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 تــاريــخ بــازنــده

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

 زكريائي شعيب

 سوم بخش

 "ربط و ضبط بي محفل"

 تشكيالتي لهكومه كه است امر اين القاي جهت در كوشش "زنده تاريخ" پرتناقض مجموعة هايلفهؤم از يكي گفتيم، پيشتر چنانكه    

 سيارب تالش...  حكمت منصور" :است يافته نجات باليا انواع از حكمت منصور چون حاذق طبيبي ظهور با كه بوده بيمار و معلول

 و دهد ياري مشكالت اين حل در را دوره آن لهكومه رهبري خود اقناعي و مداوم كار با كه كرد(!)  هركولي

 ).باشد شده گفته آن خالف مگر است من از تأكيد خطوط و پرانتزها جا همه ، 308 ص( "داد ياري

 نيست تشكيالت اصالً بلكه بيمار تشكيالت يك تنها نه ايشان رنظ از علني، موجوديت اعالم و 57 انقالب تا شاه زمان در لهكومه اما    

 آن دور به محافل ديگر كه بود ايسياسي مركز حكم در ما براي )اوليه(محفل اين": مثالً! است "محفل" يك وفقط

 ).35 ص("ميگرفتند  شكل

 بنابراين. نميدهد توضيحي هيچگونه نامدمي محفل شاه زمان در را ما تشكيالت مرتباً چرا اينكه و محفل خصوصيات مورد در ايشان    
 در هاقديمي ما براي تقريبي بطور و عرفاً كه را ايمعني ام،نديده هم را كلمه اين از دقيقي شناسانةجامعه تعريف حاليكه در مجبورم من
  .بياورم دارد بر

 خويش گسترش به تمايلي كه است محفل رو آن از محفل كه اينست شودمي متبادر ذهن به مزبور ةكلم مورد در كه اي نكته اولين    
 محفل يك در موجود اشخاص تعداد بنابراين. بدارد مصون "اغيار"برابر در را خود تا كشدمي خود دور به حصاري برعكس و نداشته
 سازماندهي و سخت انضباط به كه اينست آن دوم خصوصيت رو همين از و كند نمي تجاوز دست انگشتان تعداد از و است اندك
 و پيكارجو سياسي سازمان يك با مقايسه در محفل ثالثاً ندارد؛ نيازي بيرون با و يكديگر با اعضا روابط تنظيم و تأمين براي ايپيچيده
 عضايا اجتماعي حيات و فعاليت اصلي خصوصيت و خصلت بنابراين و است متعهد كمتر يا متعهد نا و انفعالي حالت داراي بيشتر متعهد،
 تشكيالت يك درون در كه باشند بحث مورد محافلي يا محفل چنانچه. محفل خود طرف از تا شود مي زده رقم محفل خارج در محفل
 باز باشند، آمده پديد تشكيالت برنامه و سياست)  عليه الزاماً نه( وراي مشتركي منافع يا و خواستها عالئق، داراي افرادي تجمع از معين

 غير كار،مسامحه محافل و افراد از پيكر و در بي ايمجموعه واقع در "تشكيالت" آن اينكه مگر كندمي صدق شده ذكر حالت همان هم
 دو است سهل ماه دو بخورد، نيز ديكتاتوري رژيم تن به تنش چنانچه صورت آن در كه باشد پيمان سست و متعهد نا و افقبي جدي،

   .آورد نخواهد دوام هم هفته
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 ابعاد دادن نشان براي ابتدا، :كنيم بررسي)نداشت نامي هنوز هنگام آن در كه( را لهكومه وضعيت فوق، مختصر توضيح به توجه با حال    
 تعداد فقط و كنيم مراجعه "زنده تاريخ" كتاب خود به برويم؛كافيست دور زياد نيست الزم شاه زمان در لهكومه تشكيالت اندازة و

 كردستان شهرهاي همة در تقريباً ما" :ميگويد فرزاد ايرج قول از. بشماريم است داشته وجود آن در "حفلم" اين كه را شهرهائي

 ويا فرد تهران، بويژه و اسدآباد همدان، ،كرمانشاه،)فعلي اروميه(رضائيه تبريز، جمله از ان اير نقاط ديگر در و ايران

 خود همينطور و).  48 ص(".داشتيم كارگران، ميان در بعضا و روشنفكران ميان در عمدتاً هم، به متصل محفل دو يك
 مهاباد، ديواندره، مريوان، سنندج،كامياران، ، تبريز شهرهاي در عمدتاً ما محافل ديگر": ميدارد اظهار بيگي مراد حسين

 )50 ص(".بودند بانه و سقز و بوكان. اشنويه، نقده،

). نيامده بحساب نميĤوريم كتاب در كه را لرستان شهر دو يكي و مشهد و اصفهان هم ما( تا) 16( شانزده شودمي شهرها تعداد اينجا تا    
محمد ": آيداب مربوطه تا حدودي به كمك ما ميباز هم كت. حال بگذاريد ببينيم در هر كدام از شهرها وضع از چه قرار بوده است

عفر شفيعي و رفقاي ديگري از جمله حامد من در تبريز با ج... نيز بود مسئول محافل شهر سقزحسين كريمي 

ه، بعد از زاد طاهري، ابراهيم عليزاده، ايوب نبوي، حسن شمسي، جمال رحيم زاده و بعدها از طريق عمر ايلخاني

كه به هر كدام از اين رفقا وصل  اين مجموعه و تعداد ديگري. آشنا شدم... آزادي از زندان، با محسن رحيمي و 

دو نفر ديگر يكي از يكي  جعفر شفيعي با سعيد مالپور و.. .كيل ميدادندرا تش تبريزر زمان ما در شهآن  محافلبودند، 

آن بوجود آورده  مهاباد و اطرافرا در  چند محفل جداگانه... رفقاي ديگري... ، مرتبط بودمحفل هاي شهر بوكان

در هر حال، در آن ... زو محافل آن دوره بودنداينها و دهها نفر ديگر كه من اسامي آنها را بخاطر ندارم ج.. بودند

تعداد زيادي كارگر و  در واقع كادرهاي اصلي آن، هر كدام روابط متنوعي داشتند و "تشكيالت"دوره رفقاي 

در حامد طاهري . بخود جذب كرده بودنددر شهرها و روستاهاي اصلي كردستان ايران را زحمتكش و روشنفكر 

را  چند محفلبا هم دستگير شديم،  52جمال رحيم زاده و ديگر رفقاي كه در سال جمله با عده اي ديگر از  بانه

 ).51و  50صفحات ("تشكيل داده بود

 تا 61 از بيشتر بسي بايد" محفلها" تعداد كه شود مي معلوم )بيشتر ويا 2 عدد در شهرها تعداد كردن ضرب با( سادگي به بنابراين    
-عظيم "محافل" يا"محفل" چنان. مجمل اين از وانبخ مفصل حديث خود تو معروف قول به حال. باشد هبود)شده ذكر شهرهاي تعداد(

 رنجها، همة عليرغم كه است محفلي چه اين! حكمتيستي؟ حزب تاريخي ضد اوهام در بجز شد خواهد يافت جهان دركجاي ايالجثه
 و پايدار خودگذشتگي از و فداكاري و يابدمي نيز گسترش و است خويش گسترش براي تالش در سرسختانه ها، زندان و هاشكنجه

   ميدهد؟ نشان خود از زحمتكش و كارگر هايتوده منافع از دفاع در و شاهنشاهي ديكتاتوري  با مصاف در وارينمونه

 اوضاع درك از اتفاقا امر اين نمايد،نمي تلقي خويش مبرم مسألة را عنوان و آرم و كندنمي كرنا و بوق در را خود شدن تشكيل اگر    
 اين از و محفليستي سنن و كاريخرده به عالقه نه ميگيرد سرچشمه تشكيالت كاريدامها براي تدبير در مسئوليت احساس نهايت و واقعي

 هدف ،سازمان يك بعنوان اينكه براي بود آگاهانه تصميمي نگذاريم، تشكيالت روي نامي اينكه). آمده"زنده تاريخ" در آنچنانكه(قبيل
 كه حالتي به نسبت -بنابراين و نباشند؛ درآن موجود افراد همة يافتن پي در لذا و تشكيالتي كروكي بدنبال مأموران و نشويم واقع ساواك
 بكار آخر به تا آن اعضاي تمام دستگيري و آن كردن متالشي براي را خود نيروي تمام و است طرف سازمان بايك بود مطمئن ساواك

 تشكيالت يك با كه نفهميد هرگز سالها آن تمام در ساواك هم واقعاً و.  گيريم قرار ضربه و شكنجه و تعقيب مورد كمتر -نداختميا
  .است بوده طرف مصمم و كارادامه مركزيت، داراي
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 مكتوب زمانها همة در و الحهمه در و جاهمه گويا كه بدهم حكمي چنين و بسازم فضيلتي امر اين از نميخواهم من كه است بديهي     

 است كاري سركوب، و ديكتاتوري كشور در فعاليت چارچوب در سازمان تشكيالتي ضوابط و نام و اهداف نكردن اعالم و نساختن
 ديگر به نسبت و آن تاريخي متن در بايد را فعاليتي و كار هر واقعي ارزش و سقم و صحت بگويم كه اينست من منظور خير، .درست
 بي واقع در("عقليت" معيار با نه اولي بطريق و كنوني؛ اوضاع به نسبت و كنوني عقليت با نه سنجيد دوره همان فعاليتهاي و تجريانا
  !حكمتيستي"مطلق حقيقت" نوع از كنوني) عقلي

 يافت خويش شتةگذ فعاليت در باريتأسف يا و آورخنده گاهي حتي و بزرگ و كوچك اشتباهات هميشه ميتوان كنوني عقليت با    
 منشأ همين و نيست مجاز )شده واقف خود گذشتة اشتباهات به كه كسي يعني( عاقلي انسان هيچ براي ديگر آنها تكرار قطعاً كه

 يفعاليتها سير در اي پروسه چنين و است آيندهبه رو آميزاشتباه كمتر چه هر و پربارتر و بهتر چه هر فعاليتهاي انجام براي انساني تجربيات
   .بود نخواهد پذيرپايان گز هر انساني

 اگر ولي)! بودند چنين آمدند پديد شاه رژيم اختناق شرايط در ما نسل در كه تشكلهائي همة و( ندارد مؤسسي كنگرة سازمان اين    
 باشد، كار در -ميدهد يصتشخ و ميجويد را قضايا عمق و راستي بلكه دهنده،فريب احتماالً و كنندهظواهرخيره نه كه-بين حقيقت ديدة

 چندين و نشده اعالم است بوده ايهكنگر كه تفاوت اين با ؛ است داشته وجود هم "موسس كنگره" نوعي واقع در كه ميشويم متوجه
 " كنندگان شركت" درآن، شده مطرح مسائل ،"مؤسس كنگرة" شرايط از بحث، ادامة از قبل بگذاريد پس! است كشيده طول هم سال

  :بگوئيم) نويسيتاريخ بقصد نه(مختصر بسيار سخني چند ميدهند قرار خود روي پيش كه اهدافي و "كنگره" اين در

 از پس بويژه مزدي كارگران جمعيت سريع رشد و ايران در داري سرمايه توسعة. بوديم خود جامعة محصول ديگران چون هم ما     
 جلو به آنها دولت و سرمايه صاحبان با رابطه در را طبقه اين مسائل و گرطبقةكار وضعيت پيش از بيش ، 40 دهة ارضي اصطالحات

 مناطق جمله از ايران، سرتاسر از ها دانشگاه به ورود حد تا كردگان تحصيل تعداد حال عين در. ميدهد سوق اجتماعي معضالت صحنة
 در موجود روشنفكري-سياسي محيط تأثير تحت هچ كردزبان دانشجويان از بسياري. يابدمي ايالعادهفوق افزايش نيز كردنشين

 كنار بر اجتماعي و سياسي مسائل به توجه از ،)كردستان( بودند سته برخا آن از كه محيطي تأثير تحت چه و)تهران در عمدتاً( دانشگاهها
 كارگر هايتوده آزادي كه هستند آنهائي يابند،مي يكديگر همراه "سازمان " در را خود خويش، فعاليت تكامل در كسانيكه و مانندنمي

 ناشي تنها موضعي چنين اتخاذ و هدف اين انتخاب. اند داده قرار خود اعمال و اهداف سرلوحة را استثمار و ستم هرگونه از زحمتكش و
 تشكيالت، ينا كه اينروست از. هست نيز كمونيستي جنبش جهاني تالش از متأثر بلكه نيست، جامعه در كارگر طبقة فزايندة حضور از

 نهايت در و) اجتماعي مالكيت و كارگري حكومت برقراري و بورژوازي از حاكميت و مالكيت سلب( سوسياليسم را خود هدف
 از ايمقدماتي شناخت حتي! " مشكلها افتاد ولي اول نمود آسان عشق كه" اما. ميدهد قرار) طبقاتي تضاد از شده آزاد جامعة( كمونيسم

بداد آريا مهري آسان بدست است بايردر سرزمين  اندگفته چه باره دراين ما پيشينيان ديگر و ماركس اينكه و يسمكمون و سوسياليسم
 طبقة منافع وراي پاسخي كه اينوشته و جزوه ، هر تحويل و تحول كتاب يا هر بحث سياسي كه بوئي از مخالفت با رژيم بدهد. نميĤيد
 پهلوي رژيم آخر سالهاي در( دارد طلب در عمر رفتن، لو صورت در آن دهندگانانجام براي اشد،ب برداشته در اجتماعي مسائل به حاكم

 از گوناگوني تفاسير و هاايده كه شود مي معلوم بتدريج بعالوه). رفت باال ابد حبس تا ،"ممنوعه"كتاب يك تنها داشتن مجازات
  .دارد وجود آن به رسيدن راه و سوسياليسم و كمونيسم
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 ايمنظريه ايست، جامعه چگونه پس اينكه و نيست سوسياليستي اصالً شوروي جامعة اينكه، بر مبني ميرسد ما به عالئمي و واهدش    
 تقريباً كه آنجا از مياندازد، ترديد به شوروي بودنسوسياليستي مورد در را ما كه شواهدي. ندارد وجود دنيا در ماركسيستها درميان

 احزاب وجود و است؛ كشور اين الملليبين سياستهاي بر مبتني اساساً كند، نمي درز بيرون به آن داخلي اوضاع از اطالعاتي هيچگونه
 مهمترين از يكي كنند مي دفاع ديكتاتوري حكومتهاي ترين كثيف از شوروي دولت منافع پي در كه توده حزب نوع از نوكر

 شوروي، كمونيست حزب بر مسلط رويزيونيسم از اولي افشاگري و شوروي و چين بين اختالف شدن علني و سربرآوردن. فاكتورهاست
 است، سرگذاشته پشت را فئودالي ضد -امپرياليستي ضد پيروزمند و عظيم انقالب يك سومي جهان كشور يك بعنوان چين اينكه ضمن
 و اميد آن بجاي و شوروي در حاكم دولت و حزب به نسبت اميد هرگونه قطع در جهان هاي چپ از ديگر بسياري و برما را خود تأثير

 هستيم خود سياسي فعاليت و حركت اولية درسنين كه آنهنگام در ما خالصه بطور .ميگذارد برجاي مائو نظرات و چين به نسبت سمپاتي
 ايارضي اصالحات نايرا در: شويممي مواجه ي ديگر سواالت با نگرفته پاسخ هنوز را سواالتي كه بريممي سر به برزخي دوران يك در
 خواهد منجر داري سرمايه مناسبات كامل تسلط به اصالحات اين آيا كه دهيم تشخيص اينرا سريعاً توانيمنمي ما كه گشته آغاز "باال" از

 اربابان عليه دهقانان مبارزة آن وجه يك كه( چين انقالب راه بنابراين. داد خواهد ادامه خود حيات به آن در فئودالي نيمه روابط يا و شد
 و سوسياليسم وضعيت همينطور. ميدارد مشغول خود به را ما ذهن احتمالي آلترناتيو يك همچون نيز) بود آنها حامي دولت و زميندار
 سطح در راهگشائي حركت و ايده هيچ ، است گرفته قرار بزرگ بحران و تفرقه حالت يك در امر واقعيت در كه كمونيستي جنبش

 جهان، سطح در اجتماعي خواهانةآزادي گوناگون حركات و ها جنبش حضور با همراه جواني اميد و نيرو تنها و يدهد؛نم ارائه جهاني
 باز جستجو و تالش از سرسختانه كه واميدارد و داشته باز نهائي هدف به دستيابي به نسبت شدن يأس دچار از را ما كه است وايران منطقه

  .نايستيم

 كه گفت بايد نميديديم، دور چندان هنوز نامساعد اوضاع آن عليرغم را نهايي هدف كه جواني ايام خوشبيني به هباتوج بنابراين    
 به نياز جامعه آن، از قبل آيا كه بود اين ديگر بعبارت و سوسياليسم به رسيدن راه حول عمدتاً ما براي نگرفته پاسخ االتؤس و ابهامات

 كه حزبي يعني( كمونيست بنام حزبي رهبري تحت كه چين انقالب تأثير تحت مثالً مراحلي؟ چه رددا اگر و خير يا دارد مراحلي طي
 بويژة -جهانچپهاي تمام بلكه ما تنها نه ، بود گرفته انجام)كرده اعالم طبقاتي ستم و استثمار از فارغ ايجامعه را خود نهايي آرمان

 احتمال بنابراين و انقالب از قبل چين جامعة و خود جامعة بين تشابهاتي يافتن جستجوي در -سلطه تحت و سوم جهان كشورهاي چپهاي
- دنباله هرگز الذكرفوق مسائل در ما احوال اين تمام با. بوديم سوسياليسم سوي به و پيش به جامعه حركت در چين به شبيه راهي پيمودن

 و نشديم "ايسمي" هيچ و) چين كمونيست حزب رهبر مائو ملهج از( "ليدري" هيچ كشوري، هيچ حزبي، هيچ سرسپردة يا وابسته رو،
 همة و كارگران صف در گرفتن قرار از عبارت كه را خود رهنماي نمايقطب هرگز نگرفته پاسخ سواالت بسياري وجود با حال عين در

 موجود سيستم بقاي در نفعي ماش كه بود مهمي شرط اين. نداديم دست از بود سوسياليسم و آزادي كسب براي مبارزه در ستمديدگان
 كمتر و كنند مي كار بيشتر آنهائيكه ، اجتماعي امني نا و بحران ، طبقاتي فزايندة اختالف تا) نباشيد قائل خود براي نفعي يا( باشيد نداشته

 و بايستيد آن عليه ببينيد، ا ر انسانها به نسبت شكنجه و ارعاب و حرمتي بي...  و هستند كشيدن رنج به مجبور عمر آخر تا و ميگيرند
 براي مبارزه به را همه و شويد مقتدر و ميلياردر اقليتي زنجير در شده گرفتار و شده تحقير و ديده رنج انسانهاي همة اتحاد خواهان
 .بخوانيد فرا تر عادالنه دنيائي به دستيابي

 اندك با همراه اند، كشيده رنجهائي يا و اند ديده مردمان رنج كه ايعده بيداد، و ظلم از پر و پيچيده جامعة اين در ترتيب بدين    
 بيست سن از پاي تازه اكثراً حاليكه در است، پهلوي سلطنت اسمش كه ايسياسي گورستان در پيشينيان، از هائيخوانده و هاشنيده
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-هم شناخته، بيش و كم را يكديگر مگيه كه سال چندين طي ،) است صفر به نزديك شان سياسي تجربيات و( اند نهاده بيرون سالگي
 هر براي عده اين. مييابند بيعدالتي و استبداد عليه مشتركي صف در را يكديگر اند،برده پي شدنمتشكل لزوم به و شده هدفهم و نظر

 مي خود مقابل در سدي. .. و پرستي كهنه و ظلم برابر در انساني جويانةپيكار ارتباط هر انديشه، تكاپوي هر و مطالعه هرگونه حركت،
 براي را خود ميدهد قد آنهنگام در عقلش كه آنجا تا مزبور جمع اينرو از. شاه رژيم اختناق و استبداد و سركوب و شكنجه دستگاه: بينند

 و ههفت چند حتي تحمل كه حوصلهكم معترض موقت جمع يك نه را خود يعني. كندمي آماده نيز پهلوي سركوب دستگاه با روياروئي
 يك اين. كند مي تعريف مبارزه سال سالهاي براي متعهد و كار ادامه مخفي سازمان يك بلكه ،)محفل؟(باشد نداشته را مبارزه ماه چند يا

 طي را مردم و داد تشكيل زهروچند عمر با سازمانهائي ميتوان هم رژيمها ترينديكتاتوري تحت( نيست كاغذي و اي"اطالعيه" سازمان
 فراخوان سوسياليستي الوقوع قريب انقالب و آينده روز چند در رژيم سرنگوني براي " جهان مركز" اين به پيوستن به اطالعيه يك
 مي تصميم بلكه باشد آب روي حباب نميخواهد بنابراين ،است واقف راه بودن خطر پر و خود كمبودهاي به كه است تشكلي اين!). داد

 هاآبي با) و( ميخندد شب افسون بر ، بندد مي موجي در موجي..."سرانجام اميدكه اين با ؛بگذارد خشت روي خشت مخفيانه كه گيرد
  ) .است آزادي راه ناپذير تسليم رزمندة سلطانپور سعيد ياد زنده از ميكنم فكر( "پيوندد مي

 نقش ميزان و فعاليت ودرجة هاآدم وشخصي سياسي مناسبات پيچيدة وجزئيات حواشي به واردشدن بدون بخواهيم چنانچه -ترتيب بدين

 كنگرة"( مطالعة و گفتگو و بحث يك از پس -كنيم ارائه لهكومه اولية اعضاي شدنمتشكل نحوة از تقريبي و شدهساده توصيفي افراد،

 اعضا بين مدتي تا بنابراين و است نفر چهار آن تعداد كه شودمي "متولد" مركزي كميتة يك 1348 سال در ساله، چندين) "موسس
 و مهتدي ،عبداهللا كريمي حسين محمد سلطاني، مصطفي فواد رفقا از عبارت كه-را خود افراد نام كميته اين. شود مي ناميده "مربع"

 در كه جمع اين. هستند كساني چه كه ميدانند ويا ميزنند حدس بعضيها ولي كندنمي اعالم اعضا بقية به -است االسالمي شيخ مصلح
 هفته چند يا روزه چند( كوتاه فاصلة يك در را ديگران است، شده پيشقدم دارادامه و جدي و متشكل فعاليت به  نرفيقا ديگر دعوت
 وطندوست، ساعد كمانگر، صديق: از عبارتند عده اين. كندمي ثبت اعضا نام فهرست در خود حافظة در و درآورده عضويت به)نميدانم

 آنها انتقاد مورد خاطر بهمين كه مركز اعضاء بقية از پرسش بدون( مصلح احوال، همين در. يائيزكر شعيب و بيگلري يداهللا فرزاد، ايرج
 ساله چند جدلهاي و بحث آن در و بود نيز احتراممان مورد و ميشناختيم را ايشان ما همگي كه(را فاتح خود بزرگتر برادر )ميگيرد قرار

  .ميكند قبول عضويت به) داشت شركت نيز

جدي شدن و بهتر شدن   براي خواه(آيدمي در نظمي و قاعده جدل،تحت و بحث و جزوه و كتاب تبادل و ارتباط ديگر پس آن از    
 آن از پس چه و دانشجوئي دوران در چه -كس هر ديگر و )ساواك ضربات احتمال كردنكم و كاري مخفيحاصل كار و خواه براي 

- مي در تشكيالتي وظيفة بصورت تجارب انتقال و دهيگزارش. نيست عضو غير حتي يا عضو رفيق هر با دلبخواهي ارتباطات به مجاز -
  .آيد

 سياسي گرايشات داراي افراد تا گرفته هستند عضويت قدمييك در كه افرادي از انسانها، از وسيعي بسيار مجموعة را سازمان اين    
 طوالني چندان نه زماني در و بتدريج اينها ميان از. است كرده احاطه)ترك و فارس وتعدادي كردزبان عمدتاً( متفاوت مبارزاتي وتوان
 اللهي،روح عباسي طيب زاده،ايلخاني عمر عليزاده، مرادبيگي،ابراهيم حسين رستمي، عطا:  جمله از .ميĤيند به عضويت در ديگري كسان
 نكته اين به بايد اما...  پيرخضري، حسين نبوي، يوب،ا اردالن يوسف ،) خانه(معيني سعيد رحيمي، محسن يزديان، سعيد شفيعي، جعفر

 در رسمي اعضاء تعداد به نسبت بيشتري تعدادرفقاي واقع در ،57 انقالب از پس مدتي حتي تا سازمان حيات طول در كردكه اشاره نيز



 6 

 بخاطر عمدتاً امر اين. اندهنشد پذيرفته و نشده اعالم عضو بعنوان ولي كنندمي فعاليت عضو يك همچون كه دارند وجود تشكيالت
 خود اين و است سياسي قدميثابت از اطمينان و آزمايش زمان بودن طوالني حال عين در و پنهانكاري در تشكيالت زياد وسواس

 تشكيالتي يا فردي اينكه بدون گاه كه است خطر و پررنج راه هايسختي كالً و وزندان شكنجه رژيم برابر در طبيعي العمليعكس
  .است موجود آن در هم رويزياده احتمال باشد داشته آن در عمدي

 رنج با مقابله براي شدن آماده شاه، رژيم در موجود شرايط تحت آرماني و سياسي تعهد و قدميثابت معيارهاي و مالكها از يكي    
 ساواك دژخيمان برابر در تشكيالت اسرار حفظ و رفيق ندادن لو براي جان پاي تا مقاومت و شدن دستگير صورت در زندان و شكنجه

 چنان زحمتكشان ديگر و كارگران با است حاضر)داشت كارگري غير منشأ اگر( ما رفيق آيا كه بود اين ديگر مالك .بود آريامهري
 بدانند خود زديكن ياور و رفيق همچون را او و كرده اعتماد او به آنها كه) ديگر طريق خواه و شدن كارگر طريق از خواه(شود آميخته

 .گرفت قرار سياسي فعاليت خدمت در يا و حاشيه در ما همة براي معيشت تأمين و شغل ترتيب بدين. خير يا

 با رابطه در كاركردي اساساً گرفت، پا)آن كنندة احاطه مجموعة چه و اعضا ميان چه(ما تشكيالت در كه ي"خود از انتقاد انتقادو"    
 و بينيخودبزرگ و خودخواهي حسادت، گاهي "خود از انتقاد و انتقاد " امر در كه است بديهي. داشت الذكرفوق وسواسهاي و معيارها

 و عميق رفاقت رشد و فاصله مرزهاي شكستن در مجموع در ولي كرد،مي نقش ايفاي دارند وجود جامعه در كه ناپسندي اخالق ديگر
 و مشترك فعاليت در روزمره بطور تشكيالت افراد معيشتي، و شغلي ضرورتهاي يا و اختناق دليل به كه شرايطي در مخصوصاً -صميمانه

 هم با تر وسيع يا و ايحوزه ةرابط در كه رفيقاني تعداد آن بين هرازچندگاهي كه كار اين. بود موثر بسيار -نبودند هم كنار سياسي علني
 و اعتماد و همبستگي و همفكري روح تقويت جهت در و يكديگر بربرا در پيمان و عهد تجديد نوعي واقع در گرفت،مي انجام بودند
 به شخصي منافع و طلبيها راحت از گذاشتنمايه و زندان و شكنجه برابر در ازخودگذشتگي و مقاومت و شجاعت سياسي،روح شرف

   .بود متحدانه مبارزةسترگ امر نفع

 و دژخيمان شكنجة برابر در توانستمي انساني مشترك آرمان راه در تركمش ةمبارز به پيمان و عهد جز ديگري سالح چه براستي و     
 .بگذارد" برگشتبي راه در قدم "اندك ايتوشهره با كه بسازد مصمم تشكل يك ما از راه هايسختي

 مصطفي فواد هي،الروح عباسي طيب ، يزديان سعيد: اعضا(شدند دستگير قديمي زفقاي از زيادي تعداد كه 1353 سال اواسط در    
 و بوديم مرتبط يكديگر با نوعي به و ميشناختيم را يكديگر ما همة تقريباً اينكه با ،)زكريائي شعيب مهتدي، عبداهللا فرزاد، ايرج سلطاني،
 بجز يكديگر اب را ايرابطه هيچ هيچكدام)باشيم كرده هم با توافقي هيچ قبالً اينكه بدون(اينحال با بوديم، قرارگرفته زيرشكنجه همزمان

 بي آنها كار شيوة از و نكرده پيدا سروكاري ساواك دژخيمان با كسيكه براي امر اين. نداديم بروز بود برده پي بدان قبالً ساواك آنكه
 هك( دستگيري از پس فرد هر . نيست چنين واقع در اما كند، جلوه غيرضروري ايپنهانكاري و اهميت بي ايقضيه شايد ، باشد بوده خبر

 اينكه و را دستگيريش علت اينكه بدون ميشد؛ روبرو آلترناتيو دو با) ميرفتند سراغش به زيرشكنجه، در ديگري افراد يا فرد اقرار بعلت
 بيرون زبانش زير از را چيز همه شكنجه تحت يا و بگويد را چيز همه يا كه ميخواستند او از كنند، ذكر است برده را او نام كسي چه

 بود، اراديو  دسترس قابل چنانچه كابل ضربة دو بين مرگ ، برميگزيد را مقاومت كسيكه براي كه بود ايشكنجه اين و. دكشي خواهند
ة هيچ وسيل گاههاو معموالً در شكنجه(آيد نمي انسان سراغ به زوديها آن به مرگ كه آنجا از اما. بود نجات راه مطلوبترين و آسانترين

 شما از حرفي هرگز يا و نداريد حرفي كه شوند مطمئن گرانشكنجه تا كنيد مقاومت آنقدر ميبايست ،) شودنمي پيدا نيز ايخودكشي
 لو پيشتر كه را نفر يك نام حتي و كرديم چنين اعضا ما همة. سازند روبرو شما با را اقراركننده فرد اينكه مگر كشيد، نخواهند بيرون
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 از فعاليتش پروندة حاليكه در كه بگيريد نظر در بوده يكنفر از بيش يعني وسيعتري روابط داراي كه را فردي حال. نداديم بروز بود نرفته
 شده، دستگير علل از علتي به كه او با مرتبطين از يكي نمانده، شكنجه و بازجوئي ادامة براي ضرورتي ديگر و شده بسته ساواك نظر

 با خود ارتباط به شكنجه، تحمل قدرت يافتن پايان بخاطر خواه) باشد برده قبالً را او نام رفيقش شايد كه( گمان و حدس روي از خواه
 يا چهار هست بخاطرم كه آنجا تا يزديان سعيد يادزنده. شود مي شروع نو سر از پروسه همان هم باز. كند اقرار اشدستگيرشده قبالً رفيق
 مقاومتشان جانفرسا هايشكنجه زير و شدندمي دستگير هم بدنبال كه افرادي سوي از يكديگر از زياد چندان نه فواصل در نوبت پنج

 تحت و شد خوانده فرا قصر زندان از بار هر او). داشتند ارتباط سعيد خود با فقط كه بودند كساني اينها( لورفت ميشكست، درهم
. نگفت چيزي رفته لو اطالعات بجز و كردهاقرار شخص با شدن روبرو هنگام تا بار هر ولي گرفت قرار انساني طاقت فوق هايشكنجه
 زبان بر بودند نشده دستگير هنوز كه را خود با مرتبط رفيقان از مانده باقي نام چند و شكست درهم مقاومتش ادامة قدرت بار آخرين

 و شده دستگير ميديديم كه( را ديگري آن نام گمان و حدس بخاطر فقط شده دستگير افراد ما اگر كه كرد تصور ميتوان اينجا از. راند
 عواقبي چه ، كرديممي ذكر خود، احتمالي شدن شكنجه از گيري پيش بخاطر)ببرد يكي اين از نامي است ممكن و است شكنجه زير

  .بود كداممان هر انتظار در احتمالي

 منجر ديگر رفيق دهها زندان و شكنجه و دستگيري به مستقيماً ميتوانست ما از يك هر گشودن اقرار به زبان و مقاومت عدم حال هر در    

 خود به ترديدي نبريم،) را هانشده دستگير نام كه همانگونه( را ي ديگر آن نام اينكه در ما از هيچكدام گفتم پيشتر همچنانكه ولي .گردد
 از يكي در اتفاقي بطور ت،داش همراه ايجزوه حاليكه در) خانه(معيني سعيد ياد زنده ماجرا، اين از پس مدتي .بوديم نداده ه را

 قصر زندان به كه زندانياني طريق از دستگيريش از پس چندي آن خبر( ميشود دستگير تهران در ساواك مأموران خياباني شكارهاي
 ).رسيد ما به ميشدند فرستاده

  ؟"ايگرفته كه از را جزوه اين" : الؤس    

  ."امكرده پيدا شهر پارك در آنرا" :جواب 

 گرانشكنجه قلب بر ذلت و ننگ داغ عزيز يار اين كه بود چنين. بود همان جواب و گرفت قرار شكنجه زير نيم و يكسال به يبقر      
 كه كرد خطور ميشناختيم را او قبالً و بوديم زندان در كه ما از كساني دل به هرگز نه و برد زندان بيرون رفيقان از نامي نه كوبيد،

 ياد برازندة حقيقتاً) عراق كردستان در بعث ارتش دست به "خانه" جانباختن روز( لهكومه پيشمرگ روز. دببر ما از نامي ممكنست
 .اوست

 آرمان راه در جانبازي تشكيالتي، همبستگي و انضباط روح از هائيگوشه دادننشان مختصر، العاده فوق همين آوري ياد از من منظور     

 از خصوصيات اين. است شاه زمان در لهكومه سازمان ميان در آزادي دشمنان برابر در پايداري و قامتاست همرزم، رفيقان حفظ و انساني
-گزارش مطالعه، جدلها، و بحثها حاصل مشترك، ةمبارز گوناگون هاي جنبه حاصل بلكه نشد، تزريق تشكيالت به ابدي نبوغ منبع هيچ

 مبارزه پيمان نكردن فراموش و زحمتكش و كارگر هايتوده با همرزمي و همدلي هتج در...  و رفيقانه انتقادپذيري و كردن انتقا دهي،
 .بود ستمديدگان همة رهايي و انساني عالي اهداف راه در
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 اول بخش قولهاي نقل به( است كرده ارائه تاريك و معكوس كامالً تصويري خود نويسيتاريخ "نوين شيوة "در بيگي مراد حسين    
 اما نميدهد، راه بخود خلق،ترديدي مجاهدين و خلق فدايي چريكهاي ناميدن"سازمان" در حاليكه در ايشان كه البستج). كنيد مراجعه

 مخفي هايشبكه داراي و مركزيت داراي سازمانها، ديگر از بيشتر كاري ادامه داراي كه -را لهكومه تشكيالت ديديم كه همانطور
 ايران شهرهاي ديگر از زيادي تعداد بعالوة كردستان روستاهاي از زيادي تعداد و بخشها حتي و شهرها تمام تقريباً در يكديگر با مرتبط

  :كنيممي انتخاب را زير نمونة ميدهد سخن داد "محفل" اين خواص در چگونه ببينيم اينكه براي حال !مينامد "محفل"-بود شده گسترده

 يعني آنها از يكي بعدها كه( كندمي اشاره عضو دو شدنكنارگذاشته نحوة به تتشكيال ةاولي گيريشكل مورد در توضيحاتي از پس     
  ):ميشود.ا.ك.ك.ح مركزيت فعال عضو االسالمي شيخ فاتح

 او به حتي مسأله اين اينكه بدون شود مي كذاشته كنار (!) محفلي بشكلي االسالمي شيخ فاتح مدتي از بعد"     

 طرد از شيوه اين به اعتراض...  نبود كار در تشكيالتي ديگر گويا كه ميشد مودوان طوري او پيش.  شود داده اطالع

 نبود، كار در ،محفلي اي فرقه و خشن روابط از غير ، حزبي ربطي و ضبط كه شرايطي در هم، فرد گذاشتن كنار و

 عقب نيز دوره همان رد)؟( بورژوايي متداول هايشيوه با مقايسه در حتي اين... بود ممكن نه و داشت جايگاهي نه

 به اعتماد جاي به كه بود مخربي شيوة اين آنها حقانيت عدم يا!)؟( حقانيت و مجزا موارد از صرفنظر .بود افتاده

 را فردي زندگي ويژگيهاي و اخالقي معيارهاي و كرد مد را مخالفين ارعاب نوعي و تحقير و اعتمادي بي نظرات،

 تمايالت روانكاوي و بيوگرافي بودن سنگين... كرد باب عقيدتي و بينشي و سياسي تفاوتهاي بيان براي مبنائي

 رواني شكنجه و عقايد تفتيش واقعي معني به خودهاي از انتقاد و انتقاد جلسات و تشكيالت در اعضا فردي زندگي

 )35ص( ."ميگرفت مايه همينجا از  ،تشكيالت در ماندن به اعضا واداشتن براي

-هم آن كنوني مكان متأسفانه من است، غربي كشورهاي منظور اگر چيست؟ "ئي بورژوا متداول هايشيوه" از منظور يدپرس بايد ابتدا    
 شكنجه زير را پشتش هايمهره كه ايشان نه گر و نميدانم بود قصر زندان در مدتي 53 سال در كه را آلماني نام "گرهارد"زنداني

 بي و بود چه در شاه زمان ايران با آلمان در "بورژوائي متداول هاي شيوه" فرق كه دهد توضيح ما نويسندة براي ميتوانست شكستند
 هايشيوه مرادبيگي حسين منظور اگر! دارد بر در انسان براي عواقبي چه هم، با "آنجا" و "اينجا"هايشيوه خوانائي عدم به نسبت توجهي
 و انتصابات و توده حزب يا و آنها در مهري آريا هاي گزينش و يزرستاخ حزب و ايرانيست پان حزب همچون احزابي در متداول

 خلق مجاهدين منظور اگر!  نداريم ديگري چارة بيندازيم لنگ "درايت" اينهمه برابر در اينكه جز است، ب.گ.ك ي سو از اخراجات
 را هاتوده تمام آنها خوب است، خلق فدائي هايچريك منظور اگر.  باشد خبربي آن تراژيك رويدادهاي از نبايد ما نويسندة قاعدتاً است،
 از بنابراين و نفهميديم را "بورژوائي متداول هايشيوه "از منظور ما حال بهر...  و بودند گذاشته كنار سازمان از "خودشان اطالع بدون"

  . ميگذريم اين

 شود؛مي تناقضي متوجه فوراً بكند فوق قول نقل در دقتي قلحدا ولي باشد نداشته اطالعي لهكومه گذشتة ماجراهاي از كه ايخواننده    
 خودشان اطالع بدون را آنها و كرده صرفنظر خود اعتماد مورد بيشتر منطقاً و سابقه با ياعضا آن از راحتي به تشكيالت وقتي اينكه آن و

و برعكس آيا بهتر نبود كه اين ! آورد؟مي روي تتشكيال در ماندن به اعضا واداشتن براي روحي آزار و اذيت به چگونه ميگذارد، كنار
 مورد اعضاي آن آورد، بدست بيشتري آزار و اذيت قدرت اينكه براي و شده كه هم خود كردن طويل و عريضخبيث براي  "محفل"

 آخر كنيم، پوشيشمچ هم تناقض اين از! ميداشت؟ نگاه خود در قبيل اين از و "عقايد تفتيش و رواني شكنجة" طريق از نيز را اشاره
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 نيروي پول، زندان،( مادي امكان هيچ مطلقاً بدون مخفي بزرگ تشكيالت يك حتي يا و محفل يك كه كندمي قبول سليم عقل كدام
 تشكيالت در ماندن به رواني، نامرئي خاردار سيمهاي چنان با لحظه يك براي او خود ميل عليرغم را نفر يك حتي بتواند) غيره و مسلح

 رفيق ميليوني مقياس در جامعه در كه ايرواني صدمات و فشارها تمام عليرغم كه آسائيستمعجزه رواني نيروي چه اين كند؟ روادا
 كه-انساني فرد كدام آخر است؟ كشمكش برندة هم باز ميخواند، فرا متشكل فعاليت گونه هر از فرار و سازمان از فرار به را ما گريزپاي
 برابر در ساعت يك حتي تواند مي -است نگاهداشته "عقايد تفتيش و رواني فشار" اثر در را خود يالتيتشك و سياسي پيوندهاي
 چنين براي راه آسانترين و ترينمنطقي آيا! ندهد؟ لو نيز را خود اجداد است، سهل را خود رفقاي و كند مقاومت ساواك دژخيمان
 "محفل" با زودتر چه هر را خود روابط كه نبود اين) است كرده علم قد اهش رژيم چون قدرتي قدر برابر در كه شخصي آنهم( شخصي

   كند؟ قطع

 يا و نيرو هر سوي از افراد، شهروندي و انساني و طبيعي حق سيستماتيك و بيرحمانه سركوب و شكنجه و ديكتاتوري ميگويند     
 يا و خود تشكيالت يا خويشتن خود( "خود" به نسبت انسان كه اينست آن و وردكه باشد، يك نتيجة وخيم رواني هم ببار ميĤ هركس

 را مرادبيگي حسين نوع خودزنيهاي علت آيا. كندمي جستجو خود درون در را ناكاميها و معايب العللعلت و منشأ و شودمي بيرحم...) 
 و باشد؛ داشته صحت نحو يك به تواندمي ام نويسندة جانب از شده مطرح رواني آزار و فشار اما. شايد جستجوكرد؟ رابطه اين در بايد
 افرادي -سازد مي دچار گوناگوني رواني معضالت به متأسفانه را انسانها كه-جامعه ستمگري و تناقض از پر شرايط اثر در اينكه آن

 يا گريز به تصميم بين مدام مبارزه، سخت شرايط در و ندارند تصميم توانائي زندگي دوراهيهاي در كه گردندمي پديدار ازخودبيگانه
 پيشين موضع از هرساعت و هرهفته هرماه، بار، هر ديگرانند؛ تصميمات بزنگ گوش منفعل ايبگونه و بوده نوسان در ماندن به تصميم
 چنين با افراد وجود صورت در ولي. نيست هم فضيلت اما نيست، گناه البته اين. نو از روزي نو از روز باز و شوند مي پشيمان

 كه را خود ديروز رفيقان نظام، خود و ستمگرانه نظام حاميان يعني معايبي چنان واقعيِ عامالن و مجرمين جستجوي بجاي صياتي،خصو
 .ايستمنتظره غير اخالقيبي و انصافيبي نشاندن، اتهام صندلي در اندنداشته دريغ هم جان از شما حفظ براي

 قدمييك در ناكاميها و رنجها انواع وقتيكه آنهم اجتماعي سترگ مسائل برابر در بويژه عهجام در ترديد بدون و نوسان بدون انسان هيچ
 ترديد و نوسان بر غلبه راه تنها هم و هدف به نيل وسيلة هم يكديگر، بدور شدن جمع احوالي چنين در. ندارد وجود اند،كرده كمين شما

 طرق از ،)همگاني وفاداري و صميميت و فكري هم و هماهنگي به نيل يعني( جمع " كردنهموژنيزه" براي كوشش ما درجمع. است
 ،)ميكردند برقرار ارتباط يكديگر با بار اولين براي كسانيكه(گرافي بيو شرح خود، از انتقاد و انتقاد ، جدل و بحث مطالعه، گوناگون

 به ساختنشان ملقب مثالً(طلب راحت پرحرفهاي و ن جوياعافيت به نسبت طنز و شوخي انتقاد، يكديگر، از بازخواست و دهيگزارش
 زنده كه كندمي احساس خوشبخت بسيار را خود و دارد راحتي نسبتاً زندگي كه ايپخمه و فكر محدود بين خود تيپ ، "بختيار چوخ"

 .ميگرفت انجام قبيل اين از و) بود داده ارائه رسائي و كامل شرح آن مورد در بهرنگي صمد ياد

 نتوانستم من متأسفانه كه( فت گر صورت يكم كنگرة در كه نيز اي"بيمارگونه" هامرادبيگي حسين بقول ازخودهاي انتقاد و دانتقا    
 شدنها،متفرق دستگيريها،( ساله چندين حوادث دست كه است رفيقاني بين پيمان و عهد تجديد واقع در) يابم حضور كنگره دراين

  .است آورده پديد رفيقان اين ذهن در را مشترك اهداف پيگيري و همبستگي در خللي بروز احساس...)  و زندگي مشكالت

 مبارزة خطير كار به رسد چه است ضروري جمعي التزام و تعهد يك همواره نيز جمعي كارهاي ترينساده و ترينروشن انجام براي     
 ادامة براي ضمانتي هيچ راه سر بارفاجعه گاهي و رنج پر مصائب برابر در كه كنيممي زندگي آن در ما كه مختنقي جوامع در سياسي
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- انساني وجدان چنين و. ندارد وجود همرزمان ميان در انساني وجدانيهم اين از اطمينان احساس و افراد آگاه وجدان جز مشترك مبارزة

 مثالً -ميتواند كه( كوشندگان فرد فرد آمادگي اعالم اوقات اكثر اما. است حتمي آن العمربودنمادام نه و يدميĤپديد الساعه خلق نه اي
 خود به متنوعي العاده فوق اشكال -غيره و دارد يا داشته كه ضعفهائي نقاط و توانائيها يا شده مرتكب گذشته در فرد كه خطائي به بسته

 در كه( هاپيداكردن يكديگر به مادتاع و اطمينان و هاتعهددادن اينگونه هرحال به. ميسازد نيرومندتر و ترتر،مصممتزلزلبي را جمع)بگيرد
 به بشر معايب از را جويانهمبارزه و رفيقانه،تشكيالتي پيمان و عهد كسانيكه يا كسي براي) همينست "خود از انتقاد و انتقاد" كاركرد واقع

اند چكار ديگري چون به خلوت نشسته"ال ؤĤيد كه با سنمي خوش مزاجشان به ،"منبر و محراب در جلوه"Ĥورند و پس از مي حساب
 بايد شوند، روبرو) غيره و اندرسانده مصرفي چه به را تشكيالت پول اند،كرده چه صرف  وقت و نيروي خود و مرتبطين را("اندميكرده

  .آيد حساب به گونه بيمار هم

 امر نبود، ما از كدام هر با مستقيم ارتباط در كه را رفيقي كار گرديم؛ تبديل مصمم افرادي به جمعي ياري در ما كه بود اين اينها نتيجة   
 باشيم مطمئن شديم، دستگير خود اگر ؛ بدانيم خود وظيفة را كارشان ادامة ميشدند، دستگير رفيقاني يا رفيقي اگر آوريم؛ بحساب خود

 نيز بقيه كه بدانند همگي كاذب، سازي شخصيت و تكبر بجاي گرفت؛ خواهند پي همچنان را مشتركمان اهداف و كار ديگر رفيقان كه
 بود شده طوري...  و باشد نداشته جائي تعصب ،يابد رشد شائبه بي محبت و رفاقت هستند، خود ضعف و قوت نقط با زميني انسانهاي

 يكديگر همرزم و مهمد و يار سالها كه بود چنان گوئي لحظه چند از پس ميگرفتند، ارتباط يكديگر با بار اولين براي رفيق دو اگر كه
 يا و(عامل نميتوان برشمرديم پيشتر كه را ايرواني عوامل بنابراين ،)ميدانست و(ميداند هم مرادبيگي حسين را فوق نكات ... بودهاند،

 وكنارنح بدان كسانيكه تعداد اينكه به توجه با مخصوصاً.  آورد حساب به آنهنگام تشكيالت به نسبت ايشان كشيدن شالق )مستقيم عامل
 ديگر نفر دو اين. نفر چهار كثراحد احتماالً يا و( بودند نفر دو)ندارد وجود تشكيالتي ديگر كه شدمي وانمود يعني( شدند گذاشته

 و انتقاد( بحث مورد مقوالت ديگر در بعالوه. نبود سيستماتيكي شيوة يعني ؛)پيوستند توده حزب به بعداً خود كه بودند كساني احتمالي،
 و انقالب از پس مينامد، قبيل اين از و رواني شكنجة و عقايد تفتيش را آنها مرادبيگي حسين كه نيز...)  و بيوگرافي شرح ، خود از انتقاد
 عضو از اعم( نفر يك حتي و است گرفته قرار ظلمهائي چنان مورد گويا كه نكرد اعتراض لهكومه به احدي، لهكومه شدن علني از پس

 بدليل كردستان خارج در معدودي تعداد(نشد جدا لهكومه از است كرده پر آن از را انبانش مرادبيگي حسين كه داليليب بنا) غيرعضو يا
 آن از هواداري به نفر دهها ،مقابل در و گرفتند فاصله لهكومه از -پروسوويت چپ احزاب به شدنشان متمايل مثالً -سياسي اختالفات

 و حقايق كردن وارونه به قرن ربع يك از بيش از پس را ايشان چيزي چه پس.  ميداند هم مرادبيگي نحسي همه، را اينها). آوردند روي
  : بياوريم را ايشان اظهارات از ديگري هايگوشه پاسخ، بيشتر شدن روشن براي دهيد اجازه ؟ است داده سوق آنچناني تفاسير

 بعلت شرايط كه كندمي مطرح را مسأله اين فاتح االسالمي شيخ مصلح و كريمي حسين محمد دستگيري بدنبال"   

 بعنوان اين. گرفت پيش در را ديگري شيوة بايد نيست آماده هرمي و متشكل كار براي ساواك شديد خفقان

 ما گفت ميشد. ميگيرد قرار !)؟( جمع اين غضب مورد فاتح و شودمي گرفته فاتح طرف از "طلبانه انحالل" نظري

 مي جدا هم از نخواستيد هم اگر مانيد مي خواستيد اگر هم شما ، ميدهيم ادامه را خود راه ما ، مخالفيم نظر اين با

 ناديده شيوة به طرد روش گفتم باالتر كه همانطور كار اين بجاي. ميدهد ادامه را خودش راه كس هر و شويم

 بعداً و فاتح اول بحثها اين ادامة در حال هر در...  شود مي گرفته پيش در فاتح با تدريجي ارتباط قطع و گرفتن

  )36ص.("شدند گذاشته كنار گفتم كه شيوهاي به 49 سال اواخر در ؟ چرا ندارم بياد را مصلح مورد ، مصلح
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 نه ، شد زده دامن رفقا اين عليه برچسبي و ،اتهامي يكينه به مطلقاً نه. نبود كار در "غضبي" كندمي ادعا مرادبيگي حسين كه آنطور  
  .بود دخيل ما تصميم در قبيل اين از ديگري چيز هيچ نه و بود كار در ايشخصي بغض و حب

 مجدد دستگيري با كه بود اين بودند او با مستقيم ارتباط در كه رفقائي تصور)آمد پيش فاتح مورد از پس مدتي كه(مصلح مورد در     
 ايشان. بود ترسنگين اندكي قضيه فاتح مورد در اما باشد، نداشته را تتشكيال اسرار حفظ و شكنجه برابر در مقاومت توانائي است ممكن
 در ساواك بدستور كه بود آنرو از بلكه نشد، گذاشته كنار سازمان از) روابط شدن ايزنجيره و نشيني عقب پيشنهاد( طرح آن بدليل

 مطلع امر اين از كه كسي اولين(  كرد منتشر "دميد سپيده وآنك" عنوان تحت ايمقاله) " مردم شاه انقالب "يا("سفيد انقالب" وصف
  ).بود مصلح داد، نشان العمل عكس و شد

 هرگز شايد نبود، كار در مرادبيگي حسين نوع نگاريتاريخ اگر. مينويسم را فوق سطور تأسف كمال در و دروني ميل عليرغم من   
 هنگام تا(عدالتخواهي و آزادي امر به فاتح خدمات كه داد نشان بعدي ياتواقع من نظر به كه چرا. بود نمي باال مطالب آوردن به نيازي

 يك براي آنهنگام، شرايط در كه كرد قبول بايد اما. بپوشاند آنرا اينوشته چنان كه آنست از بيش.) ك.ك. ح به آوردن وايمان پيوستن
 ديگر به اطالعي هيچ دادن بدون آنهم( عضو يك انبج از كاري چنان ديكتاتوري عليه مبارزه و عدالتخواهي پيشتاز چپ تشكيالت

 شويممي متوجه نگيريم يكي شاه زمان شرايط با را اروپا در سياسي زيستن شرايط مرادبيگي حسين همچون اگر و نبود قبول قابل) رفقا
 اتكا قابل چندان نه هنگام آن در زلزلمت عضو دو يا يك برابر در خود حفظ براي ايعادالنه و منطقي نسبتاً پيشگيرانة تدبير تشكيالت كه

 . است برده بكار)  ساواك هايشكنجه مقابل در ريختن فرو مقابل در آنها خود حفظ حتي و(

 ايران چپ است، هنوز كه هنوز من بنظر و است مهمي مقولة واقعاً ددمنش رژيم يك برابر در مخفي سازمانيابي يا و زماندهي سا نحوة    
 و جهل حاميان با مبارزه در گزافي بهاي افسوس هزاران با تاكنون دليل بهمين و نيافته دست رابطه اين در روشني راهنماي اصول به

 رزمندة هر همچون ميبايست ايشان كه است نابجائي انتظار اين بود، مشكل اين حل در قدمي فاتح طرح اگر آيا. است پرداخته سرمايه
 در شده هم تكتك ميشناخت، را ما همة اينكه به توجه با و بگذارد مايه خود از اندكي ويشخ نظرات پيشبرد براي آزادي راه ديگر
 باشد، داشته بقيه نظر از اطالعي هيچ اينكه بدون و يكجانبه بطور نيز ايشان خود كه گرفت نتيجه نميتوان اينجا از آيا بكوشد؟ ما اقناع

 از مرادبيگي حسين كه بينيم مي همينجا تا ...و بود؟ كرده رابطه قطع تشكيالت با بود، كرده انتخاب كه ايزندگي نحوة اقتضاي بدليل
 كه كندنمي احساس انسان ايشان، كتاب مطالعة هنگام حتي. نميدهد ارائه ي چيز سياهي و تاريكي جز ، لهكومه زمان آن تشكيالت

 برعكس! است كرده علم قد آن برابر در برحق و درستي به ما "تشكيالت" و داشته وجود كشآزادي و مستبد و سنگدل رژيمي زماني
 ؟ است چنين چرا! است بوده بودنش از بهتر نبودنش تشكيالتي چنان كه ميرسد نتيجه اين به سرآخر انسان

 تاس آن "ليدر" و كارگري كمونيسم سكت به خدمت در ايشان كتاب كه اينست علت ام،كرده اشاره پيشين بخشهاي در كه همانطور   
 غايب" زمان امام" هنوز كه است دوراني است، بحث مورد كه دوراني. عدالتخواهي و آزادي انديشة ارتقا به شائبه بي خدمت در نه

 خود كه بهتر همان ايشان نيست؛ ايراد جاي نيست حاضر عرصه در هنوز "قائد" اگر !است شكست به محكوم تالشي هر بنابراين و است
 .نمودند آماده بعدي "وارهركول تالش" براي را خود "علميه حوزة" در و نيالودند مسموم اوضاع اين به را

 كه است عناصري وجود مرهون اينرا شود، مي ساطع تشكيالت آن از نوري گاهي) 302 ص("مانده عقب فواد" برابر در هم اگر    
 سطر( كارگران اعتصاب رهبر مرادبيگي حسين يعني! دبو هويدا شانناصيه در كمونيسم نشان آنهنگام در و هستند .ك.ك.ح در اكنون
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 فاتح و!) نرسيد تشكيالت به ايشان اعتقاد اين از خيري هيچ البته كه ، 65 ص( ايران جامعة بودن داري سرمايه به "معتقد" و!) كتاب پنجم
 . است داشته غائب "رهبر "با يعتب گيري جهت گذشته ايام همان از كه داد نشان سرانجام ولي شد واقع مظلوم كه االسالمي شيخ

 ميگرفت، بزرگ تالش و رنج آن همطراز و زمان فراخور درسي شاه زمان در لهكومه تشكيالت انتقادي بررسي از .ك.ك.ح اگر    
 هب خود كردن متصل با مربوطه سكت و عبث اميديست اين كه هيهات اما. نميبود آزاردهنده چندان نويسيتاريخ خطاي شايد آنگاه

 اين با كه را انساني پسنديدة وسنتهاي مسئوليتها احساس و رفتارها آن همة ،)بينيد مي الزم كه آنجا(لهكومه گذشتة و وكارگر كمونيسم
، خود اعمال با كه ميگردد جرياناتي و افراد آن صفهم ، خود سهم به هم باز و ساخته خويش اي فرقه اميال ،پامال شوند مي تداعي نامها

 .اندساخته بدنام و نمايانده... و هدف به زدن پا پشت و اصوليبي عوامفريبي، همرديف را مكمونيس

 را عملكردهايمان از ديگري موارد چه و اينكار چه و برخيزم مطلق دفاع به هاكنارگذاشتن آنگونه از كه خواهم نمي من اينها تمام با    
 دارد وجود ناعادالنه حتي و ناصواب رفتار احتمال هميشه اختناق رژيم وجود و فيمخ فعاليت شرايط در بلي،. بنمايانم صحيح صددرصد

 سپس و "محفل" حد تا آن محوكردن ، تاريخ از تشكيالت تمام "كنارگذاشتن" و تر ناعادالنه "انتقاد" با را احتمالي ارد مو اين ولي. 
و رفتار نه   اگر ايرادي. Ĥيد و بسبرمي "كارگري كمونيسم" يانجر "كمرويان" از فقط ، گفتن پاسخ "روسياه محفل" يك به آن تبديل

 و گشت در -منصورحكمت چشم دورديدن با -ما ميان در كه "خبيثي شبح" نه بود ناخواسته شرايط نتيجة داشت، وجود كامالً صحيح
 .باشدبوده گذار

 شد اگر و بگيريم ياد چيزي خود جامعة از و جهانيان از خواهيممي ارتجاعي سنتهاي و قوانين حامي و استبدادزده ايجامعه در ما   
 عليه سياسي فعاليت ضرورت و "سياست" با اول قدم همان در ،"گرفتن فرا" نفس همين ولي برويم مشتركي راه و بدهيم ياد چيزي
 ندكنمي محدود را آن تكاريجناي و ددمنشي ها، توده اعتراض و مقاومت نيروي جز قانوني هيچ مطلقا كه رژيمي .شود مي عجين رژيم

   .تجربةشما و آگاهي و انساني وجدان نيروي جز نميشناسد قانوني مطلقاً نيز مبارزه به شما فراخوانهاي و شما مبارزة نتيجه در و

 ونچ يكسو از است؛) درخود تناقض داراي(پارادوكسال فعاليت يك اساساً عريان ديكتاتوري شرايط در نيز سياسي فعاليت خود    
 اينكه براي و است سرِكار "ديو " چون بازهم ديگر سوي واز برآوريد فرياد بايست مي نكند نابودتان كه اين وبراي است سرِكار "ديو"

 الزم ديو با جنگيدن براي ولي نداريد را آن كه هنري. است الزم هنر پارادوكس اين حل براي. كنيد سكوت ميبايست نكند نابودتان
 .شويدمي چالسياه گرفتار فراگرفتني هرگونه از قبل اوقات اكثر در و بگيريد فرا را آن جنگ حالِ همان در مجبوريد بنابراين و است

 و هاايده و نظرات بتوان بايد يعني. باشد سياسي كلمه واقعي معناي به بتواند تا باشد علني فعاليتي بايد "سياسي فعاليت" حال عين در    
 ها توده پشتيباني عدم يا و پشتيباني معيار با و ساخت مطرح) همگاني سياسي پلميك و جدل با همراه(هاتوده نبي را اجتماعي طرحهاي

 براي ميداني "زمين روي" و ندارد وجود شرايطي چنين وقتيكه. است داشته امتيازاتي چه و نواقص چه سياست آن يا اين كه فهميد
 هد خوا بدست رنجي چه با "نگريروشن" كه كرد تصور ميتوان آنگاه. ببريد پناه "زمين رزي" به ميشويد مجبور بنابراين نداريد حركت

 چگونه و چقدر و كجا رفيق، با و باتشكيالت طبقه، با رابطه نوع آن يا اين شعار، آن يا اين تصحيح و نادرستي يا درستي تشخيص و آمد
 طلب در عمرهائي چه...  و ايم يازيده دست بدان كه خطيري كار در ماش و من نبودن يا بودن مناسب تشخيص مخفي، يا و باشيد علني

  ).من اسرار ستنج من درون وز   من يار شد خود ظن از هركسي(د دار
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 كه رفتارهائي با كه ميكند حكم درستي و انصاف كرد، كشف بتوان كه هم را نامقبولي رفتار هر فوق، هاي گفته از صرفنظر  
 آنگاه و كرد مقايسه گرفتند پيش در -آزاد و علني شرايطي در آنهم-مخالفين به نسبت كارگري كمونيسم تشكيالت و منصورحكمت

 نبود، نيازي "هركولي تالش" به "دادن ياد" براي كه فهميد ميشد آنگاه.  بدهد درس كسي چه به ميبايست واقعاً كسي چه كه فهميد
  .بود كافي لهكومه گرانقدر ياتتجرب از گرفتن ياد براي تواضع و درستي جو يك بلكه

 نداشت وجود شاهي ديكتاتوري ديگر اينجا در. كرد اشاره آن مسلح نيروي و مريوان دهقانان اتحادية تشكيل جريان به ميتوان مثالً    
 اين با ما گفت ميشد" مذكور اتحادية مسلح نيروي تشكيل به نسبت گيريموضع در. بود نشده مستقر هنوز نيز اسالمي وديكتاتوري

 مي جدا هم از نخواستيد هم اگر مانيد مي استيد خو اگر هم شما دهيم، مي ادامه را خود راه ما مخالفيم، نظر

 نيروي تشكيل مخالفين جملة از ابتدا در فاتح و).  36 ص قول نقل همان از.( "دهد مي ادامه را خودش راه كس هر و شويم
 در آزادانه كامالً و علناً و دانستند مي نادرست و روي،ماجراجويانهچپ را كار اين او نظرهم ديگر رفقاي و او. بود دهقانان اتحادية مسلح

 گناه البته اين و داشتند روانه راست موضعي سياسي لحاظ از آنها واقع در. پرداختند تبليغ به مردم هاي توده ميان در آن با لفت مخا
 غيره و اجتماعي -سياسي متفاوت گرايشات و طبقاتي متضاد منافع وجود بدليل ناخواهاهخو آزاد، جامعة هر در اي پديده چنين(نيست
 را راهي همان ها،توده قاطع اكثريت و سازند همراه خود با توانستند را اندكي تعداد فقط فعاليت، مدتي از پس رفقا اين). دهد مي روي

 نتيجه اين به همراهان و فاتح بنابراين. برگزيدند بودند كرده تالش بدان هاتوده جلب براي و نموده ارائه او همنظر رفقاي ديگر و فؤاد كه
 را خود پيشين تأثيرات و تبليغات ها، توده به علني اعالم با است، چنين كه حال كرد پيشنهاد آنها به فؤاد. اندكرده اشتباه كه رسيدند

 رفقا آن همگي شد؛ چنين و. نمايند جلب آن به نسبت ياري و هواخواهي به ارهدوب را اتحاديه از گرفته فاصله هايتوده اين و كنند خنثي
 .دادند ادامه مبارزه به و شده جمع لهكومه واحد صف در دوباره

 شكنجة و عقايد تفتيش" ، "محفلي ايفرقه و خشن روابط" ، "تشكيالت" بودنوربطضبطبي از اينهمه كه مرادبيگي حسين باالخره و     

 به ايانساني حقيقتاً هايسنت و رفتارها و "ربط و ضبط"كه باشد داشته سراغ جديدش حزب در عملي و جائي بايد مينالد غيره و "رواني
 و چپ نوين نسل" به آن دهندةبشارت ايشان حزب كه ربطهائي و ضبط اين از نمونه چند به تنها من. دهد ارائه مبارزين ةتاز نسلهاي

 : ميكنم اشاره است "نكردستا ةجامع كمونيست

 به .ك.ك.ح اقدام نداشت، سابقه لهكومه در هرگز و است ننگين و آورشرم راستين كمونيست هر نظر از كه اعمالي از يكي -1      
 در آن متعاقب اتفاقات و) 1991 سال( عراق به آمريكا نظامي حملة نخستين از پس اوضاع با رابطه در دروني سندي علني انتشار

 ، حسين صدام رژيم عليه آن در طبعاً كه كند مي مطرح پيشنهاداتي و ات نظر مهتدي عبداهللا رفيق نوشته، اين در .است عراق ستانكرد
 در مؤثر سياسي نيروهاي كلي بطور و ميهني اتحادية با دوستانه ارتباطات گسترش و برقراري يا و حفظ و ايتوده جنبش از پشتيباني ابراز

 و نوشته اصل و ميگيرد قرار حكمت منصور نقد مورد ناسيوناليستي نظراتي بعنوان نظرات اين. گويدمي سخن...  و عراق كردستان اوضاع
 .ميشود منتشر علني بصورت "كارگري" و "كمونيستي" جديد حزب سوي از باالخره شدن، بدست دست چندي از پس آن نقد

 در فقط و شود پرسيده يسنده نو از شخص، هر براي احتمالي نفع يا و ضرر هر از صرفنظر كه كردمي اقتضا سياسي شرافت اوالً    
 كه عليزاده ابراهيم و مهتدي عبداهللا رفقا امضاي با رسمي نامة عليرغم حتي اينكار اما. يابد علني انتشار مذكور نوشتة او موافقت صورت

 نيست الزم غيرمنتظره و آورشرم عمل اين با مقايسه در. گرفت صورت بودند، شده آن انتشار عدم خواهان امنيتي خطرات بدليل درآن
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 گذاشته پا زير آسان و سهل و محابابي چنين اين نيز بورژوا سياستمدار دوست دو پيمان حتي گيرد، قرار مبنا كمونيستي اخالق اصول
  .نميشود

 باقي كردستان در كه تشكيالتي كل حتي و رفيق امنيت و انج به نسبت) دادن لو تاحد حتي( مباالتيبي و مسئوليتيبي منتهاي ثانياً   
 علي و هاصدام رژيم كه ايجنايتكارانه دندان و چنگ. ميشود داده نشان ناشرافتمندانه كار اين در بعث ددمنش رژيم برابر در بود، مانده

 بمباران و)باختند جان رفقايمان از تن چهار آن انجري در كه( اردوگاهمان ايخوشه بمباران طريق از ما به دادن اخطار هابرايشيميائي
 رژيم و بود نگذاشته باقي برايمان آزمائيبخت و قمار نوع هيچ جاي دادند، نشان) رفتند دست از رفقايمان از تن 23 آن در كه( شيميائي
 عتراف ا حال ندارد؛ شوخي سر ما با ، مباشي نداشته صدام رژيم ضد نيروهاي و عراق كردستان به كاري اينكه در داد نشان بعث فاشيستي

  .داشت اختيار در لهكومه عليه كتبي

 شان،ناسيوناليسم افشاي و نوشته علني انتشار از جلوگيري براي فقط و است بهانه اينها ، گفتندمي شانقبيح عمل به اعتراضات برابر در    

 ميگفتند درست اينرا ، ندارد وجود بعث رژيم سوي از خطري گفتندمي اينكه در! ندارد وجود خطري ، كنند مي علم را امنيتي مسائل
 در كه اردوگاههائي ساكنين! بود آورده اروپا به عراق از را خود افراد و بنه و بار تمام كه كارگري كمونيست حزب مورد در تنها ولي

 اروپارفتگان آن "كمونيسم "لحاظ از نبودشان و بود و سرنوشتشان كه بودند ي"كرد ناسيوناليسم" به آلودگان ، بودند مانده عراق خاك
  .بود السويهعلي مقام عالي

 ن مكا و بودند .ك.ك.ح افراد ديگر و حكمت منصور اردوگاهها، ساكنين چنانچه بفهميم تا شويم متوسل تحليل به نيست الزم      
 يك. ميداد روي چه ميدادند انجام ديگران آن درمورد را زشتي و نهناشرافتمندا حركت چنين "ناسيوناليستها" و اروپا در "ناسيوناليستها"

  :ميگويد سخن تحليلي هر از بهتر واقعي اتفاق

 به وابسته بروسكه سايت براي. ا.ك.ك.ح مورد در اينامهپيشگوئي و هجونامه "صادقي امين" مستعار بانام شخصي زماني يك      
. بود كرده اشاره نيز حكمت منصور فرزندان نام به پرانتز داخل در آن در كه فرستاد) لهكومه( ايران كردستان زحمتكشان انقالبي سازمان

 سايت مسئول كه اينست چاره بهترين( گيرد قرار برخورد و انتقاد مورد خود حد در داشت جا كه بود ايناپسنديده و ناموجه كار
 واقعيت در اما). ميداشت ارسالي هاينوشته درج عدم يا درج براي.. . و شهروندي حقوق مراعات اساس بر ضوابطي ميبايست بروسكه

 بعنوان يك شمارة)متهم نه( "مجرم " و "زاده ايلخاني -مهتدي باند" تشكيالت بعنوان يك شمارة)متهم نه( "مجرم" داد؟ روي چه
 آن نام ي"افشا" عليه. ا.ك.ك.ح اعضاي) تمامي تقريباً يا( تمامي سوي از اينترنتي كشي لشكر و! شد اعالم "مهتدي عبداهللا" نويسنده
! ميكرد تصوير كودكان آن سر باالي بدست خنجر را "مهتدي عبداهللا"كه رفت پيش حد بدان تا آنها براي امنيتي خطر ايجاد و كودكان

 كه بود حالي در ينهاا همة تازه و! گرديد محكوم مجازات اشد به. ا.ك.ك.ح آيندة سوسياليستي حكومت در نيز بروسكه سايت مسئول
 .نميدانست را آنها آدرس احدالناسي و بود دنيا نقطة ترينامن در قطع بطور حكمت منصور خانوادة مكان

 حتي نه  ،را "ناسيوناليستها "و دنيا اين يك درجة شهروندان را خود ،. ا.ك.ك.ح نوع از ي"كمونيستها" بگوئيم اگر جاستبي حال   
 !ميدانند؟ السافليناسفل در طرد تةشايس كه دوم درجه اتباع
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 يك همين با شود، شروع دروني ةنوشت يك با بفرض اگر "ناسيوناليسم" كه بودند آگاه امر اين بر يقيناً. ا.ك.ك.ح اعضاي تمامي ثالثاً   

 همراه كه تشكيالتي ابقيم علني كردار و نوشتار در را خود مطلوب انحرافات گونههمه و كنند صبر اندكي ميشد. شودنمي تمام نوشته
 حكمت منصور خود اينكه مخصوصاً. نياورند كم چيزي سياسي و ايدئولوژيك مرزبنديهاي لحاظ از و كنند افشا و بيابند بود نرفته آنها

 چپ برابر در اساساً بلكه ،) آن كردستان سازمان يا و.(ا.ك.ح با مرزبندي در صرفاً نه كارگري كمونيسم جريان كه بود كرده اعالم بارها
 در تأخير كمي كنيم نگاه اگر نيز زاويه اين از پس. بود كرده تعريف و فرموله را خود جهاني سطح در غيركارگري و غيركمونيستي

 در نه -عمالً اما.  بود نفع دريائي برابر در ضرر اي قطره ، جهان سطح در آن پيشروي سير برابر در كردستان در "كمونيسم" پيشرفت
 آن فشار مگر نبود گذار تأثير. ك.ك.ح بر جهان اين در چيز هيچ ديگر كه بود اين واقعيت بود؟ قرار چه از وضع – تصورات و خياالت

 و واقعي معضل تنها ،"انشعاب ضد" بخش بعنوان و مانده باقي) لهكومه(آن كردستان سازمان و حكا بنام همچنان كه تشكيالت از بخش
 معني را خود آمدن پديد و حيات هم ميبايست و ميتوانست آن با تقابل در تنها و نبود گريزي آن از را. ك.ك.ح كه بود حاضري و حي
 چرا" كه سؤال اين فشار برابر در ترتيب بدين. نمايد دور خود ز ا را تشكيالتي مرج و هرج خطر منطقي توجيه يك ةارائ با هم و كند

 ناسيوناليستهاي از" كه بود اين آنها پاسخ و ميشد داده پاسخي سريعاً اينكه مگر فتگر پناه نميشد جهان كجاي هيچ در ؟"كرديد انشعاب
 ميدادند حق خود به بودند رسيده "كمونيسم" آسمان ششم طبقة به اينچنين كه عراقي و ايراني جديد سكتهاي و. "شديم جدا كردستان

 .نكنند خرد هم تره اي"مانده عقب ناسيوناليست" هيچ امنيت براي كه

 در چپ شد؟ حاصل چه "ناسيوناليسم"با تأخير اي دقيقه حتي بدون و سريع مرزبندي در "مسئوليت احساس شدت" اين از اما    
 از را پرووكاتور حزب يك اعمال ايرانيش همتاي همچون كرد، اندامعرض "عراق كارگري كمونيست حزب" بنام عراق كردستان

 عرصة مطلق بازندة ،)كنيد مراجعه "ارتجاعي هشدارهاي و عراق رويدادهاي" بنام عابدي حيدو رفيق مقالة به جمله از(داد بروز خود
 چنين امكان شاه زمان لةكومه كه بود شرايطي در اين و كرد آبروبي و اعتباربي را چپ راديكاليسم و گرديد،كمونيسم سياسي مبارزة
 و درايت و عقل با و ايتوده واقعي، چپ يك جاي سالهاست كه سوساف صد. ديدنمي هم خواب در را چپ رشد براي مساعدي شرايط
 .است خالي عراق كردستان در زحمتكش هاي توده دلسوز

 نبودنكارگري حكمت منصور آنكه از قبل...) و فرهادبشارت ، رضامقدم(.ا.ك.ك.ح اعضاي از ،تعدادي مدتي از پس -2    

 بدينوسيله و دادند استعفا حزب اين از كند، قلمداد حزب براي نويني پيشروي خود، فكري تازة نوسان يك با را حزب نشدنوكارگري
 به حكمت منصور جديد "افزودة در"براي زدن كف ضمن هامرادبيگي حسين اما. قائلند خود براي شخصيتي و فكري كه دادند نشان

 به قريب از لهمه كو و بود اصيل خود جاي در و خود قعبمو كه اي شيوه از بود كاريكاتوري و ناشيانه تقليدي واقع در كه(ماركسيسم
 جمهوري با سازش به متمايلين و "خردادي دوم" برچسبهاي با و گرفتند حمله باد به را مستعفيان ،)بود كرده اتخاذ آنرا پيش سال بيست

 به كه بود تشكيالت در هايمانده باقي به اراخط اي"متمدنانه" شيوة چنين كاركرد است بديهي. كردند ن بمبارانشا قبيل اين از و اسالمي
 نقل در -مرادبيگي حسين كه اتهاماتي و نصايح با كنيد مقايسه( نزند سرشان به غيره و استعفا و خواني مخالف هوس و هوي راحتي

 ).است داشته اظهار لهكومه به نسبت - آورديم پيشين حات صف در كه قولهائي

 در صدام رژيم هنوز زمانيكه عراق.ك.ك.ح سوي از علني اي اعالميه طي ميهني اتحاديه به لهمهكو تسليحاتي كمك افشاي -3    
 دشمنان به مخالفين دادن لو بر مبني كارگري كمونيسم نام تحت جريان نوين "ربط و ضبط" كه داد نشان قبيح عمل اين. بود قدرت

 فعاليت و زندگي حق گفتيم پيشتر همچنانكه آخر. است شده تبديل جريان اين شدة تثبيت روال به اقتضاكند، منافعشان كه هرجا بشريت
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 بايد دارند، قرار تريپائين درجات در كه آنها "ناسيوناليست" مخالفين و است.ك.ك.ح اعضاي يعني دنيا اين يكم درجة اتباع مختص
 اين قبح آري! شود دچار زيادي زحمتي به لحاظ اين از نبايد آنها آيندة دولت و ببينند را خود بودنناسيوناليست مجازات اكنونهم از

 هم شرمي. است گشته عجين "حكمتيسم" با پيمان و تعهد نوع هر شكستن و سياسي شرافت عدم است؛ ريخته اينان نزد در اعمال گونه
 ها فرقه اين از هيچكدام راينبناب است، سياسي شرافت هركمونيست اساسي خصائل از يكي. نامندمي كمونيست را خود كه ندارند اين از

 هم يكيآن حتي كه اندكرده ثابت ما ي"كمونيستها"اين ولي نيست كمونيست الزاماً هم سياسي شرافتمند هر البته. نيستند كمونيست
 .نيستند

-بطورضبط" زدند، بيرون آن از عراقي و ايراني"حكمتيست")هاي فرقه بخوانيد( احزاب كه. ك.ك.ح انشعاب آخرين-4    

 !كرد ارائه جهانيان به ، ميكردند نثار يكديگر به طرفين كه هائيبيراه بدو در ايتازه ي"صفا و مهر از پر روابط"و"ها

 به را "حكمتيست" آنكه هم! چيست سر بر اختالفشان كه سازند روشن نميخواهند يا نميدانند، طرفين از هيچكدام است هنوز كه هنوز  
 درست دو هر من بنظر. حكمتند منصور راستين دهندگان ادامه كه مدعيند دو هر دارد را قبلي نام همان هآنك هم و افزوده خود نام

 نظرات خود -علل از يكي بعنوان -كه است گشته ممكن آنرو از وضعيتي چنين! باشندنمي هم تفاوت بدون حال عين در اما! ميگويند
 . است تناقض از پر ايمجموعه حكمت منصور

 را نوعي آن است بديهي( را ماركسيسم و كمونيسم ،)"كارگري كمونيسم" فراكسيون ايجاد طي سرانجام و(بتدريج حكمت ورمنص    
 با ارتباط مدعي مذهبيِ رهبران آن همة همچون اما. پرداخت سياست به آن اساس بر و كرد تبديل مذهب به) داشت تلقي آن از خود كه

 ،)است محض دروغ ارتباطي چنان كه ميدانند مؤمني هر از بهتر خود زيرا( هستند بندگان ترينمانايبي زمرة در خود كه باالتر عالم
 از قبل و همه از بيش خود ،)ديدمي اجتماعي و سياسي حركات واقعيتهاي و فاكتها با را خويش نگرش ناخوانائي كه( نيز حكمت منصور

 بدليل بود زنده كه وقتي تا). است ملي مسألة و "سياسي قدرت و حزب" مربوط تزهاي آن بارزترين( نمود نقض را خود مذهب همه
 نظري هيچ خود از كه آنجا از نيز گردآمده مؤمنين و بود خود نظرات )نقض عدم يا(نقض االختيارصاحب داشت كه هائيتوانائي
 فقدان در كه بود فرد به منحصر ايتوانائي و نقشي اين اما. بودند شده پذيرا را او اوتوريتة و داده تن ايشان اختياريصاحب به نداشتند
 به(پيشين نظرات با متناقض نظرات طرح عين در ليدر بعنوان كه نداشت وجود كسي ديگر يعني. نبود ساخته هيچكس از حكمت منصور
 همة مجموعة) سرسخت واقعيات با خود جلكي زير و خزنده دادن تطبيق و اشتباهات تصحيح جهت در تالش يعني خوشبينانه عبارتي

 شك خود مذهب در ديگر شاخة آن از بيش كه هستند كساني)"حكمتيستها"( وانشعابي.  كند قانع ليدر از روي بدنباله را تشكيالت افراد
 اكثريت كه آنجا از و هستند سياسي و نظري چرخش هر راديكال و مالحظهبي اجراي در حكمت منصور راستين دهندةادامه و اندكرده

 منصور نظرات كنندةنقض ديگر بعبارت يعني. ميدانند كردستان در بيشتر مانوور امكان دستماية اينرا هستند، كرد آنها اتفاق به ريبق
قديمي نظرات به بيشتر گرايش بخاطر و كردند غير اكثريتشان و ديگرند ةنيم در آنهائيكه! هستند حكمت منصور خود همچون حكمت

 در كه هستند حكمت منصور كار محافظه ولي راستين دهندگانادامه شوند،مي ناميده سنتي چپ هااينطرفي سوي از حكمت، منصور تر
 اصلي ماهيت خالصه بطور. باشندمي رفتنراه عصا به دست و مالحظه طرفدار حكمت منصور نظرات با بازي و سياسي و فكري تغييرات
 روز نرخ به نان سياست با را)شعارها( خود حكمتيستي مذهب ديگري آن مزاحمت بدون دارد حق كداميك كه اينست در اختالف
 جدال و رقابت بلكه نيست مطرح طرفين از هيچيك براي)شعار در نه و عمل در(اصلي هيچ از دفاع من نظر به يعني! دهد وفق خوردن
 بيشتر است، شده گرائيفرقه جنبش مايةدست ترتيب بدين كه ي"كمونيسم" واقع در. است اصولي بي "گنج" كليدداري سر بر هاسكت
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 محلة يك در پرستپول آخوند چند رقابت يا و كوچك خيابان يك در مشتري كم و بادكرده اجناس با دكانداران بين رقابت حالت
  .آن مبتالبه مسائل و ميليوني جنبش به نسبت مسئوليت نه ميكند تداعي را جمعيت كم

*  

 ديگر اشتباهات و كمبودها برخي به اشاراتي    

 نوشته ناعادالنه حتي و انگارانهسهل بسيار نيز وقايع ثبت لحاظ از "زنده تاريخ"كرديم،كتاب مشاهده پيشين بخشهاي در همچنانكه   
 :مينمائيم ذكر ذيالً را اشتباهات و كمبودها اينگونه از تعدادي هم بخش اين آخر در جهت، بدين. است شده

 جمله از شورا اين در. است نشده داده توضيحي شد تشكيل 58 خونين نوروز از پس كه سنندج شهر نفرهازدهي شوراي مورد در -1     

 ليست از منتخبين باشد، معلوم آنها تشكيالتي وابستگي اينكه بدون بابان عبداهللا و افشار معين جليل اردالن، يوسف رفقا له،كومه اعضاي
 .بودند چپ

 ساعد و كمانگر صديق رفقا و او خود از متشكل نفرة سه حوزة اعضاي از يكي جوشكار، جليل استاد به مشهور افشار معين جليل رفيق    

 از و كار و رنج فرزندان از يكي او. است شاه رژيم زمان در لهكومه با مرتبط كارگران ميان در هامحبوبترين از يكي و وطندوست
 و تشكيالت ستونهاي از يكي آورده روي سياسي فعاليت به هنگاميكه از و بوده نوادهخا زندگي تأمين براي سخت كار به مجبور كودكي

 تمام حتي ميرسد، جليل به اياشاره به نوبت كه وقتي "زنده تاريخ" نويسندة اما .است بوده لهكومه هوشمند و دلسوز صميمي، ياران از
 در آنهمه كتاب در خود كه–تشكيالتي و سياسي فعاليت روي يهتك و "ناسيوناليستي گري نظامي" نقد در حكمت منصور هايتوصيه

 نظامي قهرمانيهاي شرح در سپس و! است كرده عطا اندازخمپاره نقش فقط جليل به و كرده فراموش را -است داده سخن داد مدحشان
 مطالعه را "زنده تاريخ" كتاب كه جليل خود قول به( "علي قند گروهبان" رديف در را) افشار معين جليل("خمپاره جمال" خويش،

 !است داده قرار "تيمسار" مقام در را خود و ،)كرده

  )95ص( فروردين 10 نه بود فروردين 12 روز ،58 سال در اسالمي جمهوري رفراندوم تاريخ-2    

 همگي آزادي، راه مبارزين از ديگر تعدادي كنار در شهريار برادرش همراه ،بلكه)  140ص( نبود بيمارستان در ناهيد احسن اعدام -3    
-گفته از دريائي كه يافت انتشار جهان درسراسر اعدام اين صحنة از تصويري. شدند تيرباران جالد خلخالي بدستور اعدام جوخة سوي از

 .است آن در ناگفته هنوز هاي

 و دختر بين سباتمنا و روابط...  شد عظيمي تحوالت دستخوش هم كردستان...  ارضي اصالحات از بعد" -4    

 ازدواج در مذهبي مراسم شد، معمول هم كردستان در گرفتن دختر دوست و پسر دوست پديدة شد، منقلب پسر

 )87ص( "گرفت شكل مدرن موسيقي به عالقه و !)؟( بست بر رخت  بتدريج

 آيا ولي! خوِبس تهرانِيش شهرِ شمال هم "كمونيسم")! است خوب خوبش چيزي هر( "خوِبس خوِبش هرچيزي" گويندمي اصفهانيها   
 بود؟ بسته بر رخت ازدواج در) آخوند حضور با عقد صيغة خواندن يعني( مذهبي مراسم هم شاه زمان تهران شهر شمال در حتي واقعاً
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 )262 ص.("سالمت روستاي نزديك" نه بود "كيوزاوه"روستاي در. ك.م.ا كنگرة -5    

. اسالمي جمهوري نه باختند جان عراق بعث ارتش سوي از مالومه اردوگاه بارانخمپاره اثر در نديگرا و موالنائي عارف رفقا -6    
 )55 ص(

 "زنده تاريخ" كتاب در قبيل اين از و نقاط آن در لهكومه هواداران تشكلهاي و لهكومه كردستان خارج كميتة مورد در صحبتي -7    
  .ميفرستاد كردستان در لهكومه براي آنرا نشريات و گرفت تماس. ك.م.ا با تهران در كه بود كميته همين .نيامده

 جمهوري تا كشيد طول سال چند و شد منتقل شهرها خارج به جنگ شهرها، بر آن تسلط و اسالمي رژيم مجدد يورش از پس -8    
 هاي نوشته طريق از اينكه از پس مرادبيگي حسين. كند برقرار كردستان نقاط تمام بر را خود نظامي حكومت توانست اسالمي

 را حق مقام عالي شهرنشين يك مقام در بنابراين است، آمده پديد شهرنشيني كردستان در است فهميده حكمت منصور "استراتژيك"
 براي(!ستا فرستاده عدم ديار به و حذف "زنده تاريخ" صحنة از را "دهاتي" هايجنگ اين) تمام تقريباً يا و( تمام و رسانده دارحق به

 در پايگاه دو همزمان تسخير ،"باينچو" در پاسداران سپاه مقر تسخير مهاباد، نزديك "سنگسار" بزرگ پايگاه كامل تصرف: نمونه
 كاوه شاهو، گردانهاي توسط 64 تابستان در ديواندره اطراف در اسالمي جمهوري نيروهاي چندهزارنفرة تعرض كوبيدندرهم ،"ماموخ"
 درهم ،"شكينشاخ" كوههاي در پاسداران و جاشها حملة شكستندرهم ،"داالهو" در رژيم نيروهاي تعرض شكستندرهم سقز، 26 و

 دو شامل "روريوهته" در پاسداران سپاه قرارگاه تسخير ،"ميانه و سيرهكه" پايگاههاي تسخير ،"جانوره" ضربت گروه حمالت كوبيدن
 ).ديگر بزرگ و كوچك مورد دهها و...  و بزرگ مقر يك و پايگاه

 عضو( ماجدي آذر فعاليت سوابق ذكر از ما منصف و دقيق نويسندة كاريها،اشتباه و فراموشكاريها اين باتمام كه اينست توجه قابل    
 كه چرا درك؛ قابل تالشي( تراشي سابقه اين براي بسيار تالش ضمن ايشان. است نمانده غافل كردستان در.)ك.ك.ح مركزي كميتة

 ميگردد نائل زير كشف به باالخره تا! يابدمي كمتر كندمي جستجو چه هر ،!) بودند حزب يك اعضاء دو هر ،"زنده تاريخ"انتشار نگامه
 سپس و ماند ما پيش مدتي اولش سفر در حكمت منصور": ميكند پيدا خود "تاريخي" كتاب در ماجدي آذر نام آوردن براي راهي و

 ،ماجدي آذر باراين. بازگشت ايران كردستان به 61 سال در مجدداً. برگشت آذرين ايرج با 60 زمستان در دوم ربا شد تهران عازم دوباره
 هنوز كردستان به آمدنشان هنگام ماجدي آذر دارم، اطالع من كه آنجا تا).  259 ص( " بودند همراهش هم داور خسرو و تقوائي حميد
 ايشان خود هايگفته به تواندمي گردد،مي ماجدي آذر فعاليت سوابق دنبال هنوز مرادبيگي حسين اگر اما! نبودند هم.ك.م.ا عضو حتي

- متهورانه و انگيز اعجاب تالشهاي چه كردستان در مدرنيسم و تمدن گسترش ميدان سوار-يكه اين ببيند تا كند مراجعه آنجا و اينجا در

 از -لهكومه وقتيكه:  كند حل را ما مشكل اين ايشان بايد فقط! است داده صورت لهكومه پيشمرگ زنان از "حجاب كشف" براي اي
 ميان از نفر يك حتي بودند توانسته ماجديها آذر آيا بود، نشانده خود جاي سر را سياسي اسالم ارتجاع - مسلح غير و مسلح مرد، و زن

 يا و بيايد؟ خيابان به ساعته نيم گردش يك رايب مقنعه و روسري بدون كه "كنند قانع" را كردستان خارج ميليوني دهها جمعيت
 ظاهر كوچه يك در روسري بدون دقيقه يك شده هم سايرين تشويق براي كردستان، خارج در كه بودند كرده جرأت هرگز خودشان
 گردند؟

 

 

 


