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  سرنوشت تراژيک شکست خوردگان
  ) مهتدی هللاع عبداش تز مشعو" 11 "  کنگرهبمناسبت (

  
 صالح مازوجی

 
له قطعيت پيدا کرد و گروه ه از آنزمان که انشعاب از کوم بود ، 2000تابستان 
دوره حساس .  سال می گذرد6 زحمتکشان را تاسيس کردند بيش از، سازمانانشعابی

ناظرينی که مباحثات مربوط به اين دوره از . ومله بودو سرنوشت سازی از حيات ک
 تعقيب کرده اند بخوبی بياد دارند که در آن مقطع موج وحدت طلبی حيات کومه له را

البته اين طيف . طيفی از دوستداران، اعضا و کادرهای سابق کومه له را فرا گرفت
ند انشعاب و  اما با نگرشی سطحی که از روهمگون نبود، بعضا از سر دلسوزی

 از اين ،مباحثی که تا آنزمان در گرفته بود داشتند مسائل را بيشتر تشکيالتی می ديدند
 اما جمعی ديگر که به کنه و ماهيت .رو موضعی و حدت طلبانه در پيش گرفته بودند

واقعی اختالفات پی برده بودند بشيوه ای آشکارو بعضا نهان و دور از انظار اما 
 به ته جلوه دادن  مسائل و اختالفات تشکيالتی و با برخورد جانبدارانهآگاهانه با برجس

 ،منشعبين برای وحدت دوباره تالش می کردند تا بلکه از راه وحدت دوباره
راديکاليسم کومه له را رقيق تر کنند و به ياری جريان راست منشعب از کومه له سر 

   .کومه له کمونيست را برای هميشه زير آب کنند
  
های دت طلبانه و زير باران پند و اندرزا در گير و دار اين تالش ها و فريادهای وحام

 انشعاب ،کومه له از همان ابتدا که  اين حقيقت هم مستند استی و دمکرات مابانهليبرال
 می ديد که خارج از ما و در جهان واقع در سياسیرا بازتاب و پيامد روندهايی 
 کردارهای ، ما.بی انشعاب را اجتناب ناپذير می دانستجريان بودند و با همين ارزيا

مهتدی از کميته مرکزی  و  هللانامشروع سياسی و تشکيالتی  که منجر به استعفای عبدا
 شد را نه علت انشعاب سپس رای نياوردنش در کنگره هفتم حزب کمونيست ايران

قی و آتشين و از همين رو مرزبندی های اخال. بلکه محصول همين روندها می ديديم
ظاهرا راديکال در برخورد به جريان انشعابی را کامال سطحی و شکننده می ديديم و 

 همه  رفقا و دوستداران کومه له را به يک تحليل و ارزيابی ماترياليستی از ،در مقابل
  .روند انشعاب فرا می خوانديم

 
والت سياسی و کومه له که خود همزاد جنبش کمونيستی ايران ودر بطن تغيير و تح

اجتماعی ايران و اوضاع جهانی در پايان دهه چهل پا به عرصه وجود نهاد، نمی تواند 
تغيير و تحوالت درونی خودش را خارج و مستقل از روندهای اجتماعی مورد 

هر جريان زنده و  اين متدلوژی و روش ماترياليستی در برخورد به .بررسی قرار دهد
با دادن پاسخ شايسته به نيازهای زمانه طف های جامعه  نقطه عدر که پويا اجتماعی

  . صدق می کندخود رشد کرده است
  

؟ يکی از اين روندها، روند جهانی اضمحالل و فروپاشی بلوک اين تحوالت کدام بودند
 که از کشورها بود بلوک  اين سقوط سيستم سرمايه داری دولتی حاکم دروشرق 

ياليستی چند دهه بود آن را بعنوان سوسياليسم و بنگاههای تبليغاتی قدرت های امپر
گين  اين وقايع که با امواج سهم. می کردنديسم معرفی و به افکار عمومی القاکمون

تبليغات ضد کمونيستی و تعرض بورژواری عليه سوسياليسم و انقالب کارگری همراه 
 سقوط و ورشکستگی. برد فعاليت کمونيستی را دشوار ساختبود شرايط پيش
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 و پايين کشيده شدن پرچم های آراسته به سوسياليزم بورژوائی حاکم در شوروی
 اگر چه برای کمونيست های ،چکش و داس احزاب حاکم در کشورهای بلوک شرق

 که از همان ابتدای فعاليت خود نظام حاکم متشکل در حزب کمونيست ايران و کومه له
د يک پيشرفت ايی می دانستندر شوروی را سرمايه داری و حزب حاکم را بورژو

 اما ما هيچگاه در اين توهم نبوديم که اين پيشرفت عظيم تاريخی بحساب می آمد،
تاريخی، بالفاصله و در کوتاه مدت به تقويت جنبش کمونيستی و فعاليت سوسياليستی 

وايی نه در نتيجه  که بن بست و شکست سوسياليسم بورژبه اين دليل ساده. می انجامد
ری سوسياليزم کارگری بلکه در برابر تعرض جناح راست بورژوائی بين قدرت گي

 اجتماعی و پس لرزه -ما آگاه بوديم که اين زمين لرزه سياسی. المللی صورت گرفت
کومه له يک فرقه نيست، هيچ .  از ما تلفات خواهد گرفت دير يا زودهای متعاقب آن

ندها در کومه له بازتاب اين رو. نددهای اجتماعی جدا نمی کديوار چينی آن را از رون
جريان انشعابی از کومه له و تاسيس سازمان زحمتکشان ازتلفات و . خواهند يافت

آنها در مقابل جناح راست بورژوازی . تبعات پس لرزه های اين روند جهانی بودند
  .زانو زدند و تسليم شدند

 
مدن محمد خاتمی با از طرف ديگر روند اصالحات بورژوايی در ايران و سر کار آ

شعار ديالوگ و گفتگوی ميان تمدنها و ورود دوم خردادی ها به دايره قدرت که خود 
بازتاب رواج برنامه های توسعه اقتصادی بر مبنای مدل نئوليبرالی و تالش 

امعه با اين تحوالت ای انطباق روبنای سياسی و حقوقی جبورژوازی ايران بر
 همه بياد دارند .يان انشعابی از کومه له را تسريع کرد جراقتصادی بود، پروسه جدايی

که در دوره  رياست جمهوری خاتمی زمانی که دوم خردادی ها در مجلس و دولت 
برو بيايی داشتند، تحرک و جنب و جوش در ميان برخی از محافل و عناصر 
ناسيوناليست کرد در هجرت برای مرتبط شدن و همراه شدن با روند اصالحات و 

اينها در اين توهم بودند که زير پرچم دوم . حبت کردن ار پروسه آشتی باال گرفتص
مقارن اين رويدادها بود . خردادی ها مردم کردستان به بخشی از حقوق خود می رسند

که سران انشعاب وسوسه شدند و با شيفتگی برای تصرف رهبری کومه له از راه 
 مهتدی به هللاچراغ سبز دادن های عبدا. دهای نامشروع سياسی و تشکيالتی تالش کردن

 برای باز کردن باب ديالوگ و گفتگو آنهم درست چند روز )1( رئيس جمهور خاتمی
 انعکاس تالش 1377 اسفند سال 3بعد از تظاهرات و سرکوب خونين مردم سنندج در 

ن اي. وايی در ايران بوداق دادن خود با روند اصالحات بورژسران انشعاب برای انطب
بود آن شرايط نوينی که سران انشعاب فکر می کردند کومه له از درک آن عاجز 

  .است
 احزاب و نيروهای ناسيوناليست در یهمزمانی اين روندها با قدرت گيری دوفاکتو

ا قند در دهان سران انشعاب آب کرد و  کابينه وزرکردستان عراق و تشکيل پارلمان و
ای زودگذر به فعاليت نقشه مند برای تصرف کومه کار آنها را از شيفتگی و وسوسه ه

 انشعاب را در پيش هله  کشاند و آنگاه که در پيشبرد نقشه هايشان ناکام ماندند را
  .گرفتند

ما . جدائی جريان انشعابی و تاسيس سازمان زحمتکشان محصول اين روندها بود
ت های انقالبی و ترديد نداشتيم که اين جريان به سرعت تمام بنيادهای فکری و سن

برای اينها . کمونيستی کومه له را از برنامه و کار و فعاليت های خود می زدايد
فت با حزب کمونيست ايران اسم رمز ضديت با کمونيسم و هر گونه ايده راديکال لمخا

 و در اين راه حتی به جان باختگان کومه له و حزب کمونيست رحم .و انقالبی است
با حذف کمونيسم از يادنامه اين عزيزان می خواهند اعتبار اين   اينها،نخواهد کرد
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اگر ايدئولوگهای . عزيزان را در خدمت اهداف و مواضع راست روانه خود قرار دهند
 و سوففيلبورژوايی بيش از صد سال است تالش می کنند تا از مارکس انقالبی يک 

را تا سطح  جانباخته کومه له  رهبراننداقتصاد دان بی زيان بسازند، اينها هم می خواه
 تا بدين شيوه اعتبار و محبوبيت آنها را دستمايه  دهندتنزلاريک ليبرال متعارف بی آز

 از همين رو شکست آنها در سرقت نام .  خود قرار دهند امروزبورژوايیمواضع 
 .کومه له برای ما کامال قطعی بود

  اينبار در سطح اقتصادی،سازمان زحمتکشان در اين فضای فروپاشی ايدئولوژيک
آنارشی مناسبات توليد سرمايه داری را که عامل و مسبب کليه مصائب و تيره روزی 

در سطح سياسی پلوراليسم، . های بشريت امروز است را به يکباره غسل تعميد دادند
 ورد زبانشان تبديل شد و ايده حقوق بشر، فدراليسم و تمرکززدائی در دولت به

 و دخالت مستقيم کارگران در سرنوشت جامعه بعنوان اتوپيايی که حاکميت شورائی
   .هرگزبه واقعيت نخواهد پيوست از ادبيات آنان برای هميشه رخت بر بست

  
  

  کارنامه ای از شکست
  
 ايدئولوژيک و طبقاتی  ظرفيت انطباق -سازمان زحمتکشان با اين دگرديسی سياسی
رياليستی امريکا در منطقه را در درون سياستها و عملکرد خود  با استراتژی امپ

 .صفوف خود بوجود آورد
جريان زحمتکشان با از سرگذراندن اين دگرديسی به اردوی نيروهای ناسيوناليست 

 منافع جنبش ملی  خليج دومستانه جنگو در آمنطقه پيوست که با پايان جنگ سرد 
   . تعقيب می کردندکردستان را از مسير همگرايی با سياستها و استراتژی امريکا

 ويورش  کردستان ايران با اميد مداخلهسازمان زحمتکشان همراه حزب دمکرات 
به منظور  و تکرار سناريوی مصيبت بار و خونبار عراق در ايران  ايران بهآمريکا 

کسب موقعيتی برای خود و يا در بهترين حالت با هدف بدست آوردن امتيازاتی در 
 هيئت سازمان  رفتن.دندمراه شستهای آمريکا در منطقه هزمينه مسئله ملی با سيا

 و پرسه زدن در  و برگزاری جلسات در زير پرچم امريکا به واشنگتنزحمتکشان
   . در ادامه همين استراتژی بودکريدورهای سنای امريکا
ه کردستانی و ديدارها و گفتگو  تشکيل جبه مهتدی برایهللافراخوان های مکرر عبدا

 استراتژی  همينهای مختلف در اين زمينه در راستایاب و سازمان احزهايش با
 در سطح سراسری هم آينده خود را در رشد حرکتهای جرياناين . بود امريکايی

ند و ميکوشند با به هم پيوند مليتهای تحت ستم ساکن ايران ميبيناسيوناليستی در ميان 
اين مليتها، جبهه سراسری  به منتسب در تبعيد  کارتونیدادن احزاب و سازمانهای

  . به وجود بياورندو گوش به فرمان امريکا رامورد نظر خود 

 رکود و بن بست .اين استراتژی سازمان زحمتکشان با شکست مواجه شده است
شعارهای امروز آنها در زمينه جبهه سراسری و جبهه کردستانی ناشی از اين واقعيت 

 اخصبه طور کلی و در مورد ايران به طور است که سياستهای آمريکا در خاورميانه 
 سياست امريکا در عراق با بن . به آن اميد بسته بودنددر آن جهتی نيست که اين گروه

 در موقعيتی نيست که با اعزام نيروی زمينی برای  امريکابست روبرو شده است و
سفلد  رام امريکا قادر نيست.اشغال تهران سناريوی عراق را در ايران تکرار کند
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 امنيت سربازان خود را در عراق تامين کند چه وزير دفاع را در پست خود ابقا کند و
   . به قدرت برساندکردستان مهتدی را در هللا عبدا به اينکهبرسد

کومه له در مقابل استراتژی امريکايی جريانات ناسيوناليست که در آن مقطع فضای  
، خالف جريان حرکت  استوار ايستادسياسی جامعه را مسموم کرده بود مانند کوهی

 و عواقب ی امريکا سياستهاد تا ماهيت واقعی استراتژی وکرد و پيگيرانه تالش نمو
 توصيه های  نگرانی و کومه له به.مصيبت بار آنها را برای مردم منطقه   روشن کند

تان از  گفتند برای حفظ امنيت اردوگاه  که میارزيابی سطحی يکنشات گرفته از
 با صبوری و  از تبليغات عليه سياستهای آن دست برداريد،ر حمالت هوائی امريکاخط

مله به تئوری به سرزنش اپورتونيست هايی که با ح. متانت اوضاع را توضيح داد
 . ی ننهاد وقع تجويز می کردند رامکراتيکليسم لنين موضع دو پهلوی سوسيال دامپريا

ه سازگاری با سياستهای امريکا و دريافت کمک و به پند و اندزهايی که کومه له را ب
  .مالی از آن دعوت می کرد با تحقير نگريست

سازمان زحمتکشان در استراتژی خود تطبيق دادن با روند اصالحات بورژوايی در 
 ميز گردهای راديوئی مشترک با آقای ادب از اعضای .ايران هم با شکست روبرو شد

عتباری برای آنها در ميان طيف دوم خردادی فراکسيون کردهای مجلس نتوانست ا
 وزارت  مذاکرات پنهانی آنها با نمايندگان.های بومی در کردستان دست و پا کند

مهوری اسالمی اين امکان را داد که با پخش شايعه اطالعات رژيم هم، فقط به ج
مذاکره با نيروهای اپوزيسيون مردم کردستان را در حالت انتظار و دست روی دست 

سرانجام با شکست اصالح طلبان دولتی اين ستاره اقبال هم رو به . گذاشتن نگاه دارد
   .افول گذاشت

 16 مردم کردستان در موضع گيری سازمان زحمتکشان در قبال اعتصاب تاريخی
تابستان سال . مرداد تابستان سال گذشته در بحران اين جريان بی تاثير نبوده است

يک اعتصاب مه اعتراضات مردم کردستان فراخوان اگذشته زمانی که کومه له در اد
عمومی و سراسری را داد آنها در مقابل اين فراخوان ايستادند و در کمين نشستند تا 

اما آنگاه که فراخوان اعتصاب عمومی با .  را به رخ ما بکشندشکست فراخوان
 مرداد به تاريخ جنبش 16استقبال خيره کننده مردم روبرو شد و اعتصاب شکوهمند 

انقالبی کردستان پيوست، اينبار از سر استيصال بانگ برآوردند که هر کس اين 
 اپورتونيسم به آنها  چه می شود گفت.اعتصاب را فراخوان می داد نتايجش همين بود

 اين موضع گيری نشان .اجازه نمی دهد که به ارزيابی و تحليل هايشان وفادار بمانند
 و ايجاد صف واحد داد که اين دوستان دروغين مردم درطرح تشکيل جبهه کردستانی

   . ت دارند تا چه اندازه صداق عليه جمهوری اسالمیمبارزه

له بر اين واقعيت هتدی در سرقت نام کومه  مهللاشکست پشت سر شکست، جريان عبدا
حساب باز کردند که کومه له در دل خفقان سياسی رژيم شاهنشاهی پا به عرصه و 
جود نهاده و در دل دو اختناق سلطنتی و اسالمی و در جامعه ای با فرهنگ پيشامدرن 

ما خود و برای مثال اگر کومه له در فرانسه بدنيا می آمد حت. به فعاليت پرداخته است
در آنصورت . اساسنامه اش را در يکی از دادگاه های محلی پاريس به ثبت می رساند

 در صدی انشعاب می کردند و نام کومه له را بر خود می گذاشتند، 17اگر يک اقليت 
 اما کومه له در دل اختناق جمهوری اسالمی .تحت تعقيب قانونی قرار می گرفتند

در اينجا همه . ارند تا نطراتشان را آزادانه ابراز دارند و مردم حق ندفعاليت می کند
متين و پر حوصله و مهم تر از همه  پروسه ای که از آن ياد شد بايد با مبارزه سياسی
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ارد و نه جريمه صادقانه طی شود، در اين پروسه اصوال نه بازداشتگاهی وجود د
سياسی پی در پی   شکست های تحملبايد با خاطینقدی در کار است، اما جريان 

که نقشه ربودن نام ما در کنگره دهم کومه له اعالم کرديم  .ازدتاوان کارش را بپرد
  . اکنون فاکت ها همه اين را نشان می دهند. کومه له با شکست روبرو شده است

از سازمانها، احزاب، گروه ها و محافل و جمع های مختلف چپ ايران عليرغم هر 
عنوان کومه له برسميت نمی ه باشند هيچکدام اين جريان را باختالفی که با ما داشت

يکی ازجريانات که برای يک دوره همراه اکثريت پای اطالعيه های اتحاد . شناسند
ی دمکراسی را با آنها امضا می کرد، وقتی متوجه مواضع پرو امريکائی آنان شد ابر

ايران که همه قبول دارند يعنی چپ . از اين کار دست کشيد و تعادل خود را باز يافت
و اين واقعييات يک . يک نيروی اجتماعی است آنها به خانواده خود راه نداده است

فشار مدام سياسی و روحی را بر اعضای ساده اين جريان وارد آورده است که 
  .خالصی از اين وضعيت کار دشواری نيست فقط اراده می خواهد و بس

  

   مهتدیهللادا و آن تز مشعشع عب"11" کنگره  
اما از اين بگذريم، تازه .  کنگره داشته اند3 جعلی است اينها فقط 11اين شماره 

  .کارشان با اين جعليات درست نمی شود

" باوای پير" پيداست و )2( مهتدی با روزنامه ئاسوهللاهمانطور که از مصاحبه عبدا
اش شود بر آن تاکيد  که نخواسته نام واقعی وی ف)3( "چاودير" مقاله نويس روزنامه  

کرده است در اين کنگره مناقشه اصلی بين دو جناح سازمان زحمتکشان بر سر تغيير 
ماده اول اساسنامه اين جريان، که سازمانشان را يک حزب انقالبی و سوسياليستی 

  .کارگران کردستان می داند در گرفته است

ا که هيچگونه خوانايی با جناح اقليت پيشنهاد کرده اند بند اول اساسنامه  از آنج
جناح . استراتژی سياسی و کار و برنامه پراتيکی اين جريان ندارد بايد عوض شود

. مهتدی  که اکثريت کنگره را در اختيار داشته اند با تغيير اين بند مخالفت کرده اند
 مهتدی در پاسخ به سوال اول مصاحبه کننده روزنامه ئاسو گفته است دو سال هللاعبدا
 اساسنامه را در دفتر سياسی مطرح کرده ام و 1 من ضرورت بررسی مجدد بند پيش

  . اکنون هم اين بررسی را ضروری می دانم اما اين بررسی بايد علمی باشد

مقاله نويس چاودير پرده از روی اين پز عالمانه و اپورتونيسم مهتدی " باوای پير"
دی در برخی از مناسبت های غير  مهتهللاگفته در سالهای گذشته عبدا. برداشته است

 اما از چند ماه قبل از برگزاری  اساسنامه بايد عوض شود1رسمی می گفت که بند 
کنگره که اقليت سازمانی بر ضرورت تعويض اين بند تاکيد می کنند  دبير کل و 
همفکران وی در کميته مرکزی از پاپ کاتوليک تر شده و گفتند که همچنان مانند يک 

  . باقی می مانند و ماده يک را هم عوض نکردندجريان چپ

 مهتدی پرنسيپ هللاترديدی نيست که اعتقاد به کارگر و سوسياليزم و انقالب برای عبدا
 مهتدی بمنظور هللادر اينجا عبدا. نيست، و اقليت سازمانی اين را بهتر از ما می داند

 ماندگاری تصفيه حساب های تشکيالتی و کسب موقعيت برتر در کميته مرکزی
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برگزاری پلنوم کميته مرکزی بعد از . بعنوان جريان چپ را دستاويز فرار داده است
  . همين ارزيابی را تاييد می کندکنگره و حذف جناح مقابل از دفتر سياسی

با وصف اين، دست باال پيدا کردن در اين بحران تشکيالتی انگيزه اصلی اتخاذ اين 
 اين است که استراتژی سياسی جريان زحمتکشان واقعيت. موصع اپورتونيستی نيست

 زده وقذعبداله مهتدی بدنبال حمله امريکا به عراق زياده از حد . شکست خورده است
 مهتدی در انتظار تکرار سناريوی خونين هللاعبدا. شده بود و سر از پا نمی شناخت

چند روز همين چند ماه پيش بود که بعد از . عراق در ايران لحظه شماری می کرد
که با  " پرسه زدن در کريدورهای مجلس سنا امريکا اين پيام رئيس جمهور مابانه را

 مهتدی استراتژی هللاعبدا.  داد به مردم کردستان" خوشبينی وا شنگتن را ترک می کند
حال اين استراتژی شکست . سياسی سازمانش را بر اين توهمات پوچ سوار کرد

 سوسياليسم و عبارت  کارگر ورار دادنقبا دستاويز  می خواهد هللاعبدا. خورده است
. حزب چپ می مانيم خود و سازمانش را از اين بحران و مخمصه سياسی نجات دهد

اينها حزب سياسی جدی نيستند اگر جدی بودند همين يک فقره شکست استراتژيک 
 رهيک فقحزب دمکرات کردستان ايران با همين . شيرازه آنها را از هم می پاشاند

  . تا مرز انشعاب پيش رفته استشکست استراتژيک

تالش اشرافيت را که به منظور بر " سال پيش، 150اما آيا زمانی که مارکس بيش از 
 و کيفرخواست انگيختن هم دردی مجبور می شود به ظاهر منافع خود را ناديده گيرد
مار شده تدوين  خويش را بر ضد بورژوازی تنها و تنها بنام منافع طبقه کارگر استث

ما کمونيست های اوايل قرن بيست و يکم، . "کند، سوسياليسم فئودالی و ارتجاعی بنامد
در عصر امپرياليسم و گنديدگی سرمايه داری حق نداريم  سوسياليسم کسانی را می 
خواهند با استراتژی امريکايی آن را پياده کنند سوسياليسم ارتجاعی و امپرياليستی 

  بناميم؟

 اعضای کميته مرکزی ذکر نشده  سازمان زحمتکشان اسامی کنگرهعيه پايانیدراطال
ترويج و . واقعيت اين است که در اين کنگره اتنخاباتی صورت نگرفته است. است

 نمی کند تا خود متقاعد مهتدی غير از خودش کس ديگری را هللاتهييج های مکرر عبدا
دگان کنگره بسيار حکيمانه تر از نماين. را کانديدای عضويت در کميته مرکزی کند

اگر انتخاب کميته مرکزی را به آنارشی رای نمايندگان کنگره .  عمل کرده اندهللاعبدا
واگذار می کردند معلوم نبود چه ترکيبی از آب در می آيد و اين ممکن بود شکاف و 

ی سرانجام کميته مرکزی سابق را در جا.  تشديد کند در دل اين بحراناختالفات را
 رفت به حساب چپ می گذاريد، لطف کنيد اين نوع  کهاگر آنچه را. خود ابقا کردند

 هللا همين است حزب چپ مدرن عبدا.انتخابات را هم به حساب مدرنيسم واريز کنيد
  .مهتدی

 اين "ئاسو" مهتدی قبل از انتشار اطالعيه پايانی کنگره در مصاحبه با روزنامه هللاعبدا
است  گور دسته جمعی  يکحزب کمونيست ايران" وده است،تز مششع را ايراد فرم
   ".  بدون سبب خود را در آن زنده به چال کرده اند کومه لهکه بخشی از کادرهای 

 برای عنوان مصاحبه خود برگزيده  رامصاحبه کننده يا سر دبير روزنامه همين تز
وانهای جنجالی از آنها نمی توان ايراد گرفت، معموال ژورناليست ها به عن. است

 نيز همين  وابسته به سازمان زحمتکشانبدنبال آن سايت بروسکه. عالقه وافری دارند
بنظر . عنوان را همراه تمثالی از مهتدی در باالی صفحه اول سايت درج کرده است
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می رسد اين تز مشعشع که برای الپوشانی کردن شکست های پی در پی که در کنگره 
 در صفوف خودشان را ذوق هللارده تعدادی  از هواخواهان عبداشان نيز انعکاس پيدا ک

  .زده کرده است

 هللا عبداان تاثيرات روحی و روانی خوبی برواقعيت اين است که کنگره اين جري
گور دسته جمعی حزب "" مهتدی حتی از هللا عبدا.مهتدی بجای نگذاشته است

 ""ته جمعی دفن شده اندکمونيست و از جنازه کادرهای کومه له که در اين گور دس
بگذاريد .  مهتدی به بيماری ترس تهاجمی مبتال شده استهللاعبدا. هراس و وحشت دارد

اين حالت روحی را با نقل قولی از کتاب نقد و تحليل جباريت نوشته مانس اشپربر 
  . اشپربر می نويسد. دقيق تر بيان کنيم

در نتيجه، هدف . ندازداما اين شخص جبون را هر چيری می تواند به ترس ا" 
ناآگاهانه اين ترسوی مهاجم و پرخاشجو، همانا کل قدرت متعال و همتراز خداوندگار 

هر عاملی را که ارزش ذاتی او را زير سئوال ببرد و يا حتی او آماده است . است
تزلزلی در احساس او نسبت به ارج و قرب خودش به وجود آورد، متزلزل کند، نيست 

اراده .  يا برای هميشه به صورت دست نشانده و اجير خود در آوردو نابود کند و
قدرت جوی او حد و مرزی نمی شناسد، حتی مرگ هم نمی تواند عطش او را سيراب 

از رفتار جباری نقل می شود که هر روز در اطراف گورهايی که دشمنان خود . کند
هم دلهره دشمنی آنها را را در آنها دفن کرده بود، به گردش می پرداخت، زيرا هنوز 

او حاضر بود تا پايان عمر هم در مرگ آنها به . در دل داشت و خاطرش آسوده نبود
 آنها واقعا و بطور قطع مرده ماتم بنشيند، تا مگر از اين طريق يقين حاصل کند که

  !"اند

 مهتدی اگر بلحاظ اخالقی هم سقوط نکرده بود شايد هللاعبدا: دوستی زنگ زد و گفت
شان با شعار زنده باد حزب کمونيست ايران در  عزيزانی کهطر مادران و پدرانبخا

 اما از . حق با او است نمی فرمود، اين فرمايش را صف اين تشکيالت جان باختند
 بيشتر از اين چه انتظاری می توان کشدکسی که در حضيض استيصال ناله سر می 

  .داشت

 مطرح می شود که آيا بهتر نبود همراه ما هللادر خاتمه نا خود آگاه اين سوال از عبدا
 می ماندی و اين همه "گور دسته جمعی حزب کمونيست ايران"کادرهای کومه له در 

سرنوشت تراژيک را پيدا اافتخار نصيب خود می کردی تا اينکه آزاد شوی و اين 
  کنی؟
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