
  دربارە انتشار يک سند

جه رسيدم که در اين بارە ، نهايتا به اين نتيبسيار ترديدهایز من هم بعد ا. گذرد میائی  چند هفته، شدە له ناميدە کومه" کنگرە اول"از انتشار آنچه که اسناد 

   .دهم توضيح -رسندضروری بنظر ب دشاي که -در آن سندمطرح شدە  عموضودر بارە يک را  نکاتی در ضمن، .بنويسم

گرچه هميشه طرفدار انتشار آن بودم و برايم نيز مهم نبود که چه .احساس بسيار بدی داشتم) ول آنراصفحه ا ١٥٠(ی اولين بار اين اسناد را خواندمکه برانيز من

اما خيلی زود اين دالئل شخصی را . داشت احساس بدم نيز مربوط به تجديد خاطرات ناخوشايند بود و بيشتر دالئل شخصی .رازی در آن نهفته هست يا نيست

يق خبر برگزاری چنان جلساتی را در آن دورە در گفتگوئی از صدآيد که  يادم می. ه آن نگاە کردمکنار گذاشتم و بمثابه يک سند با يک پيشينه تاريخی ب

دانست  آيا می. ه آن خوشحال بودنتيجبه هر دليل نيز از  .تأکيد داشت) يکی وحدت حاصله، دوم نقش فواد مصطفی سلطانی(روی دو موضوع. کمانگر شنيدم

  . در اين بارە چيزی نگفت، من هم نپرسيدم. دانست نم که میحدس ميزکه در آن جلسات در بارە خود او نيز حرف زدەاند؟ 

از يکسو . ن سياسی خود را از دست ميدهدله، پرداختن به آن موضوع نيز مضموروشن کردن اصل مسئچرا که بدون . پردازم در آخر میخاص موضوع  آنبه 

، انتشار سند از خود موضوع م تاناچار ،به همين دليل. بخشد تداوم میموجود های غير مجاز  فهمیيک واقعه را در بد فهمی ميشود، از سوی ديگر شخص

بخش . تی است که بعد از انتشار سند مطرح شدەاندپاسخ به سواالدر  ،بخش اول. اين نوشته در واقع سه بخش است .کنم شروع  آنمباحث درونی مضمون 

صادرە در مورد صديق  سنجش يک سری احکامبخش سوم، . مضمون آن سند است ماجراهای آن دورە برای فهم بهتر تحليلی از_یدوم، روايتی توصيف

رابطه من با . تا آنجا نيز که به خودم مربوط است .ستآن اازسازی کردن ماجرا و قضاوت درست هائی از واقعيت برای بهتر ب کمانگر، همچنين اشارە به جنبه

اما به مسائل آن دورە آگاهم، خود آنها نيز . ام من در آن دوران هيچگونه رابطه تشکيالتی با اين جريان نداشته. بودەاست محفلی-ائی سياسی ، رابطهاين جريان

  . ميدانند که رابطه من با صديق کمانگر چگونه بودەاست

  منتشر نشود؟ گاەچار بود که اين سند هيآيا قر

ف با گرايشات در دست افراد مختل ،جلسات اين صورتهائی از  نسخه .در اين بارە نبايد هيچ شکی داشت. کرد منتشر می خدائیبندەاين سند را روزی 

توانند و هنوز فرصت کافی دارند که  می ،زندەاند تادر آن جلس کنندە رکتشافراد  چه بهتر که حاال منتشر شدە است و هنوز اکثر .گوناگون قرار داشت

نه دست و پای  ،مخفی شود جانباختگان اين تاريخ سر  پشتکسی نه . بدهندو نه احساسی  ی عقالنای  بگونه ،آن در بارەتوضيحات تفسيری و تاريخی خود را 

شد و انتشار اين  می ی حاصلتوافق  ،افراد شرکت کنندە در آن جلساتبين بهتر آن بود که کار . ند که گويا اتفاق مهمی افتادە استجهت گم ک خود را بی

بمعنای عدم انتشار  اين  ناممکن بود و چنين توافقیکه  داند می) له نسبت به مسائل کومه(اما هر آدم کم اطالعی هم بود؛ مراە با توضيحات آن افراد میاسناد ه

  بود آن 

اصل موضوع که  دبزنآدمهائی  برابرکه بايد افکار عمومی از آن مطلع شود، چه بهتر در  دکن و فکر می داين بارە دار حرفی درکسی اگر حال که انتشار يافته، 

ت، صی و مربوط به چند نفر نيسقضيه خصو .ت دو نسل مربوط شدە استکه نهايتا به سرنوش ەدش در آن جلسات، تصميماتی گرفته  .شود مربوط می به آنها هم

البته اينها، . کشيم میرا بيرون عدم صداقت آدمها يا صداقت  ازدرونش ؛اند اند يا نداشته از همان روزها ريگی به کفش داشتە ؛اند يا نبودەاندکه توانا بودە

ه های اولي به اين برداشتمحدود شدن اما  وليه به سراغ هر چيزی ميرود؛با اينگونه تأثيرات ا فردی نيزهر  اند که از آن گريزی نيست، و اوليههای واقعی  برداشت

  .برای نگاە به اين تاريخ نيست، چيزی جز خودفريبی از يکسو و عوامفريبی از سوی ديگر  هاگذاری روی آن و سرمايه

  مجاز بود؟" اسناد"آيا انتشار اين 

اند، از مضمون آن حرف  نام بردە" سند"ک است و در طول يک تاريخ سی و هفت ساله از آن بعنوان ي" سند"وقتی که نامش . پاسخ آن مثل روز روشن است

است؟  آيا تحريفی صورت گرفته. انداخت توان با يک حکم ، انتشارش را از سنديت  نمی ؛کردەاند قضاوتله را  بطور مداوم،  اند، بر اساس آن، کومه زدە

س انتشار آن اسناد نادرست و مردود است؟  بنظر خوانندە، چه کنند، پ "دفاع"باصطالح ؟ آيا چون رفقائی در قيد حيات نيستند که از خود بايدپرسيد کجا

اند؟ فرق کسانی نيازمند دفاع از خود شدەچه گفته شدە و چه اتفاقی افتادە است که ؟ خوابيدە باشد اعتراضاز پشت اين نوع  تواند می ديدگاە و نگاهی

مسلما اين سند و يا هر سند ديگری، چه بسا امکان ارزيابی مجدد از . حيات هستند چه آنهائی که در قيد نهائی که ديگر در بين ما نيستند،کند، چه آ نمی

در آن  هرادعا و توضيحینيست که هم اينگونه  .اين بسته به نوع نگاە آدمهاست ؛نکنندد، نگاە ما را عوض کنند يا ندهنله و يا افراد را بدهند يا  گذشته کومه

حتی اگر خود آن افراد (ت معين جاری شدە اس آن افراد،  در يک فضا و زمانای که از زبان  اعتبار دارد، نه هر گفتهخود سند است که اين اعتبار دارد، سند 

  . )در آن جلسات چيزی در بارە خود گفته باشند



چرا بايد تا اين  -قضاوت کنندگان بعنوان -خود ما  در ضمن، . آيند که بايد روشن گردند در انتشار سندهای اينچنينی، ابهاماتی بوجود میبديهی است که 

در يک مقطع  فرد اين يا آن را بخاطر يک سری اظهارات افرادیتوان کل زندگی مبارزاتی  نگر باشيم که فکر کنيم  با انتشار اين اسناد، می اندازە محدود

در بارە خود يا ديگران ت ادبيات متفاوچند جلسه با يک ن ، درفضای معيدر يک  نفر آن دەهای بيمارگونه برد؟  اظهاراتی که  زير ضرب شکاکيت ،تاريخی

  . کردەاند

گويا از ريخ ديد که با انتشار اين اسناد گذار دراين تا های تأثير آنرا نبايد بمعنای افشای راز پنهانی در بارە شخصيت ،اگر انتشار اين اسناد مشکلی ايجاد کردە

بجای تالش _ ای که در برخورد بهر قضيە_ بعنوان آدمهای هنوز زندە_ ما ست خود  اين راز پنهان درون. زندب بتواندای زدە يا  شدە تا به کسی لطمه کوزە برون

و آنرا  منصف نيستيم ،گويد که در برخورد به اين تاريخ رازی که هر بارە بما می .کند شدە و خود ما را برمال و افشاءمی آشکاردوبارە  -برای تحليل درست آن

  .گذاريم مینامرئی  به حساب دستان

  يافت؟ بايست انتشار می آيا به همين شکل می

ديگر اينکه . شدەاندکه حذف ندر آن هست، بسياری پا افتادە و شخصی  حرفهای پيش يکی اينکه. است دارای دو اشکال اساسی .کار ارائه شدە نقص دارد 

که خيلی نکات زيادی هست . نويسی و توضيحات تاريخی منتشر گردند ها، حاشيه سبه همراە زيرنوي بايست، می -برای رفع هرگونه ابهامی -چنين اسنادی

در اين زمينه بيشتری  کارو بهتر بود که  صورت گرفتهنيز  ی سند منتشر شدەجاها  کاری که در بعضی.شد ت با گذاشتن چند نقطه حذف میبايس راحت می

، هر آنچه را که گفته و بزبان )که در خيلی مواقع بسيار دوستانه و خودمانی است(ای  ر جلسهداری اين نيست که اگر يک فردی و د امانت. گرفت صورت می

اين . تحت عنوان امانت داری به نسل بعد منتقل کنيم )ام با خانوادەام چگونه است رابطه .ام داشته" عموهايم"در آن جلسه من چه نظری در مورد  ،اينکه(آوردە 

البته منظورم حذف نظرات اشخاص درآن مقطع  در مورد  .تواند امانت داری باشد می ،برعکس آنهم .ل به نسل بعدی را داردنه ارزش انتقا نه درست است،

روابطی  ،حدود دە سال ،تا آن تاريخدر نظر هم بگيرد که اين آدمها . دزيادی به اين نوع اظهارات نده جايگاە اين ديگر خوانندە است که بايد. يکديگر نيست

؛ چرا که جوانانی از يکسو آرمانخواە، اما از سوی ديگر مثل اند با هم داشتهو بعضا خالف آنرا متقابل مبتنی بر احترام  ،)چه بسا در مواقعی نادوستانه و(نه دوستا

د يکديگر چگونه فکر اشخاص در مور: مسلما که در بررسی مناسبات درونی، اين مهم است که بدانيم . ی بودەاندکس ديگری بدنبال فعاليت سياسهر 

نتوان بعنوان  ائی که احتماال  اما نه هر گفتهی مسائل درون تشکيالتی از جمله اختالفات سياسی استفادە شود؛ بعضکردەاند، چه بسا بتوان از آن در توضيح  می

يد د يد باخوانندە با اکنون(آزار دهندەاندميگردند و ای انگيزە شناسانه و روانکاونه طرح  در آن جلسات، موضوعات بعضا بگونه .بندی کرد آنرا دسته »نظر«

که از يکسو جلو ابهام پراکنی گرفته . داشت می توضيح و زير نويسبايست  شود که می در خيلی از موارد به موضوعاتی اشارە می .)انتقادی به آنها نگاە کند

دو . متاسفانه اين دو موضوع، دو نقص قابل توجه در انتشار اين اسناد است. کرد شد، ازسوی ديگرخوانندە درک روشنتری از مضمون وقايع پيدا می می

  .سازد های محفلی می پچخوانندە را با ابهاماتش طعمه پچ دهد، از سوی ديگر های عجوالنه ميدان می کمبودی که از يکسو به قضاوت

  اری آن جلساتنام گذ

فکر شدەای کار  -در سه سال بعد از آن -ەکنگربعنوان  د که نام گذاری آن جلساترس بنظر می، )به لحاض مضمونی(با توجه به نحوە شروع جلسات 

اند و ازسوی ديگر به آن  شود و اين دوموضوع از يکسو مهم ای برای کار هست، وحدتی  نيز تأمين می و در آخر جلسات، برنامه گرچه نهايتا. نبودەاست

ريا حتی اگر فکر کنيم که بسيار صميمانه و بی(در آن موقع " د و انتقاد از خودانتقا"ها به  صاص بيشتر بحثبا اين وجود، اخت. بخشند رنگ کنگرە را میجلسات 

( اين نام گذاری بعدی برای کل جلسات برگزارشدە. کند و کردەاست آنرا از کنگرە بودن دور می) يابی به وحدت بودەاند و حتی روش درستی برای دست

د، و همه کل واحمتفاوت را بعنوان يک  سری جلسات دوموجب شدە است که امروز خوانندە کل محتوای ) صورت گرفته است معلوم هم نيست با چه هدفی

آنهم در ( ت و با يک فاصله زمانی معين برگزار شدەاند دو محل متفاوجلساتی که در . مد نظر قرار دهد و يکجا قضاوت کند" جلسات کنگرە"را تحت عنوان 

  ). گيری است اند و قيام مردم ايران در روند شکل دها سريعزمانی که رويدا

کنند تا راهی برای  تالش می ،اش نه کنگرە، بلکه نشست يک تعداد رفيق بودە است که بعد از يک دورە نابسامانی در روابط سياسی اين جلسات در شروع

البته خود همين ( يم؟آيا ميتوانيم به هم اعتماد کنيم و به کار مشترکمان ادامه ده که: ل اساسی در آن دورە پاسخ بدهند وحدت مجدد پيدا کنند و به اين سوا

از طرف کل ( در آخرآن جلسات اعجاب انگيز ای بگونهکه پاسخ نهائی  .)کند با ابهام روبرو میجلسات را مضمون ست که نيزه روش و مضمون چنين سوالی

تودەهائی که اين جمع بدنبال جذبش بودەاند در صحنه . در بيرون آن جلسه غوغاست. يلی سادە استچرا و چگونه؟ پاسخ آن خ. مثبت بودەاست) جمع حاضر

و با حضور دارند زند، در آن ميدان  حرف می »سمپات«عنوان ای بمواقعاز آنها در ) دەایالبته با القيدی آزار دهن( تری که نشست جمع وسيع. مبارزە هستند

  . ای هرچند ناقص و ناکامل، اما روشن و گويا دم دست قرار ميگيرد در آخر هم برنامه. ين جمع هستندوفاداری منتظر وحدت و برنامه ا



اعتراضات گيری  اوجبطن در که ) بيشتر بر اساس مضمون جلسات اول(به اين باور دامن زدە شدەاست ناخواستە  خواسته واين جلسات،  کل با کنگرە ناميدن

به همين  ).در آن دوران »انتقاد از خود«ايدئولوژيک مضمون و کارکرد از  ه با تفسير درستآنهم ن(بودەاند "انتقاد از خود"ول مشغصرفا يک عدە  ،ايران مردم 

 ،رساند به سرانجام منطقی يک تحليل درست نمیما را نيز امروز  حتی ،)وحدتی که تأمين ميشود(پيوندد جلسات بوقوع میآن که در آخر  همرا  اتفاقیدليل، 

) منجر شدەمجدد به وحدت  آخر دست چون(لساتعملکرد افراد در آن جآيا  :د کهده میقرار حاصل  و بیانحرافی  و در برابر انتخابی دوگانهلکه بر عکس، ب

 درگير شدن با . ستابيمارگونه " خود زنی و روانکاوی" شروعی آنچنانی داشته در اصل، چون ،آن جلسات ،يا خير" ،تقدير بودە   صميمانه و شفاف و قابل"

پرداخته  )در آن دوران(به اصل مسئله  -ها  شروع بحثبرای  با آن روش  -آن جلسات  خوداينکه در. نتيجه بدتری هم دارد -ای پنهان  بگونه -اين دوگانە

مسائل در چارچوب که  راچ .ور سازددآن  از تحليل درست چنان رويدادی و معنای واقعیجددا را مدرون اين طيف  گرايشات گوناگونامروز نيز و نشود،

   .شوند واقعی و زندە خود قرار دادە نمی

     ماهيت جلسات اول   

اينها آدمهائی نيستند .  جلسات بعد از يک دورە رکود و عمال بحران است. است" تعيين تکليف با خود" نوعیجلسات اوليه، . بايد بتوان تفکيک کردگفتم که 

لذا در شروع جلسات و بجای . کاری شدەاند مهببعد دچار مشکل ادا ٥٥هايشان پيداست، از اواخر سال  از گفته. باشند را يافته که روز قبل از آن، همديگر

خود  شدە که در نفس ينيتعيابی مشکل خودشان، در نرسيدن به اهداف  به ريشه، )اش را ندارند به هر دليل هنوز آمادگی (زيابی از اوضاع سياسی موجودار

 )ايدئولوژيکبعنوان معيار(انتقادات گرچه شخصی است اما مضمونی که بر اساس آن اين به چه معناست؟ بدين معنا که . ندپرداز میتی استراتژيک دارند، ماهي

برای آن . ستناپذير ا درک اين موضوع برای معنا کردن اين جلسات امری اجتناب. معنای استراتژيکی دارد. هيچ وجه شخصی نيستشود، ديگر ب حرکت می

تکليف آن در مرحله اول، بايد درست يا نادرست، . بروشنی در مقابلشان قرار داشته است -در دهه گذشته-اين استراتژی روشن يا ناروشن خطوط  جمع،

ه فرمان ميدهد از چه بايد ک کار در دهه گذشته، اهداف تعيين شدە و به انجام نرسيدە است ، روشاستاوليه  مشی سياسی خطماهيت اين درواقع،  . روشن شود

ها، جدلها و حتی اتهامات را  گفتگو اصلیماهيت و ميل به روانکای نيست که  ادە شخصیار). درست يا نادرست، نه اوضاع سياسی بيرون از آن (حرف زد

آلترناتيو ديگری شکل  ،گذشته در طول همان دههمگر اينکه  .)توان به چنين نمودهائی نيز اشارە داشت، چنين مواردی هم کم نيستند البته می(کند روشن می

  .ته استگرفته باشد که نگرف

جمع خود "جنبش مردمی نيز آغاز شدە است، اما مناسبات درونی آن جمع که تنها  . مسئله فراتر از باصطالح انحرافات شخصی و انحالح طلبی اين و آن است 

جمعی که اهداف معينی  اززنيم، معنايش اين است که داريم  وقتی از مناسبات درونی حرف می. هنوز آشفته و در هم بر هم است ،داند تشکيالت می" را

چرا . ائی نشدەاست است و حرفه د که چرا نرفتهاش حساب پس بده کنار دستی ديد که به لزومی نمیاگر اين نبود، هيچ يک از اين آدمها . زنيم حرف میداشته 

 رویاست، اما  )مواردی هم خودزنی( سازی انقالبی خود اقداماتاين  جنبهيک صحيح است، . ود کارگری نکردە استاست و مدتی را برای اصالح خ نرفته

در اينجا (جريان در بين زحمتکشان استاين رشد برای ، کار آگاهگرانه در بين زحمتکشان و در مجموع، مبتنی بر پيشبرد يک استراتژی معين سکهديگر 

يکسوی آن نيز رقابت سياسی برای بايد در نظر گرفت که نبايد پنهان کرد، حال  در عين). ندارميا روش شروع بحث ين استراتژی او نادرستی کاری بدرستی 

  .های هالومنشانه سوق دهيم نه آنها آقای هالو بودەاند، نه با ادعاهای پوچ، خوانندە را به دريافت. کند ائی نهفته عمل می ،که بگونهتتسلط بر جمع اس

ستی ه، با اعتقاد به دريا ن، ادارائه د  ديگری آلترناتيوايش جبو را زير سوال برد نفسه استراتژيک ين مضامين فیابايد کل  ،اافتد؟ ي چه اتفاقی می ،شروعآن در 

از همان شروع جلسات  ،)ر در بيرونهای ديگ آن دە نفر و خيلی(اين افراد  يعنی .ديدديگری ی عدم موفقيت را در چيز، اوليهو شدە  توافقاز قبل مبانی  همان

پايان دهند و به مثابه يک هسته متمرکز و  بايد به اين آشفتگی درونی  درستی بودە و راە و روش  ،خط مشی سابق اينکه يا. اند گرفتهدر برابر يک انتخاب قرار 

وبجای آن استراتژی ديگری بعنوان آن استراتژی اعتراف کنند شکست  بايد بهخير، ، يا دوبارە به آن ادامه دهند ) در آن دورە( های رهبری  دارای قابليت

 .گزينند برمیمجددا راە اول را  . استبودە، مشکل در عملکرد افراد نهفته گويند که استراتژی تاکنونی درست بودە می آنها با آن شروع، .آلترناتيو ارائه دهند

هم فقط به   در اين زمينه. ات آن حرفها زدە شدە، اما رفقای ما رفتند و کارهای ديگری انجام دادنددر آن جلس ،مدعی هستند که خير ،ەنما شد آدمهای خواب

در ). دادن به کار توليدی سخت رفتن به روستاها برای تن( شد، نرفتيم اين موضوع اشارە دارند که ما دنبال فالن توصيه که در آن جلسات بر آن تأکيد می

اما ، ندادديگر به آنها ته صورت گذشبه شدن آنرا  بی است، که رشد جنبش فرصت عملیخودسازی انقالين، آن بخش مربوط به کنند که ا حاليکه توجه نمی

در اين رابطه . شد های ديگری تعقيب بر زمينه استراتژيکن اميهمان مض، ی متحول شدمبارزە مسلحانه و شکل پيشمرگايتاستراتژی مربوطه نهايتا به از آنجا که 

ی در زمينه در رديف کار توليد ،ها زدن حتی در جائی از مثال کند و کم جا باز می تی کم گايهود همين اسناد مراجعه کنيد تا ببيند که چگونه مفهوم پيشمربه خ

نگاە کنيد، مگر ايجاد  در آن دورەبعدی اگر هم به يکی از کارهای متفاوت ). بخصوص از جانب فواد مصطفی سلطانی(شود قرار دادە می" سازی انقالبیخود"

له کسی نيست که بايد در کار  پيشمرگ کومه ،مگر در سالهای اول جنبش .استبه سبک پيشمرگانه  اتحاديه دهقانی نيست که دارای يک بازوی مسلح 

   توليدی به زحمتکشان روستا خدمت کند؟



يا هر چيز ديگر و حتی اتهمات را بايد در پرتو آن ديد و قضاوت »از خودانتقاد و انتقاد «مضمون  .است کل آن جلسات در خدمت تداوم استراتژی گذشته

تداوم  ،نهايتا نيز. ، آنقدر زياد نبودەاست که آنرا زير سوال ببرد)مربوطه نديدم سنددر  ،که من نشانی جدی از آن(اختالف نظری هم اگر بودە باشد . کرد

ط روی آن جلسات تمرکز فق ،تری است و من قصد پرداختن به آنرا ندارم که خود بحث مفصل(دنز میله را رقم  که سرنوشت کومه استهمان استراتژی اوليه 

بايد بتوان از . شود عوض میبه تنهائی واقعيت يک پديدە با آوردن و بردن اين يا آن تئوری درک اين مسئله وقتی ممکن است که آدمها نپندارند که . کنم می

زنم و  من اينجا از يک جريان و پديدە مبارزاتی حرف می. ارزيابی صحيحی بدست داد) در درون يک پديدە(ها  تئوری  کارکردنقش و جايگاە و همچنين 

  ).همد تقليل نمی -ه اين يا آن تئوری، صحت و سقم آنب -کل موجوديت آنرا 

 راە ادامهتوانم بگويم که انتخاب  نمی. اند نداشتهآن شروع  جزی هيچ راە ديگرلذا،  .ديدەاندها را در عملکرد خود  نابسامانیو  تمشکال ، در آن جلسات آنها

فکرشدە در (چه اندازە فکر شدە بودەاست يا ،های گذشته در اين جريان از روش چقدر غريزی و همراە با تبعيت )با فرض درستی استراتژی سابق(در آن مقطع 

مملو از  )در شرايط استثنائی کردستان( ل، اين کارشان در آن مقطعهمه عوامم که با توجه به توانم با قطعيت بگوي ، اما می)معنای تشخيص کارکرد ايدئولوژی

روز مشغول خود زنی   ٣٧کردند ما  مردم در خيابانها تظاهرات می"زند  فريبانه باشد که فرياد می تواند سطحی و عوام چقدر اين نقد می. درايت سياسی بودەاست

توصيف و تنها در معنای آنرا بايد خوانندە گفتم،  بخش البته آنچه را که در اين (کند  بيند و برجسته می لسات تنها اين جنبه را میو از آن ج". بوديم و روانکای

ايگاهی من اساسا آن ج. و چنين برداشتی نداشته باشد ەديش نفهمسمپاتی من نسبت به آن رواميدوارم خوانندە آنرا بعنوان . دبفهمت از جانب من تحليل واقعي

  .)نه بعنوان منشاء شر ،نه بعنوان منشاء خير. اند له  در بررسی اين تاريخ قائل نيستم که ديگران قائل را برای کنگرەهای کومه

متکشی، يعنی رفتن به روستا، تحقق زندگی زح. پاسخ بگيرد) درست يا نادرست( بايد درخدمت به استراتژی گذشتهدر آن جلسات،  »توانيم و نمیتوانيم  می« 

قرار  جاری است، بلکه جنبشی است کهائی عينی  بگونهی نيست که در بيرون از آن جلسات جنبش ،افراد آن از نظری که انقالب معينجذب تودەها برای يک 

سازماندهی جنبش مسلحانه تبديل به انقالبش در عمل له، باتوجه به شرايط کردستان،  در مورد کومه( د برودجنبش موجونيروی زحمتکشان فراتر از با  است

است؛ آنهم نا توانی  فقط يک چيزاگر تا کنون به اين هدف نرسيدەايم، دليلش  و بنوعی بيان ميگردد که بارها در آن صورت جلسات تأکيد .)پيشمرگانه شد

،  اما از سوی اين از يکسو خودشکنی است  .ای که قرار است انقالب کند دادن به کار سخت و همسو شدن با طبقه خودمان در بريدن از زندگی شخصی و تن

شرايط مبارزاتی نيز با توجه به آنکه ( کند و اين وحدت  که نهايتا راە وحدت مجدد را فراهم میکمونيستی است دارای يک بار آرمانخواهانه قوی  ديگر،

به اين افراد  مجددا) که در اين جريان ريشه عميقی داشت(روش  اتخاذ اين حال، در عين و گرچه  .کند گری بعدی مهيا می راە را برای دخالت) تمناسب اس

اما ) دنباشآن د کرد که بعد از نو تالش خواه اندانقالبی نبودە به اندازە کافی که انهريک با مايه گذاشتن از خودش( کند که مشکل را دور بزنند کمک می

ها  پراگماتيستی که در شکوفائی جنبش. کند مینهادينه  بعنوان يک روشرا در اين جريان  پراگماتيسم که اين عارضه را هم با خود به همراە دارد دور زدن

  .  زاست زاست، در افول آنها به شدت بحران برکت

  از خود در آن جلسات زمينه انتقاد پيش

گری برای  ون جستجرا بايد بعنوا )٥١-٤٨(اوليه دو تا سه سال  .کند با جلسات دوم به هم وصل می سات اول راجلدە سال فعاليت اوليه با آنهمه مشکالت، 

بايد بميان  ،پيام آن روشن است. شود بسته میاوليه آن فاز  ،گونگی عمل انقالبی ديد که با انتشار جزوە چرا پراکندەايم و چگونه متحد شويمپيداکردن راە و چ

تحصيالت )نسبت به آن زمان(گروە متمرکزشدە . استعمال تناقضی در کار اما . تای شدن گام برداش تودەها و زحمتکشان رفت و عمال با اينکار در راە حرفه

ها در سند بيشتر از واژە مخفی شدن استفادە در خيلی جا( ائی  يا به قول خودشان حرفه ،دنارد  بازارکار شوبه همين عنوان و ستباي میيا . دانشگاهی باالئی دارد

و زحمتکشان   گری و همسوئی با طبقه کارگر کنند که اين موقعيت آنها را از انقالبی چرا؟ چون فکر می .ندنبز ن راشا موقعيت اجتماعیشوند و قيد ) شود  می

. )م نبودمرزبندی عميق اين جريان با چريکيسدر آن دورە داشت اما اين بمعنای ( شدن دارد ائی شدن معنای متفاوتی از چريک در اينجا حرفه. کند دور می

سازماندهی مبارزە بديهی است که . که بايد عليە حاکميت اسلحه برداشت، است سادە و روشنروشی توسل به اما  تصميمی سخت زم اتخاذشدن مستل چريک

عوارض شود،  کسی که چريک میبرای هرچند   .ارادەاش باشد، يک انتخاب سادەاست، اما دست به اسلحه بردن اگر بود و هستپيچيدە امری نه مسلحا

بگيرد چريک اگر تصميم (اش اش را تغيير دهد، خود عمل مستقيم طبقاتی - موقعيت اجتماعیمربوطه  شخص الزاما الزم نيست که در اين روش،. دبسياری دار

ار کاما . گرفت و چريک بود تصميم میيک مبارز . است که آرمانخواهانه در خدمت طبقه قرار ميگيردرسيدن به يک موقعيت اجتماعی جديد  بمعنای) شود

برای  آنها. )در شرايط نبود دموکراسی( ممکن بودتجربه خود طبقه شرکت در زندگی و  ،جلب اعتماد طبقه از طريق )برای روشنفکران بخصوص(تودەائی 

 اينجا بعد از دادن تعهد. نبودی کار سادەای تغيير موقعيت اجتماع اما شان را تغيير دهند، طبقاتی_ دانستند که خودشان نيز بايد موقعيت اجتماعی کار الزم مین اي

لذا  با توجه به . بسيار کند بود )شرايطی که جنبشی هم در کار نبود در( اما نتيجه کار . اينکار نيز عملی بود. بميان تودەها ميرفتيد یبايست اخالقی می -انقالبی

 و برای جلب اعتماد زحمتکشان بايد کارگری کردتيجه ميرسيدند که نبود دموکراسی و شرايط دموکراتيک، روشنفکران انقالبی خيلی راحت و سريع به اين ن

ی و ديگر مديريت و مهندس  ،قضاوت وکالت، از بايد.  )که بدينوسيله هم خودرا آموزش دهيد، هم انقالبی بودن خود را اثبات کنيد( درون طبقه قرار گرفت

مقصر تو بودی که نتوانسته بودی انقالبی عمل کنی، چرا که  عقيدەان روبرو ميشدی بنا به که با مانع جذب زحمتکشنيز هر بار  . ديکش دست  های اداری شغل



چون  ؟چرا. زير سوال بودنيز ات بلکه اعتقاد بودی زحمتکشان عاجز بودی و به همين دليل نيز نه تنها ناموفق درکاين تو بودی که از  ،ات بنا به منشاء اجتماعی

اينجا فقط خواستم به يک نکته متفاوت که برای درک آن سند الزم است، ( ی تعريف شدە بودبعنوان يک عمل انقالبشدن  ائی و حرفهرفتن بميان تودەها 

هر روشنفکری با موقعيت اجتماعی متفاوت از برای ) اولاز همان روز (اين تفکر . )های بسيار خود موضوع، بحث مفصلی است با پيجيدەگی. اشارەکنم

نه فقط در فکر و عقيدە ( يدبايست باش مشی و عقيدە می ه خطتضاد بين آنچه که هستی و آنچه که بنا ب .بود تضاد برانگيز ئی خودبخودیا بگونه ،کارگر طبقه

ز ادامه ا ،شودموجود دچار تناقض کمتر نسل کم سن و سالتر و برای آنکه  نيز، به همين دليل ).جديد ائی عينی در برخورداری از جايگاە اجتماعی بلکه بگونه

هم در موقعيت متفاوتی از روستائيان قرار  زروستا رفتند اما بعنوان معلم با ها نيز به خيلیگرچه که  (.اکثرا نيز به روستاها روی آوردند. منصرف شدتحصيل 

   .)دانستند هنوز انقالبی نمی" یگر انقالبی"تصور از چرا؟ چون خودشان را بنا به آن . برای خود حل کنند گرفتند، يعنی تناقض موجود را نتوانستند

نيز و تعدادی کردەباشند بدون آنکه تناقض موجود را برای خود حل  ،تعدادی بزندان افتادند ،گری مشکل چه بود؟ اين بود که در بطن همين نوع از انقالبی

اگر همين خاطرات را به  .حل اين مشکل عمال مواجه نبود رفت ديگر با آنکه بزندان می .درگير شدند شديدتریبا همان تناقض به شکل  لذا بيرون ماندند و

، بجای شوند میببعد دچار ترديدهای اساسی  ٥٥سال  ئلاز اوا )به اين دليل که عمال درگير هستند(ها  دقت بخوانيد، از آن بيرون خواهيد آورد که بيرونی

اين در سنجش . انقالبی بودن و نبودنشان به ترديدهای جدی افتادەاند ،ورد خودبه نوعی در م همه. روی آوردەاند "خود مشغولی"هدايت درست تشکيالت به 

بودن  آن تفسير از انقالبیدر آنها . ائی شدن و ديگری تن دادن به کار مزدی است يکی حرفه .وجود دارد که با هم اعتبار دارنددو معيار اساسی  نيز گری انقالبی

شغول زندگی م"ارند که داين اتهام قرار  در معرض بطور مداوم، )هستندمعتبری  ه لحاظ اجتماعی نيز دارای شغلب(اند زحمتکش شوند  و از آنجا که نرفته

دە نفر را نيز جذب تفکر انقالب سوسياليستی  باصطالح شخصی، در پناە اين زندگی ،هماگر  ...و" شان دست بکشند توانند از منافع شخصی نمی"،"اند شخصی

ای  توان از آن نقد منصفانه صورت است که می ايننها در ت  .مهم است قض برای درک مضمون آن اسناد بسيار درک اين تنا. دآي نمی کردە باشند، به حساب

ممکن ميگردد  »وحدت مجدد«گری  حفظ همان تفسير از انقالبی باچگونه است که همچنين . است بودە چه خبر ،در آن جلساتکه هم داشت و اينکه فهميد 

 ای شدن و بميان زحمتکشان برای حرفه یتی بعنوان جايگزين پيشمرگايه( به شکل جديدی از مبارزە در کردستان  آوری رويدادهای بعدی و رویه چگونو 

تکامل  گری نه تنها برای درک آن مباحث الزم است، حتی برای درک تاريخ از انقالبی درک اين مضمون. کشاند های جديدی می به مسيررا له  کومه ،)رفتن

بطور مثال، همه بر . بسيار الزم است )حتی تناقضات واقعی آن در مراحل بعدی(تی عبور کرد از مسير پيشمرگايه له که بعدا بطور عملی، همگانی و تماما کومه

اين . ه قضيه کامال برعکس استدر حاليک. له در مورد عضوگيری تغيير کرد ، ديدگاههای کومه)در کنگرە دوم(له  در کومه تحول فکری اين باورند که با

البته که تفسيرها و تئوری بکارگرفته . ردله تحميل ک تر را به کومه عضوگيری در سطح وسيعجديد بود که  مبارزە و موقعيت اجتماعیو شکل تغيير شرايط 

ز ساز همان  گفتمان جديد ني يط مبارزە بود که زمينهتغيير در خود شرااما  له داشت، شدە در بعد از آن کنگرە، نشان از حاکم شدن گفتمان جديدی در کومه

  .به تناقض الينحل ديگری رسيد له بعنوان يک جريان مسلح موقعيت کومهبا  های ديگری  بعدا و در زمينهگفتمان جديدی که  .شد

  مورد صديق کمانگر

به خود جلب  را نظر افراد بسيارین شک، بدو که اظهاراتی .شدەاستر اظهاراتی هم در بارە صديق کمانگ ،در البالی انتقاد از خود حاضريندر اين اسناد، 

مشغول مبارزە عليه  ،آن جلساتدر بيرون . کردە و به همين دليل در جلسات حضور ندارد نارەگيریمدتی است که کصديق کمانگر در آن زمان، . استکردە 

   . »اش را هنوز نتوانسته حل کند حالش خوب است، اما مسايل شخصیصديق «: ميدهد به جلسهکه خبرش را فواد مصطفی سلطانی  گفتهبه . رژيم سلطنت است

« ارزيابی از او با استفادە از واژە  ،و محکوم کردن در قضاوت . مستقيم و غير مستقيم به او اختصاص دارد ،چند صفحه. است ارزيابیاو نيز بنوعی مورد 

، است" غيرانقالبی"کند که  کی عنوان میي .يابد برانگيز ديگر ادامه می سوالو در احکام صادرە با کاربرد مفاهيم شود  آغاز می» )طلبانه انحالل(زدن روابط برهم

 بهبگذريم که در مثالها ( نکردە است" خيانتی"کنند که خير  کنند و استدالل می استفادە می" خائن"ش مدام از واژە ا برای تبرئهاو کسان ديگری اما  از "دفاع"در 

او در سطح . هنوز بطرف دشمن نرفته است«او  گويا. ماند مبهم باقی میآخر هم نتيجه  دست). گردد شود و بر سر درگمی افزودە می می اشارەبران چينی هم ره

را دو واژە هرچند برايم روشن نشد که چ .بگذريم ).خط تأکيد ازمن است نقل بمعنی( ».جنبش فعال است، بايد سعی کنيم که همکاريش را جلب کنيم

 .)خوانندە خود داند(واردە بپذيرم "اتهامات"نی در جز آنکه آنرا بعنوان وجود ابهامات در پروندە و ناروش. معادل قرار دادە شدە است" خائن"و " غيرانقالبی"

وضيح موضوع به بورژوازی ملی، در تيعنی چه، به طرف دشمن نرفته است؟ اين چه دفاعی است که خيانت نکردە است؟ اين چه مثال زدنهائی است که 

آن باشيم؟ يا واقعا کارهائی ترجمه بدنبال  بايدفقط در گفتمان حاکم برچپ ايران در آن دورە آيا ودال و رهبران چينی استناد ميشود؟ فئ خردەبورژوازی، 

اصال  ،ابیآخر مرد حس :بپرسدکه  بخود اجازە ندادە استو نبودە در آن جلسات  هم  یکس .است؟" کردن دفاع"آن نوع از يا  کردە که شايسته چنان عناوينی،

 ،زنند يا خير هنوز در بارە او حرف می فهميد، بنحوی است که در جاهائی نمی ها چين ائی پيش ميرود و نقطه ها نيز بگونه ديالوگ اين حرفها چه ربطی دارد؟

يا خير منظور مقايسه او با شخص  ؟ە مهمی نداشته و به همين دليل خائن نيستنبودە و جايگا "مهمی"اوست که فرد . حرف فرد ديگری  بميان آمدە است

   است؟خارج از جلسه در مهمی 



نبردە  من هنوز به ريشه انحرافاتش پی« طلب و اينکه  شود کرد، تير از ترکش کمان رها شدە تا در همراهی با واژەهای غيرانقالبی و خائن وانحالل کاری نمی

دوستدارانی که . ان صديق کمانگر را که ديگر در گوشه و کنار اين جهان پراکندە شدەاند، مورد اثابت واژەهای زهراگين قرار دهدقلب دوستدار »بودم

و ت بدست آمدە در اين غربت، يادی هم از اکسانی که در هر فرص. ربه کردەانداند، او را از نزديک تج صديق کمانگر را از طريق تبليغات تلويزيونی نشناخته

  .حيف شد که ديگر نيست. داشتنی بود قابل اتکا و دوست ، انقالبی صميمیرفيق واقعا که يک : گويند آلود به هم می کنند و با نگاهی حسرت می

درون . کنندەای دارند منفی و مثبت واژەها در آن نقش تعين رائی سپری شدە که با های خودساختهها در دادگاه شود کرد، نصف زندگی ما چپ کاری نمی

کشورهای اين شرايط دشمن اصلی طبقه حاکم ودر « :توجه کنيداز زبان طيب به اين حکم . احکامی که هيچ بار قانونی و عقالنی فکرشدەائی ندارند

او بصورت يک خردەبورژوا درآمدە و با اعمالش نشان . نها ملحق نشدە استبينيم که به صف آ کنيم می امپرياليستی هستند، ما اگر به اعمال صديق توجه می

اش را درون چنان  اما ناچار است که احکام. خواهد از صديق دل بکند از حرفهايش هم پيداست، نمی» تواند فعاليت کند دادە که در موضع طبقه کارگر نمی

در کسی پرسد، چرا که اگر  بطی به کشورهای امپرياليستی دارد؟ نمیاين مورد خاص چه ر ،يقرف :دکسی هم برنگشته که بپرس.صادر کندواژەها و گفتمانی 

 ، بپرسداگر چرا که . ريزد فرو میدر يک لحظه گری  ظاهر شود، تمامی ساختمان آن نوع از انقالبی نقش پرسشگردر  ،اين مورد و موارد ديگر در آن جلسه

 ها ايناما  ). شود چه باک می هاهای بازی با واژە هرکسی هم قربانی بالهوسی.(دنخواه نمیآگاهانه  اين را نيز. استزير سوال  ديگر گری  انقالبیآن نوع از 

کنيم  خوانيم و فکر می که قصد قضاوت کردن داريم، که احکام اين چنينی را می ،همين امروز .مهم خود ما هستيم. چيز ديگری استمهم . نيستديگر مهم 

  .  هستند نيازمند دفاع از خود سروتهی، ربط و بی بی و مبهم، و آنهای ديگر در برابر چنين احکام صادر شدە که صديق کمانگر

اش  ان زندگی مبارزاتیداست  .صحبت کردەانداش بارە در هرساله. گوئی بکنم دليلی ندارد که من در اينجا داستان. صديق کمانگر چهرە شناخته شدە ايست

جزو اولين کسانی  ،صديق کمانگر بعد از متشکل شدن اين جريان. اش در اسناد وخاطرات ثبت شدەاست ند و چون فعاليتهای تشکيالتیفراتر از چاست،  علنی

. در ابتدا و بطور موقت در شهرداری کار ميکرد. ندج مستقر شد و حضوری مستمر در اين شهر داشتندر س ٤٩بود که دانشگاهش را تمام کرد و از همان سال 

  . کرد و بعد از آن بعنوان کار آموز و سپس وکيل دادگستری در همين شهر کار و فعاليت داشت آغازسربازيش را بعنوان افسر وظيفه در همين شهر  ٥٠سال از 

، دورە کاری ينا. )خواهم وارد جزئياتش شوم ه نمیک(يک دورە کاری است ) اش سياسیی ها در فعاليت(کمانگر برای صديق  ٥٥تا اوائل سال  ٤٨ل از سا

بلکه، ، بودکاری که در همان سالها بوسيله تبليغات تلويزيونی ممکن نشدە . است جذب افراد زيادی به فعاليت سياسیيکی از آنها . ای دارد نکات برجسته

توی خيابان ريخته  ،و زندگی چوخ بختياریدر آن سالهای استبداد آدمهای بسياری که  جذب. خود بودبا مايه گذاشتن از ، نتيجه فعاليت روزمرە، خانه به خانه

يدی و چه بسا در بسياری موارد کش برای جذب چنين افرادی بايد کار ميکردی، زحمت می. شان ميکردند فقط جمع و بايستی ميرفتند کسانی می کهبودند نشدە 

در موجود های ديگر  جاذبه کردنتان بر و توان اقناع انبايست زورت می. يدکرد برخالف جريان حرکت می ،آنانجام بايستی برای  دل ميخوردی و اتفاقا می خون

 )منظور قبل از انقالب است، با دوران مبارزات مردمی قاطی نشود( بود يکی ديگر کسب اعتبار اجتماعی. تا کسی را قانع و جذب ميکرديد چربيد، جامعه می

اما . ی همين بودندهائ فاوت، ديگر رفقايش نيز با تاو منحصر بفرد نبود )در اين دو زمينه( ،مسلما. گشت میبا مايه گذاشتن از خود ممکن  که اين هم فقط

صديق . ديگری با آن مشکل دارد ،فهمد يکی زبان مردم را بهتر می. نيست یهرکس نيز ويژەگی های منحصر بفرد خود را دارد، يکی تئوريسين است ديگر

که بوی بوداش غرق در کتابهائی  زندگی روزانه. برد لذت میزندگی از   مردم زندگی بادر بطن کرد و  گی میبا آنها زند، فهميد کمانگر زبان مردم را می

کردن نشان ميداد، در بارە  ائی به صحبت کرد، اما هرگاە که عالقه ندش را توصيه میاآموخت، خو لنين را ميخواند از آن می. داد زندگی واقعی و مردمی را می

آوری ياد. ديد شدن زندگی را می جاریعمق زيبائی و عاشق فروغ بود چرا که در کلمه به کلمه آن . بودبگ  جان اشتاينهای خشم  وشهگورکی بود، خمادر

. ها، نوروز خونين سنندج، مبارزە مسلحانه خبری نيست چرا که در آن مقطع، هنوز از تشکيل جمعيت. اين دو نکته بخصوص در رابطه با آن جلسات مهم است

. ندارد جائی ،در اين قضاوت ،در حاشيه آن جلسات چه ميکرداينکه حتی  .او مايه بگذارمعدی ی و تاريخی بهم قصد آنرا ندارم که از کارهای بياد ماندن من

روی پای اليت سياسی در فعصديق کمانگر  نيز،)٥٥اواخر ( به اصطالح کنارەگيری   در آن جلسات در بارەاش گفته اند، تا آن مقطعدر برخورد به آنچه که 

  .تايستادە اس خودش

ای شدن و  بخصوص در زمينه حرفه( اش اين جريان در پيشبرد استراتژی. به هيچ وجه شخصی نيست مرحله اولمسئله در . در بخشهای قبلی توضيح دادم  

اين جريان و از چون اين امر متحقق نشدە بود، . شدە بود بست مواجه با بن) تعقيب آن از طريق اقدام شخصی برای تغيير موقعيت اجتماعی و پيوستن به طبقه

، پايگاەسازی برای مراحل بعنوان عناصر چپ نفوذ اجتماعیگسترش در زمينه افزايش نيرو،  آوردها را حتی دست) ٥٥درسال( جمله خود صديق کمانگر نيز، 

 ،بدليل استبداد و نبود امکانات ارتباطی ،در آن دورە درضمن بايد توجه داشت که .ندآورد ر به حساب نمیبعنوان کاو  ندديد نمی)حاکم تفکربنا به (بعدی را 

در آن  ).حتی با اتخاذ مشی تودەای نيز(يکيسم آن دورە قرار داشتگری در زير سيطرە چر درک از انقالبی .در سطح جامعه بسيار محدود بودعرصه فعاليت 

بدين معنا که دقيقا و در مقطعی معنا بود؟ اين به چه . بودندنيز در زندان  از آنها دو شقه شدە و عدەائی الت، تشکيرهبری  .اتفاق ديگری نيز افتادە بود ،سالها

قادر به آن ، )رهبری نددو شقه ش ، همچنينها بدليل دستگيری (بر مبنای استراتژی اتخاذ شدە بودهايش  جديدی از فعاليت که تشکيالت، نيازمند ارزيابی

آيد و مشکل را دور  حتی دو سال بعد با اينکه اکثريت رهبری در جلسه حضور دارد اين ارزيابی بعمل نمی( نبودروش بنا به شرايط موجود  و تغييرارزيابی 



بلکه  ، يعنی آنها عوض نشدەاند،تی باز شدە است ائی هم بسوی پيشمرگايه در بيرون غوغاست و دريچه. کنند، فقط يک دليل دارد اگر انشعاب نمی. زنند می

تر  سريعهای ديگر در خارج از آن جلسه هستند که با آن شرايط جديد خود را  نکته جالب آنجاست که اين صديق کمانگر و خيلی. شرايط عوض شدەاست

بيرون به صراحت رت جلسات ائی ناگفته هست که از صو عالوە بر اين، نکته. )کنند، اين تعداد بايد اول خود را قانع کنند  وفق دادەاند و دارند کارشان را می

و ، هرگونه سوال، هرگونه شک و ترديد در بارە راە و روش اتخاذ شدە، خيلی راحت بعنوان تزلزل در ادامه راە تعبير از زنداندر بيرون  دوران،  درآن .آيد نمی

از آن  ( آمدند به حساب نمی ،وجود داشت کار چپوشنفکران و رواج افدستاوردهائی که در عرصه افزايش نيرو در بين ر گفتم از يکسو. دوش میتفسير

اگر به صورت جلسات نگاە کنيد، . کنيم، جا نداشت ، از سوی ديگر هيچ ابهامی در اين مورد که آيا درست حرکت می.)درشود بيرون آو جلسات می صورت

( اين را ميشود ديد. دچار ترديد شدەاند فعاليت به آن شکل،مه در مورد ادا ٥٥در اوئل همه . ی حاضران در جلسات اين نکته نهفته است های همه در گفته

چرا؟ چون از يکسو تشکيالت گسترش پيدا کردە، از سوی ديگر با گذر ). ،حسين مرادبيگیبخصوص در سخنان ساعد وطندوست و محمد حسين کريمی

تا حدودی زحمتکشان . پيداست سخنان  از( نوز کارگر نشدەاند، خودشان نيز هستني راضی کنندەراندمان کار ) جذب زحمتکشان(جهات اصلیزمان و در 

موجود، با توجه به  باتوجه به مشکالت( آری رهبری کارها در بيرون). گردد مشاهدە نمی کار با آنها  خاطری هم از روش نيز جذب شدەاند، اما رضايت

به همين دليل، طرح مسائل و مشکالت در بين افراد رهبری کنندە در . است دچار مشکل شدە )توجه به ناتوانی در تحليل موضوعهای موجود، با  برداشت

  .کنم ائی اشارە می  به نمونه. دبيرون به شدت شخصی ميگرد

دليل؟ برای . استشدە منتقلنادرست به موکريان  به شکلی )بودشرکت موژژ که متعلق به ساعد وطندوست ( پيمانکاری صديق كمانگر مسائل توسط گويا 

با عمدەکردن  تاکند  استفادە می )بعنوان يک فرصتگويا (اين موضوعن کريمی از يمحمد حس. را بپوشاند پنهان خود "انحرافات"توسل به آن با آنکه 

از جانب   ،نينیاين چ انتقاداتکه شود در آن اسناد به خوانندە اينگونه القا می). بنا به مسائل مطرح شدە در سند( رهبری خود را تثبيت کند ،های سنندج ضعف

بما نشان ميدهد کوچک، اين نمونه . اين يک نمونه است. استبودە آميز های توطئه همچنين اتخاذ روشتر و  در جهت پوشاندن انحرافات اساسیآن دو نفر 

اين حکم (الت درگير شدەاستی انحرافی با مشکبست سياسی بوجود آمدە به شکل آن شرايط، بجای درگيرشدن با بندر ، چگونهدر بيرونکه رهبری موجود 

ها برای نپرداختن به  هنوز يکی از بهانه) و بعد از سپری شدن دوسال نيز(که اين موضوع حتی در آن جلسات نيز .)شود شامل حال خود صديق کمانگر هم می

بخصوص . تسخن بميان آمدە اسآن ت از هم در اساس به آن شکلی نبودە و نيست که در آن جلسا ی پيمانکاریواقعيت ماجرا  .است بست سياسی آن بن

   .شود ه مسائل صديق کمانگر مطرح میآنجا ک

 ندز حرف می تر واقعی) مسائل پيمامانکاری(اين موضوع از ، ساعد وطندوست ،صديق کمانگر مطرح نيستو در آنجا که ديگر مسئله  تر همين اسناد، پائيندر 

شد و  ديگر مرتب از من انتقاد می. توانستم ادامه دهم پيمانکاری نمیبعالوە وضعم را با رفقای ديگر در  «:گويد او می .)گويد آنجا که در بارە خودش می(

خودش هم خوب ، پروژەای فرعی نبود که تنها به ساعد وطندوست مربوط باشد، آن پروژە واقعيت اين است که )٣٢٦ص ( ». دادند بحرفهايم گوش نمی

کشيد، اما در عين حال، اين يک پروژە کاری و  اش را او می اش با او بود، زحمت اصلی لق به او بود، مديريت و مسئوليتاش متع مالکيت و سرمايه. اندد می

به آن  ی ديگرها ديگرش اين است که خيلیگوشه . انکاری مال او بود يک گوشه واقعيت استماينکه پي. های آن جريان بود سياسی در چارچوب فعاليت

کامبيز قبادی هم بعنوان ). معروف کيالنه مشهور شاگردش بود) ( بنا(نيز بود توفيق سليمی. )استاد جوشکار( بودهم  جليل معين افشار. ندبود پروژە مرتبط

لع طروژە مه نيز بنوعی از ماهيت آن پهم. فعالين کارگر ديگری هم به آنجا رفت و آمد ميکردند و در آنجا کار ميکردند. دستيار در آنجا امورات را ميگرداند

با  )سياسیو بعنوان کار(بنوعی ،ائی چند بار از طريق اين افراد صديق کمانگر نيز هفته. روزانه دەها زحمتکش از اهالی آن منطقه در آنجا کار ميکردند. بودند

به همين ). گويم رتباط با ديگران را ديگر نمیا(با جليل معين افشار و توفيق سليمی سالها بود که ارتباط تنگاتنگ و نزديکی داشت او. بودمسائل آنجا درگير 

تنها  ،مسئله پيمانکاری. مسئله تنها صديق کمانگر نبود. بود شد پايان ناپذير مطرح ميو بطور طبيعی از طريق اين افراد روزانه اين پروژە در   مسائلی کهدليل، 

در کردن مسائل  مطرحقصدم اشارە به نادرست ... و.هايش هم بود وطندوست و فعاليتب مسئله ساعد وطندوست نبود، مسئله آنهائی که نام بردم و همينطور ادي

د عليه ساعد وطندوست يا خواسته باش. در کار بودەاست ائی توطئهاين نبودە که  ،اگر صديق کمانگر هربارە مسئله پيمانکاری را مطرح کردە. استآن جلسات 

. آمدە و روزمرە در اين پروژە حرف زدەاست ها و مسائل پيش از درگيری. است پروژە آن دورە مدام حرف زدەترين  از اساسیبطور طبيعی ، بلکه بکند اقدامی

صديق کمانگر که مستقيما در . اما يک واقعيت را نبايد فراموش کرد. با ساعد وطندوست اختالف داشته؟ ممکن است. درکی منفی از آن داشته؟ ممکن است

آوردند،  میدرشان را  در آنجا هم نان شباكثرا  ،اين ديگران. شد می کردند، از مسائل آنجا با خبر ديگرانی که در آنجا  کار میکرد، از طريق  آنجا کار نمی

نه  ر، يعنی هرکدام با آن پروژە دوبا يعنی چه؟اين . کرد فقط بعنوان منبع درآمد نگاە می جاائی که به آنفرق داشتند با کارگر روست. کردند هم کار سياسی می

در  ،بدون شک او هم در آن دورە. درست عمل کردەاستالزاما گويم که در انتقال مسائل  نمی. بودصديق کمانگر هم در جريان آن . داشتنديک بار مسئله 

اين (است مشکل داشته تری  عمومی له در چارچوبئطرح مس به دالئلی ازاو نيز  چه بسا. تاس ەکردندر تحليل وضعيت  درست برخورد چه بسا آن موقعيت، 

نی شرايط بحرادر  ؛)نيستند تحليل درست مسئلههنوز قادر به  ،)بعد از دوسال نيز (رهبری آن جريان کلبا حضور  ناد نشان ميدهد که حتی در آن جلساتاس

 .دآين ها بدنبال آن می شود، بعد تهمت يب میاول روابط تخريا بدالئلی نخواهی بشناسی، در شرايط بحرانی، وقتی که درد را نشناسی، . اينها ممکن است همه

ارها اين سند را خواندم تا از بارها و ب )سطر به سطر(من با دقت، . ائی عليه کسی در کار بودەباشد نه اينکه توطئه بط به دالئل ديگری تخريب شدە بود،روا



او  بنظر ميرسد که .ت، برای آنکه دست از سرش بردارندفات را کردە اسبه اين نتيجه رسيدم که محمد حسين کريمی آن اعترا. مون اصلی آن سر درآورممض

ديگران بنظر ميرسد که  (از آن جمع دست بکشد ستهخوا حال نمی اما فضا را برای طرح مسائلش مناسب نديدە و در عين ،بودە نظراتیدارای  ٥٥سال از همان 

  . زنند ی در ابراز نظر را میتشهام دليل به او بارها اتهام بی به همين. )دانند نيز می

چه اتفاقی افتادە است؟ صديق کمانگر چه مسائلی را به غلط . بودخاص مورد آن  بحث  افراد حاضر در جلسه در بارەمنظورم در اينجا ارزيابی و چگونگی 

حق نداشت که حرف بزند؟  ،، يا خيرکردەاند کار می زد که آن همه آدم مرتبط با اين جريان در آنجا بايست از پيمانکاری حرف می انتقال دادەاست؟ آيا می

، که خوانندە بدون اطالع از ماجرا تاسآيا درست . حق داشته از انتقادات افراد آنجا حرف بزند يا نزند؟ اگر زد، مشغول توطئه بودەاست اگر حق داشت؟ آيا

شايد خوانندە فکر . اند بخواند و نتيجه بگيرد که عجب، اينها جه مشغولياتی داشته ،گر بودەاست؟ يا اينکه خير بخواند و بپذيرد که فالنی توطئهرا  آن سطور

اما روش بررسی . آيد کنند، اين ابهامات صرفا برای خوانندە بعدی پيش می اند در بارە چه صحبت می دانسته کنندگان در جلسه می کند که حداقل شرکت

 ،ائی ائی و به شکل حاشيه بگونهآنها در آن جلسه، . است و تکليف صديق کمانگر از قبل روشن شدەچون حکم از قبل صادرشدە . گويد موضوع اين را نمی

اگر اين  :زنند، که اشکالی ندارد، اما کسی نيست که به آنها بگويد شدە و اثبات گشته است حرف می یمرتکب جرمگويا دارند در بارە کسی که در گذشته 

( را ە و نتايج آنآن دادگاد و گزارش يکن چرا حداقل مسئوالنه برخورد نمی ،برگزار شدە )م منصفانهرگي(ديگری چنين است و دادگاە مربوطه در جای 

بجای دادن آن گزارش، دوبارە به اين شکل ناقص و مبهم چرا در اين جلسه  دهيد؟ به جلسه نمی)دادگاهی که قاعدتا دو سال قبل از آن بايد برگزار شدە باشد

جلسه  آنآيا در . دوبارە خودش يک ابهام ديگر است  ،يد؟ اين همکن د و دوبارە حکم صادر میيشو وارد يک پروندە بسته شدە می)از آن در دو سال بعد( 

   ؟.ە اعتراض کردە بود که پروندە دوبارە باز شدە بودکسی به حکم صادر

چهل   .بکار گرفته شدە در مورد کسی است که خودش در جلسه حضور ندارد گردد، منظورم روش البته آنچه را که گفتم تنها به مسئله پيمانکاری بر نمی 

وقايع بعدی و رويدادهای بعدی . مسئله دفاع غير الزم از صديق كمانگر مطرح نيست و لزومی ندارد. مسئله ديگر اين نيست. سال از آن مسائل گذشته است

هم بودە باشد، خدمات بعدی او تا آنجا درخشان است که کل سابقه مجرم گيرم صديق کمانگر . ردندااز خود  که او نيازی به دفاع  دنگوي بما مینيز تاريخی 

ائی اسير واژەهای پوچ ميشويم و اجازە  هاست که خيلی راحت و در هر زمينه سخن بر سر خود ما قاضیکند،  قبلی و سخن گفتن از آن را غير الزامی می

  . ندکندر محافل بازی  انمان با عقل و روح و روخيلی راحت ميدهيم که 

غير مستقيم جاری  ،در برخورد به موضوعشود، اما در گفتمان حاکم  فته میبکار گر ٥٩واژەائی که يکبار در ص( است" انحالل طلبی"ه ديگر، اتهام نمون

چون بقول ( اند هها زد دکه دست رد به سينه خيلیکنن از خود انتقاد می زيادیی در جاها در آن جلسات،  ،خود اين افراد. اين ديگر خيلی شور است. )است

فقط خودشان را به  تنها،کنند که  با رها اقرار می ،).استاش را گرفته  کسی که در آن دورە ديپلم اش يعنی و روشنفکر در معنای ايرانی آنها روشنفکر بودەاند

 نيزبه يکی يا کسانی ، تازە آورند کم هم نمیبا چنين انتقاداتی از خود، شان چکارکنند، با  بسياری ازآدمهای دور بر اند دانسته که گويا، نمیند، دەاآور حساب 

دارای  توان ادعا کرد که خود آن جلسات ، می)آن جلساتشروع  خود مضمون(آن سند،در بر اساس مندرجات ، که هيچاين . زنند می" طلبی انحالل"اتهام 

د و جلسه را ترک نشنو ات میدر آن جلسرا ها آباد که خيلی چيزها  خانه بعضی. کنيد به جنبه منفی آن نگاە می وقتی که . است انه انحالل طلبمضمونی کامال 

. طلبانه زندگی کردەاند لبا اين افکار انحال ٥٥آنها از همان سال  تک تکخاطرات را بدقت بخوانيد تا متوجه شويد که همين . زنم حرف بقيه را نمی. دنکن نمی

چگونه است که در همان شروع و . در جلسات هم حضور نداشته که اعتراف کند ،ه در آن وسط شعيب ذکريائی يا در کارخانه بودە يا در زندانحال گيريم ک

دارد، اما طلبانه  اللدر حاليکه خود شروع جلسه ماهيتی انح؟ زدەايدبا آن ويژگی به کسی که در جلسه نيست تا از خودش دفاع کند با فراغ بال چنان اتهامی 

  . همچنين فشار جنبش در بيرون  از سوی ديگر است که مانع عملی شدن آن ميگرددتمايل آنها به سازش، غريزە  سياسی آدمها از يکسو، اين نهايتا ، 

. نشود و زندگی شخصی" انحراف" و" خائن"و " غيرانقالبی"اسير آن مفاهيم معياری باشد برای آنکه خوانندە در قضاوت آوردم تا عمدا نيز نمونه را دو  اين

تا بگويم در توضيح مسائل پيچيدەتر نکته سادە شروع کردم  دواز اشارە به . سازی شود خيلی پيچيدەتر از فضای آن جلسات استواقعيت زندە اگر درست باز

ک سند ونه که در اول نوشته اشارە کردم بعنوان يهمانگکه خود سند  توان ادعا کرد می لذا،. را بايد در نظر گرفت ها درقضاوت اين .نيز همين فضا حاکم است

فاقد هر نوع  اند گفتهدر آن سند  که در مورد صديق کمانگر را هرآنچه   ، در آن سند معتبر،اما بنا به واقعيت ماجرا و استدالت فوق. تشکيالتی معتبر است

و به همين دليل انتقادت به او  ه  انتقاد از خودی از خود نداشتهو مضمون جلس اوال، صديق کمانگر خودش آنجا حضور ندارد، پس طبق روال. است یاعتبار

  چه بود؟ صديق کمانگر مسئله  ما ا. ندا یتشکيالتی هم فاقد وجه قانون  هستند که حتی بنا به معيارهایاحکامی صدور بلکه ، نيز انتقاد نيستند که هيچ 

صديق کمانگرخودش آمد، شهامتش را هم داشت، خودش . اين توصيفی واقعی از ماجرا نيست. بود هيچ کس، هيچ چيزی را از صديق کمانگر کشف نکردە

، که خود او هم مثل بقيه شروع کرد به انتقادکردن از خودش ، با همان ادبيات،  همان درک از مقوله انحراف) آنگونه که رسم آن دورە بود(در بارە خودش 

اما از آنجا که مبارز بود، . ديددر مناسبات با آن تشکيالت، سالهای متمادی  اش را هم  بارە خودش گفت و عوارضچيزهائی در  ن زمينه استاد بود،در آ



م سالها تحمل کرد و را ه برخوردها آن  ،ايستاد تشکيالتی را که در ساختنش زحمت بسياری کشيدە بود  دوست داشت، همچنين پای عوارض اشتباهاتش می

   .دم برنيآورد

فقط گويد،  که حتما واقعيت را می) اين جمله مهمی است(، از طريق جميل ذکريائی آشنا شدەاستکمانگر بعضی از کارهای صديق اساعد وطندوست باينکه 

ذکريائی جميل . بود بايست برعکس می واال قضيه می. اند با هم نداشته) و به هر دليل(روابط خوبی آن دو نفر در آن دورە اينکه : رساند يک چيز را می

که در سند عنوان ( كمانگر ی انتقاد از خود صديقماجراکه از هم در آن دورە بودند کسانی . شد آشنا میآن مسائل  با ساعد وطندوست بايست از طريق  می

نشينی کردەبود و من  ال عقباوعم«  :دگوي میخود او .شان کند کرد، توجيهه ساعد وطندوست سعی میکه  .خبر نداشتند) انحرافات صديق را بخود گرفته است

برای تفهيم . ش دهم که آنها تصميم بگيرندتوانستم به تنهائی تصميم بگيرم و برايم مطرح بود که وضع او را به رفقا گزار من نمی. کردم بينی می آن را پيش

ند کسی صحبت کردە از وی داشتند و خودش هم با چيتی آنها در مجموع نارضا. رفقای محفلی هم با توجه به روابط خودشان کوشش به شناساندن وی کردم

گويد که در جلسه  در جای ديگری می. مدکه خود صديق به جلسه چهار نفرە نيا گويد او در جای ديگری می )٣٣٧ص (»تواند ادامه دهد  بود که نمی

چيست؟ اينکه اين دو نفر و تا آنجا که به ادامه روابط  معنای اينها. گويا در جای ديگری مسائلی را مطرح کردەاست يا اينکه،. خواست حرف بزند نمی

کليه ميم گرفت وتصدر جائی نشينی نکردە بود، بلکه  البته صديق کمانگر عقب. اند با هم کارکنند توانسته تشکيالتی مربوط است، ديگر و به هر دليل نمی

اين آن اقدامی است که ديگران را مجاز کردە است که هر  . ادامه نداداجتماعی ديگر  تغيير اوضاع تا اش را قطع کرد و با اين جمع تا مدتها  روابط تشکيالتی

و  سالها شايعات. ه آن دوران برگرددطرف، خودش هم هيچگاە نخواست ب. خگو نباشندآنچه دلشان خواسته، در آن جلسات بگويند و در مقابل آن هم پاس

شناخت که بداند، در چنين حالتی  های اين جريان را می او آنقدر مکانيسم. ؟ چون نهايتا کنارەگيری کردە بودچرا. آورد شنيد و دم بر نمی اتهامات واردە را می

  . معناست حرف زدن بی

کارهايش انجام که در است آری اين درست . ها در شهر سنندج بود طرف اصلی صحبت خيلی ،بست، صديق کمانگر در آن بن. خواهد استان سرائی نمید

ناگهان تصميم گرفت و شروع کرد به انتقاد از  ،در چنين حالتی .روحياتش تأثير داشت اش نيز در زندان بودند و اين خيلی بر نبود، اکثر رفقای اصلی مثل سابق

اند و جلسه رسمی  با اين تفاوت که در آن جلسه دەنفر آدم يکجا نشسته .بينيد جلسات میکه در شروع آن  )و بدتر از آن(، دقيقا به همان شکل کردنخود

من از ( چنين نشستی داشت از جمله با من از يکسو و با جميل ذکريائی از سوی ديگر .ائی محفلی و حتی تک نفرە برگزار کرد جلسات را بگونه اواست، اما 

. تفاوت ديگری هم بود. خبر ندارم ،نه ای در اين بارە داشت يا اش با جميل از طريق خودش و همچنين جميل مطلع شدم، اينکه با ساعد وطندوست جلسه جلسه

گفتند طرف از  چرا که می (شد ال با خوشی و خرمی هم تمام مینه اينکه چنين انتقاداتی سابقه نداشت، سابقه داشت و معمو .بود انتقاد از خودش خيلی شخصی

صديق کمانگر نيز چه بسا با انتظار . )باشدآغاز شروع جديدی نيز نست توا میبلکه  ،بمعنای پايان کار نبود، که هيچنه تنها خود صداقت نشان دادە و لذا اين 

آن خودزنی آنقدر نبود که )نسبت به گذشته(هايش  کاری به آن دست زد، واال کم) که من از آن خبر ندارمنيز البته شايد بنا به دالئل ديگری (همين نتيجه

ها  خيلی ،در شهر سنندج در آن شرايط. ديگری هم وجود داشتمشکل ) اش را توضيح دادم ه دالئلک(بست رسيدە بودند  تازە همه به بن. کند را توجيهمرسوم 

توانم بگويم که کارش در آن  می ەامروز. دشساز  اين قضيه در آن شرايط مشکل ،ه بودند و از اين جنبه همدوختهمچنين ساعد وطندوست  ،چشم بدهان او

اما  ،افراد اين محافل نه بصورت منظم و تشکيالتی. بوجود آورد یمشکل ديگر فلی برای انتقاد از خود نيز،آن روش مح. هيچوجه فکر شدەنبود، بشرايط

ها  پچپج .بيا و باقلی بار کننتيجه چه شد؟ ). خودش هم خارج از رابطه تشکيالتی روابط محفلی زيادی داشت( شناختند میشهر محفلی همديگر را در سطح 

بر فراز ابرهای خيال به کجاها  شدە، اشخاص از آن چه تفسيرهائی  اينکه در محافل. را ندارد گو کردنبازپيش آمد و نيآمد ارزش  چه. وشايعه سازی  باب شد

 کمانگر، همچنين تفسيرهای محافل را های خود صديق گفتهيزی از تشکيالتی چه چائی  بگونه ، جميل، از آن سوسفرکردەاند مجانیاش  از زندگی خصوصی

ديگر چه  افلمح از همينطور يا .بعضی کارهای او پی بردم گويد من از طريق جميل به میوطندوست که داند، خدا می ،ستا منتقل کردە د وطندوست به ساع

اينکه در . توانم بگويم با قطعيت می. دانم اما يک جيز را می. دانم نمیخدا داند و من نيز ها انتقال دادەاست،  خود او چگونه مسائل را به مکريانی  ،بدست آوردە

 . هدعفاء بدت، جز آنکه اسنداشت ی هم هيچ چارەای ديگر. هدنتواند به کارش ادامه دکه در آن محافل ايجاد شدفضائی براي صديق کمانگر  ،عرض چند ماە

گويد  هايش می حتی در گفته( »بينی ميکردم يشآنرا پ«که گويد  خود ساعد وطندوست در اين اسناد می. دکه همه بايد از آن بدانناست اين واقعيت آن چيزی 

  .)رسدمي نوبت خود او هم که فکر ميکردە بعد از صديق،

افراد بجز (اش با همه  اجتماعی روابط. بعد از آن نيز ادامه نداد. ستمني حاضر به ادامه اين روابطديگر و تحت هيچ شرايطی من  ،آمد و گفتصديق کمانگر  

بعد از اين ماجرا بود که  . است کشيد تا پی ببرد چه سعادتی برويش در گشودەنيرويش اتفاقا آزاد شد، اما طول ر عوض نيز، د. سر جايش بود)  معدودی

ازدواج کردنش مربوط به آن دوران نبود،  .آنرا هم به ديگران برساندو برکت ناشی از ای توانست روی کارش متمرکز شود و خير  بمانند يک وکيل حرفه

در آن موقع اين خودش يک جرم بود، اما او ارتکاب چنين جرمی را وقتی مرتکب شد که ديگر نه به رفقايش ( ازدواج کرد از آن  ، بعدشدی اوضاع عاد

کردند،  در آن فرهنگ و جامعه اين تنها تشکيالت نبود که در مسائل خصوصی آدمها دخالت می. بايست در مقابل مدعيان ديگری پاسخگو باشد بلکه می

  ).دانست ائی خود را در اين زمينه محق می کسی و به هر بهانههر



نتيجه برای خودش  به روابط محفلی مشکل ساز و بی. او فقط به روابط تشکيالتی خودش خاتمه داد. طلبانه بود؟ به هيچ وجه چنين نبود آيا اقدامش انحالل

اش را اتفاقا و بعد از آن سامان  فعاليت سياسی. در هيچ محفلی عليه کسی حرفی نزد حتی يک کالم. حتی يکنفر را نيز تشويق به اقدامی نکرد. خاتمه داد

اگر هم در . محافل حقوق بشری مربوط به اين دورە استرفت و آمد به تهران و ارتباط با . دخالتش در دارسيران مريوان مربوط به اين زمان است. ديگری داد

در همان صورت جلسات ميخوانيد، عبداهللا مهتدی و ايرج فرزاد آزاد . ستش برای اصالح آن مناسبات ساخته نبودماند، کاری از د آن دورە و در تشکيالت می

اما فواد مصطفی سلطانی که برميگردد، . شدەاند، اما قادر به برگزاری يک جلسه عمومی نيستند، که هيچ، تازە تهديد به انشعاب کردن هم ميرود که جدی شود

  . کند خداحافظی با آن دوران را ممکن میاس که تغيير شرايط . ت  در آمدە استديگر جامعه به حرک

   در خاتمه

اين روش نيازمند يک نگاە تاريخی درست . يک روش برای اصالح امور بود "انتقاد و انتقاد از خود"کرد،  ی که با خارجه نشينی فرق میاستبداد شاهدر دورە  

بين آنچه که افراد در بارە خودشان در آن . شود من ميدانم که بالفاصله تناقضی در خوانندە ايجاد می .کند را الزامی کردن از اشخاص  عنه اينکه دفا. است

له در افکار عمومی شکل دادە  تی طيف کومهتبليغاهای  گويند از يکسو و شناخت جامعه از آنها ازسوی ديگر؛ شناختی که فقط از طريق رسانه جلسات می

هائی که در هيچ موردی ثابت  قضاوت. يمهای ممکن شکل ميده هايتا اين خود ما هستيم که با نگاهمان به آدمها واين تاريخ به قضاوتناما . شدەاست

  . مانند نمی

م به کني منظورها و اهدافی که تعقيب می. های مبارزاتی سر جای خود نيستند شخصيت  های ما برای قضاوت شود؟ چون موئلفه چرا قضاوت نادرست می

ر کرداری را فقط در زمان و مکان  خودش با در نظر گرفتن عوامل بسيار ميتوان مورد قضاوت درست ه .کنند و رويدادهاخدمت نمی شناخت واقعی اشخاص

بود که در آن زمان انجامش مثال خيلی کارها . خارج از اينها، مسائل درشت و ريز بيشتری هم وجود دارند که بايد مدنظر قرار گيرند. قرار داد يا آنرا فهميد

بکارگيری مفاهيم در آن جلسات اساسا معانی ديگری را ميرسانند که بايد بخود زحمت داد آنها را نيز در زمان و مکان . شد محسوب می" انحراف"برای آدمها 

    ... گفتن فرهنگ و اخالقيات حاکم در آن دورە مد نظر قرار داد و خود و با درنظر

" زنی خود"و" روانکاوی همديگر"در مواردی نيز به گفتگوها، گرچه بايد پذيرفت که  ؛جلسات، کنگرە يا چيز ديگری بودە است مهم نيست که آن

رسد،  جلسه گرچه بسيار بد آغاز ميشود و آزار دهندە است اما در آخر به يک نتيجه مثبت می. نتيجه آن است ،مهم در آن دورە. گشته است همراە" زنی اتهام"و

است که در مدت کوتاهی نه تنها سمپاتهای اين جريان، بلکه بسياری از گروەهای پراکندە چپ در کردستان را برای وارد شدن به  رهبریايجاد يک  که

  . کند فازهای جديد به دور خود جمع می

بيرون کشيد و با نگاهی ديگر روانکاوی و خود زنی را توان خيلی چيزهای مثبت و منفی در آورد، با يک نوع نگاە ميتوان از آن صداقت را  از آن سند می. 

اندازی،  چشم در جاهائی نقدهای آبکی، در جاهائی نقادی عميق، در جائی بی. توان خنديد توان خواند و متأثر شد، در جاهائی می در جائی می. برجسته کرد

را فراموش کنند، در تالش هستند که در بين  خود و موقعيتشانە بدون آنکه در جائی نبوغ در تشخيص روند اوضاع را ديد، چرا ؟ برای آنکه آدمهائی زند

اين هدفی است که نهايتا نيز ممکن . دورە خوانائی دارد ، اتحاد عملی که با نياز مبارزە در آناتحاد عمل جديدی را شکل دهند -به هر طريق ممکن-خود 

خود نه تنها زمينه را برای اتحاد خود در آن دورە  بلکه برای  اقدام  با اينآنها . کشيدند د يدک میحتی با دور زدن مشکلی که از مدتها قبل با خو  ميگردد،

بخود حق بدهند که با استناد به  ،ائی قابل فهم افرادی از اين گروەهای پراکندە که هنوز در قيد حيات هستند، شايد  بگونه. کنند گروەهای ديگر نيز فراهم می

 »شان آمدند و سوارجنبش شدند ن وضعبينيد، اينها مالی نبودند، ما بوديم که فالن کار و بهمان کار را کرديم و اينها با اي می«: د و بنويسند کهشروع بد، بنالن آن

جه آنرا که نه در توانند نتي آخر نمی بيمارگونه بودەاست، اما دست" خودزنی"و برای اثبات آن به دويست صفحه اول اين مباحث اشارە کنند که به اصطالح 

البته اين معجزە را در آن دورە . بلکه در بيرون آن جلسات به واقعيت تاريخی تبديل شد، انکار کنند) در آنجا آدمها فقط با هم متحد شدند( خود آن جلسات

راهی جز پوسيدن  هيچ -خصوص چپب-خاصيت انقالبات همين است، واال آدمها وجريانات . و در اساس، انقالب ايران و جنبش کردستان ممکن کردند

جريان ديگری هم غير از )  بخصوص در کردستان( بايد از خود نيز پرسيد که آيا در آن دورە.  باشند ترين ايدەها را هم داشته ندارند، حتی اگر درخشان

  ائی که صديق کمانگر له  کومه.  له نبود از کومه آمد، خبری هم چرا که اگر چنين وحدتی بدست نمی. له توانست از برکات آن جنبش بهرە ببرد؟ خير کومه

ام و کسی هم نه اعتراض کرد نه بياد  له گفت من نمايندە کومه) له حضور داشته باشد آنجا  که الزم بود کومه(ائی ترديد نکرد و  حتی بعد از آن مسائل نيز لحظه

  . چه گفته استاز ان خود آورد، که در بارەاش سه ماە قبل 

  ١٥,٠٥,٢٠١٦.بدی  وحيد عا

  

   



  

  

    

  

   

  


