبي راست"   

 هبيمذ ارتجاع نماينده را خميني گرفتيم، موضع رسيده بقدرت اسالمي جريان و خميني عليه كه

 و انقالب از دفاع براي را مردم مبارزه رسيده، بقدرت مذهبي ارتجاع به توهم بدون ...دانستيم

 ."داديم سازمان ايران كردستان در آن دستاوردهاي

 اعترافات با متناقض اي پرونده مناسب فرصت در كه كند مي حكم" كارگري كمونيسم" نويسي تاريخ" نوين شيوه"و    

  :شود درست لهومهك براي اخيرالذكر
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 منظور( آنان به بيشتر نظامي، نشيني عقب از درجه هر با.... روستاها به شهرها از ما نشيني باعقب"   

 و مذهب با سازش آورد، مي بر سر خورده شكست پوپوليسم بتدريج كرديم، مي پيدا نياز )است روستائيان

 ما تزلزل درجه ناهم به ،(!!) ميكرد رشد ما ميان در زحمتكشان مذهب قالب در آنان، خرافي باورهاي

 در ما ةنويسند كه كنيم تصور اگر نيست شگفت پس( ميشد بيشتر نيز ايران كمونيست حزب ايجاد مورد در
 برخود"عبدالباسط" صداي شنيدن از است، "حكا" تشكيل عدم يا تشكيل براي استخاره مشغول بدست تسبيح حاليكه

 يعني ما قهرمان بدربردن راه از براي اي گوشه در هم شيطان و " شود بيشتر حزب تشكيل در تزلزلش" يعني بلرزد

 مسجد در قرآن آيات نوار گذاشتن آن برجسته نمونه، !)باشد كرده كمين"حكا"تشكيل بسوي كشاندنش

 ، 283 ص( "بود )عبداهللا استاد( فرهادزاده خالد رفيق باختن جان هنگام سردشت آالن "بيژوي"روستاي
  ).است مرادبيگي ازحسين پرانتز نآخري

 بهشت نه )"ما"بقيه( ما جاي و ندارد وجود نگراني براي جائي كه ميدهم اطمينان سازتاريخ محترمِ باز آكروبات به من    

 ميليونها نزد جهنم وسط به كند ياري بخت اگر ما ةهم نيست؛ ديگري بهشت هيچ نه و كارگري كمونيست حزب

 جانب از فاتحه دو يكي خواندن بخاطر اًاشتباه قضا بر دست اگر و . رفت خواهيم خود ديگر منامگ يا و نامدار همكيش

 حس ارضاي براي خدايشان كه -قبيل اين از و ها بهشتي ياسينها، شيخ نزد بهشت به را ما گورمان، سر بر خدا ةبند يك

 گذشت نخواهد ديري بفرستند، -است داده قرار اناختيارش در را پناه بي و بيچاره حوري دهها آنها، جنسي ناپذيرسيري

 !داشت خواهند گسيل جهنم به را ما دوباره الزم، هاي شكنجه تحمل از بعد و ظالمانه وضع اين به ما اعتراض از پس كه

 مناسيوناليس" بر  "پيروزي"يعني خود الفتوحفتح از سرمست مدتها تا" كارگري كمونيسم" ايدئولوژيك جهادكنندگان    
 را خود حزب اين در ديگري هاي ناخالصي كردند كشفً بعدا كه( كارگري كمونيسم  "نيب يك"حزب وتشكيل" كرد
 از پس بويژه و فهم قابل و جهاني اين بداليلي بنا بعدها اما . نبودند قائل لههكوم ةگذشت براي اعتباري ،!) بودند كرده قايم

 گشت، صادر منصورحكمت سوي از ) هاشيوه تريننامعقول و ترينزننده با( پرستيشخصيت و سازيشخصيت جواز اينكه

  .شد عوض قضيه
 و كردار هيچً اعدتاق كه چرا سازند، منتسب كارگري كمونيسم ةايد به آنرا كه بگردند پراتيكي دنبال ميبايست ابتدا اينها    

 فراكسيون تشكيل مقارن تنها پراتيكي چنين و بدانند كمونيستي نبايد را مذكور "تئوري"نظارت و حضور بدون عملي

 در رودمي انتظار چنانكه .دباش داشته معنا تواند مي كنون تا مربوطه حزب تشكيل آغاز از سپس و كارگري كمونيسم
 ارناچ. كنند نمي پيدا -سازد نيازبي ) له كومه اريخت(دورتر ةگذشت به ارجاع از را آنها كه-درخشاني و بار پر ةپروند اينجا
- مي فعاليت ديگر كسان همراه و ديگر نام تحت هنگاميكه و خودشان "خالص"حزب تشكيل از قبل( آن از قبل به بايد

 ييعن -مرحله اين در فعاليتشان آيا شوند؛ مي روبرو ميسازد ترهم در را افكارشان كه مسائلي با اينجا در .برگردند )اندكرده
 شاناسامي اكنون كه ديگراني آن آيا و خير؟ يا بود كمونيستي-آنها اعمال و افكار در" كارگري كمونيسم" حلول بدون

 هنگام آن در اينان كه اندميكردهرا  پراتيكي همان درست ولي نيستند  )آن متفرقات و( ا.ك.ك .ح اسامي ليست در

 كه آنها آنگاه كردند، رها عمام اين حل از را خود بنحوي كه كنيم فرض ميگيرند؟ قرار ايمقوله چه در اندميداده انجام
 لهكومه در -لههكوم دوم ةكنگر متعاقب يا و همزمان منصورحكمت هاينوشته اثر در "شدن كمونيست" از قبل -قبالً

 ؟... و مانده عقب و ناسيوناليستي يا !)اه مرادبيگي حسين( كمونيستي است؟ بوده نخيس چه از كارشان اند كرده فعاليت
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 آدم يك نظرات اين از تبعيت بدون كه(  حكمت منصور نقيض و ضد و متنوع نظرات در را كنندهمسردرگ وضعيت اين
 اين به منطقي جوابي ميتواند عاقلي انسان هيچ آيا كه ببينيد آنگاه كنيد ضرب !)كرد نخواهيد پيدا جهان در هم كمونيست

 نويس تاريخ جمله از -آنان كه وضعيتي اين نهمتاسفا بدهد؟ اند آورده بوجود خود براي حزب اين اعضاي كه معمائي

 .ندارد بر در ديگري چيز هيچ ده برباد شخصيت و عقل پارادوكسهائي جز اندانداخته گير آن در را خود -ما

 ناپذير پايان منبع و ،اشتباه هرگونه از مبرا و معصوم را "قائد" بايد حال هر در اينكه آن و است مسلم و ثابت چيز يك    

 به است بديهي( دانست عقيده سست امت گناه را انديشي كج و روي كج هرگونه و نماياند كمونيستي رهگشاي هايهايد
 لهكومه براي را ملي ةمسال حل در دخالتگري 60 سال در منصورحكمت اگر). قائد به كنندگان تبعيت و مداحان جز

 ايشان نظر از امر همين به پايبندي بعدها و !)بكشد كنار آن از را خود ميخواستله هكوم گويا( نامد مي حياتي ايمساله

 و )ميگردد ممكن غير آنان با همزيستي ديگر جائيكه تا( ميشود محسوب تشكيالت درون ي"ناسيوناليستها" سنگين" جرم"
؛ باك چهد،مينام فاشيست را ديگران و ميدهد ارائه ملي ةمسال"حل" در شوونيستي -اپورتونيستي تئوري بعدتر كمي اگر

 !شر منبع لهكومه و اندبوده خير منبع ايشان
 و كمبود هر گرانديسمان آ به يا و تراشيد آن براي انحرافي بايد فرصتي هر در كرد، تخريب بايد را لهكومه تاريخ    

 اوضاع آن بين ستيكنترا طريق اين از تا پرداخت قديمي رفيق آن يا اين نوشتار و گفتار و قطعنامه فالن در احتمالي لغزش

 و برسد دار حق به حق آيد، بوجود ميتابد امور ةصحن بر منصورحكمت نظرات نور كه زماني و" تاريك و سياه"
 ارواح و اشباح بر "مشترك پيروزي" نداي اند،يافته "شخصيت" منصورحكمت به بيعت نور در كه حزب ي" شخصيتها"

  !گردد مسجل نيز گذشته بر آنها ""كمونيستي مالكيت" و دهند سر خبيثه
 اشتباه از ها مرادبيگي حسين حزب خارج هايقديمي ما از بعضي گاهي اينكه آن و كرد اعتراف بايد را نكته يك     

 .ايم نبوده مبرا -ديگر طرف از كننده نقد ةانديش و يكطرف از نقد مورد ةگذشت بين -نامهربانانه و نابجا سازي كنتراست
 .ايمنشده هم نزديك ميكند، توليد "زنده تاريخ" نوع از هائينوشته كه منجالبي به هرگز خوشبختانه اما
 تاريخ "نگاري وقايع كيف و كم روي دهيد اجازه عجالتاً اما  .گشت خواهم باز اخير موضوعات به خود موقع به من    

 :شويم متمركز  "زنده

  فراوان اشتباهات و حذفيات
 از مذكور كتاب كه اينست ميشود متوجه "زنده تاريخ" به سريع نگاه يك از پس انسان هك اساسي ايرادات از ديگر يكي 

 در نه من اينرا . ميخورد چشم به اشتباهاتي گاه شده نقل كه هم آنهائي بين در و است ناقص بسيار وقايع ثبت لحاظ
 در مقدمه در نويسنده كه انتظاري با قايسهم در بلكه )جزئيات همه ذكر با االمكان حتي يعني( آلايده نوشته يك با مقايسه

 و حوادث ةهم كم دست بايد ميدهد ما به كه هاييوعده طبق نويسنده يعني . گويممي آورد مي بوجود خواننده ذهن
 مالقات هنگام منصورحكمت لباس نوع ،)195ص( "شار چم"در فرنگي توت خوردن از مهمتر يعني -مهم موضوعات

 هم وار اشاره حتي چه اگر را -وغيره )53ص( مياندواب اطراف در چاه حفر به ايشان خود نشدمشغول يا و )258ص(
 مفيد پيشنهادات دادن و همكاري"از )14ص( مقدمه در خود ةگفت به بنا ما ةنويسند اينكه مخصوصاً . نمايد ذكر شده

 آن اتفاقات ينمع تاريخي موارد تدقيق در" ياري و "كتاب اين محتواي (!)كردن تر غني جهت در

 رحمان و قاسمياني سليمان ، االسالمي شيخ فاتح ، پوشي كهنه عبداهللا ، حسيني مجيد ، فرزاد ايرج سوي از "دوره
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 ظن ،وسيعي  "همكاري" چنين از پس آنهم فراوان تناقضات و نقائص وجود اما .است بوده برخوردار نيز زادهحسين
 .ميكند تقويت را تغييرات ةحسابگران"تدقيق"و ها" فراموشكاري" بعضي بودن عمدي

 تا تنها بلكه بپردازم "زنده تاريخ"اشتباهات يا و هاناگفته ةهم ذكر به كه دارم آن قصد نه و توانم مي نه اينجا در من    
 اغتشاش، از پرهيز براي بعالوه . كرد خواهم ذكر نوشته ةادام خالل در را هانمونه بعضي واراشاره ميرسد، بخاطرم كه آنجا

 :كنم بندي دسته جداگانهاي تيترهاي زير را موضوعات االمكانحتي كنم مي سعي

 


