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اما هميشه با این مشکل .  بودم که بيوگرافی و به عبارتی داستان زندگی ام را بنویسم فکرمدتها بود که به این

يشود، روبرو بوده ام که با گذشت زمان و تغييراتی که هر انسانی در برخورد به حال و گذشته خود به آن دچار م
. ممکن است زندگی نامه ای که من در هر زمانی مينویسم، در روزهای پس از آن مورد بازبينی دیگری قرار بگيرد

 قرار بگيرد، نویسندهبا اینحال ارزیابی انسان از وقایع و اتفاقات گذشته هر چه باشد، چه حتی اگر مورد نقد خود 
 مشکل دیگر من، مثل هر مساله دیگری، چون موضوع بی سابقه .بر باشندتخود آن اتفاقات و تحوالت ميتوانند مع

نميخواستم به یک قالب کليشه ای . ای را در مقياس فردی و شخصی شروع ميکنم، همان آغاز و شروع کار بود
به منظور رفع این مشکل، در واقع خود . چوبهای از پيش مشخص شده محدود کنمربسنده کنم و خودم را در چها

 انسانهائی که با آنها بزرگ شدم، و از آنها آموختم، از زندگی کسانی  تصویر ازم که زندگيم را با بيانرا قانع کرد
. که در سختترین لحظات زندگيم با من سختی کشيده اند و واقعا توانستند باری از دوش من بردارند، شروع کنم

 .ادرم و از زندگی او در جوار خود، شروع ميکنمبرای این کار از نزدیکترین کسان زندگيم، و در راس همه آنها از م
 که لحظات زندگی من و کسان نزدیک فکر ميکنم .در آیدتصور ميکنم که این بيوگرافی چيزی شبيه به یک رمان 

من در طول زندگی تاکنونی ام، برای خيليهای دیگر آشنا باشد، فکر ميکنم خيليها با خواندن بيوگرافی من، به 
فکر ميکنم زندگی من مثل بسياری از انسانهای این . زندگی خود نيز همراه با من خواهند رفت  درسير و سياحت

 اختالف طبقاتی، تبعيض، نابرابری و  و تغيير و تحوالت آن،کره خاکی، رنگ و بوی تمامی مسائل اجتماعی،
آمالهای انسانی با خود بيرحمی و در عين حال دریای عظيم و ظرفيت خيره کننده انسان ها را برای آرمانها و 

 . دارد
  

 چه  و در ادامه به دیگر نزدیکانم در زندگی،.در هر حال همانطور که گفتم از مادرم و از زندگی او شروع ميکنم
 و به مقاطع و دقایق تغييرات در  به اتفاقات گوناگون، و شخصيتهای دخيل در زندگی ام،و چه سياسی،" عادی"

 به دورانهای ورودم به فعاليت بوده است،" سياسی" سال آن زندگی ۴٠ که بيش از مسير زندگی ام
کمونيستی، به برخی جلسات مهم، به زندان رفتن هایم و اوضاع زندان، و به مخاطراتی که از سر گذرانده ام، به 

  .  ميپردازم بسياری از عزیزانی که اکنون در ميان ما نيستند،زهر و زوایائی از زندگی و مبا خاطرات
  
   فرزند خرد۵يوه ای با ب
  

تنها در خانه پدری اش، که محل زندگی .  سال است٨٠سن مادر من اکنون که این سطور را مينویسم، حدود 
 اکنون از ،مادرم، شریفه شریفی. ، زندگی ميکند امدوران کودکی من و تا دوران اتمام تحصيالت دوره دبيرستان

   .ل نسبتا بزرگ و قدیمی ما زندگی ميکندره یکی دو اطاق از منزامحل حقوق پدرم و اج
 سال داشت و آنطور که ۵١او فقط . به پدرم اشاره کردم، من او را وقتی کالس اول دبستان بودم از دست دادم

در هر حال مادر من، چهارمين همسر پدرم . زنده ماندنش منتفی شودميگویند مریضی او چنان نبود که امکان 
اما از همسر دوم، صدیقه خانم، دو برادر بزرگترم، فریدون و . ندی نداشته استاز اولين همسرش، فرز. بود

از همسر سوم، کبری خانم، از خانواده . سيروس، که هر دو متاسفانه در قيد حيات نيستند، داشته است
ر کدام ه. فخاریها، برادر دیگرم، تهمورث، که او هم چند سال پيش در اثر سکته قلبی جان سپرد، را داشته است

 اثراتی بزرگ، در زندگی من داشته اند که حتما در ادامه این نوشته به آن  بویژه تهمورث عزیزم،از این برادرهایم،
 پسر و یک دختر ٧مجموعا پدرم .  و یک خواهر دارمادرمن فرزند اول مادرم هستم و از او سه بر. خواهم رسيد
  . داشته است

  
قطه عطف و تند پيچ سخت زندگی من است، خود حدیث مفصلی است که داستان زندگی پدرم و مرگ او، که ن

ده خود، تنها کسی بوده است که به دنبال افقط این را ميدانم که او در ميان خانو. من به جزئيات آن وارد نيستم
م او صالح اس. نام ميبردند" ميرزا صالح" را با عنوان ون خاطر در ميان طایفه پدری ام، ايبه هم. تحصيل رفته است

پدر بزرگم در ميدان و بازار قدیم شهر سنندج شغل توزین اجناس و کاالها را داشته بوده است و به دليل اینکه 
همين کلمه . را برای او در نظر ميگيرند" قپانی"ره ثبت احوال شهرت ااست، هنگام انتخاب اسم فاميل، از طرف اد

همورث از جانب دوستانش و نيز از جانب دوستان و همکالسيها و و نام، بعدها و تا مدتها موضوع دست انداختن ت
بهر حال پدرم که به عنوان کارمند اداره دارائی، در واقع مسئوليت توزیع قند و شکر و . آشناهای من بوده است

د سرپرستی آنرا عهده دار بود، اساسا از روی اسامی شاهنامه، نام اکثر فرزندانش را انتخاب ميکند و شهرت خو
از دوستان نزدیک صادق هدایت با پدر من نسبت " مسعود فرزاد"مادرم تعریف ميکرد که . را به فرزاد تغيير ميدهد

اما این اندازه نزدیک بوده اند که یک اسم . من دقيقا این رابطه و نسبت را نميدانم تا چه حدی است. نزدیکی دارد
 .خانوادگی داشته اند

   
متناقض به این معنی که از طرفی . د، به خاطرم هست که پدرم انسان متناقضی بودتا جائی که ذهنم یاری ميکن

قمچی "روابط و مناسباتی با شيوخ، منجمله شيخ محمد معروف به از سوی خانواده مادری اش و دائی اش، 



ل دائی پدرم، عزیز شيدا، شغ. داشته است" دوالب"پدر شيخ هادی مستقر در روستای ) تازیانه سياه"( رش
باربری را در بازار قدیم سنندج داشته است و به همين دليل گاه، تازه به دوران رسيده های شهر او را با لقب 

عزیز شيدا، اما انسان سخت کوشی بود و قادر شد نه تنها پسران خود را به . نام ميبردند" عزیز حمال"تحقيرآميز 
ستفاده در کار ساختمانی، وارد کند و بنگاهی هم در کار اجاره بيشه ها و خرید و فروش تيرهای چوبی مورد ا

ب سشيح محمد و شيخ هادی را نيز ک" خليفگی"ميدان قدیم سنندج برای آنها تدارک ببيند، بلکه بعالوه سمت 
عزیز شيدا به تدریج آدم ثروتمندی . دردایر ک" تکيه"د و یک باب از چند دستگاه محل مسکونی خود را به عنوان رک

عزیز شيدا قبل از مرگ در اواخر .  بود، نيز خریداری کندهفده دیتمانی را که سالها محل مدرسه شد، و ساخ
از ميان پسران دائی پدرم، شکراهللا شيدا، صدای . ، دیگر با عنوان حاجی عزیز شناخته ميشد۵٠سالهای دهه 

عار مذهبی ميخواند، طبع شعر او معموال در مراسم مذهبی معراج و مولودنامه خواندن، اش. بسيار گيرائی داشت
در هر حال ميخواهم به این ترتيب . و شاعری هم داشت و خط زیبائی هم داشت، انسان فوق العاده شریفی بود

پدرم در چنين محيطی، از طرفی متاثر از آن فضای . آن تناقض رفتاری در شخصيت پدرم را توصيف کرده باشم
شيخ و طریقت و تکيه داری بود، اما از سوی دیگر در رده اولين صف فکری و روحی دورانهای واپسين فئودالی و 

زندگی کارمندی و شغل به عنوان . کرده بود" گل"کارمندانی بود که با تثبيت حکومت رضا شاه، در خانواده ما 
هنگ بورژوازی رئيس دارائی، مدتها قبل از ازدواج با مادرم در یزد و در اواخر زندگی اش، در شهر مریوان، او را با فر

. حاکم که تقریبا سلطه سراسری و یکپارچه خود را پس از انقالب مشروطه بر ایران حاکم کرده بود، نيز آشنا کرد
حشر و نشر با دیگر روسای ادارات، از جمله بخشدار و رئيس مرزبانی و فرمانده پادگان، مهمانيهای دوره ای و 

، در کنار حداقل یک شب در هفتهتا جائی که یادم هست . د کردچيدن بساط مشروب خوری را به زندگی پدرم وار
. عرق نيز ضميمه بود" چتول"نزد او برده ميشد، یک سينی غذای او، که جداگانه و توسط دو خدمتکار زن و مرد، 

" لقرآن و دالی"اما پدرم در همان حال آدم نمازخوانی بود و در ميان خانواده و بستگان و آشنایشانش به کسی که 
به همين . را بر شانه هایش و بر روحش قرار ميداد" گناه"اما عرق خوری او، بار یک . را مرتب ميخواند، معروف بود

اما در فاصله . عرقش را ميخورد!) در هر حال نماز شب منظورم است(  تقریبا هميشه بعد از نماز عشاوخاطر ا
به همين دليل او در شب عرق خوری، پس از یکی دو . نماز شب تا نماز صبح، دلهره و کابوس او را فراميگرفت

ساعت استراحت، به حمام ميرفت، غسل ميکرد و به هر کاسه آبی که بر سر و صورت خود ميریخت، یک فصل 
سپس به خانه می آمد و قبل از رفتن به محل کارش، حسابی نماز . کامل دعاهای عجيب و غریب ميخواند

. د و یکی از رادیوهای عربی را که قرآن پخش ميکرد تا رفتن از خانه، گوش ميدادميخواند، قرآن و دالیل ميخوان
. همين سابقه زندگی ما در مریوان، زمينه آشنائيهای خانوادگی را با خانواده مصطفی سلطانيها، فراهم کرد

ویل توتون، با خانواده داره دخانبات سنندج کار ميکرد در فصل تحاام، عبدالحميد، در  عالوه براین، پدر بزرگ مادری
در این . ، شریف بيگ و شوکت بيگ عمال در ارتباط قرار ميگرفتيم)پدر فواد( مصطفی سلطانی، محمدرشيد بيگ

  .  دوران و به سبب این رابطه، معموال افرادی که اسم بردم به خانه ما می آمدند
  

  مرگ پدرم، سخت ترين نقطه عطف زندگی مادرم و من
  

 رسيد کتبی وام ءداره دارائی، مبالغی را به تجار و کسبه و همچنين مالکين بزرگ مریوان در ازاپدرم، از صندوق ا
ال اطالعی نداشتم، فقط پس از مرگ او بود که در نتيجه بازرسی از اموال و ص من آنموقع ها از ماجرا ااطبع. ميداد

 هزار ٩٠ مبلغ کسری را رقمی در حدود ."آقای فرزاد کسری داشته است"ره دارائی اعالم کردند که اپولهای اد
این مبالغ در واقع همان پولهائی بود که او به دیگران .  مبلغ کمی نبود١٣٣۴و این مبلغ برای سال . تومان ميگفتند
 یا ندکه تکليف آن وامها و پولها چه شد و خبر ندارم که آیا اصال وامها مسترد شد من دقيقا نميدانم. وام داده بود

که تنها ضمانت استرداد آنها، روابط و اعتماد شخصی به اتکا یک دستخط بود که قابل ارجاع به هيچ چرا . نه
در هر حال نتيجه این شد که وزارت دارائی، کسری مذکور را در چند سال قسط بندی کرد که از . دادگاهی نبود

ری زندگی مادرم و ما به این ترتيب و داستان سرازی. اش، که ما و مادرم باشيم، کم کنند" ورثه"حقوق او برای 
در اثر تکان و شوک ناشی از . وقتی پدرم فوت کرد، مادرم حامله بود و نزدیک به دوران وضع حمل. شروع شد

مرگ پدرم، بچه مادرم، که یک دختر بود، در رحم او سقط شد و پزشکان به دليل رشد تقریبا کامل او، ناچار، با 
  .  تکه از رحم مادرم در آوردندامکانات آن دوره، او را تکه

انحصار "بگو و مگو بر سر ارث و ميراث و اصرار نماینده دادگستری برای  گاه رنگ دیگری به خود گرفته بود،دنيا به نا
و خدمتکار داشتن و " رئيس اداره"آن برو بياها و زن . فضائی از بيرحمی را بر زندگی ما حاکم کرده بود" وراثت

سنگينی این فشار . تغيير یافت" یتيمهای شریفه خانم"یکهو با نگاههای ترحم آميز به " زادبچه های آقای فر"
، و الجرم دیگر هيچ نبودن، بویژه وقتی که دیگر قانونا از حق برخورداری از حقوق پدرم هم "بی پدری"روحی، درد 

بر مادرم، گذاشت، که حتی تا محروم مانده بودیم، چنان تاثيرات سخت و خرد کننده ای بر همه ما، و بویژه 
بعدها فکر ميکردم آخر این چه جامعه ای است، این . سالهای پس از پایان تحصيالتم در دانشگاه، با من همراه بود

چه دنيائی است که زندگی کودک را تابع و وابسته به پدر و حتی خانواده ميکند؟ در سالهای اول پس از مرگ 
ه خانه پدر بزرگ مادریم نقل مکان کردیم، تقریبا هر شب جمعه، ما همراه با مادرم پدرم، که ما دیگر به سنندج و ب

آه و ناله و گریه های سوزناک مادرم، عميقترین غمهای غير قابل تسکين را از ته قلب و . به سر قبر پدرم ميرفتيم
.  طنين ميانداخت)ندجدر محله قطارچيان سن"( تپ شيخ محمد باقر"روح و روان او، در فضای سنگين گورستان 

بارها در مسير راهمان به گورستان، از مادرم و یا خاله ام، سعادت شریفی، که او هم داستان زندگی تلخی 
راستی وقتی به سر قبر رسيدیم، اگر : داشت، با آن اوهام کودکانه و معصوميت بی پناه و مستاصلم، ميپرسيدم

بر بزند ما چگونه متوجه بشویم و چکار کنيم؟ خاله ام و مادرم پدرم، از آن زیر زنده شود و با لگد به سنگ ق



توضيحات دل خوشکنکی برایم ميدادند، اما ميخواهم بگویم که ميل به بازگشت پدرم و کسی که بودش با نبودش 
   . نی بود و نبود ما بود، چقدر سنگين بودعبرای ما به م

يت کودکانه و بی مامعه و بيان رسمی جامعه، معصواما واقعيات سرسخت و حقيقت تلخ، و البته بی رحمی ج
تلخی زندگی و سختی مشقات پيش روی ما، ما را و من را ناچار ساخت که در ميان غم . پناهی او را نميشناسد

 با هر طعنه و نيش نو افسوس هميشگی در جای جای روح و روانم، در ميان اشکهای هميشه آماده سرازیر شد
 تنازع"وبرو شدن یا جلوه های آشکار بی عدالتی و انصاف،  خود را با شرایط تطبيق بدهم و راه و کنایه ای و یا با ر

 . را بيابم" بقا
  

االن هم که این سطور را مينویسم، واقعا برایم سخت .  تومان١٨٠با حقوق ماهيانه " یتيم "۵مادرم مانده بود و 
 سال داشت و طفلکی بخاطر ما و بخاطر ٢۶مادرم فقط وقتی پدرم فوت کرد، . است که به زندگی مادرم فکر کنم

فشار فرهنگ و پيشداوریهای جامعه، که مبادا به او بگویند یتيمها را به امان خدا رها کرد و رفت سراغ هوس های 
 . پيش پای او باز نبود،واقعيت هم این بود که راه روشنی، و یا بهر حال قدری قابل اعتماد. خود، دیگر ازدواج نکرد

.  او هم خيالش راحت باشدتاپدر و مادرش سنی از شان گذشته بود و ضمانتی نبود که مسئوليت ما را بپذیرند 
. مطمئن هم نبود که بفرض اینکه ازدواج هم ميکرد، شریک زندگی او تا چه اندازه به بچه های او توجه ميکرد

گوش ستگار هم داشته است اما او بين بعدها شنيدم که چند خوا. مادرم هم جوان بود و هم تا حدی خوشگل
و هر چه . کند" فدا"قطعا تصميم گرفته بود، خود را " رساندن فرزندانش به جائی"دادن به زندگی و عالقه خود و یا 

گاهی فکر ميکنم، در . بيشتر به مادرم  و زندگی اش و رنج و سختيهایش فکر ميکنم، بيشتر برای او دلم ميسوزد
ید هم به عبث، که ای کاش ما در کشوری اروپائی به دنيا می آمدیم، یا ای کاش پدرم ثروت و یک آرزو و خيال شا

اما اتفاق و ...  بزرگم، فریدون، ميرفتيم، ای کاشادرمکنتی از خود بجا ميگذاشت تا ميتوانستيم به تهران و نزد بر
نگينی فشار گذشته های تاریخ و س" افکار عمومی"حرکت بيرحم جبر زندگی همراه با تمامی فرهنگ رسمی و 

 شد، قربانی ما و نجات نیکهن مهر و داغ سوزان خود را بر تار و پود زندگی مادر عزیزم کوبيد و او سوخت و قربا
ما از گرداب تحوالت و اتفاقاتی، که اگر چنين نميکرد، واقعا معلوم نبود اکنون استخوانهای هر یک از ما در کدام 

م نبود، اگر او خود را فدای ما نميکرد، و اگر او همه تالش اش را در واقعا نميدانم اگر ما.مخروبه پوک شده بودند
ما در شرایط بی مسئوليتی و بی رحمی جامعه نسبت به ای برساند، " پایه"نميکرد که ما را به قول خودش به 

يم مادرم و از  قدر و منزلت این فداکاری عظ؟، چه از آب در می آمدیم"بی سرپرست"کودک، و کودک 
" جبران"اینها زحماتی نيستند که بشود آنها را . خودگذشتگی و فنای خود بخاطر بقای ما، قابل توصيف نيست

و پرورده کردن ما، قدرت عظيم و زیر " ساختن"من فقط ميتوانم در عظمت روح مادرم و در قهرمانيهایش برای . کرد
  . سانی را ببينمو رو کننده اراده و روح برجسته عواطف بزرگ ان

  
    دوران قبل از اصالحات ارضی
   سالم آغا، شاگرد نميخواين؟

   
 نشویم، ما را به "ویالن"دو سال اول پس از مرگ پدرم، پدر بزرگ مادریم، در تابستانها، برای اینکه در کوچه ها 

مرد خرفی بود، و به ره پي پيش مالئی به اسم مالعزیز، کدتابستان سال اول، ما را بردن. مکتب و نزد مال بردند
من و ( زیاد تاب نياوردیم). به معنی گود، که احتماال منظور گودی حوض آن بود( مسجد موسوم به مسجد قوله

سال . فکر ميکنم حداکثر یک ماه در مکتب ماندیم). کيومرث برادر از خودم کوچکتر که به کيان شناخته شده است
ميرزا، کاری به این نداشت که ". سرتپوله"الئی دیگر به اسم ميرزا در محله  بردند به محله دیگری پيش م رابعد ما

. ميگيریم یا نه، فقط مراقب بود که آفتاب به لب در مکتب برسد تا به ما بگوید ميتوانيم به خانه برگردیم ما قرآن یاد
اک هم بود و مهرهای امضا را  بود، حک و هر شاگرد برای هر ماهانمتو ۵ آن آنوقت  کهميرزا عالوه بر درآمد مکتب

ود رکردیم که وقتی ميرزا به مسجد مي" توطئه" روز، من و کيان ٣۵در هر حال پس از نزدیک به . حکاکی ميکرد
بهرحال این . تشکهایمان را جمع کردیم و رفتيم خانه و گفتيم دیگر مکتب بی مکتب. برای نماز خواندن، فرار کنيم

اما سال بعد، . در کوچه و خيابان پرسه نزنيم" مثل الت ها"را سرگرم کردند که دو تابستان، بهر جوری بود ما 
مادرم از ما خواست که هم برای تامين هزینه تحصيل و خرید لباس مدرسه و قلم و کاغذ و دفتر و غيره و هم 

هنوز خيلی کوچک و غير از منصور که . فساد و ولگردی در تعطيالت، برویم کار کنيم" خطر"برای دور کردن ما از 
  . بود، من و کيان و مظفر، به این خواست، عليرغم بی ميلی درونی، تن دادیم

رم دبستان را تمام کرده بود، مادرم، همسر یک ااولين روزهای سال سوم پس از مرگ پدرم، که من کالس چه
  :سگری، برد و گفترئيس اداره سابق، دست من را گرفت و دکان به دکان، از خياطی و جگرکی و آهنگری و م

ندمين مغازه بود که این جمله برای صاحبش تکرار شد چدقيقا یادم نيست ". شما شاگرد نميخواین؟! سالم آغا"
قرار و مدار گذاشته شد . صاحب آن، که انگار دنبال یک شاگرد بود، گفت چرا ميخوایم. که به یک جگرکی رسيدیم

فاده روز قبل است که برایم توضيح داد این بود، که سيخهای مورد  تومان باشد، کار من هم١که دستمزد من روزی 
ریها کاری داشتند، تآب بياورم، و اگر مش" والی"خوب بشورم، گاهی بروم از مسجد " تاید"را در طشتی با آب 

ک  روز را دم دست باشم که راه انداختن مشتریها را کم ومثال نان سنگک و یا لواش تازه بخوان برایشان بگيرم
اما من، از فضای جگرکی، که پرده ای آنرا به دوتکه تقسيم کرده بود و پشت پرده مشتریها با جگر عرق . کنم

خوشم نيامد، احساسی از ناامنی توام با ترس از روبرو شدن با ميخوردند، و نيز ظاهر و قيافه صاحب دکان 
من . دیدیم که ترس و نگرانيم بی جهت نبودو روز بعد اتفاقا . در همان دقایق بر من حاکم شد" شرور"آدمهای 

اما حوالی ظهر سه . رالعمل روز قبل، سيخها را شستم، آب آوردم و غذای چند نفر را هم سرو کردموطبق دست
مشتری وارد شدند که هر سه خالکوبی بر دست و گردن داشتند، خيلی زمخت و خشن حرف ميزدند و بالفاصله 



آن تصویر خالکوبی . ده وسط دکان، از جيب بغلشان بطری های عرق را درآوردندبا نشستن دور ميز پشت همان پر
در بين سخنان مشتریها که از آشناهای دیرین . و مستی بعد از عرق خوری، بر سرتاپایم وحشت حاکم کرده بود

که وسط ؟ تنها دلخوشی من این بود "از اونهاست"صاحب مغازه بودند، شنيدم که یکی به او گفت این شاگردت 
وقتی مشتریهای . بود) خيابان فردوسی و در جنب کبابی فرد( روز و مغازه در یکی از خيابانهای شلوغ شهر

مست تلوتلوخوران و با مسخره کردن من گورشان را گم کردند، من فورا فرار را بر قرار ترجيح دادم و رفتم منزل و 
مادر بزرگم دستم را گرفت و آورد جلو جگرکی و هر . یف کردمتعر) مادر مادرم( داستان را برای مادرم و مادر بزرگم

 . چه از دهنش درآمد به او گفت و یک تف بصورتش انداخت
  

پرسان پرسان . روز بعد مادرم تصميم گرفت که من را نزد کسی به شاگردی ببرد که از این نظرها، مطمئن باشد
از آهنگرها یکی را ميشناخت که بقول خودش قابل اعتماد . رفتيم تا رسيدیم به راسته بازار آهنگریها و مسگریها

من . باالخره به مسگری حاج آقائی رسيدیم و او گفت شاگرد الزم دارد. او شاگرد داشت. ی بود" مومن"بود و آدم 
آن تصویر جگرکی را نداشتم، احساس کردم که از نظر فضای روحی، جای ناامنی نيست، اما نسبت به کار در 

یبا تمام ربهر حال کار را با مسگری ادامه دادم و تق. نوع کار احساس سنگينی داشتم" کثيفی"ينی و آنجا، سنگ
  .   تومان١اینجا هم روزی . آن تابستان را در آنجا کار کردم

  
   دامه داردا

  
      ٢٠٠٧ ژوئن ١۵
 

  
 

  
  ٢بخش  – زندگی، و زندگانی من

  
در واقع از رده بنيانگاران پيشه و صنف مسگری در سنندج صاحب مغازه . به شاگردی در مسگری رسيده بودم

اسم او حاج محمد امين مسگر باشی بود و مغازه او درست روبروی مغازه آهنگری آقای احمد امانتی، پدر . بود
شمس الدین امانتی که در دوره دبيرستان همکالس من بود، و محی الدین امانتی که همکالسی برادرم تهمورث 

  .  رفت و آمد داشت، محل سکونت او ،پدری منو به خانه 
  

تقریبا یادم نيست که در طول روز، بجز یک ساعت استراحت ناهار که به خانه ميرفتم، . کار من، اصال ساده نبود
اوسای مسگری کسی بود به اسم اوسا ستار، که واقعا انسان دلسوز و . را ميگذراندم فرصتی بدون کارهيچ 

حاج آقا کاری را به من می سپرد که برایم سنگين بود، مدام اوسا ستار معترض بود و پيش گاه که . سمپاتی بود
اما بهر حال از اوسا ستار کاری ساخته نبود و او که کار دائمی داشت . من پشت سر حاجی بد ميگفت

سخت . زدد، به خطر بياندارنميتوانست رابطه اش را با صاحب مسگری برای شاگردی که موقتی آنجا کار ميک
ترین کارها، آوردن ظروف مسی از قبيل دیگ و کاسه و طشت و سينی های بزرگ از خانه مشتریها و سپس 

. گاهی پيدا کردن آدرس منازل برایم سخت بود.  بود و نوشادرتحویل دادن آنها پس از سفيد کردنشان با قلع
در " جنگ محله" ها، جورآباد و قطارچيان، بعالوه در آن دوران بين بچه محالت مختلف سنندج، و از مهمترین آن

 محله قطارچيان، اسماعيل تموزی، که  هایدر جریان یکی از این جنگها، یک چشم یکی از بچه. جریان بود
، همراه با بار سنگين ظروف "غریبه"و من با رفتن به محالت . همکالسی دوره دبستان من هم بود، کور شد

روبرو شدم که آها این یارو شاگرد مسگره اهل " خطر"ردند، چند بار با این مسی که گاه گریه ام را در می آو
اوسا ستار که در در جریان ماجرا قرار . محله قطارچيان است، چند نفری به سرو رویم ميریختند و کتک ميخوردم

 ميداد که من حرف ميزد و توضيح"  مهاجمين"گرفت، خودش بعد از تعطيلی کار به آن محالت ميرفت و با خانواده 
این دخالتهای اوسا ستار موثر افتاد و . در جنگ محالت هيچگاه شرکت داشته ام و کارم شاگردی است پيش او

فکر ميکنم حدود دو ماه از تابستان آن سال را در آن . من ماندم که با رنج کار و فشار حمل ظروف مسی راه بيایم
آن رسته از اصناف و پيشه ورانی بود که بقول معروف به حاج مسگر باشی نمونه تيپيک . مسگری ادامه دادم

اما اصناف باقيمانده از دوران قرون وسطی، که از دل آنها مانوفاکتورهای . تعلق داشت" ملی"صنایع سنتی و 
را تشکيل ميدادند، دقيقا بخاطر قرار داشتن جامعه ایران در " ملی"اوليه شکل گرفتند و در واقع قلب صنعت 

سرمایه "دفاع از موجودیت اینها در برابر تعرض . يت بسيار متزلزلی داشتندعول سرمایه داری، موقآستانه تح
یک موضع پایه ای کمونيسم ملی ایران بود که آرمانهایش را از " خارجی و امپریاليستی و صنایع مونتاژ و مصرفی

کمونيسم و . ی این موضع ميگرفتژوازی صنعتی ایران و از دوران انقالب مشروطه و اليت روشنفکرراهداف بو
جبهه ملی و نهضت آزادی و  حزب توده، برای دفاع از فروپاشی و " سازشکاری"رادیکاليسمی که در پاسخ به 

تجزیه بورژوازی ملی و ادامه اوهام به اسطوره مترقی بودن آن، جنگ چریکی و سازمانهای مجاهد و فدائی را از 
هيچ . حرص و آز سرمایه دار سنتی و صاحب پيشه ور، حد و مرزی نداشتی، اما در دنيای واقع. خود توليد کرد

قانون و مقرراتی نه در مورد ساعات کار، ميزان دستمزد، اوقات استراحت و امنيت جسمی و روحی کارگر حاکم 
حاج آقا خبر . فقط یک مثال ذکر کنم. رابطه، یک رابطه اوسا شاگردی و مبتنی بر نوعی روابط پدرساالرانه بود. نبود



و این را دقيقا . داشت که بعضی از مشتریها، هنگام تحویل ظروف سفيد شده مسی شان، به من انعام ميدادند
در چنين مواردی، من غروب آنروز که علی القاعده دستمزد روزانه . کنترل ميکرد و تا و توی قضيه را حتما در ميآورد
و صبح روز بعد که ميپرسيدم من دیروز یک تومان .  خانه می آمدمام را دریافت ميکردم، بدون دریافت دستمزد به

و . دستمزدم را نگرفتم، جواب ميشنيدم که خبر دقيق دارم که دست کم معادل یک تومان را من انعام گرفته ام
 یا بعضی وقتها که کسی از !ميکرد اگر تو پيش من شاگرد نبودی، از چنين انعامی خبری نبود" استدالل"

. ی حاج آقا از سفر مکه برميگشت، یک کله قند را توی یک سينی ميگذاشت و ميگفت ببر منزل فالنیآشناها
در چنين . این دیگر قطعی بود که تازه حاجی شده ها، حتما حداقل یک تومان را توی سينی برای من ميگذاشتند

 و به کمونيسم سمپاتی پيدا کردم،بعدها که در دوران دانشگاه ! اوقاتی نيز، من دستمزدم را دریافت کرده بودم
سپس بعد از انقالب ایران مارکسيسم انقالبی و کمونيسم منصور حکمت به جنگ بنيادین با اسطوره بورژوازی 

 از تناقضی که موضع آن نوع کمونيسم در رابطه با ملی و سه منبع و سه جز سوسياليسم خلقی ایران رفت،
بورژوازی ملی، که خود من در زندگی ضربات سخت تازیانه آن را  وجودیداشت و واقعيت " بورژوازی ملی"جایگاه 

به این . بر جسم نحيف کودکی و روح معصوم و حساس دوران طفوليتم حس کرده بودم، در تعجب مانده بودم
و همينجا . مساله و نقش بازدارنده و مخرب کمونيسم بورژوائی و خرده بورژوائی بعدا مفصلتر خواهم پرداخت

انسانی کار، بویژه برای  ممکن است خيلی ها بگویند خوب آن شرایط نا. اهم به یک نکته دیگر اشاره کنمميخو
کودک، خاص و ویژه دوران عدم تکامل سرمایه داری، دوران اوليه سرمایه داری و یا حتی ویژگی دورانی است که 

ست این درد و رنج  و تباهی جسم و و همه جانبه سرمایه داری نشده است، ممکن ا" آزاد"جامعه هنوز بطور 
من در ابتدای این نوشته، گفتم که زندگی . بودن توليد محدود بماند" غير مدرن"و " عقب ماندگی"روان کودک، به 

نامه من، سرنخی است که خيلی ها، چه بسا ميليونها و ميلياردها نفر ميتوانند در آن زندگی خود را بينند و نه 
 و نا چه بسا بسيار سخت ترکه دورانهای گذشته بروند، بلکه، زندگی هم اکنون خود را تنها به سير و سياحت 

و آمار و ارقام کار کودک، در دنيائی .  ببينند، در معرض بی رحمی بيشتر و بی تفاوتی بيشتر جامعهامن تر هم و
" مدرن" صنعت که سالهاست دوران قرون وسطی و سلطه اصناف فئودالی را پشت سر گذاشته و به دروازه

در این دنيای مدرن، . رسانده است، نجومی، و وصف بردگی و شقاوت و بی رحمی عليه کودک وحشتناک است
من وقتی به زندگی دوران شاگردی خود در مسگری حاج آقا مسگرباشی فکر ميکنم، ميبينم از پدیده کودک 

 کودک، هنوز در این مقياس وسيع چندان خيابانی، از خرید و فروش کودک به عنوان برده سکس و از تن فروشی
من همان وقتها، کودکی ده ساله، نميبایست اصال کار ميکردم و بویژه کاری که انجامش با اشک و . خبری نبود

، در معرض ترحم دیگران قرار ميگرفتم، می شد "بی بضاعت"و " یتيم"من نمی بایست به عنوان . درد همراه بود
هایش، تا سن " سرپرست"کودکی، مستقل از تعلق خانوادگی و ميزان ثروت و مکنت مثل مواردی که جامعه بهر 

اما بين آرزو و واقعيات تلخ و .  سالگی کمک هزینه پرداخت ميکند، من هم دوران کودکی شادی داشته باشم١۶
داده ای که به قول انگلس انسانها در شرایط . قدرت قاهر جبر جامعه، هنوز فاصله های پر نشده ای وجود دارد

 ،قبل از آنها و مستقل از اراده آنها موجود است زندگی ميکنند و بعالوه زیر بار و فشار سنن و ميراثهای قرنها پيش
محروميت برای من و بسياری از هم سن و سالهای من، تن دادن به کار سخت . زندگی حالشان را سپری ميکنند

بخش زیادی از . رد کننده ای، بر کل زندگی ام گذاشته استبدنی و محروم شدن از حق شاد زیستن، تاثيرات خ
کودکی که در . اعتماد به نفس انسانها، خارج از اراده فردی و ظرفيت و توان و استعدادهای فردی آنهاستعدم 

آن دوره معصوميت و بی پناهی، با تهدید جنسی بزرگساالن روبرو ميشود، کودکی که رنج و اشک و جور ناشی 
ار از او یک وسيله برای ارضای حرص و ولع صاحب کار و صاحب سرمایه فراهم ميکند، از همان دوران از فشار ک

و کار من در دوران . کودکی اش، نطفه ازلی بودن نظم این دنيا و نامحتمل بودن تغيير آنرا در ذهن و روانش ميکارند
برای من که باالخره تغيير شرایط . نم کاشترا در ذه" بزرگساالن"کودکی این عدم اعتماد به نفس و قدرت قاهره 

. حل شده باشداز نظر فکری و به برکت وجود انسانهای عزیز در کنارم، از آن تندپيچها گذشتم، شاید مساله 
اما . می بينم به دليل ورودم به عرصه پيکار کمونيستی و اعتقادم به کمونيسم، دنيا را دارای نظمی ازلی نقطعا

قعيت مادی در زندگی شان، هيچگاه چنين مجالی فراهم نکرده است، دنيا، حتی، این روزنه به برای خيليها که مو
ن زندگی کودکی ام، کسان دیگری را ميشناختم که ادر همان دور. جهانی ممکن و دنيائی بهتر را نگشوده است

الی بافی، که اکثریت قریب به از انبوه بردگان گمنام ق. اکنون هم در همان موقعيت پائين اجتماعی باقی مانده اند
 که با زندگی من در ئی آشناترین آنهابه چند مورد از. اتفاق آنان دختر بچه هائی بيش نبودند، همه خبر دارند

 . ارتباط بوده اند، اشاره ای ميکنم
  

 فقير که به منطقه ژاورود، از ميان چندین خانواده" بيساران" کار در ایام تابستان، از روستای در همان سال های
شهر سنندج کوچ کرده بودند، زنی به اسم خدیجه، همراه با یک دخترش، منيژه و یک پسرش، رحيم، در منزل 

کسانی . ميناميدند" زیرخانه نشين"این نوع خانواده ها را معموال . مادری ما، در زیر زمين خانه ما زندگی ميکردند
، مثل برف روبی در زمستان، باز کردن در منزل در صورت دق الباب که اجاره ای پرداخت نميکردند، اما کارهای خانه

، منيژه، آوردن آب برای چند خانه "باجی خدیجه"شغل دختر . و بعضی کارهای دیگر مثل خرید را انجام ميدادند
آنوقتها هنوز سنندج آب لوله کشی نداشت و مردم از .  تومان بود۵همسایه در ازا ماهيانه مبلغی در حدود 

ریق کرایه گرفتن کسانی چون منيژه نيازهای طو یا بعضی مساجد، از " سردار"نازلی که آب داشتند، مثل خانه م
شوهر منيژه، صالح، در تابستانها به کار کتيره کندن و در بقيه فصول به کار ساختمانی، . خود را تامين ميکردند

منيژه در یک روز سرد و .  همين کار را داشت نيز،پسر باجی خدیجه، رحيم. عمدتا وردست بناها، مشغول بود
 کار فصلی و .یخبندان، با سطلهای آب زمين خورد و یک پایش شکست و تا دم مرگ افليج در بستر زمينگير شد

گاهی ميشنيدم که وقتی رحيم یا صالح از دورميدان توسط بنا یا معماری . ساختمانی نه منظم بود و نه مداوم
 رحيم، در آخرین سالی که من به عنوان ".الحمداله امروز کار گير آوردند"شان ميگفتند، انتخاب ميشدند، همسران

و . ، هنوز کارگری بود که به دور ميدان کار ميرفت۶١مسئول تشکيالت شهرهای کومه له در سنندج بودم، سال 



دخترهای منيژه، نيز . دصالح داماد خدیجه نيز به همين کار مشغول بود که دیگر بينائی اش را از دست داده بو
کار  انجام شغل مادر را ادامه دادند و سپس با تعطيلی شغل آبکشی، به دليل لوله کشی شهر سنندج، به 

رحيم فوق العاده انسان مهربانی بود، یادم می آید که . خانگی برای کارمندان و درجه دارهای ارتش روی آوردند
اولين بار او با پول خود ما را به . م و او برایمان داستان تعریف ميکردزمستانها به خانه آنها در زیر زمين ميرفتي

ميخواهم نتيجه بگيرم که اگر این تکان و شيفت زندگی ما، بر شخص من و در کل زندگيم، تاثيرات . سينما برد
و افسوسهای پابرجائی داشته است، برای اکثر نسل مردم کارگر و زحمتکش، چنان آثار دراماتيک و پر از غم و آه 

شاید وزن سختی زندگی کودکی من، که از یک موقعيت بهتر به موقعيت طبقات . غير قابل انتظار و ناگهانی ندارد
و فکر ميکنم همين دوری از زندگی کارگران و متن . فرودست سقوط کرده بودم، دراماتيک تر و سنگين تر باشد

از " بریدن"، نوعی از کمونيسم را معنی ميکند که نفس مبارزات واقعی آنهاست که برای روشنفکر خرده بورژوا
پایگاه طبقاتی و پيوستن به صف کارگران و زحمتکشان، به عنوان تحولی بزرگ و گاها به عنوان جوهر کمونيسم و 

و وقتی تلخی های کار در ایام کودکی به ویژه و کار به عنوان جبر . طرفداری از طبقه کارگر تحویل شده است
 وقتی تجربه هم کرده ام که از قبل کار من و امثال من و اکثریت جامعه وای امرار معاش را مرور ميکنم، زندگی بر

آورده ای به هم ميزنند،  بشری کسانی هستند که به صرف مالک وسایل توليد بودن، زندگی مرفه و ثروتهای باد
لکه تقدس این جایگاه را هم بخشی از نفس زندگی به عنوان کارگر مادام العمر، نه تنها خوش آیند نيست، ب

زندگی من، . نوعی مذهب ميدانم که متاسفانه به نام سوسياليسم و دفاع از کارگر در ذهنيت چپ باب شده بود
و قرار گرفتنم در صف مردم کارگر و زحمتکش، به خود من هم نشان داد که مردم مدام برای بهبود وضع خود در 

 کارگر، به  فردینيسمی که سالها با مقدس کردن موقعيت شغلی و صنفیکمو. تالشی دائمی بسر ميبرند
دائمی کردن شکافهای طبقاتی و تبعيضات اجتماعی، پرداخته است، و رفاه و تالش و مبارزه برای اصالح و تغيير 

من در ادامه، نقش مخرب این انواع کمونيسمهائی که . وضع موجود را تحقير کرده است، کمونيسم نيست
ی ترین نقد مارکس در کاپيتال، یعنی کمونيسم منتقد و جنبش سلبی بردگی مزدی، به سيستم فکری و اساس

  .  بيشتر خواهم شکافترا سياسی و مبانی شکيالتی و حزبی شان راه نيافت، 
  

  فوتبال و ميدان فردوسی
  

وليه داشت به پایان ميرسيد و انگار دیگر عادت کرده بودیم که با شرایط جدید زندگی مان بسازیم، دوران توهمات ا
شاید به همين دليل واقعی بود که . ما در تجربه تلخ زندگی فهميدیم که خدائی در آن باالها وجود خارجی ندارد

نه گریه های شبانه روزی ما رحم خدا را به ما نشان داد و نه از . مذهب و اعتقاد به خدا در ما ریشه ای نداشت
.  حاجيهای خسيس و حریص و طماع و دیندار، مرهمی بر فقر ما گذاشته شدو" مومنان"مسجد و آخوند و 

برعکس در اطراف خود و در همسایگی خود به عينه ميدیدیم، که بی مروت ترین، و بی رحم ترین و تبعيض 
ه دیگر ما عالوه بر اینکه دیگر پذیرفته بودیم ک. آميزترین رفتارها از جانب کسانی بود که یک پایشان در مسجد بود

از گردو بازی گرفته تا . پيوستيم" عوام"موقعيت بچه کارمندها را پيدا نخواهيم کرد، به زندگی در ميان اکثریت 
 تا ماندن در بيرون ، جمع آوری هسته زردآلو برای فروش آنهاو رودخانه قشالق برای شنا  و تارفتن به کوه و صحرا 

  . تشکيل یک تيم نوجوانان فردوسیخانه تا اوقات دیر شب، و تا بازی فوتبال و 
  

محله فردوسی، .  باشدروشن کنندهاما اشاره ای به محل ميدان بازی ما شاید برای وصف محيط دوران نوجوانی 
، بخشی از قلعه قدیم شهر سنندج بود که گوشه ای از آنرا به ميدان فوتبال تبدیل کرده بودیم، یک طرف آن

 مسکونی فرمانده پادگان سنندج در کنار نگهبانان و خدمه و گماشته های او درست باالی قلعه قدیم، ابتدا محل
 دیگر در  به کوچه تن فروشان شهر منتهی ميشد و در بخشی، و ضلع دیگر دامنه قلعه"باشگاه افسران"و سپس 
های شهر در قسمتهای اطراف ميدان فوتبال، گروههای قمار بازان و قاپ باز.  دبيرستان نظام دایر بوداین وسط

 همين محل باشگاه افسران بود که در بهار .سگ و سگ بازی هم دراین وسط جائی داشت. مشغول قمار بودند
 روز طول کشيد تا جمهوری اسالمی از هوا و زمين و ٢۴ محل استقرار پاسداران جمهوری اسالمی بود و ۵٩سال 

همان روزهائی که . ره شده را نجات بدهدبا خمپاره باران جای جای شهر، سرانجام توانست پاسدارهای محاص
در کربال تشبيه " امام حسين"بنی صدر، رئيس جمهور وقت، وضعيت پاسداران مستقر در باشگاه را به شرایط 

 روز من به عنوان ٢۴در طول این ". سرکوب غائله پوتين ها را از  پا در نياورند"کرد و به نيروهایش فرمان داد تا 
در این مقاومتها، رفقای عزیزی جان  .ای کردستان کومه له، در سنندج مستقر بودممسئول تشکيالت شهره

محمد مائی مشهور به کاک شوان فرماندهی . باختند از جمله حميد فرشچی و جمال نبوی و سعيد بهزاد مطلق
اولين . يکنمهمينجا خاطراتی از کاک شوان را بازگو م. عقب نشينی از شهر کامال محاصره شده را عهده دار بود

بار به طور حضوری و به عنوان رفيق تشکيالتی، او را به عنوان یکی از فرماندهان نيروی پيشمرگ کومه له، پس از 
، در جلسه مشترکی بين مسئولين مقر کومه له ۵٨ورود نيروهای مسلح احزاب سياسی به سنندج، در آبان ماه 

. ن تشکيالت شهر، من و لطف اله کمانگر، مالقات کردم و مسئولي،در شهر، از جمله ایوب نبوی و کاک شوان
موضوع . لطف اله کمانگر مشهور به مظفر نيز در جریان ضربه تشکيالت کومه له در تهران دستگير و اعدام شد

مورد بحث جلسه، چاره جوئی در برابر غارتگریهائی بود که یک مشت مزدور جمهوری اسالمی تحت نام پيشمرگ 
کار این باندها این بود که با اونيفورم پيشمرگه ها، . ندج به کرمانشاه مرتکب ميشدنددر مسير جاده سن

اتوبوسهای حامل مسافران را متوقف ميکردند و هر سرباز و هر زن و مردی که فارسی حرف ميزد را بعد از اهانت 
ين انجام این جنایات، خود را در ح. و کتک کاری، غارت ميکردند و در اکثر موارد بدون لباس آنها را رها ميکردند

در هر حال سد کردن و خنثی ساختن و در هم شکستن این توطئه جمهوری اسالمی . پيشمرگ معرفی ميکردند
شوان داوطلب شد که در . که برای بدنام کردن نيروی مسلح کومه له چيده شده بود، مساله مهم آن جلسه بود



احمد "سردسته آنها باسم . پس از دو روز همه آنها را دستگير کرداسرع وقت این باند را متالشی کند و انصافا 
آنوقتها هنوز کومه له برنامه ای نداشت و . در یک جلسه علنی و عمومی محاکمه شد و به مجازات رسيد" لرگ

از جمله فاقد موازین مدون برای محاکمات بود و حکم اعدام در . به بخشی از حزب کمونيست تبدیل نشده بود
پس از این حرکت سریع . من به این دوران از زندگی و فعاليت کومه له باز خواهم گشت.  احمد لرگ اجرا شدمورد

خاطره دیگرم از شوان، رفتار او در . و برق آسا به فرماندهی شوان، امنيت به شهر و مسير جاده ها بازگشت
ها بود و کومه له نفوذ سياسی و سنندج پایگاه کومه له بود و چپها و کمونيست. مقابل حزب دمکرات است

حزب دمکرات متوجه شده بود که . این به حزب دمکرات، بسيار گران آمد. اجتماعی وسيعی در شهر داشت
به همين دليل در دوران جنگ . نيروی کمونيست ها مانع مهمی بر سر راه بند و بستها با جمهوری اسالمی است

کرات و دو نيروی اصلی خود را برای زهر چشم گرفتن از کومه له به  روزه، از لومپن ترین فرماندهان حزب دم٢۴
در یک مورد، هنگامی که نيروهای کومه له در پل نزدیک به استانداری و در مسير پادگان . شهر سنندج روانه کرد

، آماده باش بودند تا از رسيدن نيروهای مستقر در پادگان به سمت محل باشگاه افسران جلوگيری ٢٨لشکر 
. کنند، چند تانک مورد حمله نيروهای پيشمرگ قرار ميگيرد و تعدادی اسير و سالحهای بقيه بر زمين ميماند

برادران "درست در این هنگام، کریم خالدار، از فرماندهان نيروهای حزب دمکرات به افراد خود فرمان ميدهد که 
و را به کنج دیوار ميچسپاند و به او ميگوید اینجا شهر ، همانجا شوان یقه او را ميگيرد و ا"بروید غنائم را جمع کنيد

ها که همگی سمپات کومه له اند، " بنکه"نيست، تمام شهر تحت کنترل ما و محالت آن تحت اداره " پيشوا"
ميباشد، رویتان را کم ميکنيد یا خلع سالحتان کنيم و مقرهایتان را برچينيم؟ و دمکراتها که دیدند هوا پس است، 

شوان خود قبل از پيوستن . واقعا هم شهر سنندج، از هر لحاظ تحت نفوذ معنوی کومه له بود. م بر نياوردنددیگر د
و فکر ميکنم در دورانهائی که چپ و کمونيسم طبقه کارگر، در راس . به نيروهای مسلح کومه له، راننده تریلی بود

انهای انقالبی از صفوف مردم و در ميان اقشار جنبشها و خيزشهای مردم قرار ميگيرند، و بویژه در دوران بحر
و شوان یکی از چنين انسانهائی بود که با نفوذ اجتماعی . استثمار شده جامعه، چنين قهرمانانی پرورده ميشوند

به موقعيت فرمانده ای کاردان " عادی"کمونيستها و برخورد انقالبی آنها به مسائل جامعه، بسرعت از یک انسان 
 روزه در ٢۴شوان متاسفانه چند ماه پس از جنگ و مقاومت . کتيسين نظامی کمونيست، ارتقا یافتو شجاع و تا

 که به نام ،"لق شهيد سعيد"او فرمانده . نبرد با نيروهای جمهوری اسالمی، در روستای افراسياب جان باخت
ورترین گردانهای رزمی کومه  و پس از جان باختن او، یکی از مشه، بهزاد مطلق نامگذاری شده بود)منصور(سعيد

     . منصور بهزاد مطلق در کومه له با نام سعيذ شناخته ميشد.له، گردان شوان، به اسم خود او نامگذاری شد
  

ما از زندگی این انسانهای تحقير شده و له . گفتم که یک طرف ميدان فردوسی به محله تن فروشان محدود بود
توصيفی از دو تن از اینها و سرنوشت شان گویای وجوهی از زندگی این شاید . شده بطور روزانه خبر داشتيم

همه ميدانستند که . یکی از اینها بود" زیور. "انسانهای پرت شده به اعماق بی حرمتی و اهانت به انسان باشد
ک نشان محبتی که زنان تن فروش به این کود. را به فرزندی قبول کرده بود" نامشروع"و " سر راهی"او یک کودک 

برایش همه کار ميکردند، بهترین لباسها، دوچرخه و هر چه را که الزم داشت برایش تهيه . دادند فوق العاده بود
همواره در معرض تحقير بودند، از پاسبان و باجگير و واسطه ها، آنان را " نا نجيب"انسانهائی که به عنوان . کردند

ند، در نشان دادن محبت به کودکی که جامعه و دولت و سر کيسه ميکردند، کسانی که هيچ حفاظی نداشت
 پس از سه ۵۶من وقتی در مهر ماه سال . ایدئولوژی رسمی او را تحویل نگرفتند، از هيچ چيز فروگزاری نکردند

سال زندانی بودن، دوران محکوميتم تمام شد و آزاد شدم، روزی خبر یافتم مردی زنگ در خانه ما را به صدا درآورد 
مادرم با یک کله قند برگشت و گفت این را زیور برای چشم روشنی از آزادی تو فرستاده . درم را خواستو ما
زیور به مرد حامل پيام سفارش کرده بود، که مسير راه به خانه ما را دور بزند تا کسی متوجه نشود که یک . است

. ، زن نگون بخت دیگری بود به نام نمکیدر ميان این تن فروشان محله قلعه. تن فروش با ما تماس گرفته است
با چند کتاب، از " بهروز سليمانی"سال اول دانشکده را که تمام کرده بودم و به سنندج برگشته بودم، روزی 

هنوز ننشسته بودیم که گفت از محله قلعه که رد شدم دیدم . جمله پاشنه آهنين جک لندن، به مالقاتم آمد
باجگيرها از او پول بيشتری خواسته بودند و او امتناع کرده . مکی را سربریده بودندخبر این بود که ن. شلوغ است

و این تصویر فقط روزنه ای است به عمق تباهی روحی و جسمی تن فروشان، نا . گناهش فقط همين بود. بود
مسلط و امنی آنها، بی حفاظ بودنشان و تبدیل شدشان به بردگان سکس، بردگانی که فرهنگ و ایدئولوژی 

بردگانی که اولين قربانيان به سلطه رسيدن هر نيروی ارتجاعی . حاکم حق دفاع از خود هم برایشان قائل نيست
، در شهر تهران، توسط اسالميها ۵٧هنوز تصویر دردناک و وحشتناک زن تن فروشی که در روزهای انقالب . اند

به نمایش در آوردند، پيام وحشت و ترور به قدرت " یتوده ا"سوزانده و جزغاله شده و در مال عام و در ميتينگ 
و قتل " شرف"و عقوبت به جرم رد شدن از خط " گناه"سنگسار به جرم . خزیدن اسالم سياسی را پژواک ميدهد

و سر به نيست کردن زنان تن فروش و از آنجا سفت کردن ستم بر زن، اولين قربانيان خود را از همين بی حفاظ 
در کردستان عراق اولين قربانيان به قدرت رسيدن احزاب ناسيوناليستی عشيره ای از ميان . رفتترین انسانها گ

قتلهای ناموسی و تداوم آن در قلب اروپا توسط . ملی و مذهبی را شکسته بودند" شرف"زنانی بودند که مرز 
راه با خود تمامی به قدرت رسيدن ارتجاع هم. جنسهای نر ناسيوناليسم به قدرت رسيده، بسيار گویاست

تعجب آور نيست که ناسيوناليسم چپ در پوشش کمونيسم، . سنتهای پوسيده اعصار گذشته را ميداندار ميکند
بودن ارتجاع " ضدامپریاليست"بودن و " نوپا"در برابر این جنایات چه در ایران و چه در کردستان عراق، با توجيه 

و جالب است .  عامها، الکن و ساکت و نظاره گر جانبدار باقی ماندندجدید، در برابر کوبيدن این مهر جنایت و قتل
نميفهمند که ماندنشان در حافظه تاریخ با تکریم به این . رفتند" روشنفکران"و " ماندیم"که با افتخار ميگویند ما 

رای آمریکا یان ناسيوناليست کرد، که مسير جراحی سندروم ویتنام را در عراق و منطقه ب" نوپا"وحشيگریهای 
حضرات در شکوفائی هنر و ادبيات  آکادميسم قرون وسطائی شان زیر سلطه . فرش کردند، ممکن شده است



گاهی به جوهر انقالبی . خود و راه آمدن با ارتجاع افتخار ميکنند" ماندن"خفقان و جنایت جمهوری اسالمی به 
  .سمپاتی پيدا ميکنم" رد تئوری بقا"نوشته پرویز پویان 

   
هرحال زندگی تن فروشان در محله قلعه، عظمت انقالب کارگری اکتبر با تمام شکوه اش را در برابر انسانيت ب

در قانون اساسی پس از به قدرت رسيدن لنين و بلشویکها، به اهانت کودک مشروع و نامشروع پایان . ميگيرد
، در ازدواج و یا خارج ازدواج به دنيا آمده داده شد و همه کودکان مستقل از اینکه از چه کسان معلوم یا نامعلوم

زیورها در حکومت سوسياليستی در جشن عواطف انسانی مدال افتخار . بودند، حق برابر و جهانشمول داده شد
  . خواهند گرفت

  
 یعنی از اوضاع،در آن . داشتم از سوابق ميدان فردوسی و باشگاه افسران و از دورانی قدیمی تر حرف ميزدم

 بشدت نا امن ، و بویژه تا دورانی که من دوره اول دبيرستان را ميخواندم، شرایط۴۶تا مقطع دیپلم، سال  ٣۶سال 
اول اینکه ما چهار برادر، من و کيان و مظفر و منصور، تقریبا . بود، یک حسن و دو سپر دفاعی قوی داشتيم

 برادرم تهمورث، که پس از وجودو دوم . هميشه در کنار همدیگر بودیم و با هر خطری، نيروی جمعی ما متحد بود
 که هنوز در سن صد سالگی ،مرگ پدرم، تنها و در یکی از اطاقهای خانه پدری ام، همراه با عمه ام، ماه رخسار

 بقول معروف واقعا .بودتهمورث فوق العاده انسان متکی به خود و با اعتماد به نفس . زنده است، زندگی ميکرد
 از محل حقوق پدرم مبلغ کمی هم به او ميرسيد و .روزگاران بود" رد و گرم چشيدهس"نمونه زنده انسان 

در " الت"تهمورث با اکثر چهره های معروف به . برادرهای دیگرم، سيروس و فریدون هم او را کمک ميکردند
. دشسنندج، رفاقت شخصی داشت، و آنها اگر از او حساب نميبردند، دستکم به عنوان یک دوست ميشناختن

در بسياری موارد ميشنيدیم که چنان آدمهائی به ما اشاره . خود این رابطه برای ما یک سد دفاعی قوی بود
دوستان و همکالسی های تهمورث گاها او را به این اسم "( اینا برادرهای ممی هستند: " ميکردند و ميگفتند
فاعی، به تدریج اعتماد به نفس را به ما زندگی در چنين محيطی، و با چنان سپرهای د). خطاب قرار ميدادند

در " توانائی"و هميشه هم اینطور است که . بودن را پشت سر ميگذاشتيم" یتيم"ما داشتيم دیگر مرز . بازگرداند
 و بعدها مبارزه من در فوتبال و سپس در درس و مشق. زمينه هائی از زندگی به انسانها اعتماد به نفس ميدهد

کيان از کودکی اعتماد به نفس .  به این توانائيها دست یافتممت در برابر شکنجه و زندان،با رژیم شاه و مقاو
او عالوه بر کار در تابستانها، به کارهائی که یک کودک . بيشتری داشت، نترس تر و کمتر محافظه کار بود

 و پرندگان و نگهداری آنها در از جمله اهلی کردن انواع حيوانات. نبود، روی می آورد" جالب"نميبایست ميکرد و یا 
 کيان را به عنوان یکی از فرماندهان نظامی کومه له و اولين "!!کفتر بازی"خانه و از همه مهمتر کار تکفير شده 

. ، در تاالر تختی سخنرانی علنی و گيرائی ایراد کرد، ميشناسند۵٨کسی که هنگام ورود به شهر سنندج در آبان 
ی بيشتری داشت و گاه اگر کسی من را ميخواست به کسی معرفی کند، ميگفتند او بعالوه دوست و آشناها

او هم کار ميکرد، اما .  مظفر را همه ما به عنوان یک مقتصد و پول درآور ميشناختيم.  بزرگ کيان استادربر
ی دوست منصور، خيل. کارهائی با درآمدهای باالتر و زود راه آمدن و یادگرفتن آنها مثل کار در خشک شوئی

همه او را دوست داشتند بویژه اینکه بچه کوچک هم . داشتنی بود، بسيار خوش حرف و فوق العاده مهربان بود
شدنم، با منصور و رفقای هم سن و سال و هم محفل او روابط صميمانه و " سياسی"من بعدها و در دوران . بود

حصيل در دانشگاه، برگشتن به سنندج و دیدار با منصور  یکی از لذتهای زندگيم در دوران ت.رفيقانه ای برقرار کردم
در کالس دوم دبستان دو سال . یک اتفاق مظفر را به دایره دیگری پرتاب کرد. و رفقای محفل مشترک ما بود

هنوز هم از این بی رحمی معلم او و . پشت سرهم در امال تجدیدی آورد و هر دو بار در امتحانات شهریور رد شد
این واقعيت که در بسياری کشورهای جهان امروز، تحصيل تا . بودن سيستم آموزشی خشمگين امنا انسانی 

و تجدید نميشود، هنوز در کشورهای شرق و " رفوزه"پایان دوره اول متوسطه رایگان و همگانی است و کسی 
د، با اینحال او در هر حال این فشار بر مظفر و این شکست بر او بسيار سنگين آم. اسالم زده صدق نميکند

، بيشتر از همه ما اهل فن و او در ميان ما.  تکنيک و فن:توانست از جای دیگری راهی برای اعتماد به خود بيابد
مادرم . در آوردن از همه ما باالتر بود"پول"به هنرستان فنی رفت، کار برق یاد گرفت و بعالوه از نظر . حرفه بود

فر بخوره تو سر شما، ببينيد هنوز یک ماه از تابستان نگذشته، دو پيراهن و درد و بالی مظ"هميشه به ما ميگفت 
داستان پولدار شدن مظفر برای ما یک عقده !". خریده است.... یک جفت کفش و چهار دفتر مقوائی صدبرگی و 

و چون . یادم هست که او هم به عنوان یک منبع درآمد، از دوران کودکی، هسته زردآلو جمع ميکرد. شده بود
هميشه نگران بود که ما از او دزدی کنيم، صبح قبل از رفتن به مدرسه، تعداد هسته زردآلوهای خود را ميشمرد و 

 تا ٧ یا ۶گاهی ميشنيدیم که مظفر با داد و فریاد و کفرگفتن ميگفت . وقتی برميگشت دوباره همين کار را ميکرد
روزهای . کيان به او نقل ميکنم" کلک"هم از مظفر و رابطه و و یک روایت دیگر ! از هسته زردآلوهام کم شده است

 ریال کاهش ميداد تا محصلها ۵ تومان به ١پنج شنبه که مدارس تعطيل بود، سينما مبين سنندج بليطها را از 
وی کيان که از همه ما ق. در این روز معموال مادرم غذای خوبی، مثال کوفته، درست ميکرد. بتوانند به سينما بروند

 ریال، ۵کوفته ميخرم دانه ای : بنيه تر بود، خوش خوراک بود و هنگام تقسيم کوفته ها توسط مادرم، ميگفت
مظفر که این را فرصتی برای خرید بليط سينما و دست نزدن به پس اندازهایش ! هرکس هم دست بزند نميخرم

 ریال را ميگرفت و ۵مظفر هم .  ميخریدو کيان سهم او را. ميدانست، طفلکی دستش را از کوفته ها دور ميکرد
  . یک تکه سنگک تو جيب اش ميکرد و ميزد به چاک به طرف سينما مبين

  
و اما همينجا جا دارد اشاره ای به خواهرم شهال و جایگاه او در جمع ما و نيز تاثير فرهنگ حاکم در رفتار ما با او 

 سپردن ظرفشوئی و رختشوئی و کمک به مادرم در شهال، دختر بود و این بطور اتومات یعنی. داشته باشم
گرچه ما پسرها، در برف روبی و آب پاشی حياط منزل و خریدن نان نيز کمک ميکردیم، اما ما .  به او خانههایکار

طفلک یادم نيست که زندگی و بازی در خارج از خانه را، غير از رفتن به . ميدادیم" دستور"پسرها، بعالوه به او 



دست بر قضا، موقعيت فرودست ما در .  تجربه کرده باشد و معلم شد،ا تا سالی که دیپلم گرفتمدرسه، ر
و این رفتار نابرابر و . جامعه و فکر ميکنم در ميان مردم زحمتکش، با خود فقر فکری را هم همراه می آورد

نيز  زاده هایش خواهرها با همسرش و  پسر باجی خدیجهستمگرانه و ظالمانه را حتی شدیدتر، در رفتار رحيم
شهال معملهای . و این موقعيت به عنوان دختر، بعالوه از جانب ما پسرها با دست انداختن او نيز توام بود. ميدیدم

از . خود را خيلی دوست داشت و ما کارمان مدام شده بود که ادای معلمهای او را درآوریم و او را به گریه اندازیم
با آشنائی ما به  ما  اکثر آن رفتارهایحساسی از شرم و پشيمانی داشتم و فکر ميکنماین رفتارخود، تا سالها ا

  .  برای هميشه رخت بربست در زندگی مان،سوسياليسموزیدان نسيم سياست انقالبی و 
   

  و اما در مورد فوتبال و عالقه من به آن
  

همينقدر ميدانم که . ا سرچشمه گرفته بودراستش دقيقا یادم نيست اولين انگيزه های عالقه من به فوتبال از کج
او فوتبال بازی ميکرد و خوب ". صالح چاره خواهی"ما یک هم محله ای بسيار محترم و متينی داشتيم به اسم 

. شناخته شده بود" کاپيتان"تيمی داشت در همان ميدان فردوسی، که در واقع خود او به عنوان . هم بازی ميکرد
از کسانی که در آن دوران در . ا برعهده گرفت و پس از مدتی من به عضویت تيم درآمدماو مسئوليت آموزش ما ر

تيم ما بازی ميکردند، پرویز کمانگر، حسين جاودان، کيکاووس قلنسوئی، و برادرش کيو قلنسوئی، بها خوشنما 
دا پزشک شد و در  فتح اله لطف اله نژادیان، که بعبهرامی، که بعدا یکی از گلرهای معروف تيم سنندج شد،

، همراه با فائزه قطبی، فریده زکریائی، گلرخ ۵٨جریان موسوم به کاروان کمک به مردم ترکمن صحرا، در نوروز 
 انور مجيدنيا، اقبال در تصادف ماشين کشته شد،... قبادی، جميل زکریائی و دکتر وزیری و اسماعيل علی پناه و 

 شد که در دوره دوم دبيرستان در دبيرستان هدایت، عضو تيم همين سابقه باعث. فرج الهی را بياد دارم
 از اعضای دیگر تيم دبيرستان هدایت، لطف اله سيار و نجمه طالبانی و شمه امانتی را یادم .دبيرستان بشوم

او بعالوه واليباليست .  از ریاضی به طبيعی تغيير رشته داد و به دبيرستان دیگری رفت١١شمه در کالس . هست
کالس دهم بودیم و ساعت فيزیک و درس روز هم . ی هایش، خاطره ای دارم" تخس"از شمه و .  هم بودخوبی

اتفاقا همان روز ساعت مچی من از کار افتاد و شمه درگوشی به من گفت که ساعت سازی بلد . بود" چرخ چاه"
 و روده ساعت را به من بازگرداند و ساعت را باز کرد و بعد از مقداری ور رفتن با آن، فنر آن پرید و  او دل. است

بعدها، وقتی من مسئول تشکيالت شهر ! گفت به آقای نعمتی بده که از چرخهایش برای درس استفاده کند
چرخ "سنندج بودم و شمه داوطلب کار با تشکيالت کومه له بود، نامه های رد و بدل شده بين من و او با امضای 

ان وقتها او هنوز در فعاليتهای ورزشی مشغول بود و اتفاقا به همين اعتبار هم. امضا ميشد" ساعت ساز"و " چاه
یادم هست وقتی در نامه ای از من سوال کرد که آیا . در مسابقات فوتبال برای جلب هواداری از کومه له فعال بود

لنی و درست است که از مسابقات ورزشی برای کار سياسی استفاده کنيم، من بحث تلفيق کار مخفی و ع
بعالوه شمه رفيق مشترک قدیمی تر با . سابقه این نوع فعالبتهای اجتماعی را در تاریخ کمونيسم مطرح کردم

طيب نيز متاسفانه در جریان ضربه تشکيالت کومه له و اتحاد . ابراهيم رنجکشان و طيب عباسی روح الهی بود
در این مورد و بویژه . اکسار، دستگير و اعدام شد، همراه با رفيق عزیز و همسر او، ایران خ۶١مبارزان در سال 

رابطه بسيار نزدیک و طوالنی تر در زندگی و سياست با ابراهيم رنجکشان، مشهور به حاجی، و دوران زندان با او 
  .و طيب بيشتر خواهم نوشت

  
. وسی برنده ميشد مسابقاتی هم با تيم محالت دیگر بازی کردیم که اساسا و در اکثر حاالت تيم فرددر هر حال

 و امکانات بيشتری داشتند، منجمله اینکه آنها در ميدان اصلی حرفه ایاما یکبار از تيم چهارباغ، که مربی های 
من عالوه بر بازی کن فوتبال به . فوتبال شهر، ميدان امين، که به محله شان نزدیک بود، تمرین ميکردند، باختيم

همان وقتها بازیکنان و ستاره های تيم سنندج، از قبيل بهروز . متماشای مسابقات هم بسيار عالقه داشت
حبيب لطف اله نسب، و ی و محمد حسين سپندار، که به بهزادی و شيرزادگان سنندج معروف بودند، چکرباس

 جميل یارالهی نيز از اعضای تشکيالت کومه له در شهر تهران بود که پس از .مورد عالقه من بودندجميل یارالهی 
 کسانی قدیمی تر از قبيل کاپيتان رحيم و علی خشنودی و محمد .، دستگير و اعدام شد۶١به ساله ضر

خبر دارم که چند سال پيش، عيسی . طهماسبی و عيسی ملک نيا نيز از چهره های معروف فوتبال سنندج بودند
بی را به دليل فعاليت محمد طهماس. ملک نيا در یک تصادف، فکر کنم سقوط یک تيرآهن بر سر او، جان باخت

در دوران نوجوانی من به عنوان بازیکن و تماشاچی . زندانی کردندچند سالی سياسی عليه جمهوری اسالمی 
این دو هميشه شيک و خوش لباس و . شهابی، عال و بها، داور و خط نگهدار بودندبابافوتبال، معموال برادران 

  .  سنندج استعال اکنون از خوانندگان شهر. خوش ظاهر بودند
در قرار و مداری که با تيم . خاطره ای از نحوه روابطی که بر بازی فوتبال محالت حاکم بود را باز گو ميکنم

شتيم، ما فکر ميکنم سه اقطارچيان، تيم موسوم به باالی خندق برای انجام یک مسابقه در ميدان فردوسی گذ
های محله قطارچيان با زنجير و چوبدستی به ميدان فوتبال روز بعد، تعدادی از یکه بزن. بر یک بازی را بردیم

ند و تمام سطح ميدان بازی را با دفردوسی سرازیر شدند و هر کدام از ما اعضای تيم را دیدند بشدت کتک ز
از آن به بعد ما سعی کردیم . یکی از کسانی که بشدت کتک خورد، انور مجيد نيا بود. سنگ و پاره آجر پر کردند

 وظيفه "خدام" پافتن یک مربی رسمی برای تيم خود باشيم که خوشبختانه، افسر فوتباليستی به نام به فکر
  .    و از آن پس ما دیگر وارد مسابقات رسمی تر شدیم. داوطلبانه مربيگری ما را پذیرفت

  

  برادرم، تهمورث
  



مادر تهمورث پس از جدائی از پدرم . قبال نوشتم که تهمورث از همسر سوم پدرم، کبری فخاری، بود و تنها پسر او
از دوران کودکی و قبل از مرگ پدرم، آن هنگام که ما در مریوان . مجددا ازدواج کرده بود و زندگی خودش را داشت

فکر ميکنم که فریدون در سنندج درس ميخواند و .  بزرگترها فقط تهمورث را بياد دارمادرزندگی ميکردیم، از بر
 همراه با دوستانش من را به تهمورثدو بار یادم هست که . هبان ژاندارمری شده بودسيروس رفته بود گرو

 و بار دوم به کوه "کلين که وه"بار اول به رودخانه منعشب از دریاچه زریوار، رودخانه . گردش در بيرون شهر برد
 که با شوهرش اطاق خانه پدری ام و همراه با عمه ام، اطاقهای پس از مرگ پدرم، او در یکی از. فيلقوس

 سالگی پس از مرگ پدرم، کامال مستقل و روی پای ١۵تهمورث، در سن . گانه ای داشت، زندگی ميکرداجد
به همين خاطر منزل او محل تجمع همکالسيهایش بود هم برای درس خواندن و هم به عنوان . خودش بود

وقت رفقای تهمورث نزد او جمع ميشدند، و جالب برای من این بود که هر . دوستی و گرم کردن محفل رفاقت
. رند، ما را و بيشتر از همه من را نيز حتما دعوت ميکردوبخ" حليم"بویژه بعضی شبهای جمعه که صبح روز بعد 

در جمع . من شبهائی را که پيش تهمورث ميرفتم، واقعا مثل شب جشن و اوقات واقعا آزاد خود ميدانستم
رفتار . ش دادنها سهيم ميشدمح در همه شوخی کردنها و متلک گفتنها و فدوستان او، عليرغم فاصله سنی،

احساسی از امنيت، احساس . برابری در رابطه برادری یک معنی کامل داده بودو مفهوم تهمورث با من، به کلمه 
ن سرها و دور از مادر شبهائی را به صبح رساندن و سری در ميا" مستقل"بزرگسال بودن و تنها و کوچک نبودن، 

 در رفتار تهمورث این بود که واقعا آگاهانه سعی ميکرد مهمو نکته . داشتن برایم خيلی با شکوه و لذت بخش بود
این رفتار برابر و دلسوزی آميخته به او .  ناتنی بودن دست ندهدادر کوچکتر بودن، و یا برادربه من احساس بر

 می آمد که خودم سرزده به خانه او ميرفتم که پيش او گاهی پيش. احترام انسانی را هميشه با من حفظ کرد
بمانم، و بعضی مواقع و بعضی شبها به خانه برنمی گشت، من آن شب را پيش عمه ام و یا مستاجر او، اختر 

   .اما واقعا شبهای خوبی برایم نبودند. خانم و کاحسن، به صبح ميرساندم
شاهرخ انسانی با . شاهرخ فخاری، اشاره ای داشته باشماینجا ميخواهم به یکی از پسر دائيهای تهمورث، 

بقا "پدرش . او را تا جائی که به یاد دارم، انسان سنت شکنی دیدم. بود" خالف جریانی"خصوصيات ویژه و از نوع 
یک بار شعری را در . ، طبع شعر هم داشت و گاهی برای خانواده شاه و یا دفتر دربار اشعاری مينوشت"فخاری

شاهرخ که ميدانست ماجرا .  مينویسد و در پاکت تمبر شده ای به شاهرخ ميدهد که پست کندوصف شاه
چيست، نامه را باز ميکند و از قول شاه نامه ای به آدرس پدرش مينویسد با این شعرکه ترجمه فارسی آن این 

  :است
  سنندج،قطارچيان تازه آباد   آقای بقا فخاری خانه ات آباد

  !امضا اعليحضرت
  
اما از کسانی بود که . شاهرخ بعدا درجه دار ارتش شد.  پدرش ميفهمد که شاهرخ او را دست انداخته استو

یک روز در مراسم صبحگاه در پادگان همدان  شروع ميکند به فحش دادن به شاه، فرمانده پادگان دستور ميدهد 
پس از . ا ضربات پوتين ميشکنند، اما توبه نميکندتا زمانی که او توبه نکرده است او را بزنند، اکثر دندانهای او را ب

بعدها یک مغازه باز کرد و پس از یکی دو سال در اداره شير و . مدتی زندانی شدن، او را از ارتش اخراج کردند
و چون در دوره کار در ارتش، با بخش مخابرات و بی سيم و ارسال پيام ها از طریق مورس . خورشد استخدام شد

شاهرخ در جریان جنگ . در شيرو خورشيد مسئوليت ارتباطات و کار با بی سيم را به او سپرده بودندکار ميکرد، 
 که شورای انقالب اسالمی، طالقانی و رفسنجانی و بنی صدر به سنندج آمده بودند ۵٨سنندج در نوروز سال 

می، را ضبط و وسيعا پخش  و فرماندهی ارتش جمهوری اسال٢٨تمام پيامهای رد و بدل شده بين پادگان لشکر 
همين مساله و افشاگری از توطئه های جمهوری اسالمی، موجب شد که کينه شدیدی از او به دل . کرده بود
شاهرخ در جریان یورش دوم جمهوری اسالمی به کردستان، دستگير و توسط دادگاههای خلخالی به . بگيرند

  . اعدام محکوم شد و او را تير باران کردند
  

  :کوتاهی هم به زندگی عمه ام ميکنماشاره 
شوهر اولش، که یک درجه دار ارتش بوده است، پس از . ماه رخسار، تنها خواهر پدرم بود که فرزندی نداشت

و با شخصی به اسم رحيم که از همسر اولش سه پسر و یک دختر داشت، . مدت کوتاهی از او جدا ميشود
وان خادم مسجد قلعه بيگی، در حجره ای در همان مسجد زندگی عمه ام و شوهرش مدتی به عن. ازدواج ميکند

همراه با آنها، سه فرزند پسر شوهرش، . ميکردند، اما پس از مدتی به خانه پدرم در سنندج نقل مکان ميکنند
ئی تنها خواهر این سه برادر ازدواج کرده بود و سه برادر هر سه، در نانوا. عزیز،  نجمه و بها نيز زندگی ميکردند

بها که پسر کوچکتر بود و آن هنگام . یادم هست که صبح زود ميبایست به نانوائی ميرفتند. لواش کار ميکردند
حدود دهسال سن داشت، هميشه در مسير نانوائی، خوابش ميبرد و عزیز ميبایست چند بار برگردد و او را سر 

رض بودم، اما آن طفلکيها بخش زیادی از من به زندگی سخت خود معت. پا نگهدارد و دوباره راهش بياندازد
محمد عزیز تا آخر عمر در همان شغل ماند، اما بها به گروهبانی رفت و  . زندگيشان با همين کار و شغل گذشت

این بار با قدری پس انداز و با خریدن یک باب . سپس پس از چند سال کناره گيری کرد و به همان شغل روی آورد
 مدت کوتاهی تغيير شغل داد و به کار خياطی و پيراهن دوزی، ابتدا به عنوان شاگرد نزد نجمه، پس از. نانوائی

عزیز با . وضع مال او در حال حاضر خيلی بهتر است. آقای کرداحمدی، و سپس راسا خود به عنوان صاحب مغازه
نها، ایرج، دچار یک مرض تنها پسر آ. مریم نوروزی، خواهر خواننده قدیمی شهر سنندج، بها نوروزی، ازدواج کرد

 دیگر ادربر. عفونی از ناحيه پا شد که منجر به قطع پاهای او شد و چند سال پيش خبر مرگ او را هم شنيدم
طقلکی، تا جائی که خاطره ام یاری ميکند در همان شغل . مریم خانم، عطا، از همبازیهای دوران کودکی ما بود

، هنگام شنا در سد ۵٧اه مدرسه نرفت و یکی دو سال پس از انقالب هيچگ. شاگرد نجاری و با دستمزد کم ماند



بسيار آدم . عطا گاهی در تيم فوتبال با ما بازی ميکرد، اما هميشه کفش سربازی ميپوشيد. سنندج، غرق شد
  . مظلومی بود

  
ه او ميدانست از جمله اینک. ميگفتيم، ميگذاشت" آجه"تهمورث در بسياری مواقع سر بسر عمه ام، که ما به او 

عمه ام . او هم تظاهر به مستی ميکرد و ميگفت باید یک ماچ به من بدهی. که عمه ام از مست خيلی ميترسيد
از فرط ترس و عصبييت، حالتی نزدیک به بيهوشی پيدا ميکرد که درست در آنوقت تهمورث ميگفت، آجه جان 

هفته . لواش ميخوریدیم و عمه ام بيشتر نان سنگکیک منبع دیگر ما این بود که ما معموال نان !. شوخی ميکنم
و ما هنگام بازی درکوچه تکه . ای یکی دوبار قرار ميگذاشتيم که برویم خانه آجه، که سهم سنگکمان را بگيریم

  . عمه ام، عالقه ویژه ای به فریدون برادر بزرگم داشت. سنگک خود را ميخوردیم
  

، در مسير "گنجی" دوره سربازی را به عنوان سپاه دانش در روستای  تهمورث پس از پایان تحصيالت دبيرستان،
من تقریبا تمام تابستان آن سال را پيش او گذراندم و در غياب او گاهی به . جاده سنندج به قروه و همدان، گذراند

ان شده بود و جامعه ایران و همراه با آن کردست" اصالحات ارضی"آن سالها، دیگر . بچه ها درس ميدادم
مجيد و . گنجی محل زندگی خانواده رفيق عزیز و جان باخته، نوروز گنجی بود. دستخوش تحوالتی جدی شده بود

آنها مدتی را در . ، سالها قبل به سنندج کوچ کرده بودند برادر بزرگ نوروزحبيبه خانم پدر و مادر نوروز و استاد احمد
خانواده . مد از جمله رفقای هم محله ای منصور و من بودندمنزلی در همسایگی ما زندگی ميکردند و نوروز و اح

کمک پدر نوروز و بویژه حبيبه . فقيری داشتند و همين مساله موجب شد که احمد از امکان ادامه تحصيل بازبماند
جات ترک تحصيل نخطر  و بعدها احمد که گچ کار بسيار قابلی از آب درآمد، نوروز را از ، که کار ميکرد،خانم مادرش

 شعبانی و نوروز همراه با رفقای دیگری از جمله منصور برادرم و کمال قطبی، تکش بيکس، احمد و عبداله. داد
 یک محفل فعال برای فعاليت انقالبی و کمونيستی  و نيز حميد شعبانی که همگی جان باختند،علی ثباتيان

 ۶٣در دوم شهریور  و عبداله ندان باخت در درگيری ها با جمهوری اسالمی ج و علیتکش. تشکيل داده بودند
 و احمد در  رفيق دیگر در منطقه ثالث باوه جانی و در درگيری با نيروهای جمهوری اسالمی جان باخت٩همراه با 

کمال قطبی پس از اعزام به آلمان، و . جریان ضربه خوردن تشکيالت کومه له در شهر مهاباد، دستگير و اعدام شد
 در این مورد باز .ودگاه، با رشد سریع یک تومور مغزی مواجه شد و پس از چند روز جان باختطع ورود به فرقدر م

 .خواهم نوشت
  

  . در هر حال به روستای گنجی رسيده بودم که فرصتی هم شد تا از این عزیزان یادی کرده باشم
ک خشکسالی بی ی اما سالی که او به گنجی رفت، سال. تهمورث در منزل کدخدای ده، کریم، ساکن شد

زمينها تقسيم شده بود و تنها منبع آب روستا، که از یک رشته قنات تامين ميشد، در مالکيت خانواده . سابقه بود
گله گاو و گوسفندان که توسط چوپان ده به چرا برده ميشدند، گرسنه پس از بازگشت به ده به . رشيدی بود

عا همه ميگفتند از علف هيچ خبری نيست و چرای حيوانات در چون واق.  حمله ميبردند هادیوارهای کاهگلی خانه
  و کرهبه همين دليل شير و ماست.  ميشدم ژاندارخبر کردن متعلق به مالک ده ممنوع و موجب هزمينهای مکانيز

 که معموال آدم ثروتمندی است، فقط ميتوانست روزی یک کاسه کوچک ماست دهکدخدای . تقریبا نایاب شده بود
  همراه با دکاندار دهمن در آن ایام پس از تمام شدن مدرسه بچه ها، یا. قرص نان به تهمورث تحویل بدهدبا چند 

برای ماهيگيری ميرفتم و یا با تهمورث به نزد همقطاران او در روستاهای اطراف، مثل " چمغلو"به طرف رودخانه 
 الدین امانتی در آنجا سپاهی دانش بود، یک بار هم به روستای قدری دورتر که محی. سر ميزدیم" کالشگران"

  . قره بالغ پنجه، رفتيم
  

  !قربان کسی که شپش نداشته باشد جذامی است
  

تهمورث به شاگردهایش گفته بود حتما باید ! گنجی، حمام نداشت، البته مسجد و آخوند هم نداشت
مه ميگفتند که شپش یک پدیده تقریبا ه. هم کاری ساخته نبود" دوای شپش"دستهایشان تميز باشد، اما از 

  . عادی است و شپش فقط سراغ  آدمهای جذامی نمی رود
در مغازه آب نبات و خرما و کش و کمی خرت و پرت . مغازه روستا محل جمع شدن مردهای آبادی پس از کار بود

آنجا بودم یکی از روزی که من . در داخل ویترینی هم قرار داشت همراه با مقداری کپسول ویتامين آ، روغن ماهی
واقعا هم نميدانم چه وقت درست شده بودند و تاریخ !" حب ها، درمان شب کوری است"اهالی به من گفت آن 

باغ ميوه بزرگی هم که دور تا دورش را حصار کشيده بودند و یک باغبان اهل . مصرف آنها کی سپری شده بود
ورود اهالی به باغ . نيز به خانواده مالک تعلق داشتهمدان را هم به عنوان سرپرست آن تعيين کرده بودند، 

من هم گاهی برای شکار گنجشک و کبوتر به باغ .  آقای مدیر بودم، اجازه داشتمادرممنوع بود، اما من چون بر
زندگی مردم واقعا در این سال . سری ميزدم و گاها به اندازه وعده یک غذا برای خودم و تهمورث شکار ميکردم

  . لخ و سخت بودخشکسالی ت
  

  مرگ مریم
  

او . در ميان شاگردهای تهمورث، دختر فوق العاده مهربانی بود به اسم مریم که خيلی با استعداد هم بود
سال . ژت هنوز به روستاها نرسيده بود.متاسفانه مرض سل داشت و واکسينه سازی و آمپول موسوم به ث

 زد که به اوقتی مادرش را صد. مریم، شاگرد اول شده بود. ودتحصيلی تمام شد و تهمورث کارنامه ها را نوشته ب



مادرش زیر بار غمی بزرگ، در . مدرسه بياید تا کارنامه را تحویل او بدهد، منظره بسيارغمگينی را شاهد بودم
اشک از چشم هر سه ما ! مریم دیشب مرد: جواب تهمورث که کارنامه مریم را به طرف او دراز کرده بود، گفت

 این غم سنگين وظيفه خود ميدانست که از زحمات تهمورث قدردانی عليرغماما مادر مریم انگار که . یر شدسراز
اما واقعا این روحيه را نميدانم چه بنامم؟ چه روحيه . تهمورث بهر حال نپذیرفت.  تومان را به او پيشنهاد کرد۵کند، 

 با  ويم ميگيرد قدر و منزلت و ارزش کار دیگرانعظيمی است که مادری در غم کمرشکن کودک نازنين خود، تصم
سواد شدن فرزند تلف شده خود و شاگرد اول بودنش را حتما رعایت کند؟  و حقيقتا چند نفر، چند هزار نفر، چند 
صدهزار کودک دیگر، چند ميليون نفر و کودک در این دنيای ما وجود دارند، در این دنيای انفجار علم و تکنيک و 

 و یا حتی آب ن، که زندگيشان ميتوانست با یک قرص، یک آمپول، یک واکسن و یا یک آنتی بيوتيکصنعت و ف
 نجات یابد؟ و از ته قلب و آرزوها و عمق عاطفه پدر و مادر و خواهر و برادرهای این رفتگان چه آشاميدنی سالم

شوند و الاقل به ثبت ميرسند؟ چه کسی خبر دارد؟ کجا داستان این تلخيها و این پرپر شدن عاطفه ها بازگو مي
وقت ميتوانيم مطمئن شویم که انسانهائی که به دنيا می آیند حق دارند و باید طعم زندگی را بچشند؟ قيافه 

چند سال پيش که . مریم، و حالت نگاه غمگين و قلب شکسته مادرش را هيچگاه نتوانسته ام فراموش کنم
. د، قبل از مرگ بر اثر سکته قلبی، از او از گنجی و از مادر مریم پرسيدمتهمورث برای دیدن ما به اروپا آمده بو

تا حال مدام از . ميگفت که سالها قبل مرده بود و این را از یکی از دهقانان مرفه آنوقت، محمود آفتاب، شنيده بود
ی شدن منصور در روزهای بستر. غم و از غم سخن گفته ام، انگار زندگی من با غم عقد اتحادی بسته باشد

قيافه او در هم . حکمت، او از من خواست به دیدنش بروم، شاید ميدانست که سرطان دیگر به او امان نميدهد
 خانه او دو نفری قدم ميزدیم، به او طدر حيا. شکسته شده بود و روزهای پس از عمل اول در مخاط گردن او بود

پاسخی شنيدم که به خودم گفتم ای . د خود را کنار بکشدهمين را گفتم، گفتم انگار غم از زندگی من نميخواه
همان وقتها به . ببخشيد ایرج جان که غصه ات دادم: منصور حکمت به من گفت. کاش چنان جمله ای را نميگفتم

منصور حکمت داشت با مرگ دست و پنجه نرم ميکرد و در بستر مرگ، از اینکه من . یاد رفتار مادر مریم افتادم
چه عظمتی در این جمالت و در آن روحيه ها . يشرفت سرطان او غصه ميخورم، از من معذرت خواستدارم با پ

  ! نهفته است
  

او در . بهر حال تهمورث بعدها که کارمند اداره تعاونی شد، حتما در ایام تعطيالت ما را نزد خود دعوت ميکرد
 اینکه در مقابل رئيس خود بخاطر سخنان اهانت و در یک مورد به دليل. شهرهای سقز، بانه و مریوان کار ميکرد

او در اولين مالقاتها با من هميشه یک . ایستاده بود، او را به اسفراین، در خراسان، تبعيد کردند" کرد"آميز به 
در هر حال او یا به دليل کم بودن آن و یا ! ميگفت در بيار ببينم. پول توجيبی داری؟ ميگفتم آره: سوال از من ميکرد

فعاليت خود " حوزه"در موارد زیادی من را همراه با خود به روستاهای . دروغ گفتن من، حتما پولی به من ميداد
  . در اثر تصاذف با ماشين جان سپرد۶۵همسر او در سال . ميبرد

  
! گاهی به من ميگفت بدبخت. وقتی من به کار سياسی روی آوردم، تهمورث خيلی نگران امنيت من بود

 !و من به نصایح او گوش نکردم!  افتادی دنبالش جوانی برو کمی از جوانی ات استفاده کن خرهسياست چيه
تهمورث، پس از مرگ . گاهی فکر ميکنم کاش بهتر بود چند سالی دیرتر، وارد عرصه فعاليت سياسی ميشدم

 و دوری از دوستان فهيمه اقبالی، و تغيير فضای جامعه. فشار زندگی، مرگ همسر جوان. همسرش، زیر و رو شد
وقتی در اروپا به دیدن من آمد، غمی عميق و . دیرین و از ما، تهمورث هميشه شاداب و بذله گو را شکسته بود

و از تبعات سلطه جمهوری اسالمی و اسالم، یکی هم گرفتن این روح شاد و . اسرار آميز بر وجودش حاکم بود
یگر آن موقعيت سابق را نداشت، حقوق بازنشستگی اش تهمورث، د. جمعی از شهروندان جامعه ایران است

مرگ در اثر سکته قلبی، او را . او به خيل قربانيان سلطه جمهوری اسالمی پيوسته بود. کفاف زندگی او را نميداد
حسرت زیادی ميخورم که فرصتی نشد که بخش ناچيزی از بزرگواریهای او را در تمام . برای هميشه از من گرفت

 برابر ادراو یار و استاد و بر. فکر نميکردم او را به این زودی از دست بدهم.  سختی زندگيم، جبران کنمطول دوران
انسانها عمر جاوادن ندارند، اما واقعا از دست دادن چنين عزیزانی را در آن سن و به آن . من بود در زندگی

ن این ستونهای زندگی و روح زندگی ام، حقيقتا ظلم است، جور است و غم از دست داد. سرعت، انتظار نداشتم
  . با آن قابليتهای استثنائی، با آن ویژگيهای نایاب، سنگين تر از آنست که فراموش کنم

  
  ادامه دارد

  
   ٢٠٠٧ ژوئن ٢٢
 

 
 
 

  ٣بخش  – زندگی، و زندگانی من
  



و از . ریافت کرده امطی این مدت که من بخشهائی از زندگيم را نوشته ام، یاداشتهای محبت آميزی د: توضيح
 از طریق ای ميل برخی اشتباهات در نقل فاکتها را به من  که،"ستار اویهنگ"جمله یادداشت دوست گرامی ام 

یادآوری کرده بود از جمله اینکه عبداله شعبانی معروف به حسن، نه در درگيری با حزب دمکرات که در دوم 
ث باوه جانی و در درگيری با نيروهای جمهوری اسالمی جان  رفيق دیگر در منطقه ثال٩ همراه با ۶٣شهریور 
در همان یادداشت، برایم نوشته بود که اسم واقعی سعيد بهزاد مطلق، منصور است که در کومه له به . باخت

بدینوسيله از تمامی کسانی که زندگی نامه من را ميخوانند، . با تشکر بسيار از ستار عزیز. سعيد مشهور بود
کنم به منظور تدقيق فاکتهای آن، هر موردی را که به واقعی بودن روایت از فاکتها و رویدادها کمک خواهش مي

در عين حال ضمن . ميکند به من تذکر بدهند، چون ميخواهم پس از تکميل به صورت یک کتاب آنرا منتشر کنم
 کامنتی نوشته است از همه تشکر از دوست عزیزی که با امضای یک دوست دیرین به زبان کردی در وبالگ من،

خوانندگان خواهش کنم که به منظور قابل فهم بودن نکات و مالحظاتشان برای کسانی که زندگی نامه من را به 
زبان فارسی ميخوانند، این نوع یادداشت و کامنتها بر وبالگ و سایتم را به زبان فارسی بنویسند، چون در این 

عالوه بر آدرس ای ميل و . ب در جریان نظرات و مالحظات خود قرار ميدهندصورت تعداد بيشتری را به این ترتي
سایت و وبالگ ام که در دسترس است، شماره تلفن موبایلم را نيز اضافه کرده ام که امکان تماس و تذکر نکات 

  .خوانندگان و دوستان و رفقا بيشتر شود
  .با تشکر و سپاس مجدد از حسن توجه  دوستان و رفقای عزیز
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 :سایت و وبالگ
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. به فوتبال و ورزش و سرگرميهای دوران نوجوانی ام ميپرداختم که نقبی به خاطراتم از تاثيرات تهمورث برادرم زدم
ن جنگ محالت به دوران فکر ميکنم ریشه ای. در این مورد نوشتم که در دوران کودکيم، بين بچه محالت جنگ بود

یادم هست که سردسته محله جورآباد که در باره قدرت و توان او افسانه ها ساخته بوند، . فئودالی برميگردد
" ابراهيم خليلی تجره " و بعدها "نعمت نجف زاده" و رهبر دسته قطارچيان را هم "عباس ه سور"کسی بود بنام 
ر نشينی و بویژه با تحوالت سریع سرمایه داری در ایران، اوضاع اما با پيشرفت شهر و شه. ندبر عهده داشت

، "یهودیها"بشدت تغيير کرد و به جای جنگ محله و از آن بدتر حمله هر از چندگاه الت و لوتهای شهر به محله 
 در او هم.  شاید اشاره کوتاهی به سير زندگی ابراهيم خليلی، خالی از فایده نباشد. تيمهای ورزشی دایر شدند

ها، البته از " گردن کلفت"که او هم بعد از اخراج از گروهبانی ارتش به صف " ایوب وفائی"دوره دبستان همراه با 
از ابراهيم خبر نداشتم . نوع بامعرفت آنها، در دبستان چهار آبان درس ميخواند و بعد ترک تحصيل کرد، پيوسته بود

دوغ "شهرت داشت، را دیدم که در فروشگاه " عه و دان"ه به  در تهران که یکی از همشهری هایم، ک۴٩تا سال 
همان ابراهيم برایم تعریف " پارتی بازی"او داستان پيدا کردن کار را با . کارگری ميکرد. اسفند٢۴در ميدان " اراج
زنها حفظ ابراهيم گویا به زورخانه ميرفت و در منزل هم ميل و تخته شنو داشت و کماکان خود را در رده یکه ب. کرد

روزی، نميدانم برای چه کاری، در تهران و در چهار راه شمران بوده که ميبيند چند نفری دارند بابائی را . کرده بود
به رگ غيرتش برميخورد و ميرود او را از زیر دست و پایشان نجات ميدهد و . بشدت زیر مشت و لگد گرفته اند

 صاحب اصلی همان شرکت دوغ اراج بوده که به پاس این خدمت او معلوم ميشه یارو. مهاجمين را تارو مار ميکند
را به عنوان سرپرست موسسه اش استخدام و در همسایگی خودش درتجریش خانه ای هم در اختيارش 

او در دوره دبستان . خاطره ای از او را هم نقل ميکنم. حال که کار به اسم بردن از ایوب وفائی هم رسيد. ميگذارد
بود، گفتم که پس از اخراج از شغل گروهبانی ارتش، به سنندج برگشته بود و هيکلی درشت و همکالس من 

 که از زندان آزاد شده بودم، شب هنگام که داشتم از دیدار با یکی ۵۶در سال . قوی داشت و در رده گردن کلفتها
رای یک لحطه فکر کردم باز از دوستان به منزل می آمدم، دیدم ماشين بنز سياه رنگی جلو پایم ترمز کرد، ب

ساواک است و دستگيری و بازجوئی، که دیدم نه ایوب است و گفت افتخار ميدی در خدمت باشيم؟ خالصه من 
تا در . را در شهر و اطراف گرداند و برام آبجو خرید و بعد فکر کنم ساعت دو شب بود که من را به خانه خودش برد

و . ، چراغها را روشن کرد و فورا بساط چای و درست کردن نيمرو را راه انداخت، نامادری او"آمه"منزل را باز کرد، 
بعد از خوردن نيمرو و چای، از طاقچه خانه شان چند کتاب را روی کف اطاق . بود" آمه"انگار این از کارهای روتين 

 ویگن ادر از کارو، بر"شکست سکوت"در ميان کتابها، فقط کتاب ". آ ایرج این کتابها خوبند؟: "پرت کرد و گفت



" مایه"به هر حال ایوب ميخواست به این ترتيب به من نشان بدهد که او هم در این . خواننده، چنگی به دل ميزد
  .  ایوب هم چند سال پيش بر اثر سکته قلبی جان سپرد! هاست

  
تخار شهر سنندج را  آن دوره که واقعا نوعی غرور و اف ورزشمن در بخشهای قبلی به تعدادی از عناصر شاخص

و اینجا ميخواهم به کسان دیگری که من از آنها خاطره دارم و تاثيراتشان بر . هم نمایندگی ميکردند، اشاره کردم
 و تا قبل از تقبل تيم فوتبال ما در محله فردوسی، تا سالها. ذهنم باقی مانده است، اشاره ای داشته باشم

ز امکانات و تکنيک و لباس و جوراب و کفش و ساق بند، و با همان  بدون استفاده امربيگری ما توسط خدام،
پس از ما، نسل دیگری به ورزش روی . لباسی که معموال تنمان بود، و فقط با درآوردن کت و پالتو، بازی ميکرد

 انسانها و در فوتبال الزم ميدانم به یکی از این. ه بودندآوردند که دیگر مرز آن شيوه های گذشته را در هم شکست
که واقعا در تربيت جوانان محله و آموزش فن و تکنيک و تشکيل یک تيم مدرن و با معيارهای استاندارد، نقش 
داشت و از خود مایه گذاشت و به این اعتبار بر زندگی جوانان هم نسل خود تاثيرات مثبتی گذاشت، حتما اشاره 

 خوب شهر بود، به عنوان مربی و آموزش دهنده فوتبال سيروس مقدمی، عالوه بر اینکه خود یک فوتباليست. کنم
تيمی استادندارد با شورت و .  از من، از جمله کمال قطبی و منصور برادرم، حقيقتا مایه گذاشتقبلبه نسل 

این تحوالت و نقش انسانهائی چون صالح چاره . ساق بند و تی شرت فوتبال و آموزش منظم راه اندازی کرد
دوران گذشته رقابت و دوئلهای محالت را به ....اسچی، سيروس مقدمی و عيسی ملک نيا و خواهی، بهروز کرب

از آن پس، به تدریج تيمهای بستکبال و واليبال و دو . داستانی از راویات قدیمی و فراموش شده تبدیل کرد
نه آورد، بلکه گل ورزشی شهر سنندج را به جلو صح" ستارگان"و شهرستان، " استان"ميدانی، نه تنها در سطح 

بيژن ذوالفقار نسب که تا چندی پيش . کردن این چهره ها در سطح سراسری جامعه ایران دیگر آغاز شده بود
بعدها کسانی چون .  تقریبا هم نسل من است و اکنون مدرک دکترا هم گرفته است،ایران بود،فوتبال مربی تيم 

  این دو نفر آخری به صف . ن فوتبال سنندج قرار گرفتند در ردیف چهره های درخشارضا یغمورینادر نامی، و 
دائی بهروز و برادران پيرظهيری، . کومه له پيوستند که خوشبختانه زنده و اکنون در اروپا زندگی ميکنند

 که چند سال قبل بر اثر سکته قلبی جان سپرد، ، و از جمله اسماعيل پيرظهيری کرباسچی،)منصور(تهمورث
و با " جاسم"به تدریج در بسکتبال، تجارب کسانی مثل .  شرفت ورزش در سنندج داشتندسهم زیادی در پي

توسعه این رشته ورزشی به کسان دیگری از جمله جوانانی از خانواده مردوخی تداوم یافت که تا جائی که 
ليبال سيروس کمانگر در وا.  در رده تيمهای ممتاز ایران بود۵٧ميدانم، تيم بستکبال سنندج دیگر در مقطع انقالب 

ناصر نامداری که . ، پس از فریدون مخلص، به عنوان چهره های درخشان گل کردند و ایرج ختمیو ناصر نامداری
 روزه و بر اثر خمپاره ٢۴در دوره کار تابستانی به عنوان کارگر جاده سنندج نوره با من همکار بود، در جریان جنگ 

، آنوقتها، سيف اله )پينگ پونگ( چهره های تنيس روی ميز.  گرفت و جان باختباران شهر، مورد اثابت خمپاره قرار
عالوه بر ( ، حبيب لطف اله نسب)که در تشکيالت شهر های کومه له و سپس به بخش علنی پيوست( غفاری
، )که او هم به صفوف کومه له پيوست و با سيف اله غفاری اکنون در اروپا زندگی ميکنند( ، طيب آریا)فوتبال

در همين تنيس روی ميز، الزم ميدانم از یک همکالسی ام، نصراله مصطفوی، که همواره . اسامی معروفی بودند
  چند سالنصراله. ، به عنوان دو بازیکن قدر معروف بودند، یادی بکنم)عالوه بر فوتبال( با فتح اله لطف اله نژادیان

آنوقتها، مرگ انسانهای جوان، چون دوره . و جان باخت، هنگام شنا در دریای خزر غرق شد ۵٧قبل از تحوالت 
. هجوم وحشيانه به قدرت رسيدگان اسالمی، که نسل نسل، کشتار کرد، پدیده ای عادی و قابل تحمل نبود

 دستگير و زندانی ۵٣بعدها، وقتی در سال . مرگ نصراله فوق العاده برای ما تکان دهنده و غير قابل انتظار بود
ری کردن سه سال دوره محکوميتم، از کميته مشترک به زندان قصر انتقال یافتم، متوجه شدم شدم و برای سپ

از او پرسيدم چه نسبتی با نصراله داری، گفت برادرم . یکی از نگبهبانان زندان، اتيکت مصطفوی را بر سينه دارد
ز نصراله ميرسم به دیگر قهرمانان و با یادی ا. وقتی فهميد من همکالسی و رفيق او بوده ام، گریه اش گرفت. بود

سنندج چهره های معروفی در ورزش کشتی داشت از جمله لطف اله لطف اله نسب . سنندج در زمينه کشتی
او .  در مقام قهرمانی کشور درخشيد و همواره یکی از منابع غرور ما و مردم شهر بودرچند با.  حبيبادربر

 کارکشته ای بود که مسابقه کشتی گيراما امير ارجون، . جان سپردمتاسفانه چند سال پيش در اثر سکته قلبی 
چون این دو بقول معروف کشتی گيرهای قدر بودند و . او با کریم غوثی از سقز، یکی از مهيج ترین مسابقات بود

  غالم بلندی و برازنده ها  و محمد هدایت مظهری هم نامی پر آوازهیوبيان،رشيد ا. معموال مساوی ميکردند
رفيق عزیزم، یدی کریمی، به عنوان کشتی گيری که در نيروهای ارتش و ژاندارمری، چند بار مقام . داشتند

اما به این انسانهائی که سمبل و نشانه غرور، . شهر سنندج بود" افتخارات"قهرمانی را کسب کرده بود، در رده 
ند، باید اسامی چند نفر را که در عرصه تفریح سالم و رقابت سالم  در عرضه ورزش و پرورش استعدادها بود

محمد شهبازپناهی، مظفر الهور . مبارزه اجتماعی و تالش کمونيستی نيز درخشيدند و قهرمان بودند اضافه کنم
محمد در مریوان و در جریان تهاجم به شهر به . پور و هوشنگ زندی نيز از کشتی گيران به نام سنندج بودند

.  کوتاهی پس از جریان کوچ مریوان، در صفوف نيروی مسلح کومه له جان باخت چمران، در فاصلهدهیفرمان
مظفر چند سال بعد، نيز در درگيری با نيروهای جمهوری اسالمی جان سپرد و هوشنگ، مسئول سياسی گردان 
  .دشوان، پس ازدستگيری در جریان بمباران شيميائی گردان شوان در اطراف حلبجه، دستگير و سپس تيرباران ش

   
ورزش و موسيقی و روی آوردن به تفریحات سالم، بخشی از تالش بشر برای پرورش استعدادهای خود و در عين 

ی، از قبيل اعتياد به مواد مخدر و تبدیل شدن به طعمه باندهای قاچاق " خطرات"حال حفاظی در برابر مصائب و 
در عين حال اینها عرصه های نوینی برای . يکندمواد مخدر، است که زندگی انسانها، بویژه جوانان را تهدید م

نکته  قابل تامل و قابل . فعاليت بشرو زمينه ای برای باالبردن سطح توقعات انسانها از خود و از جامعه است
و از بنيانگذاران راه اندازی این عرصه های ورزشی " پيشکوت"احترام این است که کسانی که به قول معروف 

نات محدود، استفاده از وسائل اوليه و با سرمایه گذاری از انرژی خود و اکثرا با کار بدنی در ایام بوده اند، با امکا



این مساله بویژه از این نظر اهميت دارد که عرصه .  بوده اند دیگرانی برای پرورش استعداداتمکاناتعطيالت مبتکر 
کند، که استفاده از آن و ورود به آن سطح هائی را به روی انسانهای زحمتکش و مردم کارکن و کارگر باز مي

ابتکار راه اندازی .  را باال ميبرد بيشتر فراغتاز اوقات  و برخورداریتوقعات و انتظار آنها برای کاهش ساعات کار 
موسسات و نهادهای ورزشی وابسته به تشکلهای کارگری، در کشورهای حوزه کار ارزان، با خون دل خوردنها و 

جمال چراغ ویسی که رهبری مراسم اول مه . و گاه با پرداخت هزینه های گزاف همراه بوده استزجرهای زیادی 
را در دل اختناق جمهوری اسالمی بر عهده داشت، در راه انداختن واحد ورزشی و باشگاه ورزشی تشکل 

 شهروندان برای به همين دليل است که در دنيای امروز، و بویژه در غرب، تالش.  کارگری  سهم باالئی داشت
به عنوان یک نرم و دستاورد که این منبع پرورش استعدادها به دولتها، به جائی رسيده است " هزینه"تحميل 

یک دليل اساسی من برای یاد آوری از . بشر در باالرفتن توقعات و تثبيت آنها، به امری متعارف تبدیل شده است
ای احترام به این خاستگاه انسانی و ارج بر بزرگی  نقش فوق نقش انسانهائی که نام بردم، در این زمينه، اد

  دایرهعف قدرت حافظه و چه به دليل محدویت تجربه زندگيم بهضمن متاسفانه، چه به دليل . العاده آنها بود
تعدادی که بطور مستقيم تر آنها را ميشناختم و یا تاثيراتشان را بر زندگی خود حس کرده بودم، قادر نيستم به 

حتما انسانهای بزرگ و قابل احترام زیادی هستند و بوده اند، که در . همه اسامی و نامها در این زمينه اشاره کنم
من به این ترتيب ميخواهم دیگران . دایره حافظه و محدودیت زندگی من نيستند و یا من برخی را فراموش کرده ام

دازم که ذکر برخی از آنها فقط سرنخی برای قدردانی از همه را به یاد انسانهای عزیز و موثر و قابل احترامی بيان
از اسامی، . با اینحال الزم ميدانم، به ورود زنان و دختران به عرصه ورزش، اشاره ای داشته باشم. آنها باشد

 سد انحصار ورزش و تفریحات سالم. پروین ذوالفقارنسب، خواهر بيژن، قهرمان دو و بازیکن واليبال را یادم هست
البته از انصاف بدور است که نقش مردان ورزشکار را در . توسط مردان با ورود چنين انسانهائی  شکسته شد

به تدریج زمينه ای برای شکوفائی استعدادهای . تشویق و ترغيب وارد کردن دختران به عرصه ورزش انکار کنم
درجه دوم زن، و ظهور زن به عنوان انسان زنان و پاره کردن پرده زمخت قضاوت سنتی و اسالمی در مورد جایگاه 

یکی از . برابر و برخوردار از همه استعدادها برای رشد و شکوفائی فکری و اجتماعی و فرهنگی فراهم شد
برزگترین لطمات و ضربات به قدرت رسيدن رژیم نکبت اسالمی، به خون کشيدن و به قهقرا بردن سير تحولی بود 

با اینحال . ه فعاليت اجتماعی و سياسی و ارتقا خالقيتهای خود دست یافته بودندکه در خالل آن، زنان به عرص
این قدرت بپاخاسته و این نيروی قربانی ستم اعصار کهن و به قدرت رسيدن فاشيسم و ارتجاع مذهبی، قابل 

نکوب و به توقعاتی که طی دهه ها با تالشهای بی وقفه باال رفته اند را دیگر نميتوان م. شکست دادن نيست
  .پائين سقوط داد

  

  درس و مشق
  

واقعا هم نميدانم من چگونه همه آن سالها . در دوره دبستان اصال خاطره خوبی ندارم" تکليف"از درس و مشق و 
 ميرفتم، در  در محله قطارچيانیادم ميآید که تا کالس چهارم که به مدرسه چهار آبان. را بدون تجدید قبول شدم

یک به "س امال صفر ميگرفتم، حساب برایم سخت و هيچگاه از روش حل کردن مساله به طریق اکثر موارد در در
که " پاکنویس"یکی دفتربرگ مقوائی : بعالوه انجام دو وظيفه واقعا برایم سخت و دشوار بود! سردرنياوردم" فرض

در صبح روز " نظافت"ميبایست با جوهر قرمز و سبز خط کشی ميشدند و مرتب نوشته ميشدند و دیگری ساعت 
  نوروزبه اینها بار تکاليف ایام تعطيالت عيد. شنبه، بعد از خواندن سرود و مراسم صبح و قبل از ورود به کالسها

 بار مشقهای فارسی و ۵٠نميدانم چه اصراری بود که حتما تعطيالت نوروز را با کابوس نوشتن . هم اضافه ميشد
 بازی در کوچه ها و در ميان خاک، و رفتن ما به حمام هر دو هفته یک بار، حساب برای ما خراب کنند؟ در هر حال،

و این یعنی بيرون کشيدن ما در صبح . هميشه روی دست های ما را چرکين و زمخت و ترک خورده ميساخت
یک در ميان، چون اولين شنبه پس از روزی که ما پنجشنبه آن به حمام رفته بودیم، دستانمان ( روزهای شنبه

 و یادم هست که آنوقتها هميشه . بود و ضربه شالق بر کف دست!)آنقدر تميز بودند که مشمول شالق نشوند
به همکالسيهای زرنگ خود که درس و مشقهایشان خوب بود و دفتر پاکنویسهای شسته رفته ای داشتند، 

ابراهيم . اهر نخواهم شدخيلی حسودیم ميشد و فکر ميکردم من هيچگاه در رده درس خوانها و شاگرد اولها ظ
بيشتر از هر درسی از انشا خوشم . جليليان، محب بابان و جمال قطبی از جمله کسانی بودند که ميدرخشيدند

آنگاه که زمستان جامه سفيد خود را از تن بيرون ميآورد : "بهار را تعریف کنيد و نوشتن تشبيهاتی چون. نمی آمد
. را، در عالم واقعی شاهد نبودم" ها بر شاخسارها نغمه سرائی ميکنندو طبيعت حریر سبز برتن ميکند و بلبل

جوابی بود که معموال پس از خواندن چنين انشاهائی توسط شاگرد زرنگها از معلم " بيست! بفرما بشين"
البته بر ما مبرهن و : "هميشه ميشنيدم" علم بهتر است یا ثروت"و یا کلمات کليشه ای که در موضوع . ميشنيدم

به هر حال عليرغم ضعف شدید من در امال و انشا و حساب و دفتر پاکنویس، من شش کالس .....". آشکار است
یک دليل را ميتوانم این بدانم که رئيس دبستان، کسی بود به اسم آقای . اول دبستان را بدون تجدید قبول شدم

او قبل از کوچ به . را از نزدیک ميشناختمحمد ضيائی که در همسایگی خانه پدریم زندگی ميکرد و خانواده ما 
در هر حال فکر ميکنم، بی پناه و بی پدر بودن من و . شهر در روستای کانی مشکان، مالی با سواد روستا بود

و دقيقا یادم نيست . این سابقه قدیمی آشنائی با پدرم، موجب دخالت او در نوشتن کارنامه های پایان سال بود
اما وضعيت درس و مشق من، . جای مدرسه چهار آبان در دبستان دیگری ثبت نام شده بودمظفر به  برادرم چرا 

. من در ردیف سه نفر اول کالس بودم. در سيکل دوم دوره دبيرستان، دبيرستان هدایت، کامال معکوس شده بود
 و یپلم از این درسفکر ميکنم اکثر همکالسيهایم حتی تا مقطع گرفتن د. از انشا و بی عالقگی خود به آن گفتم

کالس ( خاطره ای از یکی از ساعات انشا را از کالس دوم دبيرستان.  خوششان نمی آمد"تاریخ ادبيات"درس 



موضوع آنروز انشا، که هفته قبل از آن . ، نقل ميکنم و به تنی چند از معلمهای دوران تحصيلم ميپردازم)هشت
  :شعرها چنين بود. طعه آخرش را بياد ندارممعلم ما تعيين کرده بود چند قطعه شعر بود که ق

  
  ،دوستان بر سه قسم اند ار بدانی

  ،زبانی اند و نانی اند و جانی
  ،به نانی نان بده از در برانش

  نوازش کن به یاران زبانی 
.....  

  
بدتر در انشا  آنروز که قرار بود ما انشاهایمان را نوشته باشيم، به یکی از همکالسی هایم که اتفاقا او هم از من 

  بيغ بود، و معلم هم این را ميدانست، گفت فالنی بيا انشایت را بخوان
  :او هم رفت و از روی کاغذ چنين خواند

  
  یاران بر سه قسم اند ار بدانی، یعنی یاران بر سه قسمت هستند اگر بدانی

  زبانی اند و نانی اند و جانی، یعنی زبانی هستند و نانی هستند و جانی هستند
  ه نانی نان بده از در برانش، یعنی به نانی نان بده از در بيرونش کنب

  نوازش کن به یاران زبانی    یعنی یاران زبانی را نوازش کن
  !این بود موضوع انشای امروز ما..... 

  "!! بتمرگ، بروبرو: "معلم هم گفت
  

  معلمهای شريف و زحمتکش و توانا
  

ود یافتم و ظرفيت پرورش استعدادهایم را کشف کردم، در مواجهه با شيوه اولين بار، که اعتماد به نفس را در خ
، در او از تيپ آن فارغ التحصيالن دانشگاه بود که در آن سال. تشویق آميز معلم شيمی ما، آقای بها ربيعی، بود

 منطبق ۴٢، ۴١کالس نهم، با سال تحصيلی .  سومين سال کار به عنوان معلمی را طی ميکرددبيرستان رازی،
آقای ربيعی که انگار به این . بود و من شاید از سر تصادف یک بار در حل یک مساله شيمی خوب ظاهر شدم

تصادف آگاه بود، چنان آن موقعيت را به عنوان سطح عادی بروز استعدادهایم در مقابل من گذاشت و مدام پس از 
م هم باور کردم که نباید خودم را دست کم بگيرم و بمانم، که خود" زرنگ"آن تشویقم کرد و کمکم کرد که کماکان 

این محبت متقابل، که من رشد و شکوفائی خود را مدیون آقای ربيعی و او روحيه . توقعم را از خودم پائين بياورم
مشوق دیگران را با ارضای احساسات انسانی خود همسان ميدید، شاید خصلت نمای اکثریت قریب به اتفاق 

قشری که من در طول دوران تحصيلم در دوره دبستان و دبيرستان و دانشگاه، . اد دانشگاه باشدقشر معلم و است
قشری که بار آورنده اليت روشنفکری و متخصصين و . آنها را در موقعيت ممتاز و رفاه از نظر سطح زندگی ندیدم

و ميدانيم که بقا حداقل قشری که تحت رژیم اسالمی با زندگی شان آشنا هستيم . تکنوکراتهای جامعه اند
، به دليل قشری که. زندگی آنان، ناچارشان ميکند که اعتصاب کنند، راهپيمائی کنند و دستگيری و زندانی بدهند

 وقتی از زندگی خود و از شغل دوم خود به عنوان راننده حرف ميزند در مواجهه با مسافری که حقوق پائين،
از این نوع انسانهای توانا، . پشت ميز نشسته است، خجالت ميکشدساعاتی قبل از آن، به عنوان شاگرد او 

بزرگ و منبع الهام و عاطفه و مشوق اعتماد به نفس، را هر کسی که چند سالی درس خوانده باشد ميتواند نام 
من وظيفه خود ميدانم به چند نفر از این بزرگوارها به عنوان سمبل و نشانه تمامی این قشر زحمتکش و . ببرد

  . شریف جامعه اشاره ای داشته باشم
  

آقای حق گویان، معلم زبان انگليسی ما در دوره اول دبيرستان بود که پس از تحصيل در تهران در سنندج کار 
 روزه من به عنوان ٢۴ که پس از جنگ ۵٩ سال .شده بود" منتقل"، یا آنطور که مرسوم بود، به سنندج رفته بودگ

د اسدی مجدج بودم، یک بار که در ماشين همراه با رفيق عزیز جان باخته ام، امسئول تشکيالت شهر در سنن
ره فرهنگ رد ميشدم، او را در صفی طوالنی همراه با بقيه معلمها دیدم که طبق تصميم ااردالن، از دم در اد

ا صالحيت کار را دارا مقامات رژیم که بر شهر استيال یافته بودند، می بایست از نو مورد ارزیابی قرار بگيرند که آی
نميدانم آیا او از آن فيلتر . مشمول تصفيه و اخراج و یا بازخرید ميشوند" ضدانقالب"به خاطر همکاری با هستند یا 

دوست گذشت یا نه، اما ميخواهم بگویم پس از سالها او هنوز در آن موقعيت باقی مانده بود با همان قيافه 
  .  و تا حدی چروکيده اشوار مشکی و کراوات هميشگی و کت و شلداشتنی

  
 منهم بود، مثلثات و جبر و ادراو معلم تهمورث بر. آقای عطائی را فکر کنم نسل قبل از من هم بخوبی ميشناسند

 و پاک و فوق العاده زحمتکش، به معنی واقعی کسی شریفانسانی . سه ترسيمی و رقومی درس ميداددهن
آقای محسن حسام الدینی از معلمين برجسته ریاضی بود . یاد بگيرندکه انرژی ميگذاشت که شاگردانش چيزی 

وقتی . معلمی فوق العاده توانا و با سواد و مجرب و مسلط به حوزه کارش. که دین بزرگی به گردن همه ما دارد
اب و بعدا حس را شروع کردم، او عالوه بر معلم ریاضی ما، جبر) کالس دهم( من کالس اول دوره دوم دبيرستان

توانائی او در تسلط بر حوزه کارش یک اتوریته  معنوی . استداللی و نجوم، رئيس دبيرستان هدایت هم شده بود
او بعالوه، به ما گفت هر کس داوطلب است ميتواند ظهرها نيم ساعت زودتر از شروع . بزرگی برای همه ما بود

 آقای حسام الدینی اکنون در رده مولفين دروس . هر اشکال و سوالی را پاسخ بگویدتاکالسها به مدرسه بياید 



قدر و منزلت متفکرین و استادانی را که بر قله رفيع دانش . کتابهای درسی دانشگاهها و دبيرستانهای ایران است
بشری ایستاده اند و نسل بعد از نسل، با زحمت و دلسوزی و تالش خستگی ناپذیر دورنمای تعالی فکری و ارتقا 

ودآگاهی بشر را در تمامی عرصه های علمی، از ریاضيات و فيزیک و شيمی و بيولوژی و تکامل سطح دانش و خ
و تئوریهای منشا حيات ترسيم کرده اند و بشر را به ظرفيت و توان چيره شدن بر ابهامات و موانع راه او رهنمون 

  . شده اند، بيشتر و بيشتر برجسته ميبينيم
  

اما آن سالها واقعا مذهب در مناسبات . ميگفتند به مذهب یهود تعلق داردکه  بود  شيمی ماآقای کيميا، معلم
ل انسانها نقش فوق العاده حاشيه ای داشت و من واقعا یادم نيست که کسی از همکالسيهایم در تمام دوره او

 درس .با کمترین مشکلی روبرو باشيم" یهود"و دوم دبيرستان نماز خوان باشد و یا اینکه با همکالسيهای 
فکر .  رد نميشود کسی آن،نتعليمات دینی از بی خاصيت ترین هائی بود که همه هم ميدانستند با نخواند

 آقای کيميا درس نخوانده ترین آنها در برابر روح عظيم و بزرگوار  وميکنم، چموشترین و ناراحت ترین محصلين
 خوانده بود، تبحر زیادی در شناخت روحيات انگار روانشناسی و پداگوژی همکه او . راهی جز تسليم نداشتند

هميشه بعد از ساعات . کردن روحيه های سرکش و گریزان از درس و تحصيل را داشت" رام"متفاوت و راههای 
درس در مدرسه ميماند که کسانی را که در شيمی ضعيف بودند کمک کند، در بسياری موارد اعالم ميکرد که 

. دارد" اضافه کاری " برای کمک به کسانی که در شيمی ضعيف بودند،ین هفتهروزهای فالنی و فالنی را در ا
یک شگرد او تشخيص درس نخوانده های . کاری که بابت آن حقوقی دریافت نميکرد و تماما و کامال داوطلبانه بود

رده بودند بعضی از همکالسيهایم در دوره دوم دبيرستان به خيال خود کشف ک. هر ساعت درسی، در نگاه ها بود
اما چنين بدلهائی از روح جستجوگر و . فرانخواند" پای تخته سياه"که چگونه نگاه کنند تا آقای کيميا آنان را 

آقای کيميا، شگرد دیگری برای وادار کردن شاگرد تنبلها به . هميشه مشتاق باالآوردن ظرفيتها بر او کارگر نبود
 و دوم، نمره کم می آورد، دوباره امتحان دیگری از او ميگرفت و هرکس در امتحانات ثلث اول. درس خواندن داشت

این امتحان گرفتنهای مکرر را آنقدر ادامه ميداد که طرف . با نمره قبلی جمع ميکرد و متوسط آنرا حساب ميکرد
از "ه خود این سعه صدر، اکثریت آن نوع محصلين را وادار ميکرد که برای اینک. باالخره به نمره قبولی ميرسيد

  . ، دیگر درسهایشان را بخوانند"خجالت آقای کيميا در بيایند
  

ی دیگری هم داشتيم از جمله آقای عليمحمدی معلم فيزیک و آقایان برزنجی و ناظرزاده امعلمين بزرگوار و توان
ت و این حس جلب احترام دیگران از طریق توانائی و تسلط بر علم و سهيم کردن دس. معلمين شيمی و ریاضيات

من بعدا . در رفتارهایم با دیگران بوده استدل باز دیگران و با گذاستن انرژی و وقت داوطلبانه، یک منبع الهام من 
  .در مورد نقش دانش و تفکر و علم، در مبارزه سياسی بيشتر خواهم نوشت

  

   تابستانگری درکارزهم با
  

يرهای گرانقدرم، و البته تالش خود نيز، باالخره به گفتم که در دوره دوم دبيرستان، من دیگر به همت و یاری دب
آرزوی دست نيافتنی دوران کودکيم رسيدم و در کالس نهم بدون تجدید قبولی گرفتم و نمره هایم در حدی بود که 

در دورنمای تحصيالتم رشته ریاضی را انتخاب کردم که . ميتوانستم هر رشته ای از جمله ریاضی را انتخاب کنم
من بعدا با گرفتن دیپلم در .  دانشگاه را ادامه بدهم،پلم شانس داشته باشم که در رشته مهندسیپس از دی

، در دانشکده قبول شدم، اما نه در رشته فنی، که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که بعد به آن ۴۶بهار سال 
بهر حال با این وجود، وضع مالی ما .  ت چون دوران دانشگاه، دوران کامال متفاوتی از زندگی من اس،هم ميپردازم

کماکان خوب نبود و من برای خرید وسایل کمک درسی، مثل حل المسائلهای مختلف، و نيز تامين پول توجيبی 
 که ميگفتند "امين آزاد"آن سالها، استاندار شهر کسی بود به اسم . ميبایست به فکر کاری در تابستان ها باشم

يقا انگيزه او را نميدانم چه بود، اما او اساسا برای تامين کمک خرجی دانش حق. داردبا خانوداه دربار نسبتی 
آموزان دبيرستان، بودجه طرح استخدام شمار زیادی را به سازمان برنامه سنندج پيشنهاد و به تصویب رسانده 

هنگام پذیرش ما، . بود، کار در جاده سازی در محور جاده سنندج به روستای حسن آباد  در سال اولکار ما. بود
و   ریال٣٢ان برنامه، به هيکل ما نگاه ميکرد و ما که ریزه ميزه تر بودیم، با دستمزد روزی ممهندس اداره ساز

سرکارگر آن سال ما ابتدا یکی از .  ریال استخدام شدیم۶٢ ریال و سرکارگر ۵٢ ریال، کمک سرکارگر ۴٢بزرگترها 
بود و بعد به اکيپ دیگری که سيروس کمانگر، همان واليباليست معروف فاميلهای دورم به نام ناصر بناگر 

در اواخر دومين هفته کار بود که متوجه شدم در محل تاولی که . شهر،سرکارگری آنرا عهده دار بود منتقل شدیم
 پس از چند روز درد ناشی از. بر کف دستم ظاهر شده بود، چيزی سفت شبيه به غده چرکين بوجود آمده است

 من چند روزی، فکر ميکنم حدود ده روز را با درد شدیدی که تمام دست  و عفونت توان کار کردن را از من گرفت
رفتم، یک آمپول پنيسيلين به من تزریق " بهداری"به اداره . چپم را متورم کرده بود، شبها را نميتوانستم بخوابم

بعد سفارش کردند . درد شدیدتر ادامه یافت.  بودرش فقط خشک کردن و سفت تر کردن غده چرکیيکردند که تاث
در این اوضاع و احوال برادرم، . فایده ای نداشت. روی دستم بگذارم تا پوستم نرم و غده بترکد" مرهم سياه"

 دوره مرخصی به سنندج نسيروس، که آنوقتها رئيس یک پاسگاه ژاندارمری در حومه شهر آبادان بود، برای گذراند
او یک دارو برای موضع بيهوشی برایم نوشت و عصر آنروز را به . برد" گوشه"من را فورا به مطب دکتر . برگشته بود

اسپری بيهوشی موضعی را به دست من زد و در حالی که همسرش من را سرگرم . بيمارستان گوشه رفتيم
درد ها .  افتاديمارستان کنار تخت بکرده بود، نشتر را به محل غذه زد و چرک با بوی بسيار بد تلپ توی سطل
جای این نشتر هنوز بر کف دست . رفت و من پس از چند روزاستراحت تا التيام جای عمل، به سر کار بازگشتم

  .من باقی است



   
که به همه اکيپها " رئيس خط"گاهی سرکارگرها و بویژه . کار در جاده سازی، با بيل و کلنگ و فرغون، سخت بود

 و بلکه استخدامی شرکتی بود که کار جاده سازی را کنترات گرفته بود، واقعا اذیت سر ميزد و او محصل نبود
اق کردن از هر کسی بود که به نظرش کم کاری ميکرد و در بسياری طاز جمله بد جنسيهای او، استن. ميکرد

 نزد سرکارگر بود ما را که" بليط"نصفه کردن به این معنی بود که او . کردن کارگر می انجاميد" نصفه"مواقع به 
به سر کارگر ميگفت که ستون ردیف مربوط به بعد از ظهر را امضا نکند و خوش هم در ميگرفت و در مقابل آنروز 

که هنگام پرداخت حقوق ما، که ماهانه صورت ميگرفت، آن روزها یعنی این  اینو. دفتری این را یادداشت ميکرد
تی به او صاو دل پری داشتند و در این فکر بودند که ضرب شهمه از . نصف دستمزد روزانه مان حساب ميشد

از طرف دیگر یک روحيه محافظه کاری هم حاکم بود چون در صورت درگيری با رئيس خط، اخراج از . نشان بدهند
با اینحال روزی چند نفر از همکاران . همانو غرولند پدر و مادر و کس و کار کار همان و سر کردن با بی پولی 

ها برای بازگرداندن ما به شهر، ما را به ميدان اقبال ميرسانند، " کمپرسی"ند و تصميم گرفتند که وقتی نشست
در .  بر عهده ميگيریم دسته جمعیدسته جمعی او را کتک کاری کنند و همه هم بعدا بگویند که مسئوليت را
طرف . گوئيم که فقط چند نفر نبوده اندواقع یک نوع اتحاد و پيمان بسته شد که اگر کار به اخراج رسيد، همه ب

از زیر باران مشت واقعا هم نفهميدیم که چگونه . آنروز در ميدان اقبال بدجوری مورد هجوم و کتک کاری قرار گرفت
 صبح روز بعد برخالف انتظار دیدیم از شکایت و اخراج خبری نيست و طرف هم از .و لگد سالم بيرون آمد و فرار کرد

  . پای خود را جمع کردآن پس دست و 
  

  منصور پاکسرشت
  

 ۵٢منصور از کسانی بود که دستمزدش را روزی . از جمله کسانی که با ما کار ميکرد، یکی منصور پاکسرشت بود
منصور . ، از جمله یکه بزنهای بامعرفت محله چهارباغ سنندج بودند"ناری"او همراه با برادرش . ریال نوشته بودند

 سقوط به این مصيبت حضيض افتاد، اما در  به هروئين و مواد مخدر دام اعتياددجوری بهرد و ببعدها ترک تحصيل ک
و این کار را هم کرد، اعتياد را یکباره کنار نهاد و یکی . روزی تصميم ميگيرد که به صفوف رزمندگان کومه له بپيوندد

جریان بمباران شيميائی گردان شوان در  متاسفانه در  نيزاو. از آب درآمداز جسورترین پيشمرگهای کومه له 
  . حلبجه جزو جان باختگان بود

  
تدای خيابان حسن آباد همراه با کيان برادرم سوار بروزی که در ا. ازی کار ميکردمسآن سال که در جاده 

ر ، بر سر جای سوا"باغ ملی"ف شدیم که به محل کار برویم، کيان با چند نفر از هم بچه محلهای وکمپرسی معر
من به کمک او شتافتم و مشت و لگد بود که بر سرو صورت . شدن بگو مگوش شد و کار به کتک کاری کشيد

یادم هست که چشم من و کيان . اما آنها چند نفر بودند و دسته جمعی بر سر ما ریختند. کيان باریددعوای طرف 
خوردیم و کيان جای " شکست" و ما جنگ مغلوبه شد. کرده بودند و خون در چشمانم جمع شده بود" کبود"را 

 کدام پفيوز این بال را ؟وقتی به محل کار رسيدیم، منصور گفت چه خبر شده. مورد دعوا را به آنها واگزار کرد
فردای آنروز دیدیم دسته مهاجمان با سر و صورت ورم کرده آمدند یکی یکی با . ما اسامی را گفتيم سرتان آورده و

متاسفانه وقتی منصور به صف .  بودید" آ منصور" ند ببخشيد نميدانستيم شما آشنای ما روبوسی کردند و گفت
او را برایش بازگو کنم و بار دیگر " بامعرفتی"پيشمرگان کومه له پيوسته بود، من در محل نبودم تا خاطره آن دوره 

  .کيان ميگفت چنين کاری کرده است. از او تشکر کنم
  

--------------------------------------------- 
 

 "نوره" نهم و دهم را در جاده حسن آباد  و تابستان بعد را در جاده  کالسدر هر حال تابستان بين سال تحصيلی
 بود که دوران ادر این سال سرکارگر ما کسی بود به اسم رئوف، که پسر همان ميرز. به کار مشغول شدم

و هميشه ارئوف آدم قدری سانتی مانتال بود، .  قبال تعریف کرده امکودکی را به مکتب او ميرفتيم و داستان آن را
مثال ميگفت، فيزیک . ی خودش را با توضيح قوانين فيزیک به ما نشان بدهد" سرکارگر"سعی ميکرد رهنمودهای 

جوری فاصله نقطه اتکا و فشار نيرو باید فالن باشد پس باید بيل را این" اهرم ها" در درس ! خوب؟که خوانده ای
نميدانم چطوری بود، اما این تئوری او در عمل . بگيری که هم نيروی کمتر صرف کنی و هم خاک بيشتری برداری

بهرحال، روزی مهندس مسئول ما، از ما پرسيد آیا کسی در ميان شما رشته ریاضی ! کار را سخت تر ميکرد
.  ریال است٣٢دید دستمزدم . طش را بده ببينماو به سر کارگر گفت بلي.  همه من را به او نشان دادند؟نميخواند

 ینحه کار و یا جنگ و دعوا بر سر جا در کمپرسی با کسساخوشبختانه آن سال دچار .  ریال تغيير داد۴٢آنرا به 
با آن پولها هم بعضی کتاب درسی ميخریدم و هم همراه با همکالسيها دست جمعی . پول خوبی داشتم. نشدم

همان کسی که انشا نویسی اش را توضيح دادم، بر سر ميزان دستمزد با . ردش ميرفتيمبه سينما و تفریح و گ
 مبيچاره خيلی ترسيد و گفت االن ميرم از پاسگاه نوره ژاندار. مهندس دعواش شد و هجوم برد که یقه او را بگيرد

 اسمش جيست و هر چه پرسيدند کی بوده ووقتی مهندس با ژاندارمها برگشت، طرف هم در رفت و . ميارم
. شمه امانتی هم در این سال با من در این جاده کار ميکرد. غيره ما گفتيم نميشناسيم اصال اهل سنندج نبود

  . ناصر نامداری هم که قبال از او یاد کردم همراه اکيپ ما بود
  

وتبال دبيرستان شاید به دليل اینکه در دوره دوم دبيرستان، اعتماد به نفس بيشتری به خود داشتم، در تيم ف
  و خندهبازی ميکردم و جمعی از همکالسيهای خوب و صميمی و محيطی دوستانه و گرم و پر از شوخی



واقعا هم در آن فصل . برعکس نام آن، روزگار خوبی نميگذراندم" مرخصی"داشتيم، تنها در ایام تعطيالت و 
ر روز با یک بيل بر شانه ات از محله رد تابستان و هوای خوب و محلهای تفریح شهر سنندج، زور داشت که ه

سرو قيافه ما هم در آن سال و روزها، که دوره جوانی و خودی نشان دادن به . شوی و به طرف کار روانه شوی
در هر حال از این مهمترین دوران تجربه زیبائيها و شيطنتهای جوانی هيچ . دخترهای محل بود، اصال جالب نبود

  !خيری نصيبم نشد
  

، )حاجی( مع همکالسيهایم با چند نفر خيلی صميمی بودم، از جمله داریوش محرر زاده، ابراهيم رنجکشاندر ج
 منزل ما نزدیک  از محله چهارباغ بهمنزل مسکونی حاجی. نجمه طالبانی و سيف اله صالحی و لطف اله سيار

ال او ميرفتم و با هم به مدرسه تقریبا هر روز طی آن سه سال، دنب. بود و در مسير راه رفتن به مدرسهشده 
حاجی این رفاقت را در دوره دانشگاه نيز با من ادامه داد و به نحوی در یک رابطه مشترک سياسی هم . ميرفتيم

اما در دوره . به سه سال زندان محکوم شد مثل من  دستگير و ۵٣او هم همراه من در سال . قرار گرفتيم
ایم در سياست، بيغ بودیم و مشغله مان فقط درس و مشق و گردش و دبيرستان، بقول معروف من و جمع رفق

دليلش هم . داریوش محرر زاده کسی بود که زبان انگليسی را مسلط حرف ميزد. تفریح و سينما رفتن و غيره بود
این بود که از همان سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، که اصل چهار ترومن برای کمک کردن به رژیمهای اقمار 

ولت آمریکا راه افتاده بود، تعدادی آمریکائی که جزو این پروژه بودند در محلی نزدیک پادگان سنندج که به همان د
اصل چهار معروف شده بود، ساکن شده بودند و داریوش خود را از همان ابتدا قاطی آنها کرده بود و به این ترتيب 

ساواک که از این ارتباط نگران . جم شهر، همراه با آنها بودانگليسی را خوب یادگرفته و بعدها دیگر به عنوان متر
بود و ميترسيد که برخی اطالعات امنيتی از طریق داریوش درز کند، کسی را مامور کرده بود که هوای داریوش را 
داشته باشد و این را با باز کردن در دوستی و تحت بهانه کمک خواستن از او برای یادگيری انگليسی انجام 

ما آنوقتها وارد سياست نشده بودیم بنابراین تماس داریوش با آن مامور ساواک را در همان رابطه ای که . دادمي
 آنوقتها سيگار ميکشيد و گاهی او. داریوش او را در خيابان به ما نشان داد. خود او برایمان تعریف کرد، ميفهميدیم

  . اولين مستی ها برای من حالت جالبی داشت. ع کردیماولين عرق خوریها را هم با او شرو. مشروب هم ميخورد
. سالهای تحصيل در دوره دوم دبيرستان برای ما، سالهای تصميم گيری و تالش برای شکل دادن به آینده مان بود

همان وقتها از معلم ها ميشنيدیم که یک کالس باالتر از ما سه شاگرد فوق العاده زرنگ هستند به نامهای فواد 
. آنوقتها قبول شدن در رشته مهندسی نفت امتياز بزرگی بود. سلطانی، شعيب زکریائی و بهزاد سوفرمصطفی 

ميگفتند پس از نعمت خوشينی که سال قبل از آنها در دانشکده نفت آبادان فبول شده بود، این سه نفر هم وارد 
، هم به خاطر شغل پدر بزرگم در من قبال نوشتم که با خانواده فواد آشنائی قدیمی تری داشتيم. خواهند شد

آنجا هم از شاگرد .  آبان دیدم۴فواد را اول بار در دبستان . پدرم در مریوان" ریاست"اداره دخانيات و هم در دوران 
بعدها که با فواد در رابطه نزدیک فعاليت . اولها بود و به همين دليل خواندن دعای صبح را به او سپرده بودند

با شعيب تا .  ، در جزئيات بيشتری از بيوگرافی همدیگر، بویژه در دوره زندان قصر، قرار گرفتيمسياسی قرار گرفتم
  :فواد خاطره ای از یکی از همکالسهایش برایم تعریف کرد.  دوره دانشگاه آشنائی قبلی نداشتم

،  بودم هر کشتی گيم کهگفت کالس نهم بودم و سر جلسه امتحان درس شيمی که دیدم یکی از همکالسيهای
فواد هم یکی از مسائل را حل ميکند و بدون اینکه ". حل کنوای فواد مساله ای را برام : "آهسته به من گفت

لط غفواد این مساله : "فواد گفت پس از چند دقيقه دیدم همان شخص به من ميگوید. ممتحن بفهمد به او ميدهد
، در ترکيبات شيميائی زیاد بکار )اچ(  حرف هاشاو از شيمی فقط این را ميدانست که!". است، هاش ندارد

   !ميرفت و تصادفا آن مساله ترکيبی که هاش در آن باشد را نداشت
  

 جوانیپيچيدگيهای زندگی فواد و دکتر جعفر شفيعی از جوانبی به هم شباهت داشتند، هر دو، دورانهای مختلف 
د فواد برایم تعریف ميکردکه با تعریفی که از سنندج خو. تجربه نکرده بودندتقریبا هرگز ، و جوانب مختلف آنرا

دکتر . شنيده بودم، ميترسيدم غير از درس خواندن به کار دیگری، مخصوصا بيرون آمدن و گشت و گذار روی آورم
او تعریف ميکرد .  مال ابوبکر، کنترل ميشد که حتما تمام درسهایش بيست باشد،جعفر هم بشدت از طرف پدرش

ميگفت . رار بود نتيجه امتحان فيزیک را به پدرم نشان بدهم، نمره ام نوزده و هفتاد و پنج شده بودکه روزی که ق
  "پسر مال ابوبکر باشی و بيست نياری خونه؟"پدرم یک سيلی محکم تو گوشم خواباند که 

  
ان انقالبی سالهای دکتر جعفر در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز درس ميخواند و در دوره انترنی بود که دوره بحر

بعدها . اما او از طرف کومه له به مقر جالل طالبانی در کوههای قندیل فرستاده شده بود.  شروع شده بود۵٧
در هر حال چه فواد و . ، خيلی افسوس ميخورد محروم ماند۵٧ت سال هميشه از اینکه از شرکت در آن دوره تحوال

گرچه فواد . زندگی جوانی و پيچيدگيهای زندگی بطور کلی نيافتندچه دکتر جعفر، فرصتی برای تجربه جوانبی از 
، این مرز را در هم ۵٣در دوران افسر وظيفه ای در بروجرد و کار در مریوان و سنندج تا قبل از دستگيری در پائيز 

من .  اندنيز محروم م" غيرسياسی"شکسته بود، اما دکتر جعفر حتی از این دوران کوتاه تجربه در  کار و زندگی 
بعدا در مورد شروع فعاليتهای سياسی در تهران با فواد، عطا رستمی و آشنائی با شعيب مفصلتر خواهم 

 که برای مالقات عمر ایلخانی ۵٢، سال  از آن ندیده بودم، اما چند سال قبل۵٨من دکتر جعفر را تا سال  .نوشت
در صندوقخانه ای " شاقل"آن مدتی که من نزد او بودم، در تبریز رفته بودم، او بعدا برام تعریف کرد که در تمام 

شاقل بخشی از لباس مال به زبان کردی است . همدیگر را نبينيم"پنهان کاری"بخاطر رعایت زندانی شده بود تا 
  ! عجب استادی بوده ایم در پنهان کاری. که به عنوان نام تشکيالتی جعفر استفاده ميشد

  

  ورود به دانشگاه،



  
 اتمام تحصيالت دبيرستان به تهران رفتم و تصميم و هدفم این بود که حتما در دانشکده فنی و یا من پس از

به عنوان آلترناتيو هم در . و یا دانشکده پلی تکنيک قبول شوم) معروف به دانشگاه آریامهر( دانشگاه صنعتی،
  .برنامه ام بود که در کنکور دانشکده فنی دانشگاه تبریز هم شرکت کنم

   
برادر بزرگم فریدون سالها بود که در تهران بود و یکی از معلمين معروف شيمی بود که هم خودش در گروه 

قبال، هنگامی که . سهمی داشت و هم در دبيرستان خوارزمی و کالسهای کنکور درس ميداد" سخن"فرهنگی 
ه از مادر برادر او بود، به تهران در دوره اول دبيرستان درس ميخواندم دو بار من را همراه با شاهرخ المعی، ک

در آن سالها با . شاهرخ هم متاسفانه چند سال قبل در اثر سکته و ایست قلبی جان سپرد. ه بوددعوت کرد
تهران آشنائيهای اوليه ای پيدا کردم، از پيچيده تر بودن مناسبات بين مردم و نرمهای زندگی و تفاوت آن با زندگی 

 سعدی، همانجائی که تبليغ معروف کنار سينماهی ما را همراه خود به ساندویچی فریدون گا". شهرستان"در 
را بر سر در مغازه زده بود، ميبرد و برایمان ساندویچ زبان ميخرید و بعدش گاها بستنی " اول ساندویچ بعد سينما"

دند یک طبقه از ساختمانی او  آن سالها مجرد بود و همراه با دو نفر که هر دو راننده شرکت واحد بو! اکبر مشتی
منزلش در محله معروف به چهارصد دستگاه قرار داشت و گاه که هنگام بيرون . چند طبقه ای را اجاره کرده بود

من آنوقتها ! رفتن به شاگرد در جواب سوال شاگرد راننده که ميگفت فالن ایستگاه، نبود؟ در جائی ميگفت نگهدار
در هر حال . ه طوری این همه آدرس را در تهران به آن بزرگی یاد گرفته استاز خودم سوال ميکردم که فریدون چ

تجربه آن دو بار سفر، که بار دوم آن همراه با فریدون به رشت، برای دیدن دائی او، منصور داداش پور، نيز رفتيم، 
 دقيقا نميدانم چه .بودتا حدی تصویری از تهران و شهرهای بزرگتر و متنوع تر از سنندج را در ذهنم جا انداخته 

   .سالی بود، اما یادم هست که یک بار هم همراه با تهمورث به آبادان برای دیدن سيروس سفر کردم
  

.  آغاز کردم فریدون گذاشته بودم، اولين سفر مستقل و تنها را من با قرار قبلی که با۴۶در اوائل تابستان سال 
به تهران، .  و چشمانش پر اشک بود و مدام برام آرزوی موفقيت ميکردمادرم در سنندج به گاراژ لوان تور آمده بود

بگير و بگو در چهار راه گلشن "  ریالی۵"خيابان ناصرخسرو که رسيدم، به فریدون زنگ زدم و او گفت یک تاکسی 
اج کرده بود و پس از استقرار در منزل فریدون که آنوقتها ازدو. تر ميگذرمشبهر حال از جزئيات بي. تو را پياده کند

اولين دخترشان، سوزان، هم حدود یک سالی بود که به دنيا آمده بود، شروع کردم به خواندن و فریدون توصيه 
محيطی جدید با کسانی کال ناآشنا و با سطح . که همين کار را هم کردم. کرد که حتما کالس کنکور هم بروم

صنعتی و دانشکده پلی تکنيک قبول نشدم، البته حاجی من در کنکور دانشگاه . متفاوتی از روابط و مناسبات
بعد به تبریز رفتم و در . قبول شدم" رزرو" اما در دانشکده فنی به عنوان . رنجکشان در پلی تکنيک قبول شد

مانده بودم که اگر به رشته مهندسی راه . کنکور دانشکده فنی آنجا هم شرکت کردم، آنجا هم قبول نشدم
بعضی از همکالسيهایم، از . برگردم و یک سال دیگر بکش درس بخوانم تا باالخره قبول شومنيابم، به سنندج 

جمله لطف اله سيار، به دانشکده افسری رفته بودند، قدری تردید کردم که آیا بهتر نيست منهم همراه با آن 
حيط جدید و در غياب ترسی همراه با نگرانی از جا اندختن خود در مهمکالسيهایم به دانشکده افسری بروم؟ 

بعد از کنکور به سنندج برگشتم و با مادرم مشورت کردم که . رفقای سالها زندگيم، شاید منشا این تردید بود
او موافق نبود، بيشتر به این دليل که ميگفت شغل افسری معنی اش مستقر نبودن . نظرش را در این مورد بدانم

تم شخود منهم از ته دل، عالقه چندانی به افسری ارتش ندا. ستدر جای ثابت و تغيير مداوم محل ماموریتها
بویژه اینکه وقتی به مالقات کسانی از آشنایان که به دوره گروهبانی و افسری رفته بودند، ميرفتم، شرایط را 

ائی در هر حال بار دیگر به تهران رفتم که ببينم نتيجه نه. خيلی سخت و بسيار نظامی و با انضباط محکم ميدیدم
نوبت به من که رسيد، به من گفتند که بين رشته های ریاضی و فيزیک و . رزرو شدن من به کجا رسيده بود

و رشته اقتصاد . از قبليها ميشنيدم که اکثرا اقتصاد را انتخاب کرده بودند. اقتصاد ميتوانی هرکدام را انتخاب کنی
بهر حال . وم سياسی به آن مجموعه اضافه شده بوداولين بار بود که به عنوان بخشی از دانشکده حقوق و عل

چيزی که برای من تعجب آور بود این بود که فواد که سال قبل از . شد که در رشته اقتصاد درس بخوانم" مقدر"
 شرکت کرده بود، در دانشگاه قبول نشد، اما سال بعد در دانشگاه صنعتی، فکر کنم در ردیف ده نفر رمن در کنکو
تر بود و همان سال اول " ارشد"شعيب اما، یک سال از ما . رفت و در واقع با من هم دوره شداول قبولی گ

در دوران تحصيل در دانشگاه بود که با فعاليتهای سياسی، . شرکت در کنکور در دانشگاه صنعتی قبول شده بود
روشن " و گاه به نام "تشکيالت"مطالعه و کتاب خواندن و سپس تشکيل یک محفل و تشکيالت که گاه به نام 

رفاقت . از آن نام ميبردیم آشنا شدم) در صورت جلسات کنگره اول به نام روشن فکران نوشته شده است" (فکران
 مصلح شيخ و از طریق او ، و صدیق کمانگر،  جعفر حسن پور، عطا رستمیبا شعيب، محمد حسين کریمی، فواد

پس . حاجی رنجکشان در سطح سياسی نيز، از این دوران آغاز شد ادامه رفاقت قدیم با  ، وآشنائی با فاتح شيخ
، با بهروز سليمانی هم آشنا و در ارتباط قرار "روشن فکران" و "تشکيالت " با از ورود به فعاليت سياسی و کار

  .  گرفتم، که به آن هم خواهم پرداخت
   

   ٢٠٠٧ ژوئن ٢۶
  ادامه دارد

 
  به خوانندگان

  



 از زندگی نامه ام را نوشته ام، یادداشتهای محبت آميز دیگری دریافت کردم همراه با طی این مدت که سه بخش
  ذکر خاطراتی از عزیزان دیگری توسط این دوستان گرامی

از جمله از دوست عزیزم، محيه برادر رفيق گرانقدر و جان باخته ام، حبيب لطف الهی، که یادآوری کرده بود که 
بارز دیگر  از جمله یدی لطفاله نژادیان دائی او  و برادر کوجکتر دکتر فتح اله، در مهر شاهرخ فخاری همراه با چند م

دوست عزیزی با امضای دوست دیرین ب . به دار آویخته شد) شهربانی قدیم(  در محل دادگاه انقالب۶٠ماه سال 
ميخواهم روایات را بر اساس ط نيز در همين رابطه نکاتی نوشته بود، اما من از درج نکات او معذورم، چرا که ن

من حتما موارد مستند و . قضاوتهای غيرمستند و از زبان کسانی که هویت آنان برایم مشخص نيست، نقل کنم
فاکتهای قابل اتکا و مواردی که رفقا و دوستان دور و نزدیک بطور مستند به من تذکر ميدهند، را در نسخه 

  . تکميلی وارد خواهم کرد
 تکميل اطالعات مربوط به دوره تحصيل در دانشکده اقتصاد، از اسفندیار کریمی، تنها هم دوره ای برای بازسازی و

اسفندیار در سومين بار زندانی شدنم . و هم کالسی آن سالهایم که امکان ارتباط را با او یافتم، کمک گرفته ام
تها از مدافعين خط چریکی بود و اکنون، به او آنوق. ، بعالوه در زندان قصر با من هم بند بود۵۶ تا ۵٣طی سالهای 

نوشتن . گفته خودش، غير سازمانی، از نظر سياسی در خط اکثریت و در محفلی مطالعاتی با فرخ نگهدار است
  . این اطالعات در باره گرایش سياسی فعلی اش، از نظر او بالمانع بود

    
  ایرج فرزاد 

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٧

 
  ۴بخش  – زندگی، و زندگانی من

  
***  

به دانشگاه رسيده بودم و اینکه باالخره بعد از این پا و آن پا کردن، از ميان سه رشته فيزیک و ریاضی و اقتصاد، 
  .این آخری را انتخاب کردم

محيط دانشگاه و همچنين محيط زندگيم، در منزل فریدون بزرگترین برادرم، دوران ناشناخته ای را که می بایست 
محيط شهرستان و جمع رفقای خودی چندین ساله و زندگی در ميان برادرها و . ویم گشودتجربه ميکردم، به ر

در محل زندگی جدیدم، در آپارتمانی سه طبقه که در مالکيت پدر همسر . تنها خواهرم و مادرم، را ترک کرده بودم
یجان با شرایط متفاوتی روبرو فریدون بود، طبقه دوم، در چهار راه گلشن، در نزدیکی سه راه رشدیه و خيابان آذربا

، عالوه بر اینکه در گروه فرهنگی سخن، تدریس ميکرد، در مدارس دیگری، از ۴۶فریدون آنوقتها، پائيز سال . شدم
او طبقه دوم را . جمله خوارزمی و هشترودی نيز شيمی درس ميداد و تابستانها هم مدرس کالسهای کنکور بود

همسرش، بعد از .  همراه با همسر و دختر حدودا یک ساله شان، زندگی ميکرددر آن ساختمان اجاره کرده بود و
احساس . ندیدم" شاد"ميتوانم به جرات بگویم که من هيچگاه فریدون را . گرفتن دیپلم، هيچ شغلی نگرفته بود
رابطه او را به یک زندگی مشترک کشانده بود که هيچ علقه و " بی خبری"ميکردم که تصادف زندگی در لحظات 

او بعدا خانه اش را به آپارتمان دیگری در خيابان آیزنهاور منتقل کرد و سپس . مشترکی در آن را من نميدیدم
 همراه با طيب عباسی روح الهی ۵٠یادم هست بار اول که در اوخر بهمن ماه سال . ویالئی در تهران پارس خرید

او گفت ایرج دوست . به منزل او در تهران پارس رفتمدر خيابان دستگير شدم و پس از دو ماه آزاد شدم، روزی 
و رفتيم و  نميدانم کجا در یک پمپ بنزین ماشين پيکانش را گوشه ای پارک کرد و . دارم تنها با هم بيرون برویم

در لحظات اول فکر کردم . سرش را روی فرمان ماشين گذاشت و با صدای بلند شروع کرد های های  گریه کردن
اما او با . ن زندان رفته ام، شکنجه شده ام و با سر تراشيده بيرون آمده ام دارد برای من گریه ميکنداز اینکه م

فریدون سالها ". از انتخاب این زندگی بشدت پشيمانم، نميدانم چکار کنم: "صدای توام با هق هق گریه اش گفت
با روحيه فوق العاده متين و محافظه کاری که کرده بود، سالها بود که تالقی تصادف زندگی " گم"بود که زندگی را 

از نظر خود او انعکاس احساس مسئوليت اش بود، هيچ انگيزه اميد بخشی برای شخص او و جهان زندگی فردی 
فکر ميکنم . فکر ميکنم در زندگی بسياری از انسانها چنين اتفاقات و عواقب آن پيش بياید. او باقی نگذاشته بود
فاق مردم این دنيا، زندگی شان را همين تصادفات و عليرغم نقشه و آرزوهای فردی شان رقم اکثریت قریب به ات

رسيده بود، اما " جائی"فریدون وضع مالی خوبی داشت، انسان توانائی بود که واقعا روی پای خودش به . ميزند
او به نظرم . ش ناتوان ماندهمين انسان تالشگری که قابليتهایش را توسعه داده بود، در پاسخ به ندای آرزوهای

نتوانست و من وقتی همانجا، در آن . ميتوانست از همسرش جدا شود و زندگی شخصی دیگری را تجربه کند
در پاسخم ) ما همگی به او آبا ميگفتيم"( آبا جان چرا زندگی ات را عوض نميکنی؟"پمپ بنزین، به او گفتم خوب 

 حال در ته ذهنش به حرفهای من عميقا فکر کرده بود و این را بعدا در هر. گفت با این دو بچه برایم سخت است
برنامه ای که برای خود چيده بود این بود که خانه و . و سرراست نبود" قاطعانه"اما بازهم راه حل او . به من گفت

.  برودماشين و ثروت و سامانش را بفروشد و همراه با دو دخترش، بعدا صاحب فرزند دوم هم شدند، به لندن
کمک کند که آنها در آنجا مستقر شوند و خود با خيال و وجدان آسوده به ایران برگردد و زندگی دیگری را در پيش 

همسر او هم، از نظر خودش، متوجه گره کور روابط زندگی با . اما دیگر دیر شده بود. همين کار را هم کرد. بگيرد
یدون دست تنها و فقط با سهم اندکی که در گروه فرهنگی سخن او دنبال زندگی خود رفت و فر. فریدون شده بود

فریدون توانا، فریدون استاد شيمی، تدریس را رها کرد و  . به ایران بازگشت" رها شده"باقی مانده بود، مایوس و 
طر کارخانه رب گوج فرنگی دایر کرد و به سود و درآمد نرسيده، این اواخر از ن. پس از سالها به سنندج برگشت



گاهی سری به مادرش، صدیقه خانم و  پسر او، شاهرخ . زندگی مثل دراویش و تارک دنياها زندگی ميکرد
اما او، گاهی نيز در محلی در همان کارخانه اش زندگی . المعی، ميزد و در موارد بيشتری نزد مادر من ميرفت

یگر با زندگی و شورهای آن وداع کرده بود و فریدون د. زندگانی ای شبيه به زندگی یک سرایدار کارگاه خود. ميکرد
 سال پيش، روزی به منزل مادر من ميرود، ناهارش را با مادرم ١٨حدود . به تخدیر جسم و روان خود روی آورد

چياکو، پسر بزرگ مظفر، که او . ميخورد، چائی هم رویش و برای چرت زدنی به اطاق کوچک منزل مادرم ميرود
دایه عمو فریدون، به یخچال تکيه زده و خوابش " به فریدون سر ميزند و با مادرم ميگوید هم نزد مادرم بوده است

مادرم ميرود که به فریدون ". برده است، و ليوان آب را هم روی لباسهاش ریخته است، پتوئی بده رویش بندازم
او سکته . موش مانده بوددیگر فریدون برای هميشه خ. بگوید روی قالی دراز بکشد و سرش را روی متکا بگذارد

زندگيش و با تاریخ زندگی " پشيمانيهای"و فریدون با آرزوهایش و با اميد به جبران . قلبی و ایست قلبی کرده بود
من متاسفانه، به دليل سالهای . اش که از نطر شخصی پایانی تراژیک داشت، برای هميشه من را ترک کرد

ی، فرصتی نيافتم که پس از آن دیدار پمپ بنزین با او مفصلتر صحبت زندان و درگيری شدید با فعاليتهای سياس
 پس از فرمان هجوم خمينی به کردستان، در سنندج، کماکان مسئوليت ۵٨فقط یک بار که در سال . کنم

سازماندهی فعاليتهای شهر را داشتم، او من را مخفيانه به منزل مادرش دعوت کرد که بعد از این همه 
واقعا احساس ميکردم همان آرزو و تالشی را که برای . ی من، با من عرق بخورد"بختی کشيدنهامحروميت و بد"

. فریدون واقعا حيف بود. پر کردن حفره های زندگی خود داشت، با لحظاتی برای شاد کردن من، تعقيب ميکرد
دگی و دنيای روحی و زن. حيفم آمد که من نتوانستم به عمق پيامی که سالها پيش به من داده بود پی ببرم

من فکر ميکنم، خوشبختی واقعی انسانها را فاکتورهائی ورای . روانی فردیت انسانها، خيلی پيچيده است
تالش برای ارتقا توانائيها و وارد شدن به نبرد زندگی، حتما یک وجه مهم اقتصادی، . عوامل اقتصادی تعيين ميکند

اما این نبرد و این جدال، تا جائی که آرزوهای فردی . هم داردهای شخصی را " جاه طلبی"رفاه و حتی ارضای 
انسانها و استقالل فردیت آنان به معنی تطبيق آرزوها و رویاها و نقشه قلبی و عشق و عالئق عاطفی با سير 

فریدون آمد و از یک جوان تنها و بدون . واقعی زندگی است، ميدانی پر از اسرار و رموز و ناشناخته است
اما فریدون، . ت، به مقام علمی و موقعيت اقتصادی رضایتبخش و مدارج قابل احترامی دست یافتسرپرس

ميتوانم بگویم هيچگاه لبخند زندگی را آنطور که در عمق روان و روحش و در دنيای آرزوهایش بود، ندید و به این 
است که " از خود بيگانگی"از همان فکر ميکنم این ها همان وجوهی .  معنی زندگی نکرده با این جهان وداع کرد

مارکس علت العلل آنرا در نفس سرمایه داری و زندگی عده ای قليل از قبل کار جسمی و فکری دیگران دیده 
جامعه، آنچه که به عنوان محصول کار و تالش انسانها چون هيوالئی ناشناخته در مقابل دنيای فردی و . است

حمی و با دقت حسابگریهای سود و زیان ميگيرد، بی رحم تر و بی عاطفه تر اميدهای زندگی هر تک فرد، با بی ر
و همين زندگی عالوه بر تاثير از بار سنتهای تاریخ و گذشته . انسانی هر تک فرد است" ذات"از دنيای معصوم و 

دگی ها و روابط اجتماعی و مادی موجود، در تالقی با خودخواهيها و منفعت پرستيهای فردی، حتی در زن
نفس قانون زندگی تحت شالقها و . مشترک خانوادگی، رنگ و روی دیگری و جهت دیگری به خود ميگيرد

زنجيرهای نامرئی این بردگی مدرن و پنهان، و این دنيای اصالت منفعت فردی و شخصی، دنيای تک تک انسانها 
کانيسم پيچيده دوره سلطنت بازار و را هم شکل ميدهد و الجرم، برای اکثریت مردمی که به قانونمندیهای این م

پول و منفعت و سود و زیان شخصی آگاه نيستند، بيرون کشيدن هویت عریان انسانی فارغ از حسابگریها و 
  . خرافات حول آنرا، دشوار و دشوار تر ميکند

     
 انتظار ازدواج در هر حال، در طبقه سوم همان آپارتمان، پدر همسر فریدون، و همسرش و سه پسر و دو دختر در

اما نحوه رابطه پسر بزرگ آنها با من که هم سن . من بعدا با پسر دوم خيلی صميمی شدم. زندگی ميکردند
نميدانم دليل احترامی که به من ميگذاشتند و اینکه در موقعيت . م بود، برایم جالب و البته تازه بودادرفریدون بر

اما این را ميشد فهميد که . کوچکتر ميدانستند، چه بود" شهرستانی"گاه حتی خود را در برابر من " بچه تهرونی"
 دیگر او، که یکی دو سال از من بزرگتر بود، نتوانسته بودند به دانشگاه راه یابند و همين شاید ادرنه او و نه بر

.  شددليلی بود بر اینکه من هم دارم مسير فریدون را طی ميکنم و آدم تحصيلکرده و دارای مقامی خواهم
در هر حال فکر کنم یکی دو ماه بود که از زندگی من در منزل . کوچکترین برادرها آنوقت در دبستان درس ميخواند

فریدون ميگذشت که برادر بزرگتر، از طبقه باال آمد پائين و من را با خودش به منزل خودشان برد و گفت ایرج 
 اضافه کنم که او خود مدام به این کار مشغول بود و تعداد ميخوای فوت و فن دختربازی را یادت بدم؟ و این را هم

وقتی با دختری قرار ! بهر حال گفت ببين. زیادی شماره تلفن داشت که به آنها زنگ ميزد و با آنها قرار ميگذاشت
ید،  عصر قرار داری که با هم به سينما برو٧ميگذاری باید کاری کنی که او را شيفته خودت کنی، مثال اگر ساعت 

 و ده دقيقه سر قرار برو و قبل از اینکه به او برسی، یک روزنامه را دستت بگير و سالنه سالنه خودت ٧تو ساعت 
من، با آن کم روئی . را مشغول روزنامه خواندن کن که طرف متوجه شود قرار با او برایت زیاد اهميت ندارد

ست که چنان مناسباتی در آن از ميدانهای ممنوعه و شهرستانی و با آن بی پولی، و بعدا با ورود به نوعی سيا
و روانکاویهای عجيب و غریبی بود، هيچگاه هيچ درسی از هوشنگ را مرور و آزمایش " انتقاد از خود"موضوع داغ 

اما تاثيری که این نحوه رابطه بر من داشت، ظاهر شدن آدمی هم سن فریدون با من، به عنوان یک ! نکردم
 و روزی باز در کمال تعجب و البته نوعی احساس قدرت در خود، دیدم از من پرسيد راستی ایرج .دوست برابر بود

به نظر تو اگر من بخوام ازدواج کنم، خصوصيات همسر  آینده من چطوری باشه خوبه؟ او برایم خيلی قابل احترام 
 در یک مدرسه کار گرفت، او به کمک فریدون. بود و پيش او احساسی از اعتماد به نفس به من دست ميداد

از برادر . ازدواج کرد و بعد متاسفانه بدجوری به مصيبت اعتياد گرفتار شد و در دوره جمهوری اسالمی فوت کرد
هر اندازه سعی . به خارج و به یک کشور اروپائی رفته است" انقالب"دیگر او خبر داشتم که چند سال پس از 
 در اروپا زندگی ميکند، آدرس و تلفنی ۵٧و هم از سالها قبل از انقالب کردم از طریق همسر سابق فریدون، که ا

اینها گاه روزهای آخر هفته با فریدون دوره مهمانی داشتند و اغلب هم پس این مهمانيها . گير بيارم، موفق نشدم



 پيش پا سر خيلی چيزها که به نظر من خيلی. ، بين شان دعوا و مرافعه راه می افتاد"شمال"و مسافرت به 
افتاده می آمد، چرا زن او به رنگ دامن آن یکی خندیده است و چرا هنگام سفر آن یکی سعی کرده که حتما در 

پدرشان هم، از . صندلی جلو ماشين بشيند و یا چرا مثال به خورش و ساالد دست پخت همدیگر ایراد گرفته اند
متيازهای پسران خود در برابر درس خوان بودن من را،  کارمندان بازنشسته اداره دارائی بود که هميشه یکی از ا

: هر از گاهی هم من را نصيحت ميکرد و ميگفت! به رخم ميکشيد" جدول کلمات متقاطع"با مهارت آنها در حل 
بکشی، برای " تریاک" سالگی به بعد روزی نيم ساعت پياده روی کنی و هفته ای یک بار ۴٠سعی کن از ! استاد

خود او همين کار را ميکرد، روزهای سه شنبه هر هفته یک بساط جمع و جور تریاک !  استسالمتی ات خوب
یک کار روتين هر ساله دیگر او، چاپ . کشی دایر ميکرد و هر روز هم حتما نيم ساعت را پياده روی داشت

ر و معاون وزیری و  وزی" جناب سرهنگ"و " تيمسار"کارتهای تبریک سال نو به اسم خود و نوشتن آنها برای هر 
بود که در دوره های مختلف زندگی کارمندی او در شهرهای مختلف ایران، فرمانده پادگان، رئيس شهربانی و یا 

. این کار روتين هر ساله، یک ماه قبل از نوروز شروع ميشد. رئيس ادارات دیگر و یا رئيسهای باالتر خود او  بودند
مهم دیگر او که " نخصص"یک ! ستال به اسم خود را چاپ ميکندخودش ميگفت هر سال تعداد هزار کارت پ

هميشه موجب شوخيهای جمع من و تهمورث و سيروس و فریدون و منصور داداش پور، دائی فریدون و سيروس، 
از کلوچه ! به به! ميگفتی الهيجان، ميگفت امم. از چيزهای خوشمزه هر شهر ایران بود" تخصص"بود شناخت و 
و تبریز صبحانه و " انگشتی"اصفهان و گزش و قم و سوهانش و همدان و شيرنی ای به اسم عسليهای آن، 

خامه و عسل اش و رضائيه، تابستان و توت تازه و دوغ اش و انار ساوه و انگور و شراب شيراز هم در مصاف با 
 آریامهری و ذغال جکسن با رطب و تمر اهواز و آبادان و اندیمشک قرار ميگرفت و البته در کنار همه اینها تریاک

  !وارده از عراق" جفت غزل"وافور قلم کار اصفهان و چای 
  

او هم در رابطه با من، که سيمای یک تحصيلکرده و وزیر و وکيل و رئيس روسای آینده را پيش بينی ميکرد، 
ن جامعه ایران، وارد شدن به دانشگاه و به سطح اليت تحصيلکردگا. احساسی از خود کم بينی را منعکس ميکرد

این محيط جدید زندگی و فضای محل مسکونيم . این حس اعتماد به نفس و جلب احترام جامعه را به من القا کرد
  . بود در سال ورودم به دانشگاه

  
دانشگاه و محيط آن از بنيان با تحصيلم در دوره . اما هنوز وجوه کشف نشده دیگری در زندگی من باز شده بودند

بسياری از . بود" غریبه"محيطی بزرگ و با انسانهای دیگر و روابطی که برای من هنوز . ن متفاوت بوددوم دبيرستا
دانشجویان را ميدیدم که با ماشين شخصی خود و همراه با دوست پسر و دوست دختر های خود به دانشگاه 

به دبيرستان هدایت می " دوچرخه"من در دوره دبيرستان فقط یک مورد از همکالسيهایم را دیدم که با . می آمدند
ماشين شخصی و اطاق جداگانه در زندگی شخصی و تجربه استقالل فردی، که عميقا به وضعيت اقتصادی . آمد

خانواده ها وابسته بود، دریچه ای بود که بروی من باز شده بود و همين موجب شد که عليرغم وضع مالی بد، 
 مصلح شيخ و برادرش موسی و  دوست دیگری به نام محمود پس از یک سال زندگی با فریدون، بروم با

طی نزدیک به چهار سال درس و تحصيل در . منوچهری در سه راه رشدیه، خيابان آذربایجان، هم مسکن شوم
من بعدا به بهانه ای به سيروس و  . دانشکده اقتصاد، سيروس برادرم، هر ماه کمک هزینه زندگيم را تامين ميکرد

 سال طول ۵ليسانس گرفتن من به دليل دو بار دستگيری و زندان طی دوران دانشجوئی، . پردازمزندگی اش مي
و البته پس از یک .  تومان، سپری کردم١۵٠، ماهيانه "وام شرافتی"کشيد و من یک سال آخر را از طریق گرفتن 

 برادرم کيان، در اطاقی در سال زندگی مشترک با مصلح، در کوی دانشگاه، واقع در اميرآباد شمالی، همراه با
رضا مقصدی هم در .  ، و سپس  اطاق جمعی دیگری، همراه به رضا مقصدی، زندگی ميکردم٩ساختمان شماره 

برخی اشعار و رباعيات او را ميتوان اکنون در . همان سالهای زندان آخر من، در ارتباط با فدائيان، به زندان افتاد
تعلق سياسی و فکری، که عمدتا در جریان فدائی ها بوده است، برای من رضا، مستقل از هر . سایتها خواند

طبع فوق العاده رقيق و حساس و دوست داشتنی دارد، از زمانی که متوجه . هاست" عاطفه"نمونه یک دوست 
. شده است من در اروپا زندگی ميکنم، هر سال و هر نوروز کارت تبریکی با شعری از خودش را برایم ميفرستد

وقتها که در کوی دانشگاه با هم بودیم، هميشه از شعر و از شاملو و از خسرو گلسرخی، و آنوقتها البته از آن
یادم هست وقتی شعر کردی فاتح شيخ، شه وه، را برایش ترجمه کردم، خيلی تحت . شفيعی کدکنی، ميگفت

 بازخوانی کاپيتال به آلمان رفته بودم، چند سال قبل که به تالش نسان نودینيان برای ارائه بحث. تاثير قرار گرفت
از نظر جسمی مشکالت بسياری داشت، اما همان روح پر از عاطفه و . او به جلسه آمد و فقط برای دیدن من

در فاصله استراحت جلسه، اتفاقا به من پيشنهاد کرد که بيوگرافی و داستان . همان صميميت را در او دیدم
 که برای بار دوم دستگير و زندانی شدم، خسرو گلسرخی را در زندان قصر  ۵٢ل تابستان سا. زندگيم را بنویسم

چنين ". خسرو گلسرخی وسائلش را جمع کند و فورا بياید نگهبانی: " دیدم، همانجا بود که روزی از بلندگو گفتند
ر هر حال جمله ای معنی ترسناکی داشت، یا اعترافاتی جدید شده است و یا مدارک جدیدی رو شده است، د

و خسرو رفت و از جلسه محاکمه با کرامت . معنی اش حداقل رفتن دوباره زیر بازجوئی و شالق و شکنجه بود
زندانيها سهميه " کمون"به خسرو از طریق . دانشيان و سپس اعدام سر درآورد که داستانش را همه ميدانند

روزی که ما را به حمام . چند سيگاری به او ميدادماو اما بيشتر ميکشيد و گاه من از سهميه خود . سيگار ميدادند
بعد از آزادی از زندان این را برای رضا تعریف . بردند با هم در یک دوش بودیم و من و او پشت همدیگر را شستيم

و اشک در چشمان ". یعنی تو پشت خسرو گلسرخی را شستی؟: "کردم، با هيجان عجيبی به من گفت
   .       مهربانش حلقه زد

  
شهرستانی بود و " خودمانی"و دنيای " غریبگی"سال اول دانشگاه، از این رو، سال پشت سر گذاشتن دوران 

همه چيز برایم تازگی داشت و از این لحاظ سال اول . تجربه جوانبی از زندگی که کامال جدید برویم باز شده بودند



دنيای آن ردن با ترس و بيم در وارد شدن به بویژه سال جنگ و جدالهای روانی و روحی و دست و پنجه نرم ک
سنندج و کوچه پس . تهران بزرگ با آنهمه تنوع و پيچيدگی روابطش، قابل مقایسه با سنندج نبود. متفاوت بود

کوچه هایش و کالس درس هایش و تک تک همکالسيهایم را با اعضای خانواده شان به نام و نشان بقول معروف 
زندگی متفاوت که در " شيوه"اولين تفاوتها را غير از .  تهران، اما، خيلی متفاوت بود.ميشناختم" مثل کف دست"

 دانشکده اقتصاد آنوقت. احساس کردممنزل فریدون تجربه کردم، در روز اول نشستن در سالن دانشکده اقتصاد 
وت، و تعدادی  کالسی با ميزهای متفا.فضا فرق داشت. دانشکده حقوق و علوم سياسی بود" ميهمان"هنوز 
یادگيری اسامی همکالسيهای .  ششم ریاضی دبيرستان هدایت سنندجس برابر تعداد محصلين در کال۶حدود 

دوره دانشگاهم کار سختی بود تا چه رسد به شناخت تک تک و فردی آنها و خانواده هایشان و رفت و آمد و 
مجموعا دیوار . ها با دانشجویان در سطح متفاوتی بوداستادان دانشکده و روابط آن. برقراری روابط دوستانه با آنها

و مثل هر تحول . روابط محدود به عده ای که ميشد مناسبات فردی و شخصی را با آنان تجربه کرد، فروریخته بود
جدالی سخت در .  عبور از این نقاط عطف با بازتابهای عاطفی و روانی همراه است،در زندگی افراد و جامعه

در موارد .  شروع شدکنج روح و روانمو در رویاروئی با صحنه تغيير یافته اوضاع مادی و اجتماعی در مصاف زندگی 
 در تطبيق خود با شرایط متفاوت زندگيم، حالتی از ترکيب نوستالژی دوران ضعفبسياری ترس از محيط جدید و 

ط شهرستان را بر من مستولی خودمانی گذشته و پشيمانی از ترک محيط آشناها و دوستان قدیمی و ترک محي
گاه حتی تردیدم به آنجا ميرسيد که دانشگاه را ول کنم و بروم دوره سربازی را مثل اکثر همکالسيهایم که . ميکرد

و این حالت روحی و این تناقض زندگی را . به دانشگاه راه نيافته بودند، مثال چون آنها در سپاه دانش، طی کنم
اما زمان و حرکت جامعه و .  فعاليت سياسی و اجتماعی و یا مطالعه شده باشم، داشتمقبل از اینکه وارد هر نوع

نميشد به . فشار واقعيات مادی زندگی دنيای به خودمشغوليها و جاخوش کردن در تلقيات ذهنی را در هم ميکوبد
 دیگر از من نمی گذشته ام برگردم، نه همان دوستان قبلی ام و نه مادرم و نه همان محيط آشنای شهرستانی

من مشغول به درگيریهای ذهنی ام، بطور واقعی در ذهنيت کسانی که بازگشت به کانون آنها دنيای . پذیرفتند
دیگری را از خود " انتظار"نوستالژی ام را در کنج خلوت فردیم تشکيل ميداد، به جای دیگری پرتاب شده بودم و 

وال فردی ام با واقعيت زندگی، به تدریج و در تداوم خود، به من برآیند این جدال در دنيای اح. طرح کرده بودم
که من دیگر باید قطعا خود را برای تطبيق با محيط جدید زندگی ام و تمامی مشغله های روحی و روانی " فهماند"

  . آن آماده کنم و چنين نيز شد" فرهنگی"و فکری و 
  

 درس خواندن و خوب درس خواندن من است و نمره ، سال۴٧ و ۴۶سال اول و بخشی از سال دوم، سال های 
 در نزدیکی سمنانپس از چند ماهی از دانشکده حقوق نقل مکان کردیم به ساختمانی اجاره ای در کوچه . آوردن

 در درگيری ۵۴از رهبران چریکهای فدائی که در بهمن سال (  با کسانی چون حميد مومنی.وليعهد سابقخيابان 
که او هم در دوران فعاليت مخفی چریکی بر اثر سانحه رانندگی در ( جعفری) علی اکبر( ، فریدون)کشته شد

 زیر شکنجه جان ۵۴از سازمان فدائی که در دی ماه ( ، بهمن روحی آهنگران) جان باخت۵۴جاده مشهد سال 
اموریت هنگام  درجریان انجام م۵۴که اولی در مرداد سال ( و عبداله سعيدی بيدختی و عبدالحسين براتی) باخت

حرکت در یک می نی بوس، کلت کمری اش بيرون می افتد و در جریان کنترل در پليس راه در منطقه بندر ترکمن 
هم )  جان باخت۵٠ مهر  سال ١٣با سيانور خودکشی ميکند و دومی در  در درگيریها حين کشف خانه تيمی در 

اسنفدیار کریمی که در دوره سوم زندانی شدنم در . کالسی و یا با اختالف یکی دو سال هم دانشکده ای شدم
اسفند بعدها با . زندان قصر با من هم بند بود، همراه با عبداله سعيدی و فریدون جعفری همکالسی ام بود

با بهمن و حميد روابطی داشتم و بویژه با بهمن رابطه مان تا . انشعاب در سازمان فدائی به جمع اکثریت پيوست
، روی من ۵٠بهمن بسيار سعی کرد که در دوره مخفی شدنش در سال . دن جزوات ادامه یافتحد رد و بدل کر

حميد مومنی . او از مدافعان خط احمدزاده و در برابر خط جزنی بود. کار کند و من را به سازمان چریکها جذب کند
 انگليسی چاپ انتشارات را از کسانی دیدیم که مرتب مطالعه ميکرد و مهمترین منابع مطالعاتی او کتابهای

وقتی شنيدم که او سر قرار هدف تيراندازی ماموران ساواک قرار گرفته است، واقعا از اینکه او به کار . پروگرس بود
  . چریکی معتقد بوده باشد، تعجب کردم

  
. بعالوه سالهای دوران دانشجوئی برای من سال آشنا شدن به ميدانهای جدید مشغله های فکری نيز بود

، سال رفتن به تئاتر سنگلج و دیدن آثار برشت و "دکتر آریانپور"جامعه شناسی " آزاد"الهای رفتن به کالس س
و " چپ"و نویسندگان ... ایبسن و آشنائی با بازیگران چپ تئاتر ایران، محسن یلفانی، سعيد سلطانپور و 

لطانپور را اول بار در نقش بازیگر تثاتر سعيد س. نمایشنامه نویسهای ایرانی، بهرام بيضائی و غالمحسين ساعدی
با سعيد و روحيات بسيار لطيف و فوق . اثر ایبسن در آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا دیدم" دشمن مردم"

العاده حساس و دوست داشتنی اش، و روح سرکش و هميشه معترض و انقالبی اش و عواطفی که به جمع 
) گروه تهرانی و هوشنگ فهامی(  هم بند و هم بازجو۵۶ تا ۵٣ سالهای رفقا و دوستان مقاوم داشت، در زندان

از " یحيی رحيمی"و " بهروز نابط"سعيد همراه با . بودم و رابطه و خاطره هائی از او دارم که به آن خواهم پرداخت
 قبل و در بحبوحه اولين قربانيانی بودند که رژیم اسالمی ليست آنها را از ساواک بجامانده تحویل گرفت و آنان را

این سه تن سمبل مقاومتهای حماسی در زندانهای شاه و . ، از دم تيغ گذراند۶٠کشتارهای سياسی خرداد 
. بيانگر قدرت و وزنه ای در مقابل ارتجاع اسالمی بودند که به نام انقالب قدرت سياه و مخوف خود را پهن کرده بود

 بخش منشعبين سازمان مجاهدین و کسی بود که پس از  تيرباران شد، از۵٩تقی شهرام هم که در سال 
 در جمع کسانی بود که از دم تيغ ۵٩او هم در سال .  توانسته بود از زندان ساری بگریزد۵٠دستگيری در سال 

 در ۵٠من البته تقی شهرام را هيچگاه ندیدم و فکر ميکنم آنزمان که من در بهمن سال . جالدان اسالمی گذشت
" پرونده"تصادف تاریخ و البته مقطعی دردناک بود که من و .  ندانی بودم، او در زندان اوین بودکميته مشترک ز

بهروز نابط را مدتها .  دستگير شدیم به نحوی در آشنائی و ارتباط با آن سه نفر قرار گرفت۵٣جمع ما که در سال 



 ها و مخالفين با مشی چریکی در بيرون "سياسی کار"او از اولين .  دستگير و محکوم کرده بودند۵٣قبل از سال 
او معتقد به کار حرفه ای و مخفی و فعاليت . و در زندان شاه بود و قبل از دستگيری با سعيد یزدیان در ارتباط بود

متاسفانه هيچ نوشته ای از او که موضع و نقطه . سياسی و تشکيالت سازی با کارگران و زحمتکشان بود
او از زندان اوین به سعيد یزدیان پيام داده بود که برای بستن سيکل . ر دست نيستنظراتش را توضيح بدهد، د

و واقعا این آمادگی برای رفتن دوباره . کنيد، بگوئيد از بهروز گرفته اید" توجيه"دستگيریها هر چه را که نتوانستيد 
یحيی . ه جمع ما بسيار کمک کردزیر شکنجه و قبول مسئوليتها و احتماال تجدید محاکمه او، به سبک کردن پروند

رحيمی، که به عنوان یکی از مهمترین چهره های جریان چریکی معروف شده بود نيز قبل از دسنگيری با سعيد 
گروه بازجوئی ما و این سه . شالق داشت" جيره" ماه در سلول انفرادی بود و هر روز ٣٣او . یزدیان تماس داشت

  .  گ بود هوشن-تن نيز، همان گروه تهرانی 
  
سال اول که در دانشکده حقوق بودیم، تعدادی از دانشجویان کرد زبان، باالتر از من، در دانشکده حقوق تحصيل  

 و  که سالهای آخر تحصيالت را ميگذراندندسواره ایلخانی، صالح مهتدی و یدال بيگلری،: ميکردند و از جمله آنها
عبداله مهتدی که از دوره . ند بود و حقوقوم دانشکده اقتصادسال دبترتيب  که  و صدیق کمانگرنيز مصلح شيخ

عمر ایلخانی و ادیب وطندوست که همان سالهای دوران دانشگاه من، . دوم دبيرستان در تهران درس ميخواند
دانش آموز دوره دبيرستان بودند، بعدها در دوره شروع فعاليتهای متشکل سياسی در یک جمع، اگر چه محافل 

به دليل اینکه اکنون در ایران مسيرشان را بعدا از ما جدا کردند و کسان دیگری هم بودند که . قرار گرفتيمجداگانه، 
فواد و محمد حسين کریمی، اولی در . هستند و زندگی خودشان را دارند، از ذکر اسامی شان خودداری ميکنم

نشکده کشاورزی کرج، هم دوره من بودند و و دومی در دا) آنوقتها معروف به آریامهر( رشته برق دانشگاه صنعتی
عطا رستمی که در . شعيب زکریائی در همان دانشگاه صنعتی یک سال از من و فواد و محمد حسين جلو تر بود

او بعد ها در .  بود۴٧شهرهای شمال ایران معلم بود، برای ادامه تحصيل به تهران آمده بود، اگر اشتباه نکنم سال 
این خانه یکی از . لی، یک خيابان فرعی منشعب از آیزنهاور، با فواد هم مسکن بودخيابان اسکندری شما

ميعادگاههای جمع سه نفری من و فواد و عطا بود برای بحث و جزوه خوانی و رونویسی و تکتثير کتب و جزوات 
  . از ساعات بعد از نيمه شب تا طلوع سحر" مارکسيستی"

  .ها در پيش بودندسالهای پر از تالطم و تحوالت و سختي
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  !توضيحی ديگر اين بار برای خودم
  

. ميگویند با باالرفتن سن، حافظه نزدیک آدمها ضعيف و حافظه دوران قدیمی تر فعالتر ميشود
 سالگی، صدق نميکند و از این نظر اگر این ۶٠انه به نظر ميرسد این حکم در مورد من، در آست

  !ارزیابی درست باشد، باید به خودم بقبوالنم که هنوز جوان مانده ام
در هر حال من در بخش چهارم زندگی نامه ام نوشته بودم که پس از یک سال زندگی با 

ودم تذکر باید به خ. مصلح شيخ و برادرش موسی و محمود منوچهری، به کوی دانشگاه رفتم
من یک سال دیگر پس از زندگی با مصلح، با صدیق ! بدهم که این اطالعات من دقيق نبود

، همان محمود منوچهری، و آدم دیگری که زیاد جالب نبود و پس از مدتی او را ناچار کمانگر
 حدود یک سال دردو اطاق کرایه ای از خانه ای شبيه به خانه قمر کردیم اسباب کشی کند،

 اسفند و دانشگاه تهران ٢۴در خيابانی که اسمش را فراموش کرده ام، اما به ميدان خانم، 



  تناقض قانون حافظهبه حساب در هر حال اميدوارم خواننده . بسيار نزدیک بود، زندگی کردم
و . متاسفانه صدیق دیگر نيست تا اطالعاتم را با او چک کنم. این اشتباه را از من ندیده بگيرد

ست، منبع قابل اتکائی اچهری که از چندین سال پيش دچار مشکل روانی شده ومحمود من
  .نيست

  ایرج فرزاد
  
  

  ۵بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

سالهائی که . در قسمت پایانی بخش چهار نوشتم که روزهای سخت و پر از تندپيچهائی پيش روی بودند
 اعتصاب رانندگان شرکت واحد و اعتصاب و راهپيمائی .اعتصاب و تظاهرات را تجربه کردم و در آنها شرکت داشتم

گارد "در اعتراض به قتل تختی، اعتراض و راهپيمائی در اعتراض به باالرفتن شهریه دانشگاه و رو برو شدن با 
 . بویژه پس از شروع فعاليتهای چریکی" دانشگاه

 
در اواسط سال دوم دانشگاه، . نيز بود" العهمط"و اما در عين حال ورود به دانشگاه برای من نيز، ورود به دوران 

و .  شدم و رونویسی و خواندن برخی آثار مارکسيستی، از جمله چند اثر مهم لنين،وارد مطالعه و خواندن رمان
محيط روشنفکری و دانشگاه را در " فضای"قبل از اینکه به موضوعات و منابع مطالعاتی ام وارد شوم، الزم ميدانم 

بحث از . محيط دانشگاه در آن سالها محيط دوران تحوالت پس از اصالحات ارضی بود.  توصيف کنمآن سالها قدری
دکتر "حزب توده به " خيانت" و سازشکاری و رفرميسم حزب توده و جبهه ملی و ٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای 
 شاه به پيمان نظامی و ، و تا  وارد شدن رژیم"از باال"تا اصالحات ارضی " کودتا"و ادامه تسلط رژیم " مصدق

توسط کارتلها و " غارت منابع ملی"و " کمپرادوری"و اقتصاد " مصرف" سنتو و تا رایج شدن فرهنگ "امپریاليستی"
" مستشاران" ورود نفت و" تک محصولی" تبدیل ایران به کشور توليد کننده توليد تراستهای امپریاليستی و 

 . اسرائيل" صهيونيستی"قتصادی و امنيتی با دولت آمریکائی و روابط و پيوندهای سياسی و ا
  

، وارد یک نوع فعاليت متشکل زیرزمينی شده بودیم، در همان محيط ۴٨من و البته همان جمعی که از پائيز سال 
نسل دانشجویان سالهای اول و . دانشگاه با تالقی دو نسل، دو روحيه و دو شيوه فعاليت سياسی روبرو شدیم

آتی و نسل توجيه " شغلی"نسل بی تفاوتی در مورد سرنوشت و موقعيت . فارغ التحصيلینسل در آستانه 
خود را و دین " وظيفه"کناره گيری از شور و شوقهای انقالبی سنين جوانی، تقابل نسل پویا و ناآرام با نسلی که 

ی اش و زندگی در عوالم  و یا عدم تالشهای قبل به حاصل تالشها" لم دادن"خود را ادا کرده بود و به دوران 
تفاوت بين توقعات نسلی که تازه داشت مطرح ميشد با توقعات نسل . خاطرات دورانهای سپری شده رسيده بود

پيشين از زندگی و از نوع مبارزه سياسی که ظاهرا تنها بيان منحصر به فرد و در حوزه اختصاصی یک نوع مبارزه و 
کرد قهرمانيهای بی نظير کسانی چون همایون کتيرائی و اعتصاب نسلی که هنوز فکر مي. زندگی سياسی بود

اهميتی نداشته " نطق مصدق" و ٢٨ تير سال ٣٠کارگران کفش ملی و شرکت واحد، در مقایسه با تظاهرات 
، "این دورانها را از سر گذرنده ایم"ها و ما کردیم و " نکنيد"و تالقی با روحيه بازنشستگی سياسی و . است

در جریان راهپيمائی و . این شکاف بين روحيات را ميتوانستم در تمامی حرکات آن سالها ببينم"!   نداردفایده ای"
تظاهرات در اعتراض به قتل تختی، در اعتراض به گرانی بليط اتوبوس ها و اعتصاب کارگران شرکت واحد، در 

برای به تعطيل کشاندن ) هم آن بودکه دانشکده فنی یک مرکز م( شانزده آذرها و جمع شدن دانشجویان جوانتر
کالس دیگر دانشکده ها، و در تحریم امتحانات در اعتراض به دستگيری تعدادی از دانشجویان چپ، من آدمهای 

آخر برای آنها دیگر . نمی آمدند، شرکت نميکردند. غایب ميدیدم) از استثناهای نادر ميگذرم( نسل قدیم تر را
فرارسيده بود و اسطوره هایشان " محصلی"یان رساندن دوران شور و شوقهای و به پا" زندگی"سالهای شروع 

و من از همان دوران هميشه از در غلطيدن به فشار روانی این روحيه محافظه . در زمانهای گذشته فریز شده بود 
ئيز سال و شاید یک محور اصلی حفظ همان جمعی که از پا. کاری و مالحظه کاری به نوعی واهمه و ترس داشتم

بنيان بگذارد و تصميم قاطع برای تعریف یک نقطه " حرفه ای" تصميم گرفته بود کار زیر زمينی را به شيوه ای ۴٨
را " چوخ بختياری"و " کارمندی"مهم چسپ درونی آن، انتقاد و انتقاد از خود در رد شيوه زندگی خرده بورژوائی و 

ل و صرفنظر از هر نوع شائبه مائوئيستی و حتی مستقل و مستق. پيگيرانه تعقيب کند، در همين نکته باشد
صرفنظر از نوع کمونيسمی که آنوقتها ما نمایندگی ميکردیم، تصميم به حفظ و ادامه جمع و محفل و سازمانی 
که برای اعضا آن مهم بود که خط انقالبيگری و شيوه زندگی انقالبی را ترک نکنند، یک موضوع جدال جدی درونی 

.  و به عبارتی سخت بودن عضویت در آن بوددر آن محفل و سازمان" عضویت" معيار مهمی در تعریف و محور و
، بویژه در  و آن سختگيریهادر سير این جدالها". کار حضرت فيل بود"عضویت در سازمان ما آنوقتها به قول معروف 

و غير انقالبی، تعدادی یا خود در " ادیع" و یا با باز شدن مجال به روی زندگی لطه خفقان و استبداددورانهای س
، "قرنطينه"سکوت رفتند و یا در تناقض با ضوابط و معيارهای در پيش گرفتن زندگی انقالبی حرفه ای، مشمول 

 و تجربه جریان چریکی و پروسه ۵٧" انقالب"اکنون پس از این سالها، پس از . تعليق و یا اخراج از عضویت شدند
ران و حزب کمونيست کارگری و بحثهای فوق العاده عميق و تئوریک و سياسی در تشکيل حزب کمونيست ای

مورد حزب، برنامه، رابطه کمونيسم با جنبش کارگری و فلسفه هویتی یک حزب کمونيستی که علی القاعده باید 



ی قرار تشکيالت و سبک کار و مناسبات خود را بر مکانيسمهای درونی طبقه کارگر و شبکه های فعالين کارگر
پس از بحث و جدلهای شدید و پر تنش و بحثهای سياست سازماندهی کمونيستی و عضویت کارگری و بدهد، 

جایگاه حقوق  در مورد رابطه یک حزب کمونيستی با قدرت سياسی،  و در عين حال پرمشقتپر تلفات انسانی
نيستی و گذر از تمامی مقاطع پر فردی و حقوق مدنی انسانها در فعاليت حزبی، موازین و اصول سازمانی کمو

 و نقد کمونيسم پيکار و فدائی و ۵٧نقد کمونيسم دورانهای قبل از سال پيچ و خم سياسی این سالها، 
تغيير .  را تشکيل ميداد، ساده شده است۴٨کمونيسمی که خمير مایه تشکيالت تازه تشکيل یافته ما در سال 

راه انداختن یک تشکيالت مخفی کار و زیر زمينی، برای ما مساله  و آنوضع موجود و سازش و تمکين نکردن به 
ما به رد و نقد مشی چریکی رسيده بودیم و اساس کار و فعاليتمان را بر تشکيل سازمانی . مهم آن سالها بود

مرکب از انسانهای آماده برای وقف زندگی خود برای بنای تشکيالتی در ميان توده مردم زحمتکش متمرکز 
 انسان یک عده اتحاد با اینحال تالش برای ساختن یک تشکيالت سازش ناپذیر و انقالبی، و حفظ. بودیمساخته 
مهمترین وظيفه ما بود، وظيفه ای که سرانجام به این دستاورد رسيد که در " هم پيمان" مصمم و انقالبی و

 و به نظرم شيوه مه اميد مردم به تغيير را،مقطع دوره بحران انقالبی، یک لنگر قابل اتکا و قابل اعتماد را برای ادا
به صحنه  ای کالسيک از حزب سياسی و جایگاه و نقش فرد و شخصيتهای اجتماعی در مبارزه کمونيستی را

 .  گذاشت و اليت سياسی و روشنفکری و محافل چپ آندسترس مردم ایرانسياست جامعه ایران وارد کرد و در 
  

 که در ۵۴سال .  ل و از اهميت تداوم و پيگيری در خط تغيير و خط انقالبی ميگفتماز  رویاروئی دو روحيه، دو نس
بود، نه در کارهای جمعی شرکتی " نویسنده"او . زندان قصر بودم، روزی محمود دولت آبادی را به داخل بند آوردند

ک تخت، نشسته بود ، در گوشه ی"زندانی"با لباسی غير از لباس معمولی . زندان شد" کمون"داشت و نه عضو 
بود و " سرهنگ منصور زمانی"و کار به کار کسی نداشت و برای خود دارای روابط ویژه ای با روسای زندان و 

و او را مقایسه ميکردم با سعيد سلطانپور، که او هم نویسنده بود و . مالقاتهائی خارج از و اضافه بر روال معمول
وصيه و سفارش بازجوهایش، ميبایست در دوران محکوميت، بهر سعيد که مقاومتش زیر شکنجه، با ت. شاعر

او را در خارج از محيط زندان کمرنگ تر و در نهایت زایل کنند، " نام"طریقی درهم شکسته شود، تا سایه سنگين 
یت به بهانه های مختلف به او گير ميدادند، در صف حمام او را ميزدند که چرا رعا. بسازند" رام"و از او موجودی 

و یا . بندها داد ميکشيد" وکيل"نظم صف را نکرده است و سعيد با صدای بلند و تند و پرخاشگر بر سر نگهبانها و 
 ماه تمام او را با جيره هر روزه شالق در سلول انفرادی نگاه داشته بودند و هنگام ٣٣یحی رحيمی که گفتم 

 که به بند مشهور به ۵٣اواخر سال . ر طریق کم کنندرا به" رویش"انتقال به زندان قصر سفارش داده بودند که 
یک و هفت در زندان قصر وارد ميشود، زندانبانان تصميم ميگيرند که در نوروز آن سال از انجام مراسم نوروز و 

در ساعات تحویل سال خود سرهنگ زمانی  در جمع . شادی و ماچ و روبوسی زندانيان بهر قيمت جلوگيری کند
لح به کاله خود و باتوم و نگهبانان مسلح به یوزی در باالی پشت بام و دیوارهای بند، حرکت گارد زندان مس

یحيی رحيمی درست در آن لحظات ميپرد و زندانی دیگری را در آغوش . زندانيان را در حياط زندان نظارت ميکند
 گارد زندان و وکيل بندها و سرهنگ زمانی و رو به. ميگيرد و او را ميبوسد و با صدای بلند فریاد ميزند نوروزتان پيروز

کتک زدند و به انفرادی " زیر هشت"و نتيجه این شد که جمعی را بردند ! داد ميزند، بيائيد بزنيد، ما هم ميزنيم
بردند، اما جشن نوروز در گرماگرم یک جنگ نابرابر و تن به تن و در ميان لت و پار شدن عده ای از زندانيان برگذار 

قتها، امثال معادیخواه و هادی خامنه ای و مهدی کروبی، که دست بر قضا این آخری در دوره جمهوری آنو. شد
شد، و دیگر جمع آخوندهای زندانی آنوقت، در گوشه ای، مفاتيح " هم خط"اسالمی با همان محمود دولت آبادی 

" بی طرف"ه گارد ضد شورش زندان، الجنان و اصول کافی را زیر بغل گرفته و ناخنهایشان را ميجویدند و در سای
و باالخره ضرب اختناق واقعا نتوانست یحيی ها و . امثال یحيی رحيمی بودند" غير اسالمی"ناظر آن حرکات 

این نوع سنگرها، و این نوع قهرمانيها، . سعيدها را به زانو درآورد و این اواخر دیگر با انها از در تملق در می آمدند
از انصاف و عدالت بدور است که نقش . مستبد و حافظان نظم را در برابر مردم باز ميکندسکوی تعرض به حکام 

قهرمانيهای جان باختگان عزیزی چون سعيدها و احمدزاده ها و یحيی ها و تقی شهرام ها و شهين توکلی ها، 
و ليستی ...  آل آقا و منيره اشرف زاده کرمانی، نزهت السادات و اعظم االسادات روحی آهنگران و الدن و نسترن

عریض و طویل از انقالبيون جان باخته دوران خفقان و اختناق را در هموار کردن مسير مبارزه نسلهای بعدی انکار 
فکری و سياسی آنان، قدر و منزلت و جایگاه نقش عزم و اراده و روحيه فداکاری و " اشتباهات"کرد و یا بخاطر 

اینها همانطور که تحوالت دوران . فقان بخاطر آرمانهای بزرگ تقليل دادحس تحقير مرگ را در دوران سلطه خ
پيوستن کسانی چون .  نشان داد، ماتریال انسانی کمونيسم ایران را تشکيل دادند۶٠ تا ۵٧انقالبی سالهای 

 مجتبی احمد زاده، حبيب فرزاد و وحيد توکلی و جواد و صادق قائدی و محمد علی پرتوی و کل رهبری و طيف
کومه له به صف مدافعين مارکسيسم انقالبی و خط منصور حکمت، نشان ميدهد که در شرایط اعالم موجودیت 
یک رهبری انقالبی و مارکسيستی، بسياری از اليت سياسی و انقالبيون دورانهای سخت اختناق، ميتوانستند 

  . بالقوه به منبع جاذبه قدرتمندی برای کمونيسم تبدیل شوند
  

در رویاروئی با برای هر انقالبی در زمان خود این سوال شکاف نسلی باز توليد ميشود که چگونه فکر ميکنم 
 چگونه ميشود فعالين اجتماعی و بویژه ،ندگذارننسلهای بعدی، از خود تصویر محمود دولت آبادی ها را بجا 
، با روحيه "دیگر نيستم" که کنندبدون اینکه اعالم مبارزین کمونيست و مارکسيست از فریز شدن در نقطه ای، 

روزی در گرماگرم خروش خيزش مردم و تظاهرات خيابانی و .  نيایندمحافظه کارانه، طلبکار نسل جوانتر از آب در
عده . ، با فواد به چهار راه فرح، در سنندج، رفتيم۵٧رژیم شاه در اوائل زمستان سال " چماقدار"درگيری با عوامل 

 سن و سال، با کوکتل مولوتف و شيشه پر بنزین و چوبدستی جمع شده بودند و رو زیادی، اساسا جوانهای کم
دستور "در روی صف سربازان و پاسبانهای مسلح و تانک و نفر بر و زره پوش و گاردهای آماده باشی که  آنروز

ماال در آزمایشهای من و فواد با چند تا از آنها که سر و صورتشان هم سياه شده بود، احت. هم داشتند" تيراندازی



باشيد، درست " مواظب"مقدماتی کار با کوکتل مولوتوف و آتش زدن شيشه بنزین، حرف زدیم و گفتيم که 
یعنی ميگوئيد برویم خانه و : یکی از آن جوانها برگشت و به ما گفت. روبرویتان نظاميان مسلح آماده شليک اند

 تقابل روحيه برای یک لحظه تصویر. من و نه فواد را نمی شناختندآنجا داد بزنيم، کار درست ميشود؟ آنها البته نه 
طلبی و ماجراجوئيهای آنارشيستی را اصال کمونيستی " شهادت"من روحيه فنا و . دو نسل، در ذهنم جرقه زد

نميدانم، اما از طرف دیگر سقوط کردن به روحيه طلبکاری از نسل پر شور و شوق جوانتر و فاصله گرفتن از 
نسلهای پيشين و روحيه " حق آب و گل داری"و " سابقه" های فکری و روحی و روانی آنان را با توجيه مشغله

گذشته های سپری شده را هم هميشه به عنوان یک نقطه " پس انداز"تبختر و لم دادن به، و تغذیه سياسی از 
وان دنيای ما برای شخصيتی فکر ميکنم آن احترامی که نسل ج. نوعی از فعاليت سياسی دانسته ام" پایان"

مثل چه گوارا دارد، بخاطر همين روحيه ای است که در جهان ما ناچار است کماکان متعرض باشد و ناآرام و خالف 
من شيوه فعاليت چریکی را، بویژه اگر به محتوای مطالبات و خواست سياسی آن . جریان و عليه نظم موجود
رد " انقالبيون آن دوره و روحيه ۵٠ميتوانم نسبت به قهرمانيهای سالهای اما واقعا هم ن. توجه کنيد، نمی پسندم

آنها ادای احترام نکنم، نميتوانم وقتی مسعود احمدزاده را در دادگاه نظامی رژیم شاه ميبينم که دم " تئوری بقا
ش پائين پائی اش را در ميآورد و در جلسه محاکمه اش تابلو عکس شاه را از باالی سر رئيس دادرسی ارت

بحث . گفتنش به اختناق و سرکوب و خفقان احترامی عميق قائل نشوم" نه"ميکشد، به او و آن روحيه شجاعانه 
انتقاد از گرایش فکری و سياسی و نوع کمونيسمی که فدائی نمایندگی ميکرد، با جا خوش کردن در صندلی 

من روحيه ای را که سعی .  متفاوت استمحافظه کاری به بهانه و در پوشش نقد شيوه فعاليت چریکی کامال
ميکند جاخوش کردن در موقعيت بازنشستگی سياسی و ریشخند دوران قهرمانيها و فداکاریها را در لفافه 

  . بپيچد، صادقانه و صميمانه نميدانم" تئوریک"
  

ی عمر انسان محدود است و هيچکس در سراسر زندگی اش به یک روال از روحيه پر شور و سرکش جوان
اما بویژه برای انسانهائی که امرهای بزرگی را در دستور خود ميگذارند، مبارزه برای تطبيق خود . برخوردار نيست

مارکس عظيم ترین کتاب جامعه بشری، کاپيتال، را در . با تحوالت و تغييرات جامعه، مساله بسيار مهمی است
در موارد زیادی سعی کرده ام خود را از این . ان رفتسنين آخر زندگی خود شروع کرد و به پایان نرسانده، از جه

و از شما چه . نگاه دارم و از مشغله ها و توقعات و اطالعات و دانش نسل جوان عقب نمانم" آپ تو دیت"نظر 
خيلی چيزها .  ساله خود یافته ام١٧ و ٢٢دختر و پسر " شاگردان"پنهان، من، در موارد زیادی خود را در موقعيت 

بطور دگم و فعلی و از جمله در ایران یاد بگيرم تا مواظب باشم که  در دنيای رم از آنان و هم نسل آنانرا ناچا
 که اینها هيچ خاطره و حتی غالبا هيچ عالقه ای به مشغوليتهای آن ندارد، خشک در جهاردیواری روحياتی

دستاوردها و درسهای نسل ما کار سختی است، اما انتقال تجارب تلخ و مشقتهای نسل ما و . محبوس نشوم
به نسل بعدی، از نسلی که ارتجاع آریامهری و اسالمی آنرا قلع و قمع  و داغان کرده است، به نسلی که هيچ 

ندارد و در جهان خود توقعات امروزی اش را از خود بروز را خاطره ای از آن زندانها و قتل عامها و شکست دادنها 
نتر الزم نيست با همان مشقات و زجرکشيدنها و خودآزاریها که نسل ما نسل جوا. مهمی استميدهد، کار 

کمونيسم را بر صفحه سياست و نقشه ایران گذاشت، از نو همان پروسه درد آور را شروع کند، اما اطالع از آن 
 تاریخ برای حفظ پيوستگی تاریخی و رفتن به عمق مسائل و جلوگيری از در غلطيدن به سطحی نگری و تکرار

کاش . اشتباهات نسلهای پيشين یک شرط مهم همان حرکتی است که در محتوا انتقادی و انقالبی است
سلطه ارتجاع و اختناق و به قدرت رسيدن رژیمهای رضاخانی و آریامهری و مشتی جنایتکار اسالمی به منظور 

 اسلحه، فعاليتهای مخفی و دایر نگاه داشتن سيستم کار ارزان، کارگر خاموش، هيچ دليلی برای دست بردن به
کاش پدیده زندان و زندانی سياسی و شکنجه و مقاومت در برابر شکنجه و اعدام و . زیرزمينی را دامن نميزد

جهان "تيرباران به عنوان عرصه نبردی که گاه به تنها معيار انقالبيگری و حتی کمونيست بودن در کشورهای 
وارد عرصه فعاليتهای سياسی نمی شد و نسل ما " نهادینه شده"ده تعبير یافته است، به عنوان یک پدی" سوم

عنصر "هم چون دوران مارکس و انگلس و لنين، با مشقات کمتری، حداقل در همان شکل تبعيد به عنوان 
کاش . به محل و یا کشور دیگری، بدون شالق و شکنجه و زندان و خطر جوخه اعدام، انتقال می یافتيم" نامطلوب

سوسياليسم، به جای سر برآوردن سرمایه داری " خطر"کمونيسم و خودآگاهی بورژوازی در برابر صنعت ضد 
دولتی و قدرت گيری ناسيوناليسم روس از بستر شکست انقالب اکتبر، با مانع و ميدان قدرتمند بازدارنده ای 

فست و ایدئولوژی آلمانی مواجه ميشد، کاش کار ما و وقت ما و انرژی ما هم صرف جدلهای فکری و نوشتن ماني
و دیالکتيک طبيعت و کتاب کاپيتال و تکميل بخشهای ننوشته آن و دایر کردن مراکز آموزشی برای محافل کارگری 

کاش اصال نيازی به این نبود که انسانها، و کمونيستها و مارکسيستها، ناچار شوند با مایه گذاشتن از . ميشد
و . بشوند" قهرمانی"غير مختنق، این همه زجر بکشند و ناچار به فداکاری و جان خود، تازه برای ایجاد یک فضای 

کاش در نتيجه به فاصله و شکافی که بر اثر اختناق و ارتجاع و خون پاشيدن به جامعه از طرف بورژوازی، سالهای 
صنعتی، و کمونيسم واقعی و موجود در متن زندگی و مبارزه طبقه کارگر " جنبش کمونيستی"سال است بين 

و کاش به جهان زندگی و تعالی فکر و رشد و شکوفائی . بوجود آمده است، ناچارا و از سر اجبار رضایت نميدادیم
انسانها در قالب حکومت جونتاهای نظامی و سلطه باندهای آدمکش و تجاوز و تعرض نظامی و لشکر و لشکر 

، برای نهادینه کردن فقر و گرسنگی و خشونت کشی برای حفظ و تداوم ستم ملی و مذهبی و نابرابری و تبعيض
و نفرت در بخشهای وسيعی از جهان ما، خون نمی پاشيدند و مشتی اراذل و اوباش و مفت خور و طفيلی حافظ 

و دولت و مسئول جامعه بر مقدرات دنيای ما حاکم نميشدند و ما را، و " سياستمدار"نظم بردگی مزدی در قالب 
به " خشونت"وارد کردن . رین انسانها را زجر و شکنجه نميدادند و از دم تيغ نميگذراندندنسلهای بزرگی از شریفت

متن زندگی مردم و به متن تالش انسان برای زندگی، عليرغم ميل همه ما، از خود گذشتگی و بروز تالشهای 
ن انسانهای این کره ی اعجاب انگيز را به نسلهائی از نجيب ترین و اومانيست تری"قهرمانيها"فوق انسانی و 

و این خون پاشی حافظان نظم سرمایه به جامعه بشری، مجالی داده است که در . خاکی تحميل کرده است



چشمها بر فکر و تفکر و تعقل و بر دانش و علم و آگاهی علمی، که مارکسيسم بدون " انقالبيگری"پس و در پرده 
ستر اروپائی آن، بی معنی بوده است، بسته شود و به جای اتکا به متعالی ترین دستاوردهای علمی، الاقل در ب

و محافظه کاری " ترس"آن شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی و از جان گذشتگی و قهرمانيهای فردی در برابر 
جان "و همين مساله و همين فشار عاطفی ناشی از . گاه به عنوان تنها معيار انقالبيگری و کمونيسم تعبير شود

ف وسيعی از عزیزترین و شریفترین انسانهای انقالبی و کمونيست و مبارز صادق و نجيب امر رهائی طي" باختن
و چکمه پوش و فاالنژ و مذهبی و " سکوالر"و قهر توسط الیه های " خشونت"انسان، همين نهادینه کردن 

و روایت " کمونيسم "انتحاری برای حاکميت سياسی بر جای جای این جهان ما، کار نقد کم و کاستيها و نوع
چقدر باید تلخ و گزنده و ناعادالنه باشد که . شبه مارکسيستی از جنبش چپ و کمونيستی را دشوار کرده است

بسياری از عزیزترین رفقای کمونيست این مملکت که بارها مرگ را مالقات کردند، هنوز زیر سایه برچسپ 
را تا زمان حتی پس از جان باختن آویزان " آش بتالی" روحيه و محافظه کاری و" ترسو"زنيهائی که به آنان قضاوت 

و حتما بسياری از رفقا که در صفوف کومه له بوده اند، به تاثيرات سنن ناسيوناليسم کرد و کيش . نگاه داشته بود
ر ميدانند که بازتاب و عکس العمل آنارشيستی و لومپنی به خشونت و قتل عام و لشکر و لشک. اسلحه واقف اند

) ته دیگ"( بنکر"کشی دولتها و ميدانهای تيرباران جالدانی چون خلخالی و الجوردی، چگونه تعبير تحقير آميز 
سوسياليسم را بویژه به رفقای دختر و به هر کسی که پس از سالها مشقت و محروميت و سختی و نبرد، دیگر 

و خيليها در صفوف . یزان نگاه داشتندشود، حتی پس از آنکه جان باختند، آو" شهيد"دوست نداشت کشته و 
و " آش بتالی"و برچسپ " خاک"کومه له یکه تازی کيش اسلحه و روح شهيد پروری متاثر از کردایه تی و برای 

" در رفتن"به مریضی و سردرد و کمر درد و هزار درد العالج دیگر را برای " تظاهر"و محافظه کاری و حتی " ترس"
، فرنگيس )ریبندان( عزیزانی چون مظفر الهور پور، جالل صفر علی پور" جان فدائی"و از ميدان نبرد، در مرگ 

شاهوئی، کمال قطبی و حسن شعبانی و  حسين پيرخضری و حسين مصطفی سلطانی، توفيق خليلی، و ده 
داستان  .ها رفيق عزیز دیگری که ميتوانستند اکنون در ميان ما زندگی کنند، حتی پس از مرگ آنها شاهد بودند

در درون سازمان مجاهدین و پيکار و فدائی را شنيده ایم و حکایت دوران " عناصر متزلزل"ترورهای داخلی و تصفيه 
محاکمات استالين و قلع و قمع اکثریت اعضای کميته مرکزی ای که کابينه کمونيستی پس از انقالب اکتبر را 

علنی و هتک حرمت سياسی و حيثيت فردی " تقبيح"تشکيل دادند و دوران یک تازی انقالب فرهنگی چين و 
نفوذ این عنصر خشونت و بی رحمی و بی عاطفگی به عنوان عکس العمل . را هم همه ميدانيم" لئوشائوچی"

آنارشيستی و غير کمونيستی و ناسيوناليستی و سکتاریستی، به خشونت و قهری که بورژوازی بين المللی 
ن وارد عرصه فعاليت سياسی و حزبی و مبارزه طبقاتی کرده است، تصویر معوج بویژه در کشورهای حوزه کار ارزا

و غير مدرن و غير متمدنانه و غير اجتماعی ای از کمونيسم، چپ و مارکسيسم و حزب سياسی کمونيستی و 
و کمونيسم مارکس و انگلس و لنين و منصور حکمت ناچار است یک . مناسبات درونی آن بر جای گذاشته است

ر دیگر بطور ریشه ای به یک جدال جدی و نقد بيرحمانه این نوع تعابير و روایات از کمونيسم و در افزوده های با
الزمست بار دیگر و از نو، منابع و اجزا کمونيسم و دکترین علم شرایط رهائی . خرده بورژوائی به آن وارد شود

بورژوازی و خشونت طلبی و بی رحمی و بی عاطفگی آن پرولتاریا، از زیر بار این تحریفات و جعليات و فشار سنن 
  .  بيرون کشيده شود

  
متاسفانه باید اذعان کنم که هنگام انتقاد از کم و کاستيها و قدمهای نارسای نسلهای قبلی، چندین فاکتور 

ایشی که به نظرم نقد و بررسی انتقادی هر نظر و گر. عاطفی و انسانی من را محافظه کار و مالحظه کار ميکند
، قبل از اعدام ۵٠من همان سالهای .  نميکندالزامیبه شکل مکتوب و مستند در آمده باشد، چنين مالحظاتی را 

، "رد تئوری بقا"و یا " مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتيک"و یا جان باختن احمد زاده و پویان، به جزوه 
 ات جدی انتقادلنين و انتقاد او از نارودنيسم و آوانتوریسم" ردچه باید ک"الاقل با خواندن و رونویسی و تکثير 

 و حتی در بحث و جدل با بهمن روحی آهنگران که تالش کرد من را جذب سازمان چریکهای فدائی بکند، داشتم
" انه تربيرحم" و بعد از جان باختن آنها هم انتقاداتم عميق تر و صریح تر و به عبارتی درگيریها و تقابل تندی داشتم

مشکل و معضل من جائی آغاز ميشود که عزیزان بسياری بدون اینکه نوشته و سند و کتاب و یا اثری . هم بودند
از خود بجا بگذارند، از ميان ما رفته اند و دیگر نيستند تا از خود دفاع کنند و یا تغييراتی را که در صورت زنده ماندن 

 رودر رو شده و با خطر جانیمن در طول زندگيم چندین بار با لحظات . نداز سر ميگذراندند، در معرض قضاوت بگذار
 مالقات کرده ام و بنابراین گاهی فکر ميکنم که اگر من در یکی از آن لحظات ميمردم، من را و زندگی مرگ

 سياسی ام را به حساب کدامين جنبش مينوشتند، آنهم درست در دوره ای که من هم هيچ اثر و نوشته و کتاب
در فقدان کتابت و ثبت تاثيرات و . و سندی فکر شده از خود به جا نگذاشته بودم؟ و جهان در خال سير نميکند

و متاسفانه این اتفاقی است . دنبيشتری دار" مصادره"تصویر انسانها، جنبشهای دارای سنتهای دیرپا تر قدرت 
تی و جنبش سوسياليستی طبقه کارگر وارد که برای بسياری از عزیزانی که با عزم پيوستن به جنبش کمونيس

 خيليها را بدون هيچ مدرک مستندی، و یا شاهدان .مبارزه سياسی شدند و در این راه جان باختند، افتاده است
 .ی سازمانهای مختلف نوشته اند"شهدا"عينی واقعی، از روی تعلقات و گاه تعصبات سکتاریستی در ليست 

اما من به دليل اینکه در . ف چپ و راست و ميانه آن، با فواد همين کار را ميکندناسيوناليسم کرد و احزاب مختل
طول ساليان در پيچ و خمهای مبارزه و تالش رفقائی چون فواد بوده ام و گرچه غير مکتوب، با زوایای افکار و 

 طبقاتی و مصالح توریته و این حق را به خودم ميدهم که از موضع منافعاگرایش فکری آنها آشنا هستم، این 
آرمان کمونيسم و مارکسيسم، چون یک هم رزم، به همان بی مالحظگی ای که نارسائيها و اشتباهات فکری و 
سياسی دورانهای پيشين خود را بيرحمانه به نقد ميکشم، با قدمهای نارسای آن رفقای عزیز نيز همين رفتار را 

 کنم که از آنجا که آن رفقا را در صف مبارزه طبقه خود ميدانم، بنابراین ميخواهم بر این نکته تاکيد. داشته باشم
گوشم بدهکار هيچ نوع قضاوت اخالقی و یا پيشداوریهای شبه مذهبی نيست و با قاطعيت در برابر حسابگریهای 
کاسبکارانه جماعتی که از طریق شهيد خوری مصصم اند حاصل تالش و فداکاری و جانبازی رفقای کمونيست 



ته را در پيشگاه ناسيوناليسم به فروش برسانند، و حتی آنان را تتمه نفرتهای ضدکمونيستی خود جان باخ
این توضيح را الزم دیدم چون در ادامه زندگی نامه ام، وقتی بيرحم و بی تعارف، آن نوع . سازند، می ایستم

کمونيست و یک مارکسيست و در  ایران را، به نقد ميکشم، همه بدانند که من به عنوان یک ۵٧کمونيسم ما قبل 
  .  نيز ميپردازم" جان باخته"راستای بازبينی انتقادی مارکسيستی از جمله به رفقای 

  
  ی که به آن پيوستيم "کمونيسم"
  

و پر شور و شر جامعه ایران و در مواجهه با نسل پيش از خود قرار " نسل جوان"و من در آن سالها، در ميدان 
و برنامه من و جمع ما، فی الحال نوعی از " تئوری"، مستقل و خارج از اراده و نقشه و اما فضای موجود. گرفتم

 .        کمونيسم را در معرض انتخاب ما قرار داده بود
در چنين فضائی، یک جبهه نسبتا وسيع بين المللی چه عليه امپریاليسم و اشغال و اشغالگری و چه در عرصه 

با جنگهای آزادیبخش ویتنام " راه مسالمت آميز و رفرميستی"و ضد "  خروشچفیضد رویزیونيسم"تفکر و گرایش، 
جمهوری "و برپائی " گارد سرخ"و هندوچين و جنگ چریکی در آمریکای التين و با پيروزی انقالب چين و تسلط 

ه درون یک و این نحوه رفتن ب. شدم" وارد"این فضا فی الحال وجود داشت و من به آن . باز شده بود" خلق چين
شرایط کامال با چگونگی وارد شدن، نه به عنوان یک تازه کار سياسی، بلکه به عنوان یک منتقد که از پيش به 

من و فکر ميکنم . یک سيستم فکری و دیدگاه فلسفی و اجتماعی مجهز است، کامال و از بنيان متفاوت است
از جامعه ای " شناخت"به روشها و متدهای " ریستیامپي"اکثر رفقای هم دوره و هم نسل من، بنابراین به شيوه 

و جمع متشکل و تا " سازمان"مثبت را در آن صورت دادن، " کاری"دست یافتيم که با قصد تغيير آن، و یا الاقل 
و القيدی نسبت به " اصالت عمل"من به این امپيریسم پرنفوذ و اعتقاد به . حدود زیادی منضبط را بنيان گذاشتيم

" اصالت"و " محفلی"فکری و بی تفاوتی نسبت به تعمق، و توکل و تاسی به روابط و مناسبات "جدل"تئوری و 
در اینجا . ایران باز خواهم گشت" چپ"محفل و تاثيرات پا برجای آن به مدتهای طوالنی، و به این اعتبار بر تاریخ 
و با کتابها و ترجمه های " ارکسيسمم"همين اندازه بگویم که از این رو، نسل من، با روایات دست چندمی از 

قاچاق و غير اوریژینال روبرو بود که در دل اختناق رژیم آریامهری و سلطه ساواک و ميراث قانون رضا خانی، 
خود موضوع کار " غيرقانونی"خواندن جرم سياسی بود و گير آوردن و باز تکثير و دست نویس ادبيات " کتاب"

فقط یادآور شوم که . زمانها و گروهها و محافل سياسی را تشکيل ميدادسا" تشکيل"سياسی و گاه فلسفه 
 دستگير و زندانی و شکنجه و محکوم شدیم، این بود که ۵٣سياسی جمع ما که در پائيز " جرم"مهمترین موارد 

 آنها و یا اقرار به" اقرار"کدام کتابها و جزوات را خوانده و از کی گرفته و به کی داده ایم؟ خود اثبات همين روابط و 
  .اتهام من در دادرسی ارتش همين بود. بود" تشکيل گروه کمونيستی برانداز"گرفتن بخاطر آنها، معنی اش 

با اینحال من موفق . برای یک تازه وارد به عرصه کار سياسی، قدرت مقابله با فضای مسلط فکری اصال ساده نبود
ندگانی چون بالزاک و رومن روالن و استاندال و اشتن بک و جک شدم حداقل در زمينه رمان و داستان، آثار نویس

  .  لندن و چخوف و برشت و شولوخوف و فادایف را بخوانم
بنابراین، برای من که وارد فعاليت سياسی شده بودم، سواالت زیادی مطرح بود و می بایست به بسياری از 

منهم مثل کمونيسم آن دوران جامعه ایران، صورت . مکنجکاویهایم الاقل از نظر خودم پاسخ قانع کننده ای بياب
" ملی"به امپریاليسم است و اقتصاد آن " وابسته"که ایران " فهميدم. "مساله را باالخره فهميدم و پذیرفتم

ملی مدام ورشکست ميشوند و به جای آنها، شرکتهای کمپرادور " بازرگانان"نيست، مصرفی است، شرکتها و 
، به عنوان یک عارضه  و می نی ژوپ و دایر شدن پابها و رستورانهاغرب زدگی" فهميدم ".همه جا رشد ميکنند

 را "خودمان "، راه تکامل توليد و توليد ابزار توليد مستقل و فرهنگ غربیمنفی و جزئی الیتجزا از فرهنگ مصرف
و " انحراف"يسم موجود، مد و خوش لباسی و زیبا ظاهر شدن و حتی خود رفاه از دیگاه آن کمون. سد کرده است
آن انتقاداتی را که . اینها داده های کمونيسم آن دورانی بود که من وارد دانشگاه شده بودم. بودچوخ بختياری 

اتفاقا به دليل گزندگی انتقادات آل احمد به وجوه مختلف . اکنون از آل احمد و آل احمدیسم دارم، آنوقتها نداشتم
اما، اگر . ، او در فضای چپ آن دوران جاذبه زیادی هم داشت"نفرین زمين"، بویژه ، در آثارش"غرب زدگی"آن موج 

دليل . اصال خوشم نيامد" خسی در ميقات"حمل بر خودخواهی ام نشود، من از خود کتاب غرب زدگی او و بویژه 
 مهمی چون اصلی آن تعلق خاطر صریح نویسنده آن کتابها به مذهب و مسجد و حج و تکفير یادگيری زبانهای

او در کتاب غرب زدگی اش، با تحقير، فرانسه را فنارسه و انگليسی را انگریزی ناميده . فرانسه و انگليسی بود
، بر اساس آن "گاو"، که فيلم "چوب بدستهای ورزیل"ساعدی خوشم آمد و " آی با کاله، آی بی کاله"از . بود

همان امپيریسم مزمن چپ که به آن اشاره کردم، همين بدبختی . ساخته شد، برای من یک اثر منفی و مضر بود
من بعدها فهميدم که آل احمد از اعضای حزب توده بوده است که آثار بعدی اش، بيانگر خط فاصل کشيدن او . بود
ایران و نوعی بيان " مسلمان"آن حزب به فرهنگ و سنن مردم " خيانت"حزب توده به شوروی و " وابستگی"با 

اما این امپيریسم و القيدی به تئوری از یک نوع روایت از . شته توده ای خود او بوده استپشيمانی از گذ
وسط دعوا "نميخواهم بقول معروف . کمونيسم و محدودیتهای تاریخی ای که با آن روبرو بود، سرچشمه ميگرفت

ارشاد اصال سمپاتی ، اما واقعا به دليل نفرتم از مذهب، به کالسهای شریعتی در حسينيه "نرخ تعيين کنم
" نوگرائی"نداشتم، عليرغم اینکه آنوقتها، و در آستانه تحوالت و دست بدست شدن قدرت سياسی، آن موج 

بودن آن، در صف چپ با سمپاتی " ضدغربی"اسالمی، آن ارائه ارتجاع اسالمی فقط با توجيه ضدرژیمی و 
  .درآغوش گرفته شد

  
  شدن من" کمونيست"

           



 خودم را کسی شناخه ام که اوال کمونيست است، و ثانيا تالش دارد که بطور ۴٨از پائيز سال من حداقل 
 را به عنوان مقطع تشکيل و ۴٨خيليها، پائيز سال . متشکل و سازمانيافته آن کمونيسم خود را پيش ببرد

، اما از زاویه شناخت این قضاوت از زاویه ای نادرست و غير تاریخی است. اسم ميبرند" کومه له"بنيانگذاری 
این . ریشه های کمونيسمی که کومه له تا قبل از کنگره دوم خود آنرا نمایندگی ميکرد، یک فاکت واقعی است

" کمونيست"سازمان " شبه"، بنيان یک محفل چپ و ۴٨حقيقتی است که جمع ما، و از جمله من، در پائيز سال 
" پيوستگی" را هم ندارم که این حقيقت را تاکيد کنم که "فروتنی"من مطلقا قصد نشان دادن . را گذاشتيم

، دست در دست هم، طی تمام آن سالهای مشقت و زندان و شکنجه و ۴٨جمعی که از همان پائيز سال 
محروميت و سختی کشيدنها، عليرغم فاصله گرفتن برخی دیگر، روی حرفمان ایستادیم و یک محور قابل اعتماد 

ی انقالبی را در دسترس مردم و محل اتکا کمونيسم نوین ایران به صحنه سياست جامعه و قابل اتکا از انسانها
، واقعا توانست مشخصات یک نوع دیگر از حضور کمونيستها را در ۵٧جمع ما در مقطع انقالب . ایران آوردیم

ر عمل کند، از به جای اینکه به عنوان گروه فشار طبقات دیگ. مبارزات مردم و در عرصه اجتماعی معرفی کند
دوران بحران انقالبی برای بسيج و سازماندهی مردم در مقياس وسيع استفاده کرد و سنگر و لنگر چپ و تقابل با 

سازمان چریکهای فدائی، به نظر من در دوران سفت کردن اختناق و . ضدانقالب اسالمی را حفظ و تداوم بخشيد
، به مردم نشان داد که راه ۵٠يم و هراسهای سالهای سلطه ساواک و رژیم شکنجه، در آن دوران سخت و ب

چریکهای فدائی، زن را در . شکستن سد اختناق و خفقان بدون قهرمانی در روزهای سياه ممکن نيست
گفتن به ارتجاع سلطنت و " نه"مقياسی چشمگير، به عرصه مبارزه انقالبی آورد و توانست با آن ایستادگيها و 

. ی، حتی به عنوان نماینده چپ و کمونيسم، خود را در معرض انتخاب جامعه قرار بدهدساواک و دادگاههای نظام
 از آن نفوذ و قدرت بودن کمونيسمشان،" ملی"، اتفاقا به دليل چریکهای فدائی، متاسفانه، نتوانستند و نخواستند

، در برابر ارتجاع "پچ"جاذبه خود در اذهان مردم، برای تحکيم قدرت سياسی خود، همان اهداف و آرمانهای 
، نمونه مشخص یک حزب سياسی ۴٨من افتخار ميکنم که همراه با آن رفقای پائيز سال . اسالمی استفاده کنند

اما بقول مارکس تمام . کمونيستی  و تداوم یک خط انقالبيگری را برای انتخاب در دسترس جامعه ایران گذاشتم
الب پرولتری از اهداف و آرمانهای بورژوائی و رادیکاليسم خرده فرق و تفاوت یک جریان پرولتاریائی و یک انق

انقالبی کمونيست و انقالبی طبقه کارگر، از دستاوردهای خود . آنست" انتقادی"بورژوائی همان خصلت و ویژگی 
غره نميشود و با پيشرویها و پيروزیهایش در تاللو جرقه های جشن قدرتگيری اش، به سرمستی و خماری و 

من و هر کمونيست دیگری، باید بشيند . ات تملق متقابل و تعریف از خودهای سکتاریستی در نمی غلطتدمناسب
و قدمهای نارسای گذشته اش را به نقد بکشد و جوانب خام و توهمات باورها و اقدامات معوج گذشته خود را به 

. ت باشيم و کمونيسم را تقویت کنيم، ميخواستيم کمونيس۴٨من و آن جمع محدود پائيز سال . باد انتقاد بگيرد
  . خود، خيلی اشکالها ميبينم" کمونيسم"االن که به آن سالها برميگردم، در آن 

  
  کمونيسم خادم تاريخ

  
در بخشهای قبلی نوشتم، که سالهای ورودم به دانشگاه، از جمله سال شرکت در کالسهای آزاد درس جامعه 

های دکتر آریانپور، " درس"اگر بگویم . ور بعالوه یک سخنور برجسته هم بوددکتر آریانپ. شناسی دکتر آریانپور بود
بحث بر سر اساسی ترین . جوهر و خميرمایه اصلی کمونيسم ایران را تشکيل ميداد، هيچ اغراق نکرده ام

. بود" ملی"و تعریف از یک کمونيسم " ماتریاليسم دیالکتيک"مارکسيستی و فهم " جامعه شناسی"مسائل 
. نباشد و به شرایط تاریخی و فی الحال موجود جامعه ایران توجه و دقت کند" دگم"يسمی که ميخواست کمون

اصول "برای من واقعا سوال بود که معنی واقعی ماتریاليسم دیالکتيک  چيست؟ کالسهای آزاد دکتر آریانپور، و 
. يت روشنفکری آن دوره دانشگاه دادحل معما را به دست من و فکر ميکنم ال" کليد" پوليتزر" مقدماتی فلسفه

. تاریخ است" جبر"ی که عبور از آنها برای هر جامعه ای اجتناب ناپذیر و "مراحل"دارد و " قانون"اینکه حرکت تاریخ، 
اینکه شناخت ". قهرمانان"ها تاریخ را ميسازند و نه " توده"اینکه جامعه، تعيين کننده جایگاه و نقش فرد است و 

و سپس نگاه به جامعه ایران که . مراحل تکامل آن جامعه است" تاریخ"هر جامعه، در گرو شناخت وضعيت فعلی 
که دخالت ": جالب"باید مراحل مختلف کمون اوليه و برده داری و فئودالی و بورژوائی را طی کند و این حکم 

ین پروسه تکاملی را دچار دست جامعه ایران، ا" طبيعی " سيرامپریاليسم در بيرون از مکانيسم تکامل تاریخی و
انداز و توقف و کجراهه کرده است و نگذاشته است که بورژوازی ملی پروسه تکامل تاریخی جامعه ایران را به 

آرمانهای بورژوازی ملی و صنعتی تمام قد از سرتاپای این نوع کمونيسم بيرون . سرانجام منطقی خود برساند
به این سير اجتناب ناپذیر تاریخی، فلسفه اصلی کمونيسم " خدمت"ی در تبدیل شدن به عنصر و سازمان. ميزند

سيری جبری که الاقل از انقالب مشروطيت به این طرف با سازش و تردید و تزلزل جبهه ملی و . آن دوران بود
رم، اکنون که به آن گذشته مينگ. طی شود" پرولتری"نهضت آزادی و حزب توده، ميبایست به شيوه ای انقالبی و 

در این حقيقت شکی ندارم که آرمان و اهداف اجتماعی آن کمونيسم، چيزی جز آرمان بورژوازی صنعتی ایران 
آرمانی که خمير مایه کل طيفهای چپ و راست و ميانه کمونيسم موجود را تا آستانه تحوالت سال . نبوده است

، سترونی آن کمونيسم و سپر انداختن در ۶٠ تا ۵٧رویدادهای دوران بحران انقالبی سالهای .  تشکيل ميداد۵٧
چپ و کمونيسم " نه شرقی، نه غربی"به قدرت رسيده را که در پوشش اسالم و خط " بورژوازی ملی"برابر 

چریک . موجود را به تفرقه و انشقاق و تجزیه فروبرد، به روشنی و البته در ميان بهت و حيرت جامعه، نشان داد
آرمانهای اجتماعی اش دو شقه شد و " تحقق"ماینده چپ جامعه بود، در برابر فدائی که در ذهنيت جامعه ن

، با "١١٠پيکار "در طيف خط سه، شروع جنگ ایران و عراق، خط . اکثریت آن به حمایت از رژیم اسالمی در غلطيد
خدمات افتخاری اتحادیه کمونيستها و حزب رنجبران به . شد" متحد"هم بستر و " ۵٩کار "در زیر پرچم " رزمندگان

مشغول شدند و ليبراليسم چپ و ترتسکيستهای ایرانی از فرصتی که برای رشد اقتصاد ملی " دفتر بنی صدر"در 



و فرصت عرض اندام بورژوازی صنعتی خودی فراهم شده بود، به مبارزه سياسی و مقابله انقالبی با رژیم ضد 
و استالينيسم در مارکسيسم انقالبی بند " بح استالينش " حلولانقالب اسالمی، به روحيه دائی جان ناپلئونی

  .   کردند
و من، در فضائی که کتابی موجود نيست که در کتابخانه ها بخوانم و یا خریداری کنم، و اگر هم جائی، مثل 
کتابخانه مجلس شورای ملی، که همه جور کتاب بودند ولی اسم و مشخصات وام گيرنده کتاب مستقيم به 

آنوقتها، . بروم" ماتریاليسم دیالکتيک"ت، ناچار شدم از هر منبع قابل دسترس دنبال درک ساواک ميرف
، که "دنيا"کتابفروشی ای در خيابان نادری و نزدیکی چهار راه الله زار تهران وجود داشت به اسم کتابفروشی 

الها زیاد برای کتابهای به ساواک آن س. کتابهای انگليسی و یا فرانسوی چاپ انتشارات پروگرس را هم ميفروخت
بهرحال، من . زبانهای غير فارسی، سخت نميگرفت، شاید به این علت که ممکن است خواننده آنها کم باشد

  : رفتم در آن کتابفروشی کتابی گير آوردم به نام
 "The Fundamentals of Dialectical Materialism   "    

من زبان انگليسی ام بد نبود، اما .  ریال به پول آنوقت شد١۵ کنم و آن را خریدم که خيلی هم ارزان بود، فکر
آمدم یک دیکشنری جلو دستم گذاشتم و روی هر . چندان هم برایم آسان نبود" فلسفی"خواندن و درک مطالب 

بهرحال همان را !  صفحه بود٢٠٠کلمه ای که نميفهميدم معنی آنرا به فارسی نوشتم و تا آخر کتاب که حدود 
که هر جامعه ای، مراحل خاص . يدم که بعضا از کالس های درس جامعه شناسی دکتر آریانپور گرفته بودمفهم

پيدا " رویزیونيستهای مدرنی"و جالب اینکه . تاریخی خود را دارد و اصل بر تقدم ماده بر فکر و جامعه بر فرد است
  ! د و از آن عبور نکردز" دور"شده اند که ميگویند ميشود برخی مراحل تکامل تاریخی را 

عبور جامعه " موانع"و از آن وقت شروع کردیم به خواندن تاریخ جامعه ایران و تشخيص مراحل آن و نيز مطالعه 
ایران از مرحله ای که یا بنا به دخالت امپریاليسم قطع شده است و یا از مسير منطقی تاریخی آن منحرف شده 

خواندیم، متوجه شدیم " مائو"ه این نوع ماتریاليسم تاریخی را در آثار شد" ساده"و " خلقی"بعدا که نوع . است
مارکسيسم : "مائو به مارکسيسم و ماتریاليسم دیالکتيک و تاریخی این است که باید" درافزوده"که یک 
ین به گفته صریح مائو، کار کمونيستها در چين ا. تطبيق داد" خالقانه"هر کشور " اوضاع مشخص"را با " لنينيسم

، جز "آموخت"همه چيز را به ما " خالقانه" "کاربست"و همين ها و همين . کنند" چينی"بود که مارکسيسم را 
مارکس و مارکسيسم و جز نقد مناسبات سرمایه داری و بردگی مزدی که ایرانی و چينی و پاکستانی 

ریژینال همان ماتریاليسم دیالکتيک و هندوچينی نبود و کتاب کاپيتال و ایدئولوژی آلمانی که دست بر قضا منبع او
آن کمونيسم که در . تاریخی بودند، اصال با روایت کمونيسم موجود و مائوئيسم در دسترس ما ربطی نداشتند

 کشورهای بزرگ و صنعتی خود را بنيان گذاشته بودند، به ما، در مرحله تدارک رسيدن به همان ،"پيروز"مقام 
، به ما آموخت که تفکر و تعمق و احاطه "توده ها بياموزیم" شده، آموخت که از اهداف سياسی و اقتصادی پيروز

" تضادهای درون خلق"است و به ما آموخت که " بحرالعلوم روشنفکران حراف"به دانش و دستاوردهای علم بشر، 
 و روان فردی به معنی وارد شدن به عمق روح" انتقاد و انتقاد از خود"حل کنيم و اینکه " به شيوه صحيح"را 

" عليه ليبراليسم"انسانها و کنج علقه های شخصی و عاطفی افراد، از اصول و مبانی کمونيسم و سنگ بنا 
به ما آموخت که باید برای مبارزه با انحرافات خرده بورژوائی رفت در کار توليدی، و هر اندازه از نظر بدنی . است

آن پيروزیها، به " معماران"نميتوانست با تعبير " پيروز شده"های روایت کمونيسم. ، کار کرد"آموزنده تر"سخت تر 
این کمونيسم که صنعتی شدن و مستقل شدن از غرب را بهر قيمت، یا . عنوان بستر اصلی کمونيسم رایج نشود

و تقدس هفت هزار سال کار یدی دهقانان چين، جشن ميگرفت، دیدگان اليت " شنبه های کمونيستی"با 
نسبت به جوهر اساسی انقالب سوسياليستی یعنی رهائی " کمونيستی"ه فعاليت سياسی و سياسی آن دور

شده، ایرانی و چينی " ملی"و این نوع مارکسيسم . انسان و گسستن زنجير اسارت به کار مزدی را کم سو کرد
ه در جلسات کمونيسمی ک.  تشکيل ميداد۴٨شده، خمير مایه جمع ما را از همان سال " توده ای"و دهقانی و 

دکترین جز کومه له، هر چيزی ميشد ناميد جز کمونيسم و " کنگره اول"واقعا خرد کننده انتقاد و انتقاد از خودهای 
و ما با چنين کمونيسمی، رفتيم پای تشکيل یک سازمان و محفل کمونيستی و . علم رهائی شرایط پرولتاریا

" شناخت"مبارزه با رفاه طلبيهای خرده بورژوائی و :  هدفرفتن به سمت کار یدی و حتی کار در کارخانه با دو
 اما تناقضات واقعی بستر اصلی تر و به پيروزی .با آنها" پيوند"امپيریستی از طبقه کارگر و زحمتکشان به منظور 

د رسيده آن کمونيسم ملی، بویژه در چين و کوبا و هندوچين، ما را به یک سازمان ذهنی و زندگی در توهمات بربا
چين پس از پيروزی مائوئيسم، دیگر مساله دهقانی و مساله زمين و دنيای نيمه مستعمره نيمه . رفته سوق داد

ویتنام پس از پيروزی در جنگ ضد اشغالگری چند سال بعد از تشکيل . فئودالی را به پایان قطعی خود رسانده بود
 رفاه و مرکز اندیشه های انقالبی و سازمان ما، به عنوان یک کشور که هيچ نشانی از سوسياليسم و

شد و کوبا پس از پيروزی دکترین کانون چریکی، فقط توانست به برخی از " مستقل"کمونيستی نداشت، 
اوضاع و حرکت روندهای اجتماعی در . دستاوردهای برخی از کشورهای اروپائی، مثل طب مجانی دست یابد

خلی، زمين و مبارزه دهقانی برای حل مساله زمين را به نقطه سطح بين المللی و نيز متاثر از آن در سطح دا
پایان خود رسانده بود و جهان آخرین بقایای توليد نيمه فئودالی و شبه فئودالی را از دستور جدالها و سير حرکت 

و در ما، اما، بی توجه به این ميزان تحوالت سياسی و اقتصادی و اجتماعی در سطح ماکرو، . خود خارج کرده بود
، باور ١٩۴٩ابعاد بين المللی و داخلی آن، مترصد تشکيل سازمانی بودیم که هنوز به مائوئيسم قبل از سال 

این تناقض درونی ما نه در جدلهای تند بين مدافعان خطوط و تبيين های مختلف، که اساسا به ضرب . داشت
 بستر اروپائی خود، و از کالس کاپيتال و مرور  و عروج مارکسيسم انقالبی ای بود که از۵٧تحوالت انقالبی دوران 

ایدئولوژی آلمانی در لندن، به پيشواز عرض اندام طبقه کارگر صنعتی ایران در آن تحوالت دوران بحران انقالبی 
در کنگره اول کومه له در ) حمه سور( درست است که بحث کوتاه و نارسائی از طرف حسين مرادبيگی. آمده بود

 تسلط مناسبات سرمایه داری در برابر تحليل فواد و بقيه شرکت کنندگان در کنگره، جامعه نيمه مورد حاکميت و
اما، آن تحليل نارسا و غير عميق در برابر . ارائه شد" ملی دموکراتيک"فئودال نيمه مستعمره، و مرحله انقالب 



بود، بسرعت و با " ندگی شخصیز"اینکه چنان تحليلی مبين و تئوریزه کننده انحرافات خرده بورژوائی در 
عبداله مهتدی در آن جلسات تحليلی نيمه پوشيده شبيه به تحليل رزمندگان و پيکار . دستپاچگی عقب نشست

من بعدا در مورد سير تحوالت فکری کومه له و جابجائی مکان . را نمایندگی ميکرد" سرمایه داری وابسته"در مورد 
 رهبری آن و تغييراتی که در سياست ها و حتی نطرات فردی آنان راجع اجتماعی و سياسی افراد و شخصيتهای

به مساله ملی، کمونيسم و حزب کمونيست و جایگاه و نقش کومه له و ناسيوناليسم بوجود آمد، تعبير و روایت 
، و در نگرش ها" تجدید نظر"این تغيير و تحوالت و تعویض مکان و بستر فعاليت سياسی و . خود را خواهم نوشت

نيز انشقاقات و انشعابات مکرر در صفوف کومه له و حزب کمونيست ایران، البته بدون توجه به افت و خيز در 
مبارزه سياسی و نظامی در کردستان و سير پيشرفت و پسرفت جمهوری اسالمی و نيز تحوالت جهانی تر، مثل 

اکميت بعدی احزاب ناسيوناليست کرد  و متعاقب مردم کردستان عراق و ح" آوارگی" و ١٩٩١جنگ خليج در سال 
  . ، قابل توضيح نيستند٢٠٠٣نيز بویژه جنگ و اشغال نظامی عراق پس از سال 

   
  :مونيسمچند نمونه تناقض درونی آن نوع کذکر  برگردم به

  
 شد، در دو شهر سنندج و نقده برگزار!  که جلسات کنگره اول کومه له به مدت نزدیک به یک ماه۵٧در پائيز سال 

ها در اتخاذ زندگی حرفه ای زحمتکشی در جریان بود و انتقاد و انتقاد از خود در این رابطه، " تردید"روزی که بحث 
طفلک از زندگی مهندسی کشاورزی دست کشيده بود و در . به محمد حسين کریمی رسيده بود" نوبت"

م با تناقض با منطق زندگی برخورده بود و به او ه. روستاهای اطراف سردشت و ربط، به کار بنائی روی آورده بود
" احساس"اما او در انتقاد از خود گفت . عنوان یک بنا، مردم به او حق ميدادند که خانه ای بهتر برای خود بسازد

علتش را طفلک خودش اینطور توضيح ميداد که . ميکرد که زندگی اش دارد از زندگی زحمتکشان فاصله ميگيرد
 و به همين دليل شتهنوز آن سختی و عرق ریختنها را ندار" زحمتکشان"بت کارهای دیگر کار بنائی به نس

 بلند مشهور بهچيدن و درو علف با داس "( گياه دوری"تصميم ميگيرد که با یکی از دوستان زحمتکش اش، با کار 
 روز کار، ٩ ميگفت پس از .را امتحان کند" رفاه طلبی"خود را و مبارزه با روحيه ) کرنتو که واقعا هم سخت است

و ما به جای اینکه بگوئيم کمونيسم زجر و شکنجه کشيدن و خود آزاری نيست، . تاب نياوردم و مریض شدم
های آن انحراف را نه فقط در محمد حسين که در تک تک اعضای شرکت کننده در یک نشست که " ریشه"

. پرداختيم" روشنفکرانه" به تحليل علت این انحراف و همه ما از جمله فواد. بود، حالجی کردیم" کنگره"اسمش 
فواد گفت که با پيشرفت تکنيک و تقسيم کار، سنگينی کار بدنی کمتر ميشود و بنابراین اگر کسی بخواهد با 
انحرافات روشنفکرانه و گرایشات غير زحمتکشی جدا مبارزه کند، باید به عرصه هائی که تقسيم کار در آن 

شاید تعجب . کنيک جدید به آن وارد نشده است، اساسا کار کشاورزی و در دهات، روی آوردپيشرفته نيست و ت
خود . کنيد که اثبات لياقت عضویت برای خيلی از اعضای شرکت کننده در آن کنگره زیر عالمت سوال بزرگی بود

همان تزلزالت در اتخاذ بخاطر پاسيفيسم در دوره زندانی بودن ما و نيز " قرنطينه"محمد حسين، تازه داشت از 
و این بحثها و انتقاد و انتقاد از خودها در حالی در جریان بود، که در بيرون آن . زندگی زحمتکشی در می آمد

جلسات، مردم در مقياسی وسيع به ميدان بزیر کشيدن رژیم شاه وارد شده بودند و جریانات اسالمی به دقت 
صدیق کمانگر .  با ساواک و ارتش و کشورهای امپریاليستی بودندمشغول تدارک قاپ زدن قدرت از طریق توطئه

. در تعليق مانده بود" سازمان"مشغول بود، هنوز عضویتش در " کارمندی"که در فاصله زندانی بودن ما به زندگی 
آن نوع کمونيسم بطور مشخص در جلسات آن کنگره به بن بست رسيده بود و سازمان به معنی واقعی کلمه در 

اما تحوالت جامعه، به داد ما رسيد و کومه له، این بار بدون اینکه حتی یک بار هم به آن . انه فروپاشی بودآست
مباحثات جالب رجوع کند، و حتی عليرغم آنها، به اتکا کسانی که ظاهرا عضو رسمی هم نبودند، به آن کومه له 

 های سياسی دوران ادامه انقالب ه ترین چهرصدیق کمانگر، به یکی از برجسته. ای تبدیل شد که همه ميدانيم
در کردستان تبدیل شد و جمع کسانی هم در مریوان، عطا رستمی، رئوف کهنه پوشی و مجيد حسينی و نسان 

 آنوقتها از و بقيه )که تنها کسی بود که تازگی عضو شده بود(  و حسين پيرخضریو اسد نودینيان و عبداله دارابی
با اقدام جسورانه خلع سالح اولين مقر سپاه پاسداران در شهر مریوان، بانی آن تحرکات اعضا کومه له نبودند، 

و متاسفانه همان روحيه مبارزه با . تکان دهنده ای شدند که به کوچ مردم مریوان و راهپيمائی مردم منجر شد
 در حمله با دست رفاه طلبی و گرایش خود آزاری، به نظر من، یک دليل اصلی ماجراجوئی محمدحسين کریمی

مهمترین خصوصيت کومه له همين بود که به .   و جان باختن او بود۵٧ بهمن ٢۶خالی به شهربانی شهر سقز در 
آن کمونيسم شبه مذهبی و مصوبات تنها کنگره خود وفادار نماند و هيچگاه به آنها رجوع نکرد و در مقابل با 

تعجب آور نيست که رجوع . زهای زمان خود پاسخ مثبت دادشجاعت به عنوان جمعی از مبارزین سياسی، به نيا
 پيوستن به حزب کمونيست ایران، سند هویتی کسانی شده است  کنگره دوم و شروع پروسهبه کومه له قبل از

  . کمونيست ارائه بدهندغيرکه رسما قصد دارند از کومه له و پيشينه تاریخی آن، یک تصویر خالص کردی و 
  

خص تر تناقض آن نوع کمونيسم را با نه تنها مارکسيسم که با منطق زندگی جامعه و آرزوهای بگذارید قدری مش
  : ، نشان بدهمی که ما قرار بود با رفتن به ميان آنها از آنان بياموزیمکارگران و زحمتکشانهمان انسانها، از جمله 

مردم . اده سنندج کرمانشاه رفتمخود به یکی از دهات واقع در مسير ج" آموزش" به منظور ۴٩تابستان سال 
فصل درو و خرمن کوبی بود و من در ذهن خود، هنگام کار . روستا ميدانستند که من در دانشگاه درس ميخوانم

که عارم نياید، از سختی کار نترسم و با دهقانان . به جلسه تشکيالتی را تکميل ميکردم" گزارش"داشتم موارد 
.  کار ميکردم، اما، داشت در عالم خود به دنيای واقعی زندگی من فکر ميکرددهقانی که پيش او. بخورم" جوش"

برای یک لحظه احساسی از غرور بر ". آغه ایرج، شما واقعا چه انسان دوست داشتنی هستی"به من گفت 
عد، اما لحظاتی ب. سرتاپایم حاکم شد، در ذهنم گفتم همين جمله را دقيقا در گزارش تشکيالتی ام، وارد ميکنم

آغه ایرج ميام شهر و اگر هم حمالی کرده باشم، نميگذارم پسرانم این شغل نکبت را "همان دهقان به من گفت 



" آغه ایرج"افتاده بود که " چو"و همان وقتها بين اهالی ده ". ادامه بدهند، کاری ميکنم که پا بگذارند جا پای تو
مان دهقان ميزبان من، و همسرش که در خيال خود فکر  به ده آمده است و چه خوشحال بود ه"گرفتن زن"برای 

با " پيوند"را نشانه پيشروی " شایعات"من این . ميکردند دارم مقدمات تدارک ازدواج با دخترشان را طی ميکنم
انه بخت یک شهری و دارای مقام ختوده ها ميدیدم و توده ها هم در آن راهی برای فرستادن دختری از روستا به 

اما تناقض آن کمونيسم دنباله رو ! من البته در یک خودفریبی این تناقض را به روی خود نياوردم! نده دولتیباالی آی
ما همانطور که گفتم در مباحثات کنگره اول کومه له، . ذهنيت توده ها و شناخت غير علمی جامعه ادامه داشت

ا حل نکرده است و ثانيا، این جالب تر است، مساله زمين ر" اصالحات ارضی"بر این نکته تاکيد داریم که اوال 
همان سالی که ! نداده است، بلکه به عقب هم برده است" تکامل"را نه تنها " نيروهای مولده"اصالحات ارضی 

من مشغول آموزش از مکتب توده ها از طریق کار بدنی بودم، دهات و روستاها داشتند تقریبا خالی از سکنه 
دولت . ت مردم به شهر ها و شرکتهای بزرگ جاده سازی و خانه سازی منتقل ميشدمحل و ممر معيش. ميشدند

 دورنمای. وارد ميکرد و توليد کشاورزی و گرفتن زمين، مساله ای نبود که حول آن جدالهای بزرگ راه بيافتد" گندم"
ذهنيت سازمان ما فقط در عوالم درونی " محاصره شهرها از طریق دهات"و " جنگ دهقانی"جدالهای اجتماعی و 

جامعه ایران سرمایه داری شده بود و جدال، جدال بين دو طبقه و تقابل گرایشات ناسيوناليستی و . فعال بود
و همان " داخلی"بحث عقب بردن وسائل توليد، و نقش منفی اصالحات ارضی دقيقا به توليد . سوسياليستی بود

  . ی صنعتی توجه داشتگرایش موجود ناسيوناليستی و پيشداوریهای بورژواز
  

 که در تهران دوره یک ماهه آموزش ۵٢تابستان سال . اما تناقض آن کمونيسم با منطق زندگی ادامه داشت
نظامی در پادگان فرح آباد را ميگذراندم، قبل از اینکه برای بار دوم دستگير شوم، روزی همراه کسی که االن 

تهران و در آنجا منتظر ماندیم که به عنوان کارگر آن روز ما " يدان غارم"زندگی خودش را دارد، برای کار بدنی رفتيم 
من . خوب بيائيد سوار شوید! پس از لحظاتی، یک بابائی آمد و گفت کار ميکنيد؟ گفتيم بله. را جائی به کار بگيرند

ن کمپرسی و آن دوست و یک نفر دیگر که واقعا کارگر فصلی بود و اهل روستاهای اطراف مشهد، سوار ماشي
ما را " پهن"شدیم و راننده در آن روز گرم تابستان ما را برد جائی در جاده ورامين وسط بيابان، در کنار تپه ای از 

تق ما دو نفر در . و خودش رفت زیر سایه یک درخت دراز کشيد! پياده کرد و سه بيل دست ما داد و گفت بار کنيد
 با آن ارتفاع ماشين کمپرسی با آن بوی متعفن سخت بود و هم پس لحظات اول درآمد، هم واقعا پرت کردن پهن

گفتيم بروی خود نياریم و با دست خونين و با زجر کار . از چند بار بيل زدن، کف دست هر دوتای ما تاول زد
ی راننده که دید پس از مدت معينی که او انتظار داشت ماشين پر شده باشد، هنوز خيل. را ادامه دادیم" آموزش"

و با کنجکاوی . و همانجا دید که ما در مقایسه با کارگر اصلی، اینکاره نيستيم. مانده است، آمد کنترلی بکند
گفت شما کارگر نيستيد، چکاره اید؟ گفتيم واله . قيافه ما را برانداز کرد و فهميد که دستمان هم خونی شده

. زندگی و درسمان آمدیم تهران کار کنيم هستيم و اهل سنندج هستيم و برای خرج ١١راستش محصل کالس 
گفت آن سنندج خراب شده برای شما کار نداشت؟  بهر حال توضيح ما به نظر او را قانع کرده بود که محصل 

به کارگر اصلی هم گفت زود باش جور اینها را هم بکش، همين یک ماشين برای شما . کالس یازده هستيم
ما را سوار ماشين کرد و یکراست برد داخل یک بنگاه و خطاب به کسانی . کافی است، ميروم کارگر واقعی ميارم

دستهای ما را گرفت و رو به حضار گفت اینا کالس یازده . که آنجا بودند یک نطق غرا در انتقاد به وضع موجود کرد
بابا جان بروید کار برایمان انگور شستند و آوردند و خوردیم و نصيحتمان کردند که . های این مملکت خراب شده اند

ما در ذهن خود و به دور از تناقض آن نوع ! ساده تری بکنيد که اگر مزدش هم کم باشد الاقل پدرتان را در نياورد
غير "بودن گرایش مرفه طلبی خرده بورژوائی و روحيه " ریشه دار"کمونيسم با منطق زندگی، در رویاروئی با 

و من به فاصله چند روزی خودم، این بار تنهائی، راه ! وی ماستدیدیم که مصافهای سختی پيش ر" زحمتکشی
و . دارد چند روزی دیگر خود را امتحان کنم" سخت"افتادم در مسير جاده تهران شهر ری که در جائی که کار 

اتفاقا کارگر . باالخره به یک سنگ بری رسيدم که حاجی و پسرش در دفتر را مالقات و گفتم برای کار آمده ام
یعنی کسی که مدام فرغونی دستش است که یا تکه های ". وسط کار"خواستند، آنهم کارگر مشهور به مي

و .  کوچک تر را در جائی دیگر تلنبار ميکند بریده وسنگ مرمر آماده را به جائی دیگر حمل ميکند و یا تکه های
ای در تمام طول روز و فاصله نيم واقعا هم کار فوق العاده سختی بود، یک لحظه، به جز یک فاصله ده دقيقه 

آنجا هم کارگر دیگری به همان وسط کاری مشغول بود به اسم شکراله و اتفاقا از . ساعتی ناهار، امان نداشتم
برنامه او این بود که ظرف شش ماه تا ميتواند کار کند که پولی برای . اهالی روستاهای منطقه ليالخ سنندج

او با توافق و اعتمادی که صاحب کار به او داشت، اغلب شب کاری هم . ندپيش قسط یک تراکتور را تهيه ک
خانه و دو تائی   یک قهوهرویمبا هم مي! شکراله برای ناهار به من ميگفت مواظب باش ولخرجی نکنی ها. ميکرد

بریده "ه  و نيم روز شد چون در وسط روز دهم دیدم ک٩و من آن چند روز را، فکر کنم مجموعا . یک دیزی ميخریم
قبل از رفتن به قهوه خانه در نانوائی روبروی ! به آن قهوه خانه معروف رفتم و جای شما خالی چه آبگوشتی"! ام

سنگ بری دو نان بربری ميخریدیم و بعد که دیزی را خریدیم، شاگر قهوه چی که انگار نوع مشتری هایش را می 
 همان روز اول فلسفه یک دیزی برای دو نفر را !"آب داغ": شناخت با یک کتری بين مشتریها ميگشت و داد ميزد

و بقول معروف اگر هم شيرجه ميرفتی توی . که به کمک آب داغ دو نفر بتوانند از یک دیزی تليت بخورند. فهميدم
و همان روزها متوجه شدم از آن نوع قهوه خانه ها و ! دیزی غير از چند تا نخود و لوبيا، گوشتی را نمی دیدی

دليل اصلی آن هم این بود . وشت دیزی ها، چند تائی در سرتاسر مسير جاده تهران به شهر ری وجود داشتندابگ
( که اکثر کارگران سنگ بریها و موزائيک سازیها و بعضا آجر پزیها در آن مسير قرار داشتند که بيشتر مشتریان آن

مه ای شاملشان ميشد و نه در محل کارشان از کارگران فصلی و یا موقتی بودند که نه بي) غير از اوسا کارها
کارگرانی که . نمونه های مجسم کار ارزان و در فقدان ابتدائی ترین امکانات ایمنی. کانتين و غذاخوری خبری بود

نيروی کارشان نقش مهمی " هزینه"آبگوشت دیزی دو نفره با کمک آب داغ کتری مجانی، در پائين نگاه داشتن 
ند ساعتی از کار آموزشم گذشته بود که دیدم یکی از اوسا کارها از پشت دستگاه صاف بهر حال، چ. داشت



گفتم " آب سنگ بری را خوردی؟: " منهم رفتم، از من پرسيد!کاری سنگ مرمر با اشاره به من گفت بيا اینجا
خره چرا منظورت چيه؟ گفت خنگ خدا من بيست سال است تو این کارم، کار دیگری بلد نيستم، تو جوونی 

اومدی اینجا؟ برو کارخانه ایران ناسيونال که هم شغل راحت تری داری و هم آینده اش هم خوبه، ميتونی شبهام 
   .بری مدرسه و درس بخوانی، اینجا دو سال کار کنی ریقت درمياد

  
که از روستاهای با کارگران فصلی ای " پيوند"و من البته یافتن آن نوع کار را یکی دو سال قبل از آن در جریان 

در آن ایام تعدادی از آن نوع کارگران از روستاهای اطراف کامياران برای . کردستان به تهران می آمدند، یاد گرفتم
و یا کار در شرکتهای ساختمانی به ) برای خالی کردن بار، که اساسا گونيهای سنگين گندم بود( کار در راه آهن

اطاقی در یکی از کوچه های ميدان غار را .  شب را هم پيششان ميماندممن گاهی ميرفتم و. تهران آمده بودند
اجاره کرده بودند و صاحبخانه که زن و مرد کهنسالی بودند، و هر دو از یک چشم نابينا و آن چشم دیگر تار و کم 
سو، هرشب ساعت هفت شب می آمدند و سرشماری ميکردند و کاری هم به این نداشتند که آدمهای حاضر، 

راس ساعت .  ریال بابت کرایه ميگرفت و ميرفت تا شب بعد۵مثل من ميهمان بودند یا نه، همان شب از هرکدام 
اگر اشتباه نکنم در آن اطاق .  شب هم کليد برق کنتور خانه را خاموش ميکرد که برق زیاد هم مصرف نشود٩

ن هم درست کردن سوپ گوجه فرنگی خوراک هميشگی آن کارگرا.  نفر زندگی ميکردند١۴تاریک هم کف حياط، 
روزی یکی از آنها که . بود با گوجه های خشک شده ای که از دهات با خود آورده بودند و تليت با نان بربری معروف

کباب شده برگشت و " روده"باصطالح ميخواست ولخرجی کند، رفت با یک لقمه نان سنگک و وسط آن قطعات 
آب از دور و بر لبانش به من گفت آغه ایرج اینها نميفهمند از این غذای خوشمزه حين گاز زدن به آن و آویزان شدن 

از آب لوله کشی هم خبری نبود و هر شب بعد از کار یکی دو نفر ! بخورند، نميدانند مثل روح آدميزاد است
هنگام آنوقت و من  و. مسئول بودند که برای چای و سوپ گوجه فرنگی، بروند از شير عمومی سرکوچه آب بيارند

امپيریسم را با ". بياموزم" و نصایحشان  حتی نميتوانستم حداقل از آن کارگرها و زحمتکشهاکار در سنگ بری
تجارب و تحوالت بيشتری الزم بود تا بحران واقعی آن نوع کمونيسم خام، . امپيریسم نميشود رد و نفی کرد

، در عين پرتاب کردن تناقضات آن نوع ۶٠ تا ۵٧ی دوران بحران انقالبی سالها. سترونی خود را نشان بدهد
را و تئوری مائو و " زحمتکش"صنعتی را به ميدان آورد و دهقان فقير و " مرفه"کمونيسم به سطح جامعه، کارگر 

از تک و توک .  راه محاصره شهرها از طریق دهات را به حاشيه بخش محافظه کار و اقشار در حال زوال راند
 ۵٧شده بودند، در جریانات بعد از تحوالت سال " جذب"ی که به محافل ما " زمخت" زحمتکش و بسيار" دهقانان"

 دست  و یوغور ودر حوزه سنندج ما و دیگری یک دهقان واقعا کارکن و" کارگر"به دو نمونه یکی . هيچ خبری نبود
کارگر حوزه ما با شروع . ميکنمپينه بسته در حوزه رفقای عزیز و جان باخته ایوب نبوی و حسين پيرخضری اشاره 

باید در " روشنفکران"تحرکات توده ای مردم در الک خودش فرورفت و فکر ميکرد هنوز ارزش مصرف دورانی که ما 
ما . ساختن خانه و خریدن وسائل زندگی و بردن او و همسرش نزد دکتر، او را کمک کنيم تمام نشده است

گر محفل ما در همان رکا. فرصتی برای آن خرده کاریها باقی نمانده بودعمال مشغول کارهای بزرگی شده بودیم و 
 زحمتکش ایوب و حسين نيز، پس از تعرض و پيشروی نيروهای جمهوری  مشترکو رفيق! نقطه ماند که ماند

 منطقه دیواندره، روزی راحت و آسوده آمد خود را تسليم نيروهای جمهوری اسالمی دراسالمی به دهات آنها 
معروف بود در مقایسه با دهقان فقير و زمخت، دارای " صوفی" دهقان مرفهی که به نام ، در همان محفل.کرد

 به صفوف پيشمرگان ،این دومی، همان محافظه کار قبلی. روحيات خرده بورژوائی و غير زحمتکشی ارزیابی شد
  .کومه له پيوست و رژیم اسالمی پس از دستگيری او را اعدام کرد

)  و سيد ایوبمشهور به سيد حسين(  از اینکه به ادامه موضوع بپردازم، حال که از عزیزان ایوب و حسينو اما قبل
  .نام بردم، ذکر خاطراتی از آنها را هم اضافه کنم

  
  در ستايش اومانيسم ايوب نبوی

  
او و حسين .  به محافل ما، هم در سنندج و هم در تبریز، وصل شده بود۵٠ایوب نبوی طی سالهای بعد از سال 

ایوب انسانی بود که . به نوعی نسبت فاميلی هم داشتند و رفاقت خيلی صميمانه ای در بين شان حاکم بود
دارای روابط فوق العاده وسيع با توده مردم زحمتکش بود، بویژه در روستاهای اطراف دیواندره و بسياری از خانواده 

یکی از نقاط اتکا ما برای وصل شدن به مردم . بودندهای کارگری که از دهات به شهر سنندج کوچ کرده 
رفقای عزیز و جان باخته، جميل و فریده زکریائی در حوزه کار این رفقا بودند و از . زحمتکش ایوب و حسين بودند

امکانات وسيع آنها برای رفتن و نزدیک شدن با مردم زحمتکش روستاها و شرکت در کار توليدی، مثل چيدن نخود 
  .، استفاده کردندبا دست

ایوب نه تنها نفوذ کالم زیادی روی مردم کارگر و زحمتکش داشت و این را بویژه در طول دوران مبارزه عليه رژیم 
در جریان تحصن یک ماهه مردم سنندج در  بلکه  ميشد به عيان دید،  در تظاهراتشاه و نقش سازمانده او

بعالوه ایوب یکی از مبتکرین راه اندازی . ادامه دادعروف به باشگاه استانداری برای اخراج سپاه پاسداران از محل م
ایوب در صفوف نيروهای مسلح کومه له، . تشکلهای محالت در سنندج، که به عنوان بنکه معروف شدند، نيز بود

شمرگان فوق العاده محبوب و قابل اعتماد بود، کسی بود که به خود جرات ميداد که در برابر رفتارهای نادرست پي
 ایوب دارای ،اما به اضافه این خصوصيات. با یکدیگر و با مردم، از آنها عصبانی بشود و هيچ کس آنرا به دل نگيرد

 مرداد به ٢٨حسين پيرخضری را پس از فرمان حمله خمينی در . یک روحيه فوق العاده قدرتمند اومانيستی بود
 روزها، روزهای جمع شدن نفرتهای شدید از جنایتکارانی بود آن. وان دستگير و اعدام کردندیکردستان، در شهر مر

روزهائی پس از جان باختن فواد در . که صحنه های اعدام فرودگاه سنندج و مریوان و سقز و پاوه را آفریده بودند
تا و حس انتقام که گاه مرزها را در هم می نوردید وقتی با دست یابی به اسلحه تلفيق شود، . یک نبرد نابرابر



، در ۵٨ مرداد سال ٢٨ایوب را پس از حمله .  غير عادالنه و انتقامجوئيهای کور پيش ميرفت و رفتارهایمرز اعدامها
روستائی در منطقه سردشت و نزدیکی مرز با عراق و آنوقتها محل استقرار "( بيژوی"سفری که از سنندج به 

ان تر و آماده گریه در غم رفقای جان باخته بویژه فواد او را تقریبا هميشه با چشم.  داشتم دیدم)مرکزیت کومه له
این انسان پر از عاطفه نسبت به زندگی عزیزترینهای زندگی اش، که به اسلحه و فرماندهی . و حسين ميدیدم

نيروی مسلح هم رسيده بود، هميشه در برابر آن حس انتقامجوئی و نفرت کور می ایستاد و در برابر افراط 
به همکاری با رژیم " مشکوک"را با خشونت و بيرحمی نسبت به هر " انقالبيگری" که واقعا ادای کاریهای کسانی

از سوی آنان، قاطع و سازش ناپذیر از حرمت انسانها دفاع " ليبرالی"در می آوردند، عليرغم پرتاب برچسپهای 
 اما بعالوه آن رابطه عميق با توده  بود، تا سطح ليسانس از دانشگاه تبریزایوب نبوی انسان تحصيلکرده ای. ميکرد

های کارگر و زحمتکش، اومانيسمی در او پرورش داده بود که واقعا در دل آن بيرحميها و شقاوتهای اسالمی، او 
ایوب از کسانی بود که . نماینده و سخنگوی انصاف و عدالت و دوری از سازش و تسليم به روحيه انتقامجوئی بود

آنزمان که جمهوری اسالمی در یورش دوم به . ارشيسم لومپنی و کيش اسلحه ایستاددر برابر تاخت و تاز آن
 روز تمام شهر سنندج را به توپ و خمپاره و ٢۴کردستان با فرماندهی بنی صدر، واقعا جنایت و کشتار بپا کرد و 

 له و کمونيستها بر جا بمباران فانتومها بست، عده ای در مقام مسئولين مقر کومه له، بدترین تصویر را از کومه
گرچه آن بی . گذاشتند، بدون مدرک و بدون هيچ موازین محاکمه ای عده ای را گرفتند، و سر به نيست کردند

حساب و کتابی مورد نقد تعدادی از رفقای قدیمی تر مثل نوروز گنجی، کمال قطبی، حميد شعبانی و منصور 
شت، اما کومه له هنوز برنامه ای نداشت، و مرکزیت هم دور از فرزاد، سعيد یگانه و عبداله هوشياریان قرار دا

دسترس و به نوعی خودمختاری تشکيالتی حاکم بود که در هر منطقه و مقر و شهری با تشخيص و سليقه 
ایوب حساس و انساندوستی که رابطه عاطفی و انسانی با مردمش خمير مایه . مسئولين عمل ميشد

 در آن شرایط بلبشو کاری از دستش ساخته نبود و فقط در ميان طعنه و کنایه ها و کمونيسم او را تشکيل ميداد،
رهبری  . خود خوری ميکرد و حرص ميخورد و اعتراض و نارضایتی اش را بروز ميداد" ليبرالی"برچسپ زنيهای 

راق بود، عمال کومه له هم که هنوز متاثر از سنتهای پيشمرگایه تی و کيش اسلحه جریانات ناسيوناليست کرد ع
در برابر این بی پرنسيپی ها نميتوانست با معيار واحد و موازین مصوب ایستادگی کند و بنابراین کار عمال بر 
کمونيستهائی که به تشخيص و درایت فردی خود مخالف شکنجه و بدرفتاری با اسرا بودند و مخالف یکه تازی 

سنتهای " خود بخودی"ایوب انصافا به این موج . لومپنيسم کيش اسلحه بودند، سخت و سخت تر شده بود
رهبری کومه له بویژه . ناسيوناليسم کرد و عکس العمل آنارشيستی به خشونتهای رژیم اسالمی، تسليم نشد

پس از دوران کنگره دوم خود موازین سفت و سختی را در مقابل سنتهای مبارزه مسلحانه ناسيوناليستی تدوین 
  .عزیز را نقل کنم" سيد ایوب"ارید یک نمونه دیگر از رفتار بگذ.  و به اجرا گذاشت

  
ایوب پس از رهبری و سازماندهی عقب نشينی از شهر سنندج در دور دوم یورش جمهوری اسالمی به 
کردستان، به همراه و با فرماندهی کاک شوان، که در ميان آتش و خون و درست بين دو پایگاه استقرار یافته 

و هزار نفر را سالم از شهر خارج کردند، در منطقه دیواندره یکی از مسئولين کومه له بود که جمهوری اسالمی، د
که بعدا پس از جان " شهيد سعيد"در این فاصله لق . پس از مدتی به منطقه مرکزیت کومه له به ماموریت ميرود

کار کتک .  مشکوک ميشوند، گردان معروف شوان از آن تشکيل شد، به عده ای کولی)شوان( باختن محمد مائی
این رفتار با بحثها و جدالهای . کاری و حتی شکنجه آنان به جائی ميرسد که دنده های یک نفر از آنان خرد ميشود

شدید روبرو ميشود و سرانجام کاک شوان در برابر کسانی که آن اعمال ضدانسانی را سازمان داده بودند می 
جالب این است که بانيان اصلی آن خشونتهای ضدانسانی و ضد . ستایستد و ميگوید در کمونيسم شکنجه ني

آن رفتار، برای پاسخ گوئی " تئوریزه کننده"کمونيستی بعدا رفتند خود را تحویل جمهوری اسالمی دادند و یکی از 
يپ و  نمونه همين ت. به اعمالش، به اصرار و ابرام کمونيستهای لق شهيد سعيد به مرکزیت کومه له احضار شد

. ، بسياری کارهای ضدانسانی انجام دادند، در مریوان نيز دیدیم"قاتالن فواد"آدمها را که با پوشش انتقام از 
بهرحال، در لق شهيد سعيد پس از آن جدلهای سخت بر سر موازین رفتار با اسرا، که رفقائی چون منصور برادرم 

ق بسيار جوان فاتح روحانی که هنوز هم معلوم نشده و  رفقای جان باخته ام، رضا رشيدیان و وفا سهامی و رفي
درست در همان . است چگونه و در چه ماجرائی مفقود و جان باخت، نقش مهمی داشتند، اسرا آزاد ميشوند

با این سر و وضعيت، نميگذارم همينطوری آزاد شوند، آبرو و حيثيتی ! ميگوید خير. روزها ایوب به منطقه برميگردد
ميبرد، خوب ) ژاورود"( هلوان"آنها را همراه خود به مقر کميته سنندج در روستای . ا باقی نميماندبرای کمونيسته

منصور برادرم . به آنها ميرسد و سفارش ميکند از شهربرای همه آنها لباس تازه درست کنند و بعد آزادشان ميکند
فت حدس بزن کيستم؟ منصور گفت هر تعریف ميکرد که دیدم روزی یکنفر از پشت چشمانم را با دست گرفت و گ

چه او را ورانداز کردم نشناختمش، او یکی از همان کوليهای دستگير شده و شکنجه شده بود که پس از آزادی 
ایوب . آن عزیز متاسفانه در یک نبرد با جمهوری اسالمی جان باخت. به صف پيشمرگان کومه له پيوسته بود
واضع کسانی ميگرفت که از پرنسيپها دفاع ميکردند، اما به دليل برچسپ اتوریته و نفوذ معنوی خود را پشت م

ایوب واقعا . از جانب مدافعان کيش اسلحه و لومپنيسم آنارشيستی، زیر فشار شدیدی بودند" روشنفکری"زدن 
 و او .مظهر تمام قد اومانيسمی بود که در عواطف ميليونها مردم برای رسيدن به دنيائی بهتر مکانی محکم دارد

نميدانم آیا ایوب موضع . به این اعتبار یکی از نجيب ترین مدافعان خط کمونيستی و اومانيسم سوسياليستی بود
باکونينيستها در جنبش کمونيستی و جنبش کارگری خوانده بود " خشونت طلبی"انگلس را در مورد نقش مخرب 

خشونت "گلس در چندین نوشته خود به عکس العمل ان. یا نه، اما موضع او انگار دقيقا با موضع انگلس یکی بود
باکونينيستها که به گفته او عکس العملی آنارشيستی به خشونت و خونی بود که بورژوازی در انقالب " آميز

انگلس همواره در .  به جنبش کارگری وارد و پاشيده بود، اشاره کرده است١٨٧١ و کمونارهای پاریس در ١٨۴٨
تقام متقابل و وارد شدن عنصر و روحيه خشونت کور و آنارشيستی به درون صفوف انقالب برابر نفوذ این حس ان



کارگری قاطعانه ایستاد و در همه دورانها باکونينيستها را به عنوان گرایشی که ميتواند در حزب کارگران جا داده 
  .   شود به رسميت نشناخت

   
  حسين پيرخضری، روانشناس متخصص روحيه دهقانی

  
 ميشناختم، اما در دوران پس از آزادی از زندان در پائيز سال ۵٠ پيرخضری را من دورادور از همان سالهای حسين

 بود که دیدم به خانه ما در سنندج آمد و مثل ۵٧روزی فکر کنم در تابستان سال .  رفاقتم با او خيلی گرم شد۵۶
 بادی در  صدایی چيزی نمانده بود مثلقدری نشست و گفت ميدان. اش" رشتی"هميشه با دستار معروف به 

صله گوشه دستار دور سرش فاو بال. ته حوضچه محو شوم؟ و هميشه اصطالحاتی مخصوص به خود را بکار ميبرد
و گفت داشتم از . شده است خشک را از روی یکی از گوشهایش کنار زد و من دیدم که گوشش غرق خون

 مریوان با موتور سيکلت ميرفتم شهر، در نزدیکی یک پيچ مشرف به در اطراف) معلم ده بود( محل خدمتم" آبادی"
عميق هم بود، کسی ایستاده و با عبور من یک پاره آجر پرتاب کرد به آب در آنجا یک دره بر روی رودخانه ای که 

 طرف سرم که گوشم را گرفت، فورا فهميدم توطئه قتل من توسط ساواک است، همينقدر توانستم تعادل خود را
  رفتار خودچون آن آدم بعدا از آن . طرف را شناخته بود با اسم و قيافه. رم و بسرعت از مهلکه بگریزمانگهد

اما فکر کنم چند روز بعد بود که دوباره به منزل ما آمد و گفت .  از او اسم نمی برم،آمد" عقل"پشيمان شد و سر 
، عبداله دارابی و مجيد  مریوان و جریان را بهبرگشتمکه . حساب یارو را کف دستش گذاشتيم و تعریف کرد

آنها هم فورا یک دسته از دانش .  گفتم و عطا رستمیحسينی و نسان و اسد نودینيان و رئوف کهنه پوشی
و گفت یکی از .  هر وقت طرف را دیدند خبر کنندتاآموزان را بسيج کردند که در نقاط مختلف شهر نگهبانی بدهند 

 زریوار آمد گفت بيائيد فالنی مشغول آموزش رانندگی است و رفتيم و جلو ماشين اش را اکيپ مامور در جاده
او که کامال خود را باخته بود هاج و واج ! گرفتيم و من درب طرف او را باز کردم و داد زدم که دستت را به من بده

 منهم با دست دیگرم که پنجه و دستش را داد و! مانده بود، من دوباره گفتم دستت را بده من دارم دق ميکنم
و اما گفت وقتی ! بوکسی هم در آن بود تا توانستم کوبيدم توی صورتش، چنان که یک دنده از پنجه بوکس پرید

بچه ها که واقعا قصد داشتند او را تا حد مرگ کسی هم به داد او نميرسيد، متوجه شدم که کتک را خورده و 
 چنان عاقل شد که بعد از آن احدی از عوامل ساواک در شهر مریوان جرات بزنند، را از آن کار بازداشتم و طرف

 و حسين بعالوه به خاطر سالها کار معلمی دهات با روحيات دهقانی. نميکرد به ما بگوید باالی چشمتان ابرو
قعا و وا. خيلی آشنا بود) نوعی روحيه سو استفاده رندانه( هایشان " گيل فضولی"حسابگریها و بقول خودش 

دهقانی خام ظاهر و سو استفاده های حسابگریها آن  روحيه روشنفکری شهری ها در برابر  ما با آنهم که گاه
! ، و مثال ميگفتيم از این اسلحه هائی که گيرمان آمده به دهقانان آشنامان بدهيم، ميگفت نه آمانیمميشد

 تا ، دهقان مثل پهن اسب است و عدهميگفت روحيه و قول. چشمشان هم سفيد بشه اسلحه ما را نميبينند
بخوای وعده زیاد ميدهد که فالن کار را ميکند اما صبح که ميری می بينی سوسکها آمده اند پهن را گلوله کرده و 

حسين خيلی صریح و رک هم بود، و برخالف ما تمایالت عاطفی !  برده اند و هيچ از آن تل پهن باقی نمانده است
ميگفت به جان تو وقتی سوار اتوبوس ميشم که از مریوان به سنندج بيام، . ه پنهان نميکردو عالئق خود را هيچگا

یعنی شاد و ! ام ميآید" قيته"اگر دختر خوشگل توش نباشه، حالم گرفته است ولی اگر باشه تا پایان سفر 
چقدر  عزیزانی براستی که زندگی در فقدان چنين.  و ورجه وورجه ميکنمشنگولم و مدام خودی نشان ميدهم

  .سخت است
      

  باز هم امپيريسم
  

به ذکر یک مثال دیگر از امپيریسم و ماتریاليسم مکانيکی آن دوره  ميپردازم و مقایسه ای با نوع کامال متفاوتی از 
  .رابطه با طبقه از سوی انگلستحقيق و شناخت و 

تهران تشکيالت ما " حوزه"، به ۵٣بستان سال شعيب زکریائی، پس از اتمام دوره یکساله زندان در اصفهان، در تا
تشکيالت، آنوقتها به لزوم کار با کارگران کارخانه، از طریق وارد . و در ارتباط با سعيد یزدیان و جمع تازه ای وارد شد
و شعيب، مهنس برق، که انسانی بود که ذوق هنری هم . شدن به کارخانه ها به عنوان کارگر، رسيده بود

له در کشيدن تابلوهای نقاشی، شناسنامه خود را دستکاری کرد و با نامی که بعدها در درون داشت، از جم
 استخدام "کفش بال"کومه له هم مدتها با آن شناخته ميشد، شریف، موفق شد به عنوان کارگر در کارخانه 

ویری بسيار زنده و در جلسات گزارش دهی تشکيالتی، او واقعا تص. شعيب انسان ریز بين و موشکافی بود. شود
اینکه بارها دیده بود که کارگران شيفت شب، هنگام کار . تکان دهنده از وضعيت و شرایط کار کارگران ميداد

و اینکه بارها اتفاق افتاده بود که . خوابشان برده است و دستهایشان بطور اتومات با حرکات ماشينها هماهنگ اند
 هماهنگی با حرکت دستگاهها را از دست ميداد و سر و یا دست و پای کارگر به خواب رفته، آن قدرت اتوماتيک

تصویری از تبدیل شدن کارگر به جزئی از ماشين آالت و حرص سيری ناپذیر . کارگر زیر دستگاه پرس ميرفت
ر  که با نام شریف د،۵٣، اواخر مهر ماه شعيب را همان هنگام. سرمایه برای مکيدن نيروی کار و شيره جان کارگر

او . کارخانه کفش بال کار ميکرد، در خانه اش، در کوجه های ميدان غار دستگير کردند و بشدت شکنجه کردند
 بود و به همان اعتبار و نيز اراده او برای دست ۵٣واقعا یکی از زندانيان مقاوم سال دستگيری ما در پائيز سال 
ز احترام و اتوریته باالئی برخوردار بود و محکوميت او کشيدن از شغل مهندسی و رفتن به ميان کارگران کارخانه، ا

اما این از خود گذشتگی برای رها کردن پایگاه طبقاتی روشنفکری خرده .  سال١٢هم از همه ما بيشتر، 
نه تنها، ما، حتی بدون اینکه . بورژوائی، هنوز بشدت از امپيریسم مزمن حاکم بر تشکيالت آنوقت ما رنج ميبرد

ود شخصا کارگری بکنيم، از شرایط زندگی کارگران در ایران سرمایه داری، نزدیک به دو دهه و نيم الزم باشد خ



پس از اصالحات ارضی، گزارش و تصویری شبيه به آنچه انگلس از طبقه کارگر انگليس داشت، نتوانستيم یک 
شعيب انصافا البته در . جزوه منتشر کنيم، بلکه حتی همان تجربه مشخص شعيب را هم مکتوب و مستند نکردیم

دوران افسر وظيفه ای خود در اصفهان، که در ذوب آهن کار ميکرد، جزوه ای در مورد زندگی کارگران ذوب آهن 
 آن ".مسئول این وضعيت چه کسانی اند؟: " نوشته بود که تا جائی که خاطره ام یاری ميکند، تيتر آن این بود

 همين نوع فعاليتها بود و تهيه یک ماشين تایپ و پلی کپی و تکثير .شدجزوه متاسفانه باقی نماند و گم و گور 
همراه با شخص دیگری که ( اعالميه هائی در این رابطه، که یک روز هنگام پخش اعالميه ها، دستگير ميشوند

ا الزم نميدانم پس از محکوميت یک سال زندان با شعيب چه سناریوئی را تعقيب کرد و بنابراین اسم بردن از او ر
  . و نمونه شعيب شاید یکی از موفق ترین نوع کار و فعاليتی بود که تشکيالت ما به آن وارد شده بود). نميدانم

  
او را در " از کنگره اول تا کنگره دوم کومه له"ن خاطرات شيرین از شعيب، نویسنده مقاله يمن دوست دارم با هم
ی متفاوت او را در چند سال اخير، به انتخاب و تشخيص خود مسئوليت انتخاب راه سياس. حافظه ام داشته باشم

این دیگر در حوزه استفاده هر کس در حق خود برای انتخاب هر راه سياسی و هر نوع سناریو . او  واگذار ميکنم
تا جائی که به امر مشترک من با شعيب برميگردد، احترام به فعاليتهای کمونيستی او و مقاومت . زندگی است

انه اش در برابر شکنجه های ساواک و سختی و مشقاتی را که در راه سرفرازی و سربلندی مردم کارگر سرسخت
و زحمتکش و در راه ایجاد یک سازمان انقالبی و چپ و کمونيست و مدافع امر و آرمان طبقه کارگر متحمل شده 

  .است، در زندگيم ثبت کرده و کماکان  خود را در آنها شریک و سهيم ميدانم
  

من در اینجا از نوع برداشت التقاطی ما از کمونيسم و آميخته شدن آن با مائوئيسم و دنباله روی از توده ها 
امپيریسم جان سخت و ریشه دار نگرش تشکيالت " کارگری"و " پيشرفته"صرفنظر ميکنم، و فقط به این جنبه 

دگی کارگران را  به شکل مکتوب و مستند در کاش حداقل، انگيزه انقالبی خود در توجه به زن. خود بسنده ميکنم
از انگلس را ميخوانيد، به محدویتهای آن نوع شناخت " در باره وضعيت طبقه کارگر انگليس"وقتی کتاب . ميآوردیم

تصویر انگلس از وضعيت طبقه کارگر چنان همه جانبه، عميق و . تجربی و امپيریستی بيشتر پی می برید
و انگلس اگر از . کس در جلد اول کتاب کاپيتال بخشهای زیادی را از آن گنجانده استماتریاليستی است، که مار

و از " حين کار"وقت خود برای جمع آوری اطالعات و نوشتن آن کتاب، استفاده نميکرد و به جایش ميرفت که 
کارگر دیگر ميماند طریق شرکت در کار بدنی آن دانشها را تجربه کند، در خاطرات زندگی فردی اش مثل ميليونها 

این امپيریسم ربط مستقيمی به بيان اندیشه و دست بردن، و یا در واقع دست . و هيچگاه روی کاغذ نمی آمد
بی جهت نبود که مجادالت درونی تشکيالت ما، تا قبل از کنگره دوم کومه له، به جای . نبردن، به قلم دارد

" درون"، پرداختن به ۶٠ تا ۵٧ی، تا دوره بحران انقالبی سال پرداختن به این یا آن نوشته و موضع سياسی و فکر
گاه بدون تعارف احساس ميکنم که تشکيالت ما از این نظر حتی عقب مانده تر  از چپ . و روانکاوی است

  !ساخته شده بود" زنون"پوپوليستی بوده است و به نحوی بدون اینکه خود بداند مطابق فلسفه 
  
  ٢٠٠٧ اوت ٩

  ادامه دارد
  
   

 
  

 ۶بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

و یا آنطور که در جلسات کنگره اول کومه له معرفی شد، " تشکيالت"به مقاطعی رسيده بودم که ما، به عنوان 
من و صدیق کمانگر و مصلح شيخ در .  وارد نظم و نسق دادن به روابط خود شدیم۴٨، در پائيز سال "روشنفکران"

 گرفتيم و کار و فعاليت ما بازنویسی و رونویسی از هر جزوه و کتاب ممنوعه ای بود که و یا واحد قرار" سلول"یک 
کاغذهای نازک معروف به کاغذ پارافينی را در قطع نصف آ چهار استفاده ميکردیم و . به نحوی گيرمان می آمد

. نسخه را بازتکثير ميکردیممعموال با برگهای کپی که زیر نسخه اول قرار ميدادیم از هر نوشته و منبع حداقل سه 
، به ٣٢ مرداد ٢٨ و تا کودتای ١٣٢٠کتابهای لنين، به دليل اینکه در دوره بروبيای حزب توده در فاصله بعد از سال 

خود من شخصا، چه باید کرد، . فارسی ترجمه و هنوز دردسترس بودند، بيشترین منابع قابل دسترس ما بودند
 دولت و انقالب، امپریاليسم آخرین مرحله سرمایه داری و تعدادی از مقاالت چپ روی، بيماری کودکی کمونيسم،

شبهائی که . کوتاه لنين را بطور کامل در سه نسخه به این ترتيب که توضيح دادم بازنوسی و رونویسی کردم
غول معموال تا دم صبح بيدار ميماندم و روی ميز کوچکی شبيه به ميز چای خم ميشدم و پرده ها کشيده مش

در آن خانه ای که با محمود منوچهری و صدیق کمانگر هم مسکن بودم، و بعد یادم آمد که اسم خيابان هم . بودم
  . است" نشاط"
 

، چندین تيپ آدم به عنوان کرایه نشين یک حاج آقا و "خانه قمر خانم"همانطور که قبال نوشتم، خانه ای شبيه به 
ما دانشجو بودیم و شب بيداری و شب !  دیم کارمند ساواک بودههمسرش و یک پسر بزرگشان که بعدا فهمي

خانم . نخوابيهای ما به عنوان درس خواندن و سخت کوشی مان در درس گاه مورد تحسين هم قرار ميگرفت



تنهائی که روبروی اطاق ما زندگی ميکرد، و همسرش را از دست داده بود، چند روزی در هفته را به محالت 
، کارهای خانه شان را انجام بدهد، از "تيمسار"رفت که نزد خانه ای که خودش ميگفت خانه شمال تهران مي

او گاهی که ما را در حياط که همگی . نظافت و ظرفشوئی و رختشوئی و اطو کشی گرفته تا رسيدن به باغچه
عمرتان بدهد، برای شستن ظرف در کنار حوض و لوله آب به نوبت منتظر ميماندیم، ميدید ميگفت خدا طول 

او انگار فرض واجبی بر خود ميدانست حتما در ایام . ماشااهللا ميبينم که هميشه مشغوليد، خدا نگهدارتان باشد
یک آخوندی را بيآورد و او هم روضه ای ميخواند و ما ميشنيدیم که خانم که هيچگاه " اربعين"محرم، بویژه در 

ایام محرم سياه نمی پوشيد، درست در لحظه ورود روضه روسری نداشت و با پای برهنه ميگشت و حتی در 
بودند های های و با صدائی که چهار " عزاداران"خوان به صحرای کربال همراه با جمعی دیگر از زنان که در جمع 

 تومان حق ۵و عجيب برای من این بود که هنگام مشایعت مال و گذاشتن . خانه آنورتر هم ميشنيدند گریه ميکرد
به نظر . انی او، هيچ اثری از آن گریه هائی که ظاهرا از ته قلب در می آمد، از رخسار او پيدا نبودروضه خو

فکر ميکنم . دارد" ثواب"ميگفت گریه کردن درایام محرم، . ميرسيد توضيح خود او دليل این تناقض را روشن ميکرد
ثری از یک غم درونی، نشان ميداد که فلسفه اجرای مراسم تصنعی عزا و گریه و ناپدید شدن برق آسای هر ا

مجلس بود تا " شاهدان"دارد با خدا و خاندان عصمت، فيلم بازی ميکند و اشکهایش برای نشان دادن به خدا و 
او پسری داشت که نزد خودش زندگی . به اجرای فریضه ثواب او شهادت بدهند" قيامت"که در بازخواستهای 

 حال و حوصله تن زدن به یک کار دائمی را نداشت و بيشتر پول توجيبی اش را از آن تيپ جوانانی بود که. ميکرد
اکثر اوقات روز در قهوه خانه محل مينشست، چای ميخورد و سيگار ميکشيد و گاه، بویژه . هم از مادرش ميگرفت

گاهی شبها . بازی ميکردند و معموال سر چيزهائی شبيه به کله پاچه" پش"در ماه رمضان، در دو تيم مقابل هم 
این را از دعوای مادرش با او در صبح روز بعد . دیر به خانه می آمد و من هيچوقت نفهميدم کجا بوده است

" اسب سفيد"ام نگی، در " ننه"یک بار از او پرسيدم راستی دیشب چرا دیر آمدی؟ ميگفت چيزی به . ميفهميدم
که معموال آدمهای نسبتا پولدار، یا بهر حال کسانی  اسفند ٢۴اسب سفيد کافه رستورانی بود در ميدان . بودم

ميدانستم دروغ ميگوید، اما این ذهنيت آن جوان بيکاره ای . که وضع مالی مناسبی داشتند به آن مراجعه ميکردند
بود که پرتاب شدن به حاشيه جامعه و مالمت و سرزنشهای هميشگی مادرش را با خياالت و رویاهای دمخور 

سالی را که ما در آن خانه بودیم، او را به همان شکل عاطل و باطل . ان اسب سفيد، تسلی ميدادبودن با مشتری
هيچ امکانات دیگری مثل مراکز کارآموزی فنی هم برای آن نوع جوانان بيکار و البته بی رغبت به کار، وجود . دیدیم
خترش که فکر ميکنم آن سال را در روبروی اطاق ما، خانم نسبتا چاقی زندگی ميکرد همراه با یک د. نداشت

کار به کار کسی . در بخش تسليحات ارتش، به عنوان کارگر، کار ميکرد. کالس نهم دبيرستان درس ميخواند
در اطاق دیگری همجوار اطاق . س اش به این بود که دخترش درس و مشق را ادامه بدهدانداشت و مدام هو

مرد کارگر یک خياطی بود و ميگفتند در کار خودش هم ماهر . يکردندهمين خانم، زن و مرد نسبتا جوانی زندگی م
این زوج جوان یک پسر بچه شش هفت ساله خيلی با مزه . است و همسرش هم به کار خانه داری مشغول بود

در حياط یک توالت عمومی برای همه مستاجرین وجود داشت و من واقعا یادم . و البته فوق العاده ناقال داشتند
می آمد توی حياط با آن چشمهای تيز و . آید که این پسر بچه شاش اول صبح اش را در توالت انجام بدهدنمی 

فرزش همه طرف را سریع نگاه ميکرد و درست روی همه کاسه بشقابهای کنار حوض ميشاشيد و بسرعت 
 حتما، مثل فيلمهای وقتی هم که ميخواست به کوچه برود اصال  حرکاتش عادی نبود،. ميرفت تو اطاق خودشان

است و حریف او " موشی"کاراته ای، تمام درهای مسير راه خود را با لگد باز ميکرد و همه هم ميدانستند که این 
 . نميشوند

صاحبخانه که روزی برای گرفتن کرایه آن ماه و خواندن شماره کنتور برق به اطاق ما سر زد، به صدیق که 
مستاجر " جناب سرهنگ کمانگر"توی همين اطاق چندین سال پيش، ميدانست شهرتش کمانگر است، گفت 

وقتی صدیق ته و . های او را بزنم" شمشاد"بوده است و من االن گاهگاهی ميرم ویالیش که شاخ و برگ اضافی 
بازجوی " کمالی"توی مساله را درآورده بود، معلوم شد جناب سرهنگ کسی جز همان فرج کمانگر موسوم به 

صدیق گفت او از پدرش پرس و جو کرده و فهميده است که جناب سرهنگ از اهالی روستای ! ساواک نيست
بوده است و چوپان آبادی بوده که در دوره سربازی اش در تهران، او را و روح خشن اش را ) پائين( سفلی" آفریان"

ها بود " مذهبی"او بازجوی . دیمما آن سالها او را ندی. برای تربيت شدن در ساواک به عنوان بازجو باز ميشناسند
. ، توسط دادگاه انقالب خلخالی به مرگ محکوم شد و تيرباران شد۵٧و در جریان محاکمات روزهای بعد از بهمن 

من او را در اولين روز بازداشت اولم، در زندان کميته مشترک دیدم که به عنوان یک بازجوی کرد زبان، به اطاق 
 کرد که هيچ چيز فایده ندارد، همه حرکاتت تحت کنترل بوده و مدرک از تو هست، بازجوئی آمد و من را نصيحت

  . این روزهای اولين بازداشتم را بيشتر توضيح خواهم داد. همه را بگو
  

چند دختر و . در زیر زمين اطاقهای روبروی ما، زن و مردی همراه با دختر حدودا بيست ساله شان زندگی ميکردند
شتند که ازدواج کرده و در محالت جنوب شهر زندگی ميکردند و گاهی برای دیدن نزد پدر و مادر پسر بزرگتر هم دا

مرد خانه، در یک انباری کار . معلوم بود که همگی به خانواده کارگری تعلق داشتند. و خواهرشان می آمدند
فکر . خوار بار را انجام ميدادميکرد و گاهی هم به عنوان اضافه کار با گاری دستی اش کار حمل و نقل وسائل و 

قيافه ای بشدت تکيده و تا آخرین شيره .  سالی سن داشت، اما به شصت سالگی شبيه بود۴٠ميکنم حدود 
من چند بار دختر رنگ . همسرش نيز کار خانگی یک خانواده ثروتمند را انجام ميداد. جان هر روزش کشيده داشت

اولين بار، که من را از فاصله نزدیک دید، ميدانست که دانشجو . حوض دیدمپریده و الغر و استخوانی آنان را کنار 
هستم، با لحنی که از سر تا پای آن معصوميت توام با یک شرم روستائی و حامل یک تمنا برای باز کردن باب 

ع سالم با آن نو. او در یک کارخانه نساجی، اغلب در شيفت شب، کارگر بود. گفتگو را داشت، به من سالم گفت
کردنش، در آن شيوه نگاه کردنش و سر را کج کردن و پنهان کردن حيای دخترانه اش زیر یک لبخندی که 
ميخواست خرد شدن انسانيت و شور جوانی اش را زیر فشار سنگين فقر و رنج کار و محروميت و زندگی در یک 



ال احساس نکردم که او دختر است و من اص. زیرزمين تاریک و نمور، از من قایم کند، تيری در قلبم کشيده شد
پسر، از اینکه نميتوانستم پيامی را که در آن مجموعه حالت اش با آن نوع سالم کردنش به من ميرساند، بگيرم و 
حرفی بزنم، کلماتی در پاسخ بگویم که او بی صبرانه و در نگاه محزون و پر از اشتياق منتظرش بود، احساس تلخ 

 او از آن پس هميشه سعی ميکرد که ظرف شستنها را آنقدر لفت بدهد تا یکی از ما و. و دردآوری داشتم
و من ترسناک ازر رودر رو شدن با موجودی که نميتوانستم به روزنه اميدی در آن . ها به حياط برویم"دانشجو"

و .  خودم را کنار کشيدمدنيای فقر و استثمار او تبدیل شوم، پس از آن اولين مالقات دیگر از نزدیک ایستادن به او
چقدر از این دنيای خياالت و آروزها بر باد رفته در اطرافمان پرواز ميکنند، و چقدر جبر روزگار و فشار بردگی مزدی 
به این نوع گریز از رابطه بين انسانها انجاميده است، موضوع دهها و صدها رمان از زندگی ميلياردها از همان دختر 

 و منتظر وقوع  یک معجزه برای فرار از این دنيای استثمار و محروميت و تحقير و رسيدن باریک اندام و معصوم
اکنون که آن دوره را از جلو چشمم ميگذرانم، و خمير مایه ای که کمونيسم ما را . فردی است" خوشبختی"به

مان، در بطن آن روابط و شکل ميداد با دید انتقادی مرور ميکنم، ميدانم چرا برای برای جذب کارگر به حوزه های
  .  مناسبات زندگی، تالشی جدی انجام ندادیم

   
عجيب و غریب آن، در اذهان ساکنين آن از ما " مهمانان"بهر حال زندگی در خانه حاج آقا با این تصاویر متنوع و 

ای تصویر یک عده دانشجوی سربزیر و درس خوان و سخت کوش و برای خود ما دست نویسی آثار لنين، و ج
، به ۴٩آن سال، سال . گرفتن خشت به خشت درسهائی در اعماق مغزمان بود که از البالی آنها فراميگرفتيم

اما از طرف دیگر، نسل ما، با فاصله زمانی یک تا . مقطع شکلگيری فعاليت چریکهای فدائی نزدیک ميشد
معی که قدیمتر با کسی مثل ج. تهران روبرو بود" دانشجویان کرد"چهارسال، با فعاليتهای نسل پيشين 

اسماعيل شریفزاده، آن هنگام که در دانشکده فنی دانشگاه تهران درس ميخواند، از نزدیک آشنا بودند و با او 
در آن روزها . ، به مهاباد، که زادگاهش بود، سر ميزند۴٣اسماعيل شریفزاده، در نوروز سال . رفاقت داشتند

 رابطه با مساله کرد فعاليتهائی داشتند، در اکثر شهرهای کردستان و تعدادی از روشنفکران و کسانی که در
و نيز در تهران توسط ساواک دستگير ميشوند که اسم اسماعيل شریفزاده هم در ) بوکان و مهاباد( آذربایجان

رتهران ليست بوده است، اما در مراجعه به محل زندگی اش او را پيدا نميکنند و او در نامه ای که به دوستانش د
به کردستان ) یعنی انقالب در واقع"( شورش"مينویسد،  ميگوید که دیگر به تهران برنميگردد و برای پيوستن به 

اسماعيل شریفزاده، از جمله آن . و همين کار را هم کرد. عراق و به منطقه تحت کنترل بارزانی در قالدزه ميرود
بدون حزب و بدون حزبی که از نظر او " کردایه تی"بش کرد و دانشجویان کرد زبانی بود که معتقد شده بود که جن

در کردستان عراق با تشدید اختالف در رهبری پارتی . باشد، شانس پيروزی ندارد" مارکسيست لنينيست"
که تماما سرسپرده " احمد توفيق"دمکرات روبرو ميشود و با رهبری حزب دمکرات کردستان ایران تحت رهبری 

دستگاه امنيتی "( پاراستن"تعقيب چپ ها و کمونيستها توسط اداره . ود به تضاد ميرسدمصطفی بارزانی ب
از طرفی و کور شدن هر نوع تاثير بر رهبری وقت حزب دمکرات کردستان ایران، از طرف دیگر، راه ادامه ) بارزانی

 آن نوع فعاليت سياسی در هيچ جای عراق هم امکان پناهنده شدن و تداوم. مبارزه سياسی را به آنها ميبندد
 دیگر به دليل محکمتر شدن رابطه بارزانی با ساواک و رژیم شاه شناسائی ۴۶در آستانه سال . موجود نبود

، و نيز حتی منتقدین به رهبری سرسپرده حزب دمکرات کردستان "اعليحضرت"به چپ، و  ناراضيان " مشکوکين"
از کردستان ترکيه، " دکتر شوان. " شناسائی و به قتل رسيدندایران به بارزانی و دستگاه امنيتی او، چند نفری

زنی که از کردستان ترکيه به " مارگارت. "خسروی از سازمان انقالبی حزب توده و سليمان معينی به قتل رسيدند
و روابط عشقی با کسانی که در رابطه زن و " اخالق کردایه تی"پيوسته بود، بخاطر رعایت نکردن " شورش"صف 
ری با آنها نبود، نيز مشمول پاکسازی هر اثری که خطری برای رهبری عشيره ای بارزانی از لحاظ سياسی شوه

جسد سليمان معينی پس از . و نيز سرسپردگی مطلق به رژیم شاه و ساواک توليد ميکردند، گردید" فرهنگی"و 
اویسی تحویل داد شد و در ميدان قتل توسط عوامل وابسته به دستگاه پاراستن، به ژاندارمری تحت فرماندهی 

و این اتفاقات در دوره ای روی داده بودند . به نمایش گذاشته شد" برای عبرت "۴٧شهر مهاباد در تابستان سال 
که اسماعيل شریفزاده و دوستانش راه دیگری جز رفتن به کردستان ایران در شکل واحدهای مسلح و پارتيزان  

 و قلع و قمع آن توسط  ژاندارمری تحت فرماندهی ۴٧ و بهار ۴۶نه زمستان جریان مسلحا. پيش روی نداشتند
، بحث ۴٧در منطقه بانه در اردیبهشت سال " دارینه"اویسی، و از جمله کشته شدن اسماعيل شریفزاده در نبرد 

تا جائی که . از این تجربه را به درون همان محافل روشنفکران کرد در دانشگاه تهران باز کرده بود" جمع بندی"
" مارکسيستی"به صف مبارزه مسلحانه شریفزاده و دوستانش، با این ارزیابی " پيوستن"حافظه ام یاری ميکند، 

یک . که بدون حزب و از طریق مبارزه مسلحانه نميتوان به جائی رسيد، در آن دوایر تقریبا بکلی منتفی شده بود
، در آن ! تعدادی از صفوف زحمتکشان، و نه روشنفکرانرگه از آن تجربه که به تشکيالت ما وارد شد، حضور

ش که دهقان فقيری از "توتون کار"با شعر " مال آواره"کسانی مثل . بود" مبارزه"ماههای مبارزه مسحانه به صف 
شاعر بوده است، در " هيمن"شعر مال آواره که بعدا فهميدیم گویا نه شعر او، که شعر . ناحيه سردشت بود

ان انقالبی حزب توده منعکس شده بود و ما نسخه ای از آنرا که در اروپا چاپ شده بود، بدست نشریات سازم
، تقریبا یقين حاصل کرده بودیم که در آینده با سازمان انقالبی حزب "مشی توده ای"آنوقتها با ردیابی آن .  آوردیم
درآمد که " حزب رنجبران"ی دیگر، از سازمان انقالبی حزب توده، پس از انشعابات. خواهيم شد" یکی"توده 

در هر حال ميخواهم . مواضعش در دفاع از جمهوری اسالمی و بویژه از بنی صدر برای همه شناخته شده است
ها و تجربه شکست جریان " جدا از توده"بگویم که تقارن دو اتفاق و تحرک، یکی شروع مشی مسلحانه 

در آن جنبش، به برداشت ما از لنين، از حزب " زحمتکشان"حضور ، و بيرون زدن یک رگه از ۴٧  ۴۶مسلحانه سال 
کمونيستی، از چه باید کرد، از تفاوت با نارودنيسم و آوانتوریسم معنای خودویژه ای داد و آن وضعيت عينی به 

ه چه باید کرد لنين از لزوم یک حزب سراسری، ک. شکل داد" حزب"ما برای ایجاد یک نوع از " نقشه"تصویر ما و 
روزنامه سراسری دارد و از خرده کاری و محلی گری و کار اکونوميستی فاصله دارد، از حزبی که سازمانهای 



اتحاد مبارزه در راه آزادی طبقه "متکی به شبکه فعالين کارگر کمونيست و روشنفکران مارکسيست، سازمانهای 
در برابر عروج حرکت چریکی و مبارزه مسلحانه ما، اما، . را در یک حزب واحد گرد ميآورد، سخن گفته بود" کارگر

حزب داشتن در مقابل مبارزه چریکی، بدون هيچ رابطه و " ضرورت"چریک شهری و جریان سياهکل، فقط به جنبه 
به مبارزه " زحمتکشان"حتی اطالع از هر نوع شبکه محافل کارگران کمونيست، و نفس تکامل دادن به ورود 

 توجه به بستر اجتماعی جنبشی که همان زحمتکشان به آن پيوسته بودند، سياسی تا حد یک حزب، بدون
واضح بود که بستر اجتماعی جنبش چریکی، مساله ای که در نوشته های . جنبش ملی کرد، چسپيدیم

جریان مسلحانه شریفزاده در . احمدزاده و پویان و بویژه جزنی برجسته بود، چيزی جز آرمان بورژوازی صنعتی نبود
رهبری " راست روانه"کردن جنبش ملی کرد و بطور مشخص تقابل با خط مشی " رادیکاليزه"ع چيز دیگری جز واق

کميته انقالبی "، به عنوان ۴٧ - ۴۶خود بانيان حرکت مسلحانه سال . وقت حزب دمکرات کردستان ایران، نبود
، در راستای "مارکسيست"و یا فعاليت ميکردند و نه حتی مثال آغاز تشکيل حزب دیگری، چپ " حزب دمکرات

این نقائص و کمبودها و ناتوانيها و " رفع"حزب ساختن برای . آرمانهای اليت روشنفکری ناسيوناليسم کرد
، برای بنا نهادن یک تشکيالت رادیکال و انقالبی، "صميمانه"، جز یک تالش، هر اندازه "خيانتها"نارسائيها و حتی 

خمير مایه کمونيسم ما، و بستر اجتماعی آن، از هر دو سو، .  اجتماعی، نبوداما برای همان آرمانها و اهداف
نوشتن این حقایق را الزم دیدم زیرا که گرایشات موجود،  شخصيتهای کومه له، خود کومه له و تاریخ . بود" ملی"

بهم و ایدآليستی از عروج و شکل گيری آنرا چنان در پرده ای از اسرار و رموز عرفانی پيچيده اند، چنان گنگ و م
زندگی و تاریخ یک عده انسان زمينی تصویر پردازی ميکنند که بخشيدن و باالکشيدن آن تاریخ، بویژه توسط 

من به سهم خود تالش ميکنم . گرایش ناسيوناليسم کرد و چپ غير مارکسيست و غير کارگری ساده شود
  . دریچه دیگری به روی یک تاریخ واقعی باز نگهدارم

  

  و جامعه، حزب و شخصيتهاحزب 
  

" خانه تيمی"تشکيالت ما، حتی در آن دوره، در . اشاره کنم" روشنفکران"اما الزم ميدانم به یک خصوصيت ویژه 
همگی ما به ریز زوایای زندگی یکدیگر، به جزئيات بيوگرافی مان آشنا بودیم و اتفاقا یکی از . شکل نگرفته بود

اشتيم این بود که باید سعی کنيم برای روابط خود، برای مناسبات خود در مهمترین محوری که بر آن تاکيد د
تا اگر در هر شرایطی روابط ما برای ساواک رو . واحدها و حوزه های تشکيالتی، محمل های اجتماعی بسازیم

ی را در " درکم"شود، بتوانيم در پرده یک روابط روباز و شناخته شده برای جامعه از آن دفاع کنيم و بنابراین هيچ 
این نقطه قوت بزرگی بود که در فضای چپ حاکم و بویژه در . غيرقانونی بودن مناسبات تشکيالتمان به جا نگذاریم

شرایط فعاليت های چریکی و زندگی واحدها تحت نام مستعار و ناشناس و غير اجتماعی در خانه های تيمی، ما 
ما حتی به توصيه تشکيالت مکلف بودیم که برای . پ جدا ميکردرا از نظر اجتماعی و نوع فعاليت سياسی از آن چ
همه ما، به خانه همدیگر رفت و آمد داشتيم، با افراد خانواده . روابطمان با همدیگر حتما محمل اجتماعی بيابيم

ثال من برای م. همدیگر آشنائی نزدیک برقرار ميکردیم و در واقع به عنوان دوستان خانواده نيز شناخته ميشدیم
نه تنها با محمد حسين کریمی رابطه تشکيالتی داشتم، بلکه به مغازه کوچک پدرش، صوفی صالح، در سقز، 

رانش و با مادرش مثل ادسر ميزدم، به خانه آنها ميرفتم و شام و ناهار را به آنها بسر ميبردم و با خواهر و بر
نواده مان دخالت ميکردیم و اگر برای مثال کسی به حتی در روابط خود با خا. خواهر و برادران خود رفتار ميکردم

اش، سرد بود، او را در " ناتنی"دليل فضای حاکم بر جامعه روابطش با مادرش، با خواهرش و یا برادران تنی و 
آن نوع رفتارها، طرف مورد انتقاد را تحت " اصالح"جلسه به انتقاد ميکشيدیم و کسانی را موظف ميکردیم تا 

به نظرم ما حتی در این رابطه جانب افراط و تفریط را گرفتيم و کار را به جائی رساندیم که به . دکنترل بگيرن
و این رابطه جمعی از انسانهای واقعی، با اسم . استقالل فرد و نظر و رای و حقوق مدنی اش، بی تفاوت ماندیم

ر آن جمع به کارهای بزرگ دست بزنند، در و رسم و نام خود رو به جامعه بود که به منشا اعتماد مردم ، بویژه اگ
در این رابطه الزم ميدانم به پيشينه روابطم با . دورانهای بحران انقالبی منجر ميشود و در مورد ما واقعا منجر شد

صدیق و مشخصات و ویژگيهای این انسان کمونيست که با جسارت انقالبی اش، به یکی از شاخص ترین رهبران 
، و مورد اعتماد و باور توده های وسيع مردم عادی و نيز بعدها، صفوف نيروهای پارتيزانهای و سخنوران کمونيست

  :کمونيست، واقع شد، بپردازم
  

  صديق کمانگر
  

من عالوه بر هم اطاق بودن با صدیق، شاید یکی از کسانی بودم . ميگفتم" تشکيالت"از مناسبات اجتماعی بين 
، به پيشنهاد صددیق تصميم گرفتيم ۴٩تابستان سال . ا خانواده او برقرار کردمکه نزدیکترین رابطه را با همه اعض

با استقبال گرم و بی سابقه " آساوله"از همان روستای . که به روستاهای اطراف کامياران سفری داشته باشيم
که آن اولين شب جمع زنانی که او را در آغوش ميکشيدند و جنگ و دعوا بر سر این. از ما و از صدیق روبرو شدیم

و تا آخرین روستای این " آفریان"و " ماسان"ده به ده و روستا به روستا تا . اطراق ما در خانه چه کسی باشد
، من شاهد روابط فوق العاده وسيع صدیق با مردمی بودم که به نحوی "گازرخانی"رشته دهات، در مرز روستای 

به ماسان که رسيدیم، در منزل یکی از اقوام صدیق، فکر .  بودندانگار همگی جزو یک طایفه و خانواده بسيار بزرگ
" ميهمان"شب دوم یکی دیگر از اهالی ما را به منزل خود دعوت کرد و آنجا هم . کنم، دو روز ماندگار شدیم

بود و بعد در کرمانشاه به عنوان مستخدم یک مدرسه استخدام شده بود، " طلبه"دیگری که قبال در همان روستا 
از فحوای بحثهای ما، این تازه به دوران رسيده، فهميد که ما مخالف . ا همسر و بچه هایش حضور داشتندب



داشته " نيش"چند بار به ما تذکر داد که خوب نيست آدم برای مملکت خودش . اعليحضرت و آریامهر هستيم
" کارمند"جالب این بود که این طلبه . هباشد، باید شکر گزار بود که آریامهر شما را به دانشگاه رسانده است و غير

یکی از پسران کوچکش . شده، با بچه هایش فارسی صحبت ميکرد و البته فارسی ای که کم خنده دار هم نبود
نه : " آقای کارمند ساکن کرمانشاه به او گفت. بر سر یک سيب با خواهرش دعواش شده بود و داد و بيداد ميکرد

که یعنی به اهالی نشسته در ميهمانی گفته باشد، بچه ". ه مامان کوت کونه براتانبابا جان گوریه نکون بدی ب
چون فورا . حرف ميزنند" فارسی"و بچه اش هم نشان داد که واقعا در منزلشان با او . اش کردی را نميفهمد

  ! فهميد که منظور باباش این بوده که سيب را به مادرشان بدهد که برای آنها نصف کند
  

" خدمت" آمد من با صدیق و خلوت کردنمان با او برای بحث  و مسائل تشکيالت، پس از اینکه مدتی را رفت و
مادرش مليحه خانم فوق العاده زن مهربانی بود و . صالح بگ ميماندیم، موجب یک نگرانی پنهان پدرش شده بود

و " بحث"رار گذاشتيم که هم برای روزی در تعطيالت تابستان همان سالها، با صدیق ق. کاری به کار ما نداشت
وقتی برگشتيم هوا تاریک شده بود و این صالح بگ را عميقا . هم برای تفریح و گردش به کوه آبيدر سنندج برویم

به محض اینکه ما را دید در . آمده بود با عصایش سر کوچه و در خيابان وليعهد منتظر ایستاده بود. نگران کرده بود
ا با قصد زدن صدیق بلند کرد، اما نميدانم از رودربایستی من و یا شرم حضور مردم حاضر حالتی عصبی عصایش ر

 به عنوان خدمت سربازی، در دبيرستانهای ۵٣ تا ۵٢وقتی بعدها من طی سال . در خيابان بود که پشيمان شد
 سفارش ميداد که از سقز، ریاضيات و انگليسی را تدریس ميکردم، قبل از رفتنم به سقز در روزهای جمعه، حتما

و من هم که در سقز مستاجر آقای سجادی بودم و او خود یک . های مرغوب سقز براش سوغات ببرم" توتون"
انصافا هم وقتی . مغازه داشت به او گفتم از بهترین توتونهای ممکن، صرفنظر از قيمت آن، چند کيلو برام تهيه کند

صتی در جمع کسانی که تقریبا هميشه از روستاهای اطراف کامياران به توتونها را به صالح بگ دادم، او از هيچ فر
معروف ( من از طریق صدیق با لطف اله کمانگر. دیدنش می آمدند، برای تعریف از من و خدمتم به او دریغ نميکرد

آشنا ) ، دستگير و اعدام شد۶١به مظفر که در جریان ضربه تشکيالت کومه له و اتحاد مبارزان در تهران، سال 
جلوه دادن بيشتر روابط " عادی"صدیق گاهی با من شوخی ميکرد و ميگفت مرد و مردانه بيا برای . شدم

و راستش خود صالح بگ هم زیاد به این توصيه آميخته با ! سياسی مان کاری بکن که پدرم با مادرت ازدواج کند
ر ذهنش مانده بود و وقتی در سال در هرحال خاطره همين شوخی کردنهای صدیق د! شوخی، کم رغبت نبود

 به عنوان نماینده کومه له در پاریس زندگی ميکرد به خانه محل استقرار کميته خارج کشور حزب کمونيست ۶٧
ایران که من و ابوبکر مدرسی و غالم کشاورز و بعدها بهزاد بارخدائی عضو آن بودیم، آمد و در همان دقایق ورود 

نوار یک آهنگ از محمد صفائی بود با آهنگی به نام . ارز کرد و گفت بذار گوش بدیمنوار کاستی را رو به من در
و ! که البته معنی مجازی اش یعنی امان از خوشگلی تو شریفه. بی پدر شدم! ، یعنی شریفه"شریفه باوکه رو"

  !در ميان خنده و شوخيهای هميشگی اش گفت این در واقع ترانه بابام هست برای مادرت
  

چند خصوصيت برجسته داشت، یکی از آنها جسارت و سازش ناپذیری با هر نوع ارتجاع در دوران مبارزات صدیق 
نمونه رفتن او به ایستگاه فرستنده . در کردستان بود" ادامه انقالب"عليه رژیم شاه و بویژه در سالهای اول 

ی پادگان شاهنشاهی تا قبل از اینکه زیر  که به بقایا۵٨تلویزیون سنندج و فراخوان علنی به مردم در نوروز سال 
این . سيطره و حمایت حکام تازه به قدرت رسيده اسالمی قرار بگيرید، یورش ببرند، معروف خاص و عام است

حرکت بسياری از معادالت را تغيير داد، زمينه ای که جماعت مفتی زاده و مکتب قرآن چيده بودند تا به نحوی 
یر کنف حمایت اسالم از تعرض مردم مصون نگاه بدارند، را و این سناریو را به کلی زیر و ارتش و ژاندارمری را هم ز

، صحنه تقابل مردمی بود که به فرمان کسی مثل صدیق، ۵٨شهر سنندج در نوروز خونين سال . رو کرد
صدیق در این رابطه تمام و البته انصافا . تمکين کنند و به خانه هایشان برگردند" پایان انقالب"نميخواستند به دوره 

" پشت صحنه"ظرفيت خود را برای تقویت و تحکيم تشکيالت کومه له که در آن اوضاع به شکل سازمانيافته، در 
به سنندج آمدند و " شورای انقالب"از تهران تقریبا تمامی اعضای . فاکتور سازمانده اصلی بود، به کار انداخت

" شورای شهر"به انتخابات .  جز اینکه با این موج عظيم به سازش تن بدهندبرای آرام کردن اوضاع چاره ای ندیدند
رای دادند و برای اولين بار مردم بطور آزادانه و البته وسيع، " آیت اله طالقانی"در سنندج به توصيه و سفارش 

جمهوری اما . عليرغم همه کارشکنيهای جماعت مکتب قرآن، به انتخاب نمایندگان شورای شهر روی آوردند
که به . با صدیق را در نقشه های خود گنجاند" تعيين تکليف"اسالمی از سوزش زخمی که بر او وارد  شده بود، 

یوسف اردالن که از زندانيان سياسی بود و رابطه نزدیکی با تشکيالت کومه له از چند سال . آن باز خواهم گشت
  . ئی انتخاب شدقبل باز کرده بود، در انتخابات شورای شهر با رای باال

  
، که شهر یکپارچه شور شده بود و از همه جای کردستان و ایران به آنجا ۵٨در همان بحبوحه روزهای داغ نوروز 

سرازیر شده بودند، همانطور که گفتم، شورای انقالب مرکب از طالقانی و بنی صدر و رفسنجانی و دیگران به 
و دسته مفتی زاده و مکتب قرآن به تبليغات رذیالنه ای عليه روزهای قبل از ورود اینها، دار. سنندج آمدند

پادگان توسط آنان دست زده بودند و تمام تالششان بر این بود که به حکام جدید اسالمی " غارت"و " کمونيستها"
 اعالم کنند با آنها همراه هستند و از انتقال بدون دردرسر ارتش و ژاندارمری به شورای انقالب تماما حمایت

" اسالم"به رژیم " کمونيست و نامطلوب"سالحهای مصادره شده توسط عناصر " باز گرداندن"ميکنند و خواهان 
از طرف دیگر کميته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران با صدور اطالعيه ای که نسخه هائی از آن در روزنامه . اند

اما . را محکوم ميکند" آشوب طلبان سنندج"ه های اطالعات و کيهان چاپ شده بود، صراحتا اعالم کرده بود ک
فضای شهر پس از آن آژیتاسيون قدرتمند صدیق در تلویزیون و خلع سالح مقر ژاندارمی و مصادره برخی از اسلحه 

 توسط مردم و نيروهای چپ که عمدتا خود را با کومه له تداعی ميکردند، راه آن نوع تبليغات ٢٨های پادگان لشکر 
نيروهای "به سنندج وارد شد و قرار بود که با نمایندگان " هيات دولت"شب آنروزی که . سته بودجبونانه را ب



مذاکره داشته باشند، از تهران جمعی نيز در معيت صارم صادق وزیری و شکراله پاک نژاد نيز به " سياسی
 اتحاد و سياست واحد بين سنندج وارد شده بودند تا به نوعی پادرميانی کنند و از نظر خود آنها، بانی نوعی

نيروهای سياسی کردستان، که از نظر آنها عالوه بر شيخ عزالدین و کومه له، حزب دمکرات و جماعت مفتی زاده 
این جلسه رایزنی و مشورت در منزل یکی از اهالی سنندج .  را هم در برميگرفت، در رابطه با هيات دولت باشند

صارم خان و شيخ عزالدین و احمد مفتی زاده و تنی چند از حزب . دکه من هم در آن شرکت داشتم تشکيل ش
دمکرات به سرپرستی عبداله حسن زاده در نشست حضور داشتند و صارم صادق وزیری در وصف اتحاد و هم 

در این اثنا دیدم که صدیق همراه با چند نفر از رفقای کومه له، مسلح، به اطاق وارد شدند . نظری سخنانی گفت
ز ننشسته قاطع و صریح و خشمگين گفت این جلسه، جلسه نيست مادام که نمایندگان حزب دمکرات و و هنو

! مفتی زاده به عنوان مخالفين سرسخت حرکت مردم سنندج و هواداران رژیم جدید اسالمی در آن حضور دارند
بپاشد و رو به مفتی زاده و شيخ عزالدین خواست سازشی برقرار کند و آبی بر آتش . رنگ از روی مفتی زاده پرید

این است که من اول کردم بعد مسلمان، ولی او اول مسلمان " کاک احمد"من با  " اختالف"خطاب به جمع گفت 
صدیق اما از خشم به خود ميپيچيد و تبليغات رذیالنه مکتب قرآنيها در چند روز گذشته را ! است بعد کرد

مفتی زاده پس از قدری من و من و نگاهی .  عزالدین فراموش کندنميتوانست با این نان به قرض دادنهای شيخ
اینطور : "به صدیق که از سرتاپای آن تسليم به تعرض صدیق می بارید، آهسته در جواب شيخ عزالدین گفت

در این گيرودار، قيافه . و بالفاصله به  یکی دو طلبه همراهش گفت پاشيم برویم، اینجا جای ما نيست" نيست
حسن زاده هم جالب بود، ميدانست که نميتواند از زیر بار مدرکی که در دو روزنامه سراسری چاپ شده عبداله 

بود در برود، دستش را به جيب بغل کت کردی اش فروبرده بود و انگار با چيزی ورميرفت که بيرون بياورد، منتظر 
تان چيست؟ و حسن زاده یک برگ صدیق به او گفت توضيح شما برای گندکاری حزب. خود مانده بود" نوبت"

کميته مهاباد حزب ما در این اعالميه از حرکت : "اعالميه از همان جيب اش در آورد و خطاب به صارم خان گفت
کاک مال : "انصافا صارم خان، گرچه با لحنی بسيار سازشکارانه، اما گفت". مردم سنندج حمایت کرده است

ط در جيب تواست و شک دارم که حتی در سطح شهر مهاباد پخش شده عبداله، آن اعالميه به احتمال قوی فق
باشد، اما با وجود این و اگر فرض کنيم که در مهایاد این اعالميه کميته مهاباد حزب دمکرات پخش شده باشد، 

ناميده است،  در " غائله چی و آشوبگر"اعالميه کميته مرکزی که از رژیم دفاع کرده است و مردم سنندج را 
و ". طح سراسر ایران به کوره دهات سيستان و بلوچستان هم رسيده است، این توجيه قابل قبول نيستس

برادران پاشيم : "هيات حزب دمکرات هم پس از چند لحظه ای با نجوای مایوسانه حسن زاده با همراهانش که
رتا دور ساختمان محل مذاکره، و روز بعد سرتاسر شهر از سيل مردم ميخروشيد و دو. جلسه را ترک کردند" برویم

جمعيت "صدیق، با چهره ای که قدرت و اعتماد به نفس از آن می بارید از محل . پر بود از مردمی که مسلح بودند
به طرف ميدان اقبال آمد تا همراه با رفقای دیگری از جمله فواد و شعيب به محل مذاکره " دفاع از آزادی و انقالب

خطاب به من و ساعد وطندوست و عده دیگری از . تشخيص فواد را فراموش نميکنمهيچوقت این قدرت . برود
و خود او در هيات یک محافظ و بادی . صدیق را حلقه بزنيم" اسکورت"ی کومه له گفت بيائيد به عنوان "باال"رفقای 

ا هم چنين و واقع. است" رهبر"گفت درستش هم همين است، در این روزها و دقایق، صدیق . گارد ظاهر شد
  . بود

  
صدیق به جلسه ميرود و قبل از شروع جلسه، طالقانی و رفسنجانی، بدون اینکه متوجه حضور صدیق باشند و 
قيافه او را بشناسند، قدری در ذم صدیق کمانگر و اینکه این آدم کيست و کجاست و باید حساب پس بدهد یک 

رت حاکی از اعتماد به نفسی که از خروش و غليان قدرت صدیق سرش را بلند ميکند و با قد. روضه خوانی ميکنند
مردم بيرون سالن مذاکره گرفته بود، فریاد ميزند صدیق کمانگر منم، شما کی هستيد و کجای مبارزه برای 
سرنگونی رژیم شاه قرار گرفته اید؟ یکی در کنار دست صدیق به او سيخونک ميزند که تن صداش را کمی پائين 

رفسنجانی ميگوید باالخره ميخوام . ه متوجه ميشود ندا ميدهد که ولش کن بذار حرفش را بزندبياورد، فواد ک
را قبول دارید یا نه؟ و صدیق حاضر جواب پاسخ ميدهد سوال این نيست، سوال این " امام"بدانم که آیا شما 

راده مردم برای تداوم انقالب است که آیا  خمينی ما را قبول دارد یا نه؟ صدیق به حق خود را نماینده و مظهر ا
به " آشوبگر"و نتيجه این شد که هيات شورای انقالب که با عزم سپردن صدیق . ميدانست و از آن کوتاه نمی آمد

دست عدالت اسالمی به سنندج وارد شده بودند با رضایت به انتخاب شورای شهر توسط خود مردم، سنندج را 
انی یک مرتجع مذهبی تحصيلکرده در آمریکا، به اسم مظفر پرتوما، متولد گرچه، حضرت آیت اله طالق. ترک کردند

سنندج، را به عنوان نماینده خود و ناظر بر انتخابات و البته برای دلگرمی جماعت مکتب قرآن و مفتی زاده، نيز 
الفتی معرفی کرد و در آن شرایط تعادل قوا و توهماتی که به شخص طالقانی در صف چپ وجود داشت، با مخ

  .جدی روبرو نشد
   

صدیق پس از آن در ظرفيت دیگری ظاهر شد، او در صفوف پيشمرگان کومه له نيز همان صالبت و محبوبيت را 
و یا پيشمرگان " روشنفکران"داشت و هميشه به گرایشات لومپنانه ای که به ضرب کيش اسلحه ميخواستند از 

زهر چشم بگيرند، نشان ميداد که از آنها شجاع تر، در نبرد با " دهاتی"برخاسته از روستا با مارک تحقير آميز 
پذیرش اتوریته معنوی و سياسی . جمهوی اسالمی و توطئه های حزب دمکرات جسورتر و در صف اول است

صدیق از جانب برجسته ترین فرماندهان نظامی صفوف کومه له، نشان ميداد که صدیق خود نيز یک فرمانده 
رابطه رفيقانه، برابر و دور از تبختر و ظاهر سازی با جمع نيروی مسلح، و .  پيشمرگان بودجسور و محبوب صفوف

  .آن احساس ریلکس بودن و خودمانی بودن با او، در اذهان بسياری به ثبت رسيده است
  

  : دوست دارم یکی دو خاطره دیگر از صدیق تعرف کنم
  



از منطقه سردشت به اطراف کامياران برميگردد، در ، که صدیق ۵٨ روزی پس از حمله اول رژیم در مرداد 
گفت دیدم زن صاحبخانه مدام با صدائی . و این داستان را خودش بعدا برام تعریف کرد. روستائی استراحت ميکنند

را " بيچاره"و همسرش اصرار ميکند که نه الزم نيست، !" بگم؟ واله ميگم: "که او هم بشنود به همسرش ميگوید
صدیق سرانجام دخالت ميکند و رو به همسر خانم صاحبخانه ميگوید بذار !  غلطی کرده که کردهچکار داری،

و زن از پشت پنجره مردی را روی پشت بام خانه همجوار نشان ميدهد و ميگوید . حرفش را بزند ببينم چی ميگه
و !" فوش ميداد"  خودمانشاه"آغه صدیق اون، اون، ميبينی که؟ وقتی شما اینجا نبودید نميدانيد چقدر به "

صدیق قاه قاه ميخندد و ميپرسد خواهرم هنوز متوجه نشده ای که شاهی باقی نمانده و خبر نداری این همه بيا 
و البته بچه های تخس اهل سنندج هميشه صدیق را اذیت ميکردند و ! و برو و جنگ و مرافعه بر سر چيست؟

  !).شاه باید برگردد"( بای دو"ات راه می اندازند و ميگویند شاه باید ميگفتند اصال اهالی کامياران گاهگاهی تظاهر
  

، و پس از آشنا شدن طيب عباسی روح الهی با من و معرفی او به صدیق از جانب من، ۵١ و۵٠در خالل سالهای 
فول استخدام طيب پس از یک دوره کارآموزی دوساله در تهران، بعنوان تکنيسين اپراتور اداره مخابرات و تلفن در دز

 بامداد به منزل صدیق زنگ ۴شبی که در مخابرات کشيک بوده، ساعت . طيب فوق العاده آدم شوخی بود. شد
صالح بگ شک ميکند که !". پدر بيامرز پاشو نمازت را بخوان: "را بيدار ميکند و به او ميگوید " صالح بگ"ميزند و 

ته منهم در پاسخ اذیت کردنهای صدیق که ميخواست مادرم را و الب. این کار رفقای اوست ولی صدیق انکار ميکند
و گاهی ! نميدهم" س"، با "بگ"برای پدرش از من خواستگاری کند، به او ميگفتم که من مادرم را به صالح 

داستانسرائی پدرش را که مالقات با استاندارهای قبلی سنندج را در یک افسانه سرائی دراماتيک برای 
و . ن از روستای آفریان و دور و بر تعریف ميکرد به شکل کمدی برای خود صدیق بازتعریف ميکردمروستائيان ميهما

  :یکی از این افسانه ها چنين بود
  

" رعيت"در یک روز زمستانی، صالح بگ آن باال به تنهائی زیر لحاف کرسی خزیده بود و دورتا دور روستائيان سابقا 
اما روح .  تلفن چی استخدام شده بود و آنوقتها دیگر بازنشست شده بودصالح بگ در استانداری به عنوان. او

چنان . بگزاده ای و فئودالی او اجازه نميداد که کارش به عنوان یک کار جزئی یک کارمند معمولی معرفی شود
ظاهرا آن روز . و پست مهمی در استانداری دارد" رتبه"وانمود ميکرد که اگر معاون استاندار نباشد، دست کم 

داشت یک خاطره مالقات با یکی از آن استاندارها را که به سمت وزیر کشور اارتقا یافته بود، برای من، اما در واقع 
و ی اسم من را شبيه به کسره زیر الف، عينا چون ( گفت بله ایرج. خطاب به قدیم رعيتهای خود تعریف ميکرد

چند کيلو عسل و یک تغار روغن    . سابقم را ببينم" همکار"ر و تصميم گرفتم بروم آقای وزی) تلفظ ميکرد! دهاتيها
آنجا به رئيس دفترش گفتم که من کمانگر هستم و . شدم" کيشور"آماده کردم و راهی تهران و وزارت " کردی" 

وزیر رخصت داد و من رفتم اطاقش و همان لحظه اول . ميخواهم وزیر را ببينم و قدری هم سوغات براش دارم
وزیر من را بجا نياورد، گفتم قربان من؟ سال فالن، در ". قابل ندارد" روغن را به طرف او دراز کردم و گفتم عسل و

سنندج؟ فالن اتفاق یادتان هست؟ و اصرار عجيبی هم داشت که هنگام این نشانی دادنها حضار نفهمند که او 
و گوش ميدادم به پچ پچ رعایای !". آقای کماندار"، بهر حال جناب وزیر گفت آها !"تلفن چی تان بودم قربان"گفته 

و صدیق هر وقت زبان باز ميکرد که من !" ماشااله صالح بگ چه رتبه ومقامی دارد: "سابق که به همدیگر ميگفتند
  "!!کماندار"دارای شهرت " س"را دست بياندازد فورا ميگفتم ببخشيد فرزند صالح بگ با 

  
ده ای که در شخصيت اش و در کاراکتر سياسی اش بوجود آمده بود، به فاصله و این صدیق با تحوالت زیر و کنن

 در قبرس، در یکی از اردوگاههای مرکزی کومه له هدف ۶٨ سال شهریور ماهکوتاهی پس از ترور غالم کشاورز در 
 غالم دارم من حتما  برخی خاطرات را که از. ترور جاسوسی نفوذی به نام توفيق گرژالی قرار گرفت و جان باخت

 را ۴٧ - ۴۶توفيق گرژالی از کسانی بود که سابقه ای از همکاری با جریان مسلحانه سال . بازگو خواهم کرد
داشته و پس از مدتی که در صفوف نيروهای مسلح کومه له بوده است، خود را کنار ميکشد و به رژیم تسليم 

 جمهوری اسالمی روی او کار ميکند و او را برای در آن دوره زندگی در شهر، اطالعات سپاه پاسداران. ميکند
بودن و تامين زندگی خانواده خود را " زحمتکش"همين سابقه قبلی و نيز اینکه او بخاطر . اجرای ترور آماده ميکند

او در . تسليم کرده بود، هنگام بازگشت مجدد به صفوف پيشمرگان، با هيچ کنجکاوی جدی ای روبرو نميشود
که در واقع محافظت از ارگانهای مرکزی و اعضای مرکزیت کومه له را بر عهده داشتند، سازمان داده " واحد آماده"

که نگهبان صدیق بوده او را هنگام خروج از توالت به رگبار می بندد و )  ۶٨ه سال شهریور ما ١٣( ميشود و شبی
 در جریان ۵٨ فروردین ٩ را، یکی رئوف، در  خودادرصدیق بعالوه دو بر. در تاریکی از وسط جوی آب اردوگاه ميگریزد

 و کمک رسانی به مردم ترکمن صحرا بر اثر واژگون شدن می بی بوس حامل او، همراه با شمار دیگری جان باخت
  . دیگری معروف، در نبرد با جمهوری اسالمی، از دست داده بود

  
  دریچه ای به واقعيات تاریخی

  
 از مناسباتی که بر تشکيالت ما، حاکم بود کمک ميکند تا راز پيوستن سریع و در هر حال فکر ميکنم ارائه تصاویری

توضيح داده باشم  را  بدون ابهام کومه له به صف بنيانگزاران حزب کمونيست ایران و مدافعين مارکسيسم انقالبی
  .شمو گوشه هائی از نحوه ظاهر شدن کمونيستهای واقعی در رابطه با مسائل اجتماعی باز کرده با

  
، از طرف "غير مارکسيستی"که به عنوان بدعتهای " حزب و شخصيتها"و " حزب و جامعه"فکر ميکنم بحث 

با مسائل " آوردن کاله تا روی ابرو "و با " پشت عينک دودی"مدافعان گرایشی که هميشه سعی داشته است از 
برخورد کند، یک بازگشت واقعی به بستر جامعه و مبارزه و تحزب کمونيستی و بحث روباز در مورد مسائل تئوریک 



این نوع روابط اجتماعی کمونيستها با . اصلی کمونيسم در اروپای غربی و برقراری پيوند کمونيسم ایران با آن بود
جامعه و در عين حال بين خود به عنوان انسانهائی زنده و تنيده با جامعه، ظاهر شدن انسانها آنطور که هستند و 

ارگر و زحمتکش در هاله ای از اسرار و رموز و اسامی عجيب و غریب و نامانوس پنهان نمانده برای مردم و ک
من شخصا هيچگاه با کسانی که تحت . است، یک سنت جا افتاده در بستر اصلی جنبش کمونيستی بوده است

ویت شناسنامه بهانه اختناق و خطر از جانب پليس سياسی، هویت واقعی اجتماعی خویش، و تاکيد ميکنم نه ه
ای، و افت و خيز در دورانهای مختلف سياسی را غير قابل مشاهده و قضاوت و بنابراین غير قابل یک ارزیابی 

  . ابژکتيو و صميمانه و منصفانه  ساخته اند، راحت نبوده ام
  

س از دوران طی سالهای اخير و پس از انشقاقها و چند پارگيهائی که در صفوف حزب کمونيست کارگری، و بویژه پ
مرگ منصور حکمت بوجود آمده است، من همواره با یک مشکل روبرو بوده ام و خود را زیر منگنه دو لبه سنتهای 

وقتی به نوشتن داستان زندگيم فکر ميکردم، تصویر دو قضاوت مختلف کار را در ابتدا . اجتماعی احساس کرده ام
ایرج که اکنون از فعاليت با بخشهای حزب ! آها: م کهاز طرفی نگران این قضاوت بود. بر من دشوار ميکرد

و وقتی در دنيای واقعی، و پس از . خودمانی رجعت کرده است" کومه له"کمونيست کارگری کنار گرفته است، به 
، تصویری از ٢٠٠٣، و متعاقب اشغال نظامی عراق در سال ٩١تحوالتی که بعد از جنگ آمریکا در خليج، سال 

سيونها و بحث و جدلهایشان ميبينم، وقتی ميبينم که به نام کومه له باندهای رسما کانگستر کومه له و فراک
برپاشده است و در بخشهای دیگر سطح بحثها و اختالفات تا این درجه افت کرده است، از تداعی شدن با این 

ز کمونيسم منصور حکمت اما در همان حال تصویر کج و معوجی که ا. ، وحشت ميکنم"کومه له"آخرین تصاویر از 
های " درافزوده"در ورژنهای تکه های بجا مانده از حزب کمونيست کارگری داده شده است و مدام و هر روزه با 

جدیدی بستر اصلی و مبانی مکتوب، ثبت شده کمونيسم منصور حکمت و تاریخ کمونيسم در ایران را، روز روشن 
دور از دسترس ميکنند، از تداعی شدن با این شکل دفرمه و مریخی و تحریف ميکنند و هر چه بيشتر آنرا مهجور و 

و بقول معروف هر آغازی دشوار است و من . غير اجتماعی و فرقه ای از کمونيسم کارگری نيز ترس برم ميدارد
وقتی خواستم دست به فلم ببرم که زندگی خود و تاریخ کمونيسم در ایران را به روایت خود بيان کنم، تصميم 

خود را در این دوایر جستجو نکنم و بنابراین مستقل و صرفنظر از ارزیابيهای حاکم در این زمينه " مخاطب"گرفتم 
رایج در تمامی این " افکار عمومی"از این نظر فشار . ها که اسم بردم، و حتی بی تفاوت به آنها، کارم را بکنم

ستان زندگی ایوب نبوی و صدیق کمانگر و رضا من فکر ميکنم دا.  طيف و دوایر برای من بی اهميت شدند
عصمتی و رستم بهمنی و عطا رستمی و عبداله نودینيان و شب بو سيدزاهدی و شهين باوفا و شهال و نسرین 
کعبی و حسن نادری و عمر فيضی و  صدها و دهها نفر دیگری که خاطرات عزیزشان در دل ميليونها زنده است و 

اب است، را نباید تتمه سازمانها و احزابی ساخت که به نام آنان ضدحقيقت را به فقط ليست نامهایشان یک کت
، که بطور واقعی از زبان گویای "نيابتی"اميدم این است تاریخ نه به زبان عاریه ای و . نسل زندگان منتقل ميکنند

 ميتواند حقيقت و سازندگان آن بازگوئی شود و این امر هر انسان شریف و منصفی است که تنها مالکش فقط
غير منصفانه و غير عادالنه است در غياب کسانی که خاطره عزیزشان الهام بخش عزم و . وجدان علمی باشد

 هاراده مردم کارگر و زحمتکش و تحت ستم و سرکوب برای خيزش و اعتماد به نفس در راه آزادی بوده است، ب
 این عزیزان با ما نيستند، اما حقيقت شفاف قهرمانيهای آنان .نام آنها نظاره گر تبليغ غيرمسئوالنه ضد حقيقت بود

. در روزهای سخت و سياهی، در راه سعادت و خوشبختی و سرافرازی مردم و جامعه انسانی کماکان ميدرخشد
توان آنهائی که رفته اند، باز نميگردند، اما زندگان به اتکا قدرت و . این ستاره ها را کماکان باید فروزان نگاه داشت

امروز خود و رو به فرداهای روشن، و عدم تکرار مشقات و زجر و سختيهائی که در یادگارهای بياد ماندنی این 
عزیزان، برای ما بجا مانده است و پند و اندرز و جمع بندی از شکستها و خطاها و اشتباهاتشان، به زرادخانه 

این گنجينه عظيم انسانی . شکوه، دسترسی دارندعظيمی از درایت، اعتماد به نفس، جسارت و قهرمانيهای با
کمونيسم و مبارزه برای رهائی . نباید زیر آوار فشار سنتهای غير انقالبی مدفون و  به بایگانی تاریخ سپرده شود
این تاریخ باید پيوستگی خود را . انسان یک جریان و یک گرایش اجتماعی دارای تاریخ پر از فراز و نشيب است

  .حفظ کند
  

  اولين روياروئی با پليس سياسی و زندان
  

در تهران مصلح شيخ دستگير شد و در کرج محمدحسين .  برای جمع ما مشکالتی پيش آمد۴٩در بهار سال 
  .کریمی و در سنندج بهروز سليمانی

م بهروز، از جمله کسانی بود که از دوره تحصيل در کالس نهم دبيرستان به عنوان یک آد. از بهروز شروع کنم
کسی که همراه با دو نفر دیگر هميشه اسامی . شناخته شده بود" اهل خواندن کتب ممنوعه"، "خدانشناس"

همکالسيهایش . اولين بار اسم او را هنگامی که در کالس دهم درس ميخواندم، شنيدم. شان بر سر زبانها بود
  دوست همکالسی او و هم محله !گفتند در ساعت انشا، مطلبی خوانده بود که معلم نزدیک بوده سکته کند

اکنون من زیر سایه سياه یک انقالب سفيد بسر : " ای من برایم گفت بهروز در انشایش از جمله نوشته بود
گفتم سه نفر بودند که شاید بتوانم بگویم یک نقطه اتکا جوانان . و این حرفها آنموقعها زیاد ساده نبود" ميبرم

در هر حال طی آن سالها و تا پایان دوره . عادی مخالفت با رژیم شاه بودندمتمایل به کتاب خوانی و کار غير
را بنيان گذاشته " روشن فکران"و در این دوران بود که ما هم در تهران . سربازی و سپاهی دانش، بهروز را نگرفتند

ما در عين . قرار گرفتندآن محفل سه نفره با ما در ارتباط . بودیم و مشغول یافتن افرادی برای جذب به خود بودیم
حال روی شخص دیگری که بعد فهميدیم از جانب ساواک عضوگيری شده بود، کار ميکردیم و آن شخص در تهران 

نفر دوم . و این آدم رابط بين حوزه ما در تهران و جمع سه نفری بهروز در سنندج بود. دانشجو بود و متولد سنندج



تا . هم اطاق شدند" رابط" به تهران آمده بود و دست بر قضا با همان آن جمع برای شرکت در یک دوره دو ساله
بهروز از داخل زندان ساواک به ما خبر . خبر یافتيم که بهروز و نفر سوم محفل آنها در سنندج دستگير شده اند

 نمانده بود و راهی برای انکار. داده بودیم، به او نشان داده اند" رابط"رساند که کپی همه نامه هائی را که به 
. بهروز پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شد. ارزیابی نکرده بود" خطرناک"ساواک هم دامنه فعاليت ما را چندان 

من : "نفر سوم محفل بهروز پس از آزادی آمد به بهروز گفت. در همين رابطه، مصلح هم لو رفت و دستگير شد
بهروز . نفر دوم هم همين مشکل را داشت اما آنرا بروز نداد. شو رفت دنبال زندگی خود" دیگر نيستم، خدا حافظ

به فاصله کمی پس از آزادی، دوباره در مسير حرکت به طرف رضائيه، با یک محموله جزوه دستگير و پس از مدتی 
. هم شد" ملی کشی" سال زندان محکوم شد، اما مشمول ۵زندانی شدن در سنندج به تهران منتقل شد و به 

تمایالت تک روانه و گاها آنارشيستی داشت و در زندان تهران جذب چریکهای فدائی شد و پس از آزادی در بهروز، 
را برقرار کند و از " سازمان"، و قدری سروکله زدن با ما، باالخره گفت خوشبختانه توانسته است ارتباط با ۵۶پایيز 

ين جریان فدائی به جناح کشتگر در اکثریت متمایل او در انشعابات ب. آن پس رسما با چریکهای فدائی کار ميکرد
در تهران که ميخوستند او را دستگير کنند از یک ساختمان چند طبقه خود را به پائين . شد و از اعضای رهبری آن
من و صدیق . نفر دوم با دستگيری و زندان بهروز برای بار دوم، کم کم از ما فاصله گرفت. پرتاب کرد و کشته شد

بهروز و یک دستگاه ماشين تایپ را که بهروز نشانی اش را به او " کتابخانه"وب با او قرار ميگذاشتيم که به تنا
روزی ميگفت کتابها را برده ام جای امنی قایم کرده ام، قرار ميگذاریم که روزی بيام . داده بود به ما منتقل کند

، به خانه اش که ميرفتيم بپرسيم چرا نبودی؟ با او قرار ميگذاشتيم، نمی آمد. خبری نشد. تحویلتان بدهم
و .  حالی شدم٢یا ساعت ده؟ من ساعت . ميگفت اه جلو سينما نياگارا بود؟ من فکر کردم سينمای دیگری بود

روزی به من و صدیق گفت بيائيد . خالصه این داستان چندین بار تکرار شد و دیگر تناقض گوئيها قابل ادامه نبود
گفت راستش را بخواهيد این مدت همه چيز را دروغ . دیدیمش، همان جا زد زیر گریه. ی دارمببينمتان کار مهم

من ! کتابخانه را سوزاندم، ماشين تایپ را شکستم و به چاه انداختم و سر قرارها هم اصال نيامدم. گفتم
و ای .. ریکا مهاجرت کردما هم واقعا ناراحت شدیم و او از آن پس کال مسير زندگی را عوض کرد و به آم! نميکشم

کاش همانوقتها خود ما هم به این باور ميرسيدیم که در یک سازمان کمونيستی هيچکس را برخالف عقيده 
نگاه نميدارند، " فعال"مخالفش و برخالف آنچه وجدانش و انتخاب فردی اش حکم ميدهد، به ضرب عرق سازمانی 

ه ما دروغ بگوید و خودآزاری کند تا بگوید که نميخواهد در ای کاش اصال نيازی نبود که آن دوست به خود و ب
تشکيالت ما باقی بماند و یا حتی صریح و بدون احساس شرم بگوید دوست ندارد زندانی شود و شکنجه تحمل 

ای کاش ميدانستيم که فعاليت حزبی و سازمانی و متشکل در یک حزب و سازمان تمام سناریو زندگی . کند
آن دوست را . نشود" خداحافظی"س از قطع رابطه سازمانی و تشکيالتی، با روابط اجتماعی هم افراد نيست تا پ

  .به همين دليل ما دیگر هيچگاه ندیدیم
  
رفتم به او گفتم اگر . را در سنندج در روزهای تظاهرات ضد شاه در ميان جمعيت نظاره گر کنار پياده رو دیدم" رابط"

رت ميکنند، االن چکاره ای؟ گفت وجدانا پس از مدتی از همان سالها کنار داستانت را تعرف کنم پوست از س
من نخواستم که . گفت خودت ميدانی، من خود را بدهکار شما ميدانم. یک بار مصرفی بود" ماموریتم"کشيدم و 

  .وارد فاز انتقامجوئی بشوم و بعدا به بهروز هم گفتم طرف را ول کن، االن هيچ کاره است
  

او روی کسی که به نظرش دارای روابط وسيعی با . دیگر دستگير شد" نفوذی"هم در رابطه با یک محمدحسين 
سنتی که واقعا هم رابطه وسيعی بخاطر "دندان کش"یک دندان ساز  و . مردم روستاهای سقز بود، کار ميکرد

و شالق ميگيرند مدام محمدحسين را که ميگيرند و او را به فحش و ناسزا و کتک . شغلش با مردم دهات داشت
ضبط صوتی جلو روش ميگذارند و صدای نوار . ميگویند خودت بگو، نميگوید! اعتراض ميکند که چکار کردم آخر

و راهی جز تایيد ! جلسات ترویجی خود با دندانساز را ضبط شده در مقابل خود ميبيند. کاست را بلند ميکنند
مصلح را در خانه اش واقع در ابتدای خيابان .  و بعد آزاد شدچندماهی در بازداشت بود. برایش باقی نميماند

آمدند او را با خود بردند، فقط " آقا"در یادداشتی برای موسی نوشته بود چند .  اسفند گرفتند٢۴اميرآباد در ميدان 
وز و سر داشتند در ارتباط با همان محافلی که یک سرش بهر" گزارش"از او فقط . بداند که کجاست، نگران نباشد

او در زندان قزل قلعه بود و همان روزهای اول بدجوری با کابل به . دیگرش جمع دیگری از روشنفکران سنندج بود
این اولين برخورد با ساواک، قدری بر روابط تشکيالت تاثير گذاشت و برخی از اعضا را . هر جای بدنش زده بودند
دل روی داد و یکی از رفقا پيشنهاد یک سال عقب نشينی و بر سر این مساله بحث و ج. دچار محافظه کاری کرد

این مساله به عنوان راست روی مورد . قطع جلسات حوزه ها و به جای آن روابط خطی و منفصل و تک نفره داد
ما قرار گذاشتيم که به پيشنهاد دهنده عقب . اما روشی که بکار گرفته شد، روش درستی نبود. حمله قرار گرفت

. و هيچيک از انتقادات را هم مستقيم به خود او نگفتيم. شده است" تشکيالت منحل"ساله بگوئيم، نشينی یک 
در هر حال همين . پی برد" غيرصميمانه"فواد انصافا بعد از مدتی پس از کنگره اول به اشتباه بودن این روش 

خالف چنين روشی بود، و مساله یک شکاف بين ما بوجود آورد و عطا رستمی که واقعا شجاعانه و صریح م
پيشنهاد دهنده قرار عقب نشينی " طرد"چندین بار با فواد به درگيری لفظی رسيدند، حاضر نشد به تصميم 

، عمال ۵٣در هر حال در آستانه دستگيری وسيع ما در پائيز سال . رضایت بدهد و تا آخر هم روی حرف خود ایستاد
  . بين ما فاصله و دوری ایجاد شده بود

   

  !ئينه را بشکن خودشکستن خطاستآ
  



در جمع مریوان، که اتفاقا عطا هم عضو فعال و با اتوریته آن بود، رفيقی . فواد خيلی به خودش سخت ميگرفت
داشتيم به اسم رئوف کهنه پوشی که برخالف سنن رایج در تشکيالت ما، گوشش بدهکار هيچ انتقاد از خودی 

 مائو ندارم خيلی پخ و دهقان است، لنين را دوست دارم که صریح و نبود، صراحتا ميگفت هيچ عقيده ای به
رئوف لباس خوب ميپوشيد، هميشه ریشش را دوتيغه ميتراشيد، ادکلن ميزد و هراندازه . شجاع و انقالبی است

  در سنندج، قبل از دستگيری، به عنوان دبير در هنرستان۵٣فواد در پائيز سال . هم دست ميداد خوش خوراک بود
، یک محله فقيرنشين، ميرود و فواد شروع "گله خان"روزی رئوف به خانه اش که در محله . صنعتی کار ميکرد

آینه دارد دليلش این است، اگر قالی دارد برایش آورده اند و از این " دو"ميکند به توضيح وسائل خانه اش، اینکه 
دیگر هيچ انتقادی به تو وارد ! کاک فواد: "به او ميگویددر فاصله ای که فواد به توالت ميرود و برميگردد، . حرفها

  "!! نيست، چون هر دو آینه را شکستم و انداختم توی سطح آشغال
، در جریان حمله رفقای ما برای برچيدن اولين مقر سپاه پاسداران در مریوان هدف قرار ۵٨ تير سال ٢٣رئوف 

 درگيری جدی رژیم با مردم مریوان انجاميد که به کوچ برچيدن مقر سپاه پاسداران به یک. گرفت و جان باخت
پيشنهاد کوچ مردم از طرف عطا و فواد مطرح شد با این توضيح که به . معروف تمام مردم به خارج از شهر انجاميد

  . دليل وحشيگریهائی که رژیم در شهر نقده از خود نشان داده بود، از تکرار کشته شدن مردم جلوگيری کنند
  

  .   از رئوف را به نقل از حرفهائی که مجيد حسينی برای من بازگو کرده است، نقل کرده امخاطرات
    

گاهی از فقدان چنين رفقائی که منشا شور و شوق و انفجار شادی در جمعهای ما بودند، بشدت احساس درد 
  .این روزها دلم حقيقتا برایشان تنگ شده است. ميکنم

  
  ادامه دارد

 ٢٠٠٧ اوت ٢۴
 
 

------------------------------------------------ 
 
 

  ٧بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

  اولين بازداشت
 
  

 ٢۴، از محل زندگی خود در کوی دانشگاه تهران، خيابان اميرآباد شمالی، راهی ميدان ۵٠ بهمن سال ٢۵روز 
 خبر ، یا درست تر بگویم اصال،یادآنروزها ز. را سر قرار مالقات کنم" طيب عباسی روح الهی"اسفند شدم تا 

، اساسا در ")ضدخرابکاری"موسوم به کميته ( نداشتيم که گروههای خيابانی کميته مشترک ساواک و شهربانی
" مظنونين" در چهارگوشه خيابانها و ميدانهای شهر تهران، به کار شکار  و مجاهدین خلقرابطه با چریکهای فدائی

نطور که بعدا فهميدم، در جریان درگيریهای مسلحانه سازمانهای امنيتی رژیم شاه در عين حال آ. روی آورده است
کفش "با چریکهای فدائی و یا در کشف خانه های تيمی، افراد فدائی از نوع بخصوصی از کفشهای ساخت 

و آنروز طيب یک جفت از آن نوع کفشها را . استفاده ميکردند که به نوعی پوتين سبک شباهت داشت" ملی
 اسفند قدم زنان بطرف خيابان شاه و به نزدیکيهای خيابان گلشن ٢۴من پس از دیدن طيب در ميدان . پوشيده بود

که منزل برادرم فریدون در آن حوالی بود نزدیک ميشدیم و داشتيم بحث ميکردیم و از دور و بر خود بی خبر مانده 
ان گشتی کميته مشترک ما را تحت نظرگرفته و تعقيب  اسفند یک اکيپ از مامور٢۴تو نگو از همان ميدان . بودیم
  . ميکنند

  
در سر یک چهاراه فرعی، یکهو دیدیم . کرده بود" مشکوک"سرو قيافه ما با آن کفشهای طيب، ما را به نظرشان 

ما پليس : " ماشين سفيد رنگی توقف کرد و یک نفر بسرعت بطرف ما آمد و گفت،در ضلع مقابل همان خيابان
در عقب ماشين آنها باز بود و نفر دیگری که در آن نشسته بود، مسلسلی را که دور ". !کارت شناسائیهستيم، 
من کارت دانشجوئيم را به مامور نشان دادم و طيب گفت من . ند پيچی کرده بود رو به ما نشانه رفته بوداآن را ب

کالسوری دردست من بود که در آن . م هست و تلفنکارت شناسائيم همراهم نيست اما کارآموز اداره مخابرات
مامور آنرا از من خواست، من قدری بطور . یک جزوه دوصفحه ای از مائو همراه با چند جزوه درسی در آن بود

مامور . است، دستم را کمی عقب کشيدم" خطرناک"ناخودآگاه و انگار که ميدانستم که کالسور حاوی مدرک 
اما همين حالت و نيز کفشهای طيب و اینکه کارت . ز مواد درسی ام استمتوجه جزوه مذکور نشد و تصور کرد ا

ما را به داخل ماشين . قرار بگيرد" مورد تحقيق"شناسائی اش همراه نبود، خود موضوعی بود که ميتوانست 
بردند و از توی داشبورد با یک دستگاه کوچک بی سيم به فرماندهی گزارش دادند که دو نفر با سر و وضع 

" حسين زاده"طرف، که در کميته مشترک فهميدم همان . وک و یکی فاقد کارت شناسائی را گرفته اندمشک
هنگام عبور از چراغ قرمز راننده به آرامی به مامور راهنمائی ". بياریدشان اینجا: "بازجوی بيرحم ساواک بود، گفت

از تنمان درآورده و روی سرمان کشيده و کتهای ما را . و رانندگی کلمه ای ميگفت و از چراغ قرمز رد ميشدند



" اوین"در وهله اول فکر کردم به . سرمان را به کف ماشين خم کرده بودند تا متوجه نشویم مسيرمان کجاست
خوانده بودم و معلوم بود که  بازجوئيها از زندانيان سياسی ساواک در " پاک نژاد"اسم اوین را در دفاعيات . ميرویم

، چند ماهی بود کارش را شروع کرده بود و اکثر "کميته ضد خرابکاری" اما همانطور که گفتم، .آنجا متمرکز است
ساختمان شهربانی و اداره آگاهی و . به آنجا برده ميشدند" بازجوئی"دستگيرشدگان و زندانيان سياسی برای 

 ساواک و پليس امنيتی رژیم آنروزها مشغله اصلی. قرار گرفته بود" توپخانه"محلی قدیمی که در نزدیکی ميدان 
شاه را عمليات مسلحانه فدائيان و مجاهدین تشکيل ميداد و نسبت به دیگر اشکال فعاليت سياسی، زیاد 

شاید به همين دليل بود که حتی وقتی ما را به زندان کميته مشترک بردند متوجه جزوه مائو در . حساس نبودند
آنچه بيشتر ! مه را به عنوان مطالب درسی به من تحویل دادندکالسور من نشدند و وقتی هم آزادم کردند ه

به این دليل خيلی روی . برایشان مهم بود این بود که آیا ما با شبکه های فدائی و یا مجاهد ارتباطی داریم یا نه
 زیر دفتر تلفن و تقویم بغلی من تمرکز کردند و آنجا شماره تلفنی دیدند که موجب دردسر من شد و باعث رفتنم

داستان از این قرار بود که من چند ماه قبل از دستگيری به یکی از همکالسيهای دوره اول . ضربات کشنده کابل
او پس از ترک تحصيل به دوره . در خيابان ناصرخسرو برخوردم" کالی"دبيرستان، به اسم حبيب آبين مشهور به 

کالی، از خانواده خيلی . از پادگانهای ارتش کار ميکردگروهبانی رفته بود و وقتی که او را مالقات کردم در یکی 
فقيری بود و تا جائی که یادم باشد او از همان اوان کودکی برای تامين خرج زندگی خانواده اش، تابستانها 
کارگری ميکرد و در روزهای تحصيل هم پس از مدرسه به دستفروشی و یا شاگردی در قهوه خانه ها و 

 بهرحال، وقتی او را در ناصرخسرو دیدم، خيلی. انسان فوق العاده خوبی بود. ميشدمسافرخانه ها مشغول 
من آدرس را در تقویم بغلی ام نوشتم . خوشحال شد و آدرس اش را به من داد که در خيابان نظام آباد قرار داشت

پس از ! ته مشترکو اصال فرصت نکردم که به او سر بزنم تا اولين شب پس از بازداشتم توسط گروه گشتی کمي
اینکه ما را چشم بسته به زندان کميته بردند، از من پرسيدند این آدرس کيست؟ هرچه فکر کردم واقعا بيادم 

در بخشهای دیگر داستان زندگيم نوشته ام، تشکيالت ما قبال توسط یک عامل  ر کهودر عين حال همانط. نيامد
عصر همان روز در محل .  در خيابان نظام آباد سکونت داشتو دست بر قضا او هم نفوذی ساواک ضربه خورده بود

مانده بودم که چطور . مسکونی ام در کوی دانشگاه قرار یک جلسه را با فواد و عطا رستمی و صدیق داشتم
در یک آن تصميم گرفتم که . خطر دستگيری رفقا را برطرف کنم و یا الاقل متوجهشان کنم که دستگير شده ام

من را به اطاق . م این آدرس را پيگيری نکنندهول قرار بدهم و وانمود کنم که ميخواهمين آدرس مجتمرکز را بر ه
چشم باز من را روی تخت خواباندند و همراه با فحشهای رکيک از آن آدرس پرسيدند و حسين . بازجوئی بردند

پيش خودم فکر کردم . ده ای داشتاولين ضربات را که خوردم واقعا درد کشن. زاده شروع کرد به زدن با کابل برق
بازجوها، امان نميدادند، حسين زاده با کابل ميزد و چند نفر دیگر مدام . ميکنم" اقرار"که ضرباتی را ميخورم و بعد 

ری از ففریدون جع( فریدون جعفری کجاست؟ "سوال ميکردند که همکالسيهای چریک ات را ميشناسی؟ 
شده بود، ماجرای او را قبال " مخفی"در آن زمان با چریکهای فدائی بود و همکالسيهای دوره دانشگاهم بود که 

در هر حال آنها که ميدانستند . و سوال با لحنی طرح ميشد که انگار او را در چنگ خود دارند). تعریف کرده ام
تصميم . آدرس لو داده شده متعلق به یک مامور نفوذی خودشان است، فکر کردند که من دارم رد گم ميکنم

گروه کماندو ساواک . را غافلگير کنند" طرف"وقت من را همراه اکيپی به آن آدرس ببرند و  گرفته بودند که شب دیر
وقتی سوار .  نيمه شب همراه با دو ماشين و همگی مسلح به آدرس مذکور بردند٢و شهربانی من را در ساعت 

فرصت "ی سيگار نميدادند، من تصميم گرفتم یک ماشين شدم، چون اصال در آنوقت به زندانيان تحت بازجوئ
شتم پرسيدم آیا سيگار ابه محض اینکه از محوطه زندان بيرون آمدم، و در حالی که چشم بند د. بکنم" طلبی

و من سيگاری کشيدم، دیگر پس " یک سيگار روشن کن! پرویز: "دارید؟ مامور بغل دستی من به همکارش گفت
دند و من خيابانهای خلوت تهران را یکبار دیگر پس از زندگی زیر ضربات شالق و سلول از مدتی چشم بند را باز کر

به محل رسيدیم و وقتی در اطاق دوم را باز کردند که من چند نفر را توی رختخواب دراز .  دیدم،بغل اطاق بازجوئی
که رسيدیم و در را باز کردند، به اطاق بعدی . کشيده و نيم خيز بودند دیدم، اما کسی با من اظهار آشنائی نکرد

آی ایرج : "، پا شد و گفت )صالح ژاغری افسر ارتش( با دو نفر از دوستانش که یکيشان را شناختم" کالی"دیدم 
از طرفی سایه زندان و شکنجه و از طرف ! آنجا بود که یادم آمد آدرس را کالی به من داده بود". جان خوش آمدی

 بهرحال .کسی که روحش از هيچ چيز خبر نداشت و عذاب وجدان سنگيندیگر دردسر درست کردن برای 
.  کميته مشترک و بعد فهميدم کالی بيچاره را هم مدت دو روز نگهداشته بودند بهماموران فورا من را برگرداندند

خيلی ، "پاداش"اما همانشب فرمانده کوماندوها که فکر کنم انتظار یک شکار چرب و چيله را ميکشيد و گرفتن 
بردنم سلول و روز بعد، در سلولم باز شد وحسين . عصبی شد و با مشت و لگد و کلت اش من را حسابی زد

 متوجه شده بودند که آدم !زاده با قيافه ای که از آن خون ميبارید گفت مادر فالن شده خودتو برای مرگ آماده کن
شتند سه نفری زدند، طوری که کف پاهایم خونين و آنروز را تا توان دا. ورشان نخوردطچریک و مخفی شده ای به 
 پس از کتک ".صاحب آدرس را اشتتباهی در ذهنم داشتم: "و من فقط ميگفتم . مالين شد و بشدت ورم کرد

خوردن زیاد و تحمل ضربات کشنده کابل برق همراه با توهينهای رکيک بازجوها، آش و الش، اما با روحيه ای 
. ول بازگرداندند و سواالت بازجوئی را همانجا با خودکاری به من دادند که جواب بدهمظفرنمون مرا به داخل سل

هویت تو محرز است، شما به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت شده اید، معاشرین و دوستانت چه 
س کردم، در آن شرابط و در سلول انفرادی خود را در ميان موج سنگينی از بی رحمی احسا...کسانی اند، و

یکی از پزشکيارها بود، دو . نگهبانی آمد و یک پتو پرت کرد وسط سلول و پس از چند دقيقه در سلول باز شد
در آن شرایط از نظر روحی، فضائی از جنگ بين . قرص مسکن به من داد و سپس پاهایم را پانسمان کرد و رفت

ه دوستان خوب دوران تحصيلم در مدرسه، به یاد به یاد هم. مهر و محبت و خشونت و قهر در ذهنم مرور ميشدند
. مادرم، برادرهایم و خواهرم افتادم و به یاد اولين جرقه های عاطفه دوره نوجوانيم به کسی که دوستش داشتم

در یکی از سلولها، دانشجوی شاعری را آورده بودند که با بازگشت من به سلول شعرهائی را با صدائی گيرا 
راننده وانت باری را گرفته بودند . مزمان ميدیدم که ماشين شکنجه بی وقفه کارش را ميکنددیکمله ميکرد، و ه



چند نفری ریختند . که کسی مقداری دیناميت را بسته بندی کرده و به او گفته بود به مقصد معينی برساند
فتند اسم بده کی اینها خوب ميشد نعره بازجوها را شنيد که ميگ. سرش و فوق العاده سخت و طوالنی او را زدند

آنقدر . بيچاره قسم ميخورد که اصال خبر نداشتم که محموله چه بوده. را به تو داده و همراه با کثيفترین دشنامها
و آثار و لکه . او را زدند که در راه رفتننم به توالت متوجه شدم نگهبانها او را برای دستشوئی توی پتو ميگذارند

  . هرو و توالت را رنگين ميساختهای خون در مسيرش بين را
  

این مناظر، در جائی که تو بی حفاظ هستی و تمامی سنگينی قهر بر رویت متمرکز است، در روح و روان آدم 
اما درست در زیر فشار شکنجه، درست در ميان کين و . جنگ و نبرد عشق و مرگ سير خود را ادامه ميدهد

 بين آن دیوارهای قدیمی و کریدور هائی که درد، کينه و زخم شالق را خشم نفرت آور بازجوها، در ميان اسارت در
چون آیات مرگ به گوشت و به اعماق روانت فروميبرند، این دنيای درونی، گریزی روانی و  تنها راه تقابل با قهر 

نجه سنگينتر، زمان شک" جرم"و چه انسانهای زیادی که بخاطر . مجسم است که در مقابل فرد قرار ميگيرد
هایشان طوالنی و مدت دوران اسارت در سلول انفرادی بيشتر و چه بسا پس از تحمل همه آن سختيها، از ميدان 

در هر حال زندان، و از آن بدتر سلول انفرادی باضافه شکنجه جسمی و روحی، زمخت ترین . تير سر در آوردند
ائی که تاب تحمل آوردند، چه در زندانهای و حقيققتا آنه. شيوه در هم شکستن روحيه مقاومت و مبارزه است

با وصفی که از زبان . شاه و چه بویژه در زندانهای مخوفتر حکام اسالمی، شایسته منزلتی فراتر از قهرمان اند
وحشتناک " ارشادهای"های حاج داودها و " قيامت"زندانيان دوران سلطه جمهوری اسالمی شنيده ام، با 

 از خونين ترین نوع تصفيه ها و ارعاب و ترور نقل ۶٧ و ۶٠بازماندگان کشتارهای سال الجوردی ها، با مناظری که 
اسالمی " ایمان"کرده اند، و با بی رحمی بازجوهای اسالمی، که نه فقط در برابر پول و مادیات بلکه بعالوه بخاطر 

  .ده اند، شایسته تقدیراندشان، قسی القلب تر اند، حقيقتا کسانی که تاب آورده و فقط موجب قتل دیگران نش
  

 دستگير شدم، عين ۵٣این پناه بردن به دنيای گرانقدر دنيای مهر و محبتها را بعدا که بار سوم در مهر ماه سال 
من با پاهای پانسمان شده مشغول پس دادن و . این مصاف روحی با آزار شکنجه را از سعيد سلطانپور شنيدم

با کابل محکم بر بدن " حسينی" دستی، بازجو، هوشنگ فهامی همراه با نوشتن بازجوئی بودم و در اطاق بغل
و احساس کردم که او هم دارد، شاید قدری ". مادر: "سعيد ميزدند و  صدای بلند او را ميشنيدم که فقط ميگفت

ان اسارتم تفاوت این بود که من در اولين دور. آگاهانه تر و هنرمندانه تر به ستون عاطفی زندگيش اش پناه ميبرد
  . این فریادها را در درونم و با سکوت فریاد ميزدم و او برعکس

  
اما همانطور که گفتم آنوقتها مساله ساواک و کميته مشترک فدائيان و مجاهدین بودند و پس از اینکه اطمينان 

اما زخم . مام شدیافتند که من در واقع با سازمانهای چریکی رابطه ای نداشتم، دیگر بازجوئی همراه با شکنجه ت
. و عفونت پاهایم بيش از یک ماه طول کشيد که التيام بيابد و هر روز پزشکيار زندان آنها را پانسمان ميکرد

در !" ما پاره شد،  اما این زخمهای تو خوب نشد: " .... پزشکيار زندان در آخرین نوبت پانسمان زخمهایم، گفت
ب رفتن به خاطر تب ناشی از عفونت و درد، توالت رفتن هم طول این مدت یک ماه عالوه بر سختی به خوا

و زندگی در جوار اطاق شکنجه و شنيدن صدای ضربات شالق و فحشها و داد و بيدادهای بازجوها و . مصيبتی بود
در سلول انفرادی برای من که اولين مواجهه ام با این شرایط بود، جوانبی از سختيهای مبارزه در یک کشور تحت 

 و بيرون از این اوضاع، کسی اطالع نداشت که چگونه و در چه رابطه ای .اتوری پليسی را در مقابلم گذاشتدیکت
م، مثل هميشه به تک و تا افتاده بود که بهر طریق خبر زنده ماندن ادرتهمورث بر. من و طيب بازداشت شده ایم

لدین صادق وزیری که آنوقتها در اداره کميته در ميان آشنایانش افسری شهربانی بود به اسم تاج ا. من را بداند
. او را وادار کرده بود که یک نشانی از من را برای او ببرد تا مطمئن شود زنده ام. مشترک سازمان داده شده بود

کما فی السابق فکر کردم که رفقا را .  شب، پرتو، یکی دیگر ازبازجوها ، من را خواست١١یک شب حدود ساعت 
و " سروان صادق وزیری را ميشناسی"به اطاق رفتم گفت تو .  من را برای مواجهه خواسته استدستگير کرده و

گفت خوب بيا حرف . دستش را روی دهنه گوشی تلفن گذاشته بود گفتم نه، اما ميدانم که آشنای برادرم است
پس از . ضيه تمام شدو او تلگرافی از من پرسيد یک نشانی بده که به تهمورث بگویم و منهم گفتم و ق.  بزن

او به یکی از شاگردانش . آزادی از زندان متوجه شدم که فریدون برادر بزرگم نيز سعی کرده بود خبری از من بگيرد
و . ، از مقامات ساواک، بود سپرده بود که از وضع من از طریق پدرش پرس و جوئی کند"تيمسار زلتاش"که فرزند 

گفته که ایرج همراه با صدیق کمانگر و چند نفر دیگر یک سفر به روستاهای او در پاسخ پيام گفته بود که پدرم 
در جریان بازجوئی کوچکترین اشاره ای به این مورد و نام صدیق نکردند، شاید یا مهم . اطراف کامياران کرده اند

م چند روز قبل از طيب ه. من را بازداشت نکرده اند" بی دليل"نميدانستند و یا به زلتاش خواسته بودند بگویند 
من پس از حدود . او مدتی در طبقه پائين همان ساختمان بود و بعد به طبقه ما منتقل شد. من آزاد شده بود

بيست روز با یک نفر همسلول شدم که متاسفانه اسم او را فراموش کرده ام، آدم چپ و معتقد به کمونيسم 
او . فکر کنم او هم بعدا آزاد شد. يل گروه بازداشت شده بودبود، با خط چریکی زیاد توافق نداشت و به اتهام تشک

با زرنگی هنگام بازجوئی خودکار بازجو را بلند کرده بود و من به آن وسيله روی دستمال کاغذی برای طيب در 
ال و با همه اینها، واقعا نميدانم چرا این اندازه بی خي. طيب را نزده بودند. لوله داخل توالت یادداشت ميگذاشتم

بی خبر بودم که قبل از آزادیم، هم سلولی ام یادداشتی برای یکی از رفقایش در بيرون زندان نوشت و من آن را 
اصال تصور این را هم نميکردم که . الی درز زیرشلواریم جاسازی کردم و با آن بيرون آمدم و نامه هم را رساندم

فقط دو خاطره از یک کارگر خياط که چپ و غير . تانه نشدممکن است قبل از آزادی بازدید بدنی بکنند که خوشبخ
کارگر خياط . مذهبی بود و یک پسر حاج بازاری که مذهبی بود نقل ميکنم و این دوره زندان را به پایان ميبرم

یکی از . گاهی با هم با صدای بلند حرف ميزدیم. خيلی آدم خوش حرفی بود و در سلول سوم همان کریدور بود
یکبار که او را همراه چشم بند به بازجوئی کتبی برده بود، در راه . ی زندان خيلی مقرراتی و بد عنق بودنگهبانها



ولت ميکنم :" نگهبان هم به او گفته بود". آسته بيا، آسته برو که گربه شاخت نزنه: " پله ها به نگهبان گفته بود
اختراع کرده بود، به او ميگفت قيافه و اخالقش به این کارگر خياط لقبی هم به این نگهبان بدعنق !". ميرم ها

او . این کارگر خياط را یک نفر که به محفل مطالعاتيشان نفوذ کرده بود، لو داده بود! شبيه است" کاسه واجبی"
هم پس از من آزاد شد و روزی برای دیدنش هم به خياطی او رفتم، فورا گفت چای ات را بخور و زود برو، حال و 

 ساله ای بود به نام محمد که در رابطه با ١٨ تا ١٧دومی پسر ! یدن دوباره کاسه واجبی را اصال ندارمحوصله د
او فکر کنم مدت ده روز، پس از چند روز که از بازجوئی من گذشته . فعاليت هيات های مذهبی دستگير شده بود

بد "ا مسخره ميکردم و گاهی از من مذهب و اسالم ر. بود به سلول من وارد شد و قبل از من هم آزاد شد
وقتی هنگام نماز و سجود سرش را روی زمين ميگذاشت من از پشت سر، برای او شکلک در می " جنسی

همانجا، هنگام سجود از شدت خنده روی زمين . آوردم و او هيچگاه نتوانست از نگاه کردن به من خودداری کند
 همه اینها او واقعا با من خيلی صميمی شد و از من قول با وجود! پهن ميشد و ميگفت لعنتی بی دین عمری
اسم حجره پدرش را در بازار تهران به من گفت و من پس از آزادی او . گرفت حتما پس از آزادی به منزل آنها بروم

 و مرا به منزلشان برد، از مسير پله ها برای دور کردن خواهرهایش از دید نامحرم چند بار یا اله گفت. را یافتم
بعد گفت اگر موافق باشی تو را پای سخنرانی دو تا از واعظان مهم و مخالف . ناهاری خوب و پرمالط به من داد

در همان محوطه بازار، سخنران الهوتی بود که در " مسگرها"اول سری زدیم به مسجد . اوکی را دادم. ميبرم
 و عضو هيات مذاکره دولت همراه ۵٨در تابستان بود در جریان کوچ مردم مریوان " امام"حکومت اسالمی نماینده 

الهوتی در آن سخنرانی از . با چمران در نشستها با شورای شهر مریوان که فواد در واقع سخنگوی آن بود
ميگفت انصار امام از حسين خواستند که با آن . ساخته بود" سياسی"حسين، یک سناریو " شهادت"داستان 

برزمين ریخته " آزای"آخر من ميخواهم خونم در راه : "در پاسخ گفته بود. ه نرودعده کم به جنگ لشکریان معاوی
که رسيد، محمد گفت دیدی چه ناطق مبارزی است؟ و بعد از آن مرا برد پای " حماسی"به این بخش ". شود

یسه مذهبی با تمام انتقاد او در یک مقا. شود" ممنوع المنبر"سخنرانی آخوند دیگری به که گویا قرار بود بزودی 
یعنی مثال اینکه انتقاد جناب واعظ به نفس " سازمان امنيت حضرت، باد بود"این بود که " حضرت سليمان"حکومت 

و ای کاش ". دولت اسالم"اش زیاد بود برای " هزینه"وجود سازمان امنيت و شکنجه و غيره نبود، این بود که 
فکری چنان در ميان اپوزیسيون قطبی ميشد که آن رگه های تفاوتها در افکار، گرایش اجتماعی و جدال مکاتب 

، زمينه های نفوذ گرایشات اسالمی در اپوزیسيونی "مبارزه ضد رژیمی"کپک زده عصر حجر، به بهانه و در توجيه 
که خود را چپ و بعضا کمونيست ميناميد، قبل از تعيين تکليف با رژیم شاه، در بستر اجتماعی و طبقاتی دفاع از 

  . بودن استثمار کاپيتاليستی قرار داده ميشد" رعیش"
  

  جايگاه زندان و شکنجه در قدرت دولت
  

 و بخش کمی دیوار مقابل راهروقسمت کوچکی از جز . از پشت سوراخ در سلول که آنهم فقط لحظاتی بازميشد
حت شکنجه و قهر دردناک در شکل فشرده و زمخت آن بویژه در زندان و ت" دولت"معنی .  قابل دیدن نبوداز کریدور

 ساله اش را ميسازد، بدون ٢۵٠٠احساس ميکردم که آنچه خميرمایه رژیم اعليحضرت و تمدن . بيشتر معنی شد
این دم و دستگاه و آن بازجوهای خشن و بی ادب و بی فرهنگ و لومپن، نميتواند سرپا بماند، احساس ميکردم 

و تظاهر سطحی بروز آن، که در " انقالب سفيد"رمایشی و نه حتی  بر اشکال صوری مجلس های ف" دولت"که 
متکی " مخفی"پليس   کارهسته خود همين زندانها و مقررات شدید و بيرحمانه و در این اشکال واقعی تر جوانب

در زندان و زیر شکنجه، بویژه در کشوری که دیکتاتوری و خشونت عریان فلسفه وجودی آنست، همه دیگر . است
مثل مجلس، مباحث روزنامه های حکومتی و یا جناحهای رسمی آن، با تمامی جوانب مجاز و غير اشکال صوری 

همانوقت در کریدوری که سلول من در آن . مجاز اپوزیسيون خودی، و حتی با اظهارات رسمی حکام، بی نقش اند
ر سعيد محسن از ادقرار داشت، عالوه بر محمود اخوان بيطرف که در سلول اولی بود، و عبداله محسن، بر

از فوتباليستهای معروف که همراه با قليچخانی " لواسانی"مجاهدین در سلول بعدی، در سلول بغل دستی من، 
بودند، اصل این بود که آنها با " ایران"ورزش " افتخارات"مهم نبود که اینها . دستگير شده بودند، قرار داشت
و تمام تالششان این بود که این خطر را خنثی . اب می آمدندبه حس" خطری"مخالفت خوانی با رژیم شاه منبع 

من هنوز هم فکر ميکنم کسی مثل قليچ خانی با آن موقعيتی که در ورزش داشت، کار بزرگی کرد و . کنند
را " آرش"، او اکنون نشریه هيچگاه هم از حق مردم ایران برای برخورداری از یک زندگی انسانی و آزاد کوتاه نيامد

 این بود که نشان بدهند از رفتار زشت و شکنجه و آزار روانی اما هدف رژیم شاه و بازجوهایش .ر ميکندمنتش
تالش برای ایستادگی در برابر رژیم سلطنت، زیاد هم ساده نيست، حتی برای کسانی مثل قليچ خانی و 

 سلول، یک افسر شهربانی را در هر حال پس از انتقال لواسانی از آن. لواسانی که محبوبيت زیادی هم داشتند
اینجا جای کسانی است : " نگهبانها ميگفتند. و رفتار با او بسيار توهين آميز تر و شدید تر بود. به جای او آوردند

و چه کسی ".  که با رژیم مخالف اند و ميخواهند آنرا براندازند، این شخص حتی ميتواند پسر شاه هم باشد
 چهره های مهم خود را هم در راستای تحکيم پایه نداری در سراسر دنيا حاضر انميداند که رژیمهای سرمایه د

و واقعی دولت فدا کند؟ و مگر تيمور بختيار، توسط همان ساواکی که خود بنيان " مخفی"های این ستونهای 
ل بردن  زندان و شکنجه ستون بی رحمی در برابر هر حرکتی برای زیر سواگذاشته بود در خاک عراق ترور نشد؟

در زندان به " زندگی"در اینجا جسم و روح و روان اندک اندک فرسوده ميشود و . حاکميت طبقات استثمارگر است
فلسفه . وجهی از زندگی انسانها تبدیل ميشود که هر آن و بهر بهانه ای ممکن است پایشان به آنجا راه یابد

و . موجود و مقررات و قواعد زندگی تحت آنست" نظم"ت زندان قبل از هر چيز برای وادار کردن شهروندان به رعای
تالش " بی نظمی"وجلوگيری از " قانونيت"اداره نظم و  حفظ " ضروری"معمول کردن زندان، به عنوان یک وسيله 

بيهوده . سازمانيافته ای است از جانب طبقه حاکم برای قانونی و مشروع نشان دادن فلسفه وجود و تداوم آن



 در زندانها و آزادی زندانيان اولين اقدامات در هر انقالبی است و انقالب سوسياليستی که نيست که شکست
و این در . آزادی از قيد سلطه هر نوع دولت و زوال دولت را بشارت ميدهد، الجرم خود پدیده زندان را هم بر ميچيند

  .نوشته منصور حکمت به روشنی قيد شده است" یک دنيای بهتر"
  

 به نحو مستقيمی نيز  از مقاطع تاریخ ایران  ترادامه دارتری پروسه هایول انفرادی و شکنجه من را با زندان و سل
کسی که در سالهای بعد از کودتای . هم بود" زیبائی"در ميان بازجوهای من در روزهای اول، سرهنگ . آشنا کرد

در قيافه اش که به شکل سگهای . داشت، بازجوئی توده ایها و اعضا سازمان نظامی حزب توده را بر عهده ٣٢
 و همان بی مالحظگی را خونسردی بيرحمانهبول داگ بود و غبغبه هایش در سنين پيری آویزان شده بود، همان 

مرگ را برای آنها به " نظر"این کسی بود که روزبه و سرهنگ سيامک و وارطان را شکنجه کرده بود و . ميشد دید
پيش خود ميگفتم چه جنایاتی در پس این دیوارهای مخوف به تاریخ دوهزار و . ددادرسی ارتش سفارش کرده بو

کرده است، چه کسانی پس از آش و الش شدن جسم و روانشان، نيمه های " خدمت" "تمدن"پانصد سال 
 و برای  دستگيری یک شکار از سلول بيرون آورده شدند، رفتند پای جوخه های اعدامه طمعشب، بجای من که ب

؟ در چنين سلولهائی امثال همایون کتيرائی، از گروه آرمان خلق، چه حماسه هائی از مقاومت شه رفتندهمي
بدنامی بيرحمی و قسی   در برابر کسی که بازجوی منهم شده بود و دست بر قضادرستآنهم ساخته بودند و 

 و تاثيراتش بر حسين زاده سر الزم ميدانم گوشه هائی از مقاومتهای کتيرائی. القلبی را نصيب خود کرده بود
  :بنویسمرا بازجو 

  
  به ياد همايون کتيرائی و ليستی از قهرمانان جاودان

  
همایون کتيرائی یک جوان تنومند و ورزشکار بود که مبارزاتش را در بروجرد و خرم آباد با تقابل با لمپنهائی که به 

 از این نوع جنایتکاران را که اکنون هسته های اصلی "شرور"او هر آدم . کودکان تجاوز جنسی ميکردند، آغاز کرد
جوخه های اعدام و بازجویان رژیم اسالمی را تشکيل ميدهند و معموال با سر و روی پوشيده، مراسم اعدام را 

 از همایون و امنيتی که خانواده ها و بویژه کودکان بی پناه و  این دوایر جنایتکارترس. اجرا ميکنند، مجازات ميکرد
 در قصه ها هست، تبدیل کرده کهای افسانه ای، از آن نوع  ی سرپرست احساس ميکردند، نام او را به چهر هب

هوشنگ ترگل، بهرام طاهرزاده، ناصر کریمی و ناصر مدنی گروهی : همایون همرا با چند نفر از رفقایش. بود
ه اعضا گروه پس از دستگيری در مهرماه هم. که دست به مبارزه مسلحانه زدند" آرمان خلق" نام هتشکيل دادند ب

داستان مقاومتهای همایون در زندان، بر روی بازجوها و شکنجه گران هنوز سایه . ، تيرباران شدند۵٠سال 
سه نفر را دیده " خدمت"رئيس زندان قزل حصار در رابطه با او گفته بود در طول دوران " ساقی. "سنگينی داشت

کتيرائی از همان روزهای ! اول کتيرائی، دوم کتيرائی و سوم باز هم کتيرائی: ودنداست که در مقاومت بی نظير ب
اول دستگيری اش عالوه بر اینکه نم پس نداد، بازجوهایش را به باد کتک ميگرفت و به همين خاطر در سلول 

باز ميکنند که بازجوئی ولی باز حتی وقتی دستبند او را . انفرادی و هنگام بازجوئی بر او دستبند و پا بند ميزدند
 قبه همين خاطر هنگام نوشتن، یک دست او را به ميله آهنی اطا. اش را بنویسد باز به بازجویش حمله ميکند

و روزی که حسين زاده از مصاف با کتيرائی واهمه داشته است . ند بست می و یا لوله آب و شوفاژبازجوئی
وقتی اجاق داغ سرخ شده برقی را به او نشان ميدهد و . گذاردشتصميم ميگيرد او را تهدید کند که روی اجاق مي

با لحن تهدید آميز به او ميگوید باید یا اقرار کنی و یا حاضر به اظهار ندامت و رفتن به مصاحبه تلویزیونی بشوی، 
حسين زاده با . خود کتيرائی پا ميشود و روی اجاق مينشيند و دود سوختن گوشت نشيمنگاهش بلند ميشود

 خود را های آخرین شانسستاما حسين زاده هنوز ميخوا! التماس ميدود و ميگوید همایون جان، شوخی کردم
 تا با آن قيافه تصميم ميگيرد که اول موی سر همایون را بتراشد،.  برای درهم شکستن کتيرائی امتحان کند

 در مواجهه با نگاه پرنفوذ کتيرائی خود  وقتی با سلمانی زندان در سلول را باز ميکند یکهو.خوش تيپ روبرو نشود
نميخواسته  با ابنجال هنوز حسين زاده ". همایون خان"را ميبازد و به سلمانی ميگوید سر همه را بزن به غير از 

يس خود ميگوید تا همایون را از پا در نيارم آرام نميگيرم ئروز دیگر به ر. است به برتری روحی همایون تسليم شود
تصميم این بوده که همایون را با چشم باز روی تخت بازجوئی برایش بخوابانند و . ائی این کار را ميکنمو خودم تنه

پيکر همایون غرق در . و این کار را ميکند. او تا توان در بدن دارد با کابل به همه جای بدن او، حتی صورتش بزند
خود همایون برای هم سلوليهایش . شد" سليمت"و اینجا حسين زاده .  و زخم بر همه جای بدنش مينشيند،خون

تعریف کرده بود که پس از چند ساعت زدن با کابل، حسين زاده در حالی که شالق را از دستش به کف اطاق 
بازجوئی رها ميکند و در همان حال با روحيه ای شکسته و درمانده همایون را نگاه ميکند، فحش رکيکی به 

و از اطاق " این هم شغل شد که ما داریم؟: "طوری که همایون بشنود ميگویدفرح ميدهد و زیر لب " شهبانو"
  .ميرود بيرون

   
 سرهنگ سيامک و وارطان وجود  روزبه وو این نوع ایستادگيها و قهرمانيها که قبال نمونه های آن در مقاومت

ز مسئولين تشکيالت احمد شعبانی ا. داشته است، در دوره جمهوری اسالمی به اشکال وسيعتری تکرار شدند
عمر فيضی و خالد . کومه له در مهاباد، خود او متولد سنندج بود، حتی اسم واقعی اش را به بازجوهایش نگفت

 و شب بو سيد زاهدی و منيره هاشمی و فضيلت دارائی و ، امجد اسدی اردالن، شهال کاله قوچیباباحاجيان
ظام حجت، جمال رحيمی، محمد علی پرتوی، محمد ، تقی شهرام، عليرضا شکوهی، عباس انت حکيمیفرشته

ین ده و چند....  و چيت ساز، مجتبی احمد زاده، جواد قائدی، احمد حسينی ارانی، مسعود نيازمند، علی رجبی
اگر صحنه اعدام ناصر را در .  دیگر و ناصر سليمی یکی دیگر از ميان صدها نفر این رده قهرمامان اندصد نفر

انگار او در . عامل جوخه اعدام را بخوبی در سيمای او مشاهده ميکنيد" تردید"دقت نگاه کنيد، فرودگاه سنندج به 



برابر کسی که استوار و محکم مرگ را به تمسخر گرفته است خود را باخته است، آخرین کسی است که قامت 
معاون " ج حسن مقدسحا"که به جرم به قتل رساندن " مجيد کاوسی فر: "و یا. استوار ناصر را هدف ميگيرد

او با اعتماد به نفسی .  مرداد سال جاری با چشم باز و در مال عام به دار آویخته شد١١دادستان تهران، در روز 
 باورنکردنی به جمعيت لبخند زد و قبل از اینکه باالی دار رود، دست دستبند زده اش را از پشت جلو ميآورد و برای

بيرحمی آخوندی و مذهبی سران رژیم اسالمی بسيار . اه با خنده تکان ميدهد همرجمعيت و در واقع برای جامعه
" مجازاتها"بی مرزتر از رژیمهای سرهنگان و تيمسارها و اعليحضرتهاست، اما همين لحظات تحقير نهائی ترین 

 امثال الجوردی، ترک یعنی مرگ و رفتن باالی دار در ميان نعره اله اکبر و در مال عام، و تن ندادن به تسليم در برابر
دگيهائی را از کسانی مثل قبال نمونه دیگر چنين ایسا. کاردو شکافهائی جدی در کنج روحيه کثيفترین دژخيمان مي

رستم بهمنی که همراه با حسين جودی خسروشاهی و رضا عصمتی در گروه هوادار کومه له با تشکيالت تهران 
 بهمنی، یک کمونيست برجسته و توانا، دارای اتوریته و با سواد و الجوردی که در رستم. فعاليت داشتند، دیدیم

در آخر به او ميگوید با آن قلم . موفق نميشود. محکم دیده بود، برایش مهم بود که او را قبل از اعدام درهم بشکند
ه جناح الجوردی این برنام. بنویسد او را آزاد ميکند" بازرگان"و نفوذ سياسی که دارد اگر یک مقاله افشاگرانه عليه 

ها توسط " ليبرال"ميدانستند که افشای . بود که با یک اتوریته سياسی جناح نهضت آزادی را از قدرت ساقط کنند
ميخواستند از صف کمونيستهائی که در سنت توده ایستی بار نيامده . حزب توده، خيری به آنها نرسانده است

معروف بود، قاطع و محکم از " عمو"و رستم، که به . اورنداند، کسانی را پشت تصفيه های جناحی خود بي
و الجوردی با همه . گرونهادن حرمت کمونيستی خود برای تقویت جناح الجوردی در رژیم اسالمی خودداری کرد

بی که با آن بدنام شده است، با بی اعتمادی ای که در کنج روانش کاشته شد، رستم و لبيرحمی و قسی الق
و نمونه سعيد سلطانپور که بویژه نفرتش از اسالم و حکومت مذهبی ها .  به جوخه اعدام سپردرضا و حسين را

چنان بود که شکنجه گران جرات مواجهه با او را در بازجوئی ندیدند و پس از دستگيری اش در مراسم ازدواج او 
 دستگيری بدون محاکمه و مستقيما به ميدان تيرباران بردند، و یا یحيی رحيمی و بهروز نابط  که به محض

 . بازجوئی تيرباران شدند، در اعماق آرمانهای مردمی که برای آزادی و رهائی مبارزه ميکنند، جاودان خواهند ماند
" دیوانه ای از قفس پرید: پرواز بر فراز آشيانه فاخته، یا"در لحظات بسياری این نمونه ها را با صحنه ای در فيلم 

سون در این صحنه با تالش برای از جا کندن سکوی بتونی و فلزی آب، قصد دارد راهی جک نيکل. مقایسه ميکنم
او خود به دليل قرار گرفتن در برابر سيستم روانی کردن انسانها و . برای فرار در مقابل دیگر اسرا ترسيم کند

ن است، بر اثر شوک ، که تحت عنوان مداوا در جریا"بيمارسازی روانی"فهميدن کل سناریو  سازمان دهندگان 
و هنرپيشه تنومند فيلم تالش جک . رهائی را قبال از خود به یادگار گذاشته بود" راه"اما . الکتریکی دیوانه ميشود

ميکوبد و فيلم با صحنه " آسایشگاه"نيکلسون را با موفقيت به سرانجام ميرساند و سکوی کنده شده را به پنجره 
تردیدی نيست که بزیر . هائی از اسارت و دیوانگی سازمانيافته به پایان ميرسدفرار او و قدم گذاشتن به دنيای ر

کشيدن رژیم اسالمی، مرهون این قهرمانيها در سياهترین و خونين ترین دورانها است و ستایش از این عزیزان 
و . هند دادقهرمان، جزئی از سرود مردمی است که برای آزادی و رهائی از ستم و استثمار و نابرابری سرخوا

چنين انسانهای بزرگ و مقاومی زیاداند، من شاید فقط کسانی را که ميشناختم و حتی صرفا تعداد کمتری از 
جا دارد که هر .  نام برده ام و یا از برخی جوانب داستان زندگيشان اطالع داشتم،همه آنهائی را که ميشناختم

دین مان را به آنان ادا کنيم و زندگی همه آنان را، چه شناخته آشنائی از این انسانهای واال و بيامادندنی داریم، 
های واقعی " افسانه"ها و " قصه"اینها . را مکتوب و در دسترس مردم بگذاریم" گمنام"شده ها و چه قهرمانان 

را این قصه ها را و این روحيه ها .  با نظم استثمارگران و ستمگران و حافظان آن اند بشریتصحنه های مصاف ما
باید در رگ و خون خود جاری کنيم تا توش و توان و قدرت رزم مان برای شکل دادن به دنيائی خوشبخت و 

 با سالحهای معنوی و انرژی پرتوان ،"دولت"سعادتمند و عاری از ستم و سرکوب و رسيدن به مرز الغای هر نوع 
 اند، که ميتوان تسليم نشد و اميد به پيروزی و این قهرمانان عزیز برای ما پيام به یادگار گذاشته. تری مجهز شود

آنها رفتند، اما . بزیر کشيدن رژیم جنایتکاران حافظ نظم و نسق سرمایه داری می درخشد، اگر انسانها اراده کنند
گفت و تخم تردید و تزلزل را در دل دژخيمان رذلی " نه"ميتوان : ای ما زندگان پيامی پرشکوه به یادگار گذاشتندبر
 کاشت و آنان را وادشت که خود در رویاروئی با لبخند ، ترس شان را قورت دادند، حتی وقتی ما را اعدام کردندکه

تحقير آميز ما به شکنجه و مجازات مرگ، بزیر نقاب بروند تا شک و بی اعتقادیشان به پایدار ماندن حکومتشان را 
  . آن زیرها از انظار پوشيده نگاه دارند

  
هوا و تجربه جوانبی از سختيها که بر سر راه مبارزه بطور عموم و فعاليت کمونيستی بطور اخص در این حال و 

یکی از . وجود دارد، من برای اولين بار سختی زندان و شکنجه و رویاروئی با بازجوها و شکنجه گران را حس کردم
به . دانی سياسی استمهمترین شگردهای پليس سياسی، خورد کردن روحيه و کاشتن تخم ترس در دل زن

همين دليل آنوقت که دليلی برای نگهداشتن من نداشتند، ميخواستند سایه تهدید و تعقيب را باالی سر من 
داریم پرونده ات را تکميل ميکنيم و روابطی را که نگفته ای گرفته : "بازجوهای مختلف مدام ميگفتند . نگهدارند

  . ای بيرون کسی را نگرفتند که با من مواجهه اش کنندمعلوم بود یک دستی ميزنند و از رفق". ایم
.  بود که ماموران آمدند گفتند وسائلت را جمع کن بيا۵١دین سال ر فرو٢۵پس از نزدیک به دو ماه، فکر کنم روز 

دی اول تصور کردم یا به زندان عمومی و یا به اوین منتقلم ميکنند، اما من را بردند نگهبانی و مامور آنجا گفت آزا
گفت حاال طلبکار هم . گفتم شما ازین کارا نکنيد من که هيچ کاری نکرده بودم! ولی دیگر از این کارا نکنی ها

 به  با چشم بندشدی؟ بهرحال همه وسائلم را همراه با کالسور حاوی جزوه مائو به من پس داد و من را
دوست داشتم به سلول برگردم و راستش وقتی که فهميدم آزادم ميکنند، . پاسبانی سپرد و گفت ببرش بيرون

دليل روانی اش این بود که مطمئن بودم فعاليت را ادامه ميدهم و باز سروکارم به بازجوئی و زندان و این بار 
  .  که به آن برميگردم افتاد۵٢سال بعد در تابستان سال و این اتفاق یک . سخت تر ميخورد

  



  عاطفی انسانهادوستان دورانهای سخت، دنيای عميق روابط 
  

در این فاصله یعنی مدت کوتاهی پس از آزادی از زندان، ماجرا و اتفاق دیگری رخ داد و آن سفر نيکسون رئيس 
، یعنی تقریبا ۵١ خرداد سال ١٠ و ٩روزهای . جمهور وقت آمریکا به تهران و مالقات او با شاه در کاخ سعد آباد بود

سفر صورت گرفت و آن روزها، روزهائی بود که مجاهدین و فدائيان با رژیم دو ماه پس از آزادی من از زندان، این 
فضای دانشگاه، فضائی ضد رژیمی . شاه درگير شده و گروههائی از هر دو سازمان دستگير و تيرباران شده بودند

امنيتی بسيار با اینحال و عليرغم اقدامات . را مستقر کرده بود" گارد دانشگاه"و ضد آمریکائی بود و رژیم شاه 
شدید در جریان سفر نيکسون، مسير برگشت او از مالقات با شاه تا فرودگاه مهرآباد که از اتوبان ميگذشت و در 

آنروز . تيررس سنگ اندازی از کوی دانشگاه تهران بود، در محاسبات نهادهای نظامی و امنيتی قرار نگرفته بود
. وران و کوماندوهای ساواک را در آن ساختمانها مستقر کرده بودنداکثر ادارات دولتی مسير را تعطيل کرده و مام

در هر حال تقریبا مصادف ساعات ناهار در رستوران کوی دانشگاه بود که دانشجویان منتظر و گوش بزنگ با 
سنگهای آماده شده منتظر رسيدن ستون اتومبيلهای حامل اسکورت نيکسون به آن قسمت از اتوبان بودند که از 

سنگ پرتاب شد و آنچنانکه بعد خبر یافتيم چندتائی به ماشين . و جنگ شروع شد.  رستوران در تير رس بودمحل
و نيکسون متوجه شدند که " اعليحضرت"گرچه ماشينها ها ضدگلوله بودند، اما . حامل نيکسون اثابت کرده بود

چنگی " تروریستها"امها و الف رفع خطر رژیم پس از آن اعد" ثبات"مساله به این سادگيها هم نبوده است و وضع 
دار شدنم، اولين احتمالی که " سابقه"ما پس از سنگ پرانی، برگشتيم اطاقهایمان و با توجه به . به دل نمی زند

چند جلد کتاب در اطاقم داشتم، از . ميدادم این بود که شب برای دستگيری کسانی از نوع من اقدام خواهد شد
لنين، که از طرفی نميخواستم از بين ببرم و از طرف دیگر نگران بودم " یک گام به پس"جمله دست نویس کتاب 

اولين فکری . که اگر با خودم به بيرون کوی دانشگاه ببرم و به رفقا بسپارم، در مسير بخاطر تعقيب، دستگير شوم
نشجوی دانشکده پزشکی احمد عزیز پور که آنوقت دا) دکتر( که به نظرم رسيد این بود که مراجعه بکنم به 

احمد . دانشگاه تهران بود، خيلی رابطه صميمانه و گرمی هم با هم داشتيم و در همان ساختمان ما ساکن بود
راستش نه من و نه او فکر . عزیز پور کوچکترین تردیدی به خود راه نداد و گفت بده من خيالت راحت باشد

با اینحال من . ریزند و همه اطاقها را کنترل کنند، وجود داشتنميکردیم که احتمال اینکه شب به کوی دانشگاه ب
بعدا . به احمد توصيه کردم که جائی در محوطه کوی و در قسمت باغ و درختکاری های آن، کتابها را جاسازی کند

. دمتوجه شدم که چنين کاری نکرده بود و کتابها را همانطوری در بين کتب و جزوات درسی اش در کمد جا داده بو
شب دیر هنگام، در واقع در ساعات بامداد روز بعد، دیدیم که با مشت و لگد و کوبيدن قنداق تفنگ بر در اطاقها 
بيدارمان کردند، همه ما را بيرون و به داخل راهرو می بردند و بعد از چک کردن شناسنامه ما را به اطاق 

با . ه مشترک بود که در جریان دستگيری ام او را دیده بودماتفاقا یکی از ماموران، از نگهبانهای کميت. برميگرداندند
سراکيپ ساواک ! و نبودم! من سالم و عليکی کرد و حتی احوالم را پرسيد و گفت خدا کند تو در ليست نباشی

که از همه ما پرس و جو ميکرد، به احمد عزیز پور ميرسد و از او ميپرسد چه ميخوانی، جواب ميدهد، پزشکی، 
به احمد ميگوید من هم کرد . طرف ميرود نگاهی به اطاق و کمد او بياندازد، کتابها را ميبيند. ئی؟ بانهاهل کجا

طرف به او ميگوید قول ! احمد ميگوید نخوانده ام. کرمانشاه هستم، این کتابها چيه ميخوانی برو درس ات را بخوان
ميت حداقل یک تا چند سال از باالی سر او رد و واقعا خطر دستگيری و محکو. و تمام! ميدهی که نخوانی؟ آری

و وقتی ماجرا را تعریف کرد حقيقتا دچار یک عذاب وجدان شدم که چرا اصرار نکردم کتابها را در اطاق خودش . شد
خودش را از " ملتی"اما آن مامور ساواک، بهر دليل، خواه بخاطر اینکه عالقه نداشت یک هم . نگهداری نکند

حروم کند و یا حتی بخاطر اینکه حفظ  شرافت انسانی خود را به بند کشيدن و زیر شکنجه شانس دکتر شدن م
مادی، ترجيح داده بود، موجب شد که من هم شخصا از " پاداش"فرستادن یک دانشجوی رشته پزشکی در ازا 

قدر این .  شومزیر بار سنگين احساس گناه، و ضربه به اعتماد و محبتی که احمد از خود نشان داده بود، رها
شدن و تبدیل " پرونده دار"من همان وقتها، پس از . همراهيها و حمایتها در دورانهای سخت زندگی را باید دانست

افتادم و طعم تلخ  بی ثباتی " قرنطينه"، از جانب خيلی از آشناها و دوستان سابقم به "عنصر نامطلوب"شدن به 
ذارید خاطره ای ازدوستی ها و صميميت هایم با احمد عزیز بگ. دوستی های سطحی دوران آرامش را چشيدم

او عالوه بر اینکه از همان دوران آغاز تحصيل در دانشکده پزشکی با من آشنا شد، به خاطر . پور تعریف کنم
و تهمورث که . م تهمورث که در بانه در اداره تعاون روستائی کارمند بود آشنا شده بودادرتولدش در بانه، با بر

ما عالوه بر این در . رشناس تشخيص انسانهای شریف و صميمی بود با او رابطه عاطفی نزدیکی بهم زدکا
گاه از همدیگر پول . ساختمان مشترکی در کوی دانشگاه هم مسکن شدیم و اغلب با هم رفت و آمد داشتيم

م هر ماه به جيب یکدیگر نگاه  تومان در ماه داشتيم، اکثرا پس از بيست١۵٠قرض ميکردیم و ما که پولی در حدود 
روزی آمد اطاق من و کيان  . احمد فوق العاده انسان حساس و دارای روحيه ای عاطفی بسياررقيق بود. ميکردم

م و با ناراحتی ناشی از ته کشيدن آخرین ریالش از ما پرسيد، تا آخر ماه ده تومان به او قرض ادربر) کيومرث( 
او .  تومان نميتوانيم قرض بدهيم۵شتيم و گفتيم احمد جان باور کن بيش از ما هم آهی در بساط ندا. بدهيم

و محکم در ...." برو: "با خشم گفت. خيلی برآشفت و تصور کرد که ممکن است حقيقت را به او نگفته باشيم
ن گيرودار در ای. من و کيان گفتيم احمد خيلی دلگيرشده و احتماال مدتی با ما قهر ميکند. اطاق را بست و  رفت

احمد عزیز پور در طيف دوستان و  رفقای ".  تومان را بدهيد۵باشد، : "دیدیم دوباره احمد در را با کرد و گفت
نبود، اما عمق رابطه دوستانه اش با من، و این شوخی کردنها و صداقتها فراتر از پيوندی در رابطه با " تشکيالت"

هایمان دوست داشت و قبول " خطر"و " خطا"من را و ما را با همه او . تشکيالت و کار تشکيالتی و سازمانی بود
و قدر و . او بعالوه همانطور که نوشتم، در آن روزهای سخت حاضر شد بخاطر من خطر را بجان بخرد. کرده بود

 ارزش این دوستی و این پيوند عاطفی و انسانی، عليرغم اینکه پس از مدتها هم حزبی بودن با او در کومه له و
رابطه . حزب کمونيست ایران رابطه تشکيالتيمان گسسته شد، هيچگاه در کنج روح و روانم کم نشده است



سازمانی و حزبی و متشکل انسانها با همدیگر فقط جزء کوچکی از کل پروسه زندگی انسانهاست، و من در 
 بماند و دوستان، به محض تجارب تلخ زندگيم بارها دیده ام که روابطی که به سطح فرمال و فرمایشی محدود

بروز یک نکث در آن رابطه سازمانی، به عنوان خطاکار با بی رحمی غير قابل وصف، قبل از هر چيز به این دنيای 
ارزش دوستی ها و روابط عاطفی انسانی در این دورانهای . عواطف انسانی پشت ميکنند، قابل اعتماد نيستند

 و به هر رفيق و دوستی که در ورای هویت فرمال و ظاهری، به سخت گسستهای سازمانی برایم برجسته تر
در تجربه دورانهای مبارزه سياسی و کار . مناسبات عميقتر انسانی می اندیشد، عميقا احساس احترام ميکنم

حزبی ام، هيچگاه نسبت به کسانی که تمام عالئق و مناسباتشان را با من بر وجه اداری و رسمی و سازمانی 
و مبارزه سياسی و " پایان زندگی"ه و با سست شدن آن مناسبان و علقه های ظاهری، حکم متکی کرد

کمونيستی را، عليرغم اینکه سازمان و حزب مورد نظر به باور من مسيری غير کمونيستی را در پيش ميگرفت، با 
وستيهائی که انتظار من به د. خيال راحت صادر کرده اند، احساس دوستی و رفاقت و برابری واقعی نداشته ام

داشته اند همه زندگيم را به عنوان یک فدائی سازمان و حزبی که به باورم دیگر نمایندگی تحکيم کمونيسم و 
این را در گسستهایم با کسانی که رفتند دنبال . صالبت نقد مارکسيستی را نميکردند، اعتماد ندارم

احمد عزیز پور، اما، یکی از . آنسو غش کردند، اثبات کرده اماز " جنبش اصالحات"ناسيوناليسم و قومگرائی و یا با 
آن دوستان واقعی در مسير رنج و تالشهای زندگيم است که لخت و عریان و بدون نمایش و تظاهر، در کنج دنيای 

احمد بعدا به کومه له و حزب . او دوست و رفيق دورانهای سخت زندگی ام است. عاطفه ام، جای گرفته است
او اکنون در اروپا . ت ایران پيوست و تا زمان عزیمت اش به اروپا در مرکز پزشکی کومه له فعاليت داشتکمونيس

، همراه با لطف اله کمانگر         ۵٨، و در اواخر بهار سال ۵٧پس از بهمن . به عنوان یک پزشک مجرب کار ميکند
در مریوان چند " قياده موقت"نی در سردشت که ، برای خرید اسلحه و نيز اطالع به مسئول اتحادیه ميه)مظفر( 

که بعدا در یک توطئه ) حمه آمه( مسئول اتحادیه ميهنی. پيشمرگ آنها را به قتل رسانده بود، به آن شهر رفتيم
در جریان آن سفر به منزل دکتر احمد . سازمانيافته حزب دمکرات کشته شد، اقدامی جدی در دستور نگذاشت

دکتر . خود او خانه نبود، اما با همسر او ثریا دیدار کردیم. ستان سردشت بود سری هم زدیمکه آنوقت رئيس بيمار
احمد و ثریا را دوباره پس از رفتن از شهر سنندج برای شرکت در کنگره سوم کومه له، که در آن برنامه حزب 

  . کمونيست به تصویب رسيد، دیدم
  
  ن قصرگيری دوم، اولين مواجهه با بند سياسی زنداتدس

  
رفته بودم کوی دانشگاه که تصفيه حساب ، ۵٢در تابستان سال  .ام اشاره کردم" تصادفی"به دستگيری دوباره و 

  .کنم و مدارکم را بگيرم که شب ریختند تمام ساختمانهای کوی داشگاه را محاصره و یکی یکی بازرسی کردند
ست دوم انگليسی که عکسهائی از چين را داشت هيچ مدرکی نداشتند جز یک مجله د. من را هم با خود بردند

حقيقتش را هم بخواهيد احساس نکردم . انگليسی اصال نميدانست. و طرف فکر کرد خود مجله چاپ پکن است
برای رفع تکليف با بی سيم از مسئولش پرسيد آیا کسی که یک مجله . مامور بدجنس و یا ایدئولوژیکی است

بار دوم من بازجوئی شدم، اما اصال شکنجه . . با خود بياورد؟ طرف گفت آرهاردانگليسی با عکسهای چين را د
و نصيحت کننده بود، گفتم من دارم انگليسی " مهربان"نشدم، در پاسخ به سوال بازجو که از آن نوع بازجوهای 

اصال هم . دام را تقویت ميکنم و آن مجله را هم از دستفروشيهای خيابان نادری خریده ام چون خيلی ارزان بو
اتفاقا خود مقاله خيلی عليه چين و شرایط . نميدانستم که در صفحات داخل عکسها و گزارشی از چين دارد

دوره تخصصی کار در سازمان امنيت را در آمریکا دیده بود و به زبان انگليسی " مهربان"انقالب فرهنگی بود و بازجو 
 تشکيل داد و فکر کنم چون این بار دستگيری ام، توسط تيم "پرونده"اما بهرحال برایم . باور کرد. مسلط بود

را طی کنند، من را به دادرسی ارتش دادند که محاکمه کنند و " ینقانو"خيابانی نبود و ميخواستند جنبه فرمال و 
پس از یک ماه که در بند عمومی زندان . همينطور هم شد. کنند" تبرئه"اگر دليلی برای محکوميتم نيست من را 

گرفتم که بقيه زندانيان ميگفتند این معنی اش تبرئه و " اقدام عليه امنيت"قصر ماندم، در دادرسی ارتش، اتهام 
شبيخونشان به . حتی برایم وکيل تسخيری هم انتخاب نکردند و دفاع از خود را به خودم سپردند. آزادی است

و آن اینکه بعضی از . ان قبلی گرفته بودندکوی دانشگاه هم بخاطر اطالعاتی بود که از برخی از دستگيرشدگ
من در . چریکها، به دليل تعطيالت تابستانی دانشگاه با این تصور که کوی دانشگاه امن است به آنجا ميرفتند

اولين سلول با یکی از این نوع فعالين سياسی که در کوی دانشگاه مخفی شده بود،  و آنشب دستگير شده بود 
قبال سابقه دستگيری داشت و با شکنجه هائی . بود" نقيب" یادم نيست اما شهرت او اسم اول او. آشنا شدم

دقيقا نميدانم بر سر او چه آمد، و بعد از آن . است" مهم"که عليه او انجام شد معلوم بود که از نظر ساواک آدم 
  .هم از او بی اطالع ماندم

  
 سلول و شرایط بازجوئی، زندان عمومی را هم تجربه کردم و فرق این بار با بار اول این بود که من عالوه بر تجربه

شرایط زندان عمومی در مقایسه قابل تحمل . همانجا بود که خسرو گلسرخی را دیدم که ماجرا را تعریف کرده ام
اما اینجا هم افسرهای زندانبان و وکيل بندها واقعا برای همين شغل آنهم . تر از زندگی در دوران بازجوئی است

، که "کمونی"هر از گاهی به بهانه ای، یا بخاطر قرار داشتن در زندگی . انتخاب شده بوند" سياسی"ر زندان د
پول و سيگار و ميوه های مالقاتی را رویهم ميگذاشتند و توسط نماینده های منتخب در انتخابات مخفی تقسيم 

ميکردند، به زندان عادی تبعيد " تنبيه"اختن بساط شوخی جمعی، عده ای را دميکردند، یا مثال برای راه ان
  . با باتوم و مشت و لگد ميزدند" زیر هشت"ميکردند و یا 

  



من فکر ميکنم . زندگی در زندان قصر و در بند عمومی تصویری کامل تر از زندان و زندانی سياسی به من داد
 مثابه ميزان الحراره سنجش اوضاع زندان سياسی در کمتر کشوری مثل ایران، حداقل در دوره شاه، تا این حد به

در حقيقت ميتوانم بگویم .  آن برجستگی یافته است اپوزیسيون انقالبیسياسی و حتی گرایشات سياسی
شاید این . در زندان سياسی و زندانی سياسی نمایندگی ميشد" مبارزه ضد رژیمی"ماتریال انسانی نوک پيکان 

انگار مبارزه طبقاتی در همه اشکال آشکار و پنهان آن زیر سایه . حکم در مورد دیگر کشورهای جهان صدق نکند
اینکه برای مثال معلوم شود که فالن آدم در راس . این نيروی فشرده و سياسی ضد رژیمی رنگ باخته بود

تشکلهای کارگری است و در مقابل رژیم از منافع کارگران دفاع ميکند، اینکه بطور مشخص جامعه بداند که فالن 
صيتها پشت کمپين دفاع از حقوق کودک است، یا حقوق زنان و یا مثال تن فروشان، شاید به دليل نداشتن شخ

سنت و مطرح نشدن این عرصه های فعاليت انسانها در صحنه جامعه، به حاشيه مبارزه ضدرژیمی پرتاب شده 
ائل مختلف اجتماعی، به همين دالئل بحث در ميان زندانيان سياسی، حول جدال مکاتب فکری، مس. بود

روندهای جهانی سير تفکر و تاریخ مبارزه طبقاتی، در آخرین حلقه ها و آنهم وقتی به ميان می آمد که وابستگی 
. های تشکيالتی به حزب توده، فدائی و یا مجاهد و جریانات اسالمی عمال نوعی اختالف را تداعی ميکرد

ت در تعلقات سازمانی بروز ميکرد و نه اختالف در بينش، تفکر هم بخود ميگرف" سياسی"اختالفات حتی اگر جنبه 
، بازار حسينيه ۵٢آنوقتها، در تابستان سال . و یا دیدگاه گرایشهای سياسی و فلسفی و اجتماعی و طبقاتی

ارشاد علی شریعتی تازه راه افتاده بود و شکل گيری سازمانهای اسالمی، عالوه بر مجاهدین، سرعت جدیدی 
که اساسا از جوانان کم سن و سال مناطق و شهرهای بخشا " ابوذر"گروهی را به نام گروه . ته بودبخود گرف
این .   تشکيل شده بود، دستگير کرده بودند و پس از بازجوئی به زندان قصر آورده بودندو عمدتا از نهاوندمذهبی 

.  فاکر و ربانی شيرازی و ربانی املشی بودندآنها کسانی مثل" استادان"جوانان طفلکيها اکثرا تيرباران شدند، اما 
امثال فاکر و املشی و الهوتی و طالقانی " منبرهای داغ"گاهی که در حياط زندان با آنها گپ ميزدم، آنان از 

و در ميان زندانيان سياسی مرزبندی با کسانی که بازجوئی ضعيفی داشتند و یا در برابر شکنجه . سخن ميگفتند
 یا همان کسانی بود که دنبال افکار ارتجاعی اسالمی امثال فاکر" عقاید"د، شدیدتر از مرزبندی با کوتاه آمده بودن
 این ربانی املشی یکی از بيرحمترین قاضی های شرع بود که بویژه در کشتار سال . رفته بودندربانی املشی

ف در بين مجاهدین به تصفيه زندان در آن سالها تا زمانی که اختال" کمون ". مستقيما نقش زیادی داشت۶٠
 انجاميده بود، کماکان یک کمون واحد و با رهبری مشترک مجاهد "غير نامسلمانان" و یا "غير مسلمانان"فيزیکی 

کسی مثل خسرو گلسرخی، با آن مقاومتها و ایستادگيهایش، . و فدائی و اسالمی و غير اسالمی اداره ميشد
شاید این درجه از اختالط . آموخته است" موال علی"که سوسياليسم را از در دادگاه نظامی در دفاعياتش ميگوید 

بين گرایشهای اجتماعی مختلف در بين زندانيان سياسی، در جامعه ای که در صف اليت سياسی و روشنفکری 
مکاتب فکری و گرایشهای اجتماعی در جریان است، " جنگ"آن پوالریزاسيون و تفاوتها صورت گرفته است و 

 و در حاشيه جدالها و تفاوتهای مهمتر بين گرایشات اجتماعی و ه مهمی نباشد و جایگاه ویژه ای پيدا نکندمسال
 اما متاسفانه زندان سياسی و زندانی سياسی در ایران آن سالها، به مرکز شکل دادن و .مکاتب فکری قرار بگيرد

همين عامل موجب ميشد که تاثير . ده بود برای دنباله روی از سوی جامعه مبدل ش و الگوئییا دستکم محمل
و در شرایط .  تمامی خصائل و نقاط مشخصه آن بر جامعه ابعاد دیگری بخود بگيردامتقابل پدیده زندانی سياسی ب

فقدان یک مرکز قدرتمند فکری با جاذبه ای قابل رویت و تاثير، زندانی سياسی با تمامی منابع الهام و نقاط 
اليت سياسی جامعه ایران در زندانی سياسی . عه ایران تاثيرات خود را برجای گذاشتقدرتگيری اش، بر جام

متبلور بود و این مرکز نيرو و توان و آرمانهای خود را از انقالب مشروطه و اليت سياسی و ادبی و فلسفی 
" ليسم آمریکاامپریا"رژیم شاه به " وابستگی"خشم از . روشنفکران ناراضی و ضد رژیمی ملی اسالمی ميگرفت

نقطه عزیمت مشترک جنبش ضد رژیمی " ملی"به صنعت و اقتصاد " خيانت"و " نوکری سرمایه های خارجی"و از 
 تنم به تن این مرکز سياسی ۵٢و من در تابستان سال .  اعم از اسالمی و غير اسالمی، مجاهد و فدائی بود

  !  ران آشنا شدمای" زندانيان سياسی"من با محيط فکری . جامعه ایران خورد
یک سال پس از تبرئه در دادگاه نظامی . به صفوف زندانی سياسی ملحق شومهم اما انگار مقدر بود که من 
 به عنوان دبير دبيرستانهای شهر سقز، به جای یک سال پس از آزادی از زندان دومارتش و پس از اینکه طی 

 این بار، شکنجه هایم شدیدتر و مدت زندانی شدنم .ر شدميگول به کار شدم، برای بار سوم دستسربازی، مشغ
را تشکيل داده بودیم، در دادرسی ارتش " سازمان"من همراه با بخشی از کسانی که . سه سال طول کشيد
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  ٨بخش  – و زندگانی منزندگی، 
  

هنگامی که داستان زندگيم را مينویسم، از جانب خواننده ها با انتظارات و توقعات مختلفی و به ناگزیر با 
کسانی انتظار یک تاریخ نگاری و مکتوب کردن جوانبی از تاریخ شکل گيری . قضاوتهای مختلفی بر خورده ام

برخی فراتر به . گذاری آنها نقشی داشته ام، را از من داشته انداحزابی که در آن عضویت داشته و یا در بنيان
طبعا انکار نميکنم که زندگی نامه من . جنبه عمومی تر این تاریخ نگاری، من را به عنوان یک مورخ فرض کرده اند

 و "زندگی"من، اما، همانطور که قصدم را بيان کرده ام، به . ميتواند سهمی در این زمينه ها داشته باشد
و زندگی ميتواند در بستری تاریخی ادامه یابد و در این بستر . خود در متن این زندگی پرداخته ام" زندگانی"

تاریخی سازمان و حزب و تشکل سياسی و اجتماعی به عنوان نمودهائی از جوانب زندگی طبقات و کشمکش 
در کل این سير . موجودیت خود ادامه بدهندآنها شکل بگيرند، رشد کنند، تکامل یابند و یا در اشکال جدیدتر به 

، تعلقات سازمانی و تشکيالتی و حزبی جزئی از کل پروسه، و برای یک فعال کمونيست و "زندگانی"
با اینحال متن زندگی حرفه ای ترین فعالين سياسی هنوز نميتواند . مارکسيست حتی جزء بسيار مهمی، است
 سال فعاليت سازمانی و ۴٠چه، من در طول نزدیک به .  تعریف شودمنحصرا با وجه سازمانی و جنبه تحزب آن

حزبی از سر  درون  سازمانی و  دروندنيایدر متشکل، بطور واقعی، تمام دنيای روحی و عاطفی زندگيم را 
گذشته از این، نوعی . و فکر ميکنم این حکم در مورد هر فعالترین عنصر سياسی نيز صادق است. نگذرانده ام
 از فعاليت سازمانی و حزبی هم بویژه در سيستم فعاليت به روال شرقی وجود دارد که این عرصه از برداشت

هر انسانی را بطور مجزا و مجرد و بدون رابطه با مسائل جامعه و نفس سير واقعی روندهای زندگی " زندگی"
 از آنکه زندگی سازمانی و خو غافل.  تثبيت کرده است بطور در خود،"فعاليت سياسی"انسان، و به عنوان نوعی 

سازمانی، یک تصویر کاذب از متن واقعی جنبه اجتماعی درون گرفتن به نوعی وقف تمام زندگی به تعلقات 
بعالوه سازمان ها و احزاب می آیند و ميروند، تغيير شکل و ماهيت ميدهند، تجزیه . است" فعاليت سياسی"

برای کسی که کل هویت خود را به شکل سازمانی  محدود و ميشوند، دچار تحول ميشوند و در این رابطه 
من در طول زندگيم در سازمانها و احزاب . دمانزندگی سياسی باقی نمي" ادامه"ای منحصر ميکند، عمال راهی بر

مختلفی، از حمله مهمترین آنها کومه له و حزب کمونيست ایران و حزب کمونيست کارگری و حزب کمونيست 
این سازمانها و احزاب همانی . ، از عناصر اگر نگویم تعيين کننده، که دست کم، فعال بوده امکارگری حکمتيست

باقی نمانده اند که در ابتدا بودند، یا الاقل از نظر من آنچنان حزب و سازمانی باقی نمانده اند که من بخواهم با 
  .  خود را قانع و راضی نگاه دارمتداعی شدن با آنها به معنی بخشيدن به وجه اجتماعی زندگی سازمانيم،

  
برای یک مارکسيست و کمونيست، سازمان و حزب ابزاری مهم برای قدرتمند کردن نفوذ کمونيسم در جامعه و 
جذب نظر توده های مردم عادی برای راه حلی است که کمونيسم و مارکسيسم پيش پای جامعه و بشریت 

د، آن خصلت گذار موجبی برای پيشبرد کمونيسم باقی نها،در آنفعاليت  اگر هر حزب و سازمان و. گذاشته است
و جاذبه را برای هر انسانی که خود را به مارکسيسم و اصول کمونيسم متعهد ميداند و فلسفه زندگی " تقدس"

من در نقدهای علنی ام نوشته ام چرا سياستهای حاکم بر احزاب موجودی . روداو را تشکيل ميدهد، از دست مي
 نام کمونيسم و کمونيسم کارگری و با پسوندهای مختلف وجود دارند و بویژه پس از تکه پاره شدن حزب که تحت

کمونيست کارگری، را بر بستر کمونيسم کارگری و آن مبانی ای که من از کمونيسم منصور حکمت فهميده ام، 
 فعاليت حزبی، که باحتمال زیاد طبعا در هر لحظه دیگری از زندگيم که احساس کنم از سر گيری نوعی. نميدانم

 را به عنوان امدر قالب  حزبی جدید و با ماتریال انسانی دیگری خواهد بود، ميتوانم امر اجتماعی فلسفه زندگی 
یک کمونيست و مارکسيست پيش ببرم، در صورتی که خود امکان و توان شروع دور دیگری از یک فعاليت متشکل 

گردان نخواهم بود و حتی اگر خود به فعالين آن تبدیل نشوم، همه را به پيوستن به در خود سراغ ببينم، از آن روی
با اینحال، از نقطه نظر شخصی ام، تجارب سخت نزدیک به چهل سال . چنان حزب مفروضی فراخواهم خواند

ی رفتار با فعاليت متشکل و حزبی، و تاثيرات تلخ انشقاقها و جدائيها و بازتاب تلخ تر جوانب عاطفی و انسان
اختالفات سياسی و جدائيها، من را بشدت محتاط کرده است و از این رو بدون یک برآورد مستقل و تامل عميقتر، 

فکر ميکنم هر کسی که ناظر این . خود را به باد حوادث و فشار روندهای خود بخودی اوضاع عينی نخواهم سپرد
  سناریو زندگی به من حق بدهد که اتفاقات روبرو ميشود،تفاقات بوده است و حتی هر کسی که منصفانه با اینا
ممکن است، همانطور که در برخی قضاوتهای . انتخاب شود، بسيار هوشيارانه تر، آگاهانه تر و فکر شده تر ام

تاکنونی در مورد زندگی نامه من اعالم شده است، این موضع من و این نوع نگرش به زندگی و فعاليت سياسی 
" لطف"و یا در شکل افراطی آن که با ابراز " پاسيفيسم"های شخصی، " دلخوری"تشکل، از سر و حزبی و م

فقط . زندگی و فعاليت سياسی ام، تلقی شود" پایان نامه"برخی دوستان سابق بيان شده است، نگارش 
 عوالم دروغين ميخواهم در برابر همه این نوع قضاوتها یکجا بگویم که من برای ميل به خودفریبی و زندگی در

جهان تملق متقابل و روحيه متشکر از رویت عکس خود در آئينه وبالگها و سایتهای محفل خودی، ارزشی قائل 
من مخاظب خود را همانهائی در نظر گرفته ام که با عالقه و اشتياق زندگی نامه من را ميخوانند، با . نيستم



برای آنهائی مينویسم که . د، و آنها را به فکر و تعمق واميداردفرازهائی از تاریخ چپ ایران و کردستان آشنا ميشون
را بازتکثير و چاپ و منتشر کرده اند، برای آن خيل بيوگرافی سياسی ام هم اکنون در ایران، بخشهای تاکنونی 

 کمونيستهای جوان و فعالين جنبش کارگری مينویسم که نميخواهند چون دوران معاصر تاریخ کمونيسم ایران به
من فکر ميکنم زندگی . قربانيان تجدید حيات گرایشات غير کمونيستی، پوپوليستی و بورژوائی تبدیل شوند

سياسی من اگر از ترتسکی مهمتر و پر پيچ و خم تر نباشد، کم اهميت تر از آن نيست، فکر ميکنم که انسانی 
ام و نگارش این کوله بار تجربه را هستم که چهل سال از مهمترین دوران زندگيم را صرف آرمان عظيمی کرده 

من فکر ميکنم تصویرم و برداشتم از مارکسيسم، در نتيجه این . کمکی مهم به امر زندگيم و امر کمونيسم ميدانم
 بلشویکها و لنين  تجربهچهل سال نبرد و تجربه و افت و خيزهای تکان دهنده، عميقتر و قابل تعميم تر از حتی

ه برای به پيروزی رساندن سوسياليسم در ایران شفافتر و نقشه ام برای ساختن یک تصویر من از مبارز. است
 و پا بر زمين حزب واقعا کمونيستی و مارکسيستی و کارگری، با الهام از مارکس و منصور حکمت، بسيار متعين تر

  .  استتر
  

هر انسانی در . ای سير نميکند متن زندگی هر انسانی در تمام لحظات، به روالی اداری و کليشه ،از سوی دیگر
لحظاتی از زندگيش به دورانهای کودکی اش، به زندگی خانواده اش، به دوستان دوران دبستان و دبيرستان و کار 
و فعاليت در این و آن کارگاه و کارخانه و به بروز عالئق عاطفی و عشقی و صميميتهای دوستانه اش برميگرد و با 

به همين دليل است که داستان زندگی من، ظاهرا منقطع و با پرش از .  ميکندانعکاس سير عينی روز تلفيق
و هر اما این عينا بازتاب همان گردش حوادث زندگی در زندگی هر روز من . مقاطعی به مقاطع دیگر به نظر ميرسد

های ساواک و با شنيدن و دیدن خبر زندانی شدنها و اعدامها، به دوران زندگی ام در سلول. استانسان دیگری 
عکس کودکانی . ضربات شالق برميگردم و با خواندن هر رمان و دیدن هر فيلمی به زندگی خود فراخوانده ميشوم

را که آدامس و سيگار و کيسه نایلون ميفروشند من را به زندگی کودکيم در دوران کار در مسگری و کار در جاده 
. م از عزیزترین رفقایم را در مقابل چشمانم به رژه ميشکاندها باز ميگرداند و مرگ هر انسان شریفی، صفی عظي

مرگ عزیزترینهایم، پدیده محدود بودن عمر انسان و اینکه در دوران زندگی باید از خود اثری برای دیگران بجا 
ع  گرایشات غير کمونيستی بر تعلقات روحی و عاطفی و تجدید حيات و شيواز زخم زدن. بگذارم، در برابرم ميگيرد

 انسانها، به ایجاد محبت احساساتبه اعماق سنن های تجربه شده و امتحان پس داده، و تعرض این سنن 
ميرسم و زندگی گذشته و برخی بی تفاوتی های اجتناب پذیر و نيز انتقادهای نگفته ام را در برابر دوستان و رفقا 

مانده " بی خبری" ميبينم که در لحظات مهمی در زندگيم را جمع بندی ميکنم و. و نزدیکانم به باد استهزا ميگيرم
و ميدانم و به این نتيجه رسيده ام که هر انسانی ميتواند، اگر بخواهد، در سن معينی، مثال از سی سالگی . ام

به بعد، به خود و انتظارات از خود، به زندگی و سياست و فعاليت سياسی و اجتماعی، مستقل برخورد کند و از 
. حتی خوب و صادق بودن، نقش مستقل فرد را زایل و بی تاثير ميکند" رهرو" بعد  بسنده کردن بهاین مرحله به

به این باور رسيده ام، که انسان از مرحله معينی در زندگی خود، که برای انسانهای مختلف ميتواند متفاوت 
د و با عقایدی که نمی پسندد، به باشد، باید به خود اعتماد کند و برای عقایدی که به آن باور یافته است بجنگ

 و تسليم به فضای رایج" فضای"این روحيه عرفانی فدا کردن فردیت و استقالل نظری و فکری در . جدال برخيزد
، ریشه بسيار عميقی در فرهنگ شرق زده و اسالم زده دارد و با غير واقعی و غالب در تشکيالت و مجاری درونی

و دوربينی و ،  و علم و تفکریافته است، یعنی فرهنگ و مدنيت غرببستری که مارکسيسم در آن نسج 
بی "من و انبوه عظيمی از انسانهای این کره خاکی، سالهای سال در . بيگانه و در ستيز استدوراندیشی، 

، زندگی کرده ایم، برای درصد بسيار باالئی از انسانهای منکوب شده زیر بار فقر و محروميت و تحقير و "قدرتی
و نهادینه شدن " قدر"روحيه عرفانی تمکين به " جهان سوم"ستثمار و تبعيض و بی عدالتی، بویژه در کشورهای ا

های رده آخر جامعه هند و  کاست" قناعت"وقتی به . وضع موجود در ذهن آنها، یک واقعيت تلخ و گزنده است
جاودانه ای که " نظام" تن دادن به پاکستان و بنگالدش و بسياری کشورهای آفریقائی می اندیشم، وقتی حتی

این بی اختيار کردن انسانها در مقياس فردی و " مدرن"انگار به عنوان فرهنگ ملی درآمده است در اشکال 
جمعی، در کشورهائی چون چين و ژاپن و کره شمالی مياندیشم، وقتی به تالش سيستماتيک برای نهادینه 

ون بریتانيا برخورد ميکنم، و وقتی همه این کارخانه مهندسی خرافه و کردن پدیده سلطنت و ملکه در جامعه ای چ
تحميق طبقاتی را از جانب بورژوازی در کنار متن زندگی پر از مشقت خود قرار ميدهم، آنهم در سنت فرهنگ 

 مسير  خالف تا چه اندازه شنا کردن در،شرق و اسالم زده، نتيجه ميگيرم که حفظ استقالل رای و نظر فردی
من فکر ميکنم یکی از مهمترین دالیل سپردن خود به .  است و فشار سنگين گذشته بر حالجریان پر قدرت سيل

فضای موجود و قائل نشدن به رای و نظر مستقل فردی خود، بخشا ناشی از همين زمينه مادی فرهنگ و ميراث 
ر سيستم استثمار کارمزدی و زندگی شرقی و بخشا و اساسا بازسازی این بی اعتماد به نفسی انسانها د

 معاش و ربی اراده و بی اختيار کردن انسانهائی که جز نيروی کار خود وسيله ای برای امرا. سلطه سرمایه است
زندگی ندارند، و از گور برآوردن تمامی سننی که فرد را در اعتقاد به آنچه که هست و قرنها به عنوان اصالت 

، به عنوان وجه ناپيدا و پنهان سلطه سرمایه بر مقدرات انسانها، تاثيرات بسيار فرهنگی به اعماق مغزها برده اند
این کارگاه . مخربی بر اعتماد به نفس و نقش اراده فردی انسانها در انتخاب و تغيير مسير زندگی داشته است

یژه زنان، که بخش اما بو.  هدف ميگيردی کودک انسانها را از همان اوانپيچيده و متلون تحميق انسانيت، ذهن
 و نيز زیر فشار سنتها و ميراثهای دیرین سالها به عنوان اند،" جهان سوم"ارزانتر نيروی کار ارزان در کشورهای 

یکی از اولين قربانيان این سيستم شرقی، طبقه . سرمایه اند" فرهنگی" آماج بدترین هجوم انسان درجه دوم،
ائده احزاب بورژوائی و خرده بورژوائی تبدیل شده است و اعتماد به همواره به ز" جهان سوم"کارگر است که در 

از رگ و پی " وطن"و ساختن خشت های " عرق جبين"کارگر را با رنج و . خود و نيروی خود را از دست داده است
که در معرفی کرده اند و او را به عنوان طبقه ای " ميهن"زحمکتش ترین انسانهای " دستهای پينه بسته" و با ،او

انقالب خود، همراه با خود آزادی جامعه را بشارت ميدهد، به زحمتکشان هميشه چشم به طبقات و احزاب 



این حس اعتماد به نفس و جرات عرض اندام به نام مستقل خود و طبقه خود .  تنزل داده اند،طبقات دیگر دوخته
ای روزهای موهوم آینده روز قيامت، فداکاری در راه فرهنگ فنا و شهادت و فداکاری بر. را باید بازسازی و اعاده کرد

آرمانهای طبقات دیگر را باید در تقابل اعمال اراده برای تغيير در همين امروز و کسب دستاوردهای مبارزه در همين 
یک درس که برای من واقعا گران تمام شده است، . امروز، در مقياس فردی و اجتماعی و طبقاتی یکباره کنار نهاد

اما قبل از . ز جمله همين سست و کدر بودن حالت اعتماد به نفس و اتکا به نظر و رای مستقل و فردی استا
از نظر من زندگی هر مبارز  .یک نکته مهم دیگر را توضيح بدهمپرداختن به ادامه زندگی نامه ام، ميخواهم 

من بهيچوجه قصد ندارم داستان . دکمونيست باید در برگيرنده درسهائی برای نسل فعلی و آینده جامعه باش
زجرهای زندگيم را محمل گذشته پرستی کنم و زندانی بودن خود را و یا سوابقم را در جدال بر سر امر 

بسياری را ميشناسم و بسيار .  تبدیل کنم،کمونيسم، به حيات خلوت خود و تبختر و فخر فروشی به دیگران
اما ميبينيم که در ميان .  از من زندانی کشيده اند و رنج برده اندکسان هم ميشناسند که بسيار بيشتر و پيشتر

قدیمی ترین زندانيان سياسی، الاقل آنهائی که زنده مانده اند، چه بسا اکثرا به دفاع از اهداف غير کمونيستی 
 ميان و در. روی آورده و بعضا حتی سوابق خود را وثيقه دفاع از ارتجاع و تمکين به وضع موجود ساخته اند

بزرگترین متفکران و فعاالن انقالبی و کمونيست و مارکسيست چه بسا مهمترین عناصر را آنهائی تشکيل 
مارکس و . ميدهند که اصال روی زندان را ندیده اند و شکنجه و شالق و بازجوئی را تجربه و لمس نکرده اند

در ميان رده ) ان سخت و طاقت فرسا نبودگرچه بازداشت و تبعيد شد، اما شرایط زندان او چند( انگلس و لنين
 .بزرگترین انقالبيون و متفکران، تجارب نسل انقالبيون در دوره مهندسی صنعت ضد کمونيسم را از سر نگذراندند

و جنگهای بی سابقه ای که در یوگوسالوی و " انتحاری"شاهد جنبش اسالم سياسی و عمليات جنون آميز 
" خلق"و " ملت" مائو، به عنوان یک انقالبی که پيشرفت و خالصی کشور و .ودندعراق و افغانستان ميبينيم، نب

بعالوه دورانهای تاریخ . شدنخود از زیر سلطه امپریاليسم را هدف خود قرار داد، هيچگاه به زندان و تبعيد محکوم 
ی از نفس رویدادها  بشدت با دورانهای فعلی متفاوت است و دنباله رو،گذشته و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن

ایران در دورانی که من در آن فعاليت کمونيستی و انقالبيم را آغاز کردم با . و تجارب گذشته ره به جائی نميبرد
ایران کنونی از هر نظر، از نظر بافت جمعيت آن، ترکيب سنی، سطح توقعات مردم از زندگی و حتی نحوه عرض 

خود امر کمونيسم، اهداف سياسی آن و . شدت متفاوت استاندام در عرصه فعاليت سياسی و اجتماعی ب
ليست و بخش پوتئوریهای کمونيستی و سوسياليسم ایران، دیگر آن چيزی نيست که حزب توده و سازمانهای پو

اسطوره ها و نمونه های مجسم یک کمونيست، در پرتو . منشعب از مجاهدین و جریان فدائی نمایندگی ميکردند
کسی دیگر . ، دستخوش تغييرات بنيادی شده است۵٧ی و اجتماعی، و از آن جمله انقالب تحوالت عميق سياس

از شما نميپذیرد که قران و نهج البالغه را از روی طاقچه بردارید و بجای آن کاپيتال و ایدئولوژی آلمانی قرار بدهيد 
. س مارکس و لنين عوض کنيدبا عک" ضد بهائی"و جای عکس ميرزا کوچک خان و علی شریعتی را در انجمنهای 

، اما نيز هست و من اضافه ميکنم چراغ راه حال "گذشته چراغ راه آینده است" :نميدانم این جمله از کيست که
نميخواهم !". زمان هم زمان قدیم: "من زندگيم را نمينویسم که گفته باشم. حقيقتی را نمایندگی ميکند

 و فعالين طبقه کارگر که مداوما از نسل جدید به آن ميپيوندند، با هيچکس، بویژه نسل جوان جامعه امروز ایران
 و آنها را وادارد که همان مسير را بدانند بدهکار گذشتگان یو حتندن داستان زندگی من، خود را بدهکار من اخو

 و از آن ۵٧قالب من فکر ميکنم در شرایط بشدت زیر و روشده دورانهای پس از انقالب اکتبر و ان. از نو از سر بگيرند
پيشتر انقالب کبير فرانسه و انقالب مشروطه در ایران، کليشه سازی از عين پروسه و رویدادها و اشکال مبارزه 
طبقاتی و سازمانهای سياسی و حزب سازی و تشکل، تاکتيکهای سياسی و خود پدیده حزب سياسی، بشدت 

" منيت" نگارش وجوه شخصی تجارب زندگيم، خود و  قصد ندارم بااین گذشتهمجرای  از من. گمراه کننده است
خود را محور چرخش تحوالت جامعه و تاریخ قرار بدهم و یا چرخ تاریخ را در مقاطعی که با زندگی من مربوطند، 

 مملو از تجارب مثبت و منفی و لحظات ،من معتقدم که زندگی من، بعنوان یک کمونيست. محدود و محبوس کنم
که مرور آن ميتواند مسير عبور کم مشقت تر از موانع  و عدم تکرار اشتباهات سهمگين تلخ و شيرینی است 

اگر نگارش این .  را تسهيل کند و نسلهای پيشين تر کمونيستها و انقالبيون و امر انقالب کمونيستینسل من
نيانگذاران تجارب به شفاف کردن تصویر واقعی از کمونيسم کمک کند و دست کم روزنه ای را به دنيای ب

 در شرایط بشدت تغيير یافته کمونيسم و مارکسيسم در صحنه جدالهای اجتماعی جامعه بين المللی و ایران
 باز کند و تصویری روشن در باره اینکه مبانی و پرنسيپهای یک کمونيسم علمی و انقالبی و تاثير گذار و کنونی،

با این تفاسيل   . س ميکنم که کار مفيدی انجام داده امدخالتگر و مسئول و متين بدست خواننده بدهد، من احسا
  :داستان زندگيم را پی ميگيرم

 

  بعنوان دبير دبيرستانهای سقز" خدمت"دوره پايانی سربازی، 
  

 و انتقال به زندان قصر، در ۵٢در بخش هفتم داستان زندگيم نوشتم که من پس از دستگيری در تابستان سال 
  . ریان محاکمه توسط دادرسی ارتش، تبرئه شدمواقع دادگاهی شدم و در ج

مدت شش ماه آن را " آموزش نظامی حين تحصيل"از آن پس ميبایست بقيه دوران سربازی ام را که در خالل 
مجموعا با احتساب دو دوره یک ماهه تابستانی در لشکرک ویک دوره دو ماهه در پادگان فرح آباد به حساب آورده 

نوقتها بخش زیادی از فارغ التحصيالن دانشگاه را به عنوان افسر وظيفه به ادارات و آ. بودند، ادامه بدهم
 سربازی ام را به عنوان دبير در  باقيماندهدبيرستانها مامور ميکردند و من قرار بود بقيه یک سال و نيم

در . دلم ماند بازگو کنماما قبل از ادامه دوست دارم یک آرزو را که بر . دبيرستانهای شهر سقز به پایان برسانم
طول هر سه دوره زندانی شدنم، آنگاه که نيمه های شب با پاهای پانسمان شده و تن تب کرده و در فضای 
فریادهای ضجه آنهائی که شکنجه ميشدند، در فضای باز و بسته شدن در سلول که احتمال روبرو شدن دگر باره 



ميگفتم آیا اگر زنده بمانم زمانی خواهد رسيد که من به عنوان با بازجوئی و ضربات کابل را ميکشيدم، به خود 
 بار دیگر به کنج و زوایای آن سلولها، اطاق شکنجه، اطاق بازجوئی و پله های ،فردی آزاد و از منظر انسانی آزاد

 محل کميته مشترک به ۵٧ بهمن ماه ٢١پيچ در پيچی که با چشمان بسته از آن ميگذشتم سری بکشم؟ در روز 
 ، نفر مسلح از مدافعان کميته و طرفداران رژیم شاه٧١ ساعت نبرد با ۴محاصره مردم مسلح درآمد و پس از 

در فاصله . سرلشکر رحيمی فرماندار نظامی تهران جزو دستگيرشدگان بود که بعدا تيرباران شد. سقوط کرد
 و این بار تحت ریاست جالدان کوتاهی بخشی از همان کسانی که کميته مشترک را فتح کرده بودند، دوباره

در ميان زندانيانی که در . بسيار بی رحمتری به کنج همان سولها کشانده شدند و اکثرا جان سالم بدر نبردند
 و ۵۴، که در زندان قصر در سال رژیم اسالمی هم همراه با پسر بچه کوچکش به اسارت درآمد، فریدون اعظمی

و به این ترتيب انتظار دیدن کميته مشترک در . تاسفانه تيرباران شد قرار داشت که م هم زندانی بودم،۵۵
در فاصله چند ساعتی که این زندان قدیمی در تصرف . موقعيت آزادی از زندان با یک خطر جانی جدی همراه شد

  . مردم قيام کننده بود، من متاسفانه در تهران نبودم
  

  . فقط به چند نکته اشاره ميکنم و داستان را ادامه ميدهمدر مورد خاطرات دوران پادگان لشکرک و  فرح آباد
پسر او در . فرمانده دوره اول پادگان لشکرک کسی بود به اسم سرتيب حجت، که بسيار سخت گير و منضبط بود

خارج کشور به فعالين کنفدراسيون دانشجویان ایرانی پيوسته بود و مثل اکثر روسای خانواده های دارای مقام و 
این مساله که چنين . کند" عاق"ناچار شد رسما عليه فرزند خود اعالميه صادر کند و او را از عالقه پدری پست، 

اتفاقی تا چه اندازه با وجدان و کنه عالئق پدری و عاطفی سرتيپ حجت در تناقض افتاده بود، هيچگاه علنی 
عمل کردن به  اعالم وظيفه جان نثاری در اما یک واقعيت روشن بود، سران رژیم شاه آگاه بودند که چنين . نشد

حجت به " تيمسار"به همين دليل عليرغم وفاداری . تاج و تخت، بيش از اندازه فرمال و ظاهری استبه خدمت 
آریامهر، او عمال در حاشيه قرار گرفت و از موقعيت نظامی اگر چه به درجه سپهبدی رسيده بود، اما  به ریاست 

 فروردین ماه سال ٢٢با اینحال او نيز از دم تيغ حاکمان اسالمی گذشت و در . قال یافتسازمان تربيت بدنی انت
فرمانده پادگان فرح آباد کسی بود به نام سرتيب امين افشار که از معتمدین مقامات دربار و از .  تيرباران شد۵٨

، نيز سقوط کرد و ۵٧ بهمن سال ٢١پادگان فرح آباد در جریان خيزشهای روز . نظاميان بسيار مکتبی رژیم شاه بود
و مقامات " امام"پس از چند روز کار خلع سالح قيام کنندگان توسط کميته های . به تصرف مردم قيام کننده درآمد

دولت بازرگان آغاز شد و شخص امين افشار پس از دستگيری توسط دادگاه اسالمی به ریاست خلخالی جالد 
، کسی مطقا تصور نميکرد که یکی از ۵٢آنوقتها در تابستان سال . شدبی رحم رژیم جدید اسالمی،  اعدام 

دژهای محکم چهارمين ارتش جهان در قلب پایتخت، در برابر مردم قيام کننده ای که هيچ آموزش رزمی نداشتند 
ساسا من باز به این روزهای قيام بهمن ماه بازخواهم گشت و خواهيم دید که چرا چپ آنوقت که ا. به زانو درآید

در جریان فدائی متبلور بود، با کالف سردرگمی که در ابهامات و توهمات خویش دست به گریبان بود، نميتوانست 
جریان فدائی با این قيام تحقق آرمانهای .  بزند،تن خود را به رهبری مردمی که در ميانشان جاذبه ای داشت
و باندهای " امام"می رویت کرد و عمال نه خود که خود، حاکميت بورژوازی ملی و مترقی، را در هيات حکام اسال

انقالب "اکثریت جریان فدائی، در فاصله کوتاهی پس از اعالم پيروزی . تشخيص داد" رهبر"او را شایسته منزلت 
غافل از اینکه پس از مرخص کردن آنان از . ، زیر سایه حزب توده، همراه امام شدند و ایام را به کام دیدند"اسالمی

فه گروه فشاری، کار تصفيه فيزیکی و وادار کردن آنها به قبول موقعيت جانبداری از رژیم اسالمی در لباس وظي
سپاه پاسداران را به سالح سنگين مسلح "و استغاثه " مناظره"این دوران . اپوزیسيون، مدت زیادی طول نکشيد

وف اعتراض روشنفکران ناراضی و مدافعين پدیده جدید الخلقه ای از صف.  بسته شد۶٠، پس از خرداد سال "کنيد
  "!اپوزیسيون طرفدار رژیم: "آرمان بورژوازی صنعتی در صحنه سياست ایران ظهور کرد

  
در پادگان فرح آباد بود که یکی از همکالسيهای دوره دانشکده ام، محمد ميرزا طاهر، هنگام پياده شدن از اتوبوس 

با توجه به اینکه ميرزا .  کنار رد ميشد بزیر گرفته شد و جان باختدر صحن پادگان، توسط اتوبوس دیگری که از
طاهر سابقه دستگيری به عنوان زندانی سياسی داشت، شایعه در این مورد که آن تصادف ساختگی بوده 

  . اما من چه آن وقت و چه اکنون چنين شایعه ای را دور از ذهن ميدانستم و ميدانم. باشد، در اذهان وجود داشت
  
ر هر حال پس از گذراندن دوره های نظام جمع و تمرینهای مانور رزم شبانه و اجرای مراسم صبحگاه و آنکادر و د

 ۵٢آشنائی از نزدیک با نظام ارتش، بقيه دوره سربازی ام را به عنوان دبير سپری کردم و در اوائل مهر ماه سال 
  .به سقز رفتم

  

  اوضاع عمومی و تاريخی شهر سقز
 

قبل از شروع زندگی خود در سقز به عنوان معلم دبيرستانها، اشاره مختصری به پيشينه تاریخی شهر در اینجا 
  :در آن سير داشته است، خالی از فایده نيست" تمدن"سقز، به عنوان شهری که سابقه دیرینه ای از 

يگویند در غار کرفتو کتيبه  حتی م. سال قبل از ميالد برميگردددو هزار تاریخ بنای شهر سقز به ،در برخی روایات
ای به زبان یونانی منقش است و طبق اساطير گویا الهه یونان آن غار را محل امنی برای زیست تشخيص داده 

 اما آنچه که مسلم است این واقعيت است که شهر سقز یک مرکز قدیمی حکومتی و مرکز تالقی .است
 تا جائی که حتی برخی مورخان به ، بوده است سيارقبایلو روسای استقرار یافته ها و جنگها بين حکام یدرگير

بر این باورند که این شهر در نتيجه اتحاد و ائتالف قبایل مادها، با نام " زیویه"استناد بقایای آثار باستانی در 
برخی آثار باستانی نظير . نامگذاری و حتی به عنوان پایتخت و مرکز حکومتی مادها انتخاب شد" ایزیرتا"



در هر حال نشان ميدهد که شهر سقز دارای یک سابقه " قپالنتو"حکامات و بقایای برج و باروها نظير زیویه و است
پادشاه " سارکن دوم"شهر سقز پس از هجوم در اما یک حقيقت تاریخی نشان ميدهد که . بسيار قدیمی است

ها، " سکا"همدان در نتيجه این شکست، آشور، حکومت قبيله ماد بر این شهر خاتمه یافت و پس از فرار آنها به 
ریشه در این " سقز" نام . از قبيله آشور، این شهر را به عنوان مرکز قدرت خود انتخاب کردند، یا سکازهایا سکزها

 یعنی حتی اگر طبق روایات اساطيری و برخی خرافه سازیهای ناسيوناليسم کرد، که خود .پيشينه تاریخی دارد
ریشه شکل گيری شهر سقز ) است" ای رقيب"و این یکی از بندهای سرود ( ميدانند" يخسروفرزند مادها و ک"را 

ظر از این سوابق و پيشينه تاریخی، فناما صر.  ریشه دارد، آشورامپراطوری استيال جوئی پس ازبا هزیمت مادها 
ن قبایل مختلف، و نيز  تحکيم قدرت بين سراای یک مرکز جدال بر، رمزاستحکامات آن در طول تاریخ و شهر سقز

"( بابان"تا مقطع قبل از انقالب مشروطه، این شهر بارها توسط قبيله . را بدست ميدهدحکام و تيولداران گوناگون 
ها، مورد "اردالن"، عليه حاکميت مستقر ) بر بخشی از کردستان عراق حاکم بودند ومستقر بودندغير  سيار وکه 

ر، حاکم و والی آن، یا مستقيما از طرف دربار قاجار و یا توسط والی شهر سنندج حمله قرار ميگيرد و در دوره قاجا
این ضد حقيقت تاریخی که تاریخ نگاری بورژوائی و . که خود از شاهزادگان قاجار بوده، تعيين می شده است

ریخ و قلمرو حاکميت خود، تا" کشور"ناسيوناليستی هميشه سعی کرده است که برای سلطه طبقه خود بر 
و پيشينه تاریخی تعلقات ملی را حتی از دورانی که توليد برده داری و فئودالی بوده است و یا مناطق " ملی"

تحت سلطه و هجوم قبایل چادرنشين و غير تخته قاپو و غارتگر قرار داشته است، در نمونه مشخص تاریخ شهر 
  . سقز به نحو برجسته ای، نشان داده ميشود

  

الت پس از اصالحات ارضی و تکميل پروسه سرمایه داری شدن جامعه ایران، شهری است که سقز در دوران تحو
از توليد کنندگان محصوالت کشاورزی، بطور " خلع ید " بسيار وسيع و سریعتوليد کنندگان آن پس از این پروسه

مناطق صنعتی ایران آغاز  وارد بازار کار ميشوند و سيل هجوم هزاران هزار نيروی کار جدید به گسترده ایبسيار 
 و البته به برکت طبيعی بود که شهری با این سابقه تاریخی و این تحول زیر و رو کننده اجتماعی و اقتصادی،. شد

 به یک مرکز برای رواج افکار چپ و وجود کسانی که مبلغ نظرات ماتریاليستی و تبيين های جدید تاریخی بودند،
یک مرکز مهم فعاليت سازمان کومه له و در ماهها و سالهای پس از شهر سقز . سوسياليستی تبدیل شود

حتی تا جائی که به تحرکات .  بوده است، در کردستان ایران،، از اصلی ترین مرکز فعاليت سازمان پيکار۵٧انقالب 
" نتقادا"ناسيوناليسم کرد و مشخصا حزب دمکرات کردستان ایران برميگردد، ناسيوناليسم در این شهر از مجرای 

به سازشکاری و بند و بست سران حزب دمکرات با رهبری عشيره گری و عوامل سرسپرده به آن، تداوم یافته 
حزب رهبری احمد توفيق بر ، که توسط گروهی از چپ ناسيوناليسم کرد و جناح منتقد "کومه له یکسانی. "است

، توسط برخی "بنکه احيا فرهنگ کرد"، با تاسيس ۵٧ در ماههای اوليه پس از انقالب  دایرشد،دمکرات،
روشنفکران سقز دایر شد، نشان ميدهد که حتی ناسيوناليسم در قالب و شکل سنتی آن، در فضای سياسی و 

بعد از فرمان یورش خمينی در ، "بنکه احيا"البته اکثر بنيانگذاران . اجتماعی شهر سقز، دورنمای روشنی نداشت
خود این مساله هم در .  پيوستند و بخشا از کادرها و فرماندهان نظامی آنبه تشکيالت کومه له، ۵٨ مرداد ٢٨

  خاستگاه ناسيوناليستی، برجای خود قابل تامل است که آیا ناسيوناليسم چپ، در جدل و بازبينی انتقادی 
؟ "پيوستند"، به آن تشکيالت و حزب "حفظ مواضع"کومه له و حزب کمونيست ایران را انتخاب کردند و یا اینکه با 

مسائل حول و حوش انشقاقات درون کومه له و سر برآوردن جریانی مثل زحمتکشان که از ناسيوناليسم سنتی 
جنبش "ظاهر شدند و ادعای بی ریشه بودن کمونيسم  در ميان  و راست تر حزب دمکرات بسيار قوم پرست تر 

فاصله گرفتن از فعاليت تحت نام کمونيسم و   اصرار و پافشاری براز درون رهبری کومه له فعلی، و" خلق کرد
  . ، احکام دیگری را به ما ميگوید"ضرورت فعاليت به نام کومه له"حزب کمونيست،  تحت لفافه 

  

از نظر تجربه شخصی . با ذکر این پيشينه ها ميخواستم تاکيد کنم که شهر سقز برای من دنيائی ناشناس نبود
از مدتها قبل دائی ام همراه با خانواده اش به عنوان کارمند . داشتمهم شناخت نسبتا نزدیکی از این شهر 

شرکت دخانيات در آنجا زندگی ميکرد و من هر از گاهی در دوران تحصيل در دبستان و دبيرستان و نيز دانشگاه به 
وستائی کار رم نيز چند سال در این شهر به عنوان کارمند سازمان تعاون رادبعالوه تهمورث بر. دیدن او ميرفتم

های او در سرکشی به حوزه ماموریت اش، او را همراهی " ماموریت"ميکرد و من به دیدن او نيز ميرفتم و گاها در 
اضافه بر این من همراه با محمود منوچهری در دوره دانشجوئی یک دوره کارآموزی تابستانی از سازمان . ميکردم

در اینجا .   محل فعاليت مان روستاهای سقز و بانه و بيجار بودمرکزی تعاون روستائی در تهران گرفته بودیم که
  . تجربه این دوره کارآموزی دوره دانشجوئيم را نقل کنمجوانبی از خالی از لطف نيست که 

  
کار ما تهيه پرسشنامه هائی بود از تعدادی از دهقانان هر روستا بعنوان نمونه برداری که پس از یک بررسی 

، عالوه بر  توليد در کشاورزیوزارت تعاون روستائی برای تشکيل یک نوع شرکتهای تعاونی این طرح ،تطبيقی
های " سکيبوت"یک طرحی بود که از روی . طرح موجود شرکتهای سهامی زراعی، به آزمایش گذاشته شود

از آن  صورینحوه پاسخ دادن به سواالت بسته به اینکه هر دهقانی در ذهن خود چه ت. ل اقتباس شده بودياسرائ
در ذهن برخيها، انتخاب چند نفر، و نه همه خانوارها، تهيه ليستی بود برای . پرسشنامه داشت، فرق ميکرد

در یکی از روستاهای اطراف بيجار که کدخدا یکنفر را به دنبال فردی فرستاد که در مزرعه اش مشغول "! تبعيد"



قبل از . او دست بر قضا در ليست من قرار داشت.  سخت بودکار بود، دیدن چهره پر از اضطراب و نگرانی او واقعا
طرح هر سوالی، در حالی که چشمان اشک آلود و پراز التماس اش را به من دوخته بود و از الی ریش سفيد و 
سياه و قهوه ای رنگش دانه های اشک روان بود، به من گفت تو را به خدا تو هم کردی، حقيقتش را به من بگو، 

" قسم"ا ميخواهند تبعيد کنند؟ دیدن آن قيافه او برایم خيلی پر رنج بود، خود منهم بغضم گرفت و برایش چرا من ر
خوردم که بحث تبعيد اصال در ميان نيست، ميخواهند یک طرحی را شبيه به شرکت سهامی زراعی آزمایش 

پس از توضيحات مفصل . جواب بدهندکنند و از هر روستا به تصادف، تعدادی را انتخاب کرده اند که پرسشنامه را 
و یک خصوصيت اساسی دهقان . داشت" شک"او قانع شد که دستکم مساله تبعيد منتفی است، اما هنوز 

همين شک به هر کسی است، هميشه فکر ميکند که پشت هر حرفی، پشت هر کالم و ادعائی و دعوتی، یک 
ن و نوبت آب و باالکشيدن حيوانات از چنگ او، خوابيده و زمي" مال"کاله برداری و یک نقشه برای بيرون آوردن 

" دولت"پيش خودش فرض کرده بود که . در آن لحظات برایش سخت بود که چگونه جوابی به سوالها بدهد. است
 زمين را از آنها ميگيرید و طبعا بابت آن پولی به آنها پرداخت ميکند که با آن بتوانند زندگی خانوار خود را بهرحال تا

اینجا بود که تا ميتوانست، . یافتن شغل دیگری، یا در همان شرکت تعاونی موعود و یا در جای دیگری، تامين کنند
مثال در پاسخ به این سوال که در سال چند کيلو چای یا قند و شکر مصرف ميکنيد، . اقالم هزینه ها را زیاد ميگفت

م به او گفتم داداش جان حاال منهم کردم، و در این منه. ارقامی ميگفت که با هيچ منطقی جور در نمی آمد
ميگفت باور کن االن که .  کيلو چای بخورد۵٠٠جامعه زندگی کرده ام، غير ممکن است خانواده ای در سال مثال 

در هر حال من ميبایست طبق !  تا حال یک و نيم کيلو چای دم کرده و خورده ایم حين درو،تازه ظهر نشده است،
یا اینکه . وندگان بنویسمنیبی خود و از روی تعداد اعضا خانوار تخمينی از پاسخها را به جای مصاحبه شبرآورد تقر

اینجا جوابها . طرف تصور ميکرد که با انتخاب او ميخواهند ببينند چقدر زمين و یا درآمد اضافی دارد که از او بگيرند
از سوالها این بود که محصول گندم شما، چند به یکی . به نحو غير معقولی بشدت ارقام کم را شامل ميشدند

چند است، یعنی هر بذر بطور متوسط چند دانه گندم توليد ميکند، ميگفتند واهللا باور کنيد غير از نان خودمان و بذر 
در هر حال در آنوقت حتی با آن تصویری که از کمونيسم داشتم این دنيای مالکيت دهقانی و ! سال آینده هيچی

برایم الینحل باقی در تصویرم از اقتصاد سوسياليستی در کشاورزی،  آن برای ادغام در یک توليد بزرگتر، تناقضات
ماند و مطلقا نميتوانستم بخود بقبوالنم که از طریق اتحاد توليد کنندگان خرد زمين ميتوان به یک نوع توليد 

روی سالهای آخر دهه بيست و اوائل دهه بعدها که داستان کالخوز و سافخوزها را در شو. سوسياليستی رسيد
" اشتراکی"سی تعقيب کردم و تصویر روشنتری از تحول سوسياليستی در اقتصاد پيدا کردم، نتيجه گرفتم که آن 

 و در واقع نوعی ،"کوالکها"کردن زمين و راه انداختن جنگ و جدال خونين بين دهقانان کم زمين یا بی زمين با 
امض تر کرده بود و تالش حزب کمونيست در دوره استالين صرف این شده بود که از  مساله را غتقسيم فقر،

زمين، با حفظ روابط و مناسبات پول و بازار، اقتصاد  طریق کنترل دولتی بر زمين و مالکيت مشترک بر
 مساله  وجوه زیادی از این راه حل متناقض و پيچيده کردن"زمين نوآباد"رمان . را عملی کنند" سوسياليستی"

 توليد سرمایه داری در کشاورزی، یعنی بازار و رقابت، تحت مکانيسمهایزمين در حالی که مهمترین  مالکيت بر
. هر نام آزاد و یا سوسياليستی، را حفظ و تثبيت و از طریق اعمال کنترل دولت تحکيم کرده بودند، نشان ميدهد

 است که انسانها در جامعه سوسياليستی از اموال و بعالوه من هنوز هم که هنوز است برایم غير قابل تصور
هم اکنون در بسياری کشورهای . حتی قطعه زمين، به عنوان منبع تفریح و سرگرمی شخصی محروم شوند

اروپائی، بویژه در کشورهای شمال اروپا، شهروندان مجازند قطعاتی از زمين را با کلبه و خانه های تابستانی به 
کنند و به عنوان یک سرگرمی و کار با طبيعت و استراحت در فصل تعطيالت و مرخصی از آن مبلغ ارزانی اجاره 

این تصویری که سرمایه داری . استفاده کنند، بدون اینکه مساله به توليد برای فروش و عرضه در بازار مربوط باشد
اما از طرف دولتی است دولتی از سوسياليسم بدست داده است، عمال به معنی همان خلع ید سرمایه داری، 

  . که به نام سوسياليسم به قدرت رسيده است
  

و جنبش برای " مساله دهقانی"کمی از موضوع دور شدم، ميخواستم این نکته را توضيح بدهم که زمين و 
راستش خود مردم .  از دست داده بود ایرانتقسيم زمين، پس از اصالحات ارضی، اهميت خود را در اقتصاد

 به این نتيجه رسيده بودند که حتی اگر زمينها هم بسيارعادالنه تقسيم شوند، از نظر وزنی که روستاها هم
توليد کشاورزی در اقتصاد داشت، و با توجه به روند رو به افزایش واردات محصوالت کشاورزی از کشورهائی که 

گاه را در بازار و نه دورنمای سير رو به و جای" درآمد"توليد بزرگ و صنعتی را در کشاورزی تثبيت کرده بودند، نه آن 
ميخواهم بگویم که زمين و جنگ بر سر زمين آن اهميتی را که در دوران فئودالی . رشد را در چشم انداز داشت

داشت از دست داده بود و حتی در زمينهای مکانيزه متعلق به مالکين بزرگ، در مواجهه با توليدات مدرن تر و 
 به مراکز دیگری  و مالکيت بر زمين،ر داری و توليد کشاورزی، عمال سرمایه ها از کشاورزیوسيعتر دامداری و طيو

زمين و جنگ بر سر زمين به عنوان یک منبع . مثل پمپ بنزین و شرکتهای مسکن و از این قبيل انتقال یافته بود
ن دليل هم بود که پس از به همي. مهم توليد و کسب درآمد و ارزش افزائی، اهميت خود را از دست داده بود

سالهای بعد از اصالحات ارضی ما شاهد خالی از سکنه شدن بسياری از روستاهای ایران و روی آوری مردم 
روستاها به شهرها و کار در مراکز توليدی دیگر نظير راهسازی و جاده و ساختمان سازی و یا دیگر توليدات جدید 

، بویژه پس از اصالحات ارضی "جنبش دهقانی" نتوانستم نسبت به راستش را بخواهيد من هيچگاه قلبا. هستيم
اگر چه انتقاد فعالی هم نسبت . و تکميل پروسه سرمایه داری شدن جامعه ایران، احساس سمپاتيک پيدا کنم

به چنان تحرکاتی، مثل جریان دارسيران در مریوان و چشم انداز و دورنمای آن نداشتم، اما سير بعدی مساله 
داد که مساله زمين و جنگ بر سر آن، قبل از آنکه یک مساله جدال طبقات در جامعه ایران و خصلت نمای نشان 

جنگ طبقاتی باشد، در مورد مشخص دارسيران، مساله قرار گرفتن زمينها در حاشيه شهر مریوان و باالرفتن 
ان سازی و بناسازی و جاده قيمت آنها، نه به عنوان زمين های تحت کشت، که به عنوان زمين برای ساختم

افرادی هم که در رهبری آن مبارزات شرکت داشتند، نه به عنوان کسانی که رهبر دهقانان برای . سازی بود



گرفتن زمين از مالکين، که به بهانه آن، مبارزین عليه قلدری ساواک و ژاندارمری و قدرت مطلقه حامی ثروتمندان 
 که پس از این "دهقانانی"از ميان .  مستغالت ظاهر شدند و شناخته شدندو سرمایه داران و مالکين بر زمين و

و پس از آن  جدالها بر بخشی از زمينها حاکم شدند، ما شاهد پيوستن آنان به صف ادامه مبارزه عليه رژیم شاه
اه و ، ابتدا عليه رژیم شعمال یک نيروی سياسی" اتحادیه دهقانان مریوان. "رژیم جمهوری اسالمی نبودیم
 و اولين بروز علنی تقابل مسلحانه در برابر ، برای مبارزه عليه رژیم جمهوری اسالمیمرتجعين محلی، و در ادامه،

مساله زمين مطلقا محرک حرکات اتحادیه دهقانان نبود و حتی اگر به دليل . حکام جدید رژیم اسالمی بود
ين از دستور کار این اتحادیه، که عمدتا توسط توهمات پوپوليستی در ابتدا چنين بود، در ادامه مساله زم
به نظر ميرسد که کارآموزی یکی دو ماه من رشته . روشنفکران انقالبی و کمونيست تشکيل شده بود، خارج شد

به عنوان  ۵٢ کار در شهر سقز در پائيز سال برگردم به شروعدر هر حال . سخن را به جای دیگری کشانده باشد
  .دبير دبيرستانها

  
، من را با فعالين "سازمان"الوه بر آشنائيهای پيشين با شهر سقز، به دليل روابط خانوادگی،  شروع فعاليت با ع

سياسی آن دوره در شهر سقز و مبارزین متولد در آن شهر نيز آشنا کرده بود، از جمله آنها محمد حسين کریمی 
ده ام و یحيی خاتونی، دکتر شاکری، و بسياری دیگر که قبال شرح روابطم را با او و روابط خانودگی اش توصيف کر

که در دوران دبيری من در همان مدرسه ای که من درس ميدادم، تحصيل ميکردند، از جمله آنها عزیزان جان باخته 
با اینحال من از منظر دیگری در رابطه با شهر سقز قرار گرفته . وعمر فيضی) یوسف(نظام حسنی، احمدبهشتی

  . ان کارمند و دبير و دارای یک مسئوليت آموزشیبه عنو. بودم
" افسر وظيفه"او من و یکی دیگر از از . رئيس اداره فرهنگ را دقيقا بخاطر می آورم" مهران"اولين روز مالقات با 

" افتخار"پذیرفت و ضمن ابراز خوشحالی از " حضور"ها، رحيم شامبياتی، ليسانس ریاضی و متولد کرمانشاه را به 
گفت ببينيد . ، برای ما به منبر ميهن پرستی و شاهدوستی رفت"مملکت"ی با  نيروی جوان و تحصيلکرده همکار

ی در زندگی "کمبود"ميدانيد این اعليحضرت ما چرا مناسبترین فرد برای ریاست برایران است؟ برای اینکه هيچ 
یش را کرده است، بر تمام ها" عشق"ندارد، به هر زن خوشگلی که خواسته است، دسترسی داشته است و 

ثروت و سامان این ممکلت حاکم است، بهترین قصرها و لباسها را دارد و بنابراین هيچ غم و غصه دیگری جز 
وی به ما فهماند که او یک شاه پرست مومن است و اینکه هشداری هم حخالصه به ن. خدمت به آب و خاک ندارد

  ! یتان را دارم" هوا"به ما داده باشد که 
  

  دبيرستان شاهپور سقز
  

از همان روز . اولين مرحله شروع کارم را در دبيرستان شاهپور و به عنوان معلم ریاضی کالسهای نهم آغاز کردم
 آبان سنندج معلم ورزش من بود، ۴اول آقای یدی عالقبندان، رئيس دبيرستان، که در دوره تحصيل من در دبستان 

گفت پس بيا مرد و مردانه کالسهای انگليسی . ی بلدی؟ گفتم بد نيستماز من پرسيد راستی فالنی تو انگليس
اما من، با شاگردهای . پذیرفتم و برنامه تدریس من، دروس ریاضی و زبان انگليسی تعيين شد. من را هم بگير

دیدم که روزهای اول . ميکردند" سوء استفاده"تخس هم روبرو بودم که از رفتار خودمانی و غير رسمی من، 
و به این ترتيب نميشد به کار ادامه داد، . کالس را روی سرشان گذاشته اند و چنان همهمه ای است که نپرس

بر کارش حاکم باشد، شروع کردم و در تناقضی که با وجدان " نظم"اولين تالشها را به عنوان کسی که ميخواهد 
! س شلوغ کند از کالس بيرونش می اندازمیم را تند کنم و اعالم کنم که هرکداخود داشتم، ناچار شدم لحن ص

به : " های کالس که چند سالی هم رد شده بودند به همدیگر ميگفتند" گردن کلفت"شنيدم که یکی دو نفر از 
بهر حال در ترکيبی از متانت و رفتار صميمانه و حفظ نظم ". خدا این آقای فرزاد ما را ميزند، شوخی بردار نيست

گرچه، اگر نخواهم از خود تعریف کنم، بخش زیادی ناشی از مناسبات .  و مرتب شدندبه تدریج کالسها ساکت
ف برای گردش و ایواش یواش بيشتر با آنها خو گرفتم، با هم به مناطق زیبای اطر. دوستانه ام با دانش آموزان بود

 یک ماهی کی از آن موارد، در یرفتم کهميتفریح ميرفتيم و گاهی هم با یکی از آنها، علی توپچی، به ماهيگيری 
کال تجربه جدیدی برای من بود و راستش کار معلمی هم برایم خيلی . گنده هم در آن ساعات صبح زود گرفتم

دو پسر . از نظر زندگی مدت کوتاهی در منزل دائيم بودم تا اطاقی را از آقای سجادی کرایه کردم. لذت بخش بود
فکر کنم . ر یکی از کالسهای نهم همان مدرسه درس ميخواندندآقای سجادی یکی در کالس دهم و دیگری د

در این مدت یکسال زندگی در . به اصطالح شاگرد من بود اکنون پزشک است و در ایران زندگی ميکند مسعود که
سقز، عالوه بر آشنائی نزدیکتر با دکتر شاکری، با چند نفر دیگر، از جمله حسين محمدی، مال محمد غفوری و 

توسط او با آنها به ری به اسم مال نسه آشنا شدم که در روابط پيرامونی محمد حسين کریمی بودند و کس دیگ
مال محمد غفوری پس از مدتی که در دفتر شيخ عزالدین فعاليت داشت، به زندگی خود برگشت و . آشنا شدم

 تکه زمين کشاورزی در حسين محمدی یک. است" آینان"معه مسجد روستای جميگویند که در حال حاضر، امام 
، در کارهای "آموزشها"ه محدوده شهر سقز، قرچی آباد، داشتند که من گاهگاهی در ادامه همان قمنط

کشاورزی او و پدرش شرکت داشتم و هر از گاهی هم برای دیدن داماد او در یکی از روستاهای دورافتاده تر به 
حسين . ها را تحکيم کنم" روابط با توده"ریق آنها بتوانم علی العموم به عنوان افرادی که از ط. آنجا ميرفتم

محمدی پس از مدتی که به عنوان عضو کومه له، در صفوف نيروی مسلح شرکت داشت، حال و حوصله اش سر 
عليه کومه له " افشاگرانه"در روزنامه کيهان یک سری مقاالت . رفت و رفت خود را تسليم جمهوری اسالمی کرد

را " مروجی"مال نسه، از آن مالهائی بود که دوره . و آخر و عاقبت غم انگيز و تراژیکی یافتشت و کمونيستها نو
گذرانده بود، کسی بود که از نظر مدارج اسالمی، رده باالئی داشت، اما یک روحيه بشدت ماتریاليستی داشت و 

او . اقض شدیدی گرفتار شده بوددر متن زندگی و نيز با مطالعات خود، با مذهب و اسالم و شغل آخوندی در تن



سرانجام، داوطلبانه، لباس مالئی را دورا انداخت و ابتدا به عنوان کارگر ساختمانی و سپس بنا، به زندگی خود 
، من را به دنيائی "روحانی"یادم هست وقتی از او پرسيدم چرا شغلت را ول کردی، گفت این زندگی . ادامه داد

به من داده " بی شخصيتی"دروغ و ضد حقيقت زندگی کنم و این یک احساس شدید برده است که ناچارم کند با 
یک زندگی شرافتمندانه اما بدون دروغ و تناقض با وجدان بشری، حتی اگر از نطر مالی وضعم را بدتر کند، . است

  .برایم سالمتر و بی دردرسر تر است
  

  يحيی خاتونی
  

 و خاتونی بود که از جمله در همان مدرسه به عنوان دبير فلسفهیکی از عناصر مهم روشنفکر شهر سقز، یحيی 
از آن نوع دبيرهائی که معموال در آن دوره ها، به نوعی شاخص نوع دیگری از تفکر و رفتار . ول کار بودغ مشتاریخ،

وابط یحيی را من چند سال قبل تر و در محدوده ر. بودند و تقریبا در اکثر شهرهای ایران نظير خود را داشت
بویژه در " آگاهی" رواج ی بود برای محوروا. ، دور و نزدیک ميشناختم کریمی، از طریق محمد حسين"سازمان"

با آنها رابطه داشت، بحث ميکرد و . ميان دانش آموزانی که از حس کنجکاوی و روحيه انقالبيگری برخوردار بودند
ه در واقع مشوق و منبع الهام برای فعاليت سياسی و فکر ميکنم او از جمله کسانی بود ک. به آنها کتاب ميداد

روشنفکرانه بود و اکثر کسانی که از صفوف همان دانش آموزان بعدا به کومه له و پيکار و کال طيف چپ و 
در سنگر  ،"کرفتو"یحيی، متاسفانه، در جریان جنگ . کمونيست پيوستند، به نحوی تحت تاثير یحيی خاتونی بودند

به در حالی که خود دهقانان، که این مبارزه به نام آنان و . ، توسط مالکين مرتجع کشته شدتقابل مسلحانه
کومه له " از تشکيالت "سيدرشيد" آنان عليه مالکان، انجام شد و غير از یحيی و کسی به اسم "نيابت"

و نيز یکی ) د شده بودکه انشعابی بود از حزب دمکرات کردستان ایران و در مخالفت با رهبری آن ایجا"( یکسانی
از پيشمرگان اتحادیه ميهنی نيز در این جنگ کرفتو کشته شدند، هيچ تحرکی از خود نشان ندادند و هيچ مایه ای 

واقعا کسی مثل یحيی با آن ظرفيت باال و آن جایگاهی که داشت، بسيار حيف بود که قربانی . هم نگذاشتند
من همان روز درگيری در مسير حرکت از سنندج به سقز، به . دش" جنگ دهقانی"توهمات پوپوليستی و اوهام 

درست همين روزها بود .  اتحادیه دهقانان مریوان هم خود را رسانده بودندهمراهانروستای کرفتو رفتم که فواد و 
 را صادر کرده بود و پس از جان باختن یحيی، ما عمال وارد ۵٨ مرداد سال ٢٨که خمينی فرمان معروف 

هر اندازه به نوع کمونيسم عقب مانده ای که بر ما و چپ ایران و . شده بودبم" جنبش مقاومت"هی سازماند
کردستان حاکم بود، بيشتر فکر ميکنم، بيشتر و بيشتر به تلفاتی که آن نوع کمونيسم ملی و خرده بورژوائی و 

  . نيسم ایران گرفت، ميرسمپوپوليستی و آلوده به توهمات ناسيوناليستی از ماتریال واقعی و موجود کمو
  

، نظام حسنی و بلور شفاف )يوسف( عمر فيضی، احمد بهشتی: ای هميشه زندههچهره 
  حسن نادری: برابری و عاطفه انسانی

  
عمر فيضی را .  در کالس نهم دبيرستان شاهپور سقز درس ميخواندند۵٢احمد بهشتی و نظام حسنی در سال 

مان مدرسه درس ميخواند یا نه، و حسن نادری فکر کنم در همان سالها در دقيقا بخاطر نمی آورم که آیا در ه
غرضم این نيست که بگویم این هم زمانی تحصيل . دبيرستان دیگری که رشته ریاضی هم داشت، تحصيل ميکرد

من مدعی فعاليت سياسی با آنها در آن . این عزیزان و دوران معلمی من، به جایگاه و نقش آنان مرتبط است
الها نيستم و چه بسا خود آنان نيز، الاقل در رابطه ای که من بشناسم و حس کنم، درگير فعاليت سياسی س

احمد بهشتی از . نظام را یادم هست که انسان باهوشی بود و درس و مشق اش خيلی خوب بود. نبودند
 خواست که احمد را خانواده خيلی فقيری بود که پدرش که یک بقالی محقر داشت، چند  بار شفاهی از من

، ۵۶از حسن تا دوران سالهای بعد از آزادی ام از زندان، پائيز . ای بشود" کاره"تشویق کنم درسهاش را بخواند که 
هيچ تصویری نداشتم و در این سال بود که در خالل رفت و آمدهایم به سقز و بانه برای کارهای تشکيالتی، با او 

  . با احمد، در صفوف کومه له دیدماو را همراه . اندک آشنائی یافتم
  

نظام، یکی از فعالين سازمان پيکار در شهر سقز بود که پس از تشکيل فراکسيون مارکسيسم انقالبی، به پيکار 
او به عنوان یک انسان کمونيست انقالبی و فکور . کمونيست و بعدا به حزب کمونيست ایران ملحق شده بود

سازی در شهر ماند و پس از دستگيری ها و یورش پليس رژیم به تشکيالت در کار تشکيالت . معروف شده بود
نظام، عنصر فعاله دفاع سرسختانه از مبانی . ، تيرباران شد۶١ بهمن سال ٢۶شهرها، او نيز دستگير و در 

مارکسيسم انقالبی بود و کمونيست فوق العاده برجسته ای بود که واقعا ميتوانست نقش تعيين کننده داشته 
او را یک بار، دم کاراژ مسافربری شهر سقز، در حالی که من پس از سفر به منظور شرکت در کنفرانس . اشدب

ششم کومه له به شهر سنندج برميگشتم، دیدم، او از دور با نگاهش با من سالم و احوالپرسی کرد و به حالتی 
ين را به تشکيالت خبر داده بود که برای تعجب در حرکات دستها و صورتش از من پرسيد، تو کجا و اینجا چرا؟ هم

و خود البته در مرکز خطر ماند و متاسفانه گير . بوده است" خطرناک"فعال شناخته شده ای مثل من، چنان کاری 
  .دژخيمان رژیم اسالمی افتاد و جان باخت

  
وف تشکيالت را پس از آن سالهای دوره تحصيل اش در دبيرستان سقز، ابتدا در صف) یوسف( احمد بهشتی

مخفی دیدم و سپس با دستگيریها او را در صفوف کومه له و باز مشغول به کار سازماندهی شهرها و ارتباط با 
یوسف، . خستگی ناپذیری و تالش مسئوالنه او زبانزد دست اندرکاران مسئولين شبکه فعالين شهرها بود. فعالين



 کيلومتری پادگان مریوان، جان ۵روهای رژیم اسالمی در  در جریان تقابل با یورش ني۶۴در اول آبان ماه سال 
هرگاه به یوسف و نظام فکر ميکنم، احساسی تلخ توام با حسرتی آزار دهنده سراپای وجودم را . باخت

عزیزانی که زمانی به عنوان محصل در کالسی که من معلم آن بودم، بسرعتی باورنکردنی در آن . فراميگيرد
 کمونيستهای برجسته و فکور و سازماندهندگان مبرز درآمدند و  سابقه و پيشينه و سنين جوانی در موقعيت

تاریخ گذشتگان را درهم نوردیدند و بر  باالترین نقطه جدالهای اجتماعی دوران حيات خود ایستادند و  رفتند و چه 
  . زود رفتند

  
 خود سایه ترس و بی اعتمادی را عمر فيضی، قهرمان مقاومت در زندان است، کسی که با مقاومتهای حماسی

در آن دوران قتل عامهای سران جنایتکار جمهوری اسالمی در دل جالدان و بازجوهای اسالمی و اسالم آورده 
عمر را همه آن کسانی که جان بدر بردند و با او در زندان بسر بردند و فشار سنگين روحی و جسمی . کاشت

او که از . ست، ميشناسند، با صالبت اش، با اعتماد به نفس اشدژخيمان رژیم را برای تسليم در هم شک
مسئولين تشکيالت شهر سقز کومه له بود، اسرار زیادی ميدانست، افراد زیادی را ميشناخت، لب نگشود که 

، پس از بی اعتمادی سربازجوهای ۶٢ تيرماه سال ١١او را  در . نگشود و داغ و حسرت بر دل جنایتکاران گذاشت
  . رای درهم شکستن اش، به جوخه اعدام سپردندرژیم ب

  
بيان احساسات واقعی ام در باره . حسن نادری را بيشتر در صفوف کومه له و در فعاليت علنی دیده و شناخته ام

همينقدر بگویم که بعضی وقتها وقتی به معنی مجسم برخی . شخصيت بزرگ او  در قالب کلمات ساده نيست
حسن . يکنم، انسانها، پدیده ها و رفتار و کردارهای معينی در ذهنم تداعی ميشوندکلمات و اصطالحات فکر م

کوچکترین نشانه پيشداوری، تعصب و قضاوت از پيشی در . است" برابری"برای من نمونه مجسم کلمه و مفهوم 
 با او، در من در مواجهه. مورد جوهر انسانی آدمها، چه رفقای دورو برش و چه مردم علی العموم، را نداشت

لبخند هميشگی بر چهره هميشه اميدوار و شادی بخش اش، در تالش هميشگی و خستگی ناپذیری اش و در 
عمق نگاه چشمان زیبایش و در لحن سرا پا محبت و انسانيت اش، احساس ميکردم که با بلوری شيشه ای و 

م که در کرانه رودی با آبی شفاف احساس ميکرد. شفاف و بدون هيچ نشانه و عالمت کدر و تاری روبرو هستم
که دانه دانه شنهای آنرا ميشد رویت کرد و با عمق یک دریای زیبای آرام که تو را به شنا کردن و سپردن جسم و 

نگاهش و لحن اش چنان پر از عاطفه انسانی و روح لطيف کلمه عظيم . روحت بخود فراميخواند، ایستاده ام
در عمق نگاه پر از مهربانی اش، هر نوع .  دوست داشت او را بغل کند و ببوسدبرابری بود که انسان بی اختيار

تفاوتی رنگ ميباخت، تو گوئی مميزه این انسان، و خصلت اش این بود که در خود، در رفتارش، درعمل زندگی و 
اهيهاو خود درست درآنجا که به دليل سبعيت رژیم و خون و خونریزی و جنایت، و در مصاف خودنمائيها و خودخو

را تحریک و دامن ميزند، آری درست در آن " منيت"محور بينيها، انگيزه غریزی حس انتقام و ميل به ایجاد حفظ 
شرایط سخت و اوضاع نامتعارف و سختی زندگی و مبارزه، او تصميم خود را گرفته بود که در همه حال و در هر 

ان چنين انسانهای عظيمی و غم رفتنشان، حتی با ریزش و فقد.  شرایطی مظهر انسانيت و تمام انسانيت باشد
این یکی از بزرگترین تکيه گاه عاطفی زندگيم، . قطرات اشک و هق هق گریه در خلوت تنهائی تسکين نمی یابد

و ليست این نسل از . بانه، جان باخت" سورکيو" در اطراف کوههای ۶٣ اردیبهشت سال ٢٨حسن نادری، در 
هنای تاریخ طویل است و متاسفانه جهان پر از مصيبت و استثمار نظم سرمایه داری، بدون انسانهای واال به پ

  .و ای کاش اصال آنان را نميدیدم و با آنها آشنا نميشدم. چنين قهرمانيهائی، بطور خود بخود بزیر افکنده نميشود
  

  وجوه ديگری از زندگی ام در سقز
  

دکتر شاکری، به دليل موقعيت شغلی اش و .  شدم، دکتر شاکری بوداز جمله افراد دیگری که بيشتر با او آشنا
. پول ویزیت نميگرفت، در ميان مردم زحمتکش خيلی محبوبيت داشت" بی بضاعت"اینکه بطور کلی از افراد 

که راستش من . مطبی در محله معروف به مسجد کوچک، داشت، با سر و ظاهری بسيار ابتدائی و عقب مانده
زیز جان، مطب جائی است که انسان مریض وقتی به آن وارد ميشود باید احساس امنيتی به او به او گفتم ع

 عنوان تازه رفته بود یک کسی را هم که از نظر قيافه ظاهری، آسب دیده بود، باز به. دست بدهد، نه مثل این
این آدم . ، به عنوان رئيس مطب و  محل مراجعه مشتریها و مریضها، استخدام کرده بود"بدبخت"دفاع از آدمهای 

در هر . هم بعدا فهميدیم که از طرف ساواک یارگيری شده بود که دکتر شاکری و رفتار او را کنترل و گزارش کند
. ميان مردم زحمتکش داشت، کار چندانی از پيش ببردحال، او متاسفانه نتوانست، عليرغم محبوبيتی که در 

دکتر شاکری از اعضای کومه له و مرکز پزشکی آن بود و  مدتی قبل از جدائی کمونيسم کارگری از حزب 
  . اکنون هم در همان موقعيت است. کمونيست ایران، در کردستان عراق به شغل پزشکی ادامه داد

  
، به سنندج "سياسی"حصيلی، معلم ریاضی دبيرستان دخترانه را به دالئل در یکی دو ماه مانده به آخر سال ت

تجربه کار در دبيرستان پسرانه به من . تبعيد کردند و ناچارا، در غياب جانشين فوری، ادامه کار او را به من سپردند
 رئيس آن همسر و آن یکی دو ماه هم در آن دبيرستان که. آموخته بود که روزهای اول را باید جدی ظاهر شوم

  . رئيس اداره فرهنگ بود، به خير و خوشی برگذار شد" مهران"همان 
  

در دنيای ما انسانهای فراوانی هستند که به عمق اعماق سقوط ميکنند و با اینحال شرافت خود را بفروش 
سقوط کرده به قعر انسانی ". احمد می الو: "در شهر سقز، نام یکی از این قبيل آدمها را شنيده بودم. نميرسانند

، آنگاه که مبارزات مردم اوج گرفته بود و یواش یواش اسالميون به ۵۶در روزهای سال . تباهی و اعتياد به الکل



صرافت پرتاب کردن خود به عنوان زمامداران بعدی افتاده بودند، بازار وعظ و خطابه در هياتها و حسينيه ها و 
ه، برخی از مالهای شيعه را به مناطق کردستان تبعيد کرده بودند و اینها در دوره شا. بود" داغ"مساجذ و مبرها  

پس از اینکه فهميدند درباال راه برای النسه کردنشان، صاف شده و رژیم شاه و ساواک سعی داشت بهرطریق از 
در سقز از . رنگ خوردن جامعه ایران به اسم چپ و کارگر و ترقی خواهی جلوگيری کند، منابرشان را دایر کردند

او در کنار هر کلمه پند و اندرز و . جمله آخوندهای تبعيدی، عالوه بر منتظری، یکی هم همين جناب جنتی بود
و خطر بی دینی داد سخن ميداد و رفته رفته مرتجعين مذهبی و " کمونيستها"شاه، صدکلمه عليه " نصيحت"

ه خوانی جنتی، احمد می الو هم حضور داشته در یکی از روزهای روض. را هم یارگيری کردند" سنی"مالهای 
در پی فرصتی ميگردد که از . او هيچ از عبارت پردازیهای مغلق و اسالمی جناب آیت اهللا سر در نمی آورد. است

درحين باالرفتن عرق، بغل دستی اش، که از اسالميون طرفدار مکتب . بغل کت اش، قلپی از چتول عرقش بخورد
ه ميکند که این چه حرکتی است؟ احمد می الو برای انحراف طرف رو ميکند به روضه خوان و قرآن بوده، او را نگا

و بغل دستی اش به حساب اینکه احمد می الو، برای !!" آی به قربان آن دهنت که چقدر راست ميگی: "ميگوید
ن ایام کار در در هما. عرقش را باال انداخته است، حرفی برای گفتن برایش باقی نميماند! تمرکز حواس

دبيرستان، یکی از محصلين برایم نقل کرد که روزی این احمد می الو از بس خورده بود که می افتد توی جوب آب 
ميگفت پاسبان آمده گفته پانميشم، ژاندارم آمده به همين ترتيب و از دژبانی مامور آورده اند گوش . کنار خيابان

من توی آب هستم، باید از نيروی دریائی : "آخر سر ميگوید. شيده بودنداده که نداد و همانطور توی جوب دراز ک
  !". بياند منو بيرون بيارند

  
بهر حال کار معلمی من هر طور بود تا مهرماه سال بعد طول کشيد و قرار بود، پس از تعطيالت تابستان، شش 

ن را به دبيرستان با نظام آموزشی  شروع می شد، م۵٣این سال، که از پائيز سال . ماه بقيه را هم ادامه بدهم
 که من در کالس درس ریاضی کالس هفتم مشغول تدریس ۵٣ مهر ماه سال ٢٨روز . دوره جدید مامور کردند

، پرسيدم آشنا "چند نفر در دفتر با شما کار دارند"بودم، ناظم مدرسه، آقای مهرآور، در زد و به کالس آمد و گفت 
ر دستگيری طيب عباسی و رفقای تشکيالت تهران را شنيده بودم، حدس زدم و چون قبال خب! هستند؟ گفت نه

به اطاق دفتر که وارد شدم، معاون ساواک سقز با یک مامور دیگر آنجا نشسته . که من هم بار دیگر لو رفته ام
 من را برای برقرار شده بود، بيچاره رئيس دبيرستان خيال کرد که دارند" تغذیه رایگان"بودند و چون آن سال هم 

رئيس دبيرستان، در فرصتی که دست . تحقيق در مورد باالکشيدن مواد خوراکی و پول تهيه آنها احضار کرده اند
من را ابتدا به ! داد با عجز و البه به من گفت آغای فرزاد محض شرافت ات، مواظب زندگی و پست من باش

بود و اجاره " دربست"عد به منزل جدید مسکونی ام که ساواک که آنوقت در خيابان ساحلی قرار داشت، بردند و ب
همه چيز منزل را به هم زدند، چيزی گيرشان نيامد و بعد من را برای . کرده بودم و در خيابان شهناز واقع بود

هر دو مامور را ميشناختم، . تحویل ماموران اداره آگاهی شهربانی دادند" کميته مشترک ضد خرابکاری"انتقال به 
همين آشنائی موجب شد که . از آشناهای دائيم بود، قوامی، و دیگری برادر صاحب خانه قبلی ام، سجادییکی 

این دستبند نزدن به من موجب . آنها در طول مسير حرکت اتوبوس شب رو به تهران، به من دستبند نزنند
حمد حسين کریمی در رستگاری بعدی سرکار سجادی شد، چون در جریان قيام و بویژه پس از جان باختن م

شهربانی را هم گوشمالی بدهند " اطالعات"جریان رویاروئی با شهربانی، مردم و جوانان قصد داشتند ماموران 
انصافا هم جوانان به . که آقای محمود سجادی صاحبخانه اولم، از من خواست که برای برادرش شفاعت کنم

 بخاطر حضور تقریبا تصادفی و هم زمام من در سقز، حرف من گوش دادند و سرکار سجادی از خطر مرگ حتمی،
  .سرکار قوامی در آن روزها به شهرهای خارج از کردستان فراری شده بود. رهائی یافت

  
چرا . اما این بار دیگر بسيار جدی تر و شکنجه ها سيستماتيک تر بود. در هر حال بار دیگر بازجوئی ها شروع شد

من روایت این دوره سوم . بدستشان افتاده بود" شکيل گروه کمونيستی براندازت"که سر نخ هائی عليه ما برای 
  . زندان و محکوميتم را به بخشهای دیگر واگذار ميکنم

  
  ٢٠٠٧ دسامبر ١٨
 
 
  

  ٩بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

  و با تشکر بسيار از يوسف اردالن" بعد التحرير"يک توضيح و تصحيح 
  

، یوسف اردالن، در تصحيح فاکتها، تا جائی که به گوشه هائی از زندگی و فعاليت رفيق گرامی و دوست دیرینم
سياسی او؛ و مورد اشاره من مربوط است، توضيحاتی برایم نوشته است که موارد آنها را به شرح زیر وارد و به 

  :وارد خواهم کرداین تغييرات را در متن نهائی و آماده چاپ، . این وسيله فاکتها را تصحيح و تدقيق ميکنم
یوسف نوشته است که او هيچگاه عضو سازمان جوانان جبهه ملی نبوده است و اتفاقا اولين دستگيری او در . ١

 در رابطه با مراسم شانزده آذر اتقاق افتاده است که جبهه ملی بر لغو تظاهرات و اصرار بر عدم انجام ١٣۴٢سال 



فعاليت داشته است و نه جبهه ملی و یا " انجمن صنفی دانشگاه"با یوسف در آن دوره در رابطه . آن تاکيد داشت
  .سازمان جوانان آن

و همسوئی سياسی با این جریانات،  " ۵خط "و " وحدت انقالبی"در پيوند با رابطه سياسی با جریاناتی مثل . ٢
ط و گرایشی که آنان یوسف وجود رابطه با فعالين سياسی آن جریانات را دليلی بر همسوئی با و یا دفاع از خ

در " مانيفست"نمایندگی ميکنند، نميداند و تاکيد کرده است که عليرغم آن روابط و حتی تشکيل جلسات مطالعه 
آن سالها با شخصی که اکنون در طيف گرایش راه کارگر است، هيچ دليلی برای همسوئی سياسی و 

  :اوبه نقل از یوسف، . تشکيالتی نه در آنزمان و نه بعدا نيست
در آن زمان اتفاقا نسل ما بعد از آوار حزب توده کم کم جوانانی پيدا ميشدند که در بدر سراغ سوسياليسم و "

 کم کم این بحث پيش آمد که اکنون که دیکتاتوری هست، ۴۴ــ۴٣را ميگرفتند وپس از سرکوبهای ....کمونيسم و
 بر این نظر بودند زندگی علنی کار توده ای پس زندگی مخفی وسرانجام فعاليت مسلحانه، ولی دسته ای دیگر

  ."  تشکيالتی با حد اکثر مخفی کاری که همان سياسی کاری نام گرفت که من از آن تبارم
نداشته " رئيس"در رابطه با ترکيب شورای شهر سنندج و نقش اعضای آن، یوسف توضيح داده است که شورا . ٣

، عضو علی البدل شورای شهر بوده است و نه عضو )جمال( است تا او رئيس آن باشد و جليل معين افشار
 ٢٧اما، در مقابل نوشته است که صدیق در فاصله . صدیق کمانگر هم عضو شورای شهر نبوده است. اصلی

رفسنجانی، بهشتی، بنی صدر و : یعنی زمان آمدن شورای انقالب به سنندج ( ۵٨ فروردین ٣ یا ٢ تا ۵٧اسفند 
 ۵شهر سنندج شرکت داشت که در ادامه با پيوستن و همراه با یوسف یک هيات " ت انقالبشورای موق"در ...) 

  .نفره را برای تدارک انتخابات شورای شهر تشکيل دادند
از این بابت ضمن تشکر مجدد از یوسف عزیز، بخاطر نقل غير دقيق فاکتهائی که به زندگی و کاریر سياسی او 

  ٢٠٠٨ آوریل ٢٣  . ممربوط است، از او عذرخواهی ميکن

...........  
 هنگامی که ۵٣ مهرماه سال ٢٨ نوشتم که روز ٨ رسيده بودم و در بخش ۵٣به مقطع دستگيریهای پائيز سال 

، ناظم دبيرستان به کالس آمد و گفت در اطاق دفتر دو نفر "مهرآور"من در سقز مشغول تدریس بودم، آقای 
من به ساواک در خيابان ساحلی شهر سقز، و سپس رفتن به محل بعد از انتقال . منتظرت هستند" مهمان"

" کميته ضدخرابکاری"و بازرسی آنجا من را به ساواک برگرداندند و بعد برای انتقال به  در خيابان شهناز مسکونيم 
 که در جمهوری اسالمی به زندان توحيد نامگذاری شد و پس از قتلهای کميته مشترک ساواک و شهربانی( 

، من را به اداره آگاهی شهربانی سقز تحویل دادند و همراه دو )تبدیل کرده اند" موزه"ری در آن، اکنون به بسيا
  .مامور با اتوبوس شب رو از طریق رضائيه من را به تهران منتقل کردند

  
در فضای خود را برای چندمين بار . روز اول پس از تحویل وسائل شخصيم، من را به سلول انفرادی تحویل دادند

 را از کجا خورده ایم و  پليسیدرست نميدانستم ضربه. رعب و وحشت و بستن به تخت و ضربات کابل برق دیدم
اما در اولين روز . ميدانستم که قبال طيب عباسی روح الهی را دستگير کرده بودند. چند نفر دستگير شده بودند

ی، که معاون تهرانی بود، دیدم در اطاق بازجوئی احضارم به بازجوئی توسط سربازجوی گروه ما، هوشنگ فهام
فهامی در ضلع .  تقریبا دم در، فواد با پای پانسمان و رنگ نسبتا پریده نشسته است و ورقه بازجوئی را مينویسد

را " حسينی"من در فاصله ای که او . گفت! باالی اطاق پشت ميزی نشسته بود و با چند فحش به من صبح بخير
 به اطاق شکنجه، که به اطاق بازجوئی چسپيده بود، فراخواند، زیر لب و آهسته از فواد پرسيدم آیا برای بردن من

احساس کردم .  هم دستگير شده اند؟ با سر پاسخ منفی داد و محمد حسين کریمیصدیق و ساعد وطندوست
به دليل کثرت دستگيریها، که بازجو این پرسش و پاسخ را متوجه شد، یا نخواست به روی خود بياورد و یا شاید 

حال و حوصله بازجوئيهای دیگر را نداشت و ميخواست پرونده را تنظيم و برای محاکمه به دادرسی ارتش تحویل 
شرح ضربات کشنده . چون آن سالها واقعا سال گسترش دستگيریها بود و تعداد بسياری را گرفته بودند. بدهد

اینو : "را اضافه کنم که وقتی حسينی آمد، هوشنگ فهامی به او گفتکابل برق را قبال نوشته بودم و فقط این 
پاهایم را . واقعا آنقدر زد که نتوانستم تا یک ماه بعد راه بروم. و همينطور هم شد". آنقدر بزن که نتونه راه بره

ود دوباره باز نزدیک به سه ماه پانسمان ميکردند و در این فاصله دو بار دیگر گذرم به اطاق شکنجه  افتاد و ع
)  سال٣٣( آثار شکنجه روی پای چپم هنوز پس از این همه سال . شدن زخمهای پانسمان شده را تجربه کردم

هم در آن بود، " سيامک ستوده"روز بعد من را به طبقه باالتر منتقل کردند و در سلولی که .  باقی مانده است
سيامک ستوده را خيلی بد جوری زده . اهرو بعدی استفهميدم که فواد هم در سلول بغلی و در ر. جای دادند

بودند، طوری که ناچار شدند بخاطر وارد شدن عفونت در خون او، خونش را عوض کنند و از ناحيه رانش تکه ای از 
" رازليق"او را بخاطر تشکيل گروهی به نام . پوستش را به روی پاهای کوفته شده و له و لورده اش، پيوند بزنند

پالتفرم گروه .  طرح شده بود همدر پرونده شانگویا با عده ای دیگر دستگير کرده بودند و بحث اسلحه هم همراه 
یک . تعقيب ميکردیم" مشی توده ای"رازليق یک چيزی بود در حدود همان نحوه و روشی که تقریبا ما به عنوان 

سيامک ستوده را بعد از آزادی من از . و تا حدی مخالف با مشی مسلحانه و چریکی" سياسی کار"نوع فعاليت 
او طرحی داشت برای یک نوع همکاری و اتحاد . ، چندین بار مالقات کردم۵٧زندان، و پس از آزادی خود او در سال 

عمل با سازمان ما و به نظر ميرسيد که در مناطق روستائی شيراز، دست اندر کار ساختن یک نوع تشکيالت در 
حقيقتا نميدانم که کار تشکيالت سازی آنها در این زمينه تا چه حد . ندشينان قشقائی اميان روستائيان و چادر ن

، و ۵٨ مرداد سال ٢٨بعد از  فرمان خمينی در . پيشرفته بود، اما عمال  چنين همسوئی تشکيالتی ایجاد نشد
در روستای ( پس از تشکيل نيروی مسلح کومه له، هنگامی که من برای شرکت در کنفرانس ششم کومه له

هيات "از شهر سنندج رفته بودم و چند روز پس از این کنفرانس در مقر ) ۶٠علم آباد اطراف بوکان، مهر ماه سال 
او در آن دوران طالب . ماندگار شدم، سيامک ستوده را آنجا دیدم" باغ مال"کومه له، در محلی به اسم " تحریریه



این مساله هم عمال انجام . ویت هيات تحریریه کومه له در آیدخود، به عض" مواضع مستقل"این بود که با حفظ 
. نشد و سيامک پس از مدتی، از همکاری با کومه له فاصله گرفت و به تهران و پس از آن به خارج کشور رفت

او در دوران پس از تشکيل حزب کمونيست ایران برای . معروف بود" علی فارس"سيامک در درون کومه له به 
، ۶٣ نشریه تئوریک حزب کمونيست ایران، بسوی سوسياليسم دوره دوم، شماره اول، شهریور سال ستون آزاد

پوپوليسم انترناسيونال سوم در قبال جنبشهای انقالبی در مستعمرات و نيمه : " مقاله ای تحت عنوان
:  زیر تيتر۶۴فند ، اس"مارکسيسم و مساله شوروی"و نيز مقاله ای در شماره اول بولتن مباحثات، " مستعمرات

را در " روشنگر"سيامک ستوده اکنون مدتی است که ماهنامه ای به نام . نوشت" سرمایه داری در شوروی"
  . آمریکا منتشر ميکند که تا این لحظه ده شماره آن انتشار یافته است

  
. با او آشنا شدمدر هر حال، سيامک را من ابتدا در آن دوران بازجوئی در کميته مشترک و در سلول دیدم و 

، و چون دوران شکنجه های سيامک با توصيفی که توضيح دادم به پایان "رسولی"بازجوی او کسی بود به اسم 
مدت نزدیک به یک ماه با او هم سلول بودم  و با هم برای گذراندن . رسيده، او در انتظار انتقال به زندان قصر بود

ه تخته نرد را با حک که مدتی بيشتر در سلولها مانده بود، ترسيم صفو سيام. وقت شروع کردیم به بازی تخته نرد
و ما . صابون روی پتوی سياه رنگ و درست کردن مهره و تاس را به کمک خمير نان و خاکستر سيگار یاد گرفته بود
ولی برای هر برد و باخت و به نسبت اختالف در امتيازات، ميبایست در دور سلول، که قدری از سلولهای معم

 رفتن روی زانو در کف سلول که چهار دست و پاو یادم هست که . انفرادی بزرگتر بود، به همدیگر کولی ميدادیم
بار اول من باختم با اختالف یک امتياز، . فقط یک زیلو روی سيمان کاری آن پهن بود، با دردی در زانوها همراه بود

 قصد داشت تالفی درد زانوش را از من درآورد که وقتی در دور بار دوم بردم با اختالف سه امتياز و سيامک واقعا
سيامک فکر کنم . دمغ شد، ولی بعد تصميم گرفتيم دیگر شرط بندی نکنيم! سوم باختم، گفتم کولی بی کولی

 زندان قصر دیدم، به بند دیگری ۴ و ٣به هشت سال زندان محکوم شد و بعد از مدتی که او را در بند مشهور به 
و البته در دوران سلول به خاطر همان شکنجه های شدید که متحمل شده بود، مورد احترام نگهبانها .  شدمنتقل

بود و از این نظر در رفتار با او، او را رعایت ميکردند، به او سيگار اضافی، از خود نگبهانها، ميدادند که برای منهم 
حسن " رابطه اش با نگبهانی که به .ه داشتيم ما در دوران بازجوئی روزی یک نخ سيگار جير.نعمتی بود
حسن انگليسی تصميم گرفته بود از زندانيان سياسی که اکثرا . معروف شده بود خيلی صميمانه بود" انگليسی

 )مثال روشن کردن سيگار( تحصيل کرده بودند، انگليسی یاد بگيرد و به همين جهت اغلب وقتی او را برای کاری
  ! به انگليسی بگيد اگر نه جواب نميدمصدا ميزدند ميگفت فقط

  
از دیگر چهره ها و گروههای دیگری که در دوران زندانی بودنم در کميته مشترک آنها را شناختم و از وضعيتشان 
خبر دار شدم، گروه تئاتر سعيد سلطانپور، محسن یلفانی و ناصر رحمانی نژاد و نيز یحيی رحيمی و بهروز نابط 

. نش را چند روزی پس از بازداشت من گرفته بودند و بازجویشان هم همان هوشنگ فهامی بودسعيد و یارا. بودند
در دو مورد که من برای نوشتن ورقه بازجوئی در اطاق هوشنگ . یحيی و بهروز هم همان گروه بازجو را داشتند

یحيی رحيمی را : "گفتشکنجه گر ساواک از آن باال داد ميزد و مي" حسينی"فهامی بودم، خودم شاهد بودم که 
او را رژیم اسالمی در روزهای . که بعد متوجه شدم که یحيی در واقع جيره روزانه شالق داشت". بفرست باال

سعيد را در یکی از .  به فاصله کوتاهی قبل از سعيد سلطانپور و بهروز نابط اعدام کرد۶٠قبل از تهاجم خرداد 
، به دست حسينی دادند و او در تمام مدتی که من مشغول "باال"به روزهای بازجوئی دیدم که پس از آوردن او 

نقش بهروز نابط را !". مادر: "فقط ميشد صدای ناله او را شنيد که ميگفت. نوشتن بازجوئی بودم، شالق ميخورد
. مهم در به عهده گرفتن مسئوليت هر مدرک ما را هم به دليل روابطی که با سعيد یزدیان داشت، قبال نوشته ا

ی و در پيش گرفتن زندگی حرفه "سياسی کار"او به نحوی در واقع هم پرونده ما بود و از نظر خط سياسی مدافع 
از او اثری مکتوب و یا نشانی به . ای در ميان کارگران و زحمتکشان که حدود یک سال قبل از ما دستگير شده بود

.  جائی که من ميدانم، متاسفانه در دست نيستشکل صوتی که مواضع و گرایش او را توضيح بدهد، الاقل تا
 ۶و تا " بسوی انقالب" به بعد از طرف گروه آنها، همراه با یوسف اردالن، نشریه ای به نام ۴٩گرچه از سال 

ساواک یحيی رحيمی را به عنوان یکی از رهبران . شماره در محدوده فعاليت مخفی آن سالها، منتشر شده بود
خته بود و تمام فشار شکنجه ها بر روی او این بود که شبکه ارتباطات خود را لو بدهد که مهم جریان چریکی شنا

از او هم من شخصا هيچ نوشته و اثری ندیده ام و نشنيده ام که از خود . هيچگاه کوچکترین اطالعاتی درز نداد
  . بجا گذاشته باشد

  
تردید داشتم . بازجوئيها و شالق خوردنها بازگو کنمرا در جریان و بارتاب یک احساس " حادثه"اینجا ميخواهم یک 

را بنویسم؟ آیا موجبی برای رحم به جالدان و یا دليلی برای کوتاه آمدن از روحيه " احساس" این  اصالکه آیا
حسينی که مامور شالق .  این احساسم را مينویسم دل به دریا ميزنم ومقاومت و انقالبيگری نميشود؟ بهرحال

، ۵٧او در روزهای انقالب . واقعا بيرحم بود، بی مالحظه بود و وظيفه اش را به تمام معنی انجام ميدادزدنها بود، 
حتی قيافه اش هم کریه و چندش آور بود، . قبل از اینکه دستگير شود، خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد

انش بوی عرق ميداد و این را بویژه هميشه دهیک جفت کفش کتانی کهنه و پاشنه خوابيده را به پا داشت و 
با اینحال در ایام بازجوئی در کميته مشترک، که من . هنگام بستن به تخت بازجوئی ميشد حس کرد و بو کشيد

بار روانی . چندین بار حسابی کتک خوردم، پاهایم عفونت کرد و تب و لرز شدیدی تا مدتها بر جسمم حاکم بود
ق خوردنهای جدید با رو شدن هر مدرک تازه و یا اقرارهای جدید، در آن فضای قرار گرفتن تحت بازجوئی و شال

سلول انفرادی هنوز هم بر وجودم سنگينی ميکند و گاه شبها پس از گذشت اینهمه سال، دچار کابوس ميشوم 
در روح و  آن فضا و با خبر هر زندانی و اعدام و اطالعات مربوط به زندانها و بازجوئی ها و یا خواندن خاطرات زندان،

در باره خود را ندارم، اما به دليل دوبار زندانی بودن قبلی و  و اغراق من، قصد غلو. بازسازی ميشوندروانم 



مواجهه از نزدیک با بازجوئی و شکنجه، تجربه بيشتری داشتم و ميدانستم که اقرار و تسليم و کوتاه آمدن، هم 
ر بازجوها و نگهبانها به آن اضافه ميشود و هم در برابر رفقایم شرمزده پرونده را سنگين تر ميکند و هم بار تحقي

و همين احترام زیادی . ، هنوز تحت بازجوئيم۵٠یکی از نگهبانان زندان تصور ميکرد که من از بهمن سال . ميشوم
اطالعاتمان را  طوری که هنگامی که من و شعيب و فواد در اطاق پانسمان .را در او نسبت به من بوجود آورده بود

با هم چک ميکردیم، آن نگهبان خواست فواد را نزد بازجو ببرد که من پيراهنم را از سرم برداشتم و به او گفتم 
 هوشنگ، بازجوی من، در اظهار نظرش برای دادرسی ارتش و روی ! و او کوتاه آمد. فقط سالم و احوالپرسی بود

ميخواست به هر نحو است .  هنوز حرفهایش را نزده استپرونده من نوشته بود، کمونيست متعصبی است که
نحوه احضارها هم خود نوعی . روزی، که یادم هست پنجشنبه شبی بود، من را احضار کرد. من را در هم بشکند

م که با وجودیکه ميداند ی ميشنيدهمهنگهبان با اسمی روی کاغذ در سلول ها را باز ميکرد و . بودروانی شکنجه 
کدام سلول است، اما به عنوان یک شگرد بازجوئی پليس سياسی، برای ایجاد دلهره در همه سلولها آن اسم در 

باالخره آن عصر، در . را باز ميکرد و طوری با صدای بلند ميپرسيد اسمت چيه که بقيه در سلولهای مجاور بشنوند
معنيش این بود که ! بيا بيرونبنداز سرت و ! ایرج کی؟ فرزاد! سلول من باز شد و سوال اسمت چيست؟ ایرج

پاهایم هنوز پانسمان بود و زخمهایش . پيراهن زندان را روی سرم بياندازم و او دستم را بکشد تا اطاق بازجوئی
او هم تا در توان . هوشنگ با دیدن من هر چه از دهنش درآمد گفت و حسينی را صدا کرد. چرکی و عفونی

اما در مسير چند قدمی تا اطاق هوشنگ و بعد از اینکه از تخت من را . داشت زد و بعد من را برد اطاق هوشنگ
روی "، گفت، "این شغل من نيست"باز کرد، سرش را بيخ گوشم آورد و با لحنی که حکایت از این داشت که 

،  درد از پاهایمسوزش ناشی ازشاید باور نکنيد، اما در آن حالت شکنجه شده و شالق خورده و . "زخمهایت نزدم
آخر این شغل است؟ شالق زدن و آنهم هر روز و به عنوان شغل و نان . از اعماق قلبم دلم برای حسينی سوخت

 در اثر شکنجه حتی به حسينی و در اعماق  انسانهاآیا این چندین و چند بار شالق زدنها و حتی مرگ! خوردن
شاید ! نا خود را به آن راضی نگهدارد؟ نميدانمروحش اثبات نکرده بود که الاقل دارد کاری ميکند که نميتواند درو

و باور اسالمی شان، جنایت را " ایمان" پيدا بشوند که ... و موسوی تبریزی وجانورانی مثل الجوردی و یا خلخالی
خدمت به بی وجدانی خود بدانند، اما واقعا تردید دارم، که بتوان حکومت و شغل و نان خوردن را از طریق شکنجه 

 ماموریت بمباران مردم و پشت بولدوزر خراب کردن سرپناه انسانهائی که از حق حيات فس و خونریزی،و قتل ن
 و اقعا خياالت و کابوسهای یک خلبان و یا راننده یک تانک را که ميرود . ادامه داد و سر پا نگهداشتمحروم اند،

 ميز با خانواده اش و با کودکان خود مينشيند، مردم غير نظامی و کودکان را لت و پار ميکند و بعد سر سفره  و دور
 مگر خبرش را چقدر ميتواند متناقض و دردناک باشد، بویژه اگر این را یک شغل دائمی تعریف کرده باشند؟ 

 در بين سربازان آمریکائی در عراق روز به روز باال  و ابتال به پریشان روانی و جنون،نميخوانيم که آمار خودکشی
تناقض بين رسوبات وجدان انسانی و شغل و وظيفه ای که حکومت سرمایه و حافظان و نگهبانانش ميرود؟ این 

منطقا نباید تعيين ميکنند، در برابر مقاومت مردم و مبارزه آنان برای تامين یک زندگی انسانی، " مامورین"برای 
 و  انسانيت اش در قبال نان خوردنآن شب در ته قلبم، برای یک جالد و برای سرنوشتی که پيش پای. تاب بياورد

و شاید این . ، گریستمنداده ام گذاشته بودند، در سکوت و در درون هيچگاه بروز ش"ماموریت"و " شغل"حفظ 
  .باشد، که پس از سالها بر زبان من آمده باشد" اقراری"یکی از موارد 

  
بود، شریعتی مدتها بود که بساط در آن سالها دستگيری مخالفان اسالمی رژیم هم شتاب تازه ای گرفته 

 و دوران پس از ۵٠برخالف دورانهای قبلی اوائل سال . از اسالم را پهن کرده بود" نوین"و روایت " حسينيه ارشاد"
شروع فعاليتهای چریکی مجاهدین و فدائيان خلق، شکاف و اختالف بين جریانات اسالمی و غير اسالمی شروع 

زندان متوجه تقابل بين جریانات غير مذهبی و اسالميون در درون سازمان  یج و دربه تدر. به باز شدن کرده بود
جدا "  کمونيستها"بخشی از طيف راست اسالميون، دیگر حساب خود را از چپ ها و . مجاهدین خلق شدیم

سالمی، تعدادی از فاالنژهای ا. و این را در زندان عمومی، زندان قصر، دیگر به خوبی ميشد دید. کرده بودند
کسانی از قبيل الجوردی و عراقی و عسکر اوالدی، از هيات موتلفه، که در جمهوری اسالمی به کثيفترین مهره 

داشتند، بلکه همان وقت همکاری با " تکی "و" کمون" بيرون از ها تبدیل شدند، نه تنها در زندان عمومی زندگی
. ق که بهرحال جریانی اسالمی بود، ترجيح ميدادندزندانبان رژیم شاه را حتی به تداعی شدن با مجاهدین خل

 با اظهار ندامت و اعالم تنفر از مخالفت با رژیم شاه و طلب عفو ملوکانه، از زندان آزاد ۵۶همين سه نفر در سال 
هویت بسياری از آیات عظام و کسانی از قبيل هاشمی رفسنجانی و منتظری و ربانی شيرازی و ربانی . شدند

تقی شهرام در جمهوری دادگاه دادستان و حاکم شرع ( ال هادی خامنه ای و کروبی و معادیخواهاملشی و امث
 زندانبان و نفرت و دشمنی از، "نصيحت "در نرمش با بازجویان و نيز که آن سالها به زندان افتاده بودند،) اسالمی

 و  گرایش عقب مانده و ارتجاعیو کسی نميدانست که چنان موجوداتی با آن. تعریف می شد" کمونيستها"و با 
 ۵٧، به محمل پرتاب شدن در هيات حکومت جمهوری اسالمی برای در هم کوفتن انقالب حتی اخالقيات منحط
همه تعهد داده بودند که دنبال زندگی خود بروند و ظرفيت ضدکمونيستی خود را در برابر . تبدیل خواهند شد

هنوز هم که به آن دورانهای گذشته خود رجوع ميکنند، هيچ . رار بدهندساواک و شهربانی وثيقه آزادی از زندان ق
ای مظهر " ریشه"پنهان نميکنند که در زندان شاه از شخصيتهائی بوده اند که دقيقا ميدانستند که باید مکتبی و 

 و ضد "دفاس ""ضد دیکتاتوری"شاید همين تاثير سنتی تر نقش اسالميون در مبارزه . ضد کمونيسم باقی بمانند
بود که در ميان اپوزیسيون رژیم شاه آن تقابل فکری و تمایز خطوط طبقاتی ) و ضد بهائی" اجنبی"ضد ( آمریکائی

و گرایشات اجتماعی انجام نشد و زمينه در آغوش گرفتن عنصر فراموش شده و مرتجعی چون خمينی از جانب 
 سنخيتی با اسالم و مذهب  و تعقل بشری،نشیاپوزیسيون ضد شاه و ضد استبدادی که حتی از نظر فکری و بي

  . نداشت، باز بماند
  



 که دولت ۵۶برای مدتی طوالنی و تا اوائل سال . در دوران زندان قصر، روابط و مناسبات ما همچنان گرم ماند
، ما جيمی کارتر از طریق صليب سرخ فشاری برای تغيير رفتار با زندانيان سياسی را به رژیم شاه وارد کرده بود

یکی .  به کتاب و منابع مطالعاتی دیگری دسترسی نداشتيم، آنهم اغلب با صفحات سانسور شده،غير از روزنامه
اقتصاد نوشته نيکيتين و از انتشارات پروگرس شوروی از دورانهای اصول دو جلد کتاب به زبان انگليسی، مثل 

و بنابراین یکی از . زندان در دسترس بودندجدید  ۴قبلی باقی مانده بودند که در بندهای دائمی تر، مثل بند 
کتابها و جزواتی را که قبل از زندان مطالعه و یا دست نویس " حافظه"مسائل ما این بود که در جلسات خود از 

جلسات هر روزه سه نفری من و فواد و طيب به این ترتيب تا زمانی که . کرده بودیم، مرور و بازخوانی کنيم
کتاب و جزواتی مثل امپریاليسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داری، .  جدا شد، ادامه یافت بعدبندهایمان مدتی

، چه باید کرد و یک گام به پس از لنين به این ترتيب مرور ميشدند و همين پروسه را با سعيد یزدیان در بند دیگری
در این جلسات، اما، موضع . برخوردار بودسعيد مطالعه زیاد داشت و از حافظه قوی هم .  ادامه دادم،٧ و ١بند 

پيدا ميکرد، حال و حوصله فکر کردن " تئوریک"طيب اگر مسائل کمی پيچيده ميشد و جنبه . طيب واقعا بامزه بود
یادم هست که در یکی از جلسات قرار بود برای روز بعد، طيب فصلی از امپریاليسم را از حافظه برای . را نداشت

 موعود و در ساعتی که قرار بود ضمن قدم زدن در حياط زندان، طيب فصل مربوط به نقش و روز. ما بازگو کند
جایگاه سرمایه مالی را در امپریاليسم توضيح بدهد، اول کمی این پا و آن پا کرد و بعد با لبخند هميشه شيطنت 

ریاليسم دشمن است یا نه؟ آیا به نظر شما امپ!" من یک سوال دارم! خالو جان: "آميزش رو به من و فواد گفت
دیگر این همه باال !  طيب گفت خيلی خوب بزن فکش را پياده کن، منظور؟گفتيم خوب معلوم است دشمن است

خودش ميگفت هر وقت ! و پائين کردن و بررسی نقش سرمایه مالی و بانکی و صنعتی و غيره را ميخواهد چکار؟
!! ، حال با شوخی یا جدی، سرش را ميگرفت زیر شير آبميکنم و واقعا هم ميرفت" داغ"موضوعی سخت است 

طيب خيلی دوست داشتنی بود، هميشه سرحال و خندان بود و با بقيه زندانيان سياسی از هر طيف و رگه 
فواد خيلی حساس بود . و هميشه هم سعی ميکرد سر بسر فواد بگذارد. فکری و سياسی رابطه گرمی داشت

روزی در زمستان که برف . گاهی حتی زیادی توی خودش غرق ميشد. را تجربه ميکردو بار اول زندان و دستگيری 
موذیگری طيب یکهو . من و طيب هم قدری دورتر او را نگاه ميکردیم. هم باریده بود، کنار حوض زندان ایستاده بود

بسوی فواد پرت هر کدام گلوله برفی درست کردیم و همزمان . گفت بذار کمی فواد را اذیت کنيماش گل کرد 
از درد و . درست در همان لحظه فواد رویش را بطرف ما برگرداند و یکی از گلوله برفها به صورتش خورد. کردیم

اما کاری از .  به او ميخندیدیم، عصبانی شد با شيطنت و دیدن ما دو نفر که و ضربه گلوله برفیسوزش سرما
 کت خود را درآورد و انداخت توی حوض ،ز خشم ميلرزیددر آن هوای سرد، در حالی که ا. دستش ساخته نبود

عمل کردم و به ما و به خودش و آن حرکتش " الحو"بعدا که خونسردیش را بدست آورد گفت مثل ! زندان
الحو آدم بيچاره ای بود در سنندج و اسمی بود که بچه های تخس سنندج به جای نام او که محمود بود . ميخندید

 معموال وقتی او را ميدیدند، دنبالش ميکردند و اذیتش ميکردند، او هم در مقابل پولهائی را که .به او داده بودند
. اما فواد هم دست کمی برای دست انداختن طيب نداشت. مردم به او داده بودند همراه با کيسه آن پرت ميکرد

لبی در مورد خصائل سرمایه داری روزی به طيب گفت یک صفحه روزنامه را به دقت بخواند چون فاکتها و نکات جا
من و فواد از دور طيب را . صفحه کذائی هم جز یک آگهی تجاری چيز دیگری نبود. را ميشود از آن استنتاج کرد

" پيچيده"چند بار خواند و باال و پائين کرد، معلوم بود مساله خيلی . می پائيدیم که ببينيم با آن صفحه چکار ميکند
و . د به حياط زندان رفت و سرش را زیر آب سرد گرفت و برگشت و دوباره و سه باره خواندطيب از اطاق بن. بود

بعد آمد پيش ما و گفت راستش خالو جان بعضی چيزها دستگيرم شده، ولی حقيقتش را بخواهيد خوب متوجه 
بين طيب و عبداهللا این رابطه گرم و توام با دست انداختن بویژه !! آگهی تجارتی است! فواد گفت خره. نشده ام

. های تخس بود که گاهی طيب و فواد را دست ميانداخت" بچه تهرونی"و عبداهللا هم از آن . شالچی هم بود
معموال در آن مواقع چشمهایش که معموال حالت . روزی دیدم فواد توی حياط قدم ميزند و بشدت عصبانی است
ش قرمز ميشد و نميشد با او همان لحظه شوخی لرزش و ارتعاش داشت، با شدت بيشتری ميلرزیدند، صورت

 اوضاع  پس است وکمی جلوتر که رفتيم، دیدیم هوا. طيب از سر بدجنسی گفت بریم ببينيم چه خبر است. کرد
دست و پای خود را جمع کردیم و . قمر در عقرب است و اگر با او شوخی کنيم ممکن است حتی فحش بخوریم

خوب ماجرا چه ! قدر پکر و دمغی؟ گفت از دست این عبداهللا فالن فالن شدهگفتيم چه شده فواد جان که این
عبداهللا . به عبه گفتم این سبيلهایم خيلی نا منظم است و ميخوام کمی راست و ریستش کنم: بوده؟ تعریف کرد

م با فواد ه. هم گفت من در کار سلمانی هم واردم و چند ماهی در تهران شاگردی کرده ام، من درستش ميکنم
. ساده دلی ریش و قيچی را ميسپارد به عبداهللا شالچی و او هم واقعا نامنظم و زشت سبيل او را کوتاه کرده بود

و من زیاد از آن بابت ترش . فواد ميگفت وقتی جلو آینه رفتم به عبداهللا گفتم پدر سگ سبيلهایم را خراب کردی
. و این واقعا آزارم داده! است.... تقصير من نيست، لبای تو: گفتعبداهللا نه تنها قبول نکرد، بلکه در جوابم . نکردم

گفتيم بابا زیاد سخت نگير، فوقش کمی با نمره چهار ماشين سلمانی سبيلت را ميزنی، بعد دوباره در مياد و 
  .و خالصه یواش یواش فواد را از آن حالت درآوردیم. درست ميشه

  
د از زندان هم ادامه داشت، خاطره ای از طيب در کنگره دوم کومه له را  از جمله خاطرات این نوع روابط را که بع

آنوقتها، مباحث و ادبيات مارکسيسم .  برگزار شد، تعریف ميکنم۶٠که در خانقاه روستای زنبيل و در بهار سال 
د، در صفوف ن کمونيست، منصور حکمت و رفقایش به کردستان بياینزاانقالبی، حتی قبل از اینکه اعضا اتحاد مبار

من در . تشکيالت کومه له با عالقه خوانده ميشدند و رهبری کومه له تصميم گرفته بود که روی آن خط کار کند
ادامه به دالیل اجتناب ناپذیر این روی آوری و بویژه به بحث تصویب برنامه مشترک کومه له و اتحاد مبارزان 

انه، نوار مباحثات کنگره سوم کومه له قابل دسترس اند و خوشبخت. کمونيست در کنگره سوم کومه له، ميپردازم
بهرحال در جریان تشکيل کنگره دوم کومه له، بحثهای داغ بر سر تحليل . من به برخی نکات آن اشاره خواهم کرد

 ارزش و  ميزاناز مناسبات اقتصادی جامعه ایران، توليد سرمایه داری و بی تاثيری خواص و ارزش مصرف کاالها در



سنتی کومه له " مشی"رزش اضافه، انقالب و مرحله انقالب و مساله برنامه کمونيستی و اساسا بازبينی ا
برخی واقعا احساس ميکردند .  جریان داشت،قدیمی تر، هم در جلسات رسمی و هم بویژه در فواصل استراحتها

طيب یکی از شرکت کنندگان در . کومه له و شناسنامه کومه له دارد در این جلسات رقم ميخورد" سرنوشت"که 
اما با اینحال خود او هم واقعا به این نتيجه رسيده . این جلسه بود و مثل هميشه بساط شوخيهایش برقرار بود

روزی در فاصله استراحت دیدم با رفيق ایوب نبوی روی یکی .  جدی برای سرنوشت کومه له کردیبود که باید فکر
من از کنارشان رد شدم و گفتم مشغول . ميخوانند" کاپيتال"ه نشسته و دارند های حياط خانقا" خواجه نشين"از 

.... چه هستيد؟ ایوب با آن پاکی و صميميت هميشگيش سر من داد زد و گفت شما رهبران کومه له، آبا و اجداد
  و صدقه زحمتکشها برید گم شيد که این سالها به ما نگفتيد بریم چيزی یاد بگيریم و بخوانيم و هی گفتيد قربان

شب همان روز، طيب و جمعی که من و ! دیدم هوا پس است و حق هم دارد، خودم را در بردم.  برویدو دهقان
. ایوب هم همراهشان بودیم کنار هم نشسته و طيب به تعبير خودش از ضرورت تئوری برای ما تعریف ميکرد

وک گفتن عده زیادی هوادار برای کومه له جمع ميگفت خالو جان من تا حاال در تشکيالت تهران با شوخی و ج
ساعد وطندوست که این منظره را از دور شاهد بود و ميدید . کرده ام، دیگر نميشه باید فکری کرد و حرف داشت

 در بحبوحه رقم خوردن سرنوشت کومه له دیرین، دارند ميگند و کومه له" صادق"ا و آدمهای مهم و قابل اتک
، منظورش عبداله مهتدی و جمع "دیگران"و گفت بابا . ی شد و آمد به جمع ما پيوستميخندند، خيلی عصبان

  و اسطوره بورژوازی ملیاطرافش بود، دارند مدام بحثهای جدی ميکنند، سه منبع و سه جز سوسياليسم خلقی
ن و عصبانی بحث جدی است و ساعد وطندوست حقيقتا نگرا! دیدیم نه! را ميخوانند و شما دارید، جفنگ ميگيد؟

فرض کنيد که : من سوالی دارماگه اینجوره ساعد گفت ! طيب گفت چته خير حاجی اسی، تئوری بلدیم. است
نوشته لنين را به " سه منبع و سه جز مارکسيسم"من یک کارگر کارخانه هستم و ميخواهم کسی از شما 

ودیکه از طرفداران دیدگاه یک بودم، هم ذهن من از خودم تعریف نميکنم، اما با وج. زبانی ساده برایم توضيح بدهد
و منظورش هم گرفتن ! طيب بگه! گفتم من بگم؟ ساعد گفت نه. بازی داشتم و هم مطالعه بيشتری هم داشتم

  خوبگفت: طيب که دید مساله جدی است با همان موضع خودش شروع کرد به توضيح دادن. یقه طيب بود
م کن، یک چرخ آن اقتصاد انگليس است، یک چرخش فلسفه آلمان و یک سه چرخه در نظرت مجس! رفيق کارگر

 سه خوب حاال آقای مارکس سوار این سه چرخه ميشود و پاميزند و. چرخ سومش هم مبارزه طبقاتی در فرانسه
ما از طرفی داشتيم از درون و از خنده منفجر ! ، این شد سه منبع و سه جزء مارکسيسمبردراه ميچرخه را 

هم قانع کننده . در عين حال ميدیدیم که طيب دارد به شيوه خود روح مساله و سوال را پاسخ ميدهدميشدیم و 
بود و هم از طرفی بر عصبانيت ساعد وطندوست افزود، جمع ما را ترک کرد و سری تکان داد و ما را با طيب و 

  . شوخيهایش تنها گذاشت
  

جمع ما بپردازم، الزم ميدانم اشاره کوتاهی به کنگره دوم و قبل از اینکه به تحليل این نوع مناسبات حاکم در 
سوم کومه له که سنگ بنای یک نقطه عطف مهم در تاریخ کومه له و به نظرم سرنوشت کمونيسم در ایران و 

  .کردستان است، داشته باشم
  

البی بر ذهنيت رهبری کنگره دوم اصال نه در خال اتفاق افتاد و نه صرفا و منحصرا ناشی از تسلط مارکسيسم انق
کومه له و رهبری آن به معنی واقعی در یک بحران جدی بسر ميبرد و اغراق نميگویم اگر تاکيد کنم . کومه له بود

 بخش زیادی از الیه تشکيالت کومه له در .که کومه له در آستانه فروپاشی و یک انشقاق و تجزیه قرار داشت
دسترسی پيدا کره بودند و همانطور هم که گفتم فعاالن کومه له در محافل خود به ادبيات مارکسيسم انقالبی 

شهرهای بزرگ ایران و هواداران کومه له در خارج کردستان، در رابطه با محيط های کارگری و فعاالن و آژیتاتورهای 
 . اشتندکمونيست، نسبت به روایت تازه ای که از کمونيسم و مارکسيسم رواج پيدا کرده بود، سمپاتی زیادی د

اما فواد اگر یک رهبر سياسی بود و در فاصله ده ماه . اتوریته تا آن وقت کومه له زیر سایه نفوذ معنوی فواد بود
بعد از آزادی از زندان واقعا به یک اسطوره تبدیل شد و لحظه ای در گرماگرم آن دوران انقالبی و بحران انقالبی در 

فت که وارد بحث دوران ساز سرنوشت سياسی کومه له و در مقام ایران و کردستان آرام نداشت، فرصت نيا
؟ آیا جناح چپ جنبش ملی است؟ آیا آنطور که  و به کجا ميرودپاسخ به این سوال قرار بگيرد که کومه له چيست

 کومه"، آیا کومه له را به عنوان سازمانی همتای "خورشيد حزب کمونيست ایران را بجنباند؟"خود گفته بود باید 
     تعریف ميکرد؟ خود او در همان مدت کوتاه در ارزیابيهای اوليه اش، اميد چندانی به کومه له " له ره نجده ران

و حتی پس از دیدارش با جالل طالبانی او را بيشتر . ره نجده ران و اتحادیه ميهنی و جالل طالبانی نداشت
 و مثال حزب کمونيست ی به زحمتکشان کردستانآیا سازمانی متک. ارزیابی ميکرد تا انقالبی" دیپلومات"

فرصت پرداختن به این سواالت واقعی برای کسی مثل فواد که نقش تعيين کننده ای ...  را بنا ميکرد؟ آیاکردستان
 تشکيل  حول آنمهاباد و سوال و جواب" جمعيت"در جلسه ای که در . در رهبری کومه له داشت، دست نداد

پر از ابهام اند و خود فواد هم هنوز نميتواند اعالم کند که سياست و برنامه و پالتفرم شده است، هنوز پاسخها 
در کنگره اول کومه له یک . خودش را ميگوید شخصی و تبيين فردی نظر . توافق شده و مصوب کومه له چيست

نفی و زیانبار تلقی شده م" تکامل نيروهای مولده"ارزیابی از اصالحات ارضی ارائه ميشود که اساسا از نقطه نظر 
موضع هنوز ناروشن رهبری کومه له در این کنگره چه در رابطه با سرمایه امپریاليستی و چه در رابطه با . است

پروسه سرمایه داری شدن ایران بعد از اصالحات ارضی این است که این تحوالت و این دخالتگری های اقتصادی 
آسيب  " تکامل نيروهای مولده داخلی"کاالهای بنجل شده اند، به که موجب ورشکستگی سرمایه ملی و توليد 

جمهوری ملی " فواد حتی در آن جلسه مهاباد، باز هم مثل نظر فردی خودش، ميگوید ما به .و زیان رسانده است
 مبانی  نه تنها با از مبانی اقتصادی جامعه ایران و نوع انقالب و مرحله آن،تحليل نوع  این.، معتقدیم"دموکراتيک

کومه له و تحليل " تئوری"بنابراین بحث . بودندمارکسيستی که حتی با مبانی اقتصاد بورژوائی متباین و ناسازگار
از مبانی اقتصادی سرمایه داری و قائل بودن به نوع خوب و بد، داخلی و خارجی، ملی و امپریاليستی، کاالی 



ود که رهبری کومه له و خود فواد ناچار بود که روزی در توليد شده و دارای ارزش مصرف بنجل یا اصيل، بحثی ب
آیا فواد نسخه تشکيل اتحادیه های دهقانی، حداقل در مقياس کردستان، . مقابل خود بگذارد و به آن پاسخ بدهد

را پی ميگرفت؟ حتی در همان دوران فعاليت اتحادیه دهقانان مریوان، خود فواد با تناقضاتی جدی روبرو شده بود و 
به این نقطه ابهام رسيده بود که مساله کارگران، حتی در روستا، و نه مساله زمين و تقسيم آن، مساله جدی 

چيست و به کجا ميرود، باالخره در دستور  من تردیدی ندارم که با زنده ماندن فواد همان بحث کومه له. تری است
ر صورتی که زنده ميماند، با مساله تشکيل حزب  هيچکس نميتواند پيش بينی کند که فواد د.او هم قرار ميگرفت

آنچه که مسلم است این واقعيت بود که کومه له در عمل به عنوان یک . کمونيست ایران، چه موضعی ميگرفت
حزب سياسی و حتی در مقام مدافع دخالتگری کمونيستی با شخصيتهایش ظاهر شده بود، اما این مساله که 

 طبقه و به دکترین و اصول و مبانی چه نوع کمونيسمی پيوند ميداد، مساله حل آن پراتيک را به مبارزه کدام
نشده ای بود که تحوالت بعدی نشان داد که گرایشاتی از درون رهبری همان کومه له، هویت خود را با تاریخ و 

طه ابهام در  کومه له در چنين نقطه عطفی، در چنين نق.کردند" بازسازی"سنن گرایش و طبقات دیگری تعریف و 
و بحث منضم شدن به جنبش موجود  ،سياست و پالتفرم سياسی و تئوریک و در شرایط مرگ فواد با یک خال

قدرت هژمونيک سياسی . روبرو بودکردایه تی و یا ادامه و تکامل خود و قصد و اراده تقویت کمونيسم طبقه کارگر 
 که دیگر تاثيراتش را به صفوف ب قدرتمندتر و پر نفوذتری را نميشد جز با سمبه به مرات فواد اتوریته معنویآنو 

 و در چرخش اليت به باور شخصی من عبداهللا مهتدی در مارکسيسم انقالبی،.  پر کردکومه له هم کشانده بود،
 راز عبور از نقطه بحرانی رهبری سياسی وقت جامعه ایران به آن و نيز اشتياق غير قابل انکار در بدنه کومه له،

حقيقتش را . ه له و نقطه ای برای جبران پائين بودن ميزان اتوریته سياسی و معنوی خود بر کومه له را یافتکوم
بخواهيد من در طول دوران کومه له پس از کنگره دوم، اثر و نوشته و یا قدرت رهبری کومه له از جانب عبداهللا 

وحدت کمونيستهای ایران است را بطور " قه اصلیبرنامه حل"بخش اول مقاله ای در مورد . مهتدی را سراغ ندارم
ناقص دیدم و دیگر اثری به روایت او از مارکسيسم انقالبی ندیدم، جز یکی دو نوشته داخلی در نقد پوپوليسم که 

 بعالوه روشها و سنتهای خودبخودی و متاثر از جنبش طبقات دیگر، .با امضای شيرکو انتشار درونی داشتند
جنبش ناسيوناليسم کرد و مشخصا شيوه های مرسوم در اتحادیه ميهنی، مثل موازین مخصوصا متاثر از 

توده "محاکمات، رفتار با اسرا و زندانيان، رفتار با سازندگان مشروبات الکلی و حتی مصادره و ریختن آن در انظار 
 تحقير فعاليتهای غير ، شيوه های برخورد تحقير آميز با زنان در صفوف کومه له، رایج شدن کيش اسلحه و"ها

توده ها، در فاصله کنگره اول " اعتقادات"نظامی، قائل شدن به مذهب خوب و بد و دادن نقش مثبت به مذهب و 
صفوف کومه له، در حالی که حزب دمکرات با مجاهدین به شورای " روحيه" بحث حفظ .تا دوم، به شدت رایج بود
و دارای " سراسری"ظامی جمهوری اسالمی، به یک سنگر پر جاذبه  در کنار پيشرویهای ن،ملی مقاومت رفته بود

پذیرش مارکسيسم انقالبی و آویزان شدن به تئوری ای که در بطن بحران فراگير سازمانهای . اتوریته نياز داشت
ر خود ، اليت سياسی جامعه ایران را به دو...پوپوليست ایران، پيکار و رزمندگان و وحدت انقالبی و رزم انقالبی و

گرد آورده بود، و پاسخ به خال رهبری کومه له و برون رفت از بحران سياسی و خط مشی، کنگره دوم کومه له را 
  .  کرده بود و به نظرم اجتناب ناپذیردر آن شرایط الزامی

  
یادم هست که در جدال بين خطوط سياسی و پالتفرم سياسی در قبال جنگ ایران و عراق که در مقطع کنگره 

م کومه له آغاز شده بود، من دو نامه داخلی از رهبری کومه له دیدم که اشاره به آنها تصویری واقعی از دو
نامه اول، نامه ای بود که عبداهللا مهتدی قبل از کنگره دوم . وضعيت پریشان در رهبری کومه له را بدست ميدهد

 که تازگی با واحد تبریز ما همکاری را آغاز (کومه له و در رابطه با جدال دیدگاههای یک و دو، به جواد مشکی
 نوشته بود و یک کپی از آنرا برای من که در سنندج مسئوليت تشکيالت شهرهای کردستان را داشتم )کرده بود

 در آن نامه، اما، عبداهللا مهتدی نوشته بود اگر یک انشعاب سالم در نتيجه جدل بين آن دو خط و .ارسال کرده بود
پيش روی نداشته باشد، تردید نخواهد کرد که همراه با صد نفر نيروی ین بحران اختالف در کومه له، و در ادیدگاه 

. پيشمرگ، سازمانی بر اساس مارکسيسم انقالبی را تشکيل و کومه له را به پيوستن به آن فراخواهد خواند
د، همان عبداهللا مهتدی و دیگری بود، یکی به قلم آزاو در یک مجموعه واحد  نامه داخلی ٢نامه دوم، در واقع 

نامه عبداهللا مهتدی تردیدی . امين، شعيب زکریائی، در رابطه با سياست کومه له در قبال جنگ ایران و عراق
و دولت عراق همسو " عراق"باقی نميگذاشت که در آن جنگ نميتوان عليه هر دو جبهه ایستاد، کومه له باید با 

ات ناسيوناليستی و تاثير هميشگی صالح مهتدی، برادر بزرگتر عبداهللا و یار دیرین اینکه تا چه اندازه رسوب. بشود
 است، آنوقتها قابل پيش بينی نبود و موثر بوده، در اتخاذ و پيشنهاد این سياست "دیپلوماسی"مام جالل و استاد 

کنجکاو تدی به آن  ناسيوناليستی عبداهللا مه و بيان نشدهکسی از سر روانکاوی و اناتومی گرایشات خفته
. واقعيتی که تحوالت بعدی روحی و سياسی عبداهللا مهتدی، تاثير پایدارتر این رسوبات را تایيد ميکند. نميشد

، را ١١٠ و پيکار  تحت تاثير آن و رزمندگان۵٩نامه دوم، نامه شعيب، برعکس، سياستی شبيه به سياست کار 
در هر حال برآیند این سياستها . "ميهن" و دفاع از "خارجی"جاوز همسوئی با دولت خود بر عليه ت. پيشنهاد ميکرد

و توازن نيروهای کومه له و بویژه جایگاهی که از نظر پراتيک، در رابطه با خمير مایه کمونيستی کومه له و بویژه در 
ه دنبال بدنه آن داشت، تکليف این جدلها و سياستها را روشن کرد و کومه له به عنوان یک سازمان واحد، ن

آرزوهای انشعاب عبداهللا مهتدی رفت و نه همطراز پيکار و رزمندگان و رزم انقالبی و وحدت انقالبی به بحران 
انحالل سقوط کرد و نه سازمانی با روکش کمونيسم کردی، مثل کومه له رنجدران مال بختيار ابهام و فروپاشی و 
 کومه له برای عزمداهللا مهتدی که هنوز در آن مقطع به در کنگره سوم، عب.  از آن زاده شد مصطفیو نوشيروان

 جالب و  ایبدست گرفتن پروژه تشکيل حزب کمونيست ایران و تصویب برنامه حزب کمونيست باور دارد، جمله
بيادماندنی ميگوید که هنوز هم از جانب مخالفين سياسی اش و در طيف ناسيوناليسم کرد، به عنوان مدرک 

 او ميگوید، ميدانم که جمهوری . و چون طوق گرانباری بر گردن او سنگينی ميکند ميشودجرم، به آن استناد
اسالمی برای نابودی فيزیکی رهبری کومه له نقشه و طرح دارد، بگذارید حتی اگر ما از بين رفتيم و کشته 



یخ به نام کومه له و بلند کردن پرچم برنامه حزب کمونيست و تشکيل حزب کمونيست ایران در تار" اقتخار"شدیم، 
 کومه له، در سایت ها عين این گفته ها به زبان عبداهللا مهتدی در نوار مباحثات کنگره سوم. شودبرهبری آن ثبت 
 به نظر ميرسيد که بخش اعظم رهبری کومه له دچار  در کنگره سوم،آنوقتها،.  است و قابل شنيدنقابل دسترس

به تک تک .  به پيش، دچار تردید و رگه های پشيمانی شده اندجاعانه و شیک ابهام در برداشتن این گام بزرگ
 و بی ميلی برای کاندیداتوری "عدم شایستگی"که در قالب تواضع غير واقعی " عدم آمادگی"اظهارات و اعالم 
 اکنون و پس از مشاهده. د، در همان نوار های کنگره سوم کومه له نظری بياندازیدن بيان ميشوکميته مرکزی،

عواقب و نتایج گرایشات واقعی تر در اعماق ذهنی کسانی که حتی نه به کمونيسم خود که حتی به تصميم به 
فعاليت انقالبی در گذشته خود نفرین ميکنند، و از هم رزمی با رفقای کمونيست و مارکسيست خود، ابراز 

مردم و روی آوری الیه انسانی پشيمانی و ندامت دارند، دیگر راحت است که حکم بدهيم موقعيتی که جنبش 
به . کومه له به کمونيسم، برای بخشی از رهبری کومه له ایجاد کرد، انتخاب آگاهانه و نقشه مند خود آنان نبود

آن صندلی پرتاب شدند و به موقعيتی رسانده شدند که کاليبر آنرا فاقد بودند و نقشه از قبل برای آن پروژه خالف 
اول کرد هستم و بعدا هر : "که اکنون دیگر به راحتی و در بهترین حالت اعالم ميکنندکسانی . جریانی نداشتند

جنبش "و یا اگر از کمونيسم حرف ميزنند، تمام بار حماسی و قدرت جاذبه آنرا از کردایه تی و " چيز دیگر
 بورژوائی و خرده ميدانند، و یا اینکه در مماشات با بقایای چپ پوپوليست و مدافعان کمونيسم های" کردستان

همگی . اسالمی همراه شده اند" جنبش اصالحات"بورژوائی، با خرده محافل دو سه نفره پيوستگان به کاروان 
انگار از عرابه ای که هر کس با توجيهات و  محظورات خود، گاه از عشق سوزان به پيچيدن کمونيسم ملی در 

ختلف و در تندپيچهای مختلف سوار آن شده بودند، از آن زرورق کارگر پناهی، و عليرغم ميل خود، در مقاطع م
تکامل، به جنبشهای موجود پيوستند و سخنگو " طبيعی"پياده و به بيرون پرتاب و در پيگيری باور عميق به قانون 

  . و مدافع آن
    

ا از ورای مناسبات بين خود  برميگردم، ت به آن زمانهاو با این نگاه از پهلو به رویدادهای بعد از دوران زندان، دو باره
بهرحال غرض من از نقل این جزئيات این . ریشه های یک سياست و یک نوع سنت سياسی کاری را رد یابی کنم

است که بگویم هم به دليل نزدیکی روابط ما و نيز محيط زندان ما، تا این اندازه در روح و روان همدیگر هم دخالت 
 نزدیکی عاطفی، عالوه بر نظرات سياسی ما و اعتقادمان به مشی توده ای و و این مساله، این روحيه. ميکردیم

. نزدیکی با زحمتکشان، نوعی تعهد متقابل توام با احترام متقابل به این روابط صميمانه هم بين ما ایجاد کرده بود
جنبه افراطی داشت اما االن فکر ميکنم که آن اندازه به رسميت نشناختن حریم زندگی و رفتار شخصی انسانها، 

انتقاد " هر جزئی از زندگی فردی و حریم خصوصی ما، موضوع ،و اجازه ميداد که تحت عنوان صميمی کردن روابط
و ای کاش به جای آن همه حساسيت در مورد ریزه کاریهای زندگی و رفتار شخصی، نحوه . باشد" و انتقاد از خود

، در مورد  و تخصص در روانکاوی یکدیگردر متن زندگیبزرگ شدن، بيوگرافی و نقاط ضعف و قوت هر کس 
ميکردم و سخت " انتقاد"گرایشهای فکری، مکاتب فکری و جنگ و جدالهای جامعه بشری جدل ميکردیم و 

. ما و سازمان ما هم بود" تئوری"این نحوه فعاليت سياسی بين ما، یک وجه مشخصه ما و حتی . ميگرفتيم
ه اش بر مباحثات تمام کنگره اول کومه له، مسلط بود و آن جلسات فرساینده و به همين شيوه بود که واقعا سای
روشی که پراتيک و عمل اجتماعی خود همان انسانها، از .  را بين ما رایج کردسالمنظرم غير خالق و حتی نا

ک نوع روابط شبه مذهبی اما تاثيراتش را در عدم اعتماد به نفس و ایجاد ی. بنيان آنها را نفی کرد و به حاشيه راند
و فکر نميکنم هيچکس، حتی آنهائی از بازماندگان آن . گذاشت و حتی از ما هم تلفات گرفتباقی بر جمع ما 

 وجدان فردی دوران، نسبت به نقش مخرب شيوه انتقاد و انتقاد از خود مذهبی و در هم شکستن حریم زندگی و
من که شخصا اکثریت صورتجلسات کنگره اول را . ه باشد فردیت خود در چنان جلساتی خاطره خوبی داشتو

 را در باره فواد، عبداهللا مهتدی،  و ارزیابيهای روانکاوانهتندنویسی کرده ام، واقعا رویم نميشود قضاوت آن نشست
 ابراهيم عليزاده، عمر ایلخانی  طيب عباسی روح الهی،،)حمه سور( محمد حسين کریمی، حسين مرادبيگی

ن رحيمی و ساعد وطندوست و صدیق کمانگر و فاتح شيخ و عطا رستمی هيچگاه بطور علنی زاده و محس
را برای شناخت خمير مایه سياسی آن جمع در آن جلسات و برای زدودن پيرایه " سياسی" مباحث .منتشر بکنم

شر های شبه مذهبی آن خط مشی سياسی و آن نوع راست پوپوليسم و خلق گرائی، الزم است زمانی منت
 عبور کنيم، به تفکر و تعقل و  و از آن ذهنيتهای بدوی و چه خوب شد که آن جمع، تصميم گرفتيم از آن دوران.کرد

تئوری و برنامه سياسی بيندیشيم و واقعا برای پراتيک انقالبی و نقش خود در دخالتگری های سياسی، به تاریخ 
پراتيک انقالبی ما، آن جمع فشرده . وع کنيمتفکر بشر، به مانيفست و سرمایه و برنامه کمونيستی رج

 و سازمانی که ما بنيان گذاشتيم به در هم کوفتروشنفکران انقالبی، خوشبختانه آن محدودیتهای تاریخی را 
 همانطور که گرچه بقول معروف،. تاریخ طبقه کارگر جهانی و تئوری کمونيسم و انقالب کمونيستی وصل شد

 نبود و پيش بينی نميکردیم که جنبش طبقات و گرایشات دیگر "اجتناب ناپذیر " و پيروزی تضمين شدهدیدیم،
اما آن پرش تاریخی و آن شهامت .  را به شکست بکشاند و طبقه ما ماجنبشممکن است در سطح دیگری 

ن و سياسی که ما بویژه در کنگره دوم کومه له و در کنگره سوم از خود نمایش دادیم، تصویر کمونيسم نوین ایرا
نقش مارکسيسم انقالبی و کمونيسم طبقه کارگر را در یکی از نقطه عطفهای تاریخ ایران به یک نيروی مادی و 

ما این افتخار را نصيب خود کردیم . هميشه قابل ارجاع و دارای ظرفيت عروج مجدد و رنسانس دگر باره تبدیل کرد
 احزاب ناسيوناليست و به مردم نيز نشان بدهيم که که به جامعه ایران، به طبقه کارگر، به طبقه حاکمه و به

. کمونيسم چه قدرت و پتانسيل عظيمی برای بسيج مردم و گردآوری جامعه حول یک نقطه قدرت پرجاذبه دارد
تلفات انسانی زیادی دادیم، از برخی اشتباهات ميتوانستيم جلوگيری کنيم و ميتوانستيم در مواردی برای حفظ 

روی آورده و در حزب ما متشکل شده بودند، بطور نقشه مند و سازمان یافته عقب نشينی نيروئی که به ما 
 ضربه گرادن شوان متحمل  و۶٠ کشتارهای سال ميتوانستيم از تلفات انسانی ای که برای مثال در جریان. کنيم

خی تلفات دیگر در  ميتوانستيم از بر و به موقع و شجاعانه به عقب نشينی دست بزنيم،شدیم، جلوگيری کنيم،



ميتوانستيم با اعتماد به نفس بيشتری . برابر رژیم اسالمی و در تقابل با قلدریهای حزب دمکرات جلوگيری کنيم
و جا خوش کردن در شکافهای منطقه ای " دیپلوماتيک"خود را بدهکار ذهنيت ناسيوناليستی و فشار سنتهای 

ت و خلقيات و سنن ناسيوناليستی و عقب مانده و زن ستيز و کودک ندانيم و با قدرت و بدون امتياز دادن به روحيا
، "شهادت طلبی"و " ضدرژیمی "فدائيگریروحيات در تقابل ،  و کيش اسلحه و خاک پرستی ناسيوناليستیآزار

با وجود همه اینها، با وجود همه این اشتباهات . نيروی انسانی ای را که مفت بدست نياورده بودیم، حفظ کنيم
ل اجتناب، ما در سير تکامل کمونيسم و در تبدیل کردن آن به یک منبع الهام آرمانها و سياستهای آزادیخواهانه قاب

  . و انسانی، نقش غير قابل انکاری بازی کردیم
     

آنوقتها من، فواد مصطفی .  جمع ما را به زندان قصر انتقال دادندبرميگردم به شرایطی که تحت آندر هر حال، 
، سعيد یزدیان، عبداهللا )معروف به حاجی(  عبداهللا مهتدی، طيب عباسی روح الهی، ابراهيم رنجکشانسلطانی،
، شعيب زکریائی و تعداد دیگری مثل سياوش دهقانی و )معروف بود" عبه تاران"که در ميان کومه له به ( شالچی

یگری مثل جعفر حسن پور و سعيد معينی  دافرادگرچه .  هم پرونده بودیم...، حميد بشارت، و عبداهللا آهو قلندری
را به همان زندان قصر آوردند و قبل از دستگيری با تشکيالت روابط منظم داشتند، اما هيچکدام به وجود آن روابط 

از طرف دیگر تعدادی دیگر را از زندان اصفهان به زندان قصر انتقال داده بودند که به نحوی در . اقرار نکرده بودند
بودند، مثل جمال رحيم زاده و حامد ) حمه سور( و در رابطه با حسين مرادبيگی" تشکيالت"ن طيف مرتبطي

 در  تاحدیانسانهای با سابقه دیگری مثل یوسف اردالن نيز. طاهری، که این ها هم برای ساواک پنهان ماند
 قرار گرفته بودند و چون مورد ،۵٣اراتباط با تشکيالت و از جمله از طریق روابط من با او قبل از دستگيریهای سال 

بسياری از رفقا اکنون در . این روابط هم برای ساواک نا شناخته باقی ماندند. اخير به زندان هم گرفتار شده بودند
 و سالهای پس از آن خون تازه ای به ۵٧ميان ما نيستند و تعداد به مراتب بيشتری که بعدها و در دوران انقالب 

بسياری از عزیزترین کمونيستهای دوران زندان که بعد از آزادی از . دند، جان باخته اندصف مبارزاتی ما بخشي
تبریز و ، تشکيالت و سازمانهای هوادار و مدافع ما را در تهران و ۶١  تا۵٧ره تحوالت سالهای زندان و در دو

رفقای . اسالمی گذشتند از دم تيغ رژیم ۶١ و ۶٠مراکز کارگری تشکيل دادند، در کشتارهای سال خوزستان و 
هم قابليتهای ...  جودی خسروشاهی و بيژن چهرازی ونگرانقدری چون رضا عصمتی، رستم بهمنی، حسي

این . بزرگی داشتند و هم ماتریال انسانی راه انداختن یک نيروی کمونيستی و مارکسيستی را تشکيل ميدادند
  . کمونيستی برای ما بسيار دشوار شدعزیزان رفتند و حمل و تداوم ميراثهای ارزشمند مبارزه 

   
از چند نفر در این داستان زندگيم، اسم برده ام که خوشبختانه در کوران مبارزات و این سالهای سخت زنده مانده 

هر کدام از این انسانها زندگی خاص و تاریخ و . و جعفر حسن پور) حاجی( یوسف اردالن، ابراهيم رنجکشان. اند
یوسف و حاجی عالوه بر فعاليتهای مشترک سياسی، در زندگی من جایگاه خاص و پر از . ارندویژگيهای خود را د

در " حوزه مشترک"خاطره های فراموش نشدنی داشته اند و با جعفر حسن پور، عالوه بر هم محفلی و داشتن 
طفی گرمی داشته  به بعد و در طول مدت سه سال زندان در قصر، مناسبات دوستانه و عا۵٠تهران، از سالهای 

  . ام
 

او از خانواده نسبتا . یوسف را سالها قبل از فعاليتهای سياسی و در ارتباط با برادر عزیزم تهمورث ميشناختم
شهر سنندج، " والی"ثروتمند و از اشراف قدیمی تر شهر سنندج است که نسلهای پيشين ترش در مقامهای 

وران تحصيل در دوره دوم دبيرستان درسنندج، قاطی جمع یوسف، اما از همان د. دارای شهرت و سابقه اند
. کرده بود" پشت"اشخاص معمولی شد و به عبارتی به نسب و ميراثهای طایفه و خانواده و اشرافيت اش، 

انسانی خاکی، برابر و بدون تکلف که همين خصوصيت او را به عنوان شخصی قابل احترام در ميان 
و شاید تا جائی که خاطره ام یاری ميدهد، او از اولين .  برادرم، جا انداخته بودهمکالسيهایش و از جمله تهمورث

، با فعاليت در سازمان جوانان جبهه ۴٠و معروف ترین کسانی بود که بعد از ورود به دانشگاه در اوائل سالهای 
انی شدن او بود،  که آخرین مورد زند۵٣ تا ۴٢ملی، وارد فعاليت سياسی شده بود و در این رابطه از سال 

 سه بار در ارتباط با سازمان جوانان جبهه ملی ۴۴ و ۴٣ و ۴٢در سال .  بار دستگير و زندانی شده بود۶مجموعا 
 ۵٣ و ۵٢ و ۵٠اما دستگيری و زندانی شدن او در سالهای .  ماه زندانی شده بود١٠ و ۶ و ٢بازداشت و بترتيب 

این گروه را همراه با . منتشر ميکردند" بسوی انقالب"یه ای به نام اساسا در رابطه با تشکيل گروهی بود که نشر
به بهروز قبال هم . که اکنون در اروپا زندگی ميکند، تشکيل داده بود" تقی تام"بهروز نابط و شخص دیگری به نام 

ای از متاسفانه هيچ شماره . ، اعدام شد۶٠اشاره کرده ام که توسط جمهوری اسالمی قبل از سرکوبهای سال 
 شماره آن انتشار یافت، بجای نمانده است و تا جائی که یوسف هم تعریف ميکرد، او نوشته و یا ۶این نشریه که 

 تشکيل داده بودند ۴٩این گروه را در سال . مقاله ای که تماما بوسيله بهروز نابط نوشته شده باشد را به یاد ندارد
، در نقد و رد مشی چریکی و باور به ارتباط و کار حرفه ای در با موضعی از نظر خود بنيانگذارانش مارکسيستی

 معروف ۵ميتوان گفت که این گروه در حقيقت منشا آن جریانی بوده است که به خط . ميان کارگران و زحمتکشان
متاسفانه آثار مکتوب این گروه برجای نمانده است تا رد و جای پای مبارزه کمونيستی و تالش کمونيسم . شد
ان در تقابل با سنتهای حزب توده و مشی چریکی، چگونگی نگرش به جامعه ایران، مناسبات اجتماعی و ایر

طبقاتی آن، طرز تلقی از حزب و برنامه حزب کمونيست، نقد کمونيسمهای موجود و اردوگاههای به نام کمونيسم 
نبش کمونيستی ایران، و نشان فکر ميکنم مستند کردن این دورانها از تاریخ شفاهی ج. شناسائی شود... و 

دادن تالشهای سرسختانه ای که روشنفکران انقالبی و مدافعين امر آزادی طبقه کارگر و سوسياليسم انجام 
داده اند، تاثير مثبتی در عدم تکرار اشتباهات نسلهای پيشين و رهائی از امپيریسم و دنباله روی از سير حوادث 

همی از مبارزه سياسی و تئوریک اليت سياسی و کانونهای فکری جامعه ایران که یک معضل گریبانگير دورانهای م
، جریان انشعابی از مجاهدین ٣و همين هم در مورد دیگر سازمانهای موسوم به  خط . بوده است، خواهد داشت



س از یوسف در دوران پ. و گروه تقی شهرام و سازمان پيکار و دیگر گروهها و سازمانهای دیگر نيز صادق است
آزادی از زندان، ضمن حفظ روابطش با ما، فعاليت با سازمانهای خط سه و وحدت انقالبی را ادامه داد و با تحوالت 

 و قلع و قمع چپ و کمونيستها روی داد، به ۶٠و بحرانی که بویژه پس از جنگ ایران و عراق و سرکوبهای سال 
ر حال یوسف با این پيشينه فعاليت سياسی، از جمله در ه. همکاری و فعاليت با تشکيالت کومه له روی آورد

افرادی هم بود که در جلسات اوليه از جمله با شرکت فاتح شيخ، ساعد وطندوست و مصلح شيخ برای شکل 
در دوران پس از آزادی از زندان .  موجودیت یافت، شرکت داشت۴٨دادن به تشکيالتی که توسط ما در پائيز سال 

ن آشنائی قبلی یوسف با برادرم و رفت و آمدهای من با جمع دوستان او بود که زمينه ای ، شاید همي۵٧در سال 
یوسف بخاطر سوابق بيشتر .  با او وارد نوعی رابطه سياسی و تا حدی متشکل بشوم۵٠شد که در اوائل سال 

 رساند که سياسی با طيفهای قدیمی تری که به آن اشاره کردم، برخی کتب و جزوات مارکسيستی را به من
احساسم این بود که یوسف خود را وقف مبارزه انقالبی کرده بود و من شخصا هيچ . بازنویسی و تکثير ميکردیم

یوسف در جریان . ، شغل گرفتن و کار کارمندی را ندیدم"عادی"نشانی در او برای داشتن یک سناریو زندگی 
ود که هميشه داشت، کمکهای قابل توجهی به ، از روابط پيرامونی خ۵٧تحوالت سالهای منتهی به انقالب 

تشکيالت کومه له چه قبل و چه بعد از فعاليت علنی آن، و از جمله عالوه بر کمکهای قابل توجه مالی و 
ميتوانم به جرات بگویم که با توجه به معروفيت او در شهر سنندج . تدارکاتی، تهيه چندین قبضه اسلحه، انجام داد

ی سياسی خوشنام که در جریان آزادی مراسم پرشکوهی در استقبال از او انجام شد، از و به عنوان یک زندان
طرف رهبری وقت کومه له برای بر عهده گرفتن وظایف فعاليت سياسی در ظرفيت یک شخصيت سياسی و 

ر جریان یوسف د. دولتمدار و سياستمدار به او مراجعه کردیم و او با مسئوليت و استقبال و گشاده روئی پذیرفت
، در کنار صدیق کمانگر و جليل معين افشار، که از کارگران جوشکار و عضو ۵٨انتخابات شورای شهر سنندج، بهار 

حوزه قدیمی تر فعاليت تشکيالتی ما در دوره فعاليت مخفی بود، با رای بسيار باالئی انتخاب شد و ریاست این 
 را به عنوان طرف خود و مسئول واقعی تشکيالت و مردم  سنندج، او٢٨فرمانده لشکر . شورا را عهده دار بود

در جریان مذاکرات با چمران در ماجرای کوچ مردم مریوان، در روزهای آخر تير و اوائل . شهر سنندج ميشناخت
، در کنار فواد، عنصر و شخصيتی بود که گرچه رسما عضو شورای شهر مریوان نبود، اما به دليل ۵٨مرداد ماه 

ر او در شورای شهر سنندج، به عنوان انسانی که غير قابل صرفنظر است، از طف هيات دولت و سابقه پيشت
همين الهوتی که از جمله افرادی بود که در پای پله . شخص الهوتی نماینده خمينی، او را برسميت شناختند

ان برکناری بنی صدر ، با خمينی همراه شد، در جری"انقالب"هواپيمای حامل خمينی از نوفل دوشاتو، پرواز 
یوسف همچنين در مذاکرات اوليه هيات کومه له با هيات دولت بازرگان، که از جمله ! دستگير و سپس اعدام شد

. داریوش فروهر از اعضای آن بود، یک چهره معتبر و دارای سابقه مبارزاتی و دارای اتوریته را نمایندگی ميکرد
خود "و موقعيت سياسی، هيچگاه، و بویژه درطول آن دوران، بقول معروف یوسف با وجود برخورداری از این جایگاه 

او بعالوه . و هميشه آن روابط صميمانه، برابر و عاری از تبختر را حفظ و تاکنون هم ادامه داده است" را گم نکرد
د، در جریان یوسف در تحوالتی که بر سر کومه له آم. مدتی در خارج کشور نمایندگی کومه له را عهده دار بود

مباحثات برای تشکيل حزب کمونيست ایران، و پروژه پيوستن کومه له به این حزب، بویژه پس از کنگره سوم   
کومه له، خود را دارای اختالف سياسی با رهبری کومه له احساس کرد و به تدریج از نظر سياسی، و نه از نظر 

حثات کنگره سوم که از جمله خود او در آنها اظهار نظر بخشی از مبا. روابط و مناسبات اجتماعی، فاصله گرفت
کرده است، جوانبی از این موارد اختالف سياسی را نشان ميدهد و من نيازی به شکافتن بيشتر این جدائی 

در خاطره و در کنج زیبائيهای زندگيم، سعی ميکنم با همان تصویر قدیمی تر از . سياسی خود با او نميبينم
ا و مهربانيها و محبوبيتش در ميان دوستان و نيز رفقا و همکالسيهای تهمورث برادرم، او را یوسف و صميميته

  . محفوظ داشته باشم
  

در ميان جمعهای ما روابط نزدیکی وجود داشت و فحش دادن به همدیگر بویژه کشف اسامی جد و آبا پدری و 
ود القابی هم به اسامی کشف شده مادری برای گرم کردن بساط شوخی های خودمانی مهم بود و گاه خ

 از زندان آزاد شده بود و روزی من و فواد و طيب و رفيق عزیز و جان باخته مان ۵٧یوسف در سال . اضافه ميکردیم
نوروز گنجی برای دیدنش به منزل پدریش که در اختيار هوشنگ برادر بزرگش بود و جنب مسجد داروغه قرار 

روی طاقچه ها تعدادی قاب عکس از افراد مهم طایفه . مبلمانی از وسائل عتيقخانه ای قدیمی با. داشت، رفتيم
نوروز فرصت مناسبی گير آورد که از طریق هوشنگ برادر یوسف رگ و ریشه و شجره نامه . اردالن ردیف شده بود

. ی کنرفت همه قابها را آورد و بغل هوشنگ خان نشست و گفت بی زحمت اینها را معرف. او را بيرون بکشد
پدر پدر بزرگم ) سردار مکرم(این یکی مرحوم ظفرالملک اردالن : هوشنگ خان هم به تفصيل شروع کرد به توضيح

را او ساخته و به نام اوست، آن یکی با جقه روی کالهش و چکمه و " ظفریه"است، که تفریحگاه معروف 
یوسف آن ور داشت از خنده . تا آخرشمشير بسته به کمر، مرحوم رضاقلی خان اردالن جد پدربزرگم است و 

هنگام بدرقه ما . ميترکيد و از این رودستی که شيطنت نوروز به او زده بود زیر لب فحش و بد و بيراه به ما ميداد
یوسف واقعا هيچ تعصبی ! توسط یوسف، نوروز از روی اسامی و القاب شجره نامه او، همه را در گور لرزاند

 سن و سال برادر بزرگترم تهمورث بود و نوروز هم هفت هشت سالی از من کوچکتر ، نداشت و با وجود اینکه هم
روابط ما خيلی راحت و بدون تکلف و تشریفات و عاری از . اما این شکاف و جدائی نسلی اصال احساس نميشد

  .تعارفات رسمی و  بدور از شائبه های غير واقعی و غير اجتماعی بود
  

با او و اعضا خانواده .  از دوستان قدیمی دوره دبيرستان من بویژه از دوره دوم است،)ابراهيم رنجکشان( حاجی
 و ۵تقریبا ميتوانم بگویم سالهای . اش، پدر  بزرگ و مادر بزرگش آشنائی و به دليل رفاقت با حاجی، ارتباط داشتم

 منزل مسکونی ما نقل مکان که از چهارباغ به خانه ای در خيابان ناصر خسرو، نزدیکی(  دوره دوم دبيرستان۶
حاجی فوق العاده انسان سرد و گرم چشيده روزگار بود و . هر روز با هم به دبيرستان هدایت ميرفتيم) کرده بودند



در . از همان دوران محصلی در مغازه لباس فروشی پدر بزرگش، تابستانها و اغلب بعد از مدرسه نيز، کار ميکرد
 بود و در کنکور دانشکده پلی تکنيک قبول شد، در حالی که من در رشته درس و مشق بسيار زرنگ و باهوش

در حاجی طی تمام سالهای فعاليت مشترک سياسی یک روحيه استقالل رای و ! مهندسی دانشکده فنی نه
عدم دنباله روی از فضا بشدت قوی بود و شاید به همين خاطر او هيچگاه نه مجذوب پوپوليسم ما و نه فعال آن 

داشت و دست بر قضا عليرغم اینکه قضاوت ما در مورد او ناصحيح " خالف جریان"روحيه ای مدرن و .  نشدبينش
، ۵۶نيست، او برعکس بویژه در دوران پس از آزادی از زندان در سال " هم خط"بود که زیاد در کار سياسی با ما 

د شغل مهندسی، در مجمع عمومی یکی از عناصر فعال و کمونيست در ميان کارگران صنعتی بود و با وجو
پدر حاجی بسيار انسان بزرگوار و . کارگران کارخانه پوشش گيالن، به عنوان نماینده کارگران انتخاب شده بود

. شریفی بود، من هيچگاه احساس نکردم که او در رابطه با من، از من مسن تر و پدر هم سن و سال من است
 با فرزندانش کامال برخالف عرف و سنت معمولی و مرسوم در جامعه زندگی پر فراز و نشيبی داشت، روابطش

  .بود
   

در پرونده ما " متهم"، خورد، از جانب ساواک به عنوان ۵٣حاجی نيز در ضربه ای که تشکيالت ما در پائيز سال 
گی خاص تا مدتها، بخاطر زرن. برای تشکيل جریان برانداز کمونيستی، دستگير و به سه سال زندان محکوم شد

، ۶١ و ضربه تشکيالت کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست در سال ۶٠خود او، در سالهای پس از کشتارهای سال 
به زندگی و فعاليت سياسی در ميان ! توانست در شهرهای مختلف و از جمله در کارخانه شاهو در شهر سنندج

وزهای پس از تشکيل کنگره موسس حزب کارگران ادامه بدهد و سپس بعد از نزدیک شدن خطر جدی و در ر
از ظرفيت و توان و قابليتهای . ، به بخش علنی تشکيالت کومه له پيوست۶٢کمونيست ایران در شهریور سال 

منظورم تحقير این نوع وظایف . حاجی، از جانب کومه له استفاده نشد و او به کارهای تدارکاتی گمارده شد
وت به مراتب قدرتمندتر و ناشناخته و کشف نشده ای داشت که نيست، اما حاجی ظرفيت ها و نقاط ق

سال پایان محکوميت سه ساله  ( ۵۶حاجی از سال . بالاستفاده ماند و  استعدادهایش در این دوران شکوفا نشد
 یعنی در طول دوران بحران انقالبی جامعه ایران و دوسال تحت سلطه رژیم ۵٩تا سال ) و آزادی از زندان شاه

اما او یکی از مبتکران نه تنها تشکيل . ی، در کارخانه پوشش گيالن به عنوان مهندس مکانيک کار ميکرداسالم
شورای کارگران کارخانه پوشش و راه اندازی جلسات مجمع عمومی در این کارخانه، بلکه مبتکر و مشوق و 

، یکی از برجسته "فرامرز دیلمی"یز با پيگيریهای او و رفيق عز. سازمانده شورای کارگران استان گيالن نيز بود
 یکی از بزرگترین نشستهای کارگران در ۵٨ترین آژیتاتورهای کمونيست و جنبش کارگری ایران، بود که در سال 

 ٣۶در این سال و مقدم بر این نشست بزرگ در . سالن تختی شهر رشت، با شرکت هزاران کارگر برگزار شد
ری در جریان بود و این نشست در واقع تجمعی برای هدایت و متشکل کردن کارخانه استان گيالن اعتصابات کارگ

در همين سال . آن اعتصابات و قوی کردن موقعيت کارگران در برابر سران رژیم تازه به قدرت خزیده اسالمی بود
گروگان کارگران کارخانه پوشش، مدیر عامل کارخانه را در راستای تحميل خواستهای خود در داخل کارخانه به 

گرفتند، طوری که آیت اهللا احسان بخش امام جمعه رشت و نماینده خمينی در استان گيالن برای حل و فصل 
بعد از ورود او به کارخانه، مدیر عامل گروگان گرفته شده، با نشان دادن . مساله ناچار به حضور در کارخانه شد

نماینده امام شروع کرد به داد و . است" کمونيست"، به عرض آیت اهللا رساند که او )حاجی( ابراهيم رنجکشان
بيداد کردن و بد و بيراه به کمونيستها و مشخصا به حاجی و گفت همه مشکالت و مصائب مملکت و اشکاالت 

حاجی که از حمایت وسيع کارگران برخوردار بود، در پاسخ با . ی اسالمی، زیر سر کمونيستهاست"نوپا"دولت 
 کمونيستم یا زندیقه و یا مرتد و یا هرچه، شما آمدید که به خواست کارگران رسيدگی متانت ميگوید خوب، من

احسان بخش ميگوید بسيار خوب من به عنوان نماینده امام امضاميکنم و . کنيد و متن توافقنامه را امضا کنيد
گویند تا امام جمعه در همين اما کارگران مي. کارگران و نماینده های آنها هم امضا کنند که این مساله خاتمه یابد

جلسه از حاجی بخاطر پرخاشها و درشت گوئيهایش عذرخواهی نکند، توافقنامه را امضا نخواهند کرد و احسان 
در همين دوران در کنار فرامرز دیلمی، رفقای عزیز بيژن ! بخش رسما از ابراهيم رنجکشان عذرخواهی ميکند

استان گيالن برای بازتکثير و پخش خبرنامه های کومه له، و تکثير چهرازی و رستم بهمنی با حاجی در رشت و 
نوشته های مارکسيستی، چاپخانه ای دایر کرده بودند که یکی از کارگران کارخانه که اتفاقا سمپات مجاهدین 

 سال این چاپخانه بدست نيروهای رژیم اسالمی نيافتاد، اما در. هم بوده است، خبر لو رفتن آنرا به حاجی ميدهد
در " خرابکار صنعتی"، شورای کارگران کارخانه پوشش از طرف رژیم منحل اعالم شد و اسم حاجی به عنوان ۵٩

رفقای عزیز، فرامرز دیلمی، بيژن چهرازی و رستم بهمنی . روزنامه کيهان چاپ شد و خود او را هم اخراج کردند
، علی اشرف چهارلنگ سلطانی، لطف  همراه با رضا عصمتی، حسين جودی خسروشاهی۶١ و ۶٠درسالهای 
بسياری از کادرها و فعاالن برجسته کمونيست و از اليت ... ، جواد قائدی، مجتبی احمد زاده و)مظفر( اله کمانگر

کمونيسم . سياسی جامعه ایران که با سازمان اتحاد مبارزان فعاليت ميکردند، از دم تيغ جالدان اسالمی گذشتند
جسته ترین فعاالن کمونيسم طبقه کارگر، بسوی روایت نوین از کمونيسم و مارکسيسم ایران با چرخيدن سر بر

تشکيل حزب کمونيست ایران با حضور چنان مبارزان پيگير . انقالبی، الیه انسانی پرنفوذ و پرقدرتی را از دست داد
وراها و مجمع عمومی و چنان آریتاتورها و سازماندهندگان جنبش کارگری و امر ایجاد تشکل های کارگری و ش

طيب عباسی، سعيد یزدیان، امين رنجبر، جميل . کارگران صنعتی ایران، قطعا جایگاه و وزن دیگری ميداشت
  .  یارللهی و نادر بزرگی و بسياری دیگر نيز در همين دوران تيرباران شدند

  
بشدت کتک خورده بود و من حاجی را روزهای اول بازجوئی در محوطه فلکه روبروی اطاق بازجوئی دیدم که 

حاجی در ". بپرد"بازجو، ماموری را با شالق باالی سر او گذاشته بود که مدام به او فرمان ميداد که نایستد و 
او اکنون در اروپا با وجود . دوره بازجوئی کوچکترین اطالعاتی از من و کسان دیگری، مثل طيب عباسی، درز نداد

گاهی . ها تجربه عملی، در یک کارخانه، به کارگری مشغول استمدرک تحصيلی مهندسی مکانيک و سال



احساس ميکنم من هم در دفاع از ظرفيت و توان حاجی و حفظ جایگاه سياسی او در امر جنبش کارگری کوتاهی 
  .  کرده ام و از این بابت نوعی احساس بدهکاری به او را با خود حمل ميکنم

  
شمی امانتی، رشيد    ): محله چهارباغ( م محله ای سابقش در سنندجخاطره ای با مزه از حاجی و دوستان ه

حاجی موهای کم . ، حسين امانت بری و طيب روح الهی دارم که بازگوئی آن خالی از لطف نيست)شغل آهنگر( 
" سدر صحه"بجای شامپو از ماده ای به نام . پشتی داشت، از نظر مراقبت از خودش هم تا حدی وسواس بود

 ميکرد و شنيده بود اگر موی سرش را با تيغ بتراشد و بعد به سرش آب تره بمالد، برای تقویت مو خوب استفاده
روزی همين . و در تابستانها بویژه این جمع دوستان حاجی ميرفتند شبگردی و تا دیر وقت گردش ميکردند. است

او در آن زمان موی سرش را از بيخ . ون برودعده به منزل او ميروند و از حاجی ميخواهند که برای گردش با آنها بير
آنان راه ميافتد و آنها گردش کنان او را در نيمه های ! حاجی هم بی خبر از نقشه های شيطانی. با تيغ زده بود

بقيه داستان را از مریم خانم، مادر . شب و نزدیک صبح به قبرستان معروف به تایله در محله چهارباغ ميبرند
و . این فالن فالن شده ها نميدانی چه بالئی سر حاجی جان آوردند! یم خانم گفت ایرج جانمر. حاجی شنيدم

ما هم پشت بام ميخوابيدیم و من . نزدیکيهای صبح بود که دیدم زنگ در خانه ما بشدت و ممتد ميزند: تعریف کرد
 یک موجود سرتا پا لخت و تمام با عجله و هنوز خواب آلود رفتم در را باز کردم، اگر ببينی چه منظره ای دیدم؟

بدنش به رنگ قرمز که فقط سفيدی چشمشهایش را ميتوانستم در ميان رنگ سرخ براق ببينم که خاموش و 
و داستان را که !! منم، من، حاجی! واقعا داشتم از هوش ميرفتم که آن موجود داد زد دایه، دایه!! روشن ميشد

 جمع پس از اینکه او را به قبرستان ميبرند روی سرش ميریزند و  همه تعریف کرده بود به این ترتيب بود که آن
رنگ ميکنند و ) که واقعا پاک کردنش کار حضرت فيل بود"( مرکورکروم"لباسهایش را در ميآورند و سرتا پایش را با 

وهایت هم توی طشت با کيسه زبر بشورتت شاید برای م" مامانت"بهش ميگند حاال از وسط شهر برو خانه و بگو 
عمل ميکند باز ته رنگی " مهاجمين"طفلک حاجی حمام ميره، رنگ ميماند، در خانه به نسخه !! خوب باشد

  .تا اینکه چند روز خانه نشين شد و هر روز دو سه بار استحمام ميکرد تا رنگ پوست به حال عادی درآمد. ميماند
  

. عنوان کسی که در تهران محفل مشترکی داشتيم ميشناسم و به ۵٠جعفر حسن پور، را هم از سالهای اوائل 
با وجودیکه از نظر جسمی و از ناحيه پا، از یک نقص مادر زادی رنج ميبرد، اما بسيار انسان شجاع و نترس و گاه 

هر وقت به دیدن او ميرفتم، خانه اش پر از جزوات و کتابهای ممنوعه بود و به نظر ميرسيد زیاد به . بود" ماجراجو"
فوق العاده انسان صبور و پر حوصله و .  دستگيری و شکنجه فکر نميکند و یا اهميتی برای آن قائل نيست"خطر"

یادم هست وقتی بحث کار بدنی در ميان کارگران و زحمتکشان . در عين حال شوخ و گرم و صميمی و مهربان بود
از جانب ما، او " معافيت" عليرغم حکم را عملی کند و" قرار"مطرح شد و او واقعا از نظر جسمی نميتوانست این 

خود پرسان پرسان راه افتاده بود برای یافتن کار و آخرش در منطقه ورامين در یک مزرعه پنبه، کار پنبه چينی را 
خودش تعریف ميکرد که کارش آنقدر باورنکردنی و عجيب بود که کارگران مزرعه واقعا فکر کرده بودند . گرفته بود

 نداری و بی پولی ناچار به کار شده، اگر نه کسی با چنان وضع جسمی به آن نوع کار تن بخاطر بی کسی و
  . نميداد

  
جعفر بعدا در تشکيالت علنی کومه له و در انتشارات سازماندهی شد و با وجود همه تحرکات ناشی از فضای 

 طوالنی مدت شرکت کرد و برای نظامی، در تمامی آن پياد ه رویها و حرکات شبانه در کوره راههای کوهستانی و
یک لحظه هم با آن روحيه سرسختی در برابر مشکالت و ظرفيت تحمل روحی، نخواست که مشکلی برای 

در خارج کشور مدتی در دبيرخانه تشکيالت خارج کشور . گليم خود را از آب بيرون ميکشيد. تشکيالت بوجود آورد
رز در این کميته بود، فعاليت داشت و انتشار نشریه این کميته را حزب کمونيست ایران و در دورانی که غالم کشاو

پس از تحوالتی که بر سر حزب کمونيست ایران آمد و جدائيهای آن، جعفر به تحصيل پرداخت و . بر عهده داشت
ال  در رابطه دیگری بازداشت و به سه س۵٣جعفر نيز در پائيز سال . دوره دکترای زبان کردی را به پایان رساند

زندان محکوم شد و با وجود نقصان جسمی، در برابر ضربات کابل و شکنجه های طاقت فرسا مقاوم ماند و 
سعيد معينی که روز جان باختن او به . و روابط ویژه خود را لو نداد" تشکيالت"کمترین اسراری از روابطش با ما و 

د و با وجودیکه او هم دستگير شده بود، نه نام روز پيشمرگ کومه له نامگذاری شده است، در محفل جعفر بو
جزوه ای . جعفر و نه سعيد کوچکترین اطالعاتی از روابط تشکيالتی افشا نکردند و به وجود آن اقرار نکردند

معروف بود که بازجویش که . دستنویس از سعيد گرفته بودند که تا آخر بازجوئی گفته بود در یک پارک پيدا کردم
و همين موجب شد که مدت ! جه کرده بود به او گفته بود، باالخره از پارک بيرون نيامدی هاخيلی هم او را شکن

چون به وجود هيچ رابطه سياسی و حتی دو نفره و بنابراین شرکت در گروه و . محکوميت او یک سال باشد
از طرفداران مائو و انور آن جزوه هم تا جائی که یادم هست از جانب عده ای . تشکل گروه برانداز اقرار نکرده بود

کمونيستها چون : خوجه در شوروی سابق منتشر شده بود و عنوانش هم جمله ای طوالنی شبيه به این بود
سمندر از خاکستر خود ميرویند؛ حال که رفيق استالين مرده است ما زیر پرچم رفيق مائو و رفيق انورخوجه پيکار 

  .سمپاتی داشتيم" یزیونيسم خروشچفیمواضع ضد رو"ما آنوقتها نسبت به . ميکنيم
  

جداگانه و یا در هيات " متشکل" چه بصورت جمعها و دسته جات  سالهای فعاليت مشترک،تعدادی از بازماندگان
برخی . محافل و منفردین غير متشکل، زندگی خاص سياسی و یا غير سياسی خود را برای خود تعریف کرده اند

هنوز به " افسانه"اما یک سوال، یک راز و یک .  ده، تاریخ و تفسير دیگری دارندشاید حتی برای گذشته اتفاق افتا
چگونه شد که یک عده روشنفکر و تحصيلکرده و زندان رفته، و تاریخ :  تمامی کشف نشده باقی مانده است

در نظر گرفتن زندگيشان این اندازه مورد توجه و کنجکاوی قرار گرفته است؟ من، البته، با قيد همه احتياطها و 
، تعبير خود را "گذشته"های انقالبی " دگم"و نيز با بی تفاوتی نسبت به مد نفرت از " تحوالت و تغييرات زمانه"



بسادگی و یا از سر تعلقات فلسفی و عمق " معمولی"من فکر ميکنم جامعه، مردم، توده انسانهای . دارم
ب سياسی، خود را مجاب نميکنند که همراهشان راه  رهبران سياسی و احزا و یا فرمولهای زیبایی"تحليل"

مردم و جامعه به حرف نيرو و حزب و کسانی گوش ميدهند و با آنها . آنان برسند" اندیشه"بيافتند و یا به درستی 
بر سر  " قاطع و تزلزل ناپذیر،همراه ميشوند که روی یک مشکل اساسی انگشت گذاشته اند و در این رابطه

ما نه فلسفه عجيب غریبی مطرح کرده بودیم و نه حتی . و جمع ما، چنين جمعی بود". ه اندحرف خود ایستاد
عده ای روشنفکر تحصيلکرده که به خود جرات داده بودند در دوران اختناق . تئوری مکتوب و مصوبی داشتيم

طر مرگ و ساواک، یک تشکيالت چپ و مدعی کمونيسم تشکيل بدهند و در مواجهه با شکنجه و زندان و خ
ما با وجود اینکه تافته های جدا بافته ای . اعدام، روی حرف خود بایستند و اسرار و امنيت یکدیگر را حفظ کنند

نبودیم و از نظر مقاومت در برابر شکنجه و سختيهای زندان، به نسبت دیگر زندانيان مقاوم سياسی، روئين تن تر 
 خود را داشتيم، اما  جمعی را تشکيل داده بودیم که به هدفی نبودیم و مثل هر انسان دیگری نقاط قوت و ضعف
جمع خود، اسرار خود و صميميت و وحدت و .  وفادار ماندیمیم،که برای خود تعيين کرده و به آن تعهد داده بود

و این مساله از چشم جامعه پنهان نماند و حتی شاید مثل اکثر موارد تاریخی از . همبستگی خود را حفظ کردیم
 سالگی و در ٢۵تصویر ما به عنوان عده ای روشنفکر انقالبی که در سنين . جانب مردم و جامعه بزرگ هم شد

ان، کرده اند، در بطن تحوالت انقالبی و بحران ماوج جوانی، خود را وقف امر و آرمانی بزرگ، حتی از نظر خود
ما در . به تنهائی کافی نبود" انی سياسیزند"اما این تصویر از گذشته ما . انقالبی بسرعت آگراندیسمان شد

از حرف خود، و یا برعکس القيدی به وسوسه  لم " کوتاه نيامدن"تداوم درخشش تصویر آرمانخواهی انسانی و 
 بر فعاليتهای رژیم شاه،" زندانی سياسی" اسطوره ایو گذشته های خود و خوابيدن در عوالم " سابقه"دادن به 

 این تصویر را بازسازی و به اصطالح امروزی ۵٧ کردیم و در دل تحوالت انقالبی سال  پافشاریخالف جریانی خود
جریان مبارزه با رژیم شاه در برابر جریانات این شمار اندک روشنفکر و زندانی سياسی، درست در . آپ دیت کردیم

 توده ای قرار گرفتند و زمين اسالمی و مکتب قرآن کوتاه نيامدند و خود در مقام رهبری و دخالتگر در آن اعتراضات
این جمع در همان دوران مبارزات توده مردم . را برای اپوزیسيون اسالمی و ارتجاعی و ضد کمونيست خالی نکردند

خود راسا در سازماندهی مبارزات، تحصنها و اعتراضات عليه رژیم شاه شرکت فعال داشتند و در جدال بر سر 
مبارزه حکم رهبری جریانات بورژوائی و ارتجاعی را به آنان " مرحله"ند که رهبری عمال به این غفلت دچار نشد

این جمع قبل از تعيين تکليف با رژیم شاه و در بطن مبارزه مردم، رابطه خود با مردم را تحکيم و . تحميل کند
مقاومت برابر کابوس وحشتناک به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی، تصميم گرفتند که در. مستحکم کرده بودند

چيزی که جامعه انتظارش را از یک چپ واقعی، و به نظر من کمونيسم پراتيک و . کنند و مقاومت سازمان بدهند
و مردم به این اراده و به این تصميم مصمم، . ایستادند" بر سر حرف خود"و اینجا هم باز . غير فلسفی، داشت

و البته شرایط و اوضاع انقالبی جامعه .  صفوف آن پيوستنداعتماد کردند و در ابعاد هزاران نفری با آن همراه و به
ما در زندان و زیر . کسانی که گفته بودند کمونيست اند، با هر تعبير و هر تفسيری. این اجازه را هم داده بود

شکنجه ساواک، این تصویر را حفظ کردیم، عليرغم هر اختالف در خصائل فردی، که گاه به قهر و دلرنجی هم می 
جاميد، جمعی باقی ماندیم که اعتماد به تصميم و اراده جمعی و احترام به نقش فداکاری و ایستادگی فردی، ان

 جمعی روشنفکر که چنان در مبارزه .پی ریزی کردیمیک کار سازمانيافته در مقياس اجتماعی را بنای اولين سنگ 
 جامعه .کوچ کنند، به حرفشان گوش ميدهندبا ارتجاع سهيم است و فعال، که وقتی از مردم یک شهر ميخواهند 

و مردم نميتوانند به حزب و جمع و سازمانی اعتماد کنند که سوءظن و بی اعتمادی و از آن بدتر هتک حرمت 
 و یا به جریانی بپيوندند که فاقد پروژه های فردی آحاد تشکيل دهنده آن، قانون و مقررات جاری و حاکم است

های انقالبی است و یا خود راسا مسئوليت سياستهایش را بر عهده نميگيرد و یا غير بزرگ سياسی و بلندپروازی
جمعی که شهامت سياسی این را از خود نشان داد که در  .قاطع و  به خودش بی اعتماد و مردد و متزلزل است

بایستد و با برابر تبدیل کردن کردستان به حياط خلوت جریانات ناسيوناليستی و مذهبی و سنتی با قاطعيت 
شجاعت خالف جریانی، در کردستان سنتا حوزه احزاب و شخصيتهای ناسيوناليست و دیپلومات، پروژه تشکيل 
حزب کمونيست ایران و پرچم کمونيسم مانيفست و مارکس را با یک عده مارکسيست غير کرد و تحصيل کرده در 

" خالف جریان"ها هر شخصيت انقالبی، که هر حزب و این راز افسانه شدن نه تن. اروپا به سرانجام قطعی برساند
 و شجاعت سياسی و اعالم آمادگی برای گفتن مستلزم قهرمانی و فداکاری" نه"و ایستادن در جائی است که 

جامعه و مردم نه با فلسفه بافی و نه با .  استانجام کارهای بزرگ و  پذیرفتن مسئوليت وظایف پر مخاطره
ما بقول انگليسی ها پولمان را آنجائی گذاشتيم که حرفمان برد . ت، همراه نميشوندناقهرمانی در روزهای سخ

گفتن به وضع موجود و این ایستادگی ما در برابر حزب دمکرات " نه"این قدرت سلبی، این جاذبه . شتدا
 و قاطعيت با کردستان که بسيار پرسابقه تر از ما بود و چيدن نوک قلدری و یکه تازی ناسيوناليستی آن، همراه

 در مقابل نيروهای جمهوری اسالمی و حفظ این پيوستگی، راز  تبدیل شدن ما و کمونيسم رادیکاليسم افراطی
همه، . ما و شخصيتها و قهرمانان تاریخ سی سال اخير ما به یک افسانه در اذهان مردم ایران و کردستان است

ه کردند و ناسيوناليستها و احزاب بورژوا به چه توطئه جامعه، مردم، جمهوری اسالمی ميدانند که کمونيستها چ
 پرقدرت شدن مردم  در آن دورانهيچکس. ها و بند و بستها و چاقو زدن از پشت بر مبارزه مردم، مشغول شدند

. ننوشتدر برابر جمهوری اسالمی بویژه در کردستان را با حساب ناسيوناليسم کرد و انواع چپ و راست آن 
و ميراث است که با ظاهر شدن دگر باره کمونيسم به عنوان نيروی جاذبه انقالبيگری و نمایندگی همين دستاورد 

 در روزهای  و ظرفيت مواجهه با لحظات خطير و خطرناکرادیکاليسم افراطی آزادیخواهی و سرسختی و قهرمانی
واهان تغيير و آزادی، ذخيره سخت، قابليت و ظرفيت عروج و رنسانس دیگری را در خود و در اعماق حافظه مردم خ

  . دارد
  

مگر نه . گاهی فکر ميکنم که تاریخ را نميتوان یک بار برای هميشه نوشت و رفت راحت بقيه زندگی را ادامه داد
اینکه بسياری از کسانی که در همين تاریخی که من از آن اسم ميبرم و خود از فاکتورهای محرکه آن، حرف و 



نه اینکه  گفته ميشود که بسياری از سازماندهندگان سازمانی که من عضو و از سران تفسير دیگری دارند؟ مگر 
ناسيوناليست و حتی ضد کمونيست بوده اند؟ مگر نميخوانيم که تعدادی از دخالت کنندگان " قدیم"آن بوده ام، از 

يالتی که من در بنيانگذاری آن در این تاریخ، اکنون حرف دیگری دارند و ميخواهند تاریخ خود و به تبع آن تاریخ تشک
فعال بوده ام، را در متن تاریخ طبقه و گرایش متفاوت و متضادی قرار بدهند؟ مگر ندیده ایم که هر رهگذر تاریخ و 
هر عافيت طلب دورانهای گذشته، اکنون خود را صاحب تمامی تاریخ من و تمامی آنهائی که نيستند و الجرم 

مگر در برابر چشم یلتسين عضو سابق ! یخ و بشریت دفاع کنند، نيز معرفی ميکنند؟نميتوانند از خود و حرمت تار
دفتر سياسی حزب کمونيست سابق شوروی سابق، مجسمه لنين را پائين نکشيدند؟ تاریخ را نه تنها باید 

ک تاریخ من برای ذهنيت بيمار کسانی که تاریخ جان باختگان ی. نوشت، بلکه باید آنرا آپ دیت و دوباره ساخت
و مناسک برائت از هر عمل و پراتيک انقالبی و انسانی قرار ميدهند، " کمونيسم"سی ساله را در متن فروپاشی 

اما ميتوانم از آرمانم و از حيثيت و حرمت . و تا ميتوانند دروغ ميگویند و مهمل ميبافند، نميتوانم کاری انجام بدهم
 سيل اکاذیب و دگراندیشيهای ضدکمونيستی و ضد انسانی سدی بنا همرزمان جان باخته ام دفاع کنم و در برابر

  . کنم
  
ما به . تاریخ را باید همانطور که اتفاق افتاده است بازگفت و حقيقتهای تاریخی را باز شناخت، از سوی دیگر، اما

، ۵٧ه انقالب  و در طول دهه منتهی ب۴٠عنوان عده ای روشنفکر انقالبی، در آن سالها، در سالهای اواخر دهه 
تصميم داشتيم عليرغم هر ناروشنی وحتی ابهام تئوریک، یک تشکيالت کمونيستی بسازیم و در ميان کارگران و 

این عزم و تصميم در طول همه این دورانها، تا آمده اند شفافتر، . زحمتکشان برای تشکيالت خود عضو گيری کنيم
 جمع کوچک اوليه، همان مبارزین دوران شاه و همان مقاومت همان. روشن تر و برنامه ای تر و تئوریک تر شدند

کنندگان دربرابر شکنجه و زندان و خطر جانی، توانستند به عنوان یک جمع فشرده و دارای جذابيت سياسی، در 
این جمع فشرده و انقالبی، عليرغم . مهمترین تندپيچهای تاریخی موضع اصولی و درست و دخالتگرانه اتخاذ کنند

ختالف بين افرادش، قادر شد منشا و نقطه قدرت تشکيل حزب کمونيست ایران و مدافع اصول و پرنسيپهای هر ا
درطول تاریخ ایران پس از انقالب مشروطه و پس از آنکه سنت . مارکسيستی باشدنگرش انقالب کارگری و 

  نوستالژی مشروطه خواهی و جریانات چریکی و مجاهد نفر و جبهه ملی و۵٣ جریانات دیگری چون حزب توده و
بر ذهنيت اليت سياسی جامعه ایران تسلط داشت، و پس از تجربه حزب اول کمونيست ایران، حزبی که 
سلطانزاده و حيدر عمواوغلی برپاکرده بودند، ما به نيروئی در جامعه ایران تبدیل شدیم که بطور اجتماعی 

و همان جمع . ب مردم در ابعادی وسيع قرار دادیمکمونيسم مارکس و مانيفست کمونيست را در معرض انتخا
نميتوان با . اوليه در جریان بازسازی و تجدید سازمان و تکامل خود، پروژه حزب کمونيست ایران را بدست گرفت

و جشن دمکراسی و به قدرت رسيدن ناسيوناليسم کرد " کمونيسم"اتکا به دورانهای بعدی، به دوران فروپاشی 
های برخاسته از این تحوالت بازنویسی کرد و " بازگشت به خویش"، گذشته اتفاق افتاده را با در کردستان عراق

تاریخ یک عده کمونيست فداکار و انقالبی و خالف جریان را تتمه تاریخ تحوالت پس از فروپاشی دیوار برلين و 
از درون ارتجاع خونين " ح طلبعناصر اصال"نميتوان، ظهور . عرصه تاخت و تاز روشنفکری پسامدرنيستی قرار داد

اسالمی را مبنا و منشا تاریخ پيوسته ما کمونيستها و تمامی جان باختگان و عزیزان تاریخ کمونيسم نوین ایران 
  . قرار داد

  
من در بخشهای بعدی سعی ميکنم از دوران زندان در مورد طيف بندیهای فکری و سير آغاز واگرائيها در جمع 

ریکی باور داشتند، سایه روشن اختالفات بين ایدئولگهای آنان و طيفی که به عنوان کسانی که به مشی چ
  . معروف بودند و مخالف مشی مسلحانه، بنویسم" سياسی کار"
  

هم در ميان آنها بود، در " بيژن جزنی"فقط یادآوری کنم که جریان کشتار نه نفر از زندانيان قدیمی تر که از جمله 
تعدادی زندانی ضد امنيتی که قصد فرار داشتند، "وز خبر منتشر شده در روزنامه ها را که آنر.  روی داد۵۴سال 

فضائی سنگين و غمگين و خشمگين و پر از زندگی زیر سایه وحشت و ترور بر بند و بر . ، خواندیم"کشته شدند
ید وضعيت غير عادی همه در سکوتی عميق در حياط زندان جمع بودیم و نگهبان بند د. ذهن ما سنگينی ميکرد
و نگهبان ! خفه شو پفيوز. ؟ موجی از فریاد خشم بر سر او بارید"چرا خفقان گرفته اید"است، از ترس داد زد 

او از بلندگو پس از اینکه، ما . و رئيس زندان، سرهنگ زمانی را خبر کرد" زیر هشت"اوضاع را خطرناک دید و رفت 
" محرک"کسانی که حدس ميزد، . تور داد عده ای به نگهبانی بروندبعد از سرشماری به داخل بند رفتيم، دس

آنها را به پشت دیوار بند بردند و بسيار وحشيانه . در ميان آنها از جمله یداله خسروشاهی هم بود. ماجرا باشند
و . يد غلط کردمميشنيدیم که زندانبانان ميگویند باید با صدای بلند بگوئ. با باتوم و لگد و مشت و قنداق تفنگ زدند

روز بعد فرمانده گارد ویژه، با افراد خود به داخل بند ریختند و شروع کردند به وحشت پراکنی و بهانه گيری و کتک 
باب شده " جيمی کراسی"فرمانده گارد زندان بعدا به جای سرهنگ زمانی نشست، اما وقتی که دیگر بازار . زدن
و طنز تلخ تاریخ این بود که . ای خلخالی به مرگ محکوم و تيرباران شدند در دادگاهه۵٧هر دو پس از انقالب . بود

آنها توسط کسانی مجازات شدند که در دوره های سخت دوران شاه دست دعا برای اعليحضرت بلند ميکردند و 
ه از کسانی ک. طلب عفو ميکردند و از کمونيسم و انسانيت و برابری بين انسانها تا مغز استخوان نفرت داشتند

روی ليست ساواک، معدود جان بدربردگان اختناق ساواک و شکنجه گاههای رژیم شاه را هم از دم تيغ گذراندند 
و در ابعاد هزاران نفری، نه مخفيانه و در توطئه روی تپه های اوین، که علنا و در کنار خيابان و در ميادین شهرها، 

و اميدوارم که محاکمه بعدی این جنایتکاران توسط مردم . زان کردندتيرباران کردند و به تير چراغ برق و جرثقيل آوی
و در دادگاههای دارای مرجعيت انسانی و مبتنی بر رعایت حقوق انسان، و با رعایت حقوق مهتمين، با حذف و 

  .   لغو حکم شنيع اعدام و با حضور شاهدان و ارائه ادله و مدارک جرم و جنایت برپا شود
  



  :خش توضيح یک نکته را الزم ميدانمدر پایان این ب
  

و نقش تعيين کننده آن در تثبيت روایت مارکسی از کمونيسم " مارکسيسم انقالبی"من در موارد زیادی از جایگاه 
و تحکيم جایگاه و وزن کارگر در کمونيسم به روایت مانيفست، در سير عروج و تکامل و انسجام کمونيسم نوین 

چنين نيست که من محدودیتهای تاریخی مارکسيسم انقالبی و تفاوت آنرا با مبانی .  امایران سخن به ميان آورده
کمونيسم کارگری؛ و به عنوان تئوری و محمل عبور دادن تصویر قدیمی اليت سياسی جامعه ایران از کمونيسم 

ده ام و رایج عموم خلقی، ملی و مدافع آرمان بورژوازی صنعتی و سنتهای مشی چریکی و حزب توده ندی
این اشاره را الزم ميدانم چرا که طبق روایت برخيها انگار پس از تکه پاره شدن حزب کمونيست کارگری و  . نميبينم

به ميمنت سياست آوردنهای گرانقدرشان، ميتوان بر مارکسيسم انقالبی و حتی کمونيسم کارگری چوب حراج 
قش بوده اند و بی تاثير و خنثی و نظاره گر ساکت، به زد و با دست و دل بازی، تاریخی را که خود در آن بی ن

من دارم از پيوستگی تاریخ تالش کمونيستی و مارکسيستی خود و نسلها و . بخشيد" چپ سنتی"
کمونيستهای عزیزی در طول سه دهه اخير تاریخ ایران دفاع ميکنم که در این روایت از زندگيم به گوشه هائی از 

ان و خاطره هایشان و مهمتر از همه به آثار ماندگارشان در راه کمونيسمی که تاریخا با فداکاریها و قهرمانيهایش
. مبارزه و موجودیت اجتماعی طبقه کارگر صنعتی و جوهر انسانيت شناخته شده است، اشاراتی کرده ام

و یاران نزدیکشان، بخشهائی از تاریخ نانوشته عزیزان رفته را باید در جزئيات آن، از البالی خاطرات همسنگران 
بازخوانی و بازسازی و بازنویسی کرد تا دستکم جای آن ها را در تاریخ تالش انسان برای برابری و خوشبختی 

این پيوستگی تاریخی را باید حفظ و . بشر و انسان کارگر و زحمتکش و  جنبش رهائی انسانيت بازشناخت
د که عليه دروغبافی و ضدحقيقت های تاریخی شهادت مداوما بازسازی کرد تا در غياب کسانی که خود نيستن

بدهند،  کسی مجاز نباشد و جرات نکند که به نيابت و وکالت تسخيری آنان، روایت من آوردی، دلبخواه و دروغين 
تاریخ . و یا حسابگریهای ناسالم و نفرت سازیهای حقير را، به نسل فعلی و نسلهای بعدی جامعه تحویل بدهد

خوشبختانه مکتوب و مستند است، و ما با این وجود، با تلخی تمام، این تحریفات و جعليات و این کمونيسم 
معماری دروغ را در برابر چشمان ناباور خود و در ریشخند همين مستندات ثبت شده و قابل ارجاع هر روزه، 

 و قهرمانيهای افسانه ای، که این غدر به بسياری از سازندگان این سير پر فراز و نشيب و پر از قربانی. ميبينيم
بدون بجای گذاشتن اثری مستند و مکتوب از خود، از ميان ما رفته اند، صدها بار  آزاردهنده تر و غير عادالنه تر 

نباید اجازه داد ناقهرمانان دورانهای سخت و وادادگان تندپيچهای تاریخ، برای خود در گسست از، و با . است
زان رفته ما، در برهوت ساخته و پرداخته ذهنيت ماليخوليائی، و برای ارضا شهوت قيچی کردن تاریخ ما و عزی

اگر ما خود تاریخ خود و مبارزه طبقه . خودمحور بينی و نارسيسيم خود، مجاهدت ناموجود، اختراع و جعل کنند
 و مبانی آرمانی بشر برای صدمين بار معلوم شد که اصول.  خود را ننویسيم، آنرا برایمان و به اسممان مينویسند

و حقایق تاریخی سوسياليسم و جدال سوسياليستی فقط با بيان و ثبتشان، حقانيت خود را به اذهان دیکته 
اینجا هم یک مالک درستی حقایق تاریخی و صحت تئوری انقالبی، جدال و تقابل  پيوسته در پراتيک با . نميکنند

ير متعالی تاریخ بدون دخالت آگاهانه انسانهای آگاه و س. ضد حقيقت و دروغ و جعل و تحریف حقيقت است
  . مسلح به حقيقت آرمانهای انسانی و بدون تقابل مداوم و نفی و انتقاد دائمی ضد حقيقت، اصال محتوم نيست

  
  ٢٠٠٨آوریل  هفته اول 
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  ١٠بخش  – گانی منزندگی، و زند
  

در بخش نهم وعده دادم که به گرایشات فکری و سياسی و دسته بندیهای ناشی از آن در ميان زندانيان 
این مساله نه از آن جهت که مقوله .  بپردازم۵٧ و تا مقطع برآمدهای انقالبی سال ۵٣سياسی، طی سالهای 

اعی که گویا در همه جوامع جزئی نهادینه از تغيير و بطور در خود و به عنوان یک فاکتور اجتم" زندانی سياسی"
تحوالت اجتماعی و طبقاتی است، بلکه به دليل وزن و جایگاهی است که این پدیده در صحنه سياست جامعه 

ما در طول دورانی که مارکس و انگلس عقاید و .  داشته است، اهميت دارد٣٢ایران، الاقل پس از کودتای سال 
و سياست و فلسفه خود را در جدال با گرایشات دیگر فرموله ميکنند، تمرکز و کنجکاوی جامعه و دیدگاه و برنامه 

مراکز فکری را در مقوله زندان و زندانی سياسی نميبينيم، شاید به این دليل که بخاطر ویژگی آن دوران روند 
ترین تحوالت اوایل قرن بيستم در روسيه که مرکز بزرگ. سرمایه داری غرب، چنين پدیده ای وجود خارجی نداشت

به عنوان مرکز تعيين تکليف " زندانی سياسی"است نيز با وزن تعيين کننده پدیده ماورا طبقاتی و انتزاعی 
و تبدیل شدن پدیده زندانی سياسی به یک نيروی مهم در معادالت . جدالهای فکری و سياسی روبرو نيستيم

 عامل دیگری ریشه در جایگاهی دارد که ایران در حوزه تقسيم کار سياسی، در کشوری مانند ایران، قبل از هر
ایران پس از برون رفت از دوران نامتعين سالهای بعد از . داشته است" بلوک"بازار جهانی و در طول دوران تقابل دو 

 در بازار ، بطور قطع در حوزه بلوک غرب و در راس آن آمریکا و٣٢ مرداد سال ٢٨جنگ دوم جهانی، و با کودتای 



الزمه حفظ و تداوم این مکان سياسی و اقتصادی، تحکيم یک رژیم . جهانی سرمایه داری غرب قرار گرفته بود
به مخاطره اندازد، ایستادگی و  موقعيت و جایگاه آنرا بتواند در برابر هر روندی که ایننظامی و پليسی بود که 
در ارتش، برای " ٢رکن " و سازماندهی  پليس سياسی تشکيل ساواک و راه اندازی.قدرت خود را تحکيم کند

 برای سرکوب و خفه کردن هر نوع تالش برای ضربه زدن به خنثی کردن هر تحرک برای نفوذ در نيروهای مسلح،
و " کمونيستها"، و همه آنها به عنوان تالش "براندازی"این موقعيت و در هم کوبيدن هر تقالی سياسی برای 

" مارکسيست" چه در پوشش جریانات غير مذهبی و چه حتی ناميدن مجاهدین به عنوان ،"شوروی"طرفداران 
 برای تحکيم تعلق ٣٢ بخش الینفکی از بازتاب تقابل این دو بلوک و تقالی حکومت پس از کودتای ،های اسالمی

  . سياسی، اقتصادی و اجتماعی به بلوک غرب و آمریکا بود
  

عنوان روبنای سياسی و پليسی حفظ این مکان در تقسيم بازار جهانی وارد بنابراین فاکتور سرکوب عریان به 
با این حکومت بطور در خود به عنوان یک " قاطع"و از طرف دیگر مبارزه سازش ناپذیر و . معادالت سياسی ميشود

صحنه جریانات منتسب به چپ هم تسری می یابد، وارد " کمونيستی"فاکتور انقالبيگری که گاه حتی به غلظت 
نوشته احمدزاده در این " مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتيک. "ميشود" نظری"سياست و حتی مباحث 
و البته این واقعيت را هم اضافه کنم که شخص احمد زاده و بسياری از همرزمان او در . رابطه بسيار گویاست

از این . ان و در دادگاه نظامی رژیم شاه بودندهم خود نمونه برجسته مقاومت و پایداری در زند" عمل"زندان در 
نظر بحث مقاومت در برابر زندان و شکنجه، گاه حتی مستقل از نظرات و گرایشات فکری، و یا به عبارت دقيقتر، با 
سایه انداختن ایستادگی و مقاومت و سازش ناپذیری انقالبيون بر گرایشات فکری و سياسی و دیدگاهی، خود 

 رگهبه نظر من هر . کتور ظاهرا مستقل و قائم بالذات وارد معادالت سياسی جامعه ایران شدبه عنوان یک فا
 فکری و هر دیدگاه سياسی دیگری که نميتوانست در این سنگر ضد استبدادی ضد پليسی از خود مقاومت

یگری که سرکوب ، در آن اوضاع و احوال و در هر اوضاع و احوال دباشد نشان بدهد و نمونه برجسته ميليتانسی
بيژن جزنی . عریان و دیکتاتوری بی مالحظه حکومت برقرار است، شانس بسيار اندکی برای گسترش خود دارد

او از کسانی است که نمونه سوسياليسم اردوگاهی را آمال خود ميدانست و حتی در . نمونه گویائی است
که بهره برداری شوروی برای پيشرفت نيروهای رابطه با واگذاری امتياز نفت شمال به شوروی با این استدالل 

از این نظر .  در مقابل به قرارداد کنسرسيوم نفت با رژیم شاه مخالفت جدی دارد،اقتصادی سوسياليستی است
بين او و نظرات احمدزاده شکافی ایجاد ميشود و بيژن جزنی به کسی معروف است که نظرات و گرایش سنتی 

 اما طرفدار و شوروی هم مخالف بود،" خارجی"، اگرچه حتی با پاره ای سياستهای دحزب توده را نمایندگی ميکن
بيژن جزنی در بستر چپ جامعه . مدافع مبارزه رادیکال و سازش ناپذیر و مسلحانه با دیکتاتوری فردی شاه است

، و یا تداوم ایران و چپ ضد استبدادی به چهره مهمی تبدیل ميشود نه بخاطر دفاع از سوسياليسم اردوگاهی
، بلکه اساسا به این دليل که او خود شخصا یکی از زندانيان مقاوم و  در پوششی ميليتانتخط حزب توده

 همراه با ١٣۵۴ فروردین سال ٣٠ کسی که در روز .باسابقه بوده است و بنيانگذار جریان چریکی و مسلحانه
، عزیز سرمدی، احمد جليل افشار، کاظم حسن ضيا ظریفی، عباس سورکی، محمد چوپانزاده، سعيد کالنتری

ذواالنوار و مصطفی جوان خوشدل طبق یک طرح و توطئه ساواک در تپه های زندان اوین به شيوه اعدامهای 
این تصویر مقاومت و . صحرائی و دادگاههای جنگی، به طرز فجيع و در عين حال معصومانه ای به قتل رسيد

اینجاست که نطفه .  جامعه از چپ رادیکال و سازش ناپذیر کمک کرده استپایداری در زندان، به افسانه سازی 
انقالبيگری ضد استبدادی در ميان اپوزیسيون بسته ميشود و مجاهد مقاوم در زندان و زیر شکنجه همان قرب و 

يژه اشرف احترام و جاذبه سياسی را پيدا ميکند که برای مثال همایون کتيرائی و احمد زاده و سيمين توکلی و من
این همگرائی جریانات غير اسالمی و اسالمی، حتی در زندان با شرکت . زاده و زهرا قلهکی و بيژن جزنی

دشمن "در مراسم مذهبی، مثل شرکت در نماز جمعه و غيره، به بهانه و توجيه " کمونيست"جریانات چپ و 
ين این سنتهای قهرمانی و شجاعت و با وجود این، به هر نسبتی که حامل. معنی عملی هم پيدا کرد" مشترک

مقاومت انقالبی افکار و عقاید خود را مکتوب کردند، و دست به قلم بردند، تا حد زیادی اتوریته و هژمونی روایت 
این نکته را در توضيح اختالف . خود از جنبشی را که به آن متعلق بودند، بر الیه انسانی آن تثبيت و تحکيم کردند

  .بندیهای زندان، بيشتر خواهم شکافتگرایشات و دسته 
  

این فاکتور سرکوب عریان و صنعت ضد کمونيستی که بویژه در تقابل دو بلوک شوروی سابق و بلوک غرب به 
سرکردگی و ژاندارمی آمریکا وارد معادالت سياسی شده بودند، نه در دوره مارکس و انگلس و نه در دوره لنين، 

در چنين . ته و خودآگاهی ضد کمونيستی بورژوازی بين المللی وجود نداشتندحداقل در آن ابعاد سازمان یاف
به صرف داشتن فلفل در جيبشان و به خاطر خواندن یک جزوه تيرباران  و جوانان کم سن و سال راشرایطی آدمها

رب زندگی و بسياری از روشنفکران انقالبی و تحصيلکرده بدون اینکه مجال یابند که دست کم حتی تجاميکردند، 
مبارزاتی خود را مکتوب و در دسترس نسل بعدی بگذارند، از دم تيغ و کوره قتل عامهای جنایتکاران اسالمی 

بورژوازی بين المللی پس از انقالب اکتبر، بسيار نقشه مندتر، کارخانه مهندسی صنعت ضد کمونيستی  .گذشتند
 به دليل وجود این فاکتور سرکوب عریان و .ه و تکامل دادرا در ابعادی وسيع و در چهارگوشه جهان دایر کرد و توسع

، بسياری از برجسته ترین انقالبيون ایران، فرصتی نيافتند تا به تدوین دیدگاه های خود "زمان"در اختيار نداشتن 
ز  تشکيالت ما و تکيه بر شفاهی کاری و روشهای محفلی و غير مکتوب، در فقدان هر اثر و نوشته ای ا.بپردازند

کار و فعاليت کمونيستی را نميتوان به . کادرهای خود، نمونه بسيار گویا و در عين حال تلخ و آزاردهنده است
این شيوه . شيوه و سنت عرفانی و نقل سينه به سينه و روش امپيریستی انجام داد و به سرانجامی رساند

مکتوب، از چپ ایران، درست در نقطه شفاهی کاری و اقتدا به مناسبات محفلی و غير علنی و بدون ادبيات 
مقابل سنتهای فکری و فرهنگی مارکس و انگلس و لنين و بلشویکها که آثار هر کدام کتابخانه بزرگی را تشکيل 

و درست به همين دليل است که بيژن جزنی با . ميدهد، تصویری شبه عرفانی و شبه مذهبی به جا گذاشت



 متون کتبی تحليل و ارزیابيهای خود به بيرون زندان و نقد کم و کاستيها و نوشتن عقاید خود و تالش برای رساندن
اشتباهات و انحرافات نوشته های احمدزاده و پویان، توانست هژمونی رگه فکری خویش و روایت خود از جایگاه 

ياری از طوری که به بس. مبارزه مسلحانه و اتوریته سياسی خود را بر جریان باقيمانده فدائی، تثبيت کند
بازماندگان این سنت و نيز موافقان تحليلهای بيژن جزنی، از علی کشتگر گرفته تا باباعلی و محمدرضا شالگونی 

و همسر او ميهن " حيدر"و ناصر پاکدامن و  مصطفی مدنی و  مهدی سامع و باقرمومنی و کریم الهيجی و تا 
سند اگر بيژن جزنی زنده ميماند، سرنوشت جریان این جرات و اعتماد به نفس را داده است که بنوی... جزنی

 . فدائی روال دیگری طی ميکرد
 

در فاصله کوتاه دوران بحران انقالبی که عمال این سرکوب عریان ناممکن شده بود و هنوز رژیم اسالميون با 
و رو شد و  به جامعه ایران خون نپاشيده بود، فضای فکری چپ و جامعه بطور عموم زیر ۶٠کشتارهای خرداد 

بسياری مسائل فکری و دیدگاهی و جدل مکاتب فرصت ابراز وجود یافتند و اليت سياسی جامعه ایران را به خود 
 کتابت و جدل فکری و تعارض دیدگاهها و برداشتهای متفاوت از مارکس و مارکسيسم و بحث بر . کردندمشغول

 ایجاد حزب کمونيستی و تدوین برنامه است سر بورژوازی ملی و مستقل و سوسياليسم خلقی  و بحث بر سر
کمونيسم ایران دوران روایت آرمان بورژوازی صنعتی . که بطور واقعی و جدی به صحنه سياست چپ وارد ميشود

 اسالمی را -و ایفای نقش به عنوان کاتاليزاتور و گروه فشار طبقه بورژوا و زندگی با سنن گرایش ناسيوناليستی 
  . ه روایت مارکسيستی و طبقاتی و کارگری را با عرض اندام خود به روی جامعه باز کردپشت سر گذاشت و صفح

بهرحال با این مقدمه به نطفه های تفاوتهای فکری و گرایشی در ميان زندانيان سياسی سالهای مقدم بر 
  : ميپردازم۵٧تحوالت سال 

  
ه، و همراه با آن تحکيم مناسبات سياسی  حزب تود و کادرهای سازمان نظامی و اعدام افسران٣٢کودتای سال 

و اقتصادی رژیم شاه با غرب و بویژه با آمریکا، تاسيس ساواک، و پس از آن جریان اصالحات ارضی و قطعی شدن 
. پروسه سرمایه داری در ایران، اوضاع سياسی و اجتماعی جامعه ایران را دستخوش تحوالت اساسی کرده بود

مصدق از ابزار مهم مطرح شدن در صحنه سياسی محروم شده بود، وارد دورانی جبهه ملی که با سقوط دولت 
يفی سياسی در فاصله دوران بالتکل. از سرگشتگی، بی افقی، تشتت و در نهایت اضمحالل و انحالل شده بود

 و ، فرصتی که در این فاصله دولت شوروی١٣٣٢تا  ) پایان جنگ دوم جهانی و تبعيد رضا شاه ( ١٣٢٠سالهای  
حزب توده به . بلوک برخاسته از شکست فاشيسم از این بالتکليفی استفاده ميکردند، به نقطه پایانی رسيد

 و قلع و قمع تشکيالت آن طی ٣٢عنوان حزبی که با چپ و کمونيسم تداعی ميشد، در مواجهه با کودتای سال 
حزب توده در .  موقعيت دشواری دچار شداین کودتا و نيز پذیرش مناطق نفوذ غرب و آمریکا از جانب شوروی، به

بنيان خاستگاه خود، یک حزب رفرميست در پوشش سوسياليسم موجود بود که با تثبيت این مناطق نفوذ بين 
بلوکهای موجود پس از جنگ دوم، سوسياليسم اش را در گرو منافع و موقعيت اردوگاه شوروی در دوران استالين 

ر واقع چيزی جز سرمایه داری دولتی نبود، در حوزه تقسيم بندی جهانی و در این سوسياليسم، که د. قرار داد
منطقه نفوذ غرب و آمریکا، راه رشد غير سرمایه داری را در رقابت با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و با روبنای 

لوکهای در کشوری مثل ایران که در این تقسيم بندی ب. سياسی دیکتاتوری پليسی و نظامی در پيش گرفت
 مهمی داشت، بویژه پس از سير صعودی نقش سرمایه داری آمریکا که حتی بازسازی  استراتژیکموجود جایگاه

آلمان را در طرح مارشال برعهده گرفته بود، و پس از ساقط کردن مصدق، به عنوان دولتی که ميتوانست پاشنه 
این رویه که . در این تقابل روی آورد" ت آميزمسالم"آشيل غرب در برابر بلوک شوروی باشد، شوروی به راههای 

دیگر، مثل چين و کوبا و کانونهای چریکی " کمونيستی"احزاب پرو شوروی را هم در برگرفت، بر بستر قطب های 
، و در بهترین حالت غير انقالبی لقب "رویزیونيستی"در آمریکای التين و جنگ ویتنام، شيوه های سازشکارانه، 

 در متن این اوضاع داخلی و خارجی، جریانات سياسی و چپ و کمونيستی موجود در جامعه طبيعی بود. گرفت
 و مبارزه مسلحانه در چنين اسلحهبحث دست بردن به . ایران نميتوانستند خنثی و بدون تاثير باقی بمانند

بيژن .  ميشودشرایطی در ميان چپ موجود و الیه های باقيمانده حزب توده و جبهه ملی و نهضت آزادی مطرح
گروه "جزنی که خود از فعالين سازمان جوانان حزب توده بوده است، یکی از بانيان تز کانون چریکی و تشکيل 

پس از پایان جنگ دوم . از سوی دیگر در صحنه جهانی ما با تحوالت تکان دهنده ای روبرو هستيم. ميشود" کوه
ن جنگ، هيروشيما و ناکازاکی را بمباران اتمی ميکند و ژاپن جهانی، سرمایه داری آمریکا به عنوان یکی از فاتحا

 محروم بماند، بازسازی آلمان  و توليد سالحشکست خورده و تسليم شده را وادار ميکند که از حق تشکيل ارتش
را عهده دار ميشود و برای تحکيم نفوذ سياسی و اقتصادی و نظامی خود در چهارگوشه جهان به تک و " غربی"

اصل چهار ترومن را در مناطق نفوذ خود، از جمله در ایران به مرحله اجرا در ميآورد و در خاورميانه فقط . افتدتا می 
در مصاف این تقابل بين دو بلوک . بعد از سه سال پس از پایان جنگ، بانی و معمار تشکيل دولت اسرائيل ميشود

ن واژگون ميشود و فشارهای سياسی و برخاسته پس از جنگ دوم جهانی است که حکومت مصدق در ایرا
تصميم به ملی کردن کانال سوئز برعليه هر دولتی  عليه نظامی فشرده ای برای مثال عليه ناصر و ناصریسم و 

نه مصدق و نه جمال عبدالناصر و نه عبدالکریم . که بيم این ميرفت که در بلوک شوروی قرار بگيرد، اعمال ميشود
اسی پرو سویت و طرفدار بلوک شوروی نبودند، اما سرمایه داری غرب به سرکردگی قاسم، به معنی متداول سي

آمریکای در مقام ژاندارم جهانی، نميتوانست فقط از روی تمایالت ضعيف پرو غربی این نوع حکومتهائی که نام 
اندن برده شدند، کشورها و مناطق مهم سوق الجيشی را، بویژه پس از تشکيل دولت اسرائيل و بيرون ر

در برابر عروج نظاميگری و دخالتگری . فلسطينيها از محل زندگی هزاران ساله شان، به باد حوادث بسپارد
سرمایه داری آمریکا و بر سر کار آوردن حکومت جونتاهای نظامی و کودتاها و دخالتگریها و اشغالگریها و بر بستر 

چه در شکل جنبشهای " ميليتانت"خيزشهای سير رو به رونق این سرمایه داری، جنبشها و مقاومتها و 
، و چه به شکل ...، مثل مصدق و ناصر و عبدالکریم قاسم و سوکارنوو"ملی"ضداستعماری و حکومتهای 



جنبشهای مسلحانه و تشکيل ارتشهای توده ای، مثل چين و جریان مائوئيسم، و یا کانونهای جنگ چریکی در 
تز مشهور مائو که . خصيت چه گوارا، یکی پس از دیگری سر برآوردندآمریکای التين و کوبا مشخصا و جاذبه ش

، و چهره کاریسمای چه گوارا، و سپس جنگ و مقاومت عظيم مردم "قدرت سياسی از لوله تفنگ بيرون می آید"
ویتنام و هندوچين، موجی از روی آوری به سالح و جنگ مسلحانه را در ميان جنبش چپ، و در تقابل با رژیمهای 

بطور واقعی این صف بندی، زمينه فعاليت . ليسی و کودتائی که آمریکا پشت همه آنها قرار داشت، دامن زدپ
 مستقل و خارج از اراده آنها ،سياسی را برای تمامی گرایشات و احزاب چپ و راست و سازشکار و ميليتانت

ن ونميتوانستند بد" تئوریها"ات و ميليتانسی، چپ، کمونيسم و جنبش کمونيستی، و افکار و گرایش. فراهم کرد
آنچه که بطور واقعی، . این زمينه قدرتمند اجتماعی و تقابلی که دو بلوک جهانی در آن قرار داشتند، مطرح باشند

مشغله بالفعل چپ و کمونيسم موجود بود، بحث رویاروئی با این آرایش سياسی نظامی و اقتصادی بود که غرب 
رت رساندن حکومتهای نظامی و تشکيل پيمانهای نظامی مثل سنتو و سيتو و در شکل این کودتاها، به قد

بی .  به خود گرفته بود،"ملی"تشکيل دولت اسرائيل و جنگ و اشغالگری در هندوچين و ساقط کردن حکومتهای 
جهت نيست که در چنين بستری و با این زمينه واقعی و عينی، بحث مارکسيسم و کمونيسم و رابطه آن با 

کشور، به جنگ مسلحانه با " استقالل"بش طبقه کارگر، به ميدان مبارزه ضد استعماری، مبارزه برای دفاع از جن
بی جهت نيست که چپ مایوس از .  شيفت ميکند،این دخالتگریهای نظامی و حکومتهای پليسی و امنيتی

، ٣٢ جریان کودتای سال او به مصدق و دست روی دست گذاشتن این حزب در" خيانت"سازشکاری حزب توده و 
 بازسازی و پس از سير اضمحالل و در نهایت انحالل جبهه ملی که در تقالهای نافرجام جبهه ملی دوم و سوم،

 عقيم مانده بود، روی آوری به جنبش فلسطين و آموزش نظامی یکی از نقطه حرکتهای چپ ایران آن سالها آن
م دو گروه احمد زاده و امير پرویز پویان و مفتاحی با گروه جزنی سازمان چریکهای فدائی خلق که با ادغا. ميشود

گذار "خروشچفی و " رویزیونيسم"تشکيل ميشود، عليرغم اینکه جناح احمدزاده تا مدتها از مائو الهام ميگيرد و با 
مخالف است، با جناح جزنی که شوروی را اردوگاه سوسياليستی ميداند، سازمان چریکهای " مسالمت آميز

اختالف و تضاد بين خط احمدزاده و جزنی، در نهایت با برتری خط جزنی بر سازمان . فدائی را تشکيل ميدهد
چریکها و تفوق خط سوسياليسم اردوگاهی بر جریان فدائی، حتی با وجود اینکه اکثر آثار و نوشته های جزنی در 

اقيمانده انتشار نمی یابند، تعيين تکليف  حتی به نام او در ميان محافل ب۵۶زندان نوشته ميشوند و تا سال 
راه رشد غير "همين انعکاس اختالف بين دو قطب سوسياليسم بورژوائی، چين مائو و سوسياليسم . ميشوند

شوروی در ميان جریان فدائی است که بویژه پس از اینکه آخرین الیه کادر رهبری چریکهای فدائی " سرمایه داری
گيرهای مهرآباد، و از آن جمله کادر برجسته این جریان، حميد اشرف،  کشته ميشوند،  در در۵۵ تير ماه سال ٨در 

 در درون "توده ای کردن مبارزه مسلحانه"تردید در مورد مشی مسلحانه و توجه به کار سياسی در پوشش 
انه را در مشی مسلح" گروه منشعب از چریکهای فدائی خلق ایران"جریان فدائی دامن ميگيرد و گروهی به نام 

این روی آوری به مبارزه مسلحانه، و .  به حزب توده پيوستند۵٧ رد ميکنند که پس از انقالب ۵۵همان سال 
جریانات طرفدار مشی چریکی با الهام از جنبش مقاومت مردم فلسطين، کادرهائی را برای آموزش نظامی به 

گونی به نام لو ناصر کاخساز و محمد رضا شاد البنان و فلسطين ميفرستد و حتی گروهی توسط شکراله پاک نژ
، برخی از ۵٧گروه فلسطين تشکيل ميشود که پس از تحوالت در جریان زندان و پس از رویدادهای سال 

و تعدادی از فدائی ها، سازمان راه کارگر را تشکيل " آرمان خلق"بازماندگان این گروه و زندانيان سياسی گروه 
که در حقيقت هسته اصلی سازمان جوانان جبهه ملی در خارج " ستاره سرخ"روه جالب این است که گ. ميدهند

کشور بوده اند، حلقه واسط مهم رابطه بين بخش خارج و داخل کشور جریان فدائی را عهده دار ميشوند که پس 
در " یوحدت کمونيست"، این تالشها به بن بست ميرسند و گروه ستاره سرخ با نام ۵۵از ضربات تير ماه سال 

نماینده و سمبل ليبراليسم چپ از بستر جبهه ملی و تالش ناکام در . سالهای بعد از انقالب فعاليت ميکنند
از سوی دیگر همين بستر . پيوستن به جریان چریکی، مدتی به صحنه سياست چپ جامعه ایران پرتاب ميشود

زادی، جریان مجاهدین خلق را از خود توليد عمومی تر و زمينه بين المللی تقابل دو بلوک، از دل جریان نهضت آ
مسلمان است و " خلق ایران" به این دليل که ،این جریان به پيشنهاد ایجاد جبهه واحدی با جریان فدائی. ميکند

 پيش  با بی نزاکتی سياسیاست، پاسخ منفی ميدهد و برای فدائيان خلق،" کمونيست"فدائی یک جریان 
جریان مجاهد خود دستخوش ! تعيين ميکند" اعاده حيثيت در پيشگاه خلق مسلمان" شرط این وحدت و اتحاد را 

 سپس پيکار و ) تقی شهرام و همفکرانش(  گروه آرمان ل و. تحوالت ایدئولوژیک ميگردد و از آن جریان مجاهدین م
  . زاده ميشود

  
ر و در اواخر در اوین بسر  که من در زندان کميته مشترک و قص۵۶ تا ۵٣طی سالهای زندان، در فاصله سال 

خط جزنی توانسته . ميبردم، خطوط این اختالفات و تفاوتها را در تمامی زمينه های زندگی در زندان ميشد دید
بود، فضای چپ غير مذهبی زندان را تحت تاثير خود قرار بدهد و از نظر سازماندهی رساندن ماتریال و تجارب 

دهی کند و اکثر آثار موجود و از بين نرفته بيژن جزنی را به دوایر باقيمانده جریان فدائی به بيرون زندان، سازمان
که تشکيالت " سياسی کار"از سوی دیگر با تردید در مورد مبارزه مسلحانه، از دل جریانات . جریان فدائی برساند

لهای زندان و بویژه در طی آن سا. ما در آن راستا قرار داشت، تقابلی با طرفداران مشی مسلحانه بوجود آمده بود
سالهای آخر، دیگر بروشنی ميشد تمایز بين مدافعان خط مسلحانه و سياسی کار را حتی در وجود افراد 

رهبران سازمان رزمندگان و پيکار اساسا در ميان زندانيان سياسی و در نتيجه رد مشی مسلحانه . مشاهده کرد
گرفتند و یا از گرایشهائی که اساسا ملهم از مائو و مائوئيسم یا از درون مجاهدین، مثل جریان تقی شهرام، نضج 

وجه تمایز این دو مشی، نه در دو رویکرد طبقاتی مختلف نسبت به مارکسيسم و جنبش طبقه کارگر که . بودند
يان و تشکيالت را در م" آنها یاد گرفتن"راه به ميان توده ها رفتن و از . عمدتا از روش و راه و شيوه مبارزه بود

زحمتکشان، شامل کارگران نيز برپا کردن، یا راه مبارزه مسلحانه جدا از توده؟ از  بخش دوم، یعنی جریان 
.  متولد شد۵سياسی کار، انواع جریانات خلقی و دنباله رو توده ها و باور توده ها تا جریانات کارگر کارگری و خط 



گاهی و نقد واره کردم، اساسا الهام از سوسياليسم اردو در بطن تناقضاتی که در ميان جریان فدائی به آن اش
مشی مسلحانه، جریان پرو شوروی، و یا به عبارت دقيقتر جریان سوسياليسم تکامل گرا و اولووسونيست سر 

 فروپاشی دیوار برلين به زاری دولتی آنرا نمایندگی و پس ادبرآوردند که تا مقطع فروپاشی اردوگاه سرمایه 
تا جائی که خاطره ام یاری ميکند بحث . مکراسی و جمهوری خواه و مشروطه خواه تغيير یافتندجریانات پرو د

ای مختلف نظامی کار یا سياسی های موجود، در ميان طيفه" کمونيسم"مارکس و نقدهای مارکس در دوایر این 
بودن مشی چریکی از " جدا"آنچه که مورد نقد بود . بطور جدی مطرح نبود، و بطور قطع در ميان تشکيالت ما، کار

جهتگيری بسوی کار توده ای، در :  اینها بودندوجه مشخصه طيف سياسی کار. بود" طبقه"توده ها، و نه حتی 
آميختن با آنها و در موارد افراطی آن، مثل جریانی که ما نمایندگی ميکردیم، به شکل توده ها درآمدن و تشکيل 

 در ميان توده های زحمتکش را مشی خود تعيين "کار بدنی"که زندگی و سازمانی مرکب از انقالبيون حرفه ای 
پيشرو با توده، پيشرو با طبقه، حتی آن بحث مشخص لنين در مورد حزب " پيوند"یعنی بحث . کرده بودند

سوسيال دموکرات روسيه و برای جامعه روسيه، یعنی بحث پيوند روشنفکران مارکسيست با طبقه و بردن 
 دوایر بورژوا  به ميان طبقه و پيوند دادن بين کمونيسم و تحصيلکردگانيستی و دانش روشنفکران و آموزش مارکس

 برعکس تشکيل یک سازمان توده ای از طریق حل در، و درآميختگی .جنبش طبقه، بين تئوری و پراتيک طبقه نبود
 اختناق و فضای پليسی حاکم بر جریاناتی که در دوره.  علی العموم بود،روشنفکر جدا از توده با زحمتکشان

زندگی جمعی زیر نگاه و نظارت و ضرب و شتم پليس شاه و " کمون"زندان، توان و قدرت سازماندهی زندانيان و 
نيز توان سازماندهی خانه های تيمی و انجام عمليات نظامی و ترور را از خود نشان داده بودند، در مواجهه با 

 طرح کرده بود، به دنباله رو وقایع تبدیل شدند و جریان فدائی که ۵٧ن انقالبی مسائلی که تحوالت سالهای بحرا
به نام کمونيسم آن دوره جامعه ایران شناخته شده بود، بسرعتی باور نکردنی تجزیه شد و بخش اکثریت آن به 

  . راه حزب توده رفت
  

رها، با ضربات سنگينی که پليس شاه در همان دوره زندان این آغاز دسته بندی بين سياسی کارها و نظامی کا
  حميد اشرف ۵۵یان فدائی وارد کرده بود و طی آن قبال حميد مومنی و در تيرماه سال ربه آخرین بقایای رهبری ج

و بهمن روحی آهنگران نيز بترتيب در ) فریدون( در درگيرها جان باختند و زندگی کسانی مثل علی اکبر جعفری
یر شکنجه پایان یافت، به نفع جریان سياسی کار و نيز تسلط خط جزنی در ميان طيف جریان سانحه اتومبيل و ز

 دوره دانشکده  و هم دوره ایهایو بهمن روحی از همکالسيهاحميد مومنی،  ،فریدون جعفری .فدائی تمام شد
ياسی برقرار من بودند و در بخشهای قبلی توضيح دادم که بهمن با در پيش گرفتن زندگی مخفی با  من روابط س

تالش دو خط سياسی کار و نظامی کار برای  .کرد و در دفاع از خط مبارزه مسلحانه، پيرو مسعود احمدزاده بود
 به بعد به دو بخش مذهبی و غير مذهبی تقسيم ۵۴تامين هژمونی بر زندان و کمون زندان، که از سالهای 

وع دارو دسته بازی و حتی توطئه برای انتخاب این مساله از طرفی به شکل یک ن. ميشد، بشدت ادامه یافت
و از طرف دیگر کار فشرده بر زندانيان جدیدی بود که بعد از گسترش ) بخش غير مذهبی( مقامات مخفی کمون

گاهی ميدیدم که تمام صبح یک روز را . موج دستگيریها، در تعداد زیادی به جمع زندانيان سياسی اضافه ميشدند
و آن بيچاره موضوع ! تازه وارد متمرکز ميشدند و عصر آنروز نوبت به نظامی کارها ميرسيدسياسی کارها روی یک 

 تمام مساله و اختالف .کار هم گيج و سر درگم و آشفته و بالتکليف در برابر مناسبات محفلی هر دسته ميماند
" روش" ميگرفت، بحث این بود که هم بر سر این نبود که ارزیابيهای متفاوتی از جامعه ایران در برابر همدیگر قرار

 آیا شيوه مبارزه مسلحانه جدا از توده است یا کار در ميان "کمپرادور" و "غير مستقل"و " وابسته"مبارزه با رژیم 
بود که سازمان پيکار زاده شد و از " تغيير ایدئولوژی"توده ها؟  از درون بازماندگان مجاهدین خلق پس از جریان 

جالب این است که هر دو طيف در مقابل مسائل .  زندان جریان رزمندگان شکل گرفتطيف سياسی کارهای
بخش مهمی از . ، بی پاسخ و گيج ماندند۵٧کامال متفاوت و به نظر من غير قابل پيش بينی تحوالت سالهای 

رخی مهره جریان فدائی به همان بستر حزب توده پيوست و در ميان جریانات سياسی کار، از جمله رزمندگان، ب
های زندان بود، پس از "سياسی کار"های مهم و از جمله بنيانگذار این گروه که زندانی سياسی و از سران 

اما . مواضع راست و شبه توده ای در جریان اشغال سفارت آمریکا و جنگ ایران و عراق، به حزب توده پيوست
،  چه از درون سنت ۵٧معه ایران، پس از انقالب کنجکاوی عناصر تعيين کننده ای از طيف نسل پيشين انقالبی جا

 ی بکلی متفاوتیفدائی و یا پيکار و رزمندگان و کال خط موسوم به خط سه، به سوی مباحث و نظرات و تحليلها
تحریک شد و کسانی از قبيل حبيب فرزاد، از چهره های برجسته مدافعان خط احمدزاده در زندان شاه و یا زندانی 

لی پرتوی، که او هم در رابطه با فدائيان فعاليت داشت و زندانی بود، به صفوف مدافعان مقاوم، محمد ع
مجتبی احمد زاده، جواد و صادق قائدی و غالم کشاورز نيز نمونه های دیگری . مارکسيسم انقالبی پيوستند

 اتحاد مبارزان هستند که از طيف خط سه و جریان فدائی و مجاهدین سابق به مدافعان مارکسيسم انقالبی و
نمونه خود ما که در کنگره دوم کومه له، به یکی از نقطه اتکاهای برنامه حزب . کمونيست متحول شدند

 .کمونيست و تشکيل حزب کمونيست ایران تبدیل شدیم، نيز بسيار گویاست
  

  نطفه های مناسبات محفلی و سهل انگاری در مورد نقش تئوری
  

نی سياسی بطور عموم و مستقل از طيف بندی گرایشات فکری، شاید به نسبت قبال توضيح دادم که پدیده زندا
جوامع دیگر هم عصر ما، بطور در خود و به اعتبار زندانی سياسی بودن و مقاومت در زیر شکنجه و در زندان، در 

ر سر ل دمکرات روسيه اختالف بااگر برای مثال در حزب سوسي. جامعه ایران تاثيرات پابرجائی بجا گذاشت
توانسته بود در " انقالب بورژوا دمکراتيک"اکونوميسم، نارودنيسم و خطوط تاکتيکی یک حزب کمونيستی در مقابل 

وجوه مختلف تئوریک و سياسی و رساالت و مقاالت متضاد و متباین خودنمائی کند، در جامعه ایران در فاصله 



ت نه حول گرایشات و عقاید و جنگ و جدال و ، این اختالفا۵٧ تا مقطع انقالب ٣٢ مرداد سال ٢٨کودتای 
 سازشکارانه یا انقالبی و رادیکال در تقابل با دیکتاتوری رژیم شاه و "شيوه"مرزبندیهای حول آنها، که اساسا در 

بعالوه یک نقطه مهم تفاوت با بستر چپ و جنبش کمونيستی در جامعه ایران . ، جریان یافت"وابستگی"مساله 
در روسيه اختالف نظرات، در زمينه های .  تعلق طبقاتی جریان موسوم به کمونيسم بودآن سالها، مساله

اوليه در ميان  و سنگ بنای سياسی و تاکتيکی و تئوریک، در درون حزبی مطرح بود که پایه های خود را در حرکت
افل کمونيستی در ميان و اساسا متکی و مبتنی بر شبکه ها و مح" مبارزه در راه آزادی طبقه کارگر"سازمانهای 

در ایران، . خطوط تفاوتها، اساسا تفاوت در خطوط یک حزب کارگری بود. کارگران ساخته و تحکيم کرده بود
اساسا در ميان بقایای طيفهای حزب توده و جبهه ملی، یعنی در ميان اليت " کمونيست"برعکس، جریان چپ و 

یعنی از . کل رادیکال و انقالبی و سازش ناپذیر نضج گرفتسياسی و روشنفکری آرمانهای بورژوازی صنعتی در ش
" ملی و مستقل"طرفی بستر طبقاتی این اليت سياسی را آرمانهای بورژوائی مثل تالش برای ایجاد یک حکومت 

، و حتی "کمونيسم"تشکيل ميداد و از سوی دیگر تا جائی که به بحث رادیکاليسم و انقالبيگری مربوط بود، 
و تفسير انقالبی از آیات قرآن،  معنی دیگری جز تمایز با خط سازشکاری و محافظه کاری در " يبخشاسالم رهائ"

  . رهبری همان بستر واحد، یعنی حزب توده و جبهه ملی و نهضت آزادی،  نداشت
   

ه ، بطور واقعی با مسائل مهم اجتماعی، رهبری خيزش تود۶٠ تا ۵٧چپ ایران تا مقطع سالهای بحران انقالبی 
های مردم و عرض اندام سياسی کارگران بخشهای صنعتی روبرو نشد و در مقابل، به دليل فشار و سرکوب 
پليسی، در ایجاد سازمانها و شبکه های مخفی، چه چریکی و یا تشکيالت کاری، و ایستادگی و تقابل با 

اسی و ساواک رژیم این زمينه سرکوب عریان و حکومت پليس سي. سرکوب و شکنجه و زندان، تخصص یافت
 را نه تنها زائد و بيهوده، بلکه توجيهی برای ادامه  و سروکار داشتن با مسائل جامعه"تئوری"شاه، عمال تمرکز بر 

. ندبسيار گویا و شاخص ا" مبارزه مسلحانه هم تاکتيک، هم استراتژی"و " رد تئوری بقا. "ميدانست" بی عملی"
ی تفاوتی و سهل انگاری در رابطه با تئوری انقالبی و مسائل تئوریک اما واقعيت این است که همين گرایش ب

های موجود " تئوری. "پيشاروی یک جریان سوسياليستی و کمونيستی، در آسمانی بی رعد و برق سير نميکرد
از البالی همين بی تفاوتی ظاهری در واقع خود را به این مراکز تحميل کرده بود و تعابير از کمونيسم و 

سيسم، با جاذبه مقاومت و سازش ناپذیری مبارزه ضداستبدادی، همان تفاسيری شد که بانيان و مبتکران مارک
در " مارکسيسم"فی الحال موجود بودند و بيان  و این تئوریها، دیگر. مبارزه مسلحانه به دفاع از آن برخاسته بودند

سم و تئوری های رژی دبره و کانون های چرکی مائوئي. عصر امپریاليسم و یا جنگهای ملی و ضد استعماری بودند
از سوی دیگر، انقالب . خود را نشان داده بودند" صحت"رسيده بودند و " پيروزی"آمریکای التين در چين و کوبا به 

ماتریاليسم  " و تزهایاکتبر و ساختمان سرمایه داری دولتی به نام سوسياليسم، تحت عنوان صحت تئوری
استالين، مبنای واقعی سوسياليسم و تئوری جنبش سوسياليستی قرار گرفت که نه تنها " دیالکتيک و تاریخی

در اروپای غربی نيز " مارکسيست"در دوایر متعدد سوسياليسم اردوگاهی، بلکه حتی مبنای آموزشهای استادان 
ختناق پليسی، و سلب این تعبير حاضر و آماده و در عين حال از آزمایش بيرون آمده، در کنار فشار ا. قرار گرفت

فرصت برای ارتقا دانش تئوریک، دیگر ضرورتی عينی برای تفکر و تعقل مستقل و رجعت به تئوری مارکسيسم را 
شاید به دليل همين غفلتها و سهل انگاریهای تئوریک بود که . در ميان چپ آن سالهای ایران منتفی کرده بود

مارکسيسم با شرایط عصر  "و تلفيق خالقانه" ليسممارکسيسم عصر امپریا"سيستمهای حاضر و آماده 
 را به جای مارکسيسم کاپيتال و ایدئولوژی آلمانی قرار "امپریاليسم و در کشورهای نيمه مستعمره نيمه فئودال

در "، "عليه ليبراليسم"کرده و در جزوات "  ساده"آنوقتها حتی در ميان ما رایج بود که مائو، مارکسيسم را . داد
اکنون که به ! به زبان توده ها، حتی توده های دهقان ميانه حال و فقير درآورده است" درباره تضاد" و " ملباره ع

این جزوه ها نگاه ميکنيد، کوچکترین نشانی نه تنها از فلسفه و نقد مارکسيستی، که از تعمق و تفکر و تعقل را 
و فعالترین سالهای زندگی سياسی ات و به هدر در آنها نمی بينيد و به خاطر تلف شدن چند سال از مهمترین 

  .رفتن انرژی پرشور جوانيت، واقعا متاسف ميشوید
  

از تئوری مارکسيسم و ماتریاليسم تاریخی عمال به " تکاملی"در آن سالهای پس از اصالحات ارضی، این تعبير 
نطور که گفتم توسط درسهائی که هما. تبدیل شد" مارکسيستی"نقطه رجوع تئوریک چپ ایران و تفسير 

کالسهای آزاد درسهای جامعه . نها و جامعه شناسان شوروی، در ابعادی بسيار وسيع رایج شديآکادميس
 و اصالحات ارضی از شاگردان هميشگی آن ٣٢شناسی دکتر امير حسين آریانپور، که نسل چپ پس از کودتای 

در ميان آکادميسينهای . ترویج نميکردندو  بليغتتکامل تاریخ را " مراحل"بودند، درس دیگری جز همين فلسفه 
به تفصيل تعابير و تفاسير اولووسوونيستی از تئوریهای مارکس در " پروگرس"شوروی و در ميان ادبيات انتشارات 

. بود ایعمورد جامعه، تاریخ، رابطه زیر بنا و روبنا و تعبير مکانيکی از تضاد نيروهای مولده و مناسبات توليد، ش
" شيوه توليد آسيائی"از آکادميسينهای شوروی آنوقتها در کندوکاو در آثار مارکس، به پدیده ای به نام برخی 

 توليد در برخی کشورهای آسيائی توانسته بود "استثنائی"و " تصادفی"برخورده بودند که طبق آن، این شيوه 
در دوره فعاليت . ودالی انتقال بدهدبدون طی کردن مرحله برده داری، جامعه را از کمون اوليه به دوران فئ

سياسی تشکيالت ما در تهران، و با تاثير از همان مکتب کمونيسم اولووسوونيستی، این تعبير رایج بود که تئوری 
و ناشی از همان انحرافی است که کمونيسم " رویزیونيستی"از یک مرحله تکاملی جوامع، یک تئوری " پریدن"

این تئوری پریدن از مراحل تکاملی جامعه حتی از جانب بيژن . آن روی آورده استشوروی از دوران خروشچف به 
 ،از این نظر چپ ایران پس از دوران اصالحات ارضی. جزنی، تحت عنوان سهل انگاری تئوریک مارکس رد شده بود

و " کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره"در واقع بين دو تعبير از کمونيسمهای موجود، مائوئيسم در 
تئوری و " کمونيستی"واضح بود که هر کدام از این دو بلوک . سوسياليسم اردوگاهی و تکاملی تقسيم شده بود

از امپریاليسم و یا فعاليت کردن به عنوان گروه فشار و کاتاليزاتور موتور " استقالل"سياست دیگری جز تالش برای 



با شرایط ایران " تلفيق خالقانه"است که هر دو تئوری در واکنون به مراتب  واضح تر . حرکت تاریخ تکامل نبودند
وابسته به امپریاليسم و سگ زنجيری و بورژوازی کمپرداور و غير ملی، چيزی جز به پایان رساندن اوهام باقيمانده 

شاید به همين دليل مهم است که مشروطه  و مشروطه خواهی و آرمان بورژوازی . ، نبودند"انقالب مشروطه"از 
 گذاشت، ۵٧در هر حال چپ ایران که پا به انقالب . عتی انعکاس واقعی خود را در هر دو تئوری مذکور یافته بودصن

 جنبش کمونيستی موجود در  ادبياتاز نظر تئوریک توشه  خود را از مارکس و کاپيتال و مانيفست کمونيست و
غم همه قهرمانيهای ستایش آميز و مقاومت در  انباشت نکرده بود و علير غربميان مبارزه و زندگی کارگر صنعتی

برابر استبداد سلطنتی و شکنجه ها و امواج ترور ساواک، نتوانست قدرت جاذبه خود در ذهنيت مردم و کارگران را 
این احکام را . وسيله قدرتمند کردن یک گرایش کمونيستی و انتقاد ضد سرمایه داری در ميان جنبش کارگری بکند

چه .  بود، نميگویم امروز طی همان سالها و از جمله در زندان برای من به همين روشنی گویاکهچون اظهاراتی 
اگر گرایش ماتریاليسم پراتيک و تسلط به تعبير مارکسی از کمونيسم و تعلق به جنبش ضدسرمایه داری طبقه 

 تبدیل شود، ،جسورکارگر، حداقل ميتوانست به یک رگه خالف جریان و اقليتی از نظر سياسی و تئوریک 
، مسير کامال متفاوتی را ۵٧سرنوشت کمونيسم و جنبش کمونيستی و نحوه دخالتگری آن در سير تحوالت سال 

تشکيالت ما با همان تعابير ملی دموکراتيک و اولووسوونيستی و مائوئيستی، دچار ضربه پليسی . طی ميکرد
 متفاوت موضع گيری تشکيالت خود، کومه له، و نقش  من بخشا، سير. شد۵٧شد و با همان ذهنيت وارد انقالب 

شخصيتهای برجسته و کمونيست را در دوران اعتالی مبارزه بر عليه رژیم شاه در کردستان و  دوران عروج اسالم 
سياسی و دالیل این تفاوت با چپ ایران را  در بخشهای قبلی نوشته ام و باز هم مشروحا به آن بازخواهم 

  . گشت
  

  مذهبیگرايشات 
  

 که یک ماه آنرا ۵٢ و دوره دو ماهه تابستان ۵١ و اوائل سال ۵٠ آخر سال  در فاصلهدر دوران زندان، دوره دو ماهه
، به چند طيف گوناگون از ۵۶ تا ۵٣در زندان قصر سپری کردم و نيز در خالل آخرین دوره سه ساله بين سالهای 

 مبارزات چریکی از جانب سازمان مجاهدین خلق و سازمان دوره اول، دوره اوج. جریانات مذهبی برخورد کردم
چریکهای فدائی بود و تفاوت و تمایزات محسوس و بحث برانگيزی بين شيوه های مذهبی و غير مذهبی مبارزه 

الجوردی، ( در آن سالها حتی طيف هيات موتلفه اسالمی. عليه رژیم شاه و ساواک مشاهده نمی شد
و جماعت آخوند و آیت اهللا هائی از قبيل ربانی شيرازی و ربانی املشی ...) راقی ورفسنجانی، عسکر اوالدی، ع

. به نحوی در مقابل رادیکاليسم و ميليتانسی مجاهدین خلق سپر انداخته بودند و به وجود آنها افتخار ميکردند
ایران " مسلمانخلق " پرچمی را در مقابل ،مجاهدین خلق تالش داشتند که با تفاسير برخی از آیات قرآن

نوعی سوسياليسم ارتجاعی و "( قسط اسالمی"برافرازند که این خلق مسلمان را بسوی جامعه مبتنی بر 
بود که در خطابه " پدر طالقانی"اما تئوریسين واقعی و رهبر فکری مجاهدین در واقع . هدایت کنند) فئودالی

 بخش معمم جبهه ملی و نهضت آزادی را ،"تفسير قرآن" و نيز کتاب چند جلدی "مسجد هدایت"هایش در 
ی جریان ملی و "اعتدالگرا"طالقانی همراه با یداله صحابی در واقع حلقه واسط رگه اسالمی و . نمایندگی ميکرد
از سوی جریان " التقاطی"تالش برای مصادره جریان مجاهدین و مبارزه برای زدودن خطوط . جبهه ملی بود

 بخاطر خصلت ،"فدائيان اسالم"شروعه طلبی شيخ فضل اهللا نوری و فاالنژیستهای قدیمی تر و بازمانده جریان م
 مواضع خمينی با شروع اصالحات ارضی و در .آشکارا ارتجاعی و محافظه کارانه در برابر رژیم شاه ناکام مانده بود

نند خود را با آنها  بسيار ارتجاعی تر از آن بود که حتی مجاهدین خلق بتوا۴٢ خرداد سال ١۵" قيام"ماجرای 
خمينی در رابطه با اصالحات ارضی و تحول جامعه سرمایه داری ایران که زنان را الزاما وارد توليد و . تداعی کنند

 خرداد همان ١٣از جمله نطق مدرسه فيضيه قم در " حماسی"زندگی اجتماعی ميکرد، در نطق ها و روضه های 
سال  شما ببينيد بيست و چند: ه اند، از جمله چنين گفته بودگردآوری شد" صحيفه نور"سال، که همگی در 

 ، ببينيد آرديد در ادارات زن ها را وارداست از اين آشف حجاب مفتضح گذشته است، حساب آنيد چه آرده ايد؟ 
علما مى گويند توسعه ندهيد، به استان ها  در هر اداره اى آه وارد شدند آن اداره فلج شد، فعال محدود است،

  خواهيد استقاللتان را زن ها تامين آنند؟ را به هم مى زند، زن اگر وارد دستگاهى شد، اوضاعفرستيد، ن
 آرارا در " :و نيز" رويد؟ آسانى آه شما از آنها تقليد مى آنيد دارند به آسمان مى پرند، شما به زن ها ور مى

الزمه آرده اند آه   سياسى و اجتماعى در تمام جهاتتصريح به تساوى حقوق زن و مردنطق هاى مبتذلشان 
مسلمين مواجه شدند مزورانه انكار   و چون با عكس العملى آه از طرفاش تغيير احكامى از قرآن مجيد است
. غافل از آنكه ما آنها را خوب ميشناسيم و به گفتار آنها اعتماد نداريم  نمودند و عذر بدتر از گناه خواسته اند،

بروند و  انش دعوت يا تشويق مى آنند و خودشان تصريح مى آنند آه بايد قبال به سربازىد دخترها را به سپاه
تصريح شود آه تصويبنامه سربازى  چون مواجه با نفرت عمومى مى شوند به انكار بر مى خيزند و در مطبوعات

دستگاه . زنندانكار مى آنند و به تشبثات مضحك دست مى  دخترها در دست تنظيم است، با اين وصف آن را
 تساوى حقوق مى تواند راهى براى پيشرفت مقاصد شوم خود آه آن ضربه نهايى به جبار گمان آرده با زمزمه

شرآت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى اعتبار و از نظر راجع به  تصويبنامه اخير دولت... اسالم است باز آند
مردم "برای فرونشاندن " سالطين"در طول دوران " نيتروحا"و در رابطه با نقش ".  لغو است قانون اساسى

حال استقالل  تمام ممالك اسالمى مرهون اين طايفه هستند، اينهايند آه تا به " :چنين گفته بود" سرکش
مردم سرآش را خاموش آرده  هميشه با نصايح خودممالك اسالمى را حفظ آرده اند، اين ذخاير هستند آه 

، منفوريت است  ؟ چرا جشن هفده دى را آزاد مى گذارند؟ اينها وسيله اين قدر آزاد استچرا اين مطبوعات... اند
این مواضع صراحتا ضدانسانی و ارتجاعی، مدافع ). خط تاکيدها از من است (  ..."منفور نكنيد سلطان مملكت را

يغ ميشد، متفاوت بود از قرآن که توسط مجاهدین خلق تبل" آزادیبخش"متعصب سلطان شرعی مملکت، با تعابير 



و این پيشينه . و قوانين اسالمی را با زمختی هر چه بيشتری بيرون ميریخت" راستين"و ماهيت مذهب و اسالم 
عليه کمونيسم و " ریشه دار"و دیرینه از چشم دوائر مهندسی بورژوازی بين المللی و به عنوان یک حربه کارآ و 

 ۵٧عنوان ذخيره سناریوهای مختلف و آنگاه که مردم در جریان خيزش سال به . آزادی و برابری طلبی، پنهان نماند
شدند، در معادالت دولتهای بزرگ سرمایه داری غرب به ثبت رسيد و وقتی دیگر هيچ راه دیگری برای " سرکش"

انقالب "ابقا حکومت سلطنتی باقی نماند، در کنفرانس گوادلوپ و در تبليغات بی بی سی، به عنوان رهبر 
به همين . ایران از کنج انزوا و حاشيه نشينی به مسند قدرت دولتی رسانده شد" مسلمان"مردم " سالمیا

دليل جوهر ارتجاعی جریان اسالمی طيف آخوندها و خمينی بود که در آن سالهای رویاروئی با رژیم شاه، 
 روی آورند که خود این موجب "قسط اسالمی"مجاهدین خلق ميبایست به تعبير کمتر زمخت تری از قرآن و روایت 

با شایعاتی " ایدئولوژیک " و تناقض در درون سازمان مجاهدین این سردرگمی.یک التقاط و یک کالف سردرگم شد
تر خط "آگاه"به تالش رهبران " مارکسيسم اسالمی"در مورد وجود یک گرایش عجيب و غریب به نام 

علی شریعتی، به نظر من البته، زیرک ترین و تيز . دضدکمونيستی جریان اسالمی در اپوزیسيون شدت بخشي
 یک زیربنای  خصوصا و جنبش اسالمی عموما عنصری است که برای مجاهدین و در عين حال مزورترینبين ترین

، با کت و شلوار و کراوات و او از معممين و مفسرین قرآن فاصله گرفت و سعی کرد. فکری و تئوریک تدوین کرد
، و نه فقهی، باالی سر اپوزیسيون اسالمی رژیم، پرچمی "جامعه شناسانه"ر اساس مبانی  بسيگار زیر لب،

آگاهانه عليه ارزشهای غربی و بویژه عليه : اول و مهمتر از همه. بلند کند که چند خصوصيت را تواما دارا باشد
به روشنی و صراحت " نداگر مارکس و پاپ نبود" و " فاطمه، فاطمه است"این را در .  باشد و کمونيسممارکس

 و باب طبع و منطبق بر "نو"دوم اینکه از تاریخ عروج اسالم و رگه تشيع آن، یک تعبير . نمایندگی کرده است
در دوره دوم زندان، از . ارائه دهد" ابوذر"حرکت جریان ميليتانت مجاهدین خلق و خرده جریانات دیگر مثل گروه 

در .  به ميدان سياست گام گذاشته و گذرشان به زندان هم افتاده بودی علی شریعتی ،"درسها"طيف متاثر از 
، من علی شریعتی را در یکی از سلولهای زندان کميته مشترک دیدم که البته پس از ۵٢همين تابستان سال 

در این .  شد در لندن"هجرت"در روزنامه اطالعات و کيهان، راهی " بازگشت به خویش"آزادی و نوشتن سریال 
ها و سالها، انشقاق و واگرائی بين گرایشات غير مذهبی و مارکسيستی، طيف تقی شهرام که از آن بعدها ماه

 در شرف باز شدن ،درآمد، و جریان مذهبی درون مجاهدین، گروه رجوی و انصار" آرمان"، گروه ۵٧و در دوره انقالب 
 با رو شدن تصفيه الت هم همراهم بودند،ن که این بار بخشی از رفقای تشکيدر دور سوم زندانی بودن م. بود

، در ميان "مجاهدین مارکسيست لنينيست"های درون سازمان مجاهدین و جریان قتل شریف واقفی و انشعاب 
خود را از غير مذهبی ها و " کمون"مجاهدین و طيف طرفدارانشان . جریانات مذهبی شکافی بوجود آمد

صب تری مثل کروبی و عراقی و الجوردی کال از زندگی کمونی فاصله ها جدا کردند و فاالنژهای متع" کمونيست"
 هم خوش آمد و این افراد دارای ناناین شيوه به مذاق زندانبا. روی آوردند" تکی"گرفتند و به زندگی معروف به 

ی، برخی مثل عسکر اوالد.  بودند"زیر هشت" و مناسبات ویژه ای با زندانبانان و وکيل بندها و رئيس زندان
!  از اعليحضرت طلب عفو کردند و با شاهنشاها سپاس۵۶ عراقی در سال  والجوردی، جالد بدنام رژیم اسالمی

حقيقتش این بود که آن دوره جریان اسالمی دورنمای سقوط رژیم شاه را پيش بينی نميکرد . از زندان آزاد شدند
بازميگردند، از خير سياست، " زندگی عادی"و به و به این دليل تحت عنوان اینکه از سياست کناره گيری ميکنند 

 و جنگ سرد و کمربند سبز و کنفرانس گوادلوپ ۵٧تحوالت بعدی و انقالب . حتی نوع ارتجاعی آن گذشته بودند
 مهره های یک حکومت ،جامعه ایران حاشيه ای  عناصر  و رذل ترینبود که از این طفيلی ترین و منزوی ترین

من فکر ميکنم این اشتباه فاحشی است اگر تصور شود که گویا جریانات اسالمی . داختاسالمی را ساخت و پر
جامعه ایران " اسالمی سنتی"به دليل خصلت  گویا  تاریخ معاصر ایران بوده اند و  متن اصلییک رگه مهم در

بارها .  شدندچنين جامعه ای به صدر تحوالت پرتاب" طبيعی"است که جریان اسالمی و خمينی به عنوان رهبر 
این مساله توضيح داده شده است که جامعه ایران حتی قبل از اصالحات ارضی و قبل از رویدادهای زیر و رو کننده 

و در دوره مشروطه، تکليف خود را با جریان اسالمی و رگه مشروعه طلبی و آل دهها سال قبل ، ۵٧سالهای 
تاریخ : "صور حکمتمقاله بيادماندنی مندو ابطه خواندن در این ر. احمدیسم ضدغربی بعدی آن، روشن کرده بود

   .را به خوانندگان توصيه ميکنم "ماهواره و آل احمدهای پالستيکی" و "شکست نخوردگان
  

در زندان آن . حقيقتش را بخواهيد کال جریان باقيمانده حول مجاهدین، بطور واقعی در بحران عميقی فرورفته بود
اض اسالمی به رژیم، دیگر در انحصار مجاهدین باقی نمانده بود و به نوعی راههای دوره نمایندگی کردن اعتر

 عيب و ایراد .مصالحه و درز گرفتن خصائل ارتجاعی طيف آخوندهای فاالنژ اسالمی در ميان مجاهدین در کار بود
ين در هيات قلمداد ميکردند و تالش داشتند که تظاهر منشهای اسالم راست" خودی"هر آخوند و طلبه را 

رفتارهای شخصی واعظين آئين مقدس را بپوشانند، زیرجلکی و در نجواهای محفلی مشمول فراموشی و مرور 
تشریح و یا " مفاتيح الجنان" برای مثال یکی از شيخهای اسالمی، تحت عنوان و در پوشش تدریس .زمان بکنند

به زندان " غفاری"ز ماجرای مرگ آیت اله  به طلبه های جوانی که پس ا مثل اصول کافيهبرخی کتب اسالمی
وقتی این ماجرا توسط یکی از زندانيان غير مذهبی کشف شد، . افتاده بودند، از آنها سواستفاده جنسی ميکرد

دليل این مساله هم برای ما . قرار بر این شد که مچ او را در حين ارتکاب جرم بگيرند و به او هشدار بدهند
ها، این بود که مجاهدین تصور ميکردند که ما ممکن است "غير مذهبی"وابسته به کمون و " کمونيست"زندانيان 

 را حين ارتکاب جرم بگيریم که حجت االسالمآن شبی که قرار بود مچ جناب . برای مذهبی ها پاپوش درست کنيم
طرف به ما . يان گذاشتيمنتواند انکار کند و توریه اسالمی انجام بدهد، ماجرا را با مسئولين کمون مجاهدین در م

 پدر فالن فالن شده، این چندمين بار است و ما قبال به او تذکر داده بودیم و او قول شرف  بی شرفگفت که ای
بهر حال ماجرا را تا گرفتن طرف در همان شب ادامه دادیم و پس از کتک کاری حضرت ! داده است که تکرار نکند

 عليرغم سابقه پيشين، تازه بعد از این ماجرا او را از کمون جمعی آیت اله، عمدتا توسط خود مجاهدین، و



این حجت االسالم در دوره به قدرت رسيدن اسالم، به عنوان نماینده امام در یکی از . مجاهدین اخراج کردند
  .استانها برگزیده شد

  
واع جریانات ميليتانت و با وجود تمامی این نمودهای ضد کمونيستی، زن ستيزی و ضد آزادی بيان و اندیشه ان

مبارزه ضد " استراتژی"آن سالها، اسالم و مذهب و مشخصا خمينی در " چپ"محافظه کار اسالمی، در طيف 
جزنی در جزوه . دیکتاتوری عليه بورژوازی کمپرداور و سرمایه داری وابسته، از جایگاه و وزن مهمی برخوردار است

به این ترتيب مبارزه بخشی از جامعه روحانی با رژیم " ... : ه استچنين نوشت" پيشاهنگ انقالب و رهبری خلق"
قسمتی از مبارزه ضدامپریاليستی و ضد استبدادی به شمار ميرود و جنبش روحانيت به مثابه بخشی از بقایای 

 در همين نوشته جزنی مشخصا در مورد نقش و ."بورژوازی ملی و خرده بورژوازی بطور کلی شناخته ميشود
بورژوازی ملی در ایران یک سنت مبارزه ضداستعماری یک قرنی دارد که با " : ه خمينی چنين نوشته استجایگا

اولين بارقه های ترقيخواهانه در صدارت ميرزا تقی خان امير کبير آغاز شده و تا جبهه ملی و سرانجام مبارزه 
و " ۴٢ خرداد ١۵جنبش "مال ارتجاعی  جالب این است که عليرغم پایه های کا."جوئی خمينی ادامه یافته است

، محمدرضا شالگونی از کادرهای "انقالب اسالمی"، سالها پس از "سلطان مملکت"پند و اندرزهای خمينی به 
 یعنی سالها پس از ١٣٧۵، و در سال " خرداد١۵قيام "راه کارگر، به بهانه بزرگداشت جزنی، در باره جایگاه 

 خرداد هنوز از خاطره ها محو نشده بود و ١۵قيام مذهبی " ... : ه است چنين نوشت۶٧ و ۶٠کشتارهای سال 
 برخاسته بود، عليه ائتالف دو دهه ای روحانيت و سلطنت که عليه شاه و مجتهدی جسورخود خمينی، به عنوان 

  و این ذهنيت است که در تقابل و لجاجت باورنکردنی و خودفریبی متناقض با" چپ" و این ..."ستوده می شد
موقعيت عينی جریانات اسالمی، و صرفا از روی سيستم تفکر خود در مورد نقش اساطيری الیه های مذهبی و 

" مجتهدین جسور"و " روحانيت"سنتی بورژوازی ملی، مواضع غير موجود و ضدحقيقتهای تاریخی و دروغين را به 
ز زبان خمينی جاری شده است، دقت کنيد  ا۴٢به جمالتی که در آن دوره دراماتيک پانزده خرداد . منتسب ميکند

به " نسوان"تا ببينيد که موضع خمينی اتفاقا، کامال برعکس، ائتالف با جمع روحانيون و آیات عظام در نفرت از ورود 
بوده " منفور شدن سلطان مملکت"ادارات و حيات اجتماعی و نه جسارت عليه شاه، که دغدغه و دلشوره از 

در : "ان بستر دیرینه تر جریان توده ایستی است که حزب خود را چنين تعریف کرده استاین زندگی در هم. است
  ".  سنتی ایران، حزب توده حزب مارکسيست لنينيست این جامعه است-جامعه اسالمی 

  
اما بازتاب این واگرائيها و شکافها، چه در طيف چپ، که توضيح دادم چگونه گرایش توده ایستی در ميان جریان 

ئيان در زندان دست باال پيدا کرده بود، و چه در طيف مجاهدین، در جامعه پژواکی نيافت و هر دو طيف به فدا
. ، در آغوش گرفته شدند"سالم بر مجاهد، درود بر فدائی"عنوان زندانيان سياسی مخالف رژیم شاه، با شعار 

 و نت و کارگری و کمونيست و پا برزمينجامعه عيب و نقص چپ خود را ميپوشاند و در خال  فقدان یک چپ ميليتا
این دو جریان به دليل خصلت ناسيوناليستی و ملی . بزرگ ميکندآگرآندیسمان و ، چپ موجود را هم اجتماعی

شان، یکی اسالمی و دیگر غير اسالمی، نتوانستند در برابر معماری اسالم سياسی، که پدیده فراملی تری 
دوران جنگ سرد و در تقابل با خطر از دست رفتن حوزه تقسيم کار بازار است و در معادالت جنگ دو بلوک و 

 معماری و مهندسی شد، آلترناتيو متفاوت سياسی را نمایندگی ۵٧جهانی سرمایه داری غرب با وقوع انقالب 
اميد و  خود مين"امام بزرگوار" و "پدر"، هنوز خمينی را ۶٠یکی، مجاهدین خلق، تا مقطع سرکوبهای خرداد . بکنند

دیگری، جریان فدائی، پس از انشعاب اکثریت آن به مدافعين مسلح کردن سپاه پاسداران به سالح سنگين تبدیل 
 و ليبراليسم چپ پس از واگرائيهای بستر اصلی جریان ملی گرائی و ناسيوناليستی، به چپ ملیو طيف . شد

ان به چپ و آوانتوریسم و راست، تجزیه و بحران، آشفتگی فکری و در نهایت پس از دوره ای از چرخش و نوس
نمونه های راه کارگر، رزمندگان و پيکار و اتحادیه .  انحالل و فروپاشی گرفتار شدند در معرض و بعضا حتیمتفرق

خط "پيرو " دانشجویان"کمونيستها و حزب رنجبران در موضعگيری در قبال بنی صدر، اشغال سفارت آمریکا توسط 
  .ی و جنگ ایران و عراق، شاهد این حکم است، مرگ طالقان"امام

  

  "کارگری"اشاره ای به جريانات 
  

 را بعنوان سال تشدید سرکوبها و بگير و به بندهای وسيع و سخت تر شدن شرایط زندگی زندانيان ۵۴سال 
.  لمس کردیم که ما در آن دوره با گوشت و پوست خودبوداین البته یک واقعيت انکار ناپذیر . سياسی نام برده اند

صف آشاید پس از دستگيری کسانی مثل . در این دوره تعدادی از کارگران شرکت نفت را دستگير کرده بودند
، این اولين بار بود که فعال ٣٢، از کارگران وابسته به حزب توده پس از کودتای سال محمدزادهرزمدیده و صابر 

 کارگاههای کوچک، مثل صنعت چاپ، بلکه از صنایع بزرگ ن کارگراسياسی کارگر، آنهم نه در هيات انفرادی برخی
یداله خسروشاهی، حشمت رئيسی، و چند نفر دیگر . و کليدی توليد، به جمع زندانيان سياسی اضافه ميشدند

را بياد دارم در این سالها در کنار طيف دیگری که ریشه " آیت"و " قدرت"که من فقط اسامی کوچک آنها به نامهای 
چند نفر نفر دیگر که به دليل امنيتی از ذکر اسامی شان اشتند، مثل جاسم خراد، علی غفوری و کارگری د

در رابطه با چند نفر دیگر از کارگران جاسم در دوره زندان به گروه ما پيوست و .  از این جمله بودندخودداری ميکنم،
 بعد از ضربه تشکيالت تهران کومه له در جاسم متاسفانه. فعاليت تشکيالتی با ما در تهران دستگير شده بودند

 در ۵۴چگونگی دستگيری کارگران شرکت نفت را حشمت رئيسی که در سال . ، دستگير و اعدام شد۶١سال 
زندان قصر با من و فواد هم اطاق بود، چنين تعریف کرد که تحت تاثير انعکاس مبارزات چریکها و اخبار مقاومتهای 

هر کاری از دستشان ساخته است " چپ"يم ميگيرند که به نحوی در رواج ادبيات آنان زیر شکنجه ساواک، تصم



و تصميم  و یا الاقل به آن دسترسی داشت خود حشمت رئيسی در چاپخانه شرکت نفت کار ميکرد. انجام بدهند
ب و جزوه و  در کنار جمع کردن محافل چپ کارگران فعال، بویژه در صنعت نفت، هر کتا همراه با یدالهميگيرند که

، از اصول علم اقتصاد نوشين "جلد سفيد"کتابهای مشهور به . نوشته ممنوعه و چپ را بازتکثير و انتشار بدهند
بيژن جزنی و جزوات احمدزاده و پویان و تا رمان مادر و پاشنه آهنين و اصول برخی از نوشته های گرفته تا 

این ماجرا . انات چاپخانه شرکت نفت بازتکثير و چاپ ميکنندمقدماتی فلسفه را بدست آورده و با استفاده از امک
 و بشدت هم شکنجه شدند که بازجوها ناچار شدند به نحوی لو ميرود و آن عده که نام بردم دستگير ميشوند

 جالب این بود که .حشمت را برای پيوند قسمتی از پوست رانش روی پای له و لورده اش به بيمارستان بفرستند
رابطه تنگاتنگ این فعاالن کارگری با مجموعه کارگران شرکت نفت، پس از دستگيری، کارگران برای آزادی به دليل 

، مشهور به حسين زاده یکی از از سر بازجوها و مهره مهم "رضا عطاپور"آنان اعتصاب و تحصن ميکنند که 
لوسی ظاهر ميشود و به کارگران شکنجه زندانيان سياسی، در جمع کارگران حاضر ميشود و از در التماس و چاپ

  مسائل کارگری؛ بلکه  خارج از محدوده صنعت نفت ووميگوید جرم یداله، بخاطر فعاليتهای کارگری نيست 
خود یداله را هم بشدت زیر شکتجه گرفته بودند که در جمع کارگران ظاهر شود و همين حرف . است" سياسی"

در هر حال ميخواهم وزن و جایگاه و نقش .  پایان بدهند که او نمی پذیردرا بزند تا کارگران به اعتصاب و تحصن خود
 کليدی را نشان بدهم که چگونه اگر یک گرایش و ترند کمونيستی به  صنایعمبارزات کارگری بویژه در بخشهای

 اما. فعاليت متشکل دست ميزد، سرکوب و زندانی و منزوی کردن آن حرکت بسيار مشکل و حتی ناممکن ميشد
، با هر تعبير و تفسيری، و "کمونيستی"واقعيت آن سالها این بود که بين فعاليت سياسی ضدرژیمی و فعاليت 

 یک شکاف و  و مسائل جامعه ایران،جنبش و مبارزه طبقه کارگر بویژه در بخشهای صنایع کليدی و بزرگ و مدرن،
تشکل و گری و کار تئوریک و فکری و روشنکمونيسم، مارکسيسم، مبارزه سياسی و . جدائی جدی وجود داشت

 نيروی خود را از طيف روشنفکران انقالبی ، که الزاما برای رسيدن به آن برای خود تعریف کرده بودتحزب، هدفی
که ميتوانند و قادرند بطور حرفه ای، زندگی مخفی، چه در خانه ها و یا محافل مخفی و یا واحدهای مسلح 

حوه برخورد پليس سياسی رژیم شاه با دستگيری چند فعال سياسی در شرکت همين ن. انتخاب کنند، ميگرفت
از نظر پليس سياسی رژیم شاه، آن عده نه بر سر خواستها و مطالبات کارگری و مسائل . نفت، بسيار گویا است

ئل و مساکه گویا علی القاعده به زندگی و مبارزه کارگران " مسائل سياسی"زندگی و تشکل آنان، که بخاطر 
بهر حال این عده چه در دوره زندان و چه پس از آزادی، هنوز !  بی ربط بود، دستگير و زندانی شده بودندجامعه 

حشمت بعدا به حزب توده پيوست و پس از . آنوقت جامعه، یعنی جریان فدائی تداعی ميکردند" چپ"خود را با 
  .نی استاليسم ایرااز مدافعين ناسيون، اکنون  حزبکناره گيری از آن

   
بخشهائی از زندگی یداله که به زبان خودش یا به شکل مکتوب انتشار یافته و یا به صورت تاریخ شفاهی هنوز 

 و جریانات ميليتانت فدائی و مجاهد را طی سالهای بعد غير مکتوب است، این تاثير پذیری از گرایشات سياسی
دوره انقالب و مقدم بر آن در دوران مبارزه با رژیم شاه و در .  منعکس ميکند۵٧از اصالحات ارضی تا مقطع انقالب 

 همين جمع فعاالن کارگری موفق ميشوند یک کميته سراسری اعتصاب و حتی یک تشکل ،حکومت نظامی
رهبری مبارزات کارگران شرکت نفت را تشکيل بدهند، حکومت نظامی ازهاری را بزانو درآورند و قطعنامه منع 

با این حال اگر چه از نظر .  و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی را به تصویت کارگران برسانندصدور نفت به اسرائيل
به جریان فدائی سمپاتی داشته اند، حداقل پاره ای از فعاالن آنها، اما آنچه که نهایتا و نه تشکيالتی، سياسی، 

بکند، اپوزیسيون اسالمی و جریان توانست هژمونی سياسی خود را بر این تشکل و تالش فعاالن کارگری برقرار 
خود یداهللا خسروشاهی ميگوید، وقتی در مواجهه با اعتصاب و مساله تامين مالی . تهران بود" بازار"وابسته به 

به " اپوزیسيون"صندوق اعتصاب به مشکل برميخورند، اولين جائی که با طمع سياسی و نيز با امکانات مالی در 
من تصور نميکنم که هيچيک از رهبران . سهم امام آنها بودصندوقهای  و بازار و کمک آنها می آید، اسالميون

اما خود همين نکته .  مخفی آنان را بر عهده داشتندگیاعتصاب کارگران شرکت نفت، اسالمی بودند و یا نمایند
 مالی صندوق که رهبری اعتصاب به نيروی طبقه ای که به ميدان آمده بود، اتکا نميکند که حتی مشکل تامين
 و توهم و خوش اعتصاب را حل کند، و در عوض با چشم فروبستن به سياست جریانات اسالمی و حاج بازاریها

 و مبارزات و جایگاه اعتصاب کارگران شرکت نفت ، در حقيقت رقم زدن سرنوشتباوری در مورد نيات سياسی آنان
 خمينی واگذار ميکند، نکات پرویران را به اپوزیسيون اسالمی در آن دوران مهم از تاریخ اجایگاه آنرا در تحوالت مهم 
تلفيقی که ميبایست بين جنبش انتقاد کمونيستی و نقد پراتيک جامعه سرمایه داری . تکان دهنده بسياری دارد

با اعتراضات کارگری و فعالين شبکه های موجود سوسياليستی در ميان بخش کليدی توليد جامعه برقرار شود، 
ض ضدسرمایه داری کارگر، متاسفانه انجام ااز بستر اعتر" ضدرژیمی"يل جدا بودن مسير و آرمانهای مبارزه به دل

 و انقالبيگری خرده نشد و نيروهای فعال بسياری را یا به هرز برد و یا در ميان سازمانهای رادیکال و ميليتانت
ا به روشنی ميشد در همان سالهای زندان از این واقعيت تلخ ر. هضم و تجزیه و متفرق کرد  موجود،بورژوائی

چه بسيار کارگران فعالی که جاذبه مبارزه عليه . وجنات جریانات فکری و سياسی غالب در زندان دید و لمس کرد
رژیم شاه و  حماسه ها و افسانه های مقاومت و سرسختی زندانيان سياسی، آنان را به سوی جریانات مجاهد 

ستهای خلقی کشاند و از بستر واقعی مبارزه طبقاتی و شرایط زیست و کار و مبارزه و فدائی و سپس سوسيالي
؛ و چه بسيار نيروی فعال و انقالبی و پيشروی که توان و قابليت بالقوه و صميمانه ای به کارگری جدا و منزوی کرد

 داشتند، اما عمال در عنوان محمل رواج و ترویج اندیشه ها و عقاید و سياستهای مارکسيستی و کمونيستی را
آن قهرمانيها و ایستادگيها، و مقاومتهای حماسی اگر در راستای جدال  . راه آرمان بورژوازی صنعتی، جان باختند

طبقاتی مهمی که در جامعه سرمایه داری ایران، آغاز شده بود، قرار ميگرفت، و به عنوان یک نيروی دخيل در 
، شکل و ماهيت دیگری بخود ۵٧ایران با دوره اعتالی انقالب صحنه سياست عمل ميکرد، سيمای جامعه 

محدودیتهای تاریخی چپ آن دوره و فشار سنگين آرمان بورژوازی صنعتی بر ذهنيت اليت سياسی و . ميگرفت
روشنفکری جامعه ایران از دوران مشروطه به بعد، در کنار و همراه با وزن و فشار تعابير  و ادبيات موجود از 



سم در قالب بلوک شوروی سابق، چين، جنگ هندوچين عليه آمریکا و مشی کانونهای چرکی سوسيالي
به سير تغيير و تحوالت چپ و کمونيسم ایران در بطن تحوالت . درآمریکای التين، این انقطاع را ممکن و موجه کرد

این .  اشاراتی داشته ام، و تجربه خود من و تشکيالتی که در آن فعال بودم، کومه له، بعضا۶٠ تا ۵٧سالهای 
موارد را باید مفصلتر و فاکچوالتر نوشت و بازبينی کرد و من به عنوان یکی از شاهدان زنده و دخيل در این مقطع 

  . از تاریخ، به آن بازخواهم گشت
  

iraj.farzad@gmail.com 
  ٢٠٠٨ ژوئيه ١٩
 

------------------------------------------------------------- 
  

  ١١بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

این روزها، به دليل تکه پاره شدن تشکيالت کومه له و سر برآوردن فراکسيونی که مدعی یک کومه له تماما 
است، از هر سو تالش برای تعریف هویت واقعی کومه له و طرح " ملی گرا"ی و عموما "خلق کرد"کردستانی و 

ز و اسرار تبدیل شدن کومه له به یک سازمان سياسی وسيع و پرنفوذ در کجا دگر باره این سوال که به راستی را
برخی به عنوان رهگذران یک تاریخ واقعی، سعی کرده اند که در این بازار آشفته برای . قرار دارد، آغاز شده است

 واقع دروغين خود تاریخ بتراشند و  خود را صاحب و دخيل در مقاطع و تندپيچهائی نشان بدهند، که در دنيای
و از آنجا که فعاليت برای تشکيل کومه له، بخش مهم و فعالی از زندگی سياسی من است، روایت خودم . است

  :را از منظر یکی از صاحبان این تاریخ و تجربه، به عنوان این بخش از زندگی سياسی ام، مينویسم
  

نطبق بر تحوالت و تغييرات در معادالت مقدمتا الزم ميدانم توضيح بدهم که چندین فاکتور و چند چرخش م
سياسی ایران و منطقه، نوشتن این سطور را برای من سخت کرده اند، چرا که من را مجبور کرده اند روی باریکه 

بسياری از کسانی که مانده اند و در دورانهای . یک لبه تيز یک پرتگاه راه بروم، و حتی به زندگی واقعی ام بپردازم
ه له با من همسنگر و رفيق و هم زندانی سياسی بودند، اکنون در جای دیگری هستند و  روایت مهم تاریخ کوم

و همين مساله گاه حتی . دیگری از گذشته خود و من و حتی عزیزانی که نيستند به جامعه ارائه داده اند
دارد، بسيار دشوار کرده تشخيص روایت حقيقی از یک تاریخ واقعی را بویژه برای نسلی که هيچ خاطره ای از آن ن

معضل و مشکلی که من با آن دست به گریبانم، این است که بخشهای نسبتا مهمی از سير تکامل تاریخ . است
محافل اوليه تا یک سازمان، مکتوب و مستند نيستند و بنا به دالیل مختلف، از جمله فاکتور اختناق و سرکوب در 

ی از معماران یک سنت انقالبی و کمونيستی توسط جنایتکاران و جانوران دوره شاه و از دم تيغ گذراندن الیه مهم
اسالمی، و بعالوه  خو گرفتن چپ و نوع کمونيسم ایران آن سالها به زندگی و فعاليت در فضای هسته های 

 به و این. و غير علنی، در قالب نوشته ها و مقاالت و آثار کتبی در دسترس نيستند" خانه های تيمی"و " مخفی"
نوبه خود کار تعابير دلبخواهی و من درآوردی و ساخته و پرداخته و جعلی از  یک تشکيالت را که بر سنت محفلی 

از همين روست که . و مناسبات رفيقانه و شفاهی کاری و فقدان کتابت فعاليت ميکرده است را ساده کرده است
در عالم واقع اتفاق افتاده اند، تعادل خود را روی این سعی کرده ام با بازخوانی حافظه ام و مکتوب کردن آنچه که 

لبه تيز پرتگاه، به هر نحوی حفظ کنم تا با تحمل سوزش درد به چندین حفره مخوف که یاران سابق و اسبق و 
یک سوی این پرتگاه، دوستان و نادوستان پيشين و اسبق من هستند که . دیروزی تعبيه کرده اند، سقوط نکنم

کسانی که نه منشا عروج      . ز تشکيل کومه له، نقش کمی نداشتند و آدمهای کوچکی نبودنددر دورانی ا
کومه له، نه دوران فعالبت مخفی و دست نویس کردن آثار لنين و مانيفست کمونيست، نه مقاومت در زندان برای 

زه با سد کردن هژمونی  و شرکت ما در خيزش توده ای و مبار۵٧حفظ و بقای تشکيالت، و نه تحوالت انقالب 
که تحوالت سالها ... اسالميها و مکتب قرآنيها، نه عزم و تصميم به ایستادگی در مقابل یورش رژیم اسالمی و

و به بهانه حمله رژیم صدام به کویت به منطقه ) ١٩٩١سال ( بعد، آنوقت که پای ميليتاریسم آمریکا در جنگ خليج
 در دل این تغيير سيمای سياسی بسته شد، هویت و شناسنامه باز شد و نطفه های حکومت احزاب کردی

بنابراین باید از . جدیدی برای خود کشف کردند و آنرا به تمام گذشته خود و کومه له و من و دیگران تعميم دادند
این سو چهارچشمی مراقب باشم، که چرخش سياسی این یاران اسبق به سوی روزنه ای که ناسيوناليسم 

 پرو بال ميليتاریسم آمریکا در منطقه برویشان باز کرده است، تاریخ مبارزه من و حتی آن مقطع از کرد در زیر
سازی و غسل " دگراندیش"و پروسه " بازنگری"زندگی خود آنها در راه کمونيسم و دفاع از مارکسيسم، مشمول 

  . تعميد ناسيوناليستی نشود
  

در سوی دیگر دوستان سابق دیگری زندگی ميکنند، که . استاما این فقط یک سوی این باریکه عبور خطرناک 
ميفهمم که الینحل .  تعریف کرده اند" حق تعيين سرنوشت"هویت و خمير مایه  کومه له را نيروئی در رابطه با 

و . ماندن مساله کرد، یک فشار واقعی بویژه بر نيروئی است که زمين فعاليت واقعی اش در کردستان قرار دارد
م که نه تنها در کردستان، که در بسياری کشورهای دیگر، خيليها، و از جمله انقالبيون آن کشورها، مبارزه ميفهم

، را با پرچم کمونيسم "ملت خود"برای ایجاد یک کشور مستقل، غير وابسته و عليه تحقير و سرکوب و تبعيض بر 
زب کمونيست هندوچين و هوشی مين، و جنگ و مقاومت حماسی مردم ویتنام تحت رهبری ح. به پيش برده اند

مبارزه قابل احترام مائو برای بيرون آوردن یک کشور عقب مانده، نيمه فئودال و نيمه مستعمره و تشکيل حزب 



کمونيست چين و ارتش توده ای، تا سالهای سال منشا احترام و حتی الهام کمونيستها و انقالبيون در همه جای 
اما حقيقت و واقعيت اوضاع اقتصادی و شرایط زندگی انسان پس از پایان این . ودندجهان و از جمله در ایران ب

، هيچ رابطه و پيوندی با کمونيسم و مارکسيسم و انقالب کمونيستی و آزادی انسان از "آزادیبخش"جنگ های 
طی دهها سال و تحقير و جنایاتی که " ملت کرد"ميفهمم که بر بستر سرکوب . زنجير اسارت بردگی مزدی ندارد

مردم کرد و تالش برای ایجاد یک " حق تعيين سرنوشت"توسط حکومتهای مرکزی انجام شده است، مبارزه برای 
 ٢۴کشور مستقل و خارج از تهدیدات هميشگی سرکوب و لشکرکشی و انفال و بمباران شيميائی و جنگهای 

ومتهای منطقه از وجود مساله ای به نام روزه، به خون کشيدن نوروزهای مردم کردستان، و آدم ربائيهای حک
اما، در بهترین حالت، ایجاد یک کردستان مستقل، در شرایطی که . مساله کرد و حل نشدن آن حکایت دارد

نمودهای چنين حکومتی را در تمرین حکومت ملی کرد در کردستان عراق ميبينيم، با آرمانها و اهداف سياسی 
ی که چين پيشرفته و صنعتی را حتی فقط بخاطر جاری بودن مجازات در جائ. کمونيستی من منطبق نيست

بورژواها و ناسيوناليستهای کرد برای ایجاد " حق"اعدام یک جامعه انسانی نميدانم، باید بسيار طبيعی باشد که 
دولت مستقلی که هنوز به جائی نرسيده بروی کارگر تاسلوجه آتش ميگشاید و صحنه های توحش جنایات قتل 

موسی را زیر پرچم کردستان و سياست و فرهنگ و سنن کردی و عشایری و یکی پس از دیگری آفریده است، نا
انتظار هست که این یاران سابق از من کمونيست و مارکسيست . حق و اصلی کمونيستی و آزادیخواهانه ندانم

و " آالم و رنج کشيدنها"ر، مساله بپذیرند که گرچه تشکيل دولت اسرائيل، باالخره در یک پروسه خونين ادامه دا
کرده است، اما بسياری معضالت و مشکالت به مراتب بزرگتر را " حل"هالکاست قوم و مليت و مذهب یهود را 

ی به مراتب پر سابقه تر و پرجمعيت تر، از جمله فلسطينيها، حتی به درجه ای نهادینه کرده "دیگر مليتها"برای 
انتظارم این است که خوشنامی و منزلت عاطفی . ورميانه وارد کرده استاست و زخم عميقی بر سيمای خا

کومه له کمونيست در اعماق خاطره مردم و دستاورد نبردها و قهرمانيهای عزیزان جان باخته، وثيقه چنين راه حل 
 که این سوی پرتگاه در همين ميدان و در این سوی دشت سياسی. غير انسانی برای مساله کرد، قرار نگيرد

همسنگران دیروزیم را ميبينم، و وقتی به دوره نضج گيری اولين هسته ها و محافل کومه له در تهران برميگردم، و 
سيمای صدها رفيق عزیز جان باخته کمونيست از برابر چشمانم رژه ميروند، احساس ميکنم که آرمانهایمان 

  . شناسی آنان برایم دشوار شده استبسيار از یکدیگر دور افتاده اند، احساس ميکنم که دیگر باز
  

، یادم می آید ۵٢ تا ۴٨آن سالهای اوليه زیر ساخت فکری سازمان و محافل ما در تهران، بویژه سالهای در فاصله 
که چگونه همراه با صدیق کمانگر، عطا رستمی، فواد مصطفی سلطانی و محمد حسين کریمی و همين عبداله 

را با دست نویس کردن مهمترین آثار لنين پی ميریختيم و چگونه یک حرکت و مهتدی کنونی شالوده فکری خود 
و . جنبش مطالعه مهمترین آثار نویسندگان و رمان نویسان ادبيات رئاليستی در ميان جمع و دوایر ما براه افتاده بود

ن زندگی در جامعه ای تلخ است که برخی از بازماندگان آن دوران را در ميدانی بيابی که انتهای آرزو و آمالشا
است و عشق افالطونی به اطراق در سایه یک حکومت " سرمایه داران باوجدان"تحت سيطره و حاکميت 

برای من تلخ است که حاصل آن شيرین ترین و عميق ترین دوران زندگی فکری و سياسی ام را ". کرد"مستقل 
ن و طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش به کمپ و در تغيير ریل برخی بازماندگان آن ایام از کمپ مارکس و لني

شاید این نوعی . اردوی ناسيوناليسم و آرمان بورژواها و فئودالهای تازه به دوران رسيده با چشم خود ببينم
دلبستگی به محفل و محفليسم و حشر و نشر مناسبات رفيق بازی تلقی شود اگر بگویم پذیرش اینکه آن 

 به کمپين نفرت از آرمانها و اهداف سياسی آن دورانهای زندگی خود و من غرق شده دوستان دورانهای اسبق
در هر حال به نظر ميرسد که اخالق، عاطفه، هنر و تاریخ و سابقه دوستی و . اند، هنوز برایم سنگين است

تهای نازل اما  رفاقت و سياست و شعور، و اهداف و آرمانهای بزرگ و واال در مصاف طبقات و در مواجهه با منفع
، نشدنی و نا ممکن و  به هوا و هوسهای دوران شباب متنسب ميشوند و با یک نيشخند تحقيرآميز به "ممکن"

انگار باید پذیرفت که عالئق و رشته های عميق و محکمی که آن . بایگانی دوران ماضی بعيد سپرده ميشوند
افت، در برابر تحوالتی که دشمنان همان آرمانهای بزرگ مناسبات دوستانه و رفيقانه را معنا ميبخشيد و بهم ميب

را به قدرت و پول رسانده بود، فقط به دليل هم زبانی و هم مليتی و هم قوميتی و هم عشریه ای، و عرق هم 
و  گاهی در خلوت خود که به فکر و خيال غرق ميشوم، به خودم . ی و شجره ایلياتی از هم بگلسد"خاک"

تر تشخيص داده اند، البد مبارزه در راه جامعه "عملی"تر و "واقعی"ستان اسبق برخی آرمانها را ميگویم البد آن دو
عاری از بردگی مزدی و تالش برای لغو دولت و طبقات و زندگی آسوده انسانها و شهروندان مستقل از هر 

اینها ملت خود و قوم خود و هم است، شاید برای " بسيار دور از دسترس"دیرین ریشه رنگ و نژاد و تيره ، " تاریخ"
زبان و هم شهری های خود در صدر اولویتهای زندگی شان باشد، و شاید سوسياليسم و کمونيسم، بویژه پس 

راستش در مقاطعی از گذشته . نداشته باشد" امروزی"دیوار برلين دیگر جاذبه ای برای زندگی " فروپاشی"از 
ک و تردیدها در ميان این دوستان اسبقی که اکنون در اردوی ناسيوناليسم نزدیکتر با برخی از این بی باوریها و ش

آنوقتها، در ذهنيت آن دوستان . و تالش برای تشکيل دولت سرمایه داران باوجدان سينه ميزنند، روبرو شده بودم
د در دنيائی فاقد مارکس و کاپيتال نخوانده، نطفه یک تردید و شکاکيت بزرگ در این مورد که آیا اصوال بشر ميتوان

من قصد ندارم جایگاه فعلی این آدمها را به شيوه . مالکيت بر ابزار توليد و محصوالت زندگی کند، وجود داشت
روانکاوی آنچه در گذشته در اذهانشان آمده و رفته است، کالبد شکافی کنم، و کل زندگی گذشته آنان را در 

ت این است که همين انسانها در دوره های زیادی از زندگيشان واقعي. معرض یک قضاوت غير منصفانه قرار بدهم
برای آرمانهای برابری طلبانه و انسانی تالش کردند، سختی و محروميت کشيدند و تصميمات مهمی برای خود 

اما همان رگه پنهان، ولی قوی شکاکيت نسبت به مبارزه برای الغا سيستم بردگی مزدی و باور به ازلی .  گرفتند
 سرمایه داری، انسانهای مبارز را هر اندازه پر سابقه و سختی و تلخی کشيده روزگار در برابر آرمانهای بودن

همان سيستم سرمایه داری زمين گير ميکند و اینجا دیگر دامنه نقاط قوت فردی و توانائيهای انسانها محدود و به 
ی که، برعکس، "با دانش"اما " نامبارز" کم مایه و و از سوی دیگر مواجه بوده ام با انسانهای. تدریج بسته ميشود



خاستگاه غير رزمنده و غير انقالبی آنان و جبن سياسی شان در ميدان مبارزات واقعی، و در تندپيچهای تاریخی 
آنان را در برابر تحرکات اجتماعی و تحرک طبقات و گرایشات ناسيوناليستی و آرمان بورژوازی خودی، بلعيده است 

ها نيز "بازگشت به خویش"و در ميان انبوهی از این یاران قدیمی و موقتی، این نوع . د هضم کرده استو در خو
چرا که با بيان . کار روایت واقعی تر از داستان زندگی سياسی ام و تاریخ دورانهای مختلف آنرا سخت کرده است

و پاره شدن علقه های سياسی و هر فرازی از زندگی سياسی و تاریخ، ناچارم دالیل واقعی این گسستها 
انسانی زیاد هم " تلفات"عاطفی را نيز در یک بيان جدلی و انتقادی توضيح بدهم که قانع کردن جامعه با اینهمه 

  .  ساده نيست
  

اما از گوشه دورافتاده تری، یک نگرش کتابی، دانش آموزی و غير تاریخی و غير مارکسيستی، نيز به عنوان 
 افت و خيز واقعی، دارد از سرنوشتی که آن رگه کومه له کمونيست به آن دچار شده است، به رهگذر یک تاریخ و

ميگویند اصال از وقتی که ما رهبران کومه له تصميم گرفتيم که مقاومت . تاریخ تراشی برای خود مشغول است
" ناسيوناليست"و " محلی"مسلحانه را در کردستان عليه یورش رژیم اسالمی سازمان بدهيم و رهبری کنيم، 

و " کومه له صادق"، که هجوم آورده بودند تا از پيوستن ٣جالب این است که تمامی نيروها و بقایای خط . شدیم
مشترک کومه له و "به پروژه تشکيل حزب کمونيست ایران جلوگيری کنند، و سعی داشتند برنامه " غيرتئوریک"

در همين . دادن به کومه له از آب در آمده اند" خط" کنار، االن مدعی را بشورند و بگذارند" اتحاد مبارزان کمونيست
، عقل و هوش از سرشان پرید و گفتند و نوشتند که "جنبش اصالحات"گوشه پرت، کسانی که با رویت هالل 

باید هرچه زودتر تکليفش را با حرکت دوخرداد و ریاست جمهوری " جنبش کارگری"همراه با " جنبش خلق کرد"
ه النبی خاتمی روشن کند و به قافله آن ملحق شود، از کمونيسم و مبارزه انقالبی دست کشيدند و مدین

از آب " سرنگونی"تئوریسين نفرت از هر نوع مبارزه انقالبی عليه جمهوری اسالمی، بویژه کفر نابخشودنی 
تملق با، و حماسه سازی از، درآمدند و این را هم بی پرده نوشتند و منتشر کردند و با سالوسی و ریا از در 

جریاناتی که به دليل قوی بودن سوسياليسم . پيشينه جریاناتی مثل پيکار و رزمندگان و وحدت انقالبی درآمدند
خلقی در راس، نطفه اضمحالل و بحران آن سازمانها و سرگردانی و ابهام کادرهای انقالبی و کمونيست را 

کومه له پای به برهوتی " منجی" سنت های انحالل طلبانه در مقام بستند، اکنون با حماسه پردازی از همان
و چون این اظهار نظرها و . گذاشته اند که در پس فروپاشی کومه له کمونيست و مارکسيست، ایجاد شده است

فضل فروشی و تکبر با فاکت و حقيقت و واقعيت نا همخوان است، من به عنوان شاهد مواضع آن دوره به چندین 
  . اشاره ميکنمفاکت

  
و جنبش مقاومت را " کردستان محدود شد"برخی از زعمای رهگذران تاریخ گفته اند کومه له از وقتی که به 

اما در جلسه قبل تر خود که مخاطبينی بی خبر و بی اطالع از تاریخ . سازمان داد، محلی و ناسيوناليست شد
داشتيم برعليه جمهوری اسالمی مبارزه ميکردیم، که حزب " ما"تحوالت کردستان را در برابر خود ميبيند، ميگوید 

" فکری"و رو به مخاطبين خود، بدون کمترین اشاره ای به موقعيت . اند" پاليزبان"توده تبليغ ميکرد که اینها عوامل 
له و بعد در رسای نگارش اولين مقا. و عينی و واقعی خود در همان دوران، در معرفی پاليزبان به منبر ميرود

نگاه کردن رهبری کومه له، به صحنه معرکه گيری اش، روالی حماسی " بر و بر"ضدمذهبی خود در ميان 
راوی درست در آن مقطع که ما داشتيم با هر . خيلی ساده این نقاليها بر جعل و دروغ استوارند. ميبخشد

رت رسيده اسالمی، مردم را پوششی و با بازمانده هر رسوب سوسياليسم غيرکارگری، عليه رژیم تازه به قد
سازمان ميدادیم و دست اندر کار همراهی با اتحاد مبارزان کمونيست برای تدوین برنامه مشترک و تدارک 
تشکيل حزب کمونيست ایران بودیم، اوال در این ميدان حضوری نداشت و ثانيا و مهمتر، در مقام مسئول و رهبر 

تی که ما از آنها عبور کرده و به دندان جونده نقد تاریخ و پراتيک خود ، به اتکا همان رسوبا"رزم انقالبی"فکری 
. واگذار کرده بودیم، به نگارش یک مقاله انتقادی بر عليه برنامه مشترک اتحاد مبارزان و کومه له مشغول بودند

مبارزان دست بودم و رفقای اتحاد " سالمت"من آن روزها به عنوان عضو کميته مرکزی کومه له در مقر روستای 
مسئوليت آوردن و برگرداندن رفقای اتحاد مبارزان از طرف ". زیراندول"اندر کار کنگره اول سازمان خود در روستای 

کميته مرکزی کومه له، بر عهده من گذاشته شده بود که عالوه بر مسئوليتهای دیگر در کميته مرکزی، مسئوليت 
در هر حال، چند روز پس از اتمام کنگره اول اتحاد . رعهده داشتممرکزی تشکيالت شهرهای کردستان را کماکان ب

" رزم انقالبی"به مقر ما آمد و گفت کسی در نشریه ) منصور حکمت" ( نادر"مبارزان کمونيست بود که دیدم روزی 
يتال شده ای هم از کاپ" نيکتينی"برنامه مشترک را مورد انتقاد قرار داده است و به نقل قول دستکاری شده و 

از ابراهيم عليزاده سوال کرد آیا کاپيتال را به انگليسی دارید؟ آن کتاب را در کتابخانه داشتيم، . استناد کرده است
در هر حال نادر قصد نقد آن . اما به علت جابجائيهای هميشگی مکان رهبری کومه له به راحتی پيدا نميشد

و پيوستن به حزب کمونيست، منتفی " باد" آن با مسير نوشته را داشت که بعدا به دليل همراه شدن نویسنده
و ای کاش آن موضع او و انتقاد ما از آن مستند ميشد تا کمتر جائی برای تاریخ تراشيها و مجاهدتهای . شد

باقی بماند و اميدوارم نسخه ای از آن آخرین شماره رزم انقالبی " عقب ماندگی فکری و پوپوليسم"ناموجود عليه 
موجود باشد و منتشرش کند تا دست کم بازگشت کنونی نویسنده آن به آن مواضع ماقبل نزد کسی 

با تکه پاره . و منتقد و نفی کننده آنها، چندان هم بی زمينه و خلق الساعه جلوه نکند" مارکسيسم انقالبی"
لحت آميز شدن حزب کمونيست کارگری، در بازگشت به دنيای وهم آلود غيبت شاهدان آن مقطع و سکوت مص

خود من آن شماره رزم انقالبی . برخی دیگر، بسياری از معماران این فروپاشی به مواضع دیرین تر خود بازگشتند
از موضع نقل نيکيتينی از مارکس " نادر"را دیدم، اما حقيقتش این است که نه خواندم و نه یادم هست که منظور 

رم و منصفانه و علمی و انسانی نميدانم که کسی را بخاطر من هيچ عالقه ای به زندگی در گذشته ندا. چه بود
مطلقا هم نفس . مواضع و تفکر اشتباهی در گذشته، تکفير و یا به آن گذشته ميخکوب کرد و به صالبه کشيد

کومه له را امتيازی برای کسی نميدانم و انتقاد علمی و سياسی و مسئوالنه هر منتقد " سازمان"حضور در تاریخ 



 پيشينه هر سازمان و حزب و تشکل و جنبشی را با تعصب تعلقات محفلی و سازمانی، آنهم در گذشته منصف از
جائی که ميشود لنين و انقالب اکتبر و حزب بلشویک را مورد بازبينی . ای که سپری شده است، ارزیابی نميکنم

 و ارزیابی از سازمانی که در دورانی انتقادی قرار داد، باید بسيار طبيعی باشد که گوش شنوا برای شنيدن انتقاد
غير "سوال این نيست که چرا فالن انسان متعلق به سازمان و محفل . خود به آن تعلق داشته ای، حتما باز باشد

من نبوده اند، زبان به انتقاد از دورانهائی از زندگی " هم بند"و یا کسانی که با من در زندان ساواک " خودی
و " دیگران"د، بحث این است که در مقابل کسی که اشتباهات گذشته و قدمهای نارسای سياسی ام باز کرده ان

صرفا با نشان دادن چند نمود و نمونه اختياری و انتخابی در رفتار افراد، در هرسطح و مقام تشکيالتی که بوده 
ها و اراذل حزب قمه کش " یاروسری، یا توسری"باشند، همطراز شدن یک سازمان کمونيستی با جریان کثيف 

خود متصل ميکند، دیگر باید از واقعيت حقيقتها در " من"الهی را به گذشته غير واقعی و ناموجود روئين تنی 
و متاسفم که این نوع سنگ پرانيها و این نوع . تماميت شان در گذشته و ایام سپری شده، سخن به ميان آورد

راهه منحرف ميکند و من را ناچار ميکند که در برابر ضدحقيقت، ابتذال، روال عادی بازگوئی تاریخ را گاهی به کج
متاسفانه اوضاع طوری . تامل کنم و از حرمت و حيثيت حقيقت و انسانهای انقالبی و کمونيست به دفاع برخيزم

شده است که برخی با علم به اینکه ميدانند که دفاع  کليت رهبری کومه له از مارکسيسم انقالبی و سازمان 
اد مبارزان کمونيست، در دوره ای مهم از تاریخ کومه له، برای مدعيان کنونی روایت هویت ناسيوناليسم چپ اتح

اما جاری بودن آن رگه از کمونيسم پراتيک و . از همان دوره ها، یک تناقض درخود است، به رندی روی می آورند
ن نوع رندان سياسی و دایر کردن سمساری انقالبی در تاریخی که ثبت شده است و مکتوب و در دسترس، کار ای

  .ها را با مخمصه روبرو کرده است" من گفتم"فروش اجناس بدلی 
  

  اسرار افسانه کومه له و منشا بحرانهای فعلی آن 
  

خيليها سعی ميکنند، کومه له را با خصوصياتی تعریف کنند که به نظر من مطلقا آن خصائل و ویژگيها، شاخص و 
ميگویند کومه له، نيروی مسلح پيشمرگ وسيعی را سازمان داده بود، ميگویند، کومه له . ستندمعرف کومه له ني

مردم و مقبول آنها بوده است، " محبوب"کردستان پيوند عميقی داشته است، ميگویند، کومه له " زحمتکشان"با 
به نظر من هيچکدام از این . دميگویند بنيانگزاران کومه له از زندانيان سياسی مقاوم در زندان ساواک بوده ان

تعاریف خصلت نما و نشان دهنده این حقيقت نيست که چرا کومه له از یک سازمان کوچک و مخفی در دوره شاه 
به یک سازمان سياسی توده ای و علنی و مدعی قدرت تبدیل شد؟ در کردستان سابقه مبارزه مسلحانه و 

که یک سازمان و " ک.کومه له ژ"رات در منشا عروج خود از دل حزب دمک. بسيار قدیمی تر است" پيشمرگایه تی"
این حزب در شرایط به مراتب " کميته انقالبی"آن دوره بود، نضج گرفت و " زحمتکشان"سکت در برگيرنده 
جریان شریفزاده، معينی، ( ، به یک مبارزه مسلحانه با نيروهای رژیم شاه دست زد۴۶ - ۴٧ناهموارتری در سال 

فکر نميکنم چهره های ناسيوناليسم کرد، کسانی مثل قاضی محمد و مال آواره و شریفزاده و مينه ...). همال آوار
و سران زندان کشيده حزب دمکرات، چه بسا . نبودند" محبوب"در ميان مردم کردستان ... شم و قاسملو و

عزیز یوسفی و غنی . ردندسالهای بسيار طوالنی تری در زندان شاه و ساواک اسير ماندند و مقاومت هم ک
این حقيقت را کسی نميتواند انکار کند که تعداد زندانيان سياسی مجاهد و فدائی و . بلوریان، فقط دو نمونه اند

 تا ۵٣در مقاطع پيشين تر، حزب توده، به مراتب از زندانيان سياسی تشکيل دهندگان کومه له در فاصله سالهای 
در زندان هم افسانه ای تر و تعداد جان باختگان هم بسيار بيشتر بوده " متهامقاو" بسيار بيشتر بوده است، ۵٧

دست زدن به مبارزه مسلحانه هم در سنت ناسيوناليسم کرد و هم در جنبش چپ ایران پر سابقه تر از . است
  .تاریخ این شيوه مبارزه در کومه له است

  
اکتور نهفته است و ریشه بحران فعلی در صفوف    به نظر من راز تبدیل شدن کومه له به یک افسانه در دو ف

  :کومه له نيز در فاصله گيری از آن دو خاستگاه قرار دارد
  

کومه له را کسانی تشکيل دادند که هویت خود را کمونيست تعریف ميکردند و رونویسی و تکثير مانيفست، و آثار 
ین وظيفه سازمانی و مبنای گسترش سازمان لنين و هر ادبيات دیگری که با کمونيسم تداعی ميشد را مهمتر

بگذارید این خمير مایه اوليه تشکيالت و محفل قدیمی تر سازمانی که من از فعالين آن بودم را . خود ميدانستند
من به همراهی نسلی از انقالبيونی که خود را کمونيست و مارکسيست تعریف ميکردیم، . بيشتر توضيح بدهم

نده ایم و در شکاف با نسل پيشين تر خود، جهت سياسی و فکری متفاوتی را پی پروسه ای را از سر گذرا
 ۴۶قبال نوشته ام که دوره آغاز تحصيل من و هم نسلهای من در دانشگاههای تهران، من در پائيز سال . گرفتيم

ترتيب در وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شدم، محمد حسين کریمی و فواد و عبداله مهتدی همان سال ب
دانشکده کشاورزی کرج و دانشگاه صنعتی و مدرسه عالی بازرگانی، و صدیق کمانگر یک سال قبل از ما در 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران، با مواجهه دو نسل، یکی قدیمی تر، اساسا در ميان روشنفکران و تحصيلکردگان 

ی نسل ما، مدافعان شيوه های انقالبی و غير کرد در تهران و نيز بقایای سنت حزب توده و جبهه ملی، و دوم
در طيف نسل سنتی تر، نسل قدیم روشنفکران کرد، که در ميان آنها . سازشکارانه و رفرميستی، تطابق یافت

ملت "صالح الدین مهتدی هم قرار داشت و سالهای آخر تحصيل را ميگذراندند، بسيار صریح خود را روشنفکران 
، مدافع خط )مال مصطفی بارزانی و جالل طالبانی"( جاللی"و " مالئی"تضاد دو خط تعریف ميکردند، در " کرد

با توجه به زندگی صالح مهتدی چه به عنوان منشی مال مصطفی بارزانی و چه بعدا و در نتيجه . جاللی بودند
 یک نوع آغاز شکاف بين بارزانی و طالبانی، به عنوان دوست و یار نزدیک جالل طالبانی، قائل بودن به

، "پيشمرگانه"، البته مسلحانه و "مدافع زحمتکشان کرد"ناسيوناليسم چپ و گاه حتی با چاشنی مائوئيستی و 



من اینجا زیاد وارد جزئيات نميشوم که حتی آن رگه ای که در ميان این الیه تصور . در ميان آن نسل بسيار قوی بود
در برابر فئودالها و عشایر است، در "  از زحمتکشان کردطرفداری"ميشد نماینده این ناسيوناليسم چپ و رگه 

 دست برداشته بودند و پس از بهم ١٩۶۶همان دورانها به تازگی از همکاری و ائتالف با حکومت بعث در سال 
با اینحال . خوردن آن ائتالف و جنگ جاللی و مالئی، به رژیم شاه پناهنده شدند و در پادگان همدان مستقر شدند

در همان سالها و . ن الیه از روشنفکران نسل قبل تر، بی پرده پوشی و گاه با افتخار، ناسيوناليستی بودهویت آ
همان  کميته انقالبی حزب ( ۴٧قبل از دستگيری صالح مهتدی بخاطر ارتباطاطش با جریان شریفزاده در سال 

 حکومت قاضی محمد تشکيل بهمن، سالروز تشکيل٢، هر سال مراسم گراميداشت )دمکرات کردستان ایران
، ۴٨اما نسل ما، در آغاز شروع فعاليت منظم و برپائی محفل اوليه از همان سالها و مشخصا از پائيز سال . ميشد

که ضمن داشتن شغل معلمی در گيالن ( من، فواد مصطفی سلطانی، عطا رستمی. کال مشغله دیگری داشت
، صدیق کمانگر، عبداله مهتدی و محمدحسين )اد هم منزل بودبرای تحصيل در دانشگاه به تهران آمده و با فو

کریمی و به درجه ای شعيب زکریائی، همراه با تعدادی دیگر از نسل انقالبيون جوان و چپ آن سالها، وارد یک 
آن سالها، مهمترین فعاليتی که ما را به عنوان سازمان . دوره محکم کردن زیربنای فکری و سياسی خود شدیم

و روشنفکران مارکسيست تعریف ميکرد، روی آوری به مطالعه و دست نویس کردن اکثر آثار قابل سياسی 
خود من شخصا، دوتاکتيک، چپ روی بيماری کودکی کمونيسم، دولت و انقالب، چه باید کرد، . دسترس لنين بود

و تعداد نسبتا زیادی از دو تاکتيک و یک گام به پس را، هر کدام حداقل در سه کپی با کاربن، رونویسی کردم 
از نسل پيشين واقعا . رمانهای نویسندگان رئاليست، کسانی چون رومن روالن، بالزاک و استاندال را خواندم

فعاليت داشت، در این پروسه " بنيانگذار"بخاطر ندارم که کسی، حتی اگر بطور فرمال با تشکيالت و به عنوان 
این دوره، دوره قوامگيری پدیده ای که به . شرکت فعالی داشتبازنویسی و بازتکثير و دست نویس کردن، 

سازمان و تشکيالت معروف بود، منشا جذب الیه وسيعی از روشنفکران و تحصيلکردگان کردستان، با جهت گيری 
گرچه در مقطع ضربه خوردن . ایجاد محافل و هسته ها در ميان کارگران بویژه و در راس آنها، در سنندج بود

، تمرکز بر کار در ميان کارگران صنعتی در شهرهای بزرگ و مشخصا تهران، نقطه آغاز ۵٣ ما، پائيز سال تشکيالت
این خمير مایه و این . جهتگيری جدیدی بود از کار در ميان زحمتکشان علی العموم به کار در ميان کارگران صنعتی

حوالت سالهای مبارزه توده ای بر عليه رژیم شاه تصویر کار شده و قوام گرفته است که با الیه انسانی خود وارد ت
این هسته فشرده، حول جاذبه فکری و سياسی خود، جمعی از فعالترین مبارزین چپ و کمونيست را . ميشود

گرد آورد که در جدال جریانات ارتجاعی مثل مکتب قرآن و به درجه بسيار کمتری حزب دمکرات، چون در آن دوره 
خوابيده بودند، ظرفيت رهبری مبارزات مردم عليه رژیم شاه را از خود بروز " در گوش گاو"شاه مبارزه بر عليه رژیم 

. ميدهد و در اکثر شهرها، چهره های رهبران سياسی توده مردم را در برابر عناصر مرتجع و مذهبی قرار ميدهد
. ی تقریبا نزدیک به صفر داشتحزب دمکرات، بطور واقعی در جریان مبارزه مردم در کردستان با رژیم شاه، نقش

بنابراین این دو فاکتور، یعنی وجود یک جریان چپ رادیکال و با خمير مایه نسبتا قوی مارکسيستی و جهت گيری 
به کار در ميان کارگران صنعتی و شرکت فعال در دخالتگری سياسی و تغيير قدرت سياسی و دست بردن به 

جتماعی، عوامل مهم رشد آن جاذبه قدرتمند سياسی در قدرت سياسی و رهبری سياسی در مقياسی ا
  .ذهنيت کارگر و زحمتکش ایران و کردستان است

   
الزم ميدانم مقاطع مهم این گرایش و جدال سختی که بارها این نقاط قدرت کومه له را به مخاطره انداخت و 

 حاضر و آماده تحریک کرده بود، یک تشکيالت" قورت دادن"اشتهای همان گرایش قدیمی تر نسل پيشين را برای 
  .حتما اشاره بکنم

  
کنگره اول کومه له، عالوه بر اینکه از نظر انسجام فکری درونی، از . کنگره اول کومه له، یکی از این مقاطع است

منشا اوليه و آن آب بندی و سفت کردن زیربنای فکری سالهای اوليه خود، فاصله گرفته بود، اساسا به این دليل 
اردوی رویزیونيسم و سوسيال "کمونيستی، در مقابل " قطب" به بعد متاثر از تضاد دو ۵٠از مقطع سالهای که 

، از چين و مائو و در باره تضاد و در باره عمل او دفاع ميکرد، در یک بحران عميق هویتی گرفتار شده "امپریاليسم
 محمدحسين کریمی، عمر ایلخانی زاده، صورت جلسات این کنگره که در آن من، فواد مصطفی سلطانی،. بود

و طيب عباسی روح الهی ) حمه سور( محسن رحيمی، ابراهيم عليزاده، ساعد وطندوست، حسين مرادبيگی
شرکت داشتيم، به روشنی نشان ميدهد که، رهبری کومه له، ملهم و متاثر از یک مائوئيسم حتی التقاطی، 

آن فعاليت دارد، نه تنها ندارد، بلکه تحليلها با واقعيت وجودی سير تحليل و ارزیابی روشنی از جامعه ای که در 
رشد و انکشاف سرمایه داری ایران و واقعيت حضور توده های مردم در اعتراضات شهری، و حتی روی آوری 

من از جلسات خسته کننده و  . عملی خود تشکيالت به کار در ميان کارگران صنعتی، در تناقضی آشکار است
که بيشترین وقت کنگره را به خود اختصاص داد ميگذرم، چرا که ما و رهبری " انتقاد و انتقاد از خود"اریهای خود آز

" مصوبات"ها و "قرار"کومه له هيچگاه و درهيچ مقطعی، حتی درست در همان دوره، به هيچکدام از آن بحثها و 
خ کمونيسم در کردستان و از جمله به ژست بعدا و در فرصت دیگری به روایت رهگذران تاری. آن رجوع نکردیم

، و تالش ناسالم برای چپاندن یک تکه "اسناد کنگره اول کومه له را منتشر ميکنيم"آروگانت و گنده دماغ اشرافی 
ناموجود در تاریخ واقعی و سپری شده، و مجاهدتهای ناموجودتر گرایشی که در آن مقطع در حاشيه جدالهای 

پاسخ جعل تاریخ  را . ونيسم ایران منتظر قطعی شدن مسير باد بود، خواهم پرداختبزرگ سياسی و فکری کم
مستند از جمله به اتکا مکاتباتی که من در جدال با گرایش به مراتب عقب مانده تر و توطئه گرانه تر و دانش 

  . ه ام، خواهم دادآموزی تری در مقایسه با مناسبات حاکم بر کنگره اول کومه له با این مدعيان دروغين داشت
  

در هر حال این سنگ پرانيها به تاریخ و هویت کمونيستها و جنبش کمونيستی و سير واقعی تاریخ مادی، هر از 
و این از سر اجبار است چرا که ادعا و . گاه من را از مسير بازگوئی حقایق تاریخی، به بيراهه ميکشانند



يه ای و هيچ کاره این دورانهای زندگی سياسی من، ضدحقيقت و تاریخ سازی جعلی برای شخصيتهای حاش
بگذار نسل فعلی و نسلهای . مادام که روی کاغذ آمده است و علنا ابراز شده است، باید روی کاغذ پاسخ بگيرد
بگذار در جدال حقيقت با ضد . بعدی، در ارزیابی و قضاوت تاریخ، فقط با کارگاه فاکت سازیهای بدلی مواجه نباشند

تاریخ انسان و عظمت انسانهای بزرگ در راه آرمانهای بزرگ انسانی، پروسه خود را در نبرد و جنگ با حقيقت، 
بگذار جریانات حاشيه ای در همان حاشيه باقی بمانند و افکار و . دستگاه مهندسی دروغسازی ادامه بدهد

 بدانند که حاشيه نشينان تاریخ بگذار همه. اندیشه های غلط و کج، در ذهنيت جامعه بی تاثير و حاشيه ای شود
" ولی"جدالهای کمونيسم نوین ایران، نميتوانند در فقدان فيزیکی عناصر مهم سازندگان تاریخ و در مقام اختراعی 

  .دنيای مجازی سياست، مردم را صغير و فاقد حق دفاع از خود و حقوق خود، تصویر کنند
  

گفتم .  تا چند سال بعد، دستخوش تحوالت و تغييراتی شدند۴٨ای گفتم بانيان کومه له با آن زیربناسازیهای ساله
که در مقطع کنگره اول، غلظت مارکسيستی و قوام گيری برداشت لنينی از مارکسيسم، که در یک حرکت چند 
ساله بازنویسی و تکثير و دست نویسی مهمترین آثار لنين تجلی یافته بود، و نطفه های توجه به فعاليت 

موجود، رقيق " کمونيستی" ميان کارگران صنعتی بسته شده بود، بر متن فشار اجتماعی قطبهای کمونيستی در
اما این مساله . ، در زمره یکی از سازمانهای سوسياليسم خلقی قرار گرفت۵٧شد و کومه له در آستانه انقالب 

ول در معرض از هم گسيختگی شيرازه انسجام درونی کومه له در همان کنگره ا. باقی بماند" درونی"نميتوانست 
، منجر به این نشد که از درون کنگره اول یک تشکيالت همدل، "انتقاد و انتقاد از خود"نتایج تمام آن جلسات . بود

هستيم " سازمان"آنوقتها، تردید و تزلزل حتی در مورد اینکه آیا ما اصال . متحد و برای انجام امر واحدی، سر برآورد
ات فردی که هر کس برود آنچه را که خود بحال فکر سياسی و زندگی خود درست ميداند، دامن گرفت، و تصميم

اما همين تشکيالت، رو به بيرون به عنوان سازمانی که اعالميه . انجام بدهد، مطرح شدند و در اذهان چرخيدند
 مردم عادی به صحنه امضا ميکرد، در بطن دوره بحران انقالبی و آمدن" هم ميهنان مبارز"هایش را با عنوان 

سياست، دیگر مسئوليتی را عليرغم آن وضعيت پریشان درونی، به جامعه و در نيات انسانهائی که بطور علنی 
و همين مساله، یعنی امواج انقالب و حضور مردمی . در راس سازماندهی تحرکات توده ای بودند، اعالم کرده بود

يعی از روشنفکران و انقالبيون جامعه به ما، با توجه به وسيع در صحنه جدال سياسی و روی آوری طيف وس
خيليها که اعضا کومه له . پيشينه های قبلی انسانهای متشکله در آن سازمان، بحران را از سر کومه له گذراند

نبودند، به نام کومه له و نماینده کومه له و تداعی شونده با کومه له، در راس حرکات بزرگ سياسی و توده ای 
از آن جمله است سابقه مبارزات چندین ساله ای که در مریوان با مرتجعين و مالکان و دم و دستگاه . ار گرفتندقر

بانيان و مبتکران و رهبران آن رویاروئيهای وسيع و مهم، که هفت . ادامه داشت" دراسيران"ساواک و ژاندارمری در 
سی و امنيتی رژیم شاه و نيز در ذهنيت مرتجعين سال جریان داشت، و در ذهنيت مردم و در دستگاههای جاسو

. تعریف کردند و به آن صف پيوستند" کومه له"شناخته ميشدند، همه خود را به نام " کمونيست"به عنوان 
بزرگترین حرکتهائی که منشا یک تحول بزرگ در ذهنيت جامعه ایران بود، یعنی اتفاقات و وقایع نوروز خونين 

از سراسر ایران به " توریستهای سياسی"، و آن متينگهای بزرگ و سرازیر شدن سيل ۵٨سنندج در آغاز سال 
سنندج در آن دوران، به همت کسانی چون صدیق کمانگر مقدور شد که در آن لحظه حتی از نظر فرمال عضو 

یوان توسط  در شهر مر۵٨ تير ماه سال ٢٣خلع سالح اولين مقر سپاه پاسداران در . کومه له باقی نمانده بودند
پيشنهاد کوچ از شهر در . جمعی انجام شد که فقط یک نفر در ميان آنان، عثمان روشن توده، عضو کومه له بود

و این حرکتها و استقبال کومه له از . اساس توسط عطا رستمی مطرح شد که در آن هنگام عضو کومه له نبود
ميخواهم نتيجه بگيرم که برعکس روایت فعلی از . اددرونی را از سر رهبری وقت کومه له عبور د" بحران"آنها، 

درون تمامی جریاناتی که خود را کومه له، یا بازسازی کومه له و یا فراکسيون کومه له اعالم کرده اند، رمز توده 
برعکس، جریانی بود که به روشنی در . تعریف کرده بود" کردستانی"ای شدن  کومه له اصال این نبود که خود را 

ه زنده جامعه با کمونيسم تداعی شده بود و جریانی شده بود که در ذهنيت کارگر صنعتی جامعه ایران حافظ
جریانی که . نشانه و سمبل قاطعيت و رادیکاليسم افراطی در مقابله با ارتجاع تازه به قدرت رسيده اسالمی بود

ه مهمترین و عاجل ترین مساله با آن خمير مایه کمونيستی، دست به جابجائی قدرت سياسی برده بود و ب
اگر نه حزب دمکرات در . جامعه، یعنی مقابله با ارتجاع هار اسالمی، پاسخی عملی و قاطع و انقالبی داده بود

اما مساله این . تر هم بود" کردستانی"توطئه و بدون دخالت مردم، پادگان مهاباد را خلع سالح کرده بود و بسيار 
، در برابر رژیم "پيشمرگایه تی" برتری از نظر نيروی مسلح و سنت بسيار قدیمی تر بود که حزب دمکرات عليرغم

اسالمی، سازشکار بود، به بند و بست و مذاکره پنهانی با آن روی آورده بود و در جدال بين طبقات، حزب و 
ظ و نگهبان متعصب سازمان مرتجعين، آخوندها، سنی گری و مرتجعين و استثمارگران و مالکان و زمينداران و حاف

کومه له عليرغم . تمامی سنتهای سنی گری و فئودالی و زن ستيزی و مردساالری و عقب ماندگی فرهنگی بود
خلق کرد "، قاطعانه در بيانيه ۵٨ مرداد سال ٢٨هر ناروشنی تئوریک و فکری، در مقابل فرمان هجوم خمينی در 

ان تعهد داد که تمام نيروی سازمانی و نفوذ سياسی خود را به جامعه ایران و به مردم کردست" در بوته آزمایش
و  به تعهد خود عمل کرد در . برای سازمان دادن یک مقاومت قاطعانه با آن موج لشکرکشی به کار خواهد انداخت

درست در آن مقاطع یا مشغول فرار و پناه گرفتن زیر سایه رژیم صدام " خلق کرد"جنبش " نيروی اصلی"حالی که 
در همين دوران است که . اش بين نقاط مرزی و قم در رفت و آمد بودند" حسن نيت" و یا پيکها و هياتهای بود

کومه له در ذهنيت طبقه کارگر ایران و در ميان تمامی طيفهائی که خود را کمونيست و آزادیخواه و چپ تعریف 
مونيستهای با سابقه جامعه ایران، آنهائی که از ميان الیه های ک. کرده بودند، یک جاذبه قدرتمند بوجود می آورد

جوهر کومه له و تعلق طبقاتی آن را به جدال کارگر تشخيص داده بودند، دقيقا به همين دليل که آگاه بودند که 
کومه له بخاطر فعاليت تعدادی از کادرهایش در تشکيالتهای تهران و تبریز و خوزستان، مصمم به شرکت کردن در 

است، سيل حمایتهای مادی و معنوی به کومه له سرازیر شد و " کارگری"ونيستی و سازمانی تشکيل حزبی کم
سازمانهای طرفدار کومه له در ميان کارگران و در تهران و تبریز و  رشت و اهواز و اصفهان و خرم آباد و بروجرد 



ان ماه که دوباره شهرها به  مرداد تا مقطع آب٢٨من که در فاصله اعالم فرمان جهاد خمينی در . شکل گرفتند
کنترل مردم و نيروهای انقالبی درآمد، در شهر سنندج، مسئوليت تشکيالت شهرهای کومه له را عهده دار بودم، 

بخشی از لباسها و . اذعان ميکنم که از توان رساندن کمکهای جنسی به تشکيالت علنی برخوردار نبودیم
ميدیدیم که کارگران کارخانه ای در . رای رهبری کومه له ميفرستادیمپوشاک را به فروش ميرساندیم و پول آنرا ب

اصفهان و یا در شمال ایران، با کاميون و وانت بار و با تحمل خطر، برای کومه له کمک ارسال ميکردند و گاه، در آن 
جالب بود که . فضای نظامی و کنترل جاده ها، با مهارت اسلحه های جاسازی شده را برای کومه له ميفرستادند

گاهی محموله هائی را تحویل ميگرفتيم که از طرف واحدهای شهرهای خارج از کردستان پيکار و رزمندگان و یا 
این موج روی آوری و پرتاب شدن کومه له به راس یک مبارزه بزرگ سياسی و . وحدت انقالبی تهيه شده بودند

بگذارید روشن تر بگویم، به . کومه له شد" درونی"نظامی با رژیم اسالمی، موقتا موجب فروکش کردن بحران 
نظرم ما در رهبری  کومه له به جایگاهی پرتاب شدیم که خود نه آمادگی اش را داشتيم و نه نقشه و پالتفرم 

از این نظر این مساله که کومه له با وضعيتی که در آن قرار گرفته است، چکار خواهد کرد، اتفاقا آن حفره . آنرا
کومه له چيست؟ کمونيست . ونی را به یک معضل بزرگتر و فراتر از دایره درون سازمانی تبدیل کرده بودبحران در

کردستان است یا رگه و نيروئی " چهارپارچه"است یا ناسيوناليست؟ ادامه و بخشی از جنبش رفع ستم ملی در 
هد؟ این مسائل و معضالت گریبان انقالبی و کمونيستی و کارگری که باید از جمله به مساله کرد هم پاسخ بد

رهبری کومه له را گرفت و در بطن رویاروئی با آنها، طبيعی بود که تمامی رسوبات گرایشات مختلف در سير تاریخ 
کومه له، هر کدام در شرایطی که کومه له در آن قرار گرفته بود، راه حل خود را برای رقم زدن " سازمانی"

واقعيت این است که در آن مقطع و تا چند سال بعد نيز، رهبری   . شندسرنوشت سياسی کومه له پيش بک
کومه له نتوانست از زمينه واقعی فعاليت خود، به عنوان یک جریان کمونيستی، نه استفاده بکند و نه حتی 

  .محتوای روندها را تشخيص بدهد
  

  و برخی حقايق تاريخیکومه له و تناقض در ذهنيت خود، تاريخ کومه له 
  
کومه له از خود و موقعيت و جایگاه آن در پراتيک اجتماعی و مکان " درونی"ه چند فاکت در این تناقض بين تعبير ب

  :سياسی اشاره ميکنم
  

این تشکيالت که عناصر فعال و علنی ". اتحادیه دهقانان"کومه له در مریوان تشکيالتی درست کرده بود به نام 
تشکيل داده بودند، و عمدتا به ابتکار فواد راه اندازی شد، واقعا بطور خود کار آنرا اساسا روشنفکران انقالبی 

به عنوان شيفت کردگان از " قياده موقت"بخودی و در دل رویاروئيهائی که مرتجعين مریوان مکتب قرآن و نيز حضور 
جتماعی تر چماقداری شاه به گروههای ضربت رژیم اسالمی، مطرح بود، شکل گرفت و پاسخی به آن تقابل ا

اما در ذهنيت تشکيل دهندگان اتحادیه، انگار آن تشکل برای حل مساله زمين و تقسيم زمين بين دهقانان و . بود
بوجود " خانگاه جوجو"تنها در یک مورد جنگی مسلحانه بر سر زمين در . یا مصادره امالک فئودالها بوجود آمده بود

گرچه، ما عمال حتی در آن مورد هم شاهد برپاشدن جنبش .  شودآمد که چيزی نمانده بود فواد هم در آن کشته
اتحادیه ) گردش های سياسی( در حين جوله. پس از آن ماجرا هم نبودیم" قيام دهقانان"مصادره زمين توسط 

دهقانان به روستاها، در تجربه و به شيوه امپيریستی معلوم شد که مساله زمين، مساله ای نيست که بر سر 
ل و یک جنبش اجتماعی، آنطور که مثال در چين نيمه مستعمره نيمه فئودال روی داده بود، اتفاق آن یک جدا

اتحادیه دهقانان عمال به یک حرکت برای تشکل سياسی مردم و نوعی جلسات مجمع عمومی تبدیل . بيافتد
های ایران مهاجرت شد که حتی در جریان جلسات از جانب اعضا بی زمين و یا کارگرانی که برای کار به شهر

فصلی داشتند، صراحتا این سوال مطرح ميشد که اتحادیه برای کارگر چه دارد؟ و  باز عليرغم یک نوع توهم در 
به حيات خود ادامه ميدهند و بنابراین زمين و تقسيم " بقایای فئودالی"ارزیابی خصلت های جامعه ایران، که گویا 
ی به صف فعالين علنی کار اتحادیه دهقانی، نپيوست "دهقان"ا هيچ زمين کشاورزی مساله ای مهم است، تقریب

احمد فتحی، مشهور ! و تنها عضو دهقان آن، بعد از هجوم رژیم به مریوان به نيروهای سپاه پاسداران تسليم شد
د او در فلسفه عوض کردن نام از احمد به محمد، به خاطر اجتناب و به گفته خو. به الله حمه، دهقان زميندار نبود

منظورم این است که جوهر خاستگاه اتحادیه دهقانان نه مساله . مفتی زاده بود" احمد"از هم اسمی با " لج"
جریان اتحادیه دهقانی، در هيچ جای دیگر . زمين که مبارزه با مرتجعين مکتب قرآن و جریان قياده موقت بود

قالبی و چند نفر انسان کارگر و زحمتکش هوادار کردستان تکرار نشد و نيروهای فعاله آن، که روشنفکران ان
که واقعا دردآور " کرفتو"نمونه حادثه روستای . کمونيستهائی چون فواد بودند، به نيروی مسلح کومه له پيوستند

از سوی دهقانان " نمایندگی"در جنگ بين روشنفکران انقالبی و کمونيست سقز به . است نيز بسيار گویا است
جان باخت و هيچ دهقان هم پس از آن اتفاق " یحيی خاتونی"يت بزرگ سياسی مهمی چون با مالکين، شخص

. ، که در لحظات آخر به روستای کرفتو آمده بودند، نپيوست"اتحادیه دهقانان مریوان"به صف نيروی مسلح موجود 
برای " زمين"، حول مساله از سالها قبل موضوع یک رویاروئی در مریوان بود" دارسيران"حتی آن جریانی که به نام 

زمينها در دوره های قبل از اصالحات ارضی موضوع جدال بين زمين داران و . کشت محصوالت کشاورزی نبود
مالکان و دهقانان بود، اما پس از آن دوران، زمينهای دارسيران، در محدوده زمينهای شهری و مناطق مسکونی 

. مراتب از زمينهای تحت کشت محصوالت کشاورزی بيشتر شده بودآنها به " ارزش"قرار گرفته بود و بنابراین 
مالکين سابق تالش داشتند که حق فئودالی پيشين را با کمک ساواک و ژاندارمری و دادگستری بر این زمينها 

نتيجه پيروزی نسبی مردم دارسيران با حمایت روشنفکران انقالبی و کمونيست از آنان، به . نيز محفوظ کنند
سيد که بخش اعظم زمينهای مورد دعوا نه به عنوان زمين برای کشت و زرع، که به عنوان زیربنای مناطق جائی ر

قرار گرفتن صاحبان . مسکونی شهری، مستغالت و یا جاده سازی، از حيطه اقتدار زمين داران قلدر خارج شد



مت مستغالت و زمينهای زیربنای آنها سابقا دهقان آن زمينها در ليست ثروتمندان جدیدی که به برکت باالرفتن قي
برای مبارزه با " جنبش دهقانی"به آن منزلت رسيدند، نيز روشن کرده است که محتوای آن جدال، چيزی به نام 

تزهای مائو به شيوه تجربی، به این ترتيب، همراه . دهقانان وابسته به زمين اربابی نبود" نيمه فئودالی"وضعيت 
. ارزه مردم عليه رژیم شاه، در ذهنيت رهبری کومه له وزن و جاذبه خود را از دست دادندبا تماما شهری بودن مب

بنابراین کومه له ميبایست در جدال بزرگ فکری و سياسی که در جامعه ایران بين مارکسيسم انقالبی و 
گاه عينی خاست. سوسياليسم خلقی و مائوئيسم در جریان بود، فکری برای خود و سرنوشت سياسی خود بکند

اش را تشدید " بيرونی"و سياست و پراتيک " درونی"کومه له در متن جدالهای اجتماعی، مدام تناقضات تئوری 
فکر ميکنم مکتوب کردن تجارب این دوران توسط کسانی که زنده مانده اند و خود دست اندرکار ماجرا  و در . ميکرد

  .   در پرده ابهام مانده را، روشن تر خواهد کردمتن آن بوده اند، بسياری از زوایای ناگفته و هنوز
  

کومه له در کردستان سرمنشا یک نوع کامال جدید از سياست چه در تقابل با کل تاریخ ناسيوناليسم کرد و چه در 
این جریانی بود که قبل از علنی شدنش، در هيات انسانهای زنده، اجازه نداد در مقياس . سطح جامعه ایران بود

جریانات اسالمی و ناسيوناليست کرد، به مبارزه مردم عليه رژیم شاه، رنگ و تصویر انحصاری خود را کردستان 
شخصيتهای سياسی مهمی که خود را با کومه له تداعی ميکردند، حتی عليرغم نداشتن عضویت . بزنند

یم اسالمی، به قيام مردم سازمانی، مبارزات توده ای عليه رژیم شاه را رهبری ميکردند و قبل از اینکه سران رژ
بدهند، در کردستان در سطح اجتماعی ماهيت ارتجاعی جریانات اسالمی و سنی " انقالب اسالمی"ایران نام 

این مساله و قرار گرفتن در آن موقعيت، بدون توجه . گری و ناسيوناليسم تنگ نظر و عشيره ای، روشن شده بود
واضح بود که در کردستان عالوه بر .  فعاليت داشت، ممکن نبودبه بستر اجتماعی اوضاعی که کومه له در آن

مسائل عمومی و جنگ و جدال طبقات در جامعه ایران، مساله شکاف ملی و تبعيض و ستم ملی، یک مساله 
. واقعی بود که ميتوانست به فعال شدن هر جریان ارتجاعی نيز که بر این شکاف سرمایه گذاری کند، کمک کند

را به عنوان " زنده باد کرد و کردستان در زیر پرچم اسالم"اده و مکتب قرآن، تالش کردند که شعار جریان مفتی ز
نتوانستند، هم به دليل موقعيت آشکارا . سنگری برای تحميل هژمونی خود بر مبارزات مردم تبدیل کنند

متشکل از خوشنام ترین ارتجاعيشان و هم اساسا به دليل وجود یک آلترناتيو موجود در هيات یک تشکيالت 
حزب دمکرات اساسا با زندگی در این شکاف ملی، کماکان . فعالين کمونيست علنی کار و مدعی قدرت سياسی

و کومه له ای که در چنين اوضاع و احوالی از جاذبه پرقدرت سياسی و . به موجودیت سياسی خود ادامه ميدهد
یست راه حل و نقشه عمل روشنی نيز برای برخورد به مساله اجتماعی در ذهنيت توده مردم برخوردار بود، ميبا
اینجا نيز، یک بار دیگر تناقض بين تلقی ذهنی کومه له از خود . ملی و دورنمای قدرتمندکردن کمونيسم تدوین کند

ه معلوم نبود که در آن دورانها راه حل کومه له برای مسال. با موقعيت آن در پراتيک اجتماعی به جلو صحنه آمد
ملی چگونه راه حلی است که آن جریان را از نمایندگان سياسی طبقات دیگر و سنتهای ناسيوناليسم کرد جدا 

هيات نمایندگی "ميکند؟ گاهی به طرح چند ماده ای خودمختاری رضایت ميداد و مرز مشخص خود را با نيروهای 
را در رابطه با جریانات دیگر سياسی در دیگر معلوم نميکرد، گاه بطور پوشيده و ناگفته، استراتژی اش " خلق کرد

کومه له " "جنس"های کردستان به ميدان می آورد و نسبت به این تصویر که همزاد و هم سو و از "پارچه"
هيات نمایندگی خلق . و همتای جالل طالبانی در کردستان ایران است، زیاد هم سر ناسازگاری نداشت" رنجدران

نده از جریان فدائی، شيخ عزالدین حسينی و حزب دمکرات بود و رهبری کومه له کرد یک ائتالف بسيار شکن
متزلزل، ناپایدار و اوهام برانگيز را تدوین و به جامعه " هيات"مبانی اثباتی تاکتيکهای سياسی خود و جوهر این 

  : بگذارید وجوه این تناقض را قدری بيشتر بشکافم. ارائه نکرد
  

 جریان فدائی یک نيروی ناپایدار در سطح جامعه ایران است، جریانی بود که در آستانه همان وقتها واضح بود که
به گفته . انشعاب بود و موجودیت آن به عنوان نيروئی در تقابل با جمهوری اسالمی زیر عالمت سوال بزرگی بود

ضع حزب ما نزدیک تر هر اندازه رفقای فدائی، به موا: "کيانوری، در آن دوره تندخوئی رهبری جریان فدائی
به عقيده من، کومه له با یک ارزیابی اوليه !" ميشدند، لحن شان عليه حزب توده پرخاشگرانه تر ميشد

ميتوانست تصميم بگيرد که از حضور جریان فدائی به عنوان یک عامل کند کننده و دارای تاثير منفی بر تقابل با 
حزب دمکرات، از سوی دیگر، در آن .  خلق جلوگيری کندرژیم اسالمی و چوپ الی زخم، در هيات نمایندگی

شرایط مدام با رژیم اسالمی مشغول بند و بست بود و هميشه نزد مقامات رژیم و دولت موقت بازرگان و 
همان وقت طرحی برای تقسيم حاکميت . مشاورین خمينی، از کومه له سعایت و بدگوئی و سخن چينی ميکرد

"  جوانمردان"توسط " پاسگاههای مرزی"قت پيشنهاد داده بود مبنی بر اینکه پرسنل به رژیم اسالمی و دولت مو
رهبری   . حزب دمکرات تامين شوند و رئيس پاسگاه و بی سيم چی، توسط دولت مرکزی!) و نه حتی پيشمرگان( 

هيات "يل حتی وقتی پس از تشک. کومه له به نظرم این حقيقت را بارها در عمل درک کرده و لمس کرده بود
، قرار بود که کومه له هم عضو مهمی از آن باشد، رهبری حزب دمکرات با همدستی زیرکانه "نمایندگی خلق کرد

. جریان فدائی تصميم به حذف کومه له داشتند که فقط نفوذ اجتماعی کومه له مانع اجرای آن دسيسه شد
له و جلوگيری از بسط نفوذ آن بخاطر ادامه هدف حزب دمکرات از آن پس تغيير تاکتيک برای سر دواندن کومه 

حزب دمکرات در جریان تحصن یک ماهه مردم سنندج در زمستان . مبارزه پيگير کومه له عليه نيروهای رژیم بود
 برای اخراج سپاه پاسداران از شهر و از محل باشگاه افسران سابق، حتی یک پيام خشک و خالی هم ۵٨سال 
 توازن قوا در آن مقاطع، و دامنه نفوذ سياسی کومه له در ميان مردم به آن حدی بود بحث من این نيست که. نداد

بحثم بيشتر شکافتن رویه . که اجازه بدهد کومه له راسا و به عنوان تنها نماینده مردم کردستان عرض اندام کند
کومه له سياست روشنی به نظر من در رابطه با حزب دمکرات، . دیگر همان تناقضی است که به آن اشاره کردم

مردم . نداشت و اگر هم چنين سياستی در مجرای درونی عمل ميکرد، آنرا در سطح توده مردم طرح نکرد
نميدانستند که رهبری کومه له، چه مکانی برای حزب دمکرات به عنوان یک حزب ناسيوناليست قائل است؟ اگر 



سی از جانب کمونيستها و حزب کمونيستی، عجيب و نه، ائتالفهای موقتی بویژه در دوران دخالتگریهای سيا
اما همه، . ، برنامه اس ارها را برای مساله ارضی پذیرفتند١٩١٧بلشویکها پس از پيروزی در سال . غریب نيست

حداقل در دایره نفوذ اجتماعی احزاب مطرح، ميدانستند که تفاوتهای بنيادی و طبقاتی و بينشی و سياسی بين 
کومه له اما، در رابطه با حزب دمکرات، . رها، قبل تر بسيار مستند و جدلی و واضح، چه بوده اندبلشویکها و اس ا

مرزبندیهای سياسی و طبقاتی و نگرشی خود را، اگر هم وجود داشتند، حتی با صفوف خود در ميان نگذاشته 
 متناقض، نه به عنوان یک تاکتيک در این فضای پرابهام و ناروشن و" هيات نمایندگی خلق کرد"رفتن زیر سایه . بود
وضعيت شيخ عزالدین هم تقریبا . که به عنوان یک خط تاکتيکی درازمدت تر، به نظرم درست نبود" مذاکرات"در 

همه ميدانستند که شيخ عزالدین در آن دوران بيشتر خود را با کومه له تداعی ميکرد و . چنين حالتی داشت
و نيز حتی " دفتر ماموستا"خمينی، بخش عمده پرسنل نگهبانی و کادر حتی در مراحل اوليه پس از فرمان 

دست کم سخنگویان دفتر او، چه همانوقت و چه بعدا، از اعضای رسمی . تدارکات، توسط کومه له تامين می شد
، یک شخصيت کليدی و مشاور و سخنگوی ۵٨احمد اسکندری که به مدت چهار سال از شهریور . کومه له بودند

اتفاقا . زالدین در دفتر او را بر عهده داشت، بعدا مسئول دفتر نمایندگی کومه له در اسکاندیناوی شدشيخ ع
یادداشتها و تکذیب نامه های احمد اسکندری در مورد تحریف تاریخ آن دورانها توسط ناسيوناليستها و دو 

حسن "در ماجراهای مذاکرات هيات خردادیهای متاخرتر، با فاکت و مستند اثبات ميکند که چگونه حزب دمکرات 
در مانور بين نمایندگان اعزامی دولت، " دره احزاب"سردشت و منطقه مشهور به " بيوران"در روستای " نيت

سعی داشت که خود را از ازنزوا خارج کند و بویژه برای بایکوت کردن و حذف کومه له به عنوان یک نيروی مهم در 
اطالعات احمد اسکندری بخاطر دخيل .  ها و تبانی ها و توطئه ها روی آوردبه انواع دسيسه" جنبش خلق کرد"

بودن خود او در متن واقعی رویدادهای آن دوران، وفاداری به حقيقتهای سپری شده را بيشتر نمایندگی ميکند تا 
قایق تاریخی را کسانی که بنا به مصلحت روز، سعی کرده اند که اتفاقات و فاکتها و ح" تاریخ نویسی"اظهارات و 

در هر حال این ناروشنی و ابهام و رعایت ظواهر . به رنگ تغييرات در سياست و مواضع و منافع کنونی خود درآورند
باز . هائی رو شد" هيات نمایندگی"نميتوانست قابل دوام باشد و دیر یا زود خصلت ناپایدار چنان " دیپلوماتيک"

. ر برای دو روز هم باشد، مجاز به همسوئی با هيچ نيروئی نبودهم بحث من این نيست که کومه له حتی اگ
بحث من شفافيت در سياست و خطوط تاکتيک های سياسی ناشی از یک ارزیابی طبقاتی و استراتژیک و 

این موضع مبهم و راز آلود و از . صراحت در رابطه با مردم و توده مخاطب یک حزب سياسی مدعی قدرت است
موجب شد تا تصویر مردم از خود کومه له و سياستهای کمونيستی اش، " منفعت جنبش"سر اجبارات موقتی 
و نيروهای موجود در سنت ناسيوناليسم کرد در شکاف این ابهام از طرفی سرمایه گذاری . مخدوش به نظر برسد

آن انشعاب اتفاق افتاد، اگر نه از نظر من در دوره ای که بر فدائی . کنند و از طرف دیگر برای کومه له کيسه بدوزند
حزب دمکرات به روی کمونيستها و کومه له اسلحه کشيد و فعالين پيکار را در بوکان سر برید و کومه له هم 
نيروی قدرتمندی شده بود، و ماموستا هم پس از کنگره چهار کومه له حساب خود را جدا کرد، کومه له 

، استراتژی جداگانه و مستقل و مبتنی بر سياستهای ميتوانست به عنوان یک جریان کمونيستی و توده ای
در هر حال این یک وجه دیگر از تناقضات کومه له در آن سالهاست و با . کمونيستی برای کردستان نيز تعریف کند

النه کردن در البالی این ابهام و شکاف و تناقض است که حتی بسياری از دست اندر کاران آن دوران از فعاليت 
اما مساله به اینجا . به ثبت ميرسانند" خلق کردی"و " ملی" اکنون به صراحت خود را به عنوان مبارز کومه له،

ختم نشد و امپيریسم دیرین کومه له، سرانجام آن تشکيالت را در برابر تعرض ناسيوناليسم کرد از درون و در دل 
 رادیکاليسم افراطی کمونيستی، اثری بجای ، چون موریانه ای خورد و از آن رگه١٩٩١اتفاقات جنگ خليج در سال 

من بعدا و در دیگر بخشهای زندگی نامه ام، به تاثيرات جنگ ایران و عراق بر مقدرات کومه له در پی . نگذاشت
جالل طالبانی و رحيم صفوی " هم رزمی"نزدیک شدن نيروهای سابق قياده موقت به مناطق مرزی و همکاری و 

سپاه پاسداران در کردستان، خواهم " قرارگاه رمضان"اتحادیه ميهنی به تحکيم جا پای در جریان این جنگ و کمک 
نقش و جایگاه کنگره ششم کومه له را در شرایط انقباض ناشی از این جنگ، برای نمایندگی کردن یک . پرداخت

نگ در شرایطی جریان انقالبی و سوسياليستی و کارگری در کردستان بيشتر ميشکافم و عواقب پایان همين ج
  .  در خاک عراق تصویر کنند، بررسی ميکنم" اردوگاه"که سعی ميشد کومه له را به عنوان چند 

  
در کنگره دوم . مقطعی که کنگره دوم کومه له در آن تشکيل شد، مکان ویژه ای در تاریخ و مقدرات کومه له دارد

آنوقتها جنگ ایران و عراق . تانه فروپاشی هول دادندکومه له چند اتفاق و چند سياست، بار دیگر کومه له را تا آس
تمام نيروهای خود را در اختيار : "تازه آغاز شده بود و جالل طالبانی با شروع اولين تحرکات این جنگ اعالم کرد که

  نقدتری" منافع"و قوام گرفتن صف بندیها و " این دو طرف جنگ"مساله موضع در برابر ". امام خمينی قرار ميدهم
در کوهستانهای " شورش نوین کرد"که تا آنوقت در الیه ای از عرفان و ابهام و رودربایستی پيوندهای دوره رهبری 

من قبل از رفتن به سوی محل کنگره که در محل . مخفی مانده بود، یک مساله مهم و تعيين کننده بود" قندیل"
 آنوقت دو نامه داخلی در رابطه با مساله جنگ ایران .خانقاه روستای زنبيل برگزار ميشد، در سنندج مستقر بودم

) عبداله مهتدی( دقيقا هم یادم هست که یکی از نامه ها، نامه به امضای آزاد یا شيرکو. و عراق بدستم رسيد
. ، روی همان نوع کاغذ اما، آبی رنگ بود)شعيب زکریائی"( امين"روی کاغذ نازک زرد رنگ و دیگری به امضای 

عبداله مهتدی استدالل کرده بود که کومه له .  موضع نامه ها، دو موضع کامال متفاوت سياسی بودبطور خالصه
استداللی که . نميتواند در منگنه جنگ دو دولت جمهوری اسالمی و دولت بعث عراق، عليه هر دو جبهه باشد

و طبقه کارگر سرنگونی رژیم و کرده بود با اقتباس از موضع لنين در جنگ اول جهانی بود، که وظيفه کمونيستها 
در این رابطه تاکتيک پيشنهادی این بود که کومه له نسبت به دولت عراق سياست غير . بورژوازی خودی است

اینکه در اعماق ذهن عبداهللا مهتدی در آن لحظات، سياست دیرین . نشان بدهد" همسوئی"خصمانه و یا نوعی 
طقه از سوی صالح مهتدی و جریانات ناسيوناليستی چه اندازه در و زندگی در شکاف دولتهای من" دیپلوماسی"

هر چه در پس ذهنيت . اتخاذ آن تاکتيک موثر بود را در آن اوضاع نميشد حدس زد و یا با روش روانکاوی کشف کرد



شعيب . عبداله مهتدی نهفته باشد، آن سياست، در عمل و در پاسخ به معضل آن زمان، یک جهت درست بود
ميهن "ی برعکس تاکتيکی شبيه به تاکتيک رزمندگان در رابطه با همان جنگ پيشنهاد کرده بود، تاکتيکی زکریائ

بزعم او . و اینکه رژیم عراق یک کشور خارجی است که به مردم ميهن ما حمله و تجاوز کرده است" پرستانه
البته . ری اسالمی عليه عراق بودتاکتيک درست، همسوئی با رژیم اسالمی و قرار گرفتن کومه له در کنار جمهو

در هر حال قطعنامه عبداله مهتدی به دالیل قابل فهم تری "!! حفظ موضع مستقل"مثل رزمندگان و راه کارگر، با 
اتخاذ شد، اگر نه کومه له به نظر من سرنوشت بهتری از امثال رزمندگان پيدا نميکرد و یا بين نيروهای موجود 

اینهم . ان چپ این گرایش تقسيم، و چون گروه فشار آنها به چند تکه تجزیه ميشدناسيوناليسم کرد، به عنو
این . تناقضی دیگر از بی سياستی و ابهام های سنگين رهبری کومه له با جایگاهی که در آن قرار گرفته بود

ه له را در سایه و تجزیه متاسفانه در مقطع دیگری عمال اتفاق افتاد و ما به روشنی قرار گرفتن تکه هائی از کوم
حاشيه احزاب حاکم در کردستان عراق و تکه ناسيوناليسم چپ باقيمانده را در هيات سازمانی نيز شاهد 

  .هستيم
  

مساله دیگری که در همين کنگره دوم کومه له به یک معضل بزرگ تبدیل شد، موضع و قطعنامه این کنگره در 
ه دست بر قضا توسط عبداله مهتدی و شعيب زکریائی تهيه پيش نویس این قطعنام. رابطه با مساله ملی بود

و کومه له " پرولتاریا مربوط نيست"گفته بود که مساله ملی به " ملی"این قطعنامه در رابطه با مساله . شده بود
موضعی که بطور کالسيک تر همان موضع منشویکی بود و . مشغول کند" بورژوائی"نباید خود را با آن مساله 

بورژوا "بورژوازی برای رهبری و به سرانجام رساندن رسالت " رم دادن"یا و حزب سياسی آن را از پرولتار
در آن هنگام بين تشکيالت کومه له، از طریق واحد تهران کومه له، و اتحاد مبارزان . برحذر ميداشت" دمکراتيک

 مبارزان ميرسد و شخص منصور مصوبات کنگره دوم بدست رهبری اتحاد. کمونيست یک ارتباط برقرار شده بود
حکمت با خواندن قطعنامه در باره مساله ملی، هم در نوار به شکل شفاهی و هم بصورت کتبی، مالحظات 

. تا آن زمان هنوز شخص منصور حکمت به کردستان نيامده است. انتقادی اش را برای رهبری کومه له ارسال کرد
وم کومه له را یک موضع کمونيسم غير دخالتگر در باره مساله ای این انتقاد مستدل که موضع قطعنامه کنگره د

تعریف کرده بود که ابعاد اجتماعی بخود گرفته بود، رهبری کومه له را وادار کرد که در کنفرانس ششم خود، 
له و کومه : "و عبداله مهتدی مقاله ای نوشت با عنوان. قطعنامه کنگره دوم را تصحيح و تکميل و در واقع نفی کند

بنابراین این موضع غير واقعی و دروغين که مدعيان رنگارنگ کنونی تاریخ کومه له ادعا ميکنند که ".  مساله ملی
گویا کومه له راه روشنی برای حل مساله ملی داشته است و بستر سازمان و نقطه قدرت آن، جنبش ملی و 

رف دیگر ادعای دروغين همين مدعيان، که گویا از ط. تکيه بر آن است، پوچ، غير تاریخی، جعلی و وارونه است
منصور حکمت کومه له را تضعيف کرد، در همين انتقاد هشدار دهنده او برای جلوگيری از حاشيه ای شدن    

انصاف آنوقت بسياری از خرده . کومه له در موضع بی تفاوت نسبت به مساله ملی، بروشنی معلوم است
تکه پاره های کومه له، نيز هنوز با حضور آمریکا در منطقه و به " ماورا" خارج و شخصيتها و پدر خوانده های کنونی

البته الزم . قدرت رسيدن فرعونهای کرد در سليمانيه و اربيل، مشمول بازسازی قومی و ناسيوناليستی نشده بود
 له، مطلقا نقشی است بگویم، طيف دیگری از ناسيوناليستهای متعصب کنونی، حتی در آن دوران از حيات کومه

  . نداشتند و در حسابگریهای کاسبکارانه، هنوز تصميم نگرفته بودند که به مبارزه سياسی روی آورند
  

نکته سوم در مقطع برگزاری کنگره دوم کومه له، همان وضعيت بحران هویت سياسی است که به آن اشاره 
ی شدن شخصيتهای مبارز و چپ و کمونيست  و حضور مردم در صحنه و تداع۵٧کردم و گفتم که چگونه انقالب 

به نام کومه له، روی بحران عميق سياسی و هویت ایدئولوژیک و طبقاتی کومه له سایه انداخته بود و موقتا از 
در مقاطع قبل از کنگره دوم، بحث و جدال بزرگ و سرنوشت سازی بين مارکسيسم . سر رهبران آن عبور داده بود
و این دیگر یک داده جامعه ایران در آن . قی و ناسيوناليسم چپ ایران در جریان بودانقالبی و سوسياليسم خل

اسطوره بورژوازی "، "سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقی ایران"مقاطع است که آثار و نوشته هائی از قبيل 
جامعه ایران را ، مراکز مهم اليت سياسی "سرمایه داری وابسته"و مواضع مارکسيستی در مورد " ملی و مترقی

تکان داد و این نخبگان زندان دیده و با تجربه سياسی، حول پرچم مارکسيسم انقالبی، متحد شدند و سازمان 
به صحنه سياست جامعه ایران افزوده " سهند"اتحاد مبارزان کمونيست با فعاليتهای سياسی و جدالهای تئوریک 

 مانده تر از سوسياليسم خلقی ایران را نمایندگی ميکرد، این جدال در ميان کومه له، که پوپوليسمی عقب. شد
و جدال بر سر هویت سياسی و فکری کومه له، با تناقضات دیگری " دو دیدگاه"تضاد و تعارض بين . منعکس شد

از سوی . که فوقا به آن اشاره کردم، در هم آميخت و چون کالف سردرگمی، گریبان رهبری کومه له را گرفت
 این عامل فشار سياسی مارکسيسم انقالبی و اتحاد مبارزان کمونيست، ادبيات کمونيستی این دیگر، غير از

جریان به درون الیه های کادری و بدنه تشکيالت کومه له و نيز برخی محافل رهبری آن رسوخ یافته بود و فشار 
يان همان نامه های داخلی روی در م. توده تحصيلکرده و شهری بدنه کومه له، این تناقض را شکننده تر کرده بود

کاغذ نازک، بار دیگر و قبل از کنگره دوم، نسخه ای از نامه دیگری از عبداله مهتدی که برای جواد مشکی در تبریز 
در این نامه در مواجهه با تناقضات کومه له و بحران عميق سياسی و . نوشته بود، بدست من در سنندج رسيد

اگر دورنمای یک انشعاب سالم را در دسترس نبينم، من ): "نقل به معنی( ه بودهویتی آن، عبداله مهتدی نوشت
همراه با صد نفر از پيشمرگان، سازمانی مبتنی بر خط اتحاد مبارزان کمونيست و مارکسيسم انقالبی را تشکيل 

رات خود به ریاست کومه له برای سپردن مقد" تهدید"اینکه این موضع تا چه اندازه ." و از کومه له انشعاب ميکنم
عبداله مهتدی بود، بجای خود، اما در دنيای واقع چنان انشعابی اتفاق نيافتاد و کومه له به عنوان سازمان به 

" کاریریست"نقش شخصی و جایگاه . پروژه مدافعان برنامه حزب کمونيست و تشکيل دهندگان آن حزب پيوست
ه نفع دست باال پيدا کردن کمونيسم و مارکسيسم انقالبی در کاراکترهای سياسی عبداله مهتدی در آن مقطع ب

آنوقتها، فواد و سایه سياسی او، عليرغم جان باختنش، اتوریته بالمنازع رهبری سياسی کومه له . خاتمه یافت



است و  چهره کاریسمای سياسی در ميان مردم و دوایر سياسی، بویژه دوایر به طمع نشسته ناسيوناليست 
این . است" تئوری"رای قورت دادن یک تشکيالت جوان و انقالبی و در همان حال بی تجربه و فاقد کرد در عراق ب

اما اتوریته . تصویر عينی و ابژکتيو با انعکاس تصویر عبداله مهتدی در ذهن خود او و انتظاراتش غير قابل هضم بود
 کومه له بدست آورده بود، بلکه به عنوان اختياری نيست و فواد این جایگاه را نه تنها در صفوف کادرهای رهبری

، و نمایندگی ۵٨ تير ٢٣یک شخصيت کمونيست که در راس حرکتهای بزرگی چون کوچ مردم مریوان پس از وقایع 
و ریاست شورای شهر مریوان در مذاکره با چمران و آیت اله الهوتی و نمایندگان آنها قرار گرفته بود، در مقياسی 

مرگ فواد و زندگی کوتاه و پر از تالشهای بی وقفه ده ماهه او پس از آزادی از زندان . داجتماعی کسب شده بو
این اتوریته سياسی را جز با یک سمبه . رژیم شاه، این اتوریته سياسی را با یک علقه عاطفی در هم آميخته بود

این محور و اهرم قدرتمند . دآن ش" جانشين"بسيار پرقدرت تر و فراکردستانی تر نميشد پس زد و جا بجا کرد و 
و اتحاد مبارزان در آن مقطع بزرگترین سازمان کمونيست در . شدن چيزی جز آویزان شدن به اتحاد مبارزان نبود

او ميبایست . اما صرف این ژست هم بطور مکانيکی نميتوانست به جائی برسد. سطح سراسری جامعه ایران بود
ارکسيسم انقالبی، بفهماند که با آنهاست و همزمان در محافل، شایع به الیه تحصيلکرده و شهری و مجذوب م

همين را به ساعد وطندوست و پس از جان باختن فواد . بوده است" دیدگاه یک"کند که فواد از تئوری پردازان 
يان فواد به م" جانشينی"تا این مقاطع تالشی سازمانيافته هم انجام ميشد که همه جا وقتی بحث از . گفته بود

را محمد شافعی از من و پس از مرگ " جانشينی"عين همين سوال . می آید، به نام عبداله مهتدی اشاره شود
، در فاصله معروف به جنبش "بيژوی"او بعد از مناظره عبداله مهتدی با نمایندگان سازمان پيکار در . فواد طرح کرد

 گفت که به نظر او عبداله مهتدی به نسبت فواد در  تا آبان همان سال، به من۵٨ مرداد ٢٨اول و دوم، فاصله 
هيچکس نميتواند پيش بينی کند که اگر فواد زنده ميماند، با . قرار دارد" تئوریک"سطح باالتری از نظر سياسی و 

تحوالت سياسی و فکری کومه له و در مصاف مهم مارکسيسم انقالبی با سوسياليسم ملی و خلقی، چکار 
ميگرفت؟ سرنوشتی که کومه له طی مقاطع بعد از کنگره دوم به آن دچار شد، به روشنی ميکرد و چه موضعی 

نشان ميدهد که این گرایشات اجتماعی و طبقاتی است که انسانها را زیر چتر یک تئوری گرد ميآورد و یا به 
ه انسانها را به دفاع عبارت بهتر در توجيه این منافع و روند ریشه دارتر جدال ناسيوناليسم و سوسياليسم است ک

مجرد، کسی انتظار " اندیشه"اگر نه از نظر سير تاریخ خطی . از تئوری و دکترینهای طبقات مختلف وادار ميکند
خود را از هم بگسلد و  شعيب زکریائی " فکر"نداشت که عبداله مهتدی روال منطقی و سير واقعی 
را " سرمایه داران با وجدان"ن کند و زندگی زیر سایه سوسياليسم را با تئوری سرمایه داری دمکراتيک جایگزی

موضع آنوقت عبداله مهتدی، با هر انگيزه پنهان درونی، کومه له و رهبری کومه له را در .  آرمان خود تعریف کند
تحوالت این سالها و تغيير اعجاب انگيز مواضع سياسی باید به همه نشان داده باشد . موقعيت متفاوتی قرار داد

 موضع کنونی عبداله مهتدی و قضاوت و ارزیابيهای او در مورد دورانهای مقطع کنگره دوم کومه له و تا زمانی که
او باشد، در ذهنيت " دیدگاه"و " راه فواد" پس از کنگره موسس نيز، بيشتر از آنچه ابراز عالقه سالوسانه به 
ی عالم سياست ناسيوناليستی قناعت کرده کسی رفت و آمد دارد که متاسفانه به پذیرش موقعيت جونيورها

مادام کسانی پيدا ميشوند که دست پيدا کردن بورژواها و عشایر به پول و . است و اکنون دیگر به آن مفتخر است
قدرت را صرفا بخاطر هم مليتی و هم زبانی و هم قومی، نهایت آمال خود دیده اند، دیگر نميتوان به ضرب یادآوری 

رانهای دوستی قدیم و مناسبات ریلکس و برابر و صميمانه در دوایر رفاقتهای محفلی، آنها را به عزت و احترام دو
صحت و جهانشمولی آرمانهای بزرگ سوسياليستی و عملی بودن تئوری برابری انسانها و رهائی انسان مجاب 

  .کرد
  

سران دورانهای قبل از جنگ خليج از برخی از " تعابير"همينجا ميخواهم به چند فراز دیگر از تحوالت کومه له و 
  .تاریخ و مقدرات کومه له اشاره کنم

  
 که کردستانی تعریف ،یکی از نقاط گرهی الیه های مختلفی که تالش ميکنند هویت کومه له را نه کمونيستی

 عروج کنند، یک تاریخ سازی از کومه له پيشين طبق مواضعی است که خود اینها پس از حضور آمریکا در منطقه و
  .و سير رو به افول قدرت سياسی احزاب ناسيوناليست کرد در کردستان عراق اتخاذ کرده اند

  
این حقيقت ندارد، .  باعث و بانی متالشی شدن کومه له اندمنصور حکمت و  کمونيستميگویند اتحاد مبارزان. ١

 است، اتحاد مبارزان و شخص  نيروئی که از همان کنگره دوم خواهان تقویت موضع کومه له!به همين سادگی
در بطن . به مورد قطعنامه کنگره دوم در مورد مساله ملی اشاره کردم و آنرا تکرار نميکنم. منصور حکمت است

مبارزه برای تشکيل حزب کمونيست ایران، گرچه رهبری کومه له واقعا و قلبا مایل به این حرکت نيست، اما 
 درازاکشيدن بازگشت دوباره پيشمرگان به شهرها، مساله حفظ پيشروی های نظامی جمهوری اسالمی و به

آن دورانها، دوران تاریک شدن بازگشت به شهرها و رها . تشکيالت را به یک معضل جدی تبدیل کرده بود" روحيه"
گروه گروه، اسلحه ها را زمين ميگذاشتند و یا خود را تسليم . کردن تشکيالت کومه له در تمام مناطق بود

. این وضعيت رهبری کومه له را به شدت نگران کرده بود. ند و یا راهی شهرهای خارج از کردستان ميشدندميکرد
خود، و زیر سایه رئيس جمهور " سراسری"، با یار "شورایملی مقاومت"از طرف دیگر حزب دمکرات با پيوستن به 

شورایملی مقاومت را  سایه بانی برای  توجه برخی دوایر احزاب حاکم در غرب به ،در این شوراسابق، بنی صدر 
بعالوه، در شورایملی مقاومت، در دوران آغازین، بخش زیادی از . موقعيت انقباضی خود در کردستان ميدید

 از جمله متين .روشنفکران قدیمی تر کنفدراسيون دانشجویان و سران طيف ملی مذهبی با آن همراه شده بودند
 فشار به کومه له برای پيوستن به این شورا هم در جریان بود که ، در همين دوران.دفتری و  مهدی خانبابا تهرانی

 دکتر جعفر شفيعی تعریف .کومه له بنا به موقعيت سياسی و طبقاتی اش نميتوانست به آن فشار تمکين کند
ن نماینده ميکرد که در جریان سفرش به پاریس، بارها شخص مسعود رجوی به او پيشنهاد کرده بود که به عنوا



کومه له نام خود را در ليست شورای ملی مقاومت بنویسد و حتی آنگاه که با امتناع و طفره روی جعفر شفيعی 
صندلی : "روبرو شد، در روز قبل از پرواز به طرف بغداد و از آنجا به مقرهای کومه له، رجوی تلفنی به او گفته بود

 یافتن یک متحد سراسری برای پس زدن این انقباض کومه له،تعجيل برای ". شما کماکان در شورا محفوظ است
 با تعجيل در تشکيل حزب کمونيست به "سراسری"و یافتن راهی برای حفظ چهره یک نيروی دارای متحدین 

حتی آنوقتها که منصور حکمت خواهان بحثهای بيشتری در مورد خاستگاه و نقطه . سرانجام واقعی ميرسيد
حال تشکيل بود، رهبری کومه له و مشخصا عبداله مهتدی در پاسخ نوشت انتظار برای اتکای طبقاتی حزب در 

و تسليم به ذهنيت عقب مانده پوپوليسم و " اکونوميستی"برای تشکيل حزب، " بخشی از رهبران کارگری"جلب 
ستانی جالب این است که مدافعان کنونی کومه له کرد.  است و دنباله روی از جنبش خودبخودیخلق گرائی

گروه "حقایق برجسته آن دورانها را عمدا به فراموشی سپرده اند و چنان وانمود ميکنند که گویا کومه له با یک 
اجتماعی نداشت، وارد اتحاد شد " نفوذ"که از هيچ پایگاهی در جامعه ایران برخوردار نبود و " کوچک از روشنفکران

من فوقا در جزئيات توضيح دادم که .  یک ضدحقيقت آشکار استاین. و با آنها حزب کمونيست ایران راتشکيل داد
نيرو در " ریزش"کومه له چگونه در منگنه بحران هویتی گير افتاده بود و چگونه با تعرضهای جمهوری اسالمی با 

کامال برعکس مدعيان . و نوشتم که کومه له دربدر به دنبال یک متحد سراسری بود. صفوف خود روبرو شده بود
، سازمان اتحاد مبارزان کمونيست، یکی از پرنفوذترین سازمانهای "اجتماعی"نی کومه له کردستانی و کنو

واقعيت . سياسی آن دوران بود که مهمترین نخبگان سياسی و کارآزموده چپ ایران را به خود جذب کرده بود
د مبارزان کمونيست ظرفيت و توان  اتفاق نمی افتاد، اتحا۶٠مساله این بود، اگر جریان سرکوبهای خونين خرداد 

الزم را داشت که به اتکا نفوذ خود در ميان پيشروترین فعاالن سياسی جامعه ایران و جاذبه قدرتمندی که در ميان 
این حقيقت روشن، که اتحاد . فعالين جنبش کارگری داشت، حزب کمونيست ایران را در تهران تشکيل بدهد

جاذبه سياسی بود که حتی رهبری کومه له را به خود مجذوب کرده بود، اکنون مبارزان کمونيست یک سازمان پر 
، مشمول غسل تعميد "کمونيسم"و فروپاشی " پایان تاریخ"و در اوضاع فعلی و بویژه پس از اتفاقات 

کسی که در این اوضاع و احوال حقيقت و اهميت نيروی سياسی اتحاد مبارزان . ناسيوناليستی شده است
تقليل ميدهد، عالوه بر زندگی در این فضای روانی دوران پس از " عده روشنفکر بی نفوذ"را به یک کمونيست 

این ضد حقيقت که مدعيان کومه له کردستانی . فروپاشی دیوار برلين، دارد به یک ضد حقيقت دیگر آویزان ميشود
در زیر بمباران بلگراد و سرهم بندی " لآزادی مل"فعال خجالت ميکشند با صراحت با آن خود را تداعی کنند، دوران 

برای این جماعت . مليتها و قومهای بالکان و در کشور سابق یوگوسالوی است" آزادیبخش"کردن ارتش های 
تصویر کنند و زمينه اجتماعی رشد و شکوفائی   " فروپاشيده"چاره ای نيست که کمونيسم را همان اردوگاه 

به همين . تحت حاکميت کمونيستها متصل کنند" اسارات"زنجير " پاره شدن "پس از" آزادی ملل"کومه له را به 
جهت است که در یک لجاجت دهقانی اصرار و ابرام دارند که یکی از مهمترین و بزرگترین سازمانهای سياسی 

بی نفوذ معرفی کنند و " یک گروه روشنفکر"کمونيستی پس از جنگ دوم جهانی در صحنه سياست ایران را 
. متصل و پيوند بزنند" استالين"نيسم آنرا پوشيده به کمونيسم اردوگاه سرمایه داری و آشکار به کمونيسم کمو

این تصویر افسانه ای از روئين تن بودن کومه له، بویژه در مقطعی که سازمان اتحاد مبارزان کمونيست چون 
 و انحالل و انزوا رها ساختند، دروغين، فرشته نجات، کومه له را از قعر بحران فکری و سياسی و خطر فروپاشی

  . ستيزانه است" بيگانه"غير واقعی، غير تاریخی، غير منصفانه و ناسالم و زشت و 
   

    در جریان تدارک تشکيل حزب کمونيست ایران، از همين موضع تعجيل برای یافتن متحد سراسری، رهبری 
ت برای برخورداری کومه له از حق ویژه، اصرار و استدالل کومه له در مقابل خواست اتحاد مبارزان و منصور حکم

خود عبداله مهتدی در سمينار معروف به سمينار . ميکرد که این یعنی امتياز دادن به ناسيوناليسم درون کومه له
 در روستای  و۶٢ قبل از تشکيل حزب و در سال شمال، سمينار کادرهای کمونيست برای تدارک تشکيل حزب که

بوکان برگزار شد، رو به کادرهای کومه له در مورد حق ویژه کومه له، گفت رفقا این تاج افتخار نيست که آجيکند 
به بحثهای شعيب زکریائی در کنگره . بر سربگذارید، این نشان از برسميت شناسی یک عقب ماندگی است

خوشبختانه نوارهای این . هيد گوش بد"باج دهی به ناسيوناليسم درون کومه له"موسس در رد این حق ویژه  و 
  .سمينار و این کنگره قابل دسترس اند

تاریح نگاران کنونی، درست برعکس سير واقعی تحوالت و رویدادها و اتفاقات، در ادامه منصور حکمت را به منحل 
ارزان منصور حکمت تنها در انحالل یک سازمان نقش داشت و آنهم انحالل اتحاد مب. کردن کومه له متهم ميکنند

  . يست، پس از تشکيل حزب کمونيست ایران و بالفاصله پس از کنگره موسس این حزب استنکمو
   
  داستان دوستی دیرین جالل طالبانی با کومه له و محک تجربه. ٢
  

، خيلی زود معلوم شد که رژیم تازه به قدرت ۵٨ مرداد سال ٢٨پس از فرمان یورش خمينی به مردم کردستان در 
ولت موقت بازرگان، هنوز از انسجام درونی برخوردار نيست، نهادها و ارگانهای سرکوب را به تمامی رسيده، و د

زیر سيطره خود نگرفته است و از این نظر در آن ظرفيت، از قدرت سرکوب سریع و زود فرجام مقاومت مردم 
شاید برخی ها، اشاره . ر نيستکردستان که مرکز ثقل و نيروی محرکه آن در دنيای واقعی کومه له بود، برخوردا

من به نقش محوری کومه له در سازماندهی مقاومت در برابر رژیم اسالمی را به حساب تعصب تعلق آنوقت من 
اما حقيقت این است که حزب دمکرات با اولين نشانه های تعرض نيروهای رژیم، به . به کومه له به حساب آورند

ميت حکومت بعث در کردستان عراق عقب نشست و از اعالم هر نوع مناطق مرزی و بخشا به منطقه تحت حاک
سازمان چریکهای فدائی خلق، در یک تناقض و . تصميم سياسی و علنی در مقابله با آن یورش خودداری کرد

 دفاع کنند یا نه فرو رفته بودند و پروسه تخمير" ضدامپرایاليستی ميهن ما"درگيری درونی بر سر اینکه آیا از رژیم 
این جریان در کردستان در آن مقطع . طرفدار حزب توده را طی ميکردند" اکثریت"انشعاب و سر برآوردن یک گرایش 



 را از خود بروز ميداد که با واقعيت تناقضات سياسی درون سازمانی در تضاد ۵٧هنوز سيمای دوران انقالبی سال 
.  نيروهای جریان فدائی در کردستان بی تاثير باشداین وضعيت نميتوانست بر کارکرد بيرونی و عمل سياسی. بود

، بهزاد کریمی، از "هيات نمایندگی خلق کرد"بعدا و پس از انشعاب مشخص شد که نماینده جریان فدائی در 
  .هواداران خط اکثریت است و پس از قطعی شدن انشعاب به جناح اکثریت پيوست

   
نيروهای سپاه پاسداران هنوز . می رژیم اسالمی نيز شدید بوداما از سوی دیگر پریشانی در صفوف نهادهای نظا

، و مجاهدین هنوز مشمول "فرقان"قوام نگرفته بودند و در ميان داوطلبان سرکوب مردم کردستان جریانات مدافع 
نده شاید در برآیند و تالقی این فاکتورها بود که دولت موقت، حتی پس از جنایاتی که نمای. تصفيه ها نشده بودند

دژخيم خمينی، خلخالی، با اعدامهای پاوه و سنندج و سقز و بانه مرتکب شد، به فاصله کوتاهی هياتهای مذاکره 
شکافتن این دوران و مانورها و نقش نيروهای . را راه اندازی و به کردستان اعزام کرد" آتش بس"و تالش برای 

زب او، اتحادیه ميهنی، به روشن کردن حقایق مختلف، از حزب دمکرات گرفته تا جالل طالبانی و رهبری ح
با تالش برای وادار کردن نيروهای " داریوش فروهر"به ریاست " حسن نيت"اولين هيات . بسياری کمک ميکند

جالب این بود که حزب دمکرات چه در نشستهای عمومی تر و چه در دید و . سياسی به آتش بس، وارد شد
کومه له سعایت و خودشيرینی ميکرد و تمام تالشش را وقف این " آشوبگرانه "بازدیدهای جداگانه، مدام از نقش

هدف کرده بود که به فرستادگان رژیم تفهيم کند این حزب دمکرات است که نماینده مردم کردستان است و قادر 
ست طبعا در این داد و ستدهای سياسی و دیپلوماسی هميشگی احزاب ناسيونالي. است که حرف آخر را بزند

کرد با دولتهای مرکزی، هدف گرفتن امتياز و رسيدن به توافق برای برخورداری از قدرت محلی جایگاه ویژه ای 
اما واقعيت این بود که این بندبازی و توطئه ها و بند و بستهای حزب دمکرات نميتوانست کومه له را با . داشت

 آن در ميان مردم و نيز در ميان ذهنيت چپ جامعه توجه به نقش تعيين کننده اش در سازماندهی مقاومت و نفوذ
با اینحال حزب دمکرات از هيچ تالشی به این منظور که خود را نماینده منحصر بفرد مردم . ایران، حاشيه ای کند

قبل . ، معرفی کند، کوتاهی نکرد)ئاژاوه چی، به اصطالح رایج حزب دمکرات"( کومه له آشوبگر"کردستان و مخالف 
ات داریوش فروهر با نمایندگان جریانات سياسی، پيش تر و در مسير حرکت بسوی مناطق مرزی در از مالق

بودند باب " معتمد"سردشت، سعی فراوانی کردند که در شهرها و از جمله در سنندج، با تعدادی که از نظر آنها 
رهبری کومه له به نظر من به . نندگفتگو را باب کنند و به نوعی احزاب سياسی و در درجه اول کومه له را دور بز

، مردم کردستان را در جریان "ما و مذاکرات"درستی اوضاع را تشخيص داد و با انتشار بيانيه ای با عنوان 
و در چنين شرایطی به نحو تيز بينانه ای در برابر . سياستهای خود و نقشه و توطئه های هيات اعزامی قرار داد

منزوی کردن و حذف کومه له و بی تفاوت کردن شيخ عزالدین و جریان فدائی، به توطئه های حزب دمکرات برای 
این موضع، حزب دمکرات و هيات اعزامی را آچمز کرد و مردم در برابر . تاکيد کرد" هيات نمایدنگی خلق کرد"طرح 

ا نقش بر آب هر دو سوی توطئه و بند و بست پنهانی، با شعار نماینده ما هيات خلق کرد است، دسيسه ها ر
اما جالب بود که جالل . ، وجاهت سياسی و عملی بخود نگرفت"معتمدین"کردند و عمال هيچ جلسه ای با 

داریوش فروهر از . مشغول بود" یافتن دوستان جدید"طالبانی هم در این ميدان به مانور هميشگی دیپلوماسی و 
نی با خبر بود و به این دليل یک نيروی کمکی برای رابطه دوستانه بين کومه له و اتحادیه ميهنی و جالل طالبا

جالل طالبانی که قاسملو . جالل طالبانی رویت کرد"نصایح"را در فشارها و " کله شق"کومه له "  سرعقل آوردن"
داده بود، از این فرصت طالئی " روباه"به او بخاطر این نوع تيزبازیها و قدرت مانور در بندبازیهای دیپلوماتيک، لقب 

در روزهای سخت "برای برقراری یک نوع تعادل هم با حزب دمکرات و هم رعایت دوستی های دیرین کومه له 
کومه له، تخته پرشی هم برای برقراری " انقالبی"و " افراطی"کردن آن رویه " کند"، استفاده کرد تا با "قندیل

در این رابطه صالح مهتدی، به عنوان .  کندتعبيه" رژیم جدید تهران"روابطی استراتژیک تر و منافع چرب تر  با 
واقعی و گویا " رهبر"دوست دیرین جالل طالبانی و کسی که همين دوایر اتحادیه ميهنی قصد داشتند به عنوان 

اینجا فقط این توضيح را بدهم که صالح مهتدی . کومه له، او را بشناسانند، به دور مذاکرات وارد شد" پشت پرده"
به نظر من، بی تفاوتی رهبری کومه له در حضور .  له نبوده است تا چه برسد به رهبری آنهيچگاه عضو کومه

. رندانه و خزنده صالح مهتدی به عنوان یک شخصيت طرف مذاکره، یک نقطه منفی و اشتباه سياسی بزرگی بود
ليسم ایرانی، بارها چرا که داریوش فروهر که خود به عنوان شخصيت مهم جبهه ملی و حزب ملت ایران و ناسيونا

تحقير . توسط ساواک به زندان محکوم شده بود، از سوابق و پيشينه نه چندان جالب صالح مهتدی اطالع داشت
از جانب داریوش فروهر و بی تفاوتی رهبری کومه له در برابر این تصویر غير واقعی نماینده " شخصيت"این 

. ذاکرات گذاشت و ميدان مانور حزب دمکرات را قدری باز تر کردپوشيده و پنهان کومه له، تاثيری منفی در روند م
اش در دوران اوليه رژیم اسالمی به عنوان "ضدکمونيستی"بخاطر گرایشات " دکتر شيبانی"فروهر که به نقل از 

جدید را " ملی"وزیر کار انتخاب شده بود، در جریان سفر هيات حسن نيت، اصرار و ابرام زیادی داشت که رژیم 
گرچه خود فروهر گوشه هائی از . را هم تامين کند" قوم ایرانی کرد"ضعيف نکنيد، تا با قوام گيری اش بتواند حق ت

دستاوردهای این حکومت ملی را در اعدامهای صحرائی دادگاههای شرع خلخالی دیده بود، اما چون تحریک رگه 
حزب دمکرات و اتحادیه ميهنی باور داشت، سازش و مماشات را موثر ميدید و به کاربرد آن سالح در سيستم 

در کردستان، به آن سيمای خونين رژیم جدید و ملی اسالمی نپرداخت و خود را به بی " کمونيستها"برای انزوای 
با اینحال، عليرغم همه این پيچ و تاب دادنهای دنيای دیپلوماسی ناسيوناليستی و نان به قرض . خبری زد

 تعيين کننده تر بود، اعالم این پروسه مذاکرات بطور علنی از جانب کومه له و دخيل دادنهای متقابل، آنچه که
، در "یافتن دوستان جدید"متاسفانه فشار این رگه دیپلوماسی ناسيوناليسم کرد و همان تاکتيک . کردن مردم بود

سليمانيه رسيد، از " حکومت"مقطعی دیگر، درست در مقطعی که جالل طالبانی در زیر سایه بمباران بغداد به 
جانب عبداله مهتدی به دفتر سياسی وقت حزب کمونيست ایران پيشنهاد شد و پس از رد قاطع و مستدل آن، 

در " زندگی"خود دیگر، فارغ از فشار رودربایستی کمونيسم و سنت پراتيک کمونيستی کومه له، با آن به 
  .ناسيوناليستی، ادامه ميدهدتر " اصلی"شکافهای منطقه و در حاشيه کوچکی از احزاب 



      
 اشاراتی ۵٧شاید همينجا الزم باشد پرانتزی باز کنم و به فاکتهای واقعی تحوالت سالهای اول پس از انقالب 

داشته باشم تا با قرار گرفتن در متن آن واقعيات، مستدل کنم که نه تنها کومه له، بلکه حزب ناسيوناليست کرد، 
تفاوت این بود که در آن دوران حزب . ا در یک پروسه سراسری تر تعریف ميکردندیعنی حزب دمکرات، خود ر

 می "تجزیه طلبی" اتهام"تاکيد ميکرد و عليه " تماميت ارضی"دمکرات مدام بر نيت سياسی خود در دفاع از 
 سراسری، اصرار ایستاد و کومه له با ادامه سير انقالب و تقابل با راهزنان اسالمی آن انقالب، ایضا در مقياسی

شيخ عزالدین که تصادف تاریخ و موازنه شکننده بين نيروهای طبقاتی مختلف و بر بستر مساله ملی، او . داشت
حزب دمکرات با اتخاذ . را به یک شخصيت تبدیل کرده بود، خود موضوع دعوا بين چپ و راست در کردستان بود

و " نقده"، یکی از طرفهای ایجاد کننده حوادث ۵٧من  به٢٢سياستهای غير مسئوالنه، درست هشت روز پس از 
اما جمعه مرتجع و " حسنی"ماجرای قتل عام مردم قارنا و قالتان و نقش . در این شهر بود" کرد و عجم"جنگ 

این اتفاق در کنار خلع سالح پادگان مهاباد توسط حزب . نيازی به اثبات نداردجنایتکار رضائيه در اتفاقات نقده نيز 
تقابل " تقبيح علنی"و " محکوم کردن"رات، بدون شرکت دادن مردم و در بند و بستهای پنهانی و همزمان دمک

 و ژاندارمری، از زبان حزب دمکرات آنهم در سطح روزنامه های ٢٨مردم سنندج به رهبری کومه له با پادگان لشکر 
ن و هم سراسر ایران، نسبت به حزب سراسری اطالعات و کيهان، مردم و چپ جامعه را هم در مقياس کردستا

در . این فشار واقعی، نميتوانست بر جایگاه و مواضع شيخ عزالدین بی تاثير باشند. دمکرات بدبين ساخته بود
بهشتی، رفسنجانی، بنی صدر و طالقانی و : فاصله رویدادهای نقده و جنگ نوروز سنندج و حضور شورای انقالب

 شيخ عزالدین طی ، ۵٨ان خمينی برای هجوم به مردم کردستان در مرداد در شهر سنندج تا مقطع فرم... 
اما این سفر و اهداف آن، در متن معينی از . ، به قم و تهران سفر ميکند۵٨ اردیبهشت سال ٣٠ تا ٢٣روزهای 

ستان قبل از سفر شيخ عزالدین، فی الحال، نيروهای پارتی دمکرات کرد. تحوالت آنوقت جامعه ایران معنی دارد
ين در معروف ناشی از قرارداد الجزایر بين رژیم شاه و صدام حس" ئاش بتال"عراق، جریان بارزانی، که پس از 

نيروهای " ارتش در آمده بودند، در مقام ٢ تحت نظر و نظارت ساواک و رکن ،١٣۵٣ ميالدی، سال ١٩٧۵سال  
وهای چپ بویژه در کردستان و مشخصا در ضربت رژیم اسالمی، به یک نيروی جدی چماقدار عليه مردم و نير

، به یک شعار وسيع توده ای "قياده موقت"شعار اخراج نيروهای مزدور . تغيير ماموریت داده بودند" دزلی"مریوان و 
بعضی وقتها فکر . دگان مردم عليه آن نيروی چماقدار بودنتبدیل شده بود و کومه له یکی از مهمترین سازمانده

معينی به برخی حقایق تاریخی که هنوز هم در حافظه مردم پژواک دارند، چون یک اثر انتيک " انمورخ"ميکنم که  
و بقایای مخروبه های باستانی برخورد ميکنند که جامعه  گویا باید از باستان شناسان برای کشف آنها یاری 

، پارتی دمکرات "اده موقتقي"آنوقتها همين خواست علنی اخراج نيروی چماقدار رژیم اسالمی، یعنی . بگيرد
 در متينگهای بزرگ و از جمله در ومردم کردستان " طرح هشت ماده ای"حزب بارزانيها، در یا کردستان عراق، 

قبل از . متينگ شهر مهاباد و چند روز قبل از سفر شيخ عزالدین به قم و تهران، طرح و مورد تایيد قرار گرفته بود
با هواپيما به تهران و قم، این به سنندج و سپس پتر حامل او به سقز و از آنجا سوار شدن شيخ عزالدین به هليکو

ماموستا خوشه ویسته   ماده ی : "طنين انداخت ۵٨ اردیبهشت ٢٣در روز شعار در گردهمائی بدرقه ماموستا 
این ماده هشت، ). ماموستا محبوب ماست ماده هشت خيلی عاجل و ضروری است"( هه شت زور پيویسته

یک جنبه و روی دیگر این تقابل با قياده .  بود ایرانمان خواست اخراج قياده موقت از خاک ایران و کردستانه
در ) انقالب"(شورش"موقت، جنگ و جدلی بود که بين جالل طالبانی و خانواده بارزانی بر سر زعامت و رهبری 

بانی به کوهستانهای قندیل بازگشته بود و ، جالل طال"آش بتال"کردستان عراق در جریان بود و پس از ماجرای 
آنوقتها، به نظر من هم از نظر ساده دلی . برای خود و کومه له رنجدران و اتحادیه ميهنی موقعيتی خلق کرده بود

و هم بویژه به دليل وجود یک رسوب ناسيوناليسم چپ در رهبری کومه له، به جدال و رقابت دو جریان 
کومه له رنجدران  تان عراق با سهل انگاری و سمپاتی بسيار به جالل طالبانی و ناسيوناليستی کرد در کردس

اگر قياده موقت پس .  اگر نه واقعا هم بين این دو حزب ناسيوناليست کرد تفاوت بنيادی وجود نداشت.شدبرخورد 
رار گرفته  زیر سایه ساواک و سپس مدتی کوتاه تحت حمایت جمهوری اسالمی ق١٩٧۵در سال " آش بتال"از 

" شورش" علنا به حکومت بعث پيوستند و همراه با نيروهای آن به سرکوب ١٩۶۶در سال " جاللی"بود، جریان 
را سرکوب " پارچه خودی"در " ملت کرد"روی آوردند و نقش گروه ضربت دولتی را بر عهده گرفتند که مستقيما 

سياست آگاهانه و فکر شده و کمونيستی به سير این موضع ساده اندیشانه رهبری کومه له و واگذاری . ميکرد
خودبخودی و فشار سنت و تاریخ ناسيوناليسم، ميدان جوالن دیپلومات بازیهای دیرین ناسيوناليسم کرد را به 

 طوری که خاطر جالل طالبانی از این نظر راحت شده بود که در .صفوف رادیکاليسم سوسياليستی باز کرد
کومه له، قاپ ذهنيت رهبری این  شدن یک سازمان خوش نام و مورد حمایت مردم،  و مطرح ۵٧بحبوحه انقالب 

دوست دیرین خود، صالح مهتدی، در بازیهای " وردست"سازمان را ربوده است و آنرا به عنوان زیر مجموعه و 
ه و آس ، چون مهر و دولتهادیپلوماتيک و شطرنج سياسی بين الیه ها و سازمانها و احزاب ناسيوناليست کرد

به نظر من رهبری کومه له نسبت به این جدال دو حزب گرایش واحد ناسيوناليسم . برنده، در دست ذخيره دارد
در هر حال با وجود . عالم سياست عمل کرد" جونيور"کرد، به دليلی که توضيح دادم، آگاه نبود و چون یک 

، مدعيان "باستانی"ک به سی سال از آن اتفاق خوردن کومه له در آن دوران، اکنون پس از گذشت نزدی" پولتيک"
در حالی که . بستر کردستانی کومه له هنوز حال و هوای آن دوران بی خبری و خامی سياسی را در سر دارند

 اکنون و در شرایط ظاهر شدن صالح مهتدی که خود در آن دوره از مدافعين سرسخت همين ماده هشت بود،
 موضع خود را با مصلحت ،)منطقه ای"( حکومت هه ریم"، در هيات ۶۶های همان قياده موقت و خوش سابقه 

درگيری اتحادیه دهقانان "فواد مصطفی سلطانی و گردن  را به  اصرار بر ماده هشت بار گناهان؛توجيه ميکند" روز"
  .حواله ميدهد" با مالکان دهات مریوان

   



ل طالبانی و حمایت پوشيده حزب دمکرات از قياده در هرحال در البالی تضاد و جنگ قدرت قياده موقت و جال
 آنوقتها حزب دمکرات بخاطر این .موقت، رهبری این حزب ترجيح داد که در نقش مدافع شيخ عزالدین ظاهر شود

هم " ماموستا"همسوئی کومه له با اتحادیه ميهنی و جالل طالبانی، تا حد زیادی هم توانسته بود بر ذهنيت 
"   نيروهای خارجی"ای خودشرینی نزد مقامات حکومت دولت موقت بازرگان، به فعاليت و دخالت تاثير بگذارد و بر

برخی " مشکوک"و همسوئی ) که منظور همان اتحادیه ميهنی و حضور نيروهای آنها در کردستان ایران بود( 
  جزئيات این سفر و مالقات هدفم بازگوئیدر هر حال. با آنان اشاره کند) که منظور کومه له بود( نيروهای داخلی
در این فاصله چند روزه، قبل از سفر به قم و دیدار با خمينی، .  با طالقانی و خمينی نيستشيخ عزالدین

، که بویژه پس از وقایع نوروز خونين سنندج و مواضع حزب دمکرات در برخورد به آن، "جمعيت کردهای مقيم مرکز"
ه ای را در دانشگاه صنعتی برای شيخ عزالدین ترتيب دادند که امور ی به کومه له داشتند، جلسدسمپاتی زیا

.  و مجاهدین اداره شد)سازمان جوانان و دانش آموزان چریکهای فدائی( "پيشگام"انتظامات آن توسط سازمان 
ود  در سنندج از خ۵٨انعکاس سياستهائی که حزب دمکرات در کردستان و بویژه در رابطه با اتفاقات بزرگ نوروز 

، قياده موقت، که همراه با جریان مفتی "برادر"نشان داده بود و سياست حمایت شرمگينانه و پنهانی از حزب 
 این حزب را در  و توطئه هایزاده و مکتب قرآن در مقابل مردم ایستاده و چماق رژیم جدید را حمل ميکردند، تالش

این مواضع صریح و عملی حزب دمکرات، مستند متاسفانه . قایم شدن پشت چهره شيخ عزالدین ناکام گذاشت
 با اقبال  انقالبی و مدعی قدرت و سوسياليسم رادیکالنشد و کومه له که در آن دوران به عنوان مظهر چپ

وسيعی در سطح جامعه ایران روبرو بود، این تفاوت پراتيک را مکتوب نکرد و تحليل و ارزیابی خود را در اختيار 
شی را ميتوان به حساب ندانم کاری و کم تجربگی گذاشت، اما دليل اساسی تر را پایه ای بخ. جامعه قرار نداد

ذهنيت کومه له در آن مقطع پای در سوسياليسم خلقی و ناسيوناليسم چپ داشت که با . تر توضيح داده ام
 کومه له دوران هنوز هم از این همه تقدس .موقعيت عينی آن در پراتيک اجتماعی در تضاد و تناقض قرار داشت

ابهام، دوره بی سياستی، دوره جونيوری، دوره فقدان ادبيات سياسی و حرف روشن سياسی و دوره بلند نکردن 
این اندازه . سرفرازانه پرچم سياستهای سوسياليستی و برنامه و فکر و تئوری سوسياليستی، واقعا در عجبم

در " صميمانه" و زندگی تگی به ایام فقدان کتابت در شيف"خلوص" و "صداقت"حسرت برای دوران سربزیری و 
ناسيوناليسم کرد از طرفی، و افتخار به بی ربطی با تاریخ جنبش " اصلی"تدارکاتچی جریانات " حاشيه"

     .را واقعا درک نميکنمکمونيستی و ادبيات و گنجينه فکری و سياسی و تئوریک رهبران مارکسيست از طرف دیگر، 
   

ز همان دورانی که من مستدل و با فاکت و سند نشان دادم کومه له در یک بحران همه جانبه و یک در این روزها ا
انگار کومه له ميتواند به آن دوران . تصویر کنند" روئين تن" یک سازمان  سعی ميشودانبان پر ابهام بسر ميبرد،

را دوباره، این بار حتما بدون " کردهيات نمایندگی خلق "انگار اگر . سادگی و بی تئوری و بی سياستی برگردد
ها هجوم می آورند و از شهرها کوچ ميکنند و یا یک ماه در "بنکه"ها، تشکيل بدهد، مردم بار دیگر به "فارس"

این یک انتظار . بطرف شهرهای کوچ کرده ميشتابند" راهپيمائی"استانداری تحصن ميکنند و بعد هم به 
جمعيت فعلی شهرهای کردستان چندین برابر شده . یط سپری شده استنوستالژیک و زندگی در عوالم و شرا

های کسی به فراخوان. است و بافت جمعيتی و خواست و انتظارات و توقعات آنها نيز بکلی فرق کرده است
 در این اوضاع که پارامترهای تغيير موازنه قدرت سياسی "هيات نمایندگی خلق کرد"موهوم و غير واقعی به نام 

به یک مقاومت " خلق کرد در بوته آزمایش" کسی با اعالميه .زیر و رو شده است، پاسخ نميدهدبشدت 
 ۵٨من به این اعالميه اشاره کردم چون متن آنرا اساسا خود من در تابستان سال . مسلحانه روی نمی آورد

 در ميان مردم کردستان آنوقت ها، به دليل پایگاه ضعيف جمهوری اسالمی.  نوشتمهمراه با فواد و جعفر شفيعی
 و طپيدن نبض امواج و تزلزل در ميان بنيادهای نظامی و اداری و حکومتی که هنوز به تمامی شکل نگرفته بود،

 در مقياس سراسری و تداوم آن در ۵٧در تالطمهای دوران برزخ انقالب  تحرکات سياسی دوره بحران انقالبی و
 اعالم یک اراده قاطع به مردمی آماده در و مدعی قدرت سياسی،کردستان در هيات یک نيروی چپ و کمونيست 

فکر ميکنم غير از الیه های باقيمانده در آن فضای نوستالژیک دوران سپری .  پاسخ ميگرفت،صحنه سياست
در اوهام چنين نهاد "  ماده ای خومختاری٢۶طرح "و " هيات نمایندگی خلق کرد"شده، هيچکدام از نيروهای وقت 

مقدم و نقدتر ( توهم به همسوئی و اتحاد با نيروهای کردستانی. ر و موقتی و یکبار مصرفی اسير نشده اندناپایدا
. ، به حکم تحوالتی که در منطقه اتفاق افتاده است، یک خيالبافی صرف است)از همه نيروهای کردستان عراق

جربزگی سياسی شان، نتوانستند از خود زعمای ناسيوناليسم کرد در عراق، به دليل خاستگاه فئودالی و بی 
 این جماعت با . و برای تشکيل دولت مستقل در کردستان عراق قدمی بردارندفرصت بدست آمده، استفاده کنند

تعيين .  جا گرفته اندستان عراق، در نوک اتشفشان خشم مردم کرد٩١کارنامه چندین ساله پس از سال 
 است دستکرد وزارت اطالعات رژیم اسالمی و ناک، که واضح و روش با اینها و امثال پژ"کردستانی"استراتژی 

سپاه پاسداران اند و هزار پيوند پنهان و آشکار با دوایر جاسوسی کشورهای منطقه و غرب و آمریکا دارند، و بانی 
 در مشوب کردن اذهان در کردستان ایران اند، یک روند قهقرائی و بازگشت به دورانهائی است که حتی کومه له

واقعيت این است که کسانی که ميخواهند . اوج بحران و عقب ماندگی و بی سياستی، از آن رویگردان بوده است
 شناسنامه برای کومه له تعریف ، برهم و غير قابل دوام سی سال پيشهمبا شعارها و سياستهای مبهم و در

بوده اند، اما، منطق و قوانين تاریخ و فلسفه کومه له  اوليه " رهبران"کنند، به نظر ميرسد که حتی اگر خود از 
  زندگی در اوهام گذشته پرستانه، ازکومه له کمونيست را نمی شناسند، از ذهنيت جامعه به دور مانده اند و با

تحوالت و تغييرات در اذهان مردم و فعالين کارگری و سطح دانش و معرفت و سواد و اطالعات جامعه، بيگانه و دور 
یا به عبارت درست تر این عدم شناخت از یک ابهام و یا عدم درک معرفتی ناشی نشده است، بلکه  .شده اند

مردم تفاوت بنيادی بين سازمانهای . ناشی از تغيير ریل و نگاه به تاریخ و جامعه از موضع ناسيوناليسم کرد است
جمعيت به مراتب شهری و  .ندمدعی نام کومه له را با جاذبه سياستهای رادیکال و کمونيستی تشخيص ميده

" هيات نمایندگی خلق کرد"به ميدان نمی آیند و دور " هم ميهنان مبارز"تحصيلکرده تر کردستان، دیگر با فراخوان 



هيچ نيروی جدی سياسی دیگری هم این چنين به حفره های فراموش شده گذشته برنگشته . بسيج نميشود
چپ و نوعی کمونيسم حاشيه ای و غير اجتماعی است که زندگی در این تنها یک روایت از ناسيوناليسم . است

و شيوه و روالی برای زندگی محفلی تعریف کرده " سکت"عوالم سپری شده را سرپناهی برای دایر کردن یک 
آیا رهبری فعلی کومه له و بدنه انسانی آن، اجازه ميدهند که یک سازمان کمونيست خالف جریان که . است

انده حرکات بزرگ اجتماعی بوده است، و به عنوان یک سازمان کمونيست دست به قدرت سياسی مبتکر و سازم
ببرد، به یک سکت ناسيوناليستی و دهقانی تنزل یابد و آرمان سياسی و  تاریخ آن از هم سنگری و هم بستری 

ناليستی رنگارنگ پژاک، ، و یا جریانات ناسيو"ک. کومه له ژ"با مارکس و لنين و منصور حکمت، به فرقه مهجور 
کومه له رنجدران، اتحادیه ميهنی و قياده موقت تغيير ریل یابد؟ آیا بستر انسانی سوسياليسم در کردستان به  
یک برش در تاریخ کمونيسم رضایت خواهد داد و اجازه ميدهد که به راحتی تاریخ کومه له کمونيست در سنت 

پر افتخار جریانات ناسيوناليستی جای بگيرد و در آن تاریخ به تحریر سکت های ناسيوناليستی و تاریخ نه چندان 
" کمونيست"و " رادیکال"درآید؟ و سوال آخرم این است که حتی اگر کومه له بستر ناسيوناليسم چپ و مدافع 

حق تعيين سرنوشت مردم کردستان را هویت سياسی خود تعریف کند، آیا قادر است به عنوان رهبر سياسی 
اله ملی چون یک حزب سياسی عمل کند، یا در موقعيت گروه فشاری احزاب ناسيوناليست موجود، به حل مس

جریانی حاشيه ای و بی آزار تبدیل خواهد شد؟ مواضع کومه له فعلی در رابطه با این ميدان جدید هویت 
 به عنوان یک جریان آن با احزاب گرایش ناسيوناليسم کرد، نشان ميدهد که حتی" جونيوری"سياسی، و رابطه 

دور . ناسيوناليسم ميليتانت و چپ، از تصویر یک حزب سياسی دخيل در معادالت اجتماعی، بسيار فاصله دارد
شدن از نقطه قدرت کمونيسم کومه له و برائت از جسارت کمونيسها برای دست بردن به قدرت سياسی، در 

ين الیه های مختلف ناسيوناليسم چپ و قوم پرستی و     عين حال توضيح دهنده بحران کومه له و سير تجریه آن ب
  . خالص و بی پرده است" کردایه تی"
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  ١٢بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

من در جریان بازخوانی زندگی و خاطرات سياسی ام، سير تسلسل وقایع و تحوالت را به شکل تقویمی آن دنبال 
سيری به دوران . ه ام و زندگيم را همانطور نوشته ام که برای هر انسانی شاید در طول روز اتفاق می افتدنکرد

های کودکی، خاطرات همکالسيها، یاد و اندوه سنگين دوستان و عزیزان بزرگی که دیگر در کنارت نيستند و نقاط و 
  . قوع آنها را نداشته ایتندپيچهای روانی و عاطفی و روبرو شدن با حوادثی که انتظار و

  
و چه در مسير مبارزات سياسی و اجتماعی و حزبی، لحظاتی " عادی"فکر ميکنم برای خيليها، چه در سير زندگی 

خود و نقش خود را بازبينی ميکنند و در جریان این نقد و انسانها پيش می آید که پس از گذشت آن حوادث، 
. را بازنميشناسم، انگار به دالیلی غفلت کرده ام" من"انگار آن :  ميرسند به نتيجه ای "سفر به گذشته" و بازبينی

و تصميم و اراده ای که در زمان و فرصت وقوع اتفاق و حادثه، تجلی بيرونی و عملی نيابد، به موقعيت ضعيفتری 
ن مدرسه اگر بجای آ.  گذشته سپری شده و فرصت از دست رفته مشکل تر عدم دخالت در سقوط ميکند و جبران

به مدرسه دیگری ميرفتم، اگر به جای این شغل، شغل دیگری ميگرفتم، و اگر در مسير زندگی راه دیگری طی 
حاالت محال و غير ممکن در  پاسخ تردید آميز به ها، "اگر"ميکردم، شاید نتيجه چيز دیگری ميشد؟ و تمامی این 

 و اگر را به مادی، شرایط عبور از آنها را همراه داشتندهمان شرایط گذشته نيستند، اگر هائی اند که محدودیتهای 
   .یقين تبدیل ميکردند

  
یکی از تلخترین دوران زندگی سياسی من، زندگی در شرایطی است که حزب کمونيست کارگری در متن آن تکه 

م از جمله کادرهای کومه له، دستک" بنيانگذاران"من قبال اگر نگویم از . پاره شد و دچار انشعاب جبران ناپذیری شد
اوليه آن بوده ام، بخش زیادی از زندگی فعال سياسی ام و فعالترین دوران شور و حرارت جوانيم را با این جریان 

اما هيچگاه احساس نکرده ام که با تحوالتی که آن سازمان از سر گذراند، از تصميم به جدائيم از . سپری کرده ام
 طبعا مثل هر مورد . بوده که به آن اشاره کردمی مایل به شکها"اگر " آن آمدنکومه له، دچار تردید و یا به ميان

دیگری که در زندگی معمولی انسانها هم اتفاق می افتد، از اینکه از تعدادی از همرزمان سالها زندگيم جدا 
 و جدا شدن از همسنگران قدیمی" پذیرش تلخ" احساس همان اما. ميشوم، احساس خوش آیندی نداشته ام

را در اوضاع و احوالی که در جریان مرگ منصور حکمت ناشی از تمایز خطوط متفاوت فکری و سياسی و اجتماعی 
ی و سپس ندرو" اختالفات"و دوران پس از مرگ او، پيش آمد و حزب کمونيست کارگری ابتدا وارد دوره ای از 

  آئينهاحساس تلخی که در مرور به. ارممطلقا ندو آسودگی وجدان را " حس رضایت"آن انشقاق و انشعاب شد، 
این . دارد" خاکستری "ی حالت قضاوت،و در خوش بينانه ترین" گم"،  حضورم "خودم را باز نميشناسم "،آن دوره

در زندگی و فعاليت سياسی و مهمتر از آن یکسان فرض کردن جایگاه و ظرفيت و اهداف و اميال طرفهای " غفلت"
وران قبل از آن، با دورانی که منصور حکمت در ميان ما بود و به جای من و به جای همه با د" جنگ قدرت"اصلی آن 

ما فکر ميکرد و به تنهائی سمبل و نشانه یک جنبش عظيم، یک حزب بزرگ و انقالبی و وسيع بود، بزرگترین 



ر سر تکه های تحوالت بعدی و دگردیسيهائی که ب. اشتباه و سهو زندگی سياسی و فعاليت کمونيستی من است
قطره چکانی اهداف پنهان سياستهای کامال جدید در " رو شدن" آمدند، و بویژه باقيمانده حزب کمونيست کارگری

تا  به من و فکر ميکنم به جامعه هم  ، اهدافی که در گرایش کمونيسم کارگری بی ریشه بودند،"حکمتيست"حزب 
باحث سياسی آن دوره اختالفات کدامين گرایشهای غير  نشان داده است، که در محتوای واقعی محدود زیادی

ی دیگر و منطبق بر اهداف و آرمانهای "تحزب"و " دیگر"ی "جنبش"کمونيست کارگری دست اندرکار تعریف بنيانهای 
در رویت . کدام طبقات و گرایشات اجتماعی دیگری، غير از و در تقابل با جنبش و گرایش کمونيسم کارگری بودند

 تر از دیگران، جریانی که نام پردهاجتماعی و طبقاتی تکه های باقيمانده، بویژه و آشکارتر و بی خاستگاه 
را برخود گذاشته است، واقعيت تلخی که با آن روبرو هستيم، یک جریان بی رگ و ریشه ای است " حکمتيست"

البی و کمونيسم کارگری که انگار با بی محل کردن سی سال تالش و مبارزه سياسی و تئوریک مارکسيسم انق
 دست اندر کار بازسازی نوعی از گرایش مارژینال در متن که منحصرا و تماما با منصور حکمت شناخته شده است،

بقایای باستانی نوعی سوسياليسم فلسفی و  از گرایشی که. سی سال جنبش کمونيستی ایران شده است
ی و حزب کمونيست ایران از عرابه کمونيسم کارگری به بيرون مقوله پرداز، که پيشتر و در دوران مارکسيسم انقالب

 فراموش شده پوپوليسم و ناسيوناليسم چپی روی آورده آثارعلفها به کار گردآوری پرتاب شده بودند، از البالی 
 من این.  به تاریخ پيوسته بود،، با مصاف مارکسيسم انقالبی۵٧است که در فاصله کوتاه چند سال پس از انقالب 

غفلت سياسی ام را بر خودم نبخشيده ام و از اینکه در شرایط سخت عاطفی دوران پس از مرگ منصور حکمت 
حواسم به پيشروی خزنده عقب مانده ترین بقایای ناسيوناليسم چپ و بی رگ و ریشه در جنبش کمونيسم 

وناليسم چپ، یعنی حزب توده و کارگری نبوده است و در برابر تمامی ميراثهائی که از بستر اصلی این سنت ناسي
جبهه ملی در برخورد با مخالفين سياسی و نظری از خود بروز داده است ، زمان و فرصت را سنت " ميليتانت"جناح 

خيلی هم تالش کرده اند که تمرکز بر این سخت . از دست دادم، احساس کشنده و تلخی با خود حمل کرده ام
و تحزب و اتحاد کمونيستها را و بررسی علل و ریشه های آنرا به تمسخر ترین ضربه به جنبش کمونيسم کارگری 

مورد هجوم قرار دادند و در ذم " قرار تقبيح"بگيرند، برخی، عمدتا در صفوف همين حزب حکمتيست، این تالش را با 
سعی کردن . دبا خود، مجاهدت کردن" حزبی"و " متشکل"و کناره گيری از کار " خانه نشينی"و " انفراد"و نکوهش 

، بر "شهامت"در نهایت . زندگی ميکنيم و مشغول عزا داری هستيم" در گذشته"به جامعه بگویند که امثال من 
لکه ننگی که ميراثهای انقالب ایدئولوژیک مجاهدینی است، نام افتخار الصاق کردند و تمام ظرفيت های خود را بکار 

شدن حککا و سر برآوردن جریانی که هميشه در حاشيه تاریخ گرفتند که از ریشه یابی علل واقعی تکه پاره 
طی این . کمونيسم نوین ایران بوده است، و در مراحل سخت و دشوار، سکوت پيشه کرده است، جلوگيری کنند

 که "بحثهای ناگفته"اسناد و مکاتبات و  خواسته ام، آن ا کناره گيری کرده ام، باره"حکمتيست"مدتی که از حزب 
هر از گاهی خواسته ام، که . منتشر کنمه این نتيجه رساند که از این خط و سياست خود را کنار بکشم، من را ب

کورش مدرسی نوشته و پاسخهائی را که به ادعاهای دروغين او داده و مواضع عجيب و غریب نقدهائی را که به 
سنت بيادماندنی انقالب فرهنگی و ترور خواستند، بی پاسخی شان را در " تقبيح"جوابی نشنيدم تا با قرار معروف 

حزب "و اکنون دیگر بروشنی و بی پرده ميگویند که . روبرو شدم" تردید" مشمول مرور زمان سازند، با ،شخصيت
مينویسند که حتی منصور حکمت را هم در ! تشکيل شده است" کمونيسم کارگری"درتقابل و نفی " حکمتيست

مينویسند سی سال ادبيات کمونيسم . ميشناسند" داخل" به اعتبار آنان در ایران از منطر فعاليتهای اینها و
که فاکتهای ابژکتيو نشان " فعاليت"عرصه هائی از . داب و گارد آزادی هيچ اند" مقوالت"کارگری، در مقابل آن 

شکافهای منطقه و گارد آزادی، مقوله ای است و تابلو  برای زندگی در . ميدهد که در دنيای واقعی فقط مقوالت اند
به بلند کردن تابلو دفاع از مبارزه مسلحانه و " تظاهر"خاصيت آن، . قرار گرفتن در سنت احزاب ناسيوناليست کرد

نقش اسلحه در مقابل جمهوری اسالمی است، اما ارزش مصرف دیگر آن رزم با منتقدین این شيفت سياسی از 
 اراده برای تحليل این مهاجرت جدید سياسی به بستر کردن هر تصميم و" ساکت"بستر کمونيسم کارگری و 

آن، ارائه ليست " مالی"و " مادی"خواص و ارزش مصرف . است" حکمتيسم"سنتهای ناسيوناليستی ولی به نام 
از فرماندهان و سلسله مراتب و پرسنل یک موجود موهوم، برای برخورداری از کمک ها و صدقه های احزاب 

نه . و خود این رویکرد هم تماما در تقابل و نفی سنتهای کمونيسم کارگری است. ق استدر کردستان عرا" حاکم"
سری و پنهان و "  دیپلوماسی"یک سياست . به کسی ميگویند و نه حتی به وجود چنين رابطه ای اذعان ميکنند

ن برای زندگی در ادامه فسق و فجورهای احزاب ناسيوناليست کرد در طول موجودیت آنها و شيفتهای ادواری آنا
  . البالی شکافهای کشورهای منطقه است

  
با تمام این مالحظات تصميم گرفتم که مواردی از اختالفات درونی حزب حکمتيست و تقابل هایم با  ضدحقيقتهای 

تا برخالف تصویر کاذبی که ميخواهند از علل جدائی من از حزب حکمتيست ارائه . کورش مدرسی، را منتشر کنم
شرایطی که در بطن آن، . صفحه تاریخ و وجدان حقيقت جوی جامعه با یک خال و سکوت مواجه نباشدبدهند، 

درست آنجا که یک گرایش بشدت مکتبی ضدکمونيسم کارگری خود را در شرایط مرگ منصور حکمت فرموله ميکرد 
ن را برای فعاليت خود و برای تکان دادن الشه جریان پرو دوخردادی و تمامی سياستهای شکست خورده آن ميدا

اکنون دیگر خودشان صراحتا ميگویند که در . ی را ممکن کرده بود"شهامت"مساعد تشخيص داده بود،، چنان ابراز 
بنيانهای فکری و سياسی آن کمونيسم تکامل گرا  و قرار دادن آن در راس شماری از نيروهای " بازسازی"انجام  

يا آ: " اما الزم است یادآوری کنم که شهامت طرح این سوال. بوده اند" قموف"کمونيسم کارگری به نام حکمتيسم، 
 و چپ فرقه اي بکنيم و يک سنت جديد فعاليت در چپ، سنت ی کمونيسم کارگریميتوانيم از بستر عموم

گام بلند   )٢٠٠۵ نوامبر ۵، رپيرامون فعاليت حزب در خارج کشوکورش مدرسی، "( حکمتيستي را پايه ريزي کنيم؟
" چپ سنتی"را در کنار " بستر عمومی کمونيسم کارگری"که او " نکته ظریف"و این . او در یک پرش سه گام است

بستر عمومی "از " کندن"شرایطی که برداشتن این آخرین گام در . مترادف گرفته است، یک اشتباه لپی نيست
ذف کسی است که ستونها و بنيانهای را برای ایشان ممکن کرده بود، مرگ منصور حکمت و ح" کمونيسم کارگری



 بود، صحنه سياست ١٣۶١سال : و اما گام اول ایشان. آن کمونيسم بر شانه های او استوار شده بودند
کمونيستی جامعه ایران با عرض اندام مارکسيسم انقالبی و تدوین برنامه مشترک اتحاد مبارزان کمونيست و 

ست خلقی دچار بحران ایدئولوژیک بودند و اليت سياسی روشنفکری سازمانهای سوسيالي. کومه له، ورق ميخورد
آنوقتها، کورش مدرسی در راس سازمان . بستر چپ و کمونيسم آن دوره به مارکسيسم انقالبی جذب شده بود

هدف نقد و کنارگذاشتن برنامه مشترک و تقابل با مارکسيسم انقالبی و ایجاد مانعی برای . بود" رزم انقالبی"
به نيروهای تشکيل دهنده حزب کمونيست ایران در دستور کورش " غير تئوریک"و البته " کومه له صادق"ن پيوست

و مقاله اصلی آن به قلم ایشان حاوی نقد و ردیه ای بر " رزم انقالبی"آخرین شماره نشریه . مدرسی قرار گرفت
است و دیدند که نه تنها " هوا پس"یدند هنگامی که خود ایشان به کردستان آمدند، د. مبانی برنامه مشترک بود

کل رهبری  کومه له، بلکه الیه وسيعی از کادرهای انقالبی و کمونيست آن از مدافعان سرسخت برنامه مشترک و 
همراه "گام اول با ناکامی در فضای قورت دادن انتقاد از برنامه و مارکسيسم انقالبی و . مارکسيسم انقالبی اند

قبل از اینکه در پی رضا مقدم و . شرایط باز هم دچار تغييراتی شد. در نقطه فرود بایگانی شدبا موج باد، " شدن
، ۶٧ایرج آذرین، منصور حکمت نام ایشان را به امضا کنندگان پالتفرم کانون کمونيسم کارگری وارد کنند، در سال 

حکمت و کمونيسم کارگری به در درون کومه له و سازماندهی یک کودتا عليه خط منصور " چپ و راست"بحث 
و تاسيس آن توسط منصور حکمت را خود او " کانون کمونيسم کارگری"مساله . داغ شد" جواد مشکی"رهبری 

درمناسبتهای مختلف توضيح داده است و خود این ماجرا هم شاهدان عينی دیگری عالوه بر مواضع خود منصور 
ث کمونيسم کارگری در سير این تقابل، در اردوگاه های کومه له، در هر حال سردمداران تقابل با مباح. حکمت دارد

فضا برای تحریکات . نام گذاشتند" کالس اکابر" طرح مباحث کمونيسم کارگری از جانب منصور حکمت را دایر کردن 
آنوقتها عبداله مهتدی هنوز از . غير سياسی عليه کمونيسم کارگری و شخص منصور حکمت فراهم شده بود

پيوستن برخی از کادرهای کومه له به طيف راست، اشتهای برداشتن گام . بود" این طرف پرچين"سانتر، موضع 
توهم داشت که ممکن است این همراهی برخی از . با راست دم گرفت. دوم کورش مدرسی را تحریک کرد

اسبات غلط از آب مح. را به او بدهد" بسترعمومی کمونيسم کارگری"کادرهای کومه له، فرصت یورش دوم به 
 حزب کمونيست ایران، مسئولين و سازماندهندگان آن تالش راست ١۶مشهور " پلنوم"درآمد و پس از جریانات 

گام دوم کورش مدرسی اینجا هم در نقطه . برای کودتا عليه خط کمونيسم کارگری از موضع خود عقب نشستند
این اتفاقات .  نهائی را نيز موقتا به بایگانی سپرددیگری با یاس تالقی کرد و خيز برای برداشتن گام سوم و

اما فاکتها و اتفاقات وقوع یافته، و . شاهدهای زنده بسياری دارد که بعضا در صفوف کمونيسم کارگری باقی نماندند
را به فرصت " جنگ آخر"اینکه ميگویند آدمها دست زدن به . شهادت صحت آنان، ربط زیادی به موضع سياسی ندارد

مرگ . مصداق یافت" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری"سب موکول ميکنند، دقيقا با همين حلقه نهائی منا
 حککا، و این بار ١۶ و ١۵کورش مدرسی در پلنوم " عجيب و غریب"بحثهای . منصور حکمت این فرصت جنگ آخر بود

مطمئن کرد که دیگر زمان برداشتن پيوستن عده ای از کادرهای حککا به حمایت از طرح ليدرشيپ او، او را 
حق با کورش مدرسی . فرارسيده است" بستر عمومی کمونيسم کارگری"شجاعانه گام نهائی و بلند، و پرش از 

دليل واضح . را برای برداشتن بدون تردید این گام نهائی انتخاب کرده است" حکمتيسم"او واقعا پوشش ! است
از آن بستر، در طول همه این دورانها ساده نبوده " کندن"ونيسم کارگری و او آگاه است که پرش از بستر کم: است

از به متن خزیدن " یاس"شاید . هنوز زیاد ساده نيست" شرایط مناسب"و حتی اکنون هم با فراهم شدن این همه 
شيدن از یک گرایش مارژینال در طول تاریخ مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری، در دورانی او را به دست ک

و ميدانيم که چنين دوران گوشه گيری و سکوت، دستکم به . نقش نيمه فعال و غيبت سياسی کشانده باشد
به همين دالیل او کماکان . مدت چهارسال تصویر او را در تندپيچهای کمونيسم کارگری کمرنگ تر و زایل ميکند

از زندگی سياسی در آن بستر دارند، سعی کرده است برای خاک پاشيدن به چشم کسانی که هنوز خاطراتی 
و ناچار است که در برابر مکان حاشيه ای مواضع خود از همان دوران برادشتن گام . را یدک بکشد" حکمتيسم"نام 

و برای رفع هرگونه تردید و منکوب کردن آن، مثل همه . طرح کند" سوال"اول در بستر کمونيسم کارگری، هنوز 
 ناچار است که یک مقام سوپر بشری برای ترساندن مرددها برای موقعيت خود بتراشد و موارد جریانات ضدانتقادی،

این ذهنيت شهوت خود پرستی برای ! بگوید که موقعيت او در حزبش مثل موقعيت منصور حکمت در حککا است
ی، در شرایط گرایشی که او همواره با دودلی و ترس و پيوستن از سر ناچاری به مسير باد به شيوه اپورتونيست

بستر عمومی کمونيسم "از " کندن"برای " عزم"به جلو صحنه رانده است، روی دیگر آن " شجاعت"این "امروز با 
الزم است به سنت . او ميداند که در یک موقعيت نرمال از پس فشار آن بستر عمومی بر نمی آمد. است" کارگری

تر کمونيسم ملی برای این عبور " بين المللی" سنتهای گرایش ناسيوناليسم چپ و کپی برداری از سنت مجاهد و
داستان شهامت یافتن او برای بيان چنين احکام نخراشيده در ميان جمعی که با خود و . و پرش استفاده کند

  .  هایش همراه کرده است، همين است"تز"
  

  ايران" جنبش کمونيستی" سال اخير۵٠موارد مشابه در تاريخ  
  

، به تالشهائی ٣٢ران و در سير عروج انواع سوسياليسمهای ملی در دوران پس از کودتای سال ای" چپ"در تاریخ 
من در اینجا به تجربه عروج و . و متفاوت با حزب توده و سنتهای آن روبرو بوده ایم" کمونيسم"برای انواع دیگری از 

انتخاب این مورد از . اره مختصری ميکنممعروف است اش" سازمان انقالبی حزب توده ایران"افول جریانی که به نام 
، در اعالم ۴٨آنجا برای من اهميت دارد که در گرماگرم کوشش ما برای ایجاد محافل اوليه کومه له در سال 

موجودیت سازمان انقالبی، سيمای یک متحد استراتژیک را یافتيم و با توجه به شيفت تدریجی محافل اوليه کومه 
، نشریه سازمان انقالبی حزب توده، "ستاره سرخ"یدن و خواندن اولين شماره نشریه ، با د"مائوئيسم"له به 

این جمله را که فواد در جمع و ". آنها یکی خواهيم شد"تردیدی برایمان باقی نماند که ما در آینده ای نزدیک با 



 دست داشتيم، و ذوق جلسه من و عبداله مهتدی و مصلح شيخ نقل کرد و زمانی که آن شماره ستاره سرخ را در
سازمان انقالبی، با رد . دالیل محکمی هم برای این اشتياق خود داشتيم. زده بودیم، دقيقا بخاطر دارم

تعدادی از . در آن دوره کارهای نسبتا مهمی انجام داده بود" رویزیونيسم خروشچفی"حزب توده، و " اپورتونيسم"
، برای شرکت در حرکت مسلحانه که از سوی شریفزاده ۴٧سال کادرهای مهم تشکيل دهنده سازمان انقالبی در 

قبل از آن . و مال آواره و کميته انقالبی حزب دمکرات کردستان ایران، بر پا شده بود، به کردستان عراق رفته بودند
در جریان " بهمن قشقائی"نيز شرکت کرده و " عشایر قشقائی"در جریان حرکت ناموفق سازماندهی جنبش 

روحيات خرده "و روحيه گذشت از " عملی"این جهت گيری . ن حرکت دستگير و اعدام شده بودشکست آ
در آن شرایط برای ما جاذبه " مرفه"و دست کشيدن یک عده روشنفکر تحصيل کرده در اروپا از زندگی " بورژوائی
ای فعاليت سياسی در در آن دوران هنوز کورش الشائی و سياوش پارسانژاد در جریان سفر به ایران بر. داشت

اما جدا و مستقل از این جنبه . ، دستگير و به مصاحبه تلویزیونی و ابراز پشيمانی کشيده نشده بودند"داخل"
، ما در آن دوره، به گرایشات فکری نوع "سخت"و تن دادن به زندگی و مبارزه در شرایط " عملی"جاذبه جایگاه 

ی که آنان چه در سطح بين المللی، "جنبش"رد و به پایه مادی کمونيسمی که سازمان انقالبی نمایندگی ميک
 در ۴٧مائو و انور خوجه، در چين و آلبانی، و چه در سطح منطقه ای، شاخه جالل طالبانی و حرکت مسلحانه سال 

کردستان، حساسيت نداشتيم و البته با توجه به بستر مشترک کمونيسمی که ما نيز به دنبالش بودیم، 
" بکره جو"همان وقتها، جالل طالبانی در . م تفاوتهای ناموجود را هم طرح و از آن سخن به ميان آوریمنميتوانستي

واقع در اطراف سليمانيه عراق، اردوگاه و مقر علنی داشتند و متحد رژیم بعث بودند و در بغداد نيز فعاليت و دفتر 
ی خانگی بين شاخه ها و سازمانها و احزاب حرکت و اتفاقاتی که در تاریخ جدالها. علنی برپا کرده بودند

را " شورش"جناح مقابل، جناح بارزانی، هنوز . معروف است" ۶۶"ناسيوناليست کرد در کردستان عراق به جریان 
نمایندگی ميکرد، اما در آن مقطع بطور آشکار و صریح با رژیم شاه و ساواک و ژاندارمری آن همکاری بی چون و 

ارزانی، به همين دليل نزدیکی با رژیم شاه، که سازمان انقالبی حزب توده و محفل ما هم جریان ب. چرائی داشت
 را ۴٧بخشا در تقابل با آن به خود معنی سياسی ميدادند، حتی تعدادی از افراد مسلح جریان مسلحانه سال 

از جمله ميتوان به . نددستگير و تيرباران و جسد آنان را برای نمایش عبرت مردم به نيروهای اویسی تحویل داد
در هر حال این همسوئی و .   در مهاباد اشاره کرد۴٧سليمان معينی و نمایش جسد او در ميدان شهر در سال 

شاید . ، موجب شد که ما نسبت به خط فکری خود و نيز نوع کمونيسم خود و آنها بی تفاوت بمانيم"عمل"جاذبه 
  .ما به آن جوانب عملی نيز جاذبه مقبولتری داده بوددرست است که بگویم نوع مشابه کمونيسم ملی 

   
اکنون که داستان سازمان انقالبی را از زبان سران آن ميخوانيد، و البته پس از این همه سال از دگرگونيها و 
تحوالتی که بر سر جنبش کمونيستی ایران آمده است، از آن همه تحقير تفکر در پروسه تعمق در گذشته خویش 

" مارکسيست"کورش الشائی، پس از سالها زندگی در اروپا و حشر و نشر با .  و انگشت به دهان ميمانيدنيز، مات
را به عنوان منبع " تاریخ کسروی"های برجسته آلمانی، وقتی به ایران بر ميگردد، با عضو خانه تيمی خود کتاب 

گونه توضيح ميدهد و یا اینکه چگونه و در برابر سوال حميد شوکت که این تناقض را چ! آموزش انتخاب ميکند
، او را به نسبت سطح "کالسهای آموزش مارکسيسم"در سفر به چين و شرکت در " دهقانان چين"از " آموزش"

  . باالتر دانش و درک از مارکس در اروپا، مجذوب خود ميکند، بی پاسخ ميماند
  

 زندگی منهم مربوط است، و به توضيحاتم در و با این زمينه ميخواهم به یک نکته مهم که اتفاقا به داستان
در همان سازمان انقالبی و در ميان بنيانگذاران اوليه شخصی وجود . پاراگرافهای قبلی ربط دارند، اشاره کنم

که نظریه کامال متفاوتی داشته است و از جمله بر این باور " خان"معروف به " محمود مقدم: " داشته است به نام
این " مدافع سرسخت"، یا اینکه او "ی بایست طبقه کارگر را بسيج کرد و حزب لنينی ایجاد کردم"بوده است که 
و بر این اساس اعتباری برای نظریه رهبری سازمان " ایران به جامعه ای سرمایه داری تبدیل شده: " نظریه بود که
" نيمه مستعمره نيمه فئودال"ا ، ساختار جامعه ایران ر"با الگو سازی از چين پيش از انقالب"انقالبی که 

در بلژیک، " لی یژ"و حتی بار آخر در جلسه " درون سازمان"آن نظریه را چند بار در " خان. "ميدانست، قائل نبود
این ساکت ماندن ". رفت"مطرح کرد و پس از آن بدون اینکه هيچ اثری از نظرات و تالشهای خود را بجا بگذارد، 

 اثر مکتوب و قابل مراجعه ای که نسل موجود آن دوره و نسلهای بعدی در جنبش و بجای نگذاشتن هيچ" خان"
کمونيستی به آن رجوع کنند، کار انتقاد و جدل با یک رگه قوی و دارای جاذبه عملی سوسياليسم ملی را دشوار 

ت نادرستيهای و با نمودهای زمخ" امپيریستی"ساخت و در مقابل، این انتقاد در پروسه ای دردناک و در مسيری 
بسياری زجرها کشيدند، تعدادی کشته شدند، عده ای در مصاحبه های . انجام شد" عمل"آن گرایش در جریان 

را برپا " حزب رنجبران"در ایران، " مائوئيستی"تلویزیونی ظاهر شدند و سرانجام بقایای سازمان انقالبی و مشی 
اینجا بود که کارنامه . از رژیم جدید به حمایت برخاستندکردند که در سالهای اول به قدرت رسيدن اسالميون، 

" انقالبی ناپيگير"یک خط مشی، یک نگرش ناسيوناليسم چپ در لباس کمونيسم، تازه نشان داد که " عملی"
از چين داشت، مکتوب ميکرد و نظر و تحليل " الگو سازی"همان انتقاداتی را که به " خان"در حالی که اگر ! است

مينوشت، اتفاقا با توجه به جاذبه آن سازمان و نقشی که " جامعه سرمایه داری ایران" مورد ساختار خود را در
در رهبری آن داشت، بی برو برگرد تاثيرات مهمی برجای ميگذاشت و این همه تلفات انسانی و  زجر و  " خان"

  .ه بودند، به بار نمی آمدسرخوردگی انسانهائی که با اعتقاد به کمونيسم به ميدان مبارزه گام گذاشت
  

 و تحول آن به سازمان مجاهدین خلق نيز تجربه ای پر زجر و  پر ۴۴در سال " حزب ملل اسالمی"مورد دوم تشکيل 
، کم زیان "کمونيسم"از درون آن در ارائه تصویر منفی از " مارکسيست"از تلفات انسانی است که رویش یک جریان 

فکری ای که برخی از عناصر کليدی حزب ملل اسالمی از سر گذراندند، بخش در جریان تحوالت . نرسانده است
يف طدر "( آرمان"و " پيکار"مجاهدین تشکيل و به انشعاب آنان منجر شد که از دل آن جریاناتی مثل " مارکسيست"



شه های آن در آن سالها از علل این جدائيها، ری" جنبش کمونيستی"دنيای . روئيده شدند) تقی شهرام و رفقایش
، و مهمتر از همه بيان آن تفاوتها )ل . اختصارا مجاهدین م (  "مجاهدین مارکسيست لنينيست"و انگيزه انشعاب 

خبر " تغيير ایدئولوژی"کسی از آن سير تحوالت فکری و . به شکل مستند و مکتوب کمترین اطالعی نداشتند
" کمونيستها"زیکی و طرد و انزواها سایه سنگينی بر نداشت تا سرانجام نمودها در ماجراهائی که در تصفيه في

جریانی که اسالميون به قدرت رسيده در ماجرای محاکمه و اعدام . شد" اختالفات فکری"افکند، جامعه متوجه 
از آن سو استفاده ضدکمونيستی شان را عملی کردند و " شریف واقفی"و داستان تصفيه فيزیکی " تقی شهرام"

اگر بخشهائی از . به منبر رفت" خلق مسلمان ایران"عليه " اپورتونيستهای چپ نما" توضيح رفتار رجوی در زندان در
آن جدائيهای فکری و سياسی، از آن تفاوتهای نگرشی، مکتوب ميشدند و سالها قبل از تظاهر آنها در حقایق و 

خش ميشدند، چه بسا تلفات اتفاقات تلخ، در جامعه و یا حداقل در دوائر و محافل جنبش چپ و کمونيستی پ
انسانی بسيار کمتری را شاهد بودیم و چه بسا اصال نيازی به تصفيه های فيزیکی و دست بردن به روشهای 

من فکر ميکنم از این نظر تاریخ . توطئه آميز برای خط مرز کشيدن با مخالفان فکری و سياسی بوجود نمی آمد
ونيسم در روسيه و یا اروپا، غرق در سنتهای عرفان و سکوت و جنبش کمونيستی ایران در مقایسه مثال با کم
که دست بردن به قلم و طرح " شرقی"سننی در نوعی کمونيسم . دوری و ترس از سنتهای جدلی مکتوب است

لقب داده " خودستائی"و " روشنفکر بازی"، "خودخواهی"مکتوب افکار و گرایشات و تحليل ها را در ظرفيت فردی، 
ند و مکتوب نشدند محروم کرد و به این ستکه ما را و نسلهائی از کمونيستها را از تجارب تلخی که مسنتی . است

 را به شيوه امپيریستی دوباره و از "کمونيسم" و روشها و محتوای همان نوع  که همان شيوه مسير رهنمون شد
ی جدائيها در درون احزاب و گرایشات  به نظر من اگر شيوه ها. و طی سالها با خود حمل کنيمصفر، از سر بگيریم

پوپوليستی، و ناسيوناليست چپ در پوشش کمونيسم را رد یابی کنيم، به رگه هائی قوی از ریشه آنها و 
به نظر من یک دليل ریشه . تمایزاتشان با سنن و اصول و پرنسيپهای کمونيستی و مارکسيستی دست می یابيم

و بروز نمودهای آن در درون هر سم ملی و شرقی، سنت حزب توده، دار بودن سنت بستراصلی این نوع کموني
 نباید فراموش کرد که سنت حذف فيزیکی .دقيقا در همينجا قرار داردجریان غير کمونيستی و غير مارکسيستی 

در حزب توده، حلقه " حسام لنکرانی"مخالف سياسی در بستر ناسيوناليسم چپ در پوشش کمونيسم، با ترور 
ن نوع از کمونيسم در ایران و روشها و متدهای مبارزه در برخورد به تفاوتهای فکری و سياسی است با اتصال ای

شيوه هائی که . در دوران استالين و سالهای تصفيه های خونين" سوسياليسم"شيوه های بستر اصلی این نوع 
در طول دوران عروج .  یافتچين تداوم" انقالب فرهنگی"هماهنگ با خاستگاه ناسيوناليستی و ملی آن، در 

سوسياليسم و کمونيسم در اروپای غربی و در اختالفات و تمایزات بر سر استراتژی و تاکتيک، در درون حزب 
سوسيال دمکرات روسيه و متعاقب آن در شکاف بين بلشویکها و منشویکها، هيچ اثری از دست بردن به زور و بکار 

يه و ترور سياسی و شخصی برای تقابل سياسی با مخالف خود و یا و تصف" سازمانی"و " حزبی"گرفتن قرار 
کوهی از ادبيات و کتب و رساله و مباحث و پلميکهای داغ جدلی بين تبيين . آن، به چشم نميخورد" افشاگری"

 های مختلف و متضاد و متباین سياسی را شاهدیم که گرچه با تندترین لحن در برابر یکدیگر صف بسته اند، اما از
. اثری نيست" مرتد"روش بکار گيری تحریک احساسات عقب مانده و بسيج نيروی سازمان و حزب حتی عليه 

مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری در تقابل با این بستر و سنت ناسيوناليسم چپ، اتفاقا برعکس به 
نه سياسی جامعه ایران، بنيانهای همين سنتهای کمونيسم و مارکسيسم، از همان اولين لحظات تحرک در صح

  !معانی چند وجهی دارد" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری. "اتکا کرد
  

فعال شدن گرایش ضدانتقادی برای ساکت کردن صدای مخالف در هيات حزب حکمتيست عالمت سوال بزرگی را 
 و وسواس و تردید. یجاد کرددر مورد تردید و دودليهایم برای انتشار مکاتبات درونی با کورش مدرسی در ذهنم ا

انصاف و باریکه ای از تاثيرات زندگی و فعاليت با پرنسيپها و موازین و  از چند نظر، اینکه ذره ای از محافظه کاری
 پژواک داشته عواطفشان در ، چندین ساله مادی شاید هنوز به عنوان فشار زندگیاصول کمونيسم کارگری،

از روی همان جویای نام و  ، حتی اگر گسست از کمونيسم کارگری اینرهبرشاید، کسی چه ميداند، . باشد
هم باشد، قدری پایش را از روی پدال گاز در و  آناکرونيسم و خلسه در عوالم نارسيسيم " منيت"زندگی در دنيای 

 شاید آنها هم .حاشيه سياست، بردارد" کمونيسم"سراشيب سقوط به قعر دره سنت های ناسيوناليسم چپ و 
دیدم دارند ! اما نه. ن دوره را به عنوان دورانی تلخ بروی خود نياورند و اجازه بدهند که مشمول مرور زمان بشودآ

های ایشان نه تنها با سکوت امثال من، که با موافقت همراه بوده است، که "سياست آوردن"مينویسند اصال 
 کشمکشهای درونی حککا فریز شده ایم، که این اند، که امثال من در سطح فکر و تعقل دوران" بریده"مخالفين 

عبور از تاریخ سی سال بنيانهای کمونيسم کارگری، و یورش به آن، احيای سنتهائی است که کمونيسم کال در 
و حزب کمونيست کارگری قبل از " کمونيسم کارگری"که اصال از بنيان ! بوده است" غافل" سال از آن ٨٠عرض 

خوشبختانه ". بود"زمين گير  شده " افق جنبش سرنگونی" مبهم و در هم جوش، ، در یک افق٢٠٠۴انشعاب 
عليرغم این زلزله سياسی و زیر ابهام  قرار گرفتن مبانی کمونيسم کارگری در اثر یورشی که گرایش ضدیت با 

قيقت، اميدوار کمونيسم کارگری به آن سازمان داد، هنوز ميتوان به وجدانهای بيدار و به آن حس انصاف دفاع از ح
با " طرف دعوا"سهمی نداشته است و " درونی"نوشته کوتاه اسعد حاج حسنی، که شخصا در منازعات . بود

  .  کسی نبوده است، در پاسخ به دفاعيات از گرز چرخانی روند ضدانتقادی، اميدوار کننده است و جای احترام
  

 از اینها این جماعت دیگر حال و روزگار است کهادامه عکس العملهای هيستریک دیگر تردیدی باقی نگذاشته 
گذاشت که انتظار انصاف و رعایت احترام به نآخرین شماره پاسخ، تردیدی برایم باقی محصوالت گذشته است، 

محبوبيت و .  با احساسات و عاطفه نميتوان به جنگ سياست رفت.دوستيها و رفاقتهای سابق، بيهوده است
بر من معلوم .  باشد، در برابر روش کمونيسم شرقی قابل فسخ و بازپس گيری استمقبوليت و شهرت هر اندازه

شد که در دوران ویران شدن تحزب کمونيسم کارگری، ميتوان عينا چون ميداندار شدن مکتب منحط پسامدرنيسم، 



ی کم تاریخ دیگری برای کمونيسم کارگری و مارکسيسم انقالبی جعل کرد و برای حاشيه ای ترین شخصيتها
در یک بزنگاه سياسی، یک گرایش . اهميت در مهمترین مصافهای این کمونيسم، شخصيت و تاریخ اختراع کرد

حاشيه ای و مارژینال موفق شد تعدادی از الیه انسانی کمونيسم کارگری را در مناسک انقالب ایدئولوژیک عليه 
با خود سهيم و آنان را در مسير باد و توفان کمونيسم کارگری و در بطن تکه پاره کردن حزب کمونيست کارگری، 

این برای من به معنی از دست دادن بخشی دیگر از یاران سابق سياسی ام و . کند" هم خط"ویران کننده با خود 
  . خط زدن اسم آنان در حافظه زندگی و از ليست هم رزمانم در راه آرمان کمونيسم بود

  
 . دارند مقدمات حمله به شخص منصور حکمت را هم تدارک می بينند بود کهاز طرف دیگر، و دليل دیگر تردیدم، این

تکميل کننده و نتيجه منطقی تحقير کمونيسم کارگری و بستر عمومی آنست، " پيغمبر اتحاد"جمالت تحقير آميز 
افقهای اتحاد مدافعان " پيغمبر"منصور حکمت را به عنوان . آن به جلو صحنه پرتاب شده است" بی افقی"که در 

که به " بستر عمومی کمونيسم کارگری"این سر آغاز باز کردن ميدان حمله به نه تنها . مبهم تصویر کرده اند
آیا شرافتمندانه و انسانی نيست که از اینها بخواهيم که از نامگذاری خود . بنيانگذار آن، منصور حکمت هم هست

ن احزاب اصلی کمونيسم ملی، پس از شکست انقالب دست بردارند؟ یا شاید مصمم اند چو" حکمتيست"به نام 
مارکسيست  "اکتبر، فعال و تا زمانی که منصور حکمت جاذبه سياسی دارد، در سنت بجامانده و ميراث احزاب 

  !به حرکت ادامه دهند؟" لنينيست
   

" نيسم کارگریکمو" استهزا و تمسخر  جدیدی برایباز شدن ميداننگرانی از دليل سوم و عامل بازدارنده ام، 
 و ریاست عشایر کرد در طقهتوسط همه دوایری است که در مقاطع مختلف، چه با حضور ميليتاریستی آمریکا در من

کردستان و چه با عروج سيد اصالحات، زبان فحش و ناسزا به کمونيسم کارگری و منصور حکمت را سپر " اقليم"
در این دنيای رذل، هویت . شان قرار دادند" دنيای جدید"ر آن سر فرودآوردن و تسليم و پيوستن به، و اکتيو شدن د

قومی، با نشخوار کثيفترین و ضد انسانی ترین هتاکی ها به منصور تمام اسالمی و شبه ر اندیشان گجدید د
زبان باز کردن من عليه رهبری جریانی که خود من تا مدتی قبل . حکمت و کمونيسم کارگری همراه و همزاد بود

و کمونيسم کارگری، هر دو، را سایه بان تحکيم " حکمتيسم"ال آن بودم، بویژه جریانی که نام بی مسمای عضو فع
و کمين " رزم"ساخته است، این ميدان " فلسفی"عقب مانده ترین و مغلق ترین نوع ناسيوناليسم چپ شبه 

 و ميدانی جدید برای "سم کارگریکموني"در " بروز اختالف و جدال دیگری. "نشستگان کهنه کارتر را فعال ميکند
  هر فراکسيونهر کس بخواهد حاال دیگر طوری شده است که حتی !هتاکی به منصور حکمت و کمونيسم کارگری

 و شرط اوليه  سرهم بندی کنند، در ميان شاخه هائی که به نام کومه له فعاليت ميکنند،و جمع و دسته ناراضی
پرتاب لزم یک مرزبندی از پيشی، از هر سو، با کمونيسم کارگری و ستبر سر درستی یا نادرستی آن، م" بحث"

فراهم کردن سوخت کوره  امتناع از انتظار داشتم که این عامل بازدارنده و .  استسنگی به منصور حکمت
دشمنی کور و نفرت پراکنی قومی و ملی و اسالمی عليه منصور حکمت و کمونيسم کارگری، سر سوزنی بر 

 و  هتک حرمت شخصیو" کوس رسوائی"راه انداختن بساط اما .  سنگينی کندرهبری این جماعتمحفل وجدان 
" زن" انتخاب .دیگر نشان ميدهد که آب از سر اینها گذشته است، آذر ماجدی و امثال مهرنوش موسوی سياسی

خالفين سياسی با رجعت اینها به سنتهای شبه اسالمی و مجاهدینی رفتار با م" شرارت"به عنوان محورهای 
  .خود، منطبق است

  
" اختالفات"زندگی در دوره دور دیگری از دن شباز  نگرانی از فاکتور و عامل بازدارنده دیگر، برای اختيار کردن سکوت،

و " جنگ قدرت"من در ابتدا گفتم که آن دوره . است ٢٠٠۴سال حککا و مسائل و مباحث قبل از انشعاب 
من با تاریخ .  دو طرف آن نزاع درونی، هيچ جای افتخاری، حداقل برای من، نيستدر ميدان سياستهای" قهرمانی"

تراشيهائی که سنتهای کمونيسم کارگری را در سياستهای این دوره مصادره ميکند و تاریخ را صفر و حاشيه 
ونيسم نشينيهای چندین ساله و غيبتهای کبری در مهمترین دوران ها و تندپيچهای مارکسيسم انقالبی و کم

وم نشبنميخواهم نصيحت . با منصور حکمت جعل ميکند، اصال موافق نيستم" مشترک"کارگری را به عنوان تاریخ 
که سياستی را که با کمونيسم کارگری و مبانی آن مغایر ميدانم، به عنوان پيش شرط انتقاد از سياستهای 

 ما درست بود و همان خط منصور حکمت دیدید ما درست ميگفتيم و خط". ضدکمونيستی کورش مدرسی، بپذیرم
 "روایت"این . ، برای من فاکت جعلی و یک عامل فشار منفی در ادامه تردیدم بوده است"را نمایندگی کردیم

آنرا " رهبری" مبانی کمونيسم و تاریخ سی سال مارکسيسم انقالبی و کمونيسم کارگری و کردن تاریخ" مختصر"
   .درست، منصفانه و حقيقی نميدانم

  
با در نظر گرفتن همه این نکات و مالحظات، وارد آن سری از مجادالت و مکاتباتی ميشوم که در گرماگرم جدال من 

  .  مطرح شدند و تاکنون هيچ جا انتشار نيافته انداین سکت جدیدبا رهبری محفل 
  

فکر ميکنم . اوج خود رسيد روز مانده به تشکيل کنگره اول این جریان، به نقطه ١٠درگيریها و تنشها در حدود 
 مدرسی در این دوران شنامه های شخص کوراحکام مستتر در داشتها و دمراجعه و خواندن پاسخ های من به یا

قبال هم توضيح دادم که نامه های من و مواضع آن، بی پاسخ ماندند و هيچ جای توجيهی باقی . خود گویاست
یکی پيش نویس قرار  تقبيح من و عبداله شریفی توسط آذر : و قرارآنچه که در واقع تحت عنوان د. نگذاشته بودند

در دفاع از حرمت "پلنوم اینها با عنوان " مصوب" دیگری قرار  انتشار علنی آن؛ ومدرسی و خالد حاج محمدی و
عليه شخص من و در واقع عليه یک نوشته و تحليل من از دالیل " سياسی کورش مدرسی و حميد تقوائی

و الکن ماندن در برابر مقاله تحليلی من بر سر دالیل و کا،  صادر شد، در حقيقت خلع سالح بودن انشعاب حک
  نامه هایریشه های انشعاب را ميخواست جبران کند و به عنوان یک تعرض ضد انتقادی با خالی کردن کينه از



سنتی که پيشتر . ر به سکوت کند، هر گونه تردید و تزلزل را در صفوف باقيمانده منکوب و وادامنتشر نشده من
برادر رجوی در رابطه با ازدواج ایدئولوژیک، برای این سياست حاشيه ای به ارث گذاشته بود و داستان تلخ 

  .  آن" بين المللی"، پشتوانه ١٩٣٨محاکمات و تصفيه ها و ترور 
  

اشتهای کوتاه و کم اهميت از نظر این نامه ها شامل یاد. الزم ميدانم  را در این مورد دیگری توضيحو باالخره
 ممکن وسياسی نيستند و من ترجيح داده ام اسامی معينی را، که هنوز فعال در صفوف حزب مذکور هستند، 

 به .است با موضع و هدف من در انتشار علنی آنها تماما موافق نباشند، حذف و به جای آنها نقطه چين بگذارم
کمتيست نبوده و نيستند و نيز در اشاره به نام رفيق دیگری که کورش جای اسامی رفقای دیگری که در حزب ح

هر کسی بخواهد اسناد و مدارک طبعا . مدرسی در نامه به او از من اسم برده بود نيز نقطه چين گذاشته ام
 است من فکر کردم که آوردن اسامی، ممکن. د، از نظر من خود آنان تصميم گيرنده اندنمنتشر بکمربوط به خود را 

به این ترتيب من هيچ مسئوليتی را چه مستقيم و چه غير مستقيم، . آنان را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهد
در انتشار مکاتبات مربوط به خود، با دیگران سهيم نميکنم و هيچکس را در رودربایستی مناسبات رفيقانه برای 

 حل حاضر ر هنوز اميدوارم که حذف برخی اسامی ددر عين حال. همسوئی با خود زیر فشار اخالقی نميگذارم
فعال در درون حزب حکمتيست در این نامه ها، حداقل این احساس را به آنان منتقل کند که من هنوز به تمامی از 

اميدوارم عکس العمل . قطع اميد نکرده ام" کندن از بستر عمومی کمونيسم کارگری"بازگشت آنان در مسير 
رگه تعصبات و عرق سازمانی را تحریک نکند و آنان دستکم، لحظاتی در مورد گردابی که به آن ضدانتقادی رهبری، 

  . سقوط کرده و با جهت آن همراه شده اند، در خلوت خود به فکر فرو روند
  

واقعا ميخواهم خوانندگان این مکاتبات، به سنتهائی که در ناسيوناليسم چپ، کمونيسم ملی و بستر و زرداخانه 
 دسته بندیها و تصفيه ها در ميان جریانات مسلح و غير مسلح ناسيوناليسم چپ و، "حزب توده"ه دارتر آن در سابق

 مراجعه  و تا دیروزی،توطئه ها و دارو دسته بازیها و محفل بازیها و سنت هتک حرمت انسانی همرزمان ساليان
ضدانسانی که تصفيه و ترور " حزبی"يت  و سوال این است که این نوع فعال. و مقایسه ای صورت بدهندکنند

و سنگسار ایدئولوژیک انسان و مخالف " انقالب فرهنگی"شخصيت را تا حد حذف فيزیکی نيز ادامه ميدهد و 
 اگر تا قبل از فروپاشی ؟ی است"کمونيسم"ها  ميکشاند، چه نوع "توده"سياسی را به خيابانها و در معرض تعرض 

اردوگاه "بر بستر شکست انقالب اکتبر، " کبير"سی و آرمان بورژوازی روس و پطر دیوار برلين، ناسيوناليسم رو
لقب گرفت، اکنون دیگر با کشف حجاب از روکش آن ناسيوناليسم و پرچمدار شدن سرمایه و " سوسياليستی

ظمت روسيه گرفته تا یلتسين و پوتين صراحتا مدافع ع" دمکرات"کليسا و کاردینالها و پيشروی خزنده از گورباچف 
انقالب فرهنگی در چين، به سر برآوردن یک سرمایه داری .  سر برآورده و در برابر ماست،"نوین"سرمایه داری 

و تهی " بی رحمی"، و "حزبی"این سنتهای . بردگی مزدی و زیر شمایل مائو، ختم شده استپادگانی آشکارا 
اینها بی رحمی و . ندلنين و منصور حکمت نيستشدنش از عاطفه، سنن کمونيسم اومانيستی مارکس و انگلس و 

، همان آرمان بورژوائی و "شرق"ترواش خشم روشنفکران و اليت سياسی طبقه ای است که بویژه در کشورهای 
تعقيب ميکنند که پيشينيان آن، در تصفيه های خونين دوران استالين در رقابت بر سر زعامت آن، ناسيوناليستی را 

، و باتکا انقالبات "صنعتی کردن ميهن "برایين، برای برپائی یک سيستم استثمار بی رحمانه و انقالب فرهنگی چ
 .و خيزشهای طبقه کارگر و توده های محروم و بر بستر شکست آنها، در برابر چشمان بهت زده ما قرار داده اند

قابل   غير و سازی"هميتبی ا"طبقه خود و " نخبگان" برای کردن سياست" تخصصی "سنتی که منحصرا از طریق
حزبی برای توده مردم و بی اعتبار و بی خاصيت کردن تشکل و ارتقای سياسی و  فعاليت دسترس نشان دادن

این سنتها با روح بيرحم سرمایه در .  جامعه حکومت کنندآنان را قادر ساخته است که برآگاهی و شعور انسانها  
  . بق اندپروسه کشيدن شيره جان کارگر هم سنخ و منط

  
این نامه ها دریچه ای است به آن ویرانه ای که در فروپاشی مبانی و اصول و موازین کمونيسم کارگری و تحزب آن 

 همواره در حاشيه و در ، به روح نيمه جان ناسيوناليسم چپبانيان این تخریبدر ایران، و در معماری و مهندسی 
مرگ منصور " بزنگاه سياسی"مجددا و در ،  پراتيک  ایرانکنج سکوت و بی حرفی سی سال عرض اندام کمونيسم

  . نيرو بخشيده استحکمت، 
  

برای چندمين بار در تاریخ معلوم شد که دستيابی گرایشات حاشيه ای به هر درجه از قدرت تحرک و تاثير بر هر 
 نامه ها به آن مربوط اند، به و گرایشی که این. الیه انسانی، چه آثار مخرب و بازدارنده ای ميتواند به بار بياورد

شهادت تاریخ سی سال کمونيسم ایران، همراه با شخصيتهایش، همواره حاشيه ای بوده اند و در حسرت انزوای 
همين فراهم  .به جویدن ناخنها مشغول ماندند  تاز سوسياليسم خلقی و چپ فلسفی،سالهای اوليه تاخت و

داده است که " شهامت"ل در تاریخ کمونيسم ایران است که به آنان شدن شرایط برای بازسازی یک گرایش مارژینا
" متمایز"، "کمونيسم کارگری"نه فقط از شکل حزبی که از " يسممتحک"بگویند خود را و سکت خود را تحت نام 

   .ميکنند
  
  

  
  



  نامه اول
  

  رفيق عزيز کورش
  

نبی آن، در نامه خود، خواستهائی را از من و و عوارض جا" اصطکاک های اخير"در ادامه بحث و موضعگيری پيرامون 
اما فعال من . ميشود در باره این نامه شما و یکایک مواضع آن بسيار مفصل نوشت و پاسخ داد.  مطرح کرده اید...

  .به سهم خود الزم ميدانم چند نکته را تيتر وار توضيح بدهم
 
ینکه خبر دارد و آنها را بی اهميت ميشمارد، با این ها خبر ندارد و یا ا" اصطکاک"کسی که از کل داستان آن . ١

نامه شما، فکر ميکند که ایرج فرزاد، که تا قبل از این اتفاقات یکی از نقطه قوتهای بزرگ حزب بوده است، ناگهان و 
شده است و یا بی جهت دارد بهانه گيری ميکند و در برابر یک پيشنهاد اصولی و " دلخور"ظاهرا بی هيچ دليلی 

این تصویر نه از من، نه از وقایعی . زرگوارانه شانه باال می اندازد و ميخواهد در برابر پيشروی حزب، مانع ایجاد کندب
این یک تصویر سازی دیگر برای هدف دیگری غير از حل . که منجر به این تصميمات من شده است، واقعی نيست

  .مساله و معضل ایجاد شده است
  
 رهبری وقت حزب و شما ایجاد کرده است، همان  ه این شکاف را بين من و تعدادی ازیکی از دالیل مهمی ک. ٢

در این نامه شما مطلقا، حتی اگر بطور سمبليک هم بوده . ناميده اید" اصطکاکات اخير"چيزی است که شما آنرا 
ات بوده اند، اشاره باشد، به عوامل و شخصيتهائی از رهبری وقت حزب، و منجمله خود شما، که بانی این اصطکاک

و برای من این یکی از فاکتورهای مهم است که آیا شما حاضرید کوچکترین اشاره ای به نقش . ای نشده است
خودتان در ایجاد و خلق این اصطکاکات داشته باشيد و مسئوليت آنها را صراحتا تقبل کنيد؟ نامه شما نشان ميدهد 

ایجاد شده است، نشان ....  شکافی که  بين من و شخص شما  و که شما متاسفانه تمایلی برای از بين بردن
  .نداده اید، چرا که حاضر نشده اید صورت مساله را آنطور که بطور واقعی هست، بپذیرید و روی ميز بگذارید

  
ایرج ظاهرا بدون دليل قانع کننده و : با عوض کردن صورت مساله، این شبهه بدست داده شده است که پس. ٣

  .افتاده است" مقاومت منفی"به موضع " مظلوم نمائی"ین حالت با دربهتر
  
به تشکيل کميسيون برای بررسی و تهيه گزارشی به پلنوم برای اظهار نظر و در نهایت اعالم موضع اعضای .  ۴

  . کميته مرکزی در پلنوم پيرامون آن اصطکاکات و عوارض جانبی آن اشاره کرده اید
  

 که حتی قبل از آنکه کميسيون کار خود را شروع کند، شما حکمتان را داده اید و از من واقعا چه فایده ای دارد
با اینحال چنانچه کميسيون تعيين شده به من مراجعه  به آنها گردن بگذارم؟" بدون قيد و شرط"خواسته اید که 

  .کند، من توضيحات خود را دارم
  
 برای پر کردن این شکاف عميق و گذاشتن مرهمی بر این من معتقدم که یک راه سرراست، واقعی و صميمانه. ۵

  یعنی مسائل و packageزخم عميق بر روح و جان و زوایای زندگی من و بسياری از کادرهای حزب، گذاشتن یک 
با (، نامه کميته رهبری ) روز قبل از کنگره٩( از جلسه پالتاک کميته کردستان... مواضعی است که شما و رفيق 

. و کل پروسه جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، روی ميز است) و درست یک شب قبل از کنگره. ..امضای 
و اعضای کميته کردستان شرکت کننده در جلسه ... مسئوليت مواضع و سخنان و اعمال را بر عهده بگيرید، از 

 روزه آمد و چرخيد و رفت، پس ١٠پالتاک رسما عذرخواهی کنيد و نامه ها و مواضع بعدی را که در دل آن حوادث 
این سرآغاز یک بحث واقعی و مشوق من و دیگر کادرهای حزب برای کم کردن فاصله ام با آن شيوه های . بگيرید

  .رفتار با کادرهای حزب و مبنای تجدید نظر در تصميمم برای سهيم شدن در سطح رهبری حزب است
  
ان حتی صورت مساله را نپذیرفته اید، حس ناامنی و بی اعتمادی با این اوصاف، و در حالی که شما در نامه ت. ۵

در من  و در سرتاسر حزب تشدید شده است و بنابراین نميتوانم با این پيش شرطها و پيش فرضها و احکام از 
پيشی، یک بار دیگر به مصاف انقالب فرهنگی ای بروم که در جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، من را به 

  .کشاندیدآن 
  
من مشتاق هستم که مسئله عضویت مجدد شما در کميته مرکزی را در دستور پلنوم آتی قرار : " نوشته اید. ۶

  . تنها شرط این است که شما رسميت حزب و ارگانهای آن را بپذیرید. دهم
ی برای آن قائل بوده و  را نه حزب ميدانم، نه حقانيتpackageثانيا من آن . اوال من خود کاندید کميته مرکزی نشدم

و ... مراجعه به نوارهای سخنان خود شما و . برسميت بشناسم" بدون قيد و شرط"هستم و نه حاضرم آنرا، آنهم 
 روزه، به هر کسی نشان ميدهد که من ١٠اسناد مکتوب و ثبت شده و ضبط شده در جریان آن دوران بيادماندنی 

ان حزب و به نام حزب به خود رسميت بدهد، ایستاده ام و به آن در مقابل  چه روشهائی که ميخواهد به عنو
نميفهمم علت این عوض کردن و وارونه جلوه دادن حقيقت و قلب و دستکاری فاکتهای مستند، . اعتراض کرده ام

 قرار دهيد، این دیگر...  مشترک شما و packageچه هدفی را دنبال ميکند؟ اگر تصميم دارید حزب را روی ریل آن 



کادرها و حزب است که باید تصميم بگيرند که آیا به این تغيير ریل گردن ميگذارند یا خير؟ من در برابر آن ایستاده ام 
  . و کوتاه نمی آیم

  
برای من چه بعنوان رفيق قدیمی شما ، چه بعنوان دبير کميته مرکزی و چه بعنوان یک عضو حزب، :" نوشته اید. ٧

  "ی روزمره حزب سنگين و درد آور استدور شدن شما از تپش و زندگ
  

. کاش ميتوانستم خودم را قانع کنم که به این حسن نظر شخصی شما، از نظر سياسی نيز با اعتماد برخورد کنم
، حتی یک مورد ميدیدم که کورش در برابر هجومی که به تقدس حزبيت "ده روز اصطکاکات"ای کاش در طول دوران 

از . کادرهای حزب صورت گرفت، نه در نقش جانبدار، که الاقل بی طرف ظاهر ميشدو حيثيت و حرمت من و دیگر 
نظر شخصی پذیرش این لطف شما برایم ساده تر است، اما متاسفانه وقتی در جلسات رسمی احکام سياسی 

  .متناقض با این جمالت را دریافت کردم، مساله متفاوت است
   
، "سنگسار ایدئولوژیک"ا، جلسه کميته کردستان در جوار کنگره را با من در مکالمه تلفنی با شم! رفيق کورش. ٨

با یکی از بدترین خطرها عليه حرمت سياسی و " مواجهه از نزدیک"محتوای آن جمالت را ميتوانم با . توصيف کردم
ر باره و سکوت د"  بدون قيد و شرط"تصور ميکنيد ميتوانم .  شخصی ام و عليه حرمت حزب و حریم حزب بيان کنم

اتفاقاتی که حداقل من چنين قضاوتهائی را در باره آن دارم، مجبور شوم، با احکامی که عليه وجدان و حيثيت من 
  است کنار بيایم و عليه حقيقت و انصاف اقدام کنم؟ 

   
زمانی من حق دارم، تا . بنابراین من، معذورم که نميتوانم عليه وجدان خود نه حرفی بزنم و نه عملی انجام بدهم

که این احساس عدم امنيت را با شيوه های رهبری شما و نحوه رفتار با کادرهای این حزب دارم و نشانی از 
من در . تصميم برای تغيير آنها را از جانب شما نميبينم، برای هيچ پست و مسئوليتی در رهبری حزب کاندید نشوم

ا از عضویت کميته کردستان برای دبير کميته کردستان رابطه با اصرار و ابرام غير اصولی برای پس گرفتن استعف
  :نوشتم

هيچ فرد، ارگان و مرجعي مجاز نيست عضو و کادر حزب را به بهانه هايي مانند منافع حزب و يا هر توجيه و بهانه " 
. خود کندديگري از اين نوع تحت فشار بگذارد و وادار به سکوت در مورد بيعدالتي به خود و يا شهادت عليه وجدان 

اظهار نظر کردن يا سکوت در هر مورد . انجام چنين امري با همه مباني سياسي و انساني حزب در تناقض است
  ) متمم اصول سازمانی حزب١١بند ." ( تماما به تصميم آگاهانه و آزادانه فرد بستگي دارد

  
رهنگی را در شکل بسيار زشت تر آن، در وقتی من انقالب ف. ننوشتيم.... و .... اینها را فقط برای کشيدن مرز با 

جلسه ای باحضور شما ، شاهد بوده ام، قبول کنيد که به این اصل متمم اصول سازمانی عميقا اعتقاد دارم و 
  .آنرا صد در صد تایيد ميکنم" صالحيت"
  
 به نظرم به من سعی کرده ام و سعی ميکنم به تعقل و تامل کل حزب در برابر شيوه ها و روشهای رهبری که. ٩

جای متحد کردن کادرها، آنها را در برابر همدیگر قرار ميدهد و به جای تبدیل شدن به چسپ درونی حزب، در مقام 
اما وقتی ميبينم و دیدم . آنها ظاهر ميشود، در نهایت احساس مسئوليت، اتکا کنم" افشاگر"اپوزیسيون کادرها و 

 ١٠اد ميکند، فضا سازی ميکند و به روشهائی که در جریان اتفاقات که با کمال تاسف، شيوه های رهبری گارد ایج
روزه دیدیم، متوسل ميشود، چاره ای ندیدم جز اینکه به همه نشان بدهم که در درجه اول من  خود را در این 

من فقط ميخواهم که به  فاصله و شکاف . روشها و متدهای رهبری و رفتار با کادرها و حزب، سهيم نميدانم
يقی که ایجاد شده است و بر من تحميل شده است، و شما در این نامه تان هم نشان داده اید که نميخواهيد عم

از طرف . آنرا برسميت بشناسيد و مسئوليت ایجاد آن فاصله را از جانب خودتان بر عهده بگيرید، رسميت بدهم
است اگر شما ابعاد مساله و روایت خود  را  طبيعی . ، مساله را همينطور در نظر بگيرید...دیگر ميخواهم شما و 

به هر شيوه ای، یا رو به کادرها و اعضای حزب و یا رو به جامعه توضيح بدهيد، من حق قانونی  و انکار ناپذیر خود 
  .ميدانم که روایت خود را در همان سطح ارائه بدهم

  
نها کسی هستم که با رعایت کردن همه ، من به جرات ميتوانم بگویم که ت"اختالف سياسی"در رابطه با . ١٠

به عقيده من . پرنسيپها و در اوج متانت و احساس مسئوليت و بدور از جنجال و هياهو، نخواسته ام وارد آنها بشوم
شيوه و روشهائی که رهبری و بویژه شيوه رهبری شما در حزب باب کرده است، هيچ مجالی برای طرح اختالف 

 سر فرصت و هر گاه تشخيص بدهم که طرح اختالف نظر در باره سياستهای حزب .سياسی، باقی نگذاشته است
در این دوسال، واقعا در چهارچوب اختالف نظر باقی خواهد ماند، حتما چنين کاری را با توجه به همه 

من نظر . مکانيسمهائی که با موازین و پرنسيپها و مبانی اصول سازمانی حزب منطبق باشد، شروع خواهم کرد
دارم، در بسياری از سياستهای حزب طی این دو سال به یک بازبينی و تجدید نظر رسيده ام و تنها کسی هستم 

اما صورت مساله من، . که برخی نکات را هم فقط با خود شما، از جمله در مورد کميته های کمونيستی، گفته ام
  .بوده و نيستاختالف سياسی ن" اصطکاکات"در اوضاع فعلی، و بویژه در جریان آن 

  
من نميخواهم این تصویر، مقاومت منفی، از من به درون صفوف . کامال روشن است که من بدون نقشه نيستم

حزب برده شود و در پوشش آن تصاویر دیگری که فی الحال به موضع من الصاق شده است و در صفوف حزب و 
کناره گيری از "به ایرج آذرین، یا تئوری برای توسط برخی رفقای مرکزیت حزب چرخيده است، مثل تشبيه کردن من 

من این . ، من را با عمل انجام شده روبرو کند و غير حقيقت به عنوان حقيقت در باره من فضا را غبارآلود کند"حزب



حال . حزب را ساخته ام، از عناصر مهم تشکيل دهنده آن و در راس مصاف و مبارزه برای حفظ و تحکيم آن بوده ام
،  حاصل تالشهای شبانه روزی من و کادرهای حزب را packageينم شيوه های زیانبار رهبری که بویژه با آن که ميب

به یک سراشيب خطرناک مواجه ساخته است، تصميم به مقاومت و ایستادگی گرفته ام و از هر شيوه ای برای 
آن فکر نکرده بودم، به همراه با هر نجات حزب، از جمله به  تشکيل یک فراکسيون یا یک کانون، که تاکنون به 
  .تعدادی از رفقا، در چهارچوب موازین و اصول سازمانی و متمم آن، فکر کرده ام

  ایرج فرزاد : با تشکر
 ٢٠٠۶ نوامبر ١١

  
  نامه دوم

  
  رفيق کورش عزيز

  
ی حزبی ده روزه شما هيچ ربطی به مکانيسمها" package" من هم تالشم این بود که شما را قانع کنم که 

  . شما آگاه شدم" تبيين"من هم چه در مکالمات تلفنی و چه در نامه ها و یادداشتهای شما از . نداشت و ندارد
شما با این یادداشت اخيرتان من را به پلنوم دعوت کرده اید که دیگر معلوم است بحث نه بر سر قانع کردن 

. است" دوئل"يم و حرف همدیگر را فهميده ایم، که یک همدیگر، که هر دو ميدانيم که تصميم داریم به توافق نرس
من به . حزب را در پلنوم در یک طرف این دوئل و من را در طرف دیگر قرار داده اید" دیگر کادرهای"شما خودتان را و 

 بر چرا که من عميقا. ميدانم از قبل نتيجه چه خواهد بود. این نبرد مسابقه به خاک ماليدن پوزه همدیگر نمی آیم
ر کومه له در برابر منصور حکمت، باید به . ، عينا چون مسئولين کمپين برنامه ریزی شده ک...این باورم که شما و 

 حزب کمونيست ١۶ده روزه، چون پروسه پلنوم " package" عنوان بانيان و طراحان باال آوردن اسکاندال سياسی 
 و ميدانم چنين خواست برحق و عادالنه ای شما را از کوره .ایران، از عضویت در کميته مرکزی حزب استعفا بدهيد

در این رابطه پلنوم را، . بدر ميبرد و شما متاسفانه ظرفيت شنيدن حقيقت و رعایت انصاف و عدالت را مطلقا ندارید
چون جلسه کميته کردستان در حاشيه کنگره، به یک تعرض ضدانتقادی و انقالب فرهنگی عليه من و هر رفيق 

من حيثيت و حرمت خود، و حتی ! در این شکی ندارم. ری که به شما کمترین انتقادی دارد، تبدیل خواهيد کرددیگ
خود شما و باالتر از آن، حرمت حزب و پلنوم کميته مرکزی را پاس ميدارم و اجازه ميدهم که شما با خيال راحت به 

این برای کسانی که در آینده ميخواهند مسئولين . يدخود بدون حضور من ادامه بده" قاطعانه"ارزیابيهای " تعميق"
تبدیل نقشه مند یک جریان کمونيستی به یک تشکيالت کم ظرفيت دال دال را به نام بشناسند، واقعی تر و 

  .لطفا من را در فروپاشی حزب با خود سهيم نکنيد. مسئوالنه تر است
  با آرزوی سالمت شما

  ایرج فرزاد
  
  ٢٠٠۶ نوامبر ١۵

       
  رفيق ايرج عزيز

تالش من این بود که شما را قانع کنم که ما ناچاریم حزب و مکانيسم های حزبی را مبنا قرار دهيم تا اصوال بتوانيم 
  .به ادعاهای شما و یا من درست و بجای خود برخورد کنيم

  
سيون ویژه به آنها رسيدگی اگر من یا هرکدام از رفقای دیگر موازین و مقررات حزبی را زیر پا گذاشته ایم حتما کمي

  . بقيه مسئله قاعدتا سياسی است که هست. خواهد کرد
  

به هر صورت من پاسخ منفی به پيشنهادم را گفتم، این پيشنهاد دیگر روی ميز نيست و ادامه بحث در مورد آن 
  . اصوال ضروری نيست

  
ادها آگاه شده ام و تماما با آنها مخالف هستم من چه در مکالمات تلفنی و چه در این نامه از تبيين شما از این روید
اگر متقابال عالقه ای به شنيدن ارزیابی من و . و در مورد آن، تا آنجا که بتوانيم به تفصيل، در پلنوم بحث خواهم کرد

ما کادرهای دیگر حزب از این اصطکاک ها دارید پيشنهاد ميکنم الاقل دعوت ما برای شرکت در پلنوم را بپذیرید و حت
  . در پلنوم شرکت کنيد

  
  نامه تو و این یاداشت را برای ک ر هم ميفرستم

  
  اتبا آروزی سالمتی 
  کورش مدرسی

  
  ٢٠٠٦ نوامبر ١٤
  



  نامه سوم
  

  ...طرح شکايت از رفقا کورش مدرسی و 
  

 شکایت و مساله بپردازد،" حقوقی"این شکایت من قبل از اینکه به جنبه . مقدمتا ميخواهم بر یک نکته تاکيد کنم
 روزه ای که از جلسه رفيق کورش ١٠اعالم نارضایتی شدید از روشی است که این دو رفيق نامبرده، بویژه در دوره 

، درست ...به امضای رفيق (شروع ميشود، با نامه کميته رهبری )  روز قبل از کنگره٩( با کميته کردستان در پالتاک
لسه کميته کردستان در حاشيه کنگره به اوج خود ميرسد، نمایندگی ادامه می یابد و در ج) یک شب قبل از کنگره

و کورش باید به عنوان عامالن و فاعلين این اسکاندال سياسی که طی آن، کادرهای ... به نظر من رفقا .  کردند
حزب در برابر همدیگر قرار داده شدند، افشاگری شدند و فضائی در بی حرمت کردن تقدس حزب و شکستن حریم 

بعالوه به . حزبيت بوجود آوردند، شناخته شوند و مسئوليت ایجاد این فضای ناسالم را مستقيما برعهده بگيرند
حکم انتظاراتی که مصوبات حزب، تصميمات پلنوم ها و قرارها و ميثاقهای رهبری حزب از این دو رفيق داشته 

ده روزه زیر پا گذاشتند و به جای نمایندگی های " اصطکاک"است، این دو رفيق همه آن مصوبات را در این دوره 
کردن منافع عمومی ترحزب و حفاظت از تعهد به حفظ انسجام و وحدت باالی حزب،  درست در نقطه مقابل این 
تعهدات حزبی عمل کردند و وضعيتی بوجود آوردند که خود در راس قرار دادن کادرهای حزب در برابر یکدیگر و در 

شکایت من این است که . شاگر آنها و ایجاد دسته بندی و تفرقه در صفوف حزب ظاهر شدندمقام اپوزیسيون و اف
این دو رفيق به تعهدات خود  به حزب عمل نکردند و در دوره اصطکاکات، مصوبات حزب که آنان را موظف به ایجاد 

وی چه صندليهاهائی و به جای رفقا انگار فراموش کرده بودند ر. اتحاد باالی حزب ميسازد، تماما زیر پا گذاشتند
، به نظر من نباید از ...زیر پا گذاشتن حرمت این جایگاه از جانب رفقا کورش و . خالی چه رفقای عزیزی نشسته اند

  . جانب پلنوم کميته مرکزی و نهادهای رهبری حزب و کل حزب، ساده گرفته شود
  

خود نيز " بی مورد"دخالت "  اتهام"بقه این بحث و اما بعالوه الزميدانم برای روشن شدن ذهن کميسيون، به سا
  :برای روشن شدن ذهن کميسيون اشاره ای داشته باشم

( تا جائی که مساله به دخالت من برميگردد، بحث قبل از جلسه پالتاکی رفيق کورش با کميته کردستان،            
، )که من عضو مشاور آن بودم( ميته رهبریاز آنجا شروع شد که در یک جلسه ک) ٢٠٠۶ اکتبر ١١چهارشنبه شب 

.( گزارشی از جلسه قبل تر هيات اجرائی کميته کردستان و سخنان رفيق عبداهللا شریفی در آن ارائه داد... رفيق
گفت موضع رفيق عبداهللا، ... رفيق ). من عضو هيات اجرائی کميته کردستان نبودم و در آن جلسه حضور نداشتم

من به این روش انتقاد کردم و . است که حتی روی کنگره سایه خواهد انداخت" ناسالم"ای و شيوه ه" روانکاوی"
گفتم رفيق عبدهللا کاری برخالف موزاین و اصول سازمانی حزب انجام نداده است، او در ارگانی که به آن تعلق دارد 

درست و اصولی نيست که در گفتم به نظرم . انتقاداتی را، مستقل از درست یا نادرست بودنش، طرح کرده است
رفيق کورش به موضع من برخورد کرد و گفت که . غياب رفيق عبداهللا چنين احکام سنگينی عليه او صادر ميشود

ارگان "هيچکس مجاز نيست چنان حرفهائی شبيه به سخنان رفيق عبداهللا را حتی در . ندارد" حساسيت"ایرج 
خواستم برای . ر قرار گرفت. انتقاد اکثر رفقای حاضر در جلسه کبر زبان بياورد و عدم حساسيت من مورد " خود

) همان نامه یک شب قبل از کنگره( در یک نامه... به نامه رفيق ... کميسيون توضيح داده باشم که وقتی رفيق 
در مضافا بر اینکه، دقت کردن . ر نيز بود. جواب داد در واقع ادامه موضع قبلی در باره سخنان من در جلسه ک

سخنان کورش در جلسه پالتاکی با کميته کردستان، که من هم صحبت کوتاهی کرده بودم، نشان ميدهد که با 
  .مورد هدف قرار داده است" ابهام چی"، من و سخنان من را نيز به عنوان ...حمله به رفيق 

  
پيدا کرد و یک ابهام و و کورش چنين دامنه وسيعی ... یک بحث رفيق عبداهللا شریفی توسط رفقا : خالصه کنم

و کورش، به نظرم در ظرفيت بی ... این رفقا، . سنگينی را بر ذهن کادرهای حزب و بر کنگره حزب تحميل کرد
درایت ترین رفقای رهبری ظاهر شدند و از یک مساله کوچک، که منصور حکمت معموال با یک تلفن و یا نوشتن یک 

رفقائی که می بایست در مقام ایجاد انسجام و وحدت بين کادرهای . تندنامه آنرا فيصله ميداد، یک اسکاندال ساخ
حزب، و انسجام و وحدت رهبری، طبق وظيفه حزبی شان، عمل ميکردند، برعکس سمبل بر هم زدن اتحاد کادرها 
 و قرار دادن آنها در مقابل همدیگر شدند و خود به جای متوقف کردن پروسه ای که در آن حرمت و تقدس حزب و

... به نظر من رفقا کورش و . حریم  حزبيت بشدت آسيب دید، یک پای دامن زدن به آن پروسه و تشدید آن شدند
باید بخاطر لطمه جبران ناپذیری که به وحدت کادرهای حزب و اتوریته و اعتبار معنوی رهبری حزب زدند، و بخاطر 

ه بود، عمل کردند، مورد بازخواست قرار بگيرند و اینکه برخالف تعهدی که حزب آنها را به انجام آن موظف ساخت
. مسئوليت خلق و ایجاد و ادامه و تشدید اعمال خالف وظایف حزبی شان را تقبل کنند و به حزب پاسخگو باشند

اميدوارم رفقای کميسيون به تمامی اسناد و نوارها و پروتکل جلساتی که من در طرح این شکایت به آنها اشاره 
  . رسی داشته باشند و همراه با ارائه این شکایت من آن اسناد را برای بررسی ضميمه کنندکرده ام، دست

  
در رابطه با وظایف کميسيون، من نميدانم که آیا در پروسه بعدی، کميته مرکزی و یا پلنوم برای اعالم رای و نظر در 

نکه طبق ابالغيه های تاکنونی، در باره شکایات دریافت شده، کميسيون ویژه شکایت تشکيل خواهد داد و یا ای
در حالی که رفيق کورش خود کسی است . نهایت این موارد برای اعالم نظر نهائی تسليم ليدر حزب خواهد شد

که از او شکایت شده است، نه ميتواند شخصا مرجع رسيدگی و اعالم نظر در باره شکایات باشد و نه حتی 



عالقمندم که . حتماال کميته مرکزی و یا پلنوم تشکيل خواهد داد، درآیدميتواند به عضویت کميسيون شکایتی که ا
  .رفقای کميسيون، این نقض غرض را به اطالع پلنوم و کميته مرکزی برسانند

  با احترام
  ایرج فززاد

  
  ٢٠٠۶ نوامبر ١۵
  

  نامه چهارم
  

  !رفيق کورش عزیز
ما متاسفانه حاال دیگر قابل انتظار تر از شما، بلکه به این جمالت شما، نه برای شنيدن احکامی باور نکردنی تر، ا

و . ميخواهم الاقل متوجه باشيد که چنين احکامی پاسخ دارد. برای ثبت در تاریخ، جوابيه کوتاهی نوشته ام
به دیگران، به تاریخ، به داوران آن دوران بيادماندنی ... بنابراین ميخواهم ناچارت کنم وقتی این تصویر را از من و 

مطمئن نيستم چنين خواهيد . تحویل خواهيد داد، این پاسخ کوتاه و دفاعيه من را هم ضميمه کنيد" اصطکاکات"
  .کرد، اما من حداقل بدینوسيله و با اطالع قبلی به شما، حتما چنين خواهم کرد

  
 ثانيا  حتی اگر .به گمان من شما و سنتی که دفاع از آن را برعهده گرفته اید این وضع را بوجود آورده است"

 چيست؟ فقط مشتری هستيد ...مسئوليت این وضع با من است سوال من این است که مسئوليت شما و ایرج و 
که از جنس بد حزب شکایت دارد؟ ثالثا و مهمتر اینکه پذیرش چنين تقصيری از جانب من پذیرش نقشی برای 

من باعث این وضع شده ام پشتش قبول این اینکه قبول کنم .  و ایرج فرزاد نيست...شماست که شایسته 
باید مواظب می بودم و ميدانستم این رفقا استعداد قهر کردن و رفتار کودکانه و غير سياسی "استدالل است که 

صادقانه !" ممکن است روز روشن، به عنوان اعتراض، وسط اتوبان حزب دراز بکشند و ترافيک را مختل کنند. دارند
حتی اگر تقصير . ی است که از جانب مدافعين شما تحویل من داده ميشود و من قبول ندارمميگویم این استدالل

 که به عنوان ...پس . من هم باشد شما شایسته نيست چنين تصویر نا مسئول و کودکانه ای از خودتان  بدهيد
  "ریدعاقل معروف بود کجاست؟ سوال این است که آیا شما هم مسئوليتی دارید؟ مسئوليتی ميپذی

  )...از نامه کورش به ( 
 

 شخصا از من هم اسم برده اید، الاقل ...من خود را ملزم دیدم که برای ثبت در تاریخ و به خاطر اینکه در نامه به 
  .تبيين خود را از این عبارات شما و هدفی که پشت آنست را بنویسم

  
عاده ای در تغيير و وارونه نشان دادن حقيقت واقعا که بحث کردن با شما بسيار مشکل است چرا که مهارت فوق ال

  . و موضوعات و فاکتها و جایگزینی شاکی و متهم دارید
  

آن مواضع " مشتری ناراضی"بود یا شما؟ ميخواهيد به این وسيله من را به عنوان " غير سياسی"رفتار من 
ری ناراضی از خود حزب قالب بيادماندنی و یورش شخص شما به حریم و حرمت حزبيت و کادرها، به عنوان مشت

کنيد؟ در کدام بازار این کاالی بدلی را ميخواهيد عرضه کنيد؟  واقعا شرافتمندانه خود شما رویتان ميشود یک بار 
دیگر به سخنان ات در پالتاک گوش کنيد و به همان بازاری که طرف دیالوگ شماست و موضوعش ظاهرا نشان 

 عرضه کنيد؟ واقعا عجيب است، آمده اند دم خانه ات، بی خبر از همه چيز و دادن فرشته از شما و دیو از ماست،
در حالی که خودت را برای کنگره آماده ميکنی، یک جنگ و یک مرافعه را به تو ميفروشند، و آنوقت ميگویند این تو 

ای باران اهانت ؟ خود شما به عنوان ليدر حزب از اختيارات نوشته نشده بر!بودی که وسط خيابات دراز کشيدی
استفاده ميکنيد و رسما منشور کميته رهبری را که سياه بر سفيد نوشته است هيچ عضو کميته رهبری حق 
ندارد به عنوان اپوزیسيون دیگر اعضا آن ظاهر شود، در یک جلسه علنی با حضور تعدادی از کادرهای این حزب زیر 

ظاهر ( ...) فشاگر و رسوا کننده عضو دیگر کميته رهبریپا ميگذاری، و نه در نقش اپوزیسيون بلکه در نقش ا
و وقتی از شما ميپرسند باید مسئوليت زیر .  هم مورد الطاف شما بوده ایم...ميشود، که بعدا معلوم ميشود من و 

پا گذاشتن حرمت حزب و تقدس حزبيت را برعهده بگيرید و توضيح بدهيد که چه کسی این اختيارات فوق حزبی را 
ما داده است، مينویسيد حزب و مراجع حزبی حکم و داور است که تازه بررسی کند آنکسی که مورد هجوم به ش

بوده است و حرمت و کرامت اش را روی اتوبان دراز کرده اند، شروع کننده دعوا است یا کسی که دعوا را سازمان 
  داده است و از قبل طرح به هم زدن را در آستين داشته است؟ 

  
ست با این رفتاری که شما با حزب دارید و هر قرار و مصوبه ای را مثل شمشير یک لبه ای که فقط عليه معلوم ا

. دیگران است تفسير ميکنيد، نميشود به احترام شما به حزب و مکانيسمهایش ذره ای باور داشت و اعتماد کرد
 روز قبل از کنگره، ١٠نامه ریزی شده از من به عنوان اعتراض وسط خيابان دراز کشيدم یا شما، که در یک نقشه بر

برنامه چيدید که کنگره و حزب را گروگان بگيرید و از موقعيتی که اعتماد حزب برایتان فراهم کرده است سو 
استفاده کنيد و عليه من و بسياری کادرهای حزب رسما توطئه سازمان دهيد؟ مگر چيزی از حزب و حریم حزب 

حزب دعوت ميکنيد؟  من شما را " مکانيسمهای"ی اعمالتان دارید من را به احترام باقی گذاشتيد که برای بررس
  .داور صالحی برای تشخيص مرجعيت حزب و حریم حزب نميدانم



  
برای چه هدف دیگری، این بار مکتوب و غير حضوری چنان احکام نجویده ای را روی کاغذ آورده اید؟ واقعا حق ندارم 

از خود "حمایت از شما پای اسناد و نوشته ها و مقاالتم در دفاع از شما گذاشته ام، که بخاطر امضاهائی که در 
  ؟ "انتقاد کنم

  
شما و تصویر سد معبر تان وسط مسير حرکت ما و " غير کودکانه"اما خوشبختانه باز برای ثبت در تاریخ، سخنان 

 افتضاح از ذهن خود برای مقاصد دیگر بسياری کادرهای حزب به کنگره موجود است و من برخالف شما پس از این
فقط . و ادامه همان روشها، این بار زیر پوشش حزب و مکانيسم حزب و کنگره و غيره، آنرا سرهم بندی نکرده ام

واقعا تعجب ميکنم این قدرت عوض کردن ماهرانه مساله و نشاندن متهم به جای قاضی و داور دادگر، را از کدام 
د؟ یکی از مبانی فراکسيونی که تشکيل خواهم داد، اعالم و توضيح تفاوتهایم و بيگانگی سنت به عاریه گرفته ای

واقعا متاسفم که وقتی با رفيقی که اگر من نبودم قادر به تشکيل حزب نبود، حتی . کامل با همين سنتها است
لی بر سر مساله به این به نظرم، در حا. نميتوانم بر سر یک مشکل و مساله یک جدل و بحث سالم را ادامه بدهم

به "روشنی و واضحی، سياه را سفيد و شب را روز معرفی ميکنيد، ادامه هر بحثی با شما، افتادن به دام دوئل 
این را که در جلسه پالتاک شروع کردید، ميخواهيد به پلنوم و جلسه دفتر سياسی و . است" خاک ماليدن دماغ 

دس حزب را باالتر از آن ميدانم که به ميدانی که در آن انصاف، حقيقت من حرمت و تق. ارگانهای حزبی تسری دهيد
واقعا بحث با شما، هيچ . و معصوميت و نجابت حزب و حزبيت با چنين احکامی از پيش زیر پا له شده است، یيایم

 های ضد چون مطلقا اعتماد ندارم که در نامه بعدی چه جعلياتی را به جای واقعيت و چه ضدحقيقت. لطفی ندارد
من بحث خود را در فراکسيونی که اعالم خواهم . حزبی را به عنوان حزب و مکانيسم حزبی بسویم پرتاب ميکنيد

  . کرد و خطاب به کل حزب پی خواهم گرفت
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  ١٣بخش  – زندگی، و زندگانی من
  

، تن مان به تن بسياری انسان هائی خورده است که  احساس  اکثر ما مردممبارزه سياسی و  جریان زندگیدر
، بدون اینکه خود بخواهند "عادی"خيليها، بویژه در متن زندگی . ای  از دست رفتند"معصومانه"ميکنيم آنان بطور

 در جامعه ایران ،فکر کنم هر کس.  افتادندقربانی مصيبتهای اجتماعی شدند و از دایره یک زندگی معمولی بيرون
 از این نوع دوسنان و عزیزانی که در تباهی و حتی به تعبير رایج پيشداوریهای جامعه طبقاتی، در ،بطور مشخص

دوستان و همکالسيها و همکارانی که طعمه دام . رفتند، مثالهائی برای خود دارد" فساد"گمنامی و آلوده به 
کشيده شد و در گمنامی و بی " بدنام"گان و بستگان و دوستانی که زندگيشان به محالت اعتياد شدند، همسای

کسانی که در دست و پنجه نرم کردن با معضالت و مصائب . عاطفگی مطلق، به خيل فراموش شدگان پيوستند
. وزاندنداجتماعی، تاب نياوردند و توان و تعادل روحی شان از دست رفت و خود کشی کردند و یا خود را س

به گوشه " تبهکار"، آنان را  با مهر و نشان "نجيب"کسانی که بی مسئوليتی جامعه و دولت و نطام و سيستم 
ها، به جهان نيامده و " ناباب"فراموشخانه ها و زندانها انداخت و در فضای روحيات رسمی و حاکم، با نفرت از 

 . زندگی نکرده، قربانی شدند و تباه
 

 های سلطنت و ه سياسی نيز معادل این نوع انسانها، در مصاف با دژخيمان و جالدهای رژیمدر ميدان مبارز
 سعی کردند ، بطور اخص تحت رژیم اسالمی،کسانی که دستگاه تصویر سازی ضدکمونيسم. اسالمی فراوانند

جوردی و خلخالی و ال لت و پار کردن جسم و روح آنان در زیر شکنجه و تحت فرمان موجودات ضد بشری چون
ارائه " تسليم شده " و،"تواب"، "درهم شکسته"موسوی تبریزی و محسن اژه ای و امثالهم، از آنان تصویر یک 

از اینها باید . بدهند و عليرغم سپردنشان به جوخه های آتش، یاد و خاطره آنان را با یک تصویر زشت همراه کنند
 آنها را از تعدادی انگشت شمار که تماما جذب سيستم نه فقط بخاطر اینکه حساب اکثریت. اعاده حيثيت کرد

جنایت شدند جدا کنيم، بلکه به این علت نيز که حقایق و فاکتهای روشنی اثبات ميکند که آن انسانها حتی 
درست در کوران نشان دادن آن ضعفها و در آستانه اعدام، شرافت انسانی را پاس داشتند و بسياری اطالعات را 

بسياری دیگر را به چنگ دژخيمان اسالمی گرفتار کند، هر گز افشا نکردند و با خود بزیر خاک و که ميتوانست 
 :به دو نفر از این دسته از انسانها، اشاره ميکنم. گورهای بی نام و نشان بردند

  

  سعيد يزديان و امين رنجبر



  
کمونيست و کومه له در تهران دستگير هر دو از کسانی بودند که در جریان ضربه خوردن تشکيالت اتحاد مبارزان 

ی " معصوميت"و این دو در خاطره من از همرزمان سياسی ام، شاید تبلور همان .  تيرباران شدند۶١و در سال 
و " توابين"کسانی که ممکن است به این پروسه اعاده حيثيت، اتهام همسوئی با . اند که به آن اشاره کردم

نند، بهتر است بدانند که من توابين دستگير نشده ای را که آگاهانه و بدون دفاع از آنان را بسوی من پرت ک
تهدید و فشار شکنجه، تئوری دست کشيدن از مبارزه انقالبی را تدوین ميکنند، و به خيل روشنفکران مذبذب 

رای منافع ، ب و یا به خيل مداحان هویت ناسيوناليستی گرویده اندشاه و شيخ پيوسته اند" انقالب سفيد"مداح 
اینها نادمين آگاه از مبارزه شرافتمندانه انقالبی و . مردم و جامعه بسيار مضر تر و به عبارتی خطرناکتر ميدانم

روایت از "کمونيستی و مصادیق بارز کسانی اند که دستگاه مهندسی ضدکمونيسم دنيای سرمایه داری به اتکا 
به قلم و زبان خود آنان و به اتکا فاکت های " مونيست سابقیمبارزین و ک"آنان، و نفی پيشينه این نوع " درون

پس از این ندامت آگاهانه سياسی، امکان روی آوری کارگران و توده مردم به کمونيسم و آرمانهای 
 .سوسياليستی را محدودتر و بر این آرمانها سایه سنگين ابهام را آویزان نگاه ميدارند

 
از .  در دوران سلطنت برميگردد۵٠یمی است که سابقه او به سالهای سعيد یزدیان، از فعالين سياسی قد

او را یک بار در دوره شاه دستگير .  در تماس و ارتباط قرار داشت"تبهروز ناب"و " یحيی رحيمی"کسانی بود که با 
ع در جریان  اتفاق افتاد که در واق۵٣ در سال  در همان دوره سلطنتاو و زندانی کرده بودند و بار دوم دستگيری

همان وقتها از ناراحتی قلبی رنج ميبرد و در مقطع دستگيری . ، با ما هم پرونده بود"تشکيالت"ضربه ساواک به 
. دومين بار جزو آن بخشی از تشکيالت ما در تهران بود که روی کار در مراکز صنعتی و کارخانه ها خم شده بود

جودی که سال آخر دانشکده پزشکی راطی ميکرد، در محله  با و قبل از دستگيری دوم در دوره شاه،خود او،
ميدان غار در یک خانه مخفی و برای ادامه فعاليتها در ميان کارگران و زحمتکشان زندگی ميکرد و در همان خانه 

سعيد در واقع حلقه رابط اصلی . ميشناختيم" سبيل"او را با نام مستعار .   دستگير شد۵٣هم در سال 
پيشينه فعاليت .  بود که امثال بهروز نابت دایر و رهبری ميکردند"سياسی کاری" جمع فعالين تشکيالت ما با

های بهروز نابت، و روابط سعيد یزدیان با او، از طرفی محتوای جهت گيری های ما و از طرف دیگر دليل برقراری 
  .ارتباط تشکيالت ما با او را توضيح ميدهد

  
که در اوج مبارزه چریکی فدائيان و مجاهدین، به فعاليت سياسی تشکيالتی بهروز نابت از جمله کسانی است 

خود او دانشجوی رشته فيزیک دانشکده علوم . در ميان کارگران و زحمتکشان اعتقاد راسخ داشته است
 بخاطر شرکت در فعاليتهای دانشجوئی، دستگير و مدت شش ماه ۴٠دانشگاه تهران بود که در اواخر سالهای 

پدر او تالش بسيار کرد که . پدرش سرهنگ ارتش و وابسته نظامی سفارت ایران در فرانسه بود.  ميشودزندانی
در هر حال . ، با خود به فرانسه ببرد، اما با مقاومت و جواب رد او روبرو ميشود"خطر"بهروز را برای بيرون بردن از 

 و بعد ها یوسف اردالن همراه با چند " تهرانیمهدی حاج قاضی"بهروز نابت و تقی تام و کارگری قدیمی به نام 
مهدی حاج قاضی، . ای ها معروف بودند" پروسه"نفر دیگر که من نميشناسم، محفلی را تشکيل ميدهند که به 

 و دوم بود ١٣٢٠اول اینکه او، از کارگران انقالبی دوره شهریور سال . به دو دليل برای پروسه ای ها مهم بود
 رهبر بزرگ ۵" او استالين و مائو را در شمار . ، از منتقدین سرسخت حزب توده۵٧از انقالب اینکه تا مقطع پس 

، کاندید ۵٧کی پيوست و پس از انقالب یمی دانست، اما، در زندان شاه، به مدافعان مشی چر" پرولتاریای جهان
 ،۵٩در سازمان فدائی در سال  در جریان انشعاب فدائيان برای انتخابات دور اول مجلس اسالمی در تهران بود و

قدیمی و تکيه گاه و " کارگر"، او نماینده ۴٠اما برای پروسه ای ها در سالهای آخر دهه . همراه شد" اکثریت"با 
به خط خليل ملکی برميگردد که برای ادامه مبارزه " پروسه"نسب این . نمونه مشخص رد مشی چریکی بود

رزه سياسی عليه خط حزب توده، مجله ای را منتشر ميکنند به نام ، برای مبا٣٢سياسی پس از کودتای سال 
بوده " نبرد و زندگی"در دوره قبل از کودتا به نام " نيروی سوم"که در واقع جانشين مجله قبلی " علم و زندگی"

ل در آن شرایط رژیم و ساواک با اغماض و حتی به درجه ای در تشویق مجله علم و زندگی به فعاليت خلي. است
با دوران نخست وزیری علی امينی، خليل ملکی به سازماندهی و فعاليت سياسی علنی روی .  ملکی مينگرد

می آورد و در دفتر مجله واقع در خيابات سعدی تهران و منزل شخصی خود، نسلی از جوانان را که از 
ش سوسياليستی سياستهای راست و محافظه کارانه جبهه ملی دوم، سرخورده بودند، حول نوعی گرای

با شکست جبهه ملی دوم و سرکوب همه سازمانهای متشکله در . متمایل به سوسيال دمکراسی، جمع ميکند
نيز تعطيل " نيروی سوم"کار سياسی در دفتر مجله علم و زندگی نيز بسته ميشود و  فعاليت داستان آن، 

تر مجله، برای متحد کردن و هم نظر کردن اما ماتریال انسانی که در شرایط نيمه علنی فعاليت در دف. ميشود
به فعاليت خود ادامه ميدهند و گرچه تحت " مخفی"خود، از امکان فعاليت نيمه آشکار بازميمانند، به شکل 

ای نام گذاشته اند و در " پروسه"عنوان سازمان معينی فعاليت ندارند، در افواه شایع ميشود که آن عده خود را 
 ۵١ تا ۴٩در رابطه با همين پروسه ای ها تعدادی طی سال . ترویج ميکنند" کسيستیمار"محافلشان ادبيات 

نيز " بسوی انقالب" شماره از نشریه ای به نام ۶. دستگير شدند که از جمله خود بهروز را ميتوان ذکر کرد
دان آدم بسيار بهروز در زن.  ای از آنها در دسترس نيستند منتشر کردند که تا جائی که من مطلعم، هيچ نسخه

 ضربه شالق خود را به بيهوشی ۵٠یک شگرد او در بازجوئيها این بوده است که پس از . مقاومی بوده است
او با وجود اینکه در زندان . ندزده است طوری که ضربات بعدی شالق انگار کوچکترین اثری بر او نداشته ايکامل م

 در که همت فشار بسيار زیادی از جانب هوادران آن خط، صراحتا مشی چریکی را رد ميکرد و به همين دليل تح
اما مقاومت بهروز در زندان . طيف مجاهدین و یا فدائيان، اکثریت زندانيان سياسی را تشکيل ميدادند، قرار داشت

از هواداران " موسی محمد نژاد"و در برابر شکنجه و شهرت او در این رابطه، و نيز سابقه فعاليت مشترک با 



مت در برابر بازجوئی و شکنجه، ميدانی را برای جذب وچریکی و یکی از برجسته ترین چهره های مقامشی 
  . کار در زندان آن سالها باز کرده بود" سياسی و تشکيالتی"مقبوليت خط 

  
یم،  دستگير شد۵٣وقتی ما در پائيز سال . سعيد یزدیان قبل از دستگيری آخر در زمان شاه، با بهروز در رابطه بود

بهروز از زندان اوین توسط زندانيانی که نقل و انتقال می یافتند و یا برای بازجوئی مجدد به کميته مشترک احضار 
به سعيد پيام داده بود که هر جزوه و نوشته ای را و یا برای محاکمه به دادرسی ارتش اعزام ميشدند، ميشدند، 

سعيد در جریان پانسمان زخمهای شکنجه دراطاق معروف به . دنکنيد به عهده او بگذار" توجيه"که نميتوانيد 
. او خود بقيه را حل ميکند. اطاق پانسمان، به ما ندا داد که ما هم متقابال همه چيز را به خود سعيد حواله کنيم

 اما بهروز. طبعا سعيد در این رایطه متحمل شکنجه بيشتری ميشد و بهروز را هم از اوین به کميته بازگرداندند
پرونده ما به این طریق ". از نظر من مهم نبودند"همان سکوت و سرسختی اش را حفظ کرده بود و گفته بود 

شد و غير از کسانی که قبل از این ماجرا دستگير شده بودند، کس دیگری به دام ساواک نيافتاد و " بسته"
 سعيد یک عنصر بسيار فعالی در حقيقت ميتوان گفت که.  ما هم کشف نشده باقی ماند" تشکيالت"مساله 

بود که در وصل کردن تشکيالت ما به یک جریان قدیمی تر و سراسری تر و تا حد زیادی متمرکز بر کار تشکيالتی 
  . در ميان کارگران و زحمتکشان شهر، نقش بسزائی داشت

  
 به قدرت رسيدهاسالميون اما .  سال زندان محکوم شد و تا زمان انقالب در زندان ماند١۵بهروز در زمان شاه به 

،  در خود تلنبار کرده بودند از کسانی چون بهروز و سعيد سلطانپور و یحيی رحيمیکه" مکتبی"با نفرت و کينه 
این سه بعنوان مظهر مقاومتها در . ند به پایان خونينی رساند،وظایفی را که ساواک از انجام آن ناتوان مانده بود

 با ابراز ۵۶جوردی و عسکر اوالدی و عراقی و اسالمی که همگی در سال برابر شاه، توسط کسانی چون ال
از زندان آزاد شده بودند، مورد تعقيب قرار گرفتند و به عنوان " شاهنشاها سپاس"ندامت و طلب عفو با شعار 

ند، اما بهروز را در این دوران دستگير کرد.   دستگير و به جوخه مرگ سپردند۶٠پيش درآمد تهاجم خونين خرداد 
 توانست از محل کميته انقالب واقع در خيابان قردوسی، خود را از دیوار باال بکشد و ۶٠او در تابستان سال 

در ادامه توضيح . اما متاسفانه یک سال بعد دوباره او را در تهران دستگير کردند و بالفاصله تيرباران کردند. بگریزد
و نوع و شيوه ای از ارتباط با کارگران و زحمتکشان، پائين تر ای ها " پروسه"ها و جریان "سياسی کار"روش 

این روش و این نحوه کار با زحمتکشان، بدون یک بررسی انتقادی در طيف چپی که خود را در برابر . مينویسم
 تداوم ۵٧ما نيز تا مقطع انقالب " تشکيالت"مشی چریکی تعریف کرده بود، به شيوه امپيریستی، در ميان ما و 

  .فتیا
   

قبال نوشته بودم که در زندان .  هم بند بودم۵۵من با سعيد در زندان آشنا شدم، با او تا زمان آزادی اش در سال 
و سعيد واقعا هم حافظه ای . یکی از موضوعات جلسات ما، بازخوانی برخی آثار، عمدتا لنين، از روی حافظه بود

 زندان به عنوان پزشک درشهر بانه کار گرفته بود اساسا به پس از آزادی از. قوی داشت و هم بسيار هم تيز بود
متاسفانه او فرصت نيافت تا نتيجه . داشته باشد" تشکيالت"این دليل که محمل مناسبی برای ادامه و بازسازی 

ا ، مشترکبود" دیدگاه یک"گفته ميشود معرف جزوه ای که . درون کومه له را ببيند" مبارزه ایدئولوژیک"و سرانجام 
اما واقعيت این است .  نوشته شده استاجاره کرده بودم،" باغ ملی" درخانه ای که در محله توسط من و سعيد

کومه له، سعيد نقش جانبدارانه بسيار روشنی را در دفاع از خط  که در جریان مباحثات کنگره دوم و سوم 
گره سوم، اکنون قابل دسترس اند و بر عهده گرفت که خوشبختانه دستکم نوارهای صوتی کن" برنامه مشترک"

 با فاکتهائی هم که از کنگره دوم کومه له در دست است، سعيد، در این .تسمالک و فاکت این ادعای من ا
کنگره یکی از کسانی است که بحثهای بسيار عميقی مطرح ميکند و از مدافعان سرسخت دخالت جدی کومه 

 و با تعميق آن در ر ادامه همان خط دیرین فعاليت سياسی خود، بعالوه، سعيد د. است" برنامه"له در تدوین
 عميقا به فعاليت در ميان  و مباحث داغ سياسی و تئوریک،۵٧جریان بلوغ کمونيسم در دل تحوالت انقالب 

سعيد بعد . کارگران صنعتی باور داشت و در تشکيالت تهران کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست واقعا کارساز بود
 زیادی وجود دارد که او بسياری از لدالئ.  تيرباران شد۶١حضور در تلویزیون، به فاصله کوتاهی، در سال از 

کومه له تا حزب از" در این رابطه اظهارات منصور حکمت در جلسه تاریخ شفاهی . اطالعات خود را لو نداد
هندگان این سمينار هستيم، غير قابل که عالوه بر منصور حکمت من و حمه سور نيز از ارائه د" کمونيست ایران

من به این نوارها تازگيها، به درخواست خود و موافقت و همراهی آذر ماجدی دسترسی یافتم و آنها . انکار است
 دیجيتایز کرده ام که بزودی در سایت بنياد منصور حکمت و دیگر سایتها و از جمله ،را با حذف برخی نکات امنيتی
  .  ر دسترس عموم قرار خواهند گرفتسایت شخصی خود من، د

  
. زندگی بسيار پر پيچ و خمی داشت.  تهران دستگير و تيرباران شد۶١، نيز در جریان ضربات سال "امين رنجبر"

در متن زندگی اش، سرپرست خانواده اش بود و مشاور و راهنمای برادر کوچکها که در معرض خطرات آسيب ها 
شاید یکی از معدود کسانی بود که قبل از دستگيری آخر و ظاهر شدن در . ودندو مصائب اجتماعی قرار گرفته ب

و این بویژه در دوره و . تلویزیون، در مسائل و مباحث سياسی، خصائل و ویژگيهای رفتار فردی را دخالت نميداد
او . ندياسی داشت، مهم بودسفضائی که رفتار و کردارهای شخصی، نقش تعيين کننده ای در تعریف مواضع 

در کنگره دوم کومه له در . کومه له شرکت داشتهم در کنگره دوم و سوم کومه له از طرف تشکيالت تهران 
و سوسياليسم " مائوئيسم"چندین نوبت حرف زد و هر بار بر نکات بسيار مهمی از محتوای فلسفی و تئوریک 

و دقيق و نکته سنج، سخن حرارت  شيوا و پرتور سوسياليست، یک آژیتا به عنوان خلقی انگشت گذاشت و
مائو با ماتریاليسم " در باره تضاد"در مورد تناقض . حيفم می آید که دو محور بحثهای او را بازگو نکنم. گفت

طی دوران باور به سوسياليسم " ما"دیالکتيک و ماتریاليسم تاریخی، و با نقل از انگلس، گفت مائو، و همچنين 



آنها به یک تغيير کيفی منجر " درونی" و سنتز قطبهای متضاد پدیده ها، از وجه خلقی، معتقد بودیم که نتيجه
در نتيجه طبق این سيستم، جامعه فئودالی باید در نتيجه و در پروسه ". بيرونی"ميشود و نه به سبب عوامل 

و یا اصالحات " سرمایه داری"، مثل "تضاد"عوامل بيرونی . بين دهقانان و فئودالها متحول شود" درونی"تضاد 
و . و هر تحول بيرون از آن جنبه درونی جنگ تضادها، به یک تغيير کيفی نمی انجامند" امپریاليسم"ارضی و یا 

تاریخ برخی جوامع، از جمله . بود" نيمه فئودال  نيمه مستعمره"این یکی از محورهای باور کليشه ای به جامعه 
ر قضا، عوامل بيرونی دو جنبه تضاد، حتی موجب شده است که آمریکا، نشان ميدهد و اثبات ميکند، که دست ب

تکامل از کمون اوليه به برده داری و سپس فئودالی و سرمایه داری را " گریزناپذیر"برخی جوامع سير محتوم و  
نکته ظریف دیگر ". درونی"قطع کنند، دست برقضا به دليل فاکتورهای خارج از دو سوی تضادها در مکانيسمهای 

این بوده است که " لئوشائوچی"و یا اینکه انحراف " مائو سبزی ميکارد: "توصيفی بود که از مائو ارائه شده بوداو 
امين توضيح داد که منظور از این توصيفات این نبوده . بازی کند" بيليارد"سوار ميشده است که برود " هواپيما"

بحث در نفس . را انجام ميدادند" منفی"و یا " مثبت"است که آنها در اوقات فراغت و یا استراحت، آن کارهای 
و  عين این تشابه را هم در وصف . سياسی بود" مشی"مائو به عنوان یک کاراکتر سياسی و " سبزی کاری"

، و اینکه او، با آن نقشی که در )فواد قبل از کنگره دوم جان باخته بود( نادرستی که از فواد انجام شده بود
کشی ميکرد، تصادفا نوعی کوچک کردن " کول" به عنوان کسی که با دهقانان رهبری سياسی داشت

اما آن وزنه نگرش سياسی و . بود" فرزند رنج و کار"عجيب اینکه، خود او در زندگی شخصی اش، و . ميدانست
صيف تعقل سوسياليستی چنان در او قوی بود، که عين زندگی خود او، که قاعدتا ميتوانست دليلی بر تایيد تو

 کامال ،"عرق جبين و دست پينه بسته" و یا سوسياليسم شبه مذهبی کارگر پناه و پرستنده قدیس مائو باشد
  . معکوس بود

  
امين یکی از رابطين تشکيالت کومه له با کرمانشاه و سپس تهران بود و بعدها تا مقطع دستگيری خود در تهران 

  که ماشين حامل کاروان،۵٨ در فروردین سال رکمن صحرا،در جریان سفر معروف کاروان کمک به ت. مستقر شد
 . تصادف کرد، همه سرنشينان غير از سه نفر، راننده و فرخ کاوه و امين جان باختنداز سنندج در سه راه بيجار

او را . با اینحال، در خودش فرو نرفت و به فعاليت ادامه داد. سایه این کابوس هميشه بر ذهن او سنگينی ميکرد
اسرا که بين " مبادله"در جریان . بار در رابطه با رفقای کرمانشاه، دستگير کردند و در آستانه اعدام قرار گرفتیک

بسياری . امين در آخرین بار دستگيری، تيرباران شد. کومه له و جمهوری اسالمی در جریان بود، او آزاد شد
بسياری جانباختگان . يانجامد، با خود بزیر خاک برداطالعات را که ميتوانست به دستگيریها و اعدامهای بيشتری ب
به  امين و سعيد اشاره کردم، چرا . يها هستندنعزیزی هستند که واقعا قهرمان مردند و شایان بزرگترین قدردا

معدودی  از دیگر جانباختگان، مثل هر انسان دیگر، ضعفهای خود را داشته اند و چه بسا رخیکه عليرغم اینکه ب
الزم . یون هم ظاهر شدند، اما اسامی و شرح مختصر زندگيشان در سایتهای سازمانهای مختلف هستدر تلویز

دانستم به این فراموش شدگان معصومی که قربانی بيرحمی و شقاوت اسالميها شدند، اشاره ای داشته 
قت مربوط به زندگی تاریخ همزمان با محاکمه علنی کثيفترین جنایتکاران تاریخ معاصر، گوشه ای از حقي. باشم

  .    چنين آنسانهائی را نيز زیر تابش نور حقيقت خواهد گرفت
  

  برو بيل بزن که آدم بشوی
  

اگر بخواهم جوهر اساسی آن خطی که وجه مشخصه چپ سياسی کار، چپ غير چریک، و چپی که با این 
بل و رد مشی چریکی تعریف و تشکيل حزب در تقا"  مارکسيسم لنينيسم"موضع برداشت خود را از لنين و از 

، آنرا یدک کشيد، نشان بدهم، این جمله بسيار گویا ۵٧کرده و تا مقطع تحوالت زیر و رو کننده سال و ماههای 
، هم در "پراتيک"ها بود و یکی از مهمترین مالکهای سياسی و " پروسه ای" جمله ای که ورد زبان محفل .است

 .بودن" سوسياليست واقعی" در امر طبقه کارگر و زحمتکتش و مالک تقابل با مشی چریکی و هم معيار صداقت
و از کار سياسی تشکيالتی اتفاقا بسيار هم جان سخت و دیر " کارگر پناهی"و این روایت از  کمونيسم، از 

و " مخفی"روایتی که با انقباض فعاليت علنی و نيمه علنی و در دوره اختناق، به همان شيوه های کار . پاست
  . بته همراه و توام با هویت غير اجتماعی، باز ميگرددال
  

، در برابر مشی مسلحانه ۵٧ تا مقطع انقالب ٣٢پيش تر توضيح دادم، که در فاصله سالهای پس از کودتای سال 
ای ها به آن " پروسه"، نوعی فعاليت سياسی تشکيالتی به تدریج باب شد که در اشاره به جریان "جدا از توده"

از توده "آنرا مائو در جزوه " تئوری"از همين روایت به یادگار ماند، گرچه " برو بيل بزن تا آدم بشوی"جمله . پرداختم
اما اگر این تئوریهای مائو که  عمال دست اندر کار و در . نمایندگی ميکرد" از توده ها بياموزیم"، و "ها به توده ها

ما به ازء " نيمه مستعمره نيمه فئودال"ين از وضعيت گير یک جنبش استقالل خواهی و برای خارج کردن چ
. باقی ماند" جدا از توده"زمينی داشت، تز برو بيل بزن تا آدم شوی، عمال در دایره احساس گناه روشنفکر 

نگفته، آشکار است که اینها . ميخواهم بازتاب این موضع و متد فعاليت سياسی را در دنيای واقع ارزیابی کنم
 در یک موقعيت غير واقعی  نيزمن است و بنابراین وقتی به این زمينه ها ميپردازم، گذشته خود راموضع کنونی 
  . قرار نميدهم

  
و تناقض " زندگی حرفه ای زحمتکشی"شاید بررسی وجوه اجتماعی رفتن به ميان زحمتکشان و در پيش گرفتن 

عی سياسی و اجتماعی، بيشتر به منظور من  با فعاليت واق،خالی کردن همان بار گناه روشنفکر خورده بورژوا
بهروز نابت، دانشجوی رشته فيزیک دانشکده علوم است و پدرش سرهنگ وابسته نظامی سفارت . کمک کند



روشن . را در ميان زحمتکشان جنوب شهر تهران در پيش ميگيرد" مخفی"او ميرود زندگی . رژیم شاه در پاریس
و دیدیم که این . از تعلقات طبقاتی است" بریدن"ین یک اقدام شجاعانه در است که از منظر خود او و رفقایش، ا

بحث من اینجا اراده برای بریدن از منزلت طبقاتی . باور به زحمتکشان در تقابل با شکنجه و زندان هم تداوم یافت
ین است که این بحث ا. و دست کشيدن از امتيازات طبقات دارا و یا قاطعيت در خالی کردن بار این گناه نيست

. بودو در محتوا به معنی واقعی غير کارگری ، اتفاقا بشدت غير اجتماعی "فعاليت کمونيستی"شيوه به عنوان 
ما در آن سالها نيز، واضح بود که بنا به مصلحتهای امنيتی و موازین آن نوع " تشکيالت"چه، برای بهروز، و برای 

بهروز دانشجوی رشته فيزیک و انسان . قعی ظاهر ميشدیم، نميبایست با هویت انسانهای وا"مخفی"کار 
تحصيلکرده، می بایست از هویت واقعی اجتماعی خود دست بکشد و با هویت دیگری که واقعی نبود، با 

، که معلوم نبود در چه حادثه مرموزی تمام بستگان و روابط خانوادگی و پيشينه تا آن مقطع "سيد"اسمی مثل 
هویت واقعی قابل افشا نبود، بحث از .  زحمتکشان مورد نظر در رابطه قرار بگيرداش، محو شده بود، با

سياست، " علم"بی سوادی که در یک تصادف اسرار آميز، از تحصيل و سواد آموزی و " سيد"هم با " سياست"
ان و زحمتکشان ، با کارگر"بيل زنی"غير ممکن بود که چنين افرادی خارج از محيط . محروم مانده بود، متناقض بود

رفت و آمدهای . کارگر و انسان کارکن، موجود ایزوله ای نيست. هم قرار بگيرند"غير سياسی"حتی در یک رابطه 
دوستانه و خانوادگی با هم دارند، فرزندانشان درس ميخوانند، سربازی ميروند، ورزش ميکنند و هر گاه هم بحثی 

ح است، اعتصاب ميکنند، نماینده برای مذاکره با کارفرما تعيين از مطالبات اقتصادی در محل کار و کارخانه طر
در همه این جلوه های زندگی و مبارزه واقعی، روشنفکر . ميکنند و ممکن است دستگير و زندانی هم بشوند

این روش با نفس علنيت مبارزه طبقاتی . است" کار مخفی"و " مخفی"تغيير هویت داده، مشغول حفظ زندگی 
ما هم تا زمانی که تحوالت انقالب " تشکيالت"در " فعاليت کمونيستی"از " روایت"و این .  ر تناقض بوداز بنيان د

تجربه، و نه نقد تئوریک و .  و علنيت مبارزه کمونيستی، عمال آنرا برای ما بی اهميت ساخت، ادامه یافت۵٧
قبال نوشته بودم، که برای مثال . سپردسياسی، چنان تعابير مهجور و غير اجتماعی از کمونيسم را به بایگانی 

خود من در یک سری از این نوع مناسک خالی کردن بار گناه از تعلق به طيف روشنفکر و طبقه تا حدی دارا، 
آموزش دیدم، نوشتم که در اطراف ورامين به عنوان " از توده ها"رفتم در سنگ بری های شهر ری کار کردم و 

بار کنم و طاقت هم " پهن "، برهوت و درگرمای طاقت فرسا، بيل بزنمی بيابانکارگر دور ميدان، رفتم که در
. تغيير داد و رفت کارگر کارخانه کفش بال شد" شریف"نوشتم که شعيب مهندس برق، اسم خود را به . نياوردم

قدام در تمامی این دست کشيدن از امتيازات طبقاتی، که واقعا هم برای خود ما و دردایره روشنفکران، ا
شجاعانه و ایثارگرانه ای بود، همان بازتاب وجه اجتماعی فعاليت سياسی و پناه بردن به یک هویت غير واقعی و 

بود، به " علنی"موهوم و عمال برکنار شدن از دخالت واقعی درمبارزه طبقاتی که عليرغم هر اختناق و سرکوب 
ن معلوم شده بود، ما نه به عنوان کسانی که قصد  آنجائی هم که هویتمان بر زحمتکشا.روشنی قابل رویت بود

ی که به " خوب"دارند حزبی سياسی تشکيل بدهند و نيروی زحمتکشان را پر زور کنند، بلکه به عنوان آدمهای 
روشنفکر طبقات دارا را ندارد، تحویل ميگرفتند و " عيب و عار"طبقه خود پشت کرده است، به عنوان کسانی که 

در مقطع سالهای بحران انقالبی، . روحيه معامله گرانه دهقانی از ما سوءاستفاده هم شدچه بسا از جانب 
سازمان ما به جای اینکه تحوالت پيش رو را بررسی کند و خود را به عنوان یک جریان کمونيست در معرض 

 بود که "متکشیحرفه ای زح"انتخاب جامعه بگذارد، مشغول آماده کردن افراد خود برای در پيش گرفتن زندگی 
گلرخ قبادی، معلم و روشنفکر . در سازمان ما بود" عضویت"اتفاقا یکی از موازین مهم برخورداری از شرایط 

انقالبی که ميتوانست در برابر اسالميها و مکتب قرآنی ها، یک شخصيت سياسی علنی کار باشد، به یکی از 
، طفلک محمد "آموزش ببيند"ریان کار توليد، هنوز برود دهات بوکان اعزام شد که در معيت آشنایان روستا، در ج

حسين کریمی که واقعا استعداد داشت که همطراز فواد و عطا رستمی به یکی از شخصيتهای برجسته 
به دهات سردشت و به ربط رفت که در کار بنائی و علف " استاد صالح"کمونيست علنی کار ارتقا یابد، به نام 

و این هرز بردن نيروی انسانی در یک روش غير اجتماعی، "! آدم بشود"زند که هنوز چينی، کار کند و بيل ب
 و بالقوه پذیرای ضربات جبران ناپذیری به ما زد و کمونيسم ایران را از الیه مستعد روشنفکران انقالبی

بازگشته " چپ"فواد، برخالف تعبير رایج همين عقب ماندگی، که کل ناسيوناليسم و . ، محروم کردمارکسيسم
کردن با دهقانان  تصویر ميکنند، با علنيت مبارزه خود، با " کار بدنی"به همان روشهای غير اجتماعی، که او را در 

دخالت در سازماندهی کوچ مریوان و در جریان برپائی جنبش مجمع عمومی مردم روستاهای مریوان در جریان 
خود من به عنوان مسئول تشکيالت شهر های . ت، به آن منزلت اجتماعی دست یاف"اتحادیه دهقانان"

این دور برایم . کردستان، در دور اول بعد از فرمان یورش خمينی به مردم کردستان، در شهر سنندج مستقر شدم
حاکم " اختناق"خيلی واقعی تر است چرا که به دليل توازن قوا، و عدم انسجام صفوف رژیم، هنوز به تمامی 

 ۵٨در دور دوم یورش رژیم، در اواخر زمستان . هنوز زمينه نداشت" مخفی" به فعاليت تماما نشده بود و پناه بردن
و عجيب اینکه من که شناخته ". مخفی"، من بازهم در شهر سنندج ماندگار شدم، اما این بار دیگر ۵٩و بهار 

 در پوشش کارگر لوله شده بودم، گاهی با اسم حسين و گاه محمد در محالت فقير نشين منزل کرایه ميکردم و
کش و یا کارگر بنائی، که استدا کارهام، به ترتيب نبی مکتوبی و تکش بيکس بودند، به فعاليت برای تشکيالت 

صرفنظر از این جنبه مثبت نزدیکی به زندگی کارگران، اما، برای ما بطور مشخص، یک تناقض وجود . مشغول بودم
بطور واقعی ما غير از فعاليت . نوان هم محله سابقم همينطورمن شناخته شده بودم و نبی هم به ع. داشت
، در رابطه با کار کمونيستی در ميان کارگران و مردم شهر سنندج، در آن محمل و پوشش "سازمان"برای 

از این بگذرم که فعاليت این دوره، بویژه برای من که تماما مخفی بودم، واقعا . نميتوانستيم حتی ظاهر شویم
اما خود این . طبعا، هر از گاهی با لباس کارگری، آفتابی ميشدم.  فقط به یکی دو مورد اشاره ميکنم.سخت بود

چرا که بطور مثال، نبی خود واقعا کارگر و استاد کار لوله کشی . هم برای بقيه رفقا ميتوانست منشا خطر باشد
 مدتی معلم روستاهای دیواندره بود، بود و یا حتی تکش به دليل سابقه زندگی خانواده ای اش، با وجودی که

از این رو، من، مگر برای شرکت در تشکيل . ها، شغلی داشته باشد" بيکاری"معقول به نظر ميرسيد که در دوره 



منزل اولی من، . ميشدم، بيشتر اوقات را ميبایست در منزل بمانم" کارگر"جلسات و به آن بهانه، هر از گاهی 
" شک"در اینجا می بایست برای برطرف کردن . ر نشين و در نزدیکی ميدان اميناطاقی بود در محله ای فقي
خریده بود، حضور می " تشکيالت"بيشتر در مغازه ای که همان نزدیکيها داشتيم و . صاحبخانه، سر کار ميرفتم

دیم، و پس از آن را روبروی همان خانه  اجاره کر" مستقل"انه یک اطاقه خاما بعدا که یک . یافتم تا نزدیکی غروب
صبح زود، انگار به سر کار ميروم، از خانه بيرون . نقل مکان کردیم، زندگی من سخت تر بود" بردشت"به محله 

 در فرصتی به منزل بازميگشتم و ميماندم تا هوا تاریک شود، ،محلهگشت در می آمدم و پس از یکی دو دور 
اصال !". خسته نباشی آ محمد. "مسایه ها من را ببيننددوباره خارج ميشدم و این بار طوری برميگشتم که ه

ف محض بود که من دو شاید فقط تصا. ندارم" مخفی"ت يلبی از این از دست دادن هویت واقعی و فعالاخاطره ج
من قصدم . مواردی از مواجهه خود با خطر مرگ را در بخشهای قبلی نوشته ام. گير نيافتادم و جان بدر بردم

آن نوع فعاليت درست است که واقعا استقبال از خطر بود، اما اجتماعی . حوصله و زمينی نيستتحقير کار با 
جالب این بود که . گرچه از منظر منافع سازمان، مساله تفاوت داشت. نبود و با نفس مبارزه طبقاتی متضاد بود

 هویت غير واقعی بکار گرفته رفقا به دیگر شهرها، همين روش پناه گرفتن در پوشش" ماموریت"در جریان اعزام 
 و داستانی غير واقعی از زندگی خود و اینکه  باف ميشدیرفيق ما ميرفت در بانه، برای مثال، کارگر قال. ميشدند

 به و همه این رمز و اسرارها. چرا مثال گذرش به بانه یا بوکان و سقز و مهاباد افتاده است، سرهم بندی ميکرد
در حالی که برای ادامه کار سازمانی با هویت شناخته شده ". کار سازمانی"و هم " خود سازی"دو منظور، هم 

اصل، اما، در این شيوه همان خود سازی و تزکيه . و علنی بسيار بيشتر حتی برای تشکيالت هم ميشد کار کرد
ونيستی و وجه شاید الزم باشد منظور از علنيت فعاليت کم. پایگاه طبقاتی بود" مرفه"نفس از تاثيرات زندگی 

این ایراد به من وارد نيست که گویا منظور من، . اجتماعی این هویت علنی کمونيستها را قدری توضيح بدهم
بحث من این است که کمونيسم بویژه و مبارزه سياسی علی . ندیدن فاکتور سرکوب و زندان و مرگ است

سازمان مبارزه در "ود، اما در محافل و مجامع لنين از پليس تزاری مخفی ب. العموم خصلت اجتماعی و علنی دارد
او لنين . ، هویت مرموز و بی ریشه و به این اعتبار موهوم و غيراجتماعی نداشت"راه آزادی طبقه کارگر

کمونيستها و مبازرین سياسی در . مارکسيست و مدافع انقالب کارگری با هویت یک انسان انقالبی و واقعی بود
فعاليت ميکنند، موهوم نيستند حتی اگر بخاطر پليس سياسی زندگی مخفی اختيار طبف مردمی که با آنان 

مارکس و انگلس، عالوه بر نظریه . کنند و یا در ميان مناطق پایگاهی خود در جنگهای پارتيزانی ظاهر شوند
 واقعی بودند که انسانهای پردازان بزرگ طبقه کارگر و فيلسوفان و اقتصاددانان و انقالبيون برجسته، در عين حال

هيچ رهبر اجتماعی . معلوم بود کجا درس خوانده اند، از چه محلی زندگی ميکنند، عالئق آنها چه بوده و غيره
جنبشهای سياسی و اجتماعی، بویژه در عصر سرمایه داری که مبارزه به شيوه عياران و در قلعه الموت دوران 

 و با اسم برای جامعه و غير قابل لمس و رویت" سری"تماعی و فئودالی را بایگانی کرده است،  با هویت غير اج
نه تنها مارکس و انگلس و لنين و لوکزامبورگ و ترتسکی و بوخارین و .  به جائی نرسيده استو هویت مستعار

دستشان " درون سازمانی"زینویف، بلکه مائو و گاندی و جمال عبدالناصر و مصدق و دیگران نيز با هویت موهوم و 
این خو گرفتن به زندگی در اختناق و بدتر از آن .  جائی بند نميشد و نظرات و تئوریهایشان خریداری نمی یافتبه

 به فعاليت غير اجتماعی و به این اعتبار غير علنی، سياست کمونيستی را مکمونيسنوعی تبدیل شدن فعاليت 
و صنعت ضدکمونيستی با تحکيم اختناق و کاری که به نظر ميرسد، دستگاه . بودبه شيوه ای مرموز درآورده 

" فریز"و این دوران . غير اجتماعی تحميل کند" چپ"عواقب و نتيجه سياسی آنرا به سعی کرده است سرکوب، 
 مهجور را ارائه ميدهند، یک محل  واست که دیگر برای کسانی که از کمونيسم چهره یک جریان غير اجتماعی

ای که در آن با همان هویت موهوم و غير واقعی، مقام و موقعيتی قائل فراموشخانه . سياسی است" زندگی"
و اصال عجيب نيست وقتی چنين موجودات مهجور و موهومی، در برابر انتخاب واقعی حرکت اجتماعی . اند

شاید یک دليل . شده است" نقض"، اصول مارکسيسم از نظرشان "نيستند"کمونيستی قرار ميگيرند،  دیگر 
، دقيقا آب شدن تدریجی "حزب کمونيستی و قدرت سياسی"ت هيستریک مدافعين این سنت با اصلی مخالف

  . الیه یخی باشد که در زندگی به آن، دیگر خو گرفته بودند و خو گرفته اند
    

ها بود که از نظر سياسی، در فاصله کنگره اول تا " در طبق اخالص گذاشتن"ها و " صداقت"در هر حال چنان 
له، اتحادیه ميهنی و شخص جالل طالبانی را به صرافت قورت دان و ضميمه کردن تشکيالت ما به دوم کومه 

عنوان تدارکاتچی ناسيوناليسم کرد انداخت  و برتری ناسيوناليسم را از نظر سياسی و در برابر حق به جانبی 
است که حتی هنوز "  ادعابی"همين روی آوری کمونيسم غيراجتماعی و مخفی کار و . کمونيستها،  تامين کرد

هم برای برخی بازماندگان کومه له پيشين پرجاذبه است، و آنها را واميدارد که بنویسند کومه له  و کمونيسم آن 
  .داشته است" منشا کردستانی"و " کردی"

      
پس از  چپ ایران، دستکم م ناسيوناليس گرایشبهر حال قصدم تامل و تعمق در نوعی شيوه مبارزه است که در

کار "وقتی کتاب کاپيتال و بخش .  و تا مقطع انقالب، به عنوان نوعی کمونيسم معرفی شده است٣٢سال 
تا از مصائب کارگران " بيل بزند"آنرا ميخوانيد، ميبينيد که مارکس اصال الزم ندیده است که خودش برود " روزانه

خود را نسبت به کارگران و " صداقت"واسته باشند مطلع شود، یا اصال در هيچ نوشته ای از آنها نميبينيد که خ
نيازی نبوده است که در نشان دادن صحت  یک تئوری علمی و انقالبی، اول باید نشان . کنند" اثبات"زحمتکشان 
 به گزارش ؟زندگی و مشقت کارگران شخصا شرکت داری یا خير" درک" در عرق ریختن و آیابدهی که 

یا انگلس وضعيت طبقه کارگر را در نتيجه جمع بندی از تجارب . وع کرده استکميسيونهای بازرسی دولتی رج
  . کار بدنی خود در پشت چرخ کارخانه ها ننوشته است

  



  "کومه له"بار ديگر در باره 
  

. شاید برای خوانندگان قدری عجيب به نظر آید که چرا وزن کومه له این اندازه بر ذهنيت من سنگينی ميکند
 برخی از دوستان اسبقم در ميان حزب حکمتيست، این نشانه یک نوستالژی و در دوره شاید به تعبير

شاید این نيش و کنایه . در آن بوده ام" خودم"ام برای پناه گرفتن در سایه سازمانی به نظر آید که " سردرگمی"
" حزبی"ن از فعاليت کردن من باشد برای اینکه الاقل بطور ذهنی بپذیرم که دست کشيد" مجاب"ها بيشتر برای 

های دوخردادی و ميدان پهن کردن برای هر مخالف " تئوریسين"با هر سياستی، از جمله سياست دلجوئی از 
کومه له و . اینها را من جدی نگرفته ام و جدی نميگيرم. بوده است" اشتباه"مکتبی کمونيسم کارگری، 

ک نيروی جدی سياسی بوده است که در سير سرنوشت آن از این نظر برای من مهم است که این سازمان ی
 و تحوالت و دگردیسی آن به نسبت وزن و جاذبه اش در ذهنيت توده تکامل خود، کمونيسم را تحکيم کرده است
بحث این است که اکنون و پس از تحوالتی که در پی اتفاقات زیر و . مردم، ميتواند تاثيرات بسيار زیانبار بوجود آورد

 و سپس دخالت نظامی آمریکا در عراق روی داده اند، از جانب برخی از ٩١ جنگ خليج در سال رو کننده متعاقب
کسانی که در دل این تحوالت انتخاب سياسی دیگری کردند، مسابقه ای برای لجن مال کردن این پيشينه در 

کسانی که در مسابقه ای که در گرماگرم آن، از زبان . ذهنيت تاریخ و در حافظه مردم، شروع شده است
گذشته، در کومه له نقشی داشته اند، از کومه له یک روایت زمخت، بشدت متعصب به خاک و خون، منزجر و 

چنان .  و بشدت دور از دایره تمدن بشری ميسازند"کردی و کردستانی"، و سرتا پا "بيگانه"متنفر و ترسناک از 
ها با محتوای کمونيسمی که نمایندگی ميکرد، " بيگانه"آلياژ کردی کومه له را غليظ ميکنند، که بویژه در نزد 
و حقيقت این است که این روایات بر انتخاب سياسی . حساسيت توام با شک و تردید و ترس ایجاد کنند

واقعيت این است که همه، از شعيب زکریائی گرفته تا عبداله . طيفهای رنگارنگ این راویان، متاخر تر است
و تا کسان دیگری که فعال به نام غير واقعی نوشته هایشان را امضا ميکنند، تا قبل از مهتدی و عمر ایلخانی 

تحوالتی که به آن اشاره کردم، تصميمات جدی سياسی و شاید مهمترین تصميم سياسی زندگی شان را 
اقض و شاید همين تن. روایات فعلی اینها، حتی روایت صميمانه از گذشته سياسی خود آنها نيست. گرفتند

است که همه آنان را وادار ميکند که هر اندازه که ممکن است دروغ و جعل ببافند تا همان گذشته پرافتخار خود 
گویای حال و روز اینها نيست، چون باالخره کسی که از عقيده " مرتد"و " تواب"کلمه . را از چشم مردم بياندازند

اینها نمی گویند ما از . براز ندامت ميکند، همين را ميگویدو باوری رویگردان ميشود و یا از باور و عقيده ای ا
ميگویند اصال . پشيمانيم و یا از آن رویگردان شده ایم" گذشته خود، حال چه درست یا نادرست" کمونيسم"

جنبش "، "خلق کرد"، "کرد"کومه له مشمول قانون تکامل نبوده است و شخصيتهای آن محصول بال اراده 
 بسيار و این نه تنها ضد حقيقت که فراتر از آن تصویر. است... و" شرق کردستان"، "کردستانخاک "، "کردستان
طبعا در این افراط . است" کرد" به محدوده قفل شده پيشينه یک عده کمونيست، به عنوان جمعی جعلی از

و من دیگر نه . ئی داردگرائی، نقش انتخاب سياسی و تصویر گذشته خود و دیگران با این انتخاب، بسيار وزن باال
خطاب به این دوایر، که رو به مردم و برای اعاده حيثيت از شرافت کمونيستی خود و تمام کسانی که نيستند، 

سی دهر از گاهی در برابر این نقالها خود را مجبور ميدانم که روایت واقعی و حقيقت را در برابر معماری و مهن
ت این غرق شدن در جهالت و ارتجاع، صرفا انتخاب متفاوت سياسی به نظر من عل. این ضدحقيقتها بنویسم

، با هر "کمونيسم"باالخره آقای پوتين و رئيس جمهور گرجستان هم انتخاب سياسی دیگری کردند و از . نيست
اما حتی همين ها، تاریخ مبارزه با فاشيسم را ارج ميگذارند و هنوز عليرغم اینهمه . تعبيری، دست شستند

در " ملی"او، مجسمه اش را به عنوان یک شخصيت " ترور"استالين و سالهای " جنایات"تبليغاتی عليه جنجال 
بودیم، در گذشته کمونيستی خود و تاریخ " ما خومان کومه له کردی"علت اینکه جماعت . تبليس برپا کرده اند

  افراطی غير قابل تصوراتفاقاميکنند، " بازسازی"کومه له کمونيست، فقط احساس شرم و پشيمانی و خجالت، 
اینها وقتی به صرافت بازیابی هویت کردی خود و تسری آن به کل . جدید سياسی شان است" انتخاب"به دليل 

تاریخ کومه له افتادند، وقتی روح خفته ناسيوناليسم کردی را در وجدان خود بيدار کردند، که نمایندگان سياسی 
ایت، در ميان لت و پار کردن مدنيت جامعه عراق و زیر و رو کردن شيرازه هر ن و چرک و جنخوآن، در دریائی از 

را برافراشتند و زندگی مردم " کرد"کردی بود، در حضور خونين ميليتاریسم آمریکا در منطقه، پرچم " غير"آنچه که 
 و ترس، غرق کردستان عراق را طی نزدیک به بيست سال معلق و بالتکليف و در  ابهام و تيرگی و بی افقی

این انتخاب سياسی حضرات، که حتی مقدم بر فروپاشی عملی دیوار برلين، آنان را به صرافت کناره . کردند
ونه فعاليت شرافتمندانه سياسی انداخته بود، یک حفره پر از عفونت و لجن و گگيری و دست شستن از هر 

ه بودند، تيره و تيره تر شده است، نه تنها آینده امامانی که اینها به حرمش دخيل بست. چرک و کثافت بود
، که حتی آن فدراليسم موعودی که سران پنتاگون برای سرکار گذاشتن ذهنيت "حکومت مستقل کردی"

 پرت کرده بودند، با دورنمای شکست استراتژی اوليه آمریکا و خروج " درجه٣٨مدار " در عشيره ای زعمای کرد
این استيصال، این بی فرهنگی و این . رد، دارد به سرای باقی  می شتابدک" پدر جدید"تدریجی نيروی نظامی 

عدم تعهد به هر احترام حتی به گذشته خویشتن خویش، در دوایر حضرات بازگشته به هویت کردی، 
و البته، این را هم ميدانند، که زعمائی که خود رفتنی اند و بدون هيچ دورنما، در این دوران هر کی . همينجاست

پول ميریزند و ضد کمونيسم . خود هستند" دوستان حال و آینده"کی و بچاپ بچاپ، به فکر ذخيره کردن هر
ميخرند، تا در هر فردای به خنس خوردن اینها، کسانی باشند که در مقابل عروج مجدد آن کمونيسم ریشه دار 

به کل بنيانهای ناسيوناليسم کرد، دی اهای کومه له، از یک تعرض انتق" قيم"در تاریخ مردم کردستان، به نام 
ی محتملی که شاید بتوانند با لجن مالی کردن دااست برای هر فر" تمرین"این زهر پراکنيها، . جلوگيری کنند

 به نام ادامه دهندگان  در تقابل با ناسيوناليسم کرد، ضدکمونيستی راحفاظ ضربه گيرکمونيسم در کردستان، 
" بازبينی"کلمه رمز تمامی این  .های وارونه اند" قياده موقت ".له عهده دار شوندکومه  ی "شهدا"کومه له و راه 



جالل طالبانی با اینکه در ميان دریائی از خون و جنایت ميليتاریسم آمریکا . است" کرد"ها و ترشح ضد حقيقتها، 
مه له رسمی اگر کو. است، کرد است" مام جالل"بر صندلی صدام نشسته است، اما از منظر اینها کماکان 

آنطور " کرد"شده است به این خاطر است که تابلو کمونيسم را هنوز نگاه داشته است و به مساله " منحرف"
جدا شده است، " کرد"کومه له منحرف شده است چرا که از بستر اجتماعی جنبش خلق . که باید بها نميدهد

باشند، چهار " کردی"ان باشد، این ها باید اگر هم بحثی خدای نخواسته از کمونيسم و سوسياليسم در مي
و آنهم از ناحيه غير " اشتباه"را " کردستان"چشمی باید مواظب بود که ایستادگی در برابر  تعرض حزب دمکرات 

تصویری از کومه له را ميخواهند ارائه بدهند که حال هر انسان آزاد اندیش و هر مدافع علم و . کردها نشان داد
  . بهم بزند" کردی" را در مواجهه با این جهالت عرق و تعصب برابری انسانها

  
اما باید تاکيد کنم که تاریخ و فاکتها، امکان این بازسازیهای ناسيوناليستی و ارتجاعی را به این سادگيها 

و کومه له قبل از پيوستن به برنامه حزب کمونيست و " دوران فواد"آن تصویری که از کومه له . نميدهد
  :به یکی دو مورد مستند اشاره ای ميکنم. سم انقالبی ميدهند، دروغين و جعلی استمارکسي

بودن کومه له " اجتماعی"به عنوان یکی از اسناد پر افتخار این دوره و نشانه درایت و " قطعنامه هشت ماده ای"
مسئوليت مسائل "  صادقانه"بگذارید یک به یک هر هشت ماده را و واگزاری داوطلبانه و . قلمداد ميشود

  . اجتماعی این دوره به سران مذهبی و ناسيوناليست کرد را  بررسی کنيم
  

  : داستان این قطعنامه هشت ماده ای، چنين بود
  
، هيات اعزامی دولت موقت مرکب از داريوش   بعداز سقوط رژیم شاه  یعنی تنها یکهفته١٣۵٧ بهمن ٢٩روز  

. ، محمد مكری، آيت اهللا نوری و احمد علی بابائی، وارد مهاباد شدندفروهر، ابراهيم يونسی، اسماعيل اردالن
پس ازپایان . آقای داریوش فروهر برای مردمی که به استقبال آمده بودند از بالکن فرمانداری سخنرانی کردند

  .عزالدین حسينی رفتند سخنرانی مستقيما همگی به منزل شيخ
 نمایندگان شوراهای مختلف شهرهای کردستان درنخستين نشست ماه تعداد زیادی از  بهمن٣٠روز بعد یعنی 

مشترک خود پس از سقوط نظام سلطنتی سرگرم تدوین اولين قطعنامه مردم کردستان برای ارائه به نمایندگان 
 شيخ عزالدین حسينی، دکتر قاسملو، غنی بلوریان، فواد   کننده در جمع کوچکتر مذاکره. دولت بودند
      .حضور داشتند. . ، سنار مامدی و زاده  حسن الح مهتدی، عبداهللاسلطانی، ص مصطفی

   
فواد از جمله کسانی بود که در این مذاکرات نقش مهمی داشت، اما وقتی به محتوای مواد هشت گانه و 
مواضع تدوین کنندگان آن نگاه ميکنيد، این قاسملو است که سند را امضا ميکند و به شيخ عزالدین این 

نگاهی گذرا به بندهای . قرار بگيرد" خلق کرد"به نمایندگی " هر هياتی"داده شده است که در راس " تصالحي"
طرح هشت ماده ای به روشنی نشان ميدهد که تدوین کنندگان آن، و از جمله ما، رهبری کومه له و فواد به 

ه ملی و ماهيت و محتوای نمایندگی ما، تصاویر بشدت توهم آلودی نسبت به رژیم اسالمی، در مورد مسال
ی رهبری کومه له در این رابطه و "جونيور"بعالوه، موضع تماما . داشته ایم" هيات نمایندگی"سياسی ترکيب 
برای عنصر فرصت طلب و غير انقالبی چون صالح مهتدی، " رهبری سياسی"و " دیپلوماسی"رها کردن ميدان 

ت افسانه ای و بتون آرمه از کومه له قبل از پيوستن به بروشنی نشان ميدهد که کوچکترین اثری از آن قدر
  :این بندها را به دقت مرور کنيد. برنامه حزب کمونيست و مارکسيسم انقالبی،  وجود خارجی ندارد

  
نمايند و تصميم دارد با تحكيم پيوند   انقالب ايران را تاييد مي، خلق آرد همراه و همگام با ساير خلقهای ايران-١

واقعا تایيد انقالب ایران  ( .های ايران در ايجاد جامعه آزاد و آباد آينده نقش اساسی ايفا آند ی با ساير خلقمبارزات
  )آنرا مدعی بود، قابل تفکيک است؟" رهبری"بدون تایيد نيروئی که 

  
های ايران، خواهان رفع ستم ملی و تأمين حق تعيين سرنوشت خود بصورت   خلق آرد مانند ساير خلق-٢

فدراتيو در چهارچوب آشور ايران ميباشد و هرگونه اتهام تجزيه طلبی را رد ميكند و از دولت موقت آقاي مهندس 
این را مقایسه کنيد با تصویر غير واقعی  ( .بازرگان ميخواهد آه وضع خود را در قبال اين خواست رسمًا اعالم دارد

  ) مساله ملی، جار ميزنندکومه له در باره" درست"که در مورد جایگاه سياستهای 
  
اند و بهمين جهت حق مسلم   ما برآنيم آه زحمتكشان ايران، سهم اساسی را در انقالب ايران ادا آرده-٣

"  دولت انقالبی"اوج توهم به  ( .زحمتكشان و آارگران و دهقانان است آه در دولت انقالبی شرآت داشته باشند
  )ت کومه له مقایسه کنيدادعائی رهبری وق" روشن"را با سياستهای 

  
 آردستان ايران ضمن دارا بودن منابع دست نخورده فراوان يكی از عقب افتاده ترين مناطق ايران است،بنابراين -۴

رویاها و سرخوردگيهای بورژوازی کرد و هوسهای آن  ( .رفع ستم اقتصادی يكی از خواستهای اساسی است
  )کومه له، در این بند، موج نميزند؟"    صداقت"برای دست یابی به اهدافش به اتکا 

  
 همه پادگانها در آردستان بايد تحت نظر شورای انقالبی اداره شود و بدين منظور بايد يك آميته مشترك -۵

آنهم برای "  افسران ميهن پرست ( ".نظامی از افسران ميهن پرست و نمايندگان شورای انقالبی تشكيل گردد
  )خلق کردند؟" دولت انقالبی"قط یک ماه بعد حوادث خونين نوروز سنندج را، تحت هدایت که ف" پادگانهائی"اداره 



  
اند، بايد تحويل دادگاه انقالبی   افسران جنايتكار آه دستور تيراندازی داده و موجب شهادت فرزندان خلق شده-۶

دولت  ( ".انقالبی تصفيه گرددخلق گردند و بمنظور تبديل ارتش ارتجاعی به ارتش خلقی بايد ارتش از عناصر ضد 
برعکس، گارد جاویدان را بازسازی کرد و افسران انقالبی را به جوخه اعدام سپرد و این خواست رو به " انقالبی

  !)همينها دارد
  
 همه نمايندگان حاضر آه نماينده شهرستانهای آردنشين هستند، اعالم ميدارند آه حضرت آيت اهللا سيد -٧

حيت دارند در رأس هر هياتی قرار بگيرند و از طرف خلق آرد با دولت مرآزی مذاآره نمايند عزالدين حسينی، صال
سابقه و  ( .و دستگاه رهبری انقالب و دولت موقت را از مذاآره و تماس با عناصر ارتجاعی آرد برحذر ميدارند

  )نفوذ سياسی فواد و حتی قاسملو کمتر و نامقبولتر از شيخ عزالدین بود؟
  
عمال سازمان سيای آمريكا و ساواك ايران و » قياده موقت« آنجا آه مالمصطفی بارزانی و گروه معروف به  از-٨
لذا از دولت انقالبی ميخواهيم هر نوع . باشند و مورد نفرت تمام خلق آرد هستند اند و می ترآيه بوده» ميت«

 ايران اخراج شوند،بدون آنكه اين سياست به ارتباط و تماس با اين دارو دسته قطع گردد و رهبران خائن آنها از
   ."های پناهنده بی بضاعت لطمه ای وارد آورد وضعيت خانواده

  
او به عنوان دوست : بند هشتم، بویژه، از طرف صالح مهتدی مورد تاکيد بسيار قرار گرفت و دليل هم ساده بود

) ميالدی( ۶۶ او را با رژیم بعث در سال معروف "هم رزمی"دیرین طالبانی، مامور بود که انتقام دوران همکاری و 
  . عليه منافع مردم کردستان عراق و مشخصا در جنگ مسلحانه مشترک عليه بارزانيها از آنها بگيرد

  
در هر حال، گذر شجاعانه رهبری کومه له از این دوران نپختگی و خامی و سرشار از توهمات سياسی در مورد 

ایگاه مذهب و عنصر آخوند، ساده اندیشی در باره ماهيت سران رژیم اسالمی و ناسيوناليسم کرد، و نقش و ج
های صحنه جدال سياسی آن مقطع،  اکنون مورد خشم و کين "بی ادعا"ظاهر شدن به عنوان تازه کارها و 

  .بازماندگانی است که در تحوالت سالها بعد، به ميمنت و مبارکی، انتخاب سياسی دیگری کردند
  

 دوران کم تجربگی و خامی اش را پشت سر گذاشت و برای مسائل مختلف سياسی و منافع ،کومه لهاز اینکه 
کارگران و زحمتکشان، برنامه تدوین کرد، ابهامات و تزلزل خود را در رابطه با مساله ملی برطرف کرد و دیگر 

 و غنی مد و جالل طالبانیدنيای جونيوریسم را پشت سر گذاشت، و بند ناف خود را از شيخ محمود و قاضی مح
طفل معصوم و  ،هوار از هر سو برخاسته است که جنبش خلق کرد.   قطع کرد، پاک وحشت زده شده اندبلوریان

ترین سازمان کمونيستی تاریخ صد ساله  کومه له را در دامان خود پرورده است، که بزرگترین و جدی" صادق"
و تئوریسين و سياستمدار برجسته مارکسيسم انقالبی و کمونيسم اخير ایران، اتحاد مبارزان کمونيست و رهبر 

بودند که موجب شدند که کومه له از بستر اجتماعی " یک گروه بی نفوذ روشنفکر"کارگری، منصور حکمت، 
ک عده کمونيست هوار از تالش شرافتمندانه یفغان و . شود" جدا "،ناسيوناليسم کرد و سنتها و شخصيتهای آن

 و انقالبی برای جدا کردن سرنوشت خود از تاریخ و تفکر و سنت و ميراثهای ارتجاعی و مبارزتحصيلکرده 
دوره ای از تکفير افتخارات گذشته، خودزنی و عزاداری و ندامت از . ناسيوناليسم کرد، به هوا بلند شده است

 مات و متحير مانده اند  بروی خود گشوده اند و و شيخ و عشيره،گسست تعلق به خاک و خون و تيره و طایفه
 و حرمت علم و منافع جهانی تر مردم و طبقه ای که در انسانيتکه چرا دیگران هنوز به این کاروان نفرت از 

و جالب است که خيل کاروان زواران گرانقدر این مناسک، ناچار شده اند . ، نمی پيوندند"کردستان موجود نيست"
چرا که مجبورند همزمان برای پوشاندن یک . بکوبند" برائت از کمونيسم"با شدت هر چه تمامتری بر طبل و سنج 
آخر مدتها قبل از . جدید سياسی شان، اذهان را مشوب کنند" انتخاب"تناقض در متن زندگی گذشته خویش با 

خارج شدن رسمی کمونيسم از دنيای محاسبات حسابگرانه ذهنيت روشنفکر ناسيوناليست و شخصيت مذبذب 
کرده "کناره گيری"، از فعاليت کمونيستی   و شرمژوا بود، که اینها، در خفا و دست بر قضا با خجلتخرده بور

 و دسترسی "قدرت "در بودند و در دورانهای سخت تهاجم به کمونيسم، در ميعادگاه ظهور ناسيوناليستهای کرد 
 تظاهرات قياده موقتها،  در پس ک، در صف. پ ک" جنبش اجتماعی"بودن " واقعی"در کردستان عراق و  به پول 

من قبال  به مناسبتهای دیگر نوشته ام، که !  ميکردند" تمرین دمکراسی"نامهای جعلی و غير واقعی داشتند 
نوشته ام و با فاکت مستدل کرده ام، که کومه له بين . این نوع مواضع، هم غير واقعی اند و هم غير تاریخی

به نامه های .  و در آستانه انشعاب و فروپاشی قرار داشتيق بسر ميبردکنگره اول و دوم، در یک بحران عم
رسيده بود و در رابطه با " تدارک انشعاب"عبداله مهتدی و شعيب زکریائی اشاره کردم که چگونه حتی بحث به 

یر روئين  این تصو.  را نمایندگی ميکرد١١٠ و پيکار ۵٩جنگ ایران و عراق، شعيب زکریائی صریح و روشن، خط کار 
قبل از کنگره دوم و پيوستن به پروژه مشترک تشکيل حزب کمونيست ایران با اتحاد " معصوم"تنی که از کومه له 

مبارزان کمونيست، بدست ميدهند، به شهادت مواضع وقت نویسندگان و دگر اندیشان فعلی، از بنيان دروغين و 
ت و کومه له، برنامه حزب کمونيست، در حضور و برنامه مشترک اتحاد مبارزان کمونيس. عوامفریبانه است

عليرغم همه نگرانيها و دلشوره های جالل طالبانی، شيخ عزالدین، فریدون عبدالقادر، مال بختيار و سران 
با من . از کردستان ترکيه، با قاطعيت الیه رهبری وقت کومه له، از تصویب گذشت" چپ"جریانات ناسيوناليست 
 عبداله مهتدی را که در جریان متن اسکن شده نامهنسخه ای از صی منصور حکمت، استفاده از آرشيو شخ

تدارک تشکيل حزب کمونيست ایران خطاب به منصور حکمت نوشته است، در اختيار دارم و عالوه بر اینکه تکه 
 موهوم" عظمت"منصور حکمت و " بی ریشگی"هائی از آن را برای مدلل کردن موقعيت دست ساز و تقلبی 

.  را به گوش دادن به نوارهای کنگره سوم کومه له، فراميخوانمگانکومه له وقت در اینجا می آورم، همه خوانند



متن ( : نوشته شده است، از جمله چنين نوشته است۶١ مهر سال ٢۴عبداله مهتدی در آن نامه که در تاریخ 
  )استکامل دست نویس اسکن شده این نامه اکنون در سایتها قابل مراجعه 

  
، نه تنها قادر به تحکيم و نفوذ خود در جنبش نخواهيم و یا نتوانيم تشکيل حزب داده و حزبی عمل کنيماگر ما " 

حتی ادامه کاری تشکيالتيمان هم در کارگری نخواهيم شد، بلکه پيوندهای کنونی را هم از دست خواهيم داد و 
عتبار، ایجاد حزب کمونيست دیگر نه فقط یک ضروت می توان گفت که باین ا. خطر نابودی قرار خواهد گرفت

یک ضرورت بقاء ، بلکه همچنين یک ضرورت تشکيالتی، )در رابطه با ارائه آلترناتيو انقالبی در جامعه( تاکتيکی
  ) خط تاکيد ها از من است." ( است

  
  : چنين قضاوت کرده است)منصور حکمت( "نادر"در همين نامه، عبداله مهتدی در مورد 

علتش آنست که بخوبی نقش رفقای اتحاد .  من در این نوشته چند بار به مصاحبه رفيق نادر اشاره کرده ام"
این رفقا همواره الهامبخش ما و همه مبارزان در راه .  را درک ميکنمشخص رفيق نادرمبارزان کمونيست و 

واز در حد کالغ ها پرواز کند، حتی اگر من حيفم ميآید از اینکه عقاب بلندپرکمونيسم و در راه حزب بوده اند و 
  .)   از عين دستخط عبداله مهتدی نيز ضميمه استتکه هاتاکيدها از من است، این " ( .یکبار هم باشد

  

      
  

  
کومه له افسانه ای، " بقاء"و البته زنده کردن این استغاثه و دست به دامان اتحاد مبارزان کمونيست شدن، برای 

کومه له، یک عظمت افسانه ای کرد و کردستانی " نابودی"از شرایط  خطرناک و تند پيچ برای کسانی که 
شک دارم که باز . ميسازند، از زبان کسی که در آن مقطع از عناصر کليدی رهبری کومه له بود، باید گران بياید
. ده اند، موثر بيفتدگوئی و یادآوری حقایق تاریخی و فاکتها در ذهنيت کسانی که انتخاب سياسی خود را کر

 دستکم باید به  تعقل مردم و وجدانهای بيدار جامعه و در  این مصاف زمخت ضد حقيقت با حقيقت، امکان انتخاب
  . را باقی گذشتو قضاوت ابژکتيو و مبتنی بر فاکت

  
ميخواهم . قصدم صرفا نشان دادن یک جعل و دستکاری تاریخ گذشته، حتی تاریخ خویشتن خویش، نيست

و " جعبه سياه"بود، و ناسيوناليسم کرد با " مد"ان بدهم که زمانی که کمونيسم از چشمها نيافتاده بود و نش
و وجبه نارنجی و سبزش در بورس نبود و فساد و انحطاط و توطئه گری سياسی را وسوسه نميکرد، " سهميه"

دنهایشان رو به ناسيوناليسم به همه، از جمله در راس آنها همين هائی که از غفلتها و کمونيست مصلحتی ش
قدرت خزیده در البالی این چرک و عفونت، عرق شرم و پشيمانی عرضه ميکنند، کسانی که تا دیروز مانده بودند 

 همان کومه له بکشند، که سعی ميکردند که خود را "ناسيوناليسم" و "با عقب ماندگيها"که چگونه مرز خود را 
داعی نکنند، دست و پای خود را جمع ميکردند که مبادا حتی حرفی بزنند که از آن ی با او ت"هم خط"و " فواد"با 
ناسيوناليستی بشود، امروز درست در کنار کسانی قرار گرفته اند که همين حرفهای امروز آنان را آنوقتها " تعبير"

ليتاریسم جنون آميز آمریکا امروز، اما، در سایه مي. ميزدند و جائی مناسبتر از حزب دمکرات برایشان موجود نبود
ندارند، در ميان بالتکليفی ای که مردم " کردی"در عراق و در بستر لت و پاره کردن مردمان دیگری که ریشه 

خونی " برادران"کردستان عراق را در این فضای بچاپ بچاپ و فساد سياسی و اخالقی به آن گرفتار کرده اند، 
و پای هر کسی را که حاضر است به کمونيسم لجنی پرتاب کند، و یا کسانی که جل. حاکم اند و دارای قدرت

رو کند، فرش قرمز پهن کنند و با " غير کرد"کارنامه کناره گيری و مرزبندیهایش را با کمونيسم و کمونيستهای 
ست،  که ثابت کنند، تاریخ و پيشينه کومه له کموني.پول بخرند و برایش چادر و سرپناه و اردوگاه دایر کنند

" قدیمی"این تصویر را ميخواهند از . ممنوعه است و مردم روایت اینها را به عنوان قيم تاریخ کومه له، قورت بدهند
 فواد در مزورانه ترین و .ایها در برابر نسل جوان و فکور و کنجکاو جامعه قرار بدهند" اصل کومه له"ها و 

تصویر ميشود و در غياب او و کسانی " کمونيست کردی"ت، عوامفریبانه ترین روشها، در خوش بينانه ترین حاال
  .که نيستند تا از حيثيت و شرافت انسانی و انقالبی شان دفاع کند و حرف امروزشان را بزنند،  مهمل می بافند

  
کومه له، پس از تحوالت منطقه متعاقب جنگ خليج، انگار به : یک نکته دیگر هم در مورد کومه له قابل تامل است

ئی ازنيروی سياسی جامعه عراق، و عمدتا در رابطه با احزاب ناسيوناليست حاکم در کردستان عراق عدول جز
بخشهائی که هر از گاهی از کومه له جدا ميشوند و یا به شيوه های ناسالم، برای . کرده و عقب نشسته است

 متفاوت در بطن تحوالت جامعه تشکيالت کومه له، مشکل آفرینی ميکنند، نه بخاطر تعلق به تفکر و گرایشی



غفلت از این . شده اند" وسوسه"ایران، که اساسا در راستای منافع احزاب پول و امکان دار در کردستان عراق، 
" عادت"مولفه ای که در . تغيير ریل و تغيير ميدان فعاليت سياسی، برای کومه له بسيار گران تمام خواهد شد

، ميتواند کومه له را به تمامی در سنت دیرین احزاب و جریانات ناسيوناليست کردن به این زمين فعاليت سياسی
گرانی این وزنه، آنجا بيشتر سنگينی ميکند، که . کرد، یعنی زندگی در البالی شکافهای منطقه ای، هضم کند

ن شيرازه یکی از قطبهای این شکاف منطقه ای، در بستر خونين ترین حضور نظامی آمریکا، و با زیر و رو کرد
و در این شکاف بين قدرتها، دست یافته است، در ایجاد شکاف و کندن تکه " قدرت"مدنی جامعه عراق، به یک 

    .  فعال هنوز مزورانه و موذیانه، مستقيما، دخيل است  له رسمی، عمال و با برنامه، اگر چههموپاره هائی از ک
  

  يادی از چند چهره بزرگ و عزيز
  

ت جان باختگان را که نگاه ميکنم، به ترکيب سنی آنان و به حماسه های عظيمی که زندگی نامه و ليس
و این عزیزان . آفریدند، به مرگ زودرس آنان و تجربه نکردن جوانب بسياری از زندگی در این جهان، خيره ميشویم

، برای کسی مثل از این نظر. یکی و دو تا نيستند و داستان حماسه هایشان با چند جمله قابل توصيف نيست
من بسيار سخت است که در بين این خيل عظيم قهرمامان، کسی را از قلم بياندازم، در عين اینکه ميدانم که 
داستان زندگی و مرگ آنان موضوع کتابها و رمانهای بس هيجان آميزی است که نفس را در سينه ها حبس 

 از گاه یکبار من از برخی از این گراميترین ها، به خواستم به این وسيله توضيح بدهم، که اسم بردن هر. ميکند
چه، به نظر من، مکتوب کردن . معنی فراموش کردن دیگران و یا آنهائی که من شخصا نميشناختم، نيست

پشتوانه ای برای . خاطره و پيام این بزرگان، ادای دینی است به آنها و پشتوانه ای برای نسل کنونی و آیندگان
یسته انسان در همين دوران حيات زندگان، و با عزم و اراده و باور و اعتقاد آنان به آرمانهای ساختن دنيائی شا

  .متعالی انسان
  
مانده " گمنام"او از آن جمله قهرمانانی است که واقعا .  را شاید کمتر کسی بخوبی بشناسد،"جاسم خراد"

ی بود که در نتيجه "معاود"از جمله کارگران او . در سایتها و حتی ليست جان باختگان از او نامی نيست. است
( ۴٠هائی بود که مقامات رژیم صدام، از اواخر دهه " ایرانی تبار"تضادها بين رژیم شاه و بعث، در زمره 

از خانواده کارگری بود و هميشه هم انسانی بود که از حق و حقوق خود، . ، به ایران اخراجش کردند)شمسی
به ایران که اخراجش کردند، از صفر و بدون هيچ .  در کارخانه سيمان کارگری ميکرددر بغداد،. کوتاه نمی آمد

و معموال شغل این نوع کارگران، که در ایران هم رژیم، چون کارگران افغانی، . سرپناهی، باز به کارگری روی آورد
غير "کرد، از آن نوع شغلهای آنان را به موقعيت بسيار پائين تری و محروم از ابتدائی ترین حقوق مدنی محکوم مي

بهر حال، جاسم، در یکی از درگيریها با کارفرما و راه انداختن . و فاقد هرگونه حفاظ امنيت اجتماعی بود" قانونی
با ما در زندان قصر هم بند بود و در دوره آخر زندان شاه، با من و سعيد . آمد" سياسی"اعتصاب، به زندان 

او روحيه ناآرام و عصبانی از زندان . با او کار کردیم و بنای بحث و مطالعه را گذاشتيممن و سعيد . یزدیان، هم بند
و زندانبان داشت و به همين خاطر همواره یکی از کسانی بود، که توسط استوار صارمی و سروان ژیان پناه و 

احضار ميشد، " ر هشتزی"، به )که این دو تای آخر در جریان محاکمات خلخالی تيرباران شدند( سرهنگ زمانی
با اینحال هميشه روحيه ای بشاش و بسيار پر ترحرک و پر انرژی . باتوم ميخورد و گاه به انفرادی انتقال می یافت

" کمون"از طرف مسئوالن . از تنبلی و تن پروری، بویژه از جانب جماعت آخوند و طلبه، بسيار متنفر بود. داشت
کار مسئول لباس این بود . محول ميشد" لباس"گی ورزش و یا نظارت بر  زندان، به او وظایفی مثل مسئول هفت

که لباسهای روی طنابها را بازرسی ميکرد و در صورتی که خشک بودند به داخل بند ميرفت و در جلو یک یک 
در داخل بند، شماری آخوند و مذهبی ". آقایان لباسهای خشک شان را از روی طناب بردارند: "اطاقها، ميگفت

داشتند و از دایره شمول مقررات و مسئوليتهای کمون مجاهدین و " تکی"مرتجع بودند که به قول معروف زندگی 
معموال هم وضع . یا غير مذهبی ها خود را خارج کرده و با مقامات زندان هم رابطه بسيار حسنه ای داشتند

ع ميوه که از مالقات ميگرفتند، هميشه عسل و ماست شيرین و انوا. خورد و خوراکشان هم خيلی خوب بود
وقتی دم در اطاق اینها . جاسم از دیدن اینها حرص ميخورد. داشتند و طبعا با دیگر زندانيان تقسيم نميکردند

که کردهای فه یلی در عراق هم با همان ( ميرسيد بعد از گفتن همان جمله، زیر لب با لهجه کردی کرمانشاهی
  "!به یل... مادر ق"آغایان لباسها را از حياط جمع کنيد، . "ری هم ميداد، یک فحش آبدا)لهجه حرف ميزنند

جاسم پس از آزادی از زندان شاه، روابطش را با ما حفظ کرد و یکی از پرکارترین عنصر تشکيالت کارگری ما در 
یکی از . او در دوران سختی دستگير شد، ماه و روزهای اعدام و برنامه تواب سازی های الجوردی. تهران بود

پس نداد، به برنامه تواب سازی نه محکم گفت و سرانجام در سال " نم"سرسخت ترین زندانيانی باقی ماند که 
  .  تيرباران شد۶١
  

داغ مرگ امجد اسدی اردالن، جوان بسيار مهربانی که در سنين جوانی اش چون یک آدم پخته و جا افتاده رفتار 
جوان خوش مشرب و هميشه خندانی که در تشکيالت . نگينی ميکندميکرد، هنوز بر دلم و جسم و روحم س

شهر سنندج با من همکار بود و در جریان ضربه تشکيالت شهر سنندج دستگير شد، اما توانست از زندان فرار 
 در نبردی با مزدوران رژیم ۶٢ تيرماه سال ١٢او  در تاریخ . کند و به صفوف پيشمرگان کومه له ملحق شود

کشته شدن او به این خاطر بود که او برای برای آوردن جسد رفقای . جان باخت" بسطام"ر روستای اسالمی د
من . دیگر که در جریان حمله به پایگاه بسطام کشته شدند، قدم پيش گذاشت و خود در این راه جان باخت

ستم او را پس از فرار از متاسفانه پس از فعاليت با او در تشکيالت شهر سنندج، به دليل فاصله مکانی، نتوان
در تشکيالت شهر که بودیم من معموال با وانت باری که او روی آن کار ميکرد، . چنگ زندانبان رژیم اسالمی ببينم



" عرق"روزی هوس کردم که . احساس بسيار نزدیک و رفيقانه ای با او داشتم. به جلسات تشکيالتی ميرفتم
مشروب خوری کار مکروهی بود و . نم این احساس را با او در ميان بگذارماو را تنها کسی یافتم که ميتوا. بخورم

وقتی به او گفتم، جواب داد، هيچ نگران نباش . هم بودم، غير عادی" مسئول"بویژه از طرف کسی مثل من که 
ن را روز دیگری که نزدیکيهای شب از جلسه م. و روز بعد با یک نيم بطر عرق دست ساز برگشت. برات گير ميارم

به خانه مخفی ام با همان وانت بار خود برميگرداند، ماشين درست در وسط خيابان شاهپور، دچار اشکال فنی 
هوا تاریک شده بود و . شد و من از داخل وانت بار چهره آشنایانی را که در پياده رو جمع شده بودند، ميدیدم

امجد .  اینحال نمی شد همانطور در ماشين ماندبا. بيرونيها برایشان سخت بود که چهره من را تشخيص بدهند
گفت خودت را به مریضی بزن، فورا دستمالی را روی صورتم انداخت و از ماشين پياده شد و جلو یک تاکسی را 

سخت مریض است و باید او را به " پسر دائيم"گفته بود که . گرفت که معموال راننده های آنها را ميشناخت
نجات یافتم و پس از پياده شدن در نزدیکی خانه " مهلکه"من از .  براش دکتر ببرم منزلمنزلش برسانم که بعدا

امجد اصال انسان . ، راننده هم برای انتقال و تعمير وانت بار امجد، فورا دنده عقب گرفت و رفت"بردشت"ام در 
راستش مرگ این . اصال احساس نميکردم که با او اختالف سنی دارم. شق و رق و اداری و رسمی نبود

نزدیکترین تکيه گاه عاطفی ام، گاهی مرا به عوالم پدران و مادران و انسانهائی ميبرد، که نزدیکترین عزیزان 
. ، غم سنگينی وجودم را فراميگيرد"نيستند"واقعا گاهی وقتها، از اینکه آنها دیگر . زندگيشان را از دست داده اند

زندگی معنائی دارد؟ و حقيقتا برایم سخت است خودم را از این دایره غم به خودم ميگویم،  آیا در فقدان آنها 
اگر در اندوه و غم " زندگان"، ميدانم که "زندگی ادامه دارد"ميدانم که به قول معروف، . سنگين بيرون بکشم

ياه ميشود و رفتگان غرق شوند، و اگر به تالش برای حفظ و ادامه زندگی بازمانده ها پایان بدهند، دنيا یکسره س
و باز واقعا غبطه ميخورم بر فرهنگی که بویژه در . راهی جز عرفان و در خود فرورفتن برای کسی باقی نميگذارد

را با علم به عظمت یاران بسيار " زندگی"این رمز تداوم . غرب حاکم است و در مرگ عزیزانشان کنسرت ميگذارند
بتهوون از نظر روحی انسان بسيار پرقدرتی بوده است، . اد گرفتعزیزی که برای هميشه ما را ترک کردند، باید ی

او، شاید، در مناسبات . در داستان زندگی او به قلم رومن روالن، بسياری درسها را در این رابطه یاد گرفتم
اما، عظمت اش در این بود که در اوج دست و پنجه . دیگری، با بی رحمی و خال عاطفه های زندگيش روبرو شد

 کردن با خال عاطفی جامعه و حتی دوستان نزدیکش، با فقر و نداری،   و درست در اوج این بحرانها، بزرگترین نرم
ما، نه صرفا با یک خال عاطفی، که . پيروز شد" غم"و بتهوون ماند و بر . و ماندنی ترین سمفونيهایش را خلق کرد

امتياز ما . ی جنایتکار، دست و پنجه نرم ميکنيمبا ریزش ستونهای عظيم تکيه گاههایمان در زندگی بدست مشت
 شریف ترین بر بتهوون این است که تنهائی مان نه ناشی از جور نارفيقان، که در غم سنگين از دست رفتن

سوالی که من همواره از خودم ميکنم، این است که آیا به اتکا آن قدرت و جالل .  استمونس عاطفه زندگيمان
شکوهمندی انسانی شان، قادر نيستيم، به یاد آنان و در ادامه مهربانيهای آنان، سمفونيهای یاران و با الهام از 

جاودان انسانی مان را بنا کنيم؟ آیا ما هم ميتوانيم، انبان عاطفی این نورجشميهایمان را برای برپائی کنسرتهای 
به . مجد، پاسخ مثبت ميدادندشادی بخش انسانهای زنده، بکار گيریم؟ به این سوال حتما امثال جاسم و ا

ندایشان پس پاسخ بدهيم و من سعی ميکنم، آنان را در حرکت زنده تالش برای جالی زندگی انسانها، پاس 
سخت است، اما، امجد آنگاه که برای بيرون آوردن جسد . بدارم و با دنيای غم و عرفان و خلوت درونم، وداع کنم
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